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خلق فرص عمل جديدة في اليمن

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعاء للدراســات االســتراتيجية، بالتنســيق مع شــركاء 

.)CARPO( المشــروع ديب روت لالستشــارات ومركز البحوث التطبيقية بالشــراكة مع الشــرق

والنــزاع  السياســي  االســتقرار  عــدم  مــن  عقــود  أدت 
ــى تقليــص النمــو االقتصــادي لليمــن  ــدوري إل املســلح ال
وفــرص العمــل ومســتوى اإلنتاجيــة، فقبــل انــدالع الصــراع 
الحالــي، كان جــزء كبيــر مــن الســكان العامليــن يف البــاد 
منخرطيــن يف عمالــة غيــر محترفــة، وتعمــل يف الزراعــة 
الريفيــة أو بشــكل غيــر رســمي يف األعمــال التجاريــة 
الصغيــرة، ويف اآلونــة األخيــرة قــام الصــراع املســتمر 
ماييــن  وتــرك  االعتياديــة  التجــارة  حركــة  بتدميــر 
اليمنييــن دون وســيلة إلعالــة أنفســهم وأســرهم، حتــى 
أولئــك الذيــن لــم يتأثــروا مباشــرة بالقتــال يواجهــون 
اآلن صعوبــات اقتصاديــة جمــة، وقــد أصبحــت األزمــة 
األمــم  اعتبرتــه  ملــا  الرئيســي  املحــرك  االقتصاديــة 
ــم  ــم. ويف خض ــانية يف العال ــة إنس ــر كارث ــدة أكب املتح
هــذه األزمــة، تبــرز الحاجــة إلــى خلــق فــرص عمــل 

ــدة. جدي
وكجــزء مــن مبــادرة “إعــادة التفكيــر يف اقتصــاد اليمــن”، 
ــن  ــراء اليمنيي ــن الخب ــرا م ــرون خبي ــان وعش ــع اثن اجتم
الرائديــن يف علــم االقتصــاد االجتماعــي يف عمــان، 
األردن بيــن 14 و16 يوليــو/ حزيــران مــن عــام 2018 يف 
اإلحســاس  وعبــر  التنميــة،  لــرّواد  الثالــث  امللتقــى 
ملعالجــة  امللحــة  بالحاجــة  املشــترك  الجماعــي 
ــن،  ــة يف اليم ــانية املتفاقم ــة واإلنس ــات االقتصادي األزم
ــر  ــن وتطوي ــل يف اليم ــرص العم ــق ف ــرّواد خل ــش ال ناق
اســتراتيجيات محتملــة ملكافحــة مســتويات البطالــة 
موجــز  ويقــدم  االقتصاديــة،  والصعوبــات  املتزايــدة 

السياســة هــذا نتائــج نقاشــاتهم.
مــن توصيــات رواد التنميــة أن يســعى صانعــو السياســات 
خــال  مــن  فــوري  بشــكل  عمــل  فــرص  خلــق  إلــى 
االســتثمار يف القطاعــات التــي تــم إهمالهــا تاريخيــا 
ــتثمار  ــك االس ــمل ذل ــاز. يش ــط والغ ــي النف ــح قطاع لصال
يف الزراعــة، وتطويــر صناعــة الصيــد، وتوســيع عمليــات 
التعديــن، وربــط جهــود إعــادة اإلعمــار بقطــاع التشــييد 
املحلــي. وىلع املــدى املتوســط، يجــب ىلع واضعــي 
السياســات النظــر إلــى مبــادرات جديــدة، مثــل بنــاء 
ــن  ــعودية، وم ــة الس ــدود اليمني ــرة ىلع الح ــة ح منطق
ــر مصــادر الدخــل هــذه ىلع املــدى القريــب  خــال توفي
واملتوســط، ســوف يســاعد صانعــو السياســة أيضــا يف 
الحــد مــن عــدد اليمنييــن الذيــن يشــعرون أنهــم مجبــرون 
ىلع االنضمــام إلــى أطــراف مســلحة يف النــزاع لضــرورات 
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مقدمة
قبــل انــدالع الصــراع الحالــي، كانــت القــوى العاملــة فــي اليمــن، 
البالغــة 4.86 مليونــًا،1 غيــر متعلمــة إلــى حــد كبيــر، وغيــر 
ــد تلقــى %23  ــوري.2 وق ــع الذك رســمية، ويهيمــن عليهــا الطاب
ــن  ــي حي ــًا، ف ــًا ثانوي ــة تعليم ــوى العامل ــذه الق ــن ه ــط م فق
ــن  ــي 30% م ــت حوال ــًا.3 وكان ــًا جامعي ــط تعليم ــى 8% فق تلق
الوظائــف فــي القطــاع الزراعــي، تلتهــا التجــارة )جملــة أو مفرق( 
بنســبة 23%. وقــد انعكــس هــذا فــي المهنتيــن األكثــر شــيوعًا 
بيــن اليمنييــن: زراعــة المحاصيــل والبيــع فــي المتاجــر.4 وكانــت 
غالبيــة العمالــة فــي اليمــن تعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي 
)73.2%(. ومــن بيــن 4.2 مليــون عامــل يمنــي، يعمــل 3.27 
مليــون منهــم فــي “اإلنتــاج لاكتفــاء الذاتــي” بمــا فــي ذلــك 
2.4 مليــون مــن منتجــي المــواد الغذائيــة المكتفيــن ذاتيــًا.5 ومــا 
يقــرب مــن 30% مــن الســكان العامليــن هــم “موظفو أنفســهم” 

أو يعملون لحسابهم الخاص.

للتوظيــف  الخــارج مصــدرًا مهمــًا  فــي  العمــل  كان  لطالمــا 
ُقــدر عــدد  اليمنييــن.6 وبحلــول عــام 2015،  إلــى  بالنســبة 
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6) Yemen Ministry of Planning and International Cooperation, “Yemeni 

Expatriates’ Remittances … Last Resource Under Threat,” February, 2018, 
1, accessed August 3, 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/YSEU32_English_Final.pdf.
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اليمنييــن العامليــن فــي الخــارج بنحــو مليــون يمنــي. 7 وكانــت األغلبيــة منهــم مــن الذكــور العامليــن فــي 
قطــاع الخدمــات، غالبــًا فــي المهــن ذات األجــور المنخفضــة.8 وحوالــي 70% مــن العمالــة اليمنيــة فــي الخــارج 
لــم تحصــل إال علــى التعليــم االبتدائــي، ونحــو 80% منهــا مــن األســر الريفيــة.9 حوالــي نصفهــم كان عاطــًا عــن 

العمل قبل مغادرة اليمن.10

ــن  ــن اليمنيي ــة للمغتربي ــات المالي ــي التحوي ــغ إجمال ــد بل ــي، فق ــزي اليمن ــك المرك ــي البن ــًا لمصــادر ف ووفق
حوالــي 3.8 مليــار دوالر ســنويًا بيــن عامــي 2012 و 11.2015 يمثــل هــذا حوالــي 10% مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي 
لليمــن لهــذه الســنوات.12 وكان مــا يقــدر بنحــو 6.5% مــن األســر اليمنيــة فــي عــام 2014 يعتمــد علــى التحويات 
الماليــة لتلبيــة االحتياجــات اليوميــة األساســية.13 وقرابــة 90% مــن إجمالــي التحويــات الماليــة لليمــن تأتــي 

من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية.14

كانــت الفــروق فــي عمالــة الجنســين فــي اليمــن كبيــرة قبــل النــزاع، وبحلــول عــام 2014، شــكلت النســاء %7 
فقــط مــن اليــد العاملــة اليمنيــة.15 بينمــا شــكل الرجــال فــي ســن العمــل 66% مــن القــوى العاملــة، و 6% فقــط 
مــن النســاء كــن موظفــات أو باحثــات عــن عمــل.16 انخفضــت هــذه اإلحصائيــة بشــكل حــاد علــى مــدى عقدين: 
حيــث شــكلت النســاء نســبة 29% مــن القــوة العاملــة فــي اليمــن عــام 17.1996 وكان معــدل البطالــة 26% بيــن 
القــوى العاملــة النســوية فــي اليمــن قبــل الصــراع )مقارنــة بـــ 12% بيــن الرجــال(.18 وبشــكل وســطي، عملــت 
النســاء العامــات عــدد ســاعات عمــل أســبوعية أقــل )34 مقابــل 44 للرجــال( وبعائــد مالــي أقــل: حيــث كان 
ــة بـــ 53,300  ــي مقارن ــال يمن ــي 40,400 ري ــي 2013-2014 حوال ــن عام ــاء بي ــهري للنس ــر الش ــط األج متوس

للرجال(.19

لليمــن مجتمــع يافــع وســريع النمــو، فهنــاك حوالــي 40% مــن اليمنييــن دون ســن الخامســة عشــرة.20 ويبلــغ 
ــة مرتفعــة  ــم.21 وبنســبة بطال معــدل النمــو الســنوي للســكان 2.4% ويعتبــر مــن أعلــى المعــدالت فــي العال
بيــن الشــباب: حيــث أن 45% مــن الشــباب اليمنــي كان عاطــًا عــن العمــل منــذ عــام 2010 22 وفــي كل عــام، 

ستزداد الحاجة إلى تأمين وظائف عمل للشباب اليمني.

انظــر (7 2014؛  عــام  مــن  اعتبــاراً  مليــون  و1.2   1.0 بــن  العــدد  الــدويل  البنــك  يقــدر  حيــث  اليمنيــن.  للمغرتبــن  التقدـيـرات   World Bank, Yemen: Unlocking :تختلــف 
Potential, 68. 

Estimates of the Figures of Foreign Nationals (Selected Nationalities),” Gulf Research Cen�“ :950,000 شــخص؛ انظــر  يقدرهــا مركــز الخليــج لألبحــاث بـــ

ter, accessed September 11, 2018, http://gulfmigration.eu/gcc-estimates-figures-foreign-nationals-selected-nationalities-country-resic�
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أثر النزاع على سبل العيش في اليمن
ــب النــزاع الحالــي علــى اليمنييــن إعالــة أنفســهم وأســرهم، كمــا انخفــض الناتــج االقتصــادي للبــاد بشــكل  صعَّ
ــارس/آذار 2015  ــن م ــًا بي ــبة 37.5% تقريب ــي بنس ــي المحل ــج اإلجمال ــش النات ــث انكم ــراع: حي ــال الص ــاد خ ح
ــى انخفــاض  ــى توقــف صــادرات النفــط فــي البــاد، ممــا أدى إل وأكتوبر/تشــرين األول 23.2017 وأدى الصــراع إل
ــة  ــاض القيم ــك انخف ــن ذل ــج ع ــة، ونت ــة األجنبي ــن العمل ــن م ــي اليم ــة واحتياط ــرادات العام ــي اإلي ــر ف كبي
الشــرائية للريــال اليمنــي والقــدرة الشــرائية للفــرد بشــكل ملحــوظ.24 وفــرض الحصــار البحــري الــذي تمارســه 
قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية علــى الموانــئ التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون قيــودًا كبيــرة علــى حركــة 
الســلع التجاريــة واإلنســانية مــع زيــادة كلفــة الــواردات التــي تمــر عبرهــا. وقــد أدى الضــرر المــادي الــذي لحــق 

بالبنية التحتية العامة والخاصة إلى التأثير على القدرة التشغيلية لألعمال.25

وكان للتكاليــف التــي فرضهــا النــزاع تأثيــر كبيــر علــى القــوى العاملــة اليمنيــة، فمعظــم العامليــن فــي القطــاع 
العــام البالــغ عددهــم 1.2 مليــون موظــف حكومــي بــدون دخــل منــذ عــام 2016، عندمــا عّلــق البنــك المركــزي 
معظــم رواتــب موظفــي القطــاع العــام.26 وقامــت الشــركات بتســريح مــا يقــدر بنحــو 55% مــن القــوى العاملــة 
فــي القطــاع الخــاص.27 كمــا قامــت الشــركات، بشــكل وســطي، بخفــض ســاعات عملهــا إلــى النصــف.28 بينمــا 

توقفت تمامًا أكثر من ربع الشركات في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.29

كمــا أن القطــاع الزراعــي، الــذي يشــغل حوالــي ثلــث العمالــة فــي اليمــن، قــد شــهد اضطــرار المزارعيــن إلــى 
ــار أن  ــك لعــدة عوامــل، مــن بينهــا القــرب مــن نقــاط االشــتباك - باعتب ــي عــن أراضيهــم.30 ويعــزى ذل التخل
ــود،  ــى االســتثمار فــي الزارعــة - باإلضافــة الرتفــاع أســعار الوق ــة ال تشــجع القطــاع الخــاص عل ــة األمني الحال

والري المكلف بازدياد، والنقص المستمر في المواد األولية الضرورية إلنتاج األغذية.31

كان قطــاع الزراعــة يعتمــد علــى الحكومــة للتمويــل فــي فتــرة مــا قبــل النــزاع، أمــا فــي خضــم النــزاع واألزمــة 
االقتصاديــة المســتمرة، فلــم تقــدم الحكومــة أي مســاعدة للتخفيــف مــن وطــأة الكلفــة المتصاعــدة، وأقبــل 
ــدرة  ــدم ق ــن ع ــم م ــاء، بالرغ ــن الكهرب ــم م ــر احتياجاته ــية لتوفي ــة الشمس ــى الطاق ــن عل ــض المزارعي بع
ــة  ــة والزراع ــدة لألغذي ــم المتح ــة األم ــت منظم ــام 2017، قدم ــي ع ــك. وف ــاء ذل ــل أعب ــى تحم ــم عل غالبيته
)الفــاو( مســاعدات زراعيــة لنحــو 600,000 مــزارع يمنــي.32 فــي الوقــت الــذي حــد الحصــار الــذي فرضــه التحالــف 

من صادرات اليمن من المنتجات الزراعية، مما أثر على دخل المزارعين والصيادين.

23) “Yemen’s Economic Outlook - October 2017,” World Bank, October 11, 2017, accessed August 3, 2018, http://www.worldbank.org/en/
country/yemen/publication/yemen-economic-outlook-october-2017.

24) Ali Azaki, “International Aid Organizations and the Yemeni Private Sector: The Need to Improve Coordination in Humanitarian Crisis 
Response,” Sana’a Center for Strategic Studies, March 16, 2018, accessed August 3, 2018, http://sanaacenter.org/publications/main-
publications/5528#_ftn6.

25) وفقــاً ملكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA(، “اعتبــاراً مــن 1 أكتوبر/تشــرين األول 2016 إىل 30 ســبتمرب/أيلول 2017، تــم اإلبــاغ مــا مجموعــه 8,878 حادثــة 

متصلــة بالنــزاع يف جميــع أنحــاء اليمــن، بمــا يف ذلــك الغــارات الجويــة واالشــتباكات املســلحة والقصــف. وقد حدث ما یقرب من %82 من ھــذه الحوادث يف خمس محافظات: تعز، 

صعدة، الجوف، حجة، وصنعاء. “انظر مکتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، نظرة عامة لاحتیاجات اإلنسانیة لليمن 2018 )نیویورك: مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen_humanitarian_needs_over- ،2018 2017(، 5، بالرجوع إىل 3 أغسطس/آب  للشؤون اإلنسانية،

.view_hno_2018_20171204.pdf
26) Noah Browning, “Unpaid State Salaries Deepen Economic Pain in Yemen’s War,” Reuters, January 26, 2017, accessed August 3, 

2018, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-salaries/unpaid-state-salaries-deepen-economic-pain-in-yemens-
war-idUSKBN15A1WW; Mohammed Yahya Gahlan, “No Light at End of Tunnel for Yemen’s Economy,” Al-Monitor, March 8, 2018, 
accessed August 3, 2018, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/03/yemen-war-houthis-economy-central-bank-salaries-
government.html#ixzz5NPkfYhwg.

27) OCHA, Yemen Humanitarian Needs, 7.
28) World Bank, Toward a Blueprint for the Recovery and Reconstruction of Yemen – October 2017, as cited in OCHA, Yemen Humanitarian 

Needs.
29) World Bank, Blueprint, as cited in OCHA, Yemen Humanitarian Needs.
30) OCHA, Yemen Humanitarian Needs, 7.
31) “Yemen Situation Report November 2017,” Food and Agriculture Organization, November 2017, accessed September 10, 2018, http://

www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAOYemen_sitrep_Nov2017.pdf. OCHA notes that this “is similar to the situation 
in 2015 during which an estimated 40 per cent of the farmers abandoned their agricultural land.” See OCHA, Yemen Humanitarian 
Needs, 7.

32) “Yemen Situation Report November 2017.”
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ــر فــي أنشــطة  ــى انخفــاض كبي ــزاع إل ــد، فقــد أدى الن ــن فــي قطــاع الصي ــن العاملي ــى اليمنيي وبالنســبة إل
الصيــد. وعلــى ســواحل البحــر األحمــر خصوصــًا، أدى ارتفــاع أســعار الوقــود، ونقــص بــرادات التخزيــن، وإمكانيــة 
الوصــول المحــدودة إلــى مناطــق الصيــد نظــرًا النعــدام األمــن، إلــى إغــاق العديــد مــن مواقــع الصيــد.33 حيــث 
شــهدت محافظتــا تعــز والحديــدة انخفاضــًا يقــدر بنســبة 75% فــي الصيــد التقليــدي، بينمــا انخفــض الصيــد 

في المحافظات األخرى إلى النصف منذ عام 34.2014

ومــع ضيــاع مصــادر الدخــل، أصبــح المواطنــون اليمنيــون يعتمــدون بشــكل متزايــد علــى التحويــات الماليــة 
والمســاعدات اإلنســانية. وكمــا أشــار منتــدى “رّواد التنميــة”، فالمعيــل اليمنــي، الــذي يواجــه آفــاق مغلقــة فــي 
ــة، قــد يســعى للحصــول  ــة نفســه وعائلتــه فــي ظــل غيــاب بدائــل اقتصاديــة حيوي ســعيه الضــروري إلعال
ــن هــؤالء  ــن بي ــزاع. وم ــة المتعــددة فــي الن ــى أحــد األطــراف المتحارب ــام إل ــن خــال االنضم ــى الدخــل م عل
ــن  ــر القواني ــد تغيي ــعودية بع ــن الس ــن م ــن العائدي ــن المغتربي ــات اآلالف م ــر مئ ــن للخط ــن المعرضي اليمنيي

الناظمة للعمالة فيها.35

ــف  ــى وظائ ــن عل ــول اليمنيي ــى حص ــط عل ــر فق ــل ال يقتص ــرص العم ــق ف ــات خل ــر آلي ــإن تطوي ــي، ف وبالتال
لتلبيــة االحتياجــات األساســية وتثبيــط األزمــة اإلنســانية المتفاقمــة باســتمرار، بــل يصبــح خلــق فــرص العمــل 
تدبيــرًا وقائيــًا ضــد الــدورة الذاتيــة الدائمــة لاقتتــال، وســيحول دون انضمــام الكثيــر مــن الشــباب للجماعــات 

المتشددة.

توصيات
ــى  ــود إل ــا أن تق ــب عليه ــن الصع ــيكون م ــه س ــروري، إال أن ــر ض ــدة أم ــل جدي ــرص عم ــاد ف ــن أن إيج ــي حي ف
تحســن ملحــوظ فــي التوظيــف إذا لــم تكــن الوظائــف الحاليــة محميــة أو مســتمرة. ويتمثــل المخطط األساســي 

لتحقيق ذلك في التالي: 

)1( وضــع خــط أســاس للقــوة العاملــة القائمــة بدرجــة مناســبة مــن التفاصيــل )الجغرافيــة، القطــاع، الجنــس، 
المهنة، الفئة العمرية، مستوى التعليم، مستوى األجور..(؛ 

)2( تحديد تلك الوظائف المعرضة للخطر وأسباب ذك؛ 

)3( وضع خطة تدخل لحماية هذه الوظائف واستدامتها وتعزيزها.

عنــد تصميــم آليــات عمليــة لخلــق فــرص عمــل، شــدد “رواد التنميــة” خــال المنتــدى علــى أنــه يجــب علــى 
صنــاع السياســة اإلقــرار بالواقــع الحالــي علــى األرض اليمنيــة، حيــث جــادل الــرواد بأن بعــض التحديات الناشــئة 
ــزاع، شــهدت  ــاء الن ــال، وأثن ــدة. فعلــى ســبيل المث عــن الصــراع يمكــن اســتخدامها لتوليــد فــرص عمــل جدي
المــدن اليمنيــة مســتويات عاليــة مــن “الهجــرة العكســية”. وقــد تخلــى العديــد مــن اليمنييــن عــن منازلهــم 
ــي نشــأت فيهــا أســرهم. وفــي نفــس  ــة الت ــة، والتمســوا اللجــوء فــي المناطــق الريفي ــز الحضري فــي المراك
الوقــت، أدى الصــراع إلــى صعوبــة و كلفــة اســتيراد الغــذاء مــن الخــارج علــى التجــار اليمنييــن.36 يمكــن النظــر 
ــاج  ــى اإلنت ــب عل ــادة الطل ــة وزي ــة المتاح ــة الريفي ــوى العامل ــي الق ــادة ف ــات - أي الزي ــذه الديناميكي ــى ه إل

الغذائي المحلي - على أنها فرصة لاستثمار في القطاع الزراعي اليمني.

33) Yemen Food Security Information System (FSIS) Development Programme, “Yemen Food Security Update,” ReliefWeb, October 2016, 
accessed September 10, 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_fsis_programme_food_security_update_-_
october_2016_-_15-10-16.pdf.

34) “Severe Food Insecurity Widespread in Yemen,” Food and Agriculture Organization, June 21, 2016, accessed September 10, 2018, http://
www.fao.org/news/story/en/item/419189/icode.

35) Bethan McKernan, “Yemen Civil War: Saudi Expulsion of Yemeni workers Swells Houthi Ranks,” The Independent, March 11, 2018, 
accessed August 13, 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-civil-war-saudi-arabia-houthi-yemeni-
workers-expel-deport-fighters-recruitment-al-qaeda-a8248506.html.

36) OCHA, Yemen Humanitarian Needs.
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كمــا يجــب أن ُينظــر إلــى خلــق فــرص عمــل ناجحــة فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة أو قطــاع اقتصــادي محــدد 
علــى أنــه فرصــة لتجربــة المشــاركة وتكــرار النجــاح فــي مجــاالت أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أخــذ 
النجــاح بخلــق فــرص العمــل فــي قطــاع الزراعــة بإحــدى المحافظــات و تكــراره فــي محافظــات أخــرى - الفكــرة 

هي تحديد النجاح واالستفادة منه.

اليمنيــون تجــار بالفطــرة، وبالتالــي يجــب أن تركــز خطــط خلــق فــرص العمــل علــى تحديــد اإلمكانيــات المحلية 
الموجــودة أصــًا وتمكينهــا مــن النمــو واالزدهــار بــداًل مــن محاولــة زرع نمــاذج اقتصاديــة أجنبيــة فــي اليمــن. 
ومــن شــأن تمكيــن القــدرات المحليــة أن تشــمل االســتثمار فــي برامــج التدريــب لتحســين ممارســات المشــاريع 
المحليــة، وتقاســم المعرفــة لتحفيــز االبتــكار علــى المســتوى المحلــي، والبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة لرفــع 
الكفــاءة واالنتــاج. ومــن شــأن هــذا أن يكــون محفــزًا قويــًا لمنــاخ اقتصــادي ديناميكــي يخلــق الوظائــف ويدفــع 

للتقدم االجتماعي السريع.

تلعــب الحكومــة اليمنيــة دورًا حاســمًا فــي المســاعدة علــى تســهيل خلــق فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص، وحــل 
ــن  ــدء فــي خفــض المســتوى المرتفــع م ــة هــو الب ــرادات، وأحــد وســائل معالجــة هــذه القضي مشــكلة نقــص اإلي
“الموظفيــن الوهمييــن” – أي العمــال غيــر الحقيقييــن أو الذيــن ال يأتــون للعمــل - فــي كشــوفات الرواتــب الحكوميــة. 

وبينما يتطلب استرداد األموال العامة هذه حدًا أدنى من الموارد، يتطلب كذلك إرادة سياسية مستدامة.

قبــل الصــراع، كان اعتمــاد الحكومــة المركزيــة شــديدًا علــى قطــاع الهيدروكربونــات لتوليــد الدخــل ممــا ســاهم 
فــي تهميــش القطاعــات األخــرى. ومــع عــودة تشــغيل منشــآت النفــط والغــاز اليمنيــة، ُيقــدر أن قيمــة إنتــاج 
النفــط والغــاز ومبيعــات الســوق المحليــة والصــادرات ســتصل إلــى مليــار دوالر أمريكــي فــي 2018. ومــع زيــادة 
ــل  ــرص عم ــق ف ــادي وخل ــوع االقتص ــة للتن ــيعطي األولوي ــام س ــاق الع ــم أن اإلنف ــة، يتحت ــرادات الحكومي اإلي
جديــدة، ال ســيما فــي القطاعــات المهمشــة ســابقًا، وعلــى وجــه التحديــد، ينبغــي توســيع و تطويــر قطاعــات 

الزراعة والصيد والتعدين والتشييد بغية تحفيز خلق فرص عمل جديدة.

القطاعات التي يجب استعراضها لبحث أبعاد التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل جديدة

أوال: القطاع الزراعي

قبــل الصــراع الراهــن، كان هنــاك جهــات مانحــة معتبــرة تدعــم تطويــر القطــاع الزراعــي فــي اليمــن.37 ويمكــن 
لصانعــي السياســة الوطنييــن والمانحيــن الدولييــن البنــاء علــى هــذا اإلطــار لخلــق فــرص عمــل عبــر مجموعــة 

من المشاريع والبرامج التنموية الزراعية عن طريق:

ــم  • ــة لتقيي ــن الدراس ــد م ــى مزي ــة إل ــع الحاج ــاج، م ــات اإلنت ــة ومدخ ــدات الزراعي ــل للمع ــر التموي توفي
االحتياجــات الخاصــة للمزارعيــن فــي مختلــف المجــاالت، يمكــن أن تتــراوح هــذه المدخــات بيــن أنظمــة 
باهظــة الثمــن )مثــل أنظمــة الــري العاملــة علــى الطاقــة الشمســية(، وبيــن البنيــة التحتيــة لــرأس المــال 

األساسي )مثل البيوت الباستيكية(، إضافة إلى مدخات أكثر بساطة )مثل األسمدة والبذور(.

تأمين التدريب واالستشارة الازمة للفاحين بغية تحسين جودة منتجاتهم. •

37)  عام 2014، اقرتحت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( ميزانية قدرها 145 مليون دوالر لخطة العمل للفرتة ما بن 2018-2014 خاصة باليمن؛ انظر:
Food and Agriculture Organization, Yemen: Plan of Action 2014-2018 (Rome: Food and Agriculture Organization, 2014), 7, http://www.fao.

org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/PoA%20Yemen_web%20(en).pdf. 

من عام 1990 حتى 2013، ساهمت املنظمة بنحو 60 مليون دوالر يف الربامج الزراعية يف اليمن. انظر:
Food and Agriculture Organization, FAO Country Programming Framework (CPF) Republic of Yemen (Rome: Food and Agriculture 

Organization, 2013), 12, accessed September 10, 2018, http://www.fao.org/3/a-bp587e.pdf.

ومن جانبه، خصص البنك الدويل 43 مليون دوالر ملشروع الزراعة البعلية والرثوة الحيوانية بن عامي 2014-2006؛ انظر:
World Bank, Yemen - Rainfed Agriculture and Livestock Project (Washington, DC: World Bank Group, 2015), accessed September 10, 2018, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/738111468320937724/Yemen-Rainfed-Agriculture-and-Livestock-Project.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/PoA%20Yemen_web%20(en).pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/PoA%20Yemen_web%20(en).pdf
http://www.fao.org/3/a-bp587e.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/738111468320937724/Yemen-Rainfed-Agriculture-and-Livestock
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ــى  • ــزل إل ــة بالدي ــري العامل ــات ال ــل مضخ ــن تحوي ــث يمك ــددة. حي ــة المتج ــادر الطاق ــن مص ــتفادة م االس
مضخــات تعمــل بالطاقــة الشمســية، بمــا يســمح بإعــادة تنشــيط المــزارع التــي توقفــت عــن العمــل نظــرًا 
لقلــة الوقــود، وبنــاء منظومــات الطاقــة الشمســية هــو وســيلة لربــط المزارعيــن ورجــال األعمــال، وبالتالــي 
تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي الزراعــة. وهــذا مــن شــأنه أن يجلــب منافــع لعــدد مــن المناطــق الزراعيــة 
ــوارد  ــرط لم ــتخدام المف ــة دون االس ــة للحيلول ــارات الضروري ــض االعتب ــن بع ــم م ــى الرغ ــة - عل المترابط

المياه الشحيحة في اليمن.

االســتثمار فــي أشــكال مســتدامة مــن تأميــن مصــادر الميــاه والحــد مــن االســتخدام المفــرط لهــا. برغــم  •
الحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســة لتقييــم الظــروف الخاصــة للمزارعيــن فــي مختلــف المناطــق، يمكــن أن 
ــر  ــاه(، ومشــاريع البنيــة التحتيــة األكب ــات المي ــة )مثــل خزان تشــمل هــذه المدخــات االســتثمارات الفردي

)مثل بناء السدود للحفاظ على مياه األمطار(.

تمويل المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة •

تجربــة وســائل حديثــة لزيــادة إنتــاج وتصديــر العســل والقهــوة التــي تشــتهر اليمــن بإنتاجهمــا بجــودة  •
عاليــة. حيــث يمكــن زيــادة إنتاجهمــا، وتوســيع الصــادرات إلــى المزيــد مــن األســواق األجنبيــة، كمــا يجــب 

تطوير سلسلة القيمة لكل من المنَتجين.

ثانيا: قطاع صيد األسماك

هنــاك وفــرة لألســماك علــى امتــداد الســاحل اليمنــي، ووفقــًا ألحــد رواد التنميــة الُملميــن بصناعــة الصيــد 
اليمنيــة، فــإن صيــادي الســمك اليمنييــن ينتجــون مــا بيــن 180,000 و220,000 طــن مــن الســمك ســنويًا، وغالبــًا 
بأســاليب يدويــة تقليديــة، وبالتالــي فــإن تأميــن معــدات متوســطة وتحســين التدريــب يمكــن أن يوســع األفــق 
االقتصــادي لهــذا القطــاع، ورغــم الحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســة فيمــا يتعلــق بخصائــص أي مبــادرة لدعــم 

هذا القطاع، فالسبل الممكن أخذها باالعتبار هي:

ــد األســماك،  • ــرة والمتوســطة فــي مجــال صي دعــم البرامــج التــي تســهل التوســع فــي المشــاريع الصغي
والتي ينبغي أن تشمل أيضًا تزويد الصيادين بالتدريب والمعدات الحديثة؛

إنشــاء مراكــز إلعــادة التدريــب فــي مناطــق الصيــد الرئيســية. حيــث يمكــن للمجتمــع الدولــي توفيــر الخبــرة  •
والتعليــم للصياديــن الشــباب الحالييــن، إلــى جانــب تدريــب الصياديــن علــى اســتخدام المعــدات الحديثــة، 
ويمكــن لوحــدات التدريــب تقديــم المهــارات المطلوبــة فــي جميــع مراحــل سلســلة القيمــة: فريــق الدعــم، 

الحفظ بالتبريد، النقل، التسويق والمبيعات.

التأسيس لبنية تحتية لصناعة الصيد تشمل التفريغ، التخزين، التعبئة، والتوزيع. •

إنشــاء أســواق محليــة تنافســية للســمك فــي المــدن القريبــة. حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى اختصــار المســافة  •
بيــن الصياديــن والمســتهلكين، ممــا يجعــل األســماك متاحــة وأرخــص ماديــًا بالنســبة لليمنييــن، إضافــة 

إلى توفير بنية تحتية أفضل ألسواق السمك ووضع معايير لجودتها.

تطبيــق قوانيــن وإجــراءات ناظمــة للصيــد، فقــد تــم وضــع قواعــد ســلوك لتحســين قــدرات هــذا القطــاع  •
عــام 2006 ولكــن لــم يتــم اتباعهــا إلــى حــد كبيــر، ويشــجع القانــون اليمنــي رقــم 2 لســنة 2006 القطــاع 
الخــاص علــى إنشــاء أســطول محلــي للصيــد. مــع ذلــك، ووفقــًا لمصــدر فــي قطــاع الصيــد، فــإن الســلطات 

في عدد من المحافظات )وال سيما المهرة وعدن( قد قامت بتقييد عمليات الصيد.
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إجــراء دراســات علميــة ألهــم مناطــق الصيــد اليمنيــة والتعــداد الســمكي لألنــواع الرئيســية. ويمكــن للدول  •
المتقدمــة والمتطــورة للغايــة فــي هــذا المجــال أن تســاعد الحكومــة اليمنيــة فــي تقييــم صحــة المخــزون 

السمكي التجاري وتطوير وفرض قوانين لحصص صيد مستدامة.

ثالثا: قطاع التعدين

ــي تعمــل تحــت ســلطة وزارة  ــة الت ــروات المعدني ــة والث ــة المســاحة الجيولوجي ــًا ألبحــاث أجرتهــا هيئ ووفق
ــام  ــن الرخ ــودة م ــة الج ــات عالي ــد كمي ــة، توج ــد رواد التنمي ــب أح ــادن.38 حس ــي بالمع ــن غن ــط، ، فاليم النف
والحجــارة الكلســية فــي سلســلة الجبــال التــي تمتــد علــى مســافة 100 كــم مــن عــدن إلــى محافظتــي لحــج 

وأبين. ويمكن بتوسيع قطاع التعدين تأمين وظائف عمل على كامل سلسلة العرض واإلنتاج.

ــاج  • ــرة فــي اليمــن لتصبــح مدخــًا للتصنيــع )أي ساســل اإلنت استكشــاف المــوارد المعدنيــة الخــام الوفي
المحليــة التــي تغطــي الطيــف مــن المــواد الخــام إلــى المنتــج النهائــي(. والســبل المحتملــة فــي هــذا 

الصدد هي:

إنتاج األسمنت )املواد الخام وفيرة يف اليمن(؛ —

ــادة  — ــب إع ــا تتطل ــن أنه ــم م ــة ىلع الرغ ــع قائم ــاس مصان ــد باألس ــيراميك )يوج ــاج والس الزج
التنشــيط عمومــا(؛

إنتاج الطاء؛ —

يمكــن اســتخدام املــواد الكربونيــة الخــام النقيــة املتوفــرة يف املنطقــة الشــرقية يف اليمــن  —
يف عــدد كبيــر مــن الصناعــات

هنــاك تواجــد كبيــر لخامــات البرليت يف النطاق البركاني الرابع غربــي اليمن39 وهــي مــواد تدخــل  —
يف كثير من الصناعات؛

ــاه الصــرف  — ــي يمكــن اســتخدامها يف الزراعــة ومعالجــة مي ــت والت ــات الزيولي ــرة بخام ــاك وف هن
ــة؛ ــواق العاملي ــا يف األس ــع عليه ــب الواس ــة للطل ــي، إضاف الصح

ــت.  — ــى الجراني ــة إل ــرة، باإلضاف ــات كبي ــوان بكمي ــدد األل ــام متع ــن الرخ ــة م ــواع مختلف ــر أن تتوف
تتوافــر أحجــار البنــاء والزخــارف محليــا بكميــات كبيــرة مواصفــات ممتــازة، حيــث ســيكون هنــاك 

طلــب كبيــر عليهــا عنــد بــدء إعــادة اإلعمــار.

ــة المســاحة  • ــج هيئ ــى نتائ ــاء عل ــوارد، بن ــي والم ــاق المخــزون المعدن ــن األبحــاث فــي آف ــد م إجــراء مزي
الجيولوجيــة والثــروات المعدنيــة التابعــة لــوزارة النفــط و المعــادن، وإتاحة البحــوث للمســتثمرين الدوليين 

المحتملين.

38) Waseem A. Abdulameer, “The Mineral Industry of Yemen,” United States Geological Survey, 2014, accessed September 10, 2018,  
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-ym.pdf; World Bank, Yemen Mineral Sector Review, Report 
No. 47985-YE (Washington, DC: World Bank, June 2009), accessed September 10, 2018, http://documents.worldbank.org/curated/
en/303111468183283295/pdf/479850ESW0YE0P1C0Disclosed061251091.pdf.

39) Joel Baker et. al., “Petrogenesis of Quaternary Intraplate Volcanism, Sana’a, Yemen: Implications for Plume-Lithosphere Interaction 
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رابعا: قطاع التشييد

تســبب الصــراع فــي أضــرار بالبنيــة التحتيــة لليمــن تقــدر بنحــو 19 مليــار دوالر.40 وفــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه 
اليمــن قــدرًا كبيــرًا مــن أعمــال إعــادة اإلعمــار، فــإن جهــود إعــادة اإلعمــار واإلغاثــة تهيــئ لخلــق فــرص عمــل 

فورية. كما أن صناعة التشييد الفاعلة ستدعم التوسع في القطاعات األخرى.

البدايــة تكــون بجهــود إعــادة اإلعمــار واســعة النطــاق قــدر اإلمــكان فــي المناطــق اآلمنــة والخاليــة مــن  •
القتــال. ويمكــن بعــد ذلــك بالتجربــة التــي اكتســبها األفــراد مــن العمــل فــي مواقــع البنــاء إلعــادة إعمــار 
ــط  ــدى المتوس ــى الم ــة عل ــة المحلي ــاريع التنمي ــي مش ــا ف ــم توظيفه ــية أن يت ــة الرئيس ــة التحتي البني

والبعيد.

إصــاح الســدود والحواجــز المائيــة. حيــث ســيؤدي هــذا إلــى رفــع مســتويات اإلنتــاج فــي القطــاع الزراعــي،  •
مما يمّكن من استيعاب المزيد من العمال.

إعــادة تأهيــل المواقــع التاريخيــة والمعالــم الســياحية. وقــد يســاعد ذلــك علــى إرســاء األســاس لتحقيــق  •
تنميــة محتملــة طويلــة األمــد فــي قطــاع الســياحة. كمــا أن إعــادة تأهيــل المواقــع التاريخيــة سيســاهم 

في إعادة االعتزاز بالوطن والشعور بالهوية اليمنية. 

خامسـا: إمكانيـة إنشـاء منطقـة تجاريـة حـرة ىلع الحـدود اليمنية السـعودية 
املتوسـط األمد  يف 

ويتــم ذلــك بدراســة إمكانيــة إنشــاء منطقــة حــرة فــي منطقــة الوديعــة، الواقعــة فــي محافظــة حضرمــوت 
علــى الحــدود الســعودية اليمنيــة. حيــث يمكــن لمنطقــة اقتصاديــة حــرة فــي الوديعــة االســتفادة مــن رأس 
المــال الســعودي لتوظيــف العمالــة اليمنيــة. وإذا نجحــت المنطقــة الحــرة فــي تأميــن ســوق للتصديــر، 
ــا  ــون تكلفته ــي أن تك ــا ينبغ ــن. كم ــي اليم ــات ف ــزان المدفوع ــى مي ــط عل ــف الضغ ــًا تخفي ــا أيض فبإمكانه
بالنســبة للحكومــة اليمنيــة أقــل مــا يمكــن، ألن اســتثمارها الرئيســي ســيكون فــي اإلطــار القانوني والسياســي. 

إال أن حيوية هذا الخيار ستعتمد غالبًا على وقف التصعيد في الصراع.

40) OCHA, Yemen Humanitarian Needs, 8.

ــواردة يف هــذه  ــات ال ــدا يف اليمــن. التوصي ــي وســفارة مملكــة هولن ــن االتحــاد األوروب ــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بدعــم م ــة: ت - مالحظ
الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمشــاركين يف منتــدى قيــادات التنميــة، وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات 
االســتراتيجية أو شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو أي أشــخاص أو منظمــات 
أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن املشــاركين. كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف االتحــاد 

األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
باألبحـــاث  عالقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم االستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ املش ـــز ىلع تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
األوســـط.  الشـــرق  يف  املصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
املشـــاريع  تنفيـــذ  يف  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

بتمويل مشترك من: بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

ديب روت لالستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  يف 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  ىلع  بنـاء  تدخالتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  املحليـة  للسـياقات  أوسـع 
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  االستشـاري  ومجلسـها 
ويف  والخـاص  العـام  القطاعيـن  يف 
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن 

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى 
اإلنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
املعـريف، مـع تركيـز خـاص ىلع 
تغطـي  املجـاور.  واإلقليـم  اليمـن 
إصـدارات وبرامـج املركـز، املتوفرة 
واإلنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
التطـورات السياسـية واالجتماعية 
بهـدف  واألمنيـة،  واالقتصاديـة 
املحليـة  السياسـات  ىلع  التأثيـر 

والدوليـة.  واإلقليميـة 
 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس 2017، 
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات 
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة 
ـــرة  ـــر لفت ـــى التحضي ـــرب، وإل ـــرة الح ـــال فت ـــاد خ للب
مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب. يهـــدف املشـــروع إلـــى بنـــاء 
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة 
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة املّطلعـــة وتعزيـــز 
ـــر  ـــى التأثي حضورهـــا يف الخطـــاب العـــام، باإلضافـــة إل
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــط التنمي ـــي يف خط اإليجاب

والدوليـــة.

يتألف املشروع من أربعة مكونات:

ـــراء  ـــع خب ـــي تجم ـــة، والت ـــادات التنمي ـــات قي 1( منتدي
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة 
ســـتحدد  والتـــي  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
ــات  ــرح توصيـ ــل وتقتـ ــية للتدخـ ــا الرئيسـ القضايـ

ــا.                                 ــذه القضايـ ــة هـ ملعالجـ

2( الخليـــة البحثيـــة، والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا 
أفضـــل  يف  ســـتبحث  املنتديـــات  وتوصيـــات 
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب 
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم 
ملبـــادرة »إعـــادة التصـــور لاقتصـــاد اليمنـــي«.

3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة 
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة 
ـــاع  ـــك القط ـــا يف ذل ـــي، بم ـــتوى املحل ىلع املس
ـــي،  ـــع املدن ـــات املجتم ـــباب ومنظم ـــاص والش الخ
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعاميـــة تتـــم عبـــر كل 
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي، وذلـــك 

ــع. ــي األوسـ ــور اليمنـ ــراك الجمهـ ــدف إشـ بهـ

ـــة  ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــرًا س 4( وأخي
ـــج املشـــروع،  وإطـــاع األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائ
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع 
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة 

قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.
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