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اليمن 
املكاسب االقتصادية الرئيسية للسالم 

ملخص 

يف بداية ابريل/ نيسان 2022، وافقت الحكومة اليمنية املعرتف بها دوليا، وسلطة األمر الواقع يف شامل اليمن )املعروفة أيضا باسم 
الحوثيني( ، والتحالف الذي تقوده السعودية عىل هدنة ملدة شهرين. ويف حني أنه ليس من املرجح أن يحظى أي حل سيايس مبوافقة 
عاملية بني الجهات الفاعلة يف النزاع ، فإن هذا التقرير يقدم ملحة عامة عن الحوافز االقتصادية التي ميكن استخدامها لخلق توافق يف اآلراء 

بني األطراف املتحاربة الجهات ذات العالقه االخرى واملكاسب اإلنسانية املتوقعة.

وقد يؤدي الوقف الدائم لألعامل العدائية إىل استئناف واردات الوقود عرب ميناء الحديدة واعاده فتح مطار صنعاء الدويل ، وإلغاء الرسوم 
النزاع  الجمركية الداخلية ، وتجديد التنسيق فيام يتعلق بالسياسات االقتصادية والنقدية ، مام يؤدي اىل خلق حوافز كبرية ألطراف 
لقبول السالم بدال من الرصاع. ومن املتوقع أن يكون لهذه اإلجراءات أثر إيجايب عىل عدد كبري من األنشطة االقتصادية ، وبالتايل عىل 
الحالة اإلنسانية العامة. عاىن إنتاج وتصدير الوقود األحفوري ، مبا يف ذلك النفط والغاز ، من نكسات كبرية وذلك منذ عام 2015. وميكن 
أن يؤدي تنشيط مصادر اإلنتاج وزيادة الصادرات إىل توليد إيرادات إضافية ، وإن كانت محدودة أكرث من ذي قبل ، ميكن إدارتها بني 
عدة أطراف متحاربة و ذات العالقه. وميكن أن تساعد هذه الرتتيبات يف معالجة ميزان املدفوعات وتقليص الفجوة التمويلية اآلخذة يف 
االتساع حاليا. كام يسلط التقرير الضوء عىل الفرصة التي يتيحها حاليا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي املسال يف السوق الدولية والفجوة 
التي تيل  االقتصادية  الفوائد  تؤدي  الرويس. وقد  للغاز  بدائل  استكشاف  املسال يف  الطبيعي  الغاز  الناجمة عن رغبة بعض مستوردي 
استئناف عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي املسال إىل آثار إيجابية عىل عملية السالم عند إنشاء آلية مقبولة للطرفني إليرادات الغاز 

الطبيعي املسال. وستكون هذه الفوائد عندئذ مبثابة تدبري هام لبناء الثقة.

وميكن أن يستفيد نشاط القطاع الخاص أيضا من زيادة فرص الوصول إىل األسواق املالية الدولية واألدوات التقنية. ومن شأن أنشطة 
إعادة اإلعامر التي يرجح أن تتم بعد التوصل إىل اتفاق سالم أن تعزز فرص العمل ، وتحسن فرص حصول الناس عىل سبل العيش ، 
وتزيد من قدرتهم عىل تلبية احتياجاتهم. كام أن توافر مضخات املياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والوقود يف السوق ، وإدخال مزيد 
من التحسينات عىل املامرسات الزراعية ، وتحسني الوصول إىل األرايض الزراعية ، ميكن أن يؤدي أيضا إىل زيادة اإلنتاج الغذايئ املحيل. إن 
رفع القيود من شأنه أن يقلل من التكاليف التي يتحملها املزارعون. ويف الوقت نفسه ، ميكن أن تساعد زيادة فرص الوصول إىل األسواق 
املالية الدولية يف استعادة الثقة يف البنوك اليمنية املثقلة حاليا بإجراءات تقليل املخاطر التي تتخذها البنوك األجنبية. وأخريا ، من املرجح 
أن يؤدي تفكيك نقاط التفتيش الجمركية الداخلية إىل خفض أسعار السلع األساسية بالنسبة للسكان مع توليد فرص اقتصادية جديدة 

وإلغاء الفوائد املرتبطة باقتصاد زمن الحرب يف نهاية املطاف.

وال شك أن هناك تحديات ضخمة يتعني التغلب عليها يف البحث عن سالم مستدام وإطالق بعض فوائده االقتصادية الرئيسية عىل النحو 
املبني يف هذا التقرير. فعىل سبيل املثال ، ستظل إمكانية قيام مخربني محتملني بتقويض آفاق السالم القامئة. بيد أن هذه التحديات تتجاوز 
نطاق هذه الورقة. وبدال من ذلك ، يركز هذا التقرير عىل اآلثار اإليجابية للسالم من منظور اقتصادي. و يسلط الضوء عىل عدد من 

النقاط التي ميكن أن تحفز األطراف املتحاربة الرئيسية عىل النظر إىل السالم كخيار موثوق به وقابل للتطبيق وحتى جذاب.

منهجية البحث

يستند هذا التقرير إىل ما ييل:

السياسية 	  العالقات  بتطوير  املتعلقة  األدبيات  إىل جانب   ، النزاع  وأثناء  قبل  اليمني  باالقتصاد  املتعلقة  لألدبيات  الثانوية  البيانات  مراجعة 

واملفاوضات

تحليل البيانات واالستعراض املكتبي للقدرة التصديرية واإلنتاج الزراعي يف اليمن قبل النزاع	 

 مقابالت مع ستة خرباء يعملون يف القطاعات العامة والخاصة واملالية يف اليمن ومسؤولني يعملون يف املؤسسات الدولية العاملة حاليا يف اليمن.	 

أخر التطورات الرئيسية 

الرئيسية وافقت عىل  املتحاربة  لليمن هانز جروندبرج أن األطراف  الخاص لألمم املتحدة  املبعوث  أعلن  ابريل/ نيسان 2022،  يف 1 
هدنة ملدة شهرين تبدأ يف 2 ابريل/ نيسان ، وتستمر حتى 2 يونيو/ حزيران 2022. وجاءت الهدنة املعلنة بعد وقف إطالق النار من 
جانب واحد الذي أعلنته وزارة الخارجية والتحالف الذي تقوده السعودية قبل أيام قليلة. وتشمل الهدنة وقف األعامل العدائية الجوية 
والربية والبحرية داخل اليمن وعرب الحدود. وتشمل املكونات الرئيسية األخرى السامح لـ 18 سفينة وقود بالدخول والتفريغ يف ميناء 
الحديدة خالل الهدنة األولية التي استمرت شهرين ، والسامح برحلتني تجاريتني أسبوعيا بني صنعاء والعواصم اإلقليمية )مثل القاهرة 

وعامن(. كام اتفق الطرفان عىل مناقشة تخفيف القيود عىل الحركة يف تعز. قد متتد الهدنة الحالية إىل ما بعد فرتة الشهرين األولية  
.)OSESGY 10/04/2022(

وعقب إعالن الهدنة عىل الصعيد الوطني ، أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي يف 7 نيسان أنه فوض سلطاته إىل مجلس رئايس وذلك 
فور إقالة نائب الرئيس عيل محسن األحمر. ويتألف املجلس من مثانية أعضاء ، من بينهم:

تعيني رشاد العليمي وزير الداخلية األسبق رئيسا للمجلس	 

عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب االنفصايل	 

أبو زرعة املحرمي قائد ألويه العمالقة	 

طارق محمد صالح قائد قوات املقاومة الوطنية	 

سلطان عيل العرادة محافظ محافظة مأرب وزعيم قبيل	 

فرج سلامن البحراين محافظ محافظة حرضموت وقائد املنطقة العسكرية الثانية	 

* عبدالله العليمي بواسري ، املدير السابق ملكتب الرئاسة	 

 	 )ICG 08/04/2022; Yemen Future 07/04/2022( عثامن حسني مجيل ، وزير الزراعة السابق وزعيم العشائر

تعهدت اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة بتقديم 1 مليار دوالرمن كليهام للبنك املركزي اليمني يف عدن. تعهدت 
اململكة العربية السعودية بحزمة دعم مايل أخر بقيمة 1 مليار دوالر أمرييك الحكومه املعرتف بها دوليا الذي يرأسه املجلس حاليا. سيتم 

)Bloomberg 07/04/2022( تقسيم الدعم اإلضايف من الرياض بني توفري الوقود والتطوير

file:///C:\Users\ladye\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WTXCNUAE\osesgy%2010\04\2022
file:///C:\Users\ladye\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WTXCNUAE\osesgy%2010\04\2022
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/behind-yemen-truce-and-presidential-council-announcements
https://yemenfuture.net/news/7738
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/behind-yemen-truce-and-presidential-council-announcements
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/saudi-arabia-uae-to-give-3-billion-to-yemen-in-new-peace-push?sref=vxSzVDP0
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التأثري الفوري

الخسائر يف صفوف املدنيني والنزوح

وعىل الرغم من وجود أدلة عىل حدوث انتهاكات ، كان وقف إطالق النار صامدا إىل حد كبري يف بداية أيار. ويف حني أن العنف ، ال سيام 
عىل طول الخطوط األمامية ، مل يتوقف متاما ، فقد تغري نوع وأثر حوادث العنف. مل يتم اإلبالغ عن أي غارات جوية ، عىل الرغم من 
أن العديد من غارات الطائرات بدون طيار والقصف واأللغام األرضية كانت مسؤولة عن الخسائر املبلغ عنها. ويف أعقاب تنفيذ الهدنة 
، انخفض عدد الضحايا املدنيني من متوسط أسبوعي قدره 193 ضحية يف األسابيع األربعة التي سبقت الهدنة )30-3 آذار / مارس( 
إىل متوسط أسبوعي قدره 102 ضحية يف الفرتة ما بني 31 آذار / مارس و 27 نيسان / أبريل CIMP 03/2022 and 04/2022(. يف 
منتصف نيسان ، كان عدد الضحايا قد بدأ يتصاعد . وكان معظم الضحايا نتيجة لحوادث إطالق النار الناجمة عن العنف الناجم عن النزاع 
ونريان القناصة ، يف حني كان آخرون من املتفجرات و القنابل العمياء. وكانت املواقع األكرث ترضرا )من حيث عدد الحوادث واإلصابات( 
يف أبريل هي الحديدة والجوف وصعدة وتعز )CIMP 04/2022(. بينام مل  يتم التبلغ عن وقوع عدد كبري من الضحايا املدنيني يف مأرب, 
استمر العنف يف جميع أنحاء املحافظة, مع تقارير عن أنشطة عسكرية تنتهك وقف إطالق النار )OSESGY 06/04/2022(. تبادل كل 

من الحكومه املعرتف بها دوليان و الحويث االتهامات بخرق الهدنة.

أن عدد حاالت النزوح الجديدة يتناقص باطراد منذ بداية العام. ويف نيسان / أبريل ، انخفض العدد األسبوعي لألرس النازحة من 202 
.)IOM 25/04/2022( أرسة يف املتوسط يف آذار / مارس إىل 140 أرسة يف الفرتة ما بني 3 و 23 نيسان / أبريل

سعر الرصف وأسعار السلع األساسية

كان اعالن الهدنة ، وإنشاء املجلس ، وتخصيص 2 مليار دوالر أمرييك للبنك املركزي اليمني-عدن آثار إيجابية عىل سعر الرصف يف كل 
من مناطق الحكومه املعرتف بها دوليان و مناطق سيطره الحويث ، عىل الرغم من أن املكاسب تضاءلت مبجرد تراجع سعر الرصف األويل 
املسجل يف 7 أبريل )Sana’a Center 07/04/2022(. يف مناطق الحكومه املعرتف بها دوليا ، بلغت قيمة الريال 885 ريال إىل 1 
دوالر أمرييك يف 8 أبريل ، من املتوسط الشهري للسنة 1,247 إىل 1 دوالر أمرييك أذار. كام ارتفعت قيمه الرصف يف مناطق سيطره 
الحويث )األوراق النقدية القدمية( بشكل طفيف ، حيث وصلت إىل 554 ريال إىل 1 دوالر أمرييك بعد أن بلغ متوسطها حوايل 600 إىل 1 
دوالر أمرييك منذ كانون الثايت 2020. وجاء هذا االرتفاع بعد أن حظرت سلطة األمر الواقع تداول األوراق النقدية الجديدة )املطبوعة 
 19/40/2022( الريال  تجزئة  إىل  أدى  قرار  سيطرتها-وهو  مناطق  يف   )2016 عام  بعد  اليمني-عدن  املركزي  البنك  عن  والصادرة 

.)YETI accessed

هناك عالقة واضحة بني انخفاض قيمة الرصف وارتفاع أسعار املواد الغذائية ، فإن الفرتات السابقة الرتفاع قيمة العملة مل تسفر عن 
انخفاض أسعار املواد الغذائية. من املحتمل أن تكون هذه النتيجة مرتبطة باملخاطر املرتبطة بتقلب الريال ، حيث يكافح التجار لتعديل 
األسعار ملراعاة املشرتيات التي متت بأسعار رصف أقل مالءمة أو تعويض الخسائر من الفرتات السابقة الناتجه من تدهور العمله الرسيع 
)Sana’a Center 08/12/2018; ACAPS and Mercy Corps 16/12/2020(. وألن اليمن يستورد %90 من احتياجاته الغذائية 
األساسية ، فإن ديناميكيات السوق العاملية تؤثر عىل أسعار السلع األساسية يف اليمن. مع استمرار ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود 

يف السوق العاملية ، بل وأكرث من ذلك بعد بدء الحرب يف أوكرانيا ، من املتوقع أن تظل األسعار يف اليمن مرتفعة يف املستقبل املنظور.

الشكل 1. سعر رصف ريال/دوالر أمرييك );كانون اول 2012 إىل نيسان 2022(

1. انشاء مجلس قيادي رئايس )7 أبريل 2022(

2. االعالن عن هدنه ملده شهرين )6 ديسمرب 2021(

)1 April 2022( 3. اعالن عن هدنه ملده شهريب

YETI )accessed 12/05/2022( :املصدر

Creation of new Presidential 
Leadership Council and  
announcement of USD 3  
billion financial support  
)7 April 2022(

Appointment of new  
CBY-Aden leadership 
)6 December 2021(

Announcement of 
two-month truce 
)1 April 2022(

https://civilianimpactmonitoring.org/reports
https://civilianimpactmonitoring.org/reports
https://osesgy.unmissions.org/special-envoy-hans-grundberg-opening-remarks-press
https://dtm.iom.int/reports/yemen-%E2%80%94-rapid-displacement-tracking-update-17-april-23-april-2022
https://sanaacenter.org/publications/analysis/17365
https://yemen.yeti.acaps.org/fx-commodities/
https://yemen.yeti.acaps.org/fx-commodities/
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20201216_acaps_yemen_analysis_hub_food_supply_chain_0.pdf
https://yemen.yeti.acaps.org/fx-commodities/
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واردات الوقود وأسعاره

كجزء من الهدنة التي توسطت فيها األمم املتحدة ملدة شهرين والتي بدأت يف 2 ابريل/ نيسان 2022، اضطرت الحكومه املعرتف بها 
دوليا  إىل السامح بدخول 18 شحنة وقود عرب ميناء الحديدة يف شهري نيسان و أيار. يف 30 نيسان / أبريل,كان ما مجموعه سبع شحنات 
تحمل ما مجموعه 202,926 طنا مرتيا – مبا يف ذلك ثالث شحنات البنزين ، وثالث شحنات زيت الغاز )الديزل( ، وشحنة واحدة من 

I.زيت الوقود-كانت مستوردة عرب ميناء الحديدة

الشكل 2. اتجاهات استرياد الوقود يف اليمن بني نيسان 2012 نيسان  2022     

YETI )accessed 12/05/2022( :املصدر

كان وصول شحنات الوقود يف نيسان 2022 مبثابة تخفيف لتعطيل واردات الوقود التجارية عرب الحديدة منذ كانون الثاين 2021. مع 
ذلك جاء التوقع أن أسعار الوقود يف مناطق سيطره الحوثيني ستنخفض وسيكون هناك توافر أكرب للوقود يف محطات الوقود التي تديرها 

رشكة البرتول اليمنية )ووكالء رشكة البرتول اليمنية( و املحطات للمملوكة القطاع الخاص.

بعد بدء الهدنة ، انخفض سعر البنزين يف صنعاء من  26,000 ريال إىل 16,000 ريال لكل 20 لرت من 4 إىل 9 نيسان , ثم انخفض أكرث 
إىل عام 12,000 ريال بحلول 25 نيسان / أبريل )Boqash 11/04/2022;  KIIs(. تنطبق هذه األسعار عىل املحطات والوكالء الذين 
يديرهم رشكه البرتول اليمنيه من جهة واملحطات اململوكة للقطاع الخاص من جهة أخرى ، مام يعني أنه ال يوجد حاليا اختالف واضح 
بني السعر الرسمي والسعر التجاري للبرتول يف مناطق سيطره الحوثيني. كام انخفضت تكلفة الديزل يف صنعاء من 28,000 ريال يف 
  KIIs( نهاية شهر أذار إىل 19,000 ريال خالل النصف األول من شهر نيسان وانخفضت إىل 14,000 ريال لكل 20 لرتا يف بداية شهر أيار
;Boqash 11/04/2022(. سعر الديزل يف صنعاء هو 'السعر التجاري' ، حيث يباع الديزل فقط يف املحطات اململوكة للقطاع الخاص. 

مل يكن هناك وقود ديزل يباع يف محطات رشكه البرتول أو وكالئها يف بداية أيار 2022.

الجدول 1. أسعار الوقود يف اليمن يف 25 ابريل/ نيسان 2022 )بالسنة والدوالر األمرييك لكل 20 لرتا 

YETI )accessed 10/05/2022(; Boqash )25/04/2022( :املصادر

الحوايش:

كان سعر رصف األوراق النقدية الجديدة )املستخدمة يف محافظات الحكومه املعرتف بها دوليا( يف 25 نيسان هو 1040 ريال إىل 	 

1 دوالر أمرييك ، بينام كان سعر رصف األوراق النقدية القدمية )املستخدمة يف مناطق سيطره الحوثيني( 565 ريال إىل 1 دوالر 
أمرييك. تم حساب أسعار الدوالر األمرييك يف مأرب واملكال وسيون وتعز باستخدام نفس سعر الرصف املسجل يف عدن ، عىل الرغم 

من وجود درجة من التباين بني أسعار الرصف يف املحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومه املعرتف بها دوليا.

ما مل ينص عىل خالف ذلك ، يتم استرياد البنزين والديزل وعدم إنتاجهام محليا.	 

سعر البنزين يف مأرب أقل من أي مكان آخر يف اليمن حيث يتم الحصول عليه محليا من املربع/ املنطقه 18 ومصفاة مأرب.	 

يعترب سعر الديزل يف مأرب 'سعرا تجاريا' ، مام يشري عىل ما يبدو إىل أنه يعكس سعر الديزل املستورد املباع يف املحطات اململوكة 	 

للقطاع الخاص مقابل سعر الديزل املستورد من املربع/ املنطقه 81 ومصفاة مأرب.

وكام جاء يف تقرير "استرياد الوقود ومنوذج أسعار الوقود يف الحديدة" الصادر يف 4 نيسان 2022، فإن أسعار الوقود يف مناطق سيطره 
 .)ACAPS 04/04/2022( الحوثيني قد تنخفض أكرث مع تكيف السوق مع استئناف زيادة كميات الوقود املستورد عرب ميناء الحديدة
وسيتوقف الكثري عىل ما إذا كان تخفيف تعطيل واردات الوقود التجارية عرب الحديدة مؤقتا ويقترص عىل 18 شحنة مخصصة لشهر 
ابريل/ نيسان و مايو /ايار كجزء من الهدنة الحالية أو ستستمر واردات الوقود التجارية عرب الحديدة عىل مدى فرتة أطول مع متديد 

الهدنة.

الرحالت تجارية من وإىل صنعاء 

وتشمل رشوط الهدنة إعادة فتح مطار صنعاء الدويل للرحالت التجاريه بني صنعاء والقاهرة وعامن. من املتوقع أن تجلب إعادة االفتتاح 
األرتياح إىل السكان الذين يعيشون يف مناطق سيطره الحوثيني- خاصة أولئك الذين يحتاجون إىل العالج الطبي يف الخارج ، الذين كان 
الخيار الوحيد للسفر خارج البالد بالطائرة ,طويال وخطرياً عرب الخطوط األمامية ونقاط التفتيش إىل عدن أو سيئون )يف مناطق سيطره 

الحكومه املعرتف بها دوليا( )The National 08/04/2022(. كان من املقرر أن تتم الرحلة األوىل يف 24 أبريل من صنعاء إىل عامن 
التأجيل  البعض يف  بعضهام  باللوم عىل  دوليا  بها  املعرتف  الحويث وحكومه   - الواقع  األمر  ألقى كل سلطة  ، حيث  تأجيله  تم  لكنها   ،
)France 24 24/04/2022(. بعد موافقة الحكومه املعرتف بها دوليا عىل استخدام املسافرين لجوازات السفر الصادرة عن وزارة 
.)ABC News 16/05/20220; OSESGY 16/50/2022( الخارجية ، فإن كانت أول رحلة طريان يف 16 مايو /ايار بني صنعاء وعامن

املوقع بنزين )20 لرت(  ديزل )20 لرت(

صنعاء )21.2USD( 12,000 ريال  )USD 31( 17,600 ريال

عدن  )USD 18.5( 19,200 ريال )USD 17.7( 18,400 ريال

مأرب  )USD 22( 23,000 ريال )USD 3.6( 3,800 ريال

تعز   )USD 25( 26,000 ريال )USD 23( 24,000 ريال

املكال  )USD 20( 21,000 ريال )USD 19( 20,000 ريال

سئون  )USD 20( 21,000 ريال )USD 21(22,000 ريال

https://yemen.yeti.acaps.org/fx-commodities/
https://t.me/BoqashEcon/20796
https://t.me/BoqashEcon/20796
https://t.me/BoqashEcon/20796
https://yemen.yeti.acaps.org/fx-commodities/
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220404_acaps_yah_al_hodeidah_fuel_import_and_fuel_price_modelling.pdf
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2022/04/08/yemens-sanaa-airport-prepares-to-reopen-amid-strong-interest-in-flights/
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2022/04/08/yemens-sanaa-airport-prepares-to-reopen-amid-strong-interest-in-flights/
https://www.france24.com/en/live-news/20220424-first-commercial-flight-from-rebel-held-yemen-since-2016-postponed
https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy-welcomes-first-commercial-flight-sana%E2%80%99-airport-nearly-six-years
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الفوائد االقتصادية واملكاسب اإلنسانية من سيناريو اتفاق السالم 

حافظت كل من الحكومه املعرتف بها دوليا و سلطه األمر الواقع – الحويث  عىل مواقف قوية بشأن الجوانب الرئيسية لالقتصاد, مبا يف 
ذلك القيود املفروضة عىل ميناء الحديدة ومطار صنعاء ، والقطاع املرصيف الرسمي, السياسة النقدية وصادرات النفط الخام. بينام ، كام 
هو موضح أعاله ، فإن بعض هذه الجوانب هي جزء من رشوط الهدنة )مثل السامح باسترياد الوقود عرب الحديدة( ، هناك حاجة ملزيد 
من التقدم بشكل الكبري- ليس فقط من حيث استئناف الرحالت التجارية من مطار صنعاء ولكن أيضا فيام يتعلق باالقتصاد األوسع. تنفيذ 
نظام دائم لوقف إطالق النار عىل الصعيد الوطني ومواصلة الجهود الرامية إىل اتخاذ تدابري اقتصادية منسقة ، وإزالة القيود املفروضة 
عىل الواردات يف الحديدة )ليس فقط عىل الوقود( ، و الغاء الرسوم الجمركية الداخلية ميكن يؤدي إىل فوائد السالم تعوض تلك التي 
طال أمدها الرصاع. مثل هذه النتيجة ميكن تؤدي إىل تحسن عام يف الوضع اإلنساين يف اليمن ، ال سيام فيام يتعلق القدرة الرشائية لألرس 

وقدرتها عىل الحصول عىل السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها األساسيه. القسم أدناه يبحث يف بعض هذه الفوائد املحتملة.

سياسات نقدية موحدة والوصول إىل الخدمات املالية الدولية

من املتوقع أن يساعد تنسيق وتوحيد السياسات النقدية عىل خفض أسعار السلع األساسية ، وتحسني القوة الرشائية لألرس 
، وزيادة مستويات األمن الغذايئ. ان إعادة توحيد السياسة النقدية من شأنه أن يسهل العمليات من أجل الجهات املانحة 
الدولية ومؤسسات األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية عندما يتعلق األمر بربامج العمل اإلنساين. وينبغي أيضا أن تزيد 
 ، النقدية  املساعدة  برامج  بتنفيذ  يتعلق  فيام  وتحديدا   ، اليمن  إىل  املقدم  اإلنساين  التمويل  من  إيجايب  وتأثري  فعالية  من 

وألسباب ليس أقلها انخفاض الفرص املتاحة ألعاده األتزان للعملة.

ان السياسات النقدية املتنافسة ، أدت إىل تفتيت االقتصاد, والعملة املحلية ، والقطاع املايل ، جعلت إدارة مشاكل اقتصاد الكيل اليمنيه 
صعبة للغاية ، وساهمت يف تدهور البيئة التشغيلية العامة لألعامل يف اليمن. ان السياسات املتباينة بني البنك املركزي اليمني-عدن و 
البنك املركزي اليمني-صنعاء ادى اىل انخفاض إمدادات العمالت األجنبية و قلل الوصول إىل العمالت األجنبية وخطابات االعتامد عن 
طريق البنك املركزي اليمني )Sana’a Center 09/09/2019(. ان الوصول إىل  الحسابات املطلوبه أصبحت أكرث صعوبة خالل الرصاع, 

ألن هناك إجراءات إضافية لتقليل  املخاطر تم تطبيقها عىل البنوك اليمنية من قبل البنوك األجنبية.

ان خفض التصعيد ونزع الطابع السيايس عن القطاع املايل الذي ميكن أن يكون مقدمة ىل, او جزء من, أو نتيجه  التفاق السالم, يجب 
أن يدفع بعد ذلك إىل تقييم أكرث شموال لتدابري تقليل املخاطر املطبقة ضد البنوك اليمنية. يجب أن تؤدي هذه العمليات أيضا يف زيادة 
دعم أصحاب العالقه الخارجيني للبنوك اليمنية – عىل سبيل املثال من خالل تقديم البنوك إرشادات واضحة حول طرق زيادة الربط 
مع خدمات الشبكات املرصفية الدولية. كام أن خفض التصعيد وإزالة السياسة من شأنه أن يخفف الضغط عىل النظام الرسمي للنظام 
السيولة  ونقص  اليمنية  البنوك  يف  الثقة  تراجع  مثل  جامعي،  بشكل  يواجهها  التي  التحديات  مجموعة  مواجهة  من  ومتكينه  املرصيف 

وحيازاتها للسندات الحكومية وأذونات الخزينه.

وينبغي أن تؤدي زيادة مستويات االتصال بالشبكات املرصفية الدولية إىل إعادة فتح وزيادة الخدمات املرصفية املتبادله. من املفرتض أن 
يكون هناك أيضا زيادة الثقة يف العمالء اليمنيني بني املصدرين األجانب ووكالء الشحن ورشكات التأمني, والرشكاء اآلخرين يف الصناعة. 
زيادة الثقة ميكن أن تقلل الطلب من رجال األعامل اليمنيني عىل ان يتم الدفع بالكامل مقدما. ان هكذا وضع ميكن أيضا ان يشهد 
زيادة الخدمات االئتامنية املقدمة للبنوك اليمنية وعمالء ها و أصحاب الحسابات .كذلك فان الجهات املانحة ومؤسسات األمم املتحدة 

واملنظامت غري الحكومية التي تسعى إىل استخدام ونقل التمويل الخاص بها  عند الرضورة والتي سيتم استخدامها يف اليمن سرتحب 
بزيادة هذا الربط.

سيكون الهدف النهايئ هو إعادة توحيد العملة وإزالة األسعار املتعدده - ان كل من أسعار الرصف يف السوق تم استخدامها  وسعر 
الجامرك املختلفة و اسعار ميزانيه وطنية مختلفه كذلك تم استخدامها.

زيادة إنتاج وتصدير الوقود األحفوري

اتفاق سالم وطني )وال سيام وقف إطالق النار( ، و األتفاق عىل تقاسم األيرادات ، واستمرار تخفيف القيود يف ميناء الحديدة 
ميكن أن يعزز بيئة مواتية لزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام. وميكن أن تؤدي هذه النتائج أيضا إىل استعادة صادرات الغاز 
للمركز من  املتاحة  اإليرادات  فإن إجاميل   ، لذلك  ونتيجة  الهيدروكربونية.  املواد  عائدات تصدير  املسال وزيادة  الطبيعي 
املرجح أن تزداد السلطات الحاكمة )وبعض السلطات  املحلية(. مشريا إىل أن حجم مشاكل االقتصاد الكيل الحالية يف اليمن 

يؤثر بشكل مبارش

قيمة الريال وأسعار املستهلك والقوة الرشائية وإيرادات العمالت األجنبية الجيل من زيادة إنتاج الهيدروكربون والصادرات 
سيكون موضع ترحيب تعزيز االقتصاد اليمني. من املحتمل أن يخفف بعض الضغط عىل األسعار من السلع ونفقات األرس 
)السيام يف مناطق الحكومه املعرتف بها دوليا(. وباملثل ، أ اتفاق تقاسم اإليرادات بشأن صادرات الهيدروكربونات ميكن أن 

يعزز السياسة املفاوضات وتكون تدبريا لبناء الثقة من أجل السالم املستدام.

النفط الخام

متثل عائدات تصدير النفط الخام حاليا املصدر الرئييس إليرادات الحكومه املعرتف بها دوليا. وهي يريد االستمرار يف توليد أكرب قدر 
ممكن من اإليرادات من هذه الصادرات ، ان النفط الخام يتم تصديره  حاليا عربميناء الشحر يف حرضموت ومحطة رودوم / نشيمة يف 
شبوةتريد الحكومه املعرتف بها دوليا  زيادة صادرات النفط الخام يف املستقبل من خالل إعادة تدوير عجله اإلنتاج يف الحقول  الغري 
منتجه حاليا )Offshore Energy 11/02/2019; Reuters 14/06/2020(. ان السلطات املحليه يف حرضموت ومأرب وشبوة تحصل 
عىل %20 من ايرادات النفط والغاز )TCF 20/04/2021; ACAPS 26/07/2021(. ومن الجدير بالذكر أنه يف كانون األول 2022، 
محافظ حرضموت اللواء فرج البحسني بعث برسالة اىل رئيس الوزراء معني عبد امللك تحتوي عىل سلسلة من املطالب. وشملت هذه 
املطالب زيادة حصة حرضموت من عائدات النفط الخام املصدر من ميناء الشحر )يشار إليها محليا باسم ميناء الصباح( من %20 إىل 
Boqash 30/01/2022( 30%(. ان الحكومه املعرتف بها دوليا   و اي حكومه مستقبلية سوف تحتاج يف البيئة ما بعد الرصاع إىل 
مواصلة اإلدارة بعناية العالقة مع السلطات املحلية التي تعد موطنا رئييس إلنتاج وتصدير الهيدروكربون. من جانبها ، أعربت سلطه 
األمر الواقع- الحويث  يف وقت سابق عن اهتاممها بالوصول إىل اإليرادات الناتجة عن إنتاج النفط الخام والصادراته. كان خيارهم األول ، 
والذي يرتبط مبارشة بصافر أكرث أمانا ، هو استبدال السفينة مبحطة بحرية العامئة الجديدة و إعادة تنشيط خط أنابيب مأرب-رأس عيىس 
)عىل الرغم من التكلفة العالية املتوقعة إلعادة التأهيل وإعادة التنشيط(.ان سلطه األمر الواقع حريصة عىل رؤية الصادرات عرب خط 
أنابيب مأرب-رأس عيىس يتم استئنافها يف بيئة ما بعد الرصاع ، ولكن يبدو أنه أكرث منطقية من الناحية التجارية للنفط الخام االستمرار يف 

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7999
https://www.offshore-energy.biz/yemen-to-resume-production-of-lng-in-2019/
https://t.me/BoqashEcon/18560
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التصدير عرب ساحل خليج عدن اليمني. ويستند األساس املنطقي عىل التكاليف التي سيتم تكبدها إلعادة تأهيل خط أنابيب مأرب-رأس 
عيىس ، إىل جانب املسافة األقرص والرفع اإلجاميل األصغر للنفط الخام املرسل من مأرب للتصدير إىل محطة النشيمة يف حي رودوم يف 
شبوة )تبعد حوايل 350 كم من مأرب إىل رودوم ، بإجاميل رفع 300 مرت ، مقارنة مبسافة 438 كم ورفع إجاميل 1400 مرت من مأرب 
إىل رأس عيىس(. خيار آخر هو اتفاق محتمل لتقاسم عائدات النفط الخام ، والذي مبوجبه كام تحصل سلطه األمر الواقع- الحويث عىل 
نسبة مئوية من النفط الخام املنتج لالستخدام املحيل. يف عام 2021، صدرت اليمن 16.6 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تصدير 
1.17 مليار الدوالر األمرييك )Statista 11/04/2022; KII 02/05/2022(. واسترشافا للمستقبل ، هناك عدة عوامل مختلفة ميكن 
أن يؤثرعىل املبلغ املحدد إليرادات تصدير النفط الخام التي ميكنني توليدها يف عام 2022. وتشمل هذه العوامل سعر النفط يف السوق 
الدولية وما إذا كان اإلنتاج سيغري مستويات الصادرات يف اليمن أو ستظل كام هي. واصلت أسعار النفط العاملية يف االرتفاع يف عام 2022 
، قبل الحرب يف أوكرانيا وبعدها مبارشة يف 24 فرباير FT 07/03/2022( 2022(. كام هو موضح يف الشكل 3 ، بلغت أسعار النفط 
العاملية ذروتها يف 8 أذار 2022 ، مع تداول خام برنت عند 127 دوالرا للربميل ، يليه استمرار تقلبات األسعار. السعر من خام برنت 
يف 2 أيار 2022 كان 107 دوالرات للربميل. إذا مل تكن هناك تغيريات عىل مستويات اإلنتاج واستخدام أرقام الصادرات لعام 2021 مع 
متوسط سعر 100 دوالر أمرييك لكل برميل ، سيكون إجاميل اإليرادات املتولدة 1.6 مليار دوالر أمرييك. نسبة ما سيذهب من إجاميل 
اإليرادات إىل السلطات املحلية يف حرضموت ومأرب وشبوة ورشكات الطاقة األجنبية التي لديها أسهم يف إنتاج النفط الخام وتشغيل 
حقول النفط يف اليمن - OMV يف )حقل  س2( وكالفايل )حقل 9(. يف سيناريو ما بعد الرصاع, من املرجح أن يزداد حجم إنتاج النفط 
الخام. عند تقدير امكانبه زيادة إنتاج النفط الخام والصادرات ، فمن الرضوري دراسة الوضع وقدرة حقول إنتاج النفط الخام غري منجه 
حاليا: حقل 5 )جنة(، حقل إس 1 )داميس(, حقل 32 )حواريم(، حقل 43 )جنوب حواريم(. من بني هذه الحقول ، الحقل 5 هو األكرث 
من املرجح أن تبدأ باألنتاج ألول مرة. يف هذا السيناريو )اإلنتاج الحايل زائد الحقل 5( ومع متوسط سعر 100 دوالر للربميل الواحد، 

فإن صادرات النفط الخام قد تصل ألكرث من 2 مليار دوالر. 

ومن الجدير بالذكر أن أي مكاسب اقتصادية تحققت من زيادة عائدات تصدير النفط الخام يقابلها االرتفاع املوازي يف فاتوره تكلفة 
إجاميل واردات الوقود يف اليمن. اليمن مستورد صاف للوقود ، وتغطي الواردات الغذائية %90 من املواد الغذائية األساسية يف البالد. 
نتيجة لذلك ، فان تغري ديناميكيات األسعار العاملية للسلع األساسية املستوردة إىل اليمن تؤثر بشكل مبارش عىل فاتورة الواردات اليمنية 
، وأسعار املستهلك يف اليمن ، والقوه الرشائيه لألرس.ان ارتفاع أسعار النفط الخام يف السوق الدولية يف 2022-2021، خاصة بعد التصعيد 
الرويس للرصاع يف أوكرانيا ، هو الخرب السارالوحيد لليمن من حيث عائدات النفط الخام لتصدير النفط. األخبار السيئة هي أن فاتورة 
استرياد الوقود تزداد يف الوقت نفسه. كام ان  الزيادة تأيت كذلك عندما تكون تكلفة القمح والسلع الرئيسية األخرى ، وكذلك تكاليف 
الشحن ، قد ارتفعت قبل وبعد بدء الحرب يف أوكرانيا عىل حد سواء. يف عام 2021، بلغ إجاميل تكلفه استرياد الوقود ما يقدر بنحو 2.3 
مليار دوالر أمرييك. ميكن تجاوز هذا الرقم يف عام 2022 بناءاً عىل ديناميكيات األسعار الدولية حتى اآلن يف عام 2022 واملسار املتوقع 
لبقية السنة. أحد العوامل املخففة التي تساعد عىل خفض تكلفة إجاميل فاتورة الوقود يف اليمن هو منحة الوقود السعودية ، حيث توفر 
اململكة العربية السعودية بانتظام الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية يف املناطق غري التابعة لسلطه األمر الواقع- الحويث منذ أبريل/ نيسان 

 .)Reuters 31/03/2021( 2021

اليمن للمساعدة يف تلبية املطالب املحلية وتحسني  النفط الخام املنتج يف  عامل مخفف آخر يتعلق باحتامل استيعاب نسبة أكرب من 
خدمات الكهرباء. تشري املؤرشات إىل أن هذا العامل يحدث بالفعل ، مع مالحظة برنامج دعم الديزل تم تقدميه يف حرضموت يف نهاية 
للتوزيع والبيع  الديزل  350,000 لرت من  الحكومية حصة يومية  ، تخصص رشكة برتوماسيال  الربنامج  2021. من خالل هذا  ديسمرب 
يف محافظة حرضموت و بسعر مدعوم )Boqash 23/12/2021; Al Wattan 27/12/2021(. ميكن أن تتشكل زيادة االستيعاب 
الداخيل إلنتاج النفط الخام كجزء من اتفاقية مفرتضه لتقاسم إنتاج الهيدروكربون ، والتي من شأنها التمكني من الحصول عىل نسبة 
وفعالية  دور  وتعزيز  تحسني  االتفاقية يف  تساعد  أن  املفرتض  من  الالحقة.  اإليرادات  و  األحفوري  الوقود  إنتاج  من  للطرفني  مقبولة 

املؤسسات التي تديرها الدولة يف قطاع النفط.

باختصار ، إن مسار إنتاج اليمن من النفط الخام عىل املدى الطويل هو مسار مرتاجع األداء والعوائد. ان الطريقة للخروج من هذا املسار 
هي إذا تم اكتشاف احتياطيات جديدة, وهو أمر غري مرجح بالنظر إىل املستوى العايل للتنقيب الذي تم القيام به قبل بدء الرصاع. ومع 

ذلك ، يف بيئة ما بعد الرصاع التي يحتاج فيها اليمن إىل توليد أكرب قدر ممكن من اإليرادات ملعالجة تحديات االقتصاد الكيل والجزيئ يف 
البالد ، ان املكاسب عىل املدى القصري من زيادة إنتاج النفط الخام والصادرات سيكون موضع ترحيب. يف الحاله ما بعد الرصاع ، يجب 
عىل السلطات اليمنيه أن تتطلع إىل استخدام الزيادة املتوقعة يف  عائدات تصدير النفط الخام كجزء من اسرتاتيجية أوسع لزيادة التنويع 

االقتصادي و الحد من اعتامد البالد عىل عائدات النفط والغاز لتحقيق قدر ولو ضئيل من االستقرار السيايس واالقتصادي.

لشكل 3. متوسط سعر خام برنت الشهري للربميل )بالدوالر األمرييك( من أذار  2020 إىل أيار 2022

1. 127 دوالر للربميل  )8 أذار(

2. بداية الحرب يف أوكرانيا )24 شباط(

3. 107 دوالر للربميل  )2 أيار(

Markets Insider )accessed 02/50/2022(, Statista )11/04/2022( :املصدر

Start of the war in  
Ukraine )24 February(

127 USD per barrel  
)8 March(

107 USD per 
barrel )2 May(

https://www.statista.com/statistics/262860/uk-brent-crude-oil-price-changes-since-1976/
https://www.ft.com/content/94b12297-b7c7-4923-9d95-86f196e90503
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-give-yemeni-government-422-mln-worth-fuel-2021-03-30/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-give-yemeni-government-422-mln-worth-fuel-2021-03-30/
https://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price?type=brent
https://www.statista.com/statistics/262861/uk-brent-crude-oil-monthly-price-development/
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الغاز الطبيعي املسال

علقت الرشكة اليمنية للغاز الطبيعي املسال عملياتها خالل النصف األول من عام Reuters 14/40/2015( 2015(. بشكل عام ، تقدر 
قدرة اليمن عىل اإلنتاج والتصدير بـ 6.7 مليون طن مرتي سنويا ملدة ال تقل عن 20 عاما )YLNG accessed 02/05/2022(. ان 
استئناف إنتاج الغاز الطبيعي املسال وعمليات التصدير ميكن أن تصبح وسيله رئيسيا لبناء الثقة بعد الهدنة األخرية وإعادة تشكيل قيادة 
الحكومه املعرتف بها دوليا. ان السعر املرتفع الحايل للغاز الطبيعي املسال بالدوالر األمرييك هو 35 / وحدة حرارية بريطانية ، جنبا إىل 
جنب مع رغبة العديد من البلدان املستوردة للغاز الطبيعي املسال لخفض مستوى االعتامد عىل الغاز الطبيعي املسال الرويس ، ميثل 
 11/03/2022; Global LNG Hub 29/04/2022( فرصة لليمن لسد جزء من الفجوة يف السوق الدولية وتوليد إيرادات إضافية
املكاسب  الحفاظ عىل  الرئيسية ميكن من خالله  السياسية  للتطورات  نتيجه  الذي كان  الزخم األخري  ، فإن  5 ونتيجة لذلك   .)IEEFA
االقتصادية الالحقة وذلك بدعم صادرات اليمن من الغاز الطبيعي املسال. وبناءاً عىل السعر الدويل الحايل ، ميكن توليد إيرادات إضافية 

من الغاز الطبيعي املسال. يجب النظر بعناية يف كيفية تحقيق عائدات تصدير الغاز الطبيعي املسال ، الخيارات املمكنة التاليه:

إيداع عائدات تصدير الغاز الطبيعي املسال يف حساب ضامن يوضع تحت اإلرشاف من طرف ثالث مستقل )عىل األرجح مؤسسة تابعة لألمم املتحدة( ؛ ميكن 	 

ترك اإليرادات لترتاكم مع مرور الوقت ، بوصفها وديعة احتياطي من العمالت األجنبية التي ميكن أن يكون الوصول إليها يف رضوف ما بعد الرصاع

، بهدف 	  املتحدة(  تابعة لألمم  الطبيعي املسال يف حساب ضامن يوضع تحت إرشاف طرف ثالث مستقل )عىل األرجح مؤسسة  الغاز  إيداع عائدات تصدير 

استخدام اإليرادات لدفع رواتب القطاع العام.

موافقة الحكومه املعرتف بها دوليا و من جانب واحد عىل دفع رواتب القطاع العام يف جميع أنحاء اليمن مبا يف ذلك املناطق الواقعه تحت سلطه األمر الواقع 	 

– الحويث.

القامئة أعاله ليست حرصية ، وميكن استكشاف خيارات أخرى ، مع الحاجة إىل تقييم إيجابيات وسلبيات كل منها. ومن شأن تباين 
أسعار الغاز الطبيعي املسال أن يحدد إىل حد كبري مقدار إيرادات الغاز الطبيعي املسال التي ميكن أن تولدها الرشكة. بلغت أسعار الغاز 
الطبيعي املسال العاملية يف أبريل 2022 حوايل 35 دوالرا أمريكيا / مليون وحدة حرارية بريطانية ، أي أقل بنسبة %50 عن السابق  
الشهر الذي كانت فيه أسعار الغاز الطبيعي املسال العاملية مرتفعة إىل 80 دوالرا أمريكيا / مليون وحدة حرارية بريطانية بعد بداية 
الحرب يف أوكرانيا. ومع ذلك ، فإن األسعار الحالية أعىل بكثري مام كانت عليه قبل 12 شهرا ، عندما كانت أقل من 10 دوالرات أمريكية 

/ وحدة حرارية بريطانية )انظر الشكل 4(.

'األرباح' الفعلية ستكون أقل بكثري بدايتاً لأل سباب التاليه:

الحاجة التخلص من تكاليف تشغيل مرافق الغاز الطبيعي املسال املرتاكمة والتي كانت يف  وضع االستعداد منذ عام 2015	 

ارتفاع تكاليف التوظيف والتشغيل وارتفاع معدالت استئجار السفن.	 

العقود القامئة مع توتال إنرجريز للغاز والطاقة ، ورشكة الغاز الكورية ، ورشكة جي دي إف السويس, والتي يجب أيضا إعادة النظر فيها كجزء من أي محاولة 	 

الستئناف إنتاج الغاز الطبيعي املسال والصادرات من اليمن ؛ تم االتفاق عىل العقود يف البداية يف عام 2005 ثم أعيد التفاوض عليها يف عام 2012.

الشكل 4. أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي املسال، 2021-2022

Global LNG Hub )29/04/2022( :املصدر

االعتبارات الرئيسية ألي  اتفاقية أو آلية محتمله إليرادات الغاز الطبيعي املسال 

ومع ذلك ، فإن فكرة التوصل إىل اتفاق أو آلية لتقاسم عائدات الغاز الطبيعي املسال تقدم, سلسلة من التحديات ، وهي نافذة لفرصة 
من غري املرجح أن تظل مفتوحة لفرتة طويلة. وليك تستأنف العمليات ، يجب أن تكون مرافق الغاز الطبيعي املسال يف اليمن آمنة. 
التهديدات األمنية يجب أن تدار لعدة أشهر- من اإلنتاج مرافق  املنبع التي تقع يف حقول الغازيف حقل 18 ، مأرب ، وعىل طول خط 
أنابيب املمتد 320 كم إىل محطة الغاز الطبيعي املسال ومرافق امليناء يف بلحاف يف شبوة. تشمل اإلدارة ما ييل االتفاق عىل ترتيبات 

أمنية للموظفني إلجراء دراسة تقنية شاملة لتقييم حالتهم والعمل يف منشأة الغاز الطبيعي املسال عىل املدى الطويل.

وبرصف النظر عن مواقف قيادة سلطه األمر الواقع  الحكومه املعرتف بها دوليا  وصعوبة الحصول عىل االتفاق وعىل رشوط اتفاق 
لتقاسم اإليرادات ،فان وجهات نظررشكات  الطاقة األجنبية التي هي من املساهمني الرئيسيني والتي ايظا يجب  أن تؤخذ يف املعادلة.

من الرضوري ضامن مستوى من الشفافية حول رشوط و آلية جديدة بني أصحاب العالقه املحليني والدوليني املعنيني. التفاصيل التي يجب 
الكشف عنها تشمل: تفاصيل عقود البيع بني صافر و رشكه الغاز الطبيعي املسال اليمنيه  وبني رشكه الغاز الطبيعي املسال اليمنيه  و 
املشرتون أو املساهمون والدوليون  )توتال إنرجريز للغاز والطاقة ، املؤسسة الكورية للغاز ، جي دي إف السويس(; حيث يبيع املشرتون 
واملساهمون الدوليون الغاز الطبيعي املسال الذي يتلقونه من رشكه الغاز الطبيعي املسال اليمنيه  وكذلك السعر الذي يبيعونه به  خارج 

اليمن ؛ وكذلك إيرادات الدولة )مبا يف ذلك اإليرادات مقابل النفقات وتكاليف التشغيل(.

https://www.reuters.com/article/idUKL4N0XB1IJ20150414
https://www.yemenlng.com/ws/en/go.aspx?c=proj_overview
https://globallnghub.com/weekly-review-of-natural-gas-and-lng-prices.html
https://ieefa.org/articles/ieefa-russias-invasion-ukraine-affecting-global-gas-demand-lng-unable-deliver-energy
https://globallnghub.com/weekly-review-of-natural-gas-and-lng-prices.html
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يجب تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الغاز الطبيعي املسال ملدفوعات اإليجار التي تضمن استمرار أمن مرافق الغاز الطبيعي املسال 
وخط األنابيب. نظرا لتقلب األسعار ، إن مقدار اإليرادات التي ميكن أن يولدها اليمن من الغاز الطبيعي املسال سيختلف يف السنوات 
القادمة. بالنظر إىل املستقبل ، بعد األشهر 24-12 القادمة ، واإلشارة إىل احتامل أن عائدات تصدير الغاز الطبيعي املسال قد تنخفض ، 
سيكون من الحكمة حال استيعاب استخدام الغاز الطبيعي املسال املنتج ملعرفة ودراسة ما إذا كان ميكن زيادة االستخدام املحيل للغاز 
الطبيعي املسال لدعم االقتصاد الوطني. أحد املجاالت التي يجب استكشافها هو استخدام الغاز الطبيعي املسال للكهرباء لتوليد الطاقة. 
وسيتعني إجراء تقييم مفصل لتحديد جدوى زيادة االستخدام املحيل للغاز الطبيعي املسال واالنتقال من الديزل -محطات الطاقة التي 
تعمل عىل مازوت. ميكن أيضا استخدام الغاز الطبيعي املسال يف الصناعات ذات الطلب العايل عىل الطاقة يف اليمن والتي تستخدم الفحم 

حاليا.

اتفاقية و تنفيذ آلية استرياد الوقود الخاصه مبيناء الحديدة 

وبرصف النظر عن الجهود املقرتحة الستئناف إنتاج الغاز الطبيعي املسال والصادرات ، فان التوصل  التفاق عىل آلية جديدة تغطي 
الذي سبق أن قدمه  النظر يف االقرتاح  الجهود و  ينبغي أن تجديد   أولوية رئيسية.  الحديدة يجب أن تظل  الوقود عربميناء  واردات 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ملعالجة بعض أوجه القصور السابقة يف اآللية التي توسط فيها مكتب املبعوث الخاص لألمني العام لليمن 
والتي انهارت يف منتصف عام 2020. إذا ما تم األتفاق مع الحكومه املعرتف بها دوليا عىل آلية جديدة مقبولة للطرفني السترياد وقود 
الحديدة, ميكن أن يكون ملثل هذا االتفاق تأثري إيجايب عىل جوانب مهمة من االقتصاد ، واملجتمع بشكل عام ، عىل املدى القصري والطويل.

تشمل التأثريات قصرية املدى عىل ما ييل:

توفري دفعة ترحيبيبه الثنني من الخدمات والقطاعات الحيوية يف البالد من خالل استخدام نسبة مئوية من رضائب استرياد الوقود والجامرك 	 

الناتجة عن واردات الوقود من خالل ميناء الحديدة لتغطية بعض تكاليف الصحة العامة والتعليم ورواتب العاملني.

زيادة إمكانية خفض أسعار الوقود يف محافظات الشامل والشامل الغريب وحل قضايا العرض والطلب الدورية  يف املحافظات الجنوبيه و 	 

الرشقية بسبب الوقود الذي يتم رشاؤه من األسواق املحلية يف مناطق خارج سيطره سلطه األمر الواقعو الذي  يتم نقله بالشاحنات برا إىل 

مناطق سيطره سلطه األمر. انخفاض أسعار الوقود من شأنه أن يقلل تكلفة نقل املياه بالشاحنات )وتساعد عىل زيادة فرص الحصول عىل 

مياه الرشب النظيفة( ، وكذلك تكلفة املحاصيل الغذائية املروية ، وكذلك نقل كل من املنتجات املحلية واملواد الغذائية املستوردة )وغريها من 

السلع(. كام أن انخفاض أسعار الوقود سيحسن تنقل الناس للوصول إىل سبل العيش والخدمات وزيادة املساعدات اإلنسانية و قدرة املنظامت 

عىل تنفيذ برامجها. وتشمل اآلثار عىل املدى الطويل تقليل تعارض السياسات النقديه لكال من  الحكومه املعرتف املعرتف بها دوليا و سلطه 

األمر والتي من شأنها أن تساعد اليمن عىل معالجة السيولة والتضخم وسعر الرصف الغري مستقر و بطريقه  أكرث متاسكا. 

تحسني بيئة األعامل وزيادة النشاط االقتصادي ونشاط القطاع الخاص

االقتصادي.  بالنشاط  كبري  بشكل  املرتبطة  الدولة  إيرادات  يزيد  قد  الدويل  صنعاء  ومطار  املوانئ  عىل  القيود  تخفيف  ان 
وتحقيق موارد أكرب من تحصيل اإليرادات نتيجة لزيادة إنتاج الوقود األحفوري ،كذلك فان الزياده يف السوق املبيعات املحلية 
االقتصادي. التنويع  و  الخاص  القطاع  يف  العمل  فرص  خلق  يف  العام  االستثامر  تزيد  أن  ميكن   والصادرات 

يجب أن تستهدف التدابري املوجهة نحو التنمية الزراعة وصيد األسامك والتعدين و قطاعات البناء ومتكني شبكات األعامل القامئة من 
خالل التبادالت األسهل عرب املحافظات وذلك بعد وقف إطالق النار عىل مستوى البالد. ان الرتكيز عىل إعادة اإلعامر ميكنه التأثري بشكل 
إيجايب عىل صناعة البناءو األنشاءات كثيفة العاملة. ان استئناف األنشطة يف قطاع  البناء واألنشاءات سيفيد قطاعات أخرى ، مبا يف ذلك 
الزراعة ، عند إصالح السدود وقنوات الفيضانات ؛ السياحة ، عند إصالح املواقع والطرق السياحية ؛ و النشاط االقتصادي بشكل عام ، 

حيث من املتوقع أن تتطلب الصناعة قوة عاملة كبرية و سوف متتص بعض البطالة الحالية.

ان التكاليف املتزايدة واملرتبطة بالواردات الغذائية أبرزت القيود املفروضة عىل االعتامد عىل األغذية املستوردة من الخارج وأهمية 
ذلك  عىل  ومثال  املحيل.  الزراعي  القطاع  تحديث  و  لتعزيز  التحديد  وجه  عىل  املوارد  تخصيص  ميكن  املحيل.  الغذايئ  اإلنتاج  تطوير 
والتقنية إلنشاء  املالية  املساعدة  تقديم  أو  الصغريه  املشاريع  وبرامج متويل  إىل متويل جيد  بالوصول  الرشكات  ملزيد من  السامح  هو 
مشاريع الرشكات الصغرية واملتوسطة )Sana’a Center 29/08/2018(. مع رفع قيود االسترياد,ستصبح األلواح الشمسية أكرث سهولة 
للمزارعني ، مام يحفز تحويل مضخات الري التي تعمل بالديزل إىل مضخات تعمل بالطاقة الشمسية. قد تستفيد صناعة صيد األسامك 
التجارة  ، وتعزيز شبكات  البحر األحمر وخليج عدن  الصيد يف  الصيد وتحديث موانئ  األلغام من مناطق  أكرب إلزالة  أيضا من جهود 
الداخلية. ان تعزيز قطاع األعامل يف اليمن واالستثامر يف املشاريع الصغرية واملتوسطة سيهيئ التجار الجدد لدخول السوق. وبالنظر إىل 
الدرجة العالية ذات  الطبيعة االحتكارية لكبار التجار يف اليمن واالستثامر يف الرشكات الصغرية واملتوسطةكل هذا  سيمهد الطريق ملزيد 
من السوق الشامل والحد من احتامل الزيادات يف األسعار نتيجه االحتكار. التجار الذين لديهم األمكانيه  الستفادة من الوضع الراهن 

الحايل ، سكون لهم فرصه ايظاً من الوصول إىل سوق أكرب مع انخفاض تكاليف املعامالت.

سيؤدي استقرار سعر الرصف إىل تحقيق استقرار مايل أكرب ، مام يوفر فرص جديدة للمستثمرين األجانب واملتعاميل  بالتحويالت. عىل 
وجه الخصوص ، ان الرتكيز حاليا عىل سداد القروض قصرية األجل و الذي قد ميهد الطريق لزيادة االستثامر التنمية املستدامة الطويلة 
األجل )Sana’a Center 30/04/2020(. عند نهاية األعامل العدائية ميكن دعوة اململكة العربية السعودية إلنشاء منطقة اقتصادية 
حرة يف منطقة الوديعه ، حيث ميكن لرأس املال  السعودي توظيف القوى العاملة اليمنية ، مام يساعد الحكومة اليمنية يف نهاية املطاف 

.)Sana’a Center 17/10/2018( عىل إصالح ميزان مدفوعاتها

زيادة اإلنتاج الغذايئ املحيل وإمكانات صادرات املواد غري البرتوليه 

ان اتفاق سالم عىل الصعيد الوطني ، وخاصة وقف دائم إلطالق النار ورفع القيود يف ميناء الحديدة ، سيكون لها تأثري إيجايب عىل اإلنتاج 
الغذايئ املحيل يف اليمن. وزيادة التمويل املوجه للتنمية و األستثامر  يف رأس املال البرشي واألغذية  املنتجه محليا، مبا يف ذلك التمويل 
الريفي ، وبنوك البذور ، ومصايد األسامك ، واملياه عىل مستوى املجتمعات املحليه ، والطاقة الشمسية و مشاريع الري بالطاقة ، من 
شأنها أن تساعد يف تلبية احتياجات السوق الفورية ، والحد من االعتامد عىل  الواردات الغذائية مع تطوير ريادة األعامل ، والحفاظ عىل 
سبل عيش اليمنيني. هذه ومن شأن االستثامرات أيضا أن تعزز إمكانية وصول اإلنتاج الغذايئ املحيل إىل األسواق الخارجيه. كام سيستفيد 
اإلنتاج الغذايئ املحيل من توافر املعدات عىل نطاق أوسع, مبا يف ذلك مضخات املياه التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الوقود لري الحقول. 
بالتزامن مع كامل أوعىل األقل التخفيف الجزيئ لقيود االسترياد ، ميكن أن تقلل هذه اإلجراءات من التكاليف التي يتحملها املزارعني ، 

مام يجعل الصادرات الزراعية أكرث جاذبية لألسواق الخارجية.

هذا وقد أثر النزاع بشدة عىل اإلنتاج الغذايئ املحيل يف اليمن. يف ما بني عامي 2018-2014، انخفضت مساحة األرايض املزروعة مبحاصيل 
الحبوب بنسبة %50 يف املحافظات املترضرة من النزاع مثل البيضاء وصعدة وصنعاء. عىل الرغم من أن اإلنتاج بدأ يف التعايف يف بداية عام 
 Ministry of Agriculture accessed 12/2020( 2019 ، إال أنه ظل أقل بنسبة %34 من مستويات عام 2014 عند نهاية العام
;ACAPS and Mercy Corps 16/12/2020(. يعتمد القطاع الزراعي عىل الواردات ، وال سيام البذور واألسمدة واملبيدات الحرشيه 
وغريها من املعدات. وقد أدت القيود املفروضة عىل الواردات وغريها من ديناميكيات النزاع إىل زيادة العوائق املتعلقه  بالتكلفة أمام 

املزارعني يف الحصول عىل املواد الرضورية للحفاظ عىل اإلنتاج.

https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking%20Yemen%E2%80%99s%20Economy%20No3.pdf
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Microfinance%20in%20Yemen
https://devchampions.org/publications/policy-brief/Generating-new-employment-opportunities
http://agristatyemen.com/
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20201216_acaps_yemen_analysis_hub_food_supply_chain.pdf
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تخفيض وقت وتكاليف النقل الداخيل

يف بيئة ما بعد الرصاع ، من املتوقع أن ينخفض وقت وتكلفة نقل البضائع برا عرب اليمن. أوال ، ان من شأن خفض التصعيد 
يف مناطق النزاع عىل الطرق عقد املواصالت الرئيسية أو بالقرب منها أن يتيح املزيد من الطرق للتنقل والوصول املبارش 
واألرسع. ثانيا ، يجب أن يؤدي انخفاض عدد نقاط التفتيش التي تم إنشاؤها ألغراض أمنية وتحصيل  الدخل إىل تقليل 
أوقات النقل الربي وتكاليفه وخفض أسعار السلع االستهالكية يف جميع أنحاء اليمن ، مام يخفف الضغط عىل القوة الرشائية 

لألرس.

ميكن أن يؤدي تفكيك نقاط التفتيش الجمركية إىل إنهاء االزدواج الرضيبي عىل البضائع التي تدخل اليمن حاليا عرب املوانئ البحرية 
واملعابر الحدودية الربية التي تسيطر عليها الحكومه املعرتف بها دوليا  قبل دخولها مناطق سيطره سلطه األمر الواقع- الحويث. ومن 
ومنع  مفتوحة  الوصول  إلبقاء طرق  املحلية  العمل مع سلطات  من  أقوى ميكنها  املركزية يف وضع  السلطات  تكون  أن  أيضا  املعقول 
الجامعات املسلحة املحلية من فرض رسوم إضافية عىل طول طرق النقل. )6( ومع ذلك ، يكاد يكون من املؤكد أن عملية خفض التصعيد 
وإزالة نقاط التفتيش ستكون عملية مرحلية تنفذ خالل فرتة انتقالية. ستبقى هذه العمليات عرضة للرتاجع. ومن الجدير بالذكر أيضا 
أن نقاط التفتيش الجمركية الداخلية مصممة لتوليد إيرادات رضيبية إضافية لسلطه األمر الواقع- الحويث وتنظيم تدفق األيرادات إىل 

مناطقها ، مام يوفر دعم  اقتصادي إضايف لسلطه األمر الواقع- الحويث.

قد يتزامن افتتاح شبكات الطرق الداخلية يف اليمن أيضا مع إعادة فتح معرب حرض- الطوال الحدودي الذي يربط شامل غرب اليمن 
وجنوب غرب اململكة العربية السعودية. ومن شأن العودة إىل التجارة عرب الحدود وزيادتها من خالل معرب حرض-الطوال أن يساعد 
يف تحفيز االقتصادات املحلية عىل جانبي الحدود. تنطبق نفس القواعد عىل معربي علب والبقع الحدوديني األقل استخداما ولكنهام ال 
يزاالن بارزين. ومن شأن زيادة النشاط االقتصادي عرب الحدود أن يسفر عن أثر إيجايب عىل االقتصاد اليمني يشكل واسع نطاقا. لكن 
بعض املراقبني اليمن يشعرون أن العودة إىل ظروف ما قبل الرصاع أمر غري مرجح نظرا لرغبة اململكة العربية السعودية يف إنشاء منطقة 

 .)CEIP 14/06/2021( عازلة

طرق النقل الرئيسية:  مقارنة بني ما قبل الرصاع والوضع الحايل

التي تسهل  الرئيسية  الطرق  األوىل  الخريطة  تتضمن  النزاع.  التي سبقت  الحالية والطرق  الرئيسية  النقل  أدناه طرق  الخرائط  تقارن 
النقل الربي األرسع وتوزيع السلع األساسية التي تربط املوانئ البحرية الرئيسية واملعابر الحدودية الربية يف اليمن. وتؤثر دينامكيات 
الرصاع املحيل عىل معظم تلك الطرق ونقاط الوصول وترتك سائقي الشاحنات يسلكون طرقا بديلة ويتكبدون تكاليف أعىل بكثري. وتبني 
الخريطة الثانية أي من الطرق الرئيسية يوجود عليه  مستوى معني من التقييد ، والطرق االلتفافية البديلة التي يلجأ إليها الناقلون أثناء 

النزاع.

The project benefited from the support by the IMEDA programme, which is supported by UK aid from the 
UK government.

https://carnegieendowment.org/files/Yemeni-Saudi_Border_Markets_final.pdf
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PRE-CONFLICT MAJOR TRANSPORT ROUTES
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CURRENT MAJOR TRANSPORT ROUTES


