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اإلجـراءات االقتصـادية لبناء الثقة 
رواتب موظفي الخدمة المدنية

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل ديــب روت لالستشــارات، بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ومركــز البحــوث التطبيقيــة 

.)CARPO( بالشــراكة مع الشــرق

شــهَد شــهر ديســمبر 2018 لقــاًء جمــع بيــن 23 خبيــرًا يمنيــا بــارزًا يف الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة. وناقــش اللقــاء، 
الــذي عقــد يف العاصمــة األردنيــة عّمــان ضمــن فعاليــات منتــدى رواد التنميــة الرابــع، الســبل االقتصاديــة لبنــاء الثقــة 
يف ســياق عمليــة الســام يف اليمــن، حيــث تناولــت النقاشــات، التــي تأتــي يف إطــار مبــادرة إعــادة تصــور االقتصــاد 

اليمنــي، عــددًا مــن اآلليــات االقتصاديــة التــي يمكــن العمــل بهــا لبنــاء الثقــة. 

اشــتملت هــذه اآلليــات ىلع دعــم البنــك املركــزي بصفتــه مؤسســًة مســتقلة تخــدم جميــع محافظــات اليمــن، والتأكــد 
مــن إيــداع اإليــرادات العامــة يف جميــع املحافظــات إلــى الحســابات التــي يحددهــا البنــك املركــزي بالعاصمــة املؤقتــة 
عــدن، وفتــح املنافــذ وضمــان حريــة الحركــة للبضائــع بيــن املحافظــات، فضــًا عــن املســاعدات اإلنســانية واملســافرين. 
ورّكــز املنتــدى ىلع دفــع رواتــب ومعاشــات جميــع العامليــن يف القطــاع املدنــي الحكومــي يف ظــّل األهميــة املحورية 

لهــذه القضيــة. يــورد هــذا امللّخــص نتائــج هــذه النقاشــات.

أوصــى منتــدى رواد التنميــة بقيــام الحكومــة اليمنيــة بمعــاودة صــرف رواتــب جميــع العامليــن املدنييــن الذيــن يعملــون 
ــف  ــات لعــام 2014 يف مختل ــة والتأمين ــات وزارة الخدمــة املدني ــة باالســتناد ىلع قاعــدة بيان يف الجهــاز اإلداري للدول
أنحــاء اليمــن، كــون ذلــك ســيمثل خطــوًة رئيســيًة مــن شــأنها تخفيــف األزمــة اإلنســانية يف اليمــن وبنــاء الثقــة بيــن 
ــي  ــن يف قطاع ــب العاملي ــرف روات ــة لص ــون األولوي ــت، ىلع أن تك ــام يف ذات الوق ــة الس ــة بعملي ــراف املعني األط
التعليــم والصحــة، ويجــب ىلع الحكومــة اليمنيــة أن تســتمر أيضــا بتوفيــر الســيولة يف ســبيل ضمــان دفــع معاشــات 
جميــع متقاعــدي القطــاع العــام. يف املقابــل، يجــب ىلع حركــة انصــار اهلل الســماح بوصــول جميــع العائــدات الحكوميــة 
يف املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها إلــى الحســابات التــي حّددهــا البنــك املركــزي يف اليمــن بمقــره املؤّقــت يف 
عــدن. ويتوّجــب ىلع كل األطــراف أن تبــذل قصــار جهدهــا يف ســبيل إعــادة تشــغيل البنــك املركــزي اليمنــي ليكــون 
مؤسســًة وطنيــًة تخــدم جميــع مناطــق اليمــن. ويدعــو منتــدى رواد التنميــة املانحيــن اإلقليميــن والدولييــن لتغطيــة أي 

عجــز يف التمويــل يف ســبيل دفــع الرواتــب واملعاشــات.
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المقدمة

ــة فــي اليمــن، حيــث شــهد القطــاع العــام فــي اليمــن نمــوًا  تعــد الحكومــة اليمنيــة موظفــًا رئيســيًا للعمال
ــى  مضطــردًا خــال عقــد التســعينات فــي ظــّل تفشــي المحســوبية وســعي األحــزاب السياســية وقتهــا إل
كســب الدعــم الشــعبي عبــر توزيــع الوظائــف المدنيــة والعســكرية، لتصــل حصــة القطــاع العــام إلــى حوالــي 
30.6% مــن إجمالــي العامليــن فــي اليمــن بحلــول العــام 2014، كمــا يظهــر الشــكل 1. إال أن هــذه النســبة ال تمثــل 
ــر مــن  ــن شــغلوا أكث ــاالزدواج الوظيفــي” الذي ــرف “ب ــا ُع ــن نتيجــة النتشــار م العــدد الحقيقــي مــن الموظفي
منصــٍب وكانــوا يحّصلــون علــى أكثــر مــن راتــٍب واحــد، فضــًا عــن “العامليــن الوهمييــن” وهــم موّظفــون ليــس 

لهم وجود فعلي، بل عبارة عن أسماء وهمية يقوم رؤساؤهم بتحصيل رواتبهم. 

الشكل 1 – الشريحة السكانية العاملة بحسب القطاع )%(

المصدر: مسح القوى العاملة اليمنية )2014-2013(

الجديــر بالذكــر أن نســبة كبيــرة مــن الســكان يعتمــدون فــي معيشــتهم علــى الرواتــب الحكوميــة والمعاشــات 
التقاعديــة والمعونــات التــي كانــت ُتــوّزع مــن خــال صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، ولقــد بلغــت هــذه النســبة  
ــذه  ــكان ه ــن س ــبة 40% م ــاء( وبنس ــة )صنع ــة العاصم ــأرب وأمان ــن، م ــوف، أبي ــات الج ــي محافظ ــا ف أعاه
ــن  المحافظــات وأدناهــا فــي كل مــن الحديــدة والبيضــاء وبنســبة 7% مــن الســكان فــي عــام 2017 ، كمــا ُيبّي
ــة  ــن الكتل ــرٍة م ــى حصــٍة كبي ــب ومعاشــات القطــاع الحكومــي عل ــك، اســتحوذت روات الشــكل 2 ونتيجــًة لذل
النقديــة فــي الــدورة الكليــة لاقتصــاد، والدورتيــن النقديــة والماليــة. كمــا كان لهــذه الرواتــب تأثيــرًا مباشــرًا 
وغيــر مباشــر علــى مجموعــة مــن المؤشــرات االقتصاديــة، مثــل إجمالــي الناتــج المحلــي، والميزانيــة العامــة 

للدولة والعرض النقدي.

موظفو القطاع الخاص

موظفو القطاع العام

أرباب عمل

عاملون لحسابهم 
الخاص
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الشكل 2 – نسبة الشريحة السكانية التي تعتمد على الرواتب الحكومية كمصدر رئيسي للدخل )%(

المصدر: برنامج الغذاء العالمي، تقدير طارئ لألمن الغذائي والتغذية )ESFNA(، يوليو 2017

لكــن بحلــول ســبتمبر 2016م، تــّم تجميــد صــرف رواتــب 1.2 مليــون موّظــف فــي القطــاع العــام فــي ظــّل أزمــة 
ســيولة فــي ســبتمبر 2016، وتــم فــي نفــس الشــهر صــدور قــرار نقــل البنــك المركــزي مــن صنعــاء إلــى عــدن. 
وفــي مطلــع عــام 2017 أعيــد صــرف الرواتــب مــن جديــد فــي وقــٍت مبّكــر مــن 2017، ولكــن فقــط فــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــًا، وبعــد تأخيــر بلــغ خمســة أشــهر. وال يــزال هنــاك 
اليــوم مــا يقــارب 50% مــن موّظفــي القطــاع العــام يعملــون بــدون راتــب، وفيمــا كانــت معاشــات المتقاعديــن 
ــذ شــهر  ــم التوســع فــي الصــرف من ــد ت ــة المســجلين، وق ــة المدني ــي متقاعــدي الخدم ــي ثلث تصــرف لحوال

نوفمبر 201٨م ليشمل جميع المتقاعدين في أرجاء اليمن.

وكان لذلــك تداعيــاٌت كارثيــٌة بســبب اتســاع الرقعــة التــي يشــملها القطــاع العــام فــي اليمــن، فــي وقــٍت ألقــت 
فيهــا أســوأ أزمــٍة اقتصاديــٍة وإنســانية فــي العالــم بظالهــا علــى البــاد، إذ يهــدد شــبح المجاعــة حوالــي 10 
ماييــن يمنــي، ويمكــن إرجــاع هــذه األزمــة، فــي جــزٍء منهــا، لعدم قــدرة هــؤالء علــى شــراء الطعــام.1 فالعاملون 
فــي القطــاع العــام ُيعيلــون فــي العــادة أســر كبيــرة، أو يكونــون بمثابــة طــوق النجــاة لقــرًى بأكملهــا، وبالتالــي 
فــإن تجميــد صــرف الرواتــب لموظفــي القطــاع العــام قــد تــرك ماييــن اليمنيــن بــدون مصــدر رزٍق رئيســي، 
ويــزداد األمــر ســوءا فــي ظــل عــدم وجــود مــن يقرضهــم المــال، فضــًا عــن تدهــور مســتوى الخدمــات فــي 

قطاعات الصحة والتعليم نتيجة التوقف عن دفع رواتب المعلمين واألطباء والممّرضين. 

ــّل  ــي ظ ــي ف ــي والسياس ــن األمن ــن الجانبي ــزٍل ع ــن بمع ــي اليم ــادي ف ــف االقتص ــى المل ــر إل ــن النظ ال يمك
ــة  ــإن ردم األزم ــك ف ــن، ولذل ــي اليم ــراع ف ــهد الص ــم مش ــي تحك ــابكة الت ــة والمتش ــات المتداخل الديناميكي

 Lowcock, Mark. “Briefing to the Security Council on the humanitarian situation in Yemen.” New York, January 9, 2019. Accessed February 11

.11, 2019. https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-13
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االقتصاديــة فــي اليمــن كســبيٍل لبنــاء الثقــة خطــوٌة كبيــرة لدعــم عمليــة الســام، إذ إن إحــراز تقــدٍم يقــود 
إلــى االســتقرار االقتصــادي ســيحمل تداعيــاٍت إيجابيــٍة مــن شــأنها المســاهمة فــي كســر دورة الصــراع. لذلــك 
ــتوى  ــن مس ــع م ــا أن ترف ــة له ــة للغاي ــوة هاّم ــام خط ــاع الع ــي القط ــب لموّظف ــرف الروات ــاودة ص ــى مع تبق

معيشة مايين اليمنين.

نظرٌة ىلع القطاع العام

فــي عــام 2014، كان هنــاك 1.25 مليــون موّظــف يعملــون فــي وظائــف حكوميــة فــي اليمــن وفقــًا لبيانــات وزارة 
الخدمــات المدنيــة والتأمينــات يتوزعــون علــى جهــاز الدولــة اإلداري )القطــاع المدنــي( بنســبة 3٨%، و52% فــي 
القطاعيــن األمنــي والعســكري، و٨% فــي وحــدات القطــاع االقتصــادي )مشــاريع تملكهــا الدولــة(، إضافــًة إلــى 

العاملين في وحداٍت مستقلٍة ومرتبطة، وصناديق التمويل الخاصة.

الشكل 3 – الموظفون في القطاع الحكومي 2014

المصدر: وزارة الخدمة المدنية والتأمينات

هنــاك نســبة كبيــرة مــن العامليــن فــي القطــاع العــام المدنــي والبالــغ عددهــم 472 ألــف موّظــف يعملــون 
لــدى الســلطات المحليــة ونســبتهم ٨7.6% مــن اجمالــي الموظفيــن العامليــن، وبالــذات فــي قطاعــات التعليــم 
والرعايــة الصحيــة العامــة مقابــل 12.4% فــي الســلطات المركزيــة، كمــا أن مــا نســبته 70% مــن أصــل 653 ألــف 
موّظــف فــي القطــاع العســكري واألمنــي يعملــون لــدى وزارة الدفــاع، فيمــا يعمــل مــا نســبته 2٨% مــن موّظفي 

هذا القطاع لدى وزارة الداخلية، و2% لدى جهاز األمن السياسي.

ــف متقاعــد ُتصــَرف لهــم  ــي 123 أل ــات والمعاشــات أن ٨٨% مــن إجمال ــة للتأمين ــة العام ــات الهيئ توضــح بيان
معاشــاٌت تقاعديــة فــي عــام 2014 كانــوا مــن الذكــور، وال يشــمل هــذا الرقــم المتقاعديــن مــن وزارات الدفــاع أو 

الداخلية الذين لم تتوفر معلومات كافية بشأنهم.

العسكرية  الخدمات 
واألمنية

وحدات القطاع 
اإلقتصادي

الخدمات املدنية

52%

38%

7%

غير ذلك )%1(الوحدات املستقلة واملرتبطة وصناديق التمويل الخاصة )1%(
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شــّكلت رواتــب القطــاع العــام قبــل انــدالع النــزاع أحــد أكبــر بنــود اإلنفــاق العــام فــي إطــار الموازنــة العامــة 
للدولــة وبنســبٍة وصلــت إلــى 32% مــن اإلنفــاق الحكومــي بيــن عامــي 2001 و2014. وبلــغ معــدل اإلنفــاق علــى 
رواتــب القطــاع العــام فــي العــام 2014 حوالــي  1.14 ترليــون ريــال يمنــي، أي مــا كان يعــادل فــي ذاك الوقــت 5.3 
مليــار دوالٍر أمريكــي. وتوزعــت هــذه النفقــات علــى القطــاع اإلداري المدنــي بحوالــي 546.9 مليــار ريــال وبنســبة 
ــات  ــى الخدم ــي عل ــال يمن ــار ري ــي 430.2 ملي ــب واألجــور فــي القطــاع العــام، وحوال ــي الروات ــن إجمال 4٨% م
العســكرية واألمنيــة وبنســبة 3٨%، فيمــا بلغــت قيمــة الرواتــب واألجور لوحــدات القطــاع االقتصــادي والصناديق 
والهيئــات المســتقلة حوالــي 162.4 مليــار ريــال يمنــي، مــع العلــم أن جــزءا كبيــرا مــن رواتــب القطــاع االقتصــادي 
ــات والمعاشــات  ــة العامــة للتأمين ــة. وأنفقــت الهيئ ــة العامــة للدول ــة عــن الموازن ــد منفصل يدفــع مــن عوائ
ــم  ــوفاتها. ول ــي كش ــّجلين ف ــن المس ــات المتقاعدي ــع معاش ــام 2014 لدف ــي ع ــال يمن ــار ري ــي 64.٨ ملي حوال

ُتخَصم نفقات المعاشات من ميزانية الدولة، وإنما تّم اقتطاعها من رواتب العاملين المدنيين.

تداعيات النزاع

أســهم النــزاع بانــزالق االقتصــاَد اليمنــي إلــى االنهيــار، حيــث توقفــت صــادرات النفــط والغــاز الطبيعــي والتــي 
ــي  ــًا ف ــزاع أيض ــاهم الن ــا س ــة، كم ــة الدول ــة لموازن ــوارد العام ــف الم ــي نص ــى حوال ــا مض ــل فيم ــت تمث كان
االنخفــاض الحــاد للعائــدات الحكوميــة غيــر النفطيــة وتحديــدًا عائــدات الجمــارك والضرائــب، فضــًا عــن تشــتت 

وانقسام هذه العوائد بين أنصار اهلل والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

خــال العــام 201٨ أنفقــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا حوالــي 745 مليــار ريــاٍل يمنــي علــى الرواتــب 
واألجــور - وفقــًا لبيانــاٍت حكوميــة صــدرت مطلــع ديســمبر الماضــي- وبمــا نســبته 76.3% فقــط ممــا أنفقتــه 
ــب الخدمــات  ــى روات ــك فقــد زاد اإلنفــاق الحكومــي عل ــد فــي عــام 2014، ومــع ذل ــى هــذا البن الحكومــة عل
العســكرية واألمنيــة بنســبٍة وصلــت إلــى 15% مقارنــة بعــام 2014، وإن كانــت لــم تغــطِّ ســوى العامليــن فــي 
القطــاع العســكري واألمنــي فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة. وفيمــا يخــص القطــاع المدنــي لــم 
يتجــاوز اإلنفــاق علــى الرواتــب واألجــور مــا نســبته 46.2% ممــا تــم إنفاقــه علــى نفــس هــذا القطــاع فــي عــام 

2014، ويرجع ذلك إلى أن الحكومة لم تصرف سوى رواتب 51% من العاملين المدنيين بصورٍة منتظمة.

ــا  ــة بنســبة 30%، وهــو م ــة المدني ــب موظفــي الخدم ــادة روات ــى زي ــة عل ــة عــام 201٨ وافقــت الحكوم نهاي
ضّخــم تكاليــف ميزانيــة الدولــة فــي وقــٍت كانــت تعانــي فيــه البــاد مــن شــحة اإليــرادات العامــة وانقســام 
ــت. وبالتالــي فــإن مثــل هــذا اإلجــراء ســيعمل علــى مفاقمــة العجــز فــي الموازنــة  الســلطات الماليــة، وال زال
العامــة وتزايــد خطــر التضخــم، وباألخــص إذا مــا لجــأت الحكومــة إلــى طباعــة المزيــد مــن العملــة المحليــة 
وســحب أمــواٍل أكثــر مــن البنــك المركــزي تفــوق مــا يســتطيع تحملــه، وهــو مــا ســيزعزع اقتصــاد اليمــن أكثــر 
وأكثــر، مــا لــم يكــن هنــاك دعمــا مباشــرا للموازنــة عــن طريــق منــٍح خارجيــٍة تتكّفــل بدفــع رواتــب العامليــن 

المدنيين.
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الجدول 1 نفقات األجور والرواتب  لعامي 2014 و 201٨ )مليار ريال يمني(

2014*201٨

1140.5745.2إجمالي األجور والتعويضات

546.9252.5   الخدمة المدنية

430.2492.7   الخدمات العسكرية واألمنية

**162.4   الوحدات المستقلة وصناديق التمويل

**64.٨   المتقاعدين

المصدر: كتاب الميزانية لعام 2014 وبيانات من وزارة المالية لنفقات عام 201٨
 * ال يشمل سوى ما أنفقته الحكومة المعترف بها دوليًا

** لم تتوفر بيانات حول اإلنفاق لهذه البنود في 201٨.

التوصيات

ــت  ــي ُوِضَع ــة، الت ــات التالي ــن التوصي ــة ع ــدى رواد التنمي ــي منت ــي دارت ف ــة الت ــات المعّمق ــرت النقاش أثم
استجابًة ألزمة الرواتب التي فاقمت، بدورها، الكارثة اإلنسانية في اليمن.

ــع  • ــة فــي جمي ــع موّظفــي وحــدات الجهــاز اإلداري للدول ــب جمي ــع روات ــة أن تدف ــة اليمني ــى الحكوم عل
المحافظات وفقًا لقاعدة بيانات وزارة الخدمات المدنية لعام 2014.

ىلع الحكومــة اليمنيــة أن تقــّدم موّظفــي قطاعــي التعليــم والصحــة الذيــن يمّثلــون %85 مــن  —
العامليــن املدنييــن، والذيــن يقّدمــون خدمــاٍت ال غنــى عنهــا لجميــع اليمنييــن.

ىلع الحكومــة أن توافــق ىلع آليــٍة تضمــن صرفــا دوريــا للرواتــب يف جميــع املحافظــات اليمنيــة  —
بصــورٍة مباشــرة لحســابات املســتفيدين يف البنــوك التجاريــة ومكاتــب البريد.

ــن يف صنعــاء وعــدن  — ــن االقتصاديي ــن املختصي ــب اجتماعــاٍت بي ــي أن يرّت ىلع املجتمــع الدول
بهــدف إعــادة تفعيــل جميــع مهــام البنــك املركــزي وتنســيق السياســات املاليــة والنقديــة.

ــابات  — ــيطرتها للحس ــة لس ــق الخاضع ــدات يف املناط ــع العائ ــع جمي ــار اهلل دف ــة أنص ىلع حرك
ــدن. ــة ع ــة املؤقت ــي بالعاصم ــزي اليمن ــك املرك ــا البن ــي يحدده الت

علــى الحكومــة اليمنيــة أن تســتمر فــي توفيــر الســيولة النقديــة لدفــع المعاشــات التقاعديــة لجميــع  •
ــات.  ــة للتأمين ــة العام ــات والمؤسس ــات والمعاش ــة للتأمين ــة العام ــي الهيئ ــّجلين ف ــن المس المتقاعدي
ــوارد هــذه المؤّسســات وعــدم  ــة صــون م ــى أهمي ــة، فــي هــذا الســياق، عل ــدى رواد التنمي ويشــّدد منت

استخدامها ألية غاياٍت أخرى.
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- مالحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن. التوصيــات الــواردة 
يف هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة، وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز 
CAR� (صنعــاء للدراســات االســتراتيجية أو شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 
PO( أو 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.

علــى المانحيــن اإلقليمييــن والدولييــن توفيــر الدعــم المالــي لتغطيــة نفقــات الرواتــب الجديــدة فــي ظــّل  •
عــدم قــدرة المصــادر المحليــة علــى ســدادها، ويجــب أن يكــون ذلــك علــى هيئــة دعــٍم مباشــٍر للموازنــة 
العامــة للدولــة. ويجــب علــى الحكومــة أن تضمــن ذهــاب هــذا الدعــم لتمويــل الرواتــب والمشــاريع التنموية 

الضرورية وفق مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.

علــى جميــع الجهــات احتــرام قانــون البنــك المركــزي وإعــادة تفعيــل البنــك المركــزي كمؤّسســٍة وطنيــٍة  •
تخدم كل المحافظات اليمنية وتحمي قيمة العملة الوطنية.

علــى كافــة أطــراف النــزاع االلتــزام بعــدم تعييــن أي عامليــن جــدد فــي القطــاع العــام. فقــد باتــت نفقــات  •
الرواتــب الجديــدة فــي القطــاع العــام، ومنهــا القطــاع العســكري واألمنــي، قنبلــًة موقوتــًة تهــّدد اســتقرار 
ــب  ــع روات ــاء دف ــاٍت بالغــٍة فــي تحمــل أعب ــة صعوب ــي فــي المســتقبل، وســتواجه الدول االقتصــاد اليمن
قطــاٍع عــاٍم متضخــم بعــد الوصــول إلــى اتفاقيــة ســام. ولهــذا فــإن منتــدى رواد التنميــة يوصــي أيضــًا 
بــأن يقــوم المختصــون بتقديــم المشــورة والنصــح علــى أمــل الوصــول إلــى اســتراتيجيٍة للتعامــل مــع هــذه 

المشكلة على المدى المتوَسط والطويل.

ــداًل عــن المســاعدات  • ــة المباشــرة )ب ــات النقدي ــن التحوي ــد م ــة اإلنســانية أن تزي ــات اإلغاث ــى منّظم عل
العينية(، فهذا من شأنه أن ُينعش االقتصاد الوطني.

يتوّجــب علــى جميــع الجهــات أن تواصــل التركيــز علــى المســار االقتصــادي فــي أّي محادثــاٍت ومفاوضــاٍت  •
سياسيٍة مستقبلية.

https://www.devchampions.org/about/team
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
باألبحـــاث  عالقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم االستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ املش ـــز ىلع تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
األوســـط.  الشـــرق  يف  املصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
املشـــاريع  تنفيـــذ  يف  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

بتمويل مشترك من: بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

ديب روت لالستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  يف 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  ىلع  بنـاء  تدخالتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  املحليـة  للسـياقات  أوسـع 
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  االستشـاري  ومجلسـها 
ويف  والخـاص  العـام  القطاعيـن  يف 
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن 

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى 
اإلنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
املعـريف، مـع تركيـز خـاص ىلع 
تغطـي  املجـاور.  واإلقليـم  اليمـن 
إصـدارات وبرامـج املركـز، املتوفرة 
واإلنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
التطـورات السياسـية واالجتماعية 
بهـدف  واألمنيـة،  واالقتصاديـة 
املحليـة  السياسـات  ىلع  التأثيـر 

والدوليـة.  واإلقليميـة 
 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس 2017، 
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات 
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة 
ـــرة  ـــر لفت ـــى التحضي ـــرب، وإل ـــرة الح ـــال فت ـــاد خ للب
مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب. يهـــدف املشـــروع إلـــى بنـــاء 
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة 
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة املّطلعـــة وتعزيـــز 
ـــر  ـــى التأثي حضورهـــا يف الخطـــاب العـــام، باإلضافـــة إل
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــط التنمي ـــي يف خط اإليجاب

والدوليـــة.

يتألف املشروع من أربعة مكونات:

1( منتديـــات رواد التنميـــة، والتـــي تجمـــع خبـــراء 
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة 
ســـتحدد  والتـــي  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
ــات  ــرح توصيـ ــل وتقتـ ــية للتدخـ ــا الرئيسـ القضايـ

ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.                                

2( الخليـــة البحثيـــة، والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا 
أفضـــل  يف  ســـتبحث  املنتديـــات  وتوصيـــات 
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب 
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم 
ملبـــادرة »إعـــادة التصـــور لاقتصـــاد اليمنـــي«.

3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة 
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة 
ـــاع  ـــك القط ـــا يف ذل ـــي، بم ـــتوى املحل ىلع املس
ـــي،  ـــع املدن ـــات املجتم ـــباب ومنظم ـــاص والش الخ
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعاميـــة تتـــم عبـــر كل 
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي، وذلـــك 

ــع. ــي األوسـ ــور اليمنـ ــراك الجمهـ ــدف إشـ بهـ

ـــة  ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــرًا س 4( وأخي
ـــج املشـــروع،  وإطـــاع األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائ
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع 
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة 

قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.
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