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أدت الحرب األهلية و التدخل العسكري للتحالف العريب بقيادة اململكة 

العربية الس��عودية يف اليمن إىل توقف النشاط االقتصادي، كام تواجه البلد 

مجاع��ة حقيقية محتمل��ة، إضافة إىل التوق��ف الكامل للعائ��دات النفطية 

الت��ي كانت تغطي 70 % م��ن ميزانية الدولة، وقد أدى ضعف توليد الطاقة 

الكهربائية والذي تواءم مع شحة الوقود عىل مستوى البلد إىل إغالق العديد 

من املصانع الكبرية و الصغرية مام تس��بب يف خسارة مئات اآلالف ألعاملهم، 

وقام��ت العديد من ال��ركات األجنبية واملنظامت الدولي��ة بتعليق أعاملها 

وسحب موظفيها وروؤس أموالها إىل الخارج.

ب��دأت الق��وة الرائية يف اليمن باالنحدار بس��بب االرتفاع الش��ديد يف 

تكاليف االس��ترياد يف بلد يعتمد عىل االس��ترياد بنس��بة 90 % من متطلبات 

املواطن��ن الغذائية، كام أش��ار تقري��ر للبنك الدويل قب��ل عمليات التحالف 

العريب يف مارس 2015، إىل أن أكرث من نصف س��كان اليمن يعيش��ون تحت 

خط الفقر و45 % منهم يعانون من تدهور األمن الغذايئ. ويف الوقت الحايل 

يعاين اليمن من نقص يف جميع الس��لع األساس��ية وأكرث م��ن 6 مالين ميني 

يقفون عىل حافة املجاعة.

ته��دف ورقة السياس��ات ه��ذه والتي أعده��ا مركز صنعاء للدراس��ات 

االس��راتيجية بالراكة مع مؤسس��ة فريدريش اي��رت إىل التعريف بالوضع 

االقتصادي الحايل يف اليمن يف إطار الس��ياق االقتصادي العام للبلد، وتتطرق 

لتأث��ري الح��رب األهلية الدائرة والتدخل العس��كري بقيادة الس��عودية عىل 

ه��ذا االقتصاد ومن ثم تضع توصيات للسياس��ات العام��ة التي ميكن لصناع 

القراراتخاذها لحامية االقتصاد اليمني من التفكك ومواجهة املجاعة الوشيكة.

نظرة عامة: 
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السياق االقتصادي والصراع الحالي

يقط��ن حوايل 70 % من س��كان اليمن )26 مليون نس��مة تقريب��ا( يف املناطق الريفية، 

وبالرغ��م م��ن أن الزراعة والرعي يف الس��نوات األخرية كانت تس��اهم بأقل من 10 % من 

النات��ج املحيل اإلجاميل، إال أنها تعتر مصدرا لكس��ب العيش لنصف الس��كان]1]. كام تعتر 

املناطق الريفية كذلك اإلنتاج الزراعي يف اليمن بش��كل عام غري متطور ويس��تخدم الطرق 

واألدوات التقليدية، وكان االس��تثامر فيه س��واء من القطاع العام أو القطاع الخاص يف عام 

2012 محدود جداً حيث وصل إجاميل اإلنفاق العام يف املناطق الريفية إىل 4.8% من الناتج 

اإلج��اميل املحيل. باإلضافة إىل ذلك، كانت هناك بع��ض العوائق للتنمية يف العقود األخرية، 

منه��ا التمردات املحلية والنزاع��ات الداخلية وغياب األمن وس��لطة القانون يف أنحاء البلد 

وكذلك الفساد املستري يف كل مستويات الدولة )يف العام 2014، كانت اليمن يف املرتبة ال� 

161 من ضمن 175 دولة بحسب مؤرش الفساد ملنظمة الشفافية الدولية ]2](. وقد أظهرت 

الدراس��ات بأن معظم املناطق الريفية ليست متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية، وحوايل 13 

مليون نسمة من قاطني املناطق الريفية اليحصلون عىل مياه صالحة للرب.

 كل هذه األس��باب أدت إىل النزوح الداخيل م��ن املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية 

خاصة يف الس��نوات األخرية، حيث ارتفعت نس��بة عدد السكان يف املناطق الحرضية مبعدل 

س��نوي 4.8 % م��ا ب��ن 2010 و 2015م ]3]، مام ع��زز الحاجة إىل بذل جه��د أكر يف توفري 

الخدم��ات العام��ة مثل املاء و الكهرباء يف املدن. )ولكن هذا النزوح تغري عكس��يا منذ بدء 

التدخل العس��كري للتحال��ف العريب وانطالق حملة القصف عىل املدن واالش��تباكات عىل 

امليدان، حيث أدى إىل نزوح أكرث من 2 مليون مواطن من املدن إىل القرى واملناطق الريفية 

والتي تفتقد للخدمات التي كانت أصال نادرة فيها قبل مارس 2015(.

وبالرغ��م من أن النظام التعليمي يف اليمن ش��هد تحس��نا ضئيال يف العقد الس��ابق من 

الجان��ب الكمي، إال ان��ه مازال ركيكا للغاية، حيث يصل مع��دل األمية يف اليمن إىل 35 % 

م��ن الذكور و69 % من اإلناث. كام أن التعليم العايل بش��كل ع��ام ومن الناحية املالية هو 

ترف ال ميلكه أغلب اليمنين، فإىل ما قبل الحرب، كان هناك منوا ولو بش��كل ضئيل للطبقة 

املتوس��طة والطبقة العليا يف املجتمع التي تس��تطيع االنضامم للجامعات: حوايل 265,000 

طالب ميني التحق بالدراس��ات الجامعية يف العام 2010 ]4]. بالرغم من أن هذا املؤرش يعد 

إيجابي��ا، إال أن نظام التعليم العايل ميلء باالختالالت. كام س��اعدت الروط الس��هلة عىل 

انتش��ار العديد م��ن الجامعات الخاصة – 18 جامعة خاصة عامل��ة يف 2014 – لكن الكثري 

http://www.irinnews.org/report/96093/yemen-time-running-out-for-solution-to-water-crisis  [1[

https://www.transparency.org/country/#YEM [2[

http://www.yemen-nic.info/sectors/workers  [3[

http://www.yemen-nic.info/contents/education  [4[
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من املختصن يشككون بجودة التعليم يف هذه الجامعات ومن مدى فعاليتها. نتيجة لذلك، 

فإن خريجي هذه الجامع��ات الخاصة والجامعات ال� 9 الحكومية مجرد أعداد تتناقض مع 

احتياجات سوق العمل، حيث وصل معدل البطالة يف العام 2014 إىل 30 % تقريبا، وتعتر 

اليمن من أعىل الدول يف مس��توى منو السكان. كام تسببت ندرة الفرص الوظيفية يف اليمن 

يف بحث املواطنن عن وظائف خارج البالد )أكرث من 2 مليون ميني يعمل يف اململكة العربية 

السعودية(.

كام يعتر القطاع الحكومي مرهال، وسياسة التوظيف فيه مسيسة بشكل كبري. وأما إذا 

ما تم تقييمه كقطاع يخدم املواطن، فهو ميثل )بنفس القدر إن مل يكن أكرث( عربة لشبكات 

املحسوبية والزبائنية.

كان ه��ذا جلياً يف العام 2011، حيث ظهرت العديد م��ن االحتجاجات العامة وتزايدت 

بسبب البطالة والصعوبات االقتصادية عىل مستوى اوسع. حينها أعلن الرئيس – السابق – 

ع��يل عبدالله صالح يف خطاب له عن توظيف 60 ألف مواطن يف القطاع العام دون تحديد 

سبب توظيفهم و ما الذي سيقومون به.

هن��اك ندرة يف اإلحصائيات الدقيقة بخصوص عدد املوظفن الحكومين الوهمين الذين 

يستلمون مرتبات شهرية – قد تكون أسامء وهمية أو ممن يستلمون مرتبات شهرية مبجرد 

الحضور للتوقيع – لكن تش��ري بعض املعلوم��ات إىل أن العدد يصل إىل عرات اآلالف من 

األسامء الوهمية يف السلك املدين وحده.

أش��ارت وزارة الخدمة املدني��ة يف العام 2012 بأن ما يقارب املليون مواطن يس��تلمون 

معاش��ات من مختلف القطاع��ات الحكومية ]5]. ولقد حددت ميزاني��ة اليمن للعام 2014 

املق��درة ب��� 13.4 مليار دوالرا أجور موظفي الدولة ب��� 5 مليار دوالر أي بحدود 37 % من 

امليزاني��ة ]6] )أكر بن��د يف النفقات الحكومية( بالرغم من أن األجور ألغلب املوظفن تغطي 

املعيش��ة بأبس��ط متطلباتها فقط.و يعزى ذلك إىل معدل أجور القط��اع العام الثابت منذ 

العقد الس��ابق لدولة تواجه تضخم س��نوي بنسبة 11 % ما بن 2006 و 2014 )بالرغم من 

أن مع��دل التضخ��م الفعيل يف ذلك الح��ن كان يتفاوت من أعىل نس��بة بحدود 25 % إىل 

أقل نس��بة وهي أقل من 1 %(، بينام الري��ال اليمني كان قد خرس ربع قيمته أمام الدوالر 

األمرييك يف نفس الفرة. وكان متوقعا هبوط الريال اليمني بشكل أكر، لوال تدخالت البنك 

املركزي اليمني وتكبده خسائر كبرية.

 يعتر اعتامد الحكومة عىل العائدات الهيدروكربونية )النفط ومش��تقاته( للحفاظ عىل 

احتياطياته��ا من الدوالر األمرييك من التهديدات املرتفعة ع��ىل العملة اليمنية، إىل جانب 

http://www.yementimes.com/en/1570/news/814/60000-new-public-employees-receive-their-salaries.htm [5[

http://mohamedalabsi.blogspot.ca/2014/01/2014_2298.html  [6[
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عدم التنوع يف االستثامر االقتصادي، وقد أدى ذلك إىل تعرض االقتصاد للمخاطر من الداخل 

والخ��ارج. ويف الرب��ع األول من الع��ام 2009م هبطت عائدات اليمن م��ن صادرات النفط 

بنسبة 75 % وذلك نتيجة لألزمة املالية العاملية يف العام 2008م وكذلك بسبب عدم التوسع 

االستثامري يف قطاع توليد الطاقة. كام أن الحكومة مل تتخذ أي خطوات فعالة إلعادة التوازن 

يف الدخ��ل، ويف الع��ام 2011م تعرض قطاع توليد الطاق��ة للمخاطر وذلك من خالل تعرض 

أنابيب النفط للتخريب بشكل متكرر مام أجر الحكومة عىل السحب من احتياطي العملة 

األجنبية لتغطية تكاليف استرياد النفط لتلبية احتياجات السوق املحيل.

حدث��ت ه��ذه االعامل التخريبي��ة ألنابيب النف��ط بالتزامن مع انتفاض��ة 2011 والتي 

اس��تمرت لح��وايل العام والتي كانت قد س��اعدت )ضمن عوامل كث��رية أخرى( عىل عرقلة 

النش��اط االقتصادي، حي��ث انكمش اإلنتاج املحيل اإلجاميل مبعدل 13 % تقريبا. وبس��بب 

ضخ اململكة العربية السعودية مبالغا نقدية ووقودا بحدود 3 مليار دوالر العام 2012، بدأ 

الناتج املحيل االجاميل اليمني بالتحسن يف العام 2013 وأحدث منوا مبعدل 4.8 % ومبجمل 

نش��اط اقتص��ادي يصل إىل 36 ملي��ار دوالر. وبالرغم من هذا النم��و امللموس، إال أن دعم 

املشتقات النفطية وأجور القطاع العام يف 2013 )متثل حوايل نصف نفقات الدولة( أدى إىل 

عجز امليزانية بنس��بة 8 % من الناتج املحيل اإلجاميل وإستنزاف مليار دوالر من االحتياطي 

األجنبي]7]. ويف سبتمر 2014 س��يطر املتمردون الحوثيون عىل العاصمة صنعاء بتيسري من 

القوات املوالية للرئيس السابق عيل عبدالله صالح مام ساعد عىل انخفاض النمو االقتصادي 

املتوقع بنسبة 2 %.

كان استيالء الحوثين عىل العاصمة صنعاء )يف بعض جوانبه( ناتجا عن مشكلة إقتصادية. 

فدعم املش��تقات النفطية كان يس��تحوذ عىل ثاين أكر بند من ميزانية الدولة )والبند األكرث 

جدال( والذي قدر يف العام 2012 بحوايل ثلثي إيرادات الدولة من صادراتها النفطية ، وبناء 

عىل توصيات صندوق النقد الدويل يف يوليو 2014 بالحد من النفقات العامة، أعلنت إدارة 

الرئيس عبدربه منصور هادي بأنها س��رفع أغلب الدعم عن املش��تقات النفطية، كان من 

املتوقع رفع س��عر النفط بحوايل 50 %، وألن عواقب هذا القرار تنعكس عىل الطبقة األكرث 

فق��را � كان من املق��رر تعويضهم عر صندوق الضامن االجتامعي، ولكن يف حقيقة األمر ما 

جرى هو ارتفاع سعر البرول يف ليلة وضحاها، بينام مل يتم الوفااء بالوعود للفقراء. 

كانت الحركة الحوثية بقواتها العسكرية قد تجاوزت العاصمة صنعاء وقامت باستغالل 

هذا املوضوع )رفع الدعم عن مش��تقات النفط( من أج��ل الحصول عىل تأييد أكر وكذلك 

ع��ىل رشعية من خالل تنظيم املظاهرات ضد ما أس��مته باملظ��امل االقتصادية للحكومة ضد 

الش��عب اليمني، ويف سبتمر 2014 سيطر الحوثيون عىل العاصمة صنعاء وأجروا الحكومة 

عىل اإلعادة الجزئية للمشتقات النفطية.

http://data.worldbank.org/country/yemen-republic  [7[
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ويف مفارق��ة عجيبة، وبعد ع��ام واحد عىل إعالن حكومة هادي الرفع الجزيئ للدعم عن 

املش��تقات النفطية، واجهت اللجنة الثورية العليا )الحاكم الفعيل يف املناطق التي تس��يطر 

عليه��ا جامعة الحويث( إنهياراً اقتصاديا وأصبحت غري ق��ادرة عىل توفري اإليرادات املطلوبة 

للدولة، فأعلنت اللجنة عن رفع الدعم عن املش��تقات النفطية )أي تحرير أس��عارها كليا(، 

مام جعل أسعار النفط أصبحت مرتبطة بالسعر العاملي.

األزمة الحالية والمجاعة الوشيكة

يواجه اليم��ن تهديدات اقتصادية خطرية والتي قد تؤدي إىل عواقب إنس��انية وخيمة، 

ومن أهم هذه العواقب انتشار املجاعة، خاصة مع استمرار الحصار الري والجوي والبحري 

الذي يش��هده اليمن، حيث يخ��ول قوات التحالف العريب تحت مظل��ة قرار مجلس االمن 

2216 بتفتيش كل الس��فن القادمة إىل اليمن والتي تقوض آلية االس��ترياد للبضائع ووصول 

املس��اعدات اإلنسانية. علام بأن اليمن يعتمد عىل االس��ترياد للسلع الغذائية بنسبة 90 %. 

ويف ظل األوضاع الحالية يف اليمن وآلية التفتيش للسفن، يطلب املصدرون للسلع إىل اليمن 

دفع مبالغ مالية مقدمة، وارتفعت أقس��اط التأمن بش��كل ملح��وظ بعد قصف التحالف 

العريب مليناء الحديدة مؤخرا )يعتر ميناء الحديدة امليناء الرئييس يف اليمن(.

أدت كل هذه العوامل إىل ارتفاع كبري يف التكاليف عىل املس��توردين، وذلك بدوره رفع 

يف تكاليف النقل الداخلية بش��كل ملحوظ بس��بب انعدام املشتقات النفطية وأيضا تخوف 

العاملن عىل نقل البضائع من أن يكونوا أهدافا للرضبات الجوية للتحالف العريب. ويف نهاية 

املطاف، كل هذه التكاليف تضاف إىل س��عر البيع للسلعة والذي يتحملها املستهلك اليمني 

بالرغم من أن الكثري من املواطنن خرسوا وظائفهم ومصادر دخلهم وتالشت القوة الرائية 

مع انهيار االقتصاد وتوسع كارثة النزوح الداخيل.

مع األخذ بعن االعتبار للرصاع القائم، هناك صعوبة يف الحصول عىل إحصائيات موثوقة 

ح��ول اإليرادات والتضخم، ولكن م��ن الواضح أنها خطرية جداً، فقد أش��ارت تقارير األمم 

املتحدة ما بن مارس ويونيو 2015 إىل ارتفاع أسعار الدقيق وغاز الطبخ بنسبة تصل إىل أكرث 

من 300 % وسعر البرول إىل حدود 1400 % يف ظل انعدام البرول يف 7 محافظات بشكل 

كام��ل. وأيضا أوردت تقارير منظمة األم��م املتحدة للغذاء والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي 

تعرض 19 محافظة مينية ألزمة الغذاء وتعرض 13 مليون مواطن للجوع بش��كل يومي. كام 

أن 6 مالين ميني يعيشون عىل حافة مخاطر املجاعة.

أدى توق��ف دخل ص��ادرات النفط وتوقف إيرادات الجامرك والرضائب بس��بب توقف 

األعامل التجارية إىل عدم توفر عائدات للدولة مام أعاق االستجابة الالزمة ملتطلبات السوق 

املحلية. كام أنفق البنك املركزي اليمني مليار دوالر أمرييك يف النصف األول من العام 2015 

على دول 
التحالف السماح 
للبنوك التجارية 
اليمنية بتحويل 

ما لديها من 
فائض العملة 

السعودية إلى 
خارج اليمن
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على اللجنة 
الثورية العليا 
التوقف عن 

استغالل عائدات 
الدولة ومواردها 

لتمويل حملة 
الحوثيين 
العسكرية.

وذل��ك لدعم العملة املحلية مع انخفاض االحتياطي األجنبي بحدود 2.8 )مليار دوالر منها 

وديعة سعودية( مليار دوالر أمرييك حتى أغسطس 2015. 

وإضافة إىل إستخدامهم الحصار كتكتيك حريب يف بعض املدن – عىل وجه التحديد مدينة 

تعز – ّس��خر الحوثيون أجزاء من عائدات الدولة املتبقية لصالح املجهود الحريب وبعيدا عن 

دفع الرواتب ملوظفي القطاع العام أو توفري الخدمات العامة. عىل سبيل املثال، مل تعد تقدم 

املستش��فيات يف صنعاء العديد من الخدمات الصحية األساس��ية مثل غس��يل الكىل وذلك 

بسبب النقص يف التمويل واألدوية واالنقطاع املتواصل للتيار الكهربايئ. كام اتُهم الحوثيون 

باالستيالء عىل مبلغ 100 مليون دوالر من خزائن البنك املركزي اليمني.

لقد أدى النزاع والنقص الحاد يف املشتقات النفطية إىل ازدهار كافة أنواع السوق السوداء 

من الدوالر إىل الوقود إىل األسلحة، ويف خضم ذلك، مثلت رواتب املقاتلن التي تدفعها كل 

أطراف النزاع مبثابة حل للبطالة املس��ترية للقادرين عىل القتال، الذين وجدوا يف الحرب 

وسيلة ملنع أرسهم من املوت نتيجة الفاقة الحادة. 

األستجابة الضرورية العاجلة: 

إن املفت��اح لتحس��ن االوضاع يف اليمن هو تأمن اتفاق س��الم دائم ميك��ن عره تعبيد 

الطري��ق نحو نهاي��ة للعنف الذي يقوض البالد. عالوة عىل ذل��ك، ومبا أن اليمن عىل حافة 

اإلف��الس واملجاعة، يتوجب عىل الجهات الفاعلة املحلية واإلقليمية والدولية اتخاذ خطوات 

عملي��ة من أجل تجنيب اليمن أس��وأ الس��يناريوهات، أو عىل األقل تخفي��ف الكارثة التي 

تل��وح يف األفق. يج��ب االدراك بأن الدمار ال��ذي أحدثته الحرب، قد وص��ل إىل درجة غري 

قابلة لإلصالح، سواء كان الحديث عن االعداد املتزايدة لضحايا الحرب أو حتى تلك االرضار 

الناتجة عن الحصار وتدمري جزء كبري من بنية اليمن التحتية.

عىل اململكة العربية السعودية ودول التحالف توسيع وترسيع عملية إدخال املساعدات 

اإلنس��انية إىل اليمن وباألخص املس��اعدات الطبي��ة من أجل إتاحة املجال للمستش��فيات 

واملراكز الصحية إلعادة خدماتها االساسية.

ع��ىل املجتمع الدويل وضع نهاية لقبض��ة التحالف القوية عىل املوانئ اليمنية. كام يجل 

عليه تسهيل اس��تئناف التجارة الخارجية كاسترياد الوقود والسلع األساسية وذلك من خالل 

امل��رور عر حصار التحالف دون التأخري الغري مرر واملس��بب لتكاليف إضافية باهضه، مع 

ضامن عدم تعرض ش��بكات التوزيع لهذه السلع للرضبات الجوية لقوات التحالف. )يجدر 

التنويه ان اململكة العربية الس��عودية هي من أهم أس��واق التصدي��ر للمنتجات الزراعية 

اليمنية، ولذا عىل اململكة السامح باستئناف التجارة يف هذه املناطق(.
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عىل دول التحالف الس��امح للبنوك التجارية اليمنية بتحويل ما لديها من فائض العملة 

الس��عودية إىل خارج اليمن الستبدالها بالدوالر األمرييك لتغطية احتياج السوق املحيل من 

الدوالر األمرييك وكذلك الس��امح بتسهيل إستئناف التحويالت املالية من اليمنين املغربن 

يف الخارج.

عىل اللجنة الثورية العليا التوقف عن استغالل عائدات الدولة ومواردها لتمويل حملة 

الحوثين العس��كرية. عوضا عن ذلك، يجب إعادة هذه املوارد لتوفري الخدمات األساس��ية 

وكذلك االستئناف – ولو الجزيئ – لدعم املشتقات النفطية حتى يتم إعادة تشكيل شبكات 

توزيع السلع األساسية. 

يج��ب عىل البنك املركزي اليمني املحافظة عىل اس��تقالليته ع��ن أطراف النزاع، وحتى 

هذه اللحظة استطاع البنك املركزي اليمني الحفاظ عىل حد كبري من االستقاللية بعيدا عن 

النزاع وقد س��اعد ذلك عىل حظوته بثقة القطاع املايل، ويجب االستمرار يف ذلك النهج من 

أجل إعداد السياسات املالية بعيدا عن الضغوطات للعمل عىل متويل عجز ميزانية الدولة، 

ويف الوق��ت ذاته عىل الفاعلن الدولين توفري املوارد املالية الالزمة للس��امح للبنك املركزي 

اليمني بالعمل عىل استقرار قيمة الريال اليمني وكذلك توفري الدوالر للسوق املحيل )ارتفع 

الدوالر أمام الريال اليمني بنسبة 25 % بن يونيو و أكتوبر 2015( لتسهيل عملية استرياد 

املشتقات النفطية والسلع األساسية.

تظ��ل الخطوات املذكورة أع��اله – عىل املدى القريب – مجرد إجراءات لس��د الفجوة 

وقد تس��اعد يف املحافظة عىل االقتصاد اليمني من االنهيار الكيل وتجنيب اليمنين مجاعة 

ش��املة. طاملا وأن الحرب مس��تمرة، فإن ه��ذه التوصيات مجرد خيارات قد تس��اعد عىل 

تجنب حدوث ماهو أسوأ. إمنا ما يتطلبه االقتصاد اليمني عقب الحرب، هو اإلصالح الكيل. 

وهو أمر س��يحتاج بالرضورة إىل الدعم وااللتزام الدويل الحقيقي، وعىل األخص دعم الدول 

الخليجية.
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غرفة االزمات اليمنية، هو أحد مشاريع مركز صنعاء ويهدف اىل استراف 

فرص السالم يف اليمن، رفد صناع القرار املحلين واالقليمين والدولين باملعرفة 

الالزمة من اجل املساهمة يف خلق سالم ميني اكرث دميومة. يصدر طاقم 

متخصص من الباحثن واملحللين اوراق سياسات شهرية تتطرق اىل مواضيع 

وقضايا مينية مختلفة ضمن رسالة املركز الهادفة اىل تقديم مقاربات جديدة 

لقضايا اليمن واالقليم.

مركز صنعاء للدراسات 
اإلستراتيجية

مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، مؤسسة 

بحثية متميزة ومبتكرة تأسست لغرض 

املساهمة يف بناء فهم واسع لقضايا اليمن 

واألقليم. كام يقدم املركز اإلستشارات 

والرؤى الفنية والتحليلية يف مجال التنمية 

السياسية واملدنية واالجتامعية، إضافة إىل 

إنجاز األبحاث والتحليالت عن القضايا 

املحلية واإلقليمية والدولية.

تأسس مركز صنعاء للدراسات اإلسراتيجية 

يف العام 2014 ، يقوده شباب يعملو من 

أجل تقديم مقاربات جديدة لقضايا اليمن 

واالقليم.

مؤسسة فريدريش إيبرت
إن مؤسسة فريدريش منظمة خاصة وغري 

ربحية,ملتزمة بقيم الدميقراطية اإلجتامعية. 

وتعمل املؤسسة من أجل تأكيد هذه 

القيم عر توفري التعليم السيايس، وترويج 

وتعميق الدميقراطية والدفاع عن الحرية 

وحقوق اإلنسان، وتيسري التنمية والعدالة 

اإلجتامعية، تطوير اإلمن والنوع اإلجتامعي 

واملساهمة يف الحوار الدويل يف كل من املانيا 

وعىل املستوى الدويل. 

منظمة سيفرورلد
تعمل منظمة سيفرورلد ملنع وتقليل 

النزاعات العنيفة وتعزيز النهج التعاوين 

لألمن. وتعمل مع الحكومات واملنظامت 

الدولية واملجتمع املدين لتشجيع ودعم 

السياسات واملامرسات الفعالة ودعمها من 

خالل املنارصة والبحوث ووضع السياسات 

وتطوير السياسات، ومن خالل دعم جهد 

األخرين.

فارع املسلمي هو رئيس مركز صنعاء للدراسات األسراتيجية وباحث زائر يف مركز 
كارنيغي الرق األوسط.

منصور راجح هو إقتصادي مبركز صنعاء للدراسات األسراتيجية ويعمل يف البنك 
املركزي اليمني منذ العام 2003. كام لعب دورا أساسيا يف صياغة سياسات الحكومة 

اليمنية املتعلقة بالتمويل األصغر والخدمات املرصفية املتنقلة. عمل كأستشاري 

للعديد من الركات داخل وخارج اليمن.

"مشروع غرفة االزمات"

عن الباحثين

مالحظة: اآلراء الواردة يف هذه الورقة تعر عن آراء الباحثن فقط وال تعكس آراء أي 

من املؤسسات أو الجهات أعاله.
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