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 أحدث التطورات
 

بعد أكثر من خمس سنوات من الصررا  الرمرترصراعرد، ال ير ال 
اليمن يواجه أ مة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسربروقرة. 
فقد أسهم الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية فري 
تعطيل الخدمات األساسيرة، فري حريرن أدع انرعردام األمرن إلرى 

التي كانت أكبر مصردر  -تأخير إعادة تأهيل صادرات النفط 
مرمرا حرد ب ردة مرن اايررادات  -للعملة األجنبيرة قربرل الرحرر  

تاحة النقد األجنبي للواردات األساسية . إن انقسام  الحكومية وا 
القدرات الوطنية، برمرا فري ذلرك الربرنرك الرمرركر ي الريرمرنري، بريرن 
الطرفين المتنا عين، والقرارات السياسية الخاصة التي ترترخرذهرا 

 ت يد من تفاقم األ مة االقتصادية والمعاناة اانسانية.

، 0202واستمر استقرار االقتصاد الكرلري الرنرسربري طروال عرام 
مدعوًما ب كل رئيسي بمساعدة مي ان المدفوعات من المرمرلركرة 
العربية السعودية. وت ير المعلومات المتاحة إلى أن االقتصاد 
ربما يكون قد نما للسنة الثانية على التوالي، مدعوما بانخفاض 
تقلبات االقتصاد الكلي واستمرار انتعاش إنتاج النفط وتصديره، 

. ومر  0202-0200% خرلل 02بعرد انركرمرا ره أكرثرر مرن 
ذلك، ظلت صادرات النفط أقل بركرثريرر مرن مسرترويرات مرا قربرل 
الصرا  ولم يتحقق االستئناف المتوق  لصادرات الغا  في عام 

بسب  انعدام األمن وعمليات الرترخررير  الرمرتركرررة ضرد  0202
البنية التحتية الحيوية. وظل الن اط االقتصادي غيرر الرنرفرطري 
ضعيًفا، وأضعفته األعمال العدائية التي طال أمردهرا، وتردمريرر 
البنية التحتية على نطاق واس ، وانقطا  الخدمات األسراسريرة، 
والنقص الحاد في المردخرلت، وهرو مرا ترفراقرم بسربر  اال دواج 
الضريبي والت وهات االقتصادية الناجمة عن قررارات السريراسرة 
غير المنسقة من قبل السلطتريرن. واسرترمررت الضرغروط الركربريررة 

 . 0202على المالية العامة في عام 

وعلى الرغم من االنتعاش الرتردريرجري لصرادرات الرنرفرط، كرانرت 
أقرل بركرثريرر مرمرا كران مرطرلروًبرا  0202عوائد الحكومة في عام 

لتنفيذ الموا نة العامة الطموحة، التي تم إعدادها ألول مرة منذ 
 .  0200عام 

فرقرد أجربرر الرنرقرص الركربريرر فري اايررادات حركرومرة عردن عرلرى 
خررفررض الررنررفررقررات ب رركررل كرربرريررر، مررمررا حررد مررن دفرر  الرررواترر  
والمعا ات إلى حد كبير للمستفيدين فري الرمرنراطرق الرخراضرعرة 
لسريرطررترهرا. ولرم يرترم الرروفراو برانرتررظرام رواتر  مروظررفري الرخردمررة 
الرمرردنرريررة ومردفرروعررات الررمررعرا ررات الررتررقراعررديررة فرري جرمرريرر  أنررحرراو 
البلد. وظل تعليق خدمة الدين العام الخارجي قائمًا براسرترثرنراو 
مدفوعات المؤسسة الدولية للتنمريرة. وت ريرر الرترقرديررات األولريرة 

كران  0202إلى أن عج  الموا نة )األساس النقدي( في عرام 
أقل من المتوق  بسب  ضغط اانفاق الحاد. وتم تسييل معظم 
الررعررجرر . وتررقرروم سررلررطررات األمررر الررواقرر  فرري صررنررعرراو، الررمررركرر  
التجاري والمالي الرئيسي للبلد، بتطبيق المرالريرات الرعرامرة فري 
ظل النظام النقدي للموا نة. نظًرا لنقص عائدات المرحرروقرات، 
فإن حرجرم الرمرالريرة الرعرامرة فري صرنرعراو أصرغرر وترعرترمرد عرلرى 

 اايرادات من ضريبة أرباح ال ركات.

حرير   0202وتم احتواو التضخرم إلرى حرد كربريرر خرلل عرام 
سررمررحررت حصرريررلررة تصررديررر الررنررفررط ووديررعررة الررمررمررلرركررة الررعررربرريررة 
السعودية التي تبلغ قيمتها ملياري دوالر للبنك المرك ي اليمنري 
في عدن بإتاحة العملت األجنربريرة السرتريرراد السرلر  األسراسريرة 
وضبط تسييل عج  الموا نة الواس  النطاق. كان اللاير اليمنري 
مستقرا على نطاق واس  في السوق الموا ية حرترى أواخرر عرام 

، عندما تصاعد الصرا  على السيطرة النقدية مرن قربرل 0202
 السلطات المتنافسة. 

فرري مرررنرررترررصرررف ديسررمررربرررر/كرررانرررون األول، نرررقررًل عرررن الرررترررأثررريرررر 
التضخمي لطباعة النقد من قربرل الربرنرك الرمرركر ي الريرمرنري فري 
عدن، أعلنت سلطات األمر الرواقر  فري صرنرعراو فررض حرظرر 

 اليمن

 مة اانسانية غير المسبوقة في اليمن، األاستمرت 
حي  بات العديد من اليمنيين يعتمدون على 

المساعدات اانسانية والتحويلت، في حين ال ي ال 
الن اط االقتصادي تعوقه الت وهات التي خلقها تج ؤ 

االحتياطيات مؤسسات الدولة. بالنظر إلى تضاؤل 
األجنبية وعدم وجود مصادر مستقرة للعملت الصعبة، 
فإن اللاير اليمني عرضة اليمني ما ال عرضة للتدهور 

 والتراج  بما لذلك من آثار إنسانية عميقة. 
إن قدرة اليمن على التعامل م  تف ي جائحة كورونا 
محدودة بالنظر إلى ضعف أنظمة الصحة العامة 

  والحي  المالي.

لتوقعات.  ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التفكييير ه االتوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية. تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها. ومع توفر المزيد من المعلومات، سيتم مراجعة هذ
 من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.
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كرامرل عررلرى اسرتررخردام ااصردار الرجرديرد مرن األوراق الررنرقرديررة، 
عندما انرترقرل مرقرر  0202والذي تم طباعته بعد سبتمبر/أيلول 

تررعررمرريررق  مررمررا أدع إلررىالرربررنررك الررمررركرر ي الرريررمررنرري إلررى عرردن، 
االنقسامات في القطا  المالي والت ويه االقرترصرادي.  رهرد رد 
فعل السوق على حظر األوراق النقدية  يرادة الرمرضراربرة عرلرى 
سعر األوراق النرقرديرة الرقرديرمرة مرقرابرل الرجرديردة، مرمرا أدع إلرى 
اختلف أسعار الصرف بين المنطقتين اللتين تسيطر عرلريرهرمرا 
سررلررطررترران مررخررتررلررفررترران، مررمررا تسرربرر  فرري  يررادة حررادة فرري رسرروم 
ضافة الرمر يرد مرن  التحويلت المالية المحلية بين المنطقتين، وا 

 الضغوط على ال ركات واألسر.

حالة الفقر ال ت ال  ديدة للغاية. ال يبدو أن تقلبات االقرترصراد 
قد خففت من ظروف المعرير رة الريرمرنريرة  0202الكلي في عام 

ب كل كبير. فإلى جان  االفتقار إلى الموارد المرالريرة الركرافريرة، 
أدع انقطا  الخدمات األساسية وانرتر رار الرنر وح والرعرنرف إلرى 
وض  قدر غير عادي من الضغط على األسر التي ال يرمركرن 
ترلررخرريررصررهرا بررالرركررامررل مررن خررلل الرفررقررر الررنررقردي وحررده. وت رريررر 
المسوح األخيرة التي أجراها برنامج األغرذيرة الرعرالرمري إلرى أن 
نسبة األسر التي تعرانري مرن الرحررمران مرن أي مرن الرخردمرات 

% تررقررريرربررًا فرري ديسررمرربررر كررانررون األول 02األسرراسرريررة بررلررغررت 
، وفي بعض المحافظات، لم يكن هرنراك  رخرص واحرد 0202

من الم اركين تقريبًا إال وأفاد برمرعرانراتره مرن  ركرل واحرد عرلرى 
األقررل مررن أ رركررال الررحرررمرران. ويررثرريررر تصررعرريررد الررعررنررف مررؤخرررا 

 مخاوف عميقة ب أن تدهور الوض  اانساني.
 
 

 
 اآلفاق المستقبلية

 
ومرا برعرده برالرغرمروض  0202تتسم اآلفاق االقتصادية في عام 

وتتوقف إلى حد كبير على الوض  السياسي واألمني. وي ركرل 
توفر المواد الغذائية بأسعار ميسورة تهديًدا نا ًئا سريًعا لرفاهرة 
األسرة، حي  تتفاعل ال يادات السابرقرة فري األسرعرار الرعرالرمريرة 
لألغذية وانخفاض قريرمرة الرلاير اآلن مر  الرقريرود الرترجراريرة ذات 
الصرلرة برجرائررحرة كررورونرا مررن قرربرل مصرردري األغرذيررة. ويرتررفراقررم 
اعتماد اليمن على االسرتريرراد بسربر  ترأثريرر الرجرراد الصرحرراوي 
على موسم المحاصيل. إن وقف العنف المستمر والرمرصرالرحرة 
السرريرراسرريررة فرري نررهررايررة الررمررطرراف، بررمررا فرري ذلررك إعررادة دمررج 
مؤسسات الدولة الحيوية، من  أنه تحرسريرن الربريرئرة الرتر رغريرلريرة 
عرادة برنراو  للقطا  الرخراص، وتسرهريرل إعرادة برنراو االقرترصراد وا 
النسيج االجتماعي. وسيتسار  انتعاش قطا  الهيدروكربونرات، 
مررمررا يررعررطرري دفررعررة كرربرريرررة ايرررادات الررحرركررومررة واالحررترريرراطرريررات 

 األجنبية ودعم استقرار االقتصاد الكلي.
 
 

 المخاطر والتحديات
 

ال ي ال الريرمرن يرواجره مرخراطرر كربريررة مرن ترجردد الرترقرلربرات فري 
االقتصاد الكلي. وبدون مصرادر مسرترقررة لرلرعرمرلت األجرنربريرة، 
فإن اللاير اليمني عرضة للضرغروط الرهربروطريرة. كرمرا أن وديرعرة 

السعودية، التي مولت الواردات األساسية، قاربت على الرنرفراد، 
و يادة صادرات الرهريردروكرربرونرات غريرر مرؤكردة إلرى حرد كربريرر 
بسب  النظرة القاتمة لسوق النرفرط الرعرالرمريرة، وترجر ؤ األنرظرمرة 
المتعددة ألسعار الصرف. إن تخفيرض قريرمرة الرلاير مررة أخررع 
سيكرون لره ترأثريرر مربرا رر عرلرى أسرعرار السرلر  الرمرسرتروردة مر  
نسررانرريررة وخرريررمررة. فررقررد يررؤثررر الررترربرراطررؤ  عررواقرر  اقررتررصرراديررة وا 
االقرترصرادي الرعرالرمري وااقرلريرمري بسربر  جرائرحرة كرورونرا عرلرى 
اليمن من خلل انخفاض التحويلت من دول مجلس الرترعراون 
الررخرررلررريرررجررري. ومررر  ذلرررك، نررظرررًرا ألن الررردولررة مسرررترررورد صررراف  
للمنتجات النفطريرة، فرمرن الرمررجرد أن يرؤدي انرخرفراض أسرعرار 
النفط العالمريرة إلرى ترعر ير  الرمرير ان الرترجراري. وسريركرون األثرر 
الصافي لجائحة كورونا غير مرؤكرد ولركرن مر  ضرعرف أنرظرمرة 
الصحة العامة بالفعل والمساحة المالية الرمرحردودة، فرإن الرقردرة 
 الرسمية لليمن على مكافحة انت ار الفيروس محدودة للغاية.
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