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دراسة حالة ال﮵�مں



�﮴را﮲�ق دراسة الحالة هذه اس﮴�عراض الممارسات ال﮳ح﮵�دة ل﮶س﮳�كة ﮶سراكة ال﮴�علم ال﮲�﮴�دي ﮳�﮶سٔ�ن المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات ار�﮲﮴�اع

معدالت ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة؛ وال﮲عرض م﮲�ها هو �﮴و﮲ص﮵�ح عمل﮵�ة �﮴حل﮵�ل المو﮴�ف و�﮴حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة وا﮲ح﮴�﮵�ار ﮲ح﮵�ار

 دراسة الحالة هذه ﮳�﮶سلك ﮲�عال ﮲�﮵ى الممارسات
﮲

االس﮴�﮳حا﮳�ة الم﮴�دم ﮲�﮵ى اس﮴�عراض الممارسات ال﮳ح﮵�دة. كما ساهم ال﮴�علم مں

ال﮳ح﮵�دة المو�﮴﮶�ة ﮲�﮵ى المرا﮳حعة. و�﮳﮴حدر إال﮶سارة ٕالى أن دراسة الحالة �﮴م﮶�ل صورة ﮲حاط﮲�ة ﮲�﮵ى و﮴�ت ﮵�﮴�طور ﮲�﮵�ه الو﮲صع ﮳�اس﮴�مرار. ل﮴�د

 (�﮴عمالن
﮲

 ٕا﮵�ما هولدن ما﮵�ار و�لوم مالك﮵�ں
﮲

�﮴م �ٔ﮴�ل﮵�ف دراسة الحالة هذه ﮳�واسطة Calogero di Gloria (DG ECHO) و﮳�دعم مں

.(FCDO-GIZ SPACE ﮲�﮵ى م﮳�ادرة



﮲
ل﮴�د �﮴طور الصراع ال﮵�م﮲�﮵ى الذي د﮲حل عامه السادس آالن ٕالى أك﮳�ر أزمة ٕا�﮲سا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى العالم، ح﮵�ث ﮵�ح﮴�اج ما ﮵�﮴�در ﮳�﮲�حو 80% مں

﮲
ا ل﮲حطة االس﮴�﮳حا﮳�ة إال�﮲سا�﮵﮲�ة لعام 2021[1]،  و﮵�ح﮴�اج ما ﮵�﮴�رب مں  أ﮶س�ل المساعدة إال�﮲سا�﮵﮲�ة أو الحما﮵�ة و﮲�﮴�ً

﮲
الس�ن ٕالى ﮶سلك مں

. ل﮴�د
﮲

 ال﮲�ازح﮵�ں
﮲

 أ﮶س�ل المساعدة و12.1 مل﮵�ون م﮲�هم ﮲�﮵ى حا﮳حة ماسة و3.6 مل﮵�ون ﮶س﮲حص مں
﮲

21 مل﮵�ون ﮶س﮲حص ٕالى ﮶سلك مں

 ال﮲حطوط أالمام﮵�ة ﮳�﮲�رص
﮲

أدى الصراع المس﮴�مر ٕالى �﮴دم﮵�ر الم﮳ح﮴�معات المحل﮵�ة ح﮵�ث ال ﮵�﮴�م﮴�ع الس�ن ال﮲�ازحون ﮳�ال﮴�رب مں

الوصول ٕالى ال﮲حدمات أالساس﮵�ة، و﮴�د أدى اال�﮲ه﮵�ار اال﮴�﮴�صادي واس﮴�﮲�﮲�اد ال﮲حدمات ٕالى �﮲﮴�ا﮴�م �﮴﮲�اط ال﮲صعف اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة

واال﮴�﮴�صاد﮵�ة.[2]  ل﮴�د �﮲﮴�ا﮴�م الو﮲صع إال�﮲سا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى عام 2020 ﮳�س﮳�ب �﮴صاعد الصراع وو﮳�اء كو﮲�﮵�د-19 و�﮲﮴�﮶س﮵ى أالمراض وأالمطار

ال﮲ع﮲ر﮵�رة وال﮲�﮵�﮲صا�﮲ات وو﮳�اء ال﮳حراد الصحراوي واال�﮲ه﮵�ار اال﮴�﮴�صادي وأزمة الو﮴�ود ﮲�﮵ى المحا﮲�ظات ال﮶سمال﮵�ة وا�﮲﮲ح﮲�اض المساعدات

إال�﮲سا�﮵﮲�ة.

 

﮲�﮵ى الس﮵�اق ال﮵�م﮲�﮵ى الذي ﮵�﮴�سم ﮳�ال﮴�﮴�لب ال﮶سد﮵�د ﮳�س﮳�ب ال﮴�ع﮴�﮵�د الس﮵�اس﮵ى وأالم﮲�﮵ى واال﮴�﮴�صادي؛ ﮵�﮴�م ٕاعداد ال﮳�رامح� ال﮲�﮴�د﮵�ة على

 أن ٕاعداد ال﮳�رامح� على �﮲طاق واسع ﮵�ع﮴�﮳�ر ﮳�م﮶�ا﮳�ة ٕا�﮳﮲حاز، ﮲�ٕان ﮲�عال﮵�﮴�ها و﮴�در�﮴ها على اال�﮴صال ﮵�عو﮴�ها ال﮴�﮳ح﮲رؤ
﮲

�﮲طاق واسع؛ و﮲�﮵ى ح﮵�ں

واال﮲�﮴�﮴�ار ٕالى ال﮴�﮲�س﮵�ق. �﮴﮴�م﮴�ع أ�﮲ظمة الحما﮵�ة إال�﮲سا�﮵﮲�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮳�ٓ�ل﮵�ات �﮲﮴�س﮵�ق وٕام��﮲ات �﮴عاون ﮲صع﮵�﮲�ة، مما ﮵�﮴�س﮳�ب ﮲�﮵ى

 الم﮶س﮴�رك ٕالعداد ﮳�رامح� ال﮲�﮴�د إال�﮲سا�﮵﮲ى؛
﮲

. ﮲�﮵ى ٕاطار الص﮲�﮴�ة الك﮳�رى و�﮲هح� الما�﮲ح﮵�ں
﮲

ازدوا﮳ح﮵�ة ال﮳حهود و�﮴دا﮲حل أع﮳�اء المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

ال﮴�﮲رمت م﮲�ظمات المعو�﮲ة وال﮳حهات الما�﮲حة ﮳�﮲صمان و﮳حود آل﮵�ات ال﮴�﮲�س﮵�ق وال﮴�سل﮵�م والرصد وال﮴�﮴�﮵�﮵�م ال﮲�عالة للمساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة

وح﮵�﮶�ما �﮴ع﮴�﮳�ر ال﮲�﮴�ود م﮳حد﮵�ة وم﮲�اس﮳�ة مع �﮴صع﮵�د اع﮴�مادها.[3]

 

: (1) االع﮴�ماد على ال﮴�حو﮵�الت المال﮵�ة و (2) أ�﮲ظمة الحما﮵�ة
﮲

 ا�﮲﮶�﮵�ں
﮲

 على عامل﮵�ں
﮲

�﮴ع﮴�مد ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 اع﮴�ماد طو﮵�ل أالمد
﮲

اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة الوط﮲�﮵�ة. على مدى ال﮴�ار﮵�﮲ح وحس﮳�ما �﮴س﮴�ك﮶سف دراسة حالة ﮶سراكة ال﮴�علم ال﮲�﮴�دي؛ ﮲�﮴�د �ن لل﮵�مں

 ال﮲�ا�﮴ح� المحل﮵ى
﮲

على ال﮴�حو﮵�الت ال﮴�ا�ٔمة على ال﮲�﮴�د، ح﮵�ث ﮶سلكت ال﮴�حو﮵�الت ﮲�﮵ى أو﮴�ات م﮲ح﮴�ل﮲�ة ما ﮵�صل ٕالى 70% مں

[4] .
﮲

إال﮳حمال﮵ى لل﮵�مں

 

مع �﮲﮴را﮵�د ح﮳حم االح﮴�﮵�ا﮳حات ﮳�س﮳�ب أالزمة المع﮴�دة، ﮴�رر الما�﮲حون م﮶�ل DG ECHO  دعم الم﮲�ظمات إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى �﮳﮴�س﮵�ط

 ال﮲�﮲راع
﮲

 ﮲حالل المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة م﮴�عددة أال﮲عراض لٔالسر أالك﮶�ر �﮴هم﮵�﮶سًا والم﮴�﮲صررة مں
﮲

�﮴د﮲حالت المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سا�ٔم مں

 ﮲حالل �﮲هح� م﮲�سق ل﮴�ل﮳�﮵�ة
﮲

. ﮵�هدف اال�﮴حاد ال﮲�﮴�دي ال﮵�م﮲�﮵ى ٕالى �﮴﮴�د﮵�م المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة م﮴�عددة أال﮲عراض والم﮲�س﮴�ة مں
﮲

﮲�﮵ى ال﮵�مں

﮲
 ال﮲�﮲راع ﮳�﮶سلك ﮲�عال. و﮳�ال﮴�وازي مع ذلك، ﮲�ٕان المحاوالت الحال﮵�ة للر﮳�ط ﮳�﮵�ں

﮲
االح﮴�﮵�ا﮳حات الهامة لٔالسر ال﮲صع﮵�﮲�ة الم﮴�﮲صررة مں

، ﮲�ٕا�﮲ها �﮴و﮲�ر أ﮲�﮲صل الممارسات والدروس المس﮴�﮲�ادة لعمل﮵�ة
﮲

 �﮴طور � ال﮳�ر�﮲ام﮳ح﮵�ں
﮲

﮳�رامح� الحما﮵�ة إال�﮲سا�﮵﮲�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮲�﮲صًال عں

المواءمة وال﮴�صع﮵�د.
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﮲

 المو﮴�ع﮵�ں
﮲

 [3] �﮴م ٕاطالق ال﮲�ظام ال﮲�﮴�دي الموحد لٔالمم الم﮴�حدة ﮲�﮵ى ��﮲ون أالول 2018. ومں
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﮲
ال﮶سلك 1: ﮳�رامح� الحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وال﮳�رامح� إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 ﮴�﮳�ل DG ECHO  و FCDO) وم﮳حموعة
﮲

ٕان �ٔ﮴�س﮵�س م﮳حموعة عمل ال﮳حهات الما�﮲حة المع﮲�﮵�ة ﮳�ال﮲�﮴�د مؤ﮲حرًا (﮳�ر�ٔاسة م﮶س﮴�ركة مں

ا ﮲�رًصا لمواءمة ٕاعداد ال﮳�رامح� ال﮲�﮴�د﮵�ة و�﮴﮴�و﮵�ة الروا﮳�ط مع أ�﮲ظمة العمل ال﮲حاصة ﮳�ال﮲�﮴�د وأالسواق ال﮴�﮵ى �﮴م �﮳﮴حد﮵�دها، ﮵�و﮲�ر أ﮵�﮲صً

 ﮵�عملون مًعا ﮳�﮶سلك و�﮵﮶�ق ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر ال﮴�﮲�س﮵�ق وال﮲�هح� أالك﮶�ر
﮲

 الذ﮵�ں
﮲

الحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة. ﮵�﮳حب على ال﮳حهات الما�﮲حة والم﮲�﮲�ذ﮵�ں

 وال﮴�ٔ�﮵�﮵�د
﮲

 مرو�﮲ة الما�﮲ح﮵�ں
﮲

، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك الم﮲ر﮵�د مں
﮲

ا �﮴وسعة ﮳حهودهم ﮲�﮵ى ٕادارة ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة وال﮴�﮲ص﮲حم ﮲�﮵ى ال﮵�مں �﮲﮴�س﮵�﮴�ً

على مس﮴�و﮵�ات أعلى.



 ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة لٔالسر و﮴�در�﮴ها
﮲

﮵�ؤدي اس﮴�﮲�﮲�اد اح﮴�﮵�اط﮵�ات العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة وا�﮲﮲ح﮲�اض ال﮴�﮵�مة ٕالى ار�﮲﮴�اع ال﮴�﮲ص﮲حم، مما ﮵�﮴�لل مں

 ال﮲عذا�﮵ٔى. ال �﮲﮴رال مصادر �﮴د﮲�ق العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة
﮲

على �﮴ل﮳�﮵�ة االح﮴�﮵�ا﮳حات أالساس﮵�ة، مما ﮵�ؤدي ٕالى ز﮵�ادة مس﮴�و﮵�ات ا�﮲عدام أالمں

 اس﮴�مرار الواردات
﮲

 - و﮲حاصة صادرات ال﮲�﮲�ط وال﮴�مو﮵�ل إال�﮲سا�﮵﮲ى والدعم المال﮵ى ال﮶�﮲�ا�﮵ٔى - م﮴�﮵�دة. على الر﮲عم مں
﮲

﮲�﮵ى ال﮵�مں

 م﮲�اطق الس﮵�طرة
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

 المر﮳حح أن �﮴ر�﮲﮴�ع و�﮴﮴�﮳�ا﮵�ں
﮲

 الم﮴�و﮴�ع أن �﮴﮴�﮳�ع أسعار المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة سعر الصرف، و﮳�ال﮴�ال﮵ى مں
﮲

ال﮲عذا�﮵ٔ�ة، مں

ال﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ة الم﮲ح﮴�ل﮲�ة.

 

و﮳�ال﮴�ال﮵ى، ﮲�ٕان عدم اس﮴�﮴�رار سعر الصرف الذي ﮵�﮴�س﮳�ب ﮲�﮵ى �﮴﮴�لب أالسعار و�﮴حد﮵�ات الحصول على اال�﮴ٔ�مان هما المحر�ن

الر�﮵ٔ�س﮵�ان لل﮴�لك﮲�ة ﮲�﮵ى أسعار المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة.[5] �﮴عود ال﮲ر﮵�ادة ﮲�﮵ى أسعار المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة م﮲�ذ عام 2015 ﮳�﮶سلك أساس﮵ى ٕالى

 ٕامدادا�﮴ها ال﮲عذا�﮵ٔ�ة) مما ﮵�﮳حعلها ﮶سد﮵�دة ال﮴�عرض
﮲

 على الواردات (88% مں
﮲

ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة الر﮵�ال ال﮵�م﮲�﮵ى، ح﮵�ث �﮴ع﮴�مد ال﮵�مں

ل﮴�﮴�ل﮳�ات أسعار العمالت. ٕان المصادر ال﮶�ال�﮶ة الر�﮵ٔ�س﮵�ة ل﮴�مو﮵�ل الواردات ال﮲عذا�﮵ٔ�ة واس﮴�﮴�رار العملة - ال﮴�حو﮵�الت، و﮲حطا﮳�ات

ا ل﮴�﮴�د﮵�رات ACAPS) ﮳حم﮵�عها  واردات ال﮴�مح و﮲�﮴�ً
﮲

 السعود﮵�ة والمساعدات ال﮲حار﮳ح﮵�ة (ال﮴�﮵ى �﮴م﮶�ل 20% مں
﮲

االع﮴�ماد الممولة مں

 ﮴�﮳�ل طر﮲�﮵ى ال﮲�﮲راع ٕالى �﮴لك﮲�ة ال﮲عذاء. ٕان أ�﮲ظمة
﮲

آ﮲حذة ﮲�﮵ى اال�﮲﮲ح﮲�اض. كما �﮲﮴ص﮵�ف الم﮲�ا﮲�سة للس﮵�طرة على �﮴مو﮵�ل الواردات مں

﮲حطا﮳�ات االع﮴�ماد الم﮴�﮲�ا﮲�سة والس﮵�اسة ال﮲�﮴�د﮵�ة الم﮴�﮳�ا﮵�﮲�ة ومحاوالت الس﮵�طرة على سالسل �﮴ور﮵�د الو﮴�ود، ﮳حم﮵�عها عوامل �﮲﮴ر﮵�د

 على ﮶سلك ار�﮲﮴�اع ﮲�﮵ى أالسعار.
﮲

 �﮴ع﮴�﮵�د سالسل إالمداد ﮳�ال﮲عذاء، ح﮵�ث ﮵�﮴�م �﮴﮲�ل �﮴�ل﮵�ف ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل المر�﮲﮴�عة ٕالى المس﮴�هلك﮵�ں
﮲

مں

 

 المر﮳حح أن �﮴كون ال﮳حهود الم﮳�ذولة لمعال﮳حة ار�﮲﮴�اع أسعار السوق ﮳�ال مع﮲�ى ما لم ﮵�﮴�م �﮳﮴�﮲�﮵ى مسار عمل ﮵�﮲�﮴�ح� ع﮲�ه اس﮴�﮴�رار
﮲

مں

 ﮴�﮳�ل الم﮳ح﮴�مع الدول﮵ى.
﮲

معدل الر﮵�ال ال﮵�م﮲�﮵ى أو دعم الد﮲حل الذي ﮵�واكب ال﮴�﮲ص﮲حم و / أو اس﮴�﮶�مارات ك﮳�﮵�رة مں

 

2.      تحليل الموقف
أ )ما الذي ﮵�حدث لٔالسعار؟

_______________________________________________________________________
[5] مركز تحليل ACAPS (2020). تقرير مواضيعي: سلسلة إمداد الغذاء في اليمن، 16 كانون األول 2020. مأخوذ من 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20201216_acaps_yemen_analysis_hub_food_suppl 
y_chain.pdf

 [6] مركز تحليل ACAPS (2020). تقلب الريال اليمني، 16 كانون األول 2020. مأخوذ من 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200129_acaps_yemen_analysis_hub_drivers_and 

 _impact_of_yer_volatility_0.pdf
 

ال﮶سلك 2: ﮴�﮵�مة السلع المس﮴�وردة [6]

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20201216_acaps_yemen_analysis_hub_food_supply
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؟ ب)ما الذي ﮵�حدث للعملة وما ه﮵ى ﮴�ٔ�﮶�﮵�رات ذلك على ٕاعداد ال﮳�رامح�

 

مع س﮴�وط اال﮴�﮴�صاد وال﮲�ظام المصر﮲�﮵ى والمال﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳�الد �﮴﮴�عدد أس﮳�اب أزمة العملة ال﮵�م﮲�﮵�ة: ع﮴�﮳�ات ﮲�﮵ى عمل﮵�ة

 ﮲�رع﮵ى ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى ﮲�﮵ى عدن وص﮲�عاء
﮲

السالم واس﮴�﮲�﮲راف االح﮴�﮵�اط﮵�ات أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة وعدم و﮳حود �﮴﮲�اعل ﮳�﮵�ں

ٔ�﮲ح﮵�رات ك﮳�﮵�رة ﮲�﮵ى  ﮴�﮳�ل ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى ﮳�دون ﮲عطاء م﮲�اسب للعمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة و�﮴
﮲

وط﮳�اعة العملة مں

 واع﮴�ماد ك﮳�﮵�ر على الواردات م﮴�ا﮳�ل الصادرات الم﮴�﮲صا�ٔلة و﮳�ال﮴�ال﮵ى
﮲

الموا﮲�﮴�ة على ﮲حطا﮳�ات االع﮴�ماد للمس﮴�ورد﮵�ں

 الس﮵�اسات ال﮴�﮵ى س﮲�﮴�ها أطراف ال﮲�﮲راع ﮳�س﮳�ب
﮲

﮴�﮲�ا﮴�م ﮳حم﮵�ع هذه العوامل ال﮲�ا�﮴﮳حة عں ا�﮴ساع ع﮳ح﮲ر م﮵�﮲ران المد﮲�وعات. �﮴

 ﮴�﮳�ل ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى على �﮴﮳حار الصرا﮲�ة و�﮴واطؤهم الم﮳�ّلغ ع﮲�ه، و﮲ص﮲حهم ﮲ع﮵�ر
﮲

عدم و﮳حود ر﮴�ا﮳�ة مال﮵�ة مں

 (ال﮲عذاء والو﮴�ود).
﮲

 ﮴�﮳�ل المس﮴�ورد﮵�ں
﮲

الم﮲�ظم للر﮵�ال ال﮵�م﮲�﮵ى ﮲�﮵ى ال﮲�ظام وز﮵�ادة الطلب على الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى مں

 

 س﮵�اسات �﮲﮴�د﮵�ة
﮲

م﮲�ذ �﮴﮴�س﮵�م ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى ﮲�﮵ى عدن وال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى ﮲�﮵ى ص﮲�عاء؛ �﮴عا�﮲﮵ى ال﮳�الد مں

 200 ر﮵�ال
﮲

م﮲�﮲�صلة وم﮴�﮲�ا﮴�﮲صة. ﮲�﮵ى الوا﮴�ع، ه﮲�اك عمل﮴�ان ﮲�﮵ى م��﮲هما الصح﮵�ح وزاد اال﮲ح﮴�الف ﮳�﮵�﮲�هما ٕالى أك﮶�ر مں

 عام 2020.
﮲

﮵�م﮲�﮵ى ﮲حالل أالس﮳�وع ال﮶�ا�﮲﮵ى مں

 

ا ا�﮲﮲ح﮲�ا﮲صه م﮲�ذ ��﮲ون ال﮶�ا�﮲﮵ى 2021 اس﮴�ٔ��﮲ف الر﮵�ال ﮲�﮵ى الم﮲�اطق ال﮴�﮵ى �﮴س﮵�طر عل﮵�ها الحكومة المع﮴�رف ﮳�ها دول﮵�ً

﮲
 م﮳حلس الوزراء ال﮳حد﮵�د وإال﮲�راج عں

﮲
المّطرد ﮳�عد ار�﮴﮲�اع مؤ﮴�ت ﮲�﮵ى ��﮲ون أالول 2020 �ن ﮵�﮴�علق ﮳�إالعالن عں

 الود﮵�عة السعود﮵�ة ل﮴�﮲عط﮵�ة ﮲حطا﮳�ات اع﮴�ماد الس﮴�﮵�راد السلع أالساس﮵�ة. ل﮴�د ار�﮴﮲�عت ﮴�﮵�مة الر﮵�ال ﮲�﮵ى ��﮲ون
﮲

أالموال مں

أالول 2020 ٕالى 640 ر﮵�اًال سعود﮵�ًا للك 1 دوالر أمر﮵�ك﮵ى، �﮶م ﮳�دأت ﮳�اال�﮲﮲ح﮲�اض مرة أ﮲حرى ل﮴�صل ٕالى 860 ر﮵�ال

 م﮴�وسط 778 ر﮵�ال ﮵�م﮲�﮵ى للك 1 دوالر أمر﮵�ك﮵ى طوال عام
﮲

﮵�م﮲�﮵ى للك دوالر أمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى ��﮲ون ال﮶�ا�﮲﮵ى 2021، مں

2020. و﮲طلت ﮴�﮵�مة الر﮵�ال ﮲�﮵ى ال﮶سمال الذي ﮵�س﮵�طر عل﮵�ه الحو�﮶﮵�ون مس﮴�﮴�رة ع﮲�د حوال﮵ى 595 ر﮵�ال ﮵�م﮲�﮵ى للك دوالر

أمر﮵�ك﮵ى واحد ﮲�﮵ى ��﮲ون ال﮶�ا�﮲﮵ى 2021، ﮳�ما ﮵�﮴�ما﮶سى مع الم﮴�وسط ﮲�﮵ى عام 2020.

 

ال﮶سلك 3: �﮴حل﮵�ل سعر الصرف ال﮵�م﮲�﮵ى: ال﮶سمال م﮴�ا﮳�ل ال﮳ح﮲�وب 



 المملكة العر﮳�﮵�ة السعود﮵�ة ﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�ر مو﮳ح﮲ر للر﮵�ال ﮲�﮵ى الم﮲�اطق ال﮴�﮵ى
﮲

﮲ �﮴﮳�رع مں
ل﮴�د ساهم إالعالن ﮲�﮵ى آذار 2021 عں

﮵�س﮵�طر عل﮵�ها الحرس ال﮶�وري إال﮵�را�﮲﮵ى، ﮲�﮲�﮵ى ال﮵�وم ال﮴�ال﮵ى لٕالعالن؛ ا�﮲﮲ح﮲�ض سعر صرف العمالت الور﮴�﮵�ة ال﮳حد﮵�دة

 892 ر﮵�ال ﮵�م﮲�﮵ى ﮲حالل ﮶سهر
﮲

للر﮵�ال والمس﮴�﮲حدمة ﮲�﮵ى الم﮲�اطق ال﮴�﮵ى �﮴س﮵�طر عل﮵�ها الحكومة المع﮴�رف ﮳�ها دول﮵�ًا مں

آذار ٕالى 830 ر﮵�ال ﮵�م﮲�﮵ى للك دوالر أمر﮵�ك﮵ى. ﮲�﮵ى ال﮶سمال الذي ﮵�س﮵�طر عل﮵�ه الحو�﮶﮵�ون، ﮳�لغ م﮴�وسط ﮴�﮵�مة الر﮵�ال

﮲ أ�﮲ه ﮳�دأ
603 ر﮵�ال ﮵�م﮲�﮵ى للك دوالر أمر﮵�ك﮵ى ل�مل ﮶سهر آذار 2021 - ﮳�ما ﮵�﮴�ما﮶سى مع ال﮶سهر السا﮳�ق - على الر﮲عم مں

 المر﮳حح أن ﮵�﮴�ٔ��﮶ر الدعم ال﮶�﮲�ا�ٔ﮵ى الذي �﮴﮴�دمه المملكة العر﮳�﮵�ة السعود﮵�ة للحكومة
﮲

﮲�﮵ى ال﮲ر﮵�ادة ﮲�﮵ى ﮳�دا﮵�ة �﮲﮵�سان. مں

، ﮳�﮴�﮴�ر﮵�ر ﮲�ر﮵�ق ﮲ح﮳�راء أالمم الم﮴�حدة الذي ﮵�سلط
﮲

المع﮴�رف ﮳�ها دول﮵�ًا والذي ﮵�ساهم ﮲�﮵ى اس﮴�﮴�رار الر﮵�ال ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 ﮴�﮳�ل ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى ﮲�﮵ى
﮲

ال﮲صوء على ا�﮲عدام ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة وم﮲راعم ﮳�ال﮲�ساد وسوء اس﮴�﮲حدام الود﮵�عة السعود﮵�ة مں

ا الحكومة ال﮶سرع﮵�ة �﮲حو ٕاصالحات مهمة دا﮲حل  الدول﮵ى 25/01/2021). ﮴�د ﮵�د﮲�ع هذا أ﮵�﮲صً
﮲

عدن (م﮳حلس أالمں

 ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة ور﮳�ما �﮴﮶س﮳ح﮵�ع الدعم المال﮵ى أال﮳ح﮲�﮳�﮵ى مما ﮴�د ﮵�سهم
﮲

ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى ﮲�﮵ى عدن �﮴هدف ٕالى �﮴حس﮵�ں

﮲�﮵ى اس﮴�﮴�رار العملة.

 

ومع ذلك، ﮲�ٕاذا اس﮴�مر الو﮲صع الحال﮵ى ﮲�ٕان اح﮴�﮵�اط﮵�ات العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة الم﮴�﮲صا�ٔلة س﮴�س﮴�مر ﮲�﮵ى ز﮵�ادة ال﮴�﮲ص﮲حم مما

﮵�ؤ�﮶ر على ﮴�درة ال﮲�اس على �﮴حمل �﮴�ل﮵�ف ال﮲عذاء والسلع أالساس﮵�ة أال﮲حرى. ٕان �﮴صاعد الصراع م﮲�ذ ﮳�دا﮵�ة ﮶س﮳�اط ﮲�﮵ى

 أن ﮵�عطل ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر م﮲�﮶سٓ�ت ال﮲�﮲�ط وال﮲عاز
﮲

 - ﮵�مكں
﮲

مٔ�رب - المصدر الر�ٔ﮵�س﮵ى لل﮲�﮲�ط وال﮲عاز المسال ﮲�﮵ى ال﮵�مں

ا أن  الم﮴�و﮴�ع أ﮵�﮲صً
﮲

وعمل﮵�ات االس﮴�﮲حراج، مما ﮵�ؤ�﮶ر على عا�ٔدات الحكومة المع﮴�رف ﮳�ها دول﮵�ًا واس﮴�﮴�رار العملة. مں

 اال�﮲﮲ح﮲�ا﮲صات ﮲�﮵ى أسعار
﮲

 صادرات ال﮲�﮲�ط محدودة ﮳�س﮳�ب الم﮲ر﮵�د مں
﮲

�﮴ظل عا�ٔدات الحكومة المع﮴�رف ﮳�ها دول﮵�ًا مں

. و﮵�ؤ�﮶ر اس﮴�مرار ﮲حطر الوصول
﮲

 ال﮵�مں
﮲

ال﮲�﮲�ط ال﮲حام العالم﮵�ة ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة ﮶سهر آذار، ٕالى ﮳حا�﮲ب محدود﮵�ة الصادرات مں

�﮲﮴�اج أال﮲عذ﮵�ة و�﮲﮴�لها. ا على ال﮲حدمات أالساس﮵�ة، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ٕا المحدود ٕالى الو﮴�ود أ﮵�﮲صً

 



ل﮴�د �ن ل﮴�دهور اال﮴�﮴�صاد ال﮵�م﮲�﮵ى ﮳�س﮳�ب الصراع �ٔ﮴��﮵﮶�ر ك﮳�﮵�ر على ر﮲�اه﮵�ة ال﮲�اس؛ ﮲�م﮲�ذ الصراع ﮲�﮵ى عام 2015 �﮲﮴صاع﮲�ت أسعار

 ﮲حالل سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء أر﮳�عة أ﮲صعاف. ٕان ال﮲عذاء
﮲

المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة وزادت �﮴لك﮲�ة المع﮵�﮶سة أالساس﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴م ﮴�﮵�اسها مں

 على ﮶سرا�ٔه ﮳�س﮳�ب ﮲�﮴�دان ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة؛ وهذا ﮵�ؤدي ٕالى �﮳﮴�﮲�﮵ى اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ات
﮲

 ﮴�ادر﮵�ں
﮲

 ال﮵�م﮲�﮵�﮵�ں
﮲

 ﮴�لة مں
﮲

م﮴�و﮲�ر ﮲�﮵ى أالسواق لكں

 أالصد﮴�اء وأال﮴�ارب واالع﮴�ماد على طعام أ﮴�ل
﮲

ال﮴�ك﮵�ف السل﮳�﮵�ة م﮶�ل �﮴﮴�ل﮵�ل �﮲﮴�اول الطعام وا﮴�﮴�راض الطعام أو طلب المساعدة مں

 المح﮴�مل أن ﮵�كون لهذه السلوك﮵�ات �ٔ﮴��﮵﮶�ر ﮲صار على صحة ال﮲�اس مما ﮵�﮳حعلهم أك﮶�ر عر﮲صة
﮲

�﮴لك﮲�ة. على المدى الطو﮵�ل، مں

 ال﮲عذا�﮵ٔى وسوء ال﮴�﮲عذ﮵�ة و�﮲﮴�﮶س﮵ى أالمراض.
﮲

ال�﮲عدام أالمں

 

 ال﮶سمال وال﮳ح﮲�وب ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر على أالسعار و﮲حاصة على الو﮴�ود، ﮲�عادًة ما ﮵�ر�﮲﮴�ع سعر الو﮴�ود
﮲

ل﮴�د أ�﮶رت الم﮲�ا﮲�سة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮳�﮵�ں

) أو ﮵�﮲�﮲ح﮲�ض ﮳�عد �﮲﮴ع﮵�﮵�ر ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة الر﮵�ال ال﮵�م﮲�﮵ى. كما هو الحال مع ال﮲عذاء؛ ﮵�ع﮴�﮳�ر الو﮴�ود أحد أهم السلع
﮲

(الد﮵�﮲رل وال﮲عاز وال﮳�﮲�﮲ر﮵�ں

 ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة الر﮵�ال ال﮵�م﮲�﮵ى وأسعار الو﮴�ود م﮴�ار�﮲ة ﮳�ٔ�سعار ال﮲عذاء ﮳�س﮳�ب
﮲

، وه﮲�اك عال﮴�ة أ﮴�ل م﮳�ا﮶سرة ﮳�﮵�ں
﮲

المس﮴�وردة ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 أن سعر
﮲

سلوك اح﮴��ر الو﮴�ود وس﮵�اسات ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى ﮲�﮵ى الحكومة إال﮵�را�﮵﮲�ة حول اس﮴�﮵�راد الو﮴�ود. على الر﮲عم مں

الو﮴�ود �﮲﮲�سه ﮴�د ال ﮵�ر�﮲﮴�ع ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر، ﮲�ٕان أي ز﮵�ادة ﮲�﮵ى أسعار الو﮴�ود لها �ٔ﮴��﮵﮶�ر م﮳�ا﮶سر على ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة لٔالسر وال﮴�درة على

الوصول ٕالى ال﮲حدمات أالساس﮵�ة وال﮴�﮲�﮴�ل. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ع﮲�دما ﮵�ر�﮲﮴�ع سعر الو﮴�ود �﮴ص﮳�ح ﮶سر�ت الم﮵�اه المحل﮵�ة ﮲ع﮵�ر ﮴�ادرة

على �﮴حمل �﮴�ل﮵�ف ال﮲ص﮲ح ل﮶س﮳��ت الم﮵�اه ﮳�أال�﮲ا﮳�﮵�ب؛ لذلك �﮴حاول أالسر ال﮵�م﮲�﮵�ة اس﮴�كمال ٕامدادات الم﮵�اه ال﮲حاصة ﮳�ها ﮳�﮶ساح﮲�ات

وم﮵�اه مع﮳�ٔ�ة ﮳�﮴��ل﮵�ف �﮴﮲�ل عال﮵�ة لل﮲عا﮵�ة. ٕان ار�﮲﮴�اع �﮴�ل﮵�ف الو﮴�ود ﮵�ع﮲�﮵ى ار�﮲﮴�اع �﮴�ل﮵�ف ال﮲�﮴�ل وكذلك ال﮴�﮵�ود على الوصول ٕالى

ا على الكهر﮳�اء ل﮴�﮶س﮲ع﮵�ل المدارس والمرا﮲�ق الصح﮵�ة. أالسواق وال﮲حدمات؛ و﮵�ؤ�﮶ر ذلك أ﮵�﮲صً

 

3) ﮴�ٔ�﮶�﮵�رات ﮳�رامح� المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سأ�م

﮲
أ -ال﮴�ٔ�﮶�﮵�رات على الم﮴�ل﮴�﮵�ں

 ﮲�﮵ى ال﮴�طاع إال﮲�سا﮲�﮵ى
﮲

ب-ال﮴�ٔ�﮶�﮵�رات على الو�الت والما﮲�ح﮵�ں

؛ ح﮵�ث 
﮲

أسعار الصرف ال﮲صع﮵�﮲�ة �﮴ع﮲�﮵ى ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة المطاف ا�﮲﮲ح﮲�اض الر﮵�االت ال﮵�م﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م صر﮲�ها للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

�﮴﮶سمل الم﮶سالك الر�ٔ﮵�س﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴وا﮳حه الم﮲�ظمات ﮳�س﮳�ب �﮴﮴�ل﮳�ات العملة ما ﮵�ل﮵ى:

، مما ﮵�ؤدي ٕالى عدم السماح
﮲

�﮴﮲�ص إال�﮲﮲�اق ﮲ع﮵�ر الم﮴�و﮴�ع ﮲�﮵ى ﮳�عض ﮲�﮴�رات الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة مع االل﮴�﮲رام ﮳�ٕاعادة أموال الما�﮲ح﮵�ں

﮳�﮴��ل﮵�ف ﮳�اهظة. �﮲ظًرا ٔالن م﮵�﮲را�﮵﮲�ات ال﮳�رامح� ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى أو العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة أال﮲حرى، ﮲�ٕان ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة

 ﮴�﮳�ل ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة
﮲

الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮵�ؤدي ٕالى ا�﮲﮲ح﮲�اض إال�﮲﮲�اق مں

 الم﮳ح﮴�معات المحل﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮴�د �﮴﮴�ل﮴�ى م﮳�الغ أ﮴�ل مما هو محدد ﮲�﮵ى ﮳�دا﮵�ة الم﮶سروع ﮳�س﮳�ب �﮴﮴�لب
﮲

ا�﮲عدام ال﮶�﮴�ة مں

العملة. �﮲﮴حطط الم﮲�ظمات إال�﮲سا�﮵﮲�ة ل﮳�رامح� ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ولك﮲�ها �﮴صرف الر﮵�االت ال﮵�م﮲�﮵�ة

 الر﮵�ال ال﮵�م﮲�﮵ى ﮵�﮴�م صر﮲�ه ل﮲�﮲�س الم﮳�لغ
﮲

. ٕاذا ار�﮲﮴�ع معدل الر﮵�ال ال﮵�م﮲�﮵ى، ﮲�س﮵�كون ه﮲�اك م﮳�لغ أ﮴�ل مں
﮲

للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

 الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى الذي �﮴م �﮴صم﮵�م / ﮳�﮲�اء ال﮳�ر�﮲امح� على أساسه ح﮵�ث أن أسعار السوق �﮴عكس ﮳�﮶سلك و�﮵﮶�ق ا�﮳﮴حاه
﮲

مں

أسعار الصرف والعكس صح﮵�ح ﮲�﮵ى حالة ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة

﮴�د �﮴ؤدي ال﮴�درة المحدودة للمؤسسات المال﮵�ة ال﮶سر﮵�كة ﮳�س﮳�ب ذعر السوق الذي ﮵�ؤ�﮶ر على معدالت الس﮵�ولة ٕالى

 (ل﮴�﮳ح﮲�ب إال�﮲﮲�اق ال﮲را�ٔد أو ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ﮲�﮵ى م﮳�لغ أالموال
﮲

﮲�رض ﮴�﮵�ود على الم﮳�لغ الذي �﮴م﮲�حه الم﮲�ظمات للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

المصرو﮲�ة ﮳�س﮳�ب ال﮴�﮴�ل﮳�ات)

 و�الت أالمم الم﮴�حدة والم﮲�ظمات
﮲

 ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة الر﮵�ال ال﮵�م﮲�﮵ى؛ ﮴�د ال �﮴﮴�مكں
﮲

﮲�﮵ى ﮳�عض أالح﮵�ان، على الر﮲عم مں

 ٕالى ﮴�ا�ٔم﮴�هم (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ٕاذا ��﮲ت �﮴س﮴�﮲�د ٕالى ﮶س﮳�كة أالمان
﮲

 ٕا﮲صا﮲�ة مس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة الدول﮵�ة مں

اال﮳ح﮴�ماع﮵ى السا﮳�﮴�ة) أو �﮴ك﮵�﮵�ف ح﮳حم ال﮴�حو﮵�ل ﮲�﮵ى الو﮴�ت الم﮲�اسب (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ٕاذا ��﮲ت ه﮵�لك﮵�ات ال﮴�﮲�س﮵�ق

﮲ع﮵�ر م﮴�س﮴�ة ﮲�﮵ى ص﮲�ع ال﮴�رار)



�﮴ع﮴�﮳�ر المساعدات ال﮲حار﮳ح﮵�ة أ﮵�﮲صا ﮳�م﮶�ا﮳�ة مصدر مهم للعملة الصع﮳�ة ال﮴�﮵ى ﮵�ع﮴�مد عل﮵�ها ال﮴�طاع ال﮲حاص ل﮴�مو﮵�ل

 أن ﮵�ؤدي أي ﮲ح﮲�ض ﮲�﮵ى المساعدات ال﮲حار﮳ح﮵�ة ٕالى ز﮵�ادة ال﮲ص﮲عط ال﮴�صاعدي على
﮲

الواردات ال﮲عذا�ٔ﮵�ة، ح﮵�ث ﮵�مكں

 طر﮵�ق �﮴﮴�ل﮵�ل �﮴وا﮲�ر العملة
﮲

 طر﮵�ق �﮴﮴�ل﮵�ل ٕامدادات ال﮲عذاء الواردة ٕالى ال﮳�الد أو عں
﮲

أسعار المواد ال﮲عذا�ٔ﮵�ة سواء عں

الصع﮳�ة ﮲�﮵ى ال﮲�ظام المال﮵ى ل﮴�مو﮵�ل الواردات ال﮲عذا�ٔ﮵�ة.



 وكذلك
﮲

﮲�﮵ى عام 2020، ﮶ساركت م﮳حموعة عمل ال﮲�﮴�د والسوق ﮳�﮴�وة ﮲�﮵ى �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ال﮴�عاون ﮲�﮵ى ال﮴�د﮲حالت ال﮲�﮴�د﮵�ة والسو﮴�﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 ﮲حالل ال﮴�د﮲حالت ال﮴�طاع﮵�ة والمساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة م﮴�عددة أال﮲عراض
﮲

العمل على �﮴وس﮵�ع �﮲طاق المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سا�ٔم مں

والم﮲�ه﮳ح﮵�ات الم﮲ح﮴�لطة مع الهدف ال﮶سامل الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى �﮲﮴�س﮵�ق ال﮴�د﮲حالت ع﮳�ر االس﮴�﮳حا﮳�ة إال�﮲سا�﮵﮲�ة.

 

،
﮲

 ﮳حم﮵�ع ال﮳حهات ال﮲�اعلة ﮲�﮵ى م﮳حال ال﮲�﮴�د ﮲�﮵ى ال﮵�مں
﮲

 أ﮳حل دعم ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى �﮲﮴�س﮵�ق مرا﮴�﮳�ة أالسعار ﮳�﮵�ں
﮲

مں

 أ�﮲ظمة السوق ﮳�ما ﮲�﮵ى
﮲

 معلومات عں
﮲

أطل﮴�ت م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي والسوق م﮳�ادرة مرا﮴�﮳�ة السوق الم﮶س﮴�ركة وال﮴�﮵ى �﮴﮴�﮲صمں

ذلك مس﮴�و﮵�ات أالسعار وسالسل ال﮴�ور﮵�د. �﮶﮴سمل سلة السلع المراد �﮴﮴�﮵�﮵�مها ع﮶سرة مواد ﮲ع﮵�ر ﮲عذا�﮵ٔ�ة م﮶�ل الو﮴�ود والماء وم﮲�﮴�﮳حات

ال﮲�ظا﮲�ة. �﮴﮴�﮴�﮳�ع م﮳�ادرة مرا﮴�﮳�ة السوق الم﮶س﮴�ركة ﮳حم﮵�ع مكو�﮲ات الماء والصرف الصح﮵ى وال﮲�ظا﮲�ة ال﮶س﮲حص﮵�ة وسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا

ال﮲عذا�﮵ٔ�ة لل﮳�﮴�اء ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة و﮲ع﮵�ر ال﮲عذا�﮵ٔ�ة أال﮲حرى. ﮲�﮵ى ﮲صوء ﮳حا�ٔحة كو﮲�﮵�د-19 الحال﮵�ة، �﮴م �﮴ك﮵�﮵�ف م﮳�ادرة مرا﮴�﮳�ة

.
﮲

السوق الم﮶س﮴�ركة ل﮳�دء �﮴﮴�﮵�﮵�م ال﮴�ٔ��﮵﮶�ر المح﮴�مل للو﮳�اء على أالسواق وعلى أعمال المس﮴�﮳ح﮵�﮳�﮵�ں

 

و﮲�﮵ى الو﮴�ت �﮲﮲�سه أطلق ﮳�ر�﮲امح� ACAPS م﮳�ادرة ال﮴�﮴�﮳�ع اال﮴�﮴�صادي ال﮵�م﮲�﮵ى[7] ﮳�هدف �﮴و﮲�﮵�ر م﮲�صة ل﮴�﮴�﮳�ع اال�﮳﮴حاهات وال﮴�طورات

، ح﮵�ث �﮳﮴حمع هذه الم﮲�صة ال﮳حد﮵�دة ﮳�﮵�ا�﮲ات ﮲�﮵ى الو﮴�ت
﮲

والم﮲حاطر اال﮴�﮴�صاد﮵�ة الر�﮵ٔ�س﮵�ة لدعم ص﮲�ع الس﮵�اسات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة لل﮵�مں

.
﮲

 المصادر ل﮴�و﮲�﮵�ر ﮲�هم ﮶سامل وم﮴�ارن أك﮳�ر للو﮲صع الس﮵�اس﮵ى واال﮴�﮴�صادي الحال﮵ى ﮲�﮵ى ال﮵�مں
﮲

 م﮳حموعة مں
﮲

ال﮲�عل﮵ى مں

 

﮲�﮵ى آب 2020 أصدرت م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي مذكرة ٕار﮶ساد﮵�ة حول ال﮴�﮲صا﮵�ا الم﮴�عل﮴�ة ﮳�اس﮴�﮲حدام العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة ل﮴�صم﮵�م

 ﮴�ا﮳�ًال لل﮴�ط﮳�﮵�ق، أما عمل﮵�ات ال﮴�حل﮵�ل أال﮲حرى
﮲

 وال﮴�﮵ى ﮲حلصت ٕالى أن اس﮴�﮲حدام الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى لم ﮵�كں
﮲

ح﮲رم المساعدة ﮲�﮵ى ال﮵�مں

ال﮳حار﮵�ة ﮲�ه﮵ى �﮴﮴�﮵�﮵�م م﮲رودي ال﮲حدمات المال﮵�ة الذي أ﮳حر�﮴ه م﮲�ظمة REACH وال﮳حهود الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ل﮴�﮴�﮳�ع ال﮴�حو﮵�الت (على س﮳�﮵�ل

ا �﮴حد﮵�﮶�ًا أس﮳�وع﮵�ًا سر﮵�عًا لسعر الصرف والذي ﮵�عد مورًدا أساس﮵�ًا ل﮴�﮴�﮳�ع ا�﮲﮲ح﮲�اض  ﮴�﮳�ل CCY و ACAPS). �﮲﮴�﮴�ح� CCY أ﮵�﮲صً
﮲

الم﮶�ال مں

﮴�﮵�مة العملة وآال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة.

 

 المساعدة
﮲

 ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د ل﮲صمان اال�﮴ساق واالس﮴�دامة ﮲�﮵ى آل﮵�ات ال﮴�﮲�س﮵�ق ول﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر الروا﮳�ط ﮳�﮵�ں
﮲

ه﮲�اك حا﮳حة ﮲�﮵ى عام 2021 ٕالى م﮲ر﮵�د مں

ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سا�ٔم ال﮲حاصة ﮳�ال﮴�طاع والمساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة م﮴�عددة أال﮲عراض والحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة، ح﮵�ث ﮵�ع﮴�﮳�ر م﮶�ل هذا ال﮴�﮲�س﮵�ق

﮲صرور﮵�ًا لموا﮳حهة �﮴حد﮵�ات ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة ﮳�طر﮵�﮴�ة م﮲�س﮴�ة.

4-     ﮴�حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة

 /https://yemen.yeti.acaps.org   :[7]انظر
_______________________________________________________________________

https://yemen.yeti.acaps.org/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/use_of_foreign_currency_for_designing_of_assistance_packages_in_yemen_final_11082020.pdf


 ال﮴�﮲�﮳�ؤ ﮳�ها و﮲�عالة لالح﮴�﮵�ا﮳حات أالساس﮵�ة
﮲

 �﮲ظاًما ﮵�و﮲�ر اس﮴�﮳حا﮳�ة مو�﮶و﮴�ة و﮵�مكں
﮲

﮵�﮴�طلب س﮵�اق أالزمة ال﮴�﮵ى طال أمدها ﮲�﮵ى ال﮵�مں

الم﮴�﮲را﮵�دة ٔال﮶سد الس�ن ﮲�﮴�رًا و﮲صع﮲�ًا ﮲�﮵ى ال﮳�الد. ﮳�ال﮲�ظر ٕالى ال﮲�﮴�ص الحال﮵ى ﮲�﮵ى ﮴�درة الدولة والموارد المال﮵�ة المحل﮵�ة؛ ﮲�ٕان �﮴ح﮴�﮵�ق

�﮲هح� م﮴�ماسك ٕالعداد ال﮳�رامح� س﮵�﮴�طلب ال﮴�رك﮵�﮲ر على ﮴�درة الحوكمة والح﮲�اظ على الو﮲طا�ٔف ال﮲�﮲�﮵�ة و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر �﮴�مل �﮲ظام �﮴﮴�د﮵�م

ال﮲حدمات ﮳�ٔ�كمله.

 

كما أن ه﮲�اك حا﮳حة ٕالى �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر المساءلة وال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة و�﮲ظام �﮴﮴�﮳�ع ال﮴�د﮲�﮴�ات المال﮵�ة ومعال﮳حة الع﮴�﮳�ات ال﮴�﮵ى �﮴ع﮴�رض �﮴مو﮵�ل واردات

 ال﮳حهود على مس﮴�وى اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى ل﮴�ح﮴�﮵�ق االس﮴�﮴�رار ﮲�﮵ى االح﮴�﮵�اط﮵�ات المال﮵�ة و�﮴سه﮵�ل
﮲

ال﮲عذاء والو﮴�ود. ﮵�ل﮲رم ﮳�ذل م﮲ر﮵�د مں

الوصول ٕالى الحسا﮳�ات والعمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة الم﮳حمدة ﮲�﮵ى ال﮲حارج وٕا�﮶﮲ساء مسارات أك﮶�ر أما�ً﮲ا و﮲�عال﮵�ة لل﮴�حو﮵�الت المال﮵�ة. كما

س﮵�ع﮴�مد االس﮴�﮴�رار اال﮴�﮴�صادي على �﮴عل﮵�ق الس﮵�اسات ال﮲�﮴�د﮵�ة والمال﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة الم﮴�﮲�ا﮲�سة ال﮴�﮵ى �﮴عمل على �﮴س﮵�﮵�س اال﮴�﮴�صاد

.
﮲

و�﮴﮴�س﮵�مه و�﮶﮴سو﮵�ه أالسواق المحل﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 

 �﮴�ل﮵�ف ال﮲�﮴�ل وال﮴��ل﮵�ف اللو﮳حس﮴�﮵�ة لسلسلة ال﮴�ور﮵�د ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮴سه﮵�ل الحصول على
﮲

 الم﮴�و﮴�ع أن �﮴﮴�لل �﮴دا﮳�﮵�ر ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د مں
﮲

مں

 ﮲صد م﮲حاطر الحرب و�﮴﮴�ل﮵�ل ال﮴�ٔ�﮲ح﮵�ر ﮲�﮵ى آل﮵�ات
﮲

الو﮴�ود ﮳�﮶سلك أك﮶�ر اس﮴�﮴�راًرا و﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة وال﮴�د﮲حل ﮲�﮵ى أالسواق ل﮲ح﮲�ض �﮴�ل﮵�ف ال﮴�ٔ�م﮵�ں

 ال﮵�م﮲�﮵�ة. للمساعدة ﮲�﮵ى �﮲﮴ح﮲�﮵�ف ال﮲ص﮲عط على و﮲طا�ٔف السوق وال﮴�عامل
ٔ

﮲�حص أال﮲عذ﮵�ة واالس﮴�﮶�مار ﮲�﮵ى ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة ﮲�﮵ى الموا�﮲ى

 ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�ساعد على
﮲

ا ٕالى ﮴�﮵�م �﮴حو﮵�ل م﮲�اس﮳�ة، وهذا مں مع �﮴﮴�ل﮳�ات أسعار الصرف، دعا أصحاب المصلحة الر�﮵ٔ�س﮵�ون أ﮵�﮲صً

 طر﮵�ق االس﮴�﮶�مار ﮲�﮵ى
﮲

 ال﮲�اح﮵�ة الم﮶�ال﮵�ة، ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى دعم ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة عں
﮲

اس﮴�﮴�رار ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة لٔالسر ال﮵�م﮲�﮵�ة ال﮲صع﮵�﮲�ة. مں

س﮳�ل الع﮵�ش المس﮴�دامة ور﮳�ط ال﮴�د﮲حالت إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮳�ٔ��﮲ظمة الحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة طو﮵�لة أال﮳حل.

 

5-     خيارات االستجابة
أ )حلول الس﮵�اسة

ب)حلول ٕاعداد ال﮳�رامح�

 
�﮴م ﮲�﮵ى عام 2020 ٕاطالق م﮳حموعة عمل ﮲�﮲�﮵�ة م﮲حصصة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء لمرا﮳حعة ا�﮴﮳حاهات أسعار السلع

أالساس﮵�ة وال﮴�داول ﮳�﮶سٔ��﮲ها و�﮴﮴�د﮵�م �﮴وص﮵�ات ٕالى ﮲�ر﮵�ق عمل م﮳حموعة عمل ال﮲�﮴�د والسوق للمصاد﮴�ة ال﮲�ها�ٔ﮵�ة، و�﮴م

﮲�﮵ى 30 أ﮵�لول 2020 اال�﮴﮲�اق على ﮴�ا�ٔمة السلع ال﮲حاصة ﮳�سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء مع ﮳حم﮵�ع الم﮳حموعات

وم﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي والسوق وال﮲�ر﮵�ق ال﮴�طري للعمل إال�﮲سا�﮲﮵ى ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ال﮳حهات الما�﮲حة، واس﮴�﮲عر﮴�ت

ا لمرا﮳حعة �ملة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا العمل﮵�ة ﮳�ٔ�كملها عاًما لال�﮲﮴�هاء م﮲�ها. ال �﮴ع﮴�﮳�ر ال﮲ر﮵�ادة ﮲�﮵ى أسعار السلع حا﮲�﮲رً

 ﮵�ع﮴�﮳�ر ال﮴�﮲ص﮲حم ﮳�م﮶�ا﮳�ة حا﮲�﮲ر ٕال﮳حراء �﮴عد﮵�الت ﮲�﮵ى ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل ﮲�﮴�ط. ل﮴�د ��﮲ت ال﮴�وص﮵�ة إال﮳حمال﮵�ة
﮲

لل﮳�﮴�اء، ﮲�﮵ى ح﮵�ں

لم﮳حموعة عمل الحواالت ه﮵ى ال﮲�ظر ﮲�﮵ى المح﮲�﮲رات ال﮴�ال﮵�ة لمرا﮳حعة / �﮴حد﮵�ث ﮴�﮵�مة �﮴حو﮵�ل سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا

 ﮴�﮵�م �﮴حو﮵�ل سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا السا�ٔدة، ﮵�﮳حب أن ﮵�كون هذا
﮲

لل﮳�﮴�اء: ﮳�م﮳حرد أن �﮴صل أسعار السوق ٕالى 95% مں

 ﮲حالل مداوالت و�﮴وص﮵�ة ا﮳ح﮴�ماع
﮲

﮳�م﮶�ا﮳�ة حا﮲�﮲ر ل﮳�دء ز﮵�ادة 20% ﮲�﮵ى ﮴�﮵�م �﮴حو﮵�ل سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا السا�ٔدة مں

م﮳حموعة عمل الحواالت الرسم﮵ى، و�﮴م �﮴و�﮶﮵�ق ذلك ﮲�﮵ى مذكرة ٕار﮶ساد﮵�ة حول سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء و�﮴حد﮵�د ﮴�﮵�م

ال﮴�حو﮵�ل.



﮲
ل﮴�د ا﮳ح﮴�معت م﮳حموعة عمل �﮴حو﮵�الت سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء ﮲�﮵ى ��﮲ون ال﮶�ا�﮲﮵ى و﮶س﮳�اط 2021 ل﮳حمع الم﮲ر﮵�د مں

أالدلة لٕال﮳�الغ ﮳�عمل﮵�ة ص﮲�ع ال﮴�رار ﮳�﮲�اًء على ال﮴�حل﮵�ل الم﮴�علق ﮳�ٔ�سعار صرف العمالت و�﮴لك﮲�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا

 ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل السا�ٔدة لسلة إال�﮲﮲�اق
﮲

 95% مں
﮲

، ��﮲ت سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء أعلى مں
﮲

لل﮳�﮴�اء. ﮲�﮵ى � المو﮴�ع﮵�ں

الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء؛ لذلك �﮴م ا�﮴﮲حاذ ال﮴�رار ﮳�الح﮲�اظ على ﮴�﮵�م﮴�﮵ى �﮴حو﮵�ل لل﮶سمال وال﮳ح﮲�وب واس﮴�كمال �هما ﮳�﮲�س﮳�ة %20،

 الم﮴�رر مرا﮳حعة هذا ال﮴�رار ﮲�﮵ى �﮲﮵�سان 2021.
﮲

ومں

 

ال﮶سلك 4: ال﮴�وص﮵�ات: المرا﮳حعة ﮲�﮵ى ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل



ال﮴�﮲�ا﮲عم وال﮴�و﮳ح﮵�ه: ﮲�﮵ى س﮵�اق ﮳�﮵�ٔ�ة ٕاعداد ﮳�رامح� �﮴﮲�د﮵�ة م﮳ح﮲رأة �﮲وًعا ما، �﮴﮴�دم م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي والسوق ٕار﮶سادات ﮶ساملة

وم﮳�ادئ �﮴و﮳ح﮵�ه﮵�ة لل﮴�﮲�س﮵�ق ﮳�﮶سٔ�ن المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سا�ٔم ع﮳�ر ﮳حم﮵�ع ال﮳حهات ال﮲�اعلة والم﮳حموعات، و﮴�د ساعد ذلك على

 ﮲حالل �﮴طو﮵�ر أ�﮲ظمة إال�﮲ذار وٕاطالق آالل﮵�ات ال﮴�ادرة على االس﮴�﮳حا﮳�ة ل﮴�﮲ص﮲حم
﮲

�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ال﮴�درة على االس﮴�﮳حا﮳�ة للس﮵�اق الم﮴�﮴�لب مں

أالسعار و�ٓ﮴�لك ال﮴�درة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة.

 

ال﮴�ك﮵�ف مع سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء و﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل: �﮴لعب م﮳حموعة عمل ﮴�﮵�مة �﮴حو﮵�ل سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء دوًرا ر�﮵ٔ�س﮵�ًا

 �﮴صم﮵�م ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ل﮳حم﮵�ع ال﮴�طاعات ﮳�﮲�اًء على مرا﮴�﮳�ة أسعار السوق و�﮴﮴�ل﮳�ات العملة. ل﮴�د ﮴�دمت
﮲

﮲�﮵ى إال﮳�الغ عں

م﮳حموعة عمل ال﮴�حو﮵�ل �﮴وص﮵�ات وا﮲صحة لمرا﮳حعة ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل وال﮴�﮵ى ��﮲ت ﮳�م﮶�ا﮳�ة حا﮲�﮲ر ٕال﮳حراء �﮴عد﮵�الت ﮲�﮵ى ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل.

ساعد ال﮴�حل﮵�ل العام ل﮴�﮵�مة �﮴حو﮵�ل سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء كح﮲رمة ﮲�﮵ى ا�﮲﮴حاذ ال﮴�رار ل﮴�ك﮵�﮵�ف ٕاعداد ﮳�رامح� مساعدات ال﮲�﮴�د

م﮴�عدد أال﮲عراض وال﮴�عامل مع ال﮴�﮴�ل﮳�ات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة.

 

 ﮲حالل
﮲

 ال﮳حهات الما�﮲حة وو�الت أالمم الم﮴�حدة والم﮲�ظمات ﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة مں
﮲

 ال﮴�﮲�س﮵�ق ﮳�﮵�ں
﮲

ال﮴�﮲�س﮵�ق: �﮴﮴�واصل ال﮳حهود ل﮴�حس﮵�ں

 الوا﮲صح ﮳�﮶سلك م﮴�﮲را﮵�د أن ال﮴�﮲�س﮵�ق االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى وال﮲�﮲�﮵ى
﮲

 ﮳�﮶سٔ�ن ال﮲�﮴�د. مں
﮲

م﮳حموعة عمل ال﮲�﮴�د والسوق وم﮳حموعة عمل الما�﮲ح﮵�ں

 �﮴كون ٕا﮳حراءات ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل
﮲

 عمل﮵�ة ٕاعداد ال﮳�رامح� ﮲�﮵ى س﮵�اق عدم االس﮴�﮴�رار الس﮵�اس﮵ى و�﮴﮴�لب العمالت. لں
﮲

الو�﮵﮶�ق ﮲صروري ل﮴�حس﮵�ں

 ال﮶سر�ء وع﮳�ر ال﮳�رامح� وأال�﮲ظمة
﮲

ال﮴�﮵�اس﮵�ة وأ�﮲ظمة المرا﮴�﮳�ة وال﮴�﮲�ع﮵�ل واالس﮴�عداد ﮲�عالة ٕاال ٕاذا �﮴م �﮲﮴�﮲�﮵�ذها ﮳�﮴�﮲�س﮵�ق ﮴�وي ﮳�﮵�ں

 أ﮳حل الح﮲�اظ على ال﮲ر﮲حم المك﮴�سب.
﮲

 االس﮴�﮶�مارات ﮲�﮵ى الو﮴�ت وال﮴�مو﮵�ل مں
﮲

أالساس﮵�ة. ه﮲�اك حا﮳حة ٕالى م﮲ر﮵�د مں

 

6. االس﮴�﮲�﮴�ا﮳حات والدروس المس﮴�﮲�ادة






