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ــة أو  ــيلة، إلكرتوني ــأي وس ــأي شــكل أو ب ــه ب ــه يف نظــام اســرتجاع، أو نقل ــر أو تخزين ــن هــذا التقري ــاج أي جــزء م ــادة إنت ــوق محفوظــة. ال يجــوز إع ــع الحق جمي

ــايئ ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــن برنام ــبق م ــرى دون إذن مس ــة أخ ــأي طريق ــجيله ب ــخه أو تس ــة أو نس ميكانيكي

إخالء المسؤولية
يعــرض هــذا التقريــر نتائــج دراســة أجريــت حــول تأثــر الحــرب عــى التنميــة يف اليمــن، مــن خــال ســيناريوهات تســتخدم منظــور أهــداف التنميــة املســتدامة، ومتثل 

اآلراء التــي تعــر عنهــا هــذه الدراســة آراء املؤلــف )املؤلفــني( وال متثــل بالــرورة آراء األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ أو الــدول األعضــاء يف 

األمــم املتحــدة، عــاوًة عــى ذلــك، فــإن األوصــاف املســتخدمة يف هــذا التقريــر ومــدى اكتاملهــا وطريقــة عــرض املعلومــات تقــع ضمــن املســؤولية الحرصيــة للمؤلــف 

)املؤلفــني( وال تعكــس بالــرورة رأي برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ.



8الملخص التنفيذي

12قائمة باالختصارات المستخدمة في هذا التقرير

14المقدمة

16تاريخ النزاع الحالي في اليمن

20ما هي التأثيرات المعروفة للنزاع المسلح في التنمية؟

21النزاع والتوزيع السكاين

21معدل الوفيات

21الخصوبة

21الهجرة

22النزاع والتنمية االقتصادية

22النمو والتجارة واالستثامر

23البنية التحتية

23اإلنتاج الزراعي

24النزاع والقدرات البرشية

24الفقر

24تفيش االمراض

25التعليم

26 النزاع والنوع االجتامعي

8 2المنهجية

21تحليل تأثيرات النزاع في التنمية في اليمن

22تقييم سيناريو عدم حدوث النزاع

23التأثر املُقاس للنزاع يف أهداف التنمية املستدامة

24التأثر املستقبيل للنزاع يف التنمية يف اليمن

28وضع النزاع يف اليمن يف سياق مع النزاعات السابقة

30الخالصة



48الملحق 1: تقديرات البيانات والمالحظات

48الوفيات الناجمة عن النزاع

50معدالت منو إجاميل الناتج املحيل

52الفقر

56الملحق 2: افتراضات النمذجة

56سيناريوهات النزاع

56معايرة الوفيات الناجمة عن النزاع وحجمها

57معايرة إجاميل الناتج املحيل

57معايرة الفقر

58املعايرة للزراعة

58املعايرة للتعليم

59املعايرة للطاقة

)WASH( 59معايرة املياه والرصف والنظافة الصحية

59املعايرة للتغذية

59املعايرة لاستثامر األجنبي املبارش

60املعايرة لإليرادات

60املعايرة للهجرة

60سيناريو عدم حدوث النزاع

60املعايرة للعنف

60املعايرة إلجاميل الناتج املحيل اإلجاميل

61قائمة المراجع

-مصادر الصور الفوتوغرافية



5 تقييم تأثري الحرب عىل التنمية يف اليمن

شكر وتقدير
ــور  ــن الدكت ــر م ــذا التقري ــداد ه ــارك يف اع ــذي ش ــايس ال ــق األس ــون الفري يتك

جوناثــان د، مويــر، أســتاذ مســاعد ومديــر مركــز فريدريــك إس باردي للدراســات 

املســتقبلية الدوليــة، كليــة جوزيــف كوربــل للدراســات الدوليــة، جامعــة دنفــر؛ 

الســيد ديفيــد بوهــل، باحــث أول مشــارك؛ الســيدة تايلــور حنــا، زميلــة باحثــة؛ 

ــاعد  ــر مس ــا، مدي ــي راف ــيد مي ــث؛ والس ــل باح ــس، زمي ــدان مابي ــيد برين الس

لعمليــات البحــوث،

 

تــرأس كافــة املناقشــات مــن جانــب مكتــب برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف 

اليمــن الســيد أوك لوتســام، املمثــل املقيــم؛ والســيدة أســامء شــلبي، املستشــارة 

االســرتاتيجية؛ والســيدة ليــان ريــوس، رئيســة فريــق االتصــال والدعــم؛ والســيد 

عبــده ســيف، رئيــس فريــق يف وحــدة الدعــم اإلداري، مســئول تنســيق أهــداف 

التنميــة املســتدامة،

 

ونــود شــكر الســيد مــراد وهبــة، املديــر اإلقليمــي؛ الســيدة ســارة بــول، نائبــة 

ــة؛ الســيد  ــاين هاوينشــتاين، املستشــارة اإلقليمي ــي، الســيدة مي ــر اإلقليم املدي

عــادل عبــد اللطيــف، مستشــار اســرتاتيجي أول، والســيدة رميــا الحســاين، 

أخصائيــة إقليميــة مــن مكتــب برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ اإلقليمــي للــدول 

،)RBAS( العربيــة

 

ــامن  ــة يف ع ــدول العربي ــي لل ــب اإلقليم ــوري للمكت ــق املح ــكر الفري ــام نش ك

ــد  ــيد خال ــن الس ــم كٍل م ــذي ض ــايئ ال ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــع لرنام والتاب

عبدالشــايف، مديــر املكتــب اإلقليمــي؛ الســيد جــوس دي ال هــاي، رئيــس فريــق 

الحوكمــة وبنــاء الســام؛ الســيدة ناتــايل بــوش، رئيســة فريــق التنميــة الشــاملة 

واملســتدامة؛ الســيد صموئيــل رزق، رئيــس فريــق منــع نشــوب النزاعــات 

وبنــاء الســام؛ الســيدة فرانســيس جــاي، رئيســة فريــق املســاواة بــني الجنســني؛ 

ــة،  ــة العوامل ــيدة نادي ــج؛ الس ــة للرام ــرة اإلقليمي ــر زروايل، املدي ــيدة كوث الس

ــايئ  ــف، أخص ــكادو تري ــيد في ــتهدفة؛ والس ــة املس ــج يف الدول ــة الرنام أخصائي

ــتدامة،  ــة املس ــامل والتنمي ــو الش ــج/ النم برنام

ــل  ــق تكام ــرة فري ــون، مدي ــل باترس ــيدة لوري ــن الس ــه إىل كٍل م ــام نتوج  وك

االقتصــادي،  الخبــر  جنســن،  الرس  والســيد  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف 

ــات  ــم السياس ــب دع ــن مكت ــة م ــرة االقتصادي ــرزا، الخب ــنيم م ــيدة تس والس

ــى  ــكر ع ــورك، بالش ــايئ يف نيوي ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــع لرنام ــج التاب والرام

اســهاماتهم الفنيــة خــال مرحلــة اإلعــداد للدراســة، 

 

أخــرًا، نــود تقديــم شــكر خــاص للمراجعــني الزمــاء عــى ماحظاتهــم القيمــة، 

ــل آراء  ــر متث ــا هــذا التقري ــر عنه ــي يع ــى أن اآلراء الت ــد ع ــد التأكي ــام نعي بين

ــكر  ــم الش ــود تقدي ــام ن ــني، ك ــاء املراجع ــرورة الزم ــس بال ــني، وال تعك املؤلف

والعرفــان لــكٍل مــن الدكتــور هانــز ميلــر، الباحــث يف معهــد التحليــل االقتصــادي 

)IAE-CSIC( يف جامعــة برشــلونة املســتقلة، والدكتــور هوفــارد موكليــف 

ــام يف  ــاث الس ــد أبح ــام يف معه ــف والس ــروف العن ــاث ظ ــر أبح ــارد، مدي نيغ

أوســلو )PRIO(؛ الدكتــور يحيــى بــن يحيــى املتــوكل، األســتاذ بجامعــة صنعــاء 

ــامل  ــل األع ــة، رج ــد بازرع ــيد أحم ــابق؛ والس ــارة الس ــة والتج ــر الصناع ووزي

وعضــو مؤمتــر الحــوار الوطنــي؛ والســيد عبــد الوهــاب الكبــي، املديــر اإلداري 

للرامــج يف مركــز املرشوعــات الدوليــة الخاصة )CIPE( يف أفغانســتان وباكســتان 

ــاري ب،  ــور ب ــتاذ الدكت ــنطن؛ واألس ــز يف واش ــس للمرك ــر الرئي ــا واملق وأوكراني

ــتقبلية  ــات املس ــاردي للدراس ــك إس، ب ــز فريدري ــس ملرك ــر املؤس ــوز، املدي هي

ــة، جامعــة دنفــر،  ــل للدراســات الدولي ــة جوزيــف كورب ــة، كلي الدولي



تقييم تأثري الحرب عىل التنمية يف اليمن٦

مقدمة
أجريــت هــذه الدراســة حــول »تأثــر الحــرب عــى التنميــة يف اليمــن« يف نهايــة 

ــاردي للدراســات املســتقبلية  ــك إس، ب ــز فريدري عــام 2018 بالتعــاون مــع مرك

ــة يف جامعــة دنفــر،  ــل للدراســات الدولي ــة جوزيــف كورب ــع لكلي ــة التاب الدولي

حيــث تــوىل الباحثــون العمــل التحليــيل رغبــًة منهــم يف فهــم تأثــر الحــرب يف 

ــة، حيــث أجــري  ــة للتنمي ــة واالقتصادي اليمــن يف األبعــاد اإلنســانية واالجتامعي

التحليلمــن خــال معايــرة نظــام منذجــة كمــي يســمى باســم اآلفــاق املســتقبلة 

ــن  ــة ع ــار الناجم ــن اآلث ــة ع ــات املتاح ــع املعلوم ــب م ــة )IFS( ليتناس الدولي

الحــرب يف اليمــن حتــى اآلن، ومــن ثــم جــرى التوصــل إىل أربعــة ســيناريوهات 

افرتاضيــة تحليليــة الستكشــافها يف إطــار الدراســة، يتمثــل أحــد الســيناريوهات 

ــرًا  ــام 2022 وأخ ــه ع ــر يف انتهائ ــل آخ ــام 2019 ويتمث ــزاع يف ع ــاء الن يف انته

ميتــد النــزاع يف ســيناريو آخــر إىل عــام 2030، فمــن أجــل تقييــم اآلثــار الناجمــة 

عــن النــزاع عــر الســيناريوهات الثاثــة، ميثــل الســيناريو الرابــع عاملــاً يعاكــس 

الواقــع القائــم بالفعــل حيــث يفــرتض عــدم احتــدام النــزاع مــا بعــد عــام 2014، 

جــاءت نتيجــة هــذه الدراســة حــول التأثــرات لتحــدد مقــدار مــا خلفتــه الحــرب 

ــل الخســائر يف األرواح  ــة مث يف اليمــن مــن أرضار عــر األبعــاد املتعــددة للتنمي

والتأثــرات يف الصحــة والتوزيــع الســكاين والتعليــم والبنيــة التحتيــة واالقتصــاد، 

ومــا شــابه ذلــك، 

تهــدف هــذه الدراســة إىل توعيــة أطــراف النــزاع حــول تأثــرات النــزاع يف 

التنميــة عــى املــدى املتوســط والبعيــد، حيــث إن اســتعادة مســتويات التنميــة 

إىل مــا كانــت عليــه قبــل النــزاع ســيتطلب جهــوداً قــد متتــد إىل مــدى يــرتاوح 

مــن جيلــني إىل ثاثــة أجيــال، كــام تهــدف الدراســة يف الوقــت نفســه إىل إطــاع 

عمــوم النــاس، مبــا يف ذلــك املجتمــع الــدويل، عــى مســتوى الدمــار الــذي تســبب 

فيــه النــزاع يف اليمــن، والطلــب مــن الجهــات القــادرة عــى التأثــر يف أي طــرف 

مــن أطــراف النــزاع أن تدعــو بشــكل عاجــل إىل اتفــاق ســام مســتدام ووقــف 

الســعي نحــو املزيــد مــن التصعيــد، فقــد وصــل الوضــع بالفعــل إىل مســتويات 

ــة يف الخطــورة، ففــي حــال ازداد تدهــور األوضاع،فســيؤدي ذلــك، إىل حــٍد  غاي

كبــر، إىل زيــادة املعانــاة اإلنســانية بشــكل مزمــن وتراجــع التنميــة البرشيــة يف 

اليمــن، كــام أنــه قــد يؤثــر ســلباً يف االســتقرار اإلقليمــي، 



ملخص

تنفيذي
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الملخص التنفيذي
قبــل تصاعــد وتــرة النــزاع يف عــام 2015، كانــت التنميــة يف اليمــن متعــرة، فقــد كان اليمــن، الــذي يبلــغ عــدد ســكانه 30 مليــون نســمة، يحتــل املرتبــة: )أ( 153 يف 

مــؤرش التنميــة البرشيــة )HDI(؛ و)ب( 138 يف مــؤرش الفقــر املدقــع؛ و)ج( 147 يف مــؤرش متوســط العمــر املتوقــع؛ و)د( 172 يف مــؤرش التحصيــل العلمــي؛ و)هـــ( 

جــاء يف فئــة البلــدان ذات الدخــل املتوســط املنخفــض حســب تصنيــف البنــك الــدويل، كــا تشــر التوقعــات إىل أن اليمــن لــن يتمكــن مــن تحقيــق أي مــن أهــداف 

التنميــة املســتدامة )SDGs( بحلــول عــام 2030 حتــى يف حــال عــدم نشــوب النــزاع،

أدى النــزاع املســتمر يف اليمــن إىل خفــض وتــرة التنميــة كــام ترتبــت عليــه آثــار 

مدمــرة - حيــث لقــي مــا يقــرب مــن ربــع مليــون شــخص حتفــه نتيجــة للقتــال 

بشــكل مبــارش ونتيجــة لعــدم توفــر الغــذاء والخدمــات الصحيــة والبنيــة التحتية 

بشــكل غــر مبــارش، وقــد شــَكل األطفــال دون ســن الخامســة ٦0%مــن القتــى، 

إن اآلثــار بعيــدة املــدى للنــزاع كثــرة وتجعلــه مــن بــني أكــر النزاعــات تدمــراً 

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، فلقــد أعــاق النــزاع التنميــة البرشيــة بالفعــل ملــدة 

ــة  ــزاع يف عــام 2022، ســترتاجع التنمي 21 ســنة )الشــكل 1(، يف حــال انتهــاء الن

2٦ ســنة عــى مــدى جيــل واحــد، أمــا إذا اســتمر حتــى عــام 2030، فســيزداد 

الرتاجــع إىل مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود، أو أكــر مــن جيــل ونصــف، ويف هــذه 

الحالــة، ســيعاين واحــد مــن بــني كل خمســة مينيــني عــى قيــد الحيــاة مــن نقــص 

النمــو نتيجــة للنــزاع،

جــاء هــذا التقريــر نتيجــة لرغبــة يف فهــم تأثــر النــزاع يف اليمــن بشــكل أفضــل 

ــن  ــك م ــم ذل ــرى تقيي ــث ج ــة، حي ــة البرشي ــددة للتنمي ــارات املتع ــر املس ع

ــع  ــتخدامه لوض ــة )IFS( واس ــتقبلية الدولي ــاق املس ــوذج اآلف ــرة من ــال معاي خ

ــارات  ــة مس ــيناريوهات ثاث ــذه الس ــس ه ــة، وتعك ــيناريوهات بديل ــة س أربع

ــا  ــي يف 2019 أو 2022 أو 2030(، فض ــي أن ينته ــزاع )وه ــور الن ــة لتط محتمل

عــن الســيناريو الــذي يعاكــس الواقــع الحقيقــي والــذي يفــرتض عــدم احتــدام 

الــرصاع فيــام بعــد عــام 2014، ومــن ثــم، تُســتخدم هــذه الســيناريوهات لتقدير 

تأثــر النــزاع يف التنميــة يف عــدة مجــاالت وهــي )التوزيــع الســكاين واالقتصــاد 

ــة والصحــة وغرهــا(، ــة التحتي ــة البني ــم وحال والتعلي

الشكل |1 كم من الزمن أدى الرصاع يف اليمن وسوف يؤدي إىل تراجع التنمية البرشية؟

١٩٩٠ ٢٠٠٠

٢٠١٩
١٩٩٨ ( ٢١ سنة تراجع إىل الوراء )

٢٠٢٢
١٩٩٦ ( ٢٦ سنة تراجع إىل الوراء )

٢٠٣٠
١٩٩١ ( ٣٩ سنة تراجع إىل الوراء )

٢٠١٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠
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يعني من سوء التغذية

233،000
حالة وفاة 

)0،8 باملئــة مــن عــدد الســكان عــام 2019( حيــث ســتكون 102،000 حالــة 

وفــاة نتيجــة للمشــاركة يف القتــال و131،000 حالــة وفــاة غــر مبــارشة 

ــة ــة التحتي ــة والبني ــات الصحي ــذاء والخدم ــص الغ ــة لنق نتيج

140،000 حالة وفاة من األطفال دون سن الخامسة

لن تتاح الفرصة لـ36 في المئة من األطفال للحصول على تعليم 

خسارة بمقدار 89مليار دوالر في الناتج االقتصادي وانخفاض في إجمالي الناتج المحلي للفرد 
بمقدار 2000 دوالر أمريكي )حسب تعادل القوة الشرائية(

وفاة طفل واحد
كل 11 دقيقة و54 ثانية

17 % من عدد السكان
يعني من سوء التغذية

14 % من األطفال
يعانون من سوء التغذية 

40 % من عدد السكان
يعيشون يف فقر مدقع 

مدى التأثير
بحلول عام 2019 

في حال انتهى النزاع في عام 2019، فسيكون قد أدى إلى ما يلي:
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يعني من سوء التغذية

يعني من سوء التغذية

482،000 حالة 
وفاة 

1،8 مليون
حالة وفاة

ــتكون 000،1٦٦  ــث س ــام 2022( حي ــكان ع ــدد الس ــن ع ــة م 1.5 يف املئ

حالــة وفــاة نتيجــة املشــاركة يف القتــال و31٦،000 حالــة وفــاة غــر مبــارشة 

ــة التحتيــة ــة والبني نتيجــة لنقــص الغــذاء والخدمــات الصحي

ــث ســيتلقى 000،29٦  ــام 2030(، حي ــدد الســكان ع ــن ع ــة م ) 4،٦ يف املئ
شــخص حتفهــم مبــارشًة نتيجــة النــزاع وســيتوىف 1،48 مليون شــخص بشــكل 

غــر مبــارش نتيجــة لنقــص الغــذاء والخدمــات الصحيــة والبنيــة التحتيــة

331،000 حالة وفاة من األطفال دون سن الخامسة

140،000 حالة وفاة من األطفال دون سن الخامسة

لن تتاح الفرصة لـ36 في المئة من األطفال للحصول على تعليم 

لن تتاح الفرصة لـ36 في المئة من األطفال للحصول على تعليم 

181 مليار دوالر أمريكيخساره في الناتج االقتصادي وانخفاض في إجمالي الناتج المحلي للفرد 
بمقدار 2،600 دوالر أمريكي )حسب تعادل القوة الشرائية(

657 مليار دوالر أمريكيخساره في الناتج االقتصادي وانخفاض في إجمالي الناتج المحلي للفرد 
بمقدار 4،600 دوالر أمريكي )حسب تعادل القوة الشرائية(

وفاة طفل واحد
كل 7 دقائق يف عام 2022

وفاة طفل واحد
كل دقيقتني و24 ثانية

31% من عدد السكان
يعني من سوء التغذية

17 % من عدد السكان
يعني من سوء التغذية

24% من األطفال
يعانون من سوء التغذية

55% من األطفال
يعانون من سوء التغذية 

49.4% من عدد السكان
يعيشون يف فقر مدقع 

71% من عدد السكان
يعيشون يف فقر مدقع 

مدى التأثير
بحلول عام 2022 

مدى التأثير 
بحلول عام 2030 

في حال استمر النزاع، سيزداد معدل الوفيات، وخاصة بين األطفال، 
ففي السيناريو الذي يفترض انخفاض حدة النزاع مقارنة بعام 2018 

مع استمرار العنف على نطاق واسع حتى عام 2022، فإننا نقدر أن 
القتال سيؤدي إلى ما يلي:

في حال استمر النزاع حتى عام 2030، فإنه سيؤثر على نحو متزايد 
وبشكل غير متناسب في حياة صغار السن:
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ــر بشــكل غــر متناســب  ــة ويؤث ــراً ملكاســب التنمي ــزاع يف اليمــن مدم يعــد الن

ــة  ــارشة )الناجم ــر املب ــات غ ــدر أن الوفي ــام 2030، نق ــول ع ــال، فبحل يف األطف

عــن عــدم الحصــول عــى الغــذاء والرعايــة الصحيــة وخدمــات البنيــة التحتيــة( 

ســتكون أكــر بخمســة أضعــاف مــن الوفيــات املبــارشة، وســوف تكــون معظــم 

هــذه الوفيــات بــني الرضــع واألطفــال، وإذا اســتمر النــزاع فســيؤدي إىل مقتــل 

قرابــة 1،5 مليــون شــخص بحلــول عــام 2030،ويوضــح الجــدول 1 تأثــر إنهــاء 

النــزاع يف األعــوام 2019 و2022 و2030 يف مــؤرشات التنميــة مقارنــة بســيناريو 

عــدم وقــوع النــزاع،

الجدول 1: ملخص النتائج املتعلقة مبؤرشات التنمية البرشية يف السنة األخرية من النزاع وفقا لكل سيناريو،

السيناريو
السنة التي ينتهي فيها النزاع

2014201920222030

الوفيات املبارشة الناتجة عن النزاع 

)الفرق الرتاكمي(
102،0001٦٦،00029٦،000 حدوث النزاع

الوفيات غر املبارشة الناتجة عن النزاع 

 )الفرق الرتاكمي(
131،00031٦،0001،484،000 حدوث النزاع

إجاميل الناتج املحيل للفرد )حسب تعادل القوة 

 )PPP الرشائية 

ألف دوالر أمرييك

3،84،04،35،9عدم حدوث النزاع

3،82،01،71،3حدوث النزاع

 الفقر املدقع * 

النسبة املئوية من السكان

18،818،715،4٦،٦عدم حدوث النزاع

18،858،3٦4،877،٦حدوث النزاع

 وفاة الرضع 

وفاة لكل 100،000 والدة

4٦،33٦،732،221،3عدم حدوث النزاع

4٦،3٦9،٦81،513٦،٦حدوث النزاع

 األطفال الذين يعانون من سوء التغذية 

النسبة املئوية من األطفال من األطفال

42،13٦،533،524،٦عدم حدوث النزاع

42،150،557،379،5حدوث النزاع

)GDP( إجــاميل الناتــج املحــيل للفــرد، تــرد بيانــات الفقــر املدقــع واألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة يف عــام 2014 مــن مــؤرشات التنميــة العامليــة وفًقــا 

للبنــك الــدويل؛ تــرد بيانــات عــام 2014 حــول وفيــات الرضــع مــن توقعــات عــدد الســكان يف العــامل لرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، * يكــون خــط الفقــر عنــد 

1،90 دوالر أمريــي يف اليــوم،

مــن الصعــب تصــور حجــم هــذه التأثــرات يف التنميــة، حيــث بهــدف فهمهــا 

ــن  ــزاع يف اليم ــة الن ــه ملقارن ــل الكمي ــات الكت ــتخدمنا تقني ــل، اس ــكل أفض بش

ــفنا أن  ــاردة، فاكتش ــرب الب ــة الح ــذ نهاي ــت من ــي حدث ــرى الت ــات األخ بالنزاع

النــزاع الحــايل يف اليمــن يشــبه النزاعــات األخــرى الكبــرة والتــي اســتمرت لفــرتة 

ــراق  ــزاع يف الع ــل الن ــة مث ــة البرشي ــرة يف التنمي ــرات كب ــا تأث ــة وكان له طويل

)2003 - حتــى اآلن(، والنــزاع يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة )1992 - حتــى 

اآلن(، والنــزاع يف ســراليون )1991 - 2002( والنــزاع يف ليبريــا )2000 - 2003(،

توجــد قيــود لهــذه الدراســة وتركــز هــذه الدراســة بشــكٍل محــدد عــى تأثــر 

النــزاع يف التنميــة، حيــث أننــا ال نــدرس دوافــع النــزاع أو نستكشــف مجريــات 

تطــور النــزاع أو احتــامالت االنتعــاش بعــد النــزاع، ولكننــا نتوقــع تراجــع حــدة 

النــزاع عــن املســتويات التــي وصــل إليهــا عــام 2018 )مــن حيــث عــدد الوفيــات 

والتأثــر يف االقتصــاد( ونضــع كذلــك افرتاضــات حــول كيفيــة تطــور النــزاع حتــى 

عــام 2030، وكا األمريــن يدفــع باتجــاه العديــد مــن النتائــج،

ــة  ــم كيفي ــار لفه ــم إط ــة يف تقدي ــدة مهم ــا جدي ــر آفاق ــذا التقري ــرض ه ويع

تأثــر النــزاع القائــم يف التنميــة البرشيــة عــر أبعــاد متعــددة، كــام أنــه يســتند 

ــم  ــات النظ ــة، ودينامي ــزاع يف التنمي ــر الن ــة تأث ــي يف دراس ــل األكادمي إىل العم

ــدي، ــل التقلي ــم املتكام ــة للتقيي ــامذج الكمي والن
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قائمة االختصارات
المستخدمة في هذا التقرير

ACLEDمرشوع بيانات مواقع النزاع املسلح وأحداثها

AQAPتنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العربية

BBOEمليار برميل من املكافئ النفطي

CSO الجهاز املركزي لإلحصاء

CSPمركز السام الشامل

EIAإدارة معلومات الطاقة

FAOمنظمة األغذية والزراعة

FDIاالستثامر األجنبي املبارش

GCCمجلس التعاون الخليجي
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المقدمة

يعــد النــزاع الحــايل يف اليمــن واحــًدا مــن أكــر الكــوارث التــي تواجــه البرشيــة والتــي ميكــن النجــاة منهــا، وعــى هــذا النحــو، قامــت العديــد مــن املنظــات بقيــاس 

تأثــر النــزاع يف املعانــاة اإلنســانية وذلــك بهــدف الوصــول إىل فهــم أفضــل لخطــورة النــزاع، ومــع ذلــك، يف حــن أن النــزاع املســلح كان محــط اهتــام كبــر، فــإن 

،)sGDS( آثــاره التنمويــة مل تــدرس عــر مســارات متعــددة، وإضافــًة إىل ذلــك، مل تقــم أي دراســة بالبحــث يف تأثــر النــزاع يف اليمــن يف أهــداف التنميــة املســتدامة

ــكل  ــايل بش ــلح الح ــزاع املس ــد الن ــود، وتصاع ــذ عق ــن من ــزاع يف اليم ــدور الن ي

كبــر يف عــام 2015 مــع حــدوث اشــتباكات بــني الحوثيــني والحكومــة اليمنيــة، 

إضافــًة إىل شــبكة معقــدة مــن األطــراف املتورطــة فيــه، مبــا يف ذلــك االنفصاليــني 

ــة  ــات قبلي ــة وجامع ــر نظامي ــيات غ ــة وميليش ــامت إرهابي ــني ومنظ الجنوبي

محليــة، وعــادًة فــإن الحــروب األهليــة التــي يشــارك فيهــا العديــد مــن األطــراف، 

ــد  ــزداد تعقي ــل وي ــول إىل ح ــول للوص ــا أط ــتغرق وقت ــزاع، تس ــذا الن ــل ه مث
ــال،1 ــة فــرتات القت ــؤدي إىل إطال ــا مــام ي املفاوضــات فيه

ومــع اســتمرار النــزاع، أصبحــت تكاليفــه املبــارشة وغــر املبــارشة هائلــة، حيــث 

قــّدر تقييــم أويل أن األرضار املاديــة واالقتصاديــة لعــام 2015 تتجــاوز 15 مليــار 

ــل مــا يقــرب مــن ٦3،000  دوالر أمريــي2، ومــن عــام 201٦ إىل عــام 2018، قُت

مقاتــل ومــدين نتيجــة للعنــف املبــارش3، ففــي حــال اســتمر معــدل الوفيــات يف 

ــن 22،000  ــر م ــغ أك ــدد إضــايف يبل ــة، فســيموت ع ــه الحالي ــام 2019 بوترت ع

شــخص قبــل نهايــة العــام، ويف كانــون األول/ديســمر 2018، نــزح مليــوين مينــي 

داخليًــا، حيــث نــزح 89 يف املئــة منهــم منــذ أكــر مــن عــام4، كــام ُدمــرت أكــر 

مــن 2،500 مدرســة يف 20 محافظــة أو اســتوطنها النازحــون الداخليــون أو 

اســتولت عليهــا الجامعــات املســلحة5، وتعرضــت نظــم إنتــاج األغذيــة وتوزيعهــا 

إىل أرضار جســيمة كذلــك،٦ يف حــني أدى الحصــار وتدمــر البنيــة التحتيــة 

ــاه إىل ســاح،7  ــاه إىل تحــول املي ــة للمي الحيوي

ورمبــا تكــون مــن أعظــم املــآيس التــي نتجــت عــن النــزاع هــو حجــم املعانــاة 

ــة  ــكان يف املرحل ــدد الس ــف ع ــن نص ــر م ــرض، فأك ــر وامل ــوع والفق ــن الج م

الثالثــة مــن التصنيــف املرحــيل املتكامــل )IPC( أي مرحلــة األزمــات يف شــبكة 

أنظمــة اإلنــذار املبكــر بحــدوث املجاعــة،8 كــام ازداد معــدل ســوء التغذيــة مــن 

ــة  ــح الســبب يف 45 يف املئ ــا بالفعــل ليصب ــي كان عليه املســتويات املرتفعــة الت

مــن وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة9، وتشــر التقديــرات إىل أن حــوايل 3،3 

مليــون طفــل يف البــاد يعانــون مــن ســوء التغذيــة، مــن بينهــم مليــون طفــل 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل وأكــر مــن 400،000 يعانــون مــن 

 10،)SAM( ــة الحــاد الشــديد ســوء التغذي

ــال )Save the Children( إىل أن  ــذوا األطف ــة أنق ــرات منظم ــر تقدي ــام تش ك

ســوء التغذيــة الحــاد الشــديد قــد أودى بحيــاة 84،000 طفــل خــال الفــرتة مــن 

نيســان/أبريل 2015 - ترشيــن األول/أكتوبــر 11،2018 كــام ســاهم تــردي أوضــاع 

ــجل  ــخ املس ــرا يف التاري ــاء الكول ــيش لوب ــر تف ــي يف أك ــرصف الصح ــاه وال املي

ــر  ــا وأك ــتبه يف إصابته ــة مش ــون حال ــن 1،3 ملي ــر م ــه أك ــج عن ــة 12 نت لألوبئ
مــن 2،٦00 حالــة وفــاة مرتبطــة بالوبــاء منــذ تفشــيه يف نيســان/أبريل 2017، 13

ــاول  ــي تح ــامت الت ــن املنظ ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــرات م ــذه التقدي ــأيت ه ت

حســاب تأثــر النــزاع املســلح يف جوانــب التنميــة يف اليمــن وتكــون هــذه 

التقديــرات مبثابــة العمــود الفقــري للتحليــل الــوارد يف هــذا التقريــر، ونســتند 

إىل هــذه الدراســات مــن خــال: )أ( وضــع تصــور لنمــوذج تأثــر النــزاع املســلح 

يف التنميــة اســتناًدا إىل املراجــع األكادمييــة؛ و)ب( معايــرة منــاذج كميــه ملحــاكاة 

الســيناريوهات املختلفــة لحــدوث النــزاع وعــدم حــدوث النــزاع؛ و)ج( اســتخدام 

ــن  ــلح يف اليم ــزاع املس ــني الن ــة ب ــل للعاق ــور أفض ــع تص ــل لوض ــات الكت تقني

ــاردة، ــة الحــرب الب ــذ نهاي والنزاعــات األخــرى التــي حدثــت من

ــي حدثــت يف  ــخ النزاعــات الت ــر تاري ويعــرض الجــزء املتبقــي مــن هــذا التقري

ــي  ــابقة الت ــاث الس ــم األبح ــابقة يقي ــات الس ــتعراض للدراس ــه اس ــن يتبع اليم

أجريــت حــول تأثــرات النــزاع املســلح يف التنميــة، كــام يــرد توضيــح ملنهجيــة 

النــامذج التــي اســتخدمناها، والتــي تعتمــد عــى أداة اآلفــاق املســتقبلية الدولية 

ــة، أخــرًا،  ــزاع يف التنمي ــر الن )IFs( للوصــول إىل ســياق يوفــر فهــاًم أفضــل لتأث

ــزاع؛  ــود الن ــدم وج ــة ع ــة يف حال ــة اليمني ــف: )أ( التنمي ــج تستكش ــدم نتائ نق

و)ب( كيفيــة تأثــر النــزاع يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة؛ و)ج( تأثــر 

ــام 2019 أو 2022 أو 2030،  ــى يف ع ــال انته ــة يف ح ــزاع يف التنمي الن
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تاريخ النزاع الحالي في اليمن
وصــف النــزاع يف اليمــن بالعديــد مــن الطــرق مبــا يف ذلــك كونــه عبــارة عــن حــرب بالوكالــة بــن إيــران واململكــة العربيــة الســعودية، وأنــه نــزاع أوســع نطاًقــا بــن 

الســنة والشــيعة، كــا وصــف بكونــه رصاًعــا ثنائًيــا بــن الحوثيــن والحكومــة اليمنيــة، ولكــن الواقــع أكــر تعقيــًدا و »يشــبه إىل حــد كبــر منطقــة مــن الدويــات 

تخــوض حربًــا بدرجــات متفاوتــة مــع بعضهــا– وهــي تتأثــر مبجموعــة معقــدة مــن السياســات والنزاعــات الداخليــة – أكــر مــن كونــه مجــرد نــزاع بــن طرفــن يف 

دولــة واحــدة«، 14 

ــامل  ــد ش ــادة توحي ــد إع ــو 1990 بع ــة يف أيار/ماي ــة اليمني ــت الجمهوري تأسس

اليمــن )الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( وجنــوب اليمــن )جمهوريــة اليمــن 

الدميقراطيــة الشــعبية(، وعــى الرغــم مــن كونهــا تعــد رســميًا دميقراطيــة 

متعــددة األحــزاب، فقــد رأســها يف أول 20 ســنة لهــا الرئيــس اليمنــي عــيل عبــد 

اللــه صالــح وهــو رئيــس حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام ورئيــس اليمــن الشــاميل 

ــا  ــرتك تحالًف ــاء املش ــزاب اللق ــكلت أح ــام ش ــد، ك ــل التوحي ــا قب ــدة 12 عاًم مل

معارًضــا عــى نحــٍو غــر محتمــل تألــف مــن ســتة أحــزاب، مبــا فيهــا التجمــع 

اليمنــي لإلصــاح، وهــو حــزب إســامي/ قبــيل، والحــزب االشــرتايك اليمنــي، وهــو 

ــوب اليمــن، ــم يف جن ــد الحــزب الحاك ــا كان يع م

ــام أوجــد  ــد، م ــادة التوحي ــذ إع ــوب من ــة يف الجن ــة انفصالي ــد وجــدت نزع وق

ــاة  ــن الحي ــتبعدين م ــني، ومس ــن الجنوبي ــد م ــدى العدي ــش ل ــعوًرا بالتهمي ش

االقتصاديــة والسياســية يف اليمــن، ويف عــام 1994، بلغــت التوتــرات بــني بعــض 

ــرب  ــت ح ــث وقع ــا حي ــن ذروته ــامل اليم ــوب وش ــية يف جن ــزاب السياس األح

أهليــة قصــرة ربحهــا الشــامل برسعــة، وقــد أدى هــذا إىل نفــي الزعــامء 

ــع  ــادة توزي ــاري وإع ــد اإلجب ــش إىل التقاع ــاط الجي ــة ضب ــني، وإحال االنفصالي

ممتلــكات الجنوبيــني، مبــا يف ذلــك األرايض،15 وبــدأ بعــض الضبــاط املتقاعديــن 

ــة، وأنشــأوا  ــة الثاني ــن األلفي ــوام األوىل م ــادة االحتجاجــات الســلمية يف األع قي

ــراك  ــم الح ــا باس ــة أيًض ــة )املعروف ــة االنفصالي ــة الجنوبي ــام 2007 الحرك يف ع

ــويب(،1٦  الجن

ــة  ــن الزيدي ــباب املؤم ــة الش ــاء حرك ــاملية، كان أعض ــدة الش ــة صع يف محافظ

يتحــدون حكــم صالــح كذلــك، وقــد حكــم الزيديــون شــامل اليمــن لعقــود مــن 

الزمــن قبــل إســقاطهم يف ثــورة 19٦2، ونشــأت حركــة الشــباب املؤمــن احتجاًجــا 

ــدة  ــات املتح ــع الوالي ــن م ــاون اليم ــن تع ــًا ع ــة فض ــف يف املنطق ــى التخل ع

خــال غــزو العــراق يف عــام 2003،

أرســل الرئيــس صالــح يف عــام 2004 قــوات الحكومــة للقبــض عــى زعيــم 

ــدة،17  ــتباكات يف صع ــن االش ــلة م ــام أدى إىل سلس ــويث، م ــني الح ــة، حس الحرك

وقــد قُتــل الحــويث يف عــام 2004 ولكــن حركــة الحوثيــني التــي ســميت باســمه 

- وتحــت قيــادة أخيــه - واصلــت محاربــة الحكومــة اليمنيــة ومشــاغلتها ملــدة 

ــك،18  ســت ســنوات بعــد ذل

ــرد  ــحق التم ــح لس ــس صال ــق الرئي ــوادث، انطل ــذه الح ــات ه ــر مجري ويف آخ

مبــا وصــف بكونــه »قبضــة حديديــة«19 واســتخدام األســاليب التــي نجــم عنهــا 

ارضار جانبيــه و ســقوط ضحايــا مــن املدنيــني ، وتــم التوصــل إىل وقــف إلطــاق 

النــار بــني الحوثيــني والحكومــة يف عــام 2010، ومــع ذلــك، مل يحــل أمــر املظــامل 

األساســية التــي كانــت أساًســا للنــزاع،

ــن  ــرع اليم ــة )AQAP( – ف ــرة العربي ــبه الجزي ــدة يف ش ــم القاع ــكل تنظي تش

للمنظمــة اإلســامية املتشــددة تنظيــم القاعــدة – يف التســعينيات مــن األلفيــة 

املاضيــة، وركــز طــوال فــرتة التســعينيات وبدايــات األلفيــة الثانيــة عــى أهــداٍف 

ــول يف  ــو إس إس ك ــة ي ــرة األمريكي ــى املدم ــى األخــص الهجــوم ع ــة، وع غربي

مينــاء عــدن عــام 2000 مــام أســفر عــن مقتــل 17 شــخص، ومــع ذلــك، مل يكــن 

ــم  ــق ملعظ ــدر قل ــة مص ــة يف البداي ــرة العربي ــبه الجزي ــدة يف ش ــم القاع تنظي

ــَكله  ــذي كان يش ــة ال ــه للحكوم ــودي نفس ــد الوج ــكل التهدي ــني ومل يش اليمني

ــني، ــويب والحوثي الحــراك الجن
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ــذه  ــن ه ــد م ــام العدي ــة اللتح ــام 2011 الفرص ــريب ع ــع الع ــاح الربي ــد أت وق

الطــاب  بقيــادة  صنعــاء  يف  املظاهــرات  وازدادت  واملظــامل،  املجموعــات 

ــرشت االحتجاجــات  ــام انت ــرص، ك ــس وم ــادة يف تون ــع تنحــي الق والناشــطني م

يف كافــة أنحــاء اليمــن بدعــم مــن أحــزاب اللقــاء املشــرتك والحوثيــني والحركــة 

الجنوبيــة، وبلغــت الحركــة نقطــة تحــول يف 18 آذار/مــارس عندمــا فتحــت قوات 

الحكومــة النــار عــى املتظاهريــن وقتلــت العــرشات، وكانــت هنــاك اســتقاالت 

جامعيــة بــني أعضــاء الحــزب الحاكــم، مبــا يف ذلــك حــوايل 20 عضــًوا مــن الرملــان 

واللــواء عــيل محســن األحمــر، الــذي كان غالبــا مــا يوصــف باســم »ثــاين أقــوى 

ــد  ــن، وبع ــة املتظاهري ــوذه لحامي ــك نف ــد ذل ــتخدم بع ــاد«20 واس ــل يف الب رج

أشــهر، وافــق الرئيــس صالــح عــى اتفــاق جــرى وضعــه مــع مجلــس التعــاون 

الخليجــي )GCC( نقــل الحكــم مبوجبــه إىل نائــب الرئيــس عبــد ربــه منصــور 

هــادي مــع تقاســم الســلطة بــني املؤمتــر الشــعبي العــام واألحــزاب السياســية 

ــل أحــزاب اللقــاء املشــرتك، املشــاركة يف تكت

بوصفــه جــزًءا مــن االتفــاق، جــرى إنشــاء مؤمتــر الحــوار الوطنــي إلرشاك 

ــة  ــد، واســتمرت هــذه العملي القــوى املحتجــة يف صياغــة عقــد اجتامعــي جدي

ــذاك، فقــد  مــا يقــرب مــن عــام، وعــى الرغــم مــن املفاوضــات املســتمرة حين

واجــه اليمنيــون انعــدام األمــن الغــذايئ وانقطــاع الكهربــاء واســتمرار التهديــد 

ــف،21  بالعن

ويف عــام 2012، انضــم صالــح الــذي أصبــح خــارج الســلطة إىل الحوثيــني حيــث 

ــة  ــرب األهلي ــت الح ــة، واندلع ــكرية نخبوي ــدات عس ــل ووح ــم بالتموي زوده

ــح،  ــن صال ــم م ــون، بدع ــا ســيطر الحوثي ــى اآلن عندم ــزال قامئــة حت ــي ال ت الت

عــى صنعــاء يف خريــف عــام 2014 ثــم اســتولوا عــى القــرص الرئــايس يف كانــون 

الثاين/ينايــر التــايل، واســتقال هــادي وهــرب إىل عــدن، ثــم اســتعاد الســلطه، ويف 

آذار/مــارس 2015، بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية - دعــاًم للرئيــس هــادي 

واعتقــاًدا بــأن الحوثيــني عــى عاقــة وثيقــة بإيــران - بقيــادة الغــارات الجويــة 

ضــد أهــداف الحوثيــني،

طــوال فــرتة النــزاع، ســاهمت كافــة األطــراف يف الدمــار الــذي عــاىن منــه 

ــاج  ــة إنت ــاه وأنظم ــة للمي ــة التحتي ــزاع البني ــراف الن ــت أط ــون، وهاجم املدني

ــئ  ــاق املوان ــام أو إغ ــار الع ــن الحص ــة م ــاف واردات األغذي ــذاء22، ومل تتع الغ

املطبــق يف عــام 201723، ومنعــت جامعــات العمــل اإلنســاين وشــحنات

ــت  ــا،24 ويف الوق ــن يحتاجــون إليه ــن الوصــول إىل الســكان الذي  املســاعدات م

ــة، ويف حــني يعــاين  ــار النظــم التقليدي نفســه، تطــور اقتصــاد الحــرب مــع انهي

الكثــر مــن اليمنيــني، هنــاك القليــل مــن األربــاح املتأتيــة مــن فــرض رضائــب 

ــد نقــاط التفتيــش واالقتصــاد الــرسي،25  ــع عن عــى البضائ

كانــت ومــا زالــت األمــم املتحــدة تعمــل مــع األطــراف للتوصــل إىل حــل 

ــدة يف  ــم املتح ــطت األم ــمر 2018، توس ــون األول/ديس ــزاع، ويف كان ــلمي للن س

ــا  ــل إىل م ــويد للتوص ــة يف الس ــة اليمني ــني والحكوم ــني الحوثي ــام ب ــاق س اتف

يعــرف باســم اتفاقيــة ســتوكهومل، وهــي االتفاقيــة التــي نصــت عــى أمــور مثــل 

ــر  ــاري للبحــر األحم ــر التج ــن املم ــى االنســحاب م ــاق ع ــادل األرسى واالتف تب

- مبــا يف ذلــك مدينــة الحديــدة الســاحلية - وهــو أمــر بالــغ األهميــة الســتراد 

األغذيــة واملســاعدات اإلنســانية، لكــن الخافــات أدت إىل تأخــر تنفيــذ الصفقــة، 

ــاد، ــع أنحــاء الب ــة يف جمي واســتمرت األعــامل العدائي
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ما هي التأثيرات المعروفة للنزاع المسلح في التنمية؟
يــؤدي النــزاع املســلح إىل اإلرضار باملجتمعــات والتنميــة بطــرق واضحــة مثــل مقتــل املشــاركن يف القتــال واملدنيــن وتدمــر البنيــة التحتيــة، ولكنــه، إضافــًة إىل ذلــك، 

ــا يف التنميــة البرشيــة واالجتاعيــة قــد تفــوق التأثــرات املبــارشة، فعــى ســبيل املثــال، يتوقــف اإلنتــاج  يــؤدي إىل تأثــرات غــر مبــارشة، ورمبــا يخلــف رضًرا دامئً

االقتصــادي ويهجــر املزارعــون األرايض الزراعيــة، كــا يتوقــف األطفــال عــن الذهــاب إىل املدرســة، وترتفــع أســعار املــواد الغذائيــة وتعــاين األرس الفقــرة إلطعــام 

أطفالهــا، ويعيــش النازحــون يف مناطــق مكتظــة وظــروف غــر صحيــة تشــكل جميعهــا بيئــة محفــزة لتفــي األوبئــة،

بغــرض تقييــم التأثــرات املبــارشة وغــر املبــارشة للنــزاع يف التنميــة، تركــز 

االقتصاديــة  والتنميــة  الســكانية  الرتكيبــة  مجــاالت:  ثاثــة  عــى  الدراســة 

والقــدرات البرشيــة )الشــكل 2(، ونعــرض ضمــن هــذه املجــاالت تأثــرات النــزاع 

ــيش  ــتثامر وتف ــة واالس ــة التحتي ــرة والبني ــم والهج ــي والتعلي ــاج الزراع يف اإلنت

ــزاع يف كٍل  ــر الن ــام نستكشــف تأث ــة والتجــارة، ك ــات واإلنتاجي ــراض والوفي األم

مــن هــذه املجــاالت بشــكل مبــارش وغــر مبــارش، وكيــف تشــكل هــذه التأثــرات 

ــة، ــة البرشي ــاق يف التنمي ــع النط ــتقبيل واس ــر املس ــا التأث بدوره

ــكيل  ــتوى ال ــى املس ــرات ع ــى التأث ــر ع ــذا التقري ــوارد يف ه ــل ال ــز التحلي يرك

للنــزاع املســلح والتنميــة، حيــث تناولــت الدراســات الســابقة تأثــرات النــزاع يف 

أبعــاد محــددة للتنميــة مــع الرتكيــز غالبًــا عــى التأثر يف مــؤرشات إجــاميل الناتج

ــة   املحــيل2٦، يف حــني ركــزت دراســات أخــرى عــى مــؤرشات الصحــة27 والتنمي

البرشيــة،28 تتضمــن األقســام الــواردة أدنــاه اســتعراض للدراســات الســابقة حــول 

تأثــر النــزاع يف املجــاالت الســكانية والتنميــة االقتصاديــة والقــدرات البرشيــة إىل 

جانــب تقديــم وصــف لكيفيــة تكُشــف هــذه التأثــرات يف اليمــن،

ــه  ــزاع وعاقت ــة للن ــب املختلف ــه للجوان ــه منهجي ــدم مراجع ــاه تق ــرات ادن الفق

ــزاع؛ و / أو )ج(  ــة الن ــزاع؛ و/أو )ب( عملي ــع الن ــك: )أ( دواف ــة مبــا يف ذل بالتنمي

ــز عــى هــذه املجــاالت، عــى  ــر ال يرك ــإن التقري ــك، ف ــع ذل ــادة اإلعــامر، م إع

ــا إذا كان  ــؤ مب ــك التنب ــر كذل ــاول التقري ــة، وال يح ــا البالغ ــن أهميته ــم م الرغ

النــزاع ســيتصاعد، أو كيــف سيســر النــزاع، أو تقديــر مســتوى املــوارد الازمــة 

ــامر، ــادة اإلع إلع

الشكل 2 : اإلطار املفاهيمي املستخدم يف هذا التحليل

النزاع املسلح

الخصائص السكانية

التنمية اإلقتصادية

القدرات البرشية
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النزاع والتوزيع السكاني
 

معدل الوفيات

تؤثر الحرب بشكل مبارش يف معدل الوفيات من خال وفاة املقاتلني واملدنيني 

التحتية  البنية  لتدمر  نتيجًة  الناس  ، وكذلك بشكل غر مبارش من خال مقتل 

وغر  املبارشة  الوفيات  وتشكل  املعيشية،  والظروف  الزراعية  والنظم  الصحية 

األشخاص  يكون عبارة عن عدد  املعتاد« وهو  الوفاة غر  مًعا »معدل  املبارشة 

الذين قُتلوا نتيجة للنزاع والذين كانوا سيظلون عى قيد الحياة إذا مل يقع النزاع، 

معدل  من  األعظم  السواد  العنيفة  املبارشة  الوفيات  تشكل  النزاع،  بداية  ويف 

الوفاة غر املعتاد،29 

ويكون الرتكيز يف الوفيات العنيفة املبارشة عى الرجال البالغني، الذين يشكلون 

النسبة األكر من قوات القتال30، وميكن أن يكون لهذه الوفيات تأثر طويل األجل 

يف التنمية حيث أن نقص عدد الرجال يف سن العمل يف مجتمع ما - وهي ظاهرة 

تُعرف باسم »الذكور املفقودين« - ترتك أثرًا بارزًا يف الرتكيبة السكانية حتى بعد 

فرتة طويلة من انتهاء النزاع،31 

ولكــن عــادًة مــع اســتمرار النــزاع، فــإن الوفيــات غــر املبــارشة تفــوق الوفيــات 

ــار النظــام الصحــي وانتشــار الجــوع عــى نطــاق واســع  ــارشة نتيجــة النهي املب

ــًة يف  ــال خاص ــذا الح ــى ه ــاع ع ــون األوض ــية32، وتك ــروف املعيش ــردي الظ وت

البلــدان األقــل منــًوا، والتــي تكــون املــؤرشات التنمويــة واألنظمــة الصحيــة فيهــا 

ــا مــا ترتكــز الوفيــات غــر املبــارشة بــني الفئــات األكــر  متدنيــة بالفعــل،33 غالبً

ضعًفــا وهــي التــي تكــون عــى األغلــب بــني النســاء واألطفــال34، حتــى أن بعــض 

ــني  ــاد ب ــر معت ــٍو غ ــى نح ــات ع ــدد الوفي ــاد ع ــؤدي إىل ازدي ــد ت ــات ق النزاع
النســاء أكــر مــن الرجــال،35

 )ACLED( يف اليمــن، ســجل مــرشوع بيانــات مواقــع النــزاع املســلح وأحداثهــا

٦3،138 حالــة وفــاة جــراء القتــال تشــمل املقاتلــني واملدنيــني وذلــك منــذ عــام 

ــداد  ــببت يف أع ــرب تس ــدو أن الح ــام يب ــام 3٦،2018 ك ــة ع ــى نهاي 201٦ وحت

ــذوا  ــة أنق ــدرت منظم ــارشة، وق ــر املب ــات غ ــن الوفي ــى م ــك حت ــن ذل ــر م أك

ــرب37،  ــة الح ــذ بداي ــوع من ــن الج ــوا م ــل مات ــوايل 85،000 طف ــة أن ح الطفول

وارتفــع معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة مــن 53 حالــة وفــاة لــكل 

ــام 38،201٦  ــام 2013 إىل 5٦،8 يف ع ــاء يف ع ــد األحي ــن املوالي 1000 م

الخصوبة

يعــد تأثــر النــزاع يف الخصوبــة أقــل وضوًحــا مقارنــًة بتأثــره يف معــدل الوفيــات 

والهجــرة، حيــث أنــه قــد ينتــج عــن النــزاع انخفــاض الخصوبــة – عــى 

ــد  ــة أخــرى، وق ــات اقتصادي ــا نتيجــة لصدم ــال غالبً ــذي يحــدث باملث النحــو ال

ــة خــال  ــا يف معــدالت الخصوب ــا مؤقتً ــد مــن النزاعــات انخفاًض أظهــرت العدي

ــال  ــاء القت ــرد انته ــد مبج ــداد املوالي ــرة يف أع ــك طف ــع ذل ــزاع وتب ــنوات الن س

ــادة  ــزاع إىل زي ــتمرار الن ــؤدي اس ــن أن ي ــك، ميك ــع ذل ــه،39 م ــف حدت أو تخفي

ــادة  ــي، وزي ــن االجتامع ــآكل األم ــبب ت ــال بس ــى األطف ــب ع ــة والطل الخصوب

معــدل الوفيــات بــني الرضــع وانخفــاض الوعــي بالخدمــات الصحيــة اإلنجابيــة 

وإمكانيــة الحصــول عليهــا وانخفــاض مســتويات تعليــم اإلنــاث،40 كــام أن األرس 

ــدوا  ــن فق ــال الذي ــن األطف ــتعيضوا ع ــال ليس ــاب أطف ــك إنج ــاول كذل ــد تح ق

نتيجــة للعنــف،41 عــى العكــس مــن ذلــك، قــد ال تؤثــر بعــض حــاالت النــزاع يف 

ــاق،42  ــى اإلط ــة ع الخصوب

عــى الرغــم مــن ذلــك، فيــام يتعلــق بحجــم تأثــر النــزاع يف الخصوبــة يف اليمــن، 

ــي  ــت عــى األرس، بلغــت نســبة األرس الت ــي أجري ــا ألحــد املســوحات الت فوفًق

ــة(  ــام 201٦ )44 يف املئ ــات يف ع ــل ومرضع ــاء حوام ــا نس ــن بينه ــادت أن م أف

نســبة أكــر مــام كانــت عليــه قبــل األزمــة )23،4 يف املئــة(،43 

الهجرة

يعتــر العنــف الدافــع األكــر للهجــرة القرسيــة،44 مــام يــؤدي إىل وجــود الاجئــني 

ــا، ويعتمــد حجــم الهجــرة  ــن داخليً ــاد والنازحــني املرشدي ــن يغــادرون الب الذي

القرسيــة ووجهــة املهجريــن قرسيـًـا عــى العديــد مــن العوامــل مبــا يف ذلــك نــوع 

النــزاع وخصائــص البلــدان املجــاورة،45 

إن وجــود العديــد مــن النزاعــات يــؤدي إىل وجــود عــدد مــن الاجئــني يفــوق 

ــا  ــل فيه ــي تتدخ ــة الت ــروب األهلي ــح أن الح ــن املرج ــا4٦، وم ــني داخليً النازح

أطــراف أجنبيــة تدفــع الهجــرات الجامعيــة إىل خــارج البــاد،47 وهــذا مــا 

حــدث يف ســوريا حيــث نتــج عــن الحــرب أعــداًدا مــن الاجئــني املســجلني )٦،5 

مليــون(48 – عــدا عــن الاجئــني غــر املســجلني رســميًا – متاثــل أعــداد النازحــني 

ــرة  ــارزة للهج ــمة الب ــزوح كان الس ــون(،49 إال أن الن ــا )٦،2 ملي ــن داخليً املرشدي

ــن، يف اليم

فحتــى ترشيــن األول/أكتوبــر عــام 2017، ســعى حــوايل 190،000 مينــي إىل 

اللجــوء يف الــدول املجــاورة50؛ مــع ذلــك، تجــد اإلشــارة إىل أن ثلثــي هــذا العــدد 

ــدان أخــرى، حيــث كان بينهــم مــا يقــرب مــن  ــوا قــد جــاءوا أصــًا مــن بل كان

ــذ  ــن من ــت اليم ــث كان ــم، حي ــن إىل أوطانه ــن العائدي ــن املهاجري 130،000 م

فــرتة طويلــة دولــة لجــوء وعبــور لاجئــني واملهاجريــن مــن القــرن األفريقــي،51 
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52 ومــن بــني ٦0،000 الجــئ مــن أصــل مينــي، فــر نصفهــم إىل اململكــة العربيــة 

الســعودية، وثلثهــم إىل جيبــويت، وفــر اآلخــرون إىل ســلطنة عــامن والصومــال،53 

ــن  ــاً م ــم أص ــن ه ــن اليم ــني م ــن الاجئ ــن 130،000 م ــرب م ــا يق ــاك م فهن
املهاجريــن العائديــن إىل أوطانهــم يف أفريقيــا عــى األغلــب،54

يف الوقــت نفســه، يواصــل آخــرون الهجــرة إىل اليمــن عــى الرغــم مــن الحــرب 

الدائــرة فيهــا، فقــد هاجــر أكــر مــن 50،000 شــخص مــن القــرن األفريقــي إىل 

اليمــن خــال النصــف األول مــن عــام 2018، معظمهــم قادمــني مــن الصومــال 

أو اثيوبيــا وجــاءوا بقصــد املتابعــة حتــى الوصــول إىل دول الخليــج األخــرى،55 

ــا نتيجــة للنــزاع يف اليمــن كانــت أكــر بكثــر مــن  لكــن أعــداد النازحــني داخليً

أعــداد الاجئــني، حيــث أفــاد مكتــب مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــني 

بوجــود مليــوين نــازح يف اليمــن يف كانــون األول/ديســمر عــام 2018 - نــزح 89 

يف املئــة منهــم منــذ أكــر مــن عــام، ومتكــن مليــون مــن النازحــني الســابقني مــن 

ــا خــال فــرتات النــزاع  العــودة إىل ديارهــم،5٦ وكان معظمهــم قــد نزحــوا داخليً

املتصاعــد عــى نطــاق واســع وعــادوا إىل ديارهــم بعــد أن خفــت حدتــه، ومــع 

ذلــك، فقــد حقــق عــدد قليــل مــن العائديــن حــل دائــم ومل يتمكــن ربعهــم مــن 

العــودة إىل مــكان إقامتهــم األصــيل،57 

ويبــدو أن الفــروق يف أمنــاط النــزوح يف ســوريا واليمــن متثــل مســألة جغرافيــة 

ــا،  ــا، فرتكي ــان وتركي ــاك حــدوٍد مشــرتكة بــني ســوريا واألردن ولبن وسياســية، فهن

عــى ســبيل املثــال، قــد اســتضافت املايــني بعــد تنفيــذ »سياســة البــاب 

املفتــوح« أمــام الاجئــني الســوريني يف الســنوات األوىل مــن النــزاع58، وقــد ســعى 

الكثــرون منهــم مؤخــرًا إىل طلــب اللجــوء يف أوروبــا59، يف حــني أنــه ببســاطة، مل 

ــارات ملغــادرة البــاد، يتوفــر لليمنيــني النازحــني باملثــل العديــد مــن الخي

يشــرتك اليمــن يف الحــدود الريــة مــع اململكــة العربية الســعودية وســلطنة عامن 

فحســب، وفــر البعــض عــر البحــر األحمــر وخليــج عــدن إىل القــرن اإلفريقــي، 

ولكــن الظــروف، يف كثــرٍ مــن األحيــان ســيئة، عــادًة مــا تكــون مرتديــة يف تلــك 

ــني  ــة لاجئ ــة الرئيس ــي الوجه ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــت اململك ــدان، كان البل

ــني  ــن القادم ــرد املهاجري ــت تط ــا كان ــرد، فإنه ــا ي ــب م ــن بحس ــني، ولك اليمني

مــن اليمــن٦0، يف حــني تقــع ســلطنة عــامن عــى الحــدود الرشقيــة لليمــن، عــر 

منطقــة صحراويــة وهــي بعيــدة عــن معظــم الســكان،

النزاع والتنمية االقتصادية

النمو والتجارة واالستثمار

يقلــل النــزاع عموًمــا مــن اإلنتــاج االقتصــادي نتيجــة لتدمــر األصــول اإلنتاجيــة 

ــر  ــرشي، وتُظه ــال الب ــرأس امل ــق ب ــي تلح ــوارد واألرضار الت ــار امل ــل مس وتحوي

ــا للنمــو االقتصــادي٦1 يف  ــرًا مثبطً ــزاع تأث ــد مــن الدراســات املتعلقــة بالن العدي

ــذه  ــن ه ــة٦2، وتتضم ــني يف اإلنتاجي ــاض مع ــا إىل انخف ــل منه ــر القلي ــني تش ح

مــا يــيل:

• وفقــا لكولــر، فــإن معــدل النمــو للفــرد خــال الحــرب األهليــة يقــل مبقــدار 

2،2 نقطــة مئويــة عــن معدلــه يف حالــة الســلم،٦3 

• وجــد ســتيوارت وهوانــغ ووانــغ أن متوســط   معــدل النمــو الســنوي للبلــدان 

التــي تواجــه الحــرب األهليــة يبلــغ -3،3 يف املئــة،٦4 

• يــرى مولــر أن الحــرب األهليــة إذا دامــت أربــع ســنوات، فإنهــا تقلــل اإلنتــاج 

مــن %7 إىل 22 %، وكلــام زادت حــدة النــزاع، زاد الــرر الــذي يلحــق بالنمــو،٦5 

• أظهــرت دراســة أجراهــا غيتــس وآخــرون أن النــزاع الــذي ينتــج عنــه 2،500 

حالــة وفــاة عــى مــدى خمــس ســنوات يقلــل مــن نصيــب الفــرد مــن إجــاميل 

الناتــج املحــيل بنســبة 15 يف املئــة،٦٦ 

تــؤدي الحــرب يف كثــر مــن األحيــان إىل زعزعــة أمنــاط التجــارة الدوليــة والتكامل 

ــام٦7- عــى حــٍد ســواء  ــزاع الداخــيل التجــارة بشــكل ع ــل الن االقتصــادي، ويقل

بــني األطــراف املعاديــة واملحايــدة٦8 - عــى الرغــم مــن أن بعــض الدراســات مل 

تنجــح يف إيجــاد تأثــر كبــر،٦9 كــام ميكــن أن يــؤدي النــزاع األهــيل إىل تقليــص 

حجــم التجــارة مــن خــال زيــادة املخاطــر السياســية وارتفــاع تكاليــف النقــل 

واالتصــاالت ومــن خــال تقليــص القــدرة االســتهاكية واإلنتاجيــة للدولــة،70 

ــق  ــام يتعل ــائر في ــدوث خس ــك ح ــزاع كذل ــؤدي الن ــح أن ي ــن املرج ــام أن م ك

ــن إىل هــروب  ــدام األم ــية وانع ــر السياس ــؤدي املخاط ــن أن ت ــتثامر، وميك باالس

رأس املــال وانخفــاض مســتويات االســتثامر املحــيل71، وقــد تــؤدي تلــك األمــور 

أيًضــا إىل انخفــاض مســتويات االســتثامر األجنبــي املبــارش )FDI( نتيجــة لزيــادة 

مخاطــر االســتثامر يف البلــد،72 عــى الرغــم مــن أن االســتثامر األجنبــي املبــارش يف 

القطــاع األويل )الــذي يتكــون إىل حــد كبــر مــن املــوارد الطبيعيــة( قــد يكــون 

أقــل تأثــرًا مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش يف القطاعــات األخــرى،73 

قبــل نشــوب النــزاع، مل يكــن اليمــن مشــاركًا بعمــق يف االقتصــاد العاملــي، حيــث 

كانــت املــوارد الطبيعيــة تشــكل الجــزء األكــر مــن التجــارة واالســتثامر األجنبــي، 

وشــكل النفــط والغــاز الطبيعــي 90 يف املئــة مــن صــادرات اليمــن و88 يف املئــة 

مــن االســتثامر األجنبــي املبــارش بــني عامــي 2005 و74،2010 فقــد عــاىن اليمــن 
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ــي  ــني عام ــه ب ــث أن ــال، حي ــروب رأس امل ــكلة ه ــن مش ــن م ــن الزم ــود م لعق

ــل  ــة مقاب ــاد بصــورة غــر مرشوع ــي الب ــادر 2،70 دوالر أمري 1990 و2008، غ

كل 1 دوالر أمريــي مــن املســاعدات الــواردة،75 

أجــرت الحــرب اقتصــاد البــاد عــى التوقــف، وتعــرض إجــاميل الناتــج املحــيل 

يف اليمــن لانكــامش كل عــام منــذ بــدء النــزاع، وتقلــص مبــا يقــرب مــن 28 يف 

املئــة يف عــام 2015، و9،8 يف املئــة يف عــام 201٦، و -5،9 يف املئــة يف عــام 20177٦، 

حيــث أُغلقــت أكــر مــن ثلــث األعــامل التجاريــة وتقلــص عــدد الــرشكات التــي 

ــه  ــذي يســتمر في ــت ال ــط يف الوق ــاج النف ــف إنت ــام توق ــزال مفتوحــة،77 ك ال ت

اســتخراج الغــاز، إال أنــه يف األســاس يكــون لاســتخدام يف الســوق املحــيل،

ــذ  ــة من ــة بنســبة 90 يف املئ ــة عام ــاز بصف ــاج النقــط والغ ــك، انخفــض إنت كذل

ــاد78،  ــدى الب ــة ل ــات األجنبي ــر العم ــة توف ــام أدى إىل محدودي ــام 2014، م ع

وانخفضــت الــواردات إىل النصــف منــذ عــام 2014، ومــع توقــف البنــك املركــزي 

اليمنــي عــن العمــل إىل حــٍد كبــر، فإنهــا يجــري تداولهــا بشــكل أســايس عــر 

قنــوات غــر رســمية،79 

البنية التحتية

يعــد تدمــر البنيــة التحتيــة أحــد أكــر تأثــرات النــزاع العنيــف وضوًحــا، فمــن 

ــة  ــة التحتي ــارش البني ــد تســتهدف األطــراف بشــكل مب ــة االســرتاتيجية، ق الناحي

ــات  ــة والنفاي ــاه والطاق ــة )املي ــة البيئي ــة التحتي ــاالت80 أو البني ــل واالتص للنق

ــي(،81  ــرصف الصح وال

ــة  ــق بالتنمي ــام يتعل ــكات في ــة مش ــة التحتي ــف البني ــبب تل ــك، يس ــع ذل م

االقتصاديــة والبرشيــة عــدا عــن التكاليــف املبــارشة، ومــن املرجــح أن يــؤدي إىل 

ــتثامر،82  ــة االس ــاج وإعاق ــة اإلنت ــع تكلف رف

وعــاوًة عــى ذلــك، فــإن تلــف البنيــة التحتيــة للنقــل ال يؤخــر حركــة البضائــع 

فحســب، ولكنــه يؤخــر املســاعدات الغذائيــة الروريــة كذلــك، يثــر اســتهداف 

البنيــة التحتيــة لخدمــات امليــاه والــرصف الصحــي واســتخدامها بوصفهــا ســاًحا 

القلــق وخاصــًة لكونهــا ترتبــط مبــارشًة باألمــراض املعديــة وإنتــاج املــواد 

ــة،83  الغذائي

فحتــى قبــل نشــوب النــزاع، كان ضعــف البنيــة التحتيــة للنقــل واللوجســتيات 

عامــًا مقيــًدا فيــام يتعلــق بالقــدرة التنافســية للــرشكات اليمنيــة، فعــى ســبيل 

املثــال، جعــل تذبــذب توافــر الكهربــاء الــرشكات تعتمــد عــى املولــدات باهظــة 

ــى  ــة - حت ــامل التجاري ــت األع ــام 2013، واجه ــود، ويف ع ــايل الوق ــن، وبالت الثم

ــوم،84  ــاعات يف الي ــع س ــدة أرب ــايئ مل ــار الكهرب ــاع التي ــرى - انقط ــدن الك يف امل

كــام تــزداد هــذه التحديــات ســوًءا نتيجــة لحــرب شــملت االســتهداف املبــارش 

للبنيــة التحتيــة، وخاصــًة البنيــة التحتيــة التــي تدعــم خدمــات امليــاه والــرصف 

الصحــي،85 

وقــَدر تقييــم األرضار واالحتياجــات الــذي أجــري عــام 201٦ تكلفــة األرضار التــي 

ــك املســاكن( لتكــون  ــة بصفــة عامــة )مبــا يف ذل ــة املادي ــة التحتي لحقــت بالبني

بــني 4 – 5 مليــار دوالر أمريــي، ويشــمل هــذا: )أ( 88 – 108 مليــون دوالر 

ــون  ــل؛ و)ب( 125 - 153 ملي ــت بقطــاع النق ــي لحق ــة األرضار الت ــي قيم أمري

دوالر أمريــي قيمــة األرضار التــي لحقــت بقطــاع الطاقــة؛ )ج( 79 - 97 مليــون 

دوالر أمريــي قيمــة األرضار التــي لحقــت بقطــاع امليــاه والــرصف الصحــي 

ــذي  ــتطاع ال ــاركني يف االس ــف املش ــن نص ــر م ــر أك ــة،8٦ وذك ــة الصحي والنظاف

ــاء قــد تــررت،  ــاه والكهرب أجــري عــام 2018 إن البنيــة التحتيــة املحليــة للمي

وذكــر أكــر مــن 40 يف املئــة أن البنيــة التحتيــة للصحــة والتعليــم قــد تــررت 

يف حــني ذكــر أكــر مــن 30 يف املئــة أن الطــرق قــد تــررت،87 

اإلنتاج الزراعي

ــود الســبب  ــد يع ــة89، وق ــاءة الزراعي ــاج88 والكف ــض اإلنت ــزاع إىل خف ــؤدي الن ي

يف هجــر األرايض عــى نطــاق واســع إىل نــزوح املزارعــني أو قتلهــم أو عجزهــم 

عــن دعــم اإلنتــاج،90 فخــال فــرتات زيــادة انعــدام األمــن، ابتعــدت كثــر مــن 

ــتثامر  ــادة االس ــب زي ــي تتطل ــة والت ــر ربحي ــل األك ــة املحاصي ــن زراع األرس ع

واتجهــت إىل حــد الكفــاف مــن زراعــة املحاصيــل ذات املخاطــر األقــل91 وخفــض 

ــادة الطاقــة اإلنتاجيــة،92 كــام يعــود الســبب  االســتثامرات التــي مــن شــأنها زي

يف نقــص العاملــة إىل نــزوح العــامل أو إصابتهــم أو قتلهــم،93 وقــد تصبــح 

ــزداد  ــة وت ــر تكلف ــمدة أك ــذور أو األس ــل الب ــة مث ــة للزراع ــات الرئيس املدخ

ــا،94  ــة الحصــول عليه صعوب

وقــد انخفــض اإلنتــاج الزراعــي يف اليمــن بشــكل كبــر، كــام تــم هجــر األرايض 

ــل  ــداء عــى املحاصي ــني، وجــرى االعت ــزوح املزارعــني والعــامل الزراعي بســبب ن

واألرايض الزراعيــة بشــكل مبــارش، وأدى نقــص الوقــود إىل ازديــاد تكلفــة اإلنتــاج 

والنقــل،95 تعــد نــدرة امليــاه العامــل األهــم يف الحــد مــن اإلنتــاج الزراعــي كــام 

أدى نقــص الوقــود إىل ازديــاد تكلفــة الــري، ويف عــام 201٦، انخفضــت املســاحة 

املزروعــة بنســبة 38 يف املئــة، يف املتوســط،9٦ ويف إقليــم تهامــة الزراعــي، جــرى 

تعليــق كافــة أنــواع الزراعــة املرتبطــة بامليــاه الجوفيــة، وانخفضــت نســبة 

املســاحة املزروعــة إىل 39 يف املئــة مــام كانــت عليــه قبــل الحــرب وانخفضــت 

الغــات إىل 42 يف املئــة مــام كانــت عليــه قبــل الحــرب،97 
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ــات إعــادة  ــزاع مــن خــال الحــد مــن النمــو االقتصــادي وتدمــر آلي ــؤدي الن ي

التوزيــع إىل زيــادة مســتويات الفقــر، ووفقــا لحســابات كولــر، فــإن النــزاع الــذي 

ــر  ــد الفق ــة ويزي ــل الدخــل بنســبة 15 يف املئ ــدة ســبع ســنوات يقل يســتمر مل

بنســبة 30 يف املئــة،98 وعــى مســتوى األرسة، ميكــن أن يــؤدي النــزاع إىل خســارة 

ــازل واألرايض واملاشــية وغرهــا  ــد تتعــرض املن ــادي والبــرشي، وق ــال امل رأس امل

مــن األصــول اإلنتاجيــة للرسقــة أو التدمــر،99 وتــؤدي الوفــاة واإلصابــة والعجــز 

والصدمــات النفســية التــي يتعــرض لهــا أفــراد األرسة إىل انخفــاض الدخــل100 يف 

ــد مــن األرس تعــاين أو  ــة مــام يجعــل العدي ــواد الغذائي ــع أســعار امل حــني ترتف

تكــون غــر قــادرة عــى رشاء الســلع األساســية،101 وميكــن لهــذه الخســائر - إىل 

ــرشي - أن  ــال الب ــواق ورأس امل ــزاع يف األس ــن الن ــة ع ــرات الناجم ــب التأث جان

تجعــل البلــدان يف حالــة فقــر مزمــن وهيــكيل،

ــلفا،  ــة س ــر املرتفع ــتويات الفق ــم مس ــن إىل تفاق ــايل يف اليم ــزاع الح وأدى الن

ــن شــملهم  ــني الذي ــن اليمني ــة م ــر 45 يف املئ ــام 2015، ذك ــف ع ــول خري فبحل

ــق  ــزاع،102 ومل يتل ــس بســبب الن ــم الرئي ــدوا مصــدر دخله ــم فق االســتطاع إنه

ــام 201٦،  ــف ع ــذ خري ــة من ــة ومنتظم ــب كامل ــام روات ــاع الع ــو القط موظف

مــام أدى يف النهايــة إىل انخفــاض الدخــل واإلرضار بقطاعــات مثــل الصحــة 

والتعليــم،103 ويف عــام 2017، كان 48 يف املئــة مــن الســكان يعيشــون عــى أقــل 

ــام 2015(  ــة يف ع ــت النســبة 30 يف املئ ــوم )كان ــي يف الي ــن 1،90 دوالر أمري م

وكان 78،5 يف املئــة مــن الســكان يعيشــون عــى أقــل مــن 3،20 دوالر أمريــي 

ــام 2015(،104  ــة يف ع ــبة ٦5،٦ يف املئ ــت النس )كان

تفشي األمراض

إضافــًة إىل مقتــل املقاتلــني واملدنيــني وإصابتهــم، تــؤدي الحــرب إىل تدمــر البنيــة 

ــؤدي إىل  ــا ي ــة األساســية وتدهــور الظــروف املعيشــية، وهــو م ــة الصحي التحتي

تدهــور كبــر يف حيــاة الفــرد الصحيــة، وخصوًصــا األطفــال،105 يــؤدي النــزاع إىل 

ــة،  ــال الصح ــني يف مج ــداد العامل ــل أع ــة، وتقلي ــة الصحي ــق الرعاي ــر مراف تدم

ــة الصحيــة وخفــض إمكانيــة الوصــول إىل  وتحويــل مســار اإلنفــاق عــى الرعاي

الخدمــات الصحيــة،10٦ وقــد تتوقــف التدخــات وبرامــج التطعيــم املهمــة، مــام 

يــؤدي إىل عــودة ظهــور األوبئــة،107 وقــد تتدهــور البنيــة التحتيــة لخدمــات املياه 

والــرصف الصحــي بشــكل أكــر وهــي التــي تكــون غالبًــا غــر كافيــة بالفعــل،108 

كــام يضطــر العديــد مــن الســكان النازحــني إىل العيــش يف ظــروف مكتظــة ذات 

ــام  ــم، م ــة الخاصــة بالتطعي ــات الصحي ــة بالخدم ــن التغطي نســبة منخفضــة م

يشــجع عــى انتشــار األمــراض املعديــة،109 

ــم  ــذايئ110؛ فمعظ ــن الغ ــدام األم ــوع وانع ــا بالج ــا وثيًق ــزاع ارتباطً ــط الن ويرتب

املجاعــات التــي تحــدث يف الوقــت الحــارض هــي نتيجــة للنــزاع املســلح وغالبًــا 

مــا تتفاقــم نتيجــة للكــوارث الطبيعيــة111، وقــد تســتخدم أطــراف النــزاع الغــذاء 

بوصفــه ســاًحا، حيــث تقطــع اإلمــدادات الغذائيــة، وتدمــر نظــم إنتــاج األغذيــة 

وتوزيعهــا وتــرسق املعونــات الغذائيــة، كــام يرتاجــع اإلنتــاج الزراعــي، مــام يحــد 

ــة عــن ســبل عيشــهم،  ــازل الريفي ــد مــن املن ــر الغــذاء ويعــزل العدي مــن تواف

ومــع ارتفــاع مســتويات الفقــر، ال ميكــن للعديــد مــن األرس توفــر حاجتهــا مــن 

الغــذاء، خاصــًة عندمــا تكــون األســعار متضخمــة،

ــف  ــذي كان ضعي ــي ال ــام الصح ــر النظ ــن إىل تدم ــرب يف اليم ــام أدت الح ك

بالفعــل، والــذي يتســم بانخفــاض مســتويات إمكانيــة الوصــول إليــه والحاميــة 

ــن خــال منشــآت  ــة م ــات الصحي ــم الخدم ــا، كان يجــري تقدي ــة، تاريخيً املالي

ثابتــة غــر قــادرة عــى الوصــول إىل جميــع الســكان، ونتيجــًة لذلــك، كان نصــف 

الســكان )ثلثيهــم يف املناطــق الريفيــة( يفتقــرون إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة 

حتــى قبــل نشــوب النــزاع،112 

تعــرض مــا ال يقــل عــن 278 منشــأة صحيــة للتلــف أو التدمــر وأصبحــت نصــف 

ــة يف البــاد فحســب تعمــل بشــكل كامــل،113 وتعــاين املرافــق  املنشــآت الصحي

العاملــة مــن نقــص يف األدويــة األساســية واإلمــدادات والعاملــني يف مجــال 

الرعايــة الصحيــة، فضــاً عــن نقــص املــوارد وامليــاه الصالحــة للــرشب والوقــود 

ــة،114  والطاق

كانــت أســعار املــواد الغذائيــة يف حالــة ارتفــاع بالفعــل قبــل عــام 2015 وأدى 

انتشــار الجــوع إىل جعــل كثــر مــن ســكان اليمــن عرضــة للخطــر بشــكل خــاص، 

ــي 2009 و  ــني عام ــة ب ــواد الغذائي ــعار امل ــم يف أس ــدل التضخ ــث كان مع حي

ــن كل 10 أرس  ــرت 9 م ــام 2012 ذك ــول ع ــة وبحل ــن 20 يف املئ 2011 أكــر م

ــذاء  ــى الغ ــول ع ــر يف الحص ــة أك ــون صعوب ــم يواجه ــتطاع إنه ــملها االس ش

نتيجــة الرتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة115، ولكــن النــزاع جعــل البــاد عــى شــفا 

املجاعــة،

لقــد جــرى اســتهداف نظــم إنتــاج األغذيــة وتوزيعهــا لتدمرهــا،11٦ ومل تتعــاىف 

ــام  ــام 117،2017 ويف ع ــاء يف أواخــر ع ــن تبعــات إغــاق املين ــة م واردات األغذي

ــًة بعــام 118،201٦  ــة مقارن ــاج الغــذاء بنســبة 20 -30 يف املئ 2017، انخفــض إنت

ــي  ــة الت ــواد الغذائي ــر 2018، ارتفعــت أســعار امل ــن األول/أكتوب ــول ترشي وبحل

ــة عــن املســتويات التــي كانــت عليهــا  ــة بنســبة 73 - 178 يف املئ ــاع بالتجزئ تب

قبــل األزمــة،119 نتيجــة لذلــك، أصبــح أكــر مــن نصــف عــدد الســكان يف املرحلــة 

ــب  3 مــن التصنيــف املرحــيل املتكامــل )IPC( أي يف مرحلــة »األزمــة« حس

ــوء  ــدل س ــهد مع ــام ش ــة،120 ك ــر للمجاع ــذار املبك ــم اإلن ــبكة نظ ــف ش تصني

ــبب  ــل وتس ــن قب ــل م ــع بالفع ــذي كان مرتف ــه ال ــن معدل ــا ع ــة ارتفاًع التغذي
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يف 45 يف املئــة مــن وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة121، ويعــاين مــا يقــدر 

بنحــو 3،3 مليــون طفــل يف البــاد مــن ســوء التغذيــة، مــن بينهــم مليــون طفــل 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل وأكــر مــن 400،000 طفــل يعانــون 

مــن ســوء التغذيــة الحــاد املزمــن وميثــل هــذان اثنــان مــن دوافــع التقــزم عــى 

ــل،122  املــدى الطوي

ــع،  ــاره الرسي ــرض وانتش ــيش امل ــيئة تف ــية الس ــروف املعيش ــهلت الظ ــرًا، س أخ

ــى  ــامت ع ــة للهج ــي نتيج ــرصف الصح ــاه وال ــات املي ــورت خدم ــث تده حي

البنيــة التحتيــة املهمــة للميــاه واكتظــاظ الســكان النازحــني123، ويفتقــر أكــر مــن 

19 مليــون شــخص إىل املرافــق الصحيــة أو امليــاه الصالحــة للــرشب124، وقــد أدت 

هــذه الظــروف إىل أكــر تفــيش لوبــاء الكولــرا يف تاريــخ الوبائيــات املســجل125، 

وهــو األمــر الــذي أســفر عــن أكــر مــن 1،3 مليــون حالــة مشــتبه بهــا وأكــر مــن 

2،٦00 حالــة وفــاة مرتبطــة بالوبــاء منــذ تفشــيه يف نيســان/أبريل 12٦،2017 كــام 

ارتبــط النــزاع كذلــك بتفــيش مــرض الخنــاق127 والحصبــة،128 

التعليم

ــات  ــة وخفــض النفق ــة التحتي ــر البني ــن خــال تدم ــم م ــزاع يف التعلي ــر الن يؤث

ــك،  ــع ذل ــة، وم ــاب إىل املدرس ــن الذه ــال م ــع األطف ــدارس ومن ــة للم املخصص

ــم الســكان،  ــزاع يف تعلي ــر الن ــة واســعة النطــاق مختلطــة حــول تأث توجــد أدل

حيــث توجــد بعــض الدراســات التــي تظهــر وجــود تأثــر قليــل إىل عــدم وجــود 

أي تأثــر129، ومــن املمكــن أن يؤثــر النــزاع املحــيل ســلبًا عــى أنظمــة التعليــم يف 

منطقــة واحــدة ولكنــه ال يؤثــر فيهــا يف مناطــق أخــرى،130 

ــه  ــاين من ــذي تع ــم ال ــق بالتعلي ــذي يلح ــرر ال ــإن ال ــك، ف ــدث ذل ــا يح عندم

التحصيــل  مجموعــة مــن األطفــال يحجبــه اتجــاه وطنــي عــام لتحســني 

العلمــي131، ويظــل االحتــامل قامًئــا بــأن يــؤدي التعــرض لنــزاع عنيــف إىل 

حــدوث تأثــر ســلبي عــى مســتوى الفــرد واملجتمــع،132 

ــص  ــال تقلي ــن خ ــم م ــى التعلي ــاق ع ــن اإلنف ــد م ــزاع يح ــت أن الن ــد ثب لق

ــث  ــًدا عــن التعليــم بحي ــوال بعي ــل مســار األم الخدمــات التعليميــة وتحوي

ــا مــا تــؤدي الحــرب إىل تدمــر  توجــه األغــراض العســكرية والدفاعيــة133، وغالبً

املــدارس وإغاقهــا، مــام يجعــل مــن الصعــب أو حتــى املســتحيل عــى األطفــال 

ارتيادهــا، ويف كثــرٍ مــن األحيــان، قــد ال يذهــب األطفــال النازحــون إىل املــدارس 

بســبب نقــص الوثائــق أو الحاجــة إىل العمــل أو نقــص الخدمــات التعليميــة134، 

وقــد يتوقــف األطفــال كذلــك عــن الذهــاب إىل املدرســة بســبب الخــوف مــن 

اختطافهــم ألغــراض عمليــات التجنيــد135 أو للعمــل13٦ أو ملجــرد الخطــورة 

ــرب  ــرض للح ــون للتع ــح أن يك ــه املرج ــام أن ــزل،137 ك ــادرة املن ــة يف مغ املتمثل

والعنــف أثــر جســيم يف الحالــة النفســية األطفــال امللتحقــني بالدراســة نتيجــة 

ــات النفســية،138  ــي والصدم ــط النف للضغ

وكان اليمــن يحــرز تقدًمــا يف التعليــم قبــل نشــوب النــزاع، حيــث ارتفــع إجــاميل 

نســبة االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة مــن 73 يف املئــة يف عــام 1999 إىل 101 يف 

املئــة يف عــام 2013، يف حــني ازدادت نســبة التحــاق الفتيــات مــن 52 إىل 92 يف 

ــر،  ــف بشــكل كب ــاد إىل الخل ــاد الب ــزاع أع ــة يف الفــرتة نفســها،139 لكــن الن املئ

وهنــاك مــا يقــدر بـــ 2،500 مدرســة غــر صالحــة لاســتخدام نتيجــة لتدمرهــا 

أو إغاقهــا أو شــغلها مــن قبــل النازحــني داخليًــا أو القــوات املســلحة، مــام أدى 

إىل زيــادة بنســبة 20 يف املئــة يف عــدد األطفــال غــر امللتحقــني بالدراســة منــذ 

بدايــة النــزاع،140 



ما هي التأثريات املعروفة للنزاع املسلح يف التنمية؟2٦

النزاع والنوع االجتماعي

ــني الســكان البالغــني،  ــوع االجتامعــي، خاصــًة ب ــا بالن ــزاع مرتبطً ــر الن يعــد تأث

حيــث يعــاين الرجــال البالغــون مــن كونهــم ضحايــا ملعظــم الوفيــات العنيفــة، 

يف حــني أن معظــم النازحــني مــن النســاء141، وميكــن أن يــؤدي تدهــور النظــام 

الصحــي إىل إلحــاق رضر كبــر بالصحــة اإلنجابيــة للمــرأة142، ويــؤدي الرتمــل إىل 

جعــل األرسة أكــر عرضــة للفقــر بشــكل خــاص،143 كــام يرتبــط النــزاع بارتفــاع 

معــدالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي والعنــف الجنــي،144 

وكانــت النســاء والفتيــات يف اليمــن يعانــني مــن التهميــش قبــل النــزاع الحــايل، 

ويف عــام 2014، كان مــؤرش عــدم املســاواة بــني الجنســني يف اليمــن، وهــو 

ــاس مركــب وضعــه برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، هــو األســوأ يف العــامل  مقي

ــة وهــو  ــاث يف العمــل بنســبة 8 يف املئ ــكان معــدل مشــاركة اإلن بالفعــل،145 ف

ــل  ــم أق ــتوى تعلي ــى مس ــاء ع ــت النس ــامل14٦، وحصل ــتوى الع ــى مس األدىن ع

مبعــدل 1،٦ ســنوات مقارنــًة بالرجــال،147 وكان الفــرق بــني املــرأة والرجــل عــى 

مــؤرش التنميــة البرشيــة املصنــف حســب الجنــس هــو 0،21 نقطــة وميثــل هــذا 

ــامل،148  ــة يف الع ــر ألي دول الفجــوة األك

ــني  ــخة ب ــاواة الراس ــدم املس ــام 2015 -وع ــذ ع ــف من ــوىض والعن ــد كان للف لق

ــف  ــادة معــدالت العن ــن زي ــرات خطــرة، وأســفرت الحــرب ع الجنســني – تأث

ــال  ــال149، وتشــكل النســاء واألطف ــوع االجتامعــي وزواج األطف ــم عــى الن القائ

ــات  ــا واملجتمع ــة داخليً ــس األرس النازح ــام أن ُخم ــني،150 ك ــاع النازح ــة أرب ثاث

ــل أعامرهــن عــن 18 ســنة،151  ــات تق ــة ترأســها فتي املضيف

ــداين  ــزاع يف النســاء مــن العمــل املي ــر الن ــة تأث ــأيت إحــدى طــرق فهــم كيفي وت

النوعــي الــذي تشــهده البــاد، ففــي إحــدى الدراســات امليدانيــة التــي أجراهــا 

هينــس وســتيفنز، أجــروا مقابــات وجلســات نقــاش يف محافظــات مــأرب وتعــز 

ــوع االجتامعــي  ــم عــى الن ــف القائ ــاد العن ــش املشــاركون ازدي ولحــج152، وناق

والــزواج املبكــر وحركــة املــرأة التــي تقيدهــا زيــادة انعــدام األمــن، وقــد تولــت 

العديــد مــن النســاء أدوار ومســؤوليات جديــدة، ويرجــع ذلــك يف املقــام األول 

إىل إصابــة الرجــال أو غيابهــم، وعــى الرغــم مــن أن هــذه التغيــرات بالنســبة 

ــبة  ــا بالنس ــا إضافيً ــكل عبئً ــا تش ــني، إال أنه ــل متك ــل عوام ــاء متث ــض النس لبع

للبعــض اآلخــر،



المنهجية
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المنهجية

ــل  ــم إنشــاؤها أصــاً مــن قب ــم املتكامــل مفتوحــة املصــدر ت ــة للتقيي ــارة عــن منصــة منوذجي ــة وهــي عب ــر أداة اآلفــاق املســتقبلية الدولي نســتخدم يف هــذا التقري

األســتاذ الدكتــور بــاري ب، هيــوز، ويُحتفــظ بهــذه األداة حاليًــا ويجــري تطويرهــا يف مركــز فريدريــك إس، بــاردي لآلفــاق املســتقبلية الدوليــة التابــع لكليــة جوزيــف 

كوربــل للدراســات الدوليــة يف جامعــة دنفــر، تتضمــن أداة اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة الوحــدات التاليــة املرتابطــة: الزراعــة والخصائــص الســكانية واالقتصــاد والتعليــم 

والطاقــة والبيئــة والنــوع االجتامعــي والحوكمــة والصحــة والبنيــة التحتيــة والعاقــات الدوليــة والتكنولوجيــا )الشــكل 3(، وتقــوم األداة بالتنبــؤ بأمنــاط التطــور ملئــات 

املتغــرات يف هــذه املجــاالت مــن أجــل 18٦ دولــة، وقــد اســتخدمت عــى نطــاق واســع ألغــراض السياســات واملنشــورات األكادمييــة وظلــت قيــد التطويــر ملــدة 40 

عاًمــا، وهــي عبــارة عــن مصــدر مفتــوح وميكــن تنزيلهــا واســتخدامها مجانًــا، 

ــدد  ــث ع ــن حي ــا م ــن نوعه ــدة م ــة فري ــتقبلية الدولي ــاق املس ــد أداة اآلف وتع

ــم واســع  ــة إلجــراء تقيي ــا، وهــي ســمة مهمــة ورضوري ــي تغطيه املجــاالت الت

النطــاق لتأثــر النــزاع يف التنميــة، انظــر اآلفــاق الدوليــة املســتقبلية: بنــاء 

ــوز للحصــول عــى ملحــة  ــاري هي ــة واســتخدامها مــن إعــداد ب ــاذج العاملي الن

ــن األداة،153  ــة ع عام

ــتخدام  ــة باس ــتقبلية الدولي ــاق املس ــرة اآلف ــرت معاي ــن، ج ــق باليم ــام يتعل في

البيانــات والتقديــرات مــن عــام 2015 إىل الوقــت الحــارض، وتــأيت العديــد مــن 

ساســل البيانــات املســتخدمة يف اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة مــن مصــادر دوليــة 

ــة  قياســية مثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة154 ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول

 15٦،)UNCTAD( ــة ــارة والتنمي ــدة للتج ــم املتح ــر األم ــيف155( ومؤمت )اليونيس

ــا، كان العديــد مــن  ونظــرًا لكــون هــذا التقريــر يقيــم تأثــر نــزاع ال يــزال جاريً

ــاكاة  ــة ملح ــات إضافي ــة إىل بيان ــا بحاج ــرًا، وكن ــر متوف ــله غ ــات املتسلس البيان

النمــوذج، فجمعــت هــذه البيانــات مــن املنظــامت التــي تقــوم بوضــع تقديــرات 

ــا الحــرب، واســتخدمنا  ــدور فيه ــة ت ــع يف منطق ــة عــى أرض الواق حــول التنمي

ــة  ــاق املســتقبلية الدولي ــرة منصــة منــوذج اآلف ــة ملعاي ــات التقديري هــذه البيان

ــا الحــارض، راجــع امللحــق  ــى يومن ــزاع حت ــر الن ــن أجــل اليمــن ملحــاكاة تأث م

ــتخدم  ــوذج املس ــرة النم ــتخدمة ملعاي ــات املس ــم للبيان ــى تقيي ــول ع 1 للحص

ــر،  ألغــراض هــذا التقري

)IFs( الشكل 3 : نظرة عامة مفاهيمية عىل نظام اآلفاق املستقبلية الدولية

السياسات الدولية

الصحة

الطاقة

البيئة

النوع املجتمعي
( قضية مشرتكة )

التعليم

البنية التحتية

الزراعة

الحوكمة

اإلقتصاد

الخصائص السكانية

التكنولوجيا
( قضية مشرتكة )

• النظم اإلجتامعية • نظم التنمية البرشية • النظم املادية



29 تقييم تأثري الحرب عىل التنمية يف اليمن

ولقــد أجرينــا معايــرة النمــوذج عــى مراحــل، بــدًءا مــن املتغــرات التــي تقيــس 

ــية:  ــات األساس ــا االفرتاض ــي نعتره ــزاع، والت ــارشة للن ــر مب ــر واألك ــر األك التأث

)أ( الوفيــات الناتجــة عــن النــزاع بشــكل مبــارش؛ و)ب( »حجــم« النــزاع؛ 

و)ج( معــدالت منــو إجــاميل الناتــج املحــيل، يــرد تحديــد هيــكل النمــوذج 

ــاق  ــات إىل اآلف ــذه االفرتاض ــة ه ــد إضاف ــكل 4، وبع ــرة يف الش ــل املعاي وتسلس

املســتقبلية الدوليــة، قمنــا باستكشــاف تأثرهــا يف املــؤرشات األخــرى التــي 

ــن  ــة األوىل م ــزت الجول ــث رك ــة 1«، حي ــرة »الجول ــة املعاي ــع مجموع ــدأ م تب

املعايــرة عــى اإلنتــاج الزراعــي والتجــارة، وكذلــك الوصــول األســايس إىل خدمــات 

التعليــم والبنيــة التحتيــة، كــام عقدنــا مقارنــة بــني املتغــرات التــي احتســبناها 

ــًا عــى النمــوذج، وبعــد أن  ــا تعدي ــي أجراهــا آخــرون وأجرين ــرات الت والتقدي

ــة، ــوالت الاحق ــا إىل الج ــرة، انتقلن ــن املعاي ــة 1« م ــا »الجول أكملن

الشكل 4 / إطار النموذج املفاهيمي املستخدم يف منصة األفاق املستقبلية الدولية،
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ــة  ــن يف التنمي ــزاع يف اليم ــر الن ــس تأث ــوذج يعك ــة من ــذه العملي ــن ه ــج ع ونت

ــة،  ــتقبلية الدولي ــاق املس ــار اآلف ــن إط ــا ضم ــام 2019 مدمًج ــة ع ــى بداي حت

ــارة أخــرى، أضيفــت النظــم املحــددة يف الشــكل 4 إىل اإلطــار املفاهيمــي  وبعب

ــكل 3، ــدد يف الش ــع املح األوس

بعــد ذلــك، وضعنــا نوعــني مــن الســيناريوهات البديلــة؛ أواًل، وضعنــا ســيناريو 

معاكًســا للواقــع وهــو »عــدم حــدوث نــزاع« يحــايك عاملـًـا مل يكــن فيــه النــزاع 

ــذي  ــار ال ــيناريو املعي ــذا الس ــل ه ــن، وميث ــام 2014 يف اليم ــد ع ــوًدا بع موج

ــا لعــامل أكــر تفــاؤاًل مــن  ــذي يقــدم وصًف ــة املعقــول وال يعكــس مســار التنمي

الســيناريوهات التــي تتضمــن حــدوث النــزاع واســتمراره، وهــو ســيناريو 

ــر، ــة التطوي ــات يف عملي ــبان املفاض ــني الحس ــذ بع ــي يأخ ــر خط ــي غ دينامي

كان هنــاك جــدل حــول مــا إذا كان عــام 2015 ميثــل نقطــة االنطــاق الصحيحــة 

لعــامل الســيناريو الــذي يفــرتض عــدم حــدوث النــزاع حيــث أنــه كان يوجــد نزاًعــا 

ــوات  ــتبكت ق ــث اش ــام 2004، حي ــذ ع ــن من ــتمر يف اليم ــا مس ــكل م ــن بش م

الحكومــة مــع الحوثيــني بشــكل متقطــع منــذ عــام 2004، وأثــارت االحتجاجــات 

ــل  ــن التدخ ــرد، لك ــركات التم ــط ح ــف وس ــة والعن ــام 2010 و 2011 األزم ع

ــن  ــا ع ــف متاًم ــزاع مختل ــبب يف ن ــام 2015 تس ــال يف ع ــد القت ــدويل وتصاع ال

ســنوات النــزاع الســابقة، امتــدت املجموعــة الثانيــة مــن الســيناريوهات التــي 

جــرى وضعهــا لهــذا العمــل إىل معايــرة النــزاع حتــى أوائــل عــام 2019 ووضعــت 

ــوام 2019 و2022  ــة األع ــى نهاي ــزاع حت ــتمرار الن ــة اس ــول كيفي ــات ح افرتاض

ــا لهــذه الســيناريوهات األربعــة،  ــرد يف الجــدول 2 وصًف و2030، وي

يقصــد يف االفرتاضــات التــي يضعهــا الســيناريو أن تكــون معقولــة و تظهــر 

انخفاًضــا يف عــدد الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع مــن عــام 2018 - 2019 

ــيناريوهات،  ــذه الس ــية له ــات األساس ــق 2 االفرتاض ــح امللح ــكل 5(، ويوض )الش

ــن يف  ــزاع وتحس ــن الن ــة ع ــات الناجم ــدد الوفي ــا يف ع ــر انخفاًض ــث يظه حي

معــدالت منــو إجــاميل الناتــج املحــيل )تقــرتب مــن الصفــر بحلــول عــام 2030(، 

ــكل  ــزاع تش ــن الن ــة ع ــات الناجم ــدد الوفي ــرتض أن ع ــام 2030، نف ــول ع بحل

نحــو نصــف الوفيــات الناجمــة عنــه يف عــام 2018 ويقــرتب منــو إجــاميل الناتــج 

ــر، ــن الصف املحــيل م

تضــع الخطــوة املنهجيــة النهائيــة تأثــر النــزاع املســلح يف التنميــة يف اليمــن يف 

ســياقه ضمــن التاريــخ الحديــث للنزاعــات املســلحة، وكيفيــة مقارنــة النــزاع يف 

اليمــن بالنزاعــات األخــرى التــي حدثــت منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، وللقيــام 

ــزاع  ــدة الن ــاس ح ــى أس ــات ع ــن النزاع ــات م ــس مجموع ــا خم ــك، وضعن بذل

وتأثــره يف التنميــة، ففــي بعــض البلــدان، عــى ســبيل املثــال، يكــون تأثــر النــزاع 

يف اتجاهــات التنميــة عــى املســتوى الــكيل خافتـًـا )مثــل الهنــد، الــذي يعــد بلــًدا 

كبــرًا يواجــه نزاعــات محليــة(، أمــا يف البلــدان األخــرى، فتكــون اآلثــار التنمويــة 

هائلــة )مثــل روانــدا(،

يتضمــن التحليــل الــذي أجــري يف هــذا التقرير العديد مــن املســاهامت املنهجية 

باســتخدام أدوات وتقنيــات مختلفــة، ولكنــه يخضــع لقيــود كذلــك، فــأوالً، 

ــيناريوهاتنا  ــرتض س ــتمر، تف ــزاع مس ــات أي ن ــؤ بديناميكي ــة التنب ــرًا لصعوب نظ
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املســتقبلية الحــد مــن شــدة النــزاع الــذي ينطــوي عــى تأثــرات ديناميكيــة عــى

ــزاع يف املســتقبل بطــرق  ــك، ميكــن أن يتكشــف الن ــة، ومــع ذل مســارات التنمي

ــا؛ فقــد يكــون إمــا أكــر أو أقــل رضًرا، أو يرتتــب ــا عــن افرتاضاتن مختلفــة متاًم

عليــه تأثــرات مختلفــة يف عــدد الوفيــات املبــارشة وغــر املبــارشة اعتــامًدا عــى 

التكنولوجيــا، ومشــاركة أطــراف خارجيــة أو عوامــل أخــرى،

الجدول 2: أسامء السيناريوهات واالفرتاضات، انظر امللحق 2 لالطالع عىل مناقشة أطول لالفرتاضات،

الوصفالسيناريو

عدم حدوث النزاع
ســيناريو مخالــف للواقــع القائــم بالفعــل مل يتصاعــد فيــه النــزاع يف اليمــن يف بدايــة عــام 2015 واملكاســب التنمويــة ذات 

الصلــة نتيجــة لعــدم حــدوث النــزاع،

استمرار النزاع حتى عام 2019

ســيناريو متــت معايرتــه وفًقــا لتأثــر النــزاع يف التنميــة يف اليمــن حتــى بدايــة عــام 2019، ويفــرتض أن الوفيــات الناجمــة 

ــة عــام  ــزاع ينتهــي يف بداي ــزاع وصلــت أعــى املعــدالت يف عــام 2018 وانخفضــت يف عــام 2019، ولكــن هــذا الن عــن الن

2020، ويقــاس حجــم النــزاع ليعكــس النزاعــات التاريخيــة ذات الخصائــص املامثلــة،

 استمرار النزاع حتى عام 2022

ــا لتأثــر النــزاع يف التنميــة حتــى بدايــة عــام 2019 مــع انتهائــه يف نهايــة 2022، وكان عــدد  ســيناريو متــت معايرتــه وفًق

الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع يف عــام 2019 أقــل مــن عــام 2018 ويســتمر يف االنخفــاض بــني عامــي 2020 – 2022، ويكــون 

منــو إجــاميل الناتــج املحــيل - عــى الرغــم مــن أنــه ال يــزال ســالبًا - أعــى خــال عــام 2022، ويقــاس حجــم النــزاع ليعكــس 

النزاعــات التاريخيــة ذات الخصائــص املتشــابهة، 

النزاع حتى عام 2030

 ســيناريو متــت معايرتــه لتأثــر النــزاع يف التنميــة حتــى بدايــة عــام 2019 مــع انتهائــه يف نهايــة عــام 2030، وكان عــدد 

الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع يف عــام 2019 أقــل مــن عــام 2018 مــع اتجــاه الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع إىل االنخفــاض 

ــام 2030،  ــول ع ــة بحل ــر يف املئ ــن الصف ــج املحــيل م غــر الخطــي )انظــر الشــكل 5(، ويقــرتب معــدل منــو إجــاميل النات

ويقــاس حجــم النــزاع ليعكــس النزاعــات التاريخيــة ذات الخصائــص املامثلــة،

الشكل 5 : الوفيات الناجمة عن النزاع عرب ثالث سيناريوهات، والتاريخ، وافرتاضات النمذجة
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ومتثــل النــوع الثــاين مــن القيــود يف تعاملنــا مــع عــدم اليقــني وتعقيــد النمــوذج، 

ــات  ــث أن التوقع ــذر، حي ــتقبلية بح ــات املس ــتخدام التوقع ــب اس ــث يج حي

املختلفــة قــد تكــون أكــر أو أقــل موثوقيــة بنــاًء عــى موضــوع البحــث وجــودة 

ــال، مــن املفهــوم عــى  ــة، فعــى ســبيل املث ــات ودقــة النــامذج املفاهيمي البيان

ــة  ــة وموثوق ــة تكــون ذات جــودة عالي نطــاق واســع أن التوقعــات الدميوغرافي

عــر آفــاق زمنيــة طويلــة، يف حــني أن التنبــؤ بعــدد الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع 

يف الشــهر أو ربــع الســنة املقبــل فهــو أمــر محفــوف بعــدم اليقــني،

وميكــن لبعــض النــامذج البســيطة معالجــة أمــر عــدم اليقــني مــن خــال تحليــل 

ــًدا يف  ــر نطاقــات الخطــأ، وقــد يكــون هــذا مفي ــة عــر تقدي الحساســية الطولي

ــع  ــامل تحقــق االتجاهــات املتوقعــة؛ وم ــم احت مســاعدة املســتهلكني عــى فه

ــى النمذجــة،  ــم ع ــن القائ ــذا التمري ــق هــذا يف ه ــب تطبي ــن الصع ــك، فم ذل

والســبب يف هــذا يرجــع لكوننــا نســتخدم نهــج ديناميــات النظــم التــي تنتقــل 

بشــكل تسلســيل مــن خــال حســابات متعــددة وال نســتخدم منوذجــا اقتصاديـًـا 

قياســيًا واحــًدا ينتــج عنــه تقديــرات ذات خطــأ واحــد،

فبغــرض وضــع إطــار لحساســية نتائــج النمــوذج الــذي اســتخدمناه لافرتاضــات 

تــرد  )مل  و«منخفضــة«  »مرتفعــة«  بديلــة  ســيناريوهات  وضعنــا  املتغــرة، 

ــدد  ــان يف ع ــادة أو النقص ــات الزي ــذه االفرتاض ــس ه ــر(، وتعك ــذا التقري يف ه

ــر هــذه  ــؤدي تأث ــج املحــيل، وال ي ــو إجــاميل النات ــزاع ومن ــم الن ــات وحج الوفي

الســيناريوهات يف النتائــج التنمويــة التــي حصلنــا عليهــا إىل تغيــر اســتنتاجاتنا 

ــج، ــرًرا لصــدق النتائ ــر م ويوف

ــد  ــدى تعقي ــك مب ــة كذل ــني يف الدراس ــدم اليق ــألة ع ــة مس ــق معالج ــام تتعل ك

النــامذج املســتخدمة يف هــذا التحليــل، وبصفــة عامــة، تتفــوق النامذج البســيطة 

عــى النــامذج األكــر تعقيــًدا إذا كان بإمكانهــا أن تنقــل النتائــج نفســها بنجــاح 

ــك، فإنهــا ميكــن أن  وشــفافية باســتخدام عــدد أقــل مــن االفرتاضــات، ومــع ذل

تفــوت أيضــا الديناميــات الناشــئة والتغــرات الهيكليــة، يف حــني تلتقــط األدوات 

األكــر تعقيــًدا وتكامــًا - رغــم صعوبــة اســتخدامها ورشحهــا - كذلــك متغــرات 

أكــر تفاعــًا وقــد تكــون أكــر قــدرة عــى وصــف املســارات الديناميــة والناشــئة،
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تحليل تأثيرات النزاع على التنمية في اليمن
نحــن نقيــم اآلثــار التنمويــة للنــزاع يف اليمــن بدايــًة بتطويــر منــاذج تنمويــة تتضمــن فرضيــة عــدم وجــود النــزاع بعــد عــام 2014 وضمــن ســياق تحقيــق أجنــدة 

2030 وأهــداف التنميــة املســتدامة، وهنــا نجــد أن اليمــن مل يكــن مــن املتوقــع لــه أن يحقــق أي مــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف حــال عــدم وجــود النــزاع )تلــك 

األهــداف التــي جــرى تحليلهــا يف هــذا التمريــن القائــم عــى النمذجــة(، وأن نشــوب النــزاع أدى إىل تراجــع البــاد عــن تنفيــذ أجنــدة 2030 بشــكل إضــايف أكــر،

بعدئــذ، نقيــم التأثــر املســتقبيل للنــزاع عــر ثاثــة تواريــخ النتهــاء النــزاع: 2019 

و 2022 و 2030، ونجــد أن للنــزاع تأثــر ســلبي يف حيــاة الفئــات األكــر ضعًفــا، 

ــن  ــم م ــواد األعظ ــدة الس ــع املتزاي ــال والرض ــني األطف ــات ب ــل الوفي ــث متث حي

الوفيــات الجديــدة الناجمــة عــن النــزاع، ونختتــم بتحديــد مــدى تأثــر النــزاع يف 

اليمــن يف التنميــة مــن خــال استكشــاف كيــف يجتمــع النــزاع مــع النزاعــات 

البديلــة، بــدًءا مــن الحــرب البــاردة، كــام نجــد أنــه - حتــى وإن انتهــى النــزاع يف 

عــام 2019 – فــإن النــزاع ســيجتمع مــع غــره مــن النزاعــات الجامعيــة شــديدة 

التأثــر، تــاركًا ســامت ســلبية تنمويــة ألجيــال،

تقييم سيناريو عدم حدوث النزاع

ــادة  ــذ إع ــن الضعــف من ــر م ــن أك ــدد ســكان اليم ــام 2014، كان ع ــول ع بحل

ــت  ــون، ويف الوق ــن 2٦ ملي ــر م ــغ أك ــث بل ــام 1990 حي ــاد يف ع ــد الب توحي

ــام 1990  ــرأة يف ع ــكل ام ــن 8،5 والدة ل ــة م ــدل الخصوب ــض مع ــه، انخف نفس

ــر  ــط العم ــون متوس ــع ك ــام 2014، فم ــة يف ع ــى أربع ــاً ع ــد قلي ــا يزي إىل م

ــن 15  ــم ع ــل أعامره ــكان تق ــدد الس ــن ع ــة م ــون 41 يف املئ ــام وك ــو 19 ع ه

عامــا، كان اليمــن مــن بــني الــدول ذات الســكان األكــر شــبابًا يف منطقــة الــرشق 

األوســط وشــامل أفريقيــا، ومتاثــل اليمــن التــي يبلــغ إجــاميل الناتــج املحــيل157 

ــام نفســه، ويف النصــف  ــا يف الع ــا 3،800 دوالر مســتوى غان ــرد الواحــد فيه للف

العلــوي مــن فئــة الدخــل املتوســط املنخفــض حســب تصنيــف البنــك الــدويل158، 

كان اليمــن يف املرتبــة 4٦ مــن حيــث العــبء األكــر النســبي للفقــر املدقــع يف 

العــامل،159 حيــث يعيــش نصــف الســكان يف حالــة فقــر )كــام هــو موضــح، فهــم 

يعيشــون عــى أقــل مــن 3،10 دوالر أمريــي يف اليــوم( ويعيــش واحــد مــن بــني 

كل خمســة أشــخاص يف فقــر مدقــع )أقــل مــن 1،90 دوالر أمريــي يف اليــوم(، 

وميكــن أن يتوقــع املواطــن اليمنــي أن يعيــش حتــى حــوايل ٦5 عاًمــا وأن يكــون 

قــد أتــم 4،2 ســنوات مــن التعليــم،

ــد  ــزاع، فق ــد الن ــل تصعي ــى قب ــال يف وضــع هــش بشــكل خــاص حت كان األطف

كان مــن املرجــح أن يولــد الطفــل يف اليمــن يف عــام 2014 يف املنــزل دون وجــود 

مســاعدة مــن شــخص مؤهــل أو توفــر الرعايــة الســابقة للــوالدة1٦0، ومــن بــني 

كل 1،000 مولــود، ميــوت مــا يقــرب مــن 50 قبــل بلــوغ ســن الخامســة، حيــث 

ميــوت أكــر مــن 90 يف املئــة منهــم خــال ســنتهم األوىل، إضافــًة إىل ذلــك، يعــاين 

40 يف املئــة مــن األطفــال دون ســن الخامســة مــن ســوء التغذيــة ويفتقــر 58 يف 

املئــة مــن الســكان إىل امليــاه املنقولــة باألنابيــب،

ويف اليمــن عــام 2014، كان االلتهــاب الرئــوي واإلســهال مــن األســباب الرئيســة 

للوفــاة بــني األطفــال دون ســن الخامســة1٦1، حيــث يرتبــط كاهــام بســوء 

التغذيــة وامليــاه امللوثــة وميكــن الوقايــة منهــا بســهولة بتلقــي العــاج املناســب، 

ــن  ــن دون س ــال يف اليم ــة أطف ــني كل أربع ــن ب ــد م ــوايل واح ــاىن ح ــن ع ولك

الخامســة مــن اإلســهال دون أن يتلقــوا العــاج، وكان أقــل مــن نصــف حــاالت 

االشــتباه باإلصابــة بااللتهــاب الرئــوي يجــري نقلهــا إىل مرفــق صحــي، ويتلقــى 

ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاوًة ع ــة،1٦2 ع ــادات الحيوي ــب املض ــم فحس ــة منه 17 يف املئ

ــراض،1٦3  ــة تفــيش األم ــن احتاملي ــم زاد م ــدل التطعي ــاض مع انخف

كان الطفــل اليمنــي الــذي يولــد يف عــام 2014 يــأيت إىل بــاد تعــاين مــن انعــدام 

األمــن الغــذايئ وارتفــاع عــبء الفقــر وبنيــة تحتيــة محــدودة، ولكــن يف حــال 

عــدم وجــود النــزاع، ســيكر هــذا الطفــل يف بلــد يتحســن بشــكل مطّــرد، 

فبحلــول عــام 2030 يف الســيناريو الــذي يفــرتض عــدم حــدوث النــزاع، كان 24 يف 

املئــة مــن الســكان يعيشــون يف الفقــر )نصــف النســبة يف عــام 2014( وأقــل مــن 

7 يف املئــة يف حالــة فقــر مدقــع، ويعيــش املواطــن اليمنــي متوســط عمــر يصــل 

إىل ٦9،5 ســنة )أطــول بخمــس ســنوات مــن املتوســط عــام 2014(، وســيحصل 

عــى 1،٦ ســنة إضافيــة )مبتوســط   5،8 ســنوات( مــن التعليــم، وســيزداد إجــاميل 

الناتــج املحــيل للفــرد بنســبة 5٦ يف املئــة بحلــول عــام 2030 ليصــل إىل حــوايل 

5،900 دوالر،

كــام ســتتطور التنميــة البرشيــة، فيــزداد مــؤرش التنميــة البرشيــة بنســبة 18 يف 

املئــة ليصــل إىل ٦1،0،

عــى نحــٍو مهــم، فــإن التوقعــات كان مــن شــأنها أن تتحســن بالنســبة لألطفــال 

ــزاع، ومــن  ــر يف عــامل خــاٍل مــن الن ــن ســيولدون يف عــام 2030 بشــكل كب الذي

ــك  ــوع، وبذل ــأة الج ــن وط ــف م ــاعد يف التخفي ــر أن يس ــن الفق ــد م ــأن الح ش

ــن  ــل م ــة أو أق ــن 25 يف املئ ــة ع ــوء التغذي ــال بس ــة األطف ــدل إصاب ــل مع يق

ــه يف عــام 2014، وســوف يتمكــن 10،5  ــون طفــل عــن مــا كان علي نصــف ملي

مليــون مينــي مــن الوصــول إىل مرافــق الــرصف الصحــي املحســنة وأن يحصــل 

10،3 مليــون عــى امليــاه التــي يتــم ضخهــا باألنابيــب مقارنــًة بعــام 2014، مــام 

ــات الناجمــة عــن األمــراض  ــال والوفي ــاء معــدالت االعت ــؤدي إىل خفــض أعب ي

ــا إىل  ــة وجودته ــة الصحي ــول إىل الرعاي ــني الوص ــؤدي تحس ــوف ي ــة، وس املعدي

خفــض املخاطــر التــي يتعــرض لهــا كٍل مــن األم والطفــل مــع انخفــاض احتــامل 

وفــاة املــرأة أثنــاء الــوالدة ووفــاة الطفــل قبــل بلوغــه الســنة األوىل مــن العمــر 

ــام 2014، ــة بع ــام 2030 مقارن ــول ع إىل النصــف بحل
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يوضــح ســيناريو افــرتاض عــدم حــدوث النــزاع أنــه يف حالــة عــدم وجــود النــزاع، 

فــإن نوعيــة الحيــاة قــد تحســنت بالنســبة لكثــر مــن اليمنيــني، وأصبــح التقــدم 

نحــو تحقيــق التنميــة أمــرًا أكــر مرونــة، 

ــام اليمــن لاســتفادة مــن التعــاون  ــإن الفرصــة املتاحــة أم ــك، ف ــًة إىل ذل إضاف

الــدويل واالبتــكار واالســتثامر وإعــادة الهيكلــة ســتكون أوســع بكثــر، مــام يزيــد 

ــذا  ــق ه ــع، وينطب ــن املتوق ــل م ــتويات أداء أفض ــق مس ــة تحقي ــن احتاملي م

ــواردة يف األجنــدة 2030 مثــل  بشــكل خــاص بالنظــر إىل التفويضــات املهمــة ال

ــم يف  ــن ه ــول إىل م ــرد و »الوص ــد وكل ف ــدم كل بل ــم تق ــق بدع ــرار املتعل الق

ــة  ــرات إيجابي ــه تأث ــزاع ل ــف أوال«،1٦4 ولكــن يف حــني أن القضــاء عــى الن الخل

ــة  ــاكل التنمي ــة مش ــل كاف ــه ال يح ــن، إال أن ــة يف اليم ــج التنمي ــددة يف نتائ مح

فيهــا، وتشــر توقعاتنــا املســتمدة مــن هــذا الســيناريو إىل أنــه مــن غــر املرجــح 

أن تحقــق اليمــن يف الحالــة التــي تفــرض عــدم حــدوث النــزاع أي مــن أهــداف 

ــول عــام 2030، ــة املســتدامة بحل التنمي

التأثير الُمقاس للنزاع في أهداف التنمية 

المستدامة

يعــد ســيناريو عــدم حــدوث النــزاع مغايــرًا للواقــع، وميثــل تصــوًرا ملــا قــد كان 

ــه يف اليمــن يف حــال عــدم حــدوث  ــة علي مــن املمكــن أن يكــون مســار التنمي

تصعيــد كبــر للنــزاع يف عــام 2015، ويف الواقــع، فقــد تدهــورت ظــروف اليمــن 

عــى نحــٍو حــاد مــا بعــد عــام 2014،

ــرت  ــارش ودم ــر مب ــارش وغ ــكل مب ــات اآلالف بش ــل مئ ــرب إىل مقت أدت الح

البنيــة التحتيــة الصحيــة والتعليميــة املهمــة، فبحلــول عــام 2017، كان 48،2 يف 

املئــة مــن الفقــراء يعيشــون يف فقــر مدقــع1٦5 وانخفــض معــدل العمــر املتوقــع 

ــة بنســبة 10 يف  ــة البرشي ــؤرش التنمي ــام انخفــض م ــدار ســنة واحــدة،1٦٦ ك مبق

ــا بــني عامــي 2014 و 2017، مــام دفــع اليمــن إىل املســتويات التــي  املئــة تقريبً

ــذور،  ــة الج ــرشة وعميق ــكلة منت ــوع مش ــح الج ــام 2001، وأصب ــا ع كان عليه

ــون  ــأن ثلــث مجمــوع الســكان يعان ــة والزراعــة ب ــد منظمــة األغذي حيــث تفي

ــأن  ــف املرحــيل املتكامــل ب ــر التصني ــد تقاري ــة، يف حــني تفي مــن نقــص التغذي

ــا مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد،1٦7  أكــر مــن نصــف الســكان يعانــون حاليً

ــع  ــة وتوزي ــة أن واردات األغذي ــر للمجاع ــذار املبك ــم اإلن ــبكة نظ ــرت ش وذك

املســاعدات الغذائيــة يعــدان هــام رشيــان الحيــاة الحــرج بالنســبة لكثــر مــن 

ــعة  ــة واس ــروف مجاع ــاد لظ ــرض الب ــام إىل تع ــؤدي تعطله ــد ي ــكان، وق الس

ــاق،1٦8  النط

ــن  ــال دون س ــف األطف ــون نص ــع ك ــب م ــر متناس ــكل غ ــال بش ــر األطف وتأث

الخامســة يعانــون مــن نقــص التغذيــة، وحــوايل 400،000 طفــل يعــاين مــن ســوء 

التغذيــة الحــاد،1٦9 ويف حــني ُجمعــت آخــر التقديــرات املتاحــة مــن املســوحات 

حــول وفيــات األطفــال والرضــع يف عــام 170،2012 فــإن النتائــج املســتمدة مــن 

مجموعــة وكاالت األمــم املتحــدة لتقديــر معــدل وفيــات األطفــال تشــر إىل أن 

هــذه األرقــام قــد تكــون بــني 38 - 79 حالــة وفــاة لــكل 1،000 مولــود حــي يف 

عــام 2017 - أو وفــاة 33،000 – ٦9،000 طفــل، وكان معــدل الوفيــات لألطفــال 

ــال  ــن األطف ــا م ــر بحــوايل 5،5 -11،5 ضعًف ــام 2017 أك دون ســن الخامســة ع

الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 5 و14 عاًمــا،171 

ــدم  ــق بتق ــام يتعل ــعة في ــات واس ــوم تداعي ــة الي ــاع الحالي ــى األوض ــب ع يرتت

ــدم  ــزاع، تعــرض التق ــن الن ــة يف اليمــن، فبعــد خمــس ســنوات م مســار التنمي

نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة لرتاجــع كبــر، ويف حــني مل يكــن مــن 

ــا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة حتــى يف حالــة  املتوقــع أن تحقــق اليمــن أيً

عــدم حــدوث النــزاع، فــإن اليمــن اليــوم ســيواجه معركــة شــاقة هائلــة للخــروج 

مــن األزمــة، يوضــح الشــكل ٦ إىل أي مــدى ســيكون اليمــن بعيــًدا عــن تحقيــق 

ــة  ــدة ملون ــزاع )أعم ــدوث الن ــدم ح ــة ع ــتدامة يف حال ــة املس ــداف التنمي أه

باألحمــر الفاتــح( وبعــده الفعــيل عــن تحقيقهــا يف عــام 2019 )أعمــدة ملونــة 

ــة الســنوية  ــك باســتخدام متوســط تغــر النقطــة املئوي باألحمــر الداكــن(، وذل

الــازم لتحقيــق هــدف معــني مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، ويــرد يف الشــكل 

مجموعــة مختــارة مــن املــؤرشات عــر ســبعة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 

املتعلقــة بالتنميــة البرشيــة،
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وكمثــال عــى تأثــر النــزاع يف اليمــن يف الوقــت الحــارض، ســيكون مــن الــروري 

ــة ســنويًا مــن اآلن وحتــى  خفــض معــدالت الفقــر املدقــع خمــس نقــاط مئوي

ــرض  ــذي يف ــيناريو ال ــتدامة، ويف الس ــة املس ــدف التنمي ــة ه ــام 2030 لتلبي ع

عــدم نشــوب نــزاع يف اليمــن، مــن خــال املقارنــة، فــإن الفقــر املدقــع يحتــاج 

إىل أن ينخفــض بنســبة 1،4 نقطــة مئويــة ســنويًا فحســب لتلبيــة هــدف 

التنميــة املســتدامة، إذا ســعى اليمــن إىل تحقيــق الهــدف الخــاص بالحــد مــن 

ــدار 3،5  ــكل أرسع مبق ــر بش ــدالت الفق ــض مع ــب أن تنخف ــع، يج ــر املدق الفق

ــزاع، وهــو  ــك الهــدف يف حــال عــدم وجــود الن ــو كان ســيحقق ذل مــرة مــام ل

ــا، وضمــن ســيناريو عــدم حــدوث النــزاع،  معــدل انخفــاض غــر معهــود تاريخيً

ــة  ــق هــدف التنمي ــازم لتحقي ــإن املعــدل املســتدام ال ــة، ف عــى ســبيل املقارن

املســتدامة الخــاص بالفقــر املدقــع ســيكون أعــى مــن املتوســط   العاملــي مبقــدار 

ــة تتكــون مــن 11 ســنة، ــة فحســب ألي فــرتة زمني 0،2 نقطــة مئوي

الجدول 2: أسامء السيناريوهات واالفرتاضات، انظر امللحق 2 لالطالع عىل مناقشة أطول لالفرتاضات،

  

١٠ ٥ صفر

متوسط التحس� يف النقطة املئوية السنوية الالزم لتحقيق األهداف بحلول ٢٠٣٠ الجهد املتبقي من أجل أهداف التنمية املستدامة املختارة يف ٢٠١٩

ف
هد

١

ف
هد

٢

ف
هد

٣

ف
هد

٤

ف
هد

٦

ف
هد

٧

ف
هد

٨

النسبة املئوية من السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع

النسبة املئوية من السكان الذين يعيشون يف فقر

النسبة املئوية من املواطن� الذين يتمتعون بحق الوصول إىل ماء محسن

النسبة املئوية من املواطن� الذين يتمتعون بحق الوصول إىل خدمات الرصف الصحي

النسبة املئوية من السكان الذين يعانون من نقص التغذية

النسبة املئوية من السكان الذين يعانون من سوء التغذية ( دون الخامسة )

النسبة املئوية من السكان الذين يعانون من سوء تغذية حاد ( دون الخامسة )

معدل الوفيات ب� الرضع

النسبة املئوية من السكان الذين يتاح لهم الحصول عىل الكهرباء

معدل النمو السنوي إلج¶يل الناتج املحيل الحقيقي للفرد*

صايف معدل اإللتحاق بالتعليم اإلبتدا¹

إج¶يل معدل إك¶ل التعليم اإلبتدا¹

إج¶يل اإللتحاق بالتعليم اإلعدادي

معدل التخرج من التعليم اإلعدادي

إج¶يل معدل اإللتحاق بالتعليم الثانوي

إج¶يل معدل التخرج من التعليم الثانوي

حيث¶ يكون الهدف هو ” التخلص من “ الجوع والفقر وما شابه ذلك، تفرس القيمة الحدية هنا بوصفها أقل من ٣ باملئة ( أقل من ٢ يف املئة في¶ يتعلق بأهداف املاء 

ومرافق الرصف الصحي ). تفسÍ الفرتة الزمنية االزمة للحفاظ عىل معدل النمو السنوي اإلج¶يل الناتج املحيل الفعيل الحقيقي للفرد لتحقيق الهدف هنا بوصفها خمس 

سنوات.

- القيمة يف يومنا الحايل ( ٢٠١٩ - ٢٠٣٠ )- يف حالة عدم وجود النزاع ( ٢٠١٩ - ٢٠٣٠ )
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التأثير المستقبلي للنزاع في التنمية في 

اليمن

وضعنــا ثاثــة ســيناريوهات للنــزاع تتضمــن افرتاضــات حــول املســار املســتقبيل 

للوفيــات املبــارشة وحجــم النــزاع ومعــدالت منــو إجــاميل الناتــج املحــيل، وتــرد 

ــا  هــذه االفرتاضــات يف امللحــق 2 ويوفــر قســم املنهجيــة يف هــذا التقريــر وصًف

لهــا، وتعــد النتائــج األخــرى املعروضــة هنــا، مبــا يف ذلــك الوفيــات غــر املبــارشة، 

هــي نتيجــة تحليــل قائــم عــى النمذجــة لتأثــرات النــزاع يف التنمية، ويســتعرض 

الجــدول 3 العديــد مــن املــؤرشات التنمويــة مــن حيــث قيمتهــا حســب 

الســيناريو والقيمــة الرتاكميــة عــر األفــق الزمنــي لنهايــة النــزاع واملقارنــة بــني 

ســيناريو حــدوث النــزاع وســيناريو عــدم حــدوث النــزاع،

الجدول 3| مؤرشات التنمية البرشية يف اليمن حسب سيناريو نشوب النزاع، 

القيمة الرتاكمية من عام 2014القيمة  

الفرق الرتاكمي

)بالنسبة إىل عدم حدوث النزاع من 

عام 2014 (

201920222030201920222030201920222030السيناريو

0،030،030،020،10،170،30،10،170،3مليون شخصالوفيات املبارشة

0،220،2٦0،421،191،934،٦٦0،130،321،48مليون شخصالوفيات غر املبارشة

إجاميل الناتج املحيل 

بأسعار الرصف يف 

السوق

-٦57-181-20،118،515،٦14720433889مليار دوالر

17،320،730،17٦،٦13534243،٦8٦،٦2٦5مليون شخصالفقر املدقع*

األطفال الذين 

يعانون من سوء 

التغذية

2،12،٦4،411،218،547،41،٦4،422،7مليون طفل

السكان الذين يعانون 

من سوء التغذية
10،715،437،150،٦91،431413،437،3220مليون شخص

ال ميكنهم الوصول إىل 

الكهرباء
1012،٦20،750،88٦222٦،720،4109مليون شخص

ال تتوفر خدمات 

الرصف الصحي 

املحسنة

141٦،925،٦73،21212955،41٦،٦92مليون شخص

20،924،832،51071774117،225121مليون شخصال تتوفر مياه آمنة

الطاب الذي فقدوا 

فرصة الدراسة
5،9٦،77،827،14٦،510510،321،257،4مليون طفل

* خط الفقر املستخدم هنا يبلغ 1،90 دوالر أمرييك يف اليوم،

 مبقارنــة ســيناريوهات حــدوث النــزاع مــع ســيناريو عــدم حــدوث النــزاع 

)الجــدول 3، اللوحــة يف أعــى اليمــني(، ميكننــا تقديــر إجــاميل الوفيــات الناجمــة 

عــن الحــرب بنــاًء عــى عــدد األشــخاص الذيــن لــن يكونــوا قــد ماتــوا )بشــكل 

مبــارش وغــر مبــارش نتيجــة للنــزاع( يف حــال مل تقــع الحــرب، إذا انتهــت الحــرب 

يف عــام 2019، فســتكون قــد أدت إىل عــدد وفيــات إضــايف يبلــغ 233،000 حالــة 

وفــاة، مــن بينهــم 210،000 قتلــوا كنتيجــة مبــارشة للقتــال،172 يف حــال اســتمر 

ــل إىل 300،000 شــخص، ــدد ليص ــذا الع ــيزداد ه ــام 2030، فس ــى ع ــزاع حت الن

ــد  ــذا الجه ــا يف ه ــا رئيًس ــزاع افرتاًض ــن الن ــة ع ــارشة الناجم ــات املب ــد الوفي تع

القائــم عــى النمذجــة )انظــر املنهجيــة(، ويف حــني أن معــدل الوفيــات بســبب 

العنــف املبــارش كبــر، إال أن معــدل الوفيــات غــر املبــارشة غــر املعتــاد يعــد

ــدد  ــإن ع ــام 2019، ف ــزاع يف ع ــى الن ــر، إذا انته ــة أك ــزداد برسع ــه وي ــر من  أك

ــنة  ــدة 11 س ــزاع مل ــتمر الن ــيبلغ 130،000، وإذا اس ــارشة س ــر املب ــات غ الوفي

أخــرى حتــى عــام 2030، فســيؤدي إىل مقتــل 1،5 مليــون شــخص إضــايف نتيجــة 

للجــوع واملــرض، ومقابــل كل فــرد مينــي ميــوت مبــارشة نتيجــة للنــزاع، ميــوت 

خمســة آخــرون بشــكل غــر مبــارش،
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الجدول 4\ نتائج ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة املحددة يف عام 2014 ويف عام 2030 لكافة السيناريوهات،

  20142030

املؤرشالهدف
عدم حدوث 

النزاع

عدم حدوث 

النزاع

استمرار 

النزاع حتى 

عام 2019

استمرار 

النزاع حتى 

عام 2022

استمرار 

النزاع حتى 

عام 2030

1

النسبة املئوية من السكان الذين يعيشون عى أقل من 1،90 

دوالر أمريي )حسب تعادل القوة الرشائية للدوالر األمريي يف 

عام 2011( يف اليوم؛ اللوغاريتمية الطبيعية

18،8٦،٦33،043،277،٦

النسبة املئوية من السكان الذين يعيشون عى أقل من 3،10 

دوالر أمريي )حسب تعادل القوة الرشائية للدوالر األمريي يف 

عام 2011( يف اليوم؛ اللوغاريتمية الطبيعية

47،324،4٦0،2٦9،٦87،9

اإلنفاق الحكومي عى الخدمات األساسية )التعليم ،الصحة( 

باملليار دوالر أمريي
2،35،٦1،٦1،10،5

2

25،211،823،027،395،5النسبة املئوية من السكان الذين يعانون من نقص التغذية

النسبة املئوية من سوء التغذية )وزن الطول أقل من - 2 

انحراف معياري أقل من املتوسط ( بني األطفال دون سن 

الخامسة

42،124،٦38،045،579،5

سوء التغذية الحاد املزمن )الوزن مقابل الطول أقل من -3 

انحراف معياري أقل من املتوسط( عند األطفال دون الخامسة
5،23،03،٦3،78،7

4٦،321،344،759،413٦،٦معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود3

4

84،891،473،1٦7،935،7صايف معدل االلتحاق بالتعليم االبتدايئ

٦8،٦85،279،9٦8،338،0إجاميل معدل إكامل التعليم االبتدايئ 

58،171،455،342،118،7إجاميل معدل االلتحاق بالتعليم اإلعدادي 

40،354،244،438،914،9معدل التخرج من التعليم اإلعدادي

39،048،327،921،97،3إجاميل معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي

34،٦43،135،532،2٦،9معدل التخرج من التعليم الثانوي

٦

النسبة املئوية من األشخاص الذين تتوفر لديهم إمكانية الوصول 

إىل املياه املحسنة
89،19٦،188،484،٦72،1

النسبة املئوية من األشخاص الذين ميكنهم الوصول إىل خدمات 

الرصف الصحي
58،4٦8،352،947،234،1

72،088،0٦5،357،74٦،8النسبة املئوية من السكان الذين يحصلون عى الكهرباء7

-7،24،22،74،٦-2،8معدل النمو السنوي إلجاميل الناتج املحيل الحقيقي للفرد8

9

القيمة املضافة للصناعة بوصفها نسبة مئوية من إجاميل الناتج 

املحيل 
19،٦2٦،020،818،٦20،5

2٦،٦٦8،920،013،٦8،2قيمة التصنيع املضافة للفرد

1،211،710،810،1٦،9اتصاالت لكل مائة شخص بتقنية النطاق العريض الثابتة

اتصاالت لكل مائة شخص بتقنية النطاق العريض لألجهزة 

املحمولة
0،3115،810٦،8102،491،1

11

عدد سكان املناطق الحرية املرجح لرتكيز الجسيامت الدقيقة 

مبستوى 2،5 يف املناطق السكنية من املدن التي تضم أكر من 

100،000 نسمة

27،718،719،719،517،٦

1٦

0،120،0٦0،090،090،٦0عدد ضحايا اإلصابات املتعمدة لكل ألف

٦،93،24،95،033،4سنوات الحياة املفقودة نتيجة لإلصابات املتعمدة لكل ألف

0،5٦0،320،540،531،44سنوات العيش بعجز نتيجة لإلصابات املتعمدة لكل ألف
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ــات غــر  ــع الوفي ــا عــى األطفــال، فجمي  لقــد أصبحــت الحــرب يف اليمــن حربً

املبــارشة هــم تقريبًــا مــن األطفــال دون ســن الخامســة، ويشــكلون بالفعــل ســتة 

مــن كل عــرشة مــن مجمــوع الوفيــات غــر املعتــاد بــني عامــي 2015 – 2019، 

ــة  ــد كل 11 دقيق ــل واح ــيموت طف ــام 2019، س ــال ع ــال خ ــتمر القت وإذا اس

ــزاع،  ــدوث الن ــدم ح ــيناريو ع ــاء يف س ــيظلون أحي ــوا س ــن كان ــة مم و 54 ثاني

ــنتهم األوىل  ــم س ــل بلوغه ــود قب ــل مول ــني كل 1،000 طف ــن ب ــيموت 32 م وس

نتيجــة للنــزاع، كــام ســيؤدي النــزاع إىل تعــرض 1،٦ مليــون طفــل- ســنوات إضــايف 

لســوء التغذيــة،

ــرور  ــع م ــارع م ــوف تس ــال يس ــه األطف ــذي يتحمل ــبء ال ــدر أن الع ــن نق نح

الوقــت، ويف حــال اســتمرت الحــرب حتــى عــام 2030، فســتؤدي إىل وفــاة طفــل 

كل دقيقتــني و 24 ثانيــة أو ٦00 حالــة وفــاة كل يــوم، ومــن بــني كل 1،000 والدة 

ــزاع،  ــا يف غضــون عــام نتيجــة للن يف عــام 2030، مــن املتوقــع وفــاة 115 رضيًع

ويتوقــع أن يعــاين مثانيــة مــن كل عــرشة أطفــال مــن ســوء التغذيــة وهــذا ميثــل 

ــون مــن ســوء  ــن يعان ــون مــن عــدد األطفــال الذي عــدًدا أكــر مبقــدار 3،3 ملي

التغذيــة يف حــال عــدم حــدوث النــزاع، ويف الســيناريو الــذي ميتــد فيــه النــزاع 

إىل عــام 2030، فإنــه يــؤدي بشــكل مبــارش وغــر مبــارش إىل وفــاة مــا يقــرب مــن 

1،5 مليــون طفــل قبــل بلوغهــم ســن الخامســة،

ــق  ــام تعي ــة ك ــة البرشي ــق التنمي ــرب تعي ــإن الح ــل، ف ــر جي ــى تدم ــاوة ع ع

قــدرات أولئــك مــن يبقــون عــى قيــد الحيــاة، وقــد أدى النــزاع بالفعــل إىل إفقار 

الكثــر مــن الســكان، حيــث أصبــح 75 يف املئــة منهــم يعيشــون عــى أقــل مــن 

3،10 دوالر أمريــي يف اليــوم يف نهايــة 2019 مقارنــًة بـــ 4٦ يف املئــة يف ســيناريو 

عــدم حــدوث النــزاع،

ــح  ــل أصب ــب، ب ــر فحس ــاس إىل الفق ــن الن ــد م ــع املزي ــزاع إىل دف ــؤد الن ومل ي

الفقــر كذلــك أكــر حــدة، ومــن املتوقــع أن تــزداد فجــوة الفقــر، وهــي مقيــاس 

ــة  ملتوســط املســافة بــني الدخــل الفعــيل وخــط الفقــر، مبعامــل ســبعة يف نهاي

عــام 2019، يف حــال اســتمرت الحــرب حتــى عــام 2030، ســتكون اليمــن أفقــر 

دولــة يف العــامل، حيــث ســيعيش 88 يف املئــة مــن الســكان عــى أقــل مــن 3،10 

دوالر أمريــي يف اليــوم وســيعيش 78 يف املئــة منهــم عــى أقــل مــن 1،90 دوالر 

أمريــي، وبحلــول عــام 2030، مــن املتوقــع أن يكــون عمــق الفقــر أكــر بنحــو 

12 ضعــف عــام كان عليــه عــام 2014 )أكــر مبقــدار ٦1 ضعــف مــن ســيناريو 

عــدم حــدوث النــزاع(،

الشكل 7 مؤرشات التنمية املحددة يف سيناريو عدم حدوث النزاع وإستمرار النزاع حتى عام 2
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• = 2030 • يف حال عدم حدوث النزاع 

ــاس التأثــرات مــع مــرور الوقــت باســتخدام وحــدة  توجــد طريقــة أخــرى لقي

القيــاس »شــخص- ســنوات« وهــو مفهــوم يقيــس كٍل مــن طــول الفــرتة الزمنيــة 

وعــدد األشــخاص الذيــن يتعرضــون إىل ظــرف تنمــوي مــا، فعــى ســبيل املثــال، 

ــم،  ــكِل منه ــنوات ل ــاث س ــدة ث ــر مل ــن الفق ــون م ــخص يعان إذا كان 1،000 ش

ــة فقــر،  فــإن هــذا يصــل باملجمــوع إىل وجــود 3،000 شــخص- ســنوات يف حال

وبحلــول عــام 2019، تســبب النــزاع يف أن يعيــش 43،٦ مليــون شخص-ســنوات 
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إضــايف يف الفقــر املدقــع مقارنــًة بســيناريو عــدم حــدوث النــزاع، ويــؤدي امتــداد 

ــاث ســنوات فحســب إىل تضاعــف املعانــاة لتصــل إىل 8٦،٦  فــرتة النــزاع لث

مليــون شخص-ســنوات، وبحلــول عــام 2030، ســيكون النــزاع قــد تســبب يف أن 

يعيــش 2٦5،2 مليــون شخص-ســنوات يف الفقــر يف اليمــن، وهــو مســتوى مــن 

املعانــاة يصعــب اســتيعابه، 

يــؤدي تدهــور النظــم الصحيــة والتعليميــة إىل تداعيــات خطــرة تؤثــر يف 

التنميــة البرشيــة يف اليمــن، حيــث انخفــض متوســط العمــر املتوقــع 4،3 ســنوات 

مقارنــًة بســيناريو عــدم حــدوث النــزاع ويعــد ذلــك فجــوة ســوف تنمــو إىل 5،5 

ســنة إذا اســتمر النــزاع إىل عــام 2022 و10 ســنوات إذا اســتمر هــذا النــزاع حتــى 

عــام 2030، ففــي حــال انتهــت الحــرب يف نهايــة عــام 2019، فــإن نصــف جميــع 

األطفــال وأكــر مــن ثلــث عــدد الســكان ســيعانون مــن ســوء التغذيــة، وبحلــول 

عــام 2030، مــن املتوقــع أن يعــاين 9٦ يف املئــة مــن الســكان مــن ســوء التغذيــة، 

وهــو مســتوى مل يشــهده العــامل حتــى اآلن يف القــرن الحــادي والعرشيــن،173 

ــا  ــي أكمله ــم الت ــنوات التعلي ــه س ــاس بوصف ــذي يق ــي، ال ــل العلم إن التحصي

ــا، هــو بالفعــل أقــل بنصــف  املواطــن اليمنــي الــذي يزيــد عمــره عــن 15 عاًم

عــام مــام هــو عليــه يف ســيناريو عــدم حــدوث النــزاع، ويصل هــذا باملجمــوع إىل 

10،3 مليــون طفــل- ســنوات مــن عــدم الحصــول عــى التعليــم، ويف حــال اســتمر 

النــزاع حتــى عــام 2022، فــإن الفجــوة يف متوســط التعليــم بــني ســيناريوهات 

حــدوث النــزاع وعــدم حــدوث النــزاع ســتزداد حتــى تصــل إىل عــام كامــل، ويف 

حــال اســتمر النــزاع حتــى عــام 2030، فســيحصل املواطــن اليمنــي العــادي عــى 

أقــل مــن أربــع ســنوات مــن التعليــم، أي أقــل بحــوايل عامــني مــن ســيناريو عــدم 

حــدوث النــزاع، فمــع وجــود 57،4 مليــون طالب-ســنوات مــن عــدم الحصــول 

عــى التعليــم، ســيكون لليمــن الــذي يعــاين مــن الحــرب عــام 2030 ثالــث أدىن 

مســتوى تعليمــي يف العــامل،

ــة عــام 2019  ــج املحــيل يف نهاي ــب الفــرد مــن إجــاميل النات كــام انخفــض نصي

ــى  ــزاع، ففــي حــال انته ــق بســيناريو عــدم حــدوث الن ــام يتعل إىل النصــف في

ــود بحــوايل 89  ــج االقتصــادي الرتاكمــي املفق ــدر النات ــام 2019، يق ــزاع يف ع الن

مليــار دوالر أمريــي، أي أكــر مــن ضعــف إجــاميل الناتــج املحــيل يف اليمــن عــام 

ــج املحــيل للفــرد ســينخفض إىل  ــإن إجــاميل النات ــول عــام 2022، ف 2014، وبحل

1،710 دوالر أمريــي يف ســيناريو حــدوث النــزاع وســينمو إجــاميل الناتــج املحــيل 

الرتاكمــي املفقــود إىل أكــر مــن 180 مليــار دوالر أمريــي، وســيصل بحلــول عــام 

2030 إىل ٦57 مليــار دوالر أمريــي مــع انخفــاض إجــاميل الناتــج املحــيل للفــرد 

ــي  ــة 4،٦50 دوالر أمري ــا بقيم ــذا انخفاًض ــل ه ــي، وميث إىل 1،2٦0 دوالر أمري

مقارنــًة بســيناريو عــدم حــدوث النــزاع،

يعــد مــؤرش التنميــة البرشيــة هــو مقيــاس مركــب للتنميــة البرشية يضــم الصحة 

والتعليــم والدخــل، ولقــد انخفــض مــؤرش التنميــة البرشيــة بالفعــل بنســبة 15 

ــدوث  ــيناريو ح ــن يف س ــني اليم ــوة ب ــزال الفج ــام 2014، وال ت ــذ ع ــة من يف املئ

النــزاع وســيناريو عــدم حــدوث النــزاع تتســع، ويف هــذا الســياق، فــإن انخفــاض 

ــعر  ــذي يش ــرب وال ــارش للح ــر املب ــر غ ــس التأث ــة يعك ــة البرشي ــؤرش التنمي م

بــه عــى نحــو غــر متناســب النســاء واألطفــال، ويف حــال اســتمر النــزاع حتــى 

عــام 2030، فــإن قيــم مــؤرش التنميــة البرشيــة القامئــة عــى النــوع االجتامعــي 

للرجــال ســتكون أقــل بنســبة 28 يف املئــة مــن ســيناريو عــدم حــدوث النــزاع، يف 

حــني أن مــؤرش التنميــة البرشيــة للنســاء ســيكون أقــل بنســبة 45 يف املئــة منــه 

يف ســيناريو عــدم حــدوث النــزاع،

الشكل 8 التأثريات اإلنتكاسية للنزاع يف اليمن من خالل مختلف املؤرشات

٠١٠٢٠٣٠٤٠٥٠

تعليم الكبار

إمكانية الحصول
عىل الكهرباء

متوسط العمر املتوقع

إج�يل الناتج املحيل

مؤرش التنمية البرشية

مرافق الرصف الصحي

الوفيات ب� الرضع

سنوات اإلنتكاس من نهاية النزاع
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ويعيــد النــزاع بعــض مــؤرشات التنميــة إىل مســتويات مل تشــهدها منــذ عقــود، 

حيــث يوضــح الشــكل 8 عــدد الســنوات التــي يجــب انتظــار مرورهــا يف تاريــخ 

اليمــن قبــل أن نــرى ظروفـًـا تنمويــة مشــابهة لتلــك التــي تنتجهــا ســيناريوهات 

النــزاع املختلفــة، فعــى ســبيل املثــال، ارتفــع معــدل وفيــات الرضــع مــن 3،4٦ 

حالــة وفــاة لــكل 1،000 مولــود حــي يف عــام 2014 إىل 70 حالــة وفــاة يف عــام 

2019، وهــو معــدل مل يشــهده اليمــن منــذ 18 عاًمــا، ويف حــال اســتمرت الحــرب 

حتــى عــام 2030، فمــن املتوقــع أن يتضاعــف معــدل وفيــات الرضــع ليصــل إىل 

مــا يقــرب مــن 140، وميثــل هــذا تراجًعــا مبقــدار 50 عاًمــا،

ــني  ــن ب ــتمرارها، وم ــع اس ــرب م ــات الح ــف تبع ــف تتكش ــكل كي ــح الش يوض

ــا، عــى ســبيل املثــال، يتعــرض إجــاميل الناتــج املحــيل  املــؤرشات املوجــودة هن

ــو االقتصــادي  ــل النم ــزاع تعرق ــة الن ــام 2019، إن بداي ــول ع ــر تراجــع بحل ألك

والنشــاط االقتصــادي عــى نطــاق واســع وبرسعــة، ومــع اســتمراره، يقــل تأثــر 

الحــرب يف االقتصــاد بشــكل هامــيش، ويؤخــر التأثــر يف مجــاالت أخــرى، فعــى 

الرغــم مــن كــون خدمــات الــرصف الصحــي والكهربــاء ال تتأثــر بشــكل فــوري 

عنــد حــدوث النــزاع، إال أنــه ال يجــري صيانــة البنيــة التحتيــة مــع مــرور الوقــت 

ــة الحصــول  ــاس، ويف الوقــت نفســه، تتعطــل برامــج توســيع إمكاني ــزح الن وين

عــى مثــل هــذه الخدمــات، ويــؤدي هــذا إىل تعــرض خدمــات الــرصف الصحــي 

والكهربــاء النتكاســات أكــر بكثــر يف عــام 2030 مــام هــي عليــه يف عــام 2019،

ــط    ــاس ملتوس ــه مقي ــكل 8 ألن ــة يف الش ــرص انتكاس ــار أق ــم الكب ــر تعلي ويظه

ــن البالغــن، وكان معظــم البالغــني مــن الســكان  ــل العلمــي ب ســنوات التحصي

ــوا ســيكملونه قبــل  ــذي كان ــدرايس بالقــدر ال ــوا بالفعــل تحصيلهــم ال قــد أكمل

بــدء النــزاع، لذلــك فــإن هــذا املقيــاس يتغــر ببــطء شــديد، وترتجــم االنتكاســة 

ــر يف  ــاض كب ــام 2030 إىل انخف ــول ع ــن بحل ــن الزم ــن م ــن عقدي ــرب م ــا يق مل

ــة يف اليمــن، القــدرات البرشي

تؤكــد أجنــدة عــام 2030 عــى أنــه »يجــب دعــم الجميــع«174، وقــد كان اليمــن 

يواجــه تحديــات تنمويــة عديــدة حتــى قبــل الدخــول يف حــرب أهليــة مدمــرة، 

فكــام نــرى يف ســيناريو عــدم حــدوث النــزاع، مل تكــن البــاد عــى املســار 

ــام 2030،  ــول ع ــتدامة بحل ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــق أي م ــح لتحقي الصحي

ولكــن كان اليمــن ال يــزال يحــرز تقدًمــا نحــو تحقيــق هــذه األهــداف، ومل تقــض 

ــة،  ــل أدت إىل تراجــع التنمي ــى هــذه املكاســب الهشــة فحســب، ب الحــرب ع

ــداف  ــن أه ــد م ــق العدي ــن تحقي ــن ع ــل اليم ــي تفص ــافة الت ــى املس وتتنام

ــر،  ــر فأك ــف أك ــون يف الخل ــرك اليمني ــة املســتدامة وت التنمي

ــور  ــارزة يف تط ــة ب ــترتك عام ــزاع س ــذا الن ــرات ه ــإن تأث ــك، ف ــى ذل ــاوًة ع ع

اليمــن إىل مــا بعــد عــام 2030، ففــي حــني أن إعــادة اإلعــامر تتجــاوز نطــاق هذا 

ــا، حيــث تدمــرت  املــرشوع، فــإن الطريــق إىل االنتعــاش ســيكون طويــاً وصعبً

ــزح  ــاء، كــام ن ــة ورأس املــال املــادي، وهــي بحاحــة إىل إعــادة بن ــة التحتي البني

املايــني، وقــد يجــد الكثــر منهــم أن العــودة إىل ديارهــم هــي أمــر مســتحيل، 

ومــع وجــود نســبة كبــرة مــن جيــل كامــل يعانــون مــن ســوء التغذيــة، فســيكر 

العديــد مــن الذيــن بقــوا عــى قيــد الحيــاة ليعانــوا مــن التقــزم، مــام لــه تبعــات 

ــاض  ــرة بانخف ــة املبك ــة الطفول ــزم يف مرحل ــط التق ــاة، ويرتب ــدى الحي ــدوم م ت

ــة وعــدم التمكــن مــن الحصــول عــى  ــل العلمــي واإلنتاجي مســتويات التحصي

ــه إذا اســتمرت الحــرب  ــاة،175 فنحــن نقــدر أن أجــور يف وقــٍت الحــق مــن الحي

ــن  ــون شــخص إضــايف م ــا ســتؤدي إىل وجــود 13،1 ملي ــام 2030، فإنه ــى ع حت

اليمنيــني يعانــون مــن التقــزم بحلــول عــام 2050 بســبب النــزاع،
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وضع النزاع في اليمن في سياق مع 

النزاعات السابقة

قــدم هــذا التقريــر منهجيــة لفهــم التأثــرات اإلمنائيــة للنــزاع املســلح يف اليمــن 

عــر ســيناريوهات متعــددة، ولقــد اســتخدمنا هــذا اإلطــار لتحديــد أكــر جوانب 

التنميــة تأثــرًا بالنــزاع وأظهرنــا حجــم االنتكاســة يف التنميــة الشــاملة، لكــن مــن 

الصعــب تصــور حجــم التأثــر ووضعــه يف ســياق، فكيــف نقــارن النــزاع يف اليمــن 

بالنزاعــات األخــرى التــي حدثــت منــذ نهايــة الحــرب البــاردة؟

ــات  ــا للنزاع ــًا جامعيً ــا تحلي ــياق، أجرين ــن يف س ــزاع يف اليم ــرض وضــع الن فبغ

الســابقة، حيــث تتبــع خوارزميــات التجميــع أو التصنيــف ســبل مختلفــة لنفــس 

ــات مــع غــره؟ يف  ــا مــدى قــرب أو تشــابه صــف واحــد مــن البيان الســؤال: م

ــا  ــني برصيً ــني نقطت ــد املســافة ب ــن تحدي ــاد، ميك ــايئ األبع مخطــط االنتشــار ثن

ــن  ــات م ــى املئ ــات ذات العــرشات أو حت ــك، يف البيان ــع ذل ــة، وم بســهولة تام

التشــابه دون  أو  املســافة  اســتنتاج  املســتحيل  مــن  املــؤرشات،  أو  األبعــاد 

ــف، ــات التصني ــتعانة بخوارزمي االس

فلــكل فــرتة مــن النــزاع، قمنــا بحوســبة إحصــاءات موجــزة ملختلــف املــؤرشات 

املتعلقــة بشــدة النــزاع وتأثراتــه يف التنميــة البرشيــة واالقتصاديــة )الفقــر وســوء 

التغذيــة ومــا شــابه ذلــك(17٦، وقــد جمعنــا بيانــات حــول ٦٦ نزاًعــا حدثــت منــذ 

عــام 1990 لقيــاس مــدة النــزاع وحجمــه والوفيــات الناتجــة عنــه وغرهــا مــن 

مــؤرشات التنميــة التــي تعكــس تأثــر النــزاع،

ــد العــدد املناســب  ــف لتحدي ــات تصني ــاث خوارزمي ــك ث واســتخدمنا بعــد ذل

مــن املجموعــات: )أ( خوارزميــة القيــم املتوســطة K؛ و)ب( أســاليب التقســيم 

ــي،  ــع الهرم ــا باســم PAM(؛ و)ج( التجمي ــة أيًض ــة )املعروف ــات التمثيلي بالكائن

ــل )أو  ــدد الكت ــد ع ــة تحدي ــث كيفي ــن حي ــع م ــات التجمي ــف خوارزمي وتختل

املجموعــات(، فيــام يتعلــق بخوارزميــة القيــم املتوســطة K وأســاليب التقســيم 

ــد مــن  ــل عــدد املجموعــات، ويوجــد العدي ــار املحل ــة، يخت ــات التمثيلي بالكائن

ــل كٍل مــن هــذه  ــرار، وميث ــه هــذا الق ــة للمســاعدة يف توجي ــارات الكمي االختب

االختبــارات طريقــة فريــدة لقيــاس أداء الكتلــة، وتتشــابه البيانــات التــي تكــون 

يف نفــس املجموعــة إىل حــٍد معقــول، يف حــني تكــون كل مجموعــة متميــزة عــن 

األخــرى،

تحــدد هــذه الخوارزميــات خمــس مجموعــات تجمــع بــني كل النزاعــات التــي 

حدثــت منــذ عــام 1990، ويبــني الشــكل 9 متوســط قيــاس كتلــة ألربعــة 

مــؤرشات لشــدة النــزاع وتأثــره، بــدًءا مبــا يــيل: )أ( مــدة النــزاع؛ و)ب( الوفيــات 

الناجمــة عــن النــزاع كنســبة مــن عــدد الســكان؛ و)ج( التغــر يف إجــاميل الناتــج 

ــر  ــون يف فق ــن يعيش ــكان الذي ــن الس ــة م ــبة املئوي ــرد؛ و)د(النس ــيل للف املح

مدقــع، وتحتــوي مجموعتــان عــى نــزاع واحــد فقــط لــكل منهــام، ومتثــل هــذه 

أكــر النزاعــات الخارجيــة التــي حدثــت منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، ويف الشــكل 

9، يجــري متثيلهــا يف املجموعــة 1: روانــدا )1990 - 1994( واملجموعــة 4: ســوريا 

)2011- الوقــت الحــارض(،

الشكل 9 مخطط بياين باملتغ رات املحددة للمجموعات املختارة 

١

٪ من عدد السكان الذين يعيشون

يف فقر يبلغ أقل من ١.٩ دوالر أمري	 ( نطاق )

١

٠

٢٣٤٥١٢٣٤٥١٢٣٤٥١٢٣٤٥

١

١٫٥

٥.

٠

إج�يل الناتج املحيل للفرد ( السنة

األخ�ة بعد طرحها من السنة االوىل )

الوفيات الناتجة عن النزاع من ٪ من 

عدد السكان ( نطاق ) مدة التنازع

١٠

٥

٠

٤.

٠.

٨.-.

٤.-



تحليل تأثريات النزاع عىل التنمية يف اليمن44

الجدول 5\ النزاعات الواردة يف املجموعة عالية التأثري طويلة األجل مع اليمن،

النهايةالبدايةالدولة

19911997أذربيجان

19921998طاجيكستان

حتى اآلن2005جمهورية أفريقيا الوسطى

حتى اآلن1992جمهورية الكونغو الدميوقراطية

20002003ليبريا

19912002سراليون

حتى اآلن2003العراق

 

جــرى تجميــع النــزاع الحــايل يف اليمــن يف املجموعــة 3، فمــن بــني املجموعــات 

ــة مــن  ــة واحــدة )متثــل 9٦،9 يف املئ الثــاث التــي تحتــوي عــى أكــر مــن دول

ــة 3  ــن املجموع ــاردة(، تتضم ــرب الب ــة الح ــذ نهاي ــت من ــي حدث ــات الت النزاع

أطــول النزاعــات التــي شــهدت أكــر عــدد مــن الوفيــات وأكــر تأثــرات التنميــة 

عــى مــدى العقــود الثاثــة املاضيــة، وجــرى تحديــد النزاعــات األخــرى الــواردة 

يف املجموعــة 3 يف الجــدول 5 وتشــمل بعًضــا مــن أكــر النزاعــات املحليــة ذات 

التأثــر واســع النطــاق والتــي حدثــت منــذ نهايــة الحــرب البــاردة،

ــر  ــدان األك ــام يف البل ــكل ع ــدث بش ــي تح ــات الت ــة 2 بالنزاع ــم املجموع تتس

تقدًمــا بصفــة عامــة والتــي متتلــك بالفعــل مــؤرشات محســنة للتنميــة البرشيــة 

مثــل الفقــر املدقــع، وتتضمــن األمثلــة الــواردة عليهــا هنــا إيــران )2004( 

وتايانــد )2004( وروســيا )1994(، يف حــني تتضمــن املجموعــة 5 النزاعــات ذات 

معــدالت الوفيــات املنخفضــة واملــدد الزمنيــة القصــرة، مثــل مدغشــقر )2009( 

ــا )200٦(، ــا )1997( ونيجري وكمبودي

ــا  ــها، لكنن ــات نفس ــة البيان ــى مجموع ــي ع ــج التجميع ــذا النه ــا ه ــد طبقن لق

ــار مــا إذا كانــت هــذه  ــا توقعــات لســيناريوهات النــزاع يف اليمــن الختب أدرجن

ــزاع مــع الســياق التاريخــي، ويبــني  التوقعــات تتغــر عندمــا يتناســب هــذا الن

ــزاع يف عــام  ــث انتهــى الن ــر للواقــع حي ــل أن - يف الســيناريو املغاي هــذا التحلي

2014 – كان ميكــن أن يكــون النــزاع مامثــًا أكــر للمجموعــة 2 )معــدالت 

وفيــات منخفضــة وأثــر إمنــايئ منخفــض(، كــام أدى تصاعــد النــزاع يف عــام 2015 

إىل نقلــه إىل املجموعــة 3، ويف جميــع الســيناريوهات التــي تــم اختبارهــا هنــا 

مــع انتهــاء النــزاع يف األعــوام 2019 أو 2022 أو 2030، يبقــى النــزاع يف اليمــن 

ــني املجموعــة 3، ب

ــذ  ــني أعــى النزاعــات حــدة من ــزاع يف اليمــن هــو مــن ب يشــر هــذا إىل أن الن

ــرًا  ــام 2015 كان أم ــدث يف ع ــذي ح ــد ال ــاردة، وأن التصعي ــرب الب ــة الح نهاي

ــل، ــًا بالفع فاص
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ــون شــخص، كــا  ــع ملي ــا إذا اســتمرت خــال عــام 2019، ســتحصد أرواح مــا يقــرب مــن رب ــا، ولكنه ــة منه ــة إنســانية ميكــن الوقاي تعــد الحــرب يف اليمــن كارث

ستســتمر يف قتــل األطفــال بشــكل غــر متناســب، ويرجــع ذلــك يف معظمــه إىل االفتقــار إىل الغــذاء والخدمــات الصحيــة والبنيــة التحتيــة، وبنــاًء عــى ذلــك، فــإن 

الحــرب يف اليمــن تعــد بــن أســوأ النزاعــات التــي حدثــت منــذ نهايــة الحــرب البــاردة بالفعــل،

ــن  ــة الشــاملة يف اليم ــام 2030، ســتتدهور التنمي ــزاع إىل ع يف حــال اســتمر الن

بشــكل كبــر، وبحلــول عــام 2030، مــن املتوقــع أن يعــاين حــوايل 80 يف املئــة مــن 

األطفــال اليمنيــني مــن ســوء التغذيــة، ويفتقــر ٦٦ يف املئــة مــن عــدد الســكان 

ــة مــن  ــة املناســبة، وســيفتقر 84 يف املئ ــة الوصــول إىل املنشــآت الصحي إلمكاني

ــن  ــاه الصالحــة للــرشب بشــكل مناســب ول ــة الوصــول إىل املي الســكان إلمكاني

يحصــل 7٦ يف املئــة مــن األطفــال عــى التعليــم، كــام ســيكون هنــاك 1،8 مليــون 

ــة،  ــن الخامس ــال دون س ــع واألطف ــن الرض ــون م ــا 1،5 ملي ــة منه ــاة إضافي وف

ونحــن نقــدر بــأن طفــل واحــد إضــايف ســيموت كل 2 دقيقــة و 24 ثانيــة 

ــادة  ــلح إىل زي ــزاع املس ــيؤدي الن ــزاع، وس ــدوث الن ــدم ح ــيناريو ع ــًة بس مقارن

ــة وخفــض النشــاط  ــن يعيشــون يف فقــر بنســبة ٦3 يف املئ نســبة الســكان الذي

االقتصــادي مبقــدار ٦٦0 مليــار دوالر أمريــي، أو أكــر مــن 18 ضعًفــا مــن حجــم 

ــزاع يف عــام 2015، ــل تصاعــد الن االقتصــاد قب

ــة ويجــب  ــذي يتعايــش أطفــال اليمــن معــه مهلــك للغاي ــاة ال إن حجــم املعان

ــزاع يف اليمــن  ــدويل لضــامن التوصــل إىل حــل ســلمي للن أن يتحــد املجتمــع ال

ــق نحــو االنتعــاش، ــد الطري ومتهي
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الملحق 1: تقديرات البيانات والمالحظات
يعــد جمــع البيانــات يف منطقــة النــزاع أمــًرا بالــغ الصعوبــة، كــا أن البيانــات املتاحــة يف الســنوات األخــرة يف اليمــن تتســم بتــدين جودتهــا وعــدم توفرهــا بشــكل 

منتظــم، وتتســم الكثــر بــن البيانــات التــي جــرى جمعهــا يف اليمــن أثنــاء النــزاع بأنهــا عــادًة مــا تكــون خاصــة بالســياق الــذي جمعــت ألجلــه، أو أنهــا جمعــت 

عــى مســتوى مديريــة أو محافظــة، أو أنهــا جمعــت لتزويــد مــرشوع معــن باملعلومــات،

ــات  ــن منص ــرى م ــواع األخ ــض األن ــة وبع ــتقبلية الدولي ــاق املس ــن أداة اآلف لك

ــة تعتمــد عــى املــؤرشات عــى  ــم املتكامــل عــى مســتوى الدول منذجــة التقيي

ــا، فــإن  مســتوى الدولــة واســعة النطــاق، ونظــرًا للنــزاع الجــاري يف اليمــن حاليً

العديــد مــن هــذه املــؤرشات هــي ذات جــودة تدعــو للشــك يف مــدى صحتهــا 

لعــدة أســباب، ويتمثــل أحــد هــذه األســباب يف أن بعــض البيانــات تكــون 

ــف  ــد يخف ــام ق ــا، م ــل نرشه ــا قب ــه عليه ذات متوســط   متحــرك يجــري تطبيق

مــن التأثــر الحــاد لبــدء النــزاع أو التصعيــد، يف حــني يعــود الســبب الثــاين إىل 

ــلء  ــراءات م ــع إلج ــدود تخض ــي املح ــر التاريخ ــات ذات التواف ــض البيان أن بع

الفراغــات، فــإذا كانــت نقطــة البيانــات األكــر حداثــة املاحظــة تعــود إىل ســنة 

ــل،  ــزاع بالكام ــري للن ــر التدم ــوت التأث ــد تف ــايل، فق ــزاع الح ــوب الن ــل نش قب

ــن أن  ــيل ميك ــج املح ــاميل النات ــو إج ــل من ــرات مث ــى التقدي ــإن حت ــرًا، ف وأخ

تكــون عرضــة للشــك عندمــا يــؤدي النــزاع إىل تعطيــل هيئــات إعــداد التقاريــر 

ــر التدفقــات  ــة املســؤولة عــن جمــع املعلومــات وتقدي األساســية داخــل الدول

ــى كل قطــاع،177  ــاًء ع ــة بن اإلنتاجي

وقــد اســتكملنا مســًحا شــامًا للبيانــات املتاحــة املتعلقــة باليمــن خــال ســنوات 

ــرة  ــتخدم ملعاي ــات تُس ــى اآلن(، ونظــرًا لكــون البيان ــزاع )مــن عــام 2015 حت الن

منــوذج اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة، كان مــن املهــم تحديــد األرقــام التــي توفــر 

ــرة،  ــنوات األخ ــايل ويف الس ــت الح ــن يف الوق ــع يف اليم ــل للوض ــل األفض التمثي

وتصــف األقســام التاليــة عمليــة اتخــاذ القــرار مــن خــال تنفيــذ دراســة 

اســتقصائية ملنهجيــات البيانــات ونقــاط القــوة والضعــف لثاثــة متغرات رئيســة: 

ــن  ــر، وميك ــيل والفق ــج املح ــاميل النات ــو إج ــزاع ومن ــن الن ــة ع ــات الناجم الوفي

ــق 3، ــرى يف امللح ــات األخ ــرة واالفرتاض ــة املعاي ــة ملنهجي ــى مراجع ــاع ع االط

الوفيات الناجمة عن النزاع

مــع اســتمرار النــزاع يف اليمــن، توصلــت مختلــف املنظــامت املشــاركة يف اإلبــاغ 

ــزاع داخــل اليمــن إىل وجــود تبايــن متزايــد يف  ــات الناجمــة عــن الن عــن الوفي

عــدد الوفيــات، حيــث أن املصــادر الخمســة الرئيســة التــي أبلغــت عــن عــدد 

القتــى يف النــزاع يف اليمــن هــي:

)ACLED( مرشوع بيانات مواقع النزاع املسلح وأحداثها )1

)UCDP( برنامج أوبساال لبيانات النزاعات )2

)UN OHCHR( مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )3

)WHO( منظمة الصحة العاملية )4

)PITF( فرقة العمل املعنية بعدم االستقرار السيايس )5
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يعرض الجدول التايل عدد الوفيات الناجمة عن النزاع حسب السنة وفًقا لكل من هذه املنظامت،

الجدول 6\ تعداد الوفيات املرتبطة بالنزاع يف اليمن حسب املنظمة القامئة باإلبالغ

2015201620172018مصدر البيانات

15،2711٦،83231،035 مرشوع بيانات مواقع النزاع املسلح وأحداثها

 ٦،9843،1782،530برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

 ٦،٦٦0*  مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان

 9،245 †  منظمة الصحة العاملية

1،٦8583٦582505فرقة العمل املعنية بعدم االستقرار السيايس

*ميثل العدد الصادر عن مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان املبن املجموع الراكمي للوفيات الناجمة عن النزاع من آذار/مارس 2015 إىل آب/أغسطس 2018،

*ميثل العدد الصادر عن منظمة الصحة العاملية املبن املجموع الراكمي للوفيات الناجمة عن النزاع من 27 نيسان/آب 2015 - 31 كانون األول/ديسمرب 2017، 

 الجدول 7\ تقديرات الوفيات املرتبطة بالنزاع حسب السنة من برنامج أوبساال لبيانات النزاعات،

الحد األقىصالحد األدىن"أفضل" تقديرالسنة

20141،٦٦01،٦٦02،04٦

2015٦،778٦،٦477،٦95

201٦2،5572،5552،٦03

20172،3172،3172،5٦4

13،31213،17914،908املجموع

ــذه  ــع ه ــتخدمة لجم ــة املس ــة يف املنهجي ــامات الرئيس ــض االنقس ــد بع وتوج

األعــداد؛ أواًل، تحصــل منظمــة الصحــة العامليــة عــى األرقــام الخاصــة بهــا 

مــن تقاريــر املنشــآت الصحيــة، وبالتــايل، فإنهــا عــى األرجــح تقلــل مــن 

عــدد الوفيــات، حيــث يكــون مــن املرجــح أن هنــاك »العديــد مــن« الوفيــات 

ــة178،  ــل الوصــول إىل املنشــآت الصحي ــزاع حدثــت قب األخــرى الناجمــة عــن الن

ــة يف  ــا، حيــث أن أكــر مــن نصــف املنشــآت الصحي وال يعــد هــذا أمــرًا مفاجئً

البــاد توقفــت عــن العمــل منــذ عــام 2015179، ويعكــس العــدد الصــادر عــن 

ــام  ــن أرق ــل م ــدداً أق ــان ع ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي

ــدد  ــون الع ــح أن يك ــن املرج ــه »م ــة أن ــع ماحظ ــة، م ــة العاملي ــة الصح منظم

ــر«،180  ــى بكث ــي أع الحقيق

إن برنامــج أوبســاال لبيانــات النزاعــات )UCDP( هــو عبــارة عــن مبــادرة 

ــاال،  ــة أوبس ــات بجامع ــام والنزاع ــاث الس ــم أبح ــا يف قس ــع مقره ــة يق بحثي

وقــد جــرى الحصــول عــى األعــداد الــواردة يف الجــدول أدنــاه مــن »مجموعــة 

بيانــات األحــداث الجغرافيــة املرجعيــة« )أعــى مســتوى مــن التصنيــف(، 

ــى  ــن ع ــزاع يف اليم ــن الن ــة ع ــات الناجم ــف الوفي ــتخدمت لتصني ــي اس والت

مــدار الســنوات الازمــة )2015 - 2018(، ويســتخدم برنامــج أوبســاال لبيانــات 

النزاعــات – يف املقــام األول - ساســل البحــث التــي يتــم تشــغيلها مــن خــال 

مجمعــات الوســائط بهــدف جمــع حــوادث الوفيــات التــي تقــوم وســائل اإلعــام 

ــح  ــة »املصال ــل مراقب ــن أج ــادر م ــوي للمص ــف ثان ــع تصني ــا، م ــاغ عنه باإلب

املحتملــة للمصــدر يف تحريــف أحــداث العنــف«،181 تشــر النظــرة العامــة 

املنهجيــة عــى املــرشوع إىل أنــه »مــن املحتمــل وجــود عــدد مــن الوفيــات أكــر 

مــام ورد يف أفضــل التقديــرات، ولكــن مــن غــر املرجــح أن يكــون العــدد أقــل، 

ــن  ــه يســاعد عــى تكوي ــات هــو أن ــر الوفي ــإن أفضــل تفســر لتقدي ــايل ف وبالت
خــط أســاس مرجعــي«،182

ــداد  ــه ألع ــك أن تقديرات ــات كذل ــات النزاع ــاال لبيان ــج أوبس ــن برنام ــظ م ياح

الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع قــد تكــون منخفضــة مقارنــًة بتقديــرات املنظامت 

األخــرى وذلــك ألن العديــد مــن املعايــر التــي يســتخدمها قــد تســتبعد حدثًــا 

مــا مــن الرتميــز مــن أجــل إدخالــه يف قاعــدة بيانــات الرنامــج، وتشــمل هــذه 

ــك  ــة ذل ــدث، أو حال ــارك يف الح ــذي ش ــل ال ــح الفاع ــر: )أ( »إذا مل يتض املعاي

الفاعــل )مثــل مســتوى املنظمــة(؛ أو )ب( عــدم الوضــوح يف حالــة عــدم التوافــق 

)فيــام يتعلــق بأحــداث النــزاع التــي تشــارك فيهــا أطــراف الخارجيــة والداخليــة(؛ 

ــن  ــًدا م ــل ج ــر القلي ــات؛ أو)د( توف ــدوث الوفي ــأن ح ــني بش ــدم اليق أو )ج( ع

املعلومــات مــام ال يســمح باســتبعاد احتــامل العــد املــزدوج؛ أو )هـــ( أوصــاف 

الحــدث التــي ال توفــر ســياقًا كافيًــا لتلبيــة متطلبــات الرتميــز«،183 يوفــر برنامــج 

أوبســاال لبيانــات النزاعــات حــد أقــى وحــد أدىن لتقديــرات أعــداد الوفيــات، 

وكذلــك أعــى درجــة مــن املوثوقيــة،
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ــرشوع  ــغ م ــة، يبل ــذه الوثيق ــتعراضها يف ه ــرى اس ــي ج ــادر الت ــني املص ــن ب  م

ــن  ــدد م ــر ع ــن أك ــد ع ــا إىل حــٍد بعي ــزاع املســلح وأحداثه ــع الن ــات مواق بيان

ــة  ــزاع، وينــرش املــرشوع مجموعــة مــن الوثائــق املنهجي الوفيــات املرتبطــة بالن

ــة  ــة منهجي ــرة عام ــًة إىل نظ ــرتوين، إضاف ــه اإللك ــى موقع ــفرات ع ــق ش ووثائ

ــدى  ــتخدمة ل ــك املس ــتخدمها تل ــي يس ــة الت ــبه املنهجي ــن، وتش ــة باليم خاص

برنامــج أوبســاال لبيانــات النزاعــات مــن حيــث تثليــث تعــداد الوفيــات وأخــذ 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــك، وم ــابه ذل ــا ش ــف وم ــبان والتصني ــدر يف الحس ــز املص تحي

مــرشوع بيانــات مواقــع النــزاع املســلح وأحداثهــا ال ميلــك املعايــر نفســها التــي 

ميلكهــا برنامــج أوبســاال لبيانــات النزاعــات فيــام يتعلــق بالحاجــة إىل معرفــة كا 

الطرفــني املشــاركني يف حــدث النــزاع حتــى يقــوم برتميــز ذلــك الحــدث، وبالتــايل، 

يُحتمــل أن يُســتبعد تدفــق ينطــوي عــى معنــى مــا للمعلومــات عــن الوفيــات 

املرتبطــة بالنــزاع مــن التقديــرات الرســمية لرنامــج أوبســاال لبيانــات النزاعــات، 

وذلــك بســبب العقبــات التقليديــة املرتبطــة باإلبــاغ عــن اإلصابــات يف مناطــق 

ــات الخاصــة باليمــن،184  ــزاع والتحدي الن

ــة  ــيايس منخفض ــتقرار الس ــدم االس ــة بع ــل املعني ــة العم ــرات فرق ــد تقدي تع

جــًدا مقارنــًة بتقديــرات املنظــامت األخــرى، وتركــز قاعــدة بياناتهــا عــى 

املــدى الكمــي »للقتــل املتعمــد للمدنيــني غــر املقاتلــني يف ســياق نــزاع ســيايس 

أوســع«،185 مبعنــى أن األعــداد الصــادرة عــن فرقــة العمــل املعنيــة بعــدم 

االســتقرار الســيايس تهــدف إىل متثيــل الضحايــا املدنيــني يف النــزاع املســلح، ومــع 

ذلــك، فــإن بيانــات املصــدر ســتوفر تفســًرا لســبب عــدم اليقــني حــول مــا إذا 

كان ضحيــة النــزاع مقاتــًا مل يتــم تحديــد هويتــه أو مــا شــابه ذلــك، ويبــدو أن 

لــدى فرقــة العمــل املعنيــة بعــدم االســتقرار الســيايس معايــر أقــل رصامــة حــول 

ــات النزاعــات،  ــًة برنامــج أوبســاال لبيان ــز املصــدر يف الحســبان مقارن أخــذ تحي

ومــع ذلــك، توجــد معايــر إضافيــة مفادهــا أن أي حــدث يتــم تســجيله يجــب 

أن يتضمــن اإلبــاغ عــن مقتــل خمســة عــى األقــل مــن غــر املقاتلــني، باســتثناء 

ــل املســتهدف، يعــد مــن األســباب الشــائعة لرفــض الحــاالت هــو  حــاالت القت

اإلبــاغ عــن حــادث يتضمــن مقتــل عــدد أقــل مــن خمســة أشــخاص واإلبــاغ 

عــن املقاتلــني القتــى، قــد يفــرس هــذا، إىل جانــب الرتكيــز عــى الوفيــات بــني 

ــدم  ــة بع ــل املعني ــة العم ــن فرق ــادرة ع ــرات الص ــدين التقدي ــني، ت ــر املقاتل غ

االســتقرار الســيايس،

نظــرًا ألن لــدى مــرشوع بيانــات مواقــع النــزاع املســلح وأحداثهــا معايــر 

ــا  ــد قررن ــات، فق ــات النزاع ــاال لبيان ــج أوبس ــن برنام ــًدا م ــل تقيي ــتبعاد أق اس

أن بيانــات مــرشوع بيانــات مواقــع النــزاع املســلح وأحداثهــا تعــد أكــر متثيــًا 

ملجمــل الخســائر يف األرواح يف اليمــن خــال النــزاع، مــن عــام 201٦ فصاعــًدا، 

ــن  ــا ع ــلح وأحداثه ــزاع املس ــع الن ــات مواق ــرشوع بيان ــغ م ــك، مل يبل ــع ذل وم

ــات برنامــج أوبســاال  ــا نســتخدم بيان ــك فإنن األعــداد الخاصــة بعــام 2015، لذل

ــاه  ــرد يف الجــدول أدن ــك الســنة، وت ــرة النمــوذج يف تل ــات ملعاي ــات النزاع لبيان

ــع  ــزاع عــى مــدى األرب ــات الناجمــة عــن الن ــة ألعــداد الوفي املجموعــة الكامل

ــامذج، ــرة الن ــتخدمة يف معاي ــنوات واملس س

الجدول 8\ أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع املستخدمة ملعايرة منوذج اآلفاق املستقبلية الدولية لهذا املرشوع،

2015201620172018البيانات املستخدمة ملعايرة اآلفاق املستقبلية الدولية

٦،77815،2711٦،83231،035الوفيات املرتبطة بالنزاع

 

معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي

 
جــرى جمــع األرقــام الخاصــة مبعــدل منــو إجــاميل الناتــج املحــيل مــن املؤسســات 

التاليــة، بعــد االطــاع عــى الوثائــق املنشــورة وبنــوك البيانــات ذات الصلــة:

)WEO( التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدويل •

)WDI( مؤرشات التنمية العاملية للبنك الدويل •

• توقعات االقتصاد الكيل للبنك الدويل

• كتاب حقائق العامل الصادر عن وكالة املخابرات املركزية األمريكية

)UNSD( شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة •

)UN DESA( إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية •

)MoPIC( وزارة التخطيط والتعاون الدويل اليمنية •

تتســم أرقــام معــدل منــو إجــاميل الناتــج املحــيل املُبلــغ عنهــا مــن هــذه 

املؤسســات بدرجــة عاليــة نســبيًا مــن عــدم اليقــني، وذلــك بســبب: )أ( النقــص 

الواضــح يف وجــود هيئــة إحصائيــة مركزيــة تعمــل بكامــل طاقتهــا يف اليمــن18٦؛ 

و)ب( اســتخدام نظــام قديــم ملنهجيــة الحســابات القوميــة187؛ و)ج( نــدرة 

البيانــات واالفتقــار إىل منهجيــة موثوقــة أو وثائــق تحديــد املصــادر التــي ميكــن 

ــات العامــة يف  ــة؛ و)د( الصعوب ــر املرجعي ــرات أو املعاي ــا التقدي أن تســتند إليه

جمــع البيانــات يف ظــل ظــروف النــزاع؛ و)هـــ( عــدم وجــود ســنة أســاس حديثــة 

لتقديــرات األســعار يف اليمــن؛188 و)و( الخــاف حــول التقديــرات بــني املؤسســات 

الرئيســة القامئــة باإلبــاغ، ويــرد يف الجــدول أدنــاه رسد للتقديــرات التــي جــرى 

جمعهــا،
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الجدول 9\ مسح بيانات معدل منو إجاميل الناتج املحيل السنوي لليمن حسب املنظمة القامئة باإلبالغ،

2018 *201520162017املنظمة والسلسلة املبلغ عنها يف الوثيقة املنشورة

كتاب حقائق العامل الصادر عن وكالة املخابرات املركزية األمريكية

معدل منو إجايل الناتج املحيل )باألسعار الثابتة للدوالر لعام 2010(
1٦،7-13،٦-5،9- 

)UN DESA( إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية

معدل منو إجايل الناتج املحيل الحقيقي
28،1-9،8-†7،5-4،3-

)UNSD( شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة

معدل منو إجايل الناتج املحيل )باألسعار الثابتة للدوالر لعام 2010(
30،3-14،8-5،9- 

البنك الدويل )2017: مذكرة السياسات رقم 2(

منو إجايل الناتج املحيل الحقيقي
28،1-9،8-5 

مؤرشات التنمية العاملية للبنك الدويل

معدل منو إجايل الناتج املحيل )باألسعار الثابتة للدوالر لعام 2010(
1٦،7-13،٦-5،9-2،٦-

صندوق النقد الدويل )التوقعات االقتصادية العاملية(

معدل منو إجايل الناتج املحيل الحقيقي
1٦،7-13،٦-5،9-2،٦-

)MoPIC( وزارة التخطيط والتعاون الدويل

معدل منو إجايل الناتج املحيل الحقيقي
30،3-14،8-10،9- 

*جميع األرقام لعام 2018 هي تقديرات أو توقعات، † ُيالحظ أن أرقام عام 2017 من إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتاعية هي "تقديرات جزئية"،

 تعتمــد التوقعــات االقتصاديــة العامليــة لصنــدوق النقــد الــدويل عــى البيانــات 

ــدوق  ــو صن ــا موظف ــابها و/ أو جمعه ــام بحس ــي ق ــرات الت ــة والتقدي التاريخي

النقــد الــدويل ويعــود تاريخهــا إىل عــام 2008، وهــي آخــر ســنة توفــرت فيهــا 

ــة  ــات االقتصادي ــة التوقع ــب منهجي ــن حس ــدر لليم ــذا املص ــن ه ــات م البيان

ــذي أصبحــت  ــد ال ــد اآلخــر الوحي ــدويل،189 190 البل ــد ال ــدوق النق ــة لصن العاملي

ــا  ــو إريرتي ــن ه ــة باليم ــات الخاص ــن البيان ــدم م ــه أق ــة في ــات التاريخي البيان

ــم املتحــدة حــول  ــات شــعبة اإلحصــاءات باألم ــإن بيان ــل، ف )200٦(، ويف املقاب

معــدل منــو إجــاميل الناتــج املحــيل والــواردة مــن قاعــدة بيانــات نظــام األمــم 

املتحــدة للحســابات القوميــة )SNA( تعكــس الســنة األخــرة التــي أنتــج فيهــا 

ــة بيانــات صالحــة لاســتخدام وكان ذلــك عــام 201٦،  نظــام الحســابات القومي

وهــي أحــدث بكثــر مــن قاعــدة بيانــات صنــدوق النقــد الــدويل191، وتســتخدم 

شــعبة اإلحصــاءات باألمــم املتحــدة الرقــم الصــادر عــن التوقعــات االقتصاديــة 

ــام 2017، ــدويل وهــو -5،9 لع ــد ال ــدوق النق ــة لصن العاملي

تصــدر وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل يف اليمــن تقاريــر شــهرية عــن 

املســتجدات االجتامعيــة واالقتصاديــة؛ ويصــف التقريــر الصــادر يف كانــون األول/

ديســمر 2017 حالــة االقتصــاد الــكيل يف اليمــن192، وتعــرض فيــه الــوزارة أرقــام 

ــق تلــك الصــادرة عــن شــعبة اإلحصــاءات باألمــم املتحــدة  ملعــدل النمــو تطاب

لكافــة الســنوات باســتثناء عــام 2017، ويف حــني أن شــعبة اإلحصــاءات باألمــم 

ــة  ــة العاملي املتحــدة تســتخدم معــدل النمــو الصــادر عــن التوقعــات االقتصادي

التخطيــط  الــدويل والبالــغ -5،9 لعــام 2017، فــإن وزارة  النقــد  لصنــدوق 

والتعــاون الــدويل تفيــد بــأن معــدل النمــو يبلــغ -10،9، كــام يشــر التقريــر إىل 

نظــام الحســابات القوميــة 201٦ مــن الجهــاز املركــزي اليمنــي لإلحصــاء بوصفــه 

مصــدر البيانــات املســتخدمة إلنتــاج التقديــرات التاريخيــة )حتــى عــام 201٦( 

ويســتخدم بيانــات التســعر مــن عــام 2017 لتقديــر قيمــة منــو إجــاميل الناتــج 

املحــيل الحقيقــي للعــام نفســه،

ــرات  ــة املخاب ــن وكال ــادر ع ــي الص ــق العامل ــاب الحقائ ــات كت ــث أن بيان وحي

تعكــس  الــدويل  للبنــك  العامليــة  التنميــة  ومــؤرشات  األمريكيــة  املركزيــة 

التقديــرات نفســها عــى أســاس ســنوي كــام هــو الحــال يف التوقعــات االقتصاديــة 

العامليــة لصنــدوق النقــد الــدويل؛ يُفــرتض أنهــا مأخــوذة مــن البيانــات القدميــة 

ــدة  ــم املتح ــظ إدارة األم ــة، وتحتف ــابات القومي ــام الحس ــة بنظ ــها الخاص نفس

للشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة بنظــام خــاص بهــا مــن املســوحات الســنوية 

ــاًء  ــدو - بن ــي يب ــة والت ــات نظــام الحســابات القومي ــد للحصــول عــى بيان للبل

ــا األحــدث، ــة - أنه ــة املنهجي عــى مراجع

ــن إدارة  ــو م ــدل النم ــام مع ــا اســتخدام أرق ــر، اخرتن ــذا التقري ــق به ــام يتعل في

ــا  ــرى تعديله ــي ج ــة193، والت ــة واالجتامعي ــؤون االقتصادي ــدة للش ــم املتح األم

ألخــذ قيمــة -5،9 بــداًل مــن الرقــم -7،5 لعــام 2017 الــذي متــت اإلشــارة إليــه 

ــر جــزيئ، يف حــني جــرى إدراج الرقــم -5،9 يف مصــادر صنــدوق  ــه تقدي عــى أن

النقــد الــدويل/ مــؤرشات التنميــة العامليــة والتــي يحتمــل أنهــا تســتند إىل 

بيانــات نظــام الحســابات القوميــة القديــم، فــإن هــذا الرقــم ينعكــس كذلــك يف 

أرقــام شــعبة اإلحصــاءات باألمــم املتحــدة املذكــورة أعــاه والتــي يُعتقــد أنهــا 

مــن أحــدث البيانــات، ومل يُذكــر أنهــا تقديــرات، ويــرد أدنــاه عــرض للسلســلة 

ــا  ــي ندخله ــيل الت ــج املح ــاميل النات ــو إج ــدل من ــاط مع ــرات نق ــة لتقدي الكامل

ــة، ــاق املســتقبلية الدولي ــا يف نظــام اآلف خارجيً
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الجدول 10| أرقام معدل منو إجاميل الناتج املحيل املستخدمة ملعايرة منوذج اآلفاق املستقبلية الدولية لهذا املرشوع،

2015201٦20172018البيانات املستخدمة ملعايرة اآلفاق املستقبلية الدولية

-4،3-5،9-9،8-28،1معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي

 

الفقر

تــأيت تقديــرات الفقــر لألعــوام 2015 - 2018 بشــكل حــرصي تقريبًــا مــن 

ــة األرسة  ــح مليزاني ــرى مس ــث أج ــر، حي ــن التقدي ــة ومتاري ــاكاة أو النمذج املح

املعيشــية )HBS( ممثــل عــى مســتوى وطنــي مؤخــرًا يف عــام 2014194، وترتبــط 

ــة  ــؤرشات التنمي ــل م ــكيل - مث ــاد ال ــؤرشات االقتص ــمية« مل ــرات »الرس التقدي

ــال، بالســنوات التــي أجريــت فيهــا مســوحات ذات  ــة - عــى ســبيل املث العاملي

ــي فحســب يف اليمــن: 1998 و2005 و2014، كــام  ــل عــى املســتوى الوطن متثي

ــارق  ــرة بف ــح املتوف ــوالت املس ــة لج ــة للمقارن ــة القابل ــألة املنهجي ــف مس تضي

ــد إىل املوضــوع،195  ــن التعقي ــد م ــان املزي ــن الزم ــد م ــي يصــل إىل عق زمن

ــة  ــادر رئيس ــة مص ــا ثاث ــورة، وجدن ــق املنش ــح للوثائ ــذ مس ــال تنفي ــن خ وم

لبيانــات محــاكاة الفقــر فيــام يتعلــق باليمــن إىل جانــب تقاريــر إضافيــة عــن 

معــدالت الفقــر لســنة واحــدة )2017( مــن وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل،

أجــرى تيــواري وآخــرون19٦ مــن مجموعــة البنــك الــدويل دراســة محــاكاة 

صغــرى لتوقــع عــدد الفقــراء التقديــري ومعامــات عــدم املســاواة املرتبطــة بــه، 

واســتخدموا لهــذا الغــرض بيانــات مســح ميزانيــة األرسة املعيشــية 2014 الخاصــة 

ــن  ــي م ــج املحــيل الحقيق ــرات معــدل منــو إجــاميل النات ــك تقدي ــر، وكذل بالفق

صنــدوق النقــد الــدويل ]-0،2 )2014(؛-28،1 )2015(؛ -9،8 )201٦([، ويقــدر أن 

معــدالت الفقــر يف اليمــن يف عــام 201٦ )حيــث يبلــغ املعــدل الوطنــي للفقــر 

حــوايل 3،10 دوالر أمريــي يف اليــوم يف عــام 1972011( تقــع مــا بــني ٦2 - 78 يف 

املئــة، بنــاًء عــى افرتاضــات مواصفــات النمــوذج،

الجدول 11| نتائج مترين املحاكاة الصغرى من تيواري وآخرين )2017(

20142015201٦تيواري وآخرون )2017(

معدل منو إجاميل الناتج املحيل الحقيقي

)بأسعار السوق الثابتة(
0،2-28،1-9،8-

املعدل الوطني للفقر

)445 ريال ميني يف اليوم، 2014(
48،٦-7٦،9

48،9-3٦،7مؤرش جيني

 

ــا  ــا عمليً ــدويل نطاقً ــك ال ــن البن ــن198 م ــي وآخري ــن أرزق ــران م ــدم تقري ويق

مشــابًها ألرقــام الفقــر اســتناًدا إىل جولتــني مــن التقديــرات، واحــدة يف نيســان/

أبريــل 2018 واألخــرى يف ترشيــن األول/أكتوبــر 2018، واســتخدمت جولتــا 

ــج املحــيل، مــام  ــة جــًدا ملعــدالت منــو إجــاميل النات ــر افرتاضــات مختلف التقدي

يخــدم أغراضنــا يف تحديــد الحــدود القصــوى والُدنيــا العامــة لتقديــرات الفقــر 

ــج  ــاميل النات ــو إج ــدل من ــول مع ــة ح ــات املختلف ــات املدخ ــاة بيان ــع مراع م

ــج  ــة مبعــدل منــو إجــاميل النات ــات املدخــات املتعلق ــدو أن بيان املحــيل199، ويب

املحــيل يف الدراســة التــي أجريــت يف نيســان/أبريل قــد تكــون مبالًغــا فيهــا نظــرًا 

ــر حــول إجــاميل  للمناقشــة املوجــودة يف الصفحــات الســابقة مــن هــذا التقري

ــرات، ــد حــد أقــى للتقدي ــدة يف تحدي ــا قــد تكــون مفي ــج املحــيل، ولكنه النات

الجدول 12\ نتائج مترين املحاكاة الصغرى من أرزقي وآخرون )نيسان/أبريل 2018(،

2018 )توقعات(2017 )تقدير(2015201٦أرزقي وآخرون )نيسان/أبريل 2018(

-0،5-13،8-34،3-37،1منو إجاميل الناتج املحيل الحقيقي )بأسعار السوق الثابتة(

معدل الفقر العاملي )1،90 دوالر أمرييك يف اليوم حسب تعادل 

القوة الرشائية عام 2011(
507٦،382،983،9

معدل الفقر للدخل املتوسط املنخفض   )3،20 دوالر أمرييك يف اليوم 

حسب تعادل القوة الرشائية عام 2011(
79،792،294،795،1

معدل الفقر للدخل املتوسط   األعى )5،50 دوالر أمرييك يف اليوم 

حسب تعادل القوة الرشائية عام 2011(
93،598،29999،1
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الجدول 13\ نتائج مترين املحاكاة الصغرى من أرزقي وآخرين )ترشين األول/أكتوبر 2018(،

2015201٦أرزقي وآخرون )ترشين األول/أكتوبر 2018 (
2017

)تقدير(

2018

)توقعات(

منو إجاميل الناتج املحيل الحقيقي

)بأسعار السوق الثابتة(
1٦،7-13،٦-5،9-2،٦-

معدل الفقر العاملي

)1،90 دوالر أمرييك يف اليوم حسب تعادل القوة الرشائية عام 2011(
30،442،٦48،251،9

معدل الفقر للدخل املتوسط املنخفض  

 )3،20 دوالر أمرييك يف اليوم حسب تعادل القوة الرشائية عام 2011(
٦5،٦7578،580،٦

معدل الفقر للدخل املتوسط   األعى

) 5،50 دوالر أمرييك يف اليوم حسب تعادل القوة الرشائية عام 2011(
87،991،893،294

الشكل 10 منو إجاميل الناتج املح ي واالرقام املتعلقة بالفقر ذات الصلة به، دراستان من تنفيذ إرزقي وآخرين 2018

 ٤٠-

 ٣٠-

 ٢٠-

 ١٠-
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٦٠ 
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١٠٠ 
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ي
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�
معدل إج

ن يعانون الفقر )
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ن عدد ال
سبة املئوية م

الن

• = نسخة إبريل 2018 • = نسخة أكتوبر 2018 • = نسخة إبريل 2018 • = نسخة أكتوبر 2018 

ــًة باملحــاكاة  ــر، مقارن ــن األول/أكتوب ــت يف ترشي ــي أجري تســتخدم املحــاكاة الت

ــا مــن تقديــرات معــدل  التــي أجريــت يف نيســان/أبريل، مجموعــة أكــر تحفظً

منــو إجــاميل الناتــج املحــيل وبالتــايل توفــر تقديــرات أكــر تحفظًــا، لكنهــا تظــل 

مهمــة، ملعــدالت الفقــر،

ــر  ــدل فق ــام 201٦، إىل مع ــتني، لع ــني الدراس ــن هات ــتقاة م ــام املس ــر األرق تش

يبلــغ 3،20 دوالر أمريــي يف اليــوم يــرتاوح بــني 75 -92،2 يف املئــة لعــام 201٦، 

ــر يف وثيقــة  ــذي ذُك ــر أكــر مبقــدار طفيــف مــن املعــدل ال ويعــد هــذا التقدي

ــغ 3،10  ــذي يبل ــدل ال ــا املع ــق تقريب ــام تواف ــا أرق ــرد فيه ــرون )ت ــواري وآخ تي

ــوم(، ــي يف الي دوالر أمري

ــمر  ــون األول/ديس ــا يف كان ــادر عنه ــادي الص ــي واالقتص ــث االجتامع يف التحدي

ــرًا للفقــر بنســبة 78،85  ــدويل تقدي 2017، ذكــرت وزارة التخطيــط والتعــاون ال

يف املئــة يف عــام 2017، مســجًا الرتفــاع مــن 49 يف املئــة يف عــام 2014، حســب 

الجهــاز املركــزي اليمنــي لإلحصــاء، ولكنهــا ال توفــر خــط الفقــر الــذي مييــز بــني 

ــك املســتخدمة  ــل تل ــام متاث ــإن األرق ــك، ف ــة،200 مــع ذل ــة والثابت األســعار الحالي

مــن قبــل تيــواري وآخريــن والتقديــر البالــغ 3،10 دوالر أمريــي يف اليــوم الــذي 

قدمتــه الدراســة التــي أجراهــا أرزقــي وآخــرون يف ترشيــن األول/أكتوبــر 2018،

وتوفــر PovCalNet، أداة التحليــل االلكرتونيــة لرصــد الفقــر يف العــامل والتابعــة 

للبنــك الــدويل، تقديــرات الفقــر التاليــة لعــام 2014 يف اليمــن: 52،22 يف املئــة 

مــن الســكان مبعــدل 3،20 دوالر أمريــي يف اليــوم و59،45 يف املئــة مــن الســكان 

ــادة  مبعــدل 3،52 دوالر أمريــي يف اليــوم، وتشــر هــذه األرقــام إىل حــدوث زي
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يف الفقــر يف الفــرتة مــن 2014 إىل 2015 بلغــت 13 نقطــة مئويــة )مــن محــاكاة 

أرزقــي وآخريــن يف ترشيــن األول/أكتوبــر 2018(، وتبــدو هــذه الزيــادة معقولــة 

بالنظــر إىل التقاريــر التــي تشــر إىل فقــدان واســع النطــاق لســبل العيــش منــذ 

بدايــة النــزاع،201 

ــع  ــرض توزي ــة، يُف ــتقبلية الدولي ــاق املس ــام اآلف ــرة يف نظ ــوالت املعاي ــي ج فف

ــوذج حســب خــط  ــر املســتخدم النم ــا يعاي ــر، عندم ــم للفق ــي اللوغاريت طبيع

فقــر معــني –   يجــري اإلبــاغ عنــه شــكًا مــن خــال معامــل جينــي لســنة معينــة 

ــر معــني آخــر يحــدده املســتخدم، ويف  ــم ألي خــط فق ــلء القي ــتخدم مل - ويُس

هــذه الدراســة، اخرتنــا أن نفــرض معامــل جينــي يبلــغ 0،49 كــام ورد يف دراســة 

تيــواري وآخريــن واســتخدام عمليــات محــاكاة الفقــر الثاثــة )تيــواري وآخــرون 

وأرزقــي وآخــرون، ترشيــن األول/أكتوبــر( بوصفهــا تقديــرات مقبولــة »للنطــاق« 

و/ أو تقديــرات النقطــة »املســتهدفة« لتوقعــات الفقــر مــن اآلفــاق املســتقبلية 

الدوليــة وذلــك لتنــدرج يف نطاقهــا املناســب،

لقــد وجدنــا أنــه يف هــذه الجولــة األوليــة ملعايــرة النمــوذج، تنــدرج قيــم الفقــر 

ــة )عــى  ــاق املســتقبلية الدولي البالغــة 3،20 دوالر أمريــي واملتوقعــة مــن اآلف

ــر يف  ــن النظ ــج م ــاق النات ــن النط ــام 2030( ضم ــى ع ــزاع حت ــار الن ــول مس ط

ــة  ــر البالغ ــم الفق ــني أن قي ــنوات 2015 و 201٦، يف ح ــة للس ــات املتاح الدراس

1،90 دوالر أمريــي تنــدرج ضمــن النطــاق نفســه لألعــوام 2015 و 201٦ و 

2017 و 2018، إضافــًة إىل ذلــك، تقــع كافــة قيــم النقــاط لــكل الســنوات وكا 

ــان/أبريل  ــرون يف نيس ــي وآخ ــة أرزق ــن دراس ــتوى أدىن م ــر يف مس ــي الفق خط

)مــع افرتاضــات بانخفــاض أكــر حــدة لنمــو إجــاميل الناتــج املحــيل(، مــام يوفــر 

ــه  ــى أن ــن تفســره ع ــام ميك ــر م ــى للتقدي ــد األق ــاوز الح ــا ال نتج ــة بأنن الثق

غــر منطقــي، ونفــرس هــذا عــى أنــه توفــر قــدر كايف مــن الثقــة يف توقعــات 

ــد  ــاد عــن إجــراء املزي ــة لابتع ــاق املســتقبلية الدولي ــر الصــادرة عــن اآلف الفق

ــرة، مــن جــوالت املعاي

الجدول 14| األرقام املتعلقة بالفقر املستخدمة لقياس تقديرات منوذج اآلفاق املستقبلية الدولية لهذا املرشوع،

قيم خط الفقر الناتجة يف جولة معايرة اآلفاق 

املستقبلية الدولية والسلسلة املرجعية

)نسبة السكان(

2015201620172018

تقديرات اآلفاق املستقبلية الدولية

)1،90 دوالر أمرييك يف اليوم حسب تعادل القوة 

الرشائية يف عام 2011(

43،144٦،7٦49،9954،05

تقديرات اآلفاق املستقبلية الدولية

)3،20 دوالر أمرييك حسب تعادل القوة الرشائية يف 

عام 2011(

70،470،871،873،7

تقدير النطاق من أرزقي وآخرين 

 )1،90 دوالر أمرييك يف حسب تعادل القوة الرشائية 

يف عام 2011(

50،0 - 30،4 7٦،3 - 42،٦82،9 - 48،283،9 - 51،9

تقدير النطاق من أرزقي وآخرين 

)3،20 دوالر أمرييك يف حسب تعادل القوة الرشائية 

يف عام 2011(

79،7 - ٦5،٦92،2 - 75،094،7 - 78،595،1 - 80،٦

تقديرات تيواري وآخرون 

445 ريال ميني يومًيا )حوايل 3،10 دوالر أمرييك يف 

اليوم( 

٦2،7578 – ٦2  

تقدير نقطة من وزارة التخطيط والتعاون الدويل

445 ريال ميني يومًيا )حوايل 3،10 دوالر أمرييك يف 

اليوم(

  78،85 
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الملحق 2: افتراضات النمذجة
سيناريوهات النزاع

لــكٍل مــن ســيناريوهات إنهــاء النــزاع التــي يجــري اســتعراضها أدنــاه، تكــون اســرتاتيجية املعايــرة يف اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة هــي االســرتاتيجية نفســها بشــكل 

أســايس، فنحــن نجــري بحًثــا شــامًا عــن بيانــات اإلدخــال أو القيــاس )وفًقــا لجولــة املعايــرة( ونســتخدم هــذه التقديــرات لتوجيــه عمليــة وضــع املعايــر للمتغــرات 

املختلفــة داخــل النمــوذج لتعكــس تاريــخ النــزاع بشــكل أكــر دقــة بعــد منــوذج »ســنة األســاس« )متثــل يف هــذه الدراســة الفــرتة مــن 2015 - 2019 حيــث تتوفــر 

البيانــات حــول الســنوات الاحقــة(، ويجــري بعــد ذلــك الحفــاظ عــى ثبــات هــذه املعايــر عــر املــدة الزمنيــة للنــزاع ضمــن ســيناريو معــن باســتثناء يف حالــة 

الوفيــات الناجمــة عــن النزاعــات ومعــدالت منــو إجــايل الناتــج املحــي، والتــي نوقشــت يف النــص الرئيــس والحقــا يف هــذا القســم، وبعــد الســنة األخــرة مــن النــزاع 

يف ســيناريو معــن، يتــم إعــادة ضبــط تعديــات املعايــر إىل قيــم التشــغيل األساســية للنمــوذج للفــرتة املتبقيــة مــن أفــق التوقعــات،

فيــام يتعلــق بســيناريو عــدم حــدوث النــزاع، ميكــن أن يعمــل املــدى األســايس 

ــق  ــا يتعل ــتثناء م ــة، باس ــات املعياري ــن التعدي ــد األدىن م ــع الح ــوذج م للنم

باملتغــرات املرتبطــة بالعنــف املجتمعــي الناجــم عــن النــزاع واحتــامل نشــوب 

ــزاع، الن

النــزاع  عــن  الناجمــة  الوفيــات  معايــرة 

: حجمهــا و

ــة  ــط معياري ــة ضواب ــى ثاث ــا ع ــة، اعتمدن ــتقبلية الدولي ــاق املس ــام اآلف يف نظ

رئيســة ملحــاكاة نطــاق النــزاع وشــدته يف اليمــن حســب مــا يــرد يف هــذا التقرير،

ــزاع،  ــات الناجمــة عــن الن ــاري الخارجــي للوفي ــط املعي يكــون األول هــو الضاب

ولقــد اســتخدمنا هــذا ملعايــرة حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن النــزاع يف ســيناريو 

ــرشوع  ــر م ــات تقاري ــا لبيان ــوام 2015 - 2018 وفًق ــزاع لألع ــدوث الن ــدم ح ع

بيانــات مواقــع النــزاع املســلح وأحداثهــا، وبعــد ذلــك وفًقــا الفرتاضــات النمذجــة 

املأخــوذة مــن منــط تكــرار الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع وكثافتهــا، ولقــد صممنا 

ثــاث منــاذج لـــ »حــاالت االحتــدام« للنــزاع عــى مــدى الســيناريو طويــل األجــل 

)انتهــاء النــزاع عــام 2030(، ويتــامىش هــذا االفــرتاض مــن حيــث الســياق مــع 

التقلبــات التــي تحــدث مــن ســنة ألخــرى والتــي غالبــا ًمــا تُاحــظ يف النزاعــات 

طويلــة األجــل، ولكنــه ميثــل محــاكاة مــع االضمحــال املعيــاري يف الحجــم إىل 

ــك مــع  ــذي يضمحــل كذل ــع ســنوات وال ــدام دوري يحــدث كل أرب جانــب احت

مــرور الوقــت )انظــر الشــكل 11(، فيــام يتعلــق بســيناريوهات النــزاع قصــرة 

ومتوســطة األجــل، فقــد وضعنــا منوذًجــا لوصــول أعــداد الوفيــات الناجمــة عــن 

النــزاع إىل ذروتهــا )2019( وحالــة احتــدام واحــدة إضافيــة )2022(، عــى التوايل،

ــزاع،  ــاري الخارجــي املفــروض عــى »حجــم« الن ــاين هــو الضابــط املعي يعــد الث

والــذي يقــاس بنــاًء عــى البيانــات التاريخيــة مــن مــرشوع فرقــة العمــل املعنيــة 

بعــدم االســتقرار الســيايس/ مركــز الســام الشــامل202 حــول فشــل الدولــة بوصفها 

مرجعيــة،203 لقــد اتخذنــا هــذا القــرار مــن خــال مقارنــة اتجــاه تســارع ازديــاد 

ــة  ــات التاريخي ــن بالنزاع ــزاع يف اليم ــة الن ــد بداي ــات بع ــاط الوفي ــم وأمن الحج

التــي تغطيهــا قاعــدة بيانــات مركــز الســام الشــامل، حيــث وجدنــا تشــابًها كبــرًا 

بــني اليمــن وســراليون والعــراق، كــام أظهــرت هــذه الــدول متاثــًا مــع بعضهــا 

مــن حيــث طــول مــدة النــزاع )وأظهــرت كذلــك ديناميــات مامثلــة يف الحجــم 

ــن يف  ــع اليم ــدة م ــة واح ــا يف مجموع ــرى وضعه ــنوات األوىل( وج ــال الس خ

متريــن تشــكيل املجموعــات الــوارد يف هــذا التقريــر )انظــر الجــدول 5(،



57 تقييم تأثري الحرب عىل التنمية يف اليمن

الشكل 11 اإلفرتاضات حول حجم النزاع
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• = إنتهاء النزاع يف 2019 • = إنتهاء النزاع يف 2022 • = إنتهاء النزاع يف 2030 

وصــل هــذان النزاعــان األخــران إىل ذروتهــام ليقــرب حجمهــام أو يتجــاوز 

ــة املنخفضــة  ــزاع األولي ــا متشــابهني يف كٍل مــن شــدة الن املســتوى »ســتة« وكان

ــزاع أعــى، ويف  ــع إىل شــدة ن ــال الرسي ــذي يتســم باالنتق ــة« ال ــر املرحل و »تغ

حــني نهتــم يف هــذا التقريــر باستكشــاف التأثــرات املتباينــة للنــزاع يف التنميــة، 

فقــد ســعينا إىل الحــد مــن عــدد متجهــات االفــرتاض التــي قــد تضيــف الزيــادة 

يف عددهــا املزيــد مــن عــدم اليقــني يف تفســر النتائــج، وبالتــايل، فإننــا نفــرتض 

أن حجــم النــزاع البالــغ ســتة ســيبقى ثابتًــا طــوال ســنوات النــزاع عــر مختلــف 

ــي  ــكل ال يراع ــر النتائــج )بش ــيط تفس ــؤدي هــذا إىل تبس ــيناريوهات، ي الس

التغــرات يف مــؤرش القيــاس(، إضافــًة إىل عــرض منــط يظهــر كذلــك عــر بعــض 

النزاعــات التاريخيــة ذات الخصائــص املتشــابهة مــع اليمــن )فــرتات طويلــة مــن 

ــزاع »الثابــت«(، حجــم الن

ويكــون الثالــث هــو عبــارة معيــار مفيــد يصــف احتــامل انــدالع النــزاع بالنســبة 

فيــام يتعلــق بالســنوات املتوقــع، وألغــراض هــذه الدراســة، قمنــا بإعطــاء هــذا 

ــزاع يف ســيناريو  ــة للن ــح( لكامــل املــدة الزمني ــزاع = صحي ــار القيمــة 1 )ن املعي

معــني،

معايرة إجمالي الناتج المحلي 

تجري معايرة إجاميل الناتج املحيل يف النموذج من خال تعديل عنرصي ضبط معياريني، 

يسمح أحدهام باستخدام سلسلة خارجية ملعدل منو إجاميل الناتج املحيل ستُفرض عى 

النموذج، وآخر يسمح بالضبط اليدوي لقيم معدل منو إجاميل الناتج املحيل، فيام يتعلق 

بالسنوات األوىل )2015 -2018(، جرى تعديل معدالت منو إجاميل الناتج املحيل لتعكس 

القيم من إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية )انظر امللحق 1(، إما فيام 

يتعلق بالسنوات الاحقة، فإن معدل منو إجاميل الناتج املحيل يتتبع النمط يف معدل 

التغر يف الوفيات الناجمة عن النزاع املتعلقة بالسيناريو املذكور )بتكافؤ معاكس(،

ــن  ــنة م ــرًا يف أي س ــيل صف ــج املح ــاميل النات ــو إج ــاوز من ــرتض أال يتج ــن املف م

ســنوات النــزاع، ولكنــه يقــرتب مــن الصفــر برسعــة، ويظــل عنــد متوســط   -2،3 

عــر املــدة الزمنيــة للنــزاع يف ســيناريو انتهــاء النــزاع عــام 2030، لقــد اجتمــع 

االختيــار عــى عــدم منذجــة أي ســنوات تعكــس أرقــام منــو إيجــايب خال ســنوات 

النــزاع، ويف حــني توجــد أمثلــة تاريخيــة للنمــو االقتصــادي يف ظــل النــزاع، فــإن 

ديناميــات النمــو يف ظــل النــزاع غــر واضحــة إىل حــٍد بعيــد،204 

ــاميل  ــو إج ــاد يف من ــزاع الح ــة للن ــرات العام ــاول التأث ــة تتن ــة حديث ويف دراس

ــا إىل  الناتــج املحــيل، يف املتوســط  ، وجــد أن النمــو ال مييــل إىل أن يصبــح إيجابيً

حــني الوصــول الســنة األوىل مــن االنتعــاش205، وقــد أجريــت منذجــة الســنوات 

املشــرتكة بــني كل مــن الســيناريوهات باســتخدام معــدالت منــو متامثلــة، وميكــن 

أن تتــوىل ديناميــات النــامذج الداخليــة الســيطرة بعــد الســنة األخــرة مــن النزاع 

يف النمــوذج، وإال يتــم اإلبقــاء عــى معــدالت النمــو عنــد الحــدود الدنيــا وفًقــا 

للمعلومــات الــواردة أعــاه،

معايرة الفقر

لضبط  الخارجية  للمعاير  ضوابط  عى  الدولية  املستقبلية  اآلفاق  تحتوي  ال 

مستويات الفقر يف أي بلد، وتجرى حسابات الفقر يف النموذج من خال افرتاض 

جيني  مؤرش  قيم  املعييش عى شكل  األرس  الستهاك  اللوغاريتم  طبيعي  توزيع 

محيل ومطابقتها يف السنوات األوىل مع بيانات الفقر، لهذا السبب، نقوم بتعديل 

عند  الفقر  معدالت  ضبط  بهدف  للنزاع  الزمنية  املدة  مدار  عى  جيني  مؤرش 

األرقام التي تحققنا من كونها متثل الوضع الحايل يف اليمن )انظر امللحق 1(، وبعد 

بيانات  تتوفر  التي  السنوات  املرادة آلخر سنة من  الفقر  الوصول إىل مستويات 

القيمة عى  تلك  ثابتًا عند  باإلبقاء عى مؤرش جيني  نقوم  فيها،  الفقر  معدالت 

مدار املدة الزمنية للنزاع،
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ــؤرش  ــن مل ــه ميك ــا أن ــي ضمنيً ــة يعن ــذه الطريق ــي به ــؤرش جين ــتخدام م إن اس

جينــي مــا أن يتــامىش أو ال يتــامىش مــع الوضــع يف اليمــن يف الوقــت الحــارض، 

عــى الرغــم مــن عــدم اإلبــاغ عــن قيمــة مــؤرش جينــي الخاصــة باليمــن منــذ 

ــاغ عــن هــذا املــؤرش  ــادر جــًدا اإلب ــزاع ومــن الن ــل نشــوب الن ســنوات مــا قب

يف ســياق النــزاع ألي بلــد، وبالتــايل، فنحــن غــر متأكديــن وغــر مدركــني فيــام 

ــر  ــاول التقري ــا، وال يتن ــن حاليً ــاواة يف اليم ــدم املس ــيل لع ــدى الفع ــق بامل يتعل

هــذه املســألة، وبالتــايل نســتخدم مــؤرش جينــي عــى نحــٍو فعــال هنــا ملعايــرة 

أرقــام الفقــر،

المعايرة للزراعة

نقــوم مبعايــرة قيــم اإلنتــاج الزراعــي يف هــذه الســيناريوهات باســتخدام بيانــات 

ــار منوذجــي خارجــي حــول  ــة20٦، وال يوجــد معي ــة والزراع ــن منظمــة األغذي م

ــك،  ــن ذل ــداًل م ــة، ب ــتقبلية الدولي ــاق املس ــام اآلف ــل نظ ــي داخ ــاج الزراع اإلنت

يجــب إجــراء التغيــرات بشــكل تقريبــي عــى أقــرب نحــٍو ممكــن عــر إجــراء 

ــم األرايض  ــة أو قي ــل الزراعي ــم املحاصي ــى قي ــة ع ــة خارجي ــات معياري تعدي

ــارش يف  ــم املب ــن التحك ــًدا م ــة مزي ــل الزراعي ــر املحاصي ــر معاي ــة، وتوف الزراعي

ــم  ــل قي ــار تعدي ــرى اختي ــايل، ج ــام، وبالت ــل النظ ــة داخ ــاج النهائي ــم اإلنت قي

ــة  ــات التاريخي ــل يف البيان ــايئ مــن املحاصي ــاج النه ــم اإلنت ــل لجعــل قي املحاصي

للمنظمــة متناســبة مــع قيــم التوقــع يف الســنة األوىل يف الســيناريوهات، وبعــد 

ــل الحــدود  ــد أق ــل )عن ــار املحاصي ــات معي ــاء عــى ثب ــا اإلبق عــام 2018، اخرتن

ــزاع، ــة للن بالنســبة للمســار الحــايل( عــى مــدار املــدة الزمني

ــار يســتطيع  ــة مــن خــال معي ــواردات الزراعي ــات ال ــل تدفق ــا بتعدي كــام قمن

ــي  ــم الت ــع القي ــب م ــتويات تتناس ــول إىل مس ــه للوص ــم في ــتخدم التحك املس

أبلغــت عنهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة/ النظــام العاملــي للمعلومــات واإلنــذار 

ــلع  ــن الس ــواردات م ــم ال ــر إىل أن حج ــام يش ــدويل208 ، م ــك ال ــر207 والبن املبك

األساســية ظــل ثابتًــا نســبيًا خــال فــرتة النــزاع، وبالتــايل يُســتخدم هــذا املعيــار 

هنــا بطريقــة مفيــدة، ملطابقــة حجــم االســتراد مــع مــا جــرى اقرتاحــه مســبًقا 

ــة، ــاق املســتقبلية الدولي ــات اآلف ــة قاعــدة بيان يف حال

المعايرة للتعليم

يفيــد مــرشوع الرشاكــة العامليــة مــن أجــل التعليــم209 بــأن عــدد األطفــال يف ســن 

املدرســة يف اليمــن كان ٦،5 مليــون طفــل يف عــام 2018، يف حــني تذكــر التقاريــر 

الصــادرة عــن مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بــأن العــدد 

هــو 7،5 مليــون طفــل210، ويبــدو أن هــذا يتوافــق مــع عــدد الطــاب يف نظــام 

التعليــم اإللزامــي )مــن ســن ٦ إىل 14 ســنة( حســب تصنيــف معهــد اإلحصــاء 

ــذي  ــة )اليونســكو(، وال ــم والثقاف ــة والعل ــع ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبي التاب

يقــدر نظــام اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة بأنــه حــوايل 7،24 مليــون طفــل يف عــام 

2018، وتبــني خطــة األمــم املتحــدة لاســتجابة اإلنســانية يف اليمــن211 أن:

1( كانــت هنــاك فــرتة طويلــة مل يتلــق فيهــا العاملــون يف املــدارس رواتبهــم يف 

عــام 2018/2017 وذلــك يف 13 مــن 22 محافظــة يف اليمــن، مــام تســبب يف 

تعــرض الدراســة لتأخــر واضطرابــات بشــكل كبــر،

2( تعرضــت مــا بــني 20 يف املئــة و33 يف املئــة<?> مــن املــدارس يف اليمــن ألرضار 

أو احتــال لدرجــة أنهــا أصبحــت غــر صالحــة لاســتخدام،

3( هناك 4،1 مليون طفل يف املدارس بحاجة إىل مساعدة ملواصلة الدراسة،
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تشــر هــذه األرقــام الــواردة أعــاه إىل أنــه حتــى لــو تــم تصويــب أوضــاع الفئــة 

ــا،  ــني ٦ و14 عاًم ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــال الذي ــن األطف ــع م ــة األوس العمري

فــإن 57 يف املئــة مــن األطفــال معرضــون لخطــر فقــدان فرصــة الحصــول عــى 

التعليــم عــاوًة عــى 28 يف املئــة مــن األطفــال الذيــن مل يلتحقــوا بالدراســة يف 

األصــل، وهــذا يعنــي ضمنيًــا وجــود عــدد إجــاميل يف ســيناريو أســوأ فيــام يتعلــق 

باملســتقبل القريــب لـــ 85 يف املئــة مــن األطفــال غــر امللتحقــني باملــدارس، إذا 

اســتمر تدهــور أوضــاع النظــام التعليمــي، ونفــرس أن هــذا الرقــم البالــغ 85 يف 

املئــة ميثــل حــد أقــى لســيناريو أســوأ الحــاالت املحتملــة عــى املــدى املتوســط   

ونســتخدمه لتوجيــه ســيناريو التدخــل الخــاص بنــا الــذي وضعنــاه لنظــام 

التعليــم،

ميكــن تصــور نظــام التعليــم يف اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة عــى أنــه شــبيه بـــ 

»خــط مــن األنابيــب«، حيــث تنتقــل مجموعــات مــن الطــاب يف ســن املدرســة 

ــم اإلعــدادي والتعليــم  ــدايئ والتعلي ــم االبت ــة: التعلي ــم املتتالي إىل مراحــل التعلي

الثانــوي والتعليــم مــا بعــد الثانــوي، وهنــاك معايــر خارجيــة ملعــدالت االلتحــاق 

التدفــق  أكــر يف  يؤثــر بشــكل  والتخــرج واالنتقــال يف كل مســتوى، مــام 

التصاعــدي للتعليــم، وألغــراض هــذه الدراســة، قمنــا بخفــض معــدل االســتمرار 

وااللتحــاق/ التخــرج )بنســبة 50 يف املئــة( بالنســبة ملــا يــيل: )أ( إعــداد منــوذج 

ــاعات  ــاض س ــة؛ و)ب( انخف ــة التحتي ــف البني ــة لتل ــرات املجتمع ــل للتأث لبدي

ــف  ــع تكالي ــدرة عــى دف ــاض الق ــدارس؛ و)د( انخف ــال امل الدراســة؛ و)ج( احت

ــس  ــت التدري ــني ووق ــدد املوظف ــض ع ــال؛ و)ه( خف ــدريس لألطف ــم امل التعلي

املرتبــط بعــدم دفــع املســتحقات داخــل النظــام املــدريس؛ و)و( حجــم مجموعــة 

األطفــال غــر امللتحقــني بالدراســة؛ و)ز( األطفــال املعرضــني لخطــر عــدم توفــر 

الفرصــة لهــم لالتحــاق بنظــام التعليــم، ونعــد هــذا التعديــل ثابتًــا عــى مــدار 

املــدة الزمنيــة للنــزاع دون معرفــة التسلســل الزمنــي لألحــداث وإمكانيــة إصــاح 

نظــام التعليــم وتعافيــه يف ظــل النــزاع أو تعرضــه ملزيــٍد مــن التدهــور،

المعايرة للطاقة

ميثــل منــوذج الطاقــة يف اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة إنتــاج الطاقــة وينبــع مــن 

ســتة مصــادر رئيســة: النفــط والغــاز والفحــم والطاقــة املائيــة والطاقــة النوويــة 

والطاقــة املتجــددة، ونضــع منوذًجــا ميثــل حــًدا الســتراد الطاقــة إىل اليمــن معــًدا 

للتاقــي مــع قيمــة ال تتجــاوز متوســط   األرقــام الشــهرية )مرتجمــة إىل ســنوية( 

ــد  ــذا الح ــد ه ــود،<?> ميت ــول واردات الوق ــدويل ح ــك ال ــر البن ــواردة يف تقاري ال

عــى مــدار املــدة الزمنيــة للنــزاع يف الســيناريو املعنــي، وستشــهد الســنوات قبــل 

ــام الشــهرية املقــرتح بســبب  ــاً مــن متوســط   األرق ــاًم أعــى قلي ــام 2017 قي ع

ــم  ــي ت ــتراد الت ــم االس ــق بقي ــام يتعل ــني في ــدم اليق ــن ع ــع م ــتوى املرتف املس

اإلبــاغ عنهــا مــن مؤسســات مختلفــة،

جرت معايرة أرقام اإلنتاج باستخدام معيار يستطيع املستخدم التحكم فيه حول 

اإلنتاج  أرقام  مبتوسط    عامة  بصفة  اإلنتاج  قيم  وربطت  الطاقة،  إنتاج  إجاميل 

اليومية للنفط التي أبلغت عنها وكالة معلومات الطاقة،<?> وأعيد تقديرها عى 

فرتات سنوية، حيث كانت حوايل 0،005 مليار برميل من مكافئ النفط، ويحافظ 

إدراك  دون  لتبقى  للنزاع  الزمنية  املدة  مدار  عى  ثابتة  القيمة  هذه  كون  عى 

باالنتشار الجغرايف للنزاع وتأثره يف عمليات إنتاج الطاقة، وتعد هذه مسألة خارج 

نطاق ما يسعى هذا التقرير إىل معالجته،

معايرة المياه والصرف والنظافة 

)WASH( الصحية

ــام 201٦،  ــن<?> لع ــم لليم ــم التقيي ــب دع ــن مكت ــة م ــر نقط ــتخدم تقدي نس

وذلــك ملقارنتــه بأرقــام اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة حــول تغطيــة امليــاه املنقولــة 

ــام  ــة(، في ــه )0،8 يف املئ ــذي ســيتم إهامل ــل ال ــب وإيجــاد الفــرق الضئي باألنابي

يتعلــق بقيــم الوصــول إىل خدمــات الــرصف الصحــي، نســتخدم تقديــر النقطــة 

ــذي  ــانية وال ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس ــم املتح ــب األم ــن مكت ــام 201٦ م لع

يفيــد بــأن  ٦،11 مليــون شــخص بحاجــة ماســة للوصــول إىل خدمــات الــرصف 

ــرصف  ــات ال ــة بخدم ــام الخاص ــا األرق ــا تقريبً ــق متاًم ــذا يواف ــي،<?> وه الصح

الصحــي يف نظــام اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة، ونظــرًا لقــرب هــذه التقديــرات 

مــن نقطتــني يف ظــل النــزاع، فضــًا عــن نــدرة التقديــرات املوثوقــة املتسلســلة 

ــي  ــرصف الصح ــاه وال ــاع املي ــة لقط ــرة إضافي ــأي معاي ــوم ب ــا ال نق ــا، فإنن زمنيً

ــع، ــة بالتوق خــال الســنوات املعني

المعايرة للتغذية

قمنــا بتقييــم التوقعــات النموذجيــة النتشــار ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم بــني 

ــار  ــال، وانتش ــدى األطف ــة ل ــص التغذي ــك نق ــزاع، وكذل ــنوات الن ــكان يف س الس

ــراض  ــة ألغ ــص التغذي ــول نق ــة ح ــة والزراع ــة األغذي ــات منظم ــتخدام بيان اس

ــق  ــع، وتتطاب ــاق أوس ــى نط ــكان ع ــني الس ــة ب ــص التغذي ــتوى نق ــة مس معرف

ــي تقدرهــا  ــع منــوذج الســنوات الت ــم م ــة الحــاد الوخي ــرات ســوء التغذي تقدي

اليونيســف مــن عــام 201٦ إىل 2018،<?> تقــدر منظمــة األغذيــة والزراعــة 

انتشــار لقيــم نقــص التغذيــة حتــى عــام 2017، مــع تطبيــق متوســط متحــرك 

عــى امتــداد ثاثــة ســنوات عــى السلســلة الزمنيــة لضــامن تســوية البيانــات،<?> 

نســتخدم هــذه البيانــات لقيــاس توقعاتنــا حيــث تعــد توقعــات اآلفــاق 

املســتقبلية الدوليــة متحفظــة قليــاً مقارنــًة ببيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة، 

ــغ أقــل  ــرة الســابقة للنمــوذج أدت إىل وجــود اختــاف يبل لكــن جــوالت املعاي

مــن 10 يف املئــة يف عــام 2017 بــني تقديــر النقطــة لنقــص التغذيــة يف اليمــن، 

ــرات  ــدى األطفــال، تعــد تقدي ــة ل ــرات معــدل ســوء التغذي فيــام يتعلــق بتقدي

اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة متحفظــة قليــًا كذلــك، حيــث تبــني دراســة إســحاق 

وآخــرون<?> أن ســوء التغذيــة لــدى األطفــال وقــف عنــد نســبة 50 يف املئــة مــن 

ــبة  ــة أن النس ــتقبلية الدولي ــاق املس ــر اآلف ــني تقاري ــني تب ــال، يف ح ــدد األطف ع

تبلــغ 4٦،5 يف املئــة عــن العــام نفســه، ويشــر هــذا إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن 

اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة متحفظــة قليــًا عــر كا املقياســني للســنوات األولية، 

ــات  ــع البيان ــامىش م ــع تت ــة بالتوق ــة للســنوات املعني ــات الداخلي ــإن الدينامي ف

التــي جــرى جمعهــا،

المعايرة لالستثمار األجنبي المباشر

الداخلية  املبارش  األجنبي  االستثامر  أرصدة  عى  خارجية  تعديات  أجرينا  لقد 

والخارجية يف النموذج، وذلك لجعل تدفقات االستثامر األجنبي املبارش سنة بعد 

األخرى تتامىش مع البيانات املتسلسلة زمنيًا التي جرى الحصول عليها من مؤمتر 

األمم املتحدة للتجارة والتنمية،<?> وهنا، يتم استخدام هذه البيانات بوصفها من 

أجل معايرة تدفقات االستثامر األجنبي املبارش سنة بعد األخرى لتصبح عند حد 

أكر توافًقا مع التقديرات التاريخية يف ظل سنوات النزاع يف اليمن،



امللحق 2: افرتاضات النمذجة٦0

المعايرة لإليرادات

ــة  ــة )املركزي ــرادات الحكومي ــنوية لإلي ــم الس ــى القي ــات ع ــا تعدي ــد أجرين لق

إضافــًة إىل املحليــة( لنعكــس بشــكل أوضــح تقديــرات البنــك الــدويل لتدفقــات 

اإليــرادات الحكوميــة )بوصفهــا نســبة مئويــة مــن إجــاميل الناتــج املحــيل(، <?> 

وهنــا، تســتخدم تقديــرات البنــك الــدويل بوصفهــا مســتهدفة مــن أجــل الحصول 

عــى تدفقــات اإليــرادات الســنوية عنــد حــد أكــر تواقًفــا مــع تقديــرات مــؤرش 

التنميــة العامليــة للعائــدات يف ســنوات النــزاع يف اليمــن،

المعايرة للهجرة

ــة  ــدالت الصافي ــتناًدا إىل املع ــرة اس ــا للهج ــتقبلية توقًع ــاق املس ــئ أداة اآلف تهي

ــن  ــرة م ــة للهج ــدالت الصافي ــتخدم املع ــدة، وتُس ــى ح ــد ع ــكل بل ــرة ل للهج

ــم  ــة لألم ــكان التابع ــعبة الس ــن ش ــادرة ع ــامل الص ــكانية يف الع ــات الس التوقع

املتحــدة <?> عــادًة يف نظــام اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة بوصفهــا سلســلة 

ــم  ــل معظ ــا، تواص ــن حاليً ــزاع يف اليم ــدة الن ــن ح ــم م ــى الرغ ــة، فع خارجي

ــاد،  ــلبية يف الب ــة س ــرة الصافي ــدالت الهج ــأن مع ــاغ ب ــات اإلب ــادر البيان مص

مــام يعنــي أن التدفــق الســنوي للمهاجريــن إىل داخــل البــاد يتجــاوز التدفــق 

ــي  ــام الت ــني األرق ــر ب ــارق كب ــاد، وال يوجــد ف ــن خــارج الب الســنوي للمهاجري

جــرى جمعهــا مــن قبــل مــؤرشات التنميــة العامليــة للبنــك الــدويل لعــام 2017 

ــت عــام 2017 للتوقعــات  ــم الخاصــة بعــام 2017 حســب مراجعــة أجري والقي

ــا،  ــد اخرتن ــايل، فق ــم املتحــدة اإلمنــايئ، وبالت ــج األم ــامل يف برنام الســكانية يف الع

فيــام يتعلــق بهــذا املــرشوع، أن نســتخدم معــدالت الهجــرة الخاصــة بالتوقعــات 

ــايئ، ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــة برنام ــامل الخاص ــكانية يف الع الس

سيناريو عدم حدوث النزاع
 

المعايرة للعنف

توجــد عــدة معايــر يف اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة تتعلــق بالوفيــات الناجمــة 

عــن النــزاع وكثافتهــا/ حجمهــا واحتامليــة وقوعهــا، فضــًا عــن العنــف املجتمعي 

ــط  ــا بضب ــزاع، قمن ــدوث الن ــدم ح ــيناريو ع ــق بس ــام يتعل ــة، وفي ــة عام بصف

املعايــر املتعلقــة مبســتوى العنــف املجتمعــي الناجــم عــن النــزاع والناجــم عــن 

اإلرهــاب لخفضهــا حتــى الوصــول إىل الصفــر، إضافــًة إىل ذلــك، فنحــن نضبــط 

املعيــار الخــاص باحتامليــة حــدوث حــرب داخليــة داخــل اليمــن ليعكــس قيمــة 

الصفــر عــى مــدار املــدة الزمنيــة للســيناريو،

المعايرة للناتج المحلي اإلجمالي

مل توضــع افرتاضــات خارجيــة فيــام يتعلــق مبعــدل منــو إجــاميل الناتــج املحــيل 

يف ســيناريو عــدم حــدوث النــزاع، وبــدالً مــن ذلــك، فــإن العاقــات النموذجيــة 

الداخليــة تحــدد التوقــع األســايس ملعــدل منــو إجــاميل الناتــج املحــيل يف اليمــن،
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17٦  تعــد وحــدة التحليــل لهــذا النهــج هــي كل حالــة نــزاع فريــد مــن نوعــه 

ــل  ــة العم ــن فرق ــات م ــتخدمنا بيان ــد اس ــام 1990، ولق ــذ ع ــت من حدث
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177  أوقفــت مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل اإلبــاغ 

ــزاع يف  ــة بالن ــرى املنكوب ــدان األخ ــض البل ــن وبع ــن اليم ــام م ــن أرق ع

تقاريرهــا الســنوية الرئيســة حــول االقتصــاد الــكيل، مــام يشــر إىل وجــود 

ــكيل يف هــذه  ــع االقتصــاد ال ــن عــدم اليقــني حــول واق ــر م مســتوى كب

ــا الحــارض، ــدان يف وقتن البل

ــة  ــة الصحــة العاملي ــر الســنوي ملنظم ــة، "التقري ــة الصحــة العاملي 178  منظم

اليمــن"،  :2017

179  شــارميا ديفــي، "الدمــار يف اليمــن مســتمر"، النســيت 392، رقــم 

https://doi،org/10،1016/S0140-  ،110  :)2018 متــوز   14(  10142

،6736)18(31607-6

180  مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان، "حالــة حقــوق 

ــت  ــي حدث ــاكات والتجــاوزات الت ــك االنته ــا يف ذل اإلنســان يف اليمــن، مب

ــامي  ــدة الس ــم املتح ــوض األم ــنوي ملف ــر الس ــول 2014"، التقري ــذ ايل من

ــب  ــام )مكت ــني الع ــامية واألم ــة الس ــر املفوضي ــان وتقاري ــوق اإلنس لحق

ــول 2018(، ــان، 10 ايل ــوق اإلنس ــامي لحق ــدة الس ــم املتح ــوض األم مف

ــم  ــاال، قس ــة أوبس ــة"، جامع ــزاع، "املنهجي ــات الن ــاال لبيان ــج أوبس 181  برنام

https:// ،2019 أبحــاث الســام والنزاعــات، تــم الرجــوع إليــه يف 13 آذار

،/www،pcr،uu،se/research/ucdp/methodology

182  برنامج أوبساال لبيانات النزاع،

183  برنامج أوبساال لبيانات النزاع،

184  كريــم فهيــم، "الحــرب املميتــة يف اليمــن مســتمرة، فلــامذا ال يــزال عــدد 

القتــى ثابتــا؟، " واشــنطن بوســت، 3 آب 2018، الحــرب املميتــة يف اليمــن 

مســتمرة، فلــامذا ال يــزال عــدد القتــى ثابتــا؟

ــدى  ــتخدمة ل ــوز املس ــرت الرم ــدر، "دف ــي أولفيل ــب أ، رشودت وج 185  فيلي

فريــق العمــل املعنــي بعــدم االســتقرار الســيايس يف جمــع بيانــات أحــداث 

األعــامل الوحشــية" )فريــق العمــل املعنــي بعــدم االســتقرار الســيايس، 12 

http://eventdata،parusanalytics،com/data،dir/ ،)201كانــون أول ٦

،PITF_Atrocities،codebook،1،1 B1،pdf

 )CSO( ــاء ــي لإلحص ــزي اليمن ــاز املرك ــرتوين للجه ــع اإللك ــف املوق 18٦  توق

هــذا  نــرش  وقــت  العمــل  عــن   )/http://www،cso-yemen،com(

التقريــر، ويف حــني تشــر املنظــامت األخــرى إىل بيانــات الجهــاز املركــزي 

ــت  ــن وق ــام يف منشــوراتها م ــي لإلحصــاء )CSO( واملراســات بينه اليمن

آلخــر، فــإن القــدرة التشــغيلية الحاليــة للجهــاز املركــزي اليمنــي لإلحصــاء 

ــة، ــر معروف )CSO( غ

ــا يف اليمــن، وفًقــا  187  إن إصــدار نظــام الحســابات القوميــة املســتخدم حاليً

للتوقعــات االقتصاديــة الدوليــة لصنــدوق النقــد الــدويل، هــو إصــدار عــام 

1993، يف حــني إن اإلصــدار املــوىص باســتخدامه هــو إصــدار عــام 2008،

ــة  ــة الخاص ــة العاملي ــات االقتصادي ــدى التوقع ــات ل ــق البيان ــر توثي 188  يش

بصنــدوق النقــد الــدويل إىل أن ســنة األســاس املســتخدمة حاليًــا لتقديرات 

األســعار يف اليمــن هــي عــام 2009، وســنة األســاس بالنســبة للحســابات 

القوميــة هــي عــام 1990، كــام تــويص املذكــرة البيانــات الوصفيــة 

ــج املحــيل  ــرات منــو إجــاميل النات ــة حــول تقدي ــة العاملي ملــؤرشات التنمي

ــول  ــًا ألن أم ــأن "اســتخدام ســنة أســاس قدميــة ميكــن أن يكــون مضل ب

ــا أقــل أهميــة  مثــل الســعر وحجــم األوزان الضمنيــة قــد تصبــح تدريجيً

ــدة"، وفائ

189  التوقعــات االقتصاديــة العامليــة، " قاعــدة بيانــات التوقعــات االقتصاديــة 

ــد"، 2018،  ــات الخاصــة بالبل ــق البيان ــن أول 2018 - توثي ــة لترشي العاملي

https://www،imf،org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/

،co،pdf

190  تــم التواصــل مــع املكتــب البلــد املعنــي يف اليمــن التابــع لصنــدوق النقــد 

الــدويل للحصــول عــى توضيــح حــول املنهجيــة، ولكــن مل يــرد منهــم أي رد 

حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر،

ــة:  ــم املتحــدة، "إحصــاءات الحســابات القومي ــة باألم 191  الشــعبة اإلحصائي

https://unstats،un،org/  ،)2018  ،UNSD("البيانــات توفــر  جــدول 

،unsd/nationalaccount/docs/DaDb،pdf

ــن؟"،  ــاد اليم ــه اقتص ــن يتج ــدويل، "إىل أي ــاون ال ــط والتع 192  وزارة التخطي

التحديــث االجتامعــي واالقتصــادي يف اليمــن )وزارة التخطيــط والتعــاون 

ــون أول 2017(، ــدويل، كان ال

193  يبــدو أن نتائــج دراســة أجراهــا البنــك الــدويل باســتخدام بيانــات صــور 

األقــامر الصناعيــة لتقديــر انكــامش إجــاميل الناتــج املحــيل خــال األشــهر 

ــا ألرقــام عــام 2015 التــي وردت  ــزاع كانــت داعمــة تقريبً األوىل مــن الن

يف تقاريــر إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة، انظــر: 

ــك  ــل، البن ــة عم ــن"، ورق ــر يف اليم ــن الفق ــرة ع ــيليش "مذك ــواري، س تي

ــو 2017، ــدويل، 1 حزيران/يوني ال

194  البنــك الــدويل، "اليمــن - مــرشوع مســح ميزانيــة األرسة املعيشــية"، 

http:// ،)2013 وثيقــة معلومــات املــرشوع )البنــك الــدويل، 29 ايــار

documents،worldbank،org/curated/en/158751468340821282/

،Yemen-Household-Budget-Survey-Project

ــك  ــل )البن ــة عم ــن"، ورق ــر يف اليم ــن الفق ــرة ع ــواري، "مذك ــيلش تي 195  س

http://documents،worldbank،org/  ،)2017 حزيــران   1 الــدويل، 
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،curated/ar/147231509378508387/Yemen-poverty-notes

19٦  تيواري،

 :PovCalNet ــن ــي م ــر العك ــتخدام التقدي ــاب باس ــراء الحس ــم إج 197  ت

http://iresearch،worldbank،org/PovcalNet/home،aspx

ــامل  ــط وش ــرشق األوس ــد يف ال ــاد جدي ــرون، "اقتص ــي وآخ ــح أرزق 198  راب

ــن  ــا االقتصــادي، ترشي ــا"، مرصــد الــرشق األوســط وشــامل أفريقي أفريقي

https:// ،)2018 ــن أول ــدويل، ترشي ــك ال ــة: البن ــنطن العاصم أول )واش

وآخــرون،  أرزقــي  رابــح   ،doi،org/10،1596/978 -1-4648-1367-2

إفريقيــا  وشــامل  األوســط  الــرشق  مرصــد  االقتصــادي"،  "التحــول 

االقتصــادي، نيســان )واشــنطن العاصمــة: البنــك الــدويل، 2018(،

199  جــرى تحديــد تقديــرات نقــاط معــدل منــو إجــاميل الناتــج املحــيل 

ــات  الســتخدامها يف هــذه الدراســة بشــكل منفصــل )انظــر مذكــرة البيان

الســابقة( مــن خــال دراســة بيانــات معــدل الفقــر هنــا، ويف قســم 

ــج  ــو إجــاميل النات ــس، ياحــظ أن معــدالت من ــر الرئي ــة يف التقري املنهجي

ــة 1، يف حــني تجــري  ــرة للجول ــن سلســلة املعاي ــارة ع ــت عب املحــيل كان

معايــرة الفقــر يف جــوالت الحقــة، لهــذا الســبب، فنحــن نســتخدم بيانــات 

معــدل الفقــر مــن الدراســات التــي نوقشــت هنــا بوصفهــا مبــادئ 

ــاق املســتقبلية  ــة يف نظــام اآلف ــا مدخــات ثابت ــة، وليــس بوصفه توجيهي

الدوليــة، ومــن املحتمــل أن تكــون تقديــرات الفقــر التــي تــم اســتعراضها 

يف هــذه الدراســات مراعيــة الفرتاضــات معــدل منــو إجــاميل الناتــج املحيل، 

كــام هــو الحــال يف اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة، وال يتطلب خيار اســتخدام 

معــدالت الفقــر كمعيــار بــداًل مــن املدخــات التنســيق بــني منــو إجــاميل 

ــي جــرى اســتعراضها  ــن املصــادر الت ــر م ــج املحــيل ومعــدالت الفق النات

يف املعايــرة النموذجيــة التــي أجريناهــا، نظــرًا للمجموعــة الواســعة مــن 

ــاث، ــني الدراســات الث ــج املحــيل املتاحــة ب ــرات إجــاميل النات تقدي

وزارة التخطيط والتعاون الدويل، "إىل أين يتجه اقتصاد اليمن؟"   200

ــة  ــن: خط ــانية، "اليم ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس ــم املتح ــب األم 201  مكت

ــب  ــون أول 2018" )مكت ــاين إىل كان ــون ث ــن كان ــانية م ــتجابة اإلنس االس

األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، فريــق األمــم املتحــدة 

https://reliefweb،int/sites/ ،)2018 القطــري يف اليمــن، كانــون أول

reliefweb،int/files/resources /20180120_HRP_YEMEN_

،Final،pdf

202  مونتــي جي مارشــال، "أهــم أحداث العنــف الســيايس )MEPV( ومناطق 

http:// ،)2017 النــزاع، 194٦ - 201٦" )مركــز الســام الشــامل، متــوز

،www،systemicpeace،org/inscr/MEPVcodebook2016،pdf

ــا يف نظــام اآلفــاق املســتقبلية الدوليــة، يوحــد حجــم النــزاع عــر  203  داخليً

أنــواع النــزاع األربعــة بهــدف حســاب متوســط   مــؤرش موســع بنــاًء عــى 

الرتجيــح الشــامل للتدابــر الفرعيــة املتاحــة لــكل نــوع مــن أنــواع النــزاع 

ــتخدم  ــام تس ــيايس، ك ــتقرار الس ــدم االس ــة بع ــل املعني ــة العم ــن فرق م

هــذه الدرجــة املوحــدة لحجــم النــزاع لتهيئــة توقعــات اآلفــاق املســتقبلية 

ــا لقيــاس  الدوليــة لحجــم النــزاع إضافــًة إىل مــا جــرى اســتخدامه تاريخيً

األداء يف أنحــاء البــاد والتحقــق مــن صحتــه،

204  ســيونجو كانــغ وجيمــس مرنيــك، "تدمــر الحــرب األهليــة وآفــاق النمــو 

https:// ،109-88 :)2005( 1 االقتصــادي"، مجلــة السياســة ٦7، رقــم

،doi،org/10،1111/j،1468-2508،2005،00309،x

معلومــات  ورقــة  الوقايــة؟"،  أهميــة  مــدى  "مــا  ميولــر،  205  هانــس 

أساســية، "مســارات للســام: مناهــج شــاملة ملنــع نشــوب النزاعــات 

https:// ،)2017 ــول ــدويل، ايل ــك ال ــة: البن ــنطن العاصم ــة )واش العنيف

doi،org/10،1596/29380

،"FAOSTAT 20٦  منظمة األغذية والزراعة، "قاعدة البيانات اإلحصائية

ــة والزراعــة، "موجــز قطــري: اليمــن"، موجــز  207  ملخصــات منظمــة األغذي

قطــري لـــ GIEWS )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 21 كانــون األول 2018(، 
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