
ع بصنعاء باألحرف األولى بين اليمن 
ّ

وق
و«الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية« على اتفاقية دعم تمويلي جديد 
بقيمة 21 مليون دوالر، يكّرس لإلسهام في تنفيذ 
مشروع تطوير شبكة النقل والتوزيع الكهربائي 

بمدينة عدن.

وأكد المستشار الهندسي للصندوق الكويتي حرص 
الصندوق على مواصلة كافة أوجه الدعم المتاح لليمن 
من خالل االسهام في تمويل العديد من المشاريع 
التنموية. معتبرًا أن دعم مسارات التنمية في اليمن 
»يمثل إحدى أولويات الصندوق نظرًا للروابط األخوية 

والتاريخية التي تربط الشعبين اليمني والكويتي«.

من جهته ق��ال رئيس بعثة مجلس التعاون في 
اليمن سعد العريفي: إن اليمن »يمتلك مقومات بيئة 
استثمارية واعدة، وأن خلق المناخات المواتية لجذب 
ز مسارات 

ّ
االستثمارات الوطنية والخارجية سيعز

التنمية واالستقرار في اليمن«.

21 مليون دوالر من الصندوق الكويتي لمشروع الكهرباء بعدن

اقتصاد
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ويقول نائب رئيس مجلس الترويج 
السياحي علوان سعيد الشيباني: 
إن السياحة لن تستعيد عافيتها 
إال بعد عدة سنوات خصوصًا بعد 
جريمة االعتداء على وزارة الدفاع 
ال��ذي وق��ع ف��ي ال��� 5 م��ن ديسمبر 
الماضي، وعندما تستقر األوض��اع 

األمنية في البالد.
وأضاف: »المناخ المالئم للسياحة 
غير متوافر في الوقت الحاضر خالفًا 
لما كان عليه الوضع في الثمانينيات 
والتسعينيات وحتى في العقد األول 
من ه��ذا ال��ق��رن، إذ كانت األوض��اع 
جيدة ووصلت مجاميع سياحية 
كبيرة لليمن من أوروب���ا وأمريكا 
ك��ان ي��ت��راوح ع��دده��ا أحيانًا بين 
حوالي 160- 180 ألف سائح سنويًا 
وت��دف��ق��ات م��ن السعودية ودول 
الخليج بشكل عام كانت تصل إلى 

أكثر من مليون سائح سنويًا«.
واستطرد: »لكن ه��ذه األع��داد 
تقلصت طبعًا ولم يبق من السياحة 
إال ما يرد من الدول المجاورة وهم في 
األصل يمنيون حصلوا على الجنسيات 
لي  لتا با و ية  د لسعو ا و لخليجية  ا
ي��ع��ودون إل��ى ذوي��ه��م وأهاليهم 
وقراهم ليقضوا بعض الوقت، وهذه 
السياحة المتوفرة إذا كنا سنسميها 
 ال أسميها 

ً
سياحة وأن���ا ص��راح��ة

سياحة وإنما دعم اقتصادي للبلد من 
قبل اليمنيين المغتربين أو من قبل 
الخليجيين بشكل عام ذوي األصول 
اليمنية ومن قبل بعض السياح من 
والخليج ولكنهم قلة  السعودية 

 باألعداد الهائلة التي تصل 
ً

مقارنة
من اليمنيين أو ممن حصلوا على 

جنسيات سعودية وخليجية«.
وقال الشيباني: »هناك مقومات 
تاريخية وثقافية موجودة وجمال 
الطبيعة وتنوع المناخ وكرم الضيافة 
لدى الشعب اليمني، هذه كلها عوامل 
تشجع على اجتذاب السياحة، لكن 
لى  إ بحاجة  نحن  الشديد  لألسف 
األمن. إذا كان البلد غير مستقر من 
الناحية األمنية فكل هذه العوامل 
ط السياحة تفقد أهميتها، 

ّ
التي تنش

وهذا ما يحدث اآلن«.
وزاد: »السياحة إل��ى اليمن هي 
سي  سا أ بشكل  فية  ثقا حة  سيا
وليست سياحة مغامرات، وحتى 
سياحة المغامرات ال تصل إلى حد 
أن يغامر السائح بحياته فيختطف 

أو يفقد حياته.
ق بحجم األضرار التي 

ّ
وفيما يتعل

لحقت بقطاع السياحة، أفاد رئيس 
»مجموعة العالمية« بأنه ال توجد 
أرقام دقيقة  في الوقت الحاضر، ألن 
األرقام متضاربة نتيجة لما حدث في 
عام 2011 إذ ضربت وزارة السياحة 
حون عليها وأتلفت 

ّ
واستولى المسل

كثير من الملفات والوثائق التي كانت 
موجودة فيها. وبعد عام 2011 لم 

تكن هناك أي حركة سياحية.
وقال: »لم يعد في السياحة غير 
الفنادق في الوقت الحاضر وتعاني 
من عدم وجود إقبال. أما بالنسبة 
لمكاتب السياحة فكثير منها أغلق 
والبعض اآلخ��ر تحول إل��ى نشاط 

لى  إ سياحة  أغلبه  وف��ي  هامشي 
الخارج«.

أما بالنسبة لمجموعة »العالمية« 
فكان لديها استثمارات فندقية في 
محافظات صنعاء والمحويت ومأرب 
ومدينة سيئون بحضرموت وجزيرة 
للظروف  نتيجة  ول��ك��ن  سقطرى 
طرت 

ّ
الراهنة التي يمر بها البلد اض

المجموعة إلى إغالق تلك المنشآت 
التي بنيت خالل العقدين الماضيين.
وتساءل الشيباني: »كيف نبدأ في 
مشاريع جديدة إذا كنا لم نستطع أن 
نستثمر مشاريعنا القديمة بشكل 
جيد، واآلخرون يعرفون بأننا وأمثالنا 

نعاني في الوقت الحاضر. 
وع����ن دور م��ج��ل��س ال��ت��روي��ج 
السياحي في إنعاش القطاع، أجاب 
 
ً
الشيباني: »ال توجد سياحة أصال
الحاضر، وبالتالي لمن  الوقت  في 
ط المجلس؟ ولماذا يخطط؟ 

ّ
يخط

نائب  ن��ا  أ ل. 
ّ

المجلس شبه معط
المجلس ولكن نحن نفكر  رئيس 
ونعيش آم��ال وطموحات ال أكثر 
ط 

ّ
وال أقل وهناك فرق بين أن تخط

لواقع معين تستطيع أن تسيطر 
ط في 

ّ
عليه وتغّيره وأن تفكر وتخط

ط ألحالم في الوقت 
ّ

أحالم. نحن نخط
الحاضر ألن الواقع، خارج عن سلطتنا 
كمجلس ترويج سياحي. القضية 
ا وبالتالي نحن ننتظر 

ّ
كبيرة، أكبر من

أن تهدأ األم��ور حتى يتم تفعيل 
نشاط المجلس وال��وزارة بالتأكيد 
ألن نشاطهما مرتبطان ببعضهما 

البعض«.

العدد:  )1704(

وّجهت أعمال اإلرهاب والتدهور األمني ضربة قاصمة لالقتصاد الوطني بعد القضاء على 
عات بتراجع هذين القطاعين وقطاعات 

ّ
االستثمار والسياحة في اليمن، في ظل التوق

قر إنشاء  لجنة عقوبات ضد 
ٌ
اقتصادية أخرى على خلفية قرار مجلس األمن الدولي رقم 2140 الذي أ

معرقلي التسوية السياسية تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حيث لن تشهد اليمن أي 
استثمار أو سياحة بعد هذا القرار.. ويزداد الوضع سوءًا بعد إعالن الغرفة التجارية والصناعية 

رًا.
ّ

بأمانة العاصمة بأن 181 شركة استثمارية خرجت باستثماراتها من السوق اليمنية مؤخ

كتب/ جمال مجاهد

اإلرهاب والقرار »2140« يوجهان ضربة قاصمة لالقتصاد الوطني

181 شركة استثمارية غادرت اليمن نهائيًا
67% من األسر اليمنية تأثرت معيشيًا بسبب األزمة

أصبح الشباب أكثر عرضة  للتجنيد مع االرهابيين 
 والمهربين جراء انعدام سبل العيش

نسبة الفقر في عمران 63.9% وتعز %37.8

ازدادت نسبة الفقر في الريف إلى %59
فقد اآلالف من العمال غير الرسميين وظائفهم وتوقفت مبيعات العقارات خالل األزمة

 االزمة تسببت بارتفاع نسبة البطالة وتراجع العاملين في القطاع الخاص
وأظهرت دراسة حديثة أعّدها برنامج األمم المتحدة 
رت 

ّ
اإلنمائي والحكومة أن 67% من األس��ر اليمنية تأث

بنزاعات العام 2011 بشكل أو بآخر.
��د »التقييم المتعدد األبعاد لسبل المعيشة في 

ّ
وأك

لت 
ّ

رة بالنزاع في اليمن«، أن النزاعات عط
ّ
المناطق المتأث

سبل المعيشة أساسًا من خالل ارتفاع مستويات انعدام 
ع وارتفاع أسعار الموارد اإلنتاجية 

ّ
األمن والحواجز والتقط

وإغالق األسواق.
وشمل التقييم في مرحلته األولى أربع محافظات يمنية 
تضم 25% من سكان اليمن، وهي محافظات أبين وعمران 
وحجة وتعز، إذ سيتم في المرحلة الثانية هذا العام تغطية 

خمس محافظات أخرى.
رت بالنزاعات، 

ّ
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية األسر تأث

 لم تكن بمنأى عن الصدمات 
ً
وحتى األس��ر األفضل ح��اال

والضغوط.
وفيما كان النزاع مصدرًا رئيسيًا للهشاشة، اقترنت 
تأثيراته بمصادر أخرى غير متعلقة بالنزاع للصدمات بما 
فيها »القيود على الهجرة وعبور الحدود إلى السعودية 

والجفاف والسيول وتفشي األمراض المنقولة.
وذكرت الدراسة أن الصراعات وكذا مصادر الصدامات 
فت منذ العام 2011 

ّ
والتوتر غير المرتبطة بالصراع خل

بسبب »الهشاشة الكامنة وأحداث األزمة والمواجهات مع 
تنظيم القاعدة، وضع ضعيف ومتزعزع لسبل المعيشة 
صت كافة جوانب قاعدة 

ّ
في المحافظات األربع، ولذلك تقل

األص��ول البشرية واالجتماعية والسياسية والطبيعية 
والمادية واالقتصادية، وباتت خيارات أنشطة سبل 

المعيشة سواء كعمل أو تجارة صغيرة وقليلة العدد.
 إلى أن استراتيجيات التأقلم التي يجري اعتمادها 

ً
الفتة

من أجل البقاء تعد غير مستديمة على نطاق واسع بل 
وفي العديد من الحاالت ضارة. كما أن اإلطار المؤسسي 
والسياسات المكّرسة لدعم سبل معيشة السكان ال تكاد 
ترى. والنتيجة هي أن أصبح السكان وال سيما الفقراء واألشد 
فقرًا رهن دائرة متكّررة ومفرغة تجّرهم إلى األسفل، إذ زادت 

التوتر الناشئة عن الصراع وغير الصراع من فقر وهشاشة 
هؤالء، فيما تسّببت هذه الظروف بدورها في إذكاء النزاع 

ودوافع ومحركات الفقر والهشاشة.
وأفادت الدراسة بأنه في حين طال تأثير الفقر ما يقرب من 
ثلث سكان اليمن في عام 2006، فإن هذا المعدل ارتفع إلى 
أكثر من نصف السكان »54.4%« في عام 2011. وازداد 
الفقر في المناطق الريفية إلى 59% في 2011 من مستوى 
47.6% ما قبل األزمة. ومن المحافظات المختارة تعتبر 
عمران األعلى في معدالت الفقر »63.9%«، تليها حجة 
»47.5%« وأبين »45.6%« وتعز »37.8%«. ويقطن 
معظم الفقراء في المناطق الريفية إذ تتراوح نسبتهم بين 
70.5% في عمران و41.5% في تعز، ويمكن أن تصل 
معدالت الفقر إلى 90% في بعض مناطق هذه المحافظات.
واستنادًا إلى الدراسة بلغ إجمالي عدد السكان المقيمين 
في اليمن 23.8 مليون نسمة في عام 2011. والرقم المقّدر 
لعام 2013 هو 25.2 مليون، 49.1% منهم نساء. ويطغى 
على سكان اليمن الطابع الشاب مع ما يقّدر ب� 42% من 
السكان تحت سن 15، و23% بين 15 و24 سنة، و67- 

70% تحت سن 25.
تزايد نسبة البطالة

��د التقييم ال��ذي اشتركت فيه وزارات التخطيط 
ّ

وأك
وال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية والتعليم الفني والشئون 
االجتماعية ، أن أزمة عام 2011 أّدت إلى ارتفاع معدالت 
البطالة، وعزت ذلك إلى خسارة عدد متزايد من العاملين 
ر موظفو القطاع العام 

ّ
في القطاع الخاص لوظائفهم. كما تأث

بشكل غير مباشر، مع أن معظمهم احتفظوا بوظائفهم، 
وذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية نتيجة الرتفاع معّدالت 
ر دفع الرواتب والنزوح المادي للموظفين من 

ّ
م وتأخ

ّ
التضخ

المناطق المتضّررة من النزاع.
كما عانى قطاع البناء والتشييد من خسائر فادحة 
خالل األزمة بفعل تعليق معظم أعمال البناء التي يمولها 
المستثمرون األجانب والحكومة، فيما نضبت االستثمارات 
الخاصة فجأة، وفقد اآلالف من العمال غير الرسميين 

وظائفهم، وتوقفت مبيعات العقارات فعليًا خالل األزمة. 
يضاف إلى ذلك االنقطاع المتكّرر للتيار الكهربائي بسبب 
التخريب المستمر لخطوط نقل الطاقة الكهربائية من مأرب.

ويعد قطاع البناء والتشييد واحدًا من أكبر القطاعات التي 
توفر فرص العمل في اليمن، وال سيما بالنسبة للفقراء في 
المناطق الحضرية والمهاجرين الريفيين. ومعظم العاملين 
فيه من الشباب ألن العديد من العمال شبه المهرة وغير 

المهرة تتراوح أعمارهم بين 15- 24 سنة.
ووفقًا للتقييم فإن انعدام متطلبات سبل المعيشة مثل 
العمل والتعليم والمياه واألرض أسهم بشكل كبير في 
تصاعد النزاعات، إذ أصبح الشباب الذين لم ينالوا قسطًا 
حة. 

ّ
وافرًا من التعليم أكثر عرضة للتجنيد في المجاميع المسل

ل حوالي 
ّ

وق��ّدر بأن الصراع على األرض والمياه معًا يشك
75- 80% من كل الصراعات في اليمن، وعليه فإن هناك 
دّوامة معقدة من الديناميكيات المرتبطة بالصراع وسبل 

المعيشة.
وذكرت الدراسة أن اليمنيين بشكل عام والفئة األفقر 
منهم على وجه الخصوص أجبروا على خفض عدد الوجبات 
وعدم االلتفات إلى جودة الغذاء، وبيع األصول األسرية بفعل 
الفاقة واقتراض المال لشراء الدواء والغذاء ودفع اإليجار، 
الترّدد على المعالجين التقليديين والوالدة المنزلية وتمييع 
ع، والعيش في مساكن 

ّ
مسحوق حليب األطفال لتغذية الرض

متضّررة تترّدى فيها خدمات الصرف الصحي، واالنضمام 
حة والمهّربين وتجار المخدرات وإجبار 

ّ
للجماعات المسل

ر وتسّرب األطفال من المدراس.
ّ

الفتيات على الزواج المبك
وخلصت الدراسة إلى أن بناء المرونة في سبل المعيشة 
واالقتصاد ككل أم��ران يتطلبان جهودًا مستدامة لبناء 
السالم، وكذلك بيئة سياسية مستقرة ومواتية وسياسات 
وبرامج تنمية اقتصادية شاملة وتعزيز الستثمارات 
 عن 

ً
د فرص العمل الكريمة، فضال

ّ
القطاع الخاص التي تول

قضاء محايد وكفء يرتكز على سلطة القانون، وإجراءات 
للضمان االجتماعي، وتدخالت فاعلة للحكومة تدعم كل 

ذلك.

90% نسبة زيادة التقطعات بين
 المحافظات عام 2013م

ارتفعت جرائم القطاعات القبلية بنسبة 90% العام الماضي 2013م، بزيادة عددية مقدارها 
47 جريمة عما كانت عليه في العام المنصرم..وذكر مركز اإلعالم األمني أن قيادة وزارة الداخلية 
أكدت أن مكافحة القطاعات القبلية تأتي على رأس أولوياتها وأنها ستعمل كل ما في وسعها 

لتأمين الطرقات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأنها قد وجهت مديري الشرطة في المحافظات بالتصدي بحزم وقوة لكل مظاهر قطع 
الطريق، وأن ال تكتفي برفع القطاعات من على طرقات محافظاتها، وإنما تعمل على ضبط 

المتقطعين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

مجور يدعو إلى إجراءات عاجلة لوقف تهريب المبيدات
دعا وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور الجهات المعنية 
والقضاء والنيابة إلى اتخاذ اإلج��راءات القانونية بحق المخالفين 
والمتورطين في تهريب المبيدات حفاظًا على الحياة البيئية 

والصحية.
وأوضح مجور أن المواد الكيماوية السامة والمحظورة والمهّربة 
التي تم ضبطها من قبل قوات خفر السواحل اليمنية قطاع خليج 
عدن في المياه اإلقليمية اليمنية بالقرب من ميناء المخا، تشمل 
365 كرتون مبيدات مهربة إلى جانب المواد األخرى من سجائر 
وألعاب نارية، وهي مبيدات دخلت البالد بطريقة مخالفة للقانون. 

معتبرًا  أن دخول مثل هذه المبيدات إلى البالد يعد كارثة خطيرة 
على الوطن والمجتمع وستكون تأثيراتها سلبية على الحياة البيئية 

والصحية بشكل عام.
وطالب الوزير مجور الجهات المعنية وذات العالقة بالتعاون مع 
الجهود المبذولة لمحاربة تهريب المبيدات التي أصبحت قضية 

خطيرة تهدد حياة الجميع.
كما دعا وسائل اإلعالم المختلفة إلى مساعدة الجهود المبذولة 
بمخاطرها  لتوعية  وا لمبيدات  ا لمكافحة عمليات تهريب 
وتأثيراتها السلبية على التنمية الزراعية وصحة وحياة المواطنين.


