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 األمساك
 .وزارة الثروة السمكية تدشن برنامج االستثمار في مجال االستزراع السمكي

أعلن وزير الثروة السمكية في ورشة عمل للترويج لالستثمار في القطاع السمكي نظمتهاها 

عن افتتاح نافذة االستزراع السمكي والذي تصل  0202ديسمبر  7الوزارة في صنعاء في 

 % فهههههي ثالهههههوت  هههههال  سهههههنهههههوا . 02عههههها هههههداتههههه  الهههههربههههه هههههيهههههة ل ههههه 

وقال الوزير إت القطاع السمكي من القطاعا  الواعدة لت قيق النمو االقهتهصهادي الهمهتهعهدد 

المصادر وزيادة حصة الفرد، مشيرا إلى أت الفرص االسهتهثهمهاريهة تشهمهل وهافهة مهكهونها  

 النشاط السمكي من الصيد والنقل والتوزيع والصناعا  المرتبطة بقطاع األسماك الواعد. 

وأوض ت ورقة عمل الفرص االستثمارية أت الدراسا  والمسوحا  الهمهيهدانهيهة ، ووهذله  

التقارير والمؤشرا  اإلحصا ية تشير إلى أت االستثمار في القطاع السمكي دوت إمكانهيهاته  

%( مهمها تهمهلهكه  77االقتصادية، وأت ما يتم استغالل  من الموارد السمكية ال يبلغ سوى )

اليمن من موارد سمكية، ثير األنشطة المصاحبة ل  ؛ وأت القطاع السمكي يزخر بهالهعهديهد 

من الفرص االستثمارية الواعدة ذا  القيمة المالافة والرب ية العالية، موض هة مها يهزيهد 

عن عشرين فرصة استثمارية أههمهاهاس اسهتهزراع وتهربهيهة وتسهمهيهن األسهمهاك واألحهيهاء 

الب رية، وتصنيع أدوا  ومعدا  االصهطهيهاد وته هالهيهر وتصهديهر الهمهنهتهجها  السهمهكهيهة، 

وصناعة القوارب، وتصنيع وتعليب األسماك، وإنشاء األسواق الهنهمهوذ هيهة والهمهجهمهعها  

المتكاملة، ومعالجة وط ن المخلفا  السمكيهة، إضهافهة لهالهصهطهيهاد والهنهقهل والهمهجهمهدا  

 وثيرها من الفرص المتاحة.

وأوض ت وزارة الثروة السمكية أت اليمن يمتل  مخزونا من األسماك يهتهيهص اصهطهيهاد مها 

 ألف طن سنويا وت تل المرتبة الرابعة عربيا بعد المغرب وموريتانيا ومصر. 022يقارب 

نهوع مهن األحهيهاء الهبه هريهة ال  752على   وأشار  إلى أت المياه اليمنية تتميز باحتوا اا

مهوقهعها فهي الهبه هريهن  75تتوا د في بلدات أخرى، وبينت أت الجماورية اليمنية تهمهتهله  

  األحمر والعربي مال ما لالستزراع السمكي.

 املناخ

 هيئة األرصاد ت ذر من صدمة برد قادمةس

المعطيا  التنبؤية والرصدية التي أصدرها المروز الوطني لألرصاد الهتهابهع لهلهاهيهئهة نبات 

م إلهى تهر هر 0202العامة للطيرات المدني واالرصاد خالل النصف األول من شار ديسمبر 

م افظها  الهيهمهن الهجهبهلهيهة وأ هزاء مهن 

الصه ههاري والههاهالههاب الههداخهلههيهة بهكههتهلههة 

هوا ية باردة قهادمهة مهن شهمهال وشهمهال 

  .شرق شب  الجزيرة العربية

وقهع الهمههروهز الهوطهنهي لهألرصههاد تهحهيه  

الجوية ات يكوت الطقس باردا الهى شهديهد 

البرودة على المرتفعا  الهجهبهلهيهة خهاصهة 

م افظا  صعدة وعمرات وصنعاء وذمار 

والبيالاء والالالع والمنهاطهق الهمهرتهفهعهة 

بين وشبوه، أ-ل ج -تعز-من م افظا  اب

وباردة نسبيا الى باردة عهلهى الصه هاري 

والاالاب الداخلية أ هنهاء سهاعها  الهلهيهل 

والصباح والصهبهاح الهبهاوهر مهع احهتهمهال 

اشتهداد الهبهرودة وتهكهوت الصهقهيهع خهالل 

 .االيام القليلة القادمة

وما نب  المروز الوطني لألرصاد الهجهويهة 

األخوة وبار السهن واألطهفهال والهمهرضهى 

والعاملين أ ناء اللهيهل وسهاعها  الصهبهاح 

الباور ووذل  المسافرين الى تل  الم افظا  اآلنفة الذور برخذ االحتياطا  الالزمة للهوقهايهة 

 .من صدما  البرد الشديدة

وما حذر المروز اإلخوة المزارعين برخذ االحتياطا  الالزمة ل ماية م اصيلاهم الهزراعهيهة 

 3 ووذل  رعاة المواشي والن ل حفاظا علياا من آ ار البرودة الشديدة.
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  مقدمة

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

 .واملستجدات مبا يساعد املسؤلني وصناع القرار من الوقوف عليها و االستفادة منها

تستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعية املختلفة والوحدات 
مشروع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز نظام معلومات األمن التنسيقية يف احملافظات و 

 ري احلكومية احمللية و الدولية.غو املنظمات الغذائي واإلنذار املبكر 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 السكرتارية الفنية لألمن الغذائي

 املياه والبيئة 

  مشاريع المياه والصرف الص ي المستدام في عدت والمكال

ض ت السيدة/ سورايو أو

بوزوروووفا ر يسة فريق ال كم 

الرشيد وسيادة القانوت التابع لبرنامج 

األمم المت دة اإلنما ي في اليمن إت 

االفتقار إلى خدما  الصرف الص ي 

المناسبة يكوت ل  تر ير خطير على 

الص ة والتنمية اال تماعية، خاصة 

في الوضع الم تمل النتشار فيروس 

وورونا وبالمقابل فإت التدخال  

الفورية في ت سين منظومة الصرف 

الص ي والنظافة ستقلل من خطر 

اإلصابة باإلسااال  وأمراض أخرى 

 " 

وأضهههافهههت الهههخهههبهههيهههرة الهههدولهههيهههة أت 

هيهد  حهديهثها  فهي  "المراحيض التهي شي

المكال ال توفر لمجموعا  السكات الم رومة والالعيفة إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الص ي والهنهظهافهة الصه هيهة 

ا في ص ة المواطنين بشكل عام  ."اآلمنة ف سب، بل تسام أيال 
وعلى هذا األساس فإت تنفيذ مشروع المياه والصرف الص ي والنظافة التابع لبرنامج األمم المت هدة اإلنهمها هي بهاإلضهافهة 

 052.222الى إعادة ترهيل المراحيض العامة في المكال بتوفير إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الص ي المناسبة ل  

شخص في المنطقة والممول من الجانب الياباني سيعمل على دعم األفراد والمؤسهسها  فهي وهل مهن عهدت والهمهكهال وهمها 

سيساهم في منع انتشار فيروس وورونا في اليمن حي  تشمل المكونا  الر يسية لمشهروع الهمهيهاه الصهرف الصه هي مها 

 يليس 

 )أ( توفير المعدا  مثل شاحنا  القمامة؛ 

 )ب( توريد وترويب مالخا  الصرف الص ي. 

 )ج( إصالح وترميم البنية الت تية؛ و 

 .)د( بناء القدرا  والتدريب لموظفي صندوق النظافة والمؤسسة العامة للمياه والصرف الص ي

 76.0و 77و 6و 5وما يساهم المشروع في ت قيق أهداف التنمية المستدامة رقم 

 الزراعة
 فراشة  مار البن تادد الم صول االستراتيجي اليمني  

أوض ت الوحدا  ال قلية لمراقبة وضع األمن الغذا ي في م افظا  الهجهمهاهوريهة 

التابعة للسكرتارية الفنية لألمن الغذا ي أت معظم المنطهق الهمهزروعهة بهالهبهن فهي 

حجة وثهيهرهها يهتهعهرض فهيهاها ههذا الهمه هصهول   –تعز   –م افظة صنعاء  –ريمة 

النقدي االستراتيجي الاام لإلصابة ب شرة فراشة  مار البن ويسبب خسا ر وبهيهرة 

 في اإلنتاج واألصول. 

وتعتبر فراشة  مار البن من اهم اآلفا  ال شرية واوثرها خطورة عهلهى مه هصهول 

البن اليمني في معظم مناطق زراعة وإنتاج البن، حي  تقوم يرقاتاا بالتغذي علهى 

في بعض المواسم حي  تقوم من الم صول  %52 مار البن وتصل اضرارها الي 

اليرقا  بثقب الثمار حول  وانب الثمرة للتغذي على م توياتاا وتتهروهاها فهارثهة 

 و افة م ولة لوناا الي البني  م تساقطاا.

وتبدأ ال شرة نشاطاا مبكرا  عندما تتكوت الهبهراعهم الهزههريهة حهيه  تهاها هم ههذه 

البراعم قبل التزهير وتاا م الثمار الصغيرة الخالراء والثمار التي لم تتصلب بعد 

 وما تؤدي الي تلف الثمار على الفروع. 

ولتجنب اإلصابة باذه اآلفة ال شرية الخطيهرة ومهبهاشهرة الهمهكهافه هة الهمهتهكهامهلهة 

للقالاء علياا وحماية م صول  مار البن فإن  يلزم التخلص من بقايا الهمه هصهول 

والتخلص من االوراق وحرقاا أو دفناا، وما يمكن استخدام اثصهات اإل هاب بهيهن 

شجيرا  البن وإطالق الدخات عن طريق إشعال المخلفها  الهنهبهاتهيهة واله هيهوانهيهة 

الجافة للتقليل من فقد الم صول والذي يؤ ر على مستهوي دخهل الهمهزارع وسهبهل 

 .7  معيشت .

 الصناعة : 
توسيع دا رة المستوردين ومتاقشة ألية ت ديد السلع الغذا ية التي تتطلب رقابة 

  على اسعارها

عقد ا تماع في وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء مهع مهمهثهلهي االته هاد الهعهام  

للغرف التجارية والصناعية لتوسيع دا رة المستوردين والصعوبها  الهتهي تهوا ه  

القطاع الخاص في عملية االستيراد وويفية التنسيق مع الجاا  المعنية ومرا عهة 

القوانين والتشريعا  التي تنظم عمليهة الهوردا  وخصهوصها الهورادا  الهغهذا هيهة 

وامكانيةوالوصول الياا بهكهل سهالهسهة.مهن نهاحهيهة   لتوفير السلع الغذا ية السليمة

اخرى تم مناقشة ت ديد السلع الغذا ية والدوا ية والزراعية التي تتهطهلهب الهرقهابهة 

على اسعارها ضمن العشرين سلعة الالرورية ل ياة االنسات.يرتي ههذه اال هتهمهاع 

الصعوبا  التي توا   المستوردوت وضمن العوا ق التهي تهوا هاهاهم فهي   في ظل

والهتهي تهؤ هر   ظل ارتفاع تكاليف النقل والالرا ب المزدو ة في المنافذ الداخهلهيهة

وهذله  ضهرورة الهرقهابهة عهلهى   ارتفاع السلع الغذا ية االساسية  بشكل مباشر في

ب ياة االفهراد...وتهم تشهكهيهل   اسعار السلع الغذا ية والزراعية والدوا ية المرتبطة

لجنة مصغرة من الجاا  المعنية لوضع الية مشتروة لت سين االداء الرقابي على 

الغذاء والدواء ورفع مقترح بالماام المشتروة المناطة باللجنة الوطهنهيهة لهلهرقهابهة 

 0على الغذاء والدواء
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