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  1وانعكاساتها على المساعدات اإلنسانية واإلنمائية   2020ملخص أزمة األمن الغذائي لعام  

  3، وشاراد تاندون 2ومايكل جيجر 

 2021تموز/يوليو  

 

  معلومات أساسية 

ألحدث تصنيف مرحلي متكامل  . وفقًا  ووصل إلى مستويات األزمة   2020تدهور وضع األمن الغذائي في اليمن بشكل كبير خالل عام  
مليون يمني انعدام األمن الغذائي الحاد    16.2، من المتوقع أن يواجه  2020  كانون أول/) الذي صدر في ديسمبر IPCالنعدام األمن الغذائي (

من المحتمل  و  ؛ 2021  حزيران/ ويونيو  كانون ثاني/من الغذائي أو أعلى) بين ينايرنعدام األال  المرحلي المتكامل (المرحلة الثالثة من التصنيف  
). تتشابه  من الغذائينعدام األال  المرحلي المتكامل التصنيف  خامسة من  كارثية (المرحلة ال   امن هؤالء األشخاص نتائج  47000أن يواجه  

نعدام  ال  المرحلي المتكامل لتصنيف  ل  نسبة السكان الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي الحاد مع تلك التي تم اإلبالغ عنها في آخر تقرير
لمجاعة أثناء النزاع  لحد االسكان    مرحلة وصل فيها   أكثر  ها يقال أن   حيث   –   2018صدر في خضم أزمة العملة لعام    IPC  من الغذائياأل
فإن العديد من    ذلك، ). ومع  OCHA 2019مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ؛  2018  الغذائيمن  نعدام األال  المرحلي المتكاملالتصنيف  (

لم يتم حلها بعد وهي تزداد سوًءا، مما يشير    2020لعام    من الغذائينعدام األال  المرحلي المتكاملالتصنيف  العوامل المشددة المذكورة في  
 من قبل أصحاب المصلحة. للسياسات العامة إلى أن حالة األمن الغذائي قد تصبح أكثر خطورة في العام المقبل في غياب استجابة مستدامة 

تشمل هذه الصدمات أزمة العملة    الضعفاء بالفعل. إلى زيادة الضغط على السكان اليمنيين    2020أدى عدد من الصدمات القوية في عام  
متقطعة في واردات الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها  ال  العقبات)، وIRGفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولًيا (

 ) في صنعاء  الواقع  األمر  وDFAسلطات  كوفيد)،  الطبيعية،COVID-19  جائحة  الكوارث  من  وسلسلة  المساعدة    ،  في  كبير  وانخفاض 
في حين أدى عدد من    ،رمباشأدت بعض الصدمات إلى انخفاض الدخل والوصول إلى الغذاء بشكل   4اإلنسانية، وزيادة في العنف مؤخرا. 

للطعام.  اليمنيين  زاد من صعوبة شراء  والوقود، مما  الغذاء  أسعار  إلى زيادة  الشكل  و  5الصدمات  هذه    1يوضح  لكل من  الكبير  الحجم 
 الصدمات والمخاطر التي يواجهها اليمنيون حالًيا.

وتحدد األحداث    صدمة،) النتائج السلبية لكل  WBولي (تصف مذكرتان تحليليتان مشتركتان من قبل برنامج األغذية العالمي والبنك الد
عدد من الدوافع المحتملة  وهناك    . 2020ن لها أكبر اآلثار الضارة المباشرة على الوصول إلى الغذاء في عام  اك   هالتي من المحتمل أن

ان. يمكن أن يساعد التثليث بين الموقع وتوقيت  في حين أن البعض اآلخر محدد بالمنطقة والزم  بأكمله،في البلد    ة نعدام األمن الغذائي شائعال
األولى والثانية    ات السياسأفضل  ستجابات  ا الحصول على الغذاء في تحديد أهمية الصدمات الفردية إلثراء  إمكانية  التغييرات في األسعار و

  ن للبيانات الستنتاج الدوافع المحتملة وتأثيراتها:اعتمد التحليل على مصدريْ ولألزمة. 
 

 (i)    المواد الغذائية والوقود المنفصلة التي يتم    بنود  قاعدة بيانات أسعار الغذاء العالمية التابعة لبرنامج األغذية العالمي حول عشرات 
  جمعها شهرًيا من جميع أنحاء اليمن، و 

)ii  (  تحليل مواطن الضعف ورسم معالمه عبر الهاتف المحمول الذي أجراه برنامج األغذية العالمي  مسح )mVAM  الذي أجراه برنامج (
التي تم جمعها    ،الوصول إلى الغذاء والخدمات األساسية  بيانات حول   بينلهواتف ي ا  لألسر عبر  األغذية العالمي، وهو مسح شهري 

  طوال فترة النزاع. 

  

 
يتقدم المؤلفان بخالص الشكر إلى  .  ناقش بشكل موسع  بعض اآلثار المحتملة لتلك النتائج.يلخص هذا العمل ما قام به برنامج األغذية العالمي والبنك الدولي من عمل مشترك في مجال األمن الغذائي. ومع ذلك، فإن العمل الحالي ي 1

ارا فيشواناث، وأعضاء من الجمهور في  ون أن يشكروا كيفن كاري، يوهانس هوغفين ، إيرينا كليتشنيكوفا ، نانديني كريشنان ، أوتز بابي ، ناديا بيفاريتي ، بيتر ساليسبري ، تعارف حسين وتانيا ماير. عالوة على ذلك ، يود المؤلف 
 ة. اآلراء الواردة هنا هي آراء المؤلفين وقد ال تُنسب إلى برنامج األغذية العالمي أو البنك الدولي. نشاط نظمته مجموعة الحلول العالمية المعنية بالصراع والهشاشة بالبنك الدولي للحصول على تعليقات مفيد 

 .nk.orgmgeiger@worldba، الواليات المتحدة األمريكية ،   20420هـ سانت إن دبليو ، واشنطن العاصمة   1818ممارسات االقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار العالمية للبنك الدولي ،  2
    .standon3@worldbank.org، الواليات المتحدة األمريكية ،  20420، واشنطن العاصمة  H St. NW 1818الممارسات العالمية للفقر واإلنصاف في البنك الدولي ،  3
. وهذا يشمل المناطق التي تكون فيها المجموعات األخرى ذات  DFA  سلطة األمر الواقع سيطر عليهاتفإننا نشير إلى المناطق التي ال   ، IRG الحكومة المعترف بها دوليا طوال الوقت، عند اإلشارة إلى 4

سلطة األمر  نا نستبعد المحافظات التي ال تتحكم فيها  نظًرا ألن بيانات األسعار يتم جمعها فقط في عواصم كل محافظة، فإنوعليها محدودة. عالوة على ذلك،  المعترف بها دوليا  نفوذ وتكون سيطرة الحكومة  
  ها نفس السلطة المسيطرة. فيالمحافظة بأكملها. ومع ذلك، فإن األنماط في مديريات تلك المحافظات هي األكثر تشابًها مع المناطق األخرى التي ب IRG  الحكومة المعترف بها دوليا وال  الواقع

     لصدمات على األسعار وكان لها تأثير سلبي مباشر على الوصول إلى الغذاء. باإلضافة إلى ذلك ، أثرت بعض ا  5  
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 2020على األسر اليمنية في عام   تثر أ. الصدمات التي 1الشكل  

 ) DFAا سلطات األمر الواقع في صنعاء ( أ. الصدمات في المناطق التي تسيطر عليه 1

 
مسح تحليل مواطن الضعف ورسم معالمه عبر الهاتف المحمول الذي أجراه  مالحظات: تم الحصول على هذه األرقام من قاعدة بيانات برنامج األغذية العالمي ألسعار الغذاء العالمية ومن  

 .برنامج األغذية العالمي

برنامج األغذية العالمي والبنك الدولي في المقام األول إلى تحديد كيف تغير الوصول إلى الغذاء في العام  يهدف التحليل المشترك بين  
يصف عدد من المصادر األخرى بشكل أفضل الوضع العام    الماضي بدالً من التوصيف الكامل لتحديات األمن الغذائي التي تواجه البالد.

؛ إلخ).    IPC 2020؛  IPC 2018  ؛EFSNA 2016األمن الغذائي بشكل كبير (وضع    دهوراع إلى ت لألمن الغذائي في البالد وكيف أدى النز
والقضايا األكثر إلحاًحا التي يجب معالجتها    2020يهدف هذا إلى المساعدة في فهم كيف ساء الوضع بشكل كبير منذ عام    أخرى، من ناحية  

 نتيجة كارثية. لتجنب 

بينما يحتاج أصحاب المصلحة    القصير، ة ماسة إلى المزيد من المساعدة اإلنسانية العاجلة على المدى  تشير النتائج إلى أن اليمن في حاج 
يؤدي الصراع واالنقسامات في جميع أنحاء    الحظ،لسوء    على المدى الطويل إلى معالجة الدوافع الرئيسية لتدهور حالة األمن الغذائي.

ألمن الغذائي في جميع أنحاء  البالد إلى تعقيد تقديم المساعدة اإلنسانية الكافية ويحد من قدرة السلطات على معالجة الدوافع الرئيسية النعدام ا
في النهاية، حل النزاع في اليمن  وبناًء على التحليل.    ،اتتقديم اآلثار المترتبة على السياس  عندنحن نأخذ في االعتبار هذه القيود  والبالد.  

 هو وحده الذي يمكن أن يعالج العديد من القضايا التي تسبب أزمة األمن الغذائي. 

 

 لعمل المشترك بين برنامج األغذية العالمي والبنك الدولي النتائج الرئيسية من ا

إلى أن ارتفاع األسعار وتناقص المساعدة    2020يشير توقيت ومكان حدوث أكبر انخفاض في الحصول على الغذاء في عام   . 1
  تموز /ويوليو   نحزيرا/لم يبدأ الوصول إلى الغذاء في االنخفاض بسرعة حتى يونيو  بشكل خاص.   قوية اإلنسانية يشكالن صدمات  

، وتصاعدت    سلطات األمر الواقع، بعد فترة وجيزة من بدء تقلص المساعدات اإلنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة    2020
يؤكد تحليل حاالت الطوارئ الغذائية السابقة في اليمن على أهمية االرتفاع    ذلك،أسعار الغذاء والوقود بسرعة أكبر. عالوة على  

؛ مكتب تنسيق الشؤون    2012السريع في األسعار واالنخفاض في المساعدة اإلنسانية لألزمة الحالية (برنامج األغذية العالمي  
 ). 2019مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ؛ 2018  الغذائيمن نعدام األال المرحلي المتكاملالتصنيف ؛  2017اإلنسانية 

 

الدخل بسبب فيروس كورونا أو الصدمات    فقدان  ايةلم نالحظ انخفاًضا كبيًرا في الوصول إلى الغذاء فوًرا بعد بد  ،من ناحية أخرى
ة للوضع العام في  مهم  وامال وصدمات الدخل األخرى ال تزال ع  19  كوفيد  أن  اال   التي أثرت على شرائح سكانية أكثر تركيًزا.
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مات الدخل  صد  تكونوقد   الغذائي؛لها تأثيرات متأخرة على األمن    قد يكون ألمن الغذائي. هذه العوامل  ا  اليمن الذي يتسم بانعدام
 ط على األسر وتضخيم آثار ارتفاع األسعار وتراجع المساعدات اإلنسانية. وإلى زيادة الضغ أدت هذه 

 

فإن األزمة الحالية تختلف اختالفًا    اإلنسانية،نظًرا للمكون اإلقليمي القوي لكل من الزيادات في األسعار وانخفاض المساعدة   . 2
لسيطرة   الخاضعة  المناطق  في  الواقع كبيًرا  األمر  التي    سلطة  عليها  توالمناطق  دوليا. سيطر  بها  المعترف    يزداد   الحكومة 

يزداد   ، في حينفيهاأسعار الوقود  يزداد تقلب  سلطة أمر الواقع، كما انخفاض المساعدة اإلنسانية في المناطق التي تسيطر عليها 
بما أن األزمة ليست    ذلك،. واألهم من  الحكومة المعترف بها دولياسيطر عليها  ت أسعار المواد الغذائية في المناطق التي    ارتفاع

 العوامل في بقية البالد.  ةعالج يؤدي الى مقد ال   ،مدفوعة بعامل واحد، فإن معالجة عوامل انعدام األمن الغذائي في منطقة ما
 

وهي أزمة تواجه فيها األسر صعوبة في    ،ن الغذائي الحالية إلى ما هو أبعد من القدرة على تحمل تكاليف الغذاءتمتد أزمة األم . 3
أدى الجمع بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض    الغذائية وغير الغذائية على حد سواء.  - تلبية جميع االحتياجات العاجلة  

كبير في الدخل الحقيقي لجميع السكان، وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض كبير في  الدخل خالل العام الماضي إلى انخفاض  
. من المحتمل  الغذاءمن    الحد األدنى الكافيوالخدمات الرئيسية بمجرد شراء األسرة  غير الغذائية  الموارد المتاحة لشراء السلع  

قد تضطر  و   .مضىأكثر من أي وقت  خالل النزاع  أن تضطر األسر إلى االختيار بين االحتياجات الملحة التي يجب إشباعها  
إلى التخلي عن الحد األدنى من النظام الغذائي المناسب، والرعاية الطبية الالزمة، والتعليم لألطفال، والسكن  في أي شهر،  األسر  

 االحتياجات العاجلة األخرى. الالئق، وعدد من 
 

الحالية إلى ثالثة عوامل   . 4 ارتفاع أسعار    تسبب يشير تحليلنا لتوقيت ومكان الزيادات في أسعار الغذاء والوقود خالل األزمة 
 الغذاء: 

)i ( أدت الزيادات في أسعار الغذاء العالمية خالل جائحة COVID-19   أنحاء  إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية في جميع
  .اليمن

)ii (   المعترف بها  أدت الزيادة السريعة في التضخم واالنخفاض الكبير في قيمة العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
إلى زيادة األسعار بشكل كبير في المنطقة، ويرجع ذلك على األرجح إلى زيادة التمويل النقدي للعجز   2020في عام  دوليا
  .البديلة  العامة  مالية ال) في غياب موارد الصفة النقديةإضفاء ( ة العامة المالي في 

)iii (   الخاضعة المناطق  الوقود في  استيراد  المتقطعة في  الصعوبات  الوقع ساهمت  الوقود في    لسلطة األمر  في ارتفاع أسعار 
 6المنطقة، وارتفاع تقلب أسعار الوقود، مما قد يساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خالل تكاليف النقل. 

 
وتوفر هذه األحداث دروًسا حول محركات األزمة الحالية    تعرض اليمن مراًرا وتكراًرا الرتفاع سريع في أسعار الغذاء والوقود ،  . 5

الغذاء أثناء الحصار    المثال،وكيفية تحسين الوضع. على سبيل   إلى تعطيل الوصول إلى  الزيادات السريعة في األسعار  أدت 
هم من ذلك، أن  ). األOCHA 2019(   2018وأثناء أزمة العملة لعام    2017  تشرين الثاني/الجوي والبحري الكامل في نوفمبر 

يمكن أن  وأسعار الغذاء والوقود ارتفعت في بعض األحيان بشكل متزامن بينما ارتفعت أسعار الوقود فقط في بعض األحيان.  
آلثار المختلفة المحتملة الرتفاع أسعار الوقود والغذاء على البالد، والتي لها صلة خاصة  لتساعد هذه األحداث في فك التشابك  

ومع ذلك، من المهم مالحظة أن استمرار الصراع ربما قلل من قدرة السكان على الصمود منذ صدمات األسعار    7. باألزمة الحالية 
 مما قد يقلل من قدرتهم على التعامل مع األزمة الحالية والتعافي منها. السابقة،

 
. إن بروز االرتفاع الحاد  زمات السابقةأدت االرتفاعات الكبيرة في األسعار إلى انخفاض كبير في وصول الغذاء اليمني خالل األ . 6

في أسعار السلع األساسية خالل أزمات األمن الغذائي السابقة يسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها األسر من جراء األسعار  
لى الغذاء  فقد حدث أكبر تدهور في الحصول ع  الغذاء، ة الحالية. على الرغم من وجود محددات مهمة أخرى للوصول إلى  زايدالمت 

؛    2018  الغذائيمن  نعدام األال  المرحلي المتكاملالتصنيف  خالل فترة الصراع خالل فترات االرتفاع الكبير في أسعار الغذاء (
لسكان  ل). الوضع الحالي محفوف بالمخاطر  2021فافاري وآخرون  ؛  2020  الغذائيمن  نعدام األال  المرحلي المتكاملالتصنيف  

انعدام األمن  و  خاص؛بشكل   بالفعل من  تعاني  التي  الغذائية يعرض األسر  المواد  الماضية أن ارتفاع أسعار  توضح األحداث 
اء  خالل الصراع في معظم أنح  مضى أعلى مما كانت عليه في أي وقت هي الغذائي لخطر كبير، وأسعار المواد الغذائية الحالية 

 .البالد
 

     ) لمزيد من التفاصيل.2021انظر فافاري وآخرون. (  6
     الحكومة المعترف بها دوليا.سيطر عليها تكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعلى في المناطق التي و؛ سلطات األمر الواقعكانت الزيادات في أسعار الوقود أعلى في المناطق التي تسيطر عليها  7
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إلى خلق مخاطر أكبر على السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من  في الماضي  أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية   . 7

في ارتفاع أسعار الوقود    2017  تشرين الثاني/تسبب الحصار الجوي والبحري الكامل في نوفمبر و  مخاطر ارتفاع أسعار الوقود. 
تشير األدلة  و، لم ترتفع أسعار المواد الغذائية.    2018  في عام   ، ولكن على عكس أزمة العملة   2018على غرار أزمة العملة  

  إلى أن ارتفاع أسعار الوقود كان له أكبر األثر على وصول اليمنيين الميسورين نسبيًا إلى الغذاء ، ويرجع ذلك ا الحدث  من هذ
يستهلكون   أنهم  إلى  أكبر  على األرجح  ارتفاع  كميات  الوقود مع  استهالك  في االستعاضة عن  ويواجهون صعوبة  الوقود  من 

مما تسبب في انخفاض    واحد،األسعار. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الحاالت التي ارتفعت فيها أسعار الغذاء والوقود في وقت  
 االجتماعية.  مساعدات الالوصول إلى الغذاء في جميع نقاط توزيع 

 
حتى في الحاالت السابقة حيث استقرت األسعار فقط ولم تنخفض    األسعار،تحسن الوصول إلى الغذاء في اليمن بعد استقرار   . 8

تحسن    ،2018وأزمة العملة لعام    2017في كل من الحصار الجوي والبحري الكامل في عام  إلى مستويات ما قبل األزمة.  
في ظل الحصار الكامل، استقرت أسعار الوقود فقط، بينما عادت  و ي غضون أشهر من استقرار األسعار.  الوصول إلى الغذاء ف

فإن السرعة التي تحسن بها الوصول   ذلك، . ومع 2018  في عام  العديد من األسعار إلى مستويات ما قبل األزمة في أزمة العملة 
تكون األسر قد أنفقت مدخراتها،    أخرى، عندما ترتفع األسعار في سياقات    إلى الغذاء في اليمن بعد استقرار األسعار مثيرة للدهشة. 

). في  2002باريت  أخرى لشراء الطعام (  على مجاالت ، أو اقترضت األموال، أو أخرت اإلنفاق  هاأصولبغض من  أو باعت  
الموارد.    ذبعد استنفا  من جديد االستهالك المنزلي    أن ينتعشبمجرد انتهاء األزمة، غالًبا ما يكون من الصعب  و  األوضاع،هذه  

، من المحتمل أن  2018، ولكن على األقل في حالة أزمة العملة في فيه  يحتاج التحسن السريع في اليمن إلى مزيد من التحقيقو
  ي المساعدات اإلنسانية واإلنمائية.يُعزى التحسن جزئًيا إلى الزيادات الكبيرة ف

 
يشير تحليلنا إلى أن جزًءا كبيًرا من التراجع في الوصول إلى الغذاء في اليمن يُعزى إلى االرتفاع السريع في أسعار المواد   . 9

الحالية  ألزمة  ا   وراءوالتي نجت من أزمة العملة المستمرة.    سلطة األمر الواقع حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة    الغذائية،
أن ارتفاع أسعار    رى في تقديرنان   كدليل،باستخدام األزمات السابقة    ذلك،تقريًبا. ومع    زامنةأسباب عديدة حدثت في أوقات مت 

الحكومة  سيطر عليها  ت بالمائة من االنخفاض في الوصول إلى الغذاء في المناطق التي    89المواد الغذائية مسؤول عن حوالي  
. وبالنظر إلى أن الزيادات السابقة المماثلة في  سلطة األمر الواقعبالمائة في المناطق الخاضعة لسيطرة   39و المعترف بها دوليا

، فمن المحتمل أن يكون الخطر    لحالية ضافية ااإل تفاقم  الأسعار المواد الغذائية تسببت في حاالت طوارئ غذائية بدون عوامل  
 . كبيرا طراالذي يمثله االرتفاع الحالي في أسعار الغذاء خ 

 

  :اآلثار الرئيسية

ومعالجة الدوافع الرئيسية الرتفاع األسعار، والحاجة إلى    كبير،تسلط األدلة الضوء على الحاجة الملحة لزيادة المساعدة اإلنسانية بشكل  
 د: في البال  رصدو  ية إضافتحليالت  إجراء

  

 اآلثار المترتبة على المساعدة اإلنسانية 

 

. قبل أزمة األمن الغذائي األخيرة، كان غالبية  زيادة في عدد األسر ومقدار المساعدة اإلنسانية التي تتلقاها األسر يجب أن يكون هناك  
مستويات عام    تتجاوزهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات اإلنسانية،  و).  OCHA 2019(  سكان اليمن يعتمدون على المساعدات اإلنسانية 

عالوة  وتمرار ارتفاع األسعار واستمرار انخفاض الدخل بسبب الصدمات العديدة التي تؤثر على البالد.  لدعم األسر مع اسوذلك  ،  2019
 على ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة التي يمكن التنبؤ بها في البيئة الحالية. 

لعمليات التي تعمل على تحسين الوصول إلى جميع  نظًرا ألن أزمة األمن الغذائي الحالية تتجاوز األمن الغذائي فقط، فإن او   ذلك، األهم من  
تعمل التحويالت    المثال،. على سبيل  واجه صعوباتاالحتياجات غير الغذائية العاجلة هي أيًضا أدوات مهمة مطلوبة لمساعدة األسر التي ت 

تها أو دخلها للحفاظ على الوصول  االنقدية الطارئة ودعم الدخل بشكل أفضل على تمكين األسر من التمتع بالمرونة الستخدام جزء من مساعد
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الحد من الز الطبية في  للمراكز  توفر اإلمدادات  التي  الطوارئ  إلحاًحا؛ وتساعد مشاريع  الغذائية األكثر  يادات في  إلى االحتياجات غير 
  إذا أصبحت المعدات الطبية والموظفين أكثر ندرة.  تحققاألسعار التي يمكن أن ت 

ابل  تؤدي إمكانية استمرار الزيادات في أسعار المواد الغذائية إلى تغيير الفوائد النسبية لتقديم المساعدة من خالل التحويالت النقدية مق 
من المساعدات العينية تلقائيًا مع زيادة أسعار المواد الغذائية، مما يساعد على الحفاظ على    تزداد قيمة الكميات الثابتة التحويالت العينية.  

يمكن أن يؤدي ربط قيمة التحويالت النقدية بالعمالت    ذلك،الحد األدنى من مستويات االستهالك ويقلل من عدم اليقين لدى األسرة. بدالً من  
مزيد من التشوهات  الإلى    ذلك  المناطق التي تنخفض فيها قيمة العملة بسرعة، ولكن يمكن أن يؤدياألجنبية أيًضا إلى الحفاظ على قيمتها في  

بغض  و).  . إلخ  ؛2019  وإيجر وآخرون ؛  2018كونها وآخرون    المثال،في األسعار المحلية، ال سيما في األسواق الريفية والنائية (على سبيل  
 مراقبة التأثيرات على األسعار المحلية عن كثب لتعديل نوع التحويل حسب الضرورة.   نبغيي   ،منافعال  حقيقالنظر عن الطريقة التي يتم بها ت 

بحيث يغطي برنامج    نتفعينعالوة على ذلك، يمكن للمنظمات والمشاريع اإلنسانية واإلنمائية التنسيق بشكل أفضل بشأن استهداف الم
عدد كبير جًدا من المشاريع اإلنسانية والتنموية التي تقدم المساعدة في    على الرغم من وجود و  . تواجه صعوباتواحد على األقل كل أسرة  

غورباد  )، ال يتلقى عدد من األسر الفقيرة والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي حاليًا المساعدة (2021البالد (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  
 وهو وضع سيصبح أكثر خطورة إذا كانت األسعار تواصل الصعود.  )، 2021وأنمار 

لم    المثال،على سبيل  لتحسين المشكالت طويلة األجل.    دعم الدخل على النحو األمثلو المساعدة اإلنسانية المتزايدة   زيادةيمكن  ،  أخيًراو
؛ ولكن هذه المشاكل وغيرها من المشاكل طويلة األجل  يكن هناك تدهور كبير في شبكات النقل أو انخفاض كبير جًدا في اإلنتاج الزراعي

بالنظر إلى أن جميع المناطق تقريًبا في  وآثار صدمات مكبرة والمساهمة في زيادات األسعار.    شكلفي سلسلة اإلمداد الغذائي يمكن أن ت 
تي يمكن أن يكون لها فوائد ثانوية في مثل هذه  فإن إعطاء األولوية للقطاعات ال  الدخل، جميع أنحاء البالد وجميع القطاعات بحاجة إلى دعم  

ة  القضايا قد يساعد في الحد من شدة الصدمات المستقبلية. حتى لو لم يكن لهذه االستثمارات الخاصة بقطاع معين تأثير على األزمات الحالي 
 اليمن وتعافيه.  أو المستقبلية، فإنها ال تزال قادرة على معالجة القضايا طويلة األجل المهمة إلعادة إعمار

 

  اآلثار المترتبة على معالجة ارتفاع أسعار الغذاء

 

، من غير المحتمل أن تكون مبادرة أو اثنتين من مبادرات السياسات  أسعار الغذاء  فاع ارتبالنظر إلى العديد من العوامل المساهمة في  
حتى إذا تم حل أزمة العملة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المختارة    المثال،على سبيل    كافية لمعالجة األزمة الحالية في اليمن بشكل كامل.

وال تزال أعلى مما كانت    2020في المائة خالل عام   31(حيث لم تكن هناك أزمة عملة) بنسبة    لسلطة األمر الواقعفي المناطق الخاضعة 
فإن أسعار الوقود المرتفعة وتقلب األسعار    ذلك،ائية. عالوة على  وما نتج عنها من حالة طوارئ غذ   2018عليه خالل أزمة العملة لعام  

 يسبقان أزمة العملة، وقد ترتفع أسعار الوقود مرة أخرى. 

يمثل الصراع في اليمن تحديات مؤسسية تجعل من الصعب بشكل خاص تصميم سياسات لمعالجة الدوافع الرئيسية الرتفاع    الحظ،لسوء  
سيتخذ اليمن خطوات إلنشاء إطار أكثر تماسًكا لسياسة االقتصاد الكلي يكرس إصالحات النقد األجنبي في    في الوضع المثالي،  األسعار.

المالي  بسبب الصراع، من  و. ومع ذلك،  ة العامة حزمة إصالح اقتصادي شاملة ذات مصداقية، بما في ذلك إصالحات لسد فجوة تمويل 
بالنظر إلى هذه القيود، يجب على أصحاب المصلحة  وت في جميع أنحاء البالد.  أن يكون من المستحيل اتخاذ مثل هذه الخطوا   رجحالم

 التنسيق لتحديد سلسلة من الخطوات الممكنة لتحسين الوضع في اليمن.

أنحاء   السالم والتنسيق في جميع  تتطلب  الحلول طويلة األجل  أن  الرغم من  المؤقتة والجزئية    اليمن،على  الحلول  فقد تساعد بعض 
أحد األسباب المحتملة ألزمة    النقود  عرض  بزيادة  العجز  تمويل  تبرعلى سبيل المثال، يع  ة في الحد من ارتفاع األسعار في المستقبل. المحتمل

، وأحد المكونات المهمة للعجز هو الدفع الجزئي لرواتب  الحكومة المعترف بها دولياسيطر عليها  ت العملة والتضخم السريع في المناطق التي  
يعمل أصحاب المصلحة على إيجاد حل مستدام لتمويل جزئي للرواتب العامة من خالل رسوم الموانئ واإليرادات األخرى.  والقطاع العام.  

توسع عرض النقود والتضخم السريع    نطاق من    من المرجح أن يؤدي تأمين آلية تمويل مستدامة لهذه الرواتب إلى تقليل العجز، وربما يحد و
 8الحكومة المعترف بها دوليا. سيطر عليها ت الالحق وانخفاض قيمة العملة في المناطق التي 

 
كان التخفيف مؤقتًا وبدأت    ذلك،). ومع 2020من خالل مساعدة ميزان المدفوعات من قبل الدول المانحة (البنك الدولي   2018أزمة العملة األخيرة في منتصف عام قد خفت حدة من المحتمل أن تكون   8

مناطق الحكومة المعترف  بسبب االنقسام األخير في العملة وحقيقة أن الدعم لن يعالج إال ارتفاع األسعار في    تعقيد الوضع الحاليزداد  ي  ذلك،. عالوة على  2019العملة في االنخفاض قبل نهاية عام  قيمة  
 ألمر الواقع. سلطة اوليس المناطق التي تسيطر عليها  بها دوليا
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  رصد اآلثار المترتبة على العمل التحليلي اإلضافي وال

 

القطاع في سالسل اإلمداد الغذائي التي يمكن أن تخفض أسعار  الخاصة بهناك حاجة إلى مزيد من العمل التحليلي لفهم أفضل لالستثمارات  
فقد أدت    الماضي،على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت عوائق سلسلة التوريد قد تفاقمت في العام  .  بأكبر قدرالمواد الغذائية  

 ACAPS؛    2018ت في سالسل التوريد إلى زيادة كبيرة في تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية منذ بداية الصراع (البنك الدولي  التعقيدا
وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لفهم التأثير    العوائق،). ومع ذلك، فإن نقص البيانات عن اليمن يجعل من الصعب تحليل هذه  2020

على غرار الصعوبات في التعامل المباشر مع الدوافع األخرى الرتفاع  و  ذلك،أسعار المواد الغذائية. عالوة على    النسبي لكل عقبة على
). وبالتالي،  2021األسعار، قد يكون من المستحيل معالجة بعض المشكالت التي تسبب زيادات في تكاليف النقل (مجموعة األزمات الدولية  

 هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم جدوى تدخالت محددة لمعالجتها. األسعار،ع باإلضافة إلى تحديد أسباب ارتفا

أفضل كيفية توجيه  بشكل  فهم  ن  كي نحن بحاجة إلى فهم أفضل للخدمات العاجلة التي تتخلى عنها األسر بشكل متكرر في األزمة الحالية  
األسر بشكل متزايد؟ هل األطفال أقل   لى عنهاية التي من المرجح أن تتخعلى سبيل المثال، ما أنواع الرعاية الطب برامج الطوارئ الحالية. 

  التي من احتماال للذهاب إلى المدرسة؟ إذا كان األمر كذلك، فمن هم األطفال األكثر عرضة للخطر؟ من أجل تحديد االحتياجات الملحة  
المهم االستمرار في    يضرور ال أفضل، من  بشكل  إلى مجموعة    رصد دعمها  بشكل أفضل في  الوصول  الخدمات والتحقيق  واسعة من 

 المفاضالت التي تضطر األسر إلى القيام بها في هذه األوقات الصعبة. 

يحول المناخ    األسعار في جميع أنحاء البالد.  رصد أهمية ارتفاع األسعار للدولة حاجة الحكومة إلى تطوير القدرة على    زُ رِ بْ وأخيًرا، تُ 
المسوحات األسرية المطولة وقياس الفقر أو  إجراء ا الحكومات عادةً. إن متقوم به لذْينال رصد جمع البيانات التقليدية والالقيام ب الحالي دون 

العاملة   القوى  في  مأمر  المشاركة  األمني    مكنغير  للوضع  الصدماتنظًرا  من  الكبير  والعدد  المرتفعة،  والتكاليف  تجعل    السيئ،  التي 
هو حالة األسعار    طوال النزاعيوضح تحليلنا أن أحد المحددات الرئيسية للرفاهية    ذلك،تم جمعها تصبح قديمة بسرعة. ومع  ي المعلومات التي  

عن  ية وبصورة وجاهفي البلد، وبالتالي من الممكن تتبع حالة الرفاهية، إلى حد ما، من خالل تتبع األسعار. إن تطوير جمع بيانات رسمية 
بعد ألسعار السوق يمكن أن يكمل جهود جمع األسعار الحالية لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، ويمكن أن يساعد في  

 . ه بناء القدرات الحيوية الالزمة أثناء النزاع وإعادة إعمار اليمن وتعافي 
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