
 أحدث التطورات
 

، 5102آذار / منذ تصاعد الصراع العنيف  يفم مفار 

تدهور االقتصاد بشكل حاد، حيث بلغ االنكماش المفدفدر 

وبفلفغ الفطفبفو  يفم .  على نفحفو تفراكفمفم%  21حوالم 

مفف   5102إجفمفالفم الفنفاتفل الفمفحفلففم الفدفاع يفم عفا  

يففم عففا  %  2.5بففالففمففدففارنفف  مفف  %  5.2انففافف ففا فف  

وتففرففطففر االقففار االقففتففصففاديفف  ال ففلففبففيفف  .    5102

والتشوهات ذات الصل  بالصراع تأقيًرا  فلفبفيًفا مفمفاقفً  

على جانبم ا تجاب  الفعفرو والف فلفذ، وهفذا ا افيفر 

. مديوع إلى حد كبير بانا او داول ا  ر المفعفيفشفيف 

ويشل ق   كبيفر .  وت اءلت يرص العمل بشكل ملحور

من الورائ  يم الد اع العا  يم تا ي  المعاناة حفيفث 

كانت رواتذ المور ين الحكوميين تدي  جزئيًفا وبشفكفل 

ورفل الفنفشفا  االقفتفصفاد  .  5102متد   منذ اري  

المصدر المط  تدليديًا مفن مصفادر دافل   -يم الزراع  

وعف وة عفلفى .  يواج  صعفوبفات ضيً فا  -ا  ر ال ديرة 

ذلك، ض ط  التراج  الحاد يم العائدات الفحفكفومفيف ، وال 

 يما من إنتاج الن   والغاز الفذ  انفاف فو بشفدة، يفم 

انطيار شبك  ا مان االجتماعم الر ميف  وعفد  انفتفرفا  

وزادت الفمفوجفات .  دي  رواتذ مور م الفدف فاع الفعفا 

المتكررة من االنا فاو يفم ض فعفار الصفر ، والفتفم 

، من تدويو دافل 5102آذ / كان آارها يم ضغ   

وبالن ب  للكقيرين، ال يفزال االن فمفا  . ا  ر المعيشي 

إلى إحدى الميليشيات ضو ا نش   االقتفصفاديف  ا افرى 

المرتب   بالصراع هو ال بيل الوحيفد لفلفحفصفول عفلفى 

ويم حين ضمكن احتواء الت ا  نوًعا ما .  يرص مربح 

، ويرج  ذلك جزئيًا إلى عد  ديف  الفرواتفذ 5102يم 

الحكومي ، يإن الت ا  ت ارعت وتيرت  إلى ضكفقفر مفن 

ويرج  ذلك بشكل كبفيفر إلفى .  بح ذ التدديرات%  01

اإلصدار الم فتفمفر  وراق نفدفديف  جفديفدة، يفم غفيفاذ 

 دوات ال يا ات النددي  التم من شأنطا احفتفواء تفأقفيفر 

التو   يفم الفنفدفد بصف ف  عفامف ، نفرفًرا لفلفدفيفود عفلفى 

وقفد ضدى .  العمليات يم نرا  البنك المركز  يم الفيفمفن

الفذ    –االنا او ا اير الم اجئ يم  فعفر الصفر  

كان يرج  جزئيًا إلى عفد  يفعفالفيف  ال فيفا فات الفنفدفديف  

إلففى ارتفف ففاع ا  ففعففار،   –ونففدففص الصففر  ا جففنففبففم 

انرر ضيً ا تدارير مكتذ ا م  المتحفدة ) ااص  ا غذي  

ومن غير الفمفؤكفد يفم هفذ  (.  لتن يق الشؤون اإلن اني 

المرحل  ما إذا كانت الجطود الفجفاريف  إلعفادة ورفائف  

البنك المركز  ا  ا يف  يفم الفيفمفن، والفوديفعف  الفتفم 

ضودعتطا المملك  العربي  ال عودي  يم البفنفك الفمفركفز  

اليمنم مؤاًرا والبالغ قيمتطا مفلفيفار  دوالر ضمفريفكفم، 

 يمكن ضن تؤد  إلى احتواء ال غو  الت امي ، 

وتشير  .  ي يا ات المالي  العام  تحددها ررو  الصراع   

ضحدث تدديرات بيانات المالي  العام  إلى انا او م فتفوى  

مفن إجفمفالفم  %  50تحصيل اإليرادات العام  من حوالم  

مفن  %  2بفنفحفو  يدفدر الناتل المحلم قبل الصراع، إلى ما  

، وكفان تفحفصفيفل  5102إجمالم الناتل المحلم يفم عفا   

 رائذ الطيدروكربون ضحد مصادر اإليرادات الرئيف فيف ،  

% 2إلفى    5102حيث وصل يم ضي ل ا حوال يم عا   

. من إجمالم الناتل المحلم الذ  شطد الكقير من االنا او 

 –التم ل  تتحصل عليطا الازان     –وهناك بعو العائدات  

% 0ناشئ  عن مبيعات الن   والغاز المحلي ، وتددر بنحو  

ومن المتوق  ضن تصل الفنف فدفات  .  من إجمالم الناتل المحلم 

من إجمالم الفنفاتفل  % 05-02إلى    5102العام  يم عا   

المحلم مما يال  عجًزا يم الموازن  الموحدة يددر بفنفحفو  

ويت لذ تمويل مقل  .  من إجمالم الناتل المحلم %  00-05

هذا العجز مزيًدا مفن تفراكف  الفمفتفأافرات، ضو عفد   فداد  

وقفد زاد  .  االلتزامات، بما يم ذلك رواتفذ الفدف فاع الفعفا  

نتيج  لذلك، ولفكفن    5102الدين المحلم زيادةً هائل  حتى  

ويعد انا او حص  الفدولف   .  ال وق ضصبحت مشبع  االن 

مؤشًرا على تعمق الت فتفت،    5100يم االقتصاد منذ نطاي   

 .وت اؤل قدرات الدول  وشرعيتطا 

. ا تن د اليمن احتيا ات  من الندد ا جنبفم بصفورة كفبفيفرة 

وانكمشت بشدة الواردات م  تناقص الددرة على الحصول  

على احتيا يات الندد ا جنبم يم الوقت الفذ  يشفطفد يفيف   

وال  .  البنك المركز  اليمنم إا اقا كبيرا يم الديا  بورائف ف  

يجر  ترتيذ الفحفصفول عفلفى واردات الفغفذاء والف فاقف   

الحيويف  إال مفن اف ل قفنفوات افاصف  دونفمفا دعف  مفن  

ت طي ت تمويل اال تيراد التم كان يددمطا البنك المركز   

وقد ضودعت ال عودي  مفؤافًرا وديفعف  بفدفيفمف   .  ييما م ى 

مليار  دوالر بالبنك المركز  اليمنم، باإل اي  إلى منح   

ن  ي  بديم  تزيد على مليار دوالر إلى الحكوم  المعتفر   

بطا، ا مر الذ  يمقل ضولى الا وات نحفو ا فتفعفادة قفدرة  

البنك المركز  على الفحفصفول عفلفى احفتفيفا فيفات الفنفدفد  

. ا جنبم، وبالتالم الددرة على  داد المديوعات الاارجفيف  

وقم  قيود ضارى على تفديفق الفواردات والصفادرات مفن  

جراء تعرو موانئ اليمن الرئيف فيف  لفلفصفراع بفدرجفات  

مت اوت ، وكان آارها ميناء الحديدة الذ  تشفطفد الفمفنف فدف   

وتمقل هذ  العدبات التم تواج   .  التم يد  بطا صراًعا مكق ًا 

 الواردات تحديًا ااًصا نرًرا ال فتفيفراد الفيفمفن مفا يفدفرذ  

 .من  عام  % 51من  

ورغ  ضن التدارير ت يد بتواير ال عفا  يفم ا  فواق، ال 

يملك العديد من اليمنيين الددرة الشرائي  الفتفم تفمفكفنفطف  

وتشفيفر تفدفديفرات مفكفتفذ ا مف  .  من شراء غذاء كفا 

مفلفيفون  55المتحدة لتن يق الشؤون اإلن انفيف  إلفى ضن 

يمنم إجمااًل يم حاج  إلفى م فاعفدات إن فانفيف ، مفنفطف  

مليون يمنم يم حاج  ملح  إلفى م فاعفدات  00حوالم 

وقفد ضصفبفحفت .  للح ار على حياتط  وتفجفنفذ الفمفجفاعف 

الكوليرا، والديتيريا، وغيفرهفا مفن ا مفراو الفمفعفديف  

منتشرة يم  ياق كانت تعانم يي  الصفحف  بفالف فعفل مفن 

. ال وء، وكان  وء التغذي  منتشفًرا عفلفى نف فاق وا ف 

ولحدت ض رار كبيرة بمرايق البني  التفحفتفيف  الفحفيفويف ، 

وهو ما ض ط  يفم تفراجف  م فتفويفات تفدفديف  الفافدمفات 

ا  ا ي ، وضصاذ بالشلل المنشآت الصحي  والتعلفيفمفيف  

مفن %  01المدني ، وضدَّى إلى نزوح داالم  كفقفر مفن 

وت ببت ضوجف  الفحفرمفان الفمفتفداافلف  .  ال كان يم الب د

تلك يم  غو  ال حصر لطا على قدرة ا  ر المعيشي  

 .على ضن تنع  بحياة صحي  ومنتج 

 وقد انعك  التدهور المأ او  يفم الفرفرو  الفدفائفمف   

. يم صورة تدهور كفبفيفر يفم مفعفدالت انفتفشفار الف فدفر

بفاف  يفدفر يفبفلفغ ) وتشير التدديرات إلى ضن معدل ال دفر 

 اليمن

ضدَّت الصراعات العني   يم اليمن إلى تدهور ا ير  

حيث تشير  . لألحوال االقتصادي  واالجتماعي  يم الب د 

تدريبًا؛ وتشطد  % 21التدديرات إلى انكماش الناتل بن ب   

، كما  5102داول ا  ر المعيشي  انا اً ا منذ عا   

من ال كان يعيشون  % 25ازداد ال در حيث يددر بأن  

دوالر ضمريكم يم اليو  ويًدا لتعادل    0.51على ضقل من  

دوالر    0.51عند معدل دال  % 20ضو  )الدوة الشرائي   

وت يد تدديرات مكتذ ا م  المتحدة  (. ضمريكم يم اليو  

مليون شاص يم    55.5لتن يق الشؤون اإلن اني  ضن  

بحاج  إلى   –ما يدرذ من ق ق  ضرباع ال كان   –اليمن  

ورل ا ر المجاع   . نوع ما من الم اعدة اإلن اني  

، وعص ت الكوليرا والديتيريا  5102كامًنا منذ عا   

وضتاحت  . وغيرها من ا مراو المعدي  بالب د 

مليار دوالر ضمريكم تويير    0.2م اعدات إن اني  بديم   

ول  يكتذ للم او ات المبدئي  إلنطاء  . اإلغاق  بالكاد 

/ بتمبر   2الصراع، التم كان مدرًرا لطا ضن تبدض يم  

 .      ضيلول يم جني ، ضن ترى النور 



قد ارت ف  مفنفذ (  دوالر ويدًا لتعادل الدوة الشرائي  0.51

ند   مئوي  ليفصفل إلفى حفوالفم  05بن ب   5100عا  

وكان ال در يم اليمن بال عفل يفم تصفاعفد .  اليو %  20

نفدف ف   00قبل نشوذ الصراع، حفيفث ارتف ف  بفنف فبف  

ولفكفن هفذا .  5100و  5112مئوي  تدريبًا بين عامم 

الففحففرمففان ال تففعففانففم مففنفف  ا  ففرة بصففورة واحففدة، 

يالتدديرات تشير إلى ضن الن اء علفى وجف  الفافصفوص 

يحملن يوق ضكتايطن نصيبًا غير مفتفكفايفئ مفن الفحفمفل، 

 ويعانين ضشكااًل من الحرمان ي فوق مفا يفحفمفلف  ال فكفان 

 .يم المتو  

وا تمرت اال تجاب  اإلن فانفيف  يفم دعف  االحفتفيفاجفات 

ا  ا ي  لن ب  كبيرة من ال كان الذين يمرون بررو  

شريًكا لألعمفال اإلن فانفيف   020ويوجد قراب  .  عصيب 

وكاالت تابفعف  لفألمف   2يعملون على ا رو من بينط  

وي اند البنك الدولم ضكقر ال ئات  ع ًا بحوالم .  المتحدة

مليار دوالر ضمفريفكفم مفن اف ل  فت عفمفلفيفات  0.0

 وارئ كبيرة توير الادمات الصحي  المطم  وافدمفات 

. ضارى، ويرًصا تكميلي  مدرة للدال، وتحوي ت ندفديف 

وهذ  البرامل تعمل على مكايفحف  الف فدفر، ويفم الفوقفت 

. ن    الح ار على قدرات الادم  المؤ  فيف  ا  فا فيف 

إال ضن تغ ي  ضنش   شركاء ا عمفال اإلن فانفيف  لفيف فت 

مفديفريف   511واحدة يم ماتل  ضنفحفاء الفبف د، إذ إن 

مديري  يم الفبف د منصفنَّف ف  عفلفى  055يح ذ من بين 

من جانفذ اال فتفجفابف  "  ي طل الوصول إليطا ن بيًا" ضنطا

مديري  منصنَّ   على ضن بفطفا  20وهناك نحو .  اإلن اني 

تشطد معوقات مرت ع  ضو مفرتف فعف  لفلفغفايف  يفم "  جيوبًا 

. ويعيش بطا ضنا  يتعذر الوصول إلفيفطف " الوصول إليطا

مليون يمنم م تطد  من قبل اال فتفجفابف   55ومن بين 

مليون يم منا ق تعانم من قفيفود  0.2اإلن اني ، يعيش 

 .  شديدة من حيث الوصول إليطا

إال ضن تغ ي  ضنش   شركاء ا عمفال اإلن فانفيف  لفيف فت 

مفديفريف   511واحدة يم ماتل  ضنفحفاء الفبف د، إذ إن 

مديري  يم الفبف د منصفنَّف ف  عفلفى  055يح ذ من بين 

من جانفذ اال فتفجفابف  "  ي طل الوصول إليطا ن بيا"ضنطا 

مديريف  منصفنَّف ف  عفلفى ضنفطفا  20وهناك نحو .  اإلن اني 

تشطد معوقات مرت ع  ضو مرت ع  للغاي  يفم الفوصفول " 

وبالتالم، يفإن هفنفاك جفيفوبفا يفعفيفش بفطفا ضنفا  ".  إليطا

مفلفيفون  55ومن بفيفن .  محتاجون يتعذر الوصول إليط 

 0.2يمنم م تطد  من قبل اال تجاب  اإلن اني ، يفعفيفش

مليون يم منا ق تفعفانفم مفن قفيفود شفديفدة مفن حفيفث 

  . الوصول إليطا

 

 اآلفاق المستقبلية

ومفا  5102الم تدبل االقتصاد  يفم عفا  آياق تتوق  

بعد  بشدة على تحديق تحف نفنفات  فريفعف  يفم ا و فاع 

ال يا ي  وا مني ، ويم نطاي  الم ا  على ما إذا كفانفت 

نطاي  الصراع الدائفر  فتف فمفا بفإعفادة بفنفاء االقفتفصفاد 

وإذا ضمكن احفتفواء الفعفنف  بفحفلفول . والن يل االجتماعم

، يمن المتوق  ضن يبدض إجمالم الفنفاتفل 5102ضواار عا  

، ويفحفدفق نفمفًوا 5105المحلم يفم الفتفعفايفم يفم عفا  

 ً  ومففن الففمففرجففا ضن يففنففافف ففو الففتفف ففافف  .  مففزدوجففا

وقد ي اعد انا او . يم هذ  الحال  م  زيادة المعروو

الصراع ضيً ا على زيادة ا تدرار  عر الصر  وتويير 

و يتفيفا ا فتفتفبفاذ .  المزيد من الايارات لل يا   النددي 

ال ل  إمكاني  ا تفئفنفا  إنفتفاج الفطفيفدروكفربفونفات، مفمفا 

 ي اعد على ا فتفعفادة اإليفرادات الفحفكفومفيف  ومفيفزان 

ولكن حتى يم رل هذا ال يناريو، لن يؤد  .  المديوعات

هذا النمو المتفوقف  إال إلفى اف فو  فئفيفل لفلفغفايف  يفم 

وبداًل من ذلك، من المتوق  ضن يرل معدل . معدالت ال در

بفاف  )   5105يم عفا  %  22ال در مرت عًا عند حوالم 

دوالر ضمفريفكففم ويفدًففا لفتفعففادل الفدففوة  0.51يفدفر عففنفد 

من ال كان تحت م تفوى % 00، ضو ضن يعيش (الشرائي 

ويففم  ففوء هففذ  .  دوالر ضمففريففكففم يففم الففيففو  0.51

التوقعات الداتم ،  ت تمر الحاج  إلى م فاعفدة ضجفنفبفيف  

 ام  لتمويل االنتعاش وإعادة البناء يم يفتفرة مفا بفعفد 

وعلى وج  الاصوص،  تكون هفنفاك حفاجف  .  الصراع

إلى م اعدات ضجنبي  للم اعفدة يفم ا فتفعفادة الفافدمفات 

 .  ا  ا ي  وإعادة بناء القد  يم المؤ  ات

 

 المخاطر والتحديات
 

تننِذر الزيادة الطائل  يم معدالت ال در المدق  يفم الفيفمفن 

بتحديات ج فا  يفم بفنفاء ال ف  ، مف   5100منذ عا  

ولفكفم يصفبفا .  اشترا  تواير م اعدة اارجفيف  كفبفيفرة

ال    ضكقر ا تدام ، يجذ على  يا ات المالي  العفامف  

وغففيففرهففا مففن ال ففيففا ففات ضن ت ففتففطففد م ففانففدة زيففادة 

اال تقمار، والق يرص عمل لد اع كبير من اليمنفيفيفن 

ويفمفكفن ضن .  العا لين والم تبعفديفن مفن قفبفل الصفراع

الم اندة لجطود التفعفايفم وإعفادة اإلعفمفار زيادة ت اعد 

 عففلففى تففحفف ففيففن االحففتففواء االقففتففصففاد  واالجففتففمففاعففم 

 .يم التا ي  من ماا ر نشوء صراع يم الم تدبل

 

 

  مؤشرات آياق االقتصاد الكلم وال در/ اليمن . 2الجدول   (التغير ال نو  بالن ب  المئوي  ما ل  ينذَكر غير ذلك)


