حقائق في لمحة
برنامج األمم المتحدة االنمائي

مرفق دعم السالم
تشكل اتفاقية ستوكهولم ،التي توسط فيها مبعوث األمم المتحدة لليمن
 ،األساس الستعادة السالم وإعادة بناء الحياة بدءا ً
في ديسمبر
من الحديدة وتعز لدعم تنفيذ هذا االتفاق وأي اتفاقيات أخرى تخرج
من عملية السالم ،أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مرفق دعم
السالم

من خالل تنفيذ مبادرات سريعة ومرنة ،يتفق عليها األطراف،
والتي تقدم تطورات ملموسة وسريعة في الحياة اليومية للناس،
وتعزز وبناء الدعم العام للعملية السياسية ،مرفق دعم السالم يوفر
بديالً للنزاع.
وعلى المستوى السياسي ،يساعد ذلك على بناء الثقة بين األطراف
ويعمل كحافز لتعميق المشاركة في عملية السالم وعلى مستوى
المجتمع المحلي تعمل مبادرات التنمية على تحسين الظروف
المعيشية ،وتشجيع عودة العائالت النازحة ،وخلق الطلب المحلي
على السالم

من الواقع
•

األساس الستعادة
تمثل اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر
السالم وإعادة بناء الحياة بد ًءا من الحديدة وتعز.

•

ترك الصراع المتصاعد البنية التحتية المادية في حالة من
الفوضى ،مما أدى إلى تعطيل كبير في حركة اإلمدادات
اإلنسانية واإلمدادات األساسية

•

يستجيب مرفق دعم السالم لألولويات التي عبرت عنها أطراف
النزاع خالل المفاوضات التي يقودها مبعوث األمم المتحدة
الخاص لليمن

•

من خالل إظهار التغييرات اإليجابية التي يمكن أن تحدث نتيجة
للحوار ،يوفر مرفق دعم السالم بدائل للنزاع

يحتوي هيكل مرفق دعم السالم على ثالث نوافذ تتضمن االتي
 .تنفيذ اتفاقية الحديدة واي مبادرات جديده يطلبها
األطراف مع ارتباط واضح باتفاقية ستوكهولم أو أي
اتفاقية مستقبلية أخرى بين األطراف اليمنية وتحت
رعاية األمم المتحدة.
 .تقديم أنشطة حصيفه ناشئة عن المبادرات الحالية
للمسار الثاني بهدف تحفيز العملية السياسية
 .دعم ترتيبات الحوكمة االنتقالية عندما يتفق الطرفان
وتخطيط اتفاق ما بعد السالم
ولضمان التنسيق الداخلي الالزم داخل منظومة األمم المتحدة ،تم
إنشاء "فريق تنسيق لمرفق دعم السالم التابع لألمم المتحدة يمثل
مكاتب األمم المتحدة الثالثة (مكتب المبعوث االممي لألمين العام
لليمن ،ومكتب المنسق المقيم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
وذلك لضمان تبادل المعلومات الحديثة بين المكاتب حول
المشاريع والتدخالت المقترحة بشكل صحيح

مصافحة بين األطراف في ختام المؤتمر الصحفي خالل محادثات
السالم في ستوكهولم في ديسمبر

المبادرات الحالية:
هناك مبادرتان رئيسيتان يتم تنفيذهما في الوقت الحالي بواسطة مرفق دعم
السالم ،وهما
أ) تحسين األداء الوظيفي وسالمة عمليات موانئ الحديدة
والصليف ورأس عيسى وذلك من خالل إعادة تأهيل البنية
التحتية للموانئ لضمان دخول المساعدات اإلنسانية والشحنات
التجارية دون اي عوائق.
ب) إجراء تقييم لمحطة مأرب للطاقة لتحديد مدى األضرار
والصيانة وقطع الغيار الالزمة لتشغيل المحطة الرئيسية وإعادة
خدمات الكهرباء لجزء كبير من السكان اليمنيين

التقدمات الحالية
النتائج حتى اللحظة
o

تقييم شامل لألضرار والقدرات في موانئ الحديدة والصليف
ورأس عيسى بدعم من خبيرين من ميناء روتردام .ومن
في الربع
المتوقع إجراء تقييم للرافعات العمالقة
الثاني من عام

o

بدأت شركة اإلنشاءات أعمال تأهيل مركز تدريب ميناء
الحديدة وباإلضافة الى عمليات شراء جاريه للبنية التحتية
الرئيسية للموانئ

o

تقديم المساعدة الفنية لمبادرات وقف إطالق النار لدعم دور
مكتب المبعوث االممي لألمين العام لليمن في تعزيز مبادرات
الحد من التصعيد ،بهدف توسيع التعليق إلى تدابير أخرى
لخفض التصعيد

o

توظيف مهندس كهرباء لتقييم محطة مأرب للطاقة واالحتياجات
الكهربائية األخرى في موانئ الحديدة والمحافظة

خبراء من ميناء روتردام يتفقدون الموقع  -ميناء الحديدة

نتطلع قدما:
أثناء متابعة تنفيذ التدخالت في موانئ الحديدة وتقييم محطة مأرب للطاقة ،
سينظر مرفق دعم السالم أيضًا في فرص أخرى وذلك للمساهمة في تعزيز
السالم في اليمن على النحو الذي أوصت به اللجنة في اجتماعها في سبتمبر
قد تشمل مجاالت التركيز اإلضافية لمرفق دعم السالم ما يلي
o

النقاش مع شركاء المسار الثاني فرص دعم المبادرات على المستوى
المحلي والتي يمكن أن تعزز الحوار وبناء السالم .سيتم إيالء اهتمام
خاص للمبادرات التي تستهدف الفئات المهمشة ،لتعزيز أجندة المرأة
والسالم واألمن وتعزيز سالمة المجتمع

o

دعم تنفيذ اآللية المؤقتة لوصول وتجهيز سفن الوقود إلى ميناء
الحديدة .على وجه الخصوص ،ويمكن للبرنامج اإلنمائي توفير
القدرات الفنية آللية اإلشراف التابعة لألمم المتحدة التي أنشأتها مكتب
المبعوث االممي لألمين العام لليمن

باإلضافة إلى ذلك ،سيواصل مبعوث األمم المتحدة لليمن والمنسق المقيم
لألمم المتحدة المحادثات لتحديد التدخالت المحتملة األخرى التي اتفق عليها
الطرفان

ترميم مركز التدريب في ميناء الحديدة

الميزانية ومساهمات المانحين
يتطلب المشروع ما يقدر بنحو  20مليون دوالر أمريكي لتنفيذ المجموعة
األولى من المبادرات ،التي تعتبر حاسمة لبناء الثقة
االلتزامات بالدوالر
االمريكي

تم توقيع االتفاقيات
بالدوالر االمريكي

المانح
الدينمارك
السويد
المملكه المتحده
المانيا
كندا
فرنسا
هولندا
االتحاد االروبي
سويسرا
برنامج االمم المتحده
االنمائي
النرويج
االجمالي
فجوه التمويل

قد تختلف القيم اعتمادًا على معدل التحويل ،المبالغ المسجلة بتاريخ
مارس

نبذه عن برنامج االمم المتحدة االنمائي في اليمن
بشكل مباشر مع
لقد عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
عا ًما .تم تصميم مشاريع برنامج األمم
حكومة وشعب اليمن ألكثر من
المتحدة اإلنمائي الستعادة سبل العيش ،وتعزيز القدرة على الصمود أمام
التحديات المستقبلية ،وإرساء األساس للتنمية على المدى الطويل

لمزيذ من المعلومات يرجى التواصل مع
ماتي ندي ،مدير المشروع
ndeye.maty.cisse@undp.org

