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وتأمين استقرار الريال
خلفية

مقدمة

أدى النــزاع الحالــي إلــى تعــرض اليمــن لواحدة من أســوأ األزمات اإلنســانية
املعلنــة ىلع مســتوى العالــم حيــث وصــل انعــدام األمــن الغذائــي
إلــى أرقــام قياســية عامليــا بســبب عجــز مالييــن اليمنييــن عــن شــراء
الطعــام املتــاح يف الســوق املحليــة .كمــا ســبب الصــراع الحالــي الكثيــر
مــن االختــاالت التــي ســاهمت يف مفاقمــة األوضــاع الحاليــة ،كاإلنهيــار
اإلقتصــادي العــام والفقــدان الواســع لســبل كســب الــرزق ،باإلضافــة إلــى
إغــاق مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الحركــة التجاريــة والتضييــق ىلع
حركــة الســفن يف مينائــي الحديــدة والصليــف ،وصعوبــات وعوائــق
النقــل الداخلــي التــي ضخمــت تكاليــف املســتوردين .كمــا شــكلت
العوائــق املاليــة ىلع االســتيراد والتجــارة الدوليــة صعوبــات إضافيــة،
حيــث تعانــي البنــوك اليمنيــة مــن صعوبــات كبيــرة يف تحويــل األمــوال
للخــارج بســبب اإلجــراءات املفروضــة ىلع البنــوك اليمنيــة باإلضافــة
لتوقــف ترحيــل وشــحن األوراق النقديــة األجنبيــة إلــى الخــارج بســبب
إغــاق مطــار صنعــاء الدولــي ،يف حيــن قامــت البنــوك األمريكيــة
ومعظــم البنــوك األوروبيــة بإغــاق حســابات البنــوك التجاريــة اليمنيــة
يف الخــارج بســبب فشــل اليمــن يف الوفــاء بالتزاماتــه باملعاييــر الدولية
املتعلقــة بمكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
باإلضافــة إلــى كل ذلــك ،كان لتدهــور قيمــة الريــال مقابــل الــدوالر أثــرًا
شــديدًا يف تــآكل القــوة الشــرائية للمواطنيــن .حيــث قفــز ســعر صــرف
الريــال مقابــل الــدوالر مــن  ٢١٥إلــى  ٥٣٠ريــال للــدوالر الواحــد يف منتصف
ينايــر ( ٢٠١٨قبيــل إعــان الســعودية أنهــا ســتودع مبلــغ  2مليــار دوالر
يف البنــك املركــزي) .لتحليــل أكثــر تفصيــ ً
ا حــول العوامــل الرئيســية
التــي تســببت يف تدهــور الريــال اليمنــي ،يمكــن االطــاع ىلع نشــرة
اليمــن االقتصاديــة الصــادرة عــن مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية:
تجــدد انخفــاض قيمــة العملــة وتبايــن يف السياســة النقديــة بيــن

كجــزء مــن مبــادرة ”إعــادة تصــور
االقتصــاد اليمنــي“ ،اجتمــع أكثــر مــن
 ٢٠مشــاركا مــن أبــرز القيــادات التنمويــة
واالقتصاديــة اليمنيــة يف املنتــدى
الثانــي لقيــادات التنميــة يف الفتــرة
بيــن  14و 16ينايــر /كانــون الثانــي
 2018يف العاصمــة األردنيــة عمــان.
وقــد احتلــت قضيــة تدهــور قيمــة
الريــال اليمنــي املرتبــة األولــى بيــن
املواضيــع املطروحــة للنقــاش ،ومــا
أعقــب ذلــك مــن تفاقــم شــديد لألزمــة
اإلنســانية ،والحاجــة إلــى إعــادة تمكيــن
البنــك املركــزي اليمنــي بصفتــه الجهة
املســؤولة عــن الحفــاظ ىلع قيمــة
الريــال واالقتصــاد عمومــا .هــذه الورقــة
هــي حصيلــة تلــك النقاشــات ،وتؤكــد
التوصيــات الــواردة فيهــا بمجموعهــا
ىلع ضــرورة عمــل البنــك املركــزي
اليمنــي بطريقــة أكثــر كفــاءة و فاعليــة
– بحيــث تعمــل جميــع فــروع البنــك
بشــكل تكاملــي بمــا يجعــل البنــك
قــادر ىلع صياغــة وتنفيــذ السياســات
النقديــة لعمــوم اليمــن .كمــا تضــم
هــذه الورقــة مدخــات إضافيــة مــن
قيــادات التنميــة أضيفــت بعــد إعــان
الســعودية يف  17ينايــر  /كانــون
الثانــي أنهــا ســتودع مبلغ  ٢مليــار دوالر
يف البنــك املركــزي اليمنــي.

صنعــاء وعــدن.

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

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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توصيات للبنك املركزي اليمني
• •ىلع البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن ممارســة مســؤولياته وصالحياتــه القانونيــة كاملــة وفقــا للقانــون
رقــم  14لســنة  2000وتعديالتــه عــام  1.2003يشــمل ذلــك إدارة جميــع الحســابات الحكوميــة بالعملــة
األجنبيــة يف اليمــن.
• •إدارة طباعــة وإصــدار العملــة املحليــة بمــا يضمــن التــوازن األمثــل بيــن تخفيــف أزمــة الســيولة النقديــة
والحفــاظ ىلع قيمــة الريــال اليمنــي مــن الهبــوط .يجــب أن يكــون املقيــاس يف هــذه املعادلــة هــو
الحفــاظ ىلع القــوة الشــرائية للفــرد باملقارنــة مــع الســلع األساســية ،والتــي يتوجــب ىلع البنــك املركزي
الســعي لرفعهــا بأقصــى قــدر ممكــن.
• •إنشــاء آليــة تنســيق مــع البنــوك اليمنيــة والصرافيــن والجهــات الفاعلــة الكبيــرة يف القطــاع الخــاص
فيمــا يتعلــق بالحفــاظ ىلع اســتقرار قيمــة العملــة املحليــة .تتعلــق الحاجــة الفوريــة لهــذا التنســيق
بتعظيــم االســتفادة مــن أيــة تدخــات للبنــك املركــزي اليمنــي مســتخدما الوديعــة التــي أعلنــت عنهــا
اململكــة العربيــة الســعودية مؤخــرًا؛ كمــا ينبغــي أن يكــون هــدف التنســيق بيــن البنــك املركــزي والبنــوك
والصرافيــن والجهــات الفاعلــة يف القطــاع الخــاص هــو تقويــة تأثيــر الوديعــة الجديــدة ىلع االســتقرار
االقتصــادي وزيــادة قــدرات البنــك املركــزي ىلع تســهيل اســتيراد الســلع األساســية ،ويف الوقــت نفســه
تقليــل معــدل إنفــاق البنــك املركــزي مــن هــذه االحتياطيــات.
• •تفعيــل السياســات النقديــة واإلجــراءات القانونيــة وآليــات التنســيق مــع البنــوك اليمنيــة وكبــرى الجهــات
الفاعلــة يف القطــاع الخــاص للحــد مــن املضاربــة والتالعــب بســعر العملــة .واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة
الرادعــة ضــد املتالعبيــن واملضاربيــن يف أســعار الصــرف ،بمــا يف ذلــك إغالق النشــاط وســحب التراخيص
عــن أي متالعبيــن بأســعار صــرف العملــة.
• •البــدء بتزويــد البنــوك التجاريــة بالفوائــد املســتحقة ىلع أذون الخزانــة مــن أجــل تعزيــز ســيولة القطــاع
املصــريف وتشــجيع البنــوك ىلع دفــع الفوائــد ىلع ودائــع العمــاء .وبالنظــر للنســبة الكبيــرة مــن أصول
البنــوك اليمنيــة املســتثمرة يف أذون الخزانــة ،ســتضخ الفائــدة املدفوعــة ســيولة كبيــرة يف القطــاع
املصــريف ،وبالتالــي ســتتمكن البنــوك مــن اســتعادة ثقــة عمالئهــا.
• •ىلع قيــادة البنــك املركــزي االنتقــال بشــكل دائــم إلــى اليمــن .مــع أن الظــروف الراهنــة يف اليمــن تمثــل
بيئــة عمــل صعبــة ،إال أن القيــام بمهــام قيــادة البنــك املركــزي مــن خــارج اليمــن – كمــا هــو الحــال مــع
القيــادات الحاليــة املقيمــة بيــن عمــان والريــاض – غيــر فعــال إطالقــا حيــث ال يمكــن أن يعمــل أي بنــك
مركــزي بشــكل صحيــح دون أن تتواجــد قيادتــه يف موقــع العمــل.
• •لتعزيــز الشــفافية ،ىلع البنــك املركــزي اليمنــي إعــداد تقاريــر شــهرية وفصليــة وســنوية ومشــاركتها
مــع املعنييــن املحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن ،وتشــتمل ىلع ميزانيــات البنــوك العاملــة يف اليمــن
والبيانــات التــي تحــدد مســتوى الســيولة يف الســوق املحليــة.
• •إعادة تفعيل وحدة جمع املعلومات املالية.
— —ىلع الرغــم مــن أن املقــر الجديــد لوحــدة جمــع املعلومــات املاليــة ســيكون يف عــدن ،إال أن
عليهــا البحــث عــن ســبل لتنفيــذ مهامهــا يف جميــع أنحــاء اليمــن ،بمــا يف ذلــك يف صنعــاء،
بهــدف زيــادة الكفــاءة.
— —ىلع الوحــدة أن تســتأنف اجتماعاتهــا الدوريــة وتنســيقها مــع فريــق العمــل املالــي ملنطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وغيــره مــن املنظمــات ،لضمــان امتثــال عمليــات وممارســات
البنــوك اليمنيــة للمعاييــر الدوليــة.
— —اضطــرت الكثيــر مــن البنــوك االجنبيــة يف الخــارج إلــى إغــاق حســابات البنــوك اليمنيــة نتيجــة
الرتفــاع مخاطــر االمتثــال ىلع البنــوك اليمنيــة .مــن شــأن إعــادة تفعيــل وحــدة جمــع املعلومــات
املاليــة أن تشــكل خطــوة إيجابيــة نحــو الحــد مــن مخاطــر االمتثــال والســماح للبنــوك اليمنيــة
بإعــادة فتــح حســاباتها مــع البنــوك االجنبيــة يف الخــارج.
 11ملزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر :البنــك املركــزي اليمنــي“ ،القانــون رقــم  14لســنة 2000م بشــأن البنــك املركــزي اليمنــي” ،متــاح ىلعhttp://www.centr� :
( albank.gov.ye/App_Upload/law14.pdfتــم الوصــول للملــف تاريــخ  ٣فبرايــر .)٢٠١٨
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توصيات للحكومة اليمنية
• •ىلع الحكومــة إيــداع كافــة حســاباتها بالعمــات األجنبيــة يف البنــك املركــزي اليمنــي ،وفقــا للقانــون
اليمنــي( .لــدى الحكومــة اليمنيــة حاليــا حســاب لــدى البنــك األھلــي الســعودي حيــث تــم إيــداع إيــرادات
الصــادرات النفطيــة إليــه حتــى نهايــة ٢٠١٧م).
• •تحســين آليــات تحصيــل اإليــرادات الحكوميــة –املتعلقــة بالضرائــب والرســوم الجمركيــة وعائــدات النفــط
والغــاز– والتأكــد مــن إيــداع هــذه األمــوال يف الحســابات التــي تحتفــظ بهــا الحكومــة لــدى البنــك املركــزي
اليمنــي .وينبغــي أيضــا النظــر يف التدابيــر الفعالــة ملكافحــة الفســاد كأحــد أهــم وســائل رفــع اإليــرادات
الحكومية.
• •إعــداد التقاريــر االقتصاديــة الشــهرية والربــع ســنوية والســنوية الخاصــة ومشــاركتها مــع أصحــاب املصلحة
املحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن لتعزيــز الشــفافية .ينبغــي أن يتضمــن ذلــك تحديــدًا بيانــات تتعلــق
باإليــرادات والنفقــات الحكوميــة .وينبغــي أيضــا عــرض املوازنــة ىلع البرملــان للمصادقــة عليهــا بمجــرد
أن يســتأنف البرملــان جلســات انعقــاده.
• •عدم تغطية النفقات الحكومية من خالل وسائل تضخمية ،كطباعة العملة املحلية.
• •إلغــاء التعليمــات الســابقة التــي نصــت ىلع تحصيــل إيــرادات الدولــة نقــدًا ،والتــي أدت إلــى ســحب
الســيولة النقديــة إلــى خــارج القطــاع املصــريف ،كمــا يــؤدي اســتخدام النقــد يف تحصيــل إيــرادات الدولــة
أيضــا إلــى ارتفــاع مســتويات الفســاد الحكومــي ويزيــد مــن مخاطــر فقدانهــا ،نظــرًا النعــدام األمــن إلــى
حــد كبيــر .بــدالً مــن ذلــك ،ينبغــي تشــجيع اســتخدام الشــيكات يف تحصيــل إيــرادات الدولــة.
• •إعــادة تفعيــل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتــي توقــف عملهــا منــذ
بدايــة الحــرب .إعــادة تفعيــل هــذه اللجنــة ستشــكل خطــوة إيجابيــة نحــو الحــد مــن مخاطــر االمتثــال.
• •تشــكيل فريــق استشــاري ملســاعدة الحكومــة يف السياســات املاليــة واالقتصاديــة بالتنســيق مــع البنــك
املركــزي.
— —ينبغــي أن يتألــف الفريــق االستشــاري مــن ممثليــن عــن مؤسســات الدولــة واقتصادييــن بارزيــن
وممثليــن عــن جميــع القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية.
— —ويمكــن أن يعمــل هــذا الفريــق أيضــا كمجلــس استشــاري للشــؤون االجتماعيــة واالقتصاديــة
للحكومــة اليمنيــة ،وكذلــك للشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن.
• •بالنظــر إلــى أهميــة إيــرادات املــوارد الطبيعيــة بالنســبة للناتــج املحلــي اإلجمالــي اليمنــي والنفقــات
الحكوميــة ،ىلع الحكومــة اليمنيــة الســعي لزيــادة إنتــاج وتصديــر النفــط والغــاز وصــوالً إلــى مســتويات
مــا قبــل الحــرب.
• •التباحــث بشــكل عاجــل مــع اململكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل إلغــاء أو تأجيــل أو ىلع األقــل تخفيض
الرســوم التــي فرضــت ىلع اليمنييــن املغتربيــن يف الســعودية ،أو إيجــاد اَليــة لتعويضهــم مقابــل إبــراز
ســند تســديد الرســوم ،ممــا يســمح للمغتربيــن اليمنييــن بإرســال املزيــد مــن التحويــات إلــى اليمــن.
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توصيـات للـدول األعضـاء يف التحالـف العربـي بقيـادة السـعودية وللمجتمـع
الدولـي
• •إيــداع ودائــع إضافيــة مــن قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي لدعــم البنــك املركــزي يف اســتقرار الريــال
وتســهيل اســتيراد الســلع األساســية واســتئناف تقديــم الخدمــات العامــة األساســية.
• •مســاعدة البنــوك اليمنيــة يف الحصــول ىلع تســهيالت تمويليــة للمســتوردين اليمنييــن بمــا يمكنهــم
مــن شــراء الســلع األساســية مــن الخــارج.
— —الســماح باســتئناف الرحــات الجويــة لنقــل األوراق النقديــة مــن العمــات االجنبيــة بمــا يمكــن
البنــوك اليمنيــة مــن ترحيــل فوائــض النقــد مــن العمــات االجنبيــة وتغذيــة حســاباتها يف
البنــوك الخارجيــة.
— —التســريع يف إنشــاء وتفعيــل اَليــة تمويــل التجــارة الســتيراد الغــذاء والتــي كان البنــك الدولــي قــد
أعلــن عنهــا يف أبريــل ٢٠١٧م.
• •تقديم الدعم الفني واملساعدة يف بناء قدرات البنك املركزي حتى يتمكن من ممارسة مهامه.
— —ينبغــي أن يشــمل بنــاء القــدرات الدعــم الفنــي ،والتدريــب ،والدعــم بالخبــراء واملستشــارين
للمســاعدة يف تحســين العمليــات واألنظمــة الداخليــة للبنــك .ىلع ســبيل املثــال ،مــن شــأن
تركيــب واســتخدام أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات الحديثــة أن يســاعد البنــك املركــزي ىلع إدارة
املوازنــة العامــة للدولــة والتعامــات الدوليــة وغيرهــا مــن وظائــف البنــك املركــزي.
• •ىلع دول التحالــف التــي تراقــب وتنظــم دخــول الســفن إلــى موانــئ البحــر األحمــر اليمنيــة عــدم منــح
تصاريــح اســتيراد النفــط مــا لــم يقــدم املســتورد جميــع الوثائــق الالزمــة املتعلقــة بآليــة دفــع قيمــة
الشــحنة (ىلع ســبيل املثــال ،االعتمــاد املســتندي والنقــل التجــاري ومــا إلــى ذلــك).
— —مــن شــأن هــذا اإلجــراء أن يحقــق هدفيــن مهميــن :املســاهمة يف الســيطرة ىلع ســوق صرافــة
العمــات األجنبيــة يف اليمــن ،واملســاهمة يف الحــد مــن شــحنات النفــط الغيــر مشــروعة.
• •ىلع املجتمــع الدولــي تكثيــف ضغوطــه ىلع ســلطات الحوثييــن يف صنعاء لوقــف التدخالت السياســية
يف عمــل القطــاع البنكي.
— —ىلع ســبيل املثــال ،أمــر الحوثيــون يف صنعــاء مؤخــرًا بتجميــد أكثــر مــن  1,200مــن الحســابات
البنكيــة التابعــة ألفــراد ومؤسســات .هــذه الخطــوات تــؤدي إلــى نــزع الثقــة بالقطــاع البنكــي
وتشــجع خــروج النقــد مــن النظــام البنكــي.

 مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات الــواردة يف هــذهالوثيقــة تعكــس حص ـرًا اآلراء الشــخصية للمشــاركين يف منتــدى قيــادات التنميــة ،وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات
االســتراتيجية أو شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق ( )CARPOأو أي أشــخاص أو منظمــات
أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن املشــاركين .كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف االتحــاد
األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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قيادات التنمية:
د .إسماعيل الجند

رئيس هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية السابق

د .أسمهان العلس

أستاذ مساعد يف التاريخ يف جامعة عدن

د .أفراح عبد العزيز الزوبة

النائب األول لألمين العام ملؤتمر الحوار الوطني

م .بدر محمد باسلمة

وزير النقل السابق

د .جالل إبراهيم فقيرة

أستاذ يف جامعة صنعاء

جميلة علي رجاء

مديرة شركة استشارة اليمن ،عضو فريق اإلصالحات االقتصادية

جيهان نواف عبد الغفار

خبير تنمية دولية

م .خالد عبد الواحد نعمان

رجل أعمال ،رئيس املجلس األهلي يف عدن ،عضو فريق اإلصالح االقتصادي

م .رشيد الكاف

وزير النفط واملعادن السابق

د .سعاد عثمان يافعي

أكاديمية وعميدة سابقة لكلية العلوم اإلدارية بجامعة عدن ،دكتوراه يف االقتصاد
الزراعي

د .سعد الدين بن طالب

وزير التجارة والصناعة السابق ،عضو سابق يف البرملان ،وعضو سابق يف الهيئة الوطنية
العليا ملكافحة الفساد

عثمان الحدي

خبير تنمية اقتصادية وموارد بشرية

علي محمد الحبشي

رجل اعمال

م .عمار ناصر العولقي

وكيل وزارة املياه والبيئة

عمر العاقل

مستشار اقتصادي

ماجد املذحجي

عضو سابق يف لجنة التحضير الفني ملؤتمر الحوار الوطني

مازن محمود أمان

مدير تطوير األعمال يف مجموعة هائل سعيد أنعم

محمد عقيل شهاب

رجل أعمال

د .محمد منصور زمام

وزير املالية السابق ورئيس هيئة الجمارك السابق

نبيل الفقيه

الرئيس السابق لشركة كمران للصناعة واالستثمار ووزير السياحة السابق

نبيل شمسان

وزير الخدمة املدنية السابق

د .نجاة جمعان

أستاذ دكتور يف الشؤون املالية بجامعة صنعاء ،سيدة أعمال وعضو مؤتمر الحوار
الوطني ،ورئيسة قطاع سيدات األعمال يف غرفة التجارة اليمنية
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس ،2017
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة
للبـــاد خـــال فتـــرة الحـــرب ،وإلـــى التحضيـــر لفتـــرة
م ــا بع ــد انته ــاء الح ــرب .يه ــدف املش ــروع إل ــى بن ــاء
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة
ّ
املطلعـــة وتعزيـــز
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة
حضوره ــا يف الخط ــاب الع ــام ،باإلضاف ــة إل ــى التأثي ــر
اإليجاب ــي يف خط ــط التنمي ــة املحلي ــة واإلقليمي ــة
والدوليـــة.
يتألف املشروع من أربعة مكونات:
 )1منتدي ــات قي ــادات التنمي ــة ،والت ــي تجم ــع خب ــراء
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ،والتـــي ســـتحدد
القضايـــا الرئيســـية للتدخـــل وتقتـــرح توصيـــات
ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.

 )2الخليـــة البحثيـــة ،والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا
وتوصيـــات املنتديـــات ســـتبحث يف أفضـــل
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم
ملبـــادرة «إعـــادة التصـــور لالقتصـــاد اليمنـــي».
 )3ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة
ىلع املســـتوى املحلـــي ،بمـــا يف ذلـــك القطـــاع
الخ ــاص والش ــباب ومنظم ــات املجتم ــع املدن ــي،
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعالميـــة تتـــم عبـــر كل
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي ،وذلـــك
بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي األوســـع.
 )4وأخيـــرًا ســـيتم إشـــراك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة
وإط ــاع األط ــراف املعني ــة ىلع نتائ ــج املش ــروع،
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة
قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:
مركز سياسـات وأبحاث مستقل ،يعمل
ىلع تقديـم مقاربـات جديـدة لفهـم
الواقـع اليمنـي واإلقليـم املحيط عبر
وضـع رؤى متوازنـة ،ودراسـات عميقة
وتحليـل مـن ِقبل خبـرات محليـة .تم
تأسـيس مركز صنعاء يف العـام ،٢٠١٤
ويعمـل ىلع تنفيـذ أبحـاث وتقديـم
استشـارات يف املجـاالت السياسـية
واالقتصاديـة واالجتماعيـة واملدنيـة
والتنمويـة ،باإلضافـة إلـى تقديـم
نصائـح فنيـة وتحليليـة حـول أهـم
القضايـا املحلية واإلقليميـة والدولية.
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 حده ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيoalrawhani@sanaacenter.org :
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