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قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن

 10.9 مليار دوالر إمجايل تعهدات املاحنني خالل الفترة سبتمرب 2012 - ديسمرب   ●
2014. توزعت بواقع 75 % يف شكل منح و25 % قروض. 

7.1 مليار دوالر سحبها اليمن من دعم املاحنني، منها 56.3 % يف شكل منح نفطية لدعم   ●
املوازنة العامة ووديعة لدعم استقرار سعر الصرف خالل الفترة 2014-2012.  

استمر   ● بينما  املاحنني  معظم  وتبعه  لليمن  دعمه  الدويل  البنك  علق   ،2015 عام   
الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي والبنك اإلسالمي للتنمية واملنظمات 

اإلنسانية الدولية يف دعم بالدنا. 
 تراجع السحب من املنح والقروض اخلارجية من 2158 مليون دوالر عام 2014 إىل   ●

حىت  املاحنني  دعم  تعليق  ومشل  حبوايل 95.0 %.  عام 2015،  دوالر  مليون   109
الربامج االجتماعية األساسية مثل التعليم األساسي وصحة األم والطفل واحلماية 

االجتماعية. مما أضر خمتلف فئات السكان.  
 تواجه املنظمات اإلنسانية فجوة متويلية كبرية. فمثاًل، حىت 24 يونيو 2016، وفر   ●

لعام  اإلنسانية  االستجابة  خلطة  التمويلية  املتطلبات  من  فقط  املاحنني 22.4 % 
2016. وتبلغ الفجوة التمويلية خلطة اليونيسف 119.3 مليون دوالر عام 2016، 

مبا ميثل  66%  من إمجايل االحتياجات التمويلية. 
 ساهم تعليق دعم املاحنني يف توقف الربامج االستثمارية وتفاقم عجز املوازنة العامة   ●

وتدهور قيمة الريال اليمين. وبالتايل، ارتفاع مستويات التضخم والفقر.

إضـــــاءات 

أ.د/محمد عبد الواحد الميتمي
 وزير التخطيط والتعاون الدولي

دعوة الستئناف دعم املاحنني لليمن

التهاني  بأجمل  نتقدم  أن  يسرنا  المبارك  الفطر  عيد  اقتراب  بمناسبة 
والتبريكات لكافة أبناء شعبنا وأمتنا العربية واالسالمية داعين المولى عز 
وجل أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد حل السالم في ربوعه واستعاد 

عافيته وأمنه واستقراره. 
هامًا  يعتبر مصدرًا  الذي  المانحين  دعم  على  الضوء  العدد  هذا  يسلط 
المانحين  دعم  من  اليمن  حيث سحب  بالدنا  في  األجنبي  النقد  مصادر  من 
 2.37 أي   .2014-2012 االنتقالية  الفترة  دوالر خالل  مليار   7.1 حوالي 
الحكومة  54.6 % من حصة  المتوسط. وبما يمثل  مليار دوالر سنويًا في 
ملموسة  بصورة  ساهم  مما  الفترة.  نفس  والغاز خالل  النفط  من صادرات 
عجز  احتواء  ومنها  الكلية  االقتصادية  والمؤشرات  الموازين  استقرار  في 
االحتياطيات  وتراكم  الدوالر  صرف  سعر  واستقرار  العامة  الموازنة 

الخارجية من النقد األجنبي.
ونظرًا لمستجدات األوضاع السياسية واألمنية التي شهدها اليمن، علق 
يظل  لكنه  أرتفع  الذي  اإلنساني  الدعم  عدا  لبالدنا  دعمهم  المانحين  معظم 
محدودا للغاية لتغطية الحد األدنى من االحتياجات اإلنسانية المتفاقمة. فعلى 
المتطلبات  من  فقط   % 55 المانحين  دعم  الحصر، غطى  ال  المثال  سبيل 
التمويلية  الفجوة  وتبلغ   .2015 عام  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  التمويلية 
عام  التمويلية  االحتياجات  إجمالي  من   %  66 اليونيسف  منظمة  ألنشطة 

 .2016
اإلقليميين  المانحين  طرف  من  الدعم  تعليق  شك  دون  ومن  ساهم   
والدوليين في تفاقم األزمات االقتصادية واالجتماعية، ولذلك، ندعو أشقائنا 
وأصدقائنا المانحين الستئناف دعمهم لبالدنا وخاصة تمويل اإلعانات النقدية 
للفقراء المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية وكذلك تمويل مشاريع 

الخدمات األساسية الضرورية للسكان.

لعب دعم المانحين دورًا هامًا في تمويل االقتصاد اليمني خالل المرحلة االنتقالية 2012-
2014. ومقارنة بدول أخرى، يبين الشكل أدناه حقيقتين مفادها أن نصيب الفرد اليمني من 
اليمني.  لالقتصاد  مشابهة  بدول  مقارنة  منخفضًا  يظل  الرسمية  التنموية  المساعدات  صافي 
وأن المساعدات التنموية تتدفق بمستويات عالية إلى الدول التي تمر بحروب ونزاعات، بينما 
علق معظم المانحين دعمهم التنموي لليمن عام 2015 رغم ارتفاع عدد السكان المحتاجين 
إلى مساعدة إنسانية من 15.9 مليون فرد عام 2014 إلى 21.2 مليون فرد عام 2015. وهذا 
يستدعي وفاء مجتمع المانحين بالتزاماته تجاه دعم اليمن أسوة بباقي الدول التي تمر بحروب 

ونزاعات.

: نصيب الفرد من املساعدات التنموية: 
ً
أوال

الدول 
منخفضة
الدخل

الشرق
األوسط

جنوبسوريااليمنالعراقليبيا
السودان

أفغانستانلبنـانالصومال

56

78

343944

189

165

105

180

153

نصيب الفرد من صايف املساعدات التنموية الرمسية )دوالر ( عام 2014

Sources: *UN agencies and IOM, May, 
2016. ** WB, June, 2016.

%34.6

283

21.2

14.1

16.6

24.3

5.8

حقائق ومؤشرات
انكماش الناتج المحلي اإلجمالي، وتصاعد معدل التضخم بأكثر من 

30 % عام 2015.

سعر الصرف في السوق الموازي بداية 
يوليو 2016 مقارنة بحوالي

 300 ريال/دوالر في مايو 2016. 

82 % من السكان يحتاجون إلى مساعدة 
إنسانية، منهم 9.9 مليون طفل.*

 52.6 % من السكان يعانون انعدام األمن 
الغذائي. و7 مليون يقاسون انعدام األمن 

الغذائي الحاد.*

بانتظار اإلعانات النقدية لصندوق 
الرعاية االجتماعية منذ بداية 2015.

نازحًا داخليًا، منهم 31% أطفال.* 

الفجوة التمويلية في الموازنة العامة 
عام 2016. 

62 % من السكان
يعيشون في الفقر.**

90 % من السكان
ال يحصلون على كهرباء من الشبكة 

العامة.**
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بلغ إجمالي تعهدات المانحين حوالي 10.9 مليار دوالر خالل الفترة سبتمبر 2012 - ديسمبر 2014. 
وسحب منها 4.9 مليار دوالر وبما يمثل 45.1 % من إجمالي التعهدات خالل نفس الفترة موزعة على 
قطاعات عدة تشمل: التعليم، الصحة، األسماك، الكهرباء، الطرق، المياه، الصرف الصحي والوضع 
اإلنساني. إضافة إلى البرنامج العاجل إلعادة اإلعمار ودعم الموازنة العامة للدولة ودعم استقرار سعر 
بينما شكلت  التعهدات  إجمالي  75 % من  بنسبة  منح  في شكل  المانحين  دعم  الصرف. وكان معظم 

القروض الخارجية حوالي 25 % من إجمالي التعهدات. 

وفي بداية 2012، حصلت اليمن على منحة نفطية من السعودية بقيمة 2.2 مليار دوالر. وبذلك، 
بلغ إجمالي ما سحبه اليمن من دعم المانحين حوالي 7.1 مليار دوالر خالل الفترة 2012-2014. أي 
2.37 مليار دوالر سنويًا في المتوسط خالل نفس الفترة. وهذا ساهم بصورة ملموسة في دعم االستقرار 

االقتصادي الكلي خالل المرحلة االنتقالية 2014-2012.     

نظرًا لألوضاع السياسية واألمنية المستجدة في البالد علق المانحين دعمهم التنموي لليمن عدا البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي والمنظمات الدولية العاملة في الجانب اإلنساني. وبوجه عام، تراجع السحب من المنح والقروض الخارجية من 2158 مليون دوالر عام 2014 إلى 
109 مليون دوالر عام 2015، أي بحوالي 95.0 %. وشمل تعليق دعم المانحين ليس فقط البرامج االقتصادية ولكن أيضًا البرامج االجتماعية األساسية مثل التعليم 

األساسي والصحة اإلنجابية والحماية االجتماعية. مما أضر مختلف شرائح المجتمع اليمني دون تمييز.

* ال يشمل منحة املشتقات النفطية بـ 2.2 مليار دوالر بداية عام 2012
املصــدر : وزارة التخطيط والتعاون الدويل ، تقرير حول مستوى تنفيذ املشروعات املمولة بقروض ومساعدات خارجية ، مايو 2016.

: اجتاهات دعم املاحنني:
ً
ثانيا

1. وضع دعم املاحنني )2014-2012(:

2. السحب من دعم املاحنني التنموي :

املنح اخلارجية إىل إمجايل تعهدات املاحنني 
للفترة سبتمرب 2012 - ديسمرب 2014

إمجايل دعم املاحنني لليمن حسب جمموعة املاحنني للفترة سبتمرب -2012 ديسمرب 2014 * )مليون دوالر(

السحب من املنح والقروض اخلارجية )مليون دوالر(

متويل مشاريع الصندوق العريب والبنك اإلسالمي
 عامي 2014-2015 )مليون دوالر(

السحب من املنح والقروض اخلارجية حسب القطاعات )مليون دوالر(
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%السحوبات%املوقع عليه%التعهداتجمموعة املاحنني
5,65051.83,35440.62,46650.1دول جملس التعاون اخلليجي
2,88626.52,60031.499620.3املؤسسات الدولية واإلقليمية

2,36921.72,31428.01,45529.6الدول الثنائية الصديقة
10,905100.08,268100.04,917100.0اإلمجــــــــــــــــــــايل

للتنمية نموذجان  يعتبر الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبنك اإلسالمي 
عام  اليمن  في  التنمية  مشاريع  تمويل  في  استمرت  التي  اإلقليمية  التمويلية  للمؤسسات  رائدان 
2015. ومع ذلك، انخفض السحب من تمويالت الصندوق العربي بـ 81.1 % وانخفض السحب 
التحديات  بسبب   2014 بعام  مقارنة   2015 عام   %  58.2 بـ  اإلسالمي  البنك  تمويالت  من 
المستجدة التي واجهت تنفيذ مشاريع التنمية وأهمها غياب األمن في بعض المناطق وأزمة الوقود 

وشحة المدخالت المادية للمشاريع )مثل اإلسمنت واالسفلت(. 
الصندوق  في  العمل  كثيفة  واألشغال  المياه  مجال  في  المشاريع  بعض  تنفيذ  استمر  وأيضًا، 
االجتماعي للتنمية، ولكن حجم التمويل كان متواضعًا حيث تم سحب حوالي 4.0 مليون دوالر 
من منحة الحكومة األلمانية و4.6 مليون دوالر من بنك التنمية األلماني و 1.5 مليون دوالر من 

منحة الحكومة الهولندية خالل عام 2015 والربع األول من عام 2016. 
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تشير المعلومات الصادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون االنسانية إلى أن حوالي 21.2 مليون شخص )أي 82 % من السكان( يحتاجون إلى مساعدة 
إنسانية في اليمن، منهم 9.9 مليون طفل. ويقدر عدد النازحين داخليًا بحوالي 2.75 مليون نازح في مايو 2016. ويعود ذلك إلى تداعيات الحرب والصراعات 

المسلحة التي تشهدها البالد. 

واستشعارًا لألزمة اإلنسانية في اليمن، أرتفع دعم المانحين لخطة االستجابة االنسانية بـ 145.4 % عام 2015 مقارنة بعام 2014. ومع ذلك، لم يكن كافيًا لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية حيث غطى حوالي 55 % فقط من إجمالي المتطلبات التمويلية لخطة االستجابة اإلنسانية عام 2015.

وتستهدف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2016 حوالي 13.6 مليون شخص أي 65 % من إجمالي المحتاجين للمساعدات اإلنسانية. وبلغت المتطلبات التمويلية 
لخطة االستجابة اإلنسانية حوالي 1.8 مليار دوالر. وحتى 24 يونيو 2016، بلغت إجمالي الموارد المتاحة من المانحين ألنشطة الخطة حوالي 22.4 % فقط 
من المتطلبات التمويلية لعام 2016. والشك أن سد الفجوة التمويلية لخطة االستجابة اإلنسانية وتقديم اإلعانات العينية والنقدية الكافية تعتبر ضرورة لتخفيف حدة 

األزمات االقتصادية وإنقاذ حياة ماليين اليمنيين.

يلعب البنك الدولي دورًا قياديًا في مجتمع المانحين، ويقدم تمويالت ميسرة نصفها منح. وفي 11 مارس 2015، علق البنك الدولي تنفيذ األنشطة التي كان يمولها 
في اليمن. ولذلك، انخفض السحب من تمويالت البنك الدولي من 186.4 مليون دوالر عام 2014 إلى 51.7 مليون دوالر عام 2015، بحوالي 72.3 %. وحتى 
مايو 2016، بلغت المحفظة المالية النشطة للبنك الدولي في اليمن 862.3 مليون دوالر )تغطي 19 مشروعًا(، ومنها بلغت التمويالت المعلقة حوالي 529.2 مليون 

دوالر وبما يمثل 61.4 % من قيمة المحفظة المالية. 
 ومن المفارقة، أن البنك الدولي علق دعمه لليمن بما في ذلك التمويل المخصص للفقراء المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية وبرامج صحة األم والطفل 
واألمن الغذائي، في حين ال تزال مؤسسات إقليمية تعمل في اليمن مثل البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. وهذا يستدعي 

مراجعة البنك الدولي والمنظمات والدول المانحة لسياساتها تجاه دعم المواطن اليمني.

3. دعم املاحنني لالحتياجات اإلنسانية:

4. مناذج لدعم املنظمات الدولية:
4.1. البنك الدويل:

الفجوة التمويلية خلطة االستجابة االنسانية
 )مليون دوالر(
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20152014

51.7

186.4

201620152014

9.7
0.2

5.2
16.1

30.2

82.6

40.9
27.2

35.7

الربع
األول

الربع
الثاين

الربع
الثالث

الربع
الرابع

الربع
األول

الربع
الثاين

الربع
الثالث

الربع
الرابع

الربع
األول

رفع البنك الدويل تعليق السحوبات
عن مشروعني � القطـــاع الصحي

� ديسمرب 2015، كإجراء استثنائي.

http://ftsbeta.unocha.org/countries/237/summary/2016 : املصــدرOCHA, Yemen Humanitarian Needs At Glance, 2016 : املصــدر
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عدم 	   يعني  مما  التنفيذ،  تحت  كانت  استراتيجية  مشاريع  ومنها  التنمية  مشاريع  توقف 
االستفادة من تلك المشاريع والتضحية بما أنفق عليها من جهد ووقت ومال. إضافة إلى 

فقدان فرص العمل في تلك المشاريع. 
المحلية 	   االستشارية  والمكاتب  الخدمات  ومقدمي  والموردين  المقاوالت  قطاع  تضرر 

لدى  المتأخرة  المالية  مستحقاتها  بعض  تحصيل  من  تتمكن  ولم  أنشطتها  تجمدت  حيث 
وزارة المالية والمانحين. وسرحت كثير من موظفيها.

تعطيل عمل الوحدات التنفيذية المشرفة على المشاريع الممولة خارجيًا، وعددها حوالي 	  
 .2016 بداية  منذ  الوحدات  بهذه  العاملين  مرتبات  صرف  يتم  ولم  تنفيذية.  وحدة   33
وسيؤثر تسريح هذه الخبرات على الطاقة االستيعابية للمنح والقروض الخارجية مستقباًل. 

المتخصصة  المتحدة  اليونيسف إحدى منظمات األمم  تعتبر منظمة 
في دعم األطفال وهي ثاني أكبر منظمة تقدم دعم إنساني في اليمن في 
الوقت الراهن. وتتركز تدخالتها في قطاعات اجتماعية أساسية هي: 

التغذية والصحة والمياه والتعليم والحماية االجتماعية وحماية الطفل.

 وبلغ إجمالي نفقات الدعم المقدم لليمن حوالي 98.6 مليون دوالر 
ويقدم   .2014 عام  دوالر  مليون   96.5 بحوالي  مقارنة   2015 عام 
المتضررة  اليمنية  لألسر  ونقدية  عينية  منح  في شكل  اليونيسف  دعم 
 119.3 حوالي  اليونيسف  ألنشطة  التمويلية  الفجوة  وتبلغ  وأطفالها. 
االحتياجات  إجمالي  من   % 66 يمثل  بما   ،2016 عام  دوالر  مليون 
أجل  التمويلية من  الفجوة  بسد  المانحين  قيام  يستدعي  التمويلية. وهذا 
من  والمتضررة  الفقيرة  واألسر  اليمن  أطفال  معاناه  من  التخفيف 
تضمنته  ما  بكثير  تتجاوز  اليمن  أطفال  احتياجات  بأن  علمًا  الحرب. 

موازنة منظمة اليونيسف.

السحب الفعلي من دعم اليونيسف 4.2. منظمة اليونيسف:
يف اليمن )مليون دوالر(

املتطلبات التمويلية ملنظمة اليونيسف
 للعام 2016

20152014

96.598.6

180

60.7

34 %

119.3

66 %

التمويل املتاح

إمجايل
املتطلبات التمويلية

الفجوة
 التمويلية

مليون دوالر

مليون دوالرمليون دوالر

الوضع العام لتمويل خطة اليونيسف 2016*

* بدون 59.9 مليون دوالر مت ترحيلهاإىل 2016.

يعتمد تمويل البرامج االستثمارية للخطط التنموية بدرجة كبير على الدعم المقدم من مجتمع المانحين. وتزداد أهمية هذ الدعم في ظل الوضع الحرج للموازنة 
العامة للدولة. لقد كان مخططًا إنفاق 564 مليار ريال على مشاريع البرنامج االستثماري العام خالل 2015 ومنها 51.8% مخطط تمويله من دعم المانحين. ونظرًا 
لتداعيات الحرب والصراعات الجارية في البالد وتعليق دعم المانحين، بلغت النفقات الفعلية 4.0% فقط من إجمالي النفقات المخصصة في البرنامج االستثماري 

العام، وشكل دعم المانحين الفعلي 7.3% فقط من إجمالي دعم المانحين االستثماري المخصص لعام 2015..

وفي ضوء ما سبق، تقدر تكلفة الفرصة الضائعة في تمويل مشاريع البرنامج االستثماري العام بحوالي 541.3 مليار ريال. وتقدر تكلفة الفرصة الضائعة في 
دعم المانحين لمشاريع البرنامج االستثماري العام 270.7 مليار ريال عام 2015 )ما يعادل 1.26 مليار دوالر(. 

ولذلك، فإن من المهم مواصلة دعم الدول والمنظمات المانحة الستكمال تنفيذ المشاريع 
للمقاولين  المتأخرة  المستحقات  وصرف  أمنيًا،  المستقرة  المناطق  في  الموجودة  المتوقفة 

والموردين.  

: أبرز تداعيات تعليق دعم املاحنني التنموي:
ً
ثالثا

1. تعثر خطط وبرامج التنمية:

تكلفة الفرصة الضائعة )مليار ريال(النفقات الفعلية إىل املخصصة%النفقات الفعلية )مليار ريال(النفقات املخصصة )مليار ريال(
إمجايلمتويل خارجيمتويل حمليإمجايلمتويل خارجيمتويل حمليإمجايلمتويل خارجيمتويل حمليإمجايلمتويل خارجيمتويل حملي

2722925641.421.322.7%0.5 %7.3% 4.0270.6270.7541.3

تكلفة الفرصة الضائعة يف متويل مشاريع الربنامج االستثماري العام 2015

ومن أهم تداعيات تعليق دعم املاحنني على مشاريع التنمية ما يلي: 

منوذج ملشاريع متوقفة بسبب تعليق دعم املاحنني

تعليق العمل يف مشروع املحطة الغازية الثانية يف مأرب بطاقة   ●
400 ميجاوات اليت كان خمطط دخوهلا اخلدمة يف النصف األول 
من عام 2015. وهذا يعكس ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة على 

املجتمع اليمين. 
للفقراء   ● النقدية  لإلعانات  املخصص  التمويل  صرف  تعليق 

سياسة  وهذه  االجتماعية.  الرعاية  صندوق  من  املستفيدين 
عمياء ال تراعي حىت الفقراء.

http://open.unicef.org/ : املصــدرhttp://open.unicef.org/ : املصــدر

أدت الحرب والصراعات الجارية في البالد وما رافقها من تعليق دعم المانحين للبرامج االجتماعية ومشاريع التنمية إلى تعميق التحديات التنموية وتفشي 
الفقر وتفاقم األوضاع المعيشية للسكان وحرمانهم من الوصول للخدمات االجتماعية األساسية. وتظهر تجارب الدول األخرى المتأثرة بالنزاعات بما فيها 
ليبيريا وسيراليون وأفغانستان أن الدعم المقدم من المانحين يمكن أن يساعد بصورة فعالة في تقوية االستقرار وتعزيز فرص السالم والتنمية. ويالحظ بشكل 
متزايد أن حشد الموارد المالية للفئات المتضررة واألطفال على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد ليس فقط في حفظ حياتهم، ولكن أيضًا كسر حلقة الفقر 

الممتدة عبر األجيال، وتحقيق فوائد إيجابية لالقتصاد والمجتمع. 

فعلى سبيل المثال، في الدول المستفيدة من المساعدات في العالم، بلغ متوسط نصيب الفرد من تدفق المساعدات السنوية 25 دوالر للفرد/ سنة خالل الفترة 
1970-2007. وهذا أدى إلى انخفاض الفقر بحوالي %6.5، وزيادة االستثمار بـ %1.5 من الناتج المحلي اإلجمالي، وزيادة متوسط سنوات التعليم بنسبة 
0.4 سنة )أي زيادة رأس المال البشري(، ورفع متوسط العمر المتوقع بنسبة 1.3 سنوات. وأيضًا، خفض معدل وفيات األطفال بـ 7 لكل 1000 والدة حية، 
ورفع معدل النمو االقتصادي بحوالي UNU-WIDER, 2012( 0.5%(. وفي هذا السياق، فإن الظروف التي يمر بها اليمن في الوقت الراهن تؤكد 
بأن األثر الكامن الستئناف دعم المانحين لليمن وزيادة هذا الدعم يعتبر محددًا حاسمًا للتخفيف من المعاناة المعيشية وتعزيز فرص تحقيق السالم والتنمية. 
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: معوقات استيعاب دعم املاحنني:
ً
رابعا

البيان
اإليرادات العامة )مليار ريال(

معدل التغري %
% من الناتج املحلي اإلمجايل% من إمجايل اإليرادات

201420152014201520142015

53.7100.0100.031.418.0-2293.01062.7إمجايل اإليرادات العامة ومنها:

84.42.70.90.80.2-61.69.6                  االقتراض اخلارجي

95.710.81.03.40.2-248.210.6                  املنح اخلارجية

15.4-4.7---908.3163.4-344.9-عجز املوازنة العامة للدولة

دعم املاحنني للموازنة العامة 2015-2014

وفقًا للبيانات المتاحة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ إجمالي تدفقات 
الفترة  خالل  دوالر  مليار   7.1 حوالي  اليمنية  الجمهورية  إلى  المانحين  دعم 
المنح  وتشمل  المتوسط.  في  سنويًا  دوالر  مليار   2.37 أي   ،2014-2012
المنتجات  من  والمساعدات  واإلنسانية  التنموية  للبرامج  الموجهة  والقروض 
النفطية وكذلك الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني. ولذلك، فقد شكل 
دعم المانحين مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة وساهم بقوة في دعم استقرار سعر 

صرف العملة الوطنية خالل المرحلة االنتقالية.  

المانحين بجانب عوامل أخرى في زيادة  2015، ساهم تعليق دعم  أما عام 
النقد  من  الخارجية  االحتياطيات  تآكل  وبالتالي،  المدفوعات،  ميزان  عجز 
 288 حوالي  الصرف  سعر  بلغ  حيث  الوطنية  العملة  قيمة  وتدهور  األجنبي، 
ريال/ دوالر في نهاية شهر يونيو 2016 بمعدل تغير بلغ في حدود %34.0  
مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. مما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات 

الفقر.

1. قصور اإلعداد والتحضري للمشاريع التنموية.
2. ضعف القدرات املؤسسية والبشرية يف اجلهات احلكومية.

االستشارية  واخلدمات  املقاوالت  قطاع  قدرات  ضعف   .3
املحلية.

4. ضعف التنسيق بني اجلهات املركزي واملحلية.
اتفاقيات  وتوقيع  التعهدات  ختصيص  يف  املاحنني  بطء   .5

التمويل. 
6. عدم وجود قاعدة بيانات شاملة حول دعم املاحنني.

7. صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية للماحنني.
يف  التنمية  أولويات  مع  املاحنني  دعم  مواءمة  ضعف   .8

اليمن.

1. غياب األمن يف كثري من املناطق، وتعليق دعم املاحنني التنموي.

سداد  يف  وصعوبة االستمرار  خارجياً ،  املمولة  املشاريع  يف  احلكومية  املسامهة  دفع  صعوبة   .2
خدمة الدين اخلارجي.

لوزارة  التشغيلية  املوارد  وشحة  املاحنني.  تعهدات  استيعاب  لتسريع  التنفيذي  اجلهاز  توقف   .3
التخطيط والتعاون الدويل.

4. صعوبة صرف مرتبات موظفي وحدات تنفيذ املشاريع.

5. صعوبة احلصول على قروض جديدة لتعليق أعمال جملس النواب. 

6. مغادرة الشركات األجنبية )االستشارية واملنفذة للمشاريع( من اليمن.

7. غياب الكهرباء وشحة الوقود، وارتفاع أسعار مواد البناء مثل اإلمسنت واإلسفلت. 

8. وجود قيود على حتويل الدوالر من اخلارج إىل البنوك املحلية.

3. تدهور سعر صرف الدوالر:

التحديات املستجدة:التحديات املزمنة:

يواجه استيعاب تعهدات املاحنني كثري من التحديات املزمنة واملستجدة، نوجزها فيما يلي:

بلغ إجمالي المنح والقروض الخارجية المقدمة للموازنة العامة حوالي 4.8 مليار دوالر )معظمها منح(، وشكلت 14.4 % من إجمالي اإليرادات العامة للدولة 
خالل الفترة 2012-2014. وقدمت تلك التمويالت لصالح مشاريع استثمارية ودعم مباشر للموازنة في صورة منح نفطية. ولعبت دورًا أساسيًا في احتواء عجز 
الموازنة خالل المرحلة االنتقالية. وفي عام 2015، انخفضت إيرادات المنح والقروض الخارجية بصورة حادة )- 93.5 %( بسبب تعليق دعم المانحين للموازنة 
العامة للدولة. وبالنتيجة، انخفضت نسبة مساهمة المنح والقروض الخارجية من 13.5 % من إجمالي اإليرادات العامة عام 2014 إلى 1.9 % عام 2015.مما 
ساهم ضمن عوامل أخرى في انخفاض اإليرادات العامة للدولة بحوالي %53.7 عام 2015، وبالتالي أجبر الموازنة العامة على وقف معظم بنود النفقات بما 
فيها تعليق مشاريع البرنامج االستثماري العام، وتعليق صرف اإلعانات النقدية للفقراء، وتقليص نفقات تشغيل مرافق الخدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم 

والصحة والمياه. 

ومن جانب آخر، فإن الموازنة أصبحت غير قادرة على دفع مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال سابقة )تقدر بحوالي 350 مليار ريال(، إضافة إلى عدم 
قدرتها على توفير المساهمة الحكومية في المشاريع الممولة من المانحين. وفي ظل محدودية الموارد المحلية وتعليق دعم المانحين لمشاريع التنمية، فقد تم تعليق 
نفقات الموازنة العامة على الجوانب الرأسمالية واالستثمارية كليًا منذ نهاية 2015. مما أثر سلبًا على دور الموازنة العامة في توفير فرص العمل والتخفيف من 
الفقر. ولذلك، فإنه يعول على دعم المانحين في استكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة وتمويل مشاريع إعادة اإلعمار والتنمية كليًا )بدون مساهمة حكومية( على المدى 

القصير والمتوسط. 

2. تفاقم وضع املوازنة العامة:

املصدر: وزارة املالية، نشرة إحصاءات مالية احلكومة، العدد )62(، الربع الرابع 2015.
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معلومات اإلتصال:
أ.عبداملجيد البطلي ملزيد من املعلومات حول موضوعات النشرة، ميكن التواصل مع:   

 الربيد اإللكتروين: aalbataly@gmail.com    موبايل:967771555730+
www.mpic-yemen.org

اإلطار الزميناألولويـــــــــــاتالقضايا الرئيسة

حشد دعم 
املاحنني

1- التواصل مع الصناديق الخليجية لتحريك الموارد المالية المتاحة في المحافظ المالية لديهم التي تتجاوز 4.5 مليار 
دوالر، مع األخذ في االعتبار إعادة تخصيص جزء من تلك الموارد لالحتياجات الطارئة التي فرضتها الظروف 

الراهنة.
2- التواصل مع المانحين لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين عن أعمال سابقة )قبل تعليق الدعم( في المشاريع الممولة 

خارجيًا.
التنسيق بين الجهات ذات العالقة )وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية، وزارة الشئون القانونية، الهيئة   -3
العليا للمناقصات، وزارة االشغال، وزارة الكهرباء، وزارة المياه( لمعالجة تداعيات تعليق دعم المانحين وارتفاع 

األسعار على عقود المقاولين والموردين. 
ضمان استمرار تمويل مرتبات موظفي وحدات تنفيذ المشاريع.  -4

بدون اشتراط مساهمة  كليًا  المشاريع  بتمويل  يتكفلوا  لليمن بحيث  يعلقوا دعمهم  لم  الذين  المانحين  التواصل مع   -5
الحكومة في التمويل.

الخدمات  تشغيل  متطلبات  وتمويل  أمنيًا.  المستقرة  المناطق  في  التنمية  مشاريع  تنفيذ  الستئناف  المانحين  دعوة   -6
االجتماعية األساسية )مياه، كهرباء، رعاية صحية، التعليم(.  

دعمهم  زيادة  على  وحثهم  اليمن  في  اإلنسانية  االحتياجات  على  المانحين الطالعهم  مع  دورية  اجتماعات  عقد   -7
اإلنساني بما يفي باحتياجات الفئات الفقيرة والمتضررة. 

حشد المتطلبات التمويلية الالزمة لصرف اإلعانات النقدية للفقراء المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية.  -8
تطوير آليات التعاون مع المانحين من خالل إنشاء فرق عمل قطاعية لتنسيق جهود اإلغاثة اإلنسانية.  -9

10- تقديم دعم المانحين في شكل منح وليس قروض مراعاة لعدم استدامة الدين العام.

عاجل

تطوير القدرات 
االستيعابية لتنفيذ 

برامج إعادة 
اإلعمار

تخصيص موارد إعادة اإلعمار على البرامج والوحدات التنفيذية وفقًا ألولويات ومعايير قطاعية وجغرافية وفنية.   .1
توسيع القدرة االستيعابية لتنفيذ برامج إعادة األعمار والتخفيف من الفقر من خالل:    .2

التنفيذ المباشر للمشاريع عبر الوكاالت التابعة للمانحين، وفتح مكاتب تنفيذية للمانحين لتجاوز اإلجراءات الحكومية   -
الروتينية المطولة.

الصندوق  مثل  المانحين  بين  بالمصداقية  وتحظى  بالكفاءة  تتمتع  التي  القائمة  للبرامج  االستيعابية  القدرة  توسيع   -
االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة في تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار.

3.   تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ المشاريع اإلنسانية والتنموية.
الحروب  المتضررين من  الشامل وتعويض  الوطني  إعادة اإلعمار والتعافي  الدولية في  التجارب  االستفادة من    .4

والنزاعات. 
ذات  الجهات  في  التنفيذية  والوحدات  الدولي،  والتعاون  التخطيط  لوزارة  والبشرية  المؤسسية  القدرات  تطوير    .5
تنفيذي  إنشاء جهاز  في سبيل  المانحين  تعهدات  استيعاب  لتسريع  التنفيذي  الجهاز  تجربة  واالستفادة من  العالقة، 

إلعادة االعمار والتعافي الوطني يتمتع بالكفاءة والقدرة واالستقاللية المالية واإلدارية.
6.  صياغة رؤية وطنية شاملة وواضحة إلعادة االعمار والتعافي الوطني.

متوسط املدى

: مصفوفة األولويـــــــــــــات:
ً
خامسا
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