لمحة عن األمن الغذائي والتغذية في اليمن
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تهدف هذه اللمحة الشهرية اىل إعداد نبذة خمتصرة عن وضع االمن الغذائي يف اليييمين
وتقدميها جلميع الشركاء واملعنيني و املهتمني بغرض تسليط الضوء على خمتلف املواضيع
واملستجدات مبا يساعد املسؤلني وصناع القرار من الوقوف عليها و االستفادة منها.
تستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعيية امليليتيليفية واليو يدات

التنسيقية يف احملافظات و مشروع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز نظام معليوميات األمين
الغذائي واإلنذار املبكر و املنظمات غ ري احلكومية احمللية و الدولية.

فتح موسم االصطياد للجمبري الساحلي في البحر األحمر
أصدرت وزارة الثروة السمكية بصنعاء قرارها الوزاري رقم  02لسنة
0202م بفتح موسم االصطياد الدوري للجمبري الساحلي منن النمنينا
البحرية في البحر األحمر لنلنجنمنةنورينة النينمنننينة ابنتنداء منن تنارين
02220202م وحتى إشعار آخر.
كما أكد القرار على منع االصطياد فني النمننناطنح الونحنلنة ومننناطنح
األخوار كونةا مناطح حوانة ومراعي لصغار الجمبري وغينرهنا منن
األحياء المائية ومؤكدا على ورورة التقيد بووابط القياسات القانونية
لفتحات عيون الشباك ومنع تداول وبيع األحياء المائية في غير مراكز
اإلنزال السمكي ومواقع البيع في المزاد العلني وفقا لننصنوق قناننون
الصيد رقم ( )0لسنة 0202م.
املياه والبيئة
إنشاء محطة جديدة لألرصاد الجوية بمحافظة إب

الصناعة والتجارة
تعتبر ذبابة الدودة الحلزونية من الذباب المسبب للنغف وهي من
أخطر أنواع اآلفات الحشرية التي تفتك بالثروة الحيوانية التي
تستوطن المناطح االستوائية وشب االستوائية في أفريقيا وآسيا حين
تقوم يرقاتةا بغزو النسج الحية في جروح الحيوانات وتتغذى عليةا
ً
محدثة تةتكا ً بليغا ً بالنسج متسببا في موت الحيوان في غوون أيام
قليلة.
وتكمن مخاطر ذبابة الدودة الحلزونية في قدرتةا التوالدية العالية إذ
توع األنثى الواحدة حوالي 022بيوة في المتوسط كما تمتاز
بقدرتةا على الطيران لمسافات بعيدة تصل إلى حدود مائة كيلو متر
مما جعل احتمال دخولةا واستيطانةا في اليمن كبيراً واالنتقال عبر
مسافات بعيدة بفعل حركة الحيوانات األليفة أو البرية الموبوءة
بالطور اليرقي.
وطبقا ً لتقارير الوحدات التنسيقية المحلية التابعة للسكرتارية الفنية
ل من الغذائي ،ف ن هذ اآلفة تنتشر حاليا في اليمن في العديد من
المحافظات مثل محافظة حورموت بقطاعيةا في الساحل والوادي
ومحافظات ذمار والحديدة وتعز وعمران والبيواء والمحويت وريمة
وإب وأبين وتسبب خسائر فادحة للثروة الحيوانية.
وفي حالة اتساع رقعة انتشار هذ الذبابة في اليمن فسوف تكون

واردات السلع الغذائية لشهري يوليو وأغسطس عبر مينائي الحديدة والصليف
عروت الوحدة التنسيقية لمحافظة الحديدة التابعة للسكرتارية الفنية ل من الغذائي في إطنار تنقنارينرهنا الشنةنرينة
الصادرة عن الوحدة جدوال مختصرا عن أهم واردات السلع الغذائية لشةري يوليو وأغسط عبر مينائي الحديندة
والصليف ويووح الجدول أدنا أهم الواردات خالل شةر أغسط  0202م حين يستنحنوذ عنلنى نسنبنة منا بنينن
 %55إلى  %22من إجمالي الواردات الغذائية السنوية وذلك على النحو التالي:
السلعة

القمح

الدقيح

السكر

األرز

الزيوت

الفاصوليا

ذرة
شامية

فول
الصويا

اإلجمالي

اغسط
0202

264,362

3333

,0,,33

46,,03

4460

462

,2,42,

43,26,

344,32,

يوليو
0202

4,3,,04

42,433

440,333

33

4242

33

26,434

32,466

323,,4,

وحين أن ميناء الحديدة أوحى في ظروف الحرب والحصار أهم المنافذ البحرية في اليمن في مجال تدفح واردات
السلع الغذائية األساسية ونظرا لإلغالح القسري للميناء من قبل قيادة التحالف فقند اننخنفنونت إجنمنالني النواردات
خالل شةر أغسط 0202م بنسبة  %00مقارنة بشةر يوليو من نف العام.

هناك مشكلة حقيقية تواج الثروة الحيوانية وبالتالي على دخل وبمقارنة واردات السلع األساسية لشةر أغسط 0202مع الشةر السابح يوليو 0202م عبر منينننائني النحنديندة
مربيي الماشية وأمنةم الغذائي حين يتميز اليمن بتنوع جغرافي والصليف فقد انخفض واردات كال من دقيح القمح والسكر وزويت الطب والذرة الشامنينة وفنول الصنوينا بنننسنبنة
وثروة حيوانية ال با بةا وال يعرف بالتحديد الظروف المالئمة لةذ
اآلفة وهناك حاجة إلى دراسة بحثية لتحديد درجة الخطر التي تمثلةا (  )%0295 -%55 -%0295 -%55 -%92على التوالي بينما ارتفعت واردات القمح النحنب بنننسنبنة %50
وسلعة األرز بنسبة  %022ويعزو االنخفاض إلى آلية تصاريح دخول السنفنن منن قنبنل النتنحنالنف وتنأخنينر تنلنك
هذ اآلفة على مستوي المحافظات اليمنية.1
اإلصدارات مما يعيح دخول السفن المحملة بالسلع الغذائية بشكل انسيابي.0
المصادر 1 :وزارة الزراعة والري ،تقارير وحدات التنسيق  0.الوحدة التنسيقية ل من الغذائي محافظة الحديدة (أغسط

أكد األخ 2وكيل الةيئة العامة للطيران النمندنني واألرصناد دعنم قنينادة
الةيئة إلنشاء محطة أرصاد جنوينة تنقندم خندمنات النطنقن واألحنوال
الجوية بمحافظة إب ،جاء ذلك خالل زيارة قام بةا لمحافظة إب ومنعن
عدد من خبراء وفني األرصاد الجوية بقطاع األرصاد التابع للةيئة
وأشار وكيل الةيئة ان زيارت منع عندد منن فنننيني األرصناد النجنوينة
لمحافظة إب تأتي في إطار تنحندينن منننظنومنة األرصناد النجنوينة فني
المحافظة والتوسع في إنشاء محطات أرصاد جوية ،مؤكندا أن إنشناء
المحطة الجديدة سيسةم في اإلنذار المبكر ألحوال الطق الجنوي فني
المحافظة بةدف التقليل من مخاطر الطق المختلنفنة والنحنفناظ عنلنى
األرواح والممتلكات.
من جةت عبر األخ 2عبد الرحمن جابر عوو الوحدة الميدانية لمراقبة
وتقييم األمن الغذائي بمحافظة إب التابعة للسكنرتنارينة النفنننينة لن منن
الغذائي على لسان األخ جمال الصديح مدير محطة األرصاد في إب أن
وكيل هيئة األرصاد قام بزيارة محطة األرصاد بمنطقة السدة بمحافظنة
إب وعاين موقعا جديدا للمحطة مع العلم أن ال توجد في إب إال محطتا
رصد وكالهما واقعتان في مكتبي الزراعة بمدينة إب ومديرية السدة
وقد تم التنسيح مع مكتب الزراعة مسبقنا وجنامنعنة إب لنبننناء منبنننى
متكامل يتبع هيئة األرصاد وتم اختيار أروية في مكتب النزراعنة بن ب
في صلبة السيدة حين قام المكتب باختيار أرونينة وسنينتنم تسنوينرهنا
ونقل المحطة الموجودة حاليا إليةا ومن ثم بناء مكتب منتنكنامنل ينتنبنع
الةيئة كما تم اختيار موقع جديد للمحطة الحالية في السدة.

– يوليو )0202

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).
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