
النشــــرة
ن�شرة بعثة الحتاد الأوروبي لدى اجلمهورية اليمنية

انتقلت بعثة االتحاد األوروبي لدى الجمهورية اليمنية إلى مقرها الجديد 
الكائن في منطقة حدة جوار الس��فارة الفرنس��ية. ويعكس التوسع في 
المقر الخاصة بالبعثة وزيادة عدد الموظفين فيها التطور الذي تش��هده 
العالق��ات بين اليمني واالتحاد األوروبي. كما يؤكد هذه التوس��ع التزام 
االتح��اد األوروب��ي لتعزيز تواصله م��ع الحكومة والش��عب اليمني على 

جميع األصعدة. 

وبدخ��ول معاهدة لش��بونة إل��ى حيز التنفي��ذ في 1 ديس��مبر 2009، 
فقد تم رفع مس��توى تمثي��ل اإلتحاد األوروبي في اليمن إلى مس��توى 
بعث��ة كامل��ة. حيث س��لم الس��فير ميكيليه س��يرفونه دورس��و أوراق 
اعتم��اده لفخام��ة رئيس الجمهورية اليمنية عل��ي عبدا هلل صالح كأول 
س��فير مقيم لالتحاد األوربي لدى اليمن في 13 ديس��مبر 2009. كما 
سيس��هم الحضور الدبلوماس��ي الكبير للبعثة في تعزيز قدرات البعثة 
في تمثيل االتحاد األوروبي في اليمن بش��كل عام. وستتم إدارة برامج 
التع��اون الممولة من قبل المفوضية األوروبية مباش��رة من قبل البعثة 
في صنعاء، حيث سيس��مح ذلك بإقامة حوار أفض��ل وأوثق مع الجهات 
المعني��ة المختلفة في اليمن. حيث انه وحتى وقت قريب كان يتم إدارة 

هذه البرامج من العاصمة األردنية عمان.    

لق��د تركز التواص��ل الدولي مع اليم��ن عبر مجموعة 
أصدق��اء اليمن خالل الفت��رة القليل��ة الماضية. حيث 
اهتم��ام  إل��ى  أح��داث 25 س��بتمبر 2009  أفض��ت 
متزاي��د باليمن والت��ي توجت باجتم��اع لندن في 27 
يناي��ر 2010. حيث ابرز االجتم��اع أهمية إتباع منهج 
ش��امل للعمل مع اليمن، مع التأكيد في نفس الوقت 
على ان��ه ال يمكن التعامل مع اإلصالحات السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعية واألمنية بش��كل منفصل. 
إذ تتطلب هذه القضايا منهج شامل واستراتيجي من 

قب��ل الحكومة اليمنية والمجتم��ع الدولي للتعامل مع هذه المس��ائل المترابطة 
ومواجه��ة التحدي��ات التنموية واألمني��ة . حيث ال يمكن تحقي��ق األمن من دون 
التنمي��ة وال يمك��ن إح��داث تنمية م��ن دون توفر األم��ن. كما ينبغ��ي لالعبين 
اإلقليميي��ن الرئيس��ين أن يتولوا دفة القيادة في الدفع بهذه الجهود المش��تركة 
في العمل مع اليمن. ولقد وفر اجتماع لندن فرصة ثمينة إلش��راك جيران اليمن 
واالتح��اد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى في حوار دولي جدي 

حول اليمن ومعها. 

ويبق��ى االتحاد األوربي ملتزمًا بإتباع ذلك لمنهج الش��امل كما أكد عليه مجلس 
الش��ؤون الخارجية لإلتحاد األوروبي في 25 يناي��ر والممثلة العليا ونائبة رئيس 
المفوضية األوروبية البارونة كاثرين أش��تن في البرلمان األوروبي في 19 يناير. 
ويمثل الحوار الوطني اليمني الش��امل والذي ال يس��تثني أحد جوهر هذا المنهج 

الذي ينادي به االتحاد األوربي. 

ومواصل��ة الجتماع لن��دن، اس��تضافت دول مجلس التعاون العرب��ي اجتماع أخر 
حول اليمن في 28 فبراير لمناقش��ة س��بل رفع فعالية المساعدات والتعاون بين 
المانحين وتقديم المعونات إلى اليمن. حيث أس��س اجتم��اع الرياض لمزيد من 
الحوار والش��راكة بي��ن المانحين الخليجين والدول األعض��اء في منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية مع وحول اليمن. 

وق��د انبثقت عن اجتماع لن��دن مجموعة أصدقاء اليم��ن ومجموعتي عمل حول 
االقتص��اد والحكم الرش��يد والعدالة وس��يادة القانون والتي ترئس��هما )اإلمارات 
وألماني��ا( و )هولندا واألردن( على التوالي. ويأتي تأس��يس هاتين المجموعتين 
لغ��رض اقتراح توصي��ات لمجموعة أصدقاء اليمن والتي س��تفضي لعقد اجتماع 
وزاري بع��د ذلك. وق��د عقدت مجموعتي العمل اجتماعات ف��ي أبو ظبي والهاي 
وبرلي��ن. وتقوم هات��ان المجموعتان بوضع توصيات من خالل التش��اور الوثيق 
م��ع الحكومة اليمنية. ومن اب��رز التحديات التي تواجه مجموع��ة أصدقاء اليمن 
هي االحتفاظ بالزخم الذي ول��ده اجتماع اليمن وضمان الدعم الدولي لمجموعة 
من القرارات المتصلة بالسياس��ات الخاص��ة بالحكومة اليمنية والتي تتراوح بين 
اإلصالحات االقتصادية والنقدية إلى التحديات الخاصة بس��يادة القانون والحوار 

الوطني. 

ويق��ر االتحاد األوروب��ي بملكية ومس��ؤولية اليم��ن إلصالحاتها ويق��ف بجانبها 
لمواصل��ة اإلصالح��ات السياس��ية واالقتصادية. وفي األخي��ر، يتوجب على هذه 

العملية إحداث فرق في حياة اليمنيين.
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بيان الممثلة العليا للشؤون الخارجية لإلتحاد األوروبي 
حول وقف إطالق النار في شمال اليمن 

¿ نص البيان الصادر عن اإلتحاد األوروبي
"يرح��ب االتح��اد األوربي بوقف إط��الق النار بي��ن الحكومة اليمنية والحوثيين في ش��مال 
اليمن ويتطلع لتعزيز وقف إطالق النار بصورة دائمة وبالشكل الذي يؤدي إلى إنهاء الحرب 
ويخفف من الوضع اإلنس��اني للس��كان ويس��مح للحكومة اليمنية بالتعام��ل مع التحديات 

المختلفة التي تواجه البالد. 
ويُ�ذكر االتحاد األوربي بالتزامه بيمن موحد ومس��تقر وديمقراطي ومزدهر. وتبعًا الجتماع 
لن��دن حول اليم��ن، يبقى االتح��اد األوربي مس��تعدًا لمواصل��ة دعمه لليمن ف��ي مواجهة 
التحديات األمنية والجهود األخرى الخاصة ببناء الدولة من خالل منهج ش��امل وبالتنس��يق 
الوثيق مع جيران اليمن والشركاء الدوليين اآلخرين. ويدعم االتحاد األوربي الجهود الرامية 
إلقامة حوار وطني حقيقي وش��امل والذي يشمل جميع المعنيين ومواصلة الجهود في هذا 

االتجاه وااللتزام بإنجاح هذه العملية".

بيان الممثلة العليا للشؤون الخارجية لإلتحاد األوروبي 
عن اليمن 

ألقت البارونة كاثرين اش��تن الممثلة العليا لش��ؤون الخارجية خطاب هام حول اليمن أمام 
البرلم��ان األوروبي في ستراس��بورج في 19 يناير 2010. حيث أكدت الس��يدة اش��تن بأن 
اإلرهاب مجرد واحد من بين جملة من التحديات المتش��ابكة التي تواجه اليمن. وقد أكدت 
عل��ى أن االتحاد األوروبي يض��ع اليمن كأحد أولوياتها في إس��تراتيجيته الخاصة بمكافحة 
اإلره��اب ومنهجه الخاص في دعم جهود بن��اء وتطوير الدولة والتنمية. كما أكدت البارونة 
اش��تن على أن الربط بين التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية في غاية 
األهمي��ة، مضيفة انه ولهذه األس��باب نحتاج لمنهج ش��امل". وخالل الخط��اب الهام أكدت 
الس��يدة اش��تن على أنه من الضرورة بمكان أن تس��عى الحكومة اليمني��ة لتعزيز قدراتها 
للوف��اء باحتياجات مواطنيها ف��ي مختلف مناطق البالد. كما نوهت إلى أن االتحاد األوروبي 

سيقترح رفع مساعداته التنموية المقدمة لليمن بمقدار الثلث لألعوام 2011 – 2013. 

اإلتحاد األوربي يدعم شبكة الضمان االجتماعي بـ18.3 
مليون يورو

16 م��ارس 2010 -  ق��دم االتح��اد األوروب��ي 18.3 ملي��ون ي��ورو لدعم ش��بكة الضمان 
االجتماع��ي ف��ي اليم��ن لمواجه��ة الفقر في اش��د األماكن فق��رًا في اليمن واإلس��هام في 
خل��ق فرص عمل مؤقتة لآلالف من األس��ر من خالل تنفيذ 100 مش��روع خاص بالتنمية 
المجتمعية. ويعد هذا الدعم جزء من ضمن الدعم المقدم لليمن من قبل االتحاد األوروبي 

لمواجهة مشكلة األمن الغذائي والذي بلغ 60 مليون يورو في 2009 .
ويش��تمل البرنامج على مكونين: مش��اريع تنمية مجتمعية من خالل الصندوق االجتماعي 
للتنمية ودفع مبالغ مالية للفقراء من خالل صندوق الرعاية االجتماعية. حيث سيتم تنفيذ 
100 مش��روع من قبل الصن��دوق االجتماعي للتنمية لخلق وظائ��ف مؤقتة لما ال يقل عن 
12.000 أس��رة في المجتمعات األكثر تضررًا من أزمة الغذاء والجفاف والسيول. وستغطي 
مش��اريع البني��ة التحتية األولية األعم��ال الخاصة بحماي��ة التربة وصيان��ة وتعبيد الطرق 
الفرعي��ة والعديد من المش��اريع التي تنطوي على تش��غيل أكبر عدد م��ن العمال. ويعتبر 
االتحاد األوروبي المانح الرئيسي لصندوق الرعاية االجتماعية.حيث سيعمل الدعم الحالي 
المق��دم من االتح��اد األوروبي للصندوق على دفع مبالغ مالية مباش��رة ل41.000 أس��رة 
فقيرة في األماكن المتضررة من السيول في حضرموت والمهرة، والمناطق المتضررة من 
النزاعات في صعدة وعمران، والمناطق التي تنتش��ر فيها ظاهرة تهريب األطفال في حجة 

والمحويت والحديدة. ويغطي هذا المشروع 58 منطقة في 7 محافظات.
وق��د وقع��ت االتفاقية في 16 مارس 2010، من قبل نائب رئي��س الوزراء وزير التخطيط 
والتع��اون الدول��ي وممثل البنك الدولي الس��يد بينس��ن اتي��ج وبحضور الس��فير ميكيليه 

سيرفونه دورسو.

اإلتحاد األوروبي واليونيسيف يدعمان عدالة األحداث
6 مارس 2010 -  دش��نت وزارة العدل بالتعاون مع بعث��ة االتحاد األوربي لدى الجمهورية 
اليمني��ة ومكتب منظمة اليونيس��يف مش��روع تعزيز نظام عدالة األح��داث في الجمهورية 
اليمنية والذي س��يجري تنفيذه على مدى ثالثة أعوام. ويهدف المش��روع الذي تبلغ كلفته 
4.2 مليون يورو لضمان الحد األدنى من المعاملة العادلة لألطفال الذين يجدون أنفس��هم 
ف��ي ن��زاع مع القانون. وق��د مول االتحاد األوربي المش��روع بمبلغ 3.2 ملي��ون يورو بينما 

أسهمت منظمة اليونيسيف ببقية المبلغ.
وس��تتولى وزارة الع��دل عملية التنس��يق والتنفي��ذ للبرنامج الذي يه��دف للعمل مع جميع 
الجه��ات المعني��ة بهذه القضي��ة مثل الع��دل والهيئات المعني��ة بإنفاذ القانون والش��ؤون 
االجتماعية و منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. كما س��يعمل المش��روع على 
توفي��ر بيئة تحمي األطفال و تأس��يس محاكم صديقة لألطفال ورف��ع فرص إعادة إدماج 
األح��داث ف��ي المجتمعات المحلية وزيادة مش��اركة الم��رأة في أنظمة عدال��ة األحداث في 

المجتمعات المحلية. 

االتحاد األوروبــي يقدم 2 مليون يورو لمعالجة قضايا 
الهجرة المختلطة

12 يناي��ر 2010 -  تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ مش��روع ممول كليًا من اإلتحاد 
األوروب��ي بقيمة إجمالي��ة قدرها 2 مليون يورو وال��ذي يهدف لتمكين الهيئ��ات الحكومية 
اليمني��ة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة مش��كلة الهجرة المختلطة. يهدف المش��روع 
بش��كل عام إلى تعزيز قدرات الحكومة اليمنية لحماية األم��ن القومي واإلقليمي ولحماية 
حقوق األش��خاص المنخرطين في الهجرة بما في ذلك ضحايا االتجار بالبشر وسوف يدعم 
المشروع بشكل خاص جهود الحكومة اليمنية لمعالجة القضية األمنية واإلنسانية المتصلة 

بهذه الملف. 
تم إعداد المش��روع لإلس��هام في معالجة القضية األمنية واإلنس��انية المتفاقمة المتمثلة 
بالتدفق الهائل للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى الس��واحل اليمنية عبر خليج 

عدن والبحر األحمر والكثير منهم قد يكونون ضحايا محتملين لالتجار بالبشر. 
يعتب��ر االتحاد األوروبي المان��ح األكبر في مجال المس��اعدات المتصل��ة بقضايا الالجئين 
والمهاجرين في اليمن حيث يس��اهم بمبلغ 11 مليون يورو لدعم مش��اريع يجري تنفيذها 
من قبل المفوضية العليا لشؤون االجئيين والمنظمة الدولية للهجرة والمجلس الدانمركي 

الالجئين.
دش��ن المش��روع في 12 يناير 2010 بحضور معالي نائب وزير الخارجية اليمني األس��تاذ 

علي مثنى حسن وسعادة السفير ميكيليه سيرفونه دورسو.  

المفوضيــة األوربية تخصص دعــم بقيمة 17 مليون 
يورو لقطاع األمن الغذائي في اليمن

4 يناي��ر 2010 -  قدم��ت المفوضية األوروبية تمويل بقيم��ة 17 مليون يورو لدعم األمن 
الغذائي في اليمن والذي ستس��تخدم مخصصاته لرفع التنس��يق المتصل باألمن الغذائي 
بين المؤسس��ات الوطنية ودعم الجمعيات الزراعية في مجاالت اس��تخدام المياه والوصول 

إلى األسواق وخلق فرص مدرة للدخل. 
وسيجري استخدام ال17 مليون يورو المقدمة من المفوضية لدعم عدد كبير من األنشطة 
على المس��توى المحلي والت��ي تهدف لمس��اعدة الجمعيات الزراعية على تحس��ين اإلنتاج 
وتحس��ين مهارات تقاس��م  وإدارة المياه وتحسين الوصول إلى األس��واق الزراعية وتقوية 

جوانب أخرى تتصل بالمهارات التنظيمية.  
كما س��يدعم البرنامج إنش��اء وتش��غيل هيئة وطنية لألمن الغذائي والتي ستتولى وتقود 
جهود الحكومة اليمنية في هذا المجال من خالل الس��عي لتغيير الوضع الغذائي المتدهور 
الذي ش��هدتة الس��نوات الس��ابقة والمتصل بتوفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه والوضع 

الغذائي لليمنيين.  

¿ أخبار األتحاد األوروبي واليمن

توصيات مجلس االتحاد األوربي حول اليمن
بروكسل – 25 يناير 2010 

"يؤكد االتحاد األوربي مجددًا التزامه بيمن موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر ويذكر بدعمه للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات التي تواجه اليمن. ومتابعة لتنفيذ توصياته الصادرة في 
أكتوبر، يلتزم االتحاد األوربي باالنضمام إلى الشركاء الدوليين - بمن فيهم جيران اليمن – في مساعدة الحكومة اليمنية من خالل منهج شامل يشمل األمن ومكافحة اإلرهاب والحوار السياسي 

وتقديم المساعدات اإلنسانية واالقتصادية. والهدف من ذلك هو ضمان انسجام وفعالية جميع الجهود المحلية والدولية. 
اليمنية لمواصلة برنامجها الخاص باإلصالحات السياسية واالقتصادية. ويرحب االتحاد  اليمن ومسؤوليتها عن جهودها الخاصة باإلصالحات، يدعو االتحاد األوربي الحكومة  وإدراكَا لملكية 
العملية  التوتر وتعزيز  القوى السياسة الوطنية لبذل قصارى جهدهم للتخفيف من  الرئيس علي عبد اهلل صالح إلطالق حوار وطني شامل ويشجع على بدئه ويدعو جميع  األوربي بدعوة 

الديمقراطية في اليمن. 
ويرحب االتحاد األوربي باجتماع لندن حول اليمن ويتطلع للتواصل بشكل كامل مع اليمن والشركاء اإلقليمين والدوليين لليمن لمتابعة نتائجه."   
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دش��نت بعثة االتحاد األوروبي لدى الجمهوري��ة اليمنية البرنامج الخاص بدعم 
مؤسس��ات المجتمع المدني والس��لطات المحلية العاملة في مجال التنمية في 
الجمهوري��ة اليمنية للفترة م��ن 2009 إلى 2010 خالل ش��هر فبراير 2010. 
حي��ث تم تحديد أربع مجاالت رئيس��ية لتقديم الدعم بناء على نتائج التش��اور 
ال��ذي أجري م��ع منظم��ات المجتمع المدني خالل ش��هر نوفمب��ر 2009 وهي 
الشباب واألقليات وإدماج الفئات األضعف في المجتمع وتعزيز قدرات السلطات 

المحلية. 

وبالتع��اون مع مش��روع اإلدارة المحلي��ة وبرنامج الحك��م الديمقراطي واألمن 
الممول من الحكومة الفرنس��ية، نظ��م االتحاد األوروبي سلس��لة من اللقاءات 
الهادف��ة للتعري��ف به��ذا البرنامج في س��بع محافظات وذل��ك لضمان حصول 
ه��ذه المنظم��ات على ف��رص متكافئ��ة للحصول عل��ى التمويل ال��ذي يتيحه 
ه��ذا البرنامج. كما هدفت ه��ذه الحلقات التعريفية لمس��اعدة المنظمات غير 
الحكومية والس��لطات المحلية لفهم اإلجراءات المتصل��ة بكيفية التقدم لطلب 

الحصول على التمويل من هذا البرنامج.

وقد عكس��ت مستوى المش��اركة الكبيرة في هذه اللقاءات االهتمام العالي من 
قبل المنظمات والس��لطات المحلي��ة للتعرف على الف��رص المتاحة ضمن هذا 
البرنامج. وقد كانت نسبة تمثيل المنظمات الغير الحكومية في هذا االجتماعات 
52% و48.5% بالنس��بة للسلطات المحلية من إجمالي الحضور. ولهذا يتوقع أن 
تكون نسبة الطلبات المقدمة لهذا العام ونوعيتها أعلى بكثير عن ما كان عليه 

الحال العام السابق.    

وس��وف تمنح المفوضي��ة األوروبية دعم لع��دد من المنظمات غي��ر الحكومية 
المحلي��ة والدولية العامل��ة في اليمن لتنفيذ العديد من المش��اريع لبناء قدرات 
الس��لطات المحلية ومس��اعدة األقليات بما في ذلك المتضررين من الصراعات 

وعلى األخص الفئات الضعيفة والمعاقين والشباب. 

يحق للمنظمات المحلية والدولية على حد س��واء التق��دم لطلب الحصول على 
تمويل لمش��اريعها عب��ر هذا البرنامج. ويق��در التمويل التقدي��ري المتاح لهذا 
البرنام��ج 2 مليون ي��ورو لمنظم��ات المجتمع المدن��ي و قراب��ة المليون يورو 

للسلطات المحلية

ومن أهم المتطلبات الخاصة بهذه المش��اريع هو تبني منهج و تصميم مبتكر 
مع ارتباطها الوثيق باإلطار المحلي واس��تهدافها للفئات ذات األولوية. ويتوجب 
تنفيذ هذه المش��اريع من قبل الس��لطات المحلية أو منظمات المجتمع المدني 
بحيث يجري تنفيذها خارج ُاطر المؤسس��ات الحكومية. وس��تتم عملية التقييم 
م��ن قبل البعث��ة فقط  لضمان اس��تقاللية عميلة اتخاذ الق��رار وخلوها من أي 

تأثير خارجي.   

وقد اس��تحدث برنامج دعم منظمات المجتمع المدني والس��لطات المحلية في 
الع��ام 2007، حيث وقعت البعثة في الس��نة األولى خمس��ة عقود لتنفيذ عدد 
م��ن البرامج في مجال الصحة والتعليم وإدماج الفئ��ات الضعيفة في المجتمع. 
وق��د نف��ذت هذه المش��اريع من قب��ل منظمات غي��ر حكومية أوروبي��ة بقيمة 
اجمالية بلغت واحد مليون يورو. وفي العام 2008، تم منح عقدين لمنظمتين 
أوروبيتي��ن وعقدي��ن آخري��ن لمنظمتين يمنيتي��ن، باإلضاف��ة لتوقيع عقد مع 
المجل��س المحلي لمنطقة مغرب عنس في محافظة ذمار لتنفيذ مش��روع في 

مجال الرعاية الصحية.

وتق��وم المفوضي��ة األوروبية في الوقت الحالي بتقيي��م برنامج دعم منظمات 
المجتمع المدني والسلطات المحلية عالميًا. وبناء على نتائج هذا التقييم، سيتم 

تعديل البرنامج ويمكن تخصيص مبالغ جديدة لليمن خالل العام 2011.   

دعم االتحاد األوربي لمنظمات 
المجتمع المدني والسلطات المحلية

دش��نت بعثة االتحاد األوروبي لدى الجمهورية اليمنية في 
يوني��و موقعها الجدي��د على االنترن��ت والمتوفر باللغتين 

العربية واالنجليزية. يرجى زيارتنا على الرابطة التالية:
www.ec.europa.eu/delegations/yemen
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ش��هدت عالقات التعاون التنم��وي بين المفوضية األوروبية  واليم��ن نموًا مطردًا خالل 
الس��نوات القليلة الماضية لتأكد التزام االتحاد األوروبي لتأس��يس ش��راكة راس��خة مع 
الجمهورية اليمنية، حيث ترس��م اإلس��تراتيجية القطرية 2007 – 2013 أس��س هذه 
الش��راكة وتحدد أولويات التعاون المش��تركة بين المفوضي��ة األوروبية واليمن. ويجري 
تصمي��م وتنفي��ذ هذه البرامج من خالل التش��اور الوثي��ق مع الحكوم��ة اليمنية وذلك 
لضم��ان الملكية الوطنية لهذه البرامج ونتائجها. وبهدف تكميل ش��راكة المفوضية مع 
الحكوم��ة اليمنية، تقدم المفوضي��ة األوروبية جزء هام من مس��اعداتها التنموية عبر 
المنظم��ات الحكومية المحلي��ة والدولية العاملة ف��ي الجمهورية اليمن. تس��لط المادة 
التالية الضوء وبش��كل مختص��ر على مجاالت التعاون بين المفوضي��ة األوربية واليمن. 
ولمعرف��ة المزيد حول برامج التعاون بين المفوضي��ة األوربية والحكومة اليمنية يرجى 

زيارة الموقع االلكتروني الخاص بالبعثة على الرابطة التالية:  
 www.ec.europa.eu/delegations/yemen

الحكم الرشيد ودعم جهود بناء وتطوير الدولة
يعد تعزيز الحكم الرش��يد ودعم جه��ود بناء وتطوير الدولة من أه��م أولويات التعاون 
بين االتحاد األوروبي والجمهورية اليمنية. حيث يش��مل دعم المفوضية األوروبية لهذا 
القطاع العديد من المجاالت المتصلة بحقوق اإلنس��ان والديمقراطية وس��يادة القانون 
وتمكي��ن المجتم��ع المدني وتعزيز أالمركزية واإلدارة الحكومية الس��ليمة والمس��اءلة.

والهدف العام لكل هذه البرامج هو بناء وتعزيز القدرات والهياكل المختلفة للمؤسسات 
اليمنية. كما يس��عى هذا الدعم لضمان امتالك المؤسس��ات اليمنية للقدرات الضرورية 
لتقدي��م الخدمات للمواطني��ن وقدرتها على إدارة موارد البالد. كما تهدف المس��اعدات 
المقدم��ة من االتح��اد األوروبي لهذا القط��اع دعم برنامج اإلصالح الخ��اص بالحكومة 
اليمني��ة. ومن بي��ن النتائج األخ��رى المتوخاه من ه��ذا الدعم هو تمكي��ن المواطنين 

لمسائلة مؤسسات الدولة.

وم��ن ضم��ن البرامج التي يجري دعمها ضمن هذه القط��اع : تحديث اإلدارة الحكومية، 
األحوال المدنية، عدالة األحداث، تدريب الشرطة، دعم البرلمان، دعم إدارة االنتخابات، 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، تطوير المجتمع المدني، وتعزيز المساواة بين الجنسين. 
باإلضافة إلى عدد من المسائل ذات االهتمام اإلقليمي مثل الهجرة ومكافحة القرصنة.  

وباإلضاف��ة إل��ى البرام��ج الثنائي��ة الخاصة بالحك��م الرش��يد، يعمل االتح��اد األوربي 
مباش��رة مع منظمات المجتمع المدني من خالل البرام��ج القطاعية. وتعتبر المفوضية 
األوروبية في الوقت الحالي المانح الرئيس��ي لمنظمات المجتمع المدني في الجمهورية 
اليمنية. حيث يتم تنفيذ هذه المش��اريع بش��كل منفصل عن المؤسسات الرسمية من 
قب��ل منظم��ات حكومية محلية ودولية والتي تحصل على التمويل بش��كل مباش��ر من 
االتح��اد األوروبي لتنفيذ مبادراتها. كما يس��تهدف برنامج أخر دعم الس��لطات المحلية 
اليمنية بشكل مباشر وذلك لدعم المبادرات المحلية على المستوى أالمركزية . ويهدف 
الدعم المقدم لهذه المنظمات لتمكينها من تنفيذ مختلف المش��اريع في مجاالت حقوق 
اإلنس��ان رفع الوع��ي وتعزيز القدرات لحماية الفئات األكث��ر ضعفًا في المجتمع وكذلك 

دعم وتعزيز أالمركزية.  

األمن الغذائي
يعمل االتحاد األوروبي بش��كل وثيق مع الحكومة اليمنية لعدد من الس��نوات لمواجهة 
انعدام األمن الغذائي ومس��اعدة البالد على التخفيف من اثر ارتفاع األسعار من الخالل 
العدي��د من التدخالت. وفي الع��ام 2009، خصصت المفوضي��ة األوروبية قرابة ال50 
ملي��ون يورو لبرامج مختلفة تهدف لمواجهة انعدام األمن الغذائي في اليمن. كما يقدم 
دع��م مهم للحكوم��ة اليمنية لوضع إس��تراتيجية وطنية لألمن الغذائي والتي س��توفر 
منهج ش��امل للتعامل مع جميع اإلبعاد الخاصة باألمن الغذائي: : توفر الغذاء وإمكانية 
الحص��ول عليه وطرق االس��تفادة منه وتطوير القدرات المؤسس��ية. كما يجري إنش��اء 
نظام معلومات خاص باألمن الغذائي والذي يعد وس��يلة هامة لتحس��ين األمن الغذائي 

ف��ي اليم��ن بدعم م��ن المفوضية األوروبي��ة. كما ته��دف المنح المقدمة له��ذا القطاع 
مس��اعدة المجتمعات الزراعية لتحسين مستوى اإلنتاج والوصول إلى األسواق وتحسين 
المه��ارات الخاص��ة بإدارة الم��وارد المائي��ة. ومن خ��الل برنامج المس��اعدات الغذائية 
التابع للمفوضية، وكرد على االرتفاع الكبير ألس��عار الغذاء على مس��توى العالم، تقوم 
المفوضية بدعم ش��بكة الضمان االجتماعي من خالل الحواالت النقدية للفئات األش��د 
فق��رًا من خالل تعزيز البناء المؤسس��ي لصندوق الضم��ان االجتماعي. كما يذهب جزء 
م��ن هذه المس��اعدات لصندوق التنمي��ة االجتماعية من خالل المك��ون الخاص بالغذاء 
والذي يمول المئات من مش��اريع البنية التحتية األساسية في المناطق الريفية الفقيرة. 
كما تقوم المفوضة األوروبية باإلعداد لمش��روع لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة 

النسب العالية من سوء التغذية خصوصًا بين األطفال. 

دعم قطاع الصحة العامة
يولي اإلتح��اد األوروبي قطاع الصحة العامة أهمية خاصة حيث يمثل هذا القطاع واحد 
م��ن أهم مج��االت التعاون الهامة م��ع الجمهوري��ة اليمنية. والهدف الرئيس��ي من هذا 
الدع��م هو تمكين قطاع الصحة العامة من تقديم خدمات صحية مناس��بة للمواطنين. 
وم��ن بين أهم تدخ��الت المفوضية األوروبية في هذا المج��ال هو دعم برنامج الصحة 
اإلنجابية وذلك لرفع معدل االس��تفادة من خدمات الصحة اإلنجابية بغرض التقليل من 
معدالت وفيات األمهات ووفيات األطفال تحت سن الخامسة. ويقدم هذا الدعم استجابة 
لحقيقة انه وبالرغم من حدوث بعض التحس��ن في بعض المؤش��رات بين العام 1994 
و 2004 ال ت��زال معدال الخصوبة في اليمن من بين األعلى في العالم وبمتوس��ط 6.2 
طفاًل لكل امرأة . وتش��كل مع��دالت الخصوبة المرتفعة المقرونة بمعدل نمو س��كاني 
بنس��بة 3.2% عائق كبير للتنمية وتمثل تحدي��ًا للموارد الطبيعية المحدودة. ولمواجهة 
ه��ذا التح��دي يعم��ل االتحاد األوروبي بش��كل وثيق م��ع الحكومة اليمني��ة من الخالل 
العديد من المش��اريع على المس��توى الوطني والمحلي. كما تدعم المفوضية األوروبية 
برام��ج أخرى ضمن هذا القطاع من بينها برنامج لدع��م المركزية القطاع الصحي في 
الجمهوري��ة اليمنية. ووفقًا لإلس��تراتيجية القطرية للفترة م��ن 2011 – 2013، اتفق 
االتحاد األوروبي ووزارة الصحة اليمنية على العمل وبشكل تدريجي لتبني منهج يعتمد 
نظام البرام��ج في مجال الصحة اإلنجابية والتمهيد العتماد المنهج القطاعي الش��امل 

في مرحلة الحقة. 

التنمية االقتصادية 
تبرز مس��ألة التع��اون االقتص��ادي بين االتح��اد األوروب��ي والجمهوري��ة اليمنية كأحد 
القضاي��ا الهامة في إطار العالقات الثنائية بين الجانبي��ن حيث يعتزم االتحاد األوروبي 
رفع مس��اعداته المقدمة لهذا القطاع الهام. فعلى مدى الس��نوات القليلة الماضية قدم 
االتحاد األوروبي مساعدات هامة لتنمية قطاع األسماك وجهود اليمن الرامية لالنضمام 
إلى منظمة التجارة العالمية. والهدف الرئيسي من تعاون االتحاد األوروبي مع اليمن في 
هذا المجال هو تطوير بيئة اقتصادية منافس��ة ومس��تدامة من خالل تسهيل الحصول 
عل��ى التقنيات والمع��ارف األوروبية. كما يهدف ه��ذا التعاون لخلق مناخ مناس��ب لنمو 
الش��ركات الصغيرة والمتوسطة في اليمن وتس��هيل تبادل المعلومات حول المنشئات 
الصغي��رة والسياس��يات الخاصة بها. كما يول��ي االتحاد األوروبي أهمي��ة خاصة لتنمية 
القط��اع الخاص إدراكًا لدورة الهام في رفد االقتصاد الوطني، ولهذا فإن برامج التعاون 
المس��تقبلية في هذا المجال ستس��عى لتش��جيع التجارة واندماج اليم��ن في المنظومة 
اإلقليمية وتنمية القطاع الخاص. كما س��يتم اإلع��داد لبرنامج تصل قيمته 10 مليون 
ي��ورو خالل الع��ام 2010 والذي س��يجري تفعيلة خالل الع��ام 2011. كما يجري وضع 
برنامج بقيمة 10.8 مليون لدعم قطاع الثروة الس��مكية وسيجري تفعيله في منتصف 
2011. وس��يهدف البرنامج الخاص بقطاع األسماك لمعالجة المسائل المتصلة باإلدارة 
المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتعزيز تنمية وتطوير المجتمعات الساحلية وتقديم 

الدعم لتطوير القطاع الخاص وصادرات األسماك.           

لمحة عن التعاون 
التنموي بين اليمن 

واالتحاد األوروبي  
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تعد مسألة تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها من أهم مجاالت التعاون بين االتحاد األوروبي 
واليم��ن وأحد الهموم المش��تركة لهما. حيث ب��داء التعاون الفعلي في ه��ذا المجال في 
2004 خالل مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية وحقوق اإلنس��ان ودور المحكمة الجنائية 
الدولي��ة وال��ذي أفضى إلى تنفيذ العدي��د من برامج التعاون المش��تركة جنب إلى جنب 
مع الحوار السياس��ي الرس��مي بين االتحاد األوروبي واليمن والذي بدأ في نفس العام . 
ويجري مناقش��ة الهواجس المتصلة بحقوق اإلنسان وتبادل اآلراء حيالها أثناء الحوارات 

السياسية بين السلطات اليمنية والمسئولين األوربيين وبشكل منتظم. 

وفي هذا الجانب وعلى س��بيل المثال، يقوم االتحاد األوروبي في العديد من المناسبات 
بمناقش��ة أهمية تبني وتنفيذ قانون ينظم الحد األدنى لزواج مع المس��ئولين اليمنيين 
وذل��ك لضم��ان طفولة أمنة لألطفال. وق��د تدخل الممثلين األوروبيي��ن لمعالجة بعض 
القضايا المتصلة بإعدام القاصرين والمعاقين والتي تحرمها القوانين اليمنية والدولية. 

وف��ي الع��ام 2005، ب��دأت المفوضي��ة األوربية تعاون فع��ال لدعم الس��لطات اليمنية 
والجهات المحلية األخرى ذات الصلة لتحس��ين وضع حقوق اإلنس��ان في البالد. حيث تم 
تدش��ين برنامج "شراكة يمن" كأول مش��روع ضمن هذا المجال والذي سعى إلى تعزيز 
الش��راكة بين وزارة حقوق اإلنس��ان ومنظمات المجتمع المدني لتحس��ين مراقبة وضع 
حقوق اإلنسان في اليمن. وقد ركز البرنامج على بناء القدرات الخاصة بالوزارة وتقديم 
10 من��ح لمنظمات محلية لتنفيذ مش��اريع متصلة بحقوق الم��رأة والطفل في عدد من 

المحافظات.

وقد لحق نجاح مش��روع "ش��راكة يمن" تدش��ين اآللي��ة األوربي��ة للديمقراطية وحقوق 

اإلنس��ان )EIDHR( ف��ي اليم��ن. حيث تق��وم المفوضي��ة األوروبية بتنفي��ذ خطة دعم 
تس��تهدف مختلف مناطق اليمن من خالل مخصصات محددة لليمن. وقد جرى تدش��ين 
هذه اآللية للمرة األولى في ديس��مبر 2008 وقد تميزت باالس��تقاللية )بدون أي تدخل 
حكوم��ي( وتبني المب��ادرات المقترحة من المنظمات مباش��رة )تق��دم المنظمات فكرة 
المش��اريع وأنشطتها(. وقد تم التوقيع على 6 عقود بقيمة 900.000 يورو خالل العام 
2009 مع منظمات غير حكومية محلية لتنفيذ مشاريع في عدد من المجاالت مثل الحد 
من الزواج المبكر ومحاربة تهريب األطفال وتعزيز حقوق اإلنسان ومراقبة أداء البرلمان.

وف��ي يناير 2010، تم تدش��ين دعوة جدي��دة لتقديم مقترحات لتنفيذ مش��اريع ضمن 
ه��ذا البرنامج. ويتوق��ع أن توقع البعثة على 10 عقود تقريبًا بقيم إجمالية تقدر ب� 1.2 
مليون يورو مع المنظمات الشريكة بعد استكمال تقييم العروض وذلك لتنفيذ مشاريع 
في المجاالت المتصلة بمناهضة التعذيب، التس��امح )الديني(، حرية الصحافة، وتعزيز 
الحق��وق المدني��ة. وبنهاية الع��ام 2010 أو بداية الع��ام 2011، يتوقع تدش��ين دعوة 
جدي��دة لتقديم مقترحات بقيمة 1 مليون يورو. ويمكن الحصول على معلومات إضافية 
متصلة بالمشاريع التي تم التوقيع عليها والدعوات أخرى المتاحة في موقع البعثة على 

 www.ec.europa.eu/delegations/yemen/ :االنترنت

وقد نش��رت المفوضية األوروبية في ش��هر مايو 2010 تقريريها الس��نوي حول حقوق 
اإلنس��ان والذي يبرز جهود االتحاد األوروبي في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في 
إرجاء العالم. ويكمن الحصول على معلومات إضافية حول أنش��طة وسياسات المفوضية 
األوروبي��ة في هذا المجال بما ف��ي ذلك التقرير األنف الذكر من خ��الل الرابطة التالية: 

 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/index_en.htm

االتحاد األوروبي
يبقى ملتزما بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
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أخبار من االتحاد األوروبي

معاهدة لشبونة تدخل حيز التنفيذ
في 1 كانون األول 2009 ، دخلت معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، وقد أدخلت عددًا من التجديدات على طريقة عمل 

االتحاد األوروبي بهدف زيادة فاعلية ومالئمة عملية صنع القرار فيه وتمثيله الخارجي.

ما الذي تغير في اليمن؟
في 1 ديس��مبر 2009 ، تحولت بعثة المفوضية 
األوروبية ف��ي اليمن إلى بعثة االتحاد األوروبي. 
وسوف تتولى البعثة مسؤولية التمثيل الخارجي 
لالتحاد األوروبي في مسائل السياسة الخارجية 
واألمني��ة، تحت س��لطة الممث��ل األعلى/نائبة 

الرئيس.

"مزدوج��ة"  وظيف��ة  لش��بونة  معاه��دة  اس��تحدثت 
جديدة تجمع ما بين منصب الممثل األعلى للش��ؤون 
الخارجي��ة والسياس��ة األمنية ومنص��ب نائبة رئيس 
المفوضية األوروبي��ة. وقد عيّنت الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي في نوفمبر الماضي البارونة كاترين 

آشتون من المملكة المتحدة في هذا المنصب.

وس��وف يس��اعد الممثل��ة العليا/نائب��ة الرئيس في 
دوره��ا هيئ��ة جديدة هي هيئ��ة الش��ؤون الخارجية 
األوروبية التي يجري العمل على إنش��ائه في الوقت 
الراه��ن، والت��ي س��تضم بعث��ات االتح��اد األوروبي. 
وس��وف تت��رأس الس��يدة آش��تون مجلس الش��ؤون 
الخارجية في االتحاد األوروبي، وتضمن تالؤم العمل 
الخارجي لالتحاد األوروبي، وتتولى مسؤولية تنسيق 
أوج��ه السياس��ة الخارجي��ة واألمنية غير المش��تركة 
للعمل الخارجي لالتحاد، وتمثل االتحاد في المسائل 
المرتبط��ة بالسياس��ة الخارجية واألمنية المش��تركة 
على المس��توى الوزاري، وتقود الحوار السياس��ي مع 
األطراف الخارجية وتعبر عن موقف االتحاد األوروبي 

في المحافل الدولية.

وفي اإلط��ار العملي، خل��ف االتح��اد األوروبي (الذي 
بات ل��ه اليوم ش��خصية قانونية)  من��ذ تاريخ األول 
من ديس��مبر 2009   المجموعة األوروبية في جميع 
االتفاقي��ات الدولية التي ت��م توقيعها مع المجموعة. 

إلى ذل��ك، نصت المعاه��دة على اس��تحداث منصب 
رئيس للمجلس األوروبي الذي يعينه رؤس��اء ورؤساء 
حكوم��ات دول االتحاد األوروب��ي لمدة عامين ونصف 
قابلة للتجديد. وقد تمّ تعيين البلجيكي هرمان فان 
رومب��ي في ه��ذا المنصب الذي يجعله مس��ؤواًل عن 
ت��رؤس المجلس األوروبي والتمثيل الخارجي لالتحاد 
على مس��توى رؤس��اء ال��دول في المس��ائل لمتعلقة 

بالسياسة الخارجية واألمنية المشتركة.

وف��ي مج��ال التج��ارة، ُأعط��ي البرلم��ان األوروب��ي 
صالحي��ات إش��رافية أكثر، وج��رى إدخال االس��تثمار 
األجنبي المباش��ر واألوجه المرتبطة بالتجارة لحقوق 
الملكية الفكري��ة ضمن السياس��ة التجارية الموحدة 

لالتحاد األوروبي.

كم��ا أدخلت معاهدة لش��بونه ع��ددًا م��ن التغييرات 
البعيدة المدى في العم��ل الداخلي لالتحاد األوروبي 
الت��ي تهدف إلى تحس��ين عملية صنع الق��رار وزيادة 
المحاس��بة الديمقراطي��ة. وتتضمن ه��ذه التغييرات 
"مب��ادرة المواط��ن األوروبي" وهي الح��ق في طلب 
القي��ام باقتراح��ات مح��ددة عل��ى مس��توى االتحاد 
األوروب��ي، وتمدي��د اإلج��راء التش��ريعي االعتيادي (

القرار المش��ترك) العتماد التشريعات – إعطاء سلطة 
إش��رافية أكبر للبرلم��ان األوروبي – فضاًل عن إدخال 
آليات خاصة للس��ماح للبرلمان��ات الوطنية في الدول 

األعضاء ال��� 27بطلب مراجع��ة اقتراحات المفوضية 
األوروبية وإعادة النظر فيها.

المعاه��دة 44 مج��ال خ��اص بوض��ع  كم��ا تحي��ل 
السياس��ات إلى نظام التصوي��ت باألغلبية المؤهلة، 
وتض��ع قواعد جديدة لهذا النوع م��ن التصويت ليبدأ 
تنفيذه اعتبارًا من س��نة ( 2014 األغلبية المضاعفة 
ل� % 55 من الدول األعضاء التي تمثل % 65 من عدد 
س��كان االتحاد)  وتدخل ميثاق الحقوق األساسية في 
قانون االتحاد األوروبي، باس��تثناء المس��ائل الخاصة 
التي تتفاوض بش��أنها المملكة المتح��دة وجمهورية 

التشيك وبولندا. 

النقاط األساسية في المعاهدة على صعيد 
العالقات الدولية والسياسة الخارجية،


