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مقذمت

الشراػت
إٔرا اةٕ ْٛ١ٍِ ٓ١ؽرٍح تٓ

تيذف ىذه اللمحت الشيزيت اىل إػذاد نبذة خمتصزة ػن ًضغ االمن الغذائي يف اليمن،

االمسبك
ضّٓ اإلجشاءاخ اٌّرخزج ٌٍٛلا٠ح ِٓ أرشؾشاس رش١ششٚط وشٛسٔٚشا

ًتقذمييب جلميغ الشزكبء ًاملؼنيني ً املهتمني بغزض تسليط الضٌء ػلى خمتلف املٌاضيغ

ذجشٚ ٞصاسج اٌثشٚج اٌغّى١شح اٌشرشؾشاٚس ِشغ ٘ش١شصشاخ اٌشّشقشا٠شذ

ًاملستجذاث مبب يسبػذ املسؤلني ًصنبع القزار من الٌقٌف ػلييب ً االستفبدة منيب.

اٌغّى١ح ر ٟاٌّحارظاخ إل٠ماف ػٍّ١اخ اٌّضاد اٌؼٍٕ ٟرِ ٟشاوض

تستمذ ىذه اللمحو مٌاضيؼيب من املصبدر ً الٌساراث القطبػيت املختلفت ًالٌحذاث االٔضاي اٌغّىِٛٚ ٟالغ ذذاٚي ٚت١غ األعّان تاٌجّشٍشح ٚاإلتشمشاء
ػٍ ٝػًّ األسففح ٚأٔؾطح اٌرفش٠غ رٙ١ا ترٛاجذ اٌؼاٍِ ٓ١رمظ.

التنسيقيت يف احملبفظبث ً مشزًع منظمت األغذيت ًالشراػت لتؼشيش نظبم مؼلٌمبث األمن
الغذائي ًاإلنذار املبكز ً املنظمبث غ ري احلكٌميت احملليت ً الذًليت.

ٚاذثاع طشق ِخرٍفح ٌؼٍّ١اخ ت١غ الً ػشضح ٌٍضحاَ ٚاٌرجشّشٙشش
 ِٓٚتٕٙ١ا اٌرٛافً تشاٌشٙشاذشل ٚاٌشرشٕشغش١شك ػشثشش ٔشمشاط ذشٛافشً
ذحذد٘ا اٌ١ٙصاخ ٚاالذحاداخ ٚاٌجّؼ١اخ اٌغّى١ح ر ٟاٌّحارظشاخ
تاٌرٕغ١ك ِغ اٌغٍطاخ اٌّحٍ١ح.

امليبه ًالبيئت
رشق اٌشػ ٚاٌرؼم ُ١ذٕفز حٍّح ذؼم ُ١ر ٟاٌؼافّح فٕؼاء ٚأسحة

ألش ِجٍظ اٌٛصساء اعرشاذ١ج١ح ذشٕشّش١شح ِشحشقشٛي اٌشثشٓ
ٚاٌر ٟذؾًّ ٔؾاطاخ ػذ٠ذٖ ذٕف١شز٠شٗ رشِ ٟشجشاي صساػشح
ِحقٛي اٌثٓ ٚوأد اتشص اٌرذخ خ اإل٘رّشاَ رشِ ٟشجشاي
حقاد اٌّ١اٖ ِٓ اجً ذٕف١ز خضأاخ حقاد اٌّ١اٖ ٚذشِ١شُ
ػذدا ِٓ اٌثشن ٚاٌخضأاخ اٌّائ١ح  ,وزٌه اإل٘رّاَ تّجاي
اٌرذس٠ة ٚاٌرٛػ١ح ٌٍّضاسػٚ ٓ١ذؾج١ؼ ُٙػٍ ٟإعشرشخشذاَ
اٌرمٕ١اخ اٌحذ٠ثح ر ٟسػا٠ح ِحقٛي اٌثٓ و ٗٔٛاُ٘ عٍؼٗ
ذجٛد تٙا االساض ٟإٌ١ّ١ح ٚإٔٙا عرؼًّ ػشٍش ٟاإل٘شرشّشاَ
تّجاي اٌرش٠ٚج ٚاٌرغ٠ٛك ٌٍّشحشقشٛي ِشٓ خش ي ذشٕشفش١شز
أؾاء ِشوض ذغ٠ٛمٚ ٗ١اٌرٛعغ ر ٟسرغ إٔراجش١شح ؽشرش خ
اٌثٓ ِٓ خ ي إػادج ذه٘ ً١اٌّؾاذً اٌمش ٗ٠ٚاٌرش ٟذشٙشذف
اٌ ٟإٔرا اذٕ ْٛ١ٍِ ٓ١ؽرٍح تٓٚ .اؽشاس اٌش ٟأشٗ عش١شرشُ
ذٕف١ز اإلعرشاذ١ج ٗ١ترّ ِٓ ً٠ٛفٕذٚق اإلٔرا اٌشضساػشٟ
ٚاٌغّىٚ ٟع١رشُ ا٠ضشا ً اٌشرشٕشغش١شك ٌشرشٕشفش١شز ِشخششجشاذشٙشا
تاٌرؼاٚ ْٚاٌؾشاوٗ ِغ اٌقٕذٚق اإلجرّاػشٚ ٟػشذداً ِشٓ
اٌجٙاخٚ.اؽاس ِجٍظ اٌٛصساء تاٌجٙذ اٌؼٍشّش ٟاٌشّشثشزٚي
ر ٟإػذاد ٘زٖ اإلعرشاذ١ج ٗ١اٌر ٟذؼٕ ٟترٕشّش١شح ٚذشطش٠ٛشش
احذ ٜاٌّحاف ً١إٌمذ ٗ٠اٌٙاِٗ اٌر ٟاؽرٙشخ تٙا اٌ١شّشٓ
ٚتئٔراجٗ ِٕز ِصاخ اٌغٕٚ ٓ١اؽرٙشخ تجٛدذح اٌثٓ.٠

ٔفزخ رشق اٌشػ ٚاٌرؼم ُ١اٌشرشاتشؼشح ٌشفششع
اٌ١ٙشصشح اٌشؼشاِشح ٌشحشّشا٠شح اٌشثش١شصشح تشهِشأشح
اٌؼافّح تراس٠خ ِ 6ا٠ش َ0٨0٨ ٛحشّشٍشح
سػ ٚذؼم ُ١ر ٟػذد ِٓ األعٛاق اٌشؼشاِشح
ٚاٌؾٛاسع ٚاٌجشضس اٌشٛعشطش١شح تشؼشذد ِشٓ
ِذ٠ش٠اخ األِأح تذػُ ٚذّ ِٓ ً٠ٛؽششوشح
عششثششهرششٌ ْٛش ذقششاالخ ضششّششٓ اإلجشششاءاخ
االحرشاص٠ح ٚاٌٛلائ١ح اٌقح١شح ٌشّشٛاجشٙشح
ٚتاء وٛسٔٚا ح١ث ذُ ذشٛص٠شغ  ٠٣رشش٠شك
سػ ِششجششٙششض ْٚتششاٌغشش١ششاساخ ٚاألدٚاخ
اٌخشافشح تشهػشّشاي اٌششػ ٚاٌشرشؼشمش١شُ إٌشٝ
أعٛاق اٌّماٌر ٚاٌض٘شاٚ ٞٚتشاب اٌش١شّشٓ
ٚاٌضِش إٌ ٝجأة ذشٛص٠شغ ػشذد ِشٓ رششق
اٌشػ رِ ٟذ٠ش٠ر ٟاٌثٛسج ٚأصاي.
وّا ذُ خ ي األ٠اَ اٌّاض١ح سػ ٚذؼم ُ١اٌرجّؼاخ اٌغىأ١ح ٚاألعٛاق اٌّضدحّح ٚاٌّىرظح تاٌّٛاطٕ ٓ١رِ ٟذ٠شش٠شاخ
اٌغثؼٚ ٓ١اٌرحش٠ش ٚاٌٛحذج ٚاٌقار١ح ٚفٕؼاء اٌمذّ٠ح .وّا ٔفزخ رشق اٌشػ تّىرة اٌضساػح ٚاٌش ٞتاألِأح ذؼشمش١شُ
وارح ِىاذة اٌثش٠ذ اٌثاٌغ ػذد٘ا ِ ٣٠ىرة ِٛصػح ػٍ ٝوارح ِذ٠ش٠اخ اٌؼافّح.
ٚأوذ أٔٗ ذُ ذخق١ـ رش٠ك سػ ةاتد ر ٟتاب اٌٌ ّٓ١شػ ٚذؼم ُ١اٌّٛاطٕ ٓ١اٌذاخٍٚ ٓ١اٌخاسجِ ٓ١شٓ تشاب اٌش١شّشٓ
تحغة ذٛجٙ١اخ سئ١ظ اٌٍجٕح اٌفٕ١ح ٌّىارحح األٚتصح أِ ٓ١اٌؼافّح  ..الررا ُ إٌ ٝأٔٗ ٠رُ حاٌ١ا ً اٌرج١ٙض ٌٍّؾاسوح رٟ
أػّاي اٌشػ ٚاٌرؼم ُ١تؼذد ِٓ األعٛاق ٚاألح١اء اٌّ ٍمح.
وّا ٔفز رشع اٌ١ٙصح اٌؼاِح ٌحّا٠ح اٌث١صح تّحارظح فٕؼاء حٍّح سػ ضثاتٚ ٟسرارٌٍٛ ٞلا٠ح ِشٓ األٚتشصشح تشّشٕشطشمشح
عّٕٗ تّذ٠ش٠ح اسحةٌّٕ .غ أرؾاس األِشاك اٌثؼٛك خافح ِغ ِٛعُ األِطاس.0

ِٓ جٙح أخش ٜتذأخ ٚصاسج اٌثشٚج اٌغّى١ح ر ٟػذْ ٚتشرشّش٠ٛشً
حى ِٟٛػٍّ١ح إػادج ذشه٘ش١شً ةش جشح  ٠٨٨طشٓ تشّششوشض حششا
اٌذٚو١اسد ٚذٛس٠ذ ٚحذاخ ذثش٠ذ جذ٠شذج لشٛج  ٠٨خش١شً ٌشّشخشضْ
اٌحفظ عؼح ٠٨٨طٓ ٚذٛس٠ذ ٚذشو١ة ِقٕغ ةٍج ِجشٚػ عؼح
 ٠٨طٓ ٚذٛس٠ذ سارؼٗ ؽٛو١ح ٣طٓ وٙشتائ١ح تاإلضارح ألػشّشاي
أؾائ١ح ِرؼٍمح ترج١ٙض اٌّخشضْ ٚرٌشه تشىشٍشفشح إجشّشاٌش١شح تشٍش شد
ٚ ْٛ١ٍِ٠٠٠ذغؼّائح اٌل لاير.
ٚأٚضحد اٌٛصاسج أْ ػٍّ١ح ذه٘ ً١إٌّؾصاخ اٌشرشاتشؼشح ٌشٍشمشطشاع
اٌغّى ِٓٚ ٟضّٕٙا إػادج ذه٘١شً ٚفش١شأشح ةش جشح  ٠٨٨طشٓ
تّشوض حشا اٌذٚو١اس ٠هذ ٟر ٟإطاس ذشٛجشٗ اٌشحشىشِٛشح تشرشه٘ش١شً
اٌمطاع اٌغّى ٟتقٛسج ػاِح ٚذحغ ٓ١عثً اٌؼ١ؼ ٌشٍشقش١شاد٠شٓ
ٚاٌؼاٍِ ٓ١ر ٟاٌمطاع اٌغّىٚ ٟذؼ٠ٛضٚ ُٙوزٌه ذحغ ٓ١رششؿ
االعرثّاس ر٘ ٟز اٌمطاع اٌحٚ ٞٛ١اٌٛاػذ.
الصنبػت ًالتجبرة

أخفاك اٌٛاسداخ ٌٍشتغ األٚي ِٓ اٌؼاَ 0٨0٨
ر ٟذمش٠ش ٌٍثٕه اٌذ ٌٟٚفذس رٙٔ ٟا٠ح اتش٠شً اٌشّشٕشقششَ ا شٙشش
ذشاجغ حجُ اٌٛاسداخ ٌٍ ّٓ١ح١ث ذُ اعر١شاد ِا ِمذاسٖ %66
ٌٍشتغ األٚي ِٓ اٌؼاَ اٌحاٌِ َ0٨0٨ ٟماسٔح ٌٍفرشج ٔفغٙشا ِشٓ
اٌؼاَ اٌّاضٚ َ0٨٠2 ٟتٍغ ذشاجغ اٌغٍغ اٌش شزائش١شح األعشاعش١شح
تّمذاس  %٣6ػٍّا اْ أعؼاس اٌغٍغ األعاع١شح اسذشفشؼشد تؾشىشً
وث١ش ِثً ِا تث٘ٚ % 0٨-5 ٓ١زٖ اٌض٠ادج عرؤد ٞاٌش ٝضش شٛط
اٌحغاب اٌخاسجٚ ّٓ١ٌٍ ٟاصد٠اد االٔؼذاَ ر ٟاالِٓ اٌ زائش ٟوشّشا
روش اٌرمش٠شٚ .لذ ِثٍد ٚاسداخ اٌ ّٓ١اٌخاسج١شح ٌشٍشمشّشر ٚاألسص
حٛاٌ %٠٣ ٟر ٟإٌّاطك اٌّحارشظشاخ اٌشجشٕشٛتش١شح وشّشا ِشثشٍشد
 %6٠ر ٟاٌّحارظاخ اٌؾّاٌ١ح ٌٍؼاَ إٌّقشَ َ0٨٠2
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