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 "باليمن االقتصادية المستجدات "أحدث الشهري  التقرير

 2020 أبريل/نيسان
 

  واإلنسانية   االقتصادية   الظروف   تعقيد   في   والسيول   األمطار   تسببت   حادا ،   ارتفاعا    كورونا   بفيروس   المؤكدة   اإلصابة   حاالت   أعداد   فيه   ارتفعت   الذي   الوقت   في 
  ، عمليا   الغذائية  السلع  الستيراد  السعودية  العربية   المملكة  من  المقدمة  االئتمانية  التسهيالت  انتهاء  مع  تدهوره  واصل ي   الغذائي  األمن   زال ي  وال  باليمن.  المتردية 
  األحوال  إدارة  عقيدات ت  زيادة  إلى  الوطنية  القدرات  في  التجزؤ  تزايد  وأدى  . الغذائية  المواد  أسعار  وتزايد  الصحراوي،  الجراد  أسراب  وانتشار  األخيرة،  والسيول 

 واالقتصادية.   االجتماعية 

  اجتاحت   حيث   العشرات،   إصابة   في   وتسببت   األرواح   من   العديد   حصدت   واحد،   جيل   خالل   التكرار   نادرة   سيول   اليمن   ضربت   أبريل/نيسان،   شهر   في 
  األجزاء  إلى  الكثيفة  األمطار  وصلت  بأسبوع،  ها وبعد  أبريل/نيسان.  أواسط  في  صنعاء(  )مأرب،  الشمالية  اليمن  محافظات  والسيول  الغزيرة  األمطار 
  وأصيبت   1مارس/آذار.  أواسط  أصابها  سابق  سيل  من  بالكاد  تعافت  والتي  حضرموت(،  شبوة،  الضالع،  تعز،  أبين،  لحج،  )عدن،  بالبالد  الجنوبية 

  أنظمة   وتعرضت   الرزق،   كسب   وسبل   المحاصيل   السيول   وجرفت   بها.   الغذاء   مخزونات   خاللها   ُفقدت   بالغة،   إصابة   البالد   داخل   النازحين   إيواء   أماكن 
  صرف   شبكة   غياب   أسهم  عدن،  وفي   . 2020  عام  في   الزراعي  واإلنتاج   المعيشية   األسر   دخول   على  تداعيات   له  ستكون   الذي   األمر   للتدمير،   الري 
  سيما  وال   والمباني،   المنازل   مكتسحة   جامح،   بشكل   والجسور   الطرق   على   األمطار   مياه   وسالت   السيل.   شدة   ازدياد   في   األمطار   مياه   إدارة   وتردي   فعالة 
  مياه   تصريف   شبكة   ضعف   مشكالت   حدة   وتفاقمت   الخدمات.   من   وغيرها   الكهرباء   خدمات   وعطلت   السيول،   مخرات   من   بالقرب   عشوائيا    المقامة   تلك 

  لذلك،   نتيجة   المياه   إمدادات   وتلوث   انسدادها.   جراء   ن م   والسطحي   الصحي   الصرف   شبكات   طفح   في   تسببت   التي   النفايات   إدارة   لسوء   نتيجة   األمطار 
  المياه  توفير  سرعة  وتعد  المعدية.  األمراض  النتشار  مثاليا   مرتعا   لتصير  المنخفضة،  المناطق  في  السيول  مياه  من  كبيرة  كميات  ركدت  حين  في 

  انتشار  منع  إلى  الرامية  التدابير  بين  فمن  ارها. وانتش  األمراض  تفشي  من  للحد  ضرورية  السيول  ظروف  في  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 
  المستعملة،  والمياه  التحلل  خزانات  لنفايات  اآلمنة  واإلدارة  المشتركة،  الصحي  الصرف  لمرافق  الدورية  والصيانة  اليدين،  لغسل  المياه  توفير  األمراض 

 اآلمنة.   الصحية   والممارسات   اليدين   بغسل   المعنية   اإلرشادية   الرسائل   وزيادة 

  الواقعة  بالمناطق واألمن الجيش أفراد رواتب صرف أن إلى المصادر تشير األخيرة. األشهر في الرواتب صرف عن  عدن حكومة توقفت
 صرف  يتأكد ولم 2الجغرافية. التغطية ومحدودية المتكرر التأخر من الثاني يناير/كانون  أواخر منذ يعانى )الجنوب( الحكومة سيطرة تحت

 بمصادر  تتمتع  التي  بالمحافظات  أما  أبريل/نيسان.  شهر  أوائل  في  إال  وأبين  عدن  في   الخاص  األمن  لقوات  2020  الثاني  يناير/كانون   رواتب
  في  انقطاع أو تأخير حدوث تؤكد تقارير ترد لم كما الرواتب. صرف في تأخير أي عن اإلبالغ يتم فلم ومأرب(، )حضرموت محلية دخل

  بالالئمة  عدن في الحكومة  ألقت وقد الضريبية. السلطات ذلك في بما عدن، في المركزية بالوزارات  مدنيةال الخدمة لموظفي الشهرية الرواتب
 الرواتب. صرف بتأخر يتعلق فيما الجنوبي االنتقالي المجلس على

 
 . 2020 أبريل/نيسان ،3 و 2 ارقم المفاجئة، السيول عن العاجلة المستجدات أحدث اليمن: اإلنسانية:  الشؤون  تنسيق مكتب 1

 الصرف تأخر في أسهمت ربما التي األخرى  العوامل ومن آلي. مرتبات كشوف نظام غياب ظل في تعقيدا   أكثر واألمن الجيش أفراد رواتب صرف يعد 2
 الفساد. ومزاعم المتزايدة،  السياسية واالنقسامات اإلضافية، األمنية التدابير لقاء حوافز تقديم
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 من  جزءا   كانت تيال الجنوب محافظات في ذاتي حكم وإقامة الطوارئ  حالة فرض الجنوبي االنتقالي المجلس أعلن أبريل/نيسان، 25 في
 عدم  إلى: مشيرا   بواجباتها الوفاء في بالفشل عدن حكومة الرسمي بيانه في المجلس واتهم .1990 عام  البالد توحيد قبل  مستقلة  دولة

  على  العامة الخدمات وتدهور أشهر؛ لعدة واألمن( الجيش أفراد ذلك في )بما والمتقاعدين الحكوميين للموظفين والمعاشات الرواتب صرف
 الذاتية  سيطرته تحسين إلى تهدف خططا   الطوارئ، حالة فرض منذ المجلس، أعلن وقد 3األخيرة.  السيول أحداث خالل المعاناة فاقم نحو
 في   العامة األموال بإيداع والمحلية( )المركزية الحكومية الهيئات جميع مطالبة المعلنة، التدابير بين وكان الجنوب. في  العامة الوظائف على

 شهر بنهايةو  بعدن. مقره للدولة مملوك تجاري  بنك وهو اليمني، األهلي البنك لدى الذاتية، لإلدارة المجلس حددها التي الخاصة الحسابات
  رفضت   جانبها،  ومن  كبيرا .  تأثيرا    االقتصادية  للمؤسسات  اليومي  التسيير  على  أثرت  قد  الجديدة  التدابير  كانت  إذا  ما  واضحا    ليس  أبريل/نيسان،

  اإلجراءات  باتباع والمحلية المركزية السلطات جميع وطالبت الشرعية، إلى وتفتقر دستورية غير بوصفها اإلجراءات تلك عدن في الحكومة
 4العامة.  الموارد إدارة في االمتثال ومعايير االعتيادية القانونية

  إنتاج  في للتوسع الطموحة خطتها تنفيذ عدن في الحكومة تواصل
  حيث   الخام،  النفط  أسعار  في  الكبير  االنخفاض  من  الرغم  على  النفط
 بعض بعودة 2019 عام في النفط قطاع إنعاش جهود تكللت

 أنابيب  طخ  إنشاء  في  والبدء  وكالفالي(  في  إم  )أو  األجانب  المستثمرين
 %75 بنسبة زيادة تحقيق الحكومة وتتوخى شبوة.-مأرب التصدير

  ،1 )الشكل 2020 عام خالل الخام النفط إنتاج طاقة في
 اليمن  في  تشغيل  شركة  أي  توقف  لم  أبريل/نيسان،  وحتى  (.1  الجدول

.  اإلنتاج  مواصلة  تحمل  النفط لمنتجي يمكن حين وفي  5إنتاجها
 أسعار في الشديد التدني ظل في الوقت، من لفترة ،نسبيا المرتفعة

  النظر،  اليمن في األجانب المستثمرون  يعيد ألن إمكانية فثمة النفط،
 والظروف األمنية، المخاوف واستمرار (،الخليجي التعاون  مجلس دول في النفط استخراج بسهولة مقارنة) النفط إنتاج تكلفة ارتفاع ضوء في

 المتدهورة. سيةالسيا

  

 
3 rule/-self-announces-eu.org/en/stc-https://stc   
 .2020 أبريل/نيسان 29 بتاريخ المالية وزارة كتاب 4
 وفقا   والمصروفات، الموارد بين عجز يوجد كما العالمية، األسواق في البيع قيمة الحالية، المرحلة في اليمنية،  الحقول من النفط استخراج تكلفة تساوي  5

 . 2020 مايو/أيار 6 في األوسط" "الشرق  بجريدة منشورة مقابلة في الفضلي،  أحمد د.  اليمني،  المركزي  البنك محافظ به صرح لما

 (سنويا برميل )مليون  النفطية اليمن صادرات .1 الشكل

 والمعادن.  النفط وزارة المصدر:
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 )آالف البراميل سنويا ( النفط إنتاج . 1 الجدول

 المشّغل  القطاع الحوض 
 اإلنتاج

2019 2020* 

 شبوة -مأرب

 4680 1660 صافر )مملوكة للدولة(  18

الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية والمعدنية  4
 18 76 )مملوكة للدولة( 

 5826 0 جنة هنت 5
S2  4757 4296 فيأوه إم 
S1 0 0 أوكسيدنتال/ترانس غلوب 

المسيلة  
 )حضرموت(

 12647 10822 بترومسيلة )مملوك للدولة(  14-10-53-51
 2685 608 كالفالي  9

 0 0 خاضعة لمحكمة التحكيم 43-32
 30613 17462 المجموع

 (.2020* تقدير )مارس/آذار 
 المصدر: وزارة النفط والمعادن.

   6المهمة.   االقتصادية   المناصب   في   تعديالت   إجراء   شملت   جديدة،   اقتصادية   إجراءات   أيضا    الواقع   األمر   سلطة   استحدثت   صنعاء   في 

صرف نصف الراتب الشهري لجميع الموظفين الحكوميين في الشمال، عن طريق السحب    األمر الواقع  سلطة  أعلنت  أبريل/نيسان،  16  ففي
حيث   .لمركزي اليمني بالحديدة، الخاضع إلشراف األمم المتحدة والمخصص لرواتب الموظفين الحكوميينمن الحساب الخاص بالبنك ا 

، تجنيب حصيلة الضرائب والجمارك التي تفرض على االستيراد التجاري عبر ميناء الحديدة والصليف 2019يجري، منذ نوفمبر/تشرين الثاني  
على أن تستخدم  المركزي اليمني بالحديدة، تحت إشراف األمم المتحدة، وفقا التفاقية ستوكهولم،ورأس عيسى، في حساب خاص بفرع البنك 

إال أن  الموارد المجمعة، التي ترفد بتحويالت من الحكومة في عدن، في صرف رواتب لجميع الموظفين الحكوميين على مستوى البالد.
ومنذ انتقال الحكومة إلى  جاء بعد حدوث تأخيرات كبيرة في تنفيذ االتفاق. السلطة ذكرت أن قرارها بسحب األموال من الحساب الخاص

، لم تصرف سوى رواتب محدودة جدا  لمجموعة مختارة من موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي تسيطر  2016عدن، في سبتمبر/أيلول  
بالشمال على أي مدفوعات من الحكومة في عدن منذ  ولم يحصل أي عامل في القطاع العام  7عليها السلطة في صنعاء )"الشمال"(.

وكانت الحكومة في عدن قد قدمت تعهدا  تاريخيا  بصرف الرواتب والمعاشات التقاعدية بصورة منتظمة، في   .2019ديسمبر/كانون األول 
  ك التعهد.، ومع ذلك فلم يتم الوفاء بذل2019جميع أنحاء اليمن، على النحو المتوخى في ميزانية الدولة لعام 

ويسمح    أبريل/نيسان، أطلق البنك المركزي اليمني في صنعاء نظام دفع جديد للحكومة اإللكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي التجاري.  19في  
لكترونيا ، عن  نظام الدفع اإللكتروني )موني باي(، الذي ال يزال في مرحلته التجريبية، للشركات واألفراد بدفع الرسوم الحكومية والجمارك والضرائب إ 

ا وأكثر  ويعد نظام الدفع اإللكتروني، في ظل تفشي جائحة    طريق منصة الدفع اإللكتروني الخاصة بكاك بنك والمحافظ اإللكترونية.  كورونا، بديال  مريح 
 

  للشؤون   الوزراء   لرئيس   ونائبا    للمالية   وزيرا    لحوم،   أبو   رشيد   سلفه،   وعين   )صنعاء(.   اليمني   المركزي   للبنك   جديدا    محافظا    هالل(   أبو   باسم   )المعروف   أحمد   علي   إسماعيل   هاشم   ُعين  6
 الخاص(.   للقطاع   االجتماعية   والتأمينات   المعاشات   )برنامج   االجتماعية   للتأمينات   العامة   للمؤسسة   رئيسا   الكحالني،   الدين   شرف   األسبق،   المالية   وزير   تعيين   أعيد   حين   وفي   االقتصادية. 

  العالي.  والتعليم والصحة، القضاء، قطاعات في العاملين  الشمال في المدنية  الخدمة  موظفي من محدود لعدد جزئية رواتب عدن حكومة صرفت ،2019 معا خالل 7
 صنعاء. يف الواقع األمر  سلطة قبل من الجديدة البنكنوت أوراق تداول  حظر فرض بعد 2019 األول ديسمبر/كانون  منذ ُعلقت قد المدفوعات هذه وكانت
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ويأتي تطوير نظام   . أماَنا لوسائل الدفع التقليدية، التي تنطوي على التداول اليدوي لعملة مادية )النقود أو الشيكات( وزيارة المكاتب الحكومية المزدحمة 
إللكتروني، الذي أطلق بالتزامن مع حظر استخدام أوراق البنكنوت  الدفع للحكومة اإللكترونية، في سياق الجهود الجديدة الرامية إلى تعزيز استخدام الريال ا 

في صنعاء على أن نظام الدفع الجديد يرمي إلى تسريع جهود "الشمول المالي" الجارية من خالل تحديث البنية   األمر الواقع وتشدد سلطة   8الجديدة. 
( وزيادة الشفافية والكفاءة  2020الحكومية إلى مدفوعات إلكترونية بحلول نهاية  % من المعامالت  90التحتية والخدمات الرقمية للبنك المركزي )تحويل  

   . 2021% من المعامالت الحكومية إلكترونيا  بحلول عام  90في أداء المهام المالية والمعامالت الحكومية. وتسعى السلطة إلى إتمام  

  لضعف  ونظر ا بكثير. أعلى يكون  قد للحاالت الفعلي العدد أن الإ ، حادة زيادة كورونا بفيروس رسميا المؤكدة اإلصابة حاالت وتسجل
 الفيروس. انتشار لتتبع الفعالة الوسائل من القليل إال يملك ال اليمن فإن االختبارات، إجراء على القدرة ومحدودية اليمن، في الصحي  النظام

 واحتجازهم،  عائالتهم  على  ذلك  تداعيات  من  خوفا    العالج  طلب  يتجنبون   المرض،  أعراض  يعانون   الذين  األشخاص  أن  التقارير  بعض  وأفادت
  للضعف   نظرا    محدودة،  كورونا  فيروس  مواجهة  على  اليمن  قدرات  ُتعدو   عنهم.  يبلغ  لم  ممن  اليمن  في  المصابين  من  المزيد  وجود  المرجح  ومن

  على  السكان  نزوح   وأدى العامة. المالية في لإلنفاق المتاح الحيز رتواف وعدم الدولة، قدرات ومحدودية العامة، الصحة نظام في مسبقا   القائم
  الصحية،   والنظافة   الصحية   المرافق   وخدمات   النظيفة   المياه   على   الحصول   سبل   وانعدام   واإلسهال(،   التغذية،   )سوء   الصحية   األحوال   وسوء   واسع،   نطاق 

  بسرعة   اليمن   احتياجات   تلبية   على   اإلغاثة   وكاالت   وتعمل   (. 1  المرفق   )انظر   معدية ال   األمراض   تفشي   إزاء   والضعف   التأثر   قابلية   في   فائقة   زيادة   إلى 
  العدوى.   انتقال   منع   على   الصحية   السلطات   ومساعدة   كورونا،   لحاالت   المخصصة   العزل   ووحدات   المستشفيات   وتجهيز   المستلزمات   توفير   خالل   من 

  في  الخنازير(   وأنفلونزا   )الكوليرا،   أخرى   معدية   أمراض   تفشي   مواجهة   إلى   اضطراره   مع   أكبر   بشكل   كورونا   فيروس   محاربة   على   اليمن   قدرات   وستكبل 
   نفسه.   الوقت 

  الصحة  عن المسؤولة األطراف لتعدد ونظرا   آثاره. من والتخفيف الفيروس  انتشار لمنع كورونا لجائحة التصدي أعمال تنسيق يتعين
 التدابير  من صنعاء، فيها بما المحلية، السلطات من العديد كثفت وقد 9اليمن. في كورونا لجائحة التصدي جهود بين التنسيق ينعدم العامة،

  وحظر   والمدارس،  الحكومية،  المكاتب  عمل  وتعليق  المحافظات،  بين  البرية  الحدود  إغالق  طريق  عن  وذلك  الفيروس،  انتشار  لمنع  االحترازية
 أعلى  لمخاطر  المعرضة  أو  بإصابتها  مشتبه  حاالت  بها  توجد  التي  األحياء  إغالقو   الميناء،  في  الصحي  الحجر   إجراءات  وتطبيق  التجمعات،

 بشكل  معلوم  هو كما  فاعليتها. من  الحد  إلى  اليمن  في  كورونا  لجائحة  التصدي  جهود  تجزؤ يؤدي  أن  من  مخاوف  وثمة  بها.  الفيروس  لتفشي
 الصحية،   والنظافة   الصحي  والصرف  المياه  خدمات   على  الحصول  بلس  توافر  جانب  إلى  وباء،  أي  احتواء  يتطلب   الصحية،  التقارير  في   راسخ
   منسقة. جهود خالل من تتحقق أن األفضل من والتي التدابير، من متنوعة بمجموعة وااللتزام العامة الصحة سلوكيات تغيير

  وتوصل  نيسان/أبريل. في ركةالح على قيود لفرض نتيجة كورونا فيروس بسبب الدخل لفقدان المعيشية األسر من متزايد عدد تعرض
 تجد التي المعيشية األسر أعداد تزايد إلى العالمي األغذية برنامج أجراه  الذي النقال الهاتف بواسطة معالمه ورسم الضعف مواطن تحليل

  قبل   تعمل  انتك  التي  المعيشية  األسر  من  %50  قرابة  تحصل  ولم 10التنقل.   على  المفروضة  القيود  بسبب  الوظائف   إلى   الوصول  في  صعوبة

 
 .2020 الثاني يناير/كانون  لشهر  باليمن" االقتصادية المستجدات أحدث "  الشهري   التقرير من  2 المرفق طالع  المعلومات،  من مزيد  على للحصول 8

 .2020 مايو/أيار التقييم،  قدرات تعزيز لمشروع  مواضيعي تقرير .الصحية  والسلوكيات المجتمع، وتصورات الدولة، رواية :اليمن في كورونا فيروس جائحة 9

  لجمع عملية ،2015 يوليو/تموز منذ العالمي، األغذية برنامج ويجري  .2020 أبريل/نيسان في أجريت   النقال الهاتف بواسطة شهرية  استقصاءات إلى النتائج استندت 10
  االتصال يجري  حيث  النقال، الهاتف  بواسطة معالمه ورسم الضعف مواطن تحليل نهج باستخدام باليمن الغذائي األمن ألحوال ومتابعة الهاتف بواسطة بعد عن البيانات

  مع  تعايشهم وكيفية الغذاء، من األسرة استهالك عن األسئلة من قصيرة مجموعة على اإلجابة منهم ويطلب  اتصاالت،  مركز   خالل من االستقصاء في بالمشاركين
  استقصاء كل ويصل شهريا ، مشارك 4200 من  يقرب ما االستقصاء شمل ،2020 مارس/آذار من وبدءا   الغذائية. المساعدات على الحصول على وقدرتهم األوضاع،

   الشهر. خالل يوميا ، مشاركا   140 على يزيد ما إلى
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  خوفا    األسواق  إلى  الذهاب  من  الناس  قلق  ازدياد  من  الرغم  وعلى  قبل.  ذي  من  أقل  راتب  على  حصلت  أو  راتب  أي  على  كورونا،  فيروس  أزمة
 ها.إغالق  بسبب  المدارس  في  ينتظمون   األطفال  يعد  ولم  األغذية.  من  المعيشية  األسر  استهالك  على  يؤثر  لم  ذلك  فإن  بالفيروس،  اإلصابة  من

 اإلنسانية.  العمليات  في  كبير  تعطل  عن  الحدود(  وإغالق  التفتيش،  ونقاط  الفحص  عمليات  )زيادة  المتخذة  الرسمية  التدابير  تسفر  لم  اآلن،  وحتى
  ياه الم الصحية، الرعاية األموال، إيصال  )الغذاء، المعيشية لألسر األساسية االحتياجات دعم في اإلنسانية المساعدة أهمية إلى وبالنظر

 المعيشية. األسر على كثيرا   يؤثر أن شأنه من ضئيال ، كان مهما تعطل، أي فإن الخ.(، الصحية، والنظافة الصحي والصرف

  الثاني   األسبوع  في  الهبوط   في  اليمني  الريال  قيمة  بدأت
 من  أسبوعا    11  قرابة  فبعد  (.2  )الشكل  أبريل/نيسان  من

 650 من بأقل غالبا   ُيتداول كان )حيث العام االستقرار
 يضعف الريال بدأ الواحد(، األمريكي للدوالر يمنيا   رياال  

 بالتطورات  سلبيا   السوق  معنويات وتأثرت الجنوب. في
 إلى إضافة الجنوب، في مؤخرا   حدثت التي السياسية
  فقد  وقد  األجنبية. العمالت توفر مدى بشأن المخاوف

 مقابل قيمته من %2 أبريل/نيسان شهر خالل الريال
  صرفه  سعر بلغ حيث الجنوب، في األمريكي، الدوالر

 نهاية في يكي،األمر  للدوالر يمنيا   رياال   683
  انخفاض  حدة تكون  أن المحتمل ومن أبريل/نيسان.

 من الحركة على المفروضة للقيود نتيجة خفت قد القيمة
  السياسية   التطورات  أن  إلى  المشاهدات  وتشير  األجنبية.  العمالت  على  الطلب  خفف  الذي  األمر  التجارة،  حركة  وتباطؤ  كورونا،  فيروس  جراء

  المجلس  إعالن على نسبيا   الخافت السوقي  الفعل  رد يشير حين وفي الريال. سعر  في كثيرا   أكبر هبوط إلى  اضيالم في تؤدي كانت السلبية
 يمني ريال 600 حوالي عند مستقرا   الشمال في  الريال صرف  سعر وظل تعويضية. قوى  وجود إلى الذاتي الحكم فرض الجنوبي االنتقالي

واتسعت الهوة في أسعار  11حدود ألوراق البنكنوت القديمة في احتواء الطلب على الصرف األجنبي.األمريكي، حيث أسهم التوافر الم  للدوالر
  % بنهاية أبريل/نيسان.14الصرف بين الشمال والجنوب لتصل إلى 

  على   بشدة،   باليمن   الرسمية   االحتياطيات   ضعفت   أوال ،   الخارجي.   المالي   الدعم   غياب   ظل   في   للغاية   عالية   الريال   قيمة   في   الحاد   االنخفاض   مخاطر   ُتعد 
  استيراد   لدعم   أمريكي   دوالر   مليون   127  سحب   بعد   اليمني،   المركزي   البنك   لدى   السعودية   الوديعة   ونفدت   12الخارجية.   للضغوط   عرضة   الريال   جعل   نحو 

  فإن  للنفط(،  صافيا   مستوردا   بلدا   )باعتباره  لليمن  مفيدة  تعد  للغاية  المنخفضة  النفط  أسعار  أن  ورغم  . 0202 أبريل/نيسان  في  األساسية  الغذائية  السلع 

 
 في المطبوعة البنكنوت أوراق من الجديد اإلصدار  استخدام  على كامال   حظرا   صنعاء في اليمني  المركزي  البنك أعلن ،2019 األول ديسمبر/كانون  أوساط في 11

  أوراق  سعر على المضاربة يادةز  في  البنكنوت أوراق  تداول حظر على السوق  فعل رد وتمثل عدن. إلى  اليمني المركزي  البنك مقر نقل أعقاب في 2016 سبتمبر/أيلول
  من مزيد على للحصول المختلفتين. للسلطتين الخاضعتين المنطقتين بين الصرف  أسعار في فجوة وجود إلى أدى الذي األمر  الجديدة، مقابل  في القديمة  البنكنوت

 .2020 ثانيال يناير/كانون  لشهر باليمن" االقتصادية المستجدات  أحدث"  الشهري   التقرير  طالع  المعلومات،
  الحسابات تشمل  السلع(، واردات  من  شهر 1.6 يعادل )ما  أمريكي دوالر مليار 1.4 بلغت 2019 عام نهاية في لليمن الرسمية االحتياطيات أن  إلى  التقديرات تشير 12

 السعودية. الوديعة ورصيد الخارج في المجمدة
 

 الشكل   2.   أسعار   الصرف   السائدة   في   السوق   الموازية   )المتوسط   اليومي،   ريال   يمني/دوالر   أمريكي( 

 
 الخبراء.  وتقديرات الرسمية غير الصرف سعر أسواق من البيانات  ُجِمَعت المصدر:
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  13للبلد.   الخارجي   الوضع   على   إضافيا    ضغطا    سيفرض   الخصوص،   وجه   على   السعودية   العربية   المملكة   من   الواردة،   التحويالت   في   المرتقب   االنخفاض 
  تواجه   وعندما   الريال.   على   النزولية   الضغوط   من   مزيدا    ويفرض   التضخم   يؤجج   أن   2020  في   المالية   العجوزات   تسييل   في   حة المرج   الزيادة   شأن   من   ثانيا ، 

  المتكرر   االعتماد   إلى   اضطرت   فربما   الخام،   النفط   أسعار   في   المسبوق   غير   االنهيار   جراء   من   لإلنفاق،   العامة   المالية   في   المتاح   الحيز   تآكل   هذا   الحكومة 
  في   اليمني،   المركزي   البنك   محافظ   صرح   وكما   المدنية.   الخدمة   وموظفي   الجيش   رواتب   لصرف   المركزي،   البنك   من   المكشوف   على   السحب   هيل تس   على 

   القريب.   التاريخ   في   الدولة   لموازنة   تحديا    األكثر   2020  عام   سيكون   الصحفية،   المقابالت   إحدى 

  والتفتيش  للتحقق  المتحدة  األمم  آللية  فوفقا  (. 3 )الشكل  أبريل/نيسان  في  تراجعها  الصليف و  الحديدة  ميناءي  من  الغذائية  المواد  واردات  واصلت 
  تبلغ  فلم  . 2019 األول  أكتوبر/تشرين  منذ  انخفاضا   والصفيف  الحديدة  ميناءي  في  تفريغها  تم  التي  المستوردة  األغذية  حجم  يشهد  باليمن،  الخاصة 

  حين وفي  . 2019 عام  في  الشهري  المتوسط  من  فقط  % 56 سوى  اإلنسانية،  الوكاالت  واردات  فيها  بما  أبريل/نيسان،  في  المستوردة  األغذية  كمية 
  على  سابقة ال  الفترة  في  وخاصة  الدرجة،  بهذه  األغذية  واردات  في  المستمر  االنخفاض  فإن  الموسمية،  التغيرات  بعض  وجود  التجارية  البيانات  تظهر 
  أن   ويبدو   مارس/آذار.   في   بشدة   انخفضت   عدن   ميناء   عبر   الغذائية   الواردات   أن   إلى   التقارير   وتشير   (. 4  )الشكل   للمخاوف   مثير   أمر   رمضان،   شهر 
  لوديعة ا  واستنفاد  كورونا،  جائحة  صاحب  الذي  التجاري  التباطؤ  ذلك  في  بما  الواردات،  في  األخير  االنكماش  نمط  في  أسهمت  عوامل  عدة  هناك 

  بين   من   الميناء   إلى   السفن   دخول   تأخر   أن   ويبدو   . 2019  عام   في   األغذية   استيراد   سهل   مما   الواردات،   لتمويل   اليمني   المركزي   البنك   ودعم   السعودية، 
  الحصول   تنتظر   لتي ا   الغذائية  السفن   عدد   بأن  اإلنسانية   الشؤون   تنسيق   مكتب   أفاد   حيث   الغذائية،   الواردات   انخفاض   في   أيضا    أسهمت   التي   العوامل 

 14األيام.   من   يوم   أي   في   المتوسط   من   أعلى   الرصيف   إلى   للدخول   أمني   تصريح   على 

 المتحدة  األمم آلية خالل من المدفوعة الغذائية الواردات  إجمالي .4 الشكل
 رمضان قبل والتفتيش للتحقق

  من المدفوعة الغذائية الواردات حجم .3 الشكل
 والتفتيش  للتحقق  المتحدة األمم آلية خالل

  
 والتفتيش للتحقق  المتحدة األمم آلية  المصدر: والتفتيش للتحقق  المتحدة األمم آلية  المصدر:

 
  الدولي. النقد لصندوق  التابع الديون  أعباء وتخفيف الكوارث الحتواء االستئماني الصندوق  من الدين خدمة سداد من إعفاء على اليمن حصل ،2020 أبريل/نيسان في 13

  لليمن. الخاصة السحب  حقوق  مخصصات من  الدولي  النقد صندوق  إلى الدين  خدمات تدفع حيث  لليمن،  الخارجي الوضع  على حقيقي تأثير أي  لذلك يكون  لن ولكن،
  إلى العشرين مجموعة جانب من الديون  خدمة ألعباء المتوقع التخفيف يؤدي لن العشرين، بمجموعة للدائنين الخارجي الدين خدمات  سداد عن منالي توقف فمع وبالمثل،

 لليمن.  إضافي مالي  حيز  خلق
 (.2020 مارس/آذار-الثاني )يناير/كانون  السلع تعقب آلية اليمن:  في اإلنسانية الشؤون  تنسيق مكتب 14
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ففي مارس/آذار، ارتفعت   وقد بدأت القيود المفروضة على الحركة التي صاحبت جائحة كورونا في التأثير على أسعار الغذاء.
ووفقا  لنشرة متابعة األسواق   أسعار التجزئة للمواد الغذائية ارتفاعا  جنونيا  في جميع أنحاء البالد، في رد فعل لزيادة تكاليف النقل.

وضة على  (، بدأ التجار في اتخاذ مسارات أطول إليصال المواد الغذائية بتكلفة أعلى، تجنبا  للقيود المفر 2020)مارس/آذار 
وكان االرتفاع األكبر في  15الحركة من جراء جائحة كورونا، والتي تطبق بصرامة على غالبية الطرق المباشرة بين المحافظات.

األسعار من نصيب الخضروات الطازجة. واستمر ارتفاع أسعار األغذية المستوردة في مارس/آذار، وإن كان بصورة أكثر اعتداال  
أن ارتفع متوسط التكلفة الوطني لسلة  وبعد  من فبراير/شباط.

% خالل شهري 6.8الغذاء الدنيا بنسبة تراكمية قدرها 
  38696، استقر عند  2020يناير/كانون الثاني فبراير/شباط 

 16(. 5دوالرا ( )الشكل  61رياال يمنيا في مارس/آذار )حوالي 
ولما كانت سلة الغذاء الدنيا تتألف من القمح، واألرز،  

والسكر، والحليب، وزيت الطهي )المحلي   والفاصوليا، 
والمستورد(، فإنها ال تعكس أسعار العديد من السلع الغذائية  
األخرى التي تستهلكها األسر المعيشية، مثل الحبوب المحلية، 
والخضروات، والمنتجات الحيوانية. كما ذكرت النشرة أن  

افظات،  الزيادة في األسعار تفاوتت تفاوتا  واسعا  فيما بين المح
وعلى   سلع بدرجة المساعدة اإلنسانية المقدمة، والحماية االجتماعية وبرامج شبكات األمان.أي حيث يتأثر الطلب المحلي على 

مستوى المحافظات، سجلت سقطرى أعلى ارتفاع في األسعار، نظرا  إلغالق طرق اإلمداد الرئيسية للجزيرة، مما أدي إلى نقص 
المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الموجات األخيرة من هجمات الجراد تتفاقم و  مخزونات الغذاء.

 17الصحراوي والسيول المدمرة، التي أتلفت المزارع، ودمرت مخزونات األغذية، وعطلت شبكات النقل. 

  

 
 الدولي والتعاون  التخطيط بوزارة الغذائي لألمن الفنية واألمانة الفاو بمنظمة اليمن في الغذائي األمن معلومات نظم عن الصادرة األسواق بعةمتا نشرة 15

 .(56 )العدد 2020 مارس/آذار لشهر
 األمريكي. للدوالر يمنيا رياال 628 قيمته ما 2020 مارس/آذار لشهر الوطني الصرف سعر متوسط بلغ 16
 الجراد هجمات جّراء من بالغ، لتهديد آسيا،  وجنوب األوسط، والشرق  أفريقيا،  بشرق  الماليين لعشرات الرزق  كسب ومصادر الغذاء إمدادات تتعرض 17

 ،2020 مارس/آذار طأواس وحتى الصراع. بفعل المؤسسات وضعف الشدة، بالغة الجوية الظواهر سوءا   ويزيدها عقود،  منذ األسوأ تعد التي الصحراوي،
 وتتدهور وخيمة،  بعواقب األوضاع وتنذر انتشارها.  تواصل أن المتوقع من التي الجراد،  أسراب من تنزانيا إلى باكستان إلى اليمن من بلدا   23 تضرر
 وقت في الغذائي،  لألمن مسبوق  غير تهديدا   يشكل الذي األمر جديدة،  أسراب تكون  وبدء بالمنطقة واسع نطاق على الجراد تكاثر ظل في سريع، بشكل
 بالمنطقة. المقبل الحصاد موسم بداية

 الشكل 5. متوسط  التكلفة  الشهرية لسلة الغذاء الدنيا

 

 بوزارة الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية الفاو عن الصادرة  األسواق نشرة المصدر:
  (.56 )العدد 2020  مارس/آذار  لشهر الدولي والتعاون  التخطيط 
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 وعدن  صنعاء مدينتي في باليمن الصحي الصرف خريطة دراسة .1 المرفق
 

  والنظافة  الصحي، والصرف اآلمنة، الشرب مياه توفير يتعين
  األمراض  جميع تفشي حاالت  أثناء  البشر صحة لحماية الصحية
  قطاع  في الخدمات تقديم ازداد وقد كورونا. جائحة مثل المعدية،

  متقطعة  كانت التي الصحية، والنظافة الصحي والصرف المياه
  الدائرة  الحرب خالل تدهورا   الصراع، قبل اليمن مدن معظم في

 في التدهور هذا إليها يعزى  التي األسباب بين ومن (.1-أ )اإلطار
 كفاية وعدم األساسية، بالبنية لحقت التي األضرار الخدمات،
 معدالت  وارتفاع  الكهربائي،  التيار  وانقطاع  الوقود،  ونقص  الصيانة،

 سنوات. مدى على رواتبهم يتلقوا لم الذين الفنيين الموظفين تغيب
  بفعل  الحضرية المناطق سكان أعداد في السريعة الزيادات أن كما

  خدمات   على  الضغط  من  زيدا  م  أضافت  البالد،  داخل  النازحين  هجرة
  الراهنة   الحالة  عن  اليمن  في  المتاحة  والمعلومات  أصال .  بحملها  تنوء

 اآلليات وكذلك للغاية، قليلة الصحي  الصرف خدمات لسلسلة
 النازحين ومجتمعات المعيشية األسر تتبعها التي واإلستراتيجيات

 معها. للتأقلم البالد داخل

 يمثالن  كبيران  حضريان  مركزان وهما  وعدن،  صنعاء  مدينتي  في  الحالي  الصحي  الصرف  لوضع  سريعا    تقييما    مؤخرا    الدولي  البنك  أجرى   وقد
  للمخاوف  للتصدي إجراءات اتخاذ إلى  ملحة حاجة وجود إلى أدناه، الملخصة األولية، النتائج وتشير اليمن. في األخرى  الحضرية المناطق
  المستجدات  "أحدث الشهري  التقرير في وستطرح النهائية، صورتها في  األساسية التوصيات صياغة حاليا   وتجري  المحدقة. والبيئية الصحية

  2020.19 يونيو/حزيران لشهر باليمن" االقتصادية

 المجاري  شبكات

  شبكات  أن إال .التوالي على المدينتين، من كل من %40 و % 50 تغطي قائمة  مجاري  شبكات وعدن صنعاء من كل  في  توجد  •
  اإلنشائية   واألضرار  الصيانة  كفاية  لعدم   نظرا    العمل،  في   قصورا    تعاني  عاما ،  40  إلى   30  حوالي  قبل  المنشأة  وعدن،  صنعاء  في  المجاري 
  بل متوافقة، غيار قطع على الحصول لصعوبة معقدة، فصيانتها عدن، في خاصة الشبكات، لقدم ونظرا   الحرب. جراء من المستمرة

  وجود   بسبب عدة، لمرات  سوءا ، األمر ويزداد اليمن. في  المطلوبة المواسير توافر عدم  إلى باإلضافة األحيان، بعض  في ذلك  حالةواست 
 انهيارها. في تتسبب قد تحتها؛ أعمال أي إجراء يعرقل  نحو على مباشرة، المجارير خطوط فوق  األحيان من كثير في المباني

 األمر تفاقم من ويزيد المدينتين، من كل في المجاري، خطوط طول على انسدادات حدوث في معيبةال األساسية البنية هذه تسببت •
 النهائية.   المعالجة  ومحطات  الضخ  محطات  تدهور  إلى  يؤدي  الذي  األمر  المجاري،  شبكة  إلى  خارجية  مصادر  من  الناتج  الحطام  وصول

 
  اإلنسانية. الشؤون  تنسيق مكتب ،2018 و 2014 اليمن،  في اإلنسانية لالحتياجات عامة عروض 18
 .2020 صيف صدوره المزمع ومن أساسية،  توصيات ويتضمن الصحي،  الصرف لوضع شامل بتقدير مصحوب تقرير إعداد حاليا   يجري  19

 
  الصحي  والصرف المياه لخدمات األرقام بعض .1-أ اإلطار

 الصحية  والنظافة

 إلى ،2018 عام أجري  الذي اإلنسانية االحتياجات تحليل توصل
  وخدمات   مأمونة  شرب  مياه  لديهم  تتوفر  ال  يمني  مليون   17.8  هناك

  الحصول  على القدرة إلى مليونا   19.7 يفتقر كما صحي، صرف
  التي  األضرار تقديرات دراسة وبحسب  18المالئمة. الرعاية على

  انخفضت  ،2018 في الدولي ن للتعاو  األلمانية الوكالة أجرتها
 %59 إلى 2014 عام %68 من المتوسط، في الخدمة، تغطية

 المياه )توافر المياه استهالك متوسط وكان .2017 عام
 تدر ال  التي  المياه  نسبة  وتراوحت  يوميا ،  للفرد  لترا    41  للمستهلكين(

  خدمات  تغطية نسبة  وانخفضت %.48 إلى 24 من إيرادات  أية
 إلى 2014 عام في المتوسط في %52 من الصحي الصرف

  خدمات   أن  شك  فال  الدائر،  المسلح  للنزاع  ونظرا    .2017  عام  44%
 أكبر. بصورة تدهورت  قد الصحي والصرف المياه
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 من لبرك السكان وتعريض مثال ( الشوارع )في السطحي والطفح راحيضالم من المرتد التدفق في االنسدادات هذه تتسبب ما وكثيرا
  الناحية  من تكفي ال والتي الحكومة، تمتلكها التي المضغوطة  المياه شاحنات بواسطة  االنسدادات تعالج ما وكثيرا   المجاري. مخلفات
 ط.المفر  االستعمال جراء من المطاف نهاية في تعطلها إلى يفضي الذي األمر الكمية،

 الموقع  في الصحي الصرف

 على اليمن في البيارات تحتوي  وال المدينتين. من كل في المجاري  بشبكة المتصلة المراحيض من اليمن في انتشارا   أكثر البيارات تعد •
 وبخالف  البرازية. المخلفات ارتشاح إمكانية وزيادة التربة في االمتصاص سرعة إلى يؤدي مما ترابية، وقيعان جدران بل واقية، بطانة

 في تستخدم ولكنها البحر، مياه تسرب بسبب عمليا   خيارا   العادة في البيارات تعد ال عدن، من الداخلية الضواحي في الواقعة المناطق
  خزانات  تنفايا اختالط إلى المناسب غير األسلوب هذا ويؤدي الشاحنات. بإطارات البيارات حفر بتبطين البعض يقوم حيث البريقة
  المجاورة. الجوفية الخزانات بمياه التحلل

 توافر  لعدم المجاري  تصريف فتحات في الصهاريج بتفريغ سواء، حد على والخاص العام القطاعين من الشفط، شاحنات مشغلو يقوم •
 المفتوح التصريف على ملموس دليل وجود عدم من الرغم وعلى معا . السببين كال أو عملها قصور أو الصرف مياه معالجة محطات
 تصريف  أجل  من  الشاحنات  لمشغلي  يدفعون   المزارعين  بعض  فإن  صنعاء،  من  تقارير  في  ورد  كما  قانونية،  غير  بصورة  الصحي  للصرف

 العامة.  الصحة أوضاع على القلق يثير مما المزارعين، محاصيل على المعالجة  غير الصحي الصرف مياه

 على الكهرباء توافر عدم منها عدة، عوامل جراء من العمل في قصورا   المدينتين كلتا في  الصحي صرف ال مياه معالجة محطات تعاني •
 في  وحتى وصيانتها. غيارها قطع على الحصول تكلفة وارتفاع المعدات قدم إلى باإلضافة التشغيلية، للكفاءة تحقيقها دون  يحول نحو
  والمستقبلية. الحالية باالحتياجات تفي لن التصميمية طاقتها فإن كاملة، ءةبكفا المدينتين هاتين في المحطات تلك تشغيل حالة

 البيئية   المخاطر

 أنظمة   توافر  لعدم  نظراَ   العامة  المجاري   شبكات  في  عالية  عضوية  أحماال    المدينتين  من  كل  في  الصناعية  والمنشآت  المستشفيات  تصرف •
 باألنظمة  الضرر إلحاق في تتمثل تحديات طرحه يتم الذي العالي عضوي ال الحمل عن وينتج مسبقة. معالجة أو بالموقع تصريف
 المياه معالجة محطات تستطيع ال األحوال، من الكثير وفي طاقتها. فوق  وتحميلها المستعملة، المياه معالجة محطات مثل الالحقة

  السائلة  للمخلفات  المزارعين الستخدام ونظرا   ائل.ه بمقدار التصميمية طاقتها تفوق  التي العالية العضوية األحمال معالجة  المستعملة
 للخطر. المواطنين صحة يعرض أن ذلك شأن فمن المأكولة، المحاصيل مع جزئيا (  المعالجة أو المعالجة )غير المطلقة

 عدن، وفي آنفا . المذكورة لألسباب كامل بشكل تعمل ال إنها إال الصحي، الصرف لمعالجة محطات وعدن صنعاء من كل في يوجد •
 أساسا   المتصلة غير المديريات بعض وهناك المحمية. المناطق إحدى في أو البحر في مباشرة المجاري  مياه تحويل وصالت تصب

  ويضخ  المعالجة محطات إلى الصحي الصرف مياه من %50 على يزيد ما يصل وال مباشرة. البحر في وتصرف المعالجة، بمحطة
 من المختبرات طال الذي للدمار نظرا   المعالجة، غير الصحي الصرف لمياه المصاحبة المخاطر تحليلل سبيل وال البحر. إلى مباشرة

   المسلح. النزاع جراء

 


