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تحديات الحكم المحلي في اليمن 
في خضم النزاع

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، بالتنســيق مــع 

شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 

.)CARPO(

ــة  ــات الدول ــم مؤسس ــن أه ــة م ــس املحلي ــر املجال تعتب
العامــة  الخدمــات  توفيــر  بتوليهــا  فهــي  اليمــن،  يف 
الحكــم  بتمثيــل  تقــوم  اليمنييــن  األساســية ملالييــن 
ــر مــن الســكان.  ــة بالنســبة لكثي ــة اليمني الرســمي والدول
إال أن اشــتداد النــزاع بيــن الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا 
والداعميــن اإلقليمييــن الحوثييــن منــذ مــارس / آذار 2015 
أثــر بشــكل كبيــر ىلع تمويــل وأمــن املجالــس املحليــة، 
مقوضــا قدرتهــا ىلع تقديــم الخدمــات بشــكل فعــال يف 

ــالد. ــق الب ــم مناط معظ
ــمي  ــم الرس ــاب الحك ــاالت، أدى غي ــن املج ــد م يف العدي
الفعــال إلــى خلــق أرض خصبــة للفاعليــن غيــر الرســميين 
تحــت  الواقعــة  املناطــق  ففــي  نفوذهــم.  لفــرض 
ســيطرة الحوثييــن، يراقــب أنصــار الجماعــة عــن كثــب 
أعمالهــا  يف  ويتدخلــون  املحليــة  املجالــس  نشــاط 
بشــكل منظــم، أمــا يف املدينــة الســاحلية الجنوبيــة 
ــات  ــر نزاع ــت تأثي ــة تح ــة واقع ــس املحلي ــدن فاملجال ع
ــزءًا  ــكل ج ــي تش ــة الت ــلحة املتنافس ــيات املس امليليش
ــزاع نفــوذ أوســع بيــن كيانــات جنوبيــة ذات نزعــة  مــن ن

انفصاليــة والحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا.
وىلع الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا، ال تــزال 
لتنســيق  فاعلــة  أدوات  تمثــل  املحليــة  املجالــس 
ــة اإلنســانية والوســاطة يف النزاعــات ىلع  جهــود اإلغاث
املســتوى املحلــي. ففــي غيــاب ســلطة الدولــة املركزية، 
ظهــرت عــدة نمــاذج حكــم محلــي فعالــة ومســتقلة 
القــرار نســبيا عــن املركــز، وال ســيما يف محافظتــي مــأرب 
وحضرمــوت. يف مرحلــة مــا، ال بــد مــن وضــع نظــام حكــم 
جديــد يعكــس الحقائــق الجديــدة ىلع األرض؛ فقــد تشــير 
هــذه النمــاذج إلــى إحــدى الطــرق املمكنــة للســير قدمــا. 
ــن املؤسســات  ــة هــي مــن أفضــل وأمت ــس املحلي املجال

ــابق. ــزي الس ــوذج املرك ــن النم ــدًا ع ــول بعي ــم التح لدع
تمثــل القــدرة املحــدودة حاليــا للمجالــس املحليــة مصــدر 
قلــق كبيــر منــذ انــدالع النــزاع وتعّمــق األزمــات االقتصادية 
واإلنســانية يف اليمــن. بغــض النظــر عــن كيفيــة تقــدم 
النــزاع، ال بــد أن يســعى الفاعلــون املحليــون واإلقليميــون 
والدوليــون ليــس فقــط نحــو الحفــاظ ىلع هيــاكل اإلدارة 
املحليــة مــن االنهيــار بــل وأيضــا نحــو تعزيــز قــدرات 

املجالــس املحليــة يف ســيناريوهات مــا بعــد النــزاع.
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المقدمة
تعتبــر املجالــس املحليــة مــن بيــن أهــم مؤسســات الدولــة يف 
ــر الخدمــات العامــة األساســية  اليمــن، فهــي بمســؤوليتها عــن توفي
ملالييــن اليمنييــن تقــوم بتمثيــل الحكــم الرســمي والدولــة اليمنيــة 
بالنســبة لكثيــر مــن الســكان. إال أن اشــتداد النــزاع الدائــر بيــن الحكومة 
ــر بشــكل  املعتــرف بهــا دوليــا والحوثييــن منــذ مــارس / آذار 2015 أث
ــة، مقوضــا قدرتهــا ىلع  ــس املحلي ــل وأمــن املجال ــر ىلع تموي كبي
تقديــم الخدمــات بشــكل فعــال يف معظــم مناطــق البــالد. ويشــكل 
تراجــع قــدرة املجالــس املحليــة ىلع العمــل مصــدر قلــق كبيــر مــع 

اشــتداد النــزاع وتعمــق األزمــات االقتصاديــة واإلنســانية يف اليمــن.

بهــدف تزويــد الجهــات املعنيــة بالرؤيــة حــول خيــارات دعــم 
املجالــس املحليــة ىلع املــدى القريــب والبعيــد، يقــدم موجــز 
السياســة هــذا، والــذي يســتند إلــى ورقــة بحثيــة أكثــر شــمواًل، نظــرة 
فاحصــة ىلع التحديــات الحاليــة التــي تواجههــا املجالــس املحليــة. 

ــي يف  ــم املحل ــور الحك ــة تط ــن كيفي ــرة ع ــم األول نظ ــدم القس يق
ــزاع وغيــاب االســتقرار. ويف حيــن  جميــع مناطــق اليمــن يف ظــل الن
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــت الجه ــا، تدخل ــيا وأمني ــا سياس ــزاع فراغ ــد الن وّل
لتقديــم الخدمــات ىلع املســتوى املحلــي. وىلع الرغــم مــن التأثيــر 
ــا  ــل، إال أنه ــة ىلع العم ــس املحلي ــدرة املجال ــزاع ىلع ق ــلبي للن الس
والتوســط  اإلنســانية  املســاعدات  تنســيق  ىلع  العمــل  واصلــت 
ــة  ــعت محافظ ــمال، س ــي. يف الش ــتوى املحل ــزاع ىلع املس يف الن
مــأرب نحــو تعزيــز صالحياتهــا ىلع األرض، كمــا حققــت، مثلهــا مثــل 
حضرمــوت يف الجنــوب، قــدرًا مــن النجــاح والفعاليــة يف تحقيــق ذلك.

بغــض النظــر عــن كيفيــة ســير النــزاع، ىلع الجهــات اليمنيــة 
املعنيــة بالحوكمــة أن تســعى ليــس فقــط إلــى منــع هيــاكل 
الحكــم املحلــي مــن االنهيــار، بــل إلــى التخطيــط املســبق للنهــوض 
بقــدرات املجالــس املحليــة يف ســيناريوهات مــا بعــد النــزاع. ىلع 
ــات  ــص توصي ــذا امللخ ــن ه ــث م ــم الثال ــدم القس ــو، يق ــذا النح ه
للجهــات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة لدعــم املجالــس املحليــة 
ــد  ــل بع ــل األج ــتقرار طوي ــيس الس ــع التأس ــر م ــدى القصي ىلع امل

ــزاع. انتهــاء الن

تحرير: انثوني بيسول وضاح العولقي، ماجد املذحجي 
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تطور الحكم المحلي خالل النزاع
مــع اتســاع الفــراغ السياســي واألمنــي يف العديــد مــن مناطــق اليمــن، بــدأ سماســرة الســلطة املحليــون، بمــا 
ــة  ــة الفاعل ــن االســتقاللية. أصبحــت الجهــات املحلي ــر م ــة، بالعمــل بدرجــة أكب ــك الســلطات املحلي يف ذل
ــا  ــة أجنداته ــى خدم ــاًل إل ــر مي ــورات، وأكث ــن تط ــرى م ــن أخ ــدث يف أماك ــا يح ــت عم ــع الوق ــااًل م ــر انفص أكث
الخاصــة، أحيانــا بدعــم مــن داعميهــا اإلقليمييــن. وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد األطــراف غيــر الحكوميــة 
التــي تمــارس نفوذهــا يف الشــؤون املحليــة، بمــا يف ذلــك الحوثييــن ومجموعــة متناميــة مــن الالعبيــن يف 

جنــوب اليمــن.

الحوثيون، القاعدة، السلفيون

مــع تفجــر النــزاع واســتمرار تــآكل قــدرة الدولــة – املحــدودة أصــاًل – ىلع توفيــر األمــن ملواطنيهــا، انخفضــت 
يف كثيــر مــن املناطــق ثقــة املدنييــن باملجالــس املحليــة. ففــي غيــاب الحكــم املحلــي الرســمي الفعــال، 
ــا  ــت تصرفه ــر تح ــوارد أكب ــى بم ــلحة – تحظ ــات مس ــا جماع ــي غالب ــة – وه ــر الحكومي ــات غي ــت الجه أصبح

وتمــارس تأثيــرًا متزايــدًا يف الشــؤون املحليــة.

يف شــمال اليمــن، باســتثناء مــأرب والجــوف، مــارس الحوثيــون ســطوتهم ىلع املســتوى املحلــي مــن خــالل 
مــا يســمى “اللجــان الشــعبية”.1 ىلع الرغــم مــن أن الحوثييــن لــم يقومــوا بــأي تغييــرات جوهريــة يف إطــار 
الحكــم املحلــي، إال أنهــم يف بعــض األحيــان غيــروا وجهــات األمــوال املخصصــة ملشــاريع التنميــة املحليــة. 
وهــم يقومــون برصــد املجالــس املحليــة الواقعــة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرتهم لضمــان قيــام املجالس 
املحليــة بتوزيــع اإليــرادات وتوجيــه املســاعدات اإلنســانية الخارجيــة بمــا يتفــق مــع األجنــدات التــي تضعهــا 

قيــادة الحوثــي.

عــام 2015، ســيطر تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ىلع مدينــة املــكال عاصمــة محافظة حضرمــوت. اندمج 
تنظيــم القاعــدة يف املجتمعــات املحليــة مــن خــالل توفيــر برامــج رعايــة اجتماعيــة وتزويــد املــكال بالغــذاء 
واملــاء ىلع الرغــم مــن انقطاعــه يف مناطــق أخــرى.2 ورغــم أن تواجــد القاعــدة لــم يكــن دون معارضــة، إال 
ــلطات  ــت الس ــد كافح ــل 3.2016 وق ــكال يف أبري ــن امل ــحابها م ــى انس ــم حت ــتمرت يف الحك ــة اس أن الجماع
املحليــة يف املــكال بعــد انســحاب القاعــدة لتقديــم الخدمــات، وهــي اآلن تعتمــد ىلع الدعــم الخارجــي مــن 

املنظمــات الدوليــة والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية.

يف بعــض الحــاالت، حتــى امليليشــيات ضمــن االتجــاه الواحــد تجــد نفســها يف حالــة تنافــس. يف محافظــة 
تعــز، حيــث بــدأت قــوات الحوثي-صالــح فــرض حصــار ىلع مدينــة تعــز يف مــارس / آذار 2015، ســاعد التحالــف 

الــذي تقــوده الســعودية، وخاصــة دولــة اإلمــارات، ىلع صعــود امليليشــيات الســلفية. 

إن إحجــام اإلمــارات عــن دعــم حــزب اإلصــالح، بذريعــة ارتباطاتــه بتنظيــم اإلخــوان املســلمين يف املنطقــة، 
وجههــا نحــو جماعــات أخــرى مناهضــة للحوثييــن، مثــل امليليشــيات التــي يقودهــا القائــد العســكري الســلفي 

Peter Salisbury, “Yemen: National Chaos, Local Order,” Chatham House, last modified December 20, 2017, accessed May 23, 2018. https:// 11

.www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local-order

 Thomas Joscelyn, “Arab Coalition Enters AQAP Stronghold in Port City of Mukalla, Yemen,” Long War Journal, last modified April 25, 12
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عــادل عبــده فــارع املعــروف أكثــر باســم )أبــو العبــاس(.4 وقــد أدى دعــم اإلمــارات لكتائــب أبــو العبــاس إلــى 
نشــوء عــداوة بيــن رجالــه وامليليشــيات املحســوبة ىلع اإلصــالح، مــا أدى يف عــدة مناســبات إلــى اشــتباكات 
بيــن هــذه الفصائــل التــي يفتــرض أنهــا جميعــا مؤيــدة للحكومــة إال أنهــا تتنافــس ىلع النفــوذ ىلع األرض. 5

جنوب اليمن

أدى اكتســاح قــوات الحوثي-صالــح عــام 2015 لعــدة محافظــات جنوبيــة إلضعــاف املؤسســات املحليــة التــي 
تقــدم الخدمــات العامــة. بعــد إخــراج الحوثييــن مــن هــذه املناطــق، ســاعد التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 
– وال ســيما اإلمــارات – يف اســتعادة بعــض الخدمــات. إال أن دعــم التحالــف لســلطات متعــددة، وأحيانــا متنازعــة 
ىلع قطاعــات مختلفــة – وخاصــة األمــن – وّلــد حــاالت توّتــر وجعــل الحكــم املحلــي الفعــال مســألة معقــدة. 6

ــي  ــال الداخل ــط االقتت ــل ضغ ــى تحم ــدن إل ــة يف ع ــس املحلي ــرت املجال ــز، اضط ــال يف تع ــو الح ــا ه وكم
املنتظــم بيــن الجماعــات املســلحة املتنازعــة. يف مدينــة عــدن الســاحلية الجنوبيــة، ويف جنــوب اليمــن 
ــارات  ــت اإلم ــد دعم ــتقلة. وق ــدة ومس ــة جدي ــة جنوبي ــة دول ــوات إقام ــز دع ــزاع لتعزي ــام، أدى الن ــكل ع بش

ــوب. 7 ــتقالل الجن ــة الس ــي الداعي ــي واألمن ــال السياس ــة يف املج ــات الفاعل ــف الجه مختل

يف أبريــل / نيســان 2017، قــام الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، املعتــرض ىلع عالقــات اإلمــارات مــع 
االنفصالييــن الجنوبييــن، بإقالــة عــدد مــن القــادة الجنوبييــن املواليــن لإلمــارات مــن حكومتــه. يف األســبوع 
التالــي شــكل هــؤالء القــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي وبــدأوا الحقــا بإنشــاء هيــكل حكــم محلــي مــواٍز يف 
جميــع أنحــاء جنــوب اليمــن.8 ومــع تزايــد النفــوذ املحلــي للمجلــس وقادتــه املطالبيــن بانفصــال الجنــوب، 
أخــذ موقــف حكومــة هــادي بالتراجــع. يزعــم منتقــدو حكومــة هــادي أن الخدمــات العامــة املقدمــة مــن قبــل 

الحكومــة يف عــدن ينخرهــا ســوء اإلدارة االقتصاديــة والفســاد املباشــر.

ــس  ــة لهــادي يزعــزع اســتقرار املجال ــك املوالي ــة وتل ــن القــوى ذات النزعــة االنفصالي ــازع املســتمر بي إن التن
ــة  ــوات محلي ــن ق ــرارًا يف عــدن بي ــرارًا وتك ــة م ــات عدائي ــوب اليمــن. فقــد اشــتعلت عملي ــة يف جن املحلي
مدعومــة إماراتيــا وبيــن القــوات املواليــة لهــادي، حيــث حدثــت آخــر االشــتباكات نهايــة ينايــر / كانــون الثانــي 
9.2018 تمنــع الصدامــات بيــن املجموعتيــن املجالــس املحليــة مــن العمــل يف بيئــة آمنــة.10 وبغــض النظــر 
عــن التهديــد بالعنــف فــإن املجالــس املحليــة عرضــة لتدخــل امليليشــيات املســلحة الحريصــة ىلع تأكيــد 

نفســها ىلع املســتوى املحلــي.

UAE, Saudi Send Weapons to Taiz Resistance,” Emirates 24/7 News, last modified January 7, 2016, accessed May 23, 2018. http://www.“ 14

.emirates247.com/news/region/uae-saudi-send-weapons-to-taiz-resistance-2015-11-07-1.609560

15 ”عاجــل: استشــهاد حمــزة املخــايف شــقيق قائــد املقاومــة الشــعبية بتعــز“، موقــع املوقــع، http://almawqea.net/news.php?id=7226#.V9k0FJN96lO؛ ”عاجــل.. الشــيخ 

عــن مابســات  أبابيــل، http://ababiil.net/yemen-news/82187.html؛ ”قائــد كتائــب حســم يكشــف  بتعــز“، موقــع  تفاصيــل مقتــل شــقيقه  عــن  حمــود املخــايف يكشــف 

.http://yemen-24.com/news27572.html ،استشــهاد حـمـزة املخــايف وتفاصيــل املكاملــة التــي اجراهــا مــع الشــيخ حمــود ســعيد عقــب الحادثــة“، اليمــن٢٤

16 مقابلة للكاتب مع قيادي كبري يف املجلس املحيل، مايو / أيار 2018.

17 يف عــدن وأماكــن أخــرى مــن جنــوب اليمــن تقــوم اإلمــارات بتجميــع وتدريــب ومواصلــة دعــم عــدد مــن قــوات األمــن املحليــة التــي تعمــل بدرجــات متفاوتــة مــن االســتقالية عــن الحكومــة 

املعــرف بهــا دوليــاً. تشــمل هــذه القــوات قــوات الـحـزام األمنــي يف محافظــات عــدن ولحــج وأبــن، وقــوات النخبــة الحضرميــة، وقــوات النخبــة الشــبوانية، وقــوات النخبــة املهريــة 

املشــّكلة حديثــاً.

Al-Zubaidi and the STC Members are in Al-Mukalla City,” Southern Transitional Council, 2017, accessed May 23, 2018. http://en.stcaden.“ 18

 com/news/7959. “Al-Zubaidi Issues a Resolution to Appoint Local Leaderships in Shabwah Governorate,” Southern Transitional Council,

.2017, accessed May 23, 2018. http://en.stcaden.com/news/8084

19  مقابلة بحثية مع ممثيل للمجالس املحلية يف عدن، مايو 2018.
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يف الوقــت نفســه، يتدخــل كل مــن الجانبيــن بنشــاط يف أعمــال أعضــاء املجالــس املحليــة لتعزيــز أجنداتهم 
الخاصــة. وقــد أظهــرت املقابــالت مــع ممثلــي تلــك املجالــس بعــض التحديــات التــي تواجــه أعمالهــم يف 

محافظــة عــدن، ومنهــا: 

تواجــه املجالــس املحليــة تغييــرات مطــردة يف القيــادة، ممــا يعيــق القــدرة ىلع القيــام بأعمــال طويلــة  •
األمد.

تفتقــر املجالــس املحليــة إلــى التخطيــط الواضــح ىلع املــدى القصيــر والبعيــد، وبــداًل مــن ذلــك تضطــر  •
إلــى معالجــة املشــكالت العاجلــة مــرارًا وتكــرارًا.

تفتقــر املجالــس املحليــة إلى ميزانيــة واضحــة )كافيــة ومســتمرة(، ممــا يجعــل عملهــا مؤقتــا ومتغيــرًا  •
ويعتمــد ىلع دعــم الجهــات الفاعلــة الخارجيــة مثــل الهالل األحمــر اإلماراتي.

لقد خّفضت الحكومة املعترف بها دوليا وظائفها دون تمتعها بسلطة فعلية ىلع األرض. •

سلطات ومرافق الخدمات العامة غير فعالة، مما يحد من قدرة املجالس املحلية ىلع تقديم الخدمات. •

تتخطــى املنظمــات غيــر الحكوميــة املجالــس املحليــة كآليــة تنفيــذ، وقــد أدى عــدم وجــود شــراكات  •
منظمــة بوضــوح مــع هــذه املنظمــات إلــى فقــدان املنظمــات غيــر الحكوميــة لبيئــة ذات قيمــة يمكــن 

أن تجعــل تدخالتهــا أكثــر نجاحــا.

ــى فــرض رغباتهــا  • ــك قــوات األمــن التــي تســعى إل توجــد مصــادر متعــددة للســلطة/القوة، بمــا يف ذل
ــة. ــس املحلي ــطة املجال ىلع أنش

المجالس المحلية خالل النزاع
ــم تتمكــن  ــي. ول ــار يف األمــن املحل ــزاع وانتشــاره يف الســنوات الثــالث املاضيــة حــدث انهي مــع تكثــف الن
قــوات الشــرطة املحليــة وفــروع الســلطة القضائيــة التــي ســاعدت ذات يــوم يف الحفــاظ ىلع درجــة مــن 
النظــام محليــا ىلع توفيــر بيئــة آمنــة يمكــن أن تعمــل فيهــا الســلطات املحليــة. يف الوقــت نفســه، فقــدت 
املجالــس املحليــة الكثيــر مــن تمويلهــا: ففــي عــام 2015، خفضــت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا، 
ــى  ــة إل ــوال املقدم ــن األم ــزاع، م ــبب الن ــاز بس ــط والغ ــدات النف ــاد يف عائ ــاض ح ــن انخف ــي م ــي تعان والت
املجالــس املحليــة.11 وقــد قصــرت ميزانيــة ينايــر / كانــون الثانــي 2018 األمــوال املخصصــة للســلطات املحليــة 

ىلع دفــع الرواتــب، دون تغطيــة أكثــر مــن %50 مــن النفقــات التشــغيلية يف املناطــق الخاضعــة لهــا.  12

ــوم  ــب، أو الرس ــع الضرائ ــن جم ــزة ع ــة عاج ــس املحلي ــم املجال ــي معظ ــاد اليمن ــور االقتص ــرك تده ــد ت لق
املشــابهة، كعائــدات الــزكاة.13 بينمــا تتلقــى بعــض املجالــس املحليــة )خاصــة يف إب وحضرمــوت( تبرعــات 
مــن رجــال أعمــال ومؤسســات يمنيــة، تبقــى معظــم هــذه املجالــس مفتقــرة إلــى األمــوال الالزمــة لتقديــم 
ــة الواقعــة يف مناطــق  ــس املحلي ــة املجال ــل ملحوظــا بشــكل خــاص يف حال الخدمــات. كان نقــص التموي
ســيطرة الحوثييــن، ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى إعــادة توجيــه الحوثييــن لألمــوال الواصلــة إلــى تلــك املجالــس 

ألغــراض أخــرى. 14

111 آدم بــارون وآخــرون، مرجــع ســابق. انخفــض إنتــاج النفــط ســنوياً منــذ 2001. وقــد وضــع هــذا االقتصــاد اليمنــي تحــت ضغــط متزايــد، عــى الرغــم مــن افتتــاح محطــة الغــاز الطبيعــي 

املســال يف اليمــن يف بلحــاف بمحافظــة شــبوة. يف عــام 2014 كان مــا يـقـرب مــن %70 مــن امليزانيــة الوطنيــة يــأيت مــن مــوارد النفــط والغــاز اليمنيــة. يف أعقــاب تصاعــد الـنـزاع يف مــارس 

/ آذار 2015، توقــف إنـتـاج النفــط والغــاز يف محافظــات مــأرب وشــبوة وحضرمــوت، ممــا ـحـرم اليمــن مــن مصــدر دخلــه الرئيــي. ويف عــام 2015 كان هنــاك انخفــاض ســنوي بنســبة 

%54 يف إـيـرادات الدولــة يف موازنتهــا الســنوية.

112 مقابلة للباحث مع مصدر مقرب من البنك املركزي يف عدن، يونيو / حزيران 2018.

113 الزكاة هي“الضريبة اإلسامية“ أو الواجب املايل املفروض عى جميع املسلمن الذين يستوفون شروطا محددة، وتعد وفقا للقانون اليمني موردا قانونيا تنظمه هيئة حكومية 

تابعة لوزارة املالية باسم مصلحة الواجبات.

114  مقابات للباحث أجريت مع مديري وأعضاء املجالس املحلية يف مناطق سيطرة الحويث، سبتمرب / أيلول 2017.
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مــع ذلــك، وىلع الرغــم مــن كفاحهــا مــن أجــل توفيــر الخدمــات، تســاعد املجالــس املحليــة ىلع تنســيق 
املســاعدات اإلنســانية الخارجيــة أثنــاء النــزاع. ففــي عــدد مــن املحافظــات يقــوم أعضــاء املجلــس املحلــي 
بنقــل املعلومــات الالزمــة للمنظمــات الدوليــة عبــر قنــوات اتصــال شــبه رســمية، ويســاعدونها يف تقييــم 
االحتياجــات اإلنســانية. كمــا ســاعد هــؤالء األعضــاء ىلع منــع انتشــار الكوليــرا عــن طريــق توجيــه أمــوال دعــم 
خارجــي إلــى املرافــق الصحيــة اليمنيــة. ويف بعــض الحــاالت، لعبــت املجالــس املحليــة يف اليمــن دورًا يف 
تســهيل حــل النزاعــات محليــا، عبــر تنســيق وقــف إطــالق النــار ىلع املســتوى املحلــي أو ضمــان املــرور اآلمــن 

للمســاعدات اإلنســانية عبــر الجبهــات أو تنظيــم تبــادل ســجناء بيــن األطــراف املتحاربــة. 15

حضرموت: رفع مستوى االستقالل املالي

ــر  ــعر الكثي ــا ش ــط.16 ولطامل ــا للنف ــا إنتاج ــالد وأكثره ــات الب ــرى محافظ ــن، كب ــرق اليم ــوت، ش ــر حضرم تعتب
ــة  ــت رغب ــدات النفــط املعــاد اســتثمارها يف املحافظــة. كان ــاط نتيجــة نقــص عائ ــن باإلحب مــن الحضرميي
حضرمــوت يف زيــادة قدرتهــا ىلع التحكــم يف مواردهــا االقتصاديــة وزيــادة حصتهــا أحــد أبــرز مطالــب مؤتمــر 

ــل / نيســان 2017.  17 ــذي عقــد يف أبري حضرمــوت الجامــع ال

ــة  ــب االجتماعي ــن النخ ــن م ــب آخري ــى جان ــاؤه، إل ــوم أعض ــي يق ــي الجنوب ــس االنتقال ــيس املجل ــذ تأس من
ــة  ــة جنوبي ــتقبلية – أو دول ــة مس ــة فدرالي ــى أي دول ــة إل ــام املحافظ ــط انضم ــة، برب ــية الحضرمي والسياس
مســتقلة – بشــرط حصولهــا ىلع حصــة أكبــر ممــا تحصــل عليــه حاليــا من عوائــد مواردهــا الخاصــة. ىلع وجه 
التحديــد، يطالــب املجلــس الجنوبــي بإعــادة اســتثمار %20 مــن عائــدات النفــط املســتخرجة مــن حضرمــوت 
ــوت ىلع  ــون يف حضرم ــؤولون املحلي ــون املس ــدة أن ن يك ــتبعد بش ــن املس ــها.18 وم ــة نفس يف املحافظ

اســتعداد لاللتــزام بآليــة الالمركزيــة الســابقة التــي حددهــا قانــون الســلطة املحليــة. 19

يبــدو أن الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا تأخــذ ىلع محمــل الجــد مطالــب الحضرمييــن بالحصــول ىلع حصــة 
أكبــر مــن عائــدات مــوارد محافظتهــم: فهــي تدفــع اآلن التحــاد قبائــل حضرمــوت وشــركة بترو مســيلة – شــركة 
النفــط املحليــة التــي تديــر حقــل نفــط املســيلة )رقــم 14( مــن أجــل النفــاذ إلــى الحقــل النفطــي.20  كمــا 
ترســل اآلن مدفوعــات نقديــة أو وقــودًا للســلطات املحليــة وقــوات النخبــة الحضرميــة املدعومــة إماراتيــا يف 
مدينــة املــكال الســاحلية للنفــاذ إلــى مرافــق تصديــر النفــط املوجــودة هنــاك.21 وهــذه املدفوعــات تســاعد 

ىلع تخفيــف العــبء عــن املجالــس املحليــة.

ــون يف  ــن يعيش ــة الذي ــول الحضرمي ــن ذوي األص ــاء م ــال األثري ــال األعم ــن رج ــعة م ــبكة واس ــا ش ــاك أيض هن
دول الخليــج املجــاورة. لقــد لعــب هــؤالء دوًرا كبيــًرا يف مســاعدة املجالــس املحليــة ماليــا لتقديــم الخدمــات 

وتنفيــذ مشــاريع التنميــة املحليــة.

وعليــه ســمحت مصــادر الدخــل املختلفــة للســلطات املحليــة يف حضرمــوت االســتمرار يف العمــل - وبدرجــة 
أىلع مــن االســتقاللية - مــن حيــث قدرتهــا ىلع دفــع مرتبــات املوظفيــن املدنييــن بانتظــام ، واالســتثمار 

يف الخدمــات املحليــة ، وتمويــل تطويــر وصيانــة الكهربــاء ، والبنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي.

115  مقابلة مع الباحث، إب، أكتوبر / تشرين األول 2017؛ مقابلة مع الباحث، مأرب، سبتمرب / أيلول 2017.
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مأرب: الحكم املحلي الفعال 22

قبــل النــزاع الحالــي، ورغــم وجــود مصــادر طاقــة حيويــة هامــة، افتقــرت محافظــة مــأرب إلــى البنيــة التحتيــة 
ــر  ــى تغي ــي أدى إل ــزاع الحال ــدات النفــط والغــاز.23 إال أن الن ــة لعائ ــكار الحكومــة املركزي املتطــورة بســبب احت
ــى  ــذي تقــوده الســعودية، إل ــف ال ــة التــي وفرتهــا قــوات التحال يف نصيــب املحافظــة. فقــد أتاحــت الحماي
جانــب جهــاز أمنــي متيــن وموحــد، إلــى تمتــع ســكانها بمســتوى عــاٍل نســبيا مــن األمــن.24 ومــن موقــع األمــن 
ــا  ــرف به ــة املعت ــة اليمني ــع الحكوم ــاق م ــام 2017 ىلع اتف ــف ع ــأرب يف منتص ــت م ــذا، تفاوض ــبي ه النس
دوليــا الســتبقاء مــا يصــل إلــى %20 مــن عائــدات النفــط املســتخرج مــن املحافظــة، والتــي كانــت الحكومــة 

املركزيــة ســابقا تحتكرهــا بالكامــل. 25

تعكــس االتفاقيــة جهــدًا أوســع مــن جانــب الســلطات املحليــة الحاكمــة يف مــأرب المتــالك زمــام منشــآتها 
ــة  ــآت الطاق ــاء منش ــة يف إبق ــس املحلي ــاعدت املجال ــاق، س ــذ االتف ــة. ومن ــة والكهربائي ــة والغازي النفطي
ــس  ــرف املجال ــا تش ــة. كم ــة املعني ــات املحلي ــع الجه ــاور م ــالل التش ــن خ ــا م ــادة قدراته ــطة، ويف زي نش
ىلع توزيــع النفــط والديــزل ومشــتقات الغــاز يف الوقــت املناســب ىلع أهالــي مــأرب. بخــالف العديــد مــن 
املجالــس املحليــة يف اليمــن، تقــوم مجالــس مــأرب بتقديــم الخدمــات العامــة وتنســيق مشــاريع التنميــة 

ــة. املحلي

منــذ ســيطرتها ىلع حصــة أكبــر مــن عائــدات مواردهــا الطبيعيــة، أدى االزدهــار االقتصــادي النســبي ملــأرب 
إلــى جــذب آالف النازحيــن داخليــا نحوهــا.26 ورغــم هــذا التدفــق، تســتفيد مــأرب مــن فتــرة االســتقرار النســبي 
والتنميــة االقتصاديــة املســتدامة، حيــث يتواصــل دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة وتوفيــر الخدمــات 
العامــة بشــكل عــام. يتخلــل نمــوذج صنــع القــرار للســلطات املحليــة يف مــأرب عقــد جلســات استشــارية مــع 
مختلــف املكونــات املجتمعيــة، حتــى وإن كانــت غيــر متســامحة مــع املعارضــة السياســية املباشــرة. وقــد 
أصبحــت املحافظــة تمثــل نموذجــا المركزيــا فريــدًا وفعــااًل للحكــم املحلــي يف اليمــن، تدعمــه وحــدة األهالــي 

وتماســك األمــن وتوفــر املــوارد.

أدى عجــز الحكومــة املركزيــة خــالل النــزاع عــن االســتجابة لالحتياجــات املحليــة إلى دفــع هاتيــن املحافظتين 
الغنيتيــن نســبيا باملــوارد )حضرمــوت ومــأرب( إلــى تجــاوز الواليــة القانونيــة التي يمنحهــا إياها قانون الســلطة 
املحليــة لعــام 2000. وتشــهد كل مــن املحافظتيــن نمــوذج حكــم محلــي ناشــئ يمكــن للمحافظــات األخرى أن 
تتبعــه، يتــاح فيــه للمجتمــع املحلــي اشــتراك أكبــر يف عمليــات صنــع القــرار وإدارة الشــؤون املحليــة ممــا كان 

عليــه الحــال قبــل النــزاع، وذلــك لــه عالقــة بتطــور املــوارد املحليــة ودعــم الحكومــة املركزية. 

122  تم الحصول عى معظم املعلومات يف هذه الفقرة عرب مقابات الكاتب مع مديري املجلس املحيل يف مأرب، نوفمرب / تشرين الثاين 2017؛ و

 Yemen’s Urban–Rural Divide and the Ultra-Localisation of the Civil War,” workshop organized by the London School of Economics Middle“

.East Centre, March 29, 2017, London, UK

123  بحسب اإلحصاءات الوطنية يف اليمن فإن أقل من %1 من اإلنفاق الحكومي اإلجمايل كان مخصصاً ملأرب عام 2015.

 Ben Hubbard, “As Yemen Crumbles, One Town Is an Island of Relative Calm,” New York Times, last modified November 9, 2017, accessed  124

 May 23, 2018. https://www.nytimes.com/2017/11/09/world/middleeast/yemen-marib-war-ice-cream.html; Adam Baron, “Not Only a Pawn

in Their Game,” European Council on Foreign Relations, last modified November 16, 2017, accessed May 23, 2018. http://www.ecfr.eu/arti-

.cle/commentary_not_only_a_pawn_in_their_ game

125  رغــم االتفــاق بــن مــأرب والحكومــة املعــرف بهــا دوليــاً، إال أن الخافــات املســتمرة حتــى كتابــة هــذه الســطور بــن فــروع البنــك املركــزي يف مــأرب وعــدن قــادت إىل رفــض فــرع مــأرب 

إيــداع أي رـيـوع خاصــة باإلنـتـاج الحكومــي مــن الغــاز والنفــط والديــزل يف فــرع عــدن.

126  هذه التقدير غري رسمي، لكنه مقدم من قبل الصحفي عيل عويضة، الصحفي املحيل املقيم يف مأرب، للباحث يف يونيو / حزيران 2018.
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خالصة
منــذ بداياتهــا، كانــت املجالــس املحليــة مؤسســات حكــم بالغــة األهميــة يف اليمــن. إال أن اســتمرار النــزاع 
أعــاق بشــدة قدرتهــا ىلع توفيــر الخدمــات األساســية ملجتمعاتهــا يف وقــت تتفاقــم فيــه األزمــات اإلنســانية 
واالقتصاديــة. يف بعــض املناطــق، تتنافــس الجهــات غيــر الحكوميــة ىلع تقديــم الخدمــات، ممــا يقــوض 
ثقــة املواطنيــن اليمنييــن باملجالــس املحليــة. لكــن يف مناطــق أخــرى طــورت الســلطات املحليــة أشــكااًل 

ناجحــة إلــى حــد مــا مــن اإلدارة الذاتيــة يف ظــل غيــاب حكومــة مركزيــة قويــة.

ســعى موجــز السياســات هــذا إلــى إلقــاء الضــوء ىلع التحديــات التــي تواجههــا املجالــس املحليــة أثنــاء النــزاع 
املســتمر يف اليمــن. ىلع الجهــات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة املعنيــة بإقامــة نظــام حكــم مســتقر وفعال 
يف اليمــن أن تدعــم بشــكل فاعــل املجالــس املحليــة يف مواجهــة تلــك التحديــات. ومــن شــأن بعــض األمثلــة 
القائمــة، مثــل حضرمــوت ومــأرب، أن تشــير إلــى شــكل مســتقبلي مناســب للحكــم املحلــي يف اليمــن. ىلع 
املجالــس املحليــة أن تلعــب دورًا مهمــا يف أي عمليــة إعــادة إعمــار مســتقبلية يف مرحلــة مــا بعــد النــزاع، إال 
أن دعــم املجالــس املحليــة ال يجــب أن ينتظــر حتــى انتهــاء النــزاع. فبالنظــر إلــى أهميــة الــدور الــذي لعبتــه 

ملــا يقــرب مــن عقديــن، تعتبــر املجالــس املحليــة شــريكا واعــدًا وقّيمــا يف إعــادة بنــاء الثقــة واالســتقرار.

توصيات
تعزيز قدرة البنك املركزي اليمني ىلع دعم املجالس املحلية

ىلع الجهــات املعنيــة اإلقليميــة والدوليــة تنســيق الجهــود إلعــادة البنــك املركــزي اليمنــي كيانــا وطنيــا موحــدًا 
يعمــل بكفــاءة. منــذ بدايــة االضطرابــات السياســية عــام 2011 وحتــى قبــل نقــل مقــر البنــك املركــزي يف ســبتمبر 
ــة  ــس املحلي ــدرة املجال ــاظ ىلع ق ــا يف الحف ــب دورًا حيوي ــزي يلع ــك املرك ــدن، كان البن ــى ع ــول 2016 إل / أيل
ىلع تقديــم الخدمــات األساســية عبــر االســتمرار يف صــرف رواتــب املوظفيــن املدنييــن واملســاعدة يف تغطيــة 
تكاليــف العمليــات التشــغيلية. مــن الصعــب حاليــا ىلع املجالــس املحليــة يف أي مــن محافظــات اليمــن البالــغ 

عددهــا 22 محافظــة – باســتثناء مــأرب، وبدرجــة أقــل يف حضرمــوت – تأميــن عائــدات تشــغيلية كافيــة.

تسهيل آليات املوازنة والتمويل الحكومية

ىلع املجتمــع الدولــي اتخــاذ تدابيــر بّنــاءة لتطويــر آليــة مشــتركة بيــن األطــراف املتحاربــة لجمــع عائــدات 
الدولــة ىلع الصعيــد الوطنــي كالضرائــب والجمــارك. إن مــن شــأن إعــادة إنشــاء الخدمــات العامــة يف جميــع 
املجــاالت أن يوفــر حافــزًا ملختلــف األطــراف ىلع التعــاون يف هــذه الجهــود. ســتضمن ميزانيــة الدولــة حيــن 
تعكــس الوضــع الحالــي يف اليمــن تحصيــل دعــم مالــي أكبــر للمجالس املحليــة.27 يمكــن للصنــدوق االجتماعي 
للتنميــة، وهــو هيئــة شــبه حكوميــة مهمتهــا الحــد مــن الفقــر، توجيــه إيــرادات مخصصــة للســلطات املحليــة 

وحتــى تنفيــذ مشــاريع خدمــات عامــة باالشــتراك مــع هــذه الســلطات.

توظيف املجالس املحلية يف تقديم الخدمات واملساعدات

ــات  ــع املنظم ــل م ــات تواص ــة كجه ــس املحلي ــة إدراج املجال ــات الدولي ــن واملنظم ــن الدوليي ىلع املانحي
املحليــة والجهــات املحليــة الفاعلــة يف القطــاع الخــاص، وهــذه املقاربــة ســترفع مــن شــرعية املجالــس 
ــر  ــا ســتخلق نموذجــا أكث ــة رســمية. كم ــاكل حكومي ــي ىلع التوحــد يف إطــار هي وتشــجع املجتمــع املحل
المركزيــة لتقديــم الخدمــات، مــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى توســيع نطــاق جهــود إعــادة اإلعمــار. كمــا يجــب أن 

ــة لتجنــب اختــالس األمــوال. ــة مراقب ــس املحليــة ىلع آلي ــر املجال ينطــوي أي دعــم يمــر عب
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إنشاء إطار رسمي لنقل السلطة تدريجيًا للمجالس املحلية

ىلع الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا أن تصــدر تعليمــات تنظيميــة مؤقتــة لنقــل املزيــد مــن ســلطاتها رســميا 
إلــى مســتوى املحافظــة واملديريــة عــن طريــق:

ــرادات  • ــرف اإلي ــي، وص ــتوى املحل ــتدامة ىلع املس ــوارد مس ــر م ــاذ إلى/وتطوي ــس بالنف ــض املجال تفوي
ــا؛ ــا ىلع احتياجاته ــة به املرتبط

تخصيص حصة من املوارد السيادية للمحافظات ىلع أساس معايير تمويل شفافة؛ •

ــم  • ــات والحك ــم الخدم ــراف ىلع تقدي ــة لإلش ــة كافي ــلطات إداري ــة س ــس املحلي ــالك املجال ــان امت ضم
ــة؛ ــوبية املحلي ــبكات املحس ــف ش ــال ووق الفع

ــة واإلشــراف  • ــة بتســمية قــادة املناصــب الرســمية يف وحــدات األمــن املحلي ــس املحلي الســماح للمجال
ــرًا: ىلع أداء هــذه الوحــدات؛ وأخي

منــح الســلطات املحليــة حــق العمــل مــع املانحيــن الدولييــن لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية والتنمويــة  •
ىلع املســتوى املحلــي.

إعادة بناء/واالرتقاء بمهنية القضاء املحلي واألجهزة األمنية

ينبغــي أن تســتهدف الجهــات املعنيــة الدوليــة تنفيــذ برامــج لبنــاء القــدرات املحليــة تحســن أداء الجهــاز 
ــة  ــين البني ــاء وتحس ــادة بن ــا إلع ــا مالي ــا دعم ــك أيض ــب ذل ــد يتطل ــة. ق ــة املحلي ــزة األمني ــي واألجه القضائ
التحتيــة الحيويــة. سيســمح ذلــك للخدمــات القضائيــة واألمنيــة بالعمــل بفعاليــة واالحتفــاظ بالشــرعية بيــن 
الســكان. مــع االعتــراف بالتعقيــدات املحليــة، ىلع الجهــات املعنيــة الدوليــة منــع أطــراف النــزاع والالعبيــن 
اإلقليمييــن مــن التدخــل يف أنشــطة الهيئــات القضائيــة املحليــة أو إنشــاء كيانــات منافســة تقــوض شــرعية 

الدولــة.

دعم الحكم املحلي املستجيب والشامل للجميع

ىلع املنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والجهــات الفاعلــة األخــرى دعــم املبــادرات املجتمعيــة املؤسســة 
حاليــا بمــا يدعــم فعاليــة املؤسســات الحكوميــة الرســمية املحليــة وليــس بالتحايــل عليهــا. إن تعزيــز الحكــم 
املحلــي الشــامل مــن القاعــدة إلــى القمــة سيســاعد ىلع تجنــب االدعــاءات املتعلقــة بالتحيــز أو التمييــز، 

ويف الوقــت نفســه ىلع الحــد مــن جاذبيــة الجهــات غيــر الحكوميــة كبدائــل للدولــة.

إجراء تقييم شامل

ــة،  ــراد والجماعــات املســيطرين ىلع مســتوى املحافظــة واملديري ــم الشــامل والواقعــي ألدوار األف إن التقيي
باإلضافــة لتقييــم قــدرة هــذه الكيانــات ىلع توفيــر الخدمــات، سيســاعد صانعــي السياســة املحلييــن )بدعــم 
مــن املجتمــع الدولــي( ىلع تطويــر اســتراتيجيات مــا بعــد النــزاع الســتعادة وظائــف الدولــة، كتوفيــر األمــن 

وتقديــم الخدمــات العامــة.

ــواردة يف هــذه  ــات ال ــدا يف اليمــن. التوصي ــي وســفارة مملكــة هولن ــن االتحــاد األوروب ــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بدعــم م ــة: ت - مالحظ
الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمشــاركين يف منتــدى قيــادات التنميــة، وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات 
االســتراتيجية أو شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو أي أشــخاص أو منظمــات 
أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن املشــاركين. كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف االتحــاد 

األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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عن الباحثين

ــي  ــزي اليمن ــك املرك ــة يف البن ــة العام ــابات املصرفي ــر الحس ــاعد مدي ــو مس ــي ه ــاح العولق وض
وباحــث اقتصــادي يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية. وقــد ســاهم منــذ العــام 2006 يف تطويــر 
السياســات النقديــة وسياســات االقتصــاد الكلــي يف البنــك املركــزي اليمنــي، كمــا شــغل ســابقًا منصــب 

نائــب مديــر البنــك املركــزي إلدارة املوازنــة العامــة للدولــة.

ــف املهــارات االستشــارية يف مجــال  ــر مــن عشــر ســنوات يف مختل ــد ألكث ــرة تمت ــدى العولقــي خب ل
ــة  ــة وأســتاذًا مســاعدًا يف الكلي ــوم اإلداري ــرا للعل اإلدارة والقطــاع الخــاص يف اليمــن، وقــد عمــل مدي

ــة ورؤيتهــا املســتقبلية. ــة يف صنعــاء، وشــارك يف إنشــاء ووضــع خطــة عمــل الكلي األملاني

يحمــل العولقــي ماجســتير إدارة أعمــال يف املاليــة مــن املعهــد الكــوري املتقــدم للعلــوم والتكنولوجيا 
يف العاصمــة الكوريــة الجنوبيــة ســيول، وبكالوريــوس يف املحاســبة مــن جامعــة إب يف اليمــن.

ماجــد املذحجــي هــو شــريك مؤســس واملديــر التنفيــذي الحالي ملركــز صنعاء للدراســات االســتراتيجية 
ــام 2014. منذ ع

ــة وإعالميــة مختلفــة، مــن  نشــرت أبحــاث ومســاهمات املذحجــي حــول اليمــن يف منصــات أكاديمي
بينهــا نشــرة كليــة لنــدن لالقتصــاد، ومبــادرة اإلصــالح العربــي، واملفكــرة القانونيــة، وصحيفــة الجارديان، 

كمــا أنــه معلــق دائــم ىلع الشــؤون اليمنيــة يف وســائل اإلعــالم العربيــة.

ــد  ــن، وق ــي باليم ــوار الوطن ــر الح ــة ملؤتم ــة التحضيري ــوًا يف اللجن ــي عض ــن املذحج ــام 2012، عّي ع
ــة. ــة اإلقصائي ــات اللجن ــًا ىلع سياس ــه احتجاج ــام نفس ــن الع ــق م ــت الح ــتقال يف وق اس

عن المحرر

أنتونــي بيســويل هــو مســاعد محــرر وباحــث يف مركــز صنعــاء. قبــل انضمامــه إلــى املركــز، كان أننونــي 
ــج  ــوث والبرام ــاريع البح ــث أدار مش ــي، حي ــات يف أبوظب ــا للدراس ــز دمل ــن األول يف مرك ــل اليم محل

االستشــارية، فضــاًل عــن تدريــب وتوجيــه املحلليــن املبتدئيــن.

عمــل ســابقًا كمحــرر وباحــث يف IHS يف اليمــن، حيــث أقــام هنــاك بنــي 2010 و2014-2013. أنتونــي 
ــدن، وىلع  ــدج يف لن ــز كولي ــة كينغ ــن كلي ــة م ــات الدولي ــات النزاع ــتير يف دراس ــل ىلع ماجس حاص

بكالوريــوس يف السياســة مــن جامعــة كارديــف.
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قيادات التنمية: 

رئيس هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية السابقد. إسماعيل الجند

أستاذ مساعد يف التاريخ يف جامعة عدند. أسمهان العلس

النائب األول لألمين العام ملؤتمر الحوار الوطنيد. أفراح عبد العزيز الزوبة 

استاذة جامعية وباحثة يف داسات النوع االجتماعي بجامعة صنعاءد. انطالق املتوكل

وزير النقل السابقم. بدر محمد باسلمة

أستاذ يف جامعة صنعاءد. جالل إبراهيم فقيرة

مديرة شركة استشارة اليمن، عضو فريق اإلصالحات االقتصاديةجميلة علي رجاء

خبير تنمية دوليةجيهان نواف عبد الغفار

رجل أعمال، رئيس املجلس األهلي يف عدن، عضو فريق اإلصالح االقتصاديم. خالد عبد الواحد نعمان

وزير النفط واملعادن السابقم. رشيد الكاف

أكاديمية وعميدة سابقة لكلية العلوم اإلدارية بجامعة عدن، دكتوراه يف االقتصاد د. سعاد عثمان يافعي
الزراعي

وزير التجارة والصناعة السابق، عضو سابق يف البرملان، وعضو سابق يف الهيئة الوطنية د. سعد الدين بن طالب
العليا ملكافحة الفساد

خبير تنمية اقتصادية وموارد بشريةعثمان الحدي

رجل اعمالعلي محمد الحبشي

وكيل وزارة املياه والبيئةم. عمار ناصر العولقي

مستشار اقتصاديعمر العاقل

عضو سابق يف لجنة التحضير الفني ملؤتمر الحوار الوطنيماجد املذحجي

مدير تطوير األعمال يف مجموعة هائل سعيد أنعممازن محمود أمان

رجل أعمالمحمد عقيل شهاب

وزير املالية السابق ورئيس هيئة الجمارك السابقد. محمد منصور  زمام

الرئيس السابق لشركة كمران للصناعة واالستثمار ووزير السياحة السابقنبيل الفقيه

وزير الخدمة املدنية السابقنبيل شمسان

أستاذ دكتور يف الشؤون املالية بجامعة صنعاء، سيدة أعمال وعضو مؤتمر الحوار د. نجاة جمعان
الوطني،  ورئيسة قطاع سيدات األعمال يف غرفة التجارة اليمنية
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

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

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

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

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

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

مركز سياسـات وأبحاث مستقل، يعمل 
ىلع تقديـم مقاربـات جديـدة لفهـم 
الواقـع اليمنـي واإلقليـم املحيط عبر 
وضـع رؤى متوازنـة، ودراسـات عميقة 
وتحليـل مـن ِقبل خبـرات محليـة. تم 
تأسـيس مركز صنعاء يف العـام ٢٠١٤، 
ويعمـل ىلع تنفيـذ أبحـاث وتقديـم 
السياسـية  املجـاالت  يف  استشـارات 
واملدنيـة  واالجتماعيـة  واالقتصاديـة 
تقديـم  إلـى  باإلضافـة  والتنمويـة، 
أهـم  حـول  وتحليليـة  فنيـة  نصائـح 
القضايـا املحلية واإلقليميـة والدولية. 

 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس 2017، 
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات 
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة 
ـــرة  ـــر لفت ـــى التحضي ـــرب، وإل ـــرة الح ـــالل فت ـــالد 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:

ـــراء  ـــع خب ـــي تجم ـــة، والت ـــادات التنمي ـــات قي 1( منتدي
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة 
ســـتحدد  والتـــي  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
ــات  ــرح توصيـ ــل وتقتـ ــية للتدخـ ــا الرئيسـ القضايـ

ــا.                                 ــذه القضايـ ــة هـ ملعالجـ

2( الخليـــة البحثيـــة، والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا 
أفضـــل  يف  ســـتبحث  املنتديـــات  وتوصيـــات 
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب 
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــالزم 
ملبـــادرة »إعـــادة التصـــور لالقتصـــاد 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 حمـــالت إعالميـــة تتـــم عبـــر كل 
مـــن اإلعـــالم 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،  وإطـــالع األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائ
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــالت املجتمـــع 
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة 

قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.

oalrawhani@sanaacenter.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد اإللكتروني
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