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 االمساك
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الثروة 
السمكية أن فريقا مكلفا من هيئة األبحاث 
وعلوم البحار قام بدراسة ظاهرة نفوق 
بعض أنواع األسماك واألحياء البحرية في 
ساحل أبين وأضاف المصدر أن عينات من 
األسماك النافقة والمياه وأحياء بحرية 
اخرى قد تم نقلها الى معمل األبحاث 

 .لفحصها للوقوف على اسباب الظاهرة

التقرير األولي يفيد بأن الظاهرة طبيعية 
وسبقت في مناطق اخرى على السواحل 
اليمنية وتعود أسبابها إلى انتشار كثيف 
للطحالب الخضراء والنباتات البحرية 
المجهرية و استهالكها لكمية كبيرة من 
األكسجين الذائب في مياه البحر مما أدى 
بدوره الى اختناق وموت األسماك الصغيرة 
لعدم قدرتها على تحمل نقص األكسجين 
ونفوق كميات من القواقع البحرية 
والمعروفة بذات المصراعين ذات 
الحساسية العالية من نقص األكسجين 
ودخول جزيئات الطحالب المجهرية الى 
جهازها الداخلي مشيرا إلى أن خروج ذلك 
النوع من القواقع بكثافة يعود الى تزامن 

 . تكاثرها في هذا الوقت من العام

ونصح المصدر بحسب توصيات الفريق 
بعدم تناول اي من األسماك واألحياء 
البحرية النافقة وتجنب السباحة في 
المناطق الداخلة في نطاق الظاهرة خالل 

 ا.تفاعله

 . وزارة الزراعه  صحة الحيوان والحجر البيطري 1:المصادر

  مقدمة

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

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

ري غتستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعية املختلفة و املنظمات 
 احلكومية احمللية و الدولية.

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 السكرتارية الفنية لألمن الغذائي

 الصناعة والتجارة

 أسعار السلع األساسية في اليمن في ظل جائحة كورونا 

إرتفعت أسعار السلع األساسية في امانة العاصمة وبمحافظات الجمهورية بنسسسبسة 

دوالر وذلك نتيجة تقليص صادرات الغذاء في الدول المسدسدرة  11ـ 8تتراوح بين 

وفرض الحجر الدحي االجباري فقد انعكس ذلك علس  تسوفسر السغسذاء فسي السسو  

اليمنية بالرغم من الثبات النسبي السعار الدرف وانسفسفساض أسسعسار السمس ستسقسات 

%كسذلسك 54%وفسي عسدن وصسل االنسفسفساض الس  11النفظية في صنعاء بنسبة 

االعتمادات المستندية التي تم منحها لتجار السلع األساسية حسب تدريس  السبسنسك 

 مليون . 19المركزي )عدن ( والتي تقارب 

كذلك من أسباب ارتفاع السلع الغذائية في السو  اليمسنسيسة اغسع  بسعسا السنسقسا  

الرابطة بين صنعاء وعدن لدواعي جائحة كورونا وتقول السمسراسرات أن أسسعسار 

السلع إرتفعت لعقبال ال ديد للمستهلكين خوفا من فرض حضر التجوال لسدواعسي 

  صحية النت ار مرض كورونا وسترتفع اذا ما تم اععن انت ار الوباء في اليمن .

 الزراعة

 في الماعز  مرض اإللتهاب الرئوي البلورى 

هو مرض معدي يديب الجهاز التنفسي للحيسوانسات واحسد 

ااد أمراض الماعز بدرجه اساسيه. وتتمثسل اإلصسابسه فسي 

ارتسفسساع درجسسة حسرارة السسحسيسسوان والسكسسحسسه وصسسعسسوبسه فسسي 

% 199التنفس . حيث تدل العدوى بين الحسيسوانسات السي 

% , وتعتبر حيوانات الماعز  89وتدل معدل الوفيات الي 

هي المضيف االساسي لهذا المرض , ينتسقسل هسذا السمسرض 

بين الحيسوانسات بساإلتدسال السمسبسااسر عسن  سريس  لسجسهساز 

التنفسي وتحدث االصابات  نستسيسجسه االمسطسار السمسوسسمسيسه 

 الغزيره.

ادي هذا المرض الي نفو  العديد مسن السمساعسز فسي السعسا   

  حيث بداء في منطقة تهامه وإنت سر السي السحسدود  1199

% ومسعسدل 19-09ال رقيه لليمن, المعدل المرضي سجل 

 % . 59نفو  

ه في اليمن هي المنا   الحساره وخساصسة ءالمنا   الموبو

الساحليه .وينت ر هذا المرض حاليا في محافظات الحديسده 

لحج وي كل خطرا علي الثروه الحيسوانسيسه   –ابين   –تعز   –

وبالتالي علي  دخل مسربسي السثسروه السحسيسوانسيسه  وتستسمسثسل 

بفسائر ونسفسو  السحسيسوانسات نستسيسجسه لسلسمسعسدل السمسرضسي 

 .1والوفيات المرتفعه وبالتالي علي االمن الغذائي
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