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 ملخص
 

، أدت الصراعات في 2011تحديا ضخما لليمن. وطوال  2011تمثل اآلثار االجتماعية واالقتصادية قصيرة المدى الناجمة عن أزمة 
 مختلف أنحاء البلد إلى حدوث اختالالت في سير عمل سلسلة اإلمداد اإلنتاجي وتضررت جميع القطاعات االقتصادية بارتفاع األسعار.

تنمية في سعيهم ودعمهم للنمو، والعمالة، ويطرح هذا التقييم مسارات انتقال بديلة لدعم صناع السياسة والمجتمع المدني والشركاء في ال
والحد من الفقر، واألمن الغذائي في اليمن. على األخص، يستعرض هذا التحليل أوال األدلة القائمة من حيث األداء االقتصادي واآلثار 

على نطاق  )اكاة االقتصاديةعمليات المح ( . ومن ثم، يستعمل نموذجا محوسبا للتوازن العام الديناميكي2011االجتماعية قبل وخالل 
االقتصاد مع وحدات محاكاة جزئية للفقر والتغذية بغية تصميم السيناريوهات قصيرة ومتوسطة المدى للنمو والحد من الفقر في اليمن، ثم 

قيق هذه تقديرهما كميا. ويسلط القسم األخير الضوء على المجاالت التي تدعو الحاجة فيها إلى إصالحات في السياسات لدعم تح
السيناريوهات.
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مدخل 1  

ب شكلت اليقظة العربية فاتحة عهد لمسارات انتقالية سياسية واقتصادية في كثير من البلدان، بما فيها تونس ومصر وليبيا واليمن. فقد طال
أيضا العوامل االقتصادية دورا في مواطنو هذه البلدان تغييرا في القيادة السياسية سعيا لتحقيق مزيد من الحرية والكرامة والعدالة. لعبت 

 االنتفاضات، بما في ذلك البطالة المتزايدة، خصوصا في أوساط الشباب، وتكاثر حاالت عدم المساواة وارتفاع مستويات الفقر. وبينما نزلت
لقصير إلى ارتفاع جماهير غفيرة في الشوارع أمال في الحصول على فرص العمل وحياة أفضل، فقد أدت آثار االنتقال على المدى ا

ولى معدالت البطالة، وربما إلى ازدياد الفقر كما هو الحال بالنسبة لليمن. ويعود السبب في ذلك إلى أن االنتفاضات قد أدت في مرحلتها األ
د من خيارات إلى تباطؤ النمو االقتصادي، أو حتى إلى انكماش اقتصادي. فقد ارتفعت معدالت عجز الميزانيات، الشيء الذي أدى إلى الح

 السياسات، كما انخفضت  اإليرادات من العملة الصعبة المتأتية من السياحة والمعونة التنموية واالستثمار األجنبي المباشر.
 Collier 2007تثبت التجارب الدولية الماضية أن التكاليف االقتصادية واالجتماعية للنزاعات مرتفعة. وبناء على حساب أجراه كوليي (

في المائة كمتوسط عام. بل، بالنسبة للدول العربية، قد يكون  2.2ب سنة واحدة من النزاع في انخفاض معدل نمو البلد المعني بنسبة )، تتسب
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الفردي، وما يتراوح بين  3.5متوسط التكلفة أعلى من ذلك. وتقدَّر تكلفة سنة واحدة من النزاع بنسبة 

االقتصادية سنوات من تنميتها االجتماعية، بما في ذلك متوسط العمر المتوقع، ومعدل التحصين والتنمية البشرية (اللجنة  10و 5
). وتؤثر الصراعات سلبا على األمن الغذائي من خالل انخفاض اإلنتاج الزراعي، وحجم التجارة والدخل 2010واالجتماعية لغربـي آسيـا، 

]، وتتحمل الفئات 2000، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، Deininger and Castagnini ،(2006[دينيجير وجاستانيني (
المستضعفة في المجتمع، ال سيما األطفال والنساء والفقراء أحيانا، عبئا غير متناسب من هذه التكاليف التنموية،. ومن شأن الصراعات 

ضعف ما كانت عليه من خالل سوء التغذية والمرض  24لدى األطفال بنسبة تصل إلى  المسلحة أن تتسبب في ارتفاع معدالت الوفيات
والنزوح، ويؤدي شهر إضافي واحد من التعرض للحرب إلى انخفاض حالة التغذية لدى األطفال انخفاضا هاما مقارنة باألطفال غير 

). وبالمثل، تقترن النزاعات المسلحة 2009ويت وآخرون، ؛ بونديرو2010المعرضين (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربـي آسيـا، 
 الضرر والعنف ضد المرأة. بمستويات أعلى من

، أدت الصراعات في 2011تحديا ضخما لليمن. وطوال  2011تمثل اآلثار االجتماعية واالقتصادية قصيرة المدى الناجمة عن أزمة 
لة اإلمداد اإلنتاجي وتضررت جميع القطاعات االقتصادية بارتفاع األسعار. مختلف أنحاء البلد إلى حدوث اختالالت في سير عمل سلس

ار وزاد التناقص في كميات الوقود المتاحة، السيما الديزل، في تفاقم حاالت النقص في اإلمداد بالكهرباء والمياه. ووصل تكرر انقطاع التي
 (وزارة التخطيط والتعاون الدولياليوم في بعض مناطق اليمن ساعات في  4الكهربائي إلى حد أن أصبحت الطاقة تتوفر فقط لمدة 

)، بل ربما لم تكن تتوفر البتة. وقد أدى التخريب المتكرر الذي تعرضت له خطوط األنابيب في منطقتي مأرب ورأس عيسى 2012
، وإلى تغير في تكاليف النقل.  2011ة في في المائ 25واستمرار انعدام األمن في الطرق إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الخام بما يقارب 

وقد كانت لهذه االختالالت  تداعيات بعيدة األثر في جميع قطاعات االقتصاد. وتواجه قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات زيادات 
رات. وقد تعرضت هامات في تكاليف المدخالت مثل الري والنقل والتسويق، مما أدى، في نهاية المطاف، إلى خفض اإلنتاج والصاد

عمليات اإلنتاج الختالالت أدت إلى إغالق مشاريع تجارية وتسريح العمالة في كل من القطاعين العام والخاص. وفي جميع أنحاء اليمن، 
 تأثرة إمكانية تقديم السلع والخدمات العامة بما في ذلك، الصحة والتعليم وشبكات الضمان االجتماعي. 

عمال ورؤية من الحكومة، ومشاركة من جميع أصحاب المصلحة. وبينما يمثل االنتقال في اليمن تحديا، فهو يتيح يتطلب االنتقال في اليمن 
كذلك فرصا جديدة في السنوات القادمة، فرصا ينبغي انتهازها. ويطرح هذا التقييم مسارات انتقال بديلة لدعم صناع السياسة والمجتمع 

م ودعمهم للنمو، والعمالة، والحد من الفقر، واألمن الغذائي في اليمن. على األخص، يستعرض هذا المدني والشركاء في التنمية في سعيه
. ومن ثم، يستعمل نموذجا محوسبا للتوازن 2011التحليل أوال األدلة القائمة من حيث األداء االقتصادي واآلثار االجتماعية قبل وخالل 

على نطاق االقتصاد مع وحدات محاكاة جزئية للفقر والتغذية بغية تصميم السيناريوهات  )يةعمليات المحاكاة االقتصاد ( العام الديناميكي
قصيرة ومتوسطة المدى للنمو والحد من الفقر في اليمن، ثم تقديرهما كميا. ويسلط القسم األخير الضوء على المجاالت التي تدعو الحاجة 

 اريوهات.فيها إلى إصالحات في السياسات لدعم تحقيق هذه السين
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 : األدلة المستقاة من البيانات المتاحة2011اليمن قبل وخالل   2

 األساس االقتصادي واالتجاهات ذات األولوية
 11. كانت الزراعة تمثل 2011قبل أزمة  اليمنييستعرض هيكل االقتصاد  كما تشكل الخدمات والنفط أهم القطاعات االقتصادية في اليمن 

في  19في المائة، مع مساهمة القطاع النفطي بحصة  43المحلي اإلجمالي اليمني، وساهم القطاع الصناعي بنسبة في المائة من الناتج 
في المائة.  20في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، بينما مثلت التجارة والنقل معا  46المائة. وقد بلغ نصيب قطاع الخدمات ما يقارب 

ساسية حيث ساهم بما يقارب ُخمس الناتج المحلي اإلجمالي. ويعتمد كل من القطاع الزراعي والقطاع ويظل قطاع النفط يكتسي أهمية أ
في المائة من فاتورة الواردات  72في المائة على التوالي. تمثل الصناعة حوالي  19في المائة و 45الصناعي على الواردات بكثافة نسبتها 

 في المائة من قيمة واردات اليمن. 28.5 مع استئثار قطاع تصنيع األغذية وحده بنصيب
 
 : هيكل االقتصاد اليمني حسب القطاعات1لجدول ا

 
 النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكيالمصدر: 
، وتُحسب كثافات الواردات باعتبارها حصصا إلجمالي االستهالك المحلي 2009حصص الناتج المحلي اإلجمالية تخص سنة مالحظة: 

 (النهائي والوسيط). وكثافات الصادرات هي معدالت الصادرات مقارنة باإلنتاج المحلي  

لة من صادرات النفط. و يعتمد االستهالك الكلي اعتمادا شديدا على األغذية والمنتجات يعتمد االستهالك الكلي على األغذية المستوردة، مموَّ
في  57الزراعية بينما تشكل صادرات الهيدروكربون المصدر األساسي للعملة الصعبة. تعتمد اليمن اعتمادا شديدا على الواردات الغذائية. و

في المائة من مجموع الواردات مكون من الحبوب،  20المائة من مجموع الواردات مكون من األغذية والمنتجات الزراعية. وما يقارب 
ت األمر الذي يجعل اليمن شديدة التأثر بتقلبات أسعار األغذية العالمية، خصوصا مع تناقص اإلمدادات النفطية واالنخفاض العام في إمكانا

في المائة) من إيرادات اليمن من  80و 70ين توفير اإليرادات من العملة الصعبة. ساهم قطاع النفط والغاز بالجزء األكبر (ما يتراوح ب
في المائة من  6العملة الصعبة على مدى العقد الماضي، وقد تلتها مباشرة حصة الزراعة من الصادرات التي كانت أقل بقليل عن 

زراعية وتصنيع األغذية). في المائة من االستهالك الخاص اإلجمالي اليمني هو من األغذية (بما في ذلك المنتجات ال 50المجموع. وحولي 
 ائية.إن من شأن فقدان إمكانية توفير إيرادات طاع النفط من العملة الصعبة أن يهدد القدرة على استيراد الكميات المطلوبة من المنتجات الغذ

اليمن على نمط نمو ، حافظت 2011يمثل تقديم الخدمات النشاط االقتصادي الرئيسي إلى جانب قطاع النفط. فقبل األزمة السياسية في 
). أما معدالت النمو المتباينة فقد نجمت أساسا عن 1مستقر، وإن كان متواضعا، طوال العشر األوائل من القرن الحادي والعشرين (الشكل 

لمسيّل) كما كان التغيرات في سعر النفط العالمي، وعن الشروع في اإلنتاج من استثمار كبير للغاز الطبيعي المسيّل (اليمن، الغاز الطبيعي ا
أن النمو في القطاع الزراعي أخذ في االنخفاض وأن النمو في القطاعات الصناعية (باستثناء النفط)  1. ويُظهر الشكل 2010الحال في 

GDP share

Private 
consumption 

 share
Export 
share

Export 
intensity

Import 
share

Import 
intensity

Agriculture: 11.1 22.8 5.4 10.1 28.5 44.9
   Cereals 0.8 10.1 0.1 1.6 19.5 88.3
   Cash Crops 3.6 7.6 1.1 7.6 6.4 36.4
   Qat 3.5 5.1 … … … …
   Livestock 2.2 … 0.4 3.4 2.6 22.6
   Fishery 1 … 3.8 59.3 0.1 2.8

Industry: 43.2 45.4 94.4 36.6 71.6 38.9
   Oil  and Gas 19.4 1 79.1 92.3 … …
   Food Processing 3.5 27.3 2 5 28.5 52.5
   Other Industry 12.7 15.6 13.3 15.7 43.1 46.7
   Electricity and Water 1.2 1.5 … … … …
   Construction 6.4 … … … … …

Services: 45.8 31.7 … … … …
   Trade and Transport 20 12.5 … … … …
   Other Private Services 11.3 13.3 … … … …
   Education and Health 5.8 5.9 … … … …
   Other Public Services 8.7 … … … … …

Total: 100 100 100 17.2 100 23.1

 المساهمة في الناتج  حصة حصة كثافة حصة  كثافة 
  المحلي اإلجمالي االستهالك الصادرات الصادرات الواردات الواردات

 الزراعة
 الحبوب

 المحاصيل النقدية
 القات

 تربية المواشي
 مصائد األسماك

 الصناعة
 النفط والغاز

 تصنيع األغذية
 الصناعات األخرى

 الكهرباء والماء
 البناء

 

 الخدمات
 التجارة والنقل

 الخدمات الخاصة األخرى
 التعليم والصحة

 الخدمات االمة األخرى

 المجموع
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ا هو عليه والقطاعات غير الهيدروكربونية ككل بقي تقريبا دون تغير. والقطاع الوحيد الذي بدا ينمو نموا خفيفا، لكن بوتيرة أسرع نسبيا مم
 األمر في غيره من القطاعات غير النفطية، هو قطاع الخدمات. 

 2011-2000: اتجاهات النمو  1الشكل 

  
 تقديرات صندوق النقد الدولي والعمليات الحسابية للمؤلف:المصدر

 

في المائة. وتظل قدرة البلد على تعبئة  11بنسبة تقارب  2011في إلى هبوط حاد في النمو االقتصادي  2011أدت األزمة السياسية في 
 الموارد محليا محدودة على المدى القصير.

في المائة من  4.4، بلغ عجز الميزانية اليمينة 2011يعتمد توازن الميزانية في اليمن اعتمادا شديدا على قطاع الهيدروكربونات. وبحلول 
). وانخفضت اإليرادات المتأتية من قطاع الهيدروكربونات على الرغم من االرتفاع في السعر العالمي 2الناتج المحلي اإلجمالي (الجدول 

) وواجه البلد نقصا في 2، انخفضت عوائد الصادرات النفطية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي (الجدول 2011للنفط الخام. وفي 
حديدة -لتدهور في األوضاع األمنية مما أدى إلى إحداث اختالالت في خط األنبوب مأربإنتاج النفط الخام وإنتاج غاز الطبخ بسبب ا

). وقد 2012الرئيسي، األمر الذي تسبب في تناقص إنتاج النفط، واإلمدادات وقدرة الحكومة على توفير اإليرادات (صندوق النقد الدولي، 
الميزانية نتيجة للصراع. وتسبب التهرب من الضرائب في تفاقم النقص في  تأثر كذلك جميع العناصر األخرى التي تتأتّى منها إيرادات

في المائة على التوالي، في  70و 60الضرائب غير الهيدروكربونية، بينما زاد االنخفاض الهام في المنح والقروض األجنبية، بما يقارب 
ن جانب اإلنفاق، على الرغم من هبوط إجمالي اإلنفاق وصافي ). وم2012تناقص اإليرادات الحكومية (وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

(وزارة  2011في المائة في  20، فقد ارتفعت المرتبات واألجور في القطاع العام بما يقارب 2010بالمقارنة مع  2011اإلقراض في 
جة إلى احتواء اإلنفاق الحكومي إلى تقلص . وقد أدت التخفيضات الهامة في المساعدة الخارجية والحا0F1)2012التخطيط والتعاون الدولي، 

 جوهري في حجم االستثمار الحكومي، مما ساعد على التحكم في عجز الميزانية، وإن كان ذلك على حساب األهداف التنموية.

  

                                                      
القطاع العام  في المائة فقط من االرتفاع في المرتبات واألجور يدخل في نطاق الزيادة السنوية النظامية. والباقي كان عبارة عن زيادات ُمنحت لموظفي 20كان 1

 )2011(بريسينجر وآخرون،  2011أنحاء العالم العربي في  ألغراض التهدئة العامة منذ اندالع الصراع، وهو سياسة تم تنفيذها في جميع

G
ro

w
th

 p
er

 a
nn

um
 (%

) 

Total Services Total Industry (excl. Hydrocarbon GDP)

Agriculture, forestry, fishing Total GDP

Non-hydrocarbon GDP Hydrocarbon GDP

الخدمات إجمالي  

سيد األسماك الزراعة، األحراج،  

اإلجمالي في القطاع غير النفطي الناتج المحلي  

اإلجمالي  في  باستثناء الناتج المحلي(إجمالي الصناعة 
 القطاع النفطي

 مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

 الناتج المحلي اإلجمالي في القطاع النفطي

2000      2001      2002      2003      2004     2005   2006   2007       2008        2009          2010      2011 
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 2012-2009: المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي 2الجدول 

 
 الدولي والعاملين في التقييم المشترك لآلثار االجتماعية واالقتصادية لألزمةالحكومية اليمنية وصندوق النقد  العمليات الحسابية منالمصدر: 

. ويعزى االنخفاض 2011في المائة في  3.5إلى  2009في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  10.2هبط عجز الحساب الجاري من 
ط في الواردات، مما يعكس تقلص الطلب. هبطت واردات أساسا إلى زيادة في اإليرادات من صادرات قطاع الهيدروكربونات وإلى هبو

)ن األمر 2(الجدول  2011في المائة في  1.9إلى  2009في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  5.7السلع غير الهيدروكربونية من 
، لكن 2012فطية ارتفاعا هامشيا في الذي يعكس تداعيات وضع النزاع على مجمل النشاط االقتصادي. ويتوقع أن ترتفع الصادرات غير الن

، فمن المتوقع أن 2011بكثير. وبينما استمر تصدير المنتجات الهيدروكربونية طوال الجزء األكبر من  2010مع بقائه دون مستوى 
طاقة للواليات ؛ وكالة معلومات ال2012نتيجة النخفاض اإلنتاج والهبوط في األسعار العالمية (صندوق النقد الدولي،  2012تنخفض في 

2009 2010 2011 2012

(Annual percentage change)
Real GDP 3.9 7.7 -10.5 -0.9

Non-oil  real GDP 4.1 4.4 -10.0 -1.6
Consumer prices (end of period) 1/ 8.8 12.5 22.7 16.1
Consumer prices (period average) 1/ 3.7 11.2 17.6 17.1

(In percent of GDP)
Investment and savings
Gross capital formation 13.5 11.6 5.5 11.1

Of which : nongovernment 7.0 7.0 3.5 7
Gross national savings 3.3 7.9 2.0 10.1

Of which : nongovernment 7.0 7.3 4.4 11.0

(In percent of GDP)
Public finances
Total revenue and grants 25.0 26.0 24.6 29.7

Hydrocarbon revenue 14.6 16.4 16.1 16.1
Non hydrocarbon revenue 8.4 8.4 7.4 9.5
Tax revenues 8.0 6.6 5.2 6.5
Grants 0.4 1.2 1.2 4.0

Total expenditure and net lending 34.6 30.1 29.0 34.7
Subsidies and transfers 10.9 10.8 9.9 12.1

Subsidies 8.2 8.7 7.9 8.5
Petroleum product subsidies 7.7 8.2 7.4 7.9

Transfers    2.6 2.1 2.0 3.6
Capital expenditure 6.5 4.6 1.9 4.1
Fiscal deficit 10.2 4.0 4.4 5.0

(Annual percentage change, unless otherwise indicated)
Monetary sector

Credit to private sector -4.8 8.2 -16.9 7.0

(In percent of GDP, unless otherwise indicated)
External sector
Exports of goods 23.3 25.2 26.3 23.1

Hydrocarbon exports 17.6 20.8 24.3 20.6
Non hydrocarbon exports 5.7 4.4 1.9 2.5

Imports of goods 31.3 28.0 24.7 24.4
Hydrocarbon imports 7.8 7.1 9.0 7.0

Services, net -3.6 -2.3 -2.2 -2.5
Workers' remittances, net 4.4 4.8 4.0 4.1
Current account balance 10.2 3.7 3.5 1.0
Overall  external balance 4.5 3.6 4.1 0.3
Exchange rate (YRL/US$) 202.9 219.6 213.8 …

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
 اإلجمالي الحقيقي في القطاع غير النفطيالناتج المحلي 

 /1أسعار االستهالك (نهاية الفترة ) 
 /1أسعار االستهالك (متوسط الفترة 

 
 

 االدخار واالستثمار
 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 بما فيه غير الحكومي
 االدخار الوطني اإلجمالي

 بما فيه: غير الحكومي
 

 المالية العامة
 والمنحإجمالي اإليرادات 

 العوائد النفطية

 اإليرادات من غير المنتجات النفطية 
 اإليرادات الضريبية

 المنح

 اإلنفاق اإلجمالي وصافي اإلقراض
 اإلعانات والتحويالت

 اإلعانات للمنتجات النفطية
 التحويالت

 النفقات الرأسمالية
 العجز المالي

 
 القطاع الخارجي

 االئتمان للقطاع الخاص
 
 
 

 الخارجيالقطاع 
 الصادرات من السلع

 الصادرات من المنتجات النفطية
 الصادرات من المنتجات غير النفطية

 الواردات من السلع
 صافي الخدمات

 صافي تحويالت العاملين
 رصيد الحساب الجاري

 الميزان الخارجي اإلجمالي
 سعر الصرف (اللایر اليمني/الدوالر األمريكي)

 (النسبة المئوية للتغير)

 كنسبة مئوية للناتج المحلي اإلجمالي ما لم يشر إلى خالف ذلك

 النسبة المئوية للتغير السنوي ما لم يشر إلى خالف ذلك

 (كنسبة مئوية للناتج المحلي اإلجمالي)

 (كنسبة مئوية للناتج المحلي اإلجمالي)
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في  1.0المتحدة)، مما سيؤثر سلبا أيضا على توازن الميزانية اليمنية. ومن المتوقع أن ينخفض النقص في الحساب الجاري ليصل إلى 
 المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

في  12.5األسعار االستهالكية من . ارتفع مؤشر 2012والتضخم في  أيضا على حصيلة األسعار 2011ستؤثر االختالالت االقتصادية في 
، مما يدل على زيادة حادة في مستويات األسعار العامة. وارتفعت أسعار األغذية ارتفاعا 2011في المائة في  22.7إلى  2010المائة في 

لتوزيع بسبب أوضاع هاما كنتيجة رئيسية لتقلص كل من اإلمدادات المحلية والواردات، وتفاقمت بفعل االختالالت في قطاعي  النقل وا
تالالت النزاع في اليمن ورداءة البنية التحتية المادية، وأثر كال العاملين سلبا في مجمل سلسلة اإلمداد. وأدى ارتفاع تكاليف الوقود إلى اخ

لمناطق الحضرية في المائة في ا 100التعد وال تحصى في اإلنتاج، وكذلك إلى زيادات حادة في تكاليف النقل، بلغت خالل بعض الفترات 
الطبخ إلى ثالثة أضعاف  ). بشكل موقت، ارتفعت أسعار غاز2012وضعف ذلك في المناطق الريفية (وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

(وزارة التخطيط والتعاون  2011في المائة خالل  800في المائة، وأسعار الديزل بنسبة  600، وأسعار البنزين بنسبة 2010مستوياتها في 
). ومستوى السعر الحالي محدد إلى حد كبير بانعدام شبكة توزيع عادية وفعالة في الوقت الراهن، إضافة إلى التهريب 2012لدولي، ا

 الواسع االنتشار للمنتجات النفطية، خصوصا بالنسبة للديزل.

 
على الفقر وسوء التغذية 2011آثار االنكماش االقتصادي لعام   

)، وقد تضررت بها األسر 3في المائة (الشكل  54.4) إلى زيادة مقدرة في الفقر بلغت 2(الشكل  2011ي أدى االنكماش االقتصادي ف
المعيشية الحضرية نسبيا أكثر منها األسر المعيشية الريفية. وقد أحدث الصراع انخفاضا حادا في دخل األسر المعيشية نتيجة الرتفاع 

ين العام والخاص على جميع مستويات المهارات. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع معدالت البطالة و/أو هبوط األجور في القطاع
والخدمات الرئيسية مثل األغذية والوقود، كنتيجة النخفاض اإلمدادات وعدم انتظامها، األمر الذي تسبب في خفض الدخل الحقيقي لألسر 

لفقر بناء عليه، هبوطا حادا. لقد هبط اإلنفاق اإلجمالي لألسر المعيشية بنسبة المعيشية. وقد سجل أيضا إنفاق األسر المعيشية، الذي يُحسب ا
في  13.8في المائة) مقارنة باألسر المعيشية الريفية ( 18.7. وقد تكبدت األسر المعيشية الحضرية خسائر أكبر (2011في المائة في  16.8

الحضرية هي أكثر تأثرا، من الناحيتين النسبية والمطلقة، من األسر المعيشية المائة). ومن حيث اآلثار على مستوى الفقر، فاألسر المعيشية 
في  42.4إلى  2009في المائة في  29.9نقطة مئوية، من  13.3الريفية. لقد ارتفع مستوى الفقر في المناطق الحضرية ارتفاعا حادا بنسبة 

تفاضات في المناطق الحضرية بينما قد تكون المناطق الحضرية قد ، األمر الذي قد يعكس وقوع الجزء الكبير من االن2001المائة في 
تأثرت على نحو غير مباشر فقط. كما قد يعكس ذلك االنهيار الجزئي لسالسل اإلمداد العادية بسبب الصراع. ارتفع الفقر الريفي من 

 .2011ي في المائة ف 59.0في المائة ليصل إلى  47.6مستوى ما قبل األزمة العالي جدا البالغ 
 

 : النمو االقتصادي في ظل الركود، واالنتقال البطي واالنتقال السريع2الشكل 

 
 .2012النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي لليمن، المصدر: 

 
 

 

 االنتقال المعجل
 االنتقال الذي تقوده الخدمات
 االنتقال الذي تقوده الصناعة
 االنتقال الذي تقوده الزراعة

 االنتقال البطيء
 الركود
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: تغيرات الفقر في ظل الركود، االنتقال البطيء واالنتقال السريع3الشكل   

 
 2012.النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي لليمن، المصدر: 
 بيان السيناريوهاتعنوانه تقديرات. لمناقشة السيناريو، انظر القسم  - 1مالحظة: 

 
ارتفع مستوى سوء التغذية أيضا، بالرغم من أنه أقل تجاوبا للصدمات االقتصادية من الفقر. وحسب الحسابات القائمة على النموذج، 

نقطة مئوية  0.7(أو حوالي  2013و 2009، ارتفع معدل انتشار التقزم لدى األطفال بما يفوق نقطتين مئويتين بين 3الملخصة في الجدول 
). على وجه العموم، يُعتبر 2010في المائة (وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  59.4والبالغ  2009ه المرتفع أصال في سنويا) من مستوا

التقزم لدى األطفال أقل حساسية للصدمات االقتصادية من مستوى الفقر. ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى مدى صلة العوامل غير 
والطابع طويل المدى لمؤشر سوء التغذية المستعمل. وتقدر دراسة أجراها البرنامج العالي لألغذية  المرتبطة بالدخل بنتائج سوء التغذية

في المائة  32في المائة من السكان في اليمن من انعدام األمن الغذائي، أي ما يمثل زيادة على نسبة  44، عانى 2011مؤخرا أنه، في نهاية 
 .2009بالمقارنة مع 

 

2020 - 2009النمو لدى األطفال والتغيرات السنوية بموجب سيناريوهات النمو المختلفة،  : تفشي وقف3الجدول   

 
 معدل االنتشار

  (النسبة المئوية لألطفال دون الخامسة من العمر) 
 

 التغير السنوي
  (النقاط المئوية) 

 20201-2013 20201 20131 20111 خط األساس  2009 

 0.13- 58.0 58.9 59.2 59.4 خط األساس
 0.02 61.8 61.7 61.0 59.4 الركود

 0.16- 60.4 61.5 61.0 59.4 االنتقال البطيء
 0.14- 60.4 61.4 61.0 59.4 االنتقال الذي تقوده الزراعة
 0.30- 59.4 61.4 61.0 59.4 االنتقال الذي تقوده الصناعة
 0.43- 58.4 61.4 61.0 59.4 االنتقال الذي تقوده الخدمات

 0.63- 57.0 61.3 61.0 59.4 االنتقال المعجل
 المصدر: النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي ونماذج المحاكاة المتناهية الصغر

 بيان السيناريوهات عنوانه تقديرات. لمناقشة السيناريو، انظر القسم -1مالحظة: 
 

 تصورات اليمنيين: أدلة من استطالع غالوب العالمي
. فهو ال 2011و 2007يقدم استفتاء غالوب العالمي معلومات ثرية عن التصور السائد لدى اليمنيين حول الوضع السياسي واالقتصادي بين 

ق يقيس قياسا مباشرا األداء الحكومي والظروف االقتصادية ورفاه األسر المعيشية وما إلى ذلك،  وإنما يُجري مقابالت مع الناس فيما يتعل

 الركود
 االنتقال البطئ

 االنتقال الذي تقوده الزراعة
 الصناعةاالنتقال الذي تقوده 

 االنتقال الذي تقوده الخدمات
 االنتقال المعجل
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هم إزاء هذه العوامل. كما أنه يضيف بُعدا هاما إلى التحليل من خالل إبراز مشاعر الناس التي تبدو مناسبة على وجه خاص في بتصورات
 سياق تحليل آثار الصراع.

طفيفا خالل . وبينما ارتفعت الثقة في الحكومة ارتفاعا 2011تُظهر البيانات أن الظروف السياسية واالقتصادية في اليمن أخذت تتدهور قبل 
في المائة من السكان  40، كان أقل من 2011. في 1F2،2F3)4وبعد أزمة األغذية والوقود العالمية، فقد هبطت أثناء االنتفاضات األخيرة (الشكل 

ر األمن، البالغين يثقون في الحكومة الوطنية. وتمثل  درجة الحماية التي يتمتع بها األقليات دليال آخر على تزايد فشل الحكومة في توفي
في المائة فقط من اليمنيين البالغين يعتبرون مدينتهم أو منطقتهم مكانا يطيب فيه  12وتعزيز الشمولية، وتسهيل العدالة االجتماعية. إن 

، 2007). ومنذ استفتاء غالوب األول في 4(الشكل  2007. وقد انخفضت هذه النسبة بثلثين منذ 2011الُمقام لألقليات الجنسية والعرقية في 
، بينما كانت أصال متدنية جدا 2011انخفضت الثقة في معظم مؤسسات الدولة أو المؤسسات التابعة للدولة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 

في المائة أو أقل من البالغين يثقون في الشرطة المحلية والمؤسسات المالية ووسائل  40، كان حوالي 2011حتى قبل األزمة السياسية. في 
). ويبدو أن األغلبية 4في المائة، في النظام القضائي، ونظام الرعاية الصحية ونزاهة االنتخابات (الجدول  30عالم، بل وأقل من اإل

، هبط 2009على المؤسسة العسكرية. مقارنة بعام  -على األقل  2011حتى  -الساحقة من الناس يثقون فقط في المؤسسات الدينية، ثم 
في  –ما قد يثير الدهشة  –مؤسسات الدولة أو المؤسسات التابعة للدولة هبوطا هاما، باستثناء وسائل اإلعالم، و  مستوى الثقة في جميع

النظام القضائي. والالفت للنظر أن الناس فقدوا معظم ثقتهم في الحكومة الوطنية وفي قدرتها على إجراء انتخابات عادلة، بينما ارتفعت 
 إجماال، تشير بينات دراسة غالوب على نحو ثابت إلى اتجاه قوي في تردي الحوكمة. الثقة في المؤسسات الدينية.

 : اتجاهات التصورات حول الظروف السياسية واالقتصادية في اليمن4الشكل

 
 )Gallup Worldview (2012): بناء على غالوب وورلد فيو (المصدر
 : المؤشرات المقدمة تستند إلى األسئلة واألجوبة التالية:مالحظة
 "نعم"؛ -في هذا البلد، هل تثق في كل واحدة من المؤسسات التالية أم ال؟ ما ذا عن الحكومة الوطنية؟ الحكومة الوطنية: "الثقة في 

"هو مكان يطيب المقام  –قليات العرقية؟" حماية األقليات العنصرية/العرقية: "هل المدينة أو المنطقة التي تسكنها مكان يطيب الُمقام فيه، أم ال يطيب المقام فيه، بالنسبة لأل
 فيه"؛

 "تتحسن"؛ –وء؟" توقع النمو في االقتصاد المحلي: "حاليا، هل تعتقد أن الظروف االقتصادية في المدينة أو المنطقة التي تسكنها، ككل، تتحسن أم تزداد س
 "راض"؛ –اؤها أو فعلها؟" الرضا بمستوى المعيشة: "هل أنت راض أو غير راض بمستوى معيشتك، جميع األشياء التي يمكن لك شر

سنة. للبيانات طابع تمثيلي على المستوى الوطني وعلى مستوى كال الجنسين.  15أجريت الدراسات االستقصائية في مقابالت مباشرة مع رجال ونساء ال تقل أعمارهم عن 
 ) لمزيد من المعلومات2011انظر غالوب (

 

                                                      
 .2008-2007) لمزيد من المعلومات حول آثار النمو والفقر الناجمة عن أزمة 2010( (Breisinger et al)يرجى الرجوع إلى بريسينجر وآخرين 2
 
يوليو (أي بعد اندالع االنتفاضات األخيرة). وعليه، تبرز البيانات أجزاء من  -ومارس ويوني -من دراستين استقصائيتين في فبراير 2في الشكل  2011تشكل مالحظات  3

 آثار الثورة.
 

النسبة المئوية 
 

 النسبة المئوية للبالغين

 توقع النمو في االقتصاد المحلي
 اإلناث
 الذكور

 حماية األقليات الجنسية/العرقية
 اإلناث 
 الذكور

 

 توقع النمو في االقتصاد المحلي
 اإلناث
 الذكور

 الرضا بمستوى المعيشية
 اإلناث 
 الذكور
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 لتابعة للدولة، المؤسسات الدينية (النسبة المئوية للبالغين): الثقة في مؤسسات الدولة، المؤسسات ا4الجدول 
 2009التغير عن  2011  

   16-   39 الحكومة الوطنية
  14-  29 نزاهة االنتخابات

  6  29 النظام القضائي
  4-  38 المؤسسات المالية
    29 الرعاية الصحية
  8-  39 الشرطة المحلية

  3-  65 المؤسسة العسكرية
  5  88 المنظمات الدينية

   8 * 41 وسائل اإلعالم
 )Gallup Worldview (2012)المصدر: بناء على غالوب وورلد فيو (

    2010 *مالحظة:  تقديرات
 إن التقديرات المقدمة تستند إلى السؤالين واإلجابة التالية:

 "نعم" - "في هذا البلد، هل تثق في أية من المؤسسات التالية؟ ما ذا عن ...؟
 

ومتزايدة بسرعة  -يشير استفتاء غالوب أيضا إلى أن  ثمة ترابطا وثيقا بين الحوكمة والظروف االقتصادية في اليمن. تتوقع أغلبية ساحقة 
ي ف 23بعد أن هبطت النسبة من  - 2011في المائة من البالغين في  11من البالغين تدهور االقتصاد الوطني والمحلي. يتوقع  -2009منذ 

). وعند استجوابهم حول ظروف 4تحسنا في الظروف االقتصادية في المدينة أو المنطقة التي يعيشون فيها (الشكل  -2009المائة في 
؛ واستنادا إلى بيانات التصور من غالوب في كل من استفتاء 2011و 2009على اإلطالق نسبا مماثلة في  االقتصاد الوطني، تعطي الردود

الناس يتوقعون اتجاها اقتصاديا سلبيا لالقتصاد الوطني. وتبعا لذلك، كانت درجة الرضا بمستوى المعيشة في اليمن ، كان 2011و 2009
 تتقلص تقلصا شديدا.

إزاء مستوى المعيشة، واسع االنتشار وسريع التزايد في السنوات األخيرة  -أكثر من ذلك  –لم يكن التشاؤم إزاء الظروف االقتصادية، بل 
، فكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، كان هذا التشاؤم نابعا، لسوء الحظ، من وقائع ُمعاشة. فقد هبطت درجة رضا الناس بمستوى فقط. بل

، فقد 2009في المائة) راضين بمستوى معيشتهم في  53. وبينما كان أكثر من نصف السكان البالغين (2009معيشتهم بصفة مستمرة  بعد 
في المائة). وردا على سؤال عن مستوى معيشتهم في المستقبل، يقول معظم الناس  34إلى الثلث فقط ( 2011انخفض عدد الراضين في 

، وقد ظهر الهبوط 2011إلى  2007إنهم يتوقعون تردي األوضاع مقارنة بما هي عليه حاليا. وقد ظل هذا االتجاه ثابتا على مدى الفترة من 
تصاعد. على وجه العموم، كانت النساء أكثر تفاؤال باستمرار من الرجال فيما يتعلق بمعظم في ظل الركود االقتصادي الم 2009األكبر في 

وأقل جميع العوامل التي تم تحليلها. غير أنه، ال يتضح من بيانات غالوب أن الشباب اليمنيين كانوا، باستمرار، أقل ثقة في مؤسسات الدولة، 
 تقبل، من كبار السن.رضا بمستوى معيشتهم، ومن ثم أقل تفاؤال بالمس

 أدلة من دراسة استقصائية لليونيسيف حول رصد الحماية االجتماعية
نات حديثة جدا وذات نطاق صغير من دراسة ا، يستشير هذا القسم بي2011للتحقيق في الديناميكيات القائمة بين الصراع واألمن الغذائي في 

) على الصعيد المحلي، وتم تكرارها في فترات متقاربة 2012ليونيسيف (أجرتها االتي استقصائية حول رصد الحماية االجتماعية 
(أسبوعين) ، مما سمح برصد عالي التواتر لرفاهية أسرة معيشية بعينها بمرور الزمن، ومن ثم، بتحليل استجابات األسرة المعيشية 

3Fللصدمات في لحظة من الزمن

االستقصائية حول الرصد الحماية االجتماعية التي أجريت جولة من الدراسة  14. استعمل التحليل التالي 4
، عندما احتدم الصراع وعم 2011)، وغطت بذلك النصف الثاني من 52-26(األسابيع التقويمية:  2012يناير  1و 2011يوليو  1بين 
4Fالبلد

 ريفية في محافظة عمران. . وشملت مواقع الدراسة االستقصائية مناطق حضرية في كل من محافظتي صنعاء وحديدة، ومناطق5

5Fوكما كان متوقعا، فثمة ترابط بين الصراع واألمن الغذائي للعينة كلها، وكذلك لكل عينة فرعية للمحافظات

. وتبلغ عالقة الترابط أعلى 6
م البيانية مستوى لها في العينة من مناطق الحديدة الحضرية، وأدنى مستوى لها في العينة من مناطق عمران الريفية. وتشير الرسو

لالتجاهات إلى حركة مشتركة متقاربة النتشار األسر المعيشية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي وانتشار األسر المتضررة بالصراع، 
                                                      

ب عن سؤال ما إذا كان أي إن الجواب على سؤال ما إذا كان األطفال في األسرة خائفين من اللعب في الخارج يمثل متغيرا استدالليا للتعرض المباشر للصراع، والجوا 4
ول عن رعاية د عانى من الجوع يمثل متغيرا استدالليا لتقييم انعدام األمن الغذائي في األسرة المعيشية. فقد تم طرح كال السؤالين على الشخص المسؤواحد في األسرة ق

 األطفال وإعداد الوجبات، الذي كان من اإلناث في جميع الحاالت.
) 14يشية في كل موقع من مواقع الدراسة. وتشمل العينة اإلجمالية (بما فيها جميع الجوالت الـأسر مع 40أسرة معيشية مع  120في كل جولة، أجريت مقابالت مع  5

 أسرة معيشية. 59مالحظة لمتغير الصراع. في وقت الدراسة، لم يوجد أي طفل في  1,621مالحظة لمتغير انعدام األم الغذائي و 1,680
 )أ(الملحق   1–أ انظر الجدول  6
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). إضافة إلى ذلك، عند تقسيم العينة اإلجمالية على األسر المعيشية المتضررة بالنزاع واألسر 5خصوصا في المناطق الحضرية (الشكل 
المعيشية غير المتضررة، وإبراز االتجاه في انعدام األمن الغذائي لمجموعتي األسر المعيشية على نحو منفصل، يُظهر الرسم البياني أن 

 وضع األغذية لدى األسر المتضررة يبدو أكثر تقلبا بكثير.

مباشرة باالشتباكات العنيفة. وتتمثل آليات النقل غير المباشر في تدفق النازحين داخليا، يبدو وضع األمن الغذائي متدهورا تدهورا شديدا أيضا في المناطق التي ال تتأثر 
). وتشير نتائج 2012م، وتصاعد األسعار الناجم عن الصراع، وحاالت النقص الحاد في الوقود (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومشروع قدرات التقيي

6Fتقديرات

يشية إلى أن امتداد الصراع يزيد بوضوح في انعدام األمن الغذائي، بينما تبدو أن االحتماالت العامة لوقوع الصراع في الحي تهم األسرة المع القياس االقتصادي 7
ية يتجاوب تجاوبا متزامنا في ). إضافة إلى ذلك، يبدو أن مستوى األمن الغذائي لألسرة المعيشأالملحق  1–أ الجدول الفردية أكثر مما يهمها التعرض المباشر للصراع (

 معظمه، كما تدل على ذلك معاِمالت غير جوهرية وضعيفة نسبيا للمتغيرات المتأخرة. 
 

2011: الصراع وانعدام األمن الغذائي في مناطق مختارة خالل النصف الثاني من 5الجدول   
 (النسبة المئوية لألسر المأخوذة كعينة)

  

 

 
 .)2012(  (UNICEF)بناء على بيانات اليونيسيفالمصدر: 
 األسبوع التقويمي مخصص لمحور السينات مالحظة:

 لمطروحين على كفيل األطفال):النسب المئوية لألسر المعيشية التي لديها أطفال يخافون من اللعب في الخارج والتي أحد أفرادها جائع مبنية على السؤالين التاليين (ا
"نعم. "خالل األسبوعين الماضيين، هل أصبح أي -األسرة، إلى الفراش جائعا بسب انعدام األغذية؟" "خالل األسبوعين الماضيين، هل أويَت، أو أوى أي واحد من أفراد

 "نعم" –طفل خائفا من اللعب في الخارج؟" 
 

                                                      
راع، حيث تأخذ السببية في البيانات يُطبَّق نهج تراجعي بسيط قائم على اآلثار الثابتة. يوضع انعدام األمن الغذائي في نموذج باعتباره دالة على الص للكشف على العالقة 7

اعاة فترات التأخير في استجابة انعدام األمن في االعتبار اآلثار الثابتة (بين المواقع وعلى مر الزمن) واتجاها موحدا في البيانات. وقد تم اختبار مواصفات عديدة، مع مر
 الغذائي في األسر المعيشية للصراع وامتداد آثار الصراع التي تظهر في الحي.

 المجموع صنعاء (حضرية)

 األطفال الخائفون الجوع في األسرة األطفال الخائفون الجوع في األسرة

 الحديدة (حضرية) عمران (ريفي)

 الجوع في األسرة
 

 األطفال الخائفون
 

 الجوع في األسرة
 

 األطفال الخائفون
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 )2020 – 2010اآلثار قصيرة المدى ومتوسطة المدى للسيناريوهات االنتقائية ( 3

ي، لتقييم اآلثار قصيرة ومتوسطة المدى، يُستعمل نموذج محوسب للتوازن العام الديناميكي لليمن. ويربط النموذج بين معلمات االقتصاد الكل
. كما يرتبط النموذج بمصفوفة محاكاة 2020إلى  2009والقطاعات واألسر المعيشية اليمنية من خالل أسواق المدخالت والسلع، ويمتد من 

ادي الكلي لتقييم اآلثار على الفقر والتغذية (عوامل الرفاه). وعليه، يعتبر آلة مفيدة وثرية بالمعلومات لتقييم السيناريوهات لالقتص
ال. االقتصادية البديلة المستقبلية التي تحاول أساسا إبراز الظروف المركزية للنمو االقتصادي والحد من الفقر، واالنخفاض في تغذية األطف

 وصف بالتفصيل للنموذج بينما يتناول القسم التالي بيانا للسيناريوهات.  2ق بالفصل في الملح
 

 بيان السيناريوهات
 وصياغة السيناريوهات 2011اآلثار االقتصادية لنزاعات 

20117Fأظهر تقييم صندوق النقد الدولي لعام 

خلُص التقييم إلى على النمو والفقر واألمن الغذائي. وقد  2011اآلثار الكلية النتفاضات  8
 -23.4في المائة، وكذلك التحويالت من الخارج بنسبة  -12.2في المائة، وانخفاض اإلنفاق الحكومي بنسبة  -10.5انكماش االقتصاد بنسبة 

في  -10.5ولفرض انخفاض بنسبة )]. 2والجدول  1(انظر أيضا الشكل  2011في المائة في  -9.5في المائة، وانخفاض التحويالت بنسبة 
اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج نموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي، يتم إحداث صدمة في على ال المائة في الناتج االقتصادي

، حصلت المطابقة مع إسقاطات صندوق النقد 2012في المائة. وبالنسبة لعام  -12بشكل موحد عبر جميع القطاعات في النموذج بنسبة 
في المائة في القطاع غير الهيدروكربوني  1.6ادة صياغة النموذج). خلُصت إسقاطات صندوق النقد الدولي إلى معدل نمو نسبته الدولي (إع

). ولفرض معدل النمو الكلي هذا على النموذج، يُسمح لإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج بالتعافي ببطء عبر جميع 1(انظر أيضا الشكل 
فما بعد. أما بالنسبة لسيناريو االنتقال البطيء، فيُفترض أنه  2013مع برمجة التعافي ليبلغ مستويات خط األساس من  2012القطاعات في 

مضافة إلى مستوى مسجل على مدى العقد األخير، وتظل القدرة على اإلصالح محدودة، األمر  –لم يتم تقديم أية معونة خارجية إضافية 
 الذي يحد من توقعات النمو. 

السيناريو المقاِرن  –سيناريو خط األساس   
، ولم تكن ثمة بالتالي 2011يعكس خط األساس اتجاها محتسبا كان بوسع اليمن أن تحقق التنمية على طوله لو لم تكن ثمة فترة أزمة في 

هذا بمثابة أداة لتكييف المْعلمات  . ويكون خط األساس (سير األمور كالمعتاد)2011كما كان الحال قبل عادي فترة انتقال، بل تنمية بمعدل 
). ويُفترض أن هذا 1في المائة على مدى العقد الماضي (الشكل  4األساسية في النموذج ومتابعة متوسط معدل النمو السنوي اليمني البالغ 

ة سنويا. ويُفترض تسجيل نمو في المائ 2النمو تقوده مكاسب في اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج في القطاعات غير الزراعية بنسبة 
في المائة لكل من السكان والقوى العاملة، سنويا. أما اإلنفاق الحكومي على االستهالك، والمخصصات المصروفة على األسر،  3بنسبة 

 في المائة سنويا. 4والتحويالت فيُفترض أنها جميعا تنمو على نطاق االقتصاد بمعدل 

سيناريو االنتقال البطيء  
مضافة إلى المستوى المسجل سنويا خالل العقد الماضي.  –بالنسبة لسيناريو االنتقال البطيء، يُفترض عدم تقديم أية معونة خارجية جديدة 

قدرة الحكومة على اإلصالح تظل محدودة، وعليه، يظل نمو اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج بطيئا. فكال زيادة على ذلك، يُفترض أن 
 ين يحد من توقعات النمو. العامل

سيناريوهات االنتقال المعجل او المسار السريع    
فما بعد، فقد تم وضع أربعة سيناريوهات انتقالية مختلفة  2013(انظر أدناه). أما من  2012جميع سيناريوهات االنتقال كما هي حتى  يبقي

 لتقييم آثار مسارات االنتقال الممكنة:

ال الذي تقوده الزراعة، نفترض حدوث زيادة في نمو اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج عبر جميع بالنسبة لسيناريو االنتق •
إلبراز المكاسب السابقة المتولدة عن التعافي واالستثمارات  2020و 2013في المائة سنويا بين  1األنشطة الزراعية بنسبة 

اإلجمالية الزراعية لعوامل اإلنتاج أكثر بطئا مقارنة ببقية القطاعات  اإلضافية في القطاعات األخرى. وعليه، يظل نمو اإلنتاجية
نظرا لقلة الطاقات الزراعية الكامنة في اليمن. ويتمثل األساس المنطقي الذي يكمن وراء هذا السيناريو في أنه ال تزال ثمة 

ثمارات إضافية ومجموعة من العوامل، من طاقات كامنة زراعية غير مستقلة، ويمكن إطالق هذه الطاقات الكامنة من خالل است
 خالل زيادة إنتاجية المياه وتغييرات في السياسة الهيكلية داخل القطاع؛  

نمو اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج لمشروع سيناريوهات النمو الذي تقوده الصناعة في الكهرباء، المياه، البناء، التعدين  •
(إضافة  2020و 2013في المائة سنويا بين  4األغذية، وغير ذلك من قطاعات التصنيع، بنسبة  (باستثناء النفط والغاز)، تصنيع

                                                      
مان السريع مليون دوالر أمريكي في إطار مرفق االئت 93.75: اعتمد المجلس التنفيذ لصندوق النقد الدولي دفع 12/121النشرة الصحفية للصندوق النقد الدولي، الرقم  8

 لجمهورية اليمن
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في المائة في خط األساس). وتتمثل الفرضية األساسية في أن اإلنفاق العام على الكهرباء، المياه، الطرق وغيرها من  2إلى 
8Fالصناعية بشكل مباشر وغير مباشرأنواع البنية التحتية تعّجل بالنمو في البناء وبقية القطاعات 

 ؛9

في المائة سنويا من  4يفترض سيناريو النمو الذي تقوده الخدمات، كذلك، معدالت نمو اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج بنسبة  •
في المائة في خط األساس) في التجارة والنقل وغيرها من الخدمات الخاصة والخدمات  2(إضافة إلى  2020إلى  2013

الجتماعية. ويعكس ذلك الطاقات الكامنة الهائلة المتاحة لتحسين نظامي التجارة (على سبيل المثال، العضوية القادمة في منظمة ا
التجارة العالمية) والنقل والمكاسب ذات الصلة من القطاعات الواعدة مثل السياحة. إضافة إلى ذلك، نظرا للمستوى المتدني 

الرئيسية في اليمن، ثمة مجال فسيح لتوسيع نطاق الخدمات العامة ذات الصلة بغية تحسين النواتج للنواتج الصحية والتعليمية 
 االجتماعية؛ 

يجمع "السيناريو االنتقالي المعجل" بين الفرضيات المطروحة في جميع السيناريوهات التي تقودها القطاعات الثالثة لتقييم  •
 2014في المائة سنويا بين  9و 8متفائال تبلغ اليمن بموجبه معدل نمو يتراوح بين آثارها المشتركة. وعليه، يمثل سيناريو 

 (سيناريو النمو السريع). 2020و

 تقدير تكلفة التعجيل بالنمو
يتطلب التعجيل بالنمو كميات هامة من االستثمارات اإلضافية، مضافة إلى سيناريو خط األساس. ولتقييم حجم اإلنفاق المطلوب في 

9Fمارات اإلضافية، يُطبّق نهج بثالث خطوات قائم على المرونةاالستث

. في الخطوة األولى، يتم حساب أنماط اإلنفاق العام في اليمن لكل 10
). وفي غياب 5) (الجدول 2010، بناء على بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي (2010إلى  2008قطاع، لفترة السنوات الثالث، من 

 تمّكن من حساب مرونات النمو العام مقارنة بنمو االستثمار القطاعي، تُستعمل البيانات التي أعدها فان وآخرون بيانات يمنية محددة
). وكما أشار إلى ذلك 5) والتي قد تعكس على أحسن وجه الظروف المحددة لليمن (الجدول 2012)، وبريسينجر وآخرون (2012(

عالقة إيجابية بين االستثمارات في الزراعة والنمو في العالم العربي. وعند النظر إلى ، ال يبدو أن ثمة أية 2011بريسينجر وآخرون، 
ربط المسألة من منظور أكثر إيجابيا، يُفترض أن العالقة قائمة بالنسبة لليمن؛ وللبقاء متحفظين، يُفترض عند ذلك أن مرونة العالقة التي ت

ُوجدت في منطقة أخرى من العالم، وهي التقدير اإلقليمي ألمريكا الالتينية (فان االستثمار في الزراعة بالنمو ضعيفة كأضعف مرونة 
. وبالنسبة للقطاع الصناعي، تُستعمل العالقة العالمية بين االستثمار 0.082مقارنة بالنسبة العالمية البالغة  0.006)، وتبلغ 2012وآخرون، 

). أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فتستعمل المرونة التي قام بتقديرها 5اليمن (الجدول والنمو مع تكييفها لتتطابق مع حجم القطاع الصناعي في 
للعالم العربي أجمع. ويخلُص هذا النهج إلى وجود عالقة بين اإلنفاق على االستثمار والنمو الذي تقوده  2012بريسينجر وآخرون في 

 . 0.309ق على االستثمار والنمو الذي تقوده الخدمات نسبة ، بينما تبلغ المرونة بين اإلنفا0.207الصناعة تبلغ مرونتها 

ة إضافة إلى ذلك، ففي جميع الحاالت الثالث، يُفترض أن المعدالت المحتسبة تعكس سيناريو متفائال أو فعالية عالية لإلنفاق العام (فعالي
شار إليها أعاله تمثل فقط النصف، الشيء الذي، بطبيعته، عالية لإلنفاق). وعند النظر إلى سيناريو أكثر تشاؤما، يُفترض أن المرونات الم

يجسد في هذه الحالة الحاجة إلى رصد إنفاق عام إضافي لتوليد نفس مستوى النمو كما هو مذكور في الحالة أعاله المتعلقة بمرونات أكثر 
تحقيق نفس مستوى النمو بموجب فرضية الفعالية العالية تفاؤال للعالقة بين القطاع والنمو، أو أن الحاجة تدعو إلى مضاعفة قيمة االستثمار ل

 لإلنفاق العام.

  

                                                      
 عام الديناميكيتستفيد الزراعة وقطاع الخدمات أيضا بوضوح من اإلنفاق على البنية التحتية وقد برزت آثار الترابط هذه في النموذج المحوسب للتوازن ال 9

قتصادية. غير أن األمر، في من األهمية بمكان أن نالحظ أن النهج المتّبع يقوم على فرضيات عديدة. أوال، تُفترض إمكانية مطابقة قطاعات االستثمار مع القطاعات اال 10
تعليم، لكن نشاط البناء يساهم في النمو في قطاع البناء الواقع، يبدو أكثر صعوبة: على سبيل المثال، تندرج االستثمارات في المستشفيات والمدارس في ميزانية الصحة وال

لطويل. على سبيل المثال، (أو الصناعة). ثانيا، يفترض أن معظم النمو في قطاع استثمار معين يعود بالفائدة على القطاعات االقتصادية األخرى، خصوصا على المدى ا
 األخرى، وهو أثر ال يَبرز إال جزئيا في النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي.  تعود االستثمارات في الخدمات بالفائدة أيضا على القطاعات
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: اإلنفاق العام والمرونات5الجدول   
 مرونة النمو اإلجمالي مقارنة  اإلنفاق العام  

  بنمو االستثمار حسب القطاع

 اإلنفاق اإلجمالي  2010 2009 
 

  

 المتشائم المتفائل أمريكي)دوالر  (مليون (كنسبة مئوية لإلنفاق العام) القطاع

 0.003 0.006 584 1.8 3.5 الزراعة ومصائد األسماك

    1.5 3.2 الزراعة   

    0.3 0.3 مصائد األسماك
 0.103 0.207 5,394 68.8 54.4 الصناعة

    46.4 18.5 الكهرباء والمياه   

    16.1 23.8 األشغال العامة، الطرق والسكن   

    6.3 12.1 أخرى   
 0.154 0.309 3,706 29.5 42.1 الخدمات

    4.3 4.2 النقل واالتصاالت   

    7.5 10.4 التعليم والصحة   

    3.7 9.9 شبكة األمان االجتماعي   

    13.9 17.7 أخرى   

   9,683 100.0 100.0 المجموع
.ويقدَّر اإلنفاق اإلجمالي لكل قطاع بناء على متوسط حصص االستثمار العام 2010والتعاون الدولي لعام حسابات المؤلفين مبنية على بيانات وزارة التخطيط المصدر: 

التي تتطابق معها األرقام الكلية لإلنفاق العام لهذه السنوات حسبما نشره صندوق النقل  2010 – 2008لكل قطاع من وزارة التخطيط والتعاون الدولي للسنوات من 
 الدولي.

 

التغيرات في النمو العام الناتج عن توقعات النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي بالمستوى اإلضافي لإلنفاق العام المطلوب لربط 
لى لتحقيق النمو المستهدف، نقسم النمو اإلضافي في القطاع غير النفطي بموجب السيناريو االنتقالي مقارنة بالسيناريو االنتقالي البطيء ع

 لنمو في القطاع غير النفطي مقارنة بنمو االستثمار في القطاع:مرونة ا

 
��

(1 + growth of nonoil GDP𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ,𝑇𝑇  /100)
(1 + growth of nonoil GDP′slow  transition′ ,𝑇𝑇/100) �  �

𝑆𝑆𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑇𝑇ℎ 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑔𝑔𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑇𝑇ℎ 
�  

في المائة سنويا، واإلنفاق العام  14.9و 7.4تُظهر النتائج أن اإلنفاق العام على االستثمار في الزراعة سيحتاج إلى زيادة بنسبة تتراوح بين 
في المائة سنويا، واإلنفاق العام على   11.4و 5.7المياه وبقية أنواع البنية التحتية، بنسبة تتراوح بين على االستثمار في الطرق، الكهرباء، 

10Fفي المائة سنويا، بالمتوسط 12.5و 6.3االستثمار في النقل، االتصاالت، الصحة، التعليم، والتحويالت االجتماعية بنسبة تتراوح بين 

11 .
تعلقة بسيناريو خط األساس تتمثل في أن اإلنفاق العام ينمو باضطراد مع متوسط معدل النمو السنوي وكما نوقش أعاله، كانت الفرضية الم

 .10في المائة سنويا. والنتائج واردة في الجدول  4للناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 2020إلى  2013السيناريوهات التنموية البديلة للفترة من  
 إلجراء توقعات النواتج المستقبلية الممكنة لليمن من حيث مسارات التنمية االقتصادية والفقر والتغذيةيقدم هذا القسم أربعة سيناريوهات 

في حالة استيفاء شروط السيناريو االنتقالي المعجل فقط، يمكن لليمن أن تتوقع اللحاق بالركب وأن ترقى إلى المستويات التي لوال وضع 
تأثيرا عميقا على النمو متوسط األجل وطويل األجل في اليمن  2011ألمكن بلوغها. أثر االنكماش االقتصادي في  2011الصراع في 

). وباستثناء السيناريو االنتقالي المعجل، ينخفض االستهالك الخاص والصادرات والواردات بين 6اريوهات (الجدول بموجب جميع السين

                                                      
حتسب من خالل تطبيق معدالت لحساب المبالغ المطلقة الناجمة عن اإلنفاق اإلضافي المطلوب سنويا، يضاف إلى مبالغ االستثمار المرجعي في القطاع المبلُغ الناتج الم 11

 فاق على االستثمار في كل سنة.   النمو المطلوب في اإلن
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. يسجل متوسط النمو السنوي لجميع 2011إلى مستوى أدنى من المستوى الذي كانت ستبلغه في غياب انتكاسة  2020و 2013
نقطة مئوية. وبموجب السيناريو  1.6نقطة مئوية و 0.3يو خط األساس بنسبة السيناريوهات الفرعية مستوى أدنى من مستوى سينار

االنتقالي المعجل فقط يكون متوسط النمو السنوي أعلى منه في سيناريو خط األساس، مما يعني أنه، في حالة استيفاء شروط السيناريو 
يات التي لوال االنكماش االقتصادي ذي الصلة بالصراع في االنتقالي المعجل فقط، يمكن لليمن أن تلحق بالركب وأن ترقى إلى المستو

 . ألمكن بلوغها 2011
 

 : التغييرات في المجاميع الكلية على المدى المتوسط إلى المدى الطويل6الجدول 
  (بالنقاط المئوية) 2020-2010متوسط التغير السنوي للفترة   
االنتقال  الركود 1األساس األصل  

 البطيء
تقوده انتقال 

 الزراعة
انتقال تقوده 

 الصناعة
انتقال تقوده 

 الخدمات
االنتقال 
 المعجل

 100.0 3.9 1.4 2.3 2.3 2.9 3.6 4.5 (C+I+G+E-M) الناتج المحلي اإلجمالي

 84.3 3.9 1.0 2.2 2.4 3.0 3.3 4.3 (C) االستهالك الخاص
 13.7 1.8 4.3 3.1 1.6 2.3 5.5 5.6 (I) االستثمار الحكومي

 14.9 4.0 -0.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 (G) االستهالك   
 28.6 3.0 2.3 2.0 2.0 2.2 2.8 3.2  (E)الصادرات   

 41.5 2.7 1.7 1.9 1.9 2.0 2.5 2.8 (M) االستيراد 
 .2012: النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي لليمن، المصدر

في  4) بقاء متوسط معدل النمو الذي لوحظ سابقا على مستواه (1ألغراض المقارنة ويقوم على الفرضيتين التاليتين: (المالحظة: خط األساس هو سيناريو يتم حسابه 
 (ال توجد حاثة أزمة) 2011) ليس ثمة انكماش اقتصادي في 2المائة) في سيناريو سير األمور كالمعتاد؛ (

 

الممكنة. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء واستمر انعدام االستقرار السياسي  يلخص الجدول أدناه نواتج النمو بموجب مختلف السيناريوهات
(الركود)، فمن المحتمل أن تسجل اليمن انخفاضا في نموها لفترة طويلة في المستقبل. وفي حالة استمرار الركود، تشير التوقعات إلى أن 

في المائة.  3مستوى أدنى بكثير من معدل نمو السكان البالغ  في المائة سنويا، وهو 1.4معدل النمو على نطاق االقتصاد سيهبط إلى 
ويسجل جميع القطاعات أداء أدنى من المستويات التي كانت عليها في سيناريو خط األساس، حيث تعتبر الزراعة القطاع األكثر مرونة مع 

 2.3نقطة مئوية و 1.6إلى  1.3نقطة مئوية، مقابل  0.3نقطة مئوية و 0.1نمو متوقع أدنى من السيناريو االنتقالي البطيء بما يتراوح بين 
 نقطة مئوية لقطاعي الصناعة والخدمات على التوالي. 2.5إلى 

فما بعد (أي ما يساوي االنتقال البطيء؛ سير األمور  2013حتى لو قفز االقتصاد مجددا إلى معدالت النمو المسجلة قبل األزمة من 
قبل أن تبلغ اليمن مستوى الناتج المحلي اإلجمالي  2015قد وضع أوزاره)، سيتطلب األمر أجال أدناه كالمعتاد لكن بعد أن يكون الصراع 

 باليمن خمس سنوات إلى الوراء من ناحية التنمية االقتصادية. 2011قبل األزمة. وعليه، ألقت أزمة  2010الذي سجلتها في 

الزمن قد فات، غير أنه ال يتضح أي مسار من مسارات النمو سيسلكه البلد من تدعو الحاجة إلى التعجيل بالنمو لتدارك نصف عقد من 
فما بعد. يُظهر الشكل أعاله الطريقة التي يُتوقع أن يتم بها أداء نمو القطاع غير الهيدروكربوني بموجب سيناريوهات االنتقال  2013
11Fالبديلة

12. 

لفترة االنتقالية بأكملها، وإن بمستويات متواضعة. وتشير نتائج النموذج إلى أن يعّجل النمو الذي تقوده الزراعة نمو االقتصاد ككل عبر ا
نقطة مئوية، زيادة على معدل السيناريو البطيء الذي ال  2.3و 2.0القطاع الزراعي في مثل هذا السيناريو سينمو بمعدل يتراوح بين 

ي). غير أن النمو الذي تقوده الزراعة أقل فعالية في التعجيل بنمو يجري فيه أي استثمار إضافي (سوى المستوى العادي المسجل في الماض
). ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الحصة القليلة نسبيا في 7االقتصاد ككل من النمو الذي تقوده الصناعة وقطاع الخدمات (الجدول 

همته في النمو العام. وأيضا، نظرا لما يعاني منه البلد من في المائة) للقطاع الزراعي تحد من مسا 11الناتج المحلي اإلجمالي (حوالي 
نقص شديد في المياه، فمن األرجح أن المكاسب األولية في النمو الزراعي ال يمكن الحفاظ بها بمرور الزمن، وينتكس النمو الزراعي من 

 .فما بعد، لكنه سيظل أعلى من مستوى سيناريو االنتقال البطيء 2015

                                                      
م المحللين على أن الموارد يركز الوصع على معدل النمو غير النفطي حيث تتسم التقديرات المتعلقة بمستقبل النمو النفطي بمستوى عال من حالة عدم التيقن. يتفق معظ 12

 ستطاعتها أن تعوض على األقل جزئيا عن الخسائر المتكبدة من النفط.النفطية آخذة في النضوب ، لكن البعض يرى أن ثمة احتياطات هامة من الغاز با
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تقوده الصناعة، ويجره كل من البناء، تصنيع األغذية، وبقية الصناعات التحويلية، الكهرباء، المياه، التعدين (باستثناء النفط إن النمو الذي 
، أي ما 2020في المائة في  6والغاز)، يؤدي بمرور الزمن إلى التعجيل بنمو القطاع غير النفطي ويزيد من معدله بشكل جوهري ليبلغ 

نقطة مئوية فوق مستويات  1.8). يعّجل قطاع الصناعة نفسه نموه من 7نقطة مئوية (الجدول  1.4بنسبة  قال البطيءيفوق سيناريو االنت
. ينطوي النمو الذي تقوده الصناعة أيضا على آثار تمتد إلى 2020و 2017نقاط مئوية بين  2.8ليبلغ  2016و 2013بين  االنتقال البطيء

. ويستفيد قطاع الخدمات استفادة قوية من النمو الذي تقوده الصناعة ويكون نموه أسرع بحوالي قطاعات أخرى، خصوصا قطاع الخدمات
 نقطة مئوية سنويا مقارنة بسيناريو االنتقال السريع، خصوصا في قطاعي التجارة والنقل. 1

، حيث تصل الزيادة فيه إلى ما 2020بموجب السيناريو الذي تقوده الخدمات، يصبح معدل النمو في القطاع غير النفطي أعلى بحلول 
). ويرجع السبب في ذلك إلى 7نقاط مئوية فوق مستوى النمو المسجل بموجب االنتقال البطيء (الجدول  4.2نقاط مئوية و 3.6يتراوح بين 

خلفية وأمامية  ببقية  في المائة، وله صالت 46أن قطاع الخدمات هو أكبر قطاع في االقتصاد إذ تبلغ حصته من الناتج المحلي اإلجمالي 
تؤدي زيادة اإلنتاجية في قطاعات  التجارة، النقل، االتصاالت والخدمات االجتماعية إلى خفض التكاليف والتعجيل بالنمو في القطاعات. 

 ء.نقطة مئوية مقارنة بسيناريو االنتقال البطي 1.7، والنمو الصناعي بنسبة 2016و 2013نقطة مئوية بين  0.8الزراعة بنسبة 

قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أن يعود باليمن بسرعة إلى مستويات ما قبل األزمة، كل من من شأن الجمع بين التعجيل بالنمو في 
في المائة بالمتوسط في  7.6ويضعها في مسار نمو معّجل. بموجب هذا السيناريو، تبلغ معدالت النمو السنوي في القطاع غير النفطي 

). ومن شأن هذه الحملة المتزامنة في 7في المائة في المرحلة الثانية من التعافي (الجدول  8.9)، ثم 2016 – 2013لى (المرحلة األو
االستثمار (والسياسات) في جميع القطاعات االقتصادية غير الهيدروكربونية أن يولّد آثار متآزرة تتجسد في مستوى نمو أعلى مقارنة 

 بالسيناريوهات األخرى.
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: معدالت النمو المتوقع لكل قطاع7جدول ال  

 2020-2017 16-2013 2012 2011 2010 األصل  

 2.9 2.8 1.3- 10.0- 3.9 100.0 النمو الركود
 2.6 2.5 1.3- 10.3- 2.8 11.0 الزراعة دون انتقال

 3.6 3.8 0.5- 3.5- 5.0 43.3 الصناعة 
 2.2 2.1 2.0- 13.3- 4.5 45.7 الخدمات 
 3.4 3.0 0.9- 10.4- 2.1 19.4 النفط 
 2.7 2.7 1.4- 10.0- 4.4 80.6 القطاع غير النفطية  

 4.0 4.0 1.3- 10.0- 3.9 100.0 النمو انتقال بطيء –خط األساس 
 2.7 2.8 1.3- 10.3- 2.8 11.0 الزراعة 
 5.2 5.1 0.5- 3.5- 5.0 43.3 الصناعة 
 4.6 4.6 2.0- 13.3- 4.5 45.7 الخدمات 
 2.2 2.6 0.9- 10.4- 2.1 19.4 النفط 
 4.6 4.5 1.4- 10.0- 4.4 80.6 القطاع غير النفطية  

 4.0 4.2 1.3- 10.0- 3.9 100.0 النمو انتقال تقوده الزراعة
 5.1 4.8 1.3- 10.3- 2.8 11.0 الزراعة 
 4.5 4.3 0.5- 3.5- 5.0 43.3 الصناعة 
 4.5 4.7 2.0- 13.3- 4.5 45.7 الخدمات 
 1.3 2.2 0.9- 10.4- 2.1 19.4 النفط 
 4.6 4.6 1.4- 10.0- 4.4 80.6 القطاع غير النفطية  

 5.2 5.0 1.3- 10.0- 3.9 100.0 النمو انتقال تقوده الصناعة
 1.6 2.4 1.3- 10.3- 2.8 11.0 الزراعة 
 8.0 6.9 0.5- 3.5- 5.0 43.3 الصناعة 
 5.6 5.6 2.0- 13.3- 4.5 45.7 الخدمات 
 1.4 2.2 0.9- 10.4- 2.1 19.4 النفط 
 6.0 5.6 1.4- 10.0- 4.4 80.6 القطاع غير النفطية  

 6.3 5.6 1.3- 10.0- 3.9 100.0 النمو انتقال تقوده الخدمات
 2.5 3.6 1.3- 10.3- 2.8 11.0 الزراعة 
 7.8 6.8 0.5- 3.5- 5.0 43.3 الصناعة 
 7.3 6.6 2.0- 13.3- 4.5 45.7 الخدمات 
 3.4 2.7 0.9- 10.4- 2.1 19.4 النفط 
 6.9 6.3 1.4- 10.0- 4.4 80.6 القطاع غير النفطية  

 8.0 6.7 1.3- 10.0- 3.9 100.0 النمو االنتقال المعجل
 2.4 3.9 1.3- 10.3- 2.8 11.0 الزراعة 
 10.9 9.0 0.5- 3.5- 5.0 43.3 الصناعة 
 8.8 7.7 2.0- 13.3- 4.5 45.7 الخدمات 
 2.8 2.5 0.9- 10.4- 2.1 19.4 النفط 
 8.9 7.6 1.4- 10.0- 4.4 80.6 القطاع غير النفطية  

 .2012النموذج المحوسب للتوان العام الديناميكي لليمن ، المصدر: 
 

في المائة  33.6في المائة في سيناريو أسوإ الحاالت و 59.6تتراوح نواتج الفقر في سيناريوهات االنتقال البديلة بين معدل فقر وطني بنسبة 
، وقد يبلغ ما 2011. وما لم يتم اتخاذ إجراء فوري يظل الفقر محكوما عليه بالتزايد باستمرار بعد 2020في سيناريو أفضل الحاالت بحلول 

نقاط مئوية  7.9. بموجب هذا السيناريو، ستستمر معدالت الفقر الريفي والحضري معا في االرتفاع بنسبتي 2020في المائة في  60قارب ي
). تؤدي جميع أالملحق  3–أ ، مقارنة بسيناريو االنتقال البطيء (انظر الجدول 2020نقطة مئوية، على التوالي، بحلول  11.3و

تقوده القطاعات الثالثة (قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات) إلى خفض مستوى الفقر الوطني على نحو  سيناريوهات النمو الذي
، مقارنة بسيناريو االنتقال البطيء. بموجب السيناريو المعجل، أي 2020نقاط مئوية  على التوالي، بحلول  8.5و 6.9، 1.5جوهري بنسب 

في  31عات، ومن ثم السيناريو األكثر تفاؤال، يمكن خفض مستوى الفقر الوطني إلى ما دون الجمع بين سيناريوهات النمو في جميع القطا
. إن معدلي الحد من الفقر الريفي 2009المستويات التي كان عليها في  2015. في هذه الحالة، تبلغ معدالت الفقر في 2020المائة بحلول 
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بب في ذلك اساسا إلى أن نمو الصناعة ينطوي على آثار تمتد إلى بقية والحضري متساويان بموجب السيناريو المعجل. ويعود الس
في  51البطيء، يقدر أن مستوى الفقر سيصل إلى االقتصاد، ويستفيد الفقراء الحضريون والريفيون معا بمثل هذا النمو. في سيناريو االنتقال

 لمائة على التوالي.في ا 56و 38، مع بلوغ معدلي الفقر الحضري والريفي 2020المائة بحلول 

 ينطوي النمو الذي يقوده قطاعا الصناعة والخدمات على أكبر أثر على الحد من الفقر في اليمن. وتُظهر المقارنة بين مرونات الفقر/النمو
نة بجميع ) أن لسيناريو النمو الذي تقوده الصناعة والسيناريو الذي تقوده الخدمات آثارا أقوى على الحد من الفقر مقار8(الجدول 

نقطة  0.6في المائة يؤدي إلى  الحد من الفقر بنسبة  1سيناريوهات النمو الذي تقوده قطاعات. إن نموا تقوده الصناعة أو الزراعة بنسبة 
 نقطة مئوية في قطاع الخدمات. ويمكن عزو ذلك أساسا إلى أن عوائد عوامل اإلنتاج التي يمتلكها الفقراء، 0.52مئوية، بالمقارنة مع 

 خصوصا العمل غير الماهر (الزراعة، البناء، النقل، العمل اليدوي)، أعلى مستوى من غيرها من العوائد.

 : مرونات الفقر والتغذية8الجدول 

  التغير السنوي (النقاط المئوية)  
الناتج المحلي اإلجمالي غير 

 النفطي
(كنسبة   متوسط النمو الفردي

 مئوية)
 الزراعيأشباه المرونات في القطاع 

  2013-2020      2013-
2020 2013-2020 2013-2020 2013-2020 

نمو الفقر في القطاع   تقزم األطفال الفقر 
 غير النفطي

نمو تقزم األطفال 
في القطاع غير 

 النفطي
 0.09- 0.43- 1.44 0.13- 0.61- خط األساس

 0.10- 0.54- 1.51 0.16- 0.82- االنتقال البطيء
 0.09- 0.60- 1.55 0.14- 0.92- الزراعة انتقال تقوده

 0.10- 0.60- 2.83 0.30- 1.70- انتقال تقوده الصناعة
 0.12- 0.52- 3.70 0.43- 1.93- انتقال تقوده الخدمات

 0.11- 0.56- 5.47 0.63- 3.09- االنتقال المعجل
 .2012التغذية، النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي لليمن ونموذج المصدر: 

 

يعتبر أن الحد من تقزم األطفال يتجاوب للنمو االقتصادي أقل مما يتجاوب للحد من الفقر بكثير، وتدعو الحاجة إلى نمو معجل  مصحوبا 
12Fببرامج خاصة

0.13913Fللحد من تقزم األطفال. إذا افترضنا وجود شبه مرونة ثابتة للعالقة بين التقزم والنمو االقتصادي بنسبة  13

نجْد أن  ،14
 انتشار تقزم األطفال يقوده معدل النمو المتولد بموجب السيناريوهات المختلفة. وعليه، يتحقق أعلى معدل الحد من التقزم بموجب سيناريو

، أو ما يعادل هبوط 2020في المائة في  57.0نقاط مئوية ليصل إلى  4.3، يهبط المعدل بنسبة 2020إلى  2013من . االنتقال المعجل
). بعبارة أخرى، تدعو الحاجة إلى نمو معجل لتخفيض تقزم األطفال إلى المستوى الذي كان عليه في 8نقطة مئوية سنويا (الجدول  0.63

. ونظرا 2011، وانتفاضات 2007/2008، وهو معدل قد ارتفع منذ ذلك الوقت نتيجة لألزمة العالمية النفطية والغذائية والمالية في 2005
العالقة بين تقزم األطفال والنمو، تدعو الحاجات إلى استثمارات مواتية للتغذية وبرامج تغذية موجهة،  إضافة إلى نمو  لضعف المرونة في

 اقتصادي قوي، للحد من تقزم األطفال بشكل جوهري.

 تقدير كلفة التعجيل بالنمو، الحد من الفقر والتعجيل بتحقيق األمن الغذائي  
14Fالطموحة في مجال النمو أن يبلغ حجم اإلنفاق العام على االستثمارسيتطلب تحقيق هذه األهداف 

مليار دوالر  12.3ما يتراوح بين  15
. وقد توحي تجربة اليمن 15F16)9مليار دوالر أمريكي على مدى السنوات الثمان القادمة، حسب فعالية اإلنفاق العام (الجدول  17.6أمريكي و

ل نمو وتصنيفها المتدني في مؤشرات الحوكمة أن افتراض فعالية اإلنفاق األقل تفاؤال قد يكون الماضية في ترجمة اإلنفاق العام إلى حواص
مليون  798أكثر واقعية، بالتأكيد للسنوات األربع القادمة. وبموجب سيناريو الفعالية المنخفضة، كان سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 

16Fدوالر أمريكي

مليارات دوالر أمريكي  4.5في المائة) للصناعة و 53.2رات دوالر أمريكي  (مليا 6.0في المائة) للزراعة ،  7.1( 17
في المائة) للخدمات. تشجع النتائج بقوة على تحسين فعالية وكفاءة القطاع العام، األمر الذي بوسعه أن يؤدي إلى جني مكاسب هامة  40.1(

 الموارد. من حيث تحقيق المزيد أو تحقيق حواصل النمو ذاتها  مع قدر أقل من
                                                      

 انظر أيضا القسم المتعلق بالتدخالت في مجال التغذية 13
 2ب ، القسم ب بالنسبة لتقدير المرونة، انظر الملحق 14
 في إطار حالة العمل كالعادة 2020و 2013ي اليمن بين مليارات دوالر أمريكي التي سيتم استثمارها ف 6.3إضافة إلى الموارد الخارجية المتوقعة بقيمة  15
 ، لتقدير االستثمار اإلجمالي10من الملحق، الجدول  2انظر أيضا الفصل  16
 مضافا إلى االستثمار المطلوب للحالة المرجعية 17
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 : فعالية المعونة الخارجية واإلنفاق العام9الجدول 
 (خط األساس واإلنفاق المؤدي إلى نمو إضافي)

 المجموع 2017-2020 2013-2016  
النسبة المئوية 

إلجمالي 
اإلنفاق 
 اإلضافي

النمو (كنسبة 
 مئوية)

 2013من 
 2016إلى 

النمو (كنسبة 
 مئوية)

إلى  2017من 
2020 

 4.0 4.0 .… 6,343 3,365 2,978 )1األساس (سيناريو خط 

 

    

 4.0 4.2 )2بقيادة الزراعة (  

 7.1 798 107 691 فعالية متدنية
 7.5 399 53 345 فعالية عالية  
   

  )3الصناعة (الكهرباء، المياه، الطرق ، إلخ) (
   

5.0 5.2 

 53 5,996 3,645 2,351 فعالية متدنية
 56 2,998 1,822 1,176 فعالية عالية  
  

 )4الخدمات (االتصاالت، النقل، الخدمات االجتماعية) (       
  

5.6 6.3 

 39.9 4,514 2,776 1,738 فعالية متدنية
 36.5 1,953 1,116 837 فعالية عالية  
  

 )4) + (3) + (2سيناريو النمو المعجل (

4,780 6,528 11,308 …. 

6.7 8.0 

 فعالية متدنية
 .… 5,350 2,992 2,358 فعالية عالية  
  

 8.0 6.7 100 17,651 9,893 7,758 المجموع فعالية متدنية للمعونة الخارجية       

(1)+(2)+(3)+(4)        

 8.0 6.7 100 11,692 6,356 5,336 المجموع فعالية عالية للمعونة الخارجية                  
 حسابات العاملينالمصدر: 

 

، تدعو الحاجة إلى تخصيص 2015بحلول  2011لتحقيق االستقرار في االقتصاد وإعادة معدالت النمو والفقر إلى مستويات ما قبل أزمة 
مليارات دوالر أمريكي. وعلى افتراض أن فعالية  اإلنفاق العام  7.8مليارات دوالر أمريكي و 5.4موارد مالية إضافية تتراوح قيمتها بين 

مليون دوالر أمريكي  691ن بشكل جوهري على المدى القريب، وبتطبيق التقديرات المجمدة األعلى، سيتعين تخصيص مبلغ قد ال تتحس
مليار دوالر  1.7مليار دوالر أمريكي لالستثمار في الطرق، الكهرباء، المياه، وغيرها من أنوع البنية التحتية؛ و 2.4للقطاع الزراعي؛ و

ت، الصحة، التعليم والتحويالت االجتماعية. ويشير كل من سيناريو الفعالية العالية والفعالية المنخفضة أنه أمريكي في النقل، االتصاال
في المائة في الطرق، الكهرباء، المياه، وغيرها  54من المبلغ اإلجمالي في الزراعة،  7ينبغي أن يبلغ حجم االستثمارات ما مجموعه حولي 

  في المائة في النقل، االتصاالت، الصحة، التعليم والتحويالت االجتماعية. 39من أنوع البنية التحتية، و
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: إصالح نظام دعم أسعار المواد النفطية1اإلطار   
ات الناجمة عن اإلعانات إلى يُحدث دعم األسعار البترولية توترا في المالية العامة وتشوها في األسواق وال يوفر إال أداة غير فعال في مكافحة الفقر. تؤدي التشوه

 معلومات مضلِّلة حول األسعار وما يتبع 

نولوجيا توفير الطاقة/المياه. ومن جانب المستهلك، فاألسر المعيشية األيسر حاال عادة هي التي ك من قرارات بشأن االستثمار، ويُحتمل أن يتسبب في تباطؤ التكيف مع تك
ان عديدة، مثل تشيلي والصين تستفيد استفادة غير متناسبة، أكثر من غيرها، من دعم أسعار المواد البترولية، ومن ثم تقوض أسس العدالة االجتماعية. وعليه، قامت بلد

 صالح خطط دعمها بنجاح خالل السنوات الماضية. وغانا وإيران بإ

نتيجة لمجموعة من العوامل تتعلق بالهبوط في العوائد النفطية وعبء  2010بدأت اليمن أيضا بتخفيض دعمها ألسعار المواد البترولية قبل اندالع األزمة السياسية في 
في المائة من ميزانية  20األزمة السياسية، كانت اإلعانات لدعم أسعار المواد البترولية تمثل أكثر من  التكاليف التي تتحملها الميزانية نتيجة لمواصلة الدعم على. وقبل

سلبي على برنامج االستثمار العام الحكومة، أي ما يفوق اإلنفاق اإلجمالي على التعليم والصحة والتحويالت االجتماعية مجتمعة. كان لتزايد دعم أسعار الوقود أيضا تأثير 
في المائة من الناتج  4و 2بين  البنية التحتية، بما في ذلك البنية التحتية للنقل واالتصاالت. وكانت االستثمارات التنموية ممولة إلى حد بعيد من الخارج (ما يتراوح في

 حتمل أن تبقى على هذه المستويات ألسعار معينة.مليارات دوالر أمريكي، ويُ  3، ظل اإلنفاق على اإلعانات مرتفعا حيث بلغت قيمته 2011المحلي اإلجمالي). في 

، فال بد من إجراء اإلصالحات تؤيد نتائج النموذج المحوسب للتوازن العام الديناميكي ضرورة إجراء إصالح شامل لنظام دعم أسعار المواد البترولية في اليمن. ومع ذلك
لمرحلة األولى إلى هبوط في النمو وتصاعد في الفقر. ومن شأن اإلصالحات أن توفر حيزا ماليا تمس بذكاء، إذ أن سحب اإلعانات دون إجراءات تكميلية قد يؤدي في ا

لتوقعات إلى أن هذه االستثمارات، الحاجة إليه لتمكين الحكومة من تمويل إجراءات زيادة النمو، مثل االستثمار في المرافق، وفي قطاعات النقل والتجارة والبناء. وتشير ا
نقطة مئوية سنويا. ويؤدي اإلسراع في السحب إلى زيادة في مكاسب النمو. إضافة إلى  0.8و 0.1كاسب في الفعالية ستعجل النمو االقتصادي بما يتراوح مصحوبة بم

خسائر القصيرة األجل في الدخل االستثمار، تدعو الحاجة إلى زيادة التحويالت االجتماعية الموجهة لتعويض الفقراء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي عن ال
 الحقيقي.

إلصالح سيؤدي أيضا إلى من شأن تطبيق إجراءات تكميلية تعّوض الفقراء عن فقدان الدخل الناجم عن تخفيض اإلعانات للطاقة أن يتفادى ارتفاع مستوى الفقر. لكن ا
لمدى القريب والمتوسط، يتيح إصالح نظام إعانات دعم المواد البترولية فرصة كبيرة توسيع نطاق الخيارات للنمو المراعي لمصالح الفقراء في اليمن. وعليه، على ا

ل تسهيل االستثمار الخاص لزيادة حجم التحويالت االجتماعية وإنشاء إطار لهيكلة سالسل القيم في قطاعات اإلنتاج والصناعة والخدمات، التي يمكن استغاللها من خال
 المحلي واألجنبي.

 )Breisinger, Engelke and Ecker( 2011ينجر، إنجيلك وإيكر، المصدر: بريس

، فمن األهمية بمكان أيضا أن تؤخذ في االعتبار االحتياجات اإلضافية 2016بينما يحظى تقديم الدعم لليمنيين باألولوية بوضوح حتى 
، ستتطلب استثمارات 2020إلى  2016لفترة ما بعد األطول مدى. إن ضمان استدامة النمو، والتعجيل به أكثر من ذي قبل، والحد من الفقر 

مليارات دوالر أمريكي. واعتبارا لهذا األفق الزمني األطول مدى،  6.5مليارات دوالر أمريكي و 3.0إضافية هامة تتراوح قيمتها بين 
اإلنفاق بالنسبة لهذه الحالة، الشيء  وبافتراض إجراء تحسينات هامة في الحوكمة في اليمن، قد يكون من الواقعية افتراض تحسن في فعالية

مليار  1.1مليار دوالر أمريكي للبنية التحتية، و 1.8أن استثمارا إضافيا يقدر بنحو ، الذي يعني، بموجب فرضية التحسن في فعالية اإلنفاق
م تحصيل الضرائب لتمكينها من دوالر أمريكي للخدمات، أمر مطلوب. إلى جانب تحسين الحوكمة، ينبغي أن تبذل اليمن جهدا لتحسين نظا

زيادة موارد التمويل المحلية. فذلك يعطي اليمن ليس فحسب مزيدا من االستقالل إزاء المعونات الخارجية، ولكن يساعد أيضا على تفادي 
تفاع تدفق المعونات "لعنة المعونات" التي من شأنها أن تهدد الحوافز المتاحة لإلصالح المؤسسي والتغيير الهيكلي. وينطوي استمرار ار

على مخاطر االرتفاع في قيمة سعر الصرف (المرض الهولندي)، وقد تتضرر القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل الزراعة، وعليه، 
 ستظل إمكانات النمو الكاملة غير مستغلة بما فيه الكفاية بسبب التشوهات في الحوافز.

 تقدير تكاليف االستثمارات والبرامج المختارة 
مجموعة مختارة من تقديرات تكلفة  10للمساعدة على ترجمة تقديرات التكلفة الكلية على المستوى القطاعي إلى مشاريع، يقدم الجدول 

االستثمارات في قطاعات الزراعة، والتجارة، والنقل، والصحة والخدمات. وتأتي هذه االستثمارات على نحو محدد لمعالجة مسائل العجز 
لري؛ وفي محدودية إمكانية الوصول المادي إلى األسواق المحلية والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات المطلوبة امياه  في قدرات تخزين

المتاحة عادة في المراكز الحضرية؛ وندرة المياه وسوء حالة األحوال الصحية الناجم عن عدم مالءمة ظروف الصرف الصحي؛ النقص 
افق صحية ال تتوفر فيها تجهيزات مالئمة وكافية ألداء الخدمات الموجهة ذات الصلة بالتغذية؛ وقلة في الكهربة والطاقة؛ وفي وجود مر

يُحتمل أن اتباع نهج   عدد المدارس . فجميع التكاليف الواردة في القائمة تمثل القيمة الحالية لمجموع تكاليف كل استثمار على حدة، بينما
  اعات عديدة، بشكل متزامن، يؤدي إلى تخفيض التكاليف اإلجمالية للوحدة نتيجة آلثار التآزر.منسق نحو إنشاء بنية تحتية شاملة لقط

 : تكاليف االستثمار للبنية التحتية األساسية10الجدول 

التكاليف  البنية التحتية األساسية
ات  ال الد )
  الزراعة 

  1خطة الري

مفتوحة، ومغلقة، أشغال حماية ينابيع المياه، إقامة أسيجة، جدران حماية، أحواض ترسب، خزان تجميع المياه (بما في ذلك صهاريج 
 قنوات نقل المياه، أنابيب سحب المياه) متوسط تكلفة الوحدة

 33,700 
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التكاليف  البنية التحتية األساسية
ات  ال الد )
  التجارة والنقل 

  1شبكات الطرق
 70,100 طرق األسفلت الرئيسية، للكلم الواحد

 37,800 الواحدالطرق الفرعية غير المعبدة، للكلم 
  الصحة والتعليم

  المياه والصرف الصحي
 50  1النظام غير اآللي لمياه الينابيع المجتمعية

 6  1إيصال أنابيب مياه الشرب إلى المنازل من خالل شبكة ماء الشرب، للفرد الواحد
 19 2إيصال أنابيب الصرف الصحي إلى المنازل من خالل شبكة الصرف الصحي، للفرد الواحد

 21.5  2إيصال أنابيب مياه الشرب والصرف الصحي معا إلى المنازل من خالل الشبكتين (التغطية الكاملة، تدريجيا)، للفردد

  1الكهرباء
 37 خطة الكهرباء المجتمعية مع مولد للفرد الواحد

  3المرافق الصحية
  البناء (جديد)، للوحدة

 40,000 وحدة الصحة
 180,000 مركز صحة

 860,000 مستشفى ريفي
3,225,00 مستشفى المحافظة

0 
4,000,00 مستشفى إحالة

0 
  الترقية والتجهيز للوحدة

 27,000 وحدة الصحة
 77,000 مركز صحة

 450,000 مستشفى ريفي
 900,000 مستشفى المحافظة

 2,500,00 مستشفى إحالة
  الصيانة (سنوية)، للوحدة

 3,350 وحدة الصحة
 12,850 مركز صحة

 65,500 مستشفى ريفي
 330,000 مستشفى المحافظة

 464,000 مستشفى إحالة
  مدرسة

 16,000 بناء غرف درس، للوحدة 
، Hutton and Bartam)، الخاصة باليمن؛ هاتون وبارتام (2010العمليات الحسابية من عندنا بناء على بيانات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية () 1: (المصدر
 )، خاصة باليمنOgawa (2004))؛ أوغاوا (Compernolle (2005)) كومبر نول (3) لبلدان مختارة من إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا ؛ (2008

 تم إيراد التكاليف حسبما تم تقديرها في سنة الدراسة.مالحظة: 
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 إصالحات السياسات والمؤسسات لتحقيق النمو والحد من الفقر 4

ستثمار على التعجيل بالنمو عامال رئيسيا لتمكين اليمن من التغلب على األزمة االقتصادية العميقة والحد من كل من الفقر وانعدام سيشكل اال
األمن الغذائي. غير أن زيادة اإلنفاق العام، حسبما نوقش أعاله، تحتاج إلى تكملة من خالل إصالحات جوهرية على مستوى المؤسسات 

الحاجة إلى إجراء إصالحات عاجلة على السياسات بغية تحقيق ما يلي: (أ) تحقيق وفورات من الميزانية والقدرة على  والسياسات. وتدعو
تحتية إنفاق المزيد لرفع مستوى اإلنتاجية (البنية التحتية، التعليم) وتوفير فرص العمالة، بما يشمل برامج عمالة تضاف إلى تشييد البنية ال

نوعية اإلنفاق العام وقدرات التنفيذ، بما يشمل مزيدا من االعتماد على القطاع الخاص، و تمكين الفئات المستهدفة  (البناء)؛ (ب) تحسين
والمجموعات المحلية والمجتمع المدني من زيادة مشاركتها في التنفيذ؛ (ج) استقطاب االستثمار الخاص لدعم النمو الذي يقوده القطاع 

 الخاص.

خطَت الحكومة اليمنية خطوة أولى نحو إصالح اإلعانات إدخال إصالحات على منظومة اإلعانات المقدمة لدعم أسعار المواد البترولية: 
. ومع ذلك، فمن شأن الوقوف عند حد سحب إعانات الدعم ألسعار 2010المخصصة لدعم المواد البترولية من خالل رفع أسعار الوقود في 

أن يزيد من حجم انعدام األمن الغذائي حيث إن المزارعين والذين يعانون من مشكلة انعدام األمن الغذائي في المناطق  المواد البترولية
الحضرية هم الذين يتضررون أشد التضرر من ارتفاع أسعار الوقود. ولمعالجة هذه المسألة، التي تشكل مصدر قلق اجتماعي، خالل فترة 

توظيف الوفورات المالية الطائلة الناتجة عن هذه اإلصالحات في تمويل مجموعة من التحويالت  اإلصالحات، ستدعو الحاجة إلى
االجتماعية واالستثمارات المحفِّزة للنمو، وذلك من خالل استهداف األسر ذو المعيشية المستضعفة، خصوصا تلك التي تعولها النساء. إن 

اع في مستوى انعدام األمن الغذائي على المدى القريب، أما إضافة او زيادة االنفاق في دفع دعم التحويالت وحده يؤدي فقط إلى كبح االرتف
االقتصادي االستثمارات الحكومية في البنية التحتية (المتعلقة بمرافق الكهرباء والمياه، النقل، التجارة، البناء) فتعزز األمن الغذائي والنمو 

اشرة واالستثمار إستراتيجية واعدة لربط إصالح اإلعانات بالنهوض بالتنمية المستدامة. ثمة المستدام. ويشكل الجمع بين التحويالت المب
تكامل بين التحويالت واالستثمارات وما ينتج عنهما من مكاسب في مجال اإلنتاجية على المدى الطويل، وتؤدي إلى الحد من انعدام األمن 

 الغذائي والفقر ؛

سين بيئة االستثمار غالبا التزاما سياسيا بإجراء إصالحات بدال من تلقي موارد مالية، الشي الذي يجعله يتطلب تحتحسين بيئة االستثمار: 
أن ثمة مجاال لتحسين بيئة  11خيارا جذابا، من حيث قلة تكلفته،  للتعجيل بالنمو والحد من الفقر وزيادة فرص العمل. يُظهر الجدول 

في تصنيف البلدان السباقة في تهيئة بيئة مواتية لالستثمار. ومع ذلك، يظل  183من أصل  99ة الـاالستثمار. تأتي اليمن حاليا في المرتب
عدد كبير من المؤشرات الرئيسية دون المتوسط الدولي بكثير. وبينما تحتل اليمن مرتبة عالية من حيث بيئتها المواتية إلقامة مشروع 

االجراءات   ، وحماية المستثمرين و ة إلى تحسين كل من إمكانية الحصول على التمويلاألعمال والتعاطي مع تراخيص البناء، تدعو الحاج
الضريبة إلطالق طاقات النمو الذي يقوده القطاع الخاص، خصوصا في القطاعات الواعدة. ومن األهمية بمكان أن نالحظ، عند السعي 

هذا النمو ينبغي أن يكون مستداما اجتماعيا وبيئيا معا. وتعني االستدامة  لتحقيق النمو الُمراعي لمصالح الفقراء على المدى الطويل، أن مثل
ا االجتماعية ضرورة توزيع الفوائد المجنية من النمو توزيعا واسعا على السكان. أما االستدامة البيئية فهي مهمة جدا بالنسبة لليمن نظر

17Fه والموارد األرضيةلهشاشة قاعدة الموارد الطبيعية فيها، خصوصا فيما يتعلق بالميا

18. 

                                                      
اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي. انظر خطة العمل المكونة من سبع  تستند الفقرات المتعلقة ببيئة االستثمار، فعالية اإلنفاق العام وإعانات دعم أسعار البترول إلى 18

 .http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/yemennote1en.pdfنقاط هنا: 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/yemennote1en.pdf
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 2012بلدا)،  183: مؤشرات بيئة االستثمار في اليمن (التصنيف من بين 11الجدول 

 99 سهولة مباشرة األعمال التجارية
 66 إقامة مشروع أعمال

 35 التعامل مع تراخيص البناء

 52 الحصول على الكهرباء

 55 تسجيل الممتلكات

 159 الحصول على االئتمان

 133 المستثمرينحماية 

 116 دفع الضرائب

 118 التجارة عبر الحدود

 38 إنفاذ العقود

 114 حل مسائل اإلعسار
 2012البنك الدولي، المصدر: 

 
من شأن فرض ضريبة على القات أن تؤتي ثالث فوائد، تشمل إيرادات ضريبية إضافية، ووفورات ضرائب على إنتاج واستهالك القات: 

النمو الزراعي في بقية المنتجات الزراعية وفوائد صحية للناس. تواجه الزراعة، التي بوسعها أن تقدم مساهمة هامة في في المياه لصالح 
التنمية الريفية واألمن الغذائي، عوائق بسبب عدم توفر المياه بكميات كافية. إن ندرة وتلوث المياه يهددان صحة عدد كبير من األسر 

في المائة من إمدادات المياه. وعليه، يعتبر الحد من استهالك  40دو القات كأكبر مسؤول، حيث يستهلك أكثر من المعيشية. وفي كل ذلك، يب
القات بشكل حاد، أمرا حيويا لتفادي الجفاف، وتحقيق نمو زراعي في غيره من المحاصيل، وبلوغ أهداف اليمن في مجال األمن الغذائي. 

ك القات قد تواجه مقاومة شديدة من اليمنيين. وبالتالي، فإن اتخاذ إجراءات في مجال السياسة سيتطلب غير أن أية إجراءات للحد من استهال
شن حملة اتصاالت لتقديم معلومات شاملة حول طابعها الضروري والعاجل. وستكون فوائد ضريبة على القات أكبر من صعوبات تنفيذها.  

في الزراعة والبنية التحتية للمياه، واستعمالها لتطوير بدائل عن إنتاج القات، مثل إنتاج  وسينبغي استثمار اإليرادات الضريبية اإلضافية
 الحبوب والبن وتحويل المنتجات الزراعية صناعيا.

إن اليمن معرضة جدا آلثار صدمات أسعار األغذية العالمية والكوارث، وعليه، ينبغي أن يضع البلد تحسين إدارة مخاطر األمن الغذائي: 
ليات مناسبة إلدارة المخاطر. أوال، ينبغي جعل سوق استيراد الحبوب أكثر تنافسيا. حاليا، تهيمن على السوق قلة من المستوردين، الشيء آ

الذي يزيد في أسعار الحبوب المحلية حتى في ظروف اقتصادية مستقرة نسبيا. سيساهم تطبيق قوانين وتنظيمات مالئمة كفيلة بزيادة 
ة قيمة في تحسين األمن الغذائي وتخفيض األسعار الغذائية في اليمن. ثانيا، ينبغي أن تتخذ الحكومة إجراءات تحوطية اتقاء التنافس مساهم

. ويمكن تحقيق ذلك من خالل 2008-2007للتقلبات القصوى في األسعار الناجمة عن أوضاع الطوارئ ، مثل األزمة الغذائية العالمية في 
للحبوب واحتياطيات إقليمية للحبوب، أو التحوط في األسواق الدولية. وفي أي نوع من أنواع إدارة المخاطر،  تشكيل احتياطيات وطنية

عية يعتبر توافر نظام رصد فعال لألسواق واألسعار أمرا حاسما التخاذ قرارات فعالة. ثالثا، ينبغي أن تقر الحكومة بدور التحويالت االجتما
لدى المجموعات المستضعفة. قد تشمل التحويالت االجتماعية التحويالت المباشرة، برامج  النقد مقابل العمل، في بناء المرونة االقتصادية 

بناء األصول المجتمعية من خالل األشغال العامة، المساعدة في إقامة المشاريع الصغرى، وبرامج التغذية والصحة. وينبغي أن تنتهز 
لألزمات الغذائية والكوارث لكي تدرج إدارة المخاطر في اإلطار العام لتخطيط التنمية  الحكومة الفرص السياسية السانحة نتيجة

االقتصادية. ويكتسي التعاون القوي بين الوكاالت الحكومية والقطاع الخاص وشركاء اليمن الدوليين أهمية أساسية على اإلطالق بالنسبة 
 للنجاح. 

كميات مناسيب المياه الجوفية هبوطا سريعا، وانخفضت نوعية المياه وإمكانية الوصول إليها : تهبط تنفيذ إستراتيجية قطاع المياه الوطني
. إلى مستويات متدنية. وعليه، يكتسي إصالح قطاع المياه أهمية حاسمة لتحقيق أهداف األمن الغذائي للبلد وضمان استدامة التنمية المعجلة

التخفيض العام لكميات المياه الجوفية  المستهلكة، وإعادة توزيع المياه المستعملة في إن مستقبل األمن الغذائي في اليمن مرهون بشدة ب
ة الزراعة لصالح األنشطة االقتصادية التي تنبئ بمستقبل أكثر إشراقا ولالستهالك البشري. ومن الخطوات الهامة التي تؤدي إلى إدارة فعال

دارة المتكاملة للموارد المائية والقيام بتنفيذها، بما في ذلك رصد ومراقبة المياه الجوفية ) تعزيز القدرات على اإل1ومستدامة للمياه ما يلي: (
) إدارة اآلثار البيئية، بما فيها تطوير الحماية البيئية وبناء شراكات  مع القطاع الخاص حول  النفايات والمياه 2وتحسين نوعية المياه؛ (

) تقديم مشاريع فعالة ومنخفضة 4تحسين فعالية استعمال المياه من خالل حماية حقوق المستعملين؛ () تنمية الموارد المائية و3المستعملة؛ (
) تعزيز المؤسسات لتمكينها 5التكاليف بناء على الطلب من خالل زيادة الفعالية في تنفيذ المشاريع، وتحسين التنسيق وضمان الالمركزية؛ (

 ) زيادة استدامة ونوعية الموارد من خالل تحسين إدارة مستجمعات المياه.6لفعال للمياه؛ (من االضطالع بدورها في تشجيع االستخدام ا



22 

في السنوات األخيرة، لم يبلغ إنفاق اليمن على البنية التحتية والزراعة والصحة استهداف االستثمار العام وتحسين تقديم الخدمات: 
يبدو أن اإلنفاق العام عبر المحافظات يتوافق مع مستويات الفقر واألمن الغذائي، المستوى المطلوب. ومن منظور التوزيع بين المناطق، ال 

مما يدل على غياب الفعالية واالستهداف. ينبغي إجراء مراجعة شاملة لالستثمار العام للتوفيق، على وجه أفضل، بين االستثمار العام 
د من الفقر على وجه الخصوص، وذلك في جميع القطاعات والمحافظات. واألهداف اإلنمائية لليمن على وجه العموم، وإستراتيجيتها للح

وعندما يتحقق توجيه القيمة المناسبة من الموارد نحو األماكن التي في أمس الحاجة إليها، ينبغي أن ينصب تركيز الحكومة على الطريقة 
الخدمات المقدمة ليست مرضية. وعليه، ستدعو الحاجة إلى تقييم التي يتم بها استعمال الموارد. أحيانا، تتوفر البنية التحتية المادية لكن 

ورصد نوعية تقديم الخدمات وفعالية االستثمارات في جميع القطاعات لضمان تحقيق نتائج أفضل. ينبغي أن يتضمن الرصد مسائل 
الحتياجات جميع اليمنيين وقدرتهم على الوصول المقترنة بالسكن اإلقليمي، ونوعية الجنس وما إلى ذلك، وضمان كل من تلبية الخدمات 

الوصول إليها. ومع ذلك، تدعو الحاجة أيضا إلى استثمارات إضافية، خصوصا لرفع مستوى اإلمداد بماء الشرب في المناطق الريفية، 
 نظيم األسرة.وكذلك الطرق الريفية. وتشمل الخدمات الرئيسية التي يتعين استهدافها البرامج المتعلقة بالتعليم والتغذية وت
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 في اليمن والسيناريوهات البديلة للفترة االنتقالية 2011تحليل األُثر االقتصادي الكلي واالجتماعي ألزمة  الملحق:

النزاع واألمن الغذائي: معدل النمو السنوي –أ   
 

 استعراض افتراضات السيناريو: 1–أ الجدول  

 السنة السابقة)(تغيير النسبة المئوية من معدل النمو السنوي   
 

 TFP السكان والقوى العاملة التحويالت تحويل إلى األسر االستهالك الحكومي 

     الخدمات  الصناعة الزراعة  
 3 4 4 4 2 2 0 األساس 

        2011 النزاع 
 3 9- 23- 12- 12- 12- 12- الركود

 3 9- 23- 12- 12- 12- 12- الفترة االنتقالية  البطيئة

الفترة االنتقالية القائمة على 
 الزراعة

-12 -12 -12 -12 -23 -9 3 

الفترة االنتقالية القائمة  على 
 الصناعة

-12 -12 -12 -12 -23 -9 3 

القائمة على الفترة االنتقالية 
 الخدمات

-12 -12 -12 -12 -23 -9 3 

 3 9- 23- 12- 12- 12- 12- الفترة االنتقالية المعجلة

        2012  االنتقاليةالفترة 
 3 11 20 2- 4- 4- 4- الركود

 3 11 20 2- 4- 4- 4- االنتقالية البطيئة الفترة

الفترة االنتقالية القائمة على 
 الزراعة

-4 -4 -4 -2 20 11 3 

على الفترة االنتقالية القائمة 
 الصناعة

-4 -4 -4 -2 20 11 3 

القائمة على الفترة االنتقالية 
 الخدمات

-4 -4 -4 -2 20 11 3 

 3 11 20 2- 4- 4- 4- الفترة االنتقالية المعجلة

        2020-2013 الفترة االنتقالية 
 3 0 0 0 0 0 0 الركود 

 3 4 4 4 2 2 0   الفترة االنتقالية البطيئة 

الفترة االنتقالية القائمة على 
 الزراعة

1 2 2 4-5(* + #) 4-28 ++ 2-6 +++ 3 

على لفترة االنتقالية القائمة ا
 الصناعة

0 3-6 * 2 4-5(* + #) 4-28 ++ 2-6 +++ 3 

القائمة على الفترة االنتقالية 
 الخدمات

0 2 3-6 ** 4-5(* + #) 4-28 ++ 2-6 +++ 3 

 3 +++ 6-2 ++ 28-4 (# + *)5-4 ** 6-3 * 6-3 1 الفترة االنتقالية المعجلة

 المصدر:  الحكومة اليمينة وموظفو التقييم المشترك لآلثار االجتماعية واالقتصادية 
 ملحوظة: 

 في المائة خالل الفترة المتبقية . 6، وبعد ذلك ينمو إلى  2013في المائة عام  3*إجمالي انتاجية العوامل بالنسبة للصناعة إلى 
 في المائة في الفترة المتبقية .  6وبعد ذلك ينمو إلى  2013في المائة عام  3للخدمات إلى يفترض أن يصل نمو إجمالي انتاجية العوامل بالنسبة 

 .  2020إلى  2016في المائة من  4ويتراجع إلى  2015و  2014في المائة  5إلى  2013في المائة عام  4يزداد النمو السنوي حسب افتراض الحكومة من 
في المائة حتى  4ثم يعود إلى معدل نمو  2015و 2014في المائة خالل عامي  5وينخفض إلى  2013في المائة عام  28يشية يبلغ النمو السنوي لتحويالت األسر المع

2020 . 
 . 2020 في المائة حتى عام 4ثم يصبح في النهاية  2014في المائة سنوياً عام  6، ويرتفع إلى 2013في المائة عام  2يبلغ النمو السنوي لتحويالت األسر المعيشية 
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 في المائة بالنسبة للفترة المتبقية.  4ويهبط إلى نمو  2014في المائة عام  5إلى  2013في المائة عام  4يرتفع النمو السنوي من 
 

 : الترابط بين النزاع وانعدام األمن الغذائي 2 –أ  الجدول
 معامل الترابط   

 *** 0.224 اإلجمالي
 *** 0.192 صنعاء (منطقة حضرية)

 *** 0.156 عمران  (ريفية)
 *** 0.385 الحديدة (منطقة حضرية)

 .)2012المصدر: مستند إلى اليونيسيف (
 في المائة على التوالي . 10في المائة و  5في المائة،  1ملحوظة: يعتبر المعامل ذا قيمة إحصائيا على مستوى نسبة 

عاني أفرادها من الجوع إن النسب المئوية لألسر المعيشية التي يخاف اطفالها من اللعب في الخارج (وهذا يعني متغير التوكيل بخصوص التعرض المباشر للنزاع) وي
كيل األطفال): "خالل األسبوعين الماضيين هل (وهنا يعني متغير التوكيل بخصوص انعدام األمن الغذائي لألسرة المعيشية) تستند إلى المسائل التالية (التي تعالج لو

 عانيت أوعاني واحد من أفراد األسرة من المبيت على الجوع جراء عدم توفر الغذاء؟ "نعم" 
 "خالل األسبوعين الماضيين هل أصبح أي طفل خائفاً من اللعب خارج المنزل؟ "نعم"؟

 
 نتائج النموذج اللوغارتمي  -: العالقة بين النزاع واألمن الغذائي 3 –أ  الجدول

لآلثار الثابتة     
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

انعدام األمن الغذائي 
 1.100 *** 1.795        *** 1.762 لألسرة المعيشية

*** 1.564 *** 1.985 *** 0.979 *** 

 0.212      0.233  0.233  0.233  0.249  0.257  
Lagged, t-1   0.373 *   -0.058          

   0.224    0.253          
Lagged, t-2     0.118            

     0.250            
الحفاظ على منطقة 

 *** 3.584     *** 3.399         الجوار 

         0.484      0.578  

Lagged, t-1 
          

1.556 *** 
  

-0.398 
 

           
0.555 

   
0.632 

 

Lagged, t-2 
            

-1.300 * 
  

             
0.677 

   

Round -0.044 ** 0.043 ** 0.109 *** 0.020 
 

-0.081 *** 0.013 
 

0.084 *** -0.021 
 

 
0.019 

 
0.021 

 
0.025 

 
0.022 

 
0.020 

 
0.022 

 
0.027 

 
0.024 

 

Log likehood -417.0 -379.7 -322.6 -344.3 -392.2 -344.5 -283.6 -325.4 

Observations 1,303 1,093 973 1,087 1,303 1,093 966 1,093 

Groups 95 85 82 85 95 86 81 86 
  .)2012المصدر : مستند إلى اليونسيف (

 في المائة على التوالي . 10المائة و في  5في المائة،  1ملحوظة: يعتبر المعامل ذا قيمة إحصائيا على مستوى نسبة 
عاني أفرادها من الجوع (وهنا يعني إن النسب المئوية لألسر المعيشية التي يخاف اطفالها من اللعب في الخارج (وهذا يعني متغير التوكيل بخصوص التعرض المباشر للنزاع) وي

د إلى المسائل التالية (التي تعالج لوكيل األطفال): "خالل األسبوعين الماضيين هل عانيت أوعاني واحد من أفراد متغير التوكيل بخصوص انعدام األمن الغذائي لألسرة المعيشية) تستن
 األسرة من المبيت على الجوع جراء عدم توفر الغذاء؟ "نعم" 

 "خالل األسبوعين الماضيين هل أصبح أي طفل خائفاً من اللعب خارج المنزل؟ "نعم"؟
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 والمنهجية المستخدمانالنموذج  -ب
استقطاب الشروط المركزية لتحقيق  –أساساً  –يستخدم النموذج الموصوف فيما يلي لتقييم السيناريوهات المستقبلية البديلة التي تستهدف 

 النمو االقتصادي والحد من الفقر وتقليص سوء تغذية األطفال.
 نموذج التوازن العام الديناميكي القابل للحساب 1-ب

معادالت النموذج البسيط للتوازن العام الديناميكي القابل للحساب مع إبراز مدى تأثير التغييرات التي تحدث في النواتج 1الجدول ب  يقدم
18Fاالقتصادية على العمالة وإيرادات األسر المعيشية

ينتج منتجو كل سلعة (سي) مستوى من الناتج (كي) من خالل استعمال عوامل انتاج  19
وفيما   .eq(1))ات ثابتة لحجم (االنتاجية الخارجية أ) وتكنولوجيات االنتاج المحددة (حصص مدخالت عوامل ثابتة) (ف) تحت عائد

قطاعات للصناعة وأربعة قطاعات للخدمات. ولتوفير تحليل أعمق، تم تقسيم  9نشاطاً زراعياً وقطاعاً للسلع. و  12يخص اليمن، ثمة 
عة مناطق ، المرتفعات، والبحر األحمر، وتهامة ، والبحر العربي والمرتفعات الداخلية والصحراء (وكلها األنشطة الزراعية مكانياً إلى أرب

إلى تربية الماشية (أربعة)  -إقليمياً  -فيما عدا القهوة ومصائد األسماك تنمو في منطقتين) وعالوة على ذلك، تنقسم أنشطة االنتاج الزراعي
)، حيث تكون أنشطة االنتاج الزراعي خاصة بكل منطقة 34واحد)، وأنشطة انتاج المحاصيل (وصيد األسماك (أربعة) والحراجة (

إيكولوجية زراعية. أما قطاعات االنتاج الزراعي األخرى المدرجة في النموذج، فهي التعدين ، بما في ذلك النفط والغاز (واحد)،وتصنيع 
حد). وتبدو الكهرباء والمياه قطاعين منفصلين أحدهما عن اآلخر وتشمل األغذية (واحد) الصناعات الخفيفة، وصناعات (أخرى) (وا

 الخدمات التجارة والنقل وخدمات خاصة وخدمات اجتماعية وخدمات عامة أخرى. 
عمل  ويشمل نموذج التوازن العام الديناميكي القابل للحساب ثالثة قطاعات رئيسية لالنتاج والعمل ورأس المال واألرض. وينقسم العمل إلى

غير ماهر وشبه ماهر وماهر بالنسبة لكل من القطاعين الخاص والعام. ولضبط الطابع المميز لرأس المال، فقد قسم إلى رأس مال خاص 
بقطاع النفط والغاز ورأس مال يتحرك بكل حرية عبر جميع القطاعات األخرى لالقتصاد وفي إطار نموذج التوازن العام الديناميكي القابل 

ويعتبر   .eq(2))يقتضي تحقيق أقصي قدر من الفوائد أن تكون مصروفات عوامل االنتاج مساوية لمتوسط عائدات االنتاج للحساب، 
. ويفترض أن تكون األرض eq(10))إجمالي العمل واألرض وتسليم رأس المال ثابتة ، مما يتطلب عمالة كاملة والتحرك بين القطاعات 

عوامل من األرض واحد لكل منطقة في هذا النموذج. وعليه، فإن انهيار  4ا يعطي بالتالي، أربعة منطقة زراعية إيكولوجية خاصة، مم
انتاج مزرعة/مصنع يؤدي إلى هبوط عامل الطلب الذي يؤدي إلى تخفيض إيرادات عامل االنتاج على نطاق االقتصاد ويؤثر كذلك على 

 االنتاج في قطاعات أخرى.
 

 معادالت النموذج الرئيسية: –ي لنموذج التوازن العام الديناميكي القابل للحساب التقديم الرياض : 1-بالجدول 

Production function fc
fctfctct FQ δα ∏⋅=  (1) 

Factor payments ctctfccfctcft QPFW ⋅⋅=⋅ ∑∑ δ  (2) 

Import supply 0≥⊥⋅≤ ct
m

ctct MWEP  (3) 

Export demand 0≥⊥⋅≥ ct
e

ctct XWEP  (4) 

Household income thfctfthffcht ErFWY ⋅+⋅⋅=∑ θ  (5) 

Consumption demand ( ) hthhchctct YvDP ⋅−⋅=⋅ 1β  (6) 

Investment demand ( )bEYIP ththhcctct v +⋅⋅=⋅ ∑ρ  (7) 

Current account balance brXwMw hhct
e
cct

m
c ++⋅=⋅ ∑  (8) 

Product market equilibrium 
ctcthcthctct XIDMQ ++=+ ∑  (9) 

Factor market equilibrium ftfctc sF =∑  (10) 

                                                      
. تولوفس.ج. 1071. الدراسات النفطية في اليمن. ورقة مناقشة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 2011ينسنجر، إيكر، وإبجليك   يسترشد وصف النموذج 19

 . 1إصدار  2لمجلد . أثر أزمات السلع العالمية واألزمات المالية في صحيفة فيتنام للعولمة والتنمية. ا2010تارب، س. هاي نجويين مانه ، برينسنجر، س. أرندت. سي 
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Land and labor expansion ( )ftft ss ϕ+⋅= − 11  f is land and labor (11) 

Capital accumulation ( )
k

IP
ss ctct

ctft
11

1 1 −−
−

⋅
+−⋅= ∑η  f is capital (12) 

Technical change ( )cctct y+⋅= − 11αα  (13) 

Notes:   
Subscripts Exogenous variables  
c Commodities or economic sectors b Foreign savings balance (foreign currency units) 
f Factor groups (land, labor, and capital) r Foreign remittances 
h Household groups s Total factor supply 
t Time periods w World import and export prices 

Endogenous variables  Exogenous parameters  
D Household consumption demand quantity α Production shift parameter (factor productivity) 
E Exchange (local/foreign currency units) β Household average budget share 
F Factor demand quantity γ Hicks neutral rate of technical change 
I Investment demand quantity δ Factor input share parameter 

M Import supply quantity η Capital depreciation rate 
P Commodity price θ Household share of factor income 
Q Output quantity κ Base price per unit of capital stock 
W Average factor return ρ Investment commodity expenditure share 
X Export demand quantity υ Household marginal propensity to save 
Y Total household income φ Land and labor supply growth rate 
 . 2004المصدر: ثورلو  وآخرون     

 
يتم تحديد التجارة الخارجية بمقارنة األسعار المحلية باألسعار العالمية حيث تكون هذه األخيرة محددة تحت افتراض قطري صغير. وينفذ 

(المعدلة بمعدل  Wnالنموذج البسيط للتجارة بوصف ذلك مشكلة إضافية. وإذا ما تجاوزت األسعار المحلية أسعار االستيراد العالمية 
. وعلى نقيض ذلك، فإذا انخفضت األسعار المحلية دون أسعار الصادرات العالمية X  (eq(3)ئذ تزداد كمية الواردات ) فحينEالصرف

We  عندئذ يزداد الطلبX  على الصادرات(eq(4) 4. والستقطاب تلك العالقة ، يستخدم النموذج اليمني مرونة "رمنتون" بمقدار 
أكد من التوافق االقتصادي الكلي، تتعدل نسبة الصرف الحقيقي المرن للحفاظ على ميزان ثابت . وللت 2ومرونة تحويل الصادرات بمقدار 

. إن نمو إجمالي انتاجية العوامل يحدد نمو اجمالي االنتاج المحلي، eq(8))للحساب الجاري (حيث يقاس بوحدات العملة األجنبية) 
واالستهالك لالقتصاد. وإذا حدثت صدمة سلبية أي وضع النزاع بالنسبة لليمن،  واالقتصاد الكلي واإلجراءات المشتركة بين عوامل االنتاج

فإن نمو إجمالي انتاجية العوامل سيكون سلبياً. وتترجم صدمة النمو السلبي إلى انتاج قطاعي مخفض، وتخفيضات في استخدام عناصر 
 ر مع إمكانية هبوط الصادرات وارتفاع الواردات. االنتاج ومن خالل روابط النموذج، يؤثر على إيرادات العوامل ودخل األس

 
على أساس إمدادات عوامل االنتاج األولية لألسر بحيث تجمع  0ويتم توزيع إيرادات عوامل االنتاج على األسر باستخدام حصص الدخل 

) أو Vاً إلى الميوالت الحدية لالدخار(استناد Y. ومن ثم يتم ادخار اإليرادات eq(5))المعدلة بمعدل سعر الصرف  rبالتحويالت األجنبية 
. ويتم احتساب حصص الميزانية باستخدام بيانات قطاعية B ((eq(6)(حسب حصص الميزانية الهامشية   Cاإلنفاق على االستهالك 

) بالنسبة لليمن. وقد HBS2006/2005مفصلة من المنظمة المركزية لإلحصاء وآخر الدراسة االستقصائية للميزانية المتعلقة باألسر (
قُدرت مرونات دخل األسر من الناحية االقتصادية باستخدام االقتران النظير العكسي نصف اللوغاريتي المقترح من قبل كينج وبيالي 

والحضرية كل  بخصوص األسر في المناطق الريفية 2006/2005) واستناداً إلى الدارسة االستقصائية للميزانية المتعلقة باألسر 1988(
بالنسبة للوقود مع مرونات  1.95بالنسبة للنقل و  2.2بالنسبة للحبوب الغذائية إلى   0.31على حدة. وتتراوح هذه المرونات مثال من 

 خاصة باألسر في المناطق الحضرية تميل إلى أن تكون أدني من نظيراتها في المناطق الريفية. 
 

على  Iت الرأسمالية األجنبية ضمن مجموعة من االدخارات الوطنية يجرى انطالقاً منها تمويل الطلب يتم جمع االدخارات األسرية والتدفقا
يحقق توازناً ألسواق االنتاج كما أن مثل  P. وأخيراً فإن األسعار eq(7))االستثمار (على سبيل المثال إقفال استثمار قائم على االدخارات) 

ومن ثم فإن النموذج يربط االنتاج والتجارة بدخل األسر عبر تغييرات تطرأ على   .eq(8))هذا الطلب على كل السلع يساوي العرض 
ج أسعار األسواق وعلى العمالة وإيرادات عوامل االنتاج. وهكذا إذا هبط االنتاج، فإن آليتين تعمالن معاً، وتنخفض إيرادات عوامل االنتا

ض العرض بحيث يؤدي إلى زيادة في األسعار حيث ترفع هي بدورها مستوى نتيجة للطلب على هذه العوامل. وفي نفس الوقت ينخف
االنفاق على االستهالك إضافة إلى تخفيض الدخل من عوامل االنتاج وتخفيض الطلب الذي قد يؤدى إلى هبوط األسعار. إن التفاعل بين 
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تماداً على العالقات المحددة بين النواتج المخفضة جميع العوامل المستخدمة في النموذج سيصل في نهاية المطاف إلى توازن ثابت اع
 والمحددة، واألجور والطلب وإجمالي الناتج المحلي في نهاية المطاف كنتيجة لذلك. 

 
ويتم تقدير المؤشرات ومتغيرات النموذج ببيانات عملية مستفادة من مصفوفة المحاسبة االجتماعية تستوعب الهيكل األولي القتصاد اليمن 

باستخدام مختلف قواعد البيانات الوطنية والدولية. وبالنسبة  2007. وقد تم تحديث مصفوفة المحاسبة االجتماعية ابتداًء من 2009في 
الذي أصدرته وزارة الزراعة والري. وقد  2011للقطاع الزراعي فإن جميع البيانات المفصلة استندت إلى الكتاب السنوي الزراعي لعام 

بيانات السالفة الذكر ببيانات أحدث صادرة عن الحكومة ومتوافقة مع نقاش أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تم استكمال مصادر ال
تماماً مع  ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (االونكتاد) وعلى سبيل المثال ، فإن الدراسة االستقصائية للميزانية المتعلقة باألسر تتوافق

 .2012دوق النقد الدولي في أوائل المحلي بأسعار السوق حسبما جرى النقاش بشأنه بين الحكومة وصن إجمالي الناتج
 C + I + G + (X-M) =إجمالي الناتج المحلي
سنوياً   = (C) االستهالك الخاص  بليون 4.25
 بليون 0.75 سنوياً  = (G) االستهالك العام

 بليون 0.69 سنوياً  = (I) االستثمار 
راتصافي الصاد  (X-M) = بليون 0.59- سنويا 

 بليون 5.10 سنوياً  = إجمالي الناتج المحلي 
 

وبعد عملية المعايرة، تكون المؤشرات معدلة بمرور الوقت لكي تعكس االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية وتتم تسوية النموذج لتوازن 
. ويتم بين  2020إلى  2010جديد في كل سنة. ويعتبر النموذج متكرراً وديناميكياً إلى جانب الديناميكيات التي ستحدث خالل الفترة من 

. كما يتم تحديد معدل تراكم رأس المال داخلياً باستثمار φ (eq(11)حديث النموذج ليعكس توسيع نطاق عمل المعدالت الخارجية الفترات ت
. ويضاف هذا إلى المخزونات eq(12)k)الفترة السابقة محولة إلى مخزونات رأسمالية جديدة عن طريق استخدام سعر رأسمالي ثابت 

. وأخيراً، فإن النموذج يستوعب إجمالي إنتاجية العوامل من خالل مؤشر تحويل وظيفة πالرأسمالية السابقة بعد تطبيق معدل االهالك 
ئيسياً للتغييرات في . وتعتبر التغييرات التي تحدث على مستوى إجمالي انتاجية العوامل محركاً رyمع تحديد معدل التغيير الفني  αاالنتاج 

 المخرجات بخصوص عمليات المحاكاة التي أجريت في هذه الورقة والتي سيتم وصفها بمزيد من التفصيل في الجزء الرابع. 
 عمليات المحاكاة الجزئية 2-ب

 الفقر
ر الداخلي للتغييرات في المدخالت إن نموذج التوازن العام الديناميكي القابل للحساب يرتبط بنموذج المحاكاة الجزئي الذي يسمح بالتقدي

االقتصادية بخصوص الفقر. وتندرج جميع عينات الدراسات االستقصائية للميزانية المتعلقة باألسر ضمن نموذج المحاكاة الجزئي كما 
ل للحساب طبقاً لمواقعها ) مدرجة في نموذج التوازن العام الديناميكي القاب8ترتبط مصروفاته اإلجمالية بكل من األسر النموذجية الثماني (

 الريفية أو الحضرية أو المناطقية. إن الروابط بين النموذج المذكور ونماذج المحاكاة الجزئية تسمح بتحليل األثر الجزئي للتغييرات في
لتوازن العام الديناميكي استهالك األسر التمثيلية مستحدثة بالتغييرات في مصروفاتها الفعلية. إن التغييرات الداخلية المستمدة من نموذج ا

القابل للحساب بالنسبة لكل من مجموعات األسر تستخدم إلعادة احتساب المصروفات االستهالكية ألسرها المناسبة في قواعد بيانات 
ومعدالت الفقر  الدراسة االستقصائية. كما أن نماذج جديدة إلجمالي المصروفات االستهالكية تحتُسب استناداً إلى الميزانيات الفردية لألسر

الجديدة لكل منطقة ريفية أو حضارية واإلجمالي الوطني بحيث يتم الحصول عليها من خالل مقارنة مستويات المصروفات (حدود فعلية) 
 بخط الفقر الرسمي المحدد بخصوص الدراسة االستقصائية للميزانيات الخاصة باألسر).

 
 التغذية:

ل الذين هم دون سن الخامسة قد اختير كمؤشر لقياس األثر التغذوي للنمو االقتصادي في إطار إن تفشي توقف النمو بين أوساط األطفا
ولترجمة النمو االقتصادي كما هو متوقع بموجب نموذج التوازن العام  19F20 2020.-2012مختلف سيناريوهات السياسات بخصوص 

ت في إجمالي الناتج المحلي إلى تغييرات في تفشي سوء التغذية. إن الديناميكي القابل للحساب، نقوم بتقدير المرونات التي تعكس تغييرا
سل مرونات نمو إجمالي الناتج المحلي المتعلقة بانتشار سوء التغذية مستمدة مباشرة من التقديرات القطرية الشاملة التي تناسب بيانات سال

هو متاح من قواعد بيانات مؤشرات التنمية للبنك الدولي  زمنية لمستويات اجمالي الناتج المحلي ومعدالت انتشار سوء التغذية كما
). وحسب هذا النهج، نقوم بتقدير معدل حاالت إصابة األطفال بتوقف النمو في بلد ما كوظيفة إلجمالي الناتج المحلي لكل فرد عن 2012(

تناسب على النحو األفضل مع هذه العالقة طريق استخدام انحناء غير مؤشر الستكشاف العالقة بين المتغيرات ثم اختيار شكل عملي ي
مع ضمن البيانات. وعلى وجه التحديد، نقوم بتطبيق االنحناء المرجح محلياً على البيانات الواردة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (

                                                      
معيشة وتظهر ضعيفة أمام ثمة خمسة أسباب لدعم هذا االختيار: أولها أن الوضعية التغذوية لألطفال  تتجه نحو مزيد من االستجابة للتغييرات الطارئة على ظروف ال  20

صور المغذيات الدقيقة وغالباً ما تكون أكثر تفشياً بين األطفال الشبان. انعدام األمن الغذائي. وثانيها وهو قريب جداً من األول يتمثل في نقص بروتين الطاقة وأوجه ق
مناوئة، والتفاعل بين كلتيهما.  وثالثها أن قياسات الجسم البشري تستوعب النواتج التغذوية لمدخل غذائي غير كاف من حيث المغذيات الكلية والدقيقة، والظروف الصحية ال

ث المشتركة للجسم البشري بخصوص األطفال (تحديد توقف النمو)، يعكس اآلثار التراكمية على الوجه األفضل لنقص التغذية المزمن ورابعها الناجم عن القياسات الثال
عف األفراد في يكونوا من أض وعبء األمراض المستمرة وبالتالي فهو مؤشر غذائي عام  وتغذوي طويل األمد. أما الخامس، فبالتركيز على األطفال الشبان الذين غالبا ما

 األسر، نستوعب جوانب التوزيع الداخلي غير المتكافئ للموارد ومحل االهمال عند النظر في مؤشرات مستويات األسر. 
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حني ، نقوم بتطبيق انحناء كسرى مالحظات متوفرة) عن طريق استخدام الرسم المتشتت والممهد للطلب األدنى. وبالنظر إلى الشكل المن
20Fمتعدد الحدود بدرجة واحدة على البيانات مع تركها تحدد الشكل الوظيفي المحدد وتقديرات المؤشرات:

21 
 

: العالقة بين تفشى توقف نمو األطفال وإجمالي الناتج المحلي لكل فرد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي 1 -ب الشكل
 ء المتعدد الحدود المرجح محلياً (خطأ أفقي صغير) واالنحناءات الكسرية المتعددة الحدود بدرجة واحدة (خطوط قوية)يناسبها االنحنا

 
 النسبة المئوية لألطفال المصابين بتوقف النمو

 
 

 
 الدولي .المصدر: قاعدة بيانات مستندة إلى البنك 

(وهو اتساع الحيز المعياري لإلحصاء) ويظهر االنحناء الكسري المتعدد الحدود أن  0.8ملحوظة: إن اختيار اتساع الحيز لالنحناء المتعدد الحدود والمرجح محلياً هو 
 . مواصفات الشكل الوظيفي مع أنسب إحصاء للبيانات ينطوي على إجمالي الناتج المحلي لكل فرد في شكل لوغاريتمي وهو المحدد على هذا النحو

 
حيث إن توقف النمو يتمثل في معدل التفشي بين األطفال المصابين به بنسب مئوية، فإن مستوى إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الناتج 

 2005، عبارة خاطئة. ويقاس إجمالي الناتج المحلي بثوابت  ,ɛ ويتم تقدير المفاعالت b0.b1,b3, 10.000المحلي لكل فرد يقدر بــ 
بلداً بخصوص مختلف  123ر وتكافؤ القوة الشرائية. وتتضمن عينة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مالحظات من الدولية بالدوال
. وتشير نتائج االنحناء إلى أن واحداً في المائة من نمو إجمالي الناتج المحلي يحّد من معدل تفشي حاالت  2009 – 1980السنوات بين 

 لنقاط النسبة المئوية بخصوص المتوسط الطويل األمد.   0.139سبة معدل توقف النمو بين االطفال بن
 

والختبار مدى حساسية التقديرات شبه المرنة، قسمنا إجمالي العينة إلى عينتين فرعيتين وقمنا بإدارة االنحناء الكسري المتعدد الحدود 
21Fة النمو إلى تخفيض لمؤشر إصابة األطفال بتوقف النموبدرجة لكل عينة فرعية. ونفصل بين البلدان استناداً إلى فعاليتها في ترجم

.وقد 22
ل يعود السبب في أوجه االختالف بين البلدان إلى هيكل النمو وسياسات التوزيع واستثمارات تغذوية أكثر فائدة وفعالية إلى غير ذلك. وتشم

بلداً. إن  55ة ألقل البلدان فعالية تشمل مالحظات من بلداً كما أن العينة الفرعي 68العينة الفرعية لبلدان أكثر فعالية مالحظات من 
مواصفات الشكل الوظيفي بمواءمة إحصائية أمثل لعينات فرعية تتماثل مع الشكل الوظيفي إلجمالي عينة (من خالل اختالفات بين تقديرات 

 1ال نتيجة إجمالي الناتج المحلي لكل فرد بنسبة المعامل، بطبيعة الحال). وفي البلدان األكثر فعالية يزداد متوسط تخفيض توقف نمو األطف
في أقل البلدان فعالية. ومن ثم، فإن المرونات الجزئية بخصوص البلدان األقل  0.136و  0.146في المائة بما يساوى نقطتي النسبة المئوية 

ية طبقاً لتصنيفنا لكنه يجرى إصالحات نحو مزيد من فعالية وجميع البلدان هي متماثلة جداً. ونظراً ألن اليمن ينتمي إلى البلدان األقل فعال
) 0.139-االستخدام الفعال للموارد المتاحة فيفترض غالباً أن يكون ضمن سيناريو الفترة االنتقالية، ونستخدم إجمالي المرونة الجزئية (

 بخصوص جميع توقعاتنا. 
                                                      

لصرف الصحي المياه واال نتحكم  في األمر بالنسبة لمؤشرات قطرية محددة أخرى مثل توزيع الدخل، واألمية، والتسجيل في المدارس ومعدل التطعيم وتغطية شبكات  21
 التي قد تتغير بشكل منتظم خالل النمو االقتصادي وتؤثر على النواتج التغذوية.

 تعتبر فعالية بلد معين كمتوسط مذكور أعاله (أدناه)، إذا كان مجموع انحناءات القيم المالحظة من القيمة المتوقعة سلبية (إيجابية).  22

الدولية) 2005ثوابت  إجمالي الناتج المحلي لكل فرد  US$, PPP) 
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: نتائج االنحناء2-بالجدول   

 أقل البلدان فعالية  أكثر البلدان فعالية  جميع البلدان   

     المعامل (خطأ موحد)
b0 27.87 35.04 20.18 

 0.53 0.55 0.43 

b1 -13.90 -14.56 -13.79 
 0.53 0.57 0.42 

b2 1.052 1.035 1.069 
 1073.8 659.0 685.8 القيمة 

 0.824 0.734 0.593 المربع 
 0.824 0.733 0.593 معدل المربع 
 231 241 472 المالحظات 

 )2011المصدر: مستند إلى قاعدة بيانات البنك الدولي (
 

 2009: مكروسوم لليمن 3 -ب الجدول

 الحكومة األسر العوامل السلع النشاط  
 العالم

 S-I الخارجي
الضريبة 
 المباشرة

الضريبة 
على 

 الواردات

الضريبة 
على 

 اإلجمالي  السلع 

 8.369          8.369   النشاط

 10.184     0.691 1.439 0.752 4.246   3.056 السلع

 5.313           5.313 العوامل

 5.346      0.096 0.596- 0.533 5.313    األسر

 0.077 0.271- 0.057 0.213  0.078       الحكومة

 2.029          2.029   الخارجي العالم

S-I     0.354 -0.079 0.416      0.691 

 0.213        0.213     الضريبة المباشرة 

 0.057          0.057   الضريبة على الواردات 

 0.271-                 0.271-   الضريبة على السلع 

  0.271- 0.057 0.213 0.691 2.029 0.077 5.346 5.313 10.184 8.369 اإلجمالي 
 الديناميكي القابل للحسابالمصدر: نموذج التوازن العام 
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 :تفصيل مصفوفة المحاسبة االجتماعية 4-ب الجدول

 العوامل   السلع  األنشطة  األنشطة 
 القطاع العام الماهر  جوانب التعدين األخرى  1المواشي  1القمح 
 الفوائد  التصنيع الغذائي  2المواشي   2القمح 
 قطاع النفطفوائد  التصنيع الخفيف 3المواشي   3القمح 
 1األرض  مصفاة النفط  4المواشي   4القمح 

 2األرض  جوانب التصنيع األخرى 2صيد السمك  1السرغوم والدخن 
 3األرض  الكهرباء  3صيد السمك  2السرغوم والدخن 
 4األرض  المياه الحراجة  3السرغوم والدخن 

 األسر المعيشية النبات النفط والغاز  4السرغوم والدخن 
 1األسر الريفية في اإلقليم  التجارة والنقل  التعدين  1الحبوب األخرى 
 2األسر الحضرية  في اإلقليم  الخدمات العامة األخرى   تصدير األغذية  2الحبوب األخرى 
 2األسر الريفية في اإلقليم  الخدمات االجتماعية  التصنيع الخفيف  3الحبوب األخرى 
 2األسر الحضرية في اإلقليم  الخدمات العامة األخرى النفطمصفاة  4الحبوب األخرى 

 3األسر الحضرية في اإلقليم  المواشي  الصناعات التحويلية األخرى 1الفواكه 
 3األسر الريفية في اإلقليم  صيد االسماك الكهرباء  2الفواكه 
 4األسر الحضرية في اإلقليم  الحراجة المياه 3الفواكه 
 4األسر الحضرية في اإلقليم  النفط والغاز البناء 4الفواكه 

 العوامل األخرى جوانب التعدين األخرى التجارة والنقل  1الخضروات 
 المؤسسات  التصنيع الغذائي الخدمات الخاصة األخرى 2الخضروات 
 الحكومة  التصنيع الخفيف  الخدمات االجتماعية  3الخضروات 
 صناعة العالم  مصفاة النفط  األخرىالخدمات العامة  4الخضروات 

 االدخارات  واالستثمار  جوانب التعدين  األخرى السلع 1القطاني والبذور والزيت 

 الفوائد الكهرباء القمح  2القطاني والبذور والزيت 
 الضريبة المباشرة المياه السرغوم والدخن 3القطاني والبذور والزيت 
 الضريبة على السلع البناء الحبوب األخرى 4القطاني والبذور والزيت 

 الضريبة على الواردات التجارة والنقل الفواكه 1القهوة 
   الخدمات الخاصة األخرى الخضروات 2القهوة 

   الخدمات االجتماعية القطاني والبذور الزيتية  1المحاصيل التصديرية األخرى 
   العامة األخرىالخدمات  القهوة  2المحاصيل التصديرية األخرى 

   العوامل  المحاصيل التصديرية األخرى 3المحاصيل التصديرية األخرى 
   القطاع الخاص غير الماهر القات  4المحاصيل التصديرية األخرى 

 القطاع الخاص شبه الماهر المواشي 1القات 
   القطاع الخاص الماهر صيد السمك 2القات 
   الماهرالقطاع العام  الحراجة 3القات 
 القطاع العام للمهرة  النفط والغاز  4القات 

  2012.المصدر : نموذج التوازن العام الديناميكي القابل للحساب 
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 : تفصيل نتائج الفقر5-ب الجدول

   
Initial 
(2009) 2010 2011 2012 2016 2020 

 36.3 38.8 41.3 41.8 42.3 42.8 الوطني  األساس 
 41.5 44.0 46.5 46.9 47.3 47.6 الريفي  
 22.5 25.1 27.6 28.5 29.2 29.9 الحضري  

 59.6 58.7 57.3 54.4 42.3 42.8 الوطني  الوقود 
 63.8 63.0 61.8 59.0 47.3 47.6 الريفي  
 48.7 47.5 45.3 42.4 29.2 29.9 الحضري  

 50.8 54.0 57.3 54.4 42.3 42.8 الوطني  المرحلة االنتقالية البطيئة 
 55.9 58.7 61.8 59.0 47.3 47.6 الريفي  
 37.4 41.4 45.3 42.4 29.2 29.9 الحضري  

 49.3 52.5 57.3 54.4 42.3 42.8 الوطني  المرحلة االنتقالية القائمة على الزراعة
 54.5 57.4 61.8 59.0 47.3 47.6 الريفي  
 35.7 39.6 45.3 42.4 29.2 29.9 الحضري  

 43.9 50.6 57.3 54.4 42.3 42.8 الوطني  المرحلة االنتقالية القائمة على الصناعة 
 48.4 55.4 61.8 59.0 47.3 47.6 الريفي  
 32.0 37.7 45.3 42.4 29.2 29.9 الحضري  

 42.3 50.6 57.3 54.4 42.3 42.8 الوطني  المرحلة االنتقالية القائمة على الخدمات
 47.4 55.6 61.8 59.0 47.3 47.6 الريفي  
 28.9 37.3 45.3 42.4 29.2 29.9 الحضري  

 33.9 46.8 57.3 54.4 42.3 42.8 الوطني  الفترة االنتقالية المعجلة 
 38.1 51.5 61.8 59.0 47.3 47.6 الريفي  
 22.7 34.3 45.3 42.4 29.2 29.9 الحضري   

  .2012للحساب المصدر : نموذج التوازن العام الديناميكي القابل 
  



32 

  االستثمارات تكاليف -د

  2005الذين يعانون من  سوء التغذية بأسعار  10إلى  5: تكاليف برنامج الصحة لعالج األطفال من سن 1  -د الجدول
  على مستوى المستشفى 

 30.28 سوء التغذية الحاد 
  مستوى الرعاية الصحية األولية  

   سنوات  5أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين و 
  الحادة عدوى الجهاز التنفسي

 0.15 اإلصابات التنفسية الحاد
 0.17 ذات الرئة الحادة أو مرض حاد جداً 

  ذات الرئة 
   مشورة طبية لألم بسبب السعال أو البرد 

 1.39 اإلسهال  
 0.23 الجفاف الحاد
 0.16 بعض الجفاف

 1.35 الجفافعدم 
 0.16 اإلسهال الحاد المستمر

 0.18 الزحار 
  الحمى 

 0.43 مرض الحمى الحاد
 0.02 حمى المالريا غير المرجح

 1.14 الحصبة المعقدة الحادة 
 1.07 الحصبة بتعقيدات العين والفم

 0.06 الحصبة 
   مشاكل األذن

 0.16 مشاكل األذن 
 0.17 إصابة حادة في األذن 

   مشورة طبية لألسر بسبب إصابة مزمنة باألذن
   سوء التغذية

 0.06 (سوء التغذية الحاد
 4.00 الوزن الخفيف جدا

  فقر الدم
 0.06 فقر الدم الحاد

 1.00 فقر الدم
   األطفال دون عمر شهرين 

 0.48  اإلصابة الطفيلية 
 0.70 اإلصابة الطفيلية المحلية

  اإلسهال  
 0.75 الحادالجفاف 

 0.23 بعض الجفاف
 0.16 عدم الجفاف

 0.75 اإلسهال الحاد المستمر
 0.05 اإلسهال 

 0.48 مشكلة الرضاعة وخفة الوزن (عدم القدرة على الرضاعة)
 3.00 مشكلة الرضاعة وخفة الوزن

 11.78 اإلجمالي 
  .)Compernolle)2005 المصدر  
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 وإجمالي االستثمار: المساعدة األجنبية 2-دالجدول 

  2013-2016   2017-2020 

  

تدفق 
المساعدة 
  األجنبية 

     

إجمالي 
   االستثمار

النمو (بالنسبة 
المساعدة          المئوية)

      األجنبية
إجمالي 

  االستثمار 

النمو 
(بالنسبة 
    المئوية)

   
السيناريو األساسي القائم على 

 4.0 38,529 3,365  4.0 24,515 2,978 الزراعة     

 
       

 4.0    4.2   الفعالية 

  38,427 3,472   25,897 3,669 المتدنية 
  39,570 3,418   25,205 3,323 الفعالية العالية   

 
       

 5.2    5.0   الصناعة (كهرباء، مياه، طرق الخ)

  58,985 7,010   31,117 5,329 الفعالية المتدنية   
  53,251 5,187   28,887 4,154 الفعالية العالية    

 
       

 5.6  الخدمات (اتصاالت، نقل ، خدمات اجتماعية)
 

6.3 

  52,810 6,141   30,011 4,716 الفعالية المتدنية   
  48,976 4,481   28,289 3,815 الفعالية العالية    

 
       

 8.0    6.7  سيناريو النمو المعجل 

  71,166 9,893   36,191 7,758 الفعالية المتدنية   
  60,363 6,356    31,371 5,336 الفعالية العالية    

   .بما في ذلك احتياجات الطوارئ العاجلة  1        
  .يشمل تدفقات المساعدة األجنبية  2
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