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املحتــــــويات

إصدارات مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي



ــز  ــكرتاريته مرك ــة )ERT( وس ــات االقتصادي ــق اإلصالح ــدم فري يتق

الدراســات واإلعــالم االقتصــادي )SEMC( بالشــكر ملركــز املشــروعات 

الدوليــة الخاصــة )CIPE( ىلع دعمــه لتطويــر هــذه املبــادرة.
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تســببت حــرب اليمــن املســتمرة منــذ ثمــان ســنوات باضطرابــات كبيــرة يف جميــع جوانب 

ــة  ــات العام ــيم املؤسس ــم تقس ــك، ت ــى ذل ــة إل ــاد، إضاف ــك االقتص ــا يف ذل ــاة، بم الحي

ومؤسســات تحصيــل اإليــرادات بيــن األطــراف املتحاربــة التــي قامــت بتســييس االقتصــاد. 

ــن  ــن اليمنيي ــن املواطني ــية ملاليي ــانية واملعيش ــاع اإلنس ــرت األوض ــك، تأث ــة لذل ونتيج

بشــكل ســلبي.. ىلع ســبيل املثــال، أدت االضطرابــات يف كشــوفات رواتــب القطــاع العام 

إلــى تفاقــم ســوء الحيــاة اليوميــة لـــ 31 يف املائــة مــن القــوى العاملــة يف البــالد التــي 

تعتمــد ىلع الرواتــب العامــة كمصــدر وحيــد للدخــل، ممــا ســاهم يف اســتخدام االقتصــاد 

كورقــة مســاومة سياســية يف واحــدة مــن أســوأ الكــوارث اإلنســانية يف العالــم.

ــات  ــق اإلصالح ــال بفري ــي ممث ــاص اليمن ــاع الخ ــل القط ــن قب ــاءت م ــادرة ج ــذه املب ه

االقتصاديــة )ERT(، وبدعــم مــن مركــز املشــروعات الدوليــة الخاصــة، للتعــرف ىلع التحديات 

ــة  ــم مقترحــات عملي ــة وتقدي ــة الناجمــة عــن األزمــة النقدي ــة الحالي ــة اليمني االقتصادي

تســاهم يف حلهــا، يف هــذه املبــادرة، يقــوم أعضــاء القطــاع الخــاص اليمنــي واملجتمــع 

ــب  ــى جان ــزاع، إل ــراف الن ــن أط ــالف بي ــاط الخ ــات ونق ــراز االختناق ــد وإب ــي بتحدي املدن

املعالجــات املوصــى بهــا.

مــن خــالل هــذه املبــادرة، ندعــو جميــع أصحــاب املصلحــة إلــى التعــاون ملعالجــة 

خالفاتهــم مــن أجــل اســتقرار األوضــاع االقتصاديــة واســتعادة حيويــة القطــاع املصــريف 

ــالد. ــاء الب ــع أنح ــي يف جمي ــعب اليمن ــانية للش ــية واإلنس ــروف املعيش ــين الظ لتحس

املقــــدمة:
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املشاكل االقتصادية يف اليمن

تنجم األزمة االقتصادية الحالية عن أربعة عوامل ىلع النحو التالي:

أ. أزمة املالية العامة

ــي،  ــي اإلجمال ــج املحل ــي اليمــن مــن انكمــاش اقتصــادي حــاد، وانخفــاض يف النات يعان

ويعانــي مــن عجــز يف امليزانيــة بســبب انخفــاض اإليــرادات العامــة، باإلضافــة إلــى ذلــك، 

هنــاك القليــل مــن االتصــاالت والتنســيق بيــن إدارة البنــك املركــزي اليمنــي )YCB( يف عدن 

وإدارة جماعــة الحوثــي يف صنعــاء، ممــا يــؤدي إلــى سياســات ماليــة ونقديــة متنافســة 

وغيــر متماســكة تزيــد مــن إضعــاف االقتصــاد اليمنــي، كمــا ســاهم االفتقــار إلــى آليــات 

ــات  ــاءت الخدم ــادي، وس ــج االقتص ــاض النات ــز وانخف ــرادات يف العج ــل اإلي ــة لتحصي فّعال

العامــة بســبب نقــص االســتثمار، يف حيــن كان املوظفــون العموميــون يف صنعــاء 

ــك، وبحســب  ــر منتظمــة، ونتيجــة لذل ــب غي وبعــض املحافظــات األخــرى يتقاضــون روات

البنــك املركــزي، بلــغ عجــز املوازنــة العامــة 800 مليــار ريــال يمنــي يف عــام 2020.

ب. ميزان املدفوعات

يســتمر عجــز ميــزان املدفوعــات البالــغ 1.6 مليــار دوالر حســب إحصائيــات البنــك 

ــادة معــدالت  ــة املحليــة وزي ــار العمل ــى انهي ــي لعــام 2021، ممــا أدى إل التجــاري الدول

التضخــم. واقتــرن ذلــك بنقــص الودائــع بالعمــالت األجنبيــة وانخفــاض تصديــر الســلع، 

ــار  ــدث يف إط ــذا يح ــن، كل ه ــة يف اليم ــاع االقتصادي ــور األوض ــاهم يف تده ــا يس مم

ــة. ــرادات الخارجي ــوء إدارة اإلي ــادة وس ــة القي ازدواجي

محلًيــا، يســتخدم النــاس أوراًقــا نقديــة مختلفــة يف نفــس البلــد الــذي مزقتــه 

ــة  ــتخدام العمل ــاورة اس ــات املج ــاء واملحافظ ــلطات يف صنع ــرت الس ــات، وحظ النزاع

ــة  ــيولة العميق ــة الس ــن أزم ــر ع ــض النظ ــًرا بغ ــدن مؤخ ــلطات ع ــا س ــي أصدرته الت

واألساســية يف صنعــاء ومحيطهــا، ونتيجــة لذلــك، ظهــر ســعر صــرف متبايــن للعمــالت 

ــن. ــن املنطقتي ــوال بي ــل األم ــوم تحوي ــادة رس ــى زي ــة إل ــة باإلضاف األجنبي
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ج. القطاع املصريف

يواجــه القطــاع املصريف يف اليمن صعوبات شــديدة بســبب طــريف النزاع الرئيســيين، 

تقــوم اإلدارات يف كل مــن صنعــاء وعــدن بوضــع السياســات املاليــة بشــكل مســتقل. 

ــر  ــا يض ــة مم ــيولة النقدي ــح الس ــن ش ــي م ــا تعان ــاورة له ــات املج ــاء واملحافظ صنع

بالوظائــف االقتصاديــة واملاليــة إلدارة صنعــاء، مــن ناحيــة أخــرى، فــإن توســع الســوق 

املوازيــة يف عــدن يعقــد األمــور أكثــر، ىلع ســبيل املثــال، يتــم تــداول مــا يصــل إلــى 

3.5 تريليــون ريــال خــارج القطــاع املصــريف، وهــو مــا يمثل 49 % مــن املعــروض النقدي، 

وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى خلــق فــرص كبيــرة للمضاربــة ىلع العمــالت والتهــرب مــن 

أجهــزة الرقابــة املاليــة والتدقيــق يف كال املنطقتيــن.

د. أزمة الدين العام

بلــغ الديــن العــام الداخلــي )3.6( تريليــون ريــال حســب بيانــات املركــزي للعــام 2021، 

ويأتــي القطــاع املصــريف يف املرتبــة األولــى بيــن املســتثمرين يف الســندات 

ــندات  ــراء س ــه يف ش ــن موجودات ــن 50 % م ــر م ــتثمر أكث ــث كان يس ــة حي الحكومي

الديــن العــام ويســتحوذ ىلع 80 % مــن إجمالــي قيمــة أذون الخزانــة طــوال الفتــرة مــن 

2010 - 2014 والتــي بلغــت 1501 مليــار ريــال كمــا يف العــام 2014، واســتمر هــذا الوضــع 

حتــى بدايــة أزمــة الســيولة يف منتصــف العــام 2016 حيــث تجمــدت تلــك األرصــدة مــع 

ــا  ــرف به ــوك التص ــتطع البن ــم تس ــزي، ول ــك املرك ــرف البن ــا ط ــة له ــابات الجاري الحس

أو ســحبها وتركــت تلــك املشــكلة بــدون حــل حتــى اللحظــة مــع طلبــات الســحوبات 

املتكــررة مــن املودعيــن وضيــاع فرصــة اســتثمار جــزء كبيــر مــن موجوداتهــا املســتثمرة 

يف الديــن العــام املحلــي. 
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تداعيــات انقســام البنــك املركــزي ىلع األوضــاع االقتصاديــة 
ــانية يف اليمن واإلنس

ســوف يترتــب ىلع اســتمرار االنقســام يف إدارة البنــك املركــزي وعــدم حــل تلــك األزمــات 

تداعيــات مختلفــة ىلع كل األصعــدة ســواًء ىلع الصعيــد االقتصــادي أو االجتماعــي وىلع 

صعيــد تفاقــم األزمــة اإلنســانية واملعيشــية ىلع مختلــف فئــات الشــعب ويمكــن إيجــاز 

أهــم تلــك اآلثــار ىلع النحــو التالــي:

ــرادات العامــة مشــتتة وتســتخدم يف  - اســتمرار توقــف صــرف املرتبــات مــع بقــاء اإلي

ــات  ــز النفق ــة عج ــة لتغطي ــى أدوات تضخمي ــوء إل ــاد، واللج ــدم االقتص ــات ال تخ نفق

وخصوًصــا بنــد املرتبــات واألجــور والنفقــات التشــغيلية للمؤسســات الخدميــة وبالتالــي 

ــة املحليــة. تدهــور العمل

- انخفــاض متزايــد يف إيــرادات العمــالت األجنبيــة واالحتياطيــات النقديــة جــراء توقــف 

صــادرات النفــط وازدواجيــة ممارســات إدارة املدفوعــات الخارجيــة التــي ســتؤثر ســلًبا 

ىلع امليــزان التجــاري، الــذي يعانــي بالفعــل مــن عجــز.

- اســتمرار الضغــط ىلع القطــاع املصــريف مــن خــالل فــرض سياســات غيــر عادلــة ىلع 

البنــوك الخاصــة التــي تعانــي بالفعــل مــن انقســام البنــك املركــزي، وســيكون التأثيــر 

ــوم  ــب والرس ــة الضرائ ــبب ازدواجي ــاص بس ــاع الخ ــراءات ىلع القط ــذه اإلج ــر له املباش

ــن  ــك ع ــة، ناهي ــركات التجاري ــا الش ــي تتحمله ــة الت ــة الباهظ ــى التكلف ــة إل باإلضاف

ــزاز. ــات االبت ــاكات وممارس االنته

- هنــاك عــبء متزايــد ىلع التدخــالت اإلنســانية وصعوبــة يف تقديــم إدارة املســاعدات 

بســبب وجــود ســعري صــرف محلييــن يف عــدن وصنعــاء، فعلــى الصعيــد اإلنســاني، 

تعتبــر األزمــة يف اليمــن أســوأ أزمــة إنســانية يشــهدها العالــم ىلع اإلطــالق، تتوقــع 

وكاالت األمــم املتحــدة أن يكــون الوضــع اإلنســاني أســوأ خــالل الفتــرة املقبلــة مــن عــام 

2023، ومــن املتوقــع أن يرتفــع عــدد األفــراد غيــر القادريــن ىلع تلبيــة الحــد األدنــى من 

متطلباتهــم الغذائيــة بمقــدار 19 مليوًنــا، بعــد اإلصــدار األخيــر مــن التصنيــف املرحلــي 

املتكامــل لألمــن الغذائــي )IPC( يف اليمــن ، كمــا حــذرت اليونيســف وبرنامــج األغذيــة 

العاملــي مــن أزمــة جــوع حــادة يف اليمــن، ممــا يضــع البــالد ىلع شــفا كارثــة حتميــة.

- هــذا التدهــور االقتصــادي واســتمرار انقســام إدارات البنــوك املركزيــة ســيخلق أزمــات 

اجتماعيــة وإنســانية كارثيــة، حالًيــا يعيــش حوالــي أربعــة مالييــن نــازح يف املخيمــات 
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واملناطــق الريفيــة، مــن أصــل أربعــة مالييــن نــازح، منهــم 1.5 مليــون طفــل نــازح وقــد 

تســرب اآلالف منهــم مــن املدرســة، ويعانــي 2.5 مليــون طفــل بشــكل عــام مــن ســوء 

التغذيــة الحــاد.

- الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص الذيــن يتلقــون رواتــب حكوميــة ال يتقاضــون رواتبهم 

أو يتلقــون مدفوعــات غيــر منتظمــة، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض مصــادر الدخــل، ال يقتصــر 

ــن يتســلمون رواتــب منخفضــة أوال يتســلمون  األمــر ىلع موظفــي القطــاع العــام الذي

ــعب  ــرائية للش ــوة الش ــن الق ــا م ــل أيًض ــم يقل ــن التضخ ــالق، ولك ــم ىلع اإلط رواتبه

ــت  ــه، وأصبح ــذي يتلقون ــل ال ــب والدخ ــة للرات ــة الفعلي ــن القيم ــل م ــي، ويقل اليمن

مدفوعــات الرواتــب يف املمارســة العمليــة اآلن أقــرب إلــى كونهــا مســاعدة او رعايــة 

مــن كونــه راتًبــا، بمعنــى آخــر، املعلــم الــذي كان متوســط راتبــه ثمانيــن ألــف ريــال أي 

ــا، يســتند هــذا  ــا ، يتلقــى مــا يعــادل اآلن 64 دوالًرا أمريكًي مــا يعــادل 372 دوالًرا أمريكًي

التقديــر إلــى ســعر صــرف دوالر واحــد يســاوي 1240 ريــاال يف نهايــة مــارس 2022.

- اســتمرار تدهــور قيمــة العملــة املحليــة وارتفــاع تكلفــة املعيشــة حيــث فقــد الريــال 

166 % مــن قيمتــه منــذ ديســمبر 2019 بعــد منــع تــداول اإلصــدار الجديــد مــن العملــة 

وحتــى ديســمبر 2021، وفقــد أكثــر مــن 700 % منــذ بدايــة الحــرب وحتــى ديســمبر 2021 

بعــد تجــاوز ســعره 1700 ريــال للــدوالر الواحــد.

- يؤثــر انقســام البنــك املركــزي ىلع تصنيــف القطــاع البنكــي واملصــريف بشــكل عــام 

ــواالت  ــر الح ــادرة ىلع تمري ــر ق ــة غي ــوك املحلي ــزال البن ــث ال ت ــارج حي ــه بالخ وعالقت

ــر ىلع  ــكل كبي ــر وبش ــا أث ــو م ــة وه ــوك األجنبي ــر البن ــي عب ــدوالر األمريك ــة بال التجاري

ــة لديهــا وســاهم يف توســع الســوق املوازيــة ىلع حســابها وانتشــار  ــدورة النقدي ال

ــة. ــة بالعمل ــم املضارب ــادة حج ــة وزي ــر املرخص ــة غي ــركات الصراف ــة وش ــبكات املالي الش

- تعانــي شــركات القطــاع الخــاص مــن ارتفــاع تكاليــف النقــل نتيجــة إعاقــة حركــة إمــداد 

الســلع بيــن املحافظــات وخلــق أعبــاء إضافيــة تؤثــر ىلع التكلفــة النهائيــة للمنتجــات 

والســلع خصوًصــا وأن هنــاك تبــادل ســلعي كبيــر بيــن مناطــق ســيطرة الطرفيــن حيــث 

يتــم تســوية مدفوعــات تلــك الســلع بالعملــة األجنبيــة.

- تفاقمــت األزمــة االقتصاديــة الكليــة يف اليمــن بســبب املشــكالت املســتمرة يف زيادة 

الديــن العــام واالحتياطيــات النقديــة وأرصــدة الديــون املدينــة للبنــوك املحليــة طــرف 

البنــك املركــزي، ويعانــي املودعــون مــن أزمــة الســيولة وضيــاع فــرص اســتثمار األمــوال 

يف األنشــطة االقتصاديــة والفــرص.
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املقترحات والحلول

نظــًرا للوضــع االقتصــادي املوصــوف أعــاله والعواقــب الكارثيــة املترتبــة ىلع االنقســام 

ــة  ــاكل واألزم ــذه املش ــم ه ــم أن تتفاق ــن املحت ــي، فم ــزي اليمن ــك املرك ــتمر للبن املس

ــف  ــطى لوق ــول وس ــاك حل ــون هن ــب أن تك ــا، يج ــل معه ــم التعام ــم يت ــانية إذا ل اإلنس

انهيــار االقتصــاد وتجنيــب املجتمعــات اليمنيــة الضعيفــة املزيــد مــن التحديــات واألزمــات 

اإلنســانية. قــد يكــون تنســيق السياســات النقديــة هــو املفتــاح لحــل األزمــة االقتصاديــة 

الحاليــة يف اليمــن، لهــذا الغــرض نقتــرح مــا يلــي:

موجهات عامة يمكن أن تعمل عليها اللجنة بعد تشكيلها

-  تشــكيل مجموعــة عمــل مشــتركة لإلشــراف ىلع أنشــطة القطــاع املصــريف، وإنشــاء 

قاعــدة بيانــات موحــدة للقطــاع املصــريف، وتطبيــق أدلــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويل 

اإلرهاب.

ــريف،  ــاع املص ــدة للقط ــة موح ــاء ميزاني ــة، وإنش ــة املحلي ــطة املصرفي ــد األنش - تحيي

واعتمــاد سياســات نقديــة تعمــل ىلع تحســين أداء القطــاع املصــريف واالقتصــادي 

ــام. ــكل ع بش

- إنهــاء ازدواجيــة اإلجــراءات واألنظمــة بجميــع أشــكالها والســماح للخبــراء الفنييــن بعرض 

كافــة نقــاط الخــالف للمناقشــة والدراســة واقتــراح الحلــول الالزمة.

سيســاعدهم ذلــك يف مواجهــة بعضهــم البعــض ملناقشــة جميــع التحديــات املذكــورة 

أعــاله واالتفــاق ىلع حلــول فوريــة ىلع أســاس غيــر مســيس للمســاعدة يف اســتقرار 

ــون  ــك، سيناقش ــام بذل ــد القي ــراع، عن ــن الص ــا ع ــة وعزله ــة اليمني ــة النقدي السياس

ــة  ــة وفعال ــول عملي ــاوض ىلع حل ــة للتف ــة واملالي ــاتهم النقدي ــات يف سياس االختالف

تصــب يف مصلحــة الدولــة واملجتمــع، مثــل هــذه الحلــول يجــب أن تعالــج بشــكل 

اســتباقي لألزمــات املتوقعــة، للجنــة الحــق يف طلــب املســاعدة الفنيــة الالزمــة مــن 

ــه. ــن وخارج ــل اليم داخ

للبــدء، نوصــي بــأن تشــكل إدارتــي البنــك املركــزي لجنــة مشــتركة تتألــف مــن 
محترفيــن تقنييــن ومالييــن مــن كل إدارة.
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- يتــم صــرف مرتبــات املوظفيــن يف أجهــزة الدولــة عبــر حســابات البنــوك ومــن خــالل 

القطــاع املصــريف وبالريــال اليمنــي بحيــث يتــم ضمــان شــفافية صــرف املرتبــات وتجنــب 

التأثيــرات الســلبية ملــا قــد يحــدث مــن مضاربــات بالعملــة وانعكاســات ســلبية ىلع ســعر 

لصرف.  ا

- بعــد التوصــل إلــى االتفاقيــات الفنيــة، يجــب أن يســمح بتــداول جميــع أنــواع العمــالت 

املحليــة يف جميــع أنحــاء اليمــن. سيســاهم ذلــك يف الحــد مــن آثــار اإلصــدارات الســابقة 

للعملــة والقضــاء ىلع تشــوهات األســعار بيــن العمــالت املختلفــة واســتعادة الثقــة يف 

العملــة املحليــة.

- تحديــد مقــدار النقــد املطلــوب ىلع أســاس النشــاط االقتصــادي بالدولــة بمــا ال يؤثــر 

ىلع معــدالت التضخــم، ويمكــن للجنــة املشــتركة إدارتهــا عبــر القطــاع البنكــي وفــروع 

البنــك املركــزي يف املحافظــات باإلضافــة إلــى إلغــاء كافــة القيــود املفروضــة ىلع حركة 

األمــوال واملعامــالت املصرفيــة.

- تنظيــم عمــل شــركات الصرافــة وشــبكاتها مــن خــالل اإلشــراف املشــترك ملنــع التداخــل 

يف األعمــال املصرفيــة كفتــح حســابات وتحويــالت تجاريــة وخلــق آليــة لتــداول الســيولة 

بمــا يســاهم يف اســتقرار قيمــة العملــة وســعر الصــرف.

- وضــع آليــة مشــتركة للمدفوعــات الخارجيــة مــن خــالل البنــوك وشــركات الصرافــة الكبرى 

لتقليــل عجــز ميــزان املدفوعــات بالتركيــز ىلع تدفقــات العمــالت األجنبيــة، خاصــة التــي 

ــة،  ــتقات النفطي ــواردة واملش ــواالت ال ــانية والح ــاعدات اإلنس ــح واملس ــن املن ــي م تأت

لتعزيــز االحتياطيــات النقديــة وتقويــة قيمــة العملــة املحليــة.

- االســتفادة مــن برامــج املؤسســات الدوليــة مثــل برامــج البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 

الدولــي، وكســب دعمهــم لهــدف تنســيق السياســات النقديــة والعمــل معهــم ملعالجــة 

األولويــات العاجلــة لالقتصــاد يف جميــع أنحــاء اليمــن.

ــم يف  ــدودة للتحك ــؤولية مح ــة ذات مس ــة فعال ــبكات مالي ــاء ش ــجيع ىلع إنش - التش

حركــة وتدفــق الســيولة، داخلًيــا وخارجًيــا، بمــا يعــزز كفــاءة السياســات النقديــة املعتمدة 

وأنظمــة الرقابــة املصاحبــة لهــا.

- الســعي لتوحيــد مصــادر العمــالت األجنبيــة وفــق آليــة توحــد البنــوك وشــركات الصرافــة 

يف كيــان واحــد مثــل مــزادات العمــالت األجنبيــة التــي تنظمهــا البنــوك املركزيــة يف 

الــدول األخــرى، ســتعمل مثــل هــذه اآلليــة ىلع اســتقرار العــرض والطلــب ىلع العمــالت 

األجنبيــة للمســتوردين واملســاهمة يف توافــر واســتقرار أســعار الســلع األساســية، والتــي 
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يجــب أن تكــون لهــا األولويــة يف هــذه العمليــة.

- تحديــد معاييــر وشــروط منــح التراخيــص لشــركات الصرافــة وشــبكات تحويــل األمــوال 

وفــق األنظمــة والقوانيــن النافــذة وبمــا يخــدم مصلحــة القطــاع املصــريف.

- اســتبعاد الشــبكات املاليــة وشــركات الصرافــة غيــر املؤهلــة وتشــجيع االندماجــات فيما 

بينهــا لتشــكيل كيانــات جديــدة ذات كفــاءة وقــدرات ماليــة، ويجــب وضــع آليــة مشــتركة 

ملراقبــة أدائهــم لتجنــب تعريضهــم ملخاطــر عاليــة قــد تســبب مشــاكل خطيــرة للقطــاع 

املصــريف واملالــي.

وســتفيد جهــود اللجنــة املشــتركة االقتصــاد اليمنــي وســكان اليمــن، مــن خــالل كافــة 

اإلجــراءات والسياســات الفعالــة التــي تتبناهــا كلتــا اإلدارتيــن والتــي تهــدف إلــى تحســين 

القطــاع املصــريف واالقتصــاد الوطنــي.
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خطة العمل املوصى بها

مــن شــأن تنفيــذ خطــة العمــل التاليــة أن يســاهم يف تعزيــز الثقــة بيــن الجانبيــن )عــدن 

وصنعــاء( يف العمــل مــع بعضهمــا البعــض بطريقــة غيــر سياســية، فضــاًل عــن املســاعدة 

يف اســتقرار االقتصــاد اليمنــي. باإلضافــة إلــى خلــق الثقــة بيــن كال الطرفيــن، ســتعمل 

الخطــة بشــكل مباشــر ىلع تحســين ســبل عيــش اآلالف مــن املواطنيــن اليمنييــن الذيــن 

ــع  ــبب تراج ــرى بس ــية األخ ــواد األساس ــذاء وامل ــف الغ ــل تكالي ــا تحم ــتطيعون حالًي ال يس

االقتصــاد اليمنــي. وإجمــااًل، تعــد الخطــة بمثابــة نقطــة انطــالق لعمليــة ســالم شــاملة، 

ــة  ــد الثق ــاعد يف حش ــاني ىلع األرض، وتس ــع اإلنس ــين الوض ــاعد يف تحس ــا ستس ألنه

بيــن اإلدارتيــن التــي يمكــن اســتثمارها يف مناقشــات وخطــط ســالم أكثــر تقدًمــا.

- تقديم املبادرة من خالل مكتب مبعوث األمم املتحدة.

- ترشح كل إدارة ممثل )ممثلين( يف اللجنة من خالل مكتب مبعوث األمم املتحدة.

- بالتنســيق مــع مكتــب املبعــوث األممــي، تختــار اللجنة املشــتركة مقًرا رئيســًيا مســتقاًل 

ســواء يف اليمــن أو يف دولــة أخرى.

- الحصــول ىلع دعــم املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن إلنشــاء اللجنــة مــن 

خــالل الوســائل التقنيــة والدعــم الدبلوماســي ملســاعيها الحميــدة واالتصــال باإلدارتيــن 

لتمكينهــا مــن العمــل.

- مــن املقــرر أن تعقــد اللجنــة اجتماعهــا األول وتضــع خطــة تتضمــن املهــام يف الوقــت 

املناســب، بمــا يف ذلــك االجتماعــات املجدولــة بانتظــام تحــت إشــراف األمــم املتحــدة.

- ستســتمر اللجنــة يف عقــد اجتماعاتهــا وفًقــا للجــدول الزمنــي، وفــق القواعد األساســية 

املتفــق عليهــا بشــكل متبادل.

- للجنــة الحــق يف االســتعانة بخبــراء مــن القطــاع الخــاص، وجمعيــة البنــوك اليمنيــة، 

وجمعيــة الصرافيــن، ومــا إلــى ذلــك حســب الحاجــة.
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ــام  ــذ ع ــة )CIPE( من ــة الخاص ــروعات الدولي ــز املش ــل مرك يعم

ــالم،  ــات اإلع ــرار، ومؤسس ــاع الق ــن صّن ــركائه م ــع ش 1983م م

ومراكــز البحــوث االقتصاديــة، واألكاديمية، واملنظمــات املمثلة 

للقطــاع الخــاص، لدعــم التوســع يف شــمولية السياســات 

االقتصاديــة، وترســيخ مفاهيــم وممارســات الحوكمــة الرشــيدة، 

والنزاهــة  الديمقراطيــة،  والحوكمــة  الشــركات،  ومواطنــة 

ــا  ــال، وايض ــادة األعم ــه لري ــة ممّكن ــق بيئ ــفافية، وخل والش

تيســير التجــارة بيــن الــدول؛ باإلضافة إلى مســاعدة مؤسســات 

ــية. ــا املؤسس ــز قدراته ــاص ىلع تعزي ــاع الخ القط

غيــر  منظمــة   )CIPE( الخاصــة  الدوليــة  املشــروعات  مركــز 

ــة  ــارة األمريكي ــة التج ــن غرف ــزء م ــة وج ــر ربحي ــة وغي حكومي

يف واشــنطن وهــو ايضــا احــدى املؤسســات األربعة الرئيســية 

املعتمــدة لــدى الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة )NED(، وهــو 

صنــدوق مســتقل يعمــل مــن أجــل تعزيــز املؤسســات الحيويــة 

ــة. ــة الديمقراطي للحوكم

لــدى مركــز املشــروعات الدوليــة الخاصــة )CIPE( حاليــا حوالــي 

200 مشــروع  يف اكثــر مــن 80 دولة حول العالم، وتســعى هذه 

املشــاريع إلــى تعزيــز فــرص التنميــة االقتصاديــة الشــمولية، 

ــرز  ــة أب ــاص ملواكب ــاع الخ ــا القط ــول يقوده ــالل حل ــن خ م

ــة. ــات االجتماعية-االقتصادي التحدي

)CIPE( مركز املشروعات الدولية الخاصة

هاتف :

 www.cipe.org 
 www.cipe-arabia.org 

)202( 721 - 9200

http://www.cipe.org 
http://www.cipe-arabia.org 
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