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 2022مارس  30 ى، الموافقة على النشر ف2022فبراير  25 استالم البحث فى

 الملخص العربى
 أسبابها كانت وأيا   وأنواعها أشكالها بمختلف الصراعات تؤثر

 أثرت وقد منطقة، أو بلد أي في والمجتمع الفرد على دوافعها أو
 والخارجية اخليةالد اليمنية والصراعات واألزمات األحداث سلسلة
 مشكلة اليمنى، وتوضح المجتمع على وملموس كبير بشكل

 على الموارد اليمن في الراهن الوضع يحدثه الذى الدراسة األثر
 االقتصادي الوضع وكذلك مكوناتها بكافة والبيئة المتاحة الطبيعية

 التحليل اسلوب استخدام على البحث اليمن ، ويركز في
 البحث واعتمد الكمي، االقتصادي ليلوالتح الوصفي اإلحصائي

-2009 من األولى فترتين خالل المنشورة الثانوية البيانات على
 أثناء)2020-2015 من الثانية والفترة( النزاع قبل) 2014
 يشكل . وتشير النتائج إلي: أن الصراع الحالى في اليمن(النزاع
 والبيئية واالجتماعية االقتصادية األصعدة كافة على خطيرة ظاهرة

فتظهر النتائج إنخفاض في الدخل القومى بمقدار ، واالنسانية
عما كان عليه قبل النزاع، وكذلك تراجع متوسط الناتج  7.8%

عما كان عليه قبل النزاع، وكذلك  %22.6المحلى بنسبة نحو 
مليار  6.8اإلنخفاض الحاد في متوسط قيمة الصادرات بمقدار 

اد في قيمة العملة المحلية مقابل دوالر، كما يظهر التدهور الح
 معدالت تزايد أدى إلى الذي األمر %76الدوالر بنسبة نحو 

نهيار كبيرة بصورة الفقر  الرسمية االجتماعي الضمان شبكات وا 
 فقدت اليمنية األسر من %40 من أكثر وأن الفقيرة، لألسر
األساسي، وكذلك تراجع الخدمات المقدمة للسكان  دخلها مصدر
الي زيادة معدل الوفيات لألطفال دون الخمس سنوات، وأيضا وبالت

ت ضوكذلك انخفضعف نسبة التشغيل عما كان عليه قبل النزاع، 
فقد  تالى ، وبال%38إلى  2016نسبة المساحة المزروعة عام 

 %42إلى  الكلى من المحاصيل الزراعية نتاجاإل   فضانخ
ألف طن  416اروتظهر تلك اآلثار في تراجع إنتاج الحبوب بمقد

من إنتاج الحبوب قبل النزاع، وأيضا تراجع  %50تمثل حوالي 
مجموع إيرادات الموارد الطبيعية بالنسبة إلجمالى الناتج المحلى 

عما كانت عليه قبل النزاع. وتوصي الدراسة بما  %90بمقدار
يلي: ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إيقاف الصراع الحالى 

نقاذ و ولوية التي يستحقها لف االقتصادي األ إعطاء المفي اليمن،  ا 
حشد دعم المانحين للوضع اإلنساني ، يالوضع االقتصاد

ومشاريع التنمية في المناطق التي تتمتع باستقرار أمني، والحوار 
مع البنك الدولي لمواصلة دعم اإلعانات النقدية للفقراء المسجلين 

 .في صندوق الرعاية االجتماعية

حية: اليمن، أثر الصراع، األثر االقتصادي، الكلمات المفتا
 األثر البيئي، األثر االجتماعي.

 المقدمة
 كانت أيا  نواعها و أشكالها و أتؤثر الصراعات بمختلف 

و منطقة، أي بلد أو دوافعها على الفرد والمجتمع في أسبابها أ
و أحيث ينعكس ذلك التاثير حسب نوعه وحدته وبنسبة 

 الحياة ومختلف المجاالت التنموية.حي اباخرى على كافة نو 
زمات والصراعات اليمنية حداث واألة األلت سلسأثر وقد 

الداخلية والخارجية بشكل كبير وملموس على المجتمع 
ثيرات الصراعات على أاليمني، حيث تمت مالحظة ت

قطاعات مختلفة كالمياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات 
على الطيور المهاجرة  ثيرأالت والمحميات الطبيعية وكذلك

ثير أعن ت نقراض، فضال  والحيوانات البرية المهددة باإل
تراكمات مخلفات النفايات على مناهل شبكات الصرف 

 يضا  أنسداد شبكات المجاري و إالصحي من حيث التسبب في 
 .ثناء حرقهاأالمساهمة في تلوث الهواء 
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ن أ( ب2019) نمائيمم المتحدة اإلذكر تقرير برنامج األو 
تاثير طويل المدى تسبب في له الصراع الحالي في اليمن 

وضح أ. و عاما   21تراجع التنمية البشرية في اليمن بنحو 
نتشار الفقر امن  2015عاني قبل ين اليمن كان أالتقرير 

من  يضا  أعاني يمن الغذائي على نطاق واسع، كما نعدام األا  و 
أن ، فراداواة بين األعدم المس إلىضافة اقتصاد متأزم باإل

المقام األول على  ياستقرار األنظمة واستقرار الدول يعتمد ف
لذلك  ،لألفراد والمجتمع ياستقرار االقتصاد والوضع االقتصاد

صنعاء ما  يالشامل ف يعضاء مؤتمر الحوار الوطنأولى أ
ستقرار ونمو اال منح إلى 2014و  2013 يبين عام

 ي مما أفضى إلى وضع مواد فكبيرا  جانبا  ياالقتصاد اليمن
المتوافق عليه تركز على تحقيق  يمسودة الدستور اليمن

المستدام وهذا مما يدفع  يالتنمية االقتصادية والنمو االقتصاد
وضع الخطة االستراتيجية للتنمية االقتصادية  العمل علىإلى 

 .المستدامة

 البحثيةمشكلة ال
 راف المتنازعةطستمرار الصراع في اليمن بين األيؤدي ا

إلى العديد من ودمار البنية التحتية وكذلك الموارد المتاحة 
واالقتصاد  الموارد الطبيعيةو  البيئةالمظاهر السلبية على 

 يما يلى: ويمكن أن نحصر تلك المشكالت فاليمنى 
من الموارد الطبيعية والرقعة  الكثير تدمير: مشاكل بيئية

لهواء والماء والتربة تلوث ا باالضافة إلى الزراعية في اليمن
مما يؤثر بالنتيجة النهائية على مختلف الكائنات الحية 

الوضع الصحي  إنعدام :مشاكل اجتماعية .النباتية والحيوانية
وزيادة معدل الوفيات وارتفاع  داخل المدن والقرى بشكل عام

 نسبة البطالة بين السكان.

توقف و  تدهور قيمة العملة المحلية: مشاكل اقتصادية
 لناتج المحليالدخل القومى وا وانخفاض عجلة اإلنتاج المحلى

 ومن هنا تتضح مشكلة الدراسة. لليمن

 على اليمن  في في األثر الذي يحدثه الوضع الراهن
وكذلك الوضع البيئة بكافة مكوناتها و موارد الطبيعية المتاحة ال

 االقتصادي في اليمن.

 البحثيةهداف األ
ة أساسية التعرف على أهمية إيقاف يستهدف البحث بصف

 يالنهوض بالنواح ياليمن ودور ذلك ف الي فيالصراع الح
 .البيئية واالقتصادية واالجتماعية باليمن

 :تيةاألهداف الفرعية اآلدراسة  وذلك من خالل 
الحالى في اليمن على الصراع أثر  :أهداف اقتصادية

 ات والواردات والصادر  لناتج المحلياو اجمالى الدخل القومى 
 العملة الوطنية.وكذلك تدهور للدولة اليمنية 

في تلوث الحالى في اليمن الصراع أثر  :أهداف بيئية 
نبعاثات الغازات الضارة المكونات الرئيسية للبيئة  .وا 

الحالى في اليمن على الصراع أثر  :أهداف اجتماعية
 ومعدل الوفيات ونسبة التشغيل.صحة الفرد والمجتمع 

 لوب البحثى ومصادر البياناتاألس
تركز الدراسة في تحقيق أهدافها على استخدام كل من 
اسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي والتحليل االقتصادي 
الكمي من خالل استخدام بعض األدوات اإلحصائية الوصفية 
كأساليب العرض الجدولي والمتوسطات الحسابية واالنحراف 

دل النمو، واعتمد البحث المعياري ومعامل االختالف ومع
بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة في الموقع 

 2020-2009الرسمي للبنك الدولي خالل الفترة الزمنية من 
)قبل  2014-2009وتم تقسيمها إلى فترتين األولى من 

 )أثناء النزاع(. 2020-2015النزاع( والفترة الثانية من 

 لبحثيةاهمية األ
الدراسة إلى مساندة ودعم متخذي القرار  ترجع أهمية

بنتائجها عند تحليل الوضع الراهن في اليمن وكيفية تحديد 
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السياسات واالستراتيجيات المستقبلية لتفادي اآلثار الناجمة 
 .عن الوضع الحالي

 الدراسات السابقة:
( بدراسة االقتصاد األخضر مسارات 2013قام خضر) 

" والتي أوضحت أن استثمار يقدر بديلة إلى التنمية المستدامة
فقط من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سنويا   %2بنحو 

يمكن أن يبدأ مرحلة إنتقالية نحو اقتصاد أخضر للقطاعات 
الرئيسية التي تشمل الزراعة والمباني والطاقة ومصادر 
دارة النفايات  األسماك والغابات والصناعة والسياحة والنقل وا 

از بإنخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المتعلقة والمياه يمت
مقارنة بالمستويات  2050بالطاقة بنحو الثلث بحلول عام 

 الحالية.
قطاع  في ضرار( لتقدير األGIZ، 2018دراسة) ركزت

غلب أنه حدث تراجع للخدمات في أالمياه والصرف الصحي 
الموسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بسبب تضرر 

نعدامه في بعض ا  سعار الوقود و أرتفاع اة التحتية و البني
مليون شخص من  14هدد بحرمان حوالي  حيان ممااأل

الحصول على مياه نقية صالحة للشرب وخدمات صرف 
توقف محطات الصرف الصحي إلى  وأدى، مأمونهصحي 

تهديد البيئة والصحة العامة في المناطق التي شملتها 
تة عدن على سبيل المثال بلغ الدراسة. ففي العاصمة المؤق

إلى المتضرره عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
أدى  تقريبا. كما ذكرت الدراسة أن الصراع  %50كثر من أ

 %68تغطية خدمات المياه في المتوسط من فاض إلى إنخ
. (2017في عام ) %59( إلى 2014زمة )قبل األ
نخف متوسط ت تغطية خدمة مياه الصرف الصحي في الضوا 
في عام  %44( إلى 2014زمة )قبل األ %52من 

ثير الصراع على أسباب عديدة تتعلق بت(. وذلك أل2017)
الكامل لشبكة الكهرباء  وأ المتكرراع البنية التحتية كاإلنقط

بديلة للطاقة وكذلك  مصادر ضافة إلى عدم توفرالرئيسية باأل
عيدة المدى ب تأثيراتأن للصراع ، و سعار الوقودأرتفاع ابسبب 

الزراعية، راضي كبير للتربة واأل لى تدميرإكتلك التي تؤدي 
اعي واالستفادة من ر اإلنتاج الز  على كما يمكن أن تؤثر
 المصادر الطبيعية.

أجراه البيرت وعفر سجلت نتائج االستطالع الذي كما 
ضرار التي لحقت بالبنية التحتية ( أن نسبة األ2018)

بينما  %40والكهرباء وصلت إلى للصحة والتعليم والمياه 
 تكلفتوقد تراوحت تقديرات  .%30تضررت الطرقات بنسبة 

التحتية المادية بصفة عامة )بما  لحقت بالبنيةضرار التي األ
وقد توزعت على  ر،مليار دوال 5إلى  4المساكن( بين فيها 

المياه والصرف الصحي والنظافة  –الطاقة –قطاعات )النقل 
قطاعات بين الكلفة التقديرات لتلك تراوحت حيث ت الصحية(،

مليون دوالر لكل قطاع  (97 –153 –108-125 –88)
 أن الصراعوذكر التقرير التوالي. على  القطاعاتمن تلك 

رتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى إ إلى دىأقد الحالي في اليمن 
دى الصراع إلى مقتل ما يقرب من ربع مليون أكما  75%

نعدام الغذاء والخدمات الصحية والبنية شخص بسبب النز  اع وا 
من االطفال دون سن  %60التحتية، وأن من بين القتلى 

الخامسة، وأن من المتوقع أن يرتفع سوء التغذية في جميع 
في حال استمرار  %50إلى  %36المناطق اليمنية من 

 .2030حتى  الصراع
 الدولي:الصراع  ( بعنوان2020) الديندراسة نور وفي 

تركز الدراسة على حالة و وبوروندي  روانديدراسة حالتي 
بورندي قبل االستقالل لتوضيح و  الصراع العرقي في روندا

ترتب عليه من تبعات سياسية  ثار الصراع وماأهمية أ
ن بداية أويتضح من خالل الدراسة  ودولية.واقتصادية 
جاءت نتيجة أن نمط العالقات بين الهوتو  روانداالمشكلة في 

قلية سياسيا والتوتسي، كان يقوم على هيمنة التوتسي وهم األ
ن موقف منظمة وأواقتصاديا واجتماعيا على الهوتو االغلبية 

فقد  ،الوحدة االفريقية كان محدودا جدا في قضية الصراع
دارة ا  مم المتحدة و اقتصر على محاولة التنسيق مع األ

تهدد في وأن تلك الصراعات الصراع  أطرافالمفاوضات بين 
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يجب أن توجه  بأكملها، وعليهحيان استقرار دولة كثير من األ
دارة النزاعات قل اليات إلو على األأيجاد حلول إالجهود إلى 

                        المجتمع.التي تفكك وحدة 

 النتائج البحثية
 أوال : تأثير الصراع على البعد األقتصادي 

من البيانات الواردة  ضحتي :القومي الدخل األثر على -1
خالل  أن متوسط الدخل القومي في اليمن (1) بالجدول

مليار  32.8 بلغ حوالي 2014-2009األولى فترة ال
 عدل، وبم%18.99دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو 

نحو بلغ  0.01سنوي معنوي إحصائيا  عند مستوى نمو 
تها كما بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهاي%، 10.3
%، بينما بلغ متوسط الدخل القومي في 69.49نحو 
بلغ حوالي  2020-2015الثانية فترة الخالل  اليمن
             مليار دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو 30.2
سنوي معنوي إحصائيا  عند انخفاض  عدل، وبم27.43%
كما بلغ معدل %، 20.9نحو بلغ  0.01مستوى 

%، 47.47ة ونهايتها حوالي االنخفاض بين بداية الفتر 
وأشارت نتائج نموذج االنحدار البسيط باستخدام المتغير 
الصوري إلى وجود أثر غير معنوي ألثر الصراع بين 

 الفترتين.
من البيانات  ضحتي :الخارجي الدين أرصدة األثر على -2

الخارجي  الدين أن متوسط أرصدة (1) الواردة بالجدول
 بلغ حوالي  2014-2009ولىاألفترة الخالل  في اليمن

، %8.63مليار دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو  6.4
  0.05سنوي معنوي إحصائيا  عند مستوى نمو  عدلوبم
كما بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة %،  4نحو بلغ 

 الدين %، بينما بلغ متوسط أرصدة16.79ونهايتها نحو 
بلغ  2020-2015الثانية فترة الخالل  الخارجي في اليمن

مليار دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو   6.3 حوالي
سنوي معنوي إحصائيا  عند انخفاض  عدل، وبم1.68%

كما بلغ معدل االنخفاض %، 1.3نحو بلغ  0.05مستوى 
%، وأشارت  3.48بين بداية الفترة ونهايتها بلغ نحو 

نتائج نموذج اإلنحدار البسيط باستخدام المتغير الصوري 
 ى وجود أثر غير معنوي ألثر الصراع بين الفترتين.إل

 :الدوالر مقابل المحلية العملة صرف سعر األثر على -3
 أن متوسط سعر (1) من البيانات الواردة بالجدول ضحتي

فترة الخالل  الدوالر في اليمن مقابل المحلية العملة صرف
لاير مقابل  213 بلغ حوالي 2014-2009األولى 

نمو  عدل، وبم%2.61عامل اختالف بلغ نحو ، وبمدوالرال
 0.6             نحومعنوي إحصائيا  بلغ غير سنوي 
كما بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها نحو %،  
 المحلية العملة صرف %، بينما بلغ متوسط سعر5.94
 2020-2015الثانية فترة الخالل  الدوالر في اليمن مقابل

الدوالر، وبمعامل اختالف بلغ  مقابل لاير 374 بلغ حوالي
معنوي  غير سنويانخفاض  عدل، وبم%54.84نحو 

كما بلغ معدل االنخفاض بين %، 2.3نحو إحصائيا  بلغ 
%،  220.29بداية الفترة ونهايتها حوالي بلغ نحو 

وأشارت نتائج نموذج االنحدار البسيط باستخدام المتغير 
ثر الصراع بين الصوري إلى وجود أثر غير معنوي أل

 الفترتين.
من البيانات  ضحتي:المحلي الناتج إجمالي األثر على -4

المحلي في  الناتج أن متوسط إجمالي (1الواردة بالجدول)
بلغ حوالي  2014-2009األولى فترة الخالل  اليمن
           مليار دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو  34.8
حصائيا  عند سنوي معنوي إنمو  عدل، وبم20.11%
كما بلغ معدل الزيادة  %،10.9نحو بلغ  0.01مستوى 

 %، 82.23بين بداية الفترة ونهايتها نحو 
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جمالي الناتج المحلي وواردات وصادرات السلع بين فترتين  .1جدول  الفرق بين الدخل القومي وأرصدة الدين الخارجي وا 
 الدراسة. )مليار دوالر(

 
إجمالي الدخل 

 القومي 
الدين  دةأرص

 الخارجي
سعر صرف عملة 
 محلية مقابل الدوالر

إجمالي الناتج 
 المحلي 

واردات 
 السلع 

صادرات 
 السلع

 2014-2009خالل الفترة 

 8.075 11.381 34.775 213 6.406 32.746 المتوسط
 1106 1841 6993 6 553 6220 االنحراف المعياري
 13.70 16.18 20.11 2.61 8.63 18.99 معامل االختالف
 n.s 10.9** 7.4* 2.9 n.s 0.6 *4 **10.3 معدل النمو )%(
 24.49 31.11 82.23 5.94 16.79 69.49 معدل الزيادة )%(

 2020-2015خالل الفترة 

 1.301 7.897 26.921 374 6.293 30.186 المتوسط
 407 1349 2987 205 105 8279 اإلنحراف المعياري
 31.30 17.08 11.10 54.84 1.68 27.43 معامل االختالف
 n.s 6.2 n.s 5.90 n.s -3.8 n.s 2.3- (*1.3) (**20.9) معدل النمو )%(
 37.00- 12.57 18.18 220.29 3.48- 47.47- معدل الزيادة )%(
 **n.s 0.49 n.s -1.92 (3.03*) 3.74** 14.08 0.56 إختبار )ت(*** 

 .0.05وي عند المستوى االحتمالي عنم *.      0.01معنوي عند المستوى االحتمالي  **
n.s .غير معنوي 

 1والفترة الثانية  =  0تم تقدير اختبار )ت( باستخدام متغير صوري من خالل إعطاء الفترة األولى =  ***
  جمعت وحسبت من بيانات البنك الدولي. المصدر:

 

خالل  في اليمن المحلي الناتج بينما بلغ متوسط إجمالي
مليار  26.9 بلغ حوالي 2020-2015 الثانيةفترة ال

 عدل، وبم%11.10دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو 
كما %، 6.2نحو معنوي إحصائيا  بلغ  غير سنوينمو 

بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها حوالي 
، وأشارت نتائج نموذج االنحدار البسيط 18.18%

عند ي باستخدام المتغير الصوري إلى وجود أثر معنو 
 ألثر الصراع بين الفترتين. 0.05مستوى 

من البيانات الواردة  ضحتي :السلع واردات األثر على -5
خالل  في اليمن السلع أن متوسط واردات (1بالجدول )

مليار  11.4بلغ حوالي  2014-2009األولى فترة ال
 عدل، وبم%16.18دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو 

نحو بلغ  0.05ند مستوى ع سنوي معنوي إحصائيا  نمو 
، كما بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها 7.4%

 في اليمن السلع %، بينما بلغ متوسط واردات31.11نحو 
مليار  7.9 بلغ حوالي 2020-2015الثانية فترة الخالل 
 عدل، وبم%17.08بلغ نحو  وبمعامل اختالف دوالر،
كما %، 5.9و نحمعنوي إحصائيا  بلغ غير سنوي نمو 

بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها حوالي 
%، وأشارت نتائج نموذج االنحدار البسيط 12.57

عند باستخدام المتغير الصوري إلى وجود أثر معنوي 
 ألثر الصراع بين الفترتين. 0.01مستوى 

من البيانات الواردة  ضحتي :السلع صادرات األثر على -6
خالل  السلع في اليمن سط صادراتتو أن م (1) بالجدول

مليار  8.1بلغ حوالي  2014-2009 األولىفترة ال
نمو  عدل، وبم%13.7دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو 

كما بلغ %، 2.9نحو معنوي إحصائيا  بلغ غير سنوي 
 %،24.49معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها نحو 

خالل  منليالسلع في ا بينما إنخفض متوسط صادرات
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مليار  1.3 إلى حوالي 2020-2015الثانية فترة ال
 عدل%، وبم 31.3دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو 

%، 3.8نحو معنوي إحصائيا  بلغ غير سنوي انخفاض 
كما بلغ معدل االنخفاض بين بداية الفترة ونهايتها حوالي 

%، وأشارت نتائج نموذج االنحدار البسيط باستخدام 37
عند مستوى صوري إلى وجود أثر معنوي الالمتغير 
 ألثر الصراع بين الفترتين. 0.01

 األجتماعى البعد على الصراع تأثير: ثانيا  
من البيانات الواردة  ضحتي :السكان تعداد األثر على -1

خالل  في اليمن السكان أن متوسط تعداد (2بالجدول )
 مليون نسمة، 24 بلغ حوالي 2014-2009 األولىفترة ال
سنوي نمو  عدل%، وبم 5.13بمعامل اختالف بلغ نحو و 

%،  2.7نحو بلغ  0.01معنوي إحصائيا  عند مستوى 
كما بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها نحو 

 في اليمن السكان %، بينما بلغ متوسط تعداد14.69
 28       بلغ حوالي 2020-2015الثانية فترة الخالل 
%،  4.42اختالف بلغ نحو  ملنسمة، وبمعا مليون
 0.01سنوي معنوي إحصائيا  عند مستوى نمو  عدلوبم
كما بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة %،  2.4نحو بلغ 

%، وأشارت نتائج نموذج 12.56ونهايتها حوالي 
االنحدار البسيط باستخدام المتغير الصوري إلى وجود 

 لفترتين.ا ألثر الصراع بين 0.01أثر معنوي عند مستوى 

 ضحتي :سنوات 5 دون األطفال وفيات معدل األثر على -2
 وفيات أن متوسط معدل (2من البيانات الواردة بالجدول)

األولى فترة الخالل  في اليمن سنوات 5 دون األطفال
، وبمعامل اختالف 58.88 بلغ حوالي 2009-2014

معنوي  غير سنويإنخفاض  عدل، وبم%1.05بلغ نحو 
كما بلغ معدل اإلنخفاض بين %، 0.4نحو  لغإحصائيا  ب

%، بينما بلغ متوسط 2.33بداية الفترة ونهايتها نحو 
خالل  في اليمن سنوات 5 دون األطفال وفيات معدل

، 60.65 بلغ حوالي  2020-2015الثانية فترة ال

انخفاض  عدل، وبم%1.29وبمعامل اختالف بلغ نحو 
كما بلغ   %،0.09نحو بلغ  معنوي إحصائيا  غير سنوي 

معدل االنخفاض بين بداية الفترة ونهايتها حوالي  بلغ 
%، وأشارت نتائج نموذج االنحدار البسيط 1.81نحو

 باستخدام المتغير الصوري إلى وجود أثر معنوي عند
 ألثر الصراع بين الفترتين. 0.01 مستوى

 :السكان عدد إلى التشغيل نسبة إجمالي األثر على -3
أن متوسط  (2الواردة بالجدول)ت من البيانا ضحتي

خالل  السكان في اليمن عدد إلى التشغيل نسبة إجمالي
%،  32.86 بلغ حوالي 2014-2009األولىفترة ال

إنخفاض  عدل%، وبم 3.42وبمعامل اختالف بلغ نحو 
 1.8نحو بلغ  0.01سنوي معنوي إحصائيا  عند مستوى 

هايتها ونكما بلغ معدل اإلنخفاض بين بداية الفترة %،  
 التشغيل نسبة %، بينما بلغ متوسط إجمالي8.76نحو 
-2015الثانية فترة الخالل  السكان في اليمن عدد إلى

%، وبمعامل اختالف بلغ  31.94 بلغ حوالي 2020
معنوي إحصائيا  غير  سنوينمو  عدل، وبم%0.83نحو 
كما بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة %،  0.3نحو بلغ 

%، وأشارت نتائج نموذج االنحدار 1.01 اليحو ونهايتها 
البسيط باستخدام المتغير الصوري إلى وجود أثر غير 

 معنوي ألثر الصراع بين الفترتين.
 تاثير الصراع على الموارد الطبيعية 

من البيانات الواردة  ضحتي:الحبوب إنتاج األثر على -1
خالل  الحبوب في اليمن أن متوسط إنتاج (3) بالجدول

، ألف طن 830بلغ حوالي 2014-2009األولىترة فلا
انخفاض  عدل%، وبم 15.46وبمعامل اختالف بلغ نحو 

كما بلغ %،   0.5نحو معنوي إحصائيا  بلغ غير سنوي 
%، بينما 3.78معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها نحو 

الثانية فترة الخالل  الحبوب في اليمن بلغ متوسط إنتاج
، وبمعامل ألف طن 413 حوالي لغب 2015-2020

معنوي غير سنوي عدل نمو ، وبم%16اختالف بلغ نحو 
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كما بلغ معدل الزيادة بين %، 1.3نحو إحصائيا  بلغ 
%، وأشارت نتائج 4.15بداية الفترة ونهايتها حوالي 

نموذج االنحدار البسيط باستخدام المتغير الصوري إلى 
صراع بين الألثر  0.01 مستوى وجود أثر معنوي عند

 الفترتين.

من  ضحتي:الزراعة قطاع في المضافة القيمة األثر على -2
 المضافة أن متوسط القيمة (3البيانات الواردة بالجدول)

-2009 األولىفترة الخالل  في اليمن الزراعة قطاع في
مليون دوالر، وبمعامل  13.599بلغ حوالي  2014

نوي معسنوي نمو  عدل، وبم%12.12اختالف بلغ نحو 
كما بلغ %،  6.4نحو بلغ  0.01إحصائيا  عند مستوى 

%،  34.22معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها نحو 
في  الزراعة قطاع في المضافة بينما بلغ متوسط القيمة

 4.4 بلغ حوالي 2020-2015الثانية فترة الخالل  اليمن

 عدل، وبم%49مليون دوالر، وبمعامل اختالف بلغ نحو 
بلغ  0.01سنوي معنوي إحصائيا  عند مستوى ض فاانخ

كما بلغ معدل االنخفاض بين بداية الفترة %، 34نحو 
%، وأشارت نتائج نموذج 68.76ونهايتها حوالي 

االنحدار البسيط باستخدام المتغير الصوري إلى وجود أثر 
 ألثر الصراع بين الفترتين. 0.01 مستوى معنوي عند

من  ضحتي:الطبيعية الموارد تداإيرا مجموع األثر على -3
 إيرادات أن متوسط مجموع (3البيانات الواردة بالجدول)

-2009األولىفترة الخالل  في اليمن الطبيعية الموارد
، من إجمالى الناتج المحلى %18.94 بلغ حوالي 2014

عدل إنخفاض ، وبم%30.1وبمعامل اختالف بلغ نحو 
نحو  لغب 0.05سنوي معنوي إحصائيا  عند مستوى 

14.3 ،% 

جمالي نسبة التشغيل إلى عدد السكانو سنوات  5معدل وفيات األطفال دون و تعداد السكان الفرق بين  .2جدول  بين فترتين  ا 
 الدراسة.

 
 تعداد السكان اإلجمالي

 )مليون(
 5معدل وفيات األطفال دون 

 مولود حي( 1000سنوات )لكل 
إجمالي نسبة التشغيل إلى عدد 

 ما  فأكثر )%(عا 15السكان، 
 2014-2009خالل الفترة 

 32.86 58.88 24 المتوسط
 1.13 0.62 1 اإلنحراف المعياري
 3.42 1.05 5.13 معامل االختالف
 **1.8- 0.4- **2.7 معدل النمو )%(
 8.76- 2.33- 14.69 معدل الزيادة )%(

 2020-2014خالل الفترة 
 31.94 60.65 28 المتوسط

 0.27 0.78 1 رييااإلنحراف المع
 0.83 1.29 4.42 معامل االختالف
 n.s 0.3 n.s 0.09- **2.4 معدل النمو )%(
 1.01 1.81- 12.56 معدل الزيادة )%(

t -5.59** -4.34** 1.95n.s  
 .0.05معنوي عند المستوى االحتمالي  *.      0.01معنوي عند المستوى االحتمالي  **
n.s .غير معنوي 

 1والفترة الثانية =  0اختبار )ت( باستخدام متغير صوري من خالل إعطاء الفترة األولى =  تم تقدير ***
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البنك الدولي.
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 بين فترتين الدراسة.مجموع إيرادات الموارد الطبيعية و القيمة المضافة في قطاع الزراعة و إنتاج الحبوب . الفرق بين 3جدول 

  
 نتاج الحبوبإ
 )بالطن المتري( 

 القيمة المضافة في قطاع الزراعة
 )مليون دوالر( 

 مجموع إيرادات الموارد الطبيعية 
 )% من إجمالي الناتج المحلي(

 2014-2009خالل الفترة 

 18.94 13.599 829504 المتوسط
 5.70 1.648 128228 نحراف المعيارياال

 30.07 12.12 15.46 معامل االختالف
 *0.5n.s  6.4** -14.3- و )%(معدل النم

 46.09- 34.22 3.78 معدل الزيادة )%(
 2020-2014خالل الفترة  

 2.96 4.443 413247 المتوسط
 1.92 2.180 64599 نحراف المعيارياال

 64.80 49 16 معامل االختالف
 n.s   -34** 31.6 n.s 1.3 معدل النمو )%(
 158.59 68.76- 4.15 معدل الزيادة )%(

t  5.93** 3.41** 5.95** 
 .0.05معنوي عند المستوى االحتمالي  *.      0.01معنوي عند المستوى االحتمالي  **
n.s .غير معنوي 

 1والفترة الثانية =  0تم تقدير اختبار )ت( باستخدام متغير صوري من خالل إعطاء الفترة األولى =  ***
 ي.البنك الدولالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

 
كما بلغ معدل اإلنخفاض بين بداية الفترة ونهايتها نحو     

 الموارد إيرادات بينما بلغ متوسط مجموع%، 46.09
 2020-2015الثانية فترة الخالل  في اليمن الطبيعية

، وبمعامل من إجمالى الناتج المحلى %2.96 بلغ حوالي
سنوي عدل نمو ، وبم%64.8اختالف بلغ نحو 

كما بلغ معدل %،  31.6نحو يا   بلغ معنوي إحصائغير 
%، 158.6الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها بلغ نحو 

وأشارت نتائج نموذج اإلنحدار البسيط باستخدام المتغير 
ألثر  0.01مستوى  الصوري إلى وجود أثر معنوي عند

 الصراع بين الفترتين.

 تاثير الصراع على البعد البيئي
من البيانات  ضحتي الميثان ازغ إنبعاثات األثر على -1

الميثان في  غاز أن متوسط إنبعاثات (4) الواردة بالجدول

بلغ  2014-2009 األولىفترة الخالل  اليمن
، كيلو طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون 8106.67حوالي

سنوي نمو  عدل، وبم%1.77وبمعامل اختالف بلغ نحو 
  %،0.9نحو غ بل 0.01معنوي إحصائيا  عند مستوى 

كما بلغ معدل الزيادة بين بداية الفترة ونهايتها نحو 
في  الميثان غاز %، بينما بلغ متوسط إنبعاثات5.08
بلغ حوالي  2020-2015الثانية فترة الخالل  اليمن

الكربون، وبمعامل  أكسيد ثانى مكافئ طن كيلو 8287.5
غير سنوي نمو  عدل، وبم%2.45اختالف بلغ نحو 

كما بلغ معدل الزيادة %، 1.5نحو صائيا  بلغ معنوي إح
%، وأشارت نتائج 4.76بين بداية الفترة ونهايتها حوالي 

نموذج االنحدار البسيط باستخدام المتغير الصوري إلى 
 وجود أثر غير معنوي ألثر الصراع بين الفترتين.
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نبعاثات غاز ثاني أكسيد او  إنبعاثات غاز الميثانالفرق بين  .4جدول  نبعو  لكربونا  اثات غاز ثاني أكسيد الكربون )متوسط ا 
 ( بين فترتين الدراسة.نصيب الفرد

  
إنبعاثات غاز الميثان )كيلو طن 
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
 )كيلو طن(

إنبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون )متوسط نصيب 

 الفرد بالطن المتري(
2014-2009خالل الفترة   

لمتوسطا  8106.67 23845.00 0.99 
 0.13 3002.12 143.48 اإلنحراف المعياري
 12.70 12.59 1.77 معامل االختالف
**0.9 معدل النمو )%(  n.s 1.20 -1.50  
9.20- 4.13 5.08 معدل الزيادة )%(  

2020-2015خالل الفترة   
 0.41 11115.00 8287.50 المتوسط

662160. 203.37 اإلنحراف المعياري  0.09 
 22.60 19.44 2.45 معامل االختالف
*13.5- 1.50 معدل النمو )%(  -15.9*  
34.48- 4.76 معدل الزيادة )%(  -39.08  

t -1.66  7.26**  7.91**  
 .0.05معنوي عند المستوى االحتمالي  *.      0.01معنوي عند المستوى االحتمالي  **
n.s .غير معنوي 

 1والفترة الثانية =  0استخدام متغير صوري من خالل إعطاء الفترة األولى = اختبار )ت( بتم تقدير  ***
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البنك الدولي.

 
 ضحتي :الكربون أكسيد ثاني غاز إنبعاثات األثر على -2

 غاز أن متوسط إنبعاثات (4من البيانات الواردة بالجدول)
 األولىترة فالخالل  يمنفي ال الكربون أكسيد ثاني

كيلو طن، وبمعامل  23845بلغ حوالي 2009-2014
غير سنوي نمو  عدل، وبم%12.59اختالف بلغ نحو 
كما بلغ معدل الزيادة ،  %1.2نحو معنوي إحصائيا  بلغ 

%، بينما بلغ متوسط 4.13بين بداية الفترة ونهايتها نحو
فترة ال خالل في اليمن الكربون أكسيد ثاني غاز إنبعاثات

كيلو طن،  11115بلغ حوالي  2020-2015نية الثا
انخفاض  عدل، وبم%19.44وبمعامل اختالف بلغ نحو 

 نحوبلغ  0.05سنوي معنوي إحصائيا  عند مستوى 
كما بلغ معدل االنخفاض بين بداية الفترة ، 13.5%

%، وأشارت نتائج 34.48ونهايتها حوالي بلغ نحو 
الصوري إلى دام المتغير نموذج االنحدار البسيط باستخ

ألثر الصراع بين  0.01 مستوى وجود أثر معنوي عند
 الفترتين.

 غاز الفرد( من إنبعاثات نصيب متوسط) األثر على -3
من البيانات الواردة بالجدول  ضحتي:الكربون أكسيد ثاني
 غاز إنبعاثات (الفرد نصيب متوسط)أن متوسط  (4)

 2009 لىاألو فترة ال خالل في اليمن الكربون أكسيد ثاني
طن، وبمعامل اختالف بلغ  0.99بلغ حوالي  2014-

معنوي  غير سنويإنخفاض   عدل، وبم%12.7نحو 
كما بلغ معدل اإلنخفاض بين %،  1.5نحو إحصائيا  بلغ 

%، بينما بلغ متوسط 9.29بداية الفترة ونهايتها نحو 
 الكربون أكسيد ثاني غاز إنبعاثات (الفرد نصيب متوسط)
 بلغ حوالي 2020-2015الثانية فترة ال خالل ي اليمنف

 عدل، وبم%22.6، وبمعامل اختالف بلغ نحو 0.41
بلغ  0.05 سنوي معنوي إحصائيا  عند مستوىانخفاض 
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كما بلغ معدل االنخفاض بين بداية الفترة %، 15.9نحو 
%، وأشارت نتائج نموذج  39.08ونهايتها حوالي 

ي إلى وجود لمتغير الصور االنحدار البسيط باستخدام ا
 ألثر الصراع بين الفترتين. 0.01 مستوى أثر معنوي عند

السابقة يتضح أن النزاع   النتائج البحثية ضوءوفي 
 االصعدة كافة على خطيرة ظاهرة يشكل الحالى في اليمن

كما يظهر من  واالنسانية والبيئية واالجتماعية االقتصادية
م تقسيمها الى والتى ت 2020-2009دراسة الفترة الزمنية من 

)قبل النزاع( والفترة الثانية  2014-2009فترتين األولى من 
 )أثناء النزاع( اآلثار التالية.2020-2015من 
  األقتصادي البعد على الصراع تأثير: أوال  

زمة إنسانية أدى الصراع الحالي إلى دخول اليمن ألقد 
في ازدياد  واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، مما تسبب

. 2020دهور االوضاع االجتماعية واالقتصادية في عام ت
و بلد من أي منطقة أوكما هو معروف أن عدم االستقرار في 

العالم يؤثر على الكثير من الجوانب في مختلف نواحي الحياة 
وبحسب تقرير االمم المتحدة  ،ومنها الجانب االقتصادي

 زاعى الندأفقد  ( عن الوضع والتوقعات االقتصادية2018)
 الدخلجبار اقتصاد البالد على التوقف، حيث تعرض إإلى 

الناتج المحلي في اليمن لإلنكماش بشكل مستمر منذ و  القومي
 مرت قد الوطنية العملة بأن هنا اإلشارة تجدر وبدء النزاع 
ن بسبب واساسية جوهرية تدهور بمحطات  ما النزاعات وا 

 األموال فقط هو قدميه لىع واقفا   اليمني االقتصاد يبقي
 خالل األجنبي للنقد الرئيسي فالمصدر. الخارج من القادمة
 اليمنيون يرسلها التي المالية التحويالت من يأتي الصراع هذا

 المساعدات هو الثاني المصدر. بالدهم خارج يعملون الذين
 اإلنسانية االستجابة خطة خالل من إما تصل التي اإلنسانية

مستقل، فتظهر النتائج تراجع  شكلب تُقدم أو ةالمتحد لألمم
متوسط الدخل القومى بين الفترتين )قبل النزاع وبعد النزاع ( 

مليار دوالر ما يمثل إنخفاض في الدخل القومى  2.6بمقدار 
عما كان عليه قبل النزاع وكذلك تراجع  %7.8بمقدار 

 مليار دوالر 7.9متوسط الناتج المحلى بعد النزاع بمقدار 
عما كان عليه قبل النزاع وكذلك  %22.6تمثل حوالى 

مليار دوالر تمثل  3.5إنخفاض متوسط قيمة الواردات بمقدار 
عما كانت عليه قبل النزاع وكذلك اإلنخفاض  %30.6حوالى 

مليار دوالر  6.8الحاد في متوسط قيمة الصادرات بمقدار 
ع من متوسط قيمة الصادرات قبل النزا %83.9تمثل حوالى 
لتدهور الحاد في قيمة العملة المحلية مقابل كما يظهر ا

عما  %76الدوالر حيث تراجعت العملة المحلية مقابل الدوالر 
 كانت عليه قبل النزاع. 

 األجتماعى البعد على الصراع تأثير: ثانيا  
 المجتمع ومنها- البشرية المجتمعات النزاعات تدمر 
 مباشر كلبش مرية، إماالع والفئات الشرائح بمختلف -اليمني
 بشكل أو الوفيات معدل في زيادة من تسببه ما خالل من
 وارتفاع واألوبئة األمراض تفشي خالل من مباشر غير
 تدمير من الصراعات ماتحدثه وكذلك والجوع، الفقر تمعدال

 ما عن فضال المادية، والممتلكات التحتية والبنية للمؤسسات
 بصحة تتعلق أخرى وأضرار تأثيرات من النزاعات  تحدثه
 تأثيرات من ما تلحقه وكذلك معيشته ومستوى اإلنسان وحياة
 نسيجه وتماسك المجتمع تجانس على بالغة سلبية

 مستوى على سواء المجتمع يمس مما ذلك وغير االجتماعي،
 اليمن في الحرب وأن عام، بشكل األسرة مستوى على او الفرد
 شآتالمن في ملينالعا من كبير عدد تسريح إلى أدت

 وأنشطة الوظائف في حاد ونقص واالقتصادية الصناعية
 .العمل وفرص الخاص القطاع

 كبيرة، بصورة الفقر معدالت تزايد أدى إلى الذي األمر
 الفقيرة، لألسر الرسمية االجتماعي الضمان شبكات وانهيار

 دخلها مصدر فقدت اليمنية األسر من %40 من أكثر وأن
مليون  4ادة السكنية بمقدار ذلك في الزي األساسي ويظهر

عما كان  %16.7نسمة خالل سنوات الصراع تمثل حوالي 
عليه عدد السكان قبل الصراع وذلك رغم تراجع الخدمات 
المقدمة للسكان وبالتالي زيادة معدل الوفيات لألطفال دون 



  الطبيعية والمواردعلى البيئة الوضع الراهن في اليمن وأثره : عزي هبة اهلل علي شريم

 

549 

عما  %1.77الخمس سنوات لكل ألف مولود حي بمقدار 
نسبة التشغيل إلى عدد  اع وأيضا ضعفكانت عليه قبل النز 

 عما كان عليه قبل النزاع. %0.92السكان بمقدار 
  الطبيعية الموارد على الصراع تاثير

قبل نشوب النزاع، لم يكن اليمن مشارك ا بعمق في 
االقتصاد العالمي، حيث كانت الموارد الطبيعية تشكل الجزء 

از ل النفط والغ، وشكياألكبر من التجارة واالستثمار األجنب
من االستثمار  % 88من صادرات اليمن و %90الطبيعي 

وصلت نسبة ، 2010و 2005ن عامي يالمباشر ب ياألجنب
منذ عام  %90نخفاض إنتاج النفط والغاز بصفة عامة إلى ا

، دى إلى محدودية العمالت االجنبية في البالدأ م مما2014
اشر وغير بشكل مب النزاعوتعرض اإلنتاج الزراعي بسبب 

شر إلى انخفاض كبير والسباب عديدة منها الهجرة ونزوح مبا
المزارعين وعمال الزراعة، وكذلك نقص الوقود الذي ادى إلى 

ت نسبة ضوكمتوسط فقد انخف.كلفة االنتاج والنقلتزيادة 
، وبالنتيجة فقد %38إلى  2016المساحة المزروعة عام 

قبل عليه  ما كانمقارنة ب %42إلى  الزراعى االنتاج فضانخ
وقد ادى القرار المتعلق بالحظر والمراقبة على المواد  النزاع

ثار السلبية مما ساهم  في المتجهة لليمن إلى المزيد من اآل
زيادة نسبة المساحات غير المزروعة وتقلص نسبة اإلنتاج 

عاقة االستثمار في ا  و  عوام السابقةألمقارنة با 2018في عام 
ما يتسبب بالتاكيد في التاثير ة باالضافة ممجال الثروة السمكي

ضرار المناطق وقد طالت تلك األ ،على المخزون السمكي
 الرطبة والمحميات الطبيعية )البرية والبحرية( كالصيد

وتظهر تلك  .باالنقراض واالحتطاب الجائرة للحيوانات المهدد
ألف طن  416.257اآلثار في تراجع انتاج الحبوب بمقدار 

إنتاج الحبوب قبل النزاع وكذلك من  %50.2لى تمثل حوا
عما  %42تراجع القيمة المضافة في قطاع الزراعة بمقدار 

كانت عليه قبل النزاع وأيضا تراجع مجموع إيرادات الموارد 
 %89.7الطبيعية بالنسبة إلجمالى الناتج المحلى بمقدار 

 عما كانت عليه قبل النزاع 

  البيئي البعد على الصراع تأثير
الهواء تتمثل في الصورة الغازية: غاز ثاني إن ملوثات 

أكسيد الكربون، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغاز أول 
أكسيد الكربون، وغاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز األوزون، 
والصورة الصلبة الرصاص، والجسيمات العالقة، وتصنف 
 ملوثات الهواء عادة إلى مجموعتين رئيسيتين ،أولهما:

بيعية أي التي ال يكون لإلنسان دخل فيها، المصادر الط
كالجسيمات العالقة في الهواء المتسببة عن الطبيعة الجغرافية 
وجفاف الغالف الهوائي، وثانيهما: المصادر الصناعية 
الناتجة عن األنشطة البشرية التي تخل إنبعاثاتها بتوازن 

ن أكسيد الكربو مكونات الهواء، وتم اعتبار التلوث بغاز ثانى 
من أهم السلبيات البيئية التى نتج عنها ظاهرة االحتباس 

تؤدي النزاعات والحروب بشكل مباشر وغير كما الحراري. 
ضرار بالبيئة، وقد يمتد ثيرات واإلألى جملة من التإمباشر 

لى ماتحدثه إضافة بعض هذه التاثيرات لفترة طويلة جدا، باإل
الكيمائية  موادث الهواء بالخرى كتلو أثيرات مباشرة أمن ت

لى إالخطرة من خالل االنبعاثات للغازات السامة مما يؤدي 
   .ضرار بالمصادر الطبيعيةتلوث الهواء والماء واإل

ما من خالل إكما قد تتسبب الصراعات في تلويث البحار 
توقف عمل محطات معالجة عن مياه الصرف الصحي الناتج 

ت مصدرا راكم النفاياتشكل ظاهرة تو مياه الصرف الصحي 
 لى ماإضافة باإل ،اخر من مصادر التلوث للتربة بشكل عام

تسببه من تلوث خطير للهواء بسبب حرقها بشكل كلي دون 
القيام بعملية الفرز لمكوناتها حيث تشمل على عدد من المواد 

عاما حتى يتم  30كثر من ألى إالبطيئة التحلل والتي تحتاج 
ئية والبطاريات التي جهزة الكهرباألتحللها مثل مكونات ا

خرى ألى مواد خطرة إضافة تحتوي على مواد مشعة باإل
ت نادوية المنتهية وكذلك الدهاكالمخلفات الطبية بما فيها األ

 .التي تحتوي على مكونات كيميائية خطرة على البيئة
كل هذه اآلثار السلبية على االقتصاد والبيئة والموارد 

النزاع الحادث حاليا مما اليمنى بسبب الطبيعية والمجتمع 
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ينعكس بالضرورة على الفرد والمجتمع اليمني ككل. من أجل 
 هذا توصي الدراسة بما يلي:

ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إيقاف الصراع الحالى  •
 في اليمن.

نقاذ و إعطاء الملف االقتصادي االولوية التي يستحقها  • ا 
ناء الثقة وتبني إجراءات لب يالوضع االقتصاد

عبئة الموارد العامة للدولة وعلى رأسها إنتاج ، تقتصاديةاال
 .وتصدير النفط والغاز

تحييد المؤسسات االقتصادية والمالية وأهمها البنك المركزي  •
ية تامة في كافة مناطق لليقوم بوظائفه بحيادية واستقال

 .البالد بمنأى عن الصراعات الجارية

ع التنمية في نساني ومشاريحشد دعم المانحين للوضع اإل •
المناطق التي تتمتع باستقرار أمني، والحوار مع البنك 

اإلعانات النقدية للفقراء المسجلين  تقديمالدولي لمواصلة 
 .في صندوق الرعاية االجتماعية

فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام حركة األفراد  •
 ،دواء والوقودوالتجارة الخارجية وخاصة استيراد الغذاء وال

 والمنافسة التجارة حرية إطار في الخارجية التجارة تنظيم
 حماية وتعزيز الداخلية التجارة نشاط تنظيم السوق، وآليات

 .المستهلك

 زيادة خالل من السمكي القطاع في مستدام نمو تحقيق •
 وتنميتها، السمكية الموارد قاعدة على الحفاظ مع اإلنتاج
تحقيق الغذائي ل مناأل تحقيق في القطاع مساهمة وتعزيز

 .نمو في القيمة المضافة للقطاع الزراعي

مراجعة وتطوير األطر القانونية والتشريعية واإلجرائية  •
دارة الموارد الطبيعية  نظم وتعزيز المتعلقة بحماية البيئة وا 

 .البيئية والدراسات البيئي والتقييم المراقبة
ق نمو ن لضمان تحقيإعداد استراتيجية وطنية لتطوير المد •

مستدام في المدن الرئيسية والثانوية والمناطق المحيطة بها 
بما يتواءم مع المعايير والشروط البيئية، مع تشجيع 

  عداد المتزايدة من السكان.األستيعاب الاالستثمار فيها 

زيادة نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي  •
 استثمارات دةوزيا تثماريةاالس البيئة وتحسين غير النفطي

 .الواعدة إالنتاجية القطاعات في الخاص القطاع
 رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل •

إيجاد حلول بالفقر والحد من البطالة للقضاء على 
مستدامة لتطبيق وتطوير برامج أشغال كثيفة العمالة 

  .الشباب يعابالست
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ABSTRACT 

The Current Situation in Yemen and its Impact on the Environment and 

Natural Resources 
 Azzy Habitalla Ali Shoraim 

Conflicts of all kinds and types, regardless of their 

causes or motives, affect the individual and society in 

any country or region. The series of Yemeni events, 

crises, and internal and external conflicts have greatly 

and tangibly affected Yemeni society. The problem of 

the study highlights the impact of the current situation 

in Yemen on the available natural resources. The 

environment with all its components, as well as the 

economic situation in Yemen. The study focuses on the 

use of descriptive statistical analysis and quantitative 

economic analysis. The research relied on secondary 

data published during the first two periods of 2009-

2014 (before the conflict) and the second period of 

2015-2020 (during the conflict). The results indicate: 

that the current conflict in Yemen constitutes a 

dangerous phenomenon at all the economic, social, 

environmental and humanitarian levels. The results 

show a decrease in the national income by 7.8% 

compared to what it was before the conflict, as well as a 

decline in the average GDP by about 22.6% from what 

it was before the conflict, As well as the sharp decline 

in the average value of exports by 6.8 billion dollars, 

and the sharp deterioration in the value of the local 

currency against the dollar by about 76%, which led to 

a significant increase in poverty rates and the collapse 

of official social security networks for poor families, 

and that more than 40% of families The Yemeni 

government has lost its main source of income, despite 

the decline in services provided to the population, and 

consequently the increase in the mortality rate for 

children under five years of age, as well as the weakness 

of the employment rate than it was before the conflict, 

and the percentage of cultivated area decreased in 2016 

to 38%, and as a result, the production yield decreased 

to 42% These effects appear in a decline in cereal 

production by 416 thousand tons, representing about 

50% of cereal production before the conflict, and also a 

decrease in the total natural resource revenues in 

relation to GDP by 90% compared to the previous year. 

Why before the conflict? For this reason, the study 

recommends the following recommendations: the need 

for concerted efforts to stop the current conflict in 

Yemen, giving the economic file the priority it deserves 

and saving the economic situation, mobilizing donor 

support for the humanitarian situation and development 

projects in areas that enjoy security stability, and 

dialogue with the Bank International to continue to 

support cash benefits for the poor registered in the 

Social Welfare Fund. 

Keywords: Yemen, the impact of the conflict, the 

economic impact, the environmental impact, the social 

impact. 
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