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أهم التحديات التي تواجهها اليمن
توصيات عملية وطارئة

مقدمة
ــاق،  ــعة النط ــات واس ــن االضطراب ــة م ــنوات مرحل ــت س ــذ س ــن من ــهد اليم يش
ــل دول  ــم بتدخ ــة ث ــراف اليمني ــن األط ــة بي ــرب مزدوج ــدالع ح ــى ان ــت إل أفض
التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية منــذ )26 مــارس 2015( بعــد اســتيالء أنصــار 
اهلل )الحوثيــون( ىلع صنعــاء بالقــوة يف ســبتمبر 2014 ورغــم شراســة العنــف 
ــكل  ــن بش ــال اليمنيي ــا ط ــرز م ــات، إال أن أب ــذه االضطراب ــن ه ــج ع ــار النات والدم
ــل  ــاد والتكام ــكك االقتص ــن، بتف ــية يف اليم ــم املؤسس ــّوض النظ ــو تق ــام ه ع
االجتماعــي وتالشــي الخدمــات األساســية، ممــا أدى إلــى حرمــان اقتصــادي 

ــة. ــة املجاع ــى حاف ــن إل ــن اليمنيي ــع ماليي ــول ودف مه

يف محاولــة لتحديــد التدخــالت العمليــة والواقعيــة التــي يمكــن عبرهــا 
ــراء  ــن خب ــة م ــت مجموع ــن، اجتمع ــة يف اليم ــات الحالي ــم التحدي ــة أه مواجه
ــة  ــة والخاص ــات العام ــن القطاع ــن م ــة اليمنيي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي التنمي
ــة  ــة اليمني ــادات التنمي ــدى قي ــاء األول ملنت ــات اللق ــن فعالي ــة، ضم واألكاديمي
الــذي عقــد يف العاصمــة األردنيــة عمان، بيــن 29 أبريــل  و1 مايــو / 2017. وينعقد 
هــذا املنتــدى كجــزء مــن مبــادرة »إعــادة تصــور االقتصــاد اليمنــي«، والتــي تهدف 
إلــى تحديــد األولويــات االقتصاديــة واإلنســانية واالجتماعيــة والتنمويــة للبــالد 
خــالل وبعــد فتــرة الحــرب. وتســعى توصيــات املنتــدى إلــى اإلســهام يف 
صياغــة التدخــالت التنمويــة واالقتصاديــة للمجتمــع الدولــي والقــوى اإلقليميــة 

ــة داخــل اليمــن. ــع األطــراف املعني ــة وجمي والحكومــة اليمني

يســتعرض هــذا املوجــز األولويــات التــي اعتبرهــا املشــاركون يف منتــدى 
قيــادات التنميــة اليمنيــة أهــم القضايــا التــي يواجَهــا اليمــن اليــوم، كمــا 
ــالث  ــد ث ــم تحدي ــات. وقــد ت ــق بهــذه األولوي ــا يتعل يســتعرض توصياتهــم فيم
أولويــات ملحــة وهــي أزمــة الغــذاء والتحديــات التــي تواجــه القطــاع املصــريف 

ــية. ــات األساس ــار الخدم وانهي

ــة  ــي للكارث ــبب الرئيس ــددوا ىلع أن الس ــاركين ش ــى أن املش ــارة إل ــدر اإلش تج
اإلنســانية التــي يعانــي منهــا الشــعب اليمنــي هــو اســتمرار الحــرب، وأنــه مــن 
دون التوصــل بشــكل عاجــل إلــى اتفــاق ســالم شــامل ومســتدام يضمــن توقــف 
ــواردة  ــات ال ــن تكــون للتوصي ــرة الحــرب والصراعــات املســلحة يف اليمــن فل دائ

أدنــاه ســوى أثــر محــدود للغايــة.

* تــم إعــداد هــذا امللخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، بالتنســيق مــع رشكاء املــروع 

.)CARPO( ــة بالراكــة مــع الــرق ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقي

كجــزء مــن مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن، انعقد 
منتــدى قيــادات التنميــة اليمنيــة يف عمــان/ األردن 
ــة  ــك ملناقش ــو 2017، وذل ــل - 1 ماي ــن 29 أبري ــا بي م
أهــم  وتحديــد  والضروريــة،  العمليــة  التدخــالت 
التحديــات التــي تواجــه اليمــن يف الظــروف الحاليــة، 
ولقــد خلــص املنتــدى إلــى تصنيــف ثــالث تحديــات 
متداخلــة هــي: أزمــة الغــذاء، التحديــات  التــي تواجــه 

ــار الخدمــات األساســية.  القطــاع املصــريف، وانهي
فيمــا يتعلــق باألزمــة الغذائيــة، كانــت أهــم توصيــات 
أن  الدولــي  املجتمــع  ىلع  أن  التنميــة  قيــادات 
يفــي بالتعهــدات التــي قطعهــا خــالل مؤتمــرات 
املانحيــن الســابقة، وان تكــون املســاعدات ىلع 
شــكل تحويــالت نقديــة كلمــا أمكــن ذلــك، كمــا يجــب 
ىلع كل أطــراف الصــراع إزالــة املعوقــات اللوجســتية 
ــع الغــذاء  واملاليــة التــي تؤثــر ىلع االســتيراد وتوزي
ــي  ــا ينبغ ــتفيدين، كم ــى املس ــا إل ــدواء، وإيصاله وال
ىلع جميــع األطــراف أن  تعمــل بجــد وبشــكل ســريع 
ىلع رفــع كفــاءة املوانــئ البحريــة والبريــة، كـــ ميناء 

ــدة وعــدن. الحدي
ــت   ــريف أوص ــاع املص ــات القط ــص تحدي ــا يخ وفيم
ــادات التنميــة أن ىلع جميــع األطــراف أن تعمــل  قي
ىلع إعــادة تشــغيل البنــك املركــزي كوحــدة واحــدة، 
كمــا يجــب أن يتــم إيــداع كافة مــوارد وإيــرادات الدولة 
يف البنــك املركــزي وفروعــه، عــالوة ىلع ذلــك يجب 
ــم  ــة لدع ــح الدولي ــات واملن ــع املعون ــه جمي توجي
ــهيل  ــة وتس ــالت األجنبي ــن العم ــد م ــي البل احتياط

اســتيراد املــواد الغذائيــة واألدويــة.
امــا فيمــا يتعلــق بتوفيــر الخدمــات االساســية، فقــد 
تضمنــت توصيــات قيــادات التنميــة، أنــه يجــب تعزيــز 
لتقديــم  قدراتهــا  وبنــاء  املحليــة  الســلطات  دور 
الخدمــات األساســية، وتشــجيع مســاهمة املغتربيــن 
يف دعــم القطاعــات الرئيســية وكــذا تشــجيع عمــل 
املنظمــات الدوليــة واملحليــة يف مجــال تقديــم 

ــية.  ــات األساس الخدم
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أزمة الغذاء
خلفية

 يســتورد اليمــن  مــا يقــارب 90 % مــن مــواده الغذائيــة األساســية. وقــد أدى النــزاع الدائــر إلــى انخفــاض وتقلص 
شــديد يف الــواردات التجاريــة واملســاعدات اإلنســانية التــي يتلقاهــا، بينمــا أدى العنــف األهلي ونقــص الوقود 
إلــى صعوبــات يف توزيــع األغذيــة داخــل البــالد. كل ذلــك أدى إلــى شــح يف توفــر األغذيــة وإلــى ارتفــاع كبيــر 
ــام  ــض القــدرة الشــرائية للفــرد، بســبب التوقــف شــبه الت ــزاع بتقوي ــل الن ــا تكّف ــف توفيرهــا، بينم يف تكالي

للنشــاط االقتصــادي االعتيــادي، ومــا ترتــب ىلع ذلــك مــن ارتفــاع مســتوى البطالــة وفقــدان الدخــل.

تــّوج ذلــك بإعــالن منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو( يف فبرايــر 2017 أن اليمــن يعانــي مــن 
ــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية  ــب األم ــر مكت ــا ذك ــم”1؛ كم ــة يف العال ــة طــوارئ غذائي “أخطــر حال
)األوتشــا( يف مايــو  2017 أن 17 مليــون شــخص يف اليمــن بحاجــة إلــى معونــات غذائيــة، وأن بينهــم 7 مالييــن 
ــل  ــل ملراح ــف املتكام ــر التصني ــة ىلع مؤش ــة الرابع ــف املرحل ــو تصني ــة”2 – وه ــوارئ غذائي ــة ط يف “حال
ــي  ــميًا. ويعان ــانية رس ــة اإلنس ــة والكارث ــالن املجاع ــل إع ــرة قب ــة األخي ــي-  أي املرحل ــن الغذائ ــدام األم انع
نحــو 2.2 مليــون طفــل مــن ســوء تغذيــة حــاد، حيــث يمــوت طفــل يمنــي دون الخامســة مــن العمــر كل 10 
دقائــق ألســباب يمكــن الوقايــة منهــا عــادًة. كمــا تعانــي كل املحافظــات الواقعــة ىلع طــول الســاحل اليمنــي 

الغربــي والجنوبــي مــن حالــة طــوارئ غذائيــة.

وىلع الرغــم مــن املؤتمــر الرفيــع املســتوى الــذي عقــد يف جنيــف يف أبريــل املاضــي لجمــع التبرعــات مــن 
أجــل اليمــن، والــذي أعلنــت فيــه مختلــف البلــدان واملنظمــات تعهــدات بلغــت 1.1 مليــار دوالر – إال أن املبالــغ 
التــي تــم دفعهــا مــن  الجهــات املانحــة حتــى 9 مايــو 2017 لــم تغــط غيــر  %18.3 مــن أصــل 2.1 مليــار دوالر هــو 

إجمالــي  مــا دعــا إليــه نــداء األمــم املتحــدة اإلنســاني مــن أجــل اليمــن يف 2017.

يف ضوء كل هذه الظروف، أوصى املشاركون يف منتدى قيادات التنمية بما يلي:

ــدان واملنظمــات التــي قدمــت تعهداتهــا يف املؤتمــر الرفيــع املســتوى يف  أبريــل أن تفــي . 1 ىلع البل
بدفــع هــذه التعهــدات ىلع وجــه الســرعة.

بالرغــم مــن أهميــة املســاعدات اإلنســانية العاجلــة وتوزيــع األغذيــة واألدويــة للفئــات األشــد حاجــة، إال . 2
أنــه ال بــد أن تترافــق االســتجابة اإلنســانية الدوليــة مــع تدخــالت تنمويــة تدعــم االقتصــاد وســبل العيــش 

وتســعى لخلــق فــرص عمــل جديــدة ودعــم ريــادة األعمــال.

ــي . 3 ــدوق االجتماع ــل الصن ــة، مث ــزال فاعل ــا ت ــي م ــة الت ــات الوطني ــي للمؤسس ــع الدول ــم املجتم ــرورة دع  ض
ــي  ــدوق الضمــان االجتماعــي، باإلضافــة ملنظمــات املجتمــع املدن ــة ومشــروع األشــغال العامــة وصن للتنمي
ــراف  ــن األط ــتقطاب م ــن االس ــا م ــات وحمايته ــذه املؤسس ــييس ه ــدم تس ــرص ىلع ع ــع الح ــة، م الفاعل

ــة. املختلف

عنــد تقديــم املســاعدات اإلنســانية، يجــب إعطــاء األولويــة للتحويــالت النقديــة متــى كان ذلــك ممكنــًا . 4
ــار. ويف  ــدم االنهي ــود وع ــة ىلع الصم ــوق املحلي ــدرة الس ــز ق ــة، لتعزي ــواد العيني ــع امل ــن توزي ــدال ع ب
هــذا اإلطــار يذكــر املشــاركين الجهــات املانحــة واملنظمــات الدوليــة العاملــة بتوصيــات اللجنــة رفيعــة 

1( منظمــة الفــاو )فربايــر 2017(: اليمــن: تقريــر حالــة، متوفــر عــى الرابــط:  http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/470413/ )تــم 

الوصــول للملــف تاريــخ 21 مايــو 2017(.

http://reliefweb.int/  :2( منظمــة االوتشــا )مايــو 2017(: اليمــن: موجــز املعلومــات اإلنســانية - انعــدام األمــن الغــذايئ والتحــركات الســكانية، متوفــر عــى الرابــط

sites/reliefweb.int/files/resources/20170502_yemen_hum._snapshot_final_en.pdf  )تــم الوصــول للملــف تاريــخ 21 مايــو 2017(. 
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املســتوى حــول التحويــالت النقديــة اإلنســانية.3 ويف حالــة الحاجــة إلــى تقديــم املــواد العينيــة، يجــب 
ــم  ــن لدع ــن املحليي ــن املوردي ــواد م ــذه امل ــراء ه ــة لش ــاء األولوي ــانية بإعط ــات اإلنس ــوم املنظم أن تق
اســتدامة القطــاع الخــاص اليمنــي والحفــاظ ىلع فــرص العمــل يف هــذا القطــاع وحمايتــه مــن االنهيــار.

ضــرورة توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة يف توزيــع املعونــات النقديــة، بمــا يســاهم يف خفــض التكاليــف . 5
ــذه  ــمل ه ــن أن تش ــخاص. يمك ــس األش ــات لنف ــرف املعون ــة ص ــب ازدواجي ــاد و/أو تجن ــرة الفس ومحاص

التكنولوجيــات النقــود اإللكترونيــة وتقنيــات البصمــة.

التركيــز ىلع النســاء وتمكينهــن عنــد تقديــم التحويــالت النقديــة، حيــث يــرى املشــاركون أن اليمنيــات . 6
أشــد حرصــًا مــن الرجــال يف إنفــاق التحويــالت وترتيــب أولويــات أســرهن.

بنــاء منصــات وآليــات للتنســيق والتشــاور وتبــادل الخبــرات بيــن القطــاع الخــاص اليمنــي والجهــات املانحة . 7
واملنظمــات العاملــة يف املجــال اإلغاثــي، حيــث تغيــب مثــل هــذه اآلليــات حاليــا فيمــا مــن شــأن التعــاون 

والتنســيق أن يفيــد الجهــود اإلنســانية يف اليمــن بشــكل كبير.

تعزيــز قــدرات منظمــات املجتمــع املدنــي يف مجــاالت الشــفافية والرقابــة والرصــد للتأكــد مــن وصــول . 8
املســاعدات اإلنســانية إلــى مســتحقيها ىلع نحــو فعــال وعملــي.

العمــل ىلع البحــث عــن آليــات ابتكاريــة يمكــن للجهــات املانحــة مــن خاللهــا أن تســاعد ىلع خفــض . 9
ــدوره ىلع تخفيــض ســعرها يف  التكاليــف التــي يتحملهــا مســتوردي الســلع األساســية، ممــا يســاعد ب

الســوق، وتحقيقــا لهــذه الغايــة يــرى قــادة التنميــة:

- دعــم املقتــرح الــذي أعلنتــه  مجموعــة البنــك الدولــي يف أبريــل 2017 ملســاعدة املســتوردين يف 
تأميــن العملــة األجنبيــة مــن أجــل اســتيراد األغذيــة إلــى اليمــن.

ــف التأميــن ىلع الشــحن لليمــن الناجمــة عــن ارتفــاع مخاطــر  ــة ارتفــاع تكالي ــة لتغطي - إنشــاء آلي
ــة. الدول

ــاكل . 10 ــة املش ــن، ومعالج ــات يف املينائي ــاءة العملي ــادة كف ــدن لزي ــدة وع ــي الحدي ــين إدارة مينائ تحس
التــي يواجههــا املســتوردون يف كل مــن امليناءيــن، مثــل احتــكار خدمــات النقــل والشــحن مــن مينــاء 
عــدن، وحاجــة مينــاء الحديــدة إلــى رافعــات جديــدة لتعويــض تلــك املتضــررة بمــا ســيزيد مــن القــدرة 

ــاء. ــتيعابية للمين االس

ضمــان حريــة التنقــل بيــن املــدن الكبــرى عبــر الضغــط ىلع مختلــف األطــراف املتحاربــة لتأميــن الطــرق . 11
الرئيســية ومراقبــة نقــاط التفتيــش، مــا سيســهل بــدوره الحركــة التجاريــة.

 

التحديات التي تواجه القطاع المصرفي
خلفية

أدى مزيــج االضطــراب األمنــي   والسياســي يف اليمــن منــذ أوائــل عــام 2000، وتســلل اإلرهــاب وانتشــار تهريــب 
ــي  ــدًا »عال ــف  اليمــن بل ــى تصني ــالد، فضــاًل عــن ضعــف أنظمــة الحوكمــة والقضــاء، ادى إل األســلحة يف الب
ــل 2010 شــرعت البنــوك األمريكيــة بإغــالق حســابات البنــوك  ــي العاملــي. ويف أوائ املخاطــر« للنظــام املال
اليمنيــة يف الواليــات املتحــدة، األمــر الــذي زاد مــن أعبــاء البنــوك األجنبيــة التــي ظلــت تتعامــل مــع البنــوك 
اليمنيــة. ومــع بدايــة الحــرب الحاليــة وصــدور قــرار مجلــس األمــن الخــاص بوضــع اليمــن تحــت الفصــل الســابع، 

ــا  ــة العلي ــر اللجن ــانية. تقري ــاعدات اإلنس ــكل املس ــر ش ــة أن تغ ــالت النقدي ــن للتحوي ــف ميك ــة: كي ــورة مختلف ــد بص ــع النق ــل م 3( او دي اي ) 2015(: التعام

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publica-  رفيعــة املســتوى حــول التحويــالت النقديــة اإلنســانية، لنــدن، متوفــرة عــى الرابــط التــايل:

ــو 2017(  ــخ 21 ماي ــف تاري ــول للمل ــم الوص tions-opinion-files/9828.pdf )ت
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توقفــت البنــوك األوروبيــة واألمريكيــة الكبــرى عــن التعامــل مــع املصــارف اليمنيــة نهائيــًا، مــا زاد مــن تكاليــف 
التحويــالت املاليــة مــن وإلــى اليمــن.

كمــا أن عــدم الســماح  للبنــوك اليمنيــة بشــحن فوائضهــا النقديــة مــن العملــة األجنبيــة لتغذيــة حســاباتها 
ــارج.  ــلة يف الخ ــا املراس ــدى بنوكه ــة ل ــارف اليمني ــابات املص ــر يف حس ــاض كبي ــى انخف ــة أدى إل الخارجي
وهكــذا أصبحــت البنــوك اليمنيــة عاجــزة عــن تلبيــة احتياجــات املســتوردين اليمنييــن، مــا دفــع بهــم إلــى 
ــى  ــة إل ــارج، وأدى بالنتيج ــن يف الخ ــم للمصدري ــع التزاماته ــاعدتهم يف دف ــة ملس ــة املحلي ــركات الصراف ش
ســحب الســيولة مــن القطــاع املصــريف اليمنــي. كمــا أن عجــز البنــوك اليمنيــة عــن الوفــاء بطلبــات العمــالء 
بســحب أموالهــم نقــدًا، نتــج عنــه خــروج املزيــد مــن النقــد خــارج النظــام املصــريف، يضــاف إلــى ذلــك عجــز 
البنــك املركــزي عــن تســييل اســتثمارات البنــوك يف أذون الخزانــة أو حســاباتها الجاريــة لديــه. ســاهمت هــذه 
العوامــل املتعــددة واملتداخلــة واملغذيــة لبعضهــا يف أزمــة الســيولة الشــديدة يف القطــاع املصــريف منــذ 

منتصــف 2016.

أمــا التحــدي الرئيســي اآلخــر الــذي يواجــه القطــاع املصــريف يف اليمــن فهــو تدهــور قــدرة البنــك املركــزي 
اليمنــي ىلع إدارة االقتصــاد. فقــد فقــدت الحكومــة اليمنيــة نتيجــة للنــزاع املســلح الغالبيــة العظمــى مــن 
إيراداتهــا –مثــل إيــرادات صــادرات النفــط التــي كانــت أهــم مصــدر حكومــي للعملــة األجنبيــة– مــا أدى إلــى 
ــزي  ــك املرك ــي للبن ــز الرئيس ــل املرك ــد نق ــرب. وبع ــن الح ــن م ــالل عامي ــي خ ــي األجنب ــتنزاف االحتياط اس
اليمنــي مــن صنعــاء إلــى عــدن يف ســبتمبر 2016، فقــد البنــك املركــزي اليمنــي أيضــًا قدرتــه ىلع القيــام 

بمعظــم وظائفــه الرئيســية.

يف ضــوء هــذه الظــروف، توصــل املشــاركون يف منتــدى قيــادات التنميــة إلــى التوصيــات التاليــة 
املتعلقــة بالقطــاع املصرفــى: 

ــا . 1 ــت، فهم ــرع وق ــاز يف أس ــط والغ ــة للنف ــة والتصديري ــدرة اإلنتاجي ــاء الق ــادة بن ــز ىلع إع ــب التركي  يج
الرافــدان األساســيان للموازنــة، مــع ضــرورة توجيــه جميــع إيــرادات الدولــة والقطــاع العــام مــن كافــة أرجــاء 
اليمــن ) الضرائــب، الجمــارك، إيــرادات شــركات القطــاع العــام، مبيعــات النفــط والغــاز .......الــخ ( إلــى البنــك 

املركــزي وفروعــه يف جميــع املحافظــات لدعــم املوازنــة العامــة للدولــة.

 إعــادة عمــل البنــك املركــزي كوحــدة واحــدة، ويتــم ذلــك مــن  خــالل االعتــراف بنقــل قيــادة البنــك إلــى . 2
عــدن، وممارســة مهــام إدارة حســابات الحكومــة وإدارة االحتياطــي الخارجــي وإصــدار النقــد وإدارة الســيولة 
مــن املركــز الرئيســي يف عــدن، واإلبقــاء ىلع ممارســة وظائــف البنــك األخــرى مــن صنعــاء بإشــراف قيــادة 
البنــك املركــزي، حيــث يتواجــد يف صنعــاء الــكادر البشــري الــذي تــم االســتثمار يف بنــاء قدراتــه لفتــرة 
طويلــة، فعمليــة بنــاء قــدرات بنــك مركــزي جديــد تحتــاج إلــى ســنوات. وعليــه يوصــي قيــادات التنميــة 

بالتالــي:

ــن  ــدن، ويمك ــاء وع ــك يف صنع ــي البن ــن وحدت ــة بي ــاء الثق ــادة بن ــة إلع ــوات عاجل ــاذ خط -  اتخ
ــة  ــة يتمتعــون بثقــة األطــراف املحلي ــادات اقتصادي ــراء وقي ــام خب أن تشــمل هــذه الخطــوات قي
املختلفــة بمســاندة عمــل البنــك املركــزي وتقريــب وجهــات النظــر وتقديــم املقترحــات الســتعادة 
وتثبيــت موقــع البنــك يف إدارة االقتصــاد اليمنــي، مــع التأكيــد ىلع أهميــة ممارســة قيــادة البنــك 
ــوك  ــع البن ــل التواصــل م ــم وتفعي ــة بشــكل دائ ــة اليمني ــزي ألعمالهــا مــن داخــل الجمهوري املرك

ــة. ــة القطاعــات االقتصادي وبقي

- السماح لإلدارة الفنية بممارسة مهامها بعيدا عن التدخالت يف أعمالها.

- حــث املانحيــن وباألخــص دول مجلــس التعــاون الخليجــي ىلع دعــم االحتياطــي الخارجــي للبنــك 
ــك املركــزي، وكــذا  ــة األجنبيــة يف حســابات البن ــة بالعمل ــغ مالي ــداع مبال املركــزي مــن خــالل إي
تقديــم دعــم مباشــر لتمويــل عجــز املوازنــة العامــة للدولــة لتجنــب تمويــل املوازنــة مــن مصــادر 

تضخميــة قــد تزيــد مــن تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف البلــد.



5 إعادة تصور االقتصاد اليمني | مايو 2017

- إعادة تفعيل العمل بشكل عاجل باملقاصة والتعامل بالشيكات.

- السماح - من قبل دول التحالف - للبنوك اليمنية بترحيل فائض النقد من العملة األجنبية.

- اتخــاذ خطــوات فعليــة ملســاعدة البنــك املركــزي والبنــوك لنقــل الســيولة النقديــة بيــن فروعهــا 
إمــا باســتخدام الطائــرة أو بــرا.

تتلقــى املنظمــات الدوليــة العاملــة حاليــا يف اليمــن حــواالت  ماليــة بالعمــالت األجنبيــة، ولكنهــا تحتــاج . 3
ــعر  ــي بس ــال اليمن ــم بالري ــوك بتزويده ــوم البن ــة. وتق ــا املحلي ــي لعملياته ــال اليمن ــا بالري ــى صرفه إل
الصــرف الرســمي  او ســعر آخــر يتفــق عليــه بيــن املنظمــات الدوليــة وكل بنــك ىلع حــدة وهــو مــا يــؤدي 
الســتخدام حــواالت تلــك املنظمــات يف املضاربــة بالعمــالت ، كمــا أن ســعر الصــرف الرســمي  يقــل حاليــا 
ــون إال ىلع 55  ــن ال يحصل ــتفيدين النهائيي ــي أن املس ــذا يعن ــوداء. وه ــوق الس ــعر الس ب  ٪45 ىلع س
يف املائــة مــن أمــوال املعونــة بينمــا تســتفيد بعــض املصــارف مــن الفــرق. ومــن ناحيــة أخــرى، يواجــه 
مســتوردي األغذيــة تحديــات بالغــة يف تأميــن العملــة األجنبيــة لتمويــل وارداتهــم مــن الغــذاء والــدواء. 

لذلــك، يوصــي قيــادات التنميــة بـــ:

- إنشــاء ســعر صــرف مــوازي يتفــق عليــه كل مــن البنــك املركــزي واملنظمــات الدوليــة العاملــة يف 
البــالد ويكــون أقــل مــن ســعر الســوق الســوداء وأىلع مــن ســعر الصــرف الرســمي.

ــة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة  ــالت املنظمــات الدولي ــداع تحوي ــدوق خــاص إلي - إنشــاء صن
بالعمــالت األجنبيــة، واســتخدامها يف تزويــد مســتوردي املــواد الغذائيــة واألدويــة بالعملــة 
األجنبيــة بســعر الصــرف املــوازي املتفــق عليــه بيــن البنــك املركــزي واملنظمــات الدوليــة العاملــة 
يف اليمــن، ويمكــن أن يتــم إدارة هــذا الصنــدوق مــن قبــل مؤسســة دوليــة بالتنســيق مــع البنــك 

ــل اســتيراد املــواد األساســية.  املركــزي لضمــان اســتخدام أمــوال الصنــدوق يف تموي

ضــرورة إعــادة تفعيــل دور وحــدة جمــع املعلومــات املاليــة يف البنــك املركــزي، وتشــكيل فريــق فنــي . 4
 ،Financial Action Task Force )FATF( لحضــور اجتماعــات فريــق العمــل املعنــي بالعمليــات املاليــة
وهــذا قــد يســاعد ىلع تحســين تصنيــف اليمــن وإزالــة بعــض العقبــات التــي تواجههــا املصــارف اليمنيــة 

عنــد التعامــل مــع النظــام املالــي العاملــي.

اإلفــراج عــن جــزء مــن املبالــغ الخاصــة بالبنــوك التجاريــة لــدى البنــك املركــزي، ممــا يســاعدها ىلع دفــع . 5
فوائــد الودائــع نقــدا للمودعيــن لديهــا لبــدء إعــادة الثقــة بالقطــاع املصــريف.

انهيار الخدمات األساسية
خلفية

يعانــي قطــاع الخدمــات يف اليمــن مــن مشــاكل هيكليــة متعــددة، فقد تركــزت الخدمــات أساســًا يف املناطق 
ــاك منطقــة ريفيــة يف اليمــن مرتبطــة  ــم يكــن هن ــل الحــرب ل ــال حتــى قب ــى ســبيل املث ــة – فعل الحضري
بشــبكة الكهربــاء الوطنيــة إال بشــكل نــادر. لكــن منــذ بدايــة األزمــة الحاليــة، أدى عامــالن رئيســيان إلــى تــآكل 

شــبه تــام ملعظــم الخدمــات العامــة:

أواًل: الخســارة الشــديدة يف اإليــرادات العامــة، حيــث توقفــت صــادرات النفــط كليــًا أثنــاء الحــرب – وكانــت تمثل 
ثلثــي اإليــرادات الحكوميــة – وانخفضــت إيــرادات الضرائــب والرســوم الجمركيــة يف ظــل االنهيــار االقتصــادي 
العــام، واســتجابة لذلــك خفضــت الحكومــة جميــع أشــكال اإلنفــاق غيــر األساســي يف عــام 2015، فركــزت ىلع 

توفيــر رواتــب القطــاع العــام فقــط.
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ــول  ــة الشــديدة. فبحل ــا: توقــف رواتــب القطــاع العــام يف ســبتمبر 2016، بســبب أزمــة الســيولة النقدي ثاني
مايــو 2017 أصبــح غالبيــة موظفــي الدولــة اليمنيــة –البالــغ عددهــم 1.2 مليــون موظــف– بــال رواتــب ألكثــر مــن 
ســبعة أشــهر. أدى ذلــك بالنتيجــة إلــى تــآكل الخدمــات العامــة بشــكل كلــي. ىلع ســبيل املثــال، هنــاك تفشٍّ 
ســريع ملــرض الكوليــرا يف عــدد مــن املــدن اليمنيــة، بســبب تكــدس النفايــات يف الشــوارع بعــد انهيــار نظــم 
إدارة النفايــات والصــرف الصحــي؛ بينمــا خرجــت حوالــي نصــف مرافــق الرعايــة الصحيــة العامــة يف اليمــن عــن 
الخدمــة، وأدى النقــص الهائــل يف املوظفيــن واألدويــة إلــى جعــل املرافــق الصحيــة املتبقيــة تعمــل بشــكل 
جزئــي فقــط. كمــا ذكــرت األمــم املتحــدة أن نحــو 4.5 مليــون طفــل قــد ال يكمــل ســنته الدراســية الحاليــة 

بســبب تعطــل التعليــم العــام.

ويف ضــوء هــذه الظــروف وفيمــا يتعلــق بانهيــار الخدمــات، توصــل املشــاركون يف منتــدى قيــادات 
التنميــة إلــى التوصيــات التاليــة:

تشــجيع وتســهيل عمــل املنظمــات املحليــة والدوليــة، باإلضافــة إلــى املبــادرات األهليــة، التــي تســعى . 1
لتوفيــر الخدمــات األساســية للمواطنيــن األشــد فقــرًا وذوي الدخــل املحــدود.

إيجاد آليات لتشجيع مساهمة املغتربين يف دعم القطاعات الرئيسية – كالرعاية الصحية والتعليم.. 2

نقــل الصالحيــات مــن الســلطات املركزيــة إلــى املحليــات يف كل مــا يخــص توفيــر الخدمــات األساســية، . 3
وتركيــز جهــود الدعــم الدولــي ىلع الســلطات املحليــة، فهــي الهيئــات األقــرب للمســتفيدين.

دعــم الخدمــات العامــة يف املحافظــات املســتقرة وتكويــن نمــوذج لتوفيــر التعليــم الجيــد والخدمــات . 4
األساســية يمكــن للمحافظــات األخــرى أن تتطلــع إليــه ويحفزهــا ىلع الســالم.

توفيــر حلــول طارئــة ملعالجــة املشــاكل املزمنــة للكهربــاء، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار املشــاكل الكبيــرة . 5
ــك، ينبغــي أن  ــى ذل يف املناطــق التــي ترتفــع فيهــا درجــة الحــرارة خــالل أشــهر الصيــف. باإلضافــة إل
تتوقــف الحكومــة عــن توليــد الكهربــاء بوقــود الديــزل عالــي التكلفــة، وأن تستكشــف بدائــل أرخــص وأكثــر 

اســتدامة.

ــة الشمســية( يف الزراعــة واملــدارس . 6 ــة )الطاق ــة البديل ــز اســتخدام الطاق ــل وتجهي ــات لتموي ــر آلي توفي
ــي. ــتخدام املنزل واالس

ــيما . 7 ــالد، وال س ــتوى الب ــة ىلع مس ــة ممكن ــر تغطي ــن أكب ــد م ــة للتأك ــالت القادم ــة ىلع التموي الرقاب
ــا. ــون أو يتجنبونه ــا املانح ــا يتجاهله ــا م ــي غالب ــررًا والت ــر تض ــق األكث املناط

دعم تجديد شبكات الطرق الداخلية املهترئة  يف اليمن. ىلع وجه التحديد:. 8

ــرق  ــبكة الط ــة ش ــة وصيان ــارئ لحماي ــم الط ــم الدع ــرق وتقدي ــة الط ــدوق صيان ــاظ ىلع صن - الحف
ــة. املحوري

- إعادة فتح جميع املطارات، وخاصة مطارات صنعاء والحديدة واملكال.

- رفــع كفــاءة املوانــئ البحريــة - مثــل موانــئ عــدن والحديــدة واملــكال واملخــا – وكذلــك املنافــذ 
البريــة وباألخــص منفــذ الوديعــة الحيــوي.

* مالحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة مبســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األورويب وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن. التوصيــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة تعكــس حــراً 

اآلراء الشــخصية للمشــاركني يف منتــدى قيــادات التنميــة، وهــي ال متثــل بالــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســراتيجية أو رشكــة ديــب روت لالستشــارات أو 

مركــز البحــوث التطبيقيــة بالراكــة مــع الــرق )CARPO( أو أي أشــخاص أو منظــات أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن املشــاركني. كــا ال ميكــن اعتبــار محتويــات هــذه 

الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معــربة عــن مواقــف االتحــاد األورويب أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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المشاركون في منتدى قيادات التنمية اليمنية

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

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

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

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. 
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

د. إسماعيل الجند
د. أفراح عبد العزيز الزوبة

د.  انطالق محمد عبدامللك املتوكل
م. بدرمحمد  باسلمة

د. جالل إبراهيم فقيرة
جيهان نواف عبد الغفار

م. خالد عبد الواحد نعمان

م. رشيد الكاف
د. سعاد عثمان يافعي
د. سعد الدين بن طالب

سعد صبرة
عثمان الحدي

علي محمد الحبشي
م. عمار ناصر العولقي

غسان الكبسي
د. كلثوم ناصر النواصري

مازن محمود أمان
د.  محمد أحمد الحاوري

د. محمد منصور زمام
محمد عقيل شهاب

د.  نجاة محمد جمعان

انطلـــق يف  لعاميـــن  الـــذي يســـتمر  هـــذا املشـــروع 
ـــات  ـــد األولوي ـــى تحدي ـــدف إل ـــادرة ته ـــو مب ـــارس ٢٠١7، وه م
ــالد  ــة للبـ ــة والتنمويـ ــانية واالجتماعيـ ــة واإلنسـ االقتصاديـ
خـــالل فتـــرة الحـــرب، وإلـــى التحضيـــر لفتـــرة مـــا بعـــد انتهـــاء 
ـــاء توافـــق يف اآلراء حـــول  ـــى بن الحـــرب. يهـــدف املشـــروع إل
ــوات  ــراك األصـ ــر إشـ ــة عبـ ــية املحوريـ ــاالت السياسـ املجـ
ـــام،  ـــاب الع ـــا يف الخط ـــز حضوره ـــة وتعزي ـــة املّطلع اليمني
ــة  ــط التنميـ ــي يف خطـ ــر اإليجابـ ــى التأثيـ ــة إلـ باإلضافـ

ــة. ــة والدوليـ ــة واإلقليميـ املحليـ

يتألف املشروع من أربعة مكونات: 

)١( منتديـــات قيـــادات التنميـــة، والتـــي تجمـــع خبـــراء 
ـــة  ـــة االجتماعي ـــاالت التنمي ـــن يف مج ـــن اليم ـــن م وعاملي
الرئيســـية  القضايـــا  واالقتصاديـــة، والتـــي ســـتحدد 
ــا.  ــذه القضايـ ــة هـ ــات ملعالجـ ــرح توصيـ ــل وتقتـ للتدخـ

)٢( الخليـــة البحثيـــة، والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا 
ـــات  ـــل املمارس ـــتبحث يف أفض ـــات س ـــات املنتدي وتوصي
ـــق رأس  ـــة لخل ـــن التجـــارب الدولي ـــدروس املســـتفادة م وال
املـــال املعـــريف الـــالزم ملبـــادرة »إعـــادة التفكيـــر يف 

االقتصـــاد اليمنـــي«. 

ـــل  ـــة ورش عم ـــام إقام )3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل الع
تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة ىلع املســـتوى املحلـــي، 
بمـــا يف ذلـــك القطـــاع الخـــاص والشـــباب ومنظمـــات 
املجتمـــع املدنـــي، باإلضافـــة إلـــى حمـــالت إعالميـــة 
ــي،  ــدي واالجتماعـ ــالم التقليـ ــن اإلعـ ــر كل مـ ــم عبـ تتـ

وذلـــك بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي األوســـع. 

)٤( وأخيـــرًا ســـيتم إشـــراك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة وإطـــالع 
األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائـــج املشـــروع، بهـــدف 
ـــي يف مجـــال  ـــع الدول ـــه تدخـــالت املجتم ـــز وتوجي تحفي
السياســـات لتحقيـــق فائـــدة قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.
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