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خلفية
أفــاد مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
ــام ٢٠١٨ أن ٢٢.٢  ــن لع ــانية لليم ــات اإلنس ــر االحتياج يف تقري
مليــون شــخص – أي ٨٠ يف املائــة مــن الســكان –بحاجــة إلــى 
املســاعدة اإلنســانية أو الحمايــة يف نهايــة عــام ٢٠١٧، منهــم 
١١.٣ مليــون يف حاجــة ماســة. وأن هنــاك ١٧.٨ مليــون شــخص 
يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، منهــم ٨.٤ مليــون 

شــخص “معرضــون لخطــر املجاعــة”.

املاضــي  العــام  يف  اإلنســانية  االســتجابة  شــملت  وقــد 
ثمــان وكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة و٣٦ منظمــة دوليــة 
ــت  ــة. وكان ــر حكومي ــة غي ــة و١٤٧ منظمــة محلي ــر حكومي غي
ــات التــي تواجــه هــذه الجهــات الفاعلــة يف املجــال  التحدي
ــاع  ــة واتس ــر لألزم ــم الكبي ــا الحج ــة، وأهمه ــاني عميق اإلنس
ــهد  ــث يش ــتمرار، حي ــا باس ــرة به ــكانية املتأث ــريحة الس الش
اليمــن حاليــا أكبــر حالــة طــوارئ إنســانية يف العالــم، ويشــكل 
حجمهــا ونطاقهــا تحديــا هائــًا لقــدرة الجهــات الفاعلــة 
ــن، ىلع  ــع املحتاجي ــات لجمي اإلنســانية ىلع إيصــال املعون
الــذي تتواجــد  الجغــرايف  والنطــاق  االحتياجــات  مســتوى 
ضمنــه املنظمــات العاملــة يف االســتجابة اإلنســانية وقدرتها 

ىلع توســيع تغطيتهــا.

ــال  ــة يف املج ــات الفاعل ــه الجه ــك، تواج ــى ذل ــة إل باإلضاف
اإلنســاني قيــودا شــديدة تعقــد العمــل يف الظــروف الحاليــة 
اعتبــر  وقــد  املحتاجيــن.  إلــى  الوصــول  وتعيــق  لليمــن 
ــم  ــي تواجهه ــارزة الت ــات الب ــانيون أن التحدي ــون اإلنس الفاعل

ــي:  ــل باآلت تتمث

أهمية رفع فاعلية االستجابة 
اإلنسانية في اليمن

ــن  ــاركة م ــاركا ومش ــن ٢٠ مش ــر م ــاع أكث ــم اجتم ت
ــن  ــة يف اليم ــة واالقتصادي ــادات التنموي ــرز القي أب
ملناقشــة أهــم التحديــات التــي تواجــه البــاد يف 
منتــدى قيــادات التنميــة الثانــي الــذي عقــد مؤخــرًا 
ضمــن مبــادرة “إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن”. كانــت 
الحاجــة إلــى زيــادة تغطيــة وكفــاءة التدخــات 
ــة  ــانية الدولي ــات اإلنس ــا املنظم ــوم به ــي تق الت
ووكاالت األمــم املتحــدة للتصــدي لألزمــة اإلنســانية 
يف اليمــن مــن أبــرز املواضيــع املطروحــة يف 

ــدى.  املنت
حــول هــذه القضيــة اختــار رواد املنتــدى خــال 
التاليــة كمحــاور  الرئيســية  القضايــا  املناقشــات 

يجــب العمــل عليهــا:
ــانية  ــة اإلنس ــات الفاعل ــام الجه ــى قي ــة إل - الحاج
الدوليــة بزيــادة التنســيق مــع الســلطات املحليــة 
املدنــي  املجتمــع  يف  الفاعلــة  والجهــات 

ــي. ــاص اليمن ــاع الخ والقط
- أهميــة دور الامركزيــة يف االســتجابة اإلنســانية، 
والفوائــد العديــدة املتمثلــة يف إعطــاء األولويــة 
للتحويــات النقديــة للمســتفيدين بــدال عــن 

ــر املــواد الغذائيــة بشــكل مباشــر. توفي
ــى  ــاعدة إل ــم املس ــة لتقدي ــاء األولوي ــة إي - أهمي
ــا.  ــن داخلي ــيما النازحي ــرًا، وال س ــكان فق ــد الس أش
مــن  جملــة  الــى  التنميــة  قيــادات  وتوصلــت 
ــة االنســانية  ــات املختلفــة للجهــات الفاعل التوصي
الدوليــة والحكومــة اليمنيــة وســلطات االمــر الواقــع 
ــدول  ــك ال ــة وكذل ــق الجمهوري ــف مناط يف مختل
ــف العربــي واملجتمــع الدولــي،  األعضــاء يف التحال

ــا. ــا الحق ــيرد هن ــا س كم

المقدمة
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اإلجــراءات الرســمية البيروقراطيــة التــي تؤخــر وصــول املســاعدات إلــى املحتاجيــن، وكذلــك تأخــر الحصول  •
ــذي  ــار ال ــن الحص ــتثناة م ــود املس ــتقات الوق ــة ومش ــة والطبي ــواد الغذائي ــتيراد امل ــة الس ىلع املوافق
يفرضــة التحالــف العربــي ىلع مينــاء الحديــدة، باإلضافــة الــى تأخــر إجــراءات تأشــيرات دخــول العامليــن 
ــول  ــل للحص ــار الطوي ــن، واالنتظ ــن اليم ــة م ــمالية والجنوبي ــق الش ــى املناط ــاني إل ــال االنس يف املج
ىلع تلــك التأشــيرات، والقيــود املشــددة عليهــا ومتطلبــات الحصــول ىلع تصاريــح ســفر يف املناطــق 

الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، وغيــر ذلــك. 

الدمــار املنتشــر وضعــف البنيــة التحتيــة أو غيابهــا مثــل - الطــرق والجســور وشــبكات االتصــاالت الســلكية  •
والاســلكية ومخــازن تخزيــن الغــذاء- وغيــر ذلــك. 

التحديــات األمنيــة واملتمثلــة بنقــاط التفتيــش، والجماعــات املســلحة، وتحويــل مســارات قوافــل  •
املســاعدات بــل واختطافهــا أحيانــا، يف ظــل اســتمرار املعــارك البريــة، والضربــات الجويــة، وغيرهــا.

التحديــات املاليــة املتمثلــة بأزمــة الســيولة الواســعة النطــاق، وتقلــب أســعار صــرف العملــة املحليــة أمــا  •
العمــات األجنبيــة، والتقلبــات الســريعة يف اســعار الســلع والخدمــات الناتجــة عنــه.

لقــد أثــرت هــذه العوامــل بشــكل كبيــر يف قدرة الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني ىلع إتمــام العمليات 
اإلنســانية وتقييــم االحتياجــات ورصــد النتائــج وجمــع البيانــات األخــرى الضروريــة لوضــع برامــج تدخــل قائمــة 
ىلع األدلــة يف الوقــت املناســب. وكثيــرًا مــا دفعــت حساســية األطــراف املتحاربــة حيــال هــذا النــوع مــن 
جمــع البيانــات إلــى منــع األنشــطة املتعلقــة بجمــع البيانــات الخاصــة بالخدمــات اإلنســانية بالقــوة، وخاصــة 

يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.

ويف الوقــت نفســه فــإن الفــرق الوطنيــة اإلنســانية وفــرق الشــبكات اإلنســانية تعمــل بشــكل جيــد وترتبــط 
ــهيل  ــانية وتس ــة اإلنس ــات الدولي ــاعدة الجه ــا ملس ــؤدي دورا فاع ــدة، وت ــيق جي ــات تنس ــا بآلي ــع بعضه م
عملهــا. وىلع الجانــب اآلخــر فــإن التنســيق مــع القطــاع الخــاص اليمنــي وغيــره مــن الفاعلييــن املحلييــن 
مــازال محــدودا. ممــا يــؤدي إلــى ظهــور فجــوة متأصلــة بيــن العــرض والطلــب فيمــا يتعلــق بتوفير املســاعدات 
داخــل البلــد. وقــد نتــج عــن هــذا القصــور محدوديــة نشــاط الجهــات اإلنســانية الفاعلــة يف تخزيــن األغديــة 

واملســاعدات يف مواقــع آمنــة يف جميــع أنحــاء البــاد.

ويعانــي اليمــن مــن نقــص ملحــوظ يف االســتجابة اإلنســانية مــن املجتمــع الدولــي. ولــم ينتــج عــن النــداءات 
اإلنســانية الصــادرة عــن األمــم املتحــدة ســوى اســتام ٥٥ % مــن األمــوال املطلوبــة لعــام ٢٠١٥ )١.٦ مليــار دوالر( 
ثــم اســتام ٦٣% يف لعــام ٢٠١٦ )١.٦٣ مليــار دوالر( و٧٣% لعــام ٢٠١٧ )٢.٣ مليــار دوالر(، كمــا تــم تمويــل ٧٠ ٪ مــن 

املبلــغ الــذي اســتهدفه النــداء اإلنســاني الصــادر عــن األمــم املتحــدة مطلــع ابريــل الجــاري )٢٠١٨(.

توصلت قيادات التنمية إلى توصيات متعددة لتجاوز هذه الصعوبات واملعوقات.

توصيات للجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية: 

ــث تتوســع الجهــود  • توســيع مفهــوم “االســتجابة اإلنســانية” لتشــمل جهــود اإلنعــاش االقتصــادي، بحي
ــل  ــا يف اليمــن وتســاعد ىلع إرســاء األســس الازمــة إلعــادة تأهي ــي تجــري حالي ــة الت اإلنســانية الطارئ
ــق  ــا ىلع تحقي ــاعد أيض ــذي سيس ــر ال ــب، األم ــدى القري ــا ىلع امل ــة محلي ــية املقدم ــات األساس الخدم
ــة  ــاعدات الخارجي ــاد ىلع املس ــد االعتم ــوخ تقلي ــب رس ــل وتجن ــدى الطوي ــي ىلع امل ــتقرار الوطن االس
لليمــن. ويمكــن اختصــار هــذه النقطــة وآليــات تجاوزهــا بكونهــا تتطلــب االنتقــال بآليــات عمــل الخدمــات 
اإلنســانية مــن وظيفــة املعيــل إلــى نقــل املحتاجيــن إلــى وضــع أفضــل وخلــق فــرص معيشــية أفضــل 

لهــم.
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 تقويــة الجهــود الداخليــة الراميــة إلــى التنســيق مــع الســلطات املحليــة والجهــات الفاعلــة يف املجتمــع  •
ــع إدراك أن  ــذ )م ــات التنفي ــاركي وعملي ــط التش ــال التخطي ــن خ ــي م ــاص اليمن ــاع الخ ــي والقط املدن
إمكانيــة التنســيق املحلــي تختلــف بشــكل كبيــر مــن منطقــة ألخــرى بحســب الظــروف ىلع األرض(، ومــن 
شــأن ذلــك أن يســاعد ىلع ضمــان اســتجابة إنســانية أكثــر فعاليــة وشــموال وتكامــًا، مــع الحــد أيضــا مــن 
التكاليــف التشــغيلية التــي تتكبدهــا الجهــات الفاعلــة اإلنســانية الدوليــة ومــن أعبــاء املــوارد البشــرية، 
ينبغــي ىلع الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني أن تعمــل ىلع زيــادة التنســيق مــع القطــاع الخــاص 
اليمنــي ىلع وجــه الخصــوص كفرصــة للحــد مــن العوائــق التــي تواجهــا يف إيصــال وإدارة املســاعدات 
)لتفاصيــل أكثــر ممكــن االطــاع ىلع املنظمــات اإلغاثيــة الدوليــة والقطــاع الخــاص اليمنــي: الحاجــة إلــى 

تحســين التنســيق يف االســتجابة اإلنســانية لألزمــة(.

ــتمرار  • ــة باس ــة ومفتوح ــال قوي ــوات اتص ــاء ىلع قن ــة باإلبق ــاد مكلف ــل الب ــات داخ ــرق مفاوض ــاء ف إنش
مــع األطــراف املتحاربــة لتيســير وصــول املســاعدات اإلنســانية دون عوائــق إلــى جميــع مناطــق البــاد. 
ــة يف  ــات الفاعل ــة والجه ــلطات املحلي ــع الس ــيق م ــادة التنس ــى زي ــود إل ــذه الجه ــؤدي ه ــي أن ت ينبغ
ــف  ــا لتعري ــود برنامج ــذه الجه ــمل ه ــي أن تش ــا ينبغ ــي. كم ــاص اليمن ــاع الخ ــي والقط ــع املدن املجتم

ــاني. ــي اإلنس ــون الدول ــب القان ــا بموج ــة عليه ــا املترتب ــة بالتزاماته ــراف املتحارب ــوادر األط ك

ــة يف  • ــة بدق ــة موزع ــاور” إغاث ــز أو “مح ــاء مراك ــال إنش ــن خ ــة م ــود اإلغاث ــة يف جه ــاد الامركزي اعتم
جميــع أنحــاء البــاد بحســب قــدرة الوصــول إلــى الــواردات اإلنســانية – ســواء عــن طريــق البــر أو البحــر أو 

الجــو – وتنشــأ بالقــرب مــن التجمعــات الســكانية للمحتاجيــن.

ــتجابة  • ــتعرض االس ــم يس ــة والتقيي ــد للرقاب ــام موح ــى نظ ــة إل ــر، إضاف ــامل إلدارة املخاط ــار ش ــع إط وض
اإلنســانية بكامــل متطلباتهــا ومجاالتهــا. مــن شــأن ذلــك أن يســمح بإجــراء تقديــرات دقيقــة لاحتياجــات 
واملســاعدات الازمــة ملواجهتهــا، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف والفــرص واملخاطــر يف إطــار نمــوذج 
تقديــم املعونــة الحالــي. مــن شــأن ذلــك أيضــا أن يعــزز الشــفافية واملســاءلة يف إيصــال املســاعدات، 

األمــر الــذي ســيحول بــدوره دون شــعور املانحيــن باإلعيــاء.

إعطــاء األولويــة للتحويــات النقديــة كشــكل مــن أشــكال املســاعدات اإلنســانية للمســتفيدين عوضــا عــن  •
توفيــر الســال الغذائيــة، خاصــة وأن التحويــات النقديــة ســتخلق مــردودات ايجابيــة ىلع االقتصاديــات 
املحليــة، حيــث ستســاعد صغــار الباعــة والســوق ككل ىلع املحافظــة ىلع أعمالهــم، مــع تعزيــز نظــم 

االئتمــان املحليــة والقــدرة ىلع الصمــود ىلع مســتوى املجتمــع املحلــي.

إعــداد وتنفيــذ برامــج متعــددة لبنــاء وتعزيــز قــدرات املوظفيــن املحلييــن وتمكينهــم يف مواقــع صنــع  •
ــوع  ــاة الن ــل يف مراع ــي يتمث ــدأ أساس ــاة مب ــع مراع ــا، م ــون به ــي يعمل ــات الت ــة يف املنظم ــرار عالي ق

االجتماعــي. مــن شــأن ذلــك املســاهمة يف تعزيــز فاعليــة ومرونــة العمليــات االنســانية. 

ــاعدات  • ــم املس ــان تقدي ــي لضم ــتوى املحل ــانية ىلع املس ــات اإلنس ــات التدخ ــم احتياج ــذ تقيي  تنفي
للجهــات املســتهدفة ىلع حســب االحتيــاج، مــع مراعــاة تنــوع االحتياجــات املختلفــة جغرافيــا 

ــراع.  ــم الص ــادي وتفاق ــور االقتص ــك التده ــا، وكذل وديموغرافي

 ضمــان تنفيــذ آليــات التوزيــع العــادل للمســاعدات، وىلع وجــه الخصــوص منــح امتيــازات وأوليــة للنســاء  •
املعيــات ألســرهن، ال ســيما وقــد تســبب الصــراع يف تهميشــهن وأضعــف قــدرة حصولهــن ىلع الوظائــف 

او الوصــول للخدمــات او املســاعدات اإلنســانية. 

مراقبــة جهــود الجهــات الفاعلــة املحليــة يف املجتمــع املدنــي واملنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة  •
يف االســتجابة اإلنســانية لتحديــد فــرص االســتثمار يف بنــاء قــدرات الجهــات املحليــة والتعــاون معهــا. 
وينبغــي ىلع قيــادات املنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة أن تبنــي اســتراتيجية شــراكة تضمــن الصمــود 

الطويــل األجــل للمحلييــن وتســلمهم زمــام القــرارات.
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توصيات للحكومة اليمنية

إلــزام اللجنــة العليــا لإلغاثــة اإلنســانية باالضطــاع بدورهــا الرقابــي والتنســيقي لتوســيع التغطيــة ورفــع  •
ــذ خطــة اســتباقية  ــك: وضــع وتنفي ــة الجهــود. يشــمل ذل ــع ازدواجي ــة االســتجابة اإلنســانية ومن فعالي
ــانية.  ــتجابة اإلنس ــال االس ــا يف مج ــدة ودعمه ــم املتح ــة ووكاالت األم ــات الدولي ــع املنظم ــيق م للتنس
ينبغــي أن يشــمل ذلــك مســاعدة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية يف تأميــن االســتيراد الســلس لإلمــدادات 
ــل ويف  ــد دون عراقي ــى البل ــب إل ــن األجان ــن حصولهــا ىلع تأشــيرات دخــول املوظفي اإلنســانية، وتأمي
ــال  ــرات انتق ــن مم ــدادات، وتأمي ــن واإلم ــواء املوظفي ــة إلي ــق اآلمن ــد املناط ــب، وتحدي ــت املناس الوق
عبــر مناطــق النــزاع. ينبغــي أن يشــمل ذلــك أيضــا تيســير وصولهــم إلــى مجتمعــات املحتاجيــن – بمــن 
فيهــم النازحيــن داخليــا – إلجــراء دراســات اســتقصائية ميدانيــة لتحديــد االحتياجــات الازمــة يف 
مختلــف املناطــق: والتنســيق مــع املكاتــب الفنيــة للــوزارات يف صنعــاء لضمــان تنســيق ورقابــة فاعلــة 

ــانية. ــاعدات اإلنس للمس

العمــل بشــكل فعــال ىلع اتبــاع سياســات تحمــي املنظمــات اإلنســانية العاملــة يف اليمــن مــن تدخــل  •
األطــراف املتحاربــة، حيــث وان هـــذه املنظمــات تواجــه معوقــات مختلفــة بحســب املــكان التــي تعمــل 

فيــه.

تحديــد األولويــات والشــروع يف إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة األساســية الازمــة لتســهيل حركــة  •
املســاعدات اإلنســانية عبــر املحافظــات اليمنيــة.

املســاعدة يف بنــاء قــدرات الســلطات املحليــة لدعــم املنظمــات الدوليــة يف االســتجابة لألزمــة  •
اإلنســانية.

 ىلع الحكومــة التخاطــب مــع الســلطات الســعودية ومحاولــة ايجــاد اســتثناء للمغتربيــن اليمنييــن هنــاك  •
مــن الرســوم التــي تــم فرضهــا مؤخــرا عليهــم، ويشــمل ذلــك الطلــب مــن الســلطات الســعودية مراعــاة 
ــادة  ــمح بزي ــا يس ــعودتها/توطينها بم ــت س ــي تم ــات الت ــون يف القطاع ــن يعمل ــن الذي ــروف اليمنيي ظ

قيمــة التحويــات إلــى اليمــن واســتمرارها.

توصيات لسلطات األمر الواقع يف اليمن

إزالة العقبات البيروقراطية التي تعّقد وتأّخر دخول عاملي اإلغاثة اإلنسانية إلى اليمن. •

إزالــة القيــود املفروضــة ىلع تصاريــح الســفر لعاملــي اإلغاثــة اإلنســانية داخــل اليمــن وتيســير وصولهــم  •
ــاط  ــد نق ــة عن ــال اإلغاث ــزاز عم ــع ابت ــك من ــمل ذل ــن. ويش ــكان املحتاجي ــى الس ــاق إل ــر املع ــن وغي اآلم

التفتيــش.

إزالــة القيــود التــي يفرضهــا موظفــو وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي بصنعــاء والتــي تحــد مــن قــدرة  •
املنظمــات اإلنســانية ىلع إجــراءات تقييــم االحتياجــات ورصــد املســاعدات اإلنســانية.
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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.

توصيات إلى الدول األعضاء يف التحالف العربي واملجتمع الدولي

الســماح باســتئناف الرحــات الجويــة إلــى مطــار صنعــاء الدولــي، وذلــك لتســهيل عمليــة الســفر ملــن هــم  •
بحاجــة الــى عنايــة طبيــة خــارج البلــد، وكذلــك تســهيل حركــة التنقــل للعامليــن اإلنســانيين واملــؤن 

اإلنســانية مــن وإلــى مناطــق شــمال اليمــن تحديــدا. 

رفــع القيــود املفروضــة ىلع االســتيراد التجــاري واإلنســاني لألغذيــة والوقــود واإلمــدادات الطبيــة عبــر  •
جميــع املوانــئ يف اليمــن بشــكل نهائــي، وال ســيما مينــاء الحديــدة ىلع البحــر األحمــر.

اتخــاذ خطــوات عمليــة الســتعادة القــدرات الوظيفيــة للبنــك املركــزي اليمنــي، ىلع النحــو املفصــل يف  •
ــال.  ــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن: اســتعادة قــدرة البنــك املركــزي واســتقرار الري موجــز سياســات مب
مــن شــأن ذلــك أن يســاعد، مــع عوامــل أخــرى كثيــرة ىلع اســتقرار أســعار الســلع األساســية يف الســوق، 

وبالتالــي زيــادة فعاليــة التحويــات النقديــة للمعونــة اإلنســانية إلــى املســتفيدين يف اليمــن.
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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، 
وأيضـــا 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 ٢٠١٧، 
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات 
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة 
ـــرة  ـــر لفت ـــى التحضي ـــرب، وإل ـــرة الح ـــال فت ـــاد خ للب
مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب. يهـــدف املشـــروع إلـــى بنـــاء 
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة 
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة املّطلعـــة وتعزيـــز 
ـــر  ـــى التأثي حضورهـــا يف الخطـــاب العـــام، باإلضافـــة إل
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــط التنمي ـــي يف خط اإليجاب

والدوليـــة.

يتألف املشروع من أربعة مكونات:

ـــراء  ـــع خب ـــي تجم ـــة، والت ـــادات التنمي ـــات قي ١( 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

٢( الخليـــة البحثيـــة، والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا 
أفضـــل  يف  ســـتبحث  املنتديـــات  وتوصيـــات 
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب 
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم 
ملبـــادرة »إعـــادة التصـــور لاقتصـــاد اليمنـــي«.

٣( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة 
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة 
ـــاع  ـــك القط ـــا يف ذل ـــي، بم ـــتوى املحل ىلع املس
ـــي،  ـــع املدن ـــات املجتم ـــباب ومنظم ـــاص والش الخ
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعاميـــة تتـــم عبـــر كل 
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي، وذلـــك 

ــع. ــي األوسـ ــور اليمنـ ــراك الجمهـ ــدف إشـ بهـ

ـــة  ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــرًا س ٤( وأخي
ـــج املشـــروع،  وإطـــاع األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائ
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع 
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة 

قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.

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


