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مقدمة
تهدف هذه اللمحة الشهرية اىل إعداد نبذة خمتصرة عن وضع االمن الغذائي يف اليمن ،وتقدميها جلميع الشركاء واملعنيني و

األمساك

املهتمني بغرض تسليط الضوء على خمتلف املواضيع واملستجدات مبا يساعد املسؤلني وصناع القرار من الوقوف عليها و االستفادة

هيئة المصائد السمكية تدشن إصدار بطائق مزاولة المهنة

منها.
دشنت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر األحمر
إصدار بطائق ورخص مزاولة مهنة الصيد للصيادين في
تستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعية املختلفة والوحدات التنسيقية يف احملافظات و مشروع منظمة األغذية مركز االنزال السمكي بمديرية الصليف.
والزراعة لتعزيز نظام معلومات األمن الغذائي واإلنذار املبكر و املنظمات غ ري احلكومية احمللية و الدولية.

املياه والبيئة
فيضانات تجتاح محافظة مأرب

وقد اطلع رئيس الهيئة على ورشة صيانة القوارب بمنطقة
دجنو ومصنع الثلج بمنطقة الجاد المتوقفة منذ سنوات نتيجة
اإلهمال مما أدى إلى نهب معظم محتوياتها.
كما وجه رئيس الهيئة المختصين بسرعة العمل إلعادة تفعيل
هاتين المنشأتين واعادتهما للخدمة نظراً لما لهما من أهمييية
تعود بالنفع لخدمة الصيادين ،كما وجه بسرعة بينياس سياحية
2
إنزال سمكي بمنطقة الجاد لخدمة الصيادين بالمديرية.
الصناعة والتجارة
دليل حماية المستهلك اليمني

تعتبر حشرة دوباس النخيل من الحشرات التي تسبلب أضلراراأل ألشلجلار
نخيل التمر في مناطق زراعتها في حضرموت وسقلطلرى وغليلرهلا ملن
المناطق.
انتقلت هذه الحشرة ألول مرة من محافظة الملهلرة علا  2992بلهلعلل
الرياح وضعف الحجر الزراعي إلى محافظة حضرموت الملجلاورة ،كلملا
ساعدت الظروف الزراعية التقليدية والتزاحم الشلديلد ألشلجلار اللنلخليلل
وضعف خدمة األشجار (تلقي – تكريب  -خف ...مما ساعد فلي وجلود
بيئة مناسبة لتكاثر هذه الحشرة وإفراز المادة العسلية التي ادت الي:


ضعف التلقي واإلخصاب وضلعلف إنلتلات اللتلملور حليلث علملت
اإلصابة وادي حضرموت –المهرة -شبوة – سقطرى ومحافظات
اخرى



تهديد زراعة النخيل كأحد اهم محاصيل األمن الغــــــذائي.



احتراق األوراق وانخفاض إنتاج المحاصيل.



موت  % 8من النخيل التي تعيرضيت إلصيابية شيدييدة لسينيوات
متتالية في غياب المكافحة.

كما حصلت أضرار كثيرة نتيجة لهرز المادة العسلية بغزارة عللى أجلزاء
النخلة ،وبحسب التقويم الموسمي ،فإن الحشرة تنشط طوال السلنلة فلي
اقليم الهضبة الشرقية ،حيث تشير تقارير الوحدات الحقلية اللى انلتلشلار
هذه اآلفة في محافظة حضرموت الساحل واللوادي وسلقلطلرى و لهلور
المادة العسلية على أشجار النخيل وبلاللتلاللي نضلج اللحلشلرات اللكلاملللة
المؤهلة للقضاء على المحصول.1

أصدرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والهيئة العليا لألدوية
دليل المستهلك اليمني – هذا الدليل هو ثمرة تعاون بين
قطاعات الرقابة على السلع والخدمات من الجانب الحكومي
والجمعيات االهلية المعنية بوصول سلع وخدمات آمنة
وسليمة إلى يد المستهلك اليمني بما يضمن تشجيع المنافسة
وعدم االحتكار.
لقد احتوى الدليل على ستة أبواب تضمن ما يلي:
اقشت لجنة الطوارئ برئاسة محافظ محافظة مأرب مع شركاء العمل اإلنساني ،التقرير األولي حول حجم األضرار التي خلللهلتلهلا سليلول األملطلار
وفيضان بحيرة سد مأرب والتدخالت اإلنسانية العاجلة للتجمعات السكانية للمجتمع المضيف ومخيمات النازحين في مختلف مديريات المحلافلظلة ،الباب األول – حقوق وواجبات المستهلك (تعريف المستهلك
إلى جانب التدخالت العاجلة التي قامت بها السلطة المحلية ،وما
يمكن أن يقدمه شركاء العمل اإلنساني من تلدخلالت لسلد ايحلتليلاجلات اللعلاجلللة – وحقوقه األساسية والرقمية والنقد االلكتروني )
القائمة والمتزايدة مع استمرار تدفق سيول األمطار وفيضان السد.
وقد استعرض اللقاء التقرير الذي أعدته اللجنة المكلهة من المحافظ لحصر األضرار وتقييم ايحتياجات مع السلطات المحلية بالمديلريلات ،وأبلرز الباب الثاني – المواد الغذائية االستهالكية (االرشادات
األضرار التي تم رصدها حتى السادس من أغسطس الجاري ،حيث أدت الحوادث الهيضية والسيول إلى وفاة  11شخصا منهم  11طهال ،وتضرر االستهالكية عند شراس مجموعة من السلع الغذائية
 11ألها و 118أسرة في سبع مديريات هي( :مدينة مأرب ،والوادي وصرواح ،وملدغلل ،ورغلوان ،ورحلبلة ،وحلريلب  ،ملنلهلا  1،111أسلرة المختلفة )
تضررت تضررا كليا وأصبحت في العراء ،فيما تضررت جزئيا  11،211أسرة ،حيث شملت األضرار تدمير المساكن واللملبلانلي ،وتلللف اللملواد
اإليوائية وغير الغذائية ،وتدمير مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي ،وتلف المواد الغذائية.
الباب الثالث – حقوق المستهلك عند شراس السلع المعمرة
وأشار التقرير إلى جرف السيول لـستة كيلومترات من اإلسهلت وثمانية كيلومترات من الطرق المعبدة ،وتدمير وغرق أكثر من  21بئر مياه عامة والكمالية
وآبار خاصة بالمزارعين مع الشبكات الداخلية داخل وحول حوض سد مأرب وإتالف ثالثة محويت كهربائية ،و 89علملود شلبلكلة كلهلربلاء فلي
مديرية صرواح فقط ،إلى جانب تدمير صهاريج شهط الصرف الصحي واألرصهة واألشجار في شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافلظلة ،وتضلرر الباب الرابع  -حقوق المستهلك عند شراس السلع الدوائية
محطة الصرف الصحي ،وشبكة مياه الروضة بالمدينة ،وتدمير مقلب المخلهات الصلبة بمديرية الوادي ،وتضرر الطرق الرابطة بين قرى مديرية
الرحبة  ،وتدمير أغلب المزارع في وادي اللب ومركز المديرية مع اآلبار الموجودة وشبكات المياه فيها ،فضلال علن تضلرر اللطلريلق اللرئليلسلي الباب الخامس – تحذيرات ونصائح عامة
الواصل إلى مديرية مراد ،وجرف السيول لعبارات تصريف المياه وتضرر الممتلكات العامة والخاصة ،فيما األضرار في بقية المديريلات ملازاللت
لجان التقييم تعمل فيها.
بينما تضمن الباب السادس واألخير دالالت الرموز على
ولهت التقرير إلى التدخالت العاجلة التي قامت بها السلطة المحلية خاصة في مديرية صرواح التي تعتبر أكثر تضررا بسبب تدفق السيول إليها من السلع االستهالكية وارشادات عامة وأرقام الشكاوي.
محافظات مأرب والبيضاء وذمار ،وصنعاء ،إلى جانب امتالء حوض سد مأرب وفيضانه ،أبلرزهلا :نلقلل اللنلازحليلن اللملتلضلرريلن فلي ملخليلملات
الصوابين وذنة الهيال إلى مناطق مرتهعة وبعيدة عن حوض السد وتوفير صهريجين لنقل المياه باستمرار للنازحين باللملخليلمليلن ،وفلتل طلريلق تأتي هذه الخطوة في ظل انتشار الغش التجاري والسلع
لمخيمات الراك والمريتخ الواقعين جنوب غرب السد ،وشق طريق إلى مخيمات منساح الروضة لتسهيل الحركة وإدخال المساعلدات اإلنسلانليلة ..المقلدة والمنتهية الصالحية ومواد تضر بصحة المستهلك
فضال عن تقديم مساعدات نقدية لعدد  218أسرة في مخيمات حوض السد لتمكينها من اينتقال الى أماكن مرتهعة تحت إشراف الوحدة التنهيلذيلة اليمني -ويعتبر الدليل االستهالكي وثيقة توعوية وإرشادية
إلدارة مخيمات النازحين.
وهو ملخص عمل ثالث جهات رئيسية تقوم بالرقابة على
وبين التقرير أن المتضررين يحتاجون بشكل عاجل إلى  1،111مأوى و 11،219حالة مساعدات إيواء غير غذائية ،ومثلها مساعدات في مجال جودة وصالحية السلع والخدمات األساسية.
المياه واإلصحاح البيئي ،فضال عن  18،122سلة غذائية عاجلة.

المصادر 1 :تقارير وحدات التنسيق في  ،الموسم والبحوث الزراعيه المناطق الشرقيه 0.الهيئة-العامة-للمصائد-السمكية-في -البحر-األحمر/1[ https://www.facebook.com/ 111129129221111 -أغسطس]2929/

تصدر هذه اللمحة الدورية الشهرية عن السكرتارية الفنية لألمن الغذائي ،و محتواها مسؤولية السكرتارية وال تُعبر عن وجهة نظر االتحاد األوربي او منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو).
لمعلومات أكثر من فضلك يتم التواصل مع :السكرتارية الفنية لألمن الغذائي -وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،الدور الخامس ،تلفاكس00-769-3-812832 :
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