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  األوضاع والتحديات الرئيسية 
 

أصابت جائحة كورونا الشعبعا العيعوعقعص وا عيعوعا    عص و عت 
يعبعانعص  عيعا هعا العبعشعابعة  ععبع  نعاعبعة أ عوا  هعا الوععرا   
وت هورت األوضا  االجيوا ية واال يوا ية عوورة أكار  عص 

  هيأثرة عورا  ب ي  اليعبعدعيع   وتع عورات صعحعيعة 2222 ا  
وهقاخية  ونضوب الد رة  لى اليكيع.  و ع  أ ت العيعشعوهعات 
القاجوة  ا تعزع ا العدع رات العوع نعسعيعة  وتضعارب العدعرارات 
عشأن السيانات بيا هق دعيعص السعيع عرة قلعى نعدع   عا   عص 

 ه خالت اإلنياج األنانية  عوا  يبا الو و  
وهع غياب هوا ر هسعيعدعرة لعلعقعدع  األجعقعاعص  أ ت السعيعانعة 
القد ية اليونبية قلى تسريع وتيرة االنخفاض  ص  عيعوعة العريعا  
اليوقص  ونظرًا ال يوا  اليوا الكاير  لى الوار ات   د  انيعدعل 
تأثير ضب. البولة قلى األنبار الوحلية  هوا أ ى قلى تآكل 
الدوة الشرائية للد ا يا العبعائعلعص والعخعاي  وال يع ا  تعبعا عص 
قنياج القفط وصا راتا يسير بوتيرة ع يئة تعحع  هعا اإليعرا ات 
الععحععةععوهععيععة  وكعع لععي الععحععا   ععص تععحععوععيععل اإليععرا ات غععيععر 
البي روكربونية  وال ت ا  الرواتا ال ورية للباهليا  ص العدع عا  
الععبععا  تععبععانععص هععا تععأخععيععرات هععيععكععررة و عع   تععكععا عع   ععص 

 الزغرا ية  اليغ ية
وال يوةا  ص الايئة الحالية قص ار تو بات   يدة  ا هب الت 
الفعدعر  ويعزعرد تعدع يعر أ ع م هع بعر لعوعبع   و عقعص لعلعفعدعر 
عانيخ ا  بيانات ها  ال الورا   وهو ها يشةل  ا  ة صبعاعة 
ليد ير هسيويات تغير أوضا  الفدر عالقظر قلى اآلثار البويدة 
اليص أ  ثبا الورا   ص اليوا  ولا يةون أد تو ع للفدر   يدًا 
ها لم ييم اليوصل قلى  بم أ ق و ائم  لى الايانات  لليغيعرات 
الكايرة اليص  رأت  لى كل ها اليضخم والقشاط اال يوا د  
وآثار الق وح الدسرد  و لى الرغم ها تعبع ر وضعع تعدع يعرات 
للفدر  يوةا العدعو  ععأن هعقعاو تع هعورًا بع يع ًا  عص العظعرو  

% ها العوعشعاركعيعا 02الوبيشية  ص الاال    يث أ رب نحو 
 ص هسح ببرد  ار الباتع. العقعدعا  أجعرا  بعرنعاهع  األغع يعة 

 عوعا يعواجعبعونعا هعا هوعا عا  عص  2222البالوص  ص  ا  
 الحوو   لى الغ اء أو الخ هات األنانية 

وه   الوخا ر االجيوا يعة واال عيعوعا يعة الشعاهعلعة هعص نعيعاج 
أوضا  البشابة والورا   كوا أن هخا ر اال عيعوعا  العكعلعص 
 لى الو ى الدريا ترتاط ارتاا عًا وثعيعدعًا بعيعحعسعا العحعسعاععات 
الخارجية   فص الوحا ظات الخاضبة للحةوهة العوعبعيعر  بعبعا 
 وليا  ثوة هفاضلة صباة بيا   ع الرواتا وتحدعيعا انعيعدعرار 
اال يوا  الكلص   ص ظل غياب هوا ر تعوعويعل أخعرى نعوى 
اليونع القد د  أها  ص الوحا ظات غير الخاضبة لسي رتبا  
يواجا الد ا  الخاي تح يات هائلة عساا بيئة أ وا  تبسفية  
بل  سرية  ص عبض األ يان  وتو فات   ي ة  ص ت  ا الوار ات 
اليزارية  ويب   تز ا الد رات الو نسية وغياب اليقسيا  لى 
صبي  السيانات بيبويا االندساهات  ص الد ا  الوالص  وزيا ة 

ها ثم ا تشوهات السوق تفا واً )هثل: تبريا السلع والبوالت وبرا
 بيببا لالنيفا ة ها الفروق السبرية(  

 
 

 التطورات األخيرة 
 

نزل اال يوا  اليوقص  الضبي. أصاًل  انكوابًا  ا ًا   يث 
 –وهو الوو ر الكاير األو   للوا رات  –تلدى   ا  القفط 

ضربة  انية عساا أنبار القفط البالوية الوقخفضعة  و عانعى 
القشاط اال يوا د غعيعر العقعفع عص هعبعانعاة كعاعيعرة هعا تعراجعع 
القشاط اليزارد نييزة ليفشص جائحة كورونا  وهع عو  أهع عار 
غ يرة  لى نعحعو انعيعثعقعائعص  هعوعا تسعاعا  عص  ع وم نعيعو  
ب ي ة  وو و  أضرار  ص هرا ا الاقيعة العيعحعيعيعة وخسعائعر  عص 
األرواح  كوا أن ند  القدع  األجعقعاعص از ا   عوعدعًا هعع  عرب 

 اليمن 

نساة الوسيزيايا ال يا يواجبون هوا ا  ص الحوو   لى الووا  /اليمن  2الشكل  نبر الور   ص السوق الووازية /اليمن  1الشكل 
 الغ ائية 

 الوو ر: هسح نظا  برناه  األغ ية البالوص ليحليل هوا ا الضب. ورنم هبالوا  ار البات. القدا    الوو ر: تد يرات خاراء الاقي ال ولص 

هازا  اليوا يبانص ها أزهة قنسانية غير هساو ة 
از ا ت تفا واً  ص الو ت الحالص عساا تفشص  يروس 

(  هوا اض ر الب ي  ها 11-كورونا الوسيز  )كو ي 
اليوقييا قلى اال يوا   لى الوسا  ات واليحويالت 
الوالية  وتشب  األوضا  االجيوا ية واال يوا ية 

ت هوراً نريباً ه  و اً عانخفاض  يوة البولة  واض راب 
 ركة اليزارة  وارتفا  أنبار الووا  الغ ائية  والقد  
الحا   ص قه ا ات الو و   وتب ل البوليات اإلنسانية 
وتدلوبا  وتفرض أ وا  البق. الويوا   وتزّ ا 
نيانات اال يوا  الكلص ه ي اً ها الضغوط  لى 

األوضا  اال يوا ية الضبيفة أصاًل  وبات السةان 
 . 2221هبرضيا لخ ر الوزا ة  ص  ا  
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انيقفا  اليوويالت الوعيعا عة هعا العوعوعلعكعة العبعربعيعة السعبعو يعة 
ليغ ية انييرا  السلع األنانية  وانعخعفعاض صعا رات العقعفعط  

 وتدلي  الوسا  ات اإلنسانية 
  وكان لضب. 2222و   تسار ت وتيرة اليضخم خال   ا  

الريا   ور رئيٌس  ص ذلي  عاإلضا ة قلى  واهل أخرى هعثعل: 
االض راعات اليص صا ات جائعحعة كعورونعا  وانعبع ا  األهعا  
والديو  اليزاريعة  وهعا صعا عا ذلعي هعا نعدع   عص العو عو   
األهر الع د أثعر  علعى  يعقعاهعيعات األنعبعار  وزا  العوعيعونعط 
الو قص ليكلفة نلة الغ اء ال نيا/الوسا  ة  لى الاعدعاء بعقعسعاعة 

) علعى أنعاس بعبعرد  2222%  ص  يسوار/كانعون األو  4
% ) علعى أنعاس نعقعود هعدعارن(  وبعبع  02هدارن( وبقساة 

هيقاء الح ي ة  ال د ُيعبع  هعيعقعاء العوصعو  العرئعيعسعص لعوعبعظعم 
 عص  عزعم  2222% خعال   عا  6الاال   انخفاضًا بقعسعاعة 

%( 02وار ات الوقيزات الغ ائية  وخاصة ال  يا )انعخعفعض 
%(  ويسبم ند  الو و  أيضًا  ص زيعا ة 22والدوح )انخفض 

 األنععبععار الععوععحععلععيععة وتععبعع ععل تععدعع يععم الععخعع هععات األنععانععيععة  
و   انخفض قجوالص الكويات الوفرج  قبا ها ال ي   والاق يا 

% 42قلى  04الوسيور   ار هيقاء الح ي ة بقساة تيراوح ها 
  و دًا لليد يرات  و   اتسع الياايا  ص أنعبعار 2222 ص  ا  

  2221صر  القد ية بعيعا صعقعبعاء و ع ن  عص أوائعل  عا  
ريااًل يوقيًا )عفا    ص الديوعة يع يع   علعى  260ليول قلى نحو 

  2221%  ص   ن(  ص نباية يقاير/كانعون العثعانعص 44نحو 
و   تساا الياايا  ص أنبار الوعر   وتشع يع  العر عاععة  علعى 
القد  وباةات السع ا   علعى كعال العزعانعاعيعا   عص تع ايع  تعزع ا 

األنواق الوالية الوحلية  األهر ال د أ ى قلى  ر لة خع هعات 
اليحويل الوحلية  وبعبع ت تعكعلعفعة العيعحعويعالت العوعالعيعة  عاعر 
الووار  اليزارية وبعركعات الوعرا عة هعا أوراق العاعقعكعقعوت 
الز يع ة قلعى العدع يعوعة زيعا ة تع ريعزعيعة  عص األبعبعر األخعيعرة  

%  ص نبايعة 42ووصلت الرنو  الووا اة لبا قلى أكثر ها 
  هععوععا أ ى قلععى تععآكعل  ععيععوععة 2221يعقععايععر/كععانععون الععثععانععص 

اليحويالت  و ص  يا ال تيوا ر بيانات   يثة  ا اليحويالت  
تشير الشعواهع  العبعالعوعيعة قلعى أن العيعحعويعالت  عاعر العدعقعوات 

 الرنوية    نزلت أ اء  ياًا  
وبعاإلضعا ععة قلععى انعخعفععاض الععدعيععوعة الشعرائععيعة   عدعع  تععراجعبععت 
االنيزاعة اإلنسانية الوسان ة لألنر الوبيعشعيعة خعال  نعقعوات 

  وتشعيعر العيعو عبعات 2222الورا  تراجبًا كايرًا خعال   عا  
الويبلدة عالفيرة ها يعقعايعر/كعانعون العثعانعص قلعى يعونعيعو/ ع يعران 

  الوا رة  ا أ  م قص ار ها اليوقي. الوعيعكعاهعل 2221
لورا ل انب ا  األها الغ ائص نشر  ص  يسعوعاعر/كعانعون األو  

هليون بعخع   16.2  قلى أنا ها الويو ع أن يبانص 2222
ها هسيويات  الية ها انب ا  األها الغ ائص العحعا   ويعحع ر 
هةيا هقسا الشع ون اإلنسعانعيعة العيعاععع لعألهعم العوعيعحع ة هعا 

  هعا لعم يع    عزعم 2221ا يوا    وم هعزعا عة  عص  عا  
 الوسا  ات اإلنسانية  
  توةقت األنر العوعبعيعشعيعة هعا 2222 فص الا اية خال   ا  

الحفاظ  لى   رتبا  لى الحوو   لعى العغع اء  عص هسعيعبعل 
العزععائعحععة  ولعكععا  هعع ارتععفعا  أنعبععار العوععوا  العغعع ائععيعة  ععص 
الوحا ظات الخاضبة لسي رة الحةعوهعة  وأنعبعار العو عو   عص 

الوقا ا غير الخاضبة لسي رتبا  أصاحت األنر الوبيعشعيعة 
تبانص هباناة عالغة ليأهيا  وولبا  لى   ر كا  ها الووا  

% هعا األنعر 42  ذكر  والص 2222الغ ائية  وبقباية  ا  
الوبيشية أن انيبالكبا  ّل أو صارت  لى بعفعيعر العحعرهعان  

 وأن االتزا  البا  ي  ا  نوءًا  

 
 

 اآلفاق المستقبلية 
 

وهعا  2221تيسم اآل اق اال يوا يعة واالجعيعوعا عيعة  عص  عا  
عب   عد ٍر كاير ها     اليديا  و ها الويو ع   وم تعبعا  
ت ريزص ألنبار القفعط العبعالعوعيعة  قلعى جعانعا زيعا ة اإلنعيعاج 

نعيعسععا ع   علعى تعخعفعيعع.  هعوعاالعو عقعص والعدع رة العيعوعع يعريعة  
الضغوط  لى الواليات العبعاهعة  عص العوعحعا عظعات العخعاضعبعة 
لسي رة الحةوهة الوبير  ببا  وليًا هوا    يعحع  هعا العلعزعوء 
قلى توويل الاقي الورك د ليغ ية  ز  الووازنة العبعاهعة  و ذا 
ها أ رز تد    ثيث  ص تقفي  االتفا ات الساعدة عشأن اليوةيا 
ها الحوو   لى الوار ات ها اإله ا ات والو و   ار هيقاء 
الح ي ة   وا الووةا تحديا تحسا  ص أنبار الووا  الغ ائيعة 
و هةانية الحوو   ليبا  وتد يم الخ هات الباهة  وتبيئة بيئعة 
البول لوقظوات الوسا  ات اإلنسانية  وال ي ا  و ع. العدعيعا   
وتحديا الووالحعة السعيعانعيعة  عص نعبعايعة العوع عا   بعر عيعا 

 ضرورييا إل ا ة بقاء اال يوا  والقسي  االجيوا ص  

 اليغير السقود عالقساة الوئوية ها لم ُي َكر غير ذلي( ( ه برات آ اق اال يوا  الكلص والفدر /اليمن  2الجدول 


