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االستجابة اإلنسانية لألزمة
عـلـي العزكـي

مقدمة
أدت الحــرب األهليــة والتدخــل العســكري اإلقليمــي خــال الســنوات الثــاث املاضيــة يف اليمــن الــى ألزمــة
اإلنســانية الحاليــة ،فقــد أعلنــت األمــم املتحــدة اليمــن كأكبــر حالــة طــوارئ إنســانية يف العالــم منــذ كانــون
الثانــي  /ينايــر  .2017ويف نهايــة العــام املاضــي ،قــام مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
(أوتشــا) بإطــاق نشــرة موجــزة حــول أبــرز االحتياجــات اإلنســانية لعــام  ،2018وقــد أفــادت النشــرة بــأن حوالــي
 22.2مليــون يمنــي بحاجــة إلــى شــكل مــن أشــكال الحمايــة أو املســاعدة اإلنســانية ،منهــم  11.3مليــون يف
ماســة .شــمل ذلــك  17.8مليــون يمنــي كانــوا يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،منهــم  8.4مليــون
حاجــة ّ
يعانــون مــن انعــدام أمــن غذائــي شــديد ومــن خطــر املجاعــة .هنــاك نحــو  16مليــون شــخص يفتقــرون إلــى
امليــاه النظيفــة وخدمــات الصــرف الصحــي؛ كان  16.4مليــون شــخص يعانــون مــن صعوبــة يف الحصــول ىلع
الرعايــة الصحيــة أو مــن عــدم توفرهــا ،حيــث تعتبــر نصــف مستشــفيات وعيــادات البلــد خــارج الخدمــة تقريبــا.
وبــدوره أدى نقــص امليــاه النظيفــة ومحدوديــة الرعايــة الصحيــة إلــى زيــادة عــدد الحــاالت املشــتبه بإصابتهــا
بالكوليــرا يف اليمــن إلــى أكثــر مــن مليــون شــخص .وحتــى كانــون األول  /ديســمبر  ،2017تعرضــت أكثــر مــن
 1,800مدرســة للضــرر أو الدمــار ،ممــا أدى إلــى تــرك حوالــي مليونــي طفــل خــارج املــدارس ،األمــر الــذي ضاعفــه
انقطــاع رواتــب ثالثــة أربــاع معلمــي املــدارس الحكوميــة منــذ أكثــر مــن ســنة.
إن األزمــة اإلنســانية يف اليمــن هائلــة ومعقــدة ،وهــي تشــمل مجموعــة واســعة مــن العوامــل املترابطــة
واملتداخلــة .ومــع ذلــك يبــدو واضحــا أنــه رغــم التوســع الكبيــر لعمليــات الجهــات الفاعلــة الدوليــة يف
املجــال اإلنســاني ملعالجــة هــذه األزمــة منــذ عــام  ،2015إال أن القطــاع الخــاص اليمنــي هــو الــذي أنقــذ
الوضــع مــن تدهــور أســوأ بمــا ال يقــاس .فقــد منــع أصحــاب األعمــال اليمنييــن – عبــر تســهيل كل شــيء
مــن الــواردات إلــى النقــل واإلمــداد والتحويــل النقــدي – انــزالق البــاد إلــى املجاعــة الجماعيــة .وقــد قدمــت
شــركات القطــاع الخــاص ىلع نحــو مماثــل إجــراءات إغاثيــة عوضــت عــن انهيــار الدولــة ،والــذي عجلــه تبخــر
اإليــرادات الحكوميــة وتعليــق معظــم نفقــات التشــغيل يف القطــاع العــام ،مثــل رواتــب معظــم موظفــي
الخدمــة املدنيــة يف اليمــن والبالــغ عددهــم  1.2مليــون شــخص.
* 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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دور القطاع الخاص في التخفيف من حدة األزمة اإلنسانية
يعتمــد اليمــن عــادة ىلع الــواردات لتلبيــة مــا يصــل إلــى  90باملئــة مــن احتياجــات ســكانه الغذائيــة .وفقــا
ملجموعــة اللوجســتيات التابعــة لألمــم املتحــدة ،بيــن ينايــر  /كانــون الثانــي ومــارس  /آذار  2017شــكل
االســتيراد التجــاري  96.5باملئــة مــن أكثــر مــن  1.3مليــون طــن متــري مــن األغذيــة التــي دخلــت البــاد؛ يف
حيــن شــكلت الجهــات الفاعلــة اإلنســانية نســبة  3.5باملئــة املتبقيــة .وفيمــا يتعلــق بالوقــود خــال نفــس
الفتــرة ،اســتحوذ املســتوردون التجاريــون ىلع مــا يقــرب مــن  526,000طــن متــري وصــل إلــى اليمــن .وكمــا
يذكــر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف عــام “ :2014تمامــا كمــا ال يمكــن للمســاعدات اإلنســانية تعويــض
غيــاب املؤسســات العامــة ،ال يمكنهــا أيضــا أن تحــل محــل الــواردات التجاريــة وعمــل األســواق املحليــة لتلبيــة
الغالبيــة العظمــى مــن احتياجــات اليمنييــن للبقــاء ىلع قيــد الحيــاة”.
ومــن عالمــات تــآكل الخدمــات الحكوميــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،انخفــاض إنتــاج الكهربــاء يف القطــاع العــام
إلــى مــا يقــرب الصفــر يف معظــم أنحــاء البلــد .واســتجابة لذلــك ،ســهلت األعمــال التجاريــة عمليــة انتقــال
ســريعة وواســعة نحــو الطاقــة الشمســية بالنســبة للكثيــر مــن األســر يف العديــد مــن املناطــق ،مــع توفيــر
الوصــول إلــى املولــدات واملعــدات وقطــع الغيــار الصناعيــة والخبــرات لإلبقــاء ىلع مختلــف شــبكات امليــاه
ومرافــق الرعايــة الصحيــة يف املــدن اليمنيــة الرئيســية ،وخاصــة صنعــاء والحديــدة وتعــز .كمــا ظلــت العديــد
مــن املرافــق الطبيــة الخاصــة مفتوحــة – غالبــا لتقديــم خدماتهــا لألشــخاص غيــر القادريــن ىلع الدفــع – يف
املناطــق التــي شــهدت إغــاق العيــادات العامــة ،هــذا بينمــا ســهلت الشــركات اليمنيــة تدفــق اإلمــدادات
الطبيــة إلــى الصيدليــات واملرافــق العامــة والخاصــة واإلنســانية يف جميــع أنحــاء البــاد.
يف اســتبيان أجــراه برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي يف آب  /أغســطس  2017ضــم  53ممثــل ملؤسســات
القطــاع الخــاص الصغيــرة واملتوســطة والكبيــرة يف اليمــن ،يف جميــع القطاعــات الصناعيــة ،أفيــد أن أربع من
بيــن كل خمــس مــن هــذه املنظمــات تســاعد األشــخاص املتضرريــن مــن النــزاع .كمــا ذكــرت هــذه املؤسســات
أن أهــم أشــكال املســاعدة التــي تقدمهــا تشــمل الخدمــات املاليــة والغذائيــة والصحيــة.
كذلــك أفــاد االســتبيان الــذي أجــراه كاتــب هــذا املوجــز مــع أصحــاب األعمــال اليمنييــن يف تشــرين الثانــي /
نوفمبــر  2017أن جميــع املشــاركين يعتبــرون أنفســهم مســاهمين يف محاولــة التخفيــف مــن حــدة األزمــة
اإلنســانية .1تراوحــت هــذه املحــاوالت بيــن التوزيعــات النقديــة ،وإعــداد ســال األغذيــة وتوزيعهــا ،وصــوالً
إلــى توريــد املســتلزمات الطبيــة للمصابيــن بالكوليــرا .وىلع الرغــم مــن محدوديــة الطلــب يف الســوق ىلع
ســلعهم ،إال أن جميــع أصحــاب األعمــال قالــوا أنهــم احتفظــوا بأغلبيــة القــوى العاملــة – ولــو مــن خــال
اســتراتيجيات تكيــف ســلبية ،كخفــض الرواتــب واالســتحقاقات وأيضــا تقليــل ســاعات العمــل – وذلــك كجــزء
مــن إجمالــي جهودهــم للتخفيــف مــن حــدة األزمــة.
يعتقــد غالبيــة أصحــاب األعمــال أن مشــاركتهم يف أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــي نــوع
مــن مســاهمتهم يف العمــل اإلنســاني؛ وقــد أفــاد أحدهــم بأنــه يملــك مؤسســة خيريــة ،يف حيــن يقــوم
اآلخــرون بتوزيــع الدعــم مــن خــال شــركاتهم .وفيمــا يتعلــق بهــؤالء األخيريــن ،قامــت الشــركات ألغــراض توزيع
املعونــة بتطويــر وحمايــة قواعــد بيانــات للمســتفيدين باســتخدام شــبكات غيــر رســمية مــن أســر وأصدقــاء
وجيــران .وبشــكل عــام يقــدم الدعــم موظفــو الشــركات مــن ذوي الخبــرة يف مجــال اإلغاثــة اإلنســانية .كمــا
ذكــر أصحــاب األعمــال أن أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة للشــركات ســابقة ىلع الصــراع الحالــي ،ومــع ذلــك،
ومنــذ بــدء الصــراع الحالــي ،انخفــض مســتوى أنشــطة املســؤولية االجتماعيــة نســبيا عــن تلــك التــي كانــوا
قــد اعتــادوا ىلع االنخــراط فيهــا.
 11قــام الكاتــب بتوزيــع اســتبيان نوعــي وتلقــى اســتجابات بيــن  22-29نوفمبــر  /تشــرين الثانــي  ،2017كمــا أجــرى عــدة مقابــات شــخصية بيــن  1و 4ينايــر
 /كانــون الثانــي  .2017يملــك خمســة مــن املشــاركين الســبعة شــبكات أعمــال كبيــرة – معرفــة بأنهــا تضــم أكثــر مــن  50موظفــا مــع فــروع يف الخــارج
– تشــارك يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بمــا يف ذلــك الخدمــات املاليــة والتصنيــع والســلع االســتهالكية ســريعة الحركــة والنقــل واإلمــداد والتعليــم.
كمــا كان أحــد املشــاركين يف االســتبيان صاحــب شــركة متوســطة الحجــم – معرفــة بــأن لديهــا مــا بيــن  10و 50موظفــا مــع فــروع يف جميــع أنحــاء
البــاد – تعمــل يف مجــال حلــول الطاقــة وبيــع وصيانــة مولــدات ومعــدات الطاقــة املتجــددة .أمــا املشــارك الســادس يف االســتبيان فهــو صاحــب شــركة
صغيــرة ،يتــراوح عــدد موظفيهــا بيــن أربعــة وتســعة موظفيــن ،ومقرهــا صنعــاء ،ولهــا قنــوات توزيــع يف مــدن يمنيــة أخــرى ،وهــي تعمــل يف مجــال
الرعايــة الصحيــة واملنتجــات الصيدالنيــة .بوجــه عــام ،ســئل أصحــاب األعمــال عــن فهمهــم لألزمــة اإلنســانية الحاليــة ،ودورهــم خــال األزمــة ،وعالقتهــم
بالجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني ،واقتراحاتهــم بشــأن تلــك العالقــة.
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العالقات مع الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية
مــن جهــة أخــرى ،لعبــت الشــركات الخاصــة دورًا أساســيًا يف توزيــع املســاعدات اإلنســانية الدوليــة يف اليمــن،
بمــا يف ذلــك التحويــات النقديــة والســلع املاديــة .فعلــى ســبيل املثــال ،ســجل أحــد مصــارف التمويــل
األصغــر يف اليمــن عــام  2017نحــو  1.5مليــون تحويــل نقــدي بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة نحــو  29.5مليــار ريــال
يمنــي ،وذلــك ملســتفيدين مــن املســاعدات اإلنســانية يف جميــع أنحــاء اليمــن 2.يف مثــال آخــر ،مــن عــام
 ،2015كانــت لــدى الــوكاالت اإلنســانية  63شــاحنة تحمــل إمــدادات اإلغاثــة ،بمــا يف ذلــك الســال الغذائيــة
واألدويــة تقطعــت بهــا الســبل يف صنعــاء بســبب العمليــات القتاليــة .وقــد تدخلــت شــبكات األعمــال يف
القطــاع الخــاص ،ممــا ســهل املفاوضــات بيــن األطــراف املتحاربــة ىلع األرض ،وأدى يف النهايــة إلــى إطــاق
ســراح الشــاحنات ووصــول املســاعدات إلــى أربــع مناطــق محاصــرة يف تعــز وأربــع أخــرى يف عــدن.3
كمــا أشــارت مقابــات أجراهــا الكاتــب مــع أصحــاب أعمــال يمنييــن وعــدد مــن موظفــي الــوكاالت اإلنســانية
الدوليــة إلــى أن الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني تعتمــد ىلع القطــاع الخــاص لتوفيــر خدمــات
سلســلة اإلمــداد ،مثــل النقــل والتخزيــن وخدمــات التخليــص الجمركــي وإعــادة الشــحن .4وبيــن أبريــل  /نيســان
وســبتمبر  /أيلــول  ،2017اعتمــدت معظــم الجهــات الفاعلــة اإلنســانية العاملــة يف جهــود االســتجابة للكوليــرا
ىلع الشــركات اليمنيــة للحصــول ىلع املســتلزمات الطبيــة الالزمــة .5يرجــع ذلــك إلــى تفاقــم األزمــة وعــدم
قــدرة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية ىلع شــراء اإلمــدادات الالزمــة بســرعة مــن خــارج اليمــن.
هــذا وأفــاد أصحــاب األعمــال الذيــن شــملهم اســتبيان هــذه الورقــة أنهــم يــزودون وكاالت األمــم املتحــدة
واملنظمــات الدوليــة واملحليــة بمختلــف الســلع والخدمــات مثــل الســيارات واملولــدات وقطــع الغيــار والصيانــة
وســال األغذيــة والبطانيــات وخدمــات التوزيــع .ويف إحــدى الحــاالت ،ذكــر صاحب شــركة أنه ســاعد يف إنشــاء
واســتمر يف تنســيق عالقــة عمــل بيــن منظمــة دوليــة ومنظمــة محليــة .ومــن األمثلــة األخــرى ىلع ذلــك
قيــام صاحــب شــركة تأميــن طبــي أخــرى باســتخدام شــبكته املحليــة ملســاعدة مــاري ســتوبس إنترناشــونال
ىلع دعــم  1,000مريــض يف صنعــاء يعانــون مــن أمــراض مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم ومشــاكل الكلــى
املزمنــة – وذلــك مــن خــال املنظمــة املحليــة “همنــا اليمــن” .ومــن خــال املنظومــة التــي طورتهــا ،تقــوم
“همنــا اليمــن” بتحديــد املســتفيدين مــن الفئــات الضعيفــة مــن الســكان ،وبنــاء ىلع نصيحــة شــركة التأميــن
الطبــي ،توجههــم إلــى الصيدليــات لتلقــي األدويــة التــي توفرهــا مــاري ســتوبس إنترناشــونال .وحتــى كتابــة
هــذه الســطور ،كانــت األطــراف الثالثــة تخطــط إلطــاق مرحلــة جديــدة مــن املشــروع الســتهداف املزيــد مــن
املرضــى الفقــراء.
فيمــا يتعلــق بعمليــات شــراء الخدمــات ،ذكــر عمــوم أصحــاب األعمــال الذيــن شــملهم االســتبيان أنهــم فــازوا
بعقودهــم مــع الجهــات اإلنســانية الدوليــة الفاعلــة مــن خــال عمليــات املناقصــة؛ إال أن أحدهــم ذكــر أنــه
قــدم الســلع للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة مــن خــال “شــبكته الشــخصية”.

 22مقابلــة أجراهــا الكاتــب مــع مديــر عمليــات بنــك األمــل 4 ،ينايــر  /كانــون الثانــي  .2018الجديــر بالذكــر أن مؤيــدي مصلحــة التمويــل األصغــر يف اليمــن
يقولــون أن مشــاركة الجهــات اإلنســانية يف مؤسســات التمويــل األصغــر يف االســتجابة للمعونــة – مــع أنهــا حاســمة يف تلبيــة احتياجــات النجــاة
املباشــرة للســكان – تشــكل تحديــا غيــر مقصــود لنجــاه هــذه املصلحــة يف املســتقبل .ففــي حيــن غالبيــة عمــاء التمويــل األصغــر – أصحــاب املشــاريع
الصغيــرة – واملجتمعــات املحليــة املحيطــة بهــم بحاجــة إلــى دعــم برامــج املســاعدات اإلنســانية ،إال أن ذلــك يتــم تمريــره مــن خــال بنــوك التمويــل
األصغــر ،حيــث يقــول أصحــاب املصلحــة إن هــذا “املــال الحــر” يقــوم بتحويــل الــدور الــذي تلعبــه هــذه املؤسســات والثقافــة الضروريــة التــي قامــوا
بتأسيســها ضمــن هــذه املصلحــة ىلع مــدى عــدة عقــود .وقــد تــرك العاملــون يف هــذه املصلحــة نمــوذج عملهــم األساســي لتوفيــر منتجــات التمويــل
األصغــر – والتــي يطلــب ســدادها مــن العمــاء – باتجــاه العمــل يف خدمــات التحويــات النقديــة االجتماعيــة ،دون أن يكــون هنــاك تمييــز واضــح بيــن
النموذجيــن بالنســبة للعمــاء .يقــول العاملــون يف التمويــل األصغــر أن ھذا ســيؤثر يف انتعــاش مصلحــة التمويــل األصغــر ىلع املــدى الطويــل ،خاصــة
عندمــا تتوقــف الــجھات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني عــن إجــراء التحويــات مــن خــال مؤسســاتهم.
 33مقابلة مع مسؤول اللوجستيات يف برنامج األغذية العاملي 31 ،ديسمبر  /كانون األول .2017
 44مقابلة مع مسؤول اللوجستيات يف برنامج األغذية العاملي 31 ،ديسمبر  /كانون األول .2017
 55مقابلــة مــع د .عــادل العمــاد ،رئيــس شــركة التأميــن الطبــي املتخصصــة ،والســيد علــي جبــاري ،مستشــار اتحــاد الغــرف التجاريــة ،ديســمبر  /كانــون
األول .2017
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الحاجة إلى تنسيق أفضل
حــدد أصحــاب األعمــال الذيــن شــملتهم الدراســة صعوبــات عديــدة يف التعامــل مــع الجهــات الفاعلــة
اإلنســانية الدوليــة ،وال ســيما فيمــا يتعلــق باالتصــال بــوكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة .تتعلــق
هــذه الصعوبــات يف املقــام األول بعمليــة املناقصــات ومتابعتهــا؛ كانــت الشــكاوى الشــائعة غلبــة الغمــوض
ىلع نقــاط االتصــال باملنظمــات الدوليــة ،وكذلــك معاييــر ومتطلبــات املنظمــات الدوليــة .كمــا أن املشــاورات
مــع القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق باملجتمعــات املحليــة املســتهدفة غائبــة يف معظــم الوقــت ،مــا يعنــي
أن الكثيــر مــن الخبــرات والقــدرات ذات القيمــة املضافــة يف القطــاع الخــاص غيــر مســتثمرة تمــام االســتثمار.
ذكــر أصحــاب األعمــال أيضــا أن بعــض املنظمــات الدوليــة تحصــر تواصلهــا مــع مورديــن تــم اختيارهــم مســبقًا،
ونــادرًا مــا عرضــت ىلع شــركات جديــدة فرصــة التقديــم ىلع املناقصــات .ومــن ثــم تمــت اإلشــارة إلــى
الشــفافية يف عمليــة اختيــار البائعيــن يف املنظمــات الدوليــة كمجــال يتطلــب بعــض التحســين ،وذلــك
لضمــان تعــاون وتنســيق أقــوى بيــن املنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص .كمــا أشــار أصحــاب األعمــال أيضــا
إلــى أن سياســات شــراء الخدمــات والســلع التــي تتبعهــا وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة تســتلزم
أو تشــجع أحيانــا الشــراء املباشــر مــن خــارج اليمــن.
أجمــع أصحــاب األعمــال عمومــا ىلع الحاجــة إلــى آليــة تنســيق بيــن القطــاع الخــاص والجهــات الفاعلــة يف
املجــال اإلنســاني للمســاعدة ىلع تشــجيع الشــراء املحلــي وتســخير الفــرص إلقامــة عالقــة منفعــة متبادلــة.
وقــد أشــارت دراســة اســتقصائية أجراهــا برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي يف آب  /أغســطس  2017إلــى وجــود
بعــض االلتبــاس فيمــا يتعلــق بمــا إذا كانــت آليــة التنســيق موجــودة :فقــد أجــاب  57باملئــة مــن أصحــاب
األعمــال بالنفــي ىلع الســؤال“ :هــل هنــاك منصــة تنســيق مخصــص للمســاعدات اإلنســانية وجهــود اإلنعــاش
يف القطــاع الخــاص يف اليمــن؟” ومــع ذلــك ،قــال جميــع املشــاركين يف الدراســة االســتقصائية لبرنامــج
األمــم املتحــدة اإلنمائــي أنهــم يعتقــدون أن آليــة التنســيق هــذه ضروريــة ،والجميــع ذكــر أنــه سيشــارك يف
املنصــة إن وجــدت.

مدمر
العمل في ظل اقتصاد
ّ
حتــى قبــل انــدالع النــزاع الحالــي ،كان اليمــن مــن بيــن أفقــر البلــدان وأقلهــا تنميــة يف الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا؛ ومنــذ بــدء الصــراع تدهــور الوضــع بشــكل هائــل .وفقــا ملــا ذكرتــه وزارة التخطيــط والتعــاون
الدولــي فــإن الناتــج املحلــي اإلجمالــي للبــاد تقلــص يف عــام  2017بنســبة  14.4باملئــة ،وذلــك بعــد تقلــص
بنســبة  15.3باملئــة عــام  2016و 17.6عــام  ،2015مــا يعنــي تقلصــا اقتصاديــا تراكميــا بمقــدار  40.5باملئــة
منــذ بدايــة  .2015نتيجــة لهــذا االنهيــار االقتصــادي ،تكبــدت عمليــات القطــاع الخــاص خســائر كبيــرة .ويف
املتوســط خفضــت الشــركات التجاريــة ســاعات التشــغيل بمقــدار النصــف ،مــع تســريح مــا نســبته  55باملئــة
مــن مجمــوع القــوى العاملــة .حفــز هــذا التحــول ارتفــاع التكاليــف بســبب انعــدام األمــن ونقــص املدخــات
وانخفــاض الطلــب ىلع الســلع والخدمــات ،مــع تراجــع القــوة الشــرائية العامــة نتيجــة فقــدان ســبل كســب
العيــش ىلع نطــاق واســع وانخفــاض قيمــة العملــة املحليــة .6أدى النقــص العــام يف العملــة األجنبيــة يف
اليمن والتحديات املتعلقة بسيولة العملة املحلية إلى زيادة التحديات والتكاليف أمام املستوردين.7
 66للمزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع ىلع:
Ala Qasem and Brett Scott, Navigating Yemen’s Wartime Food Pipeline, Deeproot Consulting, November 29, 2017, http://www.
deeproot.consulting/single-post/2017/11/29/Navigating-Yemen%E2%80%99s-Wartime-Food-Pipeline; Amal Nasser and Alex J.
Harper, Rapid currency depreciation and the decimation of Yemeni purchasing power, Sana’a Center for Strategic Studies, March
31, 2017, http://sanaacenter.org/publications/analysis/89.
 77للمزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى االطــاع ىلع :منصــور راجــح ،أمــل ناصــر ،فــارع املســلمي“ ،اليمــن بــا بنــك مركــزي :فقــدان أساســيات االســتقرار االقتصــادي
وتســريع املجاعــة” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية 3 ،نوفمبــر  /تشــرين الثانــي http://sanaacenter.org/ar/publications-all/ 2017
.main-publications-ar/59
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ومنــذ بــدء التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية التدخــل يف النــزاع اليمنــي يف آذار  /مــارس  ،2015جــرى
فــرض قيــود شــديدة ىلع الــواردات التــي تدخــل إلــى اليمــن .ذكــر أصحــاب األعمــال الذيــن شــملهم اســتبيان
هــذه الورقــة أن لهــذا الحصــار آثــار تعطيليــة كبيــرة ،وأنــه أدى إلــى زيــادة كبيــرة يف تكاليــف نقــل وتأميــن
الــواردات .ومــن التحديــات الهامــة األخــرى التــي لوحظــت مــا يلــي :زيــادة التعريفــات الجمركيــة بعــد تفريــغ
البضائــع ،وتطويــل إجــراءات إطــاق الشــحنات ،وتراجــع أمــن شــبكات النقــل البــري يف اليمــن ،وتصعيــب
التحويــات املاليــة مــع الشــركاء التجارييــن األجانــب.
ويف  6تشــرين الثانــي  /نوفمبــر  ،2017شــدد التحالــف الســعودي مــن القيــود املفروضــة ىلع الــواردات باتجــاه
اإلغــاق التــام لجميــع املوانــئ ،والــذي انعكــس فــورًا ىلع اليمــن بارتفــاع كبيــر يف أســعار جميــع الســلع
األساســية تقريبــا ونقــص معظمهــا ،وال ســيما الوقــود .ويف الشــهر التالــي ،خفــف التحالــف بعــض القيــود إلــى
حــد مــا ،مــا ســمح باســتئناف الــواردات بشــكل طبيعــي يف مناطــق الجنــوب اليمنــي التــي تســيطر عليهــا
قــوات تابعــة للحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا ،ثــم ســمح التحالــف يف وقــت الحــق بوصــول محــدود
لعاملــي األمــم املتحــدة إلــى مينــاء الحديــدة ومطــار صنعــاء شــماالً حيــث تســيطر قــوات الحوثييــن .كان
التحالــف الســعودي قــد أعلــن يف  20كانــون األول  /ديســمبر املاضــي ســماحه بإعــادة فتــح مينــاء الحديــدة
أمــام الــواردات التجاريــة ملــدة  30يومــا .ويف  18كانــون الثانــي  /ينايــر  2018أعلــن أنــه ســيمدد فتــرة الســماح
ملــدة  30يومــا أخــرى ،كمــا أعلــن هــذا األســبوع اســتمرار فتــح املينــاء .ويف منتصــف كانــون الثانــي  /ينايــر،
ســمح التحالــف أيضــا بإيصــال أربــع رافعــات متحركــة إلــى مينــاء الحديــدة ،وذلــك بهــدف تعزيــز القــدرة ىلع
إفــراغ حمولــة البضائــع عبــر اســتبدال رافعــات كانــت ضربــات التحالــف قــد جعلتهــا غيــر صالحــة للتشــغيل
منــذ يف آب  /أغســطس .2015

النظر قدم ًا
ازداد عــدد العامليــن يف القطــاع الخــاص اليمنــي الذيــن أقامــوا عالقــات تجاريــة مــع الجهــات الفاعلــة
اإلنســانية الدوليــة مــع مــرور الوقــت ،مــع تحــول جهــود اإلغاثــة املضاعفــة إلــى فــرص تجاريــة جديــدة يف
البــاد خلقــت ســوقًا تنافســية .8إال أنــه مــا تــزال هنــاك فــرص واســعة غيــر مســتغلة لــكال الطرفيــن يف إنشــاء
آليــات تعــاون وتنســيق أفضــل.
فبإمــكان الجهــات الفاعلــة يف القطــاع الخــاص – وخاصــة الشــركات العاملــة يف مجــال االســتيراد والتوزيــع
وتجــارة التجزئــة والنقــل ،باإلضافــة إلــى املجموعــات التجاريــة – أن تقــدم الكثيــر مــن القيمة املضافــة للجهات
اإلنســانية الدوليــة ،وال ســيما عبــر تقديــم املشــورة حــول تصميــم وتنفيــذ الدعــم اإلنســاني ،ممــا ســيعزز
بشــكل كبيــر مــن تأثيــر االســتجابة لألزمــة اإلنســانية يف اليمــن .ويمكــن للشــركات اليمنيــة أن تزيــد مــن
كفــاءة ووصــول صناديــق املســاعدات الخارجيــة عــن طريــق الســماح للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني
باالســتفادة مــن شــبكات األعمــال يف القطــاع الخــاص يف جميــع أنحــاء البــاد ،ومــن قدرتهــا ىلع التكيــف
مــع الديناميكيــات املتغيــرة داخــل املجتمعــات املحليــة وتمتعهــا بحريــة التنقــل بيــن األطــراف املتحاربــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــدم الجهــات اإلنســانية الفاعلــة حاليــا عــدة خدمــات للقطــاع الخــاص اليمنــي عبــر
مســاعدة مختلــف الشــركات ىلع مواصلــة العمــل واإلبقــاء ىلع املوظفيــن الحالييــن ،ويف بعــض األحيــان
خلــق فــرص عمــل جديــدة .ويف حــال قامــت الجهــات الفاعلــة اإلنســانية بتوجيــه املزيــد مــن أعمالهــا مــن
خــال القطــاع الخــاص اليمنــي ومواصلــة املشــتريات املحليــة ،فمــن املؤكــد أن يســاعد ذلــك الشــركات
املحليــة ىلع اإلبقــاء ىلع املوظفيــن الحالييــن وخلــق املزيــد مــن فــرص العمــل ،ممــا ســيعزز التشــغيل
املحلــي والقــوة الشــرائية املحليــة ويحفــز دورة طلــب إيجابيــة يف الســوق .كذلــك مــن شــأن املزيــد مــن
أمــوال املســاعدات الخارجيــة التــي تصــل إلــى اليمــن أن توفــر العملــة األجنبيــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا
يف الســوق املحليــة ،ممــا سيســاعد بــدوره ىلع اســتقرار العملــة املحليــة.
 88مقابلة مع مسؤول اللوجستيات يف برنامج األغذية العاملي 31 ،ديسمبر  /كانون األول .2017
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لقــد أيــدت إحــدى وكاالت األمــم املتحــدة الرائــدة يف اليمــن هــذا التعــاون والتنســيق املتزايديــن بيــن الجهــات
اإلنســانية الدوليــة الفاعلــة والقطــاع الخــاص اليمنــي .واســتجابة لطلــب كاتــب هــذه الســطور ،ذكــر مســؤول
اللوجســتيات يف برنامــج األغذيــة العاملــي مــا يلــي:
• •بالنظــر إلــى الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه الشــركات الخاصــة يف البــاد بمرونتهــا وقدرتهــا ىلع التكيــف،
يمكــن للجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني أن تســاعد ىلع تيســير اســتيراد الســلع األساســية
واإلمــدادات مــن القطــاع الخــاص مــن خــال أخذهــا بعيــن االعتبــار يف عمليــة شــراء الخدمــات والســلع
اإلنســانية مــن خــارج البــاد .يمكــن لشــبكات القطــاع الخــاص دعــم الجهــود الراميــة إلــى تجنــب انهيــار
االقتصــاد املحلــي وزيــادة تدهــور الحالــة اإلنســانية يف البــاد.

توصيات
• •ىلع الجهــات اإلنســانية الدوليــة أن تنشــئ منصــة مشــتركة تشــمل القطــاع الخــاص اليمنــي والســلطات
املحليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي لتنســيق االســتجابة اإلنســانية .مــن الضــروري ضمــان الشــفافية
ىلع مســتوى هــذه املنصــة.
• •يتوجــب ىلع الجهــات اإلنســانية الدوليــة تجديــد قوائــم موّرديهــا واملتعاقديــن معهــا ملنــح شــركات
القطــاع الخــاص اليمنــي فرصــا جديــدة.
• •ىلع الجهــات اإلنســانية الدوليــة أن تعتمــد قــدر اإلمــكان ىلع القطــاع الخــاص اليمني يف شــراء الخدمات
واالســتيراد وتوزيــع مــواد االســتجابة اإلنســانية .مــن شــأن ذلــك أن يســاعد املورديــن املحلييــن ىلع
الحصــول ىلع العملــة األجنبيــة.
• •ىلع الجهــات اإلنســانية الدوليــة أن تقــدم مســاعدات نقديــة مباشــرة للمســتفيدين بمــا يمكنهــم
مــن شــراء احتياجاتهــم مــن الســوق املحليــة ،فالقطــاع الخــاص يؤمــن أكثــر مــن  90باملئــة مــن الغــذاء
املســتورد إلــى اليمــن.
• •ىلع الجهــات اإلنســانية الدوليــة أن تضمــن وجــود نظــم ملكافحــة الفســاد يف عمليــات االســتجابة
اإلنســانية.
• •ىلع الجهــات اإلنســانية الدوليــة أن تضمــن قــدرات وكفــاءة ممثلــي القطــاع اليمنــي الخــاص الذيــن
تتفاعــل وتنســق معهــم بهــدف املســاهمة يف االســتجابة اإلنســانية ،وأال تقصــر تنســيقها ىلع الهيئات
الرســمية كاتحــاد الغــرف التجاريــة بــل أن تستكشــف خيــارات أخــرى كنــادي األعمــال اليمنــي وغيــره.
• •ىلع القطــاع الخــاص اليمنــي أن يجــد آليــة لتحســين تمثيلــه يف عمليــات التنســيق مــع املنظمــات
املانحــة و/أو إعــادة بنــاء حوكمــة رشــيدة ضمــن اتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة اليمنيــة.
• •ىلع رجــال األعمــال خــارج اليمــن أن ينشــئوا مجلــس أعمــال يف الخــارج للتنســيق مــع الجهــات اإلنســانية
الدوليــة واملســاهمة يف اســتجابتها اإلنســانية.

عن الكاتب:
علــي العزكــي ،لديــه أكثــر مــن  13عامــا مــن الخبــرة يف مختلــف املجــاالت التنمويــة وتقديــم االستشــارات يف املشــاريع
واملنظمــات ملحليــة والدوليــة يف اليمــن ويعمــل حاليــا مــع الوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــي .عمــل كمديــر عــام
لنــادي األعمــال اليمنــي ،ومديــر ســابق لتطويــر األعمــال يف بنــك األمــل للتمويــل األصغــر .وخبرتــه تتركــز يف مجــاالت
النمــو االقتصــادي ،وتطويــر األعمــال ،والتمويــل األصغــر ،والتقييــم.

6

إعادة تصور االقتصاد اليمني | مارس 2018

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

 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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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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