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املقــــدمة
لــن يقتــر لهيــب نــران الحــرب الروســية  -االوكرانيــة عــى البلــدان والــدول املجــاورة فقــط ،بــل
ســيتعدى ذلــك إىل دول تبعــد عــن تلــك الرقعــة الجغرافيــة آالف الكيلومــرات كاليمــن وهــو البلــد الــذي
يعــاين مــن أحــد أســوأ أزمــات الغــذاء يف العــامل وفقــا لألمــم املتحــدة.
وقــد بــدأت تداعيــات تلــك الحــرب تلقــي بضاللهــا عــى أســعار ســلعتي القمــح والزيــوت التــي تعــد تلــك
الدولتــن مصــدرا مهــا لهــا حيــث تصاعــدت أســعار القمــح بنســبة وصلــت إىل  35باملائــة منــذ بدايــة
الحــرب بــن الدولتــن( .)1بــل إن األخطــر هــو أزمــة القمــح والزيــوت العامليــة الناتجــة عــن فقــدان ثلــث
كميــة اإلنتــاج العاملــي تقريبــا املتــأيت مــن الدولتــن.
وارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة بأكــر مــن الضعــف يف معظــم أنحــاء اليمــن خــال العــام املــايض،
مــا جعــل  17.4مليــون شــخص بحاجــة مســاعدة فوريــة وســيتصاعد الرقــم إىل  19مليــون شــخص منــذ
بدايــة يونيــو وحتــى نهايــة العــام وفقــا ألحــد التوقعــات(.)2
تواجــه الــدول الهشــة التــي تعــاين مــن نزاعــات مســلحة كاليمــن ظرفــا اقتصاديــا وانســانيا صعبــا مــا
يجعلــه عرضــة للتقلبــات يف األســواق العامليــة ناهيــك عــن أن تكــون حربــا يف دولتــن يشــكالن نســبة
مهمــة مــن مصــدر الغــذاء والزيــوت للعــامل .ويقــدر حجــم صــادرات الدولتــن مــن القمــح مــا نســبته
 30باملئــة مــن الصــادرات العامليــة للقمــح.
وتســتورد اليمــن مــا نســبة  %34تقريبــا مــن احتياجهــا مــن القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا وهــو مــا
يســاوي ثلــث ســلة اليمــن مــن القمــح يــأيت مــن هذيــن البلديــن(.)3
فاليمــن بلــد يســتورد معظــم احتياجاتــه مــن الغــذاء بنســبة تصــل إىل  95باملئــة ،ويعتــر القمــح الســلعة
األكــر اســتهالكا مــن قبــل املجتمــع اليمنــي حيــث يتمحــور النمــط الغــذايئ يف اليمــن حــول القمــح
باعتبــاره مكــون أســايس يف كافــة األصنــاف الغذائيــة .وال يقتــر ذلــك عــى اليمــن فقــط اذ يشــمل
دوال عربيــة اخــرى كجمهوريــة مــر العربيــة ودول الخليــج التــي تعتمــد بصــورة رئيســية عــى القمــح
املســتورد.
وتطــل ازمــة القمــح والزيــوت برأســها يف ظــل وضــع مينــي متــأزم حيــث تعــاين اليمــن مــن فقــر شــديد
يف الغــذاء ويشــر التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ بــأن  31ألــف شــخص يواجهــون خطــر
الجــوع الشــديد (املرحلــة الخامســة يف وضــع كاريث) ويتوقــع ان ترتفــع  161الــف شــخص بحلــول يونيــو
املقبل (.)4
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ونظــرا الن الحــرب يف بدايتهــا فــإن تداعيــات االزمــة الراهنــة مــا زالــت يف مراحلهــا االوىل الســيام
وان اليمــن وفقــا لتأكيــدات رســمية ميتلــك احتياطيــات مــن القمــح قــد تغطــي أربعــة أشــهر وهــو االمــر
الــذي ســيجعل مســتوردي القمــح يبحثــون عــن خيــارات بديلــة أكــر كلفــة ويف ظــل شــحة يف املعــروض
العاملــي مــن القمــح.
يف هــذا التقريــر نحــاول ان نقــدم صــورة واضحــة عــن تداعيــات الحــرب الروســية  -األوكرانيــة عــى
اليمــن الســيام عــى مــاديت القمــح والزيــت ،وحجــم االحتيــاج املحــي للتــك الســلع وكيــف ســيتم معالجــة
االزمــة مــن قبــل املســتوردين ومــا هــي الخيــارات املتاحــة لتغطيــة العجــز الــذي ســينتج عنهــا؟.

احتياج اليمن من القمح
يعــاين اليمــن مــن فجــوة غذائيــة مســتدامة حيــث يعتمــد اليمــن إىل حــد كبــر عــى الــواردات الســلعية
مــن األســواق الخارجيــة لتلبيــة احتياجــات االســتهالك املحــى مــن القمــح والســلع الغذائيــة الرئيســية،
ويعتــر القمــح عنــر الغــذاء الرئيــي يف البلــد ،ويقــدر االحتيــاج الــكيل لليمــن مــن مــادة القمــح
بحــوايل  4مليــون طــن ســنويا ،يتــم اســترياد أكــر مــن  3.8مليــون طــن مــن األســواق الخارجيــة ،بينــا
يتــم تغطيــة باقــي االحتيــاج مــن اإلنتــاج املحــي(.)5
وتســتقبل املوانــئ اليمنيــة القمــح مــن الــدول املصــدرة بنســب متفاوتــة حيــث يحتــل مينــايئ الحديــدة
والصليــف الصــادرة يف اســتقبال كميــات القمــح الواصلــة إىل اليمــن بإجــايل يصــل إىل مليونــن
وســبعامئة واربعــون الــف طــن وفقــا إلحصائيــات العــام 2021م ويــأيت مينــاء عــدن يف املرتبــة الثانيــة
بإجــايل مليــون وثالثــة واربعــون الــف طــن ثــم مينــايئ املــكال وســقطري اللــذان اســتقبال كميــات
متواضعــة مــن الحصــة املســتوردة مــن القمــح(.)6
يتــم اســترياد القمــح تجاري ـاً لالســتهالك املحــى اإلجــايل املقــدر بحــوايل  3.8مليــون طــن ســنويا،
عــر عــدد محــدود مــن املســتوردين ( 5رشكات كبــرة و 6رشكات متوســطة وصغــرة) وتســيطر تلــك
الــركات عــى ســوق القمــح يف اليمــن منــذ فــرة طويلــة ،قبــل ان تتوســع تدخــات برنامــج الغــذاء
العاملــي ضمــن جهــود العمــل االغــايث اثنــاء الحــرب حيــث بــات الربنامــج أحــد املســتوردين واملوزعــن
للقمــح يف األســواق اليمنيــة.
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وتظهــر األرقــام تفاوتــا كبــرا بــن حصــص الــركات املســتوردة للقمــح يف اليمــن حيــث مــا زالــت
مجموعــة رشكات هائــل ســعيد انعــم ورشكاه تســتحوذ عــى اغلبيــة الحصــة الســوقية للقمــح حيث تســيطر
عــى  54باملئــة مــن إجــايل الحصــة الســوقية ،تليهــا بعــض الــركات كالرشكــة اليمنيــة لالســتثامرات
الصناعيــة (فاهــم) التــي تســتحوذ عــى  17باملئــة مــن حصــة الســوق.
ويعــاين اليمــن مــن فجــوة غذائيــة يف القمــح تقــدر بنحــو  %97مــن حجــم االحتيــاج ،وتوضــح بيانــات
التجــارة الخارجيــة أن واردات هــذه الســلعة شــكلت املرتبــة األوىل بــن أهــم ثالثــن ســلعة مســتوردة
عــام  ،2018ولــذا فقــد ســعت وكاالت األمــم املتحــدة التــي تعمــل يف الجانــب االغــايث واإلنســاين إىل
توفــر مــادة القمــح باعتبارهــا الســلعة الغذائيــة األهــم لحيــاة املاليــن مــن املحتاجــن يف اليمــن.
وقــد أعلــن برنامــج الغــذاء العاملــي أنــه يســتهدف تزويــد مــا يقــرب مــن  13مليــون شــخص باملســاعدات
الغذائيــة يف صــورة حصــص عينيــة مــن الدقيــق والبقــول والزيــت والســكر وامللــح ،أو قســائم رشائيــة
أو مســاعدات نقديــة لــراء نفــس الكميــة مــن الغــذاء خــال العــام 2022م ،لكنهــه يتحــدث بــأن هــؤالء
األشــخاص ال يزالــون يتلقــون مســاعدات غذائيــة يف أشــهر بالتنــاوب حيــث ال يــزال التمويــل غــر
مؤكــد.
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يف ظــل تجــاوز االســتهالك غــر الــكايف للغــذاء يف اليمــن عتبــة «عاليــة جــدا» –  % 40وفقــا لبيانــات
برنامــج األغذيــة العاملــي بشــأن تحليــل هشاشــة األوضــاع ،حيــث تلجــأ العائــات إىل إجــراءات يائســة
للبقــاء عــى قيــد الحيــاة حيــث إن ارتفــاع تكلفــة الغــذاء ونقــص الوقــود يدفعــان ســكان اليمــن إىل
حافــة الهاويــة.

تداعيات الحرب الروسية ـ األوكرانية عىل اليمن
ألقــت الحــرب الروســية األوكرانيــة بتداعياتهــا عــى رقعــة واســعة مــن العــامل ،ومل تقتــر عــى رقعــة
جغرافيــة واحــدة ،حيــث امتــدت إىل تفاصيــل حيــاة املواطنــن يف املنطقــة العربيــة عــى وجــه الخصوص
كــون الرقعــة العربيــة األكــر تــررا عــر أهــم ســلعة يســتهلكونها وهــي رغيــف الخبــز ،حيــث تعتمــد
عــى خبــز القمــح كــادة أساســية يف الغــذاء اليومــي  ،وتشــر األرقــام إىل أن معظــم الــدول العربيــة
تعتمــد عــى القمحــن الــرويس واألوكــراين ،بنســبة تصــل يف بعــض الحــاالت إىل  %70مثــل مــر،
تقدير موقف :الحرب الروسية االوكرانية تلهب أسعار القمح يف اليمن

6

وهــو مــا دفــع كثرييــن يف الــدول املنطقــة العربيــة ،إىل دق ناقــوس الخطــر ،محذريــن مــن احتامليــة
حــدوث ازمــة غذائيــة نتيجــة إيقــاف تصديــر مــادة القمــح مــن دولتــي روســيا وأوكرانيــا ،حيــث تشــكل
الصــادرات الروســية واالوكرانيــة مــا نســبة  %30مــن حجــم الصــادرات العامليــة مــن القمــح.
وحســب مديــر إدارة التبــادل التجــاري يف وزارة الصناعــة والتجــارة فــؤاد هويــدي أن اليمــن يســتورد
مــن أوكرانيــا تقريبــا  %16.5ونحــو  %17.5مــن إجــايل الــواردات الســنوية مــن القمــح.
ويســتورد اليمــن مــا يقــارب  %34مــن كميــات القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا ومــا يقــارب  %44مــن
أســراليا وأمــركا والهنــد ودول أخــرى ،إضافــة إىل الكميــات التــي تدخــل إىل اليمــن عــر املنظــات
الدوليــة يف إطــار املســاعدات اإلغاثيــة بســبب الحــرب الدائــرة يف البــاد ،حيــث تشــر بعــض املعلومــات
اىل ان املســاعدات االغاثيــة مــن القمــح التــي تدخــل عــر املنظــات الدوليــة يتــم اســتريادها مــن
أوكرانيــا وهــي مــا تقــدر بـــ  %22تقريبــا مــن احتياجــات اليمــن مــن القمــح.
ويســتورد اليمــن مــا نســبته  %2.3مــن مجمــوع صــادرات القمــح العامليــة ،وهومــا يجعلــه معــرض
بصــورة كبــرة لزيــادات أســعار القمــح والســلع العامليــة.
وحســب الحكومــة اليمنيــة فــان اليمــن متتلــك مخــزون مــن القمــح يكفــي ألربعة أشــهر .وتشــهد األســواق
اليمنيــة منــذ انــدالع الحــرب الروســية األوكرانيــة ،ارتفاعــا كبــرا يف أســعار املــواد الغذائيــة ،خصوصــا
القمــح الــذي يشــكل الغــذاء الرئيــي للمواطــن اليمنــي ،وحســب وحــدة الرصــد مبركــز الدراســات
واإلعــام االقتصــادي فقــد ارتفعــت أســعار القمــح يف اغلــب املحافظــات اليمنيــة اىل أكــر مــن %35
منــذ انــدالع الحــرب الروســية األوكرانيــة.
ومــع تزايــد احتــال ارتفــاع أســعار القمــح عامليــا خــال الفــرة القادمــة فــإن ذلــك يتطلــب بالــرورة
الحاجــة إىل متويــل إضــايف ال تقــدر عليــه دول مثــل اليمــن يف الوقــت الحــارض ،وإذا مــا متكنــت
اليمــن مــن الحصــول عــى قــروض مســتعجلة لذلــك ،فــإن األمــر لــن يكــون مســتداماً.
وبحســب معطيــات منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة «فــاو» ،فــإن حــوايل  22باملئــة مــن
إجــايل القمــح املســتهلك يف اليمــن عــام  2020مســتورد مــن أوكرانيــا.
وتخــى أســواق الحبــوب العامليــة مــن تداعيــات الحــرب ،حيــث إن روســيا وأوكرانيــا تســاهامن بنحــو
 %30مــن إجــايل الصــادرات العامليــة مــن القمــح ،ونحــو نحــو  %20مــن إجــايل صــادرات الــذرة،
ونحــو  %80مــن صــادرات زيــت دوار الشــمس.
وكانــت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة (فــاو) قــد أعلنــت أن األســعار العامليــة للســلع
الغذائيــة بلغــت مســتوى قياســيا يف فربايــر مدفوعــة أساســا بالزيــوت النباتيــة يف ظــل عــرض محــدود
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فاقمتــه الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا.
وبحســب «بنــك أوف أمــركا» فإنــه مــن بــن تجــارة القمــح العامليــة التــي يبلــغ حجمهــا  270مليــون طــن
ســنوياً ،تــأيت نســبة  17يف املئــة مــن روســيا باعتبارهــا أكــر مصــدر للقمــح يف العــامل ،و 12يف املئــة
مــن أوكرانيــا التــي تعــد مــن بــن أكــر أربعــة مصدريــن للقمــح عامليـاً.
ومــن املتوقــع ان يشــهد العــامل ازمــة حــادة يف الكميــات املعروضــة مــن القمــح والزيــوت خــال األشــهر
القليلــة املقبلــة يف حــال اســتمرت الحــرب الراهنــة بــن روســيا وأوكرانيــا ،فاألســواق البديلــة إلنتــاج
القمــح والزيــوت بــدأت تضــع بعــض القيــود عــى عمليــة التصديــر يف محاولــة منهــا لالســتفادة مــن
األســعار العاليــة وأيضــا الحفــاظ عــى امنهــا الغــذايئ يف الحــدود االمنــة.

العوامل املؤثرة يف تصاعد أسعار القمح
ميكــن حــر العوامــل املؤثــرة يف ارتفــاع أســعار القمــح يف اليمــن منــذ بدايــة العــام  2020بعــدد مــن
العوامــل أهمهــا:
 االرتفاع العاملي يف أسعار القمح.حيــث شــهدت أســعار القمــح مؤخــرا ارتفاعــا كبــرا ،حيــث اندفعــت أســعار العقــود اآلجلــة يف بورصــة
شــيكاغو ،التــي تعــد مقياســا دوليــا ،إىل  13.40دوالر للبوشــل ،وبلغــت األســعار يف بورصــة باريــس 406
يــورو للطــن.
حيــث ارتفعــت أســعار الحبــوب عامليــا إىل مســتويات غــر مســبوقة نتيجــة تداعيــات الحــرب الروســية
عــى أوكرانيــا ،إذ ارتفعــت أســعار عقــود القمــح يف بورصــة شــيكاغو األمريكيــة ألقــرب أجــل ،مســجلة
أعــى مســتوى منــذ  14عامــا.
وبهــذا تصــل نســبة صعــود أســعار القمــح منــذ بدايــة فرباير/شــباط املــايض إىل  %40ومــن املبكــر
الحديــث عــن حالــة مــن االســتقرار يف ظــل اســتمرار الحــرب.
وكانــت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة (فــاو) قــد أعلنــت أن األســعار العامليــة للســلع
الغذائيــة بلغــت مســتوى قياســيا يف فربايــر مدفوعــة أساســا بالزيــوت النباتيــة يف ظــل عــرض محــدود
فاقمتــه الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا.
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وزاد مــؤرش منظمــة األغذيــة والزراعــة لألســعار الغذائيــة الشــهر املــايض بنســبة  %3.9مقارنــة بالشــهر
الســابق ،ليصــل إىل  140.7نقطــة يف مقابــل  135.7نقطــة يف يناير/كانــون الثــاين ،وفقــا للمنظمــة.
 ارتفاع أسعار النفط وتأثريه عىل تكاليف النقل الخارجي والداخيل.دفعــت الحــرب الدائــرة بــن روســيا وأوكرانيــا بأســعار النفــط إىل تجــاوز عتبــة  118دوالر للربميــل .كــا
ســجلت أســعار القمــح األوروبيــة مســتوى قياسـ ًيا وســط توقعــات بانخفــاض اإلمــدادات وخصوصــا أن
أوكرانيــا وروســيا مــن أكــر منتجــي القمــح يف العــامل.
ووفــق «رويــرز» صعــدت أســعار خــام برنــت إىل  103.78دوالر للربميــل ،وهــو أعــى مســتوى منــذ 14
أغســطس .2014وارتفعــت األســعار إىل  103.18دوالر للربميــل بزيــادة  6.34دوالر أو  6.5يف املئــة.
وزادت أســعار خــام غــرب تكســاس الوســيط  5.48دوالر أو ســتة يف املئــة إىل  97.58دوالر للربميــل بعــد
ارتفاعهــا إىل  98.46دوالر للربميــل ،وهــو أعــى مســتوى منــذ  11أغســطس ،2014
وصعــدت أســعار النفــط بأكــر مــن  20دوالرا للربميــل منــذ بدايــة  2022بفعــل مخــاوف مــن فــرض
الواليــات املتحــدة وأوروبــا عقوبــات عــى قطــاع الطاقــة الــرويس مــا أدى اىل اضطــراب اإلمــدادات.
وإىل جانــب النفــط ،رجــح محللــون وتجــار أن ترغــم الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا ،الدولتــن الكبريتني
املنتجــة للحبــوب يف العــامل ،مشــري القمــح والــذرة وزيــت دوار الشــمس اىل البحــث عــن شــحنات
بديلــة ،وهــو مــا يرفــع أســعار األغذيــة العامليــة التــي تقــرب بالفعــل مــن أعــى مســتوياتها منــذ ســنوات
طويلــة.
 االنهيار الحاد يف أسعار العملة املحلية مقابل العمالت األجنبية.أثــر التدهــور املســتمر للعملــة املحليــة مقابــل الــدوالر األمريــي بصــورة ســلبية حــادة عــى القيمــة
اإلجامليــة لفاتــورة الــواردات الغذائيــة ،وقــد تقلصــت قــدرة الدولــة عــى االســترياد أيضـاً نتيجــة تســجيل
مســتويات قليلــة مــن االحتفــاظ باحتياطيــات التبــادل األجنبــي وهــو مــا انعكــس ســلبا عــى أســعار
املــواد الغذائيــة يف اليمــن.
 ارتفــاع تكاليــف الشــحن والتأمــن جــراء القيــود املفروضــة عــى عمليــة االســترياد مــنقبــل التحالــف العــريب.
أدت القيــود واإلجــراءات التــي يفرضهــا التحالــف العــريب عــى عمليــة االســترياد واملوانــئ اليمــن اىل
عرقلــة عمليــة االســترياد وارتفــاع فاتــورة االســترياد ،وهومــا انعكــس ســلبا عــى اســعار املــواد الغذائيــة،
حيــث تزايــدت شــكاوى التجــار واملســتوردين يف اآلونــة مــن ارتفــاع تكاليف الشــحن التجــاري املتصاعدة
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إىل املوانــئ اليمنيــة ،خاصــة مينــاء عــدن الــذي يســتوعب النســبة الكــرى مــن الشــحن التجــاري إىل
البلــد الــذي متزقــه الحــرب وتــردي وضــع املوانــئ األخــرى بصــورة كبــرة ،مــا انعكــس عــى قدراتهــا
االســتيعابية وتأخــر خــروج الســلع منهــا لفــرات طويلــة تصــل اىل أربعــة أشــهر ،مــا يــؤدي إىل تلفهــا
والتأثــر عــى جودتهــا ويكبــد التجــار خســائر جســيمة.

تعميق االزمة اإلنســــانية
تــأيت تداعيــات الحــرب الراهنــة كعــبء إضــايف عــى اســعار الســلع املســتوردة إىل اليمــن ،حيــث هــي
بالفعــل تعــاين مــن جملــة مــن املعطيــات التــي تؤثر ســلبا عــى األســعار ،وتتمثل تلــك املشــكالت بالتدهور
املســتمر لســعر العملــة وارتفــاع أســعار النقــل وشــحة املشــتقات النفطيــة وغريهــا مــن املشــكالت التــي
تؤثــر بصــورة مبــارشة عــى أســعار الســلع يف اليمــن.
تصنــف اليمــن مــن أســوأ الــدول التــي تعــاين مــن ازمــة يف العــامل جــراء الحــرب الدائــرة والتــي
دخلــت عامهــا الثامــن وتســببت يف فقــدان املواطــن اليمنــي ثلثــي دخلــه نتيجــة ارتفــاع التضخــم وانهيار
العملــة وارتفــاع نســبة الفقــر ومعانــاة نحــو  %80مــن الســكان مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ،ويعــاين مــا
يقــرب مــن  16.2مليــون مينــي مــن أزمــة انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد.
ويف ظــل هــذه الفاتــورة الباهظــة للحــرب يف اليمــن تــأيت الحــرب لتعمــق االزمــة وتلقــي بظاللهــا عــى
ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة ،خصوصــا القمــح الــذي يشــكل الغــذاء الرئيــي للمواطــن اليمنــي ،وكــا
ذكرنــا ســابقا فقــد ارتفعــت أســعار القمــح بنســبة  %35منــذ انــدالع الحــرب.
وتتصاعــد املخــاوف الجديــة مــن نقــص االمــدادات مدفوعــة بشــحة املعــروض مــن القمــح يف الســوق
العامليــة حيــث تتســابق الــدويل عــى حجــز حصتهــا مــن القمــح ،ووفقــا للمعلومــات التــي حصــل عليهــا
الباحــث فــإن مجموعــة هائــل ســعيد انعــم ورشكاه قــد اســتطاعت الحصــول تأمــن كميــات مــن القمــح
لثالثــة أشــهر [إضافيــة لكنهــا لــن تكــون كافيــة يف حــال اســتمرت االزمــة وزاد مســتوى الطلــب العاملــي
عــى القمــح ،حيــث تغطــي املجموعــة مــا يقــرب مــن  ٥٥باملئــة فقــط مــن إجــايل احتيــاج الســوق
اليمنــي مــن القمــح.
ومــن املهــم التأكيــد بأنــه إىل جانــب شــحة املخــزن كســبب الرتفــاع األســعار فــإن هنــاك أيضــا أســباب
أخــرى تضاعــف املشــكلة وتتمثــل يف ارتفــاع أســعار الطاقــة وتكاليــف النقــل والتأمــن وصعوبــة
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التحويــات املاليــة إىل روســيا ســتقود بشــكل أوتوماتيــي إىل ارتفــاع التكلفــة ومعهــا أســعار املبيــع.
وكانــت األمــم املتحــدة قــد ناشــدت الــدول املانحــة تقديــم  3,85مليــارات دوالر لتمويــل تكاليــف
املســاعدات اىل اليمــن ،ولكــن تــم التعهــد بتقديــم  1,7مليــار دوالر فقــط يف مؤمتــر لهــذه الــدول.
وحســب األمــم املتحــدة أنهــا ســتقلص املســاعدات بســبب نقــص التمويــل ،وهــو مــا يعــرض حيــاة أكــر
مــن نصــف ســكان اليمــن للخطــر ،حيــث أن  %53مــن ســكان املحافظــات الجنوبيــة الواقعــة تحــت
ســيطرة الحكومــة اليمنيــة و %44مــن ســكان املناطــق الشــالية التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون يعانــون
مــن انعــدام األمــن الغــذايئ(.)8

الحلول واملعالجـــــات
قبــل أن تصبــح روســيا وأوكرانيــا مصــدرا أساســيا لتصديــر القمــح والحبــوب األخــرى بأســعار هــي
األنســب عاملي ـاً ،كانــت اليمــن وبعــض الــدول العربيــة تعتمــد عــى فرنســا وكنــدا والواليــات املتحــدة
واألرجنتــن ودول أخــرى يف تأمــن وارداتهــا مــن القمــح والحبــوب األخــرى ،وقــد لجــأت الكثــر مــن
الــدول العربيــة ومنهــا اليمــن إىل االســترياد مــن هاتــن الدولتــن نظــرا لرخــص أســعار القمــح وقــرب
املســافة التــي تجعــل أســعار الشــحن أقــل مــن غريهــا.
ونظــرا الســتمرار الحــرب وفــرض العقوبــات الدوليــة عــى روســيا فــإن الــدول املســتوردة بــدأت يف
خطــوات بديلــة لتأمــن احتياجاتهــا مــن القمــح.
وهنــا نــورد مجموعــة مــن الحلــول التــي مــن شــأنها ان تخفــف مــن االزمــة املتوقعــة يف نقــص مــادة
القمــح يف األســواق اليمنيــة وارتفــاع أســعارها.
 البحــث عــن مصــادر بديلــة الســترياد القمــح مــن دول اخــرى لســد أي نقــص قــد يعرقــل توفــررغيــف الخبــز للمواطــن يف اليمــن ،حيــث يكفــي االحتياطــي الحــايل مــن القمــح ألربعــة أشــهر فقــط
وهــو مــا يتطلــب اىل العمــل املســتمر عــى توفــر االســترياد مبوجــب دفعــات عــى مــدار الســنة.
 باإلضافــة إىل أمريــكا وأســراليا والهنــد يلــزم التعاقــد مــع دول اخــرى مصــدرة للقمــح مثــل فرنســاوكنــدا واألرجنتــن لتعويــض النقــص الحاصــل جــراء توقــف االســترياد مــن روســيا وأوكرانيــا،
 رضورة التنســيق بــن مــوردي القمــح إىل اليمــن إلعــداد خطــة طــوارئ لتلبيــة احتياجــات الســوقتقدير موقف :الحرب الروسية االوكرانية تلهب أسعار القمح يف اليمن
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اليمنــي عــى املــدى املتوســط والطويــل والبحــث عــن مصــادر بديلــة تحقــق األمــن الغــذايئ للبلــد مــن
القمــح.
 وضــع آليــة مشــركة بــن الحكومــة ممثلــة بــوزاريت الصناعــة والتجــارة واملاليــة والبنــك املركــزيومحافظــي املحافظــات املختلفــة والغرفــة التجاريــة لتنظيــم املخــزون وعمليــات االســترياد والحفــاظ
عــى اســتقرار العملــة وتوفــر الغطــاء النقــدي ومتاســك سالســل االمــداد.
 عقــد اجتامعــات دوريــة أســبوعية بــن الحكومــة والغرفــة التجاريــة وكبــار مســتوردي القمــح واملــواداألساســية ،ملتابعــة التطــورات أوال بــأول ،وتنســيق العمــل لتعزيــز الحمــات امليدانيــة لضــان اســتقرار
الســلع األساســية ومواجهــة أي تالعــب او احتــكار او رفــع غــر مــرر لألســعار.
 تقديــم التســهيالت مــن قبــل الحكومــة لدعــم اســترياد املــواد الغذائيــة األساســية كالقمــح مــن خــالتســهيل وصــول ســلعة القمــح والزيــوت وغريهــا مــن املــواد االساســية والحــد مــن التكاليــف االضافيــة
التــي تتســبب يف رفــع اســعارها االتــاوات والرســوم غــر القانونيــة وتســهيل نقلهــا بــن املــدن وقبــل
ذلــك العمــل عــى تســهيل وصــول الشــحنات إىل الصــوام مبــارشة دون الحاجــة إىل تطويــل اإلجــراءات.
 إقــرار الحكومــة لحزمــة مــن السياســات التــي تهــدف إىل تشــجيع اإلنتــاج املحــي للحبــوب والبــدءبخطــوات مــن شــأنها أن تخفــف مــن االعتــاد عــى الخــارج بصــورة كبــرة كــا هــو حاصــل اآلن.
ـ توعيــة املجتمــع املــدين إىل تغيــر النمــط االســتهاليك الــذي يعتمــد عــى القمــح يف جميــع مكونــات
الغــذاء اليومــي لــأرس اليمنيــة وتنويــع املكونــات األساســية للغــذاء لتخفيــف الضغــط وزيــادة الطلــب
عــى مــادة القمــح.
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