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ملخص تنفيذي
أمضـى اليمـن معظم سـنواته السـتين املاضية غارقًا يف نزاعات مسـلحة وأزمات سياسـية،
حيـث كانـت االضطرابـات والقالقـل األمنيـة مـن أبـرز العوامـل التـي أعاقـت نضـج القطـاع
الخـاص وقيـام دولـة قويـة ذات مؤسسـات عامـة ناجعـة .يتألـف القطـاع الخـاص اليمنـي
بغالبيتـه العظمـى مـن شـركات صغيـرة أو صغيـرة جـدًا ،علمًا أنهـا ّ
توفر ملا يقـرب من 70%
مـن اليمنييـن العامليـن مصـادر أرزاقهـم .باملقابل توفر الزراعـة الريفية تقليديـا مصدر عمل
ألكثـر من نصـف سـكان البالد.
منـذ اكتشـاف حقـول نفطيـة قابلـة للبقـاء تجاريًا منتصـف ثمانينـات القرن املاضـي ،ومن
ثـم زيـادة اإلنتـاج النفطـي يف اليمـن خلال التسـعينات ،تأثـر إجمالـي الناتـج املحلـي
السـنوي للبلاد تأثـرًا كبيـرًا بمسـتويات إنتاج النفـط وتقلب أسـواق الطاقـة العاملية .تخلق
صـادرات النفـط حالـة “املـرض الهولندي” يف اليمـن ،حيث تضخـم قيمة العملـة األجنبية
الناتجـة عـن مبيعـات النفـط من قيمـة العملة املحليـة ،مما يعـوق تطوير القطـاع الخاص
لحالـة نمـو موجـه نحـو التصدير .كمـا أن ارتفاع قيمـة الريـال اليمني جعل االسـتيراد أرخص
نسـبيًا ،ممـا أعـاق تطـور الصناعـة املحليـة .تتـرك هـذه العوامـل مجتمعـة اليمـن معتمـدًا
ىلع االسـتيراد بالنسـبة ملعظم السـلع.
ثمـة العديـد مـن التحديـات األخـرى لتطويـر القطـاع الخـاص ،بمـا يف ذلـك العوائـق
البيروقراطيـة وضعـف البنيـة التحتيـة وقلـة مهـارة القـوى العاملة إلـى حد كبيـر ،باإلضافة
إلـى تردي املناخ االسـتثماري واالفتقـار إلى التمويل ،واعتماد االقتصـاد املفرط ىلع النفط،
وانتشـار الفسـاد ،وضعـف الدولـة ،والنخبـة الباحثـة عن الريـع وذات املصلحة الراسـخة يف
خنـق اإلصالحات.
وقـد شـهدت السـنوات الـ 25املاضية بعض التقـدم :فقد تمت إزالة بعض حواجز االسـتيراد
وجـرى تبسـيط الرسـوم الجمركيـة؛ وأدت اإلصالحات يف تسـجيل األعمال التجاريـة والقضاء
ىلع متطلبـات الحـد األدنـى لـرأس املـال إلى خفض الوقـت والتكلفـة الالزمة لبدء نشـاط
تجـاري؛ وجـرى تخفيـض ضرائـب الشـركات بشـكل كبيـر ومتناسـق؛ كمـا حـدث انخفـاض
ملحـوظ يف املنازعـات املتعلقـة بالعقارات؛ واف ُتتحت سـوق للخدمات البنكية اإلسلامية؛
وأنشـأت الحكومـة سـج ً
ال ائتمانيًا وقدمـت قانونـا بنكيًا للتمويـل األصغر.
ومـع ذلـك ،فـإن آثار النزاع الجاري ،والذي بدأ يف عام  2014واحتد بشـكل كبير يف عام ،2015
كانـت مدمـرة .وقـد تقلـص الناتج االقتصادي بنسـبة تراكميـة بلغت  40.5%منذ عـام .2015
وأدى تعليـق صـادرات النفـط إلى إضعـاف اإليرادات العامـة وقطع إمدادات البالد األساسـية
مـن العملات األجنبيـة .بـدوره أدى اسـتنزاف االحتياطيات وأزمـة السـيولة النقدية املحلية
إلـى قيـام البنـك املركـزي اليمنـي بوقف معظـم مرتبات القطـاع العام يف أغسـطس  /آب
 2016وإنهـاء تمويـل الـواردات .إلـى جانب نقل مقـر البنك املركزي من صنعـاء إلى عدن يف
سـبتمبر  /أيلـول  ،2016أعاقـت هـذه األزمة قـدرة البنك املركـزي اليمنـي ىلع حماية قيمة
الريـال اليمنـي .وبذلـك انخفضـت قيمة الريال مـن  215رياال مقابـل الدوالر الواحـد يف بداية
النـزاع إلـى  490ريـاال مقابل الـدوالر عند كتابة هذه السـطور.
مـع انخفـاض قيمـة العملـة ،ارتفعت أسـعار الـواردات وانخفضت القـوة الشـرائية للفرد .كما
تأثـر سـعر الـواردات بشـدة بسـبب الحصـار البحـري الذي فرضتـه قـوات التحالف الـذي تقوده
السـعودية – وحاليـا العمليـة العسـكرية املزمـع القيـام بهـا السـتعادة السـيطرة – ىلع
املوانـئ الغربيـة للبلاد (وال سـيما الحديـدة والصليـف) ممـا أدى النخفـاض كبيـر يف النقل
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التجـاري واإلنسـاني عبـر هـذه املوانئ ،وزيـادة وقت وتكلفة نقـل الواردات التـي تمر عبرها.
سـهلت الوضـع الحالـي اليوم ،حيث يعيـش  8.4مليون يمنـي ىلع حافة
كل هـذه العوامـل ّ
املجاعـة و 22مليـون بحاجـة ماسـة إلـى الدعـم اإلنسـاني ،فيمـا وصفتـه األمـم املتحـدة
بأكبـر كارثـة إنسـانية يف العالم.
كان مـن أسـباب تزايـد التكاليـف ىلع الشـركات انعـدام األمن ونـدرة مدخلات األعمال ،يف
حيـن تسـببت خسـارة قاعـدة العملاء والطلـب وانخفـاض القـوة الشـرائية العامـة بخسـائر
يف اإليـرادات املاليـة .كمـا أن التـأذي املـادي الـذي لحـق بالبنيـة التحتية العامـة والخاصة
أضـر بشـدة بقدرة الشـركات ىلع العمل .اعتبارًا مـن عام  ،2017أدت هذه الخسـائر املرتبطة
بالنـزاع إلـى قيـام شـركات القطـاع الخـاص بخفض سـاعات العمل إلـى النصف وسـطيًا ،يف
حيـن بلغـت نسـبة تسـريح العمـال  55%مـن إجمالـي القـوة العاملـة ،بينمـا أكثـر مـن ربـع
شـركات القطـاع الخـاص العاملـة يف الصناعـة والتجـارة والخدمـات توقفـت عـن العمـل.
كمـا أن نقـص العملات األجنبيـة وأزمـة السـيولة بالعملـة املحليـة وضعـت املسـتوردين
أمـام تحديـات وتكاليـف متزايـدة .ولكـن حتى يف مواجهـة هـذه التحديات ،ال يـزال القطاع
الخـاص اليمنـي أحـد العوامـل الرئيسـية التـي تمنـع تدهـور الحالـة اإلنسـانية امللحـة يف
اليمـن إلـى وضـع أسـوأ بكثيـر ،وذلـك بسـبب دوره يف تسـهيل اسـتيراد الغالبيـة العظمى
مـن الغـذاء والوقـود يف البالد.
يف دراسـات سـابقة حـول تأثيـر النـزاع ىلع القطـاع الخـاص يف الدولـة ،تبيـن أن الحـرب
تميـل إلـى خلـق فـراغ يف السـلطة يتيـح املجـال للتجـارة غيـر الشـرعية وصعـود “اقتصاد
الحـرب” ،حيـث يتلقـى العاملـون يف السـوق السـوداء والرمادية مبالـغ كبيرة من السـيولة،
ويخرجـون بذلـك مـن قطاعـات االقتصـاد الرسـمي .وحتـى بعـد تحقيـق السلام ،سـتبقى
الشـكوك بشـأن متانـة هـذا السلام تثني املسـتثمرين عـن املغامـرة يف البلاد ،كما جرى
تقليديـا ،وال سـيما فيمـا يتعلـق باالسـتثمارات يف األصـول الثابتة وغير السـائلة .لكن بدون
تطويـر القطـاع الخـاص سـيبقى مـن املسـتبعد للغايـة حـدوث إعـادة إعمـار أو تحقيـق أي
اسـتقرار اجتماعـي واقتصـادي واجتماعـي بعـد انتهـاء النزاع.
ال يمكـن أن ُيتوقـع مـن القطـاع الخـاص األولـي أن يعيد بحـد ذاتـه تطوير النمـو االقتصادي
ودفعـه مباشـرة بعـد حل النـزاع .وهكذا ،تقـدم هذه الورقـة التوصيات التالية إلـى الحكومة
اليمنيـة وأصحـاب املصلحـة الدولييـن بشـأن التدخلات االقتصاديـة الالزمة لتحفيـز تطوير
القطـاع الخـاص بعد النـزاع يف اليمن.

أبرز التوصيات
• •يجـب أن تكـون التدخلات حساسـة للنزاعـات .لقـد أدى النـزاع املتعـدد األوجـه
واملتواصـل يف اليمـن إلـى إضعـاف الدولة الرسـمية ونشـاط القطـاع الخاص الرسـمي،
ممـا سـمح بظهـور العبيـن جـدد يف اقتصـاد الحرب .لـذا يجـب التحقق مـن التدخالت
املبكـرة لضمـان عـدم تمكينها الجهـات املنخرطـة يف النزاع واملفسـدين املحتملين
للسلام مـن الحـد مـن تطويـر القطـاع الخـاص الرسـمي وتهديـد االسـتقرار االقتصـادي
االجتماعـي الشـامل .ينبغـي ىلع األطـراف الفاعلـة الدوليـة التـي تتدخـل ىلع أرض
الواقـع إنشـاء آليـة شـاملة تشـارك فيهـا الجهـات الفاعلـة التجاريـة املحليـة بشـكل
هـادف مـن أجـل توفيـر دعـم قـوي يف تعزيـز بنـاء السلام وتمكيـن البيئـات التجاريـة
املالئمة.
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• •بنـاء قـدرات األعمـال املحليـة لتنفيـذ البرامـج وخلـق فـرص العمـل .يجـب أن
يعمـل أصحـاب املصلحـة لضمان امتالك الشـركات املحلية للأدوات واملهـارات الالزمة
لالسـتفادة مـن التدخلات الدوليـة .وينبغـي أن يشـمل ذلـك تسـهيل نقـل املعرفـة،
وخاصـة املعرفـة املتعلقـة باسـتخدام التكنولوجيـا يف األعمـال التجاريـة ،مـن خالل
توفيـر برامـج تعليـم وتدريـب للقـوى العاملـة يف اليمـن.
• •ينبغـي أن يكـون القطـاع الزراعـي هدفـا ألي تدخـل مبكـر .فالزراعـة ،التـي كانـت
توظـف الجـزء األكبـر مـن القـوى العاملـة اليمنيـة قبـل النـزاع ،تأثـرت بشـكل خـاص
بديناميكيـات الحـرب يف اليمـن ،ويجـب أن تكـون هدفـا  ألي تدخـل مبكـر لتعزيـز
االقتصـاد .ىلع سـبيل املثـال ،يمكـن إنشـاء برامـج لدعـم األعمـال التجاريـة الصغيـرة
يف الزراعـة وتقديـم التدريـب واملسـاعدة الفنيـة للمزارعيـن وكل من يأمل يف إنشـاء
مشـاريع صغيـرة ومسـتدامة ذاتيـا.
• •اسـتهداف الشـركات الصغيـرة واملتوسـطة ورواد األعمـال .ىلع الجهـات الفاعلة
الخاصـة مسـاعدة الحكومـة واملانحيـن الدولييـن يف تطويـر آليـات ماليـة مشـتركة
لتمويـل املشـروعات الصغيـرة واملتوسـطة ( )SMEsوحاضنـات األعمال .كمـا ينبغي أن
تسـتهدف هـذه اإلجـراءات النسـاء والشـباب ىلع وجـه التحديد ،وأن تسـاعدهم ىلع
بـدء األعمـال التجاريـة ،نظـرًا لضعـف تمثيـل هـذه املجموعـات يف أنشـطة القطـاع
الخاص.
• •ضمـان وصـول القطـاع الخاص إلـى التمويل .ىلع املـدى القصير ،ينبغـي للحكومة
اليمنيـة وجميـع أصحـاب املصلحـة املعنييـن دعـم العـودة الكاملـة للقطـاع املالـي
الفعـال ،بمـا يف ذلـك تثبيـت البنـك املركـزي اليمنـي .ىلع املـدى الطويـل ،ينبغـي
توجيـه الجهـود لقيـادة اإلصالحـات يف اللوائـح البنكية وضمـان وجود منصة مناسـبة
ً
فضلا عـن تأميـن تدفـق التحويلات.
للمسـتثمرين األجانـب إلنشـاء بنـوك يف البلاد،
ويف هـذا الصـدد ،ينبغي ىلع الحكومة اليمنية إنشـاء آلية لضمانات االسـتثمار لجذب
تحويلات املغتربيـن اليمنييـن للمسـاهمة يف االنتعـاش االقتصـادي الوطني.
• •يجـب أن تكـون مؤسسـات التمويـل األصغر ذات الخبـرة يف اليمن هدفًا رئيسـيًا 
لجميـع أصحـاب املصلحـة لدفـع املزيـد مـن الشـمول املالـي يف جميـع أنحـاء
اليمـن .كمـا ينبغـي تمكيـن البنـوك وشـركات التمويـل األصغـر مـن تقديـم خدمـات
ماليـة لألفـراد وخدمـات إدارة النقـد للشـركات الصغيـرة .علاوة ىلع ذلـك ،ينبغـي
تعزيـز الخدمـات البنكيـة عبـر الهاتف املحمـول يف اليمن لتوسـيع نطـاق الوصول إلى
املقترضيـن ذوي الدخـل املنخفـض.
• •إصلاح بيئـة األعمـال .يجـب ىلع الحكومـة إنشـاء نظـام ضريبـي مناسـب لألعمـال،
ومؤسسـات مكافحـة الفسـاد ،وتشـجيع االسـتثمارات عبـر تخفيـف بعض اللوائـح التي
تقيـد االسـتثمارات األجنبيـة وتثبـط الشـركات الناشـئة .ىلع وجـه الخصـوص ،ىلع
الحكومـة التعامـل واالسـتثمار يف القطاعـات التحويلية مثـل النقل والخدمـات املالية
واالتصـاالت والسـياحة وإنتـاج الطاقـة وتجهيـز األغذيـة وتوزيعها.
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مقدمة
حتـى قبـل النـزاع الحالـي ،واجـه تطويـر القطـاع الخـاص يف اليمـن العديـد مـن التحديات
املتداخلـة والشـديدة .شـملت هـذه العوائـق البيروقراطيـة ،وضعـف البنية التحتيـة ،وقلة
مهـارة القـوى العاملـة إلـى حـد كبيـر ،وتـردي منـاخ االسـتثمار ،ونقـص التمويـل ،واعتمـاد
االقتصـاد املفـرط ىلع النفـط ،والفسـاد ،وضعـف الدولة ،والنخبـة الباحثة عـن الريع وذات
املصلحـة الراسـخة يف خنـق اإلصالحـات.
اآلن ،بعـد مـا يقـرب مـن أربع سـنوات ىلع الحـرب الداخليـة والتدخـل العسـكري اإلقليمي،
تدمـر االقتصـاد اليمنـي وقطاعـه الخاص .ومع ذلك تسـتمر العديد من الشـركات يف العمل،
وبالفعـل تعـد مرونـة القطـاع الخاص عام ً
ال رئيسـيًا يف جعـل األزمة اإلنسـانية يف البالد –
وهـي األكبـر يف العالـم – أقـل تدهورًا ممـا كان يمكن أن تكـون عليه.
يف حالـة نجـاح عمليـات تفاوض بالتوصل إلى نهاية للنزاع ،سـيكون من الضروري االسـتثمار
السـريع وتطويـر القطـاع الخـاص لخلـق فـرص العمل ،وإعـادة بناء البنيـة التحتيـة ،وتحويل
تدفقـات التمويـل بعيدًا عن اقتصاد الحرب واسـتعادة األسـواق الرسـمية ،واملسـاعدة ىلع
تحقيـق اسـتقرار عـام اقتصـادي اجتماعـي مـن شـأنه أن يسـهم يف تحقيـق سلام دائـم
وطويـل األمـد .وهكـذا يجـب أن تبـدأ اسـتعدادات ذلـك ىلع وجـه السـرعة لكـي تغتنـم
الفرصـة التـي سـتتوفر فـورًا بعد صمت األسـلحة.
مـع أخـذ هـذا يف االعتبـار ،تبحـث هـذه الورقـة يف تجـارب دول ناميـة أخـرى يف مرحلـة
مـا بعـد النـزاع ،والـدروس التـي يمكـن تطبيقهـا ىلع السـياق اليمنـي .كمـا تقـوم بتقييم
العوامـل التـي تؤثـر ىلع تطويـر القطـاع الخـاص يف اليمـن مـع مـرور الوقت ،بمـا يف ذلك
التحديـات التـي تواجـه بيئـة العالقـات العامـة ومحـاوالت اإلصلاح .ثـم تحـدد الورقـة آثـار
انتفاضـة  2011يف اليمـن ،واألزمـة السياسـية التـي تلت ذلـك والنزاع الحالـي ىلع االقتصاد
والقطـاع الخـاص .ويف أعقـاب ذلـك ،يتـم طـرح عـدد مـن التوصيـات لـكل مـن الحكومـة
اليمنيـة والجهـات الدوليـة املعنيـة بشـأن الخطـوات التـي يمكـن اتخاذهـا إلحيـاء وتطوير
القطـاع الخـاص بعـد النزاع.
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أمثلة مقارنة النخراط القطاع الخاص في
مرحلة ما بعد النزاع
أثر الحرب ىلع نشاط القطاع الخاص
تأثيـرات الحـرب ىلع اقتصـاد البلـد والقطـاع الخـاص تعتمـد بدرجـة كبيـرة ىلع مـكان
حـدوث الحـرب .فالحـروب الدوليـة التي تجري خارج بلـد ما تعتبر من املحفـزات االقتصادية،
يف حيـن تعانـي البلـدان التـي يندلـع فيهـا العنـف من عواقـب اقتصاديـة وخيمـة .ولهذا
[[[
السـبب ،فـإن الحـروب األهليـة تمثـل أشـد التأثيـرات االقتصادية املدمـرة.
حالـة القطـاع الخـاص يف أي بلـد بعـد الخـروج مـن الحـرب هـي بطبيعـة الحـال حصيلـة
التغيـرات التـي يمـر بهـا القطـاع عبـر الحـرب نفسـها .وإذا وضعنـا جانبـا العواقـب املاديـة
الواضحـة للحـرب مثـل تدميـر األرواح واألصـول والبنية األساسـية ،فـإن ظاهرتيـن متالزمتين
رئيسـيتين تبـرزان يف حالـة الحـرب الطويلـة :األولـى هـي خلـق فراغ يف السـلطة يفسـح
املجـال للتجـارة غيـر املشـروعة ،والثانيـة املشـاكل الناجمـة عـن عـدم الثقة يف السـوق
والخـوف مـن عـدم اسـتدامة السلام .ىلع سـبيل املثـال ،يف حاالت مـا بعد النـزاع ،يؤدي
تحقيـق تسـوية سـلمية غيـر عادلـة وال تبدو قابلـة للتنفيـذ ىلع املدى الطويـل إلى حث
[[[
املسـتثمرين ىلع إخـراج أموالهـم مـن البلاد ىلع شـكل “رأس مـال مهاجـر”.
علاوة ىلع ذلـك ،تـؤدي بيئـة الحـرب لحـل األسـواق التنافسـية والتجـارة العادلـة ،فاتحـة
املجـال الزدهـار أعمال التجار غير الشـرعيين .هذا بدوره ييسـر للتاجر غير الشـرعي اكتسـاب
سـيولة كبيـرة ،وبسـبب النهايـة املتوقعـة لحالـة الحـرب املواتيـة ،سـيحافظ التاجـر غيـر
الشـرعي أيضـا ىلع معـدل ادخـار مرتفـع ،وهو مـا يغلب عليه أن يسـتمر حتى بعـد انتهاء
النـزاع .يف تطبيـق “مبـدأ األخبـار السـيئة” [[[،تجعل عـدم الثقة هـذه املوجودات السـائلة
أكثـر مالءمـة بكثيـر للتاجـر غيـر الشـرعي “الثـري حديثـا” ،خاصـة وأن مـن األسـهل إخراجها
مـن البلاد إذا مـا حل السلام.
هـذا يـؤدي إلـى الوجـه الثانـي للمشـكلة :فالتاجـر غيـر الشـرعي ليـس فقـط أميـل ألخـذ
السـيولة خـارج البلاد وضخهـا يف اقتصـادات أجنبيـة ،بـل هنـاك اتجـاه عـام يف القطـاع
الخـاص لنقـل األصـول إلـى بلدان أخـرى (األصـول البشـرية واملاديـة واملالية) لعـدم رغبته
يف االسـتثمار الثابـت يف اقتصـادات متدهـورة لـم تحـل مشـكالت البنية التحتيـة الخاصة
بهـا .وحتـى عندمـا يختـار أصحـاب رأس املـال االسـتثمار يف البلـد عندمـا تنتهـي الحـرب،
فإنهـم يميلـون إلـى اختيـار االسـتثمارات األقـل خطـورة ،أي تلـك التـي يسـهل نقلهـا إلـى
ضفـة األمـان .لهـذا السـبب ،عاد ًة مـا تعاني الصناعـة الزراعية من حـاالت الحـرب [[[.كان هذا
واضحـا يف أفغانسـتان حيـث كان توقـع العنـف واالضطـراب الناجميـن عـن ضعـف الدولـة
[[[
يثبـط أي اسـتثمار جديـد ويحـد مـن تطلعـات الشـركات القائمـة بمجـرد البقـاء.
غيـر أن العالقـة بيـن القطـاع الخـاص وبيئـات مـا بعـد النـزاع ذات اتجاهيـن ،حيـث يمكـن
[[[ .)Collier, Paul. “On the economic consequences of civil war.” Oxford economic papers 51.1 (1999
[[[ .Ibid

[[[ .Dixit, Avinash K., et al. Investment under uncertainty. Princeton university press, 1994

[[[ Collier, Paul, and Jan Willem Gunning. “War, peace and private portfolios.” World Development 23.2
.(1995): 233-241
[[[ Antonio Giustozzi, ‘Afghanistan: Exploring the Peacebuilding Potential of the Private Sector’, in Banfield
et al., Local Business, Local Peace, p. 226
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وينبغـي اسـتخدام القطـاع الخـاص لتحقيـق السلام اآلمن يف حـاالت ما بعد النـزاع .يمكن
[[[
وينبغـي إشـراك الشـركات املحليـة يف تأميـن عمليـة بناء السلام.
ً
تحليلا ممتـازًا يقومـان فيـه بتشـريح الجدليـة بيـن تطويـر
يقـدم بيـردال وموسـوي زاده
[[[
القطـاع الخـاص وجهـود إعـادة اإلعمـار .يخلـص املؤلفـان إلـى أن هـذا ال يمكـن تحقيقـه
دون اسـتثمار الجهـد يف الطـرف اآلخـر .باإلضافـة إلى ذلك ،يجادل جيرسـون بضـرورة وجود
قطـاع خـاص قـوي يف حالـة ما بعد النـزاع ،مما يثير االنتبـاه إلى حقيقـة أن القطاع الخاص
العامـل بفعاليـة سـيقوم مـن بيـن أمور أخـرى بخفـض البطالة واملسـاعدة يف منـع ظهور
[[[
العنـف مـن جديد.
يف حـاالت الـدول الضعيفـة غيـر القـادرة ىلع تأكيـد سـلطتها ىلع كامـل منطقتهـا
الجغرافيـة ،ينشـأ فـراغ يف إمـدادات الخدمـات واملرافـق ،خاصـة بالنسـبة لالحتياجـات
األساسـية مثـل املـاء والكهربـاء ،بينمـا يـزداد الطلـب ىلع هذه الخدمـات .هذه هـي الحالة
املتوقعـة يف اليمـن ،والـذي يعانـي بالفعل مـن نقص الكهربـاء واملياه منذ ما قبـل النزاع
الحالـي .علاوة ىلع ذلـك ،وبسـبب ضعـف الدولـة ،ستسـتجيب الجهـات غيـر الحكوميـة
والقطـاع الخـاص االنتهـازي لهـذا الطلـب .إن نتائـج هذا السـوق املمـزق وآثـاره ىلع عملية
إعـادة اإلعمـار تعتمد بشـكل كبير ىلع قـدرة الدولة ىلع تنظيمه [[[.كمـا أن غياب املرافق
األساسـية سـيوقف الكثيـر مـن عمليـات إعـادة اإلعمـار ويمنـع القطـاع الخـاص مـن النمو.

إشراك القطاع الخاص يف راوندا بعد النزاع
تجـدر اإلشـارة مـع ذلـك إلـى أن لكل نـزاع سـماته ومالمحـه الفريـدة ،وتأثيراتـه تعتمد ىلع
مدتـه ،وكثافـة ومسـتوى التدخـل األجنبـي فيـه ،وحصيلته (تسـوية السلام ،وقـف إطالق
النـار ،فـوز طـرف واحـد) وعوامـل أخـرى .ولهـذا السـبب يـكاد يكون مـن املسـتحيل تصميم
نمـوذج شـامل للتطبيـق العـام لسـيناريوهات مـا بعـد النزاع.
لكـي نكـون قادريـن ىلع تحديد كيفيـة التعامل مع القطاع الخاص يف حالـة ما بعد النزاع
وضمـان مكانتـه ضمـن عمليـة إعـادة اإلعمار ،فـإن اإلملـام بالفـروق الدقيقـة والخصوصيات
املختلفـة لـكل نـزاع أمـر ضـروري .ومـن هـذه الزاويـة فـإن آثـار وأضـرار النـزاع الروانـدي يف
التسـعينات ،يف بعـض النواحـي ،شـبيهة جـدًا بآثـار وأضـرار نـزاع اليمـن .علاوة ىلع ذلك،
كـون راونـدا ثانـي أفضـل سـجل تحسـن يف تقريـر البنـك الدولـي االسـتقصائي ممارسـة
أنشـطة األعمـال (دوينـغ بزنـس)[ [[1لعـام  ،2011وكونهـا التابع النجـم إلجماع واشـنطن[ [[1من
خلال تعـاون حكومتهـا مع القطاع الخـاص ،تمثل رواندا اسـتثناء للنمـوذج األفريقي جنوب
الصحـراء الكبـرى ،وتوفـر تجربـة جديـرة بالتعلم.
[[[ Hettiarachchi, R., L. Holdaway, and C. Gündüz. “Sustaining business and peace: A resource pack on
.)corporate responsibility for small and medium enterprises.” Colombo, Sri Lanka: International Alert (2009

[[[ Berdal, Mats & Nader Mousavizadeh “Investing for Peace: The Private Sector and the Challenges of
)Peacebuilding.” Survival, 52:2, (2010
[[[ Gerson, Allan. “Peace building: the private sector’s role.” American Journal of International Law 95.1
.(2001): 102-119

[[[ Schwartz, Jordan, Ian Bannon, and Shelly Hahn. The Private Sector’s Role in the Provision of
.Infrastructure in Post-Conflict Countries. Washington, DC: World Bank, 2004

[World Bank and IFC, Doing Business 2011: Making a difference for entrepreneurs (World Bank and [[1
.)International Finance Corporation, Washington, DC, 2010
[Booth, David, and Frederick Golooba-Mutebi. “Developmental patrimonialism? The case of Rwanda.” [[1
.African Affairs 111.444 (2012): 379-403
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مـن بيـن تشـابهات روانـدا مـع اليمـن عـدم كفايـة قطـاع الكهربـاء ،وعـدم القـدرة ىلع
الوصـول إلـى الكهربـاء .يوفـر قطـاع الكهربـاء يف روانـدا نموذجـا ناجحـا ملشـاركة الدولـة
والقطـاع الخـاص ،حيـث اسـتطاعت الدولـة كسـب اهتمـام مسـتثمري القطـاع الخاص ىلع
[[[1
الرغـم مـن كرههـم لالسـتثمارات الثابتـة ،خاصـة بعـد وقـت قصيـر مـن حـل النـزاع.
كان مفتـاح هـذه العمليـة هـو شـبكات مصغـرة مدعومـة حكوميـا .حيـث دفعـت اإلعانـات
األجنبيـة التـي نفذتهـا الوكالـة األملانيـة للتنميـة ( )GIZاملسـتثمرين املحلييـن إلـى
االسـتثمار يف جعـل الكهربـاء متاحـة يف مناطقهـم الخاصـة ،مع السـماح لهم أيضـا برؤية
مـا هـو أبعـد مـن العوائـق املعتـادة يف وجـه األربـاح املحتملـة لقطـاع الكهربـاء .يكمـن
نجـاح هـذا النمـوذج أيضًا يف الظـروف التي وفرها الداعمون :ىلع سـبيل املثـال ،لم يقدم
الدعـم إال بعـد بنـاء الشـبكات املصغـرة وتقديـر وزن أثرهـا ضمن منطقـة معينـة ،وبالتالي
تقديـم الحافـز للمسـتثمرين لتأميـن املزيـد مـن الكهربـاء للنـاس [[1[.علاوة ىلع ذلـك،
تدخلـت الحكومـة أيضـا ،مـن خلال منشـأتها العامـة “مجموعـة روانـدا للطاقـة” ،للحـد من
املخاطـر عبـر شـراء الطاقـة املتولـدة من هذه الشـبكات املصغـرة وتولي بيعهـا وتوزيعها،
وبالتالـي التخفيـف مـن الخـوف والقلـق بشـأن تقلبـات الطلـب [[1[.يوضـح هـذا املثـال مدى
تأثيـر االسـتثمار األجنبـي الحـذر املقتـرن باللوائـح الحكوميـة املناسـبة يف إعـادة اإلعمـار
بعـد انتهـاء النـزاع ،مـع تضمين القطـاع الخـاص املحلي أيضًا يف العملية .بشـكل أساسـي
ستسـمح الكهربـاء التـي يوفرهـا القطـاع الخـاص للشـركات الجديـدة بالنشـوء وإزالـة إحدى
[[[1
أبـرز العقبـات أمـام املزيـد مـن تطوير القطـاع الخـاص.
يزعـم البعـض أن أحـد أسـباب نجـاح التعاون بيـن القطاع الخـاص والحكومة ،ومـا يجعل من
روانـدا نموذجـا فريـدًا ،ليـس التحريـر االقتصـادي بـل يف الواقـع املركزيـة .وقـد لوحظ يف
التجربـة الروانديـة أنـه ال يمكـن توقـع أن يكـون القطـاع الخـاص األولـي ،مـن تلقـاء نفسـه،
[[[1
دافعـا للتنميـة االقتصاديـة مباشـرة بعـد حـل النـزاع ،بل قد يكـون ذلك ضـارًا.
بعـد انتهـاء النزاع ،أسـس الحـزب الروانـدي الحاكـم (الجبهة الوطنيـة الرواندية) ما سـيكون
أكبـر شـركة قابضـة يف البلاد (شـركة  Tri-Star Investmentالتـي عرفت فيما بعد باسـم
 )Crystal Venture Ltdعـام  .1995وبمـا أن الشـركة كانـت كبيـرة بمـا يكفـي لدخولهـا يف
العديـد مـن القطاعـات ،كانـت عمليـة الخصخصـة يف روانـدا أكثـر رقابـة ممـا يف بلـدان
أفريقيـة أخـرى .مكـن هـذا روانـدا مـن تجنـب فشـل “النمـوذج األفريقـي” [[1[.ىلع سـبيل
املثـال ،باإلضافـة إلـى املرافـق العامـة األساسـية مثـل امليـاه ،سـتلعب الشـركة اململوكـة
للدولة أيضًا دورًا رئيسـيًا يف إعادة إنشـاء قطاع االتصاالت يف عام  ،1998من خالل الشـراكة
[[[1
مـع شـركة  MTNالجنوب أفريقيـة.

[Williams, Nathaniel J., et al. “Enabling private sector investment in microgrid-based rural electrification [[1
.in developing countries: A review.” Renewable and sustainable energy reviews 52 (2015): 1268-1281
[https://endev.info/content/Rwanda [[1

[Williams, Nathaniel J., et al. “Enabling private sector investment in microgrid-based rural electrification [[1
.in developing countries: A review.” Renewable and sustainable energy reviews 52 (2015): 1268-1281
[ [[1لتحليل مفصل حول الشبكات املصغرة يف رواندا ،انظر:

Maurice Pigaht, Robert J. van der Plas, Innovative private micro-hydro power development in Rwanda,
Energy Policy, Volume 37, Issue 11,(2009), Pages 4753-4760
[Booth, David, and Frederick Golooba-Mutebi. “Developmental patrimonialism? The case of Rwanda.” [[1
.African Affairs 111.444 (2012): 379-403
[.Ibid [[1

[The Rwandan Patriotic Front’s Business Empire.” The Economist, The Economist Newspaper, 2 Mar.“ [[1
.2017, www.economist.com/business/2017/03/02/the-rwandan-patriotic-fronts-business-empire
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دروس من النموذج البوسني
ىلع الرغـم مـن رأي البعـض أن التجربـة الرواندية كانـت مليئة بالعيوب ،وال سـيما من حيث
املحسـوبية والزبائنيـة [[1[،إال أن الغيـاب الكامـل للدولـة عـن عمليـة الخصخصـة قـد تكـون
لـه عواقـب وخيمـة .البوسـنة ،ىلع سـبيل املثـال ،واجهـت نفـس املفارقـة ،أي الحاجـة
امللحـة للمرافـق العامـة األساسـية بعـد انتهـاء النـزاع ،وغيـاب اهتمـام املسـتثمرين ىلع
األرض .وبسـبب ضعـف الدولـة ،كان املجتمـع الدولـي يتجاهـل الدولـة البوسـنية إلـى حـد
كبيـر ويتعامل بشـكل مباشـر مـع الجهات الفاعلـة غير الحكوميـة ،مقدمًا لهم املسـاعدات
الدوليـة .كان لذلـك تأثيـر تقويضـي ىلع سـلطة وشـرعية الدولة ،وبسـبب غيـاب التنظيم
الرسـمي توقـف تطـور القطـاع الخـاص إلـى أن أصبحت الدولـة قوية بمـا فيـه الكفاية للحد
[[[2
مـن مخاطر االسـتثمار.
علاوة ىلع ذلـك ،مـا يميـز روانـدا عـن النموذجيـن البوسـني واألفغانـي هـو عـدم غيـاب
مؤسسـات الدولـة العاملـة – مثـل قـوة الشـرطة ،والبنك املركـزي ،وما إلى ذلـك – كما حدث
يف األخيرتيـن (خاصـة يف أفغانسـتان)[ .[[2غيـاب املؤسسـات يبقـي الحكومـة ضعيفـة
وغيـر جديـرة بالثقـة ،وبالتالـي يبقي مسـتوى املخاطـر مرتفعًا ،األمـر الذي يبعد االسـتثمار.

[Gökgür, Nilgün. Rwanda’s ruling party-owned enterprises: do they enhance or impede development?. [[1
.No. 2012.03. Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy and Management (IOB), 2012
[Cox, Marcus. “State building and post-conflict reconstruction: lessons from Bosnia.” Geneva: Centre for [[2
.)Applied Studies in International Negotiations (2001

[Rubin, Barnett R., and Andrea Armstrong. “Regional issues in the reconstruction of Afghanistan.” [[2
)World Policy Journal 20.1 (2003
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تطورات القطاع الخاص األخيرة في اليمن
القيود العامة للتحليل االقتصادي يف الدول الهشة
مـن التحديـات املتعلقـة بالتحليـل التاريخـي لتطـور القطـاع الخـاص يف اليمـن ،أنـه رغـم
توفـر بعـض البيانـات ،فإنها غالبـا ما تكون غير كافية لرسـم صورة شـاملة ودقيقة ملختلف
جوانـب القطـاع الخـاص ومسـارات التنميـة .وكمـا أشـار البنك الدولـي يف تقرير عـام 2000
السـاعي لتقييـم القطـاع الخاص اليمنـي ووضع أهداف التنمية املسـتقبلية ،فـإن البيانات
[[[2
املتاحـة لـم “توفـر فهمـا للديناميكيـات الحقيقية للقطاع الخـاص”.
أشـار البنـك الدولـي إلـى أنـه ىلع الرغـم مـن وجـود معلومـات “معقولـة” تتعلـق بالقطاع
الصناعـي ،لـم تكـن هنـاك بيانـات عامـة عـن قطـاع الخدمـات ،و”القليـل جدًا” معـروف عن
املشـروعات الصغيـرة ،وال ُيعـرف سـوى القليـل عـن مجـاالت أخرى مـن القطـاع الخاص .يف
إشـارة لحـدود الدقـة واملوثوقيـة لدراسـته ،ذكـر البنـك الدولـي أن “الكثيـر مـن البيانـات
املطلوبـة قديمـة ،أو غيـر دقيقـة ،أو غيـر متوفـرة .ويف غيـاب البيانـات امللموسـة ،تـم
[[[2
اسـتخدام تقديـرات املوظفيـن ،ويجـب التعامـل معهـا ىلع أنهـا مؤشـرات تقريبيـة”.
كذلـك فـإن جهـاز اإلحصاء املركـزي يف اليمن – الهيئة الرسـمية املكلفة بجمـع اإلحصاءات
– “يفتقـر إلـى نظـام بيانـات مركـزي يعكـس الديناميكيـات الحقيقيـة يف جميـع الفـروع
التـي يتألـف منهـا القطـاع الخـاص” [[2[.وهكـذا ،فإن األرقـام الـواردة يف هذا التقريـر – ما لم
تتـم اإلشـارة لخلاف ذلـك – يجـب فهمهـا ىلع نحـو مماثـل كتقديـرات تقريبيـة وليسـت
تمثيلا دقيقـا للواقع.
لقـد أمضـى اليمـن الكثير من السـنوات السـتين املاضية غارقـا يف نزاعات مسـلحة وأزمات
سياسـية [[2[،حيـث كانـت االضطرابـات والقالقـل األمنيـة من أبـرز العوامل التـي أعاقت نضج
القطـاع الخـاص وقيـام دولـة قوية ذات مؤسسـات عامة ناجعة [[2[.هشاشـة الدولـة وتأثرها
بالنـزاع[ [[2يـؤدي إلـى مزيـد مـن التحديـات يف تطويـر تحليـل اقتصـادي نهائـي للقطـاع
الخـاص ،نظـرًا إلـى أن اسـتخدام املصطلحـات الثنائيـة املعياريـة لتصنيـف أنـواع مختلفـة
مـن النشـاط االقتصـادي يصبح أكثر إشـكالية فيما يتعلـق باليمن من الـدول املتطورة .ىلع
سـبيل املثـال ،قـد يكـون من الصعـب تحديد الخـط الفاصل بيـن االقتصاد “املنظـم” و”غير
املنظـم” أو بيـن السياسـة “الرسـمية” و”غيـر الرسـمية” يف بلـد يعتبـر فيـه وجـود الدولة
[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[2
(English), 2000, Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[2
(English), 2000, Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development.building-block, 2000
[.Researcher interview with member of senior management at the Central Bank of Yemen, June 23, 2018 [[2

[Major conflicts in Yemen over the past 60 years include: the 1962-1970 civil war in North Yemen; the [[2
1963-1967 War of Independence in South Yemen; the 1972 war between North and South Yemen; the 1979
war between North and South Yemen; the 1986 civil war in South Yemen; following the 1990 unification of
North and South Yemen, the 1994 Yemen Civil War; the 1995 Eritrea-Yemen war over the Hanish Islands; the
1998 Saudi-Yemen conflict and tribal uprising in Yemen; the six Sa’ada wars from 2004-2010; the 2011-2012
.Yemeni uprising, and the ongoing conflict which began in 2014

[World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy (English), Washington, DC: World Bank. [[2
Accessed June 21, 2018. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/934971468781522276/
Yemen-Country-assistance-strategy
[OECD (2016), States of Fragility 2016: Understanding Violence. OECD Publishing, Paris. Accessed June [[2
20, 2018. Available at http://dx.doi.org/10.1787/9789264267213-en
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نفسـها ضعيفـا [[2[.كمـا يشـير سـتيفن شـوفس“ ،يف الحـاالت التـي تكـون فيهـا القـدرة
التنظيميـة للدولـة محـدودة ،تصبـح الخطوط الفاصلـة بين الدولـة والالدولـة ،وبين الخاص
والعـام ،وكذلـك القانونـي وغيـر القانونـي ،أكثـر فأكثر غموضـا” [[2[.ىلع هذا النحـو ،ينبغي
فهـم املصطلحـات املسـتخدمة يف هـذا التقريـر لتصنيـف وتعريـف مختلـف التقسـيمات
الفرعيـة للقطـاع الخـاص اليمنـي – وال سـيما يف مناقشـات االقتصـادات املنظمـة وغيـر
املنظمـة – ىلع أنهـا تحتـوي ىلع درجـة مـن الغموض ،وال سـيما ىلع حـواف تطبيقهم.

الوضع العام للقطاع الخاص عام 2000
عـام  ،2000أفـادت الغرفـة التجاريـة بوجود حوالي  90,000مؤسسـة تابعـة للقطاع الخاص
يف اليمـن (زعمـت أن ثلثيهـا أعضـاء يف غرفـة التجـارة) [[3[.ىلع الرغـم مـن ذلـك ،يصعـب
توفيـق هـذا الرقـم مـع تقريـر صـدر بعـد أربـع سـنوات فقـط ،يؤكـد أن هنـاك ما يقـرب من
 290,000عمـل تجـاري القطـاع الخـاص يعمـل بهـا حوالـي  600,000شـخص ( 5%فقط من
النسـاء) [[3[.نقطـة االتفـاق العامـة بيـن مختلف اإلحصـاءات من أوائـل العقد املاضـي كانت،
مـن حيـث املبـدأ ،أن الغالبيـة العظمـى مـن القطـاع الخـاص اليمنـي مؤلفـة مـن شـركات
صغيـرة أو صغيـرة جـدًا .فقـد قـدرت منظمـات املجتمـع املدنـي ،ىلع سـبيل املثـال ،أن
 97%مـن القطـاع الخـاص اليمنـي مؤلـف مـن مشـاريع متناهيـة الصغـر وصغيرة ومتوسـطة
الحجـم ،وهـو مـا ينطبـق ىلع الشـركات التـي توظـف أقـل مـن  25شـخصًا .ويف الوقـت
نفسـه ،قـدر تقريـر للبنـك الدولـي يف عـام  2000أن  1%فقط مـن الشـركات الصناعية يف
ً
“قليلا جـدًا” مـن الشـركات
القطـاع الخـاص توظـف  10أشـخاص أو أكثـر ،وأن هنـاك عـددًا
[[[3
الكبيرة.
الجديـر بالذكـر أن املراكـز الصناعيـة اليمنيـة تقـع يف صنعـاء وحولهـا ويف تعـز وعـدن
والحديـدة ،وهـي تنتـج مخرجـات مخصصـة حصريـا لالسـتهالك املحلـي [[3[.تشـير البيانات
الصـادرة يف عـام  1998إلـى أن الصناعـة تحصـل ىلع غالبيـة تمويـل القطاع الخـاص ،حيث
حـازت من إجمالي اسـتثمارات القطاع الخـاص ىلع  ،57%تلتها الخدمات ( ،)20%والسـياحة

[Pugh, M. et al., 2004, War Economies in a Regional Context: Challenges of Transformation, London: [[2
.Lynne Rienner Publishers

[Steven Schoofs, Making Sense of Informal Economies in Fragile Contexts Issues, Dilemmas and [[2
Questions, June 2015, Clingendael Netherlands Institute of International Relations, accessed June 19, 2018.
Available at https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/PB_Informal_Economies_0.pdf

[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[3
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
[Building and Establishment Census of 2004, Central Statistics Office, as cited in: Nabila Assaf, [[3
STIMULATING BUSINESS AND EMPLOYMENT IN YEMEN, April 2013, MENA Knowledge and Learning, Quick
Notes Series, Issue No. 91

[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[3
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[3
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
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[[ ىلع الرغـم مـن االسـتثمار املنخفـض3[.)2%(  ومصايـد األسـماك،)7%(  والزراعـة،)14%(
 من عاملي58%  فقـد قـدر هذا الجـزء من القطاع الخاص بتشـغيل نحـو،نسـبيًا يف الزراعـة
 مـن الناتـج املحلـي16% [[ كانـت اسـتثمارات القطـاع الخـاص ككل تعـادل حوالـي3[.اليمـن
 مـن إجمالـي54% [[ يف حيـن كان القطـاع الخـاص ككل يمثـل نحـو3[،1999 اإلجمالـي عـام
[[3[
. مـن الناتـج املحلـي غيـر النفطـي والخدماتـي74% و،الناتـج املحلـي يف اليمـن
 أنـه منـذ اكتشـاف حقـول نفطيـة ذات جـدوى تجاريـة منتصـف ثمانينات،األهـم مـن ذلـك
 تأثر الناتج املحلي، ومن زيادة اإلنتـاج النفطي يف اليمن خالل التسـعينات،القـرن املاضـي
.اإلجمالـي السـنوي للبلاد بشـدة نتيجة ارتفاع إنتـاج النفط وتقلب أسـواق الطاقة العاملية
 تذبذبـت حصـة القطـاع الخـاص مـن إجمالـي الناتـج املحلـي بمـا،2005 و1995 بيـن عامـي
 يف حيـن أن،)1995-1996  يف56%  إلـى66%  مـن عـام آلخـر (انخفضـت مـن10% يصـل إلـى
حصـة القطـاع الخـاص مـن الناتـج املحلـي اإلجمالـي السـنوي غيـر النفطـي بقيـت خلال
[[ يف الفترة3[. ىلع أسـاس سـنوي1%  ولـم تتذبذب أكثر مـن،74% العقـد شـبه ثابتـة عنـد
5%  بلـغ متوسـط نمـو الناتـج املحلـي اإلجمالـي يف اليمـن حوالـي،2005  إلـى1995 مـن
 حيـث ارتفعـت قيمـة مسـاهمة القطـاع الخـاص غيـر النفطـي يف الناتـج املحلـي،سـنويًا
[[3[
.) مليـار دوالر (بالقيمـة الحالية للـدوالر8.38  مليـار دوالر إلـى2.81 اإلجمالـي مـن

التحديات التي تواجه بيئة األعمال
 حـدد البنـك الدولي سلسـلة مـن التحديات الرئيسـية التـي تواجه،2000 يف تقريـره لعـام
 يف نطـاق يتـراوح بيـن البنيـة التحتيـة وسياسـة،تطويـر القطـاع الخـاص يف اليمـن
شـح الطلب يف السـوق
ّ  وصوالً إلى، إلـى املوارد البشـرية والحصول ىلع التمويل،الحكومـة
[[ مـن بيـن العوامـل الكامنـة وراء تثبيـط تطـور القطاع الخـاص غيـر النفطي هو4[.املحليـة
 كانـت الغالبيـة العظمى من.أنـه بحـد ذاتـه قطـاع غيـر ناضج وينمـو يف بيئـة غير ناميـة
.1998 [[ التوزيع النسبي الستثمارات القطاع الخاص مبني عىل أرقام عام3[

Source: World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building
block (English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.
org/curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sectordevelopment-building-block, 2000

World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy (English), Washington, DC: World Bank. [[3[
Accessed June 21, 2018. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/934971468781522276/
Yemen-Country-assistance-strategy
World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy (English), Annex B6, Washington, DC: World [[3[
Bank. Accessed June 21, 2018. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/934971468781522276/
Yemen-Country-assistance-strategy
Central Statistical Organization in Yemen, The Structure Of GDP By Economic Activity At Current Prices [[3[
For 2000 – 2016 (%), table No. 7. Also see World Bank, Yemen: comprehensive development review, private
sector development building block (English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018.
http://documents.worldbank.org/curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-developmentreview-private-sector-development-building-block, 2000
Central Statistical Organization in Yemen, The Structure Of GDP By Economic Activity At Current [[3[
.Prices For 2000 – 2016 (%), table No. 7

For clarification, all oil resource revenues are considered public sector. Figures calculated using: World [[3[
Bank, Data Yemen Rep., accessed June 23, 2018, available at https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.CD?locations=YE&view=chart; and Central Statistical Organization in Yemen, The Structure Of GDP
By Economic Activity At Current Prices For 2000 – 2016 (%), table No. 7
World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[4[
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
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األعمـال صغيـرة للغايـة وتعمل يف وسـط يفتقـر إلى الوصول إلى – أو يمنع بشـكل مباشـر
[[[4
الحصـول ىلع – لـوازم نمو وتطوير وفـورات الحجم.

العوائق البيروقراطية
ىلع سـبيل املثـال ،تميـل القوانيـن القليلـة التـي كانـت موجـودة وتـم تطبيقهـا فيمـا
يتعلـق بالقطـاع الخـاص إلـى كبـح تطـوره .وكمثـال ىلع ذلـك ،أشـار البنـك الدولـي إلى أن
ً
فضلا عن نظام جمركي سـيئ
اليمـن يفـرض رسـومًا جمركيـة عالية نسـبيًا ىلع الـواردات،
السـمعة وغيـر سـليم ،مما خلق “بيئـة تقييدية” ورفع وقـت وتكاليف تأميـن مدخالت رأس
املـال [[4[.يف نفـس الوقـت ،كان تنظيـم الدولة ضعيفًا أو منعدمـا يف العديد من املجاالت
األخـرى ،ولـم تتوفـر سياسـة حكوميـة تحـد مـن السـلوك املعـادي للتنافـس ،وقلمـا جـرى
تطبيـق حقـوق امللكيـة أو االلتزامـات التعاقديـة بشـكل رسـمي ،ويتسـم القضـاء بـ”انحياز
[[[4
قوي ضـد التجـارة”.

ضعف البنية التحتية
كمـا أظهـرت البنيـة التحتيـة املتوفـرة أن اليمـن مـن بيـن أقـل البلـدان تطـورًا يف العالـم:
 40%فقـط مـن السـكان يحصلـون ىلع ميـاه شـرب نقيـة ،حيـث يبلـغ نصيـب الفـرد مـن
امليـاه  2%فقـط مـن املتوسـط العاملـي؛ وكان  35%فقـط مـن اليمنييـن يحصلـون ىلع
الكهربـاء ،وحتـى أولئـك املتصلـون بشـبكة الكهربـاء الوطنيـة عانـوا مـن انقطـاع التيـار
املسـتمر لفتـرات طويلـة؛ كمـا كان نفـاذ االتصـاالت السـلكية والالسـلكية “منخفضـا جـدًا”؛
وكانـت الطـرق املعبـدة أقـل مـن  10%مـن إجمالـي شـبكة الطـرق ،يف حيـن أن معظـم
الطـرق املتبقيـة يف حالـة سـيئة و/أو يتعـذر الوصول إليهـا يف املناطق الريفيـة ،ما ترك
قطاعـات واسـعة من السـكان معزولين عن الخدمات واالقتصاد األوسـع [[4[.كمـا كان الوصول
إلـى التعليـم والخدمـات الطبيـة ضعيفـا ،حيـث بلـغ معـدل معرفـة القـراءة والكتابـة لـدى
البالغيـن  56%يف اليمـن ،وكان  55%فقـط من السـكان قادرين ىلع الوصـول إلى الخدمات
[[[4
الطبية بسـهولة.

تردي مناخ االستثمار
نظـرًا النعـدام الثـروة املحليـة يف اليمـن ،اعتبـر البنـك الدولي االسـتثمار األجنبي املباشـر
ً
عاملا حاسـمًا لتطـور البالد .ومـع ذلك ،أشـار البنك إلى أن“ :املسـتثمرين املحتمـل قيامهم
باسـتثمار واسـع النطـاق يواجهـون قدرًا كبيـرًا من اللوائـح والتراخيص غيـر الضروريين ،وهي
بيئـة قانونيـة غالبـا مـا تكـون غيـر واضحـة أو غيـر متسـقة مـع املعاييـر الدوليـة ،وغالبـا 
[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[4
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[4
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
[.Ibid [[4

[World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy (English), Washington, DC: World Bank. [[4
Accessed June 21, 2018. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/934971468781522276/
Yemen-Country-assistance-strategy
[Ibid.; World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy (English), Washington, DC: World Bank. [[4
Accessed June 21, 2018. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/934971468781522276/
Yemen-Country-assistance-strategy
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مـا تكـون املؤسسـات الحكوميـة غيـر مسـتجيبة أو فاسـدة .كمـا يثبـط هـؤالء عـدم وجود
اجتهـاد قانونـي يمكـن االعتمـاد عليـه ،أو عقـود قابلـة للتنفيـذ ،أو تأميـن سـندات ملكية
األراضـي ،أو نظـم ضرائـب يمكـن التنبـؤ بهـا ،أو حماية رسـوم جمركية ،ويف بعـض الحاالت
[[[4
حتـى بنيـة تحتيـة ماديـة أو أمن مـادي”.
ونتيجـة لذلـك ،وبغـض النظـر عن قطاع مـوارد الطاقـة وميناء عـدن ،كان االسـتثمار الخاص
يف اليمـن “صغيـرًا يف الغالـب” [[4[.بيـن عامي  1995و ،2005مضت سـبع سـنوات لم تشـهد
أي اسـتثمار أجنبـي مباشـر يف القطـاع الخـاص غيـر النفطـي ،ويف كل سـنة من السـنوات
املتبقيـة جـرى باإلجمـال خـروج لالسـتثمارات من القطـاع ،وهـو التدفق الذي وصـل إلى 67
مليون دوالر خارج البالد طوال تلك السـنوات [[4[.كما لم يكن هناك أسـواق رسـمية لألسـهم
أو السـندات .وكان الوصـول إلـى االئتمـان للشـركات محـدودًا ،ومعدومـا تقريبـا للمنشـآت
الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر ،وكانـت املنافسـة البنكية ضئيلة ،مـع تركيز ملكيـة البنوك بيد
[[[4
الحكومـة .والجديـر بالذكـر أنـه كان لـدى أقل مـن  7%من السـكان حسـابات بنكية.
ويف الوقـت نفسـه ،حـدد املسـتثمرون املحتملـون الذيـن شـملهم االسـتطالع يف ذلـك
الوقـت الفـرص املتوقعـة التـي كانت موجودة .شـملت هـذه ميناء عـدن واملنطقـة الحرة،
وتطويـر البنيـة التحتيـة ،وخصخصـة الكيانـات التـي تديرهـا الدولـة ،والسـياحة ،ومصائـد
[[[5
األسـماك والتعديـن مـن أجـل املعادن مثـل الرخـام والجرانيـت.

“املرض الهولندي” والحواجز التي تعيق النمو املوجه نحو الصادرات
مـع أن إنتـاج اليمـن مـن النفط صغيـر مقارنـة بجيرانـه يف الخليـج [[5[،إال أنـه كان كبيرًا بما
فيـه الكفايـة يف السـياق املحلي ليكـون أكبر مصـدر للعملة األجنبية يف البلاد ،وليضرب
القطـاع الخـاص غيـر النفطي بنسـخة يمنية مـن “املرض الهولنـدي” [[5[.فالعملـة األجنبية
اآلتيـة لليمـن مـن مبيعات النفط – التـي تضخمها حقيقة أن تحويلات املغتربين اليمنيين
كانـت ثانـي أكبـر مصـدر للعملـة األجنبيـة – سـاعدت يف منـح االسـتقرار للعملـة املحليـة
بسـعر صـرف أىلع مـن املمكـن لـوال تصديـر النفـط .أدى ذلـك إلى ارتفـاع تكلفـة الصادرات
املحتملـة األخـرى ،مـا أدى إلـى تناقـص قدرتهـا التنافسـية ىلع املسـتوى الدولـي وإعاقة
قـدرة القطـاع الخـاص ىلع النمـو الذي تقـوده الصادرات .كمـا أن ارتفاع قيمـة الريال اليمني
جعـل الـواردات أرخـص نسـبيًا ،ممـا أدى مـرة أخـرى إلـى تقويـض تنميـة الصناعـة املحلية.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،لـم تكـن هنـاك يف األسـاس أي خدمـات تمويـل تصديـر متاحـة يف

[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[4
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
[.Ibid [[4

[ [[4بناء عىل التوازن التاريخي بني بيانات املدفوعات املتوفرة لدى جهاز اإلحصاء املركزي يف يونيو  /حزيران .2018
[ [[4مقابلة مع أحد أعضاء اإلدارة العليا يف البنك املركزي اليمني يوم  23يونيو  /حزيران .2018

[)FIAS Yemen: Investor’s Perceptions and Diagnosis of the Environment for Foreign Investment (1997 [[5

[ [[5يف ذروة إنتاج النفط يف اليمن عام  2001أنتجت البالد حوايل  21مليون طن من النفط .يف السنة نفسها أنتجت عمان  50مليون طن،
صـول  29يونيــو
والســعودية  ،390واإلمــارات  103طــن .مصــدر البيانــات املقارنــة مــن وكالــة الطاقــة الذريــة ( .)https://www.iea.orgآخــر و ـ
 /حزيران .2018

[ [[5وفقــا ملوقــع إنفيســتوبيديا“ :ا ـملـرض الهولنــدي مصطلــح اقتصــادي يشــر إىل النتائــج الســلبية الناجمــة عــن زيــادات ك ـبـرة يف قيمــة عملــة
البــاد ،وهــو يرتبــط يف املقــام األول باكتشــاف املــوارد الطبيعيــة ولكــن قــد ينتــج عــن أي تدفــق كبــر للعملــة األجنبيــة إىل بلــد مــا ،بمــا يف ذلــك
االستثمار األجنبي املباشر أو املساعدات األجنبية أو أي ارتفاع كبري يف أسعار املوارد الطبيعية” .للمزيد من التفاصيل (باإلنكليزية) يمكن زيارة
املوقع .https://www.investopedia.com/terms/d/dutchdisease.asp
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اليمـن [[5[.وهكـذا ،بيـن عامي  1995و ،2005شـكلت الصـادرات غير النفطية مـا معدله 12.5%
[[[5
فقط مـن إجمالي الصـادرات.
هـذه العوامـل – رخـص الـواردات نسـبيًا وقلـة الصناعـة املحليـة – أدت مجتمعـة لجعـل
اليمنييـن يعتمـدون اعتمـادًا كبيـرًا ىلع الـواردات لتلبيـة جميـع احتياجاتهـم التجاريـة
والصناعية تقريبًا .ىلع سـبيل املثال ،اسـتورد اليمن ىلع مدى عقود يف املتوسـط 90%
مـن احتياجاتـه الغذائية [[5[.حتى يف السـنوات التـي حدث فيها انخفـاض كبير يف الناتج
املحلـي اإلجمالـي بسـبب تقلبـات سـوق النفـط ،لـم يكـن هنـاك سـوى انخفـاض تدريجي
يف الـواردات ،ىلع الرغـم مـن انخفـاض قيمـة الريـال يف هـذه السـنوات [[5[.يوضـح غيـاب
املرونـة يف الطلـب ىلع الـواردات مـدى اعتمـاد اليمن ىلع االسـتيراد لتلبيـة االحتياجات
[[[5
األساسية للسـكان.

ضعف اإلصالحات والنخبة الريعية
عـام  ،1995صاغـت وسـ ّنت الحكومـة املركزيـة يف صنعـاء برنامج اإلصالح االقتصـادي بدعم
مـن البنـك الدولـي وصنـدوق النقـد الدولـي .كان محـور تخطيـط مـوارد املؤسسـات فكـرة
تعزيـز دور القطـاع الخـاص يف اقتصـاد اليمن .وشـملت أهـداف تخطيط موارد املؤسسـات:
إعـادة هيكلـة االقتصـاد مـن خلال تعزيـز دور القطـاع الخـاص يف التنميـة االجتماعيـة
واالقتصاديـة؛ اإلدارة الفعالـة لالقتصـاد واسـتعادة االسـتقرار االقتصادي من خالل السياسـات
واإلجـراءات املالية/النقديـة [[5[.يف عـام  1995أيضـا ،أطلقـت الحكومـة أول خطـة خمسـية
للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة للحـد مـن الفقـر ،والتـي أعطـت األولويـة لتطويـر جميع
مجـاالت القطـاع الخـاص والتنميـة ىلع مسـتوى املحافظـات.
رغـم طمـوح برنامـج اإلصلاح االقتصـادي والخطـة الخمسـية ىلع الـورق ،إال أنهمـا لـم
يحققـا أهدافهمـا .لـم يكـن لـدى الحكومة يف ذلـك الوقت شـعور باألهمية الطارئـة لتنفيذ
اإلصالحـات ،ولـم تعـط االهتمـام الـكايف للتحديـات األساسـية التـي تواجـه بيئـة األعمـال
يف اليمـن [[5[.كانـت مشـاركة السـلطات مع القطـاع الخاص غير منسـقة عبـر البيروقراطية
الحكوميـة ،يف ظـل غيـاب آلليـة املسـاءلة للمسـؤولين الحكوميين فيمـا يتعلـق بالنتائج.
كمـا كانـت البيانات املتاحـة املتعلقة يتعلق بالقطـاع الخاص والقـادرة ىلع توجيه برامج

[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building [[5
block (English), 2000, page 29. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.
worldbank.org/curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-privatesector-development-building-block, 2000
[ [[5بناء عىل بيانات تاريخية عن هيكل الناتج املحيل اإلجمايل بحســب النشــاط االقتصادي ،مســتقاة من الجهاز املركزي لإلحصاء يف يونيو
 /حزيران .2018

[Mansour Rageh, Amal Nasser and Farea Al-Muslimi, Yemen Without a Functioning Central Bank: The [[5
Loss of Basic Economic Stabilization and Accelerating Famine, November 2, 2016, Sana’a Center for Strategic
Studies. Accessed June 29, 2018, available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55

[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[5
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000

[.Ibid [[5

[Taha Al-Fusail, “The World Bank’s Strategy in Yemen 1971-2001,” Contemporary Affairs Journal, 7th [[5
.)Edition (2002); Mohammed Al-Subri, “Economic Reforms in 15 Years,” Sheba News Agency (2005

[World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block [[5
(English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/
curated/en/458221468345852637/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-developmentbuilding-block, 2000
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اإلصلاح نـادرة ،ولـم ينظـر إلى الجهـود ىلع أنهـا ذات مصداقيـة.

[[[6

ىلع الرغـم مـن صعوبـة تحديدهـا ،إال أن العقبـة الرئيسـية التـي كانـت ومـا زالـت تواجـه
اإلصلاح يف اليمـن هـي االقتصـاد السياسـي للبالد .وكما أشـار البنـك الدولـي“ :كانت البالد
منـذ فتـرة طويلـة رهينـة لجنـون جنـي ريـع طويـل األمـد ىلع يـد نخـب عديـدة قوضـت
أي إمكانيـة للتنميـة املسـتدامة ،وتمكنـت مـن تشـويه السياسـة االقتصاديـة وعرقلـة
اإلصالحـات ،وهـي مسـتمرة يف السـعي العنيـف وراء ريـوع كان يمكـن إعـادة تدويرهـا يف
التنميـة .يحـدث هـذا يف القطاعـات االقتصاديـة األكثـر ربحيـة أو األكثـر اسـتراتيجية ،مثل
[[[6
النفـط والغـاز والزراعـة وامليـاه واالتصـاالت والخدمـات املاليـة”.
وبشـكل أساسـي ،قـام الرئيـس السـابق علـي عبـد اهلل صالـح بشـراء صالحياته مـن النخب
السياسـية والقبليـة يف البلاد مـن خلال املحسـوبيات ،والنفـاذ إلـى مـوارد الدولـة،
وتوزيـع مجـاالت السـلطة – مثـل الـوزارات الحكوميـة أو الوصـول إلـى األسـواق – والتـي عـزز
مـن خاللهـا املسـتفيدون مـن إقطاعـات سـيطرتهم وأدوات تكديـس ثرواتهـم .كان لهـذه
املجموعـات واألفـراد مصلحـة يف منـع الوافديـن الجـدد مـن تحديهـم ،ويف الوصـول إلى
املكائـد السياسـية الالزمـة ملنع هـذا التحدي [[6[.فيمـا يتعلق بالقطاع الخاص ،ىلع سـبيل
املثـال ،تـم اسـتخدام القواعـد التـي تحكـم الوصـول إلـى االئتمان ملنـع الشـركات الجديدة
مـن دخـول السـوق ،وذلـك ملصلحـة الشـركات املسـيطرة القائمة .وباملثـل ،فإن الشـركات
غيـر املنتسـبة إلـى النخبـة السياسـية كانـت تجد نفسـها غيـر قـادرة ىلع الحصول ىلع
[[[6
عقود حكوميـة.
ويف الوقـت نفسـه ،تـم إحـراز بعـض التقـدم فيما بيـن عامـي  1995و 2000بشـأن تخفيف
حواجـز االسـتيراد وتبسـيط التعريفـات .كمـا تـم النظر إلـى برنامج اإلصلاح االقتصادي ىلع
أنـه بـدأ عمليـة تخفيـض و/أو إلغـاء اإلعانـات الحكوميـة ىلع بعـض السـلع ،وقـد أدى كل
[[[6
ذلـك لخلـق مسـاحة أكبر يف السـوق للقطاع الخاص وسـمح له باالسـتفادة من الـواردات.
ومـن التحديـات األخـرى التـي واجهـت القطاع الخـاص ارتفاع مسـتوى التهريب واالسـتخدام
الواسـع للقـات ،وهـو نبات يقـوم بتناولـه كمنتـج أمفيتامين معتـدل [[6[.وقد ُقـدر أن القات

يسـتنزف مـا يصـل إلـى ربـع الدخـل القومـي ،ويقـوض اإلنتاجيـة الوطنيـة ،ويحـل محـل
[[[6
ً
أصلا يف اليمـن.
املحاصيـل الزراعيـة األخـرى ،ويمتـص مـوارد مياه شـحيحة
يف تقريـره لعـام  ،2000لخـص البنـك الدولـي وضـع القطـاع الخاص غيـر النفطـي بما يلي:
“باختصـار ،القطـاع يعاني”.

[.Ibid [[6

[World Bank. 2015. Yemen, Republic of – Unlocking the potential for economic growth (English). [[6
Washington, D.C.: World Bank Group. Accessed June 29, 2018, available at http://documents.worldbank.org/
curated/en/673781467997642839/Yemen-Republic-of-Unlocking-the-potential-for-economic-growth

[As an example of the elite nature of the Yemeni economy, Ginny Hill et al. published a study in 2013 [[6
estimating that roughly 80 percent of the import, manufacturing, banking, and telecommunications
sectors in Yemen are in the hands of only 10 families. (Ginny Hill et al., Yemen: Corruption, Capital Flight
.)and Global Drivers of Conflict, (London: Chatham House, 2013
[.Ibid [[6

[.Researcher interview with senior manager at the Central Bank of Yemen, June 21, 2018 [[6

[Fogarty International Center, Researching the roots of khat addiction in Yemen, March/ April 2011, [[6
Volume 10, Issue 2, accessed June 23, 2018. Available at https://www.fic.nih.gov/News/GlobalHealthMatters/
April2011/Pages/khat-yemen.aspx

[World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy (English), Washington, DC: World Bank. [[6
Accessed June 21, 2018. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/934971468781522276/
Yemen-Country-assistance-strategy
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تطورات القطاع االقتصادي والخاص2000-2011 ،
جهود الحكومة يف اإلصالح االقتصادي واملالي
بعد نهاية الخطة الخمسـية األولى للحكومة اليمنية عام  ،2000أطلقت خطتين تنمويتين
للعقـد األول مـن القـرن الحالـي .شـهدت الخطـة الخمسـية الثانيـة بيـن  2001و 2005وضع
سياسـات وإجـراءات مؤسسـية جديـدة ترمـي إلـى تشـجيع االسـتثمار والخصخصـة وإصلاح
[[[6
القطـاع الخـاص .كمـا هدفت الخطة إلى ضمـان انضمام اليمـن ملنظمة التجـارة العاملية.
خلال هـذا الوقـت نفسـه ،قدمـت الحكومـة اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر ،والتي اسـتمرت
مـن عـام  2003حتـى عـام  2005وهدفـت إلـى الحـد من معـدالت الفقـر وخلق فـرص عمل
وتعزيـز االسـتقرار االقتصادي.
وقـد سـعت خطـة التنميـة الثالثـة ،مـن عـام  2006حتـى عـام  ،2010إلـى تعزيـز واسـتثمار
عالقـة الحكومـة املركزيـة بالقطـاع الخـاص مـن أجل تحفيـز النمـو .وقد سـعت الخطة إلى
املسـاعدة يف خلـق بيئـة مواتيـة لالسـتثمار ،وإلنشـاء املجلـس األىلع للقطاعيـن العـام
والخـاص ملراجعـة السياسـات االقتصاديـة ومناقشـتها .كمـا سـعت إلـى تفعيـل هيئـات
دعـم القطـاع الخـاص مثل املجلـس اليمنـي األىلع للتصديـر ،باإلضافة إلى لجان مشـتركة
تهـدف إلـى دعـم تحويل الشـركات الخاصة إلى شـركات مسـاهمة معتنقة ملبـادئ حوكمة
[[[6
الشركات.
عـام  ،2006قدمـت الحكومـة “األجنـدة الوطنيـة لإلصلاح” و”تدابيـر الحكم الرشـيد” .ذكرت
الوثائـق رسـميًا أن مسـتقبل التنميـة االقتصاديـة يف البالد يعتمد ىلع “قـدرة اليمن ىلع
تحفيـز االسـتثمار الخـاص املحلـي وكذلـك االسـتثمار األجنبـي املباشـر مـن خالل تحسـين
بيئـة أعمالـه بشـكل عـام” .يف عـام  ،2007قدمـت الحكومـة منحـة سياسـات التنميـة
واإلصلاح املؤسسـي ،وكان عنصـران أساسـيان فيهـا مصمميـن لتحفيز القطـاع الخاص غير
العامـل يف الطاقـة )1( :إصالحـات ضريبيـة لترشـيد حوافـز االسـتثمار الخـاص ،و( )2إصلاح
حقـوق تسـجيل امللكيـة [[6[.يف عام  ،2008شـرعت الحكومـة يف إجراء إصالحات لتوسـيع
نطـاق الوصـول إلـى الخدمـات املاليـة والتسـهيالت االئتمانيـة ،ويف العـام التالـي أدخلـت
قانـون البنـوك للتمويـل األصغر – الذي سـمح للبنـوك املتخصصة والتقليدية بدخول سـوق
التمويل األصغر – بإنشـاء شـركة اإليـداع والتأمين وبتغطية تأمين املودعيـن الصغار قانونيًا.
وىلع غـرار أول خطـة لإلصلاح والتنسـيق ،كانـت هـذه اإلصالحـات اإلضافيـة بشـكل عـام
أقـل أثـرًا مـن أهدافهـا املعلنـة .فقـد بلـغ إنتـاج اليمـن مـن النفـط ذروتـه يف عـام ،2001
وسـجل انخفاضـا مسـتمرًا بلـغ متوسـطه  3%إلى  4%سـنويًا خالل السـنوات العشـر التالية.
ومـع ذلـك ،فـإن صعود أسـعار النفط العامليـة حتى األزمـة املالية العاملية عـام  2008أدى
الرتفـاع عائـدات اليمـن مـن صـادرات النفط خلال هـذه الفترة ،حيـث بلغ متوسـط عائدات
[[[7
النفـط نحـو  85%مـن الصادرات ،وظلت صـادرات القطاع الخـاص غير النفطي تمثـل .15%
وبالنظـر إلـى عائـدات النفط ،التي بلغت يف املتوسـط  65%من اإليـرادات الحكومية حتى
[Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC), The Second DPPR 2001-2005 (Sana’a: [[6
.)Ministry of Planning and International Cooperation, 2001
[Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC), The Third DPPR 2006-2010 (Sana’a: [[6
.)Ministry of Planning and International Cooperation, 2006
[World Bank Group. Program Document for a Proposed Grant to the Republic of Yemen for a Private [[6
Sector Growth and Social Protection Development Policy Grant. 2010. Washington. D.C.: World Bank Group,
2010
[World Bank Group. Program Document for a Proposed Grant to the Republic of Yemen for a Private [[7
Sector Growth and Social Protection Development Policy Grant. 2010. Washington. D.C.: World Bank Group,
2010
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عـام  ،2008وحـروب صعـدة مـع الحركـة الحوثيـة التـي بـدأت عـام  ،2004بـدا أن الحكومـة
لـم تكـن ىلع عجلـة يف تنفيـذ أهدافهـا اإلنمائية لتوسـيع نطـاق القطاع الخـاص وتنويع
[[[7
مصـادره بعيـدًا عـن االعتمـاد ىلع النفط.
ً
قائلا“ :ظلت جودة الحوكمة
يف تقييـم اليمـن بين عامـي  2000و ،2010صرح البنك الدولي
ضعيفـة خلال هذه الفترة ،وتعثرت مبـادرات هيكلية هامة مثل عمليـة الخصخصة وإصالح
الخدمـة املدنيـة واإلصالحـات القضائيـة .وقـد أدى التركيـز املتزايـد للقـوى االقتصاديـة
والسياسـية إلـى تنفيـر املواطنيـن ،وخفـض شـرعية الدولـة ،وإضعـاف النظـم التقليديـة
للتماسـك االجتماعـي والحوكمـة واملسـاءلة ،يف حيـن أن القواعـد الحديثـة لضمان حسـن
اإلدارة واملسـاءلة لـم تتفعـل بالكامـل بعد”.
لكـن كانـت هنـاك بعـض املجـاالت التـي آتـت فيهـا برامـج اإلصلاح ثمارهـا .فبحلـول عـام
 ،2010أدت اإلصالحـات التـي أُدخلـت ىلع عمليـة تسـجيل الحصـص التجاريـة إلـى خفـض
الوقـت والصعوبـة والتكلفـة الالزمـة لبـدء النشـاط التجاري .ىلع سـبيل املثـال ،يف 2007
كان اليمـن ثانـي أكثـر دولـة يف العالـم مـن حيـث متطلبـات رأس املـال الالزم لفتح شـركة
ناشـئة – أكثـر مـن  2,000%مـن دخل الفرد – ولكـن بحلول عام  2010تـم تخفيض متطلبات
رأس املـال إلـى الصفـر .ويف نفـس الوقـت ،تـم تقليـل وقت إجـراءات الترخيص والتسـجيل
بمقـدار  50يومـا .وتـم تخفيـض ضرائـب الشـركات بشـكل كبيـر ومتناسـق ،يف حيـن تـم
تبسـيط نظـام إدارة الضرائـب؛ كان هنـاك انخفـاض ملحـوظ يف املنازعـات املتعلقـة
[[[7
بالعقـارات ،كمـا انخفـض الوقـت اللازم لتجهيـز الـواردات يف الجمـارك بمقـدار النصـف.
عـام  ،2009اف ُتتـح سـوق الخدمـات البنكيـة اإلسلامية ،مما سـمح للبنوك املحليـة بتقديم
[[[7
خدمـات مصرفيـة إسلامية وللمصارف اإلسلامية األجنبية بالدخول إلى السـوق املحلية.
يف العـام نفسـه ،أنشـأت الحكومـة سـج ً
ال ائتمانيـا ،ممـا أدى إلـى خفـض مخاطـر االئتمـان
ىلع البنـوك وتكلفـة االئتمـان ىلع العملاء .يف غضـون عـام ،كان السـجل يحتـوي ىلع
معلومـات حـول  80,000قـرض ،أو حوالـي  95%مـن اتفاقيـات االئتمـان السـارية يف اليمن.
يف تلـك الفتـرة ،ويف غضـون عـام مـن إدخـال قانـون البنـوك للتمويل األصغـر يف أبريل /
[[[7
نيسـان  ،2009كان سـوق التمويـل األصغـر يخـدم حوالـي  51,000عميل.
بشـكل ملحـوظ ،بلـغ متوسـط نمـو القطاع غيـر العامـل يف الطاقة  5%سـنويًا خلال عقد
[[[7
 ،2000-2010وكان التوسـع مدفوعـا أساسـا بقطاعـات النقل وتجـارة التجزئـة والتصنيع.

تواصل االعتماد ىلع النفط
بفضـل عائـدات النفـط املوسـعة ،وصلـت النفقـات العامـة إلـى  41%مـن الناتـج املحلـي
اإلجمالـي عـام  .2008وكان مـن بيـن العوامـل املحركـة للنفقـات العامة إعانة وقـود عامة،
اسـتغرقت مـا بيـن  20و 25%مـن كل اإلنفـاق الحكومـي مـن  [[7[.2005-2010ىلع الرغـم
يعـان الكثيـر يف التأثيـرات املباشـرة لألزمة املاليـة العاملية لعـام ،2008
مـن أن اليمـن لـم
ِ
نظـرًا لعـدم وجـود أسـواق ماليـة ناضجـة ،إال أنهـا تأثرت بشـدة بالهبـوط الناتج يف أسـعار
[.Ibid [[7

[.Ibid [[7

[ [[7منــذ عــام  2010كان هنــاك ومــا ـيـزال  16بنــكاً عامـ ًـا يف اليمــن (عــى الرغــم مــن أن بنــك كريــدي أغري ـكـول الفرنــي أغلــق عــام  2010وافتتــح
عوضاً عنه بنك قطر الوطني يف اليمن) .أربعة من هذه البنوك هي بنوك إســامية .وفيما يتعلق بامللكية ،فإن ثالثة من هذه البنوك تملكها
الدولة بأغلبية مساهمني ،واثنني تملكهما الدولة كأقلية ،أما البنوك املتبقية فلديها مستويات مختلفة من امللكية املحلية واألجنبية .هناك
أيضاً بنكان للتمويل األصغر قيد التشغيل.
[.Ibid [[7
[.Ibid [[7

[.Ibid [[7
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النفـط .وقـد أدى انخفـاض األسـعار ،إلـى جانب االنخفـاض التراكمـي يف إنتـاج النفط ،إلى
انخفـاض عائـدات الحكومـة مـن عائـدات النفـط إلـى النصـف بيـن عامـي  2008و.2009
وقـد هبطـت امليزانيـة املتوازنـة لعـام  2008يف اليمـن إلـى عجـز يعـادل  8%مـن الناتـج
املحلـي اإلجمالـي يف عـام  ،2009و 5.6%مـن الناتـج املحلـي اإلجمالـي لعـام .2010

[[[7

مـع اسـتمرار اليمـن يف مواجهة عجز موازنة بسـبب انخفـاض عائدات النفـط ،قام صندوق
النقـد الدولـي يف صيـف  2010بوضـع اللمسـات األخيـرة ىلع مشـروع التسـهيل االئتماني
املوسـع ملـدة ثالث سـنوات مـع الحكومـة اليمنية بقيمـة حوالـي  370مليـون دوالر .كجزء
مـن التسـهيل االئتماني املوسـع ،وافقت الحكومـة اليمنية ىلع تنفيذ اإلصالحـات الرامية
إلـى تعزيـز النمـو االقتصـادي يف غيـر الطاقـة ،فض ً
ال عـن اإليرادات غيـر الناتجة عـن الطاقة
مـن خلال اإلصالحـات الضريبيـة ،وىلع تحويـل اإلنفـاق الحكومـي نحـو البنيـة التحتيـة
والرعايـة االجتماعيـة؛ وضمـان احتياطيـات كافيـة مـن النقـد األجنبـي ،وخلـق بيئـة أكثـر
[[[7
صداقـة لألعمـال التجاريـة يف اليمن.
كان مـن دواعـي قلـق املعنييـن مـن تطوير القطـاع الخاص عـام  2010عدم قـدرة الحكومة
ىلع موازنـة امليزانيـة .وكمـا أشـار البنك الدولي عـام “ :2010يف الوقت الحالـي ،أدى العجز
املالـي إلـى رفـع أسـعار الفائـدة إلـى  ،23%ممـا يشـكل عقبـة أمـام االسـتثمار .إن تخفيض
العجـز املالـي وبالتالـي الحـد مـن الضغـوط ىلع السـوق املاليـة املحليـة شـرط أساسـي
لتحسـين ظـروف تطويـر القطـاع الخاص “.

انتفاضة عام  2011واألزمة السياسية الالحقة
يف عـام  2011دخل اليمن يف أزمة سياسـية وعدم اسـتقرار عميـق عندما اندلعت انتفاضة
شـعبية ضـد نظـام علـي عبـد اهلل صالـح ،الرئيـس اليمنـي ألكثـر مـن  30عامـا .كان التأثيـر
ىلع االقتصـاد دراماتيكيـا .بيـن عامـي  2010و 2011انخفض نمو إجمالـي الناتج املحلي يف
اليمـن مـن  7.7%إلى .12.7%
يف مسـح للبنـك الدولـي لألعمـال اليمنيـة ُنشـر يف سـبتمبر  /أيلـول  2012أفـاد أكثـر مـن
ثالثـة أربـاع املشـاركين بازدياد شـدة نقـص الكهرباء ،وعدم االسـتقرار السياسـي ،والفسـاد،
وعـدم اليقيـن االقتصـادي العـام .ووجـد نفـس املسـح أن أكثـر مـن  40%مـن الشـركات
تخلصـت مـن  40%أو أكثـر مـن موظفيهـا وخسـرت أكثر من نصـف مبيعاتهـا .ووفقًا ملعدي
الدراسـة االسـتقصائية“ :لقـد تبين أن هـذه التأثيرات أوضح بالنسـبة للشـركات الصغيرة مما
للشـركات املتوسـطة والكبيـرة ،ممـا يعكـس ىلع األرجح محدوديـة آليات التكيـف وضحالة
[[[7
املـوارد املاليـة املتاحة للشـركات الصغيـرة”.
تدخلـت السـعودية عـام  2012بضخ  3مليارات دوالر من النقد والوقـود يف االقتصاد اليمني،
ممـا سـمح للناتـج املحلـي اإلجمالـي يف البلاد باالنتعـاش يف  2013وتحقيق نمو بنسـبة
 .4.8%ومـع ذلـك ،سـجلت الحكومـة عجـزًا يف حـدود  8%مـن الناتـج املحلـي اإلجمالـي،
ويرجـع ذلـك إلـى حـد كبير إلى دعـم الوقود املسـتمر وإعانـات القطـاع العـام ،والتي تمثل
[.Ibid [[7

[IMF, Press Release: IMF Executive Board Approves US$ 369.8 Million Extended Credit Facility [[7
Arrangement for Yemen, August 2, 2010, Press Release No. 10/306. Accessed June 27, 2018, available at
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr10306
[The Plight of Yemeni Private Enterprises since the 2011 Crisis: A Rapid Assessment, MENA Knowledge [[7
and Learning Quick Note Series, Andrew Stone, Lina Badawy and Nabila Assaf, the World Bank, September
.2012, #72
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أكثـر مـن نصـف اإلنفـاق الحكومي .يف يوليو  /تمـوز  ،2014ألغى الرئيـس االنتقالي عبد ربه
منصـور هـادي دعـم الوقود ،اسـتجابة لنصيحـة صندوق النقـد الدولي.
أسـعار الوقـود أساسـا تتضاعـف خلال الليـل ،وقـد تعثـر تحقـق الدعـم املخطـط للشـرائح
االجتماعيـة واالقتصاديـة األدنـى مـن السـكان .بعـد ذلـك اسـتغل الحوثيون وقـوات موالية
للرئيس السـابق صالح السـخط الشـعبي الذي أثارته هذه الحادثة (رفع الدعم عن مشـتقات
النفـط) – وكانـوا قـد حققـوا بالفعل تقدمًا عسـكريًا نحـو العاصمة –فدخلوا صنعـاء راكبين
موجـة شـعبوية وبـدأوا يف السـيطرة بسـرعة ىلع املؤسسـات والـوزارات الحكوميـة .وقد
أدى ذلـك بمـا سـببه مـن هجـرة رأس املـال وتراجـع الثقـة باالقتصـاد إلـى انخفـاض الناتـج
املحلـي اإلجمالـي يف اليمن بنسـبة  2%عـام .2014

القوى العاملة اليمنية يف 2013-2014
قـدرت دراسـة مسـحية للقـوى العاملـة اليمنيـة للفتـرة  2013-2014نفذتها منظمـة العمل
الدولية أن عدد اليمنيين يف سـن العمل  13.4مليون نسـمة ،وينقسـمون بالتسـاوي تقريبًا
بيـن الجنسـين [[8[.وقـد ُقـدر إجمالـي املشـاركة يف القـوة العاملـة بنسـبة 4.86( 36.3%
مليـون شـخص) ،يف انخفـاض بنسـبة  45.9%باملقارنـة مـع مسـح القـوى العاملـة لليمـن
املسـجل لعـام  1999أيضـا مـن قبـل منظمـة العمـل الدوليـة .كان هنـاك أيضـا تبايـن كبيـر
بيـن الرجـال والنسـاء ،بنسـبة  65.8%و 6%مـن قـوة العمـل ىلع التوالـي .األهم مـن ذلك أن
مشـاركة املـرأة يف القـوة العاملـة أظهـرت تراجعـا ملحوظـا يف العقـود األخيـرة ،من 33%
عـام  ،1980إلـى  29%يف عـام  [[8[،1996وصـوالً إلـى  6%يف مسـح منظمـة العمـل الدوليـة
لعـام .2013-2014
ومـن بيـن القـوى العاملـة ،كان هناك نحو  4.2مليون شـخص يشـغلون وظائـف بالفعل ،مما
يشـير إلـى معـدل بطالـة إجمالي قـدره  ،13.5%وهو ما يمثل زيادة عن مسـح القـوى العاملة
لعـام  1999الـذي كانـت فيـه نسـبة البطالـة  .11.5%ومـرة أخـرى ،كان هنـاك تبايـن كبيـر بين
الرجـال والنسـاء ،حيـث بلغ معـدل بطالتهـم وبطالتهـن  12.3%و 26.1%ىلع التوالي .وكانت
[[[8
البطالـة بيـن الشـباب أيضًا ضعف املعـدل الوطني البالـغ .24.5%
ومـن بيـن َمـن لديهـم وظائـف ،كان مـا يقـرب مـن ثالثـة أرباعهـم يشـغلون وظائـف يف
القطاعـات غيـر الرسـمية ،يف حيـن شـغل  8%مـن املوظفيـن تقريبـا وظائـف غير رسـمية
يف مؤسسـات القطـاع الرسـمي ،مما يشـير إلـى أن  81%من اليمنيين العامليـن – حوالي 3.4
مليـون شـخص – كانـوا يعملون بشـكل غير رسـمي [[8[.ىلع وجه الخصـوص ،ذكرت منظمة
العمـل الدوليـة وجـود عالقة مباشـرة بيـن التعليـم وامتيازات التشـغيل غير الرسـمي :فقد
[International Labor Organization, Yemen Labour Force Survey 2013-14 (Beirut: ILO Regional Office for [[8
Arab States, 2015), accessed October 10, 2017, http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_419016/lang-.en/index.htm. The ILO’s survey in Yemen defined working-age as persons older than 15 years

[World Bank, Female Labor Force Participation – Population Reference Bureau, 1998 Women of Our [[8
World, as cited in: World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development
.building block (English), 2000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, 2018
[.Youth’ in this instance is defined as persons between the ages of 15 and 24‘ [[8

[According to the ILO, businesses in the informal sector are characterized by “a low level of organization, [[8
with little or no division between labour and capital as factors of production and on a small scale.
Labour relations – where they exist – are based mostly on casual employment, kinship or personal and
social relations rather than contractual arrangements with formal guarantees.” In regards to informal
employment, the ILO states that “[f]or a job held by an employee to be considered as informal, the
employment relationship should not, in law or in practice, be subject to national labour legislation, income
taxation, social protection or entitlement to certain employment benefits (advance notice of dismissal,
”.).severance pay, paid annual or sick leave, etc
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بلغـت نسـب الذيـن شـغلوا وظائـف غيـر رسـمية مـن العامليـن الحاصليـن ىلع التعليـم
االبتدائـي والثانـوي والعالـي  84%فــ 56%فــ 23%ىلع التوالـي.
كمـا قـام مسـح القـوى العاملـة ملنظمـة العمـل الدوليـة بتصنيـف السـكان العامليـن يف
اليمـن حسـب وضـع التوظيـف .فخلال فترة املسـح كان نصـف العامليـن يف اليمـن تقريبًا
ُيعتبـرون موظفيـن والنصـف اآلخـر عامليـن لحسـابهم الخـاص .كان املوظفـون منقسـمين
بيـن العمـال يف القطـاع العـام –  1.29مليـون شـخص ،أو  30.6%مـن السـكان العامليـن –
والعامليـن يف القطـاع الخـاص –  823.000شـخص ،أو  19.6%مـن العامليـن .أمـا النصف اآلخر
مـن السـكان العامليـن يف اليمـن ،فقـد اعتبـروا أنفسـهم يعملـون لحسـابهم الخـاص ،إمـا
كـ”أربـاب عمـل” أو “عامليـن لحسـابهم الخـاص” أو “عمال أسـرة مسـاهمين” ،وهؤالء شـكلوا
 6.9%و 31%و 11.4%ىلع التوالـي مـن إجمالـي سـكان اليمـن العامليـن [[8[.بتعريـف “القطـاع
الخـاص” ىلع أنـه جميـع الوظائـف التـي ال يشـتمل عليهـا “القطاع العام” بشـكل رسـمي،
يمكـن القـول إن لـدى  69.4%مـن اليمنييـن العامليـن وظائـف يف القطـاع الخـاص.

اآلثار االقتصادية للنزاع املتفاقم
بحلـول مـارس  /آذار  ،2015كان الحوثيـون والقـوات الحليفـة لهـم يحاصـرون مدينـة عـدن
السـاحلية الجنوبيـة ،بينمـا هـرب الرئيس هـادي إلى العاصمة السـعودية الريـاض .يف ذلك
ً
تدخلا عسـكريًا يف اليمـن
الشـهر ،بـدأت السـعودية واإلمـارات وتحالـف دول عربيـة أخـرى
لدعـم هـادي والحكومـة اليمنيـة املعتـرف بهـا دوليًا.
سـرعان ما قـام التحالف والقوات املرتبطة به بدفع الحوثييـن بعيدًا عن عدن واملحافظات
الجنوبيـة األخـرى ،قبـل وقف تقدمهـم ،وبعده أصبحـت الخطوط األمامية ثابتة بشـكل عام
واسـتقرت حـرب االسـتنزاف معظـم السـنوات الثلاث التـي تلـت .خالل هـذا الوقـت ،حافظ
الحوثيـون ىلع سـيطرتهم ىلع معظـم شـمال البلاد ،وىلع أكبـر مراكـز اليمن السـكانية،
وأكبـر محـور للـواردات يف اليمـن ،وهـو مينـاء الحديـدة ومينـاء الصليـف القريـب منـه ىلع
السـاحل الغربـي اليمنـي .حتـى كتابـة هـذه السـطور ،تقدمـت قـوات التحالـف إلـى حافـة
الحديـدة ،وأحـرزت تقدمـا أصغر يف شـمال اليمن بالقـرب من حدود السـعودية ،ىلع الرغم
مـن أن اإلجمـاع العـام يبقى أن الحسـم العسـكري غيـر ممكن.
كان تأثيـر النـزاع ىلع االقتصـاد والقطـاع الخـاص يف اليمـن كارثيـا .فقـد انخفـض اإلنتـاج
االقتصـادي بسـرعة يف السـنوات املتتاليـة ،مـع انكمـاش بنسـبة  17.6%يف عـام ،2015
وتقلص بنسـبة  15.3%يف عام  ،2016وبنسـبة  14.4%يف عام  ،2017مما أدى إلى انخفاض
[[[8
تراكمـي بنسـبة  40.5%يف إنتـاج السـلع والخدمـات ىلع مـدى ثلاث سـنوات.
وقـد لعبـت العديـد مـن العوامـل دورهـا يف هـذا االنهيـار االقتصـادي العـام .فقـد علقـت
صـادرات اليمـن مـن النفط بعد تدخل التحالف العسـكري مباشـرة ،ما خفض بشـدة اإليرادات
العامـة وقطـع العـرض األول للعملـة األجنبيـة .وبدورهما أدى اسـتنزاف االحتياطيـات وأزمة
السـيولة النقديـة املحليـة إلـى قيام البنـك املركزي اليمنـي بوقف معظم مرتبـات القطاع
العـام يف آب  /أغسـطس  ،2016ممـا أدى إلـى إنهاء تمويل الـواردات ،ناهيك عن جانب نقل
[The ILO’s definition of “own-account workers” are self-employed people; “employers” are self-employed [[8
people who employ one or more other persons on a consistent basis; and “contributing family workers” are
”.people who work in a “market-oriented establishment operated by a household member

[Data from Yemen’s Ministry of Planning and International Cooperation, as cited in: United Nations [[8
Office for Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview 2018, December 2017, accessed
_June 29, 2018. Available at https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen_humanitarian_needs
overview_hno_2018_20171204.pdf
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مقـر البنـك املركـزي مـن صنعـاء إلـى عـدن يف سـبتمبر  /أيلـول  – 2016األمـر الـذي عرقـل
[[[8
بشـدة قـدرة البنـك املركـزي اليمنـي ىلع حماية قيمـة الريال اليمنـي.
وهكـذا انخفـض الريـال مـن سـعر صـرف كان يعادل  215ريـاال مقابل الـدوالر بداية النـزاع إلى
 490ريـاال مقابـل الـدوالر منتصـف  .2018مـع انخفاض قيمة العملـة ،ارتفعت أسـعار الواردات
وانخفضـت القـوة الشـرائية للفـرد .كذلـك تأثـرت أسـعار الـواردات بشـدة مـن جـراء الحصـار
البحـري الـذي فرضـه التحالف ىلع املوانـئ الذي يديرها أنصـار الحوثي – وال سـيما الحديدة
والصليـف – مـا خفـض بشـكل كبيـر الشـحنات التجارية واإلنسـانية مـن خالل هـذه املنافذ،
وزاد الوقـت والتكلفـة الالزميـن لنقـل تلك الـواردات ودخولهـا البالد.
كل ذلـك سـاهم بالوصـول إلـى الوضـع الحالي ،حيـث  8.4مليون يمني ىلع حافـة املجاعة
و 22مليـون بحاجـة ماسـة إلـى الدعـم اإلنسـاني ،فيمـا وصفتـه األمـم املتحـدة بأكبـر أزمة
[[[8
إنسـانية يف العالم.
كان مـن أسـباب تزايـد التكاليـف ىلع الشـركات انعـدام األمن ونـدرة مدخلات األعمال ،يف
حيـن تسـببت خسـارة قاعـدة العملاء والطلـب وانخفـاض القـوة الشـرائية العامـة بخسـائر
يف اإليـرادات املاليـة [[8[.كمـا أن التـأذي املادي الذي لحـق بالبنية التحتيـة العامة والخاصة
[[[8
أضـر بشـدة بقدرة الشـركات ىلع العمـل.
اعتبـارًا مـن عام  ،2017أدت هذه الخسـائر املرتبطـة بالنزاع إلى قيام شـركات القطاع الخاص
بخفـض سـاعات العمـل بمعـدل النصـف ،يف حيـن بلغـت نسـبة تسـريح العمـال  55%من
إجمالـي القـوة العاملة ،وأكثر من ربع شـركات القطـاع الخاص العاملـة يف الصناعة والتجارة
والخدمـات توقفـت عـن العمـل [[9[.كما أن نقـص العمالت األجنبيـة وأزمة السـيولة بالعملة
[[[9
املحليـة وضعت املسـتوردين أمـام تحديات وتكاليـف متزايدة.
وكمـا ذكـر مكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية يف ديسـمبر  /كانـون األول
“ :2017لقـد تعـرض القطـاع الزراعي لقيود شـديدة بسـبب النقص يف املدخلات الزراعية،
وال سـيما اللقاحـات واألدويـة واألعالف وغيرها من السـلع األساسـية لقطاع الثـروة الحيوانية
والدواجـن .وارتفعـت أسـعار مركـزات أطعمـة الدواجـن بنسـبة  ،70%منـذ بدايـة األزمـة.
وقـد أدى ارتفـاع سـعر الوقـود إلـى زيـادة تكاليـف الـري وأسـعار املياه ،ممـا أجبـر املزيد من
[Mansour Rageh, Amal Nasser and Farea Al-Muslimi, Yemen Without a Functioning Central Bank: The [[8
Loss of Basic Economic Stabilization and Accelerating Famine, November 2, 2016, Sana’a Center for Strategic
Studies. Accessed June 29, 2018, available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55
[Sana’a Center for Strategic Studies, Yemen at the UN – January 2017 Review, Februrary 21, 2017. Accessed [[8
on June 29, 2018, available at http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/74
[Ali Azaki, International Aid Organizations and the Yemeni Private Sector: The Need to Improve [[8
Coordination in Humanitarian Crisis Response, Sana’a Center for Strategic Studies, March 16, 2018,
accessed June 29, 2018, available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/5528#_ftn6
[ [[8وفقــاً ملكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية“ :مــن  1أكتوبــر  /تشــرين ا ـلـول  2016إىل  30ســبتمرب  /أي ـلـول  ،2017تــم تســجيل
ما مجموعه  8,878حادثة متصلة بالنزاع ،بما يف ذلك الغارات الجوية واالشــتباكات املســلحة والقصف يف جميع أنحاء اليمن .وقد وقعت
حوايل  82%من هذه الحوادث يف خمس محافظات هي :تعز وصعدة والجوف وحجة وصنعاء .املصدر:

United Nations Office for Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview 2018, December
_2017, accessed June 29, 2018. Available at https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen
humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf
[World Bank, Toward a Blueprint for the Recovery and Reconstruction of Yemen – October 2017, as cited [[9
in United Nations Office for Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview 2018, December
_2017, accessed June 29, 2018. Available at https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen
humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf

[United Nations Office for Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview 2018, December [[9
_2017, accessed June 29, 2018. Available at https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen
humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf
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املزارعيـن ىلع التخلـي عـن مزارعهـم وزاد تفاقـم فقـدان سـبل كسـب الرزق”.
ومـن الجديـر بالذكـر أن الزراعـة وصيـد األسـماك كانا قطاعيـن يوظفان يف السـابق أكثر من
 54%مـن سـكان الريـف ،ومن أهم وسـائل كسـب الرزق بالنسـبة لنحـو ثالثة أربـاع اليمنيين.
[[[9
وهكـذا أضـر التـأذي الذي لحق بهـذه القطاعات بسـبل معيشـة  1.7مليون عائلـة ريفية.

دور القطاع الخاص يف تخفيف األزمة اإلنسانية
حتـى مـع اإلهمـال والتخلـف الـذي عانـى منـه القطـاع الخـاص قبـل النـزاع ،واألضـرار التـي
لحقـت بـه أثنـاء النـزاع ،فقـد ظـل أحـد العوامـل الرئيسـية التـي منعـت األزمـة اإلنسـانية
املريـرة يف اليمـن مـن أن تكـون أسـوأ بكثيـر.
بيـن ينايـر  /كانـون الثاني إلى مارس  /آذار  ،2017تم نقل ( 96.5%أو  1.3مليون طن متري) من
إجمالـي شـحنات األغذيـة من قبل مسـتوردين تجاريين ،فيما شـكلت شـحنات املسـاعدات
اإلنسـانية النسـبة املتبقيـة [[9[.وفيمـا يتعلـق بالوقـود ،فـإن مـا يقـرب مـن  526,000طـن
مـن الوقـود املنقـول إلـى اليمن جـاء عن طريـق مسـتوردين تجاريين .لتسـليط الضوء ىلع
أهميـة القطـاع الخـاص يف جهـود اإلغاثـة ،ذكـر مكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية“ :وكما
أنـه ال يمكـن للمسـاعدات اإلنسـانية أن تعـوض املؤسسـات العامـة ،هـي أيضـا ال يمكـن
أن تعـوض الـواردات التجاريـة واألسـواق املحليـة العاملـة لتلبيـة الغالبيـة العظمـى مـن
[[[9
احتياجـات البقـاء ىلع قيد الحيـاة”.
ً
أصلا ،تقدم القطـاع الخـاص يف العديد
وبينمـا تفشـل تمامـا الخدمـات العامـة ،املحدودة
مـن املجـاالت للمسـاعدة يف سـد الفجـوة .شـمل ذلـك تسـهيل تحـول واسـع النطـاق إلى
الطاقـة الشمسـية يف مواجهـة الشـبكة الوطنية الفاشـلة ونقص الوقود اللازم للمولدات،
[[[9
باإلضافـة إلـى التدخـل حيـن انهارت خدمـات امليـاه والرعاية الصحيـة.
وجـدت دراسـة مسـحية عـن األعمـال التجاريـة أجريـت صيـف عـام  2017أن أربعـة مـن كل
خمسـة أصحـاب شـركات يعتبـرون أنفسـهم منخرطيـن يف جهـود اإلغاثـة ،وأن أشـكال
املسـاعدة األوليـة لهـم كانت مالية وغذائيـة ورعاية صحية [[9[.كمـا كان للقطاع الخاص دور
حاسـم يف تسـهيل التوزيـع والتخزيـن والخدمات اللوجسـتية للجهات الفاعلـة يف املجال
[[[9
اإلنسـاني ،فض ً
ال عن تسـهيل التحويلات النقدية من الجهات املانحة إلى املسـتفيدين.

[United Nations Office for Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview 2018, December [[9
_2017, accessed June 29, 2018. Available at https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen
humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf

[Yemen: SNAPSHOT ON SHIPPING, FOOD AND FUEL IMPORTS, World Food Program Logistics Cluster, [[9
March 2017, accessed June 30, 2018, available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
yemensnapshotmar2017.pdf
[United Nations Office for Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview 2018, December [[9
_2017, accessed June 29, 2018. Available at https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen
humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf
[Almigdad Mojalli, When war creates environmentalists, July 27, 2015, IRIN, accessed June 30, 2018, [[9
available at http://www.irinnews.org/report/101788/when-war-creates-environmentalists

[Humanitarian Response, July 2017 Private Sector Survey I Results, accessed June 30, 2018, available at [[9
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/july-2017-private-sector-surveyi-results
[Ali Azaki, International Aid Organizations and the Yemeni Private Sector: The Need to Improve [[9
Coordination in Humanitarian Crisis Response, Sana’a Center for Strategic Studies, March 16, 2018,
accessed June 29, 2018, available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/5528#_ftn6
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توصيات
تصميم تدخل حساس للنزاعات
لقـد أدى النـزاع املتعـدد األوجـه واملتواصـل يف اليمـن إلـى إضعـاف الدولـة التقليديـة
والنشـاط الرسـمي للقطاع الخاص .وبذلك سـمح بظهور العبين جدد يف األسـواق الرمادية
أو السـوداء فيمـا يمكـن وصفـه بأنـه “اقتصـاد حـرب” – حيـث تتشـكل املنافسـة إلـى حـد
كبيـر مـن خلال تقاطـع مصالح األطـراف املتقاتلـة مللء فـراغ الدولـة .هذا التعقيـد يخلق
الحاجـة لتصميـم تدخالت مبكرة مدروسـة جيدًا ،تدخلات تتجنب تعزيز التوتـرات أو تمكين
الشـركات والجهـات الفاعلـة غير الرسـمية التـي ازدهرت أثنـاء النزاع لتواصـل هيمنتها ىلع
أنشـطة القطـاع الخـاص ،األمـر الـذي سـيحد مـن نمـو هـذا القطـاع ىلع املـدى الطويـل.
بعبـارة أخـرى ،ينبغـي أن تكـون التدخلات املبكـرة حساسـة للنـزاع ،وشـاملة ،وأن تمهـد
الطريـق لجهـود طويلـة األجـل لتطويـر القطـاع الخاص.
ينبغـي ىلع الجهـات الداخليـة الفاعلـة التـي تتدخـل ىلع أرض الواقـع أن تنشـئ آليـة
شـاملة تشـارك فيهـا الجهـات الفاعلـة التجاريـة املحليـة بشـكل هـادف لتوفيـر دعم قوي
يف تعزيـز بنـاء السلام وتمكيـن البيئـات التجاريـة املناسـبة .لقـد أظهـرت تجـارب بعـض
البلـدان ،بمـا يف ذلـك روانـدا وجنـوب أفريقيـا وسـريالنكا ،أن بإمـكان القطـاع الخـاص أن
يلعـب دورًا حاسـمًا يف عمليـة بنـاء السلام ،وأن برامـج التعـايف االقتصـادي تحقـق نتائج
جيدة عندما يتم تمكين الالعبين املحليين من تشـكيل االحتياجات املؤسسـية األساسـية
لتنفيـذ هـذه البرامج.

بناء قدرات األعمال املحلية لتنفيذ البرامج وإنشاء فرص العمل
يف حالـة وقـف األعمـال العدائية بنجـاح ،ينبغي أن يهدف أصحاب املصلحـة الدوليون إلى
مضاعفـة جهودهـم ىلع أرض الواقـع مـن أجـل التعامـل مـع األزمـة اإلنسـانية واملشـاركة
يف عمليـة إعـادة اإلعمـار .من خلال القيام بذلك ،يجـب أن يعملوا لضمان امتالك الشـركات
املحليـة األدوات واملهـارات الالزمـة لالسـتفادة مـن التدخلات الدولية واملعاييـر املحددة
لهـا للمشـاركة ،وذلـك بالتـوازي مـع تدخلهـم لتقديـم مسـاعدات إنسـانية ودعـم مشـاريع
بنيـة تحتيـة ىلع املـدى الطويـل .وينبغي أن يشـمل ذلك تسـهيل نقل املعرفـة ،وخاصة
املعرفـة املتعلقـة باسـتخدام التكنولوجيـا يف األعمـال عبـر توفيـر برامج تعليـم وتدريب
لقـوى القطاع الخـاص العاملـة يف اليمن.
هنـاك بعـض القطاعات واملشـاريع الواعـدة يف اليمـن ،وينبغي أن يكون دعمهـا من أولى
أولويـات الجهـات الفاعلـة الدوليـة يف أعقـاب النـزاع .كذلـك فـإن تخصيـص األمـوال إلعادة
بنـاء البنيـة التحتيـة يف اليمـن – مثـل بنـاء وصيانـة الطـرق ومحطـات الطاقـة الكهربائية
ومشـاريع البنيـة التحتيـة املماثلة – سـيكون بمثابة قناة سـريعة لألموال ،وسـيوفر العديد
مـن الوظائـف ،ويعـزز التنميـة املحليـة املسـتدامة ،ويسـاعد ىلع منـع البطالـة والفقـر
وبالتالـي الحـد مـن تحفيـز عـودة املقاتلين إلـى سـاحة املعركة.
لقـد تعـرض القطـاع الزراعـي ،الـذي ّ
وظـف الجـزء األكبـر مـن القـوى العاملـة اليمنيـة قبـل
النـزاع ،لتأثـر شـديد بشـكل خـاص بسـبب ديناميكيـات الحـرب يف اليمـن ،ويجـب أن يكون
هدفـا ألي تدخـل مبكـر لتعزيـز االقتصـاد [[9[.ىلع سـبيل املثـال ،يمكـن إنشـاء برامـج لدعم
األعمـال التجاريـة الصغيـرة يف الزراعة وتقديم التدريب واملسـاعدة الفنيـة للمزارعين ومن
[ [[9مقابلة الباحث مع مسؤول كبري يف وزارة الزراعي والري يف اليمن 30 ،يونيو  /حزيران .2018
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يأملـون بإنشـاء مشـاريع صغيـرة النطـاق وذاتيـة االكتفاء.
علاوة ىلع ذلـك ،يمكـن للجهـات الفاعلة الخاصة مسـاعدة الحكومـة واملانحيـن الدوليين
يف تطويـر آليـات مالية مشـتركة لتمويل املشـاريع الصغيرة واملتوسـطة ( )SMEsوحواضن
األعمـال التجاريـة .كمـا ينبغـي أن تسـتهدف هـذه اآلليـات النسـاء والشـباب ىلع وجـه
التحديـد ،وأن تسـاعدهم ىلع بـدء األعمـال التجاريـة ،بالنظـر إلـى ضعـف تمثيـل هـذه
املجموعـات يف أنشـطة القطـاع الخـاص.

ضمان وصول القطاع الخاص إلى التمويل
ً
عاملا حاسـمًا يف تعزيز دور القطـاع الخـاص يف اليمن ،حيث
يعـد النظـام البنكـي الفعـال
يعتمـد االقتصـاد ىلع النقـد بشـكل كبيـر .منـذ انـدالع الحـرب يف اليمـن ،العديـد مـن
الشـركات إمـا قامـت بتسـريح املوظفيـن أو أجبرت ىلع تعليـق عملياتها .لقـد دفعت أزمة
السـيولة األصـول النقديـة يف القطـاع البنكـي الرسـمي نحـو السـوق السـوداء ،ممـا أعـاق
عمـل البنـوك وجعلهـا غير قـادرة ىلع العمل بشـكل صحيـح .ىلع املدى القصيـر ،ينبغي
للحكومـة اليمنيـة وجميـع أصحـاب املصلحـة املعنييـن دعم العـودة الكاملة لقطـاع مالي
ناجـع – بمـا يف ذلـك تثبيـت البنـك املركـزي اليمنـي وتمكينـه مـن أداء مهامـه النقدية.
ىلع املـدى الطويـل ،ينبغـي توجيـه الجهـود لقيـادة اإلصالحـات يف اللوائـح البنكيـة
وضمـان وجـود منصـة مناسـبة للمسـتثمرين األجانـب إلنشـاء بنـوك يف البلاد ،وكذلـك
لتدفقـات تحويلات املغتربيـن .ويف هـذا الصـدد ،ينبغـي ىلع الحكومـة اليمنيـة إنشـاء
آليـة ضمانـات اسـتثمار لجـذب تحويلات املغتربيـن اليمنييـن للمسـاهمة يف االنتعـاش
االقتصـادي الوطنـي.
لهـذا األمـر إمكانـات كبيرة لجـذب رؤوس األمـوال املتراكمة مـن املغتربين اليمنييـن ،وكثير
منهـم معرضـون لخطـر اإلجبـار ىلع العـودة إلـى الوطن مـن خلال السياسـات الجارية يف
دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـاعية لتوطين أسـواق العمـل الخليجية .يمكن تشـجيع
اليمنييـن العائديـن ىلع إقامـة مشـاريع جديدة ،أو وضـع مدخراتهم يف سـندات الحكومة
اليمنيـة بالعملات األجنبيـة ،ممـا سـيوفر للقطـاع العـام األمـوال الالزمـة بشـدة ويسـمح
لألفـراد بحمايـة اسـتثماراتهم مـن فقـدان القيمة.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،يجـب أن تكون مؤسسـات التمويل األصغـر ذات الخبـرة يف اليمن هدفًا
رئيسـيًا لجميـع أصحـاب املصلحـة للدفـع نحو املزيـد من الشـمول املالي يف جميـع أنحاء
اليمـن .كمـا يجـب تمكيـن بنـوك وشـركات التمويـل األصغـر لتقديـم خدمـات ماليـة لألفراد
وخدمـات إدارة النقـد للشـركات الصغيـرة .كمـا يجـب تعزيـز الخدمـات البنكيـة عبـر الهاتـف
املحمـول يف اليمـن لتوسـيع نطـاق الوصـول إلـى املقترضيـن ذوي الدخـل املنخفض.

إصالح بيئة االعمال
يسـتلزم إصلاح بيئـة األعمـال توفيـر األمـن املـادي ،وينطـوي كذلـك ىلع حكـم القانـون
العـادل والفعـال .هنـاك مـا يكفـي مـن االسـتقرار السياسـي والقانونـي لخلق بيئـة مواتية
لتدفقـات االسـتثمار .وبينمـا يسـتمر النـزاع ،تشـهد العديـد مـن الشـركات تعرفـة مزدوجـة
ىلع الـواردات أو ضرائـب مضاعفـة ىلع الشـركات العاملـة يف مناطـق خاضعـة لسـيطرة
أطـراف متحاربـة مختلفـة ،وكل ذلـك يعيـق عمـل القطـاع الخـاص.
بمجرد تأمين بيئة االسـتثمار ،ىلع الحكومة إنشـاء نظام ضريبي مناسـب لألعمال التجارية
ومؤسسـات ملكافحة الفسـاد وتشـجيع االسـتثمارات من خلال تخفيف بعـض اللوائح التي
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تقيد االسـتثمارات األجنبية وتثبط الشـركات الناشـئة .ىلع وجه الخصوص ،ىلع الحكومة
االنخـراط واالسـتثمار يف القطاعـات التحويليـة مثـل النقـل والخدمـات املاليـة واالتصـاالت
[[[9
والسـياحة وإنتاج الطاقـة وتجهيز األغذيـة وتوزيعها.

[World Bank, Toward a Blueprint for the Recovery and Reconstruction of Yemen (Washington, D.C.: [[9
.)World Bank, 2017
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عن الباحث
أمـل ناصـر ،هـي اقتصاديـة غيـر مقيمـة يف مركـز صنعـاء للدراسـات االسـتراتيجية وباحثـة
مختصـة باالقتصـاد السياسـي يف اليمـن والشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا.
ناصـر حاصلـة ىلع ماجسـتير علوم يف االقتصـاد الصناعي واقتصاد الشـبكات من معهد برلين
للتكنولوجيـا ،وبكالوريـوس يف االقتصـاد مـن املعهد نفسـه .وقد نشـرت كتاباتهـا وتحليالتها
يف وسـائل إعالميـة مختلفـة مـن بينهـا موقع املونيتـور ،وجريدتـي العربي الجديـد ،واملدن
اإللكترونية.
ناصـر شـريكة مؤسسـة يف مبـادرة «نادي العرب» يف برليـن ،وهي مبادرة تسـعى لخلق فضاء
ثقايف وسياسـي وفكري ألهالي برلين بهدف استكشـاف الشـؤون العربية.

عن املحرر
سبنسـر أوسـبرغ هو رئيس تحرير القسـم اإلنجليزي يف مركز صنعاء للدراسـات االستراتيجية.
وقـد عمـل مـع العديـد مـن املعاهـد واملنظمـات غيـر الحكوميـة ،بما يف ذلـك برنامـج األمم
املتحـدة اإلنمائـي ،يف حقـل الدراسـات االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية واإلنسـانية
واألمنيـة املتعلقـة بمنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا.
ً
مراسلا للعديد
شـغل أوسـبيرغ منصـب مديـر تحرير مجلـة إكسـكيوتيف يف بيروت ،كمـا عمل
مـن وسـائل اإلعلام ،بمـا يف ذلـك قنـاة الجزيـرة اإلنجليزيـة ،وراديـو سـي بـي سـي ،ومحطـة
فرانـس  ،24وصحيفتـي ذي غلـوب أنـد ميل ونيكـي ،كما شـارك يف كتابة الفيلـم الحائز ىلع
جائـزة أفضـل وثائقي «ذي وور شـو».
سبنسـر حاصـل ىلع ماجسـتير فنـون يف الكتابـة اإلبداعيـة الواقعيـة ،وبكالوريـوس يف
الصحافـة مـن كليـة كينجز يف لنـدن ،باإلضافة إلـى بكالوريـوس آداب ذات تخصص مزدوج يف
الفلسـفة واللغـة اإلسـبانية مـن جامعة دالهاوسـي.

إعادة تصور االقتصاد اليمني | أغسطس 2018

33

مشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
هـــذا املشـــروع الـــذي يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس
 ،2017وه ــو مب ــادرة ته ــدف إل ــى تحدي ــد األولوي ــات االقتصادي ــة
واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة للبـــاد خـــال فتـــرة
الحـــرب ،وإلـــى التحضيـــر لفتـــرة مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب.
يه ــدف املش ــروع إل ــى بن ــاء تواف ــق يف اآلراء ح ــول املج ــاالت
السياس ــية املحوري ــة عب ــر إش ــراك األص ــوات اليمني ــة ّ
املطلع ــة
وتعزي ــز حضوره ــا يف الخط ــاب الع ــام ،باإلضاف ــة إل ــى التأثي ــر
اإليجاب ــي يف خط ــط التنمي ــة املحلي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة.

يتألف املشروع من أربعة مكونات:
( )1منتديـــات قيـــادات التنميـــة ،والتـــي تجمـــع خبـــراء
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة االجتماعيـــة
واالقتصادي ــة ،والت ــي س ــتحدد القضاي ــا الرئيس ــية للتدخ ــل
وتقتـــرح توصيـــات ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.

( )2الخلي ــة البحثي ــة ،والت ــي باالس ــتناد إل ــى قضاي ــا وتوصي ــات
املنتديـــات ســـتبحث يف أفضـــل املمارســـات والـــدروس
املســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال
املعـــريف الـــازم ملبـــادرة «إعـــادة التفكيـــر يف االقتصـــاد
اليمنـــي».
( )3ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة ورش عمـــل
تش ــاورية م ــع األط ــراف املعني ــة ىلع املس ــتوى املحل ــي،
بمـــا يف ذلـــك القطـــاع الخـــاص والشـــباب ومنظمـــات
املجتم ــع املدن ــي ،باإلضاف ــة إل ــى حم ــات إعالمي ــة تت ــم
عبـــر كل مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي ،وذلـــك
بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي األوســـع.
( )4وأخيـــرًا ســـيتم إشـــراك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة وإطـــاع
األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائـــج املشـــروع ،بهـــدف تحفيـــز
وتوجي ــه تدخ ــات املجتم ــع الدول ــي يف مج ــال السياس ــات
لتحقي ــق فائ ــدة قص ــوى للش ــعب اليمن ــي.

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

للتواصل :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،شارع حده ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيoalrawhani@sanaacenter.org :
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