عندما يتم الحديث عن االقتصاد وتحدياته ومستقبله تحضر السياسة بتعقيداتهاا
ً
ومتغيراتها لتلعب ً
بالغا فيه ،وهو ما يتجلى في الظروف الاراهاناة الاتاي
أثرا
تشهدها اليمن منذ أكثر من عامين حيث إنعكست تأثيراتاهاا السالاعاياة عالاى
واقعا ُم ً
ً
ّ
ريعا كان القااااع
مخلفة
األوضاع اإلقتصادية واإلنسانية واإلجتماعية
الخاص اليمني أحد أهم المتأثرين به بل والمتضررين منه.
ومن منالق حرص القااع الخاص اليمني على عودة اإلساتاقارار السايااساي
واإلقتصادي واإلجتماعي وما تقتضيه المسئولية اإلجتماعية تاجااا الشاعاب
ً
الحد من اآلثار
جاهدا القيام ببعض األدوار التي تهدف إلى
اليمني فإنه يحاول
ّ
السلعية لهذا األزمة ،ورغم صعوبة التدخالت ومحدودية القنوات المتاحة ،فقد
قام بجهود جيدة في أعمال اإلغاثة اإلنسانية وتوفير السلغ األساسية ،ناهيا
عن تقديم المقترحات الهادفة إلى تصويب السياسات اإلقتصادياة الاخاا ائاة
والحد من اإلختالالت التي تضاعف من الظروف الصاعاباة الاتاي هاواجاهاهاا
ّ
الموا نين اليمنيين.
إننا في فريق اإلصالحات اإلقتصادية ( وهو فريق يضم أبرز قاياادات الاقااااع
الخاص وخبراء إقتصاديين وممثلي منظمات مجتمع مدني ) لم نتوقاف عاناد
اإلهتمام بأدوار القااع الخاص العاجلة التي تتالبها الظروف الاراهاناة فاي
الجانب اإلغاثي واإلنساني وإنما نسعى إلى تقديم رؤية من شأنها أن تُ سهام
في إستعادة النشاط اإلقتصادي وإعادة اإلعمار وفق منهجياة تاقاوم عالاى
الشراكة والمسئولية والشفافية.
وتعد هذا الورقة محاولة هامة من قبل الفرياق تاتاضامان تصاورات لا دوار
ّ
المفترضة في مرحلة إعادة اإلعمار لكافة الالععين فاي الشاأن اإلقاتاصاادي
اليمني ؛ حكومة وقااع خاص ومنظمات دولية ودول مانحة ،وهي خاالاصاة
وجاد من قبل أعضاء الفريق نأمل من خالله أن تشاكال خاار اة
نقاش عميق
ّ
ريق للعمل المستبقلي المشترك بين الحكومة والقااااع الاخااص والادول
المانحة والمنظمات الدولية.
أود في الختام أن أعبر عن الشكر لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPEعلى
ّ
دعم كافة جهود وأنشاة الفريق وتسهيل إجتماعاته المثمارة داخال الايامان
وخارجه.

أحمد أبوبكر بازرعه
رئيس الفريق
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القبلية المتجذرة تداعيات محلية وإقليمية ودولية أثارت

مقدمة:

في مجملها على وضع الدولة وأسهمت في عجزها عن

ً
نموا في ماناااقاة الشا
تعد اليمن إحدى اقل الدول

تحقيق أهداف التنمية المنشودة التي استهدفتها خاط

ً
ً
ماتاأخارا فاي
ماركاتا
األوسط وشمال أفريقيا ،وتاحاتال

واستراتيجيات التنمية ،والتي انعكست فاي ماحادودياة

مؤشرات التنمية البشرية العالمية ،حيث تصاناف الايامان

تلعية االحتياجات السكانية من خدمات بناى تاحاتاياة أو

ضمن قائمة الدول منخفضة التنمية وتحتل المركز 160

خدمات التنمية البشرية ،ويتضح ذل

بصورة جالاياة فاي

ً
وفقا لتقرير التنمية البشرية العالماي
من بين  187دولة

أي من أهداف التنمية األلفياة أو
عجز اليمن عن تحقيق ً

 ، 2015حيث بلغت قيمة دليل التنمية البشرية في اليمن

حتى االقتراب من تحقيقها.

حوالي  0.498مقارنة بحوالي  0.505لمتوساط الادول
ذات التنمية البشرية المنخفضة وحوالي  0.686لالادول

أفرزت الصراعات السياسية وما نتاج عاناهاا مان حاروب

العربية (  . )1كما حققت اليمن خاالل الساناوات - 2001

مدمرة وآخرها الحرب األهلية منذ مارس  2015وحاتاى

ً
جادا وصال
 2013معدل نمو سنوي متوسط متواضاع

األن وما ترتب عليها من تادخال إقالاياماي فاي الشاأن

إلى حوالي  %2.8فقط وهو أقل مان ماعادل الاناماو

اليمني ضغو ًا اقتصادية واجتماعية كاعايارة أساهامات

ً
سنويا ،بمعنى أن متاوساط نصاياب
السكاني البالغ %3

في تفاقم األداء االقتصاادي وتادهاورا بصاورة حاادة

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لم ياحاقاق أي ناماو

نتيجة لتراجع النشاط االقتصادي العام والخااص وحاالاة

ً
تراجعا خالل الافاتارة ( ،)2إلاى جااناب
يذكر بل أنه شهد

الحصار المفروضة على البلد ،وتدمير الممتلكات العااماة

ارتفاع نسبة الفقر  %54والباالة ،واألماياة  %41فاي

والخاصة وبالذات البنى التحتية والمؤسسية األمر الاذي

أوساط السكان.

انعكس في تدني مستاوى الادخال وتاتاياد ماعادالت
الباالة واستشراء الفساد وسوء توزيع الموارد والثروات.
ويلة تمكنها من تحقيق

إلى جانب تدهور الجانب االجتماعي المتمثل في تاتاياد

لم تشهد اليمن فترات استقرار

أهدافها التنموية المنشودة ،حيث وقع الايامان ضاحاياة

حاالت النتوح والقتل واللجوء والتشرياد وتاتاياد حااالت

الصراعات المسلحة والاعاناف الاماتاكارر بايان الاناخاب

سوء التغذية وتفشي األمراض الوبائية وما صاحب ذلا

السياسية والحركات المسلحاة ،إلاى جااناب األنشاااة

من انتهاكات لحقو اإلنسان.

اإلرهابية خالل العقود الماضية ،األمر الذي انعكس في
محدودية االستقرار السياسي واألمني ،وما ترتب عالاياه

هذا الورقة تستهدف تقييم األداء االقتصادي الياماناي

من هشاشة نظاام الاحاكام فاي الاماركاز وماناافساة

خالل السنوات األخيرة وبالذات خالل الاعاامايان ،2015

السلاات القبلية واالجتماعية لسلاة الدولة ،وبالتاالاي

ً
ً
مسالاحاا
صراعاا
 2016والذي شهد فيه اليمن وما يتال

ضعف في النظم اإلدارية والمالية المعمول بها ،وتتاياد

ً
ً
ً
خارجيا توقفت بسببه معظم العامالاياات
وتدخال
واسعا،

معدالت الفساد ،ومحدودية االساتافاادة مان الاماوارد

اإلنتاجياة واالقاتاصاادياة فاي ماخاتالاف الاقااااعاات

الاعيعية والبشرية التي هزخر بها اليمن في بناء اقتاصااد

االقتصادية اإلنتاجية والخدمية .كاماا تساتاهادف أيضاا

حديث متنوع وقابل للنمو المستدام.

ً
ً
فضاال عان
تضاررا مان الصاراع،
تحديد القااعات األكثر
تقديم مقترحات باألولويات والاتادخاالت االقاتاصاادياة

خلقت الصراعات المسلحة وهشاشة األوضاع السياسياة

الكلية والقااعية الالزماة إلعاادة اإلعاماار واإلناعااش

واألمنية ،وضعف سيارة الحكاوماة الاماركازياة عالاى

االقتصادي في ظل الصراع وما باعاد اناتاهااء الصاراع،

أراضيها وبالذات منا ق األ راف وماناا اق الاناتاعاات

وتحديد األدوار المختلفة لكافة شركاء التنمية وباالاذات

 ( ،UNDP )1تقرير التنمية البشرية .2015 )2( -الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2013
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القااع الخاص والمانحين إلى جانب القااع الحكومي

سكاني سنوي وصل إلى  )3( %3وبالتالاي ضاعاف

خالل المرحلة المقبلة.

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
وضعف فرص خروج غالعية الشعب من دائرة الفاقار
والعوز ،وما نتج عن ذل

 . 1األداء االقتصادي اليمني خالل الفتارة

من ارتفاع مستويات الفقر

ً
وفقا لتقديرات
لتصل إلى حوالي  %42من السكان

الماضية:

البن

من المؤكد أن جزء كعير من األداء االقتصادي لالايامان

التقديرات األخرى إلى ارتفاع هذا النساباة لاتاصال

خالل الحرب األخيرة له ارتباط وثياق باماساتاوى األداء

إلى  %58من السكان (  ، )4وزياادة حادة مشاكالاة

االقتصادي الكلي خالل الفترات السابقة وباالاذات ماا

األمن الغذائي وتتايد معدالت سوء التغذية ،حاياث

قبل الثورة الشععياة فاي الاعاام  ،2011حاياث كاان

بلغت  )5 ( %32من الساكاان ،وارتافاعات ماعادالت

االقتصاد اليمني هواجه العديد من التحديات الهيكالاياة

الباالة بنسبة تصل إلى  %18.6فاي عاام .2010

والتي كانت تحد من نموا وتاورا ،بال وماثالات أحاد

وعليه ضعفت قدرة االقتصاد الو ني علاى إياجااد

العوامل المهمة التي سرعت في انهيارا خالل العامين
 2016 – 2015وعلى رأس تالا

فرص عمل لحوالي  200ألف كداخليان جادد إلاى

الاتاحادياات ضاعاف

سو

مستوى خدمات البنية التحتية ،وضعف تنمياة الاماوارد
البشرية  ،وضعاف الاقادرات الاتاماويالاياة لاالقاتاصااد،

ً
ً
فضال عن تركاز الاباااالاة بايان
سنويا،
العمل

الشباب ( 24-15سنة) بنسبة .)6( %53


ومحدودية القدرات اإلنتاجاياة لاالقاتاصااد واناخافااض

هيمنة القااع الخدمي على مجمل النشاط
االقتصادي في البالد ،حيث بلغت حصة القااع

مستوى اإلنتاجية ،وضعف جاذبية العيئة االستثمارية.

الخدمي خالل الفترة  2010 – 2006حوالي

ويمكن تتاباع مساتاوى األداء االقاتاصاادي وبصاورة

 %49.2من الناتج المحلي اإلجمالي ( ،)7وبلغت

مختصرة من خالل عدد مان الاماؤشارات االقاتاصاادياة
الكلية والقااعية خالل مراحل متعاددة ،وذلا

الدولي لاعاام  ،2009فاياماا تشايار باعاض

حصة قااع النفط والغاز حوالي  ،%28فيما تصل

عالاى

مساهمة القااعات اإلنتاجية السلعية (زراعة،

النحو اآلتي:

صناعة ،بناء وتشييد)  -والتي يعول عليها في عملية

مستوى األداء االقتصادي .2010-2006

التراكم الرأسمالي والتنموي وتوفير احتياجات

اتسم الوضع االقتصادي العام في اليمن قعيال انادالع

السكان من السلع المختلفة الالزمة لتحقيق األمن

الثورة الشبابية الشععية مالع شاهار فاباراهار 2011م

الغذائي  -إلى حوالي  %22.8فقط من الناتج

بانخفاض معدل النمو االقتصادي الحاقاياقاي ماقاارناة

المحلي اإلجمالي خالل الفترة ،وهذا باعيعة الحال

باالحتياجات التنموية ،وما تتالبه العملية التنموية مان

مثل اختالل في العملية التنموية في اليمن.

موارد وإمكانيات الزمة لتحقيق أهداف التنمية ،ويمكن
مالحظة ذل

من خالل تحليل المؤشارات االقاتاصاادياة

الكلية على النحو اآلتي:


ضعف معدالت النمو االقتصاادي الاكالاي الاالزم
إلحداث تغير حقيقي فاي مساتاوى دخال الافارد
وأحداث تنمية اقتصاادياة حاقاياقاياة  %3.9خاالل
السنوات  2010 – 2006ماقاارناة باماعادل ناماو

-3الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2013
 -4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – المكتب اإلقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية اإلنسانية العربي .2009
 -5وزارة التخايط والتعاون الدولي ،متالبات التنمية لتعزيز بناء الدولة وتحقيق االستقرار.2010 ،
 -6المصدر السابق مباشرة.
 -7المصدر السابق مباشرة.
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على الرغم من األخذ بالنظام الرأساماالاي الاقاائام
على أساس الحرية االقاتاصاادياة وتاوساياع الادور
االقتصادي واالجتماعي للاقااااع الاخااص ،إال أن
إسهام القااع الخاص في العمالاياة االقاتاصاادياة
ً
ماحادودا ،حاياث لام تاتاجااوز
واالجتماعية ما يتال
مساهمة القااع الخاص في تكوهن الناتج المحلي

اإلجمالي نسبة  %53في المتوسط خاالل الافاتارة
وهذا يكشف

عيعة الخلل فاي جااناب الاعاالقاات

المنظماة لادور الاقااااع الاخااص فاي الاعامالاياة



أسهم في تراجع المستوى المعيشي للسكان.


ضعف الدور التنموي للقااع المصرفي والاماتاماثال

االقتصادية.

في توفير التموهل الالزم لعملاياة الاتاناماياة ،حاياث

ضعف االستقرار واالستدامة المالية ،وضعاف الادور

انخفضت نسبة القروض والتاساهاياالت االناتامااناياة

التنموي للموازنة ،حيث تراجعت األهمية الاناساعاياة

كنسبة من إجماالاي الاماوارد الاماتااحاة لالاقااااع

لإليرادات العامة من %32.3مان الانااتاج الاماحالاي

المصرفي ،وهزداد ضعف الدور التاناماوي لالاقااااع

اإلجمالي في  2006إلى  %22.9في  ، 2009إلى

للمصرفي بمالحظة محدودية القروض والتسهياالت

جانب اعتمادها على مصادر إيراديه غير مستقرة وغير

المقدمة للقااع الخااص إلاى إجاماالاي الاقاروض

آمنة تتمثل في اإليرادات النفاااياة بصافاة خااصاة

والتسهيالت التي يقدماهاا واتاجااا ماعاظام هاذا

وبنسبة تصل إلى  %62.2في 2010م ( ،)8كما تعيان

القروض نحو تموهل التجارة على حساب القااااعاات

تقارير الموازنة العامة غلبة النفقات الجارية (نفاقاات

اإلنتاجية الرئيسية في االقتصاد (صناعة ،زراعة وصيد،

حااتااماايااة) عاالااى حساااب الااناافااقااات الاارأساامااالاايااة

تشييد وبناء).

واالستثمارية التي يعول عليها في تاعازياز

ااقاات

النمو االقتصادي الكلاي ،حاياث بالاغات األهاماياة
النسعية للنفقات الرأسمالية واالستاثاماارياة %17.3
فقط من إجمالي النفقات العامة خالل الفترة.


السنوي في المتوسط حوالي  ،%11.3األمر الاذي

تتايد عجز الموازنة بصورة كعيرة ليصل إلى  %9.1-من
الناتج المحلي اإلجماالاي فاي عاام  ،2009وبالاغ
متوسط عجز الموازنة العامة الكلاي خاالل الافاتارة
 2010 – 2006حوالي  %4.4-من الناتاج الاماحالاي
اإلجمالي ،وهو معدل مرتفع يفاو

الاعاجاز اآلمان

ً
وفقا للمعايير االقتصادية المالية العالاماياة ،وتازداد
خاورة العجز إذا ما نظرنا إلى كيفية تمويله ،حاياث
أظهر األداء الفعلي للموازنة العامة أنهاا اعاتامادت
بشكل متتايد على التموهال الاماحالاي مان مصاادر
حقيقية (أذون الختاناة) ومصاادر تضاخاماياة (إصادار

 . 2 -1مستوى األداء االقاتاصاادي خاالل
الفترة .2014- 2012
أدى التدهور في المشهد السايااساي واألماناي خاالل
العام ( 2011عام الثورة الشبابية الشععية) إلاى تاراجاع
حاد في المؤشرات االقتصادياة والاماالاياة والاناقادياة،
وتفاقم األوضاع المعاياشاياة واإلنسااناياة بادرجاة غايار
مسبوقة ،حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو
ً
عاجاتا
سالب بلغ  )9( %12.7وحققت الماوازناة الاعااماة
بمقدار  %4.5من الناتج المحلي اإلجمالي وتمويله مان
ً
عجتا بمقادار %3
مصادر تضخمية وسجل الميتان التجاري
من الناتج المحلي اإلجمالي ،كاماا ارتافاعات ماعادالت
التضخم خالل العام بنسبة تصل إلاى  ،%23وتاراجاعات
قيمة العملة الو نية

(.)10

نقدي جديد) وهذا بدورة أثر بصاورة سالاعاياة عالاى
ساواء مان حاياث الاناماو
األداء االقتصادي الكلي
ً
االقتصادي أو زيادة معدالت التضخم وتدهور قياماة
العملة الو نية.


ً
ً
كعيرا في قيمة
تراجعا
شهدت الفترة 2010 – 2006
العملة الو نية وباألخص في عام  ،2010حيث بلاغ
معدل التراجع حوالي  ،%8.4كما بلغ معدل التضخم

 -8وزارة المالية ،نشرة إحصائية مالية الحكومة ،أعداد مختلفة.
 -9البن الدولي ،اليمن – اآلفا االقتصادية http://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/
publication/economic-outlook-fall-2016
 -10وزارة التخايط والتعاون الدولي ،البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية .2014 – 2012
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ومع استقرار األوضاع السياسية عقاب الاتاوقاياع عالاى
المبادرة الخليجية في نوفمبر  ،2011وتشكيل حاكاوماة
الوفا

الو ني عادت بعض الاماؤشارات االقاتاصاادياة

الكلية إلى التحسن من جديد وإن كانت بصورة بااايائاة،
فيما ظلت مؤشرات أخرى سلعية ،ويمكن استعراض أبارز
المؤشرات في اآلتي:



عاد الناتج المحلي اإلجمالي لتحقيق معدالت ناماو



إيجابية من جديد خاالل الاعاامايان 2013 – 2012
بلغت  %2.4و ،%4.8وهرجع ذلا
بذلتها حكومة الوفا

عجوزات مالية كعيرة كان أعالها في  2013بنساباة

لالاجاهاود الاتاي

 %6.9من الناتج المحلي اإلجمالي ( ،.)13وهرجع ذلا

الو ني في توفير متالبات

واحتياجات اإلنتاج والاتاشاغايال فاي الاقااااعاات

إلى تراجع اإليرادات العامة وتتايد اإلنفا العام.


الامااخاتاالافااة ،وعالااى رأسااهاا االسااتاقاارار األماانااي
واالقتصادي النسبي وتوفير المشتقات الانافاااياة

 2014 – 2012إلى أقال مان  ،%10إلاى جااناب

والكهرباء ،إلى جانب الدعم الكاعايار الاماقادم مان

استقرار قيمة العملة المحلياة عاناد  214.9رياال

سواء في صورة
مجتمع المانحين لليمن خالل الفترة
ً

ً
فضال عن تتايد االحاتاياا اي الاخاارجاي مان
دوالر،

مساعدات إنسانية أو دعم للمشاريع االساتاثاماارياة

العمالت األجنعية ،لياصال فاي أعالاى مساتاويااتاه
وبمبلغ  5.6مليار دوالر في

)14().2012

نتيجة لعودة التاوتار مان جادياد بايان الاماكاوناات

وبناء عليه ،يمكن القول أنه وعلى الرغم من اإلمكانيات
ً

السياسية المختلافاة خاالل الاعاام  2014ووجاود

الشحيحة التي كانت لدى الحكومة خالل هذا الافاتارة،

اختالالت أمنية كعيرة وصلت إلى حالة الحارب فاي

ً
جايادا ماقاارناة
إال أن مستوى األداء االقتصاادي كاان

بعض المحافظات وعدم قدرة الحكومة على توفيار

بفترات سابقة.

المشتقات النفاية ألشهر عديدة خالل العام بسباب

 . 3 -1مستوى األداء االقاتاصاادي خاالل

عدم توفر الموارد الملياة الاكاافاياة ،واالعاتاداءات
المستمرة على خاوط نقل الااااقاة فاقاد تاراجاع
الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام وسجل ماعادل
نمو سالب وصل إلى %0.2


في جانب المؤشرات النقدية واألسعار تشير العيانات
المتوفرة إلى تراجع معدل التضاخام خاالل الافاتارة

الحكومية.


استمرت الموازنة الاعااماة لالادولاة فاي تاحاقاياق

ماع باادايااة الااعااام  2015باادأت األزمااة السااياااساايااة
باالستفحال وتحولت إلى حالة حرب أهلية في عدد مان

(.)11

على الرغم من تاوقاف الاعادياد مان الاقااااعاات
الحكومية عن اإلنتاج أو تراجع إنتاجها خالل الافاتارة
 2013 – 2011نتيجة األزمة السياسية التي شهدتها
اليمن ،إال أن القااع الخاص لم يستاع االساتافاادة
من تل

العامين .2016 – 2015

المتغيرات ولم يتمكن من زياادة ماعادالت

إنتاجه لتعوياض الاناقاص فاي إناتااج الاقااااعاات
الحكومية ،حيث ظلت مساهمته في تركيبة النااتاج

المحافظات اليمنية وصلت إلى حالة الاحارب الشاامالاة
بعد التدخل اإلقليمي فيما سمي بعاصفة الحزم لادعام
الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس من الاعاام
نفسه ،والتي على إثرها دخل االقتصاد الاياماناي فاي
مرحلة من الركود التضخمي نتيجة لعدد مان األسابااب
أهمها:


االقتصاد لعدم وجود الااقة الالزمة لعملية اإلنتااج

المحلي اإلجمالي خالل الفترة مقاربة لنسبته خاالل
السنوات السابقة وبنسبة متوساة بلغت %56

(كهرباء ،مشتقات نفااياة) ،وتاحاول الاماشاتاقاات

( .)12

النفاية إلى سو سوداء بأسعار مضاعفة.

فقط .وهذا يشير إلى عمق االختاالالت فاي باناياة
النظام االقتصادي اليمني ومحدودية دور الاقااااع
الخاص في لعب دور اقتصادي مماياز يساهام فاي
تسريع عملية التنمية في اليمن.
 -11البن الدولي ،مصدر سبق ذكرا.
 -12الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2013
 -13البن الدولي ،مصدر سبق ذكرا.
—14البن الدولي ،مصدر سبق ذكرا
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توقف جزء كعير مان الاعامالاياات اإلناتااجاياة فاي



غياب الحكومة عن المشهد االقاتاصاادي وتاوقاف
كامل البرامج االستثمارية العامة ،وجزء كاعايار مان
االستثمارات الخاصة.









توقف القااع النفاي عن العمل بصاورة كالاياة،

التفاوت في توزيع الدخل داخال الاماجاتاماع ،وتا كال

وبالتالي توقف جزء كعير من اإليرادات العامة.

المدخرات بالعملة المحلية وصعوبة الوصول للخدماات

توقف دعم المانحين باستثناء الادعام الاماخاصاص

األساسية والغذاء وتتايد معدالت الفقر وسوء التغذية.

للجوانب اإلنسانية ،ومغادرة السفارات والمنظمات

وقد زاد من خاورة الوضع قرار نقل الماقار الارئاياساي
المركزي من صنعاء إلى عادن وإقاحاام الابانا

األجنعية العاملة في مجال التنمية.

للبن

هروب جزء كعير من رأس المال الاماحالاي لالاخاارج

كأداة حرب بين الفرقاء.

للبحث عن فرص استثمارية في منا ق آمنة.

وبالنسبة للقااع الخاص تشير بعض المصادر المتاوفارة

(

إلى تراجع أداؤا االقتصادي بصاورة كاعايارة خاالل

وجود حالة من الحصار البحري والجوي الامافاروض

)18

على التجارة الخارجية.

العامين  2016 ،2015نتيجة إلغال

نسبة كعايارة مان

كل هذا الاعاوامال وغايارهاا أساهامات فاي تاراجاع

منش ت القااع الخاص أباواباهاا وباالاذات الاماناشا ت

المؤشرات االقتصادية الكلية بصورة مخيفة وإن كانات

الصغيرة والمنش ت التي تملكها المرأة وذل

لصعوباة

ال توجد إحصاءات حقيقية وإنما توقعات أولياة باقايام

حصولها على مصادر الااقة (كهرباء ،مشتقات نفاية)،

( )15

ً
فضال عن تسريح هذا الاماناشا ت وغايارهاا لالاعاماالاة

إلى تحقيق الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو ساالاب

وتخفيض ساعات العمل اليوماي إلاى جااناب تاعارض

يصل إلى  %28.1خالل  ،2015وتاحاقاياق عاجاز فاي

العديد من منش ت القااع الخاص للتدمير جراء الاحارب

الموازنة العامة بأكبر من  %10من الانااتاج الاماحالاي

وتقييد حرية التجاارة وعادم وضاوح مساتاقابال ماناا

اإلجمالي ،إلى جانب ارتفاع معدالت التاضاخام لاتاصال

األعمال وصعوبة الوصول إلى التموهل.

إلى  %39.4وتراجع االحتيا يات الخارجية إلى مستوى

 . 2اآلثار الناتجة عن الصراع والحرب فاي

هذا المؤشرات ،حيث تشير تقديرات البن

الادولاي

خاير يكفي لتغاية الواردات لمدة شهرين فقط .فيما
تقدر وزارة التخايط والتعاون الدولي نساباة الاتاراجاع
في الناتج المحلي اإلجمالاي باحاوالاي  %34.6-فاي
 ،2015وحوالي  %12.8-في  )16( 2016ونساباة عاجاز
بناء على تقارير أولية لاوزارة الاماالاياة
الموازنة العامة ً
يصل إلى  %15.4-من الناتج المحلي اإلجاماالاي فاي
 ،2015و  %7-عام  2016يمول بالكامال مان مصاادر
تضخمية (االقتراض المباشر من البن

ونتيجة لسوء استغالل موارد النقد األجنبي مان قابال
الحوثيين وعبثهم باالحتيا ي الخارجي فاقاد شاهادت
أسعار صرف العمالت األجنعية قافاتات كاعايارة خاالل
العامين  2016 – 2015ليتجاوز الدوالر وألول مرة حاجز
الا  310ريال دوالر في سو الصرافة مقارنة  250ريال
دوالر كسعر رسمي لدى البن

من

آثار مدمرة على مستوى المعيشة للاماوا ان أهاماهاا
زيادة مستويات األسعار لكافة السلع ،وزيادة مستويات
 -15البن الدولي ،مصدر سبق ذكرا.
 -16وزارة التخايط الدولي ،نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن ،العدد العشرون ،نوفمبر .2016
 -17وزارة التخايط والتعاون الدولي ،التقرير االقتصادي اليمني ( 2016تقرير غير منشور).
 -18وزارة التخايط والتعاون الدولي ،نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن ،العدد الحادي عشر ،فبراهر .2016
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من المؤكد أن الحرب األهلية الجارية في اليامان ماناذ
قرابة العاامايان والاتاي تادور رحااهاا فاي عادد مان
المحافظات اليمنية ،والتدخال اإلقالاياماي مان خاالل
الغارات الجوية على مختلف المحافظاات والاماناا اق
اليمنية قد أدت إلى أضرار بالغة باالقاتاصااد الاياماناي،
ويمكن تقسيم تل

المركزي).

المركزي ،بما لذل

اليمن :2016-2015

األضرار إلى قسمين :األول األضارار

المباشرة للحرب المتمثل في القيمة المالياة لا اصاول
سواء العامة أو الخاصة ،والاثااناي
االقتصادية المدمرة
ً
يتمثل في تكلفة الافارصاة الاباديالاة الاتاي خسارتاهاا
القااعات اإلنتاجية والخدمية والتي توقافات بشاكال
جزئي كلي عن العمل واإلنتاج جاراء الاحارب وغايااب
مقومات السالمة اإلنتاجاياة أو لاعادم وجاود ماوارد
الااقة الالزمة.
وعلى الرغم من عدم وجود تقييم دقيق لاحاجام الضارر
الذي لحق باالقتصاد جراء الحرب المستمارة والاتادمايار

المستمر للبنى التحتية والمناشا ت الاعااماة والاخااصاة

وفيما يخص القااعات االقتصادية تشير بعض الاتاقااريار

اإلنتاجية والخدمية وعدم قيام الجهات المعنية باعامال

الحكومية (  )20إلى وجود خسائر في قااع النفط والغاز

المسوحات الفنية الالزمة لتحديد حجم هذا األضارار ،إال

بسبب توقف اإلنتاج وصل إلى حوالي  4.1ملاياار دوالر

أن هناك بعض التقارير الاتاي تشايار إلاى حاجام هاذا

خالل العام  .2015إلى جانب الخسائر المباشرة المتمثلة

الخسائر ،مع ضرورة التذكير أن حيادتيها موضع استفهام.

في تضرر مصفاة عدن جراء القصف ،وتدمير أكثر من 90

ففي جانب الخسائر البشرية تشير تقديرات االحاتايااجاات

ألف أساوانة غاز وتضرر ميناء رأس عياساى الانافاااي،

اإلنسانية ( ) 19الصادرة عن مكتب األمم المتحدة للشئون

وأرصفة تفريغ الشحنات النفاية في مايانااء الاحاديادة،

اإلنسانية في ديسمبر  2016إلى أن هناك ما يقدر بنحو

إلى جانب عدد من المبااناي الاتااباعاة لاوزارة الانافاط

 14مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي وأن

وفروعها.

 7مليون شخص يعانون مان اناعادام األمان الاغاذائاي

كما تشير تقارير وزارة

الشديد منهم  3.3مليون يعانون من سوء التغذية الحااد

كعيرة في قااع الكهرباء خالل الفترة  26مارس 2015

فل وأن  14.4مالاياون شاخاص

حتى  16مارس  2016تصل إلى  2.2مليار دوالر ،ماناهاا

يفتقرون إلى مياا الشارب اآلماناة والصارف الصاحاي

 1.7مليار دوالر خسائر المشاريع الممولة خارجياا ،و300

والرعاية الصحية المناسبة ،كما وصل عدد ضحايا الاحارب

مليون دوالر الخسائر التجارياة غايار الامابااشارة ( ااقاة

في اليمن إلى حوالي  47.9ألف منهم  7.4ألف قتايال

منقاعة) ،و  200ملياون دوالر خساائار األضارار الاتاي

الاتاقااريار إلاى

تعرضت لها خاوط نقل الااقة الكهربائياة وماحاااات

وجود حوالي  18.8مليون شخص يحتاجون إلى نوع من

ً
فضال عن
التحوهل ،ومحاات التوليد في المدن الثانوية،

المساعدات اإلنسانية ،منهم  10.3مليون شاخاص فاي

األضرار الواقعة على المنش ت والامابااناي باماا فاياهاا

حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية بما فياهام قاراباة 3

المخازن التابعة لقااع الكهرباء.

ً
أيضا إلى تضرر حوالاي  %55مان
مليون نازح .كما تشير

كما يعد قااع النقل من أكثر القااعات التي تاعارضات

ً
كليا عان الاعامال
المنش ت الصحية منها  %17توقفت

لخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة الحرب ،حيث تعرضات

ً
فضاال عان تضارر حاوالاي
و %38توقفت بصورة جزئية،

العديد من منش ت هذا القااع للتدمير (كليا وجزئيا) مثل

ً
كليا و %73مادمارة
 10600مدرسة منها  %15مدمرة

الماارات والموانئ البحرية والبرية والا

والاجاساور،

بصورة جزئية ،و  %10يقانها النازحون و %2محتلة مان

إلى جانب توقف حركة النقل الجوي بصورة شبة كلاياة

قبل المجموعات المسلحة.

وتراجع حركة المالحة البحرية في مخاتالاف الاماوانائ

أما في جانب الخسائر المادية فيشير تقرير تقييم األضرار

اليمنية.

الغير منشور إلى تضرر البنية التحتية بشكال كاعايار جاراء

أما القااع الخاص فقد لحقت به خساائار كاعايارة جاراء

األضارار ب  19مالاياار

الحرب ،كونه يستاحاوذ عالاى األنشاااة االقاتاصاادياة

دوالر .حيث أن االشاتابااكاات عالاى األرض والضارباات

المختلفة باستثناء قااع النفط والغاز وبعض القااعات

الجوية المكثفة تسببت في التدمير الكلي أو الاجازئاي

الحكومية الصغيرة ،كما تشير إحدى الدراسات(  )22خاالل

للعديد من الماارات ،والموانئ ،والجسور ،والاارقاات،

الفترة  2015- 2011تمثلت في خسارة الناتج المحالاي

والمواقع األثرية والمنش ت سايااحاياة والاماماتالاكاات

اإلجمالي الثابت خالل العام  2015حاوالاي  9مالاياار

بما فيهم  462ألف

وحوالي  40.5ألف جريح .كما تشير تل

الحرب ،حيث تم تقدهر كلفة تل

الخاصة والعامة.
October 2016. ،Yemen Humanitarian snapshot ،OCHA -19

 -02وزارة التخايط والتعاون الدولي ،نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية ،العدد الرابع عشر ،ماهو .2016
-21وزارة الكهرباء والااقة ،تقرير األضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة في قااع الكهرباء 21 ،مارس 2016
 -22نعيل محمد الايري ،تقدهر الخسائر االقتصادية واالجتماعية والبنية التحتية في ظل الحرب والصراعات2015-2011
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الكهرباء( )22

إلاى حادوث خساائار

دوالر بافتراض تحقيقه معدالت نمو مساوية لتل

التاي

كان يحققها في السنوات السابقة للصراع والحرب وإن

بالشركات في صعدة أكثر كثافة وباناساباة  ٪43مان

كانت متواضعة .وقد تاحامال قااااع تاجاارة الاجامالاة

إجمالي التكلفة التقديرية لمتوسط األضرار .من نااحاياة

أكبر خسارة بحوالاي  %18.2مان

ثانية تشير نتائج المسح إلى أن الغالعية الاعاظاماى مان

الخاساارة أي حاوالاي  1.6مالاياار دوالر

الشركات  ٪73ليس لدهها إماكااناياة الاحاصاول عالاى

باألسعار الثابتة ،يليه قااع النقل والتخزيان واالتصااالت

التموهل منذ اندالع الحرب وفقط  ٪14مان الشاركاات

بنسبة خسارة بحوالي  ،%16.1وقااع البناء والتشاياياد

حصلت قرض.

بنسبة  ،%11.5والتموهل والتأمين والعاقاارات باناساباة

وإلى جانب الصراع والحرب ساهم غياب الحكوماة عان

 ،%9.6والتراعة والصيد باناساباة  ،%9.4ثام الصانااعاة

المشهد االقتصادي اليمني خاالل الاعاامايان – 2015

التحويلية بنسبة .%8

 2016وتعدد السلاات (حكومة شرعية ،سلاااة األمار

وبحساب إجمالي الخسائر التي لحقت بهذا القاااعاات

الواقع ،عناصر المقاومة ،السلاة القبلية والمحلياة)... ،

والتي تمثل جزء مهم من نشاط القاااع الاخااص فاي

في تفاقم الوضع االقتصادي وتتايد حدة الخسائر التاي

والمااعم والفناد
إجمالي تل

اليمن إلى جانب قااعاات أخارى لام ياتااا

إلاياهاا.

تعرض لها ،ونشوء آثار سلعية متعددة .ويمكن إبراز ذلا

ويالحظ أن القااع الخاص في اليمن قد تحمل حاوالاي

في بعض المشاهد وأهمها:

 %73من إجمالي الخسائر التي لحقت بالناتج الماحالاي



عدم القدرة على تشاغايال قااااع الانافاط والاغااز

اإلجمالي الحقيقي خالل العام  2015وبقيمة تقديرياة

وتصدهرا للخارج ،األمر الذي اناعاكاس فاي صاورة

تصل إلى  6.6مليار دوالر .وإذا ما تم إضاافاة الاخاساائار

أزمة في الموارد المالية بدأت مالمحها فاي عادم

الناتجة عن تدمير المنازل الخاصة والمنشا ت الصانااعاياة

قدرة جميع الفاعلين المحليين على وضع وتانافاياذ

والتجارية والتراعية ووسائل النقل الخاصة فإن إجماالاي

موازنة عامة يمكن أن تسهم فاي الاحافااى عالاى

ً
فضاال عان
خسائر القااع الخاص ستتضاعف بالاتاأكاياد،

ً
وصوال
العجلة االقتصادية في البالد ،وعدم توقفها

الخسائر التي لحقت به خالل العام .2016

إلى حالة العجز الكلي عن دفع رواتب الماوظافايان

من ناحية ثانية أشار مسح تأثير األزماة الاياماناياة عالاى

ومستحقات المقاولين.

القااع الخاص ( )23الذي أعدته وكالة تنمياة الاماناشا ت



تنازع الصالحيات المالية والاناقادياة بايان الافارقااء

الصغيرة واألصغر بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لا مام

المتحاربيان وباالاذات ماهاام وصاالحاياات الابانا

المتحدة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوساة كاانات

المركزي وتوجيهه في خدمة الحرب ً
بدال من خدمة

األكثر تضررا من النتاع وباناساباة تصال إلاى  ٪34مان

االقتصاد ،األمر الذي سيسهم في مضاعفة التدهور

إجمالي الشركات مقارنة بحوالي  ٪17مان الشاركاات

االقتصادي للدولة ،وتدهور قيمة العملة الماحالاياة

الكعيرة .كما أن الشركات العاملة في مجال الخادماات

لتتخاى حاجز الا  310ريال دوالر ،ونفاذ الساياولاة

كانت األكثر تضررا حيث توقفت حوالي  %35منها عان

الماحالاياة الاماتااحاة لالابانا

الاماركازي ،وتا كال

العمل مقارنة ببقية الشركات العاملة في الاقااااعاات

االحتيا يات الخارجية لتصل إلى ماا دون الامالاياار

األخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارى.

دوالر

من مخاا ار كاعايارة وأضارار

ً
ضررا على منشا ت الاقااااع
ومن حيث المنا ق األكثر

وخسائر اقتصادية يتحملها االقتصاد والقااع الخاص

الخاص يعين التقرير أن حوالي  %95من منش ت القااع

والموا ن العادي.

الخاص في كل من عدن وتعز قد تضررت بصورة جازئاياة
أو كلية .وفي المقابل كاانات األضارار الاتاي لاحاقات



( )24

بما في ذل

انفالت قااع التجارة بشقيها الداخلية والاخاارجاياة،
ويمكن مالحظة ذل

في نشاوء الساو

الساوداء

02-UNDP ،Small& Micro Enterprise Promotion Service-Rapid Business Survey: Impact of the Yemen Crisis on Private Sector Activity.
 -02وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية ،العدد العشرون ،نوفمبر 0202
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للكثير من السلع األساسية وعلى رأسها المشتقاات

أن اآلفا

ً
فضال
النفاية والغاز المنتلي والمساعدات الغذائية،

األول في استمرار الحرب ،والثاني في حاالاة االتافاا

عن إنفا

ماليين الدوالرات على استيراد سلع بدون

أي ضوابط رقابية أو معايير وباألخص باعاد قارارات
تحرير سو

المستقبلية لليمن تظهر سيناريوهين ،ياتاماثال

وتحقيق مصالحة و نية ،ولكال السيناريوهين سيااساات
وأولويات مختلفة يمكن استعراضها في التالي:

المشتقات النفاية ،إلى جااناب وجاود

الكثير من السلع المقلدة والماغاشاوشاة وباالاذات

السيناريو األول :استمرار الحرب والصراع لسنوات

ً
المرتباة بقااع الااقة الشمسياة
ناظارا لاإلقاباال قادمة
الشديد على هذا المنتجات نتيجة انقااع الكهاربااء
العامة بصورة كلية.
غياب الناشااط االقاتاصاادي الشارعاي وباروز أنشاااة
اقتصادية غير شرعية مثل التهريب والاتاهارب الضارياباي
والجمركي وأنشاة اقتصادية ضارة باالقتصاد الو ناي
مثل تتايد معدالت هروب رأس الاماال الاو اناي ناحاو
الخارج.

يمثل هذا السيناريو األسواء بالنسبة لليمن ويعني المزيد
ً
هوما بعد أخر  ،إذ أنه
من المعاناة االقتصادية واإلنسانية
كلما استمرت الحرب فإن ذل

يعني استمرار تدمير البنية

التحتية الضعيفة ومقومات العيئة االقتصاادياة الاهاشاة
وزيادة خسائر القااعات االقتصادية المخاتالافاة وزياادة
معدالت الفقر والباالة وسوء التغذية وظهور المجاعاة
بشكل واسع ،إلى جانب تتاياد الاخاساائار االجاتامااعاياة

وبناء عليه فإن هذا المتغيرات وغيرها قد أسهمت فاي
ً
تعميق الضرر الذي لحق باالقتصاد خالل الفترة الماضياة،
كما أنه سيكون لها تداعيات وآثار سلعية على االقتصااد
ً
مستقبال.

المتمثلة في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى وتتايد عادد
مان آثاار

النازحين والمهجرين من دياارهام باماا لاذلا

اجتماعية تتمثل في تتايد حدة االنقسامات المجتمعاياة
وتفك

مكونات المجتمع وتناماي ظاواهار االناتاقاام

واإلرهاب.
وبالتالي فإن النتيجة الحتمية هي ارتفاع تكلافاة إعاادة

 . 3السياسات واألولويات في الفترة المقبلة:

اإلعمار ،وصعوبة توفير وتأمين القدرات المالية والفناياة

تعكس النتائج والتقديارات السااباقاة حاجام الاخاساائار

ً
مستقبال .ولذلا
والبشرية الالزمة إلعادة اإلعمار

االقتصادية التي تعرض لها االقتصاد اليمني بمكاونااتاه

من األهمية بمكان في ظل هذا السيناريو المارعاب أن

وفئاته وقااعاته المختلفة جراء الصراعاات السايااساياة

يتم التركيز على السياسات واألولويات التاي تاحاد مان

والحروب ،إلى جانب الخسائر االجتمااعاياة والانافاساياة

تفاقم األوضاع االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية جراء

فاإناه

الكعيرة التي يتم تنااولاهاا فاي هاذا الاورقاة والاتاي

الحرب .وفي هذا السيا

تساوي أو تفو حجم الخسائار واألضارار االقاتاصاادياة.

والتدخالت كالتالي:

وتؤكد التجارب العالمية المختلفة أنه كلاماا اساتامارت

 -1تحييد االقاتاصااد الاو اناي وتاعازياز سابال

الحروب والصراعات فإن الخسائر واآلثار المادمارة عالاى
اإلنسان واالقتصاد والبنى التحتية ومستوى المعاياشاة
في تتايد مستمر.

المعيشة ،من خالل:


وبما يضمن ديمومة النشاط االقاتاصاادي وتادفاق

المستمرة بأهمية السالم وإنهاء الحرب واالنتقاال ناحاو

مختلف القضايا تظهر عكس ذل  ،األمر الذي يشير إلاى
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تجنيب ما تبقى من بنية تحتية وماناشا ت ومارافاق
اقتصادية االستهداف المباشر مان أ اراف الاحارب

ومع إدراك أ راف الصراع لهذا الحقائق وتصارياحااتاهام

البناء والتنمية من جديد ،إال أن المواقف الحالاياة تاجااا

ً
عددا من تل
نقترح

السياسات

الموارد المالية بصورة سلسة.


العمل على تسهيل تدفق السالاع والاخادماات مان
وإلى اليمن من خالل تسهيل إجراءات التفتيش التي

يتبعها التحالف العربي على حركة األفراد والبضائع.


دعم برامج التنمية الريفية المحالاياة لاتاوفايار الاحاد

وانشاء حاضنات األعمال.


األدنى من المتالبات المجتمعية.


تهيئة منا ق وممرات آمنة لاوصاول الاماسااعادات
وتحويلها نحو المستفيدهن.

 -2تحسين األوضاع اإلنسانية وخاصة لالافائاات
ً
تضررا ،من خالل:
األكثر
توفير المواد الغذائية اإلغاثية ومايااا الشارب الاناقاياة
وكذل

المساعدات النقدية للمتضررين.

العمل على معالجة وتوفير االحتياجات الاااارئاة لساوء

مساعدة القااع الخاص في إدارة الاماخاا ار أ انااء
الحرب من خالل إعداد استراتيجية لمواجهة األزمات.



تسهيل الحركة التجارية من خالل ضمان حرية التجارة
الخارجية وإبقاء جمياع الاماوانائ مافاتاوحاة أماام
القااع الخاص لضمان تدفق السلع.

وبالنسبة ألولويات األ ر المؤسسية الالزمة وفاق هاذا
السيناريو فإننا نرى إنشاء هيئة و نية لتناساياق الادعام
ً
نظرا لعدم وجود أي هيئة أو جهاة
اإلنساني في اليمن
حكومية تتولى هذا الدور في الوقت الراهن إلى جانب
تشتت الدعم المقدم من ماخاتالاف الاجاهاات وتضاارب

التغذية.
تأمين االحتياجات األساساياة مان السالاع والاخادماات
للموا نين وخاصة توفير المشتقات الانافاااياة والاغااز
المنتلي ،وتلعية االحتياجات المحلية من الكهرباء والمياا

ً
فضاال عان ضاعاف آلاياات
أولوياتها في بعض األحيان،
الرقابة والمتابعة الحالية على المنظمات والجهات التي
تقدم الدعم اإلنساني .وفي هذا السيا

يمكن تاماثايال

كل من الحكومة والقااع الخاص والمجتماع الامادناي

بصورة منتظمة.
توفير الوسائل البديلة في المجال الصحي (مثال الافا
الاعية المتنقلة) للمرافق التي تضررت سابقا.
تقوية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمعاالاجاة
األوضاع اإلنسانية (السالاااات الاماحالاياة ،ماناظاماات
المجتمع المدني المحلية ،المنظمات الدولية) من اجال
الوصول الى الفئات اشد احتياجا باقل التكاليف.
دعم تنفيذ خاة االستجابة اإلنساناياة لالايامان وتاعازياز

والمنظمات األجنعية في هذا الهيئة وبما يساهم فاي
استعادة ثقة الموا نين في مقدماي الادعام وتاعازياز
التكافل االجتماعي في المجتمع.
أما من حيث منا ق االستهداف فإن األولوية يجاب أن
ً
تضررا من النتاع والمنا اق الاتاي
تكون للمنا ق األكثر
تعاني من مستويات الفقر العالية وتواجه صعوبة فاي
الوصول إلى الغذاء والدواء.

جوانب التنسيق بين الجهود المحلية وجهود الامااناحايان

السيناريو الثاني :إنهاء الحارب وتاحاقاياق

في هذا المجال.

السالم:

 . 3مساعدة القااع الخاص على البقاء في ظل

يفترض هذا السينارياو ناجااح جاهاود األمام الاماتاحادة

الحرب ،وذل
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من خالل:

والمجتمع اإلقليمي والدولي في الضغط على جاماياع

العمل على تأمين مصادر الااااقاة الاالزماة لاباقااء

األ راف في اليمن إلنهاء الحرب وتوقيع اتفاقية ساالم

العمليات اإلنتاجية والنقل ،وباالاذات الاماشاتاقاات

وتحقيق المصالحة الو نية ،وما يترتب عليها من تشكيل

النفاية والسماح للقااع الخاص باستيراد احتياجاتاه

حكومة و نية موحدة قادرة على مواجهة الاتاحادياات

منها وفق ضوابط واضحة وبما ال يضر باالحتاياا اي

المختلفة واالنتقال باليمن إلى بر األمان بدعم ومساندة

من العمالت األجنعية وبقيمة العملة الو نية.

كعيرة من المحيط اإلقليمي والدولي.

التركيز على دعم مشاريع كثيفة العماالاة وباالاذات
المشاريع الصغيرة واألصغر من خالل تاوفايار مصاادر

وفي ظل هذا الساياناارياو وعالاى الارغام مان تاعادد

التموهل ،وتموهل برامج المبادرات الذاتية لالاشابااب

األولويات ومجاالت التدخل الامااالاوباة وفاي شاتاى

والمرأة ودعمهم في امتالك األصاول اإلناتااجاياة،

الجوانب السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتامااعاياة

اليمن  .....أولويات اإلعمار وإعادة التأهيل

التي تحتاجها الدول الخارجة من الصراعات ومنها اليمان
للخروج من دائرة الهشاشة واألزمات المتعددة وانعدام
الثقة فيما بين األ راف المتاصاارعاة وكاذلا

األلغام والمتفجرات.


إصالح المؤسسات المسئاولاة عان األمان وإعاادة

اناعادام

انتشار قوات األمن ،واالستفادة مان الاتاناظاياماات

الثقة في مؤسسات وهياكال الادولاة الاحاالاياة جاراء

االجتماعية التقليدية في حال إشاكاالاياات األمان،

الممارسات الخا ئة في الفترات السابقة واستخداماهاا

وإعادة تأهيل من ال تنابق عليهم شروط الاخادماة

بصورة سيئة لصالح فئات أو جماعات معينة.

في القوات المسلحة واألجهزة األمنية.


اتخاذ التدابير واإلجراءات التشريعية والاماؤساساياة

هذا الجزء سيركز على عدد من األولويات لاهاا عاالقاة

لتحقيق العدالة االنتقالية وضمان حامااياة حاقاو

سواء كانت اقتصادية أو سيااساياة أو
باستعادة الدولة
ً

اإلنسان وتجريم انتهاكها وإصادار وتانافاياذ قااناون

أمنية ،إلى جانب األولويات ذات العالقة بأمن الموا ن

العدالة االنتقالية.

واحتياجاته األساسية المتمثلة باالاعادالاة والاتاوظاياف
ً
فضاال عان أولاوياات دعام
وتوفر الخدمات األساسية،



تفعيل قواعد الحكم الرشيد وبالذات فيماا ياتاعالاق
بتحديد إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.

التحول المؤسسي (اإلصاالحاات الاماؤساساياة) الاالزم  -2األولويات اإلنسانية وإعادة اإلعمار:
لتحقيق التنمية من جديد وبما يسهم في عودة الايامان

حصر ومعالجة األضرار اإلنسانية وإعادة اإلعمار للمنا ق

إلى مضمار التنمية.

والفئات المتضررة من األحداث واإلسراع في استيعااب
مصادر التموهل المتاحة إلعاادة اإلعاماار (الاتاعاهادات

 -1األولويات السياسية واألمنية والتي تضامان

السابقة للمانحين) واإلعداد لالاماشاارياع الاتاي ساياتام

استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتاهاا

تمويلها.

على تقديم الخدمات العامة:

إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتياة والامارافاق الاعااماة



وقف الحرب وجميع أشكال الاعاناف واناتاهااكاات
القانون اإلنساني الدولي وفاض االشاتابااك بايان
القوات المسلحاة والاتاشاكاياالت والامالاياشاياات
والجماعات المسلحة األخرى وضمان عودتاهاا إلاى
ثكناتها.



إ ال عملية سياسية جديادة وواضاحاة الاماعاالام
والتوقيت الزمني تبدأ بتاشاكايال حاكاوماة وحادة
و نية وتنتهي باالستفتاء على الادساتاور الاجادياد
وإجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.



سحب األسلحة المتوساة والثاقايالاة مان جاماياع
المليشيات ،وإعادتها إلى الدولة مع تجريم حياازتاهاا
واإلتجار بها.



إعادة تأهايال الابارنااماج الاو اناي لاناتع األلاغاام
واالستفادة من خبراته السابقة في جوانب التدريب
والتأهيل وتااهايار ماناا اق الصاراع مان األلاغاام
والقنابل والذخائر غير المتفجرة ،والتوعية باماخاا ار
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والخاصة المتضررة جراء األحداث .مع إعااااء األولاوياة
للخدمات التعليمية والصحية ،الا

 ،الكهرباء ،شباكاات

المياا ،وتشجيع عودة الاالب المنخر ين فاي الصاراع
إلى المدارس والجامعات.
ربط التدخالت اإلغاثية بأهداف

ويالاة األجال تسااعاد

على تقوية التأهيل الماباكار والسارياع لالاماجاتاماعاات
واالفراد وكذل

توفير سبل معيشية ل شاخااص الاذهان

فقدوا أعمالهم.
توفير المساعدات اإلنسانية (عينية أو نقادياة) لالافائاات
المحتاجة وبالذات المتاضاررة مان الاحارب (الاناازحايان،
المهجرين ،المتضررين )..... ،من خالل الهايائاة الاو اناياة
لتنسيق الدعم اإلنساني لتقديم المساعادات وتاناساياق
األعمال اإلغاثية بين الاجاهاات الاماتاعاددة الاماقادماة
للمساعدات.

 -3أولويات تحفيز النمو االقتاصاادي وإناعااش

لالستثمار.

سبل المعيشة:

تنمية الصناعات الصغيرة ألهميتها في تقالاياص الافاقار



إعادة تشغيال الاقااااعاات االقاتاصاادياة الاعااماة
المتوقفة وبالذات قااعات النفط والغاز والكهرباء
لما لها من دور في تنشيط االقتصاد وتحقيق النماو
االقتصادي وتوفير فرص العمل.



تنويع مصادر النمو االقتصادي عبر تحقيق االستغالل
األمثل للثروة السمكية ،وتاناماياة قااااع الاتراعاة
والصناعات الغذائية وإعادة تنشيط قااع السياحة.



انتهاج سياسات اقتصادية كالاياة (ماالاياة ،ناقادياة،
تجارية) رشيدة تسهم جميعها في ترسيخ االساتاقارار
االقتصادي الالزم لتهيئة بيئة اقتصادية واستثماارياة
جاذبة ومساعدة لتحقيق معدالت نماو اقاتاصاادياة
عالية ومستدامة ،وباألخص فاياماا ياتاعالاق باعاجاز
الموازنة العامة وتخفيض معدالت التضاخام ودعام
استقرار قيمة العملة الو نية وتكوهن احتاياا اياات
كافية من العمالت األجنعية والحد من عجاز ماياتان
المدفوعات.



التركيز على المشاريع ذات األثر التاناماوي الاواضاح
والمباشر وذات اإلمكانيات الهامة في خلق فارص
التشغيل.



منح التسهيالت االنتمانية للقااع الاخااص كاأفاراد
وشركات تجارية وإعادة تأهيل وإصالح ممتلكااتاهام
المدمرة وبالذات المساكن والمناشا ت الصانااعاياة





السياماا مان
والباالة .وتاوهر أساليب مبتكرة لدعمها،
ّ
خالل التجمعات العنقودية والشاباكاات وماجاماوعاات
الدعم الذاتي وحاضنات األعمال.
إصدار قانون الشراكة بين القااعايان الاعاام والاخااص،
وتشكيل البنى المؤسسية الالزمة لتنافاياذا واإلشاراف
عليه.
ومن حيث أولويات األ ر المؤسسية فإننا نقتارح إنشااء
عدد من األ ر المؤسسية الالزمة خالل هاذا الامارحالاة
وذل

 هيئة و نية لتنسيق الدعم اإلنساني في اليمن ،وقادسبق الحديث عنها في السيناريو األول.
 -الصندو

الدولي لدعم التنمية في اليمان (صانادو

انتماني متعدد التمويالت) ،ويمثل هذا الصندو

الوعاء

المالي لكافة موارد الدعم الخارجي (قروض ،منح) التي
يحصل عليها اليمن من شركاء التنمية ويعيد تخصاياصاهاا
على القااعات االقتصادية المختلفة وفق خاة إعاادة
اإلعمار المقرة من الحكومة ،وياأتاي إنشااء الصانادو
لتجاوز التحديات التي واجهتها اليامان خاالل تاجارباتاهاا
السابقة مع المانحين وأهمها

ول فاتارات تاخاصاياص

التعهدات المالية وإنفاذها .مع العلم أنه باإلماكاان أن
يكون الصندو
الدولية مثل البن

ً
خاضعا لإلشراف من المؤسسات المالية
الدولي.

والخدمية.

 -جهاز إعادة اإلعمار والذي سيتولى:

حشد المزيد من الدعم الخارجي (القروض الماياسارة



وضع استراتيجية عمل موحدة لجهود إعادة اإلعماار

والمساعدات المالية والفنية) بما يساماح باتاماوهال

ومعالجة القضايا واالحتياجات اإلنسانياة الاعااجالاة

مشاريع إعادة اإلعمار والمشاريع الجاديادة الاالزماة

في المنا ق المتضررة من األحداث والعمل عالاى

لتحقيق النمو.

تنفيذ هذا االستراتيجية.

توسيع برامج تموهل المشاريع الصغيرة والاماباادرات



المختلفة أو في قااعات محددة.

 -4أولويات تحسين بايائاة األعاماال وتشاجاياع
الشراكة مع القااع الخاص:
توفير الخدمات األساسية ألعمال القاااع الاخااص مان
خالل تحسين البناياة الاتاحاتاياة والامارافاق األسااساياة
اليمن  .....أولويات اإلعمار وإعادة التأهيل

وضع معايير وآليات العمل لالاهايائاات والاوحادات
التنفيذية التابعة له والعامالاة فاي الاماحاافاظاات

الذاتية للشباب والنساء.
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كالتالي:



اإلشراف المباشر على تنفيذ المشاريع ذات العالقاة
وفي كافة المراحل (اإلعداد ،التنفيذ ،المتابعة).



التواصل والتنسيق مع الجاهاات الاحاكاوماياة ذات



العالقة وقيادات السلاة المحلاياة فاي الاقاضااياا

ينبغي التركيز في موضوع إعادة اإلعمار علاى جاواناب

المتعلقة باالحتياجات األساسية للموا نين وإعاادة

اإلدارة والنتاهة والشمول والمسئولاياة ،فاقاد أثاباتات

اإلعمار في المنا ق المتضررة.

العديد من تجارب إعادة اإلعمار فاي بالادان ماخاتالافاة

الترتيب لالجتامااعاات والالاقااءات وورش الاعامال

(لبنان ،العرا  ،الكنغو الديمقرا ية) وجاود فسااد فاي

المخصصة لجهود إعادة اإلعمار ومعالجة الاقاضااياا

صنادهق إعادة اإلعمار وتحولها إلى ثقب أسود يالاتاهام

واالحتياجات اإلنسانية الاعااجالاة فاي الاماناا اق

ً
فضاال عان
الموارد المحلية والماسااعادات الاخاارجاياة،

المتضررة من األحداث.

استخدامه كأداة سياسية لتدعيم فئة أو مناقة أو حزب

تتالب استراتيجية إعادة اإلعمار ترابط كعير بين الجوانب

سياسي على حساب بقية المنا ق والفئات واألحتاب.

السياسية واألمنية من جهة وبين الجوانب االقتاصاادياة

 . 4شركاء التنمية ودورهم المساند في تنافاياذ

واالجتماعية من جهة أخرى ،وفي هذا السيا

ياماكان

العمل في مسارين متوازيين وهما:


المسار السياسي واألمني :والذي هركز على جوانب
بناء السالم وتدعيم المصالحة الو نية بين الافارقااء
السياسيين والمتصارعين في الحرب الاحاالاياة ،مان
خالل إجراءات بناء الثقة وإقامة حاكاوماة شاراكاة
و نية واالتفا

على فترة انتقالية واضحة المعالام

ً
فضال عن االتافاا
والمهام ومحددة الفترة الزمنية،
على آلية حل اإلشكاليات التي قد تنشأ خالل الفترة
االنتقالية وباألخص تل

المتعلقة بالقضايا المصيرياة

مثل قضية األقاليم واالناتاخااباات .وفاي الاجااناب
األمني مان الاماهام ساحاب األسالاحاة الاثاقايالاة
والمتوساة وإعادتها إلى مخازن الادولاة وتسارياح
المليشيات وإعادة دمجهم في المجتمع مان خاالل
دمج جزء من المقاتلين في هيكل الجاياش واألمان
وبما ال يثقل على موازنة الدولة وإعادة الموظفيان
في الجهاز المدني إلى وظائفهم.


المسار االقتصادي واالجتماعي :وههدف إلاى جابار
الضرر للمتضررين من الصراع المسلاح خاالل الافاتارة
الماضية وإعادة إعمار البنى التاحاتاياة والاماناشا ت
العامة وهركز على إنعاش سبل المعاياشاة لا فاراد
والمجتمعات المحلية وتموهل برامج اإلقراض الصغير
واألصغر للشباب وبما يمكن من التخفيف من حادة
الفقر ومخا ر الباالة ويسهم في تعزيز فرص النمو
ً
فضال عن أهمية الشراكة الفاعالاة ماع
االقتصادي،
القااع الخاص والمجتمع المدني.
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األولويات والسياسات المالوبة:
أظهرت التحوالت االقتصادية والسياسية واالجتامااعاياة
العالمياة واإلقليمية والمحليااة خالل العقدهن األخيريان
أن عملية التنمية وفي ظل الظروف الاعاياعاياة الاتاي
تعيشها البلدان المختلفة لم تعد قضية الحكومة وحدها
كونها لن تتمكن منفردة من مواجهة تحديات التناماياة
والوفاء باحتياجات السكان والمجتمعات المحالاياة مان
الخدمات االقتصادية واالجتماعية الضارورياة وتاحاقاياق
النهوض االقتصادي واالجتماعي بما يتالبه مان حشاد
للموارد المادية والبشرية الالزمة ،األمر الاذي ياتااالاب
ضرورة الشراكة في التنمية بيان كال مان الاحاكاوماة
بمكونيهاا الاماركازي والاماحالاي والاقااااع الاخااص
والمجتمع المدني إضاافاة إلاى الادعام والاماساانادة
الدولية.
ً
ونظرا لما عانته عملية التنمية في اليمن في الساناوات
الماضية من تحديات كعيرة انعكسات فاي عادم قادرة
الحكومة على الوفاء بمتالبات واحتياجات الموا نايان
االقتصادية واالجتماعية وعلى رأسها االحتياج من البنى
التحتية والسلع والخدمات األسااساياة وفشالاهاا فاي
االقتراب من تحقيق أيا من أهداف الاتاناماياة األلافاياة
الثمانية ،فإنها اليوم وبعد هذا الاتادمايار جاراء الاحارب
والصراعات السياسية بحاجة ماسة إلى إياجااد شاراكاة
حقيقية وفاعلة بين شركاء التنمية بهدف تسريع جاهاود
إعادة اإلعمار والعودة إلى مضمار التنمية من جديد.
وإلى جانب الدور الحكومي الرئيسي في عملية إعاادة
اإلعمار والتنمية والمتمثل في جوانب التخايط وحشاد

الموارد المالية المحلية والخارجية وحشد اإلماكااناياات

الحمالت الشععية لتشجيع الموا نين على الحديث عان

اإلدارية والفنية والتنظيمية والقيام بعمليات الاتانافاياذ

أهمية السالم بما لذل

من أهمية فاي الاتاأثايار عالاى

للسياسات واإلصالحات والمشاريع والرقابة عليهاا هابارز

الرأي العام وتحويله لصالح بناء السالم.

وبوضوح أهمية الدور الملقى على عاتق شركاء التنمية

وفي موزمعيق وبعد إنهاك الحرب لكافة المتاصاارعايان

اآلخرين من قااع خاص ،ومنظمات ماجاتاماع مادناي،

ونجاح جهود األمم المتحدة في تحقيق السالم سااهام

ومانحين إقليميين ودوليين ومنظمات دولية.

القااع الخاص بإيجابية في عملية بناء السالم من خالل

يمكن اقتراح مجاماوعاة مان األدوار

عودة االستثمارات الخاصة مما عتز الثقة باالقتصاد ،كما

وفي هذا السيا

والمهام التي ينبغي على شركاء التنمية الاقاياام باهاا

أسهم القااع الخاص بتوفير حاجة السو

المحلي مان

لمساعدة الحكومة في االنتقال مان مارحالاة الصاراع

الغذاء والمستلزمات الغذائية ،وأساهاماوا فاي جاذب

والحرب إلى مرحلة التعافي واإلعمار والتنمية.

استثمارات األجنعية إلى البالد.
أما في افغانستان فقد قام كل مان صانادو

 .1-4دور ومهام القااع الخاص:
بينت هذا الدراسة في الجزء األول مناهاا أن الاقااااع
ً
ً
حيويا في الحياة االقتصادية اليمناياة
دورا
الخاص يلعب
من خالل مساهمته الكعيرة في خلق الناتاج الاماحالاي
ً
فضال عان دورا
اإلجمالي وتشغيل العمالة واالستثمار،
المحوري في قااع التجارة الداخلية والخارجية ،وتازداد
ً
هوما باعاد آخار فاي ماخاتالاف الاماجااالت
مساهمته
والاقاااااعااات االقااتاصااادياة وباالااذات خااالل األزمااات

الدولي والوكالة السويدية للتاعااون الادولاي باإنشااء
دعم االستقرار الاناظاام الاماالاي والاحاد مان

صندو

معدالت التضخم المرتفعة ،وقد كان للادعام الاماوجاه
المركزي األفغاني أثر في البدء بإناعااش قااااع

للبن

التموهل األصغر .كما أن سياسة "األفاغااناي أوال

( ")26

التي أ لقت كتوجه غير ملزم للمانحين في الشراء مان
السو

المحلية وعبر القاااع الاخااص الاماحالاي األثار

الفاعل في تنشيط دور القااع الخاص ،والتي أثمرت ما
يقارب مليار دوالر أنافاقات فاي االقاتاصااد الاماحالاي

والحروب.
إن إيجاد دور محوري ومؤثر للقااع الخاص في الحايااة
االقتصادية والحياة العامة اليمنية يتالب في الاماقاام
األول العمل على إزالة التحديات والعوائق التي تواجاه
ساواء كاانات تالا
القااع الخاص
ً

الاتاحادياات ذاتاياة

ومتعلقة ببنيان القااع الخاص نفسه أو تحديات خارجية
مرتباة بالعيئة العامة والتوجهات الحكومية تجاهه.
من المهم االستفادة من التجارب العالمية التي أعاات
ً
أدوارا مختلفة للمساهمة فاي عامالاياة
القااع الخاص

وساهمت في خلق آالف الوظائف.
وبناء عليه يمكن القول أن دور الاقااااع الاخااص فاي
ً
ً
تاأثايارا ماماا
مرحلة إعادة اإلعمار والتنمية سيكون أكثر
ً
ناظارا لاحاجام الافارص االقاتاصاادياة
كان في السابق
واالستثمارية التي ستكون متاحة له في هذا المرحلة،
ً
أدورا عادة
ومن المتوقع أن يلاعاب الاقااااع الاخااص
أهمها:


ً
حربا عارقاياة
التجارب تجربة سيرالنكا والتي شهدت

و ائفية ،ومع جهاود إحاالل الساالم باادرت الاغارفاة
التجارية بإنشاء لجنة لدعم ومناصرة مبادرة السالم بايان
الفرقاء المتحاربين كما أسهم القااع الخاص في دعام

أدوار بالشراكة مع الجهات الحكومية وبقية شركاء
التنمية:

بناء السالم وإنهاء الحرب وإعادة اإلعمار ( ،)25ومن أهام
تل

الاناقاد



المساهمة في التوعية والتعرياف باجاهاود إحاالل
السالم وأهميتها في تحقيق االستقرار االقتاصاادي
وتوفير فرص العمل والحد مان الافاقار مان خاالل
منظماتاه الاماخاتالافاة الاعاامالاة فاي ماخاتالاف
المحافظات والمدن اليمنية.

26- THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN FRAGILE AND CONFLICT-AFFECTED STATES, WORLD DEVELOPMENT REPORT, July 2010
(updated April 2011).
26- Scott Gilmore, Peace Dividend Trust, email exchange of 12 February 2010
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المشاركة في رسم السياسات االقتصادية والخاط

مباشرة أو بعقود من البا ن مع شركات إقلاياماياة

الحكومية إلعادة اإلعمار والاتاناماياة وفاي لاجاان

ودولية.

التعاون اإلقليمي والدولي ،والتنسيق مع الجاهاود



الرامية إلى التكامل واالندماج االقتصادي الثناائاي

المنخر ين في الصراع مع المليشيات الاماخاتالافاة

واإلقليمي والدولي.

وبما يسهم في تعزياز فارص الاناماو االقاتاصاادي

المساهمة في تاوهر وإعادة إعمار البنية التاحاتاياة

وتخفيف معدالت الفقر في المجتمع.

بنظام الشراكة مع الاحاكاوماة ( ،)PPPمان خاالل
انتهاج العديد من األساليب والا





الماسااهاماة فاي تاوظاياف الشابااب وبااألخاص



خلق كيانات وتحالفات اقتصادية جديدة قادرة على

المستندة علاى

الااماانااافسااة والشااروع فااي تااحااوهاال الشااركااات

المفهوم الواسع للشراكة بين الحكومة والقااااع

والمؤسسات الخاصة الفاردياة أو الاعاائالاياة إلاى

الخاص مثل( :عقود اإلدارة ،عقود الاتاأجايار ،عاقاود

شركات ومؤسسات مساهمة قادرة على الصاماود

التموهل).

والمنافسة في ظل بايائاة اقاتاصاادياة مافاتاوحاة

المشاركة مع الحكومة والمانحين في إنشاء عادد

ومنافسة من قبل الشركات اإلقليمية والدولية.

من اآلليات التمويلية المشتركة تاتاولاى عامالاياات
التموهل واإلقراض للمشاريع المتوساة والصغايارة
وحاضنات األعمال تستهدف مساعدة الشباب علاى
إنشاء مشاريعهم الخاصة بما لها من مردود إيجاباي
على التنمية.


اقتراح أساليب مبتكرة لدعم للاماناشا ت الصاغايارة
السيما من خالل التجمعات العنقودية
والمتوساة،
ّ
والشبكات ومجموعات الدعم الذاتي.



تسديد التتاماته المالية تجاا الدولة والمتمثلة فاي
الرسوم والضرائب حتى تتمكن الحكومة من تنفياذ
خاط إعادة اإلعمار وتحقيق متالاباات االساتاقارار
االقتصادي والمالي الالزم إليجاد بيئاة اقاتاصاادياة
واستثمارية مناسبة لعمل القااع الخاص.



أدوار منفردة للقااع الخاص وباألخص فيما يتعلاق
بجوانب االستثمار والتشغيل والتوظيف.



إعادة النشاط االقتاصاادي وعاودة االساتاثاماارات
الخاصة إلى الداخل وبما يعتز الثقة باجاهاود إحاالل
السالم وبقدرة االقتصاد الو ني على النهوض من

المساهمة في توريد وتوفايار مساتالازماات إعاادة
اإلعمار من سلع وخدمات أساسية محلية وخارجياة،
إلى جانب القيام بعمليات التنفيذ لماشاارياع إعاادة
ساواء بصاورة
اإلعمار من خالل شركاته المتخصصة
ً
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المانحة:
ً
ً
ماهاماا
شريكاا
يمثل المانحون (دول ،ومنظمات دولية)
بالنسبة لليمن ،فاإلاى جااناب شاراكاتاهام الاتاناماوياة
للحكومات خالل العقود الماضية أعات أحداث الثاورة
الشبابية الشععية  2011للمانحين دورا سايااساياا فاي
اليمن من خالل تدخلهم في الاوساا اة بايان الاناظاام
ً
وصوال إلى ما سمي بالمبادرة الاخالاياجاياة
والمعارضة
لنقل السلاة في اليمن وآليتها التنفيذية ،التاي أعادت
من قبل الدول الخليجية والدول دائمة الاعاضاوياة فاي
مجلس األمن ،وبعض الدول المهتمة بالشاأن الاياماناي
والتي سميت بعد ذل

بمجموعة الثمانية عشار لادعام

تنفيذ ومتابعة المبادرة الخليجية وآلاياتاهاا الاتانافاياذياة
المزمنة والمنظمة النتفال السلاة في الايامان وسايار
المرحلة االنتقالية.
وعلى الرغم من خروج األ راف اليمنية عن االتفاقاياات
السابقة المنظمة النتقال السلاة فاي الايامان وإدارة

جديد.


 . 2 -4دور المنظاماات الادولاياة والادول

اليمن  .....أولويات اإلعمار وإعادة التأهيل

المرحلة االنتقالية ،وتحولهم إلى مربع الصراع والاحارب
وبمشاركة إقليمية ،فإن العديد مان الادول الامااناحاة
وعلى رأسها الدول دائمة العضوية في مجلاس األمان
وكذل

بعض المنظمات الدولية مثل األمم الاماتاحادة

النقد الدولي ما تاتال تاعاتابار

عاملة في اليمن ،وفتح فروع لاوكااالت تاناماوياة

والبن

الدولي وصندو

نفسها شريكا لليمن في انهاء حالة الاحارب ،والاعاودة

جديدة وتحسين أداء وعمل هذا الماؤساساات مان

إلى المسار السياسي التوافقي والمسار التنموي مان

خالل جلب الخبرات الفنية الالزمة وتشجيعهم علاى

جديد.

العمل في العيئة اليمنية.

وفي هذا الصدد فإننا نرى أنه بإمكان الدول اإلقليمياة



ارياق قاياام

اعتماد آليات التدخل الامابااشار عان

والدول األخرى والمنظمات الدولية أن تاكاون شاريا

الممول بتأمين المشتروات وعمل التاعااقادات ماع

لليمن في صناعة السالم ،وعودة اليمان إلاى الاماساار

الجهة المنفذة مباشرة وبحسب إجراءاتاه الاماالاياة

التنموي المبني على التوافقات السياسية بيان فارقااء

واإلدارية لالاماشاارياع واألولاوياات الاتاي تاقارهاا

الحرب والصراع من خالل ممارستهام عادد مان األدوار

السلاات المحلية ،ويتم

لبها من المانح ،وتاتاماياز

أهمها:

هذا اآللية بماابقتها إلجراءات المانح وال تتاالاب



أدوار ضاغاة لتحقيق السالم والمصالحة ،من خاالل
أدواتها التقليدية المبنية على سيااساات الاتارغاياب
المتمثلة فاي زياادة دعاماهاا الاتاناماوي لالايامان
ومشاركتها في تموهل إعادة اإلعمار لماا خالافاتاه

للتنمية ومشروع األشغال العامة ،والتي يتوفر لهما

الحرب ومنحها بعاض أماراء الاحارب حاق الالاجاوء

آليات تنفيذ جيدة وأنظمة مالية وإدارياة مانااساباة

واإلقامة في أراضيها حتى يتاح لليمن االنتقال إلى

ومتوافقة مع إجراءات المانحين ،ولدهها قدرة عالية

ً
بعيدا عنهم وعن مخاااتهم .ومن جهة
بناء السالم

على المتابعة والتقييم وإعداد التقارير.

ً
دوليا عالاى جارائام
السياسية والتلويح بمحاكمتهم

خاص ومنظمات مجتمع مدني ،وبما يساهام فاي

الحرب التي اقترفوها بحق الموا نين ،إلاى جااناب

بناء القدرات المحلية من جاهاة وزياادة اساتافاادة

التلويح بوقف المساعدات المالية التي يقدمونها.

الجهات المحلية من عمليات التماوهال وضاماان أال

مساهمتهم المباشرة في إعادة اإلعمار في اليمان

تكون محصورة بين المانحين وشركاتهم وخبرائهم.


توجيه المساعدات عبر القناوات الاحاكاوماياة قادر

جديد والذي بدورا سيشجع عملاياات بانااء الساالم

اإلمكان وبما يضمن تواؤم أولويات التاناماياة فاي

مان تاأثايار

اليمن مع توجهات المانحين الاتاناماوياة ،وتساهايال

مباشر على السلم اإلقليمي والدولي وياماكان أن

إجراءات تخصيص وإنفاذ التعهدات المالياة لاتاجااوز

تأخذ هذا المساهمة أشكال عدة منها:

معوقات التخصيص واإلنفاذ التي كانت سائدة في

المساهمة في تموهل عمليات إعادة اإلعاماار مان

الفترة الماضية ،وفي هذا الصدد يمكن العمل على

خالل تقديمهم للمساعدات النقدية والعينية الاتاي

إنشاء صندو

انتماني متعدد الاتاماوياالت ياماكان

يحتاجها اليمن خالل المرحلة المقبلة وباماا يسااعاد

لجميع الدول والمنظمات الدولية الامااناحاة إياداع

الحكومة اليمنية في تجاوز آثار الاحارب وتاعاوياض

تعهداتها فيه.

ساواء كااناوا أفارادا أو جامااعاات أو
المتضررين
ً
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زيادة إشراك المكون المحلي في مشاريعهام مان

العقوبات الدولية باحاق الاماعارقالايان لالاتاساوياة

في اليمن وضمان استقرارا بماا لاذلا





االجاتامااعاي

خالل منح عقود التنفيذ للشركاء المحليين من قااع

وإعادة االقتصاد اليمني إلى المسار التنماوي مان





التحوهل المباشر للموارد المالية آللاياات ومشاارياع
موجودة وموثوقة ماثال الصانادو

أخرى عبر سياسات الترهيب القاائاماة عالاى فارض



التتام

وهل.



رفع القيود وإعادة فتح القنوات المالية والمصرفية

قااعات اقتصادية واجتماعية.

العالمية مع البنوك اليمنية لتمكينهاا مان الاقاياام

العمل على عودة وكاالتها التنموية الاتاي كاانات

بدورها في استعادة النشااط االقاتاصاادي ودماج

اليمن  .....أولويات اإلعمار وإعادة التأهيل

المؤسسات المالية اليمنية في النشاط االقتصاادي
العالمي.


المساهمة في وضع السياسات التنموية وسياسات
اإلصالحات الالزمة لتعزيز الادياماقارا اياة وتارساياخ
مبادئ الحكم الرشيد ومراقبة تنفيذهاا ،وبااألخاص
المساهمة في صياغة خاة إعادة إعمار ماتاراباااة
وشاملة بالتنسيق مع بقية شركاء التنمية.



التشاور مع الحكومة اليمنية في تصميام وتانافاياذ
المشاريع ،وهذا اإلجراء يضمن للحكوماة الاياماناياة
المزيد من ملكية المساعدات الخارجية واالستافاادة
من خبرات المانحين في عمليات التخايط وتانافاياذ
المشاريع من جهة ،ومن جهة أخرى يتيح للماناحايان
قدرة عالية على مراقبة مستوى تنفياذ الاماشاارياع
ومدى تحقيقها ل هداف المنشودة منها.



تفعيل عمل مجموعة أصدقاء اليمن كمنتدى تنسيق
خاص بالمانحايان وداعاماي الساالم فاي الايامان،
والتتامه بعقد اجتماعات تشاورية دورياة ياعاقاباهاا
اجتماعات ماع الاجاهاات الاحاكاوماياة الاماعاناياة
والمكونات السياسية الفاعلة وذل

لتنسيق الجهود

اإلقليمية والدولية الداعمة لليمن وضمان عدم تكرار
ً
مستقبال وضمان دفع الجهود الاتاناماوياة
الصراعات
إلى األمام.
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 .16نعيل محمد الايري ،تقدهار الاخاساائار االقاتاصاادياة

قائمة المراجع:
 .1تقرير التنمية البشرية UNDP ،2015
 .2برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – المكتب اإلقليماي
للدول العربية  ،تقرير التناماياة اإلنسااناياة الاعارباي
2009م.
 .3المجموعة الدولية لمعالجة األزمات  ،إعاادة إعاماار
العرا  ،ايلول .2004
 .4الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصااء الساناوي
. 2013
الدولي  ،اليمن – اآلفا االقتصادية2016

 .5البن

http://www.albankaldawli.org/ar/country/ .6
yemen/publication/economic-outlook-fall .7وزارة التخايط والتعاون الدولي  ،متالبات التنمياة
لتعزيز بناء الدولة وتحقيق االستقرار2010 ،م.
 .8التقرير االقتصادي اليمني ( 2016تقرير غير منشور) .
 .9البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية .2014 – 2012
 .10الشراكة في التنمية  ،ورقة عمل مقدمة لاماؤتامار
المانحين في الرياض سبتمبر .2012
 .11وزارة التخايط والتعاون الدولي  ،نشرة المستجدات
االقتصادية واالجتماعية


العدد ( ، )8أكتوبر .2015



العدد ( ، )11فبراهر .2016



العدد ( ، )14ماهو .2016



العدد ( ، )20نوفمبر 2016

 .12وزارة المالية ،نشرة إحصائية مالية الحكومة  ،أعاداد
مختلفة .
 .13وزارة الكهرباء والااقة ،تقاريار األضارار والاخاساائار
المباشرة وغير المباشرة في قااع الاكاهاربااء21 ،
مارس 2016
 .14الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين،
برنامج اإلصالحات االقتصاادياة واساتاعاادة الاثاقاة
.2014
 .15المركز الاقااناوناي لالاحاقاو

والاتاناماياة http://

legalcenter-ye.blogspot.com/ .
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واالجتماعية والبناياة الاتاحاتاياة فاي ظال الاحارب
والصراعات2015-2011
 .17نعيل الايري ،إعاادة اإلعاماار :اساتاياعااب الادروس
السابقة واالستفادة من التجارب ،ورقة عمل مقدمة
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