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ومستدام

 
السيد هانس غروندبرغ

المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن
 
 

نحن منظمات المجتمع المدني في اليمن الموقعة أدناه والتي تعمل كل يوم تحت ظروف ال
تطاق من أجل تحسين الظروف المعيشية لماليين اليمنيين. نحن نمّثل األصوات على األرض
وعملنا في جميع أنحاء البلد في مجاالت االستجابة اإلنسانية الطارئة، والتنمية المحلية، وبناء

السالم، وتمكين الشباب والمرأة، وتمثيل مصالح الفقراء والفئات المهمشة والضعيفة.
إننا إذ نقدر جهودكم من أجل السير قدمًا نحو حل سياسي وسالم عادل ومستدام، ومعالجة
األوضاع االقتصادية واإلنسانية المقلقة، فإننا في ذات الوقت نعبر عن أسفنا من استمرار حصر
الجهود األممية والدولية الرامية إلنهاء حرب اليمن في صيغة أطراف النزاع  التي تجاوزتها
األحداث، وأثبتت فشلها خالل السبع السنوات الماضية من الحرب، لذا نطالب بإشراك منظمات
المجتمع المدني في الجهود التي تقودها األمم المتحدة لبناء السالم في اليمن، وبدون فعل

ذلك، فإن آفاق النجاح النهائي ألي اتفاق ستتقلص بشكل كبير.
 

ما أهمية ذلك؟ لقد أصبحت المنظمات المحلية تملك ثقًال حقيقيًا وحضورًا فاعًال ومؤثرًا على
األرض، وصالت وثيقة مع المجتمعات المحلية في عموم اليمن، والتي وقفت إلى جانبها طوال
سنوات الحرب، ووفرت متطلباتها األساسية للعيش وأعادت لها الكثير من الخدمات التي دمرتها
أطراف الحرب، ودافعت عن السالم واالستقرار، وحققت نجاحات ملموسة في الحفاظ على

القائمة
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تماسك المجتمعات وحل النزاعات المحلية وإيصال المساعدات اإلغاثية وإعادة فتح الطرقات.
ولهذا فإن تركها خارج المفاوضات يقلص بشدة احتماالت تحقيق السالم على المدى البعيد،

حتى لو اتفقت األطراف المتحاربة على وقف إلطالق النار.
 

ما الذي ينبغي فعله؟ سواء توصلت األطراف المتحاربة أو لم تتوصل إلى اتفاق على وقف
إطالق النار، فإن جهود صنع السالم التي تبذلها األمم المتحدة بحاجة إلشراك منظمات المجتمع
المدني والشباب والمرأة، الضالعة بعمق في بناء السالم على المستوى المحلي. ويمكن

لألمم المتحدة أن تحقق مشاركة أكثر شموًال وفاعلية من خالل: 
 

ـ فرض حصص لمنظمات المجتمع المدني المحلية والشباب والمرأة في مسار السالم األول،
والمفاوضات السياسية المباشرة وغير المباشرة، وفي جميع مراحل عملية السالم قبل وأثناء

وبعد التوقيع على االتفاقيات.
ـ إشراك منظمات المجتمع المدني ضمن فريقك الستشاري، وإنشاء منصة إعالمية ألصواتها،

والتشبيك بين رؤساء المنظمات والفاعلين الدوليين المشاركين في جهود السالم.
ـ إنشاء غرفة لدعم منظمات المجتمع المحلية في اليمن، كمنصة تواصل مع مكتب المبعوث
الخاص، ومع وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية. وتنظيم الحوارات المجتمعية والعمل

الجماهيري، لربط عمل المسارين الثاني و الثالث مع المسار األول. 
ـ الضغط لرفع العوائق أمام العمل اإلنساني واإلغاثي، ومساندة مساعي المنظمات المحلية

لتوطين المساعدات اإلنسانية في اليمن. 
ـ مأسسة إطار التواصل والمشاركة بين المجتمع المدني في اليمن ومكتب المبعوث، بما يعزز

الشفافية والثقة ويساهم في نجاح جهود وقف الحرب وبناء السالم. 
ـ تضمين مطالب واصوات منظمات المجتمع المدني في اليمن في االحاطات الدورية التي

يقدمها المبعوث األممي إلى مجلس األمن.
ـ التعرف على أولويات المنظمات غير الحكومية ورؤيتها حول القضايا المحلية وعملية السالم.

ـ دعم مبادرات وأنشطة المنظمات المحلية لنشر قيم التعايش وثقافة السالم. 
السيد هانس غروندبرغ:

إن الحضور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني هو أمر أساسي لنجاح عملية السالم. ويمكن
لمنظمات المجتمع المدني أن تقّدم مساهمات قّيمة في المفاوضات، بما في ذلك الخبرة
الفنية والمعرفة بالمناطق التي يصعب الوصول إليها، ووجهات نظر المجتمعات المحلية والفئات

المهمشة التي غالبًا ما ال ُتسمع أصواتها في المفاوضات.
 لهذا نتطلع الى اللقاء بكم من أجل السماع ألصواتنا، والتوافق على آلية عمل وتعاون لبناء

سالم دائم في اليمن، ونحن ال نتحدث عن المشاكل فحسب، بل نقدم الحلول دائمًا.
منظمات المجتمع المدني في 

1. مؤسسة تمدين شباب 
2. مؤسسة بناء للتنمية

3. مؤسسة ألجل الجميع 
4. جمعية األمان لرعاية الكفيفيات



5. اجيال بال قات
6. مؤسسة صناع النهضة 
7. مؤسسة إنجاز للتنمية 

8. جسور للسالم والتعايش
9. المدرسة الديمقراطية 

10. الجمعية الوطنية للقبالة و صحة المجتمع
11. منظمة مدرسة السالم

12. مؤسسة متطوعون
13. منظمة شباب بال حدود للتنمية

14. مؤسسة صدى للبناء والتنمية
15. مؤسسة رصد لحقوق اإلنسان 

16. مؤسسة سالم وبناء
17. مؤسسة اثراء التنموية

18. مؤسسة هران للتنمية المحلية
19. مؤسسة الكوادر للتنمية واإلغاثة اإلنسانية

20. كنوز اليمن للتنمية االنسانية
21. معا نرتقي االجتماعية

22. مؤسسة قرار لالعالم والتنمية المستدامة 
23. مؤسسة وهج الحياة

24. المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان
25. شبكة النماء اليمنية للمنظمات األهلية
26. منظمة عبس التنموية للمرأة و الطفل

27. منظمة ملتقى صناع الحياة
28. مؤسسة التنمية المستدامة

29. منظمة سول للتنمية
30. مؤسسة تراحم الطبية

31. مؤسسة كل البنات للتنمية
32. مؤسسة التنمية واألرشاد األسري

33. اتحاد نساء اليمن
34. مؤسسة همة شباب للتنمية

35. منظمة النظراء للتنمية واالغاثة
36. مؤسسة رواحل للتنمية 

37. مؤسسة وعي
38. ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية 

39. المؤسسة الطبية الميدانية
40. االئتالف المدني للسالم

41. مؤسسة افاق شبابية



42. مؤسسة فتيات مأرب
43. مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش

44. مؤسسة الحلول اإلبداعية
45. المجلس اليمني لإلستجابة 

46. رنين اليمن 
47. مؤسسة لوك انسايد للتنمية

48. مؤسسة خديجة للتنمية 
49. جمعية جيل البناء للتنمية االنسانية

50. مؤسسة ايجاد للتنمية
51. مؤسسة معكم للتنمية 

52. منظمة ديم   
53. مؤسسة مساندة للتنمية

54. مؤسسة رواد
55. مؤسسة سويًا  للتنمية وحقوق االنسان

56. هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل
57. مؤسسة تطوير للتنمية واالستجابة االنسانية 

58. مؤسسة يمن الخير
59. مؤسسة ميسرة 

60. مؤسسة وجوه لإلعالم و التنمية 
61. مؤسسة شباب سباء

62. منظمة طور مجتمعك 
63. مؤسسة االلفية للتنمية

64. مؤسسة رصد للتنمية االنسانية
65. مؤسسة السجين الوطنية

66. منتدى افاق للتغيير
67. مؤسسة ايحاء للسلم و السالم االجتماعي
68. مؤسسة بنات الحديدة التنموية االجتماعية

69. مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل
70. مركز الدراسات االستراتيجية لدعم المرأة والطفل

71. مؤسسة حماية القانون و تعزيز السلم
72. بنك الطعام

73. بنك الدواء
74. جمعية المستقبل االجتماعية الخيرية

75. جمعية النفسيين اليمنيين
76. مؤسسة استجابة لالعمال االنسانية

77. مؤسسة منارات
78. مؤسسة التضامن االجتماعية للتنمية



79. المنظمة الوطنية للتنمية الصحية
80. منظمة غدق للتنمية

81. مؤسسة العون للتنمية
82. مؤسسة وجود لألمن اإلنساني

83. منتدى آفاق التغيير
84. مؤسسة إثرا

85. مؤسسة إيحاء للهدوء والسالم االجتماعي
86. منظمة المساعدات والتنمية

87. مركز فري ميديا للصحافة االستقصائية 
88. مؤسسة واما للتنمية وحقوق اإلنسان

مشاركة الصفحة:

   
وأنشطةأخبارفيالمزيد
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الخميس, 14 أكتوبر, 2021

تمدين شباب تدّشن توزيع المساعدات الغذائية لدورة سبتمبر بمديريتي المسراخ وجبل حبشي
في تعز

https://tamdeen-ye.org/media/352


االربعاء, 13 أكتوبر, 2021

في إطار توطين العمل اإلنساني... تمدين شباب تعقد لقاًء مع شبكات عربية وآسيوية

الثالثاء, 12 أكتوبر, 2021
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حضرموت تحتضن رابع مناظرات «منصة Talk» بعنوان «شكل الدولة يجب أن يتحدد باستفتاء
شعبي»

 
البريديةالقائمة

اشتراك@ البريد اإللكتروني

مؤسسة تمدين شباب

https://tamdeen-ye.org/media/350


مؤسسة غير ربحية ، تأسست في 29 مايو عام 2013 م ، لتقدم برامج التنمية المجتمعية والتوعية المدنية
وبناء القدرات ، وتنفذ تدخالت إيجابية في حاالت الطوارئ ، يساعدها في ذلك وجود كوادر وفرق عمل

شبابية ذوي كفاءات وخبرات عالية في التطوع واإلبتكار والعمل االنساني.

من نحن

شركائنا

فروع المؤسسة

اتصل بنا

© مؤسسة تمدين شباب - جميع الحقوق محفوظة 2021
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