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تنمية رأس المال البشري

ــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة  * ت
.)CARPO( بالشــراكة مــع الشــرق

يلخــص موجــز السياســات هــذا النقاشــات املتعلقــة بــرأس 
املــال البشــري يف اليمــن التــي دارت يف إطــار ورشــة 
ــادرة “إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن” يف  عمــل عقدتهــا مب
ــي 24 و25 أغســطس 2019.  ــان، يوم ــة عم ــة األردني العاصم
ــم رأس  ــل ىلع أن تراك ــة العم ــاركون يف ورش ــع املش أجم
املــال البشــري يف اليمــن قــد تراجــع بشــكل مؤكــد منــذ 
ــم  ــة لتقيي ــات الدقيق ــن البيان ــي، ولك ــراع الحال ــة الص بداي
ــن شــأن  ــة، وم ــة للغاي ــدى وطبيعــة هــذا التراجــع ضئيل م

ــك أن يعقــد التعامــل مــع هــذه املشــكلة.   ذل
يف نفــس الوقــت يــرى املشــاركون أن العديــد مــن العقبات 
التــي تعرقــل تحســين رأس املــال البشــري يف اليمــن هــي 
ــدالع  ــل ان ــة قب ــت قائم ــي كان ــات الت ــك العقب ــها تل نفس
النــزاع الحالــي. وبنــاء ىلع ذلــك، يوصــي موجــز السياســات 

هــذا بمــا يلــي: 
تنفيــذ مســح كامــل ىلع نطــاق البلــد؛ زيــادة التمويــل 
اإلنســانية  باملســاعدات  املتعلقــة  التنميــة  ملشــاريع 
الطارئــة؛ تحقيــق إصالحــات يف قطــاع التعليم؛ واســتهداف 
القطاعــات ذات العوائــد املرتفعــة. كمــا أجمــع املشــاركون 
ــي  ــى ينته ــات حت ــو السياس ــر صانع ــة أال ينتظ ىلع أهمي
ــتثمار يف رأس  ــات، إذ أن االس ــذه التوصي ــذ ه ــراع لتنفي الص
املــال البشــري يف اليمــن اآلن، وتحديــدًا يف املناطــق 
ــرعة  ــل س ــن أن يعج ــال، يمك ــات القت ــن جبه ــدة ع البعي
ــس  ــع أس ــراع ويض ــاء الص ــد انته ــادي بع ــاش االقتص االنتع

ــرب. ــد الح ــا بع ــاد م ــتدامة القتص ــة املس التنمي
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المقدمة

كجــزء مــن مبــادرة “إعــادة تصــور اقتصــاد 
اليمــن”، اجتمـــــع عــدد مــن الخبــراء فــي 
مجــاالت التعليــم والرعايــة الصحيــة، والجهــات 
الفاعلــة فــي القطــــاع الخــاص وموظفــي 
ــن  ــن ع ــى ممثلي ــة إل ــة، إضاف ــة المدني الخدم
ــة، فــي العاصمــة األردنيــة عمــان،  رواد التنمي
يومــي 24 و25 أغســطس 2019، فــي ورشــة 

عمل حول رأس المال البشري في اليمن. 

يقــدم موجــز السياســات هــذا بعــض المؤشــرات 
حــول رأس المــال البشــري فــي اليمن قبــل وأثناء 
ــض  ــى بع ــوء عل ــلط الض ــي، ويس ــراع الحال الص
العوائــق التــي تحـــــول دون جمــع البيانــات 
الالزمــة. كمــا يقــدم توصيــات لتعزيــز رأس المــال 

البشري في اليمن على الصعيد الكلي.

قّيــم المشــاركون تأثيــر النــزاع الحالــي علــى 
مكونــات رأس المــال البشــري فــي اليمــن - وهــي 
أصــاًل متدنيــة منــذ مــا قبــل انــدالع الصــراع كمــا 
يتضــح مـــــن مؤشـــــــرات الصحــة والتعليــم 
والتوظيــف المثيــرة للقلــق - وتبيــن أن هــذه 
المكونــات تنــدرج فــي صميــم مــا وصفتــه األمــم 

المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
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أشــار المشــاركون فــي ورشــة العمــل إلــى أن الصــراع الحالــي قــد أدى علــى األرجــح إلــى التراجــع فــي 
تراكــم رأس المــال البشــري فــي اليمــن، ولكــن نســبة كبيــرة مــن هــذا التراجع قد يعــود إلى المشــكالت 
الموجــودة منــذ مــا قبــل النــزاع الجــاري، فبــداًل مــن االســتثمار فــي رأس المــال البشــري، تبنــت الحكومة 

وعلى مدى عقود، رؤية اقتصادية ضيقة تعتمد على واردات النفط في اليمن. 

تنــاول النقــاش القيــود الهيكليــة المتجــذرة تاريخيــًا والتــي أعاقــت تنميــة رأس المــال البشــري فــي 
اليمــن وناقــش المشــاركون أفضــل الطــرق لتغييــر هــذا النهــج الــذي أعــاق تطــور القــوى العاملــة فــي 
ــي  ــرص الت ــد الف ــاركون تحدي ــاول المش ــا ح ــل. كم ــط والطوي ــر والمتوس ــدى القصي ــى الم ــن عل اليم
تشــجع علــى التغييــر بالرغــم مــن الصــراع المســتمر، حيــث يكــون الهــدف المثالــي )والــذي ليــس مــن 
الســهل تحقيقــه( هــو تحديــد التدابيــر التــي ال تؤمــن اإلغاثــة الفوريــة وحســب ولكــن تضمــن رعايــة 

عملية التنمية البشرية بعد انتهاء الصراع أيضا.

ــل ضعــف  ــال البشــري فــي اليمــن مقاب ــة اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي رأس الم ارتفعــت إمكاني
حكــم الدولــة منــذ انــدالع النــزاع الحالــي. ومــا زالــت الدولــة تلعــب الــدور الرئيســي المتعلــق بالرقابــة 
ــي  ــاعد ف ــة ليس ــر مرون ــوى وأكث ــع أق ــي وض ــح ف ــاص أصب ــاع الخ ــن القط ــات، ولك ــكيل السياس وتش
تنفيــذ سياســات معينــة ُوضعــت لتعزيــز تنميــة رأس المــال البشــري فــي اليمــن. وبنــاء عليــه شــدد 
المشــاركون علــى الحاجــة إلــى المزيــد مــن التنســيق بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فيمــا يتعلــق 
ــر المعرفــة والمهــارات التــي مــن شــأنها أن تهيــئ اليمنييــن بشــكل أفضــل  بنظــام التعليــم وتوفي
ألســواق العمــل المحليــة واألجنبيــة، وأضافــوا أنــه بإمــكان المانحيــن تقديــم الدعــم المالــي والتقنــي 
ــى  ــي عل ــكل رئيس ــز بش ــن التركي ــداًل م ــة، ب ــاعدات اإلنمائي ــى المس ــر عل ــز أكث ــالل التركي ــن خ م

المساعدات اإلنسانية الطارئة. 

ــن  ــو م ــي تخل ــدًا فــي المناطــق الت ــال البشــري فــي اليمــن اآلن - وتحدي إن االســتثمار فــي رأس الم
القتــال وتلــك غيــر الواقعــة علــى الخطــوط األماميــة - بــداًل مــن االنتظــار حتــى ينتهــي هــذا الصــراع 

الشامل، من شأنه أن ُيسرع التعافي االقتصادي بعد النزاع.

كمــا أكــد المشــاركون علــى أهميــة اســتهداف القطاعــات التــي لديهــا فــرص للنمــو الســتخدام الموارد 
ــاًل االســتثمار فــي شــريحة الشــباب الذيــن يتزايــد  البشــرية فــي اليمــن بطريقــة أكثــر فعاليــة، فمث
عددهــم بســرعة بالطريقــة الصحيحــة يمكــن أن يثمــر نتائــج اجتماعيــة واقتصاديــة مثمــرة. خــالل 
ــن  ــتفيد م ــن أن تس ــات يمك ــن كقطاع ــات والتعدي ــة والخدم ــال الزراعي ــد األعم ــم تحدي ــاش، ت النق

طفرة الموارد البشرية هذه.
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تعريف رأس المال البشري

يصــف البنــك الدولــي رأس المــال البشــري بأنــه “يتألــف مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات الصحيــة 
نهــم مــن اســتغالل إمكاناتهــم كأفــراد  ــدى األشــخاص علــى مــدار حياتهــم بمــا يمكِّ التــي تتراكــم ل
ــادر  ــح المص ــري( يوض ــال البش ــم 1. رأس الم ــي )الرس ــي التال ــم البيان ــع.”)1( الرس ــي المجتم ــن ف منتجي

المختلفة لرأس المال البشري ويظهر كيف أن االستثمار فيه له فوائد فردية ومجتمعية. 

ُينظــر إلــى النهــوض بــرأس المــال البشــري الفــردي، وبشــكٍل كبيــٍر، كعنصــر رئيســي فــي اإلنتاجيــة 
ــد  ــى صعي ــب دور عل ــاص( لع ــام والخ ــن )الع ــن للقطاعي ــة.)2( يمك ــة واالجتماعي ــة االقتصادي والتنمي

االستفادة من تراكم رأس المال البشري.))(

الرسم 1. رأس المال البشري

المصدر: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، مؤتمر اإلحصائيين األوروبيين، 2016

1( البنك الدويل، https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/about-hcp. اطلع عليه بتاريخ 12 أكتوبر / تشرين أول 2019.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/han-  ،)2018 الــدويل،  البنــك  )واشــنطن:  البشــري”  املــال  رأس  “مشــروع  الــدويل،  البنــك  2( مجموعــة 
.2019 أول  تشــرين  أكتوبــر/   12 بتاريــخ  عليــه  اطلــع   .dle/10986/30498/33252.pdf?sequence=5&isAllowed=y

https://blogs.world- ،2019 3( بييــرو كاليــس، “كيــف يمكــن للتعمــق املــايل أن يســاهم يف تنميــة رأس املــال البشــري”، تنميــة القطــاع الخــاص، مدونــات البنــك الــدويل، 30 أبريــل
bank.org/psd/how-financial-deepening-can-contribute-human-capital-development، اطلــع عليــه بتاريــخ 12 أكتوبــر / تشــرين أول 2019.

الرسم رقم 1: رأس املال البشري: رسم تخطيطي عن تكوينه، بنيته وفوائده

االستثمار يف رأس املال 
البشري مدى الحياة وضمن 

مختلف سياقات الحياة

فوائد االستثمار يف رأس 
املال البشري

رأس املال البشري 
مجسدًا يف األفراد

إقتصادياتربية األطفال
املعرفة

التعليم

غير إقتصادية، شخصية
املهارات

التدريب أثناء العمل

غير إقتصادية، إجتماعية

الكفاءات التعلم غير الرسمي

السمات

الرعاية الصحية

الهجرة

أنشطة السوق

الصحة

اإلرادة

األنشطة غير 
السوقية

الرفاه الذاتي

املواطنون 
املطلعون
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رأس املال البشري يف اليمن قبل الصراع

ــف  ــتقرار، وضع ــدم االس ــدوري وع ــف ال ــبب العن ــن بس ــي اليم ــري ف ــال البش ــم رأس الم ــق تراك ُأعي
ــة  ــرات الصح ــير مؤش ــرى، وتش ــل أخ ــى عوام ــة إل ــي، باإلضاف ــاع الحكوم ــل القط ــن قب ــتثمار م االس
ــدالع وتفاقــم  ــل ان ــا جــدًا قب ــى أن رأس المــال البشــري فــي اليمــن كان بالفعــل ضعيًف ــة إل والتغذي
ــكان  ــي للس ــوع الكل ــن المجم ــام 2009، 1.5)٪ م ــاك ع ــال كان هن ــبيل المث ــى س ــراع الحالي.عل الص

-حوالي 7 ماليين شخص حينها - يعانون من انعدام األمن الغذائي. 

فــي المســح الشــامل لألمــن الغذائــي الــذي أجــراه برنامــج األغذيــة العالمــي )WFP( عــام 2009، دعــت 
المنظمــة إلــى “تدخــالت عاجلــة وجريئــة وفوريــة لتجنــب تدهــور الوضــع”. وبحلــول عــام 2011، كان 
44.5٪ مــن المجمــوع الكلــي للســكان - قرابــة 11 مليــون شــخص - يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائي، 
مــا أدى إلــى تدهــور الوضــع وارتفــاع نســبة الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي بنحــو ٪60 
مقارنــة بعــام 2009.)4( ووفقــا لمؤشــر الجــوع العالمــي )GHI(، فقــد كان تصنيــف اليمــن “مثيــر للقلــق”، 
ــه نســبة  ــي من ــذي يعان ــك يعــود لمســتوى الجــوع ال ــذ عــام 1992، وذل ــى هــذه الحــال من وهــو عل

كبيرة من السكان.

لقــد تفاقــم الواقــع المقلــق الــذي عكســته مؤشــرات التعليــم والتوظيــف الناتجــة عــن مســح القــوى 
المركــزي  والجهــاز  والعمــل  االجتماعيــة  الشــؤون  لــوزارة   )2014-201(( اليمــن  فــي  العاملــة 
ــي، كانــت غالبيــة  ــة مــا قبــل الصــراع الحال لإلحصــاء)CSO(.)5( وفقــا لهــذا المســح فإنــه خــالل مرحل
القــوى العاملــة اليمنيــة مــن الذكــور، إذ كان هنــاك 4.86 مليــون فــي عــداد القــوى العاملــة، معظمهــم 
غيــر متعلميــن وموظفيــن فــي القطــاع غيــر الرســمي.)6( وكان هنــاك )2٪ مــن هــذه القــوى العاملــة 
حاصليــن علــى تعليــم ثانــوي، و8٪ فقــط حاصليــن علــى تعليــم مــا بعــد المرحلــة الثانويــة.)7( كمــا 
أشــار المشــاركون فــي ورشــة العمــل أن نوعيــة التدريــس والتعليــم فــي اليمــن لــم تهيــئ الطــالب 
بمــا فيــه الكفايــة لالنخــراط فــي ســوق العمــل وأوقفــت نمــو رأس المــال البشــري فــي البــالد، وأن 
هنــاك اعتمــادا علــى تقنيــة التعلــم عبــر الحفــظ )التعليــم البنكــي( بــداًل مــن تبنــي تقنيــة تعتمــد 
علــى التفكيــر النقــدي، وأن المناهــج ال توفــر تدريبــًا مهنيــا كافيــا وال تحضــر الطــالب بشــكٍل يالئــم 
ــد  ــة يع ــل بيئ ــي ظ ــن ف ــي اليم ــارع ف ــكاني المتس ــو الس ــا أدى النم ــل. كم ــوق العم ــات س متطلب
ــى شــحة فــرص العمــل  االســتثمار األجنبــي المباشــر فيهــا محــدودا، والنمــو االقتصــادي ضعيفــا، إل

أمام الشباب، وبالتالي ارتفعت معدالت البطالة والفقر.  

http://documents.wfp.org/stellent/groups/ .2012 ،”مســح شــامل لألمــن الغــذايئ 2012: حالــة األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف اليمــن“ .)WFP( برنامــج األغذيــة العاملــي )4
.public/documents/ena/wfp247832.pdf?_ ga=1.262912651.687705134.1486911247

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ ،7 ،)2015 ،(، “مســح القــوى العاملــة يف اليمــن 2014-2013،” )بــروت: منظمــة العمــل الدوليــةILO( منظمــة العمــل الدوليــة )5
public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf، اطلــع عليــه بتاريــخ 12 أكتوبــر / تشــرين أول 2019; البنــك الــدويل، “جمهوريــة 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ ؛xi ،)2016 ،102151 )واشنطن: البنك الدويل-YE اليمن: إطالق العنان إلمكانات النمو االقتصاد”، تقرير رقم
handle/10986/23660/Yemen00Republi00for0economic0growth.pdf. خلــق ـفـرص عمــل جديــدة يف اليمــن، إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن، 17 أكتوبــر / تشــرين أول 
https://www.devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Generating-new-employment-opportunities ،2018، اطلــع عليــه بتاريــخ 16 أكتوبــر / 

تشــرين أول 2019.

6( منظمة العمل الدولية، سوق العمل اليمني، 7.

7( املصدر السابق.
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مــن المنطقــي أن يســاعد الســكان الشــباب الذيــن يتزايــد عددهــم بســرعة، كمــا يحــدث فــي اليمــن، 
فــي تحفيــز النمــو االقتصــادي إذا كانــت الظــروف مالئمــة وإذا توفــر للباحثيــن عــن العمــل خيــارات 
علــى صعيــد المســارات المهنيــة التــي تعــزز التقــدم القائــم علــى الجــدارة. ولكــن فــي اليمــن، يجــد 
الشــباب أنفســهم فــي ســوق عمــل ضعيــف يعانــي مــن نقــص الفــرص االقتصاديــة والتنــوع ومــن 
المحســوبية والفســاد. وقــد فاقــم هــذا النقــص فــي فــرص العمــل الــذي يعانــي منــه الجيــل األصغــر 
ــاكل  ــاد المش ــى ازدي ــي أدى إل ــن، وبالتال ــدام األم ــتقرار وانع ــدم االس ــتياء وع ــة االس ــن حال ــنًا م س
االجتماعيــة واالقتصاديــة مثــل زواج األطفــال وتجنيــد الشــباب فــي الجماعــات المســلحة، وأصبحــت 

هذه المشاكل ملحوظة أكثر خالل الصراع القائم

الصراع الحالي وتراجع رأس املال البشري يف اليمن

لقــد خلفــت الحــرب فــي اليمــن مســارًا للدمــار تمتــد آثــاره إلــى مــا هــو أبعــد مــن خطــوط المواجهــة 
وســيعاني منــه المواطنــون لســنوات بعــد انتهــاء الصــراع، وأصبــح مــن المســتحيل فــي الوقــت الراهن 
ــا  ــد. كم ــي البل ــر ف ــى بالتطوي ــذي ال يحظ ــري، ال ــال البش ــى رأس الم ــات عل ــم االنعكاس ــد حج تحدي
ترســم مؤشــرات الصحــة والتعليــم والتوظيــف صــورة قاتمــة عــن الوضــع، إذ مــن المحتمــل أن يكــون 
واقــع رأس المــال البشــري قــد أعيــد ســنوات للــوراء إن لــم يكــن عقــودا؛ وبالتالــي مــن المهــم محاولــة 

مواجهة هذا الواقع عاجاًل وليس آجاًل.

ــى شــكل مــن أشــكال  ــون يمنــي - 80٪ مــن الســكان - يحتاجــون إل ــا يقــدر بنحــو 24 ملي ــاك م هن
المســاعدة اإلنســانية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.)8( وبنــاء عليــه، يمكــن القــول أن التدهــور االقتصــادي 
فــي اليمــن أثــر علــى الســكان بشــكٍل شــامل أكثــر مــن العنــف المباشــر نفســه، وهــو أحــد األســباب 
الرئيســية وراء األزمــة اإلنســانية المهولــة.)9( كمــا أن انخفــاض قيمــة الريــال اليمنــي وبالتالــي انخفــاض 
القــوة الشــرائية أديــا إلــى ارتفــاع مســتويات البطالــة وارتفــاع نســبة الفقــر. كان لهــذه األزمــات تأثيــر 
تراكمــي أدى إلــى صعوبــات فــي تأميــن الطعــام أو الحصــول علــى األدويــة أو تلقــي الرعايــة الصحيــة 

عند الحاجة.

فــي ذات الســياق، عــادت بعــض األمــراض التــي تهــدد الحيــاة مثــل الكوليــرا للظهــور واالنتشــار فــي 
مناطــق عــدة مــن اليمــن، ومــن الواضــح أنــه ليــس مــن الســهل مواجهــة تفشــي هــذا المــرض وســط 
غيــاب الخدمــات األساســية مثــل جمــع القمامــة وإدارة النفايــات ومعالجــة الميــاه وتأمينهــا للســكان 
والحصــول علــى الوقــود وتوفيــر الكهربــاء.)10( هــذا باإلضافــة إلــى إضعــاف نظــام الرعايــة الصحيــة فــي 
ــزاع، ومعظــم  ــة العامــة توقفــت عــن العمــل خــالل الن ــة الصحي ــة نصــف مرافــق الرعاي اليمــن: قراب
المنشــآت التــي ال تــزال تعمــل تعانــي مــن نقــص فــي الطاقــم الطبــي والمســتلزمات الطبيــة وبالتالي 

تعمل بشكل جزئي فقط.)11(

8( ”ـحـول مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن”، https://www.unocha.org/yemen/about-ocha-yemen. اطلــع عليــه بتاريــخ 16 أكتوبــر / تشــرين 
أول 2019.

https://www.devchampions.org/ar/publications/policy-brief/ ،2018 9( خلــق فــرص عمــل جديــدة يف اليمــن، إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن، 17 أكتوبــر / تشــرين أول
Generating-new-employment-opportunities، اطلــع عليــه بتاريــخ 15 نوفمــر / تشــرين ثــاين 2019.

applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2018_EN_20770.pd- ،2018 ثــاين  10( “وضــع الكوـلـرا يف اليمــن”، منظمــة الصحــة العامليــة )WHO(، نوفمــر/ تشــرين 
f?ua=1، اطلــع عليــه بتاريــخ 15 نوفمــر / تشــرين ثــاين 2019.

http://www.emro.who.int/ ،2018 11( منظمــة الصحــة العامليــة تعــزز الوـصـول للرعايــة الصحيــة األساســية عــر حزمــة الحــد األدىن مــن الخدمــات، 17 ديســمر / كانــون أول
.2019 ثــاين  تشــرين   / نوفمــر   15 بتاريــخ  عليــه  اطلــع   ،ar/2018-arabic/who-enhances-access-to-basic-healthcare-through-minimum-service-package.html
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فيمــا يخــص نظــام التعليــم فــي اليمــن، قالــت اليونيســف فــي 25 ســبتمبر / أيلــول 2019، أنــه لــم 
يعــد مــن الممكــن اســتخدام مدرســة واحــدة مــن كل خمــس مــدارس فــي اليمــن كانــت تعمــل قبــل 
مــارس 2015. ووفًقــا لنفــس البيــان، يوجــد حالًيــا مليونــا طفــل يمنــي خــارج المدرســة - حوالــي نصــف 
مليــون منهــم تســربوا مــن الدراســة بعــد فتــرة وجيــزة مــن مــارس / آذار 2015.)12( ومــع ارتفــاع معــدالت 

التسرب المدرسي، ارتفعت نسبة زواج األطفال وتجنيد األطفال. 

تســاعد هــذه المؤشــرات المقلقــة فــي فهــم انعكاســات النــزاع علــى رأس المــال البشــري فــي اليمــن، 
وإن كانــت اإلحصــاءات المتوفــرة ال تــروي القصــة الكاملــة، وال ســيما خــالل الحــرب، حتــى حيــن تكــون 
ــرا  ــر أم ــا يعتب ــا حالي ــق منه ــع والتحق ــاق واس ــى نط ــات عل ــع البيان ــإن جم ــة، ف ــاءات دقيق اإلحص
مســتحيال تقريًبــا، فآخــر إحصــاء وطنــي للســكان والمســاكن والمنشــآت أجــراه الجهــاز المركــزي 
ــي  ــات الت ــإن البيان ــن، ف ــك الحي ــذ ذل ــام 2004. ومن ــة، كان ع ــة يمني ــة حكومي ــو هيئ ــاء، وه لإلحص
ــر الحكوميــة  ــر الحكوميــة والمنظمــات غي جمعتهــا وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غي
ــة.  ــم العين ــث حج ــن حي ــي وم ــاق الجغراف ــد النط ــى صعي ــدودة عل ــا مح ــت معظمه ــة كان المحلي
وبالتالــي، االفتــراض بشــكل عــام هــو أن الوضــع اإلنســاني والتنمــوي فــي اليمــن أكثــر قتامــة ممــا يتــم 

اإلعالن عنه.

ونظــرًا إلــى حــدة األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن، فــإن تركيــز وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر 
ــر  ــة أم ــة الطارئ ــر اإلغاث ــى توفي ــة عل ــات المانح ــانية والجه ــات اإلنس ــة والمنظم ــة الدولي الحكومي
مفهــوم. ولكــن، علــى المجتمــع الدولــي توفيــر المزيــد مــن المســاعدات اإلنمائيــة، بــدال عــن التركيــز 
بشــكل ضيــق للغايــة علــى تأميــن المســاعدات اإلنســانية الطارئــة، فاليمــن ال يجــب أن يكــون “شــعب 

من المتسولين” عبر انتظار سالل الغذاء الدولية. 

ــا، وتخلــق إربــاكا فــي   تمثــل هــذه الســالل مالييــن الــدوالرات مــن المســاعدات التــي “تــؤكل” حرفًي
الســوق المحليــة وتؤثــر علــى القطــاع الخــاص القائــم مــن دون إفــادة المجتمــع بشــكٍل دائــم، ومــن 
األهميــة بمــكان إجــراء دراســات دقيقــة حــول أيــن يجــب أن تؤمــن المســاعدة اإلنمائية على المســتوى 

المحلي من أجل توفير حلول مستدامة يستطيع اليمن أن يستفيد منها بعد النزاع الحالي.

https://www. ،2019 أيـلـول  الــدرايس يف اليمــن، ملـيـوين طفــل خــارج املــدراس و3,7 مليــون طفــل آخــر معرضــون لخطــر التـسـرب، يونيســف، 25 ســبتمر /  بــدء العــام  12( مــع 
unicef.org/ar/%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%
B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%8C-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%
D9%86%D9%8A-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8
%B3-%D9%88%D9%8E-37-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8
%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5

D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9%، اطلــع عليــه بتاريــخ 16 أكتوبــر / تشــرين أول 2019 
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التوصيات

ىلع املدى القصير:

االستفادة من النافذة الديموغرافية القادمة في اليمن 

ــى  ــب عل ــن، يترت ــي اليم ــة ف ــتجابة لألزم ــد االس ــى صعي ــتدام عل ــر المس ــج غي ــر النه ــدف تغيي به
ــة  ــة وقطاعي ــات وطني ــر سياس ــري وتطوي ــال البش ــرأس الم ــتراتيجية ل ــة واس ــة رؤي ــة صياغ الحكوم
للســنوات العشــر المقبلــة، وخاصــة فــي القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة التــي مــن شــأنها أن تعجــل 
نمــو رأس المــال البشــري. ويجــب علــى هــذه الرؤيــة أن تغتنــم فرصــة ثمينــة تتعلــق بــرأس المــال 
ــراء  ــرات خب ــا لتقدي ــية. وفًق ــة والمنس ــة القادم ــذة الديموغرافي ــل الناف ــن تتمث ــي اليم ــري ف البش
التنميــة، مــن المتوقــع أن تدخــل اليمــن النافــذة الديموغرافيــة حوالــي عــام 0)20، نتيجــة للتحــوالت 
ــن هــم فــي ســن  ــكل العمــري للســكان، حيــث ســتكون نســبة الســكان الذي التــي سيشــهدها الهي
ــي  ــا – وه ــا و59 عاًم ــن 16 عاًم ــن بي ــذا الس ــون ه ــرض أن يك ــن المفت ــن، م ــة اليم ــي حال ــل - ف العم

شريحة كبيرة مقارنة بالسكان الذين هم خارج سن العمل.

بنــاًء علــى تحليلنــا،))1( سيســتمر عــدد الســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل باالرتفــاع بشــكٍل بطــيء 
وثابــت وسيشــكلون حوالــي نصــف الســكان بحلــول عــام 2050. تنامــي عــدد الســكان الذيــن هــم فــي 
ســن العمــل يعــد إمــا بعائــد ديمغرافــي أو بعصــر آخــر مــن االضطرابــات فــي اليمــن، إذا لــم تحصــل 
هــذه الفئــة علــى تعليــم ذي جــودة، ولــم يجــد أفرادهــا فــرص عمــل جيــدة وفرصــا عادلــة لتحقيــق 

ازدهار اقتصادي. 

عــام 2015، قــّدر عــدد الذكــور الذيــن هــم فــي ســن العمــل ب 7.5 مليــون، ومــن المتوقــع أن يتضاعــف 
هــذا الرقــم بحلــول عــام 2050، ليتجــاوز 15 مليونــا. ستســتمر حتمًا مشــاكل التطــرف الدينــي والتعصب 
ــة فقــط للمشــاكل التــي هــي مــن صنــع  ــة القــات - وهــذه بعــض األمثل والحــروب األهليــة ومعضل
الرجــل والموجــودة منــذ فتــرة طويلــة - إال إذا كانــت هنــاك تدابيــر سياســية فعالــة وتدخــالت مــن 

طرف الحكومة لمنع تفاقم تأثيرها.

تمكين الجهاز المركزي لإلحصاء )CSO( من إجراء المسوحات الميدانية

إذا قامــت األطــراف المتحاربــة الرئيســية بإعطــاء الجهــاز المركــزي لإلحصــاء مســاحة أكبــر للتحــرك مــن 
دون أي تدخــل سياســي، ســيكون الجهــاز فــي وضــع أقــوى بكثيــر لتقييــم تأثيــر النــزاع بشــكل أفضــل. 
ومــن الممكــن بعــد ذلــك مشــاركة هــذه المعلومــات مــع وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
غيــر الحكوميــة والمنظمــات اإلنســانية والجهــات المانحــة لتعميــق فهمهــم، وللمســاعدة فــي صنــع 
ــر  السياســات والقــرارات المتعلقــة باليمــن. هــذه المعلومــات قــد تســاعد أيضــًا فــي وضــع برامــج أكث
فعاليــة للمســاعدات اإلنســانية والتنمويــة وتنفيذهــا علــى األرض، وتســتطيع أن ترشــد الجهــود 

المبذولة لحماية رأس المال البشري في اليمن واالستثمار فيه بالرغم من استمرار النزاع.

13( يســتند هذا التحليل إىل التقديرات والتوقعات الســكانية الرســمية لألمم املتحدة )األمم املتحدة، إدارة الشــؤون االقتصادية واالجتماعية )DESA(، شــعبة الســكان، “التوقعات 
/http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD ،”السكانية يف العالم
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علــى األطــراف المتحاربــة أن تضــع الشــروط واألحــكام إلطــار عمــل متفــق عليــه بشــكل متبــادل ويمّكــن 
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء مــن إجــراء مســح ميدانــي شــامل يمتــد إلــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن اليمــن. 
ينبغــي علــى هــذا المســح الميدانــي أن يحــدد عــدًدا مــن المؤشــرات الســكانية التــي مــن الممكــن أن 
تســاعد فــي تعميــق مســتوى الفهــم لتأثيــر الصــراع الحالــي علــى رأس المــال البشــري. وعلــى المســح أيضًا 
أن يهــدف إلــى تقييــم: )أ( المؤشــرات الســكانية المحليــة التــي تفســر الحًقــا حركــة الســكان والتهجيــر 
أثنــاء النــزاع؛ )ب( مؤشــرات الصحــة والتعليــم وتحديــد عــدد المرافــق الصحيــة والتعليميــة التــي ال تــزال 

تعمل، وتقييم مدى قدرة وصول السكان إليها؛ )ج( مؤشرات التوظيف للقطاعين العام والخاص.

علــى األطــراف المتحاربــة الرئيســية أن تتفــق علــى النطــاق والمنهجيــة والميزانيــة التشــغيلية لتمكين 
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء مــن إجــراء المســح الميدانــي، وتطويــر إطــار عمــل متفــق عليه بشــكل متبادل 

ويستطيع الجهاز المركزي لإلحصاء تنفيذه، سيحتاج على األرجح إلى التوافق على ما يلي: 

ــي ال  • ــق الت ــاء، والمناط ــزي لإلحص ــاز المرك ــا الجه ــل فيه ــن أن يعم ــي يمك ــق الت ــد المناط تحدي
يمكنه العمل فيها؛

ــي )فــي حــال عــدم  • ــة المخصصــة للمســح الميدان ــى أســاس الميزاني ــة عل ــد حجــم العين تحدي
توفير موازنة لتنفيذ مسح شامل(؛

تحديــد العينــة داخــل كل محافظــة بمــا يتناســب مــع عــدد الســكان المقــدر، مــع األخــذ بعيــن  •
ــا يخــص بعــض  ــام الناتجــة عــن تعــداد العــام 2004 قــد ال تكــون دقيقــة فيم ــار أن األرق االعتب

المحافظات؛)14(

التأكــد مــن ذكــر االختالفــات بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة، فغالبيــة ســكان اليمــن يقيمــون  •
فــي المناطــق الريفيــة، ولكــن هنــاك مؤشــرات توحــي بتحــوٍل مســتمر، ويبــدو أن هــذا يعــود إلــى 
ــاهم  ــث س ــل، حي ــرص العم ــن ف ــث ع ــر والبح ــراع كالتهجي ــة بالص ــل المرتبط ــن العوام ــدد م ع

كالهما في نمو سكاني سريع في محافظة مأرب على سبيل المثال.

على المانحين الدوليين االستثمار أكثر في التنمية

يركــز المانحــون الدوليــون اآلن علــى تمويــل المشــاريع التــي تعــزز التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
فــي اليمــن. ولكــن يمكــن القيــام بالمزيــد، وعلــى المانحيــن الدولييــن التشــاور مــع الجهــات الفاعلــة 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص بهــدف تقييــم جــدوى إدخــال عــدد متزايــد مــن مشــاريع التنميــة 

على المستوى المحلي.

ــاعدات  ــم المس ــة تقدي ــرورة مواصل ــبة لض ــن، بالنس ــن الدوليي ــد للمانحي ــق المتزاي ــم القل ــن فه يمك
اإلنســانية الطارئــة للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية لألزمــة اإلنســانية فــي اليمــن، ولكــن علــى المانحيــن 
ــذا  ــة، فه ــاعدات اإلنمائي ــع المس ــة م ــانية الطارئ ــة اإلنس ــود اإلغاث ــج جه ــوا لدم ــن أن يعمل الدوليي
سيســاهم فــي تمكيــن الجهــات المحليــة الفاعلــة ويــؤدي إلــى االســتمرار فــي االســتفادة مــن هــذه 
الجهــود حتــى بعــد الصــراع الحالــي. ومــا يجــب أيضــًا النظــر فيــه هــو الدمــج بيــن اإلغاثــة اإلنســانية 

واالستثمار في رأس المال البشري عن طريق توفير وجبات مدرسية في عموم البالد.

14( عىل سبيل املثال، تشر معلومات اإلحصاء الرسمي للسكان يف املهرة من مسح عام 2004 إىل أنها أقل بكثر من العدد الفعيل للسكان.
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ــب  ــي يج ــق الت ــد المناط ــاماًل لتحدي ــًا ش ــري تقييم ــا أن تج ــة أيًض ــة المانح ــات الدولي ــى الجه عل
اســتهدافها وأنــواع الدعــم التقنــي والمالــي الــذي يجــب تقديمــه لهــا. كمــا أن علــى هــذا التقييــم أن 
ــل  ــار عم ــور إط ــا ويط ــن تحته ــاة اليمنيي ــدرج معان ــي تن ــة الت ــادة أو الضيق ــع المعت ــاوز المواضي يتج
مبتكــر وبعيــد النظــر علــى مســتوى التنميــة البشــرية ويتجــاوز النــزاع المســتمر. ويجــب علــى التقييم 
ــر السياســات العامــة  ــل مــن خــالل تدابي ــى المــدى الطوي ــة البشــرية عل ــى التنمي ــر عل ــز أكث أن يرك
ــة  ــة والتعليمي ــات الصحي ــر الخدم ــن توفي ــال، وتضم ــادة األعم ــكار وري ــة واالبت ــجع المعرف ــي تش الت

األساسية.

ــل الجهــاز  ــة مث ــا أن تنســق جهودهــا مــع المؤسســات المحلي ــة المانحــة أيًض ــى الجهــات الدولي عل
ــات المذكــورة  ــا للتوصي ــر للتحــرك وفًق ــة أكث ــة حري المركــزي لإلحصــاء )إذا منحتــه األطــراف المتحارب
أعــاله( ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، والجهــات الفاعلــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام. فمثــاًل، 
بــداًل مــن عمليــات التوصيــل لميــاه الشــرب النظيفــة إلــى المناطــق التــي تعانــي حالًيــا مــن مشــكلة 
الحصــول علــى هــذه الســلعة األساســية، يمكــن للمانحيــن الدولييــن أن يخططــوا للعمــل مــع الجهــات 
المحليــة الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص )كشــركات البنــاء( لبنــاء منشــأة لمعالجــة الميــاه وتعبئتهــا، 
فمشــروع كهــذا سيســاعد علــى توظيــف أفــراد مــن الســكان المحلييــن فــي أعمــال البنــاء، وعلــى 
تدريــب آخريــن، أيضــًا مــن الســكان المحلييــن، علــى العمــل فــي المنشــأة عنــد االنتهــاء مــن بنائهــا. 

وطبعًا يمكن أن يستمر توفير المساعدة الطارئة أثناء بناء المنشأة.

ىلع املدى املتوسط وطويل األجل:

اإلصالحات التعليمية

ــة -  ــة والمحلي ــى الســلطات الحاكمــة الوطني ــي، يتوجــب عل ــزاع الحال ــن الن ــى مســتوى أبعــد م عل
ــات  ــام بإصالح ــي - القي ــب المهن ــي والتدري ــم الفن ــم ووزارة التعلي ــة والتعلي ــدًا وزارة التربي وتحدي
تعليميــة بالتنســيق مــع الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص.  إحــدى الوســائل التــي تســاعد فــي 
تحقيــق هــذه اإلصالحــات هــي الشــراكات الرســمية بيــن المؤسســات التعليميــة والجهــات الفاعلــة 
فــي القطــاع الخــاص والتــي تشــمل تمثيــل منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

ذات العالقة.

يجــب أن تســتند أي اســتراتيجية إلصــالح التعليــم فــي اليمــن إلــى مبــدأ تحســين الصلــة بيــن النظــام 
ــار  التعليمــي وســوق العمــل فــي البــالد. ومــن الضــروري أيضــًا أخــذ النــوع االجتماعــي بعيــن االعتب
للتأكــد مــن حصــول المــرأة علــى التعليــم بقــدر يســمح لهــا بمشــاركة أفضــل فــي القــوى العاملــة 

ضمن القطاعين العام والخاص.

ــة للقطاعــات المختلفــة بعيــن  ــى محــاوالت اإلصــالح التعليمــي أخــذ المهــارات المطلوب ويجــب عل
االعتبــار. وعليهــا أيضــًا أخــذ الجهــات الفاعلــة المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص ومهــام كل 
منهــا بعيــن االعتبــار )كتوفيــر التدريــب التقنــي(، حيــث أن جعــل التعليــم والتدريــب المهنــي فــي 
المــدارس والثانويــات والكليــات والجامعــات موجًهــا نحــو ســوق العمــل ســيهيئ المواطنيــن اليمنييــن 

بشكٍل أفضل لالنخراط في قطاعات معينة من أسواق العمل المحلية واألجنبية.
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 االستثمار في القطاعات ذات العوائد المرتفعة

ــة  ــر التنمي ــري وتطوي ــال البش ــين رأس الم ــتهدافها لتحس ــن اس ــات الممك ــن القطاع ــدد م ــاك ع هن
ــق فــرص عمــل  ــات الصناعــات المنتجــة وخل ــة والنمــو االقتصــادي واالســتفادة مــن إمكان االجتماعي
جديــدة، )انظــر موجــز السياســات مــن سلســلة “إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن” بعنــوان “خلــق فــرص 
عمــل جديــدة”، نشــر فــي أكتوبــر / تشــرين األول 2018(، فاألولويــة يجــب أن تكــون لقطاعــي صيــد 
األســماك والزراعــة، باعتبــار أن أكثريــة الســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل يقيمــون فــي المناطــق 
الريفيــة ومعظمهــم يعملــون فــي هذيــن القطاعيــن، ويجــب إيــالء المزيــد مــن االهتمــام لقطاعــات 

الخدمات والتعدين والمعادن، فكل هذه القطاعات لديها إمكانات عظيمة غير مستغلة نسبًيا.

ولتحقيــق نتائــج أفضــل، يجــب العمــل علــى تشــجيع توظيــف اليمنييــن فــي قطــاع الخدمــات فــي 
ــيكون  ــح س ــى األرج ــاالت )Call Centers(. فعل ــز االتص ــي مراك ــم ف ــل توظيفه ــاورة )مث ــدول المج ال
االقتصــاد اليمنــي غيــر قــادر علــى اســتيعاب جميــع القــوى العاملــة اليمنيــة. وبالتالــي تصديــر القــوى 
العاملــة اليمنيــة - وتدريــب األفــراد علــى العمــل فــي قطاعــات معينــة فــي الخــارج - يجــب أن يكــون 

جزًءا من استراتيجية رأس المال البشري الشاملة للمستقبل.

مالحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن. التوصيــات الــواردة يف 
هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون، وهــي ال تمثــل بالضــرورة  آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو 
شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا 
أي مــن املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة. كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف 

االتحــاد األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.

https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Generating-new-employment-opportunities
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Generating-new-employment-opportunities
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

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

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

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

ديب روت لالستشارات:

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

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

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

والدوليـة.  واإلقليميـة 
 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـالم ومنـــع نشـــوب 
ـــالل  ـــن خ ـــن م ـــتدامة يف اليم ـــة املس ـــادي( والتنمي ـــتقرار )االقتص ـــق االس ـــات وتحقي الصراع
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــالل إشـــراك وتعزيـــز 
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي 
ــر  ــك التأثيـ ــن، وكذلـ ــار يف اليمـ ــادة اإلعمـ ــاد وإعـ ــة واالقتصـ ــال التنميـ ــن يف مجـ الفاعليـ
ـــن،  ـــة باليم ـــة املتعلق ـــة والدولي ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــدة التنمي ـــي ىلع اجن ـــكل إيجاب بش
ـــراكة  ـــة بالش ـــوث التطبيقي ـــز البح ـــن مرك ـــا بي ـــة م ـــراكة التنفيذي ـــادرة بالش ـــذه املب ـــذ ه تنف
ـــتراتيجية،  ـــات االس ـــاء للدراس ـــز صنع ـــارات، ومرك ـــب روت لالستش ـــرق )CARPO(، ودي ـــع الش م

وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن. 

info@devchampions.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، شارع حدة، صنعاء، اليمن - البريد اإللكتروني
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