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المجالس االقتصادية المحلية:
أداة لتحسين إنتاجية األعمال التجارية في اليمن
ملخص تنفيذي
لطاملــا اتســم اقتصــاد اليمــن بالهشاشــة حتــى مــن
قبــل أحــداث  2014و 2015التــي أفضــت بالبــاد إلــى
الحــرب األهليــة الجاريــة .وكانــت لســنوات العســر التــي
طالــت البــاد منذئــذ آثــارًا مدمــرة .يف الوقــت الراهــن،
ُي َّ
صنــف حاليــا منــاخ ممارســة األعمــال التجاريــة يف
اليمــن مــن بيــن االصعــب ىلع مســتوى العالــم ،حيــث
تتبــوأ البــاد املركــز االخيــر او املراكــز االخيــرة يف
مجموعــة مــن مؤشــرات التنافســية العامليــة لألعمــال
التجاريــة .ركــز املنتــدى الســابع لــرواد التنميــة ،الــذي
ُعقــد افتراضيــا يف  25-27يناير/كانــون الثانــي ،2021
ىلع التــردي الواضــح للوضــع الوطنــي .ومــن أجــل
املســاهمة يف التصــدي للتحديــات االقتصاديــة
املحليــة ،ناقــش رواد التنميــة إمكانيــة إنشــاء مجالــس
اقتصاديــة محليــة .ووفقــا لتحليالتهــم ،يوجــد مجــال
إلنشــاء هيئــة ىلع مســتوى املحافظــاتُ ،تــوازن بيــن
اللجــان اإلنمائيــة املحليــة القائمــة ىلع مســتوى
املجتمعــات (التــي توجــه اســتثمارات مســتهدفة
وصغيــرة النطــاق يف مجــال البنــى التحتيــة مــن
صناديــق التنميــة مثــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة
والبنــك الدولــي) واملجلــس االقتصــادي األىلع (الــذي
يوجــه االســتثمارات التــي يقودهــا القطــاع الحكومــي
ىلع الصعيــد الوطنــي) ،مــن أجــل دفــع عجلــة
التنميــة عــن طريــق توجيــه االســتثمارات صــوب
تلبيــة االحتياجــات املحليــة وتعزيــز الروابــط بيــن
املحافظــات والقطــاع الخــاص.

مقدمة
لطالمــا اتســم اقتصــاد البــاد بالهشاشــة حتــى مــن

قبــل أحــداث  2014و 2015التــي أفضــت باليمــن إلــى
الحــرب األهليــة الجاريــة ]1[.وكانــت لســنوات العســر
التــي طالــت البــاد منذئــذ آثــاراً مدمــرة .فــي الوقــت
الراهــنُ ،ي َّ
صنــف منــاخ ممارســة االعمــال التجاريــة فــي
[]2
اليمــن مــن بيــن االصعــب علــى مســتوى العالــم،
حيــث تتبــوأ البــاد المركــز االخيــر أو المراكــز االخيــرة
فــي مجموعــة مــن مؤشــرات التنافســية العالميــة
لألعمــال التجاريــة ]3[.علــى الصعيــد الوطنــي ،تمثلــت
أحــد عوامــل الضغــط فــي وقــف صــادرات النفــط
والغــاز ،وتعليــق الدعــم اإلنمائــي المقــدم مــن
المانحيــن ،وانخفــاض معــدل تدفــق التحويــات
الماليــة ]4[.باإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى إنقســام
السياســات النقديــة واللوائــح الماليــة مــن جانــب
فرعــي البنــك المركــزي المتنافســين ،والنقــص العــام
فــي احتياطيــات العملــة األجنبيــة لتمويــل الــواردات
فــي الســوق ،واالنخفــاض الكبيــر فــي قيمــة العملــة
المحليــة إلــى إضعــاف القــدرة الشــرائية المحليــة،
وخســائر واســعة النطــاق فــي ســبل كســب العيــش
والدخــل ]5[.كمــا أن األضــرار التــي لحقــت بالبنــى
التحتيــة الحيويــة كانــت واســعة النطــاق ،وأصبــح
[]6
التمويل الحكومي في حالة من عدم االستقرار.

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجي ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة
بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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ال يمكــن المغــاالة فــي تقديــر النتائــج المدمــرة لهــذا االنهيــار االقتصــادي فالفقر والجــوع ُمستشــريان.
ووفقــا لليونيســيف“ [[[،يشــهد اليمــن أكبــر أزمــة إنســانية فــي العالــم ،إذ يحتــاج أكثــر مــن  24مليــون
شخص  -حوالي  80%من السكان – لمساعدة انسانية ،بمن فيهم أكثر من  12مليون طفل”.

[[[

“رواد التنميــة” هــم خبــراء ومتخصصيــن يمنييــن بارزيــن مــن شــتى الخلفيــات ،وذوي خبــرة راســخة
فــي مجــال التنميــة واالقتصــاد .وقــد ناقــش المنتــدى الســابع لــرواد التنميــة ،الــذي ُعقــد افتراضي ـاً
فــي  25-27يناير/كانــون الثانــي  ،2021التحديــات الجســيمة التــي تواجــه الشــركات القائمــة حتــى
اليــوم فــي اليمــن علــى المســتوى المحلــي فــي ظــل التــردي الواضــح للوضــع الوطنــي .وقــد نظــر
المنتــدى فــي التحديــات االســتثنائية والمشــتركة بيــن مختلــف محافظــات الدولــة[[[ فــي مجــاالت
معينــة كال ُبنــى التحتيــة الحيويــة .فكثيــرا مــا تكــون الطــرق وخدمــات الطاقــة وإمــدادات الوقــود
وإمــدادات الميــاه وخدمــات االتصــاالت عبــر البــاد إمــا دون المســتوى المطلــوب أو غيــر متاحــة علــى
اإلطــاق [[1[.ومــن بيــن المســائل التــي أثيــرت أيضـاً :االفتقــار إلــى القــوى العاملــة الماهــرة والــى فــرص
ـرد بمــا
التدريــب؛ وافتقــار المحافظــات إلــى صالحيــات اتخــاذ القــرارات القانونيــة الالزمــة للتفاعــل والـ ّ
يتســق مــع ظروفهــا الخاصــة؛ وضعــف الرقابــة علــى التمويــات المتاحــة لالســتثمار فــي االقتصــاد
[[[1
المحلي؛ والفرص الضئيلة للحصول على التمويل المتناهي الصغر.

“ )1إطــاق إمكانــات النمــو االقتصــادي للجمهوريــة اليمنيــة ،مذكــرة اقتصاديــة ُقطريــة “ ،البنــك الــدويل ،أكتوبــر /تشــرين األول http://documents1.worldbank.org/ ،2015
curated/en/673781467997642839/pdf/102151-REVISED-box394829B-PUBLIC-Yemen-CEM-edited.pdf
 )2املرتبــة  187مــن أصــل  190يف “مؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال “ ،مشــروع ممارســة أنشــطة األعمــال التابــع للبنــك الــدويل https://data.worldbank.org/indicator/ ،2020
IC.BUS.EASE.XQ?contextual=max&end=2019&locations=YE&most_recent_value_desc=false&start=2019&view=chart
“ )3أولويــات لتعــايف القطــاع الخــاص يف اليمــن :إصــاح بيئــة األعمــال واالســتثمار” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية/ديب روت لالستشــارات/مركز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة
مـ�ع الشـ�ر ق  ،CARPOموجــز سياســة رقــم ( )15إلعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن 9 ،ســبتمرب/أيلول https://www.devchampions.org/ar/publications/poli� ،2019
/cy-brief/Reforming_the_Business_and_Investment_Climate
“ )4مســتجدات الوضع االجتماعي واالقتصادي لليمن ،العدد  ،13أبريل/نيســان  ،”2016وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،قطاع الدراســات والتوقعات االقتصادية 18 ،ديســمرب/
كانون األول https://fscluster.org/yemen/document/yemen-socio-economic-update-issue-20 ،2016

“ )5اليمــن بــن ســندان الحــرب ومطرقــة فــروس كورونــا :اقتصــاد هــش بمواجهــة محــن متصاعــدة” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية/ديب روت لالستشــارات/مركز البحــوث
التطبيقية بالشـ�راكة مع الشـ�ر ق  ،CARPOالورقة البيضاء الســابعة إلعادة تصور اقتصاد اليمن 12 ،أكتوبر /تشــرين األول https://devchampions.org/ar/publi� ،2020
/cations/white_papers/yemens_accelerating_economic_woes_during_COVID19_pandemic
“ )6أحــدث املســتجدات االقتصاديــة يف اليمــن – أكتوبــر /تشــرين األول  ،”2019البنــك الــدويل 9 ،أكتوبر/تشــرين األول https://www.worldbank.org/en/country/ ،2019
yemen/publication/economic-update-october-2019
“ )7ســوء التغذيــة الحــاد يهــدد نصــف األطفــال دون ســن الخامســة يف اليمــن يف عــام  :2021األمــم املتحــدة” ،اليونيســف 11 ،فرباير/شــباط https://www.unicef.org/ ،2021
press-releases/acute-malnutrition-threatens-half-children-under-five-yemen-2021-un
“ )8األزمة يف اليمن :كل ما تحتاج إىل معرفته” ،اليونيسفhttps://www.unicef.org/emergencies/yemen-crisis ،

 )9مالحظــات املؤتمــر ،املنتــدى الســابع لــرواد التنميــة املنعقــد افرتاضيــاً يف  25-27يناير/كانــون الثــاين https://devchampions.org/ar/events/The_Seventh_Devel� ،2021
/opment_Champions_Forum
 )10املصدر نفسه.

 )11املصدر نفسه.
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مقترح انشاء المجالس االقتصادية المحلية
معظــم الســلطات المحليــة اليمنيــة هــي بشــكل رئيســي وكاالت ضعيفــة للســلطة المركزيــة،
وتحتــاج إلــى المزيــد مــن المــوارد لتلبيــة احتياجــات التنميــة المحليــة [[1[.تمخــض عــن تنفيــذ قانــون
الســلطة المحليــة فــي عــام  2000تحويــل مســؤولية توفيــر الخدمــات المحليــة إلــى المجالــس
المحليــة علــى مســتوى المديريــات داخــل كل محافظــة ،علــى أن يتــم تغطيــة تكاليفها مــن اإليرادات
التــي تدرهــا الضرائــب .وقــد أدى االنهيــار االقتصــادي وتعــذر االســتفادة مــن الثــروة الوطنيــة المتأتيــة
مــن بيــع النفــط والغــاز إلــى عــدم قــدرة المجالــس فــي كثيــر مــن الحــاالت علــى تمويــل الخدمــات
األساســية التــي يحتاجهــا ســكانها ،ناهيــك عــن تحفيــز التنميــة االقتصاديــة [[1[.وتبقــى التدابيــر
المتفــق عليهــا فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي لتعزيــز االســتقالل الذاتــي للمحافظــات ومجالســها
[[[1
المحلية دون تنفيذ بعد.

[[[1

ومــن أجــل المســاهمة فــي التصــدي للتحديــات االقتصاديــة المحليــة ،ناقــش رواد التنميــة إمكانيــة إنشــاء
مجالــس اقتصاديــة محليــة .ووفقــا لتحليالتهــم ،يوجــد مجــال إلنشــاء هيئــة علــى مســتوى المحافظــات،
ُتــوازن بيــن اللجــان اإلنمائيــة المحليــة القائمــة علــى مســتوى المجتمعــات (التــي تتولــى اســتثمارات

مســتهدفة وصغيــرة النطــاق فــي مجــال البنــى التحتيــة مــن صناديــق التنمية مثــل الصنــدوق االجتماعي
للتنميــة والبنــك الدولــي)[ [[1والمجلــس االقتصــادي األعلــى (الــذي يتولــى االســتثمارات التــي يقودهــا
القطــاع الحكومــي علــى الصعيــد الوطنــي) [[1[،مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة عــن طريــق توجيــه
االستثمارات صوب تلبية االحتياجات المحلية وتعزيز الروابط بين المحافظات والقطاع الخاص.
وســتضم المجالــس االقتصاديــة المحليــة ،علــى النحــو الــذي يتوخــاه رواد التنميــة ،خبــراء مــن القطــاع
الخــاص واألوســاط األكاديميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والســلطات المحليــة ،ممــن ســيقومون
علــى حــد ســواء بتقييــم االحتياجــات الفعليــة القتصــاد المحافظــات ،وســيقومون ،إمــا بصفتهــم
التنفيذيــة أو االستشــارية ،بااليعــاز للمحافظيــن المحلييــن والدوائــر المحليــة ذات الصلــة بشــأن الحلول
المثلى لتلبية هذه االحتياجات.
كمــا ســتعمل المجالــس االقتصاديــة المحليــة علــى وضــع خطــط لتحســين اإلنتاجيــة المحليــة فــي
المناطــق ذات األولويــة داخــل المحافظــة والمســاعدة فــي وضع اســتراتيجيات لتســويق أفكارهــا للمانحين
والقطــاع الخــاص مــن أجــل تيســير تعبئــة التمويــل الــازم والوصــول إلــى المحتاجيــن .وخالفــا للجــان
اإلنمائيــة المحليــة ،وهــي تشــكيالت مؤقتــة تســتند إلــى وجــود مشــاريع علــى األرض ،ســتركز المجالــس
االقتصادية المحلية على خطط التنمية المستقبلية ونهج التنفيذ على مستوى المحافظات.
 )12عمــر صالــح يســلم باحميــد“ ،تحديــات أمــام ســلطات شــبوة املحليــة يف زمــن الحــرب” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 10 ،أكتوبر/تشــرين األول https://sanaa� ،2020
center.org/ar/publications-all/analysis-ar/12685

 )13وضاح العولقي وماجد املذحجي“ ،الحكم املحيل يف اليمن يف ظل النزاع واالضطراب” ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية/ديب روت لالستشارات/مركز البحوث التطبيقية
بالشـ�راكة مـ�ع الشـ�ر ق  ،CARPOالورقــة البيضــاء الثانيــة إلعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن يوليو/تمــوزhttps://devchampions.org/ar/publications/white_pa�،2018 ،
/pers/Local_Governance_in_Yemen_Amid_Conflict_and_Instability
 )14املصدر نفسه.

 )15جوشــوا روجــرز“ ،الحكــم املحــي يف اليمــن :النظريــة واملمارســة وخيــارات املســتقبل” ،مؤسســة بريغــوفhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re� ،2019 ،
.sources/BF_Local_Governance_in_Yemen__2019.pdf
 )16ســكوت واالس“ ،املجتمعــات املحليــة تتــوىل مســؤولية التنميــة يف اليمــن” ،البنــك الــدويل 22 ،مايو/أيــار https://www.worldbank.org/en/news/fea� ،2012
ture/2012/05/22/local-communities-taking-charge-in-yemen
“ )17قــرار جمهــوري بإنشــاء املجلــس االقتصــادي األعــى برئاســة رئيــس الــوزراء” ،رئاســة املركــز الوطنــي للمعلومــات بالجمهوريــة اليمنيــة 27 ،أبريل/نيســان https://ye� ،2008
men-nic.info/news/detail.php?ID=17314#
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فعلــى ســبيل المثــال ،فــي حــال تبيــن أن فــرص الحصــول علــى التمويــل تشــكل عائقــا رئيســيا
لإلنتاجيــة فــي محافظــة معينــة ويلــزم معالجــة األمــر ،فــإن المجلــس االقتصــادي المحلــي المعنــي
ســيدعو إلــى توفيــر تمويــل متناهــي الصغــر فــي المحافظــة .ويمكــن للمجلــس االقتصــادي المحلــي
أن يســاعد فــي تحديــد الجهــات الفاعلــة المعنيــة بتوفيــر التمويــل المتناهــي الصغــر والتــي ينبغــي
اســتهدافها  -مثــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة ،وشــبكة اليمــن للتمويــل األصغــر ،ومؤسســات
التمويــل األصغــر ،والجهــات المانحــة  -وأن يســاعد فــي تيســير إجــراء عمليــات تقييــم لالحتياجــات
والدراســات الالزمــة لتحديــد جــدوى واســتدامة التمويــل المتناهــي الصغــر فــي المحافظــة .وعلــى
نحــو مماثــل ،ســتكون المجالــس االقتصاديــة المحليــة فــي وضــع يســمح لهــا بالمســاهمة فــي
التخطيــط والعمــل التمهيــدي المرتبــط بتنظيــم العطــاءات المقدمــة مــن القطــاع الخــاص لتنفيــذ
مشــاريع كبيــرة تدخــل فــي اختصــاص ســلطة الحكومــة المركزيــة مثــل مشــاريع إنتــاج الطاقــة
ومعالجة النفايات ،والتي يمكن أن تفتح المجال أمام المزيد من االستثمارات الكبرى.
إن إنشــاء مثــل هــذه الهيئــات المتســمة بالمصداقيــة والشــفافية ،والتــي يمكــن أن تقــدم رؤيــة
اقتصاديــة واضحــة للمناطــق فــي هــذه المحافظــات ،مــن شــأنه أن يوفــر أيضــا بيئــة أكثــر جاذبيــة
للمانحيــن الدولييــن الذيــن يتطلعــون إلــى تمويــل المشــاريع اإلنمائيــة وتدريــب القــوى العاملــة
وتوزيع المعونات.
ويقــف رواد التنميــة علــى أهبــة االســتعداد لتقديــم الدعــم فــي بلــورة صالحيــات قانونيــة واضحــة
إلنشــاء المجالــس االقتصاديــة المحليــة .وينبغــي أن تتســم طبيعــة صالحيــات وهيــكل كل مجلــس
اقتصــادي محلــي بالمرونــة ،وأن يتــم إقرارهــا مــن الســلطات المحليــة تبعــا الحتياجاتهــا .وحالمــا يتــم
تشكيل المجالس االقتصادية المحلية ،ينبغي أن ُيسلم تسيير الشؤون اليومية ألعضائها.
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تقييم الفرص المتاحة إلنشاء المجالس االقتصادية المحلية على
أرض الواقع :دراسات حالة من حضرموت وتعز
حضرموت
تقــع حضرمــوت فــي شــرق البــاد وهــي جغرافيـاً أكبــر محافظــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة (بتعــداد
ســكاني يبلــغ  1.7مليــون نســمة حســب اإلحصــاءات الرســمية ،و 3مالييــن نســمة باالســتناد الــى
الشــواهد) [[1[.تضــم المحافظــة  28مديريــة تغطــي مســاحة تقــارب  193ألــف كيلومتــر مربــع ،أي حوالــي
 36%مــن مســاحة األراضــي اليمنيــة .وتحتضــن المــكال ،عاصمــة المحافظــة ،ثالــث أكبــر مينــاء بحــري
[[[1
في اليمن.
يواجــه النشــاط االقتصــادي فــي حضرمــوت عراقيــل نتيجــة انعــدام األمــن الســائد ،وخاصــة فــي وادي
حضرمــوت والمناطــق الصحراويــة ،فضـ ً
ا عــن نزاعــات معينــة بيــن محــاور الســلطة المركزية والســلطة
المحليــة والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي .ومــع ذلــك ،باســتثناء بعــض االشــتباكات المحــدودة مــع
تنظيــم القاعــدة فــي شــبه جزيــرة العــرب  -وأبرزهــا العمليــات العســكرية التــي ســعت لطــرد الجماعة
المتطرفــة مــن المــكال عــام  - 2016لــم تشــهد المحافظــة أيــة أعمــال عســكرية رئيســية وبالتالــي
حافظــت إلــى حــد كبيــر علــى ســامة بنيتهــا االقتصاديــة خــال الحــرب .وهــذا يجعــل المحافظــة
فــي وضــع ممتــاز ُيمكنهــا مــن تحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،فــي حال اتخــذت الخطــوات السياســاتية
المناســبة .فشــريطها الســاحلي يســمح بالوصــول إلــى مناطــق الصيــد الغنيــة بالثــروة الســمكية؛ إلــى
جانــب مــا تزخــر بــه المحافظة مــن األراضــي الزراعيــة ذات التربــة الخصبــة واشــتهارها بتربية الماشــية
وتربيــة النحــل .كمــا أن حضرمــوت غنيــة بالمعــادن ،بمــا فــي ذلــك الذهــب ،وتنتــج المحافظــة حاليـاً
[[[2
أكثر من نصف موارد النفط في اليمن.
تقــدم حضرمــوت نموذجــا اســتثنائيا علــى المســتوى الوطنــي بكيفيــة صمودهــا أثنــاء الصــراع ،مــن
حيــث تمتعهــا باســتقرار نســبي ومــوارد اقتصاديــة أكبــر نســبيا مــن المحافظــات األخــرى فــي البــاد.
وتتمتــع الحكومــة المحليــة فــي حضرمــوت بفعاليــة أكثــر مقارنــة بــأي محافظــة أخــرى ولديهــا
بالفعــل عالقــات عمــل قائمــة مــع القطــاع الخــاص [[2[.ونتيجــة لضعــف ســلطة الحكومــة المركزيــة،
تمتعــت حضرمــوت منــذ عــام  2015بقــدر معقــول مــن االســتقالل الذاتــي .وتحصــل المحافظــة علــى
حصــة مــن عائــدات صــادرات النفــط وكذلــك مــن المــوارد الماليــة المحليــة .ومقارنــة بالمحافظــات
األخــرى ،لــم تتضــرر البنيــة التحتيــة لحضرمــوت مــن جــراء المعــارك الدائــرة وتتمتــع بدرجــة مقبولــة
[[[2
من األمن واالستقرار.

 )18مالحظات املؤتمر ،املنتدى السابع لرواد التنمية.

“ )19نظــرة عامــة عــى املــكال” ،الهيئــة العامــة لالســتثمار يف اليمــن ،تــم االطــاع يف  29مــارس/آذار http://www.investinyemen.org/content.php?c=2&lan� ،2021
gid=2&pageid=6
 )20مالحظات املؤتمر ،املنتدى السابع لرواد التنمية.

 )21وضاح العولقي وماجد املذحجي“ ،الحكم املحيل يف اليمن يف ظل النزاع واالضطراب” ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية/ديب روت لالستشارات/مركز البحوث التطبيقية
بالشــراكة مــع الشــرق  ،CARPOيوليو/تمــوز https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Local_Governance_in_Yemen_Amid_ ،2018
Conflict_and_Instability
 )22عيل سعيد عزيك“ ،حضرموت” ،املنتدى السابع لرواد التنمية ،يناير/كانون الثاين .2021
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إن إنشــاء مجلــس اقتصــادي محلــي فــي حضرمــوت ،يضــم أعضــاء مــن القطــاع الخــاص واألوســاط
األكاديميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والســلطة المحليــة ،ســيجعله مؤهـ ً
ا تمامـاً إلطــاق مبــادرات
وشــراكات اقتصاديــة ُتركــز علــى الصعيــد المحلــي و ُتحفــز النمــو .فعلــى ســبيل المثــال ،تتمتــع
المحافظــة بقطــاع ســمكي مســتقر ولكــن بــدون االســتثمار فيــه لــن يكــون هنــاك مجــال لالســتفادة
مــن كامــل إمكاناتــه .وعلــى غــرار االتجاهــات الســائدة علــى الصعيــد الوطنــي ،ال يــزال العديــد مــن
الصياديــن يســتخدمون قــوارب تقليديــة صغيــرة غيــر عمليــة ،وال توجــد ســوى بنــى تحتيــة متواضعة
[[[2
لمرافق تفريغ األسماك وتخزينها.
جــاءت التدخــات المتعلقــة بــإدارة مصايــد األســماك فــي اليمــن قبــل عــام  ،2015التــي كان حضرمــوت
جــزءا منهــا ،فــي شــكل دعــم سياســاتي لتحســين كفــاءة التســويق المحلــي والتســويق التصديــري
لألســماك ،وفــي شــكل دعــم للبنيــة التحتيــة مثــل بنــاء مرافــق لتفريــغ األســماك ،ومراكــز تجميــع
األســماك ،وصيانــة محــركات الســفن/القوارب ،ومرافــق إصــاح شــباك الصيــد .عــاوة علــى ذلــكُ ،بذلت
جهــود لبنــاء قــدرات الصياديــن والعامليــن فــي مصائــد األســماك فــي القطــاع الحكومــي فــي مجــال
الهندســة البحريــة والتكنولوجيــا المســتخدمة فــي تجهيــز األســماك .غيــر أن هــذه المشــاريع كانــت
محــدودة ولــم ُتجـ َر دراســات بشــأن اســتدامتها .وبوســع المجلــس االقتصــادي المحلــي إســداء المشــورة
للشــركاء االنمائييــن بشــأن التدخــات الحاليــة والمســتقبلية ،وأن ينســق ذلك اســتناداً إلى المشــاورات
مع الجمعية اليمنية لمصدري األسماك[ [[2والجمعيات المحلية لمصائد األسماك[ [[2في حضرموت.
مــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن أن يدعــو المجلــس االقتصــادي المحلــي إلــى تدفــق المزيــد مــن التمويــل
المتناهــي الصغــر إلــى المحافظــة ،والــذي مــن شــأنه أن يســاعد الصياديــن علــى االســتثمار فــي قوارب
أكثــر حداثــة ،وتحســين مراكــز تفريــغ االســماك وتهيئــة نظــام بيئــي واســع النطــاق لألعمــال التجاريــة
ذات الصلــة ،مثــل مــزارع األســماك ومصانــع تعليــب األســماك وصناعــة القــوارب والشــركات المعنيــة
[[[2
بالصيد في المياه العميقة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وجــد المنتــدى الســابع لــرواد التنميــة أن اإلنتاجيــة تتأثــر بضعــف جــودة المصايــد
[[[2
ورداءة معاييــر النظافــة الصحيــة واالفتقــار إلــى ُن ُظــم إدارة الجــودة داخــل شــركات صيــد األســماك.
توجــد حاجــة إلــى المســاعدة فــي تحســين جــودة ممارســات صيــد األســماك وممارســات تصديرهــا
اســتنادا إلــى المتطلبــات الدوليــة ،فضــا عــن حمــات التوعيــة والرصــد الراميــة إلــى ضمــان مكافحــة
الصيــد الجائــر .ويمكــن أيضــا للمجلــس االقتصــادي المحلــي تيســير اقامــة شــراكات وثيقــة مــع
المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة تدعــم طــرح منتجــات غذائيــة ســمكية جديــدة ،األمــر الــذي
ســيؤدي إلــى إنشــاء أعمــال تجاريــة محليــة فضــا عــن المســاعدة علــى التخفيــف مــن وطــأة ســوء
التغذية على الصعيد الوطني.
“ )23إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن :تطويــر قطــاع األســماك يف اليمــن” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية/ديب روت لالستشــارات/مركز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق
 ،CARPOOموجــز سياســات ( )19إلعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن 1 ،أبريــل /نيســان https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Developing_Ye� ،2020
/mens_Fishing
“ )24قطــاع الــروة الســمكية يف اليمــن :الوضــع والفــرص” ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( ،)USAIDنوفمــر /تشــرين الثــاين https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ ،2019
PA00WFZJ.pdf
 )25تقــدم الجمعيــة اليمنيــة ملصــدري األســماك خدمــات مختلفــة للشــركات األعضــاء ،وتعمــل كمنتــدى مســؤول عــن املبــادرات اإلنمائيــة بالتعــاون والتشــاور مــع القطــاع الحــريف وكذلــك
مع وزارة الرثوة السمكية .كما تعمل عىل تحفيز ممارسات أفضل يف البحار وخالل املراحل األوىل من سلسلة اإلمداد ،والذي من شأنه أن يؤدي إىل إتاحة منتجات أفضل جودة
وأكــر أمانــا يف الســوق املحليــة .وأتاحــت الجمعيــة اليمنيــة ملصــدري األســماك لألفــراد العاملــن يف هــذا القطــاع فرصــة فهــم أســواق األغذيــة البحريــة التــي يمكــن أن تســتقبل منتجــات
األغذيــة البحريــة اليمنيــة بشــكل أفضــل ووضــع اســراتيجية تتنــاول املتطلبــات النموذجيــة والعوائــق التــي تعــرض الدخــول اىل هــذه األســواق.
“ )26تطوير قطاع األسماك يف اليمن” ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية/ديب روت لالستشارات/مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق .CARPO

 )27املصدر نفسه.
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وجــه صــوب
الم ّ
وبالمثــل ،يمكــن للمجلــس االقتصــادي المحلــي أن يســاعد فــي تيســير االســتثمار ُ
القطــاع الزراعــي فــي حضرمــوت للمســاعدة فــي معالجــة المشــاكل العويصــة الناتجــة حاليــا عــن
نقــص امــدادات الطاقــة والوقــود .علــى ســبيل المثــال ،اقتــرح أعضــاء المنتــدى الســابع لــرواد التنميــة
انشــاء صنــدوق اســتثماري بقيمــة تتــراوح مــا بيــن  10و 30مليــون دوالر أميركــي والــذي مــن شــأنه أن
التحــول مــن االعتمــاد علــى وقــود الديــزل إلــى االعتمــاد علــى الطاقــة
يســاعد المزارعيــن علــى
ّ
[[[2
الشمسية وبالتالي زيادة اإلنتاجية.
فــي حــال تحقيــق نتائــج ناجحــة حتــى ولــو علــى نطــاق أصغــر ،يمكــن للمجلــس االقتصــادي المحلــي أن
يوجــه المحافظــات إلــى العمــل مــع القطــاع الخــاص لتطويــر المزيــد مــن االســتثمارات التــي تنطــوي علــى
ّ
تحســينات كبيــرة فــي البنــى التحتيــة .علــى ســبيل المثــال ،اقتــرح أعضــاء المنتــدى الســابع لــرواد التنميــة
أن تقــوم المجالــس االقتصاديــة المحليــة بالتحــري فــي جــدوى إنشــاء مصفــاة لتكريــر النفــط أو توســعة
مرافــق التصديــر للســماح باســتغالل المــوارد المعدنيــة للمحافظــة [[2[.وعلــى المــدى البعيــد ،يمكــن للمجلس
أن يوجــه المحافظــة باالســتثمار االســتراتيجي فــي قطــاع التعليــم ،بمــا يضمــن تهيئــة قــوة عاملــة متعلمــة
قادرة على شغل الصناعات الناشئة في المحافظة بما يرقى بها الى أعلى المستويات.

تعز
تقــع محافظــة تعــز علــى بعــد  256كيلومتــراً جنــوب العاصمــة صنعــاء ،وهــي أكثــر محافظــات اليمــن
[[[3
اكتظاظـاً بالســكان .وتضــم المنطقــة التــي يتــراوح عــدد ســكانها بيــن  3.5مليــون[ [[3و 5ماليين نســمة
[[[3
حوالي نصف السكان الذين يعيشون حاليا تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
تطغــى تحديــات هائلــة علــى أي نشــاط اقتصــادي فــي تعــز .فالمحافظــة هــي واحــدة مــن أكثــر
المحافظــات تضــررا مــن الحــرب المســتمرة ،باعتبارهــا جبهــة مشــتعلة فــي الصــراع طــوال فتــرة
الحــرب .والواقــع أن ســتة مــن أصــل مديرياتهــا الـــ  23تقــع حاليــاً تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي
المســلحة (أنصــار اهلل) [[3[.ووفقـاً لتقييــم البنــك الدولــي لعــام  ،2020شــهدت المدينــة الرئيســية فــي
المحافظــة ،المســماة علــى اســمها ،ثانــي أكبــر حجــم مــن الدمــار على مســتوى جميــع المــدن اليمنية
وتعانــي مــن حصــار خانــق منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات .تعتبــر تعــز ثانــي أســوأ مدينــة علــى
مســتوى البــاد مــن حيــث ّ
توفــر الخدمــات العامــة وعانــت مــن أســوأ أشــكال الدمــار التــي لحقــت
بالثــروة العقاريــة مقارنــة بــأي مدينــة أخــرى فــي اليمــن .كمــا لحقــت أضــرار جســيمة بالبنــى التحتيــة
[[[3
الطبيــة لهــا ،ويفتقــر ســكانها الــى خدمــات الكهربــاء إلــى جانــب محدوديــة إمــدادات الميــاه.
[[[3
ويعاني أكثر من  80%من سكان المحافظة من انعدام األمن الغذائي.
 )28الدكتور سعد الدين بن طالب ،مقابلة أجراها املحرر 4 ،فرباير /شباط .2021
 )29مالحظات املؤتمر ،املنتدى السابع لرواد التنمية.

“ )30كتاب اإلحصاء السنوي” ،الجهاز املركزي لإلحصاء.2018 ،

 )31مالحظات املؤتمر ،املنتدى السابع لرواد التنمية.

 )32املصدر نفسه.

 )33مالحظــات املؤتمــر ،املنتــدى الســابع لــرواد التنميــة؛ “التقســيم اإلداري ملحافظــة تعــز” املركــز الوطنــي للمعلومــات ،نتائــج التعــداد الســكاين لعــام https://yemen-nic. ،2004
/info/gover/taiz/classoff
“ )34تقييــم االحتياجــات الديناميكيــة لليمــن :املرحلــة الثالثــة” ،البنــك الــدويلhttps://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34991/Ye� ،2020 ،
men-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 )35مالحظات املؤتمر ،املنتدى السابع لرواد التنمية.
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تســيطر ســلطات األمــر الواقــع الحوثيــة علــى مديريــات تعــز التــي تضــم منشــآت كبــرى للتصنيــع
والصناعــات التحويليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال تــزال المديريــات الســاحلية ضمــن دائــرة نفــوذ دولــة
ـوض التدخــل العســكري فــي المديريــات الســاحلية
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رغــم تحريرهــا .وقــد قـ ّ
مــن كفــاءة قطــاع صيــد األســماك [[3[.ونتيجــة لذلــك ،يعانــي زخــم االســتثمار مــن الشــلل تقريبــاً.
[[[3
فالمصادر الداخلية لالستثمار ضئيلة ،ومنذ عام  2015جفت جميع منابع التمويل الخارجي.
يــرى المنتــدى الســابع لــرواد التنميــة أن إنعــاش النشــاط االقتصــادي فــي تعــز ســيظل محــدودا فــي
ظــل عــدم التوصــل إلــى حــل ســلمي للمعــارك القتاليــة الدائــرة والفشــل في توحيــد صفوف ســلطات
المحافظــة تحــت جنــاح الدولــة .ومــع ذلــك ،وصــف المنتــدى الســابع لــرواد التنميــة المنــاخ االقتصــادي
“مشــجع علــى الرغــم مــن اســتمرار الحــرب والحصــار الحالــي” ،ويعــزى ذلــك إلــى القــدرة
فــي تعــز بأنــه ُ
علــى التكيــف والمرونــة التــي أظهرتهــا المؤسســات التجاريــة القائمــة حتــى اآلن .ودعــا المنتــدى إلــى
“تدخالت عاجلة في مجال التجارة” لمساعدة هذه المؤسسات.
مــن خــال االســتثمارات الســليمة والفــرص المناســبة ،يــرى المنتــدى الســابع لــرواد التنمية أن تعز ســتكون
قــادرة علــى اســتغالل مواردهــا المتنوعــة والنهــوض بالنشــاط االقتصــادي ،مــع التركيــز علــى الزراعــة
وتربية الماشية وصيد األسماك والصناعات التحويلية مثل تصنيع الدهانات والمواد الغذائية.
بحســب تقديــر البنــك الدولــي ،يلــزم مــا بيــن  44.5مليــون و 54.5مليــون دوالر أمريكــي إلعــادة تأهيــل
مدينــة تعــز بالكامــل [[3[.وســيكون المجلــس االقتصــادي المحلــي مؤهــا للوقــوف علــى أنســب
القطاعات التي ينبغي توجيه االستثمارات نحوها وأكثر األساليب نجاعة للقيام بذلك.
أحــد المهــام الرئيســية للمجلــس االقتصــادي المحلــي فــي تعــز هــو استكشــاف قنــوات لتوافــر مــا
يكفــي مــن المــوارد الماليــة إلرســاء البنــى التحتيــة المناســبة ،شــأنه شــأن تيســير الشــراكات
االقتصاديــة مــع القطــاع الخــاص بغيــة تحقيــق دفعــة اقتصاديــة ،ال ســيما فــي القطاعــات ذات
[[[3
اإلمكانات غير المستغلة  -مثل قطاع الصناعة وصيد األسماك والثروة المعدنية.
فعلــى ســبيل المثــال ،مــن شــأن تحســين البنــى التحتيــة لقطــاع النقــل أن يســاعد علــى خفــض
أســعار الســلع المرتفعــة حاليـاً ،كمــا أن إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة لقطــاع الطاقــة ســيكون جوهرياً
لخفــض التكاليــف التعجيزيــة المرتبطــة بتوفيــر خدمــات الكهربــاء .وســيكون المجلــس االقتصــادي
المحلــي فــي وضــع جيــد لتوجيــه االســتثمارات صــوب مبــادرات صغيــرة النطــاق يمكــن أن تحقــق
ـتنجم مكاســب كبيــرة عــن الترتيبــات
مكاســب ملموســة للمنتجيــن المحلييــن .علــى ســبيل المثــال ،سـ ُ
المتعلقــة بالتمويــل متناهــي الصغــر الــذي يتيــح لمزارعــي المحافظــة والمشــاريع التجاريــة االخــرى
الوصــول إلــى إمــدادات الطاقــة الشمســية ،شــأنها شــأن الخطــط التــي تســاعد علــى إعــادة فتــح
[[[4
المصانع الصغيرة ودعم المنتجين المعتمدين على الوسائل التقليدية/الحرفية.
إن وجــود مجلــس اقتصــادي محلــي متكامــل يتمتــع بالشــفافية قــد يدعــم أيضـاً اســتعادة الثقــة فــي
الســلطات المحلــي ،التــي تزعزعــت فــي الســنوات األخيــرة وفقــا للبنــك الدولــي [[4[،ال ســيما فيمــا
يتعلــق بمشــاكل قائمــة منــذ أمــد طويــل كجمــع النفايــات وشــبكات الصــرف الصحــي .ويمكــن
التخفيف من آثار هذه المشاكل عبر اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.
 )36املصدر نفسه.

 )37املصدر نفسه.

“ )38تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن :املرحلة الثالثة” ،البنك الدويل.2020 ،

 )39مالحظات املؤتمر ،املنتدى السابع لرواد التنمية.
 )40املصدر نفسه.

“ )41تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن :املرحلة الثالثة” ،البنك الدويل.2020 ،
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استشراف المستقبل :التوصيات
فــي ظــل اســتمرار غيــاب الخطــوات الالزمــة لتمكيــن المحافظــات ومجالســها المحليــة ،علــى نحــو مــا
أوصــى بــه مؤتمــر الحــوار الوطنــي ( [[4[،)2013-2014يقتــرح رواد التنميــة اتخــاذ تدابيــر طارئــة لتحديــد
صالحيــات للمجالــس االقتصاديــة المحليــة .عبــر االسترشــاد بمقترحــات مستشــار قانونــي مســتقل،
ينبغــي للســلطة المركزيــة أن تضــع إطــارا قانونيــا يســمح بإنشــاء مجالــس اقتصاديــة محليــة فــي كل
محافظــة؛ ومــن ثــم المصادقــة علــى صالحياتهــا .متــى أو إن أصبحــت توصيــات مؤتمــر الحــوار الوطني
فــي نهايــة المطــاف قانونــا ،يمكــن اســتيعاب المجالــس االقتصاديــة المحليــة ضمــن هيــكل المجالــس
المحليــة ،ربمــا بصفــة لجــان استشــارية اقتصاديــة .ومــن أجــل إضفــاء المصداقيــة علــى المجالــس
االقتصاديــة المحليــة باعتبارهــا مفهومــا قابــ ً
ا للتطبيــق ،يوصــي رواد التنميــة بإطــاق مرحلــة
تجريبية مدتها ثالث سنوات ُتنفذ فيها المجالس في محافظتين.
يتعــزز عمــل المجالــس االقتصاديــة المحليــة بشــكل كبيــر إذا مــا توفــرت لمحافظاتهــا المــوارد الماليــة
الالزمــة لالســتثمار فــي مجــال التنميــة .فالنظــام القائــم ال يشــجع المحافظــات علــى جمــع التمويــات
كاف الحتياجــات كل محافظــة علــى حــدة [[4[.خــال
بكفــاءة ،ويعــاد توزيــع أي أمــوال متاحــة دون إدراك ٍ
المنتــدى الســابع لــرواد التنميــة ،اقتــرح ُمحافــظ تعــز إعــادة توزيــع األمــوال التــي يتــم جمعهــا مركزيــا
بطريقــة أكثــر عمليــة ،بحيــث تتلقــى المحافظــات األفقــر مســاهمات أكثــر ســخاء .ودعــا المندوبــون
أيضــا إلــى رفــع ســقف الميزانيــة المقــررة لإلنفــاق المســتقل  -المحــدد حاليــا بمبلــغ  50مليــون ريــال
يمني  -إلتاحة المزيد من المرونة للمحافظات في تطوير بنيتها التحتية حسب ما تراه مناسبا.
تنعكــس االنقســامات السياســية للســلطة المركزيــة علــى المحافظــات ،مــع تســييس التعيينــات فــي
كثيــر مــن األحيــان .يجــب أن تنــأى المجالــس االقتصاديــة المحليــة بنفســها عــن ايــة انتمــاءات
سياســية إذا أريــد لهــا أن تنجــح فــي كســب الثقــة وبالتالــي جــذب اســتثمارات القطــاع الخــاص
المتخــوف .فالعديــد مــن المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص مســتعدون لدعــم مشــاريع محــددة ،إال
أنهم يتخوفون من إيقاف تلك المشاريع الحقا من قبل السلطة المركزية.

يقدم رواد التنمية التوصيات التالية فيما يتعلق بإنشاء المجالس االقتصادية المحلية:
•ينبغــي إنشــاء مجالــس اقتصاديــة محليــة فــي كل محافظــة تضــم حوالــي  5-10عضــواً (بعــد إطــاق
مرحلــة تجريبيــة فــي محافظتيــن) ،علــى أن تتألــف عضويتهــا مــن أفــراد مــن األوســاط األكاديميــة
وقطــاع األعمــال التجاريــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والســلطات المحليــة .ال بــد مــن تمثيــل جميــع
الفئــات األربعــة ،ولكــن مــع اتاحــة مرونــة فــي توزيــع نســب التمثيــل .باألحــرى ،ينبغــي أن ينصــب
التركيــز علــى مــدى كفــاءة األعضــاء بالحصــول علــى مقعــد فــي المجلــس .فعلــى ســبيل المثــال،
ينبغــي اختيــار األعضــاء الممثليــن للقطــاع الخــاص مــن مؤسســات تجاريــة معروفــة جيــدا علــى
مســتوى البــاد أو علــى مســتوى المحافظــة المعنيــة ،وممــن لديهــم خبــرة ســابقة فــي المشــاريع
اإلنمائية .كما يجب تعيين األعضاء على أساس خبراتهم وليس ألسباب سياسية.
 )42روجرز“ ،الحكم املحيل يف اليمن” ،مؤسسة بريغوف.2019 ،

 )43مالحظات املؤتمر ،املنتدى السابع لرواد التنمية.
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•ينبغــي النــص بوضــوح علــى نطــاق عمــل المجالــس االقتصاديــة المحليــة ،بمــا يتيــح لهــا
صالحية الموافقة على تنفيذ مشاريع كبيرة.
•ينبغــي الترحيــب بالدعــم والمشــورة والتدريــب المقــدم مــن جانــب المنظمــات غيــر الحكوميــة
الدولية فيما يتعلق بإنشاء المجالس االقتصادية المحلية.
•يجــب أن ينصــب التركيــز الرئيســي للمجالــس االقتصاديــة المحليــة علــى زيــادة اإلنتــاج االقتصــادي
بغرض تحسين سبل كسب العيش وتوفير الخدمات.
•يجــب أن يكــون للمجالــس االقتصاديــة المحليــة إطــار قانونــي يحــدد كيفيــة إنشــائها ونطــاق
عملياتها .وينبغي أن يتولى مستشار قانوني صياغة صالحياتها.
•يجــب إضفــاء المرونــة علــى صالحيــات المجالــس االقتصاديــة المحليــة بمــا يلبــي احتياجــات كل
محافظــة علــى وجــه أفضــل؛ ويجــوز للمجالــس أن تتولــى صالحيــات تنفيذيــة أو استشــارية فيمــا
يتعلق بالمسائل االقتصادية واإلنمائية ،حسب السياق.
•مــن المرجــح أن يتطلــب األمــر إقنــاع المحافظيــن بتقاســم الســلطة وصنــع القــرار مــع المجالــس
االقتصاديــة المحليــة .و ُيعــد ممارســة الضغــط الفعــال أمــر ضــروري لضمــان أن تصبــح المجالــس
للحكم المحلي.
االقتصادية المحلية آلية جوهرية ُ
•يجــب أن تبــدأ المجالــس االقتصاديــة المحليــة بعمليــة تخطيــط تتضمــن تفاصيــل األنشــطة
اإلنتاجيــة والقــدرات القائمــة فــي كل محافظــة ،فهــذا من شــأنه أن يدعــم توجيه اســتراتيجياتها.
فالخطــط ســتعرض خصائــص فريــدة لــكل محافظــة يمكــن للمجالــس أن تحــدد علــى أساســها
الحلول واألولويات ،والخطوات الالزمة للبناء على إمكانات كل محافظة.
•يتعيــن علــى المجالــس االقتصاديــة المحليــة إجــراء مشــاورات مــع الســكان المحلييــن للتأكــد مــن
احتياجاتهــم وقدراتهــم؛ وينبغــي أن تعكــس االســتراتيجيات هــذه االســتنتاجات المحليــة .ويمكن
تحســين والبنــاء علــى الجهــود المبذولــة حاليــا ،مــن قبــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة علــى
[[[4
سبيل المثال ،من أجل العمل مع المجتمعات المحلية على استثمارات صغيرة النطاق.
•ينبغــي أن تجمــع ال ُنهــج المتخــذة بيــن دراســة التجــارب اليمنيــة الســابقة وأفضــل الممارســات
الدولية.
•ال بــد مــن تجنــب األفــكار العامــة وغيــر القابلــة للتطبيــق .وبعــد التخطيط ووضــع االســتراتيجيات،
يجب على المجالس االقتصادية المحلية أن تضع خططا ملموسة وقابلة للتنفيذ.
•يجــب أن تعمــل المجالــس االقتصاديــة المحليــة أيضــا كجهــة محوريــة تعتمــد عليهــا المنظمــات
غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي تحســين توجيــه المعونــات المباشــرة وبنــاء القــدرات ومشــاريع
التنمية.

 )44منيــف الشــيباين“ ،التمويــل املتناهــي الصغــر يف اليمــن :نظــرة عامــة عــى التحديــات والفــرص” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية/ديب روت لالستشــارات/مركز البحــوث
التطبيقية بالشراكة مع الشر ق  ،CARPOإعادة تصور اقتصاد اليمن ،أبريل /نيسان https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/microf� ،2020
/inance_in_yemen
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التوصيات المقدمة إلى الحكومة المركزية
•يجــب أن ُيســمح للســلطات المحليــة علــى مســتوى المحافظــات باتخــاذ قراراتهــا الخاصــة بشــأن
مــن ُتعيــن فــي المناصــب الرئيســية ،دون تدخــات سياســية ،وإنشــاء هيــاكل مثــل المجالــس
االقتصادية المحلية لدعم تنمية المحافظات.
•تحتــاج الحكومــة المركزيــة إلــى تفعيــل وتعزيــز مؤسســاتها المعنيــة بالرقابــة والمســاءلة لضمــان
الضوابط والتوازنات مع السلطات المحلية.
•يجــب إزالــة القيــود القانونيــة المتعلقــة بالتنميــة ،مثــل تلــك التــي تواجــه قطــاع صيــد األســماك
واالستثمار في البنية التحتية لشبكات االنترنت.
•ينبغــي إعــادة توزيــع الكــوادر المؤهلــة والعامليــن المدربيــن فــي جميــع المحافظــات لزيــادة
القدرات في المجاالت التي تمس الحاجة فيها الى هذه المؤهال.

التوصيات المقدمة للسلطات المحلية
•يجــب علــى الســلطات توفيــر التمويــل والتســهيالت الالزمــة إلنشــاء مجالــس اقتصاديــة محليــة
تضــم أعضــاء مــن القطــاع الخــاص واألوســاط األكاديميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــات
المحلية.
•يجــب أن تتمتــع المجالــس بالحريــة فــي إســداء المشــورة إلــى المحافظــة وأال تــدار مــن قبــل
األخيــرة .ويجــب ترشــيح أعضــاء المجلــس علــى المســتوى المحلــي ،بعيــدا عــن التحيــز السياســي
وعلى أساس الكفاءة.
•ينبغــي أن تخضــع المجالــس للتدقيــق والرصــد مــن جانــب المحافظــات ،لضمــان المســاءلة
والشفافية.
•مــن الضــروري االنخــراط مــع القطــاع الخــاص إلنعــاش التنميــة ،فــي ظــل افتقــار الســلطات المحلية
للقــدرة التمويليــة الالزمــة .وقــد تســاعد مبــادرات مشــتركة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام مثــل
المكلفــة فــي مشــاريع البنــى
نظــام “البنــاء فالتشــغيل ثــم التحويــل” علــى دعــم االســتثمارات ُ
التحتية.

•ينبغــي اتاحــة المــوارد الماليــة الالزمــة لدعــم اإلنتــاج ،مــن خالل االســتثمارات فــي البنــى التحتية
المستهدف ،وتوافر الوقود والطاقة.
وتوفير فرص التمويل المتناهي الصغر ُ
•يجب إلزام المحافظات بنشر بياناتها المالية ذات الصلة.
•ينبغــي إعــادة توزيــع الكــوادر المؤهلــة والعامليــن المدربيــن فــي جميــع المحافظــات لزيــادة
القدرات في المجاالت التي تمس الحاجة فيها إلى هذه المؤهالت.
•ينبغي أن تكفل السلطات المحلية الرقابة والشفافية والمساءلة على مستوى المحافظات.
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توصيات للمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الفاعلة الدولية
•يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة أن تنخــرط كطــرف ثالــث وتســاعد فــي توجيــه إنشــاء
المجالس االقتصادية المحلية وتوفير التدريب والمشورة المطلوبين ألعضاء المجلس.
•عنــد االقتضــاء ،يمكــن أن تدعــو المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة إلــى إنشــاء المجالــس
االقتصادية المحلية على مستوى الحكومة المركزية أو على مستوى المحافظات.
•يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة استكشــاف القنــوات والبرامــج التــي يمكــن مــن خاللها
تقديــم الدعــم المباشــر للمحافظــات والســلطات المحليــة ،بــدال مــن االعتمــاد علــى األمــم المتحدة
أو جهات وسيطة أخرى.
•يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة أن تدعــم برامــج التدريب المهنــي وأن تضمــن تكييفها
مع احتياجات سوق العمل في كل محافظة.
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
تهــدف مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن إلــى املســاهمة يف بنــاء الســام ومنــع نشــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــال إشـــراك وتعزيـــز
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي
الفاعليـــن يف مجـــال التنميـــة واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر
بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن،
تنف ــذ ه ــذه املب ــادرة بالش ــراكة التنفيذي ــة م ــا بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة
مـــع الشـــرق ( ،)CARPOوديـــب روت لالستشـــارات ،ومركـــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية،
وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن.

ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:

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

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

www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.

www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
للتواصل :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،شارع حدة ،صنعاء ،اليمن | البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :
w w w.san a a c e nt e r.o rg
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