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ملخص   

ال بديــل عــن التوصــل إلــى حــل سياســي للحــرب فــي اليمــن، ولكــن التخطيــط لمــا بعــد هــذا الحــل السياســي ال   •
يقــل عــن ذلــك أهميــة. وتتمثــل األولويــات القصــوى فــي تقديــم اإلغاثــة اإلنســانية العاجلــة وتوفيــر األمــن والحمايــة 

للتجمعــات الســكانية وتأميــن المنشــآت والمرافــق الحيويــة. 

ــذ عــددًا مــن مبــادرات التعافــي االقتصــادي المبكــر التــي تحقــق  بَجانــب مــا ســبق فــإن الحكومــة ينبغــي أن ُتنفَّ  •
ــة مــن أجــل أن تحظــى بثقــة الســكان وتحافــظ علــى زخــم التقــدم. نتائــج ســريعة وملموســة وإيجابي

اليمــن ال يملــك المــوارد الماليــة أو الخبــرات الالزمــة لتنفيــذ هــذه المبــادرات. ولــذا مــن المحتمــل أن تضطلــع   •
الــدول األعضــاء فــي التحالــف الدولــي بــدور هــام فــي مبــادرات التعافــي االقتصــادي وإعــادة اإلعمــار. 

ال بــد مــن صياغــة المبــادرات بحيــث تتناســب مــع ظــروف كل ســياق وتراعــي مجريــات الصــراع. ويجــب أن تســاهم   •
هــذه المبــادرات فــي تخفيــف حــدة الصــراع وتعزيــز الســام وإبعــاد األنشــطة االقتصاديــة فــي كل منطقــة )وال 

ســيما بيــن الشــباب( بعيــدًا عــن االعتمــاد علــى األنشــطة القتاليــة أو اإلجراميــة.

هنــاك حاجــة إلــى االنتقــال الســلس مــن المســاعدات اإلنســانية إلــى مبــادرات التعافــي االقتصــادي وإعــادة اإلعمــار.   •
وَيْنَبِغــي تجنــب االعتمــاد علــى المعونــات، وتحفيــز الســكان المحلييــن علــى اســتئناف أو البــدء فــي أنشــطة إنتاجيــة.

ــل بحيــث تضــع األســس لمواجهــة التحديــات بعيــدة المــدى  يجــب أن يصمــم صانعــو السياســات إجــراءات التدخُّ  •
ومنهــا تزايــد الســكان وارتفــاع نســبة الشــباب بينهــم، واالســتنزاف الُمَتواِصــل الحتياطــات الطاقــة، ونــدرة الميــاه 
والغــذاء، والمعــدالت غيــر المســتدامة مــن اختــال التــوازن المالــي والتــوازن االقتصــادي الخارجــي، وَضْعــف نظــم 

الحكــم واإلدارة المحليــة، والطاقــة االســتيعابية المحــدودة للدولــة.

ينبغــي إعطــاء األولويــة لمبــادرات التعافــي االقتصــادي المبكــر التــي تركــز علــى تحقيــق االســتقرار النقــدي   •
والمالــي، وتوفيــر فــرص العمــل علــى المــدى القريــب فــي مشــاريع إعــادة اإلعمــار، وزيــادة نســبة االعتمــاد علــى 

الــذات فــي اإلنتــاج الزراعــي، وتكويــن رأس المــال البشــري. 

ــد أن تقــوم بتخفيــض األســعار  ــة مــن تحســين االســتقرار النقــدي والمالــي فــا ب لكــي تتمكــن الســلطات اليمني  •
وتوفيــر الــواردات الحيويــة وإعــادة الثقــة فــي العملــة المحليــة. ومــن بيــن وســائل المســاعدة الممكنــة تقديــم الدعــم 
المباشــر للميزانيــة ولكــن مــع تخصيــص األمــوال ألغــراض معينــة وتطبيــق نظــام مائــم لمتابعــة ومراقبــة هــذا 

الدعــم.  

توفــر مشــاريع إعــادة اإلعمــار كثيفــة العمالــة مثــل مشــاريع البنيــة التحتيــة فــرص عمــل كثيــرة للعمالــة غيــر الماهــرة   •
مــن الشــباب )الذكــور(، وتســاعد فــي دمــج المقاتليــن الســابقين فــي المجتمــع وتســاهم فــي إعــادة بنــاء وتصميــم 

مشــاريع البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة.

لزيــادة فــرص العمــل ونســبة االعتمــاد علــى الــذات فــي القطــاع الزراعــي يمكــن أن يقــوم اليمــن بتنفيــذ إســتراتيجية   •
الــة لتقديــم حوافــز للمحاصيــل الزراعيــة التــي تســتهلك قــدرًا أقــل مــن الميــاه وال تســبب ضــررًا مماثــًا  إحــال فعَّ

للقــات. 

التعليــم يتيــح بدائــل للمقاتليــن الســابقين والعاطليــن عــن العمــل، وزيــادة معــدل التحــاق البنــات بالمــدارس   •
ســيقلل مــن معــدل الزيــادة الســكانية الحالــي الــذي ال يمكــن االســتمرار فيــه. 

اليمــن فــي حاجــة ماســة لقصــص النجــاح. ولــذا َيْنَبِغــي أن تتزامــن مبــادرات التعافــي االقتصــادي مــع حملــة للتوعيــة   •
العامــة للســكان تهــدف إلــى إعطــاء الشــعور للشــباب اليمنــي بــأن لهــم هدفــًا فــي الحيــاة وأن عليهــم دورًا فــي 

إعــادة بنــاء الدولــة.     
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ما هي تفاصيل الموضوع؟ 
إلطــاق  دائــم  وقــف  إلــى  للتوصــل  جهــودًا  اليمنيــون  الساســة  يبــذل 
النــار وصياغــة إطــار عمــل الســتئناف مفاوضــات الســام. وال جــدال فــي 
لــه مقومــات النجــاح لتحقيــق أي  أهميــة صياغــة اتفــاق سياســي تتوفــر 
تقــدم فــي اليمــن، ولكــن التخطيــط لمــا بعــد االتفــاق السياســي ال يقــل 
عــن ذلــك أهميــة. تســلط هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات 
الدبلوماســية الضــوء علــى مبــادرات التعافــي االقتصــادي المبكــر التــي قــد 
ــة الشــرعية فــي غــرس األمــل والشــعور اإليجابــي  تســاعد الحكومــة اليمني

فــي نفــوس اليمنييــن. 

تتنــاول هــذه النظــرة التحليليــة االتجاهــات علــى المدييــن القريــب والبعيــد 
لاقتصــاد اليمنــي ثــم تبيــن عــددًا مــن المبــادرات االقتصاديــة ومبــادرات 
اإلنعــاش األخــرى التــي تحقــق نتائــج ســريعة وملموســة وظاهــرة. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن هــذه المبــادرات ينبغــي صياغتهــا بحيــث تســاعد اليمــن 
علــى مواجهــة التحديــات الهائلــة فــي المرحلــة المقبلــة ســواء فــي المجــال 
االقتصــادي أو فــي المجــاالت األخــرى، والكثيــر مــن هــذه التحديــات يســبق 

ــة.  ــرات طويل الحــرب بفت

التخطيط لمبادرات التعافي   
الدبلوماســية فــي  اإلمــارات  أكاديميــة  التحليليــة مــن  النظــرة  ــز هــذه  ُتركَّ
معظمهــا علــى مبــادرات التعافــي االقتصــادي المبكــر. ويعــرض الشــكل )1( 

ــة عــن موقــع هــذه المبــادرات فــي مرحلــة االنتقــال  ــة َتْقِريِبّي فكــرة َبَياِنّي

مــن الحــرب إلــى الســام. ولمــا كانــت هــذه األهــداف تتقاطــع مــع بعضهــا 
البعــض، فــإن مبــادرات التعافــي االقتصــادي تتضمــن أفــكارًا وممارســات 
مــن مجــاالت متنوعــة. فهــي تتضمــن النظــر بعيــن االعتبــار إلــى المســاعدات 
الســام  وبنــاء  االقتصاديــة،  والتنميــة  االقتصــادي  والنمــو  اإلنســانية، 
الدولــة  بنــاء مؤسســات  للســكان عــاوة علــى  وتوفيــر األمــن والحمايــة 
وترســيخ نظــم الحكــم فيهــا.1 ومــع هــذا ســنجد أن هنــاك بعــض الُمَقاَيَضــات 

والتوتــرات وخصوصــًا بيــن أهــداف التنميــة واألهــداف األمنيــة.

حينمــا ال يكــون هنــاك مبــادرات متفــق عليهــا مســبقًا لسياســات تعزيــز 
النمــو وبنــاء الثقــة بمــا يضمــن النجــاح بعــد انتهــاء الصــراع مباشــرًة فــي دولــة 
هشــة، فــإن الــدول المانحــة الرئيســية والمنظمــات الدوليــة تتفــق بصفــة 

عامــة علــى مــا يلــي: 

صياغة السياسات بحيث تتناسب مع ظروف كل سياق وتراعي مجريات   • 
الصــراع قبــل كل شــيء.2  وأن تســاهم هــذه المبــادرات فــي تخفيــف حدة    
الصراع وتعزيز السام وإبعاد األنشطة االقتصادية في كل منطقة )وال    
ســيما بيــن الشــباب( بعيــدًا عــن االعتمــاد علــى األنشــطة القتاليــة أو   
اإلجرامية. ولهذا فإن صائغي السياسات ال بد أن يكونوا على دراية تامة    
بالعوامــل االجتماعيــة المحركــة فــي مختلــف المناطــق ولديهــم رؤيــة    
متكاملــة عــن طبيعــة األنشــطة االقتصاديــة فــي كل منطقــة لتجنــب أي    
اشــتعال محتمــل للصــراع فيمــا بعــد. اســتحدثت المنظمــات الوطنيــة    
والدولية على مدار السنوات عددًا من أدوات تحليل الصراعات التي يتم    

استخدامها في مهام التخطيط. 3   
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تنشــأ أوجه التناقض من ضرورة اتخاذ إجراءات ســريعة وحاســمة والحاجة   • 
لتعزيــز قدراتهــا فــي  المحليــة  الســلطات  التواصــل والتعــاون مــع  إلــى    
علــى  المبــادرات  هــذه  تحظــى  أن  ويتعيــن  نفســها.  علــى  االعتمــاد    
ــة؛ ألن  ــة الشــرعية والمعني ــول وانضمــام المؤسســات المحلي األقــل بقب   
هــذه المؤسســات لديهــا معرفــة ومعلومــات بالغــة األهميــة عــن ظروف    
المنطقــة المحليــة. ومــع هــذا فــإن مخططــي السياســات ال بد أن يكونوا    
واقعييــن فــي تقديــر الطاقــة االســتيعابية للمؤسســات المحليــة، وهــي    

قدرات محدودة في الغالب.  

ومــن ثــم ال بديــل عــن ترتيــب األولويــات وتحديــد التسلســل فــي المرحلــة   • 
علــى  لذلــك  المائــم  التنفيــذ  ويتوقــف  الصــراع.  انتهــاء  بعــد  المبكــرة    
األوضــاع المحليــة والقــدرات الوطنية وتوفر االعتمادات المالية. التحدي    
الرئيــس الــذي تواجهــه هــذه الجهــود هــو االنتقــال الســلس مــن تقديــم    
المعونــات لحــاالت الطــوارئ واإلغاثــة اإلنســانية إلــى تقديــم المعونــات    
المعونــات  تقديــم  ينطــوي  حيــث  اإلعمــار.  وإعــادة  التعافــي  ألغــراض    
اإلنســانية لفتــرات أطــول مــن الــازم علــى مخاطــرة تكويــن مجتمعــات    
تعتمــد علــى المعونــات دائمــًا، ممــا يقلــل بــدوره مــن حوافــز الســكان    

المحليين لبدء أو استئناف األنشطة اإلنتاجية.  

الحالة الراهنة لالقتصاد اليمني  
يجــب أن تســير جهــود االســتقرار السياســي جنبــًا إلــى جنــب مــع معالجــة 
الوضــع االقتصــادي بالــغ الخطــورة فــي اليمــن. وتبيــن عينــة مــن اإلحصــاءات 
المتاحــة لعــام 2015، وحتــى لــو كانــت غيــر دقيقــة، مــدى صعوبــة الوضــع 

الراهــن. 

157 دوالر  بـــ  ر  يقــدَّ  2015 لعــام  للنفــط  المالــي  التعــادل  أن ســعر  وبمــا 
أمريكــي4  فــإن اليمــن بعيــد جــدًا عــن تحقيــق التــوازن فــي ميزانيتــه. ومــن 
المنتظــر أن يتســع العجــز المالــي ليصــل إلــى %18 تقريبــًا.5  وانخفضــت كمية 
إنتــاج النفــط الخــام مــن متوســط 127,000 برميل/فــي اليــوم فــي 2014 
إلــى حوالــي 44,000 برميل/فــي اليــوم بحلــول شــهر يوليــو 2015، ومــن 
الجديــر بالذكــر أن النفــط الخــام هــو المصــدر الرئيــس لإليــرادات الحكوميــة.6  

أوقفــت شــركات النفــط الدوليــة أنشــطتها اإلنتاجيــة فــي اليمــن وقامــت 
بإجــاء الموظفيــن التابعيــن لهــا، وتوقفــت منشــآت الغــاز الطبيعــي المُســال 
الجديــدة نســبيًا فــي بلحــاف فــي أبريــل 2015. وتســبب انخفــاض حجــم إنتــاج 
النفــط فــي نقــص حــاد فــي إيــرادات الصــادرات، ورغــم االنخفــاض المتزامــن 
فــي حجــم الــواردات بســبب الصــراع وحجــز البضائــع فــي موانــئ الدخــول 
فــإن احتياطــات اليمــن مــن النقــد األجنبــي مــن المتوقــع أنهــا تحــت مســتوى 
ل إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي لعــام  3 مليــار دوالر أمريكــي.7 وســجَّ

ــًا.8   2015 انخفاضــًا قــدره %38 تقريب

ــا علــى مســتوى اإلنفــاق المنزلــي لألســر فــإن الدخــل المتــاح والدخــل  أمَّ
الفائــض والقــوة الشــرائية هبطــت جميعهــا بســبب ارتفــاع معــدل البطالــة 
وزيــادة األســعار. وتشــير تقديــرات وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة التابعــة 
لمجلــة “اإليكونومســت” إلــى أن متوســط معــدل التضخــم فــي 2015 كان 

%24 تقريبــًا.9

وال يعمــل إال شــاب واحــد مــن بيــن كل خمســة شــباب فــي الوقــت الحاضــر 
وذلــك بحســب اإلحصائيــات الرســمية اليمنيــة. وعنــد تقســيم هــذه األرقــام 
علــى أســاس الجنــس فــإن ذلــك يعنــي أن شــخصًا واحــدًا مــن بيــن كل ثاثــة 
ذكــور يعمــل وأنثــى واحــدة مــن بيــن كل أربعيــن أنثــى تعمــل.10 وأشــارت 
تقديــرات مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي شــهر 
ديســمبر 2015 إلــى أن ســتة أشــخاص تقريبــًا مــن بيــن كل عشــرة يمنييــن 

يحتاجــون إلــى أحــد أشــكال المســاعدة األساســية لكســب عيشــهم.11 

االقتصــاد  فــي  األجــل  طويلــة  التحديــات 
لليمــن السياســي 

تلقــي اإلحصائيــات الــواردة فــي القســم الســابق نظــرة عابــرة علــى التحديات 
االقتصاديــة الضخمــة التــي تواجــه الشــعب اليمنــي. ومــن ثــم ال بــد أن تحــدد 
الحكومــة اليمنيــة، بمســاعدة المجتمــع الدولــي، قائمــة لهــا األولويــة مــن 
مبــادرات التعافــي االقتصــادي المبكــر حتــى تســتطيع إعــادة بنــاء اقتصادهــا 
وتوفيــر مصــادر دخــل تســهم فــي تحقيــق االســتقرار. ويجــب تصميــم هــذه 
ــات االقتصاديــة طويلــة  ــادرات بحيــث تضــع األســاس لمواجهــة التحدي المب
األجــل التــي تواجــه اليمــن. وننــوه إلــى أن بعــض هــذه التحديــات يســبق 
تتســبب  فقــد  معالجتهــا  يتــم  لــم  ومــا  طويلــة،  بفتــرات  الحاليــة  الحــرب 
فــي اشــتعال الصــراع مجــددًا فــي المســتقبل. مــن بيــن هــذه االتجاهــات 

والتحديــات مــا يلــي:

الزيادة السكانية وارتفاع نسبة الشباب من إجمالي عدد السكان.  •
االستنزاف المتواصل الحتياطات الطاقة.  •

الزيادة المتوقعة في ندرة المياه والغذاء.  •
المعدالت غير المستدامة من اختال التوازن المالي واختال    •

الخارجــي. التوازن  القتصــادي   
عــف نظــم الحكــم واإلدارة المحليــة والطاقــة االســتيعابية المحــدودة  ضَّ  • 

لمؤسسات الدولة.  

الزيــادة الســكانية وارتفــاع نســبة الشــباب مــن 
إجمالــي عــدد الســكان

فــي الفتــرة بيــن 1990 و2015 زاد عــدد ســكان اليمــن مــن 12 مليــون 
إلــى 26.2 مليــون نســمة.12  وفــي الفتــرة ذاتهــا انخفــض معــدل الخصوبــة 
المنخفــض  المعــدل  هــذا  نترجــم  وعندمــا   .4.1 إلــى   8.6 مــن  اإلجمالــي 
ســنويًا،  بنســبة 2.5%  زيــادة ســكانية  معــدل  هــو  الناتــج  فــإن  للخصوبــة 
وإذا اســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال فســيصل عــدد ســكان اليمــن إلــى 
42.5 مليــون نســمة تقريبــًا بحلــول عــام 2050. 13 وســتؤثر ضغــوط الزيــادة 
التعليــم  التحتيــة ومنظومــة  البنيــة  علــى منشــآت  اليمــن  فــي  الســكانية 
والرعايــة الصحيــة وســوق العمــل والقــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. 

ســعر التعــادل المالــي للنفــط هــو متوســط ســعر النفــط المطلــوب 
لتحقيــق التــوازن بيــن اإليــرادات والمصروفــات فــي الميزانيــة الحكوميــة 

الســنوية إلحــدى الــدول الرئيســية المصــدرة للنفــط.

الدخــل المتــاح هــو المبلــغ الــذي يتركــه األشــخاص أو األســر المعيشــية 
بعــد دفــع الضرائــب.

الدخــل الفائــض هــو المبلــغ الــذي يتركه األشــخاص أو األســر المعيشــية 
بعــد دفــع اإليجــار وتكاليــف الغــذاء وفواتيــر المرافــق العامــة وغيرهــا 

مــن االحتياجــات األساســية.  

ــكل امــرأة؛ أي  ــد ل ــي إلــى عــدد الموالي ــة اإلجمال يشــير معــدل الخصوب
عــدد األطفــال الذيــن ســتلدهم امــرأة إذا قــدر لهــا أن تعيــش حتــى 

نهايــة ســنوات قدرتهــا علــى اإلنجــاب. 
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الســكان األصغــر ســنًا فــي  أعلــى نســبة مــن  يوجــد فيــه  اليمــن  أن  كمــا 
المنطقــة حيــث يصــل متوســط العمــر إلــى 18.6 ســنة. ومــن بيــن إجمالــي 
عــدد الســكان فــإن %43 منهــم تحــت ســن 15 ســنة ونســبة تزيــد عــن 65% 
ــًا ال يدرســون وال يعملــون.14  إذا لــم  تحــت ســن 25 ســنة، ونصفهــم تقريب
الزيــادة الســكانية الســريع  إلــى األحســن فــإن معــدل  يتغيــر هــذا الوضــع 
ســيضاعف عــدد العاطليــن عــن العمــل ويزيــد نســبة الشــباب الذين يشــعرون 
باليــأس واإلحبــاط أكثــر ممــا هــي عليــه اآلن. ولكــن إذا اســتطاعت الحكومــة 
اليمنيــة توفيــر فــرص تعليــم عالــي المســتوى وتغذيــة مناســبة ومؤسســات 
الــة وفــرص عمــل فــي اقتصــاد يقــوم علــى التنــوع فــإن زيــادة نســبة  فعَّ
الشــباب بيــن الســكان قــد تصبــح أيضــًا أحــد العناصــر الدافعــة لتحقيــق عائــد 

ديموغرافــي مــن المنتظــر الحصــول عليــه بــدءًا مــن عــام 2025.  

االستنزاف الُمَتواِصل الحتياطات الطاقة

مــن قطــاع  تقريبــًا  إيراداتهــا  أربــاع  ثاثــة  علــى  اليمنيــة  الحكومــة  تحصــل 
ــي  ــي %90 مــن إجمال النفــط والغــاز، وتشــكل صــادرات النفــط والغــاز حوال
قديمــة  اليمنيــة  النفطيــة  الحقــول  فــإن  الحــظ  ولســوء  اليمــن.  صــادرات 
وحالتهــا متدهــورة ممــا تســبب فــي انخفــاض متواصــل فــي حجــم اإلنتــاج 
منــذ 2001. ومــا لــم يتــم اكتشــاف حقــول نفطيــة جديــدة فــإن الحقــول 
الحاليــة ســينضب منهــا النفــط فــي غضــون عــدة ســنوات.15 وقــد زاد الوضــع 
ســوءًا جــراء اإلضرابــات والهجمــات علــى منشــآت البنيــة التحتيــة للطاقــة، 
الســنوات  فــي  اليمــن  مــن  الدوليــة  الشــركات  مــن  العديــد  وانســحبت 
األخيــرة. وفــي ظــل التوقعــات التــي تشــير إلــى أن أســعار النفــط ســتظل عنــد 
مســتويات منخفضــة علــى مــدار الســنوات القادمــة، فمــن غيــر المحتمــل أن 
تنظــر شــركات النفــط إلــى اليمــن باعتبــاره منطقــة مربحــة الســتخراج النفــط 

والغــاز. 

القليــل  إال  أيضــًا  يبقــى  فلــن  الطاقــة  علــى  المحلــي  الطلــب  تزايــد  ومــع 
الحكومــة  فــإن  وبالتالــي  الصعبــة.16  العملــة  علــى  والحصــول  لتصديــره 
اليمنيــة تحتــاج إلــى التفكيــر جديــًا فــي مصــادر لإليــرادات الحكوميــة بعــد 
نضــوب الحقــول النفطيــة. وظهــرت بعــض احتياطــات الغــاز الطبيعــي فــي 
أن  المحتمــل  الواعــدة، ومــن  التصديــر  األخيــرة كأحــد منتجــات  الســنوات 
ُيســتأنف العمــل فــي منشــآت الغــاز الطبيعــي المســال فــي اليمــن بعــد 
انتهــاء الصــراع. ومــع هــذا فــإن التحــول إلــى الغــاز الطبيعــي ال يقلــل مــن 
اعتمــاد البلــد علــى قطــاع المنتجــات الهيدروكربونيــة، كمــا أن هــذا القطــاع 
ليــس مــن القطاعــات كثيفــة العمالــة التــي تســاهم مســاهمة ملحوظــة 

فــي التنويــع االقتصــادي وتوفيــر فــرص العمــل للشــعب اليمنــي.

الزيادة المتوقعة في ندرة المياه والغذاء
يحصــل اليمــن علــى معظــم احتياجاتــه المائيــة المحليــة مــن طبقــات الميــاه 
الجوفيــة تحــت األرضيــة بســبب قلــة األمطــار. وتعمــل غالبيــة مضخــات 
الميــاه المســتخدمة فــي اســتخراج الميــاه بالديــزل )والِديــِزل أحــد الســلع 
الميــاه ممــا  %90 مــن  الزراعــة نســبة  اســتيرادها(، وتســتهلك  يتــم  التــي 
يتــرك %10 فقــط لاســتخدام المنزلــي. وتزيــد نــدرة الميــاه فــي المناطــق 
المرتفعــة والمناطــق الداخليــة فــي اليمــن مقارنــة بالمناطــق الســاحلية. 

وَخُلــص تحليــل أجرتــه الحكومــة فــي عــام 2011 إلــى أن اللوائــح والقوانيــن 
المنظمــة لقطــاع الميــاه ضعيفــة جــدًا وتســاهم فــي اســتنزاف الميــاه.17  
الســكانية،  الزيــادة  معــدل  أيضــًا  المتاحــة  الجوفيــة  الميــاه  تواكــب  وال 
ويتوقــع بعــض الخبــراء أن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء قــد تنضــب مواردهــا 

المائيــة الضروريــة للحيــاة بحلــول عــام 2017. 18

م نســبة %40 مــن إجمالــي األراضــي التــي يتــم توفيــر ميــاه الــري  ُتســتخدَّ
لهــا لزراعــة القــات، وهــو مــن المحاصيــل غيــر الغذائيــة والمخــدرات المحفــزة 
نســبة  ارتفــاع  بســبب  الســوق  فــي  ســعر  أعلــى  ويحقــق  خفيفــة  بدرجــة 
اإلدمــان. ويشــهد اســتهاك القــات ارتفاعــًا، وتبيــن التقديــرات أن %90 مــن 
الذكــور البالغيــن فــي اليمــن يقضــون فتــرة تتــراوح بيــن 3 إلــى 4 ســاعات 
يوميــًا فــي مضــغ أوراق القــات، فــي حيــن أن نســبة ال تقــل عــن %50 مــن 
النســاء تســتهلك القــات بانتظــام ونســبة تتــراوح بيــن 15 إلــى %20 مــن 

األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 12 ســنة تمضــغ القــات يوميــًا.19

ال تنفصــل نــدرة الميــاه عــن نــدرة الغــذاء. حيــث يذكــر البنــك الدولــي أن 
نقــص الميــاه يجعــل أكثــر مــن %50 مــن االســتثمارات فــي المناطــق الريفيــة 
فــي اليمــن ال تســتمر أكثــر مــن خمــس ســنوات.20  ونِتيَجــًة لذلــك فــإن اليمــن 
ال يــزال يســتورد %90 مــن احتياجاتــه مــن القمــح، وهــو عنصــر ال يمكــن 

االســتغناء عنــه فــي النظــام الغذائــي األساســي لــكل الســكان. 

مــدى  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  نقلهــا  ووســائل  الغذائيــة  الــواردات  وتعتمــد 
توفــر الوقــود عمومــًا والديــزل خصوصــًا؛ ألن تعبئــة األغذيــة وتغليفهــا تتــم 
فــي منشــآت تعمــل بالديــزل. وتوســيع القاعــدة الزراعيــة المحليــة ســيؤدي 
بــدوره إلــى زيــادة الطلــب المحلــي علــى الطاقــة. أخيــرًا وليــس آخــرًا فإنــه مــن 
المتوقــع أن يــزداد انعــدام األمــن الغذائي ســوءًا بســبب تأثيــرات تغير المناخ، 
ويتوقــع العلمــاء أن يعانــي اليمــن مــن نوبــات جفــاف أكثــر تكــرارًا وفيضانــات 
ــا عــن الجانــب المشــرق فــي الصــورة فــإن  مفاجئــة فــي المســتقبل.21  أمَّ
المســطحات المائيــة اليمنيــة غنيــة للغايــة باألســماك. ويتــم تصديــر كميــة 
كبيــرة مــن األســماك التــي يتــم صيدهــا إلــى األســواق اآلســيوية واألوروبيــة، 
ويــزداد معــدل اســتهاك األســماك محليــًا. ولمــا كانــت األســماك غنيــة 
بالمــواد المغذيــة فإنــه ينبغــي تشــجيع هــذا االتجــاه دون التســبب ِبالّتأِكيــد 

فــي الصيــد المفــرط.

المعــدالت غيــر المســتدامة من اختــالل التوازن 
المالــي واختــالل التــوازن االقتصادي الخارجي      

بعدمــا توقفــت التحويــات الوفيــرة مــن اليمنييــن العامليــن بالخــارج فــي 
ــرة مــن 1990 إلــى 1991، ظــل  التســعينات بســبب حــرب العــراق فــي الفت

اعتمــاد الســلطات اليمنيــة علــى عائــدات النفــط يتزايــد يومــًا بعــد يــوم. 
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الغاز الطبيعي المســال هو غاز طبيعي يتم تحويله إلى الحالة الســائلة 
عنــد درجــة حــرارة 162- مئويــة تقريبــًا. وينكمــش حجــم الغــاز أثنــاء هــذه 
العمليــة 600 مــرة، ممــا يجعــل شــحنه وتخزينــه أكثــر ســهولة. ويصبــح 

أكثــر أمانــًا أيضــًا؛ ألن الغــاز الطبيعــي فــي حالتــه الســائلة ال يشــتعل.
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عنــد مســتوى  تظــل  أن  المتوقــع  مــن  العالميــة  النفــط  أســعار  أن  وبمــا 
منخفــض علــى مــدار الســنوات المقبلــة، فــإن العجــز الهيكلــي فــي الميزانيــة 
اليمنيــة ســيتواصل وســيواجه اليمــن صعوبــات فــي خدمــة ديونــه الدوليــة.  
ومــن المحتمــل أن تســجل احتياطــات اليمــن المحــدودة مــن النقــد األجنبــي 
المدفوعــات  ميــزان  فــي  أزمــة  بحــدوث  ينــذر  ممــا  إضافيــة  انخفاضــات 
الحمايــة االجتماعيــة.  الــواردات ووســائل  ويفاقــم مــن صعوبــات تمويــل 
وســاعدت دول الجــوار الخليجيــة علــى مــدار العقــود الماضيــة باســتمرار فــي 
تخفيــف حــدة الصدمــات االقتصاديــة مــن خــال تبرعاتهــا بالنفــط وضــخ 

المبالــغ الماليــة. 

وتغيــرت حركــة النشــاط المجتمعيــة جــراء توقــف األمــوال التــي كان يرســلها 
تذهــب  التحويــات  هــذه  كانــت  حيــث  الخــارج.  فــي  العاملــون  اليمنيــون 
ــر والمناطــق ممــا كان يوفــر لهــا مصــادر دخــل مســتقلة.  مباشــرة إلــى اأُلسَّ
إلــى أســفل علــى مــدار  النفــط مــن أعلــى  ولكــن طريقــة توزيــع عائــدات 
العقــود الماضيــة جعلــت المناطــق أكثــر اعتمــادًا علــى الســلطة المركزيــة 
ــة فــإن األمــوال العامــة الموجــودة لــدى الســلطة  فــي العاصمــة. وِبالّتَبِعّي
م فــي الغالــب لمكافــأة أو معاقبــة مناطــق وقبائــل  المركزيــة كانــت ُتســتخدَّ
معينــة، فــي حيــن أنــه كان يمكــن اســتخدام هــذه األمــوال لبنــاء نمــوذج 
يــزال  وال  االقتصاديــة.  األنشــطة  تنويــع  خــال  مــن  مســتدام  اقتصــادي 
التهــرب الضريبــي أحــد المشــكات الكبــرى التــي يواجههــا اليمــن ويكبــده 
خســائر تقــدر بحوالــي 4.7 مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا؛ ألنــه ال يوجــد إال عــدد 

محــدود جــدًا مــن الســكان مســجلين كدافعــي ضرائــب. 22

عــف نظــم الحكــم واإلدارة المحلية والطاقة  ضَّ
االســتيعابية المحدودة لمؤسســات الدولة

بالرغــم مــن القــوة الناتجــة عــن التوزيــع المتجه من أعلى إلى أســفل لعائدات 
النفــط وغيرهــا مــن المزايــا المرتبطــة بالنفــط إال أن ســلطات الدولــة اليمنيــة 
كانــت ســيطرتها محــدودة دومــًا. حيــث ال تــزال الكثيــر مــن األراضــي اليمنيــة 
تحــت الســيطرة المحليــة الِفْعِلّيــة مــع هيمنــة النظــم القبليــة فــي التنظيــم 
واإلدارة. وال تحتكــر الدولــة ســلطة اســتخدام القــوة؛ فالســكان المدنيــون 
فــي اليمــن مســلحون تســليحًا جيــدًا. ويحتــل اليمــن المرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
كثافــة انتشــار األســلحة فــي العالــم )بعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة( 

بمتوســط 55 ســاحًا لــكل 100 نســمة.23

الموظفيــن  مــن  علــى مجموعــة  أيضــًا  اليمنيــة  الدولــة  ســلطات  تعتمــد 
اإلدارييــن الذيــن لــم يتــم تدريبهــم جيــدًا ويحصلــون علــى رواتــب متدنيــة 
ــات  ويطبقــون إجــراءات باليــة. ويواجــه توصيــل الخدمــات األساســية صعوب
فعليــة، ومــن ثــم تنخفــض الطاقــة االســتيعابية المحليــة لتخطيــط وتنفيــذ 
أي مشــروع إضافــي. وأدت هــذه األســباب ســالفة الذكــر إلــى اختناقــات 
حــادة فــي قنــوات الحكــم واإلدارة الرســمية، ممــا نشــأ عنــه ظهــور شــبكة 
قويــة موازيــة مــن النخــب المتنافســة التــي تســيطر علــى كافــة المفاصــل 

الهامــة لاقتصــاد، بمــا فيهــا صناعــة النفــط وســوق االســتيراد والتصديــر 
وتعبئــة وتغليــف وتوزيــع البضائــع.24

عف نظم الحكم المحلي وتدهور مســتوى إنفاذ القانون وســوء  تســبب ضَّ
إدارة مــوارد الدولــة لســنوات عديــدة فــي توتــر العاقــات بيــن الســلطات 
المختلفــة ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو المحلــي أو علــى مســتوى 
المناطــق. ومــن بيــن نتائــج هــذا التوتــر تأجــج المطالــب الداعيــة لتبنــي النظام 
الفيدرالــي وتــرك المجــال مفتوحــًا أمــام األطــراف األكثــر تطرفــًا. فتنظيــم 
القاعــدة فــي شــبه جزيــرة العــرب لــه تاريــخ طويــل فــي اليمــن ولــه حضــور 
قــوي فــي منطقتــي حضرمــوت ومــأرب. واســتولى هــذا التنظيــم المتطــرف 
فــي أبريــل 2015 علــى المــكا، عاصمــة إقليــم حضرمــوت، ووضــع ترتيبــات 
لتقاســم الســلطة مــع المجموعــات األخــرى فيهــا. كمــا يحــاول هــذا التنظيم 
ــرة  توســيع نفــوذه فــي عــدن، ويبــدو أن منافســة عنيفــة نشــبت فــي الفت

األخيــرة بينــه وبيــن التنظيــم المحلــي التابــع لداعــش، واليــة اليمــن. 

تطبيــق مبــادرات التعافــي المبكر على الســياق 
اليمني 

عندمــا ننظــر بعيــن االعتبــار إلــى القيــود ســالفة الذكــر والتحديــات التــي 
يواجههــا االقتصــاد السياســي اليمنــي عــاوة علــى الــدروس المســتفادة 
العامــة مــن تخطيــط وتنفيــذ سياســات التعافــي المبكــر، فإنــه يمكــن اقتــراح 

عــدة مجــاالت لتنفيــذ هــذه المبــادرات للتعافــي االقتصــادي المبكــر.
 

ومــن بيــن هــذه المجــاالت تحقيــق االســتقرار النقــدي والمالــي، وتوفيــر 
فــرص العمــل علــى المــدى القريــب فــي مشــاريع إعــادة اإلعمــار، وزيــادة 
المــال  الزراعــي، وتكويــن رأس  الــذات فــي اإلنتــاج  نســبة االعتمــاد علــى 
البشــري.  وَيْنَبِغــي أن تتزامــن هــذه المبــادرات للتعافــي االقتصــادي مــع 
للشــباب  الشــعور  إعطــاء  إلــى  تهــدف  للســكان  العامــة  للتوعيــة  حملــة 
اليمنــي بــأن لهــم هدفــًا فــي الحيــاة وأن عليهــم دورًا فــي إعــادة بنــاء الدولــة.     

الهدف: تحقيق االستقرار النقدي والمالي

الثقــة فــي العملــة  الــواردات الحيويــة وإعــادة  تخفيــض األســعار وتوفيــر 
وجــذب  النمــو  لتحقيــق  الرئيســية  المســبقة  الشــروط  هــي  المحليــة 
االســتثمارات. وال بــد أن تســتأنف منشــآت النفــط والغــاز ومنافــذ الدخــول 
اإليــرادات  مــن  يزيــد  ممــا  ممكنــة،  فرصــة  أقــرب  فــي  نشــاطها  اليمنيــة 
الحكوميــة ويخفــف مــن مشــكلة نقــص المــواد فــي الوقــت الحاضــر وال 
ســيما نقــص الوقــود. ومــن المفتــرض أن تــؤدي إعــادة تشــغيل ساســل 
الشــرائية  القــوة  ورفــع  األساســية  الســلع  أســعار  تخفيــض  إلــى  اإلمــداد 
لألســر اليمنيــة. ويجــب أن تقــوم الســلطات اليمنيــة بتصميــم نظــام عــادل 
وشــامل لدفــع التعويضــات لألشــخاص األكثــر تضــررًا بــداًل مــن إعــادة الدعــم.

يمكــن الســيطرة علــى التضخــم أيضــًا مــن خــال تقليــص عــرض النقــود فــي 
االقتصــاد. ولكــن يجــب توفيــر الســيولة الازمــة فــي الوقــت نفســه لتمويــل 
مشــاريع إعــادة اإلعمــار. ونتيجــة لمــا ســبق فــإن البنــك المركــزي اليمــن قــد 
يتعــرض لضغــوط لتمويــل الميزانيــة مــن خــال طباعــة النقــود ممــا يدفــع 
ــال  ــى االرتفــاع مجــددًا. وطالمــا اســتمر التدهــور فــي قيمــة الري األســعار إل
اليمنــي فمــن المحتمــل أن تظــل الــواردات باهظــة التكاليــف علــى اليمــن. 

مــا  دولــة  بيــن  التجاريــة  المعامــات  جميــع  هــو  المدفوعــات  ميــزان 
العالــم. دول  وبقيــة 

تحــدث أزمــة فــي ميــزان المدفوعــات عندمــا تخــرج الكثيــر مــن األمــوال 
خــارج الدولــة ممــا يجعــل الدولــة تواجــه مشــكات فــي اقتــراض أمــوال 

أخــرى لتعويــض الفــرق.
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ويتعيــن ِاســِتمالة قــادة المجموعــات بوســائل منهــا تقديــم حوافــز لهــم 
لحمايــة مشــاريع المنشــآت والبنيــة التحتيــة الجديــدة )بــداًل مــن تدميرهــا(.  
ومــن غيــر المنتظــر أن تتحقــق هــذه النتائــج ســالفة الذكــر دون مشــاركة 
والتــزام القــادة المحلييــن المؤثريــن؛ ألن تعــاون العناصــر المحليــة هــو أحــد 

أهــم مقومــات النجــاح لمشــاريع إعــادة اإلعمــار.26

فــي  الــذات  علــى  االعتمــاد  زيــادة  الهــدف: 
الزراعــي القطــاع 

تســاهم األنشــطة الزراعيــة وصيــد األســماك بنســبة %22 فــي إجمالــي 
الناتــج المحلــي اليمنــي، وتوفــر فــرص عمــل فــي االقتصــاد الرســمي وغيــر 
الرســمي لحوالــي %54 مــن الســكان. ويتــم فــي الفتــرة المبدئيــة توجيــه 
لتجنــب  الطارئــة  الغذائيــة  المعونــات  بتقديــم  االهتمــام  مــن  كبيــر  قــدر 
حــدوث مجاعــة وتقليــل ســوء التغذيــة. غيــر أنــه ال بــد مــن تحقيــق التــوازن 
بيــن هــذه المســاعدات الفوريــة لإلغاثــة وبيــن األنشــطة التــي تشــجع علــى 
ــة أيضــًا  ــة. ويتعيــن أن تكــون الجهــات المانحــة علــى دراي ــذ البداي ــاج من اإلنت
بتأثيــر التبرعــات علــى حركــة الســوق المحلــي. وتعتبــر إعــادة الرقعــة الزراعيــة 
إلــى ســابق عهدهــا وزيادتهــا مــن العناصــر الهامــة فــي تقليــل اعتمــاد اليمــن 
علــى المعونــات الخارجيــة وجهــود اإلغاثــة وتوفيــر فــرص عمــل للســكان. 

هنــاك ضــرورة لتحقيــق التــوازن بيــن توفيــر فــرص العمــل واســتنفاد المــوارد 
الطبيعيــة فــي اليمــن. وفــي حيــن أن السياســات علــى المــدى الطويــل يجــب 
أن تركــز علــى توفيــر مصــادر رزق بديلــة للســكان إال أن صانعــي السياســات 
يمكنهــم تقديــم حوافــز أكثــر للمزارعيــن اليمنييــن لزيــادة المحاصيــل الزراعيــة 

األساســية وتقليــل زراعــة القــات علــى المدييــن القريــب إلــى المتوســط.  

إن إنتــاج هــذه المــادة المخــدرة يوفــر نصــف مليــون فرصــة عمــل تقريبــًا، 
مليــون   20 فقــدان  فــي  يتســبب  اســتهاكها  أن  إلــى  التقديــرات  ولكــن 
ســاعة عمــل يوميــًا.27  ويســتنزف إدمــان هــذا المخــدر المكلــف نســبيًا قــدرًا 
ال بــأس بــه مــن إنفــاق األســر وهــو مــن العناصــر المســببة لســوء التغذيــة.28  
ولكــي تســتطيع الســلطات اليمنيــة مواجهــة هــذه المشــكلة، فيجــب عليهــا 
الــة للتشــجيع علــى زراعــة محاصيــل أقــل  أن تنفــذ إســتراتيجية إحــال فعَّ

ــاه وأخــف ضــررًا مــن القــات.  اســتهاكًا للمي

الهدف: تكوين رأس المال البشري

االســتثمارات الضخمــة فــي رأس المــال البشــري عنصــر أساســي لتعزيــز فرص 
نجــاح مرحلــة االنتقــال مــن الحــرب إلــى الســام فــي اليمــن. وتشــير التقديرات 
أن الصــراع أجبــر 1.8 مليــون طفــل إضافييــن علــى تــرك مدارســهم، ممــا يرفــع 
إجمالــي معــدل التســرب مــن المدرســة إلــى 3.4 مليــون شــخص تقريبــًا.29  
المعتــادة  حياتــه  فــي  االنخــراط  يســتطيع  ال  اليمنــي  الشــباب  كان  ولمــا 
المتمثلــة فــي الذهــاب إلــى المــدارس، فإنــه أكثــر ُعرضــة لانضمــام إلــى 

الجماعــات المســلحة. 

إن إعــادة بنــاء المــدارس وإنشــاء برامــج تدريــب مهنــي لتطويــر القــدرات مــع 
صياغتهــا بطريقــة تمثــل الجميــع وتحــث علــى التســامح يتيــح بدائــل أمــام 
المقاتليــن الســابقين والعاطليــن عــن العمــل مــن الشــباب. ِزْد علــى َذِلــَك 
الزيــادة  مــن معــدل  بالمــدارس ســيقلل  البنــات  التحــاق  زيــادة معــدل  أن 
الســكانية الحالــي الــذي ال يمكــن االســتمرار فيــه. كمــا أن تعليــم اإلنــاث لــه 

مــردود إيجابــي علــى معــدل اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد اليمنــي. 

ويمكــن أن تســاعد المعونــات بعــد انتهــاء الصــراع فــي إعــادة هيكلــة النظــام 
دون  الوضــع  خطــورة  مــن  للميزانيــة  المباشــر  الدعــم  ويخفــف  النقــدي. 
تعريــض النظــام المحلــي لضغــوط مفرطــة ولكــن مــع تخصيــص األمــوال 
ألغــراض معينــة وتطبيــق نظــام مائــم لمتابعــة ومراقبــة هــذا الدعــم.25  
ومــن بيــن األمثلــة علــى ذلــك الوديعــة التــي وضعتهــا المملكــة العربيــة 
الســعودية بمبلــغ مليــار دوالر أمريكــي فــي البنــك المركــزي اليمنــي فــي 
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تجــدد  مــن  البعيــد  المــدى  علــى  اليمنــي  االقتصــاد  يســتفيد  أن  ويمكــن 
مصــادر الدخــل مــن تحويــات العامليــن بالخــارج. باإلضافــة لمــا ســبق فــا بــد 
مــن حــوار جــاد حــول الجوانــب االقتصاديــة للمصالحــة والنمــاذج الفيدراليــة 

المحتملــة التــي قــد تحــدد مصــادر دخــل لمختلــف المناطــق.

المــدى  علــى  العمــل  فــرص  توفيــر  الهــدف: 
اإلعمــار  إعــادة  مشــاريع  فــي  القريــب 

ال بــد أن يقــوم صانعــو السياســات بإعــادة توجيــه طاقــات الشــباب اليمنــي، 
وال ســيما بيــن الذكــور صغــار الســن، بعيــدًا عــن الحــرب ونحــو أنشــطة مثمــرة 
لبنــاء الســام. ويمكــن تحقيــق هــذه الغايــة بتوفيــر فــرص عمــل بســيطة 
علــى المــدى القريــب تســاعد فــي إعــادة بنــاء الدولــة. وعندمــا يتــم تصميــم 
مشــاريع إعــادة اإلعمــار كثيفــة العمالــة تصميمــًا ســليمًا فإنهــا توفــر فــرص 
عمــل كثيــرة للعمالــة غيــر الماهــرة مــن الشــباب )الذكــور( وتســاعد فــي دمــج 
ــن الســابقين فــي المجتمــع وتســاهم فــي إعــادة اإلعمــار وإعــادة  المقاتلي
تصميــم منشــآت البنيــة التحتيــة والمبانــي العامــة والخدمــات العامــة عنــد 

الضــرورة.

عندمــا تتوفــر فــرص العمــل فإنهــا تجعــل النــاس تنخــرط فــي حياتهــا اليوميــة، 
وتزيــد مــن دخــل األســر، وقــد تكــون أحــد أدوات المصالحــة بيــن مختلــف 
فئــات المجتمــع. ويمكــن أن تســاعد فــرص العمــل بمشــاريع إعــادة اإلعمــار 
فــي تعزيــز الشــعور بالمســؤولية المشــتركة وأن كل شــخص عليــه دور فــي 
م برنامــج االســتثمارات العامــة فــي اليمــن  تعافــي الدولــة. وربمــا ُيســتخدَّ
تحديــث  مــن  بــد  ولكــن ال  الازمــة،  المشــاريع  لتحديــد  األدوات  كإحــدى 
المشــاريع المدرجــة فــي هــذا البرنامــج لتشــمل األضــرار الناجمــة عــن الحــرب 
وتراعــي مجريــات النــزاع. ويمكــن أن يتــم تعديــل تصميــم المشــاريع الــواردة 
فــي البرنامــج إلضافــة التعديــات الفنيــة الضروريــة فــي شــبكات الميــاه 
والطاقــة والكهربــاء والطــرق وبالتالــي تحســين كفــاءة اســتهاك الطاقــة. 

بنــاء  بــدون  النطــاق  واســعة  العامــة  المشــاريع  هــذه  تنفيــذ  يمكــن  لــن 
تحقيــق  مــن  مفــر  ال  ثــم  ومــن  والكفــاءة.  بالفاعليــة  تتســم  مؤسســات 
التــوازن بيــن مشــاريع إعــادة اإلعمــار وبناء/إعــادة بنــاء المؤسســات التــي 
تديــر وتواصــل هــذه الجهــود. فضــًا عــن ذلــك يجــب تخفيــف حــدة المخاطــر 
الناتجــة عــن تدخــل األطــراف المعنيــة علــى مســتوى المناطــق والمســتوى 
األســاليب  كأحــد  الحيويــة  والمنشــآت  المرافــق  تشــغيل  فــي  المحلــي 

الدولــة.  لتحســين مواقفهــا فــي مواجهــة 

يتضمــن دعــم الميزانيــة تحويــل األمــوال مباشــرًة إلــى الميزانيــة الوطنيــة 
لدولــة معنيــة، ثــم يتــم إدارة هــذه األمــوال مــن خــال النظــم الوطنيــة 
القائمــة. وتزيــد هــذه األمــوال مــن الملكيــة الوطنيــة واإلنفــاق علــى 
األولويــات الوطنيــة. ولكــن فــي الوقــت نفســه فــإن نقــص وســائل 

المتابعــة والمراقبــة يزيــد مــن مخاطــرة ســوء اســتخدام األمــوال. 
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وال ينبغــي أن يقتصــر تكويــن رأس المــال البشــري علــى إعــادة بنــاء المنشــآت 
التعليميــة، ولكنــه يجــب أن يشــمل أيضــًا التوفيــق بيــن المناهــج التعليميــة 
البرامــج  تتضمــن  أن  اليمــن. ويمكــن  فــي  العمــل  احتياجــات ســوق  وبيــن 
التدريبيــة تعليــم مبــادئ الرعايــة الصحيــة األساســية ومهــارات التدريــس فــي 
مــدارس التعليــم األساســي والمهــارات اإلداريــة ومهــارات الزراعــة ومهــارات 
تأســيس المشــروعات االجتماعيــة ومهــارات إبطــال األلغــام وغيرهــا مــن 

المهــارات المفيــدة لمشــاريع إعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء الصــراع. 

اليمــن  فــي  نجــاح  قصــص  تحقيــق  الهــدف: 
الســكان  بيــن  ونشــرها 

نســتخلص مــن التحليــل ســالف الذكــر أن اليمــن بعــد انتهــاء الصــراع ســيواجه 
الكثيــر مــن الصعوبــات وبعضهــا يرجــع إلــى اتجاهــات وتطــورات طويلة األجل 
ستســتغرق وقتــًا طويــًا للتغلــب عليهــا. وأكثــر مــا يطمــح إليــه الشــخص هــو 
مواجهــة هــذه التحديــات واحــدًا تلــو اآلخــر. وال يمكــن إغفــال دور الشــباب 
اليمنــي فــي تحقيــق االســتقرار فــي المســتقبل فــي ضــوء معــدل النمــو 
الســكاني المرتفــع وتوزيــع الفئــات العمريــة. إذا لــم نتدخــل لنحــول دون 
ــاة  ــال ســابقة تكونــت لديهــا نظــرة ســلبية عــن الحي ــل آخــر ألجي انضمــام جي
وصــورة قاتمــة للمســتقبل فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى تغلغــل أكثــر خطــورة 
لثقافــة اليــأس واإلحبــاط بيــن الشــباب. إن تغييــر هــذه الثقافــة وتغييــر فكــرة 
شــأة الشــخص فــي اليمــن معناهــا فقــدان األمــل فــي الحيــاة ضــرورة ال  أن نَّ

بــد منهــا لنجــاح أي مبــادرة مــن المبــادرات المذكــورة آنفــًا.  

يمكــن تنفيــذ حملــة توعويــة تدعمهــا الحكومــة بهدف إعــادة توجيه طاقات 
المجتمــع بعيــدًا عــن الصــراع واليــأس نحــو المشــاركة اإليجابيــة فــي بنــاء 
اليمــن الجديــد. هــذا اليمــن الجديــد لــن يــرى النــور إال علــى مراحــل متدرجــة 
وسلســلة مــن قصــص النجــاح. وقــد تركــز هــذه الحملــة اإلعاميــة علــى 
مصارحــة الشــعب اليمنــي بالتحديــات وتســليط الضــوء علــى الســلوكيات 
االجتماعيــة التــي لهــا تأثيــرات إيجابيــة أو ســلبية علــى المجموعــات الســكانية 
اليمنيــة. ومــن بيــن التحديــات التــي قــد يتــم إلقــاء الضوء عليهــا معدل الزيادة 
الســكانية الحالــي الــذي ال يمكــن االســتمرار فيــه ومعــدل البطالــة والُخمــول 
االجتماعــي جــراء إنتــاج القــات وتعاطيــه، عــاوة علــى الفســاد )يحتــل اليمــن 
المرتبــة 161 مــن بيــن 175 دولــة فــي مؤشــر منظمــة الشــفافية الدوليــة 
ــز هــذه الحملــة علــى  الخــاص بــادراك وجــود الفســاد(.30  كمــا يمكــن أن ُتركَّ
المعاييــر  ومراعــاة  األســرة  وتنظيــم  المــرأة  تمكيــن  عــن  الناتجــة  المزايــا 
المهنيــة وتنويــع األنشــطة االقتصاديــة وتوفيــر فــرص التعليــم المناســبة 
بمــا فيهــا تعليــم الفتيــات والنســاء. وتســتطيع الســلطات اليمنيــة التعــاون 
مــع رجــال الديــن والقــادة المحلييــن الذيــن يحظــون باالحتــرام والتقديــر بيــن 

الســكان لصياغــة رســائل قويــة تســاعد فــي تعزيــز فــرص النجــاح.

ربمــا تفتقــر الســلطات اليمنيــة إلــى الخبــرات الفنيــة إلعــداد قصــص النجــاح 
التفكيــر فيهــا هــو  التــي يمكــن  العمــل  بيــن نمــاذج  بمفردهــا. ولــذا مــن 
فــي  واســعة  خبــرات  لهــا  المانحــة  الدولــة  أن  بمعنــى  التوأمــة؛  اتفاقــات 
مجــاالت محــددة ومــن ثــم فإنهــا تتعــاون مــع الســلطات اليمنيــة المعنيــة 
لتحقيــق نتائــج ملموســة. وتســاعد هــذه الطريقــة فــي توزيــع التكاليــف 
علــى الــدول المانحــة، وتوجــه فــي الوقــت نفســه الخبــرات إلــى المجــاالت 

األكثــر حاجــة لهــا وبكفــاءة عاليــة.

وضمــان  المشــاريع  لتمويــل  األمــوال  جــذب 
اســتمرارها 

ــادرات  ــادرة مــن المب ــرادات المحليــة لتغطيــة تكاليــف أي مب لــن تكفــي اإلي
الــواردة فــي هــذه الوثيقــة. فبعدمــا تنتهــي الحــرب مباشــرة فــإن الحكومــة 
الجديــدة عليهــا أن تواجــه التحديــات المتعلقــة بســداد الرواتــب المتأخــرة 
وتدبيــر النفقــات اإلضافيــة إلصــاح المرافــق الحيويــة األساســية. وســتضطر 
إلــى مواجهــة هــذه التحديــات فــي ظــل انخفــاض إيراداتهــا بســبب انخفــاض 

كميــة إنتــاج النفــط وهبــوط أســعاره.

ه الدعــوة للــدول المانحــة الخارجيــة للمســاعدة فــي ســد هــذه  ولهــذا ســُتوجَّ
الثغرات. 

8



1)  Rolf Maier, “Early recovery in post-conflict countries: a conceptual study”, Clingendael Institute, 2010, http://www.clingendael.nl/sites/default/  
 files/20100201_cru_paper_rmaier.pdf  

2)  See for example Paul Collier, “Post-Conflict Recovery: How Should Policies be Distinctive?”, Centre for the Study of African Economies, Oxford   
 University, 2007, http://users.ox.ac.uk/~econpco/research/pdfs/PostConflict-Recovery.pdf 

3)  See for example Conflict-sensitive approaches to development, humanitarian assistance and peace-building, a resource pack, 2004, http://www.  
 saferworld.org.uk/resources/view-resource/148-conflict-sensitive-approaches-to-development-humanitarian-assistance and-peacebuilding 
4)  Statistical Annex, IMF report https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/mreost0115.pdf 

5)  Economist Intelligence Unit (EIU), Yemen Country Report, generated on 21 December 2015. 

6)  US Energy Information Administration (EIA), Yemen Country Profile, 25 September 2014, https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/ 
 countries_long/Yemen/yemen.pdf 

7)  Economist Intelligence Unit (EIU), Yemen Country Report, generated on 21 December 2015. 

8)  Economist Intelligence Unit (EIU), Yemen Country Report, generated on 21 December 2015. 

9)  Economist Intelligence Unit (EIU), Yemen Country Report, generated on 21 December 2015. 

10) Michele Bruni, “Demographic and Labour Market Trends in Yemen”, Beirut ILO 2014,  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@arabstates/@ro- 
 beirut/documents/publication/wcms_358144.pdf 

11)  UN Country Team Yemen, “2016 Humanitarian Needs Overview Yemen”, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_HNO_  
 English_%20FINAL.pdf   (** Arabic: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_HNO_Arabic.pdf) 

12)  World DataBank, World Development Indicators (consulted on 7 January 2016) http://databank.worldbank.org/data/reports.    
 aspx?source=2&country=YEM&series=&period=  

13)  World Bank and ESCWA, The Demographic Profile of Yemen, http://www.escwa.org.lb/popin/members/yemen.pdf

14) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@arabstates/@ro-beirut/documents/publication/wcms_358144.pdf

15)  World Bank, Facing the Hard Facts in Yemen, 2012,  http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/09/26/yemen-talking-points

16) EIA, Yemen Country Profile, 25 September 2014.

17)  Joint Socio Economic Analysis, published in 2012 and quoted in Ministry of Planning and International Cooperation of the Republic of Yemen,   
 Transitional Program for Stabilization and Development (TPSD, 2012-2014), p. 38.   

18)  “Yemen: capital city is facing 2017 water crunch”, Irinnews, 2010,  http://www.irinnews.org/report/88522/yemen-capital-city-faces-2017-water-  
 crunch 

19)  “Kat chewing in Yemen, turning over a new leaf”, Bulletin of the World Health Organization (WHO) 86 (10), October 2008, pp. 737-816, http://www.who. 
 int/bulletin/volumes/86/10/08-011008/en/ 

20)  “Future impact of climate change visible now in Yemen”, World Bank, 24 November 2014, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/24/ 
 future-impact-of-climate-change-visible-now-in-yemen 

21) “Turn down the heat: confronting the new climate normal: regional summary”, World Bank, 2014, http://www.worldbank.org/content/dam/  
 Worldbank/document/Climate/English-Regional-Summary-Turn-Down-the-Heat-Confronting-the-New-Climate-Normal.pdf

22)  Danya Greenfield, “Yemen’s Economic Agenda: Beyond Short-Term Survival”, Atlantic Council, December 2013, p.8, http://www.atlanticcouncil.org/  
 images/publications/Yemens_Economic_Agenda.pdf.  

23)  “Estimating civilian owned firearms”, Small Arms Survey Research Notes 9, 2011,    http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_ 
 Notes/SAS-Research-Note-9.pdf

24)  See for example April Longley Alley, “The Rules of the Game: Unpacking Patronage Politics in Yemen”, Middle East Journal, 64 (3), 2010, pp. 385-409.

25) Christopher Adam et al, “Post-conflict monetary reconstruction”, Oxford University, 29 September 2006,  http://web.worldbank.org/archive/  
 website01241/WEB/IMAGES/POSTCONF.PDF

26) Maier, “Early recovery”, p. 49

27) TPSD, p. 37. 

28) World Food Programme, “The state of food security and nutrition in Yemen: 2012 Comprehensive Food Security Survey”, http://reliefweb.int/sites/  
 reliefweb.int/files/resources/wfp247833.pdf 

29) UN Country Team Yemen, “2016 Humanitarian Needs Overview Yemen”, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_HNO_  
 English_%20FINAL.pdf    

30) Transparency International’s Corruption Perceptions Index (2014), https://www.transparency.org/country/#YEM.

31) DIIS Policy Brief, “Think Twice before engaging in Yemen”, May 2010. 

32) Ministry of Planning and International Cooperation of the Republic of Yemen, Transitional Program for Stabilization and Development (TPSD, 2012- 
 2014), Yemen Donor Conference, Riyadh, September 2012,  http://www.undp.org/content/dam/yemen/DemDov/Docs/TPSD%202012-2014%20  
 Full%20Yemen%20.pdf  
33) Ministry of Planning and International Cooperation of the Republic of Yemen, A Partnership to Improve the Flow and Absorption of External Assistance  
 to Yemen, Yemen Donor Conference, Riyadh, September 2012, http://www.undp.org/content/dam/yemen/DemDov/Docs/Partnership%20to%20 
 Improve%20the%20Flow%20and%20Absorption%20of%20External%20Assistance%20to%20Yemen%20Full.pdf  

Endnotes 

Confidentiality notice: This policy brief is intended for UAE Government use only. Disclaimer: The views expressed in this 
publication do not necessarily reflect the views of the Emirates Diplomatic Academy, an autonomous federal entity,  
or of the UAE Government. Copyright: Emirates Diplomatic Academy 2016. Publication date: March 20169


