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أمل ناصر فليم

تحرير :سبنسر أوسبرغ

نظرة عامة حول القطاع الخاص في اليمن
أمضــى اليمــن معظــم ســنواته الســتين الماضيــة غارقــاً فــي
نزاعــات مســلحة وأزمــات سياســية ،حيــث كانــت االضطرابــات
والقالقــل األمنيــة مــن أبــرز العوامــل التــي أعاقــت نضــج القطــاع
الخــاص وقيــام دولــة قويــة ذات مؤسســات عامــة ناجعــة.
يتألــف القطــاع الخــاص اليمنــي بغالبيتــه العظمــى من شــركات
صغيــرة أو صغيــرة جــداً ،علم ـاً أنهــا ّ
توفــر لمــا يقــرب مــن %70
مــن اليمنييــن العامليــن مصــادر أرزاقهــم .بالمقابــل توفــر الزراعة
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الريفية تقليدياً مصدر عمل ألكثر من نصف سكان البالد.
قــدرت منظمــات المجتمــع المدنــي ،علــى ســبيل المثــال ،أن
 %97مــن القطــاع الخــاص اليمنــي مؤلــف مــن مشــاريع متناهيــة
الصغــر وصغيــرة ومتوســطة الحجــم ،وهــو مــا ينطبــق علــى
الشــركات التــي توظــف أقــل مــن  25شــخصاً .وفــي الوقــت
نفســه ،قــدر تقريــر للبنــك الدولــي فــي عــام  2000أن  %1فقــط
مــن الشــركات الصناعيــة فــي القطــاع الخــاص توظــف 10
أشــخاص أو أكثــر ،وأن هنــاك عــدداً “قلي ـ ً
ا جــداً” مــن الشــركات
الكبيــرة 2.تقــع المراكــز الصناعيــة فــي صنعــاء وتعــز وعــدن
والحديــدة ومــا حولهــم ،بناتــج يخــدم االســتهالك المحلــي
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فقط.
1) International Labor Organization, Yemen Labour Force Survey 201314 (Beirut: ILO Regional Office for 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.
2) World Bank, Yemen: Comprehensive Development Review, Private Sector
Development Building Block. Washington, DC: World Bank, 2000.
Accessed June 14, 2018. http://documents.worldbank.org/curated/
en/458221468345852637/pdf/335760YE1Private.pdf
3) World Bank, Yemen: Comprehensive Development Review.
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ملخص تنفيذي
حتــى قبــل النــزاع الحالــي ،واجــه تطويــر القطــاع الخــاص
يف اليمــن العديــد مــن التحديــات املتداخلــة الشــديدة.
شــملت هــذه العوائــق البيروقراطيــة ،وضعــف البنيــة
التحتيــة ،وقلــة مهــارة القــوى العاملــة إلــى حــد كبيــر،
وتــردي منــاخ االســتثمار ،ونقــص التمويــل ،واعتمــاد
االقتصــاد املفــرط ىلع النفــط ،والفســاد ،وضعــف
الدولــة ،والنخبــة الباحثــة عــن الريــع وذات املصلحــة
الراســخة يف عرقلــة اإلصالحــات .اآلن ،بعــد مــا يقــرب مــن
أربــع ســنوات ىلع الحــرب األهليــة والتدخــل العســكري
اإلقليمــي ،تدمــر االقتصــاد اليمنــي وقطاعــه الخــاص.
ومــع ذلــك تســتمر العديــد مــن الشــركات يف العمــل،
وبالفعــل تعــد مرونــة القطــاع الخــاص عامـ ً
ا رئيســيًا يف
جعــل األزمــة اإلنســانية يف البــاد – وهــي األكبــر يف
العالــم – أقــل تدهــورًا ممــا كان يمكــن أن تكــون عليــه.
يف حالــة التوصــل إلــى نهايــة نــزاع متفــاوض عليهــا،
ســيكون مــن الضــروري االســتثمار الســريع وتطويــر القطــاع
الخــاص لخلــق فــرص العمــل ،وإعــادة بنــاء البنيــة
التحتيــة ،وتحويــل تدفقــات التمويــل بعيـدًا عــن اقتصــاد
الحــرب واســتعادة األســواق الرســمية ،واملســاعدة ىلع
تحقيــق اســتقرار عــام اقتصــادي اجتماعــي مــن شــأنه أن
يســهم يف تحقيــق ســام دائــم وطويــل األمــد .وهكــذا
يجــب أن تبــدأ اســتعدادات ذلــك ىلع وجــه الســرعة
لكــي تغتنــم الفرصــة التــي ســتفتح فــورًا بعــد صمــت
األســلحة.
بأخــذ هــذا بعيــن االعتبــار ،يبحــث امللخــص ،والقائم ىلع
أســاس تقريــر مطــول ،يف تقييــم العوامــل التــي تؤثــر
ىلع تطويــر القطــاع الخــاص يف اليمــن مــع مــرور الوقــت،
بمــا يف ذلــك التحديــات التــي تواجــه بيئــة العالقــات
العامــة ومحــاوالت اإلصــاح .ثــم تحــدد الورقــة آثــار ثــورة
 2011يف اليمــن ،واألزمــة السياســية املصاحبــة والنــزاع
الحالــي ىلع االقتصــاد والقطــاع الخــاص .ويف أعقــاب
ذلــك ،يتــم طــرح عــدد مــن التوصيــات لــكل مــن الحكومــة
اليمنيــة والجهــات الدوليــة املعنيــة بشــأن الخطــوات
التــي يمكــن اتخاذهــا إلحيــاء وتطويــر القطــاع الخــاص
بعــد النــزاع.
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القطاع الخاص وانتاج النفط
منــذ اكتشــاف حقــول نفطيــة ذات جــدوى تجاريــة فــي منتصــف ثمانينــات القــرن الماضــي ،ومــن زيــادة اإلنتــاج
النفطــي فــي اليمــن خــال التســعينات ،تأثــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســنوي للبــاد بشــدة نتيجــة ارتفــاع
إنتــاج النفــط وتقلــب أســواق الطاقــة العالميــة .بيــن عامــي  1995و ،2005تذبذبــت حصــة القطــاع الخــاص مــن
إجمالــي الناتــج المحلــي بمــا يصــل إلــى  %10مــن عــام آلخــر (انخفضــت مــن  %66إلــى  %56فــي ،)1996-1995
فــي حيــن أن حصــة القطــاع الخــاص مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســنوي غيــر النفطــي بقيــت خــال العقــد
شــبه ثابتــة عنــد  ،%74ولــم تتذبــذب أكثــر مــن  %1علــى أســاس ســنوي 4.فــي الفتــرة مــن  1995إلــى  ،2005بلــغ
متوســط نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي اليمــن حوالــي  %5ســنوياً ،حيــث ارتفعــت قيمــة مســاهمة
القطــاع الخــاص غيــر النفطــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  2,81مليــار دوالر إلــى  8,38مليــار دوالر
(بالقيمة الحالية للدوالر).
مــع أن إنتــاج اليمــن مــن النفــط صغيــر مقارنــة بجيرانــه فــي الخليــج 5،إال أنــه كان كبيــراً بمــا فيــه الكفايــة فــي
الســياق المحلــي ليكــون أكبــر مصــدر للعملــة األجنبيــة فــي البــاد ،وليضــرب القطــاع الخــاص غيــر النفطــي
بنســخة يمنيــة مــن “المــرض الهولنــدي” 6.فالعملــة األجنبيــة اآلتيــة لليمــن مــن مبيعــات النفــط – التــي
تضخمهــا حقيقــة أن تحويــات المغتربيــن اليمنييــن كانــت ثانــي أكبــر مصــدر للعملــة األجنبيــة – ســاعدت في
منــح االســتقرار للعملــة المحليــة بســعر صــرف أعلــى مــن الممكــن لــوال تصديــر النفــط .أدى ذلــك إلــى ارتفــاع
تكلفــة الصــادرات المحتملــة األخــرى ،مــا أدى إلــى تناقــص قدرتهــا التنافســية علــى المســتوى الدولــي وإعاقــة
قــدرة القطــاع الخــاص علــى النمــو الــذي تقــوده الصــادرات .كمــا أن ارتفــاع قيمــة الريــال اليمنــي جعــل الــواردات
أرخــص نســبياً ،ممــا أدى مــرة أخــرى إلــى تقويــض تنميــة الصناعــة المحليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم تكــن
هنــاك فــي األســاس أي خدمــات تمويــل تصديــر متاحــة فــي اليمــن 7.وهكــذا ،بيــن عامــي  1995و ،2005شــكلت
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الصادرات غير النفطية ما معدله  %12,5فقط من إجمالي الصادرات.
هــذه العوامــل -واردات رخيصــة نســبياً وصناعــة محليــة ضئيلــة -تجتمــع لتجعــل اليمنييــن معتديــن بشــكل
كبيــر علــى لتبليــة جميــع حاجاتهــم االســتهالكية والصناعيــة تقريب ـاً .لعقــود واليمــن يســتورد بمعــدل 90
بالمائــة مــن حاجياتــه الغذائيــة 9.حتــى فــي الســنوات التــي شــهدت انخفاضـاً فــي الناتــج اإلجمالــي المحلــي
نظــراً لعــدم االســتقرار فــي أســواق النفــط ،شــهدت البــاد إنخفاضـاً تدريجيـاً فــي الــواردات بالرغــم مــن قيمــة
الصــرف المنخفضــة للريــال اليمنــي فــي تلــك الســنوات 10.عــدم التقلــب فــي الــواردات مؤشــر علــى مــدى
11
اعتماد اليمن على االستيراد لتلبية االحتياجات األساسية.

4) Central Statistical Organization in Yemen, The Structure Of GDP By Economic Activity At Current Prices For 2000 - 2016 (%), table No. 7.

 55يف ذروة إن ـتـاج النفــط يف اليمــن يف عــام  ،2001أنتجــت البــاد حــوايل  21مليــون طــن مــن النفــط .يف نفــس العــام أنتجــت ســلطنة عمــان  50مليــون طــن, ،الســعودية  390مليــون طــن،
واإلمــارات أنتجــت مــا ي ـقـرب مــن  103مليــون طــن مــن النفــط .انظــرComparative data sourced from International Energy Agency Statistics Search, :
.accessed June 29, 2018, https://www.iea.org/statistics/statisticssearch
 66وفقــا 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 االســتثمار األجنبــي املباشــر أو املســاعدات األجنبيــة أو أي ارت ـفـاع كبــر يف أســعار املــوارد
الطبيعيــة” .للمزيــد مــن التفاصيــل (باإلنكليزيــة) يمكــن زيــارة املوقــع .https://www.investopedia.com/terms/d/dutchdisease.asp

7) World Bank, Yemen: Comprehensive Development Review.
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9) Mansour Rageh, Amal Nasser, and Farea Al-Muslimi, “Yemen Without a Functioning Central Bank: The Loss of Basic Economic
Stabilization and Accelerating Famine,” Sana’a Center for Strategic Studies, November 2, 2016, accessed June 29, 2018, http://sanaacenter.
org/publications/main-publications/55.
10) World Bank, Yemen: Comprehensive Development Review.
11) World Bank, Yemen: Comprehensive Development Review.
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التحديات التي تواجه بيئة األعمال
ومــن الناحيــة التاريخيــة ،فــإن القوانيــن القليلــة التــي كانــت موجــودة وتنفــذ فيمــا يتعلــق بالقطــاع الخــاص
تميــل إلــى كبــح التنميــة .وكمثــال علــى ذلــك ،أشــار البنــك الدولــي فــي عــام  2000إلــى أن اليمــن يتمتــع
برســوم جمركيــة عاليــة نســبياً علــى الــواردات ،فضــ ً
ا عــن نظــام جمركــي غيــر منظــم ،ممــا خلــق “بيئــة
12
تقييديــة” وزاد مــن وقــت وتكاليــف تأميــن مدخــات رأس المــال .فــي الوقــت نفســه ،كانــت ضوابــط الدولــة
ضعيفــة أو منعدمــة فــي العديــد مــن المجــاالت األخــرى ،مــع عــدم وجــود سياســة حكوميــة للحــد من الســلوك
غيــر التنافســي ،وقلــة التطبيــق الرســمي لقوانيــن حقــوق الملكيــة أو االلتزامــات التعاقديــة ،والســلطة
13
القضائية ذات “التحيز القوي ضد التجارة”.
كمــا أظهــرت البنيــة التحتيــة المتوفــرة أن اليمــن مــن بيــن أقــل البلــدان تطــوراً فــي العالــم %40 :فقــط مــن
الســكان يحصلــون علــى ميــاه شــرب نقيــة ،حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد مــن الميــاه  %2فقــط مــن المتوســط
العالمــي؛ وكان  %35فقــط مــن اليمنييــن يحصلــون علــى الكهربــاء ،وحتــى أولئــك المتصلــون بشــبكة الكهربــاء
الوطنيــة عانــوا مــن انقطــاع التيــار المســتمر لفتــرات طويلــة؛ كمــا كان اختــراق االتصــاالت الســلكية والالســلكية
“منخفض ـاً جــداً”؛ وكانــت الطــرق المعبــدة أقــل مــن  %10مــن إجمالــي شــبكة الطــرق ،فــي حيــن أن معظــم
الطــرق المتبقيــة فــي حالــة ســيئة و/أو يتعــذر الوصــول إليهــا فــي المناطــق الريفيــة ،مــا تــرك قطاعــات
واســعة مــن الســكان معزوليــن عــن الخدمــات واالقتصــاد األوســع 14.كمــا كان الوصــول إلــى التعليــم والخدمــات
الطبيــة ضعيفـاً ،حيــث بلــغ معــدل معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى البالغيــن  %56فــي اليمــن ،وكان  %55فقــط
15
من السكان قادرين على الوصول إلى الخدمات الطبية بسهولة.
ا حاســماً
نظــراً النعــدام الثــروة المحليــة فــي اليمــن ،اعتبــر البنــك الدولــي االســتثمار األجنبــي المباشــر عام ـ ً
لتطور البالد .ومع ذلك ،أشار البنك إلى أن:

“المســتثمرين المحتمــل قيامهــم باســتثمار واســع النطــاق يواجهــون قــدراً كبيــراً
مــن اللوائــح والتراخيــص غيــر الضرورييــن ،وهــي بيئــة قانونيــة غالبـاً مــا تكــون غيــر
واضحــة أو غيــر متســقة مــع المعاييــر الدوليــة ،وغالبــاً مــا تكــون المؤسســات
الحكوميــة غيــر مســتجيبة أو فاســدة .كمــا يثبــط هــؤالء عــدم وجــود اجتهــاد
قانونــي يمكــن االعتمــاد عليــه ،أو عقــود قابلــة للتنفيــذ ،أو تأميــن ســندات ملكيــة
األراضــي ،أو نظــم ضرائــب يمكــن التنبــؤ بهــا ،أو حمايــة رســوم جمركيــة ،وفــي
16
بعض الحاالت حتى بنية تحتية مادية أو أمن مادي”.

12) World Bank, Yemen: Comprehensive Development Review.
13) World Bank, Yemen: Comprehensive Development Review.
14) World Bank. Yemen - Country Assistance Strategy. Washington, DC: World Bank, 1999. Accessed June 21, 2018. http://documents.
worldbank.org/curated/en/934971468781522276/pdf/multi-page.pdf.
15) World Bank, Yemen - Country Assistance Strategy.
16) World Bank, Yemen: Comprehensive Development Review.
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العوائق يف وجه اإلصالح
علــى الرغــم مــن صعوبــة تحديدهــا ،إال أن العقبــة الرئيســية التــي تواجــه اإلصــاح فــي اليمــن كانــت ومــا زالــت
االقتصاد السياسي للبالد .وكما أشار البنك الدولي:

“كانــت البــاد منــذ فتــرة طويلــة رهينــة لجنــون جنــي ريــع طويــل األمــد علــى يــد
نخــب عديــدة قوضــت أي إمكانيــة للتنميــة المســتدامة ،وتمكنــت مــن تشــويه
السياســة االقتصاديــة وعرقلــة اإلصالحــات ،وهــي مســتمرة فــي الســعي العنيــف
وراء ريــوع كان يمكــن لوالهــا إعــادة تدويرهــا فــي التنميــة .يحــدث هــذا فــي
القطاعــات االقتصاديــة األكثــر ربحيــة أو األكثــر اســتراتيجية ،مثــل النفــط والغــاز
17
والزراعة والمياه واالتصاالت والخدمات المالية”.
وبشــكل أساســي ،قــام الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح بشــراء صالحياتــه مــن النخــب السياســية
والقبليــة فــي البــاد مــن خــال المحســوبيات ،والنفــاذ إلــى مــوارد الدولــة ،وتوزيــع مجــاالت الســلطة – مثــل
الــوزارات الحكوميــة أو الوصــول إلــى األســواق – والتــي عــزز مــن خاللهــا المســتفيدون مــن إقطاعــات ســيطرتهم
وأدوات تكديــس ثرواتهــم .كان لهــذه المجموعــات واألفــراد مصلحــة فــي منــع الوافديــن الجــدد مــن تحديهــم،
وفــي الوصــول إلــى المكائــد السياســية الالزمــة لمنــع هــذا التحــدي 18.فيمــا يتعلــق بالقطــاع الخــاص ،علــى
ســبيل المثــال ،تــم اســتخدام القواعــد التــي تحكــم الوصــول إلــى االئتمــان لمنــع الشــركات الجديــدة مــن دخول
الســوق ،وذلــك لمصلحــة الشــركات المســيطرة القائمــة .وبالمثــل ،فــإن الشــركات غيــر المنتســبة إلــى النخبــة
19
السياسية كانت تجد نفسها غير قادرة على الحصول على عقود حكومية.

نقاط التقدم
لقــد شــهدت الســنوات الـــ 25الماضيــة بعــض التقــدم :فقــد تمــت إزالــة بعض حواجــز االســتيراد وجرى تبســيط
الرســوم الجمركيــة؛ وأدت اإلصالحــات فــي تســجيل األعمــال التجاريــة والقضــاء علــى متطلبــات الحــد األدنــى
لــرأس المــال إلــى خفــض الوقــت والتكلفــة الالزمــة لبــدء نشــاط تجــاري؛ وجــرى تخفيــض ضرائــب الشــركات
بشــكل كبيــر ومتناســق؛ كمــا حــدث انخفــاض ملحــوظ فــي المنازعــات المتعلقــة بالعقــارات؛ وافتتحــت ســوق
للخدمات البنكية اإلسالمية؛ وأنشأت الحكومة سج ً
ال ائتمانياً وقدمت قانوناً لبنوك التمويل األصغر.

17) World Bank, The Republic Of Yemen: Unlocking the Potential for Economic Growth (Washington, D.C. : World Bank, 2015), accessed
June 29, 2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/673781467997642839/pdf/102151-REVISED-box394829B-PUBLIC-YemenCEM-edited.pdf

 118كنمــوذج عــى الطابــع النخبــوي لالقتصــاد اليمنــي ،غينــي هيــل وآخــرون نشــروا دراســة عــام  2013تقــدر أن  80%تقريبــاً مــن قطاعــات االســترياد والتصنيــع واملصــارف واالتصــاالت
تملكهــا  %10فقــط مــن العائــات .انظــر:

Ginny Hill et al., Yemen: Corruption, Capital Flight and Global Drivers of Conflict (London: Chatham House, 2013), accessed July 2, 2018,
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen.pdf.

19) Hill, Ginny, Peter Salisbury, Léonie Northedge and Jane Kinninmont. Yemen: Corruption, Capital Flight and Global Drivers of Conflict.
London: Chatham House, 2013. Accessed June 25, 2018. https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/
Middle%20East/0913r_yemen.pdf.
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القطاع الخاص اليمني ما بعد 2011
الثورة واألزمة السياسية المنبثقة
فــي عــام  2011دخــل اليمــن فــي فتــرة أزمــة سياســية وعــدم اســتقرار عميــق عندمــا اندلعــت انتفاضة شــعبية
ضــد نظــام علــي عبــد اهلل صالــح ،الرئيــس اليمنــي ألكثــر مــن  30عامـاً .كان التأثيــر علــى االقتصــاد دراماتيكيـاً.
وبين عامي  2010و ،2011انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في اليمن من  %7,7إلى .%12,7
وفــي مســح للبنــك الدولــي لألعمــال اليمنيــة ُنشــر فــي ســبتمبر  /أيلــول  ،2012أفــاد أكثــر مــن ثالثــة أربــاع
المشــاركين بازديــاد شــدة نقــص الكهربــاء ،وعــدم االســتقرار السياســي ،والفســاد ،وعــدم اليقيــن االقتصــادي
العــام .ووجــد نفــس المســح أن أكثــر مــن  %40مــن الشــركات تخلصــت مــن  %40أو أكثــر مــن موظفيها وخســرت
أكثــر مــن نصــف مبيعاتهــا .ووفقــاً لمعــدي الدراســة االســتقصائية“ :لقــد تبيــن أن هــذه التأثيــرات أوضــح
بالنســبة للشــركات الصغيــرة ممــا للشــركات المتوســطة والكبيــرة ،ممــا يعكــس علــى األرجــح محدوديــة آليــات
20
التكيف وضحالة الموارد المالية المتاحة للشركات الصغيرة”.
تدخلــت الســعودية فــي عــام  2012بضــخ  3مليــارات دوالر مــن النقــد والوقــود فــي االقتصــاد اليمنــي ،ممــا ســمح
للناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي البــاد باالنتعــاش فــي  2013إلــى نمــو بنســبة  .%4,8ومــع ذلــك ،واصلــت الحكومــة
عجــزاً فــي حــدود  %8مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى دعــم الوقــود المســتمر
وإعانــات القطــاع العــام ،والتــي تمثــل أكثــر مــن نصــف اإلنفــاق الحكومــي .فــي يوليــو  /تمــوز  ،2014ألغــى الرئيس
االنتقالــي عبــد ربــه منصــور هــادي ،فــي اســتجابة لنصيحــة صنــدوق النقــد الدولــي ،دعــم الوقــود .أســعار الوقــود
أساسـاً تتضاعــف خــال الليــل ،وقــد تعثــر تحقــق الدعــم المخطــط للشــرائح االجتماعيــة واالقتصاديــة األدنــى من
الســكان .بعــد ذلــك اســتولى الحوثيــون وقــوات الحلفــاء للرئيــس الســابق صالــح علــى الســخط الشــعبي الــذي
أثارتــه هــذه الحادثــة – وكانــوا قــد حققــوا بالفعــل تقدمــاً عســكرياً نحــو العاصمــة –فدخلــوا صنعــاء راكبيــن
موجــة شــعبوية وبــدأوا فــي الســيطرة بســرعة علــى المؤسســات والــوزارات الحكوميــة .وقــد أدى هجــرة رأس
المال وعدم اليقين االقتصادي إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في اليمن بنسبة  %2عام .2014

اآلثار االقتصادية للنزاع المتفاقم
بحلــول مــارس  /آذار  ،2015كان الحوثيــون والقــوات الحليفــة لهــم يحاصــرون مدينــة عــدن الســاحلية الجنوبيــة،
بينمــا هــرب الرئيــس هــادي إلــى العاصمــة الســعودية الريــاض .فــي ذلــك الشــهر ،شــنت الســعودية واإلمــارات
وتحالــف دول عربيــة أخــرى تدخـ ً
ا عســكرياً فــي اليمــن لدعــم هــادي والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليـاً.
ســرعان مــا قــام التحالــف والقــوات المرتبطــة بــه بدفــع الحوثييــن بعيــداً عــن عــدن والمحافظــات الجنوبيــة
األخــرى ،قبــل وقــف تقدمهــم ،وبعدهــا أصبحــت الخطــوط األماميــة ثابتــة بشــكل عــام واســتقرت حــرب
االســتنزاف معظــم الســنوات الثــاث التــي تلــت .خــال هــذا الوقــت ،حافــظ الحوثيــون علــى ســيطرتهم علــى
معظــم شــمال البــاد ،وعلــى أكبــر مراكــز اليمــن الســكانية ،وأكبــر محــور للــواردات فــي اليمــن ،وهــو مينــاء
الحديدة وميناء صليف القريب منه على شمال الساحل اليمني على البحر األحمر.
كان تأثيــر النــزاع علــى االقتصــاد والقطــاع الخــاص فــي اليمــن كارثيـاً .فقــد انخفــض اإلنتــاج االقتصــادي بســرعة
فــي الســنوات المتتاليــة ،مــع انكمــاش بنســبة  %17.6فــي عــام  ،2015وبنســبة  %15.3فــي عــام  ،2016وبنســبة
 %14.4فــي عــام  ،2017ممــا أدى إلــى انخفــاض تراكمــي بنســبة  %40.5فــي إنتــاج الســلع والخدمــات علــى مــدى
ثــاث ســنوات 21.وقــد لعبــت العديــد مــن العوامــل دورهــا فــي ،وتفاقمــت بســبب ،هــذا االنهيــار االقتصــادي العــام.
فقــد علقــت صــادرات اليمــن مــن النفــط بعــد تدخــل التحالــف العســكري مباشــرة ،مــا خفــض بشــدة اإليــرادات
20) Andrew Stone, Lina Badawy and Nabila Assaf, The Plight of Yemeni Private Enterprises since the 2011 Crisis: A Rapid Assessment
(Washington, DC: World Bank, 2012), accessed July 2, 2018, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16167.
21) Data from Yemen’s Ministry of Planning and International Cooperation, as cited in: United Nations Office for Humanitarian Affairs
(OCHA), Yemen Humanitarian Needs Overview 2018 (United Nations Office for Humanitarian Affairs, December 2017), accessed June 29,
2018, https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf.

إعادة تصور االقتصاد اليمني | أغسطس 2018

5

العامــة وقطــع المصــدر الرئيســي للحكومــة مــن العملــة األجنبيــة .وبارغــم مــن اســتئناف تصديــر النفــط منــذ
أغســطس/آب  ،2016فقــد كان بكميــات قليلــة وغيــر منتظمــة .وبــدوره أدى اســتنزاف االحتياطيــات وأزمــة
الســيولة النقديــة المحليــة إلــى توقــف معظــم مرتبــات القطــاع العــام فــي آب  /أغســطس  ،2016ممــا أدى إلــى
إنهــاء تمويــل الــواردات ،ناهيــك عــن جانــب نقــل مقــر البنــك المركــزي مــن صنعــاء إلــى عــدن فــي ســبتمبر /
22
أيلول  – 2016األمر الذي عرقل بشدة قدرة البنك المركزي اليمني على حماية قيمة الريال اليمني.
وهكــذا انخفــض الريــال مــن ســعر صــرف كان يعــادل  215ريــال مقابــل الــدوالر بدايــة النــزاع إلــى  490ريــال
مقابــل الــدوالر بنهايــة يونيو/حزيــران  .2018مــع انخفــاض قيمــة العملــة ،ارتفعــت أســعار الــواردات وانخفضــت
القــوة الشــرائية للفــرد .كذلــك تأثــرت أســعار الــواردات بشــدة مــن جــراء الحصــار البحــري الــذي فرضــه التحالــف
علــى الموانــئ الــذي يســيطر عليهــا الحوثيــون (والتــي تجــري اآلن عمليــة الســتعادتها) – وال ســيما الحديــدة
وصليــف – ممــا خفــض بشــكل كبيــر الشــحنات التجاريــة واإلنســانية مــن خــال هــذه المنافــذ ،وزاد الوقــت
والتكلفــة الالزميــن لنقــل تلــك الــواردات ودخولهــا داخــل البــاد .قــادت هــذه العوامــل للوضــع الحالــي اليــوم،
حيــث  8,4مليــون يمنــي علــى حافــة المجاعــة و 22مليــون بحاجــة ماســة إلــى الدعــم اإلنســاني 23،فيمــا
24
وصفته األمم المتحدة بأكبر كارثة إنسانية في العالم.
وكان مــن أســباب تزايــد التكاليــف علــى الشــركات انعــدام األمــن ونــدرة مدخــات األعمــال ،فــي حيــن تســببت
25
خســارة قاعــدة العمــاء والطلــب وانخفــاض القــوة الشــرائية العامــة فــي خســارات فــي اإليــرادات الماليــة.
كمــا أن التــأذي المــادي الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة العامــة والخاصــة أضــر بشــدة بقــدرة الشــركات علــى
العمــل 26.اعتبــاراً مــن عــام  ،2017أدت هــذه الخســائر المرتبطــة بالنــزاع إلــى قيــام شــركات القطــاع الخــاص
بخفــض ســاعات العمــل إلــى النصــف وســطياً ،فــي حيــن بلغــت نســبة تســريح العمــال  %55مــن إجمالــي
القــوة العاملــة ،بينمــا أكثــر مــن ربــع شــركات القطــاع الخــاص العاملــة فــي الصناعــة والتجــارة والخدمــات
توقفــت عــن العمــل 27.كمــا أن نقــص العمــات األجنبيــة وأزمــة الســيولة بالعملة المحليــة وضعت المســتوردين
28
أمام تحديات وتكاليف متزايدة.
وكما ذكر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في ديسمبر  /كانون األول :2017

“لقــد تعــرض القطــاع الزراعــي لقيــود شــديدة بســبب النقــص فــي المدخــات
الزراعيــة ،وال ســيما اللقاحــات ،واألدويــة واألعــاف وغيرهــا مــن الســلع األساســية
لقطــاع الثــروة الحيوانيــة والدواجــن .وارتفعــت أســعار مركــزات أطعمــة الدواجــن
بنســبة  ،%70منــذ بدايــة األزمــة .وقــد أدى ارتفــاع ســعر الوقــود إلــى زيــادة تكاليــف
الــري وأســعار الميــاه ،ممــا أجبــر المزيــد مــن المزارعيــن علــى التخلــي عــن مزارعهــم
وزاد تفاقم فقدان سبل كسب الرزق”.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الزراعــة وصيــد األســماك كان قطاعيــن يوظفــان فــي الســابق أكثــر مــن  %54مــن ســكان
الريــف ،ومــن أهــم وســائل كســب الــرزق بالنســبة لنحــو ثالثــة أربــاع اليمنييــن .وهكــذا أضــر التــأذي الــذي لحــق
29
بهذه القطاعات بسبل معيشة  1.7مليون عائلة ريفية.
22) Rageh, Nasser and Al-Muslimi, Yemen Without a Functioning Central Bank.
23) OCHA, Yemen Humanitarian Needs.
24) “Yemen at the UN – January 2017 Review,” Sana’a Center for Strategic Studies, Februrary 21, 2017, accessed on June 29, 2018, http://
sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/74.
25) Ali Azaki, “International Aid Organizations and the Yemeni Private Sector: The Need to Improve Coordination in Humanitarian
Crisis Response,” Sana’a Center for Strategic Studies, March 16, 2018, accessed June 29, 2018, http://sanaacenter.org/publications/mainpublications/5528#ftn6.

 226وفقاً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية“ :من  1أكتوبر  /تشرين الول  2016إىل  30سبتمرب  /أيلول  ،2017تم تسجيل ما مجموعه  8,878حادثة متصلة بالنزاع،
حـاء اليمــن .وقــد وقعــت حــوايل  82%مــن هــذه الحــوادث يف خمــس محافظــات هــي :تعــز وصعــدة والجــوف
بمــا يف ذلــك الغــارات الجويــة واالشــتباكات املســلحة والقصــف يف جميــع أن ـ
وحجة وصنعاء .املصدرUnited Nations Office for Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview :

27) World Bank, Toward a Blueprint for the Recovery and Reconstruction of Yemen – October 2017, as cited OCHA, Yemen Humanitarian Needs.
28) OCHA, Yemen Humanitarian Needs.
29) OCHA, Yemen Humanitarian Needs.
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توصيات
فــي دراســات ســابقة حــول تأثيــر النــزاع علــى القطــاع الخــاص فــي الدولــة ،تبيــن أن الحــرب تميــل إلــى خلــق
فــراغ فــي الســلطة يتيــح المجــال للتجــارة غيــر الشــرعية وصعــود “اقتصــاد الحــرب” ،حيــث يتلقــى العاملــون
فــي الســوق الســوداء والرماديــة مبالــغ كبيــرة مــن الســيولة ،ويخرجــون بذلــك مــن قطاعــات االقتصــاد الرســمي.
وحتــى بعــد تحقيــق الســام ،ســتبقى الشــكوك بشــأن متانــة هــذا الســام تثنــي المســتثمرين عــن المغامــرة
فــي البــاد ،كمــا جــرى تقليديـاً ،وال ســيما فيمــا يتعلــق باالســتثمارات فــي األصــول الثابتــة وغيــر الســائلة .لكــن
بــدون تطويــر القطــاع الخــاص ســيبقى مــن المســتبعد للغايــة حــدوث إعــادة إعمــار أو تأهيــل تحقيــق أي
استقرار اجتماعي واقتصادي واجتماعي بعد انتهاء النزاع.
ال يمكــن أن ُيتوقــع مــن القطــاع الخــاص األولــي أن يعيــد بحــد ذاتــه تطويــر النمــو االقتصــادي ودفعــه مباشــرة
بعــد حــل النــزاع .وهكــذا ،تقــدم هــذه الورقــة التوصيــات التاليــة إلــى الحكومــة اليمنيــة وأصحــاب المصلحــة
الدوليين بشأن التدخالت االقتصادية الالزمة لتحفيز تطوير القطاع الخاص بعد النزاع في اليمن:

تصميم تدخل حساس للنزاعات
لقــد أدى النــزاع المتعــدد األوجــه والمتواصــل فــي اليمــن إلــى إضعــاف الدولــة الرســمية والنشــاط الرســمي
للقطــاع الخــاص .وبذلــك ســمح بظهــور العبيــن جــدد فــي األســواق الرماديــة أو الســوداء فــي مــا يمكــن وصفــه
بأنــه “اقتصــاد حــرب” – حيــث تتشــكل المنافســة إلــى حــد كبيــر مــن خــال تقاطــع مصالــح األطــراف المتقاتلــة
لمــلء فــراغ الدولــة .هــذا التعقيــد يخلــق الحاجــة لتصميــم تدخــات مبكــرة مدروســة جيــداً ،تدخــات تتجنــب
تعزيــز التوتــرات أو تمكيــن الشــركات والجهــات الفاعلــة غيــر الرســمية التــي ازدهــرت بســبب النــزاع لتواصــل
هيمنتهــا علــى أنشــطة القطــاع الخــاص ،األمــر الــذي ســيحد مــن نمــو القطــاع علــى المــدى الطويــل .بعبــارة
أخــرى ،ينبغــي أن تكــون التدخــات المبكــرة حساســة للنــزاع ،وشــاملة ،وأن تمهــد الطريــق لجهــود طويلــة
األجل لتطوير القطاع الخاص.
ينبغــي علــى الجهــات الداخليــة الفاعلــة التــي تتدخــل علــى أرض الواقــع أن تنشــئ آليــة شــاملة تشــارك
فيهــا الجهــات الفاعلــة التجاريــة المحليــة بشــكل هــادف لتوفيــر دعــم قــوي فــي تعزيــز بنــاء الســام وتمكيــن
البيئــات التجاريــة المناســبة .لقــد أظهــرت تجــارب بعــض البلــدان ،بمــا فــي ذلــك روانــدا وجنــوب أفريقيــا
وســري النــكا ،أن بإمــكان القطــاع الخــاص أن يلعــب دوراً حاســماً فــي عمليــة بنــاء الســام ،وأن برامــج التعافــي
االقتصــادي تحقــق نتائــج جيــدة عندمــا يتــم تمكيــن الالعبيــن المحلييــن مــن تشــكيل االحتياجــات المؤسســية
األساسية لتنفيذ هذه البرامج.

بناء قدرات األعمال المحلية لتنفيذ البرامج وإنشاء فرص العمل
فــي حالــة وقــف األعمــال العدائيــة بنجــاح ،ينبغــي أن يهــدف أصحــاب المصلحــة الدوليــون إلــى مضاعفــة
جهودهــم علــى أرض الواقــع مــن أجــل التعامــل مــع األزمــة اإلنســانية والمشــاركة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار.
مــن خــال القيــام بذلــك ،يجــب أن يعملــوا لضمــان امتــاك الشــركات المحليــة األدوات والمهــارات الالزمــة
لالســتفادة مــن التدخــات الدوليــة وتلبيــة المعاييــر المحــددة لهــا للمشــاركة ،وذلــك بالتــوازي مــع تدخلهــم
لتقديــم مســاعدات إنســانية ودعــم مشــاريع بنيــة تحتيــة علــى المــدى الطويــل .وينبغــي أن يشــمل ذلــك
تســهيل نقــل المعرفــة ،وخاصــة المعرفــة المتعلقــة باســتخدام التكنولوجيــا فــي األعمــال عبــر توفيــر برامــج
تعليم وتدريب لقوى القطاع الخاص العاملة في اليمن.
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ثمــة بعــض القطاعــات والمشــاريع الواعــدة فــي اليمــن ،وينبغــي أن يكــون دعمهــا مــن أولــى أولويــات الجهــات
الفاعلــة الدوليــة فــي أعقــاب النــزاع .كذلــك فــإن تخصيــص األمــوال إلعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة فــي اليمــن
– مثــل بنــاء وصيانــة الطــرق ومحطــات الطاقــة الكهربائيــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة المماثلــة – ســيكون
بمثابــة قنــاة ســريعة لألمــوال ،وســيوفر العديــد مــن الوظائــف ،ويعــزز التنميــة المحليــة المســتدامة ،ويســاعد
علــى منــع البطالــة أو الفقــر مــن تحفيــز عــودة المقاتليــن إلــى ســاحة المعركة.كمــا ينبغــي علــى الجهــات
الدوليــة المعنيــة مســاعجة الحكومــة اليمنيــة فــي بنــاء قدراتهــا إلدارة االســتثمارات الحكومية بشــكل مناســب
واالستخدام المناسب لإليرادات المخصصة إلعادة اإلعمار.
لقــد تعــرض القطــاع الزراعــي ،الــذي ّ
وظــف الجــزء األكبــر مــن القــوى العاملــة اليمنيــة قبــل النــزاع ،لتأثــر شــديد
30
بشكل خاص بسبب ديناميات الحرب في اليمن ،ويجب أن يكون هدفاً ألي تدخل مبكر لتعزيز االقتصاد.
علــى ســبيل المثــال ،يمكــن إنشــاء برامــج لدعــم األعمــال التجاريــة الصغيــرة فــي الزراعــة وتقديــم التدريــب
والمساعدة الفنية للمزارعين ومن يأملون بإنشاء مشاريع صغيرة النطاق وذاتية االكتفاء.
وعــاوة علــى ذلــك ،يمكــن للجهــات الفاعلــة الخاصــة مســاعدة الحكومــة والمانحيــن الدولييــن فــي تطويــر
آليــات ماليــة مشــتركة لتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ( )SMEsوحواضنــة األعمــال التجاريــة .كمــا
ينبغــي أن تســتهدف هــذه اآلليــات النســاء والشــباب علــى وجــه التحديــد ،وأن تســاعدهم علــى بــدء األعمــال
التجارية ،بالنظر إلى ضعف تمثيل هذه المجموعات في أنشطة القطاع الخاص.

ضمان وصول القطاع الخاص إلى التمويل
يعــد النظــام البنكــي الفعــال عامـ ً
ا حاســماً فــي تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي اليمن ،حيــث يعتمــد االقتصاد
علــى النقــد بشــكل كبيــر .منــذ انــدالع الحــرب فــي اليمــن ،العديــد من الشــركات إمــا قامــت بتســريح الموظفين
أو أجبــرت علــى تعليــق عملياتهــا .لقــد دفعــت أزمــة الســيولة النقديــة األصــول الماليــة فــي القطــاع البنكــي
الرســمي نحــو الســوق الســوداء ،ممــا أعــاق عمــل البنــوك وجعلهــا غيــر قــادرة علــى العمــل بشــكل صحيــح.
علــى المــدى القصيــر ،ينبغــي للحكومــة اليمنيــة وجميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن دعــم العــودة الكاملــة
لقطــاع مالــي ناجــع – بمــا فــي ذلــك تثبيــت البنــك المركــزي اليمنــي وتمكينــه مــن أداء مهامــه النقديــة .علــى
المــدى الطويــل ،ينبغــي توجيــه الجهــود لقيــادة اإلصالحــات فــي اللوائــح البنكيــة وضمــان وجــود منصــة
مناســبة للمســتثمرين األجانــب إلنشــاء بنــوك فــي البــاد ،وكذلــك لتدفقــات تحويــات المغتربيــن .وفــي هــذا
الصــدد ،ينبغــي علــى الحكومــة اليمنيــة إنشــاء آليــة ضمانــات اســتثمار لجــذب تحويــات المغتربيــن اليمنييــن
للمساهمة في االنتعاش االقتصادي القطري.
لهــذه المســألة إمكانيــة كبيــرة لجــذب رؤوس األمــوال المتراكمــة مــن المغتربيــن اليمنييــن ،وكثيــر منهــم
معرضــون لخطــر اإلجبــار علــى العــودة إلــى الوطــن مــن خــال سياســات التأميــم الجاريــة فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي الســاعية لتوطيــن أســواق العمــل الخليجيــة .يمكــن تشــجيع اليمنييــن العائديــن علــى
إقامــة مشــاريع جديــدة ،أو وضــع مدخراتهــم فــي ســندات الحكومــة اليمنيــة بالعمــات األجنبيــة ،ممــا ســيوفر
للقطاع العام األموال الالزمة بشدة ويسمح لألفراد بحماية استثماراتهم من اهتالك القيمة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن تكــون مؤسســات التمويــل األصغــر ذات الخبــرة فــي اليمــن هدفـاً رئيســياً لجميــع
أصحــاب المصلحــة للدفــع نحــو المزيــد مــن الشــمول المالــي فــي جميــع أنحــاء اليمــن .كمــا يجــب تمكيــن بنــوك
وشــركات التمويــل األصغــر لتقديــم خدمــات ماليــة لألفــراد وخدمــات إدارة النقــد للشــركات الصغيــرة .كمــا يجــب
تعزيــز الخدمــات البنكيــة عبــر الهاتــف المحمــول فــي اليمــن لتوســيع نطــاق الوصــول إلــى المقترضيــن ذوي
الدخل المنخفض.
30) Researcher interview with senior official at the Ministry of Agriculture and Irrigation in Yemen, June 30, 2018.
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إصالح بيئة االعمال
وهــذا يســتلزم األمــن المــادي ،لكنــه ينطــوي كذلــك علــى حكــم القانــون العــادل والفعــال ،خاصــة فيمــا يتعلــق
بحمايــة الملكيــات ،تطبيــق العقــود والتحكيــم ،وضوابــط عامــة للســوق .هنــاك مــا يكفــي مــن االســتقرار
السياســي والقانونــي لخلــق بيئــة مواتيــة لتدفقــات االســتثمار .وبينمــا يســتمر النــزاع ،تشــهد العديــد مــن
الشــركات رســوم مزدوجــة علــى الــواردات أو ضرائــب مضاعفــة علــى الشــركات العاملــة فــي مناطــق خاضعــة
لسيطرة أطراف متحاربة مختلفة ،وكل ذلك يعيق عمل القطاع الخاص.
بمجــرد تأميــن بيئــة االســتثمار ،علــى الحكومــة إنشــاء نظــام ضريبــي مناســب لألعمــال التجاريــة .هــذا يعنــي
مســتوى مــن الضرائــب تناســب الحاجــة الســتجالب االســتثمارات وبنفــس الوقــت تعتــرف بحاجــة الدولــة لزيــادة
اإليــرادات لالســتثمار الحكومــي ،والقيــام أيضــاً باالســتثمار وتقويــة وكالــة اإليــرادات العامــة لضمــان جمــع
الضرائــب المســتحقة ،بحاجــة األخيــرة لتأســيس مؤسســات لمكافحــة الفســاد وتشــجيع االســتثمارات مــن خــال
تخفيــف بعــض اللوائــح التــي تقيــد االســتثمارات األجنبيــة وتثبــط الشــركات الناشــئة .علــى وجــه الخصــوص،
علــى الحكومــة االنخــراط واالســتثمار فــي القطاعــات التحويليــة مثــل النقــل والخدمــات الماليــة واالتصــاالت
31
والسياحة وإنتاج الطاقة وتجهيز األغذية وتوزيعها.

 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.

31) World Bank, Toward a Blueprint for the Recovery and Reconstruction of Yemen (Washington, D.C.: World Bank, 2017).
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عن الباحث
أمــل ناصــر ،هــي اقتصاديــة غيــر مقيمــة فــي مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية وباحثــة مختصــة
باالقتصاد السياسي في اليمن والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ناصــر حاصلــة علــى ماجســتير علــوم فــي االقتصــاد الصناعــي واقتصــاد الشــبكات مــن معهــد برليــن
للتكنولوجيــا ،وبكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن المعهــد نفســه .وقــد نشــرت كتاباتهــا وتحليالتهــا فــي
وسائل إعالمية مختلفة من بينها موقع المونيتور ،وجريدتي العربي الجديد ،والمدن اإللكترونية.
ناصــر شــريكة مؤسســة فــي مبــادرة «نــادي العــرب» فــي برليــن ،وهــي مبــادرة تســعى لخلــق فضــاء
ثقافي وسياسي وفكري ألهالي برلين بهدف استكشاف الشؤون العربية.

عن المحرر
سبنســر أوســبرغ هــو رئيــس تحريــر القســم اإلنجليــزي فــي مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية .وقــد
عمــل مــع العديــد مــن المعاهــد والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،بمــا فــي ذلــك برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،فــي حقــل الدراســات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية واإلنســانية واألمنيــة المتعلقــة
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
شــغل أوســبيرغ منصــب مديــر تحريــر مجلــة إكســكيوتيف فــي بيــروت ،كمــا عمــل مراسـ ً
ا للعديــد مــن
وســائل اإلعــام ،بمــا فــي ذلــك قنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة ،وراديــو ســي بــي ســي ،ومحطــة فرانــس ،24
وصحيفتــي ذي غلــوب أنــد ميــل ونيكــي ،كمــا شــارك فــي كتابــة الفيلــم الحائــز علــى جائــزة أفضــل
وثائقي «ذي وور شو».
سبنســر حاصــل علــى ماجســتير فنــون فــي الكتابــة اإلبداعيــة الواقعيــة ،وبكالوريــوس فــي الصحافــة
مــن كليــة كينجــز فــي لنــدن ،باإلضافــة إلــى بكالوريــوس آداب ذات تخصــص مــزدوج فــي الفلســفة
واللغة اإلسبانية من جامعة دالهاوسي.
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قيادات التنمية:
د .إسماعيل الجند

رئيس هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية السابق

د .أسمهان العلس

أستاذ مساعد يف التاريخ يف جامعة عدن

د .أفراح عبد العزيز الزوبة

النائب األول لألمين العام ملؤتمر الحوار الوطني

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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