
 مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه - نوفمبر ٢٠٢٢

hsayemen.com

االستجابة ألزمة 
األمن الغذائي

في اليمن
أفاكر ورؤى من منظور القطاع الخاص



٣ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 قائمة	باالختصارات	واألسماء	المختصرة	واالستهالالت	
٤ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ١.	تمهيد		
٦ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ٢.	موجز	تنفيذي	
٨ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ٣.	مقدمة		
١٠ 	 	 	 	 	 	 	 ٤.	األمن	الغذائي	في	اليمن:	تحديد	ألزمة	متعددة	األبعاد	واالستجابة	لها	
١٤ 	 	 	 	 5.	حواجز	التأثير:	التحديات	التي	تواجه	القطاع	الخاص	في	اليمن	والتي	يتفاقم	معها	انعدام	األمن	الغذائي	
١٧ 	 	 	 	 	 	 	 ٦.	استجابة	مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن	
٢٨ 	 	 	 	 ٧.	وضع	األطر	الالزمة	للطريق	نحو	االزدهار:	مواجهة	التحديات	الحالية	وبناء	مستقبل	أكثر	إشراًقا	لليمن	
٣٠ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ٨.	مالحظات	ختامية	
٣١ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 قائمة	المراجع		

قائمة	باالختصارات	
واألسماء	المختصرة	

واالستهالالت

المحتويات

مشروع	تقييم	القدرات ACAPS

خلية	اإلجالء	والعمليات	اإلنسانية EHOC
منظمة	األمم	المتحدة	لألغذية	والزراعة	 FAO

شبكة	نظم	اإلنذار	المبكر	بالمجاعة FEWS Net
	بنك	تنمية	ريادة	األعمال	الهولندي FMO

تكتل	األمن	الغذائي	والزراعي FSAC
برنامج	التنمية	االنسانية HDP

مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه	–اليمن HSA
مؤسسة	هائل	سعيد	أنعم	الخيرية HSACF

مؤسسة	التمويل	الدولية IFC
المبادرة	الدولية	حول	كوفيد	–	١9	في	اليمن IICY

التصنيف	المتاكمل	لمراحل	األمن	الغذائي IPC
حكومة	معترف	بها	دولًيا IRG

مكتب	تنسيق	الشؤون	اإلنسانية	التابع	لألمم	المتحدة OCHA
معهد	التنمية	لما	وراء	البحار ODI

منظمة	األمم	المتحدة UN
إدارة	الشئون	االقتصادية	واالجتماعية	باألمم	المتحدة UNDESA

برنامج	األمم	المتحدة	االنمائي UNDP
آلية	التحقق	والتفتيش	التابعة	لألمم	المتحدة UNVIM

برنامج	الغذاء	العالمي WFP
منظمة	الصحة	العالمية WHO

مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه:	االستجابة	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه:	االستجابة	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن2   3



عبد الجبار هائل سعيد أنعم

رئيس	مجلس	اإلدارة	والرئيس	التنفيذي
مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه

1. تمهيد

يواجه اليمن أزمة غير مسبوقة في مجال األمن 
الغذائي لم يشهدها في تاريخه؛ فحتى اآلن، اليزال 

هناك الماليين من اليمنيين على شفا المجاعة، وربما 
اكن الكثيرون منهم ال يعرفون من أين يمكن أن تأتي 
وجبتهم التالية، فضال عن الغالبية العظمى الذين ال 

يملكون أية مصادر أمنة للدخل والمعيشة لهم 
وألسرهم تجنبهم المجاعة وسوء التغذية.

إن المعاناة الحية التي يعيشها معظم اليمنيين يومًيا 
خالل هذه األزمة عميقة، أسهمت في تقويض األمن 

الغذائي للبالد، مضطربة من األزمات والصراع. 

فالتحديات االقتصادية التي تسببت في انعدام األمن 
الغذائي اليمني كبيرة؛ كما إن آثارها المجتمعية 

مقلقة للغاية. ومن المؤكد أن التصدي بحزم وفعالية 
لألزمة الحالية قد تأخر كثيًرا.

لذلك، إننا كمؤسسة يمنية تعمل منذ ٨٥ عاًما، 
نراقب عن قرب تنامي األزمة اإلنسانية في اليمن 

بقلق متزايد، وقد استجبنا لها بشلك كثيف ومستمر 
من خالل تسخير إماكنيات ومقدرات المجموعة 
ومواردها لخدمة المجتمع اليمني في أوقات 

األزمات المتكررة تجسيدا لقيمنا المؤسسة، إال أننا 
ورغم ذلك نؤثر التحرك الجماعي إيماًنا منا بقوة 

الشراكة من خالل تعاوننا مع المنظمات ذات الرؤى 
المشتركة - بما في ذلك المنظمات الدولية وشراكء 

القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المحلية 
في عدد من مشاريع معالجة األمن الغذائي، 

وتحسين الصحة العامة، وإصالح البنية التحتية 
المتضررة.

لقد أثبت عملنا بروح الشراكة والتعاون مع مختلف 
الجهات المعنية والمنضمات اإلنسانية ، أن حشد 

الخبرات والموارد هو، إلى حد بعيد، أكثر الوسائل 
فعالية لمواجهة التحديات التي يمر بها اليمن. بل 

أظهر أيًضا أن القطاع الخاص في جميع أنحاء اليمن 
هو شريان الحياة والعمود الفقري الستمرار عجلة 

االقتصاد وضمان األمن الغذائي، فعالوة على دوره 
في استيراد وإنتاج وتوزيع المواد الغذائية األساسية 

للماليين لك يوم، فإن هذا القطاع يوفر فرص عمل 
لمئات االف من الموظفين الذين يعولون الماليين، 

إضافة إلى كونه محوًرا أساسيا في التنمية 
المستدامة، يسهم في ضمان قدرة البالد على شق 

طريق أكثر استدامة نحو االزدهار الذي يصبح معه 
الماليين الذين يتضورون جوعا أفراًدا يتمتعون 

باالكتفاء الذاتي واالستقالل االقتصادي والقدرة 
على تلبية احتياجات أسرهم. بل والمساهمة في 

إحياء المجتمع. وهو مسار يتطلب بنية تحتية 
وإماكنات وقدرات وأنظمة بيئة اقتصادية فعالة حتى 

يتمكن اليمن من الخروج من معضلته الحالية بمرونة 
من شأنها أن تطلق العنان إلماكنية نموه وقدرات 

شعبه.

إن الحاجة الملحة لحلول جذرية أصبحت ضرورة 
إنسانية قبل ان تكون إقتصادية. فقد تم القيام 

بواحدة من أكبر العمليات اإلنسانية التي جرت على 
اإلطالق، والتي حافظت على حياة الكثيرين، لكن 

اعتماد المجتمعات اليمنية على المساعدات يجعلها 
ضحية، في أغلب األحيان، النقطاع التمويل. فضاًل عن 

تحطم المرونة االقتصادية واألسواق المحلية بفعل 
فقدان الدخل وانهيار القوة الشرائية، األمر الذي رسخ 

الحواجز التي تحول دون االستمرار. 

ومع ذلك، فإننا نؤمن في مجموعة هائل سعيد 
أنعم وشراكه أنه ال يمكن تجاوز تلك الحواجز دون 

استخدام الوسائل المناسبة، حيث نسعى جاهدين 
لتخطي حدود الممكن بالتغلب على العقبات 

والتكيف مع األوضاع الجديدة وإيجاد طرق مبتكرة 
لخدمة الشعب اليمني، مؤمنين أن هناك حاجة إلى 
عمل جماعي جريء للتغلب على األزمة الخانقة. من 

هذا المنطلق، أصدرنا هذا التقرير الفني بهدف 
المساهمة في مناقشة السياسات العامة مع 

المجتمع الدولي ومع نظرائنا الباحثين عن حلول 
لتحديات األمن الغذائي في اليمن والقضايا الهيلكية 
األوسع نطاقا التي تعيق تحقيق التنمية في سوقنا 

المحلية حالًيا.

إننا، حين نعرب عن وجهات نظرنا بشأن القضايا 
المعقدة التي تواجه اليمن، مستلهمين تجربتنا في 

االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية في تقديم 
التوصيات األمثل إلحراز التقدم اإليجابي في معالجة 
األزمة؛ فإننا نأمل أن يمثل هذا التقرير الفني مصدًرا 

مفيًدا، للمساعدة في دعم العمل المثمر الذي 
يضطلع به نظراؤنا وزمالؤنا المحليين و الدوليون 

إليجاد حلول للتحديات الحالية.

إن مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه ظلت وفية 
اللتزامها بالمساهمة الفعالة الهادفة إلى تطوير 
المجتمع اليمني، بما يتماشى مع مبادرتنا لتنمية 
االقتصاد، التي أطلقناها مؤخًرا، والتي تستهدف 

إيجاد حلول طويلة األجل ومستدامة ألكثر مشالك 
البالد إلحاًحا وأن تكون دلياًل لعملنا مع جميع 

المعنيين من أجل تحقيق االستقرار والسالم والنمو 
لمجتمعنا اليمني العظيم..

عبدالجبار هائل سعيد أنعم
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وعليه، تتناول المجموعة في هذا التقرير ما يلي:

 القضايا الرئيسة، التي تؤدي حالًيا النعدام األمن الغذائي في 	 
اليمن، وفًقا لنموذج منظمة األغذية والزراعة ألبعاد األمن 

الغذائي، والذي يشمل: التوفر، والوصول، واالستخدام، 
واالستقرار، واالستدامة، والتمكين. 

دور القطاع الخاص اليمني في االستجابة لهذه المتغيرات 	 
واألثر الذي تحدثه هذه االستجابة لصالح المجتمعات واقتصاد 

البالد. 

التحديات التي يواجهها القطاع الخاص اليمني، في إطار سعيه 	 
لمعالجة انعدام األمن الغذائي وتهيئة ظروف السوق للنمو.

إن هذه المراجعة مدعومة بتوضيح لتجربتنا الخاصة في تنفيذ 
األنشطة التشغيلية والخيرية، المصممة لالستجابة لتحديات األمن 

الغذائي في اليمن، سواء بشلك مستقل أو بالشراكة مع اآلخرين.

تشلك هذه المكونات مجتمعة توصيات ومقترحات تسعى إلى 
المساعدة في تأطير النهج الذي تتبناه المنظمات اإلنسانية فيما 
يتعلق بأزمة األمن الغذائي في اليمن ؛ والطريقة التي ينبغي بها 

استنباط حلول طويلة األمد لألزمة.

يمر اليمن بمنعطف تاريخي حرج، حيث ترزح البالد 
تحت وطأة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث 

تشهد اآلن أزمة أمن غذائي على نطاق غير 
مسبوق.

والعامل الرئيس وراء هذه األزمة هو هشاشة 
اليمن في مواجهة الصدمات الخارجية، العتمادها 
الكبير على األغذية المستوردة، وانخفاض القوة 

الشرائية المحلية بسبب االنخفاض الكبير في 
قيمة الريال اليمني، ونقص االستثمار طويل األجل 

في اإلنتاج المحلي، والقيود المفروضة على 
المعونات اإلنسانية، والتي تفاقمت جميعها 

بسبب الصراع المستمر.

تتأثر المجتمعات الهشة في جميع أنحاء اليمن 
بشلك صارخ، فتشير التقديرات إلى أن ١٧ مليون 
شخص )نحو ٥٣٪ من ساكن البالد( يعانون انعدام 
األمن الغذائي،١ ومن المتوقع أن يعاني نحو ٢.٢ 
مليون من األطفال دون الخامسة، سوء التغذية 

الحاد،٢ كما يتوقع أن تعاني حوالي ١.٣ مليون 
امرأة حامل ومرضعة سوء التغذية الحاد على مدار 

عام ٣٢٠٢٢. 

٢.	موجز	تنفيذي

في هذا السياق، انخرطت المجموعة في عدد 
من المبادرات الواسعة، من خالل إعاناتها 

األساسية وعملها الخيري الذي يستهدف عالج 
أزمة األمن الغذائي في اليمن، بما يشمل؛ تحسين 

فرص الحصول على األغذية ومدى توافرها من 
خالل برامج توزيع األغذية المباشرة على الصعيد 

الوطني، واالستثمار في دعم المنتجات األساسية 
بالفيتامينات والمواد المعدنية، وكذا االستثمار 

في ابتاكرات التغليف؛ لضمان إماكنية نقل السلع 
األساسية، التي تصنعها المجموعة وتوزعها في 
جميع أنحاء اليمن وتخزينها بفعالية، وتكيفها مع 

االحتياجات المتغيرة للمستهلكين، واالستثمار في 
الشباكت اللوجستية وشباكت النقل، وإقامة 

شرااكت مع المنظمات الدولية والمحلية للتصدي 
للتحديات التي تواجهها المجتمعات اليمنية، 

وإطالق حمالت للدعوة إليجاد حلول تستهدف 
تدفًقا مطردا للقمح إلى اليمن، في ظل أزمة 

السلع األساسية العالمية الناجمة عن الصراع في 
أوكرانيا.

وقد أعدت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه 
هذا التقرير الفني، المعد من أجل مشاركة رؤيتنا 

مع نظرائنا وللمساعدة في دعم صانعي 
السياسات الدوليين ليس فقط في االستجابة 

للتحديات الفورية، بل أيًضا في الوصول إلى حلول 
طويلة األجل، من أجل تجاوز الحواجز الهيلكية 

والنظامية التي تعترض األمن الغذائي والنمو 
االقتصادي في اليمن، وذلك لكه يأتي كجزء من 
التزامها بخدمة ودعم المجتمعات في سوقها 

المحلية.

وتسترشد هذه التوصيات بثالثة مبادئ رئيسية:

االستفادة من قوة الشراكة: أثبتت الشرااكت بين المعنيين المتعددين، . 1
مثل تلك التي شاركت فيها مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، 

فعاليتها في معالجة القضايا المعقدة في الدول الهشة مثل اليمن، من 
خالل إنشاء شرااكت تسترشد بها المنظمات المحلية والمجتمع الدولي 

في توجيه جهودها، كما يمكن للبرامج اإلنمائية واإلنسانية تعظيم تأثير 
التدخالت وعلى وجه الخصوص فهناك فرصة للمعنيين للعمل مع 

القطاع الخاص في اليمن لتحسين جميع أبعاد األمن الغذائي للبالد.

اعتماد نهج طويل األجل لألمن الغذائي والتنمية في اليمن: بينما . ٢
تلبي العمليات اإلنسانية االحتياجات قصيرة األجل للمجتمعات المحلية 
اليمنية، يجب أن يقضي نهج تحسين األمن الغذائي على الغموض في 

التمويل السنوي ووضع برامج طويلة األجل، يمكن أن تعزز األمن الغذائي 
وتحقق األهداف اإلنمائية لليمن. كما يجب أن تتجاوز مثل هذه المبادرات 

برامج توزيع األغذية لتشمل التمكين االقتصادي وتنمية القطاع الخاص 
واالستثمار المباشر لدعم قدرات اإلنتاج الغذائي المحلي، بما في ذلك 
اإلنتاج المنزلي والزراعة ألصحاب الحيازات الصغيرة واإلنتاج التجاري على 

نطاق واسع.

تمكين التحول من المعونة إلى التجارة: إن اعتماد اليمن حالًيا على . 	
المساعدات الغذائية اإلنسانية غير مستدام. في حين أثبت القطاع 

الخاص في اليمن مرونته خالل سنوات األزمة المستمرة، فإن التحديات 
الهيلكية العميقة التي تقيد التجارة واالستثمار واإلنتاج المحلي تعيق 

النمو االقتصادي وخلق فرص العمل. ال يكمن حل أزمة األمن الغذائي في 
اليمن فقط في استراتيجية االستجابة اإلنسانية. وبداًل من ذلك ، فإن 

االستراتيجية طويلة المدى التي تعالج هذه التحديات الهيلكية من خالل 
تحفيز االقتصاد المحلي، وتمكين االستثمار الداخلي، وتزويد الشراكت 

اليمنية بوصول موثوق وعادل إلى التمويل واألسواق الدولية، ستثبت 
أنها تغير قواعد اللعبة التي تتطلبها اليمن بشدة.

في إطار هذه المبادئ ، اعدت مجموعة هائل سعيد أنعم سلسلة من 
التوصيات التي تهدف إلى دعم العمل الذي يقوم به صانعو السياسات. تندرج 
هذه التوصيات، التي تم وضعها بمزيد من التفصيل في هذا التقرير، في أربع 

فئات من اإلجراءات وتقدم اآلليات والسياسات المصممة لتحسين األمن 
الغذائي في اليمن:

تقديم الدعم الفوري للفئات األكثر ضعفًا من خالل تسخير شباكت 	 
القطاع الخاص القائمة وتمويل آليات الدعم المباشر، مثل البرامج 

النقدية وشباكت األمان االجتماعية، للتأكد من أن وصول وتأثير اإلغاثة 
اإلنسانية مصمم خصيًصا الحتياجات المجتمعات التي تعاني من انعدام 

األمن الغذائي وتحركه الخبرات المحلية.

بناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المحلية والصدمات 	 
العالمية من خالل إنشاء آليات تمويل االستيراد التي تدعم الجهود 

اليمنية لتحقيق اإلصالح االقتصادي وإعطاء األولوية للتمكين االقتصادي 
واإلنتاج المحلي في مبادرات التنمية ، وزيادة القوة الشرائية 

للمجتمعات اليمنية وتعزيز قدرة اليمن على تجاوز التقلبات في سالسل 
اإلمداد العالمية.

االستفادة من مواطن القوة داخل البالد، من خالل نموذج تقوده 	 
الشراكة والذي يدعم مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة في تصميم 

البرامج اإلنسانية واإلنمائية من أجل تعظيم أثرها واستدامته. وهذا 
يشمل بشلك خاص إشراك المؤسسات الدولية ومؤسسات تمويل 
التنمية لتشجيع االستثمار في االبتاكر، وتعزيز تطوير البنية التحتية 

وزيادة الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، إلى جانب الزراعة 
وإنتاج الغذاء المحلي.

التركيز على حلول طويلة األجل لتسهيل التحول من المعونة إلى 	 
التجارة وتمهيد الطريق لالنتعاش االقتصادي طويل األجل من خالل العمل 

الجماعي الذي يركز على معالجة القضايا الهيلكية وتحفيز نمو الشراكت 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الواكلة والوصول 

االقتصادي.

من خالل توضيح وجهات النظر حول القضايا التي يواجهها اليمن، وتحديد 
اإلجراءات التي تتخذها المجموعة وشراكؤها، وتقديم مدخالت لدعم تطوير 
االستراتيجيات طويلة األجل التي تتطلبها اليمن، تأمل مجموعة هائل سعيد 

أنعم وشراكه أن يكون هذا التقرير الفني بمثابة مساهمة مفيدة في الجهود 
الجارية لمختلف أصحاب المصلحة لوقف تطور أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

تتطلع مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه إلى مواصلة تعاونها مع صانعي 
السياسات والمنظمات اإلنسانية والجهات الفاعلة المحلية والدولية في 

القطاع الخاص، بما يتماشى مع التزامها بإطالق العنان لقوة الشراكة؛ طامحة 
إلى المساعدة في تكريم وإدراك شجاعة وصمود وإماكنات الشعب اليمني.
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	. مقدمة

يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن 
أكثر من  نصف الساكن في حاجة ماسة إلى 

المساعدة اإلنسانية و١٧ مليون شخص ـ أو ٥٣٪ من 
ساكن البالد ـ يعانون من انعدام األمن الغذائي.4

لقد أثر انعدام األمن الغذائى في اليمن على البالد 
لعقود فهو حالة سابقة على الصراع الحالي 

تفاقمت بمرور الوقت، ففي عام ٢٠٠٢، اكن حوالي 
٢٠٪ من الساكن يعانون من انعدام األمن الغذائي، 

وهو رقم نما إلى ٣١.٥٪ في عام ٢٠٠9، ثم ١.٪44 
بحلول عام ٢٠١١ )وفًقا لبيانات المسح الوطني 

وبرنامج الغذاء العالمي(، ومع ذلك، تفاقم االنخفاض 
التدريجي بسبب ما يزيد عن سبع سنوات من الصراع 

والضعف الذي تال ذلك مما أدى إلى شلل في اقتصاد 
البالد، وتقويض للبنية التحتية األساسية وتوقف 

تقديم الخدمات العامة المطلوبة لضمان األداء 
السليم للمجتمع المدني، وتعطيل اإلمداد بالسلع 

والبضائع األساسية، وإطالق سلسلة من أزمات 
الصحة العامة الكبرى، وإضفاء هشاشة ال هوادة 

فيها على حياة ساكن اليمن.

وقد اكنت استجابة المجتمع الدولي من خالل قيامه 
بواحدة من أكبر عمليات المعونة التي شهدها 

العالم على اإلطالق، وفًقا للجنة الدائمة المشتركة 
لواكالت األمم المتحدة.٥ وهذه البرامج اإلنسانية، 
التي اكنت تمد، في ذروتها، أكثر من ١٣.٣ مليون 

شخص شهريا بالغذاء، يتم تمويلها من خالل مليارات 
الدوالرات، التي تأتي من التبرعات المقدمة من 

المجتمع الدولي لك عام. ومع ذلك، فقد ثبت أن 
التحديات الناتجة عن األزمة المستمرة ال يمكن التغلب 

عليها في العديد من المجتمعات اليمنية، بسبب 
اجتماع العوامل التي تؤثر على اليمن والتي استمرت 

لعقود، وليس أقلها ما يتعلق باإلمدادات الغذائية. 
وقد ظهرت العديد من هذه العوامل مع تزايد انفتاح 
االقتصاد اليمني على التجارة الدولية، ونتيجة لذلك، 

تراجعت أولوية إنتاج المحاصيل األساسية لصالح 
المحاصيل النقدية ذات استهالك المياه الكثيف، 

وبدأت الفرص البديلة لإليرادات، اكلنفط أو التحويالت 
النقدية، تلقي بظاللها على الحاجة إلى دعم األمن 

الغذائي المحلي والحفاظ عليه.6

ونتيجة لذلك، زادت واردات القمح، وهي السلعة 
األساسية لليمن، باطراد على مر السنين )تقريبًا ثالثة 

أضعاف بين عامي ١99٥ و٢٠١٠(٧ . ومع تضاؤل 
اإلنتاج المحلي؛ يستورد اليمن اآلن 9٠٪ من غذائه، 

مع شراء القطاع الخاص للحصة األكبر. يتم االعتماد، 
إلى حد كبير، بالنسبة للباقي على المنظمات 

اإلنسانية التي اكنت مسؤولة بشلك مباشر عن 
سدس الواردات الغذائية إلى اليمن في عام ٢٠٢٠، 

وذلك لكه دون األخذ في االعتبار األغذية المستوردة 
من قبل الشراكت اليمنية والتي تم شراؤها الحًقا من 

قبل نفس المنظمات.٨

وقد اكن التأثير الالحق للصدمات األخيرة واستمرار 
عدم االستقرار على األمن الغذائي لليمن على وجه 
الخصوص صارًخا؛ حيث تدهور األمن الغذائي تدهوًرا 
كبيًرا منذ بدء الصراع، ووصل إلى مستويات تقترب 

من المجاعة في عام ٢٠١٨، ووفًقا ألحدث بيانات 
التصنيف المتاكمل لمراحل األمن الغذائي )IPC(9 ، من 

المتوقع أن يعاني ما يقرب من ٢.٢ مليون طفل، 
ممن هم دون سن الخامسة في اليمن، من سوء 

التغذية الحاد في عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أيًضا أن 
تعاني حوالي ١.٣ مليون امرأة حامل ومرضعة من 

سوء التغذية الحاد خالل عام ٢٠٢٢.

وقد سعت عملية المعونة اإلنسانية الدولية إلى 
منع المجاعة والحد من االنتشار السريع لسوء 

التغذية في جميع أنحاء اليمن، وفي حين أدى هذا 
إلى إغاثة ماليين اليمنيين، إال أنه ال يقدم حاًل طويل 

األجل للمسائل المنهجية التي تؤثر على األنظمة 
الغذائية في اليمن. ومما يزيد األمر تعقيًدا أنه حتى 
هذا النهج التخفيفي قصير األجل معرض للخطر، مع 

زيادة انقطاع التمويل وإرهاق المانحين.١٠

لقد أدى اعتماد اليمن المفرط على المساعدات 
اإلنسانية وضعف اقتصاده والقدرة الشرائية 

المحدودة للمستهلكين والشراكت، إلى جانب 
هشاشته في مواجهة صدمات أسعار الغذاء 

العالمية، إلى دفع البالد إلى حافة المجاعة، مع 
ارتفاع خطير في احتماالت حدوث المزيد من المآسي 

اإلنسانية في الوقت الحالي.

ولقد اكتسبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه 
فهًما عميًقا للسوق والمجتمعات التي تخدمها، من 
خالل عملها على مدار ٨٥ عاًما في اليمن، بوصفها 

أكبر شركة خاصة في البالد ورائدة في استيراد 
األغذية وهو األمر الذي لم يقتصر السبب في 

تحقيقه على العمليات التجارية للمجموعة ولكن 
يرجع الفضل في ذلك أيًضا إلى مبادراتها الخيرية 

الواسعة النطاق والمنتشرة، التي نفذتها على طول 
البلد وعرضه.

وفي استجابة لألزمة اإلنسانية المتفاقمة في اليمن، 
اتخذت المجموعة، سواًء بشلك مستقل أو بالشراكة 

مع اآلخرين إجراءات، في محاولة منها لدعم 
المجتمعات اليمنية، وشمل ذلك مبادرات وحمالت 
تقديم الدعم المباشر ألكثر الفئات ضعفا؛ وضمان 

المرونة التشغيلية في توصيل المواد الغذائية 
للمستهلكين النهائيين؛ والتصدي ألثر جائحة 

كوفيد-١9 في اليمن؛ والدعوة إلى اتخاذ إجراءات 
سياساتية لتمكين وصول السلع الغذائية األساسية 

الاكفية إلى البلد، في سياق األزمة العالمية 
إلمدادات القمح التي نشأت عن الصراع في أوكرانيا. 

كما اكنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه أيًضا 
أول جهة فاعلة، في القطاع الخاص، تقدم الدعم 

المالي لجهود األمم المتحدة الرامية إلى تجنب اكرثة 
إنسانية واقتصادية وبيئية في البحر األحمر، ناجمة 

عن تسرب نفطي محتمل من ناقلة النفط صافر، 
والذي اكن سيؤدي حتًما إلى آثار اكرثية على األمن 

الغذائي لليمن، وعلى التعافي على المدى الطويل. 
وقد اكن الدافع وراء هذه السلسلة األخيرة من 

التدخالت هو اإليمان العميق بالرأسمالية المسئولة 
ومنح األولوية للعوائد على المدى الطويل والتي 

في مقابل ذلك تؤدي إلى نمو مستدام على وجه 

خاص في سياق من عدم االستقرار والنزاع، وعالوة 
على ذلك التدخالت التي تجد أساسها في إرٍث راسٍخ 

من األنشطة الخيرية التي أجرتها المجموعة، والتي 
اكنت جزًءا ال يتجزأ من عملية نمو الشركة منذ إنشائها 

في عام ١9٣٨.

وقد أجرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه عملية 
مراجعة للمسائل، التي تقوض األمن الغذائي للبالد، 

كجزء من جهودها األوسع لالستجابة للتحديات 
الراهنة، والمساعدة في تشكيل الظروف التي 

ستزرع المرونة في صميم النسيج االقتصادي 
واالجتماعي لليمن. كما بينت هذه المراجعة عدًدا 

من التحديات الرئيسية التي ال تؤثر فقط على ساكن 
اليمن، ولكنها تعيق بشلك مباشر قدرة القطاع 

الخاص على االستجابة ألزمة األمن الغذائي الحالية. 
وتستند المراجعة إلى الخبرة المباشرة للمجموعة 

التي تمارس نشاطها في اليمن؛ كما أنها تعتمد على 
سجل الشركة في التعاون مع المنظمات الدولية 
وغيرها من شراكء القطاع الخاص، لتقديم البرامج 

التي تستجيب لحاالت األزمات التي تؤثر على 
المجتمعات اليمنية، والتحديات المستمرة التي تؤثر 

على صحة ساكن اليمن ورفاهيتهم االقتصادية.

ال يسعى مضمون هذا التقرير إلى تكرار العمل 
المميز، الذي قامت به بالفعل العديد من المنظمات 

الدولية والمؤسسات األاكديمية ومراكز الفكر 
والمنظمات غير الحكومية، من خالل تحليل الظروف 

التي تحكم األمن الغذائي لليمن. بل يقدم هذا 
التقرير، بداًل من ذلك، أفاكًرا ومقترحات من منظور 

القطاع الخاص اليمني. حيث تهدف األفاكر ودراسات 
الحالة والتوصيات الواردة في هذا التقرير إلى 

المساعدة بشلك عملي على دعم صانعي 
السياسات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص 

والمهنيين اإلنمائيين وغيرهم من أعضاء المجتمع 
الدولي، لمساعدة اليمن على الخروج من الفترة 

المضطربة التاريخية التي يمر بها حالًيا.

إن األمل يحدونا في أن يؤدي تقديم هذه األطروحات 
إلى إجراء المزيد من المناقشات والتعاون بين 

القطاعات العامة والخاصة وغيرها من القطاعات؛ 
بهدف التصدي للتحديات المباشرة والمنهجية التي 

تواجه اليمن، مما سيساعد على توجيه صنع 
السياسات والبرامج؛ لتحقيق مستقبل أكثر إشراًقا 

لليمن وشعبه. 

%5	
من ساكن اليمن يعانون من انعدام 

األمن الغذائي، بما يعادل ١٧ مليون 

يمني.

٢.٢ مليون
طفل دون الخامسة في اليمن، 

يتوقع أن يعانون سوء التغذية 

الحاد عام ٢٠٢٢

	.1 مليون
من النساء الحوامل والمرضعات 

في اليمن يتوقع  أن يعانين سوء 

التغذية الحاد على مدار عام ٢٠٢٢
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٤.	األمن	الغذائي	في	اليمن:	تحديد	ألزمة	
متعددة	األبعاد	واالستجابة	لها

إن ألزمة األمن الغذائي في اليمن أبعاد متعددة وسيتطلب تحقيق تأثير طويل األمد حلواًل، تعالج األسباب المباشرة وغير 
المباشرة النعدام األمن الغذائي، وهو ما يعكس االتجاهات في إنتاج الغذاء المحلي والعوامل االقتصادية واالجتماعية 

والتوظيفية.

ويستند هذا التقرير الفني على األبعاد الستة لألمن الغذائي التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة FAO وهي التوفر 
والوصول واالستخدام واالستقرار واالستدامة والفاعلية١١، كنموذج إرشادي لتقييم تحديات انعدام األمن الغذائي التي 

تواجه اليمن، وتقديم لمحة عامة عن تحديات األمن الغذائي الرئيسة التي تواجهه ودور القطاع الخاص في االستجابة لها.

تعتقد مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه أن تحليالت المعنيين ألزمة األمن الغذائي في اليمن لم تبرز حتى اآلن الدور 
الحاسم للقطاع الخاص في االستجابة المباشرة والمؤثرة لهذه المتغيرات. لذلك، تم توضيح هذه الرؤى إلظهار الفارق الذي 

يمكن أن يحدثه القطاع الخاص، بهدف تحديد األنشطة التشغيلية التي يقوم بها الفاعلون في القطاع الخاص لدعم 
المجتمعات المحلية وتطوير اقتصاد البالد على خلفية األزمة الحالية. إن الجهات الفاعلة قادرة على حشد مبادرات مختلف 

أصحاب المصلحة بهدف االستجابة النعدام األمن الغذائي في اليمن.

٤.	األمن	الغذائي	في	اليمن:	تحديد	ألزمة	متعددة	األبعاد	واالستجابة	لها

األبعاد التي حددتها منظمة األغذية والزراعة1٢ لألمن الغذائي

سواء اكن الغذاء موجوًدا بالفعل أو يحتمل وجوده مادًيا، بما في ذلك جوانب اإلنتاج واالحتياطيات التوفر
الغذائية واألسواق والنقل واألطعمة المتوافرة محلًيا.

دور القطاع الخاص واستجابتهالتطبيق عالي المستوى على اليمن

إن قدرات إنتاج الغذاء في اليمن محدودة للغاية؛ فمساحة األراضي المزروعة بمحاصيل الحبوب 	 
انخفضت بمقدار ٥٠٪ في المحافظات المتأثرة بالصراع منذ عام ٢٠١٥، فيما تم تحويل بعض 

األراضي التي اكنت تنتج المحاصيل الغذائية إلى إنتاج محاصيل أكثر ربحية مثل القات.١٣

وقد زادت واردات اليمن من القمح، السلعة األساسية الرئيسية، بمعدل متزايد على مر األعوام 	 
)حوالي ثالثة أضعاف بين عامي ١99٥ و٢٠١٠(، في الوقت الذي انخفض فيه االنتاج المحلي .١4

ونتيجة لذلك، تستورد البالد أكثر من 9٠٪ من غذائها ، مما يجعلها أكثر عرضة لصدمات سالسل 	 
توريد الغذاء العالمية ونقص العمالت األجنبية.

وعالوة على ذلك فإن مستوردي ومنتجي األغذية اليمنيين غير قادرين على تخزين كميات كبيرة 	 
من السلع األساسية، مثل القمح؛ بسبب البنية التحتية المحدودة في الموانئ اليمنية وانخفاض 
قدرات البالد التخزينية، حيث أنه ال يمكن تخزين أكثر من ٢٠٪ من استهالك الحبوب السنوي، في 

نفس الوقت.١٥ 

كما أن الدمار في البنية التحتية للنقل خالل فترة الصراع وغياب االستثمار في الصيانة، أدى إلى 	 
ظهور تحديات في مجال توزيع إمدادات األغذية األساسية في جميع أرجاء البالد، وعلى وجه 

الخصوص للمجتمعات والقرى البعيدة، التي يعتمد الكثيرون فيها على بائعي التجزئة من 
المستوى الصغير.

كما حدا استمرار نقص التمويل بالواكالت الدولية، مثل برنامج الغذاء العالمي )WFP(، إلى تخفيض 	 
أكثر في الحصص الغذائية، على النحو الذي تم في يونيو ٢٠٢٢م.١6

إن القطاع الخاص مسئول عن شراء كمية كبيرة من األغذية التي يستوردها 	 
اليمن ومن بينها استيراده للحبوب األساسية، التي تشمل القمح، والتي 
تمثل ما نسبته ٧١٪ من السعرات الحرارية التي يحصل عليها أفراد األسر 

األكثر فقًرا.١٧
وقد تم تقدير ما استورده القطاع الخاص عام ٢٠٢٠ بما يزيد على ٨١٪ من 	 

6,١ مليون طن أغذية وردت لليمن، والباقي البالغ قدره ٠,9 طًنا تم 
استيراده بمعرفة المنظمات اإلنسانية التي ظلت معتمدة على القطاع 

الخاص في تخزين القمح وتوزيعه وطحنه.١٨
تشتري معظم األسر، التي تقطن مناطق الحضر والريف، على حٍد سواء، 	 

معظم أغذيتها مباشرة من القطاع الخاص، معتمدة في ذلك على اآلالف 
من تجار األغذية بالجملة والتجزئة. 

وال تزال مشاركة القطاع الخاص في تنمية اإلنتاج الغذائي والزراعة على 	 
المستوى المحلي، محدودة. ويجب أن يكون هناك تعاون بين العديد من 

المعنيين من أجل انطالق االستثمارات وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص 
من أجل مشاركة أكبر في التنمية الزراعية وانتاج القمح محلًيا وكذلك 

األغذية األساسية األخرى.

الوصول
سواء اكن الغذاء موجوًدا بالفعل أو يحتمل أن يكون موجوًدا مادًيا، فإن السؤال سيبقى على النحو 

التالي: هل األسر واألفراد لديهم إماكنية اكفية للحصول على هذا الغذاء مادًيا واقتصادًيا أم ال؟

دور القطاع الخاص واستجابتهالتطبيق عالي المستوى على اليمن

تسبب الصراع المستمر في معاناة كبيرة لالقتصاد اليمني، حيث انكمش الناتج المحلي اإلجمالي 	 
للبالد بنسبة 4٠٪ منذ عام ٢٠١4. ١9

ففقدت العملة الوطنية )الريال اليمني( ٨٠٪ من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي منذ يناير ٢٠١٥، 	 
وذلك بصور متفاوتة على أساس لك منطقة على حدة. ٢٠

يشير التحليل  برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي إلى أن الحصول على األغذية ينخفض بشدة 	 
مع ارتفاع أسعار األغذية٢١، في حين أن أسعار المواد الغذائية العالمية وتاكليف الواردات، مثل 

الشحن والخدمات اللوجستية والتأمين، أدت إلى ارتفاع أسعار التجزئة، أيًضا هناك قلة في 
الوظائف المتاحة وركود في أجور القطاع العام بل في كثير من الحاالت لم يتم دفع تلك األجور . 

ما أدى ذلك إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية وبالتالي تقليل فرص الساكن في الحصول على 
الغذاء.

مع زيادة الضغط على ميزانيات األسر، يلجأ العديد من اليمنيين إلى التكيف مع الظروف عبر شراء 	 
االحتياجات األساسية فقط أو شراء المنتجات السائبة بداًل من المنتجات المعبأة مسبًقا بكميات 
أكبر أو استبدال العناصر المغذية، مثل البروتين، بمنتجات أقل قيمة، أو حتى االستغناء عن بعض 

الوجبات.
حوالي ٧٠٪ من اقتصاد اليمن غير رسمي، ويعتمد معظم اليمنيين على التحويالت المالية 	 

وتدفقات المساعدات؛ لتمويل السلع األساسية مثل الغذاء. فاالفتقار إلى دخل مضمون، يكفل 
المعيشة لألسر، يحد بشلك كبير من قدرة ساكن البالد على الحصول على طعام جيد وبأسعار 

معقولة على أساس يومي٢٢.

يعيق ضعف العملة والتضخم، إلى جانب ركود األجور وزيادة تاكليف المعيشة، وصول العديد من 	 
اليمنيين إلى الغذاء.

على مدى سبع سنوات من الصراع تعرضت البنية التحتية لليمن ألضرار، إلى جانب التهديدات 	 
األمنية وارتفاع تاكليف الوقود، وهو ما يحد من وصول اليمنيين إلى الغذاء، و األسواق و خاصة 

من يعيشون في مجتمعات نائية أو يصعب الوصول إليها، كما أن ذلك يضر بقدرتهم على تحقيق 
دخل ثابت، بسبب صعوبات السفر إلى أماكن العمل والتجمعات الرئيسة.

وكثيرا ما تؤدي محدودية اإلنتاج المحلي للقمح والحبوب واالعتماد الكبير على األغذية 	 
المستوردة إلى تعطيل الوصول الثابت إلى المواد األساسية الرئيسة والتغذية الاكفية.

يقوم القطاع الخاص اليمني بأداء دور حيوي، في توفير إماكنية الحصول 	 
على الغذاء، سواء بصفته صاحب العمل الرائد في اليمن، أو من خالل 

عملياته وعمله الخيري المباشر. وقبل الصراع، اكن القطاع الخاص يمثل 
نصف الناتج المحلي اإلجمالي للبالد باإلضافة لكونه رب عمل لما نسبته 

٧٠٪ من ساكن اليمن.٢٣
مع تضرر ما يقرب من ٣٠٪ من خطوط النقل في البالد، يقدر البنك الدولي 	 

أن إعادة بناء البنية التحتية المادية واستعادة تقديم الخدمات سيتطلب 
استثمارات تقدر قيمتها بين ٢٠ إلى ٢٥ مليار دوالر أمريكي.٢4 واستجابة 
لذلك، اكن للقطاع الخاص دور فعال في إعادة بناء روابط النقل الرئيسة 

في جميع أنحاء البالد والتغلب على التحديات اللوجستية المعقدة للحفاظ 
على تدفق السلع والخدمات.

كما أدى انخفاض قيمة العملة اليمنية إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية 	 
للمستهلكين وهي الظاهرة التي يتصدى لها القطاع الخاص من خالل 
توفير فرص العمل والتدريب من أجل إدرار الدخل للمجتمعات الضعيفة 

وتحسين الوصول االقتصادي بين الساكن.
ومع معاناة الكثير من اليمنيين من أجل دفع مقابل االحتياجات األساسية 	 

فإنهم غالًبا يعتمدون على صغار التجار الذين يفتحون لهم حسابات آجلة 
تمكنهم من شراء احتياجاتهم األسبوعية أو الشهرية من البقالة.

مع تقليص العديد من البرامج اإلنسانية، بسبب تخفيضات التمويل، أدى 	 
القطاع الخاص دوًرا حيوًيا في تقديم التبرعات المالية للمجتمعات وتوزيع 

المساعدات في جميع أنحاء اليمن. وعلى وجه خاص، يستخدم القطاع 
الخاص قدراته اللوجستية لدعم الفئات األكثر ضعفا من خالل برامج موجهة 

مثل تقديم سالل غذائية في جميع أنحاء اليمن. 
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٤.	األمن	الغذائي	في	اليمن:	تحديد	ألزمة	متعددة	األبعاد	واالستجابة	لها

االستخدام

سواء اكن الغذاء متاًحا أو اكنت لدى األسر إماكنيات تكفي للحصول عليه، فإن السؤال التالي هو ما إذا اكن 
استهالك هذه األسر ينصب على زيادة التغذية والطاقة الاكفية أم ال. إن ما يحدد الحالة الغذائية لألفراد هي، 

كمية الطاقة والغذاء الاكفية التي يتناولها هؤالء األفراد والتي ترجع إلى الرعاية والتغذية الجيدة وإعداد الغذاء 
والتنوع الغذائي وتوزيع الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية، داخل األسرة، جنًبا إلى جنب 

مع االستخدام البيولوجي الجيد لألغذية التي يتم استهالكها.

دور القطاع الخاص واستجابتهالتطبيق عالي المستوى على اليمن

مع تلك القيود على اإلمدادات الغذائية، وعدم قدرة العديد من العائالت على تحمل أسعار 	 
أعلى للسلع األساسية مثل الدقيق واألرز، أصبح الوصول إلى الغذاء، ذي القيمة الغذائية، بالغ 

األهمية في اليمن من أجل تغطية الفجوات في النظام الغذائي للساكن.
ويسعى الكثير من اليمنيون، من أجل تقليل مرات الشراء، إلى تعظيم استخدام المنتجات، مثل 	 

إعادة استخدام الزيت في القلي الشديد لفترات طويلة، معرضين بذلك أنفسهم لمخاطر 
صحية.

كما تعرضت العديد من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة )الصحية( في اليمن للخطر 	 
على مدار النزاع حيث احتاج ١٧.٨ مليون شخص إلى الدعم لتلبية احتياجاتهم األساسية من 
المياه والصرف الصحي٢٥، وهو األمر الذي حد من قدرة األسر على إعداد الغذاء والحصول 

على مياه الشرب المأمونة.
غالبية األطفال محرومون من نظام غذائي صحي وهو ما يؤدي إلى انتشار سوء التغذية، ففي 	 

عام ٢٠٢٢، من المقرر أن يواجه أكثر من نصف مليون )٥٣٨٠٠٠( طفل سوء تغذية حاد وخطير 
بحيث يهدد حياتهم٢6، مع وجود توقعات بأن تعاني حوالي ١.٣ مليون امرأة حامل ومرضعة من 

سوء التغذية الحاد خالل عام ٢٠٢٢، حيث يؤدي الوصول المحدود إلى الخدمات الصحية 
الجيدة قبل الوالدة وبعدها إلى انخفاض معدالت نجاة المواليد واألمهات.٢٧ باإلضافة إلى 

سوء التغذية، فإن نمو األطفال تقوضه العديد من األمراض المعدية، ومحدودية الوصول إلى 
التحصين الروتيني والخدمات الصحية، وممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار، وعدم كفاية 

أنظمة الصرف الصحي والنظافة.
يتأثر اليمنيون بانقطاع الكهرباء وتحديد ساعات االستخدام، فهذه االنقطاعات تحول دون 	 

التبريد الفعال للطعام كما تؤدي لتغييرات في النظام الغذائي قد تؤثر على القيمة الغذائية 
لألطعمة،  مثل إعطاء األولوية لألطعمة سريعة الطهي والتي لن تفسد بسهولة.

القطاع الخاص اليمني هو المستورد الرئيس للقمح، الذي يعد أرخص مصدر 	 
للسعرات الحرارية وأكثرها توافًرا لساكن اليمن.

يقوم مصنعو األغذية في القطاع الخاص العاملين في اليمن، مثل 	 
مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، بتدعيم منتجاتهم بالفيتامينات 

والمعادن، مما يعزز المحتوى الغذائي للمواد الغذائية لزيادة فوائدها 
الصحية، وبذلك يساعد القطاع الخاص األسر اليمنية على تحسين 

استهالك القدر الاكفي من التغذية والطاقة.
يعتمد برنامج الغذاء العالمي على القطاع الخاص في إنتاج منتجات مدعمة 	 

توزع بعد ذلك من خالل العملية اإلنسانية للبرنامج.
تزداد أهمية المستوردين اليمنيين؛ من أجل الحفاظ على تناول الساكن 	 

للسعرات الحرارية، حيث أن اإلنتاج الغذائي المحلي موجه نحو مجموعات 
األغذية التي تتميز بارتفاع نسبة المياه، وانخفاض السعرات الحرارية نسبًيا 

مثل الفاكهة والخضروات.

االستقرار
سواًء تم الوفاء بالشلك المناسب بأبعاد الوصول واالستخدام، يبقى االستقرار هو الشرط الذي من 

خالله يصبح النظام متزًنا، حيث يضمن األمن الغذائي لألسر في جميع األوقات. ومسألة الثبات يمكن أن 
تشير إلى عدم االستقرار على المدى القصير )الذي قد يؤدي إلى نقص حاد في األمن الغذائي(. ويمكن 

للعوامل المناخية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية أن تصبح جميًعا مصدًرا النعدام االستقرار.

دور القطاع الخاص واستجابتهالتطبيق عالي المستوى على اليمن

اكن للصراعات والتشرد الداخلي والتوترات الجيوسياسية جميعها أثر سلبي على 	 
استقرار إنتاج األغذية وتوزيعها في اليمن.

تقلب حجم الواردات الغذائية منذ بدء الصراع٢٨، حيث انخفض بنسبة 9٪ في عام 	 
٢٠٢٠ على أساس سنوي ثم انتعش الحًقا في عام ٢٠٢١ بنسبة ١٧٪٢9. ويؤدي 

انعدام القدرة على التنبؤ بواردات اليمن الغذائية إلى تعقيد القدرة على التخطيط 
وهدم إماكنية الحفاظ على توصيل مستويات متجانسة من الغذاء إلى المجتمعات 

الضعيفة.
كما تتقلب تدفقات المعونة إلى اليمن بما يتماشى مع مساهمات المانحين. كما إن 	 

تمويل العمليات اإلنسانية مقيد بالدورات السنوية وحالة عدم اليقين.٣٠
تزيد محدودية البنية التحتية للموانئ، والترتيبات الجمركية السريعة التغير، وشباكت 	 

التوزيع المتضررة، من عدم استقرار سالسل اإلمدادات الغذائية.
أدت الزيادات المحلية في أسعار الوقود، وعقبات االستيراد، ونظام العملة المزدوجة 	 

في اليمن إلى تفاوت القوة الشرائية داخل البالد، مما قلل من وصول المستهلكين 
إلى مخزونات الغذاء المحدودة من األصل.

في السنوات األخيرة، واجه اليمن عدًدا من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات 	 
وتفشي األمراض على نطاق واسع، مما زاد من تفاقم أزمة األمن الغذائي في البالد 

بسبب انخفاض محاصيل اإلنتاج الزراعي المحلي.

اكن القطاع الخاص اليمني هو العمود الفقري لالقتصاد اليمني منذ بدء 	 
الصراع في عام ٢٠١٥.

على الرغم من االضطراب االقتصادي واللوجستي وعدم اليقين التشغيلي 	 
الذي أحدثه الصراع، فال يزال ٧٥٪ من الشراكت، التي اكنت تعمل قبل 

الصراع، تقدم السلع والخدمات للساكن٣١.
األداء المنخفض في العديد من القطاعات التي تدعم النظم الغذائية في 	 

البالد ال يعكس فقط الضرر المادي للبنية التحتية الحيوية، ولكن أيًضا 
يعكس عوامل أخرى مثل القدرة المؤسسية والتوظيف ودفع الرواتب 

والحصول على الكهرباء. ويواصل القطاع الخاص االستثمار والتحسين في 
الحفاظ على أداء الخدمات الرئيسية ورأس المال البشري.

كما أن تقلب أسعار األغذية على المستوى المحلي، الناتج عن عدم 	 
استقرار سعر الصرف والصدمات العالمية، شديد اإلضرار بالعمليات التي 

يقوم بها القطاع الخاص على جميع المستويات ويسبب الذعر لصغار 
التجار في السوق، وهو ما قد يدفع بعضهم إلى تخزين السلع واتخاذ 

احتياطات غير مبررة ضد الزيادة المستقبلية في األسعار مما يصيب 
األسعار المحلية بزيادات ضخمة. وقد اكنت استجابة كبار المستوردين، 

مثل مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، من خالل ممارسة البيع المباشر 
للمستهلك النهائي من أجل ضمان أن األسعار الحقيقية تجد صداها ومن 

أجل ضمان حماية المستهلكين.

٤.	األمن	الغذائي	في	اليمن:	تحديد	ألزمة	متعددة	األبعاد	واالستجابة	لها

االستدامة
تشير االستدامة إلى قدرة النظم الغذائية، على المدى الطويل، على توفير األمن الغذائي والتغذية 

بطريقة ال تضر باألسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تحصل منها األجيال القادمة على األمن 
الغذائي والتغذية.

دور القطاع الخاص واستجابتهالتطبيق عالي المستوى على اليمن

اليمن بلد جاف ال توجد به مجاري مائية دائمة، ومعظم تربة البالد بها انخفاض في 	 
المواد العضوية، مما يحد من الخيارات الزراعية٣٢.

كما أن اليمن يتعرض لتأثيرات شديدة من ناحية تغير المناخ، مما يؤدي إلى يفاقم من 	 
ضعف األمن الغذائي في البالد. وبسبب األزمات المتعددة والمستمرة، فإن لدى 

اليمن قدرة محدودة للغاية على االستجابة لتأثيرات تغير المناخ. ومن المتوقع أن 
يزداد التصحر والجفاف واإلجهاد المائي سنوًيا بنسبة ٣ إلى ٥٪ بما يؤثر على اإلنتاج 

الزراعي والغذائي وعلى وجه اإلجمال توفر األراضي الصالحة للزراعة٣٣.
وقد أثر النزاع حتى على العمليات المحدودة في صيانة التربة وإثرائها التي اكنت 	 

تحدث قبل عام ٢٠١٥، مما أدى إلى تقليل إماكنية الحصول على اإلمدادات الغذائية 
من خالل نظام زراعي محلي٣4.

أيًضا فإن نقص حصص المياه والطاقة واإلمدادات الزراعية يؤثر على قدرة صغار 	 
المزارعين على العناية بالمحاصيل والحيوانات.

غالًبا ما تتبع األسر استراتيجيات التأقلم في حاالت األزمات الناجمة عن االرتفاعات 	 
الكبيرة والمفاجئة في أسعار المواد الغذائية، مثل إنفاق المدخرات أو بيع األصول أو 

اقتراض األموال، مما يقلل من قدرتها على المدى الطويل على الوصول إلى 
األطعمة المغذية ويؤخر اإلنفاق في أبعاد أخرى، من أجل شراء الغذاء.

يواصل القطاع الخاص، على الرغم من الصراع الدائر، االستثمار في مصادر 	 
الطاقة البديلة، مثل نظم الطاقة الشمسية، لألسر واألعمال التجارية، 

والهيالك األساسية للمياه، بما في ذلك شباكت مضخات المياه التي تعمل 
بالطاقة الشمسية ألغراض الري، مما يتيح مواصلة إنتاج األغذية.٣٥

يساهم القطاع الخاص في التنمية المستدامة لليمن من خالل توفير فرص 	 
العمل والدخل للساكن المحليين، مما يمّكن األسر من إعالة نفسها على 

المدى الطويل.

التمكين
يشير التمكين إلى قدرة األفراد أو الجماعات على اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن األطعمة التي يتناولونها؛ 
وما هي األطعمة التي تنتجها؛ وكيفية إنتاج األغذية وتجهيزها وتوزيعها داخل النظم الغذائية، وقدرة 

هؤالء األفراد على المشاركة في العمليات التي تشلك سياسات النظام الغذائي وإدارته.

دور القطاع الخاص واستجابتهالتطبيق عالي المستوى على اليمن

نتيجة لالعتماد على المعونة اإلنسانية في الحصول على المواد الغذائية األساسية، 	 
وانخفاض القوة الشرائية، صارت األسر اليمنية مجبرة على الحد من جميع مشترياتها 

واستهالكها غير األساسيين، مما أثر على اختيارات المواد الغذائية والحصول على 
القيم الغذائية على حد سواء.

يندر الحصول على التكنولوجيا واآلالت في النظام الزراعي اليمني، مما يتسبب في 	 
فقدان المزارعين للمحاصيل الحيوية وزيادة االعتماد على الواردات.

تقل إماكنات نمو القطاع الزراعي المحلي في اليمن، بسبب االفتقار إلى المرونة في 	 
مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات والجفاف. 

تحد القيود االقتصادية والخالفات التي تواجه االستثمار بسبب الصراع المستمر 	 
وعدم االستقرار، من نطاق االبتاكر داخل القطاع الخاص، وتقلل من تحفيز الوافدين 

الجدد إلى السوق لتطوير النظم الغذائية، في اليمن، وتحسينها.

إن انخفاض القوة الشرائية للكثير من اليمنيين يدفع األسر إلى شراء أغذية 	 
ومنتجات أقل تلكفة )على سبيل المثال التي أوشكت صالحيتها على االنتهاء(، 

وهو ما يؤثر في الغالب على القيمة الغذائية التي يحصلون عليها. وفي بعض 
الحاالت يقوم تجار التجزئة؛ سعًيا للتغلب على انخفاض القدرة الشرائية 

للمستهلكين، بإزالة العبوات األصلية عن المنتجات وبيع تلك المنتجات بكميات 
أصغر وغير معبأة، وهو األمر الذي قد يضر بسالمة الغذاء حيث ال يمكن ضمان 

جودة المنتجات أو تاريخ صالحيتها.

كما يقلل انخفاض القدرة الشرائية من انتاج األسر لألغذية والذي يعد مورًدا هاًما 	 
للعديد من األسر، فإذا اكنت األسر غير قادرة على تأمين الوسائل الضرورية مثل 

البذور والتجهيزات األخرى، يصبح العائد من انتاج األسر محدوًدا.

في ظل نقص الغذاء المنتج محلًيا، لالستهالك الفردي، فإن استهالك معظم 	 
األسر محكوم باألغذية التي يوفرها الموزعون وتجار التجزئة في القطاع 

الخاص، وهو ما يظهر بشلك خاص في المناطق الريفية والمناطق التي 
يصعب الوصول إليها حيث يمكن للمجتمع بأكمله االعتماد على متجر أو 

سوق أو شبكة توزيع وحيدة، للحصول على الطعام٣6.
وتشتري العديد من المنظمات اإلنسانية المواد الغذائية مباشرة من القطاع 	 

الخاص؛ لتوزيعها كمعونة وتزويد الساكن المحليين بالمنتجات التي قد 
يضطرون لشرائها لوال ذلك.

يتجاوب القطاع الخاص مع التحديات التي يواجهها الساكن، ال سيما فيما 	 
يتعلق بانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، ويقوم بتكييف عروض 

منتجاته وفًقا لطلبات المستهلكين، فعلى سبيل المثال، قام العديد من 
المنتجين بتخفيض أحجام التغليف للتأكد من أن األسر محدودة الدخل ال تزال 

قادرة على شراء المنتجات األساسية، كما أجريت تعديالت مماثلة على 
التغليف لزيادة مدة صالحية المنتجات ولتيسير النقل.

وبالنظر إلى الدور الحاسم الذي يؤديه مستوردو األغذية في األمن الغذائي 	 
لليمن، فإن القطاع الخاص هو الذي يعتمد عليه في الوصول إلى أسواق 

السلع العالمية وتأمين إمدادات ثابتة واكفية من السلع األساسية، مثل 
القمح. وقد أصبح هذا األمر معقدا بشلك متزايد بالنظر إلى التقلبات 
األخيرة في األسواق العالمية، بسبب جائحة كوفيد ١9، وتأثير اندالع 

الصراع في أوكرانيا على سالسل اإلمدادات الغذائية العالمية.
يستبق القطاع الخاص األمور بإشراك المجتمع الدولي والمعنيين اآلخرين؛ 	 

لوضع إطار للعمل الجماعي واالستفادة من نقاط قوته إلنشاء نظام 
غذائي مستدام وشامل في اليمن.
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إن مواصلة القطاع الخاص اليمني لنشاطه هو أمر شديد األهمية للتنمية االقتصادية واألمن الغذائي في اليمن.
غير أن هناك عدد من التحديات التي تحد من قدرة المجتمع التجاري اليمني على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة 

من الطعام بأسعار منخفضة.

ولقد أدت هذه التحديات إلى تقليل قدرة المؤسسات على المساهمة في تحسين المشلكات المنهجية 
األوسع، بما في ذلك؛ اعتماد البالد على المساعدات اإلنسانية وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالبيئة 

االقتصادية والتوظيف، والبنية التحتية الوطنية منخفضة النمو أو المدمرة. ومن خالل العمل على هذه التحديات 
ستزيد قدرة القطاع الخاص على االستجابة الفعالة لمسائل األمن الغذائي التي تؤثر على الشعب اليمني.

5.	حواجز	التأثير:	التحديات	التي	تواجه	القطاع	
الخاص	في	اليمن	والتي	يتفاقم	معها	انعدام	

األمن	الغذائي

العزلة المالية
منذ بداية الصراع تدهور النظام المالي في اليمن حتى اكد أن يصل إلى التوقف التام.

أوقفت العديد من المؤسسات المالية المراسلة معامالتها مع البنوك 	 
اليمنية المحلية من أجل تقليل تعرضها للمخاطر، ونتيجة لذلك ازدادت صعوبة 

فتح مؤسسات القطاع الخاص خطابات االعتماد أو ضمان تغطية من 
العمالت األجنبية، لدى البنوك الدولية، وفي حين أن البنوك المحلية اكنت 
لديها القدرة على الوفاء باالحتياجات من النقد األجنبي لدرجة معينة، فإن 

طاقتهم االستيعابية المحدودة صارت معرضة للمزيد من الضغوط بفعل 
الزيادات الراهنة في األسعار العالمية لألغذية.

غالًبا ما يطلب الموردون الدوليون دفعات مالية كبيرة مقدًما، من عمالئهم 	 
اليمنيين، على خالف الوضع المعتاد في شروط التجارة العالمية، وهو ما يزيد 

الضغط على رؤوس األموال العاملة للشراكت اليمنية، من خالل زيادة الدورة 
الزمنية للنقود المتحصلة.

بسبب الخلل المتزايد في النظام المصرفي الممزق، انتشرت آليات التحويل 	 
غير الرسمية، وشراكت الصرافة غير المنظمة. هذه الكيانات ليست منظمة 
بما فيه الكفاية والعديد منها ال يلتزم بالمعايير المالية الدولية ، مما يؤدي 

إلى مخاطر كبيرة وعدم الثقة في النظام المالي المحلي.37

النقل واإلمداد والبنية التحتية
تتسم الترتيبات، الالزمة لضمان الشحن الفعال والموثوق به وتوزيع السلع داخل البلد 

وعبره، بالتعقيد الشديد؛ مما يزيد من تاكليف التشغيل ويجعل من الصعب وضع 
توقعات سليمة إلمدادات األغذية.

تؤدي البنية التحتية الحالية للموانئ اليمنية إلى الحد من عدد السفن، التي 	 
يمكن أن تحجزها المنظمات اإلنسانية أو القطاع الخاص، وغالًبا ما تتسبب 

الفحوصات األمنية المكثفة على البضائع الواردة في تأخير توزيع المنتجات 
فيما بعد، مما يؤدي إلى تعطيل سالسل التوريد الغذائية.

على الرغم من أن اآلليات المستخدمة في استيراد البضائع إلى اليمن بما 	 
فيها آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش )UNVIM( وخلية اإلجالء 

والعمليات اإلنسانية )EHOC(، اكن لها دور هام في تيسير توريد المواد 
األساسية، إال أن الحاجة ال تزال ملحة من أجل تخفيف األعباء التشغيلية التي 

تواصل التأثير المباشر على السلسلة الغذائية بأكملها.

نقاط التفتيش والحصار وطرق النقل المتضررة. العديد من الطرق الرئيسية 	 
في اليمن مغلقة أو لم تعد صالحة لالستخدام ويمكن أن تستغرق الشحنات 

ما يصل إلى عشرة أضعاف الوقت للوصول إلى وجهتها، بسبب نقاط 
التفتيش وطرق النقل المتضررة. يؤدي هذا االضطراب إلى حالة من الغموض 

في سالسل التوريد، مما يجعل من الصعب على المتداولين التخطيط 
المسبق وإدارة المخزون ومساحة التخزين بكفاءة.

ال تتجاوز سعة الصوامع الموجودة في موانئ اليمن ٪20 من متطلبات 	 
االستهالك السنوية في اليمن38. ولذلك، ال يمكن للقطاع الخاص أن يحتفظ 
بمخزونات استراتيجية؛ حتى يمكنه االستفادة من انخفاض األسعار العالمية. 

للسلع األساسية أو الوقاية من صدمات العرض العالمية.

تفكك السياسة النقدية والمالية
تواجه الشراكت اليمنية العديد من التحديات في تنفيذ المعامالت األساسية أو الحفاظ 

على استمرارية عملياتها.
يعد تفكك السياسة النقدية، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وتباين أسعار 	 

الصرف في جميع أنحاء البالد، مصدًرا رئيسًيا لالضطراب االقتصادي، ال سيما 
للمجتمعات الضعيفة. ويشلك استنفاد احتياطيات اليمن من العمالت 

األجنبية عقبة رئيسية أيًضا، على الرغم من زيادة التوافر في مزادات البنك 
المركزي )عدن( مما أدى إلى تحسين الوضع في األشهر األخيرة. ومع ذلك، من 

الواضح أن أي تدخل اقتصادي ناجح في اليمن يجب أن يسعى إلى معالجة 
األسباب الجذرية النخفاض قيمة العملة وكذلك تطبيق تدابير التخفيف 

لتثبيت أسعار المواد الغذائية ، مثل تمويل الواردات.

تدهورت القوة الشرائية )سواًء بالنسبة إلى الشراكت والمستهلكين( بشلك 	 
كبير في اليمن منذ بدء الصراع، بسبب انخفاض قيمة الريال اليمني، وعدم 
الوصول إلى العمالت األجنبية، ووقف اإلنتاج المحلي من الهيدروكربونات، 
وفقدان الدخل على نطاق واسع، بسبب الصراع، وزيادات األسعار العالمية 

في السلع المستوردة الرئيسة مثل الغذاء والوقود.

تؤدي النظم الضريبية المعقدة، إلى جانب الرسوم المفروضة في نقاط 	 
الجمارك الداخلية ونقاط التفتيش، إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، ومن 

األمثلة الخاصة بذلك االزدواج الضريبي، حيث تخضع السلع للضريبة عند 
دخولها إلى اليمن ثم مرة أخرى عند عبورها إلى مناطق سيطرة مختلفة، 

وهو ما يشلك عبًئا مالًيا إضافًيا على القطاع الخاص الذي يعاني شلاًل بسبب 
الصراع وأزمة العملة.

عدم اليقين التشغيلي
على الرغم من الهدنة المعقودة في أبريل 2022 التي حسنت نقل السلع 	 

والوقود في جميع أنحاء البالد، إال أن اضطراب سلسلة التوريد، نتيجة 
الستمرار االضطراب على األرض ال يزال تحدًيا رئيًسا لموردي األغذية المحليين، 
وكثيرا ما تستشهد منظمات، مثل برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة األغذية 

والزراعة، التصنيف المتاكمل لمراحل األمن الغذائي، وما إلى ذلك، بهذا 
االضطراب بوصفه محراًك رئيًسا النعدام األمن الغذائي في البالد، مما يؤثر 

على إماكنية الحصول على المواد األساسية وعلى توافرها في جميع أنحاء 
البالد.

الحواجز أمام االستثمار
إن غياب االستثمار عن اليمن يحول دون حدوث األثر اإليجابي المحتمل لمبادرات التنمية 

االقتصادية على األمن الغذائي وعلى تطلعات البالد نحو الرخاء.

يحتاج القطاع الخاص، لكي يعمل بفعالية وتكون لديه الثقة الالزمة لجذب 	 
االستثمارات، إلى بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وإلى وضع سياسي مستقر. 

وقد الحظ المعلقون أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى اليمن قد 
انخفضت بالفعل انخفاضا كبيًرا في الفترة من 1990 إلى 2013، قبل اندالع 

النزاع. وقد أشار هؤالء المعلقون إلى أن هذا االنخفاض في االستثمار 
الداخلي اكن بسبب عدم االستقرار السياسي المستمر39، جنًبا إلى جنب مع 

ما وصفه المحللون بأنه تصور »الفراغ التنظيمي«40  بين المستثمرين 
الدوليين.

باإلضافة إلى ذلك، فإن المشاركة المحدودة  من مؤسسات تمويل التنمية 	 
في اليمن، نظًرا للرغبة المحدودة في المخاطرة41، مثبًطا بذلك 

المستثمرين الدوليين عن اعتبار اليمن موقًعا لالستثمار، مما حال دون قدرة 
القطاع الخاص على تلبية احتياجات البنية التحتية للبالد وخلق فرص العمل 

ودعم التنمية االقتصادية، وهناك، في الوقت الحالي وأكثر من أي وقت 
مضى، حاجة واضحة إلى زيادة المشاركة من قبل مؤسسات التمويل 

اإلنمائي، من خالل آليات مثل التمويل المختلط أو ضمانات طرف آخر، لدعم 
تنمية اليمن وتحفيز االنتعاش االقتصادي.
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تأثير العوامل الخارجية:

الصراع في أوكرانيا

لقد تعلمت المجتمعات اليمنية ومنظمات القطاع 
الخاص والمنظمات اإلنسانية العمل في ظروف بالغة 

التعقيد وال يمكن التنبؤ بها، نتيجة الهشاشة وعدم 
االستقرار لمدد طويلة، ومع ذلك، لم يكونوا 

مستعدين لالضطرابات والضغوط اإلضافية، التي 
طرأت على أنظمة الغذاء العالمية والناجمة عن 

اندالع الصراع في أوكرانيا في فبراير ٢٠٢٢، مما أدى 
إلى تفاقم أزمة األمن الغذائي في اليمن وهدد 

بدفع مئات اآلالف من اليمنيين إلى الجوع الشديد.

فقبل الصراع في أوكرانيا، استورد اليمن ما يقرب من 
4٥٪ من قمحه من روسيا وأوكرانيا4٢، وأدى فقدان 

مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البالد، 
إلى جانب الزيادة الكبيرة الالحقة، بنسبة ٢١٪، في 
أسعار القمح العالمية، لتصل إلى أعلى مستوى لها 
في ١4 عاًما ،4٣  إلى تفاقم آثار أسوأ أزمة إنسانية 

في العالم.

وقد ساهمت الزيادات في أسعار القمح العالمية 
في ارتفاع سعر السلة الغذائية الدنيا في اليمن 

بنسبة ٢٥٪ )المحافظات الجنوبية( و١٢٪ 

6. مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه:	
االستجابة	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن

منذ ما يقرب من ٨٥ عاًما، خدمت مجموعة هائل 
سعيد أنعم وشراكه شعب اليمن في السراء والضراء، 

مدفوعة بالقيم التي تعلي من روح المجتمع 
والتراحم ورعاية اآلخرين.

كما أن المجموعة تلتزم بتعظيم تأثيرها اإليجابي 
ومساهمتها في المجتمعات التي تخدمها، لعدة 

أجيال مستلهمة مبادئ تراثها العائلي، حيث 
استرشدت المجموعة بفلسفة مؤسسيها القائمة 

على اإليمان بأن خدمة الناس تثري األعمال. 

إن هذا المعتقد ال يتوقف عند تشكيل العمل الخيري 
لمجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، بل يمتد إلى 
االستراتيجيات التجارية للمجموعة. وقد تميز نمو 

المجموعة على مدار تاريخها بهدف تنموي مسئول 
ومستدام، يمنح األولوية لالستثمار طويل األجل على 
العائدات قصيرة األجل، مع ابقائها بشلك حاسم على 

التزامها أمام سوقها األم في اليمن، في مواجهة 
صدمات اقتصادية كبيرة وعدم استقرار على 

المستوى المحلي. وتأسيًسا على هذا المنهج قامت 
مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، عبر نشاطاتها 
التجارية والتشغيلية، بخلق فرص ومرونة اقتصادية 

داخل المجتمعات المحلية في اكمل أنحاء اليمن، وهو 
ما قام بالمقابل بدعم ارتقاء المؤسسة لتصبح كبرى 

شراكت اليمن.

ونتيجة للفلسفة التي قادت نمو المؤسسة تمتعت 
المجموعة بفهم منقطع النظير، للسوق اليمنية 

وسمعة تتميز بالثقة بين الساكن، وفيما يتعلق 
بالتشغيل فإن هناك حوالي ٢٠٠٠٠ شخص، في 

جميع أنحاء اليمن، يعملون لدى المجموعة التي تؤدي 
دوًرا رئيًسا في سالسل التوريد المحلية، كما أن 

المجموعة تمتلك شبكة توزيع ممتدة تصل إلى أبعد 
نقطة في المناطق النائية من البالد.

ونتيجة لذلك، تعد المجموعة شرياًك استراتيجًيا مهًما 
للمنظمات اإلنسانية والشراكت متعددة الجنسيات، 

العاملة في اليمن، كما أنها تتمتع بوضع فريد 
للمساعدة في معالجة األسباب الجذرية واآلثار 

)المحافظات الشمالية( 44 في الفترة يناير - مارس 
٢٠٢٢، وارتفعت أسعار القمح اليمني بنسبة تقترب 

من ٨٠٪ أعلى من الفترة المماثلة في )مارس( 
4٢٠٢١. ٥

وظهرت هذه الزيادات بهذا الشلك الحاد، نتيجة 
للقيود الكبيرة المفروضة على إمدادات الحبوب من 
أوكرانيا وروسيا، مما أدى إلى حاجة التجار إلى البحث 

عن موردين بديلين، ال سيما في أوروبا، حيث اكنت 
األسعار أعلى بكثير، وعالوة على ذلك، أسهم ارتفاع 

أسعار الوقود العالمية في زيادة تاكليف النقل 
البحري والنقل واإلمداد المحليين.

اكنت اآلثار االقتصادية لألزمة كبيرة خاصة أنه تم 
تعويضها جزئًيا بنسبة ٣4٪ من الريال في المناطق 
الخاضعة للحكومة المعترف بها دولًيا، بعد اإلعالن 

عن الهدنة في أبريل 46،٢٠٢٢ ومنذ ذلك الحين، 
انخفضت قيمة الريال اليمني إلى مستويات ما قبل 

الهدنة، في الوقت الذي ظلت فيه أسعار المواد 
الغذائية العالمية أعلى بنسبة ٥.٥٪ عن مثيالتها في 

العام الماضي. 4٧

في األشهر المقبلة، تتوقع شبكة نظم اإلنذار المبكر 
بالمجاعة أن مستويات استيراد الحبوب األساسية 

مثل القمح والزيت النباتي ستكون أقل مقارنة 
بمستويات عام ٢٠٢١، بسبب انخفاض الصادرات من 

أوكرانيا واستمرار ارتفاع أسعار األسمدة والسلع 
الغذائية،4٨ بفعل حالة الغموض حول مستقبل 
اإلمدادات العالمية. ال تزال هذه القضايا تشلك 

تهديًدا كبيًرا لألمن الغذائي لليمن، الذي ال يزال عرضة 
للصدمات الخارجية لنظام الغذاء العالمي.49

أ. تقديم الدعم الفوري 
ألكثر الفئات ضعفا

ب. تعزيز الصمود في 
مواجهة التحديات المحلية 

والصدمات العالمية

ج. توظيف نقاط القوة 
الوطنية عبر نموذج عمل 

الشراكة

د. التركيز على الحلول 
طويلة األجل

مرتكزات استجابة مجموعة هائل سعيد أنعم 
وشراكه ألزمة األمن الغذائي في اليمن

الفورية النعدام األمن الغذائي على المجتمعات 
في جميع أنحاء اليمن.

وقد اتخذت المجموعة عدة مبادرات لمعالجة 
األسباب المباشرة وغير المباشرة لألزمة الغذائية 

في اليمن؛ دعما للجهود المحلية والدولية الرامية 
إلى تحقيق األمن الغذائي في اليمن، تتوافق هذه 

المبادرات مع أبعاد منظمة األغذية والزراعة الستة 

لألمن الغذائي )التوفر، والوصول، واالستخدام، 
واالستقرار، واالستدامة، التمكين( ، وتوجه نهج 

مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه لمعالجة األمن 
الغذائي من خالل أربع فئات من اإلجراءات التي 

تتماشى والطبيعة الشاملة للنهج المقترح في هذا 
التقرير.
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٦.	استجابة	مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن

تأسست مؤسسة هائل سعيد أنعم الخيرية 
)HSACF(، الذراع الخيرية لمجموعة هائل سعيد 

أنعم وشراكه في اليمن، في عام ١9٧٠ 
كمؤسسة خيرية خاصة تهدف إلى تقديم 

المساعدات للمجتمعات األكثر ضعًفا في جميع 
اليمنية. المحافظات 

هناك مبادرة قيد التنفيذ من قبل المؤسسة 
للتوزيع المباشر للغذاء تشمل على وجه التحديد 

مشروعين؛ األول هو مشروع سلة غذائية طارئة، 
وزع أكثر من ٨٠٠.٠٠٠ سلة غذائية على 

المجتمعات المحلية على مدى السنوات القليلة 
الماضية. والثاني لتسليم وتوزيع أكثر من 

4٠.٠٠٠ رغيف خبز يومًيا في محافظات صنعاء 
ولحج وتعز، لدعم أكثر من 69٠٠ أسرة. تم 

تصميم المبادرة خصيًصا لدعم الفئات الضعيفة 
مثل األرامل واألشخاص ذوي اإلعاقة والمطلقات 

وذوي الدخل المحدود.

وباإلضافة إلى المساعدات الغذائية المباشرة 
التي تقدمها المجموعة، فإنها أيًضا تقدم أنواًعا 

تحسين فرص الحصول على الغذاء وإتاحته: 
مؤسسة هائل سعيد أنعم الخيرية

◦ التوفر  ◦ الوصول  ◦ االستخدام

تقوم عملية المعونة اإلنسانية، واسعة النطاق في 
البالد، بالمعالجة الجزئية لالحتياجات المهمة والعاجلة، 
للمجتمعات المحلية في اليمن، والتي نجمت عن أزمة 

األمن الغذائي، ومع ذلك، تبقى هناك حدود لمدى 
قدرة هذه البرامج على الحفاظ على المستوى 

المطلوب من الدعم بسبب حجم األزمة ونقص التمويل 
وزيادة التاكليف، فعلى سبيل المثال، ُتظهر البيانات 

الواردة مؤخًرا من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن 
تلكفة الحد األدنى لسلة الغذاء )MFB( قد زادت بنسبة 

٧4٪ منذ أغسطس ٢٠٢١ في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة المعترف بها دولًيا IRG،٥٠ مما يضع 

مزيًدا من الضغط على المنظمات اإلنسانية.

وباإلضافة إلى عمل المنظمات اإلنسانية، يضطلع 
القطاع الخاص بدور هام في اتخاذ إجراءات مباشرة 

لماكفحة الجوع وانعدام األمن الغذائي من خالل البرامج 
الخيرية وتوزيع المعونات والتبرعات في جميع أنحاء 

البلد، وقد اتخذت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه 
على وجه الخصوص خطوات واسعة النطاق، لدعم 

المجتمعات التي ال تستطيع تحمل تاكليف الغذاء 
الاكفي أو الحصول عليه.

أ. تقديم الدعم الفوري ألكثر الفئات ضعفا

أكثر من

1.5 مليار
لتر من المياه النظيفة قامت 

المجموعة بتوفيرها.

أكثر من

5 مليون
مستفيد وصلت إليهم المجموعة 

خالل السنوات األخيرة

أكثر من

٨٠٠،٠٠٠
سلة غذائية تبرعت بها مؤسسة 

هائل سعيد أنعم الخيرية خالل 
السنوات الست الماضية 

أخرى من المساعدات للمجتمعات في جميع أنحاء 
البالد، ففي السنوات  األخيرة، وصلت 

المساعدات النقدية المقدمة من المجموعة إلى 
أكثر من ٢ مليون مستفيد، ووصل عدد 

المستفيدين من مساعدات المجموعة بمواد غير 
غذائية إلى أكثر من ٣ مليون مستفيد، كما 

وفرت المجموعة أكثر من ١,٥ مليار لتر من المياه 
النظيفة.

لقد ضمنت المؤسسة أن تترك هذه التدخالت 

أقصى أثر على المستفيدين من الضعفاء بالعمل 
عن كثب مع اللجان المجتمعية الطوعية وإجراء 

البحوث الميدانية الخاصة لتحديد األشخاص األكثر 
تضررًا من انعدام األمن الغذائي، مما يساعد على 

تحسين الوصول إلى الغذاء وتوافره، فضاًل عن 
التخفيف من آثار الجوانب األخرى لألزمة اإلنسانية 

المستمرة.

بعد اندالع الصراع في اليمن، أنشأت مجموعة 
هائل سعيد أنعم وشراكه أيًضا برنامج التنمية 

اإلنسانية )HDP(، وهي مبادرة خيرية تستجيب 
مباشرة لألزمات وتقدم الدعم الطارئ 

للمجتمعات اليمنية. يعمل برنامج التنمية 
اإلنسانية على بناء شرااكت جديدة مع 

المنظمات غير الحكومية وواكالت األمم المتحدة 
التي تدير برامج إنسانية وتنموية في جميع أنحاء 
اليمن. تتراوح مشاريع  البرنامج من دعم النازحين، 

مثل المخيمات في تعز ومأرب وصنعاء 
والمحافظات األخرى، إلى إعادة تأهيل البنية 

التحتية إلمدادات المياه في محافظة تعز.

باإلضافة إلى توزيع الموارد، يعمل  برنامج 
التنمية اإلنسانية أيًضا على مشاركة المعرفة 
والموارد مع المنظمات اإلنسانية ومنظمات 

المجتمع المدني األخرى عبر عضويته في 
مجموعة األمن الغذائي والزراعة )FSAC(. من 

خالل التعاون مع األعضاء اآلخرين داخل الكتلة ، 
يعمل البرنامج على معالجة سوء التغذية 

وتحسين األمن الغذائي للمجتمعات اليمنية.

مدعومة  بالوصول واسع النطاق لمجموعة 
مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه في السوق 

اليمنية واالستفادة من عالقات المجموعة 
طويلة األمد مع المجتمعات في جميع أنحاء 

البالد، تمكنت مؤسسة هائل سعيد أنعم الخيرية 
من تحديد األشخاص األكثر احتياًجا واستهدفتهم 

بتوزيع السلع األساسية بشلك فعال، وتحسين 
بعدي التوفر والوصول ضمن أبعاد األمن الغذائي.
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ب. تعزيز الصمود في مواجهة التحديات المحلية 
والصدمات العالمية

إن ما تتسم به اليمن من اعتماد كبير على الواردات 
الغذائية يجعل البالد معرضة للصدمات الخارجية في 

أسواق السلع العالمية، بشلك كبير، تلك الصدمات التي 
يمكنها التأثير بشلك مباشر على إتاحة المواد الغذائية 

األساسية على أرض الواقع في اليمن وكذلك التأثير 
على القدرة على تحمل تاكليفها.

وقد ظهر هذا الضعف، ظهوًرا حاًدا، بعد اندالع الصراع 
في أوكرانيا، خالل النصف األول من عام ٢٠٢٢، حيث 

انخفضت الواردات الغذائية إلى اليمن بنسبة ١٠٪ 
مقارنة بمستويات عام ٥١،٢٠٢١ في حين أدت التأثيرات 
على العرض العالمي للقمح والطلب عليه إلى عواقب 

وخيمة حاقت بالسوق اليمنية.

ومن المرجح أن تظل أسعار المواد الغذائية المحلية 
متقلبة، نظًرا للحساسية التي يتسم بها اليمن في 

مواجهة الصدمات الخارجية، مما يخلق صعوبات طويلة 
األمد وحالة من عدم الوضوح تصيب المجتمعات 

المحلية التي تعاني بالفعل. وفي حين أن التأثير الفوري 
ألزمة القمح الناشئة عن الصراع في أوكرانيا قد تراجع 
وعادت األسعار إلى حد كبير إلى مستويات أوائل عام 

٢٠٢٢ )وقت كتابة هذا التقرير(، فقد توقع البنك 

الدولي ومنظمة األغذية والزراعة أن أسعار الغذاء 
العالمية ستستمر في االتجاه نحو االرتفاع في عام 

٢٠٢. ٥٢4

باإلضافة إلى الحاجة إلى تخفيف المخاطر الخارجية ، تتأثر 
النظم الغذائية في اليمن باالقتصاد الهش في البالد؛ 
فالعواقب االقتصادية لكوفيد-١9 ، الناتجة عن قضايا 
سلسلة التوريد والتخفيضات الالحقة في المساعدات 
الخارجية،٥٣ أثرت على اقتصاد اليمن ووضعه اإلنساني، 
اللذين يعانيان الضعف من األساس. فمنذ عام ٢٠٢٠، 

فقد الريال اليمني نصف قيمته مقابل الدوالر األمريكي 
في مناطق معينة من البالد،٥4 مما أثر بشدة على 
القوة الشرائية للك من المستهلكين والمستوردين 

اليمنيين، وعالوة على ذلك، وبسبب النقص في 
التمويل، اضطرت الجهات الفاعلة الرئيسة في المجال 
اإلنساني، مثل برنامج الغذاء العالمي، إلى تقليص ما 

تقدمه من معونة غذائية شهرية موجهة جهدها ألشد 
الناس احتياًجا.٥٥

وقد اتخذت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، في 
إطار سعيها للمساعدة في تعزيز صمود األنظمة 

الغذائية اليمنية، مبادرات تهدف إلى ضمان إمدادات 

ثابتة من األغذية بأسعار معقولة، في الوقت الذي 
عملت فيه على االبتاكر الذي يستهدف تكييف منتجاتها 

مع احتياجات المستهلك المتغيرة بسبب األزمة 
اإلنسانية..

بعد فترة وجيزة من اندالع الصراع في أوكرانيا، صار جلًيا 
أن االضطراب الذي أعقب ذلك سيكون له تأثير عميق 
على سلسلة توريد القمح في اليمن، حيث أن فقدان 
مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البالد، 
وهو المصدر المعتمد للمجتمعات التي هي بالفعل 

على حافة المجاعة، لم يؤد إال إلى تفاقم آثار أسوأ أزمة 
إنسانية في العالم.

وعليه أطلقت المجموعة، في مايو ٢٠٢٢، استجابة 
منها لألزمة الناشئة، حملة تدعو فيها لتسليط الضوء 

على المسائل التي تمنع مستوردي القطاع الخاص من 
ضمان إمداد مطرد من الغذاء إلى البالد، بأسعار ميسورة 

لليمنيين، وتقترح حلواًل منهجية من شأنها معالجة 
التحديات الفورية التي تواجه المجتمعات اليمنية.

وقد تم تصميم الحملة لزيادة الوعي بالتحديات الفريدة 
لألمن الغذائي في اليمن بين المجتمعات المهتمة 

بالشئون اإلنسانية ومجتمعات تمويل التنمية 
والدبلوماسية، ولتنبيه ذوي التأثير في السياسات بشأن 
أزمة القمح الوشيكة وتأثيرها على المجتمعات المحلية.

الدعوة إلى التدخل الدولي لتيسير استيراد األغذية إلى اليمن

◦ االستقرار

االستثمار في البحث والتطوير: ابتاكرات التعبئة والتغليف

◦ التوفر             ◦ الوصول              ◦ االستخدام                 ◦ االستقرار

االبتاكر الذي تقوده األهداف: 
زيادة القيمة الغذائية للمواد 

األساسية الرئيسة

◦ االستخدام
تبادر مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، في جميع 

عملياتها، لالستجابة الحتياجات عمالئها 
ومستهلكيها، ففي الوقت الذي يواجه فيه اليمن 
خطر سوء التغذية المتزايد، اتخذت المجموعة من 

التدابير ما يزيد القيمة الغذائية لخطوط منتجاتها من 
األلبان والدقيق، بإضافة الفيتامينات والمغذيات إلى 

المواد الغذائية األساسية.

كما قامت المجموعة بتدعيم العديد من منتجاتها 
األساسية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي 

قدمها برنامج الغذاء العالمي وتلبية المعايير الدولية، 
مثل معايير المنظمة األمريكية لطرق االختبار 

القياسية، لدعم االحتياجات الغذائية لساكن اليمن 
وبما يتماشى مع التزامها باستخدام قدراتها 

االبتاكرية لدعم المجتمعات اليمنية.

ويشمل هذا التدعيم ما يلي:

 الدقيق: حمض الفوليك والزنك وفيتامينات  	
ب 1 وب 2 وب 3 وب 12 وفيتامين أ

الزيت والسمن: فيتامينات أ ود 	

الحليب المبستر ومسحوق حليب اكمل  	
الدسم سريع التحضير

المكرونة: إضافة فيتامين ب 2 وألغراض  	
التصنيع الدقيق المدعم بحمض الفوليك 

والحديد.

وتسعى المجموعة، من خالل رفع القيمة الغذائية 
لمنتجاتها، إلى زيادة استهالك الكميات الاكفية من 

األغذية والطاقة في المجتمعات اليمنية.

وعالوة على ذلك قامت المجموعة، كجزء من 
نشاطاتها الخيرية، بالتعاون مع الشركة الدولية 

للنكهات والروائح )IFF( من أجل دعم المجتمعات 
اليمنية. وفي ثالث مناسبات )٢٠١4 و ٢٠١٨ 

و٢٠٢٠( قامت المجموعة بتوزيع بسكويت تمارا 
المعزز بالفيتامينات والمواد المعدنية، على 

المجتمعات المحتاجة في اليمن.

يستهدف نهج مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، 
الخاص بالبحث والتطوير في التغليف، وضمان الجودة 
وزيادة الكفاءة للمستهلك والمصنع على حد سواء، 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اعتمدت المجموعة في 
تقنياتها أن يكون من بين سماتها التحسين، والمالءمة، 

والتلكفة المناسبة، والتصريف، لتحسين تجربة 
المستهلكين ونوعية المنتجات على حد سواء.

ففي اليمن، على سبيل المثال، لوحظ أن تجار التجزئة 
يقومون بتجزئة كميات كبيرة من المنتجات لعمل عبوات 
أصغر من المواد لبيعها لمستهلكين، قد ال يتمكنون لوال 

ذلك من شراء أو تخزين كميات أكبر من األغذية، إال أن 
ذلك، غالًبا ما أدى ذلك إلى انخفاض في سالمة 

المنتجات. لالستجابة لطلبات المستهلكين. وهو ما حدا 
بمجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه تقديم عبوات 

جديدة بالعديد من األحجام للحفاظ على ثبات الجودة 
وضمان سالمة المنتج وتقليل الهدر، وهي عبوات تم 

توزيعها بعد ذلك على تجار التجزئة للبيع الحًقا.

وقد قامت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه في إطار 
فهم الطريقة المثلى للوفاء باالحتياجات الفريدة 

للمستهلكين اليمنيين، بمجموعة موسعة من األبحاث 
في العادات الشرائية واالستهالكية لهم. وتضع 

المجموعة على رأس أولوياتها الجودة واألمان في جميع 
منتجاتها في الوقت الذي تقوم فيه بتحسين التغليف 

والمكونات من أجل رفع مستوى القدرة على تحمل 
التاكليف في سوق يعاني من ضائقة مالية.

وعالوة على ذلك، فإن العديد من منتجات المجموعة 
عادة ما تنقل لمسافات طويلة مروًرا بطرق وعرة قبل 

الوصول إلى وجهتها النهائية وغالًبا ما تتعرض أثناء ذلك 
لظروف جوية قاسية. ولذا فإن المجموعة باإلضافة إلى 

استثمارها في البنية التحتية للنقل، تبحث عن سبل 
للتخفيف من حدة هذه التحديات من خالل ابتاكر عبوات 

أكثر مرونة، وعلى سبيل المثال، في مجال السمن 
والزيوت، تحولت المجموعة إلى استخدام العبوات غير 

الشفافة، للحد من التعرض ألشعة الشمس، التي قد 

ولمعالجة األثر الفوري لتقلبات السوق العالمية على 
الوضع الهش في اليمن، دعت المجموعة إلى إنشاء 

آليات مخصصة لدعم الواردات الغذائية، مثل:

إعطاء األولوية لتوفير إمدادات القمح للمجتمعات   •
المحلية األكثر عرضة للمجاعة أو للجوع الشديد؛ للحفاظ 

على استمرار فعالية البرامج اإلنسانية الدولية.

إنشاء صندوق خاص بالطوارئ وبرنامج لتمويل   •
الواردات مخصصين لليمن، مما سيمكن مستوردي القمح 
في البالد من الحصول السريع على التمويل ورأس المال 

العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية 
وتوريدها إلى اليمن.

وضع مخطط يتم من خالله التمديد الرسمي   •
لشروط الدفع بين مستوردي األغذية اليمنيين ومورديهم 
الدوليين، بحيث تضمنه منظمة أو مؤسسة مالية دولية.

وقد عملت الحملة على زيادة الوعي في أوساط 
صانعي القرار والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالتحديات 
االستثنائية التي يواجهها اليمن في أعقاب أي اضطراب 

كبير في سالسل اإلمدادات الغذائية العالمية.

٦.	استجابة	مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن

تفسد المنتجات، وبالتالي الحفاظ على جودة 
الفيتامينات طوال مراحل اإلنتاج والتخزين والنقل.

عالوة على ذلك، ساعدت ابتاكرات المجموعة، في 
مجالي التعبئة والتغليف، على ضمان وصول المنتجات 

إلى وجهتها دون اإلضرار بسالمة هيلكها، على الرغم من 
وجود ضرورة تحتم السفر بها لمسافات طويلة عبر 

تضاريس وعرة. ولتحقيق ذلك، استثمرت المجموعة كثيًرا 
في لك من قدراتها في مجالي البحث والتطوير وفي 

قدراتها اإلنتاجية والتصنيعية، حيث أنتجت مواد جديدة 
وعدلت خطوط اإلنتاج لتلبية احتياجات المستهلكين.

مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه:	االستجابة	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه:	االستجابة	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن20   21



في بيئة تشغيل معقدة مثل اليمن، فإن بناء 
نظام غذائي مرن يتطلب عماًل جماعًيا يدمج 

خبرات وقدرات ومهارات أصحاب المصلحة على 
اختالفهم.

المنظمات في عمليات  وتشارك طائفة كبيرة من 
وتوزيعها  الغذائية ومعالجتها  المواد  إنتاج 

واستهالكها والتخلص من نفاياتها،٥6 حيث أن لدى 
لك منظمة معرفة وقدرة فريدتين تمكناها من 

التي تواجهها عبر  التحديات  التغلب على  على 
التزام على جميع  القيمة. وهناك  سلسلة 

اليمنية،  الغذائية  النظم  الضالعة في  الجهات، 
الحواجز  بالتغلب على العقبات، بما في ذلك 
تم  التي  واللوجستية  واإلنسانية  االقتصادية 

تحديدها سابًقا في هذا التقرير، ولكن من خالل 
المعنيين فرصة  لهؤالء  تتاح  المشترك،  العمل 

للجمع في الوقت نفسه بين المعارف والشباكت 
الفاعلة  للجهات  الميدانية  األساسية  والبنية 
لنظرائهم  والموارد  الفنية  والدراية  المحلية، 

الدولي. وللمجتمع 

ج. االستفادة من نقاط القوة الاكمنة في البالد من 
خالل نموذج تقوده الشراكة

االستفادة من القدرات التصنيعية الحالية لدعم الجهود اإلنسانية:٦.	استجابة	مجموعة	هائل	سعيد	أنعم	وشراكه	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن
شراكة برنامج الغذاء العالمي

تعزيز األمن الغذائي في اليمن: شراكة المؤسسة المالية الدولية

◦ االستدامة ◦ االستقرار  ◦ الوصول  ◦ التوفر  

في عام ٢٠٢١، دخلت مجموعة هائل سعيد 
أنعم وشراكه في شراكة مع مؤسسة التمويل 

المشاريع  لتنمية  الهولندي  )IFC( والبنك  الدولية  
الرائدة )FMO(، من أجل تأمين حزمة تمويل، عبارة 

عن قرض بقيمة ٧٥ مليون دوالر أمريكي، لستة 
من شراكت تصنيع األغذية الرائدة في مجموعة 
هائل سعيد أنعم وشراكه٥٧، وقد تضمنت حزمة 
الخسارة األولى  للتأمين من  أيًضا ضماًنا  التمويل 
يصل إلى ٥٠٪ من نافذة القطاع الخاص التابعة 

للتنمية.٥٨  الدولية  للمؤسسة 

وقد أتاح قرض مؤسسة التمويل الدولية 
للمجموعة أن تدعم األمن الغذائي في اليمن من 
اليمنية،  خالل تمويل شراء إمدادات القمح للسوق 

في وقت ترتفع فيه األسعار العالمية، ال سيما 
خالل فترة االنقطاع الكبير في اإلمدادات 

العالمية الذي أتى في سياق الصراع في أوكرانيا، 
المخزون ميدانًيا،  أن تؤمن  مما سمح للمجموعة 
حيث خفف القرض بعض الضغوط من على رأس 

الدورات  الناجم عن  العامل للمجموعة  المال 
التمويل  إلى  الوصول  الطويلة وصعوبة  النقدية 

أنعم  الدولي وتمكين مجموعة هائل سعيد 
وشراكه من التكيف مع الظروف التي تتغير 

◦ التوفر               ◦ االستقرار

البرامج  يدير برنامج الغذاء العالمي أحد أكبر 
اإلنسانية في اليمن، والذي يوفر، في ذروته، 
الغذاء ألكثر من ١٣.٣ مليون شخص لك شهر 

أنعم وشراكه بكونها  وتفخر مجموعة هائل سعيد 
الغذاء  شرياًك، على المدى الطويل، لبرنامج 

العالمي في دعم األمن الغذائي لليمن على 
مدى سنوات عديدة وخاصة خالل األزمة 

اإلنسانية.

اإلنسانية  الخدمات  إدارة  ويستطيع فريق 
االستفادة من معرفته بالسوق والعالقات مع 

المحلية، من خالل دعم عمليات  المجتمعات 
برنامج الغذاء العالمي على أرض الواقع، لتزويد 

والتسهيالت  بالخبرات  العالمي  الغذاء  برنامج 
المصممة  اإلنسانية  البرامج  لدعم  الالزمة  المحلية 

الغذائي. انعدام األمن  لماكفحة 

العالمي في  الغذاء  لبرنامج  المجموعة،  وتقدم 
اليمن، مرافق الطحن والتخزين وتصنع اإلمدادات 

القمح  بطحن  المجموعة  وتقوم  لمبادراتها، 
العالمي  الغذاء  برنامج  نيابة عن  الدقيق  وتعبئة 
في البالد، مما ينتج عنه ما يقرب من 66٪ من 
تبلغ كميته  اليمن، والذي  المنظمة في  دقيق 
حوالي ٣4٠.٠٠٠ طن متري سنوًيا. كما زودت 

العالمي وحده  الغذاء  برنامج  المجموعة 
المؤسسة  أنتجت  حيث  المعزز؛  بالبسكويت 

التابع  المدرسية  التغذية  لبرنامج  البسكويت 

الراهنة في أسواق  التقلبات  باضطراد بفعل 
العالمية. السلع 

إن هذه الشراكة تأتي في نفس السياق مع التزام 
بالتنمية  باالرتقاء  الدولية  التمويل  مؤسسة 

الناس، من خالل تشجيع  االقتصادية وتحسين حياة 
البلدان الهشة والمتضررة  نمو القطاع الخاص في 

من النزاعات. وقد ساعدت حزمة التمويل التي 
تمكين  الدولية في  التمويل  قدمتها مؤسسة 

مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه من مواصلة 
الحفاظ على إمدادات مستمرة من المواد 

األلبان  القمح والدقيق ومنتجات  األساسية مثل 
البرامج  وكذا  المحلية،  للمجتمعات  والسكر 

اإلنسانية، التي تقوم بها الواكالت الدولية مثل 
برنامج الغذاء العالمي.٥9  كما يؤكد التعاون بين 

الدولية والمجموعة على قوة  التمويل  مؤسسة 
التنمية  تمويل  يمكن لمؤسسات  الشراكة، حيث 
النمو االقتصادي المستدام والمرونة  أن تدعم 

في سالسل اإلمدادات الغذائية من خالل 
الخاص  القطاع  االستراتيجي في  االستثمار 

المختلط. التمويل  آليات  واستخدام 

سعيد أنعم لهو بمثابة مثال كبير “ إن عملنا مع مجموعة هائل 
على الشراكة االستراتيجية التي 
تساعد في إطالق العنان لحلول 

القطاع الخاص أثناء األزمات 

اإلنسانية.”

أشرف مجاهد
التمويل  بمؤسسة  اإلقليمي  التصنيع  مدير 

الدولية، الشرق األوسط ووسط آسيا وتركيا 
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يحتاج لتعاون وثيق مع القطاع “ إطعام 20 مليون شخص 
الخاص. مجموعة هائل سعيد 

أنعم وشراكه هي الجهة 
الفاعلة الرئيسية في القطاع 

الخاص التي تقوم بالطحن 
والنقل والبناء في اليمن ، وهي 

مسؤولة عن 50٪ من أعمال 

القطاع الخاص. ”
                                                

راجان ريتشارد 
العالمي  الغذاء  لبرنامج  األقليمي  المدير 

ليمن با

  
في اليمن، نهدف إلى “ من خالل استثمارنا األول 

المساهمة في إمدادات 
مستمرة وموثوقة من الغذاء، 

في بلد يعاني من مستويات 

شديدة من الجوع. ”
هويب جان دي رويتر

ريادة  تنمية  بنك  التنفيذي لالستثمار،  المدير 
الهولندي األعمال 

ومن خالل انتهاج مثل هذا النهج القائم على 
االستجابات  الشراكة، لكًيا واستراتيجًيا، في جميع 

جيًدا  المعنيين  يصير وضع  والتنموية،  اإلنسانية 
من أجل تقديم برنامج من الحلول المصممة 

المحلي  السياق  خصيًصا والمتجذرة بعمق في 
للبيئة  المعقدة  التحديات  بنجاح على  والتغلب 

االقتصادية  والحالة  اإلنسانية  واألزمة  التشغيلية 
اليمن. في 

إن مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه تؤمن 
بقوة الشراكة ولديها تاريخ طويل في التعاون 

لالستجابة  والدولية  المحلية  المنظمات  مع 
تواجهها  التي  والمنهجية  الفورية  للتحديات 

اليمنية. المجتمعات 

لبرنامج الغذاء العالمي، وهي واحدة من 
لتصنيع هذا  المجهزة  اليمن  القليلة في  الشراكت 
النوع من المنتجات، كذلك دعم المشروع حوالي 

١4٠.٠٠٠ طالب سنوًيا، وأنتج أكثر من ٧,٣٠٠ 
طن متري من البسكويت عالي الطاقة لصالح 

العالمي. الغذاء  برنامج 

وتساهم المجموعة، من خالل شراكتها مع برنامج 
الغذاء العالمي، في واحد من أكبر البرامج 

اإلنسانية في العالم، والتي تصل إلى ماليين 
اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم.
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تكوين شراكة من العديد من المعنيين: 
المبادرة الدولية حول كوفيد-19 في اليمن

مع انتشار وباء كوفيد ١9 في جميع أنحاء العالم 
في أوائل عام ٢٠٢٠، أدركت مجموعة هائل 

أنها، بصفتها كبرى مؤسسات  سعيد أنعم وشراكه 
باتخاذ خطوات  اليمن، ملتزمة  القطاع الخاص في 

لحماية موظفيها وعمالئها  فورية ومؤثرة، 
ومجتمعاتها في مواجهة ما ينجم عن الوباء من 

العامة وآثار اجتماعية  آثار على الصحة 
واقتصادية.

وبالنظر إلى االضطراب الذي أحدثه الوباء في 
التوزيع داخل  العالمية وشباكت  التوريد  سالسل 

اليمن، اكن من الواضح أيًضا أن وباء كوفيد ١9 
الغذائية  األنظمة  تهديًدا إضافًيا لسالمة  يشلك 

اليمنية ويمكن أن يؤدي انتشار المرض على نطاق 
واسع إلى عواقب وخيمة على ساكن اليمن الذين 

فعلًيا. الضعف  يعانون 

المجموعة عملية إعادة تقييم لمرافق  وقد أجرت 
إلى  باإلضافة  بها،  الخاصة  التصنيع والتوزيع 

والسالمة  الصحة  لبروتوكوالت  السريع  التفعيل 

إنتاج  الصارمة في مصانعها، لضمان عدم انقطاع 
السلع األساسية. وقد مكن ذلك المجموعة من 

المحلية  المجتمعات  احتياجات  تلبية  مواصلة 
ودعم األمن الغذائي في البلد، على الرغم من 

الغموض. حالة  استمرار 

ومع تزايد خطر الوباء العالمي، في أبريل ٢٠٢٠، 
إجراءات تستهدف دعوة  المجموعة  اتخذت 

المدى الطويل، لدعم استجابة  شراكئها، على 
اليمن النتشار وباء كوفيد ١9.

وبناء عليه تأسست، على نحو عاجل، المبادرة 
 ،)IICY( الدولية بشأن حول كوفيد - ١9 في اليمن

وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص دعت 
إليها مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، 
وتوحدت فيها مؤسسة هائل سعيد أنعم 

يونيليفر،  باك، وشركة  تترا  الخيرية، وشركة 
األمم  العالمية، ومنظمة  الصحة  ومنظمة 

اليمني واتحاد  الخاص  القطاع  المتحدة، وتحالف 
والصناعية. التجارية  اليمنية  الغرف 

ومن خالل العمل مع األمم المتحدة وواكالتها، 
سهلت المبادرة الدولية بشأن حول كوفيد - ١9 

في اليمن الحصول على عدد من التبرعات؛ بما 
في ذلك ما مجموعه 4٣ طًنا من لوازم 

ومجموعات  الصناعي  التنفس  وأجهزة  المختبرات 
الوقاية  الكمية ومعدات  التحليالت  االختبار وآالت 

توزيعها على  تم  الحيوية، والتي  الشخصية 
اليمن،  أنحاء  والمختبرات في جميع  المستشفيات 
كما قدمت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه و 

تبرعات  التوالي  تتراباك وسيدل على  شركتي 
بقيمة ٢٠٠٠٠٠ دوالر أمريكي ٢٢٠,٠٠٠ يورو 
الصحة  لمنظمة  التضامنية  االستجابة  لصندوق 

الطبيين  العاملين  رواتب  أجل تمويل  العالمية؛ من 
في الخطوط األمامية في وقت الطوارئ 

الوطنية.

وقد سعت الشراكة، مستفيدة من خبرات وموارد 
الدولية بشأن حول  للمبادرة  المؤسسين  األعضاء 
كوفيد - ١9 في اليمن، إلى إحداث تأثير إيجابي 
من شأنه أن يساعد في تعزيز مرونة اليمن على 

السريريين  الخبراء  الطويل ومساعدة  المدى 

لوباء كوفيد  بفعالية  االستجابة  والعلميين على 
١9، وقد اعتبرت لك من جامعة أكسفورد وإدارة 
واالجتماعية  االقتصادية  للشؤون  المتحدة  األمم 
المبادرة واحدة من أكثر الشرااكت الفعالة التي تم 

عقدها استجابة لوباء كوفيد ١9 على مستوى 
العالم من قبل.

وقد أظهر نجاح المبادرة الدولية بشأن حول 
كوفيد - ١9 في اليمن أنه، باإلضافة إلى 

التي تستهدف خدمة شعب اليمن، وحيث تحتفل منظمة األمم المتحدة “ إننا نرحب بهذه الشراكة االستثنائية بين القطاعين العام والخاص 
بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين في ظل أزمة صحية عالمية غير 
مسبوقة صاحبتها العديد من التأثيرات االقتصادية واالجتماعية، فإن 

هذه الشراكة لهي مثال على قدرتنا على العمل سوًيا مع القطاع 

الخاص في مواجهة التهديدات المحدقة بالبشرية. ”
                                                

لوتسما أوك 
باليمن اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيم  الممثل 

الدولية بشأن مواجهة وباء كوفيد “ إن معرفة ما تقوم به المبادرة 
19 في اليمن ملهم بشلك كبير 

في ظل الظروف الراهنة كما أن 
هذه الشركة تستمد طاقتها 

ومواردها من المجتمع بأكمله.”
                                                

أوال جورانسون 
المستدامة، قسم أهداف  التنمية  مسؤول 

للشئون  المتحدة  األمم  بإدارة  المستدامة  التنمية 
واالجتماعية االقتصادية 

الصحية  الطوارئ  لحالة  التصدي  المساهمة في 
الغذائية،  النظم  التي تشلك عواقب وخيمة على 
فإن الشراكة فعالة للغاية في توجيه استجابات 

وبذلك  المعقدة،  لألزمات  المختلفين  المعنيين 
يمكن تطبيقها بشلك مؤثر على مجاالت أخرى، 

الغذائي. مثل األمن 

٦.	استجابة	مجموعة	هائل	سعيد	

555,٠٠٠٠
المركزي للطرد  أنبوب 

٢٨,٠٠٠٠
الفيروس  طقم لجمع عينات 

٣٤,٠٠٠٠
اختبار حامض نووي لكوفيد-١9

٣٧٢
الحمراء مقياس حرارة باألسعة تحت 

٧
 PCR أجهزة فحص 

إلى ٥٠،٠٠٠ أسبوعًيا لزيادةاالختبارات 

١٠
أجهزة طرد مركزي 

التجهيزات اكملة 
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إن أزمة أكزمة األمن الغذائي في اليمن، تتطلب 
أنظمة  األجل وشاملة إلنشاء  استراتيجية طويلة 

غذائية أكثر صموًدا، توفر الطعام الاكفي 
القادمة. ولألجيال  الحاليين  للساكن  والمغذي 

وكما تم التنويه في هذا التقرير، فإن هناك 
أسباب متعددة تدفع نحو انعدام األمن الغذائي، 
مثل ندرة فرص العمل المستقر، ونقص االستثمار 

بالبنية  التي تلحق  في اإلنتاج المحلي، واألضرار 
الخاص.  للقطاع  المالية  والعزلة  الوطنية،  التحتية 

وفي حين أنه على الرغم من أن اإلغاثة العاجلة 
المباشرة والبرامج  الخيرية  األعمال  التي توفرها 

اإلنسانية، هي أمر بالغ األهمية لنجاة الكثير من 
اليمنيين، إال أنه دون وجود خطة عمل واضحة 

الغذائية  النظم  المتجذرة في  القضايا  لمعالجة 
القدرة  التدريجي في  التدهور  اليمنية، مثل 

اليمن  انتعاش  اإلنتاجية لليمن،6٠  فإن احتماالت 
تبقى  الغذائي  األمن  المستقبل وتحقيق  في 

محدودة. وبدون شك فإن هناك حاجة إلى مزيد 
الفاعلة  من المشاركة والعمل من جانب الجهات 

المحلية والدولية على السواء، إذا اكنت هناك 

د. التركيز على الحلول طويلة 
األجل

رغبة في أن يكسر اليمن دائرة تبعيته.

وقد شرعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه 
في العديد من المبادرات التي تمثل استثماًرا في 
لألمن  المتعددة  لألبعاد  وتحسيًنا  اليمن  مستقبل 

الغذائي للبالد؛ من أجل الحد من اعتماد اليمن 
المساعدات، وللمساعدة في ضمان  على 

لليمن على  واللوجستي  االقتصادي  الصمود 
المدى الطويل، على النحو التالي:

تحسين خطوط النقل الرئيسة

◦ التوفر              ◦ الوصول              ◦ االستقرار            ◦ االستدامة                ◦ التمكين

معالجة مسألة توافر األغذية والوصول إليها عن طريق تحسين مرونة شبكة التوزيع

◦ التوفر              ◦ الوصول              ◦ االستقرار            ◦ االستدامة  

تبين لمجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه، من 
خالل العمل اليومي في جميع أنحاء اليمن، أن 

يتعلق  الغذاء  إلى  المنتظم  الوصول  تحسين 
بضمان أن يتم توزيع اإلمدادات الغذائية في 

التحتية،  بنيتها  لتعطيل  نتيجة  اليمن،  تعرضت 
لعدد من التحديات في النقل واإلمداد مما أثر 
السلع. ولتحسين  التوريد وحركة  على سالسل 

توافر األغذية والحصول عليها، من الضروري 
السلع  توزيع  التحديات لضمان  التصدي لهذه 

الاكفيين. والسرعة  بالفعالية 

وتجري مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه 
إعادة تصميم شبكتها  مشروًعا ضخًما يستهدف 

للتوزيع ووضع نظام إلدارة المخاطر مع شبكة 
ببنية  المدعومة  التوزيع  مبسطة من مراكز 

النقل  لتعزيز قدراتها في  مدفوعات مؤمنة؛ 

أنعم	وشراكه	ألزمة	األمن	الغذائي	في	اليمن

الوجهة،  المقصودة ووصولها إلى هذه  وجهتها 
الغذائية في المقام  المواد  كما يتعلق بشراء 

النائية والتي يصعب  للمجتمعات  األول، خاصة 
المجموعة على تنفيذ  إليها.  وتعكف  الوصول 

مشاريع بناء الطرق والجسور وإصالحها، من أجل 
أعضاء  وتواصل  المحلية  التحتية  البنية  تحسين 

القدرة على  المجتمعات، وذلك بهدف تحسين 
الوصول إلى المواد الغذائية وتوافرها في جميع 

المذكورة  التعمير  اليمن. وتكفل مشاريع  أنحاء 
وصول اإلمدادات إلى التجمعات الساكنية في 

المجتمعات  بالفائدة على  المحدد وتعود  الوقت 
المحلية من خالل تحسين سالمة السفر وأمنه.

وتهدف المجموعة من خالل إصالح الطرق وإيجاد 
حلول بديلة للنقل واإلمداد، إلى الحفاظ على 
عمل المجتمعات ومنع تركز الغذاء في موانئ 

الدخول والمدن األخرى.

ومن أمثلة ذلك المشروع الذي جرى مؤخًرا 
إلصالح الطريق في تعز؛ فبسبب إغالق طريق 

كرش الرئيس في جنوب اليمن، اكنت الوسيلة 
الوحيدة للسفر بين محافظات تعز ولحج وعدن 

عبر طريق خلفي شديد االنحدار وضيق واكنت 
هذا الطريق الخلفي في حالة سيئة، وعرضة 

للفيضانات، كما اكن في بعض األماكن أضيق من 
أن تمر المركبات بجوار بعضها بأمان واكن من 

الممكن أن تؤدي األعطال والحوادث إلى إغالق 
لعدة  بالسائقين  تتقطع  السبل  الطريق، واكنت 

أيام أثناء انتظارهم لإلنقاذ أو اإلصالح، إلى جانب 
ينقلونها. التي اكنوا  البضائع 

الطريق،  توسعة  بتمويل  المجموعة  وعليه قامت 
إلى جانب العديد من التحسينات األخرى على 
األساسات والمواد والسطح، وهي أمور تتم 

الصعوبة. بالغة  أحياًنا على تضاريس 

كما قامت المجموعة بإصالح وترميم ١44 طريًقا 
وجسًرا في اليمن، في مشاريع مماثلة إلعادة 
رصف طريق كرش، وقد نتج عن لك مشروع من 

هذه المشاريع تحسًنا في استقرار توزيع األغذية 
المجموعة وتحسيًنا لفرص وصول  في 

إلى ذلك،  إليها. وباإلضافة  اليمنية  المجتمعات 
ساعد المشروع كذلك في دعم الساكن 

الرئيسة  الساكنية  التجمعات  بين  والربط  المحليين، 
تمكين  وبالتالي تحسين  العمل،  وتوفير فرص 

األفراد.

واإلمداد. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان قدرة 
المتغيرة،  الظروف  التكيف مع  المشغلين على 

البيانات والتحليالت في  بناًء على  القرارات  واتخاذ 
الوقت المناسب، مع ضمان عدم فساد األطعمة 
القابلة للتلف قبل وصولها إلى وجهتها، وقد تم 

بناًء  تنفيذ شاملة  لتقديم خطة  المشروع  تصميم 
للمجموعة،  التابعة  التوريد  سلسلة  تحليل  على 

التشغيلية  المخاطر  تقييمات  بما في ذلك 
بسبب  المحتملة  والوفورات  النقل  وتاكليف 

المصانع  إلى  التخزين والوصول  تحسين شبكة 
العمالء. ومركزية  والموانئ 

لتجديد  المشروع يتضمن استثمارات كبيرة  أن  كما 
بهدف  للمجموعة،  التابعة  والتخزين  التوزيع  شبكة 

المرونة  وتعزيز  المستقبلية،  التاكليف  تقليل 
للمجموعة  التابعة  التوزيع  لشبكة  األجل  طويلة 
المجتمعات الضعيفة  إلى  الوصول  وزيادة فرص 

اليمن. في 
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اليمن  الغذائي في  ستتطلب معالجة أزمة األمن 
بتلبية  األبعاد، بحيث ال يكتفي  نهًجا متعدد 

أيًضا إلى  االحتياجات الفورية للساكن، بل يسعى 
إنشاء نظام غذائي وسلسلة إمداد مستدامين 

يتناسب مع  ومرنين، كما يجب تصميمه بحيث 
اليمن وتحقيق  يواجهها  التي  الفريدة  التحديات 

تأثير طويل األمد.

وقد وضعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه 
لتكون دلياًل  المصممة  التوصيات،  مجموعة من 

الصلة  والتنموية ذات  اإلنسانية  والبرامج  للخطط 
باألمن الغذائي للبالد، مرتكزة في ذلك على 

األفاكر التي اكتسبتها خالل عقود من العمل في 
المعنيين في جميع  اليمن والشراكة مع 

العامة منها والخاصة واألخرى، وذلك  القطاعات، 
البالد. تواجهها  التي  للتحديات  االستجابة  بهدف 

التوصيات إعادة صياغة طريقة  وتشمل هذه 
التعامل مع أزمة األمن الغذائي في اليمن، 

7. وضع	األطر	الالزمة	للطريق	نحو	االزدهار:	
مواجهة	التحديات	الحالية	وبناء	مستقبل	أكثر	

إشراًقا	لليمن
تجاوز  للمساعدة في  المصممة  والمقترحات 

القطاع  تواجه  التي  الحالية،  التحديات والحواجز 
الخاص في اليمن، خالل سعيه إلى زيادة األمن 

البلد. الغذائي في 

بثالثة مبادئ أساسية  التوصيات  وتسترشد هذه 
المتبع  النهج  أنها البد أن تحكم  المجموعة  تعتقد 
والتنموية،  اإلنسانية  البرامج  وتنفيذ  تخطيط  في 

سواء على الفور أو على المدى الطويل.

1. تفعيل قوة الشراكة

٢. اعتماد نهج طويل األجل إزاء 
األمن الغذائي والتنمية في 

اليمن
	. تمكين التحول من المعونة 

إلى التجارة

التباًسا في  التشغيلية  البيئات  أكثر  اليمن هو أحد 
المعنيين  بين  الشرااكت  أثبتت  العالم وقد 

التقرير،  أمثلتها ما ورد بهذا  المختلفين، ومن 
المعقدة في  القضايا  فعاليتها في معالجة 

اليمن. الدول الهشة مثل 

للمنظمات  المتجانسة  المشاركة  ومن خالل 
الدولي،  المجتمع  البعض ومع  المحلية مع بعضها 
أبعاد  لتحسين جميع  التدخالت  تأثير  سيتم تعظيم 
األمن الغذائي للبالد؛ عبر أبعاد التوافر والوصول 

والتمكين.  واالستدامة  واالستقرار  واالستخدام 
الدولية والمعارف  الموارد والخبرات  بين  فالجمع 

المحلية والشباكت القائمة يمكن أن يؤدي إلى 
استحداث قوة قادرة على التغيير وعلى بناء 

أنظمة غذائية أكثر مرونة، في اليمن، من شأنها 
إيجابية. اجتماعية واقتصادية  نتائج  تولد  أن 

لتلبية  اإلنسانية ضرورية  العمليات  في حين تظل 
المحلية  للمجتمعات  األجل  قصيرة  االحتياجات 
التمويل السنوي  التيقن من  اليمنية، فإن عدم 

أثر مستدام وطويل  التركيز على تحقيق  يقلل من 
األجل، حيث أنه من شأن وضع برامج طويلة األجل 

التنموية  الغذائي وتحقيق األهداف  تعزيز األمن 
لليمن. ويجب أن تتجاوز هذه المبادرات البرامج 

التمكين  إلى  لتوزيع األغذية وصواًل  المباشرة 
للمجتمعات  الشرائية  القوة  وزيادة  االقتصادي، 

اليمنية والقطاع الخاص، بما في ذلك صغار 
الجيل  المزارعين، وبناء القدرات والمهارات في 

الوطنية  التحتية  البنية  وتطوير  القادم، 
المحلية إلنتاج  القدرات  المباشر في  واالستثمار 

األغذية. ويجب أن يكون هذا النهج ضارًبا في 
عمق إدراك التفاصيل المحلية من أجل وضع 
خطط فعالة تمنح األولوية وتستجيب ألهم 

المجتمعات على  تواجه  التي  الهيلكية  التحديات 
أرض الواقع.

اليمن طويل األجل على المساعدات  اعتماد 
أثبت  الغذائية اإلنسانية غير مستدام، ففي حين 
القطاع الخاص اليمني مرونته في ظل سنوات 

الهيلكية  التحديات  المستمرة، تظل  األزمة  من 
التجارة واالستثمار واالنتاج  تقيد  التي  العميقة 

النمو االقتصادي وخلق فرص  المحلي عائًقا أمام 
العمل، كما تعد العزلة المالية في اليمن إحدى 
االقتصادية في  التنمية  أمام  العديدة  العقبات 

البالد. وال يكمن حل أزمة األمن الغذائي في 
اإلنسانية فقط؛  االستجابة  استراتيجية  اليمن في 
بل إن ذلك يتطلب استراتيجية طويلة األجل تحفز 

المحلي، وتتعامل مع االستثمار في  االقتصاد 
نموذج متعدد السنوات يحفز االبتاكر والحلول 
المستمدة من السوق، ويزيد من فرص حصول 

التمويل، ويحسن منظومة  الخاص على  القطاع 
الشرائية  القوة  التجارية ويعزز  األعمال 

. للمستهلكين

التوصيات 
الحلول واآلليات المقترحةمحاور العمل

تقديم الدعم 
الفوري ألكثر 
الفئات ضعفا

تفعيل استخدام النطاق الواسع والشباكت المادية منها والقائمة على العالقات، التي تتمتع بها مؤسسات القطاع الخاص في اليمن؛ 	 
لزيادة وصول البرامج اإلنسانية وتأثيرها إلى أقصى حد وضمان أن يكون الدعم الفوري مستهدًفا المجتمعات األكثر ضعفا وموجًها 

إليهًا.

مواصلة تمويل آليات الدعم الفوري مثل شباكت األمان والبرامج النقدية وإصالح البنية التحتية الحيوية لضمان الحفاظ على الحدود 	 
الدنيا لألمن الغذائي.

تسهيل فتح الطرق والشوارع الرئيسة؛ من أجل ضمان حرية الحركة. 	 

بناء القدرة على 
مواجهة التحديات 

المحلية 
والصدمات 

العالمية

إنشاء آليات لتمويل التجارة والواردات بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، لتمكين شراكت القطاع الخاص اليمني، وخاصة 	 
المستوردين، من الحصول على العمالت األجنبية.

دعم الجهود اليمنية الرامية إلى تحقيق اإلصالح االقتصادي، بما في ذلك بناء القدرات في مجال التنظيم المالي وتيسير الحوار البناء بين 	 
السلطات المالية في البلد.

إعطاء األولوية للتنمية االقتصادية واإلنتاج المحلي في المبادرات اإلنمائية )مثل مشروع البنك الدولي لالستجابة لألمن الغذائي 	 
والقدرة على التكيف(.6١

زيادة القوة الشرائية للمجتمعات اليمنية من خالل مبادرات التمكين االقتصادي واالستثمار في تنمية منظومة ريادة األعمال.	 

تعزيز تبادل المعارف والتعاون في مجالي البحث والتطوير فيما بين مصنعي األغذية اليمنيين ونظرائهم الدوليين لتعزيز القيمة الغذائية 	 
والحد من الهدر.

منح مستوردي القمح في اليمن أولوية الحصول على إمدادات القمح من األسواق الدولية، في سياق األزمة العالمية المستمرة للسلع 	 
الغذائية؛ لضمان حصول المجتمعات األكثر عرضة للمجاعة أو للجوع الشديد على ما يكفي من المواد الغذائية، واستمرار البرامج 

اإلنسانية الدولية في العمل.

تمديد شروط الدفع رسميًا بين مستوردي األغذية اليمنيين ومورديهم الدوليين بضمان من منظمة دولية أو مؤسسة مالية.	 

التأكد من أي تدخل اقتصادي في اليمن يسعى إلى معالجة األسباب الجذرية النخفاض قيمة العملة وكذلك تنفيذ آليات مؤقتة 	 
للتخفيف، مثل االستمرار في تحسين الحصول على النقد األجنبي ومعالجة مسألة تجزئة العملة.

االستفادة من 
نقاط القوة داخل 

البالد من خالل 
نموذج تقوده 

الشراكة

دعوة القطاع الخاص إلى المشاركة والتشاور على نطاق واسع في المبادرات التنموية واإلنسانية، بما في ذلك ممثلو المشاريع 	 
الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار المزارعين، حيثما اكن ذلك ذا صلة باألمن الغذائي.

تعزيز وتحسين البنية التحتية القائمة للمشاريع، لكما اكن ذلك ممكًنا، لزيادة أثر التنمية االقتصادية المحلية إلى أقصى حد ممكن من 	 
خالل خلق فرص العمل وتوليد الدخل.

تشجيع االستثمار في االبتاكر، وحلول السوق، والتكنولوجيا الزراعية، والمبادرات من أسفل ألعلى لدعم صغار المزارعين والزراعة والري 	 
وإنتاج األغذية وبناء نظم غذائية مرنة، وتمكين األطراف اليمنية من المساهمة في حل المعضالت المحلية الرئيسية.

توسيع نطاق العمل مع مؤسسات تمويل التنمية واالستثمارات في اليمن واستكشاف أساليب مبتكرة للتخفيف من المخاطر المالية 	 
)مثل التمويل المختلط والضمانات المقدمة من الغير( بهدف زيادة التكيف والمرونة وتسهيل إقامة المشاريع المشتركة الدولية 

والشرااكت االستراتيجية، والجمع بين التنفيذ المحلي والمعرفة والخبرات والموارد الدولية.

على مؤسسات التمويل اإلنمائي إعادة تقييم مفهوم المخاطر التي يقومون معها بتقييم الدول التي تعاني من حالة الهشاشة 	 
والوقوع ضحية نزاعات، مثل اليمن. ومن خالل تعديل تلك المؤسسات لتوقعاتها للعائدات وتحمل المخاطر في هذه الحاالت بما يتفق 
مع ما تقدمه مؤسسات القطاع الخاص، ستكون مؤسسات التمويل اإلنمائي في موضع يمكنها من استخدام قدر أكبر من رأسمالها 

المجنب من أجل توسيع نطاق الحلول الناجحة وتقوية القطاع الخاص وتحفيز النشاط االقتصادي وتعافيه.

التركيز على 
الحلول طويلة 

األجل

اعتماد نهج لكي إزاء األمن الغذائي في اليمن من خالل برامج ومبادرات تعالج األسباب المباشرة وغير المباشرة النعدام األمن الغذائي.	 

تعزيز جميع األبعاد الستة لألمن الغذائي، من خالل التصدي للبطالة وعدم الحصول على األراضي والمعدات الزراعية والتعرض للكوارث 	 
الطبيعية وتغير المناخ.

اقتراح مبادرات إنمائية تتعلق بالتمكين االقتصادي على نطاق صغير لتحقيق نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية وتحفيز نمو المشاريع 	 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يمهد الطريق لزيادة التمكين واإلماكنيات االقتصادية.

االستثمار في إزالة العقبات التي تعيق العمل اكلمعتاد في اليمن، مثل إصالح األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل والطاقة 	 
والكهرباء واالتصاالت؛ لضمان التدفق المستمر للسلع والخدمات في جميع أنحاء البالد.

تشجيع مجتمع التنمية الدولي على تحويل نهجه في اليمن من إعطاء األولوية للمعونة إلى تيسير التجارة عن طريق تعبئة الموارد 	 
لمعالجة القيود المتصلة بالتجارة، مثل الحصول على التمويل في األسواق العالمية.

إنشاء إطار للعمل الجماعي مع التركيز بشلك واضح على مواجهة التحديات الهيلكية والمخاطر المباشرة التي تواجه اإلنتاج المحلي، 	 
وتحسين اإلنتاجية الزراعية، وتشجيع االستثمار.
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تاريخي حرج. اليمن بمنعطف  يمر 

إن استمرار عدم االستقرار على المستوى 
المستوى  الكبير على  المحلي، واالضطراب 

بين  اإلنسانية،  المعاناة  بزيادة  العالمي، يهدد 
لدرجة ال يمكن تصورها،  اليمنية،  المجتمعات 

بجانب انعدام األمن الغذائي لفترات طويلة وهو 
ما يحتمل أن يكون له تأثيرات دائمة تستمر ألجيال.  

كما إن قدرة القطاع الخاص على االستجابة 
األبعاد  والمتعددة  التعقيد  متزايدة  لالحتياجات 

اليمن،  لألفراد واألسر الضعيفة، في جميع أنحاء 
صارت عرضة الختبارات لم يسبق لها مثيل.

ومن البديهي أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات 
المبينة في هذا  المباشرة  للتحديات  للتصدي 

تركز  التي  والبرامج  االستراتيجيات  التقرير، ولكن 
التي تحول  النظامية والهيلكية  الحواجز  إزالة  على 

دون تحقيق نظم غذائية مستدامة ومرنة، هي 
أريد لليمن أن  التي ستثبت أهميتها المتزايدة، إذا 

يعود إلى االزدهار في السنوات المقبلة.

٨.	مالحظات	ختامية	

الهائلة على المستوى  التحديات  الرغم من  وعلى 
اليمنية  الخاص  القطاع  المحلي فإن مؤسسات 

بعدم  والتزامها  بتكيفها ومرونتها  اعتصمت  قد 
االستسالم من أجل االصطفاف مع المجتمعات 

التي تخدمها. ومع ذلك فإن جهود القطاع 
الخاص اليمني لن تكون اكفية بمفردها في 

مواجهة أزمات أخرى. وال يوجد شك في أن هناك 
حاجة إلى العمل الجماعي من قبل نطاق عريض 

من المعنيين واالستثمار المجدي من أجل دعم 
المدى األطول في  المستدامة على  التنمية 

اليمن.

وتأمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه عندما 
التي يواجهها  القضايا  النظر بشأن  توضح وجهات 

المجموعة  تتخذها  التي  اإلجراءات  اليمن، وتبين 
وشراكؤها، وتقدم مدخالت لدعم وضع 

اليمن،  يحتاجها  التي  األجل  االستراتيجيات طويلة 
أن يكون هذا التقرير بمثابة مساهمة مفيدة في 

المختلفين  المعنيين  حالًيا  يبذلها  التي  الجهود 
لوقف استمرار أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
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en/operations/yemen/document/

)junereportenglish-٢٠٢٢-ipc-yemen-food-security-and-nutrition
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جميع التعريفات مأخوذة من حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم – منظمة األغذية والزراعة   ١٢
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  pdf.٢٠٢٢_security_quarterly_review_-_q٢

يهدد الغزو الروسي ألوكرانيا بمزيد من حالة  الطوارئ المتعلقة بتفاقم انعدام األمن الغذائي   ١٧

https://www.ifpri.org/( ،)٢٠٢٢( IFPRI في اليمن – المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 

blog/

russian-invasion-ukraine-threatens-further-exacerbate-food-insecurity-emergency-

)yemen

األمن الغذائي في اليمن: القطاع الخاص واألغذية المستوردة - معهد التنمية لما وراء البحار/   ١٨
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sector_and_imported_food_uTu٥YXS.pdf

تأثير الصراع على القطاع المالي في اليمن: تأثيرات على األمن الغذائي - معهد التنمية لما وراء   ١9

البحار )٢٠٢١(، ص 6 

https://cdn.odi.org/media/documents/Impact_of_conflict_on_the_financial_sector_(

)in_Yemen.pdf
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التنمية  موجز أزمات األمن الغذائي وتأثيراته على المساعدة في المجاالت اإلنسانية ومجاالت   ٢١

لعام ٢٠٢٠ – مجموعة البنك الدولي )٢٠٢١( ص ٧ 

٥9١ad١b٨٢9c6٨4da6٣e٢a٧f4f6٠/https://thedocs.worldbank.org/en/doc(

)original/Implications.pdf/٣-٠٢٨٠٠١٢٠٢٢ef١٣

استحداث فرص توظيف جديدة في اليمن – مبادرة إعادة التفكير في االقتصاد اليمني )٢٠١٨(   ٢٢

ص ١، 

https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_(

)pdf.٨_policy_brief

األعمال التجارية التي تعاني نت المخاطر، أثر الصراع على شراكت القطاع الخاص في اليمن   ٢٣

– البنك الدولي )٢٠١9(، ص 4، 

pdf//٢٠٥٧٨١٥6٢١٨٥٥٣٧١٧٨/worldbank.org/curated/en.https://documents١

Yemen-Bringing-Back-Business-Project-Risky-Business-Impact-of-Conflict-on-
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xv )https:// تقييم االحتياجات المتغيرة لليمن: المرحلة الثالثة – البنك الدولي )٢٠٢٠( ص   ٢4
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المتحدة،  التابع لألمم  اإلنسانية  الشئون  اليمن، مكتب تنسيق  اإلنسانية في  االحتياجات  مراجعة   ٢٥
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٢٧    تتوفى امرأة واحدة وستة من حديثي الوالدة لك ساعتين نتيجة للتعقيدات أثناء الحمل 

https://www.unicef.org.uk/press-releases/( ،)٢٠١9( أو الوالدة في اليمن- منظمة اليونيسيف

one-woman-and-six-newborns-die-every-two-hours-from-complications-during-
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نظرة على األمن الغذائي في اليمن، يونيو ٢٠٢٢ - شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة )٢٠٢٢(،   ٢٨

ص 4

)٢٠٢٢-https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook/june(

المراجعة ربع السنوية لألمن الغذائي في اليمن، الربع 4، ٢٠٢١، برنامج الغذاء العالمي )٢٠٢٢(،   ٢9

)/download/٠٠٠٠١٣٨٧٣٠-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP( ،ص ٣

تعاونها مع  إلى مواصلة  المجموعة  وتتطلع 
اإلنسانية  والمنظمات  السياسات  صانعي 

القطاع  المحلية والدولية في  الفاعلة  والجهات 
العنان  التزامها بإطالق  الخاص، بما يتماشى مع 

النهائية هي  بغيته  الشراكة؛ وبطموح  لقوة 
اليمني والمساعدة في إظهار  الشعب  تكريم 

شجاعته وتعزيز صموده وإطالق إماكناته.

مجموعة هائل سعيد أنعم وشراكه
٢٠٢٢ نوفمبر 
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١٣٨49/publications/main-publications
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البنك الدولي  بالنزاع – مجموعة  التمويل الدولية في المواقف الهشة والمتأثرة  مشاركة شراكت   4١
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