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 أحدث التطورات 
 

، شهدهد 5102منذ تصاعد الصراع العنيف في مارس/ آذار 

االقتهصهاد تهداهحرا .هادا  حفهي .هيه  ال تهءات ا .صها ا  

الرسمية غير متحفرة، تشير الشحااد غهيهر الهمهحإهىهة  له     

% مهنهذ نهدهايهة عها  93 جمالي الناتج الم.لي تىلص بنهسهبهة 

  حتسبب الصراع في تحقف األنشطة االقتصادية عل  5102

نطاق حاسع، نظرا لالنخفاض الكبير في الحظائف حعهمهلهيها  

الىطاع الخاص حفرص األعمات التجارية  حارتفع  تهكهالهيهف 

الههتههشههدههيههت بشههدة نههتههيههجههة انههعههدا  األمهه  حنههىههص ا مههدادا  

حالمستلءما ، مما  دى  ل  تسريح  عداد كبيرة م  العامهلهيه  

 في الىطاعي  الرسمي حغير الرسمي 

ح دى التراجع في النشاط االقتصادي  ل  انخفاض كبيهر فهي  

ت.صيت ا يرادا  الهعهامهة حءيهادة الهديهح    حتشهيهر  .هد  

البيانا  المالية التىديرية  ل  انخفاض ا يرادا  الهعهامهة مه  

% م   جمالي الناتج الم.لي قهبهت انهدالع الصهراع، 52ن.ح 

% مه  اهذا ا جهمهالهي الهذي انهخهفهض 8 ل  ما يىدر بنه.هح 

  حمه   جهت تهمهحيهت الهعهجهء، 5108بدرجة كبيرة في عها  

حاصل  ال.كحمة استخدا  ائتما  م  البنك المركءي حتجميهع 

االلتءاما  غير المدفحعة، بما في ذلك رحاتب الىطاع الهعها   

،  قهر مهجهلهس 5108حمع ذلك، في نحفمبر/تشهريه  الهإهانهي 

الحءرا   جرا ا  تددف الستعادة شفافية السيهاسها  الهمهالهيهة 

حت.سي   دارة المالية العامة  حسيدهدف  طهار الهمهحاءنهة  له  

ضما  تخفيض العهجهء  له  .هدحد آمهنهة مه  خهالت تهرشهيهد 

النفىا  ال.الية، حتعءيء ا يرادا  العهامهة، حتهمهحيهت الهعهجهء 

غير التضخمي  حتركء ا جرا ا  المعهتهمهدة األخهرى عهله  

ت.سي  قدرة الدحلة عل  ت.صيت ا يرادا ، بما في ذلهك مه  

خالت تعءيء الضرائب المركءية حت.صهيهت الهجهمهارك عهله  

 المنتجا  النفطية المستحردة حالم.لية 

ح ل  جانب الديح  المتءايدة، كهانه  اهنهاك ءيهادة .هادة فهي  

التضخ  حتراجع كبير في سعر الصرف خالت العا  المهاضهي 

مما  دى  ل  انخفاض كبير في الىحة الشرائية للىطاع العائلي  

تشير التىديرا  األحلية  ل     مهعهدت الهتهضهخه  فهي  سهعهار 

، ارتهفهاعها 5108% في عها  22المحاد الدذائية كا  .حالي 

% في العا  السابق،  حارتفع   سهعهار الهبهنهءيه  52م  ن.ح 

% 91بهنهسهبهة  5108حالديءت في الربهع الهإهاله  مه  عها  

% عل  التحالي في األجءا  الشمالية م  الهبهلهد مهىهارنهة 21ح

باألسعار في نفس الحق  مه  الهعها  السهابهق  حمه  الصهعهب 

محاجدة تسارع حتيرة التهضهخه  بشهكهت خهاص بهالهنهظهر  له  

التراجع الكبير في الدخت ال.ىهيهىهي الهذي عهانه  مهنه  األسهر 

المعيشية، حاستنفاد استراتيجيا  الهمهحاجهدهة الهمهتها.هة خهالت 

  ربع سنحا  م  الصراع 

ححفىا آلخر ت.دي  رسمي للتصنيف المتكامت لمرا.ت األم   

، يهحاجه  مها يهىهرب 5108الدذائي في ديسمبر /كانح  األحت 

مليح  شخص نىصا .هادا فهي الهدهذا ، مهنهده  مها  5100م  

ماليي  يعانح  م  ظرحف شبيدة بالهمهجهاعهة  ح  2يىرب م  

م  المجاعة فعال  حءاد  المساعدا  الدذائهيهة بشهكهت كهبهيهر 

.ي  تشير بهعهض الهتهىهديهرا   له      5102منذ بداية عا  

نصههف السههكهها  يههتههلههىههح  الههمههعههحنهها ، حلههكهه  بههدح  ءيههادة 

المساعدا  حمعالجة بهعهض األسهبهاب االقهتهصهاديهة له ءمهة، 

 ستستمر .الة الطحارئ الدذائية 

حاستمر  االستجابة ا نسانية في دع  اال.تياجا  األساسيهة  

لنسبة كبيرة م  السهكها  الهذيه  يهمهرح  بهظهرحف عصهيهبهة  

منظمة شهريهكهة  029حيحجد عل   رض الحاقع ما يىرب م  

منظما  غير .كحمية حطنيهة،  013في األعمات ا نسانية، ح

منظمة غير .كحمهيهة دحلهيهة، حإهمهانهي حكهاال  له مه   93ح

 009المت.دة  حيساند البنك الدحلي  كإر الفئا  ضعفا ب.حالي 

مليار دحالر م  خالت س  عهمهلهيها  طهحارئ كهبهيهرة تهحفهر 

الخدما  الص.ية المدمة حخدما   خرى، حفرًصها تهكهمهيهلهيهة 

مدرة للدخت، حت.حيال  نىدية    ال    تدطية  نشطة شهركها  

األعمات ا نسانية ليس  حا.دة في مختلف  ن.ا  البالد،  ذ    

هفهة  999مديرية ف.سب م  بي   511 مديرية في اليم  ُمصنَّ

عل   ندا" يسدت الحصحت  ليدا نسبًيا" م  جهانهب االسهتهجهابهة 

مليح  يمنهي تسهتهدهدفهده  االسهتهجهابهة  55ا نسانية  حم  بي  

مليح  في مناطق تعاني م  قيحد شديدة  002ا نسانية، يعيش 

 م  .ي  الحصحت  ليدا 

حقد انعكس التداحر في الظرحف الىهائهمهة فهي صهحرة تهفهاقه  

كبير في معدال  انتشار الفىر  حارتفع  نسبة السكها  الهذيه  

دحالر فهي الهيهح   خهط الهفهىهر  9051يعيشح  عل   قت مه  

العالمي لحضع اليم  سابىا ضم  الشري.ة الدنيا مه  الهبهلهدا  

المتحسطة الدخت( ارتفاعا كبيرا منذ تهفهجهر الصهراع، .هيه  

تشير التحقعا   ل      كإر م  إالإة  رباع السكا  يهعهيهشهح  

ت.  خط الفىر   حمع ذلك، با ضافة  ل  الفىر النىدي، تشيهر 

جميع الشحااد  ل     األسرة اليمنية تعانهي مه  الهكهإهيهر مه  

 شكات ال.رما  النىدي حغير النىدي  ح د  صعحبة ال.صحت 

عل  الكإير م  الخدما  األسهاسهيهة حالهدهذا ، حنهءحد  عهداد 

كبيرة م  السكا  ع  دياراه ، حانهعهدا  األمه   له  ضهدهحط 

 غير عادية عل  األسر   

 اليمن 

/ معدال  الفىر الفعلية حالمتحقعة حنصيب الفرد م   جمالي الناتج اليمن  2الشكل  / المالية العامة اليمن  1الشكل 

 الم.لي ال.ىيىي 

 0 5المصادر: البنك الدحلي  مال.ظا : انظر الجدحت  المصادر: ال.كحمة اليمنية ح.سابا  خبرا  صندحق النىد الدحلي حالبنك الدحلي 

مىارنة بمستحيا  ما قبت الصراع في اليم ، تشير 
%، حيىدر 04التىديرا   ل     الناتج قد تىلص ن.ح 

مكتب األم  المت.دة لتنسيق الشؤح  ا نسانية     
ما يىرب م  إالإة  -مليح  شخص في اليم   2222

ي.تاجح   ل  مساعدا   نسانية   دى  - رباع السكا  
الصراع الذي طات  مده  ل  خلق "اقتصاد .رب" 

.ي  تديم  عل  السياسا  المالية حالنىدية اعتبارا  
قصيرة األجت م   جت الم.افظة عل  ت.الفا  اشة 

 انتداءية  
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 اآلفاق المستقبلية 
حمها بهعهده بشهكهت  5103تتحقف اآلفاق االقتصادية في عها  

.اس  عل  استىرار الحضع السياسهي حاألمهنهي   ح ذا  مهكه  

، فم  المهتهحقهع    5103ا.تحا  العنف ب.لحت منتصف عا  

يتعاف   جمالي الناتج الم.لي في النصف الإاني بهمهعهدت نهمهح  

في خانة العشرا   حمع ت.س  األم ، حتخفيف الهىهيهحد عهله  

االستيراد، ح عادة تشدهيهت الهخهدمها  اله.هكهحمهيهة، حانهتهعهاش 

الىطاع الخاص ستت.س  الكإير م  جحانهب عهد  االسهتهىهرار 

الدي  ال.كحمهي الهذي يهتهءايهد  -في مؤشرا  االقتصاد الكلي 

سريعا، حتسارع  حتيرة التضخ  نتيجة لهطهبهاعهة الهنهىهحد مه  

  جت دفع الرحاتب، حاالنخفاض السريع في سعر الصرف 

حلك  .ت  في ظت اذا السهيهنهاريهح، فهق  الهىهلهيهت مه  الهنهمهح 

المتحقع سحف يترج   ل  تخفيض كهبهيهر فهي مهعهدت انهتهشهار 

الفىر  بت م  المتحقع    يظت معدت الفىر مرتهفهعها  ذ يهعهيهش 

عهله   قهت مه   5103 كإر م  إالإة  رباع السكا  في عها  

دحالر في اليح  عل   سهاس تهعهادت الهىهحة الشهرائهيهة،  9051

دحالر  0031حن.ح نصف السكا  يهعهيهشهح  عهله   قهت مه  

يحميا  حفي ضح  اذه التحقعا  الىاتمة، ستستمر ال.اجة  له  

مساعدا   جنبية ضخمة لتمحيت االنتعاش ح عادة الهبهنها  فهي 

فترة ما بعد الصراع  حعل  حج  الخصحص، ستكهح  اهنهاك 

.اجة  ل  مسهاعهدا   جهنهبهيهة مه   جهت اسهتهعهادة الهخهدمها  

 األساسية ح عادة بنا  الإىة في المؤسسا  

حعل  الرغه  مه     الهجهدهحد الهتهي بهذله  مهؤخهرا لهحقهف  

األعمات العدائية مبشرة، ال تحجد خطة ندائية لت.ىيهق السهال  

في المستىبت الىهريهب  ح جهر   طهراف الصهراع مه.هادإها  

سال  للمرة األحل  خالت  كإهر مه  عهامهيه  فهي السهحيهد فهي 

ديسمبر/ كانح  األحت  حمع ذلك يعكس استمرار الصراع في 

األسابيع التي  عىب  م.ادإا  السحيد الت.ديا  الهتهي تهحاجه  

  قناع األطراف بمحاصلة ال.حار   

  

 

 المخاطر والتحديات 
 

يشير التصاعد الكبير للعنف في ال.ديدة خالت العا  الماضي، 

 ل  جانب المشكال  اللحجستية الناتجة ع  تعطت العهمهت فهي 

المينا ،  ل     األسر في الكإير م  مناطق البالد قد تضهطهر 

 ل  االستمرار في محاجدة الصدما  المرتبطة بالصراع فهي 

 األجت المتحسط، مع نفاد اال.تياطيا  بالفعت 

حيشكت االضطراب االجتماعي حاالقتصهادي الهدهائهت الهنهاجه  

ع  الصراع ت.ديها ضهخهمها  مها  ته.هىهيهق السهال    حاهنهاك 

انىساما  كبيرة بي  السكا  .حت الىضايا الهمهتهعهلهىهة بهاله.هكه  

الذاتي لبعض المناطق، حا قصها  االجهتهمهاعهي، حيهمهكه     

تستمر المظال  المتعلىة بالصراع في التأإير عل  آفاق السهال  

 طحيت األمد بت يمك     تددد آفاق السال  الدائ  في البالد  

 التدير السنحي بالنسبة المئحية ما ل  ُيذَكر غير ذلك( ( / مؤشرا  آفاق االقتصاد الكلي حالفىر اليمن . 2الجدول 


