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إعادة اإلعمار واإلصالح في اليمن:  
تــــوصيــات منتـــدى رواد التنمية

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

.)CARPO( بالشــراكة مع الشــرق

يقــف اليمــن اليــوم ىلع حافــة املجاعــة بعــد مــا يقــارب خمــس ســنوات مــن نــزاع أســفر عــن كارثــة إنســانية حقيقيــة، 
فقــد انهــار االقتصــاد وألحــق االقتتــال أضــرار بالغــة بالبنيــة التحتيــة للبــاد، وســيتطّلب تعــايف وإعــادة إعمــار اليمــن 
ــن  ــي ولك ــيج االجتماع ــاح النس ــة وإص ــة التحتي ــل البني ــادة تأهي ــة وإع ــات الدول ــة مؤسس ــاد وإقام ــاء االقتص ــادة بن إع

وحتــى هــذه اللحظــة لــم ُيعلــن رســميًا عــن عمليــة إعــادة إعمــار شــاملة تقودهــا جهــود املانحيــن.

ــتمرار  ــع اس ــى م ــار حت ــادة اإلعم ــايف وإع ــود التع ــوري بجه ــدء الف ــرورة الب ــة ىلع ض ــدى رواد التنمي ــّدد منت ــك يش لذل
دائــرة الصــراع، كمــا يشــدد ىلع ضــرورة أن يرتبــط التدخــل اإلنســاني العاجــل باإلصــاح االقتصــادي طويــل األمــد. ويجــب 
أن تهــدف جهــود التعــايف وإعــادة اإلعمــار يف اليمــن إلــى خلــق مرحلــة تحــول يف البــاد، وليــس فقــط مجــرد إعــادة 
ــن هــذه  ــة جــزء م ــون ومعهــم املؤسســات املحلي ــل الحــرب، ويجــب أن يكــون اليمني ــه قب ــت علي ــا كان ــى م ــاد إل الب
العمليــة منــذ مرحلــة التخطيــط لضمــان الشــرعية وامللكيــة املحليــة إلن مســؤولية تنفيــذ هــذه الخطــط ســتقع يف 

النهايــة ىلع عاتــق الاعبيــن املحلييــن.

باالســتناد إلــى هــذه املعطيــات، أجــرى منتــدى رواد التنميــة مناقشــات معّمقــة للخــروج بتوصيــات ومبــادئ إرشــادية 
ــن  ــر إيجابــي طويــل األمــد. وتبّي لضمــان شــمولية وفاعليــة عمليــة التعــايف وإعــادة اإلعمــار يف اليمــن وتحقيــق تأثي
ــرا للربــط بيــن التدخــل اإلنســاني الفــوري واإلصــاح االقتصــادي  ــن تدابي ــات التــي تتضّم ورقــة السياســات هــذه التوصي
طويــل األمــد يف اليمــن، وآليــات ملواجهــة التحديــات املاليــة ورفــع ســوية الحمايــة االجتماعيــة، كمــا تقــدم أيضــا مبادئ 
إرشــادية ُتعنــى بخلــق وظائــف جديــدة، وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة، وتعزيــز ســيادة القانــون، وأخيــرًا اســتراتيجيات 
تعــّزز الحكــم املحلــي وإشــراك الســكان املحلييــن يف عمليــة إعــادة اإلعمــار ال ســيما يف عمليــة التخطيــط وتحديــد 

األولويــات.
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المقدمة

تســّبب النــزاع اليمنــي بأســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم اليــوم، وســاهم انهيــار اقتصــاد البــاد فــي اســتفحال 
األزمــة.1 وقــد تضــّررت مؤسســات الدولــة وتهّدمــت البنــى التحتيــة، بمــا فــي ذلــك المــدارس، والمستشــفيات، 
وشــبكات الطــرق، والمحــال التجاريــة، والمنــازل بفعــل النــزاع الــذي دخــل عامــه الخامــس، كمــا فشــلت الدولــة 
فــي توفيــر الخدمــات األساســية مثــل الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والميــاه، والكهربــاء، ولــم تســتطع أن تلتــزم 
بدفــع رواتــب العامليــن المدنييــن بانتظــام منــذ عــام 2016، ناهيــك عــن تمــزق النســيج االجتماعــي بدرجــة 

كبيرة جدا.

لقــد أّدى النــزاع فــي اليمــن إلــى انهيــار االقتصــاد وخلــق عــدد مــن التحديــات فــي شــتى القطاعــات االقتصادية 
الحيويــة فــي اليمــن بمــا فــي ذلــك القطــاع المصرفــي والمالــي، فتقّلــص مــن جــراء كل ذلــك الناتــج المحلــي 
ــدوالر  ــًة بال ــة مقارن ــه الشــرائية األصلي ــا يقــارب ثلثــي قوت ــال اليمنــي م ــي بنســبة 50%،2 وخســر الري اإلجمال
ــى  ــي إل ــزي اليمن ــك المرك ــمت إدارة البن ــا، انقس ــزاع أيض ــذا الن ــبب ه ــارس/آذار 3،2015 وبس ــذ م ــي من األمريك
جبهــات متعــّددة فــي ســبتمبر/أيلول 2016، واعتمــدت الحكومــة اليمنيــة علــى وديعــة بلغــت قيمتهــا مليــاري 
دوالر أمريكــي قّدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي يناير/كانــون الثانــي 2018 إلنقــاذ احتياطــي البنــك 
ــد  ــيحصل بع ــا س ــة لم ــود رؤي ــى وج ــدّل عل ــا ي ــًا م ــد حالي ــة، وال يوج ــة األجنبي ــن العمل ــي م ــزي اليمن المرك
ــا  ــًا كم ــوال فــي اليمــن فهــي ال تعمــل حالي ــد رؤوس األم ــي توّل ــا القطاعــات الت اســتنفاد هــذه الوديعــة. أم

ينبغي، ومن ناحية أخرى لم تعد الدولة تملك القدرة على تحصيل اإليرادات العامة بشكل فعال.

لقــد نوقشــت عمليــة التعافــي وإعــادة اإلعمــار فــي اليمــن مــن قبــل، لكــن لــم تبــدأ حتــى اللحظــة اســتجابة 
منّســقة وشــاملة مــن ِقبــل المانحيــن. ففــي حيــن يعمــل البنــك الدولــي حاليــا علــى تطويــر مخّطــط للتعافــي 
وإعــادة اإلعمــار، إال أنــه ال يظهــر وجــود ألي تحــرك دولــي آخــر بهــذا االتجــاه إال فيمــا نــدر. وعلــى صعيــد آخــر، 
فلقــد أطلقــت الســعودية واإلمــارات برنامــج العمليــات اإلنســانية الشــاملة فــي اليمــن الــذي لــم ُيثمــر إال عــن 
بعــض النتائــج الزهيــدة تمّثلــت بإعــادة إصــاح بعــض الطــرق، ومنــذ أن أعلنــت الريــاض عــن البرنامج الســعودي 
إلعــادة اإلعمــار والــذي يبــدو أنــه يعمــل علــى نطــاق محــدود وقصيــر األمــد، ومــا يــزال محــدودًا فــي المناطــق 

الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ــار  ــدء جهــود إعــادة اإلعم ــة الحــرب لب ــه ال يمكــن االنتظــار حتــى نهاي ــى أن ــة عل ــدى رواد التنمي يشــّدد منت
واإلصــاح. لذلــك فقــد أجــرى المنتــدى نقاشــات معّمقــًة تناولــت احتياجــات ومتطلبــات عمليــة إعــادة اإلعمــار 
ــادئ اإلرشــادية  ــك النقاشــات عــن عــدد مــن المب ــي، ولقــد أثمــرت تل ــة فــي الســياق اليمن كــي تكــون فعال

والتوصيات التي يمكن األخذ بها لمباشرة مرحلة التعافي وإعادة اإلعمار اليمن.
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1. تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة

ــات اإلنســانية إلحاحــًا فــي اليمــن  ــر التحدي ــات االنتشــار الواســع لمشــكلة انعــدام األمــن الغذائــي أحــد أكث ب
اليــوم، والــذي يحــوم معــه شــبح المجاعــة فــوق اليمــن بســبب النــزاع الــذي أّدى إلــى نقــص فــي الغــذاء وأعجــز 
ــال البنيــة التحتيــة لخدمــات  ــر االقتت ــرا وتدمي ــاء الكولي ــى تفشــي وب اليمنييــن عــن شــراء الغــذاء، إضافــة إل
الصــرف الصحــي ممــا عّطــل الخدمــات الصحيــة وفاقــم مشــكلة هــذا الوبــاء فــي البــاد.4 ويشــّدد منتــدى رواد 

التنمية على أن هذه األزمات ترتبط بتحديات اقتصادية أوسع.

يوصــي منتــدى رواد التنميــة بــإدراج تدابيــر لمكافحــة التضخــم فــي أي اســتراتيجية أمــن غذائــي. فقــد  •
فاقــم التضخــم الهائــل مشــكلة انعــدام األمــن الغذائــي فــي اليمــن، وفــي ظــل الهبــوط الحــاد فــي قيمــة 
ــواد  ــعار الم ــت أس ــن وارتفع ــتوردين المحليي ــى المس ــذاء عل ــتيراد الغ ــة اس ــي ازدادت تكلف ــال اليمن الري

الغذائية األساسية بالنسبة لألسر اليمنية.

يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى ضــرورة الربــط بيــن تلبيــة االحتياجــات العاجلــة ووضــع خطــة تضمــن  •
النمــو االقتصــادي الدائــم مــن وراء أّي تدخــل إنســاني. ويقتــرح المنتــدى خلــق هــذه الرابــط عبــر تشــجيع 
المنّظمــات اإلقليميــة والدوليــة علــى االســتعانة بالقطــاع الخــاص اليمنــي علــى صعيــد اســتيراد وتوصيــل 
المــواد اإلغاثيــة والتنميــة. فهــذا مــن شــأنه أن يخلــق وظائــف جديــدة ويرفــع مــن ســوية توفيــر الخدمــات 
ــل  ــك، يجــب أن يكــون اإلصــاح االقتصــادي طوي ــاج االقتصــادي فــي اليمــن. مــن أجــل كل ذل ــد اإلنت ويزي

األمد أولويًة حتى عند التفكير باحتياجات عاجلة مثل المساعدات اإلنسانية واألمن الغذائي.

2. مواجهة التحديات املالية

تقّلــص االقتصــاد اليمنــي بنســبة ُتقــّدر بـــ 50% علــى نحــو تراكمــي منــذ مــارس/آذار 5،2015 وقــد أّدت األزمــة 
االقتصاديــة إلــى انتشــار البطالــة وزيــادة التكاليــف التشــغيلية فــي مختلــف القطاعــات.6 وقّلصــت األزمــة أيضــًا، 
وبصــورة حــادة، اإليــرادات العامــة والخدمــات الحكوميــة، وأّدت إلــى تجميــد رواتــب موظفــي الدولــة خصوصــا 

من المدنيين.7

يوصــي منتــدى رواد التنميــة بإعــادة تشــغيل قطــاع النفــط والغــاز كــي يعــود إلــى اإلنتــاج والتصديــر؛ فمن  •
شــأن زيــادة وعــودة اإلنتــاج أن يســاهم فــي النمــو االقتصــادي الســريع نتيجــة عــودة تدفــق النقــد األجنبي 
ــة العامــة، وسيســاهم أيضــا  ــزان المدفوعــات والعجــز النقــدي الحــاد فــي الموازن لمواجهــة اختــاالت مي
فــي تغطيــة بعــض تكاليــف إعــادة اإلعمــار الباهظــة. وبالرغــم مــن أن عــددًا مــن المشــاركين فــي منتــدى 
رواد التنميــة يــرون بــأن قطــاع النفــط والغــاز ال يجــب أن يكــون حجر األســاس الوحيــد للتنمية المســتقبلية 
فــي اليمــن، ســيبقى هــذا القطــاع علــى األغلــب مصــدرًا مهّمــًا للوظائــف واإليــرادات علــى المــدى القصيــر 

والمتوّسط.
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رغــم أن منتــدى رواد التنميــة يدعــو إلــى تقديــم المســاعدات الماليــة، إال أنــه يحــذر مــن التدفــق المفاجــئ  •
للمســاعدات الخارجيــة لتغطيــة أي عجــز مالــي محتمــل. ويشــير المنتــدى إلــى أن المعونــات الماليــة قــد 
ــا  ــى م ــتناد إل ــعار. وباالس ــاد لألس ــاع الح ــم واالرتف ــل التضخ ــة مث ــوق المحلي ــي الس ــات ف ــدث اضطراب تح
ســبق، يقتــرح منتــدى رواد التنميــة العمــل علــى تثبيــت قيمــة الريــال اليمنــي، ويشــّدد علــى وجــوب أن 
تكــون حمايــة العملــة المحليــة أولويــة البنــك المركــزي اليمنــي. ويقتــرح المنتــدى أيضــًا تمريــر التمويــل 

الخارجي عبر قناة البنك المركزي اليمني في سبيل تعزيز احتياطي العملة األجنبية في البنك.

وفيمــا يخــّص رواتــب موظفــي الدولــة، يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى ضــرورة صــرف جميــع الرواتــب،  •
ــتمر  ــاد المس ــى االزدي ــوه إل ــدى ين ــن المنت ــة، ولك ــكرية واألمني ــتين العس ــب المؤسس ــك روات ــي ذل ــا ف بم
لرواتــب القطــاع العســكري واألمنــي. وهــو يــرى بــأن علــى أي تدخــل أن يتنــاول مســألة العــبء المتزايــد 
ــى  ــار عل ــن آث ــك م ــيرافق ذل ــا س ــة وم ــة العام ــى الموازن ــكرية عل ــب العس ــه الروات ــذي تمثل ــتمر ال والمس

االقتصاد بصورة عامة.

3. توفير الحماية االجتماعية

ــى  ــة أصــًا، وأّدى أيضــًا إل ــة فــي اليمــن المترّدي ــة والصحي ــزاع بخفــض جــودة المرفقــات التعليمي تســّبب الن
ــة  ــود الممكن ــه الجه ــب عيني ــع نص ــا يض ــتضعفة.8 وبينم ــات المس ــة للمجموع ــة االجتماعي ــض الحماي تقوي
إلعــادة اإلعمــار واإلصــاح، يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى ضــرورة العمــل علــى برامــج اجتماعيــة شــاملة 
للجميــع، إذ يجــب أن تســتهدف جهــود التعافــي وإعــادة اإلعمــار جميــع أفــراد المجتمــع، بمــا فــي ذلــك أطفاله، 

وشبابه، ونساءه.

ــًا لعمليــة إعــادة إعمــار  • ــزًا متين ــذي يمكــن أن يكــون مرتَك ــن منتــدى رواد التنميــة أهميــة التعليــم ال يثّم
مســتقرة، فالتعليــم يضمــن قــدرة األجيــال اليمنيــة المســتقبلية علــى لعــب دور فاعــل فــي جهــود إعــادة 
اإلعمــار الوطنيــة. وعلــى هــذا يحــّذر المنتــدى مــن تفضيــل القطاعــات األخــرى علــى التعليــم. فإعــادة بنــاء 

المدارس المتضّررة يجب أن يرافقه خطط الستثمارات أكثر شمولية وجدية في التعليم.

يقتــرح منتــدى رواد التنميــة تأســيس برامــج تمكيــن إلعــداد المنقطعيــن عن الدراســة والطــاب الجامعيين  •
ــدى أن  ــرى المنت ــاورة. وي ــج المج ــي دول الخلي ــًا ف ــي، وخصوص ــي والمحل ــل اإلقليم ــوق العم ــول س لدخ
صنــدوق تنميــة المهــارات يجــب أن يمــّر بمرحلــة إعــادة تنظيــم، بحيــث يتعــاون الصنــدوق مــع القطــاع 
ــردم  ــب أن ي ــن. ويج ــتوًى ممك ــى مس ــى أعل ــب إل ــات التدري ــتوى مؤسس ــع مس ــبيل رف ــي س ــاص، ف الخ
الصنــدوق فجــوة المهــارات بيــن التعليــم ومتطّلبــات ســوق العمــل لتســليح الطــاب بالمهــارات الضروريــة 
فــي مجــاالت اللغــة، وتعلــم اســتخدام الحاســوب، واإلدارة. ويحــّث منتــدى رواد التنميــة علــى تطويــر برامــج 

مخّصصة للشباب تحارب ثقافة الفساد وتصنع جيًا يتحّلى بعقلية جديدة منتجة.

وبالمثــل، يقتــرح منتــدى رواد التنميــة تأســيس برامــج دراســات عليــا لتحســين قــدرات مســؤولي الدولــة.  •
وســيقّدم خريجــو هــذه البرامــج العــون فــي تنفيــذ خطــط التعافــي وإعــادة إعمــار علــى المــدى المتوســط 
والطويــل، وبهــذا تســاهم هــذه البرامــج فــي إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة. ويوصــي منتــدى رواد التنميــة 
ــة  ــة فّعال ــج تنموي ــذ برام ــم وتنفي ــة لتصمي ــى المهــارات الازم ــب الشــباب عل ــج لتدري أيضــًا بوضــع برام
وتوّلــي أدوار قياديــة فــي مؤسســات الدولــة. وبالرغــم مــن أن هــذا قــد ال يكــون مشــروعًا ذا أولويــة قصــوى، 
ــة  ــاس األهمي ــى أس ــك عل ــوري بذل ــدء الف ــة الب ــدى رواد التنمي ــي منت ــاركين ف ــن المش ــدد م ــرح ع اقت

المحورية لعملية إصاح مؤسسات الدولة في النجاح على المدى الطويل.
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تبقــى قضيــة التهشــم فــي النســيج االجتماعــي، والــذي كانــت بفعــل النــزاع، قضيــة تعــوق نجــاح إعــادة  •
اإلعمــار، والنمــو االقتصــادي، وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة. ويقتــرح منتــدى رواد التنميــة تطويــر برنامــج 
ــارًا  ــر انتش ــا أن تنتش ــي كان له ــة الت ــلبية والمتطّرف ــات الس ــة األيديولوجي ــى بمحارب ــام ُيعن ــاء الس لبن
ــريح  ــاح وتس ــزع الس ــطة ن ــل أنش ــة تفّص ــل بخط ــًا بالعم ــدى أيض ــي المنت ــزاع. ويوص ــال الن ــعًا خ واس
ــم  ــم كالتعلي ــرص له ــر الف ــر توفي ــع عب ــي المجتم ــن ف ــج المقاتلي ــادة دم ــرح إع ــا يقت ــكريين، كم العس

والتدريب على المهارات.

قبــل كل شــيء، يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى أخــذ الســياق المحلــي المجتمعــي فــي اليمــن بعيــن  •
االعتبــار فــي جميــع برامــج الحمايــة االجتماعيــة. واألرجــح أن يتطّلــب ذلــك منهجيــًة جديــدًة ترتكــز علــى 

المجتمعات المحلية.

4. دور القطـاع الخاص واملؤسسـات املحلية يف إعادة إنشـاء أهـّم جوانب البنى 
لتحتية ا

تضــّررت البنيــة التحتيــة فــي اليمــن بصــورة واســعة خــال النــزاع الــذي دّمــر المرافــق الخدميــة والحيويــة مــن 
مستشــفيات ومــدارس وصــرف صحــي إلــى الطــرق والمطــارات وغيــر ذلــك،9 وبــات مــن الضــروري إعــادة بنــاء 
الطــرق، وشــبكات الطاقــة، ومرافــق الميــاه، والمنــازل قبــل كل شــيء. وهنــا يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى 
ــة والبنيــة التحتيــة إلــى مــا كانــت عليــه، بــل جعــل عمليــة  ضــرورة عــدم االقتصــار علــى إعــادة حــال الدول

إعادة البناء فرصًة لتمكين اليمنيين من إعالة أنفسهم بأنفسهم في المستقبل.

يوجــد عــدد مــن الموانــئ التــي تحتــاج إلــى إعــادة تأهيــل كاملــة، بمــا فــي ذلــك المخــا وســقطرى والمهرة،  •
وغيرهــا. وهــذا أمــر حيــوي للغايــة، كمــا يؤكــد منتــدى رواد التنميــة، كــون الموانــئ اليمنيــة، ال ســيما تلــك 
الواقعــة علــى البحــر األحمــر، هــي مــن أهــم البنــى التحتيــة التــي مــن شــأنها جعــل اليمــن نقطــًة مركزيــًة 
ــي،  ــي والعالم ــاد اإلقليم ــن باالقتص ــاد اليم ــط اقتص ــًا يرب ــك أيض ــا أن ذل ــة، كم ــة والدولي ــارة اإلقليمي للتج
إضافــة إلــى كونهــا عصــب الحيــاة التــي تمــر عبــره واردات اليمــن مــن األســواق العالميــة للســلع األساســية 

ومنها الغذاء والوقود.

ــأن يلعــب القطــاع الخــاص فــي اليمــن دورًا أساســيًا فــي إعــادة تشــييد  • ــة ب ــدى رواد التنمي يوصــي منت
البنيــة التحتيــة. ويشــّدد المنتــدى علــى عــدم إغفــال المســاهمة المحليــة فــي عمليــة التعافــي وتمكيــن 
الاعبيــن المحلييــن، والــذي ســيكون أمــرًا محوريــًا فــي مرحلــة تحــول اليمــن بــداًل مــن مجــرد إعــادة بنائــه. 
ويحــّذر منتــدى رواد التنميــة المانحيــن الدولييــن مــن فــرض شــروط تعطــي امتيــازات للشــركات اإلقليميــة 
والدوليــة نظــرًا للــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه القطــاع الخــاص فــي بنــاء اقتصــاد يمنــّي مســتقر. ويقتــرح 
ــة  ــًا رعاي ــن أيض ــاص. ويمك ــاع الخ ــراكات القط ــّث ش ــي تح ــات الت ــات والتنظيم ــل السياس ــدى تفضي المنت
ــاء  ــادة بن ــي إع ــة )BOT( ف ــل الملكي ــغيل ونق ــاء والتش ــة البن ــر طريق ــاص عب ــاع الخ ــع القط ــاون م التع
ــة  ــق بيئ ــاص بخل ــاع الخ ــًا القط ــدى أيض ــي المنت ــة. وُيوص ــبكات الطاق ــة وش ــئ البحري ــارات والموان المط
ــال  ــل رأس الم ــيٍّ )مث ــاع مال ــيس قط ــر تأس ــًا عب ــطة، مث ــرة والمتوّس ــاريع الصغي ــادة والمش ــة للري داعم

المجازف( لدعمهم.

وإذ يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى أهميــة إشــراك القطــاع الخــاص اليمنــي فــي مشــاريع إعــادة اإلعمــار،  •
فإنــه يوصــي فــي نفــس الوقــت بوضــع نظــام يضمــن اإلنتاجيــة واالســتدامة وعلــى أساســه يتــاح للقطــاع 
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ــرق  ــة، والط ــئ البحري ــارات، والموان ــاء المط ــادة بن ــل إع ــة مث ــاريع الضخم ــي المش ــاهمة ف ــاص المس الخ
الســريعة. وينّبــه منتــدى رواد التنميــة إلــى الخطــر الكبيــر الكامــن الــذي يشــكّله الفســاد فــي قطــاع البنــاء، 

وأيضًا ضرورة تطوير تدابير صارمة لدرء قنوات الفساد.

ــز إعــادة  • ــة بشــدة أن يرّك ــدى رواد التنمي ــاء شــبكة الطاقــة فــي اليمــن، يوصــي منت بخصــوص إعــادة بن
اإلعمــار علــى مصــادر الطاقــة الكهربائيــة المتجــّددة. فيجــب حــّث المنــازل والمؤسســات المحليــة علــى 
ــن  ــًا ع ــة، عوض ــة الذاتي ــن الكفاي ــي تضم ــية الت ــة الشمس ــتخدام( الطاق ــي اس ــتمرار ف ــتخدام )أو االس اس
ــة  ــادر الطاق ــم لمص ــراء تقيي ــب إج ــة. ويج ــة والضعيف ــة المكلف ــة الوطني ــبكة الطاق ــى ش ــاد عل االعتم

الممكنة على المستوى الوطني والمحلي.

يوصــي منتــدى رواد التنميــة بعــدد مــن تحســينات تكنولوجيــا المعلومــات وتكنولوجيــا االتصــاالت فــي  •
ــرى بعــض  ــزم لتحقيــق هــذه التحســينات. وي ــذي قــد يل ــر ال اليمــن، دون إغفــال حجــم رأس المــال الكبي
المشــاركين فــي منتــدى رواد التنميــة بــأن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت هــو شــرط مســبق 
ــن هــذه  ــن بي ــات فــي هــذا العصــر الرقمــي. وم ــة بوصفــه أداًة تســمح بتنقــل البيان ــة االقتصادي للتنمي
المقترحــات، جــاء اقتــراح بتحديــث نظــام الضمــان االجتماعــي، وتطويــر مراكــز بيانــات لتتّبــع أرقــام الضمــان 
ــك، يقتــرح منتــدى رواد التنميــة تحســين  ــى ذل ــد المقدمــة للمســتفيدين. إضافــًة إل االجتماعــي والفوائ
ــات  ــاء روابــط لمراكــز البيان ــة 4G وبن ــر تقني ــة فــي اليمــن لتتوافــق مــع معايي شــبكة الهواتــف المحمول

الدولية.

ــو  • ــا ه ــل. أوله ــى مراح ــن إل ــارات اليم ــل مط ــادة تأهي ــة إع ــيم عملي ــة تقس ــدى رواد التنمي ــرح منت يقت
اإلصاحــات قصيــرة األمــد التــي تمّكــن المطــارات مــن العمــل، وهــذه اإلصاحــات يجــب العمــل بهــا فــوراً، 
ومــن ثــم يمكــن بنــاء مطــارات جديــدة علــى المــدى الطويــل. ويمكــن إلحــاق تكاليــف بنــاء مطــارات جديــدة 
بميزانيــة إعــادة اإلعمــار، فــي حيــن يمكــن تمويــل المعــدات الازمــة لذلــك عبــر الشــركات الدوليــة العاملــة 

على هذه المطارات.

ــة  • ــغال العام ــروع األش ــة ومش ــة االجتماعي ــدوق الرعاي ــال صن ــدم إهم ــة بع ــدى رواد التنمي ــي منت يوص
ــس  ــي نف ــن. وف ــركاء منفّذي ــا كش ــل معهم ــاس التعام ــى أس ــينهما عل ــا وتحس ــى تقييمهم ــل عل بالعم
الوقــت ال يتجاهــل منتــدى رواد التنميــة أن هاتيــن المؤسســتين همــا أداتــان مــن بيــن أدوات أخــرى عديــدة، 
حيــث يمكــن لليمــن االســتفادة مــن عــدة جهــات منفــّذة مختلفــة بحســب نــوع التدخــل. ولقــد اقتــرح 
ــة مســتويات. أوال، مشــاريع التنميــة  ــى ثاث المشــاركين فــي منتــدى رواد التنميــة تصنيــف التدخــات إل
البشــرية، مثــل مشــاريع التعليــم والصحــة، والتــي يمكــن لصنــدوق الرعايــة االجتماعيــة ومشــروع األشــغال 
العامــة تنفيذهمــا بمــا يتــاءم مــع الخبــرات والقــدرات الازمــة فــي هــذه المشــروعات. ثانيــا، المشــاريع 
ــا،  ــة. ثالث ــال العام ــروع األعم ــا مش ــن أن ينفّذه ــي يمك ــور، والت ــرق والجس ــل الط ــم، مث ــطة الحج المتوّس
مشــاريع البنيــة التحتيــة والمشــاريع العماقــة، مثــل بنــاء المطــارات والموانــئ البحريــة، والتــي يمكــن أن 
تتكّفــل بهــا شــركات دوليــة إن لــم يكــن هنــاك أي بديــل محلــّي قــادر علــى تنفيــذ مشــاريع بمثــل هــذا 

الحجم.
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5. خلق الوظائف

ــذي يصــل  ــر مــن موّظفــي القطــاع العــام ال ــة فــي اليمــن. فالكثي ــى القــوى العامل ــر واضــح عل ــزاع أث كان للن
عددهــم إلــى 1.2 مليــون موّظــف لــم يســتلموا رواتبهــم بانتظــام منــذ عــام 2016. وُيقــّدر أيضــًا بــأن 55% مــن 
ــن ونصــف فقــط مــن الحــرب، فقــد اضطــرت  ــم تســريحهم خــال أول عامي موظفــي القطــاع الخــاص قــد ت
الكثيــر مــن األعمــال التجاريــة إلــى إغــاق أبوابهــا أو تقليــص ســاعات عملهــا.10 ويشــّدد منتــدى رواد التنميــة 
علــى أن خلــق فــرص العمــل هــو أمــر ذو أهميــة جوهريــة تتجــاوز أهميتــه تحقيــق اســتقرار االقتصــاد اليمنــي، 

فهو أيضًا يساهم في معالجة األزمة اإلنسانية التي تواجهها الباد.

ــًا  • ــر مــن 50 مشــروعًا صناعّي ــة، فــي أكث ــدى رواد التنمي ــا أشــار منت ــون، كم اســتثمر رجــال األعمــال اليمني
خــارج البــاد، إال أن القطــاع الخــاص ال يــزال يتوّجــس مــن االســتثمار محليــًا بســبب البيئــة الطــاردة نتيجــة 
ــام  ــن والنظ ــتتباب األم ــإن اس ــك، ف ــام األول. لذل ــي المق ــي ف ــتقرار السياس ــاء واالس ــن والقض ــاب األم لغي
ــادة  ــة إع ــي عملي ــتثمار ف ــى االس ــاص عل ــاع الخ ــز القط ــى تحفي ــاعد عل ــون ستس ــيادة القان ــرض س وف

اإلعمار واإلصاح، وهو ما سيخلق أيضًا فرص عمل جديدة.

ُيشــير منتــدى رواد التنميــة إلــى أن تحويــات اليمنييــن المغتربيــن لهــا آثــار بعيــدة فــي االقتصــاد اليمنــي،  •
فهــذه التحويــات تســاهم فــي إعالــة ماييــن اليمنيــن. ولهــذا يوصــي منتــدى رواد التنميــة بــأن تنظــر 
جهــود إعــادة اإلعمــار إلــى التحويــات علــى أنهــا أحــد آليــات دعــم النمــو االقتصــادي فــي اليمــن. ويوصــي 
المنتــدى أيضــا بمحاولــة تشــجيع البلــدان المجــاورة، مثــل الســعودية، علــى فتــح أســواق عملهــا للعامليــن 

اليمنيين وإعفائهم من رسوم العمل والقيود التي تّم فرضها مؤّخراً.

يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى جعــل إعــادة بنــاء المصانــع المتضــّررة أولويــًة وذلــك لكــي يتم إحيــاء دور  •
القطــاع الصناعــي فــي اليمــن، حيــث ســيتم إعــادة مــن تــم تســريحهم وخلــق وظائــف جديــدة إذا مــا تــم 
ــي  ــج المحل ــى النات ــّي عل ــر إيجاب ــه أيضــًا أث ــد واإلســمنت، وهــو مــا ســيكون ل ــع الحدي إعــادة فتــح مصان
اإلجمالــي لليمــن، وسيســاهم ذلــك أيضــًا فــي جهــود إعــادة البنــاء. وُيشــير منتــدى رواد التنميــة أيضــًا إلــى 
ضــرورة العمــل علــى آليــات لتعويــض القطــاع الخــاص عــن المبانــي التــي تضــّررت فــي النــزاع وجعــل ذلــك 

جزءًا من جهود إعادة اإلعمار واإلصاح.

يوصــي منتــدى رواد التنميــة بدعــم الزراعــة، فهنــاك نســبة كبيــرة مــن األســر اليمنيــة التــي تعيــل نفســها  •
مــن الزراعــة، حيــث ُتقــّدر نســبة الوظائــف فــي قطــاع الزراعــة فــي اليمــن قبــل النــزاع بـــ 30%.11 لذلــك، فإن 
مــن شــأن الفشــل فــي االســتثمار فــي الزراعــة أن يتســبب بأثــر كارثــي علــى التوظيــف، كمــا حــّذر منتــدى 
رواد التنميــة. يمكــن إيجــاد المزيــد مــن التفاصيــل فــي موجــز السياســات المنشــور تحــت عنــوان “خلــق 

فرص عمل جديدة في اليمن”.12

.UNOCHA, Humanitarian Needs Overview 2018, 2 110

Yemen Labour Force Survey 2013-14,” International Labour Organization, 2015,  accessed February 4, 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/” 111

.groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf

 Generating New Employment Opportunities in Yemen,” Rethinking Yemen’s Economy, October 17, 2018, accessed February 21, 2019,” 112

.https://www.devchampions.org/publications/policy-brief/Generating-new-employment-opportunities
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6. إشراك املؤسسات اليمنية املحلية وتفعيل دورها

يوصــي منتــدى رواد التنميــة بتفعيــل دور المؤسســات والســلطات المحليــة فــي جميــع مراحــل عمليــة إعــادة 
اإلعمــار واإلصــاح. وبالرغــم مــن أن المنتــدى يــدرك أن المؤسســات المحليــة تفتقــد للقــدرات الازمــة لتولــي 
ــي  ــك الت ــل تل ــي، مث ــى أن بعــض تجــارب الحكــم المحل ــه ُيشــير إل ــذ بصــورة مباشــرة، إال أن مســؤولية التنفي

قامت في عدن، وحضرموت، والحديدة، وتعز، قد أثبتت فعاليًة الفتًة قبل فترة الصراع مقارنًة بغيرها.

ــى  • ــى أن تكــون قــادرة عل ــى حاجــة جهــود التعافــي وإعــادة اإلعمــار إل ــة عل يشــّدد منتــدى رواد التنمي
اســتيعاب الجميــع، وأن تتــم استشــارة الشــريحة اليمنيــة المحليــة خــال المراحــل األولــى مــن تخطيــط 
إعــادة اإلعمــار. فخلــق حــّس مــن الشــرعية والملكيــة المحليــة هــو أمــر محــورّي لنجــاح تخطيــط إعــادة 
اإلعمــار، ال ســيما أنــه ســيكون الاعبــون المحليــون مســؤولين فــي النهايــة عــن تنفيــذ هــذه الخطــط. 
ــن  ــن الدوليي ــى الاعبي ــرًا عل ــون حك ــب أن تك ــار ال يج ــادة اإلعم ــات إع ــى أن نقاش ــدى عل ــّدد المنت ويش

والنخب اليمنية في الخارج.

يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى أهميــة نــزع ســمة المركزيــة مــن عمليــة التعافــي إعــادة اإلعمــار، وذلــك  •
بنــاء علــى مــا رأى الكثيــر مــن المشــاركين فــي المنتــدى مــن عــدم قــدرة الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا 
دوليــًا علــى إدارة النطــاق الكبيــر الــذي ســتحتاجه جهــود اإلصــاح فــي اليمــن. ويوصــي المنتــدى بتفعيــل 
دور الســلطات المحليــة فــي عمليــات تقييــم االحتياجــات والتخطيــط والتنفيــذ، وينصــح المنتــدى أيضــًا 

بأن يكون دور الحكومة المركزية هو تأدية مهام اإلشراف والمتابعة والتقييم والمساءلة.13

ــوع  • ــة ون ــى أســاس المنطقــة الجغرافي ــة بتقســيم جهــود إعــادة اإلعمــار عل ــدى رواد التنمي يوصــي منت
التدخــل. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تصنيــف المحافظــات إلــى ثــاث مناطــق بحســب احتياجــات كل 
منطقــة وقدرتهــا علــى التنفيــذ. ويمكــن تصنيــف التدخــات، بصــورة مشــابهٍة، علــى أســاس مســتواها 
)وطنــي أو محلــي( أو نوعهــا )إغاثــي، أو اصاحــي، أو تنمــوي(. فــإّن التمييــز بيــن الحاجــة لتدخــل فــورّي 
فــي منطقــة لديهــا قــدر عــال مــن االحتياجــات ومســتوى قــدرات منخفــض، علــى ســبيل المثــال، وبيــن 
تدخــل قائــم علــى سياســة طويلــة األمــد فــي منطقــة تملــك مســتوى قــدرات عــال وقــدر بســيط مــن 
ــة  ــط تنفيذي ــم خط ــاعد تقدي ــة ويس ــر واقعي ــن أكث ــات المانحي ــل توقع ــى جع ــاعد عل ــات يس االحتياج
عمليــة مفّصلــة علــى نطــاق أصغــر ومحــدد. وُيشــير منتــدى رواد التنميــة إلــى ضــرورة موازنــة توقعــات 
المانحيــن، إذ أن تدخــات إعــادة اإلعمــار ســتبدأ بدايــًة بطيئــًة علــى األرجــح بالنظــر إلــى البيئــة المعقــدة 
فــي اليمــن والقــدرات المحــدودة للدولــة بعــد ســنوات مــن النــزاع وكذلــك عــدم القــدرة فــي بدايــة األمــر 

على تقدير حجم األضرار والخسائر المادية وتحديد االحتياجات واألولويات.

يــرى منتــدى رواد التنميــة أن توفيــر خدمــات الكهربــاء مــن أبــرز جوانــب إعــادة اإلعمــار التــي يمكــن لهــا  •
ــة  ــي. فصاحي ــّي وليــس وطن ــى مســتوًى محل ــم احتياجــات وتخطيــط عل ــة تقيي االســتفادة مــن عملي
التحكــم بالكهربــاء كانــت لفتــرة طويلــة حكــرًا علــى الحكومــة المركزيــة، ولعــل ذلــك قــد كان علــى حســاب 
اســتجابات أســهل وأكثــر تاؤمــًا مــع الســوق. وقــد تبّيــن مــرارًا وتكــرارًا أن معالجــة القضيــة علــى المســتوى 
الوطنــي هــي سياســة قــد أثبتــت فشــلها بســبب الفســاد الذي تفّشــى فــي مؤسســات الدولة. واســتخدام 
الديــزل والبتــرول لتوليــد الكهربــاء ليــس حــاًّ مســتدامًا علــى المــدى الطويــل. ويمكــن أن تشــّكل مصــادر 
الطاقــة المتجــّددة المنتجــة محليــًا مســاهمًة كبيــرة فــي هــذا الجانــب، وأيضــًا بصــورة مباشــرة فــي إعــادة 
ــة  ــة الريفي ــاء فــي المناطــق الجبلي ــف مضخــة تعمــل بضغــط الم ــر مــن 40 أل ــك اليمــن أكث ــار. يمل اإلعم

حيث يمكن توظيف الطاقة المتجّددة للقيام بذلك وبتنفيذ من مؤسسات محلية.

 Wadhah al-Awlaqi, Maged al Madhaji, “Local Governance in Yemen Amid Conflict and Instability,” Rethinking Yemen’s Economy, July  113
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يــرى منتــدى رواد التنميــة أن تنفيــذ المشــاريع علــى المســتوى المحلــي قــد يكــون أبســط، ويمكــن أيضــًا  •
اســتغاله كأداة لتحفيــز جهــود الســام. ولتحقيــق ذلــك، ينصــح منتــدى رواد التنميــة بالعمــل مع ســلطات 

محلية أثبتت جدارتها مثل السلطات التي قامت في مأرب وحضرموت.

يجــب إعطــاء الســلطات المحليــة مســؤولية تصميــم وقيــادة مشــاريعها الخاصــة بإعــادة اإلعمــار، عوضــًا عن  •
االعتمــاد علــى برنامــج موحــد لــكل مناطــق اليمــن. ويمكــن أن ُتعطــى كل ســلطة دورة تمويــل خاّصــًة بهــا 
ــورة  ــا بص ــل عليه ــّم العم ــي يت ــاريع الت ــد المش ــًا تحدي ــن أيض ــى األداء. ويمك ــاًء عل ــا بن ــن تجديده يمك

مشتركة بين السلطات المحلية والوطنية، والعمل على تطويرها بعد ذلك بصورة مستقلة.

7. إعادة بناء مؤسسات الدولة وحكم القانون

ــة وحكــم  ــاء الثقــة فــي الســلطة المركزي يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى ضــرورة إلحــاق آليــات إلعــادة بن
القانون بجهود التعافي وإعادة اإلعمار.

يقتــرح منتــدى رواد التنميــة أن تولــي جهــود إعــادة اإلعمــار واإلصــاح األولويــة إلعــادة بنــاء مؤسســات  •
الدولــة الرئيســية، وتحســين اإلدارة العامــة واإلدارة الماليــة، وإعــادة تأهيــل الجهازيــن األمنــي والقضائــي. 
وبالرغــم مــن أن إنعــاش هــذه المؤسســات ليــس بنفــس أولويــة تدخــات ُتعنــى أكثــر بالجانــب اإلنســاني، 
غيــر أنــه ال يجــب التغافــل عــن المســاهمة الكبيــرة لهــذه المنجــزات فــي عمليــة التعافــي وإعــادة اإلعمــار 

عبر سيادة القانون.

يــرى منتــدى رواد التنميــة وجــوب اشــتمال عمليــة إعــادة اإلعمــار علــى إصاحــات سياســية تتواكــب مــع  •
وجــود محــددات قانونيــة ملزمــة فــي ســبيل بنــاء الثقـــة فــي هــذه العمليــة. وُيشــير المنتــدى إلــى أن 
اليمــن يعانــي مــن فســاد عــارم ويشــّدد علــى الحاجــة لتنفيــذ تدابيــر متينــة وترتيبــات مؤّسســاتية للحــد 
مــن ممارســات الفســاد خــال جهــود اإلصــاح وإعــادة اإلعمــار. ويــرى المنتــدى أيضــًا بــأن هــذه اإلصاحــات 

يجب أن تتّم على مختلف مستويات الحكم، من المجتمعات والقطاعات إلى أعلى المستويات.

ُيشــير منتــدى رواد التنميــة تحديــدًا إلــى أن إعــادة اإلعمــار ستســتلزم إطــارًا عمليــًا لضمــان حســن تصميمها  •
ــزاع  ــة الن ــل خصوصي ــط ال تغف ــع خط ــة لوض ــى الحاج ــًا عل ــدى أيض ــّدد المنت ــا. ويش ــا وتنفيذه وتبنيه

لتفادي التوترات التي من شأنها أن تزيد األمور تعقيداً.

8. تأسيس مكتب إعادة إعمار

أخيراً، يقترح منتدى رواد التنمية تأسيس مكتب لإلشراف على جهود التعافي وإعادة اإلعمار:

يقتــرح منتــدى رواد التنميــة أن يقــوم هــذا المكتــب بــإدارة التمويــل وتنســيق السياســات المختلفــة بيــن  •
المانحيــن. وبتأســيس هــذا المكتــب، يمكــن تحديــد أدوار الاعبيــن اليمنييــن والمانحيــن الدولييــن بدقــة 
وبوضــوح بحيــث يحــول ذلــك دون وقــوع الفســاد ويضمــن تحقيــق النتائــج المرجــوة. يمكــن إيجــاد تفاصيل 

أكثر في موجز السياسات التالي: إعادة اإلعمار ما بعد النزاع في اليمن: إطار عمل مؤّسسي.

يقتــرح منتــدى رواد التنميــة أيضــًا وضــع آليــة لإلشــراف ومكافحــة الفســاد بالتــوازي مــع عمليــة التعافــي  •
وإعادة اإلعمار.
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خالصًة:

يشــّدد منتــدى رواد التنميــة علــى أهميــة البــدء بعمليــة التعافــي وإعــادة اإلعمــار حتــى قبــل انتهــاء النــزاع. 
ويــرى المنتــدى بــأن األوضــاع المتدهــورة فــي اليمــن تتطّلــب اســتجابًة فوريــة. ويمكــن بــدء إعــادة اإلعمــار، كمــا 
ــدى  ــاق م ــرة النط ــات صغي ــر التدخ ــن أن تختب ــة، فيمك ــق المؤّمن ــي المناط ــة، ف ــدى رواد التنمي ــرح منت اقت
فعاليــة نظامــي التمويــل والتنفيــذ. ويقتــرح منتــدى رواد التنميــة البــدء فــي محافظــة عــدن وجعلهــا نمــوذج 
تحتــذي بــه باقــي محافظــات الجمهوريــة. كمــا يمكــن أيضــًا أن تشــرع مشــاريع إعــادة االعمــار فــي المحافظــات 
األكثــر اســتقرارا كحضرمــوت بحكــم أنهــا محافظــة بعيــدٌة عــن النــزاع، ويمكــن أن يحّفــز النجــاح هنــاك المانحين 

لاستثمار في مشاريع إعادة اإلعمار في مناطق أخرى.

- 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.

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.

info@devchampions.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، شارع حدة، صنعاء، اليمن - البريد اإللكتروني

www.devchampions.org ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقة:   

http://www.carpo-bonn.org
http://www.carpo-bonn.org
http://www.deeproot.consulting
http://www.sanaacenter.org
http://www.sanaacenter.org
mailto:info%40devchampions.org?subject=
http://www.devchampions.org

