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المستدام  السالم  اليمن وبناء  التعافي االقتصادي وإعادة إعمار  تظل قضية 
إحدى القضايا الكبرى التي ينبغي أن تحتل حيزًا كبيرًا من االهتمام والتفكير 
واإلعداد المبكر في أجندة العمل الحكومية وفي اهتمام وتدخالت شركاء اليمن 
وخاصة  االنتظار  تقبل  ال  كما  التأجيل  تحتمل  ال  فهي  والدوليين  اإلقليميين 
بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية كونها ترتبط بمصائر وحياة أفراد المجتمع 
ومستقبل بقائهم ومعيشتهم واقتصادهم فضال عن مستقبل الدولة اليمنية أرضًا 
أبعادها االقتصادية  العامة بكل  البيئة  وإنسانًا، فهي تعني إعادة تسوية وتهيئة 
واالجتماعية واألمنية والسياسية، وهي تشمل أيضا إعادة ترميم وبناء ما دمرته 
وأسس  المجتمعية  والمقومات  التحتية  البنى  من  والحرب  الصراع  سنوات 
التجمع والتعايش كما تعني استئناف مسيرة التنمية وخلق أجواء آمنة ومحفزة 
لتنمية االقتصاد وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة والدخول وتنمية 
واالختناقات  والصعوبات  التحديات  حلحلة  إلى  باإلضافة  البشرية  الموارد 
اليمني  المجتمع  جسد  في  العجاف  السنوات  خلفتها  التي  العميقة  والجراحات 
النطاق  واسعة  إصالح  عملية  إنها  والبشرية.  والمؤسسية   التحتية  وهياكله 
حكومية  مؤسسات  من  المجتمع  مكونات  كل  فيها  تشترك  شاملة  بناء  وإعادة 
إلى جنب مع  المدني جنبًا  المجتمع  أو منظمات  الخاص  القطاع  أو مؤسسات 

الشركاء اإلقلييمين والدوليين.
المرحلة -   أنه من األهمية بمكان إدراك أن هذه الخطوات - في هذه  على 
ليست سوى مقدمات أساسية وتمهيدية إلعداد برنامج شامل لإلعمار والتنمية، 
والصراع  التشظي  حالة  ينهي  مستدام  سالم  اتفاق  إلى  التوصل  عقب  وذلك 
ويعيد األمور إلى نصابها وينقل اليمن دولة ومجتمعًا إلى مجرى الحياة المفعم 
باألمل والتطلع واإلنجاز ويستعيد مساره الصحيح في محيطة اإلقليمي والدولي 
ليكون فاعاًل مع األسرة الدولية في إرساء أسس االستقرار والتنمية. هذا العدد 
الموضوع  هذا  على  األضواء  بعض  يلقي  االقتصادية  المستجدات  نشرة  من 
األفكار  في  والتشارك  والنقاش  والتفكير  للتامل  والمهتمين  المعنيين  ويستحث 

والرؤى.
مرحلة  في  الخاص  للقطاع  والمأمول  المتوقع  الدور  ألهمية  نظرًا  تنويه: 
التعافي االقتصادي وإعادة اإلعمار والذي لن يتحقق إال بتأسيس شراكة حقيقية 
للنشرة )العدد 53( القادم  مع القطاع الخاص، فإنه سيتم تخصيص العدد بعد 
لموضوع الشراكة مع القطاع الخاص والذي سيتضمن تغطية شاملة لهذا الدور.

االفتتاحية

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

حقائق ومؤشرات

                                

الخسارة التراكمية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الفترة 2014 – 2019
 من املتوقع أن تصل إىل حوايل 181 مليار دوالر إمريكي حبلول عام 2022 يف حال استمرار الصراع واحلرب

حجم االحتياجات الخاصة بالتعافي وإعادة اإلعمار على مدى خمس سنوات

 احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في قطاع 
اإلسكان 

* جميع هذه الحقائق والمؤشرات واردة في ثنايا هذه اإلصدار مع مصادرها.
** التقديرات بحسب التقييم المستمر لالحتياجات الذي أعده البنك الدولي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي - المرحلة الثالثة - في ستة عشر مدينة واثني عشر قطاعا فقط.

*** المحافظات هي: صنعاء، عدن، تعز، أبين، الحديدة، لحج، مأرب، شبوة، أمانة العاصمة، الضالع ، صعدة، البيضاء، الجوف، عمران، ذمار.

أعلى انكماش تراكمي تحقق في قطاع 
النفط والغاز في العام 2019 مقارنة 

مع  العام 2014

 من األسر اليمنية فقدت مصدر دخلها 
الرئيس

الخسارة التراكمية في إجمالي اإليرادات 
العامة خالل الفترة 2015-2018 

المعلمون ما زالوا ال يتقاضون رواتبهم 
منذ عام 2016

احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في قطاع 

الطاقة

احتياجات التعافي وإعادة إعمار في 
قطاع المياه والصرف الصحي  

احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في قطاع 
النقل على مستوى 15 محافظة***

%80.1 %40%51 41.6

 مليار دوالر  أمريكي**20-25 مليار دوالر  أمريكي88.8

املحور األول: التكلفة االقتصادية واالجتماعية للحرب والصراع )تقدير 
اخلسائر واألضرار( 

املحور الثاين: اإلنعاش والتعايف االجتماعي  

املحور الثالث: اإلنعاش والتعايف االقتصادي

املحور الرابع:  أولويات التعايف وإعادة اإلعمار لقطاعات البنية التحتية

املحور اخلامس: إعادة البناء املؤسسي وبناء السالم االجتماعي

في هذا اإلصدار: 

احملور األول: التكلفة االقتصادية واالجتماعية للحرب 

والصراع )تقدير اخلسائر واألضرار( 

غير  وأمنية  وسياسية  وإنسانية  واجتماعية  اقتصادية  ظروفًا  اليمن  واجه 
مسبوقة وخاصة منذ عام 2014 وحتى اآلن بما فيها ظروف الصراع والحرب 
والتي أدت مجتمعة إلى انكماش الناتج المحلي اإلجمالي وتوقف جزء كبير من 
كبير من  الحكومية، وجزء  االستثمارية  البرامج  االقتصادية، وتوقف  األنشطة 
رأس  وخروج  األجانب،  المستثمرين  أغلب  وانسحاب  الخاصة،  االستثمارات 
المال المحلي إلى الخارج بحثًا عن بيئة آمنة، كما توقفت صادرات النفط والغاز 
الطبيعي، وتعليق التعهدات من المنح والقروض الخارجية، وانخفاض اإليرادات 
األزمات  تكرار  إلى  إضافة  والضرائب.  الجمارك  من  النفطية  غير  الحكومية 
الحادة في السيولة النقدية وفي الوقود والكهرباء. األمر الذي يشير إلى أن اليمن 
يواجه وضعًا غير مسبوق في تدهور مؤشرات التنمية وتراجع أداء المؤسسات 
البنية  من  كبيرة  بأجزاء  لحق  الذي  التدمير  اإلنسانية فضاًل عن  األزمة  وتفاقم 
اليمن  تعرض  مع  سوءا  األمر  زاد  كما  والخاصة،  العامة  والمنشئات  التحتية 
لجائحة كورونا الذي مثل تهديدًا جديدًا يضاف إلى مجمل التهديدات التي تعرض 

ويتعرض لها. 

 مليار دوالر أمريكي
تكاليف اجتماعيةتكاليف اقتصادية

 مليون دوالر  أمريكي763-932 مليار دوالر  أمريكي1.2-1.4 مليار دوالر  أمريكي2.3-2.8 مليار دوالر  أمريكي9.3-7.6
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وليس هنالك حتى اآلن، تقديرات شاملة ودقيقة لحجم التكلفة االقتصادية الكلية التي تكبدها االقتصاد والمجتمع جراء الصراع والحرب حيث يتطلب ذلك 
إجراء تقيم شامل ومسح ميداني لتقدير تكلفة التدمير في رأس المال المادي )البنية التحتية( بإالضافة إلى بيانات عن حجم الناتج المحلي الفعلي في ظل سيناريو 
الصراع والحرب، وإعادة احتساب الناتج المحلي في ظل افتراض سيناريو آخر وهو استمرار النمو في ظل عدم الصراع والحرب بحيث يمكن احتساب 
الخسارة الضمنية التي تحملها االقتصاد. على أنه من المهم أن ثمة ثالثة مكونات رئيسة للتكلفة الكلية: األولى تتعلق باحتساب كلفة التدمير في البنية التحتية 
التي تضررت جزئيا أو كليًا والثانية تكلفة إعادة إعمار )الفارق بين كلفة التدمير وتكلفة إعادة اإلعمار( وبناء ما دمر أو اندثر وتهالك نتيجة الصراع والحرب 
مأخوذًا في االعتبار معدل التضخم وتغيرات سعر الصرف وغيرها )احتياجات التعافي( والثالثة الخسارة الضمنية التي خسرها االقتصاد والمجتمع، باإلضافة 

إلى التكلفة االجتماعية. 

وعلى الرغم من ذلك إال أنه يمكن اإلشارة إلى الجهود التي بذلت في هذا الجانب من قبل البنك الدولي وبعض الشركاء بالتعاون والشراكة مع وزارة 
الصناعية  األقمار  بعد عبر صور  البيانات عن  المتاحة، ومنها جمع  األساليب  االحتياجات عبر بعض  لتقييم األضرار وتحديد  الدولي  والتعاون  التخطيط 
والتحقق منها من خالل معلومات ميدانة باإلضافة إلى تحليالت وسائل التواصل االجتماعي وبعض البيانات الميدانية المتاحة فضاًل عن بعض التقارير من  
بعض الشركاء حيث أجريت تقييمات أولية في بعض القطاعات االقتصادية والمدن التي شهدت مواجهات عسكرية على النحو الذي سنفصلها الحقًا. وال تعدو 

هذه التقديرات عن كونها مؤشرات استرشادية أولية لالستدالل على األضرار االقتصادية واالجتماعية. 

تتمثل التكلفة االقتصادية )تكلفة الفرصة الضائعة( بالفاقد في قيمة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي، وتتمثل أبرز صورها 
بالمؤشرات التالية:

تتمثل التكلفة االقتصادية في رأس المال المادي في األضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة التدمير الكلي أو الجزئي الذي أصابها نتيجة المواجهات 
العسكرية. وبحسب تقييم األضرار وتحديد االحتياجات )المرحلة الثالثة( الذي نفذه البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، فإن تكلفة األضرار في اثني عشر قطاعًا في ستة عشر مدينة شملها التقييم تراوحت بين 6.9 مليار دوالر )تقدير منخفض( و8.5 مليار 

دوالر حتى يناير 2020 فيما تتراوح تكلفة إعادة اإلعمار واحتياجات التعافي لتلك القطاعات بين 20-25 مليار دوالر.

- يقدر االنكماش التراكمي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )GDP( بنحو46.1% للفترة -2014 2019. وبالتالي فإن الخسائر التراكمية في الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي تصل إلى نحو 88.8 مليار دوالر خالل الفترة 2014 - 2019)2(. ومن المتوقع أن تصل الخسارة التراكمية في الناتج المحلي 

اإلجمالي الحقيقي إلى حوالي 181 مليار دوالر بحلول 
عام 2022 إذا استمر الصراع والحرب في اليمن)3(. 

بلغت  تراكمي  انكماش  أعلى  النفط والغاز  - سجل قطاع 
نحو 80.1%  خالل الفترة 2014-2019 نتيجة توقف 
صادراته حيث يعتبر المورد األساسي في تغطية نفقات 
الدولة ويغطي ما نسبته 50% إلى 60% من اإليرادات 

العامة للدولة )4(.  

- تفاقم وضع المالية العامة مع توقف النفقات االجتماعية 
ونفقات  الدولة  موظفي  مرتبات  ذلك  في  بما  والتنموية 
إجمالي  في  التراكمية  الخسائر  قدرت  حيث  التشغيل، 
بحوالي  الضائعة(  الفرصة  )تكلفة  العامة  اإليرادات 
مع   ،2018-2015 الفترة  خالل  دوالر  مليار   41.6
للموزانة  المانحين  دعم  وتعليق  النفط  إيرادات  توقف 

العامة وانكماش اإليرادات الضريبية)5(.

- انخفضت النفقات العامة بحوالي 47% في العام 2018 
مقارنة بما كانت عليه في العام 2014 مما أدى إلى توقف 
فوائد  سداد  وتعليق  العام  االستثماري  البرنامج  مشاريع 
المستحقة  المتأخرات  سداد  وعدم  العام  الدين  وأقساط 

للموردين والمقاولين)6(. 

اآلمنة  النسب  تجاوز  في  العامة  الموازنة  استمر عجز   -
 ،%16 نسبته  ما  العجز  وصل  حيث  بها  والمسموح 
المحلي  الناتج  إجمالي  من   %7.5  ،%9  ،  %16.1
االسمي تم تمويل معظمه من البنك المركزي اليمني عبر 

السحب على المكشوف 2015 - 2018)7(.

)1(  منهجية تكلفة الفرصة الضائعة تتمثل في الفرق أو الفجوة بين القيم الفعلية  للناتج المحلي اإلجمالي في الحرب والصراع والقيم المقدرة بدون الحرب والصراع أي أنها تعكس فقط الخسائر في الناتج المحلي اإلجمالي وهو مجرد  عنصر واحد فقط 
من الخسائر االقتصادية اإلجمالية. ولكن ثمة عنصر آخر هام يتمثل في أثر الحرب والنزاع على رأس المال والذي يتكون من ثالثة مكونات وهي : 1( التراجع في صافي االستثمارات، 2(  مخزون رأس المال المعطل، 3( مخزون رأس المال المدمر 
جزئيا أو كليا. وتشير الدراسات إلى أن الخسائر في هذا العنصر تقدر بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف الخسائر المقدرة في الناتج المحلي اإلجمالي. لمزيد من التفاصيل انظر: المرصد االقتصادي للدراسات واالستشارات، نبيل محمد الطيري، تقدير 

الخسائر االقتصادية واالجتماعية والبنية التحتية في ظل الحرب والصراعات2011-2015، مارس 2016.
)2(  نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية العدد 50، يوليو 2020.

)3( تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2019.
)4( الجهاز المركزي لالحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019.

)5( الجهاز المركزي لإلحصاء، آثار الحرب على االقتصاد اليمني – تقرير أولي، مارس 2020.
)6( المصدر السابق.  )7( المصدر السابق.

التكلفة )اخلسارة( االقتصادية يف الناتج املحلي )تكلفة الفرصة الضائعة)1(( 

التكلفة )األضرار( االقتصادية يف رأس املال املادي )البنية التحتية( 

الـمصدر:
- وزارة التخطيط والتعاون الدويل

- اجلهاز املركزي لإلحصاء
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ومن نافلة القول إن التقييم السابق لحجم األضرار وتحديد االحتياجات يظل تقيييمًا جزئيًا وغير مكتمل إذ إن التقييم الشامل يتطلب تقييم األضرار لكل 
القطاعات االقتصادية وعلى مستوى كل المدن والمناطق الحضرية والريفية التي تضررت في منشآتها وبنيتها التحتية، كما يتطلب التقييم الشامل تغطية 
النطاق الزمني الممتد من بداية الصراع وحتى لحظة الخروج منه فضاًل عن تقييم حجم األضرار والخسائر في المنشآت ليس فقط البنى التحتية المدنية، 
وإنما أيضا في البنى التحتية األمنية والعسكرية، كما يتطلب احتساب تكلفة األضرار مجمل التداعيات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والمؤسسية على 
المدى القصير والمتوسط والطويل. ومن المرجح أن يكون حجم األضرار والتكلفة التي تكبدها االقتصاد أضعاف أضعاف تلك التقديرات الجزئية إذا أخذنا 

تلك االعتبارات في عملية التقييم والتقدير.

 بخالف التكلفة االقتصادية المشار إليها آنفا هناك تكلفة اجتماعية نتيجة تردي الوضع االجتماعي واإلنساني حيث عصفت باليمن أزمة إنسانية تعدُّ من بين 
األسوأ إقليميًا وعالميًا، ولعل أبرز مؤشراتها ما يلي:

• بحسب تقديرات األمم المتحدة أن 24.3 مليون شخص أو أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات منهم 14.4 مليون في عوز شديد)8(. 

• يقدر أن نحو 40% من األسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيس مما أدى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر، حيث يتراوح، وفًقا للتقديرات، من 71% إلى 
78.8% )وكانت النساء أشد تضرًرا من الرجال( )9(. فضاًل عن توقف كلي أو جزئي عن دفع المرتبات وعدم انتظام دفعها وخاصة في المحافظات الشمالية 
لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي – من بينهم الموظفون الحيويون في مجاالت الصحة والتعليم وإمدادات المياه – على رواتبهم بصورة منتظمة، وتسبب 
هذا في تآكل القوة الشرائية، وأدى إلى تدهور كبير في قدرات المؤسسات الحكومية باليمن وعملها. ويشكل هذا االتساع في رقعة الفقر والمرض عجًزا 
هيكلًيا مقلًقا من شأنه أن يؤثر على تنمية رأس المال البشري على األجل الطويل. كما يبين مؤشر رأس المال البشري أن إنتاجية الطفل المولود اليوم في 

اليمن ستبلغ 37% عندما يكبر، مقارنة مع نسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة)10(.

مثيل  له  يسبق  لم  حاليًا  اليمن  في  الجوع  معدل  أن   •
من  وبالرغم  اليمنيين،  لماليين  شديدة  معاناة  ويسبب 
توفير المساعدات اإلنسانية إال أن هناك 15.9 مليون 

شخص ينامون جوعى كل يوم)11(.

من  اليمن  في  األطفال  لدى  التغذية  سوء  معدل  يعد   •
أعلى المعدالت في العالم وما زال الوضع الغذائي في 
تدهور)12(.  كما أن ثلث األسر تقريبًا تعاني من فجوات 
من  أطعمة  أي  تستهلك  وتكاد ال  الغذائية،  نظمها  في 
األلبان  ومنتجات  والفاكهة  والخضراوات  البقوليات 
النساء  بين  التغذية  سوء  معدالت  وتظل  واللحوم)13(. 
على  المعدالت  أعلى  بين  من  اليمن  في  واألطفال 
مستوى العالم، حيث تحتاج أكثر من مليون امرأة و2 
مليون طفل إلى العالج من سوء التغذية الحاد.  ويمثل 
هذا العدد زيادة بنسبة 57% منذ أواخر عام 2015، 

وهو ما يهدد حياة هؤالء األطفال ومستقبلهم)14(.

• أقل من 50% من المرافق الصحية بالبالد يعمل بشكل 
األخصائيين،  إلى  تفتقر  العاملة  المرافق  وهذه  كامل. 
والمعدات،واألدوية. وتناقصت تغطية التحصينات بنسبة 
 ،)15( الصراع  بدء  منذ   %30 إلى   %20 من  تتراوح 
األمامية  الخطوط  في  الصحيون  العاملون  يحصل  ولم 

لمواجهة فيروس كورونا على رواتبهم منذ شهور)16(.

المياه  بشبكات  الموصلين  السكان  نسبة  تتجاوز  ال   •
العامة العاملة جزئًيا 22% من سكان المناطق الريفية 

التكلفة االجتماعية واإلنسانية 

و46% من سكان المناطق الحضرية. وتبلغ نسبة السكان القادرين على الحصول على مياه الشرب اآلمنة أقل من %55)17(.

• 36% من الفتيات و 24% من الفتيان في عمر الدراسة ال ينتظمون في المدارس، كما أن مئات المدارس تعرضت للتدمير)18(.

• على الرغم من الدعم الجيد الذي يقدمه شركاء اليمن وخاصًة البنك الدولي عبر اليونيسف في صورة حوافز مالية، إال أن نصف المعلمين )51%( ما زالوا 
ال يتقاضون رواتبهم منذ عام 2016)19(.

)8( مجموعة البنك الدولي، مذكرة المشاركة القطرية بشأن الجمهورية اليمنية، لفترة السنتين الماليتين 2020-2021، أبريل 2019.
)9( https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/overview 

)10( المصدر السابق.
)11( https://ar.wfp.org/emergencies/yemen-emergency

)12( لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى العدد 42 من نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن ، ابريل 2019.
)13( https://ar.wfp.org/emergencies/yemen-emergency

)14( مجموعة البنك الدولي، مذكرة المشاركة القطرية بشأن الجمهورية اليمنية، لفترة السنتين الماليتين 2020-2021، أبريل 2019.
)15( األوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية 2019.

)16( األوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية، يونيو-ديسمبر 2020، ص 6.
)17( مجموعة البنك الدولي، مذكرة المشاركة القطرية بشأن الجمهورية اليمنية، لفترة السنتين الماليتين 2020-2021، أبريل 2019. 

)18( المرجع السابق.

)19( المرجع السابق.

الـمصدر:
- البنك الدويل

- برنامج الغذاء العاملي
- األوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية 2019 & 2020
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احملور الثاني : االنعاش والتعايف االجتماعي 
تعد مرحلة اإلنعاش والتعافي غاية في األهمية حيث تمثل المرحلة التي يفترض من خاللها أن تنتقل البالد من الحرب والصراع إلى السلم واالستقرار، 
وهي ذاتها المرحلة التي تهيئ األرضية الالزمة لعملية إعادة اإلعمار الالحقة. ويمثل اإلنعاش والتعافي »البداية السريعة« إلعادة البناء على المدى الطويل، 

فهي أداة تنفيذية لتنظيم البرامج والمشاريع المتصلة بالتنمية وتقديمها في إطار تخطيط متماسك وإطار وطني)20(.

يعدُّ إنعاش وتعافي الوضع اإلنساني متمثاًل في الحد من الفقر وسبل العيش ومواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية أمرًا بالغ األهمية وأولويات أساسية 
في إعادة اإلعمار وبناء السالم على المدى القصير والطويل. 

الفقر في اليمن ظاهرة مزمنة، حيث ارتفعت نسبة الفقراء بين عامي 2014 و 2016 بشكل حاد، و تشير التقديرات بأن معدل الفقر بلغ 76.9% عام 2016. 
كما تشير التقديرات إلى زيادة معدل الفقر عام 2017 إلى 77.9%، وإلى 78.8% عام 2018. ومع استمرار الوضع الحالي المتردي واستمرار التراجع 

االقتصادي وصعوبة األوضاع اإلنسانية فإن معدالت الفقر مرشحة للزيادة إلى معدالت تفوق 80% خالل عام 2020.

ومن حيث عدد الفقراء، فقد ارتفع عدد الفقراء إلى ما 
يقارب الضعف عام 2014 مقارنة مع 2005 ليصل إلى 
عام  مليون شخص   21.2 إلى  ثم  مليون شخص،   12.6
2016. إن التوقعات المستقبلية ال تبشر بخير إذا لم يتحقق 
السالم المستدام في اليمن وتعود األمور إلى نصابها كما 
كانت، فقد حذر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دراسة 
بعنوان: »تقييم تأثير الصراع في اليمن على تحقيق أهداف 
حتى  اليمن  في  الحرب  استمرت  إذا  المستدامة«  التنمية 
العالم  في  فقر  فجوة  أكبر  من  ستعاني  اليمن  بأن   2022

وستصنف اليمن كأفقر بلد في العالم)21(. 
ميزانية  مسح  يكشف  المتوفرة  البيانات  ألحدث  وطبقا 
األسرة 2014 أن الفقر في اليمن يأخذ طابعًا ريفيًا حيث 
يصل معدل الفقر في الريف إلى 59.2%، يزيد بما يقارب 
ثالثة أضعاف معدل الفقر في الحضر 23.9%، وترتفع 
حوالي  إلى  النساء  تترأسها  التي  األسر  بين  الفقر  نسبة 
بين  مع %58.2  مقارنة  الريف  مستوى  على   ،%72.0
األسر التي يترأسها الرجال، وعلى مستوى الحضر نجد 

أن نسبة الفقر بين األسر التي تترأسها النساء %20.1.

هي  اليمن  في  الفقر  انتشار  وتسارع  تفشي  عوامل  إن 
السنوات  في  وتيرتها  حدة  زادت  مزمنة  هيكلية  عوامل 
األخيرة في اليمن نتيجة التداعيات التي أدت إلى ارتفاع 
الوطنية  للعملة  الشرائية  القيمة  وتدهور  الصرف  سعر 
وانكماش األنشطة االقتصادية يؤدي إلى مزيد من انزالق 
األسر في معدالت الفقر بسبب أضرار كوارث التغيرات 

المناخية.

احلد من الفقر و تعزيز سبل كسب العيش ومواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

احلد من الفقر:

الشكل)1(: نسبة السكان الواقعني حتت خط الفقر يف اليمن)%(

2014 2016 2017 2018 2019

%48.6

%76.9 %77.9 %78.8 %80.0

تقديريتقديري

الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA ,2019، مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية 2018.

)20( Sultan Barakat & Ghassen Elkahlout, Lessons Learned from Post-Conflict Recovery.2018.
)21( https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen-SDGs.html

نسبة الفقر في اليمن 
من إجمالي السكان 
حتى نهاية 2019

%75

المصدر:
اليمن  الحرب في  تأثير  تقييم  المتحدة اإلنمائي،  - برنامج األمم 

على اهداف التنمية المستدامة 2019.
- الجهاز المركزي لإلحصاء، مسح ميزانية األسرة 2014.
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ترتب على تلك الصدمات التي تعصف بالفقراء آثار ضارة تمتد ألجيال، فقد ينخفض معدل االلتحاق بالمدارس حيث ينتزع أولياء األمور أبناءهم من 
المدارس ليساعدوا على زيادة دخل األسرة. وحتى وإن كانت النية أال يستمر ذلك الوضع سوى لفترة مؤقتة فإنه قد يصبح وضعًا دائمًا وهو ما حدث في 
ظروف الصراع حيث تتسبب مع نقص األغذية في سوء التغذية لدى األطفال الصغار، وبالتالي تتأثر قدرتهم على التحصيل وقدرتهم اإلنتاجية في السنوات 

الالحقة. 

التنمية  الفقر بجميع أشكاله أول أهداف  القضاء على  اليمن، حيث يعد  الفقر في  القضاء على  التعافي االقتصادي أهمية وأولوية في  يكتسب دعم جهود 
المستدامة من بين أولويات األهداف ال 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 العالمية. والذي يمثل ركيزة لجميع التحليالت والعمليات التي تنفذها مجموعة 

البنك الدولي، ومعظم منظمات األمم المتحدة. 

ومن ناحية أخرى إذا لم تكن احتياجات الفقراء والفئات الضعيفة في صميم أولويات التعافي الفورية للحد من الفقر فإنها أولويات ليست كافية وغير منصفة، 
وستظل قضية الفقر تحركها عوامل تهدد بناء السالم واالستقرار في اليمن.

وتتمثل أهداف اإلنعاش والتعافي للحد من الفقر في اليمن في جانبين، هما:

األول: دعم العمل المؤسسي واالستراتيجي

ثمة أهمية بالغة للتعافي وجهود بسط االستقرار من خالل دعم القدرات على  مستوى المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات 
للتخفيف من الفقر ومن أبرز األولويات:

الثاني: تعزيز سياسات متعددة القطاعات لصالح الفقراء

تتطلب جهود التعافي للحد من الفقر في اليمن تطبيق منهج يعتمد على العديد من القطاعات للتعامل مع التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه الفقراء 
وخاصة فقراء الريف، وبحيث يشمل:

1( دعم تأسيس قاعدة بيانات شاملة تنبني على المسح االجتماعي واالقتصادي لميزانية األسرة )IHSES( والمسوحات األخرى، والتي توفر بيانات موثوقة 
عن األوضاع المعيشية لألفراد واألسر في اليمن.

2( دعم الجهود الوطنية في إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتخفيف من الفقر في اليمن.

3( تأسيس نظام مستدام لمواجهة الفقر واحتماالته في المستقبل.

4( إنشاء نظم شاملة لرصد وتقييم أوضاع الفقر واالستعداد آلثار التغيرات المناخية.

1. دعم الحماية االجتماعية والزراعة والصيد لكسر حلقة الفقر: بهدف خفض الفقر والضعف االقتصادي واالجتماعي، يجب أن تتضمن الحماية االجتماعية 
الرفاه  لتعزيز  والعينية  النقدية  التحويالت  فيها  بما  العمل.  وسوق  وحماية  االجتماعي  والضمان  االجتماعية  المساعدة  وهي:  عريضة،  مكونات  ثالثة 

واإلنتاجية والنشاط االقتصادي.

2. بناء نظام حماية اجتماعية شاملة ومراعية للتغذية ومزودة بمعلومات حول المخاطر وتستجيب للصدمات التي تواجه الفقراء واألكثر فقرًا في الريف.

3. دعم برامج ومبادرات توفير فرص عمل الئقة ومنتجة في المناطق الريفية وخاصة للنساء والشباب.

4. التركيز على صغار المزارعين والصيادين واالستجابة ألولويات المديريات المتضررة على تحسين سبل كسب معيشتهم والحصول على فرص عمل الئقة 
واالستفادة من برامج الحماية االجتماعية.

5. دعم أصحاب المشروعات الشبان في مجال الزراعة لتعزيز النمو االقتصادي.

6. دعم الوظائف وتنمية المهارات من أجل توفير سبل كسب الرزق المستدامة.

7. االستثمار في الوظائف والمجتمع المحلي و دعم المبادرة في المشاريع الصغيرة.

كشفت النتائج التي تم الحصول عليها في التقييم متعدد القطاعات للمواقع للعام 2018 إلى االستنتاج بأن سبل كسب العيش قد تم اعتبارها على أنها حاجة 
أساسية نادرًا ما يتم تلبيتها في اليمن. وأظهرت النتائج على مستوى المحافظات والمديريات والمجموعات السكانية بوضوح أن عدم الوصول إلى سبل كسب 
العيش المستدامة والمنتظمة كانت المشكلة األكثر انتشارًا وأكثر إثارة للقلق باستمرار في جميع المحافظات في اليمن. ففي 88% من المديريات )290 من 

أصل 328 مديرية()22( ، فإن أقل من نصف إجمالي السكان لديهم القدرة على الوصول إلى سبل كسب العيش المستدامة)23(. 

المحافظات  في  تقييمها  تم  التي  السكانية  الفئات  لجميع  العيش  سبل  انخفاض  وراء  الرئيس  السبب  المتاحة  االقتصادية  الفرص  إلى  االفتقار  مثل  وقد   
والمديريات في اليمن. وفي المرتبة الثانية يأتي تخلف دفع الرواتب، أما في المرتبة الثالثة فإن تدهور سبل المعيشة كان بسبب انخفاض مستويات الرواتب، 

كما أن غياب الفرص االقتصادية وارتفاع نسبة الشباب من السكان 60% يجعل سبل كسب العيش أمرًا ملحا)24(.

و فيما يتعلق بالموارد التي من شأنها أن تمكن السكان من المحافظة على سبل عيش منتظمة على الرغم من األزمة، فقد كشفت نتائج التقييم على مستوى 
المديريات أن األدوات اليدوية هي الحاجة األكثر شيوعًا لتحسين سبل عيش النازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة والالجئين في معظم المديريات، 
يليها معدات الصيد، ثم حاجة شديدة للمياه والماشية، إضافة إلى ذلك يعتبرون النقد أكثر الموارد احتياجًا لتطوير سبل عيشهم. وتمت اإلشارة إلى آليات ذات 
أهمية في تحسين سبل العيش، منها: تربية الحيوانات المجترة الصغيرة وبذور الخضار وبذور الحبوب وماء لالستخدام الزراعي والماشية وتطعيم الماشية.

تعزيز سبل كسب العيش: 

)22( األوتشا، وآخرون )منظمة الهجرة العالمية، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(، التقرير الشامل للتقييم متعدد القطاعات للمواقع 2018، يناير 2019.
)23(  في التقييم متعدد القطاعات للمواقع، تم تعريف سبل كسب العيش بوصفها مصدرًا للدخل.

)24(  البنك الدولي، التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن)DNA(: المرحلة الثالثة تحديث 2020.
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أهداف اإلنعاش والتعافي في مجاالت سبل كسب العيش: 
1. توفير سبل العيش وفرص التمكين االقتصادي والخدمات متعددة القطاعات لجميع فئات السكان للنساء والفتيات والشباب والنازحين.

2. تحسين سبل العيش المجتمعية واألصول اإلنتاجية واألمن الغذائي لتعزيز المرونة واالعتماد على الذات.
3. دعم المجتمعات الضعيفة بالطاقة الشمسية من أجل فرص كسب العيش المستدامة وتعزيز تقديم الخدمات االجتماعية.

4. تأهيل وترميم البنى التحتية االجتماعية واالقتصادية بدعم لجان تنمية المجتمعات المحلية.
5. خلق فرص عمل مؤقتة من خالل مشاريع التنمية المجتمعية.

6. تأسيس منشآٍت في شتى القطاعات الفرعية عبر لجان التنمية المجتمعية.
7. تحسين فرص سبل كسب العيش للنساء والشباب من خالل برامج النقد مقابل العمل.

8. خلق فرص عمٍل من خالل دراسات سوق العمل والتدريب على المهارات، وخصوصًا بين النساء.
9. تأسيس منشآٍت صغيرة من خالل التدريب على األعمال وتوفير مستلزمات تأسيسها.

بلغ عدد السكان غير اآلمنين غذائيًا في اليمن 20.1 مليون شخص )بدون المساعدات الغذائية اإلنسانية( أو 15.9 مليون شخص )مع المساعدات الغذائية 
اإلنسانية()25(. ونظرًا لفقدان الدخل وسبل العيش وتوقف المرتبات مع استمرار األوضاع المأزومة، فقد تدهورت بشكل كبير القدرة على إنتاج الغذاء وشرائه 

حتى عندما يكون متاحًا. 

تفاقمت حدة انعدام األمن الغذائي بصورة غير مسبوقة خالل السنوات القليلة الماضية حيث أشارت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل IPC للفترة من 
ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، إلى أن 63.5 ألف شخص وصلوا ألول مرة المرحلة الخامسة )الكارثة/ المجاعة( من التصنيف المرحلي المتكامل مقارنة 
مع ما يقارب ربع مليون شخص )238 ألف شخص( بخيار عدم وجود المساعدات، مما يعكس الشدة العالية جدًا النعدام األمن الغذائي بين بعض الفئات 

السكانية التي باتت تقاسي الجوع وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية األساسية.

إن غياب المساعدات الغذائية اإلنسانية وعدم دعم تعافي جهود األمن الغذائي، قد يؤدي إلى دخول ما يقارب 10 مليون شخص مرحلة المجاعة خالل الفترة 
 .IPC القادمة، حيث يوجد حاليًا 9.65 مليون شخص في المرحلة الرابعة )الطوارئ( من التصنيف المرحلي المتكامل

على الرغم من أنه ليس السيناريو األكثر احتماال، فإن المجاعة )المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي( ستكون ممكنة في حالة تعطل الواردات الغذائية 
بشكل كبير لفترة طويلة من الزمن. كانت مستويات الواردات الغذائية التي لوحظت حتى اآلن في عام 2020 أقل من المتوسط، وهو اتجاه من المتوقع أن 
يستمر حتى نهاية 2020 بسبب انخفاض تدفقات اإليرادات. ساهمت هذه االتجاهات في التدهور التدريجي لحالة األمن الغذائي في اليمن، مما زاد من خطر 

حدوث مجاعة )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي( في حالة حدوث اضطراب كبير وطويل األمد في الواردات)26(.

التعليم والحماية  الخدمات الصحية وخدمات  التي تدعم إعادة اإلعمار، حيث تمثل  الخدمات االجتماعية من أهم األولويات  يعتبر اإلنعاش والتعافي في 
االجتماعية من الخدمات المساندة التي تدعم بناء السالم وإعادة اإلعمار.

مواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية: 

قطاعات التنمية البشرية واخلدمات االجتماعية )الصحة-التعليم-احلماية االجتماعية(

 إن أهداف اإلنعاش والتعافي في األمن الغذائي وسوء التغذية يجب أن تركز على جانبين هما: 
األول: الحد من العوامل المباشرة الستمرار تفاقم انعدام األمن الغذائي، من خالل:

دعم استئناف دفع المرتبات لموظفي الخدمة بصورة مستدامة في جميع أنحاء البالد وفق اتفاق استكهولم. • 
دعم توفير القدرة على الوصول إلى الغذاء. • 
دعم توسيع برامج النقد مقابل العمل وبرامج المساعدات الغذائية مقابل تنمية األصول. • 

الثاني: تعزيز مجاالت األمن الغذائي وإنتاج الغذاء، من خالل:
دعم برامج مساعدة الفئات األكثر تضررًا من استمرار الحرب والصراع: صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين من أجل العودة إلى • 

اإلنتاج من خالل دعم استعادة أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية وصيد األسماك بالتركيز على المدخالت الرئيسة وتوليد الدخل والمساعدة في سبل 
كسب العيش.

الري •  أنظمة  أجل  من  ميسورة  بأسعار  الشمسية  الطاقة  أنظمة  توفير  ودعم  الكهربائية  الطاقة  تشغيل  وإعادة  مستدامة،  الوقود بصورة  توفير  دعم 
الزراعية.

والدعم •  التسويق  مجاالت  ودعم  األولية  والمواد  الالزمة  الخدمات  وتقديم  والصيد  والحيوانية  الزراعية  والمنتجات  المدخالت  أسواق  تعافي  دعم 
االستثماري للمنتجين الستعادة وتعزيز اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

استمرار دعم النازحين والعمل على توفير المعالجات لعودتهم وبناء األصول واإلنتاج.• 

)25( https://ar.wfp.org/emergencies/yemen-emergency
)26( Food Security Outlook ,Deteriorating macroeconomic conditions expected to drive further food price increases, June 2020 to January 2021;  https://fews.net/east-africa/yemen/food-
security-outlook/june-2020
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تسارعت وتيرة انهيار النظام الصحي الهش أصاًل نتيجة للصدمة المزدوجة التي تلقاها في جانبي العرض والطلب على الخدمة الصحية حيث تزامن تدني 
الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية مع تنامي ضغوط الطلب على الخدمات الصحية لمعالجة مصابي الصراع والحرب ومرضى األوبئة. ارتفع عدد األشخاص 
المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن من 8.4 مليون شخص في ديسمبر 2014 إلى 19.7 مليون شخص عام 2020)27(، تؤكد نتائج نظام مراقبة 
الصحية أن من أصل 4,974 مرفق صحي تم تقييمها كان 51% فقط من المرافق الصحية تعمل بطاقتها الكاملة بينما النسبة المتبقية كانت إما تعمل جزئيا 

)35%(أو متوقفة كليا )14%(، متأثرة باألضرار، ونقص العاملين الصحيين واألدوية والمعدات، وشحة أو غياب نفقات التشغيل.

وفي ظل هذه األوضاع أدى انتشار كوفيد19- سريعًا في جميع أنحاء اليمن حيث ارتفع عدد حاالت اإلصابة 1962 إصابة تعافى منها 1160 بنسبة 59%، 
وتوفي 570 حالة وفاة بنسبة 29.1% وذلك حتى 2020/9/1)28( مما شكل ضغطًا على المرافق الصحية المثقلة بالفعل، والعديد من هذه المرافق ُأجبرت على 
رفض استقبال المرضى. مما يشير إلى أن الجمع بين الضعف الشديد وانخفاض المناعة العامة يعرض اليمن لخطر استثنائي. ما لم يتم على الفور توسيع 
نطاق خطوات كبح انتشار فيروس كورونا المستجد والتصدي له، فإنه من المرجح أن ينتشر الفيروس بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع ومع عواقب أشد فتكًا 
من أي مكان آخر تقريبا)29(.  ومع وطأة فيروس كورونا المستجد والعجز وتخفيض الميزانية وانقطاع التمويل،  ققد اضطر الشركاء في القطاع الصحي ومنذ 

منتصف أبريل 2020 إلى تعليق الحوافز لـ 25,000 من العاملين الصحيين ووقف دعم 150 من المرافق الصحية)30(. 

وتواجه شريحة الفقراء - التي تمثل السواد األكبر من السكان- صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية خاصة في ظل التكلفة العالية لخدمات المرافق 
الصحية الخاصة، وهناك مجموعه من التحديات التي تهدد األسس الجوهرية للنظام الصحي وقدرته على تلبية االحتياجات الصحية والغذائية األساسية للسكان 

وتعرضها للخطر، أهمها:

يعد االهتمام بالتعليم حتى في أوقات األزمات والحروب بمثابة استثمار طويل األجل تجنى ثماره في أوقات بناء السالم وإعادة اإلعمار.

ويواجه قطاع التعليم العديد من التحديات والمعوقات الناجمة عن األضرار المادية في مرافق التعليم والنزوح القسري واألزمات االقتصادية الحادة ومشكلة 
توقف وعدم انتظام دفع المرتبات وبالتالي أثرت بشدة على حوالي 64% من إجمالي المدارس و79% من إجمالي الطالب في البالد. وساهمت كل تلك 
الظروف في تقويض جودة التعليم بصورة ملحوظة نتيجة لما يترتب عليها من عدم انتظام دوام المعلمين خالل العام الدراسي، وتدريس المنهج الدراسي جزئيًا 

فقط، وتدهور الحافز المعنوي للمعلمين.

وساهمت كل تلك الظروف في تقويض جودة التعليم بصورة ملحوظة نتيجة لما يترتب عليها من عدم انتظام دوام المعلمين خالل العام الدراسي، وتدريس 
المنهج الدراسي جزئيًا فقط، وتدهور الحافز المعنوي للمعلمين.

وطبقا لخطة االستجابة اإلنسانية 2020 فإن 5.5 مليون طفل في التعليم األساسي والثانوي في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم، منهم 5 مليون 
طفل في حاجة ماسة للمساعدة التعليمية. ويشير التقييم متعدد القطاعات للمواقع للعام 2018 إلى أن %43 من األطفال في سن الدراسة في مختلف المجموعات 

السكانية التي شملها التقييم لم يلتحقوا بالمدرسة.

 يتطلب الوصول إلى مرحلة التعافي واإلنعاش للقطاع الصحي المضي قدمًا على المدى القصير والمتوسط نحو التحول الجديد في نموذج تدخالت المانحين 
للمشاركة في مرحلة الهشاشة والصراع من حيث دعم المؤسسات الصحية الوطنية وبناء قدراتها وتنفيذ التدخالت عبرها. وقد أتيحت فرص للفريق الصحي 
باالستفادة من تجارب الدول األخرى بشكل كبير مع أصحاب المصلحة المتعددين على أرض الواقع، وذلك من خالل مشاريع الصحة والسكان ومكافحة 
األوبئة بشتى أنواعها: )البلهارسيا- الكوليرا - حمى التيفويد - وباء كورونا ... الخ(، عالوة على أن الشراكات الناجحة مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة 
العالمية في إطار المشاريع المذكورة آنفا قد وضعت األساس نسبيًا لمشروع الصحة والتغذية الطارئة الجديد في اليمن حيث يتم تصميم نموذج متكامل لتقديم 

الخدمات، وذلك لتلبية االحتياجات المختلفة والعاجلة لليمنيين المعرضين للخطر.  

إن أهداف اإلنعاش والتعافي في القطاع الصحي ينبغي أن تركز على:

•  استمرار وتوسيع دعم الجهود الضرورية، ومن أبرزها: 
-  تعميق التدخالت الطارئة في مجاالت الصحة اإلنجابية واألمومة والطفولة عبر المؤسسات الصحية الوطنية وبالشراكة مع المنظمات األممية. 

-  الوقاية من انتشار الكوليرا والدفتيريا واألمراض المنقولة والسيطرة عليها. 
-  تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولية.

• إعداد آلية سريعة ومناسبة لصرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي وتوفير الحوافز المالية المجزية.
النظام الصحي  العاملين الصحيين وتدريبهم وتعزيز قدرة  للخدمات الصحية، والعمل على رفع قدرة  التشغيلية  النفقات  لتغطية  التمويل  • ضمان توفير 

لالستعداد على مواجهة األوبئة وتقديم الحد األدنى من خدمات الرعاية الصحية.
• دعم إعادة تأهيل المرافق الصحية لتقديم الخدمات الصحية.

• توفير المستلزمات الطبية واألدوية والخدمات الصحية المتنقلة للنازحين.

القطاع الصحي: 

قطاع التعليم:

- النقص الحاد في األدوية األساسية واإلمدادات الطبية. 
- تضاؤل المياه الصالحة للشرب بل وانعدامها في بعض األحيان. 

- عدم كفاية الموارد التشغيلية واللوجستية للبرامج الصحية. 

)27( األوتشا، خطة االستجابة في اليمن، يونيو- ديسمبر 2020، يونيو 2020. 
)28( وزارة الصحة العامة للسكان، اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كوفيد – 19.

)29( األوتشا، خطة االستجابة في اليمن، يونيو- ديسمبر 2020، يونيو 2020.
)30( المرجع السابق.
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أهداف اإلنعاش والتعافي في التعليم:
إن األهداف الرئيسة يجب أن تركز على البنية التحية ودعم استمرار تقديم الخدمات التعليمية كركيزة أساسية وغاية في األهمية وخاصة على مستوى 
التعليم العام. مع مراعاة إعادة بناء وتأهيل المرافق التعليمية التي تعرضت ألضرار كلية أو جزئية والحرص على استمرار الخدمات التعليمية في مخيمات 

النازحين. وعليه، فإن أهم األهداف:
أوال:  ضمان بقاء المدارس مفتوحة الستمرار العملية التعليمية، من خالل:

•  صرف بدالت للمعلمين المنقطعة رواتبهم.
•  تقديم وجبات مدرسية للبنين والبنات.

•  إنشاء فصول دراسية للتعلم المؤقت لألطفال النازحين.
•  توزيع مواد نظافة وأثاث وكتب ومستلزمات للمدارس المستهدفة.  

•  توفير برامج متخصصة تتمحور حول الطفل في المناطق المتضررة بشدة.
•  المساعدة في تمويل طباعة الكتاب المدرسي وإجراء اإلمتحانات الوطنية.

•  تقديم الدعم النفسي والعاطفي للطالب، مما يتطلب بناء قدرات المعلمين على تقديم مثل هذا الدعم.
ثانيا : إعادة تأهيل المدارس المتضررة والمدمرة، من خالل:  

o  ترميم المباني بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
o  تدريب كادر التعليم المتخصص على جمع البيانات في حاالت الطوارئ وتحليلها.

o  تقديم المساندة الفنية والمالية لتطوير القدرات المؤسسية على المدارس والمرافق التعليمية.

تفتقر اليمن إلى استراتيجية طويلة ومتكاملة ومستدامة لنظام الحماية االجتماعية، إضافة إلى ضعف اآلليات الواضحة والمرنة في مختلف البرامج لمواجهة 
المستفيدين  بداية األزمة وحرمان عدد من  الحماية بشكل ملحوظ  إنهاك صناديق وبرامج  أدى  الذي  البالد، األمر  لها  تتعرض  التي  التحديات والصدمات 
من صناديق التأمينات االجتماعية والبرامج لتغطية االحتياجات الملحة والضرورية للسكان، وكذلك صعوبة توسيع التغطية للمستفيدين من برامج الحماية 
االجتماعية ومحدودية هذه البرامج في ظل اتساع رقعه الفقر وقطع مرتبات شريحة واسعة من السكان وفقدان لعدد كبير من الوظائف. كل ذلك نتج عنه أزمة 

إنسانية معقدة فهناك حوالي 24 مليون شخص في الحاجة إلى أي نوع من الحماية حتى عام 2020)31(.

وعليه فإن أهداف اإلنعاش والتعافي في الحماية االجتماعية، يجب أن تتضمن:

السياسات االجتماعية واالقتصادية  للحماية االجتماعية ومبنيى على خطة منهجية متسقة بشكل وثيق مع  تأسيس نظام شامل ومستدام  1.التركيز على 
لإلنعاش والتعافي، وتكفل تطور النظام مع مرحلة إعادة اإلعمار، كما تتضمن توسيع برامج الحماية االجتماعية ورفع مستوى التغطية بين المستفيدين.

2. تعزيز قدرات صندوق الرعاية االجتماعية. 

3. وضع تدخالت ذات أولويه في األمد القصير لمساندة القدرة على التكيف واستئناف وتوسيع نطاق البرامج االجتماعية: )التحويالت النقدية - األشغال 
العامة وتوسيع برامجها ) النقد مقابل العمل وتشغيل الشباب((.

4. تصميم وتنفيذ برنامج للحماية االجتماعية تعزز برامج ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة واألصغر.

5. إعداد مبادرات تدابير الحماية االجتماعية في تخفيف الحرمان وانعدام األمن الغذائي لدى الفقراء. 

6. تعزيز الحماية االجتماعية لألسر الفقيرة ذات القدرات االنتاجية في مجالي الزراعة والصيد. 

7. دعم برامج الحماية االجتماعية لألسر المحرومة بأن تزيد استهالكها من األغذية وأن تنوعه، لضمان تحقيق التأثيرات اإليجابية على رفاه الطفل واألم 
حين تكون البرامج مراعية لنوع الجنس أو حين تستهدف النساء خصيصًا؛ ألن سوء تغذية األم والطفل يديمان الفقر من جيل إلى جيل.

احلماية االجتماعية:

)31( األوتشا، خطة االستجابة في اليمن، يونيو- ديسمبر 2020، يونيو 2020.

احملور الثالث: اإلنعاش والتعايف االقتصادي 

يمثل االستقرار االقتصادي الكلي بما في ذلك االستقرار المالي والنقدي الركيزة األساسية والعامل الرئيس لضمان توفير الحلول الداعمة لعلمية اإلنعاش 
والتعافي االقتصادي في المراحل األولى وإعادة اإلعمار في المراحل الالحقة، ومن شأن ذلك تعزيز عملية التنمية وبناء السالم طويلة األجل. كما أن تحقيق 

الحد األدنى من استقرار الموازين االقتصادية يسهم بفاعلية في تقليل الهشاشة وتوفير حلول دائمة وأهداف تنموية مستدامة.

استقرار االقتصاد الكلي: استقرار املالية العامة، واالستقرار النقدي )سعر الصرف، واألسعار(
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يلعب القطاع  الحكومي والقطاع العام دورًا محوريا في تحريك عجلة النمو االقتصادي حيث يساهم بحوالي 46% من إجمالي الناتج المحلي و52.6% من 
الطلب الكلي ويوظف حوالي 31% من السكان العاملين ويدفع مرتبات 1.25 مليون موظف ويمول اإلعانات النقدية لحوالي 1.5 مليون حالة فقيرة)32(. وقد 
شهدت الموازنة العامة اختالالت عميقة في السنوات الخمس األخيرة حيث انخفضت اإليرادات العامة بحوالي 21.4-% في المتوسط  خالل الفترة -2015 

2019 مقارنة بما كانت عليه عام 2014 األمر الذي أدى إلى تراجع نسبتها من الناتج المحلي اإلجمالي  من 32% عام 2014 إلى 8.4% عام 2019)33(.
 كما شهدت النفقات العامة على المستوى اإلجمالي تراجعًا ملحوظا خالل الفترة 2015 2019- مقارنة بما كانت عليه عام 2014 حيث أظهرت البيانات 
تراجعها بمتوسط سنوي بلغ حوالي 14.3-% ما أدى إلى تراجع نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 36.8% عام 2014 إلى 26.5% عام 2019 األمر 

الذي يساهم في خفض الطلب الكلي والدخل والتوظيف في االقتصاد.
كما تفاقم عجز الموازنة العامة مقارنة بما كان عليه عام 2014 حيث ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي من %4.8 عام 2014 إلى حوالي  %9.3 
في المتوسط  خالل فترة التحليل. وهي نسبة قريبة من الحدود غير اآلمنة للدين العام مع العلم أن هذه النسبة قد تجاوزت الحدود األمنة وبالذات عامي 2015، 
2016 حيث بلغت حوالي 15.7%، 14.8% للعامين على التوالي.  إن عجزًا بهذا الحجم سيترك مساحة محدودة الئتمان القطاع الخاص ويضعف فرص 

النمو االقتصادي مستقبال.
واألخطر من ذلك، أن تمويل ذلك العجز تم من مصادر غير حقيقية مما يقود إلى كثير من اآلثار السلبية، أهمها: )i( ارتفاع معدالت التضخم وتدني 
مستويات المعيشة. )ii( تدهور سعر صرف العملة الوطنية. )iii( زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات بصورة غير مباشرة، وبالتالي  خسارة متسارعة 

الحتياطيات النقد األجنبي. 
أهداف اإلنعاش والتعافي في المالية العامة:

إن دعم تعافي المالية العامة وإعادة دورها في تحريك النمو االقتصادي وتحقيق التعافي االقتصادي يتطلب أن تركز أهداف اإلنعاش والتعافي على إنجاز 
ما يلي: 

1. تنمية اإليرادات العامة وخصوصًا الضريبية بما يضمن تقليل االعتماد على التمويل التضخمي والتمويل من اإليرادات النفطية على المدى الطويل.
2. السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود المقبولة اقتصاديًا.

3. رفع كفاءة تخصيص اإلنفاق العام، بما يكفل رفع نسبة اإلنفاق االستثماري.
4. تمويل عجز الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية واختيار أقلها كلفة اقتصادية ومالية واجتماعية.  

وهذا يتطلب اإلجراءات التالية: 
المركزي  المستويين  العامة في جوانب اإليرادات والنفقات وعلى  المالية والموازنة  السياسة  تنفيذ  المتابعة والتقييم والرقابة على  1.  تفعيل عمليات 
والمحلي بما يضمن محاربة كافة أنواع الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة المالية ومعالجات الصعوبات التي قد تعيق بلوغ أهداف السياسة المالية أو 

تحدث أي صعوبات أو اختالالت غير مرغوبة.
2. رفع كفاءة تحصيل اإليرادات الضريبية وتحديث آلية تطبيق القوانين الضريبية.

3. ترشيد اإلنفاق الجاري وقصره على النفقات الحتمية مقابل التوسع في النفقات االستثمارية.
4. رفع كفاءة اإلنفاق العام وتفعيل األدوات الرقابية والحرص على التقييمات الدورية ألوجه اإلنفاق المختلفة لتحديد نقاط االختناق عند التنفيذ.

5. ترشيد وتنظيم اإلعفاءات الضريبية والجمركية وإلغاء اإلعفاءات الممنوحة للجهات الحكومية وحصرها على المجاالت التي تخدم أهداف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية.

6. اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز ثقة المواطن بالدولة بما يؤدي إلى رفع نسبة تحصيل اإليرادات العامة بكل أنواعها ومصادرها.  
7. التركيز على تنفيذ مشاريع البرنامج االستثماري العام مع إعطاء أولوية إلعادة اإلعمار والمشاريع قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها.

استقرار املالية العامة: 

)32( الجهاز المركزي لإلحصاء،  آآثار الحرب على االقتصاد اليمني، تقرير أولي،  مارس 2020.
)33( المرجع السابق.

)34( منظمة االغذية والزراعة، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، نشرة  مراقبة السوق الشهرية، العدد 61 أغسطس 2020.

تراجع سعر صرف  قيمة العملة الوطنية )الريال اليمني( أمام الدوالر بنسبة 215%، حيث  شهد سعر صرف الريال اليمني تدهورا ملحوظا فقد ارتفع 
متوسط سعر الصرف في السوق الموازي من 215 ريال/ دوالر عام 2015 إلى 678 ريال/دوالر لمتوسط البالد خالل شهر أغسطس 2020، ليرتفع إلى 
مستويات تتراوح بين -745 755 ريال/دوالر في المناطق الجنوبية مقابل 608 ريال/دوالر في المناطق الشمالية)34( ، وهذا الفارق تولدت عنه أضرار كبيرة 
لدى كثير من األسر التي تتلقى تحويالت بين المحافظات حيث تقدر تكلفة الحوالة بنسبة تصل إلى حوالي 30% من قيمة المبلغ - في ظل أزمة العملة النقدية 

القديمة والجديدة - وهي نسبة الفارق بين السعرين، مما أدى إلى آثار سلبية على االقتصاد.

أهداف اإلنعاش والتعافي للعملة الوطنية:
العملة الوطنية على  التعافي االقتصادي وإعادة اإلعمار ينبغي أن تركز األهداف واإلجراءات الالزمة لتحقيق استقرار  ولرفع كفاءة األداء في مرحلة 

الجوانب التالية: 
• دعم جهود السالم المستدام المفضي إلى االستقرار األمني والسياسي الدائمين وعودة الحياة إلى نصابها ومجراها الطبيعي نظرًا لحساسية سعر الصرف 

المرتفعة تجاه الوضع السياسي واألمني. 
• العمل وفق آلية محددة من شأنها تحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات االقتصادية: )المالية، النقدية، التجارية( مما يؤدي إلى السيطرة على عجز الموازنة 

العامة ومعدل التضخم عند الحدود المقبولة اقتصاديًا ويحسن من موقف ميزان المدفوعات.
• إعداد خطة أو استراتيجية لتنمية وتنويع الصادرات غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية.

االستقرار النقدي:
1- استقرار سعر الصرف
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ُيعد معدل تضخم أسعار المستهلك أحد أهم المؤشرات التي تعبر عن حالة التعافي واالستقرار االقتصادي في البلد وله تأثير مباشر على القيمة الحقيقية 
لدخل األسر وقدرتها على الوصول إلى السلع والخدمات األساسية مثل: الغذاء والكساء والتعليم والصحة والسكن والنقل. وبالتالي، يؤثر بدرجة قوية على 
مستويات الفقر. وتظهر البيانات التي يوضحها الشكل )2( أن المواطن اليمني تعرض لموجات تضخم أكثر شدة. حيث ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
من 194 نقطة نهاية ديسمبر 2014 إلى 476 نقطة نهاية أغسطس 2020 بمعدل تضخم تراكمي بلغ حوالي 145.3% نهاية أغسطس 2020 مقارنة مع 
ديسمبر 2014. ويرجع ذلك إلى العوامل والمخاطر الناتجة عن تداعيات تدهور الوضع االقتصادي نتيجة الظروف التي مر ويمر بها البلد منذ عام 2014 
والتي أدت مجتمعة إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وأزمات المشتقات النفطية وأزمة السيولة وزيادة رسوم التأمين 

على االستيراد وغيرها من العوامل. 

إن معدل تضخم أسعار المستهلك في أسعار سلع وخدمات ضرورية لحياة المواطن مثل: الغذاء والمسكن والملبس والدواء والنقل والوقود ما تزال مرتفعة 
مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2014، كما يوضح الجدول )1( وخاصة في أسعار الغذاء بمعدل تضخم تراكمي 147.1%، وفي أجور النقل بمعدل %145، 
وفي أسعار الصحة والخدمات الصحية واألدوية بمعدل تضخم تراكمي بلغ نحو 139.7%، وفي أسعار الكهرباء والغاز والوقود بمعدل 138.7%،  ولذلك 
ضاعت على المواطن اليمني فرصة التمتع باألسعار العالمية الرخيصة للغذاء وأيضًا الوقود. وبالنتيجة، تدهورت مستويات معيشة السكان خاصة ذوي الدخل 

المحدود والفقراء، مما دفع بالمزيد من اليمنيين إلى دائرة الفاقة والحرمان.
أهداف اإلنعاش والتعافي لتحقيق استقرار لألسعار: 

إن السيطرة على مستويات التضخم ينبغي أن يكون ركيزة أساسية في أولويات اإلنعاش والتعافي 
االقتصادي، كونه يمثل أحد أدوات االستقرار النقدي وبالتالي االستقرار االقتصادي كما أنه في نفس 

الوقت يندرج ضمن متطلبات إعادة اإلعمار وبناء السالم من خالل:
1( دراسة االختناقات المسببة الرتفاع أسعار السلع األساسية ومعالجتها. 

2( تشجيع المنافسة ومحاربة االحتكار والرقابة على أسعار السلع األساسية. 
الصغيرة  المتجددة والمنشآت  الزراعية والطاقة  المدخالت  تنفيذ اإلعفاءات الضريبية على   )3

واألصغر.
4( تطوير آليات الوصول للمحافظات بديناميكية عالية ومتابعة ضمان إيصال المواد األساسية 

الغذائية  إليها وخاصة مادتي القمح والدقيق وانتظام وصولها تحت أي ظرف طارئ.
5( تأمين زيادة رفع نسبة المخزون االستراتيجي السلعي لمادتي القمح والدقيق في كل محافظة 

على حدة بتأمين صوامع ومخازن خاصة بذلك. 
6( تفعيل أنشطة دورية في حماية المستهلك والرقابة التموينية والسعرية على السلع الغذائية.

7( تخفيض عجز الموازنة إلى الحدود اآلمنة وتمويله من مصادر حقيقية. 

2 - استقرار األسعار

الشكل)2(: الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك ومعدل التضخم التراكمي ديسمرب 2014 - أغسطس 2020

2020

476

%145.3

%130.4

%113.9

%44.2
%38.7

%23.9
%10.4

447
415

280269
241

194

أغسطس
2019
ديسمرب

2018
ديسمرب

2016
ديسمرب

2015
ديسمرب

الرقم القياسي ألسعار املستهلك معدل التضخم التراكمي
2014
ديسمرب

2017
يونيو

الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، معدل تضخم أسعار املستهلك، أغسطس 2020.

• استقطاب مدخرات المغتربين اليمنيين إلى الداخل.
التفاوض مع المجتمع الدولي: )مانحين، ومنظمات وهيئات اقتصادية إقليمية ودولية( لدعم العملة الوطنية سواء عن طريق الودائع في البنك المركزي أو   •

اإلعفاء من الديون السابقة أو فوائدها أو تأجيل السداد مع عدم احتساب فوائد للفترة المقبلة ....الخ.

147.1الغذاء 

112.9املالبس

139.7الصحة واخلدمات الصحية

115.2السكن ومستلزماته

83.2التعليم ومستلزماته

145أجور النقل

138.7الكهرباء والغاز والوقود

121.1االتصاالت ومستلزماته

اجلدول)1(: معدل التضخم التراكمي لبعض السلع واخلدمات 
الضرورية أغسطس 2020 مقارنة مع ديسمرب 2014)%(

الـمصدر: - ااجلهاز املركزي لإلحصاء، معدل تصخم أسعار املستهلك، اغسطس 2020.
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إن ارتفاع معدل البطالة وتدني فرص التوظيف، تعد إحدى أهم التحديات التي تواجه االقتصاد والتنمية وتساهم في تقويض االستقرار السياسي واألمني 
في اليمن، خاصة وأنها تتركز في أوساط الشباب وبين المتعلمين في ظل تراجع فرص التوظيف الحكومي ومحدودية وظائف القطاع الخاص المنظم، يالحظ 
تصاعد منذ عام 2015 فقد تفاقمت البطالة وانعدمت فرص العمل حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة من 22.1% عام 2015 إلى 32% عام 

2019. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 34% في عام 2020. مقارنة مع معدل البطالة 13.5% وفق مسح القوى العاملة عام 2014. 

وتشير تقارير إلى أن معدل البطالة مرتفع جدا حيث يتجاوز 40% وحوالي 60% بين الشباب)35(، حيث ينتج عن فقدان المرتبات الحكومية للموظفين أزمة 
في الدخل ومزيد من البطالة وتعطل األنشطة االقتصادية وسبل العيش.

وفي نفس االتجاه تؤكد تقديرات ارتفاع معدل البطالة الكاملة إلى 60% في العامين 2019 و 2020 كون أثر النمو االقتصادي محدودًا وغير كاٍف لخلق 
فرص عمل جديدة المتصاص كافة الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وهذه التقديرات تعكس مجمل الظروف التي أحاطت باليمن وعملت على إضعاف قدرات 

االقتصاد وبددت طاقاته المادية والمالية والبشرية.

كما أن فقدان الوظائف وتسريح العمال، يمثل هو اآلخر تحّديا كبيرًا ألي عملية سالم في اليمن، خاصة وأن الجزء األغلب من األسر لجأ إلى مدخراته أو 
تكيف مع حالة الحرمان المادي. ويعتبر القطاع الزراعي من القطاعات األشد تضررًا حيث خسر حوالي 50% من المشتغلين أعمالهم، يليه قطاع الخدمات. 
وينجم عن تلك النتائج المباشرة آثاٌر طويلة األجل، باإلضافة إلى الدمار الذي لحق بالمرافق العامة والبنية التحتية والذي بدوره يفاقم التحديات القائمة أصاًل 

في سوق العمل.  واإلطار )الجدول( التالي يسلط مزيدًا من الضوء على سوق العمل في اليمن.

التشغيل وتوفري فرص عمل واحلد من البطالة

الشكل)3(: ممعدل البطالة للفترة 2019-2014 )%(

اإلطار)1(: سياق سوق العمل يف اليمن

%32.0
%29.9%31.9

%33.8

%22.1

%13.5

مسح القوى العاملة
20192018201620152014 2017

الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء ومنظمة العمل الدولية، مسح القوى العاملة 2014/2013.
            اجلهاز املركزي لإلحصاء، وصندوق األمم املتحدة للسكان 2019.

أثر احلرب على التشغيل وسوق العملسياق سوق العمل قبل احلرب
اتسم سوق العمل في اليمن وال يزل بمواجهته لتحديات مستمرة، وقد 

ساهمت الصراعات األخيرة وحالة عدم االستقرار السياسي في تفاقم هذه 
اإلشكاليات الهيكلية، أبرز مالمحها )مسح القوى العاملة 2014-2013(:

• هيكل سكاني فتي، أكثر من 40% من السكان في سن 14 سنة أو أصغر.
• يمثل سكان المناطق الريفية ثالثة أرباع السكان.

• يتدنى معدل المشاركة في قوة العمل %36.3.
• غياب النساء تقريبًا عن سوق العمل مع تدنى معدل مشاركة النساء في 

سوق العمل إلى %6.
• تدني مستوى التحصيل التعليمي؛ تقريبًا 2 من 3 يمنيين في سوق العمل 

أكملوا التعليم االبتدائي فقط.
• يشتغل حوالي ثالثة أرباع العاملين في القطاع غير المنظم مع وجود أكثر 

من 80% من العمالة غير الرسمية. 
• لم يتجاوز العاملون في وظائف بمرتبات عن نصف عدد العاملين، فيما 

يعمل %42.4 إما لحسابهم الخاص أو لحساب األسرة.

تزايد  األعداد الكبيرة للنازحين بانتقال األسر أو بعض أفراد األسرة   •
إلى مناطق أخرى في البلد أو سافروا إلى الخارج، وقد انعكست هذه 

التحركات في الزيادة العامة لحجم األسر كنتيجة مباشرة للحرب. 
األشخاص الذين في سن العمل أكثر الفئات تضررًا بالنزوح الداخلي،   •

حسب تقرير المسح السريع لتقييم األضرار وأثر الحرب على التوظف 
وسوق العمل في اليمن )منظمة العمل الدولية؛ المسح السريع أثر األزمة 

على التوظف 2016؛8(.
كانت الخسائر كبيرة في الوظائف في ثالث محافظات: أمانة العاصمة   •

وعدن والحديدة. خسرت المحافظات الثالث خالل فترة ما بين المسحين 
)مسح القوى العاملة 2014/2013 والمسح السريع نوفمبر 2015( أكثر 

من 130 ألف وظيفة )12.8-%( ويشير هذا التقدير إلى صافي رصيد 
سلبي للعمالة (بالمرتبات وغير المرتبات، بحسب المستويات( التي 

حدثت في المحافظات. 
وتأتي الزراعة في مقدمة القطاعات األشد تضررًا من األزمة بخسارة   •

تقترب من 50% من العمال المشتغلين فيها، وتصل إلى 80% في بعض 
المحافظات.

)35( منظمة االغذية والزراعة ، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي ، تقرير اخر تطورات األمن الغذائي في اليمن 2015.
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لذلك كله فإن دعم إنعاش وتعافي إيجاد فرص العمل والتشغيل - بما فيه مساندة تنمية المهارات التي تدفع بالشباب والفتيات إلى سوق العمل - عنصر أساسي 
للحد من البطالة وأولوية في تحقيق إعادة اإلعمار وبناء السالم في اليمن.

ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى ضرورة وضع استراتيجية للتعافي واإلنعاش المتصل بالتشغيل والحد من البطالة مرتكزة على النتائج الرئيسة التالية:

1. االنخفاض الهائل في مستوى العمالة لدى أشد القطاعات تضررًا، التي توظف الغالبية من الناس وخصوصًا قطاعي: الخدمات والزراعة.

2. تأثر فئات بصورة أكبر من غيرها، وهي النساء والشباب والعاملين لحسابهم الخاص.

3. تعتبر تعز وصنعاء والحديدة وعدن ومأرب من المحافظات األشد تضررًا من األزمة، حيث وصلت مستويات النزوح واإلحباط فيهما إلى أعلى مستوى، 
األمر الذي يتطلب إعداد استراتيجية مناسبة للتعافي، حيث يظهر االنخفاض في قوة العمل بصورة أكثر وضوحًا من االنخفاض في العمالة.

4. النزوح الكبير وبشكل رئيس للنساء في سن العمل وكذلك األطفال.

يجب إعطاء أولوية كبرى لإلنتاج في مرحلة التعافي االقتصادي لتحقيق ثالثة أهداف هي: خلق فرص عمل - لمواجهة البطالة المشار إليها آنفًا- وتخفيض 
تكاليف المعيشة وزيادة االعتماد على الذات. على الرغم من ارتفاع تكاليف اإلنتاج في اليمن فإن من شأن اإلنتاج الصناعي والزراعي أن يحفز األنشطة 

االقتصادية في أي عملية إنتاجية وأن يدعم سالسل القيمة المضافة المحلية.

يمثل قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الهامة في تحريك نمو االقتصاد اليمني حيث يساهم بحوالي 12.8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2014. 
وقد تراجع  نشاط قطاع النفط والغاز متأثرًا بالظروف العامة الصعبة التي يمر بها اليمن ونتيجة لمغادرة شركات النفط والغاز األجنبية من اليمن، حيث انكمش 
الناتج المحلي لقطاع النفط والغاز بحوالي 74.5% عام 2015. ويقدر االنكماش التراكمي للناتج المحلي لقطاع النفط والغاز عام 2019 بنسبة 80.1% مقارنة 

بما كان عليه عام 2014)36(. 

ويكتسب دعم انعاش وتعافي القطاع النفطي بالغ األهمية: حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 80% من عائدات الصادرات وأكثر من 50% من إيرادات 
الموازنة العامة ويعتبر من أهم مصادر النقد األجنبي)37(. مما يعني أن إنعاش وتعافي القطاع النفطي سوف يسهم في عودة أهم مصادر النقد األجنبي، وهذا 
ساهم بقوة في تحسن المؤشرات والموازين االقتصادية الكلية بما في ذلك االحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي، وتوفير سيولة في الموازنة العامة والجهاز 

المصرفي والحد من تصاعد أزمة سعر الصرف.  

يسهم دعم إنعاش وتعافي القطاعات غير النفطية بشكل مباشر في الحد من انتشار المجاعة والفقر والبطالة في اليمن، يقدر االنكماش التراكمي للناتج المحلي 
للقطاعات غير النفطية عام 2019 بنسبة 41.6% مقارنة بما كان عليه عام 2014)38(. متأثرة بتداعيات الحرب وأزمات السيولة والطاقة، وتنقسم القطاعات 

غير النفطية إلى: زراعة وصناعة وخدمات كما يلي: 

يعتبر إنعاش وتعافي القطاع حيويًا لألمن الغذائي ومكافحة الفقر واالستقرار االجتماعي حيث يوفر حوالي 20%-25% من إجمالي األغذية المتوفرة في 
البالد، ويشغل 40.9% من إجمالي قوة العمل، وينتشر جغرافيًا في المناطق الريفية حيث تتركز جيوب الفقر في اليمن. كما أنه يساهم بحوالي %19.4 من 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل 2014-2019. مما يستدعي دعم إنعاش وتعافي اإلنتاجية الزراعية والتركيز على مجاالت الميزة النسبية في هذا 

القطاع. كأحد أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في التعافي االقتصادي التي تعمل على الحد من انتشار الفقر والبطالة في اليمن.

تعرض الناتج المحلي لقطاع الزراعة والصيد لصدمة قوية حيث يقدر االنكماش التراكمي عام 2019 بنسبة 34.7% مقارنة بما كان عليه عام 2014. 
وتشير نتائج التقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية إلى أن 38% من األسر الزراعية واجهت انخفاضًا في إنتاج الحبوب عام 2016 مقارنة بما قبل األزمة. 
ويعود ذلك بدرجة رئيسة إلى أزمة الوقود والكهرباء التي رفعت تكاليف إنتاج ونقل وتسويق وتخزين المنتجات الزراعية. وهذا أثر سلبيًا على إنتاج الغذاء. 
ومن جانب آخر، تأثر جانب الطلب على المنتجات الزراعية بسبب أزمة السيولة التي خفضت الدخل والقوة الشرائية لليمنيين، وأيضًا توقف معظم الصادرات 
الزراعية إلى الخارج. وتسريح كثير من العاملين في الزراعة والصيد وتأثر سبل المعيشة الريفية لماليين اليمنيين السيما سكان المناطق الساحلية المعتمدين 

على النشاط السمكي. وبالمحصلة، كان من العوامل الرئيسة التي أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة في اليمن.

حتفيز النمو يف القطاعات اإلنتاجية 

القطاع النفطي: 

القطاعات غري النفطية: 

قطاع الزراعة والصيد:

املشتغلون من إمجايل قوة العمل البيان
)2014(

املسامهة يف الناتج املحلي اإلمجايل 
)2019-2014(

معدل االنكماش التراكمي 2019 
مقارنة مع 2014

34.7-%19.4%40.9%الزراعة والصيد
55.3-%17.6%12.2%الصناعة 

43.1-%63.0%46.9%اخلدمات

اجلدول)2(: مسامهة األنشطة االقتصادية يف التشغيل والناتج املحلي اإلمجايل باألسعار الثابتة

الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء ومنظمة العمل الدولية، مسح القوى العاملة 2013-2014، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نشرة احلسابات القومية 2019.

)36( الجهاز المركزي لإلحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019.

)37( الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2014.

)38( الجهاز المركزي لإلحصاء، نشرة الحسابات القومية 2019.
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يقومان بدور هام في النشاط االقتصادي حيث ساهما في المتوسط بـ 17.6% و63.0% من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي خالل 2019-2014. 
إنعاش  العمل ويشغل قطاع الخدمات 46.9% )انظر الجدول( وهذا يكشف مدى أهمية  وفي مسار مواز يشغل قطاع الصناعة 12.2% من إجمالي قوة 
وتعافي هذين القطاعين في التوظيف، ويؤكد أن إنتاجية ودخل العاملين في قطاعي الصناعة والخدمات أكبر من الزراعة، ومع ذلك تشير بيانات الحسابات 
القومية إلى انكماش الناتج المحلي لقطاعي الصناعة والخدمات في األعوام 2011 و2014 و2015 وكان االنكماش أشدَّ حدة عام 2015 حيث انكمش قطاعا 
الصناعة والخدمات بـ 23.6% و25.1% على التوالي بسبب األزمات المختلفة ومنها أزمات في الطاقة والسيولة وسعر الصرف. يقدر االنكماش التراكمي 
عام 2019 بنسبة 55.3%  و43.1% مقارنة بما كان عليه عام 2014 على التوالي. ونتيجة لذلك، ازدادت تكاليف األعمال التجارية، وانخفضت اإليرادات 

وقاعدة العمالء وتم تقليص الرواتب وساعات العمل وتسريح الموظفين في مؤسسات القطاع الخاص.

متطلبات انعاش وتعافي القطاعات االنتاجية المحفزة للنمو:
1. »بصورة عاجلة« يمثل توفير الطاقة والوقود )منتظمًا ومستدامًا( أحد أبرز ركائز إنعاش وتعافي القطاعات االقتصادية.

2. دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في القطاعات االقتصادية.
3. حصر األضرار التي لحقت بالقطاعات االقتصادية وتقييم آثارها على كل قطاع والقطاعات المرتبطة بذلك القطاع بشكل دقيق ليتسنى تحديد المعالجات 

األنسب لتسريع تعافي القطاع والمساهمة أيضًا في تعافي القطاعات المرتبطة بذلك القطاع نظرًا لوجود عالقات تشابكية بين القطاعات االقتصادية.
4. إعداد خطة عملية إلعادة اإلعمار والتعافي االقتصادي.

5. المراجعة الجادة للموارد االقتصادية للقطاعات المختلفة وإمكانية تطويرها للمساعدة في تسريع التعافي وزيادة النمو وتحسين مستويات المعيشة من ناحية 
ولتخفيف االختالالت االقتصادية والمالية الكلية من ناحية أخرى.

6. التطبيق الحازم والفعال للسياسات االقتصادية والمالية والنقدية الكلية.
7. السيطرة على االئتمان المصرفي وتوجيهه نحو االستثمارات األكثر إنتاجية.

8. تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الرائد والقائد في زيادة االنتاج واالستثمار وإعادة اإلعمار والتعافي االقتصادي والوصول إلى شراكة حقيقية معه.
9. المحاربة الجادة للفساد المالي واإلداري وتفعيل دور القضاء في تحقيق هذا األمر. 

10. إعادة تأهيل وصيانة البنى األساسية للنقل )كالطرق الرئيسة والفرعية الحيوية( والتخزين والمطارات والموانئ البحرية، والكهرباء والمياه والصرف 
الصحي والمواصالت.

11. تشجيع القطاع الخاص وشركات المساهمة على االستثمار في مجال الخدمات المالحية والموانئ واالستثمار في صناعات المنتجات النفطية واالستفادة 
من النفط المحلي.

12. دراسة فروع الصناعات التحويلية وتحديد األنشطة الصناعية التحويلية الواعدة التي يمكن بها نقل بعض الصناعات إلى مرحلة االعتماد على الذات.
13. إعادة نشاط السياحة الداخلية .

14. تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي في مرحلة اإلعمار والتعافي االقتصادي بناء على التقييم الصحيح والدقيق لألضرار وتوجيه مساعدات 
ومنح المجتمع الدولي نحو األضرار األكثر تأثيرًا على االقتصاد القومي. 

15. تعزيز دور مجاالت الحماية االجتماعية في مساندة القطاعات االقتصادية للعودة لإلنتاج من خالل حزمة مساندة إلعادة تأهيل المزارع ومصائد األسماك 
والمشاريع الصغيرة وتحقيق الدخل الذاتي وفرص لسبل كسب الرزق.

قطاعا الصناعة واخلدمات: 

حجم األضرار 

احملور الرابع: أولويات التعايف وإعادة اإلعمار لقطاعات البنية التحتية)39( 

اإليرادية  القطاعات  أهم  من  يعتبر  االتصاالت  قطاع 
للموازنة العامة وربما يأتي ثانيًا بعد قطاع النفط، على 
الرغم مما كان يتعرض له من مشاكل وخاصة المرتبطة 

بانقطاع التيار الكهربائي.

الهاتف  وقد  تعرض حوالي 19% من أصول شبكة 
مما   - ألضرار  والهناجر(  األبراج  )ومنها  المحمول 
المحمول  الهاتف  انتشار  معدل  في  انخفاض  إلى  أدى 
 %6 تعرض  حين  في   ،2015 العام  منذ   %11 بنسبة 
لتدمير كامل، ومن المرجح أن تكون هذه  من األصول 

األرقام أقل من الواقع)40(. وكانت الحديدة أكثر المدن تضررًا حيث بلغت تكاليف هذه األضرار1.1  إلى 1.4 مليون دوالر، تليها صعدة بتكاليف وصلت بين  
0.6 و 0.7 مليون دوالر. وكإجمالي فإن التكلفة المقدرة)41( لألضرار التي لحقت في شبكة الهاتف المحمول هي بين 2.8 و 3.5 مليون دوالر ومن المرجح 

أن يكون هذا التقدير أقل من األضرار الفعلية. 

وبالنسبة لشبكة الهاتف الثابت قدرت تكاليف األضرار فيها )منها األضرار التي تعرضت له خطوط النحاس وكابالت األلياف الضوئية( بـ 47 مليون دوالر 
حتى مارس 2018. واألضرار التي حدثت في أصول هذه الشبكة تضعف بشكل كبير خدمة اإلنترنت.

قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات:

الـمصدر: التقييم املستمر لالحتياجات يف اليمن )DNA (: املرحلة الثالثة، البنك الدويل 2020.

  صورة ألحد أبراج االتصاالت تعرض للتدمري.

)39( البنك الدولي، التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن )DNA(: المرحلة الثالثة، تحديث 2020.  
)40( ألن العديد من األصول قد ال تكون مرئية كصور لألقمار الصناعية والتي استند عليها تقييم البنك الدولي.

)41( جميع التكاليف المقدرة لألضرار واحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في هذا المحور هي خاصة ب 16 مدينة، وهي: صنعاء، عدن، تعز، لحج، الحديدة، أبين، مدينة مأرب، صعدة، رداع، الضالع، ذمار، المخاء، لودر، بيحان،  الخوخة، 
والحزم.
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قدرت التكلفة اإلجمالية الحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في الجانب الخاص بالهاتف المحمول في قطاع االتصاالت بين 6.1 و 7.5 مليون دوالر. 
وتعافي هذا المكون الخاص بالهاتف المحمول يؤدي إلى الزيادة في القيمة المضافة للعديد من الخدمات مثل: تحويل األموال والخدمات المصرفية عبر الهاتف 
المحمول مما يعزز من عملية التعافي وإعادة اإلعمار بشكل عام.  وتعتبر إعادة بناء شبكة الهاتف الثابت أكثر تعقيدًا وكلفًة من شبكة الهاتف المحمول، وهي 

قد تحتاج بنية تحتية جديدة من األلياف الضوئية تعزز من خدمات اإلنترنت والبيانات السريعة.

بشكل عام فإن تعافي واستعادة الخدمات المرتبطة باالتصاالت وتقنية المعلومات سيتطلب على المدى المتوسط )2-5 سنوات( باإلضافة إلى االستثمار في 
البنية التحتية وخاصة في شبكة األلياف الضوئية، تعزيز اإلطار التنظيمي والقانوني لضمان بيئة تنافسية وقابلة للتكيف مع التكنولوجيا، مع إعطاء األولوية 
لعدد من التدخالت على المدى القصير )سنة واحدة فأكثر( مثل: نشر منظومة لإلنترنت الفضائي ثنائي االتجاه )VAST( لتوفير االتصال عبر األقمار 
الصناعية، والسماح باستخدام تقنية الجيل الرابع )G4(. بينما على المدى الطويل ينبغي اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوحيد التراخيص وإدارة تردد 

الطيف.

تكلفة االحتياجات 

أولويات التعايف وإعادة اإلعمار

حجم األضرار  

تكلفة االحتياجات

أولويات التعايف وإعادة اإلعمار

بالرغم من المستوى المنخفض أصاًل في قطاع الطاقة، فقد أدى الصراع والحرب إلى تدهور البنية التحتية لقطاع الطاقة في اليمن بشكل كبير، فحوالي 
49% من أصول الطاقة التي تم تقييمها تعرضت لدرجة معينة من األضرار المادية خصوصًا في مدينتي: تعز وصعدة التي وصلت نسبة تدمير أصول الطاقة 

بهما إلى 57% و 50% على التوالي.  

وتعرضت 5% من منشآت هذا القطاع للتدمير بشكل كلي، بينما لم تتجاوز المنشآت العاملة بشكل كامل في هذا القطاع 12% فقط. وتعتبر لودر، ومدن 
مأرب والمخاء المدن الوحيدة التي تحصل على مستوى موثوق نسبيًا من الكهرباء. 

يتطلب استعادة الخدمات العامة لقطاع الطاقة إعادة تأهيل المرافق األساسية المادية المقدرة بين 947 مليون دوالر و1.16 مليار دوالر على مدى خمس 
سنوات، مع استعادة إمدادات الوقود وعمليات النظام التي تقدر تكلفتها بـ 261-319 مليون دوالر سنويًا. وتعتبر هذه التقديرات متحفظة ألنها ال تراعي تكاليف 

البنية التحتية لمنظومة الطاقة خارج  المدن الـ 16، وال تراعي أيضا تكاليف إمدادات الوقود المتغيرة والمستلزمات األخرى.

 وبشكل عام فإنه تم تقدير االحتياجات اإلجمالية للتعافي وإعادة اإلعمار في قطاع الطاقة في المدن الـ16  تم تقييمها بين 2,251 و 2,752 مليون دوالر 
على مدى 5 سنوات. 

وعلى المدى القصير يمكن استعادة إمدادات الكهرباء العامة عبر الشبكات في المديريات والمحافظات والذي سيتطلب استثمارات في شبكات النقل والتوزيع 
مع استعادة الروابط المتعلقة بالوقود وقطاع الطاقة الشمسية المدفوع من قبل القطاع الخاص. أما إعادة الشبكة الوطنية للخدمة والذي يمكن تحقيقه على المدى 
المتوسط ) 3-5 سنوات( سيتطلب إعادة إعمار البنية التحتية على نطاق واسع بما في ذلك خطوط النقل ومحطات توليد الطاقة، مع تعزيز قدرات مؤسسات 
قطاع الكهرباء للمساهمة بفاعلية في جهود التعافي وتقديم الخدمة. أما على المدى الطويل )أكثر من5  سنوات( فإن األمر  يتطلب إنشاء وتعزيز الهياكل 

التنظيمية المعززة للسماح بمشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة وتوفير خدمات الكهرباء.
وبشكل عام وأخذًا باالعتبار أن اليمن تمتلك موارد وفيرة للطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية األرضية والتي انخفضت تكاليف تقنياتها، 

فإن هذا يعزز األمل في أن منظومة الطاقة التي سيتم إعادة بنائها ستكون أكثر إنصافًا ونظافة وأقل اعتمادًا على الوقود األحفوري.

وتقدر حجم األضرار المادية التي لحقت بالهياكل األساسية لشبكة الكهرباء الحضرية في المدن التي تم تقييمها بمبلغ يتراوح بين 541 و662  مليون دوالر 
أمريكي. وقد كان الضرر األكبر في مدينة عدن )228 مليون دوالر أمريكي(، ثم صنعاء )149 مليون دوالر أمريكي(، فمدينة مأرب )136 مليون دوالر 

أمريكي(. 

قطاع الطاقة:

صورة باألقمار الصناعية من وكالة ناسا، توضح تراجع استهالك الكهرباء لياًل من مستوى منخفض بالفعل )عام 2012 على اليمني، وعام 2018 على اليسار(. 
الـمصدر: التقييم املستمر لالحتياجات يف اليمن )DNA (: املرحلة الثالثة، البنك الدويل 2020.
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حجم األضرار  

تكلفة االحتياجات

أولويات التعايف وإعادة اإلعمار

شهدت شبكة الطرق المعبدة في اليمن وخاصة في العقد األول من األلفية الثالثة توسعًا معتبرًا حيث زادت شبكة الطرق من حوالي 5000 كم في أوئل 
التسعينات إلى ما يقرب من 16000 كم. كما أن اليمن لديها9  مطارات رئيسة أكبرها في صنعاء، وأربعة موانئ رئيسة في: الحديدة، عدن، المخاء، والمكال 
وغيرها من الموانئ األخرى الصغيرة، شكلت إيراداتها جميعًا ما نسبته 70% من إجمالي اإليرادات الجمركية في اليمن. ويمثل ميناء الحديدة 50% من 
إجمالي إيرادات الموانئ البحرية و40% من إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب في عام 2013م والتي بلغت أكثر من 1.0مليار  دوالر أمريكي. 

وقد تضررت معظم الطرق والجسور والموانئ والمطارات بشكل كبير بسبب الحرب والصراع. حيث تعرض حوالي 27% من شبكة الطرق داخل المدن 
لدرجة من الضرر، في حين تعرض 1,511 كيلو مترًا للتدمير الكامل. 

وقد بلغ حجم الضرر في البنية التحتية لشبكة الطرقات نسبًا عالية حيث وصلت إلى 70% في الحزم و51% في كل من تعز وصعدة. ومن حيث طول شبكة 
الطريق تمثل صنعاء )396 كم( والحديدة )254 كم( وتعز )218 كم( المناطق األكثر تضررًا بما يقرب من 60% من إجمالي  مساحة الطرق المتضررة.

كما تعرضت الموانئ لألضرار بما في ذلك ميناء الحديدة، وتعرضت أيضًا مطارات: صنعاء، عدن، تعز  والحديدة ألضرار جسيمة وال تزال مغلقة أو 
أنشطتها محدودة منذ بداية الصراع. 

وتقدر إجمالي األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطرق داخل المدن ما بين 240 و293 مليون دوالر أمريكي، 80% منها في صنعاء، عدن، تعز، 
والحديدة خاصة وأن 83% إجمالي طول شبكة الطرق هي في هذه المدن األربع. وعلى مستوى المحافظات ترواحت تكاليف األضرار التي لحقت بقطاع النقل 
بما في ذلك الطرق داخل المدن والطرق الطويلة التي تربط المدن ببعضها البعض وكذا الجسور والموانئ والمطارات بين 780 و 953 مليون دوالر إمريكي.

تم تقدير االحتياجات اإلجمالية للتعافي وإعادة اإلعمار في قطاع النقل في المدن الـ 16 بين 363  و443 مليون دوالر أمريكي على مدى 5 سنوات، بينما 
بلغت االحتياجات بين ما يقارب 1,178.6 و1,440.5 مليون دوالر أمريكي على مستوى15  محافظة )42(

الرئيسة عدن وتعز والحديدة  المدن  الرابطة بين  البداية على الطرق والجسور  بناء على األهمية االقتصادية فيجب تركيز االهتمام إلعادة اإلعمار في 
وصنعاء، مع إعادة إعمار المنشآت المتضررة في ميناء الحديدة كأولوية قصوى حيث يعتبر المنفذ الرئيس للواردات الغذائية )90% من إجمالي الواردات 
الغذائية(. والحال نفسه ينطبق على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء بشكل كامل كونه المطار الرئيس لليمن الذي يسافر عبره أكبر عدد من المسافرين ولبناء 

الثقة في عملية السالم في اليمن.

كما يجب القيام بالعديد من التدخالت، فعلى المدى القصير ومن بين أمور أخرى يجب إعادة بناء 5000 إلى 6000 كيلومتر من الطرق ذات األهمية 
وإعادة تأهيل المطارات )في عدن، صنعاء، وتعز( والموانئ الحيوية  )عدن، المخاء، والحديدة(. وعلى المدى المتوسط والمدى البعيد يجب إعادة مهام وزارة 

األشغال العامة والطرق مع استعادة التمويل المستدام للقطاع.

قطاع النقل:

حجم األضرار  

تكلفة االحتياجات

أولويات التعايف وإعادة اإلعمار 

تعاني اليمن منذ فترة طويلة من مستوى حاد من ندرة المياه، وقد تضررت إمدادات المياه والصرف الصحي بما يقارب 38% من أصول )مرافق( هذا 
القطاع  ألضرار منها 10% تعرضت للتدمير. وأعلى مدينتين تعرضت مرافقهما للضرر هما: تعز والحديدة بنسبة بلغت 60% لكل منهما. أما كإجمالي 
خسائر مقدرة بالدوالر فكان لمدينة صنعاء )25%، بمبلغ وقدره 86 مليون دوالر( تليها عدن وتعز بنفس النسبة )18%، بمبلغ يتراوح بين 52 و63 مليون 
دوالر بالنسبة لعدن، وبين 51 و63  مليون دوالر لتعز( ثم الحديدة )13%، بمبلغ يتراوح بين 36 و 44 مليون دوالر(. وقد قدرت إجمالي األضرار التي 

لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي بين 283 و346 مليون دوالر إمريكي.

تتراوح االحتياجات المقدرة للتعافي وإعادة إعمار على المدى القصير والمدى المتوسط لهذا القطاع ما بين 763 و932 مليون دوالر، وحصلت صنعاء 
على أعلى نسبة احتياجات بحوالي 196 مليون دوالر على مدى خمس سنوات، تليها عدن )159 مليون دوالر( وتعز )460 مليون دوالر(. أما أقل نسبة 

احتياجات تمويل في قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة الحزم بمبلغ ال يتجاوز5  مليون دوالر.

من الضروري تأمين الوقود الالزم لتشغيل مرافق قطاع المياه والصرف الصحي مثل محطات الضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واآلبار، 
بالرغم من كون الوقود مصدرًا مكلفًا للطاقة ودون المستوى األمثل بسبب انبعاث غازات االحتباس الحراري والنطاق المحدود الستخدامه إال أنه يعدُّ عمليًا 
عندما يكون الوقت قصيرًا. بينما في المدى المتوسط يمكن استخدام حلول الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أفضل. أما على المدى 
الطويل، فيجب إعادة تأهيل البنية التحتية لتوليد ونقل الطاقة لضمان إيجاد مصدر للطاقة بأسعار معقولة، وإصالح أو استبدال المعدات واآلالت المستخدمة 
في القطاع ناهيك عن الحاجة إلنشاءات جديدة عوضًا عن ما تم تدميره.  كما يجب تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع لتمكينها من القيام بجهود التعافي من 

جهة وتقديم الخدمات من جهة أخرى.   

قطاع املياه والصرف الصحي:

)42( هذه المحافظات هي: صنعاء، عدن، تعز، أبين، الحديدة، لحج، مأرب،  شبوة، أمانة العاصمة، الضالع ، صعدة، البيضاء، الجوف، عمران، ذمار. 
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حجم األضرار  

تكلفة االحتياجات

أولويات التعايف وإعادة اإلعمار 

معدل سعر المنزل إلى الدخل في اليمن 17:2 وهو مرتفع بشكل استثنائي مقارنة بالمعدل المتحقق في أسواق العمل التي تعمل بشكل جيد وهو 5:3. وهناك 
العديد من القيود المفروضة على جانب العرض وكذلك جانب الطلب المتعلق بقطاع اإلسكان ناهيك عن إشكاالت متصلة بإدارة ملكية األراضي بما في ذلك 

تسجيل األراضي وتسوية المنازعات.
وبسبب الحرب والصراع فقد تعرضت 41% من جميع األصول السكنية لألضرار، وكانت مدن: تعز والمخاء وصعدة األكثر تضررًا بنسبة تجاوزت الـ 
60% بينما بلغت هذه النسبة 40% ألمانة العاصمة. ونظرًا لحجم صنعاء الكبير فإن عدد المساكن التي تعرضت لألضرار يمثل 38% من جميع األضرار 
للمدن الـ16  التي تم تقييمها، وتصل هذه النسبة إلى 90% عند إضافة مدن: تعز وعدن والحديدة. ويقدر إجمالي الضرر الالحق بقطاع اإلسكان بين: 5.1 و 

6.2 مليار دوالر أمريكي.

تقدر االحتياجات اإلجمالية للتعافي وإعادة اإلعمار في قطاع اإلسكان ما بين 7.6 و 9.3 مليار دوالر أمريكي على مدى خمس سنوات. وعلى افتراض 
توزيع هذا المبلغ على الخمس السنوات بالتساوي فهذا يعني أن االحتياجات المتطلب الوفاء بها سنويًا تقدر بحوالي 1.5-1.9 مليار دوالر وهو مبلغ كبير جدا 

يصل إلى 5% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي قبل الحرب.

على المدى القصير، من المهم صياغة استراتيجية لمعالجة احتياجات إيواء السكان الذين تضررت مساكنهم مع التركيز على احتياجات المجتمعات ذات 
األولوية العالية، وتكون هذه االستراتيجية جزءا من إطار أوسع لسياسة اإلسكان. بينما في المدى المتوسط فمن المهم االستثمار في استعادة الخدمات األساسية 
للقطاع. أما على المدى الطويل فإن تطوير قطاع اإلسكان يتطلب إطالق سلسلة من اإلصالحات لمعالجة القضايا النظامية التي تواجه القطاع على طول 

سلسلة قيمة العرض والطلب.

إن إعادة اإلعمار في بعده المؤسسي وبناء السالم االجتماعي يمثِّل فرصة حقيقية إلعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يضع أسس بناء الدولة اليمنية بثوابتها 
المرتكزة على الجمهورية والديمقراطية والوحدة ويضمن الحقوق والحريات ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية والعدالة في توزيع السلطة 

والثروة وتنتظم عالقات المجتمع وفق أسس دستورية تعلي شأن اإلنسان اليمني وتجعله محور االرتكاز وقلب عملية التطور والبناء. 
وفي هذا السياق فإنه من األهمية بمكان التركيز على استعادة االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي وتعزيز بناء الدولة كأحد أبعاد إعادة اإلعمار وبناء 
السالم، من خالل بناء إطار إنمائي شامل )برنامج وطني للتعافي وإعادة اإلعمار( يعبر عن تطلعات الشعب اليمني ويكون ذا مرونة وقدرة عالية على مجابهة 
التحديات الحالية والمستقبلية التي يمر بها اليمن. وفي إطار برنامج التعافي وإعادة اإلعمار يمثل موضوع إعادة البناء المؤسسي للدولة اليمنية أهمية كبرى 

نظرًا للدور الكبير المعول على تلك المؤسسات في قيادة برامج التعافي وإعادة اإلعمار والتنمية.

صياغة عقد اجتماعي واقتصادي ومؤسسي جديد )دستور( يركز في بعده المؤسسي واالقتصادي على تعزيز الثقة لدى المواطنين بالدولة ومؤسساتها   .1
وحماية الفئات األكثر ضعفًا في المجتمع، وإيجاد مناخ استثماري مالئم لتوجهات القطاع الخاص وداعم له وبصورة تسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع 

الخاص ومنظمات المجتمع المدني وزيادة دورهما االقتصادي واالجتماعي)43(.
الشمول في إعادة البناء المؤسسي، بمعنى التركيز على إعادة بناء المؤسسات الحكومية بشقيها المادي والبشري والتركيز على إعادة بناء القدرات.  .2

تجاوز إخفاقات التجارب السابقة إلعادة اإلعمار في اليمن والتي تم تنفيذها خالل الفترة: 2007 - 2014 وعلى رأسها غياب الرؤية أحيانا واإلرادة في   .3
أحيان أخرى وعدم مالئمة الترتيبات المؤسسية والتنفيذية فضاًل عن غلبة البعد المناطقي في عمل صناديق إعادة اإلعمار ومحدودية استقالل تلك الصناديق 

والتدخل في أعمالها، إلى جانب شح الموارد المالية الالزمة إلعادة اإلعمار)44(.

إن االنتقال إلى السالم المستدام يتطلب العديد من العناصر الداعمة، ويأتي على رأس تلك العناصر التالي:
1 - التوصل إلى اتفاق سالم شامل ومستدام  ينهي حالة الصراع والحرب ويعيد األمور إلى نصابها ويضع معالجات لكل التحديات واإلشكاالت وخاصة 
الناتجة عن تداعيات الصراع والحرب ويلغي كل المظاهر المسلحة وعلى النحو الذي يجعل السالح المتوسط والثقيل حصريًا بيد الدولة ، مع تنظيم حيازة 

وحمل السالح الشخصي.  
2 - اتخاذ التدابير واإلجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة االنتقالية وضمان حماية حرية وحقوق اإلنسان. 

3 - تعزيز التماسك االجتماعي من خالل خلق الفرص االقتصادية المنصفة لجميع المناطق اليمنية وبصورة تسهم في خلق فرص العمل الالئقة للجميع والتركيز 
على األشخاص والفئات والمناطق األكثر تأثرًا وضعفًا، تساعد في الحد من الفقر والتهميش للفئات أو المناطق كونها ستمثل بؤرًا جديدة للصراع)45(.

4 - إنهاء انقسام مؤسسات الدولة، وباألخص التي تلعب دورًا هامًا في الجانب األمني والسياسي االقتصادي، والعمل على تحسين اإلدارة العامة واإلدارة 
المالية)46(، وبناء المؤسسات التي تخضع لمساءلة جميع األفراد، مع التركيز على الخيارات المتاحة إلنشاء مؤسسات تدعم الشمول وحل القضايا التي كان 

لها دور كبير في نشوء العنف والصراع.
5 - ضرورة تبني أجندة لإلصالح السياسي واالقتصادي لمعالجة االختالالت في بنيان الدولة اليمنية، واالتفاق على األولويات االقتصادية للحكومات القادمة، 

وباألخص في جانب السياسات االقتصادية الكلية التي تعزز النمو االقتصادي وتعمل على توفير السلع والخدمات األساسية.

قطاع اإلسكان:

احملور اخلامس: إعادة  البناء املؤسسي وبناء السالم االجتماعي

العناصر األساسية للبناء املؤسسي باعتباره شرطًا الزماً  للشروع يف إعادة بناء البىن التحتية واإلنتاجية واخلدمية:

املتطلبات الداعمة إلعادة البناء املؤسسي وبناء السالم االجتماعي:

)43( البنك الدولي ، نحو خطة للتعافي وإعادة اإلعمار في اليمن، مايو 2017.
)44( منصور علي البشيري، تجربة اليمن في إعادة اإلعمار، ورقة عمل غير منشورة، يوليو 2017.
)45( البنك الدولي، التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن )DNA( ، المرحلة الثالثة، تحديث 2020.

)46( ديب روت لالستشارات، وآخرون، إعادة اإلعمار واإلصالح في اليمن: توصيات منتدى رواد التنمية، أبريل 2019. 
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