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 أحدث التطورات 
 

أدى الصراع العنيف في اليمن إلى تعطل شدديدد فدي الدندشد ط 

االقتص دي وص درات المواد الهديددروبدريدونديدً  ف د    دن 

إلح ق أ رار ي لغً ي لينيً التحتيً  وتعليق الخددمد ت الدعد مدً 

األس سيً  لى نط ق واسع. وتسيد  فد دد حصديدلدً صد درات 

النفط في ند دح حد د فدي الدند دد األمدنديدي  بدمد  اندخدفد دت 

اإليرادات الحبوميً يشدة. وقد أدى هذا  ي إل  فً إلى تدفدتدت 

مؤسس ت الدوليً  ومن يينه  الينك الدمدربداي الديدمدندي  إلدى 

توقف معروض الن د األمدنديدي الد او لدلدواردات األسد سديدً 

ودفع روات  ال ط ع الع و  األمر الذي أذبى التد دخدو وفد قدو 

 األامً اإلنس نيً.

ولبن يدأت تظهر  لى االقتصد د الديدمدندي  فدي أواخدر  د و  

    م ت االست رار  يف ل د و مياان الدمددفدو د ت 8102

ي لمس  دات الم دمً من المملبً العرييً السعوديً  والدتدعد فدي 

التدريمي في إنت ج النفط والغ ا  الذي ب ن  لى شف  التدوقدف 

. وتشدديددر 8102لدددى نشددو  الصددراع فددي مدد ر   ذار 

المعلوم ت المت حً إلى أن نمو إمم لي الند تدا الدمدحدلدي دخدل 

  مسدمد   ندهد يدً االندبدمد   8102الحيا اإليم يي في  د و 

% خد ل 01الترابمي في الن تا الدذي اادت نسديدتدى  دلدى 

. ومع ذلك  فدعدلدى الدرندو مدن 8102إلى  8100الفترة من 

تاايد إنت ج النفط  فإن مستواه ال ياال أقدل بدرديدرا  مدمد  بد ن 

 ليى قيل اندالع الصراع  وفي الوقدت ندفدسدى  فدإن األ دمد ل 

العدائيً الم ريً منذ أمد طويل  والدم ر واسع الدندطد ق الدذي 

ط ل الينيً التحتيً ال يااالن يعدرقد ن الدندشد ط االقدتدصد دي  

 لى نحو حرو أ دادا  بييرة من اليدمدنديديدن مدن مصددر دخدل 

 منتظو.

 8102بم  أسهو الت دو المحرا في إدارة الم ليً الع مً  د و  

أي    في تحسن ظروف االقتص د البلي؛ فألول مرة منذ  د و 

  ت ع الحبومً مواانً   مً  وت دو تعهدا  ي ستئدند ف 8100

دفع الدمدعد شد ت الدتد د  دديدً والدرواتد  لدمدمديدع الدمدوظدفديدن 

الحبوميين  يم  فيهو المعلمون  وأخص ئيو الر  يً الصحديدً  

في مميع أنح ء الي د. ويمرل هذا خطوة مهمدً  دلدى طدريدق 

استع دة ال درة الشرائيً لألسرة  وال   ء  لى الحدرمد ن مدن 

الخدم ت الم ددمدً  ويد لدندظدر إلدى حدمدو الد دطد ع الدعد و فدي 

االقتدصد د  فدمدن شدكن ذلدك أن يدخدفدف مدن أامدً السديدولدً 

وال غوط الت خميً. ولبن   لى الرنو من حصدول مدمديدع 

المت   دين ي لفعل  لى مع ش تهو  لو يحصل بدل الدمدوظدفديدن 

الحبوميين  لى رواتيهو؛ ف د تكخر صرف روات  مد  يد در  

% من الع ملين يسي  ن ح اإليدرادات. وفدي  دوء 82من 

استمرار  عف الع ئدات النفطيً  فمن المرمح أن يد ديدد هدذا 

مسعى الحبومً إلى تح يق خطً إنف قه  الطموحً  مع حمد يدً 

دفع الروات  إلى مميع الموظفين الحبوميين في الوقت ذاتدى. 

بم  تشبل ييئً الصراع المفتدتدً و ددو االسدتد درار السديد سدي 

 تحدي    خم   يعوق تنفيذ اإلنف ق الرأسم لي.

وب ن ي إلمب ن بيح مم ح الت خو يف ل وديدعدً السدعدوديدً  

التي يلغت قيمته  ملي ري دوالر  والدمدندح الدندفدطديدً  وايد دة 

حصيلً الص درات  األمر الذي أت ح للينك المرباي الديدمدندي 

توفير العم ت األمنييً لتمدويدل الدواردات األسد سديدً.  بدمد  

س  دت الاي دة في االحتي طي ت األمنييً في اسدتد درار سدعدر 

صرف الن د األمنيي. و لى الرنو من االنخف ض التددريدمدي 

في قيمً اللاير اليمني  فإنى متداول  لدى ندطد ق واسدع  دلدى 

نحو يتم شى مع مس ر الت خو. وس  د اإلمراء المديد الدذي 

اتخذه الينك المرباي اليمني  المتمرل في د و سعر الصدرف 

للواردات الغذائيً  في تح يق است رار سعر الصدرف. ولدبدن 

الوديعً السعوديً  التي مولت هدذه الدتدرتديديد ت   دلدى وشدك 

 النف د.

وهذا التحسن في ظروف االقتص د البلي لو يترمدو يدعدد إلدى 

ملديدون  81تخفيف حدة الف ر والمع ن ة اإلنس نيً. فهن ك قرايً 

يمني يوامهون انعدام   شديدا  وح دا  في األمن الغذائي  وهن ك 

م يين شخح ت ريي   يدعد ندون مدن الدمدمد  دً أو ظدروف  2

شييهً ي لمم  ً. وتشير المسوح األخيرة التي أمراه  يرن ما 

األنذيً الع لمي إلى أن نسيً األسر التي تع ني من الدحدرمد ن 

% تد دريديد    وفدي 21من أي من الخدم ت األس سديدً يدلدغدت 

يعض المح فظ ت  لو يبن هن ك شخح واحد من المستمييين 

ت ريي   إال وأف د يمع ن تى من شبل واحد  لى األقل من أشدبد ل 

الحرم ن. بم  أن تعطل شيب ت الصرف الصحي  والصعويً 

في الحصول  لى مي ه الشر  الدمدكمدوندً تسدهدو فدي اندتدشد ر 

  األمر الذي يايد من تع يدد الدو دع 8102البوليرا في   و 

 اإلنس ني المتردي فعلي   في اليمن.  

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

وم  يعده يد لدغدمدوض  8102تتسو اآلف ق االقتص ديً في   و 

وتتوقف إلى حد بيير  لى الو ع السي سدي واألمدندي. وتد دع 

ظروف االقتص د البلي المتحسنً يشبل  د و تدحدت  دغدوط 

 اليمن 
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 (8102)يوليو تموا 

 المص در: يرن ما األنذيً الع لمي. المص در: السلط ت اليمنيً  وصندوق الن د الدولي  والينك الدولي.

أدى الصراع العنيف في اليمن إلى إص يً اقتص ده 
ي لشلل وخلق أامً إنس نيً في أنح ء الي د. و لى 
الرنو من ومود   م ت  لى انخف ض حدة أامً 

  فإن األو  ع 8102االقتص د البلي  منذ أواخر   و 
اإلنس نيً م  االت وخيمً  حيث يفت ر م  ي ر  من 
ر رً أري ع ممموع السب ن إلى المعون ت الغذائيً 

ونيره  من أشب ل المس  دات  وف    لت ديرات األمو 
المتحدة. وتعتمد اآلف ق االمتم  يً االقتص ديً لليمن 
إلى حد بيير  لى توقف األ م ل العدائيً وتمديد 

 الرؤيً السي سً للي د. 

 نسيً الذين يع نون من ومى واحد  لى األقل من أومى الحرم ن
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متمددة تتمرل في نشو  أ م ل العنف في الع صمدً الدمدؤقدتدً 

 دن. وإذا نمحت مهود المص لحً في المنو   فمن الممدبدن 

أن يستمر تحسن االقتص د البلي في النصف األخير مدن  د و 

  يف ل الاي دة التدريميً في إنت ج الهيددروبدريدوند ت 8102

واالستمرار في دفع الروات  إلى الع ملين في ال دطد ع الدعد و. 

% إلدى 8ويإمب ن االقتص د أن يدندمدو يدمد ددار يدتدراوح مدن 

% سنوي    لى مدى الع مين الم يلين  وهو مد  يدعدد أقدل 8.2

يبرير من المعددالت الد امدً إل د دة اإل دمد ر أو الدتدصددي 

لتحدي ت التنميً اليشريً. وسديدسدتدمدر الدتد دخدو مدعدتددال   إذا 

استط ع الد و الم دو من المه ت الم نحً أن يس  د فدي مدندع 

تسييل العمواات الم ليً  وإذا م  سمح توفدر الدند دد األمدنديدي 

واألو  ع األمنيً )وال سيم  في أبير المواند  الديدحدريدً فدي 

الحديدة( ي ستيراد األنذيدً ونديدرهد  مدن السدلدع ال دروريدً 

األخرى. وفي ظل توقع استنف د الدوديدعدً السدعدوديدً يدحدلدول 

  فمن األهدمديدً الديد لدغدً حشدد الدمدايدد مدن 8102نه يً   و 

المس  دات الخ رميً لدد دو اسدتديدراد مد  يدبدفدي مدن الدمدواد 

 األس سيً والحف ظ  لى است رار االقتص د البلي.  

  

 

 المخاطر والتحديات 
 

رمً مخ وف من أن تؤرر اال طرايد ت السديد سديدً واألمدنديدً 

األخيرة في  ددن  دلدى مدؤسدسد ت الددولدً الدعد مدً الدبد ئدندً 

يد لدمدديدندً  يددمد  فدي ذلدك تدلدك الدمدنددوط يدهد  شدؤون اإلدارة 

والتي تع ندي يد لدفدعدل مدن الدتدفدتدت مدن مدراء   –االقتص ديً 

انفص له   ن صنع ء  وال تاال الييئً الدتدشدغديدلديدً لدلدحدبدومدً 

المعترف يه  وشرب ء التنميً فدي الدمدسدتد ديدل الد دريد  نديدر 

وا حً. وقد تؤدي اي دة التدهور في الظدروف األمدنديدً فدي 

 دن إلى تعطيل اتخ ذ ال رارات المتعل ً ي لسي س ت وتنفيذه   

األمر الذي من شكنى أن يؤدي إلى انتب سً في الت دو المدحدرا 

 خ ل الشهور األخيرة. 
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