لمحة عن األمن الغذائي والتغذية في اليمن
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العدد ()83

مقدمة

الزراعة

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

الحمي الق عية تفتت بالثروة الحيوانية في اليمن

وتقدميها جلميع الشركاء واملعنيني و املهتمني بغرض تسليط الضوء على خمتلف املواضيع
واملستجدات مبا يساعد املسؤلني وصناع القرار من الوقوف عليها و االستفادة منها.

األمساك
في ورشة عمل لمنتدى حوار سياسات األمن الغذائي..
سبل تعزيز قدرة القطاع السمكي على الصمود وحماية مناطق االصطياد

تستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعية املختلفة والوحدات

ناقش منتدى حوار سياسات األمن الغذائي في ورشة عمل ثالثة له نظمتها السكرتاارياة
الفنية لألمن الغذائي بديوان وزارة التخطيط في األول من ديسمبر  0202سبال تاعازياز
قدرة القطاع السمكي على الصمود وحماية مناطق االصطياد.

الغذائي واإلنذار املبكر و املنظمات غ ري احلكومية احمللية و الدولية.

خرجت الورشة بالعديد من التوصيات أهمها:

التنسيقية يف احملافظات و مشروع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز نظام معلومات األمن

 -1تحديد مناطق اصطياد آمنة على طول الساحل اليمني للبحر األحمار عابار الاتاواصال
مع الجهات األممية ومخاطبة المنظمات الدولية المعنية بحقوق االنسان لتبني تحديادهاا

يعد مرض الحمي الق عية من أخطر األمراض الفياروساياة فاي

املياه والبيئة

اليمن وهو مرض مستوطن يظهر بشكل حاالت فردية بين وقات

وزير المياه يدعو اليونيسف لمساندة الوزارة ل نتقال إلى المشاريع المستدامة

واخر ويؤدي الى جوائح كل  4-3سنوات تقرياباا ح حاياي يصايا
جماياع الاحاياواناات ذات الاظالاف الاماشاقاوق وياتاماياز باظاهاور
حااويص ا ت داخاال وحااول الاافاام واألقاادام وحاالاامااات الضاارع،
وإجهاض األبقار الحوامل كما يوثر على قطاع الثروة الحيوانياة
وعلى سبل عيش مربيي الحيوانات وامنهم الغذائي وياقالال مان
اإلنتاج الحيواني بشكل كبير.
وحس التقارير الواردة من الوحدات الحاقالاياة لاألمان الاغاذائاي
بالمحافظات صعدة –تعز – ريماة-ذماار-ماحاافاظاة صاناعااء فا ن
المرض ال زال ،مدمراح للثروة الحيوانية في هذه المحافظات.
ومن خ ل تجربة الجوائاح الاتاي حادثات فاي الايامان لاوحا أن
اعراض المرض في األغنام والماعز تكون خفيفة وتاتاماثال فاي
الضعف العام وعدم القدرة على الوقوف لمادة طاويالاة وارتافااع
درجة الحرارة بينما يكون هذا المرض أكثر ضراوة على األبقار
البالغة وعلى بقية الحيوانات حيي يفقد مربيي الثروة الحيوانياة
العديد من الحيوانات مما يؤثر على االمن الغذائي وسبال عاياش
المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية.1

أشار معالي وزير المياه والبيئئئة
في االجتماع الموسع الئذي مئ
خبراء المياه واإلصحاح الابايا اي
من الوزارة ومنظمة الياوناياساف
الماناعاقاد باتااريا  02ديسامابار
0202م ،إلى أن الوزارة تتاطالاع
خ ل العام المقابال 0201م إلاى
تنفيذ مشاريع وتدخ ت مستدامة
تلبي احتياجات الاماواطانايان فاي
تأمين خدماات الامايااه والصارف
الصحي في مختلف المحافظات.
ولفت معاليه إلى أن خطة وزارة
المياه والبي ة للعام 0201م تتضمن حزمة من المشاريع االستراتيجية تعنى بالدرجة األولى تغاطاياة
االحتياج من المشاريع المائية والصرف الصحي وتتطل تضافر جهود جميع الشركاء إلنجاحها.

واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحمايتها ،بما يعازز قادرة الاقاطااع الساماكاي عالاى الصاماود
وحماية السواحل المعرضة للصراع وانعدام األمان ،وكذا حماية المجموعات الضاعايافاة
في المجتمعات الساحلية في البحر األحمر.
 -0إنشاء مراعي صناعية في المناطق اآلمنة عبر الساعاي لالاحاصاول عالاى تاماويا ت
إلنشائها من الجهات المانحة.
 -3تحسين سبل عيش المجتمعات الساحلية عبر:
تمويل مشروع شامل للدعم الطارئ للصيادين المتضررين من النزاعات. إط ق حزمة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترفاع مساتاوى الادخال لادى الامارأةالساحلية واسر الصيادين
يأتي انعقاد هذه الورشة في ظل ما يواجهه قطاع األسماك في اليمن من تاحادياات حادت
من إنتاجه ومساهمته في االقتصاد الوطني .وما عانته البنية التحتية للقطاع من تدمير
وتدني مستويات التطوير والتنمياة ،بااإلضاافاة إلاى عادم االهاتاماام باتاطاويار الاقادرات
البشرية .وبالتالي ،ازدادت التحديات التي تواجه القطاع والصيادين بعد انادالع الاحار
عام  ،0212لتشمل :انخفاض حاد في اإلنتاج ،نتيجة المنع والتضييق على الصايااديان
نزوح العديد منهم ومن القوى العاملة في القطاع؛ إيقاف اإلنتاج في مصااناع األسامااك؛

وتضمنت المسودة أولويات البرامج للعام 0201م باماا فاي ذلات الاتاوساع فاي مشاارياع الصارف
الصحي في الريف والحضر وكذا المشاريع المستدامة باإلضافاة إلاى تاعازياز الاجاهاود ناحاو خاطاة
س مة المياه.

يعانيها القطاع.

كما شملت مسودة الخطة الجوان المتصلة ببناء القدرات والتادخا ت الاطاارئاة فاي ماجاال الامايااه
واإلصحاح البي ي ،إضافة إلى مأمونية المياه من خ ل الكلورة ومراقبة جودة المياه.

عقدت الورشة برعاية كل من وزير التخطياط ووزيار الاثاروة الساماكاياة وهاي خااصاة

المرجع :وكالة أنباء سبا ،صنعاء.0

بنتائج الدراسة المتعلقة باإلنتاج السمكي وسبل معاياشاة الانااا فاي السااحال الاغارباي

ارتفاع أسعار الوقود؛ انخفاض القوة الشرائية الماحالاياة ،وباالاتاالاي اناخافااض الاطالا
المحلي على األسماك؛ عدم تمكين وزارة الثروة السمكية ،وغيرها من التاحادياات الاتاي

وحضرها معظم كوادر وقيادة وزارة الثروة السمكياة بصاناعااء واساتامارت عالاى مادى
ث ثة أيام منها يومان على المستوى الفني من كوادر ومادراء عاماوم اإلدارات الافاناياة

المصادر 1 :الوحدات الحقلية بالمحافظات ,الدليل الوبائي وزارة الزراعة والري 0.وكالة أنباء سبا ,صنعاء .

بالوزارة.
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