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 الصراع يخلق يف اليمن أسوأ أزمة إنسانية يف العالم
االمن الغذائي ومستقبل 

الفجوة الغذائية يف اليمن!!!

االستقرار انعدام   مهددات  أهــم  من  يعدُّ  الغذائي  األمــن 
واإلقليمي  والقومي  احمللي  املستوى  على  واألمــن 
األمن  ويعدُّ  للدول.  القومي  األمــن  ضمن  يندرج  ألنه  والدولي؛ 
املطلوب  الوجه  على  توفره  وعدم  احلياة  مقومات  أول  الغذائي 
للشعوب يؤدي إلى خلق االضطرابات والفوضى واختالل األمن 
سوء  بسبب  ــراض  األمـ وانتشار  السكان  بــن  اجملــاعــة  وظــهــور 
التغذية، ولذلك فإنه من ضمن مسؤولية احلكومات والدول توفير 
الطعام للسواد األعظم من السكان وبأسعار تتناسب مع دخلهم. 
فتوّفر الغذاء يعدُّ من أهم دواعي استتباب األمن يف اجملتمع وهو 

مؤشر للعالقة واالستقرار بن احلكومات ومواطنيها.
         ومع زيادة نسبة عدد السكان وضعف اإلنتاج الزراعي 
احمللي يف الوقت الراهن فإنه يزداد الطلب على أهميه توفر األمن 
الغذائي كمدخل لالستقرار واألمن اإلنساني واالجتماعي، حيث 
التي  الدول  من  كثير  بسياسات  محكوًما  وتوفيره  الغذاء  أصبح 
حولت بعض السلع الغذائية كالقمح واألرز إلى سلع استراتيجية 

وهنا  اخلاصة،  و مصاحلها  أهدافها  وسيلة خلدمة  تستخدمها 
معظم  حتتكر   أصبحت  العظمى  فالدول  األمــر  خطورة  تكمن 
والغذائي حتى يستخدم كسالح خلدمة  الزراعي  اإلنتاج  فائض 
الفقيرة مبستنقع  الدول  وتدخل  ذلك،  أرادت  ما  أغراضها متى 
فإننا  ولــهــذا  اآلن،  حاصل  هــو  مــا  مثل  اليمن  ومنها  الــقــروض 
كل  بتسخير  وحكومة  ومــزارعــن  مواطنن  بوصفنا  مطالبون 
الزراعي  بالقطاع  واالهتمام  للتكاتف  والبشرية  املادية  إمكاناتنا 
والسمكي للوصول إلى االكتفاء الذاتي من املنتجات األساسية من 
احلبوب واخلضروات والثروة احليوانية وصولًا إلى حتقيق األمن 
الغذائية من 26.7  الغذائي والعمل على تخفيض حجم الفجوة 
% عام 1990م إلى نحو %7.5 عام 2018م وهذا يعني أن املنتج 
الزراعي خالل عام واحد والبالغ نحو 255 ألف طن يكفي فقط 
لنحو 28 يوًما وباقي أيام السنة تعتمد على الواردات الزراعية 
االستهالك  ارتفاع حجم  إلى  يعود  وهذا  اخلارج،  من  املستوردة 
على الغذاء نتيجة زيادة سكان اليمن والذي كان عدد السكان نحو 

11 مليون نسمة عام 1990م وزاد عدد السكان إلى نحو 34 مليون 
القمح  استهالك  زاد  فقد  ثمَّ  ومن  2020م،  عام  تقريًبا  نسمة 
يف اليمن من مليون 1.88 مليون طن عام 1990م إلى نحو 3.4 
توسع  إمكانية إلحداث  فهناك  ولهذه  2020م،  عام  مالين طن 
رأسي وافقي يف إنتاج احلبوب يف اليمن وتسخير املوارد الطبيعية 
املتاحة نحو السلع ذات امليزة النسبية، حيث أخيًرا ظهر هناك  
نقص كبير يف اإلنتاجية للعديد من احملاصيل احلقلية والنقدية 
واملوارد الطبيعية بسبب عوامل عديدة أهمها التغيرات يف املناخ 
العاملي نتيجة ظاهرة االحتباس احلراري إلى جانب الفيضانات 
بلغ  حيث  احمللية  األصــنــاف  إنتاجية  انخفاض  مــع  والــســيــول، 
متوسط اإلنتاجية نحو 1.750 طًنا/ هكتاًرا. وما زالت األصناف 
احمللية مزروعة يف مساحات واسعة، باإلضافة إلى ضعف وتبني 
املزارعن للحزم التكنولوجيا التي عملتها هيئة البحوث الزراعية 
وقسم األصناف احملسنة التي يزيد  إنتاجها على أكثر من 5.5 
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حتذيرات أممية: اليمن على اعتاب املرحلة األخيرة من انعدام األمن الغذائي!!
 األمن الغذائي يف اليمن بني الواقع ومواجهة التحديات
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االمن الغذائي ومستقبل الفجوة 
الغذائية يف اليمن!!!

البحثية  الهيئة  قبل  من  للمزارعن  معتمدة   
ومؤسسة إكثار البذور بسبب األوضاع االقتصادية 
كذلك  عليها  املالية  اخملصصات  وتوقف  الراهنة 

توفرها  األزوتــيــة وعــدم  ارتــفــاع أسعار األســمــدة 
واحتكارها، باإلضافة إلى عدم توفر سيولة متويلية 
توفر حوافز مشجعة  إلى جانب عدم  للمزارعن، 
املعنية  اجلــهــات  مــن  اإلنــتــاج  كــشــراء  للمزارعن 
وتشجع  االســتــفــادة  للمزارعن  تضمن  وبأسعار 
املزارعن وحتفزهم على استمرارية العمل باإلنتاج 

الــزراعــي وعــدم التحول إلــى زراعـــة الــقــات، ألن 
هناك مؤشرات تشير بها الدراسات إلى مخطط 
لتخصيص  للحبوب  املنتجة  الـــدول  بعض  توجه 
نحو %25 من إنتاجها نحو إنتاج الطاقة احليوية 
بإحداث نقص  تهدد  التي  السياسات  وغيرها من 
يف الغذاء وهو ما يُوجب علينا االستعداد لتحسن 

القطاع الزراعي وتطويره عن طريق دعم الهيئات 
واملؤسسات احلكومية الرسمية لتتمكن من القيام 
بدورها املناط بها لتحقيق األمن الغذائي الزراعي، 
وعن طريق هذا العدد سيجري التطرق إلى العديد 
عالقة  لها  التي  الزراعية  والقضايا  احملــاور  من 
الغذائية  الفجوة  من  للحدِّ  مباشرة  وغير  مباشرة 

واالكتفاء الذاتي لتحقيق األمن الغذائي الزراعي.
إلى  واضحة  رسالة  نوجه  فإننا  هنا  ومن       
الدولية واجلهات  املعنين يف احلكومة واملنظمات 
املانحة مبخاطر انعدام األمن الغذائي على مختلف 
الدخل  أصــحــاب  واخـــص  اليمني  الشعب  فــئــات 

احملدود.
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األمن الغذائي يف اليمن
ميثل سوء التغذية يف اليمن من أعلى املعدالت 
يف العالم حيث أصبح ميثل خطرا داهما يحاصر 
مالين األطفال واألمهات ويشكل تهديدا ملستقبل 
حيث  البالد،  يف  واالقتصادية  البشرية  التنمية 
أو  التغذية  يحتاج 7.4 مليون شخص لعالج سوء 
يحتاجون  شخص  مليون  منهم3.2  منه،  الوقاية 
املستوى  هــذا  ورغــم  احلــاد،  التغذية  ســوء  لعالج 
العقود  خــالل  اليمن  يف  الغذائي  لألمن  املتدني 
جهود  فــإن  احلالي  الوقت  إلــى  وصــوالً  السابقة 
املسئولية  قدر  على  تكن  لم  املتعاقبة  احلكومات 
حيث ساد قصور بل غياب  السياسات التكاملية 
بن كافة القطاعات االقتصادية الكفيلة مبعاجلة 

مشكلة األمن الغذائي.

رغم التعويل على القطاع الزراعي إلنتاج الغذاء 
وبرغم ما يتميز به من تعدد مناخي الذي يساعد 
بضعف  يتصف  ظل  فقد  اإلنتاج،  تنوع  يف  بــدوره 
مبحدودية  تتمثل  طبيعية  لعوامل  نتيجة  األداء  
تقدر  حيث  الــزراعــي،  االستثمار  األراضــي حتت 
نسبة األراضي املزروعة سنويا ما بن 1.4 إلى 1.2 
بالنظام  الزراعي  النظام  واتصاف  هكتار،  مليون 
انه   إال   ،  %  50 نسبته  ما  يشكل  حيث  املطري 
حقق اكتفاء ذاتيا من اخلضار والفواكه  والبيض، 
احلمراء  اللحوم  من   %  95 نسبة  إلى  باإلضافة 
وليس  ظاهري  اكتفاء  هو  االكتفاء  هذا  أن  إال   ،
حقيقي من ناحية البعد التغذوي ، كما أن الزيادة 
يف إنتاج اخلضار والفواكه لم يكن بسبب التوسع 
على  ولكنه حصل  زراعية  أراضــي  استصالح  يف 

الزراعية للحبوب ،  حساب النقص يف املساحات 
فقد ظل إنتاج احلبوب بتناقص مستمر من حيث 
معدل  يبلغ  حيث   ، واإلنــتــاج  املــزروعــة  املساحات 
االكتفاء الذاتي من القمح %5 فقط ، باإلضافة 
احد  والــتــي متثل  املائية  ــوارد  املـ مــحــدوديــة  إلــي 
املقومات الرئيسية للزراعة ، كما تعود حدة أزمة 
الكبير  التفاوت  إلى  الغذائي  األمن  انعدام  تفاقم 
مواجهة  وقصور يف  السكان  عدد  الزيادة يف  بن 
الطلب على الغذاء سواء من اإلنتاج احمللي أو من 
االستيراد حاليا بسبب احلرب املشتعلة التي أدت 
إلى نزوح املالين من منازلهم وهم يعانون أوضاعا 
أكثر صعوبة مبا فيها فقدان سبل العيش وفقدان 
حصولهم على الغذاء ناهيك عن اإلصابة باألوبئة 

وانعدام األمن الغذائي . 
اليمن  الغذاء يف  توفير  على  القدرة  تراجع  إن 

ممثلة  االقتصادية  العوامل  من  العديد  الى  يعود 
ظاهرة  لدراسة  الفعلي  السياسي  التوجه  بغياب 
تفاقم  من  للحد  احللول  وإيجاد  الــغــذاء،  انعدام 
الوطنية  العملة  سعر  تدهور  الغذاء،  انعدام  أزمة 
وما عكسته يف زيادة األسعار التي تصاعدت إلى 
حوالي 120 %، وتوقف إيرادات النفط التي كانت 

تسخر اجلز األكبر منها االستيراد الغذاء. 
أما من ناحية عدم القدرة على احلصول على 
وارتفاع  الفقر،  تفشي  الــى  ذلــك  فيُعزى  الــغــذاء 
معدالت البطالة، واالفتقار إلى توفر فرص العمل، 
وغياب نظم احلماية االجتماعية، انقطاع الرواتب 

مما أوجد انعدام القدرة الشرائية.
 مع كل ما سبق تشير الوقائع أن مشكلة انعدام 
األمن الغذائي يف اليمن ستظل تتفاقم أكثر فأكثر 
إذا ما استمرت الظروف احلالية يف البالد وعدم 

إلى تسوية سياسية شاملة، ضمان دفع  التوصل 
مرتبات موظفي الدولة، تسوية النزاع حول آليات 
 ، عــام  بشكل  الغذائية  والسلع  الوقود  استيراد 
استئناف تصدير النفط  والغاز والسلع الزراعية 
، تبني إستراتيجية موضوعية وواقعية مستقبلية 
من حتليل  تبدأ  الغذاء  انعدام  من  احلد  ملواجهة 
ورفع  تطويره  وممكنات  الزراعي  للقطاع  واقعي 
طــاقــتــه اإلنــتــاجــيــة عــن طــريــق الــتــوســع األفــقــي 
اجلمعيات  قيام  بتشجيع  ،واالهــتــمــام  والــراســي 
مصادر  تدهور  من  واحلــد  الزراعية،  التعاونية 
املياه . ويف األخير إذا لم يتم التنبه لوضع األمن 
الغذائي فان أثره وإضراره ستكون كارثيه بكل ما 
تعنيه من مدلوالت اقتصادية واجتماعية وصحية 
املتوسط  املــدى  على  منها  نعاني  سنظل  والتي 

والطويل.  
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حنني أحمد - صوت األمل

الوطني  اخلبير  راجــح  يحيى  أمــن  الدكتور 
يف مجال املياه والبيئة يوضح أسباب استخدام 
بعض املزارعن املياه املعاجلة يف ري احملاصيل 
واالسباب  املعاجلة  طرق  ويستعرض  الزراعية، 
التي ينتج عنه استخدام هذه  البيئية والصحية 
القائمة  الطريقة بالري.. قائاًل: تعد املعاجلات 
تدخل ضمن  التي  البدائل  من  بديل  املياه  على 
القائم  الضغط  لتخفيف  املتاحة  املائية  املصادر 
على املياه العذبة، ومبا يسهم يف حتقيق محور 
وهم من محاور حتقيق االمن الغذائي، حيث يتم 
جيده  معاجلة  الصحي  الصرف  مياه  معاجلة 

وامنه ومستدامه صحياً وبيئيا.
   مع العجز املستمر الذي تعاني منه اليمن 
على  الوضع  هذا  تفاقم  أزداد  املياه،  توفير  يف 
يعتمدان  الذي  األغذية  وإنتاج  الزراعة  من  كال 
عملية حتقيق  على  وبالتالي  الري،  عملية  على 

األمن الغذائي.
 يوضح راجح: أن نسبة املياه العادمة يف اليمن 
تقديرات  حسب  م3  73.8مليون  بحوالي  تقدر 
مشروع إدارة مساقط املياه 1999، وحالياً تقدر 
بـ 150 مليون م3، وأن عملية املعاجلة يجب ان 
تتم بطرق علمية متبعة، حيث ضعف املعاجلات 
كوارث  تتسبب  قد  خاطئة  بطرق  واستخدامها 

بيئية وصحية كبيرة.

التحديات
   وحول التحديات التي تواجه عملية املعاجلة 
يقول:  وصحية..  كــفــاءة  وأكــثــر  سريعة  بطرق 
كل  يف  املعاجلة  محطات  وإهــمــال  قــصــور  أن 
احملافظات اليمنية، وتدني نوعية املياه املعاجلة 
اخلارجة من احملطات نتيجة لزيادة احلمل من 
بسبب  املعاجلة  للمحطات  الداخلة  املياه  كمية 
النمو السكاني يف املدن، وغياب أدارة التشغيل 
وأيضاً  املعاجلة،  بعملية  املكلفن  واخملتصن 
احلديثة،  واخملتبرات  واألجهزة  املعدات  نقص 
كل ذلك ساهم يف تدني عملية املعاجلة بالشكل 

املطلوب، ويحتاج للكثير من العمل والتصحيح.
 وأضاف: أن استخدام املياه املعاجلة يف الري 
تتم بشكل عشوائي دون إشراف زراعي،  حالياً 
العلمية  والقواعد  الشروط  العمل ضمن  وعدم 
املتبعة يف عملية استخدام املياه العادمة بالري، 
على  اضـــرار صحية  يسبب  قــد  الـــذي  االمـــر 

االنسان واحليوان والتربة.
عبر  تتم  العادمة  للمياه  املعاجلة  نظام  أن   "
طريق برك األكسدة التي تعتبر أرخص األنظمة 
واألكثر انتشاراً، خصوصاً يف املناطق الدافئة وذو 
املساحات الكافية، كما أن هناك طريقة أخرى 
تعتمد على نظام املعاجلة امليكانيكية، ويستخدم 
هذا النظام يف محافظتي صنعاء وإب، ويعتمد 
على التهوية املمتدة أو البكتيريا النشطة.".. هذا 

ما أشار اليه اخلبير أمن راجح.

تأثيرات بيئية
كما أوضح: أن هناك تأثيرات بيئية وصحية 
قد حتصل أثناء عملية إعادة استخدام املياه 
بعن  األخــذ  دون  عشوائي  بشكل  الــعــادمــة 
ونوعية  وجودته،  املياه،  مواصفات  االعتبار 
ونوع  الــري،  عملية  يف  املستهدفة  األراضــي 
التي تروى بكميات من  االشجار واحملاصيل 
تتسبب  قد  التي  العشوائية  املعاجلة  املياه 
وتدني  خصائصها  وتدهور  لألراضي،  متلح 
صاحلة  غــيــر  يجعلها  ممــا  احــتــيــاجــاتــهــا، 
وانتشار  تراكم األمالح  بفعل  للزراعة، وذلك 

الكثير من احلشرات واالمراض.
األمان  استخدام وسائل  أن عدم  مضيفاً: 
أثــنــاء عملية الـــري بــهــذه املــيــاه، يـــؤدي إلى 
انتشار الكثير من املشاكل الصحية مثل الكبد 

والبلهارسيا والتيفويد والعديد من األمراض 
واألمراض  والطفيلية  والفيروسية  البكتيرية 
وبن  اجملــال  هــذا  يف  العاملن  بن  اجللدية 
يوم  بعد  يوماً  التأثير  هذا  ويــزاد  املزارعن، 
خصوصاً عند التالمس املباشر واالحتكاك، 
14 عاما،  العمرية األقل من  للفئة  خصوصا 

وللمواشي.

معاجلات وتوصيات
  يستعرض اخلبير البيئي أمن راجح عدد 
من املعاجلات والتوصيات التي تسهم يف احلد 
من انتشار األخطاء للحفاظ على بيئة صحية 
جيدة وضمان االستفادة من املياه العادمة يف 
ري األراضي الزراعية.. حيث قال: أن عملية 
التوعية حول ضرورة  تكثيف وتعزيز جوانب 

يعد  الطبيعية  ــوارد  وامل البيئة  على  احلفاظ 
التي حتافظ على صحة  املعاجلات  من أهم 

االنسان واحليوان وايضا التربة الزراعية.
املؤسسات  دور  تعزيز  على ضــرورة  واكــد 
اإلرشــادات  إبراز  واألفــراد عبر  واجلماعات 
العملية عبر وسائل األعالم اخملتلفة، والقيام 
بأجراء فحوصات ميدانية لكشف األمراض 
التعامل بعشوائية  التلوث نتيجة  الناجتة عن 
مع املياه، والعمل على سرعة توسيع محطات 
العادمة،  املياه  من  املزيد  لتستوعب  املعاجلة 
والتي تؤدي إلى حتسن اخملرج ونظافة البيئة،  
الذي  عليه  املتعارف  املعاجلة  بنمط  والتقيد 
يضمن تقليص اخملاطر الصحية والبيئية إلى 
احلد األدنى، وحتسن نوعية املياه اخلارجة 
مياه  االمالح يف  من خالل تخفيض مستوى 
الصرف مما يؤدي الى تقليص مخاطر متلح 
التربة، و االلتزام باملعايير الدولية للمعاجلات 
واملعايير  العاملية  الصحة  منظمة  بحسب 

احمللية وهو اقل من 100-1000مل .
  كما أكد راجح: أنه يجب القيام مبراقبة 
احملاصيل  أنواع  وحتديد  اخملالفن،  وضبط 
التي  الصحي،  الــصــرف  مبياه  تسقى  التي 
تضمن انتاجية صحية ، واستخدام الطريقة 
ري  عبر  وذلــك  الــري  عملية  اثناء  التبادلية 
الشتاء  فصل  يف  املعاجلة  باملياه  احملاصيل 
ومياه االمطار والسيول يف الصيف لتحسن 
للتراكمات  غسيل  وعــمــل  الــتــربــة،  خـــواص 
العضوي  بالسماد  التسميد  كذلك   ، امللحية 
ــاد  ــاه، وارشــ ــيـ ــذه املـ ــه ــة ب لـــألراضـــي املـــرويـ
املزارعن الى جتنب حش االعالف والرعي 
وهي   ، يــوم   21 بعد  اال  للحيوانات  املباشر 

مبثابة فترة أمان. 

  مع ازدياد كمية التناقص الشديد للموارد املائية يف اليمن، زادت احلاجة 
وقت  أي  من  أكثر  الزراعية  األراضي  لري  بديلة  وطرق  وسائل  معرفة  الى 
ومياه  املاحلة،  املياه  مثل  التقليدية  الغير  الطرق  استخدام  عبر  مضى، 
الصرف الصحي املعاجلة، ومياه البحر، وذلك بعد العمل على حتويلها الى 
األمن  حتقق  بنتائج  ويسهم  واملزارعني  البيئة  على  بالفائدة  يعود  موارد 

الغذائي.

ترشيد استخدام املياه ودورها يف حتقيق األمن الغذائي

استخدام الطرق غير التقليدية لعملية الري مبياه الصرف الصحي املعاجلة
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القطاع اخلاص والصناعات.. آمال لتحقيق األمن الغذائي
علياء محمد
صوت األمل

     تتزايد الطلبات احمللية على الغذاء تزايًدا 
األمــر  السكاني،  النمو  زيـــادة  ظــل  يف  جــًدا  كبيًرا 
واستثمارات  وآليات  إجــراءات  توفير  يتطلب  الذي 
مؤسساتية تسهم يف حتقيق األمن الغذائي، وتساعد 
على رفد السوق احمللي لتوفير غذاء آمن و مستقر 
وصحي. وتعد الصناعات الغذائية من أهم الوسائل 
احلاجة  إشــبــاع  يف  دورهـــا  ألهمية  ــك؛  ذل لتحقيق 

االستهالكية والغذائية للفرد  واجملتمع .
الفنية  لتقرير صادر عن السكرتارية      ووفًقا 
والــزراعــة  األغــذيــة  ملنظمة  التابع  الغذائي  لألمن 
)الفاو( يف يناير من العام 2021 م بلغ حجم واردات 
السلع الغذائية املتنوعة واملساعدات اإلنسانية  التي 
اُستُوِردت خالل العام2020  م عبر املوانئ البحرية، 
88جتــاري)   %(  ( أي  طًنا    )5،286،794 والبرية 

12%( مساعدات إنسانية.
     هذا وقد سجلت حبوب القمح أعلى نسبة 
والدقيق،   %  21 السكر  يليها    51% بنحو  قدرت 
والقمح بنسبة  %10،8 و %9 لألرز و%5،6  لزيت 

الطهي وأقلها للحليب ومنتجاته .
اإلدارة  يف  )خبير  العفيري  عبداحلكيم  يــرى   
االستراتيجية( أن  الصناعات  يف بالدنا تركز على 
والدقيق  القمح   : أهمها  األغذية  أنواع محددة من 
واأللبان والسمن والزيوت والبسكويت، وكل اجلهد 
القطاع  أن  مــؤكــًدا   . فقط  عليها  يصب  املــبــذول 
ــى اآلن لــم يصال  اخلـــاص  والــصــنــاعــي مـــازاال إل
وتوطن  تسهم يف حماية  واضحة  استراتيجية  إلى 

املنتجات احمللية. 
وأضاف العفيري قائلًا: إن اليمن لم يصل حتى 
اآلن  إلى مراحل متقدمة من االستثمار يف القطاعات 
الغذائية، فعلى سبيل املثال نحن يف القطاع السمكي 
لم نصل إلى% 10  من حجم التصنيع؛ ألنه لألسف 
ال توجد بنية حتتية قوية للحماية والصيد والتعليب 
على  كذلك  ينطبق  وهــذا  العمليات،  من  وغيرها 
إلى  بحاجة  الزراعي  فالقطاع  األخرى،  القطاعات 
فاألراضي  وتوسيعها،  لألراضي  وحماية  مياه  بنية 
يف  العمراني  الــزحــف  بسبب  كبيًرا  تــأثــًرا  تــأثــرت 

القرى جراء زراعة القات،  أما بالنسبة إلى القطاع 
احليواني يف اليمن فيحتاج إلى رعاية طبية  وحماية 
بيئة  توفير  التوسع يف   وكذلك  الذبح   من  لإلناث 

مناسبة لتربية احليوانات واالستفادة من ثروتها .
العفيري أن هناك خلًطا كبيًرا ما بن   وأوضح 
التحويلية،  والصناعات  الغذائية  الصناعات  مفهوم 
فنحن  يف اليمن ال منلك صناعات غذائية  باستثناء 
صناعة تعليب األسماك يف محافظة حضرموت، أما 
باقي الصناعات فتسمى بالتحويلية، ونقصد بذلك 
استيراد مواد من اخلارج ثمَّ خلطها للحصول على 
منتج. والشك أن هناك عدًدا من املصانع التي تفتح 
يف  ولكن  العاملة  األيــدي  وتشغيل  ضرائب  وتدفع 
الوقت نفسه جند عدًدا من املنتجات املستوردة من 

اخلارج أثرت على الوضع التنافسي. 

 حتديات القطاعات الغذائية 
     يف تصريح محمد علي معجم )مستشار مدير 
الزراعة لشؤون التخطيط( لـ "صوت األمل" قال : إن 
الصراع القائم أثر تأثيًرا كبيًرا يف عدد من العوامل 
وأهمها  الـــزراعـــي،  الــقــطــاع  حتــريــك  يف  املُسهمة 
ضعف  إلــى  ى  أدَّ الــذي  األمــر  النفطية  املشتقات 
الزراعي،  القطاع  يف  اخملتلفة  اإلنتاجية  العمليات 
وظهور حتديات جديدة أهمها شحة توفير املوازنات 
الــزراعــيــة  باألنشطة  للقيام  املعتمدة  احلكومية 
يف  االستثمار  من  املستثمرين  وتخوف  الــالزمــة،  
اللوائح   الزراعي بسبب عدم مالئمة بعض  القطاع 
إلى  باإلضافة  احلالي،  للوضع  الزراعية  والقوانن 
تسرب الكادر الوظيفي نتيجة وقف صرف املرتبات 
بطريقة منتظمة وضعف التنسيق مع اجلهات ذات 

العالقة لتنفيذ بعض املشروعات الزراعية .
    ويف السياق نفسه أكد يسلم بابلغوم )رئيس 
األسماك   صناعة  أن   ( السمكية   املصايد  هيئة 
تؤدي دوًرا مهًما يف رفد االقتصاد الوطني عن طريق 
إنتاج املنتجات ذات القيمة املضافة  وتصديرها إلى 
األسواق العاملية، ما يسهم يف احلصول على عائد 

مادي كبير يتحقق به األمن الغذائي املطلوب .
تواجه  التي  التحديات   عــدًدا من  وأوضــح      
النسبي  االنخفاض  يف  وتتمثل  السمكي  القطاع 
استخدام  بسبب  السمكي؛  اإلنــتــاج  يف  احلــاصــل 

كبيًرا  ضغًطا  تسبب  جــًدا  تقليدية  صيد  وســائــل 
على املصايد الساحلية مما يؤدي إلى إهدار الثروة 
العملة  وانــهــيــار  األعــمــاق،  يف  املــوجــودة  السمكية 
تأثيًرا  أثــر  وهــذا  األخــرى  العمالت  أمــام  اليمنية  
سلبّيًا  على القطاع السمكي، وحتدٍّ آخر هو  ازدياد 
طلب األسماك من قبل  دول اجلوار  مستغلن بذلك 
فارق العملة، األمر الذي أدى إلى عدم توفير كمية 

مناسبة من األسماك يف األسواق.

 حلول ومعاجلات 
     وحول أهم املعاجلات  جلذب االستثمارات 
أن  "يجب  معجم:  يقول  الغذائي  األمن  التي حتقق 
املستثمرين،  والقوانن حلماية  اللوائح  بعض  ل  تُعدَّ
ومصانع  مركزية  أســـواق  إنــشــاء   ــى   إل باإلضافة 
لصناعة األسمدة الزراعية وشبكات الري احلديثة  
عملية  الستمرار  والتسهيالت   احلــوافــز  وتقدمي 

االستثمار" .
تنسيق  عملية  وجــود  أهمية  بابلغوم"  وأكــد      
مع  السمكية  ــثــروة  وال والـــري  الــزراعــة  وزارة  بــن 
املالية متمثلة مبصلحة اجلمارك؛ لتسهم يف  وزارة 
إدخالها  بغرض  األسماك  استيراد  عملية  تسهيل 
يف الصناعات السمكية  وإنتاج منتجات ذات قيمة 
مضافة  يعاد تصديرها إلى اخلارج، لرفد االقتصاد 
األمــن  سيسهم يف حتقيق  بـــدوره  الـــذي  الــوطــنــي 

الغذائي يف البالد ."
أهم  إلــى حتقيق  نسعى  أن  :"يجب  مضيًفا      
والثروة  ــري  وال الــزراعــة  وزارة  أهــداف  هــدف من 
السمكية املتمثلة يف حتقيق األمن الغذائي السمكي 
نعمل  أن  يجب  الهدف  هذا  من  وانطالًقا  احمللي، 
تغذية   يكفل  مما  السمكية  الصادرات  تنظيم  على 

لألسواق احمللية وتوفير األمن الغذائي احمللي  ."
د اجلعفري على أهمية التقاء  ــدوره  شــدَّ     وب
األخــرى  والقطاعات  اخلــاص  والقطاع  احلكومة 
للخروج   لالستثمار  شــامــل   وطني  برنامج  حــول 
الغذائي  األمـــن  لتحقيق  وطــنــيــة،   باستراتيجية 
بالقطاعات  االهتمام  طريق  عن  الذاتي  واالكتفاء 
املنتجات احمللية ودعمها وتوفير  الغذائية وتشجيع 
بيئة عمل مناسبة لقطاع اإلنتاج  مبا يسهم يف زيادة 

الصادرات وزيادة اإلنتاج  احمللي.

محمد عبدالعزيز
صوت األمل

العلمية حول  دراسته  األهــدل يف  أكد  حيث 
الذاتي  واالكتفاء  الغذائي  األمن  حتقيق  "نحو 
يف اليمن" : أنه وجب العمل املشترك للحد من 
عملية االستيراد اخلارجي للغذاء ، و تفادى أي 
األغذية  أسعار  بتقلب  مرتبطة  مخاطر ممكنة 
ــارق  وف االســتــيــراد  تكاليف  وتقليل  العاملية، 

العملة، وذلك لتعزيز املنتج احمللي.
معدل االكتفاء الذاتي

  ولفتت الدراسة التي مت نشرها يف 2021، 
إلى أنه بشكل عام يُقاس االكتفاء الذاتي لبلد 
ما عبر نسبة اإلنتاج الوطني من جميع األغذية 
)اإلنتاج  الداخلي  االستهالك  بإجمالي  مقارنة 
إذا  الغذائية(،  املعونة  الواردات،  الصادرات،   +
الغذائي  الــذاتــي  االكتفاء  مبعدل  األمــر  تعلق 
الكامل؛ وميكن قياس معدل االكتفاء  الكلي أو 
نسبة  خالل  من  القطاعي  أو  اجلزئي  الذاتي 
اإلنتاج الوطني لنوع معن من األغذية )احلبوب، 
اخلضراوات، الفواكه وغيرها( مقارنة بإجمالي 

االستهالك من هذه األغذية.
  مبيناً، أن من أبرز احملاصيل الزراعية يف 
واملوز  واملاجنو  والقمح  والــذرة  الدخن  اليمن: 
والليمون  والبرتقال  والرمان  والبطيخ  والبابايا 

والكمثرى والتفاح واخلوخ والعنب والنب.
اليمن من  ، أن  الــدراســة      كما أوضحت 
جــداً  الضعيف  الــذاتــي  االكــتــفــاء  ذات  الـــدول 
احلــبــوب  حملــاصــيــل  خــاصــة   ،  17% بنسبة 
مبقدوره  ليس  اليمن  أن  يعني  ما  والنشويات، 
إطعام سكانه إال باالعتماد على اخلارج.. ومن 
اكتفاء ذاتي جيد فيما  جانب أخر لدى بالدنا 
إلى  تصل  بنسبة  والــفــواكــه  باخلضار  يخص 
سياسات  تغيير  ضــرورة  يعكس  مما   ،  90%
االقتصادية  الكفاءة  لتعزيز  وبرامجها  الدولة 
احلبوب  يف  الــذاتــي  االكتفاء  مبدأ  وتعزيز   ،
واحملاصيل الرئيسية والضرورية لتكون مساوية 

للخضار والفواكه.

تراجع يف القطاع الزراعي
  ميكن أن يساعد قطاع الزراعة يف اليمن 
على احلد من الفقر بنسب كبيرة، ويُساهم يف 

الفرد، كما يساعد عملية  رفع مستويات دخل 
نسبته  ما  حتسن  إلى  الغذائي  األمــن  حتقيق 
٨٠% من الفقراء يف اليمن الذين يعيشون يف 
مناطق ريفية تصل نسبتهم إلى أكثر من 60% 

من سكان اليمن، ويشتغل أغلبهم بالزراعة. 
   ولكن رغم ذلك تراجعت القيمة املضافة 
احمللي  الناجت  إجمالي  من  الــزراعــة  قطاع  يف 
%6 يف  يقارب  ما  إلى   ١٩٩٠ عام  من٢٥%  
كما  جداً،  خطيراً  تدهوراً  هذا  ويعتبر   ،٢٠١٩
اليمن  للزراعة يف  القابلة  األراضــي  نسبة  تعد 
ونسبة  اليمن،  مساحة  مــن    3% يــقــارب  مــا 
األراضي الزراعية املستغلة يف زراعة محاصيل 
دائمة فقط نصف يف املائة من إجمالي مساحة 
ــي يف الــيــمــن.. وذلـــك وفــقــاً لــدراســة  األراضــ

الدكتور األهدل. 
  وتبلغ مساحة األراضي املنتجة للحبوب ما 
يقارب ٧٠٠ الف هكتار فقط يف عام ٢٠١٧ بعد 
أن كانت أكثر من مليون و 300 ألف هكتار يف 

.١٩٧٦
ما  قيمة  اجمالي  ــدراســة  ال قـــدرت  وقــد    
ملياري  عن  يزيد  احلبوب  من  اليمن  تستورده 
ونصف  مليون   ٣ حوالي   بلغت  لكمية  دوالر، 
 %٤٠ القمح  وميثل   ، سنوياً  احلبوب  من  طن 
املستوردة،  و٣٧% مواد غذائية  املنتجات  من 
الــزراعــيــة  ــاف  األصــن متثل  فيما  وصــنــاعــيــة، 
عدد  بلغ  بينما   ،%١٠ وغيرها  كالبقوليات 
٨٩٦ صنفاً  املــســتــوردة  الــزراعــيــة  ــاف  األصــن
االحتياجات  من   %٩٠ ميثل  ما  وهو  زراعياً، 
الزراعية، رغم أن اليمن بلد زراعي ولها تاريخ 

يف هذا اجلانب. 

 حلول و معاجلات  
  "أن بالدنا تعاني منذ أكثر من ستة سنوات 
واملستويات  القطاعات  كافة  شمل  تدهور  من 
بسبب الصراع املستمر ، األمر الذي يستوجب 
عليه العمل بجدية للوصول إلى االكتفاء الذاتي 
كأحد مقومات األمن القومي.".. هذا ما أكدته 

الدراسة.
   حيث أشارت الدراسة ، إلى أهمية البحث 
يتعلق  مبا  املستقبل  يف  لتالفيها  املسببات  عن 
بتحقيق األمن الغذائي ، والتي تتمثل يف ضعف 
اإلنتاج الزراعي يف اليمن،  و التوسع احلضري 
على حساب األراضي الزراعية ، و شحة املوارد 
بشكل  واملبيدات  األسمدة  واستخدام  املائية، 
االصلية،  بالبذور  االهتمام  وعــدم  عشوائي 
ــال دعــم املــؤســســات الــزراعــيــة لصغار  واهــم
سياسة  تبني  عدم  الى  باإلضافة   ، املزارعن 
التنمية الزراعية والتوجه نحو االكتفاء الذاتي .
املرحلة  خــالل  حكومية  مساعي  هناك     
االكتفاء  لتحقيق  السعي  الــى  تهدف  الراهنة 
الذاتي يف الغذاء خالل الفترات القادمة،  عبر 
املطلوب  بالشكل  الزراعي  بالقطاع  االهتمام 
تنفيذ  على  بالتركيز  احمللي  املنتج  تشجيع  و   ،
بخطة  اخلاصة  واملشاريع  البرامج  من  سلسلة 
الرؤية  للعام ٢٠٢١م يف إطار  الزراعي  القطاع 

الوطنية.
 ، الدكتور األهــدل يف دراسته    كما أوصى 
الغذائي  الذاتي  االكتفاء  جانب  تعزيز  بأهمية 
الذي يتناسب طردياً مع تطوير املوارد الزراعية 
الـــواردات  على  االعــتــمــاد  وتقليل  الــبــالد،  يف 
الزراعية ، واستخدامها بكفاءة وإنتاجية، عبر :

واملياه  احملاصيل  إنتاجية  حتسن   -
وكفاءة الري.

احلد من خسائر ما بعد احلصاد.  -
تطوير سياسات إدارة املوارد املائية   -
وتقنيات الري احلديث يف الزراعة على املستوى 

احمللي، تشكل أولوية للنظر والعمل عليها.
تــعــزيــز الــتــعــاون احلــكــومــي ممثال   -
القطاع  مع  االستثمار  وهيئة  الــزراعــة  ــوزارة  ب
سلسلة  يف  املضافة  القيمة  لتحسن  اخلــاص 

اإلنتاج الغذائي.
   ونوهت الدراسة ، بأهمية تطوير سلسلة 
تستهدف  الــتــي  اليمن  يف  الــغــذائــيــة  القيمة 
)الــنب   : مــثــل  هــامــة  منتجات  ــى  أولـ كمرحلة 
والثروة  والتمور  واملــاجنــو  والعنب  والــلــوزيــات 
الــفــواكــه  مــن  متنوعة  ومــجــمــوعــة  احلــيــوانــيــة 
الــقــمــح(، عبر  و احلــبــوب مثل  واخلــضــروات 
تــبــنــي ســيــاســات شــامــلــة وإجــــــراءات تهدف 
لسالسل  الــداعــمــة  األطـــر  وتطوير  خلق  إلــى 
املشاتل  البذور،  املدخالت:   ( الغذائية  القيمة 
التسويق،  واخملرجات:  التجميع    احلصاد،   ،

األسواق احمللية والتصدير(.
ومن أهم اخلطط املستقبلية التي أوضحتها 
يف  االستثمارات  زيــادة  على  العمل   ، الدراسة 
 ، احمللية  والغذائية  الزراعية  القيمة  سالسل 
التي  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  دعم  عبر 
ستُسهم يف حتقيق فوائد اقتصادية واجتماعية 
كبيرة ليس فقط من خالل ضمان توافر أكبر 
لألغذية وحتقيق األمن الغذائي، ولكن أيًضا من 
واستقراره  الغذاء  إلى  الوصول  خالل حتسن 

واستخدامه، حتسن اجلودة والسالمة.

   " تعد اليمن من ضمن البلدان الفقيرة التي تعاني من مستويات عالية من 
انعدام األمن الغذائي يف العالم ، والذي مازال يعتمد على عمليات االستيراد 
والشراء من األسواق العاملية إلى ما يصل إلى أكثر من ٩٠٪ من احلبوب )منها 
٤٠% من القمح(.".. وذلك وفقًا للخبير االقتصادي اليمني الدكتور حسني 

األهدل . 

مساعي لتحقيق االكتفاء الذاتي يف ظل ضعف األمن الغذائي



العدد )16( 2021/9/15 ملف العدد04

رجاء مكرد -  سماح عمالق
صوت األمل

البحوث  محطة  :"إن  املغني  عبد  يــقــول       
بدراسة  تهتم  بتهامة  الكدن   - بسردود  الزراعية 
محطات  وهناك  كــامــلًا،  بتهامة  الــزراعــي  الواقع 
تقوم  الهيئة  اليمن.  بحوث يف مناطق مختلفة من 
عالية  أصناف  إلنتاج  والبحوث  الدراسات  بإنتاج 
الــبــذور  مــن  ــزارعــن  امل حــاجــة  ــن  وتــؤمِّ اإلنتاجية 
اليمنية.  البيئة  مع  تتناسب  التي  املمتازة  احملسنة 
نستورد أصناًفا من اخلارج أو نقوم بعمل جتارب 
إليه  نتوصل  الــذي  البذور  بن  من  واألفضل  لها، 
جهات  وهناك  عشوائًياــ  وليس  ــ  للمزارع  نرسله 
أخرى تستلم هذا الصنف، مثلًا: احملطة اشتغلت 
على البذور الشامية وبذور رفيعة، وبعد أربع إلى 
خمس سنوات من التجارب، يُسلَّم جلهة )املؤسسة 
العامة إلكثار البذور احملسنة مقرها الرئيس ذمار 
خمسة  أو  كيلو  نسلمهم  تهامة(،  يف  فــرع  ولديها 
وبيعه  كبيرة  بكميات  بإكثاره  تقوم  واجلهة  كيلو 
للمزارعن، ولديهم آلية معينة للعمل بهذا اجلانب.

عشوائية
     ويضيف علي عبد املغني: "يف الهيئة البحثية 
بتهامة كان لدينا الذرة الشامية نحو أربعة أصناف 
ممتازة، تهامة 1، وتهامة 2، وتهامة 3، ومن الدخن 
أصناف، والبذور الرفيعة. أصناف كثيرة أطلقتها 

رت بسب الصراع. احملطة البحثية لكن تدمَّ
اجلانب  املنظمات يف  "اشتغلت  مؤكًدا:         
كانت  وعندما  السابقة،  الــفــتــرات  يف  اإلنــســانــي 
اإلنتاجية  والعالية  املمتازة  األصناف  عن  تبحث 
وترفع  املزارعن  إلى  تصل  أن  املفترض  من  التي 
اإلنتاج لديهم لم جتدها؛ ألن البذور غير موجودة 
يف الهيئة، فقد فقدت الهيئة املوظفن واملهندسن 
والباحثن بسبب عدم وجود ميزانية أو تشغيل يف 
القطاع، وعدم توفر مرتبات للقطاع العامل، فمنهم 
واألعبوس  القبيطة  مناطقهم يف  إلى  سافروا  من 
من  كثير  الهيئة  فــقــدت  كما  هــنــاك،  واســتــقــروا 

األشجار واحملاصيل والبذور".
كانت  2016م  عــام  حديثه: يف  مفصلًا         
مرحلة نشاط املنظمات، وحصلت مشكالت كثيرة 
يف اإلنتاج الزراعي، بسبب خلط أصناف البذور، 
مثلًا كانت تأخذ بذور من تهامة وترسلها لتعز ومن 
منطقة  من  البذور  نَقلت  للوازعية،  وتوزعها  رمية 
البذور سببت  وهذه  بطريقة عشوائية  أخرى  إلى 
لدى  العشوائية  والسبب يف  للمزارعن،  مشكالت 
وإما ألنها  املهندسن،  اختيار  لسوء  إما  املنظمات 
من  الــبــذور  وتــأخــذ  التجار  مــع  مناقصات  تعمل 
أسواق جتارية ويف البذور خلط كبيرومنها ضعيفة 
ليست  لها  املرسلة  فاجلهة  مصابة،  تكون  أوقــد 
رسمية إمنا سوق للبائعن، لكن اآلن بدأت العملية 
محددة.  وخطوط  محددة  رؤى  وفــق  على  تسير 
البذور  إكثار  لهيئة  وتُسلمها  البذور  تنتج  احملطة 
يوجد شغل عشوائي  املزارعن فال  على  وتوزعها 

للمنظمات-حسب تعقيبه.
من  واملقدمة  احمللية  الــبــذور  بني  الفرق 

املنظمات
      وحول الفرق بن البذور احمللية واملقدمة من 
)نائب  إسماعيل  عبدالعظيم  املهندس  املنظمات، 
يقول  ــري- حجة(،  وال الــزراعــة  مكتب  عــام  مدير 

لـ "صوت األمل": إن البذور املقدمة من املنظمات 
مناقصات  إذ حصلت  بذور محلية،  باألساس  هي 
طريق  عن  وليس  التجار  من  املنظمات  وأخذتها 
مؤسسة إكثار البذور يف ذمار، وأخيًرا تسبب ذلك 
بيئات  وتوزيعها على  البذور  يف حصول خلط بن 
تتناسب  ال  جعلها  الذي  األمر  اليمن،  يف  مختلفة 
مع البيئة. وجند أن كثيًرا من املساحات الزراعية 
خرجت عن اإلنتاج مثل حجة وثالث مديريات يف 

تهامة بسبب األلغام التي سببها الصراع.
)اختصاصي  املــغــنــي  عــبــد  املــهــنــدس  ويــعــقــب 
محاصيل حقلية( بقوله: إن هناك فرًقا بن إنتاج 
البذور احمللية واحملسنة، فالبذور احمللية إنتاجها 
للمزارع الصنف احمللي، أما احملسنة هي أصناف 
واختير  دراســـات  عليها  عملوا  اخلــارج  من  تأتي 
ويُْختار  أصناف  أو عشرة  تدخل خمسة  أفضلها، 
أفضلها بعد أربع سنوات دراسة بحثية يف املزرعة 
البحثية بحقول املزارعن، أما البذور املقدمة من 
املنظمات الدولية هي بذور محلية ولكن فيها نسبة 
خلط عالية؛ ألن املكّثر لها )عملية اإلكثار( ليست 

جهة رسمية وإمنا ُمزارع. 
يف ظل استمرار ارتفاع االحتياجات اإلنسانية، 
العمل  قام  كان قد  اليمن،  وتفاقم حدة اجلوع يف 
والــزراعــة  األغــذيــة  منظمة  من  كــلٍّ  بن  املشترك 
اإلمنائي،  املتحدة  األمم  وبرنامج  املتحدة،  لألمم 
البنك  منحة  بتقدمي  العاملي  األغــذيــة  وبــرنــامــج 
إجمالي  تبلغ  مشترك  مشروع  يف  املالية  الدولي 
تكلفته 127 مليون دوالر أمريكي خالل شهر يوليو 
فرًصا  يوفر  أن  شأنه  من  الــذي  األمــر  م؛   2021
لبناء أمن غذائي مستدام لألسر الريفية يف اليمن 
على وفق ما ذكرته املواقع الرسمية ملنظمة الفاو، 

والبنك الدولي، واألمم املتحدة. 

بذور محسنة وجتارب املزارعني
إن املزارعن الذين استخدموا البذور احملسنة 
ضاعفوا من غالتهم، حيث أنتجوا من الفاصوليا 
تبًعا  أســرة،  ألف   450 من  أكثر  إلطعام  يكفي  ما 
لدراسة نشرتها منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

عام  2019م. 
ــزارع من  )مـ عــبــداهلل أحمد صالح  يقول       
كبيرة  فائدة  احملسنة  للبذور  "إن  إب(:  محافظة 
حتسينها  حيث  مــن  الــغــذائــي،  األمـــن  حتقيق  يف 
جلودة اإلنتاج وكميته، واختصارها للتكلفة، فبعض 
أثبتت  الزراعية،  واخلبرات  والتجارب  الدراسات 
ووفيًرا  غزيًرا  إنتاجها  يكون  احملسنة  البذور  أن 
شراء  كبيرة يف  نفقات  املــزارع  تكلف  ال  أنها  كما 
مياه الري أو األسمدة باهضة الثمن، ثم إن أشجار 
ملقاومة  غيرها؛  من  أقــوى  تكون  احملسنة  البذور 
موجات الصقيع، وهكذا يف جميع محاصيل البذور 
وديان  جميع  مستوى  على  أنواعها  بكل  احملسنة 
محافظة  مستوى  وعلى  عامة  اليمنية  اجلمهورية 

إب بخاصة".
       أما املرشدة الزراعية نهاد مصطفى البحر 
البطاط،  زراعــة  مع  جتربتها  لنا  فتشرح  تعز  من 
من  كيًسا  أن  ــ  املثال  سبيل  على  ــ  "جند  بقولها: 
البذور احملسنة للبطاط ينتج 11 كيًسا من البطاط 
واحًدا  كيًسا  أن  وبالعكس جند  الثمار،  عند جني 
من البذور غير احملسنة ينتج ثالثة أو أربعة أكياس 
من  أفضلية  للبذور احملسنة  أن  وهنا جند  فقط، 
حيث جودة اإلنتاج وكميته وتكلفته، وهذه التجربة 

متفق عليها بن أوساط املزارعن".

اجلهات البحثية
      وتؤدي مراكز البحوث يف اجلامعات دوًرا 
مهًما يف حتقيق األمن الغذائي؛ عن طريق املواءمة 
والــطــمــوح يف خططها وإصــداراتــهــا  الــواقــع  بــن 
احمللية  اجملتمع  منظمات  على  أنــه  كما  العلمية، 
بالتركيز  الغذائي  األمن  دوًرا يف حتقيق  تؤدي  أن 
على التمكن االقتصادي للمواطنن السيما الفئات 
الفعالة كالشباب والنساء، كما تشير إليه الباحثة 

فتحية بحران. 
     وتضيف بحران: "يجب التعامل مع األزمة يف 
إطار الظروف القائمة والتركيز على دور منظمات 
األمم املتحدة ومع احلكومتن يف توفير املساعدات 
لتعزيز صمود  التنموية؛  البرامج  وتنفيذ  اإلغاثية، 
مع  بــالــتــوازي  معيشتهم  ســبــل  ــم  ودعــ الــســكــان 

املساعدات اإلغاثية وفًقا ملا هو متاح".
عبد  علي  يقول  البحثية  الهيئة  دور  عــن  أمــا 
للبحوث  الــعــامــة  بالهيئة  الفني  ــر  )املــدي املغني 
2016م(:  من  تهامة،  فــرع   - الــزراعــي  ــاد  واإلرشـ
ليس لدى الهيئة أيُّ برامج بحثية وال تقارير بحثية 
ألي أعمال، من السنة هذه 2021 م،  بدأت الهيئة 
تقوم بالعمل الذي كان يعمل يف السابق )استئناف( 
إلعــادة  الهيئة خطة  )لــدى  م    2015-2014 عــام 
احملطة  داخل  باستمرار  املفقودة  األصناف  إنتاج 

البحثية(.
مضيًفا: أن أول عمل يف إكثار البذور يف تهامة 
ونحصل  جـــرام   100 تقريًبا  2019م،  عــام  ــان  ك
وبعض  كل صنف،  من  كيلو  سبعة   - خمسة  على 
جندها  لم  الــصــراع  يف  فقدناها  التي  األصــنــاف 
حصلنا  التي  البذور  الثانية  السنة  ويف  لإلكثار، 
عليها من السنة التي قبلها، بدأنا نكاثرها وحصلنا 
تعاقدي  لبرنامج  أطنان  أربعة  أو  ثالثة  نحو  على 
مع املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج احلبوب، وأنتجنا 
كميات البأس بها، وحالّيًا يف 2021 م ستُسلَّم هذه 
البذور إلى املؤسسة العامة لإلكثار وتنمية البذور 
احملسنة بذمار مبهرجان رسمي، واملؤسسة ستقوم 
بإكثار البذور على مساحات كبيرة وواسعة؛ لتقدم 
إلى املزارعن بنسبة أكبر يف السنة القادمة، وهذا 

هو برنامج الهيئة املعمول عليه.

األطعمة العضوية
      يقول أستاذ علوم األغذية يف جامعة إب 
د. قيس جنيم لـ)صوت األمل( :" األطعمة العضوية 
من  اخلالية  العضوية  الــزراعــة  عن  الناجتة  هي 
هرمونات  أو  محسنات  أو  مبيدات  أي  استخدام 
أعلى  وسعرها  نظيفة  بيئة  يف  وتنمو  كيميائية، 
مقارنًة باألطعمة غير العضوية، والزراعة العضوية 
نظًرا  اليمنية  اجلمهورية  مــزارع  أغلب  يف  ممكنة 
يعجز  التي  الكيميائية  املركبات  تكلفة  الرتــفــاع 

املزارع الفقير عن توفيرها".
ــور قــيــس جنــيــم طــريــقــة عمل  ــدكــت ويــشــجــع ال
احملميات الزراعية؛ ألنها مضمونة اإلنتاج وسريعة 
الغذائية  الفجوة  ــى  إل يشير  كما  ــد،  واحـ آن  يف 
املنتشرة بسبب ضعف اخملزون القومي من احلبوب 
إنتاج  كان  أن  فبعد  حالًيا.  الزراعية  واحملاصيل 
لكن   ،100% بنسبة  يكفي  مثاًل  القمح  من  اليمن 
الزراعة  عن  وعزوفهم  الريف  من  السكان  هجرة 
إلــى عــواصــم املـــدن، ،والــزحــف الــعــمــرانــي على 

األراضي الزراعية وكذلك توجه املزارعن لزراعة 
أدى  احلبوب؛  عن  بــدلًا  كالقات  أخرى  مزروعات 
الستيراد  تلجأ  اليمن  جعل  مما  محلي  عجز  إلى 
الزراعية  وغيره من احملاصيل  القمح  من  كفايتها 

األخرى ويف مقدمتها األرز .
ونتاًجا ملا سبق يقول جنيم :"إن األمن الغذائي 
يحقق األمـــن الــقــومــي، ويــفــتــرض مــن اجلــهــات 
عموًما  للزراعة  كبيرة  أهمية  تولي  أن  اخملتصة 
حتد  التي  خصوًصا  اآلمــنــة  العضوية  والــزراعــة 
من اخملاطر بعيدة املدى، وتسهم يف حتقيق األمن 
الغذائي، وعلى اجلهات املعنية العمل ألجل التنمية 
الواجب  واقــع  من  باملسؤولية  والشعور  الزراعية 

املهني والوطني".

أدوار اجلهات اخملتصة 
     كانت اخلطوة األولى للمؤسسات احلكومية 
مًعا  املزارعن  جتمع  تعاونية  جمعيات  إنشاء  هي 
فتشكيلها  البذور.  منتجي  احتادات  حتت مظالت 
لم يجعل املزارعن أكثر كفاية بالتأهيل والتدريب 
مواجهة  يف  مــوحــًدا  ــا  صــوًت أعطتهم  بــل  فــقــط، 
السلطات املسؤولة عن البذور ومطالبتها بالدعم، 
تبًعا ملا أفاده )العضو يف جمعية مزارعي السياني 

التعاونية بإب مفيد احلاج(. 
الدولة  على  يجب  بأنه  مفيد:  ويضيف        
املدى،  وبعيدة  شاملة  استراتيجية  خطط  إعــداد 
واحلبوب  الغذاء  من  استراتيجي  مخزون  وتوفير 
املستمر،  باإلنتاج  اخلــاص  القطاع  تشجيع  عبر 
إليها  املفتقرة  لألغذية  الدوري  االستيراد  وكذلك 
بالدنا فضلًا عن تطوير وبناء صوامع حديثة للغالل 
بسعات تخزينية أفضل مما هو متوفر حالّيًا؛ يف 
اليمن، وحتقيق  اإلنسانية يف  األزمة  سبيل جتاوز 

الكفاية واألمن الغذائي.
     كما يتحدث املهندس عبدالعظيم إسماعيل 
حجة(:   والــري-  الزراعة  مكتب  عام  مدير  )نائب 
أمطار  موسم  كــل  يف  والـــري  الــزراعــة  وزارة  "أن 
املديريات  يف  احمللي  اجملتمع  حتفييز  على  تعمل 
واستغالل املواسم مبا يخدم املزارعن، وأن هناك 
مديرية،  كل  موجودة على مستوى  )وحدة حراثة( 

تقوم هذه الوحدة بتوفير حراثات للمزارعن.
التي توفرها        مؤكًدا أن عــدد احلــراثــات 
الوحدة يف كل مديرية يتراوح بن 20 - 60 حراثة 
بتوفير  الوحدة  تقوم  كما  الوحدة،  مساحة  حسب 
احملروقات، ويقومون باحلراثة بسعر مخفض فإذا 
كان سعر احلراثة للساعة بـعشرة آالف ريال، وحدة 

احلراثة يف املديرية توفرها بـ ثمانية آالف ريال.
       وعن دور )مركز بحوث األغذية والتقنيات 
)املدير  عبداملغني  املهندس  يقول  احلصاد(  بعد 
الزراعي-  واإلرشــاد  للبحوث  العامة  للهيئة  الفني 
تهامة(: إن املركز أنتج يف السنوات السابقة تقنيات 
الدقيق املركب حيث عمل على عدم االعتماد على 
طحن القمح إلنتاج اخلبز أو الروتي، وإمنا عمل 
على إجراء دراسات )إضافة الذرة الرفيعة بنسب 
بسبب  الروتي  يتأثر  وال   ،25% إلى  تصل  معينة 
بــدأت  واآلن  ــــ  املــركــب  الدقيق  تقنية  ــــ  اللزوجة 
التقنية وتطبقها يف  احلكومة والــوزارة تتخذ هذه 
األفران على بعض اجلهات، ومستمرة هذه التقنية. 
ــ لـ )مركز  ويعدُّ هذا إجناًزا كبيًراــ حسب وصفه 
أبحاث ما بعد احلصاد( وحصل على نتائج مفادها 
أو بر  %100 قمح  الروتي  أنه بدلًا من أن يصنع 

يستخدم %75 بر %25قمح .
وحول دور املؤسسة العامة إلنتاج البذور- ذمار، 
علي)مدير  عبده  محمد  بـ  األمــل"  "صــوت  التقت 
استفسارات  وأجاب عن  بـاملؤسسة(  اجلودة  إدارة 

الصحيفة باآلتي:

كيف ُتْنَتج البذور؟ 
     طبًعا معظم األصناف التي تنتج املؤسسُة 

بذوَرها هي أصناف محسنة قام بتحسينها مركز 
بحثية  مــراكــز  مــن  ومدخلة  الــزراعــيــة،  البحوث 
البذور  محلية.  أصناًفا  وليست  ودولية،  إقليمية 
مثل  فقط،  محلية  األصناف  تكون  عندما  احمللية 
أو  جــًدا  ــادرة  ن الصفراء  ــذرة  ال أو  الرفيعة  ــذرة  ال
القمح البلدي عربي أو بوني، وال تنتجها املؤسسة 

بل ينتجها املزارع نفسه.
األمن  حتقيق  يف  تسهم  أن  للبذور  كيف 

الغذائي ؟
        األمن الغذائي يتحقق عن طريق االهتمام 
البذور  إنــتــاج  على  املــزارعــن  وتشجيع  ــاملــزارع  ب
التقنيات  بعض  وتقدمي  العلمية  بالطرق  احمللية 
الالزمة إلنتاج البذور، وتدريب املزارعن املهتمن 
بإنتاج البذور ولديهم اإلمكانات املادية لإلنتاج، ألن 
ما تنتجه مؤسسة البذور ال يغطي أكثر من 10% 
بينما  البذور  من  سنوّيًا  املطلوبة  االحتياجات  من 

90%  ينتجها املزارع بالطرق التقليدية.

م دور االحتاد التعاوني الزراعي؟ كيف تقيِّ
إنتاج  مجال  التعاوني يف  االحتـــاد  دور         
ــرغــم من  ــا، عــلــى ال الــبــذور يــكــاد يــكــون مــعــدوًم
إشراكه سابًقا من قبل مشروع الزراعة املطرية أو 
الصندوق اإلجتماعي يف تشكيل جمعيات منتجي 
الصندوق  استهدفها  محافظات  البذور يف خمس 
) صنعاء،  احملويت،  احلديدة، حجة، حلج(، وكان 
وأعطيت    . حيدر  أحمد  املهندس  مبعرفة  ذلــك 
وآلة  مخازن  من  البذور  إلنتاج  الالزمة  اإلمكانات 
ولكن  2013م،  عــام  حتى  وحراثة  ودراســة  غربلة 
بقيت تلك اجلمعيات التي تضم أيًضا مجموعات 
منتجي بذور من دون نشاط يذكر، وأُهمل تفعيل 
احمللية،  األصناف  بــذور  إنتاج  دورهــا يف حتسن 
البذور  ونشر  الغذائي  األمن  واإلسهام يف حتقيق 
يقوم  أن  ونتمنى  احملــافــظــات  تلك  يف  احملسنة 
االحتاد التعاوني يف تفعيل دور تلك اجلمعيات يف 

الوقت احلالي.

ما احللول لتحسني اإلنتاج الزراعي ؟
اإلهتمام  يجب  الزراعي  اإلنتاج  لتحسن      
مع  تتالءم  التي  األصناف احمللية  بذور  بتحسن 
الزراعية  املدخالت  وتوفير  كل منطقة ونشرها. 
بأسعار مناسبة ويفضل تصنيعها محلّيًا وتوجيه 
اجلــانــب،   هــذا  يف  لالستثمار  اخلـــاص  القطاع 
مــن خالل  الـــري  وتقنن  املــيــاه  على  واحلــفــاظ 
استخدام التقنيات احلديثة للري، وتشجيع إقامة 
الريف  مستوى  على  املائية  واحلــواجــز  السدود 
للمزارعن  الصغيرة  اخلــزانــات  ــذا  وك اليمني، 
بــتــقــنــيــة حــصــاد املـــيـــاه واســتــخــدمــهــا يف سد 
محاصيل  من  متطلباته  وإنتاج  املائية  احتياجاته 
أو  األســـرة  مستوى  على  والبقوليات  اخلــضــار 
ــاألســواق احمللية  الــســوق احملــلــيــة، واالهــتــمــام ب
مستوى  على  احمللية  الزراعية  املنتجات  لتسويق 

القرية أو العزلة.

البـــــــــذور.. 
الصراع دمر أصناف كثيرة، ضياع جهود سنوات يف اإلكثار.. ودور املؤسسات يف االستئناف ضياع جهود سنوات يف اإلكثار.. ودور املؤسسات يف االستئناف 

محمد عبده علي
 مدير إدارة اجلودة بـاملؤسسة

املهندس/ علي عبداملغني
املدير الفني يف الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي - فرع تهامه

د. قيس جنيم 
أخصائي تغذية

"ليست صاعقة من السماء، وال "ليست صاعقة من السماء، وال 
خلل تقني يف الطاقة .. بل ضربة خلل تقني يف الطاقة .. بل ضربة 
سببها الصراع يف احملطة البحثية سببها الصراع يف احملطة البحثية 

بتهامة دمرت جهود خمسني سنة بتهامة دمرت جهود خمسني سنة 
ماضية، تدمر مبنى اإلدارة، كل ماضية، تدمر مبنى اإلدارة، كل 

شيئ يف اخملازن واملعامل ، وأصناف شيئ يف اخملازن واملعامل ، وأصناف 
كثيرة من البذور، ولوال األصناف كثيرة من البذور، ولوال األصناف 

))100100 -  - 300300 جرام( احملفوظة  جرام( احملفوظة 
يف ثالجات بـ )املركز الوطني يف ثالجات بـ )املركز الوطني 

للمصادر الوراثية بذمار(،  كان للمصادر الوراثية بذمار(،  كان 
ضاع جهود سنني وماليني، وفًقا ضاع جهود سنني وماليني، وفًقا 

لـ املهندس علي عبداملغني املدير لـ املهندس علي عبداملغني املدير 
الفني وأخصائي محاصيل حقلية الفني وأخصائي محاصيل حقلية 

الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد 
الزراعي- فرع تهامة )احلديدة(. الزراعي- فرع تهامة )احلديدة(. 



حنني أحمد
 صوت األمل

 )رائد العمراني: مهندس ري يف مكتب الزراعة 
املياه  استخدام  ترشيد  يتم  يقول،  تعز(   - والري 
النمط  تغيير  طريق  عن  الزراعية  األراضــي  يف 
استخدام طرق ري حديثة  و  الري،  التقليدي يف 
النقدية  للمحاصيل  بالتنقيط  ــري  ال يف  تتمثل 
والتي  الفاكهة(،  محاصيل  الــنب،  )اخلــضــروات، 
تعمل أنظمة الري احلديث على إضافة الكميات 
بالوقت  ــزروع  املـ للمحصول  املــيــاه  مــن  املناسبة 

املناسب.
مضيًفا، أنه إذا مت تصميم هذه األنظمة بشكل 
احملصول  إنتاج  تكاليف  توفير  فسيتم  صحيح، 
بنسبة تصل الى %50،  _على سبيل املثال_ 
كمية  تستهلك  التي  الزراعية  عند ري احملاصيل 
كبيرة من املياه: )اخلضروات، املوز، والقرعيات ( 
باستخدام طرق الري احلديث، فإن الواحد هكتار 
يحتاج الى 4000 متر مكعب من املياه، أما عند 
بالغمر(  )الــري  التقليدية  الــري  طــرق  استخدام 
نحتاج الى 7000 متر مكعب وقياًسا مع هذا يتم 

قياس الوقود والعمالة واملبيدات لكل طريقة.
املتبعة يف  األساليب  أن  العمراني،  ويؤكد      
يف   الــذي  التقليدي(  )النمط  هــي  الــري  عملية 
الغالب يكون من خالل ضخ كميات كبيرة من املياه 
املــزروع زيادة عن حاجته ، وهذه  لري احملصول 
عند  ومتبعة  شائعة  طريقة  أســوء  تعد  الطريقة 
املزارعن، حيث ترفع من تكاليف إنتاج احملصول، 
لضخ  املستخدم  الوقود  كمية  ارتفاع  طريق  عن 
الــذي  العمالة  تكاليف  ــاع  ــف وارت للحقل،  املــيــاه 
قنوات  وصيانة  األرض  لتسوية  املزارع؛  يحتاجها 

الري التقليدية.

مشاكل القطاع املائي
    ويوضح العمراني، أن املشاكل التي تواجه 
ــزراعــة عــديــدة، تتمثل يف  ال الــقــطــاع املــائــي يف 
الري  أنظمة  باستخدام  املزارعن  إقناع  صعوبة 
الري  )أنظمة  الكفاءة  عالية  احلديثة  الزراعية 
بالتنقيط - أنظمة نقل مياه األنابيب( ،واستخدام 
مما  بالغمر؛  الــري  عند  املياه  من  كبيرة  كميات 
للمياه اجلوفية مبعدل ينذر  يهدد بنضوب سريع 
باحلفاظ  املعنين  تسهيل  من  البد  لذا  باخلطر؛ 
املياه اجلوفية، يف فرض احللول الضرورية  على 

وترشيد  اجلوفية  املــيــاه  استنزاف  مــن  للتقليل 
وتسهيل  احلديثة  الري  طرق  بتبني  استخدامها 

وصولها للمزارعن بأقل التكاليف.
من جانبه، )املهندس خالد الشجاع: مدير عام 
ترشيد  ليتم  أنه  يقول،  املائية-تعز(  املــوارد  هيئة 
ــي الــزراعــيــة يجب  اســتــهــالك املــيــاه يف األراضــ
املترتبة  واملشاكل  املياه،  بأهمية  املزارعن  توعيه 
من االستخدام اخلاطئ للمياه، وطرق االستفادة 
املزارعن  العمل مع  املتاحة،  التوعية  بكل وسائل 
العالقة مببدأ املشاركة اجملتمعية  واجلهات ذات 
للمياه، واملشاركة يف إدارة وتخطيط وتنظيم املياه 
عن طريق انشاء جمعيات ومجموعات مستخدمي 
زراعة  على  املزارعن  وتشجيع  الزراعية،  املياه 
وذات  القليل  املائي  االستهالك  ذات  احملاصيل 

اجلدوى االقتصادية للمزارعن.
   وأشار: إلى أن من أهم املشاكل التي تواجه 

هذا القطاع، احلفر والضخ العشوائي لآلبار دون 
إتخاذ أي إجراءات قانونية للحد من ذلك، التوسع 
األراضــي  حساب  على  القات  محصول  بزراعة 
االقتصادية،  اجلـــدوى  ذات  اخلصبة  الــزراعــيــة 
واعتماد  واضحة،  زراعية  سياسة  وجــود  وعــدم 
القطاع الزراعي على املياه اجلوفية بشكل رئيسي 
وعدم االستفادة من املياه العادمة ، غياب وتدني 
الــري  نظم  واستخدم  ــزراعــي  وال املــائــي  الــوعــي 

القدمية. 

جودة اإلنتاج
الطرق  باختالف      تختلف جودة احملاصيل 
ــذا مــا يوضحه  ــول.. هـ ــصـ املــتــبــعــة إلنــتــاج احملـ
بكر  )أبــو  فبحسب  اجملـــال،  هــذا  يف  اخملتصون 
الــزراعــة  وزارة  يف  اجلـــودة  عــام  مدير  احلكيم: 
تختلف  احملاصيل  أن  سابًقا(،  صنعاء  والـــري- 
زراعتها  أثناء  املتبعة  باختالف األساليب  جودتها 
وطرق ريها ، فمن العوامل التي تساعد على زيادة 
جودة اإلنتاج، استخدام التقنيات الزراعية اخملتلفة 
مثل: البذور احملسنة، الري بواسطة أنظمة الري 
احلديث، واستخدام األسمدة الطبيعية العضوية، 
و مكافحة اآلفات، واملبيدات العضوية، و املكينة 
الزراعية، هذه كلها تقنيات تساهم يف زيادة جودة 

اإلنتاج من نفس وحدة املساحة واملياه.
املقطري:  )غسان  يوضح  السياق،  ذات  ويف 
ما  وتقانات  األغــذيــة  بحوث  ملركز  العام  املدير 
تؤثر  التي  العوامل  :أن من  بعد احلصاد- عدن( 
والنوعية،  والصنف  واإلنتاج  اجلــودة  حجم  على 
هي عوامل ترجع لطرق املتبعة يف جتهيز األرض 
البذور،  نوعية  التربة،  السماد،  )نوع  يف  املتمثلة 
أسلوب الري املتبع يف األراضي الزراعية وعوامل 

أخرى(.

تتضمن  )بــذور  الهجينة  األصناف  أن  معقًبا، 
نباتين  صفات  حتمل  النباتات  من  جديد  جيل 
بيوت محمية وليس يف حقول  تزرع يف  أصلين( 

مفتوحة، وتعطي إنتاج عالي ملرة واحدة. 

جتربة الري بالتنقيط
   كما يقول )عبدالسالم القدسي ، مدير إدارة 
النب يف وزارة الزراعة والري يف تعز( : يستخدم 
الكثير من املزارعن يف قرى مدينة تعز ، التقنيات 
احلديثة يف عملية الرش للحصول على محاصيل 
ذات جودة واملتمثلة يف استخدام الري بالتنقيط ، 
واستخدام امللش الزراعي " املصنوع من البالستك 
الزراعي -النايلون- الذي يهدف لتقليد الطبيعي 
ــة حــرارة  بــاحلــفــاظ على الــرطــوبــة و رفــع درجـ
املدارس احللقية، وذلك  برنامج  واتباع   ، التربة" 
للحصول على محاصيل زراعية ذات جودة عالية 
واهمية بالغة، كما يتم عملية احلفاظ على جودة 
احملصول عبر املتابعة املستمرة منذ بداية عملية 
الزراعة وحتى أجراه عملية احلصاد والتسويق .

- حلج(، ميتلك مزرعة  مزارع   )صدام علي: 
لــري  يتبعها  الـــذي  ــطــرق  ال يحكي  خـــضـــروات 

احملصول اخلاص به باستخدام الري بالتنقيط.
أنه  بالتنقيط،  الري  مع  يحكي صدام جتربته 
بعد اتباعه لهذه الطريقة وجد أن نتيجة احملصول 
املاء  كون  جوانب،  عدة  من  جــودة  وأعلى  أفضل 
كذلك  احملــاصــيــل،  بــن  متساوية  بنسب  يــتــوزع 
نكون  وبهذا  األسمدة،  استخدام  عملية  تسهلت 
واحملصول  املياه  على  احملافظة  على  عملنا  قد 

واملساهمة بتحقيق األمن الغذائي.

االسترشاد املائي برؤية اقتصادية
ــور عــلــي مــقــحــيــش: خبير وطــنــي يف  ــت ــدك )ال

واالجتماعية( ففي  االقتصادية  الدراسات  مجال 
الترشيد  لدور  االقتصادية  لألبعاد  رؤيته  جانب 
واالستهالك يف حتقيق األمن الغذائي يوضح : أنه 
يف دراسة أُجريت يف عام 2018 م للجهاز املركزي 
لإلحصاء تبن أنه ميكن توفير 991073147  متر 
مكعب من املياه يف حالة ترشيد استهالك املياه، 
وهذا يغطي مساحة بحوالي 130 ألف هكتار تزرع 
باحملاصيل ومن املمكن أن تساهم يف سد الفجوة 

الغذائية.
   مؤكًدا، أن االستخدام الرشيد ملورد املياه هو 
األساس يف التنمية خصوًصا وأن البالد تعتبر من 
البلدان الشحيحة، لذا فإن حتقيق األمن الغذائي 

مرهون ببقاء )األمن املائي(.
 )األستاذ الدكتور: محمد يحيى الرفيق رئيس 
العلوم اإلدارية ( يوضح،  جامعة ذمار ودكتور يف 
بأنه على الرغم من أن اليمن متتلك العديد من 
جوفية(   - سطحية   - )تقليدية  املائية  ــوارد  املـ
االستغالل  عدم  بسبب  كافية  غير  تعد  أنها  إال 
املتبعة،  الــري  بطرق  الوعي  وعــدم  لها،  الرشيد 
واملــدخــالت  ــوارد  ــ امل مــن  كبيرة  كمية  وبــالــتــالــي 
الزراعية واملياه تهدر بسبب الري اخلاطئ ، مما 
قد يتسبب يف فجوة مائية كبيرة، تؤثر يف عملية 
الزراعة و حتقيق األمن املائي والغذائي ، وخلق 

تشوهات وإختالالت يف االقتصاد الوطني.
   ويضيف ، أنه البد من السيطرة على املياه، 
بعض  قبل  من  استغاللها  ومنع  شؤونها،  وتنظيم 
ــة، واحلــفــاظ على  ــزراعــي ــألراضــي ال املــالــكــن ل
عدد  إنشاء  السدود،  أداء  وتقييم  املائية،  املــوارد 
رفع  مع  وجــدواهــا  أولويتها  ترتيب  بحسب  آخــر 
القائم منها، وإعطاء األولوية  كفاءة استخدامات 
ترشيد  إلــى  تــهــدف  الــتــي  الــزراعــيــة  للمشاريع 

استهالك املياه وزيادة الكفاءة اإلنتاجية.
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     تشكل عملية ترشيد املياه خطوة مهمة يف حتقيق األمن الغذائي 
يف اليمن، حيث تواجه يف الوقت الراهن حتدًيا كبيًرا يتمثل يف غياب 
وتدني نسبة الوعي لألفراد ، وعدم االسترشاد يف االستهالك أثناء 

عملية ري احملاصيل الزراعية. 
   ولترشيد املياه فوائد تعود على احملاصيل الزراعية ،  وحتقق األمن 
الغذائي يف البلد، حيث أن هناك صعوبات تواجه القطاع املائي أثناء 
للتوفير  للري  احلديثة  التقنيات  تطبيق  كيفية  يف  تتمثل  الزراعة، 

واالسترشاد املائي. 

ترشيد امليـــــاه..
 خطوة للحفاظ على احملاصيل الزراعة واملساهمة يف بناء أمن غذائي



علياء محمد 
صوت األمل

الزراعة  دكتور، بداية ما هو دور  قطاع 
يف حتقيق األمن الغذائي؟  

     إن لقطاع الزراعة  دوًرا محورّيًا وحيوّيًا  
طريق   عن  اليمن،  يف  الغذائي  األمــن  دعــم  يف 
قطاًعا  كونه  عموًما،  االقتصاد  عجلة  حتريك 
يتعامل مــع أكــبــر نــطــاق جــغــرايف وســكــانــي يف 
اليوم  الزراعي  القطاع   شكل  وقد  اجلمهورية، 
ميداًنا رئيًسا يحقق أكبر قدر من فرص العمل 
وسكان  اجملتمع  أكثر شرائح  ويحتضن  الواسع، 
الريف  يف  يقطنون  الذين  أولئك  ســواء  البالد، 
يعيشون  الــذيــن  أم  الغالبة،  النسبة  ويشكلون 
الذين  وبخاصة  احلضرية،  واملناطق  املــدن  يف 
يعملون يف أنشطة التسويق والتجارة الزراعية. 

األمن  تواجه  التي  التحديات  ظل  يف 
الطرق  أفضل  هي  ما  اليمن،  يف  الغذائي 

للتعامل مع القطاع الزراعي؟
    يجب التعامل مع هذا القطاع املهم على 
تتناسب  جديدة  استثمارية  استراتيجية  وفــق 
جهة  من  واملستقبلية  االقتصادية  األهمية  مع 
واألهــمــيــة األمــنــيــة الــراهــنــة مــن جهة أخــرى؛ 

وفّعالة  نوعية  استراتيجية  عــلــى   للحصول 
هذا  أنشطة  أهم  على  تركيزها  تصب  وعملية 
كفاية  درجة  من   ترفع  نقدية  القطاع مبنهجية 
املستخدمة  الهائلة  واإلمكانات  املوارد  استثمار 
التي يزخر بها هذا القطاع احليوي املهم والتي 
يفترض تشغيلها اجلوانب اإلنتاجية والتسويقية 
الزراعية  للمنتجات  والتصديرية  والتصنيعية 
احمللية، والتطوير وتنمية قاعدة خدمات اإلنتاج 
يف  وبخاصة  الــزراعــي  القطاع  يف  واالستثمار 
الرأسية  التنمية  مــن  املــزيــد  لتحقيق  الــريــف؛ 
القدرات  مختلف  ويف  املساحات  يف  واألفقية 

اإلنتاجية والتسويقية. 

هل توجد استراتيجية وطنية مشتركة 
لتنمية القدرات اإلنتاجية؟ 

املرسومة سابًقا  الرؤى  العديد من     هناك 
هذه  تستند  أن  والبــد  الــزراعــي  اإلنتاج  لتنمية 
تسويقي  إنــتــاجــي  اقــتــصــادي  نهج  ــى  إل الـــرؤى 
مختلف  بــن  مستقبلية  مــواءمــة  يحقق  فــّعــال 
االستراتيجيات والسياسات يف مختلف مكونات 
القطاعات  يف  الرئيسة  اإلنتاجية  االقــتــصــاد 
التجارية،  الصناعية،  السمكية،  )الــزراعــيــة، 
مسألة  تسهيل  بهدف  واخلــدمــيــة(   السياحية 
اخلطط  تلك  من  لكل  التنفيذية  اآللية  تطبيق 
القطاعات  تــلــك  أداء  تــعــارض  عـــدم  وضــمــان 

اخلمسة الرئيسة. 

ذ هذه االستراتيجية ؟ برأيك كيف ُتنفَّ
أولًا يجب علينا النظر يف مكونات اخلدمات 
املكرسة لتطوير القطاع الزراعي وحتقيق النمو 
تقوميية  عمليات  طريق  عن  البالد  يف  الريفي 
منتظمة، ومتابعات دورية لنصل إلى بيئة خدمية 
زراعية مناسبة أو ما يسمى بـحاضنات األعمال 

يف القطاع الزراعي.
مشروعات  تنفيذ  إلــى  بحاجة  نحن  لذلك 
وتعاونية  حكومية  وطنية  مؤسسية  ــرامــج  وب
وخاصة، تضمن استمرارية دعم وتعزيز القدرات 
اإلنتاجية والتسويقية الزراعية، وحتقق الكفاية 
سواء  املتاحة  الدعم  ــوارد  مل األمثل  والتوظيف 
والسمكي،  الزراعي  اإلنتاج  يف صندوق تشجيع 
واملؤسسات  واملــشــروعــات  الصناديق  لــدى  أو 
من  كل  يف  املتمثلة  األخــرى،  التنموية  التمويلية 
لتطوير  العامة  والهيئة  الزراعية،  البحوث  هيئة 
تهامة، واملؤسسة العامة إلكثار البذور، واملؤسسة 
العامة لتنمية وإنتاج احلبوب، واملؤسسة العامة 
إلنتاج  العامة  والشركة  الــزراعــيــة،  للخدمات 
الزراعي  اإلنتاج  تشجيع  وصندوق  البطاطس، 
والزراعي،  التعاوني  التسليف  وبنك  والسمكي، 
ومكاتب الزراعة والري يف مختلف احملافظات، 
ويف بقية املكونات أو املشروعات الزراعية التي 

تتبع الوزارة.

مــاهــي أهـــم  الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
القطاع الزراعي يف البالد؟ 

لم  التي  الضعف  عوامل  من  عــدد  هناك     
تستطع بالدنا التخلص منها سابًقا، فما بالنا مبا 
منر به اآلن من أوضاع تسببت يف اتساع الفجوة 
بن احتياجات املنتجن الزراعين والقدرة على 
الزراعية  املؤسسات  قبل  مــن  لها  االستجابة 
إضافية  حتديات  أمــام   أنفسنا  لنجد  القائمة 
محدودية  أهمها  كــبــرى،  ومستقبلية  حــاضــرة 
املياه واألراضي الصاحلة واملستصلحة للزراعة، 

املنتجات اخلارجية من  ومنافسة أسعار وجودة 
جهة، ومن جهة أخرى ضعف القدرات اإلنتاجية 
واالستثمارية األساسية احمللية والعمالة املاهرة 
للقطاع  املــوجــهــة  ــمــارات  ــث االســت ومــحــدوديــة 
ونوًعا  ا  كّمً تتضاعف  أن  يجب  والتي  الزراعي، 

خلدمة هذا القطاع املهم.

كيف ميكننا أن نواجه هذه التحديات؟
     بداية البد من الوقوف مبسؤولية وحزم 
أن  ويــجــب  شــامــلــة  تقييمية  ملــراجــعــة  تستند 
األوضاع  مجمل  لتستوعب  املراجعة  هذه  متتد 
إلى  باإلضافة  والسابقة،  الراهنة  والتحديات 
القدرات  لرفع  املتاحة  الطاقات  كل  تسخير  
من  ــزراعــي،  ال للقطاع  والتسويقية  اإلنتاجية 
املوارد  واستغالل  اإلدارة  عملية  حتسن  خالل 
باملستوى  والبشرية  واملادية  الطبيعية  الزراعية 
تنمية  يف  عليها  االعتماد  ميكن  الــذي  والشكل 
وتطوير العديد من احملاصيل الزراعية الرئيسة 
احلبوب  محاصيل  ذلك  يف  مبا  الغذائي  لألمن 
بعض  ــذا  وك الزيتية،  واحملاصيل  والبقوليات 
ذات  النقدية  واحملــاصــيــل  الفاكهة  محاصيل 
والتاريخية،  العاملية  والشهرة  العالية  اجلــودة 
كالنب والعسل والزبيب والعنب اليمني مبختلف 

أصنافه ومميزاته.
ــك مــحــاصــيــل اخلــضــروات  ــى ذلـ ــف إلـ  أضـ
حالّيًا  الكبيرة  املساحة  ذات  املهمة  والفاكهة 
ألهميتها  زراعــتــهــا  يف  التوسع  ميكن  التي  أو 
والنخيل،  والبصل،  والطماطم،  كالبطاطس، 
والتفاح  والــلــوز،  والباباي،  واملــاجنــو،  والــرمــان، 
وغــيــرهــا مــن احملــاصــيــل الــتــي جتــود زراعتها 
مرحلة  إلى  الوصول  بغية   عموًما.   اليمن  يف 
التي  واملـــوارد  الطاقات  لكل  الكاملة  التشغيل 

تشكل عنصًرا من عناصر القوة  أهمها: 
ـــ وجـــود الــعــديــد مــن اخلــبــرات والــكــفــاءات  ـ
يتطلبها  التي  واملدربة  املؤهلة  اليمنية  الزراعية 
رفع  خطة  لتنفيذ  ــى  األولـ املــراحــل  يف  العمل 
يف  والتسويقية  اإلنتاجية  الزراعية  الــقــدرات 

البلد.
 ــ وجود مجموعة ال بأس بها من املؤسسات 
تتضمن  الزراعية  واملعاهد  الكليات  من  العلمية 
العديد من األقسام والتخصصات العلمية التي 
حتتاج إليها مسألة تنفيذ هذه الرؤية يف مختلف 

املراحل املستهدفة.
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        يعدُّ القطاع الزراعي من أهم القطاعات اإلنتاجية احملركة القتصاد كل 
دولة، فهو يسهم إسهاًما فّعاًلا يف حتقيق عملية األمن الغذائي وحتقيق أكبر 
هذا  على  أكثر  وللتعرف  الغذائية.   املنتجات  من  الذاتي  االكتفاء  من  قدر 
القطاع كان لنا لقاٌء مع اخلبير واألكادميي يف االقتصاد الزراعي والتخطيط 

االستراتيجي الدكتور محمد عبد اهلل احلميري .

القطاع الزراعي  واستراتيجية حتقيق  األمن الغذائي

الدكتور محمد عبد اهلل احلميري
اخلبير واألكادميي يف االقتصاد الزراعي 

والتخطيط االستراتيجي

سماح عمالق 
صوت األمل

بيئة متنوعة وخصبة
اليمنية        وتصنِّف اخلطة محافظات اجلمهورية 
على وفق مزروعاتها الرئيسة، فمناطق األودية يف السهول 
النقدية،  واحملاصيل  الفواكه،  محاصيل  تزرع  الساحلية 
بينما تنمو يف املرتفعات واملنحدرات محاصيل احلبوب، 
اجلبال  سفوح  على  املــدرجــات  مناطق  أمــا  ــالف،  واألعـ
تعتمد  التي  الزراعية  النسبة األكبر من األراضي  فتضم 

على مياه األمطار، وتزرع فيها بعض أنواع احلبوب.
       وقد ُصنفت مراتب وفرة احملاصيل الزراعية 
اليمنية حسب أكثر احملاصيل  يف محافظات اجلمهورية 

بالنسبة إلى كل منطقة ــ يف أطروحة املاجستير املوسومة 
بـ)اآلفاق املستقبلية للزراعة يف االقتصاد اليمني( للباحثة 
أديبة عيضة مختار احلاشد، والصادرة عن معهد البحوث 
ــ فكان  2003م  القاهرة عام  والدراسات االقتصادي يف 
حملافظة احلديدة املرتبة األولى من حيث زراعة محاصيل 
احلبوب، واخلضروات، والفواكه، والبقوليات، واألعالف، 
احملاصيل  حيث  من  األولــى  املرتبة  صنعاء  حتتل  بينما 
والفواكه،  احلبوب،  زراعــة  يف  حجة  ومحافظة  النقدية، 
محاصيل  ذمــار  يف  تتركز  حن  يف  النقدية،  واحملاصيل 
احلبوب، وتعّم زراعة اخلضروات يف محافظتي إب وتعز، 

أما األعالف فتزرع يف محافظتي شبوة ومأرب. 

زراعة احلبوب تتصدر

لعام  لإلحصاء  املــركــزي  اجلهاز  بيانات  تذكر        
احملاصيل  لقائمة  الغذائية  احلــبــوب  ر  تــصــُدّ 2017م، 
املساحة  إجمالي  من   47% بنسبة  اليمن  يف  الزراعية 
على  حتــديــًدا-  احلــبــوب-  وتستحوذ  بالبالد،  املــزروعــة 
إجمالي مساحة  من  هكتاًرا    512,666 بـ  تقدر  مساحة 
احملاصيل الزراعية لليمن البالغة 1,084,008 هكتارات؛ 
األراضــي اخلصبة  إجمالي مساحة  يقرب نصف  ما  أي 

للبالد. 
    ويذكر مدير اإلرشاد الزراعي مبكتب الزراعة يف 
احلبوب  زراعة  مساحة  :"أن  الشراء  فرج  أبن  محافظة 
كانت  حيث  اليمن،  يف  الــصــراع  أحـــداث  منذ  تقلّصت 
 585,658 نحو  تبلغ  املــزروعــة  احلبوب  مــزارع  مساحة 
هكتاًرا يف 2015م، ما يعني تصّحر 72.992 هكتاًرا من 
احلبوب  بأنواع  مزروعة  كانت  التي  الزراعية  األراضــي 

الزراعة يف اليمن .. عوائق أمـــام األمــن الغذائــي املنشــود
%13.7 من الناجت احمللي،   تبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي حوالي 
حسب  القومي  الدخل  إجمالي  من   16.5% مانسبته  الزراعة  قطاع  ويشكل 

ماذكره املوقع الرسمي لوزارة الزراعة والري يف صنعاء. 
نظرًا لتنوع املناخ واختالف مستويات األمطار، ونظام الري ونوعية التربة 
يف  املزروعات  وتنوع  توزيع  يف  يساهم  ذلك  فإن  والرطوبة؛  احلرارة  ودرجات 
االقتصادية  التنمية  خلطة  وفًقا  اليمنية  اجلمهورية  يف  الزراعية  املناطق 
 2010 الصادرة يف أغسطس عام  الفقر  للتخفيف من  الثالثة  واالجتماعية 

عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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القطاع الزراعي  وعالقته باألمن الغذائي والتنمية

القطاع الزراعي أسهم بنسبة القطاع الزراعي أسهم بنسبة %%20.320.3 من الناجت احمللي اإلجمالي يف اليمن من الناجت احمللي اإلجمالي يف اليمن

منال أمني 
صوت األمل

     الدكتور غسان قائد املقطري )مدير عام 
احلصاد  بعد  ما  وتقانات  األغــذيــة  بحوث  مركز 
بها  متــر  التي  التحديات  أهــم  :إن  يقول  بــعــدن( 
هي  الغذائي  األمن  حتقيق  يف  يتعلق  فيما  بالدنا 
القطاعات  خملتلف  سليم  تخطيط  وجـــود  عــدم 
األمن  حتقيق  يف  تُسهم  التي  والتنموية  اخلدمية 
الغذائي إسهاًما ملموًسا بسبب الوضع األمني غير 
املستقر الذي أدى إلى خروج العديد من الشركات 
اخلاصة التي كانت تدعم القطاع الزراعي بدرجة 
عن  للدولة  التابعة  اجلهات  بعض  وتوقف  كبيرة، 
ى إلى توقف  تقدمي الدعم الالزم للمزارعن ما أدَّ
كالقطن وبعض  زراعة بعض احملاصيل األساسية 

احلبوب.
    ميتلك اليمن مراكز ومحطات بحثية مختلفة 
عبر  الزراعي  القطاع  وتنمية  تطوير  مهامها  من 
دراسة أهمية البذور املستخدمة يف الزراعة ومدى 
العامة  الهيئة  االستفادة منها، والتي تندرج ضمن 

للبحوث واإلرشاد الزراعي.
بحثية  مراكز  خمسة  من  الهيئة  وتتألف       
يف  احليوانية  الثروة  تطوير  بحوث  )مركز  تشمل: 
حتسن السالالت يف منطقة صبر، ومركز املصادر 

ومركز  املكال،  بحثي يف  ومركز  ذمار،  الوراثية يف 
املتجددة يف ذمار، ومركز بحوث  الطبيعية  املوارد 

األغذية وتقانات ما بعد احلصاد بعدن(.
موزعة  بحثية  محطات  ثماني  تتضمن  كما   
تضم   التي  الشمالية  )احملطة  أقاليم:  شكل  على 
)صنعاء، عمران، حجة، صعدة( واحملطة الوسطى 
بالساحل  البحثية  واحملــطــة  والــبــيــضــاء(  )ذمـــار 
الغربي منطقة الكدن )باجل  يف احلديدة( واحملطة 
البحثية اجلنوبية التي تضم )تعز ، إب ( ومحطة 
واجلــوف( ومحطة  )مــأرب  وتضم  البحثية  مــأرب 
الكود )أبن وحلج( ومحطة سيئون البحثية )سيئون 
)حضرموت  تضم  التي  املكال  ومحطة  وشــبــوة( 

الوادي، املهرة وسقطرى(. 

التحديات
      وأضاف املقطري لـ "صوت األمل" قوله: 
يف  ــة  ــزراعــي ال األراضــــي  مــن  الكثير  إن حتــويــل 
مختلف احملافظات اليمنية إلى مخططات سكنية 
اجلمعيات  تفعيل  وعدم  للقات،  ومزارع  وصناعية 
يف  املزارعن  على  وتشرف  تدعم  التي  الزراعية 
فيما  الرقابة  تفعيل  وعــدم  الزراعة،  عملية  أثناء 
يتعلق بالعملية التسويقية للمنتجات الزراعية تُعدُّ 
من أهم املشكالت والصعوبات التي تواجه القطاع 
األمن  على  سلًبا  وتؤثر  رئيسة،  بدرجة  الزراعي 

الغذائي وعملية التنمية.

     من جانبها توضح الدكتورة الباحثة ناهدة 
)علوم  النبات  وقــايــة  تخصص  السقاف  صــالــح 
أمراض النبات( أن احملاصيل الزراعية تتعرض من 
وقت زراعتها وحتى نضجها وحصادها وتسويقها 
ــى التلف وأحــيــاًنــا  ــى عــوامــل مــتــعــددة تـــؤدي إل إل
اإلصابة باألمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية 
والعديد من اآلفات الزراعية واحليوانية، وعوامل 
تتسبب يف فقد احملصول عند تخزينه بفعل عامل 
وارتفاع احملتوى  املناسبة،  غير  والرطوبة  احلرارة 
الثمار  جميع  أن  خــصــوًصــا  للمحصول،  املــائــي 
واخلضار تعد أجزاء حية من النبات وحتتوي على 
65 ـ %95 من املاء يف تكوينها، وتستمر حتى بعد 

حصادها.
    وأضافت عبر ورقة علمية مقدمة لصحيفة 
"صوت األمل" بعنوان )دور اإلصابات املرضية التي 
تتعرض لها احملاصيل الزراعية، واملعامالت ما بعد 
احلصاد مروًرا باحلقل وانتهاء بتخزين احملصول، 
ما  فاقد  أن  الغذائي(  األمــن  حتقيق  يف  وتأثيره 
يُعدُّ بالنسبة إلى محاصيل اخلضار  بعد احلصاد 
فقد  اليمن  يف  كبيرة  اقتصادية  مشكلة  والفاكهة 
نحو  إلى  العام  املتوسط  يف  الفقد  معدالت  تصل 
عند  أكبر  ومبعدالت  املنتجة  الكميات  من   50%
بعض احملاصيل منفردة، ويحدث الفاقد ابتداًء من 
احلقل ومروًرا بالنقل والتخزين والتعبئة والتداول 

يف أسواق اجلملة والتجزئة ويف املنزل.
    من جانبه يقول اخلبير الزراعي والسمكي 
الــزراعــي  الــقــطــاع  أن   : مفتاح  عــبــداهلل  مكافح 
والسمكي يعتبران من أهم القطاعات التي حتقق 
مخزون  لــوجــود  ــك  وذل البلد،  يف  الغذائي  األمــن 
سمكي يف البحر األحمر والعربي ، وتواجد أراضي 
إذا مت استغاللها بالشكل املناسب ستوفر  زراعية 
 ، الــذاتــي  االكتفاء  يف  تُسهم  أساسية  محاصيل 

خاصة يف محاصيل احلبوب .
الوضع احلالي  أن   : األمــل"  لـ"صوت   وأوضــح 
ضعيفاً  أصبح  عــام  بشكل  القطاع  به  مير  الــذي 
للغاية ،  نتج عنه ارتفاع يف أسعار تكاليف الزراعة 
أسعار  و   ، واألسمدة  كالبذور  األساسية  والعمالة 
املنتجات البحرية الذي عاجز املواطن على شراءه .

 تقرير وإحصائيات
      ويف تقريٍر صادٍر عن السكرتارية الفنية 
لألمن الغذائي التابعة لوزارة التخطيط والتعاون 
القطاع  )دور  حــول  2020م  سبتمبر  ــي  ــدول ال
الغذائي  األمــن  اإلسهام يف حتقيق  الــزراعــي يف 
الزراعي  القطاع  أن  أكد  القمح(  وإنتاج  زراعــة  ـ 
بالغذاء  الــســكــان  إمـــداد  يف  مهًما  دوًرا  ــؤدي  يـ
واملنتجات الزراعية واملواد اخلام الالزمة للعديد 
القطاع بسلسلة  ويتأثر  الزراعية،  من الصناعات 
والــتــدخــالت  الطبيعية  الــعــوامــل  مــن  مترابطة 
الــتــوازن  مــراعــاة  يتطلب  ــذي  ال ــر  األم البشرية، 
عند  خصوًصا  استدامتها  لضمان  العوامل  لتلك 
بالدنا  متتلكها  التي  الطبيعية  املــوارد  محدودية 

حالّيًا.
ــذي حصلت صحيفة  ال التقرير  بــن  كما      
"صــوت  األمــل" على نسخة منه أن ضمن نتائج 
الذي  الغذائي  لألمن  املرحلي  التوصيف  حتليل 
2019م بنَّ أن 20 مليون ميني  أجــري يف عــام  
السكان  عــدد  إجمالي  من  السكان(  من   67%(
يعانون من  كانوا  مليون نسمة،  نحو 30.5  البالغ 
 10 يقرب  ما  ذلك  الغذائي مبا يف  األمن  انعدام 
ـ  مالين يعانون من مستويات شديدة من اجلوع 

بزيادة %14 منذ عام 2018م.
    وذكر التقرير أنه وفًقا إلحصائيات اجلهاز 
املركزي لإلحصاء لعام 2017م أن القطاع الزراعي 
أسهم بنسبة %20.3 من الناجت احمللي اإلجمالي 
يف اليمن، وميكن أن تنخفض هذه النسبة إلى أقل 
من ذلك إذا ما اُستُؤِنفت األنشطة النفطية كافة. 
    "وتبلغ مساحة احلبوب املزروعة يف اليمن 
إجمالي  من   37.7% بنسبة  هكتاًرا   528078
املساحة الصاحلة للزراعة، وتنتج 456714 طًنا، 
بنسبة  هكتاًرا  القمح 57466  تبلغ مساحة  بينما 
%10.9 من إجمالي مساحة احلبوب والتي تنتج 
%3 من  100332طــًنــا،  وهذه الكمية ال تتجاوز 
إجمالي استهالك القمح البالغ نحو4 مالين طن، 
السياسات  اتخاذ  ينبغي  كبيرة  فجوة  تعدُّ  والتي 
أعباء  وتخفيف  لتقليصها  الالزمة  ــراءات  واإلجـ
ذكره  ما  حسب  وذلــك   ." الدولة  على  االستيراد 

التقرير.  

   وقد أكد تقرير صادر عن السكرتارية لشهر  
القبول  عــدد  يف  زيـــادة  هناك  أن   ،2021 يونيو 
لسوء التغذية احلاد )CMAM U5( عن الشهر 
التغيير  نسب  وكانت   ،  46.40% بنسبة  السابق 
لسوء التغذية احلاد الوخيم واملتوسط 48.77% 

و %45.44 على التوالي عن الشهر السابق .
معاجلات

إعادة  أن  املقطري،  ذكر  املعاجلات      وحول 
يف  والسمكي  الزراعي  التشجيع  صندوق  تفعيل 
له  الضرورية  املتطلبات  توفير  عبر  املــزارع  دعم 
للزراعة،  الالزمة  واملعدات  األساسية  البذور  من 
للسياسات  التخطيط  عملية  يف  النظر  وإعـــادة 
الزراعية من القاعدة إلى القمة، ودعم املزارعن 
بالبذور املناسبة مبا يتناسب مع األمن الغذائي ، 
تعدُّ من أهم املعاجلات التي قد تُسهم يف حتسن 
االحتياجات  ــر  وتــوفِّ الــزراعــي،  القطاع  إنتاجية 

األساسية للمواطنن ولو بدرجة متوسطة.
    وأكد، ضرورة حتويل عملية توزيع البذور 
مستدامة  إنتاجية  مشروعات  إلــى  للمزارعن 
يف  الدولة  تدعمها  التي  االستجابة  خطة  ضمن 
عملية  حتقيق  يف  تساعد  والتي  الراهن  الوقت 
والنشاط  الــزراعــي  اإلنــتــاج  مــن  وتــعــزز  التنمية 

االقتصادي يف اليمن وحتقق األمن الغذائي.
 و يف  ذات السياق أكد اخلبير مكافح ، "على 
مختلف  املــزارعــن يف  بدعم  االهــتــمــام  ضـــرورة 
تضررت  التي  الــري  قنوات  ، وحتسن  اجملــاالت 
واإلستفادة   ، صيانة  إلى  وحتتاج  السيول  بسبب 
من السدود ، و تقنن عملية الصادرات وضبطها 
، والعمل على حماية البيئة البحرية من امللوثات 
القانونية  التشريعات  وتفعيل  العشوائي،  والصيد 

، وضبط عمل اجلمعيات السمكية والزراعية" .
    وأضافت الدكتورة ناهد: "من أجل حماية 
يُفضل  واخلضار  كالفواكه  الزراعية  احملاصيل 
يف  وتُسهم  عليها  حُتافظ  وطــرق  وسائل  إيجاد 
حمايتها من الفقد واإلصابة باألمراض الفطرية 
والبكتيرية خالل فترة التخزين عبر حتسن طرق 
تعزز  التي  املناسبة  البدائل  وإيــجــاد  التخزين، 
عملية  وتساعد يف  الزراعية،  املنتجات  قيمة  من 

حتسن األمن الغذائي".

    إن من أهم القطاعات االقتصادية املؤثرة يف عملية حتقيق األمن الغذائي 
عملية  يف  كبيرة  بدرجة  يسهم  الذي  الزراعي  القطاع  اليمن  يف  املستدام 
1.4 مليون هكتار  التنمية، حيث تصل املساحة الزراعية يف اليمن إلى نحو 
استمرار  مع  ولكن  هكتار؛  مليون   55 البالغة  الكلية  املساحة  إجمالي  من 
توقفت  اخلاطئة  الزراعية  املمارسات  واتباع  املائية  املوارد  وشحة  الصراع 
زراعة الكثير من احملاصيل التي توفر للمواطن حياة كرمية، وأصبحت البالد 

تعتمد على الواردات التجارية لتلبية متطلبات االستهالك احمللي.

والشعير  والقمح،  والّدخن  الشامية،  الذرة  من  الغذائية 
وغير ذلك".

املساحة  حيث  مــن  الثانية  املــرتــبــة  الــقــات  ويحتل   
من   16% زراعته  مساحة  تبلغ  إذ  اليمن،  يف  املــزروعــة 
التي  األعــالف  زراعــة  وتليه  الزراعية،  املساحة  إجمالي 
تبلغ مساحة زراعتها %12 من إجمالي املساحة املزروعة 
يف اليمن، يف حن تصل مساحة زراعة الفواكه بأنواعها 
إلى نسبة %8 . وفًقا ملا نشره اجلهاز املركزي لإلحصاء 

يف موقعه الرئيس عام 2019م. 

أكثر من 37 ألف مهاجر 
      يقول الشاب موسى سعد )مزارع للكوسا واخليار 
 13 عمري  كان  أن  منذ  اغتربُت  لقد  إب(:"  محافظة  يف 
اليمن عام 2015م ألرى وسائل عيش  إلى  عاًما، وعدُت 

أسرتي ذهبت أدراج الرياح بسبب األحداث، فوالدي معلم 
فقد راتبه، وإخوتي أطفال، لذلك بدأُت باستزراع أرٍض 
استأجرتُها لتعول عائلتي وتكفي من يحتاج إلى اخلضار 

يف البلدة".
     ويضيف حلديث موسى املزارع املقيم يف مديرية 
السياني بإب، محمد ناجي عبداهلل، فيقول: "لقد أسهمت 
الــصــراع واحلــصــار يف عــودة كثير من الشباب  أحــداث 
واملواطنن املغتربن أو الذين تركوا أرضهم رغبًة يف حياة 
ملاتوا  أرضنا  خيرات  ولوال  للفأس،  عادوا  هؤالء  املدينة، 

مع أسرهم جوًعا".
إلــى اليمن      ومــع عــودة أكثر من 37 ألــف مهاجٍر 
خالل عام 2020م، اجته قطاٌع عريٌض منهم- لم يقّدروا 
إعــالن  حسب  ــزراعــة،  ال يف  العمل  إلــى  بعد-  بالنسبة 
ونتاًجا  املتحدة،  لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية  املنظمة 

ت مشكالٌت ونزاعات تتعلق مبلكية األراضي  لذلك استجدَّ
التي كانت مهجورة منذ سنوات.

حتديات وحلول
     يسرد املهندس يحيى علي محسن إدريس )مدير 
إدارة الري الزراعي مبكتب الزراعة مبحافظة إب( أبرز 
"التوسع  قــائــلًا:  إب  يف  الــزراعــة  تواجه  التي  املشكالت 
واالنتشار  الــزراعــيــة،  األراضـــي  حساب  على  العمراني 
األخرى  احملاصيل  حساب  على  القات  لشجرة  الواسع 
سقي  يف  اجلوفية  املياه  واستنزاف  احلبوب،  خصوًصا 
القات، ونزوح العديد من األسر من مناطق الصراع إلى 
يف  الزراعي  اإلرشــاد  عمل  وتدني  األخــرى،  احملافظات 
توصيل املعلومة احلديثة للمزارعن بسبب الظروف التي 
التي  النفطية  املشتقات  أسعار  وارتفاع  البالد،  بها  متر 
تثقل كاهل املزارعن، مشكالٌت تواجه القطاع الزراعي".

ــبــاحــث يف مــكــتــب هــيــئــة الــبــحــوث         ويــذكــر ال
يف  عديدة  حتدياٍت  النزيلي  محمد  الزراعية)إب-تعز( 
القطاع الزراعي تقف أمام األمن الغذائي، بقوله: "نقص 
التطور  نتيجة  الزراعية؛  األراضي  السمادية يف  العناصر 
وما رافقه من انخفاض يف استخدام املواد العضوية سواء 
البشرية أم احليوانية، واالنخفاض احلاد يف تربية الثروة 
احليوانية، أيًضا الصرف الصحي احلديث، وضعف الوعي 
يف الطرق السليمة إلعداد واستخدام األسمدة العضوية، 
والتغير  الكيميائية،  األسمدة  أسعار  يف  احلاد  واالرتفاع 
املناخي، واإلهمال للمدرجات، وارتفاع أجور العمل و ندرة 

يف إعداد املعدات الزراعية كلها حتديات أمام الزراعة".
ويضيف إدريس: " لقد قامت اجلهات اخملتصة بدورها 
املــزارعــن  بتزويد  ــك  وذل الــزراعــي،  اإلنــتــاج  يف حتسن 
تصدير  ومنع  العالية،  اإلنتاجية  ذات  احملسنة  بالبذور 

احلبوب، وتشجيع جمعيات منتجي احلبوب، وتنفيذ عدد 
من احلواجز واخلزانات التي حتفظ مياه األمطار، كذلك 
جتار  ومحاربة  كاحلراثة،  اجملتمعية  املــبــادرات  تشجيع 
تفعيل  إلى  إضافًة  واملمنوعة،  واملنتهية  املهربة  املبيدات 
وتوزيع  الزراعية،  والتجارة  للتسويق  العامة  اإلدارة  دور 
خاليا نحل حديثة لألسر الفقيرة يف املناطق البعيدة مثل 

القفر وفرع العدين.
العامة  املؤسسة  دور  تفعيل  "ينبغي  أيــًضــا:  ويسهب 
املزارعن  متد  فهي  أفضل،  تفعيلًا  الزراعية  للخدمات 
أكثر  االهتمام  و  زهــيــدة،  بأسعار  اإلنــتــاج  مبستلزمات 
إب)مشتل  عندنا يف  فمثلًا:  النب،  وإنتاج شتالت  بزراعة 
للمزارعن  ويبيعها  شتلة،  ألف   500 من  أكثر  ينتج  إب( 
بسعر التكلفة 200 ريال، باإلضافة إلى الشتالت األخرى 

من زينة وفاكهة وغيرها".

الزراعة يف اليمن .. عوائق أمـــام األمــن الغذائــي املنشــود

تصوير محمد عبدالعزيزتصوير محمد عبدالعزيز
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قصص املرأة الريفية مع حتقيق األمن الغذائي

رجاء مكرد
صوت األمل

حقائق
       ووفًقا آلخر إحصائية نشرها صندوق األمم 

املتحدة ومنظمة األوتشا إبريل 2021م، تبن اآلتي:
حتتل اليمن املرتبة 155 ــ قبل األخيرة ــ يف املؤشر 
بـ  2021م مقارنة  للعام  للفجوة بن اجلنسن  العاملي 

115 يف العام 2006م.
بلغت نسبة الفقر بن األسر اليمنية التي تترأسها 
النساء على مستوى الريف %72، بينما نسبة الفقر 
بن األسر التي تترأسها النساء %20.1 على مستوى 

احلضر.
%71 نسبة انتشار فقر الدم بن النساء احلوامل 

واملرضعات يف اليمن.
إلى  بحاجة  فتاة  و5.5 مالين  امــرأة  4.6 مالين 

املساعدة خالل العام 2021م.
أحقاف

    ضربت أروع األمثلة يف السعي لتحقيق األمن 
الغذائي، وتركت بصمة يتذكرها اجلميع بالدعاء لها 
احلجة  بــه،  يحتذى  مــثــالًا  أصبحت  إذ  وفاتها،  بعد 
مبادرة  عملت  تغشاهاــ  اهلل  رحمة  ــ  اهلل  عبد  زهرة 
سنها،  كبر  مــع  الشخصية،  بجهودها  )األحــقــاف( 

واستمرت فوائد املبادرة جيلًا بعد جيل.
املاء  أحقاف  ببناء  زهــرة       فقد قامت احلجة 
يف كل جبل وكل تلة وهضبة صغيرة )فغرة أو خلفة( 
يف مناطق )من القشع إلى الزماخيط، وجند الوطيف 
 ، ــرث واحملــفــار واخللفة جهة اخلــظــب(  اإلكـ وجــبــل 
وأماكن ال حصر لها بحي األعروق- مديرية حيفان، 

ولم تشتِك أو تتذمر من التعب والشمس والعطش.
     يقول إسكندر درهم )مدير إدارة مركز تنمية 
احلجة  إن  أعبوس(:  احلسيمة،  وادي  الريفية،  املرأة 
زهـــرة عــبــداهلل كــانــت قبل كــل مــوســم أمــطــار تنقل 
مراحل  إلى  يحتاج  الكيس  كان  إذ  اإلسمنت،  أكياس 
إلى مكان  أيام حتى يصل  لنقله، فيجري ذلك خالل 
وكذلك  اجلــبــال،  من  تلة  أو  قمة  أي  يف  استخدامه 
20لتًرا، والعمل على ماتريد  بالدبب سعة   املاء  نقل 
وارتيادهم  زيارتهم  الناس عند  منه  ليستفيد  جتهيزه 

لهذه األماكن.
    ويضيف درهم: بأنها كانت تقوم بنقل األدوات 
الالزمة للحفر والبناء، ونقل األكل ملن يعمل معها يف 
مشروعها، وعاشت على هذا لم تتراجع أو متل. قبل 
كل موسم أمطار تعمل زيارات لتتفقد أحقافها وتتأكد 
أوترميم،  صيانة  إلــى  بحاجة  أحدها  كــان  إذا  فيما 

الزراعية،  احملاصيل  ري  يف  األحقاف  فائدة  وتتمثل 
ويستفيد منها املزارعون واحليوانات، وكل هذا يسهم 

يف حتقيق األمن الغذائي الزراعي واحليواني.
    كما يقول املهندس عبداهلل درهم: إن احلجة 
كاملة  مطبخ  بــأدوات  اإلكــرث  جبل  املرحومة جهزت 
رت جماعة الذهاب إلى هذا املنتزه جتده  حتى إذا قرَّ
مزوًدا بكل ما حتتاج إليه، وهذا ما يخفف عليها حمل 
هذه األشياء من بيوتها، كما قامت ببناء حمام أسفل 

التلة.

ثروة حيوانية
    تتنوع األعمال التي تقوم بها النساء يف الريف، 

فهذه أم سالم )من منطقة بني علي مديرية حيفان( 
بتربيتها  تقوم  وبقرة،  املاعز  حليوان  حظيرة  متتلك 
عائداتها  مــن  وأســرتــهــا  هــي  لتستفيد  ورعــايــتــهــا، 
األضحى  عيد  فترة  يف  بخاصة  واملالية  الغذائية، 

املبارك.
     تقول أم سالم: بسبب الصراع وانقطاع الرواتب 
)بني  منطقة  يف  املنزل  إلى  وزوجاتهم  أوالدهــا  عاد 
علي( واعتمدت األسرة بأكملها على الثروة احليوانية 
احلليب  بيع  يف  البقرة  من  استفادت  إذ  املــنــزل،  يف 
والسمن وصبغ )عيش( املائدة اليومية، وبحسب قولها 
فالبقرة توفر لها نصف دخل البيت،  وأن أبرز صعوبة 

تواجهها رعي املاعز يف مواسم الزراعة.
    أما يف منطقة التبيعة- مديرية حيفان، تقول 
)س . م( الوسطى بن إخوتها : “كانت حياتنا صعبة 
جًدا يف محافظة احلديدة، انتقلنا إلى الريف منطقة 
التبيعة وكانت أوضاعنا االقتصادية يف البداية متدنية 
)غير  البلدي  الدواجن  أربي  أن  قررت  بعدها  جــًدا، 

املزرعة(، وبدأت بدجاجتن”.
)س.  تقول  الدواجن،  تربية  من  أشهر  أربعة  بعد 
أحد  أعــطــت  املنطقة  يف  الــســيــدات  إحـــدى  :إن  م( 
من  لديها صنفان  أصبح  العائلة  وأن  أرنبن،  إخوتها 
مشهورة  العائلة  أصبحت  أن  إلى  تكاثروا  احليوانات 
ببيع البيض والدواجن واألرانب، بعدها بفترة اشتروا 
بقرة واستفادوا منها. تؤكد )س.م( أن حياتهم حتسنت 
مع استثمارهم لهذه الثروات، وبدأوا ببناء منزل لهم 

يف املنطقة.
زوجها  مهنة  :إن  فتقول  )أ. س(،  أســرة  أمــا      

كانت احلراثة، وما خلفه الزوج لها وألطفالها هو ثور 
يعتمدون عليه إلعالة األسرة. )أ .س( لديها طفالن يف 
عمر التاسعة وطفلة يف احلادية عشر، استفادت من 
الثروة احليوانية )الثور( يف تأجيره يف مواسم الزراعة 
وعائلتها،  دخلها  حتقيق  يف  العائد  من  واالستفادة 
باإلضافة إلى نشاطها يف األراضي الزراعية يف أثناء 

احلصاد.
التشجير

مديرية   - ــروق  األعـ عزلة  العدنة  قرية  يف       
عدد  تــوصــل  أن  ســيــف(  )نـــدى  استطاعت  حــيــفــان، 

أشجار  البسباس املنتجة إلى)150( شجرة.
     يقول الدكتور حبيب ردمان )صاحب مشروع 
والري  الزراعة  برنامج  التنموي(-  د. حبيب  صندوق 
واملسابقات الزراعية النسائية: »إن تزرع شجرة واحدة 
من كل نوع فهذا لك أنت وأهل بيتك، لكن أن تتحول 
وقد  األهم«.  هو  ريفية  وتنمية  استثمار  إلى  الزراعة 
الدكتور  الدكتور حبيب ضمن أنشطة )صندوق  عمل 
حبيب التنموي( الذي شمل 51 قرية يف مديرية حيفان 
للنساء يف  الزراعة والري مسابقة  والقبيطة، برنامج 

الريف.
     نصت املسابقة على أن تقوم كل متسابقة إما 
أكثر من 50 شجرة  زراعــة  وإما  20دجاجة،  بتربية  
ثالثة  وإمــا  )البابايا(  فلفل  عمبة   20 وإمــا  طماطم، 
وأي  للعيد،  كأضحية  )تــيــوس(  املاشية  مــن  رؤوس 
متسابقة حتقق أحد هذه الشروط السابقة تفوز مببلغ 
الفائزات  عدد  وبلغ  ريــال،  آلف  عشرة  مقداره  مالي 
مديرية  يف  القرى  مختلف  من  امــرأة   20 باجلوائز 

مسابقة جمع 3 
تيوس أضحية العيد

مزارعة النب العمة 
شفيقة أم مجيب  مسابقة زراعة الطماطم  والفجل والبسباس القبيطة وحيفان 

      ُتعدُّ املرأة الريفية املرتكز األساس لتحقيق األمن الغذائي، إذ ال يقتصر دورها 
على القيام باملهام املنزلية فقط،  بل هي شريكة يف التنمية االقتصادية عن طريق 

األعمال الزراعية التي تقوم بها.
ا على املرأة يف مصدر      الكثير من املناطق الريفية اليمنية تعتمد اعتماًدا كلّيً
وانتهاًء  بالبذر  بــدًءا  الزراعية  دخلها، ســواء فيما تقوم به من أعمال يف األراضــي 
باحلصاد، أم عن طريق قيامها بتربية احليوانات والقيام على خدمتها، أم القيام 

مبشروعات تنموية حتقق األمن الغذائي لألسر الريفية.

مزارعة النب العمة شفيقة أم مجيب عدد أشجار البسباس املنتجة 150 شجرة لألخت )ندى سيف علي( قرية العدنة -عزلة األعروق- مديرية حيفان مسابقة 20 شجرة عنبة الفلفل "البابايا"



حيفان والقبيطة.

املورينجا )البان(
جبران  يقول  القبيطة،  هلل(-  )السما  قرية  يف    
مبادرة  إن  املورينجا(:  مبادرة  )مؤسس  جبران  عبده 
زراعية  مبادرة  هي  )البان(،  املورينجا  شجرة  زراعــة 
يف  البداية  وكانت  الــزراعــة،  تنمية  األســاس  هدفها 
توسعنا  وبعدها  قبيطة(  يوسفن،  هلل،  )السما  قرى 
على مستوى مديرية القبيطة ومن ثم توسعنا إلى قرى 

مديرية حيفان.
ــِشــئــت مجموعة  أُن ــران: بــدايــة      ويــضــيــف جــب
امللتقى  وضــم  الــزراعــي«  »امللتقى  باسم  بالواتساب 
هلل  السما  قرى  يف  بالزراعة  املهتمن  من  مجموعة 
قرية  أي  دخول  على  موافقته  وأعطى  جاورها،  وما 

كان  األولــى.  مبادرته  مديرية حيفان ضمن  قرى  من 
الزراعة وحب  إلى  الناس وتوجيههم  الهدف هو حث 

األرض واالعتناء بها.
هي  لتكون  املورينجا  شجرة  اختيار  أسباب  وعن 
املهندس  يقول  الــزراعــي،  للملتقى  ــى  األول الشجرة 
تربة  أي  مع  وتأقلمها  الشجرة  منو  سرعة  جبران: 
املــاء. شجرة  من  كبيرة  كميات  إلى  احتياجها  وعدم 
بــدوره  وهــذا  ناجحة،  زراعــيــة  جتربة  لتكون  مثالية 
من  الكثير  عــنــد  الـــزراعـــي  ــب  اجلــان يحفز  ســـوف 
الكثير  املورينجا يف عالج  فوائد  بالزراعة،  املبادرين 
التأكسد  ملقاومة  طبيعّيًا  وتعدُّ مصنًعا  األمراض  من 

واإلصابة بالسرطان.
لألشجار  الظل  توفر  املورينجا  أن  مــؤكــًدا       
كانت  وقــد  السيما  ــاء،  امل على  تنافسها  وال  األخــرى 

هي  الــزراعــي«  »امللتقى  مــبــادرة  يف  الثانية  الشجرة 
شجرة النب وهي حتتاج إلى ظلٍّ كي تنمو. املورينجا أو 
البان معظم الناس ال يعرفونها وال يسمعون عنها سوى 
يف أغنية الفنان أيوب طارش )أحبك ياغصن البان( 
ومن اجلميل أن يكتسب الناس معرفة جيدة حول هذه 

الشجرة وأهميتها.
وحول الفائدة الصحية لشجرة )البان( للنساء يف 
ديسمبر  يف  املنشورة  الدراسة  أوضحت  فقد  الريف 
 Moringa oleifera )Malunggay(( 2013م 
 as a Galactagogue for Breastfeeding
على  تعود  صحية  فوائد  للشجرة  أن   ،)Mothers
فوائد  ولها  للحليب،  مــدرة  فهي  املرضعات  األمهات 
جمالية إلى جانب الصحية، وحتتوي على العديد من 
أن  املمكن  من  التي  الغذائية  والعناصر  الفيتامينات 

تُسهم يف حتقيق األمن الغذائي.

سد املاء
     أقيمت مبادرات للمجتمع احمللي لبناء حواجز 
وادي  شباب  ــادر  ب إذ  األمــطــار،  مياة  لتجميع  مائية 
شرار قبيطة – حلج العمل التطوعي من شهر يوليو 
2021م، وكانت البداية يف العمل مبشروع حاجز مياه 
وعــن هذا  شــرار.  بــوادي  الــزراعــي  التاريخي  شعب 
أحمد  عبده  األســتــاذ  لنا  صــرح  اجملتمعي  النشاط 
اخليري  العمل  مجال  يف  )الناشط  القباطي  ناصر 
واالجتماعي(  أن  اجملتمع احمللي  بادر بتبني مشروع 
التنمية الزراعية يف وادي شرار قبيطة؛ لغرض الري 

بدعم من اجملتمع احمللي.
وكانت املبادرة بتوزيع عدد 250 شتلة بن للمزارعن 
ضمن برنامج توزيع ألف شتلة بهدف تشجيع زراعة 
هناك  وسيكون  لــألســرة.  دخــل  مصدر  لتكون  الــنب 

استفادة من احلواجز املائية.
     وأضاف القباطي أن للنساء دوًرا مهًما ورئيًسا 
يف زراعـــة أشــجــار اخلــضــروات الــضــروريــة للمائدة 
املياه  توفر  بحسب  املنازل  بجانب  لألسرة  الغذائية 
واخليار  الفلفل  وعمبة  والبسباس  الطماطم  مثل: 

والبامية والكوسة وغيرها.
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مغترب ميني ترك الغربة وعاد الى وطنه مقتنعا بأهمية عمله يف ارضه الزراعية،
 فأعاد استصالحها وزرعها باصناف مختلفة.

املهندس جبران عبده محمد صاحب فكرة شجرة املورينجا مسابقة جمع 20 دجاجةمشروع حاجز مياه شعب التاريخي الزراعي بوادي شرار

حاجز الدميمات عزلة القبيطة مديرية القبيطة

أهمية القطاع الزراعي 
يف األمن القومي الغذائي

املهندس/ احمد سعيد الوحش

االقتصاد  الــزراعــي يف  القطاع  أهمية  مع       
القومي إال أنه ما زال يعاني من إهمال اجتاه تنميته، 
االقتصادية  تردي األوضاع  ترتب عليه  الذي  األمر 
ويدل  الغذائية،  الفجوة  حجم  وزيــاد  القطاع  بهذا 
إلى  للدولة  االستثمارية  السياسة  اجتاه  ذلك  على 
هذا  إلــى  املــوجــهــة  االســتــثــمــارات  حجم  تخفيض 
القطاع سواء بصور مطلقة أم نسبية، وقد انعكس 
احلاضر  الوقت  يف  القطاع  هذا  على  الوضع  هذا 
إنتاج  ســواء  مجاالته  شتَّى  يف  الكبير  الــركــود  من 
بسبب  املهمة  الغذائية  ــواد  امل إنتاج  أم  احملاصيل 
حجم االستثمارات من ناحية وظروف احلرب وعدم 
يف  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي  االستقرار 
عليه  ترتب  مما  أخــرى،  ناحية  من  الراهن  الوقت 
ظهور مشكلة العجز الغذائي وانعدم األمن الغذائي 
لعدد كبير من السكان، وتفاقم مشكالت قلة الغذاء 
ــات  األزمـ مــن  الــعــديــد  ظــهــور  نتج  التغذية  ــوء  وسـ
والعوائق بسبب تراجع دور اجلهات احلكومية بدعم 
الزراعية  التعاونيات  قيام  عدم  وكذلك  املزارعن 
على  متعددة  سلبية  ــاًرا  آث نتج  دورهــا مما  أداء  يف 
كذلك  عامة،  بصفة  الزراعية  والتنمية  املزارعن 
من ضمن املشكالت نقص وسوء توزيع مستلزمات 
أسعار  فــرض  يف  التجار  حتكم  جانب  إلــى  اإلنتاج 
على  سلًبا  انعكس  ممــا  املنتجن   على  مرتفعة 
العديد  املزارعون  يواجه  كما  احملاصيل،   إنتاجية 
البنك  دور  لغياب  نتيجة  التمويلية  املشكالت  من 
للقطاع  وحتــولــه  الــزراعــي  القطاع  يف  املتخصص 
أو  التربة  تدهور  مشكالت  إلــى  إضافة  اخلــاص، 
التسويقي  النظام  أداء  وضعف  اإلنتاجية  انخفاض 
وارتفاع درجة اخملاطر التي يواجهها املزارعون فيما 
يتعلق بتقلبات األسعار يف تسويق مختلف احملاصيل 
للقطاع  االحتكار  زيـــادة  إلــى  باإلضافة  احلقلية، 
التنمية  عملية  استمرار  جعل  الذي  األمر  اخلاص، 
والتحديات  العوائق  هذه  بتجاوز  مرهوًنا  وجناحها 
بناء وخلق ظروف جديدة تسهم يف حتقيق  وإعادة 
االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي عن طريق االهتمام 
باإلنتاج والنمو واتباع السياسات الزراعية اخلاصة 
خاص  بوجه  والزراعية  عامة  االقتصادية  بالتنمية 
أهداف  وحتقيق  للتطبيق  قابلية  أكثر  تكون  بحيث 
خملتلف  الــغــذائــي  األمـــن  حتقيق  مــقــومــات  توفير 
باملستوى  واالرتــقــاء  اليمنية  واجملتمعات  الشرائح 

املعيشي خملتلف املواطنن يف اليمن. 
    إن التنمية الزراعية حتتاج إلى تنفيذ العديد 
من املشروعات التنموية والعمليات اخملتلفة لتطوير 
البنية التحتية نحو التغيير اإليجابي يف الريف اليمني 
عن طريق تنظيم استخدام املوارد املتاحة وتنميتها 
اجملهودات  على  باالعتماد  ممكن  حدٍّ  أقصى  إلى 
احمللية واحلكومية لتحقيق التنمية الزراعية بتنفيذ 
الوسائل والطرق؛ من أجل إحداث االكتفاء الذاتي، 
اإلنتاجي  القطاع  هو  الــزراعــي  القطاع  يعدُّ  حيث 
حاضًرا  االقتصادية  القطاعات  مختلف  يف  األول 
نحو  يف  الــزراعــي  القطاع  يسهم  كما  ومستقبال، 
)%13.1( من إجمالي الناجت احمللي كأكبر قطاعات 
االقتصاد القومي باستثناء قطاع النفط، كما يرتبط 
نظًرا  الزراعي  بالقطاع  السكان  من   )71%( نحو 
ملعيشتهم يف الريف سواء أكانوا يعملون مباشرة يف 
الزراعة أم يف اخلدمات واحلرف والصناعات التي 
الزراعي وتخدم سكان الريف  املنتج  يستخدم فيها 
من  أكثر  به  يعمل  الزراعي  القطاع  ألن  واحلضر؛ 
نصف قوة العمالة يف البالد والتي تقدر بنحو)45% 
هو  الــزراعــي  القطاع  ويعدُّ  العاملة.  القوى  من   )
فرص  توفير  على  ويعمل  لذلك  استيعاًبا  األكــثــر 
عمل لنسبة كبيرة من العمالة كما يوفر جزًءا كبيًرا 
القطاع  ويعمل  الغذاء  من  السكان  احتياجات  من 
واحلد  للسكان   النسبي  االستقرار  على  الزراعي 
من  الهجرة الداخلية فضل عن أنه يقوم  بالتخفيف 
واالقتصادية،  االجتماعية  املشكالت  معدالت  من 
والتقليل من نسبة الفقر والعوز  الرتباطه بشريحة 
عجًزا  هناك  أن  إال  الريفية  اجملتمعات  من  كبيرة 
وتطوير  لتشغيل  الكايف  املــال  رأس  توفر  يف  كبيًرا 
الزراعي ومؤسساته بسبب ظروف احلرب  القطاع 
ــدى املــزارعــن  ــدخــرات ل ــصــراع ومــحــدوديــة امل وال
اليمنين ما يحول دون استخدام البذور احملسنة و 
ا وكيًفا يف  األسمدة العضوية واخملصبات املناسبة كّمً
الزمان واملكان املناسبن حسب احتياجات احملصول 
إنتاج  على  عــدم احلصول  إلــى  أّدى  الــزراعــي مما 

زراعي وعدم التحسن من  األمن الغذائي. 
    ومن خالل عدد األمن الغذائي سنتطرق ألهم 
قضايا األمن الغذائي والصعوبات واحللول املقترحة 
للنهوض بالقطاع الزراعي وصولًا إلى حتسن تنمية 
الغذائي  األمن  لتحقيق  الذاتي  واالكتفاء  اإلنتاجية 

الزراعي.

احلجة....زهرة عبد اللة رحمة اهلل تغشاها

الدكتور حبيب ردمان 
)صاحب مشروع صندوق الدكتور حبيب التنموي(

 برنامج الزراعة والري واملسابقات الزراعية النسائية
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ألف  انتقل نحو 16.5  2020م  نهاية  وبحلول      
فئة  إلى  اليمن  مناطق يف شمال  من خمس  شخص 
انعدام  مستويات  أقصى  وهــي  )اجملــاعــة(  الكارثة 
األمن الغذائي. وفًقا لتصنيف مرحلة األمن الغذائي 
املتكامل. وتتزايد هذه األرقام بسرعة يف الوقت الذي 
يعاني فيه اليمن من نقص حاد يف الوقود واستنزاف 
أكثر من  أن يصل  املتوقع  الغذائية، ومن  املساعدات 
47 ألف شخص إلى فئة اجملاعة بحلول نهاية يونيو/

حزيران.
إلَّا  تدهوًرا سريًعا  املتدهور  الوضع  وما هذا      
نتيجة خلفض التمويل الذي أضر بأنشطة الوكاالت 
تلبية  إلى  يسعى  الــذي  العاملي،  الغذاء  برنامج  مثل 
وتعزى  اليمنين.  ملــاليــن  األســاســيــة  االحــتــيــاجــات 
األزمة املتصاعدة إلى مجموعة من األسباب املعقدة 
التي تتمثل يف تفاقم الصراع الذي أفضى إلى انهياٍر 
، مبا يف ذلك ارتفاع أسعار العملة والغذاء  اقتصاديٍّ
استيراد  وضعف  اليمن،  جنوب  يف  قصوى  بصورة 
لألسر  املعيشي  الوضع  يف  سلًبا  أثــر  الــذي  الــوقــود 
جائحة  انتشار  جانب  إلــى  اليمن،  شمال  خصوًصا 
ى إلى تفاقم املعاناة مع انخفاض  كوفيد19- كل هذا أدَّ
التحويالت النقدية يف اليمن لتحسن األمن الغذائي، 
على  احلصول  هنا صعوبة يف  الناس  واجه  ثمَّ  ومن 
الطعام وغاز الطهي ومدفوعات الرعاية االجتماعية 
التحويالت  هــذه  وضعف  اليونسيف.  تدعمه  الــذي 
ى إلى  نضوب فرص كسب املال، وضعف  النقدية أدَّ
القصوى، كما أدت  إلى حدودها  اخلدمات الصحية 
الوصول  عرقلة  إلــى  السفر  على  املفروضة  القيود 
إلى األسواق، وباإلضافة إلى كل ما تقدم فإن تفشي 
إلى  اليمنين  كاهل  أنهكت  التي  األمــراض  من  كثير 
التغذية، وانتشار  جانب انعدام األمن الغذائي وسوء 
حــشــرات اجلــــراد والــفــيــضــانــات املــفــاجــئــة بسبب 
املنخفضات اجلوية والتغيرات املناخية وتأثيرها على 
عملية اإلنتاج الزراعي، حيث قّوضت اإلنتاج الغذائي 
احمللي يف كثير من املناطق. ويعدُّ تغيُّر املناخ قضيًة 
هناك  واليزال  الغذائي،  األمن  استقرار  يف  أساسيًة 
غير  جــهــًدا  يتطلب  لكنه  املــنــاخ  تغير  ملعاجلة  ــٌت  وق
مسبوق من جميع قطاعات اجملتمع يف مسًعى لتعزيز 
الطموح وتسريع اإلجراءات بُغية تنفيذ اتفاق باريس 
بشأن تغير املناخ للحفاظ على اإلنتاج الزراعي احمللي 

لتوفير الغذاء،
وعلى الرغم من خفض معدالت الفقر املدقع إلى 
أكثر من النصف منذ عام 2000م يظل ُعشر سكان 
املناطق النامية يعيشون وأسرهم على أقل من 1.90 
دوالر يومّيًا، كما يوجد املالين ممن بالكاد يكسبون 
أكثر من ذلك قليال. ومع إحراز تقدٍم كبير يف العديد 
من الدول ومنها اليمن على صعيد القضاء على الفقر 
يعيشون حتت  السكان  من   42% من  أكثر  يــزال  ال 
أدى  الذي  باليمن  الدائر  الصراع  الفقر بسبب  خط 
أدَّت  كما  واالقتصادية،  املعيشي  الوضع  تدني  إلى 
العام  هــذا  اإلنسانية  املــســاعــدات  يف  التخفيضات 
إلى  الغذائيةــ  املعونة  ذلك  يف  مبا  ــ  2021-2020م 
التي حققت سابًقا يف مجال  املكاسب  على  القضاء 
فجوات  مــن  تعاني  األســر  وجعلت  الــغــذائــي  األمــن 
وحــذرت  الــغــذاء،  استهالك  مستوى  على  متفاقمة 
يف  ستستمر  التخفيضات  أن  من  الثالث  الــوكــاالت 
العام املقبل وهي قد تزيد ما لم يتم تلقي متويالت 
عاجلة، ما يعني أن واقع احلال قد يكون أصعب بعد 

هذه التوقعات املثيرة للقلق. وفًقا لليونيسف.
 ويــتــعــرض أكــثــر مــن 3 مــاليــن طــفــل دون سن 
ــنــســاء احلــوامــل  ــعــرض ال ــب ت اخلــامــســة إلـــى جــان
وضع  استمر  حــال  يف  التغذية  لــســوء  واملــرضــعــات 
ــن الــغــذائــي والــتــغــذيــة يف الــتــدهــور مــع تدنى  األمـ
إلى  إضافة  والوقائية،  العالجية  اخلدمات  مستوى 
والدواء  والكهرباء  املياه  مثل  األساسية  السلع  نقص 
والوقود، مما يؤدي إلى املزيد من االضطراب يف حياة 
الناس ومعيشتهم، وباإلضافة إلى ذلك تؤدي أسباب 
الغذائية  املــواد  أسعار  يف  احلــادة  كالزيادة  التدهور 
فرص  جود  و  وعــدم  العمل  فرص  بفقدان  املرتبطة 
عمل إلى زيادة نسبة الفقر وسوء التغذية بن الفئات 
األكثر ضعًفا. ويظهر مسح عمليات الرصد والتقدير 
االنتقالية  واملرحلة  اإلغاثة  مرحلة  أثناء  املعيارية يف 
منظمة  قبل  من  أخيًرا  املنفذ   )SMART( املؤقتة 
عدن  يف  والسكان  العامة  الصحة  ووزارة  اليونسيف 
من  الفترة  خالل  والبيضاء  واحلديدة  وحجة  وحلج 
أغسطس إلى أكتوبر 2015م أن مستوى سوء التغذية 

سوء  يبلغ  حيث  احلديدة،  يف  بخاصة  باخلطر  ينذر 
 )  18.3%( بـ  مقارنة  الشامل)31%(  احلاد  التغذية 
يف 2014م، كما لوحظ تدهور خطير أيًضا يف عدن 
حيث تضاعف معدل سوء التغذية الشامل إلى) 19.2 
%( يف 2015م مقارنة بـ) 10.3 %( يف 2014م )مسح 
األمن الغذائي الشامل 2014م( بلغ معدل انتشار سوء 
التغذية الشامل)%20.9( يف املناطق املنخفضة )9.9 
%( يف املناطق اجلبلية من محافظة حجة، ويف حلج 
بلغ معدل انتشار سوء التغذية الشامل)%20.5( يف 
املناطق املنخفضة )9.9 % (يف املناطق اجلبلية، أما 
التغذية  معدالت سوء  تشهد  فلم  البيضاء  مدينة  يف 
 )SMART( ملسح  ووفًقا  كبير،  تدهور  أيَّ  الشامل 
أخيًرا يف أكتوبر بلغ املعدل %6.6 مقارنة بـ 4.4% 

2014م )مسح األمن الغذائي الشامل 2014م(
عموًما فإن وضع التغذية العام هو أعلى من عتبة 
احلد األدنى للطوارئ مما يدعو إلى الدعم واملساعدة 
الطارئة بتوفير الغذاء إلى املناطق األكثر تضرًرا من 
سوء التغذية حتى يتحسن مستوى األمن الغذائي على 

مختلف املناطق يف اليمن.
    وبحسب تعريف اجلهات التابعة لألمم املتحدة 
)منظمة األغذية والزراعة والسكرتارية الفنية لألمن 
الغذائي "FSTS"( ملفهوم األمن الغذائي فأن األمن 
جميع  يف  كافة  البشر  يتمتع  عندما  يتحقق  الغذائي 
األوقات بفرص احلصول ـ مادّيًا واقتصادّيًاـ على ما 
، لتلبية احتياجاتهم الغذائية  يكفى من غذاء آمن ومغذٍّ
ومبا يتناسب مع تفضيالتهم من الغذاء من أجل حياة 
نشطة وصحية وهذا يتوقف على ثالثة عناصر مهمة 

هي:
األغذية  كميات  به  ويقصد  الغذاء:  توافر  أولًا:    
مراقبة  عبر  ويحدث  الوطني  املستوى  على  املتوفرة 
احمللي  الناجت  عبر  وذلك  الكلي  االقتصادي  النشاط 
السنوي، باإلضافة إلى التصدير واالستيراد ومخزون 
كميات  وملعرفة  الغذائية.  واملساعدات  املاضي  العام 
املعلومات  جتمع  أن  يجب  البالد  يف  املتوفر  الغذاء 
الثانوية من القطاعات احلكومية اخملتلفة واملنظمات 
الدولية الداعمة مثل برنامج األغذية العاملي ومنظمة 
للغذاء:  الوصول  ثانًيا:  )الفاو(.  والزراعة  األغذية 
االستيراد  طريق  عن  أو  احمللي  اإلنــتــاج  طريق  عن 
افترضنا  لــو  حتى  السابق  اخملـــزون  طريق  عــن  أو 
وجود كميات وفيرة من الغذاء يف البالد، فأن األمن 
هؤالء  استطاع  إذا  إال  يتوفر  لن  لــألفــراد  الغذائي 
مقياًسا  يعدُّ  كونه  الغذاء  هذا  إلى  الوصول  األفــراد 
الغذاء  على  احلصول  على  األفــراد  قدرة  مدى  على 
عن طريق اإلنتاج أو الشراء أو أي طريقة أخرى مثل 
املساعدات اخلارجية ، كذلك يجب أن تتوفر إمكانية 
الوصول للغذاء من حيث: النقل، قرب األسواق، توفر 
الشرائية  االقتصادية  والقدرة  الدخل  توفر  األمــن، 
إلى  الوصول  إمكانية  أو  للغذاء،  احمللي  اإلنتاج  من 
الغذائية،  واملساعدات  الهبات  من  الغذائية  ــواد  امل
وميكن جمع املعلومات اخلاصة بالوصول إلى الغذاء 
األساسية  املعلومات  عبر  أو  الثانوية  املعلومات  عبر 
وسائل  عدة  يتبع  الــذي   العاملي  األغذية  برنامج  يف 
)مقدار  منها:  الغذاء  إلى  الوصول  مستوى  لتحديد 
اإلنفاق على  األســرة،  الغذاء على مستوى  استهالك 
الغذاء مقابل اإلنفاق العام لألسرة، كمية اجملموعات 
الغذائية املستهلكة للفرد يومّيًا(. ومن خالل التقارير 
لألمن  الفنية  السكرتارية  مــن  ــصــادرة  ال ــة  ــدوري ال
الغذائي )FSTS( فان املواطنن يجدون صعوبة يف 
الوصول إلى الغذاء بسبب ارتفاع األسعار حيث يعود 
ارتفاع األسعار إلى العديد من العوامل أهمها: هبوط 
العملة احمللية مقابل العمالت األجنبية، وعدم صرف 
املدنين  املوظفن  من  كبيرة  شريحة  قطاع  مرتبات 
التحويالت  حجم  انخفاض  كذلك  طويلة،  ولفترة 
اخلارجية بسبب فرض رسوم مالية كبيرة على إقامة 
اليمن  إلى  املغتربن  من  كثير  كذلك عودة  املغتربن، 

ضاعف من معاناة احلصول على الغذاء.
األفراد  قدرة  به  يقصد  الغذاء:  استخدام  ثالًثا: 
على االستخدام األمثل للغذاء ويضمن ذلك العادات 
ومع   ، الثقافية  وأيًضا  والتغذوية  والغذائية  الصحية 
الغذاء  إلى  الوصول  الغذاء مهم  وأيًضا   توافر  أن  
مالم  غذائّيًا  نن  مؤمَّ يكونوا  ال  ــراد  األف جميع  لكن 

يستخدموا الغذاء بطريقة مثالية.
ميكن  ال  ــغــذائــي  ال األمـــن  أن حتقيق  عــلــًمــا     
نظًرا  احمللي؛  الــزراعــي  اإلنتاج  طريق  عن  حتقيقه 
الزراعية  األراضـــي  انحصار  منها  عديدة  ألسباب 

هكتار  )1.4(مــلــيــون  تبلغ  والتي  للزراعة  الصاحلة 
األراضـــي  مــســاحــة  مــن   )3.01%( نسبته  مــا  أي 
األمطار  على  معتمدة  زراعية  أراٍض  منها  اليمنية، 
مياه  على  تعتمد  ــة  زراعــي وأراٍض  ومتـــثـــل)47%( 
زراعية  وأراٍض   )38.2% ومتــثــل)  اجلوفية  اآلبـــار 
معتمدة على السيول ومتثل)%12.5( وأراٍض زراعية 
ثمَّ  ومن  ومتثل)2.3%(.  الغيول  مياه  على  معتمدة 
النقدية)القمح،  للمحاصيل  الزراعية  املساحات  فان 
نسبته)%7( فقط  ما  النب( متثل  القطن،  السمسم، 
واملساحة  باألعالف متثل)13%(  املزروعة  واملساحة 
املزروعة باخلضروات متثل)%5( واملساحة املزروعة 
بالفواكه  املزروعة  واملساحة   )3%( بالبقوليات متثل 
متثل)16%(  بالقات  املزروعة  واملساحة  متثل)8%( 
احمللي  الزراعي  اإلنتاج  نسب  النظر يف  وعن طريق 
يتضح أن اإلنتاج احمللي متواضع مقارنة بعدد السكان 
الذين يتجاوزون ال 25 مليون نسمة كلهم محتاجون 
إلــى الــغــذاء، ومــن ثــمَّ  ال ميكن حتقيق نــاجت زراعــيٍّ 
يصل إلى حتقيق األمن الغذائي كون عنصر األرض 
الصاحلة للزراعة وعنصر املياه هو احملدد الزراعي 
وهو يسير ويستخدم استخداًما عشوائّيًا، وكون اليمن 
تقع ضمن جغرافيا املناطق اجلافة وشبة اجلافة، ومن 
ثمَّ  فإنه لتوفير الغذاء وحتقيق األمن الغذائي البد أن 
يكون هناك استيراٌد لبعض املنتجات األساسية مثل 
حيث  احمللي  اإلنتاج  عجز  لتغطية  وغيرها  احلبوب 
خالل  الزراعية  للمحاصيل  االستيراد  كمية  وصلت 

الربع الثالث من عام 2021م كما يلي:
 ،12% األرز   ،5% ــدقــيــق  ال  ، )الـــقـــمـــح74% 

السكر%2،  زيت الطبخ %5، احلليب 2%(.

ــن  األم حتقيق  ــه  ــواج ت الــتــي  الــتــحــديــات 
الغذائي باليمن:

    هناك العديد من التحديات التي تعيق الوصول 
إلى الغذاء وحتقيق األمن الغذائي بحسب تقارير األمم 
املتحدة  ومنظمة األغذية والزراعة الفاو والسكرتارية 
الفنية لألمن الغذائي )FSTS( واجلهات والوزارات 

اخملتصة وهذه التحديات متمثلة يف: 
- أن الوضع اإلنساني الشامل وحالة انعدام األمن 
الغذائي يف اليمن يزداد تدهوًرا وأصبح مقلًقا جًدا، 
وستتدهور نتائج األمن الغذائي يف املناطق اخلاضعة 
حلاالت الطوارئ بحسب )التصنيف املرحلي التكامل 
املرحلي  و)التصنيف   )4 املرحلة  الغذائي،  لألمن 
تزيد  وســوف   )  3 الغذائي-املرحلة  لألمن  التكامل 
األزمة أكثر إن لم تصل االستجابة اإلنسانية بصفة 
عاجلة للسكان املتضررين من ضعف األمن الغذائي 
وسيؤدي التصعيد املستمر للصراع إلى تدهوٍر كبير 
يف  خصوًصا  للسكان  الغذائي  األمــن  مخرجات  يف 
وحجة  وصــعــدة  تعز  وهــي  النشط  الــصــراع  مناطق 
واجلوف ومأرب وشبوة وأبن، بدرجة أساسية تليها 

احملافظات األخرى.
للعام  والــتــغــذيــة  الــغــذائــي  األمـــن  تــوقــعــات  أن   -
يلزم  ثمَّ  ومن  للقلق،  مثيرة  زالت  ما  2021-2020م 
األســاســيــة  االحــتــيــاجــات  لتلبية  اجلــهــود  مــواصــلــة 
التجمعات  قدرة  وبناء  والضعفاء  املتضررين  للسكان 
البكر  االنتعاش  طريق  عن  الصدمات  مقاومة  على 
وبرامج إعادة التأهيل للمجتمعات اليمنية وحتويلهم 
املشروعات  تبني دعم  إعادة  إلى منتجن عن طريق 
من دعم مؤقت لألنشطة اإلنسانية إلى دعم مستمر 
ودائم لألنشطة والبرامج املقدمة من اجلهات املانحة 

والداعمة.
واألخـــرى  األســاســيــة  الــغــذائــيــة  السلع  تتوفر   -
الوصول  أن  غير  احملافظات،  أســواق  يف  املستوردة 
تواجه  رئيسة  مشكلة  يعدُّ  غـــذاء   على  واحلــصــول 
وتظهر  والريف  املــدن  يف  احملافظات  سكان  معظم 
البطالة  لتفشي  الريفية  املناطق  يف  بوضوح  املشكلة 
بن الشباب القادر على العمل وغيرها من األسباب، 
وسوف تزداد هذه املشكلة نتيجة إلعادة إغالق منافذ 
كورونا  جلائحة  موجات  بعد  املصدرة  الــدول  بعض 
املتكررة وتوقع حدوث قيود على الصادرات الزراعية 
التي بدأت  الغذائية األساسية  السلع  وارتفاع أسعار 
بوادرها يف ارتفاع أسعار القمح يف األسواق العاملية، 
وكذلك ضعف احلركة الشرائية يف احملالت التجارية 
الكبيرة التي رافقها تقليص فرص العمل للعمالة ذات 

األجر اليومي.
عدم  نتيجة  الــغــذائــيــة  السلع  أســعــار  ــفــاع  ارت  -
استقرار أسعار الصرف للعملة احمللية أمام العمالت 

األجنبية وارتفاع أسعار القمح عليها.
- تذبذب الواردات للسلع الغذائية نتيجة لضعف 
جهة،  من  الصعبة  العملة  من  النقدية  السيولة  توفر 

وتأثير جائحة كورونا على املالحة الدولية.
- ارتـــفـــاع تــكــالــيــف نــقــل الــســلــع الــغــذائــيــة بن 
أسعار  للنفط  اليمنية  الشركة  رفع  بعد  احملافظات 

املشتقات النفطية.
- ضعف الرقابة على محالت الصرافة حيث إن 
محالت صرافة  ووجــود  العملة،  على  تضارًبا  هناك 
غير رسمية تتالعب باألسعار وتفرض رسوًما عالية 

على التحويالت.
استمرارية  حــول  واضــحــة  رؤيـــة  وجـــود  عــدم   -
املستندية  االعــتــمــادات  لتغطية  السعودية  الوديعة 

الستيراد السلع الغذائية األساسية.
لفرض  نتيجة  اخلارجية  التحويالت  انخفاض   -
اململكة  اليمنين يف  للعاملن  إقامات مرتفعة  رسوك 
العربية السعودية وعودة جزء كبير منهم إلى الوطن، 
باإلضافة إلى آثار جائحة كورونا املتكررة التي أدت 
الذي  احلضر  نتيجة  ألعمالهم  املغتربن  فقدان  إلى 

تفرضه بلدان اجلوار.
الشباب  بن  البطالة  وتفشي  العمل  فرص  قلة   -

القادر على العمل.
- زيادة عدد النازحن من احملافظات التي تسود 
ملعرفة  إحصائيات  توجد  وال  والصراع  احلرب  فيها 
يف  وتأثيرهم  الغذائي  بالوضع  يتعلق  فيما  حالتهم 

الوضع يف احملافظات النازحن إليها.
- عدم تزويد احملافظات مبخصصات كافية من 
للغاز- مارب، مما  اليمنية  الشركة  املنزلي من  الغاز 
دخل  تستنزف  مــوازيــة  ســوق  نشوء  ذلــك  عن  ينجم 
املواطن الرتفاع سعر هذه املادة وهذه املشكلة مزمنة 

منذ سنوات وال توجد معاجلات لها.
رفع   بعد  املنزلي  الــغــاز  ــادة  م تكاليف  ارتــفــاع   -
الشركة اليمنية للغاز أسعار األسطوانات وعدم التزام 
وأثر  الشركة  من  لهم  احملددة  البيع  بأسعار  الوكالء 
ذلك يف األمن الغذائي، كما أن  أسعار الوقود وغاز 
بينما اجلهات  عالية جًدا  املوازية  السوق  الطهي يف 
للغاية،  محدودة  الطهي  وغاز  الوقود  لبيع  الرسمية 
بن  الطريق  طول  على  الدائر  القتال  استمرار  ومع 
وارتــفــع  الــغــاز  مـــادة  أزمـــة  ازدادت  ــأرب  ومـ صنعاء 
سعرها، األمر الذي سبب عقبة أمام حتسن الوضع 
االقتصادي واخلدمات العامة وأثَّر يف حتسن مستوى 

األمن الغذائي.
توفير  قدرتهم على  الفقراء وعدم  ازدياد عدد   -

احلد األدنى من متطلبات الغذاء الضروري.
- رفع رسوم التأمن على البضائع املستوردة كون 

اليمن بلًدا غير آمنة.
الــواردات  على  اخلارجية  الشحن  تكاليف  رفع   -

السلعية.
- تأخير وصول البضائع إلى املواني اليمنية نتيجة 
التفتيش يف الدول اجملاورة مما يرفع تكلفة الشحن.

يف  وأثــرهــا  احملــافــظــات  بــن  التحويل  عمولة   -
اختالف تكلفة السلع الغذائية.

احلكومية  واملــؤســســات  الهيئات  دور  غــيــاب   -
وتوفير  ــزراعــي  ال ــاج  ــت اإلن حتسن  بعملية  املــنــاطــة 
قدرة  وعدم  الراهنة  األوضــاع  بسبب  الغذائي  األمن 
احلكومة على صرف املوازنات االستثمارية للوزارات 
التمويالت  معظم  حتويل  ويرافقه  املعنية  واجلهات 
اخلارجية للمنظمات الدولية لتقوم هي بدور اجلهات 
الرسمية داخل اليمن وهذا خلق نوًعا من املشكالت 
املنظمات  من  للمزارعن  املقدم  الدعم  يف حتويالت 
مستمر  دعم  إلى  مؤقت  دعم  من  واملانحن  الدولية 

ودائم لألنشطة والبرامج.
- توقف كثير من املشروعات واألنشطة التي كانت 
تؤدي  وكانت  والصرع  احلرب  بسبب  خارجّيًا  ممولة 

دوًرا مهًما يف القطاع الزراعي واألمن الغذائي.
- استمرار الصراع الطويل زاد من نسبة الضرر 
اإلنساني  اجملتمع  على  يتعن  و  الــســكــان،  ملعيشة 
مواصلة الدعوة إلى جناح التهدئة يف مناطق الصراع، 
حتى  الــســالم  ثقافة  نشر  وتبني  احلـــرب  وتوقيف 
يسهل تقدمي املساعدة اإلنسانية جنب إلى جنب مع 
األنشطة التي تعزز صمود ومرونة سبل العيش لدى 

اجملتمعات احمللية.
- ستزيد حالة انعدام األمن والتحديات املستمرة 
واخلــدمــات  املــيــدانــيــة  التقييمات  أعــمــال  ــراء  إلجــ
جميع  يف  التدخالت  بجودة  األضــرار  من  اإلنسانية 
الغذائي  األمــن  تقييم  ذلــك  ويشمل  اليمن،  أنــحــاء 
ــروة احلــيــوانــيــة ومصايد  ــث والــتــغــذيــة والـــزراعـــة وال
الكلية  االقتصادية  واملــؤشــرات  واألســواق  األسماك 

الشاملة.
لتحسن  العملية  واخلطوات  التوصيات  ملخص 

األمن الغذائي باليمن:
الغذائية  السلع  استيراد  على  التجار  تشجيع   -
لهم عن طريق ضمان  التسهيالت  وتوفير  األساسية 

االستيراد بسعر الصرف الرسمي.
- ضرورة وضع حد لتدهور أسعار صرف العملة 

الوطنية وضبط عملية الصرافة.
السلع  مــن  كـــاٍف  استراتيجي  مــخــزون  تكوين   -
الغذائية األساسية ملدة أربع سنوات عبر حتفيز التجار 

أو التدخل املباشر بالشراكة مع القطاع اخلاص.
- حتديد أسعار السلع الغذائية األساسية املغطاة 
بسعر الصرف الرسمي وفرض الرقابة الصارمة على 

األسعار يف السوق.
- استمرارية حمالت التفتيش التي قام بها قطاع 
على  اليمني  املركزي  البنك  يف  البنوك  على  الرقابة 
بالضوابط  لاللتزام  الصرافة  ومحالت  الشركات 

املنظمة لعملية شراء وبيع العملة والتحويالت.
املطبوعات  قيمة  بــن  الــفــوارق  على  القضاء   -
القدمية واجلديدة بوصفها جميعها قانونية  النقدية 

ومعتمدة التداول.
- تفعيل دور الرقابة على محطات بيع املشتقات 
اليمنية بعد  النفط  النفطية اخلاصة من قبل شركة 
املركزي  البنك  فرضها  التي  اجلــديــدة  ــراءات  اإلجــ
ومنح  النفطية  املشتقات  مــســتــوردي  على  اليمني 

الشركة دور رئيس فيها.
- الزام جتار املواد الغذائية كافة بااللتزام بإشهار 
التجار  والـــزام  محالتهم  واجــهــة  يف  السلع  أســعــار 
املستوردين واملصنعن للسلع الغذائية بتحديد هامش 
اإلجـــراءات  واتــخــاذ  والتجزئة  اجلملة  لتجارة  ربــح 

القانونية بحق اخملالفن.
من  للمحافظات  الشهرية  اخملصصات  ــادة  زي  -
واحلد  األسعار  ثبات  إلى  سيؤدي  املنزلي مما  الغاز 

من التالعب بها.
غير  الصرافة  محالت  على  الصارمة  الرقابة   -
التالعب  لوقوف  مناسبة  آليات  وإيــجــاد  املرخصة 

بالعملة احمللية.
للبضائع  النقل  الدولة يف حتديد أسعار  - تدخل 

بن احملافظات ومنع االحتكار يف هذا اجملال.
بيع  أسعار  واإلشــراف على  الرقابة  دور  تفعيل   -
الرادعة  اإلجراءات  واتخاذ  املنزلي  الغاز  أسطوانات 

للمخالفن واملتالعبن باألسعار.
املنتهية  املــنــزلــيــة  ــاز  ــغ ال ــات  أســطــوان ســحــب   -
على  حفاًظا  لها  إجراء صيانة شاملة  أو  الصالحية 

صحة املستهلك.
حالتهم  ملعرفة  احملافظات  يف  النازحن  - حصر 
ــوضــع الــغــذائــي والــصــحــي يف كل  وتــأثــيــرهــم يف ال

احملافظات.
- دعم الدولة لإلنتاج الزراعي حتديًدا احملاصيل 
النقدية لزيادة الصادرات الزراعية، كذلك محاصيل 
عالية  إنتاجية  ذات  أصناف  وجلب  احمللية  احلبوب 

لتخفيض الكلفة للمنتج احمللي.
- تبني الدولة إنشاء صوامع غالل يف ميناء عدن 
القمح  مــادة  مــن  استراتيجي  مبــخــزون  لالحتفاظ 

لتجنب األزمات.
- مخاطبة وزارة النقل والتحالف إلعادة النظر يف 
تفتيش السفن يف ميناء عدن بدلًا من مواني البلدان 

اجملاورة.
- تفعيل دور مكاتب الوزراء يف الرقابة التمويلية 
عــن طــريــق إشــهــار أســعــار الــســلــع يف كــل احملــالت 
الغذائية  السلع  بيع  أسعار  والرقابة على  واإلشــراف 
األساسية املعلبة من الضرائب واجلمارك بوضع حد 
ألي زيادة سعرية غير مبررة وفًقا ملا نصَّ عليه قانون 

التجارة الداخلي.
ــمــويــالت املــقــدمــة من  ــت ال ــادة الــنــظــر يف  ــ - إعـ
بخلق  وذلك  باليمن  الغذائي  األمن  لتحقيق  املانحن 
مشروعات للقطاع الزراعي وللمزارعن  ذات دميومة 
واستمرارية تساعدهم على حتسن اإلنتاج والوصول 

إلى االكتفاء الذاتي.
الربط  طريق  عن  الغذائية  الفجوة  من  احلــد   -
بن املشروعات واألنشطة االستثمارية ذات األولوية 
التي حتقق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي الزراعي 
اإلرشاد  والري،  املياه  أساليب  الزراعية،  )املدخالت 

الزراعي، التسويق، التخزين(.

)IPC( األمن الغذائي باليمن على وفق التصنيف املرحلي املتكامل لألمم املتحدة ملرحلة األمن الغذائي

املهندس/ أحمد سعيد الوحش

يعدُّ حتليل التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي الذي تعده األمم املتحدة واجلهات التابعة لها كونها السلطة 
العاملية املعنية باألمن الغذائي، مؤشًرا إلى أن نحو %45 من سكان اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام األمن 
الغذائي احلاد. و%33 ضمن هذه النسبة يواجهون أزمة و%12 يف حالة طوارئ و16500 فرد يف وضٍع كارثيٍّ أشبه باجملاعة، 
يف أسوأ مستوى بالتصنيف.03/12/2020م، ومن احملتمل أن يعيش ما يقدر بنحو 47 ألف شخص مبستويات "كارثية" من 
 ،)IPC( انعدام األمن الغذائي أو ظروف شبيهة باجملاعة. وفًقا لتحليل أجراه التصنيف املتكامل ملرحلة األمن الغذائي
16 مليوًنا آخرين يعيشون إما يف ظروف "أزمــة" وإما  وهي السلطة العاملية املعنية باألمن الغذائي. وُيظهر التحليل أن 

"طارئة" لألمن الغذائي، الرقم الذي يعادل أكثر من نصف سكان اليمن.
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لألمن  الــعــام  الــوضــع  لنا  صــف   -
الغذائي يف اليمن خاصة يف هذه املرحلة؟ 

الغذائي يف  األمــن  انعدام  تعتبر حالة        
لكنها  طويلة،  فترة  منذ  مزمنة  مشكلة  اليمن 
تدهورت إلى مستويات تنذر باخلطر على مدى 
السنوات القليلة املاضية، حيث ال يزال الصراع 
يشكل احملرك الرئيسي لتفاقم الوضع، فقد أدى 
به من صدمات  ارتبط  وما  املسلح  النزاع  طول 
الغذائي  األمــن  انعدام  معدل  تزايد  إلى  أخــرى 

احلاد يف جميع أنحاء البالد.
النعدام  املتكامل  املرحلي  للتوصيف  وفــقــاً 
2021م  يونيو  نهاية  حتى  احلاد  الغذائي  األمن 
%54 من السكان،  16.2 مليون شخص بنسبة 
منهم حوالي 5 مالين شخص على حافة اجملاعة 
وحوالي 50000 نسمة يواجهون بالفعل ظروف 
احملتاجن  عــدد  يصل  بينما  بــاجملــاعــة،  أشبه 

للمساعدة 20.7 مليون نسمة.

يف  التنموية  العملية  أهمية  هي  ما    -  
بالدنا على حتقيق األمن الغذائي ؟

      لم ترتقي التنمية يف بالدنا إلى املستوى 
الذي يحقق األمن الغذائي، حيث ينبغي إحداث 
وبــالــذات  التنموية  الــقــطــاعــات  لكافة  تغيير 
القطاعات ذات القيمة املضافة املؤدية إلى رفع 
الناجت لسد الفجوة الغذائية وتخفيف االستيراد 
وحتقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء والذي بدوره 

يؤدي الى حتقيق االمن الغذائي.  
الطبيعية  ــوارد  املـ استغالل  ميكن  كيف   3-
األمن  إنعدام  مشكلة  من  يخفف  الذي  بالشكل 
الغذائي الذي يعاني منه أكثر من نصف السكان 

يف اليمن حسب التقارير الدولية؟
بدون  والتنمية  تنمية  بــدون  غذائي  أمــن  ال 
باملوارد  تزخر  وبالدنا  وتطبيقية،  علمية  بحوث 
الطبيعية املتنوعة كالزراعة واالسماك والصناعة 
 ، اخملتلفة(  ــادن  ــع وامل )الــنــفــط  االستخراجية 
باإلضافة إلى املوانئ والتي تعتبر نقطة تواصل 
اخلارجية  التجارة  وتطوير  اخلارجي  العالم  مع 
التي تعزز امليزان التجاري ، والذي يجعلها عند 

أغنى  من  علمية  ألسس  وفقاً  استغاللها  حسن 
دول العالم.   

املساعدات  توزيع  عملية  تساهم  هل   -
إنعدام  مشكلة  من  التخفيف  يف  الغذائية 

األمن الغذائي يف اليمن؟
املانحة  الدول  بعض  تخلف  من  بالرغم  نعم، 
الغذائية،  املساعدات  تقدمي  يف  التزاماتها  من 
العاملي، استهدفت  الغذاء  لتقرير برنامج  ووفقاً 
املساعدات الغذائية 11.9 ميون نسمه، منها 8.4 
مليون   2.3 غذائية،  مساعدات  نسمة  مليون 
نسمه كروت مواد غذائية و 1.2 حتويالت نقدية.
النعدام  الرئيسية  احملــركــات  ماهي   -

األمن الغذائي؟
وزيــــادة  ــمــة  ــراك ــت امل الــصــدمــات  أدت  لــقــد 
استراتيجيات التكيف اخملتلفة للغذاء واملعيشة، 
فــضــاًل عــن األنــشــطــة االقــتــصــاديــة املنخفضة 
أسعار  وارتفاع  العامة  اخلدمات  غياب  للغاية، 
الدخل  يف  كبيرة  خــســارة  إلــى  الغذائية  املـــواد 
وسبل العيش بل وشكلت جائحة كورونا )كوفيد 
19( تهديداً كبيراً على حياة السكان واستقراره 
يونيو   6 تاريخ  اليمينة فحتى  املناطق  يف معظم 
2021، بلغ عدد حاالت كوفيد 19 املؤكدة املبلغ 
عنها يف اليمن 6787 حالة مع 1329 حالة وفاة 
آثــار  أدت  وقــد  تــعــايف.  حــالــة  و3571  مرتبطة 

كوفيد 19 يف اليمن واخلارج إلى فقدان الدخل 
إلى  أدى  مما  التحويالت،  يف  حــاد  وانخفاض 
على  اإلنفاق  ــادة  وزي الشرائية  القوة  انخفاض 
األدنى/  احلد  تكلفة  متوسط  بلغ  الغذاء، حيث 
سلة الغذاء للبقاء على قيد احلياة يف اليمن )يف 
شهر أبريل 2021م 54453 ريال أي ما يعادل 77 
دوالر أمريكي( ال ميكن حتملها بالنسبة للعديد 
من األسر، مما يؤدي إلى االعتماد املفرط على 

املساعدات الغذائية اإلنسانية.
لقد عانى االقتصاد اليمني من تدهور خطير 
على مر السنن مع انخفاض ٪36.2 من العملة 
 20٪ وانخفاض   ،2019 ديسمبر  منذ  الوطنية 
انخفضت  حن  يف  التحويالت،  يف  األقــل  على 
صادرات الوقود أيًضا بنسبة ٪18. عمال القطاع 
 600 من  أكثر  وفقد  رواتبهم  يستلموا  لم  العام 
يف  الصراع  تسبب  كما  وظائفهم.  ألف شخص 
االقتصادية  التحتية  للبنية  جسيمة  ــرار  أضـ
احمللي  الناجت  انكماش  يف  تسبب  مما  للبالد، 
اإلجمالي بأكثر من ٪50 للفترة )2014-2020(.
- كيف تقيمون جهود احلكومة اليمنية 

يف مواجهة انعدام األمن الغذائي؟
يف اجتاه تخفيف املعاناة على الشعب اليمني 
ومبــســاعــدة  اليمنية  احلــكــومــة  ــخــذت  ات فــقــد 
واملنظمات  واألصــدقــاء  األشــقــاء  من  الشركاء 
والــتــدخــالت  الــدولــيــة سلسلة مــن اإلجــــراءات 
ومن  الغذائي  األمــن  حالة  لتحسن  احلكومية 

أبرزها:
- بذل اجلهود لوقف الصراع ، والتي كان لها 

وتقليص  التحتية  البنى  تدمير  يف  األكبر  األثر 
سبل العيش وبالتالي تزايد أعداد الغير مؤمنن 

غذائياً.
اتخاذ  خالل  من  كورونا  فيروس  مواجهة   -
موزعة  عزل  مركز   24 وفتح  الوقاية  إجــراءات 
ابريل   20 تاريخ  ويف  احملافظات  مختلف  على 
مت تدشن عملية التلقيح ضد كورونا، حيث بلغ 
 227446 يونيو   10 تاريخ  حتى  امللقحن  عدد 

مواطن.
برؤية  اإلنسانة  واملساعدات  الدعم  حشد   -
واسعه تتجاوز خطوط التماس والصراع، وذلك 
والصمود  الــغــذائــي  ــن  األمـ ــدام  ــع الن للتصدي 

ملواجهة هشاشة ُسبل العيش. 
- تطبيق سعر صرف تفضيلي على مستوردي 

السلع الغذائية األساسية.
- إنشاء نظام معلومات األمن الغذائي بدعم 
فنية  سكرتارية  وتعين  األوروبـــي،  اإلحتــاد  من 
باحملافظات  تنسيق  ووحـــدات  الغذائي  لألمن 
الغذائي  األمــن  معلومات  وحتليل  برصد  تقوم 

وتقدميها لسلطات القرار.
ــن بـــاإلعـــفـــاء اجلــمــركــي  ــزارعــ ــ ــم امل ــ - دع
للمدخالت الزراعية وتشجيع ودعم املستثمرين 

يف قطاع الصناعات الغذائية.
- دعم القطاع الصحي وتشجيع املستثمرين 

يف قطاع الصحة.
انعدام  من  للحد  مقترحاتكم  -7ماهي 

األمن الغذائي؟
لألمن  الفنية  السكرتارية  يف  جتربتنا  مــن 

الغذائي نوصي مبا يلي:
تدهور  من  للحد  املمكنة  التدابير  اتخاذ   -
الرتفاع  الرئيسي  السبب  يشكل  الــذي  العملة 

السلع الغذائية.
- تشجيع التجار على استيراد السلع الغذائية 
وتوفير التسهيالت الالزمة لهم من قبل الدولة.

- حتديد أسعار السلع الغذائية حسب التكلفة 
مع هامش ربح، وفرض رقابة صارمة على أسعار 

السوق.
بااللتزام  الغذائية  املــواد  كافة جتار  إلــزام   -
بإشهار اسعار السلع الغذائية يف واجهة محالتهم 

واتخاذ االجراءات القانونية بحق اخملالفن.
- تبني الدولة انشاء صوامع غالل يف ميناء 
مادة  من  استراتيجي  لالحتفاظ مبخزون  عدن 

القمح جملابهة االزمات.
وبــالــذات  ــزراعــي  ال الــدولــة لإلنتاج  - دعــم 
الزراعية،  الصادرات  لزيادة  النقدية  احملاصيل 
وكذلك محاصيل احلبوب احمللية وجلب اصناف 
للمنتج  الكلفة  لتخفيض  عالية  انتاجية  ذات 

احمللي.
وتشجيع   ، السمكي  لإلنتاج  الدولة  دعــم   -

الصناعات والصادرات السمكية.
للمحافظات  الشهرية  اخملصصات  زيــادة   -
من الغاز املنزلي مما سيؤدي إلى ثبات األسعار 

واحلد من التالعب فيها. 
إدارة ملف  القطاع الصحي يف  تعزيز دور   -
جائحة COVID 19 لتقليل اخلسائر البشرية 

واملادية.

"ال أمن غذائي بدون تنمية ، وال تنمية بدون بحوث علمية وتطبيقية، 
واألسماك  كالزراعة  املتنوعة  الطبيعية  باملوارد  تزخر  وبالدنا 
أكده  ما  هذا  اخملتلفة(.."  واملعادن  )النفط  االستخراجية  والصناعة 
رئيس السكرتارية الفنية لألمن الغذائي يف عدن الدكتور اخلضر بلم 
 " األمل  صوت   " صحيفة  به  خص  الذي  الصحفي  احلوار  يف  عطروش 

لطرح كل ما يتعلق بالوضع العام لألمن الغذائي يف اليمن .

عطروش : ينبغي إحداث تغيير لكافة القطاعات التنموية لسد الفجوة الغذائية و حتقيق األمن الغذائي يف اليمنعطروش : ينبغي إحداث تغيير لكافة القطاعات التنموية لسد الفجوة الغذائية و حتقيق األمن الغذائي يف اليمن

الدكتور اخلضر بلم عطروش 
رئيس السكرتارية الفنية لألمن الغذائي يف عدن

والكوارث  الغذاء عاملياً،  ونتيجة الرتفاع أسعار 
احلادة،  املناخية  والظواهر  والبشرية،  الطبيعية 
االقتصادية  والقضايا  العالم،  وازدياد عدد سكان 
بكيفية  املتمثلة  املعضلة  عززت  جميعها  العاملية 
العالم،  أنحاء  جميع  إلى  الغذاء  وصول  ضمان 

وحصول األفراد عليه.
من  الكايف  القدر  توفير  فإن  سبق  ملا  ونتيجة 

الغذاء يعد مصدر قلق عاملي، ويتزايد هذا القلق 
بتزايد عوامل تغيرات املناخ والضغط.

فاألمن الغذائي إذاً: هو احلالة التي يتمتع بها 
الغذاء  على  احلصول  بفرص  األشخاص  جميع 
الكايف والسليم واملغذي يف جميع األوقات من أجل 

حياة صحية نشطة وآمنة.
الغذائي يف عدة  األمن  أهمية  وتكمن 

نقاط أهمها:
أجل  من  االستثمار  على  التشجيع   *

احلصول على دخل إضايف لألسر.
تتسبب الهجرة من الريف نحو املدينة   *
العمل  فرص  بسبب  األغذية،  استهالك  زيادة  يف 
يساهم يف حصولهم  الفئة، مما  لتلك  تتوفر  التي 

على الغذاء.
دائم،  ازدياد  العالم يف  إّن سكان دول   *
زيادة  تعني  السكانية  الزيادة  هذه  بأّن  شك  وال 
الّطلب على الغذاء ولهذا يجب على الدول توفير 
الغذاء بكميات أكبر ومجاراة الّطلب املتزايد على  
العجز  السلع، من أجل حماية نفسها من حصول 

الغذائي. 
مكونات األمن الغذائي:

الرئيسة  أحد اجملاالت  الغذائي  األمن  يعتبر    
التي يهتم بها برنامج التغذية العاملي، حيث يتكون 

من عدة مكونات، تتمثل يف اآلتي:
سواء  نوعاً  أو  كماً  الغذاء:   توافر   *
املعروض منه، أو على مستوى االنتاج، أو اخملزون.

وصول  يعني  الغذاء:  على  احلصول   *
الطعام وحصولهم عليه بكميات كافية وال يقتصر 
احلصول عليه على الكمية فحسب وإمنا من حيث 
اجلودة أيضاً، بغية حتقيق أهداف األمن الغذائي.

تلبية  يعني  وهذا  األغذية:  استخدام   *
جميع االحتياجات الفسيولوجية من خالل اعتماد 
النظام الغذائي املناسب واملياه النظيفة والصرف 
حالة  إلى  للوصول  الصحية  والرعاية  الصحي 

الرفاه التغذوي.
الغذائية  اإلمدادات  استقرار  ضمان   *
وثباتها: وهذا يعني ضمان إمدادات غذائية ثابتة 

ومستقرة وكافية يف كل األوقات.
    ونتيجة ملا سبق تبرز أهمية تفعيل عمليات 
املستويات،  كافة  على  والتقييم  واملتابعة  الرصد 

بغية حتقيق األمن الغذائي بشكل مستدام.
احلكومات  على  ينبغي  ذلك  حتقيق  أجل  ومن 
القيام مبراجعة السياسات واالستراتيجيات احمللية 
لها،  مخطط  زمنية  مراحل  بحسب  دوري  بشكل 

وفقاً لالحتياجات احمللية وتوافر املوارد املتاحة.

األمن الغذائي )مفهومه- أهميته - مكوناته(
  يعتبر األمن الغذائي من التحديات الرئيسة على مستوى العالم، وخاصة 
العالم العربي، فعلى الرغم من توفر املوارد الطبيعية من األرض واملياه واملوارد 
البشرية، فإن الزراعة العربية لم حتقق الزيادة املستهدفة يف اإلنتاج ملقابلة 
العربية  الدول  وأصبحت  الغذائية  الفجوة  واتسعت  األغذية،  على  الطلب 

تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية.

بقلم د. عصام أحمد حسن محمد
باحث أول مبركز البحوث والتطوير التربوي)عدن(
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الرؤية املستقبلية لألمن الغذائي عبر اراء مختصني

لن نصل لالكتفاء الذاتي إال بتوجه حقيقي وجاد من قبل الدولة يف اجلانب الزراعي  
حنني أحمد
صوت األمل

"البد من أن تكون هناك خطط وتوجهات ورؤى 
الذي  املستدام  الغذائي  باألمن  للنهوض  واضحة 
يغطي احتياجات األفراد واجملتمع عموًما". هذا ما 
التدريسية  الهيئة  الدكتور مازن ناصر )عضو  قاله 

يف كلية ناصر للعلوم الزراعية( لـ" صوت األمل ".
ميتلك اليمن موارد أرضية ومائية وسمكية وأيًضا 
بشرية, تكفي لتحقيق األمن الغذائي املستدام, ولكن 
واقعية  وروئ  خطط  نُفِّذت  إذا  إلَّا  يتحقق  ال  هذا 
من اجلهات املعنية كافة، لالستفادة منها واحلفاظ 

عليها واستغاللها وتوظيفها بطرق صحيحة.
حول تأثير الكثافة السكانية يف األمن الغذائي، 
اجلانب  النمو يف  نسبة  إن    : مــازن  الدكتور  يقول 
 ,2% نحو  يبلغ  ــواحــدة  ال الــعــام  ــزراعــي خــالل  ال
يبلغ  عموًما  السكانية  بالزيادة  النمو  نسبة  بينما 
نحو %3.5 , حيث يزداد الضغط يف كل عام على 
فجوة  تشكيل  ينتج  األمــر  وهــذا  الــزراعــي  اجلانب 
غذائية كبيرة ومؤشًرا اقتصادّيًا خطيًرا إذا لم تسَع 
الدولة يف زيادة املنتج الغذائي للوصول إلى االكتفاء 
احتياجات  %100 من  الدولة  تنتج  أن  أي  الذاتي, 
توجه  كان هناك  إذا  إال  ولن يحصل ذلك  سكانها, 

حقيقي وجاد.
   يف السياق ذاته يقول الدكتور بسام محمد علي 

آمان )املدير الفني بالهيئة العامة للبحوث واإلرشاد 
الزراعي(: إنه كلما كان هناك زيادة يف عدد السكان 
التغيرات  مع  خصوًصا   , الغذاء  على  الطلب  زاد 
الغذائي  اإلنــتــاج  توقف  وإن  املستمرة,   املناخية 
التي  الظروف  هذه  يف  غذائية  كارثة  إلى  سيؤدي 
الكامل  الذاتي  االكتفاء  فيها عملية حتقيق  تصعب 

بسبب محدودية االستفادة من املوارد الطبيعية.

مشكالت تدهور القطاع الزراعي
    كما يستعرض الدكتور بسام أهم املشكالت 
قائلًا:  الزراعي،  القطاع  تدهور  يف  أسهمت  التي 
اجلهات  من  وعلمية  حقيقية  رؤية  وجود  عدم  إن 
الرسمية يف كيفية النهوض باجلانب الزراعي على 
القات  زراعة  وانتشار  والعمل,  التخطيط  مستوى 
التي أخذت مساحة واسعة من األرضي الزراعية 
هكتار  ألـــف   184 نــحــو  إلـــى  2018م  يف  وصــلــت 
مبجموع استهالك أكثر من %34 من إجمالي املياه 
يف اليمن, على حساب زراعة احملاصيل األخرى, 
تعدُّ  املدن,  إلى  الريف  أبناء  إلى هجرة  باإلضافة 
القطاع  تدهور  إلى  أدَّت  التي  األسباب  أهم  من 

الزراعي.
للمبيدات  املــفــرط  االســتــخــدام  أن   : ــاف  وأضـ
والغمر يف أثناء الري نتج أثاًرا سلبية على األراضي 
واستخدام  األصلية,  البذور  توفر  وعدم  الزراعة,  
بذور مستوردة غير منتجة تسببت يف إنهاك القطاع 

الزراعي.

وضع خطط علمية
على  الغذائي  األمــن  عملية حتقيق  تعتمد       
واملتمثلة يف  الثالثة  الطبيعة  املــوارد  من  االستفادة 
النباتي(   الغطاء  مــورد  املاء,  مــورد  األرض،  )مــورد 
التي لها دوٌر كبيٌر يف حتقيق األمن الغذائي. ويرى 
الصحيحة  العلمية  اخلطط  وضــع  أن  اخملتصون 
تنفيًذا  بنودها  وتنفيذ  املــوارد  تلك  أداء  لتحسن 
اخلــروج  يف  سيسهم  اجلميع  ومبشاركة  صحيًحا 
اليمن مبا يتعلق  بنتيجة إيجابية تخفف من معاناة 

باجلانب الغذائي.
الدكتور مازن يرى أن هناك الكثير من املشكالت 
يجب  الــزراعــي  القطاع  بها  مير  التي  والتحديات 
النظر فيها ومعاجلتها ووضع خطط وتوجهات ورؤى 
واضحة من جميع األطراف املعنية للنهوض بالقطاع 

الزراعي, و حتقيق األمن الغذائي املستدام.
األمــر،  هــذا  بسام  الدكتور  يؤكد  جانبه  من     
إنه البد من وضع خطط علمية صحيحة  بقوله:  
حتسن أداء تلك املوارد بأسلوب صحيح وبشراكة مع 
كل اجلهات املعنية بالتخطيط والتنفيذ ) حكومية, 
املدني(،  اجملتمع  ومنظمات  داعمة,  دولية  وجهات 
لــالســتــفــادة الــقــصــوى مــن الــطــاقــات واإلمــكــانــات 
مــن حتديد  البـــد  كــمــا  مؤسسة,  كــل  املــتــوفــرة يف 
األولويات لتحسن أداء املوارد املركزية يف حتسن 
آلليات  اخلطط  وضــع  ثم  ومــن  الزراعي,  اإلنــتــاج 

التسويق الفاعلة على املستوى احمللي واخلارجي.
   وأضاف: أن من أهمية وضع اخلطط الفاعلة 

البحوث  بقطاع  اإلهتمام  الزراعي  اإلنتاج  لزيادة 
لتتمكن  التطبيقية, ودعم مراكز األبحاث  الزراعية 
عبر  الفجوة  من  التقليل  يف  بــدورهــا   القيام  من 
واألصــنــاف  احملسنة,  الــبــذور  أصــنــاف  استنباط 
إلى  وامللوحة,  باإلضافة  للجفاف  املقاومة  النباتية 
الري  أنظمة  على  احلصول  من  املــزارعــن  متكن 

احلديثة ) الري الفقاعي , والتنقيط , والرش( .
والطاقات  الــقــوى  مــن  االســتــفــادة  وألهمية     
الشبابية الفاعلة يف اجملتمع إلحداث تنمية حقيقية 
مازن  الدكتور  يقول  احمللي،  اإلنتاج  لزيادة  تــؤدي 
األمن  يتحقق  ولــن  القطاعات  تنهض  لن  ناصر:  
الغذائي من دون االستفادة من فئة الشباب, ألنهم 
خلدمة  استثمارها  وجــب  طاقة  متتلك  فئة  أكثر 
تنمية  إحـــداث  أجــل  مــن  ستعمل  والــتــي  اجملتمع, 
إلى زيادة اإلنتاج احمللي يف مختلف  حقيقية تؤدي 
ميثل  و  الــزراعــي،  القطاع  وبخاصة  القطاعات 
ولألسف  العاملة,  األيادي  من   % نحو70  الشباب 
ال توجد حالّيًا أيُّ خطط تطويرية تدعم استغاللهم 

االستغالل األمثل.
فيما يؤكد الدكتور بسام آمان أنه يجب االستفادة 
تنفيذ  عبر  السابقة  املؤهلة  الــكــوادر  خبرات  من 
يف  الشبابية  الطاقات  تستهدف  تدريبية  بــرامــج 
اجملال الزراعي واملائي والسمكي والتنموي, للخروج 
واالكتفاء  الغذائي  األمــن  حتقق  عملية  مبخرجات 

الذاتي.
    وملعرفة ما مدى تأثير املشروعات الزراعية 

املاضية،  الفترات  خــالل  الغذائي  األمــن  دعــم  يف 
ال  أنه  بسام  والدكتور  مــازن  الدكتور  من  كٌل  يؤكد 
أو  الدولة  نفذتها  مؤثرة  حقيقية  مشروعات  توجد 
املنظمات الداعمة يف مجال حتسن األمن الغذائي, 
التي  املعنية  املؤسسات  من  املنفذة  البرامج  فكل 
تعدُّ  ال  الغذائي  األمــن  حتسن  عمليات  يف  تصب 
مشروعات حقيقة مستدامة , ولكنها برامج مؤقتة 

تغطي احتياجات حلظية.

علياء محمد  
 صوت األمل

اليمن ظروًفا اقتصادية واجتماعية       يواجه 
الصراع  استمرار  بسبب  مسبوقة  غير  وإنسانية 
وعدم وجود قواعد وأنظمة صارمة  تنظم العمل يف 
ى  إلى تفاقم أزمة األمن  مختلف القطاعات، ما أدَّ
من  عــدد  يف  بشلل  واإلصــابــة  اليمن   يف  الغذائي 
األنشطة االقتصادية التي قد تساعد يف التخفيف 

من معاناة املواطنن.
    يف تقريٍر صادٍر عن السكرتارية الفنية لألمن 
التي  التحديات  عن  كشف  2021م  يونيو  الغذائي 
الزراعية،  املنتجات  وتسويق  إنتاج  عملية  بها  متر 
ارتفاع  بسبب  اإلنــتــاج  تكاليف  ارتــفــاع  يف  املتمثلة 
أسعار الوقود واملدخالت الزراعية اخملتلفة،  نتيجة 
وجود  وعدم  احمللية،   العملة  لتدهور سعر صرف 
وسائل خزن حديثة ملنتجات املزارعن يف األسواق 
املركزية، وضعف القوة الشرائية نظًرا لتدني دخل 

الفرد.
    كما أشار التقرير إلى التحديات التي تواجه 
عملية الوصول إلى السلع الغذائية املستوردة، نظًرا 
لتذبذب الواردات للسلع الغذائية نتيجة ضعف توفر 
السيولة النقدية من العملة الصعبة، وتأثير جائحة 
نقل  تكاليف  وارتــفــاع  الدولية،  املالحة  يف  كورونا 
السلع بن احملافظات، و قلة فرص العمل، وتفشي 

البطالة بن الشباب.
النشاط  تواجه  التي  التحديات  تتمثل  فيما      
السمكي يف قلة اإلنتاج، لعدم توفر وسائل حفظ فوق 
واستخدام  السمكي،  اإلنــزال  مراكز  أو يف  القارب 
قوارب قدمية املواصفات ووسائل اصطياد تقليدية، 
ومستوى  لــألســمــاك  اجلـــودة  مستوى  وانــخــفــاض 
القدرة على شراء أجهزة حديثة يف  الدخل، وعدم 
عملية االصطياد وحتديد مواقع األسماك، وغياب 
األبحاث السمكية، وعدم معرفة اخملزون السمكي .

ارتفاع أسعار السلع 

اليمنية   األســـر  مــن   %  40 نحو  "فــقــدت       
ى إلــى زيــادة  مــصــدر دخــلــهــا  الــرئــيــس  الـــذي أدَّ
إجمالي معدل الفقر يف اليمن" . وذلك وفًقا للتقرير 
االقتصادي الصادر عن  قطاع الدراسات والتوقعات 

االقتصادية يف أغسطس العام 2020م.
      وحسب تقرير نشر يف موقع األمم املتحدة 
يوليو 2021م بنَّ أن ارتفاع أسعار السلع األساسية 
خالل  سنوي  أســاس  على   34% بزيادة   – العاملية 
شهر يونيو  – أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء يف اليمن 
تكلفة احلد  وارتفعت  االستيراد،  يعتمد على  الذي 

األدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد على %25  يف 12 
أعلى  مع  2021م  العام  بداية  منذ  مينية  محافظة 
ارتفاع يف مأرب والضالع وحلج وصعدة وإب وعدن، 
بلغ نسبته  ارتفاع  وأبن، حيث سجلت مأرب أعلى 

%44  بسبب الصراع.
    كما ذكر تقرير األمم املتحدة أن إجمالي عدد 
األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
الشديد يبلغ 16.2 مليون شخص، منهم 2.3 مليون 
التغذية  سوء  من  يعانون  اخلامسة  سن  دون  طفل 
خلطر  معرضون  هــؤالء  من   400،000 و  احلــاد، 
الوفاة إذا تُركوا من دون عالج، كما يعاني نحو 1.2 
مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية احلاد 

يف مختلف احملافظات.
       أم علي أحمد )إحدى النساء اليمنيات تعمل 
التربية والتعليم(، تقول: ساءت أوضاعنا  يف قطاع 
املادية بسبب الصراع، وأصبحنا غير قادرين على 
بتوفير  واكتفينا  الغذائية  املـــواد  مــن  عــدد  توفير 
األشياء الضرورية فقط لالستمرار باحلياة بسبب 
الغذائية  املساعدات  كانت  وقد  الرواتب،  انقطاع 
تخفيف  يف  تسهم  املنظمات   بعض  تقدمها  التي 
الوضع نسبّيًا  ولكنها بدأت تتناقص عاًما تلو األخر، 
املساعدات كل شهر  كنا نحصل على  البداية  ففي 
ثم كل شهرين واألن ال نستلمها الَّا كل  أربعة أشهر  

وأحياًنا غير كاملة.
       ويؤكد فؤاد أحمد )عامل حر يف البناء(  
نستطيع  ال  للغاية،   سيِّئ  وضــع  من  حالّيًا  نعاني 
توفير األشياء األساسية من الغذاء والدواء فنشتري 
يف  عدالة  أي  هناك  وليس  بالدين،   منها  بعًضا 
لألشخاص  تصل   وال  الغذائية  املساعدات  توزيع 

املستفيدين فعلًا.

مراحل انعدام األمن الغذائي 
      أشار السكرتير الفني لألمن الغذائي نوري 
جمال لـ"صوت األمل" إلى أن انعدام األمن الغذائي 
األولى   املرحلة  تتمثل  مير بخمس مراحل مختلفة، 
أكثر  أن  على  تصنيفها  ويــعــرف  األدنـــى  احلــد  يف 
من  %80 من األسر يف املنطقة قادرة على تلبية 
مرحلة  تليها  الغذائية.  وغير  الغذائية  االحتياجات 
الشدة  وتقدر بها نسبة األسر %20 قادرين على 
قدرة  لديهم  ليس  ولكن  املناسب  الغذاء  استهالك 
غير  األساسية  االحتياجات  بعض  على  اإلنــفــاق 

الغذائية.
     وأضاف : أن املرحلة الثالثة تعرف باألزمة 
فــجــوات يف  األســـر  %20مـــن  فيها  تعاني  والــتــي 
التغذية احلاد  ارتفاع يف سوء  الغذاء مع  استهالك 
فتعرف  الرابعة  املرحلة  أمــا  املعتاد،  من  أعلى  أو 
بالطوارئ وتضم نسبة  20 %من األسر التي تعاني 

من فجوات كبيرة يف استهالك الغذاء وارتفاع شديد 
يف سوء التغذية، وزيادة يف معدل الوفيات أو فقدان 
وآخــر   . العيش  كسب  سبل  إلــى  للوصول  شديد 
 20% تعاني  وفيها  تعرف مبرحلة اجملاعة  مرحلة 
من األسر الفقر الشديد، بحيث يكون اجلوع والعوز 

واملوت واضًحا.

     وحول ما وصل إليه اليمن من مراحل انعدام 
األمن الغذائي يرى جمال " أن عدًدا من احملافظات 

املناطق  الثالثة، وبعض  املرحلة  إلى  اليمنية وصلت 
من دون املساعدات الغذائية اإلنسانية وصلت إلى 
اجملاعة، وهناك عدد كبير من األشخاص  فقدوا 

حياتهم  بسبب اجلوع". 

حتديات تواجه األمن الغذائي 
     أوضــح حسان اخلوالني )مدير عام قطاع 
الشعب  غالبية  "أن  الــزراعــي(  ــاد  واإلرشـ البحوث 
لألوضاع  نتيجة  الفقر   خط  حتت  يعيش  اليمني 

الراهنة التي حالت بينهم وبن حتقيق األمن الغذائي 
وبات يعتمد غالبيتهم على املساعدات الغذائية".

     مؤكًدا  " أن اإلنتاج احمللي  لم يستطع تلبية  
حاجة املواطنن من احملاصيل الغذائية اخملتلفة  من 
يف  إليها  الوصول  وإمكانية  والنوعية  الكمية  حيث 

الوقت املناسب بالكمية الكافية".
     وحـــول الــعــوائــق والــصــعــوبــات الــتــي تواجه 
اخلوالني  يشير  اليمن  يف  الغذائي  األمــن  حتقيق 
إلى  أن التحديات تتمثل  يف النمو املتزايد للسكان 
انتظام  عـــدم  يف  املتمثلة  املــنــاخــيــة   والــتــغــيــرات 
إنتاج  وانخفاض  كمياتها  وتذبذب  األمطار،  مواسم 
باإلضافة  احليوانية،  الثروة  من  احمللية  السالالت 
املياه،  ومصادر  الزراعية  املساحة  محدودية  إلــى 
 1452438 للزراعة  الصاحلة  املساحة  تبلغ  حيث 
الكلية  املساحة  إجمالي  من   3.6% ومتثل  هكتاًرا 
لليمن، يف حن بلغت املساحة احملصولية 1124436 

هكتاًرا  .
      وشدد اجلوالني "على أهمية التخلص من 
إنتاجية  انخفاض  يف  تسببت  التي  القات  زراعــة 

األصناف احمللية من احلبوب والبقوليات".
املتطلبات

كلية  )رئيس قسم       يرى حسن عبد اجلبار 
الزراعة( أن متطلبات حتقيق األمن الغذائي تكمن 
وتوفير  للزراعة،  الصاحلة  األراضـــي   توفير  يف  
املزارعن  تشجع  خطط  إيجاد  و  احملسنة  البذور 
على استخدام التقنيات احلديثة يف الري التي تقلل 

من استهالك املياه".
     مضيًفا : لن يتحقق األمن الغذائي إال بضمان  
متبقٍّ  أثر  أي  من  وتأمينه   وسالمته  الغذاء  توفير 
االعتماد  إلى  باإلضافة  املبيدات،   أو  السموم  من 
اجملاالت  بتنمية  واالهتمام  احمللية،  املنتجات  على 

الزراعية بشقيها النباتي واحليواني .
حلول ومعاجلات 

يقول اخلوالني : يجب أن توضع برامج إلزامية 
املياه  مثل  الثانوية،  املياه  مصادر  من  لالستفادة 
ري  يف  املعاجلة  منخفضة  العادمة  واملياه  الرمادية 
التي  النحل  ومراعي  الغابية،  والشجيرات  األشجار 
برامج  وتنفيذ  الغذائي،  الوضع  حتسن  شأنها  من 
مشتركة مع جهاز الصحة يف املناطق للتوعية بأهمية 
علية  احلصول  ميكن  الذي  السليم  الصحي  الغذاء 
باتِّباع أسلوب الزراعة املنزلية حملاصيل اخلضروات.
      وأضاف:  بضرورة اإلكثار من نشر وتعميم  
والدواجن  واملاعز  األغنام  من  السالالت  احملسنة 
لدى املزارعن واملربين، ونشر األساليب والتقنيات 
مثل  الريفية  األســر  دخــل  زيـــادة  شأنها  مــن  التي 
النباتية  الزراعية  للمنتجات  الغذائية  الصناعات 

واحليوانية الفائضة.

األمن الغذائي يف اليمن بني الواقع ومواجهة التحديات 

ارتفاع تكلفة احلد األدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد على %25 يف 12 محافظة مينية
اليمن يف املرحلة قبل األخيرة من إنعدام األمن الغذائي

الدكتور مازن ناصر 
عضو الهيئة التدريسية يف كلية الناصر 

للعلوم الزراعية
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العاملي  األغذية  برنامج  استهدف  فقد      
شخص  مليون   11.9 يف  اليمن  يف   )WFP(
طريق  عن  2021م،  للعام  الغذائية  باملساعدات 
التي  الغذائية  املساعدات  تضمنت  عديدة  برامج 
باملساعدات  شخص  مليون   13 قرابة  استهدف 
قسائم  أو  عينية  حصص  صورة  يف  الغذائية 
شرائية لشراء الكمية نفسها من الغذاء، فبرنامج 
بإعطاء  يقوم  النقد  على  القائمة  التحويالت 
 . الغذائية  السلة  قيمة  تساوي  نقوًدا  املستهدفن 

وفًقا ملا نشر يف موقعها الرسمي.
     وهناك برامج الدعم الغذائي التي نُفِّذت 
احلاد  التغذية  سوء  معدالت  الرتفاع  استجابًة 
واملعتدل والشديد بن األطفال واستهدفت نحو3.3 
مالين من النساء احلوامل واملرضعات واألطفال 

دون سن اخلامسة.
    كما تضمن برنامج التغذية املدرسية توزيع 
 ، طفل  1.55مليون  إلى  يومية  خفيفة  وجبات 
على  ركز  الذي  العيش  ُسبل  دعم  برنامج  وكذلك 
بناء مستقبل مستدام عبر الوصول إلى 1.2 مليون 
بناء األصول  إعادة  شخص مبشروعات تسهم يف 
اإلنتاجية مثل الطرق واألراضي الزراعية واملرافق 

الصحية باإلضافة إلى التدريب. 

برنامج األغذية العاملي
أنه  إلى  العاملي  األغذية  برنامج  أشار       
الدولي  البنك  من  الصادر  والتمويل  الدعم  عبر 
يف  أسهم  أمريكي  دوالر  مليون   )24.2( بـ  املقدر 
يف  واألطفال  للنساء  الغذائية  االحتياجات  تلبية 
انعدام  معدالت  أعلى  من  تعاني  التي  املناطق 
األمن الغذائي، وتقدمي منتجات تغذوية متخصصة 
الفئات  هذه  بن  التغذية  سوء  ومنع  ملعاجلة 
الضعيفة، كما سيعمل املشروع على حتسن احلالة 
التغذوية لألسر الريفية الضعيفة، مع التركيز على 
الدور الرئيس الذي تؤديه املرأة يف حتسن األمن 
األعمال  ريادة  أنشطة  بتعزيز  وسيقوم  الغذائي، 
ومنح  املهارات،  تنمية  فرص  توفير  عبر  للمرأة 

تشغيلية تركز على الزراعة وإنتاج الغذاء. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ذ برنامُج األمم املتحدة اإلمنائي يف اليمن      نَفَّ
عبر البرنامج املشترك لدعم سبل العيش واألمن 

ـ   2019( أعوام  ثالثة  على  ينفذ  الذي  الغذائي 
والوكالة  األوروبي  االحتاد  من  واملمول  2022م( 
منظمة  مع  بالشراكة  الدولية  للتنمية  السويدية 
األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج 
ذ عدًدا من البرامج التي حتسن  األغذية العاملي، نَفَّ
اإلنتاجية  واألصول  اجملتمعية،  العيش  سبل  من 
اجملتمعات  استهداف  طريق  عن  الغذائي  واألمن 
أبن،  محافظات:  ست  يف  األزمات  من  املتضررة 

حجة، احلديدة، حلج، تعز وصنعاء.
    وقد قدم البرنامج اإلمنائي يف اليمن خطته 
لتنفيذ مشروع لقيادة وتنفيذ مجموعة من التدابير 
التي تؤثر يف األمن  التغيرات املناخية  للتكيف مع 
الغذائي، وذلك بدعم مقدم من البنك الدولي بلغ 

)23.8( مليون دوالر أمريكي.
  

منظمات اجملتمع املدني 
     

وُسبل  الغذاء  برنامج  )منسق  الزعيم  محمد 
العيش يف مؤسسة متدين ـ عدن( يقول : مت تنفيذ 
عدد من املشاريع التي ساهمت يف حتسن مستوى 
جراء  املتضررة  األسر  من  لعدد  الغذائي  األمن 
خالل   ، اليمنية  احملافظات  مختلف  يف  الصراع 
مع  بالشراكة   ،  2021 العام  من  األول  النصف 

منظمة الزراعة واالغذية العاملية "الفاو" .
مشروع  تنفيذ  مت   :  " األمل  لـ"صوت  وأوضح 
لعدد  الطارئة  واحليوانية  الزراعية  املساعدات 

أسرة  يف ثالث مديريات مبحافظة حلج،   ٨١٥٠
و مشروع استعادة وحتسن إنتاجية صغار املنتجن 
يف اليمن ، والذي ُقدم يف ثالث مديريات مبحافظة 
تعز، حيث استهدف  4144 مستفيد من املزارعن 
وصغار املنتجن الزراعين ، عبر دعمهم بشبكات 
جتهيز  و  وحبوب،  خضروات  بذور  و  حديثة،  ري 
مدارس حقلية ، وتنفيذ دورات تدريبية للمزارعن 
املدارس  وتزويد  احلديثة،  الزراعة  أساليب  حول 

احلقلية بالشتالت والبذور إلنتاجها . 
   كما أكد: أن املشروع استهدف أيضاً النساء 
الطماطم  معجون  وتسويق  صناعة  تدريبهن  عبر 
املشاريع  ضمن  من  أن  مبيناً:  احلار..  والفلُفل 
القائمة حتى اآلن مشروع دعم الصمود الريفي يف 
 ، محافظة حلج  يف  العيش  وُسبل  الغذائي  األمن 
ومواصلة العمل على إنشاء مركزين لتدريب النساء 

على صناعة مشتقات األلبان.
   الدكتور عادل باعشن )نائب مدير اجلمعية 
ذ  تُنفَّ مشروعات  اجلمعية  تقدم  يقول:  الكويتية(، 
بصفة دورية لدعم وتقليل الفجوة يف جانب األمن 
الغذائي للفئات املستهدفة، عن طريق توزيع اآلالف 
من حقائب املواد الغذائية، فخالل الستة األشهر 
غذائية  سلة  ألف   )26.000( ُوزِّعت  املاضية 
متكاملة يف 12 محافظة على مستوى البلد ) عدن، 
صنعاء،  إب،   مأرب،  احلديدة،  تعز،  أبن،  حلج، 
إلى  إضافة  الضالع(،  شبوة، حضرموت،  اجلوف، 
ذلك العمل على توفير فرص العمل املدرة للدخل 

وتوفير  دخلها  على  احلصول  أسرة  كل  لتستطيع 
واحلياتية  الغذائية  املتطلبات  من  أسرتها  حاجة 

الالزمة.
     وأضاف قائلًا: إن هذه املشروعات تُسهم 
وحتقيق  االحتياج  فجوة  تقليل  يف  كبيًرا  إسهاًما 
والشرائح  الفئات  لدى  مؤقت  اقتصادي  استقرار 
ــ  املنعدم  أو  احملدود  الدخل  ذوي  ــ  املستهدفة 
الذين يعانون من إشكاالت جمة يف جوانب توفير 

االحتياجات الغذائية.
كثيرة  صعوبات  هنالك  أن   : أوضح  كما    
والعجز  البلد  يف  االحتياج  دائرة  باتساع  تتعلق 
الذي ينشأ يف تغطيتها وعدم االستقرار املستمر 
ى  يف أسعار الصرف، ويف فرق العملة الذي أدَّ
إلى تقلبات سريعة يف املواد الغذائية املُشتراة، 

ولكننا نحرص على إلزام املوردين بعقود شراء 
طول  السعر  ثبات  لنا  تضمن  األجل  متوسطة 
املنتج  شراء  على  نحرص  كما  املشروع  فترة 
العالية كي نضمن استمرار  احمللي ذي اجلودة 

توفره يف السوق.  

آراء النخبة
تغذية  )باحث  احلكيمي  إسكندر  املهندس      
بعد  ما  وتقانات  األغذية  بحوث  مركز  يف  إنسان 
احلصاد بعدن( يرى أن املنظمات تقدم مشروعات 
االستجابة الطارئة وليس لها أي عالقة مبشروعات 

األمن الغذائي التي تتحقق على املدى الطويل.
الدكتور طه عبده علي )باحث يف مجال تغذية 
ومؤسسات  للمنظمات  يقول:  عدن(  يف  اجملتمع 
اجملتمع املدني دور كبير يف حتقيق األمن الغذائي 
حيوية  وأنشطة  مشروعات  تنفيذ  طريق  عن 
احلكومية  غير  املنظمات  أن  العلم  مع  مختلفة، 
خبرة  اكتسبت  قد  املدني  اجملتمع  ومؤسسات 
كبيرة يف مجال التنمية املستدامة واألمن الغذائي 
تنموية  عملية  طريق  عن  البيئة  على  واحلفاظ 

شاملة.
      ويضيف: هناك بعض اإلخفاقات يف البرامج 
املقدمة من املنظمات وقصور يف أنشطتها وتكمن 
هذه اإلخفاقات يف عدم االستغالل للموارد احمللية 
املتاحة يف حن أن حتقيق األمن الغذائي يستوجب 
تنمية شاملة واستغالل أمثل للموارد وتأمن كامل 
جعل  مما  واإلقليمية  احمللية  الغذائية  للمصادر 
دور منظمات اجملتمع املدني غاية يف األهمية عن 
طريق تطوير اجملتمع يف جميع اجملاالت والتخفيف 
من حدة الفقر ومن ثمَّ حتقيق األمن الغذائي الناجت 
بأنشطة  متعلقة  واستراتيجيات  سياسات  عن 
النشاط  اخلصوص  وجه  وعلى  متنوعة  إنتاجية 

الزرعي واحليواني.

منظمات مجتمعية تدعم مشروعات لألمن الغذائي يف اليمن دعًما متواضًعا
األزمــة  وتفاقم  اإلنسانية،  االحتياجات  نسبة  ارتــفــاع      
وتدخل  الغذائي  األمن  انعدام  إلى  ى  أدَّ اليمن  يف  االقتصادية 
حدة  من  التخفيف  يف  لإلسهام  واحمللية  الدولية  املنظمات 

املشكلة واحلدِّ من توسع الفجوة الغذائية.  
ت       ويف ظل األحداث األخيرة التي عاشتها البالد عامة، وأدَّ
األمن  بتحقيق  املتعلقة  للقطاعات  الدعم  عملية  يف  ة  شحَّ إلى 
الزراعة  التعاون مع وزارة  الغذائي، كان للمنظمات دور فّعال يف 
لدعم  الالزمة  املشروعات  وتقدمي  السمكية،  والثروة  والــري 

وتعزيز األمن الغذائي يف اليمن.
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خطوات أمل 

    أسست مبادرة "خطوات أمل" الناشطة 
احلقوقية صباح محمد فرحان يف محافظة 
تعز، وركزت جهودها على منطقة اجلحملية 
مبديرية صالة كونها املنطقة احلمراء األكثر 

تضرًرا من الصراع .
تعمل يف اجملال  إنها  تقول صباح:       
اخليري بسبب حبها لهذا العمل اإلنساني، 
وكونها ترى دائرة املتضررين جراء أحداث 
باستمرار، فمعظم  تتوسع  اليمن  النزاع يف 
ميلكون  ال  صباح  مبادرة  يف  املستهدفن 
رواتبهم  فقدوا  من  وهناك  يومهم،  قوت 

ونزحوا بعد أن تدمرت منازلهم.
إلنشاء  التطوع  :"قررنا  وتضيف       
مبادرة "خطوات أمل" بجهود ذاتية، ويتركز 
املؤسسات  بعض  مع  التنسيق  يف  عملنا 
ليعملوا وسطاء  وفاعلي اخلير،  واملنظمات 
واملياه  الغذاء  توفير  سبيل  يف  ومنظمن، 
النظيفة ألعرض قاعدة من املواطنن األكثر 

احتياًجا فأقل". 
الكفاية  حتقيق  إلى  صباح  وتطمح 
اإلنسانية  االحتياجات  ووصول  الغذائية 
لكل مواطن متضرر ونازح بسبب الصراع. 
االستجابة،  وبطء  الدعم،  محدودية  وتُعد 
الداعمة  املؤسسات  قبل  من  واحملسوبيات 
من أبرز التحديات التي تواجهها يف عملها. 
     واختتمت صباح حديثها قائلة: "إن 
الوضع متأزم للغاية، فاملتضررون يصلون يف 
تقديري الشخصي إلـى %95 من إجمالي 
عدد السكان يف محافظة تعز، ورمبا تقترب 
احملافظات،  بقية  من  تفاوتها  مع  النسبة 
على  التركيز  اإلغاثية  اجلهات  من  فنتمنى 
كالنساء  وضعًفا  احتياًجا  األشد  الفئات 
وأسر  واجلرحى   والشيوخ  واألطفال 
التي  للمناطق  االنتباه  ينبغي  الشهداء، كما 

تقع حتت خط النار.

أيادي اخلير 
ترأست الشابة افتخار سعيد يحيى علي 
مبادرة "أيادي اخلير" يف تعز عام 2010 م، 
اخليري  العمل  يف  متطوعة  تعمل  وكانت 

واالجتماعي. 
تقول: "الصراع واحلصار كالهما أضعفا 
السببن  وبانتهاء  تعز؛  يف  الغذائي  األمن 

يتالشى اجلزء األكبر من املشكلة".
وتشرح طبيعة عملها بقولها: الدور الذي 
احملتاجن،  الناس  مساعدة  هو  به  نقوم 
واملياه  الغذائية  السلَّات  بتوفير  وذلك 
)محو  بـ  التعليم  ودعم  للشرب،  الصاحلة 
التي  الصغيرة  املشروعات  ودعم  األمية(، 
متّكن املرأة اقتصادّيًا كاخلياطة والتجميل، 

واألشغال اليدوية".
    وقد أصبحت افتخار عضو يف اللجنة 
لنشاطها  نظًرا  صالة؛  ملديرية  اجملتمعية 
وتعّدد  اإلنساني.  العمل  هذا  يف  اجملتمعي 
عملها  أمام  تقف  التي  العوائق  افتخار 
وكثرة  الدعم  قلة  من  :"نعاني  بقولها 
العمل  هذا  اخترت  لكنني  إليه،  احملتاجن 
جتاه  باملسؤولية  شعوري  من  انطالًقا 
مشروعات  بناء  يف  وأطمح  مجتمعي، 
من  ن  مؤمَّ اجملتمع  يصبح  حتى  تنموية؛ 
ناحية األمن الغذائي، باإلضافة إلى التركيز 
على املعلمن املتطوعن نظًرا لنزوح أغلب 
إلى  تعز  محافظة  من  األساسين  املعلمن 
محافظات أخرى، فلوال املتطوعون لتوقفت 

العملية التعليمية".

مزرعة املاجنو واجلوافة
     التحق منير قاسم بالعمل يف مزرعة 
نعومة أظفاره، ويعد ذلك جزًءا  والده منذ 
بالفخر،  وتشعره  تسعده  التي  هويته  من 
ومع التحاق منير بقسم اإلعالم يف جامعة 
قريته  يف  املزرعة  يترك  لم  أنه  إال  صنعاء 

يف  فيأتي  إب(  محافظة  العدين،  )حزم  بـ 
كل عطلة ليرعاها ويصلح ما أفسده غيابه 

عنها. 
قرابة  سنوّيًا  تنتج  :"مزرعتي  منير  يقول 
الـ 1200 سلة من املاجنو ومثلها وأكثر من 
اجلوافة، وإذا حظيت باهتمام أكبر ستنتج 

أضعاف ذلك".
    ويضيف منير قائلًا: إن األمن الغذائي 
ه الشعب نحو  لن يتحقق يف اليمن إال إذا اجتَّ
أرضه الكرمية، وإن مزرعته وحدها تكفي 
مساحتها  وتبلغ  كاملًا  شعبي  سوق  لتغطية 
الواسعة  باملزارع  تقريًبا، فكيف  50 قصبة 

التي تنتج غاللًا من املزروعات بأنواعها. 
    ويعزي منير أسباب معاناته يف أرضه 
ضعف  هي  األسباب  من  مجموعة  إلى 
واهتمام  بالدراسة  وانشغاله  اإلمكانات، 
أيًضا  غيابه،  يف  باملزرعة  املسنة  والدته 
شحة املياه يف أثناء الشتاء؛ ما يجبره على 
بسبب  صيًفا  بها  واالهتمام  األرض  ترك 

األمطار. 
لكن منير يطمح بعد تخرجه يف اجلامعة 

أن يعود نحو أرضه ويهتم بها جوار مزارع 
عديدة للحبوب، تعود ملكيتها لعائلته كأجير 
من،  مع  يعمل  من  يهم  "ال  ويقول:  لديهم، 

األهم أال نترك أرضنا متوت".

مزرعة اخليار

قرر فؤاد عبداخلالق )من مديرية السياني 
محافظة إب( مغادرة عمله يف محافظة مأرب 
إحدى  يف  زراعية  محمية  إلنشاء  والعودة 
أراضي عائلته املهجورة وذلك بعد تخرجه يف 

جامعة إب. 
بالزراعة  بداياته  عن  فؤاد  يتحدث       
العائلة  لنساء  مديًنا  البداية  يف  :"كنت  قائلًا 
بالذهب، وقد زرعت أرضي بعد استصالحها 
مزرعتي  واحد،  عام  خالل  ديوني  ألقضي 
الهتمامي  قبل  ذي  من  إنتاًجا  أكثر  اليوم 

املستمر بها".
     ويواصل سرد معاناته موضًحا: "أراني 
الغذائي  األمن  حتقيق  على  جاهًدا  أعمل 
لبلدتي بتوفير كفايتها من اخليار والطماطم، 
للسوق  كبيرة  يغطي حاجة  السنوي  وإنتاجي 
التي  الصراع  أحداث  بعد  بخاصة  احمللية 
على  احمللي  واإلنتاج  االستيراد،  من  قلصت 

حدٍّ سواء".
تدعم  أن  اخملتصة  اجلهات  من  يأمل  و   
تخفف  وأن  الضرورية،  باألسمدة  املزارعن 
كما  عليهم،  املفروضة  الضرائب  حدة  من 
أن  املياه  مشروعات  أصحاب  من  يتمنى 

يخفضوا من أسعار مياه السقي.

مجلس الكوثر التنموي
رئيسة  سعيد  عقالن  جنيبة  عملت     
أحداث  بعد  بتعز،  التنموي  الكوثر  جمللس 
النزاع يف اليمن، فقد شعَرت جنيبة باحلزن 
انعدام  من  البلد،  إليِه  وصلت  الذي  للوضع 
الناس  حاجة  وكذلك  احلياة  مقومات  ألي 
خرجت  لذلك  األساسية؛  األشياء  ألبسط 
لتلتمس وتبحث عن املنظمات الفعالة يف تعز 
بعد أن أعّدت قاعدة بيانات لألسر احملتاجة 

املنظمات  كل  نحو  وتوجهت  منطقتها  يف 
والهيئات والسلطة احمللية أيًضا. 

ني      تقول جنيبة : "جتاَوب بعضهم وصدَّ
توفير  حاولُت  فقد  أيْئَس؛  لم  لكّني  آخرون 
املياه الصاحلة للشرب حلارتي عبر خزانات 
السلَّات  لهم  وأوجدنا  أسبوعّيًا،  عاّمة ملرتن 
الغذائية التي سّدت ثغرة إنسانية عظيمة ملن 

عايش الوضع بيننا".
    وأفاضت يف حديثها، فقالت: إن ضعف 
األمن الغذائي أتى نتاًجا لدور الدولة الهش، 
األرض  زراعة  بأهمية  الناس  توعية  وعدم 
مبحاصيل احلبوب الطبيعية، واعتمادهم على 
أنفسهم بتوفير احملاصيل اجليدة من أرضهم.
 أما ما تقدمه املنظمات - حسب جنيبة- 
األسرة  يفي بحاجة  فهو قطرة يف بحر، وال 
طوال الشهر، فضلًا عن األسر املتعففة التي 
لم يصلها أيُّ دعم، لكن مجهوداتها ذات قيمة 

ومحل تقدير. 
 وتشير:" واجهُت صعوباٍت كثيرة وجتاوزت 
أكثرها، منها وعود املنظمات التي لم تتحقق 
حتى يومنا هذا والتي تعرضني إلحراج أمام 

اجملتمع املتأمل بي خيًرا".
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ا يف حتقيق األمن الغذائي ا يف حتقيق األمن الغذائيمضّيً مضّيً
أقدام شبابية تسعى متصدية  لدرب محفوف باألشواك أقدام شبابية تسعى متصدية  لدرب محفوف باألشواك 

ا يف القضاء على األزمات      الشباب عماد األمم؛ فهم يؤدون دوًرا محورّيً
التي تواجهها بلدانهم، ويف مقدمة هذه األزمات تأتي أزمة الغذاء. 

   ففي اليمن وجوٌه مشرقة لشباٍب ُكُثر تضاعفت جهودهم لتحقيق أمن 
املواطنني املتضررين من الصراع وذلك باإلسهام يف توفير احتياجاتهم 

األساسية من الغذاء والدواء، وما هؤالء إال غيٌض من فيض. 

الــغــذائــي  ــن  األمـ إن ضــعــف 
أتـــى نــتــاًجــا لـــدور الــدولــة 
ــش، وعــــــدم تــوعــيــة  ــ ــه ــ ال
ــة زراعــــة  ــي ــم ــأه ــاس ب ــنـ الـ
احلبوب  مبحاصيل  األرض 
الــطــبــيــعــيــة، واعــتــمــادهــم 
ــم بــتــوفــيــر  ــه ــس ــف عــلــى أن
احملاصيل اجليدة من أرضهم

فؤاد عبداخلالقمنير قاسمصباح فرحان جنيبة عقالن سعيد

ــز عــمــلــنــا يف  ــركـ ــتـ يـ
بعض  ــع  مـ الــتــنــســيــق 
واملنظمات  املؤسسات 
وفاعلي اخلير، ليعملوا 
يف  ومنظمني،  وســطــاء 
الــغــذاء  توفير  سبيل 
ــنــظــيــفــة واملـــــيـــــاه ال



منال أمني - صوت األمل

العبدلي )محررة مبوقع كريتر نت يف  أنوار     
محافظة حلج( تقول : إن وضع األمن الغذائي يف 
اليمن أصبح صعًبا للغاية، حيث تعاني الكثير من 
قلة  بسبب  التغذية  سوء  يف  مشكالت  من  األسر 
وعدم  الراتب،  على  املعتمدين  للموظفن  الدخل 
ارتفاًعا  املرتفعة  الغذائية  املواد  توافقه مع أسعار 
ليس لها دخل ثابت، ويعمل معيلها باألجر اليومي، 
قائمة  الدخل ضمن  املتوسطة  األسر  دخلت  وقد 

الفقر فهي تعاني من سوء التغذية واجلوع.
    وأشارت إلى أن معاجلة هذا الوضع الصعب 
مقابل  العمالت  صرف  أسعار  ضبط  تستوجب 
الغذائية  املواد  أسعار  ومراقبة  اليمني  الريال 
بالنزول  والصناعية  التجارية  الغرفة  تنشيط  عبر 
لألزمة  وإيجاد حلٍّ سياسي  املتاجر،  إلى  امليداني 
التي تعاني منها البالد عموًما لإلسهام يف استقرار 

العملة وتوفير املستلزمات الضرورية للمواطن.
لدى منظمات  يعمل  )40عاًما      عزمي علي 
شبح  تواجه  بالدنا  أن  إلى  يشير  بعدن(  محلية 
وتراجع  الغذائي  األمن  انعدام  بسبب  اجملاعة 
املواد  إنتاج  يف  الفعال  غير  األقتصادي  القطاع 
حدة  من  التخفيف  يف  تُسهم  قد  التي  الغذائية 

انعدام األمن الغذائي يف مختلف القطاعات.
      ويرجح أن األسباب الرئيسة التي أسهمت 
وتوقف  الصراع  استمرار  هي  املشكلة  تفاقم  يف 
عملية التصدير للمشتقات النفطية، وارتفاع أسعار 
العمالت الذي نتج عنه ارتفاع أسعار املواد الغذائية، 
انخفاض  إلى  ى  أدَّ كورونا  فايروس  انتشار  أن  كما 
عمليات التحويالت من اخلارج حيث إن الكثير من 
التحويالت  هذه  على  كبيًرا  اعتماًدا  تعتمد  األسر 

التي توفر لهم متطلباتهم الغذائية الضرورة.

دور املنظمات الداعمة
   "يتحقق األمن الغذائي الصحي عندما يتمتع 
البشر بفرص احلصول على ما يكفيهم من غذاء 
ذلك  ويتجسد  صحية،  حياة  أجل  من  ومغذٍّ  آمن 
الغذاء،  وفرة  تتمثل يف:  أربعة عوامل أساسية  يف 
وفًقا  وذلك  واالستقرار".  وتناوله،  إليه   والوصول 
لألمن  الفنية  السكرتارية  عن  الصادر  للتقرير 
يف  الزراعي  القطاع  دور  حول  2020م  الغذائي 

اإلسهام يف حتقيق األمن الغذائي.
     عاصم اخلضمي )صحفي من احلديدة( 
ا،  اليمن متدهور جّدً الغذائي يف  يوضح أن األمن 
غير  اليمنية  األسر  من  الكثير  أصبحت  حيث 
الكرمية  احلياة  متطلبات  أدنى  توفير  على  قادرة 
كالدقيق واألرز بسبب ارتفاع أسعاره لدرجة كبيرة 

ال يستطيع املواطن ذو الدخل احملدود توفيرها.
التي  الدولية  املنظمات  أن  إلى  ويشير       
إسهاًما  أسهمت  الغذائية  بالسلل  املواطنن  تدعم 
املعاناة خالل فترات  التخفيف من هذه  مؤثًرا يف 
مختلفة. كما قامت على تقدمي الدعم للقطاعات 
ولكن  الغذائي،  األمن  حتقيق  على  تساعد  التي 
الوضع غير املستقر يف البالد وعدم استقرار سعر 
ى إلى احلد من  العملة على مستوى اليمن عامة أدَّ
االستفادة من تلك املساعدات التي تُضخ إلى اليمن 

من دون جدوى.
     من جانبها تقول أم جنالء أحمد )46 عاًما 
ظل  يف  له  قيمة  ال  أصبح  الراتب  :إن  تعز(  من 
االرتفاع املتزايد لألسعار، بخاصة املواد األساسية 
التي يحتاج إليها كل منزل، وأصبح دور املنظمات 
 ، مقتصًرا على أماكن محددة وألشخاص معينن 
فهناك الكثير من األسر املتعففة ــ ال يعلم بها أحد 

ــ تعاني جور الغالء.
التي  الغذائية  املساعدات  كانت  وأضافت:      
تقدم شهرّيًا من بعض املنظمات تفك ُكربة الكثير 

من األسر الفقيرة واملتوسطة الدخل يف ظل هذه 
أن  إال  تعز،  مدينة  يف  وبخاصة  الصعبة  األوضاع 
تلك املنظمات لم تعد توزع املساعدات الغذائية إال 

فيما ندر ولفئة معينة.
     أم أحمد محمد )60 عاًما من تعز( تقول: 
وال  الغذائي  األمن  مصطلح  معنى  نعلم  ال  نحن 
لٌقمة  توفير  نستطيع  كيف  هو  يعنينا  ما  يُهمنا، 
ولكن  باخليرات  تزخر  بالدنا  إن  حيث  العيش، 

الشعب ميوت جوًعا وهذا شيء سيِّئ للغاية.
     وتضيف أم أحمد:" ُكنا يف القدم نستطيع 
رة  أن نأكل من خيرات هذه األرض من القمح والذُّ
احملاصيل  من  وغيرها  والفواكه  واخلضروات 
اليوم  ولكن  اآلن،  مثل  الراتب  ننتظر  وال  الغذائية 
أصبحت شجرة القات هي املسيطرة على األراضي 
اخلضروات  توفير  يف  ة  شحَّ وهناك  الزراعية، 

الضرورية التي أصبحت غالية على املواطن، كما 
أن األسماك ارتفع سعرها وراتب زوجي املتوفى ال 

يفيدني بشيء".

هناك إصرار يف احلياة
     أشار تقرير صادر عن السكرتارية الفنية 
والتعاون  التخطيط  لوزارة  التابعة  الغذائي  لألمن 
الدولي فبراير 2021م إلى  أن كمية السلع الغذائية 
األساسية املستوردة خالل شهر فبراير 2021م إلى 
املكال،  عدن،   ( البرية  واملنافذ  البحرية  املواني 
شحن، الوديعة، سقطرى( بلغ نحو )140133( طًنا، 
 21% بنسبة  األرز  ثم   55% القمح  نسبة  وبلغت 
وزيت   4% واحلليب   9% والسكر   9% والدقيق 

الطبخ 2%.
عدن(  يف  موظف  )43عاًما  علي  السالم  عبد 

يقول: "بالدنا تعاني األمرين وأكثر بسبب استمرار 
الرئيسة،  بالدرجة  املواطن  أنهك  الذي  الصراع 
املعدم،  واملتعفف  والالجئ  النازح  هناك  فأصبح 
أبناء اجملتمع، إال  وزادت نسبة الفقر واجلوع بن 
أن هناك إصراًرا يف االستمرار يف احلياة مع كل 

الصعاب والتحديات".
الوضع  يف  الغذائي  األمن  تأثير  معرفة  وحول 
املعيشي يؤكد أن تفاقم مشكلة األمن الغذائي يف 
اليمن أثر تأثيًرا كبيًرا يف الوضع املعيشي للمواطن 
اليمني من ناحية توفيره للمواد الغذائية األساسية 
باملدارس  باملتطلبات اخلاصة  االلتزام  شهرّيًا، مع 
يعاني  التي  واألدوية  واملواصالت  واجلامعات 
منها أيًضا ، وكل هذا فوق طاقته، حيث ال توجد 
فرص عمل جديدة تُسهم يف التخفيف من معاناة 

املواطنن عموًما واملوظفن بخاصة. 
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إلى  بحاجة  الذين هم  السكان  بلغ عدد      
املساعدة اإلنسانية واملساعدة يف مجال احلماية 
نحو 20.7 مالين شخص، كما أن أكثر من 2.25 
مليون طفل )دون اخلامسة من العمر(، ومليون 
من  يعانون  أن  يُتوقع  مرضع(  أو  )حامل  امرأة 
سوء التغذية احلاد خالل العام احلالي 2021م، 
عن  دراسات  أُجِريت  الذين  السكان  من   %45
ديسمبر   - أكتوبر  من  الفترة  خالل  أوضاعهم 
2020م يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد 
املرحلي  التصنيف  من  ومافوق  الثالثة  )املرحلة 
)استشاري  اخلامري  كمال  لـ  وفًقا  املتكامل(. 
بوزارة  االقتصادية  والتوقعات  الدراسات  قطاع 

التخطيط والتعاون الدولي(.
اتساع  يف  تُسهم  التي  املؤشرات  أهم  إن     
الفجوة الغذائية، وعدم حصول حالة االستقرار 
املستهلك وسط  أسعار  االقتصادي هي تضخم 
عجز ميزانية الدولة، إذ يؤثر ذلك على احتياج 
على  وحصولها  األسرة  دخل  ومستوى  الفرد 

إلى  اخلامري  يشير  وُهنا  األساسية،  اخلدمات 
اإلجمالي  القومي  الناجت  من  الفرد  نصيب  أن 
نحو  بلغ  2019م  للعام  املوازي  الصرف  بسعر 
364 دوالًرا، يف حن أن العجز الكلي يف املوازنة 
العامة إلى الناجت احمللي اإلجمالي عام 2019م 
مقارنة بنسبة 4.8 % عام 2014م بلغ 909%، 
متوسط  بلغ  2014-2019م  من  الفترة  وخالل 
احمللي  الناجت  من  الداخلي  العام  ين  الدَّ نسبة 
ملستوى  السنوي  واملتوسط   ،85.1% اإلجمالي 

انكماش الناجت احمللي -11.7(%(.
تبًعا  واإلنتاج  االستهالك  عملية  تتأثر     
الختالف سعر العمالت، إذ يُعدُّ صرف العمالت 
األجنبية من أهم املؤثرات يف مستويات املعيشة 
والفقر،  الغذائي  األمن  ومستويات  اإلنسانية 
دته إحصائية منظمة )الفاو( خالل  وهذا ما أكَّ

العام 2018 - 2020م.
تدهوًرا  اليمنية شهدت  العملة  إن        
فبعد  األجنبي،  الصرف  سوق  يف  ملحوًظا 
2015م،  عام  للدوالر  ريالًا/   215 كان  أن 
بلغت قيمته إلى 718.5 رياالت/ للدوالر يف 

2020م على املستوى الوطني.

ف سلة الغذاء واستراتيجية التكيُّ
السوق  مراقبة  )نشرة  ُصحفي  بيان  يف      
صحيفة  عليه  حصلت  2021م(  يناير  الشهرية 
"صوت األمل" عن طريق مدير السكرتارية الفنية 
عبدالواحد  الدكتور  صنعاء  يف  الغذائي  لألمن 
تكلفة  متوسط  بلغ  قائلًا:  ح  صرَّ الذي  مكرد 
أدنى سلة غذائية يف شهر يناير 46،565 ريالًا، 
مسجلًا انخفاًضا يف 2021م  بنسبة %1 مقارنة 
بشهر ديسمبر املاضي 2020م، وأن تكلفة السلة 
بنسبة  ارتفًعا  سجل  اجلنوبية  احملافظات  يف 
بنسبة  وأعلى  الوطني  باملتوسط  مقارنة   18%
%34 مقارنة بتكلفتها يف احملافظات الشمالية، 
 63،600 سقطرى  يف  األكبر  التكلفة  وظلت 
و 55،750ريالًا  رياٍل يف شبوة،  رياٍل، و61،300 
يف عدن، فيما كانت صعدة 34،300 رياٍل وهي 

األقل تكلفة.
    كما جاء يف البيان أنه خالل شهر يناير 
من  مترّيًا  طًنا  اُْستُورد 354،992  احلالي  للعام 
مواني  عبر  البالد  إلى  اخملتلفة  الغذائية  املواد 
شحن،  البرية  واملواني  وسقطرى  واملكال  عدن 
املهرة، الوديعة، حضرموت، منها 183،533 طًنا 
الرئيسة  األساسية  الغذائية  السلع  تضم  مترّيًا 
كحبوب القمح والدقيق والسكر واألرز واحلليب 
مكمل غذائي  عبارة عن  والباقي  الطبخ،  وزيت 
أخرى  وسلع  وعدس  مجروشة  صفراء  بازالء 
اإلجمالية  الواردات  وصلت  وقد  متنوعة، 
للمساعدات اإلنسانية إلى نحو 3،139 طًنا عبر 

ميناءي عدن وسقطرى.
سبعة  تكفي  التي  الغذائية  السلة  وحتوي 
الدقيق  من  املكونات)75كجم  شهرّيًا  أشخاص 

احلمراء،   الفاصوليا  من  كجم   10 األبيض، 
النباتي)مستورد(، 2.5  الطبخ  زيت  8لترات من 
إليه  املضاف  امللح  من  وكجم  السكر،  من  كجم 

اليود(. 
يف  )مسؤول  احلفايف  عبداهلَل  يقول 
السكرتارية الفنية لألمن الغذائي- صنعاء(: إن 
ارتفاع األسعار سبب يف اتساع الفجوة الغذائية، 
اتخاذ  إلى  الناس  جلأ  األسعار  زادت  فكلما 
استراتيجية معينة تُسمى بـ )التكيُّف( مثلًا: بدلًا 
ا بجودة عالية وليكن  من أن يشتري املواطن أرّزً
ا آخر بجودة أقل ولكن  "أرز بسمتي"، يشتري أرّزً
سعره مناسب لدخل املواطن، األمر الذي يحقق 

لُه قيمة غذائية أقل وهكذا يف باقي السلع.

الصراع واحللول
    ويضيف احلفايف قائلًا: "إن الصراع أثر 
اليمني،  املواطن  تأثيًرا كبيًرا ومباشًرا يف حياة 
أقل هذه التأثيرات انقطاع الطرق الرئيسة التي 
يضطر  إذ  النزاع،  مناطق  إلى  الغذاء  بها  مير 
طويلة  طرًقا  يسلكوا  أن  إلى  الغذاء  موردو 
وملتوية وشاقة؛ إليصال الغذاء وهذا يؤدي إلى 
رفع أسعار الغذاء أوعدم الوصول إليه فضلًا عن 

عدم مقدرة املواطن على شرائه".
احللول  من  أن  احلفايف  عبداهلَل  ويرى     
تكون  الغذائي  األمن  انعدام  أزمة  حللِّ  املمكنة 
اإلنتاج  تشجيع  على  والعمل  الصراع  بإنهاء 
املزارعن  مستوى  ورفع  الغذائي  والتصنيع 
وعمل معاجلات لتدهور العملة؛ ألن العملة هي 
للمواطن  الشرائية  القدرة  خفض  عن  املسؤولة 

وتدمير االقتصاد.
)مشرف  عبداهلل  بسام  الدكتور  جانبه  من 
اإلغاثة  نظراء  مؤسسة  لدى  القفر  مديرية 

األمن  لتحقيق  املعاجلات  يختصر  والتنمية( 
الوفرة،  الوصول،  )احلصول،  بـ  الغذائي 
االستمرارية، وسد الفجوة اإلنتاجية، تقليل هدر 
الطعام، استخدام السماد بطريقة صحيحة، رفع 
إنتاجية املياه( مؤكًدا أن أولى اخلطوات لتحقيق 
قادرة  قوية   دولة  وجود  هي  الغذائي  األمن 
جميع  وعلى  الكاملة  صالحياتها  ممارسة  على 
أراضيها، وتتحكم مبواردها "وهذا غير موجود 

لدينا" حسب قوله.
ويضيف عبداهلًل أنه سيتحقق األمن الغذائي 
كل  الناس جميعهم ويف  يتمتع  اليمن عندما  يف 
على  واالجتماعية  البدنية  بالقدرة  األوقات 
احلصول على كميات كافية من الغذاء السليم؛ 
لتلبية حاجاتهم الغذائية وما يفضلونه من طعام 

يضمن لهم حياة نشيطة وصحية.
اآلتية  النقاط  عبداهلًل  بسام  الدكتور  ويوجز 

لتحقيق األمن الغذائي: 
١ - توفير الغذاء بكميات تكفي األسرة وتلبي 
حاجتها من الغذاء، وهذا الدور يقوم به العائل 
لألسرة، وكذلك األنظمة يف الدول، واملنظمات، 

واجلمعيات اخليرية وغيرها.
٢ - احلصول على الغذاء، ويكون عبر اللجوء 
إلى اإلنتاج واخملزون املنزلي وشراء األغذية عبر 
النقدية، والرواتب  الدخل، والتحويالت  مصادر 

الشهرية وغيرها.  
٣ - تناول الغذاء، ويكون بتناول العائلة للغذاء 
التي حصلت عليه، مبا يف ذلك حفظه وجتهيزه 

وإعداده وتوزيعه توزيًعا سليًما. 
٤ - سبل املعيشة ، ويشمل القدرات واملوارد 

سواء أكانت طبيعية أم مادية أم اجتماعية. 
يرصدها  التي  العمليات  التغذية، وهذه   -  ٥

تناول الطعام والهضم واستفادة اجلسم منه.

معاناة الشارع اليمني مع تفاقم وتدهور الوضع االقتصادي و األمن الغذائي

مقاييس حجم الفجوة الغذائية يف اليمن

احتياج الفرد، عجز امليزانية، الفارق بني اإلنتاج واالستهالك، الصراع وطرح املعاجلات 

االقتصادي  التراجع  أن  من  حذر  2021م  يوليو  العاملي،  األغذية  "برنامج       
بسبب  كبيًرا  تفاقًما  اجلوع  أزمة  بتفاقم  يهدد  اليمن  يف  للقلق  واملثير  السريع 
زاد من معاناة  2021م ما  النصف األول من عام  الغذائية خالل  املواد  ارتفاع أسعار 
املاليني املعتمدين على االستيراد أساًسا، وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من 
الغذاء، حيث ارتفعت تكلفة احلد األدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد على %25 يف 
باقي  من  ارتفاع  أعلى  وأبني(  عدن  إب،  صعدة،  حلج،  )مأرب،  ومثلت  محافظة،   12

احملافظات.

شخص  و50،000  اجملاعة  حافة  على  شخص  ماليني  "خمسة 
أوردها  إحصائية  آخر  هذه  اجملاعة"  تشبه  ظروف  من  ُيعانون 
اجلهاز املركزي لإلحصاء يف شهر مارس 2021م. وُيعد انعدام األمن 
الفترات  يف  هائلة  بسرعة  تفاقمت  التي  املشكالت  من  الغذائي 
األخيرة، سواء بسبب الصراع أو ارتفاع سعر السلة الغذائية، األمر 
دائرة  اتساع  من  هروًبا  واملعاجلات  احللول  طرح  يستدعي  الذي 

الفجوة الغذائية.



منال أمني - صوت األمل

    يعتبر القمح من السلع األستراتيجية 
الهامة يف عملية حتقيق األمن الغذائي يف أي 
بلد بالعالم ، وتزداد أهميته يف اليمن خاصة يف 
هذه املرحلة الصعبة ، باعتباره مكوناً اساسياً 
يف الوجبات الغذائية ؛ ولكن أصبح إنتاج القمح 
املواطنن  احتياجات  يلبي  ال  محدوداً  احمللي 

بالشكل املناسب .
التخطيط  وزارة  عن  صــادرة  دراســة  يف 
والتعاون الدولي ) قطاع الدراسات والتوقعات 
يقوم  اليمن  أن  تبن   ،  2018  ) االقتصادية 
القمح  من محصول   95% من  أكثر  باستيراد 
االســتــهــالك  احــتــيــاجــات  لتلبية  ــارج  اخلــ مــن 
احمللي، وذلك لسد الفجوة الغذائية يف القمح 
سنوياً،  متري  طن  مليون   3 من  بأكثر  املقدرة 
وقد أنخفض نسبة االكتفاء الذاتي من القمح 

إلى أقل من 5% .
االقتصادية  املستجدات  لدراسة  وفقاً  و 
يتعلق  مبــا   ،  2018 اليمن  يف  واالجــتــمــاعــيــة 
بـ)القمح يف اليمن .. وتنامي الفجوة الغذائية 
الــدراســات  إن   ، االقتصادية(  اجلـــدوى  رغــم 
إنتاج  يف  متوسطة  اقتصادية  جــدوى  أثبتت 
القمح وتشجع على التوسع يف زراعته محلياً، 
القمح  تكلفة  مــن  أعــلــى  ــاج  ــت ان بتكلفة  لــكــن 
استراتيجية  سلعة  القمح  أن  مؤكدًة  املستورد، 

ترتبط باألمن القومي.
حيث بينت الدراسة، أن رغم اجلهود التي 
الفجوة  أن  إال  الزراعية،  الرقعة  لزيادة  بذلت 
الغذائية لم جتد معاجلات مستدامة ومازالت 
كبيرة للغاية، وتتسع باستمرار يف ظل محدودية 
وتنامي  السكاني  النمو  وتزايد  احمللي  اإلنتاج 
التي  التهديدات  الطلب، وهذا يزيد من حجم 
من   53% من  أكثر  يعاني  الذي  اليمن  تواجه 
سكانه من انعدام األمن الغذائي احلاد ، حيث 

بلغ كمية االستيراد حملصول القمح يف  2017 
حوالي  3.379.181 طن .

   وتشير أحدث البيانات اإلحصائية إلى 
 130% بنسبة  اليمن  أنتاج احلبوب يف  تراجع 
إنتاج  تدهور  إذ  و2017،   2012 الفترة  بن  ما 
 250،264 من  تدريجياً  القمح  ومنها  احلبوب 
مبعدل  ذاتــهــا  للفترة  طــن   95،651 ــى  إل طــن 

انخفاض بلغ 16.6 % سنوياً .
اإلنتاج،  ومدخالت  الوقود  أسعار  وتقف 
وضعف خدمات اإلرشاد الزراعي، ومحدودية 
احلافز املالي للمزارعن عائقاً امام زيادة إنتاج 
األمن  حيوياً يف دعم  دوراً  يلعب  الذي  القمح، 

الغذائي ومكافحة الفقر يف اليمن .
لتلبية  اليمن يعتمد على االستيراد  وبات 
أكثر من 90 % من احتياجاته االستهالكية من 
التهديدات  الذي يضاعف حجم  القمح، االمر 
التي تواجه األمن الغذائي يف بالد يقاسي نحو 
% من سكانها )15.9( مليون شخص من   53

انعدام األمن الغذائي احلاد .
ويعتبر القمح سلعة استراتيجية يف غاية 
إنتاج  لكن  البالد،  يف  الغذائي  لألمن  األهمية 
القمح احمللي محدوداً ومتناقصاً، مقابل تنامي 
وارتفعت  للسكان،  االستهالكية  االحتياجات 

االسعار احمللية للقمح مبعدل 377%.
القمح  كميات  معظم  اليمن  ويستورد     
فاتورة  وباتت  وروسيا،  وأمريكا  استراليا  من 
الوطنية  والعملة  االقتصاد  ــؤرق  ت اســتــيــراده 
ويبلغ عدد  متجاوزة 700 مليون دوالر سنوياً، 
 7  6- ــي  حــوال النشطن  الــقــمــح  مــســتــوردي 
االحتكار  حالة  يعكس  مما  اليمن  يف  مستورد 

التي تسود سوق استيراد القمح .

فرص إلنتاج القمح
هناك مؤشرات تقريبية أوردتها الدراسة 
تفيد بتوفر جدوى اقتصادية متوسطة يف إنتاج 

القمح وتشجع على التوسع يف زراعته محلياً، 
القمح  انتاج  تكلفة  أن  االعتبار  يف  األخــذ  مع 
محلياً أعلى من تكلفة القمح املستورد وعائداته 
أقل من عائدات محاصيل نقدية محلية بديلة 

مثل القات.
حول  منشورة  الغير  الــدراســة  ذكــرت  و 
االقتصادية  ـ  االستراتيجية  ـ  الفنية  اجلــدوى 
إلنتاج القمح نفذتها وزارة الزراعة عام 2016،  
اجلبلية  واملــرتــفــعــات  الــشــرقــيــة  املنطقة  أن 
املناطق  أهــم  من  تعتبر  والوسطى  الشمالية 

الواعدة لزراعة القمح يف البالد.
الشرقية  املنطقة  أن  الدراسة  وأضافت 
على وجه اخلصوص وتشمل محافظات مأرب 
تتمتع مبزايا فريد عن  وحضرموت واجلــوف، 
املياه  وفــرة  مثل  اليمنية  املناطق  من  سواها 
العمليات  يف  امليكنة  إدخــال  وقابلية  اجلوفية 
الشرقية  املنطقة  تتميز  حيث   ، الــزراعــيــة 
واجلــوف(  ، حضرموت  مــأرب   ( يف  وحتديداً 
مبزايا تؤهلها لزيادة إنتاج القمح بعوائد مجزية 
إلى 114 ألف طن، أي بأكثر من ضعف مستواه 
احلالي 107.7 %، وذلك من دون تغير كبير يف 

املساحة املزروعة 22.4. %
  ولفتت الدراسة الى وجود فرصة غير 

املرتفعات  يف  القمح  إنــتــاج  ــادة  ــزي ل مستغلة 
عــن مستواه   122.3% بــحــوالــي  اجلــبــلــيــة    
املزروعة  املساحة  زيادة  مع  بالتزامن  احلالي، 

بحوالي 27.6% .
    وتتميز بعض مناطق املرتفعات اجلبلية 
مثل محافظات )إب، ذمار، البيضاء، احملويت( 
وأمطار  للري  اجلوفية  املــيــاه  مــصــادر  بتوفر 
طبوغرافية  وتنوع  إب،  مثل  مناطق  يف  غزيرة 
ومدرجات جبلية.  واسعة  قيعان  بن  األراضي 
موسمي  يف  القمح  إنتاج  قابلية  إلــى  إضافة 
الشتاء والصيف، ومتتعها بإنتاجية عالية ميكن 

أن تبلغ 5 طن للهكتار.
ــه يف حــال تطبيق  ــدت الـــدراســـة، أن واكـ
احلديثة،  اإلنــتــاج  لتقنيات  املتكاملة  احلزمة 
انتاج  لزيادة  مستغلة  غير  كامنة  فرصة  يوجد 
الشرقية  املناطق  الــواعــدة  املناطق  يف  القمح 
عن   %  118.2 مبــعــدل  اجلبلية  واملــرتــفــعــات 
قــدرت  اضــافــيــة  بكمية  أو  احلــالــي،  مــســتــواه 

بحوالي 228،559 طن.
   ويف حال استخدام التقنيات اإلنتاجية 
احلديثة يف املناطق الواعدة، سيسهم يف زيادة 
نسبة االكتفاء الذاتي من القمح يف عموم البالد 
املقدرة  احلالية  بالنسبة  مقارنة  إلـــى12.4% 

الـــواردات  فــاتــورة  ستنخفض  بينما   ،%  2.8
 69  -  57 حــدود  يف  التجاري  املــيــزان  وعجز 
مليون دوالر سنوياً، فضاًل عن توفير كثير من 

فرص العمل والدخل لألسر الزراعية.
   وقدرت الدراسة إجمالي عائدات إنتاج 
الهكتار من محصول القمح، يف القطاع املروي 
التكلفة  قــدرت  بينما   2016 عام  دوالر   2700
 950 الصايف  العائد  ليبلغ  دوالر،   1750 الكلية 
العائدات  إلــى  التكاليف  نسبة  وكانت  دوالر، 

.65%
كانت  مهما  أنــه  إلــى  الــدراســة  نوهت  كما 
سلعة  يبقى  القمح  أن  إال  متواضعة  النتائج 
واستقالل  الــوطــن  بــأمــن  ترتبط  إستراتيجية 
مع  التعاطي  يستوجب  ممــا  الــوطــنــي،  الــقــرار 
الفجوة الغذائية يف القمح من منظور إستراتيجي 

واسع على املدى القصير واملتوسط والبعيد.

على  يركز  استراتيجي  منظور  وأضافت 
وأيضاً  اإلنتاجية،  ــادة  زي يف  الرأسي  التوسع 
والتأثير  املزروعة،  التوسع األفقي يف املساحة 
ــاط االســتــهــالكــيــة، وتــعــزيــز وضــع  عــلــى األمنــ
ــادة  ــزراعــي مــن خــالل زي املــيــزان الــتــجــاري ال
انتاج وتصدير احملاصيل ذات امليزة النسبية ، 
وباملقابل تقليص إنتاج واستهالك القات الذي 
يستهلك حوالي 30 % من املياه املستخدمة يف 
حساب  على  عام  كل  زراعته  وتتمدد  الزراعة 
ــرى رغــم مــخــاطــره الصحية  احملــاصــيــل األخـ

واالقتصادية والبيئية.
تخصيص  بأهمية  الدراسة  ونصحت     
العينية  الغذائية  املانحن  مساعدات  من  جزء 
على  األخــرى  واحلبوب  القمح  مزارعي  لدعم 
الغذائية  للمساعدات  مستهلكن  من  التحول 

إلى منتجن للمحاصيل الضرورية.

  %%7070 يؤكدون أن استمرار الصراع يعد من أبرز التحديات التي تواجه اليمن يف حتقيق األمن الغذائي  يؤكدون أن استمرار الصراع يعد من أبرز التحديات التي تواجه اليمن يف حتقيق األمن الغذائي 

د. عبد القوي حزام الشميري

األمن الغذائي يف اليمن

مصطلح األمن الغذائي إلى توفير الغذاء يشير 
والنوعية  بالكمية  اجملتمع  أفــراد  جلميع 
من  مستمرة  بصورة  باحتياجاتهم  للوفاء  الالزمتن 
اجل حياة صحية ونشطة. وعندما يتوفر الغذاء جلميع 
افراد اجملتمع ويف كل األوقات بكميات كافية وسليمة 
ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية ميكن القول إن األمن 

الغذائي قد حتقق لدى افراد ذلك اجملتمع.
فأنه  بــلــد،  أي  يف  الــغــذائــي  ــن  األمـ يتحقق  لــكــي   
يقاس بثالثة أبعاد تتمثل باآلتي: أوالً، توافر األغذية، 
وإتاحتها باألسواق يف جميع إنحاء البالد، وعلى مدار 
العام ويف املنازل؛ ثانياً، توفر القدرة الشرائية للحصول 
بشكل  منه  اإلمدادات  واستدامة  استقرار  ثالثاً،  عليه؛ 
العناصر  على  الغذاء  احتواء  يحقق  مبا  وصحي  دائم 

الغذائية.
بل  الغذائي،  األمــن  لتحقيق  السعي  قضية  وتعتبر 
اليمن ليست وليدة اللحظة، بل هي من  وانعدامه، يف 
القضايا املزمنة التي ظلت تتفاقم بصورة غير مسبوقة، 
اليمن،  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  أكبر  ومتثل 
وتثير القلق لدى الدولة واجملتمع على حد سواء، حيث 

ما تزال الفجوة الغذائية تتسع سنة بعد أخرى.
 إذا استعرضنا حالة األمن الغذائي يف اليمن ومن 
البعد  املتعارف عليها، فمن حيث  الثالثة  أبعاده  خالل 
حالة  ويف  ونوعيا  كميا  الــغــذاء  بتوافر  املتعلق  األول 
السلم واحلرب فأننا نكون أمام صورة قامتة، فبحسب 
مؤشرات العام 2009 فان انعدام الغذاء يؤثر على 32.1 
ال  مليون   7.5 حوالي  أن  يعني  مما  السكان،  من   %
التفاوت بن  إلى  يحصلون على غذاء كايف، باإلضافة 
الغذائي يف  األمن  انعدام  والريف حيث يصل  احلضر 
املناطق الريفية مبا نسبته 37.3 % مقارنة بنسبة 17.7 

% يف احلضر. 
توفير  على  رئيسية  بــدرجــة  تعتمد  اليمن  وظلت 
يتم  إذ  االســتــيــراد،  طريق  عن  الغذائية  االحتياجات 
ويتم  املستهلكة،  الغذائية  املــواد  من   %  55 استيراد 
الكميات  تــقــدر  حــيــث  الــقــمــح،  مــن   90% اســتــيــراد 
املستوردة منه سنويا بحدود 3،680،132 طن. وتفاقمت 
أزمة انعدام الغذاء أكثر فأكثر مع نشوب الصراع الدائر 
يف اليمن منذ سبع سنوات ونيف، حيث تؤكد املؤشرات 
تتصدر  اليمن  ان  العاملي  الغذاء  برنامج  من  الصادرة 
عدد  بلغ  فقد   ،2018 العام  يف  الغذاء  أزمــات  خارطة 
مليون   20.1 بحدود  غذائيا  اآلمنن  غير  األشخاص 
املساعدات  على  حصولهم  عــدم  حــالــة  )يف  شخص 
حالة  )يف  شخص  مليون   15،9 و  اإلنسانية(  الغذائية 

حصولهم على املساعدات الغذائية اإلنسانية(.
التتمه ص2

صحيفة اجتماعية - تنموية - شاملة - مستقلة )نصف شهرية(
 تصدر عن مين إنفورميشن سنتر 

صوت األمل ـ خاص

الــرأي  استطالع  نتائج  أوضــحــت   
التابع  األعــالم  إدارة  نفذته  التي  العام 
للبحوث  سنتر  انفورميشن  ميــن  ملــركــز 
من  يعد  الصراع  استمرار  أن  واالعــالم، 
يف  اليمن  تــواجــه  التي  التحديات  أبــرز 
بنسبة  وذلــك   ، الــغــذائــي  األمــن  حتقيق 

%70.3 من أراء املشاركن.
املشاركون يف االستطالع  ويــرى     
اخلاص لصحيفة "صوت األمل"، أن سوء 
أتساع  أسباب  أهم  من  يعتبر  التخطيط 
بنسبة  وذلك  بالدنا  يف  الغذائية  الفجوة 
%55 من املستطلعن ، ويؤكد %90 أن 
الراهنة أثرت بشكل كبير على  الظروف 
احللول  أهم  من  و   ، الفجوة  أتساع هذه 
املناسبة لتحقيق األمن الغذائي يف اليمن: 
األطــراف  كافة  قبل  من  اجلــاد  االهتمام 
واحليوانية  الزراعية  بالثروات  املعنية 
%51 من  أراء  ، وذلك حسب  والسمكية 

املشاركن.
   ويشير %77 من املشاركن ، أن 

التسميد   ، الــري   ( الزراعية  اخلدمات 
العوامل  مــن  تعتبر  ــات(  اآلفـ مكافحة   ،
احملددة لزيادة اإلنتاج الزراعي باليمن ، 
وأن %81  يرون أن اإلنتاج احمللي فقط 
يقصد به مقدرة الدولة على توفير كامل 
، و فيما يؤكد  احتياجات أفراد اجملتمع 
إنشاء  أهمية  على  املشاركن  من   50%
سعات  ذات  الغالل  صوامع  من  العديد 
االستيراد  على  العمل  و  كبيرة،  تخزينية 
للقطاع  األمــر  ــرك  وت  ، الــدولــي  املباشر 
اخلاص، وذلك مبا يتعلق بدور الدولة يف 
توفير مخزون استراتيجي من احلبوب .

على أن تأثير  النتائج أيضاً   وتبن 
ــيــة عــلــى وضـــع األمــن  املــنــظــمــات الــدول
الغذائي باليمن سلبي بنسبة %37 ، فيما 
إلــى حد ما مؤثر ، وأن  أنــه  يــرى 34% 
حتقيق  على  مؤثراً  دوراً  الريفية  للمرأة 
أراء  مــن   46% بنسبة  الــغــذائــي  األمـــن 
املستطلعن  من   88% وأن   ، املشاركن 
والدراسات  البحثية  املراكز  أن  يؤكدون 
الــعــلــمــيــة واجلــامــعــات تُــســهــم يف ربــط  

اخلطط التعليمية بالواقع واالحتياج .
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 الهجرة من الريف إلى المدينة

 سوء التخطيط

 ازدياد الطلب على العرض
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 التمكين االقتصادي

 أدوا ًرا توعوية فقط

 توزيع السلة الغذائية
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 زيادة المعارف األكاديمية

 ربط الخطط التعليمية بالواقع

 التفوق العلمي

مران
ع
رة
مه

ال
مه

ري
وة

شب

ت
مو

ضر
ح

مة
ص

لعا
نة ا

ما
ا

ب
إ

مار
ذ

ب
مأر

الع
ض

ال
أبين لحج

ده
صع

دة
دي
لح

ا

ت
وي
مح

ال

ضاء
لبي

ا

عدن عز
ت

عاء
صن

جه
ح
طرى

سق

٤٠ 

٣٠ 

٢٠ 

١٠ 

٠ 

كيف لمنظمات المجتمع المحلية أن

تلعب دو ًرا في تحقيق األمن الغذائي: 

الجنس

المستوى

التعليمي

دور مراكز البحوث ، الدراسات
أسباب اتساع الفجوة الغذائية : والجامعات: 

العمر

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠

 إيجابي

 سلبي

 منعدم التأثير

 إلى حٍد ما

كيف ترى تأثير المنظمات الدولية عىل وضع

األمن الغذائي في اليمن؟ 

العوامل المحددة لزيادة االنتاج الزراعي: 

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

 البذور المحسنة

 الخدمات الزراعية )الري, التسميد ومكافحة االفات

 الميكنة الزراعية

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

 كبير

 متوسط

  منعدم

إىل أي مدى يتم استغالل الموارد

المائية لتحقيق االمن الغذائي؟  الصراع
70.3%

تدهور البنية التحتية
20.3%

الكثافة السكانية
9.4%

أبرز التحديات التي تواجه االمن الغذائي؟

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

 إنشاء العديد من صوامع الغالل ذات سعات تخزينية كبيرة

 االستيراد المباشر الدولي

 ترك األمر للقطاع الخاص

 كل ماذكر

يُناط بالدولة توفير مخزون

استراتيجي من الحبوب عبر: 

انخفاض االنتاج الزراعي
44%

تدهور الزراعية
41%

زيادة استهالك المخزون الغذائي
11%

كيف تؤثر الهجرة الداخلية عىل

اتساع فجوة االمن الغذائي؟ 

األمن

الغذائي

يقصد به

مقدرة

الدولة عىل
توفير كامل
احتياجات

المجتمع

عبر: 
اإلنتاج المحلي فقط

81%

ال أدرياالنتاج واالستيراد معا
15%

االستيراد من الخارج فقط
4%

7327

مؤثر
46%

مؤثر ًجدا
45%

غير مؤثر
9%

ما تقييمك لتأثير دور المرأة الريفية في
االرياف عىل تحقيق االمن الغذائي؟ 

٠ ٢٥ ٥٠ ٧٥ ١٠٠

 ضعيف

 متوسط

 كبير

ما مدى تأثير الظروف الراهنة عىل
الفجوة الغذائية؟ 

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠

 ،االهتمام الحاد بالثروات الزراعية

 التوسع في إدخال محاصيل نقدية

 اعداد استراجيات وطنية شاملة

أهم الحلول لتحقيق األمن الغذائي؟ 

حتديات وجدوى إنتاج القمح يف اليمن .. يف أرقام

www.yemeninformation.org   -   www.sawt-alamal.net
yic@yemeninformation.org
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن

كلمة أخيرة


