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 1اليمن" في االقتصادية المستجدات "أحدث الشهري التقرير

 2020 يونيو
 

  المساعدات   حجم   وتقليص  "،COVID-19"  المستجد   كورونا  فيروس  بانتشار  متأثرة    اليمن،  في   واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  تدهورت
  كورونا  فيروس هةمواج جهود الشمالية  المحافظات في النفطية للمشتقات الحادة زمة األ وتعيق  .الصرف أسعار واضطراب اإلنسانية،

 .اإلنسانية المساعدات  وايصال    المستجد

 في تعطيل إلى أدى مما ،صنعاء ذلك في بما ،النفطية المشتقات في حادة زمةأ الى اليمن في الشمالية المحافظات تعرضت يونيو، في

 إمكانية يهدد مما ،الحياة جوانب جميع على الخانقة الوقود أزمة أثرت اإلنسانية. والعمليات المستجد كورونا فيروس مكافحة اعمال

 األوبئة إنتشار من والحد األرواح إلنقاذ ضرورية تعتبر و الوقود تعتمدعلى التي المياه وإمدادات المستشفيات وتشغيل الغذاء على لالحصو

2  الرسمي. السعر من أكثر أو مرات ثالث الى تصل أحيانًاو ر،وكبي ملموس بشكل السوداء السوق في الوقود أسعار ارتفعت وقد  .لمعديةا

 هالدخول والتصريح تفتيشها من الرغم على الوقود، سفن احتجاز عن اتجن مشتقاتال أزمة ان لىا صنعاء في اليمنية النفط شركة فادتوأ

 من نهائية موافقة على السفن تحصل أن يجب الميناء، دخول بلق  .(UNVIM) والتفتيش للتحقق المتحدة األمم آلية قبل من الحديدة وانئم

 حتى ،صنعاء في اليمنية النفط لشركة وفقاو  (.75 و 49 رقم الحكومة قرار) الوقود استيراد للوائح المستوردين امتثال لضمان الحكومة

 قد االستهالك( احتياج من شهًرا 1.5 )حوالي المستوردة الوقود اتمنتج من متري طن ألف 500 قرابة تحمل سفينة 22 هناك ،يونيو 30

 3 .للتفريغ الميناء لدخول الحكومة موافقة انتظار في التزالو (UNVIM) والتفتيش للتحقق المتحدة األمم آلية قبل من لها التصريح تم

 

  المتحدة  لألمم التابع  والتفتيش  ققالتح  آلية  مكتب  بيانات  تظهر 

(UNVIM) واردات  حجم ل يونيو  شهر  في كبيراً  انخفاًضا  

  والصليف   الحديدة  مينائي   عبر   تفريغها   تم  التي   النفطية   المشتقات 

  الحكومة  وزعمت   (.1 )الشكل له التصريح تم  ما مع بالمقارنة 

  برعاية   اتفاق   لخرق  الواقع  األمر  سلطات   عاتق   على   يقع  الخطأ  أن

    منذ  .العام القطاع رواتب بصرف المتعلق المتحدة األمم

  والجمركية  الضريبية اإليرادات إيداع تم ،2019نوفمبر

  موانئ  عبر ة التجاري  النفط  مشتقات  استيراد على  المفروضة 

  في  اليمني المركزي البنك فرع لدى خاص  حساب  في  الُحديدة

  ة المدني  الخدمة موظفي  رواتب د سدال صها تخصي ل ذلك و الحديدة

  بمدينة  تعلقالم استكهولم إتفاق بحسب الوطني الصعيد على

  جمعها  تم  التي األموال  تترك ان  المفترض  من كان  وقد الُحديدة. 

  عدن،  في الحكومة من تحويلب  عزيزهاوت  ، الخاص الحساب  في

  وتغطية  لصرف آلية على النزاع أطراف  إتفاق يتم حتى  هي كما

  قامت  ،2020 أبريل  في   . المدنية  الخدمة لموظفي الرواتب 

  رواتب  لدفع الخاص الحساب  من بالسحب  الواقع األمر  سلطات

   الشمالية.  المحافظات  في  المدنية الخدمة  لموظفي  شهر  نصف 

  الحساب   من   األموال   سحب   قرار  أن   الواقع   األمر   سلطات  وذكرت 

     . اإلتفاق تنفيذ في  كبير تأخير بعد تخذ اُ  الخاص

 
 واالستثمار، والتجارة الكلي لالقتصاد العالمية الممارسات قطاع في (أبحاث محلل) الذيبة مختار أمير و (أول اقتصادي خبير) كوجو سي ناوكو إعداد 1

 .2020يوليو 7 حتى المتوفرة المعلومات إلى استنادا  

  بوزارة الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية الفاو منظمة بين بالتعاون اليمن في الغذائي األمن معلومات نظم برنامج عن الصادرة الشهرية السوق مراقبة نشرةل  وفقآ 2
 (. 59 )العدد 2020 يونيو لشهر  الدولي والتعاون التخطيط 

3 700www.ypcye.com/Show_News.php?id=//http:   اإلستهالك  احتياج  تحمل  لتفريغ،ل  الميناء  دخول  سفن  ألربع  ُسمح  يوليو,  شهر  من  األول  األسبوع  في  
 واحد.  اسبوع لقرابة الوقود من

الشكل 1 حجم واردات الوقود التي تم تفريغها عبر آلية األمم المتحدة 
 للتحقق والتفتيش*

 )المتوسط الشهري، الف طن متري(

 
 الشمالية.  المحافظات في والبترول الديزل لمنتجات هو لالستهالك األدنى  الحد *

 )صنعاء(. اليمنية النفط   وشركة والتفتيش للتحقق  المتحدة  األمم  آلية   المصدر:
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 إلى )عدن( اليمني المركزي البنك دفع مما ،الجنوبية المحافظات في اليمني اللاير قيمة إنخفاض ةوتير تصاعدت يونيو، شهر أوائل في

 األجنبية العمالت امام اللاير قيمة تانخفض ،يونيو شهر من اسبوعين أول خالل .الصرف أسعار على المضاربة من للحد إجراءات فرض

 االحتياطيات جتراج وسط وذلك الجنوبية، المحافظات في األمريكي الدوالر مقابل لاير 750 حوالي إلى لاير 700 من المائة في 7 بنسبة

 تفاقم ،المالية التحويالت تدفق انخفاض أثار بشأن المخاوفو يثح (.2 )الشكل الحكومي إلنفاقل المالي العجز تسييل زيادة وتوقع ،األجنبية

 من اإلنسانية المساعدات برامج وتقليص ،السياسي ستقراراإل عدم

 تراجع في تنازليال الضغط زيادة في ساهمت أيًضا اانه المتوقع

 في "الصرف بأسعار ين"المتالعب إتهام بعد (.)االطار اللاير قيمة

 أطلق يونيو، 9 في ،األجنبية العمالت مقابل العملة قيمة تدهور

 ةالمضارب من للحد واسعة حملة )عدن( اليمني المركزي البنك

 وجهت التي منها ،تعليمات ةعدإصدار تمو .الصرف بأسعار

 تم حين في محدد، صرف بسعر اللاير لتداول الصرافة ئاتمنش

 المالية الحواالت وشبكات الصرافة شركات ىعل الرقابة تشديد

 للتحويالت النجم ،اكسبرس كريمي المثال، سبيل )على المحلية
4  المخالفين أن على )عدن( اليمني زيالمرك البنك وشدد (.وغيرها

 ةالمشتبه او مرخصةال غير والمنشئات المركزي البنك لتعليمات

 سوف البنوك، ذلك في بما ،الصرف بأسعار المضاربة اعمال في

 اخيصالتر سحب تشمل والتي ،القانونية جراءاتاإل ضدها يُتخذ

 أعلن ،ويوني 13 في .قضائية وإجراءات قاسية غرامات وفرض

 النقدية األوراق حاويات مصادرة الجنوبي ياالنتقال المجلس

 المركزي البنك إلى طريقها وفي عدن ميناء من حديثًا المطبوعة

 يمني لاير مليار 80 بـ يقدر ما تحمل كانت والتي )عدن( اليمني

 كان نها امبرر ،أمريكي( دوالر مليون 109 تقريبا مايعادل)

 المجلس عمل الحكومة أدانت وقد   5.التدهور من اللاير قيمة حماية وبالتالي الجديدة النقدية قاألورا من المزيد تدفق لمنع ضروريًا إجراء

 6. المركزي البنك عبر إصدارها يتم لم التي النقدية األوراق من لاير مليار 80 تسليمب وطالبت الجنوبي اإلنتقالي

ً  يونيو، شهر  في  األجل.  قصير  يكون  أن المرجح  من ان  غير يونيو،  شهر  أواخر  في  اللاير  قيمة  انخفاض  وتيرة  تراجعت    على  واحتجاجا

  منشئات  جميع  إغالق  الى  عدن في  الصرافين جمعية  دعت  )عدن(، اليمني المركزي  البنك فرضها  التي  "التعسفية"  الرقابية  اإلجراءات 

  على  مؤكدا  ، يوليو شهر  أوائل  في  بيانا )عدن(   اليمني المركزي  البنك اصدر    ، الجمعية انتقادات  على  ردا  المقابل  في    المدينة.  في  الصرافة 

  استمر  حين  في  األمريكي  للدوالر لاير  755-750 حوالي اللاير  صرف  سجل  يونيو،  شهر نهاية وعلى  7  . اإلجراءات تلك تنفيذ شرعية

  وإغالق   اليمني  المركزي  البنك  حملة  أن  من  الرغم  وعلى     والتحويالت.  الصرف  عملية  في  شلل  ث وحد  الى  تسبب  مما  ،  ينالصراف  إضراب

  األسباب  معالجة  يتم لم  ما  دائم تأثير لهذا  يكون أن  المرجح  غير من  أنه  إال    ، اللاير انهيار إيقاف  في  ساعد  يكون قد  الصرافة  محالت  اغالق

  الواردات،   على   الشديد  اليمن  العتماد  ونظراً     اللاير.  قيمة  على  الهبوطية   الضغوط   تستمر  أن   المرجح  ومن   العملة.  قيمة   النخفاض   الجذرية 

 . نيةاليم لألسر  الشرائية للقوة اكثر  إضعاف بالتاليو المستوردة  السلع  أسعار  على شديدة  اثار  العملة قيمة   النخفاض  يكون أن المتوقع من

   

 

 

 

 
 690و للشراء رياالً  684 يعادل )ما السعودي  اللاير امام للبيع لاير 181 و للشراء لاير 180 عند السعر تحديد تم )عدن(، اليمني  المركزي للبنك  الرسمي  للموقع وفقا 4

  األمريكي  للدوالر رياالً  748و السعودي اللاير مقابل يمني لاير  197 بحوالي الموازية الصرف  أسعار قُدرت يونيو منتصف وفي  األمريكي(.  الدوالر  مقابل للبيع رياالً 
 المتوسط.  في

5 https://stcaden.com/news/12129 خالل عدن في السائد  لللاير الموازي الصرف سعر معدل متوسط على بناء يحتسب  االمريكي الدوالر صرف سعر 
   األمريكي(.  للدوالر  لاير 735) يونيو شهر

  شهر تقرير في واسترجاعها العملة مصادرة لموضوع التطرق  يتم سوف يوليو. شهر  في التحالف قوى وساطة خالل من النقدية األوراق  تسليم إعادة الى االخبار تفيد 6
  القادم. يوليو

7 9%86d7%a8%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%a%d9%8d8%a8%/%d07/2020ye.com/-https://www.cby/ 

 الموازية السوق في الصرف أسعار .2 الشكل
 لاير/دوالر( اليومي، )المتوسط

 
 الرسمية غير الصرف سعر أسواق من البيانات ُجِمعَت المصدر:
 .نالموظفي وتقديرات
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 تحديث.   اليمن؟  إلى  الخارجية التحويالت تدفق تتراجع هناك  هل  .اإلطار 

  الخليجي،  التعاون  مجلس   دول   اقتصادات   أن   حيث   كبير،  بشكل  انخفض  قد   اليمن   إلى  المالية  التحويالت  ق تدف   أن   من  متزايدة   مخاوف   هناك

  الصارمة  والتدابير ،اإلنتاج تراجع  النفط،  أسعار  في  الحاد  االنخفاض بسبب  إنكمشت اليمن، إلى  المالية  للتحويالت  الرئيسي المصدر 

  قد   الواردة  المالية  التحويالت  حجم  عن  موثوقة  معلومات   إلى  االفتقار  ان  غير  ". COVID-19"  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  الحتواء

 الصرف.  سعر  على المضاربة  بدوره  شجع  وربما األجنبي، النقد توفر بشأن اليقين عدم  زيادة في  أسهم

  من  التحويالت تدفق أن على أولية مؤشرات هناك ذلك، ومع  .واضحة  غير الخليجي  التعاون مجلس  لدول  االقتصادية اآلفاق  تزال  وال

  جائحة  عن الناجم  االقتصادي  التباطؤ  مع التكيف  على قادرة  ظلت الرسمي، المالي القطاع  قنوات عبر ، الخليجي التعاون  مجلس دول 

  أن  إلى  السعودية  العربية  المملكة في  المدفوعات  ميزان بيانات وتشير   التاريخية.  الشواهد مع يتفق  اوبم المستجد،  كورونا  روس في 

  وبالمثل،  . 2019 عام من نفسها  بالفترة مقارنة  ، 2020 عام  من  األول  الربع في  بالمائة  5 بنسبة  زادت  الخارج  إلى  المالية  التحويالت 

 الربع في 2000 عام خالل  الخارج  إلى التحويالت  تدفق  في  المائة في  7.8 بنسبة زيادة  إلى  المتحدة العربية  اإلمارات تقارير تشير

  على و السابق.  العام  في  عليه  كان الذي  المستوى  نفس عند 2020 عام في  قطر  من  المالية  التحويالت وظلت  .سنوي   أساس  على األول 

 عبرالمغتربين ،)مثآل الرسمية غير القنوات  عبر المالية  التحويالت تدفق  ان من مخاوف  فهناك اإليجابية، التطورات  هذه  من الرغم

  إنخفاض  فان ولذلك  الجائحة. عن الناتج السعودية العربية المملكة مع الحدود  إغالق بسبب  سلبآ تأثرت ربما الحدود(  خارج المسافرين

  عبر  الخليجي التعاون مجلس دول من المالية التحويالت زيادة في مساهم يكون قد الرسمية غير القنوات  عبر األموال تحويل فرص

 . الرسمي المالي النظام

  في  ملحوظ  إنتعاش  إلى حديثآ الصادرة  الشهرية  البيانات  تُشير حيث   .أيضا  مشجعة  أدلة  تقدم المستقبلة البلدان في  التطورات  أن كما

  من  الخارجية  التحويالت  إجمالي من  كبيرة حصة  على  يحصالن اليمن، مثل  وكالهما، – وباكستان بنغالديش إلى المغتربين تحويالت

   (. 2B  و   1B  )الشكالن   2020  عام  من   سابق   وقت   في   التحويالت   شهدته   الذي   التنازلي  االتجاه   يعكس  مما   الخليجي،   التعاون   مجلس   دول 

ً  ديشبنغال إلى المالية  التحويالت تدفق ارتفع حيث   شهر  عن المائة في 21 قدرها بزيادة أمريكي، دوالر مليار 1.8 إلى حاداً  ارتفاعا

  لها  تاريخي مستوى  أعلى  مسجلة ،مايو بشهر  مقارنة يونيو في  المائة  في  32 بنسبة باكستان إلى المغتربين تحويالت زادت  بينما  مايو.

  المستضيفة  الدول فى  االغالق تخفيف الى يونيو فى الكبيرة الزيادة الباكستانى المركزى البنك ويعزو  أمريكي. دوالر مليار 2.5 وهو

  بها قامت  التي  فزالحوا  تعزيز ان غير .سابق  وقت  فى  ارسالها من يتمكنوا لم التى االموال  تحويلب الباكستانيين للمغتربين سمح مما ،

  حدوث  في  أيضا  ساهمت  لربما ،الرسمية القنوات  عبر  أموالهم  إلرسال  المغتربين لتشجيع  2020 عام من  الثاني الربع خالل  الدولتين

 باكستان.  و  بنغالديش الى  الواردة  المالية  للحواالت الملحوض التعافي

 ينبنغالديشال بأجر العاملين تحويالت  .B1 الشكل
 (MA M2 ،المتحدة  الواليات دوالرات )بماليين

 الباكستانيين المغتربين تحويالت  .B2 الشكل
 (MA M2 المتحدة،  الواليات دوالرات )بماليين

  
 يالباكستان المركزي البنك  المصدر: . المركزي  بنغالديش بنك المصدر:

_____________________________ 
 .الدولي البنك ،2020 مايو ، اليمن في االقتصادية المستدجدات أحدث تقرير راجع  /أ

 

 من شهر يونيو، ىاألسبوعين األولخالل  االستقرار النسبي. من أشهر  بعد المحافظات الشماليةفي  متزايد إضطراباللاير  قيمة هواج

  تداول   ىالحظرعل  تشديد  منذ  الصرف  أسعار  في  تذبذب  أكبروهو    رياال للدوالر األمريكي،  625  إلى    260  من  اليمني  اللاير  ت قيمةانخفض

  . الجنوبية  المحافظات  في اللاير لقيمة  الحاد اإلنخفاض دواعي بسبب ذلك يكون ان والمحتمل ،2019 ديسمبر في  الجديدة النقدية األوراق 

  يكون  قد  والذي  الشمالية المحافظات في اإلنسانية عدات المسا وتقليص الخارجية التحويالت تدفق إنخفاض بشأن  مخاوف وجود  أيضا كما
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  من  صنعاء في اليمني المركزي البنك صعّد كما العملة، استقرار استعادة أجل ومن للعملة.  الصرف  أسعار إضطراب زيادة في ساهم

  صنعاء  في  المدفوعات   لجنة أعلنت ،يونيو 15 فيو  األجنبي.  النقد على الحصول  إمكانية تنظيم  على اإلشراف  تعزيز مع  الرقابة  إجراءات 

  المحافظات  في  األساسية الغذائية السلع  ستيرادا  طلبات  غطيةلت  أمريكي( دوالر  مليون 10.7 )حوالي  سعودي  لاير  مليون 40 بيع عن

  مباشر   بشكل   األجنبية  العمالت  بيع  الصرافة   وشركات   منشئات  على  يحظر  تعميم  صنعاء  في   المركزي   البنكصدرا  يوليو،  6  وفي 8  الشمالية. 

  لجنة  تقوم  التيو األساسية(  الغذائية والمواد البترولية  شتقاتالم  قطاع ذلك )بمافي  تجارية  قطاعات  أربعة ومستوردي لتجار مباشر  غير أو

  في  التوتر  دةح تخفيف التدابيرعلى هذه ساعدت  وقد  األجنبي. النقد من احتياجاتها بتوفير صنعاء في المركزي  للبنك التابعة مدفوعات ال

- 596  نحو   إلى   صنعاء  في   اللاير  صرف   سعر   عاد  يوليو،   شهر  من  األول   األسبوع  نهاية  وبحلول  9  باالرتفاع.  اللاير   لقيمة  سمح   مما  السوق، 

  بلغ حيث يونيو، شهر خالل  االتساع في  والجنوبية الشمالية  المحافظات بين الصرف سعر فجوة  واستمرت األمريكي.  للدوالر رياالً  598

 مايو.  نهاية في  (نمو  المائة  في  17)  لاير 103 بـ مقارنة  الشهر، نهاية في  ( نمو المائة في 30 )حوالي  لاير 413 حوالي   الفارق

  موانئ   عبر   الغذائية  الواردات   حجم   نمو  استمر  مشجع،  تطور   وفي

ً  .يونيو  شهر  في صليف وال الحديدة    ة المتحد  األمم آلية لبيانات وفقا

  الغذائية  السلع استيراد  حجم  فإن (، UNVIM) والتفتيش قللتحق

  شهر   خالل  صليف وال   الحديدة  ميناءي    عبر  تفريغها  تم  التي  الشهري 

  حيث  ،السابق الشهر مع بالمقارنه المائة في 26 بنحو ارتفع يونيو

  المتحدة   األمم  عبرآلية  لها  التصريحو  لتفتيشا  تم  التي  للشحنات  ُسمح

"UNVIM" بضائعها وتفريغ الموانئ بدخول األشهرالسابقة في 

  تم  التي  المستورد  الغذاء  سلع  كمية  إجمالي  وِشهد   (.3    )الشكل 

  عام  من  األول النصف  خالل   الصليفو الحديدة   موانئ عبر تفريغه

  عام  من  نفسها بالفترة مقارنة  المائه  في  11 بنسبة تراجع 2020

2019.  

 

 

  في  الجنوبية المحافظات  في الغذائية المواد أسعار  في  حاد  اعارتف

  عن   الصادرة  السوق  مراقبة ل  شهرية  نشرة  ألحدث  وفقا  .يونيو   شهر

  متوسط   ارتفع   قد ف  ، يونيو  لشهر   الغذائي  األمن   معلومات   نظم  برنامج

 41,950   إلى اليمن في  لالسرة الغذاء سلة من  األدنى الحد  تكلفة

  بنسبة  أي  ، يونيو شهر  في  امريكي(دوالر 63 )حوالي  يمني لاير

  مستوى   جلوس   (. 4  )الشكل  مايوشهر  عن  المئة   في  4 حواليب   زيادة

  في   15    بنسبة   ارتفاع  الوطني  الصعيد   على   السلة  هذه   تكلفة  متوسط 

  أسعارالمواد   ارتفاع  مستوى  يظهرو   10 .2020  عام  بداية  منذ  المئة

  يكون  أن ويرجح  الجنوبية، المحافظات في  خاص بشكل الغذائية

  تكلفة  زادت  وقد  حيث   اللاير.  قيمة  في  رالكبي  التراجع  بسبب  ذلك

  في   المئة  في  18  بنسبة  شهر،  إلى  شهر  من  ،يونيو  في  الغذائية  السلة

  يزيد  مما  ،الضالع  في  المئة   في  11  و  ،لحج  في  المئة  في  13و  عدن،

   . األسعار  تضخم  من المعيشية االسر  على  السلبي  األثر  مخاوف 

  صنعاء   في   ملحوظ  بشكل  الغذائية  السلة  تكلفة   انخفضت  المقابل،   وفي

  المحافظات  معظم  في نسبيآ مستقرة  وظلت المائة في 7 بنسبة

  في  الحاد النقص من الرغمب  ،يونيو شهر  خالل  األخرى الشمالية
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  سعر  في المفرطة التقلبات من للحد وذلك الشمالية المحافظات في األجنبي النقد من والعرض الطلب تنظيم على اإلشراف على تعمل صنعاء في المدفوعات لجنة 9

    الصرف.
 والتعاون  التخطيط  بوزارة  الغذائي  لألمن   الفنية  والسكرتارية  الفاو  منظمة  بين  بالتعاون  اليمن  في  الغذائي  األمن  معلومات  نظم  عن  الصادرة  الشهرية  السوق  مراقبة  نشرة 10

   .(59)# 2020 يونيو لشهر  الدولي

 

 األمم آلية عبر تفريغها تم التي الغذائية الواردات حجم . 3 الشكل
 والتفتيش* للتحقق المتحدة

 متري( طن الف الشهري، )المتوسط

 
 . والتفتيش للتحقق المتحدة األمم آلية المصدر:

 7المتوسط الشهري لتكلفة الحد األدنى من سلة الغذاء )  . 4الشكل 

 لاير يمني( اشخاص/

 
  األمن   معلومات  نظم  برنامج  عن  الصادرة  الشهرية   السوق   مراقبة  نشرة   : المصدر
 الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية الفاو منظمة بين بالتعاون اليمن في الغذائي
   .(59)# 2020 يونيو لشهر  الدولي والتعاون التخطيط بوزارة
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  واصلت  "COVID-19" المستجد كورونا لفيروس  بالتدابيراإلحترازية المتعلقة  الحركة  على  المفروضة القيود  أن النشرة  شير وتُ  الوقود. 

  محلياً.  المنتجات هذه  من المعروض  في   كبيرة زيادة  إلى  أدى  مما المجاورة، البلدان  إلى  والفواكه   الخضروات  تصدير  إمكانات على تأثيرها

  العديد  جانب إلى والفواكه، الخضروات  أن  حيث ،الغذائية السلة  تكلفة على  ينعكس ال  والفواكه أسعارالخضروات إنخفاض  ن فا ذلك، معو

  تضخمال يستمر أن  المتوقع ومن 11  .الغذائية  السلة محتويات  في مدرجة غير المعيشية،  األسر تستهلكها التي األخرى  الغذائية  السلع من

 12. لوالديز للبنزين الرسمية  األسعار  تعديل  بسبب يوليو شهر  في الجنوبية المحافظات في الغذائية  المواد أسعار في   الشهري

  اإلغاثة  منظمات من العديد  فإن "،COVID-19" المستجد وروناك  فيروس مواجهة في  صعوبات يواجه اليزال  اليمن أن حين وفي

ً   مؤكدة   إصابة   حالة   أول   عن   عالناإل  منذ     التمويل.   نقص   بسبب  اإلنسانية   عملياتها   من   خفضت    فيروس   تفشي   استمر     ، أبريل  شهر  في   رسميا

  مقيدة  التزال   الفيروس  مكافحة   على   اليمن  قدرةو  حيث   13  وخيمة.   وتاثير  انتشار     بسرعة   اليمن  أنحاء  جميع  في   " 19-"كوفيد  المستجد   كرونا

  األحوال  وسوء الطبية، واإلمدادات المعدات شحةو العنيف، الصراع من  سنوات 5 عن الناتج الصحية  المرافق ودمار  ضعب   بسبب بشدة

  الحيز  إلى التام واالفتقار  (،ةاألساسي  الصحي الصرف  وخدمات  النظيفة المياه على الحصول  صعوبةو  واإلسهال  التغذية )سوء  الصحية 

  حول   أولية   مؤشرات   وجود   الى  العالمي   غذاء ال  برنامج  أجراه   ذي ال  (VAMm)    المتنقل   الضعف   مواطن   وتحديد   تحليل   مسح  ويُظهر    المالي. 

  بيانات تتواجد   حيث  عدن،  في  سيما  ال  ، عاجزة أصبحت  للعمل  الصحية  المراكز  قدرة  وأن الطبية الرعاية على الحصول  مستوى  إنخفاض

  تعرض   ابريل،  منتصف  فمنذ   وقت.  أسوأ  في  اإلنسانية  العمليات  حجم  تقليص  أتيي و COVID " .14-19"     كورونا  بفيروس  إلصابةا  إنتشار

 كبير  انخفاض  مع  التمويل،  نقص  بسبب  العمل   أنشطة  تقليصل  أو  لإلغالق  إما  ،المتحدة  لألمم  حساس  إغاثي  برنامج  41  بين  من  برنامج  31

  الضرورية   والخدمات  المساعدات  تقديم  مستوى  في  كبير  تخفيض  تم  يونيو،  شهر  وفي  للحياة.  منقذة  مساعدات  يتلقون  الذين  األشخاص  عدد  في

  التمويل،  إلنخفاض نتيجة وذلك األمراض  من  وغيره الفيروس  انتشار لمنع الالزمة  الصحية  والنظافة الصحي والصرف  المياة مجال في

 15الوقود.   تكاليف ارتفاع بسبب  الوضع وتفاقم

  تأخير  واجهة  الرواتب صرف  عملية ان وحيث . الجنوبية المحافظات في العام  القطاع مرتبات صرف إنتظام  عدم  إستمر يونيو، شهر في

  في  بما عدن، في المركزية  الوزارات في المدنية الخدمة موظفي ل منتظمآ كان صرفال  أن ويبدو  . الجغرافية التغطية في  تفاوت مع متكرر

  الحكومة من  منتظمة  رواتب الشمالية المحافظات  في العام القطاع موظفي  من اي يستلم لم ،2019 ديسمبر منذ  اإليرادات. الجهات  ذلك

  بأسعار   المستورد  الوقود  على  والضرائب  النفط  )صادرات  الحكومية  النفط  عائدات  انخفضت  العالمية،  النفط  أسعار  تراجع  ومع   16. عدن  في

  تعطيل  تفاقم إلى األهلي البنك لدى "ةالذاتي  اإلدارة "  بحسابات ُسمي ما إلى الحكومية اإليرادات تحويل  أدى وقد  .2020 عام في   ( أرخص

 17. الرواتب  صرف ظامإنت  تعقيدو  للحكومة العامة  المالية  إدارة

 
 الفاصوليا الحمراء، زيت الطهي النباتي، السكر والملح المعالج باليود.تتكون السلة الغذائية من الدقيق األبيض،  11
 في  الغذائي األمن معلومات نظم عن الصادرة الشهرية السوق مراقبة لنشرة وفقا المائة، في  27 بنسبة والديزل المائة في 70 بنسبة للبترول أسعارالتجزئة تارتفع  12

    .(59)# 2020 يونيو لشهر  الدولي والتعاون التخطيط بوزارة الغذائي لألمن الفنية والسكرتارية الفاو منظمة بين بالتعاون اليمن
 اإلنسانية. الشؤون تنسيقل المتحدة األمم مكتب ،(2020 )يونيو 6 عدد - لليمن اإلنساني التحديث تقرير 13
  بجمع   العالمي  الغذاء  برنامج يقوم  ،2015  يوليو  ومنذ .2020  يونيو  إلى  مايو  من  الفترة  خالل  أُجريت  الهاتف  عبر  شهرية  استقصائية  مسوحات  إلى  النتيجة  هذه  وتستند 14

  في  المشاركين مع االتصال يتم  .mVAM  المتنقل الضعف مواطن وتحديد لتحلي مسح منهجية خالل من اليمن في الغذائي األمن ومراقبة الهاتف عبر بعد عن البيانات
  ابتداء   الغذائية.  المساعدات  على  والحصول  التعامل  وكيفية  لألغذية  األسرالمعيشية  استهالك   حول   األسئلة  من  قصيرة  سلسلة   على  الرد  وطلب  االتصاالت   مركز   عبر  المسح

  يوميآ. مشارك 140 قرابة مع التواصل عبر وذلك  الشهر، في مشارك 4200 حوالي ةبتغطي اإلستقصائي المسح يقوم ،2020 مارس من
 . Cluster WASH ،(2020 يونيو - )يناير اإلنسانية المعلومات  منصة  - اليمن 15
  القضاء  مجال في   يعملون الشمالية المحافظات  في المدنية الخدمة  موظفي  من محدود لعدد وذلك  للرواتب جزئي صرف بعملية الحكومة قامت ،2019 عام خالل 16

  األمر  سلطات في قبل من الجديدة يةالنقد األوراق تداول على الحظر تشديد تم عندما 2019 ديسمبر منذ المدفوعات هذه إنتظام توقف تم وقد  العالي. والتعليم والصحة
 صنعاء.  في الواقع

 وذلك  ، 2018 يناير لشهر الشمالية المحافظات  في  المدنية الخدمة موظفي  رواتب نصف بصرف صنعاء في الواقع االمر سلطات  قامت  ، 2020 مايو-أبريل خالل17
 في االقتصادية المستجدات  احدث تقرير الى انظر  المعلومات، من لمزيد  .الحديده في نياليم المركزي البنك فرع لدى الخاص الحساب  في المجمعة الموارد  من بالسحب

 .2020 مايو و أبريل لشهري   الدولي للبنك اليمن


