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أهمية رفع فاعلية االستجابة
اإلنسانية في اليمن
خلفية
أفــاد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
يف تقريــر االحتياجــات اإلنســانية لليمــن لعــام  ٢٠١٨أن ٢٢.٢
مليــون شــخص – أي  ٨٠يف املائــة مــن الســكان –بحاجــة إلــى
املســاعدة اإلنســانية أو الحمايــة يف نهايــة عــام  ،٢٠١٧منهــم
 ١١.٣مليــون يف حاجــة ماســة .وأن هنــاك  ١٧.٨مليــون شــخص
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،منهــم  ٨.٤مليــون
شــخص “معرضــون لخطــر املجاعــة”.
وقــد شــملت االســتجابة اإلنســانية يف العــام املاضــي
ثمــان وكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة و ٣٦منظمــة دوليــة
غيــر حكوميــة و ١٤٧منظمــة محليــة غيــر حكوميــة .وكانــت
التحديــات التــي تواجــه هــذه الجهــات الفاعلــة يف املجــال
اإلنســاني عميقــة ،وأهمهــا الحجــم الكبيــر لألزمــة واتســاع
الشــريحة الســكانية املتأثــرة بهــا باســتمرار ،حيــث يشــهد
اليمــن حاليــا أكبــر حالــة طــوارئ إنســانية يف العالــم ،ويشــكل
حجمهــا ونطاقهــا تحديــا هائــ ً
ا لقــدرة الجهــات الفاعلــة
اإلنســانية ىلع إيصــال املعونــات لجميــع املحتاجيــن ،ىلع
مســتوى االحتياجــات والنطــاق الجغــرايف الــذي تتواجــد
ضمنــه املنظمــات العاملــة يف االســتجابة اإلنســانية وقدرتها
ىلع توســيع تغطيتهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تواجــه الجهــات الفاعلــة يف املجــال
اإلنســاني قيــودا شــديدة تعقــد العمــل يف الظــروف الحاليــة
لليمــن وتعيــق الوصــول إلــى املحتاجيــن .وقــد اعتبــر
الفاعلــون اإلنســانيون أن التحديــات البــارزة التــي تواجههــم
تتمثــل باآلتــي:

المقدمة
تــم اجتمــاع أكثــر مــن  ٢٠مشــاركا ومشــاركة مــن
أبــرز القيــادات التنمويــة واالقتصاديــة يف اليمــن
ملناقشــة أهــم التحديــات التــي تواجــه البــاد يف
منتــدى قيــادات التنميــة الثانــي الــذي عقــد مؤخــرًا
ضمــن مبــادرة “إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن” .كانــت
الحاجــة إلــى زيــادة تغطيــة وكفــاءة التدخــات
التــي تقــوم بهــا املنظمــات اإلنســانية الدوليــة
ووكاالت األمــم املتحــدة للتصــدي لألزمــة اإلنســانية
يف اليمــن مــن أبــرز املواضيــع املطروحــة يف
املنتــدى.
حــول هــذه القضيــة اختــار رواد املنتــدى خــال
املناقشــات القضايــا الرئيســية التاليــة كمحــاور
يجــب العمــل عليهــا:
 الحاجــة إلــى قيــام الجهــات الفاعلــة اإلنســانيةالدوليــة بزيــادة التنســيق مــع الســلطات املحليــة
والجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي
والقطــاع الخــاص اليمنــي.
 أهميــة دور الالمركزيــة يف االســتجابة اإلنســانية،والفوائــد العديــدة املتمثلــة يف إعطــاء األولويــة
للتحويــات النقديــة للمســتفيدين بــدال عــن
توفيــر املــواد الغذائيــة بشــكل مباشــر.
 أهميــة إيــاء األولويــة لتقديــم املســاعدة إلــىأشــد الســكان فقــرًا ،وال ســيما النازحيــن داخليــا.
وتوصلــت قيــادات التنميــة الــى جملــة مــن
التوصيــات املختلفــة للجهــات الفاعلــة االنســانية
الدوليــة والحكومــة اليمنيــة وســلطات االمــر الواقــع
يف مختلــف مناطــق الجمهوريــة وكذلــك الــدول
األعضــاء يف التحالــف العربــي واملجتمــع الدولــي،
كمــا ســيرد هنــا الحقــا.

* 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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• •اإلجــراءات الرســمية البيروقراطيــة التــي تؤخــر وصــول املســاعدات إلــى املحتاجيــن ،وكذلــك تأخــر الحصول
ىلع املوافقــة الســتيراد املــواد الغذائيــة والطبيــة ومشــتقات الوقــود املســتثناة مــن الحصــار الــذي
يفرضــة التحالــف العربــي ىلع مينــاء الحديــدة ،باإلضافــة الــى تأخــر إجــراءات تأشــيرات دخــول العامليــن
يف املجــال االنســاني إلــى املناطــق الشــمالية والجنوبيــة مــن اليمــن ،واالنتظــار الطويــل للحصــول
ىلع تلــك التأشــيرات ،والقيــود املشــددة عليهــا ومتطلبــات الحصــول ىلع تصاريــح ســفر يف املناطــق
الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن ،وغيــر ذلــك.
• •الدمــار املنتشــر وضعــف البنيــة التحتيــة أو غيابهــا مثــل  -الطــرق والجســور وشــبكات االتصــاالت الســلكية
والالســلكية ومخــازن تخزيــن الغــذاء -وغيــر ذلــك.
• •التحديــات األمنيــة واملتمثلــة بنقــاط التفتيــش ،والجماعــات املســلحة ،وتحويــل مســارات قوافــل
املســاعدات بــل واختطافهــا أحيانــا ،يف ظــل اســتمرار املعــارك البريــة ،والضربــات الجويــة ،وغيرهــا.
• •التحديــات املاليــة املتمثلــة بأزمــة الســيولة الواســعة النطــاق ،وتقلــب أســعار صــرف العملــة املحليــة أمــا
العمــات األجنبيــة ،والتقلبــات الســريعة يف اســعار الســلع والخدمــات الناتجــة عنــه.
لقــد أثــرت هــذه العوامــل بشــكل كبيــر يف قدرة الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني ىلع إتمــام العمليات
اإلنســانية وتقييــم االحتياجــات ورصــد النتائــج وجمــع البيانــات األخــرى الضروريــة لوضــع برامــج تدخــل قائمــة
ىلع األدلــة يف الوقــت املناســب .وكثيــرًا مــا دفعــت حساســية األطــراف املتحاربــة حيــال هــذا النــوع مــن
جمــع البيانــات إلــى منــع األنشــطة املتعلقــة بجمــع البيانــات الخاصــة بالخدمــات اإلنســانية بالقــوة ،وخاصــة
يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.
ويف الوقــت نفســه فــإن الفــرق الوطنيــة اإلنســانية وفــرق الشــبكات اإلنســانية تعمــل بشــكل جيــد وترتبــط
مــع بعضهــا بآليــات تنســيق جيــدة ،وتــؤدي دورا فاعــا ملســاعدة الجهــات الدوليــة اإلنســانية وتســهيل
عملهــا .وىلع الجانــب اآلخــر فــإن التنســيق مــع القطــاع الخــاص اليمنــي وغيــره مــن الفاعلييــن املحلييــن
مــازال محــدودا .ممــا يــؤدي إلــى ظهــور فجــوة متأصلــة بيــن العــرض والطلــب فيمــا يتعلــق بتوفير املســاعدات
داخــل البلــد .وقــد نتــج عــن هــذا القصــور محدوديــة نشــاط الجهــات اإلنســانية الفاعلــة يف تخزيــن األغديــة
واملســاعدات يف مواقــع آمنــة يف جميــع أنحــاء البــاد.
ويعانــي اليمــن مــن نقــص ملحــوظ يف االســتجابة اإلنســانية مــن املجتمــع الدولــي .ولــم ينتــج عــن النــداءات
اإلنســانية الصــادرة عــن األمــم املتحــدة ســوى اســتالم  % ٥٥مــن األمــوال املطلوبــة لعــام  ١.٦( ٢٠١٥مليــار دوالر)
ثــم اســتالم  %٦٣يف لعــام  ١.٦٣( ٢٠١٦مليــار دوالر) و %٧٣لعــام  ٢.٣( ٢٠١٧مليــار دوالر) ،كمــا تــم تمويــل  ٪ ٧٠مــن
املبلــغ الــذي اســتهدفه النــداء اإلنســاني الصــادر عــن األمــم املتحــدة مطلــع ابريــل الجــاري (.)٢٠١٨
توصلت قيادات التنمية إلى توصيات متعددة لتجاوز هذه الصعوبات واملعوقات.

توصيات للجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية:
• •توســيع مفهــوم “االســتجابة اإلنســانية” لتشــمل جهــود اإلنعــاش االقتصــادي ،بحيــث تتوســع الجهــود
اإلنســانية الطارئــة التــي تجــري حاليــا يف اليمــن وتســاعد ىلع إرســاء األســس الالزمــة إلعــادة تأهيــل
الخدمــات األساســية املقدمــة محليــا ىلع املــدى القريــب ،األمــر الــذي سيســاعد أيضــا ىلع تحقيــق
االســتقرار الوطنــي ىلع املــدى الطويــل وتجنــب رســوخ تقليــد االعتمــاد ىلع املســاعدات الخارجيــة
لليمــن .ويمكــن اختصــار هــذه النقطــة وآليــات تجاوزهــا بكونهــا تتطلــب االنتقــال بآليــات عمــل الخدمــات
اإلنســانية مــن وظيفــة املعيــل إلــى نقــل املحتاجيــن إلــى وضــع أفضــل وخلــق فــرص معيشــية أفضــل
لهــم.
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• • تقويــة الجهــود الداخليــة الراميــة إلــى التنســيق مــع الســلطات املحليــة والجهــات الفاعلــة يف املجتمــع
املدنــي والقطــاع الخــاص اليمنــي مــن خــال التخطيــط التشــاركي وعمليــات التنفيــذ (مــع إدراك أن
إمكانيــة التنســيق املحلــي تختلــف بشــكل كبيــر مــن منطقــة ألخــرى بحســب الظــروف ىلع األرض) ،ومــن
شــأن ذلــك أن يســاعد ىلع ضمــان اســتجابة إنســانية أكثــر فعاليــة وشــموال وتكامـ ً
ا ،مــع الحــد أيضــا مــن
التكاليــف التشــغيلية التــي تتكبدهــا الجهــات الفاعلــة اإلنســانية الدوليــة ومــن أعبــاء املــوارد البشــرية،
ينبغــي ىلع الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني أن تعمــل ىلع زيــادة التنســيق مــع القطــاع الخــاص
اليمنــي ىلع وجــه الخصــوص كفرصــة للحــد مــن العوائــق التــي تواجهــا يف إيصــال وإدارة املســاعدات
(لتفاصيــل أكثــر ممكــن االطــاع ىلع املنظمــات اإلغاثيــة الدوليــة والقطــاع الخــاص اليمنــي :الحاجــة إلــى
تحســين التنســيق يف االســتجابة اإلنســانية لألزمــة).
• •إنشــاء فــرق مفاوضــات داخــل البــاد مكلفــة باإلبقــاء ىلع قنــوات اتصــال قويــة ومفتوحــة باســتمرار
مــع األطــراف املتحاربــة لتيســير وصــول املســاعدات اإلنســانية دون عوائــق إلــى جميــع مناطــق البــاد.
ينبغــي أن تــؤدي هــذه الجهــود إلــى زيــادة التنســيق مــع الســلطات املحليــة والجهــات الفاعلــة يف
املجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص اليمنــي .كمــا ينبغــي أن تشــمل هــذه الجهــود برنامجــا لتعريــف
كــوادر األطــراف املتحاربــة بالتزاماتهــا املترتبــة عليهــا بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني.
• •اعتمــاد الالمركزيــة يف جهــود اإلغاثــة مــن خــال إنشــاء مراكــز أو “محــاور” إغاثــة موزعــة بدقــة يف
جميــع أنحــاء البــاد بحســب قــدرة الوصــول إلــى الــواردات اإلنســانية – ســواء عــن طريــق البــر أو البحــر أو
الجــو – وتنشــأ بالقــرب مــن التجمعــات الســكانية للمحتاجيــن.
• •وضــع إطــار شــامل إلدارة املخاطــر ،إضافــة إلــى نظــام موحــد للرقابــة والتقييــم يســتعرض االســتجابة
اإلنســانية بكامــل متطلباتهــا ومجاالتهــا .مــن شــأن ذلــك أن يســمح بإجــراء تقديــرات دقيقــة لالحتياجــات
واملســاعدات الالزمــة ملواجهتهــا ،وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف والفــرص واملخاطــر يف إطــار نمــوذج
تقديــم املعونــة الحالــي .مــن شــأن ذلــك أيضــا أن يعــزز الشــفافية واملســاءلة يف إيصــال املســاعدات،
األمــر الــذي ســيحول بــدوره دون شــعور املانحيــن باإلعيــاء.
• •إعطــاء األولويــة للتحويــات النقديــة كشــكل مــن أشــكال املســاعدات اإلنســانية للمســتفيدين عوضــا عــن
توفيــر الســال الغذائيــة ،خاصــة وأن التحويــات النقديــة ســتخلق مــردودات ايجابيــة ىلع االقتصاديــات
املحليــة ،حيــث ستســاعد صغــار الباعــة والســوق ككل ىلع املحافظــة ىلع أعمالهــم ،مــع تعزيــز نظــم
االئتمــان املحليــة والقــدرة ىلع الصمــود ىلع مســتوى املجتمــع املحلــي.
• •إعــداد وتنفيــذ برامــج متعــددة لبنــاء وتعزيــز قــدرات املوظفيــن املحلييــن وتمكينهــم يف مواقــع صنــع
قــرار عاليــة يف املنظمــات التــي يعملــون بهــا ،مــع مراعــاة مبــدأ أساســي يتمثــل يف مراعــاة النــوع
االجتماعــي .مــن شــأن ذلــك املســاهمة يف تعزيــز فاعليــة ومرونــة العمليــات االنســانية.
• • تنفيــذ تقييــم احتياجــات التدخــات اإلنســانية ىلع املســتوى املحلــي لضمــان تقديــم املســاعدات
للجهــات املســتهدفة ىلع حســب االحتيــاج ،مــع مراعــاة تنــوع االحتياجــات املختلفــة جغرافيــا
وديموغرافيــا ،وكذلــك التدهــور االقتصــادي وتفاقــم الصــراع.
• • ضمــان تنفيــذ آليــات التوزيــع العــادل للمســاعدات ،وىلع وجــه الخصــوص منــح امتيــازات وأوليــة للنســاء
املعيــات ألســرهن ،ال ســيما وقــد تســبب الصــراع يف تهميشــهن وأضعــف قــدرة حصولهــن ىلع الوظائــف
او الوصــول للخدمــات او املســاعدات اإلنســانية.
• •مراقبــة جهــود الجهــات الفاعلــة املحليــة يف املجتمــع املدنــي واملنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة
يف االســتجابة اإلنســانية لتحديــد فــرص االســتثمار يف بنــاء قــدرات الجهــات املحليــة والتعــاون معهــا.
وينبغــي ىلع قيــادات املنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة أن تبنــي اســتراتيجية شــراكة تضمــن الصمــود
الطويــل األجــل للمحلييــن وتســلمهم زمــام القــرارات.
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توصيات للحكومة اليمنية
• •إلــزام اللجنــة العليــا لإلغاثــة اإلنســانية باالضطــاع بدورهــا الرقابــي والتنســيقي لتوســيع التغطيــة ورفــع
فعاليــة االســتجابة اإلنســانية ومنــع ازدواجيــة الجهــود .يشــمل ذلــك :وضــع وتنفيــذ خطــة اســتباقية
للتنســيق مــع املنظمــات الدوليــة ووكاالت األمــم املتحــدة ودعمهــا يف مجــال االســتجابة اإلنســانية.
ينبغــي أن يشــمل ذلــك مســاعدة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية يف تأميــن االســتيراد الســلس لإلمــدادات
اإلنســانية ،وتأميــن حصولهــا ىلع تأشــيرات دخــول املوظفيــن األجانــب إلــى البلــد دون عراقيــل ويف
الوقــت املناســب ،وتحديــد املناطــق اآلمنــة إليــواء املوظفيــن واإلمــدادات ،وتأميــن ممــرات انتقــال
عبــر مناطــق النــزاع .ينبغــي أن يشــمل ذلــك أيضــا تيســير وصولهــم إلــى مجتمعــات املحتاجيــن – بمــن
فيهــم النازحيــن داخليــا – إلجــراء دراســات اســتقصائية ميدانيــة لتحديــد االحتياجــات الالزمــة يف
مختلــف املناطــق :والتنســيق مــع املكاتــب الفنيــة للــوزارات يف صنعــاء لضمــان تنســيق ورقابــة فاعلــة
للمســاعدات اإلنســانية.
• •العمــل بشــكل فعــال ىلع اتبــاع سياســات تحمــي املنظمــات اإلنســانية العاملــة يف اليمــن مــن تدخــل
األطــراف املتحاربــة ،حيــث وان هـــذه املنظمــات تواجــه معوقــات مختلفــة بحســب املــكان التــي تعمــل
فيــه.
• •تحديــد األولويــات والشــروع يف إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة األساســية الالزمــة لتســهيل حركــة
املســاعدات اإلنســانية عبــر املحافظــات اليمنيــة.
• •املســاعدة يف بنــاء قــدرات الســلطات املحليــة لدعــم املنظمــات الدوليــة يف االســتجابة لألزمــة
اإلنســانية.
• • ىلع الحكومــة التخاطــب مــع الســلطات الســعودية ومحاولــة ايجــاد اســتثناء للمغتربيــن اليمنييــن هنــاك
مــن الرســوم التــي تــم فرضهــا مؤخــرا عليهــم ،ويشــمل ذلــك الطلــب مــن الســلطات الســعودية مراعــاة
ظــروف اليمنييــن الذيــن يعملــون يف القطاعــات التــي تمــت ســعودتها/توطينها بمــا يســمح بزيــادة
قيمــة التحويــات إلــى اليمــن واســتمرارها.

توصيات لسلطات األمر الواقع يف اليمن
ّ
• •إزالة العقبات البيروقراطية التي ّ
وتأخر دخول عاملي اإلغاثة اإلنسانية إلى اليمن.
تعقد
• •إزالــة القيــود املفروضــة ىلع تصاريــح الســفر لعاملــي اإلغاثــة اإلنســانية داخــل اليمــن وتيســير وصولهــم
اآلمــن وغيــر املعــاق إلــى الســكان املحتاجيــن .ويشــمل ذلــك منــع ابتــزاز عمــال اإلغاثــة عنــد نقــاط
التفتيــش.
• •إزالــة القيــود التــي يفرضهــا موظفــو وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي بصنعــاء والتــي تحــد مــن قــدرة
املنظمــات اإلنســانية ىلع إجــراءات تقييــم االحتياجــات ورصــد املســاعدات اإلنســانية.
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توصيات إلى الدول األعضاء يف التحالف العربي واملجتمع الدولي
• •الســماح باســتئناف الرحــات الجويــة إلــى مطــار صنعــاء الدولــي ،وذلــك لتســهيل عمليــة الســفر ملــن هــم
بحاجــة الــى عنايــة طبيــة خــارج البلــد ،وكذلــك تســهيل حركــة التنقــل للعامليــن اإلنســانيين واملــؤن
اإلنســانية مــن وإلــى مناطــق شــمال اليمــن تحديــدا.
• •رفــع القيــود املفروضــة ىلع االســتيراد التجــاري واإلنســاني لألغذيــة والوقــود واإلمــدادات الطبيــة عبــر
جميــع املوانــئ يف اليمــن بشــكل نهائــي ،وال ســيما مينــاء الحديــدة ىلع البحــر األحمــر.
• •اتخــاذ خطــوات عمليــة الســتعادة القــدرات الوظيفيــة للبنــك املركــزي اليمنــي ،ىلع النحــو املفصــل يف
موجــز سياســات مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن :اســتعادة قــدرة البنــك املركــزي واســتقرار الريــال.
مــن شــأن ذلــك أن يســاعد ،مــع عوامــل أخــرى كثيــرة ىلع اســتقرار أســعار الســلع األساســية يف الســوق،
وبالتالــي زيــادة فعاليــة التحويــات النقديــة للمعونــة اإلنســانية إلــى املســتفيدين يف اليمــن.

 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:

6

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

د .انطالق املتوكل

استاذة جامعية وباحثة يف داسات النوع االجتماعي بجامعة صنعاء

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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