لمحة عن األمن الغذائي والتغذية في اليمن

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

الزراعة

العدد ()14

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

وزار الرراعة تحظر ذبح صزار وإناث المتاشتيتة التمتحتلتيتة 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 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.

األمساك
إغالق موسم االصطياد للجمبري الساحلي في البحر األحمر:
أصدرت وزارة الثروة السمكية بصنعاء قرارها الوزاري رقم  21لسنة 0202م
بشأن إغالق موسم االصطياد للجمبري الساحلي في البحححر األححمحر محن الحمحيحا
البحرية للجمهورية اليمنية ابتداء من تاريخ 21أبحريح 0202م وححتحإ إشحعحار
آخر مع منع االصطياد في المناطق الضحلة ومحنحاطحق األخحوار كحونحهحا محنحاطحق
حضانة ومراعي لصغار الجمبري وغحيحر محن األححيحاء الحمحائحيحة مح كحدة عحلحإ
ضرورة التقيد بضوابط القياسات القانونية لفتحات عيون الشحبحاو ومحنحع تحداو
وبيع األحياء المائية في غير مراكز االنزا السمكي ومحواقحع الحبحيحع فحي الحمحزاد
العلني وفقا لنصوص قانون الصيد رقم ( )0لسنة 0222م.
وأرجعت الوزارة سبب إغالق الموسم إلإ دخو موسم تحكحاثحر الحجحمحبحري الحذي
يبدأ في شهر ابري بتلو المنطقة.
قطاع املياه والبيئة

الصناعة والتجارة

دشنت وزارة الزراعة والحري ححمحلحة تحوعحيحة محيحدانحيحة فحي أمحانحة
العاصمة للحد من ذبحح صحغحار وإنحام الحمحاشحيحة ،ححيحم تسحتحهحدف
الحملة بالتنسيق مع اإلدارة العامة لإلرشاد واإلعحالم الحزراعحي فحي
توعية بائعي اللحححوم ومحالو الحمحطحاعحم الحكحبحيحرة والحمحسحتحهحلحكحيحن
باألضرار والتأثيرات السحلحبحيحة الحنحاجحمحة عحن ذبحح صحغحار الحثحروة
الحيوانية.
كما تهدف الحملة الحي رفحع مسحتحوو الحوعحي لحدو هحذ الشحرائحح
بخطورة التاهرة التي تهدد الحثحروة الحححيحوانحيحة السحيحمحا فحي ضح
استمرار االزمة القائمة في البالد .يشار الي اهمية هذ الحمحلحة فحي
دعم جهود اللجنة الزراعية والسحمحكحيحة الحعحلحيحا فحي محكحافحححة هحذ
التاهرة وتحقيق االكتفاء الذاتي واالمن الغذائي لهذ الثروة.
وتركز هذ الحملة علإ استشعار المس ولية المجحتحمحعحيحة محن قحبح
بائعي اللحوم ومالو المطاعم في الحفات علإ هذ الثروة الحقحومحيحة
من الماشية.
وتعتبر تاهرة ذبح صغار وإنام الماشية من السلبيحات الحتحي تح دي
الي تراجع اعداد الحثحروة الحححيحوانحيحة فحي الحبحالد بحاعحتحبحارهحا أححد
القطاعات االقتصادية الهامة والتي لها دور أسحاسحي فحي االقحتحصحاد
الوطني..

مدينة البن" اليمنية ومحمية برع الطبيعيةمنطقة "منكوبة"؛

واردات السلع الغذائية خال شهر مارس 0202م
قدمت وزارة التجارة والصناعة بصنعاء وبحسب بيانات جمارك ميناء الحدديددة لردمدر مدار

0202م

جدوال بواردات السلع الغذائية األساسية عبر ميناء الحديدة خحال شحهحر محارس 0202م ومحقحارنحة
بشهر فبراير السابق وذلو علإ النحو التالي:
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واردات
إجتاحت الفيضانات العارمة أحياء سكنية في العديد من المححافحتحات الحيحمحنحيحة
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 54111 54184وجرفت ك ما في طريقها ونتجت عنهحا  21قحتحيحالي بحيحنحهحم أطحفحا ونسحاء .
0202
أوضحت وكالة يمن دايركت اإلخبارية بتاتاريت  4متايتو 0202م أن كتارةتة
المصدر :وزارة التجارة والصناعة (صنعاء) بحسب جمارو ميناء الحديدة مارس 0202
السيول الاي تدفقت في الرابع من مايو  ،0202على محمية برع الطبيعية قتد
وبتحلي البيانات الوارد في الجدو أعال يتبين زيادة كمية الواردات خال شهر مارس 0202م أحالت “ مدينة البن" اليمنية ومحمية برع الطبيعية الى منطقة "منكوبة"؛ وفتقتا
مقارنة بالشهر السابق فبراير 0202م وذلو نتيجة دخو عدد من السفن الإ الميناء بعد السماح لها لمصادر محلية حيث ذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " ،أن األمطار التزتريتر
كذلو اقتراب شهر رمضان الذي تزداد فيه نسبة االستهالو للسلع الغذائية األساسية وبحسب الجدو
الاي هطلت على مديرية برع ،الاابعة لمحافظة التحتديتد  ،قتد تستبتبتت بتدمتار لتم
تشهده من قبل.
نجد زيادة كبيرة في واردات القمح بنسبة  %002مقارنة بشهر فبراير 0202م بالرغم ان هذ
الزيادة منخفضة عن متوسط الواردات الشهرية من هذ السلعة و زيادة في سلعة دقيق القمح بنسبة وبينت المصادر أن األمطار دمرت عشرات المنازل وجرفت عدد متن الستيتارات،
 ،%224أما سلع السكر وزيت الطبخ المستورد والذرة الشامية فقد بلغت الزيادة في وارداتها بنسبة ومدرجات البن الجميلة ،وقطعت خطوط االتصاالت حيث أشارت المصادر إلى أن
المديرية لم تشهد مثل هذه األمطار من قبل.
 %222و %022و %00علإ التوالي.
ودعت المصادر كافة السلطات المخاصة والمنظمات الدولية الى سترعتة إغتاةتة
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وفي المقاب  ،انخفضت واردات سلعة
القرى المنكوبة في المديرية.
ميناء الحديدة بسبب األنماط االستهالكية للمناطق التي يغطيها مينائي الحديدة والصليف.
وخيم األلم والحرن على كثير من قرى برع الجميلتة ،يتيتتي ذلتع ،بتعتد أيتام متن
أمطار مماةلة تستبتبتت بتيضترار بشتريتة ومتاديتة فتي متحتافتظتات صتنتعتا وإ
وحضرموت.

المصادر
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تصدر هذه اللمحة الدورية الشهرية عن السكرتارية الفنية لألمن الغذائي ،و محتواها مسؤولية السكرتارية وال تعبر 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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