
ــر تعزيز التعاون  ــة ضمن أط وتأتي الدراس
ــام للغرف  ــاد الع ــني الغرفة واالتح ــا وب بينه
ــال  مج يف  ــة  اليمني ــة  الصناعي ــة  التجاري
ــة يف اليمن يف  ــتجابة لالحتياجات امللح االس
ــي ضمن عمل املنظمة  الوقت الحايل ،كما تأت
ــكان  ــم الس ــدرة تأقل ــز ق ــتمرار يف تعزي لالس
ــز قابلية  ــرص العمل وتعزي ــن خالل خلق ف م
ــق  ــية يف املناط ــدرات املؤسس ــف والق التوظي

املترضرة .
ــل  ــة العم ــي ملنظم ــق الوطن ــول املنس  ويق
الدولية يف اليمن عيل دهاق: إن نطاق الدراسة 
ــة  ــة التجاري ــا بالغرف ــيكون مرتبط ــكيل س ال
ــطة واألصغر  ــرية واملتوس ــاريع الصغ وباملش

التي تعرضت للقصف خالل الفرتة املاضية .
ــرف  للغ ــام  الع ــاد  االتح أن  إىل  ــار  وأش
ــا  طلب ــدم  ق ــة  اليمني ــة  الصناعي ــة  التجاري
ــاعدة  املس ــأن  بش ــة  الدولي ــل  العم ــة  ملنظم
ــذا  ه ــيكون  وس األرضار  ــم  لتقيي ــة  العاجل
ــت  ــي لحق ــىل األرضار الت ــا ع ــم منصب التقيي
ــة بأمانة  ــة الصناعي ــة التجاري ــى الغرف بمبن
ــرية  ــاريع الصغ ــة إىل املش ــة باإلضاف العاصم
ــل قصف طريان  ــد ترضرا بفع ــر األش واألصغ
ــعودية يف مدينة صنعاء  التحالف بقيادة الس

وضواحيها .
وسيهتم هذا التقييم بتحليل االرضار التي 
ــية املالية والبرشية  لحقت باألصول املؤسس
ــة بأمانة العاصمة  للغرفة التجارية الصناعي
ــة إىل تحديد  ــايف ،باإلضاف ــة تع ــرتاح خط واق

املشاريع الصغرية واألصغر التي لحقها اشد 
األرضار يف مدينة صنعاء وضواحيها القريبة 
وكذا تحديد  عدد 100  من هذه املشاريع التي 
ــعها العودة إىل العمل إذا ما تم  ــيكون بوس س

دعمها بمساعدة عاجلة .
ــة إىل حالة  ــرق الدراس ــن املقرر أن تتط وم
ــة  ــرى يف البني ــق أخ ــورش ومراف ــى وال املبن
ــدات واملواد  ــع األجهزة واملع ــة ،ووض التحتي
داخل املشاريع الصغرية واألصغر بما يف ذلك 
ــرشي من العمال  ــات، ورأس املال الب الربمجي
ــني اإلداريني من  ــرة واملوظف ــرة وغري امله امله

ذوي الكفاءات .

استجابة دولية
ــة يف عملها  ــة العمل الدولي ــتمر منظم  تس
ــالل  خ ــن  م ــكان  الس ــم  تأقل ــدرة  ق ــز  لتعزي
ــز قابلية  ــل والدخل وتعزي ــرص للعم خلق ف
ــق  ــية يف املناط ــدرات املؤسس ــف والق التوظي

املترضرة وذلك  عىل النحو التايل :
ــم وخلق فرص  ــدرة عىل التأقل ــز الق - تعزي

العمل يف مناطق املجتمعات الريفية 
ــة إىل  ــل الدولي ــة العم ــوم منظم ــا تق حالي
ــذ برنامج  ــة بتنفي ــالث وكاالت أممي ــب ث جان
ــىل الصمود يف أربع  ــرتك لتعزيز القدرة ع مش

محافظات ريفية ،ويهدف الربنامج إىل :
ــذة يف القطاع غري  ــاط التلم ــث نش 1. تحدي

النظامي. 
ــادة األعمال  ــم التدريب يف مجال ري 2. دع

ــم منظمة العمل الدولية  ،إضافة إىل ذلك تدع
ــالل  ــن خ ــل ،م ــة للعم ــراف االجتماعي األط
ــة  التحليلي ــوث  البح ــارات  بمه ــا  تزويده

والتدريب يف مجال عمالة األطفال وغريها.

تقييم األضرار واالحتياجات
ــة العمل  ــذت منظم ــام 2015م نف ــالل ع خ
ــرتكة  لألمم املتحدة  الدولية يف إطار مهمة مش
ــن األرضار  ــا ع ــا أولي ــدويل ،تقييم ــك ال والبن
ــني  تقييم ــه  خالل ــن  م ــم  ،ت ــات  واالحتياج
ــوق العمل من  ــف وس ــا التوظي ــني هم لقطاع
ــي  ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــة والتعلي ناحي
ــن مارس إىل  ــة خالل الفرتة م ــن ناحية ثاني م

ــاض  ــج انخف ــت النتائ ــمرب 2015م ،وبين ديس
ــي: صنعاء  ــالث ه ــات ث ــف يف محافظ التوظي
ــوايل (%13-) يف األثناء  وعدن والحديدة بح
ــي  ــم الفن ــات التعلي ــن مؤسس ــت %41 م كان
ــبب القصف  ــي قد دمرت بس ــب املهن والتدري
ــف بقيادة  ــرات التحال ــل طائ ــوي من قب الج

السعودية.
ــهدت املشاريع الصغرية واألصغر  كذلك ش
واملتوسطة يف العام 2015م انحسارا حادا من 
ــدان العمال املهرة  ــال عمالئها وفق حيث مج
ــل وتوقف  ــىل التموي ــول ع ــود يف الحص ،وقي
ــة  مادي أرضار  ــب  جان إىل  ــة  الطاق ــدادات  إم

لحقت  باألصول املنتجة والبنية التحتية ،.

ــطس 2015م  ويف الفرتة من مارس إىل أغس
ــال  األعم ــذه  ه ــاريع  مش ــن  م  26% ــت  أوقف
ــد وطأة عىل   ــذا الوضع كان اش ــطتها وه أنش
ــبب  ــاء بس ــي تملكها نس ــاريع الت ــك املش تل

تنامي القدرة عىل التكيف لديهن .
ــاريع  ــدت املش ــه فق ل ــة  ــذا ونتيج ــكل ه ل
ــزءاً كبريا  ــطة ج ــرية واألصغر واملتوس الصغ
ــن مجال عمالئها (يف قطاع الخدمات بلغت  م
ــا %75 ،ويف قطاع  ــبة من خرست عمالءه نس

التجارة %73 ،ويف قطاع الصناعة 69%).
وأكدت عدد من الرشكات الكربى خسارتها 
ــاح  أرب ــت  وتراجع  ، ــا  عمالئه ــن  م ـــ60%  ب
ــطة  واملتوس ــر  واألصغ ــرية  الصغ ــاريع  املش

ــادت ثلث  ــط ،فيما أف ــبة %79 يف املتوس بنس
ــملها املسح يف مختلف  عدد الرشكات التي ش
ــاح  ــق أي أرب ــدم تحقي ــن ع ــالد ع ــاء الب أنح
ــرية واألصغر  ــاريع العمل الصغ ــت مش ،وكان
ــارة والخدمات  ــي التج ــطة يف قطاع واملتوس

األكرث ترضرا (%44 و%43عىل التوايل).
ــة الصناعية بأمانة  ــا للغرفة التجاري ووفق
ــات خاصة  ــت مؤسس ــد تعرض ــة فق العاصم
ــة إىل أرضار بالغة  ــة وتجارية وخدمي صناعي
ــوارد  ــة يف امل ــائر فادح ــببها خس ــدت بس تكب
ــغ 39 مليار دوالر  ــة واملادية تقدر بمبل البرشي
ــي وذلك منذ بدء العدوان عىل اليمن يف  أمريك

26 مارس 2015م .

صنعاء /سبأ
ــمكي  ــي الس ــاد التعاون ــس اإلتح ــد رئي أك
ــالل األيام القادمة  ــيتم خ عامر املطري أنه س
ــل  عم ــج  لربام ــة  التنفيذي ــة  املصفوف ــالن  إع
ــاكل  االتحاد خالل الفرتة املقبلة ملعالجة مش

الصيادين من قبل الجهات املعنية.
ــمكي  وأوضح رئيس االتحاد التعاوني الس
عامر املطري لوكالة األنباء اليمنية "سبأ" أن 
ــعى إليجاد حلول للمشاكل التي  االتحاد يس
ــاع االقتصادي  ــي منها هذا القط عانى ويعان
ــبه كامل  ــة بعدما لحق به من تدمري ش وخاص

من قبل العدوان.
ــاون  ــمكي وبتع ــاد الس ــت إىل أن االتح ولف
ــجيع  تش ــدوق  وصن ــمكية  الس ــرثوة  ال وزارة 
ــمكي وبنك التسليف التعاوني  الزراعي والس
ــاريع  ــة املش ــتمرون يف متابع ــي، مس والزراع
ــمكية  ــي تخدم الصيادين والجمعيات الس الت
ــدف التغلب عىل آثار  ــالل الفرتة القادمة به خ

العدوان والحصار.
ــيتم  ــة التي س ــذه املصفوف ــار إىل أن ه وأش
إىل  ــدف  ته ــة  القادم ــام  األي ــالل  خ ــا  إعالنه
ــف الجهات  ــؤوليات مختل تحديد أدوار ومس
ــي ووزارة  ــاذ الوطن ــة اإلنق ــة يف حكوم املتمثل
ــمكية واالتحاد التعاوني السمكي  الرثوة الس
ــة  ــلطات املحلي ــمكية والس ــات الس والجمعي
ــا وتنفيذ  ــمكية وحمايته ــرثوة الس ــة ال لتنمي
ــدم الصيادين والجمعيات  ــاريع التي تخ املش

السمكية .
ــاع  ــم أوض ــيتم تقيي ــه س ــري أن ــني املط وب
ــب القانونية  ــمكية من الجوان الجمعيات الس
ــاكلها والعمل عىل إيجاد  واملالية وتحديد مش
ــاص وصالحيات  ــب اختص الحلول لها بحس
ــع الصيادين يف  ــهيل التعاون م ــات وتس الجه
ــزال وبما يمكنهم من الحصول عىل  مراكز اإلن

حقوقهم خصوصا يف ظل األوضاع الراهنة .
وأشاد بنتائج اللقاء التشاوري الذي عقد 

بمحافظة الحديدة ملناقشة أوضاع الجمعيات 
ــواحل  ــمكية والصيادين يف س ــة الس التعاوني
ــن مائة صياد  ــاركة أكرث م البحر األحمر بمش
ــمكية بمحافظات  من مختلف الجمعيات الس
ــذا الصعوبات التي  ــدة وتعز وحجة وك الحدي
ــا خالل  ــمكي وخصوص ــاع الس ــه القط تواج
ــهم  ــة الراهنة وكذا الخروج بحلول تس املرحل

يف تأمني مصدر الرزق الوحيد للصيادين.
ــمكي أن  وأكد رئيس االتحاد التعاوني الس
ــة الحديدة خرجت  ــاء والزيارات ملحافظ اللق
بنتائج إيجابية من شأنها اإلسهام يف تحسني 
ــمكي وتفعيل  ــل يف القطاع الس ــر العم وتطوي

دور االتحاد والجمعيات السمكية
ودعا املطري املنظمات اإلقليمية والدولية 
ــة الجهات إىل تقديم كل ما لديها  املانحة وكاف
ــاوز ما لحق بهم  ــوف مع الصيادين لتج والوق
ــآت  ــائر يف األرواح والقوارب واملنش ــن خس م
ــاعدة املستمرة  واملعدات وتقديم العون واملس

لهم وباألخص النازحني وإيواؤهم وتقديم كل 

ما يمكنهم من العودة إىل العمل واإلنتاج .

ــتمر يف متابعة  ــاد مس ــار إىل أن االتح وأش

ــدم الصيادين  ــاريع التي تخ ــد من املش العدي

ــا مرشوع  ــة ومنه ــمكية عام ــات الس والجمعي

ــواق نموذجية  ــراض للصيادين وبناء أس اإلق

ــل  النق ــات  ومتطلب ــماك  األس ــويق  لتس

والتسويق .. داعياً الجمعيات السمكية للقيام 

ــمكي ويف  بدورها بصورة فعالة يف اإلنتاج الس

ــي تتواجد فيها  ــة الصيادين والقرى الت خدم

ــرأة  ــاركة امل ــاطها ورضورة مش ــني نش وتحس

ــل  ــمكية وتفعي ــات الس ــاحلية يف الجمعي الس

دورها يف هذا الجانب.

ــمكية  وثمن املطري جهود وزير الرثوة الس

وقيادة محافظة الحديدة وجهودهما املبذولة 

يف دعم االتحاد والقطاع السمكي بشكل عام .

الثــــورة 07اقتصاداقتصاد
بهدف و ضع خطة للتعايف واستعادتها لوظائفها:

تقييم دويل ألضرار العدوان على املشاريع الصغرية واألصغر يف اليمنتقييم دويل ألضرار العدوان على املشاريع الصغرية واألصغر يف اليمن

ـــن ـــادي ـــي ـــص ـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة لـــحـــل مـــشـــاكـــل ال ـــوف ـــف ـــص ـــنم ـــادي ـــي ـــص ـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة لـــحـــل مـــشـــاكـــل ال ـــوف ـــف ـــص م

ــة لألرضار التي وافقت  ــة تقييمي ــة العمل الدولية عىل إجراء دراس منظم

ــطة واألصغر يف اليمن وستبدأ  ــاريع الصغرية واملتوس لحقت باملش

ــآت كالغرفة  ــم التقييم أيضا ما لحق باملنش ــاء وضواحيها عىل أن يض ــة صنع بالعاصم

ــمل الدراسة تقييماً  التجارية الصناعية بأمانة العاصمة من آثار جراء القصف كما تش

رسيعاً ألرضار املنشآت االقتصادية بمدينة صنعاء.

تقرير /أحمد الطيار

ــبوع املايض  ــة الصناعية بأمانة العاصمة األس ــت الغرفة التجاري رع
 Yemen food bank ــكيل هيئة إدارية لبنك الطعام اليمني ــميا تش رس
ــعب اليمني من  ــاهمة يف انقاد الش ــا هاما للمس ــيكون مرشوع والذي س
ــار يف اليمن ويعمل  ــات والتج ــم جميع املنظمات واملؤسس ــوع ويض الج

بشفافية أمام الجميع.
ــس إدارة  ــب رئيس مجل ــة نائ ــذي عقد برئاس ــالل االجتماع ال وخ
ــة بأمانة العاصمة محمد محمد صالح وضم  الغرفة التجارية الصناعي
عدداً من رجال املال واألعمال ومؤسيس البنك من املنظمات اإلنسانية 
ــة ملثل هذه  ــالح دعم ورعاية الغرف ــة، أكد ص ــة للغرف واإلدارة التنفيذي
ــايس  ــكل أس ــانية التي تخدم املجتمع بش ــاريع اإلنس ــادرات واملش املب

ورئييس.
وأكد عىل الجميع أهمية ورضورة تضافر الجهود وتوحيدها والعمل 
ــب العاجل  ــرشوع بالقري ــداف امل ــذ أه ــن تنفي ــا يضم ــد بم ــق واح كفري
ــاة  ــم معان ــل تفاق ــة يف ظ ــدد خاص ــوب واملح ــكل املطل ــا بالش ونجاحه

املواطنني نتيجة الحرب والحصار الظالم عىل الشعب اليمني.
ــش املجتمعون آلية عمل ومهام بنك الطعام اليمني وأقروها  وقد ناق
والرعاة الرسميني له وأهدافه ، كما حددوا أهمية املرشوع والذي سيكون 
ــرضرة والقضاء عىل  ــة واملت ــرية واملحتاج ــاعدة األرس الفق ــا ملس منصب

ظاهرة الجوع يف أمانة العاصمة كمرحلة أوىل تليها بقية املحافظات. 
ــذي يهدف للقضاء  ــل املختلفة للبنك ال ــتعرضوا مجاالت العم واس
ــواد الغذائية  ــري امل ــات الجمهورية وتوف ــوم محافظ ــوع يف عم ــىل الج ع
ــي وغريها عىل أن يتضمن  ــة وتعزيز املجال الصحي والتعليم وااليوائي
ــي تقدم الخدمات  ــمية الت ــاريع الدائمة واملوس كل مجال عدداً من املش

املختلفة للمستفيدين.
ــة  ــراءات العملي ــرشوع واإلج ــام للم ــار الع ــاع اإلط ــش االجتم وناق
ــيقية العاجلة للبدء يف تنفيذ وتطبيق املرشوع عىل أرض الواقع  والتنس
ــرش كمرحلة أوىل  ــات أمانة العاصمة الع ــق وأحياء مديري ــة مناط يف كاف

للمرشوع ويستكمل بعدها بقية محافظات الجمهورية.

تشكل هيئة إدارية لبنك الطعام اليمنيتشكل هيئة إدارية لبنك الطعام اليمني

ــوأ األزمات الغذائية  يف الوقت الذي يكابد فيه اليمنيون أس
يف العالم بمفردهم بشهادات دولية نتيجة للعدوان الخارجي 
ــرا وجوا من قبل  ــاره االقتصادي برا وبح ــىل وطنهم وحص ع
ــد أن  ــه نج ــي ومرتزقت ــعودي األمريك ــدوان الس ــف الع تحال
ــانية التزال  ــؤون اإلنس ــض املنظمات الدولية املعنية بالش بع
تستجمع قواها اإلعالمية واستعراضاتها البهلوانية للكيفية 
ــاذ اليمنيني وكأن امليدان  ــطتها التدخل إلنق التي يمكن بواس
ــرش لها األرض  ــيدة عجوز أن يف ــا وترغب كس ــري موات له غ

ورودا قبل أن يموت املاليني وتحرض إلنقاذهم.
ــن إعالن  ــخروا م ــل اليمني س ــاد يف الداخ ــرباء االقتص خ
ــبوع  ــدة األس ــم املتح ــع لألم ــي التاب ــة العامل ــج األغذي برنام
ــه الغذائية الطارئة  ــيع عمليات ــوف يقوم بتوس املايض بأنه س
ــخص  ــاعدات غذائية لنحو 9 ماليني ش ــم مس ــن لتقدي يف اليم
ــة ويقولون  ــاعدات الغذائي ــكل عاجل إىل املس ــون بش يحتاج
ــىل العيون  ــن ذر الرماد ع ــزء م ــو إال ج ــالن ما ه ــذا اإلع إن ه
خصوصا وأن دول العدوان مرصة عىل استمرار عدوانها عىل 
ــاكنا تجاهها  ــمع العالم ودون أن يحرك العالم س مرأى  ومس
ــر وتأثريات  ــث عن مخاط ــم الحدي ــن أن األوىل بالعال ، مؤكدي
ــتهدف  العدوان والضغط لوقفه أوال ثم الحديث عن إغاثة تس

املاليني الذين يعانون بسبب العدوان نفسه .
ــن اليمنيني لم يجنوا  ــاد أن املاليني م ــرى خرباء االقتص وي
ــالل العامني  ــات خ ــك املنظم ــاعدات تل ــن مس ــر م ــيئاً يذك ش
املاضيني من عمر العدوان بل هو مسلسل هزيل باطل يتجاهل 
ــدة عن قتلهم  ــاة كريمة بعي ــاني لليمنيني يف حي ــق اإلنس الح
ــات الدولية   ــم ويرون أن املنظم ــة وعدوان غاش بأياد خارجي
ــانية اليمنية مصدراً للكسب  نفسها باتت تتخذ األزمة اإلنس
ــاعدات موازنات تفوق يف  والربح فهي تضع يف برامجها للمس

قيمتها ما يمكن أن يسهم يف إغاثة اليمن لعرشات السنني .

ــة وتربحها من  ــك املنظمات الدولي ــىل ابتزاز تل ــال ع وكمث
املعاناة اإلنسانية اليمنية ما يؤكده خرباء االقتصاد أن اليمن 
ــهريا لنحو 300 مليون دوالر لتأمني رواتب موظفي  يحتاج ش
الدولة الذين يعانون منذ ستة اشهر وحوايل 300 مليون دوالر 
ــية مما يعني االحتياج  ــهريا لتأمني واردات الغذاء األساس ش
ــو ليس بالكبري مقابل الطلبات التي تطالب بها  لهذا املبلغ وه
ــول انه ملواجهة  ــل للمليارات ملا تق ــك املنظمات والتي تص تل
ــانية.. عىل أن اليشء األكرث إثارة  ما تتطلبه االستجابة اإلنس
ــح تبني  ــدوان وإعالنها الرصي ــات دول الع ــوازي تحدي ــو ت ه
ــتهدافها  ــني وحصارهم عرب اس ــرتاتيجية التجويع لليمني اس
ــا لحربها  ــكرية ومرسح ــدة وجعله منطقة عس ــاء الحدي مين
ــيئاً ضد  ــة يف اليمن ،فيما لم تذكر تلك املنظمات ش االقتصادي

هذه التحركات وإدانتها. 
وال تملك املنظمات الدولية يف اليمن سوى قاعدة البيانات 
ــنوات  ــذ عدة س ــث بنتها من ــزا حي ــا كن ــل له ــي تمث ــي الت فه
مستعينة بالحاجة التي تقع فيها الجهات املصدرية للبيانات 
لتوفري الدعومات املالية لعملها ألن الحقيقة باتت واضحة ان 
ــي مصدر املنظمات لعمل الربامج  تلك املعلومات والبيانات ه
التي تدر عليها الربح ،ووفقا لخرباء فإن برنامج إغاثة لحوايل 
ــخص يحتاج ملوازنة تقديرية تصل إىل400 مليون  100 الف ش
ــذا مبلغ  ــي تقريبا وه ــار ريال يمن ــي 120 ملي ــا يعن دوالر ،مم
ــبة للواقع ،فاملنظمات تخصص نحو %60 من تلك  كبري بالنس
ــا اإلدارية والتكتيكية  ــاريها ونفقاته املبالغ لخربائها ومستش

فيما ال يصل للميدان منها سوى اقل من 40% .
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