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اخر تطورات األمن الغذائي في اليمن
يناير 2016م
تتفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن نتيجة تصاعد الصراع وانعدام األمن وضعف حصاد المحاصيل وتعطل األسواق واألنشطة التجارية
مشروع تطوير نظم معلومات األمن الغذائي ممول من االحتاد
األورويب ويقوم على تنفيذه كل من منظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم املتحدة ،والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي التابعة
لوزارة التخطيط والتعاون الدويل.
ويتمثل اهلدف من مشروع نظام معلومات األمن الغذائي يف
مساعدة ودعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لعمل ترتيب مؤسسي
مساعد لعملية اختاذ القرارات املتعلقة باألمن الغذائي مدعوما
بنظام معلومات أمن غذائي وطين يتسم بالصلة والفاعلية
واالستدامة  .يعترب مشروع نظم معلومات األمن الغذائي مشروعا
لبناء القدرات املؤسسية ويتم تنفيذه على املستوى الوطين
ومستوى احملافظات.
تستعرض هذه الوثيقة نظرة عامة عن وضع األمن الغذائي يف
اليمن كما هو يف شهر يناير 2016م  ،وتقدم مقرتحات عملية
هبدف
إنشاء نظام معلومات شامل لألمن الغذائي مستدام يف البالد.
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أبرز النقاط

تتعمق األزمة اإلنسانية يف اليمن حيث يعاين حوايل  55.6يف املئة من السكان يف اليمن (أي
 14.4مليون نسمة) من انعدام األمن الغذائي ومن بينهم يعاين  7.6مليون نسمة من انعدام
األمن الغذائي الشديد.
تقع عشر حمافظات ضمن مرحلة الطوارئ يف انعدام األمن الغذائي احلاد (املرحلة الرابعة من
التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي – )1نتائج حتليل التصنيف املرحلي املتكامل لألمن
الغذائي يونيو 2015م.
تأثر كل من اإلنتاج الزراعي املطري واملروي يف العام 2015م نتيجة لعدم كفاية األمطار املومسية
وصعوبة الوصول اىل األراضي الزراعية وارتفاع أسعار املدخالت الزراعية ،حيث قدر إمجايل إنتاج
احلبوب يف عام 2015م ب ـ ـ ـ  275,773طن مرتي وهو أقل بنسبة  30يف املئة باملقارنة مع إنتاج
عام 2014م
تظهر تقديرات وزارة التجارة والصناعة أن هناك حاجة إىل حنو  3,024,827طن مرتي من
القمح يف عام 2016م
تضرر أكثر من  2.5مليون شخص بسبب إغالق برامج شبكات األمان وجتميد أو تعليق برامج
التنمية املختلفة املدعومة من اجلهات املاحنة.
كان الصراع احمللي والنزوح سببا يف تعطل سبل العيش (سبل كسب الرزق) ،كما يتسبب تدمري
البنية التحتية العامة واخلاصة خسائر كبرية يف القطاع التجاري اخلاص.
تظهر إمدادات الوقود وغاز الطهي حتسنا طفيفا يف معظم احملافظات املستهدفة ،وعلى الرغم من
ذلك وباملقارنة مع ما قبل األزمة فقد ارتفع متوسط السعر الشهري من وقود الديزل والبنزين بنسبة
 159يف املئة للديزل و 197يف املئة للبنزين.
تدهورت اخلدمات الزراعية العامة مبا فيها الرتصد الوبائي البيطري ،التحصني ضد األوبئة احليوانية
ووقاية النبات نتيجة للصراع مما يعرض اإلنتاج الزراعي وإنتاج الثروة احليوانية ملخاطر جسيمة.

1التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي هو عبارة عن جمموعة من األدوات املوحدة اليت هتدف إىل توفري "طريقة موحدة" لتصنيف شدة وحجم انعدام األمن الغذائي .يستخدم هذا
النهج القائم على األدلة معايري دولية تتيح إمكانية املقارنة بني األوضاع على مستوى البلدان والفرتات الزمنية.
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 .1الخلفية  /السياق

بعد سنة واحدة من الصراع املتصاعد خيطو اليمن مرة أخرى حنو وضع مستشري ووخيم من انعدام األمن الغذائي ،حيث أدى الصراع يف اليمن إىل تدمري البنية
التحتية العامة واخلاصة وإىل زعزعة استقرار نظام السوق واألسعار والتأثري سلبا على فرص العمل والدخل وتدمري سبل العيش (سبل كسب الرزق) وتعريض
املاليني من سكان الريف واحلضر إىل العوز وانعدام األمن الغذائي .يعاين أكثر من  50يف املئة من السكان من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .ومع
استمرار الصراع من املتوقع أن يزداد عدد من يعانون من انعدام األمن الغذائي بني سكان احلضر والريف ،وذلك مع استمرار الصراع وتدهور النظام االقتصادي
ومواصلة فرض القيود على الواردات والضغط االقتصادي على السكان بسبب نقص وارتفاع أسعار الوقود والسلع األساسية ،ذلك وعلى الرغم من أن الواردات
من السلع الغذائية األساسية والتجارة قد حتسنت نسبيا يستمر الصراع يف منع التجار من نقل البضائع إىل العديد من مناطق البالد.
يغلب على الرتكيب االقتصادي واملعيشي االجتماعي يف اليمن الطابع الريفي ويف احلقيقة كانت معدالت انعدام األمن الغذائي والفقر مرتفعة بالفعل قبل
الصراع ،حيث يعيش  %73من السكان و %84من الفقراء يف املناطق الريفية .2تزداد مشاكل الفقر وانعدام األمن الغذائي تعميق بسبب تصاعد الصراع
الذي دمر البنية التحتية العامة واخلاصة وأوقف سبل العيش نتيجة خلسائر الشركات اخلاصة وإغالق برامج شبكات األمان وسبل العيش باإلضافة إىل جتميد
خطط االستثمار العام وبرامج التنمية املدعومة من اجلهات املاحنة .وتشري التقديرات إىل أن حوايل  55.6يف املئة من السكان (أي  14.4مليون نسمة يف
اليمن) يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن بينهم يعاين  7.6مليون نسمة من انعدام األمن الغذائي الشديد ،أي أعلى بنسبة  23يف املئة باملقارنة مع النسبة
اليت أظهرها التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي يف يونيو 2015م.
هذا وتستمر موجة النزوح الداخلي واهلجرة خارج البالد ،وتشري التقارير إىل نزوح أكثر من  2.5مليون شخص داخليا وفقا لتقرير فريق عمل النزوح واهلجرة
لشهر ديسمرب 2015م ،أي بزيادة قدرها  204,014مقارنة بعدد  2.3مليون نازح يف أكتوبر عام 2015م .أدى تصاعد الصراع بني األطراف املتحاربة
يف املناطق املختلفة من البالد إىل تعطل كبري يف تقدمي اخلدمات العامة احلكومية ،الشركات الصغرية والكبرية والصناعات التحويلية ،وتسبب يف إغالق األنشطة
التجارية الزراعية واألنشطة صغرية احلجم وبرامج شبكات األمان .وبالنظر يف املشاكل والتحديات املرتابطة املذكورة أعاله فإن وضع األمن الغذائي يزداد تدهورا
يوما بعد يوم.

 .2نظرة عامة على وضع األمن الغذائي
 1-2إنتاج المحاصيل
يف اليمن تُعد املرتفعات الوسطى واملرتفعات اجلنوبية واملناطق الساحلية الغربية من حوض هتامة هي املناطق األساسية إلنتاج الذرة الرفيعة والدخن واخلضروات والفواكه
واحملاصيل النقدية األخرى ،وتبلغ نسبة األراضي املزروعة املروية مبياه األمطار حوايل  50يف املئة فيما تتقسم بقية األراضي الزراعية على  31يف املئة مروية من املياه اجلوفية
و 10يف املئة م روية من السيول فيما تعتمد بقية األراضي يف الري على السدود وجداول املياه والصهاريج .وقد اتسم املوسم الزراعي لعام 2015م بعدم انتظام هطول
األمطار (حيث بدأت األمطار يف وقت متأخر مع بعض فرتات اجلفاف) على الرغم من أن إمجايل هطول األمطار املومسية كان حول املتوسط إىل أعلى قليال من املتوسط
يف معظم املناطق الزراعية .وقد لوحظ تلف بعض احملاصيل وإعادة زراعتها مره أخرى يف العديد من املناطق وكان احملصول ضعيفا مقارنة بالنتائج املتوقعة يف السنني العادية.

كما بني حتديث وضع االمن الغذائي الذي مت إصداره يف أغسطس 2015م تأخر هطول األمطار خالل منتصف مارس وأوائل أبريل من العام نفسه مما أثر
على إنبات ومنو احملاصيل يف معظم مناطق زراعة الذرة .ونتيجة لذلك كانت هناك تأخريات كبرية يف الزراعة واإلنبات مما أدرى إىل بطء منو احملاصيل .وخالل
املوسم الزراعي 2015م ،مل تتمكن العديد من املناطق املتضررة بالصراع يف تعز ،صعدة ،حجة ،اب ،الضالع ،حلج ،البيضاء وشبوه من الزراعة والقيام
 2تقرير تقييم الفقر (2007م) البنك الدويل
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باملمارسات الزراعية العادية مما أثر سلبا على إنتاج وتوافر وأسعار املنتجات الزراعية احمللية املختلفة يف األسواق .وقد انتهى املوسم الزراعي الرئيسي لعام 2015م
للذرة الرفيعة والدخن والذرة الشامية واليت متثل اإلنتاج احمللي الرئيسي للحبوب وجيري حاليا زراعة البقوليات لعام 2016/2015م .وقد بلغ إمجايل األراضي
املزروعة باحلبوب (الذرة الشامية والقمح والذرة الرفيعة والدخن والشعري) يف 2014م ( )352,069هكتار يف حني تشري التقديرات إىل االخنفاض بنسبة
 %35-30خالل عام 2015م .ويرجع ذلك إىل معوقات الوصول إىل األراضي الزراعية ونقص مياه األمطار وعوائق أخرى .ونتيجة لذلك قدرت وزارة
الزراعة والري إمجايل حصاد احلبوب يف 2015م بنسبة  30يف املئة من معدل العام السابق .وفقا لإلدارة العامة لإلحصاء يف وزارة الزراعة والري بلغ حصاد
احلبوب يف 2014م ( )393,962طن بينما يقدر حصاد 2015م من احلبوب بـ ـ ( )275,773طن .وستقدم نتائج التقييم القادم املشرتك بني الوكاالت
"التقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية "3املعلومات عن املساحة املزروعة الفعلية وكمية احلصاد.
تأثر اإلنتاج خالل الفرتة املشمولة بالتقرير بسبب نقص وارتفاع أسعار الوقود ،الديزل على وجه اخلصوص ،كونه أحد املدخالت األساسية لإلنتاج الزراعي.
تسببت ندرة وارتفاع أسعار الديزل خالل موسم اإلنتاج يف زيادة تكلفة اجلرارات الزراعية (الرتكتورات) بنسبة  40يف املئة وزيادة تكاليف الضخ للري بنسبة
 50يف املئة .كما أثر ذلك أيضا على تكلفة النقل بني وداخل احملافظات ،حيث زادت تكلفة النقل بني احملافظات إىل أكثر من الضعفني وزادت بنسبة 100
يف املئة داخل احملافظات .كما أن األزمة/الندرة املستمرة واالرتفاع يف أسعار الوقود تضاعف تكلفة اإلنتاج بسبب زيادة تكلفة ضخ املياه إىل املناطق الزراعية
وارتفاع تكلفة حتضري األرض وزراعتها ونقل املنتجات الزراعية إىل األسواق .خالل األشهر العشرة املاضية تضاعف متوسط سعر الوقود بني  159يف املئة
و 197يف املئة مقارنة مع ما قبل األزمة( املصدر :نظم معلومات األمن الغذائي يف اليمن _ وحدة التنسيق يف احملافظة ومراقبة األسعار يف السوق – منظمة
األغذية العاملية) .وقد أثرت هذه الزيادة والتقلبات يف األسعار على تكلفة اإلنتاج للقطاع ودفع العديد من املزارعني التجاريني إىل خفض حجم االستثمار
واإلنتاج وخرج بعضهم من جمال العمل بأكمله.
وإىل جانب الزيادة يف أسعار الوقود كان هناك أيضا نقص املدخالت الزراعية وزيادة أسعارها يف معظم احملافظات .على سبيل املثال أصبح سعر األمسدة يف
حضرموت أعلى بنسبة  53يف املائة عن األسعار السابقة قبل األزمة ،حيث ارتفع سعر  50كلغ من اليوريا من  6,500لاير يف فرباير 2015م إىل 10,000
لاير يف هناية ديسمرب 2015م (املصدر :نظم معلومات األمن الغذائي يف اليمن/وحدة التنسيق يف احملافظة – التحديث األسبوعي للسوق).

 2-2إنتاج الثروة احليوانية
يف اليمن تعترب اجملرتات الصغرية (األغنام واملاعز) أحد املصادر الرئيسية للدخل لصغار املزارعني واألسر الريفية ،وأي تأثري على هذه األصول اإلنتاجية يؤثر
بالتايل بشدة على األمن الغذائي وسبل العيش لألسر .يف الوقت احلايل ساهم ارتفاع أسعار العلف احليواين واألعالف والعقاقري البيطرية والتمدد املستمر ملزارع
وحقول احملاصيل والقات على املراعي التقليدية وأراضي الرعي يف احلد من اإلنتاج احليواين يف األراضي املرتفعة يف اليمن .كما يتأثر أصحاب احليازات الصغرية
واإلنتاج احليواين التجاري بشدة من التأثري املزدوج للصراع مما يتسبب يف ندرة األعالف وغريها من املدخالت .حاليا تعاين األراضي املرتفعة من موسم اجلفاف
وهطول األمطار احملدود للغاية والذي جيرب أصحاب املاشية لتخفيض عدد ماشيتهم عن طريق بيع بعض احليوانات ملواجهة ندرة العلف وحمدودية مناطق الرعي.

3إن التقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية هو تقييم مشرتك بني الوكاالت (منظمات األمم املتحدة) سيتم يف إطار تنسيق جمموعة األمن الغذائي والزراعة من قبل برنامج األغذية العاملي
واليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة الفاو والوزارات احلكومية ذات الصلة من أجل فهم األثر الكلي للصراع الدائر على حالة األمن الغذائي والتغذية
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وبينما هذا هو احلال يف األراضي املرتفعة خيتار أصحاب الثروة احليوانية يف األراضي املنخفضة 4الذين حيصلون على حصة جيدة من األمطار وأعالف ومراعي
أفضل نسبيا اإلبقاء على حيواناهتم حىت حيصلوا على أفضل سعر مقابلها.
بسبب النقص يف امليزانية احلكومية وتكاليف تشغيل اخلدمات العامة تدهور النظام الرقايب والذي يؤثر سلبا على الرتصد الوبائي لألمراض واألوبئة احليوانية
ومحالت التحصني اليت حتمي أصول الثروة احليوانية من األمراض الوبائية .حيث نفذت محالت حمدودة للتحصني ضد طاعون اجملرتات الصغرية وجدري األغنام
واملاعز بدعم من بعض املنظمات الدولية يف حجة وتعز واحلديدة .مع عدم وجود الرتصد والرقابة املنتظمني للصحة احليوانية يصبح حدوث  /انتشار األمراض
املتوطنة مثل الدودة احللزونية للعامل القدمي واليت كان وضعها منخفض جدا هتديدات خطرية لإلنتاج احليواين .ووفقا إلدارة الصحة احليوانية يف احلديدة تتعرض
الثروة احليوانية يف منطقة هتامة للدودة احللزونية ومت مؤخرا معاجلة أكثر من  7آالف حالة.
هيئ سقوط االمطار يف هتامة بيئة مواتية النتشار األوبئة اليت تنتقل عن طريق البعوض .عرفت محى الوادي املتصدع يف اليمن (منطقة هتامة) قبل  15عاما،
وال يزال خطر رجوع هذا املرض خصوصا مع االنقطاع الكامل للخدمات البيطرية (أنشطة الرتصد الوبائي) بشكل عام وإجراءات احلجر الصحي البيطري عند
نقاط الدخول بشكل خاص .قبل 2011م كان لدى اإلدارة العامة الصحة احليوانية واحلجر البيطري شبكة معلومات قوية عن الصحة احليوانية تنتج تقارير
مراقبة األمراض احليوانية النشطة والغري نشطة .مت تأسيس شبكة الرتصد الوبائي (تقارير املراقبة السلبية واإلجيابية) على املستوى الوطين ومستوى احملافظات
واملديريات ،حيث غطت  213مديرية من أصل  334مديرية يف اليمن .حاليا توقفت غالبية هذه األنشطة عن العمل .وبشكل عام فإن قطاع الثروة احليوانية
وسبل عيش املنتجني واألمن الغذائي يف خطر ما مل يتم تنفيذ تدخالت مناسبة يف أنشطة الصحة احليوانية وتربية الثروة احليوانية.

 3-2إنتاج الدواجن
وفقا لوزارة الزراعة تقع أكثر من  90يف املئة من مزارع الدواجن التجارية اليت تورد املنتجات إىل السوق يف األراضي املرتفعة يف املرتفعات اجلنوبية يف تعز وإب
والبيضاء واملرتفعات الوسطى يف ذمار وصنعاء وعمران وصعدة .عاىن قطاع إنتاج الدواجن انتكاسة خطرية وفقدان للدواجن منذ تصاعد الصراع يف مارس
2015م ،وباإلضافة إىل ذلك فإن الضربات اجلوية قد دمرت بعض مزارع الدواجن يف تعز وذمار وفقاسه تفريخ إلنتاج الكتاكيت يف منطقة الربح يف حمافظة
تعز حيث كانت حتتوي على  2.5مليون بيضه تفريخ.
واألكثر جسامة من ذلك أن قطاع إنتاج الدواجن عموما يف اليمن يف خطر ما مل تتخذ وتوضع تدابري وقائية وعالجية منتظمة ،على سبيل املثال ساهم النقص
يف اللقاحات ضد مرض ماريك إىل فشل انتاج دجاج البيض والذي أثر على انتاج بيض املائدة يف اليمن .يف حني أن إنتاج الدواجن مت إنعاشه يف بعض
املناطق وذلك بفضل التحسن النسيب يف توريد لقاحات وأدوية وأعالف الدواجن والوقود مبا يف ذلك وقود الديزل والغاز فما زالت مزارع الدواجن يف بعض
مناطق تعز تعاين من نقص يف هذه املدخالت واإلمدادات .نظرا السترياد لقاحات الدواجن واألدوية وبيض التفريخ من بلد غري بلد املنشأ تزيد نفقات إضافية
على أسعار هذه املدخالت .عند املقارنة بأسعارها قبل األزمة فقد زادت أسعار اللقاحات واألدوية وبيض التفريخ بنسب  150و 50و 50يف املئة على
التوايل .حاليا يبلغ سعر علف الدجاج الالحم  130,000- 120,000لاير  /طن يف حني كان  140,000لاير  /طن يف أغسطس 2015م و115,000
لاير  /طن مرتي قبل األزمة .حاليا يبلغ سعر علف الدجاج البياض  110,000لاير  /طن مرتي يف حني كان  106,000لاير يف أغسطس 2015م
و 90,000 – 85,000لاير  /طن مرتي قبل األزمة.
وقد أثر إغالق و  /أو اخنفاض عدد مزارع الدواجن التجارية بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج وتعطل نظام السوق يف تعز واملناطق األخرى املستمر فيها الصراع
على فرص العمل للقوى العاملة واألشخاص الذين يعملون على طول سلسلة القيمة .ويقدر اخلرباء أن هناك اخنفاض بنسبة  60يف املائة يف اإلنتاج يف مناطق
 4خالل شهري نوفمرب  /ديسمرب 2015م شهد سقوط األمطار يف هتامة وبعد إعصار تشاباال يف األراضي الشرقية املنخفضة يف شبوه وحضرموت وأبني واملهرة

برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن
يُمول برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن من االتحاد األوروبي ويُنفذ من قبل منظمة الفاو والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي  /وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الصراعات واخنفاض بنحو  25يف املئة يف فرص العمل يف مناطق أخرى نظرا لزيادة أسعار املدخالت وغياب الطاقة الكهربائية وشحة الوقود والضغوط
االقتصادية األخرى على إنتاج الدواجن .وعلى الرغم مما ذكر فقد كان هناك بعض التحسن يف أسعار منتجات الدواجن تسليم املزرعة ،مما شجع املزارعني
على استئناف ومواصلة اإلنتاج .حاليا يعترب سعر الكرتون الواحد تسليم املزرعة ( 12باكيت يف  30بيضة) من بيض املائدة  9,500لاير مقارنة ب 6,500
لاير يف أكتوبر  /نوفمرب 2015م ،وقد ارتفع سعر الدجاج الالحم تسليم املزرعة أيضا من حوايل  500لاير للدجاجة احلية الواحدة إىل حوايل  700لاير.

 4-2إنتاج االسماك
متتلك اليمن  2,520كم من السواحل وهبها اهلل مواطن طبيعية وموائل خمتلفة وموانئ غنية بثروة من املوارد البحرية ،ويعترب قطاع األمساك واحدا من القطاعات
الواعدة يف اليمن وفيه إمكانية كبرية لفرص العمل وتوليد الدخل وحتقيق األمن الغذائي للسكان على طول املناطق الساحلية .على الرغم من ذلك كانت تنمية
هذا القطاع تواجه حتديات كبرية تفاقم معظمها بسبب الصراع احلايل ونتائجه املتمثلة بشكل أساسي يف قيود االسترياد والوصول إىل البحر وندرة وارتفاع أسعار
الوقود والنقل ومرافق التخزين (املربدة) .أضف إىل ذلك فقد أعاق الصراع واملراقبة العسكرية على طول الساحل بشكل كبري حركة صيد األمساك ،كما يتم
استهداف قوارب الصيد خصوصا يف حمافظات احلديدة وتعز وحجة .نتيجة لكل ذلك فقد توقفت أغلبية خدمات قطاع األمساك .وفقا ملنظمة األغذية والزراعة
الفاو حيث فقد  %65من الصيادين سبل عيشهم باإلضافة إىل  650,000العمال العرضيني العاملني يف التعبئة والتخزين والنقل وذلك بسبب الصراع.
وتقول التقارير أن أنشطة الصيد غري املرخصة وغري القانونية تستغل حالة الصراع والفراغ يف سيطرة احلكومة والنظام الرقايب يف املنطقة ،وقد حذرت وزارة الثروة
السمكية باختاذ إجراءات قانونية ضد الصيد غري املشروع واالجتار هبا لألفراد والشركات.
أثرت ندرة وارتفاع تكلفة الوقود وانعدام األمن يف احملافظات الساحلية بشكل كبري على ممارسات الصيد وخفضت بشكل كبري من كمية املصيد السمكي
والعرض يف مجيع أسواق احملافظات الوسطى والساحلية ،كان هناك اخنفاض كبري يف الصيد التقليدي بنحو  75يف املئة يف تعز واحلديدة .وقد بلغ االخنفاض
يف احملافظات األخرى ما يقرب من  50يف املئة مقارنة مع عام 2014م .وأثر تراجع اإلنتاج بشكل مباشر على  50يف املئة من الصيادين الذين فقدوا سبل
العيش والدخل واألمن الغذائي لألسرة ومل يعد بإمكاهنم احلفاظ على رفاهية أسرهم ،كما وصلت جتارة األمساك يف كل من أسواق العاصمة واحملافظات بسبب
نقص يف إمدادات األمساك وارتفاع األسعار وضعف القوة الشرائية للسكان .كما تضرر الصيد التجاري الذي كان ينتج أكثر من  600طن يف اليوم الواحد
قبل تفاقم األزمة .وباملثل اخنفضت صادرات األمساك بشكل ملحوظ بسبب إغالق منافذ الشاطئ ونقاط اخلروج البحرية ومنافذ وموانئ التصدير باستثناء
كميات بسيطة ال تذكر مت نقلها بواسطة الشاحنات واحلاويات من املهرة إىل عمان .كما لوحظ أن كمية األمساك املتاحة واملتوفرة يف صنعاء واحملافظات األخرى
قد اخنفضت بشكل كبري ،ويرجع ذلك إىل الكمية احملدودة من صيد األمساك واملشاكل املتعلقة بسالمة وأمن التجار الذين ينقلونه إىل العاصمة باإلضافة إىل
التحديات املتعلقة بالتخزين والتربيد الناجتة عن نقص الكهرباء والوقود.
باإلضافة إىل ما سبق كان إلعصاري تشباال وميغ أوائل نوفمرب 2015م تأثريا خطريا على قطاع صيد األمساك كما أهنا تسببت يف نزوح حنو  5,974أسرة يف
ست حمافظات ساحلية ودمرت األصول اإلنتاجية والبنية التحتية وأدوات الصيد (حيث تضررت  1,628قارب صيد و 956حمرك و 19موقع مصائد
األمساك) وتعطل النظام البيئي السمكي .وعالوة على ذلك أثر الطقس خالل شهري ديسمرب ويناير وهو موسم الرياح عالية السرعة واالضطراب يف منطقة
البحر األمحر على كمية الصيد املوردة إىل السوق.

برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن
يُمول برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن من االتحاد األوروبي ويُنفذ من قبل منظمة الفاو والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي  /وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 .3األسواق واألسعار

تشري مصادر املعلومات عن األسواق املختلفة إىل تسجيل حتسن نسيب يف توافر وأسعار السلع الغذائية األساسية واملنتجات احليوانية باملقارنة مع العرض

متوسط األسعار الشهرية للقمح والدقيق في ست محافظات لاير/كجم

متوسط األسعار الشهرية للمحروقات (الديزل والبترول) لاير/لتر

واألسعار اليت سجلت خالل األشهر الستة املاضية .ومع ذلك ما زالت األسعار أعلى بكثري مما كانت عليه قبل األزمة ،فقد عطل تصاعد الصراع استرياد
وجتارة السلع الغذائية األساسية وغري الغذائية العادية ،ومع ذلك ساهم التسهيل على قيود الواردات مؤخرا يف حتسني العرض وتوافر السلع الغذائية األساسية يف
األسواق املختلفة .ال يزال توافر السلع الغذائية واألساسية شحيح للغاية يف املناطق املتضررة من الصراع مثل تعز وصعدة والبيضاء واجلوف ومأرب وذلك بسبب
األشكال املختلفة من العقبات.
ارتفع متوسط سعر القمح ودقيق القمح حوايل  23-20يف املئة مقارنة مع ما قبل األزمة ،وسجلت أقصى زيادة يف األسعار يف يونيو 2015م حيث بلغت
الزيادة  34و 38يف املائة بالنسبة للقمح ودقيق القمح على التوايل .يف حني تظهر أسعار القمح ودقيق القمح اخنفاضا مستمرا فال تزال أعلى بنسبة 11
و 14يف املئة على التوايل مما قبل األزمة .وعلى الرغم من أن الواردات من السلع الغذائية األساسية والتجارة قد حتسنت نسبيا يستمر الصراع يف منع التجار
من نقل البضائع إىل العديد من مناطق البالد .وتعكس متوسط أسعار احلبوب والبقول املنتجة حمليا االستقرار النسيب يف يناير 2016م مقارنة بشهر ديسمرب
عام 2015م .ومع ذلك ما تزال هذه األسعار أعلى بكثري باملقارنة مع فرتة ما قبل األزمة يف فرباير 2015م .ويبقى متوسط أسعار السلع املستوردة (القمح
ودقيق القمح) مستقرا يف حمافظات صنعاء وذمار يف حني اخنفضت بشكل طفيف يف حجة وحضرموت وحلج .تظهر إمدادات الوقود وغاز الطهي حتسنا
طفيفا يف معظم احملافظات .يشري تقرير يوليو ملنظمة األغذية والزراعة  /نظام اإلنذار املبكر واإلعالم عن األغذية أن أسعار تصدير القمح ظلت حوايل
 29.3- 18.3يف املئة أقل مما كانت عليه يف فرباير 2015م وترتاوح بني  214-175دوالر لكل طن مرتي.
وال تزال األسعار يف األسواق املوازية مرتفعة جدا والقنوات الرمسية لبيع الوقود وغاز الطهي حمدودة جدا وحتت السيطرة الكاملة ألسعار السوق املوازية ،وأثرت
املعارك األخرية على طول الطريق مأرب صنعاء على خط اإلمداد الرئيسي لغاز الطهي إىل العاصمة ،وهذا من شأنه تصعيد أسعار غاز الطهي نظرا لبعد املسافة
الطويلة للنقل .ارتفع متوسط السعر الشهري للبنزين والديزل بنسبة  197يف املئة و 159يف املئة على التوايل مقارنة مبا قبل األزمة .ونظرا للقيود على االسترياد
وللحصار هناك نقص كبري يف املدخالت الزراعية األساسية خاصة بذور اخلضروات احملسنة كما ورد من األسواق املراقبة يف حلج وحجة وذمار .وكانت أسعار
األنواع املختلفة من حيوانات الثروة احليوانية لشهر يناير مماثلة تقريبا ألسعارها يف ديسمرب 2015م ولكنها زادت بشكل ملحوظ ( 40-35يف املئة) مقارنة
بأسعارها يف شهر أبريل  /مايو 2015م .يرجع ذلك إىل األمطار واملراعي اجليدة يف منطقة هتامة خالل األشهر السابقة حيث يفضل املزارعون احلفاظ على
حيواناهتم حىت حيصلوا على أسعار أفضل بينما يف املناطق اجلافة مع ندرة العلف واملراعي مييل املزارعني إىل بيع حيواناهتم من أجل ختفيض عدد مواشيهم
باإلضافة إىل عوامل السوق األخرى اليت أثرت على األسعار.

برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن
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 .4الواردات الغذائية

تعترب اليمن من حيث الواردات واحدة من الدول األكثر اعتمادا على الواردات الغذائية يف العامل ،ففي اليمن يتم استرياد  55يف املئة من املواد

الغذائية5

5املستهلكة ويتم استرياد  90يف املئة من القمح (احملصول الرئيسي) .كانت الكمية اإلمجالية حلبوب القمح املتاحة خالل 2015م ( )3,645,046طن
منها ( )870,000طن مرتي خمزون مرحل من 2014م واسترياد ( )2,775,046طن مرتي .ووفقا لتقرير ديسمرب 2015م من وزارة التجارة والصناعة
فإن ( )370,000طن مرتي من حبوب القمح يف صوامع التجار بينما ( )630,000طن مرتي يف مستودعات كبار التجار .ومع ذلك ما زالت معلومات
تقدير التوزيع واملخزون من هذه السلع على مستوى احملافظات تشكل حتديا كبريا .كان إمجايل الواردات من حبوب القمح يف 2015م ( 2,775,046طن
مرتي) أقل بنسبة  18يف املئة من عام 2014م ( 3,387,048طن مرتي) (وزارة التجارة والصناعة ،ديسمرب 2015م) .ووفقا ملكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية لألمم املتحدة بلغ إمجايل السلع الغذائية املستوردة من قبل القطاع التجاري من أبريل 2015م حىت يناير 2016م ( )3.8مليون ومن قبل اجلهات
اإلنسانية الفاعلة ( )0.56مليون .يرجى مالحظة أن هذا الرقم يشمل مجيع أنواع السلع الغذائية وال يقتصر على القمح.

استيراد القمح بالشهر ( )2015-2014بالطن
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بشكل عام حتسنت وفرة حبوب القمح ودقيق القمح يف العديد من املناطق ما عدا احملافظات املتضررة من الصراع .نظرا إىل تضرر صوامع الغالل يف عدن قام
التجار باسترياد دقيق القمح من اخلارج مما ساهم يف ارتفاع األسعار باملقارنة مع ما قبل األزمة ،حيث مت استرياد ( )129,504طن مرتي من دقيق القمح
خالل عام 2015م ،أعلى بنسبة  84يف املئة من عام 2014م ( 21,002طن مرتي).
أصبحت مخسة موانئ مينية مفتوحة حاليا الصليف واحلديدة واملخا وعدن واملكال يف حني ال تزال ثالثة منافذ (رأس عيسى وبلحاف والشحر) مغلقة بسبب
استمرار الصراع املسلح يف املنطقة ،ويقدر جمموع االحتياجات السنوية من احلبوب لعدد السكان البالغ  26.7مليون مبعدل  12.5كجم/نسمة/الشهر ب ـ4
ماليني طن .باالعتماد على متوسط السنوات السابقة من 2008م 2014-م قدرت وزارة التجارة والصناعة أن الكمية املطلوبة من القمح لعام 2016م
هي ( )3,024,827طن مرتي أي  %76من االحتياجات السنوية .ومن املتوقع أن يتم تغطية بقية النسبة وهي  %24من إنتاج احلبوب احمللي والدعم
اإلنساين واملخزون املرحل من 2015م .ومن اجلدير بالذكر أن تسهيل االسترياد التجاري للكمية املقدرة بنحو  3ماليني طن مرتي من خالل جتار القطاع
اخلاص يف ظل الوضع االقتصادي والسياسي االجتماعي احلايل يف اليمن سيكون صعبا للغاية .إىل جانب ذلك ال متتلك اليمن احتياطي غذاء اسرتاتيجي
ملواجهة األوقات الصعبة من األزمة.

5ورقة نقاشية لمعهد األبحاث الدولي للسياسات الغذائية ( 00955فبراير  : )2010تأثير االزمة العالمية الثالثي على النمو والفقر في اليمن (كليمنس بريسينجر واخرين)

برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن
يُمول برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن من االتحاد األوروبي ويُنفذ من قبل منظمة الفاو والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي  /وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 .5حالة التغذية

تستمر حالة األمن الغذائي والتغذية يف التدهور ،فوفقا لليونيسف يتطلب ما يقرب من  3ماليني طفل دون سن اخلامسة والنساء احلوامل أو املرضعات
للخدمات العالجية أو الوقائية من سوء التغذية احلاد .يتسبب النقص للسلع األساسية مثل املياه والكهرباء والدواء والوقود يف املزيد واملزيد من االضطراب يف
حياة الناس ومعيشتهم .وباإلضافة إىل ذلك تستمر العوامل مثل الزيادة احلادة يف أسعار املواد الغذائية املرتبطة بفقدان فرص العمل وعدم وجود فرص عمل يف
زيادة الفقر وسوء التغذية بني الفئات األكثر ضعفا .ويظهر مسح عمليات الرصد والتقدير املعيارية أثناء مرحلة اإلغاثة واملرحلة االنتقالية املؤقتة )(SMART
املنفذ مؤخرا من قبل منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة العامة والسكان يف عدن وحلج وحجة واحلديدة والبيضاء خالل الفرتة من أغسطس إىل أكتوبر 2015م
أن مستوى سوء التغذية ينذر باخلطر خاصة يف احلديدة حيث يبلغ سوء التغذية احلاد الشامل  31يف املئة مقارنة ب  18.3يف املئة يف 2014م .كما لوحظ
تدهور خطري أيضا يف عدن حيث تضاعف معدل سوء التغذية الشامل إىل  19.2يف املئة يف 2015م مقارنة ب  10.3يف املئة يف 2014م (مسح األمن
الغذائي الشامل 2014م) .بلغ معدل انتشار سوء التغذية الشامل  20.9يف املئة يف املناطق املنخفضة و 9.9يف املائة يف املناطق اجلبلية من حمافظة حجة،
ويف حلج بلغ معدل انتشار سوء التغذية الشامل  20.5يف املئة يف املناطق املنخفضة و 9.9يف املائة يف املناطق اجلبلية ،أما يف مدينة البيضاء مل تشهد معدالت
سوء التغذية الشامل أي تدهور كبري ووفقا ملسح مسارت مؤخرا يف أكتوبر بلغ املعدل  6.6يف املئة مقارنة ب  4.4يف املئة يف 2014م (مسح األمن الغذائي
الشامل 2014م) .بشكل عام فإن وضع التغذية العام هو أعلى من عتبة  /احلد األدىن للطوارئ مما يدعو إىل الدعم واملساعدة الطارئة إىل املناطق األكثر
تضررا.

 .6انعدام األمن املدين والنزوح الداخلي واهلجرة
نزح أكثر من  2.5مليون شخص داخليا وفقا لتقرير فريق عمل النزوح واهلجرة لديسمرب 2015م أي بزيادة قدرها ( )204,014شخصا مقارنة مع 2.3
مليون نازح يف أكتوبر عام 2015م ،هذا وتستضيف حمافظة تعز أكرب عدد من النازحني ( 392,429شخص) ،تليها عمران ( 288,437شخص) وحجة
( 228,453شخص) .ذلك وجيرب استمرار الصراع والقتال العنيف يف تعز وصعدة وحجة ومأرب واجلوف والبيضاء والضالع وشبوة املزيد من األسر على ترك
منازهلم والبحث عن األمن والسالمة يف مكان آخر .وفقا لتقرير شهر فرباير 2016م لفريق عمل النزوح واهلجرة كان هناك اخنفاض طفيف يف امجلي عدد
النازحني بـ ـ ـ ـ  78,884شخص .ومع ذلك هناك زيادة يف عدد النازحني يف املناطق الشمالية وخاصة يف صنعاء ومأرب وتعز وحجة ويرتبط ذلك بتصاعد
الصراع يف تلك احملافظات .وكان االخنفاض يف عدد النازحني يف املناطق اجلنوبية ولكن مع زيادة طفيفة يف عدن واخنفاض ملحوظ يف أبني والبيضاء والضالع.
وعلى العكس من ذلك كان حوايل  421,146من السكان العائدين بشكل أساسي عائدين إىل حمافظات عدن وحلج وشبوة.
ووفقا لتقرير برنامج األغذية العاملي لشهر ديسمرب 2015م فإن األمن الغذائي لألسر النازحة آخذ يف التدهور وقد مت اإلبالغ عن اخنفاض كبري يف متوسط
درجة استهالك األغذية وارتفاع يف مستويات التعامل/التكيف السليب منذ الشهر السابق .وقد أدى النزوح اجلماعي جنبا إىل جنب مع تقلص فرص احلصول
على الغذاء والدخل واخلدمات األساسية إىل أزمة إنسانية .وعلى الرغم من االخنفاض النسيب يف أسعار املواد الغذائية يف األشهر الثالثة املاضية فما زالت القوة
الشرائية لألسر النازحة حمدودة بسبب دخل األسرة األقل من املتوسط .إن مشكلة النازحني يف اليمن معقدة ومتشابكة وتتطلب اتباع هنج متكامل وعمل
منسق من مجيع اجلهات ذات العالقة.

 .7امللخص واخلطوات العملية
-

إن الوضع اإلنساين الشامل وحالة انعدام األمن الغذائي يف البالد يزداد تدهورا وأصبح مقلقا جدا ،وستتدهور نتائج األمن الغذائي يف املناطق
اخلاضعة حلاالت الطوارئ (التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي -املرحلة  )4واألزمة (التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي-املرحلة )3

برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن
يُمول برنامج تطوير نظام معلومات األمن الغذائي في اليمن من االتحاد األوروبي ويُنفذ من قبل منظمة الفاو والسكرتارية الفنية لألمن الغذائي  /وزارة التخطيط والتعاون الدولي

أكثر إن مل تصل االستجابة اإلنسانية بصورة عاجلة للسكان املتضررين .وسيؤدي التصعيد املستمر للصراع إىل تدهور كبري يف خمرجات األمن
الغذائي للسكان يف ظل األزمة (التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي -املرحلة  )3والطوارئ (التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي -
املرحلة  )4يف مناطق الصراع النشط وهي تعز وصعدة وحجة واجلوف ومأرب وشبوه.

-

ما زالت أسعار الوقود وغاز الطهي يف األسواق املوازية عالية جدا والقنوات الرمسية لبيع الوقود وغاز الطهي حمدودة للغاية ،كما يزيد القتال الدائر
على طول الطريق بني صنعاء ومأرب من أزمتها وارتفاع أسعارها مما سيكون ضربة قاضية على االقتصاد واخلدمات العامة يف البالد.

-

يواصل الصراع الطويل اإلضرار حبياة ومعيشة السكان ،ويتعني على اجملتمع اإلنساين مواصلة الدعوة إىل هنج ثنائي املسار يتمثل يف تقدمي املساعدة
اإلنسانية جنب اىل جنب مع األنشطة اليت تعزز صمود/مرونة سبل العيش.

-

ستزيد حالة انعدام األمن والتحديات املستمرة إلجراء اعمال التقييمات امليدانية واخلدمات اإلنسانية من األضرار جبودة التدخالت يف مجيع أحناء
البالد .ويشمل ذلك تقييم األمن الغذائي والتغذية والزراعة والثروة احليوانية ومصائد األمساك واألسواق واملؤشرات االقتصادية الكلية واجلزئية الشاملة.

-

إن توقعات األمن الغذائي والتغذية للعام 2016م ما زالت مثرية للقلق ويلزم ذلك مواصلة اجلهود لتلبية االحتياجات األساسية للسكان املتضررين
والضعفاء وبناء قدرة اجملتمعات على مقاومة الصدمات من خالل اإلنعاش املبكر وبرامج إعادة التأهيل.

