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أولويات مقترحة لسياسات 
الحكومة اليمنية

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات 

.)CARPO( ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق

يلخــص موجــز السياســات هــذا التوصيــات الخاصــة باألولويــات الفوريــة للحكومــة اليمنيــة الراميــة إلــى 
تحقيــق مكاســب ســريعة، وإلــى تهيئــة املنــاخ لتحقيــق نجــاح ىلع املــدى املتوســط والطويــل. هــذه 
التوصيــات هـــ نتائـــ مناقشــات معمقــة جــرت خــال منتــدى رواد التنميــة الرابــع الــذي ُعقــد خــال 
الفتــرة مــن 8 إلــى 11 ديســمبر / كانــون األول 2018  بالعاصمــة األردنيــة عّمــان. ُصممــت التوصيــات لتزويــد 
ــة ملســاعدة  ــر العملي ــن التدابي ــه بمجموعــة م ــك ســعيد وحكومت ــد املل ــن عب ــوزراء د. معي رئيــس ال

الحكومــة يف اإلســتفادة مــن الزخــم التـــ حققتهــا خــال الربــع األخيــر مــن عــام 2018. 
فيمــا يخــص األولويــات الفوريــة، يوصـــ رواد التنميــة  بإجــراء خطــوات عمليــة لدعــم اســتقرار العملــة 
املحليــة بنــاء ىلع التقــدم امللمــوس يف اســتقرار الريــال اليمنـــ وأســعار الصــرف يف الســوق. كمــا 
يحــث رواد التنميــة الحكومــة اليمنيــة ىلع دفــع مرتبــات موظفـــ القطــاع العــام واملتقاعديــن 
ــتقرار  ــق االس ــة أن تحقي ــرى رواد التنمي ــا ي ــاع. كم ــم ودون انقط ــكل منتظ ــة بش ــات الحكومي واملعاش
يف محافظــة عــدن مــن األولويات الفورية التـــ يتوجــب ىلع الحكومــة القيــام بهــا، وبنــاء ىلع 
إجماعهــم يجــب تحويــل هــذه املدينــة الســاحلية إلــى نمــوذج تحــذوه املــدن اليمنيــة األخــرى. وأكــد 
رواد التنميــة بــأن قــدرة الحكومــة ىلع تحقيــق هــذه األهــداف يعتمــد ىلع تحســين األمــن يف جميــع 

أنحــاء املحافظــة.
ومــع إدراكهــم أن الحكومــة تواجــه تحديــات فوريــة تســترعـ االهتمــام يف جميــع أنحــاء البــاد، يحــث 
رواد التنميــة الحكومــة ىلع التخطيــط والتنفيــذ إلجــراءات تحضيريــة ملســتقبل البــاد ىلع املــدى 
املتوســط والطويــل. وبــداًل مــن مجــرد معالجــة أعــراض عــدم االســتقرار االقتصــادي واالجتماعـــ يف 

اليمــن، ينبغـــ ىلع الحكومــة تبنـــ اســتراتيجية ملعالجــة أســبابها الجذريــة.
مــن أهــم اإلجــراءات الازمــة للتحضيــر لألولويــات ىلع املــدى املتوســط والطويــل، يوصـــ رواد التنميــة 
الحكومــة بتفعيــل وتوســيع أدوار ومســؤوليات الســلطات الحكوميــة املحليــة ىلع مســتوى املحافظات 
واملديريــات. خــال النــزاع، انتقلــت ســلطة صنــع القــرار إلــى املســتوى املحلـــ، وازدادت المركزيتهــا. 
ىلع الحكومــة أن تبنـــ ىلع هــذا الواقــع الجديــد وأن تســتخدمه كمنطلــق إلعــادة تشــكيل الدولــة 

وعاقتهــا مــع الســلطات الحكوميــة املحليــة.  

ملخص تنفيذي
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التوصيات
تقــدم التوصيــات التاليــة الــى الحكومــة اليمنيــة وتحتــوي علــى قســمين: تحقيــق مكاســب ســريعة )األولويــات 
الفوريــة( وإجــراءات للتحضيــر لألولويــات المتوســطة والطويلــة األجــل. تحتــوي التوصيــات الفوريــة علــى ثــاث 
أجــزاء: أوال إجــراءات لدعــم اســتقرار العملــة المحليــة، ثانيــًا الدفع المنتظــم لمرتبات القطــاع العــام والمتقاعدين 
الحكومييــن، وثالثــًا إجــراءات تحقيــق االســتقرار فـــ محافظــة عــدن وتحويلهــا الــى نمــوذج. ويلـ ذلــك تقديم 
التوصيــات الخاصــة باإلجــراءات للتحضيــر لألولويــات المتوســطة والطويلــة األجــل، والتـــ تحتــوي علــى تفعيــل 
وتوســيع أدوار ومســؤوليات الســلطات المحليــة، واســتعادة الثقــة بالدولــة، وتطويــر برامـــ اقتصاديــة، وزيــادة 

كفاءة الدولة، وإعادة هيكلة الديون.

األولويات الفورية:

استمرار العمل على استقرار العملة المحلية وأسعار صرف العمالت. 1

ــدف  ــرز به ــر المح ــدم األخي ــى التق ــاء عل ــة للبن ــراءات التالي ــاذ اإلج ــة اتخ ــة اليمني ــى الحكوم ـــ عل ينبغ
ــر تقلبــات العمــات بشــكل مباشــر  تحقيــق اســتقرار ســعر صــرف الريــال فـــ الســوق اليمنيــة، حيــث تؤث
ــن  ــع المواطني ــاة جمي ــى حي ــر عل ـــ تؤث ــة والســلع األساســية األخــرى، وبالتال ــى أســعار المــواد الغذائي عل

اليمنيين.

تفعيــل جمــع اإليــرادات المحليــة، مثــل تحصيــل الرســوم والضرائــب مــن الشــركات المحليــة وكل الخاضعيــن  •
للضريبة قانونيا.

حمايــة وزيــادة احتياطيــات العمــات األجنبيــة بهــدف مســاعدة البنــك المركــزي علــى تنظيــم وتيســير  •
الواردات التجارية وتوفير السلع فـ السوق المحلية.

تتمثــل إحــدى طــرق زيــادة احتياطيــات العمــات األجنبيــة يف إقنــاع املانحيــن الدولييــن  —
واإلقليمييــن بمــا يلـــ: )1( اإلفــراج عــن أي أمــوال ال زالــت مجمــدة بعــد نقــل مقــر البنــك املركــزي 
يف ســبتمبر / أيلــول 2016 إلــى املركــز الرئيســـ املؤقــت يف عــدن، و)2( وضــع إيداعــات 
إضافيــة يف البنــك املركــزي تضــاف إلــى الوديعــة الســعودية البالغــة 2 مليــار دوالر، و)3( تحويــل 

ــزي. ــك املرك ــر البن ــانية عب ــاعدات اإلنس املس

الدعــوة إلــى عقــد مؤتمــر مانحيــن لتأميــن تمويــات إضافيــة لتفعيــل االقتصــاد ودعــم الجهــود  —
الحاليــة لتحويــل الــواردات والتجــارة الداخليــة والتدفقــات املاليــة مــن االقتصــاد غيــر الرســمـ إلــى 

االقتصــاد الرســمـ.

تحســين اســتخدام األصــول األجنبيــة للبنــوك التجاريــة اليمنيــة للمســاعدة يف ضمــان تغطيــة  —
خطابــات االعتمــاد التـــ يتــم إصدارهــا للتجــار الســتيراد الســلع األساســية، باإلضافــة إلــى تحســين 
اســتخدام مصــادر العملــة األجنبيــة املختلفــة بمــا فيهــا حــواالت املنظمــات الدوليــة وإيــرادات 
ــة  ــتدام ىلع الوديع ــر املس ــاد غي ــن االعتم ــداًل م ــك ب ــن. وذل ــواالت املغتربي ــط وح ــع النف بي

الســعودية.

تحســين إدارة الديــن العــام والتحكــم بالســيولة، مثــًا مــن خــال إيجــاد طــرق بديلــة لزيــادة كميــة العملــة  •
المحليــة التـــ يديرهــا البنــك المركــزي، بخــاف طباعــة األوراق النقديــة التـــ تــؤدي إلــى التضخــم. كذلــك 

تفعيل صكوك البنوك اإلسامية وأدوات الدين العام المحلـ األخرى. 

ــة  • ــات المالي ــل السياس ــرف وتكام ــعر الص ــتقرار س ــان اس ــدن لضم ـــ ع ــزي ف ــك المرك ــاءة البن ــز كف تعزي
والنقدية الحكومية.
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ــية  • ــواد األساس ــتوردين للم ــار المس ــن وكب ـــ اليم ــامية ف ــة واإلس ــوك التجاري ــع البن ــتمر م ــاور المس التش
حول مختلف اآلليات واللوائح المتعلقة بتنظيم االستيراد وتوفير التمويات الازمة للمستوردين. 

تنظيم ومراقبة شركات ومنشآت الصرافة واستخدامها فـ تحقيق استقرار أسعار الصرف. •

2. الدفع المنتظم لمرتبات القطاع العام والمتقاعدين الحكوميين.

ــات  ــام والمعاش ــاع الع ـــ القط ــات موظف ــع مرتب ــة لدف ــاء األولوي ــة إعط ــة اليمني ــى الحكوم ـــ عل ينبغ
الحكوميــة، ألســباب ليــس أقلهــا أن الدفــع غيــر المنتظــم لهــذه الرواتــب يقلــل القــدرة الشــرائية الفرديــة 
وبالتالـــ يســاهم فـــ األزمــة اإلنســانية الشــديدة فـــ اليمــن. كمــا ســاهم الدفــع غيــر المنتظــم للرواتــب 
فـــ انهيــار قطاعـــ التعليــم والرعايــة الصحيــة. مــع وضــع هــذا فـــ االعتبــار، يقــدم رواد التنميــة التوصيات 

التالية:

دفــع رواتــب جميــع موظفـــ القطــاع العــام فـــ وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة فـــ جميــع أنحــاء البــاد   •
وفقا لبيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لعام 2014.

يجــب إعطــاء األولويــة ملوظفـــ القطــاع العــام العامليــن يف قطاعـــ التعليــم والرعايــة الصحية،  —
حيــث تمثــل هــذه القطاعــات %85 مــن إجمالـــ املوظفيــن يف وحــدات الجهــاز اإلداري الدولة.

ــات  • ــة للتأمين ــة العام ـــ الهيئ ــمولين ف ــن المش ــات المتقاعدي ــرف معاش ــيولة لص ــر الس ــتمرار توفي اس
والمعاشــات والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فـــ عمــوم الجمهوريــة لكافــة المتقاعديــن الذيــن 

تم استكمال إجراءات ربط معاشاتهم.

ــام  • ــاع الع ـــ القط ــب موظف ــع روات ــان دف ــة لضم ــامية اليمني ــة واإلس ــارف التجاري ــع المص ــيق م التنس
والمعاشات الحكومية بصورة منتظمة ومباشرة من خال البنوك.

يمكــن لجــزء مــن هــذه العمليــة أن يشــمل ضمــان حصــول جميــع املســتلمين املعتمديــن ىلع  —
حســاب نشــط لــدى بنــك تجــاري أو إســامـ يمنـــ.

إنشــاء نظــام إلكترونـــ صــارم لوقــف المدفوعــات المزدوجــة لموظفـــ القطــاع العــام – وفقــًا لبيانــات وزارة  •
الخدمة المدنية والتأمينات لعام 2014.

يجــب اســتخدام البيانــات البيومتريــة )بيانــات االســتدالل البيولوجـــ( للحفــاظ علــى الدقة ومنــع االحتيال  •
وتجنــب ازدواج الدفعــات وضمــان وصــول األمــوال المخصصــة لرواتــب القطــاع العــام والمعاشــات الحكوميــة 

إلى المستفيدين المستهدفين.

طلــب الدعــم مــن التحالــف العربـــ للمســاعدة فـــ تغطيــة أي عجــز مالـــ مرتبــط بتوســيع المدفوعــات  •
لموظفـ القطاع العام والمتقاعدين.

3. تحويل عدن إلى نموذج

ــذ  ــة أخ ــة اليمني ــى الحكوم ــب عل ــدن، يج ــة ع ـــ محافظ ــتقر ف ــر المس ـــ غي ــع األمن ــع الوض إدراكًا لواق
خطــوات عمليــة لتحقيــق االســتقرار فـــ المحافظــة وتحويلهــا إلــى محافظــة عاملــة بكامــل طاقتهــا، مــع 
إعطــاء األولويــة لتطويــر المرافــق االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة المحليــة، باإلضافــة إلــى توفيــر الخدمــات 
األساســية واألمــن. علــى الحكومــة أن تقــدم رســالة مفادهــا أنهــا قــادرة علــى خلــق بيئــة آمنــة يمكــن مــن 
خالهــا إدارة وتطويــر المنطقــة الحــرة، وأن تعالـــ القضايــا التـــ حــدت مــن تطــور عــدن علــى الرغــم مــن 

سيطرتها على المدينة منذ يوليو / تموز 2015.
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تطوير الموارد والبنية التحتية فـ عدن:

ــة.  • ــرادات إضافي ــد إي ــز النشــاط التجــاري وتولي ــاء والمصفــاة فـــ عــدن لتعزي ــة المطــار والمين ــادة طاق زي
ــع فـــ الوقــت  ــات التـــ تمن ــى معالجــة وتجــاوز عــدد مــن العقب ــك، ســتحتاج الحكومــة إل ــق ذل لتحقي
الحالـــ مرافــق االقتصــاد والنقــل الحيويــة هــذه مــن الوصــول إلــى إمكاناتهــا الكاملــة، وتحــد أيضــًا مــن 

مشاركة القطاع الخاص.

تقليل الوقت الذي يستغرقه المستوردون لجلب البضائع التجارية إلى اليمن عبر ميناء عدن. •

العمل مع المنظمات الدولية وشركات الشحن والتأمين لخفض تكاليف الشحن. •

ىلع ســبيل املثــال، عالجــت الحكومــة االرتفــاع املفاجــئ يف رســوم التأميــن بعــد هجــوم ليمبرج  —
)ناقلــة النفــط الفرنســية( يف الســواحل اليمنيــة عــام 2002 عبــر إنشــاء حســاب ضمــان مجمــد 

لتغطيــة أي مطالبــات تأمينيــة، ممــا ســاعد ىلع خفــض رســوم التأميــن بشــكل كبيــر.

تحســين الخدمــات واإلجــراءات األمنيــة فـــ مطــار عــدن الدولـــ ودراســة نطــاق الرحــات الجويــة الدوليــة  •
وشركات الطيران اإلضافية فـ المطار.

ــرف  • ــات والص ــع النفاي ــاه، وجم ــاء والمي ــة والكهرب ــة الصحي ــل الرعاي ــة مث ــات الحيوي ــر الخدم ــان توفي ضم
الصحـ، ومكافحة تسرب مياه المجاري.

القيــام بصيانــة الطــرق العابــرة لعــدن، وربــط الطــرق بالمحافظــات األخــرى، باإلضافــة إلــى إعــادة فتــح أي  •
طرق مغلقة حاليًا، مثًا فـ المناطق التـ أقامت فيها الجماعات المسلحة نقاط تفتيش أمنية.

إعادة بناء منازل المدنيين المتضررة من العمليات القتالية فـ عدن. •

تجديد المدارس وفتح فصول دراسية إضافية للحد من االكتظاظ فـ المدارس. •

تفعيل األقسام والمكاتب التنفيذية للوزارات المختلفة.  •

األمن:

منع حمل الساح داخل المدينة وتنفيذ حمات لمنع انتشار األسلحة. •

ضمــان حريــة حركــة األشــخاص والبضائــع إلــى عــدن وفـــ جميــع أنحائهــا، مــع معالجــة أي انتهــاكات مثــل  •
تلك التـ يتعرض لها المواطنون القادمون من المناطق الشمالية إلى عدن أو من يمرون عبرها.

ضبط وردع من يطلبون الرشاوى للسماح بحركة الناس والبضائع. —

قــد تســاعد إعــادة فتــح الطــرق املغلقــة يف معالجــة هــذه املشــكلة مــن خــال توفيــر طــرق  —
بديلــة. عندمــا يكــون هنــاك طريــق واحــد فقــط، يصبــح ابتــزاز الرشــاوى مــن املســافرين أســهل.

تقديم تشريعات مرور جديدة ورصد االمتثال لتحسين السامة على الطرق. •

يجــب أن تتضمــن هــذه التشــريعات إدخــال آليــة جديــدة أو قاعــدة بيانــات إلصــدار أرقــام تســجيل  —
ولوحــات ترخيــص الســيارات.

تعزيز قدرة الشرطة والقضاء على تحسين األمن واحترام سيادة القانون. •

طلــب الدعــم الفنـــ لتحســين عمــل الشــرطة والســامة، ىلع ســبيل املثــال مــن خــال إدخــال  —
كاميــرات مراقبــة كــرادع ولتحديــد الجهــات املخترقــة للقانــون. 
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تمكين المجتمعات المحلية:

بناء قنوات اتصال وأنماط مشاركة القيادات المدنية المحلية فـ المدينة. •

إجراءات للتحضير لألولويات املتوسطة والطويلة األجل:

1. تفعيل وتوسيع أدوار ومسؤوليات السلطات المحلية

إعــادة تشــكيل العاقــة بيــن الحكومــة المركزيــة والســلطات المحليــة علــى مســتوى المحافظــات  •
والمديريات، بما يضمن زيادة سلطة صنع القرارات المحلية.

التماس مساهمات أكبر من ممثلـ المجتمع المدنـ وغيرهم من قادة المجتمع المحلـ. •

تقييم تدفقات اإليرادات المحلية والنمو االقتصادي المحتمل على مستوى المحافظة والمديرية. •

2. استعادة الثقة وتعزيز الهوية الوطنية والتماهي مع الدولة

االســتفادة مــن السياســات العامــة الناجحــة فـــ اســتعادة ثقــة المواطــن بالدولــة، وذلــك بنــاًء علــى فكــرة  •
أن الدولة قادرة على منح مواطنيها مستقبًا أفضل مع تأكيد مبدأ المواطنة المتساوية.

التركيــز علــى حمــات التواصــل واإلعــام إلظهــار إنجــازات الحكومــة فـــ تقديــم الخدمــات العامــة وتطويــر  •
البنيــة التحتيــة لجمــع النــاس حــول القيــم المشــتركة التـــ تزيــد مــن احتماليــة التفافهــم حــول الدولــة. 

يمكن تعلم الدروس من تجارب دولية وإقليمية أخرى. 

3. تطوير نماذج اقتصادية عبر برامج تجريبية

تخطيــط وتنفيــذ سلســلة مــن البرامـــ التجريبيــة علــى المســتوى المحلـــ لتعزيــز التنميــة االجتماعيــة  •
واالقتصاديــة، فـــ البدايــة فـــ عــدد مــن القــرى الريفيــة فـــ مختلــف أنحــاء البــاد. يجــب أن تبــدأ عملية 

التخطيط على الفور.

يمكــن لهــذه القــرى النموذجيــة أن توفــر مخططــا يمكــن تصديــره إلــى مناطــق ريفيــة أخــرى يف  —
البلــد.

ــد املشــاريع  — ــارة، وينبغـــ تحدي ــة مخت ــة يف مناطــق حضري ــم ينبغـــ إدخــال برامـــ تجريبي ث
املحتملــة يف القطاعــات التـــ يمكــن أن تســّخر النمــو االقتصــادي يف املســتقبل، مثــل قطــاع 

الطاقــة البديلــة.

ـــ  • ــة والبرام ــة المحلي ــاريع التنمي ــذ مش ــط وتنفي ـــ تخطي ــاص ف ــاع الخ ــاركة القط ــادة مش ــان زي ضم
التجريبية.

ــأنها  • ــن ش ــاق م ــعة النط ــة واس ــاريع تنمي ــذ مش ـــ تنفي ــدء ف ــة الب ــة إمكاني ــة، دراس ــة الحق ـــ مرحل ف
ــاء الطــرق الرئيســية وخــط الســكك الحديديــة الوطنـــ.  ــة المحليــة، مثــل بن توفيــر فــرص عمــل للعمال
ــة، وأن  ــة التحتي ــر البني ــعة لتطوي ــاريع واس ـــ أي مش ــادرة ف ــام المب ــذ زم ــة أن تأخ ــى الحكوم ــب عل يج

تسعى أيضًا إلى إشراك القطاع الخاص فـ عملية التخطيط والتنفيذ. 
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4. زيادة كفاءة الدولة

تطويــر آليــة للتخطيــط االســتراتيجـ لوضــع إجــراءات محــددة تعــزز مــن أداء الدولــة، علــى ســبيل المثــال  •
تحسين عمل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات األساسية واألمن والتنمية المحلية.

مــن بيــن األطــراف املحتملــة لإلشــراف ىلع هــذا التخطيــط االســتراتيجـ مكتــب رئيــس الــوزراء أو  —
املجلــس االقتصــادي األىلع، والــذي ال يــزال يحتــاج إلــى إعــادة تنشــيطه.

ــع  — ــب م ــا يتناس ــرة بم ــراط مصغ ــة طوارئ/تكنوق ــتبدالها بحكوم ــة واس ــكيل الحكوم ــادة تش إع
التحديــات ىلع األرض وزيــادة الكفــاءة والنزاهــة.  

ــا  • ـــ تتخذه ــراءات الت ــة واإلج ــة بالدول ــز الثق ــاءلة لتعزي ــفافية والمس ــات الش ــن حم ــلة م ــاق سلس إط
الحكومة، مع نشر النتائـ. يجب أن تصبح هذه الحمات ممارسة دائمة ومستمرة.

تطويــر قواعــد بيانــات إلكترونيــة لتســجيل وتحديــث معلومــات المواطنيــن والمقيميــن، بمــا فـــ ذلــك  •
اإلحصاء الوطنـ.

تفعيــل أجهــزة الرقابــة والمحاســبة ولجنــة النزاهــة والتعاقــد مــع شــركات تدقيــق خاصــة للقيــام بعمليات  •
التدقيــق والمراجعــة خاصــة علــى الجهــات اإليراديــة والخدميــة، وكذلــك تفعيــل آليــات مكافحــة الفســاد 

المستشري فـ جميع مستويات الدولة. 

5. إعادة هيكلة الديون

بــدء العمــل علــى خطــة إلعــادة هيكلــة الديــون الخارجيــة والداخليــة، حيــث بلــغ إجمالـــ الديــن الداخلـــ  •
3.273 تريليــون ريــال يمنـــ فـــ عــام 2014م، فـــ حيــن بلــغ إجمالـــ الديــن الخارجـــ 7.3 مليــار دوالر فـــ 

نفس العام.

- مالحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن. التوصيــات الــواردة 
يف هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة، وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز 
CAR� (صنعــاء للدراســات االســتراتيجية أو شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 

PO( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن املشــاركين. كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي 
حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف االتحــاد األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.

https://www.devchampions.org/about/team
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
باألبحـــاث  عالقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم االستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ املش ـــز ىلع تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
األوســـط.  الشـــرق  يف  املصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
املشـــاريع  تنفيـــذ  يف  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

بتمويل مشترك من: بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

ديب روت لالستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  يف 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  ىلع  بنـاء  تدخالتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  املحليـة  للسـياقات  أوسـع 
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  االستشـاري  ومجلسـها 
ويف  والخـاص  العـام  القطاعيـن  يف 
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن 

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى 
اإلنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
املعـريف، مـع تركيـز خـاص ىلع 
تغطـي  املجـاور.  واإلقليـم  اليمـن 
إصـدارات وبرامـج املركـز، املتوفرة 
واإلنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
التطـورات السياسـية واالجتماعية 
بهـدف  واألمنيـة،  واالقتصاديـة 
املحليـة  السياسـات  ىلع  التأثيـر 

والدوليـة.  واإلقليميـة 
 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس 2017، 
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات 
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة 
ـــرة  ـــر لفت ـــى التحضي ـــرب، وإل ـــرة الح ـــال فت ـــاد خ للب
مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب. يهـــدف املشـــروع إلـــى بنـــاء 
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة 
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة املّطلعـــة وتعزيـــز 
ـــر  ـــى التأثي حضورهـــا يف الخطـــاب العـــام، باإلضافـــة إل
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــط التنمي ــــ يف خط اإليجاب

والدوليـــة.

يتألف املشروع من أربعة مكونات:

1( منتديـــات رواد التنميـــة، والتــــ تجمـــع خبـــراء 
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة 
ســـتحدد  والتــــ  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
ــات  ــرح توصيـ ــل وتقتـ ــية للتدخـ ــا الرئيسـ القضايـ

ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.                                

2( الخليـــة البحثيـــة، والتــــ باالســـتناد إلـــى قضايـــا 
أفضـــل  يف  ســـتبحث  املنتديـــات  وتوصيـــات 
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب 
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم 
ملبـــادرة »إعـــادة التصـــور لاقتصـــاد اليمنــــ«.

3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة 
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة 
ـــاع  ـــك القط ـــا يف ذل ــــ، بم ـــتوى املحل ىلع املس
ــــ،  ـــع املدن ـــات املجتم ـــباب ومنظم ـــاص والش الخ
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعاميـــة تتـــم عبـــر كل 
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعــــ، وذلـــك 

ــع. ـــ األوسـ ــور اليمنـ ــراك الجمهـ ــدف إشـ بهـ

ـــة  ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــرًا س 4( وأخي
ــــ املشـــروع،  وإطـــاع األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائ
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع 
الدولــــ يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة 

قصـــوى للشـــعب اليمنــــ.
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