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، ولوران بونفوا ي
طــارق بركات، وعــ�ي الجربا�ن

لمقدمة ا

ــاص  ــاع الخ ــهامات القط ــى إس ــز ع ــذا الموج ــز ه يرك
ي ســتة مجــاالت 

الســام �ف بنــاء  تلبيــة متطلبــات  ي 
�ف

قتصــاد،  االإ الســام وهــي:  لدعــم عمليــة  أساســية 
ــة،  ــن والعدال ــع، واالأم ــة والمجتم ــة، والثقاف والسياس
وع  ــة. ويعــد الموجــز حــزءاً مــن مــرش ــم والبيئ والتعلي
ي اليمن” وهو 

ي مجــال بنــاء الســام �ف
ي �ف

“التعــاون البحــ�ش
ــدولي  -ال ي

ي اليم�ف
ــاون البحــ�ش ــى التع ع ع وع يشــجِّ ــرش م

ي اليمــن. وينفــذه مركــز 
حــول متطلبــات بنــاء الســام �ف

 CARPO ق ــرش ــع ال ــاون م ــة بالتع ــات التطبيقي الدراس

دور القطاع 
الخاص في بناء 

السالم في اليمن

ملخص 

يتضّمــن هــذا الموجز تحليــاً مقتضباً عن حالة 
ي 

ي اليمــن أثنــاء الحــرب، ال�ت
القطــاع الخــاص �ف

ال تــزال مســتمرة ح�ت الوقــت الراهن، ويبحث 
ــق  ي تحقي

ــاع �ف ــذا القط ــهام ه ــدرات إس ي ق
�ف

ــتعرض  ــا يس ــد. كم ي البل
ــام �ف ــات الس متطلب

ي يواجهها رواد االأعمال 
الموجــز التحديات الــ�ت

ي لهــا 
وإســهامات هــذا القطــاع الممكنــة والــ�ت

ي عمليــة بنــاء الســام والحفاظ 
دور محــوري �ف

عــى اســتدامته. ويلقــي الموجــز الضــوء عــى 
حقيقــة أن أفعال وقدرات أصحاب المشــاريع 
ي تــؤدي إل توفــري فــرص عمــل و مصــادر 

الــ�ت
دخــل لســكان اليمــن تواجــه عراقيــل وقيــودا 
نتيجــة لتمــزق الســلطات الحاكمــة ومــا ينجــم 
ــا أنَّ  ــفافية. كم ــدام للش ــن انع ــك م ــن ذل ع
ــام  ــراف االهتم ــر أّن ان ــز يظه ــذا الموج ه
نحــو المســاعدات الدوليــة واالقليميــة قــد 
جعــل رواد االأعمــال يشــعرون بحالــة مــن 

التهميــش والعجــز.

يؤكــد هــذا الموجــز، ضمــن توصياتــه، عــى 
أهميــة إصــاح البنــك المركــزي الممــزق وتوحيد 
ف ســبل  الهيــاكل القانونيــة للدولــة. كمــا يبــ�ي
تحييــد القطــاع الخــاص والحــد مــن تسييســه؛ 
ــة  ــرف التجاري ــر الغ ــال تطوي ــن خ ــيما م ال س
. ويحــث الموجــز  ي

واالتصــال بالمجتمــع المــد�ف
ه واهتمامه  ف المجتمــع الــدولي عــى تحويــل تركــري
ي اليمــن بــدال 

نحــو دعــم التنميــة االقتصاديــة �ف
نســانية فقــط. ه عــى المســائل االإ ف عــن تركــري
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ــدولي  ــاون ال ــة للتع ــة االألماني ــن الوكال ــة ع نياب
)GIZ( وبتفويــض مــن الوزارة االتحاديــة االألمانية 

1.)BMZ( قتصــادي والتنميــة للتعــاون االإ

ــيمة  اراً جس ــن أ�ف ي اليم
ــات �ف ــت المواجه أحدث

اً مــن حيــث  قتصــاد الــذي يعــد فقــري طالــت االإ
ــن  ــود م ــن الجه ــري م ــت الكث ــد بذل االأصــل. وق
ة مــن المنظمــات الدوليــة  طــرف مجموعــة كبــري
نســانية لســنوات  غاثــة االإ ي مجــال االإ

والمحليــة �ف
عديــدة، وســتظل الحاجــة إل هــذه الجهــود 
ــزال مســتمرة. غــري  قائمــة طالمــا أنَّ الحــرب الت
ــة االأزمــة  أن هــذه الجهــود قــد تجاهلــت مركزي
ي تشــكل – بغــض النظر 

قتصاديــة ال�ت الماليــة واالإ
ي اليمــن.

نســانية �ف عــن الــراع – قلــب الكارثــة االإ

قتصــادي، فــإنَّ للقطاع  ف عــى الجانــب االإ كــري بالرت
ــى  ــدد. وع ــذا الص ي ه

ــياً �ف ــاص دوراً أساس الخ
ــذا  ي ه ــ�ب ــاء منتس ــن إعف ــه ال يمك ــن أن ــم م الرغ
ــد  ــم ق ــد؛ إذ إن البعــض منه ــن النق القطــاع م
ف ومــن  أصبــح مــن داعمــي العنــف الرئيســي�ي
ــإن  ــراع، ف ــن ال ــا�ش م المســتفيدين بشــكل مب
ي تحقيــق الســام 

الــدور العــام لهــذا القطــاع �ف
واالســتقرار ذو أهميــة مفصليــة. فمــن خــال 
ي إجمــالي 

القطــاع الخــاص يتحقــق االرتفــاع �ف
أيضــا  خالــه  ومــن  للبلــد،  المحــىي  الناتــج 
ــه  ــال طريق ــذ الم ــل، ويأخ ــرص العم ــر ف تتواف
وة عــى  نحــو التــداول بمــا مــن شــأنه توزيــع الــرش
ــا يجعــل المواطــن  ــع مم ــح المجتم ائ ــع �ش جمي

عــام والقطــاع الخــاص،  ي والمــرأة والشــباب ووســائل الإ
ي اليمــن: احتياجــات و أدوار المجتمــع المــد�ن

ــات الســام �ن ــر CARPO 06 فهــم متطلب ي تقري
�ف  1

ي تقــف أمــام إرســاء 
ي هــذه المجــاالت الســتة الــ�ت

ه التحديــات المتعــددة �ف ف ف هايــرف ي مــارس 2019 ، حــددت مرايكــه ترانســفيلد ومــاري كريســت�ي
الــذي نـُـرش �ف

. التقريــر متــاح عــى ي
ائــح المجتمــع اليمــ�ف ي ســتكون مطلوبــة مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة و�ش

ي اليمــن والجهــود الــ�ت
االســتقرار وبنــاء الســام �ف

 https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf )22.10.2019(.   
ي 

ف )27.04.2020(: دور الشــباب �ن وع: ماجــد الخليــدي، ويزيــد الجــداوي وكايــت نيفيــرف ي هــذا المــرش
انظــر نتائــج البحــث الــذي أجــراه “فريــق الشــباب” �ف  2

ق CARPO  ومنظمــة شــباب بــا حــدود للتنميــة رقــم 17، ص 4. اكــة مــع الــرش ي اليمــن، موجــز مركــز الدراســات التطبيقيــة بالرش
ــاء الســام �ن بن

ي صنعــاء 
ف مقرهــم �ف ــ�ي ــع باحث ــف 2019 )م ي صي

ــن �ف ــن اليم ــة م ي أجــزاء مختلف
ــت �ف ي أجري

ــ�ت ــات ال ي والمقاب
ــدا�ف ــل المي ــة هــي نتيجــة للعم هــذه الورق  3

ي مجــال 
ــة �ف ــة ذات الصل ــة شــبه منظمــة ومجموعــات نقــاش مركــزة )FGDs( مــع الجهــات الفاعل ة مقابل ي عــرش

ــ�ت وخارجهــا(. وقــد أجريــت أكــرش مــن اثن
ة، جنًبــا إل جنــب مــع تحليــل االأحــداث الحاليــة واالإحصــاءات وتقاريــر  ة إل التكتــات والمؤسســات الكبــري كات الصغــري القطــاع الخــاص، بــدًءا مــن الــرش
ف عــى االقتصــاد  كــري ي أصبــح فيهــا حــ�ت الرت

ي بيئــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن التقييــد، وهــو مــا يظهــر لنــا الكيفيــة الــ�ت
اء. لقــد أجــري هــذا البحــث �ف الخــرب

ي بلــد مزقتــه الحــرب وأصبــح فيــه انعــدام الثقــة هــو القاعــدة. ومــن هنــا، وحرصــا منــا عــى ســامة االأفــراد الذيــن أجريــت 
ا للجــدل �ف ــا مثــري موضوًع

ــا إل إخفــاء هوياتهــم. معهــم المقابــات، فقــد عمدن

ف مســتقباً أفضــل. إنَّ فقــدان مصــادر  يســترش
قتصــادي خــال الســنوات  الدخــل والتشــاؤم االإ
الماضيــة لــم يؤديــا فقــط إل ازديــاد الضغــوط 
ي أوســاط الجيــل 

النفســية فحســب، خصوصــاً �ف
ي تجنيد الشــبان 

الجديــد،2 بــل إنهما قد أســهما �ف
مــن الذكــور مــن ِقَبــل كل االأطــراف المتحاربــة.

 وبعيــدا عــن قضيــة التنــازالت المنتظــر تقديمها 
ي تعتــرب االأســاس 

عــى مســتوى نَُخــب البلــد الــ�ت
الأي شــكل مــن أشــكال محادثــات الســام، فــإن 
بنــاء الســام يتطلــب آفاقــاً اقتصاديــة ديناميكية 
ــارة أو  ــة أو التج ــال الصناع ي مج

ــت �ف ــواء كان س
الخدمــات أو الزراعــة. ومــن هنــا، فإنَّ تشــخيص 
. وعــى هــذا  حالــة القطــاع الخــاص أمــر أســاسي
االأســاس فــإن هذا الموجز، الذي اســتند أساســه 
ــرق  ــوف يتط ــعة،3 س ــة واس ــال ميداني ــى أعم ع
الخــاص  القطــاع  أمــام  الواقفــة  للتحديــات 
ي ينطــوي عليهــا من 

والكشــف عــن االمكانــات الــ�ت
ي قطاعــات لهــا أهميــة مركزيــة 

ســهام �ف أجــل االإ
ي عمليــة بنــاء الســام وديمومتــه. 

�ف

ي اليمن
تاريخ موجز عن القطاع الخاص �ف

ى،  كات الكــرب إل جانــب العــدد المحــدود للــرش
ي اليمــن قبــل عــام 2011 

فــإنَّ القطــاع الخــاص �ف
ي الغالــب، من المشــاريع الصغرى 

كان يتألــف، �ف
ــى 97٪  ــد ع ــا يزي ــطة؛ فم ة والمتوس ــري والصغ

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf
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ــك  ــت تمتل ــاً 290,000( كان كات )تقريب ــرش ــن ال م
أقــل مــن 25 موظفــا.4 كمــا إنَّ المراكــز الصناعيــة 
كانــت تقــع داخــل أو حــول كلٍّ من صنعــاء وتعز 
ــورة  ــكاد، بص ــا ي ــدة وكان إنتاجه ــدن والحدي وع
.5 كمــا بلــغ  حريــة، يغطــي االســتهاك المحــىي
ف عامــي  ي اليمــن بــ�ي

النمــو االقتصــادي الرســمي �ف
1990 و2010م معــدل ٪5 ســنويا. غــري أنَّ عامل 
ي قــد جعــل إجمــالي الناتــج 

معــدل النمــو الســكا�ف
ــط،  ــد فق ــخص الواح ــغ ٪1.3 للش ــىي يبل المح
ــط  ــاع النف ــاً إل قط ــو أساس ــذا النم ــزى ه ويُع
والغــاز، وكــذا الخدمــات الخاصــة المرتبطــة 
تصــاالت؛ االأمــر الــذي  بــه كالنقــل والتجــارة واالإ
وة  يعكــس مثــاال كاســيكيا حــول “لعنــة الــرش
ــمي،  ــري الرس ــاع غ ــة القط ــة”. إنَّ أهمي الطبيعي
والــذي يوفــر ٪73 مــن إجمــالي العمالــة، ظلــت 
ي عجــزت 

غــري مســتغلة مــن ِقَبــل الســلطات الــ�ت
دماجــه ضمــن  عــن تطويــر آليــات وحوافــز الإ
القطــاع الرســمي.6 ففــي القطــاع الرســمي الــذي 
قــاد عجلــة النمــو، اضطلــع بالكثــري مــن االأعمال 
ــون  ــون يعيش ى يمني ــرب ــة الك ــطة التجاري واالأنش
يحافظــون  ظلــوا  أنهــم  غــري  البــاد،  خــارج 
ــوالءات  ــة والعشــائرية و ب ــط أالأ�ي عــى الرواب
ي 

عابــرة للحــدود. ومــا لبثــت هــذه الظاهــرة الــ�ت
ــذت  ــون” أن أخ ــّاك المتغّيب ــا “الم ــق عليه يُطَل

ي التعاظــم بســبب الحــرب.
�ف

كان قطــاع الزراعــة قبــل الحــرب يمثــل ٪11 مــن 
إجمــالي الناتج المحىي لليمن. وظل هذا القطاع، 
ــى  ــد ع ــة، يعتم ــات الصناعي ــب القطاع إل جان
ية واالأســمدة  اد اللــوازم كالمبيــدات الحرش اســتري
ــهامه  ــم إس ــرى.7 وبرغ ــية االأخ ــواد االأساس والم
، فإنَّ  ي مجمــل الناتــج المحىي

المتواضــع نســبياً �ف
ي 

ــ�ش ــل لثل ــدر دخ ــل مص ــة كان يمث ــاع الزراع قط

  Nabila Assaf )2013(: Stimulating Business and Employment in Yemen, MENA Knowledge and Learning, The World Bank.  4 
Available at https://bit.ly/3cEb4Nv )12.06.2019(.

World Bank )2018(: Yemen. Comprehensive Development Review, Private Sector Development Building Block. Washington, DC. Available at  5 
 http://documents.worldbank.org/curated/en/458221468345852637/pdf/335760YE1Private.pdf )06.09.2019(.

World Bank )2015(: The Republic of Yemen: Unlocking the Potential for Economic Growth. Report No. 102151. Available at http://docu-  6
ments.worldbank.org/curated/en/673781467997642839/pdf/102151-REVISED-box394829B-PUBLIC-Yemen-CEM-edited.pdf )10.06.2019(.

World Bank/UN/EU/IDB/GoY )2014(: Joint Social and Economic Assessment of the Republic of Yemen. Available at https://reliefweb.int/sites/  7
reliefweb.int/files/resources/Joint%20Social%20and%20Economic%20Assessment%20for%20the%20Republic%20of%20Yemen.pdf )11.06.2019(.

مقابلة مع ممثل الصندوق االجتماعي للتنمية، 8 أغسطس 2019، صنعاء.  8

ي هــذا 
ســكان اليمــن قبــل الحــرب، لكــن دوره �ف

ــد  اي ف ــكل مرت ــار بش ي االنحس
ــذ �ف ــد أخ ــدد ق الص

ــاه  اف المي ف ــترف ــا اس ــل، أهمه ــدة عوام ــبب ع بس
ــف إل  ــول. أض ــة المحص ــات أحادي ــة الق وزراع
ة عــى قطاع  ذلــك اعتمــاد االقتصــاد بصــورة كبري
النفــط والغــاز والــذي لــم يكــن يعــود بالفائــدة 
ف ممــن يدخلــون  الفاعلــ�ي إال عــى عــدد مــن 
ــا  ــت ترعاه ي كان

ــ�ت ــوبية ال ــبكة المحس ــن ش ضم
الحكومــة. وهــو االأمــر الــذي قــاد إل التشــجيع 
ــدد  ــدي ع ــال بأي ــز االأعم ــاد. إن ترك ــى الفس ع
ي عــدد 

كات، وكــذا انحصارهــا �ف قليــل مــن الــرش
ضئيــل مــن القطاعــات الفرعيــة قــد أديــا ال 
ي ســياق بيئــة تفتقــر ال 

بــداع. و�ف غيــاب روح االإ
تكييــف التعليــم بحيــث يكــون مــن شــأنه خلــق 
ــال  ــن االأعم ــور ٪90 م ــوع، تتمح ــداع والتن االب
حــول عــدد محــدود مــن القطاعــات االقتصاديــة 
الفرعيــة )وتحديــداً تجــارة التجزئــة، والنقــل، 
نشــاءات، والصناعــة، والغذاء  واالتصــاالت، واالإ
ف  وبــات(. مــع العلــم أنَّ معظــم القائمــ�ي والمرش
عــى هــذه االأعمــال كانوا مســتوردين ولــم يكونوا 
. وطبقــا الأحــد مســؤولي الصنــدوق  ف مصنعــ�ي
ف المفــرط  كــري االجتماعــي للتنميــة، فــإنَّ “هــذا الرت
ي عــدد قليــل مــن القطاعــات الفرعيــة 

لاأعمــال �ف
ي 

كات �ف ف الــرش يــدل عــى التنافــس الكبــري بــ�ي
االأســعار، وهــو مــا يؤثــر عــى أرباحهــا”.8 

ف وأصحــاب المشــاريع  يذهــب معظــم المحللــ�ي
إل أن مشــكلة القطــاع الخاص الرئيســية من قبل 
ي نظام المحســوبية. 

عــام 2011م كانــت تتمثل �ف
يحــة جديــدة مــن الجهــات الفاعلــة  إن بــروز �ش
ي عــام 1990م، إل 

مــن بعــد الوحــدة اليمنيــة �ف
ــت  ي حدث

ــ�ت ــج الخصخصــة ال ــاد نه ــب اعتم جان
حينــذاك وشــملت الشــمال والجنــوب، هو وضع 

https://bit.ly/3cEb4Nv
http://documents.worldbank.org/curated/en/458221468345852637/pdf/335760YE1Private.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/673781467997642839/pdf/102151-REVISED-box394829B-PUBLIC-Yemen-CEM-edited.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/673781467997642839/pdf/102151-REVISED-box394829B-PUBLIC-Yemen-CEM-edited.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Joint%20Social%20and%20Economic%20Assessment%20for%20the%20Republic%20of%20Yemen.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Joint%20Social%20and%20Economic%20Assessment%20for%20the%20Republic%20of%20Yemen.pdf
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اتســم بارتباطــه بمراكــز النفــوذ.9 ووفقــا لبعــض 
التقديــرات، فــإنَّ عــرش أَ�ٍ كانــْت تســيطر عــى 
اد، والصناعــة، والمصــارف،  ســتري ٪80 مــن االإ
تصــاالت، والنقــل.10 كمــا إن المنافســة غــري  واالإ
ي حقــل القطــاع الخاص أتت من  قَبل 

المنصفــة �ف
ــل المؤسســة العســكرية  ــة مث مؤسســات حكومي
ة الحقــة  ي فــرت

ّ اســمها �ف ي ُغــري
االقتصاديــة، والــ�ت

ليصبــح “المؤسســة اليمنيــة االقتصاديــة”.11 فقد 
منحــت الحكومــة هــذه المؤسســات مزايــا خاصة 
ــل  ــة مث ــة معين ــات فرعي ــى قطاع ــيطرت ع و س

تصــاالت والنقــل.12 االإ

ســتقرار  إبَّــان ثــورة 2012–2011م أســفر عدم االإ
ســتثمارات.13  ي اليمــن عن معــدالت منخقضة لاإ

�ف
وبعــد عــام 2012م وإزاحــة صالــح مــن الحكم، 
ي 

ي ممارســة نشــاطه �ف
اســتمر القطــاع الخــاص �ف

ســتقرار، والفســاد،  بيئــة صعبــة نظــراً لعــدم االإ
از، وغيــاب الخدمــات االأساســية، بمــا  ف واالبــرت
نــت. كمــا إنَّ القطاع  نرت فيهــا الكهربــاء وخدمــة االإ
نشــاءات، قــد  الخــاص، وخصوصــاً قطــاع االإ
ــه  ة لعــدم ســداد مخصصات ــري ــد خســائر كب تكب

مــن ِقَبــل الدولــة.

حالــة القطــاع الخاص أثناء الرصاع

قتصاد  ممــا ال شــك فيــه أنَّ الحــرب قد دمــرت االإ
ي اليمن. فقــد توقفت معظم 

والقطــاع الخــاص �ف

 Sherine El Taraboulsi-McCarthy et al. )2017(: Private Sector Engagement in Complex Emergencies. Case Studies from Yemen and Southern  9
 Somalia. HPG Report. Humanitarian Policy Group )HPG(. Available at https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11354.pdf

)06.06.2019(.
 Ginny Hill et al. )2013(: Yemen. Corruption, Capital Flight and Global Drivers of Conflict, Chatham House Report.  10 

Available at https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen_es.pdf )15.06.2019(.
 Adam C. Seitz )2017(: ‘The tribal-military-commercial complex and challenges to security sector reform in Yemen’, in: Marie-Christine  11
 Heinze )ed.(: Addressing Security Sector Reform in Yemen. Challenges and Opportunities for Intervention During and Post-Conflict, CARPO

Report 04, pp. 14–21. Available at https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/12/carpo_policy_report_04_2017.pdf )12.06.2019(.
 World Bank )2015(: The Republic of Yemen. Unlocking the Potential for Economic Growth – A Country Economic Memorandum. Available at  12 

http://documents.worldbank.org/curated/en/673781467997642839/pdf/102151-REVISED-box394829B-PUBLIC-Yemen-CEM-edited.pdf )25.06.2019(.
 Rethinking Yemen’s Economy )2018(: Priorities for Private Sector Recovery in Yemen. Reforming the Business and Investment Climate, RYE  13

Policy Brief 15, Available at https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/10/RYE_brief_15.pdf )18.06.2019(.
 Mansour Ali Al Bashiri )2019(: Economic Confidence-Building Measures – Civil Servant Salaries, RYE Policy Brief 11, Available at  14 

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/03/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-11.pdf )13.06.2019(.

ــف  ــا توق ــاز كم ــط والغ ــاع النف ي قط
ــطة �ف االأنش

تصديــر هــذه المنتجــات بالرغــم مــن إســتئناف 
ــا أدى إل  ــام2016 م مم ي ع

ــدود �ف ــر مح تصدي
عــدم تدفــق العائــدات مــن العمــات الصعبــة، 
.14 لقــد  ي

وأســفر عــن ذلــك تدهــور الريــال اليمــ�ف
ى صمــودا أكــرب بالمقارنــة  كات الكــرب أبــدت الــرش
كات الصغــرى وذلــك بفضــل امتاكهــا  مــع الــرش
ة داخليــة وخارجيــة، فضــا عــن  لمــوارد كبــري

. تمتعهــا بنفــوذ ســياسي أكــرب

عــاوة عــى شــح العمــات الصعبــة، فــإن اُلبــ�ف 
ــال أو  ــبب االقتت ــا بس ــرت، إم ــد دم ــة ق التحتي
همــال أو بســبب مــا نجــم عنهمــا مــن توقــف  االإ
منتِجــة  منشــآت  اســُتهِدفت  لقــد  لاســتثمار. 
ــائر،  ــبب خس ــا س ــوي مم ي والج ــرب ــف ال بالقص
ومــن ذلــك، عــى ســبيل المثــال، القصــف الــذي 
ي بدايــة الحــرب، أو الحقــاً ما 

طــال مينــاء عــدن �ف
ــدة. لقــد عمــد  ي الخوخــة والحدي

ــا�أ حــدث لمين
المتحاربــون إل ممارســة الســطو االنتقامــي عــى 

ــارات. ــكات والعق بعــض الممتل

وفضا عن ذلك، فقد كان لتوقف �ف المرتبات 
ائيــة لعــدد كبــري  ي عــى القــدرة الرش االأثــر الســل�ب
مــن االأُ�، ممــا أ�ف بالقطــاع الخــاص. أّمــا مــن 
يجابيــة فقــد دفــع التوقــف المفاجــئ  الناحيــة االإ
ف  الموظفــ�ي بعــض  لــدى  الدائــم  للمدخــول 
ي القطــاع العــام إل العمــل عــى 

ف �ف الســابق�ي
إنشــاء أنشــطة تجاريــة خاصــة بهــم.

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11354.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen_es.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/12/carpo_policy_report_04_2017.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/673781467997642839/pdf/102151-REVISED-box394829B-PUBLIC-Yemen-CEM-edited.pdf
http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_15.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/10/RYE_brief_15.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/03/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-11.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/03/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-11.pdf
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ي
القانو�ن طار  الإ

ي كانت موجودة 
تعرضــت المرجعية القانونيــة ال�ت

ــاق  ــى نط ــق ع ــرب إل التعلي ــدالع الح ــل ان قب
ف هــو الســائد  واســع. ومــن هنــا أصبــح اّلايقــ�ي
ي اليمــن. وبحســب أحــد ممثــىي النقابــة العامــة 

�ف
ف  ي صنعــاء، فــإنَّ “القوانــ�ي

ف �ف ف اليمنيــ�ي للمقاولــ�ي
تُطّبــق فقــط عندمــا يتعلــق االأمــر بالحفــاظ عــى 
عان  مصالــح الدولة”.15 و�في هــذا الصدد يتم االإ
ائب  عــن صدور قــرارات مســتحدثة خاصــة بالرف
كات والزبائن باســتمرار، دون إياء  أو حمايــة الرش
ف والقــرارات غري  أي اهتمــام لكــون تلــك القوانــ�ي
ف العامة الســائدة من قبل.  متوافقــة مــع القوانــ�ي
دارية  فعــى ســبيل المثــال أصــدرت المحكمــة االإ
ــاء  ــاً بإلغ ــو 2019م حكم ــوم 30 يولي ــاء ي بصنع
ــل حكومــة  ف مــن ِقَب ــة )المعــ�ي ــر المالي قــرار وزي
صنعــاء( رقــم 117 بتاريــخ 11 مــارس 2019م 
ــة  ــوم جمركي ــرض رس ــىف بف ــد ق ــذي كان ق وال
ي ســبق وأن 

جديــدة عــى المركبــات العامــة الــ�ت
ي المهــرة أو 

تــم ترســيمها بأحــد منافــذ محافظــ�ت
عــدن.16 كمــا قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة )تحت 
ســلطة صنعــاء( ومكاتــب “الواجبــات” التابعة لها 
يبــة إســامية متفاوتة  ي عــام 2019م بفــرض �ف

�ف
ي أحيــان ٪30 مــن االأربــاح، 

التقديــر بلغــت �ف
.17 كمــا تــم فــرض رســوم أخــرى خارجــة  وأكــرش
عــن نطــاق القانــون ضمــن مجموعــة واســعة من 
المجــاالت، مثــل فــرض نســبة مــن قيمــة البيــع 
لمجــرد المصادقــة عــى مســتند بيــع. كمــا يتــم 
فــرض رســوم أخــرى مثــل “رســوم عبــور النقــل” 

ف عنــد نقــاط التفتيــش. مــن الطرفــ�ي

ي
المرص�ن النظام 

ي ظهــرت خــال 
ــ�ت ــات ال ف أهــم التحدي ــ�ي ــن ب م

ــة  ي مرتب
ــر�ف ــام الم ــل النظ ــرب يحت ة الح ــرت ف

عاليــة. فعمليــة النقــل القــري وغري المدروســة 

ف �في 28 أغسطس 2019، صنعاء.
ف اليمني�ي

مقابلة مع عضو �في االتحاد العام للمقاول�ي  15
دارية �في صنعاء �في 30 يوليو 2019. الحكم رقم 187، 2019/188، الصادرعن المحكمة االإ  16

ية ودينية. غراض خري
أ

سامية عى أنواع معينة من الممتلكات ويستخدم ال يعة االإ الزكاة هي مبلغ إلزامي يُدفع سنويًا بموجب الرش  17
مقابلة مع رجل أعمال �في قطاع النفط والغاز �في 8 أغسطس 2019، صنعاء.  18

بشــكل جيــد للبنــك المركزي مــن صنعاء إل عدن 
قتصــاد. إن  اً عــى االإ قــد تركــت أثــراً ســلبياً كبــري
ســوء اســتخدام هــذه المؤسســة وطباعــة عملــة 
ي 

ــد�ف ــل ت ــرى مث ــل أخ ــب عوام ــة، إل جان محلي
الصــادرات النفطيــة والغازيــة؛ قــد أســفرت كلها 
عــن تهــاوي قيمــة العملــة مــن 215 إل قرابة 580 
ي أبريــل 2020م(. أدى 

ريــال للــدوالر الواحــد )�ف
ــز  ــة إل عج ــة الصعب ــي العمل اف احتياط ف ــترف اس
. لقد  البنــك المركــزي عــن تغذيــة النظــام المــالي
أحجمــت البنــوك التجاريــة عن تقديم تســهيات 
ائتمانيــة وتســهيات أخــرى لعمائها نظــراً لنقص 
؛ وهــو مــا أدى  العملــة وعــدم االســتقرار الحــالي
ي الســوق الســوداء 

ــة �ف إل ازدهــار تجــارة العمل
. ي

خــارج إطــار النظــام المــر�ف

الحصار

قتصــاد مــن جــراء  ــر االإ ــدالع الحــرب تأث ــذ ان من
ــة.  ــدود اليمني ــذ الح ــن مناف ــد م ــاق العدي إغ
أصــدر مجلس االأمــن قراره رقم 2216 بخصوص 
ــذي تقــوده  ي ال اليمــن، وفــره التحالــف العــر�ب
ي 

الســعودية باعتبــاره مســوغا لحصــار االأرا�ف
اليمنيــة مــن أجــل فــرض حظــر عــى االأســلحة. 
بالحــدود  التحكــم  إجــراءات  أوجــدت  لقــد 
ــدار  ــا ال ت ــك أنه ؛ ذل ف ــ�ي ــدم اليق ــن ع ــة م حال
ــل مــن  مــن طــرف االأمــم المتحــدة فحســب، ب
ــاً و  ف بهــا دولي طــرف كل مــن الحكومــة المعــرت
المملكــة العربيــة الســعودية. وطبقــا لبعــض 
ي اليمــن، فــإن إغــاق 

رجــال وســيدات االأعمــال �ف
ــدن  ــحنات إل ع ــل الش ــدة وتحوي ــاء الحدي مين
قــد أســفر عــن مشــاكل أخــرى. فقــد كانــت تبلــغ 
ف إل  ــا أو الصــ�ي ــة مــن أوروب أجــور نقــل الحاوي
ــت  ــم أصبح ــوالي 1300$؛ ث ــة ح أ اليمني ــوا�ف الم
.18 بــات النقــل  ف االآن 4000$ بســبب كلفــة التأمــ�ي
ي عمــان خيــاراً بديــاً للموردين 

إل مينــاء صالــة �ف
ــن  ف الذي ، خصوصــاً التجــار الشــمالي�ي ف ــ�ي المحلي



6 Briefي اليمن
ناء الســـام �ف ي ب

دور القطـــاع الخاص �ف

ي 
أً عنريــاً يمــارس ضدهــم �ف ف يعتقــدون أن تميــري

. وطبقــا لعبــارات أحــد التجــار،  ي المينــاء الجنــو�ب
ــاء  ي مين

ــة �ف ــة المزاجي دارة ذات الطبيع ــإن االإ “ف
عــدن قــد فرضــت رســوماً جمركية بلغــت $2800 
للطــن الواحــد، بينمــا ال يفــرض القانــون إال 
ــورة. لقــد أصبحــت  ٪7 مــن إجمــالي قيمــة الفات
ي 

ــ�ف ــا جعل ــة، وهــو م ــة مجحف الرســوم الجمركي
ي إل ُعَمــان، ومــن ثــم إل 

أحــّول شــحنة بضاعــ�ت
”.19 إن مثــل هــذه المســائل قــد  اليمــن عــرب الــرب
جعلــت أســعار الســلع تزيــد، ممــا أثــر بصــورة 
خاصــة عــى القطــاع الزراعــي. وقــد كان ذلــك، 
ــاع  ــذا القط ــة ه ــاض عمال ي انخف

ــببا �ف ــا، س أيض
ي بعــض المناطــق.20 غــري أن هذه 

بمعــدل ٪50 �ف
ي الوقــت 

اد قــد شــجعت �ف ي االســتري
ــة �ف الصعوب

ــة.  ــة المحلي نفســه الصناع

ــراء  ــن ج ــق م ــد أعي ــىي ق ــاج المح نت ــد أن االإ بي
الســعودية  بقيــادة  ي  العــر�ب التحالــف  منــع 
اد قائمــة مــن الســلع، مــن بينهــا اليوريــا  الســتري
والكحــول،  الشمســية،  واالألــواح  والبطاريــات 
ية.  يــت والمواد الكيماوية واالأدوات المخرب والكرب
ــع  ــة المصان ــاض إنتاجي ــا أدى إل انخف ــو م وه
واللجــوء ال تهريــب االأدويــة بطــرق غــري آمنــة. 
اد االألــواح  ضافــة ال ذلــك، فــإن حظــر اســتري باالإ
الشمســية والبطاريــات قــد كاد أن يوقــف ســوقاً 

ظــل مزدهــراً منــذ حــوالي عقــد مــن الزمــن.

وعــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات، فــإنَّ بعض 
ي مختلــف مناطق الباد، 

الســلع ال تــزال متوفرة �ف
والملفــت أنهــا تبــاع بأســعار منافســة بالمقارنــة 
مــع بلــدان مجــاورة. كذلــك الحــال بالنســبة 
للهواتــف والحواســيب أو حــ�ت الســيارات، ممــا 
ــن،  ــلع إل اليم ــض الس ــق بع ــاء تدف ــر بق يظه
ــا  ــت مم ــا، ليس ــن توفره ــم م ــى الرغ ــي، ع وه

ــه. ف الحصــول علي ــ�ي يســتطيع معظــم اليمني

مقابلة مع رجل أعمال �في قطاع النفط والغاز �في 8 أغسطس 2019، صنعاء.  19
 World Bank )2016(, p. 7.  20

مقابلة مع ممثل الصندوق االجتماعي للتنمية، 8 أغسطس 2019، صنعاء.  21

 الفاعلون الرســميون وغ�ي
ن واقتصاد الحرب الرســمي�ي

ــة مــن  عــززت الحــرب وضعــف مؤسســات الدول
ــك  ــه تل ــد ب ــمي )ونقص ــري رس ــاد غ ــود اقتص وج
االأنشــطة التجاريــة غــري المســجلة بصورة رســمية 
كات  ، الــرش ي أضحــت تنافــس، بصــورة أكــرب

والــ�ت
ــان  ــذان العام ــد زاد ه ــمياً(، و ق ــجلة رس المس
كات  مــن منافســة هــذا النــوع مــن االقتصــاد للــرش
المســجلة بصورة رســمية. يجد أصحاب المشاريع 
ف مــن قبــل جميــع  الرســمية أنفســهم مهملــ�ي
ي كل المناطــق وعــى كل المســتويات؛ 

الســلطات �ف
فــا يُقــدم لهــم أي دعــم وال يحصلــون عــى أية 
ــح الدخــاء الجــدد مــن أصحــاب  ــز. ويجن حواف
ائــب  النفــوذ الســياسي إل التهــرب عــن دفــع الرف
عــن طريــق قنــوات الفســاد، ويجــري ذلــك عــى 
حســاب أصحــاب المشــاريع المســجلة رســميا 
الذيــن ال تتوفر لهم فرص الوصول إل الســلطات 
ي الوقت نفســه يبقى هؤالء الدخاء 

السياســية. و�ف
كات  ــرش ــن اســتقطاب ال ــام ع ــن بشــكل ع عاجزي
ي 

ى، إال أنهــم طــوروا قدراتهــم �ف العالميــة الكــرب
ي المحليــة 

الوصــول إل منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي تتمحور 

ي االأعمال ال�ت
والدوليــة، وهم نشــطون �ف

حــول المســاعدات الدوليــة. وبوجــه خــاص فــإّن 
ف  “تخزيــن المســاعدات وتوزيعهــا يعــدان مجالــ�ي

منخوريــن بالفســاد”.21

لقــد اســتفادت قطاعــات عديــدة مــن ســوء 
التنظيــم هــذا لــدى المؤسســات الحكوميــة مــن 
ــذا  ــل ه ي مث

ــة. و�ف ــاح ضخم ــق أرب ــال تحقي خ
يــة؛  الجــو نَمــت تجــارة التبــغ والمبيــدات الحرش
ي زراعــة القات. كذلك 

ة تُســتخدم �ف وهــذه االأخري
ــارة  ــود، وتج ــارة الوق ــبة لتج ــال بالنس ــي الح ه
الســاح. أمــا غســيل االأموال، فقــد أصبح ظاهرة 
ة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتجــارة العقــار. حــا�ف
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ن العنرصي تمــزق الســلطة والتمي�ي

نظراً لتشتت سلطات الدولة، فإن السلع المتداولة 
ــركي  ــازدواج الجم ــان ل ــب االأحي ي أغل

ــة �ف خاضع
ي 

ف �ف . وقــد وجهــت التهــم إل الســلطت�ي ي يــ�ب والرف
صنعــاء وعــدن بأنهمــا تتخذان إجراءات عشــوائية 
بحــق القطــاع الخاص وبممارســة الضغــوط عليه. 
فالمحاكــم، عــى ســبيل المثــال، تُهِمــل مطالــب 
ــوا  ــن ُحِرم ــال الذي ــاب االأعم ــن أصح ف م ــ�ي الفاعل
ي لــدى الدولــة. أنحــت كا 

مــن مســتحقاتهم الــ�ت
ضافــة  ف بالائمــة عــى االأخــرى. وباالإ الســلطت�ي
ــراءات  ــإنَّ إج ــت، ف ي ثاب

ــو�ف ــار قان ــاب إط إل غي
ــة العمــل أصبحــت  الحصــول عــى رَُخــص مزاول
ايــد، حــ�ت أن كلفــة ذلــك  ف غــري شــفافة بشــكل مرت
أصبحــت مجحفــة، وهــو االأمــر الــذي عــزز مــن 

وجــود القطــاع غــري الرســمي والفســاد.

أفــاد االأشــخاص الذيــن قابلناهــم مــن القطــاع 
ي يواجهونهــا 

الخــاص أن أكــرب التحديــات الــ�ت
ــارة  ــد عب ــى ح ــلطات، وع ــظي الس ــق بتش تتعل
أحدهــم، فقــد “أنتجــت الحــرب مجموعــة مــن 
ي تتســم بالمناطقية”.22 

التصنيفــات الجديــدة ال�ت
كات  ف العنــري ضــد الــرش حيــث يمــارس التميــري
ي المناطق الواقعة 

الشــمالية بصورة غري رســمية �ف
ف  تحــت الســيطرة االســمية للحكومــة المعــرت
ي المناطــق 

كات �ف بهــا دوليــاً. كمــا تعرضــت الــرش
 ” ف “االنفصاليــ�ي طــرف  مــن  للمنــع  الجنوبيــة 
ــا  ــمالية، بم كات الش ــرش ــع ال ــل م ــن أن تتعام م
ــد  ــوردون. لق ــون والم ــوكاء التجاري ــك ال ي ذل

�ف
ــل  ــن قب يات م ــرت ــؤولي المش ــه لمس ــم التوجي ت
جهــات مختلفــة بالبحــث عــن ســلع مــن مصــادر 
أخــرى، أو أن يســتوردوها مــن مصــادر خارجيــة، 
ائهــا مــن  وإْن كانــت بأســعار أعــى، بــدالً عــن �ش
ــح  ــن الواض ــمالية. وم ــات الش كات والمح ــرش ال
ف  أن كل طــرف مــن أطــراف الــراع يُتهــم بالتميري
ــع  ــه أصاب ي توجي

ــع �ف ك الجمي ــرت ــري ويش العن
االتهــام ضــد بعضهــم البعــض.

مقابلة مع سيدة أعمال �في 2 سبتمرب 2019م، صنعاء.  22
ي �في اليمن: تقدم مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليم�في توصيات مثرية لاهتمام فيما يتعلق بتنمية رأس المال البرش  23

 Rethinking Yemen’s Economy )January 2020(: Developing Human Capital, RYE Policy Brief 18.   
Available at https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/01/RYE_policy_brief_18.pdf )02.04.2020(.

 إســهامات القطاع الخاص 
ي اليمن

ي تلبيــة متطلبات الســالم �ف
�ف

ي االآليات 
ي من هــذا الموجــز �ف

يبحــث الجــزء الثــا�ف
ف الجهات الفاعلة  ي من شــأنها تمكــ�ي

المختلفــة ال�ت
ي مختلــف المســتويات مــن 

ي القطــاع الخــاص �ف
�ف

ــس الســام فحســب،  ــق لي ي تحقي
المســاهمة �ف

ي 
ــات �ف ــل التوصي ــتدام. ولع ــام المس ــل الس ب

القســم الاحــق أن ترســم معالــم توجيهيــة.

القتصاد

ي توفري 
يســتمر القطــاع الخــاص – إل حــد مــا – �ف

الوظائــف والحفــاظ لــدى البعــض عــى مصــدر 
ســتقرار  االإ ي 

�ف يســهم  أن  شــأنه  مــن  معيشــة 
مكانيــة مــن شــأنها  المتجــدد. ومثــل هــذه االإ
تحقيــق الســام عــى المــدى البعيــد ولكــن ذلك 
ــة  ي لتلبي

ــ�ف نســان اليم ي االإ
ســيتطلب االســتثمار �ف

الطلــب عــى كادر وظيفــي ماهــر ومتمكــن.23 
ــر لقــوة العمــل  وهــذا مــن شــأنه أيضــا أن يوف
ــة القــدرة عــى المنافســة عــى الوظائــف  اليمني
ذات االأجــر االأعــى وذات الديمومــة االأطول عى 

 . ي مســتوى اليمــن والوطــن العــر�ب

وحــ�ت مع اســتمرار الحرب، فــإنَّ القطاع الخاص 
قــد وفــر مصادر طاقــة بديلة مثــل أنظمة الطاقة 
كات وكــذا أنظمــة ضــخ  الشمســية للمنــازل والــرش
ــري بالطاقــة الشمســية، وهــو مــا كان  ــاه لل المي
مــن شــأنه إبقــاء البــاب مفتوحــا أمــام اســتمرار 
نتــاج. يضطلــع القطاع الخــاص، أيضا، بتوفري  االإ
أنظمــة الطاقــة الكهربائيــة للمجتمعــات المحليــة 
ية؛ وهــو أمر باعث  ي المناطــق الحرف

خصوصــاً �ف
ي الحلــول المطبقــة محليــاً 

عــى تجديــد الثقــة �ف
و باعــث عــى االســتقرار أيضــا. ومــن جهتهــا 
ــي  ي القطــاع الصناع

كات �ف ــرش حرصــت بعــض ال
ف  ــ�ي ــا المؤهل ــات موظفيه عــى دفــع نصــف مرتب

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/01/RYE_policy_brief_18.pdf
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ــاء  ــد انته ــه عن ــل أن للمحافظــة عليهــم عــى أم
ســابق  إل  التجاريــة  الحركــة  وعــودة  الحــرب 
عهدهــا أن يعــود هــؤالء للعمــل معهــا مجــدداً.

ف أبدتهما  إن المرونــة والقــدرة عــى التكيــف اللتــ�ي
ــة إل  ضاف ــاص، باالإ ــاع الخ ــح القط ائ ــض �ش بع
ــن  ــد كان م ــب، ق ائ ــع الرف ــى دف ــتمرارها ع اس
ــا، عــى  ي الحــدود الدني

ــو �ف شــأنهما الحفــاظ، ول
دعــم المؤسســات والخدمــات الحكوميــة ودفــع 
ي 

جــزء مــن مرتبــات موظفــي القطــاع الحكومــي �ف
. وعى  ف المناطــق الواقعــة تحت ســيطرة الحوثيــ�ي
نفــس المنــوال اشــتغلت آليــات مشــابهة، والقــت 
ي تحت 

ي المناطــق ال�ت
دعمــا مــن طــرف التحالف، �ف

ــة. إنَّ هــذه المســاهمة  ــة اليمني ســيطرة الحكوم
ي القطاع الخاص، 

ي يقدمهــا الفاعلون �ف
الماليــة ال�ت

ي غالبــا مــا يجــري إغفالهــا، لتســلط الضــوء 
والــ�ت

ــاء الــذي يلعبــه رواد المشــاريع  عــى الــدور الّبن
فضــاء إل  ــن شــأنه االإ ــا م ــن بم ي اليم

ــال �ف واالأعم
ــة  ي عملي

إحــال الســام. وهــذا الــدور يتمثــل �ف
ــون  ــد يكون ــن ق ــن مم ي ــى كثري وة ع ــرش ــع ال توزي
هدفــا الســتقطاب االأطــراف المتحاربــة الســاعية 

ف إل جبهاتهــا.  إل ضــم االأعــداد مــن اليمنيــ�ي

لسياسة ا

ي اليمــن ارتباطاً وثيقاً. 
ترتبط السياســة باالقتصاد �ف

ي صنعــاء، 
وبحســب تعبــري أحــد رجــال االأعمــال �ف

مقابلة مع سيدة أعمال �في 2 سبتمرب 2019، صنعاء.  24
كات  عمــال والــرش

أ
كات تأسســت �في عــام 1963 بهــدف تطويــر وزيــادة مصالــح اال عمــال والــرش

أ
اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة اليمنيــة هــي منظمــة محليــة لا  25

ات  ف أنشــطتها: حمايــة المصالــح التجاريــة، وتبــادل الخــرب ي محافظــات مختلفــة. ومــن بــ�ي
ف إل 12 غرفــة تجــارة �ف ي اليمــن. وقــد توســعت منــذ ذلــك الحــ�ي

�ف
ــارض  ــم المع ــن تنظي ــا ع ــة ؛ فض ــة والصحاف ــام المحلي ع ــائل االإ ي ووس

ــد�ف ــع الم ــات والمجتم ــع الحكوم ــاالت م ــة اتص ــة، و إقام ــح التجاري والمصال
والفعاليــات التجاريــة.

فــإنَّ “القطــاع الخــاص قــد أصبــح يعيــش تحــت 
ــه،  ة وضاغطــة علي ــري خارطــة سياســية متغــري تأث
ــو القطــاع الخــاص إل  ــب يســعى العب ي الغال

و�ف
ــل  ــردود فع ــاً ل ــاد تجنب ــة الحي ام بسياس ف ــرت الال
االأطــراف المتصارعــة”.24 وعــى الرغــم مــن ذلك، 
ا” عــى  فــإن القطــاع الخــاص يجــد نفســه “مجــرب
العــدول عــن الحيــاد الســتمرار أعمالــه. والتاجــر 
إن لــم يتقولــب سياســيا فإنــه ســيكون تحــت 
ي 

طائلــة ردود أفعــال الســلطة الواقعــة أعمالــه �ف
فضــاء نفوذهــا.

ي مجال 
ف �ف غري أنه من الخطأ القول إن الفاعل�ي

ي قدرتهم 
�ف با حول وال قوة  التجاري  القطاع 

عى التأثري عى المخرجات السياسية. فالقطاع 
الخاص يمكن له أن يسهم إيجابياً. وعى سبيل 
المثال، قام التجار من خال الغرف التجارية25 
ف خطوط االأعداء، وقد  ف تدفق السلع ب�ي بتمك�ي
وتشجيع  التهدئة  إحداث  ذلك  شأن  من  كان 
التفاعات والتبادالت الوظيفية بصورة يومية. 
ي 2015 سلم اتحاد الغرف 

ومنذ استعار الحرب �ف
لممثل  ا مكتب  ل  إ بات  خطا عدة  رية  لتجا ا
لباً  مطا لمتحدة  ا مم  الأ ا عام  ف  م�ي الأ لخاص  ا
ام حياد القطاع الخاص واالقتصاد، طبقا  باحرت
لمقررات االأمم المتحدة. وبرغم التعقيد الجىي 
أصحاب  أفاد  فقد  الطلب،  هذا  يصبغ  الذي 
بعض  بوجود  2019م  عام  صيف  ي 

�ف االأعمال 
د  لاقتصا لسياسي  ا د  لحيا ا ه  تجا با لتحسن  ا

الخاص. والقطاع 
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وع  ــة”26 ومــرش ــادات التنمي ــل كــ”قي تســعى الكت
، إل  ــال”27، مســنودة بدعــم دولي ــادة االأعم “إع
ف وترســيخ  ف االقتصاديــ�ي زيــادة نفــوذ الفاعلــ�ي
حياديــة حقــل االأعمال واالأنشــطة التجارية. ومن 
شــأن هــذه الكتــل أن تمكــن القطــاع الخاص من 
ي صناعــة القــرار مســتقباً، 

دالء بدلــوه �ف أجــل االإ
ممــا قــد يعــزز مــن قــدرة هــذه التكتــات عــى 
محاربــة الفســاد أيضــا. و كمــا ذكرنــا آنفــا، فــإنَّ 
مســألة تشــظي الســلطة والحكــم تعــد معضلــة 
ــن  ــد يكم ــاص. ق ــاع الخ ــبة للقط ــية بالنس رئيس
الخــاص  القطــاع  قيــام  ي 

�ف المضــاد  التدبــري 
باســتحداث طــرق جديــدة وبنــاءة للتعــاون مــع 
؛  المحــىي المســتوى  الحكــم عــى  مؤسســات 
ــإن  ــع، ف ي الواق

ــة. و�ف ــس المحلي ــع المجال أي م
دارة المحليــة مــن شــأنها أن تكــون عوناً  آليــات االإ
ي تأســيس االســتقرار والســام وأن تنتــج الثقــة 

�ف
اعات. إن  ف من خال الوســائل الســلمية وفــض الرف
بإمــكان القطــاع الخــاص التعــاون مع الســلطات 
ف وتأهيــل وتمويــل  تأمــ�ي المحليــة مــن أجــل 
ة وهــو مــا مــن  المؤسســات المتوســطة والصغــري
دارة المحليــة. عيــة عــى االإ شــأنه أن يضفــى الرش

الثقافــة والمجتمع

ف بقطــاع  بحســب أحــد رجــال االأعمــال العاملــ�ي
ي صنعــاء، فإنَّ “القطــاع الخاص مدرك، 

النفــط �ف

 .” ف �في التنميــة واالقتصــاد والماليــة تــم تجميعهــم �في إطــار مبــادرة “إعــادة تصــور االقتصــاد اليمــ�في
قيــادات التنميــة هــم مجموعــة مــن الخــرباء اليمنيــ�ي  26

ي اليمــن مــن خــال بنــاء 
اعــات وتحقيــق االســتقرار )االقتصــادي( والتنميــة المســتدامة �ف ف ي بنــاء الســام ومنــع الرف

وتهــدف هــذه المبــادرة إل المســاهمة �ف
ة، أْي قيــادات التنميــة، مــن جميــع  اك وتعزيــز االأصــوات اليمنيــة ذات الخــرب ي مجــاالت السياســات ذات االأهميــة؛ وذلــك مــن خــال إ�ش

ي االآراء �ف
توافــق �ف

ي عــى خطــط التنميــة  يجــا�ب ي اليمــن؛ و ذلــك بغيــة التأثــري االإ
عمــار بعــد الــراع �ف الخلفيــات السياســية واالجتماعيــة- عــى التنميــة واالقتصــاد وإعــادة االإ

ــع  اتيجية. الموق ــرت س ــات االإ ــاء للدراس ــز صنع ــل CARPO و DeepRoot Consulting ومرك ــن قب وع م ــرش ــذ الم ــم تنفي ــة. يت ــة والدولي قليمي ــة واالإ المحلي
.https://devchampions.org/ :ــة ي الأبطــال التنمي

و�ف ــرت لك االإ
عمــال” 

أ
وع البنــك الــدولي المســمى بـــ “إعــادة اال أطلقــت وكالــة تنميــة المنشــآت الصغــرية المعروفــة اختصــارا بـــ SMEPS ورشــة عمــٍل ممولــة مــن مــرش  27

ق االأوســط وشــمال أفريقيــا لمناقشــة  ف ممثــىي القطــاع الخــاص مــن جميــع أنحــاء اليمــن ومنطقــة الــرش والمعــروف اختصــارا بـــBBB، وجمعــت الورشــة بــ�ي
ي تلــت اجتماعــات ســابقة، إل تشــكيل مجموعــة 

ي اليمــن. تهــدف ورشــة العمــل، الــ�ت
نعــاش �ف نســانية وجهــود االإ ي دعــم الجهــود االإ

دور القطــاع الخــاص �ف
ي صنــع السياســات االقتصاديــة؛ )2( زيــادة دور 

اك القطــاع الخــاص �ف : )1( إ�ش ي
مــن القطــاع الخــاص. و تتمثــل أهــداف مجموعــة القطــاع الخــاص هــذه �ف

: ي
. انظــر المزيــد �ف نعــاش وإعــادة التعمــري ي برامــج وجهــود االإ

اك القطــاع الخــاص �ف نمائيــة؛ )3( إ�ش نســانية واالإ ي الجهــود االإ
القطــاع الخــاص �ف

World Bank )2019(: Yemen Private Sector Cluster. “Engaging the Private Sector in Decision-Making, Humanitarian Efforts and R&R Efforts”, Pol-  
icy Memo. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/740431563254533655/pdf/Yemen-Private-Sector-Cluster-Engaging-the-Pri-

vate-Sector-in-Decision-Making-Humanitarian-and-R-and-R-efforts-Policy-Memo.pdf )19.04.2020(.
مقابلة مع رجل أعمال �في قطاع النفط والغاز �في 8 أغسطس 2019، صنعاء.  28

  Ali Azaki )March 2018(: International Aid Organizations and the Yemeni Private Sector:  29 
 The Need to Improve Coordination in Humanitarian Crisis Response, RYE Policy Brief 3. Available at 

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/03/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-3.pdf )06.08.2019(.

ــة؛  ــة والمجتمعي ــا، مســؤوليته الثقافي إل حــٍد م
فلــوال القطــاع الخــاص لمــا ُلِبَيــْت كثــري مــن 
ي أســوأ 

نســا�ف االحتياجــات والأصبــح الوضــع االإ
ــاء الحــرب عــادة  ء.”28 أثن ي

ــري والنهــار كل سش بكث
ــل  ــات المجتمــع قب ــا اســتجاب التجــار لحاجي م
ــة  غاثي ــات االإ ــدة والمنظم ــم المتح ــل االأم تدخ
ــات  ــا إنَّ المعون ــل.29 وبم ــت طوي ــرى بوق االأخ
الدوليــة ال تقــوى إال عى تلبية بعــض احتياجات 
بلــد يبلــغ ســكانه 30 مليــون نســمة، فــإنَّ القطاع 
ي وقاية الشــعب 

الخــاص قــد لعــب دوراً حيويــاً �ف
ــال  ــن خ ــاوية م ــرش مأس ــع أك ــن وض ي م

ــ�ف اليم
. ي

دعــم أنشــطة المجمتــع المــد�ف

للســلع  كمــزود  االعتيــادي  جانــب دورهــا  إل 
الســوقية والخدمــات، فقــد أســهمت بعــض 
الرعايــة  ي 

�ف التجاريــة  والمجموعــات  كات  الــرش
االجتماعيــة ال جانــب التنميــة. فمثــاً يقــوم 
ــن  ــدواء، اللذي ــك ال ــة وبن ــك االأغذي ــن بن كل م
ــان الدعــم مــن القطــاع الخــاص، بتوفــري  يتلقي
ع بالغــذاء واالأدويــة  المســاعدة مــن خــال التــرب
وزعــت  لقــد   . ف المحليــ�ي ف  والنازحــ�ي للفقــراء 
ــزان  ــن 400 خ ــرش م ــة أك ــاء التجاري ــة صنع غرف
كمــا وزعــت  العاصمــة صنعــاء.  ميــاه حــول 
ــز  ــة عــى المــر�ف و عــى المخاب ــات مالي معون
ي العطــاء كمجموعــة 

يــة. ويســتمر آخــرون �ف الخري
ــال  ــن خ ــاري م ــة الحب ــعيد ومجموع ــل س هائ
يــة أو عــرب تمويــل جهــات  مؤسســاتهم الخري

https://devchampions.org/
http://documents.worldbank.org/curated/en/740431563254533655/pdf/Yemen-Private-Sector-Cluster-Engaging-the-Private-Sector-in-Decision-Making-Humanitarian-and-R-and-R-efforts-Policy-Memo.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/740431563254533655/pdf/Yemen-Private-Sector-Cluster-Engaging-the-Private-Sector-in-Decision-Making-Humanitarian-and-R-and-R-efforts-Policy-Memo.pdf
https://carpo-bonn.org/rethinking-yemenseconomy/
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/03/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-3.pdf
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ــن  . وم ي
ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــن منظم ــرى م أخ

ف جهــود أخــرى فقــد وفــرت مجموعــة هائــل  بــ�ي
ي مناطــق عــدة 

ســعيد ســاال غذائيــة للمــدارس �ف
ي 

ــه �ف ــذى ب ــا يحت ــدم نموذج ــن؛ لتق ــول اليم ح
الحيــاد الســياسي للقطــاع الخــاص. عــاوة عــى 
وس التاجي  ذلــك، وتحســباً النتشــار جائحة الفــري
ي اليمــن قامــت المجموعــة بالتعــاون 

Covid-19 �ف
ي القطــاع الخــاص واتحــاد 

مــع جهــات أخــرى �ف
ــع  ــيق م ــة، وبالتنس ــة والصناعي ــرف التجاري الغ
ات االآالف مــن  ع بعــرش االأمــم المتحــدة، بالتــرب
حقائــب الفحــص إل جانب معــدات طبية أخرى 

لعمــوم البــاد.30

قــام القطــاع الخــاص، أيضــا، بدعــم المجتمــع 
ــاركون  ــار يش ــة تج ــرى. فثم ــرق أخ ي بط

ــد�ف الم
ــة مختلفــة. وعــى ســبيل  ــة محلي ي برامــج أهلي

�ف
المثــال تقــوم منظمــة نبــض للعدالــة االجتماعية 
، ال  ف ي للمواطنــ�ي

بتوفــري الدعــم المــالي والفــ�ف
ي عــدد مــن المديريــات بمحافظــة إب 

ســيما �ف
ي جهــود دعــم 

ضمــن مشــاريع تنمويــة. وتــأ�ت
المنشــآت الصحيــة وتزويدهــا باالأدويــة والتكفــل 
ي 

بالعمليــات الجراحيــة ضمــن التدخــات الــ�ت
مــع  التنســيق  خــال  ومــن  التجــار.  يقدمهــا 
المجالــس المحليــة ظهــرت مبــادرات خاصــة 
والنســاء  الشــباب  فئــة  لدعــم  مــوت  ي حرف

�ف
بالتدريــب والتمويــل لمشــاريعهم، وهــو مــا 
وع عــى  نتــج عنــه حصــول أكــرش مــن 100 مــرش
ــام  ــن ع ــدءاً م ي هــذه المحافظــة ابت

ــل �ف التموي
ي 

ــك �ف ــن ذل ــة ع ــات وافي ــة معلوم 2018م، وثم
ف بـ”الشــباب” و”النســاء”  الموجزيــن المتعلقــ�ي

وع.31 ــرش ــذا الم ــن ه ضم

والقضاء الأمن 

ــن  ــد ضم ي البل
ــن �ف ــدام االأم ــة انع اوح حال ــرت ت

كات القطاع  درجــات متفاوتــة. وتعــرب معظــم �ش

 Reuters )21.04.2020(: ‘Companies give Yemen tens of thousands of coronavirus test kits to ease shortage’, in: Reuters. Available at  30
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-yemen/companies-give-yemen-tens-of-thousands-of-coronavirus-test-kits-to-ease-

shortage-idUSKCN22332S )23.04.2020(.
يــك يــاداف )27.02.2020(: دور النســاء �ني  ، وبلقيــس زبــارة، وســتايسي فيلرب الخليــدي، والجــداوي، نيفيــرفف )27.04.2020(، ص7. وكذلــك إيمــان الجــو�في  31
ي جامعــة صنعــاء، 

ق CARPO ومركــز دراســات أبحــاث النــوع االإجتماعــي �ف اكــة مــع الــرش ي اليمــن، موجــز مركــز الدراســات التطبيقيــة بالرش
بنــاء الســام �ن

رقــم 14، ص 10.

ي تطبيــق أحكام 
ي أن مصلحتهــا تكمــن �ف

الخــاص �ف
ــة  ــأن فشــل الدول ــون ب ــون؛ فالتجــار يدرك القان
ــة.  ــة المالي ــة ســيؤثر عليهــم مــن الناحي المركزي
ي أنشــطة 

ــورط �ف كات تت غــري أن عــدداً مــن الــرش
غــري قانونيــة، أو تشــجع عــى خصخصــة االأمــن 
والقضــاء مــن خــال دعمهــا للمليشــيات المحلية 
بغيــة حمايــة أصولهــا، كمــا هــي الحال مــع ميناء 
تصديــر الغــاز ببلحــاف. إن تأســيس مثــل هــذه 
الكيانــات خــارج إطــار ســيطرة الســلطات العامة 

يحمــل إمكانيــة زعزعــة االســتقرار مســتقباً.

وحياديــة  فاعليــة  ي 
�ف التجــار  معظــم  يشــكك 

القضــاة والمحاكــم، ونظــراً النعــدام الثقــة يلجأ 
ــاً  ــة، خصوص ــوات البديل ــم للقن ون منه ــري الكث
الوســاطات القبليــة والجهويــة. وثمــة محــاوالت 
ــة،  ــم ال الغــرف التجاري ــا التحكي ــة قضاي حال الإ
ي صنعــاء وتعــز. غــري أن هــذه المراكــز ال 

كمــا �ف
ــة وال  ــن الدول ــوب؛ ال م ــم المطل تحظــى بالدع
ويــج لهــا  مــن القطــاع الخــاص، بالرغــم مــن الرت
ي تشــجع 

ي صنعــاء الــ�ت
ذاعيــة �ف عــرب المحطــات االإ

عــى إســتخدام آليــات التحكيم بواســطة الغرفة 
ي هــذا الســياق، تظهــر عــدم قــدرة 

التجاريــة. �ف
ســهام الفاعل  ي االإ

تدخــل القطاع الخاص حالياً �ف
ي دعــم االأمــن والقضــاء.

�ف

لتعليم ا

منــذ انــدالع الحــرب اســتفاد عــدد محــدود مــن 
ــاع  ــهامات القط ــن إس ــة م ــات التعليمي المؤسس
ي تغطيــة تكاليــف التشــغيل أو رواتــب 

الخــاص �ف
ف  بــ�ي العاقــات  هــذه  بعــض  إن   . ف المعلمــ�ي
ــي  ــا ه ــد كم ي البعي

ــا�ف ــد إل الم ف تمت ــ�ي القطاع
ي لعبــوس يافــع بمحافظــة لحــج، حيــث 

الحــال �ف
يحظــى الــكادر التدريــسي بالدعــم الكبــري من آل 
ي مناطق 

ي االأ�ة التجاريــة المعروفة. و�ف
العيســا�أ

أخــرى أخــذ زمــام المبــادرة العبــون آخــرون مــن 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-yemen/companies-give-yemen-tens-of-thousands-of-coronavirus-test-kits-to-ease-shortage-idUSKCN22332S
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-yemen/companies-give-yemen-tens-of-thousands-of-coronavirus-test-kits-to-ease-shortage-idUSKCN22332S
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ــادي  ــة الزي ك ــل MTN و�ش ــاص، مث ــاع الخ القط
 . ف ــ�ي ــة للمعلم ــال غذائي ــري س ــق توف ــن طري ع
ي ذلــك 

ومــع ذلــك، فــإن التعليــم عمومــاً، بمــا �ف
، يظــل بعيــداً عــن  ي

ي والتقــ�ف
التعليــم المهــ�ف

ف والقطــاع الخــاص.  أولويــات الدولــة والمانحــ�ي
ي  وبــكل المقاييــس فــإن نمــو رأس المــال البــرش
منذ بدايــة الحرب،  قــد تراجــع معدله بشــكل كبري
ي أي 

طــا أساســيا �ف برغــم أن التعليــم يعــّد �ش
عمار  وع يســتهدف بنــاء الســام وإعــادة االإ مــرش

ــتقباً.  مس

ي مــن 
ي اليمــ�ف ي الرأســمال البــرش

إن االســتثمار �ف
شــأنه أن يكــون أداة رئيســية لمنــع عودة اســتعار 
ي االقتصــادي بعــد 

المواجهــات وتســهيل التعــا�ف
الســلطة  وتمــزق  إن ضعــف  الحــرب.  انتهــاء 
ي 

ــا، و�ف ــام بواجباته ــن القي ــزة ع ــا عاج يجعانه
نفــس الوقــت مــن شــأن هــذا الوضــع أن يجعــل 
وتنفيــذ  لاســتثمار  مؤهــا  الخــاص  القطــاع 
ي.32  سياســات مصممــة لتنميــة الرأســمال البــرش
بيــد أن ثمــة حاجــة واضحــة للتنســيق االأفضــل 
ســيما  وال  والخــاص،  العــام  ف  القطاعــ�ي ف  بــ�ي
ــة  مــن خــال الدعــم المــالي للمنشــآت التدريبي
كات المحليــة.  ي تســتهدف الــرش

التخصصيــة الــ�ت
وعــى الرغــم مــن الصــورة القاتمــة، فــإن االآونــة 
ي  يجا�ب ة قــد كشــفت عــن أمثلــة للتعــاون االإ االأخــري
ــة  ــة اليمني ك ــت الرش ــد أقام . فق ف ــ�ي ف القطاع ــ�ي ب
للغــاز المســال برنامجــاً ناجحــاً اضطلــع بــه 
ــج  نام ــدم الرب ــاف، ويق ي بلح

ي �ف
ــ�ف ــا التق معهده

مجــاالت  ي 
�ف رفيــع  مســتوى  ذا  تقنيــا  تعليمــا 

ــري أن  ــائلة. غ ــات الس ــة الكربون ــة بصناع مرتبط
ــدت  هــذه المبــادرة، ويــا لســوء الحــظ، قــد جمِّ
كات أخــرى دعما  بســبب الحــرب. كمــا قدمــت �ش
ع مجموعة  ماليــا لمشــاريع أخرى، ومــن ذلك تــرب
الحبــاري بـــ ٪80 مــن إجمــالي كلفــة تشــييد مبــ�ف 
ــة بجامعــة صنعــاء. وني ــكا االلكرت قســم الميكاني

 Rethinking Yemen’s Economy )January 2020(: Developing Human Capital.  32
مقابلة مع سيدة أعمال �في 2 سبتمرب 2019، صنعاء.  33

 Sana’a Center for Strategic Studies )2019(: ‘Local visions for peace in Hadramawt’, in: Sana’a Center for Strategic Studies. Available at  34
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7893 )19.04.2020(.

البيئة

المحــدود  الــدور  وراء  ة  كثــري أســباب  تكمــن 
ــة.  ــألة البيئ ي مس

ــاص �ف ــاع الخ ــهامات القط س الإ
ــن القطــاع  ــة م ــات الفاعل وتجــادل بعــض الجه
الخــاص بــأن العائــق الرئيــسي أمامهــا هــو غياب 
أي إطــار لسياســة الدولة.33 ال توجــد أية أهداف 
رســاء أولويــات تخص البيئة وإرشــادات  وطنيــة الإ
تتعلــق  بخصــوص صنــع سياســات  توجيهيــة 
بموضــوع البيئــة. وبالتــالي فــا يوجــد توجــه 
ــاع  ــبة للقط ــا بالنس ــعب. أم ــة الش ــق لعام منس
ــط  ــوى ضواب ــن س ي اليم

ــد �ف ــا توج ــاص ف الخ
محدودة جــداً بخصــوص المســؤولية االجتماعية 
كات، ويدخــل مــن  ي ينبغــي أن تتحملهــا الــرش

الــ�ت
ــة  ــات بيئي ــري ضمان ــؤولية توف ــك مس ــن ذل ضم
وقائيــة. و إل جانــب بقــاء الوعــي العــام متدنيــاً 
حــول التحديــات البيئيــة المســتقبلية، فكثــري من 
ي مجــال القطــاع الخــاص هــم أيضــا 

ف �ف الفاعلــ�ي
ف بمســؤولياتهم تجــاه البيئــة. وهــو  مــ�ي ف غــري ملرت
، مرات عديدة، عن  ي

ي المــا�ف
االأمر الذي أســفر �ف

ة جــداً طالــت البيئــة وكان المتســبب  ار كبــري أ�ف
فيهــا هــو القطــاع الخــاص. فعــىي ســبيل المثال 
ي الدراســة المعنونــة بــــ”رؤى محليــة بخصوص 

�ف
ف )مركــز صنعــاء(  مــوت” يبــ�ي ي حرف

الســام �ف
بالقطــاع  المتعلقــة  القائمــة  البيئيــة  الهمــوم 
ي المحافظــة، بمــا فيهــا “التلــوث مــن 

النفطــي �ف
ــاه المســتخدمة  ــة والمي ولي ــات البرت جــراء النفاي

ــة”.34 لغســل الناقــات النفطي

ومــع ذلــك بــدأت تظهــر بعــض الســلوكيات 
يجابيــة: فقــد قلصت الطاقة الشمســية بشــكل  االإ
ــة.  ــة الكربوني ــى الطاق ــاد ع ــا�ش االعتم ــري مب غ
وفضــا عــن ذلك، فــإن إعــادة زراعــة المحاصيل 
البديلــة والمــدرة للســيولة النقديــة، وإْن كان 
ــة  ــك زراع ي ذل

ــا �ف ددة، بم ــرت ــوات م ــك بخط ذل

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7893
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ي كل مــن يافــع وحجــة وجبــل بــرع، لهــو 
ف �ف الــ�ب

ــاه  ي وضــع حــد لهــدر المي
أمــر ينعــش االأمــل �ف

ــد. عــى المــدى البعي

ي الزراعــة، واضــح 
إن دور التجــار، وخصوصــاً �ف

ي واالســتغال المفرط 
عــى صعيــد التلــوث البيــ�أ

ي 
ف المقابــات الــ�ت للمــوارد الطبيعيــة. و كمــا تبــ�ي

ــة  ــؤولية االجتماعي ــرة المس ــإن فك ــا، ف أجريناه
ــاً. أفــاد أغلــب  ة بتات كات غــري حــا�ف لــدى الــرش
ــام  ــأن االهتم ــات ب ــم المقاب ــا معه ــن أجرين م
ي متطلبــات المشــاريع. 

بالبيئــة يبقــى محصــوراً �ف
والمثــال االأســاسي والحــي عــى ذلــك هو مســألة 
يــة خاصــة نظــراً الســتهاك  المبيــدات الحرش
القــات مــن قبــل نســبة عاليــة مــن الســكان )هــذا 
ــات  ــون الق ــرب ك ــبة للح ــاسي بالنس ــاع أس القط
ف  يشــكل أحــد المزايــا الممنوحة للرجــال المنضم�ي
للمليشــيات(. وبينمــا يــر بعــض التجــار بأنهــم 
ام  ف ــرت ــى االل ــون ع ــة ويعمل ــة البيئ ــون قضي يع
ا يقومــون  ــن كــرش ــة، فــإن آخري ــري الدولي بالمعاي
ة بالحيــاة  اد واســتهاك المنتجــات المــرف باســتري
النباتيــة والمحظــورة عالميــاً. ومن ناحيــة مقابلة، 
ــاه  ــد مي ــاه وتزوي ــة المي ي تحلي

ــإن االســتثمار �ف ف
ــن  ه ــاه ترب ــة المي ــل تنقي ي معام

ــذا �ف ب وك ــرش ال
ــداً  ــوقاً صاع ــح س ــد تصب ــة ق ــة البيئي أن الصح
بالنســبة للقطــاع الخــاص، وهــو مــا مــن شــأنه 
ي بنــاء 

أن يمكــن التجــار أن يلعبــوا دوراً رئيســياً �ف
بيئــة مســتدامة. بيــد أن االهتمــام حاليــاً بالتغري 
التجاريــة يظــل  البيئــة  المناخــي وأثــره عــى 
ــاً  ــة حالي ات المحتمل ــري ــوء التأث ي ض

ــاً. و�ف متدني
ي 

ــ�ت ومســتقباً للتغــري المناخــي عــى اليمــن – ال
ــة حاجــة  ــاه أصــاً – فثم ــن شــحة المي ي م

ــا�ف تع
الهمــوم عــن طريــق  لمعالجــة هــذه  ملحــة 
إدخــال إطــار تنظيمــي يعالــج قضايــا البيئــة إل 
ــؤولية  ــة والمس ــري الوقائي ف التداب ــ�ي ــب تضم جان
ي 

امــج الــ�ت ي جميــع الرب
كات �ف االجتماعيــة للــرش

تعمــل مــع القطــاع الخــاص.

  Marieke Transfeld and Marie-Christine Heinze )2019(.  35
وع: فاطمــة صالــح، ســكوت بريســتون مرايــكا ترانســفيلد  عامــي �في هــذا المــرش اع، انظــر نتائــج الفريــق االإ عــام �في اليمــن خــال الــرفف حــول تســييس االإ  36
اكــة  اكــة مــع مركــز الدراســات التطبيقيــة بالرش ي لقيــاس الــرأي العــام بالرش

ي اليمــن، موجــز المركــز اليمــ�ف
ي بنــاء الســام �ن

عــام �ن )17.04.2020(: دور الإ
.)19.04.2020( https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/04/carpo_brief_16_AR.pdf :ــى ــر ع ــز متوف ــم 16، والموج ق، رق ــرش ــع ال م

ف القطاع   التعاون والــرصاع ب�ي
ــات الفاعلة الأخرى الخاص والجه

ي الســياق 
ي �ف

يمكــن أن يُفهــم مع�ف المجتمع المد�ف
ي بأنــه عبــارة عــن “تلــك المســافة الواقعــة 

اليمــ�ف
ف الحكومــة واالأحــزاب السياســية والتنظيمــات  بــ�ي
ــات  ــل”35 عــاوة عــى مجموع ــة كالقبائ المجتمعي
ــدة  ــزت ع ــد رك . لق ف ــ�ي ف مختلف ــ�ي ــادة اجتماعي وق
اً عــى  ي اليمــن كثــري

منظمــات مدنيــة نشــطة �ف
ي 

نســانية، تمامــا كمــا هــي الحــال �ف االســتجابة االإ
ف  ف الجهت�ي القطــاع الخاص. كما اتســم التعاون ب�ي
ف عمومــاً بقيــام القطــاع الخــاص بتوفــري  الفاعلتــ�ي
. ولكن  ي

المنــح والمعونات الماليــة للمجتمع المد�ف
ي 

ي المجتمــع المــد�ف مــع الــدور المتعاظــم لاعــ�ب
كمــزودي الخدمــات، ال جانــب ظاهــرة التعامــل 
ــاع  ي القط

ــمية �ف ــري الرس ــة غ ــات الفاعل ــع الجه م
ي المصالح. 

الخــاص، فإنــه قــد يظهــر التضــارب �ف
إن انعــدام الثقــة المتبــادل والناجــم عــن المناخ 
ف كل مــن  ــ�ي الســياسي الحــالي قــد وســع الهــوة ب
ــاص.  ــاع الخ ي والقط

ــد�ف ــع الم ــات المجتم منظم
ــد بعــض مــن جــرت مقابلتهــم مــن القطــاع  يفي
ف كل مــن منظمــات  الخــاص بــأن العــوازل بــ�ي
ي والقطــاع الخــاص تتصــل كذلك 

المجمتــع المــد�ف
مكانــات المتواضعــة لــدى منظمات  بالقــدرات واالإ

ي والمنظمــات غــري الحكوميــة.
المجمتــع المــد�ف

ي اليمــن، فإنــه 
عــام �ف ف عــى قطــاع االإ كــري بالرت

. وهو  ف ف وإقليميــ�ي ف يمنيــ�ي يخضــع لســيطرة فاعل�ي
االأمــر الــذي أســفر عــن تســييس هــذه الصناعــة. 
عــام ال يولِّــد ســوى أرباحــاً بســيطة،  وبمــا إن االإ
ي االأعــم االأغلب، 

إن وِجــدْت أصــا، فإنــه يظل، �ف
ي الحــرب، وبذلك يظل 

مرتبطــاً بأطــراف ضالعــة �ف
ف مخرجاتــه أمــرا حتميا.36 وبصــورة عامة، فإن  تحــري
ي القطاع 

كات �ف عاميــة تتعامل مــع �ش الــوكاالت االإ
ي  ف مــن أجــل أن تشــرت الخــاص كزبائــن محتملــ�ي
عــان.  كات منهــا خدمــات الدعايــة واالإ تلــك الــرش

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/04/carpo_brief_16_AR.pdf
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ــة  ــد محاول ــام عن ع ــإن وكاالت االإ ــا، ف ــن هن وم
ي الرقابة و 

ي المتمثــل �ف
اضطاعهــا بدورهــا المهــ�ف

إفــادة المواطــن، تجد معاناة كونهــا تتلقى الدعم 
المــالي مــن أشــخاص لهــم نشــاطات وانتمــاءات 
عامية  سياســية. تغطــي العديــد من المنصــات االإ
القضايــا االقتصادية، خصوصاً ما كان يتعلق منها 
ي الغالــب بشــكل منحــاز، 

بالفســاد، تفعــل ذلــك �ف
شــاعات. ومــع ذلــك  بــل تعمــد أحيانــاً إل نــرش االإ
ي 

عــام والتجار �ف ف االإ فقــد أصبحــت التفاعــات ب�ي
القطــاع الخــاص بناءة؛ ال ســيما تغطيتهــا المهنية 
ي تواجــه 

لقضايــا أوســع أفقــاً مثــل المشــاكل الــ�ت
القطــاع الخــاص وكــذا المنــاخ االســتثماري. ومــع 
أن القطــاع الخاص قد ال يكون مؤهاً للمســاهمة 
، فإنــه قــد يكــون بإمكانــه  ف ي تدريــب الصحفيــ�ي

�ف
المســاهمة مــن خــال تأســيس أو دعــم القنــوات 
عــام مــن بقائه مســتقاً  عاميــة، بمــا يمكــن االإ االإ
بــدالً مــن اعتماده عــى الدعم الســياسي المؤطر.

ــباب  ــرأة والش ف الم ــ�ي ــة تمك ت قضي ــرب ــا اعت قلم
ــك  ــم ذل ــاص. وبرغ ــاع الخ ــات القط ــن أولوي م
فثمــة مبــادرات عديــدة قيــد التنفيــذ؛ ومــن ذلك 
ــ�ف  ــذي يتب ــباب ال ــال الش ــال االأعم ــس رج مجل
وجهــات نظــر الشــباب وينظــم دورات تدريبيــة 
قســام  االأ تلــك  الغــرار  نفــس  وعــى  لهــم، 
ي مختلف الغرف 

المخصصــة لســيدات االأعمــال �ف
الشــباب  عــى  ف  كــري الرت إنَّ  اليمنيــة.  التجاريــة 
والمــرأة يمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة لبنــاء 
ت ضمن  ف موجــزات أخــرى نــرش الســام كمــا تبــ�ي
ة.37  القصــري الدراســات  مــن  السلســلة  هــذه 
ف ينبغــي  ــ�ي ف الحيويت ــ�ي ف الفئت ــ�ي بالفعــل، إن هات
منحهمــا الفــرص كي تخلقــا ديناميــكات بنــاءة مــن 

ي االأفراد عــن اللجوء إل العنف.
شــأنها ث�ف

ــة احتياجات القطاع   تلبي
ي عملية بناء الســالم

الخــاص �ف

ــاً  ــاص إيجابي ــاع الخ ــهم القط ــل أن يس ــن أج م
ــإن معظــم ورواد  ي اليمــن، ف

ــاء الســام �ف ي بن
�ف

يك ياداف )27.02.2020(. ، وزبارة، فيلرب الخليدي، والجداوي، نيفيرفف )27.04.2020(. وكذلك الجو�في  37

االأعمــال يؤكــدون بــأن االقتصــاد يجــب أن يبقــى 
محّيــداً عــن الحــرب. وهــذا االأمــر بالتأكيــد لــم 
ي الواقــع طيلــة المــدة الســابقة. غري أن 

يحــدث �ف
الحــرب قــد منحــت القطــاع الخــاص دوراً أكــرش 
ي 

أهميــة، حيــث بــرز كمــزّود رئيــسي للخدمــات �ف
ظــل انهيــار القطــاع العــام.

ي 
لقــد بــذل القطــاع الخــاص جهــوداً ملموســة �ف

نســانية للمجتمــع، ســواء مــن  ــة االإ غاث توفــري االإ
خــال توفــري الدعــم المــالي لمنظمــات المجتمع 
ي والمنظمــات غــري الحكوميــة أو بواســطة 

المــد�ف
يــة. غــري أن المنظمــات الدوليــة  جمعياتــه الخري
غاثيــة، كاالأمــم المتحــدة، قــد وفــرت دعمهــا  االإ
ي دون أي اعتبــار لمســاندة االقتصــاد 

نســا�ف االإ
والقطــاع الخــاص. ومــع إقرارهــا بأهميــة الدعم 
ف  ــي�ي ف أساس ــ�ي ــال قضيت ــم إغف ــد ت ي فق

ــا�ف نس االإ
ورة  �ف ول:  االأ تعالجــا؛  أن  ينبغــي  ف  واللتــ�ي
ويــد  ف كات المحليــة المعروفــة برت اســتخدام الــرش
. فبإمــكان المنظمــات  ي

نســا�ف حاجيــات الدعــم االإ
الدولية غري الحكومية اســتخدام القطاع الخاص 
ــات.  ــع المعون ــة إل توزي ــواد، إضاف اء الم ــرش ل
ــن  ــم كاً م ، أن يدع ــالي ــك، بالت ــأن ذل ــن ش وم
القطــاع الخــاص واالقتصــاد معــاً. أمــا القضيــة 
ــن  ــة م ــاالت التنموي ــال المج ــي إغف ــة: فه الثاني
ف والقطــاع  ــ�ي ف الدولي جهــة الســلطات والمانحــ�ي
ف  ي موقــف ممــري

الخــاص. فالقطــاع الخــاص �ف
ي االأمــور التنمويــة كبنــاء 

يؤهلــه للمســاعدة �ف
ــاريع  ــالي للمش ــم الم ــم الدع ــدرات، وتقدي الق
الناشــئة، وتقويــة إعــام مســتقل، وتأســيس 
ملتقيــات للشــباب والمــرأة لتمكينهم مــن تحقيق 
ذواتهم.غــري أن القطــاع الخــاص يتطلب الدعم 
ي والمــالي مــن الكيانــات الدولية مثــل االأمم 

الفــ�ف
هــا. المتحــدة أو غري

ــك  ــال أن هنال ــار ورواد االأعم ــم التج ــر معظ يق
ويــد القطــاع الخــاص بوســائل  ف حاجــة كذلــك لرت
 . التأقلــم مــع البيئــة التجاريــة دائمــة التغــري
ي 

�ف كبــري  بشــكل  محصــور  الخــاص  فالقطــاع 
ــرش  ــد أك ــاد ويعتم ــن االقتص ــة م ــات قليل قطاع
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ي مجــال الصناعــة. هنالــك 
اد حــ�ت �ف عــى االســتري

الخــاص  القطــاع  لــدى  القــدرة  لبنــاء  حاجــة 
ــا  ــدة، مم ــات جدي ي قطاع

ــول �ف ــل الدخ ــن أج م
ــم  ــن ث اد وم ــن الحاجــة إل االســتري ــل م ــد يقل ق
ــل  ــذي يمث ــر ال ــو االأم ــة، وه ــة الصعب إل العمل
ي هــذه الحــرب. عــاوة عــى 

مســألة رئيســية �ف
ذلــك، يجــب تأهيــل وتشــجيع القطــاع الخــاص 
ــل،  ــرص عم ــر ف ــات توف ي قطاع

ــى الخــوض �ف ع
ومنهــا الزراعــة. بإمــكان القطــاع الخــاص كذلــك 
ي تقديــم ســلع وخدمــات 

أن يلعــب دوراً رياديــاً �ف
ــة  ــدة، وأنظم ــل جدي ــر محاصي ــدة، وتطوي جدي
ــل  ــاءات والنق نش ــن االإ ــدة م ــكال جدي ري، وأش
ــي،  ــري المناخ ــع التغ ــم م ــأنه التأقل ــن ش ــا م بم
ي تجنــب �اعات 

وهــو االأمــر الــذي قــد يســاعد �ف
مســتقبلية؛ فــا شــك أن قطاعــاً خاصــاً ومجتمعــاً 
ــري مســتعد للمســتقبل ســيتحوالن إل مشــكلة  غ
ي العقــود القادمــة. إن مــن االأهميــة 

ة �ف خطــري
بمــكان أن يتلقــى التجــار معلومــات حــول كيفيــة 
ــن  ــذا يتضم ة – وه ــري ــة المتغ ــع البيئ ــم م التأقل
التغــري المناخــي – وذلــك كي يتمكنــوا مــن لعــب 
ــن  ــؤدي إل م ــة ت ــاد بطريق ي االقتص

ــاء �ف دور بّن
جهــة إل التخفيــف من أثــر اقتصــاد الحرب، ومن 
جهــة أخــرى إل توفــري فــرص عمــل. فضــا عــن 
الحاجــة لتحليــل وتأهيــل مــن هــذا النــوع، فــإن 
هنــاك حاجــة ماســة، كمــا أســلفنا، إل االســتثمار 
ي مــن أجــل تنميــة القــدرات  ي الرأســمال البــرش

�ف
اليمنيــة بما من شــأنه تحقيــق التطور االقتصادي.

هنالك شــأن آخــر متعلق بالقطــاع الخاص يتمثل 
ي عــدم قدرتــه عــى تشــكيل تكتــات قوية ذات 

�ف
ي صناعــة القــرار. وثمــة تكتــات تشــكلت 

تأثــري �ف
وع إعادة  مؤخــرا مثــل “قيــادات التنميــة” و ”مــرش
يــن ممــن قابلناهــم مــن  االأعمــال“. غــري أن كثري
أجــل هــذا الموجــز قــد أشــاروا إل أن هــذه 
ي 

التكتــات قــد تشــكلت مؤخــرا كمــا أن أثرهــا �ف
إقــرار السياســات عــى أغلــب القطــاع الخــاص 
ضئيــل، وال ســيما تلــك المؤسســات المتوســطة 

ة. ولعــل هنــاك حاجــة لهــذه التكتــات  والصغــري
المجتمــع  أن تنســق وتتعــاون مــع منظمــات 
ــري  ــداث التغي ح ــة الإ ــلطات المحلي ي والس

ــد�ف الم
الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر عــى عــدد أكــرب مــن 

مؤسســات القطــاع الخــاص. 

لتوصيات ا

ســتجابة الحتياجات القطاع الخاص التفصيلية  االإ
 ، ــري ــب المعاي ــه، بأغل ــة إال أن ي االأهمي

ــة �ف أمرغاي
مــكان اتخاذ  يظــل مهمــة صعبــة. ومــع ذلــك فباالإ
تحســن  أي  لتحقيــق  االآن  ملموســة  خطــوات 
وتطويــر للقــدرات لــدى التجــار من أجــل تقديم 

إســهامات إيجابيــة للمجتمــع.

ن القطــاع الخــاص  تأســيس كيــان للتنســيق بــ�ي
ي
ومنظمــات المجتمــع المــد�ن

إن لــدى كل مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات 
ي فــرص للعمــل معــاً لصالــح 

المجتمــع المــد�ف
ي عى 

المجتمــع. تعمــل منظمــات المجتمــع المد�ف
ــاالت  ــن مج ــة ضم ــات المحلي ــتوى المجتمع مس
يــة واالجتماعية  عديــدة من خــال االأنشــطة الخري
ي الزراعــة وتنميــة القــدرات، 

والتعاونيــة؛ خاصــة �ف
ي 

ف �ف ــ�ي ــى الفاعل ــباب. إن ع ــرأة والش ف الم ــ�ي وتمك
ي القطــاع الخــاص الرســمي 

ي و�ف
المجتمــع المــد�ف

ــاً محايــدا وغــري متحــزب يقــوم  أن يؤسســوا كيان
بالتنســيق؛ وذلــك مــن أجــل الحــد مــن الحواجــز 
ي 

ي بينهــم وتنســيق الجهــود بغيــة التدخــل �ف
الــ�ت

أرجــاء البــاد المختلفــة لصالــح القضايــا التنموية 
مثل بناء القدرات، واالســتثمار الزراعي، واالأعمال 
ــري  ــك توف ي ذل

ــا �ف ــرأة )بم ف الم ــ�ي ــة، وتمك ي الخري
فــرص عمــل للنســاء(. وســيكون لهذا الكيــان االأثر 
ــه الوثيــق مــع الســلطات  يطــة تعاون االأقــوى �ش

المحليــة )انظــر النقطــة التاليــة(.
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الخــاص  القطــاع  ن  بــ�ي ربــط  شــبكة  إنشــاء 
والســلطات  ي 

المــد�ن المجمتــع  ومنظمــات 
لمحليــة ا

الخــاص  القطــاع  يضطلــع  بــأن  حاجــة  ثمــة 
ي والســلطات المحلية 

ومنظمــات المجتمــع المد�ف
مــكان إنشــاء عاقة  بأمــر تنســيق جهودهــم. فباالإ
ف االأطــراف الثاثــة مــن  كة بــ�ي ذات فائــدة مشــرت
خــال إيجــاد شــبكة مؤسســية. ومــن االأمثلــة 
مــوت  حرف صنــدوق  ذلــك،  عــى  العمليــة 
ء مــن  ي

لدعــم أصحــاب المشــاريع، الــذي أنــسش
ــل القطــاع الخــاص بالتنســيق مــع منظمــات  قب
ي والســلطات المحليــة، والــذي 

المجتمــع المــد�ف
كــرش مــن  وفــر التدريــب والرأســمال التأســيسي الأ
١٠٠ شــخص مــن رواد المشــاريع واالأعمــال. إن 
ة،  ي المحصلــة االأخــري

مــن شــأن شــبكة كهــذه، �ف
أن تعــزز الحوكمــة المحليــة وأن توفــر الفرصــة 
ي 

للقطــاع الخــاص ولمنظمــات المجتمــع المــد�ف
ي رســم السياســات المحلية 

مــن أجــل المشــاركة �ف
ــع. ــح المجتم ــا يخــدم مصال والممارســات لم

عــداد  تشــجيع الجهــات الفاعلــة الدوليــة لإ
ــات تمكــن للقطــاع الخــاص  اتيجيات وآلي اســ�ت

ــع ــم المجتم ــن دع م

إذا كان ينــاط بالقطــاع الخــاص مهمــة تــرك أثــر 
ــع  ــى المجتم ــري ع ــاد و التأث ــى االقتص ــرب ع أك
ف  باتجــاه بنــاء الســام )خصوصاً عن طريــق تأم�ي
فــرص عمــل وتوفــري الخدمــات(، فإنــه يحتاج إل 
ــر  . لقــد تأث ــدولي ــل المجتمــع ال العــون مــن ِقَب
ي من جراء الوســائل  القطــاع الخــاص بشــكل ســل�ب
واالآليــات المتبعــة مــن المنظمــات الدوليــة غــري 
ــت  ي أوقف

ــ�ت ــة ال ــة والمؤسســات الدولي الحكومي
ــن  ــانية. فم نس ــة االإ ــى االأزم ــرا ع ــا ح جهوده
ضمــن القضايــا التنمويــة المهملــة توفــري الدعــم 
ي والمــالي للقطــاع الخــاص بمــا مــن شــأنه 

الفــ�ف
ف التجــار مــن خــوض مجــاالت جديــدة  تمكــ�ي
كات  ــرش ــل ال ــى تموي ــل ع ــاد أو العم ي االقتص

�ف
ة والمتوســطة. عاوة عى ذلك،  الناشــئة الصغــري
ي 

فقــد يحتــاج القطــاع الخــاص إل الدعــم الفــ�ف

ــة  ــاع الزراع ي قط
ــتثماراته �ف ــيع اس ــالي لتوس والم

ي اليمــن للعمالــة.
الــذي مــا يــزال أكــرب مصــدر �ف

إن توفــري المســاعدات العينية الأغراض إنســانية، 
يســاعد  لــم  النقديــة،  المعونــة  عــن  بــدالً 
ــاعدة  ــال المس ــن خ ــور. فم ــاد المتده االقتص
العينيــة “تنافســت” آليــات االأمــم المتحــدة، 
ضمــن مســاعدات أخــرى، مــع القطــاع الخــاص 
ــواد.  ــري الم ي توف

ــه �ف ــن توظيف ــدالً ع ــىي ب المح
ــى  ض ع ــرت ــه يف ــك، فإن ــن ذل ــض م ــى النقي وع
ــوق  ــة الس ــجع ديموم ــة أن تش ــات الدولي الجه
ــادرة  ــدة الق ــة الوحي ــل االآلي ي تظ

ــ�ت ــة ال المحلي
ــا  ــن. فعندم ــكان اليم ــات س ــة احتياج ــى تلبي ع
تقــدم مســاعدات إنســانية يجــب أن تعطــى 
مــكان، للحــواالت الماليــة بدالً  االأولويــة، قــدر االإ
ي تشــوش آليــات 

عــن المعونــات العينيــة الــ�ت
ورة،  ي �ف

الســوق المحلية. إذا كان التوزيع العي�ف
اء الطلبــات  ي �ش

فالمفــروض أن تعطــى االأوليــة �ف
ف  مــن المصانــع المحليــة والمزوديــن المحليــ�ي
ي العمالــة المحليــة، وهــو مــا ســيكون 

ســهام �ف لاإ
مــن شــأنه التقليــل مــن اســتقطاب الشــباب 
ي االقتتــال، وكذلــك التقليــص مــن 

والــزج بهــم �ف
تكلفــة الحــرب، كمــا يمكــن أن يكــون مــن شــأنه 
ترســيخ االأرضيــة الداعمــة للحوكمــة المحليــة من 
ائب  خــال مدفوعــات القطــاع الخــاص مــن الرف

ــة. ــلطات المحلي ــوات للس والزك

ي الضمانــات البيئيــة ودمــج المســؤولية 
تبــ�ن

ــة ضمــن اهتمامــات أي تعــاون مــع  الجتماعي
ــاص ــاع الخ القط

ي قســم البيئــة أعــاه، فــإن 
كمــا فصلنــا القــول �ف

ف ضمن القطاع  ي الوعي لدى الفاعلــ�ي
ثمــة تدنيــا �ف

الخــاص بمســؤوليات هــذا القطــاع تجــاه البيئــة 
ي 

ــة �ف ــة التجاري ــى البيئ ــاخ ع ــري المن ــار تغ أو آث
ــادة  ي زي

ــة �ف ــب الجهــود المطلوب اليمــن. إل جان
ي 

البحــث حــول هــذه القضيــة المهمــة – الــ�ت
ــن  ــتقرار اليم ــدم اس ــيا لع ــا رئيس ــتكون عام س
ي العقــود القادمــة –، فــإن مــن االأهميــة بمــكان 

�ف
ــة غــري  أن يقــوم المانحــون والمنظمــات الدولي



16 Briefي اليمن
ناء الســـام �ف ي ب

دور القطـــاع الخاص �ف

ــاص –  ــاع الخ ــع القط ــيق م ــة – بالتنس الحكومي
ي الضمانــات البيئية والمســؤولية االجتماعية 

بتبــ�ف
ضمــن برامجهــم. قــد يتضمــن هــذا قواعــد 
ي االتفاقيــات مع القطــاع الخاص يفرض 

وبنــودا �ف
ضافــة إل  ، باالإ بموجبهــا التقيــد ببعــض المعايــري
عقــد ورش عمــل وأنشــطة أخــرى مــن شــأنها أن 
ي مفهــوم 

اً أساســياً �ف ترفــع الوعــي وتحــدث تغيــري
ــن أجــل  القطــاع الخــاص ودوره ومســؤولياته م

ي اليمــن مســتقباً.
إرســاء االســتقرار �ف

ي رأب الصــدع الــذي طال مؤسســات 
المشــاركة �ن

لبلد ا

ــة للنمــو والنهــوض  ــة محاول مــن الواضــح أن أي
تمــزق  قضيــة  معالجــة  تســتوجب  لتنميــة  با
بالبنــك  المؤسســات، خصوصــاً فيمــا يتعلــق 
يطــال  الــذي  الحــالي  التمــزق  إن  المركــزي. 
ــدى  ــة ل ــدم الثق ي ع

ــبب �ف ــد تس ــات ق المؤسس
ــى  ــاص ع ــاع الخ ــدى القط ــة، و ل ــكان عام الس
ــد  ــة ق ــات الممزق ــد. إنَّ المؤسس ــه التحدي وج
ي حالــة جمــود. فثمــة مناطــق 

جعلــت القانــون �ف
وفصائــل مختلفــة تتــول خلــق قوانينهــا الخاصــة 
ــة،  ي المحصل

ــام. و�ف ــون الع ــار القان ــارج إط خ
فــإن المســتفيدين مــن هــذا الوضــع هــم “تجــار 
 ، ف الحروب” والفاعلون االقتصاديون غري الرسمي�ي
ــاص  ــاع الخ ــاب القط ــى حس ــم ع ــا يت ــو م وه
الرســمي. يجــب عــى الجهــات الدوليــة الفاعلــة 
ــم  ــزق أه ــة تم ــادرة لمعالج ــام المب ــذ بزم االأخ
ــاد  ــل إيج ق ــى االأ ــة – أو ع ــة يمني ــة مالي مؤسس
ــات يكــون مــن شــأنها الســماح  اتفــاق حــول آلي
ي حــال تعــرش 

باســتئناف عمــل البنــك المركــزي �ف
ــة.  ي هــذه المرحل

معالجــة انقســام المؤسســة �ف
ولعــل الممثــل الخــاص لاأمــم المتحــدة لليمــن 
ــة،  هــو الشــخص االأنســب لبحــث هــذه القضي
ي هــذا الصــدد طلــب المشــورة 

ويتوجــب عليــه �ف
مــن تكتــات القطــاع الخــاص مثل اتحــاد الغرف 
وع إعــادة  التنميــة ومــرش التجاريــة وقيــادات 

االأعمــال.



 CARPO الكّتابعن عن 
ي العــام 

ق )CARPO( �ف اكــة مــع الــرش تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة بالرش
ــا مــن  ي ألماني

ف �ف ف االألمــان والمقيمــ�ي ــ�ي ــل مجموعــة مــن الباحث 2014 مــن ِقَب
، والعلوم  ق االأوســط واالأد�ف ذوي االختصاصــات ذات الصلــة بدراســات الــرش
اوح عمــل المركــز ضمــن محــور  وبولوجيــا االجتماعيــة. يــرت السياســية، واالأنرش
ي واالأكاديمــي. 

يتجــاور فيــه البحــث العلمــي، مــع االستشــارة، والتبــادل الثقــا�ف
ــع  ــة م اك ــاون والرش ــاريع بالتع ــذ مش ــو تنفي ــز نح ي المرك

ــل �ف ــه العم ويتوج
 . ق االأوســط واالأد�ف ــرش ــدان ال ي بل

ــن المســتفيدين �ف ــة م ــات ذات الصل الجه
ي CARPO بــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن 

يؤمــن الباحثــون �ف
ا مــن خــال صنــع سياســات تتســم  لهــا أن تحقــق مســتقبا مزدهــرا وســلميَّ
اكــة، وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الــذي يســتفيد مــن  بالشــمول والرش
. ومــن  ف ــ�ي ف المعني ــ�ي ــدى الفاعل قــة ل ــات والمــوارد المتاحــة والخاَّ كل االمكان
هنــا، فــإنَّ CARPO يفتــح القنــوات بصــورة دائمــة مــن أجــل النقــل التفاعــىي 
، وأصحــاب المبــادرات واالأعمــال، وصنــاع القــرار. ف ف المواطنــ�ي للمعرفــة بــ�ي

carpo-bonn.org : ي
و�ف الموقع االلكرت

Facebook / Twitter: @CARPObonn

د. طــارق بــركات نائــب العميــد للشــؤون االأكاديميــة 
والدراســات العليــا بكليــة الهندســة بجامعــة صنعــاء. 
ــاالت  ــن مج ــاص ضم ــاع الخ ي القط

ــاركات �ف ــه مش ول
صناعيــة متعــددة.

barakatgroupyemen@gmail.com :للتواصل

ي القانــون التجــاري 
ي أســتاذ مســاعد �ف

د. عــ�ي الجربــا�ف
ي 

بكليــة التجــارة واالقتصــاد بجامعــة عمــران. والجربــا�ف
ي مشــاريع تتعلــق بتطويــر االإصــاح 

ة �ف مــن ذوي الخــرب
، ومكافحــة الفســاد، والحوكمــة. ي

القضــا�أ
yem22@yahoo.com :للتواصل

ي للبحــث 
ي المركــز الوطــ�ف

د. لــوران بونفــوا، باحــث �ف
ي المركــز الفرنــسي لاآثــار 

ي باريــس، و�ف
العلمــي CNRS �ف

ي الوقت الراهن، 
والعلوم االجتماعية )CEFAS(. وهو، �ف

ــة  ــة بجامع ــات العماني ــز الدراس ي مرك
ــر �ف ــث زائ باح

ي مســقط. ولــــبونفوا العديــد مــن 
الســلطان قابــوس �ف

الدراســات والمداخــات عــن اليمــن خاصــة والجزيــرة 
العربيــة بصــورة عامــة.

Laurent.bonnefoy@sciencespo.fr :للتواصل

وع عن المرش
وع، الــذي يتــم تنفيــذه نيابــة عن  يســعى هــذا المــرش
الوكالــة االألمانيــة للتعــاون الــدولي )GIZ( إل تطويــر 
ــة  ــات اليمني ف والمنظم ــ�ي ــات و الباحث ــدرات الباحث ق
ي مجــال البحــث وتقديــم المشــورة بشــأن 

والدوليــة �ف
وع  ــرش ــذا الم ــار ه ي إط

ــن. و�ف ي اليم
ــام �ف ــاء الس بن

تــم تطويــر وكتابــة تقريــر تحــت عنــوان “متطلبــات 
ي اليمــن” وتــول مركــز الدراســات التطبيقيــة 

الســام �ف
التقريــر  نــرش   )CARPO( ق  الــرش مــع  اكــة  بالرش
ضافــة إل خمســة موجــزات سياســة. وقــد كانــت  باالإ
اكــة بحــث يمنية-دوليــة،  هــذه المنشــورات نتــاج �ش
ي 

وتمحــورت موضوعاتهــا حول دور الجهــات الفاعلة �ف
ي اليمــن. تتنــاول الموجــزات الخمســة 

بنــاء الســام �ف
عــام،  ، والنســاء، والشــباب، واالإ ي

ــد�ف ــع الم المجتم
ــد مــن المعلومــات، يرجــى  والقطــاع الخــاص. لمزي

نــت.  ن�ت زيــارة موقعنــا عــى شــبكة الإ
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