الصندوق االئتماني الخاص بدعم
الحوار الوطني واإلصالحات
الدستورية في اليمن
()YNDCRTF

لمحة عامة
تأسس الصندوق االئتماني الخاص بدعم الحوار الوطني واإلصالحات الدستورية في اليمن
( )YNDCRTFلدعم الحوار الوطني وعمليات صياغة الدستور باليمن .وسيتم تقديم
الدعم وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي واالتفاقية الخاصة بآلية تنفيذ العملية االنتقالية
في اليمن (المشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") الموقع عليها كال الجانبين اليمنيين في
 32تشرين الثاني .3122
بتاريخ  23حزيران  ،3123أصدر مجلس األمن القرار  3102حول اليمن
( )2012/2051الذي أكد على ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لالتفاقية
االنتقالية وفقا لقرار  )3122( 3122ويشمل "عقد مؤتمر حوار وطني شامل " .إن مؤتمر
الحوار الوطني أمر بالغ األهمية لعملية االنتقال السياسي كآلية لبناء توافق في اآلراء حول
رؤية جديدة للدولة ،والمساهمة في النهاية إلى السالم الدائم .وهذه العملية تتطلب درجة
عالية من الدعم الفني والتسهيالت السياسية للمساعدة في هذه العملية وللتعامل مع جداول
األعمال المتعددة التي تحتاج إلى التعامل معها.

صنعاء -بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية تشرين الثاني
االنتقالية( .المستشار الخاص جمال بن عمر ،األمين العام لدول
مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني ،رئيس
اليمن عبد ربه منصور هادي ،واألمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون).

ولقد تم إنشاء الصندوق االئتماني الخاص بدعم الحوار الوطني واإلصالحات الدستورية في اليمن تحت رعاية الحكومة اليمنية واألمم المتحدة،
ممثلة في مكتب المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة باليمن ،وبالتشاور مع المنسق المقيم لألمم المتحدة والفريق القطري لألمم المتحدة.
ويعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،من خالل مكتب صندوق االئتمان للشركاء المتعددين التابع له ،الوكيل اإلداري للصندوق االئتماني الخاص
بدعم الحوار الوطني واإلصالحات الدستورية في اليمن.
ستسير كافة البرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق االئتماني وفقا ً ألولويات الحكومة اليمنية ،لضمان الملكية الوطنية ،وسوف تكمل غيرها من
أشكال الدعم لالنتقال السياسي في اليمن .سيعزز الصندوق االئتماني الترابط والشفافية والمساءلة في عملية الحوار الوطني تجاه السلطات اليمنية
والمواطنين وشركاء اليمن في التنمية.

استراتيجية تقديم المساعدة:
تم تأسيس الصندوق االئتماني لدعم عملية الحوار الوطني وصياغة الدستور الشاملة والشفافة والقائمة على المشاركة.
على وجه التحديد ،يسعى الصندوق إلى ما يلي:
• المساهمة نحو عملية شاملة وتشاركية وشفافة على أساس المعايير الدولية وأفضل الممارسات؛
• تسهيل إدراج المعارضة التي هي خارج البرلمان والعناصر الرئيسية األخرى في العملية السياسية (بما في ذلك الحوثيين والحراك واألحزاب
السياسية المختلفة وممثلي المجتمع المدني والمجموعات النسائية)؛
• المساهمة في الجهود اليمنية لمعالجة الوضع في الجنوب والوضع في صنعاء والمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية ،والبدء بعملية وضع
الدستور؛
• ضمان المشاركة المالئمة للمرأة طوال العملية االنتقالية ،و
• دعم صياغة واعتماد دستور جديد الذي يحظى بدعم المجتمع اليمني.

الحكم
يتألف هيكل الحكم من لجنة توجيهية تتعامل مع الرقابة االستراتيجية على الصندوق ومسائل تخصيصات البرنامج  /المشروع ،بمساعدة من أمانة
الصندوق وفريق عمليات.

اللجنة التوجيهية
تقوم اللجنة التوجيهية للصندوق االئتماني باإلشراف العام على الصندوق .يتشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية ممثل الحكومة اليمنية والمستشار
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة .ستقوم بمراجعة واعتماد مقترحات المشاريع وتخصيص األموال .سوف تتألف عضويتها من:
• ممثل حكومي أقدم يعين من قبل الرئيس (الرئيس المشارك)؛
• المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة  ،وفي غيابه المنسق المقيم لألمم المتحدة (الرئيس المشارك)؛
• المنسق المقيم لألمم المتحدة وواحد أو اثنين  PUNOعلى اساس التناوب
السنوي أو لستة أشهر) ،و
• ممثلين الى ثالثة من الشركاء الممولين؛
• ممثلين الى ثالثة من السلطات الوطنية؛
• وكيل اإلدارية كعضو بحكم منصبه

فريق عمليات الصندوق االئتماني
سيتم تشكيل فريق العمليات كمجموعة عاملة للجنة التوجيهية وسيجتمع على
أساس منتظم كمنتدى للمراجعة الدورية لسير العمل للمشاريع الممولة
للصندوق االئتماني ،وسيسمح الفريق العامل بتحديد العوائق وضمان أن
تكون أنشطة الصندوق منسقة مع مبادرات مماثلة من خارج الصندوق.

برنامج األمم المتحدة المتكامل والميزانية
تبلغ ميزانية البرنامج المتكامل لألمم المتحدة  1.32مليون دوالر أميركي ،منها مبلغ  2.32مليون دوالر لتمويل األمانة والمؤتمر .الشريك المنفذ
لهذا البرنامج هو ( ، )UNOPSبينما تقوم ( )UNDPAبتنسيق البرنامج وتتولى ( )UNFPAالتواصل مع الفئات الرئيسية كالنساء ،ومع
المراهقين منظمة ( ،)UNICEFوالمهجرين ( ،)UNHCRواألقليات ( ،)OHCHRومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم ()UNDP

المزيد من المعلومات ونقاط االتصال:
منسق البرنامج السيد دانيال شيمين (+967 712 221 551)/ shimmin@un.org
وللمزيد من المعلومات ،بما في ذلك معلومات مباشرة عن االلتزامات والدفعات المالية على العنوان التالي:
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/YEM00

