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شكر وتقدير
يتكون فريق املؤلفني األسايس الذي شارك يف إعداد هذا التقرير 
من السيدة تايلور حنا، السيد ديفيد ك. بول والدكتور جوناثان 
الدويل،   للمستقبل  باردي  دي موير من مركز فريدريك إس 
مدرسة جوزيف كوربل للدراسات الدولية، جامعة دنفر. كبرية 
الرئييس  املؤلف  هي  حنا  تايلور  السيدة  املشاركة  الباحثني 
لهذا التقرير، حيث ساهمت بشكل كبري يف الصياغة، البحوث 
األساسية، التحرير ووضع تصور للعمل الوارد يف التقرير. مساعد 
مدير التحليل، السيد ديفيد ك. بول، كان مسؤوالً بصورة رئيسية 
ة مبا  عن تنفيذ السيناريوهات وقيادة جهود وضع النامذج الكميّ
يف ذلك املساهمة يف وضع تصور لجهود النامذج. املدير، الدكتور 
جوناثان دي موير، الباحث الرئييس يف املرشوع، قاد عملية وضع 

تصور للبحث، ساهم يف كتابة التقرير والتحليل الوارد فيه.  

قاد جميع املناقشات من جانب املكتب القطري لربنامج األمم 
املقيم  املمثل  لوتسام،  أوِك  السيد  اليمن  اإلمنايئ يف  املتحدة 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف اليمن؛ السيدة ليان ريوس، قائدة 
الفريق: االتصال واملنارصة؛ السيد عبده سيف، نائب قائد فريق 
وحدة الدعم اإلداري ومنسق أهداف التنمية املستدامة. وخالص 
الشكر لفريق االتصال واملنارصة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
يف اليمن لتفانيهم ولعملهم الدؤوب يف دعم عملية التصميم 
ووضع خطة النرش للتقرير؛ الشكر للسيدة ماريل تينوك، مختص 
إعالم؛ السيدة شذى اإلرياين، مسؤول إعالم؛ السيدة أمل الكهايل، 
مسؤول إعالم؛ والسيد عبدالكريم الصربي، مسؤول إعالم، الذين 

لوالهم مل يكن ذلك ممكناً.

بوزار،  خالدة  السيدة  العربية:  للدول  اإلقليمي  املكتب  من 
املديرة اإلقليمية املعينة حديثاً؛ السيدة سارة بول، نائبة املديرة 
اإلقليمية؛  املستشارة  السيدة ميالين هاونشتاين،  اإلقليمية؛ 
والسيدة تهمينة أخرت، كبرية املستشارين اإلسرتاتيجيني؛ السيد 

بيرت كول، األخصايئ اإلقليمي.

كذلك فريق املركز اإلقليمي التابع للمكتب اإلقليمي للدول 
العربية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف عاّمن والذي ضم كل 

اإلقليمي؛ والسيدة  املركز  السيد خالد عبدالشايف، مدير  من 
ناثايل بوتشة، قائدة فريق التنمية الشاملة واملستدامة؛ السيدة 
فيتو  السيد  النوع االجتامعي؛  قائدة فريق  فرانسيس جاي، 
نادين  السيدة  اإلقليميني؛  االقتصاديني  الخرباء  كبري  إنتيني، 
العزاوي،  الكيل؛ والسيدة شريين  عبدالرؤوف، خبرية االقتصاد 
خبرية االقتصاد الجزيئ / خبرية يف اقتصاديات العمل؛ والسيد 
والسيد  الشاملة؛  التنمية  برامج  اختصايص  ترييف،  فيكادو 
جوستوس أوكوكو، منسق أهداف التنمية املستدامة واالستجابة 
لألزمات؛ السيد غونزالو بيزارو، مستشار السياسات اإلقليمية 
بشأن تكامل أهداف التنمية املستدامة؛ والسيد وليد مرواين، 
خبري الحامية االجتامعية؛ السيدة ألكسندرا فوزي، محللة أهداف 
التنمية املستدامة؛ السيدة ريم هلسة، متدربة يف فريق تكامل 

أهداف التنمية املستدامة.

نعرب عن تقديرنا وشكرنا لفريق دعم األبحاث يف مركز باردي 
لدعمهم القيم طوال فرتة املرشوع يف جمع البيانات، تحليلها 
واستعراض األدبيات: كادي كارتر، وندمينيه باولوز، لوكا بييش، 
أودري بريزاده، وفيفيان يانغ. كام نشكر الدكتور محمود عرفان 

وخوسيه سولورزانو عىل دعم تطوير السيناريو والنموذج.

أخرياً، فإننا نود أن نوجه شكر خاص للمراجعني عىل مالحظاتهم 
القيمة، مع التأكيد عىل أن اآلراء املعرب عنها يف التقرير هي آراء 
املؤلفني وال تعكس بالرضرة آراء املراجعني. كام نتقدم بالشكر 
للدكتور هافارد موكليف نيغارد، مدير املعرفة والتقييم بالوكالة 
املتوكل،  الدكتور يحيى بن يحيى  للتعاون اإلمنايئ؛  الرنويجية 
األستاذ بجامعة صنعاء ووزير الصناعة والتجارة األسبق؛ السيد 
أحمد بازرعة، رجل أعامل وعضو مؤمتر الحوار الوطني؛ السيد 
للربامج يف مركز املشاريع  العام  املدير  الكبيس،  الوهاب  عبد 
الدولية الخاصة يف أفغانستان وباكستان وأوكرانيا، ويف مكتب 
واشنطن الرئييس للمشوعات الدولية الخاصة،؛ السيد إبراهيم 
جالل، مستشار مستقل؛ الدكتور عبد الغني اإلرياين، مستشار 

مستقل.
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متهيد
هذا التقرير هو األخري يف سلسلة من ثالثة تقارير حول تأثري 

التقرير  2019م، كشف  أبريل  اليمن. يف  والنزاع عىل  الحرب 

األول من التقارير الثالثة، املعنون »تقييم تأثري الحرب عىل 

التنمية يف اليمن«، الذي تم إعداده بتكليف من برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ يف اليمن، أن النزاع قد أدى بالفعل إىل تراجع 

التنمية ألكرث من عقدين من الزمن وتسببت يف حدوث وفيات 

ألسباب غري مبارشة مثل الجوع واملرض أكرث من الوفيات بسبب 

العنف الناجم عن النزاع. 

اليمن  يف  الرصاع  تأثري  املعنون »تقييم  الثاين،  التقرير  توقع 

عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة«، الذي صدر يف سبتمرب 

2019م، أنه يف حال استمرار النزاع إىل ما بعد عام 2019م، فإن 

أسوأ معدل  ثاين  املدقع،  للفقر  أعىل معدل  اليمن سيسجل 

أدىن حصة  والرجال، سيسجل  النساء  بني  التنمية  اختالل يف 

انخفاض يف  أكرب  ثاين  الحرارية،  السعرات  الواحد من  للفرد 

النشاط االقتصادي مقارنة بعام 2014م، وثاين أكرب نسبة تفاوت 

يف الدخل مقارنة بأي بلد يف العامل.

تأثري  تقارير  لسلسلة  واألخري  الثالث  بالتقرير  يتعلق  فيام 

الحرب والنزاع، واصل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف اليمن 

الدويل.  للمستقبل  باردي  إس  فريدريك  مركز  مع  رشاكته 

اليمن:  النزاع يف  أثر  بعنوان »تقييم  الثالث  التقرير  يستمر 

مسارات التعايف«، يف تطبيق تقنيات النامذج املتكاملة لفهم 
ديناميكيات النزاع وأثره عىل التنمية يف اليمن بشكل أفضل. 

أبعاد  2021م،  نوفمرب  يف  سيصدر  الذي  التقرير،  يستكشف 
التعايف بعد انتهاء النزاع ويخلص إىل أن النزاع استمر يف تدمري 
البالد؛ ارتفع عدد القتىل بسبب النزاع بالفعل بنسبة 60 باملائة 
منذ عام 2019م. مع ذلك، وإذا أمكن التوصل إىل اتفاق سالم 
للتنفيذ، فإنه ال يزال هناك أمل يف مستقبل  مستدام وقابل 

أكرث إرشاقاً يف اليمن.

متت صياغة سبعة سيناريوهات مختلفة للتعايف من أجل فهم 
أفضل آلفاق وأولويات التعايف وإعادة اإلعامر يف اليمن. حدد 
التحليل نقاط االرتكاز الرئيسية والتوصيات لتحقيق التعايف 
الناجح – مبا يف ذلك متكني املرأة، االستثامرات يف قطاع الزراعة 
الجمع  ذلك، ومن خالل  الخاص. عالوة عىل  القطاع  وتعزيز 
اآلالف من  مئات  إنقاذ  املمكن  فإنه من  العنارص،  بني هذه 
األرواح ووضع اليمن مجدداً عىل الطريق ليس فقط ملواكبة 
مسار أهداف التنمية املستدامة يف زمن ما قبل النزاع – ولكن 

لتخطيه بحلول عام 2050م.

من خالل التوصل إىل اتفاق سالم واتباع اسرتاتيجية متكاملة 
للتعايف واستغالل الفرص الرئيسية إلحداث التحول، فإنه ميكن 
للجيل  أفضل  فرص  وتوفري  الضائع  الوقت  تعويض  لليمن 

القادم.

ye.undp.org/impactofwar-arabic

https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen-SDGs.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen-SDGs.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen-SDGs.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen-SDGs.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
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مقدمة )خالدة بوزار(
األمني العام املساعد لألمم املتحدة

املديرة املساعدة ومديرة املكتب اإلقليمي للدول العربية - برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

تنموياً  نهجاً  بتقدميه  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يفخر 
مستنداً ليس فقط اىل خربة موظفيه ورشكاءه فحسب، بل أيضاً 
البيانات.  الناقد والتحليالت الدقيقة املبنية عىل  إىل التفكري 
يقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، بالرشاكة مع مركز فريدريك 
إس باردي للمستقبل الدويل، رؤية تحليلية للعودة إىل املسار 
الصحيح لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف اليمن مبجرد 
مستقبل  الرؤية  هذه  يف  يتحقق  سالم،  اتفاق  إىل  التوصل 

لليمن ولليمنيني. مزدهر 

أصدرها  أجزاء  األخري يف سلسلة ذات ثالث  التقرير هو  هذا 
والنزاع  الحرب  »تأثري  بعنوان  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج 
التنمية  تأثر  دراسة وتحليل مدى  فيها  تم  التي  اليمن«،  يف 
ومستقبل األجيال القادمة بالنزاع. يف التقرير األول من هذه 
السلسة وجدنا أنه خالل أربع سنوات فقط من النزاع تراجعت 
مؤرشات التنمية يف اليمن ملدة 21 عاماً عىل األقل، كام بحث 
التقرير الثاين مسار أهداف التنمية املستدامة وبنّي أن اليمن 
لن يستطيع تحقيقها بالكامل حتى عام 2061م – أي بعد 30 

عاماً من التأريخ املتفق عليه لتحقيق تلك األهداف.

مناذج  نظام  إىل  السلسة  هذه  من  الثالث  التقرير  يستند 
تقييم »املستقبل الدويل« التابع ملركز باردي ومراجعة شاملة 
لألدبيات. حيث يوضح التقرير الصلة الحاسمة واملركزية بني 
وإنهاء  املستدام،  السالم  إحالل  التنمية،  االستثامر طويل يف 
الذي  الهام  الدور  الضوء عىل  يسلط  اإلنسانية. كام  املعاناة 
تلعبه املرأة يف عملية تعايف وإعادة بناء اليمن - البلد الذي 
النوع  تقارير مؤرشات  األدىن يف معظم  املرتبة  حالياً  يحتل 
االجتامعي. تم وضع مناذج التعايف املبينة يف هذا التقرير حول 
بناء القدرات البرشية، متكني املرأة، االستثامر الزراعي، نوعية 
اللبنات  باعتبارها  الخاص  القطاع  إىل جانب دعم  الحوكمة، 

الفّعال  التأثري  ذا  املتكامل  والعمل  الناجح  للتعايف  األساسية 
عوضاً عن التدخالت املتفرقة. 

يف حني أن هذا التقرير يقدم إطاراً تحليلياً، فإن فعالية هذا 
أيضاً  تنبع  اإلنسان،  يتمحور حول  والذي  املتكامل،   النهج  
املتحدة  األمم  برنامج  بها  قام  التي  والتدخالت  الخربات  من 
اإلمنايئ عىل مدى عقود يف بعض أكرث البلدان ضعفاً وهشاشة 
يف العامل، مبا يف ذلك اليمن. هذه الرؤية هي أيضاً يف صميم 
الخطة اإلسرتاتيجية للمكتب اإلقليمي للفرتة 2022م – 2025م 
الهادفة لتعزيز التغيري املستدام والصديق للبيئة، كذلك بناء 
القدرة عىل صمود املجتمعات وضامن إرشاك جميع الفئات.

نؤمن  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  فنحن يف مكتب  ذلك،  لتحقيق 
أنه من خالل العمل بفعالية مع الرشكاء وأصحاب املصلحة 
بشكل  التصدي  ميكننا  العربية،  الدول  جميع  يف  واملانحني 
أفضل للتحديات التي يواجهها اليمن والبلدان األخرى. وسواًء 
كنا ندعم الدول األعضاء يف استجابتها لجائحة كوفيد-19، يف 
إنهاء  اتفاق باريس، أو يف السعي إىل  العمل من أجل تنفيذ 
نعمل من  فإننا  املستدامة،  التنمية  أهداف  الفقر وتحقيق 
املجتمع  املعنية،  املناطق  قوية مع حكومات  خالل رشاكات 
املانحة؛  والجهات  الدولية  املؤسسات  الخاص،  القطاع  املدين، 

بهذا ميكننا دعم التنمية املستدامة والشاملة.

أولوية قصوى يف  الطارئة ذات  اإلنسانية   تزال املساعدات  ال 
االستجابة  بني  الفجوة  لكن ميكننا، مع رشكائنا، سد  اليمن، 
اإلنسانية واالستجابة اإلمنائية املستدامة. من تجربتنا اإلقليمية 
ليس  الشاملة  التنمية  نهج  أن  نعلم  نحن  الغنية،  والعاملية 
الدائم ال ميكن  فالسالم  أساسياً،  ولكن رشطاً  األساس،  فقط 

التنمية. تحقيقه دون 
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مقدمة )أوِك لوتسام(
املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف اليمن

إن تواجد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف اليمن ميتد ألكرث من 
55 عاماً؛ نحن نعرف هذا البلد وأهله الطيبني. نحن محاطون 
السالم  يعم  أن  أمل  ونحيا عىل  والجريان  الزمالء  باألصدقاء، 
مجدداً؛ ونحن جميعاً عىل يقني بعودته. وفور عودة السالم يف 
اليمن، ميكننا املساعدة يف بناء ميٍن أقوى مام كان عليه قبل 

النزاع واستعادة الكرامة لجميع اليمنيني.

النزاع  تأثري  لسلسلة  واألخري  الثالث  لإلصدار  التخطيط  عند 
عىل التنمية يف اليمن، أردنا أن نبدأ يف التطلع لذلك املستقبل 
لهذا  اإليجايب  املنظور  ولعرض   – نزاع  بال  ليمٍن  واالستعداد 
الواقع. نحن نعلم أنه عىل الرغم من النكسات املأساوية التي 
القدرة عىل  لديهم  واليمنيني  اليمن  فإن  النزاع،  بها  تسبب 
الصمود واملجابهة – ميكنهم التعايف، وال ميكنهم التخلف عن 

التنمية. مواكبة عجلة 

ميثل هذا التقرير ذلك األمل والعزمية لدى لليمنيني. ينبغي 
أن يكون ذلك تذكرياً للعامل بأنه مل يفت األوان، وأن املستقبل 
الكريم ال يزال ميكن تحقيقه يف اليمن عىل الرغم من تصنيف 

هذا البلد كأسوأ أزمة إنسانية وتنموية يف العامل.

لجميع  وفرصة  دليل  أنه  عىل  التقرير  هذا  اعتبار  ميكن 
الدويل  واملجتمع  املصلحة  أصحاب  القرار،  صناع  اليمنيني، 
لفهم مدى تأثري النزاع عىل التنمية يف اليمن؛ يجب أن نعرف 
أبعاد تأثري النزاع لفهم ما ينبغي عمله لتصويب اتجاه عجلة 
التنمية، تعويض الخسائر، وإحراز التقدم اإليجايب نحو تحقيق 

التنمية املستدامة. أهداف 

اإلعامر،  وإعادة  التعايف  للسالم،  التخطيط  كذلك ويف عملية 
معاً.    – أفضل  بشكل  البناء  إعادة  كيفية  ننظر يف  أن  يجب 
عىل  للتغلب  سبالً  وجدوا  الذين  باملبتكرين  ميلٌء  اليمن 
يف  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  يرى  وباملثل،  األزمات. 
لالستفادة من  فريدًة ميكن   فرصاً  والتعمري،  اإلنعاش  مجال 
التكنولوجيا الجديدة، املبتكرة والصديقة للبيئة؛ مثل خيارات 
ويف  والشمس.  املياه  الرياح،  يف  املوجودة  املتجددة  الطاقة 
أن نستمر يف النظر إىل مايض  الوقت ذاته، يجب علينا أيضاً 
اليمن - ثقافته الغنية وتاريخه الفريد كرائد يف مجاالت صيد 
األسامك، زراعة النب وإنتاج العسل - للمساعدة يف إعداد البالد 

للوصول إىل املجد مرة أخرى.

إىل جعل هذه  اإلمنايئ جاهداً  املتحدة  األمم  برنامج  يسعى 
األهداف حقيقًة واقعًة من خالل الربامج التي يتم تنفيذها يف 
جميع أنحاء اليمن. نعمل بالرشاكة مع مكاتب منظامت األمم 
املتحدة؛ مع الرشكاء املنفذين الوطنيني واملحليني؛ السلطات؛ 
املانحني؛ أصحاب املصلحة وغريهم الكثري، عىل دعم املؤسسات 
املحلية للحفاظ عىل قدراتها التشغيلية، التخفيف من األرضار 
الواقعة عىل التنمية والحفاظ عىل الكرامة اإلنسانية يف اليمن.

يرتكز عمل وجهود برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل التزامه 
الدائم بالعمل مع اليمنيني، ولن يتهاون يف ذلك. هدفنا هو 
التقرير  يف  إيجابيًة  املطروحة  السيناريوهات  أكرث  تحقيق 
التنمية  ومستقبل  الكرامة،  االزدهار،  السالم،  سيناريو   –

املستدامة والشاملة لجميع اليمنيني بال استثناء.



قامئة املخترصات
قاعدة بيانات مواقع النزاع املسلح و األحداث  ACLED

مركز السالم املنهجي  CSP

الناتج املحيل اإلجاميل  GDP

مقياس متكني املرأة  GEM

التنمية البرشية مؤرش   HDI

أداة تقييم املستقبل الدويل  IFs

فريق عمل البحث يف انعدام االستقرار السيايس  PITF

الرشكات الصغرية واملتوسطة   SME

املياه، الرصف الصحي والنظافة الصحية  WASH

العاملية السكانية  وقعات   WPP

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أوتشا 

منظمة األغذية والزراعة فاو 

منظمة األمم املتحدة للرتبية، العلم والثقافة يونسكو 

صندوق الطوارئ الدويل لألطفال يونيسف 
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أدى النزاع املمتد يف اليمن إىل أزمات إنسانية وإمنائية ملحة وواسعة النطاق، حيث تسبب يف إلحاق أرضار 
جسيمة باالقتصاد والبنية التحتية املادية، تدهور تقديم الخدمات ونظم الصحة والتعليم. كام تسبب يف 

وفاة مئات اآلالف من األشخاص. يف حني أن العديد من هذه الوفيات نتجت عن اآلثار املبارشة للنزاع، إال 
أن الكثري منها كان من مرتتبات اآلثار غري املبارشة للنزاع؛ مثل النقص املستمر يف الغذاء وتدهور الظروف 

املعيشية.

من خالل مقارنة الواقع الحايل يف اليمن بسيناريو مل يحدث 
عدد  إجاميل  تقدير  ميكننا  فإنه  اإلطالق،  عىل  نزاع  أي  فيه 
مبارش  مبارش وغري  الناجمة بشكل  الوفيات  الوفيات – عدد 
عن النزاع. من خالل القيام بذلك، خلصنا إىل أنه بحلول نهاية 
عام 2021م، سيؤدي النزاع يف اليمن إىل وفاة 377,000 شخص. 
223,000 – هي  الوفيات –  تلك  باملائة من   60 يقرب من  ما 
مثل  بالنزاع  مرتبطة  وناجمة عن قضايا  مبارشة  وفيات غري 

عدم الوصول إىل الغذاء، املياه والرعاية الصحية.

جزٌء كبري من هذه الوفيات هم من األطفال واملعرضني بشكل 
خاص لنقص وسوء التغذية. يف عام 2021م، أشارت التقديرات 
الخامسة  يتوىف طفل ميني دون سن  9 دقائق  أنه يف كل  إىل 
بسبب النزاع؛ هذه زيادة كبرية منذ تقريرنا لعام 2019م، تقييم 
تأثري الحرب عىل التنمية يف اليمن، والذي وجد – من خالل 
نفس التقييم – أن هذا املعدل يحدث كل 12 دقيقة تقريباً.

ال يزال أثر النزاع مدمراً. عند مقارنة الوضع الحايل يف اليمن 
بسيناريو الالنزاع، نجد أن البلد قد خرست مبلغاً تراكمياً قدره 

الناتج املحيل اإلجاميل منذ عام  أمرييك من  126 مليار دوالر 
2015م. باإلضافة إىل ذلك، ُدفع 15.6 مليون شخص إىل هاوية 
الفقر املدقع، يف حني عاىن 8.6 مليون شخص من نقص التغذية.

استمر  إذا  تدمرياً.  أكرث  فإنه سيصبح  النزاع،  استمر  يف حال 
النزاع يف اليمن حتى عام 2030م، فإننا نقدر أن عدد الوفيات 
أكرث من  أن  مليون شخص، يف حني   1.3 لذلك سيبلغ  نتيجة 
أسباب غري  ناجمة عن  الوفيات ستكون  تلك  باملائة من   70
مبارشة؛ معظم هذه الوفيات غري املبارشة ستكون ألطفال دون 
سن الخامسة. بحلول عام 2030م، سيكون املعدل وفاة طفل 
الالنزاع، فإنه  باملقارنة مع سيناريو  واحد كل خمس دقائق. 
من املحتمل أن يتم تصنيف 22.2 مليون شخص ضمن الفئات 

الفقرية وأن يعاين 9.2 مليون شخص أيضاً من سوء التغذية.

أنه  باهظة عىل جميع األطراف. يف حني  النزاع كانت  تكلفة 
فإن عواقب  السالم صعباً،  إىل  الطريق  يكون  أن  املرجح  من 
استمرار النزاع واضحة، ويبقى األمل يف أن تتمكن القيادات 
إىل تسوية  التوصل  الفعالة من  والدولية  اإلقليمية  اليمنية، 

https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
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سياسية دامئة وشاملة. من هذا املنطلق، يبحث هذا التقرير 
لتعايف  املحتملة  املستقبلية  السيناريوهات  يف مجموعة من 

اليمن، بدءاً من النهاية السلمية للنزاع.

املسار املستقبيل األول املحتمل هو مسار التعايف املجزأ. ميثل 
هذا السيناريو نهاية للنزاع يف نهاية عام 2021م لكنه يرسم 
غري  واإلدارة  التنسيق  بانعدام  يتسم  للتعايف  صعباً  طريقاً 
الفعالة. مبادرات إعادة البناء بطيئة وال تستجيب للتحديات 
النزاع، مام  اندالع  قبل  قامئة  كانت  التي  الكامنة  الجوهرية 

يجعل اليمن عرضة مرة أخرى لتصاعد النزاع.

يف سيناريو التعايف هذا، يعود نصيب الفرد من الناتج املحيل 
اإلجاميل ليصل إىل املستوى الذي كان عليه ما قبل اندالع النزاع 
بحلول أربعينيات القرن الحادي والعرشين. ترتاجع معدالت 
الفقر وسوء التغذية، ولكن ببطء. يف هذا السيناريو، فإن عدم 
القدرة عىل الوصول إىل الغذاء، املياه والرعاية الصحية يؤدي 
إىل وفاة ما بني 45,000 و62,000 شخص إضايف سنوياً بني عامي 

2022م و2030م مقارنًة بسيناريو الالنزاع. 

ببناء  ذلك  بعد  قمنا  أساس،  كخط  املجزأ  التعايف  باستخدام 
خمسة سيناريوهات للتعايف استكشفت استخدام التخطيط 
الدقيق والجهود املتضافرة لترسيع مرحلة التعايف يف اليمن. 
ركز كل سيناريو من هذه السيناريوهات عىل جانب معني من 
النزاع وتم تقييمها من  انتهاء  التعايف والتنمية بعد  جوانب 
خالل املؤرشات األساسية للتنمية حتى عام 2050م للمساعدة 
يف تأطري وفهم خيارات السياسات املرتابطة واللبنات األساسية 

للتعايف يف اليمن بعد انتهاء النزاع والتي تشمل ما ييل:

إىل . 	 الوصول  الرتكيز عىل تحسني  الزراعية:  االستثامرات 
الغذاء والحد من انعدام األمن الغذايئ.

االستثامر . 	 زيادة  عىل  الرتكيز  االقتصادية:  التنمية 
واإلنتاجية مع االستفادة من مصادر التمويل املتنوعة.

الصحي . 	 املرأة  وضع  تحسني  أثار  إبراز  املرأة:  متكني 
والتعليمي ومشاركتها يف االقتصاد واملجتمع.

القدرات البرشية: الرتكيز عىل التنمية البرشية، عىل وجه . 	
الخصوص صحة وتعليم السكان. 

تتسم . 	 أماناً،  أكرث  سالم  مناذج  وضع  الحوكمة:  نوعية 
بني  فّعالة  ورشاكات  فعالية،  أكرث  حكومة  بالشفافية، 

القطاعني العام والخاص لتطوير البنية التحتية.

لتشكيل  األساسية  اللبنات  تدخالت  بني  نجمع  فإننا  أخرياً، 
منوذجاً  السيناريو  هذا  ميثل  املتكامل.  للتعايف  سيناريو 

ملستقبل:

تكون فيه املرأة مشاركة يف القيادة السياسية واالقتصادية. 	

مع  	 ومنخرطاً  فاعالً  الدويل رشيكاً  املجتمع  فيه  يكون 
اليمن ويدعم جهود التعايف مبوارد مالية كبرية.

توجد فيه رشاكات فعالة وجديرة بالثقة بني املوارد العامة  	
والخاصة وتتدفق فيه االستثامرات إىل البالد.

تضع فيه االستثامرات الكبرية يف البنية التحتية، الزراعة،  	
التعليم والصحة البالد عىل مسار تنموي جديد.

التعايف  يحايك سيناريو  التغيريات واالستثامرات،  يف ظل هذه 
االستثامر  من  املستمرة  الدورة  فيه  تتسبب  عاملاً  املتكامل 
يف  النزاع  قبل  ما  مستويات  تتجاوز  نتائج  عن  والتخطيط 
الكثري من  املطاف  نهاية  الزمن، ومتحو يف  غضون عقد من 

الخسائر التي لحقت بالتنمية البرشية املنسوبة للنزاع.

عن  البُعد  حيث  من  السيناريو  نتائج   1 رقم  الشكل  يبني 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030م. بناًء عىل 
املتوسط املرجح للبُعد عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 
واستناداً عىل مؤرشات من أهداف التنمية املستدامة 1: القضاء 
الجيدة  الصحة   :3 الجوع؛  التام عىل  القضاء   :2 الفقر؛  عىل 
والرفاه؛ 4: التعليم الجيد؛ 6: املياه النظيفة والنظافة الصحية؛ 
7: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة؛ 10: الحد من أوجه عدم 

املساواة؛ 17: عقد الرشاكات لتحقيق األهداف.
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تحقيق  نحو  التقدم  قد عكس مسار  اليمن  أن  الواضح  من 
أهداف التنمية املستدامة منذ بدء النزاع. يف حني يبدأ التعايف 
املجزأ يف تعويض بعض التقدم املفقود، فإنه بحلول عام 2030م 
ستظل البالد متأخرة عن العودة إىل الوضع الذي كانت عليه 
اللبنات األساسية للتعايف عىل  عند بدء النزاع. تعمل جميع 
تحسني التقدم بشكل أكرب إىل ما هو أبعد من التعايف املجزأ 
األسايس، إال أن سيناريو التعايف املتكامل واملدمج فقط يعوض 
أهداف  بتحقيق  يتعلق  فيام  املفقود  التقدم  عن  بالكامل 

التنمية املستدامة بحلول عام 2030م.

يعالج  منها  كل   – السيناريوهات  بني  الجمع  خالل  من 
التحديات واملعوقات املختلفة التي تعرتض التنمية والتعايف – 
فإنه يصبح من املمكن وضع اليمن عىل مسار التعايف الرسيع. 
فإن  اإلجاميل،  املحيل  الناتج  الفرد من  بنصيب  يتعلق  فيام 
سيناريو التعايف املتكامل ال يلحق بسيناريو الالنزاع فحسب، 

بل ويتجاوزه بحلول عام 2050م.

يبني الشكل رقم 2 – أدناه - االختالف يف املتغريات الرئيسية بني 
التعايف املجزأ وكل سيناريو من سيناريوهات اللبنات األساسية 
للتعايف. تُظهر جميع السيناريوهات بعض التحسن، وإن كانت 
تؤدي إىل فوائد مختلفة. عىل سبيل املثال، تؤدي االستثامرات 
التنمية  التغذية.  فوري وكبري يف سوء  انخفاض  إىل  الزراعية 
االقتصادية لها التأثري األكرب عىل الفقر، والذي ميكن رؤيته عىل 
املدى املتوسط )بحلول عام 2030م( وعىل املدى الطويل )بحلول 

عام 2050م(. متكني املرأة له آثار كبرية عىل املدى املتوسط من 
خالل الحد من الفقر وتحسني مؤرش التنمية البرشية. تعليم 
التغري ببطء شديد حيث يجب أن  الذي مييل إىل  السكان – 
يتأثر بشكل  التعليم – سوف  ينمو األطفال من خالل نظام 
كبري يف عام 2050م من خالل كل من سيناريوهات متكني املرأة 

وسيناريو القدرات البرشية.

عرب املتغريات، يُعد التعايف املتكامل هو السيناريو األكرث نجاحاً. 
فيام يتعلق بالفقر املدقع، يؤدي التعايف املتكامل إىل الحد من 
الفقر بحلول عام 2030م )5.8 مليون مقارنة بسيناريو التعايف 
املجزأ( بقدر أكرب مام تفعله التنمية االقتصادية بحلول عام 

2050م )5.5 مليون(.

يقرتح هذا البحث التوصيات التالية للتعايف بعد انتهاء النزاع 
يف اليمن:

العامل  	 ومستدام.  دائم  سالم  إلحالل  األولوية  إعطاء 
املحدد واألكرث أهمية للتعايف الناجح هو السالم املستدام. 
التوصل  يتم  تسوية  أي  رشوط  من  بكل  ذلك  يتعلق 
بعد  التعايف  التفاوض فضالً عن مسار  إليها عن طريق 
الحوكمة وتعزيز  الرتكيز عىل تحسني  النزاع، مع  انتهاء 
املؤسسات. من أجل منع تكرار حدوث النزاعات وإتاحة 
املجال أمام مستقبل أفضل، فإنه ال ميكن لليمن العودة 

إىل الوضع الذي كان قامئاً يف السابق.

شكل رقم 	 | مقياس متوسط ئئئ )بعض األهداف املختارة( لجميع السيناريوهات املحددة يف هذا التقرير. املحور 
العمودي ميثل البعد عن تحقيق معايري أهداف التمنية للعام 		0	م يف سيناريو النزاع. املصدر: منوذج تقييم 

)IFs 7.67( املستقبل الدويل
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شكل رقم 	 | الفارق يف املؤرشات املختلفة يف سيناريو التعايف املتكامل وسيناريو التعايف املجزأ يف عامي 0	0	م 
و0	0	م. املتغريات مرتبة عكس اتجاه عقارب الساعة: من أعىل اليمني: السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع مبستوى 
دخل 90.	 دوالر أمرييك يف اليوم؛ سوء التغذية )مليون شخص(؛ متوسط سنوات التعليم التي حصل عليها األشخاص 
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واملحلية.  	 الوطنية  الدولية،  التعايف  جهود  تنسيق 
سيتطلب التعايف قدراً هائالً من املوارد والتنسيق لتحقيق 

أقىص قدر من الكفاءة والفعالية.

االستثامر يف الصحة البرشية والتعليم من أجل التنمية  	
البرشية  التنمية  تراجعت  األجل.  طويلة  املستدامة 
الرتكيز  أن  إال  الزمن،  من  عقدين  تعادل  ملدة  بالفعل 
عىل بناء القدرات البرشية اآلن ميكن أن يبدأ يف تعويض 
هذه الخسارة ويؤدي إىل تحسينات كبرية يف املستقبل.

االستثامر يف متكني املرأة إلطالق إمكانات هائلة من خالل  	
التعايف الشامل. يحتل اليمن املرتبة األخرية عىل مستوى 
العامل يف مؤرش عدم املساواة بني الرجال والنساء الخاص 
املشكلة  تفاقمت هذه  اإلمنايئ.  املتحدة  األمم  بربنامج 

بسبب النزاع ولكنها متثل فرصة للتعايف.

الرتكيز عىل األمن الغذايئ ضمن حدود القيود الزراعية يف  	
اليمن. يف ظل تزايد عدد السكان والعديد من التحديات 
الجغرافية، فإنه من املرجح أن يعتمد اليمن عىل واردات 
الغذاء يف املستقبل. مع ذلك، فإنه ميكن اتخاذ إجراءات 

تطوير  الوقت  نفس  ويف  اآلن  الحاد  للجوع  للتصدي 
اليمن عىل  لدعم  واستدامة  أماناً  أكرث  زراعية  حافظة 

املدى الطويل.

تشجيع القطاع الخاص عىل تحفيز النمو، فرص العمل  	
الحكومية، سيكون  املوارد  يف ظل محدودية  والتمويل. 
للقطاع الخاص أهمية خاصة يف دعم التعايف بعد انتهاء 

النزاع. 

تعمل  	 النزاع.  انتهاء  بعد  للتعايف  متكامل  نهج  اتباع 
التنمية عرب األنظمة، لذلك يلزم اتباع نهج منسق إلحداث 
التحسينات  باب  املتكامل  التعايف  يفتح  دائم.  تغيري 
التآزرية ويخفف من املقايضات الناتجة عن محدودية 

املوارد.

لتحديد  كبري  يزال هناك عمل  وال  التوصيات عريضة  هذه 
السياسات التي ميكن أن تؤدي إىل هذه النتائج؛ بدون تسوية 
التي يجب  املحددة  الخطوات  فإنه ال ميكن معرفة  سلمية، 

التعايف. اتخاذها لتحقيق 
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ال يُقصد بهذا التقرير أن يكون وثيقة لوضع سياسات تحدد 
تدابري محددة لتحقيق التعايف يف اليمن بعد انتهاء النزاع. يف 
الواقع، فإنه يُقصد به أن يكون وثيقة اسرتاتيجية تستكشف 
حجم أثر النزاع يف اليمن عىل التنمية، والنتائج العامة للتنمية 
املرتبطة باتباع اسرتاتيجيات سياسية  بديلة، وإطاراً لفهم ما 
هو ممكن يف بلد ما بعد النزاع. يشكل التقرير أيضاً وثيقة 
النزاع  استمرار  الضوء عىل مرتتبات  يسلط  للمنارصة، حيث 

يف اليمن وأهمية اسرتاتيجيات التعايف املنسقة واملتكاملة. 

إليها  يُشار  ركائز  خمس  حول  2030م  عام  خطة  إعداد  تم 
السالم  الكوكب،  االزدهار،  البرش،  الخمسة:  العنارص  باسم 
سيناريو  يف  املتصور  اليمن  مستقبل  يتحقق  لن  والرشاكة. 
للتنمية  الخمسة  بالركائز  االهتامم  إال مع  املتكامل  التعايف 
املستدامة. يتضمن هذا التقرير ذلك اإلطار ويشدد عىل أهمية 

فهم التنمية كنظام مرتابط.

اليمني يف  الشعب  لصالح  النتائج  الناجح سيحسن  التعايف 
املقام األول؛ سيبني االزدهار من خالل تحويل النظم واالقتصاد 
حيث  بالكوكب  سيهتم  املساواة؛  عدم  أوجه  من  والحد 
بشكل مستدام  الغذايئ  األمن  البالد تحسني  سيتوّجب عىل 

الناجح  التعايف  كبرية؛ سيقر  بدرجة  املياه  ندرة  قيود  وضمن 
أن السالم هو عىل حد سواء رشط أسايس وأنه ال يجب اعتباره 
السالم من خالل  الحفاظ عىل  – سيكون  منه  مفروغاً  أمراً 
إحداث التحسينات املستمرة عىل األمن والظروف املعيشية 
والشمولية أمراً بالغ األهمية يف كل خطوة؛ أخرياً، فإن التعايف 
الدويل  الدعم  ليس  رشاكات، وذلك  بدون  يتحقق  لن  الناجح 
الكبري فحسب بل أيضاً تعزيز الرشاكات بني القطاعني العام 

والخاص ويف أوساط املجتمع املدين.

التعايف،  تُعد خطة طموحة لتحقيق  يف حني أن هذه الخطة 
إال أنها أيضاً ما ينبغي أن نسعى إىل تحقيقه بشكل جامعي. 
قد  النزاع  الناجمة عن هذا  املعاناة  أن معظم  بحثنا  يُظهر 
أن  البالد. يف حني  يف  األكرث ضعفاً  الفئات  كاهل  أُلقيت عىل 
حد  عىل  ومعقداً  مكلفاً  سيكون  املتكامل  التعايف  تحقيق 
التنمية  التحسينات يف مجال  يدعم  أن  أنه ميكن  إال  سواء، 
لوضع البالد عىل املسار الصحيح ولتجاوز املسار الذي كانت 
عليه قبل اندالع النزاع. هذا لن ميحو املعاناة، األمل والخسارة 
الحاصلة حتى اآلن، ولكن ميكن أن يساعد عىل ضامن مستقبل 

اليمنيني. مزدهر لجميع 
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النزاع يف اليمن، الذي كثرياً ما يُشار إليه بوصفه أكرب كارثة إنسانية يف العامل، تسبب يف أثار كارثية عىل التنمية 
البرشية – ال سيام للفئات األكرث ضعفاً وتهميشاً يف املجتمع.

أشارت التقديرات الواردة يف بحث سابق إىل أن النزاع، خالل 

عام 2019م، كان متسبباً بـ 233,000 حالة وفاة، وكذلك يف قتل 

املزيد من األشخاص )بشكل غري مبارش( بسبب عدم القدرة 

الوفيات  أن  أي  الصحية،  والخدمات  الغذاء  إىل  الوصول  عىل 

الناجمة عن أسباب غري مبارشة أكرث من الوفيات الناجمة عن 

عن النزاع بشكل مبارش. يتوىف طفل واحد )دون سن الخامسة( 

من  البرشية ألكرث  التنمية  تراجعت  دقيقة يف حني   12 كل 

عقدين من الزمن )موير، بول وآخرون، 2019م(. أظهر البحث 

البرشية يف  التنمية  لتحسني  فعالية  األكرث  الطريقة  أن  أيضاً 

اليمن هي إنهاء النزاع )موير، حنا، وآخرون، 2019م(.

متتد آثار النزاع إىل ما هو أبعد بكثري من الخسائر يف األرواح: 

الفقر وزيادة  نحو  الناس  االقتصادي، دفع  النشاط  الحد من 

دائم  النزاع  أن  ثبت  قد  أنه  التغذية. يف حني  معدالت سوء 

ومدمر عىل حد سواء، فإنه من شأن هذه الخسائر أن تدفع 

بالتفكري الجاد يف املسار املستقبيل للبالد وأن تشجع جميع 

األطراف نحو التوصل إىل تسوية سياسية مستدامة وشاملة.

النزاع  بعد  ما  ليمن  املستقبيل  املسار  يتسم  أن  ينبغي 
استثناء – وهذا هو  بال  الفئات  باسرتاتيجيات تشمل جميع 
التنمية  املتحدة ألهداف  األمم  املحرك إلطار  األسايس  املبدأ 
املستدامة. غالباً ما يتم تنظيم جدول أعامل أهداف التنمية 
الناس،  املستدامة يف خمس ركائز أو خمسة عنارص أساسية: 
االزدهار، الكوكب، السالم والرشاكة. هذا يؤكد عىل أن أهداف 
وليست  إطار عمل مرتابط  املستدامة هي جزء من  التنمية 
أهداف مستقلة ومنعزلة عن بعضها البعض. يف هذا التقرير، 
التفكري  يف  جميعها  الخمسة  العنارص  تناول  أهمية  نوضح 

بشأن التعايف والتنمية بعد انتهاء النزاع.

عىل  مدمرًة  آثاراً  للنزاع  إن  اليمن؛  مستقبل  هم  اليمنيني 
سكان اليمن. تسبب النزاع يف إفقار املاليني من الناس، انتشار 
الجوع واملرض، تعطيل التعليم وتفاقم أوجه عدم املساواة بني 
الرجال والنساء. تبني السيناريوهات الواردة يف هذا التقرير أن 
الرتكيز عىل سبل عيش املواطنني وصحتهم وتعليمهم يؤدي إىل 
مكاسب يف جميع املجاالت. عىل وجه الخصوص، فإننا نبني أن 
الرتكيز عىل متكني املرأة، ال سيام يف بلد يعاين من أسوأ حاالت 

اإلطار 	 | العمل السابق: تقييم تأثري الحرب يف اليمن
األمم  برنامج  بالتعاون مع  اليمن  التنمية يف  النزاع عىل  أثر  ثالثية تحلل  الثالث واألخري يف سلسلة  التقرير  التقرير هو  هذا 

املتحدة اإلمنايئ ومركز فريدريك إس باردي للمستقبل الدويل  يف كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية بجامعة دنفر. 

التقرير األول املعنون »تقييم تأثري الحرب عىل التنمية يف اليمن«، الذي صدر يف أبريل 2019م، خلص إىل أن السنوات الخمس 
األوىل من النزاع قد تسبب بالفعل يف تراجع التنمية البرشية ألكرث من عقدين من الزمن، وإذا استمر النزاع حتى عام 2030م، 
التكلفة البرشية  فإن هذا الرتاجع سيزيد مبقدار 40 عاماً إىل الوراء )موير، بول وآخرون، 2019م(. كام حدد التقرير األول كمياً 
غري املبارشة للنزاع – الوفيات الناجمة عن املرض والجوع املنسوبة للنزاع نفسه. حتى نهاية عام 2019م، أسفر النزاع عن مقتل 
ما يُقدر بنحو 233,000 شخص – 131,000 ألسباب غري مبارشة. عالوة عىل ذلك، تسبب النزاع يف مقتل 140,000 طفل دون سن 

الخامسة ألسباب مبارشة وغري مبارشة. النزاع ميس األجيال وسيكون له آثار دامئة عىل ماليني األشخاص لسنوات قادمة.

تضمن التقرير الثاين املعنون »تقييم تأثري الرصاع يف اليمن عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة«، الغوص بشكل أعمق يف 
أربعة أهداف من أهداف التنمية املستدامة: الهدف 1: القضاء عىل الفقر؛ الهدف 2: القضاء التام عىل الجوع؛ والهدف 8: العمل 
الالئق ومنو االقتصاد؛ والهدف 10: الحد من أوجه عدم املساواة؛ كام تضمن تقييم آفاق التحسني  أثناء فرتة النزاع )موير، حنا، 
وآخرون، 2019م(. خلص التقرير إىل أنه يف حني أن التدخالت املوجهة نحو سوء التغذية لدى األطفال، توزيع الغذاء واستهالك 
األرسة، املياه والنظافة الصحية قد أدت إىل حدوث تحسن، إال أنها مل تكن قادرة عىل عكس مسار الرتاجع الناجم عن النزاع. 
مع ذلك، فإن الوقف الفوري للنزاع ميكن أن يعيد البالد إىل وضع ما قبل اندالع النزاع فيام يتعلق بتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة بحلول عام 2030م.

نفس  باستخدام  الالنزاع،  املعاير مع سيناريو  النزاع  وقارنا سيناريو  الدويل  املستقبل  تقييم  التقريرين منوذج  كال  استخدم 
األساليب املوضحة يف هذا التقرير. تم إسناد هذا التقرير عىل التقريرين السابقني يف السلسلة من خالل تحديث التقديرات 

بأحدث البيانات حتى عام 2021م وتقييم آفاق التعايف مبجرد انتهاء النزاع.

https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/impact-of-war-in-yemen.html
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مهم  العامل،  والنساء عىل مستوى  الرجال  بني  املساواة  عدم 
بشكل خاص لتحسني حياة ورفاه جميع السكان.

التقرير  بناؤها ألغراض هذا  تم  التي  السيناريوهات  تتناول 
التحديات الهيكلية املوجودة مسبقاً يف اليمن وتحويل النظم 
تحسني  أمام  الباب  االقتصادي  النمو  يفتح  االزدهار.  لبناء 
معالجة  الوقت  نفس  ويف  واالبتكار؛  املعيشية  الظروف 
التفاوتات االجتامعية واالقتصادية يف خطوة ترمي إىل الذين 
السكان  امتالك  أوالً. من خالل ضامن  التنمية  أبعد من  هم 
للقدرات الالزمة لإلزدهار ووجود نظام قوي، مستدام وشامل 
لالزدهار فيه، فإن اسرتاتيجية التعايف املتكاملة ميكن أن تؤدي 

إىل املزيد من االزدهار.

بكل تأكيد، فإنه سيكون يف غاية األهمية للتعايف أن يتطرق 
لشؤون الكوكب ويضعها يف الحسبان. اليمن من أكرث بلدان 
وانخفاض  املخاطر  ارتفاع  بسبب  املناخ  بتغري  تأثراً  العامل 
مستوى القدرة عىل التكيف )يس تشني وآخرون، 2015م(. تعاين 

البالد بالفعل من انعدام األمن الغذايئ وندرة املياه، لذا فإن 
املبادرات الزراعية املستدامة ستكون بالغة األهمية للتصدي 

التحديات. لهذه 

السالم رشط أسايس للتعايف بعد انتهاء النزاع، لكن من املهم 
أن يوىل االهتامم لكيفية الحفاظ عليه. إذا كان لليمن  أيضاً 
أن يحقق تعافياً ناجحاً، فإنه بحاجة أوالً - وقبل كل يشء - إىل 
األولوية  إعطاء  أخرى.  النزاع مرة  إىل حالة  االنتكاس  تجنب 
سلمية  تسوية  إىل  التوصل  سواء  حد  عىل  يعني  للسالم 
مستدامة وقابلة للتنفيذ فضالً عن ضامن إحداث تحسينات 
التي  والشمولية  املعيشية  الظروف  األمن،  مستويات  عىل 

تساعد عىل منع نشوب نزاعات يف املستقبل.

أخرياً، ال ميكن تنفيذ جدول األعامل املذكور أعاله بدون رشاكة. 
سيكون الدعم من املجتمع الدويل مهامً، ال سيام يف متويل ما 
البنك  تقديرات  تشري  مكلفاً.  تعافياً  أنه سيكون  مؤكد  هو 
واحتياجات  األساسية  التحتية  البنية  أن  إىل  )2020م(  الدويل 
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تقديم الخدمات تتطلب استثامرات ترتاوح بني 20 و25 مليار 
دوالر أمرييك إلعادة إعامر اليمن)1(. ستكون هناك حاجة إىل 
مساعدات دولية لتحقيق هذا الهدف، غري أنه يجب إنفاقها 
بعناية تحت إرشاف وبالرشاكة مع القيادات املحلية. ستكون 
األمر  مهمة، وكذلك  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكات 

بالنسبة للرشاكات مع منظامت املجتمع املدين.

سيحتاج التعايف الحقيقي والناجح إىل دمج جميع العنارص أو 
اللبنات الخمس. من الصعب اتباع نهج تحول قوي ومتكامل. 
فإنه من  املتكامل،  التعايف  أنه مع  يوضح  التقرير  لكن هذا 
فيه  تكون  عاملاً  يرى  أن  اليمنيني  القادم من  للجيل  املمكن 
التنمية أفضل مام كانت عليه لو أن اليمن استمر يف  نتائج 

مساره السابق دون نزاع.

تم إجراء تقييم االحتياجات الديناميكية باستخدام مصادر البيانات عن بُعد بشكل أسايس )صور األقامر الصناعية( التي تغطي 16مدينة، وحيثام كان   )1(
ذلك متاحاً وعملياً، عىل املستويني اإلقليمي والقطري؛ هذه التقديرات مفيدة لتقييم األرضار والتخطيط. مع ذلك، ستكون هناك حاجة إىل املزيد من 

العمل، مبا يف ذلك التقييم التفصييل عىل أرض الواقع، من أجل فهم شامل للتكاليف املرتبطة بالتعايف.

الغرض من هذا التقرير

يف هذا التقرير، نقوم بتحليل سيناريوهات التعايف فيام يتعلق 
بالتنمية البرشية الشاملة يف اليمن من خالل وضع افرتاضات 
حول )أ( مدة وحجم النزاع و )ب( تنسيق وطابع جهود إعادة 
اإلعامر. الغرض من التقرير هو االستناد عىل الدراسات األخرى 
املستقبل  واالستثامر يف  املساعدات  لتنسيق  األساس  وإرساء 
اليمن.  أمده يف  الذي طال  النزاع  انتهاء  بعد  اإلعامر  إلعادة 
املختلفة،  التعايف  لخيارات  املعقولة  التوقعات  بتحديد  قمنا 
باإلضافة إىل الرؤى املتعمقة حول االحتياجات من االستثامر 

التعايف.  وكيفية تفاعل سيناريوهات 

عىل  الضوء  لتسليط  منارصة  أداة  مبثابة  هو  التقرير  هذا 
تحقيق  وأهمية  وتحديد حجمها  اليمن  يف  النزاع  تكاليف 
يسلط  املنسقة. كام  التعايف  إىل جانب سياسات  دائم  سالم 
أبعاد  للنزاع عرب  واملستمرة  التاريخية  التكاليف  الضوء عىل 

متعددة للتنمية وتحديث املعلومات حتى عام 2021م.

يُعد التقرير مبثابة أداة لوضع االسرتاتيجيات ليك يستخدمها 
عىل  التغيريات  ألثر  واسعة  رؤية  تتيح   – السياسات  صناع 
نتائج السياسات عرب نظم التنمية والوقت. ميكن أن يساعد 
التخطيط  يف  السياسات  صناع  النظم  لهذه  األفضل  الفهم 
وتحديد األولويات، فضالً عن فهم اآلثار املرتتبة عىل خيارات 
األجل. عىل  البرشية طويلة  التنمية  البديلة عىل  السياسات 
داعم  إطار  مبثابة  تكون  أن  الدراسة  لهذه  النحو، ميكن  هذا 
للتفكري يف سياسات محددة، ومع ذلك، فإنه ال ينبغي اعتبارها 
تعليامت  إىل  تفتقر  برامجية ألنها  وثيقة  أو  وثيقة سياسية 

لتحقيق  الالزمة  املوارد  لتكلفة  تقدير  أو  للتوصيات  محددة 
النتائج. هذه 

اإلنساين عىل  العمل  مواصلة  أهمية  تلغي  ال  الدراسة  هذه 
األرض، وال تقلل من أهمية البحث امليداين املفصل الذي ميكن 
الكيل.  املستوى  النطاق عىل  الواسع  التحليل  يكّمل هذا  أن 
النتائج املقدمة هنا هي تقديرات وتوقعات قامئة عىل مناذج 
تستند إىل أفضل البيانات املتاحة من اليمن واألدبيات املتوفرة 
تقديرات  إجراء  لنا ذلك  يتيح  املتغريات.  بني  العالقات  بشأن 
مستنرية حيث يصعب الحصول عىل معلومات آنية عىل األرض 
حول املتغريات مثل الوفيات غري املبارشة الناجمة عن النزاع.

باألوضاع  تنبؤات  أنها  عىل  التقديرات  إىل  النظر  ينبغي  ال 
تساعد عىل  أن  ينبغي  بل  اليمن،  املستقبلية يف  أو  الراهنة 
وضع إطار لفهمنا لعواقب النزاع وخيارات التعايف. وألن العديد 
من مدخالت بياناتنا تأيت من منطقة نزاع، فإن هذه املدخالت 
تكون أيضاً رهناً لعدم اليقني ألن جمع البيانات ميكن أن يكون 

صعباً بشكل خاص يف سياق النزاع.

يف حني يفرتض هذا التحليل أن النزاع ينتهي بالنسبة لجميع 
سيناريوهات التعايف، فإننا ال نجري أي تقييم أو وال نطرح أي 
إىل  التقرير  يهدف هذا  كيفية حدوث ذلك. ال  بشأن  افرتاض 
تقديم إرشادات لتحقيق السالم والحفاظ عليه ألن ذلك خارج 
الرتكيز عىل مسارات مختلفة  ينصب  ذلك،  بدالً من  نطاقنا. 
للميض قدماً، وكيف ميكن لالستثامرات الرئيسية أن تطلق رفاه 
اإلنسان يف املستقبل يف اليمن، وتكلفة التقاعس عن العمل.



إعادة اإلعامر والتنمية بعد 

انتهاء النزاع: الخلفية
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لفهم كيف ميكن أن تتبلور التنمية بعد انتهاء النزاع يف اليمن بشكل أفضل، فإننا نقدم أدناه ملخصاً لألدبيات 
ذات الصلة. بشكل عام، ميكن أن تكون التسويات السياسية بعد انتهاء النزاعات هشة للغاية ومن الشائع جداً أن 
تعود الدول إىل النزاع بعد نوبات سالم قصرية. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تختلف أمناط التعايف بعد انتهاء النزاع 
بشكل كبري، حتى لو مل يعاود النزاع الظهور، وهناك أمثلة مختلفة عىل التنمية ما بعد انتهاء النزاع كانت ناجحة.

التنمية بعد انتهاء النزاع: األدبيات

الرضر  املوارد ويلحق  اإلنتاجية ويشتت  األصول  النزاع  يدمر 
برأس املال البرشي. البلدان التي تشهد نزاعات تعاين من تراجع 
النمو االقتصادي )كوليري، 1999م؛ جيتس وآخرون، 2012م؛ مولر، 
تبدأ  النزاع،  انتهاء  بعد  2000م(.  وآخرون،  2013م؛ ستيوارت 
جهود التعايف وإعادة اإلعامر. يف حني أن السالم يتيح استعادة 
ارتفاع املؤرشات التي انخفضت أثناء النزاع، فإن أرضار النزاع 

قد يكون لها أيضاً عواقب طويلة األمد.

معظم  تشهد  مبارشة،  النزاع  انتهاء  تيل  التي  السنوات  يف 
البلدان طفرة يف النمو. يرى كوليري وهوفلر )2002م( حدوث 
طفرة يف النمو بنحو نقطتني مئويتني يف أول فرتة كاملة بعد 
انتهاء النزاع، يف حني يرى تشني، لوايزا، ورينال-كريول )2008م( 
أن النمو يف نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يكون أعىل 
إىل  البلدان  تصل  النزاع، حيث  بعد  مئوية  نقطة   2.4 بنحو 
النزاع. يرى مولر،  أقوى منو بعد أربع إىل خمس سنوات من 
 2.5 ما بني  النمو يعود إىل  أن  بيمونتيس، وتابسوبا )2017م( 

إىل 3 نقاط مئوية يف أعقاب النزاع مبارشة.

االقتصادي، قد يكون  املحتدم والركود  النزاع  بعد فرتات من 
ليسفر عن سنوات منو مرتفع بشكل  اإلنتاج كافياً  استئناف 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو  تجاوز  املثال،  سبيل  عىل  خاص. 
البوسنة يف  باملائة يف   89 2012م،  عام  ليبيا يف  باملائة يف   120
عام 1996م، 35 باملائة يف رواندا يف عام 1995م و26 باملائة يف 
سرياليون يف عام 2000م)2(. مع ذلك، نادراً ما يكون التعايف كافياً 
نطاقاً،  واألكرب  أجالً  األطول  االقتصادية  االنتكاسات  لتعويض 
حسبام خلصت إليه دراسة من إعداد مردوخ وساندلر )2004م( 
والتي ذكرت أن الحرب األهلية تتسبب يف تراجع النمو بنسبة 
31 باملائة. بعد ست سنوات من النزاع يف رواندا، عىل سبيل 
املثال، ظل استهالك األرس أقل يف املناطق التي ترضرت بشدة 
يشري  2015م(. يف حني  )سرينيلس وفريبورتن،  العنف  بسبب 
هودلر )2019م( إىل أن البالد قد لحقت مبسار منوها السابق، 
فقد استغرقت العملية 17 عاماً – حتى بعد عام واحد فقط 

من النزاع.

يشري هذا البحث إىل أنه من املهم للغاية تعزيز فرص الحوكمة 
إعادة  تسّهل عملية  التعايف.  السالم يف جميع جوانب  وبناء 
واالطمئنان  الثقة  وتبني  الخدمات  تقديم  املادي  اإلعامر 
)سينيفرياتني وأماراتونجا، 2011م(. كام ميكن أن تساهم إعادة 
بناء النظم الصحية يف بناء الدولة: عرب التعزيز الذي سيقدمه 
توفر الخدمات، االستقرار، األمن والرشعية )ويرت، 2012م(، وميكن 
أن تساعد استعادة التعليم يف بناء التامسك االجتامعي وقدرة 

املجتمع عىل التكيف )بركات وآخرون، 2013م(.

بتلك  الخاصة  األدبيات  بإيجاز  التالية  األقسام  تستعرض   
العمليات وتناقش تحديات متويل إعادة اإلعامر. 

رأس املال املادي

نظراً ألن البنية التحتية املادية املترضرة مثل الطرق واملباين 
إعادة  فإن  اإلنتاجي،  النشاط  استئناف  أمام  حواجز  تخلق 
اإلعامر هي إحدى األولويات الرئيسية بعد انتهاء النزاع وهي 
مؤرش مبكر عىل التعايف االقتصادي )نكورونزيزا، 2008م(. عالوة 
عىل ذلك، فإن إعادة بناء املرافق الصحية والتعليمية واستعادة 
تعايف  الصحي هي جزء من  والرصف  للمياه  التحتية  البنية 
يُعد أمراً مهامً  التنمية البرشية. ترميم وإعادة بناء املساكن 
باإلضافة  2003م(.  )بركات،  والكرامة  الصحة  األمن،  الستعادة 
الثقة  بناء  املادية عىل  األصول  بناء  إعادة  يساعد  ذلك،  إىل 
واملحليني  األجانب  املستثمرين  بني  والثقة  السكان  بني  فيام 

)سينيفرياتني وأماراتونجا، 2011م(. 

مع ذلك، فإنه ال ينبغي أن ينصب تركيز إعادة اإلعامر املادي 
بعد انتهاء النزاع عىل إعادة بناء األصول املدمرة فقط. يجب أن 
تؤخذ يف االعتبار األرضار الناجمة عن انقطاع الصيانة والتغريات 
يف احتياجات السكان بسبب النزاع، سد الفجوات يف الوصول 
إىل البنية التحتية، والنوعية الرديئة املوجودة مسبقاً )أناند، 
2005م(. يجب إرشاك الرشكاء املحليني منذ البداية كجزء فعال 
يف التصميم والتنفيذ. يف حني يُنظر إىل عملية إعادة اإلعامر 
املادي غالباً عىل أنها تركز عىل استثامرات محددة وملموسة، 
فهي أيضاً فرصة لبناء القدرات يف أوساط املؤسسات املحلية 

منوذج وقاعدة بيانات تقييم املستقبل الدويل هام املصدر األكرث استخداماً للبيانات والتنبؤات يف هذا التقرير؛ إذا مل يتم تقديم إسناد خارجي ملرجع إحصايئ   )2(

داخل النص، فإن املصدر هو نظام وضع مناذج تقييم املستقبل الدويل، اإلصدار 7.67. مركز فريدريك إس باردي للدراسات املستقبلية الدولية مدرسة جوزيف 

كوربل للدراسات الدولية، جامعة دنفر، مقاطعة دنفر. تضم قاعدة البيانات التاريخية للمستقبل الدويل أكرث من 4,500 سلسلة بيانات. ميكن االطالع عىل 

املصادر األولية والبيانات الوصفية من خالل الوصول إىل قاعدة البيانات.
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وتعزيزها، وكذلك للمشاركة املحلية والبناء نحو تحقيق سالم 
مستدام )أناند، 2005م(.

رأس املال البرشي

غالباً ما يكون للنزاع آثار مدمرة عىل رأس املال البرشي – ليس 
فقط يف التسبب بشكل مبارش يف الوفاة واإلصابة، ولكن أيضاً يف 
آثارها عىل الصحة والتعليم. من املحتمل أن تستمر مرتتبات 
هذه اآلثار لفرتة طويلة بعد انتهاء النزاع حيث أن التعايف من 
فقدان رأس املال البرشي يستغرق وقتاً أطول من التعايف من 

فقدان رأس املال املادي )بارو وساال إي مارتن، 2003م(.

يتسبب النزاع يف تدمري وتدهور صحة السكان بشكل مبارش 
تم  الزمان.  من  لعقود  وممتدة  واضحة  بطرق  مبارش  وغري 
تحديد النزاع كدافع رئييس للهزال الشديد بني األطفال دون 
سن الخامسة )موير وآخرون، 2020م(. تعرضهم ملرتتبات النزاع 
قبل والدتهم ويف سن مبكرة له آثار ضارة عىل النتائج الصحية 
وشيمياكينا،  مينويو  2012م؛  وريس،  )منصور  األجل  طويلة 
ويوكسل،  يوكسل  )أكبولوت  ذلك قرصالقامة  مبا يف  2014م(، 
تدين  يصاحبه  الذي  األمر  2012م(،  وآخرون،  أكريش  2017م؛ 
)بريمان  الحياة  والدخل يف وقت الحق من  التعليم  مستوى 
وروزينويج، 2004م؛ شرتاوس وتوماس، 1998م(. تتسبب هذه 
ة ومن املحتمل أن يكون لها  اآلثار الصحية يف املعاناة الحاليّ
آثار عىل إنتاجية السكان لفرتة طويلة بعد انتهاء النزاع )مولر 

وآخرون، 2017م(.

التعايف الصحي – سواء بالنسبة لألشخاص أو للنظام الصحي 
الصحية  باالحتياجات  اهتامماً  ويتطلب  معقداً  أمراً  يُعد   –
العاجلة عىل املدى القصري يف ذات الوقت؛ باإلضافة إىل استعادة 
الخدمات الصحية األساسية وإعادة تأهيل النظام الصحي عىل 
نطاق واسع )ووترز وآخرون، 2009م(. تواجه البلدان الخارجة 
من نزاعات تحديات هائلة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك صعوبات 
وارتفاع  الصحية  الرعاية  العاملني يف مجال  نقص  التمويل، 
معدل تغيريهم بشكل مستمر والتأخريات اإلدارية الناتجة عن 
جهود اإلعداد والتخطيط )كوميتو وآخرون، 2010م؛ نيوبراندر 

وآخرون، 2011م(.

ما  غالباً  القدرات،  إىل  العامة  الصحة  أنظمة  افتقار  يف ظل 
اإلستجابة  يف  الحكومية  غري  واملنظامت  املانحون  يتدخل 
العاجلة.  الصحية  االحتياجات  وتوفري  اإلنسانية  للمخاوف 
الرغم من أن هذه االسرتاتيجية ميكن أن تكون ناجحة،  عىل 
فإنه ينبغي عىل أصحاب املصلحة الحرص عىل تفادي مساوئ 
االعتامد عىل املساعدات والربامج التي يقودها املانحون. ينبغي 
الوطنية  الحكومات  مع  والتعاون  بالتنسيق  الربامج  تنفيذ 
امللكية،  تطوير  يف  للمساعدة  املحلية  الفاعلة  والجهات 
2012م(.  ويرت،  2012م؛  وروبنشتاين،  )هار  والرشعية  القدرات 
باإلضافة إىل ذلك، فإنه ينبغي الحرص عىل تطوير نظام صحي 
مستدام يكون قادراً عىل أداء وظيفته يشكل فعال عىل املدى 
والتي   – الرأسية  الربامج  الرتكيز فقط عىل  بدالً من  الطويل 
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)هار  محدد  لوضع  اإلستجابة  حول  منصب  تركيزها  يكون 
وروبنشتاين، 2012م؛ ويرت، 2012م(. 

قد يؤدي النزاع أيضاً إىل تعطيل التعليم، عىل سبيل املثال، من 
خالل تدمري املدارس وتهجري السكان. األسباب الشائعة لتوقف 
انعدام  النزاع تشمل:  أثناء  املدرسة  إىل  الذهاب  األطفال عن 
أويلري  2011م؛   النزوح )جوستينو،  2011م(،  األمن )جوستينو، 
ووارتون، 2013م(، الحاجة إىل العمل )دي مايو وناندي، 2013م؛ 
)بالمتان  للتجنيد  اختطافهم  أو  2012م(  رودريغيز وسانشيز، 
وعنان، 2010م(. يرتبط التعرض للنزاع يف سن مبكرة بانخفاض 
التحصيل الدرايس عىل املديني القصري والطويل )ليون، 2012م(، 
مام يؤدي إىل انخفاض املكاسب مدى الحياة )أكبولوت يوكسل 

ويوكسل، 2017م؛ ايتشينو ووينرت – إمبر، 2004م(.

التحديات  من  العديد  النزاع  انتهاء  بعد  ما  بيئة  تشكل 
تعيني  التعليمية،  املرافق  بناء  ذلك  التعليم مبا يف  الستعادة 
املعلمني، تحقيق االستقرار يف التمويل واختيار اإلداريني )البنك 
االبتدايئ  بالتعليم  االلتحاق  يتعاىف  ما  غالباً  2005م(.  الدويل، 
باملدارس  االلتحاق  تتعاىف معدالت  بينام  النزاع،  بعد  رسيعاً 
بأولوية  تحظى  ال  وغالباً  أبطأ  بشكل  والجامعات  الثانوية 
الدويل،  )البنك  الدولية  والوكاالت  املانحني  قبل  مرتفعة من 

2005م(.

مع ذلك، فإن التعليم العايل ميكن أن يلعب دوراً مهامً يف دعم 
تنفيذه  تم  وإذا  2016م(،  وبركات،  )ميلتون  التعايف  واستدامة 

بناء  التعليم ميكن أن يساهم يف  بعناية، فإن استعادة نظام 
السالم من خالل تعزيز التامسك االجتامعي ومرونة املجتمع 
)بركات وآخرون، 2013م(. عالوة عىل ذلك، فإنه ميكن أن يوفر 
قد ساهمت يف  تكون  رمبا  التي  األنظمة  فرصاً إلصالح  أيضاً 
االنقسامات وأوجه عدم املساواة املجتمعية )بوش وسالتارييل، 

2000م(.

الحوكمة

الحوكمة هي أحد األولويات الرئيسية يف عملية التعايف بعد 
إيجاد  فصلها عن  أيضاً  الصعب  كان من  وإن  النزاع،  انتهاء 
للعقد  انهيار  أنه  عىل  النزاع  فهم  ميكن  سياسية.  تسوية 
العالقة  وتعزيز  العقد  ذلك  استعادة  يجعل  االجتامعي، مام 
انتهاء  بعد  ما  يف مرحلة  حاسامً  والدولة هدفاً  املواطن  بني 
النزاع )أديسون ومرشد، 2001م(. إعادة بناء العقد االجتامعي 
عقد  أيضاً  تتطلب  بل  فحسب،  املؤسسات  بناء  تتطلب  ال 
السياسية  العمليات  القيادة،  اتفاقيات جديدة حول طبيعة 

والحوكمة.

تكرار حدوث  منع   – عليه  والحفاظ  السالم  بناء  النجاح يف 
النمو  الحفاظ عىل  أهمية يف  األكرث  العامل  النزاعات – هو 
االقتصادي والتنمية البرشية بعد انتهاء النزاع )مولر وآخرون، 
معرضة  أهلية  حرباً  بالفعل  شهدت  التي  البلدان  2017م(. 
)هيجري وآخرون،  النزاع  فخ  الوقوع يف  لخطر  كبري  بشكل 
باملائة   40 بنسبة  النزاعات  تكرار حدوث  2017م(، مع خطر 
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يف السنوات العرش األوىل بعد انتهاء النزاع )كوليري وآخرون، 
2008م(. إدخال تحسينات عىل الحوكمة يُعد أمراً مهامً بشكل 
الرشيد  الحكم  أن  حيث  النزاع،  انتهاء  بعد  للتعايف  خاص 
من  كبرية  بدرجة  يحدان  الجيدة  النوعية  ذات  واملؤسسات 
خطر تكرار حدوث النزاعات )هيجري ونيجارد، 2015م؛ والرت، 
2015م(. تشمل جوانب نوعية الحوكمة التي تقلل من مخاطر 
أو  الشفافية  املؤسسية،  الجودة  الطويل  املدى  عىل  النزاع 
تاليش الفساد، عدم مامرسة القمع وسيادة القانون واملؤسسات 

القانونية )هيجري ونيجارد، 2015م؛ والرت، 2015م(. 

التعايف  أثناء  الحوكمة  حول  الدراسات  من  العديد  تركز 
الدميقراطية  واملؤسسات  الدميقراطية  النزاع عىل  انتهاء  بعد 
بعد  التعايف  الدميقراطية يف  بدور  املتعلقة  النتائج  الرسمية. 
انتهاء النزاع معقدة. ترى بعض الدراسات أن الدميقراطيات أقل 
احتاماًل يف أن تشهد نزاعاً داخلياً )هندرسون وسينجر، 2000م؛ 
كرين ومايرز، 1997م( وأن الدميقراطية املستقرة والقوية توفر 
األساس األقوى لسالم دائم )هيجري وآخرون، 2001م(. مع ذلك، 
أو عملية  الضعيفة  الدميقراطية  أن  إىل  أيضاً  األدبيات  تشري 
التحول الدميقراطي قد تجعل بلداً ما أكرث عرضة لتكرار حدوث 
النزاعات عىل املدى القصري )سيدرمان وآخرون، 2010م؛ كوليري 
وآخرون، 2008م؛ فريون واليتني، 2003م(. لذلك، فإنه من املهم 
تحسينات يف جميع  بإدخال  البلدان  تقوم  أن  بشكل خاص 
والشفافية  الفعالية  الجودة،  ذلك  يف  مبا  الحوكمة،  جوانب 

املؤسسية )هيجري ونيجارد ، 2015م(. 

كام أن الحوكمة مهمة لدورها يف دعم أو إعاقة جهود التعايف. 
ميكن للمؤسسات القوية والحكومات الفعالة تحسني النمو 
والتنمية بشكل عام، وترسيع التحسينات يف البنية التحتية 
)كولري  إنتاجية  أكرث  املساعدات  وجعل  والتعليم،  والصحة 
وهوفلر، 2002م(. مع ذلك، تواجه العديد من البلدان الخارجة 
من نزاعات “معضلة الحوكمة” )أناند، 2005م( حيث أن الدولة 
الهشة قد تستغرق عقوداً الستعادة نوعية الحوكمة وإنشاء 
مؤسسات فّعالة )بريتشيت ودي ويجري، 2011م(. تقتيض ظروف 
املحتاجني  للسكان  فورية وال ميكن  إجراءات  اتخاذ  األزمات 
انتظار إدخال تحسينات عىل الحوكمة، غري أن عدم االستثامر 
مبا فيه الكفاية يف بناء املؤسسات يعرض البلدان لخطر تكرار 

حدوث النزاعات. 

التعايف متويل 

تنطوي  إنها  مكلفة.  عملية  النزاع  انتهاء  بعد  البناء  إعادة 
عىل إعادة بناء عالية التكلفة باإلضافة إىل إعادة بناء القدرات 
املؤسسية ورأس املال االجتامعي – كل ذلك يف اقتصاد عصف 
به النزاع. عادًة ما تكون املساعدات أهم أداة متويل يف بيئة ما 
بعد انتهاء النزاع، حيث تتعرض البلدان إىل انخفاض اإليرادات 
الحكومية، محدودية املدخرات املحلية وهروب رؤوس األموال 
الكبرية )نكورونزيزا، 2008م(. تكون املساعدات فعالة بشكل 

بسياسة جيدة  تقرتن  عندما  التعايف  يف  املساهمة  خاص يف 
)كولري وهوفلر، 2002م(، إال أنه ينبغي استثامرها بعناية لتلبية 
أنظمة مستدامة  بناء  العاجلة ودعم  اإلنسانية  االحتياجات 

عىل املدى الطويل.

 يف حني أنه ينبغي عىل املانحني أن يكونوا عىل دراية بالقدرات 
املحدودة، يف كثري من األحيان، للبلدان الخارجة من نزاعات، 
فإنه ال ينبغي لهم أيضاً إغفال الحكومات الوطنية واملحلية 
الوطنية  الفاعلة  الجهات  املهم أن تشارك  )ويرت، 2012م(. من 
التعايف  لضامن  بها  الدفع  ويف  التعايف  عمليات  يف  واملحلية 
الوطنية  املحلية،  القدرات  بناء  إعادة  املستدام واملساعدة يف 

واملؤسسية التي ترضرت أثناء النزاع.

 يعترب القطاع الخاص أيضاً أحد االعتبارات الهامة عندما يكون 
متويل التعايف من املوارد الحكومية بعد انتهاء النزاع، يف كثري 
من األحيان، منخفضاً بشكل خاص. عىل سبيل املثال، انخفض 
إجاميل اإليرادات املحلية املحصلة يف اليمن إىل أقل من 5 باملائة 
أن  2020م(. ميكن  الدويل،  )البنك  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من 
يساعد وجود قطاع خاص نشط وقوي يف تعزيز النمو ومنع 
تكرار حدوث النزاعات واملساعدة يف متويل التنمية املستدامة 
بعد انتهاء النزاع )براي، 2009م(. ميكن للرشاكات بني القطاعني 
عند  األخرى،  والقطاعات  التحتية  البنية  يف  والخاص  العام 

تنفيذها بعناية، أن تساعد يف إطالق موارد إضافية.
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تصور مستقبل اليمن

يُعد النزاع يف اليمن من بني أكرث النزاعات تدمرياً منذ الحرب 
فقد  ذلك،  2019م(. عالوة عىل  وبول وآخرون،  )موير  الباردة 
البرشية  التنمية  أعاق  هائلة، مام  املبارشة  آثاره غري  كانت 
ألكرث من عقدين من الزمن )موير وبول وآخرون، 2019م(. كان 
أثر النزاع مدمراً بشكل خاص بسبب سياق التنمية يف البالد 
قبل اندالع النزاع يف عام 2015م وبسبب الطرق التي أثر بها 

النزاع عىل أنظمة التنمية. 

وفقاً آلخر تقييم دينامييك لالحتياجات من قبل البنك الدويل، 
الهاتف  أصول شبكات  بربع  إلحاق أرضار  النزاع يف  تسبب 
املحمول، أكرث من ثلث املرافق التعليمية، 40 باملائة من املرافق 
الصحية، 40 باملائة من األصول السكنية، 40 باملائة من أصول 
املياه والرصف الصحي والنظافة وأكرث من نصف أصول قطاع 
الطاقة. ترتاوح التكلفة التقديرية الحتياجات استعادة البنية 
التحتية األساسية بني 20 و25 مليار دوالر أمرييك عىل مدى 
الناجح  التعايف  خمس سنوات )البنك الدويل، 2020م(، غري أن 

سيتطلب أكرث من إعادة بناء البنية التحتية املترضرة.

وانخفاض  كبري  بشكل  السكان  تدهور صحة  إىل  النزاع  أدى 
آثاره  تستمر  أن  املرجح  ومن   – الدرايس  التحصيل  مستوى 
لعقود. أرض النزاع بقدرة الدولة ورشعيتها، األمر الذي ترتتب 
والحوكمة.  املؤسسية  القدرات  بناء  إعادة  إىل  الحاجة  عليه 
سيكون من الرضوري أيضاً معالجة معوقات التنمية املوجودة 
سابقاً لتجنب العودة إىل ذلك الوضع. عالوة عىل ذلك، غالباً 
ما يؤدي النزاع واسع النطاق إىل تغري اقتصادي هيكيل دائم 
وتحوالت يف الكثافة السكانية، التجارة وأمناط الطلب )فريوميب 

وآخرون، 2019م(.

 يجب أن يتعامل التعايف مع )أ( التحديات اإلمنائية الهيكلية 
املوجودة مسبقاً، )ب( األرضار الناجمة بشكل مبارش وغري مبارش 
عن النزاع، و )ج( التحديات الجديدة وغري املتوقعة أحياناً يف 

مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

يتمثل أحد هذه التحديات يف معالجة انعدام األمن الغذايئ 
البالد  اعتمدت  النزاع،  اندالع  قبل  اليمن. حتى  املستمر يف 
عىل الواردات لتلبية ما يقرب من 90 باملائة من احتياجاتها 
من الغذاء )مرشوع تقييم القدرات، 2020م(. العامل الرئييس 
الغذاء  توفر  يتمثل يف عدم  الغذايئ ال  األمن  املحرك النعدام 
يف البالد، بل يف القدرة عىل تحمل تكاليفه. نظراً ألن جميع 
استريادها  يتم  تقريباً  الغذائية  املواد  اليمن من  احتياجات 
الغذائية معرضة بشكل خاص  املواد  الخارج، فإن أسعار  من 

للتقلبات بسبب مشاكل مثل عدم استقرار العملة، التغريات 
وانخفاض وصول  اللوجستية،  والتكاليف  النقل  تكاليف  يف 

املستوردين إىل الخدمات االئتامنية.

مل يكن اليمن معتمداً دامئاً عىل الواردات عىل هذا النحو – تم 
استرياد 18 باملائة فقط من احتياجاته من الحبوب يف عام 1970م، 
مقارنة بنحو 75 باملائة يف السنوات األخرية )أجل، 2018م(. إال 
أنه، وعىل مدى العقود التالية، أدى تدفق التحويالت املالية 
)أنصاري،  العملة  قوة  ازدياد  إىل  النفط وتصديره  واكتشاف 
2016م(. مل يكن مبقدور إنتاج املواد الغذائية األساسية منافسة 
الواردات الرخيصة وتحولت املحفظة الزراعية يف اليمن نحو 
القات.  للمياه، وخاصة  االستهالك  كثيفة  النقدية  املحاصيل 
للمحاصيل  املستخدمة  األرايض  زراعة  عن  التوقف  بسبب 
التقليدية، تم التخيل عن صيانة الكثري من أنظمة املدرجات 
الزراعية يف اليمن، مام خلق تحديات إضافية ألي جهود تُبذل 
القطاع  لتحويل  اإلنتاج )أجل، 2018م(. أي مسعى  الستئناف 
معالجة  إىل  بحاجة  يكون  املحيل سوف  لالستهالك  الزراعي 

مشاكل شحة املياه وتدهور األرايض املوجودة مسبقاً.

مثة تحٍد آخر يتمثل يف القلق املستمر إزاء ميزان املدفوعات 
والغاز  النفط  أن صادرات  إذ  لليمن  األجنبية  واالحتياطيات 
األجنبية  والعمالت  الحكومية  لإليرادات  هاماً  كانت مصدراً 
مؤقتاً  النفط  توقف صادرات  إىل  النزاع  أدى  عىل حد سواء. 
عليه  كانت  الذي  املستوى  إىل  لتصل  بعد  تتعاَف  مل  والتي 

قبل اندالع النزاع.

تراجع ثاين أهم مصدر للعمالت األجنبية – التحويالت املالية 
واملساعدات – بشكل حاد يف عام 2020م بسبب جائحة فريوس 
كورونا املستجد – كوفيد-19 )مرشوع تقييم القدرات، 2020م؛ 
الوحدة االقتصادية يف مركز صنعاء، 2020م(. كافح املستوردون 
للوصول إىل االئتامن والعمالت الصعبة – وهي مشكلة معقدة 
تضارب  إىل  أدى  اليمني، مام  املركزي  البنك  انقسام  بسبب 
القدرات،  تقييم  بالعملة )مرشوع  الخاصة  واللوائح  األنظمة 
2020م(. سيكون الحفاظ عىل مستوى معني من استقرار العملة 

أمراً بالغ األهمية لدعم التعايف االقتصادي.

عىل الرغم من التحديات، هناك أسباب وجيهة للتفاؤل بيمن 
فإن  دائم،  وبناء سالم  النزاع  أمكن وقف  إذا  النزاع.  بعد  ما 
ماليني  حياة  تتحسن  وأن  اليمن  يتعاىف  ألن  إمكانية  هناك 

اليمنيني بشكل كبري.



املنهجية



تقييم أثر النزاع يف اليمن: مسارات التعايف28

الدويل  املستقبل  تقييم  أداة  نستخدم  فإننا  )9	0	م(،  قبل موير وآخرين  تم وضعها من  التي  املنهجية  باتباع 
للتحليل الكمي الوارد يف هذا التقرير. أداة تقييم املستقبل الدويل هي منصة مفتوحة املصدر تُستخدم لوضع 
مناذج التقييم املتكامل ومتثل 		 نظام مرتابط ديناميكياً: الزراعة، الخصائص السكانية، االقتصاد، التعليم، الطاقة، 

البنية التحتية، السياسة الدولية والتكنولوجيا)	(. البيئة، التمويل، الحوكمة، الصحة، 

لتمثيل كيفية تأثري النزاع عىل التنمية يف اليمن عىل أفضل 
وجه، فإننا نقارن سيناريو الالنزاع املغاير للواقع مع سيناريو 
عام  الجاري حتى  النزاع  معايرته ملحاكاة  نزاع متت  حدوث 
املعايرة  عملية  املفصلة حول  املعلومات  من  ملزيد  2030م. 

ومصادر البيانات املستخدمة، أنظر امللحق رقم 1.

البيانات  تحديثات  بدمج  نقوم  فإننا  التقرير،  لهذا  بالنسبة 
األخرية يف أحدث إصدار لنموذج املستقبل الدويل. يف سيناريو 
حدوث نزاع، نقوم بتحديث معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل 
بآخر توقعات النمو من صندوق النقد الدويل. نستخدم أيضاً 
اليمن من  بالنزاع يف  املرتبطة  الوفيات  بيانات محدثة عن 

.)ACLED( قاعدة بيانات مواقع النزاع املسلح و األحداث

لسيناريو حدوث  السابق  اإلطار  بعد  ما  تغطية  من خالل 
نزاع والالنزاع، فإننا نقوم بإنشاء العديد من السيناريوهات 
الجديدة التي تحايك مسارات التعايف املحتملة لليمن )الجدول 
رقم 1(. يف جميع سيناريوهات التعايف، فإنه من املفرتض أن 
يناير   1 السالم يف  ويبدأ  2021م  31 ديسمرب  النزاع يف  ينتهي 

2022م.

يشكل سيناريو التعايف املجزأ منوذجاً لعامل تتأخر وتتباطأ فيه 
إعادة اإلعامر، حيث تكون املساعدات الدولية محدودة وتفشل 
يف دعم التنمية املستدامة عىل املدى الطويل. تتسم املبادرات 
الحكومية ومبادرات التعايف بغياب التنسيق، عدم الفعالية، 
القصور والفساد. مبادرات التعايف ال تتصدى للتحديات اإلمنائية 
االقتصادية  األرضار  بنجاح  تعوض  وال  النزاع  قبل  البالد  يف 
التعايف  ذلك، يف  إىل  باإلضافة  النزاع.  أحدثها  التي  والبرشية 
املجزأ، فإنه من املحتمل وجود تباينات إقليمية كبرية تؤدي 
يتم  بينام  والتعايف  االستقرار  نحو  املناطق  بعض  تحرك  إىل 
البالد معرضة  السيناريو، تظل  إغفال مناطق أخرى. يف هذا 

بشدة لألزمات ومن املرجح أن تعود إىل حالة النزاع.

املستقبل  تقييم  أداة  يف  هذا  املجزأ  التعايف  مسار  ملحاكاة 
الدويل، فإننا نطلق ببطء تدخالت املعايرة التي تم إجراؤها 
10 سنوات. رسعة هذا  نزاع عىل مدى  عىل سيناريو حدوث 

التعايف مشابهة ألمثلة تاريخية أخرى لبلدان شهدت تعافياً 
بطيئاً من النزاع.

بعد ذلك، نقوم بإنشاء سيناريوهات اللبنات األساسية الخمسة 
– كل منها يركز عىل محور مختلف أثناء التعايف – التي يتم 

إنشاؤها عىل رأس سيناريو التعايف املجزأ:

تركز االستثامرات الزراعية عىل تخفيف مشاكل الوصول . 1
إىل الغذاء واإلنتاج الزراعي.

تركز التنمية االقتصادية عىل االستثامر والدعوة للبحث . 2
عن مصادر متعددة لتمويل التعايف.

متكني املرأة يعالج قضية عدم املساواة بني الرجال والنساء . 	
املتجذرة يف البالد منذ أمد طويل.

البرشية . 	 التنمية  نحو قضايا  البرشية موجهة  القدرات 
مثل الصحة والتعليم.

نوعية الحوكمة تحايك تحسني الفعالية والشفافية واألمن . 	
يف الحوكمة.

ميكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل حول اللبنات األساسية 
للتعايف والتدخالت الخاصة بها يف امللحق رقم 1.

التدخالت  املتكامل – هو حشد  التعايف  النهايئ –  السيناريو 
من سيناريوهات اللبنات األساسية الخمسة يف سيناريو واحد. 
ميثل هذا السيناريو منوذجاً ملستقبل تبدأ فيه جهود التعايف 
وإعادة اإلعامر برسعة وكفاءة – ليس للعودة إىل الوضع الذي 
كان قامئاً قبل اندالع النزاع فحسب، ولكن لتنفيذ إصالحات 
أفضل؛  البناء بشكل  تحويل إلعادة  تقدم  مستدامة وإحداث 

يشمل ذلك تحسني التنمية للمرأة وإدماجها فيها.

املتكامل،  التعايف  سيناريو  يف  مهمة  الدولية  املساعدات 
وبنفس القدر من األهمية، يتم استثامرها بهدف بناء السالم 
إحراز  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة  الطويل.  املدى  واستدامته عىل 
تقدم نحو معالجة التحديات القامئة منذ أمد طويل، كام أن 
الحكومة يساعد عىل  إحداث تحسينات يف فعالية وشفافية 

.pardee.du.edu ملزيد من املعلومات حول منوذج املستقبل الدويل، أنظر هيوز )2019م( أو املراجع عىل  )3(
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إعادة بناء العقد االجتامعي بني الدولة واملواطن. يتطلب هذا 
وخفض  مستقرة  سياسيًة  وتسويًة  رشيداً  حكامً  السيناريو 

احتامل حدوث نزاع يف املستقبل.

لجائحة  اإلمنائية  اآلثار  بعض  يف  بالتحكم  قمنا  فقد  أيضاً، 
كوفيد-19 من خالل إدخال أرقام منو الناتج املحيل اإلجاميل يف 
عامي 2020م و2021م لتجسيد واقع الجائحة. من الواضح أن 
العامل  البلدان يف جميع أنحاء  التأثري عىل  الفريوس استمر يف 
حتى عام 2021م؛ قد كتب آخرون عن آثار الجائحة العاملية 
عىل التنمية والنزاع يف اليمن )كاراسبان، 2020م؛ نارص، 2020م(.

التعايف  سيناريوهات  وجميع  النزاع  سيناريوهات  تشتمل 
عىل أرقام محدثة لنمو الناتج املحيل اإلجاميل تعكس أحدث 
توقعات صندوق النقد الدويل )2021م( التي تأخذ يف االعتبار 
جائحة كوفيد-19. أيضاً، فإنه باستطاعتنا أن نفرتض أن الجائحة 
كانت ستؤثر عىل اقتصاد اليمن حتى يف غياب النزاع. للسيطرة 
قمنا  الالنزاع،  الجائحة يف سيناريو  الناجمة عن  اآلثار  عىل 
بخفض معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2020م إىل سالب 

5 باملائة ليعكس معدل النمو الفعيل يف اليمن.

يف هذا السيناريو وجميع سيناريوهات التعايف، يُفرتض أن يستمر النزاع حتى 31 ديسمرب 2021م ويبدأ السالم يف 1 يناير 2022م.  )4(

التقرير هذا  يف  املستخدمة  للسيناريوهات  ملخص   |  	 رقم  جدول 

الوصفالسيناريو

الالنزاع
سيناريو مغاير للواقع مل يحدث فيه نزاع يف اليمن منذ عام 2015م حتى اآلن. يتوقع هذا السيناريو املسار الذي 
كانت ستكون عليه البالد يف حال عدم تصاعد النزاع، يتضمن ذلك تعديالً ملراعاة اآلثار االقتصادية الناجمة عن 

جائحة كوفيد-19 يف عامي 2020م و2021م.

سيناريو يعكس عواقب النزاع عىل التنمية حتى نهاية عام 2021م ويتوقع استمرار النزاع حتى نهاية عام 2030م.حدوث نزاع

التعايف املجزأ
سيناريو ينتهي فيه النزاع يف اليمن بعد عام 2021م)4(، لكن التعايف ضعيف وغري فّعال؛ التقدم يعوقه نقص املوارد 

ونشوء االحتكاكات مع عدم معالجة التحديات املرتسخة.

األساسية  اللبنات 
للتعايف

الزراعية االستثامرات 
ينتهي النزاع بعد عام 2021م. الدفع نحو االستفادة من الزراعة يف اليمن يلبي االحتياجات 

العاجلة للوصول إىل الغذاء. يف نفس الوقت، االستثامر يف اإلنتاج الزراعي مبا يتوافق مع 
القيود املفروضة يف اليمن. بخالف ذلك، يعكس التعايف بشكل عام سيناريو التعايف املجزأ.

االقتصادية التنمية 
ينتهي النزاع بعد عام 2021م. الدفع نحو التنمية االقتصادية يؤدي إىل زيادة االستثامر 
واالستفادة من مصادر التمويل املختلفة )مثل املساعدات والتحويالت املالية(. بخالف 

ذلك، يعكس التعايف بشكل عام سيناريو التعايف املجزأ. 

متكني املرأة
ينتهي النزاع بعد عام 2021م. الدفع نحو املساواة بني الرجال والنساء يؤدي إىل زيادة 

مشاركة املرأة يف العمل، يف املناصب القيادية وتحسني فرص وصول الفتيات إىل التعليم. 
بخالف ذلك، يعكس التعايف بشكل عام سيناريو التعايف املجزأ. 

القدرات البرشية
ينتهي النزاع بعد عام 2021م. الدفع نحو تحسني التنمية البرشية يؤدي إىل تحسني الوصول 

إىل الكهرباء، املياه املأمونة والرصف الصحي، وتحسني التحصيل الدرايس. بخالف ذلك، 
يعكس التعايف بشكل عام سيناريو التعايف املجزأ. 

الحوكمة نوعية 
ينتهي النزاع بعد عام 2021م. الدفع نحو تحسني الحوكمة يؤدي إىل تحسني الفعالية، األمن 

والشفافية، وكذلك االستفادة الناجحة من الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف البنية 
التحتية. بخالف ذلك، يعكس التعايف بشكل عام سيناريو التعايف املجزأ. 

املتكامل التعايف 
سيناريو ينتهي فيه النزاع يف اليمن بعد عام 2021م، ويتسم التعايف بدفع قوي وفعال نحو إعادة اإلعامر، فضالً عن 

التنمية التحولية واملستدامة. يجمع هذا السيناريو بني التدخالت من سيناريوهات اللبنات األساسية الخمسة 
للتعايف املفصلة أعاله.
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الغرض من  فإن  آنفاً،  ذُكر  قيود مختلفة. كام  الدراسة  لهذه 
التقرير ال يكمن يف عرض سياسة ما أو مخطط برامجي إذ أن 
اليمن، يف وقت كتابة هذا التقرير، ال يزال يشهد نزاعاً نشطاً. 
بدون معرفة املعامل املحددة للتسوية السلمية، فإنه من غري 
املمكن تحديد السياسات الخاصة التي يجب اتخاذها لتحقيق 
مسارات التعايف يف هذا التقرير. بدالً من ذلك، فإن هذا التقرير 
ميكن أن يكون مبثابة أداة للمنارصة وللتفكري االسرتاتيجي عىل 
املصلحة  وأصحاب  السياسات  يساعد صناع  مام  سواء،  حد 
السياسات  عىل فهم اآلثار طويلة األمد املرتتبة عىل خيارات 

والتفاعالت بني هذه الخيارات.

سلمية  تسوية  نتائج  حول  افرتاضات  الدراسة  هذه  تضع 
النزاع يف جميع  انتهاء  بعد  النامذج.  محتملة ألغراض وضع 

نفس  يزال  ال  اليمن  أن  نفرتض  فإننا  التعايف،  سيناريوهات 

الدولة )أي أنه مل يتم تقسيمه إىل دولتني أو أكرث( وأن النزاع 

لن يتكرر خالل الفرتة التي شملتها الدراسة )حتى عام 2050م(. 

نزاع مبستوى  نفرتض حدوث  فإننا  نزاع،  يف سيناريو حدوث 

يعادل السنوات العديدة املاضية، لذلك فإننا ال نضع منوذجاً 

لتهدئة النزاع أو اشتعاله حتى عام 2030م.

ال يُقصد من نتائج هذه الدراسة أن تكون مبثابة تنبؤات مبا 

سيحدث. تخضع النتائج لقدر كبري من عدم اليقني ليس فقط 

ألنها تقديرات مشتقة من النموذج، ولكن أيضاً ألن البيانات 

الخارجية املأخوذة كمدخالت يف النموذج تم جمعها يف ظروف 

النزاع – وهو مسعى صعب للغاية.
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أثر النزاع عىل التنمية يف اليمن: تحديث 

يف هذا التقرير، نشري كثرياً إىل األرقام املنسوبة إىل النزاع، أو الرضر الذي نتج عن النزاع نفسه. 

يتم حساب التأثريات املنسوبة إىل النزاع كفارق بني سيناريو 
3، عىل سبيل  رقم  الشكل  يوضح  الالنزاع.  النزاع وسيناريو 
اليمن.  للوفيات يف  واملتوقع  التقديري  العدد  إجاميل  املثال، 
عىل الرغم من أن الوفيات هو أمر متوقع يف أي مجتمع، إال 
أننا نجد معدل وفيات أعىل بكثري يف سيناريو النزاع بسبب 
وسوء  لألمراض  بالنسبة  وكذلك  املبارشة(  )الوفيات  العنف 
التغذية )الوفيات غري املبارشة(. يشكل عدد الوفيات املبارشة 

وغري املبارشة معاً إجاميل عدد الوفيات املنسوبة للنزاع.

إذا استمر النزاع حتى نهاية عام 2021م، فإننا نقدر أنه سوف 
وفاة  حالة   154,000 منها  377,000 شخص،  وفاة  يتسبب يف 
ما  أو   – وفاة  والعنف و223,000 حالة  املبارش  النزاع  بسبب 
يقرب من 60 باملائة – بشكل غري مبارش بسبب النزاع. من أصل 
العدد اإلجاميل للوفيات، فإن 259,000 حالة وفاة – ما يقرب 
من 70 باملائة من إجاميل عدد الوفيات املنسوبة للنزاع – هي 
ألطفال دون سن الخامسة. إذا استمر النزاع حتى عام 2030م، 
فإننا نتوقع أن يبلغ العدد اإلجاميل للوفيات املنسوبة للنزاع 
1.3 مليون وفاة – أكرث من 70 باملائة منها ستكون وفيات غري 
مبارشة؛ يف حني أن 80 باملائة من هذه الوفيات ستكون ألطفال 

دون سن الخامسة.

يوضح الشكل رقم 4 رسامً بيانياً ميثل الناتج املحيل اإلجاميل، 
حيث متثل خسارة الناتج املحيل اإلجاميل املنسوبة للنزاع كل 
أن  إىل  تقديراتنا  السيناريوهني. تشري  الفارق بني هذين  عام 
الذي  الحجم  نصف  تقريباً  يبلغ  2021م  لعام  اليمن  اقتصاد 
كان ميكن أن يكون عليه يف سيناريو الالنزاع)5(. باإلضافة إىل 
ذلك، تشري تقديراتنا إىل أن النزاع سيكلف اليمن 126 مليار 
دوالر أمرييك من الخسائر يف اإلنتاج بحلول نهاية عام 2021م. 

إذا استمر النزاع حتى عام 2030م، فإن الناتج املحيل اإلجاميل 
أكرث  أمرييك( سيكون  مليار دوالر   24 بنحو  يُقدر  )ما  لليمن 
الالنزاع  لسيناريو  اإلجاميل  املحيل  الناتج  ثلث  من  بقليل 

وستبلغ قيمة الخسائر يف اإلنتاج 422 مليار دوالر أمرييك.

يف عام 2021م، يعيش 20 مليون شخص – 65 باملائة من عدد 
السكان يف اليمن – بدخل أقل من 1.90 دوالر أمرييك يف اليوم 
بسبب  منهم  شخص  مليون   15.6 املدقع(،  الفقر  )تصنيف 
النزاع. بحلول عام 2030م، من املتوقع أن يكون 24.8 مليون 
الفئة – 22.2 مليون شخص أكرث مام هو  شخص ضمن هذه 
عليه يف سيناريو الالنزاع. هذا العدد يشمل 1.6 مليون طفل 
التغذية –  يعانون من سوء  إضايف و8.6 مليون شخص إضايف 

حوايل ضعف املستوى املتوقع يف سيناريو الالنزاع.

املحيل  الناتج  لقياس  2011م. هناك طريقتان  لعام  األمرييك  بالدوالر  العمالت  اإلجاميل وجميع  املحيل  الناتج  قياس  يتم  يُحدد خالف ذلك،  مل  ما  التقرير،  يف هذا   )5(

اإلجاميل أو نصيب الفرد من الناتج: تقيس أسعار الرصف يف السوق قيمة الناتج بالعمالت املحلية مقابل أسعار الرصف السائدة يف السوق للدوالر األمرييك لعام 

2011م. يتم احتساب تعادل القوة الرشائية لكل بلد مقارنة بتكلفة املعيشة ومعدالت التضخم. ويؤخذ يف االعتبار مقدار العملة التي يجب تحويلها إىل عملة 

بلد آخر لرشاء سلة مامثلة من السلع والخدمات يف ذلك البلد. متيل قياسات الناتج املحيل اإلجاميل يف تعادل القوة الرشائية إىل أن تكون أعىل، خاصًة يف البلدان 

النامية. ما مل يُذكر خالف ذلك، تكون قياسات الناتج املحيل اإلجاميل يف أداة تقييم املستقبل الدويل مبنية عىل أسعار الرصف يف السوق، وتكون قياسات نصيب 

الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف نفس األداة تعادل القوة الرشائية.

شكل رقم 	 | إجاميل عدد الوفيات يف اليمن يف سيناريو حدوث نزاع وسيناريو الالنزاع والفارق املنسوب للنزاع حتى عام 
)IFs 7.67( م. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل	0		
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أثّر النزاع سلباً عىل التعليم يف اليمن ومن املتوقع أن يعيق 
التقدم طاملا ظل مستمراً. نتوقع أن املعدل اإلجاميل لاللتحاق 
بالتعليم االبتدايئ قد انخفض من حوايل 100 باملائة إىل ما يزيد 
بالتعليم  باملائة، وأن املعدل اإلجاميل لاللتحاق  قليالً عن 75 
الثانوي قد انخفض من 50 باملائة قبل النزاع إىل 28 باملائة فقط 
يف عام 2021م. أدى النزاع بالفعل إىل خفض متوسط التحصيل 
الدرايس بني البالغني )من تبلغ أعامرهم 15 عاماً فأكرث( إىل 4.3 
سنة – مبعدل أقل مام كان متوقعاً خالل سيناريو الالنزاع مبا 
يقارب أكرث من نصف سنة. بحلول عام 2030م، ينخفض معدل 

باملائة   25 بنسبة  انخفاض  4.2 سنة –  العلمي إىل  التحصيل 
)أو 1.4 سنة( عن مستوى الالنزاع.

بأبعاد مختلفة، مبا يف  التنمية  كبري عىل  النزاع بشكل  يؤثر 
ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص: يرتك التباطؤ االقتصادي األرس 
الغذاء  قدرتها عىل رشاء  ويؤثر عىل  فقر  الضعيفة يف حالة 
الناس عىل ترك منازلهم ويتسبب  والرضوريات؛ يجرب الدمار 
يف تدهور ظروفهم املعيشية، مام يجعل األطفال أكرث عرضة 
والخدمات  النقل  تكاليف  ارتفاع  يؤدي  باألمراض؛  لإلصابة 
ارتفاع  إىل  املادية،  األمن واألرضار  انعدام  اللوجستية، بسبب 

جدول رقم 	: مؤرشات النتائج الرئيسية لسيناريو حدوث نزاع وسيناريو الالنزاع وكذلك الفارق املنسوب للنزاع. املصدر: 
)IFs 7.67( منوذج تقييم املستقبل الدويل

2030م2021م

للنزاعالالنزاعحدوث نزاع للنزاعالالنزاعحدوث نزاعمنسوب  منسوب 

15401543520352ألف شخصالوفيات املبارشة )تراكمية(

الوفيات غري املبارشة 

)تراكمية(
22302239710971ألف شخص

الناتج املحيل اإلجاميل 

بأسعار الرصف يف السوق

مليار دوالر 

أمرييك
21.342.320.924.069.845.8

204.415.624.82.622.2مليون شخصالفقر املدقع

األطفال الذين يعانون من 

التغذية سوء 
3.11.51.64.31.42.9مليون شخص

األشخاص الذين يعانون من 

التغذية سوء 
17.48.88.618.49.29.2مليون شخص

التعليم 4.34.90.64.25.61.4متوسط 15+سنوات 

شكل رقم 	 | الناتج املحيل اإلجاميل )بأسعار الرصف يف السوق( يف اليمن يف يف سيناريو حدوث نزاع وسيناريو الالنزاع 
)IFs 7.67( والفارق املنسوب للنزاع. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل
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أسعار الغذاء، مام يتسبب يف انتشار الجوع عىل نطاق واسع. 
مع كل سنة الحقة من النزاع، تتزايد هذه الضغوط وتفاقم 

بعضها البعض، مام يجعل الوضع أكرث خطورة.

تم نرشه يف سلسلة  تقرير  أول  منذ  فقط  عامني  يف غضون 
تأثري الحرب والنزاع هذه، ارتفع العدد الرتاكمي للوفيات يف 
النزاع بأكرث من 60 باملائة. تُظهر األرقام املحدثة لعام 2021م 

أن اآلثار املبارشة وغري املبارشة للنزاع هي املسؤولة عن وفاة 
بطفل  )مقارنة  دقائق   9 الخامسة كل  واحد دون سن  طفل 
واحد كل 12 دقيقة يف عام 2019م(. مع استمرار النزاع واستمرار 
املزيد  تقترص عىل حصد  النزاع ال  آثار  فإن  التنمية،  تدهور 
من األرواح فحسب، بل تجعل من الصعب عىل اليمن التعايف 

بصورة ناجحة حتى بعد انتهائه.

التعايف املجزأ

التعايف بعد انتهاء النزاع أمر صعب، وقد يعوق إحراز التقدم 
التأخري يف التنفيذ، تحديات التنسيق، ضعف قدرات الحكومة 
التعايف  يحايك  املجزأ  التعايف  سيناريو  التمويل.  وصعوبات 
البطيء واملتعرث بعد انتهاء النزاع. تتيح إعادة اإلعامر إحراز 
تقدم حقيقي يف استعادة التنمية االقتصادية والبرشية، إال أن 
املبادرات ال تدعم التنمية املستدامة طويلة األجل وال تتصدى 
الدولية  املوارد  تتوفر  ال  القامئة مسبقاً.  اإلمنائية  للتحديات 
لتحقيق التعايف املستدام كام أن اإلرادة السياسية داخل البالد 
يخلفها  التي  الندوب  للتغلب عىل  يكفي  مبا  غري متامسكة 
التنمية يف  تبدأ جميع مؤرشات  الحوكمة.  نوعية  النزاع عىل 
النتائج  إىل تحسني  يؤدي  الطبيعية، مام  إىل حالتها  العودة 
التقدم ال يعوض  املجاالت. لكن  لليمنيني يف جميع  بالنسبة 
عن الخسائر الناجمة عن النزاع، ومع التهديد املستمر بتكرار 

حدوث النزاع، فإنه يصبح محفوفاً جداً باملخاطر. 

 – النمو  يف  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يبدأ  السيناريو،  هذا  يف 
باملائة يف   3.9 متوسطه  يبلغ  – حيث  نسبياً  بطيئاً  كان  وإن 

مكاسب  تصل  النزاع.  انتهاء  بعد  األوىل  الخمس  السنوات 
الناتج املحيل اإلجاميل الرتاكمي بحلول عام 2030م يف سيناريو 
النزاع – إىل ما يقرب من  – مقارنة بسيناريو  التعايف املجزأ 
املحيل  الناتج  أمرييك. مع ذلك، يظل إجاميل  34 مليار دوالر 
اإلجاميل )32.4 مليار دوالر أمرييك( أقل من نصف املتوقع يف 
سيناريو الالنزاع )69.8 مليار دوالر أمرييك(. لن يصل اليمن 
إىل الناتج املحيل اإلجاميل السنوي الذي كان يحققه قبل اندالع 

النزاع حتى عام 2032م.

باملثل، يبدأ نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف التعايف. 
بحلول عام 2030م، سيصل إىل 2,700 دوالر أمرييك – أكرث بثلث 
ما هو عليه نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف سيناريو 
الالنزاع  توقعات سيناريو  بكثري من  أقل  يظل  لكنه  النزاع، 
البالغة 4,500 دوالر أمرييك. لن يحقق اليمن نصيب الفرد من 
الناتج املحيل اإلجاميل ما قبل اندالع النزاع حتى عام 2042م.
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يؤدي النمو االقتصادي أيضاً إىل التخفيف من الفقر، عىل الرغم 
من أنه يحدث بشكل تدريجي. بحلول عام 2030م، سينخفض 
عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع بنحو 10 ماليني 

شخص مقارنة بسيناريو النزاع. 

انتهاء  بعد  امللحة  القضايا  أحد  تظل  التغذية  سوء  أن  غري 
يبدأ عدد  ال  البطيء،  والتقدم  السكاين  النمو  بسبب  النزاع. 
االنخفاض حتى  التغذية يف  يعانون من سوء  الذين  األطفال 
عام 2026م تقريباً. مع ذلك، فإن عدد األطفال الذين يعانون 
من سوء التغذية يف عام 2030م سيكون أقل مبقدار 1.2 مليون 

طفل مقارنة بسيناريو النزاع.

عىل الرغم من الصعوبات، حتى سيناريو التعايف املجزأ ميكن 
له أن ينقذ األرواح. يف عام 2022م، كل يوم من التعايف ينقذ 
60 شخصاً من اليمنيني كان ميكن وفاتهم بشكل مبارش وغري 
مبارش بسبب النزاع. بحلول عام 2030م، سيؤدي انتهاء النزاع 

إىل جانب التحسينات يف مجايل الصحة والتغذية إىل خفض عدد 
الوفيات مبقدار 442,000 حالة وفاة مقارنة بسيناريو النزاع.

مع ذلك، فإنه من الواضح أيضاً أن النزاع أثاره فادحة عىل حياة 
املجزأ  التعايف  مقارنة سيناريو  اليمن. من خالل  اإلنسان يف 
بسيناريو حدوث الالنزاع اعتباراً من عام 2022م فصاعداً، فإنه 
املستمرة  املبارشة  غري  الوفيات  حصيلة  تقييم  املمكن  من 
بسبب النزاع. يف عام 2022م، عىل سبيل املثال، سيموت 61,000 
ميني أكرث مام لو مل يحدث نزاع قط. بحلول عام 2030م، سيصل 

هذا الرقم إىل 503,000 شخص.

يبني سيناريو التعايف املجزأ عملية تعايف تشوبها العيوب وعدم 
االكتامل. السالم، مهام كان ضعيفاً، يحقق تحسينات مطلقة 
يف حياة اليمنيني، لكن الرضر الكبري للنزاع يؤدي إىل استمرار 
التداعيات السلبية التي ترتك ندوباً عىل التنمية وتتسبب يف 

معاناة األجيال القادمة..

لبنات التعايف األساسية

للوصول إىل فهم أفضل لالحتامالت خارج إطار سيناريوهات 
إضافية،  سيناريوهات  خمسة  بوضع  قمنا  املجزأ،  التعايف 
إال أن هذه  التعايف.  يركز كل منها عىل جوانب مختلفة من 
السيناريوهات ال متثل خيارات سياسة تنموية إقصائية وإمنا 
تم تقدميها هنا لتشجيع التفكري يف خيارات التنمية املختلفة 
وتأثرياتها عىل نتائج اليمن. حيث ميكن اعتبارها »لبنات بناء« 

الناجح. أساسية للتعايف 

يف البداية يتم فحص السيناريوهات بشكل فردي ثم بشكل 
جامعي لتشكيل سيناريو متكامل للتعايف.

الزراعية االستثامرات 

الغذائية  الواردات  عىل  معتمداً  اليمن  يظل  أن  املرجح  من 
املياه،  السكان وشح  تزايد عدد  القريب بسبب  يف املستقبل 
املدرجات  التقليدية يف  الري  العديد من شبكات  أن  وكذلك 
اإلرياين،  2018م;  )أجل،  لها  يرىث  حالة  يف  أصبحت  الزراعية 
2021م(. األمر الذي جعل أسعار املواد الغذائية معرضة بشكل 
خاص لالضطرابات يف جميع نقاط سلسلة التوريد، مام ساهم 

يف أزمة الجوع الكبرية التي تعاين منها اليمن هذه األيام.

الشكل رقم 	 | إجاميل الوفيات يف اليمن يف حالة سيناريو التعايف املجزأ، مقارنة بسيناريو النزاع )األرواح املنقذة( وسيناريو 
)IFs 7.67( املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل .)الالنزاع )الوفيات غري املبارشة بسبب النزاع
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الحصول عىل  الزراعية مشاكل  االستثامرات  يعالج سيناريو 
الغذاء من خالل زيادة إنتاج الغذاء واسترياده وتوافره - وكلها 
األطفال.  الجوع ووفيات  انتشار  ملعالجة  مسائل مهمة جداً 
وميكن أن تشمل الحلول لهذا األمر اتخاذ تدابري من شأنها أن 
تحد من التأخري وتخفض تكلفة نقل األغذية إىل ويف جميع 

أنحاء البالد )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2021م(.

كام يحايك السيناريو زيادة عىل املدى الطويل يف اإلنتاج لغرض 
إنتاج وتصدير  أن يساعد  املثال، ميكن  التصدير. فعىل سبيل 
املزيد من النب والعسل عىل خلق فرص العمل والنمو يف اليمن 
مع توفري مصدر للنقد األجنبي الالزم لرشاء ما يكفي من الغذاء 
إلطعام السكان ) مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، 2018م(.

الجوع،  من  للحد  الفورية  اإلغاثة  يوفر  السيناريو  هذا  إن 
النصف  إىل  األطفال  تغذية  إنه يخفض معدالت سوء  حيث 
بحلول عام 2032م، ويحرز أكرب قدر من التقدم يف الحد من 
وفيات الرضع خالل العقد األول من عملية التعايف. ومن خالل 
املبارشة،  الوفيات غري  أسباب  تقديم معالجات رسيعة ألهم 
فإن سيناريو االستثامرات الزراعية يتمكن من إنقاذ 103,000 
حياة بحلول عام 2030م، مقارنة بسيناريوهات التعايف املجزأ. 
الوقت يف كل من مجاالت سوء  يتباطأ مبرور  التقدم  أن  إال 
تعالج  التي  السيناريوهات  وتبدأ  األطفال،  ووفيات  تغذية 
الدوافع األخرى )من قبيل القوة الرشائية، واستخدام السعرات 

الحرارية من خالل البنية التحتية للمياه والرصف الصحي( يف 
سد الفجوة مع سيناريو االستثامرات الزراعية.

االقتصادية التنمية 

بشدة.  اليمني  االقتصاد  األمن عىل  وانعدام  النزاع  أثر  لقد 
والتعايف الناجح بعد انتهاء النزاع يتطلب التمويل

 – وبالنظر إىل أن إجاميل تحصيل اإليرادات املحلية أقل من 5 
باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل )البنك الدويل، 2020م(  – فإن 
جزًء كبرياً من ذلك التمويل ينبغي أن يأيت من مصادر خاصة 
وخارجية. التعايف االقتصادي املستدام سيتطلب وجود قطاع 
خاص فّعال وصحي )نارص، 2018م(، وخاصة الرشكات الصغرية 

.)SMEs( واملتوسطة

العظمى من  الغالبية  تشكل  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات 
الرشكات يف اليمن )عساف، 2013م( ولكن وبحلول عام 2018م، 
بات أكرث من نصف هذه الرشكات مغلقاً كلياً أو جزئياً )أفكار 
لالستشارات، 2018م(. كام أن معدل البطالة بني أوساط الشباب 
مرتفع بشكل خاص بنسبة تعادل 24 باملائة.  إن ضامن حصول 
لتحسني  أمر هام  الشباب عىل وظائف جيدة  كبري من  عدد 

سبل العيش ومنع تكرار النزاع.

إىل  متعددة  مصادر  االقتصادية  التنمية  سيناريو  يدعو 
قوي.  قطاع خاص  منو  وتشجيع  التعايف  متويل  املساعدة يف 

الجدول 	 | التدخالت يف كل من سيناريوهات اللبنات األساسية

الوصفالسيناريو

الزراعية االستثامرات 

زيادة السعرات الحرارية للفرد )الحصة الغذائية للفرد( 	
زيادة حجم الواردات الزراعية يف أعقاب النزاع مبارشة 	
زيادة حجم الصادرات الزراعية عىل املدى الطويل 	
زيادة األرايض املزروعة 	
الغلة 	 تحسني 

االقتصادية التنمية 

تحويل األنشطة االقتصادية غري الرسمية إىل أنشطة اقتصادية رسمية 	
زيادة االستثامر املحيل واألجنبي 	
زيادة حجم التحويالت 	
زيادة التحويالت النقدية الحكومية لألرس الفقرية 	
زيادة تدفق املساعدات الخارجية 	

متكني املرأة

زيادة مشاركة املرأة يف العمل 	
زيادة التنوع بني الرجال والنساء يف القيادة يتجىل يف زيادة مؤرش قياس متكني النوع االجتامعي 	
تحسني أجور النساء 	
زيادة وصول النساء والفتيات إىل التعليم 	

القدرات البرشية
زيادة فرص الحصول عىل املياه والنظافة الصحية 	
زيادة فرص الحصول عىل الكهرباء 	
تحسني التعليم االبتدايئ والثانوي 	

الحوكمة نوعية 
الحكومة 	 تعزيز فعالية 
تقليل مخاطر النزاع 	
زيادة استثامرات القطاع الخاص يف البنية التحتية 	
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االقتصادية  التنمية  تحقيق  إىل  السعي  ينبغي  ذلك،  ومع 
بعناية واستدامة. ويف كل األحوال ينبغي أال يكون النمو قصري 
األجل هو الهدف، وال ينبغي أن يكون الهدف من السياسات 
الرامية هو القضاء عىل االقتصاد غري الرسمي، ألن ذلك ميكن 
العاّمل غري  آثار ضارة عىل  له  يكون  وأن  االبتكار  يعوق  أن 

النظاميني )ويليامز، 2015م(.

زيادة  خالل  من  النمو  االقتصادية  التنمية  سيناريو  يعزز 
االستثامرات ويدفع نحو إضفاء الطابع الرسمي عىل العاملة 
بغية تحسني اإلنتاجية. ومن خالل القيام بذلك، سيبلغ متوسط 
منو الناتج املحيل اإلجاميل 6.5 باملائة سنوياً حتى عام 2030م. 
وبحلول ذلك الوقت، سيبلغ إجاميل املكاسب الرتاكمية للناتج 
املحيل اإلجاميل مقارنة بسيناريوهات التعايف املجزأ 22.1 مليار 

دوالر أمرييك.

من خالل مزيج من النمو والتدابري التي من شأنها أن تنمي 
املوارد الحكومية ودخل األرسة، ينتج عن هذا السيناريو أكرب 
نسبة من الحد من الفقر مقارنة بكافة سيناريوهات التعايف 
انتشال 7 باملائة إضافية  الفردية. وبحلول عام 2030م، سيتم 
من السكان )2.6 مليون شخص( من براثن الفقر املدقع أعىل 
من سيناريو التعايف املجزأ. وعالوة عىل ذلك، ومع زيادة تدفق 
سيؤدي   ، واألرسة  الحكومة  االقتصاد،  مستوى  عىل  األموال 
املؤرشات،  إىل تحسن يف جميع  االقتصادية  التنمية  سيناريو 

مبا يف ذلك سوء التغذية، الصحة والتعليم.

 إال أن هذه املكاسب ليست كافية لدفع اليمن بشكل كبري 
إىل االقرتاب من مسار الالنزاع تدريجياً عىل املدى الطويل دون 
تنفيذ برامج هادفة للتغلب عىل التحديات يف تلك املجاالت.

متكني املرأة

إن عدم املساواة بني الرجال والنساء يف اليمن من أسوأ املعدالت 
املساواة  األخرية يف مؤرش عدم  املرتبة  يحتل  فاليمن  عاملياً، 
مهامً يف عملية  تلعب دوراً  املرأة  أن  إال  والنساء.  الرجال  بني 
التعايف من النزاع وهناك أدلة تشري إىل أن زيادة إدماج املرأة 
يف االقتصاد واملجتمع املدين يؤدي إىل تحسينات عىل مستوى 
مشاركة  ومع  2012م(.  وآخرون،  )جستينو  واملجتمع  األرسة 
نسوية بنسبة 6 باملائة فقط من إجاميل القوى العاملة، فإن 
يسفر  قد  واملجتمع  االقتصاد  املرأة يف  نسبة مشاركة  زيادة 

عنها تحقيق مكاسب اقتصادية كبرية.

الرجال  بني  املساواة  أوجه عدم  املرأة  متكني  يعالج سيناريو 
والنساء ليس فقط من خالل زيادة معدالت األجور واملشاركة 
يف العمل، ولكن أيضاً من خالل معالجة التفاوتات يف الصحة 
والتعليم. وبحلول عام 2050م، سيتجاوز تأثري هذا السيناريو 
تأثري سيناريو التنمية االقتصادية فيام يتعلق بنصيب الفرد 
من الناتج املحيل اإلجاميل، مام يوضح أهمية وقوة اتباع نهج 

يراعي منظور النوع اإلجتامعي إزاء التعايف.

يظهر هذا السيناريو مكاسب كبرية يف الناتج املحيل اإلجاميل 
أعىل من سيناريو التعايف املجزأ، وذلك يُعزى بشكل كبري إىل 
دخول املزيد من النساء إىل سوق العمل، حيث بلغ مجموع 

بليون دوالر أمرييك بحلول عام   12.5 الرتاكمي  الناتج املحيل 
2050م. حيث  عام  بحلول  أمرييك  بليون دوالر  2030م و270 
يقلل من معدالت تزايد أعداد املواليد، مام يؤدي إىل خفض 
2029م. كام  عام  بحلول  النصف  إىل  األمهات  وفيات  معدل 
انخفاض  السكاين إىل  النمو  النمو االقتصادي وتباطؤ  سيؤدي 
عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع مبقدار 2.3 مليون 
عام  بحلول  مليون شخص  و4.3  2030م  عام  بحلول  شخص 
سيتم  والفتيات،  النساء  تعليم  تعزيز  خالل  ومن  2050م. 
االقرتاب من ردم الفجوة بني الرجال والنساء يف قطاع تعليم 

الكبار بحلول عام 2050م.

القدرات البرشية

حتى قبل اندالع النزاع، كان مؤرش التنمية البرشية لليمن من 
أفريقيا،  املعدالت يف منطقة الرشق األوسط وشامل  أدىن  بني 
لدى  والدخل  التعليم  الصحة،  مستويات  أن  يعني  وذلك 
إىل  السكان  باملائة من   40 أكرث من  يفتقر  متدنية.  السكان 
 10 يحصل حتى  ال  بينام  املحسنة  الصحي  الرصف  خدمات 
باملائة منهم عىل املياه املأمونة، مام يسهم يف معدل وفيات 
الرضع البالغ 40 لكل 1,000 مولود حي، وكذلك يف معدل سوء 
اليمني  الشخص  باملائة. ال يحصل   40 البالغ  األطفال  تغذية 
البالغ يف املتوسط إال عىل 4.4 سنة من التعليم، ففي حني كان 
إجاميل االلتحاق باملدارس االبتدائية شامالً تقريباً، كان إجاميل 

االلتحاق بالتعليم الثانوي أقل من 50 باملائة.

لقد أرض النزاع بالبنية التحتية القامئة للصحة، املياه والرصف 
الصحي، كام عطل التعليم، مام أدى إىل عكس مسار التقدم 
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الذي تحقق بشق األنفس عىل مدى عقود. وليك يتمكن اليمن 
من إحراز تقدم نحو التغيري يف مرحلة التعايف بعد انتهاء النزاع، 
ينبغي عىل اليمن أن يتجاوز نطاق إعادة بناء البنية التحتية 

القامئة وأن يبني مؤسسات مستدامة وقوية.

 إن سيناريو القدرات البرشية يعالج العقبات الرئيسية التي 
يتضمن  وتعليمهم. حيث  السكان  تعزيز صحة  تحول دون 
السيناريو ترسيع عملية إعادة اإلعامر وتوسيع قدرة السكان 
عىل الوصول إىل املياه والرصف الصحي من أجل صحة األطفال 

والنهوض بالتعليم عىل جميع املستويات.

بيد أن االستثامر يف رأس املال البرشي يستغرق وقتاً؛ حيث أنه 
وخالل السنوات الخمس األوىل من التعايف، سيكون لسيناريو 
كافة  الرضع عرب  وفيات  بسيط عىل  تأثري  البرشية  القدرات 
سيناريوهات التعايف الفردية التي تم مناقشتها يف هذا القسم. 
الرصف  املياه،  الحصول عىل خدمات  زخم  زيادة  مع  ولكن 
السيناريو  هذا  فإن   ،)WASH( الصحية  والنظافة  الصحي 
سيلحق بالركب و سيتجاوز السيناريوهات األخرى يف تحسني 

وفيات الرضع بحلول عام 2035م.

مع تقدم األطفال يف النظام التعليمي وصوالً إىل انخراطهم يف 
التأثري  التعليم يف  العمل، ستبدأ االستثامرات يف مجال  سوق 
عىل قطاعات التنمية األخرى. لكن هذا يستغرق وقتاً أيضاً. إن 
سيناريو القدرات البرشية يشجع االلتحاق مبختلف مستويات 
التعليم والتخرج منها؛ ومن ثم، فإن متوسط البالغني )15 سنة 
فأكرث( سيحصلون عىل خمس سنوات من التعليم بحلول عام 

2030م – أي بزيادة تقارب نصف عام أكرث مام كان متوقعاً يف 
سيناريو التعايف املجزأ.

يف  املتوقع  املستوى  التعليم  سيتجاوز  2039م،  عام  بحلول 
الرجال والنساء ستظل  الفجوة بني  الالنزاع؛ بيد أن  سيناريو 
قامئة، حيث سيزيد متوسط سنوات التعليم لدى الرجال مبقدار 
1.6 عام بحلول عام 2030م ومبقدار 0.8 عام بحلول عام 2050م.

الحوكمة نوعية 

النزاع وذلك  التعايف ملا بعد  لفرتة  أساسياً  تُعد الحوكمة أمراً 
الحفاظ  الخدمات وكذلك يف  تقديم  تلعبها يف  الذي  للدور 
عىل السالم ومنع االنزالق مرة أخرى يف أتون النزاع. ومن أجل 
تحقيق تعاٍف ناجح، ينبغي ان تشمل نوعية الحوكمة عنارص 
املؤسسية،  والقدرات  الجودة  الفساد، تحسني  الحد من  مثل 

الحوكمة. وتحسني فعالية 

فعالية  لتحسني  تدخالت  الحوكمة  نوعية  يتضمن سيناريو 
النزاع(،  تكرار  )القضاء عىل خطر  األمن  وتعزيز  الحوكمة، 
والربامج الحكومية التي تحفز الرشاكات بني القطاعني العام 
التحتية. وبسبب  البنية  والخاص – وخاصة يف مجال تطوير 
 ،)IFs( الدويل النموذجية يف منوذج تقييم املستقبل  الروابط 

فإن هذا السيناريو يحد أيضاً من الفساد.

بحلول عام 2030م، سيؤدي سيناريو نوعية الحوكمة إىل تراكم 
إضايف قدره 9.8 مليار دوالر أمرييك من الناتج املحيل اإلجاميل 
بنسبة  2050م( وزيادة  عام  بحلول  أمرييك  مليار دوالر   230(
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مقارنة  اإلجاميل  املحيل  الناتج  الفرد من  باملائة يف نصيب   6
بسيناريوهات التعايف املجزأ )15 باملائة بحلول عام 2050م(. 
يقرب  مبا  الحكومية  اإليرادات  2030م، ستزداد  عام  وبحلول 
نصف مليار دوالر أمرييك. كام أن الحكومة سيكون لديها 6.9 
مليار دوالر أمرييك من العائدات اإلضافية لالستثامر بحلول 

عام 2050م.

األهم من  آثار عديدة. ولكن  له  الحوكمة وحده  إن تحسني 
األداء يف جميع  إىل تحسني  تؤدي  الفّعالة  الحوكمة  أن  ذلك 
السيناريوهات األخرى، األمر الذي يوفر للحكومة املزيد من 
يعود عىل  البرشية، مام  التنمية  لتحسني  لتكريسها  املوارد 

الحكومة بالفائدة من خالل تحسني كفاءتها.

الخالصة

إيجايب  أثر  التدخل  لكل سيناريو من سيناريوهات  سيكون 
يف التصدي لتحديات التنمية والتعايف املحددة يف اليمن من 
خالل نُهج تعاٍف مختلفة. ويوضح الجدول 5 يف القسم التايل 
نتائج هذه التدخالت عىل العديد من مؤرشات املخرجات، مبا 

يف ذلك نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل.

املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  إىل خفض  النزاع  أدى  لقد 
اإلجاميل يف اليمن بأكرث من 40 باملائة عن مستواه قبل النزاع. 
الضغوط  وتخفيف  االقتصادي  النمو  تعزيز  خالل  فمن 
املرأة  متكني  نفسه، سيؤدي سيناريو  الوقت  الدميوغرافية يف 
املحيل  الناتج  الفرد من  إىل تحقيق أعىل مكاسب يف نصيب 
املرأة  ترتبط مشاركة  ما  وغالباً  2050م.  عام  بحلول  اإلجاميل 
اقتصادياً يف مرحلة التعايف بعد انتهاء النزاع بتحسني رفاهية 
2012م( ومن خالل هذا  واملجتمع )جستينو وآخرون،  األرسة 
السيناريو، ميكننا القول بأن متكني املرأة ميكن أن يطلق العنان 

إلحراز تقدم نحو التغري يف البالد.

تؤدي سيناريوهات التدخل األخرى إىل منو نصيب الفرد من 
الناتج املحيل اإلجاميل أكرث من التعايف املجزأ. ويعود سيناريو 
تدفق  زيادة  خالل  من  فورية  بفوائد  االقتصادية  التنمية 
املوارد املالية إىل الفئات السكانية الفقرية والضعيفة، وكذلك 
يفعل سيناريو نوعية الحوكمة، الذي يركز عىل مدى نوعية 
بني مشاريع  والجمع  السياسات  تحقيق حلول  الحوكمة يف 
أن سيناريو  اليمن. كام  لالستثامر يف  والخاص  العام  القطاع 
املحيل  الناتج  الفرد من  نصيب  يرفع  الزراعية  االستثامرات 
اإلجاميل خالل سنوات ما بعد النزاع مبارشة مع تلبية الحاجة 
املاسة. ومن ناحية أخرى، ينطوي سيناريو القدرات البرشية 
عىل استثامرات طويلة األجل يف مجايّل الصحة والتعليم تؤدي 
إىل تحقيق مكاسب يف نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 

بحلول عام 2050م.

قمنا يف جميع تقاريرنا عن تأثري الحرب والنزاع بتقييم حجم 
أولئك  فإىل جانب  النزاع؛  الناجمة عن  املبارشة  الوفيات غري 
الذين ميوتون نتيجة النزاع والعنف بشكل مبارش، فإن معظم 
الوفيات الناجمة عن النزاع يف اليمن هي نتيجة تدهور ظروف 
الوصول إىل املوارد. وعىل نحو ما أسلفنا يف  التنمية وضعف 
القسم السابق، ميكن أن يخلف النزاع أرضاراً تدوم لعقود بعد 

انتهائه عىل أرض الواقع.

عدد  يصل  أن  املتوقع  من  املجزأ،  التعايف  سيناريوهات  يف 
بحلول   503,000 إىل  التعايف  مرحلة  يف  املبارشة  غري  الوفيات 
عام 2030م. أما سيناريوهات التدخل، فمن خالل تصدي كل 
سيناريو منها للتحديات الرئيسية يف مسار التنمية، ستساعد 

عىل الحد من آثار النزاع وإنقاذ املزيد من األرواح.

كام أن هذه السيناريوهات تقلل من التعقيدات التي يلقيها 
النزاع عىل معدل الوفيات – أي أولئك الذين ميوتون بشكل غري 
مبارش بسبب العواقب التنموية الوخيمة الناجمة عن النزاع، 
حتى بعد انتهائه. فبحلول عام 2030م، ستأيت أكرب النتائج من 

 الشكل رقم 6 | األرواح التي تم إنقاذها يف كل سيناريو للتعايف باإلضافة إىل تلك التي تم إنقاذها من خالل “التعايف 
)IFs 7.67( م. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل	0	م و0	0	املجزأ”، يف 0

٠١٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠

التعا ا�تكامل

القدرات الب�ية

نوعية الحوكمة

�ك� ا�رأة

التنمية ا�قتصادية

ا�ستث�رات الزراعية

إج�� الوفيات  اليمن  مختلف السيناريوهات

٢٠٥٠م

٢٠٣٠م
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سيناريوهات متكني املرأة واالستثامرات الزراعية. أما سيناريو 
القدرات البرشية فسيكون له تأثري بسيط بحلول عام 2030م، 
ثاين سيناريو من  أفضل  2050م، سيصبح  عام  ولكن وبحلول 
حيث التقليل يف معدل الوفيات، وذلك بسبب أن استثامراته 
والتعليم  الصحية  والنظافة  الصحي  الرصف  املياه،  يف مجال 

تستغرق وقتاً أطول لتؤيت مثارها. كام أن سيناريوهات نوعية 
الحوكمة والتنمية االقتصادية تنقذ األرواح، ولكن نظراً ألنها 
الرئييس  والتغذوي  الصحي  العجز  مبارش  بشكل  تعالج  ال 
املسؤول عن العديد من الوفيات، لذلك فإن آثارها متوسطة 

عند النظر إليها منفردة.

املتكامل التعايف 

انتهاء  بعد  اليمن  يف  التنمية  لتحسني  واحد  حل  يوجد  ال 
للتعايف  األساسية  اللبنات  بني  الجمع  تأثري  ولتقييم  النزاع. 
التعايف املتكامل الذي يجمع  يف وقت واحد، أنشأنا سيناريو 
كل التدخالت يف سيناريو واحد. كام أن هذا السيناريو ميثل 
املكونة  الخمس  اللبنات  متكاملة عرب  تنموية  دفعة  كذلك 

إلطار أهداف التنمية املستدامة.

معدل  متوسط  فإن  2021م،  عام  نهاية  يف  النزاع  انتهى  إذا 
األوىل  السنوات   8 الـ  السنوي يف  اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو 
)2022م-2030م( سيبلغ 8.3 باملائة، مام سيؤدي إىل منو تراكمي 
يف الناتج املحيل اإلجاميل قدره 85 بليون دوالر أمرييك، وهو 
املجزأ  التعايف  وأكرث من سيناريو  النزاع،  أعىل من سيناريو 
مبقدار 51 بليون دوالر أمرييك. وبحلول عام 2050م، سيتمكن 
سيناريو التعايف املتكامل من اللحاق بسيناريوهات الالنزاع 
أكرث من  أمرييك  تريليون دوالر   1.2 قدرها  تراكمية  بزيادة 
سيناريو التعايف املجزأ. يوضح الجدول 4 متوسط معدالت منو 

الناتج املحيل اإلجاميل عرب السيناريوهات الرئيسية.

وفيام يتعلق بنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل، يصل 
اليمن بحلول  النزاع يف  املتكامل إىل مستوى ما قبل  التعايف 
عام 2033م، أي قبل 9 سنوات من التعايف املجزأ. وبحلول عام 
اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  الفرد من  نصيب  2050م، سيكون 
اليمن يف سيناريو التعايف املتكامل )8,900 دوالر أمرييك( وهو 
أعىل قليال من سيناريو الالنزاع، وسيصنف البالد عىل أنها ذات 

اقتصاد مبستوى متوسط عايل للدخل اليومي.

إىل  املتكامل  التعايف  سيناريو  سيؤدي  2030م،  عام  بحلول 
انخفاض عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع مبقدار 
15.7 مليون شخص عاّم كان عليه الحال يف سيناريو النزاع، ومبا 
يزيد مبقدار 5.8 مليون شخص عام هو متوقع يف حالة التعايف 
الالنزاع  املدقع مبسار سيناريو  الفقر  ويلحق معدل  املجزأ. 

بحلول أواخر األربعينات من القرن الحادي والعرشين، ويؤدي 
إىل تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية املستدامة واملتمثل 
يف خفض الفقر املدقع إىل أقل من 3 باملائة بحلول عام 2047م.

يزيد نصيب الفرد من السعرات الحرارية عن مستواه املنخفض 
بشكل مأساوي والبالغ 1,700 سعر حراري للفرد يف عام 2021م 
أن  2038م. كام  عام  بحلول  الحايل  العاملي  املتوسط  ليتجاوز 
قيمة مؤرش التنمية البرشية تأخذ يف النمو، وستعود إىل خط 
ما  2031م، ورسعان  عام  بحلول  الالنزاع  األساس يف سيناريو 
بنغالديش وغانا.  بلدان مثل  الحالية يف  املستويات  إىل  تصل 
وبحلول عام 2025م، سينخفض معدل سوء التغذية بأكرث من 
النصف مقارنة مبستواه يف عام 2021م. وسيستمر يف االنخفاض 
بشكل مطرد حتى عام 2050م، مام سيؤدي إىل انخفاض عدد 
األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية مبقدار يزيد عن 5 

ماليني شخص مقارنة بسيناريو الالنزاع.

االقتصادي  النمو  سيناريوهات  تُعد  التعايف،  مرحلة  خالل 
الدخل، سيكون  لألرواح. فمع منو  منقذة  البرشية  والتنمية 
العامة  الخدمات  واستعادة  الطعام  رشاء  األرس  باستطاعة 
والتخلص  النزاع  بسبب  املبارشة  غري  الوفيات  عدد  وتقليل 
إال أن هذا  املطاف.  نهاية  نهائياً يف  املبارشة  الوفيات غري  من 

التعايف ال يحدث بشكل فوري.

يف السنة األوىل للتعايف، يظل عدد الوفيات أكرث  مبقدار 53,000 
حالة وفاة عن التوقعات يف سيناريو الالنزاع. بيد أن التحسن 
يستمر؛ بحلول عام 2030م، يبلغ إجاميل الوفيات غري املبارشة يف 
سيناريو التعايف الشامل 236,000 شخص – أي أقل من نصف 
بحلول  املجزأ.  التعايف  املبارشة يف سيناريو  الوفيات غري  عدد 
عام 2035م، يصبح منط الوفيات يف سيناريو التعايف املتكامل 

يشبه نظريه يف سيناريو الالنزاع.

)IFs 7.67( | متوسط معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل حسب السيناريو. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل 	الجدول 

النمو املتكاملالتعايف املجزأالنزاعالالنزاعمعدل  التعايف 

20225.71.34.88.3م – 2030م

6.79.6-20316.7م – 2040م

6.58.5-20416.1م – 2050م
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لكافة  النتائج  ملخص  عىل  للحصول   5 الجدول  راجع 
للحصول   2 امللحق  راجع  واملؤرشات.  الوقت  السيناريوهات، 

عىل ملخص لجميع النتائج.

فيام يتعلق بجميع املؤرشات التي تم طرحها يف هذا التقرير، 
سيناريو  من  أفضل  سيكون  املتكامل  التعايف  سيناريو  فإن 
الالنزاع بحلول عام 2050م، ويف بعض الحاالت، سيكون سيناريو 

)IFs 7.67( | أهم مؤرشات املخرجات املختارة حسب السيناريو. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل 	الجدول 

2050م2030م2021م2014مالسيناريو

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل عىل أساس تعادل القوة الرشائية، ألف دوالر أمرييك

3.83.74.58.3الالنزاع

-3.82.12.0النزاع

3.82.12.74.8التعايف املجزأ

الزراعية 3.82.12.85.2االستثامرات 

االقتصادية 3.82.13.05.9التنمية 

3.82.13.06.2متكني املرأة

الحوكمة 3.82.12.85.6نوعية 

3.82.12.75.6القدرات البرشية

املتكامل 3.82.13.48.9التعايف 

السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع، مليون

4.74.42.61.1 الالنزاع

-4.720.024.8النزاع

4.720.014.98.6التعايف املجزأ

الزراعية 4.720.013.87.1االستثامرات 

االقتصادية 4.720.012.43.4التنمية 

4.720.012.74.6متكني املرأة

الحوكمة 4.720.013.96.8نوعية 

4.720.014.65.9القدرات البرشية

املتكامل 4.720.09.10.9التعايف 

عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية، مليون

8.18.89.28.7الالنزاع

-8.117.418.4النزاع

8.117.416.613.9التعايف املجزأ

الزراعية 8.117.47.74.7االستثامرات 

االقتصادية 8.117.415.012.0التنمية 

8.117.416.012.0متكني املرأة

الحوكمة 8.117.416.313.0نوعية 

8.117.416.512.9القدرات البرشية

املتكامل 8.117.46.53.2التعايف 

يتبع
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2050م2030م2021م2014مالسيناريو

مؤرش التنمية البرشية

0.540.570.600.68الالنزاع

-0.540.470.48النزاع

0.540.470.540.65التعايف املجزأ

الزراعية 0.540.470.540.65االستثامرات 

االقتصادية 0.540.470.560.67التنمية 

0.540.470.570.71متكني املرأة

الحوكمة 0.540.470.550.66نوعية 

0.540.470.580.70القدرات البرشية

املتكامل 0.540.470.600.74التعايف 

معدل وفيات الرّضع، الوفيات لكل 1,000 مولود

39.431.523.812.2الالنزاع

-39.476.686.5النزاع

39.476.651.920.5التعايف املجزأ

الزراعية 39.476.641.917.3االستثامرات 

االقتصادية 39.476.642.616.9التنمية 

39.476.648.914.8متكني املرأة

الحوكمة 39.476.644.417.8نوعية 

39.476.646.414.6القدرات البرشية

املتكامل 39.476.631.19.8التعايف 

سنوات التعليم، متوسط السكان البالغني 15+

4.24.95.67.1الالنزاع

-4.24.34.2النزاع

4.24.34.66.4التعايف املجزأ

الزراعية 4.24.34.66.4االستثامرات 

االقتصادية 4.24.34.76.7التنمية 

4.24.35.07.8متكني املرأة

الحوكمة 4.24.34.76.6نوعية 

4.24.35.08.0القدرات البرشية

املتكامل 4.24.35.08.3التعايف 

التعايف املتكامل أفضل من سيناريو الالنزاع بحلول عام 2030م، 
وهذا يدل عىل أن التنمية يف اليمن من خالل تدخالت قامئة 
أن  كان ميكن  ما  تتفوق عىل  أن  عىل سياسات هادفة ميكن 
ما  واستمر مسار  نزاع  يكن هناك  مل  إذا  الحال  عليه  يكون 
للغاية  مهم  االكتشاف  عليه. وهذا  كان  ما  النزاع عىل  قبل 

ألنه يربز أن الجهود املتضافرة، عىل الرغم من كل التحديات 
الهيكلية يف مجال التنمية يف اليمن، ميكن أن تؤدي إىل نتيجة 
يتمتع فيها الجيل القادم من اليمنيني بظروف تتسم مبستوى 
معييش أفضل، مجتمع أكرث شموالً، وحوكمة أفضل من تلك 

التي حصل عليها آباؤهم وأجدادهم.



الخالصة
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لقد أودى النزاع الدائر يف اليمن بحياة مئات اآلالف من البرش وتسبب يف معاناة ال توصف من خالل ترشيد املاليني، 
مجاعة جامعية. والتسبب يف  العيش  القضاء عىل سبل  الحيوية،  التحتية  البينة  تدمري 

تسبب  قد  النزاع  يكون  أن  نتوقع  2021م،  عام  نهاية  بحلول 
ييل: فيام 

دون  	 األطفال  من  منها  باملائة   70 وفاة،  حالة   377,0000
الخامسة. سن 

الفقر املدقع. 	 15.6 مليون شخص نحو دائرة  دفع 

إىل  	 التغذية  سوء  من  يعانون  الذين  السكان  عدد  زيادة 
الضعف. أكرث من 

الناتج املحيل اإلجاميل مبقدار 126 مليار دوالر  	 خسائر يف 
أمرييك.

النزاع، فمن املرجح أن يتدهور الوضع أكرث. ومن  طاملا استمر 
املهم أن يستمر العمل اإلنساين يف التخفيف من األرضار الناجمة 
كبري  تقدم  تحقيق  ميكن  ال  أنه  إال  املستطاع،  قدر  النزاع  عن 

النزاع. دون إنهاء 

ومع  اليمن ضعيفة.  يف  السالم  آفاق  تزال  ال  الحايل،  الوقت  يف 
ذلك، من املهم التخطيط اآلن إلعادة األعامر والتعايف بعد انتهاء 
النزاع، ألن الوقت غالباً ما يضيع يف عمليات التخطيط والتنسيق 
املعقدة بعد انتهاء النزاع مام يؤدي إىل تأخري تحسن األوضاع. 
وعالوة عىل ذلك، من املهم إظهار رؤية واقعية لتعاٍف ناجح.

الذين  من  للعديد  الفوري  التعايف  سيجلب  النزاع  انتهاء  إن 
أهم  يظل  املستدام  السالم  لكن  والجوع.  الفقر  من  يعانون 
وأن  النزاع. خاصة  انتهاء  بعد  التعايف  عملية  عنارص  من  عنرص 
البلدان الخارجة من النزاع معرضة بشكل خاص لخطر العودة 
حلقة  ويف  النزاع  الوقوع يف رشك  إىل  يؤدي  مام  االقتتال،  إىل 
اليمن  التعايف املجزأ، ال يزال  مفرغة من الدمار واملعاناة. ومع 

النزاع. تجدد  لخطر  معرضاً 

يف  تحويلية  بتغيريات  القيام  يتطلب  املستدام  السالم  فتحقيق 
يف  كبرياً  تحسيناً  يتطلب  كذلك  وهو  والحوكمة.  التنمية  أنظمة 
العقد  استعادة   - املواطنني  حياة  ومستقبل  املعيشية  الظروف 

االجتامعي. والصمود  التامسك  وتعزيز  وتعزيزه،  االجتامعي 

من خالل الجمع بني سيناريوهات مسار التعايف الفردي، يعالج 
يستثمر  بينام  امللحة  االحتياجات  املتكامل  التعايف  سيناريو 
األجل.  مستدام طويل  لتعاٍف  األسس  إلرساء  نفسه  الوقت  يف 
حياة  املتكامل  التعايف  سيناريو  ينقذ  2030م،  عام  وبحلول 
حياة  أو  املجزأ،  التعايف  سيناريو  من  أكرث  شخص   267,000

710,000 شخص يف ظل استمرار النزاع.

توفر بيئة ما بعد النزاع فرصة ليس إلعادة بناء الُنظم فحسب، 
خلفه  مام  التعايف  طريق  عىل  اليمن  يضع  مام  إلصالحها؛  بل 

النزاع وتجاوز مسار التنمية الذي قد كان وصل إليه قبل النزاع، 
عام  بحلول  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق بعض  بل وحتى 

2050م.

من خالل دراسة سيناريوهات التعايف، متكّنا من تزويد مامريس 
الحلول  ببعض  سواء  حد  واملانحني عىل  القرار  صناع  التنمية، 
قصرية، متوسطة وطويلة األجل التي من املرجح أن تساعد اليمن 
فعىل  أفضل.  بشكل  البناء  عىل  بل  فحسب،  التعايف  عىل  ليس 
سبيل املثال، أهمية معالجة القيود املفروضة عىل الحصول عىل 
نفسه،  الوقت  ويف  الجوع.  من  الفورية  اإلغاثة  لتوفري  الغذاء 
البنية  وتحسني  البرشية  التنمية  مجال  يف  االستثامر  أهمية 
لكنه  القصري،  املدى  نتائج فورية عىل  التحتية قد ال يسفر عن 
الصحية  النتائج  التغذية وتحسني  الحد من سوء  سعيزز عملية 

الطويل. املدى  عىل 

باإلضافة إىل أن الرتكيز عىل تحسني اإلنتاجية وتقديم دعم لدخل 
الفئات األكرث ضعفاً أمر بالغ األهمية لتخفيف حدة الفقر، ولكن 
ذلك وحده لن يغري التنمية البرشية إذا مل يصاحبه تعزيز للنظم 
والشفافة  الفّعالة  الحوكمة  فإن  وباملثل،  والتعليمية.  الصحية 
مهمة لبناء الثقة وتأيت آثارها جلية يف كل الجوانب، لكنها تكون 

إمنائية هادفة. وبرامج  باستثامرات  تكون مقرتنة  عندما  أقوى 

العنان  يطلق  أن  ميكن  املرأة  متكني  عىل  الرتكيز  أن  نجد  كام 
يف  والبرشية  االقتصادية  التنمية  مجاالت  يف  كبرية  إلمكانات 
بني  املساواة  معدالت  كانت  النزاع،  اندالع  قبل  حتى  اليمن. 
العامل.  مستوى  األسوأ عىل  بني  من  اليمن  يف  والنساء  الرجال 
التعليمية،  املرأة، زيادة حظها من املخرجات  إن تحسني صحة 

للنمو. آفاقا جديدة  سيفتح  االقتصادي  وتحسني وضعها 

لضامن  ومنصفة  شاملة  التعايف  اسرتاتيجيات  تكون  أن  ينبغي 
السالم املستدام والحفاظ عىل مبدأ إرشاك الجميع دون استثناء. 
من  مختلفة  جوانب  تعالج  األساسية  التعايف  لبنات  جميع  إن 

مبارش. بشكل  اإلنصاف 

سيناريو االستثامرات الزراعية: يخفف من حدة مشكالت  	
الفقراء  بشدة  بها  يشعر  والتي  الغذاء،  عىل  الحصول 
والفئات الضعيفة يف اليمن. ويزيد اإلنتاج يف قطاع الزراعة، 

مام يوفر فرص عمل لكثري من الفقراء يف البالد. 

تتعلق  	 تدابري  يتضمن  االقتصادية:  التنمية  سيناريو 
الفقرية  لألرس  إضافياً  دخالً  يوفر  مام  النقدية  بالتحويالت 

للحد من عدم املساواة يف الدخل.

سيناريو متكني املرأة: يحسن املساواة بني الرجال والنساء  	
ومشاركة  الفتيات  تعليم  زيادة  خالل  من  مبارش  بشكل 

االقتصاد واملجتمع. املرأة يف 
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إىل  	 الوصول  جعل  يحاول  البرشية:  القدرات  سيناريو 
أكرث  والتعليم  الصحي  الرصف  للمياه،  األساسية  الهياكل 

إنصافاً.

التعايف  	 عجلة  دفع  عىل  القدرة  لديه  الحوكمة:  نوعية 
الخدمات  توفري  وفعالية  كفاءة  الشامل من خالل تحسني 

اإليرادات. وزيادة  الحكومية 

لبنة،  من كل  اإلنصاف تشكل جزءاً  أن بعض جوانب  ويف حني 
تتكامل  عندما  إال  تحقيقه  ميكن  ال  حقاً  الشامل  التعايف  فإن 
التأكد يف جميع  املهم  من  سيكون  ذلك،  ومع  السيناريوهات. 
بالتعايف  يتعلق  فيام  انتهاجها  يتم  التي  السياسات  أن  املراحل 
شاملة ومنصفة. ومن شأن تعزيز االستثامر وتشجيعه أن يشكل 
دفعة لالقتصاد وأن يفتح العديد من اإلمكانيات، ولكنه ال يؤدي 
توجيه  يجب  بذلك،  وللقيام  للجميع.  شامل  منو  إىل  بالرضورة 
والشباب  للنساء   – الفرص  وتوفر   – تفيد  بطريقة  االستثامر 
تعزيز  يقرتن  أن  يجب  كام  السكان.  من  املهمشة  والفئات 
الفئات  متتع جميع  تكفل  بسياسات حذرة  والفعالية  الشفافية 
بفوائد هذه السياسات، يف حني أن التحسينات يف مجاالت الصحة 

السكان. منها جميع  يستفيد  أن  يجب  والتعليم 

إن نتائج هذا التحليل تسلط الضوء عىل أهمية اللبنات الخمس؛ 

بينها،  وفيام  النظم  داخل  تحدث  املستدامة  البرشية  فالتنمية 

قضايا  مع  التنمية  عمل  كيفية  نفهم  أن  مبكان  الرضورة  ومن 

مثل الصحة، التعليم، البيئة والحوكمة، فضالً عن كيفية تفاعلها 

البعض. بعضها  مع 

يسلط كل عنرص تم تحديده من عنارص اللبنات الخمس الضوء 

إىل  التحليل  هذا  ويشري  التنمية،  جوانب  من  هام  جانب  عىل 

قادرة  النزاع  بعد  ما  بيئة  خلق  للرشاكات يف  الخاصة  األهمية 

عىل إطالق إمكانات التنمية اليمنية للجيل القادم ودعم حياة 

للجميع. كرمية 

وكام يؤثر النزاع عىل التنمية بطريقة متكاملة؛ ينبغي أن يتخذ 

الذي  التعايف  إطار  إن  متكامالً.  نهجاً  النزاع  انتهاء  بعد  التعايف 

القدرات،  بناء  عىل  ويشدد  والشباب  املرأة  متكني  يستهدف 

التطلع  يعيد  أن  ميكن  االقتصادي  والتوسع  العيش  سبل  خلق 

ملستقبل مرشق ويساعد عىل متهيد الطريق للمصالحة والسالم 

اليمن. يف  املستدامني 
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انتهاء  بعد  للتعايف  الرئيسية  التوصيات 
اليمن النزاع يف 

محدد . 	 أهم  إن  ودائم.  مستدام  لسالم  األولوية  إعطاء 
يتعلق برشوط  وذلك  املستدام.  السالم  التعايف هو  لنجاح 
التفاوض، وكذلك  التوصل إليها عن طريق  أي تسوية يتم 
النزاع. ومن أجل إرساء األسس لسالم  انتهاء  بالتعايف بعد 
يف  شامالً  الجديد  السالم  اتفاق  يكون  أن  ينبغي  دائم، 
مفاوضاته ورشوطه. ومبجرد انتهاء النزاع، يجب أن تؤدي 
سياسات التعايف التي محورها اإلنسان إىل تحسن ملموس 
شأنها  النزاع من  إىل  عودة  وأي  اليمني.  الشعب  حياة  يف 
املستدامة يف  التنمية  أهداف  تحقيق  فرص  من  تقلل  أن 

املناسب. الوقت 

تنسيق جهود التعايف الدولية، الوطنية واملحلية. سيتطلب . 	
قدر  أقىص  لتحقيق  وتنسيق مدروس  موارد هائلة  التعايف 

الفعالية. من 

االستثامر يف صحة االنسان والتعليم من أجل تحقيق تنمية . 	
التنمية البرشية يف  مستدامة طويلة األجل. لقد تراجعت 
القدرات  بناء  الرتكيز عىل  لكن  الزمن.  من  عقدين  اليمن 
إىل  ويؤدي  الخسارة  يعوض هذه  أن  اآلن ميكن  البرشية 

املستقبل. يف  كبرية  تحسينات 

املأمونة  	 الرشب  مياه  الحصول عىل  فرص  وتوسيع  إصالح 
معدل  وتقليل  األطفال  صحة  لتحسني  الصحية  واملرافق 

بينهم. الوفيات 

شامل  	 شبه  بشكل  الكهرباء  عىل  الحصول  نطاق  توسيع 
تقريباً. للجميع 

بناء القدرات لدى السكان من خالل توسيع فرص الحصول  	
حتى  نوعيته  وتحسني  والثانوي  االبتدايئ  التعليم  عىل 
فرص  من  االستفادة  من  اليمن  يف  القادم  الجيل  يتمكن 

األكرب. والنمو  العمل 

يف  البرشية  التنمية  مؤرش  البرشية  القدرات  سيناريو  سيعيد 
عام  بحلول  النزاع  قبل  عليه  كان  الذي  املستوى  إىل  اليمن 
لليمنيني  التعليمي  التحصيل  متوسط  أنه سيحسن  2026م، كام 
2030م )1.6 سنة بحلول  0.4 سنة بحلول عام  البالغني مبقدار 
الحد  سيتم  األطفال،  وفيات  ومن خالل خفض  2050م(،  عام 
من وفاة 29,000 طفل دون سن الخامسة بحلول عام 2030م 

)325,000 بحلول عام 2050م(.

االستثامر يف مجال متكني املرأة من أجل إطالق امكانات . 	
كبرية من خالل التعايف الشامل. اليمن من بني أسوأ البلدان 
وقد  والنساء.  الرجال  بني  املساواة  حيث  من  العامل  يف 
فرصة  متثل  أنها  إال  النزاع  بسبب  املشكلة  تفاقمت هذه 

التعايف. يف 

ويف  	 العاملة  القوى  يف  النساء  مشاركة  ودعم  تشجيع 
املجتمع.

التعليم  	 عىل  والفتيات  النساء  حصول  فرص  تحسني 
التعليم. ومخرجات 

لألمومة  	 الصحية  الرعاية  النساء عىل  توسيع فرص حصول 
والصحة اإلنجابية وبذلك تقليل معدالت وفيات األمهات.

إن سيناريو متكني املرأة سيحسن نصيب الفرد من الناتج املحيل 
اإلجاميل بنحو 30 باملائة بحلول عام 2050م وهو أكرب تحسن من 
بني كل السيناريوهات الفردية. كام أنه يؤدي إىل انخفاض عدد 
األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع مبقدار 2.3 مليون شخص 

بحلول عام 2030م )4.3 مليون شخص بحلول عام 2050م(.

يف . 	 الزراعية  القيود  إطار  يف  الغذايئ  األمن  عىل  الرتكيز 
الجغرافية  والتحديات  السكان  عدد  تزايد  مع  اليمن. 
عىل  االعتامد  يف  اليمن  يستمر  أن  املرجح  من  العديدة، 
الواردات الغذائية. ومع ذلك، ميكن اتخاذ إجراءات ملعاجلة 
العمل  نفسه  الوقت  ويف  الحايل  الوقت  يف  الحاد  الجوع 
لدعم  واستدامة  أمناً  أكرث  زراعية  محفظة  تطوير  عىل 

املستقبل. يف  اليمن 

تخفيف الجوع عىل املدى القصري من خالل معالجة القيود  	
تحسني  من خالل  الغذاء  عىل  الحصول  دون  تحول  التي 

املحتاجة. الغذاء لألرس  وايصال  التوريد  مشاكل سالسل 

استهالكاً  	 أقل  زراعية  وتقنيات  منتجات  دعم  الرتكيز عىل 
املتوسط والطويل. املدى  للمياه وأكرث كفاءة عىل 

تطوير سلسلة التوريد لدعم املنتجات التصديرية الرئيسية،  	
يف  تساعد  أن  ميكن  والتي  والنب،  العسل  األسامك،  مثل 
الغذائية  الواردات  ومتويل  الصعبة  العملة  عىل  الحصول 

الالزمة.

عدد  انخفاض  إىل  الزراعية  االستثامرات  سيناريو  سيؤدي 
مليون   8.9 مبقدار  التغذية  سوء  من  يعانون  الذين  األشخاص 
شخص بحلول عام 2030م، ومنو الصادرات الزراعية لتعود إىل 

النزاع بحلول عام 2032م. مستوى الذروة قبل 

االستفادة من القطاع الخاص يف مجال النمو وخلق فرص . 6
قد  الحكومية،  املوارد  ملحدودية  نظراً  والتمويل.  العمل 
للتعايف  بالنسبة  خاصة  أهمية  ذا  الخاص  القطاع  يكون 

النزاع. انتهاء  بعد 

قدرات  	 سيام  وال  املحلية،  التجارية  األعامل  قدرة  دعم 
عىل  التدريب  خالل  من  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 

األجور. املالية وإعانات  املنح  املهارات، 
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ويف  	 املركزي،  البنك  فعالية  ودعم  فعال  مايل  قطاع  إنشاء 
مطرد. بشكل  التمويل  قنوات  تحسني  نفسه  الوقت 

األرس،  	 وإىل  البالد  إىل  التمويل  تدفق  لزيادة  برامج  تنفيذ 
واالستثامر  واملعونة  املالية  التحويالت  تشجيع  ذلك  مبا يف 

. املبارش  األجنبي 

تقديم الدعم االقتصادي لألرس ذات الدخل املنخفض من  	
النقدية. التحويالت  خالل 

سيؤدي سيناريو التنمية االقتصادية إىل تحقيق مكاسب تراكمية 
يف الناتج املحيل اإلجاميل قدرها 22 مليار دوالر أمرييك بحلول 
2050م،  عام  بحلول  أمرييك  دوالر  مليار  و450  2030م  عام 
املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  يف  باملائة   12 بنسبة  وزيادة 
فيه  نزاع  ال  الذي  بالسيناريو  مقارنة  2030م  عام  يف  اإلجاميل 
)23 باملائة بحلول عام 2050م( وانخفاض عدد األشخاص الذين 
عام  بحلول  نسمة  مليون   2.6 مبقدار  مدقع  فقر  يف  يعيشون 

2030م )5.5 مليون بحلول عام 2050م(.

اتباع نهج متكامل من أجل التعايف يف مرحلة ما بعد انتهاء . 	
بحاجة  فنحن  ولذا  األنظمة،  عىل  التنمية  تقوم  النزاع. 
تغيري  إحداث  أجل  من  الُنظم  نحو  موجه  نهج  اتباع  إىل 
دائم. والتعايف املتكامل يطلق العنان للتحسينات التآزرية 

املحدودة. املوارد  الناجمة عن  املقايضات  ويخفف من 

بها والتي  	 املُوىص  الُنهج  الجمع بني  املتكامل  النهج  يشمل 
آنفاً. تم طرحها 

أن يصل إىل مساره  لليمن  املتكامل، ميكن  التعايف  ويف سيناريو 
املحيل  الناتج  الفرد من  بنصيب  يتعلق  فيام  النزاع  قبل  اإلمنايئ 
اإلجاميل بحلول عام 2046م وفيام يتعلق بالناتج املحيل اإلجاميل 
بحلول عام 2050م. كام ميكن أن يحقق الهدف األول من أهداف 
بحلول  املدقع  الفقر  القضاء عىل  املتمثل يف  املستدامة  التنمية 
عام 2047م، أي بعد 3 سنوات فقط مام هو متوقع يف سيناريو 
عدم حدوث نزاع وافرتاض استمرار االتجاه اإلمنايئ يف مساره يف 

النزاع. قبل  ما  مرحلة 
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نستعرض يف األقسام التالية البيانات واالفرتاضات األساسية للسيناريوهات املستخدمة يف هذا املرشوع.

يتسم نظام منوذج املستقبل الدويل بالتعقيد الشديد ويدمج 
وحدات متعددة عرب األنظمة، إال أن القيام مبراجعة فنية متعمقة 
التقرير. ومع ذلك، ميكن  األداة يقع خارج أهداف هذا  لهذه 
العثور عىل وصف عام وشامل عن األداة يف هيوز )2019م(، كام 
أن هناك املزيد من املعلومات، مبا يف ذلك، الوثائق النموذجية، 

.www.pardee.du.edu التي ميكن الوصول إليها عرب املوقع

 يستخدم منوذج املستقبل الدويل سلسلة بيانات عالية الجودة 
من مصادر دولية قياسية عديدة، مثل مؤرشات التنمية العاملية 
للبنك الدويل، منظمة األغذية والزراعة، صندوق الطوارئ الدويل 

لألطفال )يونيسف( التابع لألمم املتحدة. ولكن جمع البيانات 
صعب بشكل خاص أثناء النزاع، والعديد من سالسل البيانات 
إما مفقودة أو ذات مراجع مشكوك فيها. وقد تم إجراء دراسة 
البيانات يف بداية املرشوع،  النطاق لجمع  استقصائية واسعة 
أو  أرقام جديدة  ويتم مراجعتها بشكل دوري للحصول عىل 
العملية  لهذه  مفصل  عرض  عىل  االطالع  وميكن  تحديثات. 
بوهل وآخرون،  )موير،  السلسلة  األول من هذه  التقرير  يف 
املعايرة وافرتاضات  التالية عملية  2019م(. سنرشح يف األقسام 

السيناريوهات املستخدمة يف هذا التقرير.

االفرتاضات يف سيناريو الالنزاع

تشغيل خاٍل من  األساس منوذج  الالنزاع هو يف  إن سيناريو 
بالتطور من عام  للنموذج  الخارجية، مام يسمح  االفرتاضات 
النزاع  الناجمة عن  العديدة  للنكسات  التعرض  2014م دون 
والتي متت محاكاتها يف السيناريوهات األخرى. التغيري الوحيد 
املحيل  الناتج  تعديالت عىل  إدخال  الالنزاع هو  سيناريو  يف 
اإلجاميل والوفيات املرتبطة بفريوس كوفيد-19، فضالً عن استبعاد 

تهديدات النزاع والوفيات الناجمة عنه.

الوفيات الناجمة عن النزاع وخطر بدء النزاع

الدويل، تتمحور عدة معايري حول  يف منوذج تقييم املستقبل 
الوفيات الناجمة عن النزاع، الشدة والحجم، االحتامالت والعنف 
املجتمعي بشكل عام. وبالنسبة لسيناريوهات الالنزاع، نقوم 
بتعديل املعايري املتعلقة بالوفيات الناجمة عن النزاع بحيث 
تكون املتغريات ذات الصلة تساوي صفراً يف جميع آفاق هذه 

الدراسة. ثم يقدر املتغري املتصل باحتامل نشوب نزاع داخيل.

 فريوس كوفيد-9	

إن توقعات معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل يف اليمن يف حال 
باستثناء  النزاع هي توقعات ذاتية إىل حد كبري،  عدم حدوث 
تأثري  ملراعاة  لعامي 2020م و2021م  أجريت  التي  التعديالت 
فريوس كوفيد-19. ولهذا التأثري، افرتضنا ببساطة تقديرات النمو 
الحالية لصندوق النقد الدويل لليمن يف السنوات املعنية. ومن 
تنتج عن  التقديرات متحفظة ألنها ال  املرجح أن تكون هذه 

الوباء فحسب، بل النزاع الدائر أيضاً. 

الدخل، من خالل فرض  التجارة مع  كام قمنا بتعديل مرونة 
تقديرات من منظمة التجارة العاملية )منظمة التجارة العاملية، 
2020م( لعامي 2020م و 2021م. كام أننا أدرجنا الزيادة يف الوفيات 
الناجمة عن كوفيد-19 يف عام 2020م. وهذه التقديرات مأخوذة 
من معهد القياسات الصحية والتقييم )معهد القياسات الصحية 

والتقييم، 2020م(؛ توقعات كوفيد-19.

معايرة سيناريو النزاع والسامح بالتعايف املجزأ

النزاع خالل عام  التعايف تعكس  نظراً ألن كافة سيناريوهات 
2021م، تم تضمني العملية املستخدمة ملعايرة سيناريو النزاع 
فيها كذلك. وهكذا، فإننا نستعرض هنا أوالً العملية التي قمنا 
بها ملعايرة السيناريو. تناقش األقسام التالية مصادر البيانات 
واالفرتاضات املستخدمة يف كل خطوة من عملية املعايرة الخاصة 
النزاع، وكذلك كيفية تعديل هذه االفرتاضات  بسيناريوهات 

لسيناريوهات التعايف املجزأ.

عملية املعايرة

بعد إجراء عملية بحث عن بيانات شاملة للمدخالت أو البيانات 
القياسية )اعتامداً عىل جولة املعايرة(، استخدمنا هذه التقديرات 
للتحديد املتغريات املختلفة داخل النموذج. وقد تم ذلك ليعكس 
التي تصف  البيانات والتقارير واالفرتاضات  أكرث دقة  بشكل 
التطورات عىل الساحة اليمنية عىل مدى الـ 7 السنوات املاضية. 

متت املعايرة عىل مراحل.
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أوالً، قمنا بوضع افرتاضات أساسية بشأن ثالث متغريات تقيس 
أكرب آثار النزاع وأكرثها ذات تأثري مبارش: الوفيات املبارشة الناجمة 
عن النزاع، حجم النزاع، ومعدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل. 
وقد قمنا بالنظر يف تأثري هذه االفرتاضات عىل مؤرشات هامة 
أخرى )مثل التعليم والفقر( وقارنا القيم الناتجة باألرقام التي 
تم تحديدها خالل مسح البيانات الذي أجريناه. وقمنا بتعديل 
مؤرشات سيناريو النزاع لتعكس البيانات كلام اقتضت الحاجة.

العملية.  املفاهيمي املستخدم يف هذه  الشكل 7 اإلطار  يبني 
الحظ أن هذا الرقم ال ميثل مجموعة شاملة من العالقات يف 
منوذج التقييم املستقبيل الدويل، بل يقصد به أن يكون دليالً 

توضيحياً لعملية املعايرة.

التالية مؤرشات ومعايري كل متغري رئييس. يف  تصف األقسام 
سيناريو النزاع. يتم االحتفاظ بها حتى عام 2030م. ويف سيناريو 
التعايف املجزأ، يتم االستغناء عن استخدام املؤرشات أو املعايري 
تدريجياً عىل مدى فرتة تصل إىل عرش سنوات، بدءاً من عام 

2022م، لتعكس تعافياً بطيئاً.

الوفيات الناجمة عن النزاع وحجم النزاع

اعتمدنا عىل ثالثة ضوابط رئيسية يف منوذج تقييم املستقبل 
الدويل ملحاكاة حجم وشدة النزاع يف اليمن. كان أولها عامل ضبط 
خارجي يتعلق بوفيات النزاع. وقد استقينا بيانات وفيات النزاع 
 .)ACLED( من قاعدة بيانات مواقع النزاع املسلح و األحداث
املرتبطة  املبارشة  الوفيات  املستحيل حساب  ألنه من  ونظراً 

الشكل رقم 	 | إطار النموذج املفاهيمي املستخدم يف هذا املرشوع ويف إطار أداة تقييم املستقبل الدويل
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 الشكل رقم 8 | افرتاضات الوفيات املبارشة الناجمة عن النزاع يف كل السيناريوهات

الشكل رقم 0	 | افرتاضات منو الناتج املحيل اإلجاميل يف كل السيناريوهات

 الشكل رقم 9 | افرتاضات احتامل فشل الدولة يف كل السيناريوهات
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بالنزاع بشكل كامل، فقد قررنا يف مسح البيانات الذي أجريناه 
 )ACLED( أن قاعدة بيانات مواقع النزاع املسلح و األحداث
كانت أفضل وأشمل متثيالً للعنف املبارش للنزاع يف اليمن )موير، 
اإلبقاء عىل  يتم  النزاع،  بوهل وآخرون، 2019م(. يف سيناريو 
الوفيات الناجمة عن النزاع عند رقم ثابت من عام 2022م حتى 
عام 2030م، بينام يتم تخفيض الوفيات الناجمة عن النزاع يف 
سيناريو التعايف املجزأ إىل ُعرش )1,10( التقديرات القامئة عىل 

النموذج.

أما الثاين فهو عامل ضبط خارجي يتعلق بحجم النزاع، والذي 
يتم قياسه وفقاً للبيانات التاريخية من قبل فريق عمل البحث 
يف انعدام االستقرار السيايس )PITF( التابع ملركز السالم املنهجي 
)CSP( حول فشل الدولة )مارشال، 2017م()6(. وقد اتخذنا هذا 
القرار من خالل مقارنة اتجاه تسارع حجم النزاع وأمناط الوفيات 
التي حدثت بعد اندالع النزاع يف اليمن بالنزاعات التاريخية 
التي تغطيها قاعدة بيانات مركز السالم املنهجي، حيث وجدنا 
اليمن، سرياليون والعراق. كام تشرتك هذه  بني  كبرياً  تشابهاً 
النزاعات باملدة والديناميكيات املامثلة يف الحجم خالل السنوات 
األوىل، وتم حرصها جميعاً يف نفس املجموعة التي ينتمي لها 
النزاع الحاصل يف اليمن، كام تم عمله يف الجدول 5 من موير 

وآخرين )2019م(.

يتعلق  أو معيار مفيد  الثالث فهو مؤرش  الضبط  أما عامل   
باحتامل حدوث النزاع لسنوات التوقع. وألغراض هذه الدراسة، 
قمنا بضبط هذا املؤرش بحيث يكون للمتغري ذو العالقة قيمة 1 
)النزاع = نعم( طوال مدة النزاع؛ أي أن النزاع حاصل. واالفرتاضات 
آفاق  ثابتة يف جميع  تظل  واحتامله  النزاع  بحجم  املتعلقة 
سيناريو النزاع، ولكن يتم االستغناء عنها تدريجياً عىل مدى 

فرتة 10 سنوات يف سيناريو التعايف املجزأ.

)GDP( الناتج املحيل اإلجاميل

يتم معايرة الناتج املحيل اإلجاميل يف النموذج عن طريق تعديل 
باستخدام سلسلة معدالت  ضابطني خارجيني يسمحان معاً 
منو للناتج املحيل اإلجاميل التي سيتم فرضها عىل النموذج. أما 
بالنسبة للسنوات التي مرت عىل النزاع )2015م – 2021م(، فإنها 
تعكس معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل من القيم املأخوذة 
النقد  الصادر عن صندوق  العاملي  االقتصاد  من تقرير آفاق 

الدويل )2021م(.

استندت التقارير السابقة إىل بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة، انظر امللحق 1، )موير، بوهل 
وآخرون، 2019م(، بيد أنه منذ ذلك الحني أصبحت التقديرات من 

املصدرين أكرث اتساقاً. كام فرضت التقارير السابقة معدالت منو 
الناتج املحيل اإلجاميل املقدرة كدالة ملعدل التغيري يف الوفيات 

املفرتضة للنزاع.

يف هذه الدراسة، فإننا نسمح بتقدير معدالت منو الناتج املحيل 
اإلجاميل داخلياً يف كل من سيناريوهات التعايف املجزأ وسيناريو 

النزاع التي تبدأ يف عام 2022م.

الفقر وعدم املساواة

يف منوذج تقييم املستقبل الدويل، يتم تقدير الفقر باستخدام 
طريقة قياسية، وذلك عرب متوسط استهالك األرسة، ومقياس عدم 
املساواة )مؤرش جيني(، وافرتاض اللوغاريتم الطبيعي. ومع ذلك، 
وباستخدام هذا النهج، فإنه ال تتوافق تقديرات الفقر قبل النزاع 
وأثناءه مع تقديرات االستهالك الفردي من اآلفاق املستقبلية 

الدولية وأحدث البيانات املتاحة يف مؤرش »جيني«.

اليقني يف  بأن أكرب مصدر لعدم  الذي يفيد  بدءاً من االفرتاض 
هذه العملية الحسابية ميكن أن يُنسب إىل مؤرش »جيني«، فقد 
اخرتنا التعامل مع مؤرش »جيني« كمعيار. كام أننا استخدمناه 
التي تم تحديدها  التقديرات  الفقر إىل أفضل  ملعايرة معدل 
الفقر  أثناء مراجعتنا. وبعد أن حققنا املستوى املطلوب من 
للعام األخري من البيانات املتاحة، فإن مؤرش »جيني« يظل ثابتاً 
طوال مدة النزاع. ويف سيناريو التعايف املجزأ، تم االستغناء عن 
استخدام مؤرش جيني عىل مدى 10 سنوات إىل 1.2 مرة من 

املعايري األساسية.

يشري االنحراف الكبري ملعايرة جيني عن أحدث التقديرات بشكل 
فّعال إىل أن أوجه عدم املساواة قد أصبح أسوأ بشكل كبري يف 
اليمن عىل مدى السنوات السبع املاضية. ومع ذلك، ونظراً لعدم 
اإلبالغ عن أي تقديرات لعدم املساواة يف اليمن منذ سنوات ما 
قبل النزاع، واإلبالغ عن مثل هذه التدابري خالل فرتات النزاع نادر 
الحدوث، فإننا غري قادرين عىل التحقق من صحة هذه النتيجة.

اإلنتاج الزراعي والتجارة

قمنا مبعايرة قيم اإلنتاج الزراعي يف هذه السيناريوهات ببيانات 
من منظمة األغذية والزراعة )2019م(. وال توجد معايري مناذج 
خارجية لإلنتاج الزراعي ضمن نظام أداة املستقبل الدويل. ولكن 
اثنني من املحددات  يتم إدخال تغيريات عىل  وبدالً من ذلك، 
املحاصيل. حيث  وأرايض  الزراعي  املحصول  لإلنتاج:  القريبة 
تشري البيانات الواردة من منظمة األغذية والزراعة )الفاو( إىل 
املحاصيل  الرغم من غالت  اإلنتاج عىل  انخفاضات كبرية يف 
الثابتة نسبياً، مام يعني انخفاضات كبرية يف أرايض املحاصيل. 

)6(   يتم هذا داخلياً ضمن أداة تقييم املستقبل الدويل، حيث يتم دمج حجم النزاعات عرب أنواع النزاعات األربعة لحساب متوسط مؤرش موسع يستند إىل الرتجيح 

الشامل للمقاييس الفرعية املتاحة لكل تسمية نزاع تم تصنيفه ضمن مخرجات فريق عمل البحث يف انعدام االستقرار السيايس. تستخدم درجة حجم النزاع 

املوحدة هذه يف تهيئة توقعات أداة املستقبل الدويل لحجم النزاع، وهي أيضاً ما تم استخدمه تاريخياً يف القياس والتحقق من املؤرشات املتامثلة بني البلدان.
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لذلك، وبعد مواءمة متغريات غلة أداة تقييم املستقبل الدويل 
مع تقديرات منظمة األغذية والزراعة، قمنا بتخفيض مستوى 
األرض املزروعة حتى يتم مواءمة اإلنتاج مع التقديرات الحالية. 
بحيث تظل املحاصيل واألرايض املزروعة ثابتة طوال مدة النزاع. 
ويف سيناريو التعايف املجزأ، يتم االستغناء عن املؤرشات أو املعايري 
املطبقة عىل كال املتغريين إىل املستويات األساسية خالل فرتة 

10 سنوات.

كام قمنا بتعديل تدفقات الواردات الزراعية لتصل إىل مستويات 
تتناسب مع القيم التي أبلغت عنها منظمة األغذية والزراعة 
املبكر عن األغذية والزراعة  العاملي لإلعالم واإلنذار  والنظام 
التابع لها )2018م( وكذلك البنك الدويل )2018م(، مام يشري إىل 
أن حجم الواردات من السلع األساسية ظل مستقراً نسبياً خالل 
فرتة النزاع. وبالتايل يتم استخدام هذا املؤرش أو املعيار يف هذا 
للتوفيق بني حجم االسترياد وما تم  السياق بطريقة مفيدة، 
اقرتاحه سابقاً يف النموذج املعياري ألداة تقييم املستقبل الدويل. 
ويُفرتض أن تتبع الصادرات الزراعية منطاً مشابهاً أثناء النزاع. أما 
بعد توقف النزاع يف سيناريو التعايف املجزأ، فقد تم االستغناء 
الفور، بينام  الزراعية عىل  الواردات  الخارجية عىل  القيود  عن 

تتعاىف الصادرات عىل مدى فرتة 10 سنوات.

التعليم

يشري مرشوع الرشاكة العاملية من أجل التعليم بأن اليمن كان 
بها 6.5 مليون طفل يف سن الدراسة يف 2018م )برنامج التعليم 

العام، 2018م(، بينام أفاد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية )األوتشا( أن عدد األطفال يف سن الدراسة هو 7.5 مليون 
طفل )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2018م(. 
ويبدو أن هذا يتوافق مع عدد الطالب يف نظام التعليم اإللزامي 
)من 6 إىل 14 عاماً( حسب تصنيف معهد اإلحصاء التابع ملنظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، والتي تقدره 
أداة تقييم املستقبل الدويل بحوايل 7.24 مليون يف عام 2018م. 
ويقرتح مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2018م( 

خطة االستجابة اإلنسانية لليمن كام ييل:

كانت هناك فرتة ممتدة ما بني 2017م – 2018م تتسم بعدم . 1
دفع رواتب ملسؤويل املدارس يف 13 محافظة من أصل 22 
اليمن، مام تسبب يف تأخريات واضطرابات  محافظة يف 

كبرية يف التعليم.

عانت ما بني 20 – 33 باملائة )7( من املدارس يف اليمن من . 2
أرضار أو إهامل لدرجة أنها أصبحت غري صالحة لتقديم 

الخدمات التعليمية.

4.1 مليون طفل يف املدرسة بحاجة إىل املساعدات ملواصلة . 3
الدراسة.

تشري األرقام املذكورة أعاله إىل أنه حتى لو تم أخذ املجموعة 
األوسع من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و 14 عاماً يف 
االعتبار، فإن 57 باملائة من األطفال معرضون لخطر الحرمان من 
التعليم، باإلضافة إىل 28 باملائة ممن هم خارج املدرسة بالفعل. 
وهذا يعني ضمناً إجاميل سيناريو أسوأ يف املستقبل القريب 
لـ 85 باملائة من األطفال الذين ال يحصلون عىل التعليم، إذا 
استمرت حالة نظام التعليم يف التدهور. ونحن يف هذا السياق 
نفرس هذه النسبة، أي نسبة 85 باملائة عىل أنها الحد األعىل 
لسيناريو أسوأ حالة محتملة عىل املدى املتوسط ونستخدمها 

إلثراء تدخلنا يف السيناريو يف نظام التعليم.

ميكن تصور نظام التعليم يف أداة تقييم املستقبل الدويل عىل 
أنه »خط أنابيب«، حيث تنتقل مجموعات من الطالب يف سن 
املدرسة عرب مراحل التعليم املتتالية: االبتدايئ، اإلعدادي، الثانوي 
والجامعي. وهناك معايري خارجية حول معدالت القبول والتخرج 
واالنتقال يف كل مستوى، والتي تؤثر بشكل أكرب عىل التدفقات 

األولية للتعليم.

البقاء، االستيعاب  بتقليل نسب  الدراسة  وقد قمنا يف هذه 
والتخرج بنسبة 50 باملائة لوضع مناذج اآلثار املجتمعة ملا ييل: 
)أ( األرضار التي لحقت بالبنية التحتية؛ )ب( تخفيض ساعات 
القدرة عىل دفع  انخفاض  املدارس؛ )د(  الدراسة؛ )ج( احتالل 
تكاليف تعليم األطفال؛ )هـ( تقليل وقت املوظفني والحصص 
الدراسية املرتبط بعدم الدفع داخل النظام املدريس؛ )و( حجم 
مجموعة األطفال غري امللتحقني باملدارس؛ و )ز( األطفال املعرضني 
لخطر فقدان الوصول إىل نظام التعليم. وقد حافظنا عىل هذا 
تقييم  أداة  مليل  النزاع. ونظراً  أفق  ثابتاً عىل مدى  التعديل 

النطاق األعىل من 33 باملائة من فريغسون )2018م(.  )7(
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يتجاوز  للتعليم، بشكل  الدويل إىل إعطاء األولوية  املستقبل 
رمبا ما هو مرجح للحدوث يف سياق التعايف املجزأ، فإننا نقلص 
تحديد املؤرشات أو املعايري عىل مدى فرتة 40 عاماً. وعىل الرغم 
من هذا االنخفاض املطول، سيعود إجاميل االلتحاق بالتعليم 

االبتدايئ إىل مستويات عدم وجود نزاع يف حوايل سبع سنوات.

التجارة الخارجية واالستثامر

الخارجية وفقاً  التجارة  باملائة يف  بنسبة 50  افرتضنا تخفيضاً 
الدويل )2017م(. كام قمنا بتخفيض واردات  البنك  لتقديرات 
الطاقة بنسبة 75 باملائة لتعكس الواردات الضئيلة التي أبلغت 
الدويل )2016م(. وقد أجرينا  التخطيط والتعاون  عنها وزارة 
األجنبي  االستثامر  مخزونات  من  كل  عىل  تعديالت  كذلك 
املبارش، الداخلية والخارجية، يف النموذج من أجل جعل تدفقات 

االستثامر األجنبي املبارش السنوية تتامىش مع بيانات السالسل 
للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  من  جمعها  تم  التي  الزمنية 
والتنمية )مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2019م(. ويف 
للتجارة  املتحدة  األمم  بيانات مؤمتر  تُستخدم  السياق،  هذا 
املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفقات  ملعايرة  والتنمية كهدف 
السنوية إىل نطاق أكرث قبوالً مع التقديرات التاريخية يف ظل 

سنوات النزاع يف اليمن.

يف سيناريو النزاع، تظل هذه التعديالت عىل أمناط التدفقات 
سيناريو  يف  تخفيفها  يتم  بينام  األفق،  طوال  ثابتة  الدولية 
التعايف املجزأ عىل مدى فرتة 10 سنوات. وهناك استثناء لتعديل 
الصادرات، والذي تم تخفيفه فوراً يف عام 2022م بسبب تعافيها 

البطيء يف النموذج.
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املياه والرصف الصحي

للعام 2017م(   REACH( استخدمنا نقطة تقدير من مبادرة
واملعلومات التي رصدتها املبادرة لعام 2016م ملقارنتها بتقديرات 
أداة التقييم املستقبيل الدويل فيام يتعلق بتغطية املياه عرب 
األنابيب، وجدنا أن الفرق ضئيل )0.8٪(. وبالنسبة لقيم الوصول 
إىل الرصف الصحي، استخدمنا نقطة تقدير لعام 2016م الواردة 
من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة والتي 
تشري إىل أن 11.6 مليون شخص يف حاجة ماسة إىل الوصول إىل 
خدمات الرصف الصحي)8(، وهو ما يتوافق تقريباً مع تقديرات 
الرصف الصحي يف نظام أداة تقييم املستقبل الدويل. ونظراً لقرب 
النزاع، فضالً عن  التقديرات املكونة من نقطتني يف ظل  هذه 
ندرة التقديرات املتعلقة بالسالسل الزمنية املوثوق بها، فإننا ال 
نقوم بإجراء معايرة أخرى لقطاع املياه، الرصف الصحي والنظافة 
الصحية طوال مدة النزاع. وبسبب التعايف الطموح للغاية، سوف 
تتباطأ تحسينات الوصول إىل املياه والرصف الصحي بنسبة 20 
باملائة عىل مدى 5 سنوات )بدءاً من عام 2026م( يف سيناريو 

التعايف املجزأ.

التغذية

لقد قمنا بقياس التوقعات الخاصة بالنامذج يف سنوات النزاع 
السكان، وكذلك  الوخيم بني  الحاد  التغذية  انتشار سوء  حول 
نقص تغذية األطفال، واستخدمنا بيانات انتشار نقص التغذية 
التي حصلنا عليها من بيانات منظمة األغذية والزراعة لسوء 
النموذج  السكان عىل نطاق أوسع. إن تقديرات  التغذية بني 
الحاد  التغذية  بحاالت سوء  يتعلق  فيام  املحددة  للسنوات 
الوخيم تتطابق مع تقديرات اليونيسف )2019م( من السنوات 

2016م – 2018م.

تقدر منظمة األغذية والزراعة )2019م( انتشار قيم نقص التغذية 
حتى عام 2017م، مع تطبيق متوسط متحرك ملدة ثالث سنوات 
أما توقعات منوذج  البيانات.  لتسهيل  الزمنية  السلسلة  عىل 
أداة تقييم املستقبل الدويل بشأن نقص تغذية األطفال فهي 
متحفظة قليالً مقارنة ببيانات منظمة األغذية والزراعة، ولكن 
جوالت املعايرة السابقة للنموذج تؤدي إىل فرق يقل عن 10 
التغذية يف  لنقص  النقاط  باملائة يف عام 2017م بني تقديرات 
التغذية لدى األطفال، فإن  لتقديرات سوء  اليمن. وبالنسبة 
منوذج أداة تقييم املستقبل الدويل متحفظ بعض اليشء أيضاً - 
يشري إسحاق وآخرون )2017م( إىل أن سوء التغذية لدى األطفال 
بلغ 50 باملائة من إجاميل األطفال، يف حني أن منوذج أداة تقييم 
املستقبل الدويل يشري إىل أن النسبة تبلغ 48.5 باملائة لنفس 
العام. وهذا يشري إىل أنه عىل الرغم من أن هذا النموذج متحفظ 
بعض اليشء يف كال املقياسني للسنوات األوىل، إال أن الديناميكيات 
الداخلية لسنوات التوقع تتامىش مع البيانات التي تم جمعها.

التمويل الحكومي

لقد أجرينا تعديالت عىل القيم السنوية لإليرادات الحكومية 

)املركزية واملحلية( ليك تعكس عن كثب تقديرات البنك الدويل 

لتدفقات اإليرادات الحكومية )كنسبة مئوية من الناتج املحيل 

اإلجاميل( )2017م(. ويف هذا السياق، استخدمت تقديرات البنك 

الدويل كقيمة مستهدفة لجعل تدفقات اإليرادات السنوية يف 

إطار أكرث قبوالً من تقديرات مؤرش التنمية العاملية لإليرادات 

خالل سنوات النزاع يف اليمن.

 ولكن وحتى بعد التعديل، ظلت النفقات املقيدة باإليرادات 

أعىل من تقديرات عام 2017م. وهذا ما دفعنا إىل فرض تخفيض 

اإلبقاء عىل مستويات  الحكومي، إىل جانب  اإلنفاق  إضايف يف 

العسكري يف عام 2014م، وكذلك فرض تخفيض كبري  اإلنفاق 

يف تحويالت الرعاية الحكومية بسبب تعليق صندوق الرعاية 

االجتامعية اليمني. يف سيناريو النزاع، يتم اإلبقاء عىل جميع 

التعديالت يف جميع أنحاء التقييم. أما يف سيناريو التعايف املجزأ، 

يتم تخفيف القيود املفروضة عىل اإليرادات والنفقات بشكل 

اإليرادات والنفقات  كامل يف عام 2022م، مام يسمح باسرتداد 

الحكومية مبا يتامىش مع تعايف اإلنتاج االقتصادي. ويعود اإلنفاق 

عىل التحويالت العسكرية والرعاية االجتامعية إىل كونه شأناً 

داخلياً بالكامل عىل مدى 10 سنوات.

الهجرة الدولية

تقوم أداة تقييم املستقبل الدويل بتهيئة توقعات الهجرة استناداً 

إىل صايف معدالت الهجرة عىل أساس كل بلٍد عىل حدة. وعادة ما 

تستخدم معدالت الهجرة الصافية من شعبة السكان التابعة 

لألمم املتحدة )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2017م( والتوقعات 

السكانية العاملية )WPP( ضمن أداة تقييم املستقبل الدويل 

كسلسلة خارجية. وعىل الرغم من شدة النزاع يف اليمن يف الوقت 

الحايل، ال تزال معظم مصادر البيانات تشري إىل أن صايف الهجرة 

سلبي يف البالد، مام يعني أن تدفق املهاجرين إىل البالد عىل مدار 

العام يتجاوز تدفق املهاجرين إىل خارج البالد عىل مدار العام.

ال تختلف األرقام التي جمعتها مؤرشات التنمية العاملية للبنك 

الدويل لعام 2017م اختالفاً كبرياً عن قيم عام 2017م من مراجعة 

2017م للتوقعات السكانية العاملية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

– وبالتايل فقد اخرتنا لهذا املرشوع العودة إىل التوقعات السكانية 

يتعلق مبعدالت  اإلمنايئ فيام  املتحدة  األمم  العاملية لربنامج 

الهجرة.

وهذا يختلف عن األشخاص الذين يحتاجون إىل الوصول األسايس، الذي يالحظ أيضاً أنه يضم األشخاص الذين تتاح لهم إمكانية الوصول، ولكنهم معرضون   )8(

حالياً لخطر فقدان إمكانية الوصول.
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الجدول 6 | جدول التدخالت وحجمها حسب سيناريو مسار التعايف

التدخلالسيناريو 2030م2026م2021م2014ممتغري 

االستثامرات 
الزراعية

2,1361,7272,3052,482السعرات الحرارية للفرد

3.52.35.06.7الواردات الزراعية، مليار دوالر أمرييك

0.340.170.400.55الصادرات الزراعية، مليار دوالر أمرييك

2.12.12.93.1الغلة الزراعية بالطن املرتي للهكتار

1.451.451.541.60األرض املستخدمة للمحاصيل مليون هكتار

التنمية االقتصادية

2.81.40.53.7إجاميل االستثامر، مليار دوالر أمرييك

0.00.33.33.7صايف االستثامر األجنبي املبارش، نسبة الناتج املحيل اإلجاميل

68796357العاملة غري الرسمية، حصتها من إجاميل العاملة

التحويالت املالية الواردة، بالنسبة املئوية من الناتج املحيل 
9.5151922اإلجاميل

7.80.88.69.8تحويالت األرس، بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجاميل

3.12.35.55.6املساعدات الخارجية، مليار دوالر أمرييك

متكني املرأة

4.24.23.43.2معدل املواليد الكيل

6.1102326معدل مشاركة املرأة يف العمل

8967106113املعدل اإلجاميل لاللتحاق بالتعليم االبتدايئ، فتيات

40233661املعدل اإلجاميل لاللتحاق بالتعليم الثانوي، فتيات

0.740.7411نسبة أجور النساء إىل أجور الرجال

)GEM( 0.1350.1450.2530.26مقياس متكني املرأة

القدرات البرشية 

الحصول عىل املياه الصالحة للرشب، بالنسبة املئوية من 
89717587إجاميل السكان

تحسني إمكانية الوصول إىل املرافق الصحية، بالنسبة املئوية 
63495058من إجاميل السكان

66515465الحصول عىل الكهرباء، بالنسبة املئوية من إجاميل السكان

9877117116املعدل اإلجاميل لاللتحاق بالتعليم االبتدايئ، اجاميل

50284269املعدل اإلجاميل لاللتحاق بالتعليم الثانوي، اجاميل

نوعية الحوكمة

مؤرش أداة تقييم املستقبل الدويل )IFs(، احتاملية نشوب 
0.551.00.00.0نزاع داخيل

1.10.81.31.6الفعالية، مؤرش

1.6 0.50.41.2النفقات الخاصة عىل البنية التحتية، مليار دوالر أمرييك

افرتاضات اللبنات األساسية وسيناريوهات التعايف املتكاملة

التعايف األساسية،  للبنات  لقد تم وضع خمسة سيناريوهات 
الجهود يف مرحلة  تعكس كل منها مجاالت مختلفة لرتكيز 
التعايف. بحيث يبدأ كل سيناريو باالفرتاضات التي طُرحت يف 
سيناريو التعايف املجزأ )انظر أعاله(. وأضيفت تدخالت إضافية 

التدخالت  الرئيسية. وترد  التقدم اإلضايف يف املؤرشات  لتحايك 
الفردية وحجمها حسب السيناريو يف الجدول 6.

التدخالت ضمن  كافة  بني  املتكامل  التعايف  سيناريو  يجمع 
سيناريوهات لبنات التعايف األساسية الخمس يف سيناريو واحد.



ملحق 	: ملخص 
االستنتاجات
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)IFs 7.67( م. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل	0	م – 0	0		| السعرات الحرارية للفرد الواحد يف جميع السيناريوهات،  	الجدول 

السعرات الحرارية للفرد

االستثامر التعايف املجزأالنزاعالالنزاعالسنة
الزراعي

التنمية 
نوعية متكني املرأةاالقتصادية

الحوكمة
القدرات 
البرشية

التعايف 
املتكامل

20142,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,1362,136م

20152,1532,0542,0542,0542,0542,0542,0542,0542,054م

20162,1801,6841,6841,6841,6841,6841,6841,6841,684م

20172,1941,6921,6921,6921,6921,6921,6921,6921,692م

20182,2061,7111,7111,7111,7111,7111,7111,7111,711م

20192,2191,7151,7151,7151,7151,7151,7151,7151,715م

20202,2191,7211,7211,7211,7211,7211,7211,7211,721م

20212,2311,7271,7271,7271,7271,7271,7271,7271,727م

20222,2501,7551,7281,8091,7421,7291,7281,7281,825م

20232,2611,7671,7491,9231,7781,7531,7501,7491,958م

20242,2741,7831,7782,0471,8221,7841,7831,7782,103م

20252,2891,7991,8072,1731,8671,8161,8151,8072,256م

20262,3051,8161,8372,3051,9201,8501,8471,8372,425م

20272,3211,8321,8682,3501,9541,8841,8801,8682,477م

20282,3371,8501,9002,3951,9851,9181,9151,9012,508م

20292,3541,8681,9342,4392,0161,9521,9501,9352,537م

20302,3721,8861,9672,4822,0431,9841,9831,9692,581م

20312,3911,9992,5202,0712,0132,0132,0012,627م

20322,4092,0262,5592,1002,0402,0402,0292,674م

20332,4262,0522,6012,1322,0682,0682,0562,723م

20342,4432,0802,6442,1582,0962,0962,0862,773م

20352,4612,1032,6842,1842,1202,1202,1102,822م

20362,4782,1262,7242,2082,1452,1442,1342,871م

20372,4962,1492,7602,2332,1712,1672,1592,916م

20382,5132,1702,7962,2572,1942,1902,1802,962م

20392,5312,1922,8322,2812,2202,2152,2053,005م

20402,5482,2132,8692,3042,2442,2392,2293,048م

20412,5662,2352,9032,3262,2682,2632,2543,086م

20422,5832,2582,9292,3502,2932,2862,2783,112م

20432,6012,2812,9502,3732,3172,3112,3033,139م

20442,6182,3032,9712,3972,3432,3352,3283,163م

20452,6352,3262,9932,4202,3682,3592,3533,188م

20462,6512,3473,0142,4402,3942,3832,3763,213م

20472,6682,3683,0352,4582,4192,4052,4003,238م

20482,6842,3893,0562,4782,4432,4282,4243,261م

20492,7002,4113,0762,4982,4662,4502,4473,286م

20502,7152,4323,0972,5212,4902,4732,4713,313م



61 ملحق 2: ملخص االستنتاجات

الجدول 8 | الناتج املحيل اإلجاميل للفرد عىل أساس تعادل القوة الرشائية يف عام 		0	م بالدوالر أمرييك يف جميع السيناريوهات، 
)IFs 7.67( م. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل	0	م-0	0		

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل عىل أساس تعادل القوة الرشائية، ألف دوالر أمرييك

االستثامر التعايف املجزأالنزاعالالنزاعالسنة
الزراعي

التنمية 
نوعية متكني املرأةاالقتصادية

الحوكمة
القدرات 
البرشية

التعايف 
املتكامل

20143.83.83.83.83.83.83.83.83.8م

20153.92.72.72.72.72.72.72.72.7م

20163.92.42.42.42.42.42.42.42.4م

20173.92.22.22.22.22.22.22.22.2م

20183.92.22.22.22.22.22.22.22.2م

20194.02.22.22.22.22.22.22.22.2م

20203.72.12.12.12.12.12.12.12.1م

20213.72.12.12.12.12.12.12.12.1م

20223.72.12.12.12.12.12.12.12.1م

20233.82.02.12.22.22.22.12.12.3م

20243.92.02.22.32.32.22.22.22.4م

20253.92.02.22.32.42.32.32.22.6م

20264.02.02.32.42.52.42.42.32.8م

20274.12.02.32.52.62.52.52.43.0م

20284.22.02.42.62.82.72.62.53.1م

20294.32.02.52.72.92.82.72.63.2م

20304.52.02.72.83.02.92.82.73.4م

20314.62.72.83.13.02.92.83.5م

20324.82.82.93.23.13.02.93.7م

20334.92.93.03.33.23.13.03.9م

20345.13.03.13.53.33.23.14.1م

20355.23.13.23.63.53.33.24.4م

20365.43.23.33.73.63.43.34.6م

20375.63.33.43.93.73.53.44.9م

20385.83.43.54.03.93.73.55.1م

20395.93.53.64.24.13.83.75.4م

20406.13.63.74.34.23.93.85.6م

20416.33.73.94.54.44.14.05.9م

20426.53.84.04.64.54.24.16.2م

20436.83.94.14.84.74.44.36.5م

20447.04.14.35.04.94.54.56.8م

20457.24.24.45.25.14.74.77.1م

20467.44.34.65.35.44.94.87.5م

20477.64.44.75.45.65.05.07.8م

20487.94.54.95.65.85.25.28.2م

20498.14.75.05.76.05.45.48.5م

20508.34.85.25.96.25.65.68.9م
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)IFs 7.67( م. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل	0	م-0	0		يف جميع السيناريوهات،  )HDI( الجدول 9 | مؤرش التنمية البرشية

مؤرش التنمية البرشية

االستثامر التعايف املجزأالنزاعالالنزاعالسنة
الزراعي

التنمية 
نوعية متكني املرأةاالقتصادية

الحوكمة
القدرات 
البرشية

التعايف 
املتكامل

20140.540.540.540.540.540.540.540.540.54م

20150.550.510.510.510.510.510.510.510.51م

20160.550.490.490.490.490.490.490.490.49م

20170.560.480.480.480.480.480.480.480.48م

20180.560.470.470.470.470.470.470.470.47م

20190.560.470.470.470.470.470.470.470.47م

20200.560.470.470.470.470.470.470.470.47م

20210.560.470.470.470.470.470.470.470.47م

20220.570.470.480.480.480.480.490.480.49م

20230.570.470.490.490.490.500.500.500.51م

20240.580.470.500.500.500.510.510.510.52م

20250.580.470.500.510.510.520.510.520.54م

20260.580.470.510.520.520.540.520.540.55م

20270.590.470.520.520.530.550.530.550.57م

20280.590.480.530.530.540.560.540.560.58م

20290.600.480.530.540.550.570.540.570.59م

20300.600.480.540.540.560.570.550.580.60م

20310.600.550.550.560.580.560.580.60م

20320.610.550.560.570.590.560.590.61م

20330.610.560.560.570.600.570.600.62م

20340.620.560.570.580.600.570.600.63م

20350.620.570.570.590.610.580.610.64م

20360.630.570.580.590.620.580.610.64م

20370.630.580.580.600.620.590.620.65م

20380.630.580.590.600.630.590.630.66م

20390.640.590.590.610.640.600.630.66م

20400.640.590.600.610.640.610.640.67م

20410.650.600.600.620.650.610.640.68م

20420.650.600.610.620.660.620.650.69م

20430.660.610.610.630.660.620.660.69م

20440.660.620.620.640.670.630.660.70م

20450.660.620.620.640.670.630.670.71م

20460.670.630.630.650.680.640.680.71م

20470.670.630.630.650.690.650.680.72م

20480.680.640.640.660.690.650.690.73م

20490.680.640.650.660.700.660.690.73م

20500.680.650.650.670.710.660.700.74م



63 ملحق 2: ملخص االستنتاجات

الجدول 0	 | السكان الذين يعانون من سوء التغذية باملاليني يف جميع السيناريوهات، 		0	م-0	0	م. املصدر: منوذج تقييم 
)IFs 7.67( املستقبل الدويل

عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية، مليون

االستثامر التعايف املجزأالنزاعالالنزاعالسنة
الزراعي

التنمية 
نوعية متكني املرأةاالقتصادية

الحوكمة
القدرات 
البرشية

التعايف 
املتكامل

20148.18.18.18.18.18.18.18.18.1م

20158.29.59.59.59.59.59.59.59.5م

20168.115.815.815.815.815.815.815.815.8م

20178.216.116.116.116.116.116.116.116.1م

20188.316.316.316.316.316.316.316.316.3م

20198.416.616.616.616.616.616.616.616.6م

20208.717.017.017.017.017.017.017.017.0م

20218.817.417.417.417.417.417.417.417.4م

20228.817.317.816.217.617.817.817.815.9م

20238.917.517.914.417.317.817.917.913.8م

20249.017.717.812.516.917.717.717.811.6م

20259.017.917.710.816.417.517.617.79.5م

20269.118.017.69.115.817.217.417.67.5م

20279.118.117.48.715.516.917.117.47.1م

20289.118.217.28.315.316.616.817.16.9م

20299.218.316.98.015.116.316.516.96.8م

20309.218.416.67.715.016.016.316.56.5م

20319.116.37.414.815.816.016.36.2م

20329.116.27.214.615.615.916.15.9م

20339.116.06.914.315.315.715.95.6م

20349.115.86.614.115.115.515.75.3م

20359.115.76.314.015.015.315.55.0م

20369.115.66.113.814.815.215.44.7م

20379.115.55.913.714.615.115.24.5م

20389.015.45.713.514.514.915.14.3م

20399.015.35.513.414.314.815.04.1م

20409.015.25.313.214.114.614.83.9م

20419.015.15.113.113.914.414.63.8م

20428.914.95.013.013.714.314.43.7م

20438.914.85.012.813.514.114.23.6م

20448.914.64.912.613.313.914.03.5م

20458.814.54.912.513.113.713.83.5م

20468.814.44.812.412.813.613.63.4م

20478.814.24.812.312.613.413.53.3م

20488.714.14.712.312.413.313.33.3م

20498.714.04.712.212.213.113.13.2م

20508.713.94.712.012.013.012.93.2م



تقييم أثر النزاع يف اليمن: مسارات التعايف64

أقل من 90.	 دوالر أمرييك يف اليوم بحسب سعر  الجدول 		 | السكان الذين يعانون من الفقر املدقع )الذين يعيشون بدخل يومي 
)IFs 7.67( م. املصدر: منوذج تقييم املستقبل الدويل	0	م-0	0		باملاليني عرب جميع السيناريوهات،  )م	0		الدوالر األمرييك لعام 

السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع، مليون

االستثامر التعايف املجزأالنزاعالالنزاعالسنة
الزراعي

التنمية 
نوعية متكني املرأةاالقتصادية

الحوكمة
القدرات 
البرشية

التعايف 
املتكامل

20144.74.74.74.74.74.74.74.74.7م

20153.710.110.110.110.110.110.110.110.1م

20163.513.513.513.513.513.513.513.513.5م

20173.616.016.016.016.016.016.016.016.0م

20183.718.018.018.018.018.018.018.018.0م

20193.818.318.318.318.318.318.318.318.3م

20204.319.319.319.319.319.319.319.319.3م

20214.420.020.020.020.020.020.020.020.0م

20224.220.520.420.320.120.420.420.419.8م

20234.021.120.520.119.720.320.420.519.1م

20243.821.519.919.318.719.519.619.917.6م

20253.622.119.618.717.918.919.219.616.1م

20263.522.619.017.716.417.918.518.913.8م

20273.323.118.317.115.516.817.618.212.7م

20283.123.717.316.214.515.516.517.211.4م

20292.824.316.215.113.414.215.216.010.2م

20302.624.815.013.812.412.713.914.69.1م

20312.513.512.411.411.012.413.08.1م

20322.513.111.811.310.611.912.57.7م

20332.512.711.311.110.411.812.07.1م

20342.512.410.810.610.111.611.76.4م

20352.412.210.49.99.811.311.35.7م

20362.311.910.19.49.311.010.95.1م

20372.211.69.88.98.710.610.54.5م

20382.111.29.58.48.210.210.04.0م

20392.010.99.38.07.79.79.53.6م

20401.910.69.07.67.29.39.03.2م

20411.810.38.77.26.89.08.62.9م

20421.710.18.56.86.58.78.32.6م
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20471.49.37.84.45.47.66.81.3م

20481.39.27.64.05.17.46.51.1م

20491.29.07.43.64.87.16.21.0م

20501.18.87.13.44.66.85.90.9م
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