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تواجـــه�اليمـــن�حالـــة�ا��يـــار�اقتصـــادي�جـــراء�ا��ـــرب�الدائـــرة��ـــ��اليمـــن�منـــذ�ما�يقـــرب�من�

الثالثـــة�اعـــوام�خلفـــت��ارثـــة�اقتصاديـــة�وإ�ســـانية��عا�ـــي�م��ـــا�معظـــم�ســـ�ان�اليمـــن��ـــ��

الر�ـــف�وا��ضـــر�ولعـــل�أبـــرز�املؤشـــرات�امللموســـة�تصاعـــد�اعـــداد�املواطن�ـــن�الذيـــن�هـــم�

بحاجة�ملساعدات�إ�سانية�ا���٪85�من�س�ان�اليمن.

حيـــث�يحتـــاج�22.2�مليـــون��ســـمة�ا�ـــ��مســـاعدات�ا�ســـانية�،����ح�ن�وصل�عدد�الســـ�ان�

الذيـــن�هـــم�بحاجـــة�ماســـة�ا�ـــ��املســـاعدات�اال�ســـانية�ا�ـــ��11.3�مليـــون��ســـمة،��ـــ��ظـــل�

اســـتمرار�ا��رب�وارتفاع�اســـعار�املواد�األساســـية�حيث�بلغت��ســـبة�ارتفاع�اســـعار�املواد�

االساســـية�خـــالل�العـــام�2017�ا�ـــ��25�%�مقارنـــة�بالعـــام�املا��ـــ��2016�م�و�ســـبة�ارتفـــاع�

بلغت�50�%�مقارنة�بالعام�2015م�،�فيما�بلغت��سبة�ارتفاع�اسعار�املشتقات�النفطية�

42�%�خالل�العام�2017م�مقارنة�بالعام�2016م.

و�قدم�تقر�ر�املؤشرات�االقتصادية�لعام�2017م��الذي�يصدره�املركز�للعام�الثالث�ع���

التوا�ـــ��أبـــرز�املؤشـــرات�حـــول�الوضـــع�االقتصادي�واإل�ســـا�ي����اليمن،�متضمنا�اســـعار�

املـــواد�االساســـية�واملشـــتقات�النفطيـــة�واالوضـــاع�االقتصاديـــة�واال�ســـانية�واســـعار�

العمالت�ووضع�ال��ة�والتعليم

متهيد
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شهد�العام2017��ارتفاع��كب��ا�������أسعار�املواد�األساسية����ا��افظات�املس��دفة�(�صنعاء،��عز�،�عدن،�

ا��ديدة،�مارب،�حضرموت،�ذمار،�الضالع�)�مقارنة�بالعام�املا����2016،�حيث���ل�متوسط�أسعار�

املواد�األساسية�(�الدقيق�،�السكر��،�االرز�،�حليب�االطفال�،ز�ت�الطبخ�)��خالل�العام�2017�ارتفاعا�ب�سبة�

25�%�مقارنة�بالعام�املا���.

وشهدت�محافظة�ذمار�اع����سبة�ارتفاع�����أسعار�املواد�األساسية�خالل�العام�2017�مقارنة�بالعام�2016��

بمتوسط�ارتفاع�بلغ��35�%�،�تل��ا�محافظ����عز�و�الضالع�بمتوسط�ارتفاع�بلغ�29�%،�ثم��العاصمة�صنعاء��

بمتوسط�ارتفاع�26�%�مقارنة�بالعام�2016،���ح�ن���لت�محافظة�مارب�ارتفاع����أسعار�املواد�األساسية�

خالل�العام�2017�بمتوسط�ارتفاع�بلغ�24�%،�تل��ما�محافظة��عدن�بمتوسط�ارتفاع�بلغ�23�%،��و��لت�

محافظة�حضرموت�ارتفاعا����اسعار�املواد�الغذائية�بمتوسط�ارتفاع�بلغ�16�%�،�فيما���لت�محافظة�

ا��ديدة�أقل��سبة�ارتفاع�ب�ن�ا��افظات�بمتوسط�ارتفاع�بلغ�15�%�مقارنة�بالعام�املا����2016م.

فيما�بلغ�متوسط�ارتفاع�املواد�الغذائية�خالل�العام�2017م����ا��افظات�املس��دفة�50�%�مقارنة�بالعام�

2015م.����ح�ن�بلغ�متوسط�ارتفاع�املواد�الغذائية�مقارنة�بما�قبل�ا��رب�2014م���72�%�.

و�عود�اسباب�ارتفاع�املواد�الغذائية�ا���عدة�اسباب�م��ا:

1.�تدهور�سعر�الر�ال�اليم���مقابل�الدوالر�والعمالت�االجن�ية�االخرى�وهو�العامل�االسا�������ارتفاع�اسعار�

املواد�االساسية.

2.�فرض�جماعة�ا��و�ي�ضرائب�اضافية�ع���تنقل�املواد�الغذائية�ب�ن�ا��افظات�ال����سيطر�عل��ا�

باستحداث�مناطق�تحصيل�جمر�ي�وفرض�جبايات�بمسميات�مختلفة��ما�يضاعف�أسعار�السلع�حيث�

يقوم�التجار�بتحميل�تلك�الضرائب�االضافة�ع���قيمة�السلع،�و�املقابل�تفرض�جبايات�غ���قانونية����

النقاط�األمنية�من�قبل�جماعات�مس��ة����مناطق�سيطرة�ا���ومة�الشرعية.

3.�عدم�قيام�االجهزة�املعنية�بالرقابة�ع���التجار�فيما�يخص��سع��ة�املواد�الغذائية�وهو�ما��ستغله�التجار�

���التالعب�بأسعار�هذه�السلع.

4.�ارتفاع��لفة�النقل�سواء�الداخ���او�ا��ار���وز�ارة�رسوم�التأم�ن�ع���البضا�ع�والسلع.

5.�ارتفاع�وتذبذب�أسعار�املشتقات�النفطية����اليمن�و��وء�التجار�واملستوردين�ا���الشراء�من�السوق�

السوداء�واضاف��ا�ا���أسعار�السلع�املقدمة�للمواطن�ن�

�سبة�الت��م
����سعر�

املواد�األساسية�
2م� 0 1 7 ل خال

بلغت
%�25�
�وذمار
�األع��
�سعرا

�������������������������������
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"
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شهد�العام�2017�م�ارتفاعا�كب������اسعار�املشتقات�النفطية����ا��افظات�املس��دفة�(�صنعاء�،�

ارتفاع�اسعار� بلغ�متوسط� )�حيث� الضالع�،�حضرموت،�مأرب� ا��ديدة،�ذمار،� �عز�،�عدن،�

املشتقات�النفطية��(�الب��ين�،�الديزل،�والغاز�امل�����)�خالل�العام�2017م�42�%�مقارنة�بالعام�

املا����2016م.

وقد���لت�صنعاء�اع����سبة�ارتفاع����اسعار�املشتقات�النفطية�خالل�العام�2017�ب�سبة�ارتفاع�

بلغت�70�%�مقارنة�بالعام�2016م�،�فيما�حلت�محافظة�ا��ديدة����املرتبة�الثانية�ب�سبة�ارتفاع�

بلغت�63�%�،�تل��ا�محافظة�ذمار�ب�سبة�ارتفاع�بلغت�61�%�،�ثم�محافظة�الضالع�ب�سبة�ارتفاع�

بلغت�52�%�،�تل��ا�محافظة�عدن�ب�سبة�ارتفاع�بلغت�51�%�،�ثم�محافظة��عز�ب�سبة�ارتفاع�بلغت�

19�%�،�و��لت�محافظة�حضرموت��سبة�ارتفاع�بلغت�15�%�مقارنة�بالعام�املا����2016م�،�فيما�

��لت�محافظة�مأرب�اقل��سبة�ارتفاع�خالل�العام�2017�م�بمتوسط�ارتفاع�بلغ�5�%�مقارنة�

بالعام�املا����2016م.

فيما�بلغت��سبة�ارتفاع�املشتقات�النفطية�خالل�العام�2017�مقارنة�بالعام�2015�م�بلغت�31�%،�

فيما���لت��سبة�ارتفاع�كب��ة�مقارنة�بما�قبل�ا��رب�2014م�بمتوسط�ارتفاع�بلغ�143�%ز

و�عود�اسباب�ارتفاع�املشتقات�النفطية�ا���النصف�االخر�من�العام�2017م�والذي�شهد�ازمة�

خانقة�باملشتقات�النفطية�وا�عدامها�من�السوق�الرسمية�وان�شارها����السوق�السوداء.

أسعار املشتقات النفطية
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شهد�العام��2017م�ارتفاع�كب��������اسعار�العمالت�االجن�ية�مقابل�الر�ال�اليم��،�حيث���ل�
الدوالر�متوسط�ارتفاع�بلغ�41�%��خالل�العام�2017م��مقارنة�بالعام�املا����2016م،���حيث�
بلغ��اع���سعر�صرف�للدوالر�خالل�2017م����السوق���450�ر�ال�مقارنة�بـ�320�ر�ال�وهو�اع���

سعر�بلغه�الدوالر�مقابل�الر�ال�اليمن����العام�2016م.
كما�بلغت��سبة�االرتفاع�خالل�العام�2017�مقارنة�بالعام�2014�م��109�%�،�فيما�بلغت��سبة�

االرتفاع�خالل�العام�2017�مقارنة�بالعام�2015�م�80�%�.
الش�ل��البيا�ي�التا���يو���مقارنة�سعر�صرف�العمالت�من�العام�2014�ا���العام�2017

م

العمالت النقدية:
تدهور�
سعر�

الر�ال�
اليم���
خالل�
2017
حيث�
تراجع
ب�سبة
%�41
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يواجه�االقتصاد�اليم���العديد�من�االزمات�وال���اثرت�ع����قطاع�املال�واالعمال�،�حيث�
واجه�القطاع�ا��اص�العديد�من�الصعو�ات�والعوائق�خالل�العام�2017�م�و�مكن�

ت��يص�ابرز�هذه�املشا�ل����التا��:

1.فرض�رسوم�وضرائب�اضافية�ع���نقل�البضا�ع
الرسوم�وا��بايات�اصبحت�مضاعفة�ع���ا�شطة�القطاع�ا��اص�ا��تلفة�العاملة����
السوق�ا��لية�حيث�تقوم�جماعة�ا��و�ي�بفرض�ضرائب�اضافية�ع���تنقل�البضا�ع�
سواء�تلك�ال���ت�تقل�من�مدينة�ا���اخرى�او�داخل�املدينة�من�مدير�ة�ا���اخرى�،�كما�
قامت�ا��ماعة�باستحداث�نقاط�تحصيل�رسوم�جمركية�وضر��ية����مدينة�ذمار�وعدد�
من�املدن�األخرى�وتقوم�بفرض�ضرائب�ع���البضا�ع�القادمة�من�ا��افظات�الواقعة�

تحت�سيطرة�ا���ومة�الشرعية�والقادمة�من�عدن.
و�شت�ي�التجار�من�ا��سائر�الباهظة�جراء�القرارات�والتعاميم�غ���القانونية�ال���تصدرها�
مص��ة�ا��مارك�الواقعة�تحت�سلطة�ا��وثي�ن��وم��ا�فرض�(�ا��ارجات�)�ع���النقل�

للبضا�ع�ب�ن�ا��ازن�والفروع.

2.��السيولة�املالية�وتذبذب�اسعار�صرف�العمالت
�عا�ي�القطاع�ا��اص�من�تذبذب�اسعار�الصرف�وفارق�سعر�العمالت�الصعبة�وغ��ها�
من�املشا�ل�الذي�س�ب��ا�عدم�وجود�السيولة�املالية�،�باالضافة�ا���صعو�ة�تحو�ل�املبالغ�
املالية�ا���ا��ارج����ضل���ز�البنك�املركزي�اليم���عن�دعم�القطاع�ا��اص����عملية�

التحو�ل�.

3.�ارتفاع�ت�اليف�التور�دات
�عا�ي�القطاع�ا��اص�اليم���من�ارتفاع�ت�اليف�التور�ديات�من�اجور���ن�بحري�
وتفر�غ�ونقل�واضافة�ا���رسوم�مخاطر�حرب�وغ��ها�من�الرسوم�واالتاوات�الغ���قانونية�

ع���التجار����املوا�ئ�واملنافذ�ا��مركية.

أبرز صعوبات القطاع اخلاص وقطاع االعمال يف اليمن خالل العام 2017م: 



أبرز االحداث االقتصادية خالل 2017م 

قرار��عو�م�الر�ال�اليم���مقابل�الدوالر�والعمالت�الصعبة�حيث�أقرت�إدارة�البنك�املركزي�اليم������عدن�

التخ���عن�السعر�الرس���الذي�حدده�البنك�سابقا�للدوالر�(250�ر�ال�مقابل�الدوالر�الواحد)�لصا���السعر�

ا��ديد�الذي�س�تحدد�من�قبل�البنك�املركزي�وفقا���زون�العمالت�وتداوالت�السوق.

28

.1

قيام�جماعة�ا��و�ي�باستحداث�مناطق�جمركية�جديدة����مداخل��عض�املدن�الرئ�سية�إلعادة�جمركة�

السلع�الواردة�من�املوا�ئ�السيما�تلك�القادمة�من�املوا�ئ�ال����سيطر�عل��ا�ا���ومة�الشرعية.

.2

است�ناف�تصدير�النفط�ا��ام�من�حقل�املسيلة����حضرموت�حيث�يتم�تصدير�ما�يقرب�من�35�الف�برميل�

يوميا.

.3

أعلنت�الدول�املانحة�تقديم�مليار�و100�مليون�دوالر�لدعم�ا��هود�اال�سانية�واالغاثية����اليمن����املؤتمر�

الذي�دعت�له�االمم�املتحدة�وا�عقد����ابر�ل�2017م����جنيف.

.4

شهدت�العديد�من�ا��افظات�اليمنية�أزمات�متقطعة����املشتقات�النفطية�ابرزها�عدن�و�عز�وصنعاء�

ومعظم�ا��افظات�باست�ناء�محافظ���مارب�وا��وف�و�س�يا�حضرموت.

.5

البنك�الدو���أعلن�عن�منحت�ن�جديدت�ن�لليمن�بإجما���450�مليون�دوالر�لتقديم�دعم�طارئ�للفئات�األك���

ضعفا�ومعاناة�من�الس�ان����اليمن.

.6

وصول�دفعات�من�العمالت�اليمنية�املطبوعة����روسيا�وال���تقدر�بـ�400�مليار�ر�ال�وقد�اعلن�رئ�س�

ا���ومة�حي��ا�ان��اء�ازمة�السيولة����البلد.

.7

استمرت�حالة�التدهور����الوضع�اإل�سا�ي�حيث�وصل�عدد�ا��تاج�ن�للمساعدات�اال�سانية�ا���اك���من�

22�مليون�مواطن�من�ب�ن�27�مليون��سمة،�بي��م�اك���من�11�مليون�بحاجة�ماسة�للمساعدة.

.8



مؤشرات التطورات االقتصادية عام 2018م 

�ش���التوقعات�ا���استمرار�مز�د�من�ال��اجع����سعر�الر�ال�مقابل�الدوالر�والعمالت�الصعبة�األخرى،�مع�استمرار�

غياب�السياسات�النقدية�الفاعلة�ال���من�شأ��ا�ا��د�من�التدهور�السيما�مع�عدم�فاعلية�أداء�البنك�املركزي����

عدن�والسياسات�والقرارات�القائمة�ع���ا��باية�ال����عتمدها�جماعة�ا��و�ي����مناطق�سيطر��ا�شمال�اليمن.

استمرار�تدهور�سعر�صرف�الر�ال�اليم���مقابل�الدوالر�والعمالت�األجن�ية�األخرى.

29

يتوقع�ان�تقوم�ا���ومة�الشرعية�بإقرار�املوازنة�العامة�للدولة��عد�توقف�دام�ثالثة�أعوام�خالل�الف��ة�من�

2015-2017م�واعال��ا�وذلك�عقب�املطالبات�املستمرة�من�قبل�ا��تمع�املد�ي�وكث���من�ا����اء�وا��تص�ن����

الشأن�االقتصادي�ووسائل�االعالم��بضرورة�وضع�برنامج�وا���ل���ومة�وموازنة�عامة�معلنة�وتفعيل�أجهزة�

الرقابة�ع���أداء�املؤسسات�الرسمية.

إقرار�موازنة�عامة�للدولة�2018م�

يتوقع�ان��ستأنف��عض�الشر�ات�النفطية�عمليات�اإلنتاج�����عض�مناطق�سيطرة�ا���ومة�سواء����حضرموت�

او�شبوة�ومأرب�وذلك�تحت�ضغط�االحتياج�ا���ومي�للموارد.�اذ�ت��ايد�حاجة�ا���ومة�لإلنفاق�مع�توسع�مناطق�

سيطر��ا�وأيضا�بفعل�استمرار�التوظيف�املستمر�سواء����القطاع�املد�ي�او�العسكري�و���ظل�محدودية�املوارد�

وعدم�القدرة�ع���طباعة�مز�د�من�النقود�ا��لية�اسوة�بما�حدث����2017م.

است�ناف�تصدير�النفط�من��عض�القطاعات�النفطية�

تؤكد�املعطيات�امليدانية�ان�العام�2018�س�شهد�نوع�من�التحسن�الطفيف�من�مستوي�االيرادات�العامة�للدولة����

مناطق�سيطرة�ا���ومة�الشرعية،�حيث�بدأت��عض�املؤسسات�تتجاوز�حالة�اال��يار�ال���شهد��ا�جراء�الدمار�

وا��رب�السيما����محافظات�عدن�و�عز�وشبوة�وغ��ها�من�ا��افظات�ال���شهدت�دمارا����ب�ي��ا�التحتية�او����

هيا�لها�اإلدار�ة.

تحسن����إيرادات�ا��كومة�اليمنية�الشرعية�السيما����ا��افظات�املستقرة��س�يا.�

يتوقع�استمرار�هروب�رأس�املال�ا�����ا���خارج�اليمن�نظرا�ل��ايد���م�ا��اطر�الناجمة�عن�ا��بايات�اإلضافية�

وا��اطر�األمنية�والقرارات�املرتجلة�وغياب�سيادة�القانون�السيما����مناطق�سيطرة�جماعة�ا��و�ي�حيث�بدأت�

مؤشرات�ذلك�من�خالل�وضع�أسماء�رجال�اعمال����قوائم�الرقابة�ع���االموال�والتحفظ�ع���االموال�ع���خلفية�

�شاطهم�السيا����او�استخدام�القوة����التعامل�مع�املشكالت�االقتصادية�كما�حدث��عض�البنوك�وشر�ات�

الصرافة.

استمرار�نز�ف�رأس�املال�ا�����ا���ا��ارج�

�ستمر�اليمن����وضع�ا��اجة�لإلغاثة�العاجلة�وهذا��ع���انه�لن��ستطيع�تجاوز�مرحلة�االغاثة�اال�سانية�ا���مرحلة�

إعادة�اإلعمار�والبناء�وذلك�ألسباب�متعددة�أبرزها�استمرار�ا��رب����مناطق�متعددة����اليمن�بال��امن�مع�تفاقم�

ال�ارثة�اال�سانية�وغياب�الكفاءة����أداء�ا���ومة،�ناهيك�عن�عدم�جدية�األطراف�اإلقليمية�(دول�التحالف)�او�

الدول�املانحة����دعم�مرحلة�إعادة�االعمار�إذ�ما�يزال�هذا�امللف�ثانو�ا�ح���االن.

عدم�تجاوز�مرحلة�االغاثة�ا���مرحلة�االعمار�والبناء��



10

منذ�اندالع�ا��رب����مارس�2015�،�وال���القت�بظاللها�ع���قطاع�ا��دمات����اليمن�،��ان�
لقطاع�الكهر�اء�واملياه�النص�ب�االك���من�الدمار�حيث�تضررت�شبكة�الكهر�اء�جراء�ا��رب�
و�سب�ت�بتوقف�ك���للكهر�اء�ا���ومية�عن�معظم�ا��افظات�اليمنية�،�واستمرت�مش�لة�
الكهر�اء�خالل�العام�2017�الذي�لم��شهد�اي�تحسن����خدمة�الكهر�اء�خاصة����املناطق�ال���
تقع�خارج�سيطرة�ا���ومة�الشرعية�حيث��شهد�هذه�املناطق�انقطاع�ك���للكهر�اء�ا���ومية�

منذ�مارس�2015م.
�ش���التقار�ر�ا���ان�90�%�من�الس�ان�ال�يحصلون�ع���الكهر�اء�العامة�اي�ما�يقارب�24.3�من�
اجما���عدد�الس�ان�البالغ�عددهم�27.8�مليون��سمة�،�وان�شرت����عدد�من�ا��افظات�ال���
�سطر�عل��ا�جماعة�ا��و�ي�بما�ف��ا��العاصمة�صنعاء�مولدات�خاصة�لبيع�الطاقة�الكهر�اء�
للمواطن�ن�وا��الت�التجار�ة��و�أسعار�مضاعفة�عن�اسعار�الكهر�اء�العمومية�حيث�وصل�

سعر�الكيلو�ا���180�ر�ال�مقارنة�ب�6�ر�ال�سعر�الكيلو�العمومي.
فيما��عا�ي�16�مليون��سمة�من�صعو�ة�ا��صول�ع���املياه�الصا���للشرب�وعدم�توفر�مرافق�

الصرف�الص���م،�اي�ما�يقارب�60�%�من�اجما���عدد�الس�ان.
اما����املناطق�ال����سيطر�عل��ا�ا���ومة�الشرعية�شهدت�هذه�املناطق�تحسن����توف���املياه�
والكهر�اء�العامة�كما�هو�حاصل����محافظة�مأرب�وحضرموت�وعدن�حيث��شهد�هذه�املناطق�
تحسن����خدمة�توف���الكهر�اء�واملياه�مقارنة�باملناطق�االخرى�ال���تقع�خارج�سيطرة�الشرعية.

الطاقة�الشمسية�بديل�عن�الكهر�اء�العمومية
��أ�معظم�اليمني�ن�ا���شراء�انظمة�الطاقة�الشمسية�كبديل�للكهر�اء�العمومية�،�وع���الرغم�
من�ان�الطاقة�الشمسية�ال��غطي�سوء�60�%�من�االستخدام�امل�����للكهر�اء�،�وال�تل���
احتياجات�ا��الت�التجار�ة�ال���تحتاج�ا���طاقة�اك���لتغسل�الثالجات�واملاكينات�الكب��ة.�
للعديد�من�االسر�ع���شراء�انظمة�الطاقة�الشمسية�لتوف��� لكن��ان�هناك�اقبال�كب���
احتياجا��م�من�الطاقة�الكهر�ائية،��وتصل���لفة�ا��صول�منظومة�طاقة�شمسية��بقدرة�

100�امب���فقط�ا���ما�يقارب�الف�دوالر�امر��ي.
و�ش���دراسة�اعدها�مركز�الدارسات�واالعالم�ا���ان�نحو�ثالث�مائة�ميجاوات�من�املنظومات�

الشمسية�الكهروضوئية�تم�تركي��ا�خالل�عامي�2015�و�2016����حضر�اليمن�ور�فه.

خدمة الكهرباء واملياه

% 90
من�الس�ان 

اليحصلون�ع��

الكهر�اء العامة

16 مليون 
�عانون�من  

صعو�ة�ا��صول

ع���املياه

الصا��ة�للشرب
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لم��شهد�قطاع�التعليم�اي�تحسن�خالل�العام�2017�،�حيث�ما�يزال�قطاع�التعليم��عا�ي�من�

العديد�من�املشا�ل�ابرزها�توقف�مرتبات�املدرس�ن�خاصة����املناطق�ال����سيطر�عل��ا�جماعة�

ا��و�ي�،�كما��سب�ت�ا��رب�بتدم���الب�ية�التحتية�التعليمية�حيث�دمرت�ما�يقارب�256�مدرسة�

�ش�ل�ك���فيما��عرضت�1,413��مدرسة�لتدم���جز�ي،�فيما��ستم�استخدام�150�مدرسة�كمأوى�

للنازح�ن�وامل��ر�ن�،�و�سيطر�ا��ماعات�املس��ة�من�اطراف�الصراع�ع���23�مدرسة�و�ستخدمها�

كثكنات�عسكر�ة.

كما�ادت�ا��رب�ا���حرمان�ما�يقارب�2�مليون�طالب�وطالبة�من�التعليم�اما��س�ب�الظروف�

االقتصادي�الصعبة�وعدم�قدرة�االباء�ع���توف���املدرسية�ألبنائه��سب�تردي�االوضاع�االقتصادية�

،��س�ب�ال��وح�حيث�يلغ�عدد�النازح�ن�ما�يقارب�3�مليون���ص�بي��م�300�الف�طفل�وهو�ما�

�ع���حرمان�هؤالء�االطفال�من�التعليم.�وقد�ضاعف�عدم��سليم�رواتب�املدرس�ن�واعضاء�هيئة�

التدر�س����ا��امعات�اليمنية��من�مشا�ل�التعليم����اليمن.�فيما�واجه�الطالب�املبتعث�ن����ا��ارج�

العديد�من�الصعو�ات��س�ب�تأخر�صرف��مستحقا��م.

�و�واجه�التعليم����اليمن�العديد�من�الصعو�ات�م��ا:

-�انخفاض��سبة�اإلنفاق�ع���التعليم�باملقارنة�مع��سبة�اإلنفاق�العام.

-�تضرر�العديد�من�امل�شآت�التعليمية�ن�يجة�ا��رب�او�استخدام��عضها�كثكنات�عسكر�ة�او�مراكز�

إليواء�النازح�ن.

-�عدم�توفر�الكتاب�املدر���.

-��سرب�العديد�من�الطالب�من�املدارس��س�ب�االوضاع�االقتصادية�الصعبة�ال����عشها�املواطن�ن�

���اليمن.

-�توقف�العديد�من�املنظمات�عن�دعم�برامج�التعليم.

التعليم

مدرسة تدمرت بشكل كيل 256
2

مدرسة تعرضت لتدم� جز²

مليون طفل خارج املدرسة مدرسة تستخدم كثكنات عسكرية

من قبل اطراف الرصاع

1,413

23
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شهد�العام�2017م�تدهور�كب������االوضاع�ال��ية����اليمن�،�فقد�ادت�ا��رب�املستمرة�
ا���تدهور�القطاع�الص������البلد�،�حيث��ش���التقار�ر�الدولية�ا���ان�50�%�من�امل�شآت�
ال��ية����اليمن�متوقفة�عن�العمل��س�ب�ا��رب�وعدم�وجود�نفقات��شغيلية�لهذه�
املراكز�والبعض�م��ا��عرض�للتدم���الك���او�ا��ز�ي�،�كما��عمل�14�%�من�هذه�املراكز�

بكفاءة�50�%�فقط.
و�س�ب�تدهور�الوضع�الص������اليمن�بان�شار�األو�ئة�واالمراض�القاتلة��و�اء�ال�ول��ا�
والدفت��يا�واالسهال�ا��اد�وامراض�سوء�التغذية�وغ��ها�من�االمراض،�و�ش���تقار�ر�
منظمة�ال��ة�العاملية�حول�ال�ول��ا�ح���17�د�سم���2017�ا������يل���994,751��حال�
اصابة�بال�ول��ا�و�2,226��حالة�وفاة�ن�يجة�و�اء�ال�ول��ا�وتن�شر�هذه�االو�ية����معظم�
محافظات�اليمن،�كما�تم����يل�333�حالة�اصابة�بو�اء�الدفت��يا�و�35�حالة�وفاة�ن�يجة�

الو�اء.�فيما�يفتقر��16.4�مليون��سمة�ا���الرعاية�ال��ية.
ال�لوي� السرطان�والسكري�والفشل� امراض�اخرى�كمرض� ان�شار� اليمن� كما��شهد�

وامراض�القلب�واإلسهامات�ا��ادة.
و�عا�ي�معظم�املراكز�ال��ية�العاملة�من�نقص�ال�وادر�املؤهلة�واالدو�ة�واملستلزمات�

واالجهزة��الطبية.
و�مكن�ت��يص�ابرز�املشا�ل�ال���تواجه�القطاع�الص������اليمن�:

-�تضرر�العديد�من�مل�شآت�ال��ية�وتوقفها�عن�العمل.
-��نقص����االدو�ة�واملستلزمات�واالجهزة�ال��ية�خاصة�االدو�ة�ا��اصة�باالسرطان�

والسكري�والفشل�ال�لوي�وأمراض�القلب.
-�نقص����ال�ادر�الص���املؤهل

الوضع الصحي

امرأة حامل تعا	

عدد حاالت االصابة 

عدد حاالت الوفاة 

بالكول�ا

بالكول�ا

عدد السكان الذين يفتقرون
للرعاية الصحية

طفل يعانون من سوء
التغذية

منشآة صحية متوقفة

 من سوء التغذية

1.1

0.99

1.8

16.4

2,225

% 50

الصحة
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�عت���العام�2017�م�العام�األسوأ�منذ�بداية�االزمة�اليمنية�حدث�شهد�هذا�العام�تدهورا��
لألوضاع�اال�سانية����ضل�استمرار�ا��رب�وتف����االمراض�واألو�ية�وارتفاع�اسعار�املواد�
الغذائية�مما�ش�ل�عبئا�كب��ا�ع���املواطن�ن�اليمني�ن�،�حيث�ما�يقارب�22.2�مليون��سمة�
بحاجة�ا���مساعدات�ا�سانية�م��م�11.3�مليون��سمة�بحاجة��ماسة�ا���مساعدات�ا�سانية�

عاجلة.
الش�ل�التا���يتخصر�الوضع�اال�سا�ي�و�سبة�املواطن�ن�الذين�هم�بحاجة�ا���مساعدات�

ا�سانية�����ل�القطاع����التغذية�وال��ة�والتعليم�وااليواء�واالمن�الغذا�ي�واملياه�وغ��ها.

الوضع االنساني

4

3.9

4.4 4.4 4.4 4.65

3.12

2.30

0

0.05

1.3 1.3

4

3.95

3.21

0

0

0.08

1.4 1.4

4.1

3.99

3.19

2.3

1.84

0.02 0.02

4.3

4.16

3.34

2.4

2.3

نساء رجال

عدد املحتاج� ملساعدات بحسب الجنس والعمر

فتيات أطفال

source: OCHA

عدد االشخاص املحتاج� بحسب كل قطاع 

االمن الغذائي

الحماية

المياه

الصحة

التعليم

االيواء

النازحين

االنعاش المبكر

التغذية

0.17
0.02

8
8

4.1
2.8

5.4
2.6

7.02
4.55

12.9
6.5

17.8
8.422.2 M

16
11.6

9.34

ات
خيم

الم
ق 

سي
وتن

رة 
ادا

% 68

% 48
% 65

% 50

% 47

% 100 % 72

% 57

16.37

% 12
0.02

11.3 M
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وصل�عدد�املنظمات�العاملة����اليمن�ح���تار�خ�31�اكتو�ر��2017م�*�ا���143�منظمة�،�
م��ا�100�منظمة�غ���ح�ومية�وطنية،�35�منظمة�غ���ح�ومية�دولية�8�و�االت�أمم�

متحدة.
و�عمل�هذه�املنظمات����العديد�من�القطاعات�

االمن�الغذا�ي�والزراعة�88�منظمة�،�و���و���ال��ة�49�منظمة،�و���االيواء�واملواد�الغ���
غذائية�وادارة�وت�سيق�ا��يمات�9�منظمة،�و���التغذية�ال��ية�30�منظمة،�و���املياه�
والصرف�الص����عمل�43�منظمة،�و���ا��ماية��عمل�28�منظمة،�و���التعليم��عمل�9�
منظمة،�و���قطاع�الالجئ�ن�وامل��ر�ن��عمل�10�منظمات�،�و���اال�عاش�املبكر���عمل�10�

منظمات.�
املصدر:

�تقر�ر�االو�شا

�31�اكتو�ر�2017م

املنظمات العاملة يف اليمن  

عدد�املنظمات�ا��لية�العاملة����االغاثة  بحسب�ا��افظات 100

35

8

عدد�املنظمات�االدولية�العاملة����االغاثة  بحسب�ا��افظات

عدد�و�االت�االمم�املتحدة�العاملة����اليمن



مركز الدراسات وا�ع�م ا�قتصادي
Studies & Economic Media Center

Address: Taiz, Yemen

00967 4 249 306

EconomicMedia
EconomicMedia
Economicmedia@gmail.com

www.Economicmedia.net

00967 736500078

منظمات  أهم  أحد  ا�قتصادي  ع�م  وا�� الدراسات  مركز  يعد 
والتوعية  ا�قتصادي  الشأن    

� تعمل    
��ال اليمنية    

المد� المجتمع 
ومشاركة  الرشيد  والحكم  الشفافية  وتعزيز  ا�قتصادية  بالقضايا 

ف.   ومح��
�  صنع القرار، والعمل ع� إيجاد إع�م مه

�  المواطن� 
  مناقشة وتصويب السياسات ا�قتصادية 

ة � كان للمركز إسهامات كب� 
  ا̈�داء ا�قتصادي والتأث�  ع� صناع القرار بما 

وكشف ا�خت��ت �
  ناجح وشفاف"، 

�  يسعى إليها المركز؛ " اقتصاد يم
��يخدم الرؤية ال

مبسطة  بصورة  ا�قتصادية  المعلومة  تقديم    
� أدواره  عن  ناهيك 

رغم    
المعر� دوره    

� ا�ستمرار  ع�  المركز  يحرص  و  للمجتمع. 
  تعيشها اليمن.

��الظروف الصعبة ال


