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 االمساك
يعاني القطاع السمكي في اليمن تحديات كبيرة نتيجة تفاقم الصراع القاامام 

معاناة مجتمعات الصيااديان  ، زادت معهاعلى مدى أكثر من خمس سنوات

كاجام ىلاى 41وانخفضت ماشرارات اساتاهافر الافارد مان ا ساماار مان 

 % من الناتج المحلي.3%.مع أن هذا القطاع يمثل 52كجم بنسبة 5.2

ويتعرض الصيادون اليمنيون للمضايقات واالعتادااات مان قابال الاقاوات 

ا ريتيرية في البحر ا حمر من اعتقال ومصادرة القوارب ومعدات الصياد 

منها ما كشفه صيادون عامدون على متن قارب في السااد  مان ياوناياو 

م بعد أن كانت قد اعتقلتهم قوارب ارتايارياة وىمااراتاياة وصاادرت 5252

قارب بمعداته وافرغت قارب اخر من معداته وتركته لالاصايااديان لالاعاودة 

به، وبحسب الهيئة العامة لمصامد البحر ا حمر فان هذه الحاادةاة لاياسات 

ا ولى فقد سبقتها عدة اعتدااات عالاى الصايااديان الايامانايايان ماناذ بادا 

وماشخارا أعالانات  ( 5) العدوان والذي يمار  أبشع االنتهاكات والجارامام. 

صيادا من الصيادين المحتاجانيان لادى  22وزارة الثروة السمكية وصول 

صاياادا الزالاوا  53يونياو الاى سااحال الاماخااا وتاباقاى  41أريتريا في 

ا مر الذي يشدي ىلى ىعاقاة حاركاة قاوارب صاياد ا ساماار  (3).محتجنين

خشية استهدافها خصوصا فاي ماحاافاااات الاحاديادة وتاعان وحاجاة ماماا 

 3.تضاعفت معه مشررات الفقر ونتامجه في أوساط  مجتمعات الصيادين

 الصناعة والتجارة
 م 5252واردات السلع الغذامية عبر ميناا الحديدة لشهر يونيو 

م رهدت أساعاار الصار  5252في بداية ا سبوع ا ول من رهر يوليو 

لاير لالادوالر 052ارتفاعات كبيرة وصل سعر الادوالر فاي صاناعااا ىلاى 

%(  ماقاارناة 1لاير فاي عادن باارتافااع ماقاداره )502الواحد والى    

 م.5252بمنتصف الشهر السابق يونيو 

م عااد ساعار الصار  الاى 5252وفي نهاية ا سبوع ا ول من ياولاياو  

مستواه السابق في صنعاا بينما لم ينل في عدن متذبذب ويعود ذلا  الاى 

النام الصرافين بعدم بيع العملة الصعبة  ربعة قطاعات من ضمنها السلع 

الغذامية ا ساسية كون لجنة المدفوعات في البن  المركاني صاناعااا هاي 

من تقوم بالمصارفة )حسب مذكرة وزارة الصناعة والتجارة لفتحاد العاام 

م ( وناتاج عان هاذا 22525252للغر  التجارية والصانااعاياة باتااريا  

االرتفاع تصاعد في أسعار السلع الغذامية ا ساسية الذي مازال قامماا الاى 

 وقت كتابة التقرير . 

م عابار مايانااا 5252وقدر ىجمالي واردات السلع الغذامية لشهر ياوناياو 

الحديدة حسب وزارة الصناعة والتجارة صنعاا بالجدول المبين ادناه كاماا 

 :يلي
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  مقدمة

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

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

تستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعية املختلفة والوحدات 
مشروع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز نظام معلومات األمن التنسيقية يف احملافظات و 

 ري احلكومية احمللية و الدولية.غو املنظمات الغذائي واإلنذار املبكر 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 السكرتارية الفنية لألمن الغذائي

 املياه والبيئة

جهة ومنامة عاملة في مجا ل المياه واالصاحااح الابايائاي  30أوضحت الرسالة المشتركة التي تبنتها أكثر من  

والمناااماة الاعاالاماياة لالاهاجارة وماناااماة  ,في اليمن منها الصندوق االجتماعي ومنامات اليونيسيف وأكسفام 

التحرر ضد الجوع وجمعية أبناا صعدة للتنمية ومنامات أدرا وأكتد وجمعية رعاياة ا سارة وماناااماة رعااياة 

 -الطفولة الدولية وجمعية عبس للتنمية  وغيرها من المنامات والجمعيات الدولية والمحلياة أن وبااا كاوفاياد 

ينتشر بسرعة في عموم مناطق اليمن. وقد تفاقمت ا زمة اإلنسانية الحالية على نطاق غير مسبوق بسباب  41

 الوباا. 

وبينت الرسالة التي وزعها تكتل المياه واإلصحاح البيئي والناافة الشخصية باليمن أن الايامان ال تانال واحادة 

من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستو ى العالم. كماا أن ساناوا ت الاناناع الاخاماس قاد دمارت 

ربكات المياه والمجاري وتركت القطاع الصحي على حافة االنهيار مما أدى ىلى تفشي ا مراض، باماا فاي ذلا  

في المامة من اليمنيين يفتقرون حاليا ىلى الصابون الضروري لاغاسال  52الكوليرا. ويقدر أن هنار ما يصل ىلى 

مالاياون ال ياحاصالاون عالاى ىمادادات الامايااه ا سااساياة الاتاي  44.5اليدين والناافة الشخصية كما أن زهاا 

 يحتاجونها للبقاا على قيد الحياة. 

وأفادت رسالة المناردة المشتركة التي اعتمدتها تل  الجهات والمنامات كونها تتولى قاياادة اساتاجااباة الامايااه 

، وهاي 41 -واالصحاح البيئي في اليمن، فإنها تدق ناقو  الخطر من أن استجابة الصحة العامة لوباا كوفيد 

استجابة تعالج أيضا حاالت الكوليرا وسوا التغذية والمخاطر المرتبطة بانتشار رلل ا طفال، ستصبح مستحيلة 

 ن الوصول ىلى المياه النايفة والصابون من جانب ا سر الضعيفة المحتاجة لن يكون ماماكاناا، كاماا ال ياخافاى 

تسبب في فوضى عالمية وحول ا ولويات بالنسبة لالاعادياد مان الابالادان ناحاو 41 -على الجميع أيضا أن كوفيد 

تحديات جديدة في مجال الصحة العامة، لكن الجميع بحاجة أن يعر  المجتمع الدولاي با ن الايامان عالاى حاافاة 

 الكارةة.

وفي ختام الرسالة ذكرت المناردة البلدان بااللتنامات التي تم التعهد بها في مشتمر التعهدات اإلنسانية في وقت 

سابق وناردت في ذات الوقت لتقديم المنيد والمنيد من الدعم العاجل لبرامج الميااه واالصاحااح الابايائاي الاتاي 

سيتوقف معامها حيث وأن هنار مسشولية تقع على عاتق المنامات وهي تمكين الفئات ا كثر ضعفا لفنضماام 

  .5ىلى التكتل في مكافحة وباا الكورونا العالمي المستجد، والذي ال يمكن القيام بذل  دون دعم مستدام 

 الزراعة
 PPRطاعون المجترات الصغيره  

تعاني الثروة الحيوانية في معام المحافاات اليمنية  ومناهاا 

 –الاماهارة   –حاجاة   –تاعان  -ىب  –صاعادة   –ذماار   –ريمة 

ربوة ....( من تفشي ا وبئة المتسببة في هفر أعداد كبيرة 

من المارية التي هي بحاجة ىلى حمفت تحصيان والاتاقالايال 

من الخسامر الناجمة وبما يساهم في تحسين مستوى معيشة 

 مربي المارية وحماية الثروة الحيوانية وتنميتها. 

ويعتبر مرض طاعون الاماجاتارات الصاغايارة مان ا ماراض 

الحادة رديدة العدوى واالنتشار ومن أهم ا وبئة الحياواناياة 

التي تصيب الحيوانات المجترة فاي الايامان خااصاة الامااعان 

والتي تكون أكثر قابلية لإلصابة بهذا المرض، كذل  يصاياب 

ا غنام واحياناً الحيوانات البرية ويتشابه هاذا الامارض ماع 

أمراض أخرى مثل االلتهاب الرموي البلاوري وغايارهاا مان 

 ا مراض المعدية.

يتمين هذا المرض بارتفاع درجة الحارارة لادى الاماجاتارات  

واإلفرازات المصلية من ا نف وتقرحاات الافام واالساهااالت 

والتهابات تشدي ىلاى ىجاهااض الاحاياوان الاحاامال وارتافااع 

 .4المعدل المرضي والوفيات 
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