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تــم إعــداد هــذه الورقــة مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية،
بالتنســيق مــع شــركاء املشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث
التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO

مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد
األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات الــواردة يف
هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون ،وهــي
ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو شــركة
ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع
الشــرق ( )CARPOأو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن
املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة .كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه
الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف االتحــاد األوروبــي أو
ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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ملخص تنفيذي
أدى انـدالع الحـرب يف اليمـن أوائل العام  2015إلى توقف صادرات النفط ىلع نطاق واسـع،
ومـن حينـه تعتمـد البلاد بشـكل شـبه كامـل ىلع ثالثة مصـادر خارجيـة رئيسـية لتأمين
تدفقـات العملات األجنبيـة وتحفيـز النشـاط االقتصـادي :املسـاعدات اإلنسـانية األجنبية،
والدعـم املالـي السـعودي املقـدم إلـى الحكومـة اليمنيـة - ،واالكثـر أهميـة  -التحويلات
املاليـة مـن املغتربيـن اليمنييـن الذيـن يعمـل معظمهـم يف السـعودية .وكان النتشـار
جائحـة كورونـا تأثيـر سـلبي أدى إلـى انخفـاض يف املصـادر الثالثـة للعملات األجنبيـة
بشـكل كبير عـام .2020
أسـفرت اسـتجابة السـعودية لجائحـة كورونـا التـي ترافقـت مـع هبـوط أسـعار النفـط إلى
مسـتويات قياسـية عـن انكماشـات اقتصاديـة تاريخيـة وأدت إلـى خفـض اإلنفـاق يف
اململكـة ،مـا قـوض بدوره قدرة مئـات اآلالف من اليمنيين ىلع العمل هناك وإرسـال األموال
إلـى وطنهـم .وحـدث هـذا بالتزامـن مـع تخفيضـات كبيـرة يف دعـم املانحيـن الدولييـن
لجهـود اإلغاثـة يف اليمـن واسـتنفاد البنـك املركزي اليمني يف عـدن عمليًا مبلـغ  2مليار
دوالر أمريكـي التـي ضختهـا السـعودية عـام .2018
كان نصـف سـكان اليمـن تقريبـا يعانـون مـن انعـدام األمـن الغذائـي قبـل نشـوب النـزاع
املسـلح الحالـي .سـرعت الحرب من وتيـرة االنهيار االقتصـادي العام ودفعـت بماليين آخرين
مـن اليمنييـن إلـى دائـرة الحاجـة ملسـاعدات غذائيـة طارئـة للبقـاء ىلع قيد الحيـاة .هذا
النقـص الحـاد حاليـا يف مصـادر العمالت األجنبية لـه آثار عميقة ىلع قيمـة الريال اليمني
وقـدرة البلاد ىلع تمويـل واردات الوقـود والسـلع األساسـية ،ومـن املرجـح أن يـؤدي إلـى
تفاقـم األزمـة اإلنسـانية ىلع نحو سـريع.
تقـدم هـذه الورقـة توصيـات مقترحـة للتخفيف مـن اآلثار املترتبـة عن جائحـة كورنا ىلع
مصـادر التدفقـات النقديـة األجنبيـة الرئيسـية لـكل مـن الفاعليـن والالعبيـن الدولييـن
واملحلييـن كالألمـم املتحـدة وأصحاب املصلحـة الدولييـن اآلخرين ،السـعودية وغيرها من
دول الخليـج ،والحكومـة اليمنيـة املعتـرف بهـا دول ًيـا وسـلطات األمـر الواقـع يف صنعـاء
(جماعـة الحوثييـن املسـلحة/أنصار اهلل).
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هشاشة االقتصاد اليمني قبل جائحة
كوفيد19-
تعـد اليمـن مـن أفقـر البلـدان وأقلهـا نمـوًا وأكثرهـا معانـاة مـن انعـدام األمـن الغذائي يف
الشـرق األوسـط حتـى قبـل انـدالع الصـراع .قبـل العـام  ،2014كانـت اليمـن تسـتورد مـا يصل
إلـى  %90مـن الغـذاء ومعظـم احتياجاتهـا مـن األدويـة والوقـود (((،وكانـت نسـبة البطالـة
مرتفعـة للغايـة إذ بلغـت حوالـي  %45بين الشـباب (((،بينما عانى نصف السـكان من انعدام
(((
األمـن الغذائـي وحوالـي  8.4مليـون من صعوبة يف الوصـول إلى خدمات الرعايـة الصحية.
يف سـبتمبر/أيلول  ،2014سـيطرت جماعـة الحوثيين املسـلحة ىلع العاصمـة صنعاء ،مما
أدى إلـى تدهـور اقتصـادي مطـرد مـع بـدء االسـتثمار األجنبـي االنسـحاب من اليمـن وتراجع
املسـاعدات الدوليـة .أواخـر عـام  2014اضطـر صنـدوق الرعايـة االجتماعيـة ،نتيجـة نقـص
التمويـل ،إلـى إيقـاف برنامج التحويلات النقدية الذي يخـدم أفقر شـرائح املجتمع اليمني،
مـا حـرم حوالـي مليـون ونصـف املليـون أسـرة أي  9مالييـن شـخص مـن مصـدر دخلهـم
األساسـي (((.لكـن السـبب الرئيسـي وراء االنهيـار االقتصـادي يف اليمـن خلال الحـرب كان
التعليـق شـبه الكامـل لصـادرات الهيدروكربونات يف الفترة التي سـبقت التدخل العسـكري
بقيـادة السـعودية واإلمـارات يف الصـراع أواخـر مـارس/آذار  2015وبعده مباشـرة.
قبـل الصـراع ،مثلـت صناعـة النفـط والغـاز أكبـر قطاعـات التصديـر يف اليمـن ،حيـث وفرت
مـا يقـرب مـن  %50مـن احتياطيـات النقـد األجنبـي و %50إلـى  %60مـن تمويـل املوازنـة
العامـة (((.وبالتالـي ،أدى فقـدان عائـدات صـادرات الهيدروكربونـات إلـى أزمـة يف املاليـة
العامـة والسـيولة ،مـا إنعكـس سـلبًا ىلع موظفـي القطـاع العـام إذ بحلول أغسـطس/آب
(((
 ،2016كان هنـاك حوالـي  1.25مليـون موظـف  -وحوالـي  7مالييـن شـخص ممـن يعيلـون
 ال يتلقـون رواتـب منتظمـة .وبحلـول نهايـة عـام  2019بلغـت نسـبة االنكمـاش التراكمـييف الناتـج املحلـي اإلجمالـي الحقيقي يف اليمـن حوالي  ،%45وقدرت الخسـائر التراكمية
يف النشـاط االقتصـادي بنحـو  66مليـار دوالر (((.قـدر البنـك الدولـي أن عـدد اليمنيين الذين
(((
يعيشـون تحـت خـط الفقـر قـد ارتفـع مـن  %48عـام  2014إلـى  %70يف نهايـة .2016
“ )1الصواريــخ والغــذاء :أزمــة األمــن الغــذايئ مــن صنــع اإلنســان يف اليمــن” ،أوكســفام ،ديســمرب/كانون األول https://d1tn3vj7xz9fdh. ،2017
طـاع يف 13
 ،cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bn-missiles-food-security-yemen-201217-en.pdfتــم اال ـ
مايو/أيــار .2020
“ )2الجمهوريــة اليمنيــة  -إطــاق إمكانــات النمــو االقتصــادي” ،البنــك ال ــدويل 1 ،أكتوبر/تشــرين األول http://documents.worldbank. ،2015
تــم
.org/curated/en/673781467997642839/Yemen-Republic-of-Unlocking-the-potential-for-economic-growth
طـاع يف  18أبريل/نيســان .2020
اال ـ

“ )3نظــرة عامــة عــى االحتياجــات اإلنســانية يف اليمــن  ،”2015ريليــف ويــب ،مكتــب األمــم املتح ــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 22 ،ديســمرب/كانون
طـاع يف 18
األول ،https://reliefweb.int/report/yemen/2015-yemen-humanitarian-needs-overview ،2014 ،تــم اال ـ
أبريل/نيســان .2020
“ )4مشــروع التحويــات النقديــة الطارئــة” ،اليونيســيف ،اليمــنhttps://www.unicef.org/yemen/emergency-cash-transfer- ،
طـاع يف  17يوليو/تمــوز .2020
 ،projectتــم اال ـ
صـراع” ،البنــك الــدويل 23 ،مايــو/
“ )5مذ ـكـرة السياســة اليمنيــة رقــم  - 2التحديــات االقتصاديــة واملاليــة واالجتماعيــة يف املرحلــة املب ـكـرة ليمــن مــا بعــد ال ـ
أيــار http://documents1.worldbank.org/curated/es/528701508409003246/pdf/120535-WP-P159636-PUBLIC- ،2016
طـاع يف  5مايو/أيــار .2020
 ،Yemen-Policy-Note-2-edited-final-clean.pdfتــم اال ـ

“ )6اليمــن :خطــة االســتجابة اإلنســانية يناير/كانــون الثــاين  -ديســمرب/كانون األول  ،”2017مكتــب األمــم املتح ــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية8 ،
فرباير/شــباط https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december- ،2017
طـاع يف  16يوليو/تمــوز .2020
 ،2017-enarتــم اال ـ
“ )7التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي لليمــن ،العــدد  – 44أغســطس/آب  ،”2019وزارة التخطيــط والتعــاون ال ــدويلhttps://reliefweb.int/ ،
طـاع يف  17يوليو/تمــوز .2020
 ،report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-44-august-2019-enarتــم اال ـ
“ )8التحديــات االقتصاديــة واملاليــة واالجتماعيــة يف املرحلــة املبكــرة مــن اليمــن بعــد الصــراع” ،البنــك ال ــدويل 27 ،مايو/أيــار https:// ،2014
documents.worldbank.org/curated/en/528701508409003246/Economic-fiscal-and-social-challenges-in-theطـاع يف  14يوليو/تمــوز .2020
 ،early-phase-of-a-post-conflict-Yemenتــم اال ـ
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مـع غيـاب عوائـد النفط وسـط اسـتمرار الطلـب ىلع املشـتقات النفطيـة وواردات السـلع
األساسـية ،اضطـر البنـك املركـزي اليمنـي إلـى تبنـي سياسـة متهـورة وقصيـرة األجـل يف
التصـرف بالنقـد األجنبـي تقوم ىلع سـحب احتياطياته مـن النقد األجنبي لحمايـة الريال،
مـا أدى إلـى انخفـاض احتياطـي العملات األجنبية للبالد مـن  4.6مليار دوالر يف سـبتمبر/
أيلـول  2014إلـى  700مليـون دوالر بحلـول سـبتمبر/أيلول  2016عندمـا أصـدرت الحكومـة
(((
اليمنيـة املعتـرف بهـا دول ًيـا قراًرا بنقـل مقر البنك املركـزي اليمني من صنعـاء إلى عدن.
أدى نقـل مقـر البنـك املركـزي إلـى انقسـام املؤسسـة إلـى كيانيـن متنافسـين منـذ ذلـك
الحين من أجل السـيطرة ىلع السياسـة النقدية وأنشـطة القطاع املالي وتمويل الواردات.
وقـد أدى ذلـك االنقسـام إلـى إعاقـة الجهود املبذولـة ملعالجة أزمـة السـيولة يف القطاع
املصريف ووضع سياسـات متماسـكة لالسـتقرار االقتصادي .نتيجة لذلك ،شـهد سـعر صرف
ً
عاما وتقلبات شـديدة ،حيـث انخفض من  215ريـال يمني لكل دوالر
الريـال اليمنـي
انخفاضـا ً
أمريكـي يف عـام  2015إلـى أدنـى مسـتوى له ىلع اإلطلاق بأكثر من  800ريـال يمني لكل
دوالر أمريكـي بحلـول أوائـل أكتوبر/تشـرين األول  ،2018أي فقـد حوالـي ثالثـة أربـاع قيمته.
أمـا يف بدايـة عـام  ،2020فقـد بلغ سـعر الصـرف  582ريال يمنـي لـكل دوالر أمريكي.
أدت الضغـوط الهبوطيـة ىلع الريـال اليمني إلـى ارتفاع حركة التضخـم ،حيث ارتفع معدل
التضخـم مـن حوالـي  %40عام  2015إلـى حوالي  %55عـام  ((1(.2018وانخفضـت نتيجة لذلك
القـوة الشـرائية العامـة أثنـاء الصـراع ،مما حد مـن الوصول إلى الغـذاء والدواء ،وتسـبب يف
ارتفـاع متوسـط كلفـة السـلة الغذائيـة الشـهرية للفـرد بنسـبة  %112تقريبـا خلال الفتـرة
 ((1(.2018-2015وبحلـول نهايـة عـام  ،2019كان مـا يقـدر بنحـو  %75مـن اليمنييـن يقبعـون
(((1
تحـت خط الفقـر.

االعتماد االقتصادي الكامل ىلع التحويالت واملساعدات
الخارجية بعد غياب عوائد النفط
منـذ تعليـق صـادرات النفـط أوائـل العـام  ،2015أصبحـت اليمن تعتمـد تقريبًا بشـكل كامل
ىلع ثالثـة مصـادر خارجيـة رئيسـية لتأميـن تدفقـات النقـد األجنبـي وتحفيـز النشـاط
االقتصـادي :املعونـات اإلنسـانية الخارجيـة ،والدعـم املالـي السـعودي للحكومـة اليمنيـة،
والتحويلات مـن املغتربيـن اليمنيين الذيـن يعمل معظمهم يف دول الخليـج .خالل الفترة
مـا بيـن  2015و 2019تلقـت اليمـن حوالـي  15مليـار دوالر أمريكي من املسـاعدات اإلنسـانية،
وأكثـر مـن  2.5مليـار دوالر مـن الدعم السـعودي الـذي تم توجيهـه من خالل البنـك املركزي
اليمنـي بعـدن للمسـاعدة يف تحقيـق االسـتقرار االقتصـادي وتخفيف الضغـوط الهبوطية

“ )9اليمــن بــا بنــك مركــزي :فقــدان أساســيات االســتقرار االقتصــادي وتســريع املجاعــة” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 2 ،نوفمرب/تشــرين
طـاع يف  11أغســطس/آب .2020
الثــاين  ،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 ،2016تــم اال ـ
“ )10نشــرة الرصــد االقتصــادي لليمــن  -خريــف  ،”2018البنــك ال ــدويل 22 ،أكتوبر/تشــرين األول https://www.worldbank.org/en/ ،2018
طـاع يف  28أبريل/نيســان .2020
 ،country/yemen/publication/yemen-economic-monitoring-brief-fall-2018تــم اال ـ

شـرة الرصــد االقتصــادي لليمــن  -شــتاء  ،”2019البنــك الــدويل 14 ،مــارس/آذار https://www.albankaldawli.org/ar/country/،2019
“ )11ن ـ
،yemen/publication/yemen-economic-monitoring-brief-winter-2019تم االطالع يف  1مايو/أيار .2020
“ )12الصــراع الــذي طــال أم ــده ســيجعل اليمــن البلــد األشــد فقــراً  ،”...برنامــج األمــم املتح ــدة اإلنمــايئ 26 ،ســبتمرب /أيلــول https://www. ،2019
_undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2019/Prolonged_conflict_would_make_Yemen_poorest
طـاع يف  28أبريل/نيســان .2020
 ،country_in_world_UNDP.htmlتــم اال ـ
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ىلع قيمـة الريـال ((1(.بلـغ حجـم املسـاعدات الخارجيـة لليمن أىلع مسـتوى له عـام 2018
(((1
بقيمـة حوالـي  5.2مليـار دوالر مـن املسـاعدات املعلـن عنها.
بعـد فقـدان إيـرادات قطـاع الهيدروكربونـات ،أصبحـت التحويلات القادمـة مـن الخـارج
املصـدر الرئيسـي للنقـد األجنبـي يف البلاد وقدمـت دعمـا حيويـا ىلع مسـتوى تقليص
العجـز يف ميـزان املدفوعـات والتخفيـف من أزمة األمـن الغذائي .وقد بلغ متوسـط املبلغ
السـنوي للتحويلات املاليـة املحولـة عبر الشـبكات املالية الرسـمية خالل فتـرة النزاع 3.4
مليـار دوالر أمريكـي ((1(.قـد يكـون املبلـغ الحقيقـي للتحويلات أكبـر بكثيـر ،نظـ ًرا لضعـف
قـدرة القطـاع املصـريف اليمنـي الرسـمي ىلع جـذب تحويلات املغتربين وميـل هؤالء ال
سـيما املقيميـن منهـم يف الخليج إلـى االمتناع عن إرسـال أموالهم عبـر القطاع املصريف
الرسـمي لتجنـب العقوبـات املرتبطة بوضعهـم الوظيفي الذي قد يمثـل مخالفات لقوانين
العمـل يف دول مجلـس التعـاون الخليجي.
خلال عامـي  2015و ،2016مولـت تلـك التحويلات أكثر من  %50مـن واردات السـلع الغذائية
وغيـر الغذائيـة كمعـدل وسـطي ((1(.يقـدر مركز صنعـاء أن دعـم النقد األجنبـي والتحويالت
املاليـة مجتمعـة منـذ بدايـة الصـراع قـد شـكلت أكثر مـن  %70مـن إجمالي تدفقـات النقد
(((1
األجنبـي إلى البلاد.

 )13بلــغ إجمــايل االلتزامــات لليمــن بــن عامــي  2015و 2019مــا قيمتــه  15,085,277,760دوالر أمريــي“ .اليمــن  -خدمــة التتبــع املــايل” ،مكتــب تنســيق
طـاع يف  28أبريل/نيســان .2020
الشــؤون اإلنســانية ،https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2020،تــم اال ـ
 )14املرجع نفسه.

 )15التقريــر الســنوي للبنــك املركــزي اليمنــي لعــام  .2016تقديــرات التحويــات الثنائيــة للبنــك الــدويل لألعــوام  2017و 2018وhttps://www.،2019
طـاع يف
 ،worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-dataتــم اال ـ
 28أبريل/نيســان .2020
“ )16التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي لليمــن ،العــدد  – 32فرباير/شــباط  ،”2018وزارة التخطيــط والتعــاون ال ــدويلhttps://reliefweb.int/،
طـاع يف  21أبريل/نيســان .2020
 ،sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU32_English_Final.pdfتــم اال ـ
 )17ق ــدر إجمــايل املعــروض مــن النقــد األجنبــي لليمــن عــام  2018بـ  11.11مليــار دوالر ،وكانــت مصــادر النقــد األجنبــي كالتــايل 1.305 :مليــار دوالر
مــن الصــادرات الهيدروكربونيــة وغــر الهيدروكربونيــة ،و 2.9مليــار دوالر مــن تحويــات املغرتبــن (نشــرة الرصــد االقتصــادي لليمــن  -شــتاء
 14 ،2019مــارس/آذار  ،)2019و 356مليــون دوالر مــن املدفوعــات الفعليــة املخصصــة لتمويــل واردات الســلع األساســية مــن الوديعــة الســعودية
املقدمــة إىل البنــك املركــزي اليمنــي يف ع ــدن ( ،)https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976و1.2
مليــار دوالر دفعتهــا الســعودية و اإلمــارات العربيــة املتح ــدة لتمويــل الرواتــب العســكرية لألجهــزة العســكرية واألمنيــة الحكوميــة اليمنيــة،
و 180مليــون دوالر قيمــة الدعــم باملشــتقات النفطيــة للحكومــة اليمنيــةhttps://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/( ،
 )files/20200609_acaps_yemen_analysis_hub_end_of_saudi_financial_support_to_yemen_scenarios.pdfو 5.17مليــار
دوالر مــن املســاعدات اإلنســانية (.)https://fts.unocha.org/appeals/657/summary
مــن أجــل حســاب نســبة التحويــات واملســاعدات الخارجيــة مــن إجمــايل املعــروض مــن النقــد األجنبــي يف عــام  ،2018تــم تعديــل قيمــة الوديعــة
الســعودية البالغــة حــوايل  2.2مليــار دوالر لتعكــس فقــط املبلــغ املســحوب فعل ًيــا لتمويــل خطابــات االعتمــاد الخاصــة باملســتوردين ،يف حــن تــم
تعديــل املبلــغ اإلجمــايل للمســاعدات اإلنســانية األجنبيــة (املق ــدرة بـ  5.17مليــار دوالر) لتعكــس فقــط أمــوال املســاعدات اإلنســانية التــي تتدفــق
مباشــرة إىل اليمــن (تقدرهــا منظمــة  ACAPSبـ  2.6مليــار دوالر) باإلضافــة إىل قيمــة املســاعدات الخارجيــة لتمويــل املورديــن الدوليــن الســترياد
الســلع إىل اليمــن .يمكننــا تقديــر أن  40%مــن إجمــايل املســاعدات اإلنســانية (أي  40%مــن  5.17مليــار دوالر) حــوايل  2مليــار دوالر قــد تــم
تخصيصهــا لتغطيــة نفقــات تشــغيل املنظمــات اإلنســانية واملبلــغ املتبقــي وهــو  3.12مليــار دوالر هــو املبلــغ الفعــي املتدفــق مباشــرة إىل اليمــن أو
لدعــم الــواردات إىل اليمــن .بعــد أخــذ كل هــذه األمــور يف االعتبــار شــكلت التحويــات املاليــة وجميــع مصــادر الدعــم األجنبــي بمــا يف ذلــك الوديعــة
الســعودية ومدفوعــات النقــد األجنبــي األخــرى 70%عــى األقــل مــن إجمــايل مصــادر معــروض النقــد األجنبــي.
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الشكل ( :)1تدفقات النقد األجنبي إلى اليمن

املصادر :التقرير السنوي للبنك املركزي اليمني 2015؛( ((1التحديثات االجتماعية واالقتصادية يف اليمن ،العدد ،32
فبراير/شباط 2018؛( ((1اليمن  -خدمة التتبع املالي – مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية؛( ((2تقرير موجز
يرصد األوضاع االقتصادية يف اليمن  -شتاء 2019؛( ((2تقديرات البنك الدولي

(((2

لعبـت كل مـن املسـاعدات الخارجيـة والتحويلات املاليـة للمغتربيـن دوًرا مهمـا للغايـة
يف تخفيـف املعانـاة االجتماعيـة واالقتصاديـة وتحفيـز النشـاط االقتصـادي يف اليمـن
أثنـاء الحـرب .زادت نسـبة تدفقـات التحويالت املسـجلة رسـميًا كنسـبة من إجمالـي الناتج
املحلـي مـن حوالـي  %10قبـل الصـراع إلـى مـا يقـرب مـن  %20عـام  2016ونحـو  % 24عـام
 ((2(.2017لكـن هنـاك نقـص يف اإلحصـاءات املوثوقـة لقيـاس مـدى تحفيـز املسـاعدات
الخارجيـة للنشـاط االقتصـادي العـام يف اليمـن ،رغـم ذلـك فقـد لعـب الدعم النقـدي وغير
النقـدي (مثـل التحويلات النقديـة االجتماعية ،والقسـائم الغذائية ،واملسـاعدات الغذائية
العينية ،وبرامج النقد مقابل العمل ،واملسـاعدة اللوجسـتية) من املنظمات غير الحكومية
الدوليـة دوًرا هامـا يف تحفيـز العـرض والطلـب يف االقتصـاد اليمني .أفادت اليونيسـف أن
مشـاريعها للحـواالت النقديـة الطارئـة يف اليمـن وفـرت املسـاعدات النقدية لــ  1.5مليون
أسـرة مسـتفيدة مـن صنـدوق الرعايـة االجتماعيـة ،حيـث اسـتفاد منهـا  9مالييـن شـخص
بيـن أغسـطس/آب  2017ونهايـة عام  ((2(.2019وخلال عامي  2018و ،2019أفـاد برنامج األمم
املتحـدة اإلنمائـي عـن توظيـف حوالـي  364ألـف يمنـي (لفتـرات مؤقتة) يف برامـج النقد
“ )18التقريــر الســنوي  ،”2015بنــك التســليف التعــاوين والزراعــيhttps://www.cacbank.com.ye/uploads//%D8%AA%D9%82%D8%،
طـاع يف  30يونيو/حزيــران .2020
 ،B1%D9%8A%D8%B1%202015(1).pdfتــم اال ـ

“ )19التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي لليمــن ،العــدد  – 32فرباير/شــباط  ،”2018وزارة التخطيــط والتعــاون ال ــدويلhttps://reliefweb.int/،
طـاع يف  21أبريل/نيســان .2020
 ،sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU32_English_Final.pdfتــم اال ـ
“ )20اليمــن  -خدمــة التتبــع املــايل” ،مكتــب األمــم املتح ــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانيةhttps://fts.unocha.org/countries/248/،
طـاع يف  30يونيو/حزيــران .2020
 ،summary/2020تــم اال ـ

“ )21نشــرة الرصــد االقتصــادي لليمــن  -شــتاء  ،”2019البنــك ال ــدويل 14 ،مــارس/آذار https://www.worldbank.org/en/country/،2019
طـاع يف  30يونيو/حزيــران .2020
 ،yemen/publication/yemen-economic-monitoring-brief-winter-2019تــم اال ـ
 )22تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــرات البن ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ــدويل ،تـ ـ ـ ـ ــدفق ـ ـ ـ ـ ــات تحـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين https://www.worldbank.org/en/topic/ ،2017-2019
 ،migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-dataتــم االط ـ ــاع يف  30يونيو/حزيــران .2020

“ )23التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي لليمــن ،العــدد  – 32فرباير/شــباط  ،”2018وزارة التخطيــط والتعــاون ال ــدويلhttps://reliefweb.int/،
طـاع يف  21أبريل/نيســان .2020
 ،sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU32_English_Final.pdfتــم اال ـ
“ )24مشــروع التحويــات النقديــة الطارئــة” ،اليونيســف ،اليمــنhttps://www.unicef.org/yemen/emergency-cash-transfer- ،
طـاع يف  17يوليو/تمــوز .2020
 ،projectتــم اال ـ
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مقابـل العمـل ((2(.كمـا قـدم برنامـج األغذية العاملـي مسـاعدات غذائية لحوالـي  13مليون
(((2
مسـتفيد بشـكل شـهري بدءا مـن أبريل/نيسـان .2020
توفـر املحصلـة النهائيـة للمسـاعدات الخارجيـة مجموعـة واسـعة مـن الفوائـد حيـث أنها
تـوزع ىلع جوانـب االقتصـاد املختلفـة وتولـد آالف الوظائـف .كمـا توفـر هـذه املسـاعدات
مصـدرًا هامـا للدخل ملاليين اليمنيين ،خاصة األشـد ضعفًا وفقرًا ،وتحفز النشـاط االقتصادي
بخلـق شـريان حيـاة للقطاع الخـاص والقطـاع املالي ومنظمـات املجتمع املدنـي والعديد
مـن الشـركات الصغيرة واملتوسـطة ملسـاعدتها ىلع االسـتمرار يف عملهـا والصمود خالل
الحـرب .مـن الصعـب تحديـد الفوائـد التـي حصلـت عليهـا الشـركات واملؤسسـات نتيجـة
املسـاعدات ،إال أنـه يمكـن مالحظـة بعـض هـذه الفوائـد بسـهولة ىلع صعيـد مشـاركة
القطـاع الخاص ىلع األرض مع الشـركاء ومقدمي السـلع والخدمـات واملنفذين واملقاولين
يف املشـاريع املرتبطـة باملسـاعدات .ىلع سـبيل املثـال ،تتلقـى البنوك اليمنيـة وتدير
أمـوال املسـاعدات نيابـة عـن املنظمات الدولية غيـر الحكومية والجهـات املانحة ،ما لعب
دورا هامًا للغاية يف تحسـين مسـتوى السـيولة لديها (البنوك) ومكنها من تنفيذ مشـاريع
املسـاعدات النقديـة أو العمـل كوكيـل أو وسـيط لتمويـل عمليـة اسـتيراد املسـاعدات
والسـلع الغذائيـة وغيـر الغذائية.
قـدرت منظمـة مشـروع تقييـم القـدرات ( ،)ACAPSوهـي منظمـة متخصصـة يف بحـث
وتقييـم االحتياجـات اإلنسـانية ،أن نصـف الدعـم املقـدم لليمـن البالـغ  5.2مليـار دوالر
عـام  2018قـد خصـص ملـوردي املسـاعدات عبـر آليـات التخليص الدوليـة السـتيراد األدوية
واملـواد الغذائية ومسـتلزمات الطـوارئ ،ودفع مرتبات/مكافآت موظفـي املنظمات الدولية
غيـر الحكوميـة املقيميـن خـارج اليمـن ،بينمـا ُضخ املبلـغ املتبقـي مباشـرة يف االقتصاد
اليمنـي كأمـوال مسـاعدات إنسـانية عبـر النظـام املالـي اليمنـي ((2(.وقـد سـاهم ذلك يف
تخفيـف الضغـوط ىلع الريـال .علاوة ىلع ذلـك ،تسـاعد الخدمـات املقدمـة مـن خلال
مشـاريع املسـاعدات يف دعـم تكاليـف املعيشـة ،بينما يسـاهم الدخل النقـدي يف زيادة
قـدرة األفـراد واألسـر ىلع الوصـول إلـى الخدمـات العامـة األساسـية مثـل الصحـة والتعليم
واملياه.

“ )25حقائــق ســريعة لربنامــج األمــم املتح ــدة اإلنمــايئ ،اليمــن  ،”2019برنامــج األمــم املتح ــدة اإلنمــايئ 1 ،يناير/كانــون الثــاين https:// ,،2020
طـاع يف  29أبريل/نيســان .2020
 ،reliefweb.int/report/yemen/undp-yemen-2019-fast-factsتــم اال ـ
“ )26اليمن” ،برنامج الغذاء العاملي ،http://www.wfp.org/countries/yemen ،تم االطالع يف  29أبريل/نيسان .2020

“ )27تقلبــات الريــال اليمنــي :املســببات واألثــر” ،مؤسســة منظمــة مشــروع تقييــم الق ــدرات 29 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.acaps.،2020
طـاع يف  13مايو/أيــار .2020
 ،org/special-report/volatility-yemeni-riyal-drivers-and-impactتــم اال ـ
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تعرض اليمن لصدمات اقتصادية نتيجة
فيروس كورونا
تراجع التحويالت
كان النتشـار فيـروس كورونـا عواقـب اقتصاديـة وخيمـة ىلع اليمـن تمثـل أبرزهـا يف
االنخفـاض الكبيـر للتحويلات التـي يرسـلها املغتربون اليمنيون .ففي شـهر أبريل/نيسـان
 ،2020قـدر البنـك الدولـي االنخفـاض يف تدفقـات التحويالت إلى منطقة الشـرق األوسـط
وشـمال إفريقيـا بنسـبة ( ،%19.6مـن  58مليـار دوالر عـام  2019إلى  47مليـار دوالر عام )2020
وذلك بسـبب تفشـي فيـروس كورونا( ((2يمكـن إرجاع االنخفاض يف التحويلات إلى حقيقة
أن فيـروس كورونـا واالسـتجابات الحكوميـة ملحاولـة احتـواء انتشـاره قد أحـدث اضطرابات
هائلـة يف النشـاط االقتصـادي وقلـص الطلـب ىلع العمالـة يف جميـع أنحـاء العالم.
قـدر عـدد اليمنييـن املغتربيـن العامليـن يف الخـارج عـام  2018بنحـو  1.2مليـون يمنـي،
يعمـل حوالـي  %85منهـم يف دول الخليـج مـن بينهـم  %90يف السـعودية ((2(.يتوقـع
اسـتنادا إلـى التحليـل املالـي واملقابلات مـع  30مـن املغتربيـن اليمنييـن،
املؤلفـون،
ً
حـدوث انخفـاض بنسـبة  ٪60-40يف التحويلات هـذا العـامُ .يعـزى هـذا بشـكل أساسـي
إلـى األزمـات االقتصاديـة يف الخليـج الناتجـة عـن إجـراءات التخفيـف مـن انتشـار فيـروس
كورونـا ،وانخفـاض أسـعار النفـط العامليـة ،وضعـف آليـات املواجهـة املتاحـة للمغتربيـن
اليمنييـن والذيـن ينتمـي معظمهـم إلـى قـوة العمـل الهامشـية وبالتالـي يكونـون أقـل
حصانـة يف ظـل التنافـس املتزايـد يف أسـواق العمـل الخليجيـة بسـبب انخفـاض الطلب
ىلع العمالـة الوافـدة ((3(.ومـع توقـع حـدوث أزمـة اقتصاديـة مطولة وانتعـاش يف البلدان
املضيفـة سـتكون التحويالت عرضـة ملزيد من الضغـوط الهبوطية .وقـدرت األمم املتحدة
ً
انخفاضـا يف التحويالت
يف أبريل/نيسـان  2020أن اليمـن قـد يشـهد يف األشـهر الالحقة
(((3
بنسـبة .%70
يعانـي املغتربـون اليمنيـون وال سـيما املقيمـون يف دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن
صدمـة مزدوجـة بسـبب فيروس كورونـا ،الجانب األول منهـا تمثل يف اإلجـراءات التقييدية
التـي أدت إلـى انهيـار األعمـال والركـود االقتصـادي العـام .انتشـر فيـروس كورونـا يف أجزاء
كثيـرة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي ،حيث سـجلت السـعودية أكبر عدد مـن الحاالت
بيـن تلـك الـدول ((3(.ويف محاولـة الحتـواء الوباء ،فرضت السـلطات السـعودية حجـرا صحيا
كاملا أو جزئيـا ،وحظـر تجـول صـارم ،وحظـر سـفر .أدى ذلك إلى وقـف العديد من األنشـطة
التجارية ،وشـل الطلب ىلع العمالة .يف  6أبريل/نيسـان ،فرضت الحكومة السـعودية حظر
“ )28البنــك ال ــدويل يتوقــع أحــد انخفــاض يف التحويــات يف التاريــخ الحديــث” ،البنــك ال ــدويل 22 ،أبريل/نيســان https://www. ،2020
albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittancesطـاع يف  13مايو/أيــار .2020
 ،in-recent-historyتــم اال ـ

“ )29اليمــن :توجيــه حــواالت املغرتبــن اليمنيــن والعاملــن يف الخــارج نحــو التنميــة” ،منظمــة اإلســكوا التابعــة لألمــم املتح ــدة ،أغســطس/آب
طـاع يف  29أبريــل/
 ،https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/y1-1.pdf،2014تــم اال ـ
نيســان .2020
“ )30التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي لليمــن ،العــدد  - 47أبريل/نيســان  ،”2020وزارة التخطيــط والتعــاون ال ــدويل 30 ،أبريل/نيســان ,،2020
طـاع يف 13
 ،https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-47-april-2020-enarتــم اال ـ
مايو/أيــار 2020

“ )31تســعة أشــياء يجــب معرفتهــا عــن اليمــن اآلن” ،األمــم املتح ــدة للشــؤون اإلنســانية 20 ،أبريل/نيســان https://unocha.exposure.،2020
طـاع يف  2مايو/أيــار .2020
 ،co/nine-things-you-need-to-know-about-yemen-right-nowتــم اال ـ
“ )32لوحــة معلومــات فــروس كورونــا ،الســعودية” ،منظمــة الصحــة العامليــة ،https://covid19.who.int/region/emro/country/sa،تــم
طـاع يف  16يوليو/تمــوز .2020
اال ـ
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تجول ملدة  24سـاعة يف أربع مدن سـعودية كبرى (الرياض وجدة ومكة واملدينة) موطن
غالبيـة العمـال اليمنييـن املغتربيـن ((3(،بينما طبقت سلسـلة إجراءات وقائيـة ضد فيروس
كورونـا يف املـدن األخـرى .وبـدأت السـلطات السـعودية اعتباًرا مـن  30أبريل/نيسـان برفع
التدابيـر التقييديـة للوقايـة مـن فيروس كورونـا تدريجيًا ورفـع حظر التجول بالكامـل اعتباًرا
مـن  21يونيو/حزيـران وسـمحت للشـركات بإعـادة فتـح أبوابهـا وخففـت قيود السـفر ىلع
الرغـم مـن تسـجيل حـاالت إصابـة جديدة بفيـروس كورونـا .وحتـى  11أغسـطس/آب ،كانت
(((3
اململكـة قـد سـجلت  289,947حالة إصابـة مؤكدة بفيروس كورونا منهـا  3,199حالة وفاة.
سيسـمح تخفيـف القيـود يف السـعودية بتحسـن قيمة التحويلات املالية إلـى اليمن إلى
حـد مـا ،كـون العديد مـن املغتربيـن اليمنييـن سـيكونون قادريـن ىلع العودة إلـى العمل
مـع إعـادة فتح قطاعـي البنـاء والتجزئة وإعـادة فتح املؤسسـات الصغيرة واملتوسـطة.
أمـا الجانـب الثانـي للصدمـة فهـو االنخفـاض يف الطلـب العاملـي ىلع النفط خلال أزمة
كوفيـد 19-الـذي أثـر سـلبًا ىلع دول مجلـس التعـاون الخليجـي ،حيث تقلـص الطلب ىلع
النفـط بمقـدار  29مليـون برميـل يوميـا يف شـهر أبريل/نيسـان وحـده ((3(.أدى هـذا إلـى
انخفـاض أسـعار النفـط إلـى مسـتويات قياسـية إذ انهـار سـعر برميـل النفـط مـن  53دوالًرا
للبرميـل أوائـل فبراير/شـباط إلـى أقـل مـن  17دوالًرا منتصف أبريل/نيسـان .وبحلـول نهاية
(((3
يونيو/حزيـران ،كان سـعر النفـط قـد انتعـش نوعـا مـا مسـج ً
ال حوالـي  39دوالًرا للبرميل.
أدى ذلـك إلـى انكمـاش اقتصـادي وخلق عجـزا كبيرا يف املوازنـات املالية القتصـادات دول
مجلـس التعـاون الخليجـي املعتمـدة ىلع النفط ،حيث قدر صندوق النقـد الدولي أن دول
مجلـس التعـاون الخليجي سـتتعرض النكمـاش اقتصادي بنسـبة   %2.7يف ناتجها املحلي
اإلجمالـي خلال عـام  ((3(.2020ويف الربع األول مـن العام  2020وحده ،عانت السـعودية من
عجـز ُقـدر بنحـو  9مليارات دوالر يف موازنتها بسـبب انخفاض إيراداتها بنسـبة  %22مقارنة
بنفـس الفتـرة مـن العـام السـابق ((3(.كمـا خفضـت السـعودية مـن إنتاجهـا النفطـي الـذي
بلـغ ذروتـه يف أبريل/نيسـان بمعـدل  12مليـون برميل يوم ًيا ،إلـى  7.5مليـون برميل يوم ًيا
كاف للتعويـض عـن صدمـة الطلب
لشـهر يونيو/حزيـران ،ىلع الرغـم مـن أن هـذا لـم يكـن ٍ
قصيـر األجـل يف عمليـات اإلغلاق .وتتوقـع وزارة املالية السـعودية اقتـراض  58مليار دوالر
(((3
أمريكـي خلال العـام  2020لتغطية عجـز موازنتها.

“ )33حظــر تجــول مل ــدة  24ســاعة يف الريــاض وج ــدة وم ــدن أخــرى” ،ـعـرب نيــوز 6 ،أبريل/نيســان https://www.arabnews.com/،2020
طـاع يف  2يوليو/تمــوز .2020
 ،node/1654376/saudi-arabiaتــم اال ـ
“ )34لوحــة معلومــات فــروس كورونــا ،الســعودية” ،منظمــة الصحــة العامليــة ،https://covid19.who.int/region/emro/country/sa،تــم
طـاع يف  16يوليو/تمــوز .2020
اال ـ

 )35جنيفــر جنانــا“ ،الطلــب عــى النفــط ســيتقلص بمقــدار  29مليــون برميــل يوم ًيــا يف أبريــل حســب وكالــة الطاقــة الدوليــة” ،ذا ناشــيونال 16 ،أبريــل/
نيســان https://www.thenational.ae/business/energy/oil-demand-to-shrink-by-29-million-barrels-per-day-،2020
طـاع يف  5مايــو  /أيــار .2020
 ،in-april-iea-says-1.1006392تــم اال ـ
“ )36نفــط خــام ـغـرب تكســاس الوســيط الخــام” ،موقــع  ،Barchart.com ،https://www.barchart.com/futures/quotes/CLG20تــم
طـاع يف  10أغســطس/آب .2020
اال ـ

“ )37التوقعــات االقتصاديــة اإلقليميــة :منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا” ،صن ــدوق النقــد ال ــدويل ،أبريل/نيســان https://www.،2020
 ،imf.org/~/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2020/April/English/mreo0420-full-report.ashx?la=enتــم
طـاع يف  22أبريــل /نيســان .2020
اال ـ
“ )38الســعودية تصــدر تقريــر أداء امليزانيــة للربــع األول” ،العربيــة 29 ،أبريل/نيســان https://english.alarabiya.net/en/business/،2020
طـاع يف
 ،economy/2020/04/29/Saudi-Arabia-releases-Q1-budget-performance-report-deficit-at-about-9-blnتــم اال ـ
 5مايو/أيــار .2020

“ )39رصــد الشــرق األوســط االقتصــاد” مؤسســة  PWC ،1يونيو/حزيــران https://www.pwc.com/m1/en/publications/،2020
طـاع يف  30يونيو/حزيــران .2020
 ،economy-watch/pdf/me-economy-watch-june-2020.pdfتــم اال ـ
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زاد تعليـق السـعودية ملناسـك الحـج والعمـرة (ملـن يعيشـون خـارج اململكة) ،التـي كانت
تجتـذب حوالـي  9.3مليـون زائـر( ((4وتـدر حوالـي  10مليـار دوالر للمملكـة كل عـام ((4(،مـن
الخسـارة يف اإليـرادات .أدى هـذا االنكمـاش االقتصـادي إلـى انخفـاض فـرص العمـل لـكل
مـن املواطنيـن السـعوديين واألجانـب وزيـادة تكاليـف املعيشـة .يف  11مايو/أيـار ،أعلنـت
السـعودية عـن العديد من السياسـات املالية شـملت زيـادة ضريبة القيمـة املضافة بمقدار
ثالثـة أضعـاف ،وهـي سياسـة مـن املتوقـع أن تولـد  27مليـار دوالر أمريكـي يف إجمالـي
(((4
اإليـرادات يف عـام .2020
عنـد بدايـة تفشـي فيـروس كورونـا ،اتخـذت السـلطات السـعودية تدابيـرًا للتخفيـف مـن
األثـر االقتصـادي السـلبي لألزمـة ،لكـن هـذه التدابير لم تخفف مـن األثر املالـي ىلع العمال
األجانب.أعلنـت الريـاض يف مـارس/آذار عـن حزمـة تدابيـر بقيمـة  32مليـار دوالر 18.7 ،مليار
دوالر منهـا لدعـم القطـاع الخـاص و 2.39مليـار دوالر لدفـع  %60مـن رواتـب املوظفيـن
(السـعوديين فقـط وليـس األجانـب) ،ملـدة ثالثـة أشـهر ((4(.تضمنت االسـتجابة السـعودية
املتعلقـة بالتوظيـف للتصـدي لفيـروس كورونـا ً
أيضا تدابيـر تمنح أصحـاب العمل الحق يف
التفـاوض مـع العمـال األجانب حول خفض األجور لتتماشـى مع عدد سـاعات العمل الفعلي
لهـم ،ومنـح املوظفين إجـازة غير مدفوعة األجر أو إجازة اسـتثنائية .بـدأت املديرية العامة
للجـوازات السـعودية يف مـارس/آذار بتجديد اإلقامـات مجا ًنا لجميع العمـال الوافدين الذين
تنتهـي تصاريحهـم بيـن مـارس/آذار ويونيو/حزيـران  ،2020مـع تمكيـن أصحـاب العمـل من
اسـترداد قيمـة تأشـيرات العمـل غير املسـتخدمة .ومع ذلك لـم تعلن وزارة املوارد البشـرية
والتنميـة االجتماعيـة السـعودية حتـى اآلن عـن أي تخفيـف يف إجـراءات خطـة السـعودة
قيـودا وزيـادة يف التكاليف ىلع
التـي تهـدف إلـى سـعودة العديـد من املهـن ،وتضمنـت
ً
(((4
األجانـب العامليـن يف القطـاع الخاص.
بالرغـم مـن عـدم توفـر البيانـات املوثوقـة ،سـاعدت املقابلات التـي أجراهـا مركـز صنعاء
مـع  30مغتربـا يمنيـا( ((4يعملـون يف السـعودية وغيرها من دول الخليـج يف تقييم الوضع
بشـكل أفضـل ،إذ أفـاد معظم هـؤالء املغتربـون أنهم تأثـروا بتدابير اإلغالق بسـبب جائحة
كورونـا والتوقـف املؤقـت لألنشـطة يف معظـم قطاعـات العمـل .يعمـل العمـال اليمنيون
تحديـدًا إلـى حـد كبير يف القطـاع غير الرسـمي واألعمـال ذات األجر اليومي ،ممـا يجعلهم
معرضيـن بشـدة لفقـدان الدخـل أو التسـريح من العمـل أو الترحيل القسـري بسـبب انتهاك
قواعـد الحجـر الصحـي .باملقارنـة ،أفـاد اليمنيـون العاملـون بعقـود عمـل ثابتـة بأنهـم
أُجبـروا ىلع قبـول خصـم  %40 - %30مـن رواتبهـم ،أو أخـذ إجـازة غيـر مدفوعـة األجـر ،أو
إجـازة اسـتثنائية .أصبـح العديـد من العمـال اليمنييـن الذيـن ال يملكون املدخـرات مثقلين
بالديـون بشـكل متزايـد وغيـر قادرين ىلع إيجـاد وظائـف جديدة.
طـاع يف  23أبريل/نيســان
“ )40موقــع وزارة الحــج والع ـمـرة” ،https://www.haj.gov.sa/ar/InternalPageCategories/Details/49 ،تــم اال ـ
.2020

 50“ )41مليار ريال إيرادات متوقعة من موســم الحج بحلول عام  ،“ 2030العربية 19 ،أغســطس/آب https://www.alarabiya.net/ar/،2018
aswaq/economy/2018/08/19/50مليار-ريال-إيرادات-متوقعة-من-موسم-الحج-بحلول ،-2030تم االطالع يف  23أبريل/نيسان .2020“ )42رصــد الشــرق األوســط االقتصــاد” مؤسســة  PWC ،1يونيو/حزيــران https://www.pwc.com/m1/en/publications/،2020
طـاع يف  30يونيو/حزيــران .2020
 ،economy-watch/pdf/me-economy-watch-june-2020.pdfتــم اال ـ

“ )43االســتجابة ألزمــة فــروس يف دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا” ،منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 9 ،يونيو/حز ـيـران https://،2020
 ،/www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-mena-countriesتم االطالع يف  30يونيو/
حزيران .2020
“ )44القــوى اليمنيــة العاملــة املغرتبــة تحــت التهديــد :الــدور الحيــوي للتحويــات املاليــة يف الحــد مــن االنهيــار االقتصــادي” ،إعــادة تصــور إقتصــاد
اليمــن 31 ،مايو/ايــار https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Yemens_Expatriate_Workforce_،2019
طـاع يف  30يونيو/حز ـيـران .2020
 ،Under_Threatتــم اال ـ
 )45أجــرى الباحثــون مقابــات مــع مغرتبــن يمنيــن بــن شــهري أبريل/نيســان ومايو/أيــار  80% ،2020منهــم يعملــون يف الســعودية و 20%املتبقيــة
يف دول الخليــج األخــرى مثــل اإلمــارات وقطــر والبحريــن.
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يمتلـك حوالـي أربعـة من كل خمسـة عمال يمنييـن يف الخليج مهارات محدودة ومسـتوى
تعليـم متواضـع ،وبالتالـي فإنهـم مـن ذوي الدخـل املنخفـض( ((4وقـد يكونـون بحاجة إلى
مسـاعدة إنسـانية للتغلـب ىلع ظـروف العمـل السـيئة يف حيـن تحـرم أسـرهم  داخـل
اليمـن مـن دخـل هـي يف أمـس الحاجـة إليـه للبقـاء ىلع قيـد الحيـاة ،حيـث يقـدر البنك
واحـدا مـن كل عشـرة يمنييـن يعتمـد بالكامـل ىلع التحويلات املاليـة لتلبيـة
الدولـي أن
ً
(((4
االحتياجـات األساسـية .واجـه العمـال املغتربـون ً
أيضا صعوبـات يف العودة إلـى ديارهم
إذ شـملت القيـود املتعلقـة بفيـروس كورونـا إغلاق الحدود البريـة مع اليمن خالل شـهري
مـارس/اذار وأبريل/نيسـان ،كمـا منعـت هـذه الضوابـط الحدوديـة اليمنييـن الذيـن سـافروا
إلـى اليمـن مـن العـودة إلى العمل يف السـعودية .اعتبـاًرا من أوائـل يونيو/حزيـران ،أعلنت
الحكومـة اليمنيـة املعتـرف بها دول ًيـا أن املغتربيـن اليمنيين يمكنهم العـودة إلى ديارهم
بعـد خضوعهـم لفحـص فيـروس كورونـا ،ولكـن نظرًا لعـدم توفـر الفحوص أعلنت السـلطة
املحليـة بسـيئون يف أواخـر يونيو/حزيـران أن العديـد مـن املغتربيـن اليمنيين قـد عادوا
(((4
إلـى ديارهـم عبـر منفـذ الوديعـة الحدودي مـع السـعودية دون إجـراء الفحص.

نقص املساعدات الخارجية
يف خضـم التركيـز ىلع فيـروس كورونـا ،لـم تعـد خطـة التمويـل اإلنسـاني لليمـن خلال
العـام  2020أولويـة للمانحيـن الدولييـن .وقـد اسـتضافت السـعودية ،بعـد تأجيلات عـدة،
مؤتمـرا رفيـع املسـتوى عبـر الفيديو إلعلان التبرعـات لدعم اليمـن يف الثاني مـن يونيو/
حزيـران ،تعهـد املانحـون خاللـه بمبلغ  1.35مليـار دوالر أمريكـي وهو أقل بكثيـر من املبلغ
الـذي طلبتـه األمـم املتحـدة لتمويـل خطـة االسـتجابة اإلنسـانية لليمـن حتـى نهاية عام
 2020البالـغ  2.4مليـار دوالر أمريكي ،منها  180مليون دوالر أمريكي لدعم االسـتجابة لجائحة
فيـروس كورونـا ((4(.تعهـدت السـعودية بتقديـم  500مليـون دوالر أمريكي من هـذا املبلغ،
منهـا  25مليـون دوالر أمريكـي ألنشـطة مكافحـة فيروس كورونـا ((5(.بلغ إجمالـي التعهدات
املاليـة السـعودية يف هـذا املؤتمـر  %40فقط من املسـاعدات املالية التـي تعهدت بها
عـام  2019والبالغـة قيمتهـا  1.25مليار دوالر .أمـا الواليات املتحدة األمريكيـة ،ثاني أكبر مانح
لليمـن ،التـي تعهـدت بــ 920مليـون دوالر عـام  ،2019فقـد خفضت مسـاهمتها لعـام 2020
وتعهـدت فقـط بــ 225مليـون دوالر ،أي  %24فقـط مـن تعهداتهـا للعـام املاضـي .ويف 6
مايو/أيـار ،أعلنـت الواليـات املتحـدة أن التزامهـا البالغ  225مليـون دوالر كمسـاعدات طارئة
سـيخصص لتمويـل خطـة الغذاء لبرنامـج الغذاء العاملـي يف املناطق الجنوبيـة ،مع الحد
مـن العمليـات يف شـمال اليمـن حيـث لـم تحـل بعـد مشـكلة عرقلـة الحوثييـن لوصـول
املسـاعدات ((5(.لـم تعلـن أي مـن دول الخليـج األخـرى بمـا فيهـا اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 )46إدوارد بــورك“ ،دم واحــد ومصــر واحــد؟ عالقــات اليمــن مــع مجلــس التعــاون الخليجــي” ،برنامــج الكويــت للتنميــة والحوكمــة والعوملــة يف دول
طـاع يف  30يونيو/حزيــران .2020
الخليــج ،كليــة لن ــدن لالقتصــاد ،يونيو/حزيــران  ،eprints.lse.ac.uk/55241/1/Burke_2012.pdf ،2012تــم اال ـ

حـرب وجائحــة كورونــا” ،أوكســفام 1 ،يونيو/حزيــران https://،2020
“ )47التحويــات إىل اليمــن تنخفــض مــع زيــادة االحتياجــات يف ظــل ال ـ
طـاع
 ،reliefweb.int/report/yemen/remittances-yemen-plummet-needs-surge-amid-war-and-coronavirusتــم اال ـ
يف  30يونيو/حزيــران .2020
 )48خلــود الحــايل 3“ ،طائــرات ومطــار واحــد بانتظــار آالف اليمنيــن العالقــن” ،اندبنــدت عربيــةhttps://www.independentarabia.com/،
طـاع يف  30يونيو/حزيــران .2020
/node/126121األخبار/العالم-العربي3-/طائرات-ومطار-واحــد ،تــم اال ـ

“ )49تقريــر الوضــع يف اليمــن” ،مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 3 ،يونيو/حزيــران https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-،2020
طـاع يف  1يوليو/تمــوز .2020
 ،situation-report-3-june-2020-enarتــم اال ـ
“ )50التعهدات باملساعدات اليمنية ليست كافية” ،ذا نيو هيومنرتين 3 ،يونيو/حزيران https://www.thenewhumanitarian.org/،2020
 ،news/2020/06/03/Yemen-coronavirus-aid-pledges-Saudi-Arabiaتم االطالع يف  10يوليو/تموز .2020

“ )51الواليــات املتح ــدة تعلــن عــن مســاعدات إنســانية إضافيــة للشــعب اليمنــي” ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 7 ،مايو/أيــار ،2020
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/may-6-2020-united-states-announces-additionalطـاع يف  10مايو/أيــار .2020
 ،humanitarian-aid-people-yemenتــم اال ـ

إعادة تصور االقتصاد اليمني | أكتوبر /تشرين األول 2020

13

اليمن بين سندان الحرب ومطرقة فيروس كورونا :اقتصاد هش بمواجهة محن متصاعدة

وقطـر والكويـت عـن أي تعهـدات بتمويـل االسـتجابة اإلنسـانية لليمـن خلال املؤتمـر هذا
العـام .مـن الجديـر بالذكـر أن اإلمـارات العربية املتحـدة كانت ثالـث أكبر دولـة مانحة لليمن
بتعهـدات بلغـت قيمتهـا  489مليـون دوالر أمريكي عـام .2019

الشكل  :3التحول يف تعهدات املانحين لليمن بين العامين  2019و2020
(مليون دوالر أمريكي)

املصدر :خدمة التتبع املالي التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية((5(.

بشـكل عـام ،تلقـت اليمـن حتـى أوائـل يوليو/تمـوز مـن العـام الجـاري ،حوالـي  602مليـون
دوالر أمريكـي يف شـكل تعهـدات باملسـاعدات الخارجيـة ،أي حوالـي  %17.8مـن إجمالـي
املطلـوب لخطـة االسـتجابة اإلنسـانية لليمـن البالغـة  3.38مليـار دوالر لعـام  2020ونصـف
(((5
املسـاهمات البالغـة  1.27مليـار دوالر املدفوعـة يف نفـس التاريـخ مـن العـام املاضـي،
وينـذر هـذا االنخفـاض الكبيـر يف املسـاعدات ،بالتزامـن مـع انتشـار فيـروس كورونـا الـذي
زاد مـن حاجـة البلاد إلـى الدعـم ،بزيـادة مأسـاوية لوطأة األزمـة اإلنسـانية الحالية .يسـتمر
فيـروس كورونـا باالنتشـار يف جميع أنحاء اليمن منذ أبريل/نيسـان ،يف الوقـت الذي لجأت
فيـه سـلطات الحوثيين تحديـدًا إلى التعتيـم ىلع معدالت الوفيـات املرتفعة يف محاولة
(((5
للحفـاظ ىلع املصالـح االقتصاديـة وتوسـيع سـيطرتها العسـكرية عبـر جبهات الحـرب.
طـاع يف  28أبريل/نيســان https://fts.unocha.org/ .2020
“ )52اليمــن  -خدمــة التتبــع املــايل” ،مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،تــم اال ـ
“ countries/248/summary/2020فعاليــة عــى اإلنرتنــت :األزمــة والبقــاء عــى قيــد الحيــاة يف ظــل جائحــة كورونــا يف اليمــن” ،مركــز
الدراســات االســراتيجية والدوليــة 29 ،أبريل/نيســان https://www.csis.org/events/online-event-crisis-and-survival- ،2020
طـاع يف  5مايو/أيــار .2020
 ،amidst-covid-19-yemenتــم اال ـ

 )53املرجع نفسه.

 )54أســامة الروحــاين“ ،تكتــم الحوثيــن عــى تفــي كورونــا :تمهيــد للمــوت واملعانــاة مــع حلــول العيــد” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية22 ،
طـاع يف  17يوليو/تمــوز .2020
مايو/أيــار  ،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10019 ،2020تــم اال ـ
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الشكل رقم  :4اتجاهات املساعدات الخارجية لليمن أثناء النزاع

املصدر :مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،االتجاهات يف خطة االستجابة /متطلبات الخطة،
.2020

(((5(((5

أكبـر تهديـد بخفض املسـاعدات إلـى اليمن ناتج عن اآلثار السـلبية العامـة لجائحة فيروس
كورونـا ىلع العديـد مـن البلـدان بمـا فيها الجهـات املانحة الرئيسـية لليمـن .فالعديد من
الـدول املانحـة أقدمـت ىلع تحويـل إنفاقها نحو األولويـات املحلية أو نحـو برامج الطوارئ
الدوليـة ملكافحـة الجائحـة .أنشـأت األمـم املتحدة نهاية شـهر مارس/آذار ،خطة اسـتجابة
إنسـانية عامليـة للتعامـل مـع عواقـب جائحـة كورونـا يف البلـدان الضعيفـة ،وقـد سـاهم
املانحـون حتـى اآلن بمبلـغ  1.57مليـار دوالر لدعم الخطة وذلك من إجمالـي  7.32مليار دوالر
(((5
مطلوبـة لتمويلها.
كمـا تمـت إعـادة توجيـه بعـض أمـوال املسـاعدات املفتـرض تقديمهـا لليمـن مـن عـدة
مجموعـات تعنـى بالعمليـات اإلنسـانية املنقـذة للحيـاة (األمـن الغذائـي والحمايـة) نحـو
أنشـطة اإلغاثـة املتعلقـة بجائحـة كورونا .وكشـف خبير رفيع املسـتوى يعمـل يف واحدة
مـن أكبـر املنظمـات الدوليـة العاملـة يف اليمـن ،أن أحـد املانحيـن الدوليين الذيـن وعدوا
يف السـابق بمليـون دوالر أمريكـي لتنفيـذ برنامـج إغاثـة يركـز ىلع األطفـال ،ألغـى فجـأة
(((5
تعهـده بدفـع املبلـغ وأعـاد توجيهـه إلـى بلـد آخـر يعانـي مـن انتشـار جائحـة كورونـا.
“ )55اليمــن ،خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن  ،”2020مكتــب األمــم املتح ــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانيةhttps://fts.unocha.org/ ،
طـاع يف  11يوليو/تمــوز .2020
 ،appeals/925/summaryتــم اال ـ

“ )56مؤتمــر اليمــن  ،”2020مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 2 ،حزيران/يونيــو https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-،2020
طـاع يف  11يوليو/تمــوز
 ،conference-2020-high-level-pledging-event-humanitarian-crisis-yemen-financialتــم اال ـ
.2020
“ )57مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وفــروس كورونــا” ،مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،https://www.unocha.org/covid19 ،تــم
طـاع يف  30أبريل/نيســان .2020
اال ـ
 )58مقابلة مع أحد كبار الخرباء العاملني يف منظمة غري حكومية دولية مقرها صنعاء ،صنعاء ،أوائل أبريل/نيسان .2020
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ويف أبريل/نيسـان ،ذكـرت وكالـة ذا نيـو هيومنتريـن أنه مـن املحتمل أن تخضـع ميزانيات
ً
اسـتجابة للجائحـة ،ممـا قـد يـؤدي إلـى تحويل
املسـاعدات لتعديلات يف األشـهر التاليـة
(((5
اإلنفـاق عـن األولويات األخـرى.
بمعـزل عـن جائحـة كورونـا ،كانـت الـدول والـوكاالت الدوليـة املانحـة قـد أقدمـت قبـل
الوبـاء ىلع سـحب تمويـل بعـض برامجهـا نتيجـة الخلاف مـع سـلطات الحوثييـن فيمـا
يخـص تحويـل وجهـة املسـاعدات والقيـود التـي تفرضهـا ىلع وصولهـا ،حيـث علقـت
الوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة ( )USAIDيف مـارس/آذار مسـاعداتها للمناطـق التـي
يسـيطر عليهـا الحوثيـون ،والتي يسـكن فيهـا قرابة  %70من سـكان اليمـن ،وذلك ردًا ىلع
عرقلـة الحوثييـن للعمليـات اإلنسـانية( ((6فيمـا أعلـن برنامج الغـذاء العاملي أنه سـيخفض
املسـاعدات الغذائيـة اإلنسـانية للمناطـق التي يسـيطر عليهـا الحوثيون بنسـبة  %50مما
يؤثـر ىلع مـا يقـدر بنحـو  8.5مليـون مسـتفيد يف ظـل عمليـات حظـر التجـول وفقـدان
الوظائـف املرتبطـة بفيـروس كورونـا.
بـدا تأثيـر االنخفـاض املحتمـل للمسـاعدات واضحـا ىلع عمـل املنظمـات غيـر الحكوميـة
الدوليـة التـي لـم يعد بوسـعها مواصلة دعم برامـج االحتياجات اإلنسـانية يف جميع أنحاء
البلاد إذ قـال وكيـل األميـن العـام لألمم املتحدة للشـؤون اإلنسـانية مارك لوكـوك ملجلس
األمـن يف منتصـف أبريل/نيسـان إن  31مـن أصـل  41مشـروع لألمـم املتحـدة يف اليمن قد
توقـف بسـبب نقـص التمويـل( ((6كـرر األمين العـام لألمـم املتحـدة أنطونيـو غوتيريش هذا
التحذيـر يف مؤتمـر إعلان التبرعـات لليمن الـذي عقـد يف يونيو/حزيران.
يف ذات السـياق ،يواجـه قطـاع الصحـة يف اليمن ،والـذي يعاني حال ًيا مـن تداعيات كارثية
نتيحـة جائحـة كورونـا ،انخفاضـا أكبـر للمسـاعدات اإلنسـانية حيـث حذرت منظمـة الصحة
العامليـة مـن أن  %80مـن خدماتهـا الصحيـة قـد تتوقـف اعتبـاًرا مـن نهاية أبريل/نيسـان،
(((6
بمـا يف ذلـك الحوافـز والبدالت التـي تدفعها للعامليـن الصحيين يف جميع أنحـاء البالد
وأوقفـت األمـم املتحدة املدفوعات لـ  10,000شـخص من مقدمي خدمـات الرعاية الصحية
واملسـتجيبين الصحييـن يف الخطـوط األماميـة أوائـل يونيو/حزيـران ((6(،يف حيـن قـال
صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان ،وهـو املـزود الوحيد ألدويـة وإمـدادات الصحـة اإلنجابية
املنقـذة للحيـاة يف البلاد ،إنـه سـيتعين عليـه إغلاق مـا يصـل إلـى  %90مـن مراكـز
خدمـات الصحـة اإلنجابيـة املنقـذة للحياة عبر أنحـاء البالد ((6(.أما اليونيسـيف التي تناشـد
املانحيـن بتقديـم  514مليـون دوالر ألنشـطتها للعـام  ،2020منهـا  53مليـون دوالر أمريكي

“ )59تمويل املساعدات الطارئة لفريوس كورونا” ،ذا نيو هيومنرتين 23 ،أبريل/نيسان https://www.thenewhumanitarian.org/ ،2020
 ،news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-fundingتم االطالع يف  16يوليو/تموز .2020
 )60ســارة الديــب وماجــي ميشــيل “ ،تمديــد حظــر التجــول مــع إعــان الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة تعليــق املســاعدات يف اليمــن” ،أسوشــيتد
طـاع يف  16يوليــو /تمــوز .2020
بــرس 27 ،مــارس/آذار  ،https://apnews.com/da725942eb2c1f2761b28cba55816fec ،2020تــم اال ـ

“ )61الصــراع والفقــر وعــدم املســاواة تقــوض مكافحــة فــروس كورونــا يف اليمــن” ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ 19 ،أبريل/نيســان https:// ،2020
www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/blog/2020/conflict-poverty-and-inequality-undermine-the-covidطـاع يف  20أبريل/نيســان .2020
 ،19-fight-in-.htmlتــم اال ـ
“ )62فعاليــة عــى اإلنرتنــت :األزمــة والبقــاء عــى قيــد الحيــاة يف ظــل جائحــة كورونــا يف اليمــن” ،مركــز الدراســات االســراتيجية والدوليــة 29 ،أبريــل/
طـاع يف
نيســان  ،https://www.csis.org/events/online-event-crisis-and-survival-amidst-covid-19-yemen ،2020تــم اال ـ
 5مايو/أيــار .2020

“ )63عمليــات املســاعدات اليمنيــة يف خطــر حيــث كانــت التربعــات أقــل بمليــار دوالر مــن املطلــوب” ،بــي بــي يس 3 ،يونيو/حزيــران https:// ،2020
طـاع يف  1يوليو/تمــوز .2020
 ،www.bbc.com/news/world-middle-east-52903440تــم اال ـ
“ )64الحيــاة واملــوت لنســاء وفتيــات اليمــن مــع تبخــر التمويــل” ،أخبــار األمــم املتح ــدة 30 ،مايو/أيــار https://news.un.org/en/ ،2020
طـاع يف  1يوليو/تمــوز .2020
 ،story/2020/05/1065122تــم اال ـ
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لالسـتجابة لفيـروس كورونـا ،فإنهـا لـم تحصـل مـن هـذا املبلـغ سـوى ىلع  %10فقـط.
وقالـت اليونيسـف إنهـا سـتضطر إلـى تعليـق أنشـطتها تدريجيـا وقـد تغلقها كليـا بحلول
نهايـة أكتوبر/تشـرين األول يف حـال لـم تؤمـن لهـا األمـوال الالزمـة ،األمـر الـذي سـيحرم 5
مالييـن مواطـن يف  15مدينـة رئيسـية يف اليمـن من الوصـول إلى امليـاه النظيفة ويدفع
(((6
مالييـن األطفـال إلـى “حافـة املجاعـة” بسـبب التدهـور يف وضعهم الغذائـي.
(((6

االنكماش االقتصادي واالنهيار يف تدفقات اإليرادات العامة
وبالرغـم مـن عـدم توفـر مؤشـرات نهائيـة ،فـإن تأثيـر جائحـة كورونـا ىلع االقتصـاد اليمنـي
الهـش ،الـذي تدمـر بالفعـل خلال خمس سـنوات من الصراع ،سـيكون كبيـرًا بالتأكيد .سـيؤدي
التراجـع املتوقـع يف املـوارد الخارجية إلى انكماش حاد يف الناتج املحلي اإلجمالي ،وتوسـع
فجـوات العجـز يف ميـزان الحسـاب الجـاري للحكومـة واملوازنـة العامـة ،وإضعاف املؤسسـات
االقتصاديـة الرئيسـية مثـل البنـك املركـزي اليمنـي .انخفـاض التحويلات بنسـبة  ،%70وفقـا
لتقديـرات األمـم املتحـدة ،سـيؤدي بـدوره إلـى انكمـاش متوقـع بنسـبة  %15-10يف إجمالـي
الناتـج املحلـي ((6(.ومـن املرجـح أيضـا أن يؤدي االنخفاض الحـاد يف األنشـطة االقتصادية إلى
انخفـاض كبيـر يف فـرص العمـل وحرمان مالييـن املواطنيـن اليمنيين من دخلهم األساسـي.
سـيؤدي االنخفـاض الكبيـر يف املسـاعدات املقدمـة لليمـن خلال عـام  2020مقارنـة بالعام
السـابق ،إلـى تسـريح العديـد مـن املواطنيـن اليمنييـن الذيـن تم توظيفهم بشـكل مباشـر أو
غيـر مباشـر مـن قبـل قطـاع املسـاعدات اإلنسـانية يف جميع أنحـاء البالد.
أثـرت إجـراءات احتـواء فيـروس كورونـا وإغلاق بعـض القطاعـات التجاريـة والخدميـة يف
املناطـق الشـمالية التـي يسـيطر عليهـا الحوثيـون ىلع العديـد مـن القطاعـات ال سـيما
الشـركات الصغيـرة واألصغـر واملتوسـطة التي تهيمـن ىلع القطاع الخاص وتشـكل القطاع
غيـر الرسـمي الـذي يوظـف حوالـي  %73مـن إجمالـي القـوى العاملـة يف اليمن ((6(.شـملت
إجـراءات مكافحـة فيـروس كورونـا إغلاق مؤسسـات التعليـم األهلـي يف منتصـف العـام
الدراسـي وعانـت املطاعـم مـن االنخفـاض يف الطلـب إذ اقتصـر عملهـا ىلع الطلبـات
الخارجيـة فقـط .كمـا تعطـل عمـل قطـاع النقـل بسـبب القيـود التـي فرضتهـا السـلطات
يف كل مـن صنعـاء وعـدن ،ممـا قلـل مـن حركـة البضائـع واألشـخاص عبـر الحـدود الدولية
والداخليـة يف اليمـن .كمـا أثـرت هـذه القيـود ىلع شـركات تأجيـر السـيارات والسـائقين
الذيـن يكسـبون رزقهـم من العمل يف خدمـة النقل .وأصيبت األنشـطة الصناعية والتجارية
بالشـلل الحـاد نتيجـة انخفـاض الطلـب والقيـود املفروضـة ىلع حركـة البضائـع فض ً
ال عن
الضرائـب املزدوجـة التـي تفرضهـا السـلطات يف كل مـن عدن وصنعـاء .ويف هذا الشـأن،
كان قـرار حكومـة الحوثييـن بصنعـاء يف  13يوليو/تمـوز برفـع إجـراءات االحتـواء والسـماح
بإعـادة فتـح املطاعـم والحمامات العامة وقاعـات األفـراح واملتنزهات بمثابـة انفراجة إلى
(((6
حد مـا.
“ )65اليمــن بعــد  5ســنوات :األطفــال والنــزاع وفــروس كورونــا” ،اليونيســف 26 ،يونيو/حزيــران https://www.unicef.org/yemen/ ،2020
طـاع يف  1يوليو/تمــوز .2020
 ،reports/yemen-5-years-children-conflict-and-covid-19تــم اال ـ

 )66املرجع نفسه.

 )67بالنظــر إىل أن حصــة التحويــات مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل كانــت  19.9%عــام  2016و 23.7%عــام  ،2017فــإن انخفــاض التحويــات بنســبة 70%
يعنــي أن مســاهمتها يف الناتــج املحــي اإلجمــايل ســتنخفض بــن  10%إىل .15%
“ )68خلــق فــرص عمــل جدي ــدة يف اليمــن” ،إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن 17 ،أكتوبر/تشــرين األول https://devchampions.org/ar/ ،2018
طـاع يف  4يوليو/تمــوز .2020
 ،publications/policy-brief/Generating-new-employment-opportunitiesتــم اال ـ

طـاع
عـاء :صــدور قــرار بإعــادة فتــح  ،”..وكالــة الصحافــة اليمنيــة 13 ،يوليو/تمــوز  ،http://www.ypagency.net/276724 ،2020تــم اال ـ
“ )69صن ـ
يف  15يوليو/تمــوز .2020
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ىلع عكـس العديد من البلدان يف منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا والتي طبقت
سلسـلة مـن تدابيـر اإلغاثـة االقتصاديـة بما يف ذلـك دعم القـوى العاملة وتأجيـل الضرائب
واملدفوعـات األخـرى ،وتقديـم الدعـم املالـي للقطاعـات املتضـررة والشـركات الصغيـرة
َ
تتبـن الحكومـة اليمنيـة وال سـلطات األمـر الواقـع يف صنعاء أي سياسـات
واملتوسـطة ،لـم
لتخفيـف اآلثـار السـلبية للجائحـة ىلع القطـاع الخاص.
مـن املرجـح أن تعانـي املاليـة العامـة للحكومـة اليمنيـة  -الضعيفـة أص ً
ال  -مـن عجز أكبر
نتيجـة لالضطرابـات االقتصاديـة املرتبطـة بجائحـة كورونـا وانخفـاض الدعـم السـعودي
للبنـك املركـزي يف عـدن .وقـد ازداد األمـر تعقيـدًا يف  25أبريل/نيسـان ،عقـب إعلان
املجلـس االنتقالـي الجنوبـي “اإلدارة الذاتيـة” وحالـة الطـوارئ يف جميـع أنحـاء جنـوب
اليمـن ،وسـيطرته ىلع املؤسسـات العامـة وإعـادة توجيـه جميـع الضرائـب والرسـوم يف
عـدن واملحافظـات املجـاورة مثـل لحـج والضالـع إلـى حسـابات خاصـة يف البنـك األهلـي
اليمنـي بـدال عـن البنـك املركـزي ((7(.أدى ذلك إلـى تهميش دور وسـلطة الحكومـة اليمنية،
وتقسـيم مـوارد الدولـة ،وتعميـق األزمـة االقتصاديـة والتشـرذم ،مـع وجـود ثالثـة أطـراف
متصارعـة – الحكومـة اليمنيـة املعترف بها دول ًيـا ،وجماعة الحوثيين املسـلحة ،واملجلس
االنتقالـي الجنوبـي – والتـي تديـر جميعهـا مؤسسـات اقتصاديـة موازيـة يف مناطـق
سـيطرتها تتنافس للسـيطرة ىلع السياسـات النقدية واملالية للدولة .حال هذا االنقسـام
دون ظهـور أي إجـراءات متسـقة ومنسـقة للتعامـل مـع العواقـب االجتماعيـة واالقتصادية
للجا ئحة .
يف الوقـت نفسـه ،مـن املتوقع أن تنخفض إيرادات الضرائب والرسـوم الجمركية نسـب ًيا مع
االنكمـاش يف األنشـطة االقتصاديـة .ففي قطـاع الهيدروكربونات وحده ،سـيؤدي انخفاض
(((7
أسـعار النفـط العامليـة إلى انخفاض اإليـرادات العامة بنحو  %60عـام .2020
كمـا تواجـه الحكومـة اليمنيـة ً
حـادا يف السـيولة بالريـال اليمنـي .وملعالجـة
نقصـا
ً
أيضـا ً
النقـص وتعويـض العجـز املتزايـد يف املوازنـة العامـة ،تبنـى البنـك املركـزي اليمني يف
عـدن سياسـة نقديـة توسـعية اندفاعيـة تمثلت بطبـع أوراق نقدية جديـدة  -حوالي 300
مليـار ريـال تلقاهـا مـن شـركة غونـزاك الروسـية ىلع ثلاث دفعـات بيـن مايو/أيـار ونهاية
يونيو/حزيـران ((7(.ومـن هـذا املبلـغ اإلجمالي للأوراق النقديـة الجديدة ،اسـتولى املجلس
االنتقالـي الجنوبـي ىلع  60مليـار ريـال (الدفعـة الثانيـة) و 130مليـار ريال (الدفعـة الثالثة)
مـن مينـاء عـدن ومطـار املكال .وجـاءت هذه الخطـوة كجزء من سياسـة املجلـس االنتقالي
الجنوبـي املعلـن عنهـا يف منتصـف يونيو/حزيـران بمنـع إصـدار أي أوراق نقديـة جديدة،
وهـو إعلان غيـر ملـزم للبنـك املركـزي ،إذ ال يحمـل صفـة قانونيـة بـل يعـد تدخـل غيـر
رسـمي يف وظائـف البنـك املركـزي اليمنـي النقديـة ،ولكن مـن منظور املجلـس االنتقالي
الجنوبـي هـو ضـروري للحـد مـن اإلنخفـاض الـذي جـرى يف اآلونـة األخيـرة يف سـعر صرف
الريـال اليمنـي مقابل الدوالر األمريكـي ((7(.مع وجود أكبر قدر من سـيولة الريال اليمني تحت
سـيطرة املجلـس االنتقالـي الجنوبي فمـن غير الواضح ما إذا كان سـيتم إصدار بعض األوراق
طـاع عــى“ :النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة :ســيطرة املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عــى
ضـوع يرجــى اال ـ
 )70ملزيــد مــن املعلومــات التفصيليــة حــول هــذا املو ـ
ع ــدن تشــل البنــك املركــزي وتهــدد املاليــة العامــة” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 17 ،يونيو/حزيــران https://sanaacenter. ،2020
طـاع يف  30يوليو/تمــوز .2020
 ،org/ar/publications-all/analysis-ar/10243تــم اال ـ

 )71يعــود الرتاجــع يف عائــدات النفــط مــن مبيعــات النفــط الخــام اليمنــي املصــدر إىل كــون الحكومــة اليمنيــة قــد حــددت ســعر النفــط يف املوازنــة العامــة
للدولــة لعــام  2020عنــد  50دوالر للربميــل.

عـاء للدراســات
شـرة االقتصاديــة اليمنيــة :ســيطرة املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عــى عــدن تشــل البنــك املركــزي وتهــدد املاليــة العامــة” ،مركــز صن ـ
“ )72الن ـ
طـاع يف 30
االســراتيجية 17 ،يونيو/حزيــران  ،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10243،2020تــم اال ـ
يوليو/تمــوز .2020

“ )73كورونــا واالنتقــايل يدفعــان الحكومــة للتوســع يف طباعــة النقــود” ،املص ــدر أوناليــن 30 ،يونيو/حزيــران https://almasdaronline. ،2020
طـاع يف  2يوليو/تمــوز .2020
 ،com/articles/197055تــم اال ـ
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النقديـة الجديـدة لتغطيـة النفقـات الحكوميـة املرتفعـة والتي تشـمل رواتـب املوظفين
الحكومييـن الشـهرية املقـدرة بــ  62مليـار ريـال يمنـي ((7(.مـن املرجـح أن يؤدي االنقسـام
الشـديد يف إدارة املاليـة العامـة ،املصحـوب بانخفـاض اإليـرادات يف املناطـق التـي ال
يسـيطر عليهـا الحوثيـون ،إلـى تعليـق رواتـب املوظفيـن الحكومييـن ودفعـات املوظفين
املتقاعديـن ،ممـا يـؤدي بدوره إلـى زيادة تقلـص الطلب االقتصـادي الكلي الضـروري لتحفيز
النمـو االقتصـادي وخلق فـرص العمل.

استنفاد احتياطيات البنك املركزي واالنهيار الوشيك لقيمة
الريال
اسـتنفد البنـك املركـزي اليمنـي يف عـدن تقري ًبـا احتياطياته مـن النقد األجنبـي الضروري
لتمويـل فواتيـر الـواردات املرتفعـة إلـى البالد والحفـاظ ىلع قيمـة الريال اليمنـي .وحتى
تاريـخ كتابـة هـذه الورقـة ،كان البنـك املركـزي اليمنـي قـد اسـتخدم تقري ًبا كامـل الوديعة
السـعودية البالغـة مليـاري دوالر والتـي قدمـت لليمـن يف ربيع عـام  2018لتمويل اسـتيراد
خمـس سـلع أساسـية مختـارة .ويف الوقـت الحالـي ،فـإن املبلـغ املتبقـي مـن الوديعـة
السـعودية أقـل مـن  200مليـون دوالر  -مبلـغ ال يكفـي لتغطيـة حتـى شـهر واحـد مـن
الـواردات .وحتـى اآلن ،لـم تظهـر السـعودية أي بادرة تشـير إلى أنها سـتقدم وديعة جديدة
لتجديـد احتياطيـات البنك املركـزي اليمني .وبالتالي ،قد تتفاقم أزمـة صرف النقد األجنبي
بشـكل متزامـن مع انخفـاض عائدات النفـط والغاز نتيجة انخفاض أسـعار النفـط العاملية.
سـيؤدي انقطـاع أو حتـى انخفاض التدفقـات املنتظمة مـن النقد األجنبي لدعـم الواردات
الغذائيـة إلـى البلاد ً
أيضـا إلـى تجـدد تقلبـات االقتصـاد الكلـي وتفاقـم أزمـة الريـال ،وربما
دفـع مالييـن اليمنييـن املحروميـن مـن حقوقهـم نتيجـة الحـرب نحـو حافـة مجاعـة غيـر
مسـبوقة .تواجـه اليمـن حاليـا تحديات كبيـرة يف تمويل فواتيـر الـواردات املرتفعة ،والتي
تشـمل  %90مـن االحتياجـات الغذائيـة للبلاد .ومـع نفـاد الوديعـة السـعودية الـذي يلـوح
يف األفـق ،مـن املتوقـع أن يعلـق البنـك املركـزي اليمني يف عـدن اآللية الحاليـة لتمويل
الـواردات يف األشـهر القليلـة املقبلة.
يشـير تقلـص املـوارد األجنبيـة التـي تدعـم الريـال اليمنـي إلـى إحتمـال حـدوث انخفاض
كبيـر يف قيمـة الريـال .أدى النظـام املـزدوج إلدارة العملـة ،والناتـج عـن حظـر سـلطات
الحوثييـن تـداول العملـة الجديـدة يف مناطـق سـيطرتها إلـى اتسـاع الفجـوة يف أسـعار
الصـرف بيـن صنعـاء وعـدن وارتفاع أسـعار السـلع الغذائيـة ((7(.ففـي نهايـة يونيو/حزيران،
بلـغ سـعر الصـرف يف صنعـاء  617ريـال لـكل دوالر أمريكـي ،بينمـا بلـغ يف عـدن  755ريـال
لـكل دوالر أمريكـي ،باملقارنـة مع  11أبريل/نيسـان ،عند اإلعالن رسـميًا عـن أول حالة كورونا
(((7
يف اليمـن ،كان سـعر الصـرف يف عـدن  666ريـال يمنـي لـكل دوالر أمريكـي.
باإلضافـة إلـى مـا سـبق ،سـتزداد تقلبـات العملـة نتيجة سياسـة التوسـع النقـدي املتوقع
مـن البنـك املركـزي اليمنـي يف عـدن تبنيهـا للتعويـض عـن تضـاؤل املـوارد العامـة ،مـا
 )74منصــور عــي البشــري“ ،اإلجــراءات االقتص ــادية لبنــاء الثقــة – رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة” ،إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن 18 ،مــارس/آذار
طـاع يف  5مايو/أيــار .2020
 ،https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civil-servant-salaries ،2019تــم اال ـ
حـرب مــن أجــل الســيطرة النقديــة تدخــل مرحلــة جدي ــدة خطــرة” ،مركــز صنعــاء للدراســات
 )75أنتــوين بيســويل“ ،النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة :ال ـ
طـاع يف 17
االســراتيجية 21 ،يناير/كانــون الثــاين  ،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500 ،2020تــم اال ـ
يوليو/تمــوز .2020

“ )76تدهور سعر صرف الريال اليمني” ،إعادة تصور اقتصاد اليمن 7 ،يوليو/تموز https://devchampions.org/ar/publications/ ،2020
 ،flash-reports/deterioration_of_the_foreign_exchange_rate_of_the_yemeni_rialتم االطالع يف  11أغسطس/آب .2020
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قـد يكـون لـه تداعيـات غيـر مباشـرة كتقويض النظـام النقـدي القائـم ىلع الريـال اليمني
بشـكل أكبـر ،ال سـيما مـع اعتمـاد السـكان املتزايـد ىلع العملات األجنبيـة مثـل الـدوالر
األمريكـي والريـال السـعودي للحفـاظ ىلع قيمـة أموالهـم وإجـراء املعاملات املاليـة.
ويف ظـل الضغـوط الهبوطيـة الوشـيكة ،من املرجـح أن تنخفض قيمة الريال بسـرعة إلى
أدنـى مسـتوياتها يف التاريـخ ،متجـاوزة سـقف األلـف ريـال يمنـي لـكل دوالر أمريكـي يف
سـوق الصـرف املـوازي بحلول نهايـة العام ،وذلك إذا اسـتمرت الظـروف االقتصادية السـيئة
ىلع مـا هـي عليـه .وإذا انخفـض الدعـم املالـي الخارجـي الحالـي  -الـذي يأتـي بشـكل
أساسـي عبـر التحويلات واملسـاعدات الخارجيـة  -بنسـبة  ،%50-%30فإن عدد األشـخاص
الذيـن هـم يف حاجة ماسـة للمسـاعدات الغذائية الطارئـة والبالغ عددهم حاليـا  17مليون
شـخص سـيزداد إلـى أكثر مـن  20مليون شـخص.

االضطرابات يف سالسل التوريد
كان إلغلاق املصانـع يف الصيـن ولالضطرابـات بشـكل عـام يف أسـواق املصدريـن
الرئيسـيين لليمـن بسـبب فيـروس كورونـا آثـار سـلبية محسوسـة يف قطاعـات التصنيـع
والتجـارة وتجـارة التجزئـة اليمنيـة ويف الشـركات الصغيـرة واملتوسـطة التـي تعانـي مـن
اضطرابـات يف سالسـل التوريـد ،ومـن التأخيـر ،وزيـادة التكاليـف ،والنقـص يف توفـر املواد
الخـام الالزمـة إلنتاج السـلع املتدفقة إلـى اليمن %41 .مـن إجمالي الواردات إلـى اليمن عام
وعمـان ((7(.وتعتبـر الصيـن رابـع
 2016كان مصدرهـا اإلمـارات العربيـة املتحـدة والسـعودية ُ
أكبـر مصـدر للسـلع ،وتحديـدًا اآلالت واألجهزة الكهربائيـة واملالبس ،إلى اليمـن .كان إلغالق
املصانـع يف الصيـن وتعطـل أنشـطة أبـرز املصدرين إلـى اليمن بسـبب فيـروس كورونا آثار
سـلبية محسوسـة يف قطاعـات التصنيـع والتجـارة وتجـارة التجزئة اليمنية ويف الشـركات
الصغيـرة واملتوسـطة التـي تعاني من اضطرابات يف سالسـل التوريد ،ومـن التأخير ،وزيادة
التكاليـف ،والنقـص يف توفـر املـواد الخـام الالزمـة إلنتاج السـلع.
كمـا أن التدابيـر غيـر املنسـقة بيـن اليمـن والـدول املجـاورة ملكافحـة فيـروس كورونـا قد
تؤثـر ً
أيضـا ىلع الصـادرات اليمنيـة يف قطاعـات الزراعـة واألسـماك والهيدروكربونات ،فقد
احتجـزت الشـاحنات التجاريـة عنـد نقـاط التفتيش واملعابـر الحدودية وأجبـرت يف بعض
األحيـان ىلع الوقـوف يف طوابيـر لعـدة أيـام بفعـل إجـراءات الحجـر الصحـي .أدت هـذه
القيـود املفروضـة ىلع الحركـة إلـى تأخيـر وصول السـلع الغذائية األساسـية إلى األسـواق
الشـمالية ملـدة وصلـت إلـى شـهر كامـل أحيانـا ،مـا قـد يكـون سـببًا وراء تسـريع النضـوب
التدريجـي ملخـزون البلاد من األغذيـة واألدوية والسـلع التكميلية ((7(.كمـا أدت االضطرابات
يف سالسـل التوريـد إلـى ارتفـاع أسـعار املواد غيـر الغذائية املسـتخدمة ملكافحة انتشـار
فيـروس كورونـا مثل الكمامات والقفازات التي تسـتخدم ملرة واحـدة ،واملعقمات والصابون
(((7
السـائل إذ زادت أسـعارها بأكثـر مـن  %800منـذ أوائل شـهر مـارس/آذار.

طـاع
“ )77بيانــات التجــارة اليمنيــة” ،ح ـلـول متكاملــة للتجــارة العامليــة ،https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/YEM ،تــم اال ـ
يف  2يوليو/تمــوز .2020

 )78تخضــع البضائــع املســتوردة عــر املــوائن البحريــة والربيــة إلجــراءات فحــص مزدوجــة ،األوىل يف املــوائن واملنافــذ الربيــة التــي تســيطر عليهــا الحكومــة
اليمنيــة ،والثانيــة يف حــدود املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،ويقــوم كل منهمــا بحجــر البضائــع ملــدة  14يومً ــا.

 )79مقابلة مع صيادلة يمنيني ،صنعاء ،ابريل/نيسان .2020
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التوصيات:
لألمم املتحدة وأصحاب املصلحة الدوليين
• يجـب ىلع األمـم املتحـدة وبدعـم من أصحـاب املصلحـة الدوليين الرئيسـيين ممارسـة
ضغـوط عمليـة ىلع أطـراف النـزاع للتوقيـع ىلع اتفـاق وقـف إطلاق نار غير مشـروط
ينهـي القتـال يف جميـع الجبهـات العسـكرية ،ورفـع القيود غيـر املبررة التـي وضعتها
األطـراف املشـاركة يف الحـرب ىلع وصـول املسـاعدات اإلنسـانية ،وتوزيـع املعونـات،
وحركـة جميـع السـلع واإلمـدادات التجاريـة ،بمـا يف ذلـك اإلمـدادات الطبيـة الالزمـة
ملكافحـة فيـروس كورونـا ،إلـى البلاد وعبـر مناطـق اليمن.
• يجـب ىلع وكاالت األمـم املتحدة واملنظمات اإلنسـانية الدولية غيـر الحكومية والجهات
املانحـة االسـتجابة وتقديـم دعـم كاف لألولويـات الحرجـة للتخفيـف من اآلثار السـلبية
لفيـروس كورونا ،وحماية مصالح األسـر واملجتمعات الضعيفة ،وضمـان وصولهم املنتظم
إلـى الغـذاء وامليـاه النظيفـة والرعايـة الصحيـة والدخـل املنقـذ للحياة .يجـب ىلع هذا
الدعـم أن يتبنـي نهجـا متكام ً
ال لتقديم املسـاعدات اإلنسـانية والتصـدي للجائحة.
• يجـب إنشـاء صنـدوق طـوارئ لجمـع املسـاعدات املاليـة مـن املانحيـن املحتمليـن
مثـل ،الصنـدوق التابـع لخطـة االسـتجابة اإلنسـانية العامليـة ملواجهـة فيـروس كورونا،
والسـعودية واإلمـارات العربيـة املتحـدة ،وغيرهـا ،وتوجيـه تلـك املسـاعدات ملعالجـة
التداعيـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الناتجـة عن فيـروس كورونا .يجب أن ُيـدار الصندوق
عبـر إدارة شـاملة ووفقـا آللية تنسـيقية تتضمن ممثلين من األمـم املتحدة ودول مجلس
التعـاون الخليجـي واملنظمات الدوليـة واملحلية وممثلين عن السـلطات املختلفة ىلع
األرض ،والقطـاع الخـاص ومنظمـات املجتمـع املدنـي .يمكـن تخصيص جزء مـن عائدات
صنـدوق الطـوارئ هـذا لدعـم القطاع الخـاص ،وتحديـدًا الشـركات الصغيرة واملتوسـطة،
مـن أجـل حماية األنشـطة االقتصاديـة ومسـاعدة األسـر ذات الدخل املنخفـض واملتأثرة
بالتدابيـر الوقائيـة للجائحـة كإغلاق األعمـال التجارية.
• ينبغـي ىلع أصحـاب املصلحـة الدولييـن جعـل امللـف االقتصـادي أولوية قصـوى ،كجزء
مـن جهـود التخفيـف مـن تداعيـات جائحـة كورونـا ،ويجـب أن تبـذل الجهـود تحديـدًا
إلنهـاء االنقسـام الحالـي بين املؤسسـات االقتصادية الرئيسـية يف البلاد ،وأهمها البنك
املركـزي اليمنـي ،والضغـط نحـو تبنـي سياسـة نقديـة موحـدة لوقـف حـرب العملـة،
وإنهـاء السياسـات املتناقضـة التـي تحكـم أنشـطة القطاع املصـريف ،وتنظيم اسـتيراد
املـواد الغذائيـة ومسـتلزمات الوقـود.
• يمكـن ألي نهـج جديـد يهـدف إلـى إنهـاء االنقسـام يف سياسـات االسـتيراد اليمنيـة أن
يقـدم تصـورًا إلنشـاء آليـة تمويـل اسـتيراد شـاملة تشـمل البنك املركـزي اليمنـي بعدن
وصنعـاء ،والبنـوك اليمنيـة والغرفـة التجاريـة اليمنيـة كالعبيـن رئيسـيين يف تسـهيل
الـواردات إلـى البلاد ،لضمـان الوصول العـادل إلى الغذاء والسـلع األساسـية غيـر الغذائية
لجميـع املناطـق اليمنيـة .يجـب أيضـا إشـراك القطـاع الخـاص واملنظمـات املحلية يف
آليـة مراقبـة تدفقـات الـواردات وتوزيع السـلع األساسـية (مثـل مجموعة القطـاع الخاص
اليمنـي ووكالـة املشـاريع الصغيـرة واملتناهيـة الصغـر (.))SMEPS
• يجـب ىلع أصحـاب املصلحـة الدولييـن مناصـرة االسـتئناف التدريجـي لدفـع رواتـب
املوظفيـن الحكومييـن يف جميـع أنحـاء البلاد مـن خلال تفعيـل املبـادرة القاضيـة
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بتحصيـل إيـرادات مينـاء الحديدة وتحويلها لدفـع مرتبات املوظفين واسـتمرار التحويالت
النقديـة االجتماعيـة التـي تمنـح لألفـراد األكثـر فقـ ًرا وكبار السـن املسـجلين يف قوائم
التقاعـد ملؤسسـات التقاعـد االجتماعـي.
•

• يجـب ىلع أصحـاب املصلحـة الدولييـن الضغـط ىلع األطـراف املتحاربـة يف الجنـوب
للسـماح باالسـتئناف التدريجـي إلنتـاج النفـط والغـاز ،ملسـاعدة الحكومـة اليمنية ىلع
تعويـض االنخفـاض الكبيـر يف اإليـرادات العامـة الناجـم بشـكل رئيسـي عـن العواقـب
املباشـرة وغيـر املباشـرة لفيـروس كورونـا عامل ًيـا وىلع املسـتوى الوطنـي.

للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
• يجـب ىلع السـعودية أن تحافـظ ىلع دعمهـا املالـي للحكومـة املعتـرف بهـا دول ًيـا
مـن خلال تقديـم وديعـة جديـدة لـدى البنـك املركـزي اليمنـي لتجديـد احتياطيـات
النقـد األجنبـي التـي تـكاد أن تنفـد ،السـتعادة قـدرة البنك ىلع تمويل اسـتيراد السـلع
األساسـية ،بمـا يف ذلـك الغـذاء والـدواء ،والحفـاظ ىلع قيمـة الريـال والقـوة الشـرائية
للشـعب.
• يجـب ىلع دول مجلـس التعـاون الخليجـي ،ال سـيما اإلمـارات العربيـة املتحـدة العضـو
الرئيسـي يف التحالـف العسـكري الـذي تقوده السـعودية ،وإحـدى أكبر الجهـات املانحة
لخطة االسـتجابة اإلنسـانية لليمن يف السـنوات السـابقة ،مواصلة دعم املساعدات يف
جميـع أنحـاء البالد ومشـاريع التنمية يف مناطق سـيطرة الحكومة اليمنيـة .كما تتحمل
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة املسـؤولية األخالقيـة عـن معالجـة األزمـة اإلنسـانية
الناجمـة عـن الصـراع املتعـدد األوجـه التـي كانت طرفـا فيه.
• يجـب ىلع السـعودية ودول الخليـج األخـرى سـن سياسـات ملموسـة ملسـاعدة العمـال
مـن املغتربيـن اليمنييـن ىلع النجـاة مـن اآلثـار السـلبية لجائحـة كورونـا يف أسـواق
العمـل لديهـا .ويجـب أن تتضمـن هـذه اإلجـراءات إعفـاء املغتربيـن اليمنييـن مـن دفـع
رسـوم اإلقامـة الخاصة بهم وبعائالتهم ،ورسـوم تحويـل الكفالة ،والرسـوم املالية األخرى
املفروضـة بموجـب سياسـات التوطيـن يف دول مجلس التعـاون الخليجي حتـى انتهاء
الوبـاء وانتهـاء الصـراع الجاري.

للحكومـة اليمنيـة املعتـرف بهـا دوليـا وسـلطات األمـر الواقـع يف
صنعـاء (جماعـة الحوثييـن املسـلحة)
• يجـب ىلع الحكومـة اليمنيـة والسـلطات يف صنعـاء تنفيـذ سياسـات واضحـة إللغـاء
الضرائـب املفروضـة يف القطاعـات الهامـة واملعرضة للتأثر سـلبًا نتيجة جائحـة كورونا،
مثـل الشـركات الطبيـة والصيدالنيـة واملرافـق الصحيـة ،مقابـل التـزام تلـك الشـركات
واملرافـق بخفـض تكلفـة خدماتها .كما يجب ىلع السـلطات تقديم اسـتثناءات ضريبية
وجمركيـة ىلع األغذيـة والسـلع األساسـية املنتجـة محل ًيـا واملسـتوردة مـن الخـارج.
• يجـب ىلع أطـراف النـزاع مراجعـة موازناتهـا مـن أجـل تخصيـص مـوارد محليـة كافيـة،
وإعطـاء األولويـة لإلنفاق ىلع مرافق الصحة العامة كوسـيلة السـتعادة الحـد األدنى من
قدراتهـا لتوفيـر الخدمـات الصحيـة األساسـية واحتـواء انتشـار فيـروس كورونا.
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـام ومنـــع نشـــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال بنـــاء
تواف ــق ح ــول أه ــم السياس ــات التنموي ــة واالقتصادي ــة م ــن خ ــال إش ــراك وتعزي ــز األص ــوات اليمني ــة
الفاعل ــة يف ه ــذا املج ــال م ــن مختل ــف أطي ــاف املجتم ــع اليمن ــي الفاعلي ــن يف مج ــال التنمي ــة
واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة
املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن ،تنفـــذ هـــذه املبـــادرة بالشـــراكة التنفيذيـــة مـــا
بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة م ــع الش ــرق ( ،)CARPOودي ــب روت لالستش ــارات ،ومرك ــز
صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية ،وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة
يف اليمـــن.
ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:
هـــو مركـــز أبحـــاث مســـتقل
يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر
اإلنتـــاج املعـــريف ،مـــع تركيـــز
خـــاص ىلع اليمـــن واإلقليـــم
املجـــاور .تغطــــــــي إصـــدارات
وبرامـــج املــــــــركز ،املتوفـــرة
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة،
التط ــورات السياس ــية واالجتماعي ــة
واالقتصاديـــة واألمنيـــة ،بهـــدف
التأثيـــر ىلع السياســـات املحليـــة
واإلقليميـــة والدوليـــة..
www.sanaacenter.org

ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
يف اليمـن .تهـدف ديـب روت إلـى
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة
لتوجيـه تدخالتهـم بنـاء ىلع فهـم
أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
الدوليــــة .تتمتــــع إدارة ديـب روت
ومجلسـها االستشـاري بخبـرة طويلـة
يف القطاعيـن العـام والخـاص ويف
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن
وىلع املسـتوى الدولـي.
www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.
www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

للتواصل :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،شارع حده ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :

