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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.
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مقدمة
بحكــم موقعهــا وســط اليمــن ومتاخمتهــا لعــدة محافظــات رئيســية أخــرى ،بمــا يف ذلــك العاصمــة صنعــاء ،بــرزت
مــأرب يف العقــود األخــرة باعتبارهــا المحــرك الرئيــي القتصــاد البــاد [[[.ورغــم ثروتهــا النفطيــة والغازيــة ،ظلــت
المحافظــة تعــاين مــن الفقــر نتيجــة سياســة التهميــش الــي اعتمدتهــا حكومــة الرئيــس الراحــل عــي عبداللــه صــاحل،
لتُحــرم مشــاريع البنيــة التحتيــة األساســية والمشــاريع التنمويــة واالقتصاديــة [[[.مــن بــن العواقــب المرتتبــة عــى
هــذه السياســة االفتقــار إىل منظمــات مجتمــع مــدين[[[ قــادرة عــى دعــم الســكان يف ظــل غيــاب اخلدمــات احلكوميــة.
قبــل عــام  ،2011كانــت منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة قليلــة العــدد .بعضهــا شــبه نشــطة فقــط ،ولــم يبــقَ
ســوى عــدد قليــل مــن المنظمــات العاملــة ،عــى نحــو غــر مســتدام ،يف مجــاالت التنميــة والعمــل اخلــري والتعــاون.
يف أعقــاب انــدالع ثــورة فرباير/شــباط  2011الــي أطاحــت بصــاحل ،أســس الشــباب اليمــي عــد ًدا مــن اجلمعيــات
والمنظمــات المحليــة اجلديــدة وأنشــأوا فرو ًعــا للنقابــات العماليــة يف مــأرب [[[.ونجحــت هــذه اجلهــود يف إنعــاش
المجتمــع المــدين داخــل المحافظــة مــن خــال تنفيــذ األنشــطة والمشــاريع األساســية ،الممـ ّول بعضهــا مــن قِبــل
[[[
منظمــات مانحــة دوليــة ،والبعــض اآلخــر مــن قِبــل أعضائهــا المؤسســن.
أدى الــزاع الدائــر يف اليمــن إىل نــزوح داخــي لماليــن األشــخاص عــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة ،حيــث جلــأ
اليمنيــون مــن جميــع أنحــاء البــاد إىل مــأرب نتيجــة تمتعهــا باســتقرار نســي .اســتوعبت[[[ المحافظــة -آخــر معقــل
للحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا يف الشــمال -معظمهــم ،وواجهــت تحديــات كبــرة مــع تزايــد عــدد ســكانها بشــكل
كبــر .عــام  ،2020بلــغ عــدد ســكان محافظــة مــأرب ثالثــة ماليــن نســمة ،وف ًقــا لتقديــرات حكوميــة رســمية[[[ -وهــي
[[[
زيــادة هائلــة مــن  360ألــف نســمة عــام .2014
 )1محمــد راجــح“ ،اليمــن :أطمــاع ســعودية تحـ ّول معيشــة ســكان اجلــوف إىل جحيــم” ،العــريب اجلديــد 5 ،مــارس/اذار /https://www.alaraby.co.uk ،2020
اليمن-أطماع-سعودية-تح ّول-معيشة-س��كان-اجلوف-إىل-جحيم
 )2وليــد عبــد الواســع“ ،مــأرب ..وجــه اليمــن االتحــادي اجلديــد” ،أخبــار اليــوم 17 ،أغســطس/آب https://akhbaralyom-ye.net/news_details. ،2017
php?sid=98390
 )3يع ـرّف البنــك الــدويل منظمــات المجتمــع المــدين بأنهــا “مجموعــة واســعة مــن المنظمــات غــر احلكوميــة ومؤسســات أخــرى غــر ربحيــة لهــا حضــور يف
احليــاة العامــة ،وتعــر عــن اهتمامــات وقيــم أعضائهــا وغريهــم ،عــى أســاس أخــايق وثقــايف وســيايس وعلمــي أو عــى أســاس االعتبــارات الدينيــة أو
اخلرييــة ”،البنــك الــدويل 18 ،أكتوبر/ترشيــن األول https://www.worldbank.org/en/events/2019/10/18/civil-society-policy-forum#1 ،2019
 )4مقابلة مع عبداحلكيم القييس ،المدير العام لمكتب الشؤون االجتماعية والعمل 23 ،ديسمرب /كانون األول .2020
 )5ماهــر الوائــي“ ،مــروع مناهضــة العنــف وحمايــة المدنيــن مــن الزناعــات” ،مؤسســة ســد مــأرب للتنميــة االجتماعيــة 15 ،ســبتمرب/أيلولhttps://mdf- ،
“ ،ye.org/?p=778جمعيــة أجيــال مــأرب التنمويــة” ،موقــع بيــس إنســايت ،بــدون تاريــخhttps://www.peaceinsight.org/es/organisations/ ،
ajeal-marib/?location=yemen&theme
“ )6مذكــرات إحاطــة صحفيــة عــن اليمــن” ،مكتــب مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان 19 ،فرباير/شــباط https://www.ohchr.org/،2021
FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26764&LangID=F
“ )7مالمــح مــأرب احلرضيــة :نمــوذج محفــوف بالمخاطــر مــن التعايــش الســلمي تحــت التهديــد” ،موئــل األمــم المتحــدة ،مــارس/آذار https://unhab� ،2021
itat.org/sites/default/files/2021/04/210408_marib_small.pdf
 )8باحــاج (إشــار محمــد)“ ،التطــورات الديموغرافيــة يف اليمــن بــن عامــي  1900و ،2000وتوقعــات عــام  ،”2024جامعــة الكوفــة؛ انظــر ً
أيضــا“ :مالمــح مــأرب
احلرضيــة :نمــوذج محفــوف بالمخاطــر مــن التعايــش الســلمي تحــت التهديــد” ،موئــل األمــم المتحــدة ،مــارس/آذار https://unhabitat.org/ ،2021
sites/default/files/2021/04/210408_marib_small.pdf
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حــى نهايــة فرباير/شــباط  ،2021ف ـرّ نحــو  2,231,000مــن األشــخاص النازحــن داخليًــا[[[ إىل المحافظــة ،وتوزعــوا
عــى  139مخي ًمــا وتجم ًعــا ســكانيًا يف خمــس مديريــات .تســتضيف مدينــة مــأرب -مركــز المحافظــة الــي تحمــل ذات
[[[1
االســم -وحدهــا مــا يقــرب مــن  %82مــن النازحــن داخليًــا يف المحافظــة.
كان للــراع والوضــع اإلنســاين المصاحــب لــه تأثــر كبــر عــى عــدد وطبيعــة وأنشــطة ونــوع منظمــات المجتمــع
المــدين المحليــة .تأسســت منظمــات حقوقيــة جديــدة ،وأنشــأت منظمــات يمنيــة فرو ًعــا لهــا يف مــأرب ،وغــرت
منظمــات أخــرى محــور عملهــا مــن التنميــة إىل اإلغاثــة .واضطــرت بعــض المنظمــات إىل وقــف أنشــطتها تما ًمــا.
ســاعد االســتقرار األمــي واالقتصــادي الــذي شــهدته المحافظــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة عــى احتضــان
منظمــات المجتمــع المــدين والعاملــن فيهــا .ووجــدت المنظمــات بيئــة خصبــة للعمــل ،عــى النقيــض مــن المناطــق
اخلاضعــة لســيطرة جماعــة احلوثيــن المســلحة الــي فرضــت قيــو ًدا عــى تمويــل المنظمــات والمشــاريع المنفــذة
ذات الصلــة [[1[.أجــرت قيــود احلوثيــن بعــض المنظمــات عــى إغــاق أبوابهــا أو االنتقــال إىل مناطــق خاضعــة
لســيطرة احلكومــة ،بمــا يف ذلــك مــأرب .بــن عامــي  2011ونهايــة  ،2019ســجل مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل
 138منظمــة وجمعيــة ومؤسســة محليــة ،وف ًقــا إللحصــاءات الصــادرة عنــه عــام  [[1[.2019يف أوائــل عــام ،2020
قــال المديــر العــام الســابق لمكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل حســن الشــبواين إن عــدد منظمــات المجتمــع
المــدين المحليــة العاملــة يف محافظــة مــأرب ازداد بشــكل كبــر يف الســنوات األخــرة ،حيــث ارتفــع مــن  90منظمــة
[[[1
يف نهايــة فرباير/شــباط  2020إىل مــا يقــرب مــن  160منظمــة يف غضــون بضعــة أشــهر.
مــن جانبــه ،قــال المديــر احلــايل لمكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل عبــد احلكيــم القيــي إنــه قبــل عــام  ،2015كان
هنــاك  35منظمــة وجمعيــة تعمــل يف مــأرب تعمــل يف أنشــطة محــدودة[ [[1تتمحــور إىل حــد كبــر عــى األعمــال
اخلرييــة ،وتتســم مشــاريعها بطبيعــة موســمية .وكانــت تفتقــر إىل البنيــة التحتيــة والكــوادر البرشيــة المؤهلــة.
ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك زيــادة يف عــدد المنظمــات واجلمعيــات المســجلة بــن عامــي  2015وُ .2020ســجل مــا
مجموعــه  120منظمــة جديــدة خــال تلــك الفــرة ،مــع إصــدار  43ترصيــح عمــل للمؤسســات الــي نقلــت مقارهــا
إىل المحافظــة أو افتتحــت فر ًعــا آخــر .كمــا اتســع نطــاق أنشــطة ومشــاريع منظمــات المجتمــع المــدين وتنوعــت،
[[[1
لتشــمل األعمــال اخلرييــة واإلغاثــة وحقــوق اإلنســان والتنميــة.
 )9بيان صادر عن الوحدة التنفيذية المسؤولة عن إدارة مخيمات النازحني يف محافظة مأرب يف  26فرباير/شباط .2021
“ )10مالمــح مــأرب احلرضيــة :نمــوذج محفــوف بالمخاطــر مــن التعايــش الســلمي تحــت التهديــد” ،موئــل األمــم المتحــدة ،مــارس/آذار https://unhab� ،2021
itat.org/sites/default/files/2021/04/210408_marib_small.pdf
 )11عزيــز اليعقــويب ولــزا بارينجتــون“ ،خــاف بــن احلوثيــن وبرنامــج األغذيــة العالمــي عــى توزيــع المســاعدات يف اليمــن” ،رويــرز 4 ،يونيو/حزيــران ،2019
https://www.reuters.com/article/houthis-wfp-ea4-idARAKCN1T52QB
 )12قائمة المنظمات المجتمعية يف محافظة مأرب اعتبا ًرا من عام  ،2019الصادرة عن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل (شيت اكسل).
“ )13أربــع منظمــات أمميــة ودوليــة جديــدة تســتعد الفتتــاح مكاتــب لهــا يف مــأرب” ،الثورة.نــت 28 ،فرباير/شــباط https://althawra-news.net/ ،2020
news111701.html
 )14مقابلة مع عبد احلكيم القييس ،مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية والعمل 23 ،ديسمرب/كانون األول .2020
 )15مقابلة مع عبد احلكيم القييس ،مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية والعمل 23 ،ديسمرب/كانون األول .2020

5

أثر الحرب على منظمات المجتمع المدني في مأرب

يتنــاول هــذا الموجــز السياســايت تنامــي منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة يف محافظــة مــأرب بــن عامــي 2015
و ،2020مــع الرتكــز عــى تأثــر احلــرب عــى بيئــة عملهــا الداخليــة واخلارجيــة وعــى أنشــطتها وأدائهــا ،بمــا يف ذلــك
أهــم التغيــرات الــي شــهدها المجتمــع المــدين .كمــا يعــرض وجهــات نظــر مختلــف اجلهــات الفاعلــة الرئيســية يف
المجتمــع المــدين يف مــأرب والتحديــات الــي واجهوهــا خــال تلــك الفــرة .ويقــدم توصيات لتحســن عمــل منظمات
المجتمــع المــدين وتحســن فــرص التعــاون والرشاكــة مــع المنظمــات الدوليــة ســواء يف فــرة احلــرب ومــا بعدهــا.
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المنهجية
كجــزء مــن منهجيــة البحــث النوعــي ،يعتمــد هــذا الموجــز السياســايت بشــكل أســايس عــى مقابــات أُجريــت بــن
أكتوبر/ترشيــن األول ويناير/كانــون الثــاين  2021مــع إحــدى المنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة؛ ومكتــب الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل يف مــأرب ،وســبع منظمــات مجتمــع مــدين محليــة ،بمــا يف ذلــك منظمــات حقوقيــة وتنمويــة
وإغاثيــة؛ فضـ ًـا عــن مقابــات مــع تســعة ناشــطني ومتطوعــن يعملــون مــع منظمــات المجتمــع المــدين .كمــا
شــارك  49فــر ًدا مــن ســكان مدينــة مــأرب ،مــن المجتمعــات المحليــة ومجتمعــات النازحــن داخليًــا ،يف اســتطالع
عــى اإلنرتنــت أُع ـ ّد لغــرض هــذه الورقــة.
ركــزت المقابــات الــي أُجريــت مــع منظمــات المجتمــع المــدين عــى استكشــاف دورهــا احلــايل ،مــع األخــذ باالعتبــار
التغـ ّـرات الــي شــهدتها مــن حيــث السياســات الداخليــة المعتمــدة بعــد عــام  .2015كمــا بحثــت اآلثــار اإليجابيــة
والســلبية للــزاع عــى عمــل هــذه المنظمــات وأدائهــا وأهدافهــا ،باإلضافــة إىل فــرص الرشاكــة والتمويــل .ركــزت
األســئلة الــي ُطرحــت عــى المنظمــة الدوليــة الرشيكــة لمنظمــات محليــة عــى رؤيتهــا وتقييمهــا لعمــل منظمــات
المجتمــع المــدين المحليــة أثنــاء فــرة الــزاع .كان الهــدف مــن المقابــات هــو التأكــد ممــا إذا كانــت احلــرب قــد أثــرت
عــى عمــل المنظمــات المحليــة ،وعــى طبيعــة الــراكات والدعــم المقــدم مــن جانــب المنظمــات الدوليــة ،ومــا
طبيعــة هــذا التأثــر.
ُســئل العاملــون والمتطوعــون يف منظمــات المجتمــع المــدين يف مــأرب عــن تداعيــات احلــرب عــى مســتوى أدائهــم
وحالتهــم النفســية ،وكيــف أثــر ذلــك عــى قناعاتهــم ورغبتهــم يف مواصلــة العمــل المجتمعــي والتطوعــي .كمــا ســعت
المقابــات إىل تقييــم األنشــطة والمشــاريع الــي اضطلعــت بهــا هــذه المنظمــات اســتنا ًدا إىل تجربتهــا خــال فــرة
احلــرب.
مــن جانــب آخــر ،ســعى االســتطالع عــر اإلنرتنــت إىل احلصــول عــى آراء وتقييمــات عينــة مــن المســتفيدين داخــل
المجتمــع المحــي حــول تأثــر احلــرب عــى جــودة واســتدامة المشــاريع واخلدمــات الــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع
المــدين يف مدينــة مــأرب.
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محور عمل منظمات المجتمع المدني المحلية
قبل عام  2015وبعده
قبــل عــام  ،2015ركــزت أهــداف المنظمــات المحليــة عــى تطويــر قــدرات الشــباب اليمين ،وتعزيــز دور المرأة والشــباب
يف التنميــة المجتمعيــة ،ومســاعدة الســلطات المحليــة يف تقديــم اخلدمــات والمســاهمة يف حــل بعــض المشــاكل
[[[1
الــي يعــاين منهــا المجتمــع المحــي.
يف ذلــك الوقــت ،كان العمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان ضئيـ ًـا يف مــأرب ،ولكــن مــع تزايــد التحديــات واحتياجــات
الســكان مــع تطــور احلــرب ،زادت احلاجــة إىل تدخــل المنظمــات المحليــة وســد الفجــوة القائمــة .نتيجــة لذلــك،
تحولــت أهــداف منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة ،وتوســعت اخلدمــات والمشــاريع واألنشــطة المقدمــة
للمســتفيدين لتصــل إىل مختلــف رشائــح المجتمــع يف مــأرب ،وال ســيما النازحــن داخليًــا.
بعــد عــام  ،2015تغــرت األهــداف الرئيســية للمنظمــات المحليــة .ركــزت المنظمــات المنشــأة خــال هــذه الفــرة
عــى دعــم مبــادرات الســام ،والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،وحمايــة حقــوق الطفــل ،ودعــم ومســاعدة المــرأة يف
الوصــول إىل دوائــر صنــع القــرار .ومــع تدهــور المســتوى المعيــي والوضــع االقتصــادي يف مــأرب ،قــادت منظمــات
المجتمــع المــدين اجلهــود الراميــة إىل االســتجابة اللحتياجــات اإلنســانية للســكان المحليــن والنازحــن داخليًــا مــن
خــال توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة والميــاه النظيفــة وخدمــات الــرف الصــي والمســاعدات الغذائيــة وغريها
ُ
را بعــد
مــن الرضوريــات .أسســت عــدد مــن المنظمــات المحليــة للدفــاع عــن حقــوق المعتقلــن والمختفــن ق ـ ً
ســيطرة احلوثيــن عــى العاصمــة صنعــاء أواخــر عــام  2014ومــا أعقبــه مــن اعتقــاالت تعســفية وحــاالت اختفــاء
قــري واختطــاف.

 )16أجريــت مقابــات مــع صانعــي القــرار يف ثمــاين منظمــات ،وتحديــدا ً ســبع منظمــات محليــة ومنظمــة دوليــة واحــدة .مــن بــن المنظمــات المحليــة الســبع
الــي تمــت مقابلتهــا ،تأسســت منظمتــن يف مــأرب قبــل عــام .2015
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بيئة العمل الداخلية لمنظمات المجتمع المدني
المحلية
التقارير واللوائح
عــى الرغــم مــن احلــرب الدائــرة واالضطرابــات الــي واجهتهــا منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة عــى مــدى العقــد
المــايض ،اتضــح أن غالبيــة منظمــات المجتمــع المــدين يف مــأرب الــي استُشــرت إلعــداد هــذه الورقــة لديهــا هيــاكل
داخليــة قويــة وتتبــع إجــراءات ســليمة فيمــا يتعلــق بإعــداد اللوائــح التنظيميــة والماليــة وااللــزام بهــا ،فضـ ًـا عــن
تقديــم التقاريــر الفنيــة والماليــة إىل احلكومــة اليمنيــة [[1[.وكشــف صنــاع القــرار داخــل منظمــات المجتمــع المــدين
هــذه أن ذلــك نابــع مــن الرغبــة يف إبــرام الــراكات ،واحلصــول عــى فــرص التمويــل ،وتجديــد تراخيصهــم ،ومواصلــة
أنشــطتهم .فالتقيــد باللوائــح الداخليــة الســليمة يســمح لمنظمــات المجتمــع المــدين بتنظيــم أعمالهــا وتعزيــز
اإلدارة الرشــيدة والرقابــة.
تنظــم هــذه اللوائــح كيفيــة أداء منظمــات المجتمــع المــدين ألنشــطتها وتمهــد الســبيل إلدارة هــذه المنظمــات
بشــكل منظــم ودقيــقً .
أول ،اتبــاع نظــام منســق إللدارة يُســهل ســر العمــل عــر األقســام والمجــاالت الــي تنشــط
فيهــا تلــك المنظمــات .لــدى منظمــات المجتمــع المــدين شــبكات تواصــل وخــرة كبــرة تســاعدها عــى تحديــد
واســتخدام وتعميــم ونقــل وتوظيــف معلوماتهــا وخرباتهــا يف مختلــف األنشــطة اإلداريــة ،مثــل اتخــاذ القــرارات
وإجــراءات العمــل والتخطيــط االســراتييج .كمــا تعتمــد المنظمــات عــى نظــام للمتابعــة وإجــراء التقييمــات
المســتمرة الســتعراض التقــدم المحــرز وف ًقــا جلــدول زمــي وبرامــج محــددة ،وتحديــد مكامــن اخللــل وتصحيحهــا.
غــر أن بعــض منظمــات المجتمــع المــدين يف مــأرب ممــن تــم التواصــل معهــا لــم تــفِ بهــذه المعايــر التشــغيلية
العاليــة .بعضهــا لــم تقــدم التقاريــر الفنيــة والماليــة المطلوبــة قانونًــا ،بســبب ضعــف كفــاءة موظفيهــا وافتقارهــا
للمــوارد التشــغيلية والماليــة االلزمــة أو بســبب توقفهــا التــام عــن العمــل .أشــارت أقليــة مــن منظمــات المجتمــع
المــدين الــي أُجريــت مقابــات معهــا إىل وجــود حاجــة لوضــع وتحديــث اللوائــح الداخليــة ،بمــا يتيــح لهــا اســتيفاء
متطلبــات العمــل واحلصــول عــى التمويــل .أكــدت بعــض المنظمــات أنهــا لــم تُح ـدّث لوائحهــا الداخليــة والماليــة
منــذ تأسيســها ،يف حــن حدثــت منظمــات أخــرى نظمهــا األساســية الســتيفاء متطلبــات مانحيهــا الدوليــن ،ولكنهــا
لــم تنفــذ التغيــرات عــى أرض الواقــع.
يتجــى عــدم اكــراث بعــض منظمــات المجتمــع المــدين للوائــح يف الطــرق الــي يحاولــون مــن خاللهــا توفــر الوقــت
أو المــال .ذكــر أحــد صانعــي القــرار العاملــن يف مجــال التنميــة أن مــدراء المنظمــات المحليــة المنشــأة حديثًــا
يطلبــون يف كثــر مــن احلــاالت مــن منظمــة أخــرى نســخة مــن لوائحهــا الستنســاخها ،دون تغيــر أي يشء باســتثناء
 )17مقابلة مع عبد احلكيم القييس ،مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية والعمل يف  23ديسمرب/كانون األول .2020
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االســم والشــعار .ووف ًقــا لمــا ذكــره صانــع القــرار ،ال يعبــأ هــؤالء المــدراء بقــراءة اللوائــح أو تنقيحهــا لتتناســب مــع
رؤيتهــم وأهدافهــم اخلاصــة .باألحــرى يركــزون عــى اســتيفاء معايــر التمويــل الــي تقتــي مــن الممولــن والمانحــن
[[[1
مراجعــة اللوائــح التنظيميــة والماليــة.
ويف حــن يمكــن إلقــاء قــدر كبــر مــن اللــوم عــن أوجــه القصــور يف بعــض منظمــات المجتمــع المــدين بمــأرب عــى
عاتــق المنظمــات نفســها ،تتحمــل منظمــات التمويــل واجلهــات المانحــة ً
أيضــا بعــض المســؤولية .هــذه المنظمــات
ال تبــذل جه ـدًا يُذكــر للتحقــق مــن اللوائــح المعروضــة عليهــا ،كمــا أنهــا ال تســاعد المنظمــات المحليــة عــى وضــع
لوائحهــا اخلاصــة بمــا يتســق مــع معايــر التمويــل .والواقــع أن معظــم اجلهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة تُلــزم
منظمــات المجتمــع المــدين التقيــد بلوائحهــا وسياســاتها اخلاصــة عنــد تنفيــذ األنشــطة والمشــاريع الــي تمولهــا،
دون االســتفادة مــن اللوائــح الداخليــة لرشكائهــا المحليــن أو اعتمادهــا.

تخطيط وتحديد األهداف االسرتاتيجية
رغــم أهميــة أن تركــز منظمــات المجتمــع المــدين عــى المشــاريع احلاليــة ،يجــب عليهــا ً
أيضــا التخطيــط والتأهــب
للمســتقبل .اســتنا ًدا إىل المقابــات الــي أُجريــت ،لــدى المنظمــات يف مــأرب عمو ًمــا أهــداف وخطــط اســراتيجية
وخططــا للســنوات اخلمــس المقبلــة ،قالــت إن
محــددة للســنوات اخلمــس المقبلــة .حــى مــن لــم تضــع أهدا ًفــا
ً
التخطيــط وتحديــد األهــداف هــي مــن بــن أقــوى ســماتها إذ يســمح لهــا ذلــك بتقديــم المشــورة إىل المنظمــات
المحليــة األخــرى ومكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل .تُســتعرض األهــداف واخلطــط بصــورة دوريــة ،ســعيًا إىل
تحليــل كيفيــة تنفيــذ المشــاريع.
الوضــع ليــس كذلــك بالنســبة جلميــع منظمــات المجتمــع المــدين يف مــأرب .فقــد تفشــل منظمــات يف تنفيــذ
حــى اخلطــط األساســية لنشــاط أو مــروع مــا ،أو قــد يطلــب منهــا إدخــال تغيــرات جزئيــة أو جوهريــة عــى
اســراتيجياتها ،كمــا كان احلــال خــال جائحــة كورونــا ،عندمــا اضطــرت المنظمــات المحليــة والعالميــة إىل إلغــاء أو
تعليــق العديــد مــن مشــاريعها.
لــم يكــن مفاجئًــا وجــود هــذه الفــوارق الملحوظــة بــن منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة ،وينبــع ذلــك مــن
العوامــل التاليــة :غيــاب برامــج تدريبيــة يف مجــال التخطيــط االســراتييج أو بنــاء القــدرات المؤسســية ،واالفتقــار
إىل مصــادر تمويــل مســتدامة تُمكّــن المنظمــات مــن وضــع أهــداف أو خطــط اســراتيجية قصــرة أو طويلــة األجــل.
ولذلــك تضطــر معظــم المنظمــات إىل غــض الطــرف عــن وضــع اســراتيجيات قصــرة أو طويلــة األجــل .ويمكــن أن
يســهم تدخــل مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل يف احلــد مــن هــذه المشــكلة عــر تنســيق تبــادل اخلــرات بــن
المنظمــات المحليــة.

 )18مقابلة مع رئيس إحدى منظمات المجتمع المدين المحلية العاملة يف مجال التنمية يف  30نوفمرب/ترشين الثاين .2020
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األسلوب اإلداري للمنظمات المحلية
تُــدار منظمــات المجتمــع المــدين يف مــأرب إىل حــد كبــر بتوافــق اآلراء بــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة أو مجلــس اإلدارة،
بمعــى أنــه ال يُلــزم إجــراء تصويــت التخــاذ قــرار بشــأن المســائل العالقــة .مــن الناحيــة القانونيــة ،تتوقــف طبيعــة
وأســلوب إدارة منظمــات المجتمــع المــدين عــى قــرارات المؤسســن أو مجلــس األمنــاء ،الذيــن يُحــددون مــا إذا كان
[[[1
ينبغــي إدارة المنظمــة بتوافــق اآلراء أو بطريقــة انتخابيــة.
أفــادت إحــدى المنظمــات بــأن قراراتهــا تُتخــذ بشــكل جماعــي ،وتُــدار بصــورة تشــاركية عــى كافــة المســتويات.
وأضافــت أن القــرارات االنفراديــة يمكــن أن تــؤدي إىل عواقــب وخيمــة ،وقــد يُحاســب فــرد واحــد عــى اتخــاذ هــذا
ً [[[2
حــا أو فاشــا.
القــرار .يف مقابــل ذلــك ،يتحمــل اجلميــع المســؤولية عــن نتائــج اتخــاذ قــرار جماعــي ،ســواء كان ناج ً

 )19وفق قانون منظمات المجتمع المدين رقم ( )1لسنة .2001
 )20مقابلة مع رئيس منظمة اغاثية وتنموية محلية يف مدينة مأرب 30 ،نوفمرب /ترشين الثاين .2020
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تأثير الحرب على تنفيذ المشاريع
عــززت احلاجــة المزتايــدة إىل اخلدمــات الــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المــدين قدرتهــا عــى تنفيــذ المشــاريع عــى
نطــاق أوســع .وســاهم التمويــل الــدويل المخصــص اللســتجابة اإلنســانية وعمليــات اإلغاثــة يف تمكــن المنظمــات
مــن تنفيــذ المشــاريع واألنشــطة والتدخــات .ومــع ذلــك ،أثّــر الوضــع األمــي عــى قدرتهــا يف الوصــول إىل المناطــق
المتــررة مبــارشة مــن احلــرب وتنفيــذ عمليــات اإلغاثــة ،مثــل توزيــع المســاعدات يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة
احلوثيــن؛ ورصــد وتوثيــق احلــوادث واالنتهــاكات؛ ومقابلــة الضحايــا يف المناطــق المعرضــة للخطر .يف الوقت نفســه،
تعطلــت بعــض األنشــطة اإلنمائيــة الــي تلقــت بالفعــل تمويـ ًـا وكانــت تُنفــذ يف مديريــات أكــر اســتقرا ًرا بعــد امتــداد
نطــاق احلــرب إىل تلــك المناطــق ،ممــا دفــع المنظمــات إىل وقــف المشــاريع أو نقلهــا .فقــد نُقــل مــروع لتجديــد
[[[2
إحــدى المــدارس يف مديريــة مدغــل بمــأرب إىل مديريــة أخــرى «رغــوان» يف نفــس المحافظــة ،نتيجــة القتــال.
يمكــن االســتدالل عــى تنامــي وجــود المنظمــات اإلنمائيــة الدوليــة يف مــأرب ،وتأثــر الوضــع األمــي عــى تنفيــذ
المشــاريع ،مــن خــال حالــة واحــدة مــن هــذه المنظمــات الــي افتتحــت مكتبًــا لهــا يف مــأرب بعــد عــام مــن بــدء احلرب.
قبــل عــام  ،2015لــم يكــن للمنظمــة وجــود مبــارش يف محافظــة مــأرب [[2[.وحــدث هــذا التغيــر اســتجابة لتدهــور
األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة لســكان مــأرب وتدفــق النازحــن داخليًــا إىل المحافظــة .خصصــت المنظمــة
را مــن تمويلهــا لمشــاريع مختلفــة يف مجــال اإلنعــاش المبكــر وتوفــر اخلدمــات يف القطاعــات الرئيســية،
جــز ًءا كبـ ً
مثــل الزراعــة والميــاه .ومــع ذلــك ،أثــر الــزاع عــى طبيعــة أنشــطتها وقدرتهــا يف تنفيــذ مشــاريع بالمحافظــة ،مــع
امتــداد المعــارك القتاليــة إىل عــدة مديريــات تُنفــذ فيهــا برامــج .أجــر هــذا الوضــع المنظمــة عــى إعــادة النظــر يف
المناطــق المضطربــة أو إعــادة التنســيق مــع األطــراف الــي تســيطر عــى هــذه المناطــق ،وهــي عمليــة تســتغرق وقتًــا
را .يف ظــل هــذه الظــروف ،قــد يســتغرق األمــر مــن ثالثــة إىل ســتة أشــهر إلعــادة تنســيق
طويـ ًـا وتتطلــب جهـدًا كبـ ً
وتنفيــذ األنشــطة المخطــط لهــا .هــذا بــدوره يؤثــر عــى اجلــدول الزمــي للمــروع ومزيانيتــه وااللزتامــات تجــاه
المانحــن يف حالــة حــدوث تأخــر يف التنفيــذ أو عنــد طلــب تمديــد فــرة المــروع.

 )21مقابلة مع منسق يف منظمة وطنية تعمل يف مجال التنمية 8 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2020
 )22مقابلة مع موظف يف منظمة تنموية دولية لها فرع يف محافظة مأرب 25 ،يناير/كانون الثاين .2021
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تأثير الحرب على العاملين والمتطوعين في
منظمات المجتمع المدني
لــم تقتــر تداعيــات احلــرب عــى خطــط عمــل المنظمــات .وأفــادت معظــم منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة
الــي أُجــري معهــا مقابــات أن العاملــن والمتطوعــن فيهــا عانــوا ً
أيضــا عــى المســتوى الشــخيص يف ظــل مــا
يواجهونــه مــن تدهــور الظــروف المعيشــية وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة واإليجــارات والرســوم المفروضــة
عــى التحويــات النقديــة مــن المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة إىل المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلوثيــن.
ويف بعــض احلــاالت ،أدى تأثــر احلــرب عــى احلالــة النفســية للعاملــن إىل تراجــع دافعهــم وقناعاتهــم بأهميــة العمــل
المجتمعــي والتطوعــي.
أفــادت إحــدى المنظمــات أنــه يف ذروة احلــرب ،أُجــر معظــم موظفيهــا وعامليهــا عــى االنتقــال مــع أرسهــم خــارج
المحافظــة ،وعلقــت المنظمــة أنشــطتها وأغلقــت مقرهــا مــن عــام  2015حــى عــام  .2017ولكــن حــن انتهــى اخلطــر
المحــدق ،تغــرت احلالــة النفســية للعاملــن .بعــد عودتهــم ،باتــوا يعيشــون يف خــوف دائــم مــن أن تســتمر احلــرب
وأنهــم لــن يــروا األمــن واالســتقرار مــرة أخــرى .األمــر لــم يكــن كذلــك يف جميــع األمكنــة؛ حيــث رصحت منظمــة محلية
حماســا للعمــل .وقــد منحتهــم رؤيــة
أخــرى بــأن احلــرب لــم تؤثــر ســلبًا عــى فريقهــا ،بــل عــى النقيــض ،جعلتهــم أكــر
ً
[[[2
مــدى حاجــة المجتمــع المحــي إليهــم أكــر مــن أي وقــت مــى ،القــوة واحلمــاس لتقديــم المســاعدة.
را عــى نطــاق واســع؛ وأشــار الموظفــون المحليــون والمتطوعــون مــن مختلــف منظمــات
ظــل هــذا التفــاؤل منتـ ً
المجتمــع المــدين المحليــة يف مدينــة مــأرب أنهــم يشــعرون بمســتوى عــا ٍل مــن الرضــا عــن األنشــطة والمشــاريع
واخلدمــات الــي قدمتهــا منظماتهــم عــى مــدى الســنوات اخلمــس الماضيــة .وشــددوا عــى العمــل المهــم الــذي
تقــوم بــه هــذه المنظمــات واألثــر المجتمعــي الكبــر الــذي أحدثتــه مــن خــال المشــاريع الــي تدعــم وتمكّــن النســاء
والشــباب واألشــخاص النازحــن .كمــا ســلطوا الضــوء عــى الــدور الــذي لعبتــه منظمــات المجتمــع المــدين يف
تشــجيع ودعــم المبــادرات المجتمعيــة يف مجــال بنــاء الســام والمصاحلــة المجتمعيــة والتوعيــة بمخاطــر األوبئــة
واألمــراض وبأهميــة التدابــر الوقائيــة واالحرتازيــة ضــد كورونــا.
أوجــد عمــل منظمــات المجتمــع المــدين وتنفيــذ عــرات المشــاريع يف المحافظــة خــال احلــرب فــرص عمــل جديــدة
للعديــد مــن الشــباب العاطلــن عــن العمــل .كمــا عــزز اهتمــام الشــباب المزتايــد بالعمــل المجتمعــي ورغبتهــم يف
العمــل مــع هــذه المنظمــات لتحســن أوضاعهــم المهنيــة والماليــة.
ظلــت هنــاك ً
أيضــا تحديــات ،حيــث ينجــز المتطوعــون مهامهــم بمناطــق الــزاع يف ظــل خــوف عــى حياتهــم
 )23مقابلــة مــع موظــف مــن منظمــة تنمويــة محليــة تعمــل يف مدينــة مــأرب 9 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020؛ ومقابلــة مــع منظمــة إغاثيــة وتنمويــة محليــة
تعمــل يف مــأرب 30 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين .2020
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وســامتهم .ويتعــرض مــن يشــارك يف إعــداد تقاريــر صحفيــة وأبحــاث ترصــد وتوثــق االنتهــاكات خلطــر االعتقــال
بســبب طبيعــة عملهــم .ويواجــه آخــرون مخاطــر بالعمــل مــع منظمــة معينــة أو يف منطقــة يســيطر عليهــا طــرف
مــن أطــراف الــزاع .كمــا أن تأثــر الوضــع األمــي واالقتصــادي عــى صحتهــم النفســية وســبل عيشــهم يلقــي بثقلــه
عــى العاملــن والمتطوعــن.
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تأثير الحرب على عدد وأنواع مشاريع منظمات
المجتمع المدني
منــذ عــام  ،2015أثــرت احلــرب بشــكل كبــر عــى أنشــطة وتمويــل منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة يف مــأرب.
وحولــت عــدد مــن المنظمــات طبيعــة ونــوع التدخــات المخطــط لهــا للمجتمــع المحــي مــن التنميــة إىل اإلغاثــة
واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ .جــرى التخــي إىل حــد كبــر عــن المشــاريع الــي نُفــذت قبــل احلــرب ،مثــل
ً
وعوضــا عــن ذلــك،
الربامــج التدريبيــة ،وحمــات المنــارصة ،وبرامــج بنــاء قــدرات الشــباب ،واألنشــطة الرياضيــة.
تركــز المنظمــات عــى توفــر االحتياجــات اإلنســانية للنازحــن داخليًــا والســكان المحليــن .إ ّال أنــه مــع تزايــد عــدد
المنظمــات الــي تعمــل عــى تلبيــة احتياجــات النازحــن ،عــادت بعــض المنظمــات إىل أنشــطتها اإلنمائيــة الســابقة.
خــال فــرة الــزاع ،خصــص المانحــون تمويـ ًـا محــدو ًدا لتنفيــذ مشــاريع خــارج نطــاق أعمــال اإلغاثــة ،ال ســيما
قبــل عــام  .2018وأدى ذلــك إىل تعليــق بعــض المنظمــات أعمالهــا مؤقتًــا أو إطــاق مشــاريع ال تتفــق مــع أهدافهــا
األوليــة ونطــاق عملهــا .اتخــاذ هــذه القــرارات كان رضور يًــا لــي تظــل المنظمــات عاملــة وتفــي بااللزتامــات الماليــة،
مثــل إيجــار المكاتــب ،والمرتبــات ،وبــدالت النقــل اخلاصــة بموظفيهــا [[2[.الحــظ الســكان المحليــون يف مدينــة مــأرب
هــذا التغيــر ،حيــث أفــاد أكــر مــن ثالثــة أربــاع الذيــن شــملهم االســتطالع لهــذه الورقــة عــن زيــادة وتغـ ّـر يف نــوع
المشــاريع والتدخــات الــي تنفذهــا المنظمــات داخــل المحافظــة.
أشــارت منظمتــان محليتــان تأسســتا قبــل عــام  2015إىل أن أكــر مــن  20مرشو ًعــا مختل ًفــا نُفــذت قبــل احلــرب يف
عــدة مجــاالت ،أهمهــا بنــاء وتنميــة قــدرات الشــباب ،وتعزيــز احلــوار ،وخلــق فــرص العمــل ،وإجــراء البحــوث ،فضـ ًـا
عــن مجــال التعليــم .وأكــدت خمــس منظمــات محليــة ،أُنشــئت بــن عامــي  2015و ،2020أنهــا نفــذت أكــر مــن 100
مــروع .ويف حــن تركــز معظــم أعمالهــا عــى اإلغاثــة واالســتجابة اإلنســانية ،شــملت مشــاريع أخــرى التدريــب
وإعــادة التأهيــل ،والمســاءلة المجتمعيــة ،وحــل الزناعــات ،وبنــاء الســام ،ورصــد وتوثيــق االنتهــاكات ضــد حقــوق
[[[2
اإلنســان والصحافــة.

 )24مقابلة مع رئيس منظمة تنموية محلية كانت تعمل يف مأرب من قبل عام  9 ،2015نوفمرب/ترشين الثاين .2020
 )25مقابلة مع موظف يف منظمة محلية تعمل يف مجال اإلغاثة والتنمية يف مأرب 30 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2020
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تأثير الحرب على استدامة األهداف المتوخاة
للمشاريع
أثــر الــزاع يف مــأرب عــى اســتدامة المشــاريع الــي تنفذهــا المنظمــات المحليــة ،وأجربهــا عــى تضييــق نطــاق
أهدافهــا .تغــر خطــوط المواجهــة كان يعــي اضطــرار بعــض المشــاريع مثــل بنــاء وحــدات ســكنية للنازحــن إىل
التوقــف يف مناطــق معينــة بمجــرد بــدء المعــارك القتاليــة فيهــا ،ممــا حــد مــن وصــول العاملــن يف مجــال اإلغاثــة
اإلنســانية [[2[.اضطــرت بعــض المنظمــات المحليــة إىل احلــد مــن تطلعاتهــا ،حيــث اضطــرت إحــدى المنظمــات
[[[2
المحليــة إىل التخــي عــن خططهــا لتوســيع أنشــطتها دوليًــا بســبب الــزاع الــذي طــال أمــده.
كان للحــرب آثــار متفاوتــة عــى أســماء المنظمــات المحليــة يف مدينــة مــأرب ومجــال عملهــا وأهدافهــا .ففــي بعــض
احلــاالت ،قــد تــرى أطــراف الــزاع مشــكلة يف طبيعــة العمــل الــذي تضطلــع بــه بعــض المنظمــات أو يف مصــادر
تمويلهــا .و لتجنــب أي تعقيــدات ،قــد تضطــر المنظمــات إىل تغيــر اســمها وأســماء مشــاريعها .وقــد رصح عضــو
يف منظمــة حقوقيــة تعمــل يف مناطــق يســيطر عليهــا احلوثيــون ومناطــق تســيطر عليهــا احلكومــة أن المنظمــة
[[[2
اضطــرت إىل اســتخدام اســم مختلــف يف كل منطقــة مــن أجــل تنفيــذ أنشــطتها.

 )26مقابلة مع عضو يف إحدى منظمات المجتمع المدين المحلية 8 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2020
 )27مقابلة مع موظف من منظمة اغاثية وتنموية وطنية 8 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2020
 )28مقابلــة مــع منســق يف منظمــة حقوقيــة وطنيــة تعمــل يف مناطــق يســيطر عليهــا احلوثيــون ومناطــق تســيطر عليهــا احلكومــة 2 ،ديســمرب/كانون األول
.2020
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تأثير الحرب على التمويل والشراكات
المعرفة بقنوات التمويل والوصول إليها
لــدى معظــم المنظمــات المحليــة الــي تعمــل يف مــأرب منــذ عــام  2015معرفــة محــدودة بمصــادر التمويــل
اجلديــدة المحتملــة .لــم تعلــم هــذه المنظمــات عــن وجــود هــذه القنــوات إال مــن خــال خربتهــا الطويلــة يف العمــل
المجتمعــي وعالقتهــا الواســعة مــع عــدد مــن الــوكاالت والمنظمــات .كمــا اعتمــدت عــى التواصــل المبــارش مــع
المانحــن والممولــن لمناقشــة فــرص التعــاون والرشاكــة والتمويــل ،إضافــة إىل البحــث عــر اإلنرتنــت ومراقبــة
الدعــوات المفتوحــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي لتقديــم مقرتحــات المشــاريع.
واكتســبت عــدد مــن المنظمــات المحليــة منــذ عــام  2015المزيــد مــن المعرفــة بالفــرص المتاحــة للتقــدم بطلــب
للحصــول عــى المنــح .ورغــم تقديــم عــدد مــن مقرتحــات المشــاريع ،إال أنهــم يواجهــون الكثــر مــن التحديــات
للحصــول عــى موافقــة المانحــن كصعوبــة اســتيفاء المعايــر والــروط ومتطلبــات وجــود مكاتــب لهــم يف
صنعــاء ،أو االنتمــاءات السياســية أو احلزبيــة أو القــدرة المحــدودة يف اللغــة اإلنجلزييــة حيــث أنهــا تعــوق قــدرة
الموظفــن عــى تقديــم مقرتحــات وتقاريــر إىل اجلهــات المانحــة.

خلق رشاكات فاعلة
تؤمــن األغلبيــة العظمــى مــن المنظمــات المحليــة يف محافظــة مــأرب بأهميــة التعــاون والــراكات الفاعلــة مــع
الســلطات المحليــة والمكاتــب التنفيذيــة ذات الصلــة .يلعــب هــذا النــوع مــن العالقــات دو ًرا رئيس ـيًا يف تســهيل
تنفيــذ المشــاريع والتغلــب عــى التحديــات الــي قــد تواجــه المنظمــة أو العاملــن فيهــا .جميــع المنظمــات الــي
تواصلنــا معهــا قالــت إن لديهــا عالقــات ممتــازة مــع اجلهــات الرســمية والســلطات احلكوميــة وعــدد مــن المكاتــب
التنفيذيــة يف المحافظــة مثــل مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ومكتــب حقــوق اإلنســان ومكتــب الشــباب
والرياضــة .كمــا أنهــا تنســق مــع الوحــدة التنفيذيــة المســؤولة عــن إدارة مخيمــات النازحــن داخليًــا يف مــأرب.
هــذه العالقــة مــع المنظمــات الدوليــة والمانحــن الدوليــن تســمح للمنظمــات المحليــة أن تقيــم رشاكات وتمـ ّول
مشــاريع بشــكل مبــارش .عــى بعــض المنظمــات أن تســتخدم منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة كوســيط عنــد
ســعيها للتشــبيك أو إقامــة رشاكــة مــع المنظمــات الدوليــة .لكــن عــدم وجــود مكاتــب لبعــض المانحــن الدوليــن يف
مــأرب قــد يصعــب عــى بعــض منظمــات المجتمــع المــدين إقامــة رشاكات فعالــة.
غــر أن هــذا التنســيق والتعــاون أقــل تواتـرًا بــن المنظمــات المحليــة نفســها .يبــدو وكأن منظمــات المجتمــع المــدين
بمــأرب ال تــدرك أهميــة بنــاء رشاكات حقيقيــة مــع بعضهــا البعــض عنــد تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع يف المحافظــة.
 %70مــن المنظمــات المحليــة الــي أُجريــت معهــا مقابــات قالــت إنهــا ليســت عضــ ًوا يف أي ائتــاف أو شــبكة.
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وأشــارت  %30مــن منظمــات المجتمــع المــدين المنضويــة ضمــن شــبكة أو ائتــاف أو تحالــف مــدين إىل أن هــذه
العضويــة تُحســن مــن فــرص الــراكات الفعالــة والتعــاون المشــرك .مــن شــأن التنســيق بــن المنظمــات المحليــة
فرصــا للتشــبيك وتبــادل اخلــرات ،فضـ ًـا عــن إتاحــة فــرص أكــر لمنظمــات المجتمــع المــدين للحصــول
أن يخلــق ً
عــى التمويــل مــن المنظمــات الدوليــة والمانحــن الدوليــن الذيــن يمنحــون أولويــة التمويــل للمنظمــات الــي تعمــل
ضمــن شــبكة .كمــا أن العمــل ضمــن مجموعــة يسـهّل وصــول أنشــطة المنظمــة لعــدد أكــر مــن النــاس.

الحد األدىن من معايري فرص التمويل والرشاكة
شــددت المنظمــات المحليــة بمــأرب عــى أهميــة امتــاك حــد أدىن مــن القــدرات والمعايــر يف اإلدارة واألنظمــة
والسياســات والهيكليــة لتكــون مؤهلــة للحصــول عــى فــرص التمويــل وبنــاء رشاكات فعالــة مــع مختلــف اجلهــات
احلكوميــة والمحليــة والدوليــة .مــن أهــم هــذه المتطلبــات إنشــاء هيــكل مؤســي والتنظيــم الداخــي واللوائــح
واألنظمــة الماليــة .كمــا تشــمل هــذه المعايــر ،الــي تس ـهّل وصــول المنظمــات إىل التمويــل والــراكات ،حيــازة
قــدرات تشــغيلية أساســية مثــل وجــود فريــق مؤهــل يتمتــع بخــرة واســعة ولديــه عالقــات واســعة النطــاق،
ووجــود مقــر مجهــز بالمعــدات األساســية.

القدرة عىل تعيني موظيفن مؤهلني وملزتمني
أشــارت جميــع المنظمــات إىل أنهــا تمتلــك القــدرة عــى التوظيــف وجــذب متطوعــن ،لكــن األغلبيــة منهــم ليســوا
مؤهلــن أو ال يمتلكــون خــرة كافيــة يف العمــل المجتمعــي أو يف إدارة وتنفيــذ المشــاريع ،األمــر الــذي يزيــد العــبء
المــايل عــى هــذه المنظمــات حيــث أنهــا تغطــي تكاليــف تدريــب وتطويــر مهــارات الموظفــن والمتطوعــن.
تعتمــد معظــم المنظمــات المحليــة بمــأرب عــى المنــح واألمــوال الــي توفرهــا المنظمــات الدوليــة والمانحــون
الدوليــون وعــى التمويــل الــذايت والدعــم مــن المؤسســن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة والتربعــات والمســاهمات مــن
رجــال األعمــال وفاعــي اخلــر .نتيجــة لذلــك ،تفتقــر المنظمــات إىل االســتقرار المــايل لتغطيــة التكاليــف التشــغيلية
والرواتــب .وبالتــايل فــإن اســتبقاء الموظفــن المؤهلــن واألكفــاء يشــكل تحديًــا بالنســبة لهــا نظ ـرًا لعــدم قدرتهــا
عــى دفــع الرواتــب بانتظــام ،ال ســيما عندمــا تجــف التدفقــات النقديــة عنــد انتهــاء المشــاريع .الكثــر مــن الموظفــن
يســتقيلون مــن عملهــم فــور عثورهــم عــى عمــل مقابــل راتــب أفضــل.
إضافــة إىل ذلــك ،ازدادت فــرص العمــل مــع المنظمــات الدوليــة وضمــن المشــاريع الكبــرة الــي يمولهــا مانحــون بــن
عامــي  2015و ،2020مــا أدى إىل فقــدان منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة العــرات من الموظفــن والمتطوعني
الذيــن دربتهــم عــى مــر ســنوات .وأدى وجــود منظمــات دوليــة يف مــأرب إىل ارتفــاع كلفــة إيجــار الســيارات وقاعــات
التدريــب والوجبــات المقدمــة خــال األنشــطة .كمــا ازدادت أجــور وأتعــاب المستشــارين والمتخصصــن يف اإلعــام
والمدربــن ومقدمــي اخلدمــات التقنيــة واللوجســتية.
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إيجابيات وسلبيات الرشاكات الدولية
أثر الزناع يف اليمن ً
أيضا عىل الرشاكات الفاعلة بني منظمات المجتمع المدين المحلية والمنظمات الدولية.
أشــار أحــد صنــاع القــرار يف منظمــة تُعــى بالتنميــة المحليــة إىل أنــه ورغــم من إضافــة أنشــطة اإلغاثة واألعمال اإلنســانية
إىل عمليــات المنظمــة ،إال أن فــرص العمــل يف هــذا المجــال لــم تكــن فــرص رشاكات أو تمويــل دويل مبــارش .اقتــر دور
المنظمــة عــى تنفيــذ األنشــطة عــى األرض دون االنخــراط يف تصميــم وصياغــة المشــاريع .كمــا لــم تُشــمل المنظمــة
يف عمليــة اختيــار ورشاء األغــراض المخطــط توزيعهــا عــى الفئــات المســتهدفة ،ولــم تُمنــح الفرصــة لتدريــب موظفيهــا
[[[2
وتطويــر مهاراتهــم عــى كيفيــة إدارة وتنفيــذ هــذه المشــاريع واألنشــطة.
أثــر الــزاع عــى فــرص منظمــات المجتمــع المــدين للوصــول إىل التمويــل الــدويل ،حيــث أوضحــت بعــض المنظمــات أن
هــذا يعــود لعــدم قدرتهــا عــى الوصــول إىل الممولــن .كمــا أن االفتقــار إىل التواصــل مــع الممولــن قــد يخلــق مشــاكل
مــن نــوع آخــر .عــى ســبيل المثــال ،قالــت إحــدى المنظمــات إنــه وبســبب الــزاعُ ،صنفــت عــى أنهــا منظمــة سياســية رغــم
أن عملهــا إنســاين بشــكل أســايس ،وأدى ذلــك إىل فقدانهــا فــرص التمويــل والــراكات مــع المنظمــات الدوليــة والمانحــن
[[[3
الدوليــن.
بالمقابــل ،أدى الــزاع إىل ازديــاد التعــاون والــراكات بــن منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة والعديــد مــن األطــراف
الفاعلــة المحليــة والدوليــة .أشــار أحــد صنــاع القــرار يف منظمــة محليــة بمــأرب إىل توســع الــراكات الموجــودة مــع
المنظمــات الــي عملــوا معهــا قبــل انــدالع احلــرب ،وأن المنظمــة تمكنــت مــن بنــاء المزيــد مــن العالقــات مــع منظمــات
دوليــة جديــدة ومانحــن دوليــن آخريــن .وأكــد مديــر عــام مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل أن فــرص الرشاكــة
[[[3
والتمويــل الــي تتيحهــا المنظمــات الدوليــة لمنظمــات المجتمــع المــدين المحليــة قــد ازدادت بوجــه عــام.
مــن جانبهــا ،اســتفادت منظمــات التنميــة الدوليــة مــن التعــاون مــع المنظمــات المحليــة .قــال موظــف يف منظمــة تنميــة
دوليــة لديهــا مكتــب بمــأرب إنهــم ينفــذون مشــاريعهم عــر فريــق يعمــل عــى األرض وأن هنــاك رشاكات محــدودة مــع
الســلطات المحليــة والمكاتــب التنفيذيــة ذات الصلــة [[3[.وبـ ً
ـدل مــن معاجلــة احتياجــات المجتمــع بشــكل مبــارش ،توفــر
المنظمــة برامــج تدريبيــة إىل منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة وأفــراد مــن المجتمــع المحــي حــول أهــداف مــروع
مــا .عــى ســبيل المثــال ،إذا كان المــروع يتعلــق بتوفــر المــاء ،تــدرب المنظمــة عــد ًدا مــن المتطوعــن المحليــن
ليشــكلوا جلــان اجتماعيــة تضمــن إدارة المــروع بشــكل جيــد يف منطقتهــم .وأنشــأت المنظمــة رشاكــة استشــارية مــع
عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة اللســتفادة مــن خربتهــم وقدرتهــم عــى الوصــول .وقــال الموظــف إن
المجتمــع يســتجيب بشــكل إيجــايب للمشــاريع واألنشــطة الــي تنفذهــا المنظمــات الدوليــة ،ويعــود ذلــك إىل إدراك
الســكان بأهميــة هــذا العمــل وهــذه المشــاريع .لكنــه أشــار إىل إمكانيــة نشــوء تحديــات عنــد التعامــل مــع الســكان
المحليــن نتيجــة فهــم المنظمــات الضعيــف لطبيعــة وجغرافيــة وفئــات ورشائــح المجتمــع المحــي.
 )29مقابلة مع رئيس منظمة إغاثية وتنموية محلية بتاريخ  30نوفمرب /ترشين الثاين .2020
 )30مقابلة مع موظف من منظمة حقوقية وطنية بتاريخ  2ديسمرب /كانون األول .2020
 )31مقابلة مع عبداحلكيم القييس ،مدير عام مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بتاريخ  23ديسمرب /كانون األول .2020
 )32مقابلة مع موظف يف منظمة تنموية دولية لها فرع يف محافظة مأرب 25 ،يناير/كانون الثاين .2021
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تأثير الحرب على حرية الحركة
أثــر الــزاع بشــدة عــى حريــة حركــة موظفــي منظمــات المجتمــع المــدين بمــأرب ،حيــث يخــى الموظفــون مــن
التعــرض اللعتقــال عنــد ذهابهــم إىل العاصمــة صنعــاء الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون حــى لــو أنهــم ينحــدرون مــن
هنــاك [[3[.نتيجــة الــزاع ،أصبحــت الطــرق المبــارشة بــن المناطــق المختلفــة غــر آمنــة للتنقــل عربهــا .فالطريــق
را ،غــر أنــه أُغلــق بســبب الــراع ليضطــر موظفــو منظمــات
المعتــاد بــن مــأرب وصنعــاء يبلــغ طولــه  160كيلومـ ً
المجتمــع المــدين واليمنيــون بشــكل عــام إىل اســتخدام طريــق بديلــة يبلــغ طولــه أكــر مــن الضعــف.
ال تقتــر المصاعــب المتعلقــة بالتنقــل وإغــاق الطرقــات عــى المناطــق الواقعــة عــى اجلبهــات بــن قــوات احلوثيــن
واحلكومــة اليمنيــة ،إذ أن ســكان اجلنــوب يعانــون مــن صعوبــات مماثلــة نظـرًا لســيطرة المجلــس االنتقــايل اجلنــويب
المطالــب باالنفصــال عــى عــدة مناطــق .يعــوق الــراع عــى الســلطة بــن قــوات احلكومــة والمجلــس االنتقــايل
اجلنــويب قــدرة موظفــي منظمــات المجتمــع المــدين مــن التنقــل مــن مــأرب إىل عــدن ،العاصمــة المؤقتــة الــي يســيطر
عليهــا المجلــس االنتقــايل اجلنــويب.
لــم يؤثــر الــزاع عــى حريــة احلركــة بــن المحافظــات وحســب ولكــن ً
أيضــا عــى التنقــل بــن المديريــات والعــزل
والقــرى داخــل المحافظــة نفســها .لــم يعــد بوســع موظفــي منظمــات المجتمــع المــدين المحــي الوصــول إىل
المناطــق شــديدة اخلطــورة داخــل مــأرب خشــية عــى ســامتهم ال ســيما وأنهــم يجــرون مســوحات ميدانيــة
ويقدمــون خدمــات إنســانية أو يقومــون بمهــام يف مخيمــات النازحــن داخليًــا .تعــود هــذه المعوقــات إىل افتقــار
األطــراف المتحاربــة وأولئــك الذيــن يديــرون نقــاط التفتيــش العســكرية واألمنيــة إىل فهــم طبيعــة األنشــطة الــي
تنفذهــا المنظمــات المحليــة .ورغــم حياديــة منظمــات المجتمــع المــدين وعــدم تحزيهــا ،زعمــت األطــراف المتحاربــة
أن هــذه المنظمــات وموظفيهــا ينفــذون أجنــدات خارجيــة ويؤججــون الــراع عــر جمــع معلومــات ومشــاركة
بيانــات اســتخباراتية مــع دول أجنبيــة.

 )33مقابلة مع منسق إحدى المنظمات احلقوقية الوطنية 2 ،ديسمرب/كانون األول .2020
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سلوك الجهات األمنية تجاه منظمات المجتمع
المدني المحلية بين 2015-2020
معاملة جيدة وتسهيالت كبرية
واجهــت منظمــات المجتمــع المــدين يف اليمــن عــى مــدى الســنوات اخلمــس الماضيــة عوائــق وقيــود متعــددة عــى
طبيعــة وموقــع ونــوع المشــاريع واألنشــطة الــي تنفذهــاُ ،
وفرضــت مــن قِبــل جميــع أطــراف الــزاع ،ال ســيما جماعــة
احلوثيــن [[3[.قالــت المنظمــات المحليــة الــي تعمــل بمحافظــة مــأرب إن الســلطات المحليــة والقــوات األمنيــة
تعاملــت معهــا بشــكل جيــد ومــرن عــى صعيــد تنســيق المشــاريع وتقديــم التســهيالت .وأفــادت إحــدى المنظمــات
العاملــة يف مجــال احلمايــة وســيادة القانــون أنهــا تمكنــت مــن إقامــة رشاكات فعالــة مــع عــدد مــن مكاتــب احلكومــة
الــي اســتضافت العديــد مــن أنشــطتها واجتماعاتهــا [[3[.ويــرت المكاتــب احلكوميــة زيــارات إىل الســجون ،فضـ ًـا
عــن عقــد اجتماعــات ومقابــات مــع قــادة مدنيــن وأمنيــن يف المحافظــة .كمــا ســهلت الســلطات بمــأرب حركــة
موظفــي منظمــة مجتمــع مــدين أخــرى ونقــل المــواد واللــوازم لتنفيــذ مشــاريعها عــر منــح التصاريــح للعمــل
[[[3
الميــداين.
كمــا شــاركت الســلطات المحليــة يف إطــاق مشــاريع وأنشــطة المنظمــات بمــأرب وأبدت اســتعدادها إلزالــة العوائق
والمصاعــب الــي قــد تواجههــا خــال عملهــا المجتمعــي .وســهل المســؤولون منــح تصاريــح عمــل لمنظمــات جديــدة
أو لمنظمــات نقلــت مقارهــا إىل مــأرب ،وتجديــد تصاريــح المنظمــات الــي تعمــل يف المحافظــة منــذ ســنوات .كمــا
أمنــت الســلطات احلمايــة األمنيــة لبعــض المنظمــات الــي تنفــذ أنشــطة تتطلــب احلمايــة ،مثــل تلــك الــي تُنفــذ خــال
المظاهــرات أو االحتفــاالت وغريهــا مــن الفعاليــات العامــة.

القيود والعوائق
رغــم المســاعدة الــي تقدمهــا الســلطات المحليــة واألجهــزة األمنيــة لمنظمــات المجتمــع المــدين ،إال أن الــراع
المســتمر والوضــع العســكري واألمــي يف المحافظــة دفــع بالمســؤولني إىل فــرض عــدد مــن القيــود والعوائــق
ً
طويــا والــي يعــوق عملهــا
عــى عمــل وأنشــطة هــذه المنظمــات .تشــمل إحــدى العقبــات الــي تســتغرق وقتًــا
إلــزام المنظمــات الرشيكــة غــر المقيمــة بفتــح فــروع لهــا يف المحافظــة واحلصــول عــى إذن مــن وزارة الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل يف عــدن .كمــا يُتوقــع مــن المنظمــات أن تقــدم إىل الســلطات نسـ ًـخا مــن بطاقــات الهويــة جلميــع
 )34عزيــز اليعقــويب ولــزا بارينجتــون“ ،خــاف بــن احلوثيــن وبرنامــج األغذيــة العالمــي عــى توزيــع المســاعدات يف اليمــن” ،رويــرز 4 ،يونيو/حزيــران ،2019
https://www.reuters.com/article/houthis-wfp-ea4-idARAKCN1T52QB
 )35مقابلة أجريت مع رئيس منظمة محلية تعمل يف مجال حقوق اإلنسان بتاريخ  4نوفمرب  /ترشين الثاين .2020
 )36مقابلة أجريت مع موظف من منظمة إغاثية وتنموية وطنية بتاريخ  8نوفمرب  /ترشين الثاين .2020
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الموظفــن والعاملــن يف مــروع معـ ّـن .أفــادت إحــدى المنظمــات أن القيــود الــي واجهتهــا أدت إىل تأخــر تنفيــذ
[[[3
األنشــطة الــي كان مــن المخطــط تنفيذهــا بالرشاكــة مــع منظمــة محليــة أخــرى.
أحــد القيــود الــي ُفرضــت مؤخ ـرًا عــى منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة هــي اشــراط احلصــول عــى ترصيــح
أمــي قبــل منــح الموافقــة عــى تنفيــذ نشــاط ميــداين أو أي نشــاط يشــمل اســتئجار مســاحة أو قاعــة .يتوقــع مــن
المنظمــات تقديــم معلومــات عــن هــدف المــروع ومصــدر التمويــل وعــن خلفيتهــا وأجندتهــا والفئــات المســتهدفة
إىل اجلهــات األمنيــة .وبعــد اســتيفاء هــذه الــروط ،تتفحــص الســلطات المعلومــات ثــم تقــرر إذا ســتوافق عــى
[[[3
تنفيــذ المــروع .رغــم هــذه اإلجــراءات ،إال أن المنظمــات أشــارت إىل ســهولة احلصــول عــى هــذه التصاريــح.

 )37مقابلة أجريت مع موظف من منظمة إغاثية وتنموية محلية بتاريخ  30نوفمرب  /ترشين الثاين .2020
 )38مقابلة أجريت مع موظف من منظمة محلية تعمل يف مجال حقوق اإلنسان بمأرب ،بتاريخ  13ديسمرب /كانون األول .2020
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تقييم المجتمع لعمل منظمات المجتمع المدني
المحلية في مأرب بين 2015-2020
األثر االيجايب
لتقييــم أثــر الــزاع عــى جــودة واســتدامة المشــاريع واخلدمــات الــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المــدين بمــأرب،
أجــري مســح عــر االنرتنــت شــارك فيــه  49فــردا ً مــن المجتمــع المحــي ومجتمعــات النازحــن داخليـا ً  %43 -منهــم
نســاء و %57منهــم رجــال.
بحســب المســح ،فــإن أغلبيــة المســتجيبني ينظــرون إىل منظمــات المجتمــع المــدين بشــكل إيجــايب .أفــاد حــوايل
 %77منهــم أنهــم يلجــؤون  -بدرجــات متفاوتــة  -للحصــول عــى اخلدمــات والدعــم الــذي ال يتلقونــه مــن الســلطات
المحليــة .وقــال  %86منهــم أنهــم تعاملــوا مــع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة مــن قبــل بينمــا قــال  %14منهــم
أنهــم لــم يتعاملــوا معهــا .اتفــق معظــم المســتجيبني  -بدرجــات متفاوتــة  -أن منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة
تلعــب دورا هامــا ً يف التنميــة والدعــم اإلنســاين .كمــا أشــاروا إىل إزديــاد عــدد المنظمــات والمشــاريع يف مجــال
اإلغاثــة واالســتجابة اإلنســانية الــي أمنــت المســاعدة للســكان ،ال ســيما النازحــن داخليـاً ،ولبــت احتياجاتهــم وســط
انخفــاض الرواتــب وتدهــور األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة ،وخلقــت فــرص عمــل للشــباب يف المحافظــة.
ذكر المستجيبون هذه النتائج االيجابية المرتبطة بعمل منظمات المجتمع المدين:
1 .حســن قــرب منظمــات المجتمــع المــدين مــن المجتمــع مــن معرفتهــا بالظــروف المعيشــية والوضــع الــذي
يواجــه أفــراده ،األمــر الــذي أتــاح لهــا المســاعدة يف تحســن مســتوى المعيشــة والتخفيــف مــن معانــاة الســكان
عــر تأمــن المســاعدة اإلنســانية وتنفيــذ مشــاريع تنمويــة وتوعويــة.
2 .تتيــح منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة فــرص عمــل لعــرات الشــباب والشــابات ،باالضافة إىل تنفيــذ دورات
تدريبيــة وبرامــج تســهم يف تطويــر مهاراتهــم وتمكينهــم إقتصاديـا ً وتحســن ظروفهم المعيشــية.
3 .بإمــكان منظمــات المجتمــع المــدين الوصــول إىل النازحــن داخليــا ً يف مناطــق ومخيمــات مختلفــة وتقديــم
الدعــم اإلنســاين ،بمــا يف ذلــك الطعــام والمــأوى والمعونــات الطبيــة ،للمترضريــن مــن الــزاع أو الفيضانــات .كمــا
أنهــا تؤمــن الدعــم النقــدي وتنفــذ برامــج النقــد مقابــل العمــل لعــدد مــن األرس الفقــرة والمحتاجــن.
4 .تســاعد منظمــات المجتمــع المــدين الســلطات المحليــة يف تحســن تطويــر عــددا مــن المشــاريع العامــة
واخلدمــات األساســية للمجتمــع المحــي.
5 .تســاهم منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة يف حــل الــزاع وترويــج جهــود بنــاء الســام المحليــة ،باالضافــة
إىل توعيــة الســكان والنازحــن داخليـا ً بأهميــة ســلوكيات النظافــة الشــخصية وكيفيــة مواجهــة جائحــة كورونــا
واألوبئــة واألمــراض الشــائعة.
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6 .تســهم منظمــات المجتمــع المــدين يف الدفــاع عــن حقــوق االنســان عــر تأمــن المســاعدة القانونيــة ورصــد
وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف المحافظــة.

األثر السليب
شــدد مشــاركون آخــرون يف االســتطالع عــى وجــود أوجــه قصــور يف أداء العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدين
المحليــة ،قائلــن إن معظــم أنشــطتها ومشــاريعها ال تســتجيب الحتياجــات المجتمــع والمعانــاة الناجمــة عــن
احلــرب .وأشــاروا إىل أن أنشــطة العديــد مــن المنظمــات العاملــة يف مجــايل ّ اإلغاثــة واالســتجابة اإلنســانية ال تتفــق
مــع معايــر اســفري ،وهــي مجموعــة مــن المبــادئ المعــرف بهــا عــى نطــاق واســع والمعايــر الدنيــا للعمــل اإلنســاين.
كمــا قيمــوا ضعــف قــدرة منظمــات المجتمــع المــدين عــى تقييــم الفئــات الضعيفــة الــي تحتــاج إىل خدماتهــا.
وفيما ييل بعض النتائج السلبية الرئيسية اليت ذكروها:
1 .تســاهم المشــاريع اإلغاثيــة واإلنســانية يف تحويــل الســكان المحليــن والنازحــن داخليــا إىل أفــراد مجتمعيــن
غــر منتجــن ومعالــن ،يعتمــدون عــى المعونــات واخلدمــات لدعــم ســبل عيشــهم.
2 .يظهــر الفســاد يف أنشــطة وتدخــات منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة مــن خــال رداءة نوعيــة اخلدمــات
المقدمــة واســتغالل معانــاة النازحــن داخليــا للحصــول عــى التمويــل والرتبــح.
3 .ســوء تخطيــط المشــاريع ممــا يــؤدي إىل اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات التعســفية ،وخاصــة مــن جانــب
المنظمــات المنشــأة حديثــا ،بســبب افتقارهــا إىل المعرفــة باحتياجــات المجتمــع المحــي.
4 .تركزي المشاريع عىل مناطق معينة ،مثل مدينة مأرب ،مع إهمال المديريات األخرى.
5 .تشعر الكوادر المحلية بأنها مهمشة لصاحل الموظفني الذين يتم جلبهم من خارج المناطق المستهدفة.
6 .التميــز الممــارس مــن جانــب منظمــات المجتمــع المــدين يف توزيــع المعونــات عــن طريــق اســتهداف النازحــن
داخليــا المتواجديــن يف المخيمــات والتجمعــات الســكانية ،مــع تهميــش المجتمعــات المضيفــة والنازحــن
داخليــا الذيــن يعيشــون يف منــازل خاصــة أو مســتأجرة.
7 .تنفيــذ المشــاريع وتوفــر اخلدمــات بصــورة متقطعــة ال دوريــة ،وعــدم اضطــاع منظمــات المجتمــع المــدين
بتصميــم وتنفيــذ مشــاريع مســتدامة أو مشــاريع رياديــة تمكــن أفــراد المجتمــع المحــي مــن احلصــول عــى
فــرص العمــل واالســتفادة مــن المشــاريع الصغــرة المــدرة للدخــل .تظــل القلــة القليلــة الموجــودة ذات تأثــر
محــدود.
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الصعوبات والتحديات التي حددتها منظمات
المجتمع المدني
أدرجــت منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة عــددا مــن التحديــات الــي تواجــه عملهــا وأدائهــا يف محافظــة مــأرب
عــى النحــو التــايل:
1 .ضعــف الهيــكل المؤســي لبعــض منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة ،وعــدم وجــود موظفــن مؤهلــن إلدارة
أعمــال ومشــاريع المنظمــات بصــورة مهنية.
2 .سوء تخطيط وتصميم المشاريع اليت ال تليب االحتياجات الفعلية للمجتمع المحيل.
3 .قلــة الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع المحــي بعمــل منظمــات المجتمــع المــدين ،ال ســيما عنــد جمــع البيانــات أو
إجــراء الدراســات االســتقصائية الميدانيــة.
4 .الشــعور بإنعــدام األمــان بســبب اســتمرار اتســاع رقعــة الــزاع وقربــه مــن المناطــق والمديريــات الــي تنفــذ فيهــا
المشاريع.
5 .صعوبــة التنســيق مــع الســلطات والمكاتــب احلكوميــة والمحليــة المتعــددة والهيئــات األخــرى ،وعــدم وجــود
آليــة واضحــة تنظــم عمليــة التنســيق.
6 .صعوبــة التنقــل يف احلــاالت الــي تتطلــب اســتجابة رسيعــة ،بســبب التأخــر يف احلصــول عــى التصاريــح االلزمــة
مــن الســلطات.
7 .تقــع بعــض المناطــق والمجتمعــات المحليــة بعيــدا عــن المواقــع الــي تنفــذ فيهــا مشــاريع المنظمــة ،وهنــاك
تخــوف مــن تعــرض العاملــن والمتطوعــن للخطــر بســبب اســتهداف المدينــة ومناطقهــا الســكنية.
8 .تســبب ارتفــاع تكلفــة اإليجــار واالفتقــار إىل مصــادر التمويــل يف تعــرض منظمــات المجتمــع المــدين خلطــر
تعليــق العمــل أو إغــاق مكاتبهــا ،وعــدم القــدرة عــى تســديد الزتامــات اإليجــار ،ونفقــات التشــغيل ،وأجــور
موظفيهــا.
9 .التميــز والعنرصيــة مــن جانــب المســؤولون عــن بعــض المنظمــات أثنــاء التوظيف ،أو تجــاه الفئات المســتهدفة
بأنشــطتها ومشاريعها.
	10.المفاهيم المجتمعية اخلاطئة بشأن النساء العامالت يف منظمات المجتمع المدين.
	11.االحتجــاز التعســفي للعاملــن دون مــرر أو توضيــح بشــأن أســباب اعتقالهــم .ويف بعــض األحيــان ،يطلــق رساح
العاملــن يف منظمــات المجتمــع المــدين دون تفســر أو اعتــذار .وقــد أثــرت هــذه الممارســة بالفعــل عــى العمــل
اإلنســاين داخــل المحافظــة ،وســيكون لهــا تأثــر إضــايف يف المســتقبل.
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توصيات
خطــت منظمــات المجتمــع المــدين يف محافظــة مــأرب خطــوات واســعة يف الســنوات الــي انقضــت منــذ بــدء احلــرب،
وستســتمر احلاجــة إىل خدماتهــا لفــرة طويلــة بعــد انتهــاء احلــرب .وعــى الرغــم مــن األثــر اإليجــايب الــذي خلفتــه عــى
المجتمعــات المحليــة ومجتمعــات النازحــن داخليــا ،يلــزم اتخــاذ عــدد مــن اخلطــوات للتصــدي للتحديــات الداخليــة
واخلارجيــة الــي تعــوق عملهــا وقــد تحــد مــن نموهــا يف المســتقبل .وتحقيقــا لهــذا الغــرض ،ينبغــي للســلطات
المحليــة ومنظمــات المجتمــع المــدين والمنظمــات الدوليــة واجلهــات المانحــة أن تنظــر بعــن االعتبــار يف التوصيــات
التاليــة:
للسلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية يف محافظة مأرب:
•توحيــد آليــة التنســيق بــن المنظمــات المحليــة والدوليــة والمكاتــب والــوكاالت والهيئــات احلكوميــة مثــل مكتب
وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،ومكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل والوحــدة التنفيذيــة المســؤولة
عــن إدارة مخيمــات النازحــن داخليــا يف مــأرب ،مــن خــال صياغــة واعتمــاد دليــل يوضــح مهــام واختصاصــات
كل طــرف.
•تهيئــة بيئــة تشــجع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة عــى العمــل بحريــة ،دون فــرض قيــود عــى أنشــطتها،
وتشــديد الرقابــة عــى أداء ونوعيــة اخلدمــات وفقــا للقانــون.
•تعزيــز التنســيق والتعــاون بــن المنظمــات المحليــة والدوليــة العاملــة بالمحافظــة مــن خــال دعوتهــا حلضــور
االجتماعــات الشــهرية أو الربــع ســنوية لمناقشــة وتبــادل التقاريــر حــول اإلنجــازات والمبــادرات الفرديــة.
•يجــب عــى الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــن داخليــا يف مــأرب أن تهــئ المنظمــات المحليــة العاملــة
يف مجــال اإلغاثــة واالســتجابة اإلنســانية وأن تزودهــا بآليــة واضحــة لتقييــم ورصــد أدائهــا وجــودة عملهــا،
لضمــان الزتامهــا بــاإلدارة الرشــيدة وتطبيقهــا يف جميــع مشــاريعها وأنشــطتها.
•عــى مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمــأرب تنظيــم آليــة إصــدار أو تجديــد تصاريــح العمــل لمنظمــات
المجتمــع المــدين المحليــة وتعليــق تجديــد تراخيــص المنظمــات غــر الفعالــة الــي ال تنفــذ مشــاريع أو ال تقــدم
تقاريــر ماليــة وفنيــة ســنوية.

للمنظمات المحلية يف محافظة مأرب:
•تنظيــم برامــج تدريبيــة مســتمرة ومنتظمــة للعاملــن والمتطوعــن يف مجــال تخطيــط وصياغــة وإدارة
المشــاريع واحلصــول عــى التمويــل .مــن المهــم أيضــا تنظيــم تدريبــات ودورات تثقيفيــة بشــأن مفاهيــم العمــل
اإلنســاين وكيفيــة التعامــل مــع المســتفيدين.
•إجــراء تقييمــات مســتمرة للعمــل ،ال ســيما المشــاريع اإلنســانية ،مــن أجــل ضمــان الوصــول الشــامل إىل جميــع
النازحــن داخليــا الذيــن يعيشــون يف المخيمــات والمنــازل المســتأجرة .كمــا ينبغــي للمنظمــات تطبيــق معايــر
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األداء واجلــودة المطلوبــة يف كافــة أنشــطتها ومشــاريعها مــن خــال التحقــق مــن مصداقيــة العمــل وتفتيــش
المواقــع المســتهدفة والمتابعــة قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــة التنفيــذ.
•االلــزام بمعايــر اســفري للعمــل اإلنســاين  ،وتطبيــق مبــدأ الشــفافية عــى جميــع اإلجــراءات والمشــاريع واطــاع
المجتمــع المحــي عــى تقاريرهــا الفنيــة والماليــة.
•تجنــب االنتمــاءات السياســية واحلزبيــة والمحســوبية ،وأن تحــاول الوصــول إىل أكــر عــدد ممكــن مــن
المســتفيدين.
•ينبغــي أن تركــز المنظمــات المحليــة عــى تصميــم وتنفيــذ مشــاريع التنميــة المســتدامة والتمكــن االقتصــادي
للشــباب ومــن هــم يف أمــس احلاجــة اليهــا .وينبغــي أن تســاهم يف تقييــم وتحديــد احتياجــات المجتمعــات
المحليــة وتوســيع نطــاق عملهــا ومشــاريعها لتشــمل المديريــات والقــرى والعــزل األخــرى يف محافظــة مــأرب.
•للمنظمات واجلهات المانحة الدولية:
•تخصيــص التمويــل االلزم لتصميــم وتنفيــذ برامــج التدريــب المتعلقــة ببنــاء القــدرة المؤسســية لمنظمــات
المجتمــع المــدين المحليــة وبنــاء قــدرات العاملــن والمتطوعــن فيهــا ،مــن أجــل ضمــان وجــود مجتمــع مــدين
قــوي يعمــل بكفــاءة ويوفــر خدمــات ذات جــودة بمهنيــة.
•تعزيــز فــرص أكــر للتعــاون والرشاكــة مــع منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة وتوفــر الدعــم المــايل االلزم
لتنفيــذ المشــاريع.
•تبســيط اإلجــراءات والمعايــر والــروط المفروضــة عــى منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة باعتبارهــا
رشوطــا مســبقة للحصــول عــى التمويــل ،ودعــم وتمكــن المنظمــات المحليــة مــن تحســن أدائهــا وتوســيع
نطــاق أنشــطتها.
•ضمــان الرصــد والتقييــم الكافيــن جلميــع األنشــطة والمشــاريع الممولــة الــي تنفذهــا المنظمــات المحليــة
لضمــان جــودة أدائهــا وخدماتهــا المقدمــة للمجتمــع المحــي.
•دعــم مــروع لوضــع قائمــة شــاملة بــاألرس النازحــة واألرس الفقــرة يف محافظــة مــأرب ،وإدراجهــا يف قاعــدة
بيانــات إلكرتونيــة موحــدة ،والــي ســيتم تحديثهــا باســتمرار .ومــن شــأن ذلــك أن يُيــر وصــول المســاعدات
واإلغاثــة والمشــاريع اإلنســانية إىل الفئــات األكــر احتياجــا .كمــا ســيضمن عــدم اســتهداف فئــات ومناطــق
معينــة بنفــس المشــاريع أو المعونــات عــى حســاب فئــات ومناطــق أخــرى.
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عـــن الكـــاتب
مهــدي بلغيــث هــو قيــادي مجتمعــي وناشــط حقــويق يف مــأرب،
وعضــو يف منتــدى ســام اليمــن .عمــل ســاب ًقا مــع األمانــة العامــة
لمؤتمــر احلــوار الوطــي كمنســق إلقليــم ســبأ ،ولديــه خــرة تمتــد
ألكــر مــن ثمــا ِن ســنوات يف العمــل مــع منظمــات المجتمــع المــدين
يف مــأرب.
صــدام األدور هــو المؤســس المشــارك والمديــر التنفيــذي لمنظمــة
مســاءلة حلقــوق اإلنســان يف اليمــن .بصفتــه عضــو يف التوافــق
الشــبايب للســام واألمــن ومنصــة شــباب لبنــاء الســام ،عمــل مــع
العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة والدوليــة عــى
مــدى العقــد المــايض.

أُعد هذا التقرير كجزء من مرشوع منتدى سالم اليمن ،وهو مبادرة
من مركز صنعاء تسعى إىل تمكني اجليل القادم من الشباب اليمين
ونشطاء المجتمع المدين من المشاركة يف القضايا الوطنية
الملحة.

مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل
يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج المعرفي ،مع تركيز خاص
على اليمن واإلقليم المجاور.
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