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 أحدث التطورات 
 
دخل الصراع المسلح عامه السادس، وال يزال اليمن يواجه 
أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. فقد ازداد 

، 0202تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية في عام 
متأثرة بانخفاض أسعار النفط العالمية، والتداعيات االقتصادية 
لجائحة كورونا، وضعف البنية التحتية العامة والقدرة على 
التكيف للتعامل مع الظواهر المناخية بالغة الشدة / الكوارث 
الطبيعية. وأدت التشوهات الناجمة عن تجزئة القدرات 
المؤسسية )وخاصة البنك المركزي اليمني( وتضارب القرارات 
المتعلقة بالسياسات بين مناطق السيطرة، إلى تفاقم األزمة 
االقتصادية واإلنسانية، من الصراعات التي طال أمدها، 
وانقطاع الخدمات األساسية، والنقص الحاد في مدخالت 

 اإلنتاج األساسية، بما في ذلك الوقود.
وتشير األدلة غير الرسمية إلى حدوث انكماش اقتصادي في 

مما يؤدي إلى تفاقم مستوى  0202النصف األول من عام 
وهو  -األداء المنخفض بالفعل. وقد تأثر قطاع النفط بشدة  

المصدر األكبر والرئيسي للصادرات، وذلك بسبب انخفاض 
أسعار النفط العالمية. وعانى النشاط االقتصادي غير النفطي 
معاناة كبيرة من تراجع النشاط التجاري نتيجة لتفشي جائحة 
كورونا وهطول أمطار غزيرة بشكل لم يسبق له مثيل، مما 
تسبب في حدوث سيول شديدة، ووقوع أضرار في مرافق البنية 
التحتية، وخسائر في األرواح. كما أن نقص النقد األجنبي 
ازداد عمقًا مع قرب استنفاد التمويالت المتاحة من المملكة 
العربية السعودية لتغطية استيراد السلع األساسية، وانخفاض 
صادرات النفط، وتقليص المساعدات اإلنسانية. وفي شهر 
أبريل نيسان، أتيح حيز من خالل الصندوق االستئماني 
الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون التابع لصندوق النقد 
الدولي. إن االتجاهات في التحويالت المالية ليست واضحة، 
لكنها كانت مثيرة للقلق بالفعل قبل تفشي الجائحة بسبب تأثير 
ضعف أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون 
الخليجي وزيادة التركيز على برامج توطين العمالة في هذه 

 االقتصادات. 
وتختلف بيئة سياسة االقتصاد الكلي بسبب انقسام اإلدارة 
الحكومية بين مناطق السيطرة. ففي المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة المعترف بها دوليا، أدى ضعف األداء الكبير 
في اإليرادات واستمرار تمويل عجز الموازنة بطباعة النقد إلى 
تقويض استقرار االقتصاد الكلي. غير أن استمرار أسعار 

النفط العالمية المنخفضة يزيد من تفاقم التراجع في العائدات 
النفطية، التي تشكل المصدر الرئيسي لإليرادات الحكومية؛ 
في حين تأثر تحصيل اإليرادات غير النفطية نتيجة لتجزؤ 
اإلدارة المالية لإليرادات الحكومية بسبب تنازع السيطرة على 
 المؤسسات الحكومية وإدارات التحصيل في عدن. 
وأدى النقص الحاد في اإليرادات إلى ضغط اإلنفاق 
الحكومي. ومن المتوقع أن تتشكل حكومة جديدة مع تنفيذ 
إطار اتفاق الرياض، األمر الذي سيعزز قدرة الحكومة 
المعترف بها دوليا على مواجهة التحديات االقتصادية 

 الضخمة التي تواجه البالد.
، شهدت مدفوعات الرواتب لموظفي 0202ومنذ أوائل عام 

القطاع العام تأخيرات متكررة وتفاوت التغطية الجغرافية في 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، بينما 
استمر تراكم التزامات الحكومة المالية المستحقة الدفع 
للموردين )ومعظمهم من موردي الطاقة(، مما أدى إلى 
تعطيل واردات الوقود وتوليد الكهرباء. وقد توقفت مدفوعات 
خدمة الدين الخارجي )باستثناء المدفوعات المستحقة للمؤسسة 

 . 0202الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي( منذ عام 
وفي حين أن البيانات الرسمية ال تزال غير متاحة، فإن شواهد 
متنامية تشير إلى أن عجز الموازنة اآلخذ في االتساع قد تم 
تمويله بالسحب على المكشوف عبر البنك المركزي اليمني. 
ومع غياب مصادر مستقرة للنقد األجنبي، أدت السياسة 
النقدية التوسعية إلى تسريع وتيرة االنخفاض في قيمة الريال 
اليمني. ونظرًا العتماد اليمن الكبير على الواردات، فقد انتقل 
تأثير ضعف العملة إلى األسعار المحلية، مما أدى إلى تآكل 

 القوة الشرائية للقطاعين العائلي والخاص. 
التي تمثل المركز  -في صنعاء  األمر الواقعوتطبق سلطات 

إطار سياسات مختلفًا  -التجاري والمالي الرئيسي في البالد
يعكس القيود والظروف في مناطق سيطرتها. وكان الحظر 
الكامل على استخدام األوراق النقدية الجديدة منذ ديسمبر/

)األوراق النقدية المطبوعة بعد سبتمبر  0202كانون األول 
عندما تم نقل مقر إدارة البنك المركزي إلى  0202أيلول 

عدن( قد أدى فعليا إلى فصل المناطق الخاضعة للحظر عن 
تأثير سياسة االقتصاد الكلي التي تنفذها الحكومة المعترف 

 بها دوليا والبنك المركزي )عدن(. 
وتعمل السياسة المالية لسلطات األمر الواقع في إطار موازنة 
متوازنة مقيدة بتوّفر النقد. ويعكس هيكل موازنتها غياب 
اإليرادات النفطية. وقد تأثرت الحصيلة الضريبية سلبًا بسبب 
تراجع إيرادات ضرائب أرباح الشركات وضرائب المبيعات 
وإيرادات الجمارك، التي تشكل أكبر ثالثة مصادر لإليرادات، 

  اليمن

سعر الصرف الموازي في السوق في المناطق الخاضعة لسيطرة للحكومة  / اليمن 1الشكل 
 يالمعترف بها دوليا، المتوسط اليوم

 الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والعمل خالل جائحة كورونا / اليمن 2الشكل 

المصدر: برنامج األغذية العالمي. تم الحصول على البيانات من مسح عبر الهاتف المحمول حيث يتم التواصل مع  المصدر: البنك الدولي.
 أسرة كل شهر عن طريق االتصال بأرقام عشوائية. 0022ما يقرب من 

مازال اليمن يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة 
ازدادت تفاقما في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس 

(، مما اضطر العديد من 02-كورونا المستجد )كوفيد
اليمنيين إلى االعتماد على المساعدات والتحويالت 

المالية. وتشهد األوضاع االقتصادية حاليا تدهورا سريعا 
من جراء انخفاض صادرات النفط وتقلص حجم الدعم 
اإلنساني، وهطول األمطار الموسمية الغزيرة التي أدت 

إلى حدوث سيول شديدة. ويزيد تجّزؤ سياسات 
االقتصاد الكلي من الضغوط على الظروف االقتصادية 

الضعيفة أصال، مع ما يترتب على ذلك من عواقب 
 إنسانية خطيرة. 
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وذلك نتيجة لتراجع النشاط التجاري نتيجة لتفشي جائحة 
كورونا والقيود المفروضة على الحركة، واالضطرابات اإلدارية 

، تصرف 0202الناجمة عن السيول. وحتى اآلن في عام 
السلطات في صنعاء رواتب نصف شهر مرة كل شهرين 
للعاملين في القطاع العام بالمناطق الخاضعة لسيطرتها. 

، أصبحت قيمة الريال 0202وبشكل عام منذ أواخر عام 
المتداولة في السوق الموازية بالمحافظات الخاضعة لتلك 
السلطات )األوراق النقدية القديمة( مستقرة نسبيًا، ولم ُيسجل 

 معدل تضخم مرتفع. 
وال يمكن إنتاج توقعات دقيقة في البيئة الحالية، غييير أنيه مين 
المرجح أن ييؤدي تيدهيور األوضياع االقيتيصياديية إليى انيتيشيار 
الفقر على نطاق واسع. وييجيري تيقيديير أحيدث ميؤشير ليميعيدل 
وطني للفقر باستخدام بيانات ما قبل الصيراع، وهيو ميا يشيكيل 
قاعدة صعبة لتقدير مستويات تغير أوضاع الفقر بالنيظير إليى 
اآلثار العميقة التي أحدثها الصراع في اليمن. وعلى الرغم من 
عيدم وجيود تصييور دقييييق لييقيييياس ميعييدل انييتييشيار اليفييقيير، فييميين 
الواضح أن الصيراع اليقيائيم قيد فيرض ضيغيطيًا اسيتيثينيائيييًا عيليى 
القطاع العائلي. وال يمكن أن ُييعيزى هيذا الضيغيط حصيرًا إليى 
الفقر النقدي وحده. وتشير الشواهد إلى أن األسر ال تتوفر لها 
إمكانية الحصول على الغذاء والكثير من الخيدميات األسياسييية 
والرئيسية، مثل الصحة والتعليم، وتعاني من أزمة نزوح قسيري 

% مين اليميجيييبييين عيليى 02واسعة النطاق. وقد واجيه حيواليي 
دراسة مسحية شيهيريية أجيراهيا بيرنياميج األغيذيية اليعياليميي عيبير 
الهاتف النقال صعوبة في الحصول على الغيذاء أو اليخيدميات 
األساسية. وقد تفاقيميت جيميييع هيذه الصيعيوبيات بسيبيب تيفيشيي 
جيائيحية كيورونيا، حييييث تيواجيه األسير صيعيوبييات ميتينيامييية فييي 
الييوصييول إلييى أسييواق الييغييذاء والييحييصييول عييلييى أجييور بسييبييب 
الصعوبة في الحصول على فرص عمل وفي اليحيصيول عيليى 
الرعاية الطبية بسبب تدهور القدرات المحلية للقطاع الصحي. 
وقد بلغت اليظيروف اليميتيدهيورة ذروتيهيا بيحيليول ييونيييو/حيزييران 

، أسوأ بكثير مما 0202، وال تزال، حتى سبتمبر/أيلول 0202
  كانت عليه في بداية الجائحة.

 
 

  اآلفاق المستقبلية
 
تتسم اآلفاق االقتصادية واالجتماعية لليفيتيرة اليميتيبيقييية مين عيام 

قن. فمن شأن حيدوث يوما بعده بقدر كبير من عدم الت 0202
تعاف تدريجي ألسعار النفط العالمية أن يساعد عليى تيخيفيييف 
الضغط على الماليات العامة للحكومة المعترف بها دوليا مميا 
قد يحد من اللجوء إلى تمويل اليبينيك اليميركيزي ليتيغيطييية عيجيز 
الميوازنية اليعيامية. وميع ذليك، وميع اسيتيميرار تيدهيور األوضياع 
السياسية واألمنية، فيإن األحيوال االجيتيمياعييية واالقيتيصياديية ال 
تزال بالغة الصعوبة. ومن شأن تحقيق تقدم عاجل في معالجة 
الييقيييييود الييحييالييييية الييمييفييروضيية عييلييى االسييتيييييراد ووصييول واردات 
الييوقييود عييبيير مييوانيي  الييحييديييدة أن يييحييسيين ميين مسييتييوى تييوّفيير 
الخدمات العامة والبيئة التشغيلية للعمليات اإلنسيانييية. ويشيكيل 
وقف الصراع المسلح والمصالحة السياسية في نهاية المطاف، 

بما فيي ذليك عيودة تينيفيييذ سييياسية االقيتيصياد اليكيليي اليميوحيدة، 
شرطين أساسييين إلعيادة بينياء االقيتيصياد وإعيادة بينياء الينيسيييج 

       االجتماعي.

 

  المخاطر والتحديات
 
تؤدي األوضياع اليهيشية والينيزاع إليى ميخياطير واسيعية. وتيرتيبيط 
المخاطر التي تواجه االقتصاد الكلي اليمني في األجل القريب 
ارتباطا وثيييقيا بيتيحيسييين حسيابيات اليميراكيز اليخيارجييية واليميالييية 
العامة. وفي المحيافيظيات اليخياضيعية ليليحيكيومية اليميعيتيرف بيهيا 
دولييا، ثيمية ميفياضيلية صيعيبية بييين دفيع اليميرتيبيات مين نياحييية، 
وتحقيق استقرار االقتصاد اليكيليي مين نياحييية أخيرى، فيي ظيل 
غياب مصادر تمويل أخرى. أميا فيي اليميحيافيظيات اليخياضيعية 
للسلطات في صنعاء، فتتصل المفاضيلية أكيثير بيوضيوح بيبيييئية 
األعييمييال الييتييجييارييية لييلييقييطيياع الييخيياص، نييظييرًا العييتييميياد تييلييك 
السلطات عليها كمصادر رئيسية لليدخيل. وتيؤدي زييادة تيجيزؤ 
قيدرات الييمييؤسييسييات وضييعيف تيينييسيييييق السيييياسييات إلييى تييعييميييييق 
االنقسامات فيي اليقيطياع اليمياليي وزييادة حيدة تشيوهيات السيوق 
الواضحة بالفعل )مثال، في أنشطة اليتيهيرييب، واليميضياربية فيي 

  السلع واألصول بين مختلف مناطق السيطرة(.
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