
النشــــرة
ن�شرة بعثة الحتاد الأوروبي لدى اجلمهورية اليمنية

قام الس��يد مارك��وس كورنارو مدي��د هيئة المس��اعدات األوربي��ة التابعة لالتحاد 
األوروب��ي بزيارة اليمن للفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر لمناقش��ة مجاالت التعاون 
بي��ن االتح��اد األوروبي واليم��ن. حيث التقى الس��يد كورنارو بعدد م��ن الوزراء في 
الحكومة اليمنية وناقش معهم س��بل تعزيز التعاون بين االتحاد األوروبي واليمن. 
وق��د أتاحت الزي��ارة الفرصة للتحاور مع المس��ئولين اليمن عل��ى مختلف األصعدة 
والتش��اور معهم حول مس��توى تنفيذ مختل��ف برامج التعاون التنم��وي مع اليمن. 
وخ��الل لقاءاته الرفيعة المس��توى م��ع المس��ؤولين اليمنيين أكد الس��يد كورنارو 
التزام االتحاد األوروبي العمل بشكل وثيق مع اليمن للتعامل مع مختلف التحديات 

التنموية التي تواجهه البلد. 

وق��د تم التوقيع خالل الزيارة عل��ى اتفاقه تمويل بين المفوضية األوروبية واليمن 
بقيمة 24 مليون يورو لدعم برامج األمن الغذائي في اليمن. 

هذا وقد قام الس��يد كورن��ارو بزيارات ميدانية لمحافظت��ي الحديدة وتعز لالطالع 
على المش��اريع الممولة من قبل االتحاد األوروبي في المحافظتين.  وأثناء تواجده 
ف��ي الحدي��دة، اطلع الس��يد كورنارو على العدي��د من المش��اريع الممولة من قبل 
االتح��اد األوروب��ي في مجال التنمي��ة الريفية في منطقة تهام��ة. وفي طريقة الى 
منطقة حيس، انتهز الس��يد كورنارو الفرصة لزيارة مدينة زبيد التاريخية الجميلة. 
وقد التقى الس��يد كورنارو بالمسئولين المحليين في مديرية حيس بمعية عدد من 
الموظفين العاملين في احد المنظمات الغير حكومية المحلية والتي تنفذ مش��روع 
ممول م��ن االتحاد األوروبي يهدف لتمكين الفئات المهمش��ة ف��ي مديريات حيس 

وزبيد وبيت الفقيه.

وفي مدينة تعز، ناقش السيد كورنارو مع المسئولين المحليين نتائج مشروع دعم 
القط��اع الصحي في المحافظة وحضر حفل تدش��ين المرحلة الثانية من مش��روع 

التنمية الصحية الذي يشمل كل من محافظتي تعز ولحج. 

وبع��د عودت��ه إلى صنعاء التقى الس��يد كورن��ارو بممثلين عن منظم��ات المجتمع 
المدني لتبادل وجهات النظر حول العديد من المس��ائل المتصلة بعمل مؤسس��ات 

المجتمع المدني في اليمن. 

أت��اح اجتماع أصدقاء اليم��ن المنعقد في نيويورك 
ي��وم 24 س��بتمبر الفرص��ة للتأكيد عل��ى االلتزام 
والدع��م الدوليين لليمن، كما وضع االجتماع اليمن 
ف��ي الس��ياق اإلقليمي و حدد سلس��لة من المعالم 
التي تمهد الجتماع الرياض في فبراير القادم. مثَّل 
االتح��اد األوروبي في هذا االجتماع الممثلة العليا و 
نائبة رئي��س المفوضية األوروبية البارونة كاثرين 
أش��تون التي ش��ددت على دعم االتح��اد األوروبي 

الكام��ل اللتزام ش��امل و متع��دد األطراف و طويل األمد تج��اه اليمن وتحت 
ريادة يمنية. كما أكدت الممثلة العليا على البيان الذي أدلت به في 19 يوليو 
والمؤيد لدع��وة الرئيس علي عبداهلل صالح إلط��الق عملية الحوار الوطني 
كمفتاح إلحراز تقدم على الصعيدين السياس��ي واالقتصادي وللحفاظ على 
الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية. ورحب االتحاد األوروبي بجهود 
اليمن لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي كآلية تس��اعد اليمن لتحس��ين 
اقتصادها. وبهذا الخصوص سيبقى االتحاد األوروبي ملتزما بالمساعدة في 
معالجة التأثيرات الناجمة عن اإلصالحات  وخاصة االجتماعية منها وذلك من 

خالل دعمه لصندوق الرعاية االجتماعية. 

تول��ت بعثة االتحاد األوروبي في يوليو الرئاس��ة المحلي��ة لالتحاد األوروبي 
وتزام��ن ذل��ك م��ع االجتم��اع الس��نوي للجن��ة التع��اون األوروبي��ة اليمنية 
المش��تركة المنعقد يوم 12 يوليو برئاس��ة معالي نائب رئيس الوزراء عبد 
الكري��م األرحبي و الس��يد/ توم��اس دوبال دل م��ورال مدير دائرة الش��رق 
األوس��ط وجنوب المتوس��ط. وخالل االجتماع ٌأقرت االس��تراتيجية الُقطرية 
الجدي��دة بين اليمن والمفوضي��ة األوروبية لألع��وام 2011-2013 و التي 
بموجبه��ا س��يتم تخصيص مبل��غ 71 مليون ي��ورو إضافة إل��ى مبلغ ال�70 
مليون يورو المخصص س��لفا. وكان��ت الزيارة فرص��ة للتواصل مع مختلف 
الالعبي��ن السياس��يين اليمنيين بخص��وص عملية الح��وار الوطني ولتبادل 
وجهات النظر مع المدافعين عن حقوق اإلنس��ان. وتلت  ذلك زيارة أول بعثة 
رفيعة المس��توى إلى اليمن من هيئة التع��اون التابعة لالتحاد األوروبي في 
أكتوبر لمراجعة  التقدم المحرز وبحث دعم االتحاد األوروبي لقطاعي األمن 
الغذائي والصحة. وس��تتواصل المش��اورات السياس��ية بي��ن اليمن واالتحاد 
األوروبي في األس��ابيع القادمة ضمن عملية الحوار السياس��ي المستمر بين 

االتحاد األوروبي واليمن.

وإضاف��ة إلى البعد السياس��ي والتنموي لتعاون االتح��اد األوروبي مع اليمن، 
يشكل دعم القطاع األمني، كما توضح النشرة، مجاال هاما ومتناميًا للتعاون 
بي��ن االتحاد األوروبي واليمن وبش��كل يصب في صميم القضايا الرئيس��ية 
الت��ي أوص��ى بها اجتم��اع أصدقاء اليمن ف��ي نيويورك ف��ي مجالي تطبيق 
النظام والقانون واألمن البحري. وس��يبقى االتحاد األوروبي وأصدقاء اليمن 
ملتزمون بمنهج شامل لمعالجة المسائل التنموية واألمنية والقضايا األخرى 

المتعلقة ببناء الدولة.
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االتحاد األوروبي يخصص 10 مليون يورو مس��اعدان إنس��انية 
لنازحي حرب صعدة والالجئين األفارقة

26 يولي��و 2010 - أعلنت المفوضي��ة األوروبية اليوم تخصيص مبلغ 10 مليون يورو للرد على 
االحتياجات اإلنس��انية الملحة التي تفاقمت بس��بب نق��ص الدعم المقدم م��ن المجتمع الدولي 
للجهود اإلنس��انية في اليمن. وس��يتم اس��تخدام هذا التموي��ل لتوفير الم��أوى والمياه وخدمات 
الصرف الصحي والغذاء ودعم س��بل العيش وتوفير الخدمات الصحية األولية والحماية. وس��يتم 
تقديم هذه الدعم للفاءات األشد ضعفًا من بين ل350,000 نازحًا والمجتمعات التي تستضيفهم 
باإلضاف��ة لدع��م 170,000 الجئ أجنبي في اليم��ن. وقد صرحت المفوض��ة األوروبية المعنية 
بالتعاون الدولي والمس��اعدات اإلنس��انية السيدة كريس��تلينا جيرجيفا بان اليمن يواجه تحديان 
إنس��انيان كبيران واللذان يفوقان موارد البلد. "نظرًا للصراع المتكرر يوجد أالن 350,000 نازح 
في الش��مال باإلضافة إلى 170,000 الجئ معظمهم من الصوم��ال والذين يحاولون الفرار من 
الوضع غير المس��تقر في منطق��ة القرن اإلفريق��ي... حيث تعتمد معظم الفاءات األش��د ضعفُا 
على المس��اعدات الدولية بس��بب ندرة فرص كس��ب العي��ش كم أن موارد الدولة المس��تضيفة 
قد اس��تنفذت خالل األش��هر القليلة الماضي��ة." وأضافت المفوضة: إننا نواج��ه وضع تعاني فيه 
المنظم��ات اإلنس��انية من نقص في التموي��ل والذي قد يجبرهن لتقلي��ص أو توقيف عملياتها. 
فهن��اك حاجة ماس��ة وانية لتوفير الدعم المالي لضمان اس��تمرار جهود اإلغاث��ة. ولهذا يغمرني 
شعور بالسعادة بان المفوضية األوروبية قادرة على تقديم هذا الدعم الهام إلنقاذ حيات عشرات 
اآلالف م��ن الن��اس والذي يعيش��ون في ظ��روف يرثى لها في اليمن." وس��يتم توزي��ع المعونات 
المقدمة عبر عدد من المنظمات اإلنس��انية الدولية العاملة في اليمن مثل المفوضية الس��امية 
للش��ؤون الالجئي��ن، منظمة أطباء العالم، منظمة كير، اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر الدولي و 

برنامج الغذاء العالمي.    

بعثة االتحاد االوروبي تتولى الرئاس��ة المحلية الدائمة لالتحاد 
االوروبي في اليمن 

8 يوليو 2010 -  تولت بعثة االتحاد األوربي في اليمن ابتدأ من 1 يوليو 2010 الرئاسة المحلية 
الدائمة لالتحاد األوروبي في الجمهورية اليمنية والذي ينطوي على عدد من المهام مثل التمثيل 
والتنسيق والتفاوض نيابة عن االتحاد األوروبي. وسيتم توحيد التمثيل المحلي لالتحاد األوروبي 
تحت سلطة الممثلة العليا لالتحاد البارونة كاثرين أشتون وذلك للقيام بالمهام السابقة المناطة 
بالبعث��ات باإلضاف��ة للقيام بالدور الجديد الذي كان من مهام الرئاس��ة الدورية لالتحاد األوربي. 
وفي هذا الصدد أكد رئيس بعثة االتحاد األوروبي الس��فير ميكيليه سيرفونه دورسو بان البعثة 
ستس��عى لتعزيز وتعميق التعاون مع الحكومة والش��عب اليمني من خالل التنس��يق الوثيق مع 
س��فارات ال��دول األعضاء ف��ي االتحاد األوروب��ي حول عدد م��ن القضايا الهامة مث��ل جهود بناء 
وتطوي��ر الدولة والحوار الوطني واإلصالحات االقتصادية. مضيفًا بأن البعثة تش��هد توس��ع في 
الوقت الراهن ليتس��نى لها القيام بالمسؤوليات المتنامية للبعثة وستكون في وقت قريب قادرة 
على القيام بالمهام المناطة بها في ضوء هذه التغييرات، حيث نتطلع لتعاون أوثق مع الش��ركاء 
اليمنيين على جميع األصعدة. وبدخول اتفاقية لش��بونة إلى حيز التنفيذ في األول من ديس��مبر 
2009، أصبح��ت الممثل��ة العليا لالتحاد األوروبي مس��ئولة ع��ن الحوار السياس��ي بين االتحاد 
األوروبي واألطراف الثالثة كما تمثل االتحاد األوروبي في القضايا المتصلة بالسياسات الخارجية 
واألمنية المشترك. وبينما سيستمر نظام الرئاسة الدورية المعمول بع من قبل لالتحاد األوربي 

إال أن البعثات الدبلوماسية لدى الدول ستتولى الرئاسة المحلية الدائمة لالتحاد األوروبي.

االتحاد االوروبي يخصص 18.3 مليون يورو لدعم شبكة االمان 
االجتماعي في اليمن

يوليو 2010 – دُش��ن اليوم في صنعاء مش��روع تعزيز شبكة األمان االجتماعي الممول من قبل 
االتح��اد األوروبي بقيم��ة 18,3 مليون يورو. وقد صمم المش��روع الذي س��ينفذه البنك الدولي 
لمعالج��ة مش��كلة الفقر في المجتمعات األش��د فقرًا من خ��الل خلق وظائف مؤقت��ة لآلالف من 
الس��كان م��ن خالل أكثر من 100 مش��روع تنمية مجتمعية. ويش��تمل البرنام��ج على مكونين: 
مش��اريع تنمي��ة مجتمعية من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية ودف��ع مبالغ مالية للفقراء من 
خالل صندوق الرعاية االجتماعية. حيث سيتم تنفيذ 100 مشروع من قبل الصندوق االجتماعي 
للتنمي��ة لخل��ق وظائف مؤقتة لما ال يقل عن 12,000 أس��رة في المجتمع��ات األكثر تضررًا من 
أزمة الغذاء والجفاف والس��يول. وستغطي مشاريع البنية التحتية األولية األعمال الخاصة بحماية 

التربة وصيانة وتعبيد الطرق الفرعية والعديد من المشاريع التي تنطوي على تشغيل أكبر عدد 
من العمال. ويعتبر االتحاد األوروبي المانح الرئيس��ي لصندوق الرعاية االجتماعية.حيث سيعمل 
الدع��م الحالي المقدم من االتحاد األوروبي للصندوق على دفع مبالغ مالية مباش��رة ل41,000 
أس��رة فقي��رة في األماكن المتضررة من الس��يول في حضرموت والمه��رة، والمناطق المتضررة 
من النزاعات في صعدة وعمران، والمناطق التي تنتش��ر فيه��ا ظاهرة تهريب األطفال في حجة 

والمحويت والحديدة. ويغطي هذا المشروع 58 منطقة في 7 محافظات. 

وقد نوه رئيس بعثة االتحاد األوروبي في صنعاء الس��فير ميكيليه س��يرفونه دورسو بان تمويل 
هذا المش��روع يأتي ضمن دعم االتحاد األوروبي المس��تمر لشبكة الضمان االجتماعي في اليمن 
نظرًا ألهمية هذه الشبكة في التخفيف من معاناة الفاءات األشد فقرًا في اليمن. دشن المشروع 
بحضور معالي نائب رئيس الوزراء للش��ؤون االقتصادية وزي��ر التنمية والتعاون الدولي ومعالي 

وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وسفير االتحاد األوروبي لدى الجمهورية اليمنية.

االتح��اد األوروبي يخصص دعم بقيمة 4.2 مليون يورو للفاءات 
األشد فقرًا في اليمن

21 يوليو 2010 – خصص االتحاد األوروبي 4,2 مليون يورو لدعم الفئات األشد فقرًا في اليمن 
من خالل برنامج الحواالت النقدية المشروطة لبعض المناطق المستهدفة وذلك لتعزيز الحماية 
االجتماعية المباش��رة ورفع مس��توى الحضور المدرس��ي. ويهدف هذا البرنام��ج لمعالجة العديد 
من القضايا المتصلة بالحماية االجتماعية مثل تحس��ين مستوى الدخل وتحسين الحصول على 
التعليم في المناطق الريفية وتحسين الخدمات الصحية وزيادة معدل االلتحاق بالتعليم. ويتوقع 
أن يس��هم هذا البرنامج بشكل عام في اإلس��هام في التخفيف من الفقر وتعزيز التنمية الريفية 
وتحس��ين مس��توى األمن الغذائي في المناطق المستهدفة. وقد نوه الس��فير ميكليه سيرفونه 
دورسو رئيس بعثة االتحاد األوربي في صنعاء بأن مساعدة صندوق الرعاية االجتماعية أمر هام 
وذلك لتمكين ش��بكة الضم��ان االجتماعي في اليمن من حماية الفئات األش��د فقرًا وتخفيف أثار 
اإلصالحات النقدية. ويعد االتحاد األوروبي المانح الرئيس��ي للصندوق الرعاية االجتماعية حيث 
ق��دم دعم بقيم��ة 14 مليون يورو منذ العام 2006 لعدد من األنش��طة التي ينفذها الصندوق. 
ويعتزم االتحاد األوروبي تقديم دعم إضافي بقيمة 7 مليون يورو في الفترة القادمة. ومن خالل 
ه��ذه البرنامج التجريبي يقوم االتح��اد األوربي بفتح مجال جديد للتعاون مع الجمهورية اليمنية 
من خالل دعم الفئات األش��د فقرأ. ويكمل هذا البرنامج مش��اريع أخرى يمولها االتحاد األوروبي 
في اليمن والتي ته��دف للتخفيف من الفقر وتعزيز التنمية الريفية وبناء قدرات األجهزة المعنية 
بهذا القطاع. كما يس��هم االتح��اد األوروبي في وضع اإلس��تراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في 
الجمهورية اليمنية والتي س��توفر منهج ش��امل لمعالجة مختلف األبع��اد المتصلة باألمن الغذائ 

في اليمن.      

تقدي��م التحاد االوروب��ي لمس��اعدات  لالجئي��ن والمجتمعات 
المستضيفة بالقرب من عدن 

دشنت المفوضية السامية لشؤون الالجئين واالتحاد األوروبي مشروعين ممولين من المفوضية 
األوروبية يس��تهدفان قرابة 13,000 الجئ في مخيم خرز لالجئين،  و آخر ل� 40,000 ش��خص 
ف��ي منطقة البس��اتين بما فيه��م 17,000 الجئ تقريب��ا و 13,000 يمني، حي��ث قام كل من 
رئيس بعثة االتحاد األوروبي الس��فير ميكيليه س��يرفونه دورس��و وممثلة  المفوضية الس��امية 
لش��ؤون الالجئي��ن كلير بورجوا بزي��ارة عدد من المش��اريع الممولة من قبل دائرة المس��اعدات 
اإلنس��انية التابعة للمفوضية األوروبي��ة. وأثناء الحفل الذي أقامه وكيل محافظة عدن س��لطان 
محمد الشعيبي في مقر المحافظة قام سفير االتحاد األوروبي بتسليم شاحنتين لجمع المخلفات 
لصندوق النظافة في البساتين و هي منطقة مهمشة تقع في ضواحي عدن وفرت فيها مفوضية 
الالجئي��ن عددا من الخدمات لالجئي��ن والمجتمعات المضيفة بما في ذلك اإلش��راف على عملية 
تصريف النفايات. و أعرب سفير االتحاد األوروبي عن رضاه  وامتنانه العميقين للحكومة اليمنية 
و خاص��ة الس��لطات في عدن على جهودهم المس��تمرة لحماية الالجئين و طالب��ي اللجوء. وأكد 
الس��فير س��يرفونه أن االتحاد األوروبي ملت��زم بدعم اليم��ن لمواجهة التحدي��ات التي يواجهها 
الالجئ��ون و المجتمعات المس��تضيفة في البيئة الحضرية. و من جانبه��ا أعربت ممثلة مفوضية 
ش��ؤون الالجئي��ن  عن امتنانه��ا العميق لالتحاد األوروبي على إس��هاماته الكبيرة في مس��اعدة 

الالجئين في اليمن وللحكومة اليمنية على التزامهم الدائم بحماية الالجئين وطالبي اللجوء.

¿ أخبار األتحاد األوروبي واليمن

بيان صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي

حول عملية الحوار الوطني في اليمن 
في االتحاد األوروبي حول عملية الحوار الوطني في اليمن 

19 يوليو 2010 
"أرحب باالتفاق األخير الذي توصل له المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك حول عملية الحوار الوطني. كما أرحب بإعالن الرئيس علي عبد اهلل صالح حول تنفيذ إجراءات بناء الثقة 
والتي أشار إليها في خطابه عشية 22 مايو 2010. حيث تعد هذه الخطوات هامة للمضي قدمًا بعملية الحوار الوطني والتي توفر الفرصة إلحراز تقدم في العديد من القضايا، من اإلصالحات 

االقتصادية والسياسية إلى الوفاق الوطني.
ُأشجع جميع األطراف على تنفيذ االتفاق الجديد وأجدد استعداد االتحاد األوروبي لدعم عملية الحوار. كما أود انتهاز هذه المناسبة ألؤكد دعم االتحاد األوروبي الكامل ليمن ديمقراطي وموحد 

ومستقر."
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توقيع بعثة االتح��اد األوروبي على 13 عقدا جديدا مع 
منظمات المجتمع المدني خالل األسابيع القادمة

عل��ى الرغم م��ن تقديم  الج��زء األكبر من التع��اون التنموي المم��ول من االتحاد 
األوروبي عبر المؤسس��ات الحكومية، اال أن التع��اون مع منظمات المجتمع المدني 
قد ش��هد ازدي��ادًا ملحوظا على م��دى األع��وام الماضية وأصبح ه��ذا التعاون أحد 
المكونات الرئيس��ية لعمل االتح��اد األوروبي في اليمن. وطوال ه��ذا العام، أطلق 
االتحاد األوروبي عدة دعوات لتقديم مقترحات مشاريع في مجاالت متعددة لدعوة 
منظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتها لتنفيذ المش��اريع بتمويل من االتحاد 
األوروبي. وأبرز خصائص هذا النوع من التعاون هي اس��تقاللية منظمات المجتمع 
المدن��ي في إعداد مقترحات المش��اريع وم��ن ثم إدارة تلك المش��اريع، واالرتباط 
الوثيق مع األولويات واألهداف المجتمعية وأثرها المباشر على السكان المحليين.

في يناي��ر 2010م، أطلقت بعثة االتحاد األوروبي دع��وة لتقديم مقترحات ضمن 
إط��ار اآللية األوروبية للديموقراطية وحقوق اإلنس��ان حول تعزيز وحماية الحقوق 
المدنية والسياس��ية و كذا حق التجمع وح��ق حرية التعبير، ويجري حاليا تحضير 6 
عق��ود مع الش��ركاء المحليين للبدء في تنفيذ األنش��طة بحلول نهاي��ة هذا العام. 
س��تعمل المشاريع المختارة في مجاالت عدة: ترش��يد عقوبة اإلعدام )أي الحرص 
عل��ى إص��دار أحكام  اإلع��دام فق��ط عند اس��تيفاء كافة الش��روط الدس��تورية و 
القانونية(، نش��ر الوعي بعدم قبول اس��تخدام التعذيب من قب��ل الجهات األمنية 
)خاصة فيما يتعلق باألحداث(، وتحس��ين األوضاع المعيش��ية للسجينات باإلضافة 
إلى انتاج  برامج إذاعية لنش��ر الوعي العام بحقوق اإلنس��ان بين ش��رائح واس��عة 
من الس��كان. تبلغ الميزانية االجمالية لهذه المشاريع قرابة مليون يورو، والشركاء 
المخت��ارون ه��م: منظمة ه��ود ومنت��دى اإلعالمي��ات اليمنيات ومنت��دى التنمية 
السياس��ية والمدرسة الديموقراطية ومركز الشفافية وجمعية أبو موسى األشعري 

الخيرية.

كم��ا تم اإلعالن ع��ن دعوة أخ��رى لتقديم المقترح��ات في فبراي��ر 2010 ضمن 
برنام��ج تنمية منظمات المجتمع المدني والس��لطات المحلي��ة. حدد هذا البرنامج  
أولوياته في مجاالت مثل تمكين الش��باب وبناء ق��درات المجالس المحلية و إعادة 
دمج األقليات في المجتمع و يشمل ذلك المتعايشين مع اإلعاقة و ضحايا النزاعات 
المس��لحة. تقوم بعثة االتحاد األوروبي حالي��ا بتجهيز عقود مع منظمتين دوليتين 
غي��ر حكوميتي��ن )CARE ألمانيا/لوكس��مبرج و الصليب األحم��ر األلماني( و ثالث 
منظمات محلية  غير حكومية )مؤسس��ة دعم التوجة المدني الديمقراطي )مدى( ، 
و منظمة س��ياج لحماية الطفولة و مؤسسة حقوق اإلنسان العربية( باإلضافة إلى 
مجلس��ين محليين )محافظتي البيضاء و حجة، مديرية النجرة(. ستعمل المشاريع 
المخت��ارة ضمن هذا البرنامج على تمكين الش��باب إقتصاديا )خاصة في محافظة 
حجة( ووزيادة مشاركة الشباب في المجتمع المدني ونشر الوعي بحقوق المعاقين 
وتعزيز قدرات الس��لطات المحلية نحو التنمية المحلية وإنشاء مركز إلعادة تأهيل 
ضحاي��ا األلغام من الش��باب. يبلغ إجمالي الدعم المقدم ضم��ن هذا البرنامج 2,1 

مليون يورو.

وس��يتم إجراء مش��اورات رس��مية مع منظمات المجتمع المدني في نهاية نوفمبر 
لمناقش��ة األولوي��ات التي س��تندرج في برنامج الع��ام القادم، كما س��يتم إطالق 

دعوتين جديدتين لحقوق اإلنسان و للسلطة المحلية في بداية العام 2011. 

االتحاد األوروبي ينظم أول مس��ابقة فنية في الرسوم 
التشكيلية

22 يونيو 2010 – افتتحت بعثة االتحاد األوروبي معرض للرس��وم التش��كيلية التي 
شاركت ضمن أول مسابقة يقيمها االتحاد األوروبي في اليمن تحت شعار "نور". حيث 
ضم المعرض أكثر من 47 عمل فني قدمت من قبل فنانين مرموقين ومن الفنانين 
الش��باب والذين شاركوا في هذه المس��ابقة. وقد نضم معرض للوحات المشاركة في 
معرض باب اليمن الخاص بالرسوم التشكيلية للفترة من 22 وحتى 28 يونيو 2010. 

وقد نوه رئيس بعثة االتحاد األوروبي الس��فير ميكيليه س��يرفونه دورسو بأن تنظيم 
ه��ذه المس��ابقة والمعرض ال��ذي تالها يعكس اهتم��ام االتحاد األوروب��ي بالتعريف 
بالفناني��ن ف��ي اليمن، معربًا عن ش��كره وتقديره لجميع الفنانين الذين ش��اركوا في 

المسابقة.

وق��د أطلق الفنانون العنان لخيالهم الس��تحضار فكرة النور ف��ي أعمالهم حيث برزت 
الم��رأة كعنصر أساس��ي في معظم هذه الرس��وم. وق��د اختارت اللجن��ة المكونة من 
يمني��ان وأوربي��ان أفضل س��ت لوحات وكان��ت الجوائز من نصيب: عل��ي محمد قائد، 

مضهر نزار، سلوى المطري، زكس اليافعي، فؤاد الحداد وتوفيق االنسي.  

نظم��ت بعث��ة االتحاد األوروبي والس��فارة الهولندية وس��فارة جمهورية الش��يك والمجل��س الثقافي 
البريطان��ي في اليمن ثالثة مع��ارض صور في المتحف الوطني في صنع��اء للفترة من 8 وحتى 20 

مايو 2010.    

وتحت عنوان "ضوء على الثقافة" أقامت الس��فارة الهولندية في صنعاء معرض يس��لط الضوء على 
أوج��ه التش��ابه واالختالف في طرق البن��اء في كل من هولن��دا واليمن. حيث احت��وى المعرض على 
مجموع��ة من الص��ور الملونة والتي توثق الفن المعماري في البلدي��ن. كما قدم المعرض لمحة عن 

تطور الفن المعماري في هولندا واليمن مع توثيق للتوجهات المعمارية السائدة في البلدين.

كم��ا أقامت بعثة  االتح��اد األوروبي لدى الجمهورية اليمنية بالتعاون مع س��فارة جمهورية التش��يك 
مع��رض صور فوتوغرافية تحت عنوان "اليمن: الكنز الدفي��ن" في نفس الفترة. ويعد هذا المعرض 
إع��ادة لمع��رض نظمه معرض توتال ارت جاالري وش��ركة العربية الس��عيدة في مدين��ة دبي العام 
الماض��ي، حيث حقق المع��رض نجاحًا كبيرًا. ويحكي المعرض قصة اليمن وأهله من خالل عدس��ات 
مجموعة م��ن المصورين، من بينهم مصوران يمنيان. وتقدم الصور أوجهه مختلفة لليمن وش��عبها 

وطريقة عيش الناس فيه.

وبالتزام��ن م��ع هذين المعرضي��ن، نظم المجل��س الثقافي البريطاني عرض رقمي لمش��روع 
تبناه المجلس الثقافي البريطاني في منطقة الش��رق األوس��ط تحت عن��وان "بيت أبي" والذي 
يستكش��ف العالقة بين البيئة والهوية الثقافية. حيث قامت المصورة اليمنية بش��رى المتوكل 
بعرض جزء من مش��اركتها لمش��روع "بين أب��ي". كما اقام المجلس الثقاف��ي البريطاني حلقة 

نقاش حول موضوع العرض بمشاركة كاًل من بشرى المتوكل وتيم ماكنتوش- سميث.

¿ أخبار األتحاد األوروبي واليمن
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االتحاد األوروبي ينظم ثالثة معارض صور في المتحف الوطني
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حيد الجزيل
)وادي دوعن( 

مبارية كرة قدم اثناء 
الغروب، صورة سايمن 

سانتيل

تصوير بشرى المتوكل
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مئات الخيام المغطاة بالرمال والمتهالكة بفعل أش��عة الش��مس تتراص في 
خطوط منتظمة، هذا هو االنطباع األول لمن يرى مخيم المزرق رقم 3 الذي 
يقع على بعد 30 كيلو مترا ش��مال ش��رقي مدينة ح��رض في محافظة حجة 
الش��مالية. يتجنب قاطنوا المخيم و عددهم 3,400 شمس سبتمبر الحارقة 
تاركين الطرق الرملية و الممرات الصغيرة بين الخيام خالية إال من مجموعات 
صغي��رة من األطف��ال يلعبون هنا و هن��اك بينما تقوم النس��اء بالطهو على 

المواقد المصنوعة من الفخار خارج الخيام.

قدمت ليلى و أطفالها الخمس��ة إلى المخيم في شهر فبراير من قرية صغيرة 
تق��ع ف��ي محافظة صع��دة المج��اورة. لقد فقدت ليل��ى زوجها من��ذ عامين . 
اخبرتن��ي ليل��ى قائلة " عندم��ا غ��ادر الجميع تقريب��ا قريتنا بس��بب القتال 
اضطررن��ا إل��ى المغادرة أيضا. ل��م يتبقى أحد لمس��اعدتي للتلبية احتياجتنا 
االساس��ية  س��واء مما يقدمة الناس لنا من طعام او من خالل كس��ب بعض 
الم��ال مقابل القيام ببعض االعمال الصغي��رة". حصلت ليلى على خيمة كما 
أن لعائلته��ا مخصصات غذائية منتظم��ة بينما يتم توفير المياه النظيفة من 

مضخة تبعد قرابة 100 متر. 

ف��ي مخيمات المزرق الثالث��ة التي توفر مأوى مؤقتا لم��ا يزيد عن 18,000 
شخص تشردوا بفعل القتال، تتم تلبية االحتياجات األساسية للمشردين عن 
خالل التمويل المقدم من المانحين الدوليين ومن بينهم المفوضية األوروبية 
التي خصصت هذا العام قرابة 8,8 مليون يورو لتوفير الغذاء والمياه النظيفة 

والخيام والمساعدات الطبية.

ال يُعرف في أوروبا س��وى القليل عن أثر الحرب السادس��ة في ش��مال اليمن 
حيث تش��رد 300,000 ش��خص يعي��ش أغلبه��م اآلن في مخيم��ات مؤقتة 
تنتش��ر في س��هول حجة بعيد عن منطقة النزاع. يعيش بعض النازحين مع 
عائالت اس��تضافتهم وتكاف��ح االن إلطعام جميع أفراده��ا بينما يعيش أالف 
منهم في المخيمات."بوصفنا مؤسس��ة مانحة كبي��رة فإننا نحاول على وجه 

الخصوص أن نساعد ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات على البقاء على قيد 
الحياة؛ أولئك الذين ال تس��لط عليهم وسائل اإلعالم األضواء وبالتالي يسهل 
نس��يانهم" يوضح س��تيفان كويتنتن المس��ؤول عن العمليات اإلنسانية في 
اليمن في المكتب االقليمي لدائرة المس��اعدات االنس��انية لالتحاد األوروبي 
ف��ي عمان. "وبفضل وقف إطالق النار تمكن البعض من العودة إلى منازلهم، 
إال أن��ه ال تزال هناك حاجة لتلبية احتياجات أالف األش��خاص الباقين بس��بب 

انعدام األمن و انتشار األلغام".

مالحظ��ة: وف��رت المفوضي��ة األوروبية من��ذ ع��ام 1994م 33 مليون يورو 
كمس��اعدات إنسانية لمساعدة الفئات األكثر ضعفا في اليمن للبقاء على قيد 
الحي��اة في ظ��ل النزاعات و التش��رد و الكوارث الطبيعية، كما يس��تفيد أالف 

الالجئين القادمين من القرن األفريقي من تلك المساعدات.

تتولى عملية إدارة الموازنة دائرة المس��اعدات اإلنس��انية و الحماية المدنية 
التابع��ة للمفوضية األوروبية. ويجري  تقديم هذه المس��اعدات عبر منظمات 
دولية غير حكومية والمنظمات االممية المتخصصة  و حركتي الصليب األحمر 
و اله��الل األحم��ر. و تذهب المس��اعدات مباش��رة إلى الضحاي��ا بغض النظر 
عن جنس��ياتهم أو أعراقهم أو انتماءاتهم السياس��ية أو معتقداتهم الدينية. 
و ف��ي الوقت الراه��ن و باإلضافة إلى مبل��غ ال� 8,8 مليون ي��ورو المخصص 
للنازحين بس��بب النزاع في الش��مال، خصص مبلغ إضافي قدره 1,2 مليون 
يورو لمس��اعدة الالجئين القادمين من الق��رن األفريقي في عدن و المناطق 
الحضرية في صنعاء  و لتنسيق المساعدات اإلنسانية الدولية من قبل مكتب 

.OCHA األمم المتحدة الخاص بتنسيق الشئون اإلنسانية

تنقذ المس��اعدات اإلنس��انية للمفوضية األوروبية حياة الماليين س��نويا في 
قرابة سبعين بلدا حول العالم.

تقدي�م المساع��دة ف�ي أش��د االماك�ن إحتياجا
مساعدات االتحاد األوروبي اإلنسانية في شمال اليمن

ليلى و أطفالها الخمس��ة ف��ي مخيم المزرق رقم 3. عندما غ��ادر الجميع تقريبا 
قريتنا بسبب القتال اضطررنا إلى المغادرة أيضا. لم يتبقى أحد لمساعدتي في 

كسب المال الكافي للطعام أو األعمال الصغيرة" 

معظم من تش��ردوا أخذوا معهم أس��رهم و مواش��يهم و غادروا قراهم الجبلية 
ليقطعوا مسافة يوم مش��يا على األقدام ليحطوا الرحال في السهول في شمال 

اليمن. 
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دع��م االتحاد األوروب��ي للقطاع األمني 
في اليمن

ضمن إط��ار دعم االتح��اد األوروبي لجهود بن��اء الدولة، 
بدأ االتحاد األوروبي مس��ارا جديدا للتعاون مع اليمن في 
مجال األمن و على وجه التحديد بناء قدرات المؤسس��ات 
المعنية بتطبيق النظام ولقانون واألمن البحري والهجرة 
المختلطة و الالجئين. تسلط السطور التالية الضوء على 
البرامج القائمة والمس��تقبلية في هذا المجال. إن الهدف 
الع��ام من التعاون بين االتح��اد األوروبي واليمن في هذا 
المج��ال هو المس��اعدة في بن��اء قدرات الس��لطات على 
فرض النظام والقانون مع ضمان احترام حقوق اإلنسان، 
و معالج��ة التحديات األمنية على المس��تويين الوطني و 
اإلقليم��ي، ودع��م جهود إرس��اء االس��تقرار. و يعتبر هذا 
الدع��م مكم��اًل للمش��اريع األخ��رى التي يموله��ا االتحاد 
األوروب��ي ف��ي مج��االت الحكم الرش��يد و بن��اء القدرات 

المؤسسية.

بناء قدرات اكاديمية ومدارس الشرطة
يقوم االتحاد األوروبي بدعم مش��روع جديد صُمم لبناء 
ق��درات المؤسس��ات التدريبي��ة التابعة ل��وزارة الداخلية 
اليمنية. يهدف المش��روع إلى تحس��ين نوعي��ة التدريب 
الذي تقدمه أكاديمية الشرطة ومدارس الشرطة االخرى 
وذل��ك من خ��الل تحدي��ث المناهج التعليمية وتحس��ين 
التنسيق مع المؤسسات التدريبية االخرى، وكذلك تبادل 
و تطوير أفضل الممارس��ات و تحديث أكاديمية الشرطة 
عبر إدخال تكنولوجيات الوسائط المتعددة في المنشآت 
التدريبية. سيشمل المشروع أيضا مكونات هامة كالدعم 
الفن��ي والتطوير المهني وتمكي��ن الملتحقات من االناث 
م��ن الحصول عل��ى التدريب والترقيات أس��وة بزمالئهن 
الذكور، وس��يتم تضمين موضوع احترام حقوق اإلنسان 

في جميع المناهج.

س��تنفذ المش��روع هيئة مختصة تابعة ل��وزارة الداخلية 
الفرنسية )CIVIPOL( و ستسفيد وزارة الداخلية اليمنية 
من خبرات كبار المؤسس��ات األوروبية كخبراء الش��رطة 
الفرنسية و دائرة الش��رطة الجنائية الفيدرالية األلمانية 

والمعهد األلماني للعلوم التطبيقية و اإلدارة العامة.

التعاون البحري بي��ن االتحاد األوروبي 
واليمن

كرد على موجة أعمال القرصنة و الس��طو المس��لح، قرر 
مجل��س االتح��اد األوروبي في 2008 نش��ر قوات بحرية 
)EUNAVFOR( للمس��اعدة في ردع و منع و كبح أعمال 
القرصن��ة و الس��طو المس��لح قبالة الس��احل الصومالي 
)EUNAVFOR Atalanta(. و دعما لقرارات مجلس األمن 
رق��م 2008/1814 و 2008/1816 و 2008/1838 و 
2008/1846 و 2009/1897، ف��إن المهمة الرئيس��ة 
لق��وات )Atalanta( ه��ي حماية الس��فن التابعة لبرنامج 
الغذاء العالمي التي تنقل المس��اعدات الغذائية للنازحين 
في الصومال وحماية البواخر التي تبحر قبالة الس��واحل 

الصومالية و ردع و منع و كبح أعمال القرصنة قبالة 

الس��واحل الصومالي��ة. تنص��ح الس��فن التجاري��ة 
الراغبة في العبور من خليج عدن أو قبالة السواحل 
الصومالية أن تقوم بالتس��جيل مسبقا في الموقع 
اإللكترون��ي لمرك��ز األم��ن البح��ري ف��ي الق��رن 
األفريقي )www.mschoa.eu(  والذي أنش��ئ عند 
بدء العملية  لتسهيل تنسيق حركة المرور البحرية.

يج��ري تنف��ذ عملي��ة Atalanta، وه��ي العملي��ة 
البحرية األولى لالتحاد األوروبي، في إطار سياس��ة 
االمن والدفاع المشترك لالتحاد االوروبي. وفي 14 
يونيو 2010 قرر مجل��س االتحاد األوروبي تمديد 

العملية لعامين آخرين حتى 12 ديسمبر 2012.

خ��الل فت��رة عملها ف��ي المنطق��ة، قام��ت قوات 
)Atalanta( بإقامة عالقات تعاون مع مختلف بلدان 
المنطقة بما في ذلك اليمن، و ش��مل ذلك التعاون 

وتبادل الزيارات وتبادل المعلومات إضافة 

إل��ى التدريب��ات المش��تركة م��ع أف��راد البحري��ة. 
وف��ي س��بتمبر 2010 زار اليم��ن وف��د م��ن قوات 
)EUNAVFOR(  إلجراء محادثات مع المس��ئولين 
اليمنيين و بحث س��بل تعزيز التعاون. إلتقى الوفد 
 )EUNAVFOR( ال��ذي ترأس��ه نائب قائ��د ق��وات

األدميرال

توماس إيرنس��ت ع��ددا من المس��ئولين االمنيين 
اليمني��ن بم��ن فيهم وزي��ر الداخلية ووزي��ر النقل 
ونائب القوات البحرية اليمنية. و في يونيو 2010، 
ق��ام أركان ح��رب ق��وات )EUNAVFOR( القائ��د 
بنديتو إسبوس��يتو بزيارة رسمية  إلى اليمن لبحث 

سبل التعاون مع المسئولين اليمنين.

مقر الهيئة العامة للشؤون البحرية التي ستضتيف مقر مركز تباد المعلومات البحرية 

افراد من خفر السواحل اليمني
يتلقون تدريبُا حول صعود الزوارق الصغيرة 
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تعزيز تبادل المعلومات في وزارة الداخلية
عقب العديد من الزيارات لمسؤولين رفيعين من االتحاد األوروبي لليمن على مدار العام 
2009، اتفقت بعثة االتحاد األوروبي مع وزارة الداخلية على دعم تبادل المعلومات بين 
مختل��ف هيئات فرض القانون اليمنية ذات العالقة. يرمي المش��روع الطموح الذي تبلغ 
كلفته 10 ماليين يورو إلى تعزيز التعاون بين الهيئات المتعددة من خالل إنش��اء قواعد 
بيانات مش��تركة. وستنفذ المش��روع هيئة ) CiviPol Conseil ( التابعة لوزارة الداخلية 

الفرنسية بالشراكة مع هيئات أخرى من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

دعم االتح��اد األوروبي للمركز اإلقليم��ي لتبادل للمعلومات 
البحرية في صنعاء

ف��ي إطار الدعم المس��تمر لليم��ن لتعزيز قدراته لل��رد على أعم��ال القرصنة في خليج 
ع��دن، قدم االتحاد األوروبي دعما ماليا إلنش��اء مركز المعلوم��ات االقليمي في صنعاء.  
س��يتم تدشين المشروع الذي يموله كل من االتحاد األوروبي والمنظمة البحرية الدولية 
في نهاية س��بتمبر وسيس��هم المش��روع في الحد من أعمال القرصنة والسطو المسلح 
على الس��فن التجارية في عرض البحر. يأتي تنفيذ المش��روع ضمن اطار مدونة سلوك 
جيبوت��ي الخاصة بقم القرصنة وهي عبارة عن اتفاقي��ة لتعزيز التعاون في مجال كبح 
القرصنة والس��طو المس��لح في غرب المحي��ط الهندي و خليج ع��دن. وتنص االتفاقية 
على إنش��اء ثالثة مراكز لتبادل معلومات في كل من مومباس��ا و دار الس��الم و صنعاء، 
باإلضاف��ة إلى مركز تدريبي في جيبوتي لوحدات مكافحة القرصنة و الضباط المعنيين 
بفرض القانون البحري. س��يكون مق��ر المركز اإلقليمي لتب��ادل المعلومات في المبنى 
الجديد لهيئة الشئون البحرية، و الهدف من إنشاء المركز هو تلقي و جمع و تحليل و نشر 
المعلومات المرتبطة باألمن البحري عبر مركز العمليات التابع له والذي يعمل على مدار 
الس��اعة. و بمجرد تلقي المعلومات، س��تقوم إدارة التحليل بتقييمها على وجه الس��رعة 
ومن ثم إعادة بثها عبر ش��بكة خاص��ة إلى نقاط االتصال في مراك��ز تبادل المعلومات 
األخرى ف��ي تنزانيا و كينيا. كما يقدم االتحاد األوروبي خب��رات ومعدات إضافية لتكمل 
التجهيزات االخرى التي توفرها المنظمة البحرية الدولية بهدف اإلنشاء السريع  للمركز. 
كما س��يتم تجهيز المرك��ز اإلقليمي بمعدات جديدة والتي عادة م��ا تحتوي عليها مراكز 
تنسيق اإلنقاذ البحري أو المراكز الفرعية لإلنقاذ البحري، و يشمل ذلك أجهزة االستقبال 
الالس��لكية للمسافات البعيدة و أجهزة اس��تقبال البث الفضائي وأنظمة مراقبة السفن. 
باإلضاف��ة إل��ى ذلك، س��يوفر االتحاد األوروبي الدع��م الفني لمدة ثالث س��نوات لدعم 
الخط��وات األولى نحو اس��تقالل المركز. ويع��د دعم االتحاد األوروبي له��ذا المركز جزاء 
من اس��تراتيجية اوسع لمساعدة اليمن على تعزيز القدرات لمعالجة تحديات القرصنة و 

الهجرة المختلطة باإلضافة إلى بناء قدرات الهيئات البحرية اليمنية.  

وق��د رافق الس��يد كورنارو أثناء ه��ذه الزي��ارات واالجتماعات الس��فير ميكيله 
سيرفونه دورس��و ورئيس قسم العمليات في البعثة والس��يد ويليم برينكمان 

مسؤول العالقات مع اليمن ودول الخليج في المفوضية األوروبية.   
وفي ش��هر يوليو، قام الس��يد مدير دائرة الشرق األوسط وجنوب المتوسط في 
االتح��اد األوروبي توماس دوبال دل مورال بزيارة إلى اليمن اس��تغرقت يومين 
خ��الل الفترة م��ن 12-13 يوليو 2010 للمش��اركة في اجتم��اع لجنة التعاون 
األوروبية اليمنية المش��تركة والذي يش��كل اللقاء التش��اوري الس��نوي لتبادل 
وجهات النظر وتعزيز التعاون بين االتحاد األوروبي واليمن في القضايا التنموية 

واالقتصادية و السياسية.
وفي االجتماع الذي ترأسه كل من نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية وزير 
التخطي��ط والتعاون الدولي الس��يد/ عبد الكريم األرحبي ع��ن الجانب اليمني، 
والسيد/ دوبال دل مورال عن االتحاد األوروبي ناقش الطرفان عددا من القضايا 
المتعلقة بالتعاون السياس��ي واالقتصادي بين اليمن واالتحاد األوروبي وس��بل 
تعزيز ذلك. استعرض الجانب اليمني التقدم في إعداد الخطة التنموية الوطنية 
لمكافحة الفقر و تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد 
الدول��ي وتطبيق وقف إطالق النار في صعدة. من ناحية أخرى يش��ارك االتحاد 
األوروب��ي مع الحكوم��ة اليمنية في التحضير الجتماع مجموع��ة أصدقاء اليمن 
وفي الوضع العام للبالد خاصة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وأتاح اجتماع اللجنة 
المش��تركة الفرصة لمناقش��ة برامج التنمية التي يموله��ا التحاد األوروبي في 
مجاالت األمن الغذائي والحكم الرش��يد والثروة السمكية والصحة ودعم االتحاد 
األوروبي النضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وس��يلي هذه المباحثات 
قدوم بعثة رفيعة المس��توى من مكتب المساعدات التابع لالتحاد األوروبي إلى 
صنعاء. أكد االتحاد األوروبي على الحاجة إلى تعزيز فعالية مساعدات المانحين  
المقدم��ة لليم��ن والعزم عل��ى وضع االتح��اد األوروب��ي إلس��تراتيجية ُقطرية 
مش��تركة لليمن لدعم الخطة التنموية لمكافح��ة الفقر. اتفق االتحاد األوروبي 
واليمن على رفع مس��توى المش��اركة وتوس��يع نط��اق الش��راكة، إذ أن االتحاد 
األوروبي س��يزيد مس��اعدته المتعددة األعوام لليمن بمقدار 43% خالل الفترة 
من 2011 إلى 2013. كما س��يخصص االتح��اد األوروبي تمويال إضافيا لليمن 

عبر أدوات مالية أخرى ضمن أطر برامج موضوعية متعددة. 

أج��رى دل مورال أثن��اء زيارته لليمن محادث��ات مع كبار المس��ئولين اليمنيين، 
وش��مل ذلك نائ��ب رئيس الجمهورية عب��د ربه منصور ه��ادي ورئيس الوزراء 
عل��ي محمد مجور ووزي��ر الخارجية أبوبك��ر القربي وممثلي أح��زاب المعارضة 
لبحث العالقات الثنائية ولتبادل وجهات النظر حول المس��تجدات على الس��احة 
اليمني��ة خاصة الحوار الوطن��ي ووجهات النظر اليمنية ح��ول مجموعة أصدقاء 
اليم��ن.  أثن��ت الحكومة اليمنية على العالقات المتنامي��ة بين االتحاد األوروبي 
ودعم االتحاد األوروبي المتواصل للتنمية في اليمن. من جانبه شدد دل مورال 
على التزام االتحاد األوروبي بالتعاون الوثيق والدعم المس��تمر لليمن  لمعالجة 
التحدي��ات العدي��دة التي تواجه اليم��ن، وتُرجم ذلك عل��ى أرض الواقع ببعثة 

دبلوماسية كاملة لالتحاد األوروبي و برنامج تنموي جديد لليمن. 
كما ش��مل برنامج زيارة دل مورال أيض��ا اجتماعا مع ممثلي المعارضة اليمنية 
وناشطي حقوق اإلنسان وغداء عمل مع مجموعة من الصحفيين،  وأتت الزيارة 

ضمن إطار التعاون المتنامي لالتحاد األوروبي مع اليمن حكومة و شعبا.
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رئيس هيئة االركان في القوات البحرية االوروبية )EUNAVOR( يسلم رئيس مصلحة 
خفر السواحل اليمني العميد علي راصع درع القوات البحربة االوروبية 

السيد توماس ديل مورال خالل مؤتمر صحفي في صنعاء


