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يعمل لدى الأمم املتحدة يف اليمن
حوايل  1000موظف على الق�ضايا
التنموية والإن�سانية وال�سيا�سية.
يوفر لك هذا الدليل مقدمة �سريعة
عن مكاتب الأمم املتحدة املختلفة
العاملة يف اليمن :من نحن ،ما الذي
نقوم به� ،أين نعمل فيها؛ وكذلك كيف
ميكنك التوا�صل معنا .
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RC
المنسق المقيم لألمم المتحدة في اليمن

املن�سق املقيم للأمم املتحدة ( )RCهو رئي�س البعثة
الدبلوما�سية للأمم املتحدة يف اليمن وقائد الفريق
القطري للوكاالت التابعة للأمم املتحدة (.)UNCT
يتحمل املن�سق املقيم للأمم املتحدة ،جنب ًا �إىل جنب مع
فريق الأمم املتحدة القطري ،م�س�ؤولية �إعداد �سيا�سات
الدعم امل�شرتك املقدم من الأمم املتحدة للتنمية
يف اليمن ،مثل �إطار عمل الأمم املتحدة للم�ساعدة
الإمنائية.
يعمل املن�سق املقيم للأمم املتحدة ومكتبه على توحيد
جهود وكاالت الأمم املتحدة املختلفة لتح�سني كفاءة
�أن�شطة الأمم املتحدة يف اليمن� .إن تن�سيق عمليات
التنمية يعزز الدعم اال�سرتاتيجي ب�شكل �أقوى للخطط
والأولويات الوطنية ،ويرفع من كفاءة العمليات ،ويقلل
من تكاليف املعامالت (العمليات) .هذا الأمر يجعل
الأمم املتحدة �شريك ًا �أف�ضل و�أكرث �أهمية وموثوقية
للحكومة اليمنية.
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كما �أن املن�سق املقيم للأمم املتحدة يف اليمن يعمل
على الرتويج للبالد والحتياجاتها التنموية كما تعرب
عنها احلكومة وال�شركاء الآخرين يف اليمن يف املحافل
الدولية .يف �شهر نوفمرب 2014م ،قام ب�إحاطة جمل�س
الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف وا�شنطن �إ�ضافة �إىل البنك
الدويل لو�ضع احتياجات التنمية يف اليمن على املدى
الطويل على جدول �أعمالهم .هذه هي املرة الأوىل
التي يتم فيها �إجراء مناق�شات ب�ش�أن بلد من املنطقة
يف هذا االجتماع رفيع امل�ستوى برئا�سة الأمني العام،
وجمع ر�ؤ�ساء جميع هيئات الأمم املتحدة والبنك الدويل
ملناق�شة احتياجات التنمية على املدى الأطول.
املن�سق املقيم للأمم املتحدة حالي ًا يف اليمن هو �أي�ض ًا
املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي (،)RR
وكذلك هو امل�س�ؤول املك ّلف من الأمم املتحدة ()DO
ب�ش�ؤون �أمن موظفي الأمم املتحدة يف البالد بدعم من
�إدارة الأمم املتحدة لل�سالمة والأمن (.)UNDSS

املن�سق املقيم  /املمثل املقيم  /امل�س�ؤول املك ّلف يف اليمن :ال�سيد باولو ليمبو
االت�صال :ال�سيدة �ألفهيلد �سرتوم� ،إخت�صا�صية االت�صاالتalvhild.stromme@undp.org ،
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SASG
المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة بشأن اليمن

يقوم امل�ست�شار اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ب�ش�أن اليمن ( )SASGبقيادة اجلهود ال�سيا�سية
للأمم املتحدة على الأر�ض منذ �شهر �أبريل 2011م،
و�أن�ش�أ مكتب ًا خا�ص له يف �صنعاء لتقدمي الدعم الفني
من خالل توفري التي�سري ال�سيا�سي والو�ساطة واخلربات
وامل�ساعدة الفنية ومبادرات التوا�صل.
يف �شهر نوفمرب 2011م� ،أدت املفاو�ضات املبا�شرة بني
احلزب احلاكم واملعار�ضة ،التي قام بتي�سريها امل�ست�شار
اخلا�ص جمال بنعمر� ،إىل التوقيع على مبادرة جمل�س
التعاون اخلليجي و�آليتها التنفيذية (االتفاق االنتقايل)
يف الريا�ض� .شكل االتفاق خارطة طريق للعملية
االنتقالية وامل�شاركة ال�شاملة .يف �شهر فرباير 2012م،
مت �إجراء انتخابات رئا�سية مبكرة ،التي �أو�صلت عبدربه
من�صور هادي �إىل �سدة الرئا�سة ،كما مت ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية.

يف �شهر يناير 2014م ،انتهى م�ؤمتر احلوار الوطني
( )NDCبنجاح ،ونتج عنه �إقرار التقرير النهائي
بالإجماع ،والذي يوفر خارطة طريق لعملية �صياغة
الد�ستور واال�ستفتاء الالحق عليه واالنتخابات العامة
املتوقعة بني عامي 2015م 2016 /م.
يف �شهر �سبتمرب 2014م ،وعلى خلفية ال�صراع الدائر
بني احلوثيني واجلماعات امل�سلحة امل�ؤيدة حلزب التجمع
اليمنى للأ�صالح والقوات احلكومية ،تو�سط امل�ست�شار
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن اليمن يف اتفاق
ال�سلم وال�شراكة الوطنية الذي و�ضع حد ًا للمواجهات
املبا�شرة العنيفة .ويوا�صل امل�ست�شار اخلا�ص للأمني العام
للأمم املتحدة ب�ش�أن اليمن وفريقه دعم العملية االنتقالية
ف� ً
ضال عن تنفيذ االتفاق ،يف تعاون وثيق مع اليمنيني
وجمل�س التعاون اخلليجي ،وفريق الأمم املتحدة القطري،
بالإ�ضافة �إىل ال�شركاء الدوليني الآخرين.

امل�ست�شار اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن اليمن :ال�سيد  /جمال بنعمر
الإت�صال :ال�سيدة يوين كيم ،امل�ساعد اخلا�ص للم�ست�شار اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن اليمن kim24@un.org
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HC
منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن

يوجه من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( )HCجهود اال�ستجابة
الإن�سانية ال�شاملة يف اليمن .كما يقوم بالإ�شراف على
التن�سيق بني وكاالت الأمم املتحدة وال�شركاء الآخرين
الذين يعملون على �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية،
وو�ضع ال�سيا�سات ،والدعوة الإن�سانية ،ف� ً
ضال عن ح�شد
املوارد لتمويل خطة اال�ستجابة الإن�سانية يف اليمن
(.)YHRP
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يخ�ضع من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية للم�ساءلة �أمام من�سق
اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ يف املقام الأول ب�ش�أن
ت�سهيل و�ضمان توفري امل�ساعدات الإن�سانية ب�صورة
�سريعة وفعالة ومن�سقة جيد ًا للمت�ضررين من الأزمة
الإن�سانية يف اليمن ،وهو ي�شرف على تخ�صي�ص التمويل
من �صندوق مواجهة الطوارئ ( )ERFوال�صندوق
املركزي ملواجهة الطوارئ ( )CERFبدعم من مكتب
تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية.

من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية :ال�سيد يوهان�س فان در كالو؛ وهو �أي�ض ًا ممثل املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف اليمن.
الإت�صال :ال�سيد �إيريك �أوغو�سو ،م�س�ؤول الإعالم واملعلومات العامة ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانيةogoso@un.org ،
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ال�صورة :الأمم املتحدة – اليمن � /أنغام حممد ال�صرحي
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FAO
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

تهدف خطة عمل منظمة الأغذية والزراعة التابعة
للأمم املتحدة يف اليمن  -2018-2014-القائمة على
نهج متكني القدرة على ال�صمود� -إىل معاجلة انعدام
الأمن الغذائي والتغذية ،امل�ساهمة يف التخفيف من
وط�أة الفقر يف املناطق الريفية ،وتقوية القدرات الوطنية
لإدارة ومواجهة املخاطر والتهديدات يف قطاعات
الزراعة ،الرثوة ال�سمكية واملياه.
ت�ستهدف برامج املنظمة املهاجرين ،الالجئني ،النازحني
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العائدين ،الفئات ال�ضعيفة ،الأ�سر امل�ست�ضيفة� ،أ�صحاب
احليازات ال�صغرية من املزراعني ،كما تدعم �أي�ضا
تنمية ال�سيا�سيات القائمة على الأدلة من خالل تا�سي�س
وتعزيز نظام م�ستدام ملعلومات الأمن الغذائي يف اليمن.
تتمحور برامج منظمة الأغذية والزراعة يف اليمن حول
دعم جهود بناء ال�سالم ومنع النزاعات �ضمن النهج
الإ�سرتاتيجي للمنظمة يف براجمها الق�صرية ،املتو�سطة
وطويلة الأجل..

يعمل لدى منظمة الأغذية والزراعة  40موظف ًا يف اليمن ،وتقع مقراتها يف �صنعاء وعدن وحجة.
ميزانية عام 2014م 21,000,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :بلجيكا ،ال�صندوق املركزي ملواجهة الطوارئ ،االحتاد الأوروبي ،هولندا ،مكتب امل�ساعدة اخلارجية
يف حاالت الكوارث  /الواليات املتحدة الأمريكية و�صندوق بناء ال�سالم
املمثل :د� .صالح احلاج ح�سن
االت�صال :ال�سيد اتيان بيرت �شميت ،نائب املمثل،etienne.peterschmitt@ fao.org ،
�أو د .حممد �سالم ،م�ساعد الربنامجmohamed.sallam@ fao.org ،
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ال�صورة :منظمة الأغذية والزراعة
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IFAD
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ا�ستفاد من هذا التمويل ب�شكل مبا�شر � 771,000أ�سرة؛ �أو
ما يقرب من  5.4مليون ن�سمة.
يركز برنامج ال�صندوق بو�ضوح على خلق الفر�ص االقت�صادية
وفر�ص العمل للفقراء يف املناطق الريفية من خالل تعبئة
املجتمع املحلي ،وتعزيز جمعيات املنتجني ،وحت�سني �إدارة
املوارد الطبيعية وبناء مقومات موارد املجتمع.

تكمن مهمة ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية يف متكني
الفقراء يف املناطق الريفية من التغلب على الفقر .يركز
ال�صندوق على احللول اخلا�صة بكل بلد ،وي�شمل زيادة فر�ص
ح�صول الفقراء يف املناطق الريفية على اخلدمات املالية
وخدمات ال�سوق واخلدمات التكنولوجية ،وكذلك الأرا�ضي
واملوارد الطبيعية الأخرى .وهدف ال�صندوق هو متكني
الفقراء من الرجال والن�ساء يف املناطق الريفية من
يف الوقت الراهن ،ف�إن برامج ال�صندوق اجلارية التي ميولها
حتقيق دخل �أعلى وحت�سني الأمن الغذائي.
ال�صندوق يف اليمن ت�شمل م�شروع �إدارة موارد املجتمع يف
كانت اليمن واحدة من �أوائل الدول التي ح�صلت على ال�ضالع (2007م – 2014م) ،وم�شروع الزراعة املطرية
متويل من هذه املنظمة� .شارك ال�صندوق يف مبادرات والرثوة احليوانية (2009م – 2014م) ،وبرنامج الفر�ص
التنمية يف اليمن منذ عام 1979م ،وقدم متوي ًال ب�إجمايل االقت�صادية (2010م – 2016م) ،وبرنامج اال�ستثمار يف
قدره  258مليون دوالر �أمريكي حتى الآن على �شكل قرو�ض قطاع الرثوة ال�سمكية (2012م – 2018م) ،برنامج العمالة
ومنح ت�شمل  23برناجم ًا وم�شروع ًا ،مبا يف ذلك التمويل يف املناطق الريفية  -مينف�ست (2012م –2018م) ،وبرنامج
امل�شرتك مببالغ دعم بلغت  905ماليني دوالر �أمريكي .النمو الريفي (2014م – 2020م).
يعمل لدى ال�صندوق يف اليمن ثالثة موظفني حمليني ،يف حني �أن ثالثة موظفني �آخرين يغطون اليمن من املقر الرئي�سي يف
روما .يتم تنفيذ الربامج وامل�شاريع املمولة من قبل وحدات �إدارة م�ستقلة يف ظل احلكومة اليمنية.
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ميزانية عام 2014م 12,725,848 :مليون دوالر �أمريكي
التمويل امل�شرتك :املفو�ضية الأوروبية ،مرفق البيئة العاملية ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،ال�صندوق الكويتي والبنك الدويل
م�س�ؤول الربنامج القطري :د .فتحية بهرانf.bahran@ ifad.org ،
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ال�صورة :ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية  /فاروق �صاحلي
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ILO
منظمة العمل الدولية

منذ �إن�شائها عام 1919م ،كر�ست منظمة العمل الدولية
جهودها للدفع قدم ًا بق�ضايا العدالة االجتماعية للن�ساء
والرجال من خالل العمل الالئق واملنتج يف ظروف ت�سودها
احلرية ،العدل ،الأمن والكرامة الإن�سانية .بو�صفها وكالة
تابعة للأمم املتحدة وم�سئولة عن معايري العمل الدولية
واحلفاظ على حقوق العمال .تتكون منظمة العمل الدولية
من  182دولة ع�ضو �إ�ضافة �إىل منظمات العمال ومنظمات
�أ�صحاب العمل من خمتلف �أنحاء العامل� .أن الطبيعة
الثالثية ملنظمة العمل الدولية جتعل منها املنظمة الوحيدة
التابعة للأمم املتحدة التي يقوم فيها ممثلو احلكومة
والعمال و�أ�صحاب العمل مع ًا بت�شكيل ال�سيا�سات والربامج
بهدف تعزيز احلقوق �أثناء العمل وت�شجيع فر�ص العمل
الالئق ،وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،وتعزيز احلماية
االجتماعية و احلوار االجتماعي.

تعمل منظمة العمل الدولية يف اليمن يف �إطار برنامج
مدته عامني (2014م – 2015م)؛ والذي يقوم برتكيز
اجلهود على الق�ضايا الرئي�سية لدعم احلكومة واجلهات
املانحة خالل عملية االنتقال االقت�صادي وال�سيا�سي
الراهنة .يهدف الإطار الذي مدته عامني �إىل اال�ستجابة
لإحتياجات ق�صرية املدى للفرتة االنتقالية يف اليمن ،ويف
الوقت نف�سه البناء على اخلربة ال�سابقة ملنظمة العمل
الدولية ونتائج عملية احلوار الوطني ال�شامل يف اليمن.
تركز �أن�شطة منظمة العمل الدولية يف اليمن على ثالثة
جماالت ذات �أولوية هي )1 :تعزيز �إدارة �سوق العمل من
خالل حوار ال�سيا�سات؛  )2دعم االنتعا�ش االقت�صادي
و�إ�شراك ال�شباب والن�ساء؛  )3تعزيز احلماية االجتماعية
والإدماج االقت�صادي للفئات الأكرث �ضعف ًا.

يعمل ثالثة موظفني لدى منظمة العمل الدولية يف اليمن ومقرها يف �صنعاء ،ويتلقى الدعم من املكتب الإقليمي يف بريوت ومقر
منظمة العمل الدولية يف جنيف.
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ميزانية عام 2014م 1,200,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية:الرنويج� ،صندوق بناء ال�سالم ،الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون ،وم�ؤ�س�سة �صلتك قطر.
االت�صال :ال�سيد علي دهاق ،من�سق الربنامج الوطني ،dehaq@ilo.org
ال�سيد �أحمد خمي�س ،م�ساعد ال�ش�ؤون الإداريةkhamis@ilo.org ،

1

ال�صورة :برنامج الأمم املتحدة االمنائي
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IOM
المنظمة الدولية للهجرة

احليوية ،مرافق ال�صرف ال�صحي ،التوعية ال�صحية،
مكافحة االجتار بالب�شر وتقدمي اال�ست�شارة النف�سية
واالجتماعية .كما تنفذ املنظمة الدولية للهجرة املئات من
امل�شاريع املجتمعية ذات الأثر ال�سريع واال�ستجابة ال�سريعة.

ت�أ�س�ست املنظمة الدولية للهجرة يف عام 1951م .يدرك
النظام الأ�سا�سي للمنظمة ال�صلة بني الهجرة والتنمية
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،يف حني �أن التحكم يف
معايري القبول وعدد املهاجرين الذين ميكن قبولهم هي
�أمور تدخل يف االخت�صا�ص املحلي للدول .ت�ضم املنظمة
الدولية للهجرة  157دولة ع�ضو؛ وان�ضمت اليمن �إىل يهدف التعاون الفني للمنظمة الدولية للهجرة ب�ش�أن �إدارة
الهجرة �إىل تعزيز ال�سيا�سات الوطنية ،والأطر الت�شريعية
ع�ضويتها يف عام 1999م.
والإدارية ،ف� ً
ضال عن حت�سني �إدارة احلدود ،وحتديد
تعمل املنظمة الدولية للهجرة يف اليمن على الق�ضايا هوية املهاجرين امل�ست�ضعفني وحمايتهم .بالتن�سيق مع
امل�شرتكة بني القطاعات ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم الإن�ساين احلكومة ،وكذلك املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
للمهاجرين امل�ست�ضعفني والنازحني داخلي ًا والعائدين الالجئني ،تقوم املنظمة الدولية للهجرة برتتيب امل�ساعدة
واملجتمعات املت�ضررة من النزاعات ،من خالل توزيع املواد يف ترحيل والعودة الطوعية للأفراد �أو املجموعات ممن
الغذائية ،امل�أوى ,الرعاية ال�صحية الأولية ،الرعاية ال�صحية هم �إما على ا�ستعداد للعودة �إىل مواطنهم الأ�صلية �أو ممن
يف حاالت الطوارئ ،التغذية ،احل�صول على املوارد املائية يتم قبولهم لإعادة التوطني.
يعمل لدى املنظمة الدولية للهجرة يف اليمن  394موظف ًا ولديها مقرات يف �صنعاء و�أبني وعدن وعمران ،ال�ضالع ،حجة ،اجلوف،
حلج ،م�أرب ،تعز و �شبوة.
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ميزانية عام 2014م 36,000,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :االحتاد الأوروبي ،فنلندا ،اليابان ،اململكة العربية ال�سعودية ،هولندا ،ال�سويد� ،سوي�سرا ،اململكة املتحدة،
الأمم املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكية
رئي�س البعثة :ال�سيدة نيكوليتا جيوردانو
االت�صال :ال�سيد �صالح العزاين ،كبري م�ساعدي الربنامجselizzani@iom.int ،

1

ال�صورة:منظمةالهجرةالدولية
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OCHA
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

تكمن مهمة مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف ح�شد وتن�سيق
العمل الإن�ساين الفعال واملبدئى من خالل ال�شراكة مع
ال�شركاء الوطنيني والدوليني لتخفيف املعاناة الإن�سانية
يف حاالت الكوارث والطوارئ ،ومنا�صرة حقوق النا�س
املحتاجني ،وتعزيز الت�أهب حلاالت الطوارئ والوقاية،
وتي�سري احللول امل�ستدامة لالحتياجات الإن�سانية.

هم بحاجة �إىل �شكل من �أ�شكال امل�ساعدات الإن�سانية.
ت�شمل املهام الأ�سا�سية الأخرى ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية �أي�ض ًا �إدارة املعلومات املتعلقة بال�ش�ؤون الإن�سانية،
والإعالم والدعوة ،وتعبئة املوارد ،ومتويل الأن�شطة
الإن�سانية ،وو�ضع ال�سيا�سات املتعلقة بال�ش�ؤون الإن�سانية،
والت�أهب حلاالت الطوارئ والتخطيط لال�ستجابة.

مت ت�أ�سي�س مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف عام 2010م،
وذلك يف الأ�سا�س لدعم من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية والفريق
القطري الإن�ساين من �أجل تن�سيق اال�ستجابة للأزمة
الإن�سانية يف اليمن .يعمل مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
على تي�سري التخطيط اال�سرتاتيجي لال�ستجابة و�إدارة خطة
اال�ستجابة الإن�سانية يف اليمن .خطة اال�ستجابة الإن�سانية
فى اليمن عام 2014م بحاجة �إىل  596مليون دوالر �أمريكي
لتلبية االحتياجات الإن�سانية لعدد يبلغ  7.6مليون ن�سمة من
النا�س ال�ضعفاء يف اليمن من �أ�صل  14.7مليون ن�سمة ممن

اجلهات املانحة الرئي�سية خلطة اال�ستجابة الإن�سانية يف
اليمن يف عام 2014م هي ا�سرتاليا ،كندا ،ال�صندوق
املركزي ملواجهة الطوارئ ،الدامنرك ،املفو�ضية
الأوروبية ،فنلندا ،فرن�سا� ،أملانيا ،اليابان ،لوك�سمبورغ،
هولندا ،الرنويج ،جمهورية كوريا ،اململكة العربية
ال�سعودية ،ال�سويد� ،سوي�سرا ،اململكة املتحدة و الواليات
املتحدة الأمريكية ،وتخ�صي�ص الأموال من قبل ال�صليب
الأحمر  /الهالل الأحمر ،ومن قبل عدد غري حمدد من
الأفراد واملنظمات اخلا�صة.

يعمل لدى مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية  45موظف ًا ،وله مقرات يف �صنعاء وحر�ض و�صعدة وعدن.

18

ميزانية عام 2014م 5,200,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :كندا ،وزارة التنمية الدولية الربيطانية� ،إدارة املعونة الإن�سانية واحلماية املدنية التابعة للمفو�ضية
الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مدير املكتب :ال�سيد تروند جن�سن
االت�صال :ال�سيد �إيريك �أوغو�سو ،م�س�ؤول الإعالم واملعلومات العامةogoso@un.org ،

1

ال�صورة :جابريز ا�ستيديو ،مكتب االمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون االجتماعية
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OHCHR
مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

تعمل بعثة املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان من �أجل حماية حقوق الإن�سان جلميع النا�س،
وامل�ساعدة يف متكني النا�س من �إدراك حقوقهم وم�ساعدة
امل�س�ؤولني عن تطبيق هذه احلقوق يف �ضمان تنفيذها.
ويف �سبيل �أداء مهمتها ،تعطي املفو�ضية الأولوية ملعاجلة
انتهاكات حقوق الإن�سان الأكرث �إحلاح ًا ،احلادة واملزمنة
على حد �سواء ،وخا�صة تلك التي تعر�ض احلياة خلطر
و�شيك.وتركز املفو�ضية على �أولئك الذين هم يف خطر
وعر�ضة لأ�شكال متعددة من انتهاكات حقوق الإن�سان
ُ
وتعالج بالت�ساوي �إعمال احلقوق املدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق
يف التنمية.

افتتح مكتب املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان مكتبه القطري يف اليمن عام 2012م ،ومنذ ذلك
احلني قدم الدعم لعملية العدالة االنتقالية وامل�ساءلة،
ولهياكل �سيادة القانون يف البالد .عالوة على ذلك ،يعمل
مكتب املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
مع احلكومة والهيئات الت�شريعية واملحاكم وامل�ؤ�س�سات
الوطنية واملجتمع املدين واملنظمات الإقليمية والدولية،
ومنظومة الأمم املتحدة لتطوير وتعزيز القدرات ،وخا�صة
على امل�ستوى الوطني ،من �أجل حماية حقوق الإن�سان وفقا
للمعايري الدولية .ومن الناحية امل�ؤ�س�سية ،ف�إن مكتب
املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يدعم
وكاالت الأمم املتحدة ال�شقيقة لإدماج حقوق الإن�سان يف
براجمها الإمنائية والإن�سانية.

يعمل لدى مكتب املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان حالي ًا يف اليمن فريق يتكون من  15موظف ًا ،ومقره يف �صنعاء،
ولديه فرق انت�شار منتظمة تعمل يف امليدان.
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ميزانية عام 2014م 2,331,920 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :هولندا� ،صندوق الإغاثة الطارئة و �صندوق بناء ال�سالم
املمثل :ال�سيد جورج �أبو الزلوفgabualzulof@ohchr.org ،
االت�صال :ال�سيدة منى املقحفي ،من�سقة االت�صاالت ،املالMal-maghafi@ohchr.org ،

1

UNAIDS
برنامج األمم المتحدة
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة  /اإليدز
برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�س نق�ص املناعة
 /الإيدز هو �شراكة مبتكرة للأمم املتحدة والذي يقود ويلهم
العامل يف حتقيق الو�صول ال�شامل �إىل الوقاية من فريو�س نق�ص
املناعة والعالج والرعاية والدعم .تتلخ�ص ر�ؤية برنامج الأمم
املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�س نق�ص املناعة  /الإيدز يف
الأ�صفار الثالثة� :صفر �إ�صابات جديدة بالفريو�س� ،صفر متييز
و�صفر وفيات ذات �صلة بالإيدز.
يهدف الربنامج يف اليمن �إىل دعم اال�ستجابة الوطنية للحد من
انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية عن طريق اجلن�س بني الفئات
ال�سكانية ال�ضعيفة والأكرث عر�ضة للخطر .يتم ذلك عن طريق
تنفيذ برامج وقائية �شاملة ،ورفع م�ستوى الوعي حول فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية  /الإيدز يف املجتمعات وحتديد احلاالت
الطارئة للنازحني داخلي ًا ،وتوليد املعلومات الإ�سرتاتيجية
املعروفة حول الوباء ،من �أجل تخطيط �أف�ضل للتدخالت
ال�سكانية الرئي�سية وحت�سني عملية الر�صد والتقييم.

الإيدز للق�ضاء على و�صمة العار والتمييز �ضد الأ�شخا�ص
املتعاي�شني مع� ،أو بطرق خمتلفة مت�أثرين ،بفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية .يعمل الربنامج �أي�ض ًا على حت�سني فر�ص
احل�صول على الرعاية العالجية وخدمات الدعم من خالل
الدعوة �إىل زيادة تخ�صي�ص املوارد من احلكومة والرعاة
امل�شاركني للأمم املتحدة يف الرعاية ومن اجلهات املانحة،
ف� ً
ضال عن تي�سري احلوار ملعاجلة العوائق املتعلقة بحقوق
الإن�سان ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية والو�صول �إىل
العدالة.
يتم حتقيق ذلك الأمر من خالل تعزيز القوانني وال�سيا�سات
التي تكفل الإعمال التام جلميع حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية للأ�شخا�ص املت�ضررين ف� ً
ضال عن حت�سني م�ستوى
زيادة فر�ص احل�صول على خدمات العالج والرعاية املتاحة.

يعمل الربنامج �أي�ضا للق�ضاء على التميزيات بني اجلن�سني
ومكافحة االعتداء والعنف القائمني على النوع الإجتماعى ،
يعمل الربنامج مع احلكومة واملجتمع املدين وجمعيات وزيادة قدرة الن�ساء والفتيات حلماية �أنف�سهن من فريو�س
الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية  /نق�ص املناعة الب�شرية.
يعمل لدى برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�س نق�ص املناعة  /الإيدز موظف واحد يف اليمن ،ومقره يف �صنعاء.
ميزانية عام 2014م 234,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :وزارة التنمية الدولية الربيطانية� ،سفارة هولندا يف �صنعاء ،خطة رئي�س الواليات املتحدة الطارئة
للم�ساعدة يف جمال مكافحة الإيدز والرعاة امل�شاركني للأمم املتحدة
املوظف القطري :د .فوزية غرامةgharamahf@unaids.org ،
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ال�صورة :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

UNDP
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ي�ساعد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي البلدان على بناء
وم�شاركة احللول لتحقيق احلد من الفقر والأهداف
الإمنائية للألفية ،احلكم الدميقراطي ،منع الأزمات
والإنعا�ش ،والبيئة والطاقة من �أجل التنمية امل�ستدامة.

الرتكيز ب�شكل خا�ص على االنتخابات ،والعدالة االنتقالية
وحقوق الإن�سان واحلوار الوطني ،وتوليد فر�ص العمل
لل�شباب ،والإنعا�ش املبكر .عالوة على ذلك ،فقد دعم
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �أي�ض ًا ال�شعب اليمني
لتنفيذ اتفاق ال�سلم وال�شراكة الوطنية يف �سياق برناجمه
يف اليمن.

ي�ساعد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف جذب وا�ستخدام
امل�ساعدات بكفاءة وي�شجع حماية حقوق الإن�سان ،وتنمية
القدرات ومتكني املر�أة.
كجزء من براجمه العادية ،يدعم برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي امل�شاريع املتعلقة بالبيئة وتغري املناخ ،وفريو�س
وقد قام برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اليمن بتن�سيق نق�ص املناعة الب�شرية  /الإيدز ومبادرات النوع
الدعم املايل والربناجمي مع اخلطة االنتقالية للحكومة الإجتماعى.
والآلية التنفيذية ملبادرة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،مع
يعمل لدى برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اليمن 160موظف ًا ،ولديه مقرات يف �صنعاء وعدن و�صعدة.
ميزانية عام 2014م 27,233,367 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية� :أ�سرتاليا ،وزارة التنمية الدولية  /اململكة املتحدة ،الدامنرك ،مرفق البيئة العاملية� ،إيطاليا،
اليابان ،اململكة العربية ال�سعودية ،هولندا ،الرنويج ،مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية� ،صندوق بناء ال�سالم ،الوكالة ال�سويدية
للتعاون الإمنائي الدويل ،تركيا ،برنامج متطوعي الأمم املتحدة ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  /الواليات املتحدة الأمريكية
وال�شركاء من القطاع اخلا�ص
املدير القطري :ال�سيدة تاناكا ميكيكو
االت�صال :ال�سيد عبده �سيف ،م�ست�شار� abdo.seif @ undp.org ،أو
ال�سيد عبدالكرمي ال�صربي ،م�شرف املوقع الإلكرتوينabdulkareem.alsabri@undp.org ،
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UNESCO
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

ت�ساهم منظمة اليون�سكو يف بناء ال�سالم ،والق�ضاء على ونظم الإدارة .كجزء من تنمية قدرات برنامج التعليم
الفقر والتنمية امل�ستدامة واحلوار بني الثقافات من خالل للجميع ملنظمة اليون�سكو ،قام فريق ميني وطني من �ستة
الرتبية والعلوم والثقافة واالت�صاالت واملعلومات .يتكون خرباء ب�إجراء تقييم ناجح لالحتياجات ،مما �أدى �إىل
عمل اليون�سكو يف اليمن �أ�سا�س ًا من بناء القدرات.
و�ضع خطة عمل مقرتحة حول الدعوة والتوا�صل وبناء
ال�شراكات وتنمية القدرات والتدريب ،والر�صد والتقييم.
تلتزم اليون�سكو بالدفاع عن وتعزيز واحلفاظ على الرتاث
الثقايف لليمن ،موطن �أربعة مواقع مدرجة على قائمة ت�سعى منظمة اليون�سكو �إىل تعزيز قدرات ال�صحفيني
الرتاث العاملي لليون�سكو .قامت منظمة اليون�سكو بتطوير اليمنيني ودعم تطوير امل�شهد الإعالمي يف البالد .وعلى
التعاون الثقايف مع ال�شركاء يف اليمن من �أجل �ضمان هذا النحو� ،أطلقت منظمة اليون�سكو تقييم م�ؤ�شرات
رعاية واحلفاظ على الرتاث التاريخي والثقايف وا�سع التنمية يف و�سائل الإعالم ودعمت م�شاركة ثالثة م�صورين
النطاق يف البالد.
مينيني يف ور�شة عمل للت�صوير ال�صحفي التي نظمتها
اليون�سكو يف ع ّمان يف �شهر �أكتوبر املا�ضي.
نظمت اليون�سكو �أي�ض ًا ور�ش عمل لتعزيز تخطيط التعليم

تعمل منظمة اليون�سكو اليمن حتت مظلة مكتب اليون�سكو يف الدوحة والذي يعمل كمكتب ملجموعة دول جمل�س التعاون اخلليجي واليمن.
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اجلهات املانحة الرئي�سية :برنامج تنمية قدرات التعليم للجميع ،م�ؤ�س�سة اجلابر ،فنلندا ،و الوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي الدويل
املدير :د� .آنا باولينيa.paolini@unesco.org ،

1

ال�صورة :الأمم املتحدة – اليمن � /ألفهيلد �سرتوم
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UNFPA
صندوق األمم المتحدة للسكان

يوفر �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان عامل ًا حيث يكون فيه املدفوعة باحتياجات البالد والتي تتنا�سب مع ال�سياق
كل عملية حمل مرغوب ًة ،وكل والدة �آمنة ،و�إمكانات كل القطري.
�شخ�ص �شاب حمققة .
وي�ساهم ال�صندوق يف اليمن ب�شكل كبري يف حت�سني فر�ص
يعمل ال�صندوق على ال�صعيد العاملي لتحقيق فر�ص احل�صول على خدمات ال�صحة الإجنابية وخدمات تنظيم
ح�صول اجلميع على خدمات ال�صحة اجلن�سية والإجنابية الأ�سرة وال�سلع .ويدعم ال�صندوق �إدماج ق�ضايا ال�سكان
(مبا يف ذلك تنظيم الأ�سرة) ،وتعزيز احلقوق الإجنابية ،يف خطط و�سيا�سات التنمية .ويقدم ال�صندوق امل�ساعدة
وخف�ض معدل وفيات الأمهات لت�سريع التقدم نحو جدول الإن�سانية واحلماية للنازحني داخليا.
�أعمال امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية ()ICPD
ً
والهدف اخلام�س من الأهداف الإمنائية للألفية من �أجل يقوم ال�صندوق �أي�ضا بدعم م�شاركة املر�أة وال�شباب خالل
متكني وحت�سني حياة الفئات ال�سكانية املحرومة ،وخا�صة عملية االنتقال الوطني ل�ضمان �إدراج �أ�صواتهم وتطلعاتهم
الن�ساء وال�شباب الذين يتم متكينهم من خالل فهم يف نتائج م�ؤمتر احلوار الوطني وترجمتها يف الد�ستور
الآليات ال�سكانية وحقوق الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني اجلديد.
يعمل لدى ال�صندوق  27موظف ًا يف اليمن ولديه مقرات يف �صنعاء وعدن وحر�ض .ت�شمل املناطق اجلغرافية التي يعمل بها
ال�صندوق �أبني ،عدن ،عمران ،البي�ضاء ،اجلوف ،ح�ضرموت ،حجة� ،إب ،حلج� ،صعدة� ،صنعاء و�شبوة.
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ميزانية عام 2014م 14,000,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :الدامنرك ،وزارة التنمية الدولية الربيطانية ،اليابان ،بنك التنمية الأملاين ،هولندا ،مكتب تن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية� ،صندوق بناء ال�سالم ،وال�صناديق اال�ستئمانية املوا�ضيعية التابعة ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان.
املمثل :ال�سيدة لني كيه .كري�ستيان�سن
االت�صال :ال�سيدة فهمية الفتيح ،حمللة االت�صاالتal-fotih@unfpa.org ،

1

ال�صورة� :صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
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UNHCR
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني هي اتفاقية اللجوء لعام 1951م وبروتوكولها عام 1967م.
وكالة لالجئني تابعة للأمم املتحدة وتتوىل مهمة قيادة
وتن�سيق العمل الدويل حلماية الالجئني وحل م�شاكل على خلفية وجود �أكرث من � 600,000شخ�ص يقعون حتت
الالجئني يف جميع �أنحاء العامل .الغر�ض الأ�سا�سي منها والية املفو�ضية ،ف�إن املفو�ضية تتعاطى مع ثالثة حتديات
هو حماية حقوق ورفاه الالجئني.
يف وقت واحد :الوجود طويل الأمد لل�سكان الالجئني،
معظمهم يف املناطق احل�ضرية – الغالبية العظمى من
بد�أت املفو�ضية عملها يف اليمن منذ عام 1987م .واليمن القرن الأفريقي؛ واحلاالت الطارئة والنزوح الداخلي
هي الدولة الوحيدة يف اجلزيرة العربية التي وقعت على طويل الأمد ،وتعقيدات الهجرة املختلطة واالجتار بالب�شر.
للمفو�ضية وجود يف  8حمافظات من �أ�صل  22حمافظة يف اليمن .يف ظل وجود مكتب فرعي يف العا�صمة �صنعاء ،ف�إن لدى
املفو�ضية مكتب فرعي يف عدن ،ومكتب ميداين يف حر�ض ،ووحدة ميدانية يف �صعدة ،وت�شرف على خميم خرز لالجئني
ال�صوماليني ،ومراكز اال�ستقبال يف ميفعة و�أحور ،ومراكز العبور يف باب املندب وميفعة وهجر والغي�ضة.
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ميزانية عام 2014م 55,986,371 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :اجلهات املانحة الرئي�سية :كندا ،ال�صندوق املركزي ملواجهة الطوارئ ،االحتاد الأوروبي� ،أملانيا،
اليابان ،ال�سويد� ،سوي�سرا ،جمهورية كوريا والواليات املتحدة الأمريكية
املمثل :ال�سيد يوهان�س فان در كالو
االت�صال:ال�سيد نيك �ستانتون ،م�س�ؤول الإعالم� ،stanton@unhcr.org ،أو
ال�سيد زيد العاليا ،م�ساعد ال�ش�ؤون الإعالميةalalaya@unhcr.org ،

1

ال�صورة :املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون لالجئني /تيدي لبو�سكي
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UNIC
مركز األمم المتحدة لإلعالم

�أُن�شئ مركز الأمم املتحدة للإعالم يف عام 1994م
كتعاون م�شرتك بني احلكومة اليمنية ممثلة بوزارة
الإعالم والأمم املتحدة .والغر�ض من هذا املركز هو
تقدمي كافة اخلدمات الإعالمية وال�صحافية على النحو
الذي يتم توزيعها من قبل �إدارة الإعالم التابعة للأمم
املتحدة يف نيويورك.
تتمثل املهام الرئي�سية للمركز يف رفع م�ستوى الوعي
بالأمم املتحدة يف اليمن ،على �سبيل املثال حول �إ�صدارات
التقارير الدولية للأمم املتحدة مثل التقرير ال�سنوي
للتنمية الب�شرية يف العامل .يقوم املركز �أي�ض ًا برتجمة
البيانات ال�صحفية وتوزيعها على كافة و�سائل الإعالم يف
اليمن ،وخا�صة ت�صريحات الأمني العام للأمم املتحدة.

يعمل املركز بالتعاون مع احلكومة اليمنية ووكاالت الأمم
املتحدة لالحتفال بالأيام واملنا�سبات الدولية ،ف� ً
ضال عن
تنظيم الفعاليات وور�ش العمل املختلفة لأع�ضاء و�سائل
الإعالم .يقوم مركز الإعالم ،بالتعاون مع جمموعة
االت�صال التابعة للأمم املتحدة ،بتنظيم دورات �إعالمية
لل�صحفيني اليمنيني �شهري ًا ،والتي تغطي خمتلف جوانب
عمل الأمم املتحدة يف البالد.
ُي�صدر مركز الأمم املتحدة للإعالم يف �صنعاء ن�شرة
�شهرية تغطي �أن�شطة وكاالت الأمم املتحدة املعتمدة يف
اليمن ،وي�ست�ضيف املكتب �أي�ض ًا "ركن الإنرتنت" حيث
ميكن للباحثني والطالب التعرف على اجلوانب املختلفة
للأمم املتحدة.

يعمل لدى مركز الأمم املتحدة للإعالم يف اليمن ثالثة موظفني ،ويقع مقره يف �صنعاء.
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ميزانية عام 2014م 71,000 :دوالر �أمريكي
ال�ضابط امل�س�ؤول :عبدال�سالم �شرف الدينabdulsalam.sharafuddin@unic.org ،

1

UNIDO
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

ت�شمل والية منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
تعزيز وت�سريع التنمية ال�صناعية امل�ستدامة عن طريق
توليد ون�شر املعرفة ذات ال�صلة بال�صناعة وتوفري الدعم
الفني ب�ش�أن احلد من الفقر ،والعوملة ال�شاملة واال�ستدامة
البيئية.

املواد امل�ستنفدة للأوزون ( ،)ODSف�إن الأن�شطة التي
تنفذها املنظمة تعمل �أي�ض ًا على متكني ال�صناعات املعنية
لتحقيق الزيادة الإنتاجية وحت�سني الأداء االقت�صادي من
حيث خف�ض تكاليف الت�شغيل ،و�صيانة �أقل ومنتج �أعلى
جودة ،ف� ً
ضال عن الثقة.

تعمل منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية يف اليمن تقدم هذه الأن�شطة �أي�ض ًا م�ساهمة كبرية يف توليد فر�ص
على متابعة التقدم املحرز يف �أن�شطة بروتوكول مونرتيال .العمل� ،سوا ًء عن طريق احلفاظ على الوظائف القائمة
يف حني �أنها معنية يف املقام الأول مب�س�ألة الق�ضاء على وخلق فر�ص �أخرى جديدة.

يتم تغطية منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية يف اليمن من قبل مكتب املنظمة امليداين يف ال�سودان.
ميزانية عام 2014م 441,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :االحتاد الأوروبي ،مرفق البيئة العاملية ،بروتوكول مونرتيال وال�صناديق اال�ستئمانية متعددة اجلهات املانحة
املمثل :ال�سيد خالد املقوادK.Elmekwad@unido.org ،
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1

ال�صورة� :صندوق اليوني�سيف يف اليمن  /كيت روز

UNICEF
صندوق األمم المتحدة للطفولة

يدعو �صندوق الأمم املتحدة للطفولة �إىل حماية حقوق
الأطفال ،للم�ساعدة يف تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية
وتو�سيع نطاق الفر�ص املتاحة لهم لتحقيق �إمكاناتهم
الكاملة.
يف اليمن ،يعمل �صندوق اليوني�سيف على حت�سني �صحة

الأمهات وخف�ض ووفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة،
وحت�سني التغذية واحل�صول على املياه النظيفة ،وحتقيق
احلقوق الأ�سا�سية للأطفال مبا يف ذلك وقاية الأطفال
من الوقوع ك�ضحايا لالنتهاكات اجل�سيمة ،ومعاجلة زواج
الأطفال والدعوة ملناه�ضة جتنيد وا�ستخدام الأطفال من
قبل القوات امل�سلحة واجلماعات امل�سلحة.

يعمل لدى �صندوق اليوني�سيف  130موظف ًا يف اليمن ،ولديه مقرات يف عدن ،تعز� ،صنعاء ،احلديدة و�صعدة.
ميزانية عام 2014م 129,927,198 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :املفو�ضية الأوروبية� ،إدارة املعونة الإن�سانية واحلماية املدنية التابعة للمفو�ضية الأوروبية ،اليابان،
هولندا ،الربنامج العاملي للأدلة املتعلقة بال�سيا�سات ال�صحية ،كندا ،مبادرة تثقيف الطفل ،الوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي
الدويل ،اململكة املتحدة و مكتب امل�ساعدة اخلارجية يف حاالت الكوارث  /الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
املمثل :ال�سيد .جوليان هارني�س
االت�صال :ال�سيد حممد ال�سعدي� ،ضابط االت�صاالتmalasaadi@unicef.org ،
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UNODC
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية هو �إ�سرتاتيجية ملكافحة املخدرات ومنع اجلرمية و�إ�صالح
مكتب عاملي ريادي يف جمال مكافحة اجلرمية الدولية العدالة اجلنائية 2013م – 2015م.
و�أُنيطت به مهمة م�ساعدة الدول الأع�ضاء يف حربها على
املخدرات غري امل�شروعة واجلرمية والإرهاب.
تركز الإ�سرتاتيجية على �أربعة جماالت عمل مرتابطة ،
وهي )1 :مكافحة �شبكات االجتار غري امل�شروع وال�شبكات
برنامج املكتب يف اليمن يقع حتت قيادة املكتب الإقليمي الإجرامية املنظمة؛ � )2إ�صالح العدالة اجلنائية
لل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .يدعم املكتب يف �إطار والنزاهة؛  )3تعزيز العدالة اجلنائية ملواجهة الإرهاب؛
برناجمه للوقاية من املخدرات ومكافحة اجلرمية  )4ال�صحة ومكافحة املخدرات .يقدم املكتب امل�ساعدة
و�إ�صالح العدالة اجلنائية للدول العربية اجلهود من �إىل ال�سلطات املخت�صة اليمنية يف تطوير الإطار القانوين
خالل ثالثة برامج فرعية هي )1 :مكافحة االجتار وامل�ؤ�س�سي ملكافحة االجتار بالب�شر ومكافحة الإرهاب.
غري امل�شروع واجلرمية املنظمة والإرهاب؛  )2تعزيز كما يهدف �إىل تعزيز قدرة اليمن على امل�شاركة يف
العدالة وبناء النزاهة ؛  )3ال�صحة ومكافحة املخدرات .التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية و�إىل تعزيز التعاون
قدم املكتب امل�ساعدة �إىل احلكومة اليمنية يف �إر�ساء الإقليمي الوثيق.
يعمل لدى املكتب موظف واحد يف اليمن ،ومقره يف �صنعاء.
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ميزانية عام 2014م 26,000 :دوالر �أمريكي
ال�ضابط امل�س�ؤول :الواليات املتحدة الأمريكية
املمثل الإقليمي :ال�سيد م�سعود كرمييبور ،القاهرة
االت�صال :ال�سيد ماجد الآن�سي ،من�سق الربنامج الوطنيmajed.alanesi@unodc.org ،

1

UNOPS
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

مكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�شاريع ( )UNOPSيحقق قيمة حقيقية مقابل املال.
هو الذراع الت�شغيلي للأمم املتحدة ،ويقوم بدعم التنفيذ
الناجح مل�شاريع �شركائها يف جمال بناء ال�سالم واملجاالت قدم املكتب الدعم الت�شغيلي �إىل مكتب امل�ست�شار
الإن�سانية والإمنائية يف جميع �أنحاء العامل .يقدم املكتب اخلا�ص للأمني العام �إىل اليمن يف �سياق عمله يف عملية
خدمات �إدارة امل�شاريع وامل�شرتيات والبنية التحتية االنتقال ال�سيا�سي يف اليمن .قدم املكتب �أي�ض ًا الدعم
للحكومات واجلهات املانحة ومنظمات الأمم املتحدة .الت�شغيلي لعملية احلوار الوطني وكذلك لعملية �صياغة
املكتب معتمد مبوجب الت�صنيف  9001 ISOويلتزم الد�ستور اجلارية .من خالل م�شروع "معاجلة املظامل يف
ب�أعلى معايري اجلودة يف �إدارة امل�شاريع .ي�ساعد املكتب اجلنوب" ،يقدم املكتب الدعم لتعزيز م�شاركة ال�سكان
�شركاءه يف تنفيذ امل�شاريع من خالل توفري جمموعة يف جنوب اليمن يف عملية االنتقال ال�سيا�سي يف البالد.
وا�سعة من خدمات �إدارة امل�شاريع عالية اجلودة والفعالة يقوم امل�شروع �أي�ض ًا بتقدمي امل�ساعدة الفنية �إىل جلنتني
من حيث التكلفة لعمليات بناء ال�سالم والعمليات رئا�سيتني ب�ش�أن الأرا�ضي واخلدمة املدنية.
الإن�سانية والإمنائية يف جميع �أنحاء العامل .ي�ساعد املكتب املكتب �أي�ض ًا هو وكيل ال�صندوق املحلي لل�صندوق العاملي
ال�شركاء يف تلبية احتياجاتهم ب�سرعة ،ب�شكل مهني ومبا ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا يف اليمن.
حاليا ،يعمل لدى مكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�شاريع يف اليمن نحو  13موظف ًا.
ميزانية عام 2014م 18,000,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :ال�صندوق العاملي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا ،مرفق اال�ستجابة العاجلة ،املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،ال�صندوق اال�ستئماين للحوار الوطني والإ�صالح الد�ستوري يف اليمن
مدير املكتب :ال�سيد فاروق حرزاهللfaroukh@unops.org ،
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ال�صورة :برنامج متطوعي الأمم املتحدة

UNV
برنامج متطوعي األمم المتحدة

ذلك متطوعي الأمم املتحدة من ذوي اخلربة .تتبنى الأمم
املتحدةالعملالتطوعيبو�صفه�شام ًالومتكام ًال،وت�س ّلمبتنوع
العمل التطوعي وكذلك القيم التي يحافظ عليها :الإرادة
احلرةوااللتزاموامل�شاركةوالت�ضامن.

ي�ساهم برنامج متطوعي الأمم املتحدة يف ال�سالم والتنمية
من خالل العمل التطوعي يف جميع �أنحاء العامل .من مقره
يف بون – �أملانيا ،ين�شط برنامج متطوعي الأمم املتحدة
يف حوايل  130بلد ًا .لدى برنامج متطوعي الأمم املتحدة
وحدات ميدانية يف  86دولة ،ويحظى بالتمثيل يف جميع �أنحاء
العامل عن طريق مكاتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
ويقدم تقاريره �إىل املجل�س التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة
الإمنائي.
العمل التطوعي هو و�سيلة قوية لإ�شراك النا�س يف مواجهة
حتديات التنمية ،وميكنه حتويل وترية وطبيعة التنمية .العمل
التطوعي يفيد ك ًال من املجتمع واملتطوع من خالل تعزيز
الثقة والت�ضامن واملعاملة باملثل بني املواطنني ،ويخلق فر�ص
للم�شاركةب�شكلهادف.

مت ت�أ�سي�س برنامج متطوعي الأمم املتحدة يف اليمن يف عام
1971م� .شهد برنامج متطوعي الأمم املتحدة منو ًا مطرد ًا
بالتزام م�شرتك مع وكاالت الأمم املتحدة الأخرى مثل
املن�سق املقيم للأمم املتحدة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي
واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني و�صندوق
اليوني�سيف ومنظمة ال�صحة العاملية وبرنامج الأغذية العاملي
وبرنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�س نق�ص املناعة
 /الإيدز و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان.

يدعو برنامج متطوعي الأمم املتحدة �إىل االعرتاف
باملتطوعني،والعملمعال�شركاءعلى�إدماجالعملالتطوعييف
برامج التنمية .على ال�صعيد العاملي ،يقوم برنامج متطوعي
الأمم املتحدة بح�شد جمموعة متنوعة من املتطوعني ،مبا يف

يتبنى فريق متطوعي الأمم املتحدة يف اليمن �ستة حماور
�شاملة:ت�أمنياحل�صولعلىاخلدماتاالجتماعيةالأ�سا�سية،
النوع االجتماعي ،قدرة املجتمع على احلد من خماطر البيئة
والكوارث ،بناء ال�سالم ،ال�شباب وتنمية القدرات الوطنية.

يعمل لدى برنامج متطوعي الأمم املتحدة ثالثة موظفني يف اليمن ،ومقره يف �صنعاء.
االت�صال :ال�سيد حممد مريا�ش� ،ضابط وحدة ميدانية يف برنامج متطوعي الأمم املتحدة،
� mohammed.mireash@undp.orgأو م�ساعد الربنامج :ال�سيد م�شتاق ال�سقافmushtaq.al-saqqaf@undp.org :
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ال�صورة :برنامج الأغذية العاملي  /فار�س خويلد

WFP
برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة
يعترب برنامج الغذاء العاملي �أكرب منظمة �إن�سانية يف مكافحة للأن�شطة من الإغاثة �إىل االنتعا�ش والقدرة على التكيف.
اجلوع يف العامل .و ي�ساعد برنامج الغذاء العاملي يف تلبية وي�شملامل�ستفيدونمنعملياتبرنامجالغذاءالعاملىالنازحني،
احتياجات الغذاء التي طال �أمدها ،يدعم التنمية االقت�صادية العائدين ،ال�سكان املعر�ضني للخطر يف معظم املناطق من
واالجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي .ويف حاالت الطوارئ ،انعدام الأمن الغذائي واملت�ضررين من الأزمات العابرة  -مبا يف
يقوم برنامج الغذاء العاملي بتوفري و احل�صول على الغذاء �إىل ذلك العمال املهاجرين العائدين والأطفال والأمهات احلوامل
حيث احلاجة �إليه ،لإنقاذ حياة �ضحايا احلرب وال�صراع املدين واملر�ضعات املت�ضررين من �سوء التغذية احلادة واملزمنة،
والأزمة االقت�صادية والكوارث الطبيعية .يف �أعقاب حاالت والأطفال يف �سن املدر�سة .وتقدم امل�ساعدة الغري م�شروطة من
الطوارئ ،ي�ستخدم برنامج الغذاء العاملي امل�ساعدات الغذائية خالل الدعم الغذائي على م�ستوى الأ�سرة �أو توزيع �أموال نقدا
للم�ساعدة يف ا�ستعادة الأمن الغذائي والتغذية يف حني يقوم  ،م�ساعدة غذائية ت�شاركية مقابل التدريب �أو �أن�شطة العمل �أو
بدعم املجتمعات املحلية يف �إعادة بناء حياتهم املحطمة .كما الأ�صول ،وتوفري الدعم الغذائي لعالج ومنع و�سوء التغذية
�أنه ي�ساعد املجتمعات على تلبية احتياجاتهم الغذائية اخلا�صة ،املزمن و احلاد واملغذيات الدقيقة ،ووجبات الطعام واحل�ص�ص
الغذائية املنزلية لأطفال املدار�س للم�ساهمة يف حت�سني التغذية
واحلد من �سوء التغذية وك�سر حلقة اجلوع بني الأجيال.
�أطلق برنامج الغذاء العاملي يف يوليو عام  2014عملية �إغاثة و والتعليموااللتحاقباملدار�س.
�إنعا�ش مطولة ملدة عامني حلماية احلياة ،تعزيز الأمن الغذائي ويقدم الربنامج �أي�ضا امل�ساعدات الغذائية لالجئني من
والتغذية و بناء القدرة على التكيف والتي �سوف ت�صل �إىل �ستة القرن الأفريقي ،ومعظمهم من ال�صوماليني يف خميم خرز
ماليني م�ستفيد .و يقوم برنامج الغذاء بعملية حتول تدريجي لالجئني خارج عدن.
وهناك عملية ثالثة تديرها جمموعة اللوج�ستيات وتوفر رحالت منتظمة للعاملني يف املجال الإن�ساين �إىل �صعدة ،ف�ضال عن توفري
خدمات الوقود للوكاالت العاملة يف عدن ،حر�ض و�صنعاء.
ميزانية عام 2014م 220,000,000 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية� :أ�سرتاليا ،كندا ،جمهورية الت�شيك ،االحتاد الأوروبي ،فنلندا� ، ،أملانيا ،اليابان ،لوك�سمبورغ� ،صندوق
بناء ال�سالم ،جمهورية كوريا ،وال�صندوق املركزي ملواجهة الطوارئ التابع للأمم املتحدة ،الواليات املتحدة الأمريكية و مانحون
اخرون من القطاع اخلا�ص.
مدير املكتب:املمثل واملدير القطري :ال�سيدة بورنيما كا�شياب
االت�صال :ال�سيدة ريجينا بختيفا� ،ضابط العالقات اخلارجيةregina.bakhteeva@wfp.org ،

39

WHO
منظمة الصحة العالمية
منظمة ال�صحة العاملية هي ال�سلطة التوجيهية والتن�سيقية
يف جمال ال�صحة يف �إطار منظومة الأمم املتحدة .هي
امل�س�ؤولة عن ت�أدية الدور القيادي يف معاجلة امل�سائل
ال�صحية العاملية وت�صميم برامج البحوث ال�صحية
وو�ضع القواعد واملعايري وتو�ضيح اخليارات ال�سيا�سية
امل�سندة بالأدلة وتقدمي الدعم الفني �إىل البلدان ور�صد
االجتاهات ال�صحية وتقييمها.

منذ عام 1953م ،عندما مت ت�أ�سي�س �أول مكتب ملنظمة
ال�صحة العاملية يف اليمن ،قدمت منظمة ال�صحة العاملية
الدعم لعمل وزارة ال�صحة العامة وال�سكان يف اليمن يف
جمال تطوير النظم ال�صحية ،والوقاية ال�صحية وجهود
تعزيزها ،و�إعداد التدخالت ب�ش�أن �أولويات ال�صحة
العامة النا�شئة ،و يف جمال الوقاية من الأمرا�ض املعدية
وغري املعدية ومكافحتها .قامت منظمة ال�صحة العاملية
�أي�ض ًا بدعم جهود الوزارة لتح�سني �صحة الأم والطفل.
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انخف�ضت وفيات احل�صبة بني الأطفال دون �سن اخلام�سة
ب�شكل كبري من بني �آالف الوفيات �إىل جمرد عدد قليل
من احلاالت كل عام .منذ عام 2005م ،قدمت منظمة
ال�صحة العاملية �أي�ض ًا الدعم �إىل الوزارة يف ا�ستحداث
ثالثة لقاحات جديدة مهمة – لقاح امل�ستدمية النزلية،
ولقاح املكورات الرئوية ولقاح روتا .هذه اللقاحات تقي
من الأمرا�ض التي تعترب م�س�ؤولة عن حوايل  ٪20من
وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة.
يف اليمن ،مت تو�سيع نطاق الربنامج الوطني للتح�صني
املو�سع ( )EPIلتغطية البالد ب�أ�سرها مبعدالت تغطية
للقاح خما�سي التكاف�ؤ ولقاح �شلل الأطفال تتجاوز الآن
 .٪88بدعم من منظمة ال�صحة العاملية و�شركاء �آخرين،
�شهدت اليمن �أي�ض ًا الق�ضاء على اجلدري واحلمى النزفية،
وحافظت على حالة اخللو من �شلل الأطفال منذ عام
2006م.

يعمل لدى منظمة ال�صحة العاملية يف اليمن  61موظف ًا ،ولديها مقرات يف �صنعاء ،عدن ،احلديدة ،حجة� ،صعدة وتعز.
ميزانية 2014م 2015 /م 26,834,511 :دوالر �أمريكي
اجلهات املانحة الرئي�سية :ال�صندوق املركزي ملواجهة الطوارئ� ،سفارة مملكة هولندا ،االحتاد الأوروبي ،فرن�سا ،الوكالة الأملانية
للتعاون الدويل  /بنك التنمية الأملاين� ،إيطاليا ،اليابان ،اململكة العربية ال�سعودية ،جامعة الدول العربية ،مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية ،ا�سبانيا ،ال�سويد ،الإمارات العربية املتحدة ،والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
املمثل :د� .أحمد فرح �شادول
االت�صال :ال�سيد �صادق الو�صابي� ،ضابط االت�صاالتhasansa@ who.int ،
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قائمة الجهات المانحة:

�أ�سرتاليا

الأوروبية ()ECHO

برنامج احلكومة اال�سرتالية للمعونة فيما وراء البحار االحتاد الأوروبي ()EU
(املعونة الأ�سرتالية )AusAid
فنلندا
بلجيكا
فرن�سا
وزارة التنمية الدولية الربيطانية
الوكالة الأملانية لتعاون الفني ()GIZ
كندا
�أملانيا
الوكالة الكندية للتنمية الدولية ()CIDA
مرفق البيئة العاملي ()GEF
برنامج تنمية قدرات التعليم للجميع ()CapEFA
ال�صندوق العاملي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا
ال�صندوق املركزي ملواجهة الطوارئ
()GFATM
جمهورية الت�شيك

برنامج ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم ()GPE

الدامنارك

مرفق اال�ستجابة العاجلة يف �إطار �صندوق بناء ال�سالم ،
متعدد املانحني ()IRF

تثقيف الطفل ()EAC
�سفارة مملكة هولندا يف �صنعاء
�صندوق مواجهة الطوارئ
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املفو�ضية الأوروبية ()EC
�إدارة املعونة الإن�سانية واحلماية املدنية التابعة للمفو�ضية

الهند
البنك الإ�سالمي للتنمية ()IDB
�إيطاليا
اليابان

بنك التنمية الأملاين ()KfW

تركيا

اململكة العربية ال�سعودية

الإمارات العربية املتحدة

ال�صندوق الكويتي

اململكة املتحدة

جامعة الدول العربية

الأمم املتحدة

م�ؤ�س�سة اجلابر ()MBI

املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني

لوك�سمبورغ

مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية

بروتوكول مونرتيال

�صندوق الأمم املتحدة لبناء ال�سالم ()PBF

هولندا
الرنويج

برنامج متطوعي الأمم املتحدة

مكتب امل�ساعدة اخلارجية يف حاالت الكوارث ()OFDA
جمهورية كوريا

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
الواليات املتحدة الأمريكية

م�ؤ�س�سة �صلتك قطر

خطة رئي�س الواليات املتحدة الطارئة للم�ساعدة يف جمال
مكافحة الإيدز ()PEPFAR

ال�سويد

البنك الدويل ()WB

الوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي الدويل ()SIDA

ال�صندوق اال�ستئماين للحوار الوطني والإ�صالح الد�ستوري
يف اليمن ()YNDCRTF

الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون ()SDC
�سوي�سرا
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"يواجـــه اليمن حتديــــــات عميقة.
�سوف توا�صل الأمـــم املتحدة دعمكم
للتغلب على هذه التحديات والدخول
يف حقبة �أكرث �سالم ًا لل�شعب اليمني
ب�أكمله".
ال�سيد بان كي مون ،الأمني العام للأمم املتحدة

