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المقدمة

‘‘

         يواجــه اليمــن واحــدة مــن أكــر األزمــات اإلنســانية فــي العالــم حيــث أصبــح أكــر مــن نصــف 

ــر  ــد الفق ــا تزاي ــاء، كم ــل البق ــن أج ــذاء م ــىل الغ ــول ع ــىل الحص ــن ع ــر قادري ــن غ ــكان اليم س

والجــوع وســوء التغذيــة نتيجــة االزمــات المتعاقبــة وظــروف الــراع والحــرب وتداعيــات جائحــة 

وبــاء Covid-19 ،  فضــاًل  عــن  التداعيــات والتأثــرات المبــارشة وغــر المبــارشة للحــرب الروســية 

األوكرانيــة عــىل الوضــع  الغذائــي واإلنســاني فــي اليمــن. 

         هنــاك قلــق شــديد مــن تصاعــد حــدة انعــدام األمــن الغذائــي فــي اليمــن والخــوف مــن 

االقــرتاب مــن حالــة المجاعــة فــي بعــض المناطــق اليمنيــة، فــي الوقــت الــذي يركــز فيــه العالــم 

اهتمامــه عــىل تطــورات الوضــع فــي أوكرانيــا، بعيــًدا عمــا يجــري فــي اليمــن، الســيما وأن اليمن، 

الــذي يدخــل عامــه الثامــن مــن الحــرب والــراع و عــىل شــفا كارثــة إنســانية متفاقمــة، حصــل 

عــىل تعهــدات ماليــة  فقــط بنســبة 30% مــن إجمــايل األمــوال المطلوبــة للمســاعدة اإلنســانية 

ــدات  ــبة التعه ــد نس ــي تع ــارس 2022، وه ــني فــي م ــد المانح ــر تعه ــب مؤتم ــام 2022 عق للع

ــالق  ــىل اإلط ــر كاف ع ــذا غ ــا، وه ــة كورون ــاء جائح ــام 2020 أثن ــع ع ــة م ــى مقارن ــل ح األق

لمواجهــة األوضــاع اإلنســانية المتدهــورة فــي اليمــن ناهيــك عــن احتياجــات التعافــي والنمــو 

ــاني  ــع االنس ــهد الوض ــم، فسيش ــادة تعهداته ــدويل بزي ــع ال ــم المجتم ــم يق ــادي. إذا ل االقتص

والمعيــي تدهــورًا وبالتــايل تزتايــد المعانــاة ومشــاعر االحبــاط.

         مــن المتوقــع أن تــزداد األوضــاع ســوًءا مــع الحــرب الروســية األوكرانيــة حيــث وصــل انعــدام 

ــاج  ــة بالفعــل إىل مســتويات مثــرة للقلــق ، نتيجــة تدهــور اإلنت األمــن الغذائــي وســوء التغذي

يــادة أســعار المــواد الغذائيــة.  الغذائــي المحــي واألصــول الزراعيــة، وز



ــة فــي اليمــن، وانخفــاض المخــزون  ــة فــي ظــل األوضــاع الحالي          الحــرب الروســية األوكراني

الســلعي وارتفــاع األســعار ســتكون شــديدة التأثــر عــىل الفئــات األشــد فقــرًا واألكــر احتياجــًا. 

ــل  ــا، وتمث ــيا وأوكراني ــن روس ــح م ــن القم ــوايل 45% م ــتورد ح ــن يس ــك إىل أن اليم ــزى ذل وُيع

ــادة كبــرة  ي ــة مــا ال يقــل عــن ثلــي إجمــايل نفقــات األرس، ممــا يتســبب فــي ز المــواد الغذائي

فــي تفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة، ال ســيما بــني األطفــال، واضطــرار العديــد 

ــاع  ــايل ارتف ــام، وبالت ــن رشاء الطع ــوا م ــى يتمكن ــة ح ــم الثمين ــن ممتلكاته ــن األرس إىل ره م

معــدالت التــرب مــن التعليــم بــني أطفــال أشــد األرس فقــرًا. 

         تتنــاول هــذا الورقــة التحليليــة تداعيــات الحــرب الروســية األوكرانيــة عــىل االقتصــاد اليمــي 

واآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة مــع الرتكــز بشــكل خــاص عــىل االتجاهــات والتوقعــات 

المســتقبلية، ورصــد وتحليــل اآلثــار والمخاطــر المحتملة لتلــك التداعيــات وتوقعاتها المســتقبلية 

ــم  ــم لتصمي ــر الدع ــإن توف ــايل ف ــن.  وبالت ــة فــي اليم ــة واالقتصادي ــب االجتماعي ــىل الجوان ع

وتنفيــذ تدخــالت تقــوم عــىل نهــج قائــم عــىل االســتجابة اإلنســانية اإلنمائيــة ودعــم االســتثمار 

فــي إنتــاج الغــذاء المحــي وتنميــة القــدرات المحليــة يمثــل أفضــل الفــرص المتاحــة الــي يمكــن 

ــر  ــات أك ــر بيئ ــاهمة فــي توف ــذاء والمس ــلع الغ ــاج س ــادة انت ي ــرص ز ــز ف ــىل تعزي ــل ع أن تعم

اســتقراًرا تعتمــد عــىل تكامــل نهــج متعــدد األبعــاد االنســاني والتنمــوي وبنــاء الســالم.



 

 م 2022 – فرباير ) 69العدد (
 

ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمنجدالمست  

  

 الأول القسم
 والدولية الإقليمية التداعيات

 الأوكرانية الروسية للحرب



 

 

     

7 

جائحة كورونا   من  للخروج طريقه  في العالم  كان الذي الوقت  في مقلقة،  عالمية تداعيات  في الأوكرانية الروســــــية الحرب  تســــــببت      
COVID-19  الطاقة لاسـيما    أسـعار  في تقلبات  الأوكرانية الروسـية تداعيات الحرب أبرز وتمثل  .النامية  البلدان  على  الأثر أشـد لها  التي كان

ــعار  أزمة  في  الآثار  هذه أشــــد أحد تمثل  كما الطبيعي، والغاز  الخام  النفط  أزمة حدوث احتمالية  من  يزيد  مما القمح،  وخاصــــة الغذاء أســ
 .عالمية وشيكة غذاء

  

  الضغوط على الأسعار العالمية تزايد   

  أســاســيا  مصــدراً   روســيا تعد  .الاســتراتيجية  الســلع من  كبير  لعدد  العالمية الصــادرات من كبيرة نســبة  وأوكرانيا  روســيا من كل  تشــكل      
 الفحم،  صادرات من  %18و  العالمي،الطبيعي  الغاز  اترصاد من  %25  نحو روسيا  تمثل  حيث  .الخام  للنفط  مصدر  أكبر وثاني  الطبيعي للغاز

ضغوط  إلىفإن المخاطر المحتملة ستؤدي    ثمَّ   ومن ).1( الشكل  انظر الخام العالمي، النفط  صادرات  من  %11و  الب�تين،  صادرات  من  %14و
 شــــــأنه من والذي  .والنقل  والبتروكيماويات  البناء  أعمال  عرقلة  إلى  يؤدي ورهالســــــلع، وهذا بد هذه من  المعروض  في الحاد بالانخفاض

 .الاقتصادي  النمو يخفض أن أيًضا

 انرئيسـ   منتجان  وروسـيا أوكرانيا  فإن  ،)1(  الشـكل  يوضـح  كما العالمية الغذاء أسـواق  في ارئيسـً  دوًرا  وروسـيا أوكرانيا من  كل وتلعب      
ثلثي   من يقرب  ما يشـك�ن  وك�هما  .العالمية الصـادرات من  %15و  23و 27  من )مجمعة( حصـة  متوسـط وتمث�ن والذرة، والشـعير  للقمح

  فإن   وبالتالي  .%21بينما تمثل روسـيا   %42العالمية  الصـادرات نصـف من يقرب  ما وحدها أوكرانيا تمثل حيث  الشـمس،  عباد زيت صـادرات
 ارتفاع  نتيجة غذائية  أزمة  تخلق  الحرب أن ذلك  .الغذائي  الأمن  على  وخاصــــــة العالم، أنحاء جميع  في كبيرة  تداعيات  لها  ســــــيكون  الحرب
 .أوكرانيا أو روسيا من الصادرات على تعتمد  التي  البلدان من العديد  في النقص وربما الغذائية المواد أسعار

 ) 2021-2019  (  العالمية متوسط الفترة  الصادرات  من مئوية  كنسبة  وروسيا أوكرانيا   صادرات: )1(  شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,tps://blogs.worldbank.org/voices/developinghtfrom the Ukraine conflict. MARCH 09, 2022.  shockseconomies must act now to dampen the  developingWorld Bank-المصدر: 

conflict?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT-ukraine-shocks-dampen-now-act-must-conomiese 

food-russia-https://ourworldindata.org/ukraineMarch 24, 2022.  Our World in Data, How could the war in Ukraine impact global food supplies? 

exports/-crop-global-of-share-ukrainian-and-https://www.statista.com/chart/27225/russianStatista, Why the War in Ukraine Threatens Global Food Security. Apr 11, 2022.  

وبالتالي  .)1( الشكل انظرمن حجم الصادرات العالمية  %14حيث تمثل   ل�سمدة العالم في  مصدر أكبر  ومن ناحية أخرى، تعتبر روسيا      
  المدخ�ت  تكاليف نقل  إلىمما يؤدي  .العالم أنحاء جميع  في  الزراعي إنتاجال  على كبيرا  خطرا  يشــكل فإن أي نقص في الأســمدة ســوف

  الباهظة  التكاليف ســــتؤثر المحاصــــيل حيث كمية  وتقليل للمدخ�ت،  أقل  اســــتخدام  عنها  ينتج  أو  المســــتهلكين إلى مباشــــرة  المرتفعة
كما يؤكد خبراء البنك الدولي على أن الحرب    .المقبلة الأشهر  في الغذائي الأمن  على  وبالتالي  الغذاء، إنتاج  إمكانية  لىع  سلًبا  ل�سمدة
 0F1.كثير من مناطق العالم في بالفعل السائدة الغذاء أزمة سوف تعمل على زيادة الضغوط وتضخيم الأوكرانيةالروسية 

 تعتمد التي  هي  الضــغوط  من  بمزيد ســتشــعر  التي  البلدان أن  إلى  تشــير الأوكرانيةالعالمية المحتملة للحرب الروســية  التداعيات إن      
النفط والغاز الطبيعي، والبلدان التي تعتمد بشـــكل كبير على اســـتيراد الســـلع الغذائية من روســـيا وأوكرانيا خاصـــة التي   واردات  على

 ـبالفعـل ـتأتي من مخـاطر حـدوث الخطورة  ـبالغـة العواقـب  وـبالـتالي فـإن 1F2.الغـذائي  اـلأمنالجوع وانعـدام   من  حـادة تعـاني من مســــــتوـيات
 

1 amplifying an already prevailing food crisis in West Africa and the Sahel region. APRIL 13, 2022. -, The war in Ukraine World Bank 
region-sahel-and-africa-west-crisis-food-prevailing-already-amplifying-ukraine-https://blogs.worldbank.org/voices/war 

2 Ukraine conflict will worsen hunger in world’s worst crisis zones, warns IRC. London, UK, March 21, 2022. 

irc-warns-zones-crisis-worst-worlds-hunger-worsen-will-conflict-release/ukraine-org/pressuk.-https://www.rescue 
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https://blogs.worldbank.org/voices/developing-economies-must-act-now-dampen-shocks-ukraine-conflict?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
https://ourworldindata.org/ukraine-russia-food
https://www.statista.com/chart/27225/russian-and-ukrainian-share-of-global-crop-exports/
https://blogs.worldbank.org/voices/war-ukraine-amplifying-already-prevailing-food-crisis-west-africa-and-sahel-region
https://www.rescue-uk.org/press-release/ukraine-conflict-will-worsen-hunger-worlds-worst-crisis-zones-warns-irc
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ــعار  في طفرة ــلع الطاقة أسـ ــغوط  من  يزيد  مما –  الحبوب من وغيره  القمح ذلك  في  بما –  يةالأول  والسـ ــخمية الضـ  انقطاعات  نتيجة  التضـ
  التي  الفقيرة الأســر  على  وخاصــة بأســره، العالم  على تأثير الأســعار  لصــدمة وســيكون  .COVID-19جائحة   من  والتعافي الإمداد  ســ�ســل

حيث تكون   تدميرا  أكثر الاقتصادي الضرر  فسيكون ،الأوكرانيةتصاعدت الحرب الروسية  وإذا  .إنفاقها من أكبر  نسبة والوقود الغذاء  يشكل
  2F3:تداعيات الصدمة مضاعفة من خ�ل

 يؤدي مما الارتفاع، من مزيد نحو التضــخمان بســيدفع  والطاقة الغذائية الســلع أســعار تيجة ارتفاعالتداعيات بصــورة مباشــرة ن .1
 .الطلب وإضعاف الدخول  قيمة تآكل إلى بدوره

 .بية مما يزيد من ارتفاع الأسعار العالميةولتداعيات غير المباشرة نتيجة الخسائر والأضرار على الدول الأورا .2
ــحن  ا .3 ــخم في البلدانرتفاع تكاليف الشــ ــتوردة  يؤثر على التضــ ــحن هي محرك مهم ، ذلك  أكثر من غيرها المســ أن تكاليف الشــ

  الأوكرانية إلى ارتفاع   حيث أدت الحرب الروســية  3F4.خمعندما تتضــاعف أســعار الشــحن يرتفع التضــ  :للتضــخم في جميع أنحاء العالم
 4F5.الرئيسة  العالمية الطرق البحرية  على %120 توسطبم  2022ومايو  أبريل شهري خ�ل  النفط  لناق�ت  الآجلة الأسعار

 .الأسـعار  وترفع  بالنمو تضـر  العالمي ل�قتصـاد قوية  ضـربة تمثل الأوكرانيةالحرب الروسـية   أن  إلى  الدولي النقد  صـندوق  خبراء ويشـير      
ــاني  والأزمة المعاناة من  أبعد هو  ما  إلى النظر خ�ل  ومن ــية الحرب  عن  الناجمة ةالإنســ ــاد  فإن ،الأوكرانية الروســ   بأكمله   العالمي الاقتصــ

 5F6.التضخم سرعة وزيادة  النمو تباطؤ آثارب سيشعر

                                              للنفط الأسعار العالمية على الأوكرانية الروسية الحرب تداعيات   
 والغاز الطبيعي   

 أسعار النفط الخام
  النفط الخام ارتفاعها من أدنى مســتوياتها منذ تفشــي جائحة  أســعارواصــلت    :التغيرات الشــهرية في أســعار النفط العالمية      

  2022نهاية شـهر مارس   %20.3حيث سـجل التغير الشـهري للمتوسـط العالمي لسـعر النفط الخام ارتفاعًا بنسـبة بلغت   (Covid-19) كورونا
  3في    إـصداروطبقًا لأحدث   .2021مقارنة بالـسعر في مارس    %76.1وارتفعت بنـسبة   .برميل  /دولار 113  إلىليـصل   2022مقارنة مع فبراير  

التغير الشــهري للمتوســط العالمي لســعر  فقد تراجع   .الدولي  البنك  يصــدرها  التي "يةالأول  الســلع أســواق  آفاق"  نشــرة من  2022مايو 
    ).2(  الشكل انظر  .س الماضيمقارنة بمار  2022في أبريل  %8بنسبة    النفط الخام

 والتغير الشهري (%)  ) برميل/  دوالر ( المتوسط العالمي الشهري لسعر النفط الخام  : )2شكل( 
 

 

 

 

 

 

 

 

World Bank Commodity Price Data. May 3, 2022. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets :المصدر  

حيث ارتفع بنســـبة   على بكثير من مســـتواه قبل الجائحة، وهو أ2022دولارًا للبرميل نهاية مارس    116وبلغ متوســـط ســـعر خام برنت       
 متوسـط سـعر خام برنتتراجع   2022وفي أبريل   .2021مقارنة بمارس  %77.3وارتفعت بنسـبة    .2022مقارنة مع فبراير    %20.7زيادة بلغت 

   :)3( الشكل انظر  .مقارنة بالشهر الماضي  %8.5بنسبة  
 

3 IMF Staff Statement on the Economic Impact of War in Ukraine. March 5, 2022  

ukraine-in-war-of-impact-economic-the-on-statement-staff-imf-https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/05/pr2261 
4 28, 2022 MARCH Soaring Shipping Costs Raise Prices Around the World. IMF, How 

world/-the-around-prices-raise-costs-shipping-soaring-https://blogs.imf.org/2022/03/28/how 
 https://www.adennewsagencey.com/135174/#prettyPhoto. 2022, 1الم من وإىل روسيا، مارس وكالة عدن اإلخبارية، إيقاف نقل حاويات أكرب رشكة شحن في الع 5
6 15, 2022 IMF, How War in Ukraine Is Reverberating Across World’s Regions. MARCH 

regions-worlds-across-reverberating-is-ukraine-in-war-https://blogs.imf.org/2022/03/15/how / 
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https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/05/pr2261-imf-staff-statement-on-the-economic-impact-of-war-in-ukraine
https://blogs.imf.org/2022/03/28/how-soaring-shipping-costs-raise-prices-around-the-world/
https://www.adennewsagencey.com/135174/#prettyPhoto
https://blogs.imf.org/2022/03/15/how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions/
https://blogs.imf.org/2022/03/15/how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions/
https://blogs.imf.org/2022/03/15/how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions/
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 التغير الشهري (%) المتوسط العالمي الشهري لسعر النفط الخام برنت (دوالر / برميل) و : )3شكل( 
 

 

 

 

 

 

 

World Bank Commodity Price Data. May 3, 2022. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets :المصدر  

ــبوعية التغيرات       ــعار  في  الأسـ ــعًرا برنت  خام نفط يعتبر :مايو  في  العالمية  النفط  أسـ ا مرجعًيا سـ ــً ــتريات رئيسـ   في   النفط  لمشـ
 Trading Economics(6F7(عن   2022مايو   7في  وفقًا للبيانات اليومية الصـــــادرة  و  .النفط  بهذا مقارنة تســـــعيره  حيث يتم العالم أنحاء جميع

إلى أعلى  حيث ارتفع ؛  )4(برنت كما هو موضــــح في الشــــكل    لخام  الآجلة العقود  أســــعارتقلبات في   الأســــبوعيةفقد أظهرت التغيرات 
  مقارنة مع حوالي  %6.1بنسبة زيادة أسبوعية بلغت حوالي   2022مايو   7برميل في  /دولار 112.6  إلىسابيع ليصل  مستوى له في ث�ثة أ

  العالمية  الإمدادات شــح  بشــأن المخاوف  فاقت حيث  التوالي  على الثاني  يالأســبوع الارتفاع نحو  وتتجه  .أبريل 27في   برميل/دولار  106.1
ــيك  الأوروبي  الاتحاد وحظر ــي  النفط  على  الوشـ ــأن  المخاوف  الروسـ ــادي  النمو  بشـ   في   الوقود  على الطلب  على العالمي وتأثيره الاقتصـ
ــواق  على العبء  إلقاء ــه،  الوقت  وفي  .الأســ ــهر  يوميا برميل  ألف  432  بمقدار إنتاجال  أهداف رفع +أوبك  قررت نفســ  وتدني  المقبل،  للشــ
دولار للبرميل   112.6ومع ذلك فإن السـعر الحالي   العالم،  في  مسـتورد  أكبر الصـين طلب تباطؤ وسـط  السـوق  في  النفط  من المزيد توفير

الحرب الروسـية    بشـأن المخاوف  حيث تسـيطر 7F8م2021مايو   7للبرميل المسـجل في  /دولار 68عن السـعر    %6.65يمثل زيادة سـنوية بنسـبة  
 بنقطة  العالمي  النمو  توقعات  الدولي النقد  صـــــندوق  خفض فقد الاقتصـــــادي،  النمو وتقويض  التضـــــخم زيادة  إلى التي أدت الأوكرانية

وهو ما قد يعمل   التضـخم  خفض  إلى  تهدف التي  العالم أنحاء  معظم  في المركزية  البنوك  اتجاهات سـياسـات من  كاملة، والقلق  مئوية
 .النمو الاقتصادي العالمي تثبيط  على

 ) 2022  ما�و  -2021ما�و  الفترة (  خالل  )  برميل/  دوالر( برنت  الخام  النفط  سعر  تطور  :)4(  شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADING ECONOMICS. May 7, 2022. https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil  :المصدر 

 
 مليون من المؤرشات االقتصادية، وأسعار السلع. تستند إىل مصادر رسمية.  20ذلك البيانات التاريخية ألكرث من دولة بما في  196معلومات دقيقة عن  Trading Economicsتوفر  7
8 loi-crude-https://tradingeconomics.com/commodity/brentMay 7, 2022.  ,TRADING ECONOMICS 
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https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil


 

 

     

10 

 أسعار الغاز الطبيعي 
 على المفروضة القيود مع الطبيعي الغاز أسعار ارتفاع ضوء في أيضاً  النفط أسعار ارتفاع تعزز الأوكرانية الروسية الحرب تداعيات مع      

  فضـ�ً  .الطبيعي والغاز  النفط  لصـادرات أسـاسـيا  مصـدرا روسـيا  تشـكل حيث  التداعيات لانتقال  الرئيسـة  القناة  الطاقة وتمثل  .الروسـي الغاز
حيث أظهرت البيانات الـصادرة   الكهرباء  وتوليد التدفئة لأغراض بدي�ً  باعتباره النفط جاذبية تزايد  على الغاز  أسـعار ارتفاع  ثرأ فقد ذلك  عن

، وبنســــبة زيادة %38.24بنســــبة زيادة شــــهرية بلغت   2022نقطة في مارس   273.1  إلىعن البنك الدولي ارتفاع مؤشــــر الغاز الطبيعي 
حرارية في مارس  وحدة  مليون/دولار 42.4  إلىبا ورتفع ســـعر الغاز الطبيعي في أورحيث ا  2021مقارنة بشـــهر مارس   %316.1ســـنوية 

حيث كان    2021من العام  مقارنة بالـشهر نفـسه  %591.9مقارنة بالـشهر الـسابق وبنـسبة زيادة سـنوية   %55.7بنـسبة زيادة شـهرية   2022
 ):5( الشكل انظر  .حرارية وحدة مليون/دولار  6.1السعر  

 ) حرا��ة وحدة   مليون /  دوالر( الط�يعي الغاز  لسعر  الشهري   المتوسط: )5(  شكل 
 ) 100=   2010( ومؤشر الغاز الط�يعي  

 
World Bank Commodity Price Data. April 12, 2022. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  :المصدر 

  2022 مايو  7في    )Trading Economics(وفقًا للبيانات اليومية الصــــادرة عن  :عييالتغيرات الأســــبوعية في أســــعار الغاز الطب      
8Fبلغت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

مليون وحدة حرارية بنســــــبة زيادة أســــــبوعية بلغت حوالي   /دولار  8.6حوالي    9
أعلى مسـتوى في   دولار  8.6ويمثل السـعر الحالي  ، أبريل 29مليون وحدة حرارية في الأسـبوع الماضـي    /دولار 7.1مقارنة بالسـعر    21.1%

 ):6(انظر الشكل    .2021مايو  7مليون وحدة حرارية المسجل في  /دولار  3.0عن السعر    %186.7كما يمثل زيادة سنوية بنسبة    .عاًما  14
 ) 2022  ما�و  - 2021الفترة ( ما�و  خالل  تطور سعر الغاز الط�يعي (دوالر / مليون وحدة حرا��ة)   :)6(  شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADING ECONOMICS, May 7, 2022. https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas  :المصدر 

 
 ع كسعر مرجعي وطين. ق واسيمثل الغاز الطبيعي ما يقرب من ربع استهالك الطاقة في الواليات المتحدة. تُستخدم العقود اآلجلة للغاز الطبيعي لقسم نايمكس عىل نطا 9
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https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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حيث  الأســـعار وترفع الاقتصـــادي إنتاجال تقليل  عرض تســـهم في صـــدمة الغاز الطبيعي تمثل أســـعارالمحتملة في ارتفاع   المخاطر      
حسب صندوق النقد    2022التضخم عام    يتسارع أن ، وبالتالي يتوقعالأوربيةاحتياجات الدول   %40تغطي صادرات الغاز الطبيعي الروسي  

  على  هآثار تنتـشر حيث  واـضحاً  خطراً   التـضخم ويمثل 9F10.المتقدمة الاقتـصادات  في %5.5  إلىو الأوروبية  الاقتـصادات  في %9.3  إلى  الدولي
  إلى  يؤدي وربما الدولية الأســعار  على الضــغط من مزيًدا يفرض مما  .المالية  والروابط والتجارة، الســلع،  أســواق خ�ل من - واســع نطاق
 .والغذاء الطاقة استيراد على تعتمد  التي الدخل منخفضة  بالبلدان الضرر من المزيد  يلحق أن شأنه من وهذا ،الغذاء  أو الطاقة نقص

 

 والغاز الطبيعي للنفط العالمية سعارل� المستقبلية الاتجاهات   

النفط والغاز الطبيعي من الوســائل التي تعكس تداعيات الحرب الروســية  أســعارتمثل التوقعات المســتقبلية للتعرف على اتجاهات       
 والغاز الطبيعي  لنفطلالعالمية   الأســـعار  المدى القصـــير فيأظهرت التوقعات المســـتقبلية على  حيث  الأســـعارعلى اتجاهات   الأوكرانية

ــادي والتنميـة  ،والبنـك الـدولي  ،الوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة  :طبقـًا للعـديـد من الهيئـات العـالميـة مثـل ، وموقع ومنظمـة التعـاون الـاقتصـــــ
ــاديات التجارة  ــعاراتجاها متزايدا في    )TRADING ECONOMICS(اقتصـــ ــتقات النفطية أســـ ويمكن    .2022ز الطبيعي خ�ل عام  والغا المشـــ

 :استعراض ذلك كما يلي

 العالمية النفط  أسعار في  الاتجاهات توقعات
  لنماذج   وفًقا ،2022الربع الثاني  للبرميل نهاية  /أمريكي دولار  115.31 عند برنت  خام تداول  يتم  أن المتوقع أنه من  )7(يبين الشــكل        

  127.18  عند التداول مسـتويات  إلىوعلى المدى المتوسـط تشـير التوقعات  .Trading Economics  من  المحللين وتوقعات  العالمية  الماكرو
ــون  برميل في/دولار ــهًرا 12 غضـ ــعاروهذه التوقعات تدل على ارتفاع   10F11.شـ ــبة   أسـ ــعر الحالي    %9.12النفط خام برنت بنسـ  112.6عن السـ
   .2021ابريل  22برميل في  /دولار  63عن السعر    %101.9برميل، وبنسبة زيادة   /دولار

نهاية الربع  %44.1النفط العالمية المســتقبلية عند مســتويات تتراوح بين   أســعارارتفاع   إلىومن ناحية أخرى، تشــير هذه التوقعات       
  80عند حوالي   يةالأوكرانالســـائدة قبل الحرب الروســـية   الأســـعارمقارنة بشـــهرًا   12على المدى المتوســـط بعد   %59.1  و  2022الثاني 

   .2022برميل يناير   /اً دولار
 ) برميل/دوالر( برنت  خام  النفط  أسعار  في  المستقبلية التوقعات  :)7(  شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADING ECONOMICS, May 7, 2022. https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil  :المصدر 

 
10 -inflation-as-outlook-economic-global-dims-https://blogs.imf.org/2022/04/19/warIMF, War Dims Global Economic Outlook as Inflation Accelerates. APRIL 19, 2022.  

accelerates/ 
11 loi-crude-https://tradingeconomics.com/commodity/brentay 7, 2022. M ,TRADING ECONOMICS 

3-1 
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https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://blogs.imf.org/2022/04/19/war-dims-global-economic-outlook-as-inflation-accelerates/
https://blogs.imf.org/2022/04/19/war-dims-global-economic-outlook-as-inflation-accelerates/
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
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ــتمر التقلب من  الرغم  وعلى       ــعار  في  المسـ ــعار تتراجع  أن المنتظر غير  من فإنه العالمية  النفط  أسـ ــتوى عن  النفط  أسـ  دولار،  100 مسـ
ــا، دولارات  110 وربما ــية  الحرب  بقيت ما أيضـ ــتمرة على الأقل الأوكرانية الروسـ ــير  .مسـ ــادرة  التقديرات  وتشـ   أن   إلى  الدولي  البنك عن الصـ
  الأسـاسـية  للسـلع  المسـتوردة  النامية الاقتصـادات  في  النمو تخفض أن  يمكن سـنوات  لعدة تسـتمر  والتي  %10 بنسـبة  النفط  أسـعار زيادة

 11F12.مئوية نقطة  ُعشر بمقدار

 .%65 بنحو تقفز  قد الخام أسعار  فإن  الروسي، النفط  على عقوبات تطبيق  الأوروبي الاتحاد قرر  أن  حالة  في أنه إلىتوقعات  الوتشير       
ا برمـيل م�يين  4 من أكثر  إزاـحة  إلى يؤدي ـقد  والفوري  الـكاـمل  ن الحظرحـيث إ   الـخام  أســـــــعار ـيدفع  ـقد  مـما  الـعالمـية، اـلإـمدادات  من يومـيً

 12F.13للبرميل  دولاًرا 185 مستوى نحو

 الغاز الطبيعي   أسعار في  الاتجاهات توقعات
ا  ،2022الربع الثـاني    بنهـايـة  حراريـة  وحـدة  مليون  /أمريكي  دولـار  7.68  عنـد  الطبيعي  الغـاز  تـداول  يتم  أن  المتوقع  من         لنمـاذج   وفقـً

 غضـون  في دولار  8.88  عند  التداول  سـيتم  أنه يقدر  وعلى المدى المتوسـط،  .Trading Economics  من  المحللين وتوقعات  العالمية  الماكرو
 مليون  /أمريكي  دولار  6.8عن الســعر الحالي    %3.3الغاز الطبيعي بنســبة    أســعارعلى ارتفاع  متوســط المدى  توقعاتوتدل   13F14.شــهًرا  12

 .2021بريل أ  22في   حرارية وحدة مليون  /أمريكي دولار  2.3عن السعر    %286.1حرارية، وبنسبة زيادة  وحدة

 ) حرا��ة وحدة مليون   /دوالر( الط�يعي  الغاز  أسعار  في  المستقبلية التوقعات  :)8(  شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRADING ECONOMICS. May 7, 2022. https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas  :المصدر 

ــك فيه ان هذه الارتفاعات        ــدرة؛ إلا أنها ومما لا شـــ ــتحقق عائدات كبيرة للدول المنتجة والمصـــ ــعار النفط والغاز ســـ المتوقعة بأســـ
 .ستكون لها انعكاسات مؤكدة على تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي كما سبق الايضاح

 

  

 العالمية للقمح  الأسعارعلى  الأوكرانية الروسية الحرب تداعيات  

في ث�ثة مصادر دولية  الرئيسةخر نتائج المؤشرات  آالقمح من خ�ل تحليل   أسعارعلى   الأوكرانيةيركز تحليل تداعيات الحرب الروسية       
صــدار ، وتحليل آخر إ2022مايو  6الصــادر في   الأغذية أســعارل  والزراعة الأغذية  من خ�ل مؤشــر منظمة  في أســعار القمحتوضــح التطورات 

 الصادرة  اليومية  للبيانات  وفقاً  الأسبوعيةعن مجلس الحبوب الدولي، وأخيرًا التطورات   2022 أبريل  21  لحبوب الصادر فيا سوق  من تقرير
   .2022 مايو 7 في  )Trading Economics(  عن

  

 
12 Developing economies must act now to dampen the shocks from the Ukraine conflict. MARCH 09, 2022. 

ldbank_EN_EXTconflict?cid=ECR_TT_wor-eukrain-shocks-dampen-now-act-must-economies-https://blogs.worldbank.org/voices/developing 
13  2265736-news/article-.com/news/commoditiesinvestinghttps://sa. April 21, 2022 d,Fusion Media Lt 

14 gas-https://tradingeconomics.com/commodity/naturalMay 7, 2022.  ,TRADING ECONOMICS 
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https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://blogs.worldbank.org/voices/developing-economies-must-act-now-dampen-shocks-ukraine-conflict?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
https://sa.investing.com/news/commodities-news/article-2265736
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas
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 15الأغذية أسعارل والزراعة الأغذية منظمة مؤشر
حيث   2022مارس   في  الإط�ق  على له مسـتوى  أعلى  ليبلغ  نوعية  قفزة تحقيق المؤشـر  إلى الأوكرانيةأدت تداعيات الحرب الروسـية       

ــط بلغ ــر  متوســ ــعارل  والزراعة الأغذية منظمة مؤشــ   عن   )%12.6(  نقطة  17.9 قدرها بزيادة أي  ،2022  مارس  في نقطة  159.3 الأغذية أســ
 مؤشـرمن  إصـدار أحدثواسـتنادًا إلى   .عن مسـتواه قبل سـنة  %)33.6أي  (نقطة    40.1وأعلى بمقدار   فبراير، شـهر  في  المسـّجل مسـتواه

  ، 2022 أبريل  في حوالي نقطة واحدةب  الغذاء أســعارل  الفاو  مؤشــر  متوســطفقد انخفض   .2022مايو   6الصــادر في    الغذاء أســعارل  الفاو
 ):9(  الشكل انظر  .الماضي مارس  في سجله مستوى  أعلى  عن %0.5 نسبة تراجع بلغت نحوب

 الحبوب (نقطة)، والتغير الشهري (%)  أسعار األغذية و سعار أل  والزراعة   األغذية  منظمة   مؤشر   :)9(  شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The FAO Food Price Index makes a giant leap to another all-time high in March. Release date: 06/05/2022. https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/  :المصدر 

  عن   )%17.1(  نقطة  24.9 قدرها بزيادة أي  مارس،  في  نقطة  170.1 الحبوب أســـــعارل  والزراعة الأغذية  منظمة مؤشـــــر  متوســـــط وبلغ      
  عام  منذ  له  مسـتوى  أعلى  بذلك  فبلغ ،عن مسـتواه قبل سـنة  %)37.3أي (نقطة   46.2وأعلى بمقدار    فبراير، شـهر  في  المسـّجل مسـتواه

ا  الـحالي  الشــــــهر خ�ل  الزـيادة ـهذه وُتظهر  .1990 ا  الخشـــــــنة،  والحبوب  للقمح الـعالمـية اـلأســـــــعار  في  ـحاًدا  ارتـفاـعً   كبير  ـحد  إلى  ـمدفوـعً
ــية الأوكرانية  عن  الناجمة  بالاخت�لات ــادرات  على  والمترتبة الحرب الروسـ وفي نهاية   .الروســـي الاتحاد  من أقل حدّ   إلىو أوكرانيا، من الصـ

مقارنة بالشــهر   %0.4 بنســبة تراجع  نقطة  0.7  ًا طفيفًا بمقدارانخفاضــ  الحبوب  أســعارل والزراعة  الأغذية منظمة مؤشــرســجل   2022أبريل 
 ).9(  الشكل انظر  .الماضي

 2022 أبريل  21 - الدولي الحبوب سوق تقرير
حد كبير حالة الغموض التي تكتنف الإمداد  إلىلتعكس   2022 أبريلعلى المســــــتوى العالمي ارتفاعًا خ�ل  القمح أســــــعار ســــــجلت      

العالمي وسط اضطرابات التصدير المحتملة من أوكرانيا والاتحاد الروسي، وطبقا لتقرير سوق الحبوب العالمي الصادر عن مجلس الحبوب  
 نقطة 357  إلىليصــل   .على أســاس ســنوي%33.2الحبوب بنســبة زيادة بلغت   أســعارفقد ارتفع مؤشــر   2022 أبريل  21  في  )IGC(  الدولي

بنســبة  اً ســنوي اً الذرة ارتفاع أســعاربينما ســجلت   نقطة  360 إلىليصــل  %62.0زيادة ســنوية بلغت بنســبة القمح  أســعارمؤشــر   حيث ارتفع
 :)1( الجدول انظر %.61.6الشعير بنسبة زيادة سنوية بلغت  أسعار، كما ارتفعت 32.0%

 2022مؤشر أسعار الحبوب والبذور، مجلس الحبوب الدولي، أب��ل :  )1(  جدول
531سوق الحبوب   تق��ر 2000=100 ينا�ر    m/m التغير y/y التغير 

 %33.2+ %1.0+ 357 مؤشر أسعار الحبوب والبذور، مجلس الحبوب الدولي

 %62.0+ %2.4+ 360 الفرعي مؤشر القمح 

 %32.0+ %2.0- 367 مؤشر الذرة الفرعي

 %61.6+ %1.3+ 399 مؤشر الشعير الفرعي

 %9.4- %0.4+ 171 المؤشر الفرعي لألرز

 %26.1+ %0.8+ 346 مؤشر فول الصويا الفرعي
IGC Grain Market Report – 21 April 2022. https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx  :المصدر 

 
15 https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/. time high in March. Release date: 06/05/2022-The FAO Food Price Index makes a giant leap to another all 
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https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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ــرة بشـــكل رئيسالمخاطر ووتتركز        ــعار الشـــحنمن خ�ل  التهديدات المباشـ ــر احيث    أسـ ــعاررتفع مؤشـ ــحن الحبوب لدى مجلس  أسـ شـ
ــب أبريل 19في    الحبوب الدولي ــبوعية بلغت بنســـ ــنوية بلغت %13ة زيادة أســـ ــبة زيادة ســـ ــتويات الارتفاع    %.34، وبنســـ ومع تفاوت مســـ

كندا بنـسبة زيادة سـنوية  يليه مؤشـر  %46با زيادة سـنوية بنـسبة بلغت وشـحن الحبوب حيث سـجل مؤشـر أور أسـعارللمؤشـرات الفرعية في  
ــر44% ــنوية بلغت  ، ومؤشـ ــبة زيادة سـ ــادرات   وبالتالي  %.37الأرجنتين بنسـ ــافيةفإن كانت الصـ ــول أخرى، بما في ذلك الهند   الإضـ من أصـ

شــحن الحبوب يمكن أن   أســعاروالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل، ســتعوض جزئًيا انخفاض شــحنات البحر الأســود فإن ارتفاع 
 ):2( جدول .بشكل كبير الأسعارتؤثر على  

 2022شحن الحبوب، مجلس الحبوب الدولي، أب��ل  أسعار مؤشر   :)2(  جدول
 التغيير السنوي%  التغيير األسبوعي %  أب��ل نقطة  19في المؤشر  

 ٪  IGC 232 +13 34 مؤشر شحن الحبوب والبذور ال��تية

 ٪  37 13+ 295 يمؤشر األرجنتين الفرع

 ٪  25 14+ 164 مؤشر أستراليا الفرعي 

 ٪  32 17+ 311 مؤشر البرا��ل الفرعي

 ٪  31 11+ 229 الفرعيمؤشر البحر األسود  

 ٪  44 11+ 174 مؤشر كندا الفرعي 

 ٪  46 10+ 197 مؤشر أوروبا الفرعي

 ٪  34 11+ 182 مؤشر الواليات المتحدة الفرعي
International Grains Council, Freight Rates. 19 Apr 2022. https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-freight.aspx  :المصدر 

، في  %4الـشحن بنـسبة زيادة أسـبوعية بلغت حوالي    أسـعارحيث ارتفعت   2022شـهر أبريل   19شـحن الحبوب في    أسـعار )3(ويبين الجدول  
المحتملة من تأثيرات ، مما يعكس المخاوف من المخاطر  %45و  %22الشـــــحن الســـــنوية بنســـــبة زيادة تراوحت بين    أســـــعارن ارتفعت حي

 .الغذاء أسعارالشحن على   أسعارتداعيات ارتفاع 

 (دوالر/طن) والتغير % 2022أسعار شحن الحبوب، مجلس الحبوب الدولي، أب��ل    :)3(  جدول
 التغير السنوي %  التغير األسبوعي %  أب��ل  19 
     22%                     4+ 37$ إيران  -استراليا

  45% 4+ 47$ االتحاد األوروبي  - البرا��ل

  24% 4+ 74$ (الخلي�) الواليات المتحدة  - اليابان
International Grains Council, Freight Rates. 19 Apr 2022. https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-freight.aspx  :المصدر 

 2022 مايو 7 القمح أسعارفي  الأسبوعيةالتطورات 
15Fشــيكاغو  في  للقمح  الآجلة العقود كانت  2022خ�ل الأســبوع الأول من شــهر مايو        

بنســبة    مايو،  6في    للبوشــل/دولار  07.11 عند 16
وتأتي هذه الزيادة الأسـبوعية نتيجة   .أبريل  29للبوشـل في الأسـبوع الماضـي   /دولار  10.5مقارنة بالسـعر %5.4زيادة أسـبوعية بلغت نحو 

 الضـغط تزيد  خطوة  وهي الحبوب بسـبب أضـرار ارتفاع درجات الحرارة التي أضـرت بالمحاصـيل في الهند، شـحنات  تقييد  في توجهات الهند
  وأن   خاصـــــة الإمدادات،  بشـــــأن  القلق الظهور، كما يزيد  في الآخذة الغذاء أزمة  بشـــــأن العالم  قلق  فيه  يتزايد  وقت  في اتالإمداد  على

 16F17.الأوكرانية الروسية الحرب  أعقاب  في مزدهرة كانت الهندية  الحبوب شحنات

للبوشـل في  /دولار  8.1عند  الأوكرانيةالروسـية  الحرب  قبل  عليه كانت مما  %36.7  بنسـبةأعلى    دولار  11.07الحالي   القمح ويمثل سـعر      
   ):10(  الشكل انظر  .2021مايو  27دولار في    6.5السعر مقارنة ب  %70.3وأعلى بنسبة    .2022فبراير    15

 

 

 

 
العقد القياسية وحدة  .(MGEX) وبورصة مينيابوليس للحبوب  (KCBT)ويورونكست ومجلس مدينة كانساس للتجارة  (CBOT)العقود اآلجلة للقمح متاحة للتداول في مجلس شيكاغو للتجارة 16

 كيلوجرام.  27.2وبوشل واحد من القمح يساوي   .بوشل  5000هي 
17 Bloomberg, Wheat Climbs as Damaged U.S. and Indian Crops Threaten Supplies. May 5,2022 

curbs-export-weighs-india-as-weeks-3-in-jump-best-extends-05/wheat-05-https://www.bloomberg.com/news/articles/2022 

https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-freight.aspx%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-freight.aspx%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-freight.aspx%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-freight.aspx%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-freight.aspx%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-freight.aspx%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-05/wheat-extends-best-jump-in-3-weeks-as-india-weighs-export-curbs
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 )2022  ما�و  -2021الفترة (ما�و  خالل   بوشل)/   أم��كي  (سنت القمح تطور سعر  : )10(  شكل 
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TRADING ECONOMICS, May 7, 2022. https://tradingeconomics.com/commodity/wheat  :المصدر 

 

 
 

 للقمح   العالمية سعارل� الاتجاهات المستقبلية   
ــتقبلية       ــتجدّ  اليقين  انعدام كبير حد  إلى  تعكس الاتجاهات المسـ ــأن  المسـ ــط  العالمية للقمح الإمدادات بشـ ــطة  تعّطل وسـ   في   الأنشـ

  اســتمرار الحرب  أدى فقد العالم،  في  للقمح رئيســان  مصــّدران  وهما الروســي،  والاتحاد أوكرانيا من  التصــدير  وحركة  الأســود،  البحر منطقة
 .المحتملة الغذائي  الأمن مخاطر بشأن  المخاوف ةإثار  إلى الزراعية السلع أسعار  في ارتفاع من عنها نتج  وما

ــل بنهاية /دولار  11.4عند   القمح تداول المتوقع من        من  المحللين وتوقعات  العالمية  الماكرو  لنماذج  وفًقا  ،2022الربع الثاني  للبوشــ
Trading Economics. 11( الشكل انظر   .شهًرا 12 ونغض  في  دولار 12.5عند  التداول يتم أن يتوقع وعلى المدى المتوسط:( 

 ) بوشل/سنت أم��كي( القمح أسعار   في المستقبلية  التوقعات : )11(  شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRADING ECONOMICS, May 7, 2022. https://tradingeconomics.com/commodity/wheat  :المصدر 

ــعاروتدل هذه التوقعات على ارتفاع        ــبة زيادة  أســ ــعر    %54.3القمح بنســ ــية   /أمريكي دولار  8.1عن الســ ــل قبل الحرب الروســ للبوشــ
الـعالمـية، تنعكس   الـغذائـية اـلإـمدادات  على اـلأوكرانـية الروســـــــية  للحرب عميـقة ـتداعـيات  إلىمـما يشــــــير    .2021  يرفبرا  15في   اـلأوكرانـية

  .العالم أنحاء جميع  في الغذائي الأمنو الجوع على المدى بعيدة عواقب مع المواد الغذائية، أسعاربشكل مباشر في تضخم 

5-1 

https://tradingeconomics.com/commodity/wheat%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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 القمح أسعارومخاطر تداعيات ارتفاع  آثار
 للفقراء اسـته�كه يتاح عالية، غذائية  مكونات  على يحتوي فهو الأرض،  شـعوب  معظم تسـتعمله  أسـاسـية غذائية مادة يعتبر القمح      

ــيل أكثر والأغنياء، كما أنه من   الأغذية   على العالم أنحاء جميع  في  الناس من الم�يين مئات ويعتمد ،العالم  في أهمية  الغذائية  المحاصــ
الحرب   وـبالـتالي ـفإن ـتداعـيات  .وغيرهـا  والحلوـيات  والمعجـنات  والمعكروـنة  ـكالخبز الـغذائـية  الصـــــــناـعات  القمح في  حبوب  من تصــــــنع  التي

نتيجة    ومخاطر ســلبية مضــاعفة آثاراً تضــيف   الثالث عامها  الآن تدخل  التي  COVID-19لجائحة  الحالية الأزمة واســتمرار  الأوكرانيةالروســية 
   .القمح الغذاء وخاصة أسعار ارتفاع تداعيات

مارس   في التجارية  التدخ�ت  في  الكبيرة  الزيادة تكون فقد .الغذائية المواد أســعار  على  واضــحاً  تأثيراً  بالفعل التجارية  التدابير وتؤثر      
  في   ُفرضــت التي  الغذائية  المواد تصــدير  على القيود حيث بلغت  داداتالإم  تعطل  حالات من  المســتقبل يشــهده  قد ما  على دلي�ً   2022
 يؤدي مما  العالمي، العرض  حجم  التصـدير تقّيد التي  التدابير  وتقلل  .السـابقين الشـهرين  في  ُفرضـت التي القيود عدد ضـعف  تقريباً  مارس

ــعار ارتفاع  إلى ــبب .الأسـ ــادرات  على  جديدة قيود  فرض  في  الأمر  هذا  ويتسـ ــغوط لاحتواء الصـ ــعار ضـ  حدوث  إلى يؤدي  مما المحلية، الأسـ
  فسـيتمثل  ،)12الشـكل   انظر(الصـادرات   بحظر  للقمح  مصـدرين  خمسـة  أكبر من أي  قيام  حالة  وفي  .العالمية الأسـعار  على "مضـاِعف تأثير"

 رد  الآخرون  المـصدرون أبدى إذا  بكثير ذلك  من وأكثر بل -  الأقل  على %13  بنـسبة العالمية الأسـعار زيادة  في  التدابير  لهذه  التراكمي  الأثر
17Fللقمح،  مصــــــدرين  5  أكبر  بين  من وأوكرانيا روســــــيا من تعد كل  .فعل

 ضــــــغط  تفاقم  إلى تؤدي قد  الأزمة أن من  المخاوف يغذي  مما 18
 .الغذاء  قطاع في التضخم

 (مليون طن)  ؛ 2020  عام  في العالم  في القمح مصدري  أكبر   تصنيف : )12(  شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraine Crisis Likely to Push Up Wheat Prices, Mar 9, 2022.    المصدر:
https://www.statista.com/chart/26928/largest-wheat-exporters/#:~:text=Making%20things%20worse,%20both%20China,wheat%20by%20a%20significant%20margin. 

 

ــكل       ــعار  تشـ ــوء من يعانون الذين  الأطفال عدد كبيرا على تزايد خطرا المتزايدة الأسـ ــكل  التغذية سـ ــوف 18F19.كبير  بشـ  ارتفاع   ُيترجم وسـ
  مما   الغذاء، واردات  على  تعتمد  التي  البلدان في سيما  لا المحلية،  الغذائية المواد  أسعار  تضخم  إلى مباشر  بشكل العالمية الغذاء  أسعار

   19F20.المقبلة الأشهر  في الغذائي  الأمن  على طعامهم وبالتالي  تكاليف تحمل  على  الناس قدرة من يحد
ــادر  ويؤكد بيان       ــترك صـ ــاء من  2022أبريل   13في   مشـ ــندوق  الدولي  البنك مجموعة رؤسـ   العالمي  الأغذية  وبرنامج  الدولي  النقد  وصـ

  في   الحاد العالم، ذلك أن الارتفاع حول  مســتمرا بالناس ضــررا  تلحق الأوكرانيةالحرب الروســية  العالمية على أن تداعيات  التجارة  ومنظمة
  ويدفعان  المالع أنحاء  في  الأسـر  على الضـغوط  من  مزيدا  يفرضـان الإمدادات ونقص بما في ذلك القمح الأسـاسـية الغذائية  السـلع أسـعار

 الواردات  على اســــــته�كهـا  من  كبير  جزء  في تعتمـد  التي  البلـدان  أفقر  في  أوجـه التهـدـيد  هـذا  ويبلغ  .الفقر  في  الوقوع  نحو  الم�يين
  الفقر   في نـسمة م�يين  10  يقع الغذاء،  أسـعار  في مئوية  نقطة مقدارها  زيادة  كل مقابل أن  من  الدولي  البنك تقديرات  وتحذر  الغذائية،

 20F21.العالم  حول المدقع

 والأسـمدة  القمح  وخاصـة  الغذائية  المواد  أسـعارو  الطبيعي والغاز  النفط  وخاصـة  الطاقة  أسـعار  تبقى أن  المتوقع من  حال؛ كل  على      
ــة  البلـدان  دعم  الـدولي  المجتمع  من  يتطلـب  ممـا  .انخفـاض  دون  التمويليـة  الـاحتيـاجـات لتغطيـة  المنح تقـديم  خ�ل  من  للمخـاطر  المعرضـــــ

  .الغذائي والتغذية  الأمن حالة  تفاقم لمواجهة  العاجلة

 
18 building-crisis-food-global-https://blogs.worldbank.org/voices/newWorld Bank Group, A new global food crisis is building. APRIL 08, 2022.,  
19 malnutrition amid food price hikes. 07 April 2022., millions of children in the Middle East and North Africa at increased risk of continuesUNICEF, As the war in Ukraine  

risk#_ftn1-increased-africa-north-and-east-middle-children-millions-continues-ineukra-releases/war-https://www.unicef.org/mena/press 
20 amplifying an already prevailing food crisis in West Africa and the Sahel region. APRIL 13, 2022. -World Bank, the war in Ukraine  

region-sahel-and-africa-west-crisis-food-prevailing-already-amplifying-ukraine-https://blogs.worldbank.org/voices/war 
21 April 13, 2022.t Statement: The Heads of the World Bank Group, IMF, WFP and WTO Call for Urgent Coordinated Action on Food Security. Join 

security-food-on-action-coordinated-urgent-rfo-call-wto-and-wfp-imf-wbg-statement-joint-https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/13/pr22117 

https://www.statista.com/chart/26928/largest-wheat-exporters/#:%7E:text=Making%20things%20worse,%20both%20China,wheat%20by%20a%20significant%20margin
https://blogs.worldbank.org/voices/new-global-food-crisis-building
https://www.unicef.org/mena/press-releases/war-ukraine-continues-millions-children-middle-east-and-north-africa-increased-risk#_ftn1
https://blogs.worldbank.org/voices/war-ukraine-amplifying-already-prevailing-food-crisis-west-africa-and-sahel-region
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/13/pr22117-joint-statement-wbg-imf-wfp-and-wto-call-for-urgent-coordinated-action-on-food-security
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 الثاني القسم
الاقتصادية للحرب   التداعيات

 الروسية الأوكرانية على اليمن 
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ــميتناول هذا        ــية  تداعيات الحرب  القسـ ــعار على الأوكرانية الروسـ ــتقبلية في  النفط المحلية و  أسـ ــعارالتوقعات والاتجاهات المسـ  أسـ
 .الغذائية والاتجاهات المستقبلية الأدنىالقمح وسلة الحد  أسعارالتداعيات على  و، والغاز المشتقات النفطية

 

 

 للغذاء في اليمن الأدنىالقمح وسلة الحد  أسعارالتداعيات على  

الأوكرانية إلى تفاقم الوضــع الغذائي والإنســاني في اليمن في ظل تغير المناخ الســلبي على إنتاج تؤدي تداعيات الحرب الروســية         
 .الغذاء

 المستورد في اليمن  القمح والدقيق أسعارالتداعيات على 
ي تكتنف  حد كبير حالة التداعيات الت  إلىلتعكس   2022 اليمن ارتفاعًا خ�ل مارس  في القمح أســــــعارل  المتوســــــط الوطني  ســــــجل      

حبوب القمح المسـتورد  سـعر  ل  ارتفع المتوسـط الوطنيحيث   يالمحتملة من أوكرانيا والاتحاد الروسـ   الأوضـاعالإمداد العالمي للقمح جراء  
وبنسبة زيادة   ،%8.3بنسبة زيادة بلغت   2022كجم المسجل نهاية فبراير /ريال 554مقارنة بالسعر  2022كجم نهاية مارس  /ريال 600 إلى

دقيق  سـعر  ل  المتوسـط الوطني بينما ارتفع الأوكرانيةقبل الحرب الروسـية   2021  ديسـمبرمقارنة بالسـعر المسـجل نهاية   %7.53بلغت نحو  
ــتورد   ــعر /ريال 697  إلىالقمح المسـ ــبة زيادة بلغت /ريال  644كجم نهاية مارس مقارنة بسـ ــبة زيادة   ،%8.23كجم نهاية فبراير بنسـ وبنسـ

 :لقمح والدقيق المستوردا  أسعارارتفاع   )13(يوضح الشكلو الأوكرانية،قبل الحرب الروسية   2021  ديسمبرمقارنة بنهاية  %5.4نحو   بلغت

القمح والدقيق المستورد (��ال/كجم)    سعار المتوسط الوطني أل : )13(  شكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FAO Market Dashboard Feedback. Last Update, 4 Apr 2022  :المصدر 

YzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNhttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMw

WUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2 

 

بلغت واردات القمح حوالي    2020/2021تعتمد اليمن على أوكرانيا والاتحاد الروســـي بشـــكل كبير لوارداتها من القمح، وخ�ل العام         
من إجـمالي واردات القمح، وحوالي    %25.7ألف طن متري من اـلاتـحاد الروســــــي تمـثل حوالي    1,038ألف طن متري منهـا حوالي    4,043

انـيا تمـثل  من إجـمالي واردات القمح، وـبالـتالي ـفإن واردات القمح من روســـــــيا وأوكر  %19.6ألف طن متري من أوكرانـيا تمـثل حوالي    793
   .من إجمالي واردات القمح في اليمن  %45.3حوالي  

بحوالي        الــامــدادات  إجمــالي  متري عــام    4,170وتقــدر  بحوالي    2021/2022الف طن  يقــدر  العــام    575بنقص  ألف طن متري عن 
أســاســية، ويؤدي إلى زيادة مما يشــكل خطورة على اليمن بالنظر إلى أهمية القمح كمادة غذائية  ،   4كما يوضــح الجدول   2020/2021

 .الأسعار نتيجة الضغوط الإضافية العالمية على الطلب العالمي للقمح

 

 

 

1-2 

 

 الجدول الزمني

ي
من

ل ي
��ا

 

الجدول الزمني  السلع 
 للسلع

 /كجم) دقیق( المستورد القمح
شھر/  لایر یمني  

/كجم) حبوب( المستورد القمح  
شھر/  لایر یمني  كجم) دقیق( المستورد القمح  كجم) حبوب( المستورد القمح   

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2
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 (ألف طن متري)  2022/ 2021و   2020/2021في اليمن   القمحمؤشرات    :)4(  جدول
 الوصف  2021/2020 2022/2021 التغير 

 اإل�تاج 138 125 (9.42%-) 13-
بداية الفترة مخزون  564 645 (14.36%+) 81+  
 الواردات  4,043 3,400 (15.90%-) 643-

�وليو -الواردات من أوكرانيا: �ونيو  793 - -  
�وليو  -الواردات من روسيا: �ونيو  1,038 - -  
 الواردات السنوية من الواليات المتحدة  766 - -

 إجمالي اإلمدادات  4,745 4,170 (12.11%-) 575-
 االستهالك المحلي  4,100 3,800 (7.31%-) 300-

 إجمالي التو��ع  4,745 4,170 (12.11%-) 575-
 مخزون نهاية الفترة  645 370 (42.63%-) 275-

 منطقة الحصاد 95 90 (5.26%-) 5-
Agro Chart, 2022, Last Update, 7 May 2022.  https://www.agrochart.com/en/usda/section/37/grains/country/243/yemen/commodity/1/wheat/attribute/12/domestic-consumption / :المصدر 

 

 للسلة الغذائية في اليمن  الأدنىالتداعيات على سعر الحد 
ة المخاوف بشــأن مخاطر ثارإ  إلىالســلع الزراعية  أســعاروما نتج عنه من ارتفاع حاد في   الأوكرانيةت تداعيات الحرب الروســية نعكســ ا      

من  الرابع  الأســبوعوخ�ل   للســلة الغذائية ارتفاعات متتالية  الأدنىحيث شــهد المتوســط الوطني لســعر الحد  الأمن الغذائي في اليمن
 .من مارس الأول  الأســبوعمقارنة مع    %21.4ســلة بنســبة زيادة بلغت حوالي  /ريال  105109 إلىســجلت أعلى قيمة وصــلت    2022مارس 

قد   الأوكرانية  الحرب الروســيةمما يعني أن   .الأوكرانيةقبل الحرب الروســية    2021  رديســمبمقارنة بنهاية   %42.8وبنســبة زيادة بلغت نحو 
 :)14(  الشكل انظر .انحسار المكاسب المحققة بعد التعافي من جائحة كورونا  إلى تأد

 لسلة الغذاء المنقذة للحياة (��ال يمني)  األدنى المتوسط الوطني لسعر الحد  : )14(  شكل 
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وتضـيف مخاطر الحرب الروسـية الأوكرانية مزيًدا من الضـغوط على اليمن المعتمدة على الاسـتيراد نتيجة ارتفاع أسـعار دقيق القمح         
   .والزيوت النباتية، وهما عنصران أساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائ�ت، في جميع أنحاء اليمن

الحد الأدنى من  -ســـجلت تكلفة ســـلة المواد الغذائية الأســـاســـية   )15(موضـــح في الشـــكل  وفًقا لبرنامج الأغذية العالمي كما هو        
  %81، واليمن بنسـبة ارتفاع %97في لبنان، تلتها سـوريا بنسـبة    %351زيادة سـنوية بنسـبة    -الاحتياجات الغذائية لكل أسـرة في الشـهر

ــجلت الدول الث�ث، التي تعتمد جميعها على الواردات الغذائي ا حاًدا في قيمة العملةكما ســــ ــً ــتقرار   .ة، انخفاضــــ كما أن دولًا لديها اســــ
في الوقت نفسـه أثر الجفاف   .على التوالي %20و  %37اقتصـادي كتركيا ومصـر سـجلت هي الأخرى ارتفاعات بتكلفة سـلة الغذاء بنسـب  

 .في اليمن أيًضا على إنتاج القمح السنوي في الب�د

 الجدول الزمني

ي
من

ل ي
��ا

 

الجدول الزمني  وطني 
 للسلع

 وطني 
 الشھر اللایر الیمني

https://www.agrochart.com/en/usda/section/37/grains/country/243/yemen/commodity/1/wheat/attribute/12/domestic-consumption%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1:%20/
https://www.agrochart.com/en/usda/section/37/grains/country/243/yemen/commodity/1/wheat/attribute/12/domestic-consumption%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1:%20/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2
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 ؛ (%) 2021 في معدل التغير السنوي في تكلفة سلة الغذاء، ديسمبر مقارنة إقليمية اليمن و : )15(  شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WFP, Ukraine Conflict, Impact on RBC operations and MENA economies. RBC RAM | March 2022  :المصدر 

 
 

 الأدنىالحد  القمح وسعر أسعارالاتجاهات المستقبلية في    

 للسلة الغذائية في اليمن    

 

 أسـعاروالمخاطر المحتملة على   الآثارتقدير يسـتند   :الوطنيعلى المسـتوى    )حبوب مسـتورد(  توقعات أسـعار القمح      
   :على النتائج التالية الأوكرانيةنتيجة الحرب الروسية المستقبلية في اليمن القمح 
 .من الاتحاد الروسي وأوكرانيا  )من إجمالي واردات القمح في اليمن %45(اعتماد اليمن على حوالي النصف   •
في   .2021مايو  27دولار في   6.5مقارنة بالســـعر   %70.3بنســـبة زيادة بلغت   2022مايو  7ارتفاع الأســـعار العالمية للقمح في   •

   .ظل مخاوف تقييد صادرات القمح من الهند
 ).IGC(وفق مؤشر مجلس الحبوب الدولي 2022أبريل  %62ارتفاع الأسعار العالمية للقمح بنسبة زيادة سنوية تقدر  •
21F%.20فاع أسعار المدخ�ت الزراعية والمبيدات والأسمدة بمتوسط يصل إلى ارت •

22 
  %.45و %22أسعار شحن الحبوب بنسبة تراوحت بين  أرتفع •
 .كما سبق التوضيح %.54ارتفاع أسعار القمح العالمية المستقبلية بنسبة   •

مقارنة  %50  إلى  %40القمح في اليمن بنســـب تتراوح بين    أســـعارتداعيات كارثية على    إلىوبالتالي يتوقع أن تؤدي هذه المخاطر        
متفائلة   التوقعاتكما أن هذه    %).20 المحلية الإمداداتارتفاع   + %44بنســـبة   المســـتقبلية  العالمية  أســـعارالارتفاع  (الحالية   الأســـعارب

   .2021  للربع الأول من العاممقارنة مع الفترة نفسها   2022 أبريلفي    %73.9القمح بنسبة   أسعارارتفاع   إلىبالنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 urrent conflict.FAO, The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the c 

https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf March 2022 Update.25  
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 (��ال/كجم)  2022(حبوب مستورد) على المستوى الوطني في اليمن للعام   القمح أسعار توقعات   : )16(  شكل 
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تقدير الآثار والمخاطر المحتملة على  يســتند   :لة الغذائية على المســتوى الوطنيتوقعات أســعار الحد الأدنى للســ       
    :على النتائج التاليةنتيجة الحرب الروسية الأوكرانية المستقبلية في اليمن   الغذائية  للسلة الأدنى الحدأسعار 

 .2022استمرار التصاعد لأسعار الحبوب في الربع الأول والثاني من عام   •

22Fارتفاع الأسـعار العالمية لزيت النخيل •

، وبنسـبة زيادة شـهرية بلغت نحو  %.574بنسـبة زيادة سـنوية بلغت نحو   2022مايو   7في   23
   .23F24م2022 مايو 7 في )Trading Economics( :، طبقًا للبيانات اليومية الصادرة عن13.8%

ــعار ارتفاع • ــبة  2022 مايو  7  في  للقمح العالمية الأسـ ــعر  مقارنة  %70.3 غتبل زيادة بنسـ   في   .2021 مايو  27  في  دولار 6.5  بالسـ
 %.54  بنسبة  المستقبلية  العالمية القمح أسعار وارتفاع الهند، من القمح صادرات تقييد مخاوف ظل

  في   المســّجل مســتواه عن  %2.6 قدرها بزيادة  ،2022  مارس  في  العالمية  الألبان لأســعار والزراعة  الأغذية منظمة مؤشــر ارتفاع •
  %.23.6 بمقدار عام  منذ المســّجل مســتواه يتخطى بما المؤشــر ويرتفع  التوالي  على الســابعة الشــهرية  الزيادة يمّثل ما  فبراير،

 عدم  نتيجة  العالمية الأسـواق  في الإمدادات  بانحسـار أسـاسـي بشـكل مدعوًما  الألبان، منتجات لأسـعار  التصـاعدي الاتجاه واسـتمر
 24F25.الغربية أوروبا  في الحليب إنتاج كفاية

  في   المســجل مســتواه عن  %6.7 قدرها بزيادة  2022  مارس  في  العالمية  الســكر  لأســعار  والزراعة الأغذية  منظمة  مؤشــر ارتفاع •
 الأســعار  انتعاش ونتج  .الماضــي  العام من ذاته  الشــهر  في  المســّجلة بالمســتويات مقارنة %22.6 ســنوية زيادة  وبنســبة  فبراير،

 بزيادة التوقعات رفع الذي  الأمر الخام،  للنفط الدولية الأســعار  في الحاد  الارتفاع عن رئيســة  بصــورة مارس،  في  للســكر الدولية
 25F26.المقبل الموسم  في  البرازيل في الإيثانول لإنتاج  السكر قصب استخدام

ــرة الناجمة عن        ــرة وغير المباشـ ــي  الحربوبالتالي يتوقع أن تؤدي التداعيات المباشـ ــعر  تداعيات  إلى الأوكرانية ةالروسـ كارثية على سـ
  %100.2  ارتفاع سعر السلة بنسبة(الحالية  الأسعارمقارنة ب %60  إلى %50للسلة الغذائية في اليمن بنسب تتراوح بين    الأدنىسلة الحد  

   ).2021العام  بالربع الأول من مقارنة   2022 أبريلفي  

  

 
 زيت النخيل الخام هو زيت نباتي ويستخدم بشكل أسايس في األطعمة المصنعة. 23
24 https://tradingeconomics.com/commodities. May 7, 2022 ,ECONOMICSTRADING  
25 https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/enFAO Food Price Index. Release date: 08/04/2022.  
 .المصدر السابق 26
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https://tradingeconomics.com/commodities
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/


 

 

     

22 

 (��ال/سلة)  2022أدنى سلة غذائية على المستوى الوطني في اليمن للعام   أسعار   توقعات : )17(  شكل 
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ــلة الحد        ــلع احتياجاتها ذات أهمية كبيرة  الأدنىسـ ــة الفئات  الغذائية المنقذة للحياة، التي يعتمد معظمها على سـ ــكان وخاصـ للسـ
قد يكون   الأدنىعلى هذا النحو، فإن الاتجاهات المسـتقبلية التي توضـح ارتفاع المتوسـط الوطني لسـعر سـلة الحد  .الفقيرة والضـعيفة

 .الغذائي في اليمن الأمنله عواقب سلبية كبيرة على هذه الفئات، وعلى  
  

 

 المشتقات النفطية والغاز المنزلي في اليمن  أسعارلتداعيات على ا 

 .الأوكرانيةالمحلية للمشتقات النفطية نتيجة التضخم المستورد والتداعيات للحرب الروسية  الأسعارتتأثر       

 الديزل في اليمن  أسعارالتداعيات على 
فقد ارتفع المتوسـط   .2022 أبريل 4في  لزراعية في اليمن  لمنظمة الأغذية وا  سـعارطبقًا لأحدث البيانات الصـادرة عن موقع الرصـد ل�      

بنسبة زيادة بلغت  2022لتر نهاية فبراير /ريال 782.5مقارنة مع   2022نهاية مارس    لتر/ريال  977 إلى سعر اللتر الديزل الرسميل الوطني
سـعر اللتر  أما المتوسـط الوطني ل .الأوكرانية  قبل الحرب الروسـية  2021مقارنة بالسـعر نهاية ديسـمبر %57.9وبنسـبة زيادة بلغت   %.24.9

لتر نهاية /ريال  1169.6مقارنة مع   %38.9بنسبة زيادة بلغت نحو    2022نهاية مارس   لتر/ريال 1624.6 إلىفقد أرتفع   الرسمي  غير  الديزل
 .2021نهاية ديسمبر   الأوكرانيةمقارنة بالسعر قبل الحرب الروسية  %110.6وارتفع بنسبة زيادة بلغت   .2022فبراير  

 2022مارس حتى  المتوسط الوطني لسعر الدي�ل (الرسمي)، ��ال يمني/لتر   :)18شكل( 
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 2022مارس  حتى  ��ال يمني/لتر  المتوسط الوطني لسعر الدي�ل (غير الرسمي)،  : )19(  شكل 
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YzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNhttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMw

WUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2 

 سـاسـيالأ العنصـر عتبري يزلالد سـتزداد حيث أنالإنسـانية   الأوضـاعومما يثير القلق أن التأثيرات على معاناة الشـعب اليمني في ظل       
 ونـقل  إنـتاج  تكلـفة مع  )يـجابـياإ( طرديا الـغذاء  أســـــــعار ترتبط ؛الـغذاء إنـتاج الـغذائي وهو  الأمن  أبـعاد  من  الأول البـعد  في الرئيس  والـعامل

  .الغذاء  إلى الوصول  إلى والقدرة الغذاء

 البترول في اليمن  أسعارالتداعيات على 
لتر المسـجل  /اريال  826.38مقارنة بالسـعر   2022نهاية مارس  لتر/اريال  976  إلى الرسـمي  البترولسـعر اللتر  ل  الوطنيارتفع المتوسـط       

قبل الحرب    2021مقارنة بالســعر المســجل نهاية ديســمبر    %55.5وبنســبة زيادة بلغت نحو   %.18.1بنســبة زيادة بلغت   2022نهاية فبراير  
  1433  نهاية مارس مقارنة بســعر  لتر/اريال  2569  إلى  الرســمي  غير البترولســعر اللتر  ل  لمتوســط الوطنيا  بينما ارتفعالأوكرانية الروســية 

قبل الحرب الروســــية   2021مقارنة بنهاية ديســــمبر    %233.6وبنســــبة زيادة بلغت نحو   %.79.2لتر نهاية فبراير بنســــبة زيادة بلغت /اريال
 .الأوكرانية

 2022مارس  حتى  المتوسط الوطني لسعر البترول (الرسمي)، ��ال يمني/لتر  : )20(  شكل 
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   2022مارس  حتى  المتوسط الوطني لسعر البترول (غير الرسمي)، ��ال يمني/لتر  : )21(  شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO Market Dashboard Feedback. Last Update, 22 Mar 2022.:المصدر 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxN

WUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2 

 

 الغاز المنزلي في اليمن  أسعارالتداعيات على 
إلا أن المتوسـط  إنتاج الغاز محلياً الغاز في اليمن، كونه يتم   أسـعارمدادات والأوكرانية على إرغم عدم التأثير المباشـر للحرب الروسـية       

مقارنة  %8.2 بنسبة زيادة بلغت نحو  2022نهاية مارس   اسطوانة/اريال  5950  إلىرتفع الرسمي لاسطوانة الغاز المنزلي ا  سعرالوطني لل
بنسـبة   2022 مارس  ،اسـطوانة/اً يمني  اً ريال  14891  إلى  الرسـمي  غير الغاز  اسـطوانة  لسـعر  الوطني رتفع المتوسـطوا  .2022بنهاية فبراير  

   .2022مقارنة بنهاية فبراير  %3.1زيادة شهرية بلغت نحو 

 2022مارس حتى   اسطوانة الغاز (الرسمي)، ��ال يمني/ اسطوانةالمتوسط الوطني لسعر  : )22(  شكل 
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  الناس   فإن  اســطوانةال  ســعر ارتفاع ومع الغذائي،  الأمنو  الطعام وطهي  اليومية  للحياة  الأســاســية  الســلع من  المنزلي الغاز يعتبر      
 والفحم كياسوالأ الحطب كاسـتخدام  صـحتهم  على ضـررا أكثر أخرى  مصـادر  اسـتخدام  إلى  يضـطرهم مما ،مرتفع بسـعر  شـرائها  عن يعجزون
   .الصحة  على  الإنفاق على مقدورهم  ضعف ظل في معاناتهم من تزيد صحية  مشاكل إلى تؤدي  والتي

  

  المشتقات النفطية في اليمن أسعارالاتجاهات المستقبلية في   

وبينما لا يزال  .المشــــتقات النفطية في اليمن  أســــعارالنفط العالمية، إذا اســــتمر، ســــيكون له تأثيرات كبيرة على    أســــعارإن ارتفاع       
، النفط العالمية أســعار  عتمد على التغيرات فيت  المشــتقات النفطية المحلية أســعارالوضــع في حالة تغير مســتمر، فإن التقديرات في  

ومن خ�ل ما سـبق اسـتعراضـه من واقع   .وثمة عامل لا يقل أهمية عن العامل الخارجي وهو العامل المحلي وخاصـة تغيرات سـعر الصـرف
  داعيات مضــاعفة للحرب الروســية ن تواجه اليمن تأ يتوقع فإنه  ،وجراء جائحة كوروناالبترول والديزل جراء الحرب والصــراع   أســعارارتفاعات 
هذا بخ�ف الارتفاع   %).20المحلية   العالمية والإمدادات %44( %60  ما يقارب إلىالمشتقات النفطية  بنسبة تصل    أسعارعلى    الأوكرانية

اليمن تحديات ســيفرض على   الذيفي ظل الظروف في اليمن، الأمر   الأوكرانيةقبل الحرب الروســية   النفط المحلية أســعارتشــهده  الذي
 .سيؤثر على قيمة الريال اليمني، وتراجع قدرته الشرائيةخاصة بمشتقات النفط، وهذا الوضع  ال سعارداخلية تتمثل في رفعها ل�

 نهاية  في التحليل سـبق كما الرسـمي الديزل سـعر ارتفع فقد  أشـد،  الأوكرانية  الروسـية  الحرب  تداعيات سـتكون  الشـديد الأسـف مع      
      الإشــارة  ســبق  كما الأوكرانية الروســية الحرب  قبل  2021ديســمبر  نهاية  بالســعر مقارنة %.57.9 بزيادة أي  لتر /ريال 977  إلى  2022 مارس

 ).22  صفحة(
  الوقود   ســفن  وخاصــة بعد الســماح بدخول عدد من  ،2022 أبريل من الثاني  في التنفيذ حيز  الهدنة دخول مع  الأخيرة  التطورات أن  إلا      

 النفطية المشتقات أسعار أظهرت  فقد ، - النفطية المشتقات  أسعار به يرتبط  الذي –  الصرف سعر وتحسن  الحديدة،  موانئ  إلى القادمة
 يشير   مما  26F27م2022 أبريل من  الأول  الأسبوع خ�ل ريال 630  حوالي بلغ الديزل اللتر سعر أن  المعلومات  تفيد حيث ملحوًظا  إجمالياً  انخفاًضا

 .اليمن  في  الشامل والحل والاستقرار الس�م بناء يعزز بما الهدنة استمرار تثبيت جهود دعم أهمية  إلى

  الاتجاهات   فإن الإيجابية  التطورات هذه بالاعتبار وأخذاً   %60  بنســبة النفطية  المشــتقات أســعار بارتفاع  الأولي التوقع  إلى واســتناداً       
  الحرب   تداعيات باســتمرار التوقعات مع %.40  إلى تصــل  بنســبة ارتفاع  إلى تشــير  والبترول الديزل النفطية  المشــتقات لأســعار  المســتقبلية

ــية ــعار أن  التوقعات  هذه ويدعم  2022  العام خ�ل الأوكرانية الروسـ ــعار  على  وتعتمد محررة  اليمن  في  النفط  أسـ  المتوقع  العالمية الأسـ

 
27  https://ar.globalpetrolprices.com/Yemen/diesel_prices/ Prices, 11 April 2022 Petrol Global 
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  ســبق  كما الأوكرانية الروســية  الحرب  قبل الســائدة بالأســعار  مقارنة  %59.1و  %44.1 بين تتراوح مســتويات عند  مســتقب�ً   أســعارها ارتفاع
 ).11 صفحة(  الأول  القسم  في الإشارة

للحرب    التداعيات والآثار السـلبيةفإن أسـعار المشـتقات النفطية في اليمن سـتظل عند مسـتويات مرتفعة، مما يشـير إلى أن  وبالمجمل     
ســتكون أكثر عمقا على أســعار الســلع والخدمات الأخرى لارتباطها الوثيق بالبترول والديزل، مما يزيد معاناة الفئات    الأوكرانيةالروســية 

كما سـيؤثر   .وانعدام الأمن الغذائي وسـوء التغذية بالجوعالضـعيفة بشـكل كبير وتحديدًا تهديد م�يين اليمنيين وخاصـة الفئات الضـعيفة 
 .في أسعار النفط على مجمل النشاط الاقتصادي الارتفاع المحتمل

الصــراع والحرب وتحقيق ســ�م مســتدام  ســياســية لإنهاء  لعملية  مواتية  بيئة  لتهيئة للتركيز على دعم الجهود كما أن هناك أهمية      
العنف والتي تمثل من الفرص  وإنهاء والاقتصـادي  الإنسـاني الوضـع لتحسـين ديمومة أكثر  تدابير لاتخاذ وكذلك  يعيد الأمور إلى نصـابها،

 .المتاحة الأكثر أهمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية على اليمن

لهما    وبالرغم من كل هذه التداعيات الســــلبية المتوقعة على اليمن؛ إلا أنه بالنظر الى كونها منتجة للنفط والغاز أيضــــا ومصــــدرة      
  )النفط والغاز (والإمكانات المتوفرة لها في هذا الجانب يحتم العمل بشـكل سـريع ل�سـتفادة من الارتفاع المتوقع لأسـعار هذه السـلع  

وبالطبع من اهم   .وتحقيق عائدات تدعم إيرادات الدولة مما يسـاعدها في  تعزيز النمو الاقتصـادي بشـكل عام والعودة للمسـار التنموي
تحقيق ذلك هو السرعة في بناء الس�م وايقاف الحرب والصراع وعلى المجتمع الدولي الإقليمي مواصلة جهوده الداعمة في  متطلبات 

 .هذا الشأن مما يقلل ايضا من حجم المسؤوليات الواقعة عليه تجاه اليمن حاضرًا ومستقب�ً 

 البترول) الرسمي شه��ًا (��ال/لتر) - المشتقات النفطية (الدي�ل المستقبلية في أسعار التوقعات   : )24(  شكل 
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 والتضخم في اليمن  الفرد ونصيب الاقتصادي التداعيات على النمو   

  اليمن   في الاقتصـــادي  النشـــاط  ضـــعف  في الأوكرانية الروســـية  الحرب  تداعيات تؤثر  أن المتوقع من  الكلي،  الاقتصـــاد مســـتوى  على      
  تدهور  من  مزيد  وبالتالي  والصــناعي  الزراعي الإنتاج مدخ�ت  أســعار زيادة مع يتزامن والذي والغذاء  للنفط  العالمية  الأســعار ارتفاع  نتيجة
ــادية القطاعات  في  الناتج ــناعية الزراعية الاقتصـــ ــيكون التداعيات  وهذه والخدمية، والصـــ ــلبية آثار  لها  ســـ   المحلي  الناتج  على كبيرة ســـ

  19  في  الدولي النقد  صـندوق  عن  الصـادرة  العالمية الاقتصـادية التوقعات  بيانات  قاعدة  إلى  واسـتناداً   .الناتج  من الفرد  ونصـيب  الإجمالي
ــاد انكمش فقد  2022 أبريل ــبة  الاقتصـــ ــت  2020  عام  في %8.5-  بنســـ ــير  فيما  .2021  عام  %2.0-  إلى  الانكماش  حدة وانخفضـــ   كانت تشـــ

  %.3 نمو معدل بتحقيق  إلى  2022  للعام  الأولية التوقعات
 بمزيد تؤثر قد  اليمن  في  والأوضــــاع الأوكرانية الروســــية  الحرب  عن  الناجمة الاقتصــــادية التداعيات أن  إلى  الأولية التقديرات وتشــــير      

 حيث ابتةالث  بالأسـعار  الإجمالي  المحلي  الناتج من  الفرد  نصـيب  على الاقتصـادي  الانكماش يؤثر وبالنتيجة  .اليمني الاقتصـاد  في  الانكماش
 ).25(  الشكل انظر  .2022  عام %5.4-  بنسبة  انكماش وجود  إلى  السنوي التغير يبين

ــير  الحالية  الدولي والتعاون  وزارة التخطيط توقعات  ان بالذكر الجدير من أنه غير       ــادي  النمو إلى أن تشـ ــل أن  المحتمل من الاقتصـ  يصـ
 .دولار مليار  3 بمبلغ  والامارات السعودية العربية  المملكة من الاخير الدعم بعد  لاسيما %2  الى
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 ) %؛ (الثابتة  األسعار ب جماليالتأ�يرات على النمو االقتصادي ونصيب الفرد من النا�ج المحلي اإل : )25(  شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

IMF, World Economic Outlook Database. 19 April 2022 Edition. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April  :المصدر 

 في اليمن ت ارتفاع حصة الواردات الغذائية تأثيرا
ــكل حوالي  إ       ــة الواردات الغذائية في اليمن والتي تشـــ ــكل أقوى   4ن ارتفاع حصـــ ــط العالمي، تشـــ ــعاف المتوســـ على    المخاطرأضـــ

27Fالاقتصاد

الواردات السلعية وهي نسبة كبيرة مقارنة مع    إجماليمن   %39أن الواردات الغذائية في اليمن تمثل   )26(  حيث يبين الشكل 28
 .الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 (%) ؛ 2020 الواردات السلعية إجمالي من   الغذائيةمقارنة إقليمية لنسبة الواردات اليمن و : )26(  شكل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WFP, Ukraine Conflict, Impact on RBC operations and MENA economies. RBC RAM | March 2022  :المصدر 

  https://reliefweb.int/report/world/ukraine-conflict-impact-rbc-operations-and-mena-economies-march-2022 

على الطلب المحلي والدخل الكلي للبلد، مع ما يترتب على    إجماليض المحتمل في الناتج المحلي الع�وة على ذلك، ســيؤثر الانخفا      
ذلك من عواقب ســـلبية على مســـتوى المعيشـــة، في بلد يعتمد على الاســـتيراد لتغطية احتياجاته الغذائية وغير الغذائية، فإن تغيرات 

تدني   إلىوكل هذا يقود   ،ة، وتنامي ظاهرة الفقر والمجاعةة الشــرائيالمســتهلك وتآكل القو أســعارســعر الصــرف تنعكس بقوة على  
 .ية والدخل واتساع دائرة الفقرإنتاجال

 ن في اليم )التضخم(المستهلك  أسعارمؤشر  على تأثيراتال
تعتمد بلدان المنطقة  حيث  التي كانت الجائحة قد تسـببت فيهاتفاقم الضـغوط التضـخمية   إلى الأوكرانية  الروسـيةأدى اندلاع الحرب       

أن    2022أبريل  14البنك الدولي الصــادر في  ويتوقع تقرير    .اعتمادًا كبيرًا على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روســيا وأوكرانيا
ــبب الارتفاع في   ــعاريتسـ ــر الفقيرة على    الأمنالمواد الغذائية ومخاطر انعدام   أسـ ــرر بالأسـ الأرجح، نظرًا لأن  الغذائي في إلحاق أكبر الضـ

 28F29.الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية

 
28 Posted:31 Mar 2022. East and North Africa deeper into hunger as food prices reach alarming highs. MiddleWar in Ukraine pushes  

reach-prices-food-hunger-deeper-africa-north-and-east-middle-pushes-ukraine-https://reliefweb.int/report/lebanon/war 
29 -bank-release/2022/04/14/world-https://www.worldbank.org/en/news/pressd Bank forecasts uneven recovery in Middle East and North Africa. APRIL 14, 2022. Worl

africa-north-and-east-middle-in-recovery-uneven-forecasts 
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://reliefweb.int/report/world/ukraine-conflict-impact-rbc-operations-and-mena-economies-march-2022
https://reliefweb.int/report/lebanon/war-ukraine-pushes-middle-east-and-north-africa-deeper-hunger-food-prices-reach
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/14/world-bank-forecasts-uneven-recovery-in-middle-east-and-north-africa
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/14/world-bank-forecasts-uneven-recovery-in-middle-east-and-north-africa
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  %22.3المســتهلك نهاية الفترة حوالي    أســعارمتوســط التضــخم،   بلغ  2022أبريل  19بيانات صــندوق النقد الدولي في    إلىاســتنادًا        
  ارتفاع معدل التضــــــخم  إلى  الأوكرانيةومن المتوقع أن تؤدي الحرب الروســــــية  ،بعد تعافي طفيف من تأثيرات جائحة كورونا  2021عام  

ا  ذلك ويرجع  .2022عام   %45بنـسبة     على   كبير بـشكل اليمن تعتمد حيث العالمية، الغذاء  أسـعارو العالمية،  النفط  أسـعار ارتفاع  إلى  أسـاسـً
  .الغذائية وغير الغذائية الواردات

 ) %( التغير السنوي  ؛الفترة   نهاية المستهلك  أسعار : التضخم في اليمن: )27شكل ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMF, World Economic Outlook Database. 19 April 2022 Edition. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April  :المصدر 

World Bank, Bulletin d’information économique pour la région MENA (avril 2022) - Confrontation avec la réalité : prévisions de croissance dans la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord en période d’incertitude. Posted:17 APR 2022. https://reliefweb.int/report/yemen/bulletin-d-information-conomique-

pour-la-r-gion-mena-avril-2022-confrontation-avec-la-r 

الرئيسـة أن التضـخم يفرض ضـغوطا كبيرة على الدخل المتاح ل�سـر اليمنية وخاصـة الفقيرة التي تصـل نسـبة نفقات   تتضـمن المخاطر      
من  %100من زيوت الطبخ و %95من القمح، و %99من مجموع نفقات المعيشة في الوقت الذي يستورد اليمن   %90الأسرة للغذاء إلى 

على أن زـيادة أســـــــعار الـغذاء    2022أبرـيل  17ذـلك يؤـكد تقرير البـنك اـلدولي الصـــــــادر في  ولـ   29F30.من منتـجات اـلألـبان %70اـلأرز والســــــكر و
ــرر أكثر من  ــرر بالفقراء في اليمن مما يؤدي إلى تضـ ــكان %83(مليون يمني   24والطاقة تلحق الضـ من انعدام الأمن الغذائي،   )من السـ

ــك ــية الأوكرانية إلى تفاقم حدة الفقر، فالســ ــقوط في براثن الفقر  وقد تؤدي الحرب الروســ ــون للســ ــيتعرضــ ــون للمعاناة ســ ان المعرضــ
30Fالمدقع

   31F32 .نقاط مئوية 6وارتفاع التضخم سيؤثر بزيادة عدد فقراء اليمن بمقدار  31
 بالغ أمًرا  الأوكرانيةللحرب الروســية   الاقتصــادية لمعالجة التداعيات  الدولي المجتمع  من والســريعة  الوقائية  الاســتجابة  وبالتالي تعد      

  في  ضـعًفا  الأكثر الفئات  حماية تكون  أن ويجب  الآثار الكارثية لارتفاع التضـخم،مخاطر   وتقليل ةالإنسـاني النتائج أسـوأ حدوث  لمنع الأهمية
   .مما يسهم في تعزيز جهود بناء الس�م والاستقرار في اليمن  الأول  المقام

 

  اليمنيينالمغتربين  تحوي�ت تدفقاتالتداعيات على   

ــدر دخل         ــبحت مصـــ ــر واقفة على قدميها وأصـــ تعمل التحوي�ت المالية من اليمنيين العاملين خارج الب�د على إبقاء العديد من الأســـ
وتفـيد معلومـات أن حجم   32F33.من الـناتج المحلي اـلإجمـالي  %13وتشــــــكـل حوالي    .2019ملـيار دوـلار ـعام    3.77متزاـيد اـلأهمـية، يقـدر بنحو  

 33F34.التحوي�ت إلى اليمن أعلى من ذلك بكثير
من الأســـر اليمنية تعتمد على التحوي�ت المالية من الخارج كمصـــدر   %9فإن    2016وبحســـب التقييم الذي أجرته الأمم المتحدة عام        

 .قرباؤهم العاملون في الخارجوهذا يعني أن م�يين اليمنيين يعتمدون على الأموال التي يحولها أ 34F35.للدخل
 

 . 22. ص 2022تحليل أسعار السلع الغذائية في اليمن وآثارها االقتصادية واالجتماعية، اليونيسف، مارس  30
31 croissance dans la Confrontation avec la réalité : prévisions de  -World Bank, Bulletin d’information économique pour la région MENA (avril 2022) 

région Moyen-Orient et Afrique du Nord en période d’incertitude. Posted:17 APR 2022 .p17. 
32 184.HTM-http://web.worldbank.org/archive/website01055/WEB/0__C A Harsh New Reality. -World Bank, High Food Prices  
33 torn economy. MARCH 4, 2021. -19 on Yemen’s war-IFPRI, Model: Impact of falling remittances amid COVID 

economy-torn-war-yemens-19-covid-amid-remittances-falling-impact-https://www.ifpri.org/blog/model 
34Yemen, ACAPS. 15/10/2021. –The impact of remittances on Yemen's economy  

act_of_remittances_on_yemens_economy.pdfhttps://www.acaps.org/sites/acaps/files/slides/files/20211015_acaps_yemen_analysis_hub_imp 
35 Emergency Food Security and Nutrition Assessment (EFSNA), YEMEN. Jun 2017. 

_full_report_final_2016.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_efsna_ 
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://reliefweb.int/report/yemen/bulletin-d-information-conomique-pour-la-r-gion-mena-avril-2022-confrontation-avec-la-r
https://reliefweb.int/report/yemen/bulletin-d-information-conomique-pour-la-r-gion-mena-avril-2022-confrontation-avec-la-r
http://web.worldbank.org/archive/website01055/WEB/0__C-184.HTM
https://www.ifpri.org/blog/model-impact-falling-remittances-amid-covid-19-yemens-war-torn-economy
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/slides/files/20211015_acaps_yemen_analysis_hub_impact_of_remittances_on_yemens_economy.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_efsna_-_full_report_final_2016.pdf
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، بســبب عمليات الإغ�ق وإجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى في البلدان المضــيفة أفادت  2020في عام   19-ولكن مع انتشــار كوفيد       
F.352020عام   %70التقارير أن التحوي�ت إلى اليمن انخفضت بنسبة 

36 
يروس كورونا المستجد على اقتصاد اليمن الذي أجراه المعهد الدولي لبحوث السياسات  أثر انخفاض التحوي�ت وسط ف  :أظهر نموذج      

ــريحتين   2021الغذائية مارس  ــر الأكثر فقًرا، ممثلة في الشــ ــارة فادحة في الدخل تقارب   2و   1أن الأســ خ�ل عام    %21، تعاني من خســ
تعاني الفئات الخمسـية ذات الدخل المرتفع من  .بشـكل أسـاسـي بسـبب اعتمادها المرتفع على الدخل على التحوي�ت  )28الشـكل  (  2020

 36F37.حصة أقل أهمية من خسارة الدخل، في حين أن الخسائر المطلقة في الدخل أكبر
 المالية   انخفاض التحويالت �تيجة  في اليمن سرة):التغير في دخل األ28الشكل( 

    2019  مقارنة مع العام،)19- (كوفيد  2020عام  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ى من بين الشرائح الأفقر في المجتمع اليمني حيث الأولن  إخل أعلى قليً� من الأسر الحضرية حيث تعاني الأسر الريفية من خسائر د      
فضـً� عن وجود حصـة أكبر من الدخل المكتسـب من الزراعة والخدمات، والتي كانت أكثر تأثرًا من   التحوي�ت،تتمتع بحصـص أعلى من دخل  

فإن الانخفاض   ل�ســته�ك،التخفيض المباشــر للدخل المتاح ل�ســر   إلىبالإضــافة    .خ�ل انخفاض اســته�ك الأســرة على الصــعيد الوطني
تغيرات دخل الأسـرة مع التغيرات المباشـرة الناتجة عن    إجماليُتظهر مقارنة   .غير مباشـرة على الاقتصـاد الأوسـع آثارالناتج في الطلب له 

خسـائر الدخل الناتجة عن انكماش    إلىنقاط مئوية أخرى  3  إلى  2تضـيف  غير المباشـرة بشـكل عام   الآثارأن هذه  )28الشـكل  (التحوي�ت 
 .قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات

ــط أثر انخفاض التحوي�ت  :كما أظهر نموذج       ــاد اليمن الذي أجراه المعهد الدولي لبحوث  وســـ ــتجد على اقتصـــ فيروس كورونا المســـ
37Fقد تسبب فيالسياسات الغذائية أن الانخفاض في التحوي�ت 

38: 
 .2020الحقيقي لليمن لعام    إجماليفي الناتج المحلي ال  %8.5انخفاض بنسبة  •
في حين أن جميع قطاعات الغذاء تأثرت، فإن أكبر ضــــرر اقتصــــادي حدث في   %9.5انخفض نظام الأغذية الزراعية ككل بنســــبة   •

انخفاض طلب الأســرة   إلى، ويعزى ذلك %9.7نســبة ، مع خســائر تقدر بفي ذلك طحن الحبوب ومعالجة البن تصــنيع الأغذية، بما
 .نتيجة انخفاض التحوي�ت

فإن التقديرات   الأوكرانيولتقييم تأثير التداعيات المحتملة على تحوي�ت المغتربين اليمنيين في الخارج الناجمة عن الصـراع الروسـي        
لاف وبالتالي فإن التداعيات المباشـــرة لتحوي�ت المغتربين في  آيتجاوز ال  روســـيا لاأن عدد المغتربين اليمنيين في أوكرانيا أو   إلىتشـــير 
  .اً الصراع ليس كبيربلدان 

ــاط         ــعف النشــــ ــيكون لها التأثيرات على المغتربين في بقية دول العالم من حيث ضــــ ــرة هي التي ســــ ولكن التداعيات غير المباشــــ
، اليمن  إلىوفي هذا الســـياق من المتوقع أن تتأثر تدفقات التحوي�ت  .الطاقة أســـعارالاقتصـــادي وارتفاع معدلات التضـــخم العالمية و

الشــمالية حوالي    أمريكاوقارة  الأوربيةحيث يشــكل تدفق التحوي�ت للمغتربين اليمنيين من الدول  ًا من الولايات المتحدة وأروباوصــ خصــ 
ــادـية في تلـ وـبالـتالي من المتوقع أن تؤثر    38F39،إلى اليمنمن حجم التحوي�ت   35% ــاع اـلاقتصـــــ  إنـتاج ك اـلدول على مســــــتوـيات الـ اـلأوضـــــ

 39F40.والتشغيل

 
 مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية.  - 2020تقرير اليمن، أبريل/نيسان  -الحرب والجائحة  36

twqat_bankhfad_kbyr_fy_tdfqat_althwylat_almalyt_llymnar/10239#-review-yemen-all/the-https://sanaacenter.org/ar/publications 
37 torn economy. MARCH 4, 2021-19 on Yemen’s war-IFPRI, Model: Impact of falling remittances amid COVID 

economy-torn-war-yemens-19-covid-amid-remittances-falling-impact-https://www.ifpri.org/blog/model 
 المصدر السابق 38
39 Yemen ACAPS. 15/10/2021. –impact of remittances on Yemen's economy  The 

/files/20211015_acaps_yemen_analysis_hub_impact_of_remittances_on_yemens_economy.pdfhttps://www.acaps.org/sites/acaps/files/slides 
40 .WFP, Ukraine Conflict, Impact on RBC operations and MENA economies. RBC RAM | March 2022 
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https://www.ifpri.org/blog/model-impact-falling-remittances-amid-covid-19-yemens-war-torn-economy
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/10239#twqat_bankhfad_kbyr_fy_tdfqat_althwylat_almalyt_llymn
https://www.ifpri.org/blog/model-impact-falling-remittances-amid-covid-19-yemens-war-torn-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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2022-march-economies-mena-and-operations-rbc-impact-conflict-https://reliefweb.int/report/world/ukraine 

 الثالث القسم
التداعيات الاجتماعية  

والإنسانية للحرب الروسية 
 الأوكرانية على اليمن

https://reliefweb.int/report/world/ukraine-conflict-impact-rbc-operations-and-mena-economies-march-2022
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في اليمن من خ�ل تحليل التداعيات على   والإنسـانيةالقضـايا الاجتماعية   على الأوكرانية الروسـية  تداعيات الحرب  القسـميتناول هذا       
 .الغذائي في اليمن الأمناليمن، والتداعيات على مستويات انعدام   إلىتدفق تعهدات المانحين 

 

 اليمن  إلى المانحين تعهدات التداعيات على تدفق   

ة في اليمن من الإنســـانيالمتوقعة على التموي�ت لتلبية الاحتياجات ل�زمة   الأوكرانيةتشـــكل مخاطر تأثير تداعيات الحرب الروســـية       
والولايات المتحدة وكندا نتيجة   الأوربيةوالدول   الأوربيةالســــــلبية المتوقعة على تدني تدفق التموي�ت من المفوضــــــية   المخاطرحيث 

ومن خ�ل   ،إلى الدول الأوربيةة لتدفق ال�جئين من أوكرانيا الإنســــــانيتزايد الاحتياجات   :عة على هذه البلدان من خ�لالتداعيات المتوق
  .والولايات المتحدة الأوربيةية على الدول إنتاجتأثير تداعيات العقوبات الاقتصادية على روسيا التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية وال

أمريكا، ألمانيا، المفوضـية الأوربية، ( :المتأثرة بالحرب الروسـية الأوكرانية -المانحة لليمن-  الدولبعض  أن مسـاهمة  )5(  ويبين الجدول      
ــكلت حوالي   )المملكة المتحدة، كندا واعتمادًا على استمرار وتطور الحرب   .2021من إجمالي التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية %  61شـــــ

40Fة هـناك خطر من أن بعض الـمانحين ـقد يعـيدون ترتـيب أولوـيات المســـــــاـعدات،الروســـــــية اـلأوكرانيـ 

من أبرز الـتداعـيات على تموي�ت ـفإن   41
ــانية في   ــير على الجوانب الإنســـ الجهات المانحة على اليمن انخفاض التموي�ت المقدمة من هذه الدول نتيجة التركيز في المدى القصـــ

 .وعلى المدى المتوسط يمكن الاستمرار بسبب مواجهة التداعيات نتيجة الحرب الروسية ،أوكرانيا

 2021  أكبر مصادر تمو�ل خطة االستجابة اإلنسانية  :)5(  جدول
 كنسبة من إجمالي التمو�ل  

 الجهة المانحة  تمو�ل خطة االستجابة/مليون/دوالر أم��كي لخطة االستجابة 

 الواليات المتحدة األم��كية   673.1 28.0%
 المملكة العر�ية السعودية   354.5 14.8%
 ألمانيا  265.4 11.0%
 اإلمارات العر�ية المتحدة  230.0 9.6%
 المفوضية األورو�ية  166.0 6.9%
 البنك الدولي  120.8 5.0%
 المملكة المتحدة  106.5 4.4%
 كندا  62.5 2.6%
 اليابان  56 2.3%
 الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ  54.7 2.3%

OCHA, Yemen Humanitarian Response Plan 2021. Largest sources of response plan/appeal funding  07/05/2022 تاريخ الدخول  المصدر : 

.https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary   

ملـيار دوـلار ـبالمـناصـــــــفة بين المملـكة    2ملـيار دوـلار منـها    3.3أعلـنت المملـكة العربـية الســــــعودـية عن تـقديم   2022وفي ـبداـية أبرـيل       
ــعودية ودولة   ــعودية  من أخرى دولار مليار تقديم وكذلك  اليمني، المركزي  للبنك  دعما الإماراتالعربية الســـ   دولار  مليون  600 منها ،الســـ

ومن المتوقع بروز   41F42.ةالإنســــاني  الاســــتجابة خطة لدعم  دولار مليون  300و تنموية مشــــاريع  دولار مليون  400و النفطية  المشــــتقات لدعم
وهناك أهمية  .أثرها في الحد من بعض التداعيات وخاصـة المرتبطة بسـعر الصـرف وبالتالي على الأمن الغذائي وأسـعار السـلع الغذائية

 .للفقراء العيش  كسب وسبل الريفية،  المناطق ودخل الغذائية،  المواد  توفر على يؤثر مما الغذائية،  السلع لدعم إنتاج
ــانيل�زمة  2022حول التعهدات المالية للجهات المانحة في مارس   2022لمؤتمر اليمن    وفقاو        جهة   36  تة في اليمن تعهدالإنســــ

 4.3البالغة    اليمن  الإنســــــانية في ل�حتياجات التمويلية  المتطلبات  إجمالي  لتغطية  42F43.مليار دولار أمريكي  1.3مانحة بتقديم ما يقرب من 
 لتلبية   الســــــابقة  بالتعهدات  الأقل مقارنة  وهي التمويلية  المتطلبات من 43F44  %30  تتجاوز  لم المالية التعهدات نســــــبة  أن دولار أي مليار

 
41 IPC Yemen Famine Review 2022March.AMINE REVIEW OF THE IPC ACUTE FOOD INSECURITY AND ACUTE MALNUTRITION ANALYSES. Famine Review Committee (FRC), F 

dmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Famine_Review_2022March.pdfhttps://www.ipcinfo.org/filea 
 outputs-riyadh-consulatations-ain.com/article/yemen-https://al.  2022/ 4/ 7عدن، ختام مشاورات الرياض.. مخرجات في خارطة إنقاذ اليمن،  –العني اإلخبارية  42
43 , Last updated: 16 March 2022.announcementsYemen Conference 2022: Financial  

2022-march-16-updated-last-announcements-financial-2022-conference-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen 
 محتسبة من قبل قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية، بناء عىل: 44

 / https://www.unocha.org  المانحني، حجم تعهدات -
 summary ttps://fts.unocha.org/appeals/1077/hإجمايل متطلبات التمويل لالحتياجات اإلنسانية وفق خطط االستجابة،  -

1-3 

 

https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Famine_Review_2022March.pdf
https://al-ain.com/article/yemen-consulatations-riyadh-outputs
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-conference-2022-financial-announcements-last-updated-16-march-2022
https://www.unocha.org/
https://www.unocha.org/
https://www.unocha.org/
https://fts.unocha.org/appeals/1077/
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ــانية  الاحتياجات ــبة  ذات من أنها أقل بكثير حتى بل  ،2021-2017  للفترة الإنســ   %40  حوالي كانت والتي  2020  العام  في المتحققة  النســ
 .19-كوفيد فيه الذي انتشر  العام وهو
  المسـاعدات  تمويل  في اً حاد اً نقصـ   تعاني أصـ�ً   التي لليمن  المانحين تموي�ت تدفق  على أثرت  الأوكرانية الروسـية الحرب  أن وي�حظ       

44Fة،الإنســاني

  م�ئم غير  التمويل  هذا  أن  على الدولية  الإنقاذ لجنة تؤكد والصــراع،  الحرب من الثامن  العام يدخل الذي اليمن، أن  حين  وفي  45
 من  المزيد اليمن  فســـتشـــهد  تعهداتهم، بزيادة المانحون يقم لم  وإذا اليمن،  في  المتدهورة  ةالإنســـاني  الأوضـــاع  لمعالجة  الإط�ق  على

  45F46.الأرواحالكثير من  بحياة ستودي والتي الحيوية ةالإنساني  المساعدات في التخفيضات
،  مليون دولار أمريكي  415.1التمويل البالغ    إجماليتم الإب�غ عن  فقد   2022أبريل   21أحدث البيانات الصــــــادرة في    إلىواســــــتنادًا        

ــتجابة وبينما   ــانيبلغت التموي�ت من خارج خطة الاسـ 46Fمليون دولار  325.8حوالي    2022ة للعام  الإنسـ

من خ�ل   التمويل المتوفر، فقد بلغ 47
وهي تعتبر أقل   مليار دولار  4.3لخطة البالغة  امتطلبات من   %2.1مثل تغطية  يمليون دولار   89.3  حوالي2022ة الإنســانيخطة الاســتجابة  

 47F48.ة في العالمالإنسانيتغطية على مستوى خطط الاستجابة 

والتـباـعد اـلاجتـماعي ـتدني ـتدفق    اـلإغ�قوإجراءات    (COVID-19)  فـقد أظهرت الـتأثيرات الســــــلبـية خ�ل فترة انتشـــــــار ـجائـحة كوروـنا      
المنخفض أسـاسـا،    الإنسـانيوانخفاض حجم الدعم   2021و  2020الإنسـانية خ�ل العامين اليمن لتلبية الاحتياجات    إلىالتموي�ت المقدمة 

ســـلبية على تدفق   آثار  إلىســـتقود   الأوكرانيةالحرب الروســـية   الســـلبية نتيجة تداعيات  المخاطرفإن المتوقع أن   )29(  كما يبين الشـــكل
  وحسـب الشـكل   .ة بشـكل كارثي على اليمنالإنسـاني  الأوضـاعالغذائي والتغذية و الأمنالتموي�ت على اليمن بصـورة كبيرة مما يؤثر على  

إلى مســـتوى جيد في  ة فبعد أن وصـــل حجم التغطية  الإنســـانيفقد تراجع حجم اســـتجابة المجتمع الدولي لتغطية احتياجات اليمن    )29(
،  2019و  2018فقط للـعامين    %13و  %19على التوالي أي بفجوة تمويلـية ـقدرـها   %87و %81محقـقة ـما نســــــبـته    2019و  2018ين الـعام

ــتقرة  2021و  2020فقد ازدادت هذه الفجوة في العامين  ــنيف أزمة  %40عند ما يقارب  مســـ ــا على تصـــ وهي فجوة مرتفعة جدا قياســـ
   .ة بأنها الأسوأ عالمياالإنسانياليمن  

 ة لليمن اإلنسانيتطور تمو�ل االستجابة  : )29(  شكل 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yemen 2022, FTS publishes all reports of humanitarian funding to affected countries. data as of 6 May 2022.  https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary   :المصدر 

 الأخيرة من التموي�ت  بخ�ف -  2022 مايو  6المبلغ عنه في اليمن حتى  الإنســانيمصــادر لجميع التمويل   5أهم   )30(  الشــكل  يوضــح      
ــعودية ــاني الجانب  في الســـ ــكل   -  الإنســـ أهمية معتبرة لتدفق التموي�ت لتلبية الاحتياجات   الأوربيةالدول  و  الولايات المتحدة  حيث تشـــ

ــانيل�زمة  ــبة التموي�ت المقدمة من فقد بلغت .ة في اليمنالإنسـ ــبة    %60,3الولايات المتحدة  نسـ ــية من   %15.6وبنسـ  الأوربيةالمفوضـ
    .كندا  إلىبالإضافة   الأوربيةمن بقية الدول  %6وبنسبة   ألمانيامن   %5.9وبنسبة  

 

 
45.worsen hunger in world’s worst crisis zones, warns IRC. London, UK, March 21, 2022Ukraine conflict will   

irc-warns-zones-crisis-worst-worlds-hunger-worsen-will-conflict-nerelease/ukrai-uk.org/press-https://www.rescue 
46 Watch list 2022, Crisis in Yemen: Protracted conflict pushes Yemenis deeper into need.  

need-deeper-yemenis-pushes-conflict-protracted-yemen-https://www.rescue.org/article/crisis 
47 https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2022data as of 6 May 2022.  2022, FTS publishes all reports of humanitarian funding to affected countries. Yemen 
48 ocha.org/appeals/overview/2022/planshttps://fts.un data as of 21 April 2022.Appeals and response plans 2022.  

)أمریكي دوالر( االستجابة خطة تمویل  تلبى لم /مستوفاة الغیر المتطلبات   

 2022  -ما�و  -6                      ة االستجابة / متطلبات المناشدة ا�جاهات خط 

ي 
مال

إلج
ا

)
ر 

لیا
م

الر
دو

 
كي

مری
أ

(
 

https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.rescue-uk.org/press-release/ukraine-conflict-will-worsen-hunger-worlds-worst-crisis-zones-warns-irc
https://www.rescue.org/article/crisis-yemen-protracted-conflict-pushes-yemenis-deeper-need
https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2022
https://fts.unocha.org/appeals/overview/2022/plans
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 المصدر إلى اليمن (%)   حسب نسبة التمو�ل : )30شكل ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yemen 2022, FTS publishes all reports of humanitarian funding to affected countries. data as of 6 May 2022. https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2022  :المصدر 

أبريل عن مكتب تنســــــيق الشــــــؤون   19الصــــــادرة بتاريخ    2022ة في اليمن لعام الإنســــــانيوفقا لوثيقة النظرة العامة ل�حتياجات       
48Fة،الإنـساني

على الأقل في   أكبر،مع تدهور الـسياق بـشكل    2022ة في اليمن وتتكثف في عام  الإنـسانيمن المتوقع أن تزداد الاحتياجات   49
 شـخص مليون  23.4  أن  ، حيث يقدروالإنمائي  الإنسـاني  تمويل الشـركاء في المجال  تدني  ظل غياب تحسـينات كبيرة في الاقتصـاد وكذلك

 المدى  على  والســــــ�م  ل�نتعاش الظروف  ، كما أن هناك أهمية لدعم تهيئة2022  عام  في إنســــــانية مســــــاعدة  إلى  بحاجة  اليمن  في
الحرب    لتداعيات التصــدي الأهمية من أجل بالغ العاجلة في اليمن أمر التمويلية الاحتياجات  العاجل لتغطية الدعم  كما أن تقديم الطويل،

 أســعار ارتفاع  جراء من  2022  عام  في اليمن  في  الحاد  التغذية وســوء الغذائي  الأمن انعدام حالة  تدهور ومنع تزايد الأوكرانيةالروســية 
ات في غاية الخطورة خاصـة  تفاقم الوضـع في اليمن، وتعتبر هذه التطورالتي   الأسـاسـيةالسـلع الغذائية   أسـعارالطاقة وارتفاع  منتجات

خ مع  الضــروري  ومنوهذا يتطلب الاهتمام بجدية بالأمن الغذائي على المدى القصــير والمتوســط،   التضــخم، معدلات ارتفاع  توقعات  ترســُّ
  .مستدام نحو  على التغذية وأمن الغذائي  إنتاج الزراعيال في �ستثمارالكافي لالدعم  بتقديم الإسراع

 

  اليمن  في التداعيات على الأمن الغذائي   

  الأوضاع الغذائي والتغذية و  الأمنسلبية كبيرة على   آثار  إلىالمتوقعة على اليمن ستقود    الأوكرانيةتداعيات الحرب الروسية  مخاطر      
  .ةالإنساني

طبقا لأحدث تقييم للتصـنيف   ،الغذائي والتغذية في اليمنل�من    بالنسـبة  الأسـوأ هو  وقت  في الأوكرانية الحرب الروسـية  جاءت لقد      
ــادر في مارس   )IPC(المرحلي   ــوء التغذية الحاد في اليمن عام   الأمن، ازداد تدهور حالة انعدام 2022الصـ ، حيث يحتاج 2022الغذائي وسـ

مليوًنا بدًءا   19  إلىحيث ارتفع العدد المسـاعدة حتى مارس،   إلى  )IPCوما فوقها من التصـنيف المرحلي   3المرحلة  (مليون شـخص    17.4
في مارس  )كارثة  5المرحلة    IPC(شـخص يواجهون مسـتويات الجوع الشـديد   31000مصـدر القلق الأكبر هو   .من يونيو وحتى نهاية العام

مليون طفل  2.2ذلك، من المتوقع أن يعاني ما يقرب من   إلىبالإضــــــافة    .2022بحلول يونيو    161000، وســــــيرتفع هذا العدد إلى  2022
ــة، بما في ذلك  ــن الخامسـ ــوء التغذية الحاد، وحوالي    538000دون سـ ــوء التغذية    1.3يعانون من سـ ــعة من سـ مليون امرأة حامل ومرضـ

، مع انتقال الأمن وســوء التغذية الحادوتزداد الشــدة بشــكل كبير في فترة الإســقاط لكل من الغذاء انعدام    .2022الحاد على مدار عام  
 .4المرحلة    إلى 3منها تنتقل من المرحلة   82مراحل أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل ل�من،  إلىة مديري  86

 

 
49 -overview-needs-humanitarian-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen .Posted :19 Apr 2022Overview 2022 (April 2022).  NeedsYemen Humanitarian ,OCHA

2022-april-0222 
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 حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة 
 المفوضیة األوروبیة 

 حكومة المملكة العربیة السعودیة 
 الحكومة األلمانیة 

حكومة الصندوق العالمي لمكافحة اإلیدز  
 والسل والمالریا 

 الطوارئ في كندا  ةالصندوق المركزي لمواجھ
 حكومة كندا 

 ا حكومة ھولند
 السوید حكومة 

 غیر محدد 

 2022  -ما�و  -6                          التمو�ل حسب المصدر 

https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2022-april-2022
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2022-april-2022
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ا ـلأـحدث أرـقام          )6( يبين الـجدول  .الـغذائي اـلأمن، وهو المعـيار الـعالمي لقـياس انـعدام )التصــــــنيف المتـكاـمل لمرحـلة الـغذاء(  IPCوفـقً
بزيادة نقطة مئوية واحدة   2022من العام    الأولالـسكان خ�ل النـصف    إجماليمن   %55  إلىالغذائي   الأمنتوقعات ارتفاع نـسبة انعدام  

المرحلة الخامســة من التصــنيف  -عدد الأشــخاص الذين يعانون من مســتويات كارثية من الجوع   أن  إلىتقديرات الوتشــير    .2021عن العام 
F.492022خ�ل النصف الثاني عام   -شخص   161000  إلىحالًيا    31000من المتوقع أن يزداد خمسة أضعاف، من   -الدولي، ظروف المجاعة

50 

 المتكامل   ليالغذائي وفقا للتنصيف المرح األمن ا�جاهات انعدام   :)6(  جدول
 +3 المرحلة  5 المرحلة  4 المرحلة  3 المرحلة  2 المرحلة  1المرحلة   

 %45 %0 %12 %33 %33 %22 2020ديسمبر  -2020أكتوبر 

 %54 %0 %17 %37 %29 %17 2021�وليو  - 2021ينا�ر 

 %55 %0 %18 %37 %27 %18 2022ما�و  –ينا�ر 

 %60 %1 %23 %37 %23 %17 2022ديسمبر  -2022�ونيو 
The IPC Population Tracking Tool.. https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/population-tracking-tool/en/  :المصدر 

IPC, Yemen: Acute Food Insecurity Situation January - May 2022 and Projection for June – December 2022. 

map/en/c/1155479/?iso3=YEM-analysis/details-country-https://www.ipcinfo.org/ipc 

IPC, Yemen: Acute Malnutrition Situation January- May 2022 and Projection for June - December 2022. 

map/en/c/1155480/?iso3=YEM-analysis/details-country-https://www.ipcinfo.org/ipc 

YEMEN: Food Security & Nutrition Snapshot | March 2022. Publication date: March 14, 2022.. 

ition_2022March_Snapshot_English.pdfhttps://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_Nutr 

 

 

 الاتجاهات المستقبلية ل�من الغذائي في اليمن    
 

تزايد  الكامنة وراء الأسـاسـيةصـدمات كبيرة على اليمن، تشـمل الأسـباب   إلى  الأوكرانية الروسـية حربال تداعيات من المرجح أن تؤدي      
 :ما يلي أبرزها ،الغذائي الحاد وسوء التغذية الأمنانعدام  تدهور
ــعار المواد الغذائية • ــخم  زيادة أسـ ــاهم في والطاقة وبالتالي ارتفاع التضـ ــط انخفاض الدخل وفرص العمل، مما يسـ تدهور    وسـ

 .مستويات انعدام الأمن الغذائي
ــها  • ــبل عيشـ ــر من خ�ل تآكل سـ ــول الإنتاجية(تكيف المزيد من الأسـ ــتراتيجيات الأزمة  )مثل بيع الأصـ اعتماًدا كبيًرا  (واعتماد اسـ

   ).بشكل أساسي على المساعدة
إنهم يأخذون مســـتويات ديون أعلى كل شـــهر ويزيدون مســـتويات الائتمان   ،تعاني الأســـر بشـــكل متزايد من دورة دين مفرغة •

  .مع هذه المستويات من استراتيجيات المواجهة السلبية تتعرض العديد من الأسر للخطر ،طية الاحتياجات الأساسيةلديهم لتغ
 مســتوى عن  النفط تتراجع أســعار  أن المنتظر غير  من فإنه  المســتمر في أســعار النفط العالمية والمحلية التقلب من  الرغم  على •

 الأســــمدة  تكاليف ارتفاع  إلى يؤدي وهذا  .مســــتمرة الأوكرانية الحرب الروســــية  بقيت ما  أيضــــا دولارات  110 وربما دولار،  100
 .مما يؤثر على المنتجات الزراعية في اليمن  والنقل

ســعر ســلة الحد الأدنى للســلة الغذائية  ارتفاع  الأوكرانية على ةالروســي الحربالتداعيات المباشــرة وغير المباشــرة الناجمة عن   •
مقارنة  2022 أبريلفي   %121.7  ارتفاع سعر السلة بنسبة(مقارنة بالأسعار الحالية  %60إلى   %50وح بين  في اليمن بنسب تترا

   ).2021من العام    بنفس الشهر
ــاَعفة للحرب       ــدمات الُمضـــ ــية  وقد تكون للصـــ ــاعدات   كارثيةتداعيات  الأوكرانية  الروســـ ــانيعلى اليمن إذا لم يتم تعزيز المســـ ة الإنســـ
 .2022ليها في  إ الإنمائيةو
ــتنادًا        ــوء  الحاد الغذائي  الأمن توقعات تقرير لجنة الخبراء حول مراجعة  إلىواسـ اليمن الذي يؤكد على أنه من   في  الحاد  التغذية وسـ

50F%.60المحددة بنســبة    2022الفترة الزمنية ديســمبر   إســقاطاتالغذائي المســتويات المحددة حاليا في    الأمنالممكن أن تتجاوز شــدة  

51 
  الأمن انعدام   تقدير لمســتوىنقاط مئوية  5  إلى  3الغذائي بمســتويات تتراوح بين    الأمنانعدام   من المتوقع ارتفاعوعلى هذا الأســاس 

الغذائي في اليمن نهاية العام    لأمناومن المتوقع ارتفاع نســــبة انعدام    .2022خ�ل الربع الثاني من   %63  إلىالغذائي الحالي ليصــــل 
 %.65مستويات تقارب   إلى  2022

 
50 Catastrophe. 18 Mar 2022Brutal War on Yemen: Dire Hunger Crisis Teetering on the Edge of  

catastrophe-edge-teetering-crisis-hunger-dire-yemen-war-https://reliefweb.int/report/yemen/brutal 
51 IPC Yemen Famine Review 2022March.mittee (FRC), FAMINE REVIEW OF THE IPC ACUTE FOOD INSECURITY AND ACUTE MALNUTRITION ANALYSES. Famine Review Com 

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Famine_Review_2022March.pdf 

3-3 

 

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/population-tracking-tool/en/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/population-tracking-tool/en/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/population-tracking-tool/en/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_Nutrition_2022March_Snapshot_English.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/brutal-war-yemen-dire-hunger-crisis-teetering-edge-catastrophe
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Famine_Review_2022March.pdf
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 (%)  األوكرانية الروسية  الحرب  ظل  في اليمن  في  الغذائي  األمن  انعدام   نسبة توقعات: )31(  شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%. 60تشري إىل أن شدة األمن الغذائي تتجاوز تستند إىل لجنة الخرباء حول مراجعة توقعات األمن الغذائي اليت  2022التوقعات للعام   

Yemen: Acute Malnutrition Situation January- May 2022 and Projection for June - December 2022 المصدر:     

. https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM 

غذائية وغيرها من المشـــاكل التي تواجهها المواد ال  أســـعارارتفاع  آثارة أســـاســـية في التخفيف من الإنســـانيلقد كانت المســـاعدة        
من الأسـر   %50أفادت أكثر من   .من واردات اليمن من الحبوب تأتي في شـكل مسـاعدات غذائية إنسـانية %12ما يقرب من   .الأسـر اليمنية

دة برنامج الغذاء العالمي  تهدف مســاع  .، وفًقا لبيانات مســح الهاتف2020اليمنية أنها تلقت نوًعا من المســاعدات الغذائية العينية عام  
 51F52.من السكان %43 أيمليون شخص   13  إلىالوصول   إلىلليمن وحده 

ــية أن  من  تحذر الدولية الإنقاذ  كما أن لجنة       ــتؤدي الأوكرانية الحرب الروسـ ــوأ  في الجوع تفاقم  إلى سـ العالم    في الأزمات  مناطق أسـ
حيث   2022  العام خ�ل أكثر  تتدهور أن تتوقع التي ةالإنســـاني  ل�زمات عالمية  قائمة  وهي  ،2022 لعام الطوارئ  مراقبة  قائمة تقرير  في

F.522022  عام تجاهلها  للعالم  يمكن  لا  أزمات  10  أكبر  بين  من 3  المرتبة  اليمن احتلت

تقليص   إلى الأوكرانية الروســـيةحيث ســـتؤدي الحرب  53
اليمن وأفغانســــتان وســــوريا    :ة في بلدان مثلالإنســــانيالاحتياجات  ايد  تز  إلىمما يؤدي  الوقود  أســــعارإمدادات الحبوب العالمية ورفع 

 53F54.أوكرانيا  إلىالغذاء والوقود وتحويل الاهتمام الأساسي  أسعاروالصومال مع تعطل صادرات الحبوب العالمية وزيادة 

  إلى  وتحتاج  بأزمة تمر التي البلدان تفتقر أن )GIEWS( ظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الأغذية والزراعةالنوتوقع تقرير        
حيث تعتبر اليمن من  الغذائي  الأمن  بانعدام المتعلقة  الحرجة  المشــاكل مع للتعامل ال�زمة الموارد  إلى الغذاء  أجل من خارجية مســاعدة

 تفتقر  .ســـــــيا بـما فيـها اليمندول في ـقارة آ  9دوـلة منـها    44بين الـغذاء من    أـجل  من  ـخارجـية  مســـــــاـعدات  إلى  أهم البـلدان التي تحـتاج
ــاعدة إلى وتحتاج بأزمة تمر  التي  البلدان ــاكل مع للتعامل ال�زمة الموارد  إلى الغذاء  أجل من خارجية  مسـ   نعدامبا  المتعلقة الحرجة  المشـ
     ).32(  الشكل انظرالغذائي   الأمن

 

 
 

52 Development Nexus: Insights from Yemen. Social Protection and Jobs Discussion -Protection at the Humanitarian “Ghorpade, Yashodhan; Ammar, Ali. 2021. Social

License: CC BY 3.0 IGO.”  edge.worldbank.org/handle/10986/35421https://openknowlPaper;No. 2104. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35421 
53 -cant-world-crises-10-https://www.rescue.org/article/topMarch, 2022. updated 2022. LastThe top 10 crises the world can't ignore in Watch list 2022, 

2022-ignore 
54 s IRC. Posted: 21 Mar 2022.Ukraine conflict will worsen hunger in world’s worst crisis zones, warn 

irc-rnswa-zones-crisis-worst-s-world-hunger-worsen-will-conflict-https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine 
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https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35421
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35421
https://www.rescue.org/article/top-10-crises-world-cant-ignore-2022
https://www.rescue.org/article/top-10-crises-world-cant-ignore-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-conflict-will-worsen-hunger-world-s-worst-crisis-zones-warns-irc
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 الغذاء   أجل من   خارجية   مساعدات  إلى   تحتاج  التي األسيوية   اليمن من �ين أهم البلدان : )32(  شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAO, Countries requiring external assistance for food. GIEWS - Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture. March 2022  :المصدر 

assistance/en-analysis/external-https://www.fao.org/giews/country / 

 

  تضــرًرا في  ى الأكثرالأولأن اليمن تأتي في المرتبة    2022 أبريل الغذائية  المســاعدة توقعات  نذار المبكر للمجاعة فياعتبر نظام الإو      
 أنحاء جميع  في  المســـاعدة يتلقون  لا الذين أولئك بين الحاد  الغذائي الأمن وشـــدة  حجم زيادة وترجيح ،الأوكرانية الروســـية الحرب  أعقاب
  في  تضـرًرا الأكثر الأسـر مع النتائج تتزايد أن  المحتمل ومن  )المرحلي التصـنيف  من الثالثة  المرحلة(  النطاق واسـعة أزمة  حيث يوجد  الب�د
 ).المرحلي التصنيف  من 4  المرحلة( الطوارئ  حالات

 دول الخاضعة  في ال 2022ين في الغذاء حتى أكتوبر  اآلمنتقديرات السكان غير  :)7(  جدول
 )FEWS NETنذار المبكر للمجاعة (لنظام اإل

 الدولة
 3السكان في مرحلة التصنيف  2السكان في مرحلة التصنيف 

 أو المرتفعة 
إجمالي السكان الذ�ن يعانون من  

 انعدام األمن الغذائي الحاد 

نسبة من   عدد
نسبة من   عدد السكان

نسبة من   عدد السكان
 السكان

 >60% > 15.0 مليون >60% > 15.0 مليون 20-40% مليون    5.0 - 9.99 اليمن

 5-20% > 15.0 مليون 5-20% > 10.0 مليون 5-20% 5.0 - 9.99 مليون أ�يو�يا

 5-20% > 15.0 مليون <5% > 10.0 مليون 5-20% > 15.0 مليون نيجي��ا 

الكونغو 
 20-40% > 15.0 مليون 5-20% 5.0 - 9.99 مليون 5-20% مليون    5.0 - 9.99 الديمقراطية

 >60% > 10.0 مليون >60% 5.0 - 9.99 مليون 20-40% مليون   2.5 - 4.99  جنوب السودان

 >60% > 15.0 مليون 20-40% 5.0 - 9.99 مليون 40-60% > 15.0 مليون أفغانستان

 20-40% > 15.0 مليون 5-20% 5.0 - 9.99 مليون 5-20% مليون  5.0 - 9.99 السودان 

 >60% 5.0 - 9.99 مليون 20-40% 5.0 - 9.99 مليون 20-40% مليون    2.5 - 4.99 الصومال

 5-20% > 10.0 مليون 5-20% مليون    2.5 - 4.99 5-20% مليون  5.0 - 9.99 كينيا
FEWS NET, Food Assistance Outlook Brief, April 2022. https://fews.net/global/food-assistance-outlook-brief/april-2022  :المصدر 

 

 

 )دول 9( سيا آ
 افغانستان -
 بنغالدش  -
يا الشعبية -  جمهورية كور
 العراق -
 لبنان  -
 ميانمار  -
 باكستان  -
يا -  سور
 اليمن  -

يا آ  دول)  9( س
  
   
    
  
   
   
   
  
  

 اليمن

https://www.fao.org/giews/country-analysis/external-assistance/en/
https://www.fao.org/giews/country-analysis/external-assistance/en/
https://www.fao.org/giews/country-analysis/external-assistance/en/
https://fews.net/global/food-assistance-outlook-brief/april-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fews.net/global/food-assistance-outlook-brief/april-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fews.net/global/food-assistance-outlook-brief/april-2022%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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ا هناك       ــً ــعار  وارتفاع الغذائي  الأمن  انعدام زيادة أن  في يتمثل  حقيقي خطر أيضـ ــعارالغذائية و  المواد  أسـ بالحرب   المرتبط الطاقة أسـ
 مراًرا التاريخ  فقد أظهر  .الاســــــتقرار في اليمن وجهود الهدنة وتقويض  الســــــ�م بناء  تهديد  إلى يؤدي أن  يمكن الأوكرانية الروســــــية

  أن  يمكن  :والصــراع الغذائي  الأمن  انعدام بين دورية ع�قة  هناك ،الطعام شــراء  على  الناس  بقدرة يتأثر الســياســي الاســتقرار  أن وتكراًرا
 وفي اليمن يمكن  54F55.الغذائي  الأمن لانعدام الرئيس المحرك هو  العنيف والصــــراع الصــــراع،  تفاقم  إلى الحاد الغذائي  الأمن  انعدام يؤدي

  الســــــ�م  بناء  نهج  لتكام خ�ل من  المحلية  القدرات  وتنمية  المحلي الغذاء إنتاج  في الاســــــتثمار ودعم الغذائي  الأمن تدخ�ت  تعالج  أن
ــراع، دوافع  من والحد الســـ�م، مكاســـب  توليد خ�ل  من الممتدة ل�زمة الأعراض هذه ــاعد  مما  .الاجتماعي  التماســـك وتعزيز الصـ   في  يسـ
  .الوطنية في اليمن  والمصالحة  الس�م تعزيز

  

 
55  and Security of Journal International :Stability Feedbacks. Complex and Linkages Causal Dynamics: Conflict and Insecurity Food 2013. J.,-H. Brinkman, and C. Hendrix, 

http://doi.org/10.5334/sta.bm :DOI 26. p.Art. 2(2), Development, 

. STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. 1 April 2022.Ukraine beyond risk conflict and insecurity food on effects ripple The breadbasket: the in War 

ukraine-beyond-risk-conflict-and-insecurity-food-effects-ripple-breadbasket-https://www.sipri.org/commentary/blog/2022/war 

http://doi.org/10.5334/sta.bm
https://www.sipri.org/commentary/blog/2022/war-breadbasket-ripple-effects-food-insecurity-and-conflict-risk-beyond-ukraine
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 والسياسات المقترحةالتوصيات   

الزراعي وسبل العيش  إنتاجزيادة وتوسع دعم جهود تعزيز ال :أولاً 
 الغذائي  الأمنالزراعية و

التركيز على تطوير ـتدخ�ت تعمـل على تعزيز اـلإنـتاج الزراعي المحلي توفر الحمـاـية من الصـــــــدـمات المتوقعـة ـلإـمدادات الوقود   •
ــافات   ــاريع الزراعية في اليمن الري بالتنقيط وتجديد   .طويلةوالاضـــطرابات في النقل لمسـ تشـــمل الأمثلة على مثل هذه المشـ

أنظمة الري بالغمر التقليدية وأنظمة المدرجات، والمحاصـيل الأقل اعتماًدا على الري والموجهة إلى الأسـواق المحلية، وأنظمة 
ــية ــخ التي تعمل بالطاقة الشــــمســ ــخات المياه ال .الضــ ــريان الحياة ويعتبر توفير مضــ ــية بمثابة شــ تي تعمل بالطاقة الشــــمســ

 .للمزارعين اليمنيين
ــعيفة من خ�ل • ــر الضـ ــطة النقدية بما في ذلك النقد   توجيه الدعم لزيادة إنتاج الغذاء والثروة الحيوانية، وتنوع دخل الأسـ الأنشـ

   .مقابل العمل، والتحوي�ت النقدية والمساعدة النقدية
عية، والأع�ف الحيوانية ومســــــتلزمات تربية النحل، وتحصــــــين الماشــــــية ومعالجتها، وإعادة تكوين دعم توفير المدخ�ت الزرا •

 .الحيوانات المجترة الصغيرة وإنتاج الدواجن المنزلية ومعدات معالجة الألبان
بـالتنقيط وملحقـاتـه، من خ�ل ترميم المرافق والمواقع، وتوفير نظـام الري   وأنظمـة الري إعـادة تـأهيـل البنيـة التحتيـة الزراعيـة •

 .ومستلزمات البيوت الب�ستيكية والمضخات الشمسية
ــلع تقديم الدعم في إنتاج • ــين دخل  الغذائية  المواد بما يســـهم في توفر  الزراعية الغذائية  السـ ــبل  الريفية  المناطق وتحسـ   وسـ

 .للفقراء العيش  كسب

والتنمية  الإنساني العمل بين الصلة  ذات الاجتماعية  تعزيز الحماية :ثانياً 
 في اليمن 

ــوء على أهمية نهج الترابط بين         ــلط الضـ ــلع يسـ ــدمة السـ ــانيإن تعرض اليمن لصـ ــ�م  ة والتنميةالإنسـ خطورة هذه   إلىبالنظر   والسـ
ــية   الآثارالتداعيات و ــتجابة لحالة ال  الأوكرانيةالناجمة عن الحرب الروســ طوارئ الحالية  على اليمن، التي تتطلب من المجتمع الدولي الاســ

الغذاء   أسـعارتخفيف الضـغط المتزايد على الأسـر اليمنية من ارتفاع و  الحد من انتشـار المجاعة  وتفاقم المشـك�ت طويلة المدى من أجل
 :والوقود من خ�ل

لحماية  تطوير وتصــــميم دعم الانتقال من المســــاعدة الإنســــانية إلى التنمية، بما في ذلك من خ�ل تعزيز الروابط مع أنظمة ا •
 .الاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها ل�ستجابة للصدمات والأزمات

دعم وتوســيع اســتمرار الاســتجابات في زيادة اســتخدام التحوي�ت النقدية والقســائم، وهي أكثر فعالية من حيث التكلفة من  •
ــإداريــة المبلغ عنهــا    .التوزيع العيني ل�غــذيــة ــل  للتوز  %77تبلغ التكــاليف العــامــة وال للنقــد   %17إلى    %11يع العيني مقــاب

55Fوالقسـائم

ا من تجارة القمح المحلية القوية، والتي كانت فعالة بشـكل مدهش في التكيف مع بيئة    .56 يسـتفيد هذا النهج أيضـً
بالإضــــــافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث التي أجراها المعهد الدولي لبحوث الســــــياســــــات الغذائية ومنظمات أخرى أن   .الصــــــراع

ــوء التحو ــية وهي فعالة في حماية الأطفال من سـ ــاسـ ــر بزيادة اســـته�ك المواد الغذائية غير الأسـ ي�ت النقدية تســـمح ل�سـ
 .التغذية

زيادة توجيه الدعم لبرامج التحوي�ت النقدية غير المشـــــروطة التي تعتبر بمثابة أداة فعالة للحد من تزايد ســـــوء التغذية الحاد   •
ــبة   .المعقدة  لدى الأطفال في حالات الطوارئ ــات على أن برامج التحوي�ت النقدية تقلل من التأثير الغذائي بنســ تؤكد الدراســ

  MUAC.56F57لـ   %20.4و  WHZلـ   35.8%

 
56 sian invasion of Ukraine threatens to further exacerbate the food insecurity emergency in Yemen. MARCH 23, 2022IFPRI, The Rus 

yemen-emergency-insecurity-food-exacerbate-further-threatens-ukraine-invasion-https://www.ifpri.org/blog/russian 
57 Development Nexus: Insights from Yemen. 2021 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.-cial Protection at the HumanitarianWorld Bank, So 

 باالعتماد عىل الوزن مقابل الطول. و/ أو تورم القدمني.   ). مؤرش سوء التغذية لدى األطفال Weight for Height Z-Scoreاالنحراف المعياري الوزن مقابل الطول (  WHZيمثل 

  ) مؤرش سوء التغذية لدى األطفال باالعتماد عىل محيط منتصف الذراع (العضد). Mid-Upper Arm Circumferenceمحيط منتصف الذراع ( MUACيمثل 
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تعزيز قدرة ســــبل العيش على الصــــمود أمام الصــــدمات المســــتقبلية، وزيادة الإنتاج الزراعي وبالتالي تحســــين الأمن الغذائي  •
المســــاعدة الإنســــانية إلى التنمية، بما في ذلك من خ�ل تعزيز الروابط مع أنظمة الحماية   وهي تدعم الانتقال من .والتغذية

 .الاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها ل�ستجابة للصدمات والأزمات

إعطاء الأولوية لبرامج ســـبل العيش التي تعزز قدرة المجتمع على الصـــمود، وتزيد من إنتاج الغذاء وتنويع مصـــادر الدخل، تزود   •
الأســر بالأدوات التي يحتاجونها لكســب لقمة العيش حتى في مواجهة هذه التداعيات والآثار الخطيرة حيث يعتبر دعم وتعزيز 

  .ناس ضد الجوع وسوء التغذيةسبل العيش الزراعية أعظم دفاع لل

تقديم الدعم ال�زم لصـــغار المزارعين وغيرهم من الرجال والنســـاء المعرضـــين للخطر، والذين يتعرضـــون بشـــكل خاص لتأثيرات  •
 .التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الممتدة مثل تغير المناخ والمخاطر الطبيعية

 الس�م المستدام في اليمن بناءعملية تنمية والدعم وتعزيز  :ثالثاً 
الناجمة عن الأزمات   الآثارالتي تســــــهم في تخفيف التداعيات و  الفرص المتاحةفي اليمن أحد أهم  المســــــتدام  بناء الســــــ�م يعتبر      

 :في اليمن وهذا يتطلب العمل على الأوكرانيةالحرب الروسية  ومخاطرالعالمية بما في ذلك تداعيات 

 .زيز ودعم الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة المؤقتة والانتقال الى هدنة دائمة تفضي إلى س�م مستدامتع •

 .رار الدعم الدولي للجهود الوطنيةتعزيز دور الأمم المتحدة في الاستباق والاستجابة لتحديات بناء الس�م واستم •

المالية   والمؤسسات الدولي البنك ذلك في  بما  اليمن شركاء من واسعة مجموعة قبل  الكافي من  المالي الدعم تقديم •
 .المانحة والجهات والدولية الاقليمية

تصميم وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحقيق نتائج واضحة في المجالات الحاسمة للنهوض بأجندة التعافي واعادة   •
 .الاعمار وبناء الس�م
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	شكل (6): تطور سعر الغاز الطبيعي (دولار / مليون وحدة حرارية) خلال الفترة ( مايو 2021- مايو 2022)
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	شكل (10): تطور سعر القمح (سنت أمريكي / بوشل) خلال الفترة (مايو 2021- مايو 2022)


	الاتجاهات المستقبلية للأسعار العالمية للقمح
	تعكس الاتجاهات المستقبلية إلى حد كبير انعدام اليقين المستجدّ بشأن الإمدادات العالمية للقمح وسط تعطّل الأنشطة في منطقة البحر الأسود، وحركة التصدير من أوكرانيا والاتحاد الروسي، وهما مصدّران رئيسان للقمح في العالم، فقد أدى استمرار الحرب وما نتج عنه...
	من المتوقع تداول القمح عند 11.4 دولار/ للبوشل بنهاية الربع الثاني 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics. وعلى المدى المتوسط يتوقع أن يتم التداول عند 12.5 دولار في غضون 12 شهرًا.  انظر الشكل (11):
	شكل (11): التوقعات المستقبلية في أسعار القمح (سنت أمريكي/بوشل)

	وتدل هذه التوقعات على ارتفاع أسعار القمح بنسبة زيادة 54.3% عن السعر 8.1 دولار أمريكي/ للبوشل قبل الحرب الروسية الأوكرانية في 15 فبراير 2021. مما يشير إلى تداعيات عميقة للحرب الروسية الأوكرانية على الإمدادات الغذائية العالمية، تنعكس بشكل مباشر في...
	آثار ومخاطر تداعيات ارتفاع أسعار القمح

	يعتبر القمح مادة غذائية أساسية تستعمله معظم شعوب الأرض، فهو يحتوي على مكونات غذائية عالية، يتاح استهلاكه للفقراء والأغنياء، كما أنه من أكثر المحاصيل الغذائية أهمية في العالم، ويعتمد مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم على الأغذية التي تص...
	وتؤثر التدابير التجارية بالفعل تأثيراً واضحاً على أسعار المواد الغذائية. فقد تكون الزيادة الكبيرة في التدخلات التجارية في مارس 2022 دليلاً على ما قد يشهده المستقبل من حالات تعطل الإمدادات حيث بلغت القيود على تصدير المواد الغذائية التي فُرضت في م...
	شكل (12): تصنيف أكبر مصدري القمح في العالم في عام 2020؛  (مليون طن)

	تشكل الأسعار المتزايدة خطرا كبيرا على تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بشكل كبير.18F  وسوف يُترجم ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بشكل مباشر إلى تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية، لا سيما في البلدان التي تعتمد على واردات الغذاء، مما ي...
	ويؤكد بيان مشترك صادر في 13 أبريل 2022 من رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية على أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلحق ضررا مستمرا بالناس حول العالم، ذلك أن الارتفاع الحاد في أسعار ال...
	على كل حال؛ من المتوقع أن تبقى أسعار الطاقة وخاصة النفط والغاز الطبيعي وأسعار المواد الغذائية وخاصة القمح والأسمدة دون انخفاض. مما يتطلب من المجتمع الدولي دعم البلدان المعرضة للمخاطر من خلال تقديم المنح لتغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة لمواجه...
	يتناول هذا القسم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط المحلية والتوقعات والاتجاهات المستقبلية في أسعار المشتقات النفطية والغاز، والتداعيات على أسعار القمح وسلة الحد الأدنى الغذائية والاتجاهات المستقبلية.

	التداعيات على أسعار القمح وسلة الحد الأدنى للغذاء في اليمن
	تؤدي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الوضع الغذائي والإنساني في اليمن في ظل تغير المناخ السلبي على إنتاج الغذاء.
	تؤدي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الوضع الغذائي والإنساني في اليمن في ظل تغير المناخ السلبي على إنتاج الغذاء.
	التداعيات على أسعار القمح والدقيق المستورد في اليمن

	سجل المتوسط الوطني لأسعار القمح في اليمن ارتفاعاً خلال مارس 2022 لتعكس إلى حد كبير حالة التداعيات التي تكتنف الإمداد العالمي للقمح جراء الأوضاع المحتملة من أوكرانيا والاتحاد الروسي حيث ارتفع المتوسط الوطني لسعر حبوب القمح المستورد إلى 600 ريال/ك...
	شكل (13): المتوسط الوطني لأسعار القمح والدقيق المستورد (ريال/كجم)

	تعتمد اليمن على أوكرانيا والاتحاد الروسي بشكل كبير لوارداتها من القمح، وخلال العام 2020/2021 بلغت واردات القمح حوالي 4,043 ألف طن متري منها حوالي 1,038 ألف طن متري من الاتحاد الروسي تمثل حوالي 25.7% من إجمالي واردات القمح، وحوالي 793 ألف طن متري...
	وتقدر إجمالي الامدادات بحوالي 4,170 الف طن متري عام 2021/2022 بنقص يقدر بحوالي 575 ألف طن متري عن العام 2020/2021 كما يوضح الجدول 4 ، مما يشكل خطورة على اليمن بالنظر إلى أهمية القمح كمادة غذائية أساسية، ويؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة الضغوط الإضاف...
	جدول (4): مؤشرات القمح في اليمن 2020/2021 و 2021/2022 (ألف طن متري)
	التداعيات على سعر الحد الأدنى للسلة الغذائية في اليمن


	انعكست تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار السلع الزراعية إلى إثارة المخاوف بشأن مخاطر الأمن الغذائي في اليمن حيث شهد المتوسط الوطني لسعر الحد الأدنى للسلة الغذائية ارتفاعات متتالية وخلال الأسبوع الرابع من مارس 20...
	شكل (14): المتوسط الوطني لسعر الحد الأدنى لسلة الغذاء المنقذة للحياة (ريال يمني)

	وتضيف مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية مزيدًا من الضغوط على اليمن المعتمدة على الاستيراد نتيجة ارتفاع أسعار دقيق القمح والزيوت النباتية، وهما عنصران أساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائلات، في جميع أنحاء اليمن.
	وتضيف مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية مزيدًا من الضغوط على اليمن المعتمدة على الاستيراد نتيجة ارتفاع أسعار دقيق القمح والزيوت النباتية، وهما عنصران أساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائلات، في جميع أنحاء اليمن.
	وتضيف مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية مزيدًا من الضغوط على اليمن المعتمدة على الاستيراد نتيجة ارتفاع أسعار دقيق القمح والزيوت النباتية، وهما عنصران أساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائلات، في جميع أنحاء اليمن.
	وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي كما هو موضح في الشكل (15) سجلت تكلفة سلة المواد الغذائية الأساسية - الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية لكل أسرة في الشهر- زيادة سنوية بنسبة 351% في لبنان، تلتها سوريا بنسبة 97%، واليمن بنسبة ارتفاع 81% كما سجلت الدو...
	شكل (15): اليمن ومقارنة إقليمية في معدل التغير السنوي في تكلفة سلة الغذاء، ديسمبر 2021؛ (%)


	الاتجاهات المستقبلية في أسعار القمح وسعر الحد الأدنى
	للسلة الغذائية في اليمن
	توقعات أسعار القمح (حبوب مستورد) على المستوى الوطني: يستند تقدير الآثار والمخاطر المحتملة على أسعار القمح المستقبلية في اليمن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية على النتائج التالية:
	 اعتماد اليمن على حوالي النصف (45% من إجمالي واردات القمح في اليمن) من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
	 ارتفاع الأسعار العالمية للقمح في 7 مايو 2022 بنسبة زيادة بلغت 70.3% مقارنة بالسعر 6.5 دولار في 27 مايو 2021. في ظل مخاوف تقييد صادرات القمح من الهند.
	 ارتفاع الأسعار العالمية للقمح بنسبة زيادة سنوية تقدر 62% أبريل 2022 وفق مؤشر مجلس الحبوب الدولي(IGC).
	 ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والمبيدات والأسمدة بمتوسط يصل إلى 20%.21F
	 أرتفع أسعار شحن الحبوب بنسبة تراوحت بين 22% و45%.
	 ارتفاع أسعار القمح العالمية المستقبلية بنسبة 54%. كما سبق التوضيح.
	وبالتالي يتوقع أن تؤدي هذه المخاطر إلى تداعيات كارثية على أسعار القمح في اليمن بنسب تتراوح بين 40% إلى 50% مقارنة بالأسعار الحالية (ارتفاع الأسعار العالمية المستقبلية بنسبة 44% + ارتفاع الإمدادات المحلية 20%). كما أن هذه التوقعات متفائلة بالنظر ...
	شكل (16): توقعات أسعار القمح (حبوب مستورد) على المستوى الوطني في اليمن للعام 2022 (ريال/كجم)

	توقعات أسعار الحد الأدنى للسلة الغذائية على المستوى الوطني: يستند تقدير الآثار والمخاطر المحتملة على أسعار الحد الأدنى للسلة الغذائية المستقبلية في اليمن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية على النتائج التالية:
	 استمرار التصاعد لأسعار الحبوب في الربع الأول والثاني من عام 2022.
	 ارتفاع الأسعار العالمية لزيت النخيل22F  في 7 مايو 2022 بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 74.5%، وبنسبة زيادة شهرية بلغت نحو 13.8%، طبقاً للبيانات اليومية الصادرة عن: (Trading Economics) في 7 مايو 2022م23F .
	 ارتفاع الأسعار العالمية للقمح في 7 مايو 2022 بنسبة زيادة بلغت 70.3% مقارنة بالسعر 6.5 دولار في 27 مايو 2021. في ظل مخاوف تقييد صادرات القمح من الهند، وارتفاع أسعار القمح العالمية المستقبلية بنسبة 54%.
	 ارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان العالمية في مارس 2022، بزيادة قدرها 2.6% عن مستواه المسجّل في فبراير، ما يمثّل الزيادة الشهرية السابعة على التوالي ويرتفع المؤشر بما يتخطى مستواه المسجّل منذ عام بمقدار 23.6%. واستمر الاتجاه التصاعدي...
	 ارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر العالمية في مارس 2022 بزيادة قدرها 6.7% عن مستواه المسجل في فبراير، وبنسبة زيادة سنوية 22.6% مقارنة بالمستويات المسجّلة في الشهر ذاته من العام الماضي. ونتج انتعاش الأسعار الدولية للسكر في مارس، بصورة ر...
	وبالتالي يتوقع أن تؤدي التداعيات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلى تداعيات كارثية على سعر سلة الحد الأدنى للسلة الغذائية في اليمن بنسب تتراوح بين 50% إلى 60% مقارنة بالأسعار الحالية (ارتفاع سعر السلة بنسبة 100.2% في ...
	شكل (17): توقعات أسعار أدنى سلة غذائية على المستوى الوطني في اليمن للعام 2022 (ريال/سلة)

	سلة الحد الأدنى الغذائية المنقذة للحياة، التي يعتمد معظمها على سلع احتياجاتها ذات أهمية كبيرة للسكان وخاصة الفئات الفقيرة والضعيفة. على هذا النحو، فإن الاتجاهات المستقبلية التي توضح ارتفاع المتوسط الوطني لسعر سلة الحد الأدنى قد يكون له عواقب سلب...

	التداعيات على أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في اليمن
	تتأثر الأسعار المحلية للمشتقات النفطية نتيجة التضخم المستورد والتداعيات للحرب الروسية الأوكرانية.
	التداعيات على أسعار الديزل في اليمن

	طبقاً لأحدث البيانات الصادرة عن موقع الرصد للأسعار لمنظمة الأغذية والزراعية في اليمن في 4 أبريل 2022. فقد ارتفع المتوسط الوطني لسعر اللتر الديزل الرسمي إلى 977 ريال/لتر نهاية مارس 2022 مقارنة مع 782.5 ريال/لتر نهاية فبراير 2022 بنسبة زيادة بلغت ...
	شكل(18): المتوسط الوطني لسعر الديزل (الرسمي)، ريال يمني/لتر حتى مارس 2022
	شكل (19): المتوسط الوطني لسعر الديزل (غير الرسمي)، ريال يمني/لتر حتى مارس 2022

	ومما يثير القلق أن التأثيرات على معاناة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية ستزداد حيث أن الديزل يعتبر العنصر الأساسي والعامل الرئيس في البعد الأول من أبعاد الأمن الغذائي وهو إنتاج الغذاء؛ ترتبط أسعار الغذاء طرديا (إيجابيا) مع تكلفة إنتاج ونقل ...
	التداعيات على أسعار البترول في اليمن

	ارتفع المتوسط الوطني لسعر اللتر البترول الرسمي إلى 976 ريالا/لتر نهاية مارس 2022 مقارنة بالسعر 826.38 ريالا/لتر المسجل نهاية فبراير 2022 بنسبة زيادة بلغت 18.1%. وبنسبة زيادة بلغت نحو 55.5% مقارنة بالسعر المسجل نهاية ديسمبر 2021 قبل الحرب الروسية...
	شكل (20): المتوسط الوطني لسعر البترول (الرسمي)، ريال يمني/لتر حتى مارس 2022
	شكل (21): المتوسط الوطني لسعر البترول (غير الرسمي)، ريال يمني/لتر حتى مارس 2022
	التداعيات على أسعار الغاز المنزلي في اليمن


	رغم عدم التأثير المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات وأسعار الغاز في اليمن، كونه يتم إنتاج الغاز محلياً إلا أن المتوسط الوطني للسعر الرسمي لاسطوانة الغاز المنزلي ارتفع إلى 5950 ريالا/اسطوانة نهاية مارس 2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 8.2% مقار...
	شكل (22): المتوسط الوطني لسعر اسطوانة الغاز (الرسمي)، ريال يمني/اسطوانة حتى مارس 2022
	شكل (23): المتوسط الوطني لسعر اسطوانة الغاز (غير الرسمي)، ريال يمني/اسطوانة، حتى مارس 2022

	يعتبر الغاز المنزلي من السلع الأساسية للحياة اليومية وطهي الطعام والأمن الغذائي، ومع ارتفاع سعر الاسطوانة فإن الناس يعجزون عن شرائها بسعر مرتفع، مما يضطرهم إلى استخدام مصادر أخرى أكثر ضررا على صحتهم كاستخدام الحطب والأكياس والفحم والتي تؤدي إلى ...

	الاتجاهات المستقبلية في أسعار المشتقات النفطية في اليمن
	إن ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذا استمر، سيكون له تأثيرات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية في اليمن. وبينما لا يزال الوضع في حالة تغير مستمر، فإن التقديرات في أسعار المشتقات النفطية المحلية تعتمد على التغيرات في أسعار النفط العالمية، وثمة عامل...
	مع الأسف الشديد ستكون تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أشد، فقد ارتفع سعر الديزل الرسمي كما سبق التحليل في نهاية مارس 2022 إلى 977 ريال/ لتر أي بزيادة 57.9%. مقارنة بالسعر نهاية ديسمبر2021 قبل الحرب الروسية الأوكرانية كما سبق الإشارة      (صفحة ...
	إلا أن التطورات الأخيرة مع دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل 2022، وخاصة بعد السماح بدخول عدد من سفن الوقود القادمة إلى موانئ الحديدة، وتحسن سعر الصرف – الذي يرتبط به أسعار المشتقات النفطية - ، فقد أظهرت أسعار المشتقات النفطية انخفاضًا ...
	واستناداً إلى التوقع الأولي بارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 60% وأخذاً بالاعتبار هذه التطورات الإيجابية فإن الاتجاهات المستقبلية لأسعار المشتقات النفطية الديزل والبترول تشير إلى ارتفاع بنسبة تصل إلى 40%. مع التوقعات باستمرار تداعيات الحرب ا...
	وبالمجمل فإن أسعار المشتقات النفطية في اليمن ستظل عند مستويات مرتفعة، مما يشير إلى أن التداعيات والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ستكون أكثر عمقا على أسعار السلع والخدمات الأخرى لارتباطها الوثيق بالبترول والديزل، مما يزيد معاناة الفئات الضعي...
	كما أن هناك أهمية للتركيز على دعم الجهود لتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية لإنهاء الصراع والحرب وتحقيق سلام مستدام يعيد الأمور إلى نصابها، وكذلك لاتخاذ تدابير أكثر ديمومة لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي وإنهاء العنف والتي تمثل من الفرص المتاحة ا...
	وبالرغم من كل هذه التداعيات السلبية المتوقعة على اليمن؛ إلا أنه بالنظر الى كونها منتجة للنفط والغاز أيضا ومصدرة لهما والإمكانات المتوفرة لها في هذا الجانب يحتم العمل بشكل سريع للاستفادة من الارتفاع المتوقع لأسعار هذه السلع ( النفط والغاز) وتحقيق...
	شكل (24): التوقعات المستقبلية في أسعار المشتقات النفطية (الديزل- البترول) الرسمي شهرياً (ريال/لتر)


	التداعيات على النمو الاقتصادي ونصيب الفرد والتضخم في اليمن
	على مستوى الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن تؤثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في ضعف النشاط الاقتصادي في اليمن نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغذاء والذي يتزامن مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وبالتالي مزيد من تدهور الناتج ...
	وتشير التقديرات الأولية إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في اليمن قد تؤثر بمزيد الانكماش في الاقتصاد اليمني. وبالنتيجة يؤثر الانكماش الاقتصادي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حيث ...
	غير أنه من الجدير بالذكر ان توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الحالية تشير إلى أن النمو الاقتصادي من المحتمل أن يصل الى 2% لاسيما بعد الدعم الاخير من المملكة العربية السعودية والامارات بمبلغ 3 مليار دولار.
	شكل (25): التأثيرات على النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة؛ (%)
	تأثيرات ارتفاع حصة الواردات الغذائية في اليمن


	إن ارتفاع حصة الواردات الغذائية في اليمن والتي تشكل حوالي 4 أضعاف المتوسط العالمي، تشكل أقوى المخاطر على الاقتصاد27F  حيث يبين الشكل (26) أن الواردات الغذائية في اليمن تمثل 39% من إجمالي الواردات السلعية وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الدول الأخرى في ...
	شكل (26): اليمن ومقارنة إقليمية لنسبة الواردات الغذائية من إجمالي الواردات السلعية 2020؛ (%)

	علاوة على ذلك، سيؤثر الانخفاض المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي على الطلب المحلي والدخل الكلي للبلد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على مستوى المعيشة، في بلد يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته الغذائية وغير الغذائية، فإن تغيرات سعر الصرف ت...
	التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في اليمن

	أدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها حيث تعتمد بلدان المنطقة اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا. ويتوقع تقرير البنك الدولي الصادر في 14 أبريل 2022 أ...
	استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي في 19 أبريل 2022 بلغ متوسط التضخم، أسعار المستهلك نهاية الفترة حوالي 22.3% عام 2021 بعد تعافي طفيف من تأثيرات جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 45% عام ...
	شكل (27): التضخم في اليمن: أسعار المستهلك نهاية الفترة؛ التغير السنوي (%)

	تتضمن المخاطر الرئيسة أن التضخم يفرض ضغوطا كبيرة على الدخل المتاح للأسر اليمنية وخاصة الفقيرة التي تصل نسبة نفقات الأسرة للغذاء إلى 90% من مجموع نفقات المعيشة في الوقت الذي يستورد اليمن 99% من القمح، و95% من زيوت الطبخ و100% من الأرز والسكر و70%...
	وبالتالي تعد الاستجابة الوقائية والسريعة من المجتمع الدولي لمعالجة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية أمرًا بالغ الأهمية لمنع حدوث أسوأ النتائج الإنسانية وتقليل مخاطر الآثار الكارثية لارتفاع التضخم، ويجب أن تكون حماية الفئات الأكثر ضع...

	التداعيات على تدفقات تحويلات المغتربين اليمنيين
	تعمل التحويلات المالية من اليمنيين العاملين خارج البلاد على إبقاء العديد من الأسر واقفة على قدميها وأصبحت مصدر دخل متزايد الأهمية، يقدر بنحو 3.77 مليار دولار عام 2019. وتشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي.32F  وتفيد معلومات أن حجم التحويلات...
	وبحسب التقييم الذي أجرته الأمم المتحدة عام 2016 فإن 9% من الأسر اليمنية تعتمد على التحويلات المالية من الخارج كمصدر للدخل.34F  وهذا يعني أن ملايين اليمنيين يعتمدون على الأموال التي يحولها أقرباؤهم العاملون في الخارج.
	ولكن مع انتشار كوفيد -19 في عام 2020، بسبب عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى في البلدان المضيفة أفادت التقارير أن التحويلات إلى اليمن انخفضت بنسبة 70% عام 2020.35F
	أظهر نموذج: أثر انخفاض التحويلات وسط فيروس كورونا المستجد على اقتصاد اليمن الذي أجراه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية مارس 2021 أن الأسر الأكثر فقرًا، ممثلة في الشريحتين 1 و 2 ، تعاني من خسارة فادحة في الدخل تقارب 21% خلال عام 2020 (الشكل ...
	الشكل(28):التغير في دخل الأسرة في اليمن نتيجة انخفاض التحويلات المالية
	عام 2020 (كوفيد-19)،مقارنة مع العام 2019

	تعاني الأسر الريفية من خسائر دخل أعلى قليلاً من الأسر الحضرية حيث إن الأولى من بين الشرائح الأفقر في المجتمع اليمني حيث تتمتع بحصص أعلى من دخل التحويلات، فضلاً عن وجود حصة أكبر من الدخل المكتسب من الزراعة والخدمات، والتي كانت أكثر تأثراً من خلال...
	كما أظهر نموذج: أثر انخفاض التحويلات وسط فيروس كورونا المستجد على اقتصاد اليمن الذي أجراه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن الانخفاض في التحويلات قد تسبب في37F :
	 انخفاض بنسبة 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن لعام 2020.
	 انخفض نظام الأغذية الزراعية ككل بنسبة 9.5% في حين أن جميع قطاعات الغذاء تأثرت، فإن أكبر ضرر اقتصادي حدث في تصنيع الأغذية، بما في ذلك طحن الحبوب ومعالجة البن، مع خسائر تقدر بنسبة 9.7%، ويعزى ذلك إلى انخفاض طلب الأسرة نتيجة انخفاض التحويلات.
	ولتقييم تأثير التداعيات المحتملة على تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني فإن التقديرات تشير إلى أن عدد المغتربين اليمنيين في أوكرانيا أو روسيا لا يتجاوز الآلاف وبالتالي فإن التداعيات المباشرة لتحويلات المغتربي...
	ولكن التداعيات غير المباشرة هي التي سيكون لها التأثيرات على المغتربين في بقية دول العالم من حيث ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم العالمية وأسعار الطاقة. وفي هذا السياق من المتوقع أن تتأثر تدفقات التحويلات إلى اليمن، خصوصاً من الولايات ...
	يتناول هذا القسم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القضايا الاجتماعية والإنسانية في اليمن من خلال تحليل التداعيات على تدفق تعهدات المانحين إلى اليمن، والتداعيات على مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

	التداعيات على تدفق تعهدات المانحين إلى اليمن
	تشكل مخاطر تأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتوقعة على التمويلات لتلبية الاحتياجات للأزمة الإنسانية في اليمن من حيث المخاطر السلبية المتوقعة على تدني تدفق التمويلات من المفوضية الأوربية والدول الأوربية والولايات المتحدة وكندا نتيجة التدا...
	ويبين الجدول (5) أن مسـاهمة بعض الدول -المانحة لليمن- المتأثرة بالحرب الروسـية الأوكرانية: (أمريكا، ألمانيا، المفوضـية الأوربية، المملكة المتحدة، كندا) شـكلت حوالي 61% من إجمالي التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية 2021. واعتماداً على استمرار وتطور ...
	جدول (5): أكبر مصادر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 2021

	وفي بداية أبريل 2022 أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 3.3 مليار دولار منها 2 مليار دولار بالمناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني، وكذلك تقديم مليار دولار أخرى من السعودية، منها 600 مليون دولار لدعم ...
	ووفقا لمؤتمر اليمن 2022 حول التعهدات المالية للجهات المانحة في مارس 2022 للأزمة الإنسانية في اليمن تعهدت 36 جهة مانحة بتقديم ما يقرب من 1.3 مليار دولار أمريكي.42F  لتغطية إجمالي المتطلبات التمويلية للاحتياجات الإنسانية في اليمن البالغة 4.3 مليار...
	ويلاحظ أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على تدفق تمويلات المانحين لليمن التي تعاني أصلاً نقصاً حاداً في تمويل المساعدات الإنسانية،44F  وفي حين أن اليمن، الذي يدخل العام الثامن من الحرب والصراع، تؤكد لجنة الإنقاذ الدولية على أن هذا التمويل غير مل...
	واستناداً إلى أحدث البيانات الصادرة في 21 أبريل 2022 فقد تم الإبلاغ عن إجمالي التمويل البالغ 415.1 مليون دولار أمريكي، وبينما بلغت التمويلات من خارج خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022 حوالي 325.8 مليون دولار46F ، فقد بلغ التمويل المتوفر من خلال ...
	فقد أظهرت التأثيرات السلبية خلال فترة انتشار جائحة كورونا (COVID-19) وإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي تدني تدفق التمويلات المقدمة إلى اليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية خلال العامين 2020 و2021 وانخفاض حجم الدعم الإنساني المنخفض أساسا، كما يبين...
	شكل (29): تطور تمويل الاستجابة الإنسانية لليمن

	يوضح الشكل (30) أهم 5 مصادر لجميع التمويل الإنساني المبلغ عنه في اليمن حتى 6 مايو 2022 - بخلاف التمويلات الأخيرة من السعودية في الجانب الإنساني -  حيث تشكل الولايات المتحدة والدول الأوربية أهمية معتبرة لتدفق التمويلات لتلبية الاحتياجات للأزمة ال...
	شكل (30): نسبة التمويل حسب المصدر إلى اليمن (%)

	وفقا لوثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2022 الصادرة بتاريخ 19 أبريل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،48F  من المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية في اليمن وتتكثف في عام 2022 مع تدهور السياق بشكل أكبر، على الأقل في ظل غياب تح...

	التداعيات على الأمن الغذائي في اليمن
	مخاطر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتوقعة على اليمن ستقود إلى آثار سلبية كبيرة على الأمن الغذائي والتغذية والأوضاع الإنسانية.
	لقد جاءت الحرب الروسية الأوكرانية في وقت هو الأسوأ بالنسبة للأمن الغذائي والتغذية في اليمن، طبقا لأحدث تقييم للتصنيف المرحلي (IPC) الصادر في مارس 2022، ازداد تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في اليمن عام 2022، حيث يحتاج 17.4 مل...
	وفقًا لأحدث أرقام IPC (التصنيف المتكامل لمرحلة الغذاء)، وهو المعيار العالمي لقياس انعدام الأمن الغذائي. يبين الجدول (6) توقعات ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 55% من إجمالي السكان خلال النصف الأول من العام 2022 بزيادة نقطة مئوية واحدة عن ال...
	جدول (6): اتجاهات انعدام الأمن الغذائي وفقا للتنصيف المرحلي المتكامل


	الاتجاهات المستقبلية للأمن الغذائي في اليمن
	من المرجح أن تؤدي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى صدمات كبيرة على اليمن، تشمل الأسباب الأساسية الكامنة وراء تزايد تدهور انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، أبرزها ما يلي:
	 زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة وبالتالي ارتفاع التضخم وسط انخفاض الدخل وفرص العمل، مما يساهم في تدهور مستويات انعدام الأمن الغذائي.
	 تكيف المزيد من الأسر من خلال تآكل سبل عيشها (مثل بيع الأصول الإنتاجية) واعتماد استراتيجيات الأزمة (اعتمادًا كبيرًا بشكل أساسي على المساعدة).
	 تعاني الأسر بشكل متزايد من دورة دين مفرغة، إنهم يأخذون مستويات ديون أعلى كل شهر ويزيدون مستويات الائتمان لديهم لتغطية الاحتياجات الأساسية، مع هذه المستويات من استراتيجيات المواجهة السلبية تتعرض العديد من الأسر للخطر.
	 على الرغم من التقلب المستمر في أسعار النفط العالمية والمحلية فإنه من غير المنتظر أن تتراجع أسعار النفط عن مستوى 100 دولار، وربما 110 دولارات أيضا ما بقيت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة.  وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والنقل مما يؤثر على المنت...
	 التداعيات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع سعر سلة الحد الأدنى للسلة الغذائية في اليمن بنسب تتراوح بين 50% إلى 60% مقارنة بالأسعار الحالية (ارتفاع سعر السلة بنسبة 121.7% في أبريل 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام 2...
	وقد تكون للصدمات المُضاعَفة للحرب الروسية الأوكرانية تداعيات كارثية على اليمن إذا لم يتم تعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية إليها في 2022.
	واستناداً إلى تقرير لجنة الخبراء حول مراجعة توقعات الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد في اليمن الذي يؤكد على أنه من الممكن أن تتجاوز شدة الأمن الغذائي المستويات المحددة حاليا في إسقاطات الفترة الزمنية ديسمبر 2022 المحددة بنسبة 60%.50F  وعلى ...
	شكل (31): توقعات نسبة انعدام الأمن الغذائي في اليمن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية (%)

	لقد كانت المساعدة الإنسانية أساسية في التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المشاكل التي تواجهها الأسر اليمنية. ما يقرب من 12% من واردات اليمن من الحبوب تأتي في شكل مساعدات غذائية إنسانية. أفادت أكثر من 50% من الأسر اليمنية أنها...
	كما أن لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من أن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تفاقم الجوع في أسوأ مناطق الأزمات في العالم في تقرير قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2022، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية التي تتوقع أن تتدهور أكثر خلال العام 2022 حيث احتلت...
	وتوقع تقرير النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الأغذية والزراعة (GIEWS) أن تفتقر البلدان التي تمر بأزمة وتحتاج إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء إلى الموارد اللازمة للتعامل مع المشاكل الحرجة المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي حيث تعتبر اليم...
	شكل (32): اليمن من بين أهم البلدان الأسيوية التي تحتاج إلى مساعدات خارجية من أجل الغذاء

	واعتبر نظام الإنذار المبكر للمجاعة في توقعات المساعدة الغذائية أبريل 2022 أن اليمن تأتي في المرتبة الأولى الأكثر تضررًا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وترجيح زيادة حجم وشدة الأمن الغذائي الحاد بين أولئك الذين لا يتلقون المساعدة في جميع أنحاء...
	جدول (7): تقديرات السكان غير الآمنين في الغذاء حتى أكتوبر 2022 في الدول الخاضعة
	لنظام الإنذار المبكر للمجاعة (FEWS NET)

	هناك أيضًا خطر حقيقي يتمثل في أن زيادة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى تهديد بناء السلام وتقويض الهدنة وجهود الاستقرار في اليمن. فقد أظهر التاريخ مرارًا وتكرارًا...

	التوصيات والسياسات المقترحة
	أولاً: زيادة وتوسع دعم جهود تعزيز الإنتاج الزراعي وسبل العيش الزراعية والأمن الغذائي
	 التركيز على تطوير تدخلات تعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي توفر الحماية من الصدمات المتوقعة لإمدادات الوقود والاضطرابات في النقل لمسافات طويلة. تشمل الأمثلة على مثل هذه المشاريع الزراعية في اليمن الري بالتنقيط وتجديد أنظمة الري بالغمر التقليدية ...
	 توجيه الدعم لزيادة إنتاج الغذاء والثروة الحيوانية، وتنوع دخل الأسر الضعيفة من خلال الأنشطة النقدية بما في ذلك النقد مقابل العمل، والتحويلات النقدية والمساعدة النقدية.
	 دعم توفير المدخلات الزراعية، والأعلاف الحيوانية ومستلزمات تربية النحل، وتحصين الماشية ومعالجتها، وإعادة تكوين الحيوانات المجترة الصغيرة وإنتاج الدواجن المنزلية ومعدات معالجة الألبان.
	 دعم توفير المدخلات الزراعية، والأعلاف الحيوانية ومستلزمات تربية النحل، وتحصين الماشية ومعالجتها، وإعادة تكوين الحيوانات المجترة الصغيرة وإنتاج الدواجن المنزلية ومعدات معالجة الألبان.
	 دعم توفير المدخلات الزراعية، والأعلاف الحيوانية ومستلزمات تربية النحل، وتحصين الماشية ومعالجتها، وإعادة تكوين الحيوانات المجترة الصغيرة وإنتاج الدواجن المنزلية ومعدات معالجة الألبان.
	 إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية وأنظمة الري من خلال ترميم المرافق والمواقع، وتوفير نظام الري بالتنقيط وملحقاته، ومستلزمات البيوت البلاستيكية والمضخات الشمسية.
	 تقديم الدعم في إنتاج السلع الزراعية الغذائية بما يسهم في توفر المواد الغذائية وتحسين دخل المناطق الريفية وسبل كسب العيش للفقراء.
	ثانياً: تعزيز الحماية الاجتماعية ذات الصلة بين العمل الإنساني والتنمية في اليمن

	إن تعرض اليمن لصدمة السلع يسلط الضوء على أهمية نهج الترابط بين الإنسانية والتنمية والسلام بالنظر إلى خطورة هذه التداعيات والآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية على اليمن، التي تتطلب من المجتمع الدولي الاستجابة لحالة الطوارئ الحالية وتفاقم ا...
	 تطوير وتصميم دعم الانتقال من المساعدة الإنسانية إلى التنمية، بما في ذلك من خلال تعزيز الروابط مع أنظمة الحماية الاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها للاستجابة للصدمات والأزمات.
	 تطوير وتصميم دعم الانتقال من المساعدة الإنسانية إلى التنمية، بما في ذلك من خلال تعزيز الروابط مع أنظمة الحماية الاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها للاستجابة للصدمات والأزمات.
	 تطوير وتصميم دعم الانتقال من المساعدة الإنسانية إلى التنمية، بما في ذلك من خلال تعزيز الروابط مع أنظمة الحماية الاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها للاستجابة للصدمات والأزمات.
	 دعم وتوسيع استمرار الاستجابات في زيادة استخدام التحويلات النقدية والقسائم، وهي أكثر فعالية من حيث التكلفة من التوزيع العيني للأغذية. تبلغ التكاليف العامة والإدارية المبلغ عنها 77% للتوزيع العيني مقابل 11% إلى 17% للنقد والقسائم55F . يستفيد هذا النهج...
	 زيادة توجيه الدعم لبرامج التحويلات النقدية غير المشروطة التي تعتبر بمثابة أداة فعالة للحد من تزايد سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في حالات الطوارئ المعقدة. تؤكد الدراسات على أن برامج التحويلات النقدية تقلل من التأثير الغذائي بنسبة 35.8% لـ WHZ و20.4%...
	 تعزيز قدرة سبل العيش على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وزيادة الإنتاج الزراعي وبالتالي تحسين الأمن الغذائي والتغذية. وهي تدعم الانتقال من المساعدة الإنسانية إلى التنمية، بما في ذلك من خلال تعزيز الروابط مع أنظمة الحماية الاجتماعية التي يمكن الاستف...
	 إعطاء الأولوية لبرامج سبل العيش التي تعزز قدرة المجتمع على الصمود، وتزيد من إنتاج الغذاء وتنويع مصادر الدخل، تزود الأسر بالأدوات التي يحتاجونها لكسب لقمة العيش حتى في مواجهة هذه التداعيات والآثار الخطيرة حيث يعتبر دعم وتعزيز سبل العيش الزراعية أعظم ...
	 تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين وغيرهم من الرجال والنساء المعرضين للخطر، والذين يتعرضون بشكل خاص لتأثيرات التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الممتدة مثل تغير المناخ والمخاطر الطبيعية.
	ثالثاً: دعم وتعزيز التنمية وعملية بناء السلام المستدام في اليمن

	يعتبر بناء السلام المستدام في اليمن أحد أهم الفرص المتاحة التي تسهم في تخفيف التداعيات والآثار الناجمة عن الأزمات العالمية بما في ذلك تداعيات ومخاطر الحرب الروسية الأوكرانية في اليمن وهذا يتطلب العمل على:
	 تعزيز ودعم الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة المؤقتة والانتقال الى هدنة دائمة تفضي إلى سلام مستدام.
	 تعزيز دور الأمم المتحدة في الاستباق والاستجابة لتحديات بناء السلام واستمرار الدعم الدولي للجهود الوطنية.
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