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تضخم يفوق القدرات المالية: 
الحاجة إلى إصالح نفقات رواتب القطاع العام

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

يتنــاول موجــز السياســة هــذا تضخــم القطــاع العــام يف اليمــن. قبــل الحــرب، كانــت رواتــب القطــاع 
ــوبية يف  ــاد واملحس ــن الفس ــود م ــبب عق ــك بس ــتمرة، وذل ــة املس ــوط املالي ــدرًا للضغ ــام مص الع
التعيينــات والعديــد مــن العوامــل األخــرى. أســفرت الجهــود الســابقة لتقليــص حجــم الــكادر البشــري 
يف القطــاع العــام، وال ســيما تلــك التــي يدعمهــا البنــك الدولــي، عــن نتائــج ملموســة قليلــة، كمــا 
يبيــن هــذا املوجــز. خــال النــزاع، أضافــت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وجماعــة الحوثييــن 
املســلحة آالف األســماء إلــى قائمــة رواتــب القطــاع العــام - ال ســيما يف الجهــاز العســكري واألمنــي 
– بالتــوازي مــع انكمــاش االقتصــاد. وســط عجــز كبيــر ومســتمر يف امليزانيــة، كانــت فاتــورة رواتــب 
القطــاع العــام متضخمــة، لكــن عمليــة دفعهــا ال يتمتــع باالســتمرارية واالنضبــاط. ويف حــال اســتمرار 
هــذا الوضــع، فإنــه يهــدد بتقويــض أي انتعــاش اقتصــادي أو اســتقرار مســتقبلي متوقــع يف اليمــن.

ــا  ــورة رواتــب القطــاع العــام يف اليمــن، مراعي يقــدم موجــز السياســات هــذا توصيــات لتخفيــض فات
الــدروس املســتفادة مــن اإلخفاقــات الســابقة. توجــه هــذه التوصيــات إلــى حكومــة مــا بعــد الصــراع 
وذلــك نظــرًا للتحديــات املتعــددة أمــام إصــاح القطــاع العــام، حتــى يف بلــد مســتقر. يوصــي هــذا 
املوجــز بــأن تقــوم حكومــة مــا بعــد الصــراع بإجــراء تقييــم لتقديــر الزيــادة التــي حدثــت يف رواتــب 
ــة  ــة اإللكتروني ــام البصم ــال نظ ــن خ ــاد اإلداري م ــن الفس ــد م ــراع، والح ــبب الص ــام بس ــاع الع القط
لتحديــد هويــة جميــع العامليــن يف القطــاع العــام، ووضــع اســتراتيجية لتســريح املقاتليــن وإعــادة 
ــطة  ــات متوس ــي بإصاح ــا يوص ــام، كم ــاع الع ــتيعابهم يف القط ــع دون اس ــم يف املجتم إدماجه
إلــى طويلــة األجــل لخلــق قطــاع عــام فعــال ومســتدام مــن الناحيــة املاليــة، بمــا يف ذلــك فحــص 
ــر  ــن وتطوي ــق خفــض عــدد العاملي ــب عــن طري ــة وتخفيــض حجــم الروات ــات العام حســابات الخدم

إجــراءات توظيــف تتســم بالشــفافية.
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المقدمة

شــكل التوظيــف المتفاقــم فــي القطــاع العــام فــي اليمــن ضغطــًا علــى ميزانيــة الدولــة قبــل النــزاع، 
لتســتهلك مــا يمثــل فــي المتوســط 32% مــن اإلنفــاق الحكومــي كمرتبــات وأجــور بيــن عامــي 2001 
و2014.)1) خــال النــزاع، أضافــت األطــراف المتحاربــة أعــدادًا كبيــرة مــن الموظفيــن الجــدد إلــى كشــوف 
ــي.)2)  ــاد اليمن ــاش االقتص ــع انكم ــًا م ــة، تزامن ــكرية واألمني ــزة العس ــة األجه ــة، وخاص ــب العام الروات
يواجــه اليمــن أيضــًا عجــزًا كبيــرًا فــي الموازنــة العامــة، والــذي قــّدر بـــ 660 مليــار ريــال يمنــي عــام 
2018، أي مــا يعــادل 1.24 مليــار دوالر أمريكــي )بمتوســط ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي للريــال اليمنــي 
لعــام 2018(.)3) بعــد انتهــاء الصــراع، ســتكون عمليــة إعــادة اإلعمــار مــن أولويــات اإلنفــاق العــام والدعم 
الخارجــي، مــا يعنــي أن اليمــن قــد يواجــه صعوبــات فــي الحصــول علــى تمويــل ثابــت لرواتــب القطاع 

العام.

فــي ظــل أزمــة الســيولة النقديــة، توقــف البنــك المركــزي اليمنــي عــن دفــع الرواتــب فــي أغســطس/
آب 2016، اســتؤنفت عمليــة دفــع الرواتــب الحقــا فقــط فــي بعــض المناطــق والقطاعــات، لكــن لــم 
تكــن عمليــة الدفــع كاملــة ولــم تتــم بطريقــة منتظمــة لجميــع موظفــي القطــاع العــام.)4) فــي حيــن 
أن اســتئناف دفــع الرواتــب لموظفــي الخدمــة المدنيــة يمثــل أولويــة ملحــة للمســاعدة فــي تخفيــف 
األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن، فــإن تضخــم القطــاع العــام يمثــل أزمــة وشــيكة يجــب معالجتهــا إذا أراد 
اليمــن تحقيــق االســتقرار االقتصــادي فــي المســتقبل. كمــا ســيتعين علــى اليمــن بعــد الصــراع العمــل 
علــى إعــادة دمــج عشــرات اآلالف مــن المقاتليــن الذيــن تســتخدمهم األطــراف المتحاربــة، ولــن يكــون 
دمجهــم كل هــؤالء قابــًا للتطبيــق مــن الناحيــة الماليــة فــي الهيئــات العســكرية واألمنيــة التابعــة 
للدولــة، ومــع ذلــك، يجــب تقديــم خيــارات أخــرى لهــؤالء المقاتليــن مــن أجــل ضمــان عــدم تحولهــم 

إلى معرقلين لعملية السام.

1( عام 2014، كلفت رواتب القطاع العام الحكومة 1,14 تريليون ريال يمني، والتي كانت يف ذلك الوقت تعادل 5,3 مليار دوالر. راجع: منصور البشريي، “اإلجراءات االقتصادية 
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civ- ،2019 18 مــارس/آذار  لبـنـاء الثقــة - رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة”، إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن،

il-servant-salaries. تــم الوصــول إليــه يف 19 أغســطس/آب 2019.

أبريــل   - انظــر: “اليمــن: اآلفــاق االقتصاديــة   .2014 عــام  نهايــة  %39 مرتاكمــة منــذ  قــد تقلــص بنســبة  لليمــن  الناتــج املحــي  2019 أن إجمــايل  أبريل/نيســان  الــدويل يف  البنــك  2( قــدر 
2019”، البنــك الــدويل، أبريل/نيســان http://pubdocs.worldbank.org/en/487261554133954384/yemen-MEU-April-2019-ar.pdf ،2019. تــم الوصــول إليــه يف 19 

.2019 أغســطس/آب 

http://sanaacenter.org/ar/publica- ،2019 3( “ـجـوع، دبلوماســية، وأصدـقـاء لــدودون: تقريــر اليمــن الســنوي 2018”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـرتاتيجية، 22 ينايــر
.2019 19 أغســطس/آب  إليــه يف  الوـصـول  تــم   .tions-all/the-yemen-review-ar/6976

https://devchampions.org/ar/publications/ ،2019 4( “اإلجراءات االقتصادية لبناء الثقة - رواتب موظفي الخدمة املدنية”، إعادة تصور اقتصاد اليمن، 18 مارس/آذار
policy-brief/civil-servant-salaries. تم الوصول إليه يف 19 أغسطس/آب 2019.

https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civil-servant-salaries
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civil-servant-salaries
http://pubdocs.worldbank.org/en/487261554133954384/yemen-MEU-April-2019-ar.pdf
http://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976
http://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civil-servant-salaries
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civil-servant-salaries
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خلفية

إن تضخــم القطــاع العــام فــي اليمــن هــو النتيجــة التراكميــة لعــدة عقــود مــن ســوء إدارة سياســات 
التوظيــف فــي القطــاع العــام فضــًا عــن أشــكال متعــددة مــن الفســاد اإلداري. فــي عــام 1990، أدى 
ــن بســبب سياســات  ــا متضخمي ــن كان ــن حكوميي ــى دمــج قطاعي ــه إل ــد شــمال اليمــن وجنوب توحي
التوظيــف الحكوميــة التــي لــم تأخــذ فــي االعتبــار االحتياجــات الفعليــة للمؤسســات العامــة، فقــد 
ــح ونظامــه التوظيــف فــي القطــاع العــام كأســلوب  اســتخدم الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صال
مباشــر للمحســوبية طــوال 33 عامــًا،، ال ســيما داخــل األجهــزة العســكرية واألمنيــة، كمــا اســتمر فــي 
اســتخدام الوظيفــة العامــة كأداة سياســية فــي نهايــة فتــرة رئاســته، حيــث أصــدر صالــح عــام 2011 
ــة  ــن محاول ــة، ضم ــد الثانوي ــا بع ــهادة م ــى ش ــل عل ــي وحاص ــج جامع ــف خري ــف 60 أل ــرارًا بتوظي ق

لوقف موجة المعارضة المتزايدة.)))

تضمنــت القــوى العاملــة فــي القطــاع العــام فــي اليمــن منــذ فتــرة طويلــة عــددًا كبيــرًا مــن “األســماء 
الوهميــة” )أســماء أفــراد إمــا ال يعملــون أو أنهــم غيــر موجوديــن أصــا، لكنهــم مســجلين فــي كشــوف 
ــن  ــة م ــادر مختلف ــن مص ــددة م ــب متع ــى روات ــون عل ــن يحصل ــف” الذي ــي التوظي ــب( و”مزدوج الرات
ــة  ــازات المالي ــى االمتي ــون عل ــكريون واألمني ــادة العس ــل الق ــح، حص ــد صال ــي عه ــام. ف ــاع الع القط
ــم  ــى تضخي ــا دفعهــم إل ــن تحــت قيادتهــم، م ــود أو العناصــر الموجودي ــة وفقــًا لعــدد الجن والعيني
أعــداد الجنــود الذيــن يترأســونهم.)6) للحصــول بموجــب ذلــك علــى رواتــب ومعــدات إضافيــة يمكــن 
بيعهــا فــي الســوق الســوداء أو اســتخدامها لمصلحــة هــؤالء القــادة بشــكل عــام، وبعــد تنحــي صالــح 
ــل  ــة داخ ــية الفاعل ــات السياس ــف الجه ــت مختل ــباط 2012، كان ــي فبراير/ش ــاد ف ــة الب ــن رئاس ع
ــز قواعــد الدعــم  ــى تعزي ــه منصــور هــادي تعمــل عل ــد رب ــة برئاســة الرئيــس عب الحكومــة االنتقالي
الخاصــة بهــا أثنــاء مناورتهــا علــى المناصــب، وكانــت إحــدى الطــرق لتحقيــق ذلــك توظيــف المواليــن 

لهم في القطاع العام.)))

ــي  ــاء ف ــى صنع ــح، عل ــة لصال ــوات الموالي ــن الق ــم م ــار اهلل(، بدع ــون )أنص ــتولى الحوثي ــد أن اس بع
ســبتمبر/أيلول 2014 ووضعهــم الرئيــس هــادي تحــت اإلقامــة الجبريــة، ثــم فــراره إلــى عــدن وإجبــاره 
مــرة أخــرى علــى مغادرتهــا ــــ إلــى الســعودية عبــر ســلطنة عمــان ــــ بالهجــوم العســكري عليهــا في 
ــد  ــام.)8) وق ــاع الع ــف القط ــة لتوظي ــتراتيجية موجه ــي اس ــلطات الحوث ــت س ــارس/آذار )201، اتبع م
شــمل ذلــك اســتبدال موظفــي القطــاع العــام القدامــى فــي الــوزارات التــي تتخــذ مــن صنعــاء مقــرًا 
لهــا )خاصــة الدفــاع والداخليــة( ومؤسســات الدولــة األخــرى بأنصــار الحوثييــن المختاريــن بعنايــة. كمــا 
قامــت ســلطات الحوثييــن بتعييــن مســؤولين مدنييــن وعســكريين وأمنييــن مــن أتباعهــا لــم يكونــوا 

ضمن كشوفات الرواتب الرسمية بل أتوا من خارج القطاع العام.

5( فــارع املســلمي ومنصــور راجــح، “انهيــار االقتصــاد واملجاعــة الوشــيكة يف اليمــن: خطــوات جــادة وعاجلــة يجــب اتخاذهــا ملواجهــة األســوأ”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـرتاتيجية، 
http://sanaacenter.org/wp-content/uploads/2015/11/files_yemens_economic_collapse_and_impending_famine_  ،2015 األول  أكتوبر/تشــرين 

ar.pdf. تــم الوـصـول إليــه يف 19 أغســطس/آب 2019.

http://sanaacenter.org/files/Re-،2018 6( “بعيــداً عــن اســتمرار نهــج العمــل كاملعتــاد: مكافحــة الفســاد يف اليمــن”، إعــادة تصــور االقتصــاد اليمنــي، نوفمرب/تشــرين الثــاين
.2019 19 أغســطس/آب  إليــه يف  الوـصـول  تــم   .thinking_Yemens_Economy_No4_Ar.pdf

 Peter Salisbury, ”Corruption in Yemen: Maintaining the Status Quo?“ in Rebuilding Yemen: Political, Economic, and Social Challengers, )7
)ed. Noel Brehony and Saud al-Sarhan )Berlin: Gerlach Press, 2015

http://sanaacenter.org/files/Re-،2018 8( “بعيــداً عــن اســتمرار نهــج العمــل كاملعتــاد: مكافحــة الفســاد يف اليمــن”، إعــادة تصــور االقتصــاد اليمنــي، نوفمرب/تشــرين الثــاين
.2019 19 أغســطس/آب  إليــه يف  تــم الوـصـول   .thinking_Yemens_Economy_No4_Ar.pdf

http://sanaacenter.org/wp-content/uploads/2015/11/files_yemens_economic_collapse_and_impending_famine_ar.pdf
http://sanaacenter.org/wp-content/uploads/2015/11/files_yemens_economic_collapse_and_impending_famine_ar.pdf
http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No4_Ar.pdf
http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No4_Ar.pdf
http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No4_Ar.pdf
http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No4_Ar.pdf
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شكل بياني: مرتبات القطاع العام اليمني مقابل الموارد والنفقات 

إعادة دمج املقاتلين بعد الصراع

كمــا هــو الحــال مــع عــدد مــن الجماعــات المســلحة الناشــطة فــي النــزاع، هنــاك مقاتلــون ينتمــون 
إلــى الحوثييــن يتلقــون رواتــب غيــر مســجلة ضمــن النفقــات العامــة. إضافــة إلــى ذلــك، تمــت ترقيــة 
ــن للجماعــة فــي القطــاع العســكري واألمنــي  ــن التابعي عــدد مــن المســؤولين العســكريين واألمنيي
بشــكل ســريع، وبينمــا ال تنطبــق عليهــم شــروط التعييــن أو الترقيــات، إال أنهــم أصبحــوا جــزءا مــن 
موظفــي القطــاع العــام. فــي الوقــت نفســه، تــم دمــج عشــرات اآلالف مــن المقاتليــن فــي الجهــاز 
ــراد العســكريون رواتبهــم  ــًا، وتلقــى األف ــرف بهــا دولي ــة المعت ــة اليمني ــي للحكوم العســكري واألمن
الشــهرية بشــكل أكثــر انتظامــًا مــن موظفــي القطــاع العــام المدنييــن. بســبب إجــراءات دفــع رواتــب 
مشــكوك فيهــا واالفتقــار إلــى الشــفافية، ُيعتقــد علــى نطــاق واســع أن القــادة العســكريين يواصلــون 
ــود  ــؤالء “الجن ــب ه ــات روات ــي مدفوع ــل تلق ــن أج ــم م ــن لقيادته ــال الخاضعي ــدد الرج ــم ع تضخي
ــدى  ــكري ل ــاع العس ــاد القط ــم وفس ــي تضخ ــاهمة ف ــية المس ــل الرئيس ــد العوام ــن”.)9) أح الوهميي
ــارات  ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي ــاء، المملك ــاة األثري ــن الرع ــن م ــود اثني ــو وج ــة ه ــة اليمني الحكوم
العربيــة المتحــدة. بينمــا تمــول الريــاض القــوات العاملــة تحــت قيــادة الحكومــة اليمنيــة، تدفــع أبــو 
ظبــي رواتــب قــوات األمــن المحليــة التــي ســاعدت فــي تأسيســها والتــي تعمــل فــي عــدن وأبيــن 
وشــبوة وحضرمــوت. مــن المعــروف أن أفــراد قــوات الحــزام األمنــي المدعومــة مــن اإلمــارات العربيــة 

المتحدة في عدن يتلقون راتبْين، أحدهما من اإلمارات واآلخر من الحكومة اليمنية.)10)

9( املرجع نفسه.

10( عــى الرغــم مــن أن أـفـراد قــوات الـحـزام األمنــي املدعومــة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف عــدن يعملــون تحــت الســيطرة املباـشـرة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إال أنهــم 
مســجلون رســمياً لــدى وزارة الداخليــة يف حكومــة اليمــن، وبالتــايل يحصلــون عــى راتــب شــهري مــن كل مــن اإلمــارات والحكومــة.
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فــي حالــة التوصــل إلــى اتفــاق ســام، يجــب إعــادة دمــج المقاتليــن الســابقين فــي الحيــاة المدنيــة، 
حيــث أنهــم إذا تركــوا مســلحين وبــدون مرتبــات، قــد يصبحــون مفســدين لعمليــة الســام. لــن يكــون 
ــن  ــوات األم ــلحة وق ــوات المس ــي الق ــن ف ــع المقاتلي ــتيعاب جمي ــتمرار اس ــًا اس ــن مالي ــن الممك م
الحكوميــة بعــد انتهــاء الصــراع، وبالتالــي، يجــب توفيــر الدعــم والحوافــز الكافيــة عبــر برنامــج وطنــي 
ــع  ــن دواف ــرك المقاتلي ــة. يح ــل المدني ــوى العم ــن ق ــن ضم ــج المقاتلي ــادة دم ــل وإع ــادة التأهي إلع
متعــددة، بمــا فــي ذلــك البطالــة، والشــعور بالضيــق واليــأس االقتصــادي، باإلضافــة إلــى المعتقــدات 
ــر  ــن بشــكل جماعــي فــي القطــاع العــام، يعتب ــه ال ينبغــي دمــج المقاتلي ــى أن ــة، وعل اإليديولوجي
ــى  ــة الســتقرار اليمــن والمنطقــة ككل عل ــغ األهمي ــرًا بال ــة أم ــة المدني إدخالهــم فــي القــوى العامل

المدى البعيد.

التقييمات الحالية لنفقات رواتب املوظفين الحكوميين يف اليمن

تمثــل رواتــب القطــاع العــام 39.33% مــن النفقــات المقدمــة فــي البــاب األول مــن موازنــة الحكومــة 
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــًا لعــام 2019، وال يشــمل ذلــك نفقــات الحكومــة علــى الهيئــات والصناديق 

األخرى التي هي من خارج الباب األول.)11)

 الشكل )1(: اإلنفاق الحكومي على أجور القطاع العام من الباب األول
 )ماليين الرياالت اليمنية( *

التكلفة اإلجمالية  املدنيين  الجيش واألمن  الوحدة

9((,08( (46,8(3 430,212 ميزانية 2014 

**829,24( 2(1,064 ((8,181 نفقات 2018

1,223,(2( 694,896 (28,629 ميزانية 2019

المصدر: وزارة المالية، الحكومة اليمنية

* تم تقريب جميع األرقام إلى أقرب مليون.
** هــذا الرقــم أقــل مــن المســجل للعــام 2014 ألن الحكومــة اليمنيــة دفعــت فقــط رواتــب 51% مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة خــال عــام 

.2018

ال تشــمل النفقــات المتوقعــة للعــام 2019 مــن هــم فــي الوحــدات العســكرية واألمنيــة فــي المناطــق 
ــزاع. لقــد عينــت  ــاء الن التــي تســيطر عليهــا ســلطات الحوثييــن او التعيينــات التــي قامــت بهــا أثن
ــي  ــا ف ــا، بم ــيطرون عليه ــي يس ــات الت ــاء والمؤسس ــي وزارات صنع ــن ف ــن موظفي ــلطات الحوثيي س
ــات  ــون هيئ ــأ الحوثي ــا أنش ــر، كم ــر األحم ــئ البح ــركة موان ــة )YPC( وش ــط اليمني ــركة النف ــك ش ذل
جديــدة، مثــل الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية ومواجهــة الكــوارث التــي تشــرف 
علــى التنســيق بيــن مختلــف المنظمــات اإلنســانية وبرامــج المســاعدات. يعمــل عــدد مــن األفــراد 
المعينيــن مــن قبــل الحوثييــن فــي مناصــب غيــر رســمية أو فــي مؤسســات شــبه حكوميــة، مثــل 

11( الفصل 1، ميزانية الحكومة اليمنية لعام 2019.
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ــا والمشــرفين المعينيــن مــن قبــل الحوثييــن  ــة اللجنــة الثوريــة العلي تلــك التــي تعمــل تحــت مظل
)معروفــون محليــًا أيضــًا باســم “المشــرفين”(. علــى الرغــم مــن عــدم توفــر إحصــاءات دقيقــة حــول 
العــدد الحالــي لموظفــي القطــاع العــام فــي اليمــن، فمــن الواضــح أن حجــم كشــوف المرتبــات قــد زاد 

منذ عام 2014، عندما وصل إلى )1,2 مليون شخص.

الجهود الفاشلة إلصالح القطاع العام

ــم  ــى تضخ ــذي أدى إل ــاد ال ــة الفس ــات ومعالج ــذ اإلصاح ــة لتنفي ــابقة المكلِّف ــود الس ــلت الجه فش
حجــم رواتــب القطــاع العــام فــي اليمــن فــي تحقيــق نتائــج ملموســة. فــي الســنوات األولــى مــن 
الجمهوريــة الجديــدة، اســتخدمت الحكومــة اليمنيــة تخفيضــات الرواتــب فــي محاولــة لخفــض حجــم 
األجــور، الــذي زاد مــع دمــج قطاعيــن عاميــن بعــد توحيــد الشــطرين عــام 1990. بحلــول عــام 1996، كان 
متوســط األجــور الحقيقيــة لموظفــي القطــاع العــام قــد خفــض بنســبة )1% مــن مســتويات عــام 
ــن القطــاع الخــاص.)12) هــذه األجــور  ــب أقرانهــم م ــن روات ــن 11% فقــط م ــار المديري ــل كب 1990، وحّص
ــي  ــل االزدواج الوظيف ــات مث ــك الممارس ــة، وكذل ــة المنخفض ــاب واإلنتاجي ــجعت الغي ــة ش المنخفض

والعمالة الوهمية والفساد.

فــي عــام 1998، اعتمــدت الحكومــة اليمنيــة “اإلطــار االســتراتيجي لتحديــث الخدمــة المدنيــة” إلعــادة 
ــدد  ــل ع ــن وتقلي ــؤون الموظفي ــفافية إلدارة ش ــم بالش ــام يتس ــاء نظ ــام وإنش ــاع الع ــة القط هيكل
ــاح  ــدة اإلص ــي أجن ــك الدول ــم البن ــرى. دع ــداف أخ ــة أله ــة، باإلضاف ــن الحاج ــن ع ــال الزائدي العم
ــون دوالر  ــة 30 ملي ــد بقيم ــروع رائ ــك مش ــي ذل ــا ف ــل، بم ــات التموي ــن آلي ــة م ــة بمجموع الحكومي
أمريكــي تمــت الموافقــة عليــه فــي أبريل/نيســان 2000 لوضــع أنظمــة جديــدة إلدارة شــؤون 
ــن ذوي  ــع العاملي ــة جمي ــة، وإزال ــة فائض ــف كعمال ــف موظ ــل 34 أل ــاء عم ــة، وإلغ ــن والمالي الموظفي

االزدواج الوظيفي والعمالة الوهمية من القطاع العام ضمن أهداف أخرى.

بعــد عقــد مــن الزمــان، حــدد مشــروع تحديــث الخدمــة المدنيــة 3)))1 موظفــًا زائــدًا عــن الحاجــة، 
معظمهــم فــي إطــار مشــاريع وأعمــال حكوميــة وهميــة او معطلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــت إزالــة 
92)3 حالــة ازدواج وظيفــي مــن كشــوف المرتبــات، منهــم )6)3 صرحــوا عــن أنفســهم طوعــًا بينمــا 
تــم تحديــد )2 فقــط مــن خــال قواعــد البيانــات التــي طورهــا المشــروع.)13) لــم يتــم التعــرف علــى 
العمــال الوهمييــن أي أن المشــروع عمليــا لــم يحقــق نتائجــه بنــاء علــى اآلليــات المقترحــة يومهــا، 
كمــا هــدف المشــروع إلــى تنظيــم الهيــاكل اإلداريــة فــي الــوزارات، لكــن لــم يكــن هنالــك دليــل علــى 
التنفيــذ أو نتائــج فــي هــذا الصــدد وفقــًا لتقييــم البنــك الدولــي. بشــكل عــام، فشــل المشــروع فــي 
تقليــل عــدد موظفــي الخدمــة المدنيــة أو حجــم نفقــات الرواتــب والتــي تضاعفــت مــن 281 مليــار 

ريال يمني في عام )200 إلى )9) مليار ريال يمني في عام 2010.)14)

 Implementation completion and results report on a credit in the amount of SDR 22.4 million to the Republic of Yemen for a civil“ )12
service modernisation project,“ The World Bank, December 2010, http://documents.worldbank.org/curated/en/206391468340752501/text/

.ICR16880P050701OFFICIAL0USE0ONLY191.txt. Accessed August 19, 2019

13( املرجع نفسه.

14( املرجع نفسه.

http://documents.worldbank.org/curated/en/206391468340752501/text/ICR16880P050701OFFICIAL0USE0ONLY191.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/206391468340752501/text/ICR16880P050701OFFICIAL0USE0ONLY191.txt
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خلــص التقييــم الداخلــي للبنــك الدولــي إلــى أن المشــروع كان مفــرط الطمــوح فــي نطاقــه وتطــوره، 
ــح  ــن مصال ــًا ع ــات، فض ــل لإلصاح ــي المتأص ــع السياس ــية والطاب ــره للحساس ــن تقدي ــل م ــا قل كم
ــف  ــك ضع ــاح تل ــاوالت اإلص ــاق مح ــا أع ــن.))1) ومم ــي اليم ــام ف ــاع الع ــوبية القط ــات ومحس وارتباط
التنســيق بيــن الــوزارات، وغيــاب التــزام الحكومــة باإلصــاح، وضعــف التنســيق مــع الجهــة المانحــة، 
ــع  ــى دف ــا عل ــة وقدرته ــلطة الحكوم ــى س ــر عل ــتقر أث ــر مس ــي غي ــي وأمن ــع سياس ــود وض ووج
ــر  ــن الدوائ ــوط م ــوبية، وضغ ــاد والمحس ــتمرار الفس ــة اس ــق، نتيج ــض المناط ــي بع ــات ف اإلصاح
االنتخابيــة اإلقليميــة والقبليــة التــي تعتمــد علــى توظيــف القطــاع العــام فــي ظــل غيــاب المؤهات 
ــدى القطــاع الخــاص، وأيضــا لمقاومــة إنشــاء  التــي تســاعدهم علــى االنخــراط فــي ســوق العمــل ل

قاعدة بيانات مركزية للخدمة المدنية وأنظمة اإلدارة في بعض المحافظات الامركزية.

القانــون رقــم 43 لعــام )200 قــدم مطلبــًا إلنشــاء نظــام بصمــة إلكترونيــة لتحديــد هويــة موظفــي 
ــع  ــة لمن ــة المدني ــي وزارة الخدم ــن ف ــة للعاملي ــات مركزي ــدة بيان ــيس قاع ــة وتأس ــة المدني الخدم
ــزة  ــق باألجه ــود تتعل ــبب قي ــة بس ــذه العملي ــة ه ــت إعاق ــك، تم ــع ذل ــي، وم ــدوث ازدواج وظيف ح
ــال  ــة خ ــة اإللكتروني ــة التحتي ــت البني ــي لحق ــرار الت ــة األض ــق، نتيج ــت الح ــي وق ــات، وف والبرمجي
انتفاضــة عــام 2011.)16) كان لــدى أجهــزة الكمبيوتــر والبرامــج الخاصــة بقاعــدة البيانــات القــدرة علــى 
تســجيل 00) ألــف موظــف حكومــي فقــط، ولــم تكــن هنــاك ميزانيــة كافيــة مخصصــة لتطويــر نظــام 
تحديــد الهويــة.))1) ونظــرًا ألن النظــام اآللــي لــم يكــن مرتبطــًا ببرامــج الــدوام والحضــور، فــا يمكــن 
ــات  ــع قواعــد بيان ــم دمجــه م ــم يت ــك، ل ــى ذل ــة إل ــن. باإلضاف ــال الوهميي ــد العم اســتخدامه لتحدي
ــة العمــال  ــدًا إلزال الرواتــب.)18) فــي عــام 2013، أعلنــت الحكومــة اليمنيــة أنهــا ســتنفذ برنامجــًا جدي
الوهمييــن وحــاالت االزدواج الوظيفــي مــن القطاعيــن المدنــي والعســكري، بدعــم مــن برنامــج األمــم 
ــن  ــعة التخزي ــع س ــك رف ــات، وكذل ــد البيان ــتعادة قواع ــط اس ــت الخط ــي.)19) تضمن ــدة اإلنمائ المتح
ــات  ــى اآلن، تبقــى معلوم ــع موظفــي الحكومــة. حت ــات بحيــث يمكــن تســجيل جمي لقاعــدة البيان
اإلحصــاء البشــري اإللكترونــي التــي تــم جمعهــا كبيانــات أوليــة، وقواعــد البيانــات التــي تــم إنشــاؤها 

لديها فقط القدرة على تحديد األسماء المكررة.

15( املرجع نفسه.

اليمنيــة،  العســكرية واألمنيــة”، الحكومــة  بمــا يف ذلــك األجـهـزة  الوظيفــي يف نظــام الخدمــة املدنيــة،  الوهميــن وحــاالت االزدواج  العمــال  برنامــج إزالــة  لتنفيــذ  العمــل  16( “خطــة 
.2019 أغســطس/آب   19 يف  إليــه  الوـصـول  تــم   .https://www.undp.org/content/dam/yemen/DemDov/Docs/UNDP-YEM-biometric_ar_Final.pdf

17( املرجع نفسه.

18( املرجع نفسه.

19( املرجع نفسه.

https://www.undp.org/content/dam/yemen/DemDov/Docs/UNDP-YEM-biometric_ar_Final.pdf
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توصيات

إن معالجــة القطــاع العــام المتضخــم هــي مشــروع مهــم وصعــب يتطلــب إرادة سياســية مســتدامة 
وتأييــدًا عامــًا وقــدرة ومــوارد مؤسســاتية كافيــة، حتــى فــي بلــد مســتقر. بالنســبة لبلــد فــي حالــة 
حــرب، قــد تواجــه اإلصاحــات تحديــات ال يمكــن التغلــب عليهــا، وبالتالــي تركــز التوصيــات التاليــة 
علــى ســيناريو مــا بعــد الصــراع. راعــت هــذه التوصيــات الــدروس المســتفادة، وتدعــو إلــى اتبــاع نهــج 

تدريجي مرحلي لكل خطوة.

أولويات املدى القريب يف سيناريو ما بعد الصراع

تقييم حجم القطاع العام: •

ــوار  — ــر الح ــه يف مؤتم ــى ب ــو املوص ــتقلة، ىلع النح ــة مس ــة مدني ــة خدم ــاء لجن ــي إنش ينبغ
ــم  ــى البــدء يف تقيي ــة. يجــب أن يكــون مــن بيــن مهامهــا األول الوطنــي، إلدارة الخدمــة املدني
عــدد األشــخاص يف كشــوف الرواتــب الخاصــة بالخدمــة املدنيــة، وأن تكــون هــذه الهيئــة 
ــروف  ــد ظ ــة، وتحدي ــة املدني ــة يف الخدم ــف عادل ــات توظي ــع ممارس ــن وض ــا ع ــؤولة أيض مس

ــة. ــة املدني ــب الخدم ــع مناص ــة لجمي ــات الوظيفي ــر التوصيف ــل، وتطوي العم

ــة  — ــات الخاص ــوف املرتب ــن يف كش ــخاص املدرجي ــدد األش ــم بع ــدأ التقيي ــا أن يب ــي أيض ينبغ
ــزاع. يمكــن القيــام  ــة الن ــر نمــو منــذ بداي باملؤسســات العســكرية واألمنيــة، والتــي شــهدت أكب
بذلــك مــن قبــل لجنــة مســتقلة، ويتطلــب يف البداية مــن وزارتــي الدفــاع والداخلية واملؤسســات 

العامــة العســكرية الكشــف عــن ســجات جميــع املوظفيــن.

ــات  — ــوف نفق ــى كش ــه إل ــت إضافت ــن تم ــام كل م ــاع الع ــم القط ــات حج ــس تقييم ــب أن تعك يج
الرواتــب مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا وســلطات الحوثييــن خــال الصــراع كل 

يف مناطــق ســيطرته، وكذلــك حركــة تبديــل املوظفيــن منــذ عــام 2014.

الحــد مــن الفســاد اإلداري: يجــب علــى القــادة السياســيين والمؤسســات الحكوميــة بــذل الجهــود  •
لتقليــل نفقــات رواتــب القطــاع العــام مــن خــال اتخــاذ خطــوات إلزالــة حــاالت االزدواج الوظيفــي 

والعمالة الوهمية من جدول الرواتب.

يجــب تخصيــص االســتثمارات إلنشــاء البنيــة التحتيــة والقــدرات التقنيــة الازمــة لتشــغيل نظــام  —
تحديــد الهويــة اإللكترونيــة بالكامــل، وإلجــراء تســجيل البصمــات لجميــع موظفــي القطــاع العــام، 
وربــط هــذه املعلومــات االلكترونيــة بقاعــدة بيانــات األرقــام الشــخصية الوطنيــة. هــذا ســيمكن 
ــذه  ــات ه ــدة البيان ــط قاع ــال رب ــن خ ــف، وم ــي التوظي ــة مزدوج ــد وإزال ــن تحدي ــة م الحكوم
ــد  ــا تحدي ــة أيض ــن للحكوم ــور، يمك ــدوام والحض ــات ال ــة وبرمجي ــات الحكومي ــجات املؤسس بس
ــاءة  ــة إس ــع و/أو معاقب ــح ملن ــع لوائ ــب وض ــذا، يج ــاح كل ه ــم، ولنج ــن وإزالته ــال الوهميي العم

ــات. ــب بالبيان ــتخدام أو التاع اس

يجــب زيــادة عــدد املوظفيــن الذيــن يتــم دفــع رواتبهــم عــن طريــق الحســابات املصرفيــة، ممــا  —
يقلــل مــن القــدرة ىلع االحتيــال.

تســريح المقاتليــن الســابقين وإعــادة دمجهــم: ينبغــي علــى القــادة السياســيين والمؤسســات  •
الحكوميــة وضــع اســتراتيجية إلعــادة دمــج المقاتليــن فــي القطــاع المدنــي بعــد انتهــاء الصــراع 
ــى إعــادة  ــزاع. يمكــن أن تســتند هــذه االســتراتيجية إل كجــزء مــن االتفــاق السياســي إلنهــاء الن

دمج المقاتلين في سياقات أخرى بعد انتهاء الصراع.
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يجــب إنشــاء لجنــة وطنيــة إلعــادة تأهيــل ودمــج املقاتليــن، بوجــود ممثليــن عــن وزارات الخدمــة  —
ــج  ــذ برنام ــي لتنفي ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــة والتعلي ــاع والداخلي ــة والدف ــة واملالي املدني
للتســريح وإعــادة الدمــج. يجــب تكليــف اللجنــة بتســجيل املقاتليــن، وإدارة دعــم الفتــرة االنتقالية 

للمقاتليــن املســرحين، وجمــع األســلحة منهــم.

ــد  — ــام. ق ــاع الع ــيع القط ــر توس ــابقين عب ــن الس ــج املقاتلي ــادة دم ــاوالت إع ــب مح ــي تجن ينبغ
تتضمــن خيــارات دمــج املقاتليــن الســابقين يف قــوة العمــل تشــغيلهم يف جهــود إعــادة اإلعمــار 

والتأهيــل بعــد انتهــاء الصــراع، وتدريبهــم مهنيــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل.

أولويات متوسطة إلى طويلة األجل

بدء إصاحات تدريجية ومتسلسلة لتحقيق استدامة وكفاءة مالية للقطاع عام. •

يجــب ىلع حكومــة مــا بعــد الصــراع تحديــد الخدمــات العامــة األساســية بهــدف التدقيــق، مــا  —
ــم الخدمــات، وتقليــص  ــادة كفــاءة تقدي ــد مســتويات التوظيــف املناســبة وزي ــى تحدي ــؤدي إل ي
أعــداد املســجلين يف كشــوف املرتبــات تدريجيــا عــن طريــق عــدم توظيــف بدائــل عــن 
املتقاعديــن، وتطويــر إجــراءات توظيــف شــفافة، وبنــاء مدونــات ســلوك، كخطــوات أوليــة نحــو 

ــدارة. ــة ىلع الج ــار قائم ــة اختي ــاء عملي إنش

 يجــب الحــد مــن الفســاد مــن خــال: صياغــة تشــريعات تفــرض عقوبــات قانونيــة ىلع ممارســات  —
ــة  ــكيل هيئ ــات، وتش ــذه العقوب ــذ ه ــراءات لتنفي ــات وإج ــع آلي ــة ووض ــر القانوني ــف غي التوظي
إشــراف مســتقلة ملراقبــة ممارســات التوظيــف وتعزيــز املســاءلة، ومراجعــة سياســات املكافــآت 
لضمــان تعويــض املوظفيــن الحكومييــن بشــكل عــادل، مــا يقلــل مــن دوافــع املوظفيــن الرتــكاب 
عمليــات احتيــال كاالزدواج الوظيفــي، ويــؤدي إلــى تحفيــز املرشــحين املؤهليــن لانضمــام إلــى 

القطــاع العــام.

ــذ  — يجــب ىلع حكومــة مــا بعــد الصــراع أيضــا وضــع رقــم وطنــي خــاص لجميــع املواطنيــن من
الــوالدة، يتــم تخصيصــه إلكترونيــا بواســطة الســجل املدنــي واســتخدامه يف جميــع املعامــات 
مــع املؤسســات الحكوميــة، بمــا يف ذلــك توظيــف القطــاع العــام. باإلضافــة إلــى تمهيــد الطريــق 
للحكومــة اإللكترونيــة، فــإن ذلــك سيســاهم يف تقليــل القــدرة ىلع االزدواج الوظيفــي والعمــل 

الوهمــي.

تمكين القطاع الخاص لخلق بدائل أكبر عن التوظيف في القطاع العام. •

ســتكون الجهــود الراميــة إلــى تنويــع االقتصــاد وتحســين بيئــة األعمــال ودعــم القطــاع الخــاص  —
وتعزيــز التعليــم املهنــي أمــرًا حيويــا للتخفيــف مــن تبعــات إصاحــات القطــاع العــام )ملزيــد مــن 
التفاصيــل، انظــر ملخصــات سياســة “إعــادة تصــور اليمــن” الســابقة: خلــق فــرص عمــل جديــدة 

يف اليمــن ومشــاركة القطــاع الخــاص يف مرحلــة مــا بعــد النــزاع يف اليمــن(.

زيادة وعي المواطن. •

يجــب ىلع الســلطات الحكوميــة واإلعــام واملجتمــع املدنــي التنســيق لتطويــر حمــات االتصــال  —
لرفــع الوعــي العــام بــأن القطــاع العــام املتضخــم يحــول األمــوال العامــة عــن التنميــة الازمــة 
ويشــكل مصــدرًا للفســاد. يمكــن أن تكــون هــذه خطــوة أولــى نحــو بنــاء تأييــد شــعبي لإلصاحــات.

مالحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن. التوصيــات الــواردة يف 
هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون، وهــي ال تمثــل بالضــرورة  آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو 
شــركة ديــب روت لاستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو 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.

https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Generating-new-employment-opportunities
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Private_Sector_Engagement_in_Post-Conflict_Yemen
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Generating-new-employment-opportunities
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
باألبحـــاث  عاقـــة  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 ثاثة 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  تدخاتهـم  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 )201، 
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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