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ــاـيا المهـمة التي تواجههـا مختلف اـلدول واـلدول الـنامـية إن           عملـية تموـيل التنمـية تـعد من القضـــــ
التنمـية في تـحٍد كبير أـمام عجز الموارد ال�زـمة واـلأـقل نموًا بشـــــــكل ـخاص حـيث إنـها تترك خطط وبرامج  

ــاديــة   ــاقتصــــــ ــأهــداف المختلفــة، ال لتنفيــذ البرامج والخطط التنمويــة، والتي تســــــعى إلى تحقيق ال
ومع اتســاع فجوة الموارد في هذه الدول، تضــعها    . والاجتماعية وتحســين المســتوى المعيشــي للدول

  .خرينفي موقف الضعف والحاجة إلى موارد ومدخرات الآ
ونظرًا ـلاتســـــــاع الع�ـقات اـلدولـية بين مختلف اـلدول، والتـكاـمل في تعبـئة الموارد وتلبـية اـلاحتـياـجات          

التمويلية لتحقيق مســتويات متقدمة من الأمن والأمان الاقتصــادي لمختلف الشــعوب، والشــعور العام 
ولية ومؤسـسـات التمويل الدولية للمنظومة الدولية بالمسـئولية الاجتماعية من مختلف المؤسـسـات الد

والالتزام بالشـــراكة الدولية في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، فقد تبنت منظومة الأمم المتحدة  
في أجنداتها التنموية والإرشــــــادية، للدول النامية والأقل نموًا، العديد من الاســــــتراتيجيات والتقنيات 

ـبل التي جرى تطويرهـا ـلدعم عملـية وضــــــع أطر التموـيل الوطنـية،   الفنـية واـلأدوات والعملـيات والســــــ
بالتعاون مع كيانات في مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المســتدامة، وذلك بهدف التغلب على الحواجز  
التي تحول دون تمويل التنمية، ولحشــــــد وتعبئة الموارد والمدخرات والاســــــتثمارات المحلية والدولية 

 .تدامةلتمويل خطط وبرامج التنمية المس
حيث أن عملية التنمية تحتاج إلى تحقيق شــروط مســبقة، وتهيئة بيئة مناســبة لاســتقطاب مدخرات           

الغير وخاصـــة الخارجية منها، في إطار من الضـــمانات الكافية ومن بيئة عمل إيجابية، كأن تتوفر للدولة 
ج، والبـحث عن اـلآلـيات الـجدـيدة  مصـــــــادر ـمالـية ـكافـية لتلبـية احتـياـجاتهـا من تموـيل اـلاســــــتثـمار واـلإنـتا

 .لتمويلها للوصول إلى تمويل مستدام للتنمية فهي تعتبر هدفا تسعى إليه معظم الدول
ــكل   ــراع والحرب والناتجة بشــ ــعت فجوة تمويل التنمية كثيرا نتيجة لتداعيات الصــ وفي اليمن، فقد اتســ

ليار دولار حســب تقديرات برنامج م 126أســاســي عن خســارة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي قدرها  
مليار  25-20، بخ�ف احتياجات التعافي الأســاســية وإعادة الإعمار المقدرة بـــــــــ 1الأمم المتحدة الإنمائي

ــ  ،2دولار حســــب تقديرات البنك الدولي مع التأكيد أن هذه   . مدينة 16 وقطاع   12 والخاصــــة فقط بـــــــــ
التقديرات تعتبر جزئية وغير شــــــاملة لكل المدن ناهيك عن عدم تقدير الأضــــــرار الأخرى غير المباشــــــرة  
ــامل   ــيج الاجتماعي؛ الأمر الذي يتطلب عمل تقييم شـــ ــات وتفكك النســـ ــســـ والتي منها تدهور المؤســـ

ــرار من أواخر العام ــمولية ودقة لاحتياجات التعافي  وحتى الآن، ينتج عنه تقديرات أ 2014 ل�ضــــ كثر شــــ
   . وإعادة الإعمار

 )72(وعليه فإن هذا العدد من نشــرة المســتجدات الاقتصــادية والذي يأتي اســتكمالًا للعدد الســابق         
واـلذي تم خ�ـله إبراز أولوـيات التـعافي وإـعادة اـلإعـمار، يتم تـناول أهم جواـنب عملـية تموـيل التنمـية في  
اليمن، من خ�ل العديد من المحاور، متضــــمنًا اســــتعراضــــًا تفصــــيليًا لحجم تمويل التنمية  قبل الصــــراع  

ي، والمســــــاعدات  الإنمائية من مؤتمرات المانحين  لدعم التنمية  أو للدعم الإنســــــان(والحرب وأثناءها  
  )الرسمية، الاستثمارات الوطنية، الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الداخل، والتحوي�ت الشخصية 

وحســب المراحل المختلفة، وســياقات اســتيعاب التموي�ت الخارجية وهيكليتها، ومجالات اســتخداماتها،  
، والتحديات والمشـــاكل التي تواجه اليمن في  2021  وحتى  1990 من  ومصـــادرها الرئيســـة خ�ل الفترة  

الحـصول على المسـاعدات الأجنبية من ناحية والمشـك�ت التي تحول دون الاـستفادة من اـستيعاب بعض 
التموي�ت في بعض الأحيان من ناحية أخرى، فضـــً� عن تناول بعض المقترحات للســـياســـات والإجراءات  

وى كفاءة إدارة المساعدات والتموي�ت الخارجية، وإدارتها  التي يمكن الاسترشاد بها في تحسين مست
بما يخدم توظيفها في جوانب أولويات التنمية ورفع القدرات التمويلية من اتباع السبل الكفيلة بتعبئة 
مختلف الموارد المحلية وخاصــــــة تعبئة مدخرات القطاع الخاص وتوجيهها نحو عمليات التنمية في أطر 

        . المحلية والخارجية وبما يخدم عملية التنمية الوطنيةالشراكة التنموية 

 في هذا الإصدار الافتتاحية

 تمويل التنمية في اليمن 
   التقييم والتقويم

 السياسات والإجراءات  .. الصعوبات والتحديات  .. الاتجاهات .. المفهوم

 2022 - يونيو )73( العدد
 

 يـدولــاون الــــ ــــط والتعــــوزارة التخطيـ
 قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية

 

االقتصادية  المستجدات 
في اليمنواالجتمـاعـية   

 

 لمحة عامة عن تمويل التنمية

تموـيل التنمـية وأـهداف التنمـية  
 المستدامة

في   ــة  اـلـتـنـمي ــل  ـتـموي اـتجــاهــات 
 2013 -1990اليمن خالل الفترة 

ة  اتجـاهـات   ــانـي التمويالت اإلنســ
ــ والتنموي ــ ــ ــ ة خــ ــ ــ ــ الل الفتــ ــ ــ رة  ــ

2014-2021 

 

 أولاً 

 ثانياً 

 ثالثاً 

 رابعاً 

ـمـتـعـلقــة  ا ــات  ــات/صـــــعوب ـلـتحــدي
ــاني ل التنموي واإلنســ التموـي   ـب

 (التقييم)

 خامساً 

 (التقويم)   ات واإلجراءاتــالسياس

 سادساً 
 . 2021اليمن، مسارات التعافي، الربنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، تقييم أثر الزناع في  1
 . 2020البنك الدويل، التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن: المرحلة الثالثة،  2



 

2022 –أبريل  )71(العدد   

 
ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جدالمست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * الحقائق والمؤشرات 

 . واردة في ثنايا هذا العدد والمؤشرات جميع هذه الحقائق *



 

 

        

2022 – يونيو )37(العدد   
 
 

ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جدالمست  

 لمحة عامة عن تمويل التنمية  3

 الحوكمة أولويات التعافي المؤسسي و  : المحور الأول

 ية تمويل التنمية أهم
ن تعتـمد علـيه اـلدول ـعادًة في تموـيل برامجهـا وخططهـا التنموـية اـلاقتصـــــــادـية واـلاجتـماعـية هو أالمنطق اـلاقتصـــــــادي اـلذي يـجب  

بالضـرورة اعتمادها على تعبئة مواردها المحلية الممكنة التي تمكنها من اتخاذ سـياسـاتها وقراراتها الاقتصـادية باسـتق�لية تامة، ومن 
في حدودها الدنيا، كي لا تكون قراراتها الاقتصــــــادية مرتهنة لمصــــــادر تمويلها  ن تكونأثم يمكن الركون على الموارد الخارجية وعلى  

�ســتعانة بمصــادر تســعى للا أن قصــور مصــادر التمويل المحلي تجعل الكثير من الدول النامية والأقل نموًا على وجه الخصــوص  إالخارجية  
 . مية في مجموعة هذه الدولالتمويل الخارجي، وعموما فإن مشكلة التمويل تعد من أهم عقبات التن

زيادة قدرة الدول على جذب الاســتثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وتعبئة الموارد المحلية والدولية  ،  ويقصــد بتمويل التنمية
ف التمويلكما  0F3. ليها لتمويل برامجها التنموية ودعم إدارة ديونهاإالتي تحتاج   ــم الخطط   يعرَّ ــًا بأنه إدارة الأموال ومتابعتها ورســ أيضــ

ف التمويل الدوليكما  1F4. ال�زمة من أجل تحقيق الأهداف الموضـوعة باسـتخدام أدوات الاقتصـاد ال�زمة بأنه توفير الأموال ال�زمة  يعرَّ
وليس الســـــلع والخدمات وأن يكون بالقيمة   نه يخص المبالغ النقديةإللقيام بالمشـــــاريع الاقتصـــــادية، وذلك في أوقات الحاجة إليها، إذ  

 2F5. المطلقة فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منها والخاصة وفي الوقت المناسب

، حيث تواجه تحديات مزمنة على الرغم من الجهود المبذولة على مسـار  اً يصـنف اليمن ضـمن مجموعة الدول الأقل نموولا يزال  
، إلا أنها ما زالت ترزح في مؤخرة قائمة مجموعة الدول الأقل  آنية منذ ســبعينات القرن الماضــي وحتى الالعديد من عقود التنمية الماضــ 

ــدمات الخارجية، مثل ــية الداخلية والصـ ــياسـ ــراعات السـ ــفر عن الكثير من الإنجازات التنموية، بفعل الصـ  : نموًا، وكل الجهود التنموية لم تسـ

نقل  في والقصـــور والمؤســـســـية، والفنية القدرات البشـــرية وضـــعف العالم، يعاني منها التي النفطو أســـعار الغذاء وأزمات المالية الأزمات
 . ال�زمة التي تؤدي إلى تفاقم تحديات ومعوقات التنمية المحلية التكنولوجيا، وعجز الموارد

ــبة لليمن؛ و ــتدامة يتطلب العديد من إفبالنســــ ن تعبئة الموارد المحلية المتاحة وتهيئتها لتحقيق الأهداف المختلفة للتنمية المســــ
 : هاأهم ،الجادة الإجراءات

 . عادة الإعمار والتعافيإتعزيز قدرة اليمن على   •
 . الهيكلية على التحديات التغلب •

 . الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية  منة ومستقرة ل�عمال والبيئة الاستثمارية ولجذبآتهيئة بيئة  •

ابتكار أساليب حديثة لتعبئة الموارد المحلية والدولية ال�زمة لإعادة الإعمار ولتنفيذ مشاريع الخطط التنموية، وتعزيز الشراكة   •
 . ية شراكات استثماريةأع�ء المصلحة الوطنية في إ مع شركاء التنمية و

 

 مصادر تمويل التنمية
تتعدد مصــادر تمويل التنمية في الأدبيات الاقتصــادية للتمويل حيث يتم تقســيمها وفقا لمنشــئها الوطني والخارجي، بين المصــادر 

  . المحلية والمصادر الخارجية للتمويل

ت الملكية وتتنوع مصـــادر التمويل المحلية إلى أشـــكال متعددة من المصـــادر والأوعية من المدخرات الخاصـــة والعامة لمختلف قطاعا
 3F6. وقطاع الأعمال الخاصة والعامة والعائلية وغيرها من مصادر وأشكال التمويل

وعلى المســــــتوى الخارجي تتنوع بدورها مصــــــادر التمويل الأجنبي بين الاقتراض الخارجي من مؤســــــســــــات التمويل الدولية وتلقي 
لإقليمية، ومن الدول الأجنبية في إطار من الع�قات الاقتصادية  المساعدات والمنح التنموية من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية وا

 
3  -%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-4%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84work/%D8%A7%D9%8-https://archive.unescwa.org/ar/our

 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9 
4  https://ila.io/f455lh 
ية المجلد  ،2011التمويل الدويل للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي،  5  . 7العدد   4مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدار
يد من مصادر التمويل الرجوع إىل،   6 ، عرفان تقي الحسيين: التمويل الدويل، عمان،  347، ود: محمد فوزي أبو السعود، ص 63- 64جمال الدين لعويسات، ص لالطالع عىل المز

 . 47-46، ص  1999المجدالوي، 

 ويل التنمية ملمحة عامة عن ت :أوًال 

https://archive.unescwa.org/ar/our-work/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://archive.unescwa.org/ar/our-work/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ila.io/f455lh
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ت والسـياسـية والتعاون الدولي، وبين التدفقات من الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة وغير المباشـرة، ومن التحوي�ت الخارجية، ونقل التقنيا
 4F7. ات الاستثمار الأجنبي، وغيرها من أشكال التموي�ت الأجنبيةوالتكنولوجيات الأجنبية إلى الدول النامية والأقل نموًا، المصاحبة لتدفق

5Fالخارجية  تعرف المساعدات  وفي هذا السياق،  

والخدمات الحقيقية التي   الأموالو رؤوس أقات المالية الرأسمالية  بأنها جميع التدف 8
اك من نموًا في الـعالم الـثاـلث، وهنـ  اـلأـقلالبـلدان   و المتلقـية فيأإلى الجهـات المســـــــتقبـلة تـقدمهـا الجهـات الـمانـحة من البـلدان الغنـية 

ــاعدات الخارجية ب ــكرية  أيعرف المســـ ــاعدات العســـ ــاعدات الخيرية والمســـ ــادية وتمويل التجارة والمســـ ــاعدات الاقتصـــ   والأمنيةنها المســـ
 . والمساعدات السياسية

ـنه لن يكون هـناك دور فـعال للمصـــــــادر المختلـفة لتموـيل التنمـية، إـلا في ـظل تعزيز مـبدأ النزاـهة والشــــــــفافـية أومن الـجدير ـباـلذكر،  
أسـواق العمل وأسـواق المال، والنظم المصـرفية   أنظمةوالمسـاءلة، ووجود سـياسـة مالية ونقدية سـليمة، وشـمول مالي واسـع، وإصـ�ح 

ي ورفع كـفاءة مخرـجات التعليم وبـما يلبي احتـياـجات ســـــــوق العـمل من مختلف المهـارات التعليم الـعام والفني والـعال أنظـمةوالـمالـية، و
تعزيز ثقة المواطنين والمســـتثمرين بمنظومة الحكم   إلىالحوكمة والشـــفافية والنزاهة وبما يؤدي   أنظمةالفنية والعملية، والتوجه نحو 

ـية أهم، وترويج فـعال للفرص اـلاســـــــتثـمارـية، ـبدأ من القـطاـعات اـلأكثر  والعـمل اـلإداري والتنظيمي والقضـــــــائي، وتعزيز مـناخ بيـئة اـلأعـمال
وتأثيرًا في تعزيز ورفع معدل النمو الاقتصــادي، وتحقيق مســتويات متقدمة من مؤشــرات التنمية المســتدامة، في جوانبها الاقتصــادية  

 . والاجتماعية والبيئية

 التنمية  ويلتم دور االستثمار في 
ــورة عامة يلعب ــتثمارات الدور الأســــــاستمويل   بصــــ لتعزيز جهود الدولة في تعبئة الموارد لتمويل برامجها التنموية وتحقيق   الاســــ

معوقات تحقيق التنمية والارتفاع بمســتوى   أهمن قصــور مصــادر التمويل لبرامج التنمية تعد من إف التنمية المســتدامة، وبالتالي فأهدا
 . عيشة المجتمعاتالمجتمع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى م

ما زال ضـعيفًا  ف  نموًا بشـكل عام  الأقلاليمن ومجموعة الدول    إلىة المباشـرة  الأجنبيتدفق الاسـتثمارات  ب  بالنظر على وجه الخصـوصو
ــير التقارير   ــةأ  إلىجدًا، حيث تشـ ــتثمار العالمية التجارة نموًا، من الأقلالبلدان    ن حصـ ــر أقل من  الأجنبي والاسـ ، كما أن حوالي 6F9  %1المباشـ

 إلى، ويعزى ذـلك 7F10  )2010-2005(الطبيعي خ�ل الفترة  قطـاع النفط والـغاز  المـباشـــــــر في اليمن تركز في  اـلأجنبيمن اـلاســـــــتثـمار   88%
ــادر التمويل المحلي ومحدودية تعبئة المتاح منها ــور مصـ ــراكة الوطنية وقصـ ــبة لليمن  . محدودية الشـ ــاف لذلك بالنسـ ــعف البيئة   ويضـ ضـ

ثارها السـلبية والمدمرة  آحتى الآن، وو  2014الآثار السـلبية لاسـتمرار الـصراع والحرب الممتد منذ عام    إلىرية بشـكل عام، بالإـضافة  الاسـتثما
اليمن خاص، الأمر الذي جعل من البيئة الاســــتثمارية في على أمن البلد واســــتقراره، وما تركته على البيئة العامة والاقتصــــادية بشــــكل  

  . وغير جاذبة ل�ستثمار الوطني الأجنبي رطاردة ل�ستثما

 

 
 

 

 

 
ية، الدار   7 ، عادل أحمد حشيش،  50الثانية، ص.الجامعية، الطبعة لالطالع أكرث عىل مصادر التمويل الخارجية الرجوع إىل: يونس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، اإلسكندر

ية،  . 13، السبيت وسيلة، ص.172-173، ص:  2000العالقات االقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندر
ية العلمية المحكمة سياسات   14، المساعدات الخارجية بني األهداف االسرتاتيجية والفواعل والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة، العدد 2015موىس عالية، مايو   8 من الدور

  https://www.kpsrl.org/sites/default/files  عربية.
 وفرص التنمية.  ، أقل البلدان العربية نمواً، تحديات2021اإلسكوا، يناير  9
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المال البشري   سرأ   فيالتعافي  اولويات : الثانيالمحور   

 أهداف التنمية المستدامة جهود وخيارات تمويل
الذي أصــبح محركًا ســياســيًا  الأمر  قرارها والســعي الدولي والشــراكة في تحقيقها، إو  2015اف التنمية المســتدامة عام  أهد  إع�نإن 

ــتقبل الأمم الاق ــاديًا دوليًا يوجه مسـ ــتراتيجي، نظر واقتصـ ــادي والاسـ ــاً تصـ ــتناده على ث�ثة أبعاد رئيســـة تعزز بعضـــها بعضـ الأبعاد    : ا لاسـ
مفهوم المواءمة بين التنمية الاقتصـادية والاجتماعية    إلىة المسـتدامة  مفهوم التنمي  الاقتصـادية والاجتماعية والبيئية، وبالتالي يسـتند

ويـات البيئيـة من أجـل الحـد من التـدهور البيئي وتغير المنـاخ والحفـاظ على اســـــــتـدامـة الموارد الطبيعيـة قـدر الـإمكـان لـأجيـال  الـأولمع  
  . المستقبل

عــالميــة    اً وبنــاًء على مــا ســـــــبق فــإن هنــاك جهود
تموـيل مســــــــتدام  ـلإيـجاد    اً دؤوبـ  متضـــــــافرة وحيوـية وعم�ً 
حيــث أصـــــــبحــت خطــة التنميــة   لتحقيق هــذه الــأهــداف

تمثل أســـــاس التعاون العالمي الرائد    2030المســـــتدامة  
ــتدامة كون هذه التنمية  ــاملة المســ لتحقيق التنمية الشــ
تمـثل فرصـــــــة ـجدـيدة لنوعـية النمو وكيفـية توزيع مـنافـعه  
على طبقــات المجتمع كـافـة وليس مجرد عمليــة توســـــــع 

  . اقتصادي
ا سـلمت الدول الأعـضاء بـضرورة تعبئة قدر كبير من كم

ــتخدام التمويل على نحو  ــادر متنوعة واســ الموارد من مصــ
فعال من أجل دعم البلدان النامية بشـــــدة فيما تبذله من 
جهود لتحقيق أهـداف التنمـية المســــــــتداـمة ـبالوســـــــاـئل  

التي تتفق مع الوثيـقة الخـتامـية لمؤتمر اـلأمم    واـلإجراءات
المتحدة للتنمية المســـتدامة وتحقيق أهدافها المختلفة، 
ــتدامة   حيث ويجري تناول التمويل في خطة التنمية المســ

ــائـل التنفيـذ في إطـار كـل من   2030لعـام   كجزء من وســـــ
 16الهدف   إلى  1أهداف التنمية المســـتدامة من الهدف  

لتعزيز وســــــائل التنفيذ وتنشــــــيط "  17وفي إطار الهدف  
وكونها تشــــكل عنصــــرًا أســــاســــيا بل    "الشــــراكة العالمية

  8F11. الأخرىيتها مع الأهداف والغايات أهموتتساوى 

وهناك العديد من الخيارات لسـياسـات تمويل التنمية تعمل على تعزيز قدرات تمويل التنمية وأولوياتها، والتي حظيت بأعلى قدر من 
  9F12 : ت الآتياهذه الخيار أهمأبابا، ومن  السياسي الدولي في خطة عمل أديسالتأييد 
  . ةالمالي والإدارة المحلية العامة الموارد تعبئة .1
 . الدولية الخاصة والتمويلية التجارية والمؤسسات .2
 . الإنمائية والمساعدة الدولي الإنمائي والتعاون .3

 . المستدامة التنمية لتمويل  محركا باعتبارها الدولية والتجارة .4
   . الدين تحمل على والقدرة والسيولة، التمويل، في الديون واستخدام .5
 العالمية، المالية التحوي�ت  مجموع من % 8بةالمنطقة العربية حوالي نس في وهي تبلغ ،التنمية لتمويل كمصدر المالية التحوي�تو .6

 المصارف دور أهمية  التأكيد علىو  . معاً  الرسمية الإنمائية المباشر والمساعدات الأجنبي قيمة صافي الاستثمار  قيمتها وتتجاوز 

 
 https://sdgs.un.org/ar/topics/finance وما بعده،   19- ، حقوق السحب الخاصة والدول العربية تمويل التنمية في عرص كوفيد2021اإلسكوا، أغسطس 11
  2021ديسمرب/األول كانون 9- 8  الثانية، آسيا، الدورة لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في األعضاء الدول في التنمية تمويل لجنة، التنمية لتمويل عربي إطار ، نحو2021، أكتوبر  اإلسكوا 12

 E/ESCWA/C.9/2021/11القاهرة،   -

 التمويل وأهداف التنمية المستدامة: ثانياً 

 )"ما خطة أديس أبابا؟ وما الهدف منها؟" 1إطار (

والتزام    2015 عـــام بعـــد لمـــا التنميـــة لتمويـــل الميعـــ  إطـــار"هي   
ــاء الدول والحكومات والممثلين  ــي وأممي للدول ورؤسـ ــياسـ سـ
الســـــاميين للدول المشـــــاركة، لمواجهة تحدي التمويل وتهيئة 

 . "بيئة مواتية على جميع المستويات للتنمية المستدامة

ــاعـد في عمليـة دمج وموائمـة عمليـات  إأي   نهـا خطـة عمـل تســـــ
المستدامة مع السياسات والأولويات الاقتصادية   تمويل التنمية

 . والاجتماعية والبيئية

 التنمـية والجوع، وتحقيق الفقر على القضـــــــاء وهـدف الخطـة هو

بـــالنمو طريق عن ،الث�ثـــة بـــأبعـــادهـــا المســـــــتـــدامـــة  النهوض 

  . الاجتماعي الإدماج وتشــــجيع وحماية البيئة الشــــامل الاقتصــــادي
 ةأطرًا سياسي النامية، البلدان فيها بما البلدان، من العديد تونفذ

 بمســــتويات والارتقاء الوطنية الموارد حشــــد زيادة في أســــهمت

  .الاجتماعي الاقتصادي والتقدم النمو

أداة  المســـتدامة، التنمية أجل من العالمية الشـــراكة وســـتشـــكل
 في الحكومـات بقيـادة الـانخراط أجـل من الـدولي التعـاون لتوطيـد

ــمل وبما .2015 بعد عام لما التنمية خطة تنفيذ  التنمية أهداف يشــ

 . البلدان جميع في تنفيذها وقابلية المستدامة
ــدر:   ــتون، البند المص ــعة والس من جدول األعمال،    18األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة التاس

العــامــة في   الجمعيــة  اتخــذتــه  يوليو    27قرار   A/RES/69/ 313  ،Distr.: General  ،17،  2015تموز 
August 2015. 

https://sdgs.un.org/ar/topics/finance
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الصغيرة للتجارة المطلوب التمويل تحفيز في المركزية الشركات   بين فيما  التحوي�ت  كلفة وتخفيض ،والمتوسطة ودعم 

 13  . الربحية اعتبارات على التحوي�ت التنموي لهذه الدور تغليب إلى وبرامج تهدف سياسات إرساء خ�ل من الدول العربية،

  التنمية المستدامة الشراكة لتمويل
ــتدامة في البلدان النامية وحدها بحوالي   تريليون دولار،   2.5تقدر الأمم المتحدة الفجوة في التمويل لتحقيق أهداف التنمية المســــ

شــاركة في تمويل العديد من مجالات التنمية المســتدامة، ومن أجل ســد وجوب أن يعطى القطاع الخاص دورا أكبر للموهو ما يؤكد على  
 ،فجوة التمويل، بينما توفر الحكومات الخدمات العامة الأســــاســــية وهناك أربع خطوات رئيســــة لتعزيز تمويل أهداف التنمية المســــتدامة

 11F14: هاأهم
  . السياسات تساقا وضمان العمل وحفز التوجيهية، المبادئ وضع – القيادة توفير .1
 . المستدامة التنمية أهداف قطاعات في الاستثمار نحو  المالية الأسواق توجيه وإعادة التمويل زيادة – الاستثمار حشد .2
 . المستدامة التنمية أهداف قطاعات في الاستثمار وتسهيل تشجيع – الاستثمار توجيه .3
 . المستدامة التنمية أهداف  قطاعات في  الاستثمار مخاطر  وتقليل  المستدامة التنمية  فوائد  زيادة –  الاستثمار تأثير  تعظيم .4

ــعت الدولو ــتدامة، سـ ــراكة الدولية لتمويل التنمية المسـ ــًا منها على   العربية في إطار الشـ ــاعدات  الفصـــلن يتم أحرصـ بين المسـ
ــتدامة ــار تمويل التنمية المسـ ــانية وبين مسـ ــمية والإنسـ ــاب ق لتفادي التنموية الرسـ ــاعدات  احتسـ ــانيةيمة المسـ ــمن   الإنسـ ضـ

تحقيق خطة   تســتهدف التي المالية المباشــرة حفاظًا على الحصــيلة وذلك التنمية، أهداف المطلوبة لتحقيق الرســمية مســاعدات التنمية
 12F15. للتنمية المستدامة 2030عمل 

 3في    الإسـكواوما بعده، الصـادرة عن  19-كما تضـمنت وثيقة حقوق السـحب الخاصـة والدول العربية، تمويل التنمية في عصـر كوفيد
F،132021ســبتمبر 

مليار دولار، والتي يتم توزيعها   650صــندوق النقد الدولي عن إصــدار عام لحقوق الســحب الخاصــة، وبقيمة بلغت    إع�ن  16
ــبة  بين مجموعات الدول حســــب   ــتوى التقدم بين الدول المتقدمة وبنســ ــنيف العالمي وفقا لمســ ــبة    %60التصــ   %40والدول النامية بنســ

ن مجموعة الدول  أرغم   . حب الخاصــةلحقوق الســ   الإصــدار  إجماليمن    %2.4نموًا وبنســبة فقط   الأقلنصــيب الدول    الأخيرةمتضــمنة هذه  
ــل على  أموًا هي الأولى بالرعاية ويفترض ن  الأقل ــبة أعلى من هذه  ن تحصـــ ــداراتنســـ ــعف ف  الإصـــ ي قدرات تمويل برامجها  كونها الأضـــ

 . التنموية
حقوق الســــحب الخاص    إصــــدارات  إجماليفقط من   %5.74مليار دولار وبنســــبة بلغت    37.3وســــتحصــــل مجموعة الدول العربية على  

الاحتياجات ال�زمة   إجماليفقط من    %20في ســـد حوالي   تســـاهموالتي يمكن أن    . مليون دولار  660الجديدة، وبلغ نصـــيب اليمن حوالي  
كما أنها سـتعزز ،  الإنسـانيةشـكل من أشـكال المسـاعدة    إلىمليون نسـمة  20، حيث يحتاج أكثر من  الإنسـانيةلتمويل اسـتراتيجية الاسـتجابة  

الجديد لحقوق   الإـصدارمن تلك التخـصيـصات من الدول العربية    نـصبةأيبين    )1(قم التالي رالـشكل و  . من احتياطات اليمن من العملة الـصعبة
  . السحب الخاصة

 حصة بعض البلدان العر�ية من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة مليار دوالر أم��كي  :)1شكل (ال

 

 

 

 

 
 

 https://sdgs.un.org/ar/topics/finance وما بعده. 19- ، حقوق السحب الخاصة والدول العربية تمويل التنمية في عرص كوفيد2021اإلسكوا، أغسطس  المصدر:

 
ير لجنة 13 ،   2019ديسمرب/األول كانون  11-  12األوىل، عّمان، دورتها عن آسيا لغربي االقتصادية واالجتماعية اللجنة في األعضاء الدول في التنمية تمويل اإلسكوا، تقر

E/ESCWA/C.9/2019/9/Report ،28 January 202012، ص. 
14 sdgs-the-for-https://worldinvestmentforum.unctad.org/financing/   
  2021ديسمرب/األول كانون 9- 8  الثانية، آسيا، الدورة لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في األعضاء الدول في التنمية تمويل لجنة، التنمية لتمويل عربي إطار ، نحو2021، أكتوبر  اإلسكوا 15
 E/ESCWA/C.9/2021/11القاهرة،   -
 https://sdgs.un.org/ar/topics/finance.وما بعده 19- ، حقوق السحب الخاصة والدول العربية تمويل التنمية في عرص كوفيد2021اإلسكوا، أغسطس  16
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 التمويل وأهداف التنمية المستدامة 7

ا يتناسـب مع الدولة فإذا ما كانت الدولة ذات دخل متوسـط فيمكنها اسـتخدام التوزيع وتختلف اسـتخدامات حقوق السـحب الخاصـة بم
أقل  لمعالجة الاخت�لات المالية التي تعيق جهود التعافي والنمو وإذا ما كانت الدولة ذات دخل مرتفع فيمكنها أن تتبع ســياســات مالية 

البلدان المنخفضــة والمتوســطة   إلىتوجيه حقوق الســحب الخاصــة    إلىية  صــرامة، ويمكن للدول التي تتوفر لديها احتياطيات دولية كاف
 14F17 . العربيةالدخل من أجل التحديات التنموية التي تواجهها المنطقة 

تغطية الاحتياج من المواد مليون دولار في  660وفي اليمن من المتوقع الاســـتفادة من حصـــتها في حقوق الســـحب الخاصـــة البالغ  
ــية، ــاسـ ــتدامة    في ذهاب جزءو الأسـ ــاهممنها في أمور مسـ ــريع  في   تسـ ــار تعافي البلدتسـ ــع الآليات  مسـ ، غير أن هذا الأمر يتطلب وضـ

الأوضــاع الاقتصــادية والمعيشــية في اليمن، وتخفيف من اســتخدام هذا المبلغ وبما يكفل تحســين المناســبة لضــمان الاســتفادة المثلى  
 . وطنمعاناة المواطنين في جميع أنحاء ال

ن الصــراع  إيث  في انخفاض تأثير عملية التمويل من أجل التنمية المســتدامة، ح  اً يأســاســ   ويشــكل الوضــع الاســتثنائي في اليمن عام�ً 
 . والبنية التحتية الإنتاجيةثبط للنمو الاقتصادي نتيجة الأضرار التي تلحق برأس المال البشري، وتدمير كل من الأصول والحرب له تأثير م

ــا يرى مولر   2.2ووفقا لكولير فإن معدل النمو للفرد خ�ل الحرب الأهلية يقل بمقدار   ــلم، وأيضـ نقطة مئوية عن معدله في حالة السـ
وأنه إذا ما زادت حدة الصــراع ســيزداد الضــرر في انخفاض    %22  إلى  %7ما بين   بع ســنوات فإنها تقلل الإنتاجأن الحرب الأهلية إذا دامت أر

 15F18. النمو الاقتصادي

ومن أجل الإيفاء بمتطلبات التنمية المســتدامة لا يزال ثمة حاجة كبيرة لتطوير مســتويات البنية التحتية في اليمن، من خ�ل إشــراك  
ــتفادة من فرص  القطاع الخاص في تموي ل البنية التحتية، وتعبئة الموارد المحلية وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته والاســــ

 16F19. الاقتراض الداخلي والخارجي

من أجل تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، فإنه بالمقابل   إقليميةية البالغة لإقامة وتطوير شــراكة عالمية وهمومع إدراك اليمن ل�
وأخرى مســــتجدة، تتمثل في محدودية القدرات التمويلية وضــــعف جاذبية البيئة الاســــتثمارية وضــــعف الاقتصــــاد   رئيســــةتحديات   تواجه

 . الوطني والقدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية

امة بما في ذلك التمويل الذي يحصــل ن اليمن يواجه صــعوبات وتحديات تحول دون تحقيق أهداف التنمية المســتدأومما يجدر ذكره 
تواجه البنوك صــعوبات متعلقة بنقص الســيولة وعدم اســتقرار  الانســانية فيماعليه اليمن من المجتمع الدولي والذي يتجه الى الاغراض  

ان  التنمية كماســـعر الصـــرف وكذلك صـــعوبة الاســـتثمار في ظل الصـــراع والحرب وبالتالي يتضـــاءل دور البنوك في تعبئة الموارد لأغراض  
ــتثماراته نحو   الآخر اتجهالقطاع الخاص هو  ــعباً   أمراً   يظل  2030جندة  ألتحقيق ن تمويل التنمية إف  جمالاً إو  . الخارجبجزء من اســـ   ومعقداً   صـــ

 . وخارج السياق العام

 
17  ar.pdf-brief-icypol-countries-arab-and-sdrs-rights-drawing-00586_special-https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21 
 .  2019تقييم تأثري الحرب عىل التنمية في اليمن،الربنامج اإلنمائي لألمم المتحدة،   18
 .1، تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية ص: 2021صندوق النقد العربي،  19

https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00586_special-drawing-rights-sdrs-and-arab-countries-policy-brief-ar.pdf
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   )التحتية البنية اعمار إعادة(المادي  المال رأساولويات تعافي   : المحور الثالث

 . خارجية وأخرى وطنيةصادر م : إلى منشئهايتم تقسيمها بحسب  التنمية،مصادر تمويل كما سبق التوضيح هناك العديد من 
متمثلة بالاســتثمارات الوطنية كأهم وأبرز المصــادر الوطنية، وأيضــا حجم التمويل من ة يالتنمتمويل   في هذا المحور اتجاه  لســنتناوو

وـكذا حجم المســـــــاـعدات اـلإنـمائـية الرســـــــمـية ، 1320-1990التي حصــــــــلت عليـها اليمن خ�ل الفترة  و  )مؤتمرات الـمانحين(مجتمع الـمانحين  
 . الحرب و الصراع خ�ل فترةوالتنموية  الإنسانيةالتعهدات  وفي القسم التالي رابعًا سيتم تناول اتجاهاتوتحوي�ت المغتربين، 

مية وبين مصـــادر حلقة الوصـــل بين جميع الوزارات والمؤســـســـات الحكو تعتبر  وزارة التخطيط والتعاون الدولي  ومن الجدير بالذكر أن 
التمويل الخارجي من الدول المانحة ومؤســـســـات التمويل الدولية وغيرها، والجهة الحكومية الوحيدة المخولة بالتعاقد على المســـاعدات  

 . ويةالأولذات  يصها للبرامج والمشاريع التنمويةالخارجية وتخص

 االستثمارات الوطنية
وســـيتم اســـتعراض أهم مصـــدر للتمويل وهي الاســـتثمارات الوطنية بشـــقيها ددة  متعأشـــكال    إلى  الوطنيةوتتنوع مصـــادر التمويل 

 : على النحو التالي )العام والخاص(
  )2005-2002(من الناتج المحلي الإجمالي كمتوســــط للفترتين   %24بلغ حجم الاســــتثمار الإجمالي حوالي    )2(كما يتضــــح من الشــــكل  

ــبة إلى حوالي    )2010-2006(و ــهدتها الب�د خ�ل العام    )2013-2011(خ�ل الفترة    %17.5ثم تراجعت النسـ ــاع التي شـ  2011متأثرة بالأوضـ
 . تحديداً 

 ؛ (%))2013- 2002(  نسبة االستثمارات الوطنية (العام، الخاص) من النا�ج المحلي اإلجمالي خالل الفترة :)2الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 .68النرشة المصدر: وزارة المالية، إحصائيات مالية الحكومة، 

حيث   مقارنة بالاسـتثمار العامهي الأعلى باسـتمرار    إجماليالناتج المحلي ال  إلى  الخاص ت نسـبة الاسـتثماركانفقد  وبنظرة تفصـيلية، 
ــاهمـةكـأعلى نســــــــبة    2007عـام   %18.9  إلى  2002عـام   %13.9ارتفعـت من   وربمـا هـذا يعزى للتزامن مع  )2013-2002(خ�ل الفترة    مســـــ
ن هذه النـسبة بدأت بالتراجع في الـسنوات إلا أ  . خم باتجاه الـسير نحو التنميةوالز  -يـضاحهكما ـسيأتي إ  -ين في مؤتمر لندن  نحتعهدات الما

 %. 15.4البالغ  )2013-2002(وهي أقل من المتوسط العام للفترة  2013عام %11.3 إلىالتالية متأثرًة بالوضع العام في الب�د لتصل 

 إلى  2002عام    %7.4من ى للقرن الحالي  الأولخ�ل الســــنوات    إجماليالناتج المحلي ال  إلىفقد ارتفعت نســــبته    الاســــتثمار العام  أما
وبعد    %. 6.8البالغ    )2013-2002(العام للفترة  وهو أعلى من المتوســـط    )2005-2002(للفترة    %8.9قدره    اً محققًا متوســـط  2005عام    9.6%

 . 2013من الناتج المحلي الإجمالي في  %4ليصل إلى  2008ل متواصل منذ العام ذلك انخفض حجم الاستثمارات العامة بشك

  )مؤتمرات الدعم التنموي (تمويالت المانحين 
  تـلك  لتتمكن  ال�زمـة  المـاليـة  التموي�ت  وتوفير النـاميـة، اـلدول  في  الحكومـات  ـلدعم  مؤتمرات  لعقـد المـانحـة  الجهـات  تنـادى  مـا  عـادة
 تجاوز في  المســاعدة  بهدف  الدولي،  النقد  وصــندوق  الدولي  البنك من  كل يقترحها  التي  الهيكلية  اتالإصــ�ح  برامج  تنفيذ من  الحكومات

ــادية  الأزمات ــاريع  برامج  لتمويل  أو  بها تمر  التي  الاقتصـ ــتثمارية ومشـ  موارد   تتطلب ما  عادة والتي  الوطنية، التنموية  الخطط  احتوتها  اسـ
ا متاحة غير إضافية  17F20 . محليًّ

 
يل  20   :donors-and-www.khuyut.com/blog/yemen//https ، اليمن في قبضة مؤتمرات المانحني: اختالل واسع بني دعم التنمية واإلغاثة اإلنسانية.2021مطهر العبايس، أبر
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 )2013-1990اتجاهات تمويل التنمية في اليمن خالل الفترة ( 9

ال�زمة لتمويل فجوة الموارد المحلية،   الأجنبيللمســاعدات الخارجية في اليمن نتيجة لمحدودية مصــادر النقد  المتزايدة    وبرزت الحاجة
خرى وـضعف معدلات الادخار المحلي وتزايد الـضغوط على هذه الموارد المتاحة  أنظرا لاعتمادها على الموارد النفطية المتراجعة سـنة بعد  

 . لمواجهة الاحتياجات التنمويةدة والمحدو

 ) 1995-1990األولى ( الفترة
ونشـــــــوء حرب الانفصـــــــال، وقد شــــــــهدت هذه المرحـلة تراجع حجم   1990تزامـنت هذه المرحـلة مع بداية توحـيد شـــــــطري اليمن عام  

  من المسـاعدات الخارجية خ�لحيث بلغ متوسـط نصـيب الفرد    ا اليمن مقارنة بالسـنوات السـابقةالمسـاعدات التنموية الخارجية التي تلقته

دوـلار للفترة من  8. 57وحوالي  1990-1986دوـلار في الفترة من  36.2دوـلار فقط، مـقارـنة بحوالي  2. 18ـهذه المرحـلة    )1995-1991(الفترة 
دولار   88. 20الذي بلغ فيه نصــيب الفرد من المســاعدات الخارجية حوالي    )2013-1991(للفترة  عن المتوســط العام    أيضــاً ، ويقل 1981-1985
 . فقط

 )2000-1996الثانية ( الفترة
ــندوق النقد الدولي وتبنينتيجة لدخول الحكومة اليمنية  ــات مع البنك الدولي وصـ ــ�حبرنامج    في مفاوضـ ــادي والمالي   الإصـ الاقتصـ

أيضـا وعلى شـطب نسـبة كبيرة من مديونتها الخارجية  الحصـول  ديونها الخارجية، و  ةجدول  من  تمكنت من خ�له  1995في مارس   والإداري
و من خ�ل مســاعدات جماعية أرجية متعددة، ســواء بصــورة ثنائية  على مســاعدات في صــورة منح وقروض، وعلى مســاعدات خا  الحصــول

 . لمجتمع المانحين
ــي دأب البنك الدومنذ موعليه،   ــعينيات من القرن الماضــ ــف التســ ــراكة مع الحكومات اليمنية المتعاقبة، ممثلة بوزارة   ولينتصــ بالشــ

ــ�حالتخطيط والتعاون الدولي، على الدعوة لعقد مؤتمرات للمانحين لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برامج   ــادية والتكيف الإصـ ات الاقتصـ
يات، أو لتقديم التموي�ت الممكنة لبرامج وخطط من التســعين  الأولالهيكلي لمعالجة الأزمة الاقتصــادية التي مر بها اليمن خ�ل النصــف  

 18F21. التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها الحكومة كل خمس سنوات
واـلذي ـقدر  1996ن على توفير متطلـبات التموـيل الرســـــــمي لليمن لـعام  و وافق الـمانح  ،) 1996ـلاـهاي  (المؤتمر اـلأول للـمانحين خ�ل  و

  . ) 3(الشـــكل    انظر،  لتتمكن اليمن من تحقيق تنمية مســـتدامة لمواردها الطبيعية والبشـــرية، كتمويل اســـتثنائيمليون دولار   500  بحوالي
ودولية وتم التعهد بتقديم   إقليميةمنظمة ومؤسسة    12بلدا و  13حضره ما يقارب والذي  ،  )1997  بروكسل(  للمانحين  الثاني المؤتمر  أما

ين كما اتســمت هذه الفترة بتحســن الع�قة ب  . بر التنســيق بين الحكومة اليمنية والجهات المانحةمليار دولار ع  1.8دعم مالي لليمن بمبلغ  
 . تزايد حجم المساعدات الخارجية لليمن إلىدت أاليمن ومجتمع المانحين والتي 

 )2005-2001الثالثة ( الفترة
 )2002باريس  (ن مؤتمر المجموعة الاسـتشـارية لدعم اليمن و والدولي الإقليميونها  ؤفترة نظمت الحكومة اليمنية وشـركاخ�ل هذه ال

ــركاء اليمن في التنمية ــارك فيه عدد من شــــ ــات تمويلية   من  شــــ ــســــ وقد بلغ حجم ودولية ومنظمات غير حكومية،   إقليميةدول ومؤســــ
 من  %20  تغطية حواليل افيًا فقطوهو ما اعتبر في حينه ك  ،)3(مليون دولار كما يتضــــــح من الشــــــكل    2300التعهدات في هذا المؤتمر  

احتـياج 19Fالتنموي  اـل

ات والبرامج اـلداعمـة لليمن للفترة من  خ�ل هـذا المؤتمر  تم  كمـا    . 22 اتفـاقـي على  2005-2004التوقيع على العـدـيد من اـل
 . دولار مليون 216 بمبلغ منح ومساعدات شكلعلى مليون دولار و 432 بمبلغشكل قروض 

 )؛ (مليون دوالر) 2012-1996مؤتمرات المانحين لدعم التنمية باليمن للفترة (ات دتعه ):3( الشكل

 

 

 

 
 . )50العدد ( واالجتماعية، ، نرشة المستجدات االقتصادية 2022وزارة التخطيط والتعاون الدويل  المصدر: 

 . 2010- 2006خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر  ، 2006وزارة التخطيط والتعاون الدويل *

 
يل  21  .  donors-and-https://www.khuyut.com/blog/yemen، اليمن في قبضة مؤتمرات المانحني: اختالل واسع بني دعم التنمية واإلغاثة اإلنسانية.2021مطهر العبايس، أبر
22  https://www.saba.ye/ar/news122472.htm   
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 )2010-2006الرابعة ( الفترة
ــمة البريطانية لندن خ�ل يومي  ، ومثل انط�قة هامة لليمن في تجاوز 2006نوفمبر   16و  15انعقد مؤتمر المانحين لليمن في العاصــ

ين والدوليين، وبالأخص الخليجين نتيجة تحســـن الع�قات الســـياســـية لليمن مع بقية الإقليميالتحديات التي تواجهها بدعم من شـــركائها  
واسـتهدف المؤتمر دعم جهود التنمية وتمكينها من تحقيق نجاحات ملموسـة في   . مارات العربية المتحدةإويت والالك : دول المجلس مثل

حراز تقدم ملموس في مؤشــرات التنمية البشــرية، والتغلب على  إص عمل وتعزيز النمو الاقتصــادي، وجهود التخفيف من الفقر، وخلق فر
  4.7بلـغت التعهـدات الـمالـية التي التزـمت بهـا الجهـات الـمانـحة ـلدعم اليمن حوالي  ـجابـية حـيث  يإوحقق المؤتمر نـتائج    . ت التنموـيةالتـحدـيا

 . 2010-2006من حجم التمويل الخارجي المطلوب للفترة  %86، ومثلت ما نسبته 2010مليار دولار حتى 

 )2013-2011( خامسةال الفترة
 6.6  إلىالتعهدات    إجماليين خ�ل السـنوات ال�حقة لمؤتمر لندن لتصـل  تزايدت التعهدات المالية لبعض المانحمع بداية هذه الفترة  

 . 2011مليار دولار حتى يونيو 
ولويات أانحين لتمويل ى من العقد الثاني من القرن الحالي قبل ســنوات الحرب تم حشــد المزيد من تعهدات المالأولخ�ل الســنوات  و

في ســبتمبر (، عبر تنظيم مؤتمر المانحين لليمن في كل من الرياض ونيويورك  2014-2012ومشــاريع البرنامج المرحلي ل�ســتقرار والتنمية 
مليار دولار خ�ل    3.1  إلىمليار دولار، فضـــــً� عن تعهدات إضـــــافية وصـــــلت    7.7حوالي   إلى، والذي وصـــــلت فيه تعهدات المانحين  )2012

وحتى   2011عقبت الاحتجاجات الشـبابية والشـعبية الواسـعة عام  أالمخصـص خ�ل هذه السـنوات والتي   وتميز الدعم  . 2014-2012العامين  
البرنامج المرحلي ل�ســـتقرار والتنمية في مجال البنية    طارإوي لتمويل المشـــاريع التنموية في نه دعم تنمأ، ب2014الأول من عام  النصـــف  

 . والخدمية الإنتاجية : الأخرىالتحتية والقطاعات الاقتصادية 
ــة   10.2ومـا بعـدهـا نحو    2012وقـد بلغـت تعهـدات المـانحين خ�ل مؤتمر الرـياض   ار، وجـاءت التعهـدات من ث�ث كـتل رئيســـــ ار دوـل ملـي

 والدولية و  الإقليميةمن المؤســســات   %26.5 التعهدات و  إجماليمن   %52.3الخليجي حوالي    للمانحين، مثلت حصــة دول مجلس التعاون
 : )1(من خ�ل الجدول يظهر من الدول الصديقة، وكما  21.2%

 وما بعدها مليون دوالر  2012مصادر الدعم التنموي مؤتمر ال��اض ونيو�ورك  :)1جدول (

% النسبة  التعهد  مجموعة المانحين  % النسبة  المخصص   %  النسبة الموقع علية   %  النسبة المسحوب    

 33.1% 896.1 97.0% 2,628.3 100% 2,709.3 26.5% 2,709.3 المؤسسات الدولية والاقليمية 

 46.1% 2,466.0 64.4% 3,447.0 100% 5,351.0 52.3% 5,351.0 مجلس التعاون الخليجي 

 53.2% 1,156.5 89.9% 1,955.3 100% 2,174.6 21.2% 2,174.6 الدول الصديقة 

 44.1% 4,518.6 78.5% 8,030.6 100% 10,234.8 100% 10,234.8 الإجمالي 
يع استيعاب تعهدات المانحني ودعم سياسات اإلصالحات، مارس المصدر  . 2015: الجهاز التنفيذي لترس

من إجمالي   %78.5التعهدات، فيما تم التوقيع على حوالي  من إجمالي    %100فقد تم تخصــيص   )4(والشــكل   )1(ومن بيانات الجدول  
من إجمالي    %56.3من إجمالي التعهدات، ولم يتجاوز المسـحوب عن    %44.1المخـصـصات لمشـاريع محددة، غير أن المسـحوب فعً� لم يتجاوز 

 . الموقع عليه من التعهدات

ركاء التنمية، (تعهدات وتخصيصات ) نسب التخصيصات والمسحوب من الدعم التنموي لليمن حسب ش 4شكل (
 وما بعدها)  2012المانحين بال��اض ونيو�ورك 

 

 

 

 

 

 

يع استيعاب تعهدات المانحني ودعم سياسات اإلصالحات، مارس المصدر  . 2015: الجهاز التنفيذي لترس
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سـجلت دول مجلس  وقد    . الى التعهدات  %100  ةنسـب  بلغتالمانحة   لكافة المجموعات  المخـصـصاتن نسـبة  فإ  )4(يوـضح الشـكل  وكما 
بينما   %. 46.1وثاني أعلى مجموعة للمســحوب من التعهد بنســبة قدرها    %71.5أعلى نســبة للمســحوب من الموقع عند    التعاون الخليجي

 . نسبة الموقع الى المخصص كأقل مجموعة %64.4سجلت 

نســبة الموقع الى المخصــص كثاني   %89.9، مقابل  %53.2للمســحوب إلى التعهد عند    أعلى نســبةفقد ســجلت  الدول الصــديقة  أما  
   . نسبة المسحوب إلى الموقع كثاني أعلى مجموعة أيضا %59.1أعلى مجموعة و 

جل    وقد  وقعنسـبة المسـحوب إلى الم  %34.1 و، للمؤسـسـات الدولية والإقليمية  %33.1  لتعهد عندا للمسـحوب منأدنى نسـبة  سـُ
مع العلم أن نســبة الموقع الى المخصــص من قبل    . يضــًا من نصــيب المؤســســات الدولية والإقليميةكأدنى نســبة أ  عليها من التخصــيصــات

 . وهي النسبة الأعلى مقارنة مع بقية المجموعات %97هذه المؤسسات الدولية والإقليمية بلغت 

 التعهدات  إجمالي  بلغ  حيث  التنمية  تمويلجلها موجهًا نحو   كان  والحرب  الصــراع فترة  قبل  المقامة  المؤتمرات  نوبشــكل عام ي�حظ أ
 مليار  8 إلى  ليصـل  بالتزايد التمويل  واسـتمر  يتزايد  الدعم  حجم كان مؤتمر كل وفي  دولار،  مليون  500  حوالي لاهي مؤتمر في  1996  لعام
 مع التنمـية وخطط  لبرامج  التمويلـية الفجوة  حجم بروك التنموـية،  اـلاحتـياـجات  تزاـيد إلى  اـلارتـفاع ـهذا  ويعزي ،2012  الرـياض  مؤتمر في دوـلار
 أولويات  الكامل في  اتســاقال عدم  فضــ� عن  . والمســاندة  الدعم لتقديم  المانحين  وحماس  انعقادها، فترات  تباعد  إلى  إضــافة  الزمن، مرور

متمثلة تنمية لل  العامة  وياتتقاطعت نـسبيا مع الأولن أولويات العديد من المانحين  إي البلد حيث  ف التنمية أولويات مع المانحين من العديد
 . محاربة الفقر والبطالة وتحقيق التنمية البشرية في

نهـا مجرد وعود ونواـيا ايـجابـية تـجاه دعم أذ  إع�ن عنهـا إليس بحجم التعهـدات التي يتم الـ  لمؤتمرات المـانحينن التقييم النهـائي إ
لى أنه لا يتم الوفاء بتلك التعهدات كما تضـــــع إن التجربة العملية تشـــــير أذ  إ  به،بما تعهدت   في الوفاءالدول    تلتزم بعضلا    اليمن حيث

ــول على تلك الأمو  ــتراطات وتعقيدات تحول دون الحصـ ــيرأال كما بعض الدول المتعهدة اشـ ن ما يتم الوفاء به  أ  ىلإ ن التقييم العام يشـ
 . من تلك التعهدات %50يتجاوز في بعض الحالات عن  واستيعابه لا

 المساعدات اإلنمائية الرسمية
اســتمرت بالارتفاع بشــكل عام  إلى أن لليمن قبل فترة الصــراع والحرب  الرســمية  ن المســاعدات الإنمائية  أحظ  ي�  )5(من خ�ل الشــكل  

ـــ مقارنة ب  2013ر في العام  مليون دولا  1147.3وصــلت إلى   - 2002(محققة متوســط ســنوي للفترة    2002مليون دولار في العام    399.5 ــــــ

 . مليون دولار 556.9قدره  )2013

 )؛ (مليون دوالر)  2013-2002ساعدات اإلنمائية خالل الفترة (م): إجمالي ال 5( الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;https://stats.oecd.org/qwids OECD,QWIDS/ المصدر: 

مليون دولار  358.3مقابل   -مليون دولار    847.8بلغت    )2013-2011(الرســــــمية للفترة    الإنمائيةن متوســــــط المســــــاعدات  أكما ي�حظ  
ار اليمن مؤتمرات في تعزيز اـستقرالمع مخـصـصات   مـساهمة؛ وذلك بهدف ال)2010-2006(مليون دولار للفترة    541.3و  )2005-2002(للفترة  

 ). 2014-2012(خ�ل المرحلة الانتقالية 
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 نصيب الفرد من المساعدات الخارجية
دولار في   2. 18دولار مقارنة بحوالي   4. 21 إلىبزيادة متوســـط نصـــيب الفرد من المســـاعدات الخارجية    )2000-1996(تميزت الفترة من  

ــبة زيادة بلغت  )  1995-1991(الفترة من   ــارة، وبنسـ ــبق الإشـ ــكل    %6. 17كما سـ ــح من الشـ ــن   ). 6(وكما يتضـ ــمت هذه الفترة بتحسـ كما اتسـ
 . تزايد حجم المساعدات الخارجية لليمن إلىدت أين اليمن ومجتمع المانحين والتي الع�قة ب

تطور نصيب الفرد من المساعدات الخارجية وتغيرا�ها النس�ية :)6شكل (ال   
 )؛ بالدوالر 2013-2011) إلى (1995-1991ة من ( نيخالل الفترات الزم 

 

 

 

 

 

 

يخ الدخول    ،الدويلالمصدر: قاعدة بيانات البنك     https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS?end=2020&locations=YE&start=1960&view=chart:  2022/أكتوبر/3تار

التي   الإنمائيةمســــتوى وحجم المســــاعدات   بمحدوديةاتســــمت    )2005-2001(للقرن الحالي    الأولى من العقد  الأولالســــنوات    وخ�ل
وضـــاع اليمن أخرى نامية، تتشـــابه مع أمســـاعدات التي تلقتها دول عربية وتلقتها اليمن، مقارنة باحتياجاتها التنموية ومســـتوى وحجم ال

  )2000  -1996(دولار للفترة    4. 21مقارنة مع دولار،   15  إلىتراجع نصـــيب الفرد من المســـاعدات الخارجية  ا أدى إلى  مم  . في الفقر والتنمية
إنـمائـيةـتدني مســـــــتوى وحجم المســـــــاـعدات   إلىويرجع ذـلك    . )9. 29-(وبمـعدل تغير   التي تلقتهـا اليمن، مـقارـنة ـباحتـياـجاتهـا التنموـية   اـل

 . ومستوى وحجم المساعدات التي تلقتها

ـــ ا خـــ أم ــ ـــــ �ل الفتـ دولار مقارنة بحوالي   8. 19  إلىمتوسط نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية  فقد ارتفع   )2010-2006(رة  ـ
واسـتمر ارتفاع متوسـط نصـيب الفرد ،  )2005-2001(عن الفترة السـابقة    %32زيادة بلغت  وبنسـبة    . دولار في السـنوات الخمس الماضـية  15

 . دولار 88. 20متجاوزا المتوسط العام لمختلف المراحل البالغ  )2013-2011(دولار كمتوسط للفترة  30من المساعدات الخارجية ليبلغ 

نموًا في   الأقلالدول    ىحدإن اليمن تعد  أغم  لمقدمة لليمن ضــــــعيفة ومحدودة رلا تزال حجم المســــــاعدات الخارجية اوبشــــــكل عام  
دنى على المســــتوى أو النصــــيب الفرد في اليمن من المســــاعدات الخارجية هويعتبر    . فريقيا والعالمأوســــط وشــــمال  أرق المنطقة الشــــ 
 ادولـار  61، وحوالي    )العـالم العربي(لـدول المنطقـة    ادولـار  59مقـارنـة بحوالي    2013في العـام    ادولـار  41قـدر بحوالي  قـد  الـإقليمي و

 20F23. منخفضة الدخل لشريحة البلدان 

 االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلة لليمن 
حيث   2013-2000أن هناك تفاوتًا كبيرًا في التدفقات الاسـتثمارية الأجنبية المباشـرة الداخلة لليمن خ�ل الفترة    )7(يتضـح من الشـكل  
 ). 2013-2000(مليون دولار للفترة  197لانخفاض وقد بلغ متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة لليمن فقط تذبذبت بين الارتفاع وا

أعلى   2008وقد تحقق في العام   . مليون دولار  1198أعلى تدفقات اســـتثمارية أجنبية بمتوســـط بلغ    )2008-2006(وقد مثلت الفترة   
 . مليون دولار 1,555قيمة تدفق استثماري أجنبي لليمن بحوالي 

  2013مليون دولار عام  134 -اتسمت تدفقات الاستثمار الأجنبي في اليمن بالتراجع إلى أن وصلت إلى  )2013-2009(وخ�ل الفترة 

 

 

 
يخ الدخول    23  https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS?locations=YE&name_desc=false&view=cha" 2022/ أكتوبر / 3قاعدة بيانات البنك الدويل، تار
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)؛ (مليون دوالر)2013-2000التدفقات االستثما��ة األجن�ية المباشرة الداخلة لليمن خالل الفترة (  ):7( الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unctad.org/data-visualization/global-foreign-direct-investment-flows-over-last-30-years   :المصدر 

 

المغتربين تحويالت   
وأحد المصــادر المهمة لدخل    الأجنبيية متزايدة في اليمن حتى أصــبحت تمثل أحد أكبر مصــادر النقد  أهمتكتســب تحوي�ت المغتربين  

ــتقرار العملة الوطنية، غير أن  ــ� عن دورها في اســـ ــر، فضـــ ــاهمتهالكثير من الأســـ ا في العملية التنموية يعد محدودًا إلا في بعض  مســـ
كما يتضـح من  فإن هذا الحجم الكبير نسـبيا للتحوي�ت  ولذا  . الحالات التي يتم اسـتغ�لها في القيام ببعض المشـاريع الاسـتثمارية ل�فراد

 . يتطلب وضع آليات وسياسات وبرامج محفزة لتسخيره في العملية التنموية من خ�ل القيام بمشاريع استثمارية كبيرة )8(الشكل 
 1.160قبل فترة الصـراع والحرب كانت مسـتقرة بين  الواردة من الخارج  تحوي�ت المغتربين اليمنيينن أ  )8(وي�حظ من خ�ل الشـكل   

لتســــتقر في   2013و  2012إلا أن الارتفاع الكبير في التحوي�ت حدث في عامي    ). 2011-  2002(دولار خ�ل الفترة    مليار  1.404وار  مليار دول
ــية    3.35حدود   ــاسـ ــاب تحوي�ت المغتربين    إلىمليار دولار؛ والذي يعود بدرجة أسـ اعتماد آلية جديدة من قبل البنك المركزي اليمني لاحتسـ

  . قيق لحجم هذه التحوي�تبهدف التقدير الد

 (مليون دوالر) ؛ )2002-2013الواردة خالل الفترة ( اليمنيين تحويالت المغتر�ين): 8الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 
    https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=YEالمصدر: قاعدة بيانات البَنك الدويل؛
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ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جدالمست  

 الاساسية الداعمة للتعافي الاقتصادي   الركائز  : المحور الرابع

غاثي خاصــة في ظل الزيادة المســتمرة إلى الجانب الإنســاني والإومنذ بدء الصــراع والحرب اتجهت معظم التموي�ت الموجهة لليمن  
  23.4 إلى  2021مليون شخص في العام    20.7والذي ارتفع عددهم في آخر سنتين من    الإنسانيةفي عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة  

ــخص   ــكان  %73.4(مليون شـ ــة    12.9؛ منهم 2022في العام    )من السـ ــاعدات من   %55.1أي  (مليون بحاجة ماسـ ــة للمسـ   اليإجمبحاجة ماسـ
  .  21F24 الإنسانيةحسب وثيقة النظرة العامة ل�حتياجات  )الأشخاص المحتاجين

 : وفيما يلي يتم استعراض مصادر تمويل الوطنية والخارجية للدعم التنموي والإنساني

 االستثمارات الوطنية
،  ) 2020-2014(للفترة    %14.1بلغ في المتوسـط   إجماليكنسـبة من الناتج المحلي ال  إجماليأن حجم الاسـتثمار ال  )9( يتضـح من الشـكل

 . 2019في العام  %19قد بلغت  إجمالية في الناتج المحلي الإجماليالأعلى لحجم الاستثمارات ال مساهمةوكانت ال

 ؛ (%) ) 2020- 2014(نسبة االستثمارات الوطنية (العام، الخاص) من النا�ج المحلي اإلجمالي خالل الفترة   :)9( الشكل

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ير االقتصادي واالجتماعي. 2020المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدويل،   ، التقر

ــبة قدرها  )2020-2014(وخ�ل الفترة   ــط نسـ ــتثمار الخاص متوسـ ــجل الاسـ   )2020-2014(للفترة    إجماليج المحلي المن النات  %11.2، سـ
ل�ســـتثمار العام لنفس الفترة وهذا بالطبع مرتبط بمحدودية الموازنة العامة للدولة ونفقاتها الاســـتثمارية بســـبب    %3مقارنة بمتوســـط  

مع النســبة المتحققة   ماليإجل�ســتثمار العام في الناتج المحلي ال  %)3(ظروف الصــراع والحرب وتتضــح الصــورة أكثر بمقارنة هذه النســبة  
 ). 2013-2002(كمتوسط للفترة  %6.8قبل الدخول في الصراع والحرب والبالغة 

 )2022-2014المانحين للدعم اإلنساني ( مؤتمرات 
  الإغاثة  نحو   المانحين من  المقدمة التموي�ت توجيه تم  حيث  المانحين، مؤتمرات من  خرآ نوع  برز اليمن، في  والحرب  الصـــــراع  بداية ومع
 مما  دخلهم ومصـادر  منازلهم  فقدوا  الذين السـكان،  على  وتداعياتها  والصـراع  الحرب كوارث  عن  الناجمة  الطوارئ  حالات  لمواجهة  الإنسـانية
  الكارثية للصــراع والحرب على  التداعيات  بســبب  2015  عام  منذ المؤتمرات  بعقد  البدء  وتم  . والســ�م  منالأ  عن  والبحث  النزوح  إلى  اضــطرهم

ــع ــكان  من الم�يين  وضـ ــخص مليون  19  حوالي  يعاني نأ المتوقع  فمن  السـ ــف الثاني لهذا    الغذائي  الأمن  نعداما  من  شـ الحاد خ�ل النصـ
  4.2 من  أكثر  النازحين  عدد  ويبلغ  حياتهم،  بفقدان نمهددو  نهمإ  حيث  الحاد  التغذية  ســوء من  طفل ألف  538  حوالي  ويعاني  ،2022العام  
 22F25. العالم في الأزمات أسوأ من أنها على تصنف باليمن، الإنسانية الأزمة أصبحت ولذلك شخص، مليون

ــكل ــنوي منتظم منذ العام  هناك العديد من المؤتمرات المقامة    نأن�حظ    )10(  ومن خ�ل الشــ ــكل ســ  2022وحتى العام    2015وبشــ
ومواجهة حالات    الإنســانيةتوفير الاحتياجات  وذلك ل،  الأوتشــا  الســنوية الصــادرة عن  الإنســانيةالمالي وفق خطة الاســتجابة    لتقديم الدعم

  . في اليمن والصادرة أيضا بشكل سنوي عن الأوتشا الإنسانيةبحسب وثيقة النظرة العامة ل�حتياجات  الطوارئ

 

 
 وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية، اليمن. ،  2022يل األوتشا، أبر  24
 ) 68،69، نرشة المستجدات االقتصادية واالجتماعية، العددين (2022وزارة التخطيط والتعاون الدويل،  25

 )   2021-2014اتجاهات التمويالت اإلنسانية والتنموية خالل الفترة (: رابعاً 
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 )؛ (مليار دوالر)2022-2015تعهدات المانحين في مؤتمرات اإلغا�ة اإلنسانية لليمن خالل الفترة ( :)10شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 المصدر: 
−    https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary 
− yemen-crisis-humanitarian-event-12/1068-50-21-13-01-37/2017-23-21-13-01-https://www.gicj.org/ar/2017 
− https://news.un.org/ar/story/2019/02/1027912 
− 06-llymn/date/2020-lmnhyn-https://news.un.org/ar/tags/mwtmr 

  . % 56.3مليون دولار بتغطـية بلـغت    900حوالي ن مبلغ التعـهدات بلغ  ألا  إ ملـيار دولار  1.6كان المتطـلب الـمالي حوالي    2015ففي عام  
غير أن نســـبة تغطية تعهدات    2022مليار دولار في العام    4.3ن بلغت  إلى أبالارتفاع    الإنســـانيةوقد اســـتمرت متطلبات تمويل الاحتياجات  

ربـما ـكاـنت ـهذه النســـــــبة  خ�ل فترة الصـــــــراع والحرب، و  اـلأـقلوهي   %30.2حســـــــب مؤتمر الرـياض بلـغت فقط   2022الـمانحين في الـعام  
حيث   2020المنخفضــة نتيجة لتوجه المانحين لإعطاء أولوية  تجاه تداعيات أزمة  الحرب الروســية الأوكرانية كما هو الحال أيضــا في العام  

الدول  ثرت  بكل تأكيد على أولويات  ذي شـــهد تفشـــي جائحة كورونا والتي أوهو العام ال  %38.2بلغت نســـبة تغطية تعهدات المانحين  
 .المانحة وعلى مستوى دعمها لمناطق الحروب والصراعات

في وجود  ســـــاهممما    )2022  –  2015(للفترة    %48.9  الإنســـــانيةمانحين ل�ســـــتجابة  للوفي المتوســـــط لم تتجاوز التعهدات المالية  
الخاص بإشــكالات وصــعوبات   )خامســاً (بنهاية كل عام كما ســيتضــح حجمها في المحور التالي    الإنســانيةفجوات تمويلية فعلية ل�حتياجات  

  . التمويل التنموي والإنساني

 المساعدات اإلنمائية الرسمية
اســتجابة للوضــع الإنســاني والإغاثي في ظل ظروف  

الرسمية   الإنمائيةالمساعدات  الصـــراع والحرب، فقد سجلت  
بشــــــكل متواصــــــل من   ارتفاعاً التي حصــــــلت عليها اليمن  

 إلىأن وـصلت    إلى  2014مليار دولار في العام    1.3حوالي  
بــالتزامن مع تزايــد حــدة    2017مليــار دولــار في العــام    3.5

الصــــراع والحرب والحاجة الماســــة والمتزايدة للمســــاعدات  
ـــــ الإنساني ـــــ ث  ةـ ــــــــ م استقـ ـــ ـــــ رت عنـ ـــ ي ـــ مليار ف  2.7د حوالي  ـ

  . )11(ا يتضح من الشكل ـــكم؛ 2020ام ـالع

وبالتوازي ارتفع نصـيب الفرد من المسـاعدات الانمائية 
ـــــ لإوانخفض    2017في العام    116دولار الى  45من    85ى  ـ

 .23F26 2020ام ـــي العـــدولار ف

 

تأتي من دولتين   -  )2020-2014(هذه المســــاعدات الرســــمية للفترة    إجماليمن    %)55حوالي  (المتوســــط ين أن  فيب  )12(أما الشــــكل  
إ  %)30حوالي  (المملكـة العربي الســـــــعوديـة    : عربيتين وهمـا ايـات  %)25حوالي  (  مـارات العربيـة المتحـدةكـأكبر المـانحين ثم اـل ، يليهمـا الوـل

 . على التوالي %6.6ثم  7.9،%13.1المتحدة الأمريكية، البنك الدولي ثم المملكة المتحدة البريطانية 

 
   https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS?end=2020&locations=YE&start=1960&view=chart قاعدة بيانات البنك الدويل 26
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): إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية لليمن  11( الشكل
)؛ (مليون دوالر) ،201420172020،لألعوام (  

 https://stats.oecd.org/qwids ;OECD,QWIDS/ المصدر: 
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https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
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https://news.un.org/ar/story/2019/02/1027912
https://news.un.org/ar/tags/mwtmr-lmnhyn-llymn/date/2020-06
https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS?end=2020&locations=YE&start=1960&view=chart%20
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 مانحين للمساعدات اإلنمائية لليمن من إجمالي المساعدات اإلجمالية  5): نسبة أهم 12الشكل (
 )؛ (%)2020-2014لمتوسط الفترة ( 

 

 

 

 

 

 

 ;OECD، /https://stats.oecd.org/qwids OECD,QWIDSالمصدر: محتسب من قبل قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية بناء عىل قاعدة بيانات 

 االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلة إلى اليمن 
فـتـرة   اـل ــهـــدت    )2021-2014(شـــــ

اســــــــتــقــطـــاب  فــي  كــبــيــرًا  تـــدهــورًا 
ــتثمارات   إلى ة ويعزى ذلك  الأجنبيالاسـ

 إلىدى ـبدوره  الصـــــــراع والحرب اـلذي أ
ضــــعف البيئة الاســــتثمارية في اليمن 
بـاعتبـارهـا بيئـة طـاردة ل�ســـــــتثمـارات 

وبالتالي أدى   أيضــــاً ة والوطنية الأجنبي
ة  الـــأجنبيـــ   الـــأموالهروب رؤوس    إلى
مليون  )217-(الخارج بمتوسـط بلغ    إلى

ار لنفس الفترة؛ كمـا هو موضـــــــح   دوـل
  ): 13(في الشكل 

 

 تحويالت المغتربين 
ــير تحوي�ت ن إلى أبيانات  ال وتشـ

الـيـمـنـيـيـن فـتـرة   الـمـغـتـربـيـن  خـ�ل 
 3,351من    والصـــــــراع ارتفعـــت  الحرب

ــار دولـ ــام    مليون   3,771  إلى  2014عـ
، مســـــــجلـــًة 2016عـــام    ليون دولـــارم

مليون  3,491قدره   اً ســــنوي  اً متوســــط
؛ كمـا )2016-2014(دولـار خ�ل الفترة  

 . )14( هو موضح في الشكل

 

  قدميها ىـــ عل  ةـــ واقف  الأسر من  العديد  اءـــ إبق  على  �دـــ الب ارجـــ خ  العاملين اليمنيين من  اليمنيين تحوي�ت المغتربين  ساهمتوقد  
  على تعتمد اليمنية  الأســــــر  من %9  فإن  2016  عام  المتحدة  الأمم  أجرته  الذي التقييم  وبحســــــب  . يــةالأهم  دخل متزايــد  مصــــــــدر  وأصبحت

ــدر للدخل  الخارج من  المالية التحوي�ت ـــ ـــ 24Fكمصـ

 العاملون  أقرباؤهم يحولها  التي  الأموال  على يعتمدون  اليمنيين م�يين أن  يعني  وهذا  . 27
 . الخارج في

 حوالي ــــكــــلشوت  2019  عــــام ردولا  مليــــار  3.77  بنحو  تحوي�ت المغتربين اليمنيين وبحسب إحدى الدراسات الحديثة فقد تم تقدير
26Fبكثير ذلك من أعلى اليمن إلى التحوي�ت حجم أن معلومـات وتفيـد 25F28. الإجمالي المحلي النـاتج من 13%

29. 
 

27  35Emergency Food Security and Nutrition Assessment (EFSNA), YEMEN. Jun 2017.   
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_efsna_-_full_report_final_2016.pdf 

28  torn economy. MARCH 4, 2021. 33-19 on Yemen’s war-IFPRI, Model: Impact of falling remittances amid COVID  
https://www.ifpri.org/blog/model-impact-falling-remittances-amid-covid-19-yemens-war-torn-economy 

29  ACAPS. 15/10/2021. Yemen,34 –The impact of remittances on Yemen's economy   
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/slides/files/20211015_acaps_yemen_analysis_hub_impact_of_remittances_on_yemens_economy.pdf 
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    https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=YEالمصدر:

 

): التدفقات االستثما��ة األجن�ية المباشرة الداخلة لليمن  13الشكل (  
)؛ (مليون دوالر) 2021-2014خالل الفترة (  

over-flows-investment-direct-foreign-on/globalvisualizati-https://unctad.org/data-المصدر: 

  

 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=YE
https://unctad.org/data-visualization/global-foreign-direct-investment-flows-over-last-30-years
https://unctad.org/data-visualization/global-foreign-direct-investment-flows-over-last-30-years
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  الاساسية الداعمة للتعافي الاقتصادي   الركائز  : المحور الرابع

 جانب التمويل التنموي 

 محدودية  ال
الرســـمية نحو البرامج والمشـــاريع التنموية   الإنمائيةعلى وجه الخصـــوص المســـاعدات  معظم الدعم المقدم من المانحين وتم توجيه  

التعليم، والصــــــحة  قطاع   : مثل(مات والبنى التحتية الاجتماعية  الخد  )أ  : قطاعات  ة الفترة الســــــابقة للحرب والصــــــراع حيث اســــــتحوذتطيل
 )ج  : وأيضــــــا،  )الية، والأعمالك والخدمات المقطاعات الطاقة، الاتصــــــالات، البنو  : مثل(الخدمات والبنى التحتية الاقتصــــــادية   )، ب)والمياه

الرســمية   الإنمائيةمن المســاعدات    %64.1مجتمعة على ما نســبته حوالي    )عة، الأســماك، الصــناعة والمعادنالزرا : مثل(الإنتاجية  القطاعات  
والتي   %15.5قدرها    الإنسـانيةمقارنة بمتوسـط نسـبة اسـتحواذ للمسـاعدات    )15(كما يتـضح من الشـكل    )2013-2002(في المتوسـط للفترة  

 . 2013-2010السنوات  من هذه الفترة وتحديداً  الأخيرةبدأت بالظهور بشكل أكبر خ�ل السنوات 

 )؛ (%)2013-2002( نمائية خالل الفترةي المساعدات اإلجمالإ  منستفادة القطاعات نسبة امتوسط ): 15الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 .OECDالمصدر: محتسب من قبل قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية بناء عىل قاعدة بيانات 

/https://stats.oecd.org/qwids OECD,QWIDS; 

على الرغم من ذلك فقد اتســم هذا الدعم بالمحدودية قياســا باحتياجات اليمن التنموية ووضــعها الاقتصــادي كدولة أقل نموًا، فقد 
 2013في العام    اً دولار 41قدر بحوالي  قد دنى على المســــتوى الإقليمي وأنصــــيب الفرد في اليمن من المســــاعدات الخارجية هو الكان 

علمًا بأن   . المتحدةم  أموفقا لتصــــنيف ال ،التوضــــيح  كما ســــبق  للدول النامية  اً دولار 51لدول المنطقة، وحوالي    اً دولار 74مقارنة بحوالي  
ــاعدات الخارجية لم تتجاوز  ــيب الفرد في اليمن من المســ ــط نصــ ــكل  )2013-1991(دولار خ�ل الفترة    22.4متوســ هذا كما أن أثر    ). 6(؛ الشــ

الدعم التنموي على أرض الواقع لم يكن ملموسـا بشـكل كبير حيث إن الوضـع الاقتصـادي والتنموي الضـعيف سـاهم في الوصـول للدخول  
في   ســاهمالصــراع والحرب والتي في بدايتها توقفت معها معظم برامج الدعم التنموي بشــكل كلي؛ وهذا التوقف ب� شــك  في مرحلة  

ــائر تراكمية في الناتج المحلي الانخفاض معدلات النمو الاقت ــالبة وخسـ ــجيله معدلات نمو سـ ــادي بل وتسـ مما رفع من معدلات    إجماليصـ
 . الفقر والبطالة بالتزامن مع توقف جزء كبير من نشاط القطاع الخاص

عض البرامج  غير أنـه وبنـاء على جهود حثيثـة من قبـل الحكومـة ممثلـة بوزارة التخطيط والتعـاون الـدولي اســـــــتؤنف لـاحقـا تنفيـذ ب
27Fالتنموية من خ�ل بعض الدعم المقدم من شــركاء التنمية

  الســعودي  البرنامج  خ�ل  من  –المملكة العربية الســعودية  : ن مثلو المانح  )أ  : 30
الدول الأوروبية  و الاتـحاد الأوربي والمملـكة المتـحدة البريـطانـية، وبعض   -USAID  خ�ل  من  –والولايات المتـحدة الأمريكـية    -الإعـمارو  للتنمـية

البنك الإســــــ�مي للتنمية والصــــــندوق العربي ل�نماء الاقتصــــــادي والاجتماعي   : والدولية مثل  إقليميةلاالمنظمات   )، بكألمانيا وهولندا
   . والصندوق الكويتي، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة

ــعوديةة  الإنمائي مؤخرًا ما أعلنته المملكة العربيامثلة الدعم   ومن أبرز عن دعم قدره   2022العربية المتحدة في إبريل   والإمارات  الســـ
28Fمليار دولار  3

31. 

 
،  60دد ـــــرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية، العـ، المساعدات الخارجية بني اإلغاثة والتنمية، نش2021ى: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، مايو ــن المعلومات يمكن العودة إلــلمزيد م 30

 . 16، ص: 4ص: 
31  2022-spring-yemen-over-skies-clearing-monitor-economic-https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/yemen 

صعوبات متعلقة بالتمويل التنموي واإلنساني (التقييم)  /التحديات: خامساً 
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ن أولوية المانحين كانت وما زالت تنصب نحو الدعم الإنساني  ع والحرب حيث إمستواه قبل فترة الصرا  إلىوبالطبع لم يصل هذا الدعم  
من إجمالي    %46المســــاعدات الإنســــانية اســــتحوذت بالمتوســــط على  أن   نجدف  )16(والذي يوضــــحه الشــــكل    )2020-2014(خ�ل الفترة  

ــ   أما القطاعات المرتبطة بالدعم التنموي بشــكل مباشــر وهي البنية التحتية   )2013-2002(للفترة    %15.5المســاعدات الرســمية مقارنة بـــــــ
من   %26.6بلغت نســــبة اســــتحواذها مجتمعة على  والخدمات الاجتماعية، البنية التحتية والخدمات الاقتصــــادية، والقطاعات الإنتاجية فقد  

 ). 2013-2002(للفترة  %64.1مقارنة بـ  )2020-2004(إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية للفترة 

 )؛ (%)2020-2014نمائية خالل الفترة(من إجمالي المساعدات اإلستفادة القطاعات نسبة امتوسط ): 16الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .OECDالمصدر: محتسب من قبل قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية بناء عىل قاعدة بيانات 

 /https://stats.oecd.org/qwids ;OECD,QWIDS 

29Fمعوقات االستفادة من التمويالت المتاحة في الجانب التنموي واستيعابها

32 
ــتفادة   ــاهمت معوقات الاســـ ــاعدات الخارجية، فقد ســـ ــعف العملية التنموية على محدودية المســـ لا يجب تحميل الجزء الأكبر في ضـــ

   . وإشكالات الاستيعاب عامً� هاماً 
  : فعلى جانب الاستفادة، كانت أبرز المحددات

 . غياب سياسة وطنية للمساعدات الخارجية •
 . والأمنيهشاشة الاستقرار السياسي  •
الاســـتثمارات الناقصـــة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية نتيجة لخلل البنيان الاقتصـــادي الذي قاد إلى احتياجات   •

 . مالية كبيرة في مختلف القطاعات تفوق الإمكانات والتموي�ت المتاحة
 . وجود مشاكل الأراضي المستفحلة •

 : أبرز المعوقاتأما على جانب الاستيعاب، فقد كانت 
 . البطء في الوفاء في التعهدات من قبل المانحين وفي أحيان أخرى عدم الوفاء بها •
 . ضعف التوافق والانسجام في جانب أولويات التنمية بين الحكومة والجهات المانحة •
  الشـفافية  سـتوياتم  ضـعف  وبالتالي  البرامج،  على  والرقابة  الإشـراف  وضـعف  والمشـتريات  العامة  المالية  إدارة  أنظمة  ضـعف •

 . الموارد استخدام وسوء والمساءلة
إدارـية التي تمتلكهـا الجهـات الحكومـية المختلفـة، ويتضـــــــح ذـلك في محـدودـية قـدرتهـا على •  ضـــــــعف القـدرات الفنـية واـل

  الإلمام  التخطيط الجيد والمفاوضــات ومحدودية مهاراتها في التعامل مع عمليات الشــراء المحلية والدولية المعقدة وعدم
المناقصـــات ويعمل على وإجراءات  خر في عملية الموافقة على وثائق أمما يترتب عليه ت  المانحةبمتطلبات وأنظمة الجهات  

 . ضعف عمليات التنسيق والتنفيذ للمساعدات الخارجية
ــاريع • ــيص الميزانية الكافية لتغطية تكاليف إدارة المشــ ــاريع والوحدات ا  الميزانيات(  : عدم تخصــ ــغيلية للمشــ   )لتنفيذية التشــ

ــافة إلى ت ــرة على أداءيؤثر خير إط�ق الميزانية المحلية للوحدات التنفيذية من قبل وزارة المالية، مما أبالإضــ وحدات   مباشــ
 .تنفيذ المشاريع

 
 ، التنمية والمساعدات الخارجية، المرصد االقتصادي للدراسات واالستشارات. 2015منصور البشريي، ديسمرب   32

17.7

8.4

0.5 1.3 0.1

46.0

24.8

1.1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

البنية التحتية 
والخدمات 
االجتماعية

البنية التحتية 
والخدمات 
االقتصادية

القطاعات 
اإل�تاجية

متعدد القطاعات  اإلجراء المتعلق 
بالد�ون

المساعدات 
االنسانية

/ المعونة السلعية 
المساعدة العامة 

للبرنامج

قطاعات أخرى



  

 

        

2022 – يونيو )73(العدد   
 
 
 
 

ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جدالمست  

 التحديات/صعوبات متعلقة بالتمويل التنموي واإلنساني (التقييم) 19

 جانب التمويل اإلنساني

30Fودية  حدمال

33 
بلغت حوالي   2021-2014أن متوســط نســبة التغطية للمتطلبات المالية لخطة الاســتجابة الإنســانية خ�ل الفترة    )17(يوضــح الشــكل   
 %. 5. 29مما يعني فجوة تمويلية قدرها  70.5%

 ) 2021-2014): نسبة التغطية التمويلية لخطط االستجابة اإلنسانية خالل الفترة ( 17الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

  ;https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary Financial Tracking System المصدر:

اـلعـــام هـــذا  ـفي   2022  وـخ�ل  ـكـبـير  ـنـقص  ـفهـنـــاك 
ــا  التموـيل، أوتشـــــ ــب اـل ه   31F34  وبحســـــ تزاـيد    وفي ظـل"؛ فـإـن

، تواـجه منظـمات اـلإـغاـثة في اليمن اـلإنســـــــانـيةاـلاحتـياـجات  
قصـــــورا كبيرا في التمويل بنهاية شـــــهر يونيو فإن خطة  

لا تزال تعاني من قلة التمويل   2022  الإنســـانيةالاســـتجابة  
يل أو حتى إغ�ق برامج  تقل  إلىمما يضطر منظمات الإغاثة  

م اسـتطاعت  2022 يونيو  30فبحلول     . المسـاعدات الـضرورية
ل ـــ ن التمويـــ فقط م  %26 أمينـــ ت  الإنسانيةخطة الاستجابة  

م  ــــ لتقديدولار   ارــ ملي  4.27  ــــــــ در بــ ذي يقــ ذي تحتاجه والــ ال
  17.9المسـاعدات المنقذة ل�رواح وخدمات الحماية لحوالي  

ـــ   41ومن     . مليون شــــخص ل�مم المتحدة،   اً مشــــروعا رئيسـ
في ـحال ـعدم توفير و  . برـنامـجا 26فـقد تم تقليص أو إغ�ق  

خر ـسيتم تقليـصه أو إغ�قه  آبرنامجا    15التمويل ال�زم فإن 
يونيو، أعلن برـنامج اـلأـغذـية   26في    . في اـلأشـــــــهر المقبـلة

العــالمي تخفيض دعمــه في اليمن نتيجــة لنقص حــاد في 
ــل، والتضـــــــخم العــالمي ونتيجــة تبعــات الحرب في  التموي

ــذي يواجــه حوالي   ــأتي هــذا في الوقــت ال ــا۔ ي   19أوكراني
أســوأ من أو  حادا في الأمن الغذائي  مًا  عدانمليون نســمة ا

ــنيفأي  (ذلك   المرحلي المتكامل    المرحلة الثالثة من التصــــ
  في حاجة ماسـة  160,000مع وجود أكثر من    )أو ما فوقها
الفورـية، ـفالم�يين من اـلأشــــــــخاص يـعانون من انـعدام ـحاد في اـلأمن الـغذائي، ســـــــيواجهون   اـلإجراءاتاتـخاذ     إذا لم يتمو  . للـغاـية للـغذاء

ســينعدم تقديم  . وا قادرين على إعادة بناء حياتهم وســبل عيشــهموالكثير من الم�يين لن يكون  . والموت  النزوحوها  نبلا يمكن تج  أمراضــاً 
ــر التي تعيش في ظروف مهينة وخطرة  4الدعم لأكثر من   ــروري للمنظمات الإغاثية أن   . م�يين شــــخص نازح بما في ذلك الأســ فمن الضــ

 ". مات ل�شخاص المحتاجينالضرورية والخد الإنسانيةلضمان مواصلة تقديم المساعدات تلقى التمويل المستمر والمستدام ت

 
يد من التداعيات االقتصادية واالجتماعية لنقص التمويل اإلنساني يرجى العودة إىل وزارة التخطيط والتعاون الدويل، ي  33 ، محدودية التمويل اإلقليمي والدويل 2020وليو لالطالع عىل المز

 . 50االقتصادية واالجتماعية، العدد لالستجابة اإلنسانية في اليمن وتداعياته عىل الوضع االقتصادي واالجتماعي، نرشة المستجدات 
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 ) مثال على تداعيات محدودية التمويل اإلنساني2إطار (

الأغذية العالمي لتقليل كميات  م، أجبر برنامج  2021في ديسمبر  
المساعدات الغذائية لأكثر من ثمانية م�يين شخص نتيجة نقص  

ومع نقص    . التمويل وتم تقليل الكميات مرة أخرى في شهر مايو
فإن   يونيو،  في  من   5التمويل  أقل  م�يين شخص سيستلمون 

م�يين شخص سيستلمون أقل   8نصف احتياجاتهم اليومية بينما  
اح ثلث  اليوميةمن  العيش   . تياجاتهم  وسبل  الصمود  أنشطة 

م�يين شخص،   4بالإضافة لبرنامج التغذية المدرسية ستتوقف لــ  
  . مليون نسمة  1.8مما يعني أن المساعدات ستقدم فقط لحوالي  

في  النقص  من  المزيد  خطر  تواجه  الإغاثية  فالمنظمات 
اجات  المساعدات أو إغ�ق البرامج مما سيؤدي إلى مضاعفة احتي

 . الناس الإنسانية
وعلى الرغم من العجز الحاد في التمويل فالمنظمات الإغاثية في 

مليون    12.6اليمن قدمت مساعدات وخدمات إنقاذ الأرواح لحوالي  
عام   من  الأولى  الأشهر  الأربعة  خ�ل  شهر  كل    . م2022شخص 

نسبته   ما  عددهم    %70لتغطي  البالغ  المستهدفين    17.9من 
عبر   شخص  الإنسانية  مليون  الاستجابة  نسبته  2022خطة  وما   ،

من الأشخاص الذين تمت مساعدتهم كن من النساء،    % 25حوالي  
 . من الذين تم مساعدتهم كانوا من الأطفال % 49وما نسبته  

 . 6، آخر المستجدات الإنسانية، العدد 2022الأوتشا، يونيو   : المصدر

 

https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
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ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جدالمست  

 التحديات/صعوبات متعلقة بالتمويل التنموي واإلنساني (التقييم) 20

  معوقات االستفادة من التمويالت المتاحة واستيعابها
لا شك أن هناك ثمة مشك�ت وتحديات خارجية متعددة لها ع�قة بضعف ومحدودية الموارد منها الركود العالمي الناجم عن تفشي 

 . الإقليميةالصراعات  إلى، إضافة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار تدابير التكيف مع 19-جائحة كوفيد

ة في الأجنبيت والتحديات التي تحول دون الاســــــتفادة المثلى من المتاح من المســــــاعدات  إلا أن اليمن يواجه العديد من المشــــــك�
 32F35: هذه التحديات على النحو التالي أهممن  اً ، ونتناول هنا جانبالإنسانيةالجوانب التنموية و

 . الإنسانية والشؤون التنمية مجال في الفاعلة الجهات ضعف التعاون بين .1
 لشـروط المسـاعدات فيها التي تخضـع الب�د شـمال المناطق هذه وتشـمل الكثيفة، السـكانية للمناطق المعونة تخصـيص يجري .2

 نـقل بكيفـية تتعلق اـلإـغاـثة وـتدخ�ت عـمال على المفروضـــــــة البرامج، والقيود تنفـيذ الموافـقة قـبل للحصـــــــول على وقيود
  .الأنشطة كيفية تنفيذ أو وتوزيعها المساعدات

 البرامج، في والتدخل بالمسـاعدات، المتعلقة القرارات التأثير على ومحاولة  إلى المحتاجينالمسـاعدات   تعطيل إيصـال أو تأخير .3
 . المساعدات على %)2(بعض الضرائب  ومحاولة فرض

الطلبات المتكررة من المنظمات الدولية تقديم معلومات عن المســـتفيدين، والحرص على المشـــاركة في عمليات التوظيف  .4
 . الإنسانيةجراءات المشتريات لبرامج الدعم والمعونة وإ

 والعاملين  الإنســانية المنظمات ممتلكات ضــد العنف ويشــمل  . الســ�مة ضــمانات بســبب انعدام مؤقتاً  الإنســانية البرامج تعليق .5
 المجال في لينالعام على الجسـدية والاعتداءات التهديدات عن فضـ�ً  السـلع والأصـول، وسـرقة مصـادرة الإنسـاني المجال في

 . واحتجازهم الإنساني
 الشــركاء من العديد الســبب، يقرر ولهذا . المتضــررين الســكان المانحة وكذلك للجهات بالنســبة لمســاءلةا جوانب في قصــورال .6

 . يواجهونها التي المخاطر مستوى مع بحيث تتناسب ومستواها يقدمونها التي المساعدة نوع استباقي بشكل

تواجه العديد من المشـك�ت التي تحول   الإنسـانيةتؤكد العديد من الشـهادات الميدانية أن آلية الدعم المقدمة من المانحين للبرامج  
ــها يتعلق   ــهم وبعضـ ــل بالمانحين أنفسـ وأخرى بالمنظمات الدولية،    بالجانب الحكوميدون التوظيف الأمثل لأموال المانحين منها ما يتصـ

 33F36: تومن أبرز التحديا
 . تردد بعض الجهات المانحة في الإيفاء ببعض تعهداتها في مواعيدها المحددة •
 . موافقة برلماناتهم على التعهدات التي أعلنوها إلىحاجة بعض المانحين  •
 . إصرار البعض على تنفيذ تعهداته من خ�ل وكالات وبرامج خاصة به وليس بالتنسيق مع الحكومة اليمنية •

   : الإنساني والتنموي كالتالي بشقيه  مجال الدعم في إبراز أهم التحديات التي تواجه اليمنوبشكل عام يمكن 
 . عدم التوصل إلى س�م مستدام ينهي حالة الحرب والصراع •
 . محدودية وقصور مصادر التمويل •
 . الظروف الطبيعية والصعوبات الجغرافية المعيقة لجهود الإغاثة والتنمية •
 . الكافي والكفء بين المنظمات المختلفةغياب التنسيق  •
 ـلإدارة  وشــــــــفافـية كـفاءة ذات آلـية توافر وـعدم  الحكومي،  الـجاـنب  قـبل من الـمانحين ـلأموال  اـلاســـــــتيـعابـية الـقدرة  ضـــــــعف •

 . المانحين أموال من توظيفه يتم بما والتقييم الرقابة وغياب المانحين أموال  وتوظيف

البرنامج الســعودي   : مثل(الســياســية والاجتماعية والتشــغيلية المطروحة فقد قررت بعض الجهات المانحة  وعلى الرغم من التحديات  
العمل على الصـــعيد المحلي لفهم أعمق للتحديات القائمة والقدرات المتاحة وبالتالي تحســـين عملية وضـــع البرامج   )لتنمية وإعمار اليمن

 34F37. المستقبلية بما يراعي هذه السياقات الخاصة

 في بهم  خاصـــة  مكاتب  إنشـــاء  من  بدلاً  المحليين  الشـــركاء مع  مباشـــرة  العمل  إلى  دفع بالمانحين  اليمن في  الصـــراع كما أن اســـتمرار
  القطاع  وإشــراك   المحلية،  المؤســســات قدرات  وتعزيز متغيرة،  بيئة ظل  في  بالمرونة  التحلي  الشــراكات، يةأهم  إبراز : إلى  ذلك  وأدى  الب�د،
. الخاص

 
 . 57- 56، أقل البلدان العربية نموا: تحديات وفرص التنمية، ص: 2020 -اإلسكوا  35
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ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جدالمست  

 السياسات واإلجراءات (التقويم)

  الاساسية الداعمة للتعافي الاقتصادي   الركائز  : المحور الرابع

 سبل تعزيز مصادر التمويالت التنموية 
رغم -  لـيةمـا واردم بصـــــــورة أولـية فـإن التغـلب على مشـــــــكـلة ســـــــوء إدارة الموارد واـلإمكـاـنات الوطنـية المـتاحـة من

ــريةبو -محدوديتها ــياســـي    - طبيعية رواتثو شـ ــتقرار الأمني والسـ ــتمكن اليمن و بشـــكل مقبول    -وبالتزامن مع الاسـ تنمية  تحقيق منسـ
إلا أن عملية التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لن تكون بغنى عن المساعدات الخارجية   مقبولة، واجتماعية اقتصادية

 من  والانتقال التحول"أهمية    إنه وبالإـضافة إلى، فمية بـشقيها الوطني والخارجيعلى توفير تعبئة الموارد للتنقدرات اليمن    ولتعزيز
 مشــاريع لتنفيذ تدخ�ت  اتباع خ�ل من  للمجتمع اســتدامة  الأكثر التنموية المشــاريع وتبني  والتعافي  التنمية إلى  الإغاثة

والتنموي وإعادة توجيه العديد من المشاريع نحو مشاريع إعادة الإعمار إضافة إلى العمل على   الإغاثي  الجانب  بين  تجمع
  : ينبغي العمل على الآتي ؛"تمويل المشاريع كثيفة العمالة وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع

ــتثمارات المحلية و .1 ــتثماري م�ئم يحفز على زيادة الاســ ــتثمارات العامة   أمرال وهذا ةالأجنبيإيجاد مناخ اســ يتطلب زيادة الاســ
 . التمويل الخارجي إلىال�زمة لإنشاء البنية التحتية ومن ثم الحاجة 

 . الخارجية المساعدات رفع كفاءة وفاعلية .2

 اتالإصـــ�ح المتعلقة بتنفيذ ســـياســـات تلك وبالأخص بالمســـاعدات المانحين بتخفيف اشـــتراطاتهم المتعلقة ضـــرورة قيام .3

 . ة التي يتطلبها تنفيذ المساعداتوالإداريالمرونة في إجراءاتهم المالية  يةأهم عن فض�ً  ة،والإداريياسية والس الاقتصادية

يمكن والاستفادة كما  السياسات  التنموي في أثرها وزيادة الخارجية المساعدات  من تفعيل  العديد من  خ�ل  اليمن من 
 38: لآتيأبرزها ا
 . للمانحين، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية من خ�ل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المباشر التدخل آليات اعتماد •

 وادارية مالية وأنظمة جيدة تنفيذ آليات لهما يتوفر وموثوقة، والتي موجودة ومـشاريع لآليات المالية للموارد المباـشر التحويل •

 . التقارير عدادإو والتقييم متابعةال على قدرة عالية ولديها المانحين، مع إجراءات ومتوافقة مناسبة

 . والمانحين الحكومة بين التنفيذ، ويتم اختيار المنظمات المؤهلة بالشراكة عملية في المدني المجتمع منظمات إشراك  •

 وضــمان التمويل في والازدواجية التكرار عدم وضــمان المانحين جهود لتنســيق وذلك  ،المانحين مع منصــة تنســيق إنشــاء •

 . اليمن في التنمية أولويات مع المانحين تعهداتموائمة 

كل مرحلة   في المعوقات وتحديد الحالية على أســاس مراجعة الإجراءات التعهدات، يقوم نفاذإو لتخصــيص ســريع مســار تطوير •
 . التحديات تلك لمعالجة ال�زمة الحلول إيجاد الاستيعاب، وبالتالي من مراحل

 التنسيق فعالية تضمن ،التنمية واحتياجات أولويات وفق وتوجيهها المساعدات لإدارةواضحة،   بناء رؤية وطنية •

 جهة من بينها فيما والأدوار المهام وتوزيع المختلفة وتوجيه الحكومية المؤســســات جهة، وبين من والمانحين الحكومة بين

 . ثانية

لـلدوـلة، إلى ـجاـنب اعتـمادـها حزـمة  الـعاـمة لموازـنةل المـباشـــــــر واـلدعم  )SWAP(القـطاعي   اـلدعم آلـية مـثل اـلدعم صـــــــور تنويع •
 ). مبادئ إع�ن باريس(هذا المجال  في الدولية الإع�نات تضمنته ما وفق للمساعدات الوطنية الملكية تضمن سياسات

ــاريع لتنفيذ والتقييم المتابعة عملية تفعيل • ــير والتقييم نظام للمتابعة بناء خ�ل خارجيًا، من الممولة المشــ  تنفيذ لســ

المانحين   لتدخ�ت التنسـيق وتطوير الخارجية المسـاعدات وتحسـين اسـتخدام ، وجعله الأسـاس لتوجيهالمسـاعدات الخارجية
 . للتنمية الوطنية الخطة بحسب أولويات

 مســتوى على ســواءً  وبرمجتها بصــورة أفضــل الخارجية المســاعدات وتدفق الســنوات لضــمان ســير متعدد التمويل آليات اعتماد •

 . والمناطقي المستوى الجغرافي المشاريع أو على أو القطاعات

 

 

 

 
 مصدر سابق. منصور البشريي،   38

 واإلجراءات (التقويم)  السياسات :سادساً 



 

 

        

2022 – يونيو )73(العدد   
 
 
 
 

ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جدالمست  

 السياسات واإلجراءات (التقويم) 22

 تعزيز استيعاب التمويالت التنموية  
لتحســين القدرة على تعزيز قدرات اليمن على اســتيعاب المســاعدات التنموية الخارجية، ينبغي اتباع العديد من الســياســات والإجراءات  

3639 : آتيومنها ال ،التي تمكنها من ذلك
F 

 .والأجانب المحليين المانحة والمستثمرين الجهات لدى الثقة من مناخ لخلق والتشريعية المؤسسية اتالإص�ح تعزيز •

 .التنمية برامج المدني لتمويل المجتمع ومنظمات الخاص القطاع مع بالشراكة الداخلية الموارد تعبئة على العمل •

 الخضــراء والاســتثمارات لإدارة الموارد الطبيعية الاقتصــادية الأدوات خ�ل من المســتدامة التنمية لتمويل خ�قة آليات تطوير •

 .الإمكان بقدر الذاتي التمويل بأسلوب المحميات وإدارة وتدوير المخلفات التلوث مكافحة مجال في ولاسيما

صــدار الســندات  إلبنوك الحكومية او التجارية على  تبني مصــادر مبتكرة لتمويل التنمية المســتدامة، من خ�ل تشــجيع بعض ا •
الزراعة وحماية البيئة   : الخضـراء والأصـول المالية الإسـ�مية والصـكوك الخضـراء، وتوجيهها نحو المشـاريع الاسـتراتيجية مثل

 . والطاقة المتجددة، بتشجيع من الحكومة وبتوفير آليات تنظيمية وضمانات كافية لحمايتها

ــتثمار •   على  الحصــــول في  الإنصــــاف  تعزيز  أجل  من  الرقمية  والتكنولوجيا  الجديدة والتكنولوجيات  المالية  الابتكارات في  الاســ
 . التمويل
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40
F 

 .2030عام خطة مع العالمية المالية والنظم الاقتصادية السياسات مواءمة •

 . والوطني الإقليمي المستوى على والاستثمار المستدام التمويل حلول تشجيع •

ــتثمار في المناطق   • ــانية والإنمائية لزيادة الاسـ ــتراتيجيات الإنسـ ــين تقديم الحماية الاجتماعية من خ�ل الربط بين الاسـ تحسـ
 . المعرضة للمخاطر بشكل مزمن

ســـتراتيجية توفر فرص العمل وســـبل الصـــحة والتعليم بالتوازي مع دعم ا : مواصـــلة دعم القطاعات الاجتماعية الرئيســـة مثل •
 . العيش لليمنيين

ــتفيدين  • ــاعدة العينية، حيث تكون أكثر فائدة للمسـ ــاعدة عن طريق التحوي�ت النقدية بدلًا من المسـ توجيه المزيد من المسـ
 . من حيث تحديد أولوياتهم وقراراتهم الخاصة

العيش والحد من الفقر والتصـــدي لعدم المســـاواة    توفير الخدمات العامة الرئيســـة في جميع أنحاء الب�د لتســـهيل ســـبل •
ومـعالـجة احتـياـجات الـنازحين داخلـيًا وإـعادة ـتأهـيل البنـية التحتـية الـعاـمة وتشـــــــجيع القطـاع الـخاص على صـــــــعـيد خلق فرص  

 . العمل
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	1. توفير القيادة – وضع المبادئ التوجيهية، وحفز العمل وضمان اتساق السياسات.
	2. حشد الاستثمار – زيادة التمويل وإعادة توجيه الأسواق المالية نحو الاستثمار في قطاعات أهداف التنمية المستدامة.
	3. توجيه الاستثمار – تشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاعات أهداف التنمية المستدامة.
	4. تعظيم تأثير الاستثمار – زيادة فوائد التنمية المستدامة وتقليل مخاطر الاستثمار في قطاعات أهداف التنمية المستدامة.
	وفي إطار الشراكة الدولية لتمويل التنمية المستدامة، سعت الدول العربية حرصاً منها على أن يتم الفصل بين المساعدات التنموية الرسمية والإنسانية وبين مسار تمويل التنمية المستدامة لتفادي احتساب قيمة المساعدات الإنسانية ضمن مساعدات التنمية الرسمية المطلوبة لت...
	كما تضمنت وثيقة حقوق السحب الخاصة والدول العربية، تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده، الصادرة عن الإسكوا في 3 سبتمبر 2021،13F  إعلان صندوق النقد الدولي عن إصدار عام لحقوق السحب الخاصة، وبقيمة بلغت 650 مليار دولار، والتي يتم توزيعها بين مجموعات الد...
	وستحصل مجموعة الدول العربية على 37.3 مليار دولار وبنسبة بلغت 5.74% فقط من إجمالي إصدارات حقوق السحب الخاص الجديدة، وبلغ نصيب اليمن حوالي 660 مليون دولار. والتي يمكن أن تساهم في سد حوالي 20% فقط من إجمالي الاحتياجات اللازمة لتمويل استراتيجية الاستجابة ...
	الشكل (1): حصة بعض البلدان العربية من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة مليار دولار أمريكي

	وتختلف استخدامات حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع الدولة فإذا ما كانت الدولة ذات دخل متوسط فيمكنها استخدام التوزيع لمعالجة الاختلالات المالية التي تعيق جهود التعافي والنمو وإذا ما كانت الدولة ذات دخل مرتفع فيمكنها أن تتبع سياسات مالية أقل صرامة، ويمكن ...
	وفي اليمن من المتوقع الاستفادة من حصتها في حقوق السحب الخاصة البالغ 660 مليون دولار في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية، وفي ذهاب جزء منها في أمور مستدامة تساهم في تسريع مسار تعافي البلد، غير أن هذا الأمر يتطلب وضع الآليات المناسبة لضمان الاستفادة ال...
	ويشكل الوضع الاستثنائي في اليمن عاملاً أساسياً في انخفاض تأثير عملية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث إن الصراع والحرب له تأثير مثبط للنمو الاقتصادي نتيجة الأضرار التي تلحق برأس المال البشري، وتدمير كل من الأصول الإنتاجية والبنية التحتية.
	ووفقا لكولير فإن معدل النمو للفرد خلال الحرب الأهلية يقل بمقدار 2.2 نقطة مئوية عن معدله في حالة السلم، وأيضا يرى مولر أن الحرب الأهلية إذا دامت أربع سنوات فإنها تقلل الإنتاج ما بين 7% إلى 22% وأنه إذا ما زادت حدة الصراع سيزداد الضرر في انخفاض النمو ال...
	ومن أجل الإيفاء بمتطلبات التنمية المستدامة لا يزال ثمة حاجة كبيرة لتطوير مستويات البنية التحتية في اليمن، من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية، وتعبئة الموارد المحلية وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته والاستفادة من فرص الاقتراض ...
	ومع إدراك اليمن للأهمية البالغة لإقامة وتطوير شراكة عالمية وإقليمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنه بالمقابل تواجه تحديات رئيسة وأخرى مستجدة، تتمثل في محدودية القدرات التمويلية وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وضعف الاقتصاد الوطني والقدرات ال...
	ومما يجدر ذكره أن اليمن يواجه صعوبات وتحديات تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التمويل الذي يحصل عليه اليمن من المجتمع الدولي والذي يتجه الى الاغراض الانسانية فيما تواجه البنوك صعوبات متعلقة بنقص السيولة وعدم استقرار سعر الصرف وكذلك صع...

	المحور الثالث: اولويات تعافي رأس المال المادي (إعادة اعمار البنية التحتية)
	كما سبق التوضيح هناك العديد من مصادر تمويل التنمية، يتم تقسيمها بحسب منشئها إلى: مصادر وطنية وأخرى خارجية.
	وسنتناول في هذا المحور اتجاه تمويل التنمية متمثلة بالاستثمارات الوطنية كأهم وأبرز المصادر الوطنية، وأيضا حجم التمويل من مجتمع المانحين (مؤتمرات المانحين) والتي حصلت عليها اليمن خلال الفترة 1990-1320، وكذا حجم المساعدات الإنمائية الرسمية وتحويلات المغت...
	ومن الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعتبر حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وغيرها، والجهة الحكومية الوحيدة المخولة بالتعاقد على المساعدات الخارجية وتخصيص...
	الاستثمارات الوطنية

	وتتنوع مصادر التمويل الوطنية إلى أشكال متعددة وسيتم استعراض أهم مصدر للتمويل وهي الاستثمارات الوطنية بشقيها (العام والخاص) على النحو التالي:
	كما يتضح من الشكل (2) بلغ حجم الاستثمار الإجمالي حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط للفترتين (2002-2005) و(2006-2010) ثم تراجعت النسبة إلى حوالي 17.5% خلال الفترة (2011-2013) متأثرة بالأوضاع التي شهدتها البلاد خلال العام 2011 تحديداً.
	الشكل (2): نسبة الاستثمارات الوطنية (العام، الخاص) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2002-2013)؛ (%)

	وبنظرة تفصيلية، فقد كانت نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأعلى باستمرار مقارنة بالاستثمار العام حيث ارتفعت من 13.9% عام 2002 إلى 18.9% عام 2007 كأعلى نسبة مساهمة خلال الفترة (2002-2013) وربما هذا يعزى للتزامن مع تعهدات المانحين في ...
	أما الاستثمار العام فقد ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأولى للقرن الحالي من 7.4% عام 2002 إلى 9.6% عام 2005 محققاً متوسطاً قدره 8.9% للفترة (2002-2005) وهو أعلى من المتوسط العام للفترة (2002-2013) البالغ 6.8%. وبعد ذلك انخفض حج...
	تمويلات المانحين (مؤتمرات الدعم التنموي)

	عادة ما تنادى الجهات المانحة لعقد مؤتمرات لدعم الحكومات في الدول النامية، وتوفير التمويلات المالية اللازمة لتتمكن تلك الحكومات من تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية التي يقترحها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف المساعدة في تجاوز الأزمات الاقتص...
	وبرزت الحاجة المتزايدة للمساعدات الخارجية في اليمن نتيجة لمحدودية مصادر النقد الأجنبي اللازمة لتمويل فجوة الموارد المحلية، نظرا لاعتمادها على الموارد النفطية المتراجعة سنة بعد أخرى وضعف معدلات الادخار المحلي وتزايد الضغوط على هذه الموارد المتاحة والمح...
	الفترة الأولى (1990-1995)

	تزامنت هذه المرحلة مع بداية توحيد شطري اليمن عام 1990 ونشوء حرب الانفصال، وقد شهدت هذه المرحلة تراجع حجم المساعدات التنموية الخارجية التي تلقتها اليمن مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من المساعدات الخارجية خلال  الفترة (1991-1995) هذه ...
	الفترة الثانية (1996-2000)

	نتيجة لدخول الحكومة اليمنية في مفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في مارس 1995 تمكنت من خلاله من جدولة ديونها الخارجية، والحصول على شطب نسبة كبيرة من مديونتها الخارجية وأيضا الحصول على مساعدات ف...
	وعليه، ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي دأب البنك الدولي بالشراكة مع الحكومات اليمنية المتعاقبة، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، على الدعوة لعقد مؤتمرات للمانحين لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والتكيف الهيكلي لمعالجة ...
	وخلال المؤتمر الأول للمانحين (لاهاي 1996)، وافق المانحون على توفير متطلبات التمويل الرسمي لليمن لعام 1996 والذي قدر بحوالي 500 مليون دولار كتمويل استثنائي، لتتمكن اليمن من تحقيق تنمية مستدامة لمواردها الطبيعية والبشرية، انظر الشكل (3). أما المؤتمر الث...
	الفترة الثالثة (2001-2005)

	خلال هذه الفترة نظمت الحكومة اليمنية وشركاؤها الإقليميون والدوليون مؤتمر المجموعة الاستشارية لدعم اليمن (باريس 2002) شارك فيه عدد من شركاء اليمن في التنمية من دول ومؤسسات تمويلية إقليمية ودولية ومنظمات غير حكومية، وقد بلغ حجم التعهدات في هذا المؤتمر 2...
	الشكل (3): تعهدات مؤتمرات المانحين لدعم التنمية باليمن للفترة (1996-2012)؛ (مليون دولار)
	الفترة الرابعة (2006-2010)


	انعقد مؤتمر المانحين لليمن في العاصمة البريطانية لندن خلال يومي 15 و16 نوفمبر 2006، ومثل انطلاقة هامة لليمن في تجاوز التحديات التي تواجهها بدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، وبالأخص الخليجين نتيجة تحسن العلاقات السياسية لليمن مع بقية دول المجلس مثل...
	الفترة الخامسة (2011-2013)

	مع بداية هذه الفترة تزايدت التعهدات المالية لبعض المانحين خلال السنوات اللاحقة لمؤتمر لندن لتصل إجمالي التعهدات إلى 6.6 مليار دولار حتى يونيو 2011.
	وخلال السنوات الأولى من العقد الثاني من القرن الحالي قبل سنوات الحرب تم حشد المزيد من تعهدات المانحين لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014، عبر تنظيم مؤتمر المانحين لليمن في كل من الرياض ونيويورك (في سبتمبر 2012)، والذي...
	وقد بلغت تعهدات المانحين خلال مؤتمر الرياض 2012 وما بعدها نحو 10.2 مليار دولار، وجاءت التعهدات من ثلاث كتل رئيسة للمانحين، مثلت حصة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 52.3% من إجمالي التعهدات و 26.5% من المؤسسات الإقليمية والدولية و 21.2% من الدول الصديقة...
	جدول (1): مصادر الدعم التنموي مؤتمر الرياض ونيويورك 2012 وما بعدها مليون دولار

	ومن بيانات الجدول (1) والشكل (4) فقد تم تخصيص 100% من إجمالي التعهدات، فيما تم التوقيع على حوالي 78.5% من إجمالي المخصصات لمشاريع محددة، غير أن المسحوب فعلاً لم يتجاوز 44.1% من إجمالي التعهدات، ولم يتجاوز المسحوب عن 56.3% من إجمالي الموقع عليه من التع...
	شكل (4) نسب التخصيصات والمسحوب من الدعم التنموي لليمن حسب شركاء التنمية، (تعهدات وتخصيصات المانحين بالرياض ونيويورك 2012 وما بعدها)

	وكما يوضح الشكل (4) فإن نسبة المخصصات لكافة المجموعات المانحة بلغت نسبة 100% الى التعهدات. وقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى نسبة للمسحوب من الموقع عند 71.5% وثاني أعلى مجموعة للمسحوب من التعهد بنسبة قدرها 46.1%. بينما سجلت 64.4% نسبة الموقع الى ...
	أما الدول الصديقة فقد سجلت أعلى نسبة للمسحوب إلى التعهد عند 53.2%، مقابل 89.9% نسبة الموقع الى المخصص كثاني أعلى مجموعة و 59.1% نسبة المسحوب إلى الموقع كثاني أعلى مجموعة أيضا.
	وقد سُجل أدنى نسبة للمسحوب من التعهد عند 33.1% للمؤسسات الدولية والإقليمية، و 34.1% نسبة المسحوب إلى الموقع عليها من التخصيصات كأدنى نسبة أيضاً من نصيب المؤسسات الدولية والإقليمية. مع العلم أن نسبة الموقع الى المخصص من قبل هذه المؤسسات الدولية والإقلي...
	وبشكل عام يلاحظ أن المؤتمرات المقامة قبل فترة الصراع والحرب كان جلها موجهاً نحو تمويل التنمية حيث بلغ إجمالي التعهدات لعام 1996 في مؤتمر لاهي حوالي 500 مليون دولار، وفي كل مؤتمر كان حجم الدعم يتزايد واستمر التمويل بالتزايد ليصل إلى 8 مليار دولار في مؤ...
	إن التقييم النهائي لمؤتمرات المانحين ليس بحجم التعهدات التي يتم الإعلان عنها إذ أنها مجرد وعود ونوايا ايجابية تجاه دعم اليمن حيث لا تلتزم بعض الدول في الوفاء بما تعهدت به، إذ أن التجربة العملية تشير إلى أنه لا يتم الوفاء بتلك التعهدات كما تضع بعض الدو...
	المساعدات الإنمائية الرسمية

	من خلال الشكل (5) يلاحظ أن المساعدات الإنمائية الرسمية لليمن قبل فترة الصراع والحرب استمرت بالارتفاع بشكل عام  إلى أن وصلت إلى 1147.3 مليون دولار في العام 2013 مقارنة بـ 399.5 مليون دولار في العام 2002 محققة متوسط سنوي للفترة (2002-2013) قدره 556.9 مل...
	الشكل (5): إجمالي المساعدات الإنمائية خلال الفترة (2002-2013)؛ (مليون دولار)

	كما يلاحظ أن متوسط المساعدات الإنمائية الرسمية للفترة (2011-2013) بلغت 847.8 مليون دولار - مقابل 358.3 مليون دولار للفترة (2002-2005) و541.3 مليون دولار للفترة (2006-2010)؛ وذلك بهدف المساهمة مع مخصصات المؤتمرات في تعزيز استقرار اليمن خلال المرحلة الا...
	نصيب الفرد من المساعدات الخارجية

	تميزت الفترة من (1996-2000) بزيادة متوسط نصيب الفرد من المساعدات الخارجية إلى 21.4 دولار مقارنة بحوالي 18.2 دولار في الفترة من (1991-1995) كما سبق الإشارة، وبنسبة زيادة بلغت 17.6% وكما يتضح من الشكل (6). كما اتسمت هذه الفترة بتحسن العلاقة بين اليمن وم...
	الشكل (6): تطور نصيب الفرد من المساعدات الخارجية وتغيراتها النسبية
	خلال الفترات الزمنية من (1991-1995) إلى (2011-2013)؛ بالدولار

	المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، تاريخ الدخول 3/أكتوبر/2022: https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS?end=2020&locations=YE&start=1960&view=chart
	وخلال السنوات الأولى من العقد الأول للقرن الحالي (2001-2005) اتسمت بمحدودية مستوى وحجم المساعدات الإنمائية التي تلقتها اليمن، مقارنة باحتياجاتها التنموية ومستوى وحجم المساعدات التي تلقتها دول عربية وأخرى نامية، تتشابه مع أوضاع اليمن في الفقر والتنمية....
	أمـا خــلال الفتــرة (2006-2010) فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية إلى 19.8 دولار مقارنة بحوالي 15 دولار في السنوات الخمس الماضية. وبنسبة زيادة بلغت 32% عن الفترة السابقة (2001-2005)، واستمر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المساعدات...
	وبشكل عام لا تزال حجم المساعدات الخارجية المقدمة لليمن ضعيفة ومحدودة رغم أن اليمن تعد إحدى الدول الأقل نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويعتبر نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية هو الأدنى على المستوى الإقليمي وقد قدر بحوالي 41...
	الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة لليمن

	يتضح من الشكل (7) أن هناك تفاوتاً كبيراً في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الداخلة لليمن خلال الفترة 2000-2013 حيث تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض وقد بلغ متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة لليمن فقط 197 مليون دولار للفترة (2000-2013).
	وقد مثلت الفترة (2006-2008) أعلى تدفقات استثمارية أجنبية بمتوسط بلغ 1198 مليون دولار. وقد تحقق في العام 2008 أعلى قيمة تدفق استثماري أجنبي لليمن بحوالي 1,555 مليون دولار.
	وخلال الفترة (2009-2013) اتسمت تدفقات الاستثمار الأجنبي في اليمن بالتراجع إلى أن وصلت إلى - 134 مليون دولار عام 2013
	الشكل (7): التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الداخلة لليمن خلال الفترة (2000-2013)؛ (مليون دولار)
	تحويلات المغتربين


	تكتسب تحويلات المغتربين أهمية متزايدة في اليمن حتى أصبحت تمثل أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي وأحد المصادر المهمة لدخل الكثير من الأسر، فضلا عن دورها في استقرار العملة الوطنية، غير أن مساهمتها في العملية التنموية يعد محدوداً إلا في بعض الحالات التي يتم ا...
	ويلاحظ من خلال الشكل (8) أن تحويلات المغتربين اليمنيين الواردة من الخارج قبل فترة الصراع والحرب كانت مستقرة بين 1.160 مليار دولار و1.404 مليار دولار خلال الفترة (2002 -2011). إلا أن الارتفاع الكبير في التحويلات حدث في عامي 2012و 2013 لتستقر في حدود 3...
	الشكل (8): تحويلات المغتربين اليمنيين الواردة خلال الفترة (2013-2002)؛ (مليون دولار)


	المحور الرابع: الركائز الاساسية الداعمة للتعافي الاقتصادي
	ومنذ بدء الصراع والحرب اتجهت معظم التمويلات الموجهة لليمن إلى الجانب الإنساني والإغاثي خاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية والذي ارتفع عددهم في آخر سنتين من 20.7 مليون شخص في العام 2021 إلى 23.4 مليون شخص (73.4% من ...
	وفيما يلي يتم استعراض مصادر تمويل الوطنية والخارجية للدعم التنموي والإنساني:
	الاستثمارات الوطنية

	يتضح من الشكل (9) أن حجم الاستثمار الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسط 14.1% للفترة (2014-2020)، وكانت المساهمة الأعلى لحجم الاستثمارات الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 19% في العام 2019.
	الشكل (9): نسبة الاستثمارات الوطنية (العام، الخاص) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2014-2020)؛ (%)

	وخلال الفترة (2014-2020)، سجل الاستثمار الخاص متوسط نسبة قدرها 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2014-2020) مقارنة بمتوسط 3% للاستثمار العام لنفس الفترة وهذا بالطبع مرتبط بمحدودية الموازنة العامة للدولة ونفقاتها الاستثمارية بسبب ظروف الصراع والح...
	مؤتمرات المانحين للدعم الإنساني (2014-2022)

	ومع بداية الصراع والحرب في اليمن، برز نوع آخر من مؤتمرات المانحين، حيث تم توجيه التمويلات المقدمة من المانحين نحو الإغاثة الإنسانية لمواجهة حالات الطوارئ الناجمة عن كوارث الحرب والصراع وتداعياتها على السكان، الذين فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم مما اضطرهم...
	ومن خلال الشكل (10) نلاحظ أن هناك العديد من المؤتمرات المقامة وبشكل سنوي منتظم منذ العام 2015 وحتى العام 2022 لتقديم الدعم المالي وفق خطة الاستجابة الإنسانية السنوية الصادرة عن الأوتشا، وذلك لتوفير الاحتياجات الإنسانية ومواجهة حالات الطوارئ بحسب وثيقة...
	شكل (10): تعهدات المانحين في مؤتمرات الإغاثة الإنسانية لليمن خلال الفترة (2015-2022)؛ (مليار دولار)

	ففي عام 2015 كان المتطلب المالي حوالي 1.6 مليار دولار إلا أن مبلغ التعهدات بلغ حوالي 900 مليون دولار بتغطية بلغت 56.3%. وقد استمرت متطلبات تمويل الاحتياجات الإنسانية بالارتفاع إلى أن بلغت 4.3 مليار دولار في العام 2022 غير أن نسبة تغطية تعهدات المانحين...
	وفي المتوسط لم تتجاوز التعهدات المالية للمانحين للاستجابة الإنسانية 48.9% للفترة (2015 – 2022) مما ساهم في وجود فجوات تمويلية فعلية للاحتياجات الإنسانية بنهاية كل عام كما سيتضح حجمها في المحور التالي (خامساً) الخاص بإشكالات وصعوبات التمويل التنموي وال...
	المساعدات الإنمائية الرسمية

	اسـتجابة للوضـع الإنسـاني والإغاثي في ظل ظروف الصـراع والحرب، فقد سجلت المساعدات الإنمائية الرسمية التي حصلت عليها اليمن ارتفاعاً بشكل متواصل من حوالي 1.3 مليار دولار في العام 2014 إلى أن وصلت إلى 3.5 مليار دولار في العام 2017 بالتزامن مع تزايد حدة ا...
	وبالتوازي ارتفع نصيب الفرد من المساعدات الانمائية من 45 دولار الى 116 في العام 2017 وانخفض إلــى 85 دولار فـــي العـــام 2020 23F .
	أما الشكل (12) فيبين أن المتوسط (حوالي 55%) من إجمالي هذه المساعدات الرسمية للفترة (2014-2020) - تأتي من دولتين عربيتين وهما: المملكة العربي السعودية (حوالي 30%) كأكبر المانحين ثم الإمارات العربية المتحدة (حوالي 25%)، يليهما الولايات المتحدة الأمريكية...
	الشكل (12): نسبة أهم 5 مانحين للمساعدات الإنمائية لليمن من إجمالي المساعدات الإجمالية
	لمتوسط الفترة (2014-2020)؛ (%)
	الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى اليمن


	شهدت الفترة (2014-2021) تدهوراً كبيراً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويعزى ذلك إلى الصراع والحرب الذي أدى بدوره إلى ضعف البيئة الاستثمارية في اليمن باعتبارها بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية والوطنية أيضاً وبالتالي أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية ...
	تحويلات المغتربين

	وتشير البيانات إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين خلال فترة الحرب والصراع ارتفعت من 3,351 مليون دولار عام 2014 إلى 3,771 مليون دولار عام 2016، مسجلةً متوسطاً سنوياً قدره 3,491 مليون دولار خلال الفترة (2014-2016)؛ كما هو موضح في الشكل (14).
	وقد ساهمت تحويلات المغتربين اليمنيين من اليمنيين العاملين خـارج البـلاد على إبقـاء العديد من الأسر واقفـة علـى قدميها وأصبحت مصــــدر دخل متزايـد الأهميـة. وبحســـب التقييم الذي أجرته الأمم المتحدة عام 2016 فإن 9% من الأســـر اليمنية تعتمد على التحويل...
	وبحسب إحدى الدراسات الحديثة فقد تم تقدير تحويلات المغتربين اليمنيين بنحو 3.77 مليـار دولار عـام 2019 وتشـكـل حوالي 13% من النـاتج المحلي الإجمالي.25F  وتفيـد معلومـات أن حجم التحويلات إلى اليمن أعلى من ذلك بكثير26F .

	الشكـــل (14): تحويـــلات المغتربيــن اليمنييـــــن
	خـــلال الفتــرة (2014-2016)؛ (مليون دولار)
	المحور الرابع: الركائز الاساسية الداعمة للتعافي الاقتصادي
	جانب التمويل التنموي
	المحدودية
	تم توجيه معظم الدعم المقدم من المانحين وعلى وجه الخصوص المساعدات الإنمائية الرسمية نحو البرامج والمشاريع التنموية طيلة الفترة السابقة للحرب والصراع حيث استحوذت قطاعات: أ) الخدمات والبنى التحتية الاجتماعية (مثل: قطاع التعليم، والصحة والمياه)، ب) الخدما...
	الشكل (15): متوسط نسبة استفادة القطاعات من إجمالي المساعدات الإنمائية خلال الفترة (2002-2013)؛ (%)

	على الرغم من ذلك فقد اتسم هذا الدعم بالمحدودية قياسا باحتياجات اليمن التنموية ووضعها الاقتصادي كدولة أقل نمواً، فقد كان نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية هو الأدنى على المستوى الإقليمي وقد قدر بحوالي 41 دولاراً في العام 2013 مقارنة بحوالي 74 د...
	غير أنه وبناء على جهود حثيثة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي استؤنف لاحقا تنفيذ بعض البرامج التنموية من خلال بعض الدعم المقدم من شركاء التنمية27F : أ) المانحون مثل: المملكة العربية السعودية – من خلال البرنامج  السعودي للتنمية والإع...
	ومن أبرز امثلة الدعم الإنمائي مؤخراً ما أعلنته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إبريل 2022 عن دعم قدره 3 مليار دولار 28F .
	وبالطبع لم يصل هذا الدعم إلى مستواه قبل فترة الصراع والحرب حيث إن أولوية المانحين كانت وما زالت تنصب نحو الدعم الإنساني خلال الفترة (2014-2020) والذي يوضحه الشكل (16) فنجد أن المساعدات الإنسانية استحوذت بالمتوسط على 46% من إجمالي المساعدات الرسمية مقا...
	الشكل (16): متوسط نسبة استفادة القطاعات من إجمالي المساعدات الإنمائية خلال الفترة(2014-2020)؛ (%)
	معوقات الاستفادة من التمويلات المتاحة في الجانب التنموي واستيعابها29F


	لا يجب تحميل الجزء الأكبر في ضعف العملية التنموية على محدودية المساعدات الخارجية، فقد ساهمت معوقات الاستفادة وإشكالات الاستيعاب عاملاً هاماً.
	فعلى جانب الاستفادة، كانت أبرز المحددات:
	 غياب سياسة وطنية للمساعدات الخارجية.
	 هشاشة الاستقرار السياسي والأمني.
	 الاستثمارات الناقصة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية نتيجة لخلل البنيان الاقتصادي الذي قاد إلى احتياجات مالية كبيرة في مختلف القطاعات تفوق الإمكانات والتمويلات المتاحة.
	 وجود مشاكل الأراضي المستفحلة.
	أما على جانب الاستيعاب، فقد كانت أبرز المعوقات:
	 البطء في الوفاء في التعهدات من قبل المانحين وفي أحيان أخرى عدم الوفاء بها.
	 ضعف التوافق والانسجام في جانب أولويات التنمية بين الحكومة والجهات المانحة.
	 ضعف أنظمة إدارة المالية العامة والمشتريات وضعف الإشراف والرقابة على البرامج، وبالتالي ضعف مستويات الشفافية والمساءلة وسوء استخدام الموارد.
	 ضعف القدرات الفنية والإدارية التي تمتلكها الجهات الحكومية المختلفة، ويتضح ذلك في محدودية قدرتها على التخطيط الجيد والمفاوضات ومحدودية مهاراتها في التعامل مع عمليات الشراء المحلية والدولية المعقدة وعدم الإلمام بمتطلبات وأنظمة الجهات المانحة مما يترتب...
	 عدم تخصيص الميزانية الكافية لتغطية تكاليف إدارة المشاريع: (الميزانيات التشغيلية للمشاريع والوحدات التنفيذية) بالإضافة إلى تأخير إطلاق الميزانية المحلية للوحدات التنفيذية من قبل وزارة المالية، مما يؤثر مباشرة على أداء وحدات تنفيذ المشاريع.
	جانب التمويل الإنساني
	المحدودية 30F

	يوضح الشكل (17) أن متوسط نسبة التغطية للمتطلبات المالية لخطة الاستجابة الإنسانية خلال الفترة 2014-2021 بلغت حوالي 70.5% مما يعني فجوة تمويلية قدرها 29.5%.
	الشكل (17): نسبة التغطية التمويلية لخطط الاستجابة الإنسانية خلال الفترة (2014-2021)

	وخلال هذا العام 2022 فهناك نقص كبير في التمويل، وبحسب الأوتشا 31F  ؛ فإنه "وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية، تواجه منظمات الإغاثة في اليمن قصورا كبيرا في التمويل بنهاية شهر يونيو فإن خطة الاستجابة الإنسانية 2022 لا تزال تعاني من قلة التمويل مما يضطر ...
	معوقات الاستفادة من التمويلات المتاحة واستيعابها

	لا شك أن هناك ثمة مشكلات وتحديات خارجية متعددة لها علاقة بضعف ومحدودية الموارد منها الركود العالمي الناجم عن تفشي جائحة كوفيد-19، واستمرار تدابير التكيف مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الصراعات الإقليمية.
	إلا أن اليمن يواجه العديد من المشكلات والتحديات التي تحول دون الاستفادة المثلى من المتاح من المساعدات الأجنبية في الجوانب التنموية والإنسانية، ونتناول هنا جانباً من أهم هذه التحديات على النحو التالي:32F
	1. ضعف التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال التنمية والشؤون الإنسانية.
	2. يجري تخصيص المعونة للمناطق السكانية الكثيفة، وتشمل هذه المناطق شمال البلاد التي تخضع فيها المساعدات لشروط وقيود للحصول على الموافقة قبل تنفيذ البرامج، والقيود المفروضة على عمال الإغاثة وتدخلات تتعلق بكيفية نقل المساعدات وتوزيعها أو كيفية تنفيذ الأن...
	3. تأخير أو تعطيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين ومحاولة التأثير على القرارات المتعلقة بالمساعدات، والتدخل في البرامج، ومحاولة فرض بعض الضرائب (2%) على المساعدات.
	4. الطلبات المتكررة من المنظمات الدولية تقديم معلومات عن المستفيدين، والحرص على المشاركة في عمليات التوظيف وإجراءات المشتريات لبرامج الدعم والمعونة الإنسانية.
	5. تعليق البرامج الإنسانية مؤقتاً بسبب انعدام ضمانات السلامة. ويشمل العنف ضد ممتلكات المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني مصادرة وسرقة السلع والأصول، فضلاً عن التهديدات والاعتداءات الجسدية على العاملين في المجال الإنساني واحتجازهم.
	6. القصور في جوانب المساءلة بالنسبة للجهات المانحة وكذلك السكان المتضررين. ولهذا السبب، يقرر العديد من الشركاء بشكل استباقي نوع المساعدة التي يقدمونها ومستواها بحيث تتناسب مع مستوى المخاطر التي يواجهونها.
	تؤكد العديد من الشهادات الميدانية أن آلية الدعم المقدمة من المانحين للبرامج الإنسانية تواجه العديد من المشكلات التي تحول دون التوظيف الأمثل لأموال المانحين منها ما يتصل بالمانحين أنفسهم وبعضها يتعلق بالجانب الحكومي وأخرى بالمنظمات الدولية، ومن أبرز ال...
	 تردد بعض الجهات المانحة في الإيفاء ببعض تعهداتها في مواعيدها المحددة.
	 حاجة بعض المانحين إلى موافقة برلماناتهم على التعهدات التي أعلنوها.
	 إصرار البعض على تنفيذ تعهداته من خلال وكالات وبرامج خاصة به وليس بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
	 عدم التوصل إلى سلام مستدام ينهي حالة الحرب والصراع.
	 محدودية وقصور مصادر التمويل.
	 الظروف الطبيعية والصعوبات الجغرافية المعيقة لجهود الإغاثة والتنمية.
	 غياب التنسيق الكافي والكفء بين المنظمات المختلفة.
	 ضعف القدرة الاستيعابية لأموال المانحين من قبل الجانب الحكومي، وعدم توافر آلية ذات كفاءة وشفافية لإدارة وتوظيف أموال المانحين وغياب الرقابة والتقييم بما يتم توظيفه من أموال المانحين.
	وعلى الرغم من التحديات السياسية والاجتماعية والتشغيلية المطروحة فقد قررت بعض الجهات المانحة (مثل: البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن) العمل على الصعيد المحلي لفهم أعمق للتحديات القائمة والقدرات المتاحة وبالتالي تحسين عملية وضع البرامج المستقبلية بما...
	كما أن استمرار الصراع في اليمن دفع بالمانحين إلى العمل مباشرة مع الشركاء المحليين بدلاً من إنشاء مكاتب خاصة بهم في البلاد، وأدى ذلك إلى: إبراز أهمية الشراكات، التحلي بالمرونة في ظل بيئة متغيرة، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية، وإشراك القطاع الخاص.

	المحور الرابع: الركائز الاساسية الداعمة للتعافي الاقتصادي
	سبل تعزيز مصادر التمويلات التنموية
	بصورة أولية فإن التغلب على مشكلة سوء إدارة الموارد والإمكانات الوطنية المتاحة من موارد مالية -رغم محدوديتها- وبشرية وثروات طبيعية - وبالتزامن مع الاستقرار الأمني والسياسي -  ستمكن اليمن و بشكل مقبول من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مقبولة، إلا أن عمل...
	1. إيجاد مناخ استثماري ملائم يحفز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذا الأمر يتطلب زيادة الاستثمارات العامة اللازمة لإنشاء البنية التحتية ومن ثم الحاجة إلى التمويل الخارجي.
	2. رفع كفاءة وفاعلية المساعدات الخارجية.
	3. ضرورة قيام المانحين بتخفيف اشتراطاتهم المتعلقة بالمساعدات وبالأخص تلك المتعلقة بتنفيذ سياسات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية، فضلاً عن أهمية المرونة في إجراءاتهم المالية والإدارية التي يتطلبها تنفيذ المساعدات.
	 اعتماد آليات التدخل المباشر للمانحين، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
	 التحويل المباشر للموارد المالية لآليات ومشاريع موجودة وموثوقة، والتي يتوفر لهما آليات تنفيذ جيدة وأنظمة مالية وادارية مناسبة ومتوافقة مع إجراءات المانحين، ولديها قدرة عالية على المتابعة والتقييم وإعداد التقارير.
	 إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التنفيذ، ويتم اختيار المنظمات المؤهلة بالشراكة بين الحكومة والمانحين.
	 إنشاء منصة تنسيق مع المانحين، وذلك لتنسيق جهود المانحين وضمان عدم التكرار والازدواجية في التمويل وضمان موائمة تعهدات المانحين مع أولويات التنمية في اليمن.
	 تطوير مسار سريع لتخصيص وإنفاذ التعهدات، يقوم على أساس مراجعة الإجراءات الحالية وتحديد المعوقات في كل مرحلة من مراحل الاستيعاب، وبالتالي إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة تلك التحديات.
	 بناء رؤية وطنية واضحة، لإدارة المساعدات وتوجيهها وفق أولويات واحتياجات التنمية، تضمن فعالية التنسيق بين الحكومة والمانحين من جهة، وبين المؤسسات الحكومية المختلفة وتوجيه وتوزيع المهام والأدوار فيما بينها من جهة ثانية.
	 تنويع صور الدعم مثل آلية الدعم القطاعي (SWAP) والدعم المباشر للموازنة العامة للدولة، إلى جانب اعتمادها حزمة سياسات تضمن الملكية الوطنية للمساعدات وفق ما تضمنته الإعلانات الدولية في هذا المجال (مبادئ إعلان باريس).
	 تفعيل عملية المتابعة والتقييم لتنفيذ المشاريع الممولة خارجياً، من خلال بناء نظام للمتابعة والتقييم لسير تنفيذ المساعدات الخارجية، وجعله الأساس لتوجيه وتحسين استخدام المساعدات الخارجية وتطوير التنسيق لتدخلات المانحين بحسب أولويات الخطة الوطنية للتنمية.
	 اعتماد آليات التمويل متعدد السنوات لضمان سير وتدفق المساعدات الخارجية وبرمجتها بصورة أفضل سواءً على مستوى القطاعات أو المشاريع أو على المستوى الجغرافي والمناطقي.
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	 توجيه المزيد من المساعدة عن طريق التحويلات النقدية بدلاً من المساعدة العينية، حيث تكون أكثر فائدة للمستفيدين من حيث تحديد أولوياتهم وقراراتهم الخاصة.
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