لمحة عن األمن الغذائي والتغذية في اليمن

مارس 0202
الجمهورية اليمنية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
السكرتارية الفنية لألمن الغذائي

مقدمة

الزراعة

تهدف هذه اللمحة الشهرية اىل إعداد نبذة خمتصرة عن وضع االمن الغذائي يف اليمن،
وتقدميها جلميع الشركاء واملعنيني و املهتمني بغرض تسليط الضوء على خمتلف املواضيع

رؤية وطنية لالكتفا الذاتي

واملستجدات مبا يساعد املسؤلني وصناع القرار من الوقوف عليها و االستفادة منها.
تستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعية املختلفة والوحدات
التنسيقية يف احملافظات و مشروع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز نظام معلومات األمن
الغذائي واإلنذار املبكر و املنظمات غ ري احلكومية احمللية و الدولية.

لالكتفا الذاتي زراعيًا ويجري حاليا ً اإلعداد للخطة الخالمالساليالة األولالى
لتحقيق الهدف والتوجه العام لحكومة اإلنقاذ ،فيمالا يالتالعاللالق بالاالكالتالفالا
الالوزيالر الالمالهالنالد

عبدالملك الثور.

السلعة

السكر

األرز

زيوت الطبخ

وأشار إلى أن وزارة الزراعة والري تسخر كافة إمكانياتها وبرامجالهالا
لتطوير القالطالاع الالزراعالي انالطالالقالا مالن الالمالوجالهالات األسالاساليالة الالتالي
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بالجان الزراعي خاصة المحاصاليالل الالتالي تسالهالح فالي تالحالقاليالق األمالن
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الغذائي وفي مقدمتها الحبوب.

المصدر :وزارة الصناعة والتجارة – صنعاء

تضمنتها توجيهات القيادة السياسية وحكومة والهالادفالة إلالى االهالتالمالام

ويعتبر تحقيق االكتفا الذاتي في إنتاج البطالاطالو والالذرة فالي الاليالمالن
حافزا كبيرا للعمل على الوصول إلى الالتالحالدي الالكالباليالر والالمالتالمالثالل فالي

من خالل الجدول أعاله يتبين ان واردات القمح واألرز وزيوت الطبخ المستوردة قد انخفضت خالالل شالهالر

االكتفا الذاتي من القمح وبقية المحاصيل الزراعية األخرى حاليالأ أن

ديسمبر  2222مقارنة بالشهر السابق بنسبة (  )%79 - %757, -%4,75-على الالتالوالالي باليالنالمالا

األرد اليمنية واعدة بانتاج مختلف انواع الحبوب كما هو الالحالال فالي

ارتفعت واردات كال من سلع دقيق القمح والسكر بنسبة (  ) % 329 - %3,79عاللالى الالتالوالالي مالع

محافظة الجوف التي تنتج القمح بجودة عالية ،كما أن الموارد المائيالة
في هذه المحالافالظالة يالاهاللالهالا ألن تصالبالح مالنالطالقالة واعالدة فالي تالوفاليالر
االحتياجات الغذائية لليمن.1.

اجراءات تطوير األداء وآلية تطبيق الرقابة والتفتيش البحري في البحر األحمر.
ناقش رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر األحمر ورئيسس مصسلسحسة سفسر
السواحل قطاع البحر األحمر في األول من شهسر مسارس 0202م اوضساع الصسيساديسن
وتطوير األداء والية تطبيق الرقابة والتفتيش البحري لتالفسي مسا مسن شسانسر ا ضسرار
بالبيئة البحرية وتلف وتدمير الم زون السمكي ومستقبل الصيادين.
استعرض النقاش بعض الم الفات الشسائسعسة مسسسل اسستس سدام الشسبساي ا سسرائسيسلسيسة و
ا ضاءة والصيد في األ وار وغيرها من وسائل الصسيسد السعسشسوائسي والسجسائسر ووضس
المعالجات الكفيلة لهذه ا شكاالت المدمرة للبيئة البحرية.

واتفق في االجتماع عل من تقطي أشجار المنجروف والشعب المرجسانسيسة بساي شسكسل
كان ،ومن االصطياد في ور سر بساحل اللحية.

جدول واردات السل الغذائية األساسية لشهر ديسمبر 0202م مقارنة بالشهر السابق عبر ميناء
الحديدة
القمح

في محضر اتفاق بين هيئة المصائد وخفر السواحل في البحر األحمر

كما اتفق ايضا ً على من است دام المكابر وا ضاءة الليلية إال من بعد  21مسيسال كسحسد
ادني ،ومن الصيادين من ممارسة الصيد في مواق وا وار تكاسر االسماي باي شسكسل
من األشكال ومن االصطياد با ركاد جوار الجزر وفي حالة اركد الصياد جسوار السجسزر
فعلير است دام الشباي الكبيرة.

واردات السلع الغذائية عبر مينائي الحديدة والصليف خالل شهر ديسمبر 2222م

دقيق القمح

األمساك

هذا واتفق الحضور على ان يمن منعا ً باتا ً است دام شباي الصيد ا سرائيلية والوتريسة
كونها تدمر البيئة البحرية وتقضي على الشعب المرجانية ومواطن تكاسر األسماي.

الصناعة والتجارة

هناك توجهات عملية لدى وزارة الزراعة والري للوصول إلى االكتفا
الذاتي من محصول القمح ،وقد بالدأت الالوزارة بالاعالداد رؤيالة وطالناليالة

الذاتي من القمح وتوفير األمالن الالغالذائالي بالحالسال

العدد ()93

المالحظة ان واردات القمح ودقيق القمح هي لمينائي الحديدة والصليف بينما باقي الواردات عالبالر ماليالنالا
الحديدة فقط لذا الحظنا ارتفاع واردات السكر بشكل كالباليالر تالاتالي االنالخالفالاد فالي واردات الالقالمالح بسالبال
اإلجرا ات في دخول السفن للمينا والحصار المفرود عليه منذ ستة أعوام.

وتلتزم السروة السمكية بتنفيذ حملة توعية للصياديسن وبسالستسعساون مس غسرفسة طسوار
وعقال وكبار ووكالء الصيادين والعرف البحري والجمعيات التعاونية السمكية.
وبالنسبة فيما يتعلق بمضبوطات الم الفات السمكية على الجهات األمنية ممسلة ب سفسر
السواحل ضبطها واحالتها الى الجهات الم تصة ،لكي يتم است دامها واالستفادة منهسا
لتمويل أنشطة الرقابة البحرية والجهة الضابطة.
وقد اعتبر هذا االتفاق ملزما ً العمل بر في جمي موانئ ومراكسز ا نسزال السسمسكسي فسي
البحر األحمر وعلى الجهات المعنية تعميمر على الم تصين في هذه الجهات عسلسى ان
يشمل التعميم االهتمام بالجانب التوعوي والتعليمات الستسي تسكسفسل تسنسفسيسذ مسا ورد فسي
2
محضر االتفاق.
قطاع املياه والبيئة
تفقد مشاري المياه والطاقة بمحافظة ذمار
اطل وزير المياه والبيئة ومعر وكيل الهيئة العامة للسمسوارد السمسائسيسة السمسهسنسدس عسبسد
الكريم السفياني على مشروع محطة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار حقل سامة لستسغسذيسة
مدينة ذمار بالمياه ،والتحضيرات السجساريسة لسلسمسرحسلسة السسسانسيسة مسن السمسشسروع كساهسم
المشاري االستراتيجية في قطاع المياه بالمحافظة.
و الل الزيارة وجر معالي الوزير قيادة المؤسسة المحلية لسلسمسيساه والصسرف الصسحسي
بمحافظة ذمار على تقليل الفاقد المائي وتغطية االحستسيسال السمستسزايسد لسلسمسيساه وتسرشسيسد
النفقات ،واالنتقال لمرحلة االعتماد على الذات صوصا م تزايسد ضسغسوط السمسانسحسيسن
باالنسحاب من تمويل المشتقات النفطية.
كما تفقد معالير سير العمل في فرع الهسيسئسة السعسامسة لسلسمسوارد السمسائسيسة ،مشسددا عسلسى
ضرورة من أي حفر في حرم حقول آبسار مسؤسسسسة السمسيساه السمسغسذيسة لشسبسكسة السمسيساه
العمومية في مدينر ذمار وضواحيها وتسحسديسد مسنساطسق السحسمسايسة لسيحسواض السمسائسيسة
والغيول ،وتكسيف الرقابة الدورية لجودة وسسالمسة السمسيساه فسي السمسصسانس والسمسنسشس ت
المائية وتفعيل حقوق االنتفاع وتحليل المياه في م تبر فرع السهسيسئسة وا شسراف عسلسى
قراءة محطات الرصد المنا ية والمطرية وصيانتها وتشغيلها في إطار محافظتي ذمسار
والبيضاء.

المصادر 1 :وزارة الزراعة 0 .الهيئة-العامة-للمصائد-السمكية-في-البحر-األحمر-بدل
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