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جملة تنمية وإعمار هي جملة بحثية تهتم بالبحوث والدرا�سات االإن�سانية والتطبيقية   
العلمي  البحث  مفهوم  حتقيق  اإىل  وتهدف  وال�سالم،  املجتمعي  والتعاي�ش  واالإعمار  بالتنمية  املتعلقة 
املفهوم يف جت�سيد  العلمية والتكنولوجية، ويتمثل هذا  املعريف والثورة  التطور  الر�سن مبا يتالءم مع 
ال�سراكة والتعاون بن اجلهدين االأكادميي واملوؤ�س�سي يف خمتلف املجاالت التنموية حمليًا، وو�سوال اإىل 

امل�ستوى االإقليمي والدويل من خالل االآتي:
ــة  ــوم التنموي ــة( يف العل ــر تنموي ــل، تقاري ــات، اأوراق عم ــاث، دار�س ــي )اأبح ــد وثائق ــن ر�سي 1. تكوي

ــة. ــة والتطبيقي االجتماعي
2. بناء  �ســراكة من خالل اتفاقيات التعاون وال�ســراكة مع الهيئات املحلية والدولية التي لها نف�ــش 

االهتمامات.
3. ن�ســر التجــارب ذات العالقــة  ملواكبــة التطــورات العلميــة والتخ�س�سيــة  يف املجــاالت التنمويــة 

ــالم. املختلفة وال�س
ــة  ــاالت التنمي ــة مبج ــات املعني ــات والهيئ ــف املوؤ�س�س ــاء  بوظائ ــهم  باالرتق ــات ت�س ــدمي  درا�س 4. تق

ال�ســاملة.  
5. ن�ســر االأبحــاث والدرا�ســات التــي تنطبــق عليهــا �ســروط الن�ســر يف جمــاالت الدرا�ســات واالأبحــاث 

العلميــة يف خمتلــف املجــاالت والتخ�س�ســات التنمويــة باللغتــن العربيــة واالإجنليزيــة.
ــالم التــي مت مناق�ســتها  ــة وال�س ــار والتنمي ــال االإعم ــة يف جم ــاث اجلامعي ــر ملخ�ســات االأبح 6. ن�س

واإجازتهــا، علــى اأن يكــون امللخ�ــش مــن اإعــداد الباحــث نف�ســه.

أهداف المجلة:
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اأن تت�ســم الدرا�ســة باالإ�سالــة يف الطــرح، مع االلتــزام مبنهجية البحث العلمــي املتعارف عليها يف   .1
جماالت الدرا�ســات واأبحاث العلوم االإن�ســانية واالإدارية، وكذا العلوم الطبيعية )التنموية(.

اأن يكــون البحــث مكتوبــًا بلغــة �ســليمة ومراعيــًا لقواعــد ال�سبــط، وخاليــًا مــن االأخطــاء اللغوية   .2
والنحويــة واملطبعية. 

3.  اأال يكون البحث من�سورًا اأو مقدمًا للن�سر يف جملة اأخرى.
اأن ي�سلم الباحث بحثه يف ن�سخة اإلكرتونية ب�سيغة )WORD( عرب الربيد االإلكرتوين.   .4

5.  اأن تكــون الر�ســوم واالأ�ســكال واجلــداول البيانيــة - اإن وجدت - معدة بطريقــة جيدة ووا�سحة، 
واأن ت�ســتمل علــى العناويــن والبيانــات االإي�ساحيــة الالزمــة، واأال تتجــاوز اأبعادهــا واأحجامهــا 

هوام�ــش ال�سفحة.
اأال تزيد كلمات العنوان عن )20( كلمة.  .6

7.  اأال تزيــد عــدد كلمــات امللخ�ــش باللغــة العربيــة عــن )200( كلمــة، وعن )250( كلمــة باللغة 
االإجنليزية.

اأن يرتاوح عدد الكلمات املفتاحية بن )2-5( كلمات.  .8
يف حــال ا�ســتخدام الباحــث لربجميــات اأو اأدوات قيا�ــش كاالختبارات واال�ســتبانات اأو غريها من   .9
اأدوات، فعليــه اأن يقــدم ن�ســخة كاملــة مــن االأدوات التــي ا�ســتخدمها اإذا مل تــرد يف مــن البحث اأو 

مل ُترفق مع مالحقه، واأن ي�ســري اإىل االإجراءات القانونية التي ت�ســمح له با�ســتخدامها.
اأال يتجــاوز عــدد �سفحــات البحــث يف �سورتــه النهائيــة، مبــا فيــه امللخ�ــش واملراجــع واملالحق،   .10

اأربعــن �سفحــة ح�ســب التن�ســيقات االآتية:
امل�سافة بن ال�سطور )1.5( �سم. 	
	  ،)Simplified Arabic( :نــوع اخلــط اللغــة العربيــة: )14(،  حجــم اخلــط يف 

غامــق. بخــط  والعناويــن 
	  ،Times New Roman((: نــوع اخلــط ،)حجــم اخلــط باللغــة االجنليزيــة: )12

والعناويــن بخــط غامــق.
هوام�ش ال�سفحة: )2.5( �سم من جميع اجلهات، وترقم ال�سفحة اأ�سفلها يف املنت�سف.  	

اأن يثبــت البحــث جميــع امل�سادر واملراجع يف قائمة املراجع؛ بحيث يتم �ســرد املراجع العربية   .11
واالأجنبيــة -اإن وجدت-  وفق الطريقة االآتية:

مثال لكيفية توثيق بحث منشور في دورية: 
التنميــة  يف  ودورة  املجتمعــي  والتعاي�ــش  ال�ســلم   :)2019( �ســدام  في�ســل  كوكــز،   

.90 -  65 �ســـ  العــدد )7(   ال�ســاملة وجتــاوز االزمــات،  

شروط قبول المواضيع )بحث – دراسة - تقرير تنموي - ورقة 
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شروط النشر في المجلة:

مثال لتوثيق كتاب:
اأبــو الن�ســر، مدحــت )2017(: التنميــة امل�ســتدامة )مفهوم-اأبعادهــا -موؤ�ســرات(،   

ــر. ــرة، م�س ــر، القاه ــب والن�س ــة للتدري ــة العربي املجموع
ــوم  ــا يف العل ــق املتعــارف عليه ــًا لطرائــق التوثي ــادر واملراجــع يف البحــث وفق ــق امل�س ــم توثي يت  .12
االإن�ســانية والطبيعيــة، ويتــم التوثيــق يف املــن بذكر اال�ســم االأخري و�ســنة الن�ســر، وعلى الباحث 
جتنــب كتابــة ا�ســم املرجــع يف الهام�ــش، اأي باتبــاع نظــام )APA(، مــع مراعــاة اأن يكــون ترتيــب 
قائمــة امل�ســادر واملراجــع مــن االأحــدث اإىل االأقــدم، تليهــا جميــع الروابــط االإلكرتونيــة للمواقع 

يف اآخــر القائمة.

ــياق  ــن �س ــة �سم ــن وذات العالق ــن انفورمي�س ــز مي ــداف مرك ــع اأه ــة م ــع متوافق ــون املوا�سي 1.  اأن تك
)جمــاالت التنميــة- التعاي�ــش املجتمعــي وال�ســالم- جمــاالت االإعمــار(

2.  اأن تكــون املوا�سيــع ملتزمــة باملعيــار االأ�سا�ســي وهــو مو�سوعية الطــرح العلمــي، وحيادية الباحث 
يف التناول.

اأن يلتــزم الباحــث مبــا ورد يف فقــرة )�ســروط قبــول املو�ســوع للن�ســر: �ــش3(، ويف فقــرة )اأنــواع   .3
�ــش:4(. والدرا�ســات  االأبحــاث 

4.  يرفــق مــع البحــث موافقــة خطيــة يقدمهــا الباحث اأو الباحثــون بنقل حقوق الطبع والن�ســر اإىل 
مركز مين انفورمي�ســن �ســنرت وال يحق للباحث ن�ســرها يف اأي مكان اآخر.

يتحمــل الباحــث كامــل امل�ســوؤولية القانونيــة عــن حمتوى املو�ســوع، وُتخلــي املجلة م�ســوؤولّيتها عن   .5
اأي حقــوق حمّملــة باملحتــوى قد تعّر�ــش الباحث للم�ســاءلة القانونية.

مالحظة: يف حالة ا�ســتيفاء البحث اأو الدرا�ســة ل�ســروط الن�ســر يف املجلة يتم الن�ســر جمانيًا، 
وهنــاك جائــزة ماديــة الأف�ســل بحــث اأو درا�ســة، باالإ�سافــة اإىل ميداليــة التميــز يف املوؤمتــر 

ال�ســنوي للمركز.
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أواًل: األبحاث الميدانية:
يــورد الباحــث ملخ�ســًا يت�سمن الهدف العام من البحث اأو الدرا�ســة يذكر فيه املحاور االأ�سا�ســية  	

التــي مت تناولهــا، مــع ا�ســتعرا�ش موجــز الأهــم اال�ســتنتاجات والتو�سيــات واملقرتحــات التــي مت 
التو�ســل اإليها.

ينبغي اأن حتتوي االأبحاث امليدانية على مقدمة يو�سح الباحث فيها طبيعة البحث وم�سوغات  	
القيــام بــه، م�ســريًا اإىل طبيعــة امل�ســكلة ومــدى تاأثريها على الواقــع التنموي وال�ســالم، واأن يو�سح 
باخت�سار ما اأظهرته البحوث ال�ســابقة حول هذه امل�ســكلة. يلي ذلك عر�ش الأ�ســئلة الدرا�ســة اأو 
فر�سياتها التي ميكن من خاللها التو�سل اإىل حل لتلك امل�سكلة، ثم يعر�ش الباحث حدود البحث 
الذي مت تعميم نتائج الدرا�سة يف اإطاره، ثم يذكر التعريفات الداللية )املفهومات وامل�سطلحات 
الــواردة يف البحــث(، ومــن َثــمَّ ي�ســتعر�ش اأهــم الدرا�ســات املرتبطــة باملو�ســوع واأحدثهــا ويحللهــا 
ويناق�ســها مو�سحــًا تعليقــه عليها. يلي ذلك عر�ش الإجراءات البحــث واملنهجية املتبعة ثم يقدم 
و�سفــًا ملجتمــع البحــث وعينتــه ونوع االأدوات امل�ســتخدمة يف جمع البيانــات وحتديد مدى �سدقها 
وثباتهــا، ثــم يعر�ــش بعد ذلــك نتائج البحث ومناق�ســتها وما تو�سل اإليه مــن تو�سيات ومقرتحات 

خامتــًا البحث ب�ســرد قائمة امل�ســادر واملراجع التي اعتمد عليها

ثانيًا: األبحاث النظرية والتفسيرية:

يــورد الباحــث ملخ�ســًا يت�سمن الهدف العام من البحث اأو الدرا�ســة يذكر فيه املحاور االأ�سا�ســية  	
التــي مت تناولهــا، مــع ا�ســتعرا�ش موجــز الأهــم اال�ســتنتاجات والتو�سيــات واملقرتحــات التــي مت 

التو�ســل اإليها.
يعر�ش الباحث مقدمة البحث يو�سح فيها طبيعة امل�سكلة اأو املو�سوع قيد الدرا�سة، مع حتديد  	

اأهميــة البحــث ودوره يف اإ�سافــة اجلديــد اإىل املعرفــة ال�ســابقة، يلــي ذلــك عر�ــش للمو�سوعــات 
املطلــوب حتليلهــا ومناق�ســتها بحيــث تكــون مرتبــة بطريقــة منطقيــة مــع مــا ي�ســبقها اأو يليهــا مــن 
املو�سوعــات لتــوؤدي مبجملهــا اإىل تو�سيــح الفكــرة العامة التي يهدف الباحــث الو�سول اإليها، على 
اأن تت�سمــن اال�ســتنتاجات والتو�سيــات واملقرتحــات حلــل امل�ســكلة اأو اإزالــة الغمو�ــش الذي يحيط 

باملو�ســوع قيــد البحــث.  واأخــريًا يرفــق الباحث قائمــة بامل�ســادر واملراجع التي اعتمــد عليها.

األبحاث والمواضيع وفق الطرق اآلتية:
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ثالثا: األوراق العلمية والتقارير التنموية:
الورقة العلميــــة:  

والنتائج،  العلمية،  الورقة  من  الهدف  فيه  الباحث  يو�سح  موجز  ملخ�ش  تقدمي  من  بد  ال   
واأهم امل�سطلحات )الكلمات املفتاحية(، ثم يتم عر�ش مقدمة تبن امل�سكلة التي ترتبط 
باجلانب التنموي ودورها يف و�سع املعاجلات للمو�سوع قيد البحث واأهميتها، يلي ذلك عر�ش 
ملفردات الورقة ب�سورة متتابعة ومرتابطة ومناق�ستها وحتليلها بطريقة علمية ومنطقية 
وذلك لتو�سيح الهدف العام الذي ي�سعى الباحث اإىل حتقيقه، وباإمكان الباحث اال�ستعانة 
بو�سائل متنوعة كال�سور الفوتوغرافية اأو اخلرائط اأو االأ�سكال البيانية الإثراء املو�سوع 
يتم  ثم  ومن  العلمية،  الورقة  نتائج  الباحث  يورد  ذلك  بعد  اأف�سل،  بطريقة  وتو�سيحه 
اإليه الورقة وبن النظريات اخلا�سة  مناق�ستها وحتليلها وتو�سيح العالقة بن ما تو�سلت 
باملو�سوع قيد البحث، ثم يختم الباحث الورقة بخامتة يذكر فيها ما تو�سل اإليه من نتائج 

بطريقة ملخ�سة ووا�سحة، ويرفقها بقائمة امل�سادر واملراجع التي اعتمد عليها.

التقرير التنموي: 
تو�سل  التي  والنتائج  التقرير  من  الهدف  فيه  الباحث  يو�سح  تنفيذي  ملخ�ش  عر�ش  يتم   
اإليها باإيجاز، على اأن يت�سمن التقرير مقدمة تو�سح اأهمية املو�سوع، ثم يتم عر�ش مفردات 
اأن  ميكن  الذي  وما  للنتائج  �سامل  بتو�سيح  وُيختتم  ووا�سحة،  منطقية  بطريقة  التقرير 
مت  التي  واملراجع  بامل�سادر  قائمة  اإرفاق  مع  موجزة  خامتة  ثم  املدرو�ش،  للمجال  ي�سيفه 

االعتماد عليها.
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 يعمــل "ميــن انفورمي�ســن �ســنرت" - وفــق مــا ميلــك مــن قــدرات واإمكانيــات- علــى درا�ســة 
االأو�ساع االأكرث اإحلاحًا وت�سخي�سها من اأجل االإ�سهام يف تقدمي موؤ�سرات وحلول، اإميانًا منه 
باأهمية االأ�سلوب العلمي والتخ�س�سي يف درا�سة امل�سكالت وحتليلها، ال �سيما تلك التي يعاين 
منهــا املجتمــع اليمنــي. وكذلك من اأجل االإ�ســهام يف التخفيف من وطاأة اآثار االإرها�سات التي 

يعي�ــش املجتمع اليمني يف ظلها ب�ســبب ال�سراعات امل�ســتمرة التي دخلت عامها ال�ســابع.

ك�ســعاع اأمــٍل تهــدف خمرجــات "ميــن انفورمي�ســن �ســنرت" اإىل التخفيــف مــن معانــاة 
خمتلف فئات ال�سعب اليمني؛ لذا يقدم املركز �سل�سلة من االإ�سدارات اأحدها جملة "تنمية 
واإعمار" التي تتمحور موا�سيعها حول جماالت التنمية ال�ساملة واإعادة االإعمار اإىل جانب 

بناء الن�ســيج املجتمعي للو�سول اإىل ال�ســالم.

ت�ســعى املجلــة اإىل حتقيــق اأهــداف "ميــن انفورمي�ســن �ســنرت" مــن خــالل تقــدمي درا�ســات 
ذات عالقة مبا�سرة بالهموم والتحديات ال�سارخة التي تواجهها اليمن. وقد ن�سرت املجلة 
يف عددها االأول ثالثة اأبحاث كان حمورها ت�سليط ال�سوء على اأهمية بناء الن�سيج املجتمعي 

واإنعا�ش التعاي�ش للو�سول اإىل ال�سالم. ا�ستملت تلك االأبحاث على املوا�سيع االآتية:

)1( ال�سالم والتنمية بن التحدي وامل�ساهمة من وجهة نظر املراأة اليمنية.
)2( دور الكادر االأكادميي يف تفعيل التعاي�ش املجتمعي.

)3( دور و�سائل االإعالم املحلية يف تعزيز بناء ال�سالم املجتمعي.
يف حــن تنــاول العــدد الثــاين ثالثــة موا�سيع تنموية ركــزت ال�سوء على ا�ســرتاتيجيات 

عمليــة اإعادة االإعمار ومتطلباته، وهي معنونة كاالآتي:

)1(  ا�سرتاتيجيات اإعادة االإعمار يف اليمن )بحث(.
)2(  اأثر التو�سع العمراين على التنمية الزراعية يف مدينة اإّب )بحث(.

)3(  متطلبات اإعادة االإعمار يف اليمن )تقرير تنموي(.

االفتتاحيـــــة

د/ اأحــــالم القبـــــاطي
نائب شؤون الدراسات والبرامج
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اأمــا العــدد احلــايل )العدد الثالث( فقد تطرق اإىل درا�ســة ثالثــة موا�سيع تنموية على 
النحو االآتي:

)1( ال�سياحة وتنمية الريف اليمني )بحث(:

تنــاول البحــث ركائــز التنميــة الريفيــة وم�ســتوى توفرهــا يف الريــف اليمــن متخــذُا   
ــتعر�ش البحــث يف طياتــه طبيعــة توفــر ركائــز  مــن مدينــة املحويــت منوذجــَا. ا�س
التنمية، ودور ال�ســياحة يف تنمية الريف، وحتديد مقومات اجلذب ال�ســياحي، كما 

قــدم مقرتحــًا حــول كيفيــة تفعيــل ركائــز التنميــة الريفيــة. 

)2( ال�سراع يف اليمن واآثاره على اجلانب االقت�سادي )تقرير اقت�سادي(:

�ســلط التقريــر ال�ســوء علــى اإرها�سات الو�سع احلــايل وما نتج عنه مــن انهيار الو�سع   
االقت�ســادي الــذي كان �سعيفــًا مــن قبــل، ومــن ثــم ركــز علــى الو�ســع املعي�ســي وقــدم 

جمموعــة مــن التو�سيــات لعــالج الو�ســع الراهــن.

)3( التمكن املجتمعي مرتكز النهو�ش بالتنمية ال�ساملة لليمن )تقرير تنموي(:

تنــاول التقريــر التمكن بو�سفها ا�ســرتاتيجية تنموية، اإذ يتم بوا�ســطتها م�ســاعدة   
االأفــراد واجلماعــات واملجتمعــات يف التغلــب علــى التحديــات التــي تواجههــم. وركــز 
التقريــر علــى الفقر والتعليم و�سعف ا�ســرتاتيجيات التمكن و�سعف م�ســتوى متكن 
املــراأة، كمــا ا�ســتعر�ش جمموعــة مــن التجــارب التنمويــة لعــدة دول، ومــن ثــم قــدم 

مقرتحــًا حــول اآليــة التمكــن للنهو�ــش بالتنميــة ال�ســاملة للمجتمــع اليمني.

     نتمنــى مــن القــراء واملهتمــن مبجــاالت التنميــة واإعــادة االإعمــار وال�ســالم تزويدنــا 
مبالحظاتهــم ومقرتحاتهــم.
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د/ فتحيــــة حممد الهمـــداين

يمن انفورميشن سنتر
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الملخص:
تتطلــب املرحلــة امل�ســتقبلية يف اليمــن اخلــروج مــن الو�ســع احلــايل والرتكيــز علــى التنميــة 
وتفعيلهــا يف جميــع املجــاالت احليويــة يف البالد وذلك لتح�ســن امل�ســتوى املعي�ســي ل�ســكان اليمن ال 
�ســيما �ســكان الريــف الذيــن ميثلــون مــا ن�ســبته )%71.15( مــن االإجمــايل العــام لل�ســكان. وتعــد 
ال�سياحة اأحد املجاالت ذات التوجه اال�ستثماري الهادف اإىل حتقيق التنمية؛ لذا يهدف البحث 
احلايل اإىل حتديد ركائز تفعيل ال�سياحة لتنمية الريف يف اليمن، وتقدمي ت�سور مقرتح لتفعيل 

تلــك الركائز لتحقيــق تلك التنمية.

 اعتمــد البحــث علــى املنهــج الو�سفــي امل�ســحي وعلــى منهــج املقارنــة، حيــث مت التعــرف علــى 
مقومــات اجلــذب ال�ســياحي ومظاهــره يف ريــف اليمــن، ومت مناق�ســة مفهــوم ال�ســياحة ومتطلباتهــا 
لتنميــة املجتمعــات الريفيــة، ومناق�ســة دور ال�ســياحة يف تنميــة الريــف. وقد تو�ســل البحث اإىل 
العديد من النتائج اأهمها: اأن ال�سياحة يف الريف ت�ساهم يف زيادة العوائد االقت�سادية من خالل 
توفــري العمــالت االأجنبيــة واإتاحــة فر�ش لال�ســتثمار ال�ســياحي وتوفري فر�ش عمــل متنوعة، كما 
تو�سل البحث اإىل اأن التنمية ال�سياحية يف الريف تتطلب التخطيط اال�سرتاتيجي، والت�سويق، 
واالأمــن ال�ســياحي، وتوفــري الفنــادق، وو�ســائل النقــل. واأكــد البحــث من خــالل مقارنة و�ســع اليمن 
ال�ســياحي مــع اململكــة املغربيــة اأن ال�ســياحة يف اليمــن تعتمــد اعتمــادًا رئي�ســًا علــى ركيــزة البعــد 
البيئي املكون من املواقع االأثرية والتاريخية والطبيعية اأكرث منه على الركائز االأخرى، وخل�ش 
البحــث اإىل اأن ركائــز تفعيــل ال�ســياحة لتنميــة الريــف يف اليمــن تتمثل يف االأبعــاد االقت�سادية 

واالجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة واملوؤ�س�ســية والبيئية.

الكلمات املفتاحية: ال�سياحة، التنمية ال�سياحية، ركائز ال�سياحة، تنمية الريف.
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المقدمـة:
متثــل ال�ســياحة مبختلــف اأنواعهــا اأحــد م�ســادر النمو االقت�ســادي للدول التي متتلــك مقومات 
�ســياحية متنوعــة، فال�ســياحة ن�ســاط اإن�ســاين يقي�ــش ال�ســلوك يف ظل املــوارد املتاحــة واملتنوعة. 
وُتعــد ال�ســياحة و�ســيلة لالت�ســال الفكــري والثقــايف واالجتماعــي بــن خمتلــف ال�ســعوب، وتــربز 
اأهميتها فيما جتذبه اإىل البالد من عمالت اأجنبية وروؤو�ش اأموال لال�ستثمار يف املجال ال�سياحي، 
مــع قيامهــا بــدور بــارز يف عمليــة ت�ســغيل االأيــدي العاملــة والق�ســاء علــى البطالــة وال�ســري بعجلــة 
ــن  ــري م ــت كث ــك اهتم ــز، 2008: 32(، لذل ــة )عبدالعزي ــاالت التنموي ــف املج ــة يف خمتل التنمي
الدول بالتنمية ال�ســياحية بو�سفها اأحد اأهداف التنمية االقت�سادية واالجتماعية ال�ســاملة ملا 
لهــا مــن دور يف حت�ســن العوائــد االقت�سادية وتوفري فر�ش عمل، ف�ساًل عن دورها يف حت�ســن منط 
احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة واأ�ســلوبهما لــدى اأفــراد املجتمعــات )اأحــالم ؛ �سوريــة، 2018: 

.)225

 لقد توجهت الدول ال�ســياحية اإىل �سناعة ال�ســياحة ومنها ال�ســياحة يف الريف التي تعك�ــش 
مقــدار مــا متتلكــه الــدول مــن مقومــات �ســياحية طبيعيــة،  ومبــا اأن اليمــن مــن الــدول الناميــة التي 
تبــذل جهــودًا حثيثــة لتحقيــق التنميــة ال�ســاملة يف جميع املجــاالت، وذلك مبا متلكــه من مقومات 
متنوعــة ال �ســيما يف املجــال ال�ســياحي؛ حيــث تعــد اليمــن اإحــدى دول العــامل التــي متتلــك مقومات 
جــذب �ســياحي متنوعــة لــو مت ا�ســتثمارها ب�ســورة فعالــة فاإنهــا �ســتحقق نه�ســة تنموية وا�ســعة يف 
خمتلف املجاالت االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، مما �سينعك�ش اإيجابًا على حياة ال�سكان، 
وخا�ســة �ســكان الريــف، اإذ متثــل مناطقهــم الريفيــة م�ســروعًا �ســياحيًا ا�ســتثماريًا؛ لــذا كان توجه 
هــذا البحــث اإىل تنميــة ال�ســياحة يف ريف اليمن لتحقيق تنمية �ســاملة ل�ســكان املناطق الريفية، 

والنهو�ش مب�ســتويات حياتهــم املختلفة.
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مشكلة البحث:
ــدون  ــن، يعتم ــكان اليم ــايل �س ــن اإجم ــبته )%71.15( م ــا ن�س ــن م ــف اليم ــكان ري ــل �س    ميث
علــى الزراعــة م�ســدرًا رئي�ســًا للدخــل اليومــي، وهــي مل تعــد تتنا�ســب مــع احتياجاتهــم االأ�سا�ســية 
نظــرًا الرتفــاع عــدد ال�ســكان يف الريــف، وهــذا بــدوره اأوجــد الكثــري مــن امل�ســكالت االجتماعيــة 
واالقت�سادية. برزت هذ امل�ســكالت ب�سورة اأكرب مع ا�ســتمرار ال�سراع و�ســوء االأو�ساع التي متر بها 

اليمــن منــذ )2015م(. مــن اأهــم امل�ســكالت: 
انخفا�ش م�ستوى دخل الفرد. 	
ارتفاع معدل الهجرة من الريف للمدينة. 	
 ظهور م�سكلة البطالة مع انت�سار ظاهرة الفقر. 	

ــن  ــد م ــات العدي ــر مقوم ــن توف ــم م ــى الرغ ــي عل ــف اليمن ــكالت يف الري ــك امل�س ــرت كل تل ظه
االأن�ســطة االقت�ساديــة واأهمهــا ال�ســياحة، فمعظــم قــرى اليمن متثل �ســورًا متنوعة لل�ســياحة اإال 
اأنها مل ت�ستغل ب�سورة فعالة يف عملية التنمية مما انعك�ش �سلبًا على �سكان الريف واحتياجاتهم؛ 
فال�ســياحة الريفية ُتعد اإحدى االجتاهات االقت�سادية احلديثة التي حتقق جناحًا ملمو�ســًا يف 

عمليــة التنميــة يف املجتمعــات. وهــذا قــد اأثار ت�ســاوؤالت على النحــو االآتي:
ما مقومات اجلذب ال�سياحي يف اليمن؟  .1

ما مظاهر ال�سياحة يف ريف اليمن؟  .2
ما مفهوم ال�سياحة واأهميته؟  .3

ما متطلبات ال�سياحة يف الريف؟  .4
ما دور ال�سياحة يف تنمية الريف؟  .5

ما هي جتربة اململكة املغربية يف ال�سياحة لتنمية الريف؟  .6
ما هي ركائز تفعيل ال�سياحة لتنمية الريف يف اليمن؟  .7

ما هو الت�سور املقرتح لتفعيل ركائز ال�سياحة لتنمية الريف يف اليمن؟   .8
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فرضية البحث:

ال توجد عالقة بن النه�سة االقت�سادية يف اليمن وبن املقومات ال�سياحة يف املناطق  	
الريفية.

أهداف البحث:
    لتحقيــق الهــدف اال�ســرتاتيجي للبحــث املتمثــل يف حتديــد الركائــز االأ�سا�ســية لتفعيــل 
ال�ســياحة يف ريــف اليمــن والعمــل علــى و�سعها يف ت�سور مقــرتح لتفعيلها لتنمية الريف، فقد �ســعى 

البحــث اإىل حتقيــق االأهــداف االإجرائيــة االآتيــة:   
حتديد مقومات اجلذب ال�سياحي يف اليمن.  .1

تعدد مظاهر ال�سياحة يف ريف اليمن.  .2
تو�سيح مفهوم ال�سياحة واأهميتها.  .3

حتديد متطلبات ال�سياحة يف الريف.  .4
تو�سيح دور ال�سياحة يف عملية التنمية الريفية.  .5

حتديد ركائز تفعيل ال�سياحة لتنمية الريف يف اليمن.   .6
عر�ش جتربة اململكة املغربية ال�سياحية يف تنمية الريف.  .7

تقدمي ت�سور مقرتح لتفعيل ركائز ال�سياحة لتنمية الريف يف اليمن.  .8

أهمية البحث:

 تتعــدد اأهميــة هــذا البحــث يف حماولتــه تقدمي جانــب نظري عن مقومات ال�ســياحة يف اليمن 
وريفهــا، وتو�سيــح اأهــم الركائــز احلاليــة التــي تعتمــد عليهــا ال�ســياحة يف ريــف اليمــن، وحتديــد 
الركائــز التــي حتتاجهــا ال�ســياحة لتحقيــق التنميــة يف ريــف اليمــن، وتقــدمي ت�ســور لتفعيــل تلك 

الركائــز ال�ســياحية، وميكــن حتديــد اأهميــة البحــث يف االآتــي: 
1( تو�سيح اأدوار ال�سياحة املتعددة يف تنمية �سكان الريف.

املجــاالت  جميــع  يف  ال�ســاملة  التنميــة  لتحقيــق  اليمــن  يف  ال�ســياحة  قطــاع  تطويــر   )2
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الريــف. اأبنــاء  جلميــع  والثقافيــة،  واالجتماعيــة،  االقت�ساديــة، 
3( حتديــد ركائــز تفعيــل ال�ســياحة يف اليمــن مــن اأجــل تنمية الريــف وحتقيق تنمية �ســاملة 

ملجتمع �ســكان الريف يف اليمن.
4( تلفت الدرا�ســة احلالية نظر القائمن اإىل ال�ســياحة يف ر�ســم ال�سيا�ســات الالزمة لالهتمام 

بال�سياحة يف مناطق الريف اليمني.
5( مواكبة اليمن للتقدم ال�سياحي العاملي الذي ي�ستثمر يف كل املجاالت.

ــوع البحــث  ــة مينيــة تطرقــت ملو�س ــوع البحــث احلــايل، اإذ لا توجــد درا�س 6( حداثــة مو�س

واجلمــع بــن ال�ســياحة وتنميــة الريــف يف اليمــن علــى حــد علــم الباحثــة.

مصطلحات البحث: 

اعتمد البحث احلايل على امل�سطلحات التاليــــة:
1 - ال�ســياحة )tourism(: ُتعــرف ال�ســياحة اأنهــا »انتقــال االأفــراد من مــكان اإىل اآخر 
الأهــداف خمتلفــة ولفــرتة زمنيــة تزيــد عــن 24 �ســاعة وتقــل عــن �ســنة” )اأحــالم ؛ 

�سوريــة، 2010 : 266(.
 WTTC( World Travel and( كمــا يعرفهــا املجل�ــش العاملــي لل�ســياحة وال�ســفر  
Tourism Council   باأنهــا �سناعــة تتكــون من جمموعة من الن�ســاطات التي تنتج 

ال�ســلع واخلدمات وتقدمها ب�ســكل مبا�ســر لل�ســائح )�ســربا، 2014: 4(.

- التعريــف االإجرائــي لل�ســياحة الريفيــة: هــي االنتقــال اإىل املناطــق الريفيــة   
بغر�ــش الرتفيــه واال�ســتمتاع مب�ســاهدة االآثــار القدميــة والتاريخيــة، واملناطــق 

الطبيعيــة، والعــالج واال�ست�ســفاء، اأو بغر�ــش التعليــم.

2- التنميـة ال�سـياحية )tourism development(: هـي عمليـة مركبـة ت�سـم 
العديـد مـن العنا�سـر املت�سلـة واملتداخلـة مـع بع�سهـا بغر�ـش الو�سول اإىل اال�سـتغالل 
التناف�سـية،  ال�سـياحية  الـرثوة  يف  واملتمثلـة  ال�سـياحي  االإنتـاج  لعنا�سـر  االأمثـل 

.)10  :2018 )عثمـان،  الب�سـرية  واملـوارد  ال�سـياحية،  واخلدمـات  والطبيعيـة، 
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املجــاالت  يف  املرتابطــة  االأن�ســطة  مــن  جمموعــة  هــي  االإجرائــي:  التعريــف   -  
االقت�ساديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، ويتــم مبوجبهــا اال�ســتغالل االأمثــل 
لالإمكانيــات املتاحــة يف املناطق الريفية لتحقيق االأهداف املن�ســودة بكفاءة عالية يف 

املجــال ال�ســياحي.

االأبعــاد  جمموعــة  باأنهــا  احلــايل  البحــث  ويعرفهــا  ال�ســياحة:  تفعيــل  ركائــز   -3
االقت�ساديــة واالإداريــة واالجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة التــي يتــم يف �سوئهــا 
تنمية ال�سياحة يف املناطق الريفية، وحتديد االأن�سطة املتنوعة التي تنعك�ش اآثارها 

علــى تنميــة �ســكان الريــف.

4- تنميــة الريــف )Rural Development(: وتعرفهــا الباحثــة باأنهــا جمموعــة 
التــي تهــدف اإىل حت�ســن  مــن التغيــريات االجتماعيــة واالقت�ساديــة والثقافيــة 

م�ســتوىحياة االأفــراد يف املجتمــع الريفــي.

حدود البحث:

    مت حتديد حدود البحث املكانية، واملو�سوعية، والزمانية كما يلي:
1( املكانيــــة: اجلمهورية اليمنية وريفها، حمافظة املحويت )منوذجًا(.

2( املو�سوعية: ال�سياحة ودورها يف تنمية الريف يف اليمن، وال�سياحة يف املغرب.
3( الزمانية: مت اإجراء البحث عام 2021م. 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اأواًل: االإطار النظــــري:
يتناول هذا اجلزء من البحث االإطار النظري، ويتكون من عدة حماور هي:

المحور األول: مقومات اجلذب ال�سياحي يف اليمن. 	

المحور الثاني: مظاهر ال�سياحة يف ريف اليمن. 	

المحور الثالث: مفهوم ال�سياحة واأهميتها. 	

المحور الرابع: دور ال�سياحة يف تنمية الريف. 	

المحور الخامس: متطلبات ال�سياحة يف الريف. 	

ــياحة لتنميــة الريــف وجتربــة اململكــة  	 ــادس: ركائــز تفعيــل ال�س ــور الس المح

املغربيــة.
و�سيتم تناول كل حمـــور كاالآتي: 

المحور األول: مقومــات اجلذب ال�سياحي يف اليمـــــن: 

ــا  ــة(، كم ــة والتاريخي ــن )الطبيعي ــياحي يف اليم ــذب ال�س ــات اجل ــور مقوم ــذا املح ــاول ه  يتن
ي�ســتعر�ش اجلهــود الر�ســمية يف تنميــة ال�ســياحة يف اليمــن، كاالآتــي:
أواًل: مقومات الجذب السياحي في اليمن                  

 1 -  موقع اجلمهورية اليمنيـــــة:

ُتعــد اجلمهوريــة اليمنيــة مــن اأكــرث دول العــامل التــي متتلــك الكثــري مــن املجــاالت ال�ســياحية 
املتنوعــة، فم�ســاحة اليمــن تبلــغ )555.000( كيلومــرتًا مربعــًا، تتوفــر يف تلــك امل�ســاحة مناطق 
�ســياحية متنوعة وموزعة على جميع اأرجاء اليمن، وتنق�ســم اإداريًا اإىل )21( حمافظة تنق�ســم 
بدورهــا اإىل )333( مديريــة ت�ســم )36.986( قــرىة. وتتميــز اليمــن بالكثــري مــن املقومــات 

ال�ســياحية املتنوعة، منها: 
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اأ- مقومات طبيعيـــة: 
ــن  ــا ب ــش م ــوع الت�ساري� ــث تتن ــة، حي ــة اجلغرافي ــة يف الطبيع ــات الطبيعي ــل املقوم تتمث
جبــال، وه�ســاب، و�ســهول، و�سحــاري، ووديــان، ومنابــع للميــاه املعدنيــة، ومناظــر طبيعيــة 
متنوعة، وغطاء نباتي يتن�سر على م�ساحات �سا�سعة، وحيوانات وطيور خمتلفة، وتتميز 
تلــك املناطــق بتنــوع درجــات احلــرارة والرطوبــة وكميــة االأمطــار؛ فالتنــوع اأوجــد الكثــري 
ــهلية،  مــن املناظــر الطبيعيــة اخلالبــة واحليوانــات املتنوعــة يف املناطــق اجلبليــة، وال�س
وال�سحراويــة )العرو�ســي، 2020: 31(، ويعــزى هــذا التنــوع اإىل العديــد مــن املقومــات 

كاالآتي:

- املوقــع الفلكــي: تقــع اليمــن بــن خــطي عر�ــش 12-19 �ســمااًل، وبن خطــي طول -42
35 �ســرقًا، وبذلــك تقــع اليمــن بــن خــط اال�ســتواء ومــدار ال�ســرطان �سمــن املنطقــة 
ــهلية  املداريــة )االإقليــم املــداري احلــار(، ويظهــر تاأثــري هــذا املوقــع يف املناطــق ال�س
املنخف�ســة حيــث تكــون درجــة احلــرارة مرتفعــة، وتقــل كميــة االأمطــار يف املناطــق 
ال�ســاحلية، وترتفــع درجــة احلــرارة يف اليمــن �سيفــًا ال �ســيما يف املناطــق ال�ســاحلية 

واملنخف�ســة القريبــة مــن م�ســتوى البحــر )عبــد اهلل، 2001 : 67(.

�سكل رقم )1(: املناطق ال�سياحية يف اجلمهورية اليمنية
امل�سدر: اجلهاز املركزي لالإح�ساء، اليمن، 2014
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- املوقــع اجلغــرايف: تقــع اليمن جنوب �ســبه اجلزيــرة العربية يف اجلنــوب الغربي لقارة 
اآ�سيا، وهي بذلك تطل على م�سطحات مائية من عدة جهات فيحدها من الغرب البحر 
االأحمــر، ومــن اجلنوب خليج عدن والبحر العربي واملحيط الهندي، وهذا �ســاعد على 
تنــوع املنــاخ وتاأثــره بامل�ســطحات املائيــة ممــا �ســاهم يف زيــادة التنــوع البيئــي واحليوي 

)عبــد اهلل، 2001: 6(. 

- املنــاخ: اأثــر املوقــع اجلغــرايف والفلكــي لليمــن يف متيــز منــاخ اليمــن، اإذ جنــده حــارًا رطبًا 
يف ال�ســريط ال�ســاحلي، معتــداًل يف املرتفعــات اجلبليــة، ومناخــًا �سحراويــًا يف املناطــق 

ال�سحراوية.

- االأمطــار: ت�ســقط االأمطــار علــى مــدار ال�ســنة علــى خمتلــف املناطــق اليمنيــة، وتتفــاوت 
كميــة االأمطــار مــن ف�ســل اإىل اآخر حيث تقل يف ف�سل ال�ســتاء وتزداد يف ف�سل ال�سيف 

والربيــع )وزارة التخطيــط والتعاون الــدويل، 2008: 4(.

 ب- مقومات تاريخيـــة: 
تتمثــل املــوارد ال�ســياحية الب�ســرية فيمــا خلفــه االإن�ســان القــدمي يف احل�ســارات ال�ســابقة 
عــرب اآالف ال�ســنن، فاليمــن موطــن حل�ســارات قدميــة مثــل �ســباأ وحمــري وقتبــان واأو�ســان 
وح�سرمــوت ومعــن، كمــا ن�ســاأت العديــد مــن الدويــالت يف الع�سر االإ�ســالمي مثــل الزيادية 
والر�ســولية وبنــو جنــاح وغريهــا. وقــد عا�ــشت اليمــن الكثــري مــن الع�ســور وهــذا بــدوره 
خلَّــف ناجتــًا تاريخيــًا متنوعــًا ال حدود له، كاملواقــع االأثرية واملعابــد والق�سور واالأدوات 
الفخاريــة والعمــالت وغريهــا مــن ال�سور التاريخيــة التي ال يزال معظــم معاملها اإىل اليوم 

)العرو�ســي، 2020: 31(. 

ج- مقومات املوروث الثقايف: 
ت�سـتهر املناطـق يف ريـف اليمـن بتنـوع العـادات والتقاليـد واالأعـراف والطقو�ـش القبليـة 
املتوارثة بن االأجيال، وبح�سـب نتائج امل�سـح االأثري فقد وجد )600( لوٍن ومنٍط ثقايف 
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وفنـٍي وفلكلـوري، و)4.000( منـوذٍج لفـن العمـارة اليمنيـة )امل�سـح االأثـري، 2000: 58(. 
وتعك�ــش اليمــن تنوعــًا بيئيــًا وتاريخيــًا هائــاًل ومتعــدد ال�ســور، اإذ جنــد االآثــار واملواقــع 
التاريخية، كما تتنوع البيئة الطبيعية فنجد غطاًء نباتيًا متنوعًا كاالأ�ســجار والنباتات 
املختلفة والنادرة، اإ�سافة اإىل احليوانات والطيور، واملناظر الطبيعة اخلالبة، واملحميات 
الطبيعــة، واجلــزر، كل تلــك امل�ســاهد ال�ســياحية تو�ســح اأن اليمــن متتلك الكثري مــن املوارد 
اال�ســتثمارية التي تتطلب الكثري من التوجهات ال�ســياحية من اأجل حتقيق تنمية �ســاملة 

يف املناطق ال�ســياحية.

2 - جهود التنمية ال�سياحية يف اليمن:

     متثــل ال�ســياحة اأحــد القطاعــات املهمــة التــي تزيــد من حجــم االقت�ساد من خــالل العمالت 
االأجنبيــة وجــذب قطاعــات اال�ســتثمار املختلفــة، كمــا اأنهــا تــوؤدي دورًا مهمــًا في عمليــة تنميــة 
ــش  ــي تنعك� ــة الت ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــاالت االقت�سادي ــف املج ــياحية يف خمتل ــق ال�س املناط
نتائجهــا علــى �ســكان املناطــق ال�ســياحية؛ لذلــك �ســهد قطــاع ال�ســياحة يف اليمــن خــالل ال�ســنوات 
املا�سية ن�ســاطًا متناميًا، حيث ُحددْت بع�ش االأطر الت�ســريعية ملوؤ�س�ســات ال�ســياحة، وُعدل قانون 
ال�ســياحة رقــم )40( لعــام )1990م(، واأُن�ســاأْت الهيئــة العامــة للتنميــة ال�ســياحية، واأُ�ســدرْت 
الئحة موا�سفات الت�سنيف ال�سياحي للمن�ساآت والفنادق واملطاعم واملنتزهات ال�سياحية، كما مت 
خــالل الفــرتة منــذ)2000م- 2005م( اإعــداد قانــون االأرا�ســي املخ�س�ســة الأغرا�ــش التنميــة 
ال�ســياحية، وُنفــذْت العديــد مــن املهرجــات ال �ســيما يف عــام )2004م( عــام االحتفــال ب�سنعــاء 
عا�سمة للثقافة العربية، حيث اأقيمت العديد من املهرجات مثل مهرجان البلدة وحوف يف املكال، 
ومهرجان �سيئون، وقرناو )اجلوف(، ومهرجان ال�سهاريج يف عدن، كما وجدت ا�ستثمارات للقطاع 
اخلا�ش من خالل اال�ســتثمار املبا�ســر يف امل�ســاريع ال�ســياحية ) وزارة التخطيط الدويل، 2010: 

.)107
 وقــد ُو�سعــْت خــالل ال�ســنوات )2010-2005( العديــد مــن اخلطــط ال�ســنوية التابعــة 
لــوزارة ال�ســياحة، ركــزت هــذه اخلطط على املوا�سيع االإدارية املنظمة لالأن�ســطة ال�ســياحية، مما 
انعك�ــش على العائد االقت�سادي الذي كان �سعيفًا، حيث اأ�ســارت وزارة ال�ســياحة اإىل اأن العائدات 
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االقت�ساديــة مــن ال�ســياحة مل ت�ســل اإىل امل�ســتوى املطلــوب وال متثــل �ســوى )%3( مــن اإجمــايل 
النــاجت القومــي للبلد. 

واأ�ســارت خطــة التنميــة لــوزارة ال�ســياحة اأن البنيــة التحتية للمن�ســاآت ال�ســياحية متوا�سعة 
جــدًا يف بع�ــش املناطــق ال�ســياحية، ومنعدمــة يف الكثــري مــن املناطــق الريفيــة، ومــن ثــمَّ ال يتــم 
تغطية احتياجات ال�ســياحة بال�سورة املطلوبة، بالذات فيما يخ�ش املوا�سالت وم�ســاكن االإيواء 
واال�ســرتاحات وغريهــا مــن اخلدمــات، و�ساحب ذلك قلــة الكوادر الب�ســرية املتخ�س�سة يف القطاع 
ال�ســياحي، وق�ســور الرتويــج ال�ســياحي داخليــًا وخارجيــًا �ســواء لالأماكــن ال�ســياحية اأو للمنتجــات 
املحليــة التقليديــة، اإ�سافــة اإىل غيــاب قاعــدة معلوماتية كاملة عن ال�ســياحة، وعــدم توفر دليل 
�ســياحي، و�سعــف اال�ســتقرار وتخلخــل الو�ســع االأمني يف البلــد )وزارة ال�ســياحة، 2008: 25(.

جدول رقم )1( : مؤشرات الطلب السياحي من 2005 م - إلى 2010م

موؤ�سر 20052010وحدة القيا�شاملوؤ�ســــر
النمو

33654012األفاأعداد الوا�سلن لل�سياحة
-68ليلة �سياحيةمتو�سط ليايل ال�سياحة
1836432019األفاإجمايل ليايل ال�سياحة

23964822مليون دوالراإجمايل العائدات ال�سياحية
-2.46.5%العائد ال�سياحي ن�سبة اإىل الناجت املحلي

813138611األفاإجمايل ال�سياحة الداخلية
578101812العددعدد الفنادق
14.525.612األفعدد الغرف

6.611.512األففر�ش عمل مبا�سرة يف املوؤ�س�سات ال�سياحية
13.123.112األففر�ش عمل غري مبا�سرة

19.734.612األفاإجمايل

)امل�سدر: وزراه التخطيط والتعاون الدويل، 2010: 110(
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ــب  ــورة ال تتنا�س ــياحي يف اليمــن ب�س ــابقة اإىل �سعــف منــو القطــاع ال�س ــرات ال�س ــري املوؤ�س  ت�س
مــع املقومــات املتنوعــة لل�ســياحة اليمنيــة، فالربغــم مــن الزيــادة الكميــة لل�ســياح يف ال�ســياحة 
الداخليــة واخلارجيــة خــالل )2005-2010( مبعــدل منــو )11( و)12( فاإنهــا تعــد متدنيــة 
مقابــل املقومــات الطبيعيــة التــي متتلكهــا اليمــن، ي�ساحــب ذلــك التــدين قلــُة اخلدمــات املتوفــرة 
لل�سياح التي ال تتنا�سب مع احتياجاتهم. ومع اأن اإجمايل العائد قد زاد خالل االأعوام )2005-

2010( مبعــدل منــو )22( فــاإن تلــك الزيــادة مل جتد لهــا طريقًا يف عملية تنمية ال�ســياحية من 
حيــث االأن�ســطة والبنيــة التحتية.

    يالحــظ ممــا �ســبق اأن ال�ســياحة يف اليمــن تعتمــد ب�ســورة اأ�سا�ســية علــى املقومــات الطبيعيــة 
والتاريخيــة ب�ســورة كبــرية، مــع وجود �سعف يف عمليــات االهتمام باملناطــق الطبيعة والتاريخية 
و املواقــع االأثريــة، ي�ساحــب ذلــك قلــة اخلدمــات االأ�سا�ســية واخلا�ســة )النظافة، اال�ســرتاحات، 
دورات امليــاه(، كمــا يت�ســح الق�ســور يف عمليــة توفــري االأبعــاد االأخــرى للتنميــة ال�ســياحية، ففــي 
اجلانب االقت�سادي جند قلًة يف توفري فر�ش عمل، وندرًة يف اإقامة املهرجانات املتنوعة باملوروث 
الثقــايف وال�ســعبي اخلا�ــش مبختلــف املناطــق الريفيــة، باالإ�سافــة اإىل ذلــك �سعــف توفري اخلطط 
والربامــج لتنميــة ال�ســياحة يف الريــف، كمــا يت�ســح الق�ســور اأي�ســًا يف البنيــة االأ�سا�ســية خلدمــات 

االإيــواء واملوا�ســالت واملطاعــم وغريهــا مــن متطلبات تنمية ال�ســياحة.

المحور الثاني: املظاهــــر ال�سياحية يف ريف اليمــن: 

1. املظاهر ال�سياحيـــة يف ريف اليمــن: 
ــة  ــر اجلبلي ــل املناظ ــة مث ــر طبيعي ــن مظاه ــا ب ــن م ــف اليم ــياحية يف ري ــر ال�س ــوع املظاه تتن
وال�سالالت واحلمامات املعدنية واجلزر وغريها، وبن مواقع اأثرية وتاريخية مثل املدن القدمية 

واملعابــد واالآثــار القدميــة والقــالع واحل�ســون وغريهــا، ومنهــا على �ســبيل الذكر: 
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جدول رقم )2(: يوضح بعض المظاهر السياحية في ريف اليمن
اأنواعهــــامظاهر �سياحية

اجلبـــــال

عن  مرتًا   )3.666( اإىل  ارتفاعه  ي�سل  مطر،  بني  مديرية  يف  �سعيب  النبي  جبل   -
م�ستوى �سطح البحر، وميثل اأعلى قمة جبل يف �سبه اجلزيرة العربية.

- جبل بني اأحمد يف احليمة الداخلية، ي�سل ارتفاعه اإىل )2.400( متٍر.
- جبل �سبام، ويبلغ ارتفاعه )2،920(.

- جبل ع�سية، ي�سل ارتفاعه اإىل )3،510( اأمتار ويقع يف مديرية �سنحان.
- جبل كفن يبلغ ارتفاعه )3.244( مرتًا ويقع يف بني ح�سي�ش. 

وغريها من اجلبال.

وادي ميفعة، ووادي عد�ش )حمافظة �سبوة(، وادي العة، وادي مور، وغريها من االأوديةاالأوديـــــة

املعابـــــد
)حمافظة  �سرواح  معبد  منها:  القدمية،  اليمنية  احل�سارات  �سور  اأهم  من  املعابد  ُتعدُّ 

ماأرب(، معبد عثرت )حمافظة اجلوف(، معبد اأوعال )ماأرب(، وغريها من املعابد.

القالع احل�سون

ُبِنَي معظمها على �سفوح اجلبال، ومنها:   وتعد من االآثار املهمة للح�سارات ال�سابقة التي 
)�سعدة(،  القفلة  وقلعة  تعز(،  )حمافظة  القاهرة  وقلعة  اإّب(،  )حمافظة  �سمارة  قلعة 
ومن احل�سون: ح�سن كحالن )حمافظة حجة(، ح�سن املنار )حمافظة اإب(، ح�سن قوران 

)حمافظة رمية(.

قاع �سعدة )�سعدة(، قاع البون )حمافظة عمران(، قاع جهران )حمافظة ذمار(.القيعــــــان

املناطق ال�سحراوية
ت�سم الكثري من املدن االأثرية القدمية مثل �سرواح، قرناو، هجر كحالن، كما ت�سم العديد 

من الق�سور وال�سدود واملعابد.

املحميات الطبيعية
متتلك اليمن حمميات طبيعية حتتوي على مئات من الطيور والنباتات املتنوعة والنادرة 

يف العامل من اأهمها: اأرخبيل �سقطرى، حممية حوف، حممية برع، وعتمة.

احلمامات املعدنية
ر�سدت اآخر اإح�سائيات وجود )93( حمامًا طبيعيًا لال�ست�سفاء واال�ستحمام منها: حمام 
حمام  حلج(،  )حمافظة  احلوميي  حمام  ح�سرموت(،  )حمافظة  ثبالة  وحمام  �سوبري، 

جارف )حمافظة �سنعاء(، حمام علي اأن�ش )حمافظة ذمار(.

اجلزر
كمران،  جزيرة  واأكربها  العربي،  والبحر  االأحمر  البحر  على  اليمنية  اجلزر  تنت�سر 
تلك  اأ�سهر  من  مميز،  نباتي  بغطاء  اجلزر  وتتمتع  �سقطرى،  وجزيرة  حني�ش،  واأرخبيل 

االأ�سجار �سجرة دم االأخوين التي ال توجد.

املناظر الطبيعية
ومناظر  )مزارع(،  خ�سراء  مناظر  بن  ما  اليمن  اأرجاء  كل  يف  الطبيعية  املناظر  تنت�سر 

جبلية و�سهلية كاملدرجات الزراعية، وغريها من املناظر الطبيعية.

)امل�سدر: اإعداد الباحثة م�ستعينة بـالدليل ال�سياحي، وزارة ال�سياحة(
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               دار احلجر       �سالل وادي بناء                                      

�سكل رقم )2(: يو�سح مناطق �سياحية يف ريف اليمن

تــربز املناطــق ال�ســياحية يف ريــف اليمــن يف �ســكل �سور خالبــة ال نظري لها، حيــث تتنوع ما بن 
مناطــق خ�ســراء، ومــزارع متنوعــة املحا�سيل، و�ســالالت ميــاه، واأودية يف كل االجتاهــات، وينابيع 
ميــاه حــارة، ومناطــق تاريخيــة واأثريــة، فاليمن كما و�سفها اهلل عز وجل بلــدة طيبة بكل ما فيها 

من مناظر �سياحية.

2- �سكان الريف يف اليمـــن: 

      بلــغ عــدد �ســكان الريــف يف اليمــن )20.430.000( ن�ســمًة بن�ســبة )%71.15( ح�ســب 
اإح�سائيــات عــام )2015م( )املركــز اليمنــي لالإح�ســاء،2015(. ت�ســتت تلــك اجلموع ال�ســكانية 
يف الكثــري مــن القــرى البالــغ عددهــا )36.986( قريــة، ويعــود هــذا الت�ســتت اإىل الرتكيبــة 
اجليولوجيــة لت�ساري�ــش اليمــن املتنوعة )جبال، ه�ساب، �ســهول(، باالإ�سافــة اإىل التنوع املناخي، 
وقــد انعك�ــش ذلــك يف التنوع الثقايف ملختلف املناطق اليمنية الــذي متثل يف العادات االجتماعية، 
واالأزيــاء، واملــوروث ال�ســعبي، واالأكالت ال�ســعبية، واأمنــاط الفــن املعمــاري، وطقو�ــش االحتفــاالت 
يف املنا�ســبات االجتماعيــة والدينيــة، باالإ�سافــة اإىل تنــوع املخــزون االأثــري واحل�ســاري ملختلــف 
https://ye� )القــرى اليمنيــة التي متثل مناطق ن�ســاأة للكثري مــن احل�سارات اليمنية القدمية 

.)  men-nic.info
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 لقــد اأك�ســب التنــوع املناخي واجلغــرايف الريَف يف اليمن مميزات اإيجابية و�ســلبية؛ فاملقومات 
الطبيعية جعلت الريف يف اليمن ثروة �سياحية وطنية المثيل لها، حيث جند املناظر الطبيعية 
اخلالبــة واجلبــال ال�ســاهقة واملــزارع املتنوعــة، اأمــا االآثــار ال�ســلبية فتكمــن يف وعورة الت�ساري�ــش 
و�سعوبــة الو�ســول اإىل املناطــق ال�ســياحية، حيــث تعــاين الكثــري من املناطــق الريفية و�ســكانها من 
�سعــف االإمكانيــات االأ�سا�ســية للحيــاة )امليــاه ال�سحيــة، التعليــم، ال�سحــة(، وي�ساحــب ذلــك ظهور 
م�ســكلة الفقــر وم�ســكلة البطالــة؛ اإذ اأو�سحت موؤ�ســرات االأهــداف االإمنائية لليمن اأن ن�ســبة الفقر 
يف اليمــن تــربز يف الريــف ب�ســورة مرتفعــة بلغــت )%42.49( مقارنــة باحل�ســر )32.29%( 

)وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل، 2011: 12(.
واأ�ســار تقرير امل�ســح الوطني اإىل اأن ن�ســبة االأ�ســر اليمنية التي حت�سل على خدمات الكهرباء 
يف الريــف تبلــغ )%67( مقارنــة باحل�ســر البالــغ ن�ســبته )%97(، اأمــا بالن�ســبة خلدمــات امليــاه 
وال�سرف ال�سحي فقد بلغت ن�ســبة االأ�ســر الريفية التي حت�سل على املياه داخل ال�ســكن )23%( 
ــة ال  ــر الريفي ــن االأ�س ــن )%75( م ــرث م ــا اأن اأك ــبته )%48(. كم ــغ ن�س ــر البال ــة باحل�س مقارن
حت�ســل علــى الرعايــة ال�سحية االأولية ب�ســبب انخفا�ش الدخل، فن�ســبة ح�سول االأ�ســر الريفية 
علــى الرعايــة ال�سحيــة )%20( مقابــل )%80( للح�ســر، وهذا يعود اإىل ُبعــد املراكز ال�سحية 
عن التجمعات ال�سكانية يف القرى ب�سبب وعورة الطريق وقلة دخل بع�ش االأ�سر الريفية )وزراه 

التخطيــط والتعاون الدويل، 2014(.
 واأ�ســارت ا�ســرتاتيجية وزارة ال�ســياحة للعــام )2008( اإىل اأن �سعــف �ســبكة االت�ســاالت 
واملوا�ســالت يف املناطــق الريفيــة يتطلــب حت�ســن �ســبكة اخلدمــات للموا�ســالت واالت�ســاالت يف 

.)8 ال�ســياحة:  ال�ســياحية )وزارة  املناطــق 
ترى الباحثة اأن قطاع ال�سياحة يف اليمن عامًة، والريف خا�سًة، يت�سف بـاالآتي:

- تتميــز املقومــات الطبيعيــة لل�ســياحة يف الريــف اليمنــي بالتنــوع ومتثــل مقومــات 
جــذب عاليــة لل�ســياحة، وهــذا �ســاهم يف تنوع االأمناط ال�ســياحة يف املناطــق الريفية 

ــة. ــة، والتاريخي ــة، والرتفيهي ــة، والطبيعي ــة، والعالجي ــياحة البيئي كال�س
ــاالت  ــن املج ــد م ــح يف العدي ــور وا�س ــن ق�س ــن م ــف اليم ــياحي يف ري ــاع ال�س ــاين القط - يع
اخلدمية، اإذ ال تتوفر البنية التحتية لل�ســياحة، وال يوجد فنادق �ســياحية اأو اأماكن 
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اإيــواء منا�ســبة يف االأريــاف، باالإ�سافــة اإىل �ســحة وجــود املطاعــم واال�ســرتاحات التي 
تتنا�ســب مع احتياجات ال�ســياح، ووعورة الطرق، وقلة توفر خدمات الكهرباء واملياه 

ال�سحيــة وغريهــا مــن اخلدمات االأ�سا�ســية.

المحور الثالث: مفهـــــوم ال�سياحة واأهميتهــــــا: 

    يتناول هذا املحور مفهوم ال�سياحة واأهميتها واالأمناط ال�سياحية وفق االآتي: 

1 - مفهوم ال�سياحـــة واأهميتهـــا: 

     ال�ســياحة ن�ســاط اقت�سادي ظهر يف �ســكل م�سطلح فكري بداية الثمانيات من القرن التا�ســع 
ع�سر، حيث ُعدت ظاهرة ع�سرية تنبثق من احلاجة املتزايدة للح�سول على الراحة واال�ستجمام 
وتغيــري اجلــو واالإح�سا�ــش بجمال الطبيعة وال�ســعور بالبهجة واملتعة املتاحــة يف مناطق طبيعتها 
املختلفــة )العمــرواي، 2014: 97(. وقــد بــرزت ال�ســياحة يف الريــف بو�سفهــا اأحــد التوجهــات 
ال�ســياحية احلديثــة يف بدايــة القــرن الواحــد والع�ســرين، وحــازت علــى اهتمام الكثــري من الدول 
ال�ســياحية كاملجــر وهولنــدا وبريطانيا، حيث ميثل الريف جزءًا كبريًا من م�ســاحتها اجلغرافية، 
لــذا تختلــف النظــرة اإىل ال�ســياحة يف الريــف ح�ســب نوعيــة مــا تقدمــه تلــك الــدول مــن خدمــات 
�ســياحية للزائرين. ومهما تعددت م�ســميات ال�ســياحة فاإنها تعد من اأهم القطاعات االقت�سادية 
يف كل دول العــامل، فال�ســياحة كالذهــب االأ�ســود يف و�ســف مــن و�سفهــا باأنهــا »بــرتول مــن ال بــرتول 

لــه”. وتــربز اأهميــة ال�ســياحة يف االآتــي:
توفــري فر�ــش عمــل ل�ســكان املناطــق ال�ســياحية )مر�ســدون، موظفــون، جتــارة يف املناطــق  	

ال�ســياحية...(.
ــري  	 ــاعد يف توف ــياحية فت�س ــدان ال�س ــدة اإىل البل ــتثمارات اجلدي ــياحة اال�س ــذب ال�س جت

العملــة ال�سعبــة )ا�ســتثمارات بنــاء الفنــادق ال�ســياحية، �ســركات �ســياحية...(.
ت�ســاعد ال�ســياحة يف حت�ســن ال�سحــة ب�ســورة عامــة مــن خــالل التحفيــف مــن �سغوطــات  	

احليــاة اليومية بالن�ســبة لل�ســياح.
تزيد ال�سياحة من حركة التوا�سل بن الب�سر مما ي�ساعد يف ن�سر الثقافات بن الدول. 	
ت�ساهم ال�سياحة يف االزدهار االقت�سادي يف البلدان ال�سياحية. 	



السياحة وتنمية الريف في اليمن

العدد الثالث- يونيو- 2021
مجلـة تنمية وإعمـــار  29

0

تزيد ال�سياحة من معارف االإن�سان وتو�سع مداركه )كاظم؛ �سلمان، 2016: 354(. 	
وتختلــف ال�ســياحة واأن�ســطتها يف الريــف مــن منطقــة الأخــرى، فبع�سهــا يعتمــد علــى املواقــع 
االأثريــة، وبع�سهــا علــى املناطــق البيئيــة ومــا متتلكــه مــن مناظــر طبيعيــة ومــزارع وحيــاة ريفيــة، 
وبع�سها يعتمد على االأن�ســطة الرتفيهية يف املنطقة الريفية، ومهما بلغت ن�ســبة االختالفات فاإن 
ال�سياحة يف الريف تظلُّ موردًا اقت�ساديًا، وهذا ما اأو�سحته تقارير منظمة ال�سياحة العاملية يف 
اأن العائد من ال�سياحة يف الريف ي�سكل املورد االأكرث منوًا يف االقت�ساد ال�سياحي العاملي كما يلي:

 %20،7 من احلجم العام لل�سفريات ال�سياحية. 	
 %30،20 تاأثري منو ال�سياحة اخل�سراء يف ال�سنة. 	
 15، %10 ن�ســبة الدخــل النــاجت مــن ال�ســياحة الدوليــة بنــاء على تقديــرات االحتاد  	

االأوروبــي لل�ســياحة يف االأرياف.
2 مليون �سرير اأوروبي من ال�سياحة الريفية )خ�سرة، 2014: 78(. 	

ــاطًا اقت�ساديــًا الأن القطــاع الزراعــي مل ُيعــد قــادرًا  ــياحة يف الريــف ن�س  وقــد اأ�سبحــت ال�س
علــى ا�ســتيعاب الزيــادة ال�ســكانية يف املناطــق الريفيــة، باالإ�سافــة اإىل اأن االأن�ســطة الريفية غري 
الزراعية تعد و�ســيلة للحد من الفقر يف الكثري من املناطق الريفية ب�ســبب قدرة قطاع ال�ســياحة 
علــى تاأمــن دخــٍل جيــد لالأ�ســر الزراعيــة وغــري الزراعيــة مــن خــالل توفــري فر�ــش عمــل متنوعــة 

 )Essam & Syyd، 2018 :78 ( جلميــع الفئــات مــن العمــال املهــرة
تــوؤدي ال�ســياحة ب�ســورة عامــة دورًا هامــًا يف املجــال االقت�ســادي الهــادف اإىل تنميــة اقت�ســاد 
الــدول، وتنميــة قــدرات املجتمعــات، والق�ســاء علــى الكثــري مــن الظواهــر االجتماعيــة كالبطالة، 
والتخفيــف مــن حــدة الفقر؛ فال�ســياحة ُتعد م�سدرًا لتعزيز الدخل القومي للدول ال�ســياحية من 
خالل توفري العمالت االأجنبية، باالإ�سافة اإىل اأن زيادة االإنفاق النقدي لل�سياح يوؤدى اإىل زيادة 
القــوة ال�ســرائية لــدى ال�ســكان املحليــن، كمــا اأن ال�ســياحة توؤثر علــى ميزان املدفوعــات من خالل 
االعتماد على قيمة االإنفاق ال�سياحي، وقد اأوجدت ال�سياحة نوعًا من التوازن االقت�سادي حيث 
تعتمــد علــى املناطــق البعيــدة عــن املجــال ال�سناعــي فرتكز علــى: املناظــر الطبيعيــة، التاريخية، 
العالج الطبيعي، اجلبلية؛ وهذا يوؤدى اإىل التقليل من التفاوت بن امل�ستويات االقت�سادية داخل 

املجتمــع الواحد )الب�ســراوي، 2000: 209(.
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2 - االأمنـــاط ال�سياحـــة: 

     تتنوع االأمناط ال�سياحية ب�سورة عامة ح�سب الهدف )الغر�ش(، اأو ح�سب النوع )النطاق 
اجلغــرايف، العينــة، مــدة االإقامــة(، وبرغــم تعددهــا فاإنهــا تكــون يف االأ�سا�ــش �ســياحة داخليــة اأو 
خارجيــة، بعــد ذلــك ُيحدد الهدف اأو الغر�ش من ال�ســياحة، وتعرف االأمناط ال�ســياحية كاالآتي: 
- ال�ســياحة الداخليــة: يق�ســد بهــا انتقــال االأفــراد داخــل البلــد نف�ســه، ويحتــاج هــذا 
النــوع اإىل خدمــات متنوعــة لت�ســجيع مواطنــي البلد على ال�ســياحة، ويــربز دور هذا النوع 
مــن ال�ســياحة يف توزيــع الدخــل بــن مواطنــي املناطــق ال�ســياحية والتخفيــف مــن ظاهــرة 
الفقــر والبطالــة وذلــك لتوفــري فر�ــش عمــل ل�ســكان تلــك املناطق، كمــا يتم حت�ســن البنية 

التحتيــة ملقومــات احليــاة االأ�سا�ســية يف تلــك املناطــق مــن مــردود ال�ســياحة الداخلية.
ال�ســياحة اخلارجيــة: هــي االنتقــال مــن بلــد االإقامــة االأ�سلــي اإىل بلــد اآخــر، وت�ســعى   -
كثري من الدول ال�سياحية اإىل االهتمام بها ب�سبب مردودها العايل من العمالت االأجنبية؛ 
لذلــك يتــم االهتمــام بتوفري خدمات �ســياحية متنوعة وذات جودة عاليــة )عبد العزيز، 

.)70 :2008
    ويف املناطــق الريفيــة ياأتــي ال�ســائح الداخلــي اأو اخلارجــي، وتختلف اأغرا�ش كل �ســائح، اإال 

اأنها ال تتعد اأن تكون اإحدى االأمناط االآتية:  
- ال�ســياحة البيئيــة: ُيعــد هــذا النــوع مــن ال�ســياحة مــن اأكــرث االأمنــاط ال�ســياحية 
رغبــة عنــد ال�ســياح، ويعــرف باأنــه: االنتقــال اإىل املحميــات البيئيــة، واملناطــق الطبيعيــة 
اخل�ســراء والنظيفــة البعيــدة عــن مناطــق التلوث بهدف احل�ســول على الراحة النف�ســية 
من خالل التنزه، واال�ســتمتاع مب�ســاهدة املناظر الطبيعية واالأنواع املختلفة من النباتات 

واحليوانــات. 
- ال�ســياحة الرتفيهية: هي اأقدم االأمناط ال�ســياحية واأكرثها انت�ســارًا بغر�ش الرتويح 

والرتفيه عن النف�ش مل�ساهدة املناظر الطبيعية املتنوعة. 
-  ال�ســياحة اجلبليــة: هــي االنتقــال اإىل املناطــق اجلبليــة، وُتعــد مــن اأف�ســل االأماكــن 
الهادئــة لال�ســرتخاء، وتزخــر معظــم املناطــق اجلبيلــة بــرتاث تاريخــي ومناظــر طبيعيــة 

بديعــة وخالبــة.



السياحة وتنمية الريف في اليمن

العدد الثالث- يونيو- 2021
مجلـة تنمية وإعمـــار  31

0

- ال�ســياحة العالجيــة: هــي ال�ســفر مــن منطقــة اإىل اأخرى بهــدف العالج اأو اال�ست�ســفاء، 
ومتثل الينابيع احلارة اأهم املناطق ال�ســياحية للعالج .

- ال�ســياحة العلميــة: يق�ســد بهــا ال�ســفر اأو االنتقــال مــن مــكان اإىل اآخــر- �ســواء داخــل 
الدولــة اأو خارجهــا- بهــدف طلــب العلــم واكت�ســاب املعــارف واإعــداد البحــوث والدرا�ســات 

العلميــة وزيــارة املكتبــات واالطــالع علــى املخطوطــات ذات العالقــة بالبحــوث العلميــة.

- ال�ســياحة التاريخيــة والرتاثيــة: هــي االنتقــال مــن مــكان اإىل اآخــر بهــدف زيــارة 
ــي،2020: 124(.  املتاحــف واملناطــق االأثريــة التاريخيــة )العرو�س

المحور الرابع: دور ال�سياحــــة يف تنمية الريف:

 يتنــاول هــذا املحــور ال�ســياحة وتنميــة الريــف ودور ال�ســياحة يف املجتمعــات الريفية كما هو 
مبن فيما �سياأتي:

اأواًل: ال�سياحة وتنميـــة الريف:
    ركــزت الكثــري مــن برامــج التنميــة الريفية على الن�ســاط الزراعي بو�سفه املدخل االأ�سا�ســي 
والوحيــد يف املناطــق الريفيــة، اإال اأن التنميــة يف املجــال الزراعــي مل تــوؤِد ثمارهــا يف التخفيــف 
من م�ساكل الفقر والتخلف والبطالة مما دفع بكثري من الباحثن اإىل ا�ستحداث جماالت جديدة 
للتنميــة الريفيــة، وباأن�ســطة متنوعــة تتــالءم مــع  البيئــة الريفيــة تهــدف اإىل التخفيــف مــن 
ال�سعوبــات التــي تواجهها املجتمعات الريفية، وتعمل على: زيادة دخل الفقراء، حتقيق العدالة 
يف توزيع الدخل، حت�سن البنية االأ�سا�سية للخدمات االجتماعية، حت�سن االأحوال االقت�سادية 

يف الريــف مــع اإزالــة �ســور الفقر والظلــم، املحافظة على التوزان البيئي )�ســربا، 2014: 42(.
ويف �ســوء تلــك االأهــداف بــرزت ال�ســياحة يف الريــف لتكــون طريــق عمــل للتنميــة ال�ســاملة، 
حيــث اأو�سحــت املنظمــة العامليــة لل�ســياحة اأن التنميــة ال�ســياحية يف الريــف �ســتوؤدي دورًا مهامــًا 
وبــارزًا يف تنميــة املناطــق الريفيــة الأنهــا �ست�ســاهم يف تعزيــز النمــو االقت�ســادي، وتوفــري اأعمــال 
متعــددة ومنا�ســبة للجميــع، والق�ســاء على الفقر واجلــوع، وحتقيق االأمن الغذائي جلميع ال�ســكان 

)منظمــة ال�ســياحة العامليــة، 2015(.
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 وتعــد التنميــة ال�ســياحية يف املناطــق الريفيــة و�ســيلًة لتنميــة حيــاة االأفــراد واجلماعــات 
وحت�سن م�ستويات حياتهم االقت�سادية والتعليمية والثقافية من خالل توفري االأعمال وت�سجيع 
التنــوع الوظيفــي وتوفري اخلدمات املتنوعة وتن�ســيط الفنون واحلرف اليدوية )�ســربا، 2014: 

.)44
واأ�ســارت منظمــة ال�ســياحة العامليــة اأن التنميــة ال�ســياحة عمليــة م�ســتمرة تتطلــب م�ســاركة 
فعالة من جميع الفاعلن وذلك لال�ستفادة الق�سوى من املوارد املتاحة، مع املحافظة على الرتاث 
الطبيعي، والتنوع البيولوجي، واحرتام االأ�سالة االجتماعية والثقافية للمجتمعات امل�ست�سيفة، 
وتوفري منافع اقت�سادية واجتماعية جلميع العاملن يف ال�سياحة، وتوفري فر�ش عمل للتخفيف 
مــن حــدة الفقــر )Maseud، 2018 : 8(، ووفقــًا لكثــري مــن الدرا�ســات يف هــذا املجــال ميكــن 

حتديد اأهمية التنمية ال�ســياحية ل�ســكان الريف على النحو االآتي:
توفري فر�ش عمل جديدة للقوى الب�سرية يف املناطق ال�سياحية. 	
زيادة الدخل االقت�سادي يف املناطق ال�سياحية.    	
زيادة جودة احلياة يف املنطقة الريفية، وحت�سن اخلدمات العامة، وتن�سيط الفولكلور  	

والتقاليد املحلية.
ت�سجيع النا�ش الذين يعي�سون يف املناطق الريفية املنطقة على اكت�ساب مهارات جديدة. 	
املحافظة على فن عمارة املنازل الريفية يف املناطق الريفية.   	
احلفــاظ علــى مقومــات احليــاة االأ�سا�ســية، والبيع بالتجزئــة، والتعليــم، والنقل وغريها  	

مــن اخلدمات التي يحتاجها ال�ســكان.
زيادة املعرفة البيئية العامة لدى الزوار وال�سكان املحلين يف املناطق الريفية. 	
زيادة ا�ستخدام االإمكانيات الطبيعية والثقافية والتاريخية. 	
	  Essam &،2008 : 35 ( حمايــة املناظــر الطبيعيــة واحلفــاظ علــى احليــاة الربيــة

 )Syyd
     وتتعــدد اأ�ســكال التنميــة ال�ســياحية يف املناطــق الريفيــة، مــا بن قرى ومنتجعات �ســياحية 
ومــزارع ومنتزهــات، وتتنــوع فيهــا اخلدمــات مــا بــن خدمــات اأ�سا�ســية وخدمــات ترفيهيــة ت�ســاهم 
جميعهــا يف حتقيــق التنميــة لــدى الكثــري مــن �ســكان املناطق الريفيــة، وقد مت اإيجازهــا يف االآتي: 
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ــاة  ــري حي ــدف اإىل توف ــي ته ــياحة الت ــكال ال�س ــن اإ�س ــكل م ــي �س ــياحية: ه ــرى ال�س - الق
ــى توفــر املواقــع الطبيعيــة،  ــاطة، والبعــد عــن �سغــوط املــدن، وتعتمــد عل تتميــز بالب�س
واملواقــع االأثريــة والتاريخيــة، واالأماكن العالجية، مع توفري بع�ش االأن�ســطة الرتفيهية 

ــة.  والريا�سي
- املنتجعات ال�ســياحية: يتطلب هذا النوع من ال�ســياحة دمج برامج ا�ســتعمال االأرا�سي 
املخ�س�ســة للمنتجعــات مع برامج التنمية االجتماعيــة واالقت�سادية، ويحتاج هذا النوع 
ــياحية تتميــز باأن�ســطة جاذبــة مثــل االأن�ســطة  مــن املنتجعــات اإىل توفــره يف مناطــق �س

العالجيــة واالأن�ســطة التاريخيــة للمواقع االأثريــة والتاريخية.

- املــزارع الريفيــة: ترتكــز املــزارع الريفيــة يف املناطــق التــي ت�ســتهر بالزراعــة حيث يتم 
اإن�ســاء مــزارع متخ�س�ســة بطابــع زراعــي يتــم فيهــا توفري مراكــز اإيــواء، وخدمات اأ�سا�ســية 
اح كاإقامــة برامــج ثقافية متنوعة، واأ�ســواق للمنتجــات التقليدية)اأحالم ؛ �سورية،  لل�ســيَّ

.)239  :2010

- منتجعــات العــزل: يتم اإن�ســاُء هــذه املنتجعات يف املناطق غري املاأهولة بال�ســكان كاجلزر 
و�جلبال، مع توفري �خلدمات �لالزمة حلياة �ل�صائح )�أحالم ؛ �صورية، 2010: 239(.

   تتميــز التنميــة ال�ســياحة ب�ســموليتها للجوانــب االقت�ساديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة يف املناطــق ال�ســياحية، وهــي بذلــك تعك�ــش تنميــة �ســاملة لــكل القطاعــات؛ لــذا ت�ســعى 
الدول ال�ســياحية اإىل حتقيق اأعلى م�ســتوى من التطور والتنمية ال�ســياحية يف املناطق الريفية.

ثانيًا: دور ال�سياحــة يف تنمية الريف:
   تــوؤدي التنميــة ال�ســياحية يف الريــف العديــَد مــن االأدوار املتنوعــة يف املجــال االقت�ســادي 
واالجتماعــي والثقــايف، وهــي اأدوار ينعك�ــش اأثرهــا علــى املناطــق الريفيــة، وباالإمــكان اإيجازها يف 

االآتي:

املجــال  يف  االأبــرز  هــو  دورًا  الريــف  يف  ال�ســياحة  تــوؤدي  االقت�ســادي:  املجــال   - 1
النحــو االآتــي: املناطــق الريفيــة علــى  االقت�ســادي بالن�ســبة لالأفــراد يف 



السياحة وتنمية الريف في اليمن

العدد الثالث- يونيو- 2021
34مجلـة تنمية وإعمـــار 

امت�سا�ــش البطالــة مــن خــالل توفــري فر�ــش عمــل متنوعــة ل�ســكان الريــف للعمل  	
يف املجــال ال�ســياحي وذلــك يف اأماكــن االإقامــة الريفّيــة، وبيوت ال�سيافــة، ومواقع 

التخييــم التي تقدم لل�ســائح.
امل�ســاهمة يف التنمية املحلية والعمرانية للمناطق الريفية عن طريق االهتمام  	

بتنمية مناطق جديدة للجذب ال�سياحي يف اأماكن خمتلفة.
توفري املطاعم ال�سغرية، وتوفري فر�ش عمل للمر�ســدين ال�ســياحين من ال�ســباب  	

وللحرفّين يف املجال ال�ســياحي.
ــويق  	 ــع، وت�س ــويق املنتجــات الغذائيــة يف الريــف بطريقــة اأو�س فتــح جمــال لت�س

ــة والزراعيــة. منتجــات املنطقــة مــن االأغذيــة املحلّي
منــح اأهــل الريــف فر�ســًا متنوعــة لزيــادة دخلهــم وتنويــع م�ســادره، اإذ باالإمــكان  	

ممار�ســة العمــل الزراعــي وت�ســويقه داخــل املنطقــة بــداًل مــن ال�ســفر.
حت�سن االقت�ساد الكّلي ودعم امل�ساريع ال�سغرية املحلّية واملتنوعة.  	
تنويع املنتج ال�سياحي وتوجيه اال�ستثمارات ال�سياحية نحو القرى الريفية. 	
ت�ســجيع القطــاع اخلا�ــش لال�ســتثمار يف م�ســاريع ال�ســياحة الريفيــة وحتفيــزه،  	

ــتثمار يف هــذا املجــال )اأحــالم ؛ �سوريــة، 2010: 235(. واإتاحــة الفر�ــش لال�س

اأو�ســاع ال�ســكان  املجــال االجتماعــي: ت�ســاهم ال�ســياحة يف الريــف يف حت�ســن   - 2
االجتماعيــة وذلــك مــن خــالل:

فتــح املجــال للتكامــل االجتماعــي مــن خــالل اإتاحــة الفر�ســة لل�ســباب والن�ســاء  	
للم�ســاركة يف توفــري بع�ــش متطلبــات ال�ســياحة مثل: توفري الطعام، تنفيذ اأ�ســغال 
حرفّيــة، بيــع منتجات الن�ســاء املحلّية، ا�ســت�سافة ال�ســياح يف بع�ش منــازل الريف، 
توفــري فر�ــش لعمــل ال�ســباب املتعلم كاالإر�ســاد ال�ســياحي حمليــاً للمنطقــة الريفية.

ن�ســر ثقافــة االحــرتام والت�ســامح والتفاهــم بــن اأبنــاء املجتمــع من خــالل تعزيز  	
ثقافــة اأهــل الريــف املتنوعــة واملحافظة علــى تراثهم واحــرتام تقاليدهــم املحلية.

املحافظة على تراث املناطق الريفية املتنوعة مبناظرها الطبيعية اخلالبة. 	
ت�سجيع فر�ش اال�ستثمار املحلي واخلارجي لدعم ال�سياحة الريفية. 	
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العمــل اجلماعــي مــع �ســكان الريــف للمحافظة علــى تراثهم وبيئتهــم وح�سورهم  	
الــذي مييزهــم عــن غريهم )ا�ســرتاتيجية ال�ســياحة، 2014: 20(.

دعم عملية توفري مقومات ال�سياحة التي تتمثل يف البنية االأ�سا�سية من الطرق  	
واملــاء والكهربــاء وال�ســرف ال�سحــي يف مناطق اجلذب ال�ســياحي يف االأرياف وهذا 

بدوره �سينعك�ــش على حت�ســن امل�ســتوى املعي�ســي ل�ســكان الريف.

3 - املجــال الثقــايف: تقــوم ال�ســياحية يف الريــف بــدور ثقــايف يف املناطــق الريفيــة ويت�ســح 
ذلــك الدور من خالل االآتي:

ــياحة  	 ــكان املناطــق الريفيــة باأهميــة ال�س ــدى �س ــتوى الوعــي الثقــايف ل رفــع م�س
ــا. ومعامله

امل�ســاهمة يف تنميــة عمليــة تبــادل الثقافــات واخلــربات واملعلومــات بــن ال�ســائح  	
واملجتمــع امل�سيــف، الــذي ميكــن اأن نطلــق عليــه م�سطلــح »احلــوار بن احل�ســارات«.

توفــر التمويــل الــالزم للحفــاظ على تراث املبــاين واملواقع االأثريــة والتاريخية  	
مــن م�ســادر ال�ســياحة اخلا�ســة بكل قرية )اأحالم ؛ �سوريــة، 2010: 235(.

ممــا �ســبق يت�ســح اأن التنميــة ال�ســياحية يف املناطــق الريفيــة تــوؤدى العديــد مــن االأدوار 
االقت�ساديــة، واالجتماعيــة، والثقافية، وينعك�ــش ذلــك ب�سورة وا�سحة على املناطق ال�ســياحية 

و�ســكانها؛ لــذا يجــب االهتمــام بتوفــري متطلبــات التنميــة ال�ســياحية.

المحور الخامس: متطلبات ال�سياحـــة يف الريف 

تعك�ــش املناطــق الريفيــة تنوعــًا هائــاًل يف االأمنــاط ال�ســياحية حيــث متتلــك الكثــري مــن مقومــات 
اجلذب ال�سياحي واملتمثلة يف املقومات الطبيعة التي تعد من اأكرث املقومات جذبًا لل�سياح -�سواء 
علــى م�ســتوى �ســكان البلــد اأو خارجــه-؛ لذا فــاإن عملية التنمية ال�ســياحية يف الريــف تعتمد على 

ثالثة اأ�س�ــش هي: 

- مقومــات اجلــذب: التــي تتمثــل يف اأماكــن جــذب ال�ســياح كاملناظــر الطبيعــة، واملواقــع 
االأثريــة والتاريخيــة، والفلكلــور ال�ســعبي، وال�سناعــات اليدويــة والتقليديــة وغريهــا من 

العنا�ســر ال�ســياحية.
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ــازل  ــزارع، واملن ــادق، وامل ــائح كالفن ــواء ال�س ــق اإي ــة مبناط ــي اخلا�س ــة: وه ــن االإقام - اأماك
القدميــة وغريهــا.

- االأن�ســطة: وهــي االأن�ســطة التــي �سيمار�ســها ال�ســائح اأثنــاء فــرتة اإقامتــه وتعتمــد هذه على 
.)Essam & Syyd، 2018: 79( نوعيــة املنطقــة ال�ســياحية

متثــل هــذه االأ�س�ــش عنا�ســر اأ�سا�ســية لن�ســاأة ال�ســياحة يف اأي مــكان يف العــامل، اإال اأن 
ممار�ســة االأن�ســطة ال�سياحية يحتاج اإىل العديَد من املتطلبات التي تو�سح مدى التقدم 
احل�ســاري املتوفــر يف الــدول ال�ســياحية؛ فطــرق جنــاح ال�ســياحة تعك�ــش م�ســتوى االأمــن 
واال�ستقرار، والتقدم العلمي والتقني، والتطور الفكري واالأخالقي الذي تنعم به تلك 

البلــدان و�ســكانها، لذلــك ترتبــط بالعديد من املتطلبات االأ�سا�ســية وهي كما يلي: 

1 - التخطيــط اال�ســرتاتيجي: ميثــل التخطيــط ال�ســياحي توجــه اجلهــات املخت�ســة 
املركــزي يف اإعــداد توجــه ا�ســرتاتيجي متمثــل يف خطــط متنوعــة املــدى مــا بــن متو�ســطة 
وبعيدة ت�ســمل برامَج وخططًا �ســاملة جلميع املناطق ال�ســياحية ويكون يف �ســكل تخطيط 

جزئــي لعمليــة التنميــة ال�ســاملة التــي ت�ســعى لــه الدول ال�ســياحية.
      وتربز اأهمية التخطيط اال�سرتاتيجي يف االآتي:

�سبــط اجلهــات املخت�ســة بال�ســياحة علــى املــوارد ال�ســياحية املتنوعــة والعمــل علــى  	
توظيفهــا ب�ســورة �ســليمة.

و�سح حلول ومعاجلات للم�ساكل املختلفة التي تواجه املناطق ال�سياحية. 	
العمــل علــى الرتويــج للمناطــق ال�ســياحية التــي مل تاأخــذ القــدر املنا�ســب مــن الــدور  	

ال�ســياحي.
تطويــر وتنميــة الكفــاءات واالأيــدي الب�ســرية التي ميكن اال�ســتفادة منهــا يف عملية  	

التنمية ال�ســياحية.
العمل على الربط بن ال�ســياحة وجميع القطاعات التي ت�ســارك يف عملية التنمية  	

كالقطاع ال�سناعي والتجاري واملوا�سالت وتطويرها ب�ســكل متكامل خلدمة ال�ســياحة 
) Al-numaime،2018 : 352 ( .واالأن�ســطة املتعلقة بها
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وتعددت توجهات التخطيط اال�ســرتاتيجي يف قطاع ال�ســياحة وهذا يعود اإىل دور ال�ســياحة 
يف تنمية املجتمعات، وتتمثل تلك التوجهات يف املجاالت االآتية:

ــم املنافــع االقت�ساديــة مــن اأجــل  ــادي: يهــدف التخطيــط اإىل تعظي التوجــه االقت�س
زيــادة الدخــل القومــي، وتوفــري فر�ــش عمــل، والتخفيــف مــن البطالــة.

اأو الفراغــي: يركــز التخطيــط علــى الطاقــات املحــددة للبيئــة،  املــادي  التوجــه 
اح، وتعيــن املناطــق البيئيــة ال�ســياحية مــن اأجــل احلد من  واالأمنــاط الفراغيــة لل�ســيَّ

اآثــار ال�ســياحة ال�ســلبية علــى البيئــة.

التوجــه االجتماعــي: يهــدف اإىل تعظيــم املنافــع االجتماعيــة مــن خــالل اإ�ســراك 
املجتمــع املحلــي يف عمليــة التنميــة ال�ســياحية )الرميــدي ؛ الــزق، 2018: 44(.

ــياح  ــاه ال�س ــذب انتب ــة جل ــود املبذول ــع اجله ــم جمي ــل ي�س ــاط متكام ــو ن�س ــويق: ه 2 - الت�س
املحليــن اأو الدوليــن لزيــارة املناطــق ال�ســياحة )ريــان، 2018: 22(.

وال يقت�ســر الت�ســويق علــى تقــدمي اخلدمــات والربامــج ال�ســياحية وعر�سهــا يف الداخــل   
واخلــارج وح�ســب، بــل يهتــم بدرا�ســة االأ�ســواق ال�ســياحية امل�ســدرة وحتديــد احتياجاتها، 
كمــا يهتــم الت�ســويق مبتابعــة االأفــواج ال�ســياحية، ومعرفــة درجــة ر�ساهــم وانطباعاتهــم 

ال�ســياحية وامل�ســاكل التــي واجهتهــم.
وقد حددت املنظمة العاملية لل�سياحة وظائف الت�سويق ال�سياحي يف االآتي:  

- االت�سال: يهدف الت�ســويق اإىل رفع م�ســتوى اإقبال ال�ســياح على املنتج ال�ســياحي وذلك 
للرفع من القيمة املادية للن�ساط ال�سياحي.

ــات  ــر اخلدم ــمح بتطوي ــي ت�س ــتحدثة الت ــات امل�س ــة املنتج ــدف اإىل تنمي ــة: ته - التنمي
ال�ســياحية وجعلهــا اأكــرث جاذبيــة.

- املراقبــة: تهــدف اإىل حتليــل االأو�ســاع حــول املوا�سيــع ال�ســياحية مــن خــالل ا�ســتعمال 
طــرق وتقنيــات متنوعة والبحث عــن النتائج املطلوبة )خ�ســري، 2018: 109(.

3 -االأمــن ال�ســياحي: يق�ســد بــه االأن�ســطة االإداريــة واالأمنيــة التــي ت�ســتهدف تاأمــن م�ســار 
االأن�ســطة ال�ســياحية مبختلــف �سورهــا يف منــاخ ي�ســوده االطمئنــان وال�ســكينة بال�ســورة 
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التــي مُتكــن االأجهــزة العاملــة يف هــذا امليدان مــن اأداء مهامها دون اأي عوائق، ومبا ينعك�ــش 
اإيجابيًا على جذب ال�سياح، وارتفاع عدد ليال ال�سياحية مما يرفع من العائد االقت�سادي 

للــدول ال�ســياحية. وتتعــدد جماالت االأمن ال�ســياحي كاالآتي:

- جمــال املعمــار ال�ســياحي: ويتــم فيــه توفــري االأمــن يف املوؤ�س�ســات واملن�ســاآت الفندقيــة 
و�ســبه الفندقيــة واملرافق الريا�سيــة والرتفيهية.

- االأمــن ال�ســياحي علــى م�ســتوى اخلدمــات والوقايــة: ويهتــم بتقــدمي اخلدمــات يف 
حــال وجــود االأوبئــة اأو االأمرا�ــش املعدية اأو االإ�سابــات اأو االأخطــار املحتمل وقوعها.

- االأمــن ال�ســياحي علــى امل�ســتوى االجتماعــي: ويرتبط مبقومات االأمــن االجتماعي 
داخل املجتمع مثل التما�سك بن اأفراد املجتمع، واالأمن املعي�سي واحلياة االقت�سادية 

امل�ستقرة، وتوفري االأجهزة الرقابية داخل الدولة.

ــى  ــياح عل ــة ال�س ــن جه ــش م ــب احلر� ــد: يج ــراف والتقالي ــياحي واالأع ــن ال�س - االأم
املحافظــة علــى عــادات البلــد ال�ســياحي وتقاليــده مــن اأجــل املحافظــة علــى اأ�سالــة 

املجتمــع.

- االأمن ال�ســياحي على م�ســتوى املمار�ســات غري القانونية: وهي احلماية القانونية 
التي تقدمها الدولة لل�سيَّاح وحمايتهم من االعتداءات واملمار�سات غري القانونية.

- االأمــن ال�ســياحي علــى م�ســتوى االإر�ســاد ال�ســياحي: تلتــزم الــدول ال�ســياحية 
بتوفــري من�ســورات �ســياحية اأو دليل �ســياحي يو�سح فيه التعليمــات واملعلومات الكاملة 
عــن املواقــع ال�ســياحية بغر�ــش تنظيم م�ســاألة الكثافة ال�ســياحية و�سبطهــا، وتثقيف 

ال�ســائح عــن املنطقــة ال�ســياحة املق�ســودة )لطيفــة، 2020: 52(.  

4- خدمــات االإيواء)الفنــادق(: توؤدى الفنادق دورًا رئي�ســًا يف عملية التنمية ال�ســياحية، 

فال�ســائح يهتــم بتحديــد املــكان املنا�ســب لالإقامة، وبالــذات يف ال�ســياحة العالجية. متثلت 
البدايــات لهــذه اخلدمــة يف ظهور اخلانات على طول الطرق الرئي�ســة املوؤدية اإىل املناطق 
نفــت الفنــادق  ال�ســياحية، ثــم تطــورت اإىل الفنــادق التــي اأخــذت �ســكلها احلــايل. وقــد �سُ
وفقــًا ملجموعــة مــن املعايــري املحــددة لنوعية اخلدمة وعــدد الغرف وامل�ســاحة وغريها من 
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املعايــري، ومــن تلــك االأماكــن االإيوائية: الفنادق، ال�ســقق املفرو�ســة، املخيمــات، املنتجعات 
)عبــد العزيــز، 2008: 44(.

اإن تنــوع خدمــة الفنــادق ي�ســاهم يف زيــادة الدخــل مــن العملــة االأجنبيــة، كمــا اأنــه يتيــح   
فر�ــش عمــل متنوعــة للكثــري مــن ال�ســباب، هــذا وقــد قامــت بع�ش الفنــادق يف بع�ــش الدول 
ال�ســياحية بتنظيم الرحالت ال�ســياحية داخل الدولة، اأو خارجها بالتن�ســيق مع �ســركات 
اخلطــوط العامليــة يف الــدول االأخــرى، وهــذا بــدوره يرفــع مــن دور الفنــادق يف اإدراره 

.)44  :2008 العزيــز،  ال�ســياحية )عبــد  الربامــج 

ــم  ــى الرغ اح عل ــيَّ ــبة لل�س ــامًا بالن�س ــام دورًا ه ــات االإطع ــل خدم ــام: متث ــات االإطع 5- خدم

مــن �سعوبــة قيا�ــش العائــد مــن هــذه اخلدمة ب�ســبب ارتباطهــا باأكرث من جهــة، فقد ترتفع 
عوائد املطاعم ب�سبب زيادة اإقبال ال�سكان املحلين، ومع ذلك فاإن خدمة االإطعام ترتبط 
باخل�سائ�ش الثقافية، والعادات والتقاليد عند ال�ســعوب؛ فقد جند من ال�ســياح من يف�سل 
ــد  ــة باملق�س ــل تــذوق االأطعمــة املحليــة اخلا�س ــده االأم، وبع�سهــم يف�س االأكل بنوعيــة بل
ال�ســياحي، ويف معظــم االأحيــان ترتبــط خدمــة االإطعــام بالفنــادق )�ســربا، 2014: 13(.  

6-خدمــات النقــل: متثــل و�ســائل النقــل باختالف اأنواعهــا اأحد عوامــل التنمية ال�ســياحية 

اإذ متثل �سلة الو�سل بن البلد امل�سدرة لل�ســياحة وبن املق�سد ال�ســياحي، ويحدد ال�ســائح 
نوعيــة و�ســيلة النقــل التي تتنا�ســب معه من حيــث التكلفة والراحة واالأمــان، وكلما كانت 
و�ســلة النقــل اآمنــة ومريحــة اأكــرث بالن�ســبة لل�ســائح تنتع�ــش ال�ســياحة )�ســربا، 2014: 

14(. وتتنوع و�ســائل النقــل كاالآتي:

- برية: �سيارات، �سكك حديدية، با�سات �سياحية، دراجات نارية...اإلخ.

- جوية: طائرات نفاثة، طائرات عادية، طائرات عمودية )هليكوبرت(.
- بحرية: مراكب، زوارق البحرية، يخوت. )عبد العزيز، 2008: 44(

     وتــرى الباحثــة اأن املتطلبــات الب�ســرية تــوؤدى دورًا اأ�سا�ســيًا وتكامليــًا مــع املقومــات الطبيعة 
جلــذب ال�ســياح؛ فالعالقــة تكامليــة، وال �ســياحة بــدون مقومــات طبيعيــة وتاريخيــة، وال 

�ســياحة بدون بنية خا�سة باالأن�ســطة ال�ســياحية.



السياحة وتنمية الريف في اليمن

العدد الثالث- يونيو- 2021
40مجلـة تنمية وإعمـــار 

المحور السادس: ركائز تفعيل ال�سياحة لتنمية الريف

   يتناول هذا املحور الركائز االأ�سا�سية لتفعيل ال�سياحة لتنمية الريف من خالل:
ركائز تفعيل ال�سياحة لتنمية الريف.  	
املحويــت  	 مبحافظــة  ومقارنتهــا  الريــف  تنميــة  يف  ال�ســياحية  جتربةاملغــرب 

)منوذجًا(. 

1 - ركائز تفعيل ال�سياحة لتنمية الريف: 

اإن جنــاح دور القطاعــات املختلفــة يف املجــال االقت�ســادي يعتمــد علــى مدى م�ســاهمتها يف 
تنميــة االقت�ســاد الوطني، وتوفري احتياجات ومتطلبــات اأفرادها، وتوفري احلياة الرغيدة، 
ورفع م�ستوى احلياة للجميع. وتعتمد ال�سياحة بدروها يف تنمية املجتمعات ال�سياحية على 

ركائز مرتابطة ومتنوعة كما حددتها منظمة ال�ســياحة العاملية يف االأبعاد االآتية:  

- البعــد املوؤ�س�ســي: بحيــث يتــم و�سع ال�ســياحة �سمــن برامج الدولــة واأن�ســطتها، والعمل 
على التخطيط ال�ســياحي �سمن اجلهات املتخ�س�سة.

- البعــد االجتماعــي: البــد اأن ت�ســاهم التنمية ال�ســياحية يف حتقيــق العديد من القيم 
الأجــل حيــاة هادئــة، ومنهــا: العدالــة، الدميقراطيــة، االإن�ســاف، م�ســاعدة الفقــراء، 
االهتمــام باملــراأة والطفــل، حت�ســن حيــاة النا�ــش مــن خــالل اإ�ســراكهم يف تقــدمي 
اأعمالهــم التقليديــة، اإقامــة املهرجانــات مــع االرتقــاء مب�ســتوى الت�ســهيالت ليح�ســل 

ال�ســائح علــى اخلدمــات )زيــن الديــن، 2017(.

- البعــد االقت�ســادي: يجــب العمــل علــى تعزيــز االقت�ســاد وتنويعــه، واإتاحــة فر�ــش 
لال�ســتثمار وذلــك لتوفــري فر�ــش عمــل جديــدة، وزيــادة الدخــل القومــي، والعمــل 
علــى حت�ســن البنيــة التحتيــة واخلدمــات العامــة يف املجتمعــات امل�سيفــة، مــع تلبيــة 
ــائح واالرتقــاء بامل�ســتويات املعي�ســية، و�ســرورة اال�ســتخدام الفعــال  احتياجــات ال�س
للمناطــق ال�ســياحية بطريقــة تنعك�ــش على الو�ســع االقت�سادي ب�سورة عامة و�ســكان 

املناطــق ال�ســياحية ب�ســورة خا�ســة.
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- البعــد البيئــي: يجــب احــرتام النظــم الطبيعية و�ســالمتها واملحافظــة عليها من خالل 
املحافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة، ورفــع الوعــي البيئي، واالهتمــام بالق�سايــا البيئية 

لــدى كل االأطــراف )ال�ســائح، العاملن يف جمال ال�ســياحة(.

- البعــد العمــراين: ال بــد مــن املحافظــة علــى الــرتاث احل�ســاري يف عمليــة ا�ســتحداث 
اأماكــن لالإيــواء، واملحافظــة علــى النمط العمــراين يف املناطق الريفيــة )90 :2018 

.)Essam & Syyd،
  فيمــا اأو�ســح االحتــاد العاملــي للمحافظــة علــى البيئــة نهجــًا وا�سحًا لتنمية ال�ســياحة يف 

اإطار االأبعاد التالية: 

- البعــد البيئــي: وذلــك مــن خــالل املحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي داخــل املناطــق 
ال�ســياحية.

- البعــد االقت�ســادي: احلر�ــش علــى حت�ســن م�ســادر الدخــل لــدى �ســكان املناطــق 
ال�ســياحية وتنميتهــا.

- البعــد االجتماعــي: التخطيــط للتنميــة ال�ســياحة ب�ســورة ي�ســتفيد منهــا �ســكان 
املناطــق ال�ســياحية ب�ســورة وا�سحــة مــن خــالل التوا�ســل مــع ال�ســياح.  

ــات، واأن  ــة املجتمع ــع ثقاف ــياحية م ــة ال�س ــي التنمي ــد اأن تتما�س ــايف: الب ــد الثق - البع
حتر�ــش علــى املحافظــة علــى هويــة املجتمعــات )لطيفــة، 2020: 42(.

   وترى الباحثة - من خالل التوجهات الدولية لتنمية ال�ســياحة - اأن ركائز ال�ســياحة 
لتنميــة الريــف ترتكــز يف: البعــد االقت�ســادي، البعد املوؤ�س�ســي، البعد االجتماعــي والثقايف، 
البعــد البيئــي، البعــد العمــراين. وتــرى اأي�ســًا اأن تلــك االأبعــاد ت�ســكل ركائــَز لعمليــة التنمية 
ال�سياحة التي تنعك�ش اآثارها على �سكان املناطق ال�سياحية الأنها تت�سمن االأبعاد االأ�سا�سية 
للحياة ال�ســكانية التي يتم من خاللها توفري العديد من فر�ش العمل الداعمة لتنمية حياة 

االأفــراد يف خمتلف املجاالت.
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2- درا�سة مقارنة )اململكة املغربية وحمافظة املحويت(: 

     ُتعــد اليمــن اإحــدى دول قــارة اآ�ســيا بينمــا املغــرب اإحــدى دول اأفريقيــا، وبرغــم التباعــد 
اجلغــرايف الوا�ســح فــاإن منظمــة االأمم املتحــدة والرتبيــة )اليوني�ســكو( قــد اأو�سحــت اأن البلديــن 
ميثــالن اأكــرث الــدول املحتويــة علــى الكثــري مــن املقومــات ال�ســياحية يف الريــف، وذلــك مــن خــالل 
املوقــع اجلغــرايف للبلديــن فهمــا يطــالن علــى م�ســطحات مائيــة وا�ســعة. كمــا اأن اليمــن واملغــرب من 
اأقــدم الــدول التــي ن�ســاأت فيها احل�سارات القدميــة وعلى خمتلف الع�سور؛ لــذا كان اختيار البحث 
للمغرب ب�سبب ت�سابه مقومات ال�سياحة يف املغرب مع مقومات ال�سياحة يف اليمن التي تتعدد فيها 
املحافظــات ال�ســياحية؛ ولــذا مت اختيار )حمافظــة املحويت( منوذجًا للمقارنة مــع املغرب حاليًا، 

والتنمية ال�ســياحية م�ســتقباًل.

أواًل: تجربة المملكة المغربية في السياحة وتنمية الريف 
   يعــد املغــرب اإحــدى الــدول املطلــة علــى البحــر االأبي�ــش املتو�ســط، ويتميــز بتنــوع مناخهــا 
وت�ساري�ســها، باالإ�سافــة اإىل اأن املغــرب بلد ذو ح�ســارة عريقة منذ القدم، كل تلك العوامل جعلت 

البلــد مــن اأجمــل البلــدان ال�ســياحية، وباالإمــكان تو�سيح ذلــك كما يلي:

1- املقومات للجذب ال�سياحي: 

اأ- املوقــــع: يتمتــع املغــرب مبوقــع جغــرايف مهــم فهــو يقــع �ســمال غــرب القــارة االأفريقيــة، 
وم�ســاحة تقــدر ِبـــ)710.850( كــم2، ويتميز بواجهة مزدوجة متو�ســطية واأطل�ســية 
مــن خــالل اإطاللتــه علــى م�ســطحن مائيــن همــا املحيــط االأطل�ســي والبحــر االأبي�ــش 
املتو�ســط، مع امتداد �ســريطه ال�ســاحلي طواًل )3،500( كم، وحدود برية مع اجلزائر 

وموريتانيــا.

ب- الت�ساري�ش: تتنوع ت�ساري�ش املغرب بحكم موقعه اجلغرايف كاالآتي:
ــش  ــف )االأطل� ــال الري ــش، وجب ــال اأطل� ــل جب ــود �سال�س ــرب بوج ــز املغ ــال: تتمي - اجلب
ال�ســاحلي(، وبوجود بحريات و�ســالالت، كما تعد جبال املغرب خزانات للمياه. وميثل 

جبــل بوتقــال بارتفاعــه )4،165( مــرتًا اأعلــى قمــة يف الوطــن العربي.
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- ال�سحــراء: يوجــد يف املغــرب �سحــراء ممتــدة علــى م�ســاحة )%61.5( مــن م�ســاحة 
املغــرب، وتتميــز بواحاتهــا املتناثــرة واحلمامات املعدنيــة والينابيع والعيــون املعدنية 

التي ت�ســكل اأحد مقومات ال�ســياحة اال�ست�ســفائية التي يف�سلها الكثري من ال�ســياح.

ــهل وادي  ــهول وادي دارع و�س ــل �س ــرب مث ــهول يف املغ ــن ال�س ــري م ــاك الكث ــهول: هن - ال�س
�سو�ــش، كمــا يوجــد �ســبكة مــن االأنهار التــي تتكون من روافــد املياه اجلبليــة، كما تتميز 
بتوفــر نظــام بيئــي متنــوع مثــل الكثبــان الرمليــة واملنحــدرات ال�سخريــة وال�ســبخات 

ــينهاز، 2020، 76: 77(. املاحلــة والغابــات الكثيفــة )�س

ج- املنــاخ: يتنــوع املنــاخ يف املغــرب بتنــوع الت�ساري�ــش واملوقــع، فهنــاك منــاخ متو�ســطي يف 
ال�ســمال، و�سحــراوي يف اجلنــوب، وحميطــي يف الغرب، وبذلك تكون املناطق ال�ســاحلية 

معتدلــة فيمــا املناطــق اجلبيلــة ذات مناخ بــارد ورطب خالل ال�ســتاء.

د- مقومــات تاريخيــة: يعــد املغــرب اأر�ــش ح�ســارات قدميــة مثــل احل�ســارة الفينيقيــة 
والرومانيــة واالإ�ســالمية، اأوجــد هــذا التنــوع التاريخــي ح�سارة عريقــة ومتنوعة، ومن 
اأهــم اآثارهــا »مقالــع طومــا« التي تقع غرب الــدار البي�ساء، و«دار ال�ســلطان والذي« التي 
يعــود تاريخهــا اإىل الع�ســر احلجــري، و«موقع ثمــود« يف مدينه تطوان، ومن اأ�ســهر املدن 

ال�ســياحية مدينه فا�ــش ومراك�ــش وال�سويرة.

الطبيعــة  واملــوارد  بالزراعــة  غنيــًا  بلــدًا  املغــرب  يعــد  االقت�ســادي:  الن�ســاط  هـــ- 
.)77  :76  ،2020 املغربي)�ســينهاز،  االقت�ســاد  يف  االأبــرز  وهمــا  وال�ســياحية 

و- ال�سناعــات: مــن اأهــم ال�سناعــات يف املغــرب ال�سناعات اليدوية واحلــرف القدمية مثل 
�سناعة ال�سجاد والن�سيج.

خ-  املــورث ال�ســعبي: انعك�ــش التنــوع الطبيعــي علــى العــادات والتقاليــد والــرتاث ال�ســعبي 
الــذي يعــرب عــن اأ�سالة البلد، حيث تقام العديد مــن املهرجانات املتنوعة مثل »مهرجان 
مراك�ــش للفنــون ال�ســعبية«، و«مهرجــان فا�ــش للمو�ســيقي العامليــة«، و«مهرجــان كنابــرة 

بال�سديــرة« )�ســينهاز، 2020، 76: 77(.



السياحة وتنمية الريف في اليمن

العدد الثالث- يونيو- 2021
44مجلـة تنمية وإعمـــار 

https://www.hiamag.com :امل�سدر                  https://www.mexatk.com :امل�سدر

�سكل رقم )3(: مناطق �سياحية يف اململكة املغربية
https://www.hiamag.com :امل�سدر

2 - توجهات اململكة املغربية لتفعيل ال�سياحة لتنمية الريف: 
  حر�ســت املغــرب علــى االهتمــام بالقطــاع ال�ســياحي وكانــت بدايــة التوجهــات خــالل االأعــوام 
)1990-1980( حيــث مت التهيئــة لل�ســياحة الريفيــة مــن خــالل اإن�ســاء العديــد مــن املطاعــم، 
وتوفري كوارد �ســياحية موؤهلة. ويف عام )2000( مت و�سع خمطط ا�ســرتاتيجي �ُســمي باملخطط 
االأزرق )2010-2000( الــذي حر�ــش علــى اإيجــاد حمطــات �ســياحية جديــدة، وتطويــر املنتــج 
الثقــايف، وحت�ســن و�ســائل النقــل الــربي والبحــري، وتفعيــل الت�ســويق، ودعــم الطاقــة االإيوائيــة 
والبنيــة التحتيــة بهدف جذب )مليون( �ســائح اإىل املغــرب، وزيادة العملة االأجنبية للبالد، حيث 
كانــت التوقعــات اأن تبلــغ الزيــادة )480( مليــون درهم يف نهاية )2010(، مــع توفري فر�ش عمل 



السياحة وتنمية الريف في اليمن

العدد الثالث- يونيو- 2021
مجلـة تنمية وإعمـــار  45

0

تقــدر بـــ)600( األــف وظيفة ،ومن اأهم مرتكزات تلك الروؤية اإيجاد �ســراكة فعالة وحقيقية مع 
القطاعن العام واخلا�ش من اأجل ت�سجيع فر�ش اال�ستثمار داخل املغرب، وقد مت تنفيذ الربنامج 
اخلا�ــش بتنميــة ال�ســياحة يف جانبــن همــا: جانــب خا�ــش بال�سحــاري، واجلانــب االآخــر خا�ــش 
بال�ســمال، حيــث مت اختيــار املنطقتــن بنــاء علــى تخطيــط قبلي لواقع تلــك املناطــق واحتياجات 

ال�ســوق، وقد نفذ امل�ســروع مب�ســاركة املغرب وفرن�ســا. وقد اعتمد املخطط على االآتي:
االعتماد على املنتجات املحلية املتنوعة. 	
اال�ستعانة بالتكنولوجيا يف املجال ال�سياحي. 	
بناء ممرات مائية هوائية. 	
ــياح عنــد القاطنــن وبذلــك مت التخفيــف مــن اأزمــة  	 ــمى باإيــواء ال�س تفعيــل مــا ي�س

البطالــة. 
تهيئة احلمامات الطبيعية، وتوفري منتجعات �سياحية ثقافية. 	
تطويــر برنامــج التخييــم )الواحــات( يف املناطــق ال�سحراويــة )بو�ســامل ؛العجــايل،  	

.)2019
ال�ســابقة  للخطــة  ا�ســتكمااًل  الثانيــة  اال�ســرتاتيجية  بنــاء   )2010-2020( عــام  ومت 
ومعاجلة �ســلبياتها بحيث مت ا�ســتحداث وجهات �ســياحية جديدة ال�ســتقطاب )20( مليون �ســائح 
ــتيعابية الأعــداد  ــياحي، وزيــادة الطاقــة اال�س للعــام )2020م(، وم�ساعفــة حجــم القطــاع ال�س
ال�ســياح، والعمــل علــى زيــادة فر�ــش العمــل يف القطــاع ال�ســياحي اإىل)47( األــف وظيفــة، وزيــادة 

الدخــل القومــي اإىل )140( مليــار درهــم نهايــة عــام )2020م( )�ســينهاز، 2020: 76(
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�سكل رقم )4(: بع�ش من �سور التنمية ال�سياحية يف اململكة املغربية

https://ar.wikipedia.org :امل�سدر

ممــا �ســبق يت�ســح اأن املغــرب دولــة �ســياحية مــن الطــراز االأول تتنوع فيهــا املقومات ال�ســياحية 
ما بن مناظر طبيعية ومواقع تاريخية ومدن اأثرية، لذلك وجدت توجهات للتنمية ال�سياحية، 
والعمــل علــى ربطهــا مبجــاالت التنميــة يف املناطق ال�ســياحية، وجعل ذلك �سمــن اأولويات الربامج 
واخلطــط التنميــة ال�ســياحية، واحلر�ــش علــى وجــود �ســراكة فعالــة مع القطــاع اخلا�ــش، بغر�ش 
تنميــة ال�ســياحة ورفــع اأعداد ال�ســياح لزيــادة العوائد االقت�سادية، والعمل على اال�ســتفادة منها 

يف تنمية القطاع ال�ســياحي يف املناطق ال�ســياحية.

ثانيًا: محافظة المحويت والسياحة
بالن�ســبة لو�ســع اليمــن فقــد اختــارت الباحثــة حمافظــة املحويــت منوذجــًا لتق�ســي التنميــة 
ال�ســياحية يف املناطــق الريفيــة، وقد مت اختيار حمافظة املحويت نظــرًا ملوقعها اجلغرايف املتميز 
بــن ثــالث حمافظــات هــي: �سنعــاء، واحلديدة، وحجة، مما انعك�ــش علــى التنوع البيئــي فيها، كما 
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اأن املحافظــة غنيــة بــرتاث تاريخــي وح�ساري هائــل، للمربرات اأعاله مت اختيــار املحويت منوذجًا 
للمقارنــة مــع اململكة املغربية.

1 -  مقومات اجلذب ال�سياحي يف حمافظة املحويت 
 حمافظــة املحويــت هــي اإحــدى حمافظــات اجلمهورية اليمنية التي ي�ســكل �ســكانها )2.5%( 
مــن اإجمــايل �ســكان اليمــن حيــث بلــغ عددهــم)89.094( ن�ســمة )اجلهــاز املركــزي لالإح�ســاء، 
2015(، وتبعــد حمافظــة املحويــت عــن �سنعــاء بحــوايل )113( كــم، وعــدد مديرياتهــا )9( 
مديريــات هــي: اخلبــت، الرجــم، الطويلــة، املحويــت، بنــي �ســعد، حفا�ــش، �ســبام كوكبــان، ملحــان( 

.)https://yemen-nic.info(
 وتتميــز حمافظــة املحويت بالكثري من املقومات ال�ســياحية الهائلة واملتنوعة ب�ســبب موقعها، 

ومناخها، وت�ساري�سها، وتربز تلك املقومات كاالآتي:
اأ- املوقــع واملنــاخ: تقــع املحويــت علــى خــط طــول )43-44( �ســرقًا، وخــط عر�ــش )15-
16( �ســمااًل، حتدها من ال�ســمال واجلنوب حمافظة �سنعاء، ومن ال�ســرق حمافظة حجة، 
ومــن الغــرب احلديــدة. وي�ســود املحافظــة منــاخ متنــوع مــا بــن منــاخ اجلبل وال�ســهل، حيث 
ي�ســود املناطــق اجلبليــة منــاخ معتــدل �سيفًا بارٌد �ســتاًء، اأما املناطق ال�ســهلية فمناخها حار 

معتــدل �ســتاًء )وزارة الثقافــة وال�ســياحة، 1999: 4(.
ب- الت�ساري�ــش: تعــد املحويــت منطقــة �سخريــة مرتفعــة ووا�ســعة، يت�ســكل مظهرهــا مــن 
�سال�ســل جبليــة وه�ســاب �سخريــة، ويوجد بن تلــك اجلبال واله�ســاب اأحوا�ش ت�سريفية 
�سغرية، وممرات مائية عميقة و�ســديدة االنحدار كونتها مياه ال�ســيول، وتتوزع ت�ساري�ــش 
املحويــت بــن جبــال عاليــة تك�ســوها املرتفعــات الزراعيــة، ووديــان عميقــة علــى �سفافهــا 

مناظــر  طبيعيــة خالبــة )وزارة الثقافــة وال�ســياحة، 1999: 2(.
ج- الناحيــة الطبيعــة: متتلــك حمافظــة املحويــت ثــروة هائلــة ناجتــة عــن التنــوع البيئي، 
حيــث جنــد اجلبــال، واالأوديــة، والغيول، وال�ســالالت، وقد �ســميت بهذا بذلــك الأن اجلبال 
والغيول حتتويها من كل االجتاهات، ومن اأ�سهر تلك اجلبال: جبال حفا�ش، جبال ذخار، 
القرانــع، النب�ــش، ومــن اأوديــة املحويــت: وادى العــة، االأهجــر، نعــوان، �ســمع، عيــان، واأمــا 

ال�ســالالت فمثل �سالل اخلبتي.
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د- الناحيــة الثقافيــة واالأثريــة: اأكــدت نتائــج امل�ســوحات امليدانيــة لالآثــار واملواقــع 
االأثريــة التــي مت تنفيذهــا منــذ عــام )1995م( وجــود ما يزيد عــن )800( موقع اأثري 
ومعلم تاريخي، اإذ عا�سرت املحويت الكثري من الدويالت القدمية، كما �ســهدت العديد من 

احل�ســارات القدميــة، ومن تلك االآثــار ما يلي: 

- املدن التاريخية: ال�سم�سرة، االأهجر، �سبام كوكبان، مديرية الطويلة.

- مواقــع اأثريــة وتاريخيــة: مدينــه �ســبام كوكبــان، املجمــع التعبــدي يف جبــل »اللَّــو«، 
مقابــر �ســبام كوكبــان، املقابــر ال�سخريــة، ال�ســوق املركــزي القدمي.

ــاهر،  ــة، �س ــش، رهق ــيد، برا� ــر ال�س ــع، حج ــان، القران ــان، كوكب ــن ردم ــون: ح�س - احل�س
القفــل، وغريهــا.

- القالع: قلعة الرواد، القفل، ال�سفقن.

- اأماكــن دينيــة: يوجــد يف املحافظــة العديــد مــن اجلوامــع التاريخيــة ومنهــا: جامــع 
القلعــة، جامــع قيــدان، اجلامــع الكبــري، هجــرة ال�ســنفة، وم�ســجد االأمــام.

- املــزارات: يوجــد يف املحويــت العديــد مــن االأ�سرحــة لعــدد مــن رجــال الديــن الذيــن 
حظوا مبكانة لدى النا�ش، ومن تلك املزارات: مزار امل�سعقل، مزار املنيب يف مديرية 

بنــي �ســعد، ومزاريــن يف مدينــه ملحــان )وزارة الثقافــة وال�ســياحة، 1999: 51(.

- املــوروث ال�ســعبي: متيــزت حمافظة املحويت بال�سناعات التقليدية واأ�ســهرها �سناعة 
https://( احللــي والف�ســة ،)الع�ســوب )اأحزمــة اجلنابــي(، اجلنابــي )اخلناجــر

.)yemen-nic

- احلمامــات الطبيعيــة: ويق�ســد بها املياه الكربيتية التــي تنبع من باطن االأر�ش حيث 
يق�سد معظم النا�ش تلك االأماكن من اأجل اال�ست�سفاء مثل حمام »�ُسردد«.

ــوق  ــبوعية ك�س ــواق االأ�س ــعبية: يوجــد يف املحافظــة العديــد مــن االأ�س ــواق ال�س - االأ�س
.)https://yemen-nic( ــبوع »الرجــم« الــذي يقــام كل اإثنــن مــن كل اأ�س

متتلــك حمافظــة املحويــت كمًا هائــاًل من املقومــات الطبيعية والبيئية ال�ســياحية، وبهذا 
تكون املحافظة مبناطقها ال�ســياحية منطقة جذب �ســياحي، اإال اأن واقع االأن�ســطة اخلدمية 



السياحة وتنمية الريف في اليمن

العدد الثالث- يونيو- 2021
مجلـة تنمية وإعمـــار  49

0

اأو الرتفيهيــة �سعيــف جــدًا وال يتــالءم مــع حجم املقومات الطبيعية اجلاذبــة، وقد اأكد ذلك 
نتائــج امل�ســح االأثــري للمنطقــة الــذي اأ�ســار اإىل اأن مقومــات ال�ســياحة تتعر�ــش للعديــد مــن 

منها: امل�ساكل، 
�سعــف توفــر اخلدمــات االأ�سا�ســية يف املواقــع االأثريــة مثــل و�ســائل املوا�ســالت  	

ال�ســياحين.  واملر�ســدين 
والكافترييــات  	 اال�ســرتاحات  مثــل  لل�ســياحة  االأ�سا�ســية  اخلدمــات  توفــر  �سعــف 

واحلمامــات العامــة والفنادق...اإلــخ يف معظــم املناطــق ال�ســياحية �ســواء الطبيعية اأو 
االأثريــة.

�سعف م�ستوى الوعي لدى ال�سكان للمحافظة على الرتاث احل�ساري. 	
حاجة الكثري من القالع واحل�سون للرتميم وال�سيانة، واملحافظة على ما بقي منها. 	
�سعف ا�ستغالل امل�ساحات اخل�سراء الإقامة املنتزهات اأو املنتجعات ال�سياحية. 	
وعورة الطريق الو�سلة اإىل املناطق االأثرية. 	
�سعف اإتاحة الفر�ش اال�ستثمارية داخل املحافظة. 	
ــة،  	 ــياحة والثقاف ــة )وزارة ال�س ــل املحافظ ــياحي داخ ــتثمار ال�س ــش اال�س ــف فر� �سع

 .)1999
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جدول رقم)3(: 
مقارنه ركائز التنمية السياحية بين المملكة المغربية والمحويت

املحــويتاملغـــربالبعــــد

البعد البيئي

طبيعيــة  مناظــر  بــن  املغربيــة  البيئــة  تتنــوع 
وجبــال، و�ســالالت، واأوديــة، ومدن اأثريــة، وق�سور، 
وهــذا يتنا�ســب مــع اإقبــال ال�ســياح علــى املناطــق 

الريفيــة بالــذات وزيــادة اأعدادهــم.

تتميــز املحويــت بتنــوع هائــل يف البيئــة الطبيعيــة 
البيئــة  ويف  و�ســالالت،  واأوديــة،  جبــال،  بــن 
ــون،  ــة، وح�س ــدن االأثري ــة كامل ــة واالأثري التاريخي
والقالع، ومتثل هذه عوامل جذب لل�ســياح من داخل 

اليمــن اأو مــن خارجــه.

البعد الثقايف 
واالجتماعي

ــة  ــة باإقام ــد القدمي ــاء التقالي ــرب اإحي ــم يف املغ يت
املهرجــات املتنوعــة يف االأ�ســواق ممــا يدعــم عمليــة 
وال�ســياح،  ال�ســكان  بــن  االجتماعــي  التوا�ســل 
وت�ســجيع ال�سناعــات القدميــة، واإحيــاء احلــرف 
القدمية واملهرجانات، وا�ســتخدام املواد القدمية يف 

عمليــة ال�سناعــة التقليديــة.

والفلكلــور  الثقــايف،  مبوروثهــا  املحافظــة  تتميــز 
االأ�ســواق  يف  اإحيائــه  يتــم  الــذي  املميــز  ال�ســعبي 
ال�ســعبية وعلى م�ســتوى ال�ســكان املحلين فقط، دون 
ــم  ــة باملوا�س ــات خا�س ــة مهرج ــه الإقام ــود توج وج
الزراعيــة، وهــذا بــدوره ي�سعــف التوا�ســل الثقــايف 

ــياح. ــكان املحليــن وال�س بــن �س

البعد املوؤ�س�سي

بعمليــة  بال�ســياحة  املخت�ســة  اجلهــات  تهتــم 
التخطيــط القبلــي لتنميــة ال�ســياحة يف املناطــق 
الريفيــة، وتعمــل علــى الت�ســويق املتنــوع لل�ســياحة 
املغربيــة مبختلف و�ســائل التقنيــات احلديثة، ويتم 
ا�ســتخدام املوقــع الر�ســمي يف االإعــالن ال�ســياحي 
والرتويــج، مــع وجــود �ســراكة فعالــة بــن القطاعــن 
االأدلــة  مــن  العديــد  وتوفــري  والعــام،  اخلا�ــش 

املتنوعــة. االإر�ســادية 

ــدور الــذي يجــب  ــي يف اأداء ال ــور موؤ�س�س يوجــد ق�س
اأن تقــوم بــه املوؤ�س�ســات املخت�ســة لتفعيــل ال�ســياحة 
مــن اأجل تنميــة املجتمع، وهذا يت�ســح ب�سورة جلية 
مــن خــالل اال�ســرتاتيجيات التــي مل تعك�ــش التوجه 
نحــو تنميــة ال�ســياحة الريفيــة، و�سعــف الت�ســويق 
ال�ســياحي، و�سعف فر�ش اإتاحة الفر�ش اال�ســتثمار 

ال�ســياحي للقطاعــن الداخلــي واخلارجــي.

البعد العمراين

التنــوع يف نظــام االإقامة مثل املخيمــات، اأو يف منازل 
املزارعن اأو ما ي�سمي باالإيواء عند القاطنن.

التنوع يف نظام تقدمي اخلدمات.
حديــث  بطابــع  جبليــة  �ســياحية  قــرى  اإن�ســاء 

الغولــف. ريا�ســة  ملمار�ســة 

يوجــد ق�ســور يف البنيــة التحتية اخلا�ســة باملرافق 
واخلدمــات االأ�سا�ســية يف جميــع مناطــق املحافظــة 
ب�سكل عام، اإذ تنعدم الفنادق، واال�سرتاحات، وتقل 
املطاعــم اخلا�ســة باملجــال ال�ســياحي، وهــذا يواكــب 
�سعــف توفــر اخلدمــات االأ�سا�ســية ل�ســكان املحافظة 
ومديرياتهــا حيــث يعــاين الكثــري مــن �ســكان املنطقة 
ــية، وهــذا اأثــر  مــن �سعــف توفــر اخلدمــات االأ�سا�س
علــى م�ســتوى ال�ســياحة يف تلــك املناطــق، باالإ�سافــة 
اإىل الق�ســور الوا�ســح يف عمليــة ترميــم املناطــق 

التاريخيــة، واالأثريــة.

البعد االقت�سادي

الريفيــة  املناطــق  يف  التوظيــف  معــدالت  ارتفــاع 
ــرة. ــرة اأو غــري املبا�س ــواء املبا�س �س

ــات  ــة املهرجان ــة واإقام ــات القدمي ــجيع ال�سناع ت�س
املتنوعة.

اإقامة متاحف متخ�س�سة يف املدن التاريخية.

ال يوجــد اأوجــه �ســراكة بــن االأهــايل وخمت�ســي 
ال�ســياحة يف عمليــة ت�ســجيع ال�سناعــات التقليدية 
واملحليــة بالرغــم مــن تنوعهــا الــذي قــد ي�ســاهم يف 

تنميــة االقت�ســاد الوطنــي م�ســتقباًل.
يف  ال�ســياحية  املناطــق  اأهــل  م�ســاركة  �سعــف 

ال�ســياحية. االأن�ســطة 
)امل�ســدر: اإعــداد الباحثــة بنــاء علــى ركائــز تفعيــل ال�ســياحة يف الريــف واالإطــار النظــري لل�ســياحة يف ريــف املغــرب 

وحمافظــة املحويــت(
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     ممــا �ســبق يت�ســح اأن ال�ســياحة يف املغــرب اعتمــدت علــى ركائــز واأبعــاد متعــددة )موؤ�س�ســية، 
اقت�ساديــة، عمرانيــة، اجتماعيــة وثقافيــة، بيئيــة(، وركــزت علــى ا�ســتثمار املقومــات الطبيعيــة 
والتاريخيــة لتنميــة الكــوادر الب�ســرية من اأبناء املغرب، وت�سمنت برامج وم�ســاريع لتنمية �ســكان 
املناطق ال�ســياحية يف ريف املغرب، وفعلت الت�ســويق ال�ســياحي لزيادة اأعداد ال�ســياح مما انعك�ــش 
علــى االقت�ســاد، حيــث توفــرت فر�ــش عمــل متنوعــة، وارتفــع م�ســتوى الدخــل القومــي، وحت�ســن 
ــاكل الناجتــة عــن الفقــر  ــكان، وبذلــك ق�ســى املغــرب علــى الكثــري مــن امل�س ــي لل�س ــتوى املعي�س امل�س
والبطالة، واأحدث تنمية يف قدرات الكوادر الب�سرية، كل ذلك يف ظل حر�ش كبري على املحافظة 
علــى اأ�سالــة املجتمــع املغربــي ودعــم اقت�ســاده، وبذلــك جتاوز �ســكان املغــرب الكثري مــن ال�سعوبات 

التــي تعيق احليــاة االآمنة.
 اأمــا جمــال ال�ســياحة يف املحويــت - التــي ُتعــد منوذجــًا لل�ســياحة يف اليمــن- فقد ظهــر معتمدًا 
اعتمــادًا كليــًا علــى املقومات الطبيعية والتاريخية التي الزمها االإهمال و�سعف م�ســتوى ال�سيانة، 
كمــا اأن م�ســتوى اخلدمــات يف املناطــق الريفيــة �سعيــف ب�ســورة كبــرية، اإذ اأن عمليــة التخطيــط  
ال�ســياحي يف اليمــن تركــز علــى عوا�ســم املحافظات اأكرث منها على االأرياف، مما انعك�ــش �ســلبًا على 
عمليــة توفــري اخلدمات االأ�سا�ســية كامليــاه والكهربــاء واملوا�سالت والفنــادق واملطاعم وغريها من 
اخلدمــات، كل ذلــك مــع وجــود �سعــف توا�ســل بــن �ســكان املحافظــة و ال�ســياح نظــرًا لعــدم اإقامــة 
ــويق  ــا الت�س ــم فيه ــرى يت ــبات االأخ ــة واملنا�س ــم الزراعي ــة باملوا�س ــاالت خا�س ــات اأو كرنف مهرجان
للمنتجــات التقليديــة يف االأ�ســواق ال�ســعبية لل�ســكان املحليــن ولل�ســياح الأنهــا تتم يف اأيــام حمددة، 
وهــذا قــد ال يتنا�ســب مــع زيارات ال�ســياح التي تكون معظمهــا يف االإجازات كاالأعيــاد واإجازة نهاية 

االأ�سبوع.
ــود اإىل  ــذا يع ــن، وه ــكان املحلي ــل لل�س ــش عم ــر فر� ــياحة ال توف ــح اأن ال�س ــبق يو�س ــا �س  كل م
�سعف عملية التخطيط ملا حتتاجه ال�ســياحة من كوادر ب�ســرية من اأبناء املحافظة، حيث تعاين 
ال�ســياحة يف تلــك املحافظــة مــن ق�ســور يف عمليــة ربطهــا بالتنميــة ال�ســاملة باملحافظــة، فال جند 
توجهــًا لتفعيــل االأن�ســطة االقت�ساديــة واالجتماعيــة، كما اأن قلــة االهتمام باملناطق ال�ســياحية 
من ناحية �سعف االهتمام بال�سيانة والرتميم للمناطق التاريخية واالأثرية، مع �سعف اخلدمات 

االأ�سا�ســية يف املناطــق الطبيعية.
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ثانيًا : الدراسات السابقة: 
    مت عر�ــش الدرا�ســات ال�ســابقة التــي تناولــت مو�ســوع البحــث يف حمورين همــا: املحور االأول 
درا�ســات ركزت على تفعيل ال�ســياحة لتنمية الريف، واملحور الثاين درا�ســات التنمية ال�ســياحية 

يف اليمــن، وتف�سيل ذلك يف االآتي:

اأ - املحور االأول: درا�سات تفعيل ال�سياحة لتنمية الريف:
وهــي الدرا�ســات التــي ركــزت علــى تفعيــل ال�ســياحة لتنميــة الريــف، ومت عر�سها مــن االأحدث 

اإىل االأقــدم كما يلي:
1- درا�ســة )النعيمــي، 2018(: مقرتحــات لتفعيــل ال�ســياحة البيئيــة يف العــراق الأغرا�ــش 
التخطيــط للتنميــة ال�ســياحة امل�ســتدامة: هدفــت الدرا�ســة اإىل االإجابــة علــى الت�ســاوؤل 

االآتي:
  هل باالإمكان تفعيل ال�ســياحة البيئية وتنفيذها يف العراق الأغرا�ش التخطيط لتنمية 

ال�ســياحة امل�ســتدامة، وكيف ذلك؟
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية:  

باالإمكان التخطيط لل�سياحة البيئية يف العراق لتحقيق التنمية امل�ستدامة. 	
�ســرورة الوعــي ال�ســياحي مــع اإ�ســراك ال�ســكان املحليــن يف امل�ســاريع التــي تتعلــق  	

بال�ســياحة البيئــة.
2- درا�ســة )�ســيد وع�ســام، 2018(: ركائــز تفعيــل ال�ســياحة الريفيــة امل�ســتدامة بالريــف 

امل�سري:
ــدى  ــر، وم ــا يف م�س ــة ومقوماته ــق الريفي ــر املناط ــاف عنا�س ــة اإىل ا�ستك�س ــت الدرا�س هدف  
فاعليتها للدمج يف منظومة �سناعة ال�ســياحة الريفية امل�ســتدامة، وقد خل�ست الدرا�ســة 

اإىل اأن اأهــم ركائــز تفعيــل املنظومــة ال�ســياحية الريفيــة امل�ســتدامة تتلخ�ــش يف:
االإطار البيئي، واالقت�سادي، واالجتماعي، واملوؤ�س�سي، والعمراين. 	
اأن عمليــة تفعيــل املنظومــة ال�ســياحية يف الريــف تتطلــب ت�سافر جهــود املهتمن  	

بالقطاع ال�ســياحي، و�ســكان املناطق الريفية.
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3- درا�سة )�سربا، 2014(: تفعيل دور ال�سياحة يف التنمية الريفية:
ــع  ــن واق ــياحة يف حت�س ــه ال�س ــن اأن توؤدي ــذي ميك ــدور ال ــة ال ــة اإىل معرف ــت الدرا�س هدف  
املجتمعــات الريفيــة ال�ســورية، وتو�سيــح دور اجلهــات املخت�سة يف اإجناح دور ال�ســياحة يف 
الريــف ال�ســوري، وقــد تو�سلــت اإىل اأن ال�ســياحة قد توؤدي دور اإيجابــي يف عملية التنمية 
الريفيــة مــن خــالل تنويــع م�ســادر الدخــل، مع اال�ســتفادة مــن عوائــد ال�ســياحة املالية يف 
عمليــة توفــري م�ســتلزمات العمــل الزراعــي، التخفيــف مــن حــدة البطالــة يف االأريــاف، كما 
ت�ساهم يف التخفيف من هجرة ال�سباب نحو املدن، وتدعم ال�سياحة ال�سناعات التقليدية 
واالأعمــال اليدويــة، والبــد مــن توفــر جهــود فعالــة الإ�ســراك اجلهــات املخت�ســة والقطــاع 
اخلا�ــش ، واملنظمــات الغــري حكومية ، واملجتمع املحلي، والتعاونيــات املحلية وذلك لتفعيل 

دور ال�ســياحة يف االأريــاف.
4- درا�سة )خ�سرة، 2014(: ال�سياحة الريفية اأداة تنموية يف حمافظة الالذقية: 

هدفــت الدرا�ســة اإىل حتليــل بيئــة الريــف يف حمافظــة الالذقيــة لتو�سيــح واقــع املنطقــة   
لل�سياحة وذلك للتعرف على دور ال�سياحة الريفية يف عملية التنمية، وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن ريــف الالذقيــة يتمتــع مبقــدرة ا�ســتجماميه مل ت�ســتثمر، وبحاجــة اإىل البحث عن 
الدوافع الفعالة من اأجل تفعيلها يف االأن�ســطة ال�ســياحية الريفية، مع �سرورة اأن ت�ســاهم 
املمار�ســات العمليــة لتنظيــم اجلــو ال�ســياحي يف الريــف علــى تغيــري الوعــي البيئــي عنــد 
�ســكان الريــف مــن اأجــل احلفاظ علــى املناطــق الطبيعية والنظــام البيئــي، وتهذيب القيم 
االأخالقيــة يف جمــال ال�ســياحة الريفيــة، واأن التنميــة ال�ســياحية يف املناطــق الريفيــة 
ال�ســورية حت�ســن م�ســتوى املعي�ســة مــن خــالل ت�ســغيل االأيــدي العاملــة للذكــور واالإنــاث، 
واإ�سراك ال�سكان يف تنمية ال�سياحة، وتوفري امل�ساريع ال�سغرية، واإيجاد االأ�سغال اخلا�سة 

بالقرى.
درا�ســة )اأحــالم ؛ �سوريــة، 2010(: ال�ســياحة البيئيــة واأثرهــا علــى التنميــة يف املناطق   -5

الريفية:
هدفــت الدرا�ســة اإىل معرفــة كيفيــة تاأثــري ال�ســياحة البيئية يف تنمية املناطــق الريفية،   
وقــد خل�ســت الدرا�ســة اإىل اأن م�ســادر الــرتاث الثقــايف والطبيعــي من اأهــم مقومات اجلذب 
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ال�ســياحي يف املناطــق ال�ســياحية املتنوعــة الت�ساري�ــش واملنــاخ، واأكــدت علــى �ســرورة دمــج 
املناطق الريفية يف عملية التنمية ال�ســياحية وذلك لتوفر املقومات الطبيعة لل�ســياحة، 

والتنــوع البيئــي، وتوفــر امل�ســاحة اخل�سراء.

ب - املحور الثاين: درا�سات التنمية ال�سياحية يف اليمن: 
ــياحية يف اليمــن مــن  ــات اليمنيــة التــي تناولــت التنميــة ال�س     يعر�ــش هــذا املحــور الدرا�س

االأحــدث اإىل االأقــدم كمــا يلــي: 
1- درا�ســة )النجــار ؛ ع�ســام، 2017(: التق�ســيم االإقليمــي والتنظيــم املــكاين للتنميــة 

ال�ســياحية يف اليمــن: 
هدفــت الدرا�ســة اإىل تقييــم جتربــة اليمــن يف التخطيــط للتنميــة ال�ســياحية االإقليميــة   
خــالل الفــرتة 1990-2015م، وحتديــد اأهــم املــوارد التــي ميكــن الوقوف عليهــا لتطوير 
املنتــج ال�ســياحي، مــع تو�سيــح مــدى مراعــاة اخلطــط ال�ســياحية يف اليمن لالأبعــاد املكانية 

اخلا�ســة بال�ســياحة.
  وتو�سلــت الدرا�ســة اإىل اأن تنــوع مــوارد البيئــة ال�ســياحية يف اليمــن، مــا بــن مــوارد 
ثقافيــة مثــل املــوروث الثقايف ومــوارد تاريخية كاالآثــار وموارد بيئية جغرافية كال�ســهول 
وال�سحــاري، جميعهــا متثــل م�ســادر مميــزة ميكن االعتمــاد عليهــا لتطوير املنتج ال�ســياحي 
مكانيــًا. كمــا اأو�سحــت الدرا�ســة وجــود اإهمــال وا�ســح يف عمليــة التحديــد الدقيــق للبعــد 
املــكاين للمناطــق ال�ســياحية، وكان االهتمــام كبــريًا بتحقيــق العائــد االقت�ســادي دون 
االهتمــام بالتنميــة ال�ســياحية يف املناطــق ال�ســياحية ب�ســورة عدالة؛ فقــد وجدت معظم 
خدمــات االأن�ســطة ال�ســياحية يف املــدن وانعدمــت يف الريــف. خل�ســت الدرا�ســة اإىل بنــاء 
روؤيــة الإعــادة التق�ســيم االإقليمــي والتنظيمــي املــكاين املتــوازن للبيئــة ال�ســياحية واآليــات 

تنفيذهــا يف اليمــن.  
2- درا�سة )عبادي، 2009(: واقع التنمية ال�سياحية يف اليمن: 

هدفت الدرا�ســة اإىل تو�سيح مفهوم التنمية ال�ســياحية وعنا�سرها ومقوماتها واأثرها يف   
اإبراز املواقع ال�سياحية ودورها يف التخفيف من م�سكلة البطالة مع التعرف على مقومات 
اجلــذب ال�ســياحي يف اليمــن واأهميتــه يف التنميــة ال�ســياحية، وقــد تو�سلــت الدرا�ســة اإىل 
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اأن ال�ســياحة قــد اأ�سبحــت متطلبــًا هامــًا للتنميــة يف كل دول العــامل، وهــذا ي�ســتوجب بناء 
خطــط متكاملــة االأركان لتحديــد االأولويــات ال�سرورية لتنمية قطاع ال�ســياحة يف اليمن 
يف �ســوء الت�ســريعات القانونيــة واملتطلبــات املتوفــرة واالحتياجــات الالزمــة للتنميــة، مع 

اإتاحــة الفر�ــش للقطاعــن اخلا�ش والعام للنهو�ش بال�ســياحة بــكل اأنواعها.

البحث احلايل والدرا�سات ال�سابقة:
   يت�ســح مــن خــالل ا�ســتعرا�ش الدرا�ســات ال�ســابقة اأنهــا تتفــق مــع البحــث احلــايل يف اأهميــة 
ال�ســياحة يف االأريــاف و�ســرورة االهتمــام بهــا بو�سفهــا اأحــد التوجهــات احلديثــة لتنميــة املناطق 

الريفيــة، وبذلــك متــت اال�ســتفادة منهــا يف بنــاء االإطــار النظــري اخلا�ــش بالبحــث احلايل.
   مزايــا البحــث احلــايل: يتميــز هــذا البحــث عــن الدرا�ســات ال�ســابقة بهدفــه العــام املتمثل يف 
حتديد و�ســائل تفعيل ال�ســياحة لتنمية الريف يف اليمن، ومبجتمع الدرا�ســة )اليمن( متخذة من 
مدينة املحويت منوذجًا، اأما جمتمعات الدرا�ســات ال�ســابقة فقد مثلت العديد من الدول العربية، 
مثــل درا�ســة )�ســربا( يف �ســوريا ودرا�ســة )ع�ســام( يف م�سر، اإ�سافــة اإىل اأن البحث احلايل �ســيقدم 

ت�ســورًا لتفعيــل ركائز ال�ســياحة لتنمية الريف يف اليمن.

 ثالثـًا منهجية البحث :
تت�سمن املنهجية حمورين هما منهج البحث ، ونتائج البحث وهما كما يلي:

اأ- منهــج البحث: 
يعتمــد البحــث احلــايل علــى املنهــج الو�سفي امل�ســحي من اأجل جمــع املعلومات مــن م�سادرها 
والعمــل علــى و�سفهــا وحتليلهــا، ومــن تلــك امل�ســادر: االإح�سائيــات، التقاريــر، االأبحــاث، 
ــياحة ودورهــا يف عمليــة التنميــة ال  ــة يف ال�س ــادر العلميــة املتخ�س�س الكتــب، وكــذا امل�س
�ســيما املجتمعــات الريفيــة، باالإ�سافــة اإىل منهــج املقارنــة ملــا للمقارنــة بــن ركائــز التنمية 
ال�ســياحية بــن دولــة املغــرب وحمافظــة املحويت)منوذجــًا( مــن قــدرة علــى تبيــن دور 
ال�ســياحة يف التنمية، ولال�ســتفادة من جتربة اململكة املغربية يف قطاع ال�ســياحة لتنمية 

الريــف يف اليمــن.
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 ب-نتائج البحث 
 بنــاء علــى درا�ســة مقومــات واقــع ال�ســياحة يف ريــف اليمــن، والقيــام مبقارنــه قطــاع 
ال�ســياحة يف ريــف اململكــة املغربيــة ، و ريــف حمافظــة املحويــت )منــوذج(، تو�ســل البحث 

اإىل النتائــج االآتيــة:
1 - ميتلــك اليمــن وريفــه مقومــات �ســياحية متنوعــة )طبيعيــة، تاريخيــة، تراثيــة(، 
هــذا التنــوع يوؤهــل اليمــن الأن تكــون االأبــرز �ســياحياً على امل�ســتوى االإقليمــي والعربي.
ــياحية  ــاهم يف تنــوع االأمنــاط ال�س ــياحة يف ريــف اليمــن ممــا �س ــور ال�س 2 - تنوعــت �س
ومنهــا: �ســياحية ترفيهيــة، �ســياحة عالجيــه، �ســياحة تاريخيــة واأثريــة، �ســياحة 

. بيئية
3 - تواجه ال�سياحة يف ريف اليمن العديد من ال�سعوبات، من اأهمها:

�سعــف توفــر البنيــة التحتيــة والفوقيــة لل�ســياحة يف معظــم املناطــق االأثريــة  	
والتاريخيــة والطبيعيــة.

�سعف م�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي يف القطاع ال�سياحي. 	
�سعف عملية الت�سويق ال�سياحي لكل املناطق ال�سياحية يف ريف اليمن.  	
�سعف فر�ش اال�ستثمار للقطاعن احلكومي واخلا�ش يف املجال ال�سياحي. 	
�سعــف قــدرة قطــاع ال�ســياحة علــى ا�ســتثمار املــوارد الب�ســرية املتاحــة ب�ســورة  	

فعالــة.
�سعف ممار�ســة ال�ســياحة لدورها االقت�سادي يف تنمية م�ســتويات احلياة ل�سكان  	

املناطق الريفية. 
4 - توؤدي ال�سياحة اأدورًا متعدد يف تنمية الريف، اأهمها:

 رفع م�ستوى الدخل على امل�ستوى القومي والفردي. 	
 حت�ســن قــدرات االأفــراد االقت�ساديــة والثقافيــة واالجتماعيــة يف املناطــق  	

ال�ســياحية.
كـــالفقر  	 واالجتماعيــة  االقت�ساديــة  امل�ســاكل  مــن  التخفيــف  يف  امل�ســاهمة   

والبطالــة.
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 تعمل على املحافظة على التنوع البيئي يف املناطق ال�سياحية. 	
5 - تتطلــب التنميــة ال�ســياحية يف االأريــاف العديــد مــن املتطلبــات، منهــا: التخطيــط 
اال�سرتاتيجي، الت�سويق، توفري اأماكن االإيواء، و�سائل النقل، اأماكن الطعام، واالأمن 

ال�سياحي.
6 - تعك�ــش التجربة املغربية توجهات عالية امل�ســتوى، ومنذ �ســنوات متعددة، يف تنمية 
ال�سياحة يف املناطق الريفية للق�ساء على م�سكلة البطالة والتخفيف من الفقر من 
خــالل اإتاحــة فر�ــش للتعــاون مــع القطــاع اخلا�ــش يف املجــال ال�ســياحي، والعمــل على 

الت�ســويق ال�سياحي لزيادة عدد ال�سياح.
7 - تعتمــد التنميــة ال�ســياحية يف الريــف علــى العديــد مــن الركائــز واالأبعــاد، وهــي: 
البعد املوؤ�س�سي، البعد االقت�سادي، البعد البيئي، البعد الثقايف واالجتماعي، البعد 

العمراين. 
8 - مت تقدمي ت�سور مقرتح لتفعيل ركائز ال�سياحة لتنمية الريف يف اليمن.

9 -  اأثبتت نتائج البحث اأن ال�سياحة يف الريف متثل اأحد روافد التنمية االقت�سادية 
مــن خــالل توفــري فر�ش عمل متنوعــة، والتخفيف من البطالــة والفقر يف املجتمعات 
الريفية، وزيادة العملة االأجنبية للبالد، كما اأنها تدعم ا�ستقرار ال�سكان يف الريف، 
باالإ�سافة اإىل اأنها تعمل على تنمية قدرات �سكان الريف من اأجل تلبية احتياجات 

القطاع ال�سياحي.

رابعًا: تصور مقترح لتفعيل ركائز السياحة لتنمية الريف في اليمن 
   يف �ســوء نتائــج املقارنــة بن املغرب وحمافظة املحويت )منوذجًا( عن حمافظات اجلمهورية 
اليمنيــة، ويف �ســوء نتائــج حتليــل موؤ�ســرات ال�ســياحة يف اليمــن، ومــن خــالل التعــرف علــى واقــع 
ال�ســياحة يف الريــف، ويف �ســوء التوجهــات العامليــة للتنميــة ال�ســياحية، واملحافظــة علــى االآثــار 
والبيئــة لتحقيــق التنميــة امل�ســتدامة يف كل جماالت احلياة، يف �ســوء ذلك كله توجه هذا البحث 
اإىل تقــدمي ت�ســور مقــرتح لتحقيــق التنمية الريفية يف �سوء االهتمام باملجال ال�ســياحي، فاليمن 
بلد غني بالرثوات ال�سياحية املتنوعة، ومن املفرت�ش ا�ستغالل تلك املوارد الطبيعية والتاريخية 
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لتنمية املناطق ال�ســياحية وحت�ســن امل�ســتوى املعي�سي ل�ســكانها، ويتمثل الت�سور املقرتح  يف االآتي:

1 - اأهداف الت�سور املقرتح: 
النهو�ش مب�ستوى اليمن اقت�ساديًا وامل�ساهمة يف رفع الدخل القومي. 	
رفــع عائــدات ال�ســياحة وزيــادة م�ســاحتها من النــاجت املحلي للمنطقة ال�ســياحية  	

ومبا ينعك�ــش على تنمية م�ســتوى اخلدمات التي �ســتقدم للمنطقة م�ســتقباًل.
رفــع امل�ســتوى املعي�ســي ل�ســكان املناطــق ال�ســياحية يف الريــف اليمنــي، والتخفيــف  	

من حــدة الفقر.
املحافظة على االآثار القدمية والرتاث املعماري. 	
املحافظة على البيئة. 	

2- مرتكزات الت�سور املقرتح:

يتكون الت�سور املقرتح من املرتكزات )االأبعاد( التالية:

البعد املوؤ�س�سي: دعم القيادات يف االإدارة العليا للبلد للتوجه ال�سياحي يف الريف
تبني ال�سياحة م�سروعًا قوميًا من خالل التخطيط اال�سرتاتيجي بعيد املدى.  	
حتديد اإدارة خا�سة تهتم ب�سوؤون ال�سياحة الريفية ترتبط بوزارة ال�سياحة. 	
اإ�ســدار ت�ســريعات خا�ســة باملجــال ال�ســياحي منهــا املحافظــة علــى البيئــة وحمايــة  	

حقــوق ال�ســائح وحمايــة حقــوق العاملــن يف املجــال ال�ســياحي.
توفري فر�ش لال�ستثمارات االإقليمية والعربية، واالأجنبية يف ريف اليمن. 	
العمل على التوجيه الر�سمي لالهتمام باملطارات واملوانئ يف جميع اأرجاء البالد. 	

البعد االقت�سادي: ت�سغيل االأيدي العاملة يف املناطق الريفية من العمل على: 
ــتوى املناطــق االأثريــة والتاريخيــة والطبيعــة يف  	 ــى م�س ــاريع �سغــرية عل اإقامــة م�س

املناطــق الريفيــة مثــل: البقــاالت، اال�ســرتاحات، مراكــز خدمــات للنت، حمــاالت لبيع 
الهدايــا التقليديــة، حمــالت لبيــع اأكالت �ســعبية، حمــالت لبيــع منتجــات مــن الــرتاث 

ال�ســعبي، حمــالت لبيــع املنتجــات الزراعيــة اخلا�ســة بــكل منطقــة. 
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اإقامــة مهرجانــات �ســياحية يف املــدن القدميــة مثــل �ســرواح وهجــر كحــالن و�ســبام  	
كوكبــان.

اإقامة م�ساريع خدمية يف جمال االإطعام واالإيواء والرتفيهية يف املواقع االأثرية.  	
ــام  	 ــك باالهتم ــفائية وذل ــوادي ا�ست�س ــا اإىل ن ــة بتحويله ــات املعدني ــتثمار احلمام ا�س

باإن�ســاء مرافقــة خدميــة.
ت�ســجيع اال�ســتثمار املحلــي واخلارجي وذلــك لبناء فنادق ومنتزهات �ســياحية ومدن  	

�ســياحية يف املناطــق الريفية االأكرث اإقبااًل.

ــى الــرتاث العمــراين للمــدن واالآثــار القدميــة، واالهتمــام  البعــد العمــراين: املحافظــة عل
باملــوروث العمــراين اخلا�ــش بــكل منطقــة �ســياحية 

بناء ا�سرتاحات تتنا�سب مع نوعية البيئة ال�سياحية.    	
اإن�ساء قرى �سياحية بالنمط العمراين اخلا�ش باملنطقة ال�سياحية يف اأكرث املناطق  	

اح، بحيث تتوفر فيها اخلدمات االأ�سا�سية. اإقبااًل لل�سيَّ
اإن�ســاء مطاعــم وا�ســرتاحات بالنمــط التقليــدي واحلديــث بحيث تراعــي احتياجات  	

ال�سياح.
تهيئة املناطق اخل�سراء )حدائق ومنتزهات( يف املناطق ال�ســياحية الطبيعية مثل  	

منطقة الريادي يف املحويت، ودار احلجر يف قرية القابل )�سنعاء(.
اإن�ساء مراكز خا�سة بالرتاث والفلكلور ال�سعبي اخلا�ش باملنطقة ال�سياحية. 	
اإن�ساء مزارع خا�سة لل�سياحة تتوفر فيها كل اخلدمات ال�سائح. 	

البعــد البيئــي: املحافظــة علــى بيئــة اليمــن مبا تت�سمنــه من اآثــار ومواقع تاريخيــة، ومناطق 
طبيعية:

ترميم املناطق االأثرية والتاريخية التي تعر�ست الأ�سرار طبيعية اأو ب�سرية. 	
�سيانة املناطق التاريخية واالأثرية. 	
و�سع قيود خا�سة بالنظافة والتو�سع العمراين يف املناطق الزراعية. 	
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البعد الثقايف واالجتماعي: احلفاظ على اأ�سالة املجتمع من خالل:
رفع م�ستوى الثقافة ال�سياحية لدى �سكان املناطق ال�سياحية. 	
تنمية عملية تبادل اخلربات واملعلومات بن ال�سائح واملجتمع امل�سيف. 	

- تبني ال�سياحة 
بو�سفه م�سروعًا قوميًا 

من خالل التخطيط 
اال�سرتاتيجي البعيد 

املدى.
- حتديد اإدارة خا�سة 
تهتم ب�سئون ال�سياحة 

الريفية ترتبط بوزارة 
ال�سياحة.

- اإ�سدار ت�سريعات 
خا�سة باملجال 

ال�سياحي ومنها: 
املحافظة على البيئة، 
حماية حقوق ال�سائح، 
حماية حقوق العاملن 

يف املجال ال�سياحي.
- توفري فر�ش 

لال�ستثمارات االإقليمية 
والعربية واالأجنبية يف 

الريف.
- العمل على التوجيه 

الر�سمي لالهتمام 
باملطارات واملوانئ يف 
جميع اإرجاء البالد.

- اإقامة م�ساريع �سغرية 
على م�ستوى املناطق 

االأثرية والتاريخية 
والطبيعة يف املناطق 

الريفية مثل 
- اإقامة مهرجانات 

�سياحية يف املدن 
القدمية مثل �سرواح 

وهجر كحالن، و�سبام 
كوكبان.

- اإقامة م�ساريع خدمية 
يف جمال االإطعام 

واالإيواء والرتفيهية يف 
املواقع االأثرية. 

- ا�ستثمار احلمامات 
املعدنية بتحويلها 

اإىل نواٍد ا�ست�سفائية 
واالهتمام باإن�ساء 

مرافقة خدمية.
- ت�سجيع اال�ستثمار 

املحلي واخلارجي وذلك 
لبناء فنادق ومنتزهات 

�سياحية ومدن �سياحية 
يف املناطق الريفية 

االأكرث اإقبااًل.

- بناء ا�سرتاحات 
تتنا�سب مع نوعية البيئة 

ال�سياحية  
- اإن�ساء قرى �سياحية 

بالنمط العمراين اخلا�ش 
باملنطقة ال�سياحية يف 

اح  اأكرث املناطق اإقبااًل لل�سيَّ
بحيث تتوفر فيه اخلدمات 

االأ�سا�سية.
- اإن�ساء مطاعم 

وا�سرتاحات بالنمط 
التقليدي واحلديث تراعي 

احتياجات ال�سياح.
- تهيئة املناطق اخل�سراء 
لـت�سبح حدائق ومنتزهات 

يف املناطق ال�سياحية 
الطبيعية مثل منطقة 

الريادي يف املحويت، ودار 
احلجر يف قرية القابل 

)�سنعاء(.
- اإن�ساء مراكز خا�سة 

بالرتاث والفلكور 
ال�سعبي اخلا�ش باملنطقة 

ال�سياحية.

- ترميم املناطق 
االأثرية والتاريخية 

التي تعر�ست 
الأ�سرار طبيعية اأو 

ب�سرية.
- �سيانة املناطق 

التاريخية 
واالأثرية.

- و�سع قيود خا�سة 
بالنظافة يف املناطق 

ال�سياحية. 

- رفع م�ستوى 
الثقافة ال�سياحية 
لدى �سكان املناطق 

ال�سياحية.
- تنمية عملية 
تبادل اخلربات 

واملعلومات الثقافية 
بن ال�سائح 

واملجتمع امل�سيف.

ركائز تفعيل السياحة لتنمية الريف في اليمن
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�سكل رقم )6(: ت�سور مقرتح لتفعيل ركائز ال�سياحة لتنمية الريف يف اليمن
)امل�سدر: اإعداد الباحثة وفقًا لركائز تنمية ال�سياحة يف الريف(
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3 - متطلبات تفعيل ركائز ال�سياحة لتنمية الريف يف اليمن:
يحتاج الت�سور املقرتح اإىل العديد من املتطلبات التي ميكن تو�سيحها كاالآتي:

حتقيق االأمن واال�ستقرار ال�سياحي من خالل توفري االأمن على م�ستوى اليمن.  )1
التخطيــط اال�ســرتاتيجي علــى م�ســتوى الدولــة لالهتمام بال�ســياحة يف الريــف، والعمل   )2
على بناء خطط وبرامج تهدف اإىل تقييم واقع ال�سياحة يف املناطق الريفية وذلك من 

اأجل:
حتديد االحتياجات ال�سياحية يف كل منطقة ريفية.  	
حتديد املناطق االأثرية التي حتتاج اإىل الرتميم وال�سيانة. 	

القيام باإن�ساء موؤ�س�سات تاأهيل �سياحي ل�سكان املناطق ال�سياحية.  )3
العمــل علــى اإن�ســاء مركــز لالإر�ســاد ال�ســياحي يتبــع وزارة ال�ســياحة، مــع توفــري فــروع يف   )4

املناطــق ال�ســياحية االأكــرث اإقبــااًل.
ــة  ــياحية تعتمــد علــى وحــدات واأنظمــة، ومهــارات متخ�س�س ــبكة معلومــات �س توفــري �س  )5
لتوفري معلومات عن ال�سياحة للمناطق ال�سياحية، وا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

يف حفــظ املــوارد ال�ســياحية وعر�سهــا وا�ســتثمارها ملختلــف املناطــق.
ــالت،  ــاالت، واملوا�س ــل وزارة االت�س ــياحي مث ــال ال�س ــع املج ــة م ــات املرتبط ــل اجله تفعي  )6
ــزم الإجنــاح االأن�ســطة  والداخليــة، وال�سحــة مــن اأجــل القيــام بدورهــا يف توفــري مــا يل

ال�ســياحية.
التن�ســيق مــع وزارة االأعــالم للقيــام بحمــالت علــى خمتلــف و�ســائل االإعــالم املرئيــة   )7
واملقــروءة وامل�ســموعة لتوعيــة املواطنــن بال�ســياحة و�ســرورة املحافظــة علــى البيئــة 

الطبيعيــة والتاريخيــة.
اإتاحــة الفر�ــش للقطاعــن اخلا�ــش واحلكومي للم�ســاركة يف توفري البنيــة التحتية مثل   )8

اإن�ســاء الفنادق، واال�سرتاحات، وتر�سيف الطرق...اإلخ.
ت�سجيع ال�سركات ال�سياحية للعمل يف اليمن.  )9

10( منــح ت�ســهيالت للم�ســاريع ال�ســياحية التــي يتــم اإن�ســاوؤها يف الريــف اليمنــي، مثــل 
التخفيــف مــن قيمــة املــواد الت�ســغيلية عنــد اإن�ســاء الفنــادق، اأو اإعفــاء اأ�سحاب امل�ســاريع 

ال�سغــرية مــن ال�سريبــة لفــرتة زمنيــة حمــددة.
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تقرتح الباحثة القيام بالدرا�سات االآتية:
امليزة التناف�سية للمناطق ال�سياحية يف ريف اليمن 	
م�ساهمة ال�سياحة يف حتقيق التنمية االقت�سادية. 	
معوقات التنمية ال�سياحية يف ريف اليمن. 	

التوصيـــات:

يف �سوء النتائج ال�سابقة ميكن تقدمي التو�سيات االآتية:
توفــري االأمــن واال�ســتقرار يف اليمــن بو�سفهما �سرورة اأ�سا�ســية لتفعيل ال�ســياحة  	

يف اليمن.
و�ســع خطــط قوميــة متوازنــة بن التنميــة الريفيــة واحل�سرية وذلــك الإحداث  	

تــوازن اإقليمــي بن الريــف واحل�سر.
توفــري اإدارة للمــوارد الب�ســرية يف املناطــق الريفيــة لتوفــري فر�ــش عمــل الأبنــاء  	

املناطــق الريفيــة للعمــل يف القطــاع ال�ســياحي.
زيادة االعتمادات املالية تقدمها اجلهات املعنية لعملية الت�سويق ال�سياحي. 	
االهتمــام بالت�ســويق، والرتويــج االإعالمــي يف خمتلــف الو�ســائل االإعالميــة،  	

وامل�ســاركة يف املوؤمتــرات الدوليــة اخلا�ســة بال�ســياحة. 
اإيجاد طرق واأ�ساليب جديدة جلذب �سركات ال�سياحة العاملية. 	
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الخاتمـــة:

ميثــل ريــف اليمــن جمااًل خ�سبًا لال�ســتثمار ال�ســياحي، حيــث تتنوع ال�سور ال�ســياحية فيه بن 
مناظــر طبيعيــة، ومــزارع متنوعــة املحا�سيــل، وينابيــع حــارة، و�ســالالت، باالإ�سافــة اإىل املقومــات 
التاريخيــة والثقافيــة التــي تتنــوع يف املناطــق الريفية وتعك�ــش املوروث احل�ســاري القدمي لليمن، 
كل تلــك املقومــات تتطلــب ت�سافــر اجلهــود مــن كل مــن القطــاع احلكومــي واخلا�ــش للقيــام بتنميــة 
�ســياحية يف االأبعــاد االقت�ساديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة والبيئيــة، مــن اأجــل 
زيــادة العوائــد االقت�ساديــة علــى م�ســتوى البلد وم�ســتوى املناطــق الريفية، وامل�ســاهمة يف التغلب 
علــى ظاهــرة الفقــر والبطالــة والهجــرة ومبــا ي�ســاهم يف حتقيــق نوع مــن العدالة يف توزيــع املوارد 
الطبيعة وعوائدها بن خمتلف املناطق ال�ســياحية، و�سرورة اإ�ســراك ال�ســكان املحلين يف عملية 
التنميــة بحيــث يكونــون م�ســاهمن يف تفعيــل اأبعــاد ال�ســياحة ب�ســورة فعالــة مــن خــالل ت�ســجيع 
امل�ســاركات ال�ســبابية يف املجــال ال�ســياحي مثــل اإقامــة م�ســاريع �سغــرية متنوعــة، وقيامهــم بتنفيذ 
م�ســاريع �سغرية لدعم اأن�ســطة ال�ســياحة، وذلك يف اإطار ت�ســويقي داخل البلد وخارجها من خالل 

امل�ســاركة يف املوؤمتــرات ال�ســياحية.
 اليمن بلد خري بكل مكوناته ويحتاج اإىل توحيد جهود جميع ابنائه يف خمتلف التخ�س�سات 

للقيام بنه�سة اقت�سادية �ساملة يف كل املجاالت.
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الملخص التنفيذي:

ــن  ــخ مل يك ــذا التاري ــل ه ــذ 2015، وقب ــانيًا من ــًا واإن�س ــاوي اقت�سادي ــع ماأ�س ــن بو�س ــر اليم  مت
الو�ســع يف اليمــن اأف�ســل حــااًل؛ حيــث كانــت اليمــن ت�ســتورد مــا ي�ســل اإىل )%90( مــن الغــذاء 
ومعظــم احتياجاتهــا مــن الــدواء والوقــود، وكانــت ن�ســبة البطالــة )%45(، فيمــا يعــاين ن�ســف 
ال�ســكان مــن انعــدام االأمــن الغذائــي، و)8.4( مليــوَن ن�ســمٍة ال ي�ســتطيعون الو�ســول اإىل خدمــات 
الرعايــة ال�سحيــة، وقبــل النــزاع �ســكلت املنــح واملعونــات اخلارجيــة مــا ن�ســبته )%14.4( مــن 
اإجمــايل املــوارد العامــة للموازنــة وكانــت احلكومــة تعتمــد يف مواردها علــى �ســادرات الطاقة؛ لذا 
يهدف التقرير احلايل اإىل تق�سي اأثر النزاع يف اليمن على اجلانب االقت�سادي، م�ستخدمًا املنهج 
الو�سفــي التحليلــي، وا�ســتنبطت نتائــج هــذا البحــث مــن خــالل االطــالع علــى الدرا�ســات والتقارير 

والن�ســرات االقت�ساديــة املن�ســورة خــالل االإطــار الزمنــي للدرا�ســة )2014م- 2020م(.
كانت اأبرز النتائج اأن ال�سراع القائم قد خلق نظامن مالين يف البلد الواحد وخلف فو�سى  	

وخ�سائر كبرية لالقت�ساد الوطني وعمق املاأ�ساة االإن�سانية، كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن تدهور 
العملــة الوطنيــة هــو القداحــة اأو ال�ســرارة التــي �ســببت التدهــور يف اأ�ســعار ال�ســلع واخلدمات 
مبختلــف اأنواعهــا، وتعميــق الو�سع االإن�ســاين اإىل االأ�ســواإ. واأو�سحــت نتائج التقريــر اأي�سًا اأن 
تراجع التنمية الب�ســرية مبقدار ع�ســرين عامًا هو نتيجة ال�سراع امل�ســتمر منذ �سبع �سنوات. 
يو�ســى الباحــث ب�ســرورة اإنهاء ال�ســراع يف اليمن بن خمتلف االأطــراف والعمل الفوري اجلاد 
لعــالج االأو�ســاع احلاليــة بــدءًا بتحقيق ال�ســالم للتمكن من اإنقــاذ االقت�ساد الوطنــي، وو�سواًل اإىل 

النهو�ــش بالتنمية بجماالتها كافة.
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مقدمة:

ميكن لالقت�ساد اأن يلعب دوَر اأداة فاعلة يف احلفاظ على ال�ســالم، كما ميكن للدول ا�ســتخدام 
ــب خو�ــش ال�سراعــات، فقــد انخف�ــش معــدل حــدوث ال�سراعات بن  ال�سيا�ســات االقت�ساديــة لتجنُّ
الــدول يف الفــرتة املمتــدة مــا بن 1950-2000 بع�ســرة اأ�سعــاف تقريبًا مقارنــة بالفرتة املمتدة 
مــا بــن 1850-1949، ومــن املثــري لالهتمــام معرفــة اأّن �ســبكات التجــارة الدوليــة قــد ازدادت 

مبقــدار اأربعــة اأ�سعاف تقريبًا منذ �ســنة 1950.
وال يغيــب عــن اأحــد اأن ال�ســراع علــى االأر�ــش اليمنيــة قــد اأثــر علــى القــدرات االقت�ساديــة 

اله�ســة اإذ ي�سنــف اليمــن �سمــن االقت�ساديــات االأ�ســد فقــرًا يف العــامل.
وبعــد انــدالع احلــرب �ســهدت االإيــرادات العامة انهيارًا كبــريًا، وانخف�ست اإيــرادات الدولة من 
ال�سرائــب واأ�سبحــت متثــل )%8( مــن النــاجت املحلــي االإجمايل، واأي�ســًا توقفت املنح وامل�ســاعدات 
اخلارجية التي كانت تقدم للدولة قبل ال�سراع، وجتمدت �سادرات الطاقة التي كانت ت�سكل اأكرث 
من )%90( من اإجمايل ال�سادرات الكلية لليمن فقد كانت اأي�سًا ت�ســهم يف متويل املوازنة العامة 
للدولــة وتوفــر النقــد مــن العملــة ال�سعبــة، وكذلــك اأدى االنهيــار يف املــوارد العامــة اإىل انخفا�ــش 
االإنفــاق احلكومــي اإىل )%36( بحلــول العــام 2016، وجتمــدت النفقــات املخ�س�ســة للم�ســاريع 
التنمويــة، وتقل�ســت النفقــات الت�ســغيلية للخدمــات العامــة مثــل التعليــم وال�سحة واملــاء مما اأدى 

اإىل ا�ســتفحال االأزمة االإن�سانية.
ويف ظــل االنهيــار الكبــري للماليــة العامــة لعبــت امل�ســاعدات اخلارجيــة والتحويــالت املاليــة 
للمغرتبــن دورًا مهمــًا يف تخفيــف املعانــاة االجتماعيــة واالقت�ساديــة حيــث زادت ن�ســبة تدفقات 
التحويــالت امل�ســجلة ر�ســمية اإىل )%24( يف عــام2017م، وكذلــك ارتفــع الديــن املحلي بن�ســبة 
ــام  ــة بالع ــبة )%21( مقارن ــي بن�س ــن اخلارج ــع الدي ــام 2014م، وارتف ــة بالع )%89( مقارن
)2014م(، وكذلــك ارتفعــت ن�ســبة االنكما�ــش الرتاكمــي يف النــاجت املحلــي االإجمــايل احلقيقــي 
حــوايل )%45(، وقــدرت اخل�ســائر الرتاكميــة يف الن�ســاط االقت�ساديــة بحــوايل )89( مليــار 
دوالر حتــى العــام 2019، ويف 2019 اأي�ســًا انخف�ــش ن�سيــب الفــرد مــن النــاجت املحلــي االإجمــايل 
اإىل م�ســتوى غــري م�ســبوق مــن العــام 1960م بنحــو )1.950( دوالرًا اأمريكيــًا يف العــام، واحتلــت 
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اليمــن املرتبــة الثانيــة يف العامل من حيث م�ســتوى عدم امل�ســاواة يف الدخــل متجاوز )100( دولٍة 
اأخــرى خــالل الفــرتة 2015– 2019م، ونتيجــة لتوقــف العائــدات النفطيــة فقــد ا�سطر البنك 
ا�ســتخدام خمــزون النقــدي مــن العملــة ال�سعبــة حيــث تراجعت احتياطيــات البنك مــن )5.23( 

مليــار دوالر اإىل )700( مليــون دوالر اأمريكــي فقــط.
ــراع اإىل  ــوازي”، واأدى ال�س ــاد امل ــرب اأو “االقت�س ــاد احل ــرة اقت�س ــمى بظاه ــا ي�س ــرز م ــا ب كم
ا�ســتغالل االأطــر املوؤ�س�ســية للــدول و�ســن الت�ســريعات القانونيــة مــن اأجــل زيــادة حجــم ال�سرائــب 
مــن اجلمــارك والــزكاة، واأ�سبــح التاجــر يعاين مــن االزدواج يف اجلمــارك، حيث اأ�سبحــت الب�سائع 

جتمــرك مرتــن واأي�ســًا فتــح قــرار تعــومي امل�ســتقات النفطيــة.
اأمــا بالن�ســبة للقطــاع اخلا�ــش فقــد تعر�ــش خل�ســائر كبــرية وذلــك عقــب انــدالع ال�سراعــات 
مبا�ســرة حيــث اإن )%26( مــن موؤ�س�ســات االأعمــال قــد اأغلقــت اأبوابهــا وخ�ســرت اأكــرث مــن 
)%70( مــن قاعــدة عمالئهــا، بينمــا )%95( من امل�ســاريع التــي مت اإغالقها قد تكبــدت اأ�سرارًا 
ماديــة جزئيــة اأو كليــة، وا�ســتغنت )%41( مــن امل�ســاريع عمــا يزيــد عــن ن�ســف قوتهــا العاملــة 
وُخف�ست �ساعات العمل اإىل الن�سف، وانكم�ش م�ساهمة القطاع اخلا�ش يف الناجت املحلي االإجمايل 
اإىل )%18(، ويف العــام 2017م  -نتيجــة لت�ســظي موؤ�س�ســات الدولــة- لعــب القطاع اخلا�ش دورًا 

حيويــًا وعمــل علــى مــلِء الفجوة التي ن�ســاأت يف توفــري اخلدمات االأ�سا�ســية.
غــري اأن ال�ســراع تــرك تاأثــريًا �ســلبيًا عميقــًا علــى ال�سيا�ســية النقديــة يف البــالد، حيــث ظهــر 
مــا ي�ســمى بحــرب العمــالت، واأدى قرار حظــر التعامل مع العمــالت النقدية املطبوعــة حديثًا اإىل 
حدوث فوارق كبرية يف اأ�ســعار ال�سرف انعك�ســت �ســلبًا على اأ�ســعار ال�ســلع ور�ســوم التحويالت املالية 

حتــى يومنا هذا.
وبا�ســتمرار ال�ســراع يف اليمــن، الــذي يدخــل عامــه ال�ســابع، تتو�ســع فاتــورة التكاليــف التــي 
تدفعهــا البــالد علــى كل االأ�سعــدة، خملفًة اآثارًا �سادمة على حياة اليمنين الذين يبذلون جهودًا 

م�سنيــة للتكيــف وامت�سا�ــش االأزمات االقت�ساديــة احلادة.
ي�ســري تقريــر �ســادر عــن برامــج االأمم املتحــدة االإمنائــي باأن ال�ســراع الدائر يف اليمن ت�ســبب 
ــل منــذ  ــراع املتوا�س ــرين عامــًا، حيــث خلــف هــذا ال�س ــرية مبقــدار ع�س يف تراجــع التنميــة الب�س
2014م عواقــب كثــرية يف املجــال ال�سحــي والتعليمــي واالقت�ســادي واالنعــدام الغذائــي )موقــع 
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فرن�ســا،2019 : 24(، لــذا �ســريكز التقريــر احلــايل علــى ال�ســراع يف اليمــن واأثــره علــى اجلانــب 
االقت�ســادي طيلــة ال�ســت ال�ســنوات املا�سية.  

 المشكلة التي يتقصى التقرير الحالي جوانبها:

   ت�ســهد اليمــن �سراعــًا منــذ �ســبع �ســنوات ممــا ت�ســبب يف حــدوث تــرٍد �ســلبٍي وا�ســٍح يف اجلانــب 
االقت�ســادي، بح�ســب مــا ت�ســري اإليــه العديــد مــن التقاريــر والدرا�ســات؛ لــذا كان التوجــه احلــايل 
ملعرفــة اآثــار ال�ســراع علــى اجلانب االقت�سادي اليمني ومناق�ســتها، ومت بلورة امل�ســكلة يف الت�ســاوؤل 

الرئي�ــش االآتي: 

ما تاأثري ال�سراع على االأو�ساع االقت�سادية يف اليمن؟
وتفرع منه الت�ساوؤالت التالية: 

ما الو�سع االقت�سادي لليمن قبل ال�سراع؟ 	
ماهي موؤ�سرات االقت�ساد اليمني اأثناء ال�سراع؟ 	

الهـــدف: 

يهــدف التقريــر احلــايل اإىل تو�سيــف اأثــر ال�ســراع يف اليمــن علــى اجلانــب االقت�ســادي، وذلك 
مــن خــالل مناق�ســة الو�سع االقت�سادي لليمن قبــل ال�سراع، والتعرف على املوؤ�ســرات االقت�سادية 

اأثنــاء ال�ســراع ملجــاالت االقت�ســاد املختلفــة خــالل الفــرتة مــن 2015م حتــى نهايــة 2020م.

األهمية: 

تــربز اأهميــة التقريــر مــن خالل هدفه العام الــذي ي�سف اآثار ال�سراع علــى االقت�ساد اليمني، 
واالآثار ال�سلبية لل�سراع على جميع جماالت القطاع االقت�سادي.
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المنهجية: 

     ي�ســتخدم البحــث احلــايل املنهــج الو�سفــي التحليلــي حيــث يعــد مــن اأكــرث املناهــج منا�ســبًة 
نظــرًا ل�ســموليته وقدرتــه علــى تقدمي نتائج مطابقــة للواقع، وكونه يلعب دورًا كبريًا يف م�ســاعدة 
الباحــث علــى معرفــة االأ�ســباب التــي اأدت اإىل الو�ســع االقت�ســادي الراهــن، كمــا اأنــه ي�ســاعد علــى 
اإيجــاد احللــول لهــا، فمــن خــالل هــذا املنهج �ســيتم حتليل الظاهرة ب�ســكل كامــل، وو�سع حلــوٍل لها.

اإلطار الزمني والمكاني والموضوعي:

الزمـــــن: الفرتة 2015م – 2020م. 	
املكــــــان: اجلمهورية اليمنية. 	
املو�سوع: االأو�ساع االقت�سادية يف اليمن. 	

 مصادر البيانات والمعلومات

اعتمــد التقريــر علــى امل�ســادر الثانويــة الأن االعتمــاد علــى امل�ســادر االأوليــة مكلــف للغايــة. 
وتتمثــل م�ســادر املعلومــات الثانويــة التــي ا�ســتقى هــذا البحــث املعلومــات منهــا يف االآتــي:

التقارير االقت�سادية املن�سورة. 	
البالغات والن�سرات االقت�سادية يف املواقع االإلكرتونية. 	
املقاالت التحليلية للمفكرين واخلرباء من ذوي االخت�سا�ش. 	

الدراسات السابقة: 

ــجع  ــتثنائية مل ي�س ــاع ا�س ــه مــن اأو�س ــدًا كاليمــن مبــا يعي�س ب�سفــة عامــة، ميكــن القــول اإن بل
الباحثن على درا�سته، ويالحظ ذلك من خالل اإلقاء نظرة على الكتابات احلديثة حول اليمن، 
فبالرغم من تركيزها على اجلانب االإن�ساين فاإن هناك ندرة يف االأبحاث ال�سيا�سية االقت�سادية 
اإذا مــا ا�ســتثنينا التقاريــر ال�سحافيــة، ورمبــا يعــود ذلــك اإىل طبيعــة البلــد الــذي يعي�ــش �سعًفــا 
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اقت�سادًيــا مــن جانــب، وه�سا�ســة �سيا�ســية منــذ فــرتة لي�ســت بالقليلة من جانــب اآخر.
مــن خــالل اطالعنــا حــول هــذا املو�ســوع، ميكــن القــول اإنه لي�ــش هنــاك ما ميكــن اال�ســتناد اإليه 
-كالدرا�ســات االأكادمييــة- حــول اقت�ساد ال�ســراع يف اليمن كما يحدث يف العديد من البلدان التي 
متر باأو�ساع م�سابهة، ونظًرا لعدم وجود درا�سات تتناول اقت�ساد ال�سراع يف اليمن، �سيتم يف هذه 
اجلزئية الرتكيز حول الدرا�سات التي تتناول اقت�ساد ال�سراع يف بلدان �سبيهة باحلالة اليمنية 
مثل �ســوريا وليبيا رغم ما قد يعرتي ذلك من اختالفات كثرية ومتعددة، وقيا�ســًا على ذلك �ســيتم 

الرتكيز على درا�ســتن تناولتا مو�سوع اقت�ساد احلرب، االأوىل يف �ســوريا، والثانية يف ليبيا.
1- درا�ســة جهــاد يزيــدي املعنونــة بـــ »اقت�ساد احلرب يف �ســوريا ) 2014(«: ركزت الدرا�ســة 
علــى االآليات التي ا�ســتطاع بوا�ســطتها النظام ال�ســوري مقاومة االنهيــار الكامل يف املناطق 
التــي ي�ســيطر عليهــا، وبالرغــم مــن تعــدد هــذه االآليــات وامل�ســادر ما بــن املحليــة والدولية 
فــاإن الباحــث ي�ســري اإىل اأن قــدرة النظــام ال�ســوري على اال�ســتمرار يعود ب�ســكل رئي�ــش اإىل 
الدعــم االقت�ســادي مــن حلفائــه اخلارجيــن )اإيــران ورو�ســيا(، ويف هــذا ال�ســياق ي�ســرد 
الباحث اأرقامًا ت�ســري اإىل حجم امل�ســاعدات املالية التي تلقاها النظام، فعلى �ســبيل املثال 
بلغــت امل�ســاعدات املقدمــة مــن اإيــران بــن عــام 2011 وعــام 2013 حــدود ال)10( 
مليــار دوالر. اأمــا بخ�سو�ــش الدعــم الرو�ســي، فبالرغــم مــن حمدوديتــه مقارنــة بالدعــم 
االإيراين، فاإن رو�سيا قدمت جمموعة من الت�سهيالت للنظام ال�سوري على �سكل مقاي�سات 
وتبادل للنفط اخلام، وكذلك فتح ح�ســابات يف البنوك الرو�ســية ونقل لالأ�سول ال�ســورية 
يف �ســعيها ملواجهــة العقوبــات الغربيــة املفرو�سة على النظام ال�ســوري. ومل يهمل الباحث 
يف هــذا االإطــار م�ســادر التمويــل املحليــة للنظــام التي ي�ســري اإليهــا اأنها كانــت تاأتي عرب رفع 
ــبكات  ن�ســب التعرفــة اجلمركيــة يف بع�ــش االأحيــان، اإ�سافــة اإىل الدعــم املقدمــة مــن �س
رجــال االأعمــال املرتبطــن بالنظــام ال�سيا�ســي. اأما فيمــا يتعلق باقت�ساد حــرب اجلماعات 
املعار�سة، في�سري الباحث اإىل اأن اأبرز م�سادر اجلماعات املعار�سة هي النهب واالختطافات 
والتهريب، باالإ�سافة اإىل اال�ستيالء على اآبار النفط التي كانت خا�سعة ل�سيطرة النظام 
ال�ســوري، وكذلك اال�ســتيالء على خزائن فرع البنك املركزي يف بع�ش املدن التي ا�ســتولت 

عليهــا بع�ش اجلماعــات املقاتلة.
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2-درا�ســة تيــم اإيتونــو املعنونــة بـــ »اقت�ســاد احلــرب املربحــة واملزعزعــة يف ليبيــا«: يوؤكــد 
الباحــث يف مركــز ت�ســاثام هاو�ــش اأن الفو�ســى ال�ســاملة التــي مــرت بها الدولــة الليبية قد 
وفــرت فر�ســًا �ســتى للجماعــات امل�ســلحة للنهو�ــش واال�ســتمرار، ال�ســيما مــع مــا يتميــز بــه 
البلــد مــن مــوارد طبيعيــة وموقــع جغــرايف، حيــث متكنــت هــذه اجلماعــات مــن اال�ســتيالء 
علــى املــوارد الطبيعيــة وتهريبهــا وكذلــك اال�ســتيالء علــى النقــد. باالإ�سافــة اإىل ذلــك، 
فقــد اعتمــدت اجلماعــات امل�ســلحة اأي�ســًا علــى الفديــات مــن احلكومــة، كما لعبت االأ�ســواق 
ال�ســوداء دورهــا ال�ســيما يف م�ســاألة فــوارق �ســرف العمالت والتالعــب بها وابتــزاز العاملن 
يف القطاع املايل. كما ي�ســري الباحث اأي�سًا اإىل وجود و�ســائل وم�سادر جديدة ا�ســتخدمتها 
اجلماعــات وامليلي�ســيات امل�ســلحة اأبرزهــا تهريــب الب�ســر ومــا رافــق ذلــك مــن ظهور �ســبكات 
اإجراميــة جديــدة ومنظمــة، كجماعــة »التبو« التي ت�ســيطر على طرق تهريــب املهاجرين 

علــى احلــدود الليبيــة اجلديدة.

التقرير الحالي والدراسات السابقة:

  يلتقــي هــدف التقريــر احلــايل مــع الدرا�ســات ال�ســابقة يف درا�ســة االأو�ســاع االقت�ساديــة يف 
دول عربية تعاين من ويالت ال�سراع امل�سلح، ويختلف عن الدرا�ستن ال�سابقتن يف تناوله ملو�سوع 
ال�ســراع وتاأثــريه علــى االقت�ســاد اليمنــي، بينمــا تناولــت الدرا�ســتان مو�ســوع االقت�ســاد يف �ســوريا 

وليبيا.
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 اإلطار النظري:

اأواًل: االأو�ساع االقت�سادية يف اليمن قبل ال�سراع:
�ســهدت اليمــن انفجــارًا �ســكانيًا مطــردًا مــن )17( مليــوَن ن�ســمٍة يف 2000م اإىل مــا يقــدر 
بنحــو )30( مليونــًا بحلــول العــام 2020م، ومــع ا�ســتمرار هــذا النمــو ال�ســكاين املطــرد ا�ســتمرت 
حاجة املواطنن املا�سة يف اليمن اإىل املياه النظيفة واملواد الغذائية االأ�سا�سية والدخل امل�ستقر 
واخلدمات العامة االأ�سا�سية واحل�سول على الكهرباء والبنية التحتية واالإ�سكان، وهو ما �سيوؤدي 
حتمــا اإىل موجــات متكــررة مــن اال�سطرابــات اإذا ما اأهملــت تلبية هذه ال�سروريات مــن االأولويات 
ــرتاتيجية، 2020(؛ فاليمــن يعــد مــن اأفقــر  ــات اال�س االقت�ساديــة مــرة اأخــرى )مركــز الدرا�س
البلــدان واأقلهــا منــوًا واأكرثهــا معانــاًة مــن انعــدام االأمــن الغذائــي يف ال�ســرق االأو�ســط حتــى قبــل 
انــدالع ال�ســراع قبــل العــام 2014، فقــد كانــت اليمــن ت�ســتورد مــا ي�ســل اإىل )%90( مــن الغــذاء 
ومعظــم احتياجاتهــا مــن االأدوية والوقود، وكانت ن�ســبة البطالة مرتفعة للغاية اإذ بلغت حوايل 
)%45( بــن ال�ســباب، ويعانــى ن�ســف ال�ســكان من انعدام االأمــن الغذائي، وحــوايل )8.4( مليون 
مــن �سعوبــة الو�ســول اإىل خدمــات الرعايــة ال�سحيــة )مركــز الدرا�ســات اال�ســرتاتيجية �سنعاء: 

.)2020

 وتعد اليمن واحدة من اأقل الدول فر�سًا لل�سرائب يف العامل، فقد كانت االإيرادات ال�سريبية 
ن�ســبًة مــن النــاجت املحلــي االإجمــايل ال تتجــاوز )%9( قبــل ال�ســراع مقارنــة باملعــدل العاملي الذي 
يقــدر بـــ )%17.7( يف الــدول الناميــة ذات االقت�ســادات القريبــة مــن حجم االقت�ســاد اليمني. 
وقــد �ســعت اليمــن علــى مــر ال�ســنوات اإىل تبني اإ�سالحــات تهدف اإىل زيــادة االإيــرادات ال�سريبية 
بو�سفهــا ن�ســبًة مــن جممــوع االإيرادات العامة، لكن هذه الن�ســبة ظلت دون الـــ )%30( يف الفرتة 

2015-2010 وفقــًا ملوؤ�ســرات املاليــة العامــة.
�ســكلت املنــح واملعونــات اخلارجيــة قبــل ال�ســراع مــا ن�ســبته )%14.4( مــن اإجمــايل املــوارد 
العامــة للموازنــة يف الفــرتة 2014-2012، ويف اأغ�سط�ــش 2014 وحتــت �سغــط مــن �سنــدوق 
النقــد الــدويل خــالل التفاو�ش على قر�ش بقيمة )560( مليون دوالر الذي مبوجبه يتم اإ�سدار 
مر�ســوم باإلغــاء برنامــج دعــم الوقــود، وجــراء هــذا القــرار ارتفعــت اأ�ســعار الوقود، وقــد انخف�ست 
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العوائــد احلكوميــة منــذ ذلــك الوقــت حيــث �ســهد عــام 2014 انخفا�ســًا يف �ســادرات الطاقــة يف 
اليمــن بن�ســبة )%77( لت�ســل اإىل )1،35( مليــار دوالر تقريبــا مقارنــة بـــ )5،76( مليــار 
دوالر وهــو معــدل ال�ســادرات يف الفرتة 2004- 2013م، ومل ي�ســهد هذا القطاع اأي حت�ســن حتى 

هــذه اللحظــة )مركز الدرا�ســات اال�ســرتاتيجية: 2019(.

ثانيًا: اأو�ســـاع اليمن االقت�سادية اأثناء ال�ســراع:
�سيتم عر�ش العديد من املحاور االقت�سادية اأثناء ال�سراع كما يلي:

1 - املوؤ�سرات االقت�سادية العامة اأثناء ال�سراع: 
يف هــذا الق�ســم �ســنتناول كيــف اأثــر النــزاع علــى املوؤ�ســرات االقت�ساديــة العامــة يف اليمــن 

على النحــو االآتي:

اأ- االإيرادات العامة للدولــة:
�ســاعد ال�ســراع يف اليمــن علــى �ســرعة عجلــة االنهيــار العــام الذي �ســمل االقت�ســاد اليمني 
واأدى ذلــك اإىل توقفــت االإيــرادات العامــة للدولة اأو انخفا�سها، حيــث انخف�ست اإيرادات 
الدولــة مــن ال�سرائــب اإىل )%8( مــن النــاجت املحلــي يف العام 2018، ولي�ــش هذا فح�ســب 
فقــد جتمــدت املنــح وامل�ســاعدات اخلارجيــة التــي كانــت تقــدم للدولــة خــالل فــرتة ما قبل 

احلــرب من بعــد العام 2011.
ويف اإبريــل 2015 تجمــدت �ســادرات الطاقــة ب�ســورة كاملــة، بعدمــا كانــت ت�ســكل اأكــرث 
ــهم مبــا  ــادرات الكيــة لليمــن خــالل الفــرتة 2011 – 2013 وت�س مــن 90(%( مــن ال�س
ن�ســبته )%40( مــن اإجمــايل املــوارد العامــة وذلــك دون املــوارد املح�سلــة من املنــح )مركز 

الدرا�ســات اال�ســرتاتيجية: 2019(.   
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بعد الحربقبل الحرب

�سكل )1( ن�سبة اإيرادات ال�سرائب من الناجت املحلي االإجمايل

وكانــت �ســادرات قطــاع النفــط والغــاز توفــر مــا ن�ســبته )%50( مــن احتياطيــات النقــد 
االأجنبي، وت�ساهم فيما ن�سبته %50 اإىل %60 يف متويل املوازنة العامة، واأدى توقف عائدات 
هــذا القطــاع اإىل اإحداث اأزمة يف املالية العامة وال�ســيولة، مما انعك�ــش �ســلبًا علــى موظفي القطاع 
العــام؛ اإذ توقفــت يف اأغ�سط�ــش 2016 رواتــب )1.25( مليــوَن موظــٍف – اأي حــوايل )7( ماليــن 

�ســخ�ش ممــن يعيلــون )مركز �سنعاء وحــدة الدرا�ســات االقت�سادية: 2020(.
 اإن هــذا االنهيــار يف املــوارد العامــة قــد اأدى اإىل انخفا�ــش يف االإنفــاق العــام احلكومــي وو�ســل 
اإىل )%36( بــن عامــي 2014 – 2016، حيــث جتمــد يف 2015 برنامــج ال�سمــان االجتماعــي 
الــذي كان ي�ســتفيد منــه )1.5( مليونــًا من االأ�ســر االأكــرث فقرًا يف البالد، واأي�ســا جتمدت النفقات 
ــغيلية للخدمــات العامــة مثــل التعليــم  ــاريع التنمويــة، وتقل�ســت النفقــات الت�س ــة للم�س املخ�س�س

وال�سحــة واملــاء ممــا اأدى اإىل ا�ســتفحال االأزمة االإن�ســانية.
ونتيجــة للنــزاع تباينــت الظــروف االقت�ساديــة تباينــًا �سا�ســعًا بــن املحافظــات اليمنيــة 
املختلفــة، وبــرزت م�ســتويات خمتلفــة مــن توفــر اخلدمات نتيجة لذلــك، فعلى �ســبيل املثال حت�سل 
املحافظات املنتجة للنفط كماأرب وح�سرموت و�سبوة على )%20( اأو اأكرث من عائدات بيع تلك 
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املــوارد، بينمــا تفتقــر املناطــق ال�ســرقية والغربيــة واجلنوبيــة اإىل ذلــك، وهــذا اأ�ســهم يف حرمــان 
املاليــة العامــة مــن اإيــرادات تلــك املناطــق التــي ت�ســكل اأكــرث مــن )75%( مــن اإجمــايل االإيرادات 
العامــة للدولــة ح�ســب املوازنــات العامــة قبــل احلــرب )مركــز الدرا�ســات واالإعــالم االقت�ســادي: 

.)2020

ب- االعتماد االقت�سادي الكامل على التحويالت وامل�ساعدات اخلارجية:
ــة يف  ــًا للغاي ــن دورًا مهم ــة للمغرتب ــالت املالي ــة والتحوي ــاعدات اخلارجي ــن امل�س ــت كل م لعب
تخفيــف املعانــاة االجتماعيــة واالقت�ساديــة وحتفيــز الن�ســاط االقت�ســادي يف اليمــن اأثنــاء 
ال�سراع، وزادت ن�سبة تدفقات التحويالت امل�سجلة ر�سميًا بو�سفها ن�سبًة من اإجمايل الناجت املحلي 
االإجمــايل مــن )%10( اإىل مــا يقــرب مــن )20%( عــام 2016، ونحــو )%24( عــام 2017 

)وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل: 2018(.
وكذلــك لعــب الدعــم النقــدي وغــري النقــدي -مثــل التحويــالت النقديــة االجتماعيــة، 
والق�ســائم الغذائيــة، وامل�ســاعدات الغذائيــة العينيــة، وبرامــج النقــد مقابــل العمــل، وامل�ســاعدات 
ــتية- مــن املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة دورًا هامــًا يف حتفيــز العر�ــش والطلــب يف  اللوج�س
االقت�ســاد اليمنــي؛ حيــث اأفــادت منظمــة اليوني�ســف اأن م�ســاريعها للحــواالت النقديــة الطارئــة 
يف اليمــن قــد وفــر م�ســاعدات النقديــة لـــ )1.5( مليــون اأ�ســرة م�ســتفيدة مــن �سنــدوق الرعايــة 
االجتماعيــة، فقــد ا�ســتفاد منهــا )9( ماليــن �ســخ�ش بــن اأغ�سط�ــش 2017 ونهايــة 2019 

.)2007 )اليوني�ســف: 
واأفــاد برنامــج االأمم املتحــدة االإمنائــي عــن توظيــف حــوايل 364(( األــَف مينــي )لفــرتات 
موؤقتــة( �سمــن برامــج النقــد مقابــل العمل، كما قــدم برنامج االأغذيــة العاملي م�ســاعدات غذائية 
حلــوايل )13( مليــون م�ســتفيد ب�ســكل �ســهري بــدءًا مــن اإبريــل 2020 )برنامــج االأمم املتحــدة 

االإمنائــي: 2020(.
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المساعدات االجنبة صادرات النفط والغاز التحويالت المسجلة رسميا

�سكل )2(: التدفقات النقدية )مليون دوالر(
امل�سدر: التقرير ال�سنوي للبنك املركزي 2015، مكتب االأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية،

 2019، تقدير البنك الدويل

ج-ارتفاع الدين العام والعجز:
ــبة الديــن العــام قــد قفــزت اإىل )%75( مــن النــاجت  يف 2017 قــدر البنــك الــدويل اأن ن�س
املحلــي االإجمــايل، واأي�ســا قــدر العجــز احلكومــي لعــام 2018 بـــ)600( مليــار ريــال مينــي، 
حيــث مت متويلــه ب�ســورة �ســبه كاملــة عــرب االقرتا�ــش مــن البنــك املركــزي )مركــز الدرا�ســات 

.)2019 اال�ســرتاتيجية: 
وقــد فر�ــش ال�ســراع واقعــًا جديــدًا يف امل�ســهد االقت�ســادي جــراء مــا تعر�ســت لــه املوؤ�س�ســات 
العامة واخلا�سة من خراب ودمار، وتعطٍل حركة االإنتاج، وتراجِع النمو االقت�سادي واملايل، 
وتعر�ِش املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة اإىل التغيري، فرتاجعت كل املوؤ�سرات االقت�سادية للدولة، 
كما اأن توقف كل ال�سادرات -مبا فيها النفط والغاز- قد اأثر ب�ســكل غري م�ســبوق على امليزان 
التجــاري ون�ســب االحتياطيــات؛ فقــد كان حجــم االحتياطيــات مــن العملــة االأجنبية )4.6( 
مليــار دوالر عــام 2014م )البنــك املركــزي اليمنــي:2014(، وانخف�ســت اإىل )700( مليون 
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دوالر يف �ســبتمرب 2016 قبــل نقــل البنــك املركــزي. 
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�سكل )3(: ن�سبة ارتفاع الدين املحلي مقارنه بالعام 2014
امل�سدر: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، ن�سرة امل�ستجدات االقت�سادية، العدد 44، 2020م

 نالحــظ مــن ال�ســكل اأعــاله اأن الديــن العــام املحلــي قــد ارتفــع اإىل مــا يقــارب ال�سعــف حتــى 
2019م بنحــو )6،019( مليــار ريــال مينــي، وبن�ســبة ارتفــاع قدرهــا )%89( مقارنــة بالعــام 
%21 مقارنــة بالعــام  2019م �ســجل الديــن العــام اخلارجــي ارتفاعــا بنحــو  2014م، ويف 
ــول  2014م، حيــث ارتفــع الديــن مــن )7،250( مليــون دوالر اإىل )8،765( مليــون دوالر بحل

ــادي: 2020(. ــات واالإعــالم االقت�س نهايــة العــام 2019م )مركــز الدرا�س
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 ثالثًا: تاأثري ال�سراع على االقت�ساد يف اليمن:

1 - تاأثري موؤ�سرات االقت�ساد الكلي يف اليمن:
فيمــا يتعلــق مبوؤ�ســرات االقت�ســاد الكلــي فقــد هبــط معــدل منــو النــاجت املحلــي االإجمــايل 
اليمنــي مــن )%3.3( عــام 2010 اإىل )-%30.3( عــام 2015، وا�ســتقر املعــدل عنــد )– 
%10.9( عــام 2017. وبحلــول نهايــة عــام 2019 بلغــت ن�ســبة االنكما�ــش الرتاكمــي يف النــاجت 
املحلــي االإجمــايل احلقيقــي يف اليمــن حــوايل )%45(، وقــدرت اخل�ســائر الرتاكمية يف الن�ســاط 

االقت�ساديــة بنحــو )66( مليــار دوالر )مركــز �سنعــاء للدرا�ســات اال�ســرتاتيجية: 2020(.
 وبــن تقريــر �ســادر عــن برنامــج االأمم املتحدة االإمنائي اأن اخل�ســائر بلغــت )89( مليار دوالر 
حتــى العــام 2019م، ويف حــال انتهــى ال�ســراع 2022 فــاإن اخل�ســائر الرتاكميــة �ســتبلغ )180( 
مليار دوالر اأمريكي )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2019م(، وارتفعت ن�ســبة اليمنين الذين 
يعي�ســون حتــت خــط الفقــر مــن 48(%( عــام 2014 اإىل )70%( نهايــة العــام 2016 )مركــز 

الدار�سات اال�سرتاتيجية : 2020(.
وقــد انخف�ــش ن�سيــب الفــرد مــن النــاجت املحلــي االإجمــايل اإىل م�ســتوى مل ي�ســهده اليمــن منــذ 
العــام 1960م، حيــث انخف�ــش مــن )3،577( دوالرًا اأمريكيــًا يف العــام 2015م اإىل )1،950( 

دوالرًا اأمريكيــًا يف العــام 2019م )برنامــج االأمم املتحــدة االإمنائــي:2019(.
 ويف حــن جنــت نخبــة قليلة من ال�ســكان ثروات خالل ال�ســراع )جوناثان دي موير واآخرون: 
2019( فــاإن الغالبيــة العظمــة مــن اليمنيــن عانــت مــن انخفا�ــش بن�ســبة )60%( تقريبــًا مــن 
مدخولها ون�سيبها من النتاج املحلي االإجمايل )مركز �سنعاء للدرا�سات اال�سرتاتيجية:2018(، 
ويف عام 2019م احتل اليمن املرتبة الثانية يف العامل من حيث م�ستوى عدم امل�ساواة يف الدخل 
جمــاوزًا )100( دولــة اأخــرى يف م�ســتوى عــدم امل�ســاواة خــالل الفــرتة مــن 2015م اإىل 2019م 

)برنامــج االأمم املتحــدة االإمنائــي: 2020(.
ــث اأدت  ــي، حي ــاد اليمن ــى االقت�س ــري عل ــا تاأث ــة كورون ــد كان جلائح ــراع فق ــب ال�س واىل جان
اجلائحــة اإىل تراجــع املــوارد اخلارجيــة ممــا اأدى اإىل انكما�ــش حــاد يف النــاجت املحلــي االإجمــايل، 
وتو�ســعت فجــوات العجــز يف ميــزان احل�ســاب اجلــاري للحكومــة واملوازنــة العامــة، فقــد انخف�ســت 
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ــن  ــرتاوح م ــًا ي ــق انكما�س ــا خل ــدة، مم ــرات االأمم املتح ــًا لتقدي ــبة )%70( وفق ــالت بن�س التحوي
)%15-10( يف اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل )مركز �سنعاء وحدة الدرا�سات االقت�سادية: 

.)2020

�سكل )4( موؤ�سرات عامة
امل�سدر: احلكومة اليمنية وح�سابات خرباء �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل

جدول )1(: مؤشرات االقتصاد الكلي والفقر
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2 -  ال�سراع والنفقات العامة:
يف الفــرتة 2010م – 2014م مثلــت النفقــات اجلاريــة اأكــرث مــن )%85( مــن النفقــات 
احلكوميــة، بينمــا مل تتجــاوز النفقــات اال�ســتثمارية والراأ�ســمالية بو�سفهــا ن�ســبة مــن اإجمــايل 
االإنفــاق العــام احلكومــي )%13( )وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل، 2017(. وعانــى ميــزان 
املدفوعــات اليمنيــة لعقــود طويلــة مــن عجــز يف احل�ســاب اجلــاري؛ فقــد �ســكلت �ســادرات النفــط 
-قبــل النــزاع- مــا يقــارب )%83( مــن اإجمــايل �ســادرات ال�ســلع ، اأمــا عائــدات النفــط فقــد مثلــت 
)%65( مــن تدفــق النقــد االأجنبــي حينهــا ) وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل: 2016م(.

ويف الوقــت ذاتــه ا�ســتوردت اليمــن -قبــل النــزاع- مــا يقــارب %90 مــن الغــذاء مــن اخلــارج، 
اإ�سافــة اإىل احتياجاتهــا مــن الوقــود وغــري ذلــك من املنتجــات التجارية )مركز �سنعاء للدرا�ســات 
اال�ست�ســارية: 2019(. وقــد �ســهد النــزاع منــذ بداياتــه عوامــل جديــدة وخمتلفــة اأثقلــت كاهــل 
ميــزان املدفوعــات؛ حيــث كان لتوقــف �ســادرات الطاقــة عــام 2015م وخ�ســارة عائــدات النفــط 
�ســببًا ا�سطــر البنــك املركــزي نتيجــة ذلك اإىل ا�ســتهالك احتياطاته مــن العملــة االأجنبية لدعم 
واردات ال�ســلع االأ�سا�ســية، وهــو مــا اأدى اإىل تراجــع تلــك االحتياطيــات مــن )5.23( مليــار دوالر 
اأمريكــي بدايــة 2014م اإىل )700( مليــون دوالر بحلــول نهايــة العــام 2016م، باالإ�سافــة اإىل 
عدم التزام )27( جهة دولية مانحة مبا تعهدت به من م�ساعدات مقدمة لليمن اإذ جتاوز حجم 
التعهــدات املفرت�ــش �سخهــا )10( مليــار دوالر غري اأنــه مل يتم توريد �ســوى )%44( منها، وفاقم 
فقــدان عائــد النفــط مــن العجــز يف ميــزان املدفوعــات، مــع و�ســول العجز يف احل�ســاب اجلــاري اإىل 
)%9( مــن النــاجت املحلــي االإجمــايل عــام 2018م )مركــز �سنعــاء للدرا�ســات اال�ســرتاتيجية: 

2019م(.

3 - تاأثري ال�سراع على املوظفن:
قبــل ال�ســراع، كانــت احلكومــة توظــف مــا يقــارب )%31( مــن القــوى العاملة املحليــة )وزارة 
التخطيــط والتعــاون الــدويل: 2017(، ويف الفــرتة 2010م – 2014م اأنفقــت املوازنــة العامــة 
مــا ن�ســبته )%42( تقريبــًا مــن االإيــرادات احلكوميــة ل�ســداد رواتــب مــا يقــارب 1.25 مليــون 
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موظــف مــدين وع�ســكري اأي مــا يعــادل 75 مليــار ريــال مينــي مــا يعــادل %10 مــن النــاجت املحلــي 
االإجمــايل )البنــك الــدويل، 2018(، ويف املقابــل دفعــت احلكومــة نفقــات الرعايــة االجتماعية 
ب�ســكل ربــع �ســنوي اإىل )1.5( مليــون مينــي مــن ذوي الدخــل االأدنــى و�سلــت اإىل )23( مليار ميني 

)وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل:2016(.
�ســكل التوظيــف املتفاقــم يف القطــاع العــام يف اليمــن �سغطــًا علــى ميزانيــة الدولة قبــل النزاع 
لت�ســتهلك مــا ميثــل يف املتو�ســط )%32( مــن االإنفــاق احلكومي يف �ســكل مرتبات واأجــور بن عامي 
2001م و2014م )البنك الدويل،2019(، كما اأن عملية التوظيف اأثناء ال�سراع قد �ســاهمت 
يف عجــز املوازنــة العامــة للبلــد، وبذلــك واجــه اليمن عجــزًا كبــريًا يف املوازنة العامة الــذي قدر بـ 
)660( مليــار ريــال مينــي عــام 2018م، وتزامــن ذلــك مــع انكما�ــش االقت�ســاد اليمنــي )مركــز 

�سنعاء للدرا�ســات اال�ســرتاتيجية: 2019(. 

�سكل )5(: مرتبات القطاع العام اليمني مقابل املوارد والنفقات
امل�سدر: مركز �سنعاء للدرا�سات اال�سرتاتيجية، �سبتمرب، 2019م 
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4- ال�سراع وحركة التجارية يف املوانئ:

ــدام  ــك الإنع ــدن، وذل ــاء ع ــة ملين ــة التجاري ــرق اإىل احلرك ــايل بالتط ــر احل ــيكتفي التقري �س
املعلومــات حــول مينــاء احلديــدة، حيــث �ســهد مينــاء عــدن تراجعــًا يف عــدد ال�ســفن الوا�سلــة اإىل 
حمطة عدن للحاويات خالل الفرتة من يناير 2018م مقارنة بنف�ــش الفرتة من العام 2014م، 
بن�سبة تراجٍع بلغت )%42( )مركز الدرا�سات واالإعالم االقت�سادي: 2018م(، وبلغت ال�سفن 
ــفينة  ــدد )124( �س ــبتمرب 2018م ع ــر– �س ــن يناي ــرتة م ــالل الف ــدن خ ــاء ع ــة اإىل مين الوا�سل
مقارنة ب )213( �ســفينة خالل الفرتة من العام 2014م، وعدد )115( مقارنة بنف�ــش الفرتة 

مــن العــام 2017، انظر ال�ســكل االآتي:

�سكل )6(: �سفن احلاويات الوا�سلة خالل الفرتة 2014م- 2018م )ميناء عدن(
امل�سدر: تقرير �سادر عن مركز الدرا�سات واالإعالم االقت�سادي 

بعنوان خريف الريال اليمني، اأكتوبر 2018

5-اقت�ساد ال�سراع )اقت�ساديات موازية(:

ــائل  ــاد بو�س ــتمرارًا لالقت�س ــه “ا�س ــات بو�سف ــن االأدبي ــد م ــراع يف العدي ــاد ال�س ــرف اقت�س يع
اأخــرى”، ومــا مييــز اقت�ســاد ال�سراعــات خ�سو�ســًا “اأنهــا تعــد عامــاًل اأ�سا�ســيًا لتدمــري االقت�ســاد 
النظامــي، وبالتــايل منــو االأ�ســواق غــري النظاميــة وال�ســوداء، واالبتــزاز املتعّمــد �ســد املدنيــن مــن 
قبــل اأطــراف ال�ســراع، الكت�ســاب ال�ســيطرة علــى االأ�ســول املربحــة، وا�ســتغالل اليــد العاملــة، كمــا 
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https://ber�( ” ــ ــى التهري ــم بالالمركزيــة، ويزدهــر فيــه االعتمــاد عل ــاد يّت�س باأنــه اقت�س
.)ghof-foundation.org/library

وقــد �ســاهم االنخفا�ــش احلــاد يف امل�ســاعدات اخلارجيــة لكثــري مــن احلكومــات املت�سارعــة -ال 
�ســيما بعــد احلــرب البــاردة- يف توجــه املحاربــن واعتمادهــم علــى تعبئــة القطاع اخلا�ــش، بحيث 
ت�سبــح  هــذه امل�ســادر هــي املرتكز االأ�سا�ــش يف دعم اأن�ســطتها الع�ســكرية وال�سيا�ســية؛ ومــن َثمَّ فقد 
نتج عن ذلك ما ميكن ت�سميته باالقت�ساد ال�سيا�سي اجلديد للحرب )لو بيلون؛ فيليب: 2000(.
 تتعــدد اأ�ســكال اقت�ســاد احلــرب؛ اإذ يعتمــد ذلــك علــى اإمكانيــات الف�سائــل واجلماعــات 
الع�ســكرية يف احل�ســول علــى املــوارد املحليــة والقــدرات الع�ســكرية والدعــم املحلــي والــدويل 
ا الظروف اجلغرافية، ومن هذه االأ�سكال: اقت�ساد احلرب  والعالقات ال�سيا�سية والتجارية واأي�سً
للدولــة الــذي يكــون يف العــادة عــرب اتخــاذ اإجــراءات قانونيــة كفر�ــش ال�سرائــب واالقرتا�ش من 
اخلارج، واأما ال�سكل االآخر وهو االأكرث �سيوًعا فهو اقت�ساد حرب اجلماعات؛ فاجلماعات امل�سلحة 
التي تخو�ش ال�سراعات والنزاعات جتد نف�سها م�سطرة الإقامة عالقات ودية وثيقة مع ال�سكان 
املحلين وذلك يف اإطار �ســعيها اإىل توفري موارد دعم حملية، كما اأن هناك اأ�ســكااًل اإ�سافية اأخرى 
كاقت�ســاد حــرب اجلماعــات امل�ســلحة واقت�ســاد حــرب التدخــل االإن�ســاين وكذلك اقت�ســاد احلرب 

التجاريــة )لــو بيلون واآخــرون:2001(، 
يت�ســف االقت�ســاد اليمنــي بكونــه اقت�ســاًدا ريعيــًا، مبعنــى اعتمــاده امل�ســتمر علــى املــوارد 
اخلارجيــة، �ســواء كانــت تلك املوارد عائــدات تاأتي من مبيعات النفط، اأو من امل�ســاعدات الدولية، 
اأو مــن حتويــالت املغرتبــن مــن اأبنــاء الدولــة، اأو مزيجــًا مــن بع�ــش هــذه امل�ســادر اأو كلهــا. وقــد 
ــية عديــدة لعــل اأبرزهــا  ــتمرار هــذا النمــوذج يف اليمــن اإىل نتائــج اقت�ساديــة و�سيا�س ــى ا�س اأف�س
ه�سا�ســة الدولــة وت�ســجيع اجلماعــات غــري الر�ســمية علــى بنــاء نف�ســها والتمــرد عليهــا )عبد اهلل 

الفقيــه:2012 (.
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ال�سرائــب  )لرفــع  الت�ســريعات  و�ســن  للدولــة  املوؤ�س�ســية  االأطــر  ا�ســتغالل   -6

واجلمــارك(:
ابتــداًء مــن اأكتوبــر 2017م ارتفعــت �سريبــة املبيعــات علــى ات�ســاالت الهاتــف النقــال 
والــدويل اإىل )%22( بــداًل مــن )%10(، وعلــى خدمــات الهاتف الثابــت واالإنرتنت من )%5( 
اإىل )%10(، وعلــى ال�ســجائر املحليــة وامل�ســتوردة والتبــغ اإىل )%120( بــداًل مــن )90%(، 
و�سريبــة ال�ســيارات مــن )%5( اإىل )%15( ممــا �ســريفع مــن عائــدات ال�سريبــة علــى مبيعــات 

املركبــات اإىل )6( مليــاراٍت �ســنوًيا )16 مليــون دوالر( )عبــداهلل عبــد الرحمــن:2017(.
 حتــت هــذا البنــد ُا�ســتحدثت تعديــالت قانونيــة �ســملت قانــوين ال�سرائــب والــزكاة، وُو�ســعْت 
�ســريحة كبــار املكلفــن مــن )1،300( مكلَّف تزيد تداوالتهم التجارية علــى )200( مليون ريال 
يف القانــون القــدمي اإىل اأكــرث مــن )25( األــَف مكلَّــف تزيــد تداوالتهــم التجاريــة علــى )100( 

مليــون ريــال يف قانــوين ال�سرائــب والــزكاة املعدلــن، )ال�ســرق االأو�ســط : 2020(.
 كمــا مت فر�ــش جمــارك جديــدة ملواجهة انعــدام االإيرادات، حيث ا�ســتهدفت هذه االإجراءات 
ال�سحنات والب�سائع التي خ�سعت الإجراءات دفع ر�سوم اجلمارك يف املوانئ واملنافذ كميناء عدن 
ومنفذ الوديعة الربي، وقد اأدى هذا االأمر اإىل ارتفاع كبري يف اأ�سعار املواد امل�ستوردة يف هذه املدن 

)فاروق الكمايل: 2017(.
ــا )7(  ــغ عدده ــد بل ــات، وق ــش املحافظ ــل بع� ــة يف مداخ ــب جمركي ــتحداث مكات ــا مت ا�س  كم
مكاتــب يف عفــار يف البي�ســاء، وميتــم يف اإب قعطبــة، و�ســفيان يف عمــران، ومكتــب يف ذمــار، واآخر يف 
قلــب مدينــة عمــران، ويف �سنعــاء )رقابــة �سنعاء(، ومكتب يف احلديدة، ويف �ســوابة اأرحب �ســماِل 

�سنعا. 
ويقــدر متو�ســط الدخــل اليومــي للمكتب الواحــد حوايل )80( مليوَن ريال مينــي اأي ما يعادل 
)142( األــف دوالر يوميــًا، وبح�ســب ت�سريــح اخلبــري االقت�ســادي م�سطفــى ن�ســر يبلــغ اإجمــايل 
االإيــرادات اجلمركيــة التــي مت احل�ســول عليهــا خــالل ثالثــة اأعــوام )2015، 2016، 2017( 

ــهد العربــي: 2018(. ــار ريــال )موقــع امل�س )300( ملي
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اأ- قانون الزكــاة:
بح�ســب مــا ورد يف تقريــر �ســادر عن الوحــدة االقت�سادية مبركز �سنعــاء يف اأكتوبر 2020 
فــاإن الــزكاة كانــت تــوزع وفقــًا لقانــون ال�ســلطة املحليــة رقــم )4( ل�ســنة 2000 الــذي اأدمــج 
اإيــرادات الــزكاة يف موازنــات ال�ســلطات املحليــة علــى م�ســتوى املحافظــات واملديريــات لتكون 
م�سدرًا رئي�ســًا لتمويل م�ســاريع البنية التحتية، ووفقًا للمادة )123( من هذا القانون فاإن 
)%50( مــن عائــدات الــزكاة املح�سلــة علــى م�ســتوى املديريــة تعود يف �ســكل مــوارد حملية 
لهــا، وتذهــب الن�ســبة املتبقيــة ل�سالح ميزانية املحافظــة االأكرب، ويعد هــذا القانون الئحًة 

تنفيذيــة لقانــون الزكاة اليمني رقــم )2( للعام 1999م.
ويف يونيــو 2017م اأُ�ســدر مر�ســوٌم مــن وزارة املاليــة يق�ســي باإعــادة توجيه عائــدات الزكاة 
مــن ح�ســابات ال�ســلطة املحليــة اإىل ح�ســاب خا�ــش يف البنــك املركــزي اليمني، ومع ا�ســتمرار 
ال�سراع ُا�ســتحدثت العديد من االإجراءات عام 2018م كاإلغاء االإدارة العامة للواجبات 
الزكويــة وا�ســتحداث هيئــة زكاة جديــدة با�ســم “الهيئــة العامــة للزكاة” ومبوجــب القرار 
https://( ي�سبــح جبــي واجبات الزكاة وتوزيعهــا واإدارتها وظيفَة الهيئة العامة للزكاة

.)almawqeapost.net/news/40776

ب-تاأثري ال�سراع على اأ�سعار امل�ستقات النفطية:
�ســكل قــرار عــام 2015 اخلا�ــش بـــتعومي اأ�ســعار امل�ســتقات النفطيــة اأهميتــه اخلا�ســة 
بالن�ســبة للعاملــن يف ال�ســوق ال�ســوداء؛ فقــد فتــح املجــال اأمامهــم الإنعا�ــش ال�ســوق ال�ســوداء، 
وق�ســى قــرار تعــومي اأ�ســعار امل�ســقات النفطيــة برفــع الدعــم عنهــا وبيعهــا بال�ســوق املحلّيــة 
ب�ســعر البور�سة العاملية، ووفقًا ملتو�ســط �ســعر ال�ســراء خالل ال�سهر ال�سابق -بح�سب ما جاء 
يف موقــع وكالــة االأنبــاء اليمنيــة �ســباأ )2015(-؛ حيث مت فتح املجال ال�ســترياد امل�ســتقات 
النفطيــة بعــد اأن كان ا�ســتريادها وتوفريهــا لل�ســوق املحليــة مقت�ســرًا علــى �ســركة النفــط 
اليمنية احلكومية، وبذلك و�سلت اأرباح مبيعات امل�ستقات النفطية اإىل ال�سعف، ويباع نحو 
)140( األــف طــن �ســهريًا مــا ي�ســاوي )49( مليــوَن لــرت. وعنــد البيــع ب�ســعر متو�ســط اللــرت 
الديــزل والبــرتول )400( ريــال فــاإن املبيعــات ال�ســهرية تبلغ )19( مليــار و)600( مليون 
ريال ميني، ن�سفها �سعر التكلفة والنقل وال�سرائب والبقية -)9( مليارات و)800( مليون 
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ريــال- اأربــاح �ســهرية، واأ�ســاف التقريــر -عــرب عمليــة ح�ســابية مب�ســطة- اأن )9( مليــارات 
و)800( مليــون ريــال يف اأ�ســهر ال�ســنة ت�ســاوي )117( مليــار ريــال و)600( مليــون ريــال 
�ســنويًا بو�سفهــا اأرباحــًا �سافيــة، اإ�سافــة اإىل)28( مليار و)812( مليون ريــال اإيرادات من 

ر�ســوم امل�ســتقات النفطيــة يف مينــاء احلديدة )املنت�سف نــت: 2020(.

7- اأثر ال�سراع على البنك املركزي:

بــداأ اإدخــال االقت�ســاد يف ال�ســراع ب�ســكل وا�ســح يف �ســبتمرب 2016م عقــب نقــل مقــر البنــك 
املركزي من �سنعاء اإىل العا�سمة املوؤقتة عدن، وذلك بعد اأن ُا�ســتنفد احتياطي البنك ومل يتبَق 
مــن احتياطيــات البنــك �ســوى )700( مليــون دوالر بحلــول �ســبتمرب 2016، بعــد اأن كان حجــم 
االحتياطــي مــن النقــد االأجنبي نحــو )4.6( مليار دوالر اأواخر العام 2014م )مركز الدرا�ســات 
اال�سرتاتيجية: 2020(. وقد انعك�ست هذه اخلطوة �سلبًا على البنك املركزي بو�سفه موؤ�س�سة؛ 
اإذ انق�سم بن جانبي ال�سراع وانخف�ست القدرات املوؤ�س�سية للبنك املركزي، وهذا بدوره اأثر على 
اقت�ســاد البلــد واملوؤ�س�ســات العامــة واملوظفــن، و�ســاهم يف زيادة االأعبــاء االقت�سادية على االأ�ســر 

اليمنية.

8-ال�سيطرة النقدية:

مل جتــد اليمــن ا�ســتقرارًا للعملــة النقدية فقد وجــدت الكثري من االإجراءات التي �ســاهمت يف 
�سعف القدرة لل�سيطرة عليها ومنها:

مت اإ�ســدار عملــة ورقيــة جديــدة عــام 2017 ات�سفت برداءة نوعيــة االأوراق املطبوعة  	
حيث قدر عمرها االفرتا�سي بعامن فقط، هذه ال�سيا�سية النقدية التو�سعية يف ال�سنوات 
التالية ويف عام 2018م �ســهدت زيادة اإجمايل العر�ش النقدي بن�ســبة )53%(. ووفقًا 
مل�ســوؤول م�ســريف مينــي مطلــع، طبــع البنــك املركزي يف عدن مــا تبلغ قيمته حــوايل )1.7( 
تريليــون ريــال مينــي مــن الطبعــة اجلديــدة بحلــول نهايــة عــام 2019م )مركــز �سنعــاء 

للدرا�سات اال�سرتاتيجية: 2020م(.
مت منــع تــداول العملــة اجلديــدة يف بع�ــش مناطــق اليمــن بهــدف التخفيــف مــن االآثــار  	
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الت�سخميــة لل�سيا�ســة النقديــة التو�ســعية ممــا اأدى اإىل اختــالف اأ�ســعار �ســرف العمــالت 
االأجنبيــة بــن �ســمال اليمــن وجنوبــه خــالل الفــرتة مــن 2018م حتــى منت�سف دي�ســمرب 

ــكل عــام بــن )5( اإىل )15( ريــال مينــي. 2019م، تراوحــت هــذه الفــروق ب�س
اأدى الت�ســعري املختلــف لــالأوراق النقديــة اجلديــدة مقابــل العمــالت القدميــة اإىل زيــادة  	

اأ�ســعار ال�ســرف املتباينــة لتحويــل الريال اإىل عمالت اأجنبية بــن املناطق اليمنية؛ حيث 
بلــغ �ســعر ال�ســرف عــام 2019م )582( ريــال مينــي لــكل دوالر اأمريكي يف بع�ــش املناطق، 
فيمــا بلــغ )612( ريــال لــكل دوالر اأمريكــي يف مناطــق اأخــرى، اأي بفــارق قــدره )5%(. 
وقــد ازداد هــذا التبايــن نتيجــة حركــة هــذه ال�ســيولة اجلديــدة، وقفــز �ســعر ال�ســرف يف 
بع�ــش املناطــق اإىل )655( ريــال مينــي لــكل دوالر اأمريكــي مقارنــة بـــ)590( ريــال لــكل 
ــع  ــك رف ــة لذل ــوايل )11%(، ونتيج ــدره ح ــارق ق ــرى، بف ــق االأخ ــد يف املناط دوالر واح
امل�سرفيــون ر�ســوم التحويــالت املاليــة. وموؤخــرًا تهــاوت العملــة الوطنية لتفقــد )25%( 
مــن قيمتهــا بعــد اأن كان �ســعر �ســرف الــدوالر نحــو )661( يف �ســهر اإبريــل لريتفــع يف �ســهر 
�ســبتمرب مــن العــام 2020م اإىل )825( ريــااًل. وقــد بلغــت ن�ســبة مــا فقــد الريــال اليمنــي 

مــن قيمتــه خالل خم�ــش �ســنوات من احلــرب )%176(.

�سكل )7(: مقارنه اأ�سعار ال�سرف بن �سنعاء وعدن للعام 2020
امل�سدر: وحدة الدرا�سات االقت�سادية يف مركز �سنعاء
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9-معاناة القطاع امل�سريف: 

يف مار�ــش 2020م، طلب �سندوق النقد الدويل – كما يفعل ب�ســكل دوري- بياناٍت عن القطاع 
امل�ســريف الر�ســمي يف اليمــن، وكان البنــك املركــزي يف عــدن قــد وفرهــا حتــى نهايــة 2019م، لكنه 
ف�سل يف اإجبار املوؤ�س�سات املالية على اال�ستمرار يف تقدمي بياناتها له عام 2020م، ونتيجة لذلك 
بــداأ البنــك بفر�ــش غرامات على البنوك وال�ســركات، وهكذا وجدت البنوك وموؤ�س�ســات ال�سرافة 
نف�ســها داخــل دائــرة ال�ســراع؛ لذلك �ســعت جمعية البنــوك اليمنية وجمعيــة ال�سرافن اليمنين 
اإىل اإجــراءات تنفيذيــة الإيجــاد م�ســاحة حمايدة متكن اجلهات العاملــة يف القطاع املايل من اأداء 

اأعمالها، ومع ذلك باءت تلك اجلهود بالف�ســل.

10-اأثر ال�سراع على القطاع اخلا�ش:

   ظهرت العديد من ال�سور االقت�سادية الناجتة عن ال�سراع التي اأثرت على القطاع اخلا�ش 
منها: 

- ال�سدمــة االأوىل:
ــد  ــال ق ــات االأعم ــن موؤ�س�س ــر اأن )%26( م ــدت التقاري ــراع اأك ــن ال�س ــهر م ــتة اأ�س ــد �س بع
اأغلقــت اأبوابهــا وخ�ســرت اأكرث مــن )70%( من قاعدة عمالئها يف املناطــق االأكرث ت�سررًا 
مــن النــزاع، كمــا اأن )%95( مــن امل�ســاريع التي مت اإغالقها تكبدت اأ�ســرارًا مادية جزئية 
اأو كليــة، وقرابــة )%41( مــن امل�ســاريع التجاريــة ا�ســتغنت عمــا يزيــد عــن ن�ســف قوتهــا 
العاملــة بحلــول اأكتوبــر 2015م، ومت تخفي�ــش �ســاعات العمــل يف املوؤ�س�ســات بن�ســبة 
)50.6%( مــن )13.5( �ســاعة يف اليــوم قبــل مار�ــش 2015م اإىل )6.7( �ســاعة يف 

اليــوم بعــد تلــك الفــرتة )وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل: 2016(.

-  مرونة القطاع اخلا�ش:
بعــد ال�سدمــة االأوىل اأظهــر القطــاع اخلا�ــش مرونــة كبرية وقــدرة عالية علــى التكيف مع 
ظروف احلرب على الرغم من التحديات العديد مقارنًة بالقطاع العام الذي �سهد انهيارًا 
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كبريًا ووا�سعًا يف جمال توفري اخلدمات واأداء موؤ�س�سات الدولة، فخالل الفرتة 2015م – 
2016م انكم�ســت ن�ســبة م�ســاهمة القطــاع اخلا�ــش يف الناجت املحلــي اإىل )%18( مقارنة 
باالنكما�ش الذي تكبده القطاع العام وقدرت ن�سبته )%31( خالل نف�ش الفرتة، وزادت 
م�ساهمة القطاع اخلا�ش يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي من )%62.3( يف 2014م 
اإىل )%70( عــام 2016م )وزارة التخطيــط والتعــاوين الــدويل:2018(، حيــث بــرَز 
القطــاع اخلا�ــش العبــًا حيويــًا على االأر�ش يف ظل ت�ســظي القطاع احلكومي، وَمــاَلأَ الفجوة 

التي ن�ساأت يف توفري اخلدمات االأ�سا�سية.

النتائج:

تو�سل التقرير احلايل اإىل النتائج االآتية:
اأوجــد ال�ســراع امل�ســلح اآثــارًا �ســلبية كبــرية وقا�ســية علــى االقت�ســاد اليمنــي، منهــا مــا  	

كان حلظيًا توقف بتوقف االأثر، ومنها ما يزال م�ستمرًا حتى اليوم وي�ستد حدة وهو 
ال�ســراع القائــم بــن املراكــز املاليــة )البنــوك( يف �سنعــاء وعــدن. وقــد اأفــرز اختــالف 
ال�سيا�ســات لــكال البنكــن العديــَد مــن االآثــار ال�ســلبية التــي اأثــرت ب�ســكل مبا�ســر علــى 
القطــاع اخلا�ــش وعلــى ال�ســركات، ودفــع العملــة املحليــة نحو مزيــد من التدهــور الذي 
يدفــع املواطــن ثمنــه يوميــًا، وتنعك�ــش تلــك ال�سيا�ســات �ســلبًا علــى اأ�ســعار ال�ســلع واملواد 

الغذائيــة واأ�ســعار اخلدمــات وكذلــك امل�ســتقات النفطيــة.
اأوجد ال�سراع القائم نظامن مالين يف البلد الواحد، وخلف فو�سى وخ�سائر كبرية  	

يف االقت�ساد الوطني، وعمق املاأ�ساة االإن�سانية.
اإن تدهور العملة الوطنية هو القداحة اأو ال�ســرارة لتدهور اأ�ســعار ال�ســلع واخلدمات  	

مبختلف اأنواعها، وتعميق الو�سع االإن�ساين اإىل االأ�سواإ.
تعر�ش القطاع اخلا�ش خل�ســائر كبرية عقب اندالع ال�سراع مبا�ســرة اإذ اإن )26%(  	

مــن موؤ�س�ســات االأعمــال اأغلقــت اأبوابهــا وخ�ســرت اأكــرث مــن )%70( مــن قاعــدة 
عمالئها، مع ذلك لعب القطاع اخلا�ش دورًا حيويًا وعمل على ملِء الفجوة التي ن�ساأت 

يف توفــري اخلدمات االأ�سا�ســية.
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ــتخدام  	 ــبب توقــف العائــدات النفطيــة ا�سطــر البنــك املركــزي اليمنــي اإىل ا�س ب�س
خمزونــه النقــدي من العملة ال�سعبة حيث تراجعــت احتياطيات البنك من )5.23( 

اأمريكــي. دوالر  مليــون   )700( اإىل  دوالر  مليــار 
تراجعت التنمية الب�سرية مبقدار ع�سرين عامًا نتيجة ال�سراع الدائر يف اليمن.  	

الخاتمـــة:

 لقــد حر�سنــا اأن يكــون هــذا التقريــر عبــارة عن ا�ســتق�ساء )حتليلــي( حول ال�ســراع يف اليمن 
وتاأثــريه علــى اجلانــب االقت�ســادي وعلــى اأن�ســطة الكيانــات املوؤ�س�ســية االإح�سائيــة؛ فقــد توقفت 
الن�ســرات االقت�ساديــة ال�ســادرة مــن اجلهــاز املركــزي لالإح�ســاء والبنــك املركــزي اليمــن ووزارة 
التخطيــط والتعــاون الــدويل ووزارة ال�سناعــة والتجــارة وغريهــا مــن القطاعــات االأخــرى التــي 
كانــت ت�ســدر �ســنويًا وُتَعــد م�ســدرًا للمعلومــات املوثوقــة )م�ســدرًا للبيانــات الر�ســمية( التــي ميكن 

الرجــوع اإليهــا ودرا�ســتها وا�ســتنباط االآثــار منها.
وبالرغــم مــن �ســحة املعلومــات فاإننــا مل ن�ســتطع احل�ســول علــى معلومــات اإح�سائيــة دقيقــة 
ــراع يف القطــاع ال�سحــي والقطــاع التعليمــي وقطــاع  ــائر الناجمــة عــن ال�س ــح حجــم اخل�س تو�س
الكهربــاء وقطــاع الطرقــات وقطــاع االت�ســاالت وغريهــا مــن القطاعــات، ولي�ــش هــذه فح�ســب بــل 
اإن هنــاك �ســحة يف امل�ســادر عــن حجــم الدمــار الــذي طــال املمتلــكات اخلا�ســة -التجاريــة وغــري 
التجاريــة- بغر�ــش تو�سيــح حجــم اخل�ســائر االقت�سادية الناجمة عــن الدمار املبا�ســر باالأرقام، 
وهنــاك اأي�ســًا �ســحة يف املعلومــات مــن اأجــل احت�ســاب اخل�ســائر التــي خلفهــا ال�ســراع على امل�ســتوى 
املعي�ســي واحلياتــي للمواطنــن، ومــن هنــا يجــب اإجــراء بحــث ميــداين ا�ســتق�سائي للح�ســول علــى 
املعلومات ي�ســتهدف جميع االأُ�ســر يف جميع املحافظات للتعرف على حجم اخل�ســائر التي تكبدتها 
االأ�ســر مــن ديــون وفقــدان للمدخرات ولفر�ــش العمل ومل�سادر الدخل، وكذا مــن اأجل التعرف على 
االآثــار االأخــرى التــي �ســببها ال�ســراع كاالإعاقــات واالأمرا�ــش املزمنــة وفقــدان ال�ســكن واحلرمــان 
مــن التعليــم واخلدمــات ال�سحية وت�ســرد املعيل ونزوحــه وهجرته وفقدانه وانهيــار يف االقت�ساد 

االأ�ســري مقارنــة مبرحلــة مــا قبــل ال�سراع.
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وعمومًا فقد راأينا اأن ت�سبح هذه املادة تقريرًا اقت�ساديًا يو�سف -قدر االإمكان- اأثر ال�سراع 
علــى اجلانــب االقت�ســادي، اإذ ا�ســتندنا يف احل�ســول علــى املعلومــات علــى التقاريــر االقت�ساديــة 
ال�ســادرة مــن خمتلــف املراكــز االقت�ساديــة، وعلــى البالغــات ال�سحفيــة التــي ي�سدرهــا اخلــرباء 

االقت�ساديــون واملنظمــات الدوليــة واملحليــة املهتمة بال�ســاأن االإن�ســاين يف اليمن.
ميكــن القــول اإن جميــع مــا ن�ســر مــن تقاريــر �ســابقة كانــت تتنــاول املوؤ�ســرات العامــة لالقت�ساد 
اليمنــي  ب�ســكل تقديــري، وال يوجــد ر�ســد دقيــق حلجــم اخل�ســائر الرتاكمية التي طالــت املواطن 
اليمنــي منــذ اليــوم االأول لل�ســراع، بــل اإن املواطــن اليمنــي نف�ســه قــد اأ�سبــح غــري قــادر علــى تذكر 

حجــم خ�ســائره اإذ �ســارت روتينــًا يوميــًا ومعانــاة ال تــكاد تنتهــي.
وجتدر االإ�ســارة اإىل اأن اخل�ســائر املادية حتدث مرة واحدة فقط، لكن بع�ش خ�ســائر تكاليف 
املعي�سة والبقاء التي تتباين من فرد الآخر تظل خ�سائر تراكمية، فعلى �سبيل املثال اأدى انقطاع 
الكهربــاء اإىل خ�ســائر كبــرية عند املواطنن نتيجة اإقبالهم علــى بدائل اأخرى ال تن�سبط وتوؤتي 

اأثرهــا املرجــو اإال بعــد االإنفــاق عدة مــرات، وينطبق ذلك على اأ�ســياء كثرية.
باخت�ســار اأفــرز ال�ســراع نزيفــًا اقت�ساديــًا مروعــًا علــى امل�ســتوى العــام للبلــد، ول�ســوء احلظ مل 
يطــل هــذا النزيــف االأطــراف املت�سارعــة، واإمنــا طال املواطن وحياتــه ومعي�ســته؛ فاملواطن هو من 
يدفــع ثمــن الب�سائــع املجمركــة مرتن، وهو مــن يتحمل اال�ســتحداثات ال�سريبيــة اجلديدة، وهو 
مــن يتحمــل تبعــات ارتفــاع امل�ســتقات النفطية وارتفاع االأ�ســعار، وهــو من يتحمل احتكار االأ�ســواق 
املوازيــة )االأ�ســواق ال�ســوداء( اأو االأ�ســواق الرماديــة، وهــو مــن يدفــع اجلبايــات... اإلــخ، بينمــا 
اأ�سبحــت الكيانــات املت�سارعــة متتلــك اقت�ساديــات موازيــة خا�ســة بهــا )اقت�ساد احلــرب( مما زاد 
د من فر�ش ال�سالم حاليًا وم�ستقباًل، فكل كيان يف ال�سراع يرى اأن كل ما  من قوتها، وهو اأمر �سيعقِّ
اكت�ســبه حــٌق لــه وثمــرة مــن ثمار ال�ســهداء اأو االأرواح التي بذلهــا وال ميكن التنــازل عن هذا احلق 
وي�ســعى نحــو املزيــد مــن املكا�ســب، لقــد اأ�سبحــت الكيانــات املت�سارعة اأبطــال دوامة �ســراع دائرية 
متكــررة ُي�ســتنزف املواطــن اليمنــي وينطحــن فيهــا ب�ســكل  تراكمــي خميف منذ العــام 2015 حتى 

االآن، وتغذيهــا اقت�ساديــات احلــروب والتدخــالت الدولية.
وقــد اأ�ســار التقريــر اإىل اأن اإقحــام االأطــراف املت�سارعــة للملــف االقت�ســادي قــد اأفــرز اآثــارًا 
اقت�سادية �سلبية، حيث ا�ستخدم كل كيان اأوراقه يف هذا ال�سراع دون مراعاة االآثار االقت�سادية 
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ــراع، وكــذا  ــة الوطنيــة يف دائــرة ال�س ــيتكبدها املواطــن اليمنــي، وكذلــك اأُقحمــت العمل التــي �س
املوؤ�س�ســات االإيراديــة مبختلــف قطاعاتهــا )اجلمــارك، ال�سرائــب(، ونال القطــاع اخلا�ش من ذلك 
احلــظ االأكــرب فاأ�سبحــت بع�ش القطاعات تخ�سع الأكرث من �ســلطة -ال �ســيما البنــوك التجارية-، 
وال تزال بع�ش هذه القطاعات تعاين من هذه االإ�ســكالية يف ظل عدم قدرتها على اإيجاد اأر�سية 

م�ســرتكة متكنهــا من ال�سمــود دون االندثار.
اأخــريًا، نو�ســي بالقيــام ببحــث اقت�ســادي يتنــاول اآثــار ال�ســراع يف اليمــن، ويجــب اأن يخ�س�ــش 
لهــذا البحــث املــوارد واالإمكانيــات املمكنــة، وميكــن اأن يتــم علــى مرحلتــن، تغطــي املرحلــة االأوىل 
املناطــق ال�ســمالية وتغطــي الثانيــة املناطــق اجلنوبية، واأن ي�ســمل عينــات تاريخية على امل�ســتوى 
االأ�ســري وعلى امل�ســتوى املناطقي واجلغرايف، باالإ�سافة اإىل اإجراء تقييم مف�سل باال�ســرتاك مع 

خمتلــف املوؤ�س�ســات ب�ســورة حياديــة دون اإقحام اجلانب ال�سيا�ســي باأي �ســكل من االأ�ســكال.

التوصيات:

يو�سي التقرير احلايل باالآتي:
اإنهاء ال�سراع يف اليمن بن االأطراف املت�سارعة لتحقيق ال�سالم والتنمية. 	
احلفاظ على اخلدمات االأ�سا�سية والبنية التحتية، باالإ�سافة اإىل حماربة الف�ساد  	

يف جميع اأجهزة الدولة، ودعم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني.
احلــد مــن النــزاع القائــم بــن فرعــي البنــك املركــزي يف �سنعــاء وعــدن، والعمــل علــى  	

اإيجــاد اأر�سيــة م�ســرتكة للقطاعــات االقت�ساديــة االأخــرى الواقعــة حتــت مظلتهمــا.
�سرورة دعم الريال اليمني ب�سورة ترفع من قيمته اأمام الدوالر.  	
العمــل علــى توحيــد املراكــز املاليــة يف اليمــن )البنــوك( مــن اأجــل تقويــة العملــة  	

املحليــة. 
ال�ســعي عــرب االأمم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة املمولــة بالتوا�ســل مــع البنــوك  	

اخلارجية اإىل رفع احلظر عن اجلمهورية اليمنية فيما يتعلق بالتعامل معها يف جمال 
الن�ســاط امل�ســريف وت�ســهيل عملية حتويل االأمــوال -من واإىل اليمــن- لتمويل التجارة 



الصراع في اليمن وتأثيره على الجانب االقتصادي

0

العدد الثالث- يونيو- 2021
مجلـة تنمية وإعمـــار  99

اخلارجية وحتويالت املغرتبن والتحويالت احلكومية امل�سروعة عرب البنك املركزي 
اليمني والبنــوك املحلية.

�ســرعة التفاو�ش مع ال�ســركات امل�ســغلة حلقول اإنتاج النفط والغاز ونقله وت�سديره،  	
اأو �ســركات اخلدمات اللوج�ســتية بالعودة ال�سريعة اإىل عمليات االإنتاج والت�سدير. 

�ســرعة التفاو�ش مع اجلهات املمولة االإقليمية والدولية، كالبنك الدويل )موؤ�س�ســة  	
التنميــة الدوليــة( و�سندوقــي النقــد الــدويل والعربــي وال�سنــدوق العربــي للتنميــة 
االقت�سادية واالجتماعية والبنك االإ�سالمي و�سندوق التنمية ال�سعودي وال�سندوق 
الكويتــي و�سنــدوق اأبوظبــي ومنظمــة االأوبــك وغريهــا مــن املنظمــات والــدول املانحة، 
لرفــع احلظــر عــن متويالتهــا للم�ســاريع املفرت�ــش اإقامتهــا وتنفيذهــا، وتاأمــن التمويل 
املبا�ســر وال�ســحب من القرو�ش وامل�ســاعدات واملنح للم�ســاريع باإ�ســراف مبا�ســر من هذه 

املنظمــات والــدول عــرب اإجراءات ا�ســتثنائية حتت اإ�ســراف الــوزارات املعنية. 
رفــع احلظــر البحــري واجلــوي عــن كل املوانــئ اليمنيــة واملطــارات لت�ســهيل الن�ســاط  	

االقت�ســادي والتجــاري. 
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المراجع:

ــاد ه�ــش مبواجهــة  	 ــات االقت�ساديــة )اأكتوبــر 2020(: “اقت�س مركــز �سنعــاء وحــدة الدرا�س

حمــن مت�ساعــدة )اليمــن بــن �ســندان احلــرب ومطرقــة فريو�ــش كورونــا(”، �سنعاء.

ــم يف  	 ــالم دائ ــاق �س ــة التف ــات االقت�سادي ــو 2020(: “االأولوي ــارات )يوني ــب روت لال�ست�س دي

اليمــن”، مركــز �سنعــاء للدرا�ســات اال�ســرتاتيجية، مركــز البحــوث التطبيقيــة، اليمــن.

مركــز الدرا�ســات واالإعــالم االقت�ســادي )�ســبتمرب 2020(: تدهــور العملــة اليمنيــة الوجــه  	

االأقبــح للحــرب يف اليمــن، الو�ســل للتقريــر عــرب املوقــع الر�ســمي للمركــز، تاريــخ الو�ســول 

10/04/2021م.

ــدد 44،  	 ــة، الع ــتجدات االقت�سادي ــرة امل�س ــدويل )2020(، ن�س ــاون ال ــط والتع وزارة التخطي

اليمن.

	 https://aawsat. الرابــط  زيــارة  خــالل  مــن  2020م(:  )�ســبتمرب  االأو�ســط  ال�ســرق 

18/04/2021م الو�ســول  تاريــخ   ،com/home/article/2483336

برنامــج االأمم املتحــدة االإمنائــي )مار�ــش 2020(: “الهــدف العا�ســر احلــد مــن عــدم امل�ســاواة«،  	

https://www.ye.undp.org/content/yemen/ الرابــط  خــالل  مــن  للمو�ســل 

en/home/sustainable�development�goals/goal�10�reduced�

3A%20Reduced%20.inequalities�%inequalities.html#:~:text=10

3A%20Reduced%20inequali t ies,by%20 %,Goal%2010

15/04/2021م الو�ســل  تاريــخ   ،20per%20cent%almost%2060

	 https://mid� الرابــط  زيــارة  خــالل   :)2020 )يوليــو اأوناليــن  اإي�ســت   ميــدل 

مت  dle-east-online.com/احلوثيون-ينهبون-رواتب-املوظفن-بعد-مواد-االإغاثــة، 

17/04/2021م الو�ســول 

	 https://www.al- ــول مــن خــالل زيــارة الرابــط 2020(: الو�س ــف نــت )يوليــو  املنت�س

2021م.  /22/04 الو�ســول  مت   ،montasaf.net/news58147.html

الوحــدة االقت�ساديــة )دي�ســمرب 2020م(: “الن�ســرة االقت�ساديــة اليمنيــة – معركــة �سبــط  	

البنــوك تهدد بتمزيق القطاع املايل«، مركز �سنعاء.

ــط  	 ــرب الراب ــول ع ــريعة، للو�س ــق �س ــر 2020(: حقائ ــي )يناي ــدة االإمنائ ــج االأمم املتح برنام
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https://reliefweb.int/report/yemen/undp-yemen-2019-fast-

05/04/2021م الو�ســول  تاريــخ   ،facts

موقــع فرن�ســا 24 )اإبريــل 2019(: “احلــرب يف اليمــن حَمــْت مكا�ســب 20 �ســنة مــن التنميــة«،  	

https://www.( الرابــط  خــالل  مــن  2021/04/08م  الرابــط  اإىل  الو�ســول  تاريــخ 

france24.com/ar/20190424-اليمن-احلرب-�سحايا-ربع-مليون-قتيــل-

�سحايــا(.

ــز  	 ــة”، مرك ــة للدول ــة العام ــة املالي ــادة هيكل ــر 2019(: “اإع ــارات )اأكتوب ــب روت لال�ست�س دي

�سنعــاء للدرا�ســات اال�ســرتاتيجية، مركــز البحــوث التطبيقيــة، اليمــن.

برنامــج االأمم املتحــدة االإمنائــي )�ســبتمرب 2019م(: »ال�ســراع الــذي طــال اأمــده �ســيجعل  	

https://www. ــول اإىل التقريــر مــن خــالل الرابــط اليمــن اأفقــر دولــة يف العــامل«، للو�س

undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2019/

Prolonged_conflict_would_make_Yemen_poorest_

12/04/2021 الو�ســول  تاريــخ   ،country_in_world_UNDP.html

جوناثــان دي مويــر واآخــرون )اإبريل 2019م(: »تقييم تاأثــري احلرب على التنمية يف اليمن«،  	

مركــز فريدريــك اإ�ــش بــاردي للم�ســتقبل الــدويل، ومدر�ســة جوزيــف كوريــل للدرا�ســات الدوليــة، 

https://www.arabstates.undp. ،وجامعــة دنفــر، وبرنامــج االأمم املتحــدة للتنميــة

org/content/rbas/en/home/library/crisis-response0/assessing-

الو�ســول  تاريــخ   ،the-impact-of-war-on-development-in-yemen-.html

12/04/2021م.

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي )2019(: “تقرير تاأثري احلرب على التنمية”، اليمن. 	

اجلــوع  	 ال�ســنوي:  »التقريــر  2019م(:  )ينايــر  اال�ســرتاتيجية  للدرا�ســات  �سنعــاء  مركــز 

https://sanaacenter.org/files/TYR_ ،»والدبلوما�سية واالأ�سدقاء ال يرحمون

16/04/2021م. الو�ســول  تاريــخ   ،Annual_2018_en.pdf

	 http://pubdocs. اليمــن،  االقت�ساديــة،  االآفــاق  2019م(:  )اإبريــل  الــدويل  البنــك 

worldbank.org/en/487261554133954384/yemen-MEU-April-

10/04/2021م. الو�ســول  تاريــخ   ،2019-ar.pdf

مركــز �سنعــاء للدرا�ســات اال�ســرتاتيجية )�ســبتمرب 2019م(: »ورقــة �سيا�ســات ت�سخــم يفــوق  	
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القــدرات املاليــة )احلاجــة اإىل اإ�سالح نفقات رواتب القطــاع العام(”، اليمن.

املوقــع بو�ســت )يونيــو 2019(: “الــزكاة يف اليمن: جباية ق�ســرية و�ســعب عاجز عــن الدفع«،  	

مــن خالل زيارة الرابــط https://almawqeapost.net/news/40776، مت الو�سول 

18/04/2021م. للم�سدر 

مركــز �سنعــاء للدرا�ســات اال�ســرتاتيجية )نوفمــرب 2018م(: »بعيــدا عــن نهج العمــل كاملعتاد:  	

https://sanaacenter.org/ مكافحــة الف�ســاد يف اليمــن«، للو�ســل مــن خــالل الرابــط

الو�ســول  تاريــخ   ،ar/publications-all/main-publications-ar/6617

12/04/2021م.

البنــك الــدويل )اأكتوبــر 2018(: موجــز الر�ســد االقت�ســادي يف اليمــن، الو�ســول مــن خــالل  	

https://www.worldbank.org/en/country/yemen/publica-  الرابــط

الو�ســول  تاريــخ   ،tion/yemen-economic-monitoring-brief-fall-2018

13/04/2021

وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل )فربايــر 2018(: “التحديــث االجتماعــي واالقت�ســادي  	

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re�  ،32 العــدد  لليمــن«، 

06/04/2021م. الو�ســول  تاريــخ   ،sources/YSEU32_English_Final.pdf

ــول  	 ــروع التحويــالت النقديــة الطارئــة”، اليمــن، للو�س ــمرب 2018(: “م�س ــف )دي�س اليوني�س

https://www.unicef.org/yemen/emergency-cash-trans�  عرب الرابط

05/04/2021م الو�ســول  تاريــخ   ،fer-project

ــاد اليمنــي –  	 ــرات االقت�س ــادي )اأكتوبــر 2018م(: موؤ�س ــات واالإعــالم االقت�س مركــز الدرا�س

خريــف الريــال اليمني.

بالنتــن وكاريــن وهيكــو نيت�س�ســك: »االقت�ســاد ال�سيا�ســي للحــرب االأهليــة وحتــول ال�ســراع«،  	

https://berghof- :مركــز اأبحــاث بريغــوف الإدارة ال�ســراع البنــاءة، برلن. علــى العنــوان

foundation.org/library

من�ســور راجــح واآخــرون )نوفمــرب 2018(: “اليمــن بــال بنــك مركــزي: فقــدان اأ�سا�ســيات  	

اال�ســتقرار االقت�ســادي وت�ســريع املجاعــة”، مركــز �سنعــاء للدرا�ســات اال�ســرتاتيجية، موجــود 

.2021 ينايــر   31 الو�ســول  مت   ،http://bit.ly/2Et2oc8 علــى: 

وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل )يوليــو 2018(: “التحديــث االجتماعــي واالقت�ســادي  	
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https:// ــر ــل التقري ــدد 35، لتحمي ــرب”، الع ــات احل ــوي يف اأوق ــش دور حي ــاع اخلا� – القط

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU35_

17/04/2021 الو�ســول  مت   ،English_Final.pdf

	 https://almashhadalaraby. موقع امل�سهد العربي )2018م(: من خالل زيارة الرابط

com/news/19257#، تاريخ الو�سول اإىل امل�سدر 23/04/2021م

	 http://bit. علــى  موجــود  اجلديــد،  العربــي   :)2017 )اأغ�سط�ــش  ال�ســاملي  وجــدي 

2021م. مار�ــش   17 الو�ســول  مت   ،ly/2zikOvq

عبــد اهلل عبــد الرحمــن )�ســبتمرب 2017(: “رفــع ال�سرائب يزيــد اأعباء املواطنــن”، العربي  	

اجلديــد، الو�ســول: 2Btl0Yo/ly.bit//:http، مت الو�ســول 22/04/2021م.

فــاروق الكمــايل )فربايــر 2017(: “احلوثيــون يفر�ســون ر�ســومًا جمركيــة علــى ب�سائــع  	

عــدن”، العربــي اجلديــد، موجــود علــى الرابــط http://bit.ly/2k8tHjw، مت الو�ســول 

22/04/2021م.

وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل )دي�ســمرب 2017م(: التحديث االقت�ســادي واالجتماعي،  	

االإ�ســدار رقم 30، اليمن.

ــادي واالجتماعــي،  	 ــش 2016(: التحديــث االقت�س وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل )مار�

االإ�ســدار رقــم 12، اليمــن.

وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل )مايــو 2016(: التحديــث االقت�ســادي واالجتماعــي،  	

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ اليمــن،   ،14 رقــم  االإ�ســدار 

الو�ســول  تاريــخ   ،files/resources/yseu14_english_final_1.pdf

12/04/2021م.

وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل )فربايــر 2016(: “التحديــث االجتماعــي واالقت�ســادي  	

https://relief� القطــاع اخلا�ــش بحثــًا عن �ســريان احليــاة«، العــدد 11، لتحميل التقريــر –

web.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu11_english_fi-

17/04/2021 يف  الو�ســول  مت   ،nal.pdf

اأ�ســعار  	 بتعــومي  قــرار  ت�ســدر  العليــا  الثوريــة  اللجنــة   :)2015 )يوليــو  نــت  �ســباأ  موقــع 

https://www.saba.ye/ar/ ــارة الرابــط ــول مــن خــالل زي ــة، الو�س ــتقات النفطي امل�س

12/04/2021م الو�ســول  تاريــخ   ،news400484.htm
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البنك املركزي اليمني )2014(: تقارير البنك ال�سادرة عن االحتياطيات. 	

عبــد اهلل الفقيــه )2012(: “االقت�ســاد ال�سيا�ســي ودوره يف ت�ســكيل اجلماعــات الفاعلــة  	

-الفاعلــون غــري الر�ســمين يف اليمــن: اأ�ســباب الت�ســكل و�ســبل املعاجلــة”، حتريــر �ســفيق �ســقري 

ــات، �ــش 31. )الدوحــة: مركــز اجلزيــرة للدرا�س

لــو بيلــون، فيليــب )2001(: “البيئــة ال�سيا�ســية للحــرب: املــوارد الطبيعيــة والنزاعــات  	

.562  :5 رقــم   ،20 ال�سيا�ســية  اجلغرافيــا  امل�ســلحة”. 

لــو بيلــون وفيليــب وجوانــا ماكــراي ونيك ليــدر وروجــر اإي�ســت )2000(: »االقت�ساد ال�سيا�ســي  	

للحــرب: مــا حتتــاج وكاالت االإغاثــة اأن تعرفــه”، لنــدن: معهــد التنميــة ملــا وراء البحــار، �ــش 

.8-7-6
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الملخص:

ي�ســتعر�ش التقريــر مو�ســوع التمكــن املجتمعــي بو�سفــه مرتكــزًا للنهو�ش بالتنميــة يف اليمن، 
حيث تعي�ش اليمن حالة طوارئ اإن�سانية وا�سعة النطاق ناجتة عن ا�ستمرار ال�سراعات وما خلفته 
مــن تراجــع يف كل جمــاالت التنميــة، وات�ســاع يف رقعة الفقــر، واالفتقار اإىل اخلدمات االأ�سا�ســية، 
وغيــاب �ســلطة الدولــة، و�سعــف �ســيادة القانــون يف العديــد مــن املناطــق، كمــا اأدت ال�سراعــات اإىل 
نزوح االآالف من االأ�سر اليمنية واأثرت على اأ�سر غريها بطريقة اأو باأخرى. وتعد هذه االأزمة من 

اأ�ســواأ االأزمات االإن�ســانية التي مرت اليمن بها، واليزال املواطن يعي�ــش حتت تداعيتها امل�ســتمرة.
مل يعــد جمديــًا النظــر اإىل التحديــات التــي تواجــه اليمن يف هــذه الفرتة احلرجــة بعيدًا عن 
املــوارد الب�ســرية، وللخــروج مــن الو�ســع الراهــن اأ�سبــح من ال�ســرورة مبــكان جعل مو�ســوع التمكن 
املجتمعــي قاعــدة اأ�سا�ســية، اإذ لــن يجدي اإعادة االإعمــار وترميم الو�سع االقت�ســــاد واالجتماعي 

دون متكــن اأفــراد املجتمع وتطوير مهاراتهــم وقدراتهم.
 وقــد اأ�ســار التقريــر اإىل اأهــم ال�سعوبات التــي تواجه اليمن وهي: ات�ســاع رقعة الفقر، تدهور 
النظــام التعليمــي، �سعــف اآليات متكن املوارد الب�ســرية بالذات الفئات ال�سعيفــة ومنها املراأة، كما 
ا�ســتعر�ش التقريــر �ســياق التمكــن واأهدافــه ومراحلــه واأبعــاده، باالإ�سافة اإىل ا�ســتعرا�سه ل�ســت 

جتارب تنمويــة عربية واإقليمية. 
واأخريًا قدمت م�ســودة التقرير ت�سورًا مقرتحًا للتمكن املجتمعي للنهو�ش بالتنمية ال�ســاملة 
يف اليمــن مبــا ينا�ســب املجتمــع اليمنــي، وقــد ا�ســتعر�ش املقــرتح اآليــًة لرفــع قــدرات اأفــراد املجتمــع 
لالعتمــاد علــى الــذات، واحلــد مــن الفقر، واالرتقــاء بامل�ســتوى التعليمي، وتوظيف ا�ســرتاتيجيات 
التمكــن بتفعيــل امل�ســاركة املجتمعيــة يف حتديــد االحتياجــات وترتيــب االأولويــات واتخــاذ 
القــرارات لال�ســتفادة مــن كل الــرثوات الطبيعيــة واإدارة توزيعهــا ب�ســكل اأمثل للعمــل على توظيف 
ا�سرتاتيجيات التمكن التنموي التي تن�سجم مع االإمكانات واملوارد املحلية، ورفع م�ستوى التعليم، 
وتاأمــن �ســبل العي�ــش الكــرمي لــكل اأفــراد املجتمــع ب�ســكل عــادل ومت�ســاٍو لتكــون خطوة اأ�سا�ســية يف 
حتقيــق اأهــداف التنميــة ال�ســاملة والعدالــة اجتماعية من اأجل توفري العي�ــش الكــرمي لكل اأفراد 

املجتمع بالت�ســاوي.
الكلمات املفتاحية: التمكن املجتمعي، النهو�ش بالتنمية.
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مقدمة:

التمكــن ا�ســرتاتيجية تنمويــة متثــل حزمــة مــن االآليات واالأن�ســطة التي ترمي اإىل م�ســاعدة 
االأفــراد واجلماعــات واملجتمعــات علــى التغلــب علــى التحديات التــي تواجههم؛ لي�سبحــوا قادرين 
علــى حتقيــق اأهدافهــم وحت�ســن ظروفهــم املعي�ســية. ويتحقــق التمكــن عنــد اإعطــاء مزيــد مــن 
امل�ســوؤولية و�ســلطة اتخاذ القرار لالأفراد امل�ســت�سعفن؛ اإذ اأن غاية التمكن االأ�سا�ســية هي اإك�ساب 
االأفراد مهارات تطوير ما ميتلكونه من قدرات لي�سلوا اإىل م�ستوى حياة اأف�سل، وليمتلكوا القدرة 
على اكت�ساف ذواتهم للعمل على زيادة اخليارات املتاحة لهم وملجتمعاتهم من اأجل حت�سن فر�ش 

الو�ســول اإىل حقوقهم على امل�ســتويات كافة.
وكمــا هــو معــروف اأن التنميــة تتمركــز علــى االأفــراد وعلــى بيئتهــم اأكــرث مــن متركزهــا علــى 
االأربــاح واالإنتــاج؛ ولهــذا فاإن خلــق الفر�ش الأفراد املجتمع عن طريــق توفري جمموعة من املعايري 
واخلدمــات مثــل: العمــل علــى احلد من الفقر، وحت�ســن فر�ــش التعليم، وتوفــري الرعاية ال�سحية 
املنا�ســبة، واإك�ســاب اأفراد املجتمع ا�ســرتاتيجيات، باالإ�سافة اإىل متكن املراأة يف خمتلف املجاالت 
بو�سفها عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف عملية النهو�ش بالتنمية، كل ذلك ال بد اأن يوفر لالأفراد ليتمكنوا من 

ــوي. ــش التنم ــهام يف النهو� االإ�س
تعــدُّ اليابــان دولــة رائــدة يف التنميــة االقت�ساديــة، حيــث اأتاحــت الفر�ــش املنا�ســبة ل�ســعبها 
خا�ســة يف جمــال التعليــم وكانــت االأوىل قبل الــدول االأوروبية يف جانب التعليــم وعدد املتعلمن، 
ومــن ثــم فــاإن التعليــم اجليــد اأدى اإىل التنميــة االقت�ساديــة وهــذا انعك�ــش باالإيجاب علــى تنمية 

قــدرات املــوارد الب�ســرية ومهاراتهــا يف اليابــان.
     يعــزى ارتفــاع اقت�ســاد الكثــري من الدول االأوروبية اإىل اهتمامها بالتنمية الب�ســرية؛ ولهذا 
فقد اأ�سارت العديد من النظريات اإىل اأهمية االعتناء براأ�ش املال الب�سري بو�سفه ركيزة اأ�سا�سية 
توؤدي اإىل التنمية االجتماعية واالقت�سادية، ولهذا فاإن التمكن هو حزمة من اال�سرتاتيجيات 
واالآليــات هدفهــا االنتقــال باملجتمــع مــن و�ســع ثابــت اأو غــري ُمر�ــٍش اإىل و�ســع اأف�ســل، وهــي عملية 

تطور وحت�سن م�ستمرة.
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كمــا ميكننــا القــول اإن التمكن هي عملية اجتماعية واإدارية واقت�سادية وثقافية و�سيا�ســية 
تعمــل علــى تطويــر املجتمــع والنهو�ــش مبهــارات اأفــراده وقدراتهــم، ويــرى املخت�ســون يف املجــال 
التنموي اأن التمكن من اأجل النهو�ش بالتنمية البد اأن ي�سري وفق مراحل خمططة ومنظمة وفقًا 
ملتطلبــات املجتمع، والبد من ا�ســرتاك اأفــراد املجتمع يف التخطيط وحتديد اأولويات احتياجاته، 

كما يجب اأن ي�ســرتك اأفراد املجتمع يف اقرتاح البدائل املنا�ســبة وتنفيذها.
ومــن اأبعــاد التمكــن لتحقيــق التنميــة امل�ســتدامة: التنميــة الذاتيــة، التنميــة االجتماعيــة، 

التنميــة االإداريــة، التنميــة االقت�ساديــة، التنميــة البيئية، تنميــة املجتمع املحلي.
اإن مــا يركــز عليــه التقرير احلايل هو كيفية تفعيل التمكــن املجتمعي لتنمية املجتمع املحلي 
اليمنــي؛ الأن التنميــة يف ظــل اإرها�ســات الو�سع الراهن وتداعياته اأ�سبحــت مفرطة يف االتكالية 

)Dependence( واأ�سبح املجتمع اليمني متلقيًا �سلبيًا للتنمية.
  اإن تاريــخ اليمــن يحــث علــى التعــاون واالعتمــاد علــى الــذات، فقدميــًا كانــت التعاونيــات 
املجتمعيــة هــي مــن اأحدثت نه�سة تنموية وحتريكًا للتنمية، ومثــال التنمية الهائلة التي حدثت 
�ســنوات من اأيام حكم القائد اإبراهيم احلمدي -رحمة اهلل عليه- فخالل مدة وجيزة من حكمه 
)ثــالث �ســنوات( حتققــت التنميــة االقت�ساديــة واالجتماعيــة وو�سلــت اإىل اأن اليمــن قــد اأقر�ش 

البنــك الــدويل ذاته.
عمومــًا ُتعــدُّ املــوارد الب�ســرية هــي اأهم ركيــزة من ركائــز النهو�ش التنمــوي مبختلف جماالته، 
وال تتحقــق التنميــة مــا مل تتــم اال�ســتفادة مــن الــرثوة الب�ســرية كونهــا غايــة التنميــة واأداتهــا 

االأ�سا�ســية والقــادرة علــى تنفيــذ التقــدم والبناء.

\
أهداف التقرير:

وللعمــل علــى اإيجــاد احللــول املنهجيــة ملجابهــة هــذه التحديــات فــاإن الهــدف اال�ســرتاتيجي 
يتمثــل يف تقــدمي مقــرتح تفعيل ا�ســرتاتيجيات التمكــن التنموي للمجتمع اليمنــي، وللو�سول اإىل 

هــذا الهــدف اال�ســرتاتيجي �ســيتم العمــل على حتقيــق االأهــداف االآتية: 
1 -  تقدمي ا�سرتاتيجيات وحلول للحد من الفقر.
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2 -  طرح اآلية لتطوير منظومة التعليم بكل جماالته ومراحله، والق�ساء على االأمية.
3 - تعزيــز ا�ســرتاتيجيات التمكــن التنمــوي للمــوارد الب�ســرية والنــوع االجتماعــي 

ــا. وتفعيله
  ولكــي تتحقــق هــذه االأهــداف �ســيتم تنــاول التحديــات االأ�سا�ســية يف طيــات التقريــر احلايل، 
وتلــك التحديــات هــي: الفقــر، منظومة التعليــم، �سعف ا�ســرتاتيجيات التمكن للموارد الب�ســرية 
والنــوع االجتماعــي، باالإ�سافــة اإىل ا�ســتعرا�ش حمــور التمكن من حيث: مفهــوم التمكن، اأهداف 
ــن  ــل التمك ــي، مراح ــن املجتمع ــري التمك ــن، معاي ــرتاتيجية التمك ــن، ا�س ــاد التمك ــن، اأبع التمك
�سيا�ســات التمكــن، التمكن والتنمية امل�ســتدامة، التمكن والنــوع االجتماعي وعالقته بالتنمية، 

عالقــة التمكــن بالق�ســاء علــى الفقر، حتديــات التمكن. 

تعريف مصطلحات التقرير األساسية:

التمكــن التنمــوي: هــو اإك�ســاب االأفــراد واجلماعــات واملجتمعــات املحليــة مهــارات تعطيهــم 
االإمكانيــة الإدارة ظروفهم ب�ســكل منا�ســب وممار�ســة ال�ســلطة وحتقيــق اأهدافهم اخلا�سة، 
واإك�سابهم اأي�سًا االآلية التي يكونون من خاللها -اأفرادًا وجماعات- قادرين على م�ساعدة 

اأنف�ســهم واالآخريــن على حتقيق اأق�سى قــدر من قيمة حياتهم. 

النهو�ــش بالتنميــة: هــي العمــل على  تنميــة قدرات اأفراد املجتمع املحلي مل�ســاعدة اأنف�ســهم 
علــى امل�ســاركة يف حتديــد احتياجاتهم والتخطيط لتلبية هــذه االحتياجات ومتابعة كل 
اخلطط التنموية وتنفيذها وتقييمها ال �سيما التي تهمهم ومت�ش احتياجهم، ويت�سح هنا 
اأن االأعمــال التــي يريــد املجتمع تغيريها واإحداثها ترتبط ب�ســكل مبا�ســر باأفراد املجتمع 
ترابطــًا يج�ســد اأهميــة التمكــن املجتمعي وزياده قدرتهم على رفع م�ســتوى اخليارات لدى 
اأفــراد املجتمــع للعمــل على حتقيق م�ساحلهم وجمتمعاتهم واالنتقــال بهم اإىل حال اأف�سل 

يف كل املجاالت االجتماعية، واالقت�سادية، وال�سيا�ســية.
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التمكين المجتمعي:

مفهـوم التمكــن:  	  
يعــد التمكن عمليــة خمططــة ومنظمــة تهــدف اإىل رفــع القــدرات واملهــارات ال�سيا�ســية 
واالجتماعيــة واالقت�ساديــة لالأفــراد واملجتمعات مل�ســاعدتهم علــى اتخــاذ خيــارات االأن�ســب 

وحتويــل تلــك اخليــارات اإىل االإجــراءات والنتائــج املطلــوب.
وي�ســري التمكــن -بو�سفــه ن�ســاطًا- اإىل عمليــة التمكــن الذاتــي والدعــم املهنــي لالأفــراد التــي 
تتيح لهم التغلب على �ســعورهم بالعجز، وعدم وجود نفوذ ملواردهم واإدراكها وا�ســتخدامها للقيام 

بتغيري اأو�ساعهــم اإىل االأف�سل.
ويف جمــال العمــل االجتماعي، يعد التمكن اأ�ســلوبًا عمليــًا للتدخل املوجه نحو تطوير مهارات 
وقــدرات املــوارد الب�ســرية. كمــا ينظر اإىل التمكــن بو�سفها اآلية تعمل علــى توفري حقوق املواطن 
واإك�ســابه م�ســوؤولية جتاه جمتمعه ووطنه، وميثل التمكن اأي�سًا مفهومًا رئي�ســًا يف اخلطاب املتعلق 

بتعزيز امل�ساركة املجتمعية الفاعلة.
يعــد التمكــن -مفهومــًا- مبثابــة التحــرك بعيــدًا عــن ال�ســعور بالعجــز نحــو ت�سور اأكــرث توجهًا 
نحــو القــوة، وميكــن العثور عليه ب�ســكل متزايد يف العلوم االإداريــة والتنموية، وكذلك يف جماالت 

التعليم امل�ســتمر وامل�ســاعدة الذاتية )باقر:2019(.

اأهداف التمكــن:  	  
يهــدف التمكــن ب�ســكل عــام اإىل اإك�ســاب االأفــراد القــدرة علــى اكت�ســاف ذواتهــم ومــا ميتلكونــه 
مــن قــدرات ومهــارات ت�سل بهم اإىل نوعية احلياة التي يريدونها، وال تعني التنمية احل�سول على 
املزيــد بــل التطــور نحــو االأف�ســل، وزيــادة اخليــارات املتاحة وحت�ســن فر�ش الو�ســول اإىل احلقوق 
االأهــداف   )Herbert  :1980( وي�سيــف  االأفــراد.  قــدرات  وتعزيــز  واخلدمــات  املختلفــة 

الفرعيــة االآتيــة لعمليــة التمكــن تعمــل علــى اإي�سال االأفــراد الإدارة �ســوؤون حياتهم:
تهتم عملية التمكن بزيادة ثقة االأفراد بقدراتهم وزيادة اال�ستقاللية لديهم.  	
م�ساعدة االأفراد على التعرف على قدراتهم ب�سكل ان�سب، الإيجاد حلول ذاتية مل�ساكلهم. 	
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اإدارة �سوؤون احلياة ال�سخ�سية، والقدرة على الت�سرف يف االأمور احلياتية اليومية. 	
جعل االأفراد ي�ستخدمون قدراتهم املكثفة للعمل مع االآخرين الإحداث التغيري. 	
خلـق �سـياق تنموي مواٍت للم�سـاركة والتفاعل باال�سـتناد اإىل تطوير املهـارات والقدرات  	

والثقـة بالنف�ـش وفر�ـش التطوير املعريف )ال�سـعبيني، واآخـرون: 2018(.

اأبعاد التمكــن:  	  
للتمكن اأبعاد اأ�سا�سية عدة، وفيما ياأتي بيان هذه االأبعاد:

1 - التمكن االجتماعي: 
ي�ســري التمكــن االجتماعــي اإىل رفــع قــدرات االأفــراد واجلماعــات علــى القيــام ب�ســكل   
م�ســتقل باإقامــة العالقــات واإجــراء االأن�ســطة املوؤ�س�ســية والبيئية ال�سروريــة الكفيلة 

بتحقيــق رفاهيتهــم واإنتاجيتهــم.

2 - التمكن االقت�سادي:
وميكــن الو�ســول اإليــه عــن طريــق تاأمــن الوظائــف و�ســبل املعي�ســة االأن�ســب للفئــات   
االأ�سعف والرتكيز على ال�ســباب والن�ســاء واملعاقن، ويعّد التمكن بالن�سبة لالقت�ساد 

مــن العنا�ســر االأ�سا�ســية للق�ســاء علــى الفقــر.

3 -  التمكن ال�سيا�سي: 
ي�ســري التمكــن ال�سيا�ســي اإىل م�ســتوى تو�ســيع نطــاق م�ســاركة املواطنــن يف اتخــاذ   
القــرارات، وزيــادة قــدرة الفئــات ال�سعيفــة علــى التاأثــري يف العمليــات التــي مــن �ســاأنها 

حتقيــق رفاهيتهــم. 

4 -  التمكن القانوين:
ويكــون مـــن خــالل تي�ســري مبــداأ ال�ســفافية وتفعيــل امل�ســاءلة القانونية، والقــدرة على   
كفالة العدل ملن يعي�سون يف حالة فقر، واإتاحة الفر�سة لالأفراد باملطالبة بحقوقهم 

)موؤمتــر القمــة العاملــي للتنمية االجتماعيــة:2013(.
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أبعاد 
ن التمكي

اقتصادي

اجتماعي

سياسي

قانوني

ال�سكل رقم )1( اأبعاد التمكن املجتمعي
  امل�سدر: فريق التقرير وفقا لالإطار النظري الأبعاد للتمكن.

ا�سرتاتيجية التمكــن:  	  
تتمثــل اإحــدى ا�ســرتاتيجيات التمكــن يف م�ســاعدة االأفــراد االأكــرث �سعــف علــى حتديــد 
اأولوياتهــم واحتياجاتهــم مــن منطلق اأنهم االأقدر على معرفة مــا يحتاجونه اأكرث من غريهم، واأن 
اإدارة التغيــري لالأف�ســل ال تتاأتى اإال مب�ســاركتهم الفعليــة يف جميع املراحل؛ فعملية متكن االأفراد 
اأو اجلماعــات هــي اأ�ســلوب الو�ســول الكامــل اإىل ال�ســلطة ال�ســخ�سية اأو اجلماعيــة وال�ســلطة 

والنفــوذ، وا�ســتخدام تلــك القــوة عنــد التعامــل مــع االآخريــن اأو املوؤ�س�ســات اأو املجتمــع. 
وبعبــارة اأدق، التمكــن ال يعطــي االأفــراد ال�ســلطة؛ الأن االأفــراد ميتلكــون بالفعــل الكثــري مــن 
ال�ســلطة، بل اإن التمكن يتمثل يف ثروة توليد املعرفة والدافع لدى االأفراد للقيام بعملهم ب�ســكل 
اأف�ســل، وت�ســجيعهم علــى اكت�ســاب املعــارف واملهــارات التــي توؤهلهــم للتغلــب علــى ال�سعوبــات التــي 
تواجههم يف موؤ�س�ســاتهم اأو جمتمعاتهم ب�ســكل اأف�سل، وم�ســاعدتهم على تطوير قدراتهم الذاتية 

واملجتمعية.
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معايري التمكن و�سروطه: 	  
املعايري وال�سروط الواجب توفرها من اأجل عملية التمكن املجتمعي امل�ستدام هي: 

1 -  تفعيل �سيادة القانون على اجلميع.
2 -  اإدخــال اآليــة نظــام مــدين وتخفيف املركزية على م�ســتوى املحافظــات واملديريات من 

اأجل �سمان توفر معايري التن�سيق وامل�ساءلة.
3 -  م�ســاركة �ســمولية ووا�ســعة النطــاق تنطــوي علــى م�ســاركة جميــع اجلهــات املعنيــة 

واأ�سحــاب امل�سلحــة يف ظــل توفــر قنــوات متعــددة امل�ســاركة.
4 -  تفعيل مبادئ احلوكمة وامل�ساءلة على كل امل�ستويات.

5 - توفري فر�ش امل�ساركة التي ميكن اأن توؤثر على عمليات �سنع القرار.
ــريع يف  ــة االأمــد مــع حتقيــق تقــدم �س ــرية والطويل 6 - التمييــز بــن كل االأهــداف الق�س
االإجــراءات املحــددة علــى االأمــد الق�ســري مــن اأجــل �سمــان ال�ســرعية واحلفــاظ علــى 
كٍل مــن معايــري االلتزام، واملقرتحات املرتبطة باخلطط اال�ســتثمارية وا�ســرتاتيجية 

التمويل.
7 - تي�سري املخططن للعمليات باأ�سلوب يت�سم باملهارة واال�ستقاللية واملرونة.

8 - اختيار االأدوات املنا�سبة الأ�سكال عمليات امل�ساركة وفقَا للغر�ش منها.
9 - توليــد الرغبــة لــدى االأفــراد يف ال�ســعي نحــو حتقيــق النتائــج، مدعومــة بالتقنيــات 

الالزمــة حلــل النزاعات النا�ســئة.
10 - توفــري الدعــم ملوؤ�س�ســات املجتمــع املــدين والتعــاون معها، واال�ســتفادة مــن منهجياتها 

املتبعة يف تنظيم اأن�ســطة الفئات ال�سعيفة لتمكينها ب�ســكل مالئم.
11 - تنفيــذ عمليــات الر�ســد والتقييــم مــن اأجــل متابعــة التقــدم املحــرز، ور�ســد النتائــج 

والتعلم مــن التجارب.
ــددة  ــات املتع ــن القطاع ــات ب ــريعات واملمار�س ــد الت�س ــى �سعي ــط عل ــق الرواب 12 - توثي
والعاملــة يف جمــال التخطيــط والتنفيذ لكل االأن�ســطة )موؤمتر القمــة العاملي للتنمية 

االجتماعيــة:2013(.
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مراحل عملية التمكــن: 	  

1 – توعية املجتمع
  تعــد توعيــة املجتمــع مــن اأهــم اخلطــوات لتطبيــق عمليــة التمكــن بنجاح مبا ي�ســاعد 

علــى حتقيــق التنميــة ال�ســاملة امل�ســتدامة باملجتمعــات.

2 – البدء ومنح ال�سلطة 
  وُتعــدُّ اخلطــوة االأوىل لبدايــة دخــول اأفــراد املجتمــع ليكونــوا طرفًا فعــااًل يف عمليات 
التنميــة، ويجــب اأن تتوجــه جمهــودات خمتلــف االأطــراف اإىل اإعطاء اأفــراد املجتمع، 

وبالــذات الفئــات ال�سعيفــة، حــق امل�ســاركة الفعليــة املمكنة ب�ســكل منا�ســب.

3 – تنظيم املجتمع
وُتعــدُّ اخلطــوة الثانيــة يف عمليــة التمكــن، وُتعنــى بت�ســكيل جهــات و�ســيطة متمثلــة   
يف املنظمــات غــري احلكوميــة واجلمعيات واملوؤ�س�ســات املعتمدة علــى املجتمع، وذلك الأن 
عمليــة تنظيــم املجتمــع تتطلــب قــوى ت�ســاعد يف عمليــات التدريــب علــى بنــاء القــدرات.

4 – توا�سل تنمية املجتمع
�ســُتعدُّ هــذه خطــوة هامــة جــدًا ل�سمــان ا�ســتمرارية اأثــر التمكــن والإكمــال فعاليــات   
عملية التمكن ح�ســب احلاجة يف امل�ســتقبل، فهي ت�ســمح الأفراد املجتمع باأن ميار�ســوا 

ــارق:2014(. ــة. )ط ــة الذاتي التنمي
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ال�سكل رقم )2( مراحل التمكن املجتمعي
امل�سدر: فريق التقرير وفقا لالإطار النظري ملراحل التمكن

�سيا�سات التمكــن: 	  
1- احلماية االجتماعية:

ثبــت اأن احلمايــة االجتماعيــة اأداة فعالــة مــن اأدوات التمكــن لالأفــراد واالأ�ســر   
واجلماعــات، تعمــل علــى خف�ش حــدة الفقر ومواطــن ال�سعف والتبايــن، وكذلك تعزز 

ــي. ــمول االجتماع ــاج ال�س منه

2 - اال�ســتثمار يف التعليــم والتدريــب علــى املهــارات وال�سحــة ل�سالــح حتقيــق 
التمكــن وحت�ســن �ســبل املعي�ســة:

للعمــل علــى االإ�ســهام يف خف�ــش حــدة الفقــر واإيجــاد فر�ــش العمــل وت�ســجيع االإدمــاج   
االجتماعــي البــد مــن الرتكيز على التعليم والتدريب واإك�ســاب اأفــراد املجتمع املهارات 
وتوفــري اإمكانيــة احل�ســول على الرعاية ال�سحية بو�سفهــا عنا�سر ال غنى عنها يف اأي 

ا�ســرتاتيجية مــن ا�ســرتاتيجيات التمكن. 
وبالعمــل اأي�ســًا علــى تو�ســيع نطــاق توفــر املعلومــات مــن خــالل تكنولوجيــا املعلومــات   
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واالت�ســاالت، مــن قبيــل �ســبكة االأنرتنــت، والهواتــف املحمولــة، ومنابــر االإعــالم 
ــاركة.  ــري امل�س ــى تي�س ــاعد عل ــد ت�س ــي ق ــة الت االجتماعي

3 - امل�ساركة واحلوكمة وامل�ساءلة:
تعــد معايــري احلوكمــة عن�ســرًا �ســديَد االأهميــة يف احلــد مــن الفقــر والق�ســاء عليــه   
وحتقيــق االإدمــاج االجتماعــي، حيــث يف�ســي التمكــن اإىل تعزيــز احلوكمــة الر�ســيدة 
التــي تت�ســم بت�ســارك اأفــراد املجتمــع مبــن فيهــم الفئــات ال�سعيفــة وبنــاء التوافــق يف 
االآراء وامل�ســاءلة وال�ســفافية و�ســرعة اال�ســتجابة والكفــاءة والتكافــوؤ وال�ســمول. 

ــة:2013(. ــة االجتماعي ــي للتنمي ــة العامل ــر القم )موؤمت
 

 

ال�سكل رقم )3( االأهداف االلفية الثمانية املرتبطة بالفقر يف اليمن
امل�سدر: فريق التقرير وفقا لالإطار النظري ل�سيا�سيات التمكن املجتمعي.

التمكن والتنمية امل�ستدامة: 	  
ــية  ــة وال�سيا�س ــة واالقت�سادي ــاة االجتماعي ــع يف احلي ــاء املجتم ــع اأع�س ــاركة جمي ــل م�س متث
عن�سرًا مهمًا يتيح حتقيق التنمية امل�ســتدامة، وهو ي�ســتلزم الت�سدي للتحديات من قبيل التغيري 
ــتهالك  ــاج واال�س ــاط االإنت ــث اأمن ــن حي ــري م ــلوك الب�س ــة يف ال�س ــوالت اجلوهري ــاخ والتح يف املن
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علــى ال�ســواء، وميكــن حتقيــق تلــك التغيــريات ب�ســكل فعــال عنــد م�ســاركة النا�ــش يف �ســوغ اخلطط 
وال�سيا�ســات والربامــج وتنفيذهــا.

التمكن والنوع االجتماعي وعالقته بالتنمية: 	  
 ُيعــدُّ متكــن جميــع اأفــراد املجتمــع )الرجــل واملــراأة( الركيــزة االأ�سا�ســية لتطويــر القــدرات 
واملهارات التي ال ميكن اإطالقها لوال متكينهم ويف ظل حتقيق معايري واأ�س�ش العدالة االجتماعية 
وتكافــوؤ الفر�ــش واإدمــاج النــوع االجتماعــي يف كل اخلطــط وبرامــج التنميــة ال�ســاملة وتوعيــة 
املجتمــع بق�سايــا النــوع االجتماعــي وتعزيــز دور املــراأة يف االأ�ســرة واملجتمــع ورفــع قدراتهــا 

ومتكينهــا �سيا�ســيًا واجتماعيــًا واقت�ساديــًا. 
وُيعــدُّ التمكــن مــن اأحــدث طــرق االإدمــاج احلديثــة وو�ســائله، وجنــاح برامــج التنميــة و�سمان 

ا�ســتدامتها وقــدرة املجتمــع علــى ا�ســتيعابها ال يكون اإال مب�ســاركة كٍل من الرجــل واملراأة. 
 لــذا غالبــا مــا يرتبط التمكن بامل�ســاواة وما يرتتب عليها من اإتاحــة الفر�ش العادلة للجميع 
يف ا�ســتخدام مــوارد املجتمــع وعــدم التمييــز علــى اأ�سا�ــش النــوع ممــا يجعــل لــكل من الرجــل واملراأة 
احلرية يف العمل واالإنتاج واحلرية الت�سرف والرقابة مما يوؤدي اإىل دعم تنفيذ عملية التنمية 

امل�ستدامة. )الزلب:2005(.

المرأة والتمكين:

  جتمــع املواثيــق االأمميــة والدوليــة للقــرن الواحــد والع�ســرين -مــن كل الــدول والديانــات 
واالأحــزاب والتنظيمــات والت�ســريعات والقوانــن- على اأن متكن احلياة الكرمية لالإن�ســان لن تتم 
اإال بتحقيق امل�ساواة بن الرجل واملراأة يف احلقوق والواجبات ل�سمان حتقيق التنمية امل�ستدامة 
لالأر�ــش واالإن�ســان، فهــي تتحقــق بامل�ســاركة الفعالــة احلقيقيــة لهمــا مــن منطلــق اأنهمــا �ســريكان 

اأ�سا�ســيان يف بنــاء املجتمعــات وتنميتهــا.
ومــن هــذا املنطلــق فقــد اأُقــرت و�ســدرت العديــد مــن القوانــن واملواثيــق العامليــة والدوليــة 
والعربية واملحلية التي توكد اأهمية م�ســاركة املراأة يف بناء املجتمعات وتنميتها، كما ن�ست مواد 

الد�ســتور اليمنــي والقوانــن اليمنيــة علــى ذلك.
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�سعف م�ساركة املراأة يف مواقع �سنع القرار  	  
اإن املــراأة هــي ال�ســريك االأ�سا�ســي للرجــل يف البنــاء والنهو�ــش بتنميــة املجتمــع و�سنــع القــرار 
وهــو مــا يجــب اأن يكــون فعليًا على اأر�ش الواقع. لقد اأدى غيــاب املراأة عن دورها احلقيقي والفعلي 

اإىل حــدوث فجــوات كبــرية وعميقة يف عملية بنــاء املجتمع وتنميته.
وكان ذلــك نتيجــة للعديــد مــن االأ�ســباب والعوامل ومنها املعتقــدات الدينيــة اخلا�سعة لتاأويل 
بع�ــش املعنيــن بتف�ســري الن�سو�ش ال�ســرعية وفقــًا لفهمهم اخلا�ش ومبا يخــدم اأنانيتهم يف كثري من 
االأحيــان، ف�ســاًل عــن بع�ــش العــادات والتقاليــد واالأعــراف والقوانــن والت�ســريعات غــري املن�سفــة 

للمراأة.

املراأة اليمنية يف املا�سي واحلا�سر: 	  
    لقد كانت املراأة اليمنية على مدى قرون من الزمن تقوم بدورها يف بناء املجتمع وتنميته، 
وكان لدورها وم�ساركتها وجود الدولة اليمنية احل�سارية العريقة منذ اآالف ال�سنن ومنها مملكة 
�ســباأ وحمــري ومعــن... اإلخ. وقد ا�ســتهرت املــراأة اليمنية بوجودهــا ودورها يف احلكم وال�سيا�ســية 
والقيادة مثل ملكة �ســباأ امللكة بلقي�ــش يف زمن النبي �ســليمان عليه ال�ســالم وامللكة اأروى بنت اأحمد 

ال�سليحي يف عهد الدولة ال�سليحية وغريهن من الن�ساء اليمنيات.
وخــالل العقديــن املا�سيــن متكنــت املــراأة اليمنيــة مــن العــودة تدريجيــًا اإىل ال�ســعي يف القيــام 
بدورهــا وم�ســاركتها يف بنــاء املجتمــع، لكنهــا مل تتمكــن مــن الو�ســول الفعلــي اإىل امل�ســاركة الفعلية 
واحلقيقية بامل�ســتوى املطلوب، اإمنا متكنت فقط من حتقيق بع�ش احلقوق وامل�ســاركة امللمو�ســة يف 
قطــاع التعليــم والقطــاع ال�سحــي، وامل�ســاركة يف القيــد والت�ســجيل يف االنتخابــات، يف حــن الزالت 

حمرومــة مــن حقها يف �ســرب اأغوار القطاع ال�سيا�ســي.
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  	 امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة اليمنية:
 تعد امل�ســاركة ال�سيا�ســية للمراأة اليمنية دون امل�ســتوى املطلوب، فعلى الرغم من التقدم الذي 
�ســهده و�ســع املــراأة اليمنيــة يف جمــايل ال�سحة والتعليــم فاإنه ال توجد موؤ�ســرات مماثلة يف جمال 
امليــدان ال�سيا�ســي؛ فو�ســع املــراأة يف امل�ســاركة يف احليــاة العامــة وال�سيا�ســية يف املنطقــة العربيــة 

ب�ســكل عــام -واليمنيــة ب�ســكل خا�ش- هي من بــن اأدنى التقديــرات يف مناطق العامل. 
ميكننــا القــول اإنــه توجــد فجــوة كبــرية جــدًا بــن التوجهــات والقــرارات الدوليــة وبــن واقــع 
متكن املراأة اليمنية �سيا�ســيًا؛ ففي الوقت الذي حتاول فيه الدولة اليمنية اأن تلبي يف د�ســتورها 
وقوانينهــا متطلبــات التوجهــات والقــرارات العربيــة والدوليــة، هنــاك -علــى �سعيــد املمار�ســة يف 
الواقــع- تفــاوت كبــري بــن جوهر هــذه التوجهات وواقع التمكن ال�سيا�ســي للمــراأة اليمنية؛ اإذ اإن 
ممار�ســة املــراأة لدورهــا يف احليــاة العامــة قــد اأ�سبحــت �ســرورة وطنيــة واإن�ســانية، ولتحقيق ذلك 
البــد مــن توفر االإرادة ال�سيا�ســية الداعمة لو�ســول املراأة اإىل الربملان وموقع �سنع القرار لتتمكن 
مــن تقــدمي الدعــم يف املجــال ال�سيا�ســي الأنهــا االأجدر على بناء الن�ســيج املجتمعي، و�ســتظل حقوق 
املواطنــة ناق�ســة نق�سانــًا فا�سحــًا اإذا مل يتــم متكــن املــراأة من امل�ســاركة يف م�سمار احليــاة العامة، 

كونــه نق�ســًا يف املمار�ســة الفعليــة ال يف الت�ســريعات القانونيــة فقط.
تتعر�ــش املــراأة اليمنيــة يف الع�ســر احلديــث اإىل العديــد مــن املمار�ســات واملعتقــدات التــي 
ت�سعف دوَرها وم�ســاركتها يف البناء والنهو�ش بتنمية املجتمع، ومن اأهم تلك العوامل التف�ســريات 
الب�ســرية املغلوطــة ملــا جــاء يف الن�سو�ــش ال�ســرعية بالن�ســبة للمــراأة، ودعم التف�ســريات املغلوطة 

باأحاديــث مو�سوعــة مــن مثــل »مــا فلح قوم ولــوا اأمرهــم امراأة«. 

مفهوم متكن املـــراأة:

هــي العمليــة التــي ُتتيــح للمــراأة القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات اال�ســرتاتيجية التــي ُتك�ســبها 
املهــارات والقــدرات التــي مُتّكنهــا مــن اإدارة �ســوؤون حياتها.

كمــا مُيكــن تعريــف متكــن املــراأة باأنه العملية التــي توؤدي اإىل امتــالك املراأة للمــوارد وتطوير 
ــكل اأن�ســب لتحقيــق جمموعــة مــن االإجنــازات وفقــا  ــتفادة منهــا واإدارتهــا ب�س ــى اال�س قدرتهــا عل
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لقدراتهــا املكت�ســبة، وهنــا تتجلــى اأهميــة توفــر جمموعــة مــن العنا�ســر لت�ســتطيع املــراأة ممار�ســة 
اختياراتهــا ومنهــا: )االإدارة، املــوارد، والغايــات(، فــاالإدارة ُت�ســري اإىل  قــدرة  املــراأة علــى حتديــد 
اأهدافهــا اال�ســرتاتيجية التــي تريــد الو�ســول اإليها يف حياتهــا والت�سّرف بناًء علــى تلك االأهداف 
واتخــاذ القــرارات بنــاًء علــى نتائــج تلــك االأهــداف، اأمــا املــوارد فُت�ســري اإىل التوقعــات واجلانــب 
املــادي واالجتماعــي والب�ســري، واأّما الغايات فُت�ســري اإىل جمموعة متنوعة مــن النتائج التي تبداأ 
مــن حتقيــق م�ســتوى عي�ــش كــرمي وحت�ســينه وتنتهــي بتحقيــق مبــداأ متثيل املــراأة  يف مواقــع اتخاذ 

القــراد واملجال ال�سيا�ســي.

   التعليم:

ُيعــدُّ التعليــم االآليــة االأف�ســل والعامــل االأ�سا�ســي لتح�ســن الظــروف املعي�ســية الأفــراد املجتمــع 
مبختلــف فئاتهــم، والعن�ســر االأكرث قدرة علــى اإحداث التغيري االجتماعــي والثقايف واالقت�سادي 
واالأكفاأ على حتقيق التنمية مبختلف جماالتها. ويواجه املعنيون ب�سوؤون التعليم حتديات كبرية 
عــن طريــق ردم الهــوة الكبــرية بن احلــد االأدنى من االحتياجــات الالزمة واالأ�سا�ســية وبن ما هو 

متوفــر حاليًا من اخلدمــات التعليمية كمًا ونوعًا.
اإن التعليــم الــذي ندعــو اإليــه يجــب اأن يكــون متحــدًا مــع املمار�ســة، واأنــه يعنــي اإعــادة ت�ســكيل 
الوعــي بهــدف متكــن النا�ــش مــن الدفــاع عــن حقوقهــم وحرياتهــم االإن�ســانية والدعــوة ملبا�ســرتها 
بالفعــل وتقنينهــا ب�سورة اأدق واأكرث ات�ســاقًا مما ت�ســتمل عليه الد�ســاتري، فالتعليــم والتمكن -اأي 
املعرفــة واملمار�ســة- ال ينف�سمــان، فلــن تكــون هنــاك اأدنــى فائــدة مــن التعليــم اإال اإذا كانــت تعنــي 
التحرر من اخلوف واملمار�ســة الفعلية للحقوق كجزء من الواجب وامل�ســوؤولية املدنية لكل مواطن 

ــم ،36:2000(. .)النعي
وب�ســبب االأو�ســاع التــي تعي�ســها اليمــن مــن �سراعــات م�ســتمرة علــى مــدار )7( �ســنوات فقــد 
اأدت اإىل انهيار النظام التعليمي الذي كان يت�ســم �ســابقًا مبوؤ�ســرات �سعف، ويعد انخفا�ش م�ســتوى 
التعليم اأحد اأ�ســباب انت�ســار الفقر، حيث اإن �سعف التعليم يعُدّ عاماًل ذا دور كبري يف ات�ســاع رقعة 

الفقر.
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ويوؤثــر الفقــر يف م�ســتوى احل�ســول علــى فر�ــش التعليــم، يف ذات الوقــت يعــد التعليــم اجليــد 
مطلبــًا مهمــًا بالن�ســبة للفقــراء لتــدين فر�ــش احل�سول عليه ب�ســبب مــا يرافقه مــن تكاليف مادية 
الزمــة لتلبيــة احتياجاتهــم مــن م�ســتلزمات وكتــب واحتياجــات اأخــرى، ويتجلــى اأثــر الفقــر علــى 
الطالب الفقراء يف عدم قدرتهم على الرتكيز ومتابعة الدرو�ــش املدر�ســية، نظرًا الأنهم يعي�ســون 

يف اأماكــن غــري منا�ســبة للعي�ــش، اأو ب�ســبب �ســوء التغذيــة لديهم النعــدام االأمــن الغذائي.

واقع التعليم اليمن:

   ُيعــدُّ التعليــم عامــاًل اأ�سا�ســيًا لتح�ســن الظــروف املعي�ســية وحتقيــق االأهــداف التنمويــة، 
فموؤ�ســرات التعليــم يف اليمــن متدنيــة جــدًا حيــث ترتفــع ن�ســبة االأميــة بــن اأفــراد املجتمــع، ويف 
االآونة االأخرية ب�ســبب اإرها�سات االأو�ساع تدنت معدالت االلتحاق ب�ســكل اأكرب عن ال�ســابق فمثاًل 

يف التعليــم االأ�سا�ســي )ال�سفــوف 9-1(.
�ســيما يف  بالتعليــم، ال  مــن حيــث االلتحــاق  الذكــور واالإنــاث  بــن  وا�ســعة  هنــاك فجــوة 
املناطــق الريفيــة، حيــث يواجــه التعليــم كثــري مــن التحديــات واملعوقــات االجتماعيــة والثقافيــة 
واالقت�ساديــة، وهــذا ناجــم عــن �ســوء توزيــع املــوارد ب�ســبب ات�ســاع رقعة الف�ســاد املــايل واالإداري، 
واال�ستخدام غري الفعال للموارد املتاحة، والتوزيع غري املنا�سب للمرافق التعليمية الذي تتدخل 
فيــه جمموعــة مــن االعتبــارات خــارج الئحــة تنظيم املنظومــة التعليميــة، باالإ�سافــة اإىل نوعية 

التعليم. 
يت�سف الو�سع التعليمي يف اليمن مبوؤ�ســرات ُتعدُّ االأ�ســواأ يف العامل من حيث ظاهرة الت�ســرب، 
وارتفــاع ن�ســبة االأميــة وباالإ�سافــة اإىل تــدين معــدالت االلتحــاق بالتعليــم االأ�سا�ســي واجلامعــي 
موؤخــرًا، خا�ســة بــن البنــات، وات�ســاع الفجــوة يف التعليــم بن الذكــور واالإناث وكذلــك بن الريف 

واملدن.
هنــاك �سعــف يف كفــاءة ا�ســتخدام املــوارد وتوزيعهــا بال�ســكل االأمثل وتف�ســر مــن بع�ش اجلهات 
بال�سحة للموارد، باالإ�سافة اإىل م�سكالت توزيع املرافق التعليمية، وحمدودية مدخالت التعليم، 
وتــدين نوعيتهــا، و�سعــف االإدارة الرتبويــة، عــالوة علــى امل�ساعــب االقت�ساديــة واالجتماعيــة 

والثقافيــة التــي توؤثر علــى منظومة التعليم.
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 وقــد اأ�ســارت بع�ــش التقاريــر ذات العالقــة بالتعليــم يف اليمــن اإىل اأن حــوايل ن�ســف املواطنن 
اليمنين يف �سن البلوغ ممن يحالفهم احلظ ميكنهم القراءة والكتابة، اأما بالن�سبة لالأطفال ممن 
يلتحقــون بالتعليــم االأ�سا�ســي فــال يتجــاوزون )%70( يف اأح�ســن احلــاالت، واأقــل مــن ربــع فتيــات 
املناطق الريفية يف �سن التعليم االأ�سا�سي، واأقل من ن�سف العدد االإجمايل للفتيات يف �سن التعليم 

االأ�سا�سي.
وقــد �ســاهمت احلــرب وال�سراعــات امل�ســلحة يف اليمن منــذ عام 2015 حتــى 2020 يف تدمري 
العمليــة التعليميــة، وميكــن االإ�ســارة اإىل حجــم االأ�ســرار التــي حلقــت بالتعليــم العــام علــى النحــو 

االآتــي )اخلطيب، الرميــي: 2021(:
1 -التعليــم للجميــع: ف�ســل اليمــن يف حتقيــق اأهــداف التعليــم للجميــع بحلــول العــام 2015 

رغــم تلّقيهــا م�ســاعدات بلغــت حــوايل 800 مليــون دوالر اأمريكــّي.
2015 يف موؤ�ّســر التنميــة  2 -التنميــة الب�ســرّية: كان ترتيــب اليمــن )153( يف العــام 
ــت املرتبــة )179( عــام 2020 مــن اأ�ســل )189( دولــة،  الب�ســرية )HDI(، ثــّم احتّل
وت�سري التوّقعاُت اإىل اأّن اليمن لن تتمّكن من حتقيق اأّي هدف من اأهداف التنمية امل�ستدامة 
)SDGs( بحلــول العــام 2030، كمــا لقــي مــا يقــارب ربــع مليــون �ســخ�ش حتَفــه نتيجــًة 
للقتــال ب�ســكل مبا�ســر، ونتيجــًة لعدم توفــر الغذاء واخلدمــات ال�سّحّية والبنيــة التحتّية 
ب�ســكٍل غري مبا�ســر. وقد �ســّكل االأطفاُل دون اخلام�ســة )%60( من القتلى، وعّوق النزاُع 
التنميــة )21( عامــًا حتــى العام 2019، ويف حال انتهاء النزاع عام 2022 فاإن التنمية 

�ســترتاجع )26( عامًا على مدى جيٍل واحد.
3-الكتــاب املدر�ســي: اأدت احلــرب اإىل نق�ــش يف طباعــة الكتــاب املدر�ســي ب�ســبب منــع دخــول 
االأوراق والقرطا�ســية واالأحبــار اخلا�ســة بطباعتــه، ونتيجــة النعــدام املــوارد املاليــة 
اخلا�ســة بالطباعــة ووقــف الــدول املانحة للدعِم فقد �ســبب ذلك �سررًا الأكرث من خم�ســة 
مليون طالب وطالبة يف تعليمهم، وحرمانهم )56،565،868( كتابًا مدر�ســيًا ما انعك�ــش 
�سلبًا على �سري العملية التعليمية يف اليمن، وبلغ متو�سط العجز ال�سنوي يف طباعة الكتب 

املدر�ســية حــوايل )84%( مبــا يعــادل ن�ســخة واحدة مــن املنهج لــكل )7( طالب.
ــن  ــرب والذي ــن باحل ــة املتاأثري ــة والتعليمي ــوادر الرتبوي ــدد الك ــغ ع ــوي: بل ــكادر الرتب 4-ال
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ن�ســبته  مــا  اأي  2016 حــوايل )196،197( تربويــًا  العــام  توقفــت مرتباتهــم منــذ 
)%65( مــن اإجمــايل الــكادر الرتبــوي يف اليمــن، وبلغ اإجمايل الــكادر التعليمي العامل يف 

ــًا، اأي )29.7%( مــن اإجمــايل ذلــك الــكادر. ــررة 90،189(( تربوي ــاآت املت�س املن�س
5-اخل�ســائر املاديــة للتعليــم العــام ب�ســبب احلــرب: قــدرت وزارة الرتبيــة والتعليــم اخل�ســائر 
املبا�ســرة لالأ�ســرار التــي حلقت بقطاع الرتبية والتعليم خالل الفرتة 26 مار�ــش 2015-

26 مار�ــش 2020 بنحــو )3( تريليــون ريــال، كمــا قــدرت اإجمــايل تكلفــة اخل�ســائر 
واالأ�سرار املادية التي حلقت بقطاع التعليم جراء ا�ســتمرار ا�ســتهداف املدار�ــش واملن�ســاآت 

التعليمية بـــ)383.110.000(دوالر.
ــرية للحــرب: بح�ســب تقريــر للتحالــف العاملــي حلمايــة التعليــم املعنــون  ــائر الب�س 6-اخل�س
بـ«التعليــم حتــت الهجــوم« )9 يوليــو 2020( فــاإن اأكــرث مــن )5000( طالــب ومعلــم 
ــوا لالإ�سابــات والقتــل واالأذى يف اليمــن خــالل الفــرتة2019-2015،  واأكادميــي تعر�س

ف�ســاًل عــن )3.804( مــن اجلرحــى. 

   الفقـــــر:

املفهوم اال�سطالحي للفقر: 	  
 هــو افتقــار اأفــراد املجتمــع اإىل املتطلبــات االأ�سا�ســية املُتعــارف عليها �سمن االإطــار االجتماعي 
ال�ســائد لالأ�ســرة والفرد، ويتمثل يف العجز عن تلبية هذه االحتياجات لدرجة عدم القدرة على 
تلبيــة احتياجــات املــاأكل وامل�ســرب وامل�ســكن ب�ســكل ينــايف متطلبات احليــاة الكرمية، كمــا اأن للفقر 
جمموعــة مــن املوؤ�ســرات تتعدى املوؤ�ســرات االقت�سادية مثل: تدهور احلالــة ال�سحية، وانخفا�ش 
م�ســتوى التعليــم، وانت�ســار مظاهــر ال�ســلوك املنحرف، وارتفــاع معدل اجلرمية، وانخفا�ش م�ســتوى 

مهــارات االأفــراد، ف�ســاًل عــن انعــدام فر�ــش العمــل.
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ظاهرة الفقــــر: 	  
الفقــر ظاهــرة اجتماعيــة ذات اأبعــاد اقت�ساديــة اجتماعيــة، وانعكا�ســات �سيا�ســية متعــددة 
االأ�سكال، ال يخلو اأي جمتمع منها مع االختالف يف درجات العوز واحلاجة، وت�سري بع�ش التقارير 
اإىل اأن خم�ــش �ســكان العــامل مت ت�سنيفهــم باأنهــم فقــراء حمرمــون مــن احلد االأدنى لفر�ش العي�ــش 

االآمن. الكرمي 
ــه  ــرد وانعدام ــل الف ــدين دخ ــاإن ت ــريه، ف ــر ومعاي ــوم الفق ــد مفه ــالف يف حتدي ــم االخت  ورغ
ي�ســكل املرتكــز االأ�سا�ســي لهــذه الظاهــرة، ويرافق ذلك �سعــف القدرة على توفــري متطلبات احلياة 
ال�سروريــة مــن مــاأكل وم�ســرب وملب�ــش، ف�ســاًل عــن امل�ســتلزمات االأخــرى ال�سروريــة مثــل الــدواء.

وتــزداد وطــاأة ظاهــرة الفقــر يف اليمــن ب�ســبب ال�سراعــات امل�ســتمرة، وتتفــاوت تبعــًا لذلــك 
اأ�ســاليب املعاجلــات التــي تهــدف اإىل احلد من هذه الظاهرة اخلطرية واآثارهــا، وقد يتجاوز مفهوم 
الفقر البعد االقت�سادي ليمثل اجلانب االجتماعي والنف�ســي والثقايف املرتبط بالبعد االإن�ســاين 

للفقر.
ويعــد الف�ســاد املــايل واالإداري يف موؤ�س�ســات الدولــة اأحــد عوامــل تفاقــم ظاهــرة الفقــر، وقــد 
اأدى هذا الف�ســاد اإىل  التفاوت الطبقي عن طريق ظهور الغناء الفاح�ــش والفقر املدقع بن فئات 
املجتمــع املختلفــة، وغيــاب معايــري امل�ســاواة يف احلقــوق، كمــا ارتبطت م�ســكلة الفقــر برباط وثيق 
بتدهور االأداء االقت�سادي وال�سيا�سي مما ت�سبب يف ظهور االختالفات التي حتولت اإىل  نزاعات 
و�سراعــات م�ســلحة علــى م�ســاحات كبــرية ت�ســببت يف توقــف كثري من جهــات العمــل، وتدهور و�سع 
االأرا�ســي الزراعيــة واملزارعــن، وزادت من ن�ســبة البطالة والعاطلن عــن العمل، وهذا بدوره اأدى 
اإىل تدهور يف م�ستوى املعي�سة ب�سكل عام، واإىل تردي الو�سع االقت�سادي  يف �ستى جماالت احلياة 
واألقــى بظاللــه علــى املواطنــن، وفاقم انقطاع الرواتب من �ســوء الو�سع الذي زاد من ن�ســبة الفقر 
وفقدان االأرا�سي الزراعية واالأ�سول واالأعمال وتردي دخل الفرد بل وانعدامه يف حاالت كثرية، 
وتدهورت االأو�ساع املعي�سية اإىل اأبعد حد، ثم تدهورت خدمات البنية التحية ب�سكل عام، ف�ساًل 
عن انت�سار االأوبئة واالأمرا�ش وزيادة ن�سبة الوفيات ب�سبب االن�سغال باإدارة ال�سراعات. اإن هذا 
االأمــر ي�ســتدعي حلــواًل عاجلــة الإنقــاذ اأفــراد املجتمع؛ فقد اأ�ســارت تقارير دوليــة اإىل اأن اأكرث من 

)20( مليــوَن مينــي معر�سون حلالة جماعة حتمية.
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  اإ�سافــة اإىل مــا �ســبق فــاإن ا�ســتمرار ال�سراعــات العنيفــة يف اليمــن قــد اأدى اإىل تعطــل �ســديد 
يف الن�ســاط االقت�ســادي و�ســادرات املــواد، اإ�سافــة اإىل حــدوث اأ�ســرار بالغــة يف البنيــة التحتيــة 
وتعليــق اخلدمــات االأ�سا�ســية ممــا فاقــم مــن ظاهــرة النزوح وانت�ســار رقعتهــا وازداد الو�سع �ســوءًا، 
ومــن هنــا ال بــد مــن العمــل علــى اإيــواء النازحــن وتوفــري اأب�ســط مقومــات احليــاة ملختلــف الفئــات 
وال�ســرائح، وحفــظ كرامــة االأفــراد واالأ�ســر املت�ســررة ودعمهــم يف الو�ســول املتكافــئ اإىل الغــذاء 
وال�ســكن واحلمايــة وال�سحــة وجميــع احلقــوق التــي ت�سمــن حياتهــم بكرامــة واأمان. ولكــي ينتهي 
الفقــر يجــب اإنهــاء احلــرب والنزاعــات امل�ســلحة والبدء بلم �ســتات اأفراد ال�ســعب اليمني والدعوة 
اإىل �سلــح وطنــي جامــع لــكل االأطيــاف والفئــات املت�سارعــة، والعمــل علــى تنفيــذ م�ســاريع تنمويــة 
اإعماريــه يف جميــع املجــاالت الإنهــاء معاناة ال�ســعب اليمني وتوفري العي�ــش الكرمي حتــت و�سع اآمن 

وم�ستقر.

اأو�ســــاع الفقر يف اليمـــن: 	  
ي�ســل موؤ�ســر فجــوة الفقــر اإىل )%8.9(، وهــو يعنــي وجــود عجــز بن�ســبة الفــرد ت�ســل اإىل 
)497( ريــااًل مينيــًا �ســهريًا. ويف املتو�ســط، ينبغــي اأن يح�ســل الفرد الفقري علــى )1.431( ريااًل 
مينيــًا �ســهريًا حتــى يتمكن من اخلروج مــن براثن الفقر. ويتطلب اال�ســتهداف النموذجي للفقراء 
)124.4( مليــار ريــال مينــي �ســنويًا )نحــو %4 مــن اإجمــايل النــاجت املحلــي( ل�ســد الفجــوة بــن 

االإنفــاق الفعلــي لالأ�ســر الفقــرية وخط الفقــر. )البنك الدويل ينايــر: 2010(.
كما اأ�ســارت عدة تقارير دولية اإىل اأن �ســريحة وا�ســعة من �ســكان اليمن بحاجة �ســديدة اإىل 
ــل )80%(  ــا ميث ــون، اأي م ــر اأن )24.7( ملي ــش التقاري ــرت بع� ــية، واأظه ــات االأ�سا�س االحتياج
مــن ال�ســكان، بحاجــة ما�ســة اإىل امل�ســاعدات، واأن )16.2( مليــوَن فــرٍد بحاجــة ملحــة، واأن )4( 
ماليــن فــرد نزحــوا من ديارهم نتيجة ال�سراع، ميثــل االأطفال حوايل )%74( من اإجمايل عدد 

النازحــن، كمــا اأن هنــاك )137.000( الجــئ اأجنبي يعي�ســون علــى االأرا�سي اليمنية.
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الفقر

ال�سكل )4(: يرتبط الفقر يف اليمن بثمانية اأهداف من اأهداف االألفية

اأ�سبــاب الفقــــر: 	  
ــات املحليــة والعوامــل  ــرية وال�سيا�س ــة مــن العوامــل الطبيعيــة والب�س  ُيعــدُّ الفقــر نتــاج جمل
اخلارجيــة التــي تت�سافــر جمتمعــة لتخلــق بيئــة مواتية النت�ســار الفقــر وزيادة حدتــه، وتختلف 
مظاهــر الفقــر مــن جمتمــع الآخر ح�ســب جمموعة مــن العوامل مثل م�ســتوى توفري خدمــات البنية 

التحتيــة وزيــادة عــدد االأُ�ســر وكذلــك امل�ســتوى التعليمــي لالأفــراد واملنطقــة اجلغرافية.
ويعــاين الفقــراء مــن انعــدام فر�ــش العمــل، وعــدم امتــالك املــوارد واالأ�ســول مثــل االأرا�ســي 
الزراعيــة واالأمــوال، باالإ�سافــة اإىل ارتفــاع االأ�ســعار ونــدرة املــوارد املائيــة وات�ســاع هــوة التفــاوت 
الطبقــي بــن فئــات املجتمــع وعــدم امل�ســاواة بــن اجلن�ســن، وتعــد �ســريحة الن�ســاء واالأطفــال هــي 

االأكــرث تاأثــرًا بالفقــر الأنهــا الفئــة االأ�سعــف.

الفقر
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ومن اأهم اأ�سباب انت�سار ظاهرة الفقــر:  
1 - انت�سار ظاهرة الف�ساد املايل واالإداري:

تراعــي االأهــداف االإمنائيــة لالألفيــة هــذا املفهــوم االأو�ســع للفقــر يف اأنــه البــد مــن جتــاوز   
مقايي�ش ربط الفقر بالدخل فقط؛ الأن الف�ساد املايل واالإداري من م�سببات الفقر االأ�سا�سية 
وانت�ســار رقعــة الف�ســاد، ويقو�ــش دعائم التنميــة، وينتهك حقوق االإن�ســان واالأفراد واالأطر 

القانونية.
ومــن مظاهــر الف�ســاد نهــب امليزانيــات التــي ُتعتمــد ملكافحــة الفقــر، كمــا يحــد الف�ســاد مــن   
ــتثمارات الداخليــة  ــتويات اال�س ــادي، باالإ�سافــة اإىل انخفا�ــش م�س اإمكانيــة النمــو االقت�س

واخلارجيــة وجهــود مكافحــة الفقــر وغريهــا مــن اجلهــود املتعلقــة بتعزيــز التنميــة.
اإن انت�ســار رقعــة الف�ســاد يــوؤدي اإىل ف�ســل تنفيذ اخلطــط التنموية، كما يكر�ــش زيادة رقعة   
الفقر، وعندما ت�ست�سري ظاهرة الف�ساد فاإن اآليات مكافحة الفقر، مثل ال�سفافية وامل�سائلة 

القانونيــة وامل�ســئولية املوؤ�س�ســية، ت�سبح معدومة.
  وكمــا �ســرح علمــاء االقت�ســاد واالجتمــاع فاإن �سريبة الف�ســاد دائمًا يدفعهــا الفقراء؛ حيث 
يتــم نهــب عوائــد املــوارد الطبيعيــة ل�سالــح اأفــراد حمدوديــن على ح�ســاب اأفــراد املجتمــع باأكمله. 

2 - احلروب والنزاعات:
اأدى اإىل انــدالع  اأداء اجلانــب ال�سيا�ســي  �ســهدت اليمــن يف الفــرتة االأخــرية تدهــورًا يف   
ال�سراعات وانت�سارها، ونتج عنها نزوح ال�سكان وتهجريهم مما اأدى اإىل تدهور اقت�سادي يف 

�ســتى جمــاالت احليــاة واألقــى بظاللــه علــى املواطنــن ب�ســبب تــردي االأو�ســاع االأمنيــة.
وتعــد ظاهــرة النــزوح ومــا يخلفــه النازحــون وراءهــم مــن منــازل ووظائــف �ســببًا يف انت�ســار   
الفقــر ب�ســكل كبــري، ال �ســيما بــن فئــات املجتمع االأكــرث �سعفًا، ويــوؤدي تدهور الو�ســع االأمني 
اإىل انخفا�ــش عــدد امل�ســتثمرين، ممــا يرتتــب عليــه �سعــف يف االقت�ســاد وتدهــور يف م�ســتوى 
العملــة، باالإ�سافــة اإىل تــردي م�ســتوى تقــدمي خدمــات البنيــة التحتيــة للمجتمــع واالأمــن 

الغذائــي، وال�سحــة، والتعليــم، وامليــاه. 
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3 - ال�سيا�سة العامة للدولة:
ميثــل نظــام احلكــم للدولــة عامــاًل اأ�سا�ســيًا ملحاربــة الفقــر اأو لزيــادة رقعتــه، فــاإذا كان كيــان   
الدولــة قائمــًا علــى نظــام مدين يركــن اإىل القانون وحماية حقوق االأفراد، ويعمل على �ســن 
القوانــن وتطبيقهــا التــي توفر الفر�ش بالت�ســاوي وتتيح االإمكانيــات وحتد من الفقر وتعزز 
امل�ســاواة بــن اأفــراد املجتمــع ب�ســكل عــادل وتلغي التفــاوت الطبقي وت�ســن القوانــن واللوائح 
التي تعمل على تقوي�ش الف�ســاد، اإذا كان كذلك ف�ســتكون الدولة م�ســتقرة وت�ســتطيع توفري 

اال�ســتقرار ملواطنيها.
اإن الدولــة املدنيــة هــي دولــة حقــوق بالدرجــة االأوىل وتركــز علــى االحتياجات االأ�سا�ســية   
للفقــراء وتوفــر اأكــرب قــدر مــن فر�ش العمل من خالل ا�ســتغالل املــوارد املتوفرة ب�ســكل عادل 

ل�سالــح اأفــراد املجتمــع بالت�ســاوي واملحافظــة عليها.
وباملثــل اإذا غابــت الدولــة، و�ســادت الفئويــة والطبقيــة واملناطقيــة، وتال�ســى دور القانــون   
فاإن االأو�ساع �ســتزداد �ســوءًا و�ســتنتهي الطبقة الو�ســطى و�ســيت�ساعف عدد الفقراء وت�ســتد 

وتــرية التفــاوت الطبقــي.

4 - عدم امل�ساواة والتفاوت الطبقي:
ت�ســتد وطاأة التمييز الطبقي ب�ســبب ال�سراعات وا�ســتمرارها، ويظهر هذا التمايز يف تفاوت   
م�ســتويات دخــل اأفــراد املجتمــع، وكذلــك التمييز بــن اجلن�ســن، والتمييز الطائفــي واملناطقي.
بالن�سبة ل�سريحة االأطفال، فاإن اأطفال االأ�سرة الفقرية واملناطق الريفية هم اأكرث تعر�سًا   
للم�ســاكل ال�سحيــة ومنهــا نق�ــش الــوزن، وهــم اأقــل حظــًا بثــالث مــرات يف االلتحــاق بالتعليــم 
مقارنــة باأطفــال االأ�ســر الغنية الذين يعي�ســون يف املدن. اأما بالن�ســبة للنــوع االجتماعي فاإن 

معــدل ت�ســرب الفتيــات من املدار�ــش يفوق معدل ت�ســرب الفتيان.
يوؤدي التفاوت الطبقي اإىل اإ�سعاف اإمكانية متكن اأفراد املجتمع من ح�سولهم على احلقوق   
املدنيــة واالجتماعيــة وال�سيا�ســية، كمــا اأنــه يــودي اإىل ا�ســتغالل االأغنيــاء للفقــراء باأب�ســع 
ال�سور، وتعمل الفئات املت�سلطة واملنفردة بالقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي على 
ا�ستئثار اأع�سائها ملواد البلد على ح�ساب اأفراد املجتمع، وتاأ�سر الفقراء يف حالة فقر ي�سعب 

اخلروج منها.
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5 - تديّن االأجور وانخفا�ش معدل النمو االقت�سادي:
اإن تــدين االأجــور يــوؤدي اإىل انخفا�ــش عــدد القــوى العاملــة اخلبــرية، واإىل تدهــور م�ســتوى   
ــم  ــدل الت�سخ ــاع مع ــه ارتف ــي علي ــا ينبن ــا، مم ــات وخمرجاته ــات والهيئ ــات كل املوؤ�س�س خدم
االقت�سادي خالل فرتة االأزمات، وارتفاع وترية التفاوت الطبقي بن اأفراد املجتمع الواحد 

يف م�ســتوى الدخــل واالأمــالك وفر�ــش احليــاة الكرميــة. 
مــن االآثــار الناجمــة عــن الفقــر تدين م�ســتوى االأجــور الذي يــوؤدي اإىل �ســوء التغذية الناجت   
عــن الفقــر ال�ســديد، كمــا ي�ساحبــه تدهور يف �سحة االأفراد اجل�ســدية والنف�ســية، ويت�ســبب 
اأي�ســًا اأمرا�ــش قــد متنعهــم مــن ممار�ســة مهــام اأعمالهــم، فينتــج عن ذلــك نق�ش يف عــدد القوى 
العاملــة التــي تعــد م�ســدرًا لالإنتاج وت�ســاعد على رفــع االإنتاجية، ينبق عنه انت�ســار البطالة 
والفقــر كونهــا م�ســكلتن مرتابطتــن، ويف هــذا ال�ســياق ي�ســري البنــك الدويل يف اأحــد تقاريره 
اإىل اأن البطالــة ال تعــد ال�ســبب االأ�سا�ســي للفقــر بــل انخفا�ــش االأجــور ومــا يرتتــب عليها من 

تبعات.

6 -  زيادة عدد اأفراد االأ�سرة:
تعــد االأ�ســرة الكبــرية اأكــرث مــن غريهــا مــن االأ�ســر تعر�سًا مل�ســكلة الفقــر، ال �ســيما اإذا كان رب   
االأ�ســرة هــو املعيــل الوحيــد، نظــرًا لكــرثة عــدد اأفرادهــا، ومــن ّثــمَّ زيــادة متطلباتهــا، فيزداد 
الو�ســع �سعوبــة اإذا مل يجــد رب االأ�ســرة فر�ســة عمــل ذات دخــل يتنا�ســب مــع م�ســتوى هــذه 

ــات. االحتياج

7 - الزراعة التقليدية:
ميثــل القطــاع الزراعــي ن�ســاطًا مهمــًا يف االقت�ســاد اإال اأنــه يجابــه جمموعــة مــن التحديــات،   

: منها
�سحة املوارد املائية و�سوء ا�ستخدامها. 	
النمو ال�سكاين واالنت�سار العمراين على ح�ساب االأرا�سي الزراعية.  	
وعورة الت�ساري�ش و�سوء البنية التحتية.  	

ومن اأ�سباب تدين االإنتاجية يف القطاع الزراعي:  
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منطية االأ�ساليب الزراعية امل�ستخدمة التي تو�سف بالقدمية. 	
�سحة املوارد املائية.  	
تقلبات االأ�سعار بالن�سبة للبذور والو�سائل الزراعية. 	
عدم كفاية م�ستلزمات االإنتاج الزراعي. 	

8 - �ُسوء احلالة ال�سحّية: 
نظــرا لتداعيــات الو�ســع الراهــن فقــد انت�ســرت االأمرا�ــش، وتدهــور م�ســتوى خدمــات املرافق   
ال�سحيــة، وزاد مــن �ســوء هــذا الو�ســع الكثافــُة ال�ســكانية يف بع�ــش املــدن نتيجــة النــزوح مــن 
املناطــق التــي ت�ســتعر فيهــا ال�سراعــات، وكــذا انقطــاع املرتبــات عــن موظفــي الدولــة، حيــث 
اإن اأكــرث مــن )%50( مــن املرافــق ال�سحيــة ال تعمــل اأو اأنهــا �ســبه متوقفــة، ب�ســبب نق�ــش 
االإمــدادات الطبيــة وهــذا يحتــاج اإىل حــوايل )12( مليــوَن �ســخ�ٍش للتدخــل يف اخلدمــات 
ال�سحيــة للو�ســول اإىل احلــد االأدنــى مــن اخلدمــات املنقــذة لــالأرواح، واأ�سبــح مــن ال�ســروري 
االإ�ســهام يف توفــري التكاليــف الت�ســغيلية للمرافــق ال�سحيــة ودفــع احلوافز ملقدمــي اخلدمات 

ال�سحيــة.
ويــوؤدي �سعــف خدمــات املرافق ال�سحية -بــل وانعدامها- اإىل مزيد مــن التحديات الوخيمة   
التــي يواجههــا ال�ســعب اليمنــي الــذي ال ي�ســتطيع اأغلبــه دفــع تكاليــف العالجــات، وبــذا ال 
ي�ســتطيع املواطنــون احل�ســول علــى اخلدمــات ال�سحية. لقــد توقفت اأغلب املرافــق ال�سحية 
عــن تقــدمي خدماتهــا ب�ســبب تداعيــات الو�ســع الراهــن، اإ�سافــة اإىل مــا ت�ســببه مــن تكاليــف 

ماليــة اإ�سافيــة ب�ســكل يومــي لتوفــري العــالج الالزم.
ــت  ــد اأ�سبح ــر ق ــب االأ�س ــل اأدى اإىل اأن اأغل ــدام الدخ ــي فانع ــب ال�سح ــر يف اجلان ــر الفق يوؤث  
تعي�ــش يف اأماكــن غــري �سحيــة مثل املنــازل التي تعاين من تهديدات �سحية غري �ســليمة، اأو يف 
خميمــات غــري جمهــزة باأدنى خدمات العي�ــش، وهو مــا جعل االأطفال ي�سابــون باأمرا�ش عّدة 
منها احلميات املختلفة ويعانون من االإ�ســهال ال�ســديد وااللتهابات املعوّية واجلفاف وغريها 

مــن االأمرا�ــش ب�ســبب البيئــة امللوثة التي يعي�ســون فيها.
كمــا تت�ســبب طبيعــة م�ســتوى امل�ســاكن التــي يفتقــد اأغلبهــا اإىل التهويــة اجليــدة ل�ســاكنيها   
ــات  ــدام احلمام ــى النع ــي والكل ــاز التنف�س ــش اجله ــل اأمرا� ــددة مث ــش متع ــة باأمرا� باالإ�ساب
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يف بع�ــش هــذه امل�ســاكن، ف�ســاًل عــن انت�ســار اأمرا�ــش خميفــة ب�ســكل وا�ســع مثــل املالريــا وحمى 
ال�سنك واملكرف�ش وال�ّسل وكورونا موؤخرًا، ذلك اأن اآالف االأ�سر تفتقد مل�سدر الدخل امل�ستمر، 
اأو يعي�ســون يف م�ســاكن غــري موؤهلــة كاأن تقطــن عائلــة كاملــة يف غرفــة واحدة فقــط، وهناك 
االآالف مــن احلــاالت مثلهــا اأو ممــن يعي�ســون يف خميمــات النــزوح، حيــث يكونــوا اأكــرث عر�سة 

لالأمرا�ــش واالأوبئــة.

9 - الفقر والنوع االجتماعي: 
تعــد الن�ســاء اأكــرث تعر�ســًا للفقــر مقارنــة بالرجــال ب�ســبب احلرب والنــزوح، ونظــرًا لالأعباء   
التي يحتملنها؛ فاأغلبهن ي�سبحن فجاأة من يعول االأ�ســر بعد اأن يتوفى رب االأ�ســرة اأو ُي�ساب 
فيكون مقعدًا عاجزًا. واأحيانا تتعر�ش الن�ســاء واالأطفال للموت اأو االإعاقة اأو االإ�سابة يف 
مناطق املواجهات، بل وت�سبح الكثري منهن عر�سة ملخاطر جمة مثل التحر�سات وامل�سايقات، 
وي�ســتغل الكثــريون مــن عدميــي ال�سمــري و�سعهن ب�سور ب�ســعة، واالأ�ســعد حظ منهــن يقبلن اأي 

عمــل مقابــل اأجــور زهيــدة اأقل عادة من اأجور الرجــال يف املهن لوظائف املختلفة.
وقــد ت�ســببت االأو�ســاع احلاليــة واملرتديــة للن�ســاء يف اليمــن اأن �ســار اأغلبهــن بحاجــة ما�ســة   
اإىل العمــل بجانــب وجــود ن�ســبة كبــرية من الن�ســاء غــري املتعلمات ممــا ي�سّعــب ح�سولهن على 
عمل منا�سب، فيقبلن بالعمل يف مهن ب�سيطة ومتدنية للح�سول على قليل من االأجر ال يكفي 

يف كثــري مــن احلاالت ملتطلبات اأ�ســرهن االأ�سا�ســية.
كمــا اأن الت�ســاع رقعــة الفقــر اآثــارًا وخيمــة علــى االأطفــال، اإذ يعــاين اأغلــب اأطفــال اليمن من   
�ســوء التغذيــة، خا�ســة االأطفــال الر�ســع الذين هــم معر�ســون الأن ي�سابوا بالتهابــات اجلهاز 
التنف�ســي اأو باأمرا�ــش وبائيــة التــي قــد ت�ســبب لهــم اأ�ســرارًا قــد ت�ســتمر معهــم مــدى احليــاة 
وتوؤثر على اأج�سامهم وحاالتهم النف�سية والتوافقية م�ستقباًل، ف�ساًل عن االأثر العام ل�سوء 
التغذيــة علــى م�ســتوى اأداء االأطفال ب�ســكل اإيجابي يف املدار�ــش، وهو االأمــر الذي يوؤدي اإىل 

انخفا�ــش م�ســتوى اإنتاجيتهم م�ســتقباًل. 
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اآثــــار الفقــــر: 	  
اأكــد علمــاء علمــي النف�ــش واالجتمــاع علــى �ســرورة الرتكيــز علــى ظاهــرة الفقــر، واأ�ســاروا 
اإىل اأن هنــاك اختالفــًا كبــريًا يف م�ســتويات االأطفــال الذهنيــة تبعــًا الختــالف م�ســتويات اأ�ســرهم 
االقت�سادية، حيث اإن معظم االأطفال الذين ينتمون اإىل اأ�ســر ذات م�ســتويات اقت�سادية متدنية 
يح�سلــون علــى درجــات حت�سيليــة اأقــل يف االختبــارات املدر�ســية مــن االأطفــال الذيــن ينتمون اإىل 

اأ�ســر تتمتــع مب�ســتويات اقت�ساديــة مرتفعة.
كمــا ا�ســتنتج العلمــاء مــن التجــارب اأن هنــاك تفاوتــًا يف م�ســتوى قــدرة االأطفــال علــى اكت�ســاب 
املهارات ال�سلوكية واملهنية، اإذ اإن االأطفال الذين ينتمون اإىل االأ�سر االأكرث فقرًا هم اأكرث عر�سة 
الكت�ســاب ال�ســلوك العــدواين، واأكــرث جنوحــًا اإىل ممار�ســة العنــف، كمــا اأنهــم االأكــرث ت�ســربًا مــن 

مراحــل التعليــم املختلفــة، ممــا يجعلهم اأكــرث عر�سة للبطالة م�ســتقباًل.
وذكر العامِل )ما�ســلو( من خالل هرمه لالحتياجات الب�ســرية اأن حاجات االإن�ســان االأ�سا�ســية 
رتبــت تبعــًا الأولويتهــا امللحة، بداية من احلاجة اإىل الغذاء وامل�ســرب وامل�ســكن والنوم )احلاجات 
الف�ســيولوجية(، ثــم اإىل االإح�سا�ــش باالأمــان وبعدهــا االنتمــاء للبيئة واملجتمع، وتــدرج بها حتى 

و�ســل اإىل حاجــات الفرد االأخرى مثــل التقدير وحتقيق الذات وغريهما. 
واأكــد )ما�ســلو( علــى عــدم قــدرة االأفــراد علــى اإ�ســباع حاجتهــم العليــا مثــل التقديــر وحتقيــق 
الذات اإاّل بعد اإ�سباع حاجاتهم االأ�سا�سية املتمثلة يف املاأكل وامل�سرب واملاأوى وغريها، وهذا ُيف�سر 
ما ينعك�ش يف نف�سيات اأغلب الفقراء الذين ينحرمون من القدرة على توفري متطلباتهم االأ�سا�سية 
وما يتولد عنها من م�ساعر االإحباط واالكتئاب والياأ�ش، وقد تتفاقم لدى بع�سهم ب�سبب املعاناة 
فتن�ساأ مظاهر �سلبية اأخرى اأ�سد خطورة مثل �سعف ال�سعور باالنتماء لالأ�سرة واملجتمع، وم�ساكل 
التفــكك االأ�ســري، وت�ســتد خطــورة املظاهر ال�ســلبية للفقر بات�ســاع الفجوة الكبرية بــن االأغنياء 
والفقــراء، بتفــاوت طبقي وظهور الغناء الفاح�ــش والفقر املدقــع، مما يوؤدي اإىل مزيد من مظاهر 
االنحرافــات ال�ســلوكية والقيميــة كا�ســتغالل الفقــراء باأب�ســع الطــرق التــي قــد ت�ســل اإىل جرمية 
االجتار باالأع�ساء الب�ســرية واإىل انتهاكات اإن�ســانية متعددة بحقهم، اأي اأن ظاهرة الفقر ت�ســكل 

حتديــًا اأخالقيًا قد ي�سعــب جتاوزه يف كثري من االأحيان.
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وهــذا يو�ســح بجــالء اأهميــة اإيجــاد احللــول اجلذريــة النت�ســار ظاهــرة الفقــر، والعمــل علــى 
جتنيب الكثري من امل�ساكل ال�سخ�سية واالأ�سرية واالجتماعية املتفاقمة. وتعد ظاهرتا التجارة 
باالأع�ساء الب�ســرية واالجتار الب�ســر اأب�ســعها، ف�ساًل عن الت�ســرد والت�سول وما ينتج عنهما، كما اأن 
من اآثار انت�ســار ظاهرة الفقر على االأطفال تعر�سهم لالإيذاء واال�ســتغالل اجل�ســدي واملادي وهم 
اأكــرث عر�ســة لذلــك، ف�ســاًل عن انت�ســار �ســلوكيات غري �ســوّية لــدى الفقراء اأنف�ســهم لك�ســب الطعام 

واملــال كال�ســرقة وغريها مــن اجلرائم االأخرى.

عالقــة التمكــن بالق�ســاء على الفقر وحتقيق العمالة التامــة واالإدماج االجتماعي 
وتوفري العمل الالئق:

1. التمكن والق�ساء على الفقر:
لكي يتم حتقيق هدف احلد من الفقر ينبغي م�ساركة اأفراد املجتمع –ال �سيما الفئات   

االأ�سعــف- ب�ســكل فاعــل بو�سفهم االأقدر على حتديد م�ســبباته وطــرق معاجلتها. 

2. التمكن وحتقيق العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق:
اإن توفــري العمالــة وفر�ــش العمــل الالئقــة و�ســيلتان لهمــا اأهميــة حا�ســمة يف حت�ســن   
ــاج  ــر االإدم ــن عنا�س ــن م ــن �سروري ــا عن�سري ــعهما اأن يكون ــة، وبو�س ــتويات املعي�س م�س
االجتماعــي والتمكــن، �ســريطة اأن يحققا اأجرًا كافيًا ودخــاًل ماأمونًا، وكذلك اإمكانية 

احل�ســول علــى احلمايــة االجتماعيــة.

3. التمكن واالإدماج االجتماعي:
ويتــم تفعيــل االإدمــاج االجتماعــي لتمكــن االأفــراد ب�ســكل مت�ســاٍو دون اأي متييــز مــن   
خــالل اإتاحــة فر�ــش العمــل الالئــق والتمتــع باخلدمــات االأ�سا�ســية وامل�ســاركة التامــة 
يف احليــاة ال�سيا�ســية واالجتماعيــة. )موؤمتــر القمــة العاملــي للتنميــة االجتماعيــة: 

.)2013
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التحديات التي تواجه التمكين المجتمعي

مفهوم التحديات:  	  
   يق�ســد بالتحديــات اأنهــا تلــك التغــريات احلا�سلــة يف البيئــة املجتمعيــة التــي توؤثــر عليــه 
بــاأوزان واأ�ســكال خمتلفــة، وت�ســكل �سغوطًا وهمومًا م�ســتمرة، تتزايد كلما تزايــدت تلك ال�سغوط 
والتهديــدات؛ اإذا مل تكــن ا�ســتجابة املجتمــع موازيــة لهــا، ف�ســاًل عمــا تتيحــه تلــك التغــريات مــن 

اإمكانــات وفر�ــش عديــدة متكنــه مــن مواجهتها.

اأواًل: حتديــات متكن اأفراد املجتمــع اليمني:
عــدم اإ�ســراك املجتمــع يف حتديــد احتياجاتــه وا�ســتقالليته يف �سياغــة خطــط التنميــة  	

املحليــة وتنفيذها.
النزاعات وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي. 	
غياب احلكم الر�سيد. 	
تدين كفاءة االأجهزة التنفيذية املحلية. 	
عدم �سمولية املخططات وال�سيا�سات التنموية املحلية.  	
�سعف دور القطاع اخلا�ش واملجتمع املدين يف البناء التنموي. 	
الفقر وانت�سار الف�ساد املايل واالإداري. 	
املعتقدات املغلوطة. 	
العادات واالأعراف الدخيلة على العادات والتقاليد اليمنية االأ�سيلة.  	
�سعف التعليم وانت�سار االأمية. 	
ا�ستمرار التخبطات ال�سيا�سية والنزاعات واحلروب وال�سراعات. 	
املعوقات االجتماعية والثقافية. 	
املعوقات االقت�سادية. 	
عدم متثيل الفئات ال�سعيفة )االأكرث فقرًا( يف عمليات اتخاذ القرار. 	
التمييز وعدم حتقيق امل�ساواة والتكافوؤ، اإىل جانب انعدام اجلدية لدى �سلطة القرار يف  	
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الدولة واحلكومة يف منح املراأة حق امل�ساركة يف النهو�ش بتنمية املجتمع و�سنع القرار. 
عــدم متكــن املــراأة مــن ممار�ســة احلقــوق وامل�ســاركة احلقيقــة فعليــًا يف جميــع املجــاالت  	

وبالــذات مواقــع �سنــع القــرار.
�سعف اآلية تفعيل امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة، و�سعف قوانن االأحوال ال�سخ�سية. 	

ثانيًا: حتديات منظومة التعليم يف اليمن:
       تتمثــل منظومــة حتديــات التعليــم يف اليمــن يف حتديــات داخليــة وخارجيــة، فالتحديــات 
الداخليــة للتعليــم هــي العوائــق والهمــوم التــي تعــاين منهــا نظــم التعليــم يف اليمــن الناجتــة عــن 
الظروف الداخلية لهذا النظام التعليمي اأو ذاك وهو يف �سبيله للقيام بوظائفه يف اجتاه حتقيق 
اأهدافه الرتبوية، حيث ت�سغط هذه التحديات على نظم التعليم وتدفعها نحو تغيري نف�سها �سكاًل 
وم�سمونــًا، وجتديــد اأ�ســاليبها وو�ســائلها، والت�ســلح بــكل ما هو جديد وم�ســتحدث يف �ســوء التجارب 
اأو االجتاهــات التعليميــة املعا�ســرة حتــى يتمكن التعليــم يف اليمن من القيام مبهامــه واأدواره التي 

متكــن املجتمــع من مواجهة حتدياته بقــدرة وكفاية عاليتن. 
  اأمــا التحديــات اخلارجيــة للتعليــم يف اليمــن فهــي مــا ي�ســهده املجتمــع اليمنــي مــن تغــريات 
اقت�ساديــة واجتماعيــة وثقافيــة و�سيا�ســية... اإلخ، ومــن اأبعاد موؤثراتها املختلفة، �ســواء املحلية 
الناجمة عن ظروفه وموارده وقواه اأو الدولية واالإقليمية الناجمة عن الثورة العلمية والتقنية 
وثورة املعلومات واالت�ساالت التي ترتجم تلك التغريات اإىل اأعباء ومطالب ُتلقى على التعليم كي 
ي�ســتجيب لها... يتبناها يف فل�ســفته واأهدافه، ويعك�ســها يف خططه وبراجمه، حتى يقوم باأدواره 
وم�ســوؤولياته املنوطــة بــه للتغلــب علــى تلــك ال�سغــوط والتحديــات، ومتكن املجتمع مــن حتقيق ما 
ي�سبــو اإليــه مــن تطــور وتقدم. مبعنى اأن حتديــات املجتمع ترتجم وتتحــول اإىل حتديات حميطة 
بالتعليــم، تدفعــه كــي ي�ســتجيب لها، لتمكن املجتمع مــن مواجهة تلك التحديــات، وي�سبح التعليم 
اجل�سر الذي تعرب عليه ال�سعوب اإىل حتقيق اأمانيه من تقدم وازدهار. )احلاج، 2007: 166(.         
   وممــا يعقــد مــن اأو�ســاع التعليــم ويزيدهــا �ســوءًا اأن جهــود االإ�ســالح وا�ســرتاتيجيات تطويــر 
التعليــم جــاءت جمــزاأة ال رابــط بينهــا، وغالبًا مــا اقت�سرت على جوانب معينة من هــذا التعليم اأو 
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ذاك؛ لذلــك كان طبيعيــًا اأن تباينــت الروؤى واملنطلقات، وتعار�ست امل�ســارات، وتناق�ست االأ�ســاليب 
والو�ســائل، ومــن ثــم جــاءت النتائج خميبة لالآمــال، بل مل حترك االأو�ساع الراكــدة اأنواع التعليم 
ممــا عقــد مــن م�ســكالت التعليــم وا�ســتفحل اأثرهــا يف كل جنباتــه يف ظــل جتاهــل �سيا�ســي، وغيــاب 

الرقابــة، وعجــز كبري يف املــوارد املادية والب�ســرية... الخ.
واإذا مــا ا�ســتمرت االأو�ســاع احلاليــة؛ فــاإن م�ســتقبل التعليم يف اليمن �ســيكون حرجــًا للغاية اإذا 
مل يــوَل تطويــر التعليــم االأولويــة الق�سوى من اهتمام احلكومة واملجتمع كلــه، واإذا مل يتم اإعادة 
النظر جذريًا يف كل اجلهود احلالية الإ�سالح التعليم وتطويره، والعمل اجلدي واجلديد الإيجاد 
روؤيــة �ســاملة لتطويــر التعليم با�ســرتاتيجية بعيدة املــدى تتناول كل اأنــواع التعليم يف كل متكافل 
ومن�ســجم يف �ســوء التحديــات التــي تواجهــه اليمــن مــن اأبعادهــا الدوليــة واالإقليميــة املت�ســارعة، 
وتوفــري كل اأنــواع الدعــم والرعاية ر�ســميًا و�ســعبيًا؛ كي يتبــواأ النظام التعليمــي مكانه الطليعي يف 

قيــادة التغيــري يف املجتمــع، وااللتحــام بفاعلية يف دفع عمليات التنمية املن�ســودة لليمن.         

 وميكن ت�سنيف تلك التحديات على النحو االآتي:
اأواًل: التحديات الداخلية التي تواجه التعليم يف اليمن:

اال�سطرابات االأمنية وا�ستمرار ال�سراع. 	
انت�سار ظاهرة الت�سرب من التعليم بجميع مراحله ب�سبب ات�ساع رقعة الفقر.  	
و�سع املباين الدرا�سية غري املنا�سب. 	
عدم توفر الو�سائل التجهيزات املدر�سية. 	
حتــوالت بعيــدة املــدى يف بنــاء املناهــج واملحتــوى ويف طــرق التدري�ــش والتقــومي و�ســبل  	

تنفيذهــا.
انعدام النفقة الت�سغيلية للمرافق املدر�سية يف القطاع العام. 	
تكاد حقوق املعلم اأن تكون معدومة.   	
منطية االإدارة املدر�سية والتعليمية.  	
مركزية القرار بيد اجلهات العليا. 	
�سعف التحاق الفتيات. 	
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تف�سي ظاهرة االأمية.  	
�سعف االإعداد والتاأهيل للعمل واحتياجات التنمية.  	

ثانيًا التحديات اخلارجية التي تواجه التعليم يف اليمن:
تغريات النمو واحلركة ال�سكانية وزيادتهما. 	
التطور املذهل يف التدفق املعريف والعلمي والتقني. 	
التحول اجلذري يف مفاهيم التنمية وم�سامينها. 	
التطور املت�سارع يف و�سائل االإعالم واالت�سال. 	
تويل ال�سركات الكربى م�سوؤولية التعليم والتدريب. 	
تزايد وقت الفراغ. 	
التوجه نحو جمتمع املعرفة. 	

ويف �سوء ما �ســبق، ميكن القول اإن التعليم يف اليمن -بو�سعه الراهن- غري قادر على مواجهة 
التحديــات املذكــورة اآنفــًا كونــه بعيــدًا عــن ق�سايــا املجتمــع وهمومــه، بــل واأم�ســى عبئــًا ثقيــاًل على 

خطط التنمية، و�ســببًا رئي�ســًا يف تفاقم اأزمة �ســوق العمل.                   

التجارب التنموية:

)روؤية التنمية امل�ستدامة 2030( جتربــة: قـطـــر  
االأبعاد التنموية التي ركزت عليها روؤية قطر واحللول التي مت و�سعها:

التحــــــديــــــات
هناك حتديات اجتماعية واقت�سادية وبيئية وموؤ�س�سية

حتديات اجتماعية. 	
حتديات اقت�سادية. 	
حتديات بيئية. 	
حتديات موؤ�س�سية. 	



0

التمكين المجتمعي مرتكز النهوض بالتنمية الشاملة في اليمن

العدد الثالث- يونيو- 2021
140مجلـة تنمية وإعمـــار 

االأهـــــداف
تهــدف الروؤيــة اإىل حتويــل قطــر بحلــول العــام عــام2030م اإىل دولــة قــادرة علــى   .1
حتقيــق التنميــة امل�ســتدامة وعلــى تاأمــن ا�ســتمرار العي�ــش الكــرمي ل�ســعبها جيــاًل بعــد 

. جيل

اال�سرتاتيجيات املعتمدة
- البعد االجتماعي:

اإن�ســاء جلنــة لل�ســكان، واقــرتاح حلــول لعمليــة االإ�ســالح، والتحكــم بالنمــو يف احل�ســر،   
والت�ســجيع علــى العمــل يف القطــاع اخلا�ــش، واإن�ســاء مراكــز �سحيــة وربطهــا بالبحــث 

العلمــي.
- البعد االقت�سادي:

ــيولة،  ــو ال�س ــن من ــد م ــاري، واحل ــل العق ــهيل التموي ــن ت�س ــع قوان ــور، وو�س ــع االأج رف  
التكنولوجــي. والتطــور  العلمــي  البحــث  عمليــة  وت�ســجيع 

- البعد البيئي:
�ســن القوانــن، وبناء االآبار، وا�ســتخدام تقنيات حديثة ملعاجلــة مياه ال�سرف ال�سحي   

والنفايــات، ودعــم ال�ســركات، وتاأ�سي�ــش موؤ�س�ســات بيئيــة، ورفع م�ســتوى الوعي.
-البعد املوؤ�س�سي:

و�ســع اآليــات قانونية، واإر�ســاء ثقافة التنمية امل�ســتدامة، واالهتمــام املتزايد بالبحث   
العلمــي، وتقــدمي احلوافــز للعلمــاء، وت�ســجيع القطــاع اخلا�ــش بفتــح مراكــز بحثية.

ب  �ــش  التنمــوي  للتخطيــط  العامــة  االأمانــة  2030م،  الوطنيــة  قطــر  )روؤيــة 

قطــر(. كومنويلــث  فرجينيــا  1800جامعــة 
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 )اأبعاد التجربة التنموية يف ماليزيا(ماليزيـــا
التحديـــات:

توجــد حتديــات داخليــة وخارجيــة منهــا ما هو متعلق باالأزمــة االقت�ساديــة العاملية وتراجع 
ال�سادرات وتكد�ــش ال�ســلع الناجت عن طبيعة االقت�ساد املاليزي املعتمد على املحيط اخلارجي.

- اجلانب االجتماعي: 
التعدد العرقي )Ethnic( واختالف االأجنا�ش والتنوع االجتماعي.  	
عدد ال�سينن اأكرث من املالوين االأ�سلين االأمر الذي اأحدث انعدامًا يف الثقة. 	

- اجلانب االقت�سادي:
التجار ال�سينيون هم الفئة الغالبة. 	
اال�سطرابات العرقية. 	
فقر االأقليات التي هم�سها اال�ستعمار االإجنليزي. 	
ت�سخم الف�ساد والبطالة وتدهور امل�ستوى املعي�سي. 	
االقت�ساد املعتمد على ت�سدير املواد االأولية بطيئة التجدد. 	
تبنت ماليزيا �سيا�سة االإنتاج االقت�سادي الذي يعتمد على ال�سوق الدويل والتجارة  	

الدولية، فمن الطبيعي اأن تتاأثر باأي تغريات خارجي بال�سلب اأو باالإيجاب.
�سعف كفاية اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة اأو عدمها. 	
زيادة �سغوط الت�سخم التي تتطلب من ال�سلطات رفع معدالت الفائدة المت�سا�ش  	

امل�ستوى املرتفع لل�سيولة.
نق�ش العمالة غري املدربة نظرًا لعدد ال�سكان الكبري، االأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة  	

التكلفة االإنتاجية. 

اجلانب ال�سيا�سي:  -
الف�ساد ال�سيا�سي. 	
توريث ال�سلطة على م�ستوى الواليات. 	
املعوق االجتماعي )التعدد العرقي ال�سائد يف املكونات والرتكيبة االجتماعية  	

املاليزية وتنوعه(.
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جتد الدولة املاليزية نف�سها بن اإلزامية قبول بع�ش املطالب وبن م�سكلة تهمي�ش  	
فئة عقائدية على ح�ساب فئة اأخرى مع ا�ستحالة تلبية جميع املطالب الفئوية 

نظرًا للتعدد العقائدي الكبري.
معوقات تتعلق باال�ستعمار الربيطاين )ترك اال�ستعمار ت�سويهًا يف البنية  	

ال�سكانية واالجتماعية يف ماليزيا وعملت على تفكيك البنية االجتماعية واأثارت 
االختالفات بن االأعراق )املاليو - ال�سينيون - الهنود(.

اجلانب البيئي:  -
النمو الدميوغرايف اأمام توفري بيئة مالئمة. 	
خ�سارة امل�ساحات اخل�سراء ب�سبب الن�ساط ال�سناعي والعمراين. 	
اأزمة املياه العذبة. 	
تلوث الهواء ب�سبب ال�سيارات القدمية واحلجم الهائل من النفايات الطبية. 	
حرائق الغابات. 	

االأهــداف:
نقل املجتمع واالقت�ساد اإىل الريادة. 	
االإن�سان هو حمور التنمية. 	
العودة باالإن�سان اإىل املعنى احلقيقي لالإ�سالم.  	
الرفاه املعي�سي للمواطن. 	
التوازن وال�سمولية يف النه�سة االقت�سادية. 	
توفري االأمن الغذائي وحق متلك االأرا�سي و�سمان تكوين جيل جيد متميز. 	
حماية حقوق املراأة واالأقليات.  	
تر�سيخ القدرة الدفاعية للوطن. 	
مكافحة الفقر والبطالة. 	
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ركزت التجربة املاليزية على اال�سرتاتيجيات االآتية:
راأ�ش املال الب�سري املوؤهل هو االأهم من اأجل حتقيق التنمية ال�ساملة. 	
تكييف التجارب والنجاحات مبا يالئم خ�سو�سية املجتمع املحلي من موارد وقيم  	

ومبادئ، حيث جمعت بن احلداثة واالإ�سالم. 
اإيجاد دميوقراطية توافقية وا�ستيعاب للنوع االجتماعي )�سيا�سة التما�سك  	

االجتماعي والوحدة الوطنية(.

االأبعاد التنموية التي ركزت عليها ماليزيا الإجناح التنمية.
امل�ستوى ال�سيا�سي: 	

التعددية واملناف�سة احلزبية.  	
تطبيق معايري احلكم الر�سيد.  	
ا�ستقاللية الق�ساء و�سيادة القانون.  	

امل�ستوى االقت�سادي: 	
اإن�ساء البنك االإ�سالمي.  	
التحرر من تبعية النظام الراأ�ش مايل.  	
اخلطة اخلم�سية.  	
�سيا�سة اخل�سخ�سة. 	
�سيا�سة واو�سان روؤية 2020 )�سيا�سية قومية تهدف اإىل تنمية ماليزيا(. 	
القومية املاليزية والعي�ش امل�سرتك وتقوية ال�سعور بالدولة. 	
ت�سجيع امل�سروعات اخلا�سة والت�سنيع وتطوير التكنولوجيا. 	
حتقيق التعاي�ش بن االإ�سالم والتكنولوجيا املعا�سرة من خالل بناء موؤ�س�سات  	

اقت�سادية وتعليمية اإ�سالمية.
الرتكيز على قوى الدولة يف االقت�ساد وال�سيا�سة. 	
نقل جتارب اليابان وكوريا )و�سع �سيا�سات مالية واقت�سادية ونقدية تراعي  	

خ�سو�سية الظروف املاليزية(.
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اجلانب االجتماعي: 	
و�سعت ماليزيا اآليات لالهتمام باجلانب االجتماعي واالإن�ساين )االأمن االإن�ساين( 

تعليمية وح�سارية وعي�سًا كرميًا، ومنها:
التعاي�ش امل�سرتك. 	
راأ�ش املال الب�سري والتعليم. 	
مكافحة البطالة والفقر. 	

اجلانب البيئي: 	
الت�سديد والرقابة والقوانن حلماية البيئة واملحيط احليوي للمواطنن. 	
اإعادة تدوير املياه امل�ستعملة واإن�ساء حمطات حتلية ملياه البحر. 	
انح�سار املوارد الطبيعية ب�سبب التو�سع ال�سريع يف �سناعة االأخ�ساب.  	

عوامل جناح التجربة املاليزية:
وجود مناخ �سيا�سي مالئم يتميز بتهيئة الظروف املالئمة لالإ�سراع بالتنمية  	

االقت�سادية.
املفاو�سات والت�سارك يف اتخاذ القرارات ال�سيا�سية. 	
رف�ش احلكومة تخفي�ش النفقات مل�سروعات البنية االأ�سا�سية. 	
حت�سن املوؤ�سرات االجتماعية لراأ�سمال الب�سري وحت�سن اأحوال املعي�سة  	

وال�سحة والتعليم.
االعتماد على املوارد الداخلية. 	
التعامل احلذر مع اال�ستثمار االأجنبي وفق �سروط ل�سالح االقت�ساد الوطني  	

ومنها عدم مناف�سه االإنتاج املحلي.
التنوع يف البنية ال�سناعية واالنفتاح احلذر على العامل اخلارجي. 	
وجود روؤية م�ستقبلية للتنمية والن�ساط االقت�سادي من خالل خطط خم�سية. 	
ال�سركات التي ي�سل راأ�ش مالها اإىل )2( مليون دوالر ي�سمح لها با�ستقدام )5(  	

عمال ل�سغل الوظائف.
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)اأبعاد التجربة التنموية يف ماليزيا 2019درا�سة حتليلية يف )اخللفيات - االأ�س�ش – 

االآفاق(.

)روؤية التنمية امل�ستدامة 2030(االإمارات
التحــــــديــــــات:

اأواًل: حتديات التنمية التعليمية امل�ستدامة )البعد التعليمي(. 
امل�ســتدامة واآليــات حتقيــق االأهــداف )البعــد  ثانيــًا: حتديــات التنميــة االجتماعيــة 

االجتماعــي(.
ثالثــًا: حتديــات التنميــة االقت�سادية امل�ســتدامة لدولة االإمارات العربيــة املتحدة واآليات 

حتقيق االأهداف )البعد االقت�سادي(.

االأهـــداف:
1 - و�ســع �سيا�ســات موؤ�س�ســية لبنــاء اأ�س�ــش تعليميــة وتربويــة لــكل االأفــراد مــن مرحلــة 
التعليــم االبتدائــي اإىل التعليــم العــايل واإيجــاد خيــارات التمويــل املتاحــة وتنفيذهــا 
خــالل فــرتة زمنيــة حمــددة بهــدف حتقيــق قاعــدة تعليميــة قويــة وجيــل واٍع ومتعلم 

وكفوؤٍ.
2 - اإطــالق برامــج ومبــادرات حكوميــة توعويــة لتوعيــة اأفــراد املجتمــع باأهميــة العمــل 
املناخــي واحلفــاظ علــى البيئــة علــى امل�ســتوى القومــي بهــدف احلفــاظ علــى البيئــة 

وتــدارك املخاطــر البيئيــة املختلفــة.
- �ســن قوانــن تفر�ــش امل�ســاواة االجتماعيــة بــن اجلن�ســن يف جميــع املجــاالت   3
ــدف  ــا به ــى تطبيقه ــل عل ــية والعم ــة وال�سيا�س ــة والثقافي ــة واالقت�سادي االجتماعي

بــن اجلن�ســن. التمييــز  وامل�ســوؤوليات وعــدم  امل�ســاواة يف احلقــوق 
ــن  ــات م ــوث والدرا�س ــراء البح ــة الإج ــة متخ�س�س ــة وبحثي ــان اقت�سادي ــكيل جل 4 - ت�س
اأجــل حتديــد جميع اأوجه املوارد الوطنية املتاحة وغري امل�ســتغلة، وحتديد الطريقة 
املثلى ال�ستغاللها بهدف اال�ستغالل الر�سيد للموارد املتاحة واإنفاقها يف �سبيل حتقيق 

تنمية وطنية م�ســتدامة.
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اال�سرتاتيجيات:
- البعد االقت�سادي:

اال�سرتاتيجية الوطنية امل�ستقبلية لالأمن الغذائي )2018م(. 	
برنامج ت�سريع تبني التكنولوجيا الزراعية احلديثة )2018م(.  	

من�سة »وادي الغذاء امل�ستقبلي«.
»مبادرة م�ساعي اخلري« )2018م(. 	
»�سيا�سة حتفيز القادرين على العمل« )2017م(  	

- البعد التعليمي:
�سيا�سة الطفولة املبكرة )2018م(. 	
اإطار �سيا�سة التعليم الدامج )2018م(. 	
اهتمت وزارة الرتبية والتعليم بتطوير البيئة التعليمية الذكية. 	
اعتمد جمل�ش الوزارة ميزانية احتادية قيا�سية )180( مليار درهم )49 مليار  	

دوالر اأمريكي( لل�سنوات الثالث.
حققت دولة االإمارات العربية املتحدة املركز االأول عامليًا يف موؤ�سر )عدد(  	

الطلبة الدولين وفقًا لتقرير موؤ�سر تناف�سية املواهب العاملية لعام )2018م(.

- البعد البيئي
اإطالق م�سروع املناخ )2018م(. 	
اعتماد اخلطة الوطنية للتغري املناخي )2050م(. 	
اإطالق الربنامج الوطني للتكيف مع التغري املناخي )2017م(. 	
برنامج اإدارة الطلب على الطاقة واملياه )2050م(. 	
تنفيذ ا�سرتاتيجية االأمن املائي لدولة االإمارات )2036م(. 	

- البعد االجتماعي:
اإ�سدار قانون بزيادة متثيل املراأة يف املجل�ش الوطني االحتادي لي�سبح  	

.)50%(
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اإ�سدار قانون امل�ساواة يف االأجور والراتب بن اجلن�سن.  	
اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكن املراأة وريادتها )2015 – 2021م(. 	
اإطالق موؤ�سر التوازن بن اجلن�سن )2017م(.  	
اإطالق �سيا�سة اإعادة توزيع املواطنن )2018م(. 	
البوابة االإلكرتونية املوحدة للتوظيف الذاتي الأ�سحاب املهارات )2018م(. 	

ــة(  ــات اخلا�س ــم )ذوي االحتياج ــاب الهم ــن اأ�سح ــة لتمك ــة الوطني ال�سيا�س
2017م.

 )التجربــة االإماراتيــة، االأمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة الأهــداف التنميــة امل�ســتدامة، 

ــة االإمــارات العربيــة املتحــدة، 2018م(. �سنــدوق بريــد: 127000 ديــب، دول

)روؤية التنمية امل�ستدامة 2030(ال�سعودية 
التحديات

اجلانب االقت�سادي. 	
اجلانب التعليمي. 	
اجلانب ال�سحي. 	
اجلانب البيئي. 	
قلة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل. 	
ارتفاع معدل البطالة من االأيدي ال�سعودية. 	
قلة الكفاءات من االأيدي العاملة ال�سعودية.  	
االعتماد على النفط كونه ن�ساطًا اقت�ساديًا رئي�سًا وانخفا�ش م�ستوى الكفاءة  	

االإنتاجية وعدم تنوع م�سادر الدخل وانعدام امل�ساواة بن اجلن�سن.

اأهم االأهداف:
زيادة الطاقة اال�ستيعابية ال�ستقبال �سيوف الرحمان املعتمرين من 8(( مليون  	

اإىل )30( مليون معتمر.
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ت�سنيف )3( مدن �سعودية بن اأف�سل )100( مدينة يف العامل. 	
ارتفــاع اإنفــاق االأ�ســر علــى الثقافــة والرتفيــه داخــل اململكــة مــن )%2.9( اإىل  	

.)6%(
ارتفــاع ن�ســبة ممار�ســي الريا�سيــة مــرة واحــدة -علــى االأقــل- اأ�ســبوعيًا مــن  	

.)40%( اإىل   )13%(
االرتقاء مبوؤ�سر املال االجتماعي من املرتبة )26( اإىل املرتبة )10(. 	
تخفي�ش معدل البطالة من )%11.6( اإىل )7 %(. 	
ــن  	 ــي م ــاجت املحل ــايل الن ــطة يف اإجم ــرية واملتو�س ــاآت ال�سغ ــاهمة املن�س ــاع م�س ارتف

.)35%( اإىل   )20%(
رفع ن�سبة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل من )%22( اإىل )30%(. 	
ارتفــاع حجــم االقت�ســاد وانتقالــه مــن مرتبــة )19( اإىل املرتبــة )15( االأوىل  	

على م�ســتوى العامل.
رفع ن�سبة املحتوى املحلي يف قطاع النفط والغاز من )%40( اإىل )75%(. 	
رفــع قيمــة اأ�ســول �سنــدوق اال�ســتثمار العامة مــن )600( مليار اإىل مــا يزيد عن  	

)7( تريليونات ريال �سعودي.
ــن  	 ــي م ــاجت املحل ــايل الن ــن اإجم ــرة م ــة املبا�س ــتثمارات االأجنبي ــبة اال�س ــع ن�س رف

.)5.7%( العاملــي  املعــدل  اإىل   )3.8%(
الو�ســول مب�ســاهمة القطــاع اخلا�ــش يف اإجمــايل النــاجت املحلــي مــن )%40( اإىل  	

.)65%(
رفــع ن�ســبة ال�ســادرات غــري النفطيــة مــن )%16( اإىل )%50(علــى االأقــل مــن  	

اإجمــايل النــاجت املحلي غــري النفطي.
	  )1( اإىل  مليــار   )163( مــن  النفطيــة  غــري  احلكوميــة  االإيــرادات  زيــادة 

�ســنويًا. ريــال  تريليــون 
رفع ن�سبة مدخرات االأ�سر من اإجمايل دخلها من )%6( اإىل )10%(. 	
رفــع م�ســاهمة القطــاع غــري الربحي يف اإجمــايل الناجت املحلي مــن اأقل من )1%(  	

اإىل )5%(.
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اال�سرتاتيجيـــات:
  بتنفيذ عدد من الربامج منها على �سبيل املثال:

برنامج اإعادة هيكلة احلكومة. 	
برنامج حتقيق التوازن املايل. 	
برنامج اإدارة امل�سروعات. 	
برنامج مراجعة االأنظمة. 	
برنامج قيا�ش االأداء. 	
اعتماد ثقافة االأداء مبداأ لالأعمال. 	
برنامج التحول اال�سرتاتيجي ل�سركة اأرامكو ال�سعودية. 	
برنامج التحول الوطني. 	
برنامج تعزيز حوكمة العمل احلكومي. 	
برنامج التو�سع يف التخ�سي�ش. 	

)www.vision2030.gov.sa 2030 روؤية ال�سعودية(

)روؤية التنمية امل�ستدامة 2030( جتربــة: مـ�سـر  
التحــــــديــــــات

متثلت اأهم التحديات التي وردت يف خطة م�سر التنموية يف االآتي:
اأثرت انعكا�سات االأو�ساع االقت�سادية العاملية على االقت�ساد امل�سري �سلبًا يف:

1 - حركة املرور يف قناة ال�سوي�ش.
2 - قدرة ال�سناعات امل�سرية على النفاذ لالأ�سواق العاملية.

3 - اأثــرت االأو�ســاع الداخليــة علــى قطــاع ال�ســياحة ب�ســكل كبــري االأمــر الــذي اأفقــد 
االقت�ســاد امل�ســري مــوارد كانــت م�سمونــة ومتزايدة من النقد االأجنبي ب�ســكل كبري يف 

متويــل االحتياجــات التنمويــة للبــالد.
ــاجت  ــايل الن ــن اإجم ــبة )%11،5( م ــة بن�س ــة العام ــز يف املوازن ــبة العج ــاع ن�س 4 - ارتف

املحلــي.
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5 - زيادة ن�سبة الدين العام لت�سل اإىل )%94( من اإجمايل الناجت العام.

االأهداف
تنــاول التقرير اأهــم املبــادرات التــي اأطلقتها الدولــة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ســتدامة التي 

ميكن عر�سها فيما يلي:
- الهدف االأول: االرتقاء بجودة حياة املواطن امل�سري وحت�سن م�ستوى معي�سته.

- الهدف الثاين: العدالة واالندماج االجتماعي وامل�ساركة.
- الهدف الثالث: اقت�ساد تناف�سي ومتنوع.

اال�سرتاتيجيـــات
الرتكيز على حتقيق التنمية وفقًا لالأبعاد االآتية:

- البعد االقت�سادي:
املحور االأول: التنمية االقت�سادية.

املحور الثاين: الطاقة.
املحور الثالث: املعرفة واالبتكار والبحث العلمي.

املحور الرابع: ال�سفافية وكفاءه املوؤ�س�سات احلكومية. 

- البعد االجتماعي: 
املحور اخلام�ش: العدالة االجتماعية. 

املحور ال�ساد�ش: ال�سحة.
املحور ال�سابع: التعليم والتدريب.

املحور الثامن: الثقافة. 
املحور التا�سع: البعد البيئي. 

املحور العا�سر: التنمية العمرانية.

)www.sdsegypt2030.com 2030 التنمية امل�ستدامة روؤية م�سر(
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)التنمية االقت�ساديــــة( جتربــة: العراق  
ــاد العراقــي جمموعــة مــن التحديــات مــن اأبرزهــا: االختــالالت الهيكليــة،  �ساحــب االقت�س
عــدم اال�ســتقرار ال�سيا�ســي، حتديــات الف�ســاد والفقــر. يف املقابــل ميتلــك العــراق مــوارَد طبيعيــة 
هائلــة مثــل النفــط والغاز واملعادن، وميتلك اأي�سًا ثروة ب�ســرية كبرية؛ وعليه ينبغي الرتكيز على 
االآليات الكفيلة بزيادة معدالت النمو والت�سغيل وحتقيق اال�ستقرار االقت�سادي من خالل اتباع 

اال�ســرتاتيجيات االآتية:
1. زيادة م�ساهمة اال�ستثمار الوطني واالأجنبي ال �سيما يف القطاعات غري النفطية.

2. �سمان التحول التدريجي اإىل اقت�ساد موؤ�س�سي يخ�سع ل�سروط ال�سوق احلرة. 
3. اتخــاذ االإجــراءات الكفيلــة بزيــادة �ســادرات العــراق ال�ســلعية ال�سناعيــة والزراعية 

وتقلي�ش اال�ستريادات.
4. التطبيــق املكثــف لربامــج التنميــة الب�ســرية وبرامــج اإعــادة تاأهيــل املهــارات وحت�ســن 

االإنتاجية.
واخلدمــات  التحتيــة  البنيــة  م�ســاريع  لتمويــل  النفطيــة  االإيــرادات  تخ�سي�ــش   .5
االجتماعيــة االأ�سا�ســية اأو املرافــق العامة واإدخــال التكنولوجيا املتقدمة يف جماالت 

ــاالت واملعلومــات. ــاج واالت�س االإنت
6. توفــري بيئــة اقت�ساديــة منا�ســبة تعــزز حالــة التناف�ــش بــن القطاعــن العــام واخلا�ش 
على اأ�سا�ــش الكفاءة االإنتاجية واخل�سوع لقوى ال�ســوق ومنح القطاع اخلا�ش الفر�سة 

الكاملــة للقيــام بدوره يف عملية التنمية.
وامللي�ســيات  امل�ســلحة  التنظيمــات  دور  باإنهــاء  والتعجيــل  القانــون  �ســلطة  تعزيــز   .7
التــي �ســاركت يف اإ�ســاعة الفو�ســى والتخريــب والقتــل وتعطيــل العمليــة االقت�ساديــة 

وال�سيا�ســية. واالجتماعيــة 
8. اتخاذ خطوات جادة وفاعلة ملكافحة الف�ساد االإداري واملايل يف العراق.
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التــــعقيب على التجارب التنموية

  التجارب التنموية يف كٍل من )قطر - م�سر– االإمارات - ال�سعودية - العراق - ماليزيا(
  بالن�ســبة لتجربــة قطــر التنمويــة هناك ت�ســابه كبــري بن حتديات عمليــة التنمية يف اأغلب 
دول جمل�ــش التعــاون اخلليجــي مــن حيــث اعتمادهــا االأ�سا�ســي علــى النفــط يف اقت�سادهــا القومي، 
وبالرغم من العائد ال�سخم لدولة قطر، من ثرواتها -واأهمها النفط والغاز- مقارنة بعدد ال�سكان 
ال�سئيــل ومبــا ميثــل ارتفاعًا كبريًا يف متو�ســط دخل الفرد، فاإن التنمية ال�ســاملة امل�ســتدامة تقوم 

على التوازن يف عوامل نهو�سها.
واجهــت دولــة قطــر حتديــات ومعوقــات للتنميــة كان مــن اأهمهــا االعتمــاد الكلــي علــى النفــط 
والغــاز وعــدم وجــود ا�ســرتاتيجية وطنيــة للتنميــة امل�ســتدامة و�سعــف منظومــة البحــث العلمــي 
والتطويــر، وملواجهــة هــذه التحديــات فقــد ابتكرت قطــر ا�ســرتاتيجيات فعالة لل�ســري يف مواجهة 
عقبــات عمليــة التنميــة امل�ســتدامة كان اأهمهــا و�ســع اآليــات اقت�ساديــة متنوعة وتعزيــز قطاعات 
ــتدامة، واالهتمــام املتزايــد  ــاء ثقافــة التنميــة امل�س الت�سنيــع والبنــاء واخلدمــات املاليــة، واإر�س

بالبحــث العلمــي وتقــدمي احلوافــز للعلمــاء وت�ســجيع القطــاع اخلا�ــش بفتــح مراكــز بحثيــة.
اأمــا بالن�ســبة ملاليزيــا وجتربتهــا النموذجيــة يف التنميــة فيختلــف احلــال كثــريًا عــن الــدول 
العربيــة، بــل اإنهــا مــن التجــارب التي متتــاز بخ�سو�سيتها واأهميتها بالن�ســبة للــدول املذكورة ولكل 
دول العــامل الثالــث بحيــث ميكــن ال�ســري علــى خطاهــا للنهو�ش من التخلــف والتبعيــة يف االقت�ساد 
والتمييز الطبقي والطائفي؛ فقد حتولت من بلد يعتمد على ت�سدير املواد االأولية الب�سيطة اإىل 
اأكرب الدول امل�سدرة لل�سلع والتقنيات ال�سناعية يف منطقة جنوب �سرق اآ�سيا، ل�سبب جوهري اأنها 
جعلــت حــق املواطنــة للجميــع يكفلــه القانون بغ�ــش النظر عن الديــن اأو االنتمــاء اأو اأي اعتبارات 
اأخــرى. وقــد واجهــت التحديــات عــن طريــق اإعطــاء التعليــم ح�ســة االأ�ســد مــن التنمية ال�ســاملة، 
واالهتمــام براأ�ــش املــال الب�ســري املوؤهــل، وعــن طريــق تكييــف التجــارب والنجاحــات مبــا يالئــم 
خ�سو�سية املجتمع املاليزي، وعلى اإيجاد دميوقراطية توافقية، وا�ستيعاب للنوع االجتماعي يف 
التنمية. وقد انتهجت لتحقيق ذلك اآليات عملية وفق تخطيط علمي موحد مثل: ا�ســرتاتيجية 
االعـتـمـــاد على الــــذات بـدرجـــة كـبـيـــرة، ا�سرتاتيجية االعتماد على املوارد الداخلية يف توفري 
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راأ�ــش املــال الــالزم لتمويل اال�ســتثمارات والعديد مــن الربامج املحليــة لتنمية االأفراد.
اأمــا االإمــارات العربيــة املتحدة فقــد مرت بتحول عميق من منطقة فقــرية واإمارات �سحراوية 
�سغرية اإىل دولة حديثة ذات م�ستوى معي�سة عاٍل؛ بل واأ�سبحت يف احلا�سر �سمن املراتب االأوىل 
عامليــًا مــن حيــث بع�ــش املوؤ�ســرات االقت�ساديــة، يرجــع ذلــك ب�ســكل اأ�سا�ســي اإىل �سخامــة مواردهــا 
الطبيعيــة مــن النفــط. وكغريهــا من دول جمل�ــش التعــاون اخلليجي كان مــن التحديات االأ�سا�ســية 
للتنميــة امل�ســتدامة يف الدولــة هــو االعتمــاد الكلــي علــى النفــط  و�سعــف تاأمــن م�سادر م�ســتدامة 
للغذاء، اإىل  جانب تدين م�ستوى جودة التعليم  و�سعف م�ستوى متثيل املراأة يف املجتمع، ومن هنا 
مار�ست دولة االإمارات �سيا�سات تنموية منوذجية مقارنة ببقية دول املجل�ش، حيث ارتكزت على 
نهج حكومي �سامل انبثقت عنه جلنة وطنية معنية باأهداف اال�ستدامة ت�سمى »اللجنة الوطنية 
ــطة التــي حتقــق اأهــداف التنميــة  ــتدامة واملعنيــة ب�سمــان تنفيــذ االأن�س الأهــداف التنميــة امل�س
امل�ســتدامة الـــ)17( وتقييمهــا« عــن طريق اإطالق ال�سيا�ســات واالآليات واملبادرات يف �ســبيل ال�ســري 
بعمليــة التنميــة، مثل: �سيا�ســة التعليم الدامج، اال�ســرتاتيجية الوطنية لتمكــن املراأة وريادتها، 

اإ�ســدار قانــون امل�ســاواة يف االأجور، اال�ســرتاتيجية الوطنية امل�ســتقبلية لالأمن الغذائي.
وفيمــا يخ�ــش اململكــة العربيــة ال�ســعودية فــاإن اقت�سادهــا ي�سنف �سمــن اأقــوى االقت�ساديــات 
يف العامل، وُتعدُّ اأكرب دولة م�سدرة للنفط الذي يقوم اقت�سادها عليه اأ�سا�سًا، حيث مكنت الرثوة 
النفطيــة مــن تنميــة اقت�ساديــة �ســريعة يف الدولــة، رغــم ذلــك فــاإن عمليــة التنميــة ال�ســاملة يف 
اململكــة قــد واجهــت حتديــات كثــرية، مــا يثبــت �ســرورة تنميــة املــوارد ل�سمــان ا�ســتدامتها، واأبــرز 
تلك التحديات: االعتماد على النفط بو�سفه ن�ساطًا اقت�ساديًا رئي�سًا، انخفا�ش م�ستوى الكفاءة 

االإنتاجيــة وعــدم تنــوع م�سادر الدخل، انعدام امل�ســاواة بن اجلن�ســن.
واجهــت ال�ســعودية تلــك التحديــات بو�ســع خطــط ا�ســرتاتيجية واآليــات حمــددة تهــدف اإىل 
ا�ســتدامة التنميــة بــكل اأبعادهــا وكان اأحدثها )روؤية اململكة )2030 التي تهدف ب�ســكل اأ�سا�ســي 
اإىل املحافظــة علــى املكت�ســبات التنمويــة، واإ�ســالح االقت�ســاد ال�ســعودي وموا�سلــة منــوه، واإنهــاء 

اعتمــاده علــى النفــط م�سدرًا اأ�سا�ســيًا للدخل.
 ومــن االآليــات التــي اعتمدتهــا لل�ســري يف ذلــك برنامــج اإعــادة هيكلــة احلكومــة واآليــة حتقيــق 
التــوازن املــايل وبرامــج التو�ســع يف التخطيــط االقت�ســادي. تــال ذلك عمليــات االإ�ســراف والتقييم 
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وقيا�ــش اأداء فعاليــة االأن�ســطة التنمويــة، وكما كان لتوحد جهود االأطــراف باململكة دور فعال يف 
جنــاح عملية التنمية ال�ســاملة.

  ويف جمهوريــة م�ســر العربيــة  التــي متتــاز بكثافــة �ســكانية عاليــة جــدًا ومتلــك مــن املــوارد 
الطبيعيــة اأقــل ممــا متلكــه العــراق، تواجــه احلكومــة امل�سريــة حتديــات جمــة يف جميــع جوانــب 
التنمية ال �سيما يف االآونة االأخرية عقب الفو�سى ال�سيا�سية التي كان لها اأثر كبري على االقت�ساد 
امل�سري واال�ستثمار مثااًل، وكذلك اأعقاب الركود العاملي، مما �سبب انعكا�سًا �سلبيًا على االإيرادات 
والنــاجت القومــي امل�ســري ومــن َثمَّ اأ�سعف عجلة التنمية، االأمر الــذي فر�ش على الدولة البدء يف 
تطبيــق اآليــات موؤ�س�ســية لل�ســري بعمليــة التنميــة مــن جميــع جوانبهــا مثل اإطــالق برنامــج االإ�سالح 
االقت�ســادي امل�ســري، وخف�ــش �ســعر الفائدة لعدد مــن مبادرات القطاع اخلا�ــش ال�سناعي، وتوفري 
خم�س�ــش مــايل لدعــم قطاعــات ال�سحــة والتعليــم والت�سامــن االجتماعــي، والعديــد مــن االآليــات 
التــي تلتهــا اأن�ســطة مبا�ســرة �ســكلت فعاليــة عاليــة بالنهو�ــش بجوانــب التنميــة االجتماعية منها 

واالقت�ساديــة والبيئية. 
بالن�ســبة جلمهوريــة العــراق فهــي متتلــك مــوارد وثــروات طبيعيــة هائلــة غــري م�ســتغلة مثــل 
النفط والغاز واملعادن، ومتتلك ثروة ب�سرية كبرية �سكلت عبئًا كبريًا، اإ�سافة اإىل اأنه قد �ساحب 
االقت�ســاد العراقــي جمموعــة كبــرية من امل�ســاكل والتحديــات االإدارية والهيكليــة والقومية التي 
واجهت ظهور تنمية فعلية م�ستدامة يف الدولة، وكان من اأبرز تلك العقبات االختالالت الهيكلية 

وعدم اال�ســتقرار ال�سيا�ســي وحتديات الف�ساد والفقر.
ا�ستوجب ذلك تركيز احلكومة العراقية -يف االآونة االأخرية- على اال�سرتاتيجيات التنموية 
الكفيلة بزيادة معدالت النمو والت�سغيل وحتقيق اال�ستقرار االقت�سادي بو�سفها و�سائل رئي�سة 
النهو�ش  بعملية  لل�سري  اأ�سا�سية  اإجراءات  بتطبيق  وبداأت  للدولة،  �ساملة   بتنمية  للنهو�ش 
التحتية،  البنية  م�ساريع  لتمويل  النفطية  االإيرادات  تخ�سي�ش  مثل:  االقت�سادي  التنموي 
واإدخال التكنولوجيا املتقدمة يف جماالت االإنتاج واالت�ساالت واملعلومات، وال�سري نحو التحول 
القانون  �سلطة  تعزيز  وكذلك   احلرة،  ال�سوق  ل�سروط  يخ�سع  موؤ�س�سي  اقت�ساد  اإىل  التدريجي 
واتخاذ خطوات جادة وفاعلة ملكافحة الف�ساد االإداري واملايل. وقد تبن اأن للربامج املتبعة يف 

دولة العراق اأثرًا تنمويًا فعااًل ب�سكل تدريجي ملمو�ش وعلى جميع اأبعاد التنمية فيها.
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تصور مقترح للتمكين المجتمعي للنهوض 
بالتنمية في اليمن

مــن املعــروف لــدى اجلميــع قيمــة املخــزون )االإرث( اليمنــي الثقــايف والب�ســري والدينــي 
واالجتماعــي وغــريه، هذا االإرث هو ما يجعلها تناف�ــش بفعاليــة عالية وحتدث التاأثري املطلوب يف 
ع�سر العوملة، ف�ساًل عن التمكن الفعلي الأبنائها واإحداث الفرق يف �سوق العمل وا�ستيعاب الثورة 

الرقميــة بو�سفهــا نتــاج للمعرفــة وتوظيفها.

اأهداف املقرتح:
1. تقدمي ا�سرتاتيجيات وحلول للحد من الفقر.

2. طرح اآلية لتطوير منظومة التعليم بجميع جماالته ومراحله، والق�ساء على االأمية.
3. تعزيز ا�سرتاتيجيات التمكن التنموي للموارد الب�سرية والنوع االجتماع وتفعيلها.

اخلطوات االإجرائية املعيقة للتمكن يف اليمن وفقًا الأهداف التنمية امل�ستدامة 2030م   

اأوال: الــفقـــر:
اأدت ال�سراعــات امل�ســتعلة حاليــًا ومــا رافقهــا مــن انهيــار غــري م�ســبوق يف االقت�ســاد اليمنــي اإىل 
انعدام اأغلب اخلدمات االأ�سا�سية وات�ساع رقعه االأزمة االإن�سانية ب�سكل خميف مل متر بها البالد 
نــت التقاريــر يف االآونــة االأخــرية ارتفــاع معــدالت الفقــر من  مــن قبــل يف تاريخهــا املعا�ســر؛ فقــد بيَّ
)%49( لعــام )2014م( اإىل مــا بــن )%62-%78( عــام )2017م(، ووفقــًا لتقديــرات 
اليوني�سيف عام )2019م( فقد بلغت معدالت الفقر بن الفئات العمرية ال�سغرى من )53%( 
عــام )2014م( اإىل  )%84.5( عــام )2017م(، مــع انهيــار �ســبة تــام للموؤ�س�ســات، وذلــك اأدى 

اإىل اإعاقــة التمكــن املجتمعــي املن�ســود للدولة اليمنية.
اإن نــدرة فر�ــش العمــل وانهيــار البنيــة التحتيــة وانعــدام االأمــن الغذائــي، اإ�سافــة اإىل ووجــود 
�سراعات طاحنة، كل ذلك ق�سى على الو�سع االقت�سادي برمته، ووفقًا لتقديرات منظمات دولية 

فاإن هناك )21.6( مليون ميني يقعون حتت خط الفقر، اأي ما يعادل )%80( من ال�ســكان.
لذا يتمثل احلد من الفقر يف جانبن رئي�سن: 
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مــن خــالل تعزيــز جهــود  املوؤ�س�ســي اال�ســرتاتيجي ودعمــه  العمــل  اجلانــب االأول: تعزيــز 
التعــايف عــرب دعــم القــدرات يف كل املوؤ�س�ســات املحليــة باختــالف درجاتهــا واأ�ســكالها، ومــن هذه 

اال�ســرتاتيجيات: 
1 - اإن�ســاء قاعــدة بيانــات مبنيــة علــى امل�ســح ال�ســامل للمجتمــع اليمنــي )اقت�ســادي، 
اجتماعــي، ...( لتوفــري بيانات حقيقية عن االأفــراد واملجتمع مثل حتديد فئة الفقر 

وقيا�ــش اأ�ســكاله ح�ســب اجلن�ــش والعمــر، وجمــع البيانــات وحتليلهــا بدقة.
2 - تنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة للتخفيف من الفقر.

3 - اإيجاد نظام فعلي متكامل ملواجهة الفقر يف امل�ستقبل.

اجلانب الثاين: تعزيز �سيا�سات متعددة القطاعات تعود فائدتها على الفقراء: 
ــة  ــة خا�س ــات ال�سعيف ــة للفئ ــة واالجتماعي ــات االقت�سادي ــة التحدي ــن مواجه ــد م  ال ب

فقــراء املناطــق الريفيــة والنائيــة مــن خــالل منهــاج ي�ســمل علــى مــا يلــي:  
دعم الزراعة وال�سيد لتكون حماية جمتمعية تت�سمن مكونات مهمة وهي:  .1

اأ. تفعيل اآليات ال�سمان االجتماعي لي�سمل جميع ال�سرائح امل�ستهدفة. 
ب. حماية �سوق العمل، وخا�سة يف الريف واملناطق النائية.

2. بنــاء نظــام حمايــة جمتمعــة �ســامل قــادر علــى مواجهــة االأزمــات واملخاطــر الطارئــة 
التــي تواجــه خا�ســة ال�ســرائح االأ�ســد فقرًا.  

توفري فر�ش عمل الئقة ومنتجة يف املناطق الريفية والنائية للن�ساء وال�سباب.  .3
الرتكيز على امل�ساريع ال�سغرية للمديريات املت�سررة.  .4

5.  دعم جمال الزراعة لتعزيز النمو االقت�سادي.
تهيئة مناخ للمجتمع املحلي الذي يتوفر فيه حقوق املواطنة للجميع.  .6

تفعيل دور القطاع اخلا�ش بالتعاون مع املجتمع الدويل.  .7
تفعيــل برامــج التخفيــف مــن الفقــر مــع برامــج ال�ســراكة اخلارجيــة احلكوميــة   .8

ومنظمــات املجتمــع املــدين.
وميكــن القــول اإن احلــد من الفقر مرتبط بانعدام معايري امل�ســاواة بــن اأفراد املجتمع، اإذ ال بد 
من حتقيق امل�ساواة يف توزيع عائد املوارد وم�ستوى الدخل لكل اأفراد املجتمع دون اأي متييز، وكذا 
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بــن اجلن�ســن، واإ�ســراك املــراأة يف �ســوق العمل وال�سيا�ســة وم�ســاريع التمكن االقت�ســادي وحتقيق 
العدالة املجتمعية.

ثانيًا: تطوير التعليم بجميع اأ�سكاله ومراحله وحماربة االأمية: 
لقــد تدنــى م�ســتوى التعليم العام وو�سلــت معدالت االلتحاق يف التعليــم الثانوي اإىل )27%( 
عام )2012م( ب�سبب زيادة معدالت الت�سرب يف مراحله املختلفة، ومع ا�ستداد وترية ال�سراعات 
واحلــرب الطاحنــة احلاليــة يف اليمــن فقــد اأدى ذلــك اإىل اإحلــاق �ســرر بالــغ يف البنيــة التحتيــة 
للموؤ�س�ســات التعليميــة، واإىل ارتفــاع ن�ســبة االأميــة اإىل )%21.4( مــن الذكــور، و)%60( مــن 

االإنــاث بن�ســبة ت�ســل اإىل )%40( مــن عــدد ال�ســكان. 
وللتخل�ش من م�سكلة انهيار التعليم والق�ساء على االأمية يجب اأن: 

1. اإر�ساء قواعد ال�سالم وبناء الدولة اليمنية احلديث.
2. حتييــد العاملــن يف املوؤ�س�ســات التعليميــة عــن اأي �سراعــات اأو نزاعــات �سيا�ســية اأو 

مذهبيــة اأو مناطقيــة.
3. تعزيز مبادرات ونظم تهتم برفع م�ستوى التعليم وحل م�ساكله.

4. بنــاء املوؤ�س�ســات التعليميــة واملرافــق ومراعاة الفروق وخمتلف اجلوانب بن اجلن�ســن 
واأ�سحاب الهمم.

5. تطبيق قانون اإلزامية التعليم االأ�سا�سي، ومنع عمالة االأطفال وجتنيدهم.
6. تقلي�ش الفجوة التعليمية بن اجلن�سن وتكافوؤ فر�ش احل�سول على التعليم.

7. تتكفل الدولة باحلد من عمالة االأطفال والت�سول ومكافحة الت�سرب من املدار�ش.
8. ت�سجيع البحث العلمي واالهتمام مبوؤ�س�ساته.

9. توعية املجتمع املحلي باأهمية التعليم.
10. االهتمام باملناهج وربطها بالتطور العلمي والتكنولوجي.

11. تاأهيل الكوادر التعليمية.  
12. االهتمام بال�سيا�سات التعليمية.
13. تطوير النظام التعليمي برمته.
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ثالثًا: متكن املوارد الب�سرية والنوع االجتماعي: 
ميكــن تعزيــز ا�ســرتاتيجية التمكــن للمــوارد الب�ســرية وتفعيلها مــن خالل بع�ــش االإجراءات، 

اأهمها: 
1. م�ساركة جميع اأفراد املجتمع من خمتلف الفئات وب�سكل مت�ساٍو دون اأي متييز.

2. رفع قدرات ال�سباب واملراأة ومتكينهم بح�سب قدراتهم واحتياجاتهم.
3. زيادة قدرات اأفراد املجتمع الكت�ساف اإمكاناتهم وتطويرها.

4. خلق �سراكة بن القطاع العام وقطاع منظمات املجتمع املدين.
5. تفعيــل املبــادرات املجتمعيــة وفــق االحتياجــات التنمويــة ملختلــف الفئــات وبالــذات 

ال�سعيفة.
6. توجيه قدرات املوارد الب�سرية ومهاراتها الإحداث تنمية م�ستدامة.

ويواجــه اليمــن العديــد مــن التحديات، اأحدها التمييز وفقًا للنــوع االجتماعي )ذكر/ اأنثى(، 
وال بــد مــن ردم الهــوة بــن اجلن�ســن و�ســواًل اإىل التمكــن املجتمعــي العــادل، ومــن التحديــات التــي 

تعيق ذلك:
اأ. االختالف بن معدالت التحاق االأوالد والفتيات بالتعليم.

ب.  تف�سي ظاهرة زواج القا�سرات.
واالقت�ساديــة  االجتماعيــة  بحياتهــن  املتعلقــة  الن�ســاء  علــى  املفرو�ســة  القيــود  ج. 

واحلقوقيــة.
د. قلة فر�ش العمل يف اإطار املعايري ال�سارمة.

ويجــب اأن تراعــي ا�ســرتاتيجياُت بناء التمكن املجتمعي عددًا مــن االإجراءات واخلطط على 

كل االأ�سعدة على النحو االآتي: 

على ال�سعيد االجتمــاعي: 
مــن اأجــل حتقيــق متكــن تنمــوي ملختلــف الفئــات والرتكيــز علــى ال�سعيفــة منهــا مثــل املــراأة 

اليمنيــة فــال بــد من:
1( االهتمام بالتنمية الب�سرية وتقلي�ش الفجوة بن اجلن�سن.
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ــفيات  ــش وامل�ست�س ــة، كاملدار� ــة التحتي ــق البني ــف مراف ــة ملختل ــى التحتي ــام بالبن 2( االهتم
و�ســبكات ال�ســرف ال�سحــي وامليــاه والكهربــاء ... اإلــخ، �ســواء مــن حيــث البنيــة اأو من حيث 

توفــري النفقــة الت�ســغيلية ب�ســكل منا�ســب.
3( االهتمام بزيادة الوعي حول اأهمية تعليم الفتيات.

4( االهتمام باجلانب التنموي االقت�سادي على اأ�سا�ش خطط وبرامج معدة �سلفًا.
5( االهتمام باحلقوق املدنية للمراأة مبختلف اأ�سكالها.

6( مكافحة العنف االأ�سري.

على ال�سعيد ال�سيا�سي:
1( االهتمام بالهوية الوطنية وتر�سيخها على �سعيد الفرد والدولة معا.

2( توطن ثقافة احلوار وامل�ساركة يف �سنع القرار ال�سيا�سي.
3( العمل على تر�سيخ مبداأ العدالة وتكافوؤ الفر�ش.

4( �سحن همم االأفراد واالهتمام بطاقاتهم االإبداعية.
5( جعــل قوانــن حمايــة املــراأة �سمــن قوانــن البلــد وقوانــن العمــل ب�ســكل خا�ــش وتعديل ما 

يجب منها.
6( زيادة االإنفاق احلكومي على برامج متكن املراأة.

7( عمــل مواءمــة مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي �سادقــت الدولــة اليمنيــة عليهــا لتحقيــق 
العدالــة املجتمعيــة.

8( االإ�سالح الداخلي لروؤى االأحزاب واإ�سراك ال�سباب من اجلن�سن يف �سنع القرار داخلها.
9( تفعيل م�سادر القوة يف �سياق الوطنية الفردية واملجتمعية.

على ال�سعيد االقت�سادي:
يعتمــد اجلانــب االقت�ســادي على و�سع خطط وبرامج لتكون ا�ســرتاتيجيات �ســاملة تعمل على 

اإيجاد فر�ش عمل ت�سهم يف م�ساعدة متكن املراأة وال�سباب من خالل:
1( ربط التعليم مبتطلبات �سوق العمل بو�سفها خطوًة اأوليًة.

2( بناء مدار�ش منوذجية تهتم باملهارات العقلية يف جماالت تخ�س�سية عدة.
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3( التمكن عرب منح القرو�ش ال�سغرية واملتو�سطة.
4( توطــن ال�سيا�ســات والربامــج اخلا�ســة باملــراأة بالتعاون مع القطاع اخلا�ــش واملنظمات غري 

احلكومية.
5( التدريب لرفع م�ستوى املهارات.

6( ال�سيا�سة العملية حلل االإ�سكاالت القانونية للمراأة يف املجتمع كاالإرث وغريه.

وميكن اإعادة ترتيب االأولوية لالأو�ساع االقت�سادية من حيث:
1. منع اال�ستغالل اجلائر للموارد ل�سالح اأفراد اأو فئات حمددة.

2. العمل على زيادة االإنتاجية لرفع القدرات التناف�سية يف كل املجاالت.
3. تنويع االأن�سطة االقت�سادية.

4. االهتمام بتح�سن م�ستوى املعي�سة.
5. تاأكيد مبداأ الكفاءة واجلودة واملحا�سبية وال�سفافية وخلق بنية حتتية داعمة.

6. جْعــل التكيــف الــالزم والتفاعــل االإيجابــي مــع مقت�سيــات العوملــة واقت�ســاد املعرفــة خيارًا 
ا�سرتاتيجيًا.

7. خلــق ال�ســراكة بــن الدولــة وقطــاع منظمــات املجتمــع املــدين والــدويل باإقامــة امل�ســاريع 
الهادفة للنهو�ش بقدرات املوارد الب�سرية ومهاراتها، ال �سيما الفئات ال�سعيفة )املهم�سن، 

االأطفــال، الن�ســاء(، والعمل علــى ح�سولهم على حقوقهم ب�ســكل عادل.

وال بد من توفري مبداأ الرعاية ال�سحية من خالل: 

1. ال�سراكة بن الدولة وجهات العمل يف توفري تكاليف الرعاية ال�سحية.

2. اإعادة تنظيم �سبكة ال�سمان االجتماعي.

3. اعتماد امل�ساريع ال�سغرية من حيث اخليارات اال�سرتاتيجية.
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الخاتمة:

    اإن ق�سيــة التمكــن والنهو�ــش بالفئــات اله�ســة اجتماعيــًا هــي عمليــة متعــددة االأبعــاد 
واملراحــل، وتتطلــب بنــاء منهــج متكامل للتنمية امل�ســتدامة يف جميع املجاالت، كمــا تتطلب تعاونًا 
وتن�ســيقًا م�ســتمرًا بــن خمتلــف اجلهــات وقــادة الــراأي العــام والفئــات اله�ســة واملجتمــع املــدين من 
اأجــل تطويــر الربامــج التنمويــة املتكاملــة لتنفيــذ متطلبات اال�ســرتاتيجيات الوطنيــة، والرتكيز 
علــى نوعيــة اخلطــط والربامج اخلا�سة بتلك الفئات والتكامل فيما بينها، والعمل على اإدماج  كل 
الفئــات – ال �ســيما االأكــرث �سعفــًا -، بــدءًا مــن عمليــة التخطيــط حتــى عمليــة التقييــم واملتابعــة، 
اإ�سافــة اإىل اأهميــة الربــط املوؤ�س�ســي والتن�ســيق بــن املوؤ�س�ســات التنمويــة وجماالتهــا املختلفــة 
كالتعليــم واالقت�ســاد وال�سحــة ...اإلــخ، وكــذا الرتكيــز علــى الربامــج التــي تهــدف اإىل النهو�ــش 
باملجتمعــات املحليــة واملجتمــع املــدين بجانب التن�ســيق مع الــدول ذات العالقــة، وحتديد العقبات 

والعوائــق وطــرق تاأثريهــا وكيفيــة جتاوزها.
لقــد اأجمــع العــامل علــى اأن ال�ســعي اإىل حتقيــق التنميــة امل�ســتدامة يعنــي اال�ســتغالل االأمثــل 
جلميــع املــوارد املتاحــة، والعن�سر الب�ســري هو اأحــد اأهم اأركان هذه املوارد، ومبا اأن الفئات اله�ســة 
-ويف مقدمتها الن�ســاء- ت�ســكل الن�ســبة الكربى من العن�سر الب�ســري فال بد من اال�ســتمرار يف بناء 
قدراتهــم وطاقاتهــم، وال بــد مــن اإحــداث تغيــري نوعــي على م�ســتوى برامــج التمكــن اخلا�سة بهم، 
والبــد مــن تقييــم تلــك الربامــج لتحديــد اأثرهــا علــى النهو�ــش ال �ســيما يف اجلانــب املتعلــق باملــراأة 

ودورهــا يف بنــاء املجتمــع والنهو�ــش بــه مــن اأجــل حتقيــق التنميــة امل�ســتدامة.
يتطلــب هــذا االأمــر تاأطــري منــوذج علمــي وعملــي لتقييــم نوعيــة جميــع الن�ســاطات والربامــج 

اخلا�ســة بتمكــن قــدرات تلــك الفئــات وتعزيزهــا اجتماعيــًا و�سيا�ســيًا واقت�ساديــًا.
بالن�ســبة للتجــارب التنمويــة التــي مت ا�ســتعرا�سها يظهــر بجــالء جنــاح كثــري مــن الــدول، مثــل 
قطر واالإمارات وال�سعودية وماليزيا، يف امل�سي قدمًا يف حت�سن اأو�ساع �سعوبها واالنتقال بهم اإىل 
حال اأف�سل. وتزخر التجارب العاملية باخلربات اجلديرة بالدرا�سة لنتعلم منها اأف�سل املمار�سات 
الإدمــاج املــوارد الب�ســرية -خا�ســة املــراأة- يف �سيا�ســات الدولــة وبراجمهــا �سمــن جمــاالت التنمية 

املختلفــة مع مراعــاة اخل�سو�سية لو�سع املراأة اليمنية.
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اإن الــدور االآن هــو علــى اليمــن يف اقتنا�ــش الفر�ــش واال�ســتفادة مــن نتائــج التقاريــر الوطنيــة 
واالإقليميــة والدوليــة والدرا�ســات وامل�ســوح اخلا�ســة بــكل التحديــات وال�سعوبــات التــي تواجــه 
خمتلــف الفئــات اله�ســة اجتماعيــًا، كذلــك ال بــد مــن العمــل علــى حتديــد معوقــات تنفيــذ برامــج 
التمكــن املجتمعــي ونقــاط ال�سعــف والقــوة يف جميــع الربامــج واالأن�ســطة، والرتكيــز علــى تكامــل 

اأبعادهــا لتحقيــق التنميــة امل�ســتدامة.
ومن املهم اال�ســتفادة من جوهر الدرو�ــش امل�ســتفادة من االإجنازات واالإخفاقات والبناء عليها 
يف جتــارب خمتلــف الــدول وفيمــا بينهــا لدفــع عمليــة االإ�ســالح والتنميــة اإىل االأمــام، اإ�سافــة اإىل 
�ســرورة ت�ســجيع اال�ســتثمار االأمثــل للمدخــالت والعمليــات واملخرجــات اخلا�ســة با�ســرتاتيجيات 
التمكــن �ســواء التــي تتعلــق بجميــع �ســرائح املــوارد الب�ســرية اأو بالفئــات اله�ســة منهــا )ال�ســباب، 

املراأة(.
اإن التغيــريات االقت�ساديــة وال�سيا�ســية واالجتماعيــة التــي �ســهدها املجتمــع اليمنــي خــالل 
ال�ســت ال�ســنوات املا�سيــة، وتزايــد وتــرية ال�ســراع امل�ســلح ومــا نتــج عنــه مــن توقــف جــزء كبــري مــن 
العمليات االإنتاجية يف االقت�ساد، وغياب احلكومة عن امل�سهد االقت�سادي، وتوقف كامل للربامج 
اال�ســتثمارية العامة، ف�ساًل عن هروب جزء كبري من اأ�سحاب راأ�ــش املال املحلي اإىل خلارج للبحث 
عــن فر�ــش ا�ســتثمارية يف مناطــق اآمنة، ومــن َثمَّ اإغالق العديــد من املن�ســاآت االإنتاجية واخلدمية 
وعلــى راأ�ســها املن�ســاآت ال�سغــرية، وت�ســريح جــزء مــن العمالــة اأو تخفي�ــش �ســاعات العمــل اليومــي، 
وتزايــد معــدالت البطالــة والفقــر بــن اأفــراد املجتمــع، مــن اأجل ذلك كلــه ال بد اأن تت�ســدر عملية 
التمكــن الأفــراد املجتمــع اليمنــي بو�سفهــا اأولويــة ملحــة يف اأجنــدة ال�ســلطات اليمنيــة لتمكــن 
النهو�ــش التنمــوي بــكل جماالتــه، علــى اأ�سا�ــش اأن متكــن اأفــراد املجتمــع مــن حتديــد اأولوياتــه 
واحتياجاتــه واإ�ســراكه يف بنــاء اخلطــط التنموية املحلية وممار�ســة دور رقابي عليها �سي�ســهم يف 

احلــد مــن امل�ســكالت والتحديــات الكبــرية التــي يواجهــا املجتمــع اليمني يف الوقــت احلايل.
اإن اتبــاع منــوذج اقت�ســادي اجتماعــي جديــد يقــوم علــى اأ�سا�ــش العمــل علــى تفعيــل القانــون 
وامل�ساءلة، وتوفري احلقوق والواجبات لكل اأفراد املجتمع دون اأي متييز، وما يدعم حتقيق ذلك، 
كل ذلــك �ســيمكن الدولــة اليمنيــة مــن النهو�ــش والقيــام بدورهــا يف التمكــن االجتماعــي وانتهــاج 

النمــوذج االقت�ســادي بعيــدًا عــن مافيات الف�ســاد التــي ع�سع�ســت يف كل القطاعات.
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