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الحكومة االنتقالية عقب الصراع
في اليمن
رأفت األكحلي ،اسامة الروحاني ،أنتوني بيسويل

ملخص تنفيذي
يقــدم موجــز السياســات هــذا توصيــات لزيــادة فاعليــة الحكومــة يف اليمــن عقــب الصــراع ،ويســتعرض
املوجــز ثــاث نمــاذج للحكومــات االنتقاليــة التــي ســبق تطبيقهــا يف اليمــن وتونــس ولبنــان بعــد
فتــرات مــن عــدم االســتقرار ،الســتخالص الــدروس املســتفادة والتحديــات واملخاطــر والفــرص يف
تشــكيل حكومــات انتقاليــة يف ســياق مــا بعــد الصــراع.
الخيــاران األكثــر وضوحــا لتشــكيل حكومــة مباشــرة عقــب الصــراع بهــدف قيــادة مرحلــة انتقاليــة يف
اليمــن همــا حكومــة توافقيــة مــع توزيــع املقاعــد الوزاريــة بيــن املكونــات السياســية الرئيســية ،أو
حكومــة تكنوقــراط لتصريــف أعمــال و ُتعيــن مــن قبــل رئيــس وزراء ُمجمــع عليــه ،وتشــير دراســات

الحالــة يف اليمــن ولبنــان إلــى أنــه يمكــن التفاقيــات تقاســم الســلطة أن تــؤدي إلــى ســام واســتقرار
نســبيين ىلع املــدى القصيــر ،إال أنــه إذا لــم يتــم تصميمهــا بشــكل صحيــح ومتابعتهــا مــن خــال
إصالحــات إضافيــة ،فقــد تــؤدي إلــى فشــل العمليــة االنتقاليــة (كمــا يف اليمــن بعــد عــام  ،)2011أو
قــد تــؤدي إلــى نشــوء شــبكات محســوبيات راســخة ،وجمــود سياســي ىلع املــدى الطويــل (كحــال
لبنــان) ،وتوضــح دراســة الحالــة التونســية قــدرة حكومــة التكنوقــراط املؤقتــة ىلع الحكــم بكفــاءة
نســبية مــع إتاحــة املجــال للمفاوضــات السياســية.
ويوصــي كتــاب هــذه الورقــة بأهميــة التوافــق حــول مهــام الحكومــة االنتقاليــة قبــل تشــكيلها،
وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن دعــم التنميــة وإعــادة اإلعمــار ،واالســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي
عقــب الصــراع يف اليمــن؛ وتمكيــن الســلطات املحليــة مــن خــال نقــل ســلطات أوســع إليهــا.

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة
بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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المقدمة
تقتصــر عمليــة الســام الحاليــة التــي ترعاهــا األمــم المتحــدة علــى الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا
دوليـاً وجماعــة الحوثييــن المســلحة ،ولديهــا أجنــدة ضيقــة إلنهــاء النــزاع الحالــي ،وفــي الفتــرة االنتقاليــة
التــي مــن المتوقــع أن تعقــب اتفــاق الســام ،يتوجــب إجــراء حــوار سياســي أشــمل بيــن اليمنييــن بأجنــدة
أوســع .وتركــز هــذه الورقــة علــى الحكومــة االنتقاليــة فــي اليمــن فــور التوصــل إلــى اتفــاق ســام ،حيــث
وسيكون لهذه الحكومة االنتقالية دوراً هاماً في استقرار اليمن وتحقيق مكتسبات السالم لليمنيين.
وللمســاهمة فــي تقديــم مقترحــات حــول كيفيــة تشــكيل هــذه الحكومــة ،يقــدم موجــز السياســة هــذا
ثالثــة أنمــاط مختلفــة للحكــم االنتقالــي تــم تطبيقهــا مســبقاً فــي اليمــن وتونــس ولبنــان بعــد فتــرات
مــن عــدم االســتقرار ،الســتخالص الــدروس المســتفادة والتحديــات والمخاطــر والفــرص فــي تشــكيل
حكومات انتقالية في سياق ما بعد الصراع في اليمن.

لبنان
يــوزع نمــوذج الحكــم فــي لبنــان المناصــب التنفيذيــة ،والمقاعــد الوزاريــة فــي الحكومــة ،ومقاعــد البرلمان
بيــن الطوائــف الدينيــة الثمانيــة عشــر المعتــرف بهــا رســمياً فــي البــاد ،وكان الميثــاق الوطنــي لعــام
 1943عبــارة عــن اتفــاق غيــر مكتــوب قــام بوضــع األســس لنظــام المحاصصــة الطائفيــة ،و قــد تــم االتفــاق
علــى أن يكــون الرئيــس مســيحياً مارونيـاً ،ورئيــس الــوزراء مســلماً ســنياً ،ورئيــس البرلمــان مســلماً شــيعياً
باعتمــاد نســبة تمثيــل المســيحيين إلــى المســلمين بمــا يعــادل  6إلــى  ،5وعلــى أســاس تعــداد ســكان
البــاد عــام  ،1932وتــم تكريســها فــي جميــع جوانــب الســلطة ،بمــا فــي ذلــك فــي البرلمــان ومجلــس
الوزراء ،وقد ساعد هذا الترتيب في تقاسم السلطة على زرع بذور عدم الرضى عقب تطبيقه.

(((

وفــي الفتــرة الســابقة للحــرب األهليــة التــي دارت بيــن عامــي  1975و ،1990بــدأت تــزداد التحديــات للــدور
المهيمــن الممنــوح للمجتمــع المســيحي المارونــي فــي البــاد ،وســاهمت العديــد مــن العوامــل المحليــة
والخارجيــة فــي انــدالع العنــف الطائفــي عــام  ،1975بمــا فــي ذلــك المظالــم االقتصاديــة ،ومســالة ســيادة
الدولــة فــي أعقــاب وصــول مقاتلــي منظمــة التحريــر الفلســطينية ،والخــاف علــى هويــة لبنــان،
والتوتــرات اإلقليميــة ،غيــر أن الحــرب األهليــة فــي لبنــان علــى العمــوم كانــت علــى األقــل محاولــة مــن
جانب الجماعات اليسارية واإلسالمية في البالد لمراجعة ترتيب المحاصصة داخل النظام الطائفي.
وقــد وفــر اتفــاق الطائــف لعــام  ،1989والــذي اتفــق عليــه النــواب والقــادة السياســيون والميليشــيات
المتحاربــة ،األســاس إلنهــاء الحــرب األهليــة وإعــادة الحيــاة السياســية الطبيعيــة إلــى لبنــان ،ويمكــن اعتبار
هــذا االتفــاق بمثابــة تحديــث للميثــاق الوطنــي ،حيــث تــم نقــل صالحيــات الرئاســة إلــى مجلــس الــوزراء،
وتــم تعزيــز مكتــب رئيــس الــوزراء باعتبــاره الســلطة التنفيذيــة الرئيســية وصانــع القــرار ،وتم إنشــاء نســبة
 1 :1مــن المســيحيين إلــى المســلمين فــي جميــع مؤسســات الحكومــة ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،حــدد االتفــاق
إلغاء النظام الطائفي كأولوية وطنية ،رغم أن هذا لم يتم تطبيقه بالكامل.

(((

حـرب األهليــة بــن عامــي  1975و ،1990كان الرئيــس يحكــم بســلطة تنفيذيــة مطلقــة ولــه وحــده ســلطة تعيــن وإقالــة رئيــس الــوزراء وتشــكيل مجلــس وزاري دون أي آليــات
 )1قبــل ال ـ
رقابــة .باإلضافــة إىل ـتـويل املســيحيني املارونيــن املناصــب العســكرية العليــا ،وحاكــم املصــرف املركــزي وأعــى مناصــب قضائيــة ورئيــس املخا ـبـرات .انظــرHassan Krayem, “The:
Lebanese Civil War and the Taif Agreement,” American University of Beirut, http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/conflict-resolution.html.
.Last access 22 March 2019
“ )2وثيقــة الوفــاق الوطنــي  -اتفاقيــة الطائــف” ،واملوقعــة يف  22تشــرين /األول أكتوبــر  ،1989مكتــب رئاســة الجمهوريــة اللبنانيــةhttps://www.presidency.gov.lb/Arabic/ ،
صـول 22مــارس  /آذار .2019
 ،LebaneseSystem/Documents/TaiifAgreementn.pdfتــم آخــر و ـ
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فــي حيــن نجــح اتفــاق الطائــف بإعــادة توزيــع الســلطة بيــن الطوائــف اللبنانيــة بشــكل أكثــر إنصافـاً ،إال
أنــه فشــل فــي معالجــة أوجــه القصــور األساســية داخــل نظــام الحكــم ،حيــث ال يــزال توزيــع المناصــب
الحكوميــة مبنــي علــى أســس طائفيــة حتــى يومنــا هــذا ،ممــا أدى إلــى تركيــز الســلطة الحقيقيــة بيــن
الم َلــل أو “الزيــم” ،وغالبـاً مــا يتــم التعامــل مــع الــوزارات الفرديــة علــى أنهــا إقطاعيــات
حفنــة مــن زعمــاء ِ
يســتخدمها الزعمــاء لتعزيــز شــبكات المحســوبيات داخــل ِم َلِلهــم ،فــي حيــن ال يمكــن اتخــاذ القــرارات

الحكوميــة الرئيســية دون رضــى جميــع زعمــاء الطوائــف الرئيســية فــي لبنــان ،ممــا يعيــق فعاليــة الحكم،
وقــد عانــت لبنــان مؤخــراً مــن حــاالت تأخيــر طويــل فــي تعييــن رئيــس جديــد واالتفــاق علــى تشــكيل
حكومــة جديــدة ،مــع تأثيــر التأخــر فــي ســن التشــريعات واإلجــراءات الحكوميــة الضروريــة علــى األولويــات
الوطنيــة (((.كمــا أن اســتمرار المعادلــة الطائفيــة يســاعد فــي رفــع الهويــة الدينيــة فــوق كل شــيء فــي
(((
السياسة والحياة إجماالً ،والنتيجة بقاء احتماالت العنف والتعبئة الطائفية تلوح في األفق.

اليمن
فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي  2011بعــد ثــورة الربيــع العربــي فــي اليمــنّ ،
وقــع علــي عبــد اهلل صالــح
الرئيــس اليمنــي الــذي حكــم اليمــن أكثــر مــن  33عامــا مبــادرة لنقــل الســلطة توســطت فيهــا دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،والتــي ســعت الحتــواء مســتويات العنــف التــي تركــت اليمــن علــى شــفير حــرب أهلية.
وحــددت مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليتهــا التنفيذيــة الشــروط واألحــكام الخاصــة بنقل الســلطة
وخارطــة طريــق انتقاليــة مدتهــا ســنتان كانــت تهــدف إلــى الوصــول النتخابــات برلمانيــة ورئاســية فــي
شباط /فبراير عام .2014

(((

بعــد توقيــع المبــادرة الخليجيــة ،تــم تشــكيل حكومــة انتقاليــة شــرعت فــي العمــل بشــكل مباشــر ،وتــم
تقســيم مقاعــد الحكومــة االنتقاليــة بالتســاوي بيــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الحاكــم آنــذاك ،الــذي
كان يرأســه صالــح ،وأحــزاب اللقــاء المشــترك  -وهــو تحالــف قديــم يتألــف مــن أحــزاب المعارضــة الرئيســية
فــي اليمــن وقتهــا ،وأكبرهــا التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،والمعــروف شــعبياً باســم اإلصــاح (((.كمــا منحــت
مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي صالــح وعائلتــه الحصانــة مــن المقاضــاة مقابــل تســليمه الرئاســة إلــى
نائبــه ،عبــد ربــه منصــور هــادي فــي شــباط /فبرايــر  .2012وشــمل مؤتمــر الحــوار الوطنــي الالعبيــن
السياســيين اليمنييــن مــن أجــل حــل المظالــم فــي البــاد والــذي انعقــد ابتــدا ًء مــن  18آذار /مــارس 2013

حتى  25كانون الثاني /يناير .2014

(((

Michel Aoun Elected President of Lebanon,” Al Jazeera, October 31, 2016, https://www.aljazeera.com/news/2016/10/michel-aoun-elect�“ )3
ed-president-lebanon-161031105331767.html, last access 22 March 2019; Benjamin Redd, “Lebanon Marks 75th Birthday as it Waits for 75th
Cabinet,” Daily Star, November 22, 2018, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Nov-22/469825-lebanon-marks-75th.birthday-as-it-waits-for-75th-cabinet.ashx, last access 22 March 2019
”.Krayam, “Civil War )4

 )5املرجع نفسه.

Policy Brief — Breaking the Cycle of Failed Negotiations in Yemen,” Project on Middle East Democracy (POMED), https://pomed.org/“ )6
/pomed-policy-brief-breaking-the-cycle-of-failed-negotiations-in-yemen
حـزاب السياســية الرئيســية يف اليمــن واملكونــات االجتماعيــة املتنوعــة ومنحهــم الفرصــة إلبــداء رأيهــم يف إعــادة
 )7تشــكل مؤتمــر الحــوار الوطنــي مــن  565مندوبــاً عــن العديــد مــن األ ـ
صـاح الســيايس؛
صياغــة البــاد مــن خــال املشــاورات التــي تهــدف إىل معالجــة عــدد مــن القضايــا الهامــة التــي لــم تحــل بعــد ،بمــا فيهــا :قوانــن الــزواج والهويــة الدينيــة للدولــة واإل ـ
باإلضافـ�ة إىل العدالـ�ة االنتقاليـ�ة ،واألهـ�م مـ�ن ذلـ�ك ربمـ�ا ،هيكليـ�ة الدولـ�ة وشـ�كل الحكـ�م بالفيدراليـ�ة كخيـ�ار رائـ�د يف هـ�ذا الصـ�دد .انظـ�رYemen National Dialogue Confer�” “:
ence Participants,” The National, March 18, 2013, https://www.thenational.ae/world/mena/yemen-national-dialogue-conference-partici .pants-1.292425. last access 22 March 2019كمــا حــاول املؤتمــر بشــكل خــاص معالجــة املظالــم الهامــة لــدى الحوثيــن  -قبــل وبعــد الحــروب الســتة التــي خاضوهــا بــن عامــي
 2004و 2010ضــد صالــح والقــوات الحكوميــة اليمنيــة التــي كان يســيطر عليهــا يف ذلــك الوقــت  -ومظالــم الجنوبيــن ،والتــي تنبــع مــن تجربــة وحدةغــر مســتقرة ،ونوقشــت هــذه
القضايــا واملظالــم ،ضمــن أمــور أخــرى ،يف إطــار تســع مجموعــات عمــل منفصلــة ،وعــى النحــو التــايل :القضيــة الجنوبيــة؛ قضيــة صعــدة؛ القضايــا الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة؛ ب ـنـاء
الدولــة؛ الحكــم الرشــيد؛ الجيــش واألمــن؛ اســتقاللية الهيئــات الخاصــة ،الحقــوق والحريــات؛ ومجموعــة العمــل للتنميــة.
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أثبتــت الحكومــة االئتالفيــة الجديــدة التــي تولــت الســلطة فــي كانــون األول /ديســمبر  2011أنهــا غيــر
فعالــة بالكامــل وغيــر قــادرة علــى دفــع اليمــن إلــى األمــام ،وكان بــطء وتيــرة صنــع القــرار والتنفيــذ عامـ ً
ا
محوري ـاً ســاهم فــي عرقلــة عمليــة االنتقــال المقــررة ،وفــي تمــوز /يوليــو  ،2012أعلنــت الحكومــة أخيــراً
عــن برنامجهــا االنتقالــي لتحقيــق االســتقرار والتنميــة ،لكــن إنشــاء الجهــاز التنفيــذي – والــذي كان يهــدف
إلــى دعــم إصالحــات السياســات وتســريع اســتيعاب المســاعدات المتعلقــة بالبرنامــج االنتقالي – اســتغرق
حتــى نهايــة عــام  (((.2013مــا أن بــدأ الجهــاز التنفيــذي فــي العمــل حتــى دخلــت قــوات الحوثييــن -
بمســاعدة وحــدات الجيــش اليمنــي المواليــة لصالــح  -صنعــاء فــي ســبتمبر /أيلــول  2014إثــر موجــة مــن
(((
الغضــب الشــعبي علــى رفــع الدعــم عــن مــادة الوقــود وتدهــور الخدمــات األساســية واســتمرار الفســاد.
وســاعد غيــاب الحكــم الرشــيد والمخرجــات الملموســة علــى مضــي عمليــة االنتقــال نحــو الفشــل ،ومــن
غير المرجح أن يتسامح اليمنيون مع مثل هذه التأخيرات في أي عملية انتقالية قادمة.
وقــد تــم شــل الحكومــة االنتقاليــة بالمشــاحنات الداخليــة ،وركــز أعضــاء مجلــس الــوزراء علــى اســترضاء
مؤيديهــم وإلقــاء اللــوم لفشــلهم الجماعــي علــى شــركائهم فــي االئتــاف ((1(.كمــا قامــت األحــزاب
السياســية بتوزيــع وظائــف القطــاع العــام علــى مؤيديهــا لتعزيــز مراكزهــم فــي الحكومــة ((1(.وتــم توظيــف
مــا يقــرب مــن  60,000موظــف حكومــي مــع نمــو متســارع لشــبكات المحســوبية ،ممــا أدى إلــى اســتنزاف
اإليرادات الحكومية ((1(.وقد تم تعزيز ذلك بانعدام الشفافية والمساءلة.
خــال فتــرة االنتقــال السياســي ،كان تركيــز المجتمــع الدولــي إلــى حــد كبيــر علــى المســار السياســي ،بمــا
فــي ذلــك مؤتمــر الحــوار الوطنــي ،بــدالً مــن الضغــط علــى الحكومــة إلحــراز تحســن ملمــوس فــي حيــاة
النــاس اليوميــة ،وأدى افتقــار كل مــن الحكومــة والمجتمــع الدولــي إلــى االهتمــام بتوفيــر الخدمــات العامة
األساسية إلى موجة كبيرة من االستياء.

تونس
كانــت تونــس أول بلــد شــهد موجــة الثــورات العربيــة عــام  2011وأول مــن حــاول االنتقــال مــن الحكــم
االســتبدادي إلــى الديمقراطــي ((1(.حيــث أجــرت تونــس أول انتخابــات حــرة فــي تاريــخ البــاد فــي تشــرين
األول /أكتوبــر مــن ذلــك العــام ،حيــث تــم ترشــيح أعضــاء فــي الجمعيــة التأسيســية المكلفــة بإعــادة
كتابــة دســتور البــاد ،وفــاز حــزب النهضــة اإلســامي الــذي تــم تشــريعه حديثــاً ((1(.ومــع ذلــك ،بــدأت
التوتــرات تتصاعــد بيــن اإلســاميين الحاكميــن والمعارضــة اليســارية العلمانيــة ،وخاصــة بعــد اغتيــال
(((1
اثنين من الشخصيات السياسية العلمانية البارزة في عام .2013
Transitional Program for Stabilization and Development (TSPD),” Republic of Yemen Ministry of Planning and International Coopera�“ )8
tion, September 2012, http://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/democratic_ governance/transitional-program-for-stabi.lization-and-development--tpsd--20.html, last access 22 March 2019

Mohammad Ghobari, “Houthis tighten grip on Yemen capital after swift capture, power-sharing deal,” Reuters, September 22, 2014, )9
.https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKCN0HH2BQ20140922, last access 22 March 2019
Peter Salisbury, “Corruption in Yemen: Maintaining the Status Quo?” in Rebuilding Yemen: Political, Economic, and Social Challengers, )10
.ed. Noel Brehony and Saud al-Sarhan (Berlin: Gerlach Press, 2015), 72-73

 )11املرجع نفسه.

 )12املرجع نفسه.

 )13أدى قيــام محمــد البوعزيــزي بحــرق نفســه احتجاجــاً عــى الظــروف االقتصاديــة القاســية للبــاد ،واملظا ـهـرات الشــعبية الالحقــة إىل ســقوط نظــام زيــن العابديــن بــن عــي يف ينايــر/
كانــون الثــاين .2011

Ennahda wins Tunisia’s election,” Al Jazeera, October 28, 2011, https://www.aljazeera.com/news/africa/2011/10/2011102721287933474.html“ )14

Carlotta Gall, “Second Opposition Leader Assassinated in Tunisia,” New York Times, July 26, 2013, https://www.nytimes.com/2013/07/26/ )15
.world/middleeast/second-opposition-leader-killed-in-tunisia.html. Last access 22 March 2019
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مــع ازديــاد العنــف واحتجاجــات المعارضــة والجمعيــة التأسيســية المتعطلــة فــي تونــسّ ،
تدخــل المجتمع
المدنــي لتهدئــة التوتــرات المتصاعــدة ،وتــم تشــكيل اللجنــة الرباعيــة للحــوار الوطنــي التونســي فــي
صيف عام  2013بهدف تسهيل المفاوضات بين الحزب الحاكم والمعارضة.

(((1

وكشــرط مســبق للمفاوضــات ،قدمــت اللجنــة الرباعيــة خارطــة طريــق يتوجــب علــى جميــع األطــراف
الموافقــة عليهــا قبــل بــدء الحــوار الوطنــي ،حيــث اشــترطت خارطــة الطريــق اســتقالة الحكومــة القائمــة
واســتبدالها بحكومــة تكنوقــراط مســتقلة ،وتحديــد مواعيــد نهائيــة محــددة إلجــراء االنتخابــات البرلمانية
والرئاسية ،وشروط التفاوض والموافقة على دستور جديد.

(((1

فــي ديســمبر /كانــون األول ،قبلــت األحــزاب الحاكمــة والمعارضــة تعييــن المهنــدس مهــدي جمعــة وزيــر
الطاقــة( ((1لقيــادة حكومــة التكنوقــراط ،والتــي ستســتمر بعــد تشــكيلها فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2014
باإلشــراف علــى أول انتخابــات برلمانيــة ورئاســية ديمقراطيــة فــي البــاد فــي تشــرين األول /أكتوبــر
 ((1(.2014وتــرأس جمعــة مجلــس الــوزراء الــذي يتألــف مــن  21وزيــراً وســبعة وزراء معتمــدون .وكان أعضــاء
مجلــس الــوزراء ،بمــن فيهــم أولئــك الذيــن تولــوا مناصــب وزاريــة حساســة (مثــل وزراء الخارجيــة والدفــاع
والداخليــة والعــدل) ،جميعهــم مــن المســتقلين الذيــن ال ينتمــون إلــى أي حــزب سياســي ،ثــم تــم حــل
حكومــة التكنوقــراط فــي شــباط /فبرايــر  2015بعــد إجــراء االنتخابــات وموافقــة البرلمــان التونســي علــى
تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
لقــد أعطــت تســمية حكومــة تكنوقــراط مســتقلة مدتهــا ســنة واحــدة أصحــاب المصالــح المختلفيــن
مســاحة لمواصلــة مفاوضاتهــم السياســية والوصــول إلــى نقطــة إجمــاع للمضــي قدمـاً ((2(.وقامــت حكومة

جمعــة غيــر المسيســة لتصريــف األعمــال بــإدارة تونــس بأســلوب كــفء ومتماســك لــم ّ
يمكــن البلــد مــن
العمــل وتوفيــر البيئــة الالزمــة النتقــال آمــن ومخطــط فحســب ،بــل تمثــل اللجنــة الرباعيــة ومســاهمة
حكومــة التكنوقــراط فــي مســيرة تونــس نحــو الحكــم الديمقراطــي نموذجــاً لكيفيــة دمــج منظمــات
كح َكميــن محايديــن لســد الفجــوة بيــن القــوى السياســية المتصادمــة فــي
المجتمــع المدنــي والتكنوقــراط َ

أوقات االضطرابات السياسية.

(((2

 )16كانــت اللجنــة الرباعيــة مؤلفــة مــن أربــع منظمــات مــن املجتمــع املــدين التونــي :االتحــاد العمــايل التونــي ذي النفــوذ التاريخــي واالتحــاد التونــي للصناعــة والتجــارة والحــرف
اليدويــة؛ نقابــة املحامــن التونســية؛ والرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان .انظــرIssandr El Amrani, “Tunisia’s National Dialogue Quartet Set a Powerful :
Example,” International Crisis Group, October 10, 2015, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/tuni.sia-s-national-dialogue-quartet-set-powerful-example. Accessed March 22, 2019

Sarah Chayes, “How a Leftist Labor Union Helped Force Tunisia’s Political Settlement,” Carnegie Endowment for International Peace, )17
March 27, 2014, http://carnegieendowment.org/2014/03/27/how-leftist-labor-union-helped-force-tunisia-s-political-settlement. Accessed
.March 22, 2019
Tunisia Industry Minister Mehdi Jomaa to be new PM,” BBC News, December 14, 2013, https://www.bbc.com/news/world-afri�“ )18
.ca-25385984. Accessed March 22, 2019

Tarek Amara, “Tunisia’s Islamist Cede Power to Caretaker Government,” Reuters, January 29, 2014, https://www.reuters.com/article/ )19
 .us-tunisia-government/tunisias-islamists-cede-power-to-caretaker-government-idUSBREA0S1KI20140129. Accessed March 22, 2019كمــا
ظـراً لجهودهــا
ســاعد الحــوار الوطنــي الــذي بدأتــه الرباعيــة يف تســهيل االتفــاق عــى دســتور تونــي جديــد ،والــذي تــم إ ـقـراره يف الجمعيــة التأسيســية يف ينايــر /كانــون الثــاين  .2014ون ـ
حـرب األهليــة “ولب ـنـاء الديمقراطيــة التعدديــة يف تونــس ،حصلــت اللجنــة الرباعيــة عــى جا ـئـزة
شـاء “عمليــة سياســية ســلمية بديلــة يف وقــت كانــت فيــه البــاد عــى شــفا ال ـ
يف إن ـ
نوبــل للســام يف عــام 2015؛ انظــرThe Nobel Peace Prize for 2015,” Noble Prize, October 10, 2015 https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2015/“ :
.press-release/. last access 22 March 2019
ً
ً
حـزب واحــد عــى خارطــة الطريــق وبــدء حــوار وطنــي يف أكتوبــر /تشــرين األول  .2013حيــث لعبــت اللجنــة الرباعيــة دورا نشــطا للغايــة
 )20وافقــت القــوى الحاكمــة واملعارضــة باســتثناء ـ
طـاء املســاحة الالزمــة لتتمكــن املفاوضــات مــن نــزع فتيــل التو ـتـرات السياســية يف البــاد.
وراع للمحادثــات ونجحــت يف إع ـ
كوســيط ٍ

 )21يعزى نجاح اللجنة الرباعية إىل حد كبري إىل املصداقية التي تتمتع بها يف نظر معظم التونسيني .حيث كانت املنظمات ،وال سيما النقابات العمالية كاالتحاد العمايل واالتحاد
التونيس للصناعة والتجارة ،مؤثرة حتى يف ظل الحكم االستبدادي يف تونس ،ولعبت مشاركتها يف ثورة  2011دوراً حاسماً يف سقوط حكومة بن عيل.
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تحديات تشكيل الحكومة ما بعد النزاع
كمــا توضــح دراســات الحالــة الــواردة أعــاه ،هنــاك عــدد مــن التحديــات التي قــد تواجــه تشــكيل الحكومات
االنتقاليــة عقــب الصــراع أو مرحلــة عــدم االســتقرار ،وأحــد هــذه التحديــات الرئيســية يتمثــل فــي إبقــاء
الجهــات الفاعلــة السياســية والعســكرية منخرطــة فــي عمليــة بنــاء الســام ،لضمــان عــدم عرقلتهــم
لهــذه العمليــة .ومــن الممكــن تحقيــق هــذه المشــاركة مــن خالل منــح الالعبيــن السياســيين والعســكريين
الحقيقييــن إمكانيــة تحديــد مــن ُيعيــن فــي الحكومــة االنتقاليــة الجديــدة ،أو عــن طريــق تكليفهــم
باختيار مرشح توافقي لتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة مع تواصل المفاوضات السياسية.

التحــدي اآلخــر هــو الوصــول إلــى إجمــاع حــول مهــام الحكومــة االنتقاليــة وتحديــد اإلطــار الزمنــي لهــا
وإجراءات نقل السلطة إلى الحكومة المقبلة بعد انتهاء الفترة االنتقالية.
كمــا يجــب التطــرق إلــى دور الحكومــة االنتقاليــة عقــب الصــراع فــي العمليــة السياســية والمصالحــة
الوطنيــة ،حيــث يتوجــب التوافــق علــى مــا إذا كان هنــاك أي دور سياســي للحكومــة االنتقاليــة ،أو أن
ينحصــر دورهــا علــى تســيير األعمــال وتقديــم الخدمــات العامــة للمواطنيــن ،بــدون ان يكــون لديهــا أي دور
سياســي فــي تحديــد مســتقبل اليمــن ،فيمــا تنحصــر الســلطة السياســية فــي هيــكل سياســي آخــر
كالهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار ،أو مجلــس رئاســي جديــد ،أو مزيــج مــن مجلــس
الشورى والبرلمان بعد التوافق على إصالحهما.

خيارات الحكم ما بعد النزاع يف اليمن
هنــاك خيــارات عديــدة لحكــم اليمــن بمجــرد التوصــل إلــى تســوية سياســية ،ففــي نهايــة المطــاف،
معتمــداً جزئيـاً علــى عمليــة الســام التــي ســتنهي الحــرب ونتائــج
ســيكون تشــكيل الحكومــة االنتقاليــة
ِ

التســوية السياســية .وبالنظــر إلــى الديناميكيــات الحاليــة للنــزاع ،فــإن الخياريــن األكثــر وضوحــاً همــا
تقســيم الحقائــب الوزاريــة بيــن المكونــات السياســية الرئيســية ،أو حكومــة تكنوقــراط يعينهــا رئيــس
وزراء توافقي.
إن تقســيم مقاعــد مجلــس الــوزراء بيــن األطــراف الرئيســية للنــزاع قــد يقلــل مــن خطــر إفســاد أحدهــا
لعمليــة الســام ،إال أن هــذا النمــوذج يمكنــه أيضــاً منــح أعضــاء مجلــس الــوزراء ســلطة مفرطــة علــى

مؤسســات الدولــة ومواردهــا ،ممــا مــن شــأنه أن يخلــق ســياقاً مشــابهاً للســياق الــذي تولــت فيــه الحكومة
االنتقاليــة الســابقة مهامهــا ،والــذي أدى إلــى تنافــس داخــل الــوزارات علــى الســلطة وقيــام األحــزاب
بإساءة استخدام المؤسسات الخاضعة لسيطرتها لتعزيز شبكات المحسوبيات لديها.

وتشــير دراســات الحالــة المقدمــة أعــاه إلــى أن اتفاقــات تقاســم الســلطة بيــن القــوى السياســية
المتنافســة أدت إلــى فشــل االنتقــال السياســي فــي اليمــن بعــد عــام  ،2011وإلــى جمــود سياســي وتوطيد
لشــبكات المحســوبية فــي لبنــان ،وفــي الوقــت نفســه بمثــال تونــس ،يمكــن لحكومــة التكنوقــراط أن
تعمــل بكفــاءة أكبــر مــع توفيــر مســاحة لحــل المنافســة السياســية ،كمــا أن مــن شــأن الــوزارات العاملــة
والخدمات العامة أن تساعد في تأمين رضى الجماهير بالعملية االنتقالية.
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وفــي حالــة اليمــن عقــب الصــراع ،يمكــن لحكومــة التكنوقــراط التــي يشــكلها رئيــس وزراء توافقــي أن
تتجنــب الصــراع الــوزاري المناطقــي المشــحون سياســياً ،حيــث يســعى فيــه وزراء األحــزاب المعارضــة إلــى
التقــدم السياســي علــى منافســيهم ،كمــا أنــه ســيقلل مــن اســتخدام الــوزراء لمراكزهــم لدفــع شــبكات
المحســوبية لألحــزاب ،وبــدالً مــن ذلــك ،يمكــن أن تركــز حكومــة التكنوقــراط علــى الحكــم وتقديــم
الخدمــات األساســية بــدالً مــن التنــازع السياســي ،وسيســاعد هــذا الخيــار فــي حمايــة مــوارد الدولــة مــن

ســطوة الجماعــات السياســية ،إضافــة إلــى أنــه ســيكون لديهــا فرصــة أكبــر لتأميــن رضــى الجنــوب ،األمــر
الــذي ســيكون تحديـاً للحكومــة التوافقيــة ،وفــي حيــن أنــه ســيكون لحكومــة التكنوقــراط الفرصــة األمثــل
للعمــل دون هيمنــة سياســية مفرطــة ،إال أنهــا ســتعتمد علــى دعــم متواصــل عابــر لألحــزاب والــذي ربمــا
ال تحصــل عليــه ،لذلــك ســيكون اســتمرار االهتمــام الدولــي والضغــط علــى جميــع األطــراف خــال العمليــة
االنتقالية أمراً بالغ األهمية.
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توصيات
فيمــا يبــدو أن حكومــة التكنوقــراط توفــر أكبــر فرصــة لالســتقرار والكفــاءة فــي اليمــن عقــب الصــراع،
تقــدم التوصيــات التاليــة بهــدف زيــادة فعاليــة الحكومــة إلــى الحــد األقصــى بغــض النظــر عــن النمــوذج
المختــار ،حيــث تركــز هــذه التوصيــات علــى :ســلطة الحكومــة االنتقاليــة عقــب الصــراع؛ تطويــر القطــاع
ُ

الخاص؛ وتمكين الحكم المحلي.

 .1بنـاء إجمـاع حـول مسـتوى واضح لحجـم تفويـض الهيـكل السياسـي الحاكم
عقـب الصراع
يجــب االتفــاق علــى تفويــض واضــح للحكومــة االنتقاليــة خــال فتــرة المفاوضــات ،وقبــل تشــكيل
الحكومة ،ويجب على جميع األطراف االلتزام بعدم التدخل في عمل الهيكل السياسي الحاكم.
• •يجــب أن تعمــل الحكومــة االنتقاليــة بالتــوازي مــع اســتمرار المفاوضــات السياســية األوســع نطاقــاً
والشــاملة لألطــراف المحليــة الفاعلــة األخــرى ،بمــا فــي ذلــك الفصائــل الجنوبيــة ،والمؤتمــر الشــعبي
العــام ،والقيــادات الناشــئة علــى مســتوى المحافظــات ،وجهــات أخــرى ،ويجــب أن تتضمــن المفاوضــات
السياسية أجندة عمل أوسع لمستقبل اليمن.
• •يجــب االتفــاق علــى فتــرة محــددة لواليــة الحكومــة االنتقاليــة ،مــع أطــر زمنيــة واضحــة لنقــل
السلطة.
• •بغــض النظــر عــن النمــوذج الــذي يتــم اختيــاره ،يجــب معالجــة القضايــا العســكرية واألمنيــة مــن قبــل
لجنــة أمنيــة عســكرية مشــتركة ،حيــث تمــت مناقشــة ذلــك ســابقاً فــي محادثــات الســام األمميــة
فــي الكويــت ،ويســمح ذلــك للحكومــة االنتقاليــة بالتركيــز علــى القضايــا األقــل حساســية وعلــى إدارة
الشؤون اليومية للبالد.
• •يجــب علــى الحكومــة إعطــاء األولويــة لتقديــم الخدمــات األساســية ،وميزانيــة جديــدة ،وخلــق فــرص
العمــل ،والعمــل علــى اســتعادة البنــك المركــزي اليمنــي ككيــان موحــد لــه القــدرة علــى تأميــن
استقرار العملة الوطنية وتنظيم القطاع المالي في البالد.
• •يجــب أن يكــون رئيــس الــوزراء المختــار لقيــادة الحكومــة االنتقاليــة قــادراً علــى بنــاء توافــق فــي
القــرارات الحكوميــة بمــا فيهــا تعيينــات الحكومــة ،ولــه عالقــات قويــة وإيجابيــة مــع جميــع أصحــاب
المصلحة.
• •يجــب تشــكيل كيــان مســتقل لمراقبــة وتقييــم أداء الحكومــة االنتقاليــة بانتظــام ،كمــا يجــب أن
يراقــب هــذا الكيــان مؤشــرات األداء للحكومــة وللــوزراء بشــكل فــردي ،ويجــب نشــر نتائــج هــذه
التقييمات على الم ً
ال من أجل ضمان الشفافية والمساءلة.
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 .2تمكيـن القطـاع الخـاص لدعم التنميـة وإعادة اإلعمـار واالسـتقرار االجتماعي
واالقتصـادي عقـب الصراع
يجــب أن تركــز الحكومــة االنتقاليــة علــى تطويــر القطــاع الخــاص بهــدف خلــق فــرص العمــل ،وإعــادة بنــاء
البنيــة التحتيــة ،واســتعادة التدفقــات الماليــة إلــى االقتصــاد الرســمي وتعزيــز االســتقرار بهــدف تحســين
فرص السالم المستدام.
• •يجــب أن تقــوم الحكومــة ببنــاء قــدرات األعمــال المحليــة لخلــق فــرص العمل وتنفيــذ البرامــج ،وضمان
امتالك الشركات المحلية لألدوات والمهارات الالزمة لالستفادة من التدخل الدولي.
• •يجــب علــى الحكومــة ضمــان وصــول القطــاع الخــاص إلــى التمويــل والتركيــز علــى المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة ورجــال األعمــال ،ويجــب علــى الحكومــة والجهــات المانحــة الدوليــة مســاعدة الجهــات
الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص علــى تطويــر آليــات ماليــة مشــتركة لتمويــل المشــاريع الصغيــرة
والمتوسطة والبيئة الحاضنة األعمال.
• •يجــب أن تركــز السياســات الحكوميــة علــى مؤسســات التمويــل األصغــر ذات الخبــرة فــي اليمــن لتعزيــز
شــمولية المؤسســات الماليــة علــى نطــاق أوســع فــي جميــع أنحــاء اليمــن ،كمــا يجــب تمكيــن بنــوك
وشــركات التمويــل األصغــر مــن أجــل تقديــم الخدمــات الماليــة لألفــراد وخدمــات إدارة النقــد للشــركات
الصغيــرة ،عــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي تعزيــز التطبيقــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول فــي اليمــن
بهدف توسيع نطاق وصول المقترضين من ذوي الدخل المنخفض.
• •يجب على الحكومة إصالح بيئة األعمال من خالل:
— —إنشــاء نظــام ضريبــي يشــجع نمــو املشــاريع الصغيــرة ،ويقــدم حوافــز ضريبيــة للمؤسســات
املودعــة؛
املتوســطة والكبيــرة املربحــة الســتثمار رأس املــال ،مــع زيــادة الضرائــب ىلع األربــاح
َ
— —تمكين مؤسسات مكافحة الفساد؛
— —تشــجيع االســتثمارات مــن خــال تخفيــف بعــض اإلجــراءات الناظمــة التــي تقيــد االســتثمارات
األجنبيــة وتثبــط نشــوء مشــاريع جديــدة.

• •يجــب علــى الحكومــة إعطــاء األولويــة لـ”المكاســب الســريعة” ،كاإلصالحــات االقتصادية التــي يمكن أن
تحقــق نتائــج فوريــة ،وقــد يشــمل ذلــك اإلصالحــات لبنــاء قــدرة المحاكــم التجاريــة للتعامــل مــع
المنازعات التجارية.
لمزيــد مــن التفاصيــل حــول كيفيــة قــدرة القطــاع الخــاص علــى لعــب دور إيجابــي فــي جهــود تحقيــق
االســتقرار علــى المــدى القصيــر والطويــل ،انظــر الكتــاب األبيــض لــرواد التنميــة“ :مشــاركة القطــاع الخــاص
في اليمن بعد انتهاء النزاع”.

(((2

طـاع الخــاص يف اليمــن بعــد انت ـهـاء ال ـنـزاع” ،إعــادة التفكــر يف االقتصــاد اليمنــي ،أغســطس /آب https://devchampions.org/uploads/،2018
 )22أمــل ناصــر“ ،مشــاركة الق ـ
صـول  22مــارس  /آذار .2019
 ،publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No3_Ar.pdfتــم آخــر و ـ
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 .3تمكيـن السـلطة املحليـة مـن خلال نقـل سـلطة أكبـر إلـى هيئـات الحكـم
املحلـي
يجــب علــى الحكومــة االنتقاليــة تســهيل نقــل المســؤولية إلــى الســلطات المحليــة ،ويجــب علــى
الحكومة وضع آليات لتقييم ومساءلة السلطات المحلية عن أدائها وتأمين الخدمات.
• •يجــب علــى الحكومــة االنتقاليــة إجــراء تقييــم شــامل لتحديــد المجموعــات واألفــراد النافذيــن علــى
مســتوى المحافظــات والمديريــات وتقييــم القاعــدة الشــعبية الداعمــة لهــم محلي ـاً وقدرتهــم علــى
تقديــم الخدمــات العامــة ،كمــا يجــب أن يدفــع هــذا التقييــم نحــو الالمركزيــة ،وأن تقــوم الحكومــة
أيضـاً باالســتفادة مــن عمــق معرفــة الســلطة المحليــة بالســياقات والديناميكيــات المحليــة فــي هــذه
العملية.
• •يجــب علــى حكومــة تصريــف األعمــال إصــدار تعليمــات ناظمــة مؤقتــة لنقــل الصالحيــات الرســمية
إلى مستوى المحافظات والمديريات ،وأن تتضمن هذه التعليمات المؤقتة ما يلي:
— —تخويــل املجالــس املحليــة للوصــول إلــى املــوارد املســتدامة وتطويرهــا ىلع املســتوى املحلــي
وإنفــاق اإليــرادات منهــا ىلع احتياجاتهــم؛
— —تخصيص حصة من املوارد املركزية لكل محافظة ىلع أساس معايير تمويل شفافة؛
— —ضمــان تمتــع املجالــس املحليــة بســلطات إداريــة كافيــة لإلشــراف ىلع تقديــم الخدمــات
والحكــم الفعــال وردع شــبكات املحســوبية ىلع الصعيــد املحلــي؛
— —إعطاء األولوية للرقابة واملساءلة املستقلة.

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول أهميــة الحكــم المحلــي فــي اليمــن فــي أعقــاب تصاعــد النــزاع فــي آذار/
مــارس  2015وتراجــع الحكومــة المركزيــة ،انظــر الكتــاب األبيــض لــرواد التنميــة“ :الحكــم المحلــي فــي
اليمن وسط النزاعات وعدم االستقرار”.

(((2

طـراب” ،إعــادة التفكــر يف االقتصــاد اليمنــي ،يوليــو /تمــوز https://devchampions. ،2018
 )23وضــاح العولقــي وماجــد املذحجــي “الحكــم املحــي يف اليمــن يف ظــل ال ـنـزاع واالض ـ
صـول يف  25مــارس  /آذار .2019
 ،org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_Ar.pdfتــم آخــر و ـ

مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات الــواردة يف
هــذه الوثيقــة تعكــس حص ـرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون ،وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو
شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق ( )CARPOأو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا
أي مــن املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة .كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف
االتحــاد األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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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:
 )1منتديـــات رواد التنميـــة ،والتـــي تجمـــع خبـــراء
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.

ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :
الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى
إلـى إحـداث فـارق عبـر اإلنتـاج
املعـريف ،مـع تركيـز خـاص ىلع
اليمـن واإلقليـم املجـاور .تغطـي
إصـدارات وبرامـج املركـز ،املتوفرة
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة،
التطـورات السياسـية واالجتماعية
واالقتصاديـة واألمنيـة ،بهـدف
التأثيـر ىلع السياسـات املحليـة
واإلقليميـة والدوليـة.
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 حدة ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :
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