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مقدمة

الزراعة

تهدف هذه اللمحة الشهرية اىل إعداد نبذة خمتصرة عن وضع االمن الغذائي يف اليمن،

جدري األغنام

وتقدميها جلميع الشركاء واملعنيني و املهتمني بغرض تسليط الضوء على خمتلف املواضيع

يعتبر جدري االغنام أحد االمراض الفيروسية المعدية في الجمهورية
اليمنية التي تصيب جميع الحيوانات عدى الكالب حيث يتميز هذا

العدد ()63

املياه والبيئة
أكثر من  4ماليين نازح في اليمن

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

المرض بظهور الطفح الجلدي والبثرات في اماكن متفرقة من الجسم تستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعية املختلفة والوحدات التنسيقية
ويتصف بارتفاع درجة الحرارة وينتشر الي األعضاء الداخلية عن يف احملافظات و مشروع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز نظام معلومات األمن الغذائي واإلنذار

طرق االتصال المباشر وغير المباشر بين الحيوانات مثل الرئة مسببا ً
نفوق عالي.

املبكر و املنظمات غ ري احلكومية احمللية و الدولية.

وحسب تقارير الوحدات التنسيقية التابعة للسكرتارية الفنية لألمن
الغذائي ،فإن هذا المرض ينتشر حاليا ً في أمانة العاصمة ومحافظات
ريمه وحجة وذمار وإب وصنعاء وصعدة وحضرموت الساحل والضالع
ومارب وشبوه متسببا في نفوق الكثير من الحيوانات.
إن تحسين تربية الحيوان وإنتاج الثروة الحيوانية والوصول الى انتاج
حيوانات سليمة وتعزيز اإلنتاج واألمن الغذائي وخدمة صحة الحيوان
لن يتأتى إال من خالل حمالت التحصين ضد هذه األمراض من خالل
تحصين صغار الحيوانات المجترة وتدشين الحمالت البيطرية من قبل
الجهات المختصة لتامين سبل العيش المستدامة لمربي الثروة
الحيوانية.8

أكد المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي ،ارتفاع عدد النازحين

الصناعة والتجارة
واردات السلع الغذائية األساسية عبر مينائي الحديدة والصليف خالل شهر أكتوبر 0000م
بلغت اجمالي واردات السلع الغذائية األساسية عبر مينائي الحححديحدة والصحلحيحف خحالل شحهحر أكحتحوبحر 0000م ححوالحي
637,733طن متري منها حوالي  63,,93طن تابعة للمنظمات بنسبة %01

إلى أكثر من أربعة ماليين و 861ألف نازح حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأوضح المجلس في تقرير صادر عنه أن عدد األسر النازحة بلغ  606آالف و 694أسرة،
فيما وصل عدد األفراد النازحين إلى أربعة ماليين و 861الفا ً و 108فرداً في  81محافظة.
وأشار التقرير إلى أن مئات اآلالف من النازحين يعيشون وضعا ً إنسانيا ً كارثيا ً ،منذ أكثر من
خمس سنوات جراء استمرار الحرب والحصار الذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم،
وفقا لتقارير األمم المتحدة في ظل إعالن المنظمات األممية عن تقليص المساعدات وإغالق
المشاريع في الوقت الذي تفتقد فيه المخيمات ألبسط المقومات مع توقف المساعدات من
الغذاء والدواء وانتشار األمراض.
وأكد التقرير أن منظمات األمم المتحدة ال تدعم تنفيذ مشاريع مستدامة أو مساعدات مدرة

األمساك

للدخل تساعد النازحين على العيش الكريم ،عوضا ً عن المساعدات الضئيلة التي ال تلبي حتى
أدنى احتياجاتهم ،ولفت إلى أن أكثر من اثنين مليون نازح ال يحصلون على مساعدات حتى

حملة ميدانية ورقابية وتوعوية في ميناء االصطياد السمكي بالحديدة.

اليوم ،رغم المطالبة المستمرة للمنظمات بالقيام بدورها ومسؤولياتها تجاه النازحين.

تطبيقا ً لبرنامج تطوير القطاع السمكي الشامل ،نفذت لجنة الجودة

وبين التقرير أن عدد األسر النازحة في محافظة حجة بلغ  881ألفا ً و 060أسرة ،وفي

والرقابة والتفتيش البحري في الهيئة العامة للمصائد السمكية في

محافظة الحديدة بلغ عدد األسر النازحة  19ألفأ و 110أسرة فيما بلغ عدد األسر النازحة
بأمانة العاصمة  51الفا ً و 940أسرة ،وفي محافظة عمران وصل عدد األسر النازحة إلى

البحر االحمر في األول من نوفمبر زيارة ميدانية لميناء االصطياد

 40الفا ً و 160أسرة.

بالحديدة .قامت خالل الزيارة بفحص جودة األسماك المنزلة الى ساحة

وذكر أن عدد األسر النازحة في محافظة الضالع بلغ خمسة آالف و 00أسرة ،في حين بلغ

الحراج ،ومتابعة مستوى النظافة في جميع مرافق الميناء.

عدد األسر النازحة بمحافظة مأرب ستة آالف و 111أسرة ،وفي محافظة البيضاء  80ألف

كما قامت اللجنة بعمل برنامج توعوي للصيادين بأهمية توفير معدات

و 981أسرة نازحة.

األمن والسالمة على متن قواربهم.

وبحسب التقرير بلغ عدد األسر النازحة بمحافظة ريمة ثمانية آالف و 61أسرة ،وفي

وشمل برنامج الزيارة توعية وإرشاد الصيادين بمخاطر استخدام شباك

محافظة ذمار  18الفا ً و 465أسرة وبلغ عدد األسر النازحة بمحافظة الجوف  00الفا ً

الصيد الوترية وتأثيرها على المخزون السمكي وتدمير البيئة البحرية.
وفي ختام الزيارة قامت اللجنة بحجز القوارب المتواجدة في ميناء
االصطياد والتي مازالت تحمل على متنها معدات اصطياد الجمبري التي
أعلنت الهيئة في وقت سابق استمرار غلق موسمه.8

من الجدول أعاله ارتفعت واردات السلع الغذائية األساسية لشهر أكتوبر  3131مقارنة بالشهر السابق لسلع ( القمحح
– السكر – الذرة الشامية ارجنتيني ) بنسبة (  )%3, -%96, -%63,,عحلحى الحتحوالحي بحيحنحمحا ارتحفحعحت بحنحسحبحة
 011%واردات كال من سلع ( األرز – الفاصوليا – زيوت الطبخ – الحليب ومشتقاته ) كذلك تكاد تكون شبه مستقحرة
واردات دقيق القمح ويعود السبب في زيادة الواردات خالل أكتوبر الى الموافقة الجزئحيحة لحلحسحفحن الحمحححمحلحة بحالحغحذاء
والمشتقات النفطية من الدخول الى مواني الحديدة والصليف بعد الموافقة النهائية لها خالل نوفمبر . 0000

و 111أسرة وفي محافظة إب  10الفا ً و 015أسرة نازحة.
في حين وصل عدد األسر النازحة بمحافظة المحويت إلى سبعة آالف و 51أسرة ،وفي
محافظة صنعاء بلغ عدد األسر النازحة  04الفا ً و 041أسرة .وأفاد التقرير بلغ عدد األسر
النازحة بمحافظة صعدة  50الفا ً و 104أسرة ومحافظة تعز  15الفا ً و 814أسرة نازحة.

المصادر 8 :وزارة الزراعة امراض الثروة الحيوانية وصحة الحيوان ،تقارير الوحدات الحقلية بالمحافظات .0.لهيئة-العامة-للمصائد-السمكية-في-البحر-االحمر777702102021111-
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