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  مزيج نتاج وهي، 2021 الغذائية لألمم املتحدة ُنظمال قمةل حكومةال اللتزام  تتويج هو اليمنية جمهوريةل ل الغذائية النظم  اتمسار  إن

  تم وقد  2022 يوليو -  2021من نوفمبرالفترة  خالل  عقدت التي  ، اليمن في الفنّية  الوطنية  والحوارات السياسات  ومراجعة البحث  من

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، –في اليمن السكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية  قبل من وإعداد مخرجاتها الحوارات تنظيم

الشركاء في وكاالت األمم املتحدة )اليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء   من بدعمو 

 . املتحدة لألمم  املنسقين مكتبلك بتوجيه من العاملي(؛ وكذ

الحكومية والشركاء من   قطاعاتال جميع من الحوارات في شاركوا الذين أولئك جميع والتزام خبرة لوال ممكنة العملية هذه  تكن لم

   . األمم واملتحدة ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص

 

  مزيج  نتاج وهي 2021 الغذائية لألمم املتحدة الُنظم  قمةل حكومة ال اللتزام تتويج هو ةمنيّ الي ةجمهوريّ لل الغذائية ظمالن   مسارات إن

 خالل  عقدت  التي اليمن في املتحدة لألمم التابعة األغذية نظم لقمة الوطنية والحوارات السياسات  ومراجعة ستراتيجيةوإ البحث من

من الزراعة والثروة السمكية والصناعة والتعليم   الحيوية لى أهم القطاعاتتركز الحوارات عو  ،2022يوليو  -  2021الفترة من نوفمبر

 .  واملياه والبيئة والصحة والحماية االجتماعية 

ئي ورفع من الغذاتحريك االقتصاد الوطني وتعزيز األ يعد القطاع السمكي من القطاعات الواعدة التي يعول عليها املساهمة في إذ 

ستراتيجية تستوعب كل  إات التي تم تضمينها في إطار خطة لويلتنفيذ حزمة من األ الحكومةسعى تو  ،مستوى التغذية في اليمن 

املراحل بدًء بمرحلة الصمود والتعافي لتوسيع فرص العمل والدخل لكافة الصيادين للوصول إلى رزق مستدام يمكنهم من التعافي 

ة البنى التحتية وتنشيط الدورة االقتصادية، ولتوفير  عادتستهدف إ ستراتيجية إنحو تنفيذ مراحل أخرى  ،لتوفير مستلزمات النهوض

   . قل عرضه وأكثر قدرة على مقاومة الصدمات االقتصاديةأللسكان في السواحل من أجل جعلهم  سبل العيش 

خالل إنتاج  بة الفقر من الى زيادة معدالت النمو الزراعي لتحقيق األمن الغذائي و التغذوي ومحار  وفي املجال الزراعي، تسعى الحكومة

سلع غذائية لالستهالك والتسويق و تحسين و تنويع مصادر التغذية و زيادة االعتماد على املوارد الغذائية و تحسين الدخل وفرص  

 الحصول على أغذية و تحسين العالقة بين املستهلكين ومصادر األغذية. 

للحاجات امللحة والطارئة واملستجدة على الساحة االقتصادية  االستجابةومة قطاع التعليم والحماية االجتماعية، تحاول الحكفي أما 

دماج  إذ تنتهج سياسات تهدف إل  ،واالجتماعية عبر حزمة من السياسات واإلجراءات الكفيلة بتوفير الحلول والتدخالت املناسبة

الوعي  وير املناهج لتحمل رسائل ترفع من مستوى ، تطتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي"مجموعة من البرامج املراعية للتغذية، منها 

في املدارس من خالل توسيع  لتوسيع نطاق التغذية  زوارة التربي والتعليمكما تسعى  "،التغذية، وكذا تقديم الحوافز التغذوية بأهمية

وتقدير شكر  

 ملخص تنفيذي
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باإلضافة إلى إعادة تأهيل   .افعاتالي وتوفير املكمالت الغذائية للفتيات  إلى جوار توزيع البسكويت للطالب املدرسية  تقديم الوجبات 

 .  شار األمراضت والحد من إن املرافق الصحّية في املدارس وتوفير املياه اآلمنة والبيئة الصحّية في املدارس

بالتنسيق مع املنظمات الدولية والطوعية العاملة في هذا   الحكومةتعمل ، زيادة تدخالت املياه والنظافة والصرف الصحيّ ومن أجل 

توفير الدعم لتشغيل وصيانة   أزمة الوضع الراهن من أجللخروج من ملجال لتوفير الدعم الالزم ملؤسسات املياه والصرف الصحي لا

 للمشتركين.   اآلمنة  وإيصال املياه منظومة املياه والصرف الصحيّ 

شمل كافة الفئات الهشة  تالقطاع الصحّي لبالصّحة العامة، يؤكد الفنيون على ضرورة توسيع نطاق تدخالت التغذية في وفيما يتعلق 

املطابخ في املستشفيات؛ وكذلك توفير  الرقابة على توفير إختصاص ي التغذية، و  من خالل تعزيز تدخالت التغذية في املستشفيات عبر

في حين   ،رتوكوالت العالجيةللمرض ى وبناء قدرات الكادر الصحّي على ربط التغذية بالب كمالت الغذائيةوامل واألنبوبيةالتغذية العالجية 

 والرقابة على غذاء األطفال وتعزيز تدخالت صحة البيئة.   تتوجه الوزارة نحو تعزيز تدخالت السالمة الغذائية

عدد من ورش العمل  ، نظمت السكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن  2022يوليو  -  2021الفترة من نوفمبروخالل 

بدعم من منظمة الصحة العاملّية، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج   يةعة للحوارات الوطنية للنظم الغذائواللقاءات املوس

 االستهالك أنماط نحو  التحول " الثانياملسار و  ة آمنة للجميع" " ضمان الحصول على أغذية مغذي شملت املسار األول  ،الغذاء العاملي

من مسارات النظم   "بناء القدرة على الصمود في وجه مواطن الضعف والصدمات والضغوط" الخامس املسار و  " واملستدامة الصحية 

 . الغذائية

عمل فريق تنظم الحوارات على دعم املشاركين خالل اللقاءات الحوارية على إيجاد حلول عملية تتواءم مع متطلبات السياق الراهن  

الحوارات في مجملها على  ، وركزتفي اليمن لدعم مرونة النظم الغذائيةة واملستقبلية في البالد، مع األخذ في االعتبار الفرص الراهن

م؛ و  املحاور التالية:
ُ
  القضاء على الجوع بناء األنظمة الوطنية، من خالل تعزيز البنية التحتية واملعلومات والتواصل والتنسيق والتعل

األكثر عرضة للخطر مثل النساء )األمهات واليافعات(  خاصة للفئاتوالصحّي، و  الوصول إلى الغذاء املغذي في اليمن؛ وتعزيز 

، على طول سالسل القيمة للنظم الغذائية )من البذرة إلى املائدة(؛ ودعم السياسات  الغذاءسالمة واألطفال وكبار السن؛ وتعزيز 

إلى االستهالك(؛ وتعزيز التكامل والتنسيق الفعال  العامة واإلستراتيجيات الوطنية لتعزيز التدخالت والرقابة على الغذاء )من اإلنتاج 

الشركاء الدوليين لبناء نظم غذائية مستدامة؛ وكذلك رفع الطلب على الغذاء عبر الشراكات اإلستراتيجية بين الحكومة واملجتمع و 

 الصحّي واملغذي، وتغيير السلوك واملمارسات املعززة للتغذية الصحّية.  

 تؤسس ات النظم الغذائيترسم مخرجات حوار وفي حين 
ً
للتدخالت ة في اليمن مالمح للمستقبل القريب في البالد؛ إال أنها أيضا

التي من شأنها تحسين مستوى األمن الغذائي والتغذية وكذلك ضمان االكتفاء الذاتي من الغذاء الذي يمثل خطوة  اإلستراتيجية

 . هامة نحو تعزيز األمن واالستقرار واالزدهار في البالد

  ا على عاتقه مجموعةحمل كل تإذ  وطنية هادفة؛ مجموعات تتخذ هذه املخرجات شكل مجموعات العمل الوطنية، التي تتكتل ضمن 

لشراكات العاملية  وانواة للتواصل  الوطنية املجموعات كما تمثل هذه  ،النظم الغذائية الصحّية واملستدامةتوفر مهمة التغيير نحو 

تركز هذه  ، و الوطنية هي وليدة الحاجة امللحة على املستوى الوطني املجموعاتإن هذه  وذات الصلة. بيهةالش املسارات واإلقليمية مع 

والوفرة  الوصول  تحسين على التركيز " الزراعية والسمكية  االستثمارات ( 1) : على استهداف املجاالت األساسية التالية املجموعات 
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  مصادر  من  االستفادة مع واإلنتاجية االستثمار زيادة على  التركيز "  االقتصادية التنمية( 2)و  "الغذائي األمن  انعدام  من  والحد 

 )املرأة والطفل( تمكين( 3)و "املتنوعة التمويل
ً
  في  وتعليمهما ومشاركتهما املرأة والطفل صحة تحسين  تأثير إظهار" الفئات األكثر ضعفا

 والخاص  العام ،القطاعات املتعددة بين فعالة شراكات"ية وية اإلستراتيجالشراكات التنم( 4)و "واملجتمع على املدى البعيد االقتصاد

  السكان  صحة سيما  وال البشرية، التنمية  معالجة " البشرية  القدرات( 5)و "التحتية البنية  تطوير واملجتمع والشركاء الدوليين في

 .  "املائدةسالمة الغذاء من البذرة إلى " الجودة( 6)و "والتعليم

 عدد الحوارات هذه  حددتكما 
ً
  ستشكل  عليها،  العمل عند  التي،  األولوية ذات  املوضوعات  من ا

ً
  مسارا

ً
  غذائي نظام  نحو  تحوليا

 .  ومنصف ومرن  مستدام

في اليمن، والتي اتخذت شكل  للنظم الغذائية  الوطنية  الحوارات  عن انبثقت التي األولوية ذات لمواضيعفيما يلي وصف موجز ل

 تفق املشاركون في الحوارات الوطنّية على ضرورة تأسيسها كآليات للمناصرة واملتابعة والتنفيذ. ي االتعمل وطنية  مجموعة 

 االجتماعية  الحماية نطاق توسيع: 1 األولوية ذو  املوضوع

 الجوع  على  والقضاء االجتماعية  الحماية مجموعة العمل الوطنية آلليات 1.1

 املدعوم  مجموعة العمل الوطنية للخبز املركب 1.2

 العمل الوطنية للصناعات الغذائية املحلية  وعةمجم 1.3

 مجموعة االقتصاد والتدبير املنزلي  1.4

 توسيع نطاق وجودة املنتجات الزراعية والسمكية : 2 األولوية ذو  املوضوع

 الذاتي من الغذاء   مجموعة العمل الوطنية لتحقيق االكتفاء   2.1

 املحلي  الزراعي  اإلنتاج مجموعة العمل الوطنية لزيادة   2.2

 والسمكية  الزراعية االستثمارية البيئة  مجموعة العمل الوطنية لدعم   2.3

 للصياد  الحكومي مجموعة العمل الوطنية للدعم    2.4

 املنزلية    التكاملية الزراعة  مجموعة العمل الوطنية لدعم   2.5

 مجموعة العمل الوطنية للحماية من أضرار القات     2.6

 لمياه والبيئة ل  وطنية العمل المجموعة     2.7

 العمل الوطنية لالبتكار من أجل الغذاءمجموعة     2.8
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  الوعي وزيادة الصحي والتثقيف الحياة مدى التغذية توفير : 3 األولوية ذو  املوضوع

 املدرسية   للتغذيةمجموعة العمل الوطنية     3.1

رافق الصمجموعة العمل الوطنية ل   3.2  حية لتغذية في املستشفيات وامل

   الصحية بالتغذية للتوعية  الوطنية  مجموعة العمل    3.3

 مجموعة العمل الوطنية للغذاء الصحّي لألطفال     3.4

 من منظور متعدد القطاعات  األغذية سالمة ضمان: 4 األولوية ذو  املوضوع

 مجموعة عمل السالمة الغذائية ) سالمة الغذاء (   4.1

راقبة  4.2  ا وتأثيراته الزراعية املبيدات واألسمدة  امواستخد  مجموعة العمل الوطنية مل

 مجموعة العمل الوطنية للحد من ظاهرة فقد وهدر الغذاء   4.3

 التمويل املستدام وتعزيز الكفاءة والفاعلية : 5 األولوية ذو  املوضوع

 للمساهمة في التنمية الشاملة   التمويلتعزيز عمل  مجموعة – 5.1

 

 والت اإليجابية واالستجابة لحاالت الطوارئ والصدمات الوطنّية للتحرفع الجاهزية : 6 األولوية ذو  املوضوع

 مجموعة عمل بناء القدرات الوطنّية ملواجهة حاالت الطوارئ والصدمات  - 6.1

 

 وأصحاب املصلحة املتعددين القطاعات عبر وشراكات إستراتيجية  تعاون  بناء: 7 األولوية ذو  املوضوع

 غذاء )سكرتارية األمن الغذائي( منتديات حوارات سياسات ال - 7.1
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 نظرة عامة 

الغربية، ساحلي ، واملرتفعات  تتكون من خمس مناطق رئيسية: سهل و  تقع اليمن في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. 

وينعكس هذا التنوع   ، الشرقيةواملناطق الصحراوية الشمالية والجبال الوسطى، واملرتفعات الشرقية، املنطقة الشرقية، 

 والثقافية بكل محاورها املتعددة.  غرافي في اليمن على تنوع فرص ومجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية  و الديم

  ظل في لعامة غير الكافية بالفقر الشامل، وارتفاع معدل النمو السكاني والخدمات ايتميز ع االجتماعي واالقتصادي وضالاال ان 

 ، والتنموية اإلنسانية والتغذوي، وتتالت األزمات  األمن الغذائي   انعدامساهم في زيادة الذي الحرب والعدوان والحصار االقتصادي 

،
ً
  مستوى  على إنسانية أزمة أكبر اليمن يشكل وبالتالي، ؛اإلنسانية املساعدات على شخص مليون  20.7 بنحو يقدر ما يعتمد حاليا

    .البشرية  التنمية ملؤشر  العاملي التصنيف في دولة 188 أصل من 178  املرتبة  البالد  احتلتوقد  .العالم

  من  حادة  مستويات من( % 54) اليمن سكان نصف من أكثر يعاني حيث مرتفعة، اليمن في الغذائي األمن انعدام مستويات تزال  ال

  لديها  التي  واألسر نساء، تعيلها التي  أو  الصغيرة واألسر النازحين،  والسكان الريفية،  املناطق  في األسر وتعتبر  .الغذائي األمن  انعدام

  أميين أسر أرباب
ً
 العيش، سبل وتعطل والبطالة الغذائية داملوا أسعار ارتفاع إلى الغذائي األمن انعدام ويعزى . من أكثر الفئات تضررا

 .االقتصادية  األزمة  بسبب تفاقمت والتي 

 25 حوالي لليمن  الفعلي املحلي اإلنتاج إذ يغطي ، تحسن الوضع في املساهمة واألسماك  الحيواني واإلنتاج املحلية  للزراعة  يمكنبينما 

% من  90 يتم استيراد املثال، سبيل على حيث، الواردات  على كبير اداعتم  وهناك الفعلية، الغذائية احتياجاتها من  املائة في 30 إلى

 .والطفل األسرة رفاهية   على قوي  تأثير للمرأة  واالقتصادي االجتماعي  للتمكين  أن   كما. املستهلك  القمح

 الغذائي األمن تستهدف التي  - القطاعية والخطط السياسات  من عدد إلى باإلضافة -إستراتيجيات وطنيةتتوفر  ، من ناحية أخرى 

  في حين. الغذائي عدم األمن ان وراء  الكامنة  األسباب عالجةمل–العامة والصحة الصحي والصرف واملياه األسماك  ومصايد والزراعة 

  ملحة  حاجة هناك  إال أن  .اإلنسانية املجموعات  آليات خالل  من التغذوي  الوضع  في التدهور  من الحد في الدوليون  الشركاء  ٌيسهم 

 يربط  املسار مزدوج نهجو  ؛(املصلحة أصحاب  ومتعدد املستويات، ومتعدد القطاعات، ومتعدد األنظمة، متعدد) مترابط جيجاد نهإل 

 .  لهذا النهجووطنية محلية  ملكيةيضمن  املستدامة؛  بالتنمية الطوارئ  لحاالت  االستجابة

يشير تقرير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي إلى أن  ؛ إذ التقارير عن الوضع في اليمنيالحظ التدهور الخطير للوضع من خالل مقارنة و 

 2019 لعام التقرير السابق في دقيقة  12 كل ارتفعت من  بينما ،2021خالل العام  دقائق تسع كل يموت الخامسة   سن دون  يمني  طفل

من سوء  الخامسة في اليمن مليون طفل تحت سن .22يعاني حوالي كما يتوقع ان . 1"اليمن في التنمية على الحرب تأثير تقييم"

 
1 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Assessing%20the%20impact%20of%20war%20in%20Yemen%20-
%20Pathways%20for%20recovery.pdf  

 نظرة عامة 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Assessing%20the%20impact%20of%20war%20in%20Yemen%20-%20Pathways%20for%20recovery.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Assessing%20the%20impact%20of%20war%20in%20Yemen%20-%20Pathways%20for%20recovery.pdf
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ألف طفل قد يموتون إذا لم يتلقوا العالج بصورة عاجلة. وتشير هذه   538التغذية الوخيم خالل العام الحالي من بين هؤالء االطفال ،

   .2015 االرقام الى تصاعد معدالت سوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن منذ بداية الحرب عام

 

 مفتاح الخريطة
 

 بول . مق1
 

التصنيف املرحلي املتكامل لسوء  . حرج 4

  2022مارس  -التغذية الحاد 
 انذار. 2

 
 . حرج للغاية 5

 
   . خطر3
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 السياق الراهن

ستوى  من الغذائي ورفع متحريك االقتصاد الوطني وتعزيز األ يعد القطاع السمكي من القطاعات الواعدة التي يعول عليها املساهمة في 

 يمتد طوله إلى اليمن تمتلك إذ ليمن، التغذية في ا
ً
 ساحليا

ً
  3محافظات ساحلية منها  10كم تقريبا يشرف على  2500شريطا

عدن،  و الحديدة وتعز“ والبقية على سواحل خليج عدن والبحر العربي وهي ”لحج،   ألحمر وهي ”حجةعلى سواحل البحر ا محافظات 

ومن هنا    ،جزيرة تقع معظمها في البحر األحمر 150كما تمتلك اليمن أكثر من . ارخبيل سقطرى“ رة و امله و حضرموت، و شبوة،  و أبين، و 

يأتي التنوع البيئي واملعيش ي للثروة السمكية اليمنية السطحية منه والقاعية وكذلك األحياء البحرية على امتداد الشريط الساحلي 

لم يستغل   ،نوع من األسماك واألحياء البحرية األخرى  400- 350لسمكية إلى وجود وشواطئ الجزر، وتشير نتائج الدراسات واألبحاث ا

 تمثل  60 منها إال 
ً
كما أكدت تلك الدراسات أن القدرة اإلنتاجية   .ماك املتواجدة في املياه اليمنية% من إجمالي أنواع األس 17-15نوعا

 في حين  400-350لهذه السواحل  يصل الى حوالي 
ً
،  وبالتالي ال يزال   200ال يتجاوز االستغالل الفعلي ألف طن سنويا

ً
ألف طن سنويا

 استثما
ً
رية كثيرة ومتعددة سواء في مجال اصطياد األسماك أو تسويقها وتصديرها أو في الصناعات األمامية والخلفية من  هناك فرصا

 لصيد. االستثمار في مجال التخزين والتبريد والتعليب وصناعة السفن والقوارب وشباك ا

والتي تتبناها سكرتارية رفع مستوى التغذية )   ، اليمنوفي إطار خطة التغذية متعدة القطاعات الهادفة الى رفع مستوى التغذية في 

SUN Yemen)،  تدخالت الى إعداد تصور متكامل يهدف الى تعزيز جانب التغذية من خالل حزمة من ال وزارة الثروة السمكيةسعت

 إلى:   في مجال التغذية هدفت في مجملها  عدادها خبراء محليين ودوليينإشرف على  أوالتي  ،واالنشطة املدروسة

 ؛ اء يساهم في الحد من سوء التغذيةسماك كغذ ع مستوى الوعي بأهمية استهالك األ رف .1

 ؛التي ال تصلها املنتجات السمكيةالتوسع في تسويق األسماك ومنتجاتها وتغطية املناطق  .2

 ؛، تحضير، تسويق“املراحل ”إنتاج ت في كافةمن خالل رفع القدرا ضمان الجودة السمكية .3

من خالل حزمة من املشاريع الصغيرة التي تسهم في   ت الساحلية ودعم املرأة الساحليةتعزيز سبل كسب العيش في املجتمعا .4

 ؛ة الدخل وتحسين سبل العيش  لألسرزياد

 ؛تهالسمكي واستدام ظ على املخزون  حاث السمكية بهدف الحفابتعزيز دور األ  .5

 النظم الغذائية في اليمن

 رقاءالز األطعمة
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 ؛كي وتشجيع التوسع في هذا املجالالل تبني مشاريع االستزراع السمزيادة االنتاج السمكي من خ .6

 ؛ ي التغذوي في املجتمعات الساحليةصغار الصيادين املنتجين بهدف رفع مستوى الوعتقديم برامج تغذية لشريحة   .7

 لالستثمار في املجال السمكي. عمال وخاصة املنشآت الصغيرة واملتوسطة تشجيع قطاع األ  .8

في  والتوظيفات االستثمارية، انعكست هذه اإلمكانيات خالل السنوات املاضية الكثير من اإلمكانيات املادية السمكي  للقطاعتوفرت 

رها املرتكز  ، وقد اتخذت اإلجراءات الكفيلة بتحديد وتطوير الخدمات الساحلية بجميع مكوناتها باعتباالزيادة امللحوظة في اإلنتاج

 .  إلنتاج بشكليه التقليدي والتجاري ااألساس ي لتطوير عمليات  

% عام 57.5% الى 19ونتيجة للتطور امللحوظ في اإلنتاج السمكي فقد ارتفعت نسبة استغالل املخزون السمكي املتاح اصطياده من 

 في درات والنمو السكاني(، وشهدت اليمصاالو  تتأثر معدالت استهالك الفرد بثالثة عناصر أساسية وهي )اإلنتاجو .  م2006
ً
ن تطورا

 .  % (3.1%( إلى ) 3.7السكاني من ) اإلنتاج والصادرات وانخفاض معدل النمو 

وتحضير األسماك واملنتجات السمكية للمنتجات   كافة القوانين األساسية املطبقة في اليمن بالقواعد الصحية أثناء تداول تستند 

والزراعة  نين وأنظمة منظمة األغذيةجمدة واملعلبات السمكية واألسماك املجففة واململحة واملدخنة إلى قواالطازجة وكذا األسماك امل 

 إلى قواعد منظمة الصحة العاملية )  FAO)  التابعة لألمم املتحدة 
ً
  صور من ناحية التطبيق ؛ إال أن هناك ق( WHO( وأيضا

ً
وفقا

 . هذه القوانينوالرقابة على إنفاذ للمواصفات واملقاييس 

إليها   السمكية اليمنية إلى الخارج كان ال بد من مواكبة هذا التطور في تلبية االشتراطات للدول املصدر ومع تطور نشاط الصادرات

 كافة  أن املواصفات واملقاييس اليمإذ وخاصة املجموعة األوروبية، 
ً
نية هي نفس املواصفات واملقاييس األوروبية وتطبق حاليا

ل الكوادر اليمنية في تطبيق هذه االشتراطات من خالل  ات التي وافقت عليها املفوضية األوروبية والتي أشرفت على تدريب وتأهياإلجراء

في كل ما يتعلق ومصانع ومعامل القطاع الخاص القيام بالعديد من الدورات التدريبية لكوادر الوزارة وكذا الفنيين في مؤسسات 

 .  مراقبتها سويق املنتجات السمكية وشروط بالشروط الصحية إلنتاج وت

 ألحماض أوميغا 
ً
 خاصا في التغذية بصفتها مصدرا

ً
الدهنية الطويلة السلسلة، وهي  3 –تلعب  األغذية التي تنتجها البيئة املائية دورا

لعصبي لألطفال.  (، املهمان للنمو األمثل للمخ والجهاز ا DHA( وحمض دوكوساها كسيانيوك )  EPAحمض ايكوسابنتانويك ) 

بينما توفر العديد من  ( األلف يوم )مرحلةألسماك بأهمية خاصة خالل فترة الحمل وأول سنتين من الحياة وبالتالي، يتسم استهالك ا

 بديال لألحماض الدهنية أوميغا
ً
 .  3 –الزيوت النباتية مصدرا

 للم
ً
ويصح هذا بشكل   غذيات الدقيقة مثل الفيتامينات واملعادن.ويركز اإلهتمام املتزايد على املنتجات السمكية باعتبارها مصدرا

ؤكل كاملة مع رأسها وعظامها، والتي قد تكون مصدر ممتاز للعديد من املعادن األساسية  
ُ
خاص بالنسبة لألنواع الصغيرة الحجم التي ت

الفيتامينات مثل فيتامين ألف ودال،   مثل اليود، والسيلينيوم، والزنك، والحديد، والكلسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، وكذلك

 فيتامينات من املجموعة باء.  وعدة

يمثل اإلنتاج السمكي ركيزة أساسية لسد الفجوة الغذائية في إنتاج البروتين الحيواني،  وأصبح االهتمام بتنوع مصادر  من هنا، 

متها في  لضمان مساه ، ن استخدامها واملحافظة عليهاباعتباره أحد املصادر املتجددة إذا أحس ، اإلنتاج السمكي ضرورة ملحة وحتمية

 . في اليمن توفير األمن الغذائي و التطور االقتصادي واالجتماعي للسكان 
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  في اليمن االستزراع السمكي

اظ على يأتي االهتمام بإنشاء املزارع السمكية كمصدر آخر لتعزيز اإلنتاج من املصادر الطبيعية والحد من االصطياد الجائر والحف

لقد ثبت بالفعل أن وحدة املساحة من املزارع السمكية تنتج أكثر من عشرة أضعاف مثيلتها من املصائد الطبيعية   .املخزون السمكي

 مما يشجع على االتجاه بجدية نحو هذا النوع من االستثمار في القطاع السمكي.

لذلك . روافد الدخل القومي بعد النفطعتبارها رافدا مهما من واليمن إحدى الدول التي تعول بشكل كبير على الثروة السمكية با

وتطوير جانب االستزراع السمكي لزيادة ، ي من خالل ترشيد عمليات االصطيادتحرص الحكومة  على الحفاظ على املخزون السمك

و تعزيز التغذية ورفد االقتصاد الوطني  اإلنتاج والحفاظ على التوازن البيئي لهذه الثروة و تطوير القطاع بما يعزز التنمية املستدامة

و توفير فرص عمل و التخفيف من مستوى الفقر والبطالة. والستدامة الثروة السمكية البد من إدخال االستزراع السمكي كمكون  

 أساس ي في التنمية املستدامة للموارد السمكية. 

قامة مشاريع إن االستثمار في أ وبالرغم من، اع السمكيالساحلي صالحة لالستزر  مواقع كبيرة على طول الشريط اليمن وتمتلك 

 واضحة.   اقتصادية وى تعد تجارب ناجحة وذو جد محدودة، إال أنهااالستزراع السمكية في اليمن 

امة مشاريع االستزراع ملا  قإر املؤسس ي إلدارة وتنظيم وتوسيع طا تزراع السمكي من خالل استحداث اإل تطوير االسل الحكومةوتسعى 

 عليه من دور كبير في زيادة االنتاج السمكي واملساهمة في تعزيز ورفع مستوى التغذية.   ترتبسي

 

 ة  الجمعيات والتعاونيات السمكيّ 

. وملا تمثله الجمعيات وذلك لطبيعة مخاطر املهنة ،ة ملحةيشكل العمل التعاوني للعاملين في مجال الصيد البحري حاجفي اليمن، 

دارة البنية التحتية وخدمة الصيادين وزيادة االنتاج  إتساهم في تنمية الصيد التقليدي و أطر مؤسسية  التعاونية السمكية من

 نمية املجتمعات املحلية الساحليةوالتسويق السمكي واملساهمة في ت
ً
  ، دوات ومعدات الصيدأمثل توفير  ،ت ملا تقدمه من تسهيال  . نظرا

ية بدور مهم في مجال الرقابة والتفتيش البحري من خالل تشكيل  عيات السمك وتقوم الجم .وخدمات الصيانة وتسويق االسماك

،  ضرار واملخالفاتئة وحماية الثروة ومواردها من األ اللجان البحرية من الصيادين للوقوف على القضايا املتصلة بالحفاظ على البي

 تقيد باملحلية املتبعة لدى الصيادين والتي يحقق الواللوائح عراف إضافة إلى األ 
ً
 تجاه املساإها وضعا

ً
مل  وقد شهد الع .لةءيجابيا

 ملحوظا
ً
، حيث انتشرت الجمعيات  التعاونية السمكية على طول الشريط الساحلي والجزر اليمنية وتزايد  التعاوني السمكي نموا

 ن املنتسبين للجمعيات، وتزايد عدد الصياديم2017معية ( حتى العام ج135لى )م ا1990جمعية سمكية ( عام  15عددها من ) 

 الف صياد (. 76التعاونية السمكية ليصل عددهم الى ) 
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 صراع في اليمنالالحرب و ستمرار االضرار التي لحقت بالقطاع السمكي نتيجة ال  

لها والتي القت بظال  ،في اليمن لصراعللحرب وابشكل كبير نتيجة  تالقطاعات االقتصادية التي تأثر  أكثريعد القطاع السمكي من 

قطاع واستهدفت كل البنى التحتية بشكل عام  وموانئ ومراكز اإلنزال والتصدير على وجه الخصوص على طول الشريط على كاهل ال

تعطيل املعامل املساعدة واملجمعات  و ؛زال االسماك باستهداف مباشرحيث تم تدمير مواقع الن .الساحلي الغربي للبحر االحمر

األمر الذي كبدهم   ، غالق منافذ التصديرإو  ؛ين واستهداف قواربهم ومنعهم من الخروج للصيدة الصيادلى محاصر إضافة . إ السمكية

 الرتفاع  ،خسائر كبيرة
ً
ر العديد من  ّج  ألف صياد أعمالهم وُه  37 حوالي  خسر  كما . سعارتكاليف رحالت االصطياد وتدني األ  نظرا

صبح سكان  ، مما هدد سبل العيش في مناطقهم وأدواتهمأبحر ومصادرة هم من النزول إلى الالسكان من قراهم الساحلية ومنع

خسائر  لحق أمما . انقطاع التمويل املحلي ألنشطة القطاع السمكيهذا باإلضافة إلى  .عن العملما نازحين أو عاطلين إالسواحل 

لكوارث الطبيعية التي تعرضت  اإلضافة الى اكبيرة باالقتصاد الوطني كون القطاع السمكي يعد الركيزة الثانية بعد القطاع النفطي ب

عاصير  والذي نجم عنه تكرار العواصف واأل رخبيل سقطرى نتيجة للتغير املناخي أالسمكية في املحافظات الشرقية و  غلب املواقعألها 

 ة.  بتقار في فترات م 

 في املناطق الساحلية في تعزيز سبل العيش الحكومةجهود 

ات التي تم تضمينها في إطار  لويلتنفيذ حزمة من األ الحكومةوتسعى  ،طوارئ ناطق الساحلية إلى مرحلة الارتفعت درجة املخاطر في امل

العمل والدخل لكافة الصيادين للوصول إلى رزق  ستراتيجية تستوعب كل املراحل بدًء بمرحلة الصمود والتعافي لتوسيع فرص إخطة 

نحو تنفيذ مراحل أخرى استراتيجية تستهدف إعادة البنى التحتية وتنشيط  ؛ضمستدام يمكنهم من التعافي لتوفير مستلزمات النهو 

الصدمات   قل عرضه وأكثر قدرة على مقاومة أللسكان في السواحل من أجل جعلهم الدورة االقتصادية، ولتوفير سبل العيش 

 االقتصادية بحيث تشمل التدخالت : 

 ؛صالح ما تضرر منهاإمثل الشباك والقوارب و لصيد وات اودعمهم بامتالك أد املتضررين تعويض الصيادين  •

 في ا مساعدة األ  •
ً
 ؛لسواحل بما فيها املرأة الساحلية سر األشد تضررا

 ؛ة املرتبطة بالدخل وانتاج الغذاءدعم سبل املعيش •

والحفظ  ة ديثالح  وير مهاراتهم في استخدام املعداتدعم برامج األشغال العامة لتشغيل الشباب في البني التحتية وتطزيادة  •

 ؛والتبريد والنقل والتسويق

التعاون مع املنظمات الدولية لتجاوز أزمة التمويل، والتي ما تزال بحاجة لرفع مستوى التنسيق والتعاون والشراكة، وتمثل   •

 لحشد التمويل وبناء قدرات القطاع السمكي.   الحكومة متعددة القطاعات أحد أهم اآلليات التي تبنتها  خطة التغذية
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ظم الغذائية كمفهوم جديد لتعزيز التغذية وتنوع النُ  (SUN Movement)رفع مستوى التغذية تنتهج البلدان املنطوية تحت حركة 

وتحريك القطاعات الكامنة لتفعيلها   ،وتهدف من خالل القطاع الزراعي الى زيادة اسهاماته في التغذية الى أقص ى حد ممكنمصادرها، 

 الريفية  الصحة في دعم سبل معيشة السكان في كااج املحاصيل والسلع الزراعية بما يعزز التغذية و في زيادة إنت
ً
فة املناطق وخصوصا

 .  كالنساء واألطفال فئات األضعفي أوساط املزارعين واألسر الفقيرة بما يحسن تغذية أفرادها بمن فيهم ال، ونشر الوعي التغذوي فمنها

 على االستقرار   3%( 8.2مع نمو سكاني يقدر )  2% فقط 1.9والذي بلغ معدل النمو فيه  نتاج الزراعييمثل تراجع اإل وفي اليمن، 
ً
خطرا

 ملخاطر  
ً
االقتصادي في اليمن، الذي يشير لوجود فجوه بين النمو السكاني والزراعي،  ويمثل انخفاض  النمو في هذا القطاع مؤشرا

 .  اقتصادية وانتشار للفقر واملجاعة بين السكان

لغذائي و التغذوي ومحاربة الفقر من خالل إنتاج سلع الى زيادة معدالت النمو الزراعي لتحقيق األمن ا وفي هذا الصدد تسعى الحكومة

غذائية لالستهالك والتسويق و تحسين و تنويع مصادر التغذية و زيادة االعتماد على املوارد الغذائية و تحسين الدخل وفرص  

 تحسين العالقة بين املستهلكين ومصادر األغذية. الحصول على أغذية و 

نتاجية  باإل لزراعي في اليمن: املشاكل الرئيسية التي تواجه القطاع ا 2016-2012لقطاع الزراعي و تحدد االستراتيجية الوطنية ل

ص االستثمارات العامة؛ و ؛ نخفضةامل
ّ
إدارة األسرة والصحة   ضعف تمكين املرأة الريفية، التي تعتمد عليها معظم متطلبات و تقل

ة تتسبب بازدياد معدالت الفقر، وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في ن هذه العوامل الثالثوالتغذية. وتشير االستراتيجية الى ا

 
                الجهاز املركزي لالحصاء )2020(   2
 حالة سكان اليمن 2021 ، املجلس الوطني للسكان 3

 الخضراء األطعمة
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ي االسواق  املناطق الريفية على املستوى املحلي، كما تؤدي لالعتماد على واردات الغذاء، وبالتالي التعّرض لصدمات ارتفاع األسعار ف

 الخارجية وتذبذب العرض على املستوى العام.

مة للقطاع الزراعي، عبر رفع مستوى االستثمار والدعم التشريعي والقانوني لتحقيق معدالت تتسق مع  ويتطلب األمر تنمية مستدا 

من االمن الغذائي والتغذوي  النمو السكاني لتغطية االحتياجات املتزايدة وتخفيض املستورد من الغذاء و الوصول ملستويات افضل

 والنمو الزراعي املستدام.

تعزيز قدرات املزارعين في املناطق الريفية على الصمود وتسخير مواردهم لزراعة مجموعة متنوعة من املحاصيل  كما يتطلب األمر 

 من التركيز ب
ً
عية لبيعها في  يحاصيل الر ى زراعة امل شكل حصري علوالسلع بما فيها الحبوب و الفواكة والخضار وتربية الحيوانات، بدال

 االسواق. 

سبل املعيشة والوصول إلى الغذاء الكافي واملستمر بما يحسن الوضع االقتصادي لألسر واملجتمعات  دعم وتحسين هذا باإلضافة ل

 في املناطق الريفية وبما 
ً
يمكنها من تغطية  على حد سواء باعتبار الزراعة هي املصدر الرئيس ي للدخل لكثير من األسر خصوصا

ى جانب القدرة على الوصول الى الرعاية الصحية والتعليم واملياه النظيفة  احتياجاتها من املوارد الغذائية الغير منتجة لديهم، ال

 املأمونة.  

 أهمية القطاع الزراعي في االقتصاد الوطنـي: 

ائف اقتصادية واجتماعيه وبيئية كما أن القطاع الزراعي  الزراعة في اليمن ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظ 

اجي األهم بين مختلف القطاعات االقتصادية حاليا وعلى املدى الطويل ويتضح ذلك من خالل مساهمته بحوالي  نتيعد القطاع اإل 

اعات االقتصادية األخرى من أجمالي الناتج املحلي كأكبر قطاعات االقتصاد القومي، وإذا ما أضيف إليه مساهمة القط 4 17.6%

 الخ( فأن أهمية هذا القطاع ستزداد من خالل اآلتي: ،  ية مثل )النقل، التجارة، التصنيعاملرتبطة بأنشطة زراع 

من السكان بالقطاع الزراعي الرتباط معيشتهم في الريف سواء كانوا يعملون في الزراعة بشكل مباشر أو   5 %73.5ارتباط حوالي  •

 ؛والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء  يعملون في الخدمات

  قطاع األكثر استيعابا وتوفيرا من القوى العاملة, لكون هذا ال 5 %52تشغيله ألكثر من نصف قوة العمل في البالد أي بحوالي  •

 ؛ لنسبة كبيرة من العمالة املحليةلفرص العمل واحتواءه للقوى العاملة بتوفير فرص عمل 

الذي يحتم على الحكومة بتنمية  3 % سنويا8.2معدل النمو السكاني  وفي ظل، بير من احتياجات السكان الغذائيةره جزء كفيتو  •

 ؛وتخفيض املستورد من الغذاء حالياهذا القطاع بمعدالت اكبر من معدالت نمو السكان لتغطية االحتياجات املتزايدة للسكان 

مليون هكتار(   1.452)املساحة الصالحة للزراعة وتبلغ ؛ من أجمالي الناتج املحلي 4 %17.6يساهم القطاع الزراعي بحوالي  •

  .6مليون هكتار   1.609املساحة الكلية نحو واجمالي  

 
 الجهاز املركزي لإلحصاء )2019(   4
                                       االستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي 2016-2012 5
 اإلحصاء الزراعي 2019 6
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يتحمل القطاع الزراعي مسؤولية كبيرة في الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي من خالل زيادة املساحة الخضراء وحمايتها،   •

وفقدان عناصر الخصوبة في   من رقعة مساحة الجفاف والتصحر ملوارد الطبيعية التي تدهورت وزادت واستغالل وصيانة ا

 ؛التربة

يعتبر القطاع الزراعي عامل استقرار نسبي للسكان وعامل محد للهجرة الداخلية وعامل تقليص ملعدالت املشاكل االجتماعية   •

 ؛اقات خالقةغالل قدرات وطاستو  (نحرافواال جريمة الواالقتصادية )  

 جزء كبيرا من الصادرات الغير نفطية.  يشكل •

 : من خالل ومستوى األمن الغذائيللنمو الزراعي آثار ايجابية للحد من الفقر  إن

 ، وتحقيق دخل أعلى.  توفير الطعام الكافي واملتنوع •

 الحد من الفقر وحدوث املجاعات وحاالت سوء التغذية، •

 لة،خلق فرص عمل لشريحة كبيرة من العما •

 املحافظة على التنوع البيولوجي.   •

املساهمة في تلبية االحتياجات االنسانية، واملتطلبات االساسية للصمود الريفي وتعزيز سبل املعيشة، وينعكس ذلك في  •

 تحسين املستوى املعيش ي والتغذوي لألسر وتقليل نسبة الفقر. 

 زيادة املساهمة في الناتج املحلي  •

الحد من استيراد املصنوعات  ، و ما يعزز تطوير الصناعات الغذائيةات الزراعية املحلية بنتجتوفير املواد الخام من امل •

 . الغذائية وتشجيع استخدام املنتجات املحلية

، في زيادة مستوى االنتاجية للمحاصيل الرئيسية  2021/2023يتمثل دور القطاع الزراعي في خطة التغذية متعددة القطاعات و 

. والتي  الف )الحبوب، الخضروات،
ً
 وكما

ً
واكه(، وتعزيز مصادر الدخل لألسر الزراعية املنتجة، وتحسين جودة األغذية املستهلكة نوعا

واحتوت الخطة على ستة اهداف مباشرة تنطوي تحت كل هدف   سيستفيد منها صغار املزارعون في مختلف محافظات الجمهورية.

   .مجموعة من االنشطة املختلفة لتحقيق هذه االهداف

 املرأة الريفية وتأثرها بسوء التغذية

التي تتحمل معظم أعباء العمل في املنزل كما ان لها دورا مهما في العمل  هاتحظى املرأة الريفية باهتمام وطني خاص ينطلق من كون  

  الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، حيث تقوم بأنشطة واسعة النطاق تشمل إنتاج الغذاء والتصنيع الغذائي 
ً
والتسويق. وهي اكثر تأثرا

ى ان هناك تحّديات هاّمة تواجهها النساء الريفيات في مجال  وتشير االستقصاءات ال ،انعدام األمن الغذائيبنتائج نقص التغذية أو 

 الزراعة منها:

 عدم توفر مياه الشرب الكافية، وصعوبة الحصول على مياه الرّي. •

 محدودية التدريب. و ريفيات، مات األخرى باملستوى املطلوب للنساء العدم تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي والخد  •

 لبرامج تنمية املرأة الريفية. ة يالحكوم الت واألنشطة محدودية التموي •
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 .  أرض ملكية رسمية لقطع  صعوبة حصول النساء على قروض ميسرة من اللواتي لديهن •

 . والجمعيات، والتعاونيات التنمويةكة النساء في املشاريع،  االجتماعية السائدة والتي تحّد من مشار العادات والتقاليد  •

 محدودية الدراسات والبحوث والبيانات املتعلقة بدور املرأة الريفية في الزراعة.  •

ول القضايا التي تؤثر على حياتها خصوصا في بشكل أكثر فعالية حلمشاركة لاذا فهناك حاجة إلى تمكين املرأة الريفية بشكل يؤهلها 

عمليات املشاركة الفعالة في املجتمع بما يحقق االكتفاء التغذوي النوع االجتماعي في  بدور نب التغذوي، وهناك حاجة للتوعية الجا

 على مختلف املستويات.األسري واملجتمعي 

 مميزات االستثمار في القطاع الزراعي:

 . 6 ن هكتارمليو  1.5، بمساحة صالحة للزراعة تقدر ة للزراعةتوفر رقعة زراعية صالح •

تحسن معدالت الهطول املطري السنوي في ظل التغيرات املناخية ويوفر هذا التحسن كميات مياه إضافية للري تشجع على    •

 جذب االستثمار إلى هذا القطاع الهام. 

 املــشاريع الزراعيــة )النباتي والحيواني(.وجود تنــوع منــاخي كبيــر يــوفر فــرص مالئمــة لتنــوع   •

 فر املواد األولية بكميات كبيرة لقيام املشاريع الزراعية.وات  •

 وجود كادر فني زراعي مدرب ومؤهل إلنجاح املشاريع الزراعية.  •

 امتالك كثير من املنتجات الزراعية اليمنية للميزة النسبية التنافسية.   •

 سية ورخص كلفتها. تتوافر في اليمن األيدي العاملة املتميزة بمهاراتها العالية وقدرتها التناف  •

 التحسن املستمر في خدمات اإلرشاد الزراعي والوقاية وصحة الحيوان.  •

بالقطاع الزراعي سواء من حيث توجهها الستصالح األراض ي الزراعية أو التسهيالت  االهتمام الكبير الذي توليه الحكومة  •

 االئتمانية والتسويقية املقدمة للمزارعين وللمستثمرين في هذا القطاع. 

التوجه الجاد للحكومة لرفع نسب االكتفاء الذاتي في بعض املنتجات الهامة، ولتحقيق ذلك أقامت الحكومة عدة مشاريع   •

 ؤسسية لزيادة االستثمارات الزراعية في إنتاج تلك املحاصيل. وخدمات م

  املنافسة في القطاع الزراعي منخفضة نسبيا. •

 وهي:  ، مجموعة من االنشطة املختلفةتضم  اهداف  على ستة التغذية متعددة القطاعات  خطةواحتوت 

 ؛رفع قدرات الكادر الزراعي الذين يقدمون خدمات زراعية حساسة للتغذية .1

 ؛ زيادة اإلنتاجية وتحسين جودة وتنوع املحاصيل الزراعية .2

 ؛زيادة اإلنتاجية وتحسين صحة وجودة الثروة الحيوانية .3

 ؛مستوى املزرعةوإدارة املياه على  رفع كفاءة الري املستدام   .4

 ؛ق وعملية تجهيزها وتجارة التجزئةدعم ورفع مستوى إنتاج األغذية املحدود النطا .5

 لوعي حول ممارسات التغذية الجيدة وسالمة األغذية والنظافة.زيادة مستوى الفهم وا .6
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 االثار الصحية واالجتماعية  للقات خصوصا ً على الفئات األضعف ” النساء واالطفال“

أشكال متعددة حيث يعمل على رفع الضغط وانخفاض وزن املواليد والرضع عند تناول املرأة الحامل  على الصحة بيؤثر القات 

فطرية وهو احد مسببات السرطان نتيجة االستخدام املفرط  للمبيدات املتعددة اذ يعتبر استعمال املبيدات الحشرية وال ؛للقات

 وال يتم استخدام تشائع جدا في إنتاج القات، 
ً
للمعايير العاملية املسموح باستخدامها في املنتجات الزراعية، كما انه   لك املبيدات وفقا

 ة ومضيعة للوقت. يستنزف ميزانية األسر 

ضعفا خالل الثالثة عقود املاضية، مما أدى إلى تناقص املساحات املزروعة بالسلع  6 13زادت املساحة املزروعة بالقات اكثر من 

ألف   167بلغت املساحة املزروعة بالقات نحو  2019ية مثل البن والفواكه والخضر والذرة الرفيعة، ففي عام الغذائية والتصدير 

ويستهلك القات كميات هائلة من املياه   6% من املساحة املروية 28و  6 % من إجمالي املساحة املحصولية 15بما يمثل  6هكتار 

يل اإلستراتيجية والسلع ذات القيمة العالية والتي تسهم في توفير النقد األجنبي  املحدودة، مما يقلل من الكميات املتاحة للمحاص 

  7% من استهالك املياه في الزراعة25و   7 % من إجمالي استهالك املياه23البالد حيث يستهلك القات  ين ظروف األمن الغذائي في وتحس

مشكلة الفقر وانعدام األمن الغذائي والتغذوي واحد املسببات   . كما ان االستهالك املتزايد للقات يساهم بشكل كبير في تعميق

 ليمني. الرئيسية النتشار سوء التغذية في اوساط املجتمع ا

ان انتشار استهالك القات يشكل ظاهره خطيرة خصوصا على مستوى األسر الغير مؤمنة غذائيا. وخفض الطلب عليه هو التحدي  

وثيق باألبعاد االجتماعية كما ان تشجيع املحاصيل البديلة للقات يتطلب مجهودات كبيرة  األصعب الذى يواجه اليمن الرتباطه ال

وتنافسية تلك املحاصيل، وفي سبيل مواجهة هذه التحديات يستلزم إنشاء نظام مؤسس ي للتعامل الشامل مع كل  لتحسين ربحية 

 املوضوعات املعقدة واملتشابكة للقات في املدى القصير والبعيد. 

 ل واملعوقات التي تواجه القطاع الزراعي :ملشاك اهم ا

 :فيما يلياملشاكل الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن  2016-2012ستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي حددت اإل 

 إنتاجية منخفضة "على الرغم من التحسينات األخيرة في كفاءة استخدام املياه".  •

ص االستثمارات العامة  •
ّ
 لزراعي". ي الخدمات والبحوث واإلرشاد ا"بما في ذلك االستثمارات فتقل

 نها تقوم بثالثة أرباع العمل الزراعي وبجميع متطلبات إدارة األسرة والصحة والتغذية". كو املرأة الريفية " تعزيز دور  •

ألمن الغذائي وسوء التغذية في املناطق  وتشير االستراتيجية الى ان هذه العوامل الثالثة تتسبب بازدياد معدالت الفقر، وانعدام ا

وتذبذب توى املحلي، واالعتماد على واردات الغذاء وبالتالي التعّرض لصدمات ارتفاع األسعار في االسواق الخارجية الريفية على املس

 من املشاكل واملعوقات االخرى: و  العرض على املستوى العام.

 ضعف املوازنة املعتمدة للقطاع الزراعي. •

 للزراعة لعدة اسباب مثل الزحف الصحراوي والجفاف . ارد الطبيعية كاملياه وقلة املساحة الصالحة املو شحة  •
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 التغيرات املناخية اثرت بشكل كبير على االنتاج الزراعي بشكل مباشر خالل اآلونة االخيرة.  •

 النامية.   تفتت الحيازات الزراعية وهذه املشكلة يعاني منها القطاع الزراعي في غالبية الدول  •

 اب املحاصيل الغذائية االخرى.زيادة املساحة املزروعة بالقات على حس •

 ضعف التدريب والتأهيل للكادر الفني الزراعي.  •

ان مواجهة هذه التحديات التنموية املتعلقة بالقطاع الزراعي وباإلنتاج الغذائي في اليمن تحتم توجه سياس ي حقيقي و تضافر الجهود  

من الجهود لدعم و حماية هذا القطاع وكافة املرتبطين به،  الدولية والقطاع الخاص في اليمن الى بذل املزيد الرسمية واملنظمات

 للوصول ملستويات افضل من االمن الغذائي والتغذوي والنمو الزراعي املستدام.  

  قطاع التعليم والحماية االجتماعية

 التعليم خدمات

حيث تشير   الريفية،  املناطق في باملدارس الفتيات  التحاق وخاصة  ، بالتعليم االلتحاق  لزيادة عالية أولوية اليمنية الحكومة  أولت

مليون طالب وطالبة ملتحقون بالتعليم في عموم الجمهورية  حيث   6.5الى وجود أكثر من   2022/ 2021االحصائيات التقديرية للعام 

ثالثة  3,116البة منهم ون وستمائة وتسعة وثمانون الف طالب وطملي خمسة  5,689بلغ عدد الطالب امللتحقون بالتعلم األساس ي 

اثنان مليون وخمسمائة وأربعة وسبعون الف طالبة ) إناث (، فيما بلغ الطالب  2,574مليون ومائة وستة عشر الف طالب ) ذكور ( و

ور خمسمائة وثمانية الف طالب ) ذك 508ة منهم ثمانمائة واثنان وثمانون الف طالب وطالب 882امللتحقون بالتعليم الثانوي أكثر من 

 ثالثمائة وثالثة وسبعون الف طالبة ) إناث (.   373( و 

 802مدرسة منها  17814مدرسة في عموم الجمهورية، حيث يبلغ اجمالي عدد مدارس التعليم األساس ي  17487ويتوزع الطالب على 

 4300األساسية الثانوية  لطة ) ذكور واناث (، فيما بلغ عدد املدارس مدرسة مخت 11365مدرسة لإلناث و  647مدرسة للذكور و 

مدرسة مختلطة ) ذكور واناث (، بينما بلغ عدد املدارس الثانوية  3302مدرسة لإلناث و  560مدرسة للذكور و  438مدرسة منها 

   ) ذكور واناث (.مدرسة مختلطة  160مدرسة لإلناث و  62مدرسة للذكور و   151مدرسة منها  373املستقلة 

للحاجات امللحة والطارئة واملستجدة على الساحة االقتصادية واالجتماعية عبر حزمة من السياسات   االستجابة تحاول الحكومة

دماج مجموعة من البرامج املراعية للتغذية، منها:  إذ تنتهج سياسات تهدف إل واإلجراءات الكفيلة بتوفير الحلول والتدخالت املناسبة. 

 هج لتحمل رسائل ترفع من مستوى التغذية، وكذا تقديم الحوافز التغذوية.   يز الجانب التوعوي والتثقيفي، تطوير املناتعز 

في ضوء سياساتها واستراتيجياتها وخططها الخمسية والسنوية على توفير الحوافز من خالل تنفيذ العديد من   الحكومة  تعملكما 

وجه الخصوص، لتشجيعهن على االلتحاق   تعليم بصورة عامة، ودعم تعليم الفتيات علىاألنشطة إلتاحة الفرص لاللتحاق بال

 . تاة في املناطق الريفية والفقيرةبالتعليم واالستمرار فيه. ومن هذه األنشطة مشروع التغذية والخاص بدعم تعليم الف

في التعليم  لفقيرة في محافظات الجمهورية، لسد الفجوة حدى مشاريع دعم تعليم الفتاة في املناطق الريفية واإ ويعتبر مشروع التغذية

صرف مواد غذائية للطالبات، لتشجيع األسر على الدفع بالفتيات إلى التعلم،  عبر بين الجنسين )ذكور، إناث(، والحد من التسرب 

خالل  ق التغذية في املدارس من ؛ كما تسعى الوزارة لتوسيع نطا موما واألمن الغذائي بصورة خاصة.وتساهم في التخفيف من الفقر ع
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باإلضافة إلى إعادة   .توزيع البسكويت للطالب وتوفير املكمالت الغذائية للفتيات اليافعات جانبالوجبات املدرسية إلى  توسيع تقديم

وتشمل خطة التغذية تأهيل املرافق الصحّية في املدارس وتوفير املياه اآلمنة والبيئة الصحّية في املدارس والحد من إنشار األمراض. 

 متعددة القطاعات التدخالت التالية: 

طاعية وخطة مجابهة هزال األطفال،  : التي تمثل أحد أهم ركائز تدخالت الخطة القتوسيع نطاق تدخالت الحماية االجتماعية ▪

مساعدة والتمكين  إذ تشمل التحويالت النقدية املشروطة، وتقديم حوافز نقدية مشروطة ألسر الطالبات، ونموذج متكامل لل

مج  يوم )فترة الحمل والرضاعة لألم(؛ وتوفير وتوسيع نطاق برنا 1000االجتماعي واالقتصادي، وقسائم نقدية لألسرة تستهدف 

؛ ومشروع القسائم النقدية  الت
ً
غذية التكميلي الشامل؛ وكذلك املساعدة الغذائية العامة بالسالل الغذائية للفئات األشد ضعفا

بشكل خاص تحسين االستهالك الغذائي للفواكه والخضروات على مستوى األسرة؛ والتحويالت النقدية  الذي يستهدف 

 )املنح املالية واملساعدات الفنية(.   -( ملنع املجاعة YECRPلألزمة في اليمن )(؛ واالستجابة الطارئة CCTاملشروطة للتغذية )

ية للوجبات املدرسية؛ وترميم املرافق الصحية في نشاء مطابخ صح : التي تشمل إتوسيع نطاق تدخالت التغذية في املدارس  ▪

لشرب؛ باإلضافة للتدخالت الرامية لتحسين تغذية املدارس وتزويدها باملياه ومستلزمات النظافة، وكذلك توفير املياه الصالحة ل

هات واملجتمع املحيط باملدرسة.  الفتيات وتغيير السلوك اإليجابي نحو التغذية الصحية عبر استهداف مجالس األباء واألم 

 وتتلخص أنشطة املستهدفة في الخطة فيما يلي:

 والفوالت؛توفير مكمالت املغذيات الدقيقة للطالب، ومنها الحديد  •

 التخلص من الديدان للطالب، وتوفير األدوية لعالج داء البلهارسيات؛ •

 تقديم البسكويت اليومي للطالب؛ •

 ؛والعاملين في املدرسة للطالب  ةاليومي   الوجبة املدرسيةتقديم  •

 ؛  يبة النظافة للطالب )بنين وبنات(توفير حق •

 رس وتوفير خزانات املياه؛ وزيادة كمية ونوعية مرافق الصرف الصحي في املدا  ترميم •

 توفير املياه الصالحة للشرب النظيفة للمدارس املستهدفة من خالل املعالجة بالكلور وتوفير خزانات مياه الشرب؛   •

وطباعة وتوزيع املواد التعليمية حول الصحة والتغذية لتحسين قدرة العاملين في مجال الصحة املدرسية  ير تطو  •

 واملتطوعين؛

الصحيين على التوجيه لتنمية قدرات العاملين الصحيين باملدارس في تحسين الحالة التغذوية والصحية   تدريب املشرفين •

 لألمهات واألطفال؛ 

صحية لألمهات واألطفال لفرق التواصل املجتمعي عبر املدارس على  ين الحالة التغذوية والالتوعية املجتمعية لتحس  •

 مستوى املحافظات واملديريات؛ 

وعية املجتمعية وممثلي املدارس على مستوى املراكز املركزية واملحافظات واملديريات على توعية املجتمع  تدريب فرق الت •

 املدارس؛ بالتغذية والصحة لفرق التوعية وممثلي 

 املدارس؛ إعداد وتنفيذ برامج توعية خاصة باملناطق املصابة باألمراض املعدية مثل الكوليرا واملالريا وحمى الضنك عبر  •

 ؛ التوعية للمجتمع/تطوير وطباعة ونشر املواد الغذائية والتثقيف الصحي •
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لتوعية من أجل الدعم التربوي والنفس ي  إنشاء مجالس أولياء األمور لزيادة مشاركة املجتمع على نطاق أوسع وخدمات ا •

 واالجتماعي للطالب؛ 

 تقديم الدعم الفني واملالي لتعليم الفتيات وزيادة االلتحاق؛   •

 حوافز نقدية مشروطة ألسر الطالبات؛  •

 ق ذات األولوية. توظيف وتدريب معلمات ريفيات في املناط  •

 زيادة تدخالت املياه والنظافة والصرف الصحي

بالتنسيق مع املنظمات الدولية والطوعية العاملة في هذا املجال لتوفير الدعم الالزم ملؤسسات املياه والصرف الصحي  ةالحكومتعمل 

في ظل تدهور   للخروج من العجز الذي أصابها بسبب ضعف اإليرادات الناتجة عن عدم قدرة املشتركين في تسديد مديونياتهم 

في دفع رواتبهم، وارتفاع أسعار املواد االستهالكية اليومية، وعدم قدرة الدولة في توفير   ، والناتجة عن العجزاوضاعهم االقتصادية

الدعم املالي لتشغيل وصيانة منظومة املياه والصرف الصحي وإيصال املياه للمشتركين. وبسبب توقف محطات الكهرباء الحكومية  

اه إلى املنازل وتسبب بعدم حصول املشتركين على خدمات املياه يعن العمل خالل الفترة املاضية األمر الذي أعاق عملية ضخ امل

 في ضخ املياه على منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء. 
ً
  والصرف الصحي كونها تعتمد كليا

 : ما يلي خطة التغذية متعددة القطاعات تدخالتوتشمل 

 اعات واالستجابة للطوارئ؛طتحسين قدرة قطاع املياه والصرف الصحي والنظافة على التنسيق متعدد الق •

 زيادة توافر املياه الصالحة للشرب مع إعطاء األولوية للسكان املعرضين لسوء التغذية؛ •

 تأكد من إجراء اختبار املياه بانتظام؛ •

 تحسين الوعي واملمارسات الصحية للمجتمعات مع التركيز على النساء؛  •

 ملائية؛ادعم التشغيل املستمر لنظام معلومات إدارة املوارد   •

 ماليين نازح؛ 3توفير املياه الصالحة للشرب للنازحين لـ  •

 من جراء الحرب؛  •
ً
 إعادة تأهيل وصالت / خطوط شبكة املياه التي تضررت جزئيا

 (؛IDPsزيادة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي اآلمنة للنازحين داخلًيا ) •

بيئات، بما في ذلك تحسين إدارة النفايات والبيئات حية والصزيادة الوصول إلى الصرف الصحي املحسن والبيئات اآلمنة  •

 الساحلية والبحرية؛ 

مراقبة جودة محطة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق اختبار غالت محطات الصرف الصحي وتقييم مدى مالءمة   •

 استخداماتها أو التخلص منها بأمان؛

 قبل تصريفها إلى ت الصحية بطريقة علللمستشفيات والوحداإنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصحي  •
ً
مية سليمة بيئيا

 شبكة الصرف الصحي؛

إجراء اختبارات جودة مياه الشرب املنتظمة للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص التي توفر مياه الشرب وربط االختبار   •

 ه؛باآلليات )حسب األنشطة األخرى( ملعالجة مخاوف جودة امليا

الكلورة واإلصحاح البيئي والتوعية املجتمعية مع التركيز على املناطق الريفية األكثر حرماًنا من  يدانية في مجال تدريب للفرق امل •

 خدمات املياه والصرف الصحي، مع التركيز على تدريب النساء. 
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 الغذائية في اليمنوارات النظم ح

عدد من ورش العمل  السكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن  ، نظمت2022يوليو  – م2021نوفمبر  الفترةخالل 

شملت املسار األول والثاني والخامس من مسارات النظم الغذائية؛ والتي تركز   واللقاءات املوسعة للحوارات الوطنية للنظم الغذائية 

وكذلك صمود النظم الغذائية في   ،يع في كل األوقاتتوفر الغذاء الصحي للجمو على التحول نحو أنماط استهالك صحّية ومستدامة، 

الحوارية على إيجاد حلول عملية تتواءم مع متطلبات وعمل فريق تنظم الحوارات على دعم املشاركين خالل اللقاءات  وجه األزمات. 

في اليمن. وقد ركزت الحلول   غذائيةلدعم مرونة النظم ال، مع األخذ في االعتبار الفرص الراهنة واملستقبلية السياق الراهن في البالد

 : املقترحة على

 غذاء الراهنة في البالد؛تعزيز التنسيق والشراكة من أجل تحسين النظم الغذائية والتخفيف من أزمة ال •

واستخدام املوارد واملعرفة واألصول والتكنولوجيا واألسواق / سالسل   الغذاء معالجة أوجه عدم املساواة  في الوصول إلى •

 مة؛ القي

والنساء والشباب واملؤسسات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة للمشاركة بفعالية   والصيادينتعزيز قدرات وموارد املزارعين   •

من اإلنتاج إلى االستهالك، وتزويدهم باألدوات والتقنيات والخدمات االستشارية الالزمة  ؛ النظام الغذائي سلسلة  ول على ط 

 الخاص؛ وتعزيز مشاركتهم مع القطاع 

 الفرد واملجتمع والحكومة واألنظمة؛   -إدارة املخاطر على جميع املستويات  •

 ؛ الحكومات بقيادةعونة( بين جميع أصحاب املصلحة، تنسيق السياسات والبرامج واالستثمارات )بما في ذلك امل •

لتي تعاني من نقص  لمبادرات االتمويل ل  لحشد( PPPاستكشاف التمويل املختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص ) •

 تغيير إيجابي في النظم الغذائية؛املوارد إلحداث 

 واملمارسات غير الصحّية على طول خط سالسل القيمة، من اإلنتاج إلى االستهالك؛ تغيير السلوك •

تسهم في تدهور التربة  التعرف على املمارسات الزراعية الضارة مثل اإلفراط في استخدام األسمدة واملبيدات والري املفرط التي  •

 والتعرية وتهدد النظم الغذائية املستدامة. وقلوية التربة 
 

 حوارات النظم الغذائية في اليمن 
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 كانت الحوارات تركز في مجملها على املحاور التالية: 

م؛  ، من خالل تعزيز البنية  الوطنية الغذائية بناء األنظمة .1
ُ
 التحتية واملعلومات والتواصل والتنسيق والتعل

 خالل الحد من مستويات إنعدام األمن الغذائي ورفع مستوى الدخل؛  ن م  ،في اليمن القضاء على الجوع  .2

نساء )األمهات واليافعات( واألطفال وكبار ل، وخاصة للفئات األكثر عرضة للخطر مثل اوالصحيّ  ء املغذيالوصول إلى الغذا .3

 السن؛

 املائدة(؛، على طول سالسل القيمة للنظم الغذائية )من البذرة إلى سالمة الغذاء .4

 ؛ لتعزيز التدخالت والرقابة على الغذاء )من اإلنتاج إلى االستهالك( واإلستراتيجيات الوطنيةسياسات العامة  لا .5

 بين الحكومة واملجتمع والشركاء الدوليين لبناء نظم غذائية مستدامة؛   كات اإلستراتيجيةاالشر التكامل والتنسيق الفعال عبر  .6

 .  نحو تغذية صحّية ير السلوك واملمارساتتغي، و رفع الطلب على الغذاء الصحّي واملغذي .7

 

 

 

 

 2030 عام بحلول اليمن في  مستدامة غذائية لنظممستقبلية  رؤية        

 تؤسس للتدخالت اإلستراتيجية   
ً
ترسم مخرجات حوارات النظم الغذائية في اليمن مالمح للمستقبل القريب في البالد؛ إال أنها أيضا

ى األمن الغذائي والتغذية وكذلك ضمان االكتفاء الذاتي من الغذاء الذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التي من شأنها تحسين مستو 

 .زدهار في البالداألمن واالستقرار واال 

تتخذ هذه املخرجات شكل مجموعات العمل الوطنية، التي تتكتل ضمن مجموعات وطنية هادفة؛ إذ تحمل كل مجموعة على عاتقها  

والشراكات العاملية  توفر النظم الغذائية الصحّية واملستدامة، كما تمثل هذه املجموعات الوطنية نواة للتواصل  مهمة التغيير نحو

وتمتاز هذه  . إن هذه املجموعات الوطنية هي وليدة الحاجة امللحة على املستوى الوطني،بيهة وذات الصلةواإلقليمية مع املسارات الش

 بما يلي:   املجموعات 

على تحديد الفجوات والصعوبات من أجل إيجاد مسارات الحلول املناسبة والكفؤة   العمل الوطنية اتمجموعل تعم .1

 ؛الةوالفعّ 
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 ة وغير املتكاملة؛ ئتشكل مركز للحد من التدخالت والسياسات املجز  .2

 ؛في املجاالت املواضيعية ذات الصلةلحوارات النظم الوطنية تمثل منصات  .3

 املدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين؛  ملصلحة من الحكومة واملجتمع منصة لكافة الشركاء وأصحاب ا  .4

تسهم هذه املنصات في تجاوز إشكاليات التنسيق املتعلقة بالوضع الراهن في البالد الناجم عن اإلنقسام السياس ي وتعدد  .5

 البالد؛دف لخدمة الناس في كل أرجاء السلطات ، إذ تمثل هذه املجموعات منصات فنّية وطنية ته

  الكفاءة  من  قدر أقص ى لتحقيق هائلين  وتنسيًقا موارد  التعافي إذ يتطلب. واملحلية والوطنية  الدولية التعافي جهود  تنسيق  .6

 . والفاعلية

  القدرات  بناء على  التركيز األجل؛ إذ أن  طويلة  املستدامة  التنمية أجل  من  والتعليم  اإلنسان  صحة  في  تعزز االستثمارات .7

  في  كبيرة تحسينات  إلى التي ُمنيت بها البالد خالل العقد السابق، ويؤدي الخسارة  هذه تعويض في يبدأ  أن يمكن  البشرية 

 املستقبل؛

 الشامل؛ االنتعاش  خالل من املرأة في برامج التغذية ومكافحة الفقر واالقتصاد االسري  تمكين  في توسيع نطاق االستثمار .8

وتشجيعهم واالستجابة لتطلعاتهم وطموحهم وليس فقط االكتفاء  إمكاناتهم قإلطال  الشباب تمكين في وسيع نطاق االستثمارت .9

 بالنظر إلى االحتياجات امللحة لهم؛

حيث   الجغرافية، التحديات من  والعديد السكان عدد تزايد مع  اليمن، في الزراعية القيود ظل في الغذائي األمن على التركيز .10

 ؛شكل كبيرالغذاء ب أجل  من  الواردات على  اليمن يعتمد

  الحكومية، املوارد والتمويل؛ خاصة في ظل محدودية لضمان النمو والتوظيف الخاص القطاع من  توسيع نطاق االستفادة .11

 الحرب والصراع؛   بعد التعافي دعم في خاصة  واملجتمع املدني أهمية  الخاص للقطاع  سيكون 

 مستدام.    تغيير تكاملي إلحداث نظمة باتباع نهجأل ا  يركز على تطوير والصراع،  بعد الحرب للتعافي متكامل نهج اتخاذ .12

 : التالية  األساسية على استهداف املجاالت  مجموعات العملومن ناحية أخرى تركز 

 الغذائي؛ األمن  انعدام  من والوفرة والحد  الوصول  تحسين  على التركيز : الزراعية والسمكية االستثمارات  .1

 املتنوعة؛  التمويل مصادر  من  االستفادة  مع واإلنتاجية مارستثاال  زيادة على التركيز: االقتصادية التنمية .2

 )املرأة والطفل(  تمكين .3
ً
  االقتصاد  في وتعليمهما ومشاركتهما املرأة والطفل  صحة تحسين تأثير إظهار :  الفئات األكثر ضعفا

 واملجتمع على املدى البعيد؛

  والخاص  العام" القطاعات املتعددة بين فعالة وشراكات حكومية  وفعالية : سياسات شفافةالشراكات التنموية اإلستراتيجية .4

 ". التحتية البنية  تطوير واملجتمع والشركاء الدوليين في

 والتعليم؛   السكان صحة   سيما وال البشرية، التنمية وضع السياسات واملعالجات املؤثرة على: البشرية  القدرات .5

 .  مدادات الغذائية "القيمة لإل " سالسل  سالمة الغذاء من البذرة إلى املائدة: الجودة .6
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الغذاء،   وسالمة  والصّحة والتغذية الخضراء؛ واألطعمة  الزرقاء؛ األطعمة" في مجملها على  للنظم الغذائية الوطنية الحوارات ركزت

  الحوارات هذه وحددت "والصمود في حاالت األزمات
ً
  لستشك عليها، العمل عند التي، األولوية ذات املوضوعات من عددا

ً
  مسارا

 
ً
  الوطنية  الحوارات  عن انبثقت التي األولوية ذات فيما يلي وصف موجز للمواضيعو  ،ومنصف ومرن  مستدام غذائي نظام نحو  تحوليا

التي اتفق املشاركون في الحوارات الوطنّية على ضرورة   مجموعات العمل في اليمن، والتي اتخذت شكل مجموعة من  لنظم الغذاء

 اصرة واملتابعة والتنفيذ. تأسيسها كآليات للمن

السكرتارية على إعداد أدوات عمل  في حوارات النظم الغذائية. إذ عملت  من خالل املشاركينمجموعات العمل اقتراح لقد تم 

وضعت أدوات العمل اإلطار العام للمخرجات، من خالل و  ،للمجموعات ملساعدة الفرق الفنّية على العمل بشكل جماعي فاعل

؛ وكذلك وضع تصور مختصر حول السياق  ملجموعات العملاركين على تحديد الغايات واألهداف والسياسات العامة تشجيع املش

حول   ركين عمل املشاالوطنية. وفيما يلي مخرجات مجموعات  ملجموعات العملالراهن واإلطار املنطقي واملخرجات املتوقعة 

 .  ملجموعات العمل الوطنيةتصوراتهم 
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1

1.1  

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل:  

سر التي تعتمد على  رتفاع نسبة األ ا فيوالبطالة كما تسبب  ارتفاع نسبة الفقرتسبب الحرب والحصار في تدهور الوضع االقتصاد و 

  في شتى املجاالت ضعف االستثمار بيرة في عدد النازحين في ظل زياد ك الحرب واملعاقين و وكذلك زيادة أعداد جرحى، املرأة كمعيل

 د. لزراعة واالصطياية وأثرها على افي معظم محافظات الجمهور  التغيرات املناخيةباإلضافة الى    االنتاج الزراعي والسمكي وخاصة في

تسبب في انهيار الفئات األكثر   الوصول الى املوارد الغذائية ()عدم االلتزام بمبادئ الحماية االجتماعية و  غياب العدالة االجتماعيةإن 

 وتهميشا وكذا ا
ً
ضعف توفر الخدمات التي تغطي احتياجات   باإلضافة الى لفئات من ذوي االحتياجات الخاصة و املعاقينضعفا

عدم وجود في ظل عدم تشجيع الحرف واملهن الصغيرة املدرة للدخل افة الى ذلك ، اضواتب(املواطنين بالحد األدنى مثل)انعدام الر 

 فئة الفقراء.لدعم  ةمشاريع استثماري

 املبررات: 

 ؛ املشروعات في الوقت الراهن اغاثية وغير تنموية وغير مستدامة معظم •

   لى املستوى املعيش ي للفئات الضعيفة والهشة؛رها ع، وأثتدهور قيمة العملة املحلية •

 بسبب ضعف القدرة على الوصول الى املوارد الغذائية.  املوارد املحلية ضعف االستثمار في •

 ؛ ضعف االجور وتدني مستوى دخل الفرد •

 بما يغطي احتياجاتهم؛  املبالغ املمنوحة لذوي االحتياجات الخاصة  قلة •

 ؛ تدني مستوى مخرجات التعليم •

   (الدولية  املصلحة)الجهات الحكومية والقطاع الخاص واملنظمات اصحاب شراكة فاعلة وكافية بين التنسيق إلحداث غياب  •

 الحلول املقترحة: 

 لحماية االجتماعية على املستوى السياس ي والتشريعي ا

 ؛إعادة النظر في أجور العاملين بالقطاع العام واملختلط •

 صادي؛ورفع الحصار االقترب الحالسعي لتحقيق السالم وايقاف   •

 الحماية االجتماعية الحساسة للتغذية 

وتنفذ من خالل   تعزز رفع قدرة املواطنين على الوصول للغذاء الصحّي، بسياسات عامة بميزانيات كافية مدعومة إيجاد تدخالت •

 أنظمة وآليات متنوعة. 

 الحماية االجتماعية على املستوى التعليمي والثقافي 

 ؛دماج مكون الغذاء ضمن املناهجإ دارات واملكاتب والكادر التعليمي والتوعية بأهمية إل بناء قدرات ا  •

 ؛ العمل على رفع كفاءة مخرجات التعليم وتأهيلها •

 فيما يتعلق بتدخالت الحماية االجتماعية التي تستهدف الغذاء؛ تفعيل دور فرق التوجيه في قطاع التعليم  •

 . ول اليها لتصبح في متناول الجميعوص االجتماعية وتسهيل التوفير الخدمات  •

 الحماية االجتماعية على املستوى االقتصادي 
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سرة املستهدفة شراء سلة الخضار والفاكهة املتنوعة وبسعر مدعوم لتحقيق التنوع  توفير قسائم شرائية بحيث تستطيع األ  •

 ؛الغذائي في الوجبات

 ؛ تهاقيمالحفاظ على استقرار العملة املحلية والحد من تدهور  •

 ؛ سر املنتجةتوجيه وتسهيل االستثمارات باتجاه دعم األ  •

 ؛ تفعيل ودعم الشراكات بين القطاع الخاص وبقية القطاعات لخلق مشاريع استثمارية •

  (؛غسل وتعبئة وتغليف) املنتجات الزراعية معالجة مشاكل تسويق •

 ؛من الغذائي ومراجعة الدعم القائماأل انعدام  تحسين كفاءة التحويالت االجتماعية لدعم الفئات التي تعاني من  •

 ؛خاصة في القطاعات الواعدةوتنمية موجهة لدعم الغذاء خلق فرص عمل جديدة  •

  ؛تنفيذ برامج سبل كسب العيش •

   ؛تفعيل دور الجمعيات السمكية والزراعية وفتح اسواق جديدة •

لغذاء ومكافحة الجوع (من خالل مصادر محلية عبر  املخصص لبرامج الحماية االجتماعية ) برامج الوصول الى ا  زيادة التمويل •

 ملصادر املمكنة؛  استكشاف ا

 الحماية االجتماعية على املستوى الصحي 

 من خالل استكشاف الفرص بالشراكة مع القطاع الخاص واملجتمع؛ تفعيل التأمين الصحي لكل فئات املجتمع  •

   ؛تياجات الخاصةتوفير متطلبات واحتياجات املعاقين وذوي االحالتركيز على  •

 الحماية االجتماعية على املستوى الزراعي والسمكي 

 ؛تحسين جودة االنتاج املحلي •

 ؛ الحفاظ على املوارد السمكية •

 ؛والرقابة على االصطياد العشوائيالحفاظ على البذور املحلية والحد من استيراد البذور املحسنة واالسمدة الكيماوية الضارة  •

 املزارعين والصيادين من أجل تنمية وتجويد االنتاج؛   سمكي وتأهيلفي الجانب الزراعي وال توفير الفرص واملساعدات  •

   ؛الرقابة على الجمارك وتقديم التسهيالت للمزارعين والصيادين، واالعفاءات الجمركية •

 ؛ فيةلجو ه االحفاظ على موارد امليار للمياه و انع اهدومحديثة الي  ر التقنين الحفر العشوائي واستخدام انظمة  •

 ؛ الحفاظ على املساحات والحيازات الزراعية وعدم تحويلها الى مخططات سكنية او غيرها •

 الحماية االجتماعية على املستوى الرقابي

 ذات الصلة بالوصول الى الغذاء؛ مراحل ومرافق املشاريعتنفيذ  متابعة وتقييم اداء املنظمات، ومتابعة  •

 كافة املستويات؛  تعزيز أنظمة املعلومات ذات الصلة على •

لدعم القدرة على تحمل تكلفة النظم الغذائية الصحية من خالل االهتمام االجتماعي إعادة النظر في خط الفقر وشبكات األمان 

 باملجاالت االستراتيجية التالية:  

 املخصص للحماية االجتماعية ) برامج الوصول الى الغذاء ومكافحة الفقر (؛    زيادة التمويل •

 القيمة؛الوصول الى الغذاء على طول سالسل تثمارات في أنظمة  من االساملزيد  •

 .جعل األنظمة أكثر قدرة على التكيف •
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 الغاية العامة 

 آليات وطنية فاعلة ملنظومة الحماية االجتماعية في اليمن.

 األهداف التفصيلية 

 رفع جاهزية قطاع الحماية االجتماعية لجميع القطاعات في اليمن؛ .1

" برامج الوصول اآلمن للغذاءومكافحة  االجتماعية في جميع القطاعاتوالسياسات والخطط ملبادئ الحماية  لقدرات  تعزيز ا .2

 الفقر" 

 زيادة التركيز على بناء القدرات للفئات الضعيفة؛  .3

 رفع الوعي املجتمعي بأهمية االمن الغذائي وسالمة الغذاء.  .4

 ء ومكافحة الفقر. العيش والوصول الى وتامين الغذاعلق بكسب ، فيما يتزيادة الوعي بمبادئ العدالة االجتماعية .5

 اإلجراءات التنفيذية 

 تطوير اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للقضاء على الجوع؛ .1

 دعم مشاريع التنمية وتعزيز البنية التحتية لكل القطاعات ذات العالقة؛ .2

ضمن األطر القانونية واأللتزام بتطبيق القوانين الدولية   وصول الى الغذاءال في مطالبة الجهات ذات القرار بتنفيذ مبدأ العدالة .3

 مثل قانون حقوق االنسان وتطبيق العدالة االجتماعية؛ 

 ؛مكافحة الفقر وتسهيل الوصول الى الغذاء برامج وأنشطةمدرة للدخل ضمن تنفيذ مشاريع  .4

 ؛والجمعيات االستهالكية  قتصادية(ألاإعادة فتح نقاط بيع ومنافذ للقطاع العام مثل )املؤسسة   .5

 ؛ ذات الطابع املستدام الصغيرةوالهشة ودعمهم باملشاريع   تمكين األسر الضعيفة .6

 ؛بينها فيما  تعزيز التنسيق بين اآلليات الوطنية للحماية االجتماعية  .7

 الوطنية لتنظيم سالمة الغذاء؛  ة تفعيل اإلستراتيجي .8

األغذية ذات القيمة الغذائية العالية بحسب متطلبات املستهلك والسوق  مصانع   توجيه استثمارات القطاع الخاص إلنشاء .9

 ؛ املحلية

 الدور الرقابي لهيئة املواصفات واملقاييس وضبط الجودةوتمكين  تفعيل  .10

 ؛ والتغذية انشاء شركات مساهمة محدودة لإلستثمار في الجوانب املتعلقة باألمن الغذائي .11

 .ئيمداد الغذالإل  سالسل القيمية  على طول تثمار لخاص لإلسللقطاع ا  الالزمة تسهيالت المنح   .12

 تحديث قاعدة البيانات لصندوق الرعاية االجتماعية؛ .13

 إيجاد مشاريع صغيرة مدرة للدخل لألسر الفقيرة؛ .14

 باالستفادة من مخرجات التعليم.  إيجاد مؤسسات تستوعب الشباب والنساء .15

 .املتعلقة بالوصول إلى الغذاء واإلكتفاء األسري  لحماية االجتماعية وتعزيز ا دور املجتمعتفعيل  .16

 آليات التنسيق 

 تأسيس مجموعة عمل الحماية االجتماعية، والذي تركز على تعزيز آليات التنسيق والتواصل من خالل: .1

نفيذ  ذوي املصلحة )الحكومة، السلطة املحلية، القطاع الخاص، املجتمع املدني، واملواطنين( في تل مشتركةد مساحة إيجا •

 . ليهإاملتعلقة بمكافحة الفقر، وتأمين توفير الغذاء وتمكين الجميع من الوصول  مبادى وقيم الحماية االجتماعية 
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 نقل التجارب الناجحة وتوطينها.  •

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، هيئة  الحكومة )وزارة التجارة والصناعة الثروة السمكية، الشئون االجتماعية والعمل 

  ةاملعاقين، وصندوق الرعايرعاية  والطفولة، صندوق   ةمو الوطنية للمرأة، املجلس األعلى لألماملواصفات واملقاييس، اللجنة 

 .، الصندوق االجتماعي للتنمية، اللجنة الوطنية لسالمة الغذاء(االجتماعية

 .)االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية(، والقطاع الخاص ملركزية الجهات التنسيقية الحكومية ا ) 

 االخرى املعنية.االتحاد التعاوني الزراعي واالتحادات الوطنية    ،املجتمع املدني وجمعية حماية املستهلك

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 سياسات منصفة للفئات الضعيفة؛ .1

 تنسيقا ووضوحا؛  سياسات حكومية ومجتمعية أكثر .2

 تحديد األدوار واملسئوليات على الجهات الداخلة في تنظيم األمن الغذائي وسالمته؛ .3

 وجود رقابة رسمية ومجتمعية فعالة؛ .4

 والجوع بين الفئات الضعيفة؛التخفيف من الفقر  .5

 وجود وعي أكثر فاعلية بين مختلف فئات املجتمع.  .6

1.2 

 ياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل:  الس

%، 10%، الشعير 20%، الذرة 50يعرف الخبز الوطني او الدقيق املركب بانه خلطة من الحبوب املحلية تحتوي على )نسبة: القمح

ج  ذ بنتائمع األخوقد تختلف تلك النسب باختالف رغبات املستهلكين %( 50%، ومن بقية البقوليات ما يكمل 5الذرة الشامية 

 الحديثة. الدراسات واألبحاث  

ويعتبر رغيف الخبز املركب من البرامج ذات األولوية على الساحة اليمنية، ويجب ان يكون على رأس البرامج السيادية للبلد التي يجب  

 الذي تواجهه اليمن   تصادياالق والحصار الحرب ان يتبناها صناع القرار في اليمن، بما يحقق اإلكتفاء الذاتي واألمن الغذائي، في ظل  

مج التمكين  ا) بر  منظمات املجتمع املدني/ما بان هناك عدد من املحاوالت الفردية او الجماعية التي تتبناها بعض املؤسسات عل

سف أو إدخالها  ضمن التركيبة األساسية في الخبز     ) الدقيق املركب( ، لكن لأل  الوطنية االقتصادي( في ضرورة إستهالك الحبوب 

بضعف الوعي في املجتمع بأهمية الدقيق املركب التي تعتمد عليها أباءنا وأجدادنا منذ قديم الزمن . ويوكد   اصطدمت كل تلك املحاوالت

لنا التاريخ ان اليمن كان مصدرا للقمح للعالم، كما تؤكد الشواهد ان املعمرين اليمنيين ال يعرفون اكل الدقيق األبيض الخالص 

، والذي يستخلص من القمح مع إضافات كيميائية خطيرة على جسم اإلنسان تؤدي الى  علماء التغذية بالسم األبيض والذي اسماه

 عدد من األمراض التي لم يعرفها اليمنيين من سابق. 

 لذلك يجب إعتماد املستهلك على الدقيق املركب وإيصاله الى كل منزل في اليمن والى كل شخص يريد ان يحافظ على صحته. 

 املركب يدخل في كل ما تنتجه ربة األسرة من معجنات وحلويات بأنواعها وتزيدها جودة وقيمة غذائية.  تجدر اإلشارة الى ان الدقيق

علما بان إعتماد البلد على الدقيق املركب سوف يوفر على اليمن في فاتورة االستيراد والتي تعادل ثالثة ماليين طن من القمح أي ما  

 من املال العاممليار  2قيمته 
ً
املقتطع للمزارع األمريكي او األسترالي او الكندي او الروس ي او غيرهم، وأن يكون هذا املبلغ  دوالر سنويا

للمزارع اليمني الذي سوف يكون العامل الرئيس ي لتشجيع زراعة أكثر ملحاصيل الحبوب البلدي وتشغيل عدد أكبر من االيدي العاملة  
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 ي.  الوطنية واإلنتاج اليمن

ة الخبز تأتي انطالقا من أهمية الخبز املصنوع من القمح املركب باعتباره سيد املائدة في الوجبات اليومية  كما يؤكد مختصون ان صناع

الغذائية في اليمن. فضال عن كونه املصدر الرئيس ي لطاقة املستهلك منوهين باملردود االقتصادي على البلد بسبب فاتورة االستيراد من  

 لقمح. مادة ا

 ب على مواد الحديد والفسفور والبوتاسيوم والزنك. حيث يحتوي الخبز املرك

 في 
ً
كما يجب االستفادة من تجارب البلدان السباقة الى استخدام التقانة في صناعة رغيف الخبز املركب لتلبية االحتياج منه خصوصا

 سيك. أوقات االزمات والكوارث منها جمهورية مصر العربية، والعراق، املك

 مجموعة العمل الغاية من 

 خبز آمن ومغذي للجميع

 األهداف التفصيلية 

 دعم إنشاء املخابز واألفران الكبيرة العاملة بالدقيق املركب للوصول لخبز أمن ومغذي للجميع؛ .1

 ركب؛زيادة الوعي املجتمعي عبر وسائل اإلعالم املختلفة ووسائل التواصل االجتماعي بأهمية وفائدة الدقيق امل .2

 األلتزام باإلشتراطات الفنية والصحية إلنتاج خبز صحي غذائيا ومدعوم؛ ضمان  .3

 دعم اإلنتاج املحلي للحبوب عبر األستفادة من املنح واملساعدات الخارجية وإعطاء اإلنتاج املحلي من الحبوب األولوية املطلقة.  .4

 اإلجراءات التنفيذية 

 إلستخدام الدقيق املركب؛ حول إعادة تأهيل املخابز واألفران من أجل الت .1

 دعم إنشاء مخابز نموذجية إلنتاج الخبز املركب؛  .2

 إعادة تفعيل دور املؤسسة االقتصادية اليمنية في إنتاج الخبز املركب املدعوم وإستعادة دورها في توفير خدمة انتاج الخبز؛  .3

 دراسية حول إعداد وأهمية الدقيق املركب؛ ج الإعداد برامج توعوية وبروشورات ودورات تثقيفية وإدراج التوعية في املناه .4

تعزيز برامج التوعية املكثفة عبر وسائل األعالم املختلفة وبرامج التواصل االجتماعي وكذا إشراك املتطوعات واملؤثرين في   .5

 املجتمع؛ 

 دعم تصنيع وإنتاج كافة أنواع الدقيق املركب؛ .6

املواصفات اليمنية املعتمدة املتضمنة لإلشتراطات الفنية والصحية للخبز  ماد  تفعيل األجهزة الرقابية على اإلنتاج واملنتج وإعت .7

 املركب املدعوم؛

 توجيه املانحين نحو دعم املنتجين واملصنعين للدقيق املركب؛  .8

التركيز على تسليط الضوء على املشاكل الصحية الناجمة عن إستخدام الدقيق األبيض الخالص في صناعة الخبز وأستقطاب   .9

 ت الالزمة ولدق ناقوس الخطر بين أفراد املجتمع حول أضرار إستهالك الدقيق األبيض الخالص؛ويال التم

دعم املنتجين للحبوب املحلية بكافة مستلزمات اإلنتاج مثل الحراثات ومنظومات الطاقة الصديقة للبيئة والبذور املحسنة   .10

 وغيرها؛

 يق املركب؛الدقنقل وتوطين التجارب الناجحة في مجال إنتاج وتصنيع   .11

 تطبيق املواصفات القياسية املعتمدة والتي تتضمن اإلشتراطات الفنية والصحية إلعداد الخبز املركب؛ .12

 إصدار تشريعات تلزم املجتمع بالتحول للنظم الغذائية األمنة وعلى وجه الخصوص الدقيق املركب؛ .13
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 آليات التنسيق 

 املركب يشارك فيها كافة أصحاب املصلحة؛الدقيق   واستخدام إقامة ورش عمل تعريفية في مجال تصنيع  .1

 إيجاد وأعتماد آليات متابعه ورقابة لضمان التحول للنظم الغذائية األمنه؛  .2

 تبني آليات مستدامه لضمان التحول نحو ثقافة استخدام وإستهالك الدقيق املركب؛  .3

ني املحلية والقطاع الخاص في مجال التحول  تمع املدمات املجبين الحكومة واألمم املتحدة ومنظ  اإلستراتيجية بناء الشراكات   .4

 للنظم الغذائية اآلمنة. 

تحديد إطار املساءلة املشترك واألدوار واملسؤوليات وآليات العمل الذي يتوزع من املستوى املركزي إلى املحافظات واملديريات،   .5

 .ستوى املحلياملعلى  اع الخاصجيع القطوتعزيز دور منظمات املجتمع املدني املحلية )في املديريات( وتش

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

  -الجهات التنسيقية الحكومية املركزية  –اللجنة الزراعية والسمكية العليا  -وزارة الزراعة -السلطة املحلية -التجارة والصناعةوزارة 

  هيئة املواصفات -وزارة الصحة-شركة النفط-نظمات املجتمع املدنيم -املنظمات الدولية املعنية باألمر-جمعية حماية املستهلك 

  –SUNالسكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن -بنك الطعام  –القطاع الخاص  -املجتمعية الشراكة -واملقاييس

 لتربية والتعليم. وزارة ا-والجهات ذات العالقة. 

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 من ومغذي ومدعوم للجميع؛ آ خبز توفير  .1

 زيادة الطلب واإلستهالك املتنوع للدقيق املركب.  .2

 

1.3 

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل 

 الوضع الراهن 

ة واألمنية التي مرت بها البالد حيث  يعاني قطاع الصناعة عموما في اليمن عددا من الصعوبات بسبب األوضاع االقتصادية والسياسي

% من الناتج اإلجمالي املحلي ويمثل قطاع  5قة حيث يساهم هذا القطاع بنسبة لم يحظى هذا القطاع باهتمام كاف خالل الفترة الساب

جات الغذائية اال انه  وعلى الرغم من توفر عدد كبير من املنت التحويلية،جزء األكبر من اجمالي انتاج الصناعات الصناعات الغذائية ال

 املطلوبة.اتي في هذه املنتجات باإلضافة الى ان معظمها ال تتوفر فيه املواصفات الصحية ال يوجد اكتفاء ذ

تسهم بشكل كبير  و  ؛تعمل على تحقيق قيمة مضافة يناعات األخرى التيتمتع قطاع الصناعات الغذائية بقدر كبير عن غيره من الص 

تغطية و من الغذائي فضال عن مساهمته في تحقيق األ  .وقدر اكبر في االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية ،وفاعل في تأمين الغذاء

الصناعات الغذائية يرتبط بتطور قطاعات   جزء كبير من احتياجات السوق املحلي بعدد كبير  من املنتجات،  كما ان تطور قطاع 

ة إلنتاج معظم  طاعين واعدين هامين يمثالن املصدر األساس ي للموارد األولية املالزم إنتاجية أخرى أهمها الزراعة والثروة السمكية كق

ي وتشجيع توفير منتجات غذائية  املقترح التالي عدد من األهداف الرامية الى تطوير اإلنتاج الغذائي املحلويتضمن  .الصناعات الغذائية

ط االستهالك باالستفادة من تجارب أخرى عملت على تطوير مبادرات  منافسة تساهم في رفع مستوى التغذية في اليمن وتغيير أنما 

على سبيل  و  .مومة والطفولة والحد من مخاطر سوء التغذيةلها دور بارز في تعزيز تغذية األ  ات الغذائية كانوابتكارات ملختلف الصناع

تم تحضيرها من األسماك الصغيرة وخاصة ان  الصناعات املتعلقة باملنتجات البحرية كدقيق السمك وويفر السمك التي ي ، املثال
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يقارب   التيسماك الساردين أير من صغار األسماك والتي أهمها  ن لدى اليمن مخزون سمكي كبألى إلبيانات اإلحصائية السمكية تشير  ا

م في رفع ئي يساهالف طن وال يتم استغاللها لتحوليها ضمن برامج الصناعات الغذائية كمنتج غذا60اإلنتاجية كميتها السنوية 

 بل للدول املجاورة . يدها وتجفيفها وتصديرها كغذاء لإل ، وما يتم حاليا هو ص مستوى التغذية في اليمن

 املبررات 

 ؛ والسمكيعدم كفاية التصنيع الغذائي املحلي الزراعي   •

 ؛ االعتماد على استيراد معظم الصناعات الغذائية من الخارج •

 ؛ثر عرضة للتلوثدتها وقيمتها الغذائية منخفضة وأك الصناعات الغذائية املستوردة جو    •

 ؛ارتفاع مؤشرات سوء التغذية •

   ؛عدم االستفادة املثلى من الوفر من اإلنتاج الزراعي •

 ؛الغذائية املستوردة أسعار الصناعاتارتفاع  •

 : الفرص

 ؛ وجود قوانين لالستثمار •

 ؛وفرة املحاصيل الزراعية في مواسم الزراعة •

 الغاية العامة 

 ؛االكتفاء الذاتي من الصناعات الغذائية املحلية )صحية وآمنة(و حن

 األهداف التفصيلية 

 تشجيع االستثمار في مجال الصناعات الغذائية املحلية؛  .1

 نشاء صناعات غذائية جديدة؛إتشجيع  .2

 املساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية املحلية؛ .3

 دقيقة؛ بإضافة املغذيات ال نتاج الغذائي املحليدعم اإل  .4

 تطوير ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة للصناعات الغذائية؛ .5

 تقليل املخاطر املنقولة عبر الغذاء؛ .6

 للصناعات الغذائية من املنتج حتى املستهلك. تطوير سلسلة االمدادات .7

 اإلجراءات التنفيذية  .1

 الفرص؛  ستكشافاو تقييم الوضع الراهن لواقع الصناعات الغذائية املحلية   .1

 نشاء شركات مساهمة وطنية في مجال الصناعات الغذائية املحلية؛أ .2

 نتاج الغذاء؛إهمية وجدوى االستثمار في مجال أ قامة ندوات وورش عمل تعريفية حول إ .3

 نقل التجارب والخبرات الدولية في مختلف مجاالت الصناعات الغذائية؛ .4

 صغر من الجنسين في مجال الصناعات الغذائية؛ غيرة واملتوسطة واأل بناء القدرات الفنية ألصحاب املشاريع الص  .5

 سر املنتجة في مجال التصنيع الغذائي املنزلي؛ بناء قدرات األ  .6

 تفعيل وتحديث التشريعات املتعلقة بالغذاء والسالمة الغذائية.  .7
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 آليات التنسيق 

ع الخاص من أجل دعم دور االستثمار في الصناعات تعزيز التنسيق بين الجانب الحكومي ومنظمات املجتمع املدني والقطا .1

 الغذائية؛

الغذائي املحلي الزراعي والسمكي بالتنسيق مع وزارة الصناعة وزارة الزراعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات دعم التصنيع  .2

 واملقاييس ووضع الضوابط واالشتراطات الصحية في الصناعات الغذائية؛ 

 ؛والرفع بها الى املجلس للبحث عن تمويلالتي يمكن دعمها وتمويلها من املانحين الصناعات املحلية و   عداد مقترحات مشاريعإ .3

 تعزيز الوعي بأهمية تجويد وتطوير املنتجات الغذائي املحلي؛  .4

نظمات الدولية  عداد مقترحات والرفع بها للمجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي بشأن التنسيق مع املإ .5

 رات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية؛ العاملة في مجال التغذية لنقل التجارب والخب 

الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي )صنعاء( ووزارة  دعم جهود  .6

 جراءات التمويل إوالدولية بتسهيل وتبسيط ملؤسسات التمويلية بشأن التنسيق مع ا التخطيط والتعاون الدولي )عدن( (

 واالئتمان؛ 

تعزيز جهود املناصرة إلنتاج الصناعات الغذائية املحلية الصحية واآلمنة من منظمات املجتمع املدني ذات العالقة واملنظمات  .7

ق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي )صنعاء( الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيالدولية بالتنسيق مع 

 ؛ط والتعاون الدولي )عدن( (خطيووزارة الت 

 . نشاء مجموعات أنصار املنتج وحماية املستهلك والجهات الحكومية املعنيةأ .8

 الجهات املعنية )التنفيذ، التنسيق، التمويل( 

 الجهات التنسيقية الحكومية املركزية  تنسيق التمويل الخارجي: 

الجهات املعنية: وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العامة لالستثمار، وزارة الزراعة والري، وزارة الثروة السمكية، مصلحة الضرائب  

للمواصفات واملقاييس، الغرفة التجارية، الشؤون القانونية، وزارة التربية والتعليم، وزارة االعالم، املنظمات  والجمارك، الهيئة العامة 

ة، الصندوق االجتماعي للتنمية )صندوق تنمية املشاريع الصغيرة واالصغر، جمعية حماية املستهلك، منظمات املجتمع املدني الدولي

 ذات العالقة.

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 تحقيق اكتفاء ذاتي من الصناعات الغذائية؛  .1

 رفد السوق املحلي بمنتجات غذائية صحية وآمنة؛ .2

 ات املحلية في مواسم اإلنتاج إليجاد منتجات صناعية تغذوية محلية؛ وفرة املنتج  االستفادة من .3

 الغذائي للمجتمع؛ ستهالك اال تغيير نمط   .4

 رفع مستوى التغذية في البلد؛ .5

 نتاج وتصنيع الغذاء؛أعلى الذات)االستقاللية( في  عتماداال  .6

 سهام في تحقيق األمن الغذائي؛اإل  .7

 االقتصاد الوطني. دعم  .8
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1.4 

 الغاية العامة 

 مجتمع اقتصادي منتج ومرشد استهالكه

 األهداف التفصيلية 

 عادة تدوير(؛أ –حفظ  –نتاج إفراد ملجتمع في التدابير الغذائية )أتعزيز قدرات  .1

 وتحقيق االكتفاء الذاتي؛يجاد فرص عمل للمجتمع املحلي لتحسين الدخل إ .2

 نشاء الحدائق الزراعية واملنزلية ورفع التوعية الزراعية؛أعلى جيع التش .3

 تدريب وبناء القدرات على تدوير املخلفات املنزلية واالستفادة منها؛ .4

 حث وتشجيع منافذ التسويق الستيعاب منتجات االقتصاد والتدبير املنزلي؛  .5

 اإلجراءات التنفيذية 

 والتدبير املنزلي؛ ستحداث نصوص في مجال التوعية باالقتصادإ .1

 ستيعاب برامج االقتصاد والتدبير املنزلي في مناهج املدارس ومراكز محو األمية واملجتمع املحلي؛إ .2

 إعداد دليل تدريبي مبسط ملا بتعلق بالجانب العملي في االقتصاد والتدبير املنزلي؛ .3

 غذوي واملنهي لألسرة؛من خالل رفع الوعي باملستوى الصحي والتتفعيل وسائل التواصل االجتماعي  .4

 شجار الزينة بالزراعة الغذائية والتشجيع على ذلك بمنح الجوائز في االيام العاملية )التشجير، الغذاء(؛أستبدال  إالتوعية بأهمية   .5

 االستفادة من التجارب الناجحة في مجال االقتصاد والتدبير املنزلي؛ .6

 اإلنتاج؛   التشجيع على االستفادة في الوفرة الزراعية في مواسم .7

 آليات التنسيق 

 نقل التجارب الناجحة في مجال االقتصاد والتدبير املنزلي وتوطينها؛ .1

 تأسيس مجموعة عمل لدليل )كتاب( االقتصاد والتدبير املنزلي بالشراكة مع الوزارات املعنية والجهات ذات العالقة؛ .2

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

 الجهات التنسيقية الحكومية املركزية  :  الخارجيالتنسيق 

العامة والسكان، وزارة الزراعة والري، وزارة الثروة السمكية، وزارة الصناعة، وزارة  الجهات املعنية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة 

 حلية، املنظمات الدولية واملحلية. التخطيط )سكرتارية التغذية(، الصندوق االجتماعي للتنمية، وزارة االدارة املاملياه، وزارة  

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 ؛تحقيق اكتفاء ذاتي لألسرة .1

 قل كلفة وآمنة وصحية. أيجاد بدائل  إ .2
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توسيع نطاق وجودة 

املنتجات الزراعية 
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2

2.1 

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل:  

   تتعرض اليمن لجمله من االزمات والكوارث الطبيعية   والتحديات ابرزها الفجوة الكبيرة بين اإلنتاج املحلي للسلع الغذائية واالستيراد  

تزيد عن ملياري دوالر,ويمثل    يون طن من الحبوب سنويا بكلفةمليون ونصف املل 3حيث تؤكد االحصائيات الرسمية أن اليمن يستورد 

% فيما بلغت  10% من املواد الغذائية والصناعية، وتمثل نسبة استيراد البقوليات 37% من املنتجات املستوردة و40القمح نسبة 

الفقر   والوضع األمني وارتفاع مستوى  % من االحتياجات الزراعية  وانعدام األمن الغذائي 90صنف ما يمثل  896األصناف املستوردة 

وزيادة معدل النمو السكاني ومحدودية املوارد ، وملواجهة تلك التحديات من خالل تخفيف الفقر وتحسين األمن الغذائي بزيادة 

ة املوارد الطبيعية االنتاج املحلي من الغذاء وتعزيز الجهود املبذولة للمساهمة في مكافحة الفقر في املجتمعات الريفية وضمان استدام

على البيئة وتحسين كفاءة التسويق وخفض فاقد ما بعد الحصاد وتنمية القدرات التصديرية في مجال الفواكه والخضار     واملحافظة

ط اال ان هناك إشكالية تتمثل  في شحة املوارد املائية ومحدوديتها وتدهور األراض ي الزراعية وتصحرها، إلى جانب تحديات إدارة مساق

تي وتغذية املياه الجوفية و التى من شأنها الحفاظ على األراض ي الزراعية  كل هذا يجعلنا نضع هذه املبررات  املياه وتحسين الغطاء النبا

ن  للتوجه في زيادة الرقعة الزراعية واستصالح األراض ي وإدارة استخدام املياه بالتقنية الري الحديثة وتوسيع مصايد املياه واالستفادة م

راعة  وتطوير البذور  املقاومة للجفاف واآلفات النباتية ، ووضع األولويات وتحديد السلع الغذائية ذات مياه الصرف الصحي املعالج للز 

األولوية الستقطاب رؤوس األموال املحلية واألجنبية لالستثمار في انتاجها وفي التصنيع الغذائي  في شقية النباتي والحيواني والسمكي 

ئي  للوصول لالكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة االستيراد من الحبوب الغذائية واألعالف ،وكذا تعزيز ملساهمة في تحقيق االمن الغذابهدف ا

تقوم الثروة الحيوانية وتنمية مواردها وتطوير اإلنتاج واالهتمام بالصحة الحيوانية، و دعم دور املرأة  واألسرة في القطاع الزراعي كونها  

اج الغذاء والتصنيع الغذائي والتجهيز لتسويقه.  وتحسين الفرص املادية واالقتصادية للناس  زراعية واسعة النطاق تشمل انتبأنشطة 

 كافة في الحصول ، في جميع األوقات على أغذية كافية وسليمة ووافية تغذويا يستفاد منها استفادة فعالة .

 الغاية العامة 

 الغذاءنحو تحقيق االكتفاء الذاتي من 

 التفصيلية األهداف 

 تحديد األولويات للسلع الغذائية ذات األهمية والتي يمكن التوسع في إنتاجها آخذين في االعتبار املناخ واملياه واألرض والبيئة؛  .1

 ؛كتفاء الذاتيلال وطنية تحديث إستراتيجية إعداد/  .2

 والحيواني(؛ي تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في اإلنتاج الزراعي بشقيه )النبات .3

 تقديم التسهيالت الالزمة لتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي بما يساهم في تحقيق االكتفاء الذاتي؛ .4

 تحسين إدارة واستخدام املياه؛  .5

 إنتاج غذاء بجودة عالية وتكلفة أقل لتمكين عموم املستهلكين من الحصول عليه؛ .6

 ؛ذاتيلالكتفاء الإشراك املجتمع املحلي باملساهمة للوصول  .7

 ة؛ يالزراعاملدخالت رفع كفاءة اإلنتاج الزراعي من خالل تبني الطرق الحديثة في الري و  .8

 املناصرة لتخصيص ميزانيات كافية لدعم مشاريع االكتفاء الذاتي؛ .9

 لتشجيع الزراعة والتصنيع والتخزين؛ الدور القانوني والرقابيتفعيل  .10
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 ؛ الوطنية والخارجيةحشد املوارد و  والوصول إلى الغذاء فاء الذاتيلدعم مشاريع االكت تبني سياسة موجهة  .11

 م التحول التدريجي نحو التدخالت املستدامة والتنموية.دع .12

 شر ثقافة االكتفاء الذاتي على جميع املستويات الوطني املجتمعي األسري؛ن .13

 ملنزلية، التصنيع، التجفيف؛ملساعدة االسر في تحقيق االكتفاء الذاتي من خالل الحدائق ا أدلة  /مشاريع / اعداد برامج .14

 تفاء الذاتي في املناهج الدراسية على جميع املراحل التعليمية؛ تضمين ثقافة االك .15

 اعداد برامج بناء القدرات في مجال التصنيع الغذائي وجعلها في متناول الجميع. تبني و  .16

 اإلجراءات التنفيذية 

باالستثمار في اإلنتاج الزراعي بشقية  جيع رأس املال الوطني واألجنبي تحديث وتطوير القوانين والتشريعات بما يضمن حماية وتش .1

 النباتي والحيواني للمساهمة بتحقيق االكتفاء الذاتي؛

على وزارة الزراعة والهيئة العامة لالستثمار والجهات ذات العالقة وضع قائمة أو خارطة زراعية متضمنة السلع ذات األولوية   .2

 ص االستثمارية؛القابلة للزراعة واملزايا والفر ومناطق زراعتها واألراض ي 

أنشاء مؤسسات مساهمة عامة يساهم فيها كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وصغار املزارعين والجمعيات اإلنتاجية   .3

 وتوجه ملجاالت اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني؛

ساهمة بتحقيق االكتفاء الذاتي النباتي  امليسرة للمنتجين واملربيين للمتوفير التمويل الالزم من خالل التسهيالت والقروض  .4

 والحيواني؛

مواصلة الجهود في االستفادة من نتائج األبحاث والدراسات لتطوير البذور بما يؤدي الى إنتاج سالالت نباتية مقاومة للجفاف   .5

 واالمراض؛

 واالمراض النباتية؛ االستفادة من تكنولوجيا الذكاء الصناعي ملكافحة اآلفات  .6

 ليب الري الحديثة في الزراعة لترشيد إستخدام املياه؛إستخدام أسا .7

 االستفادة من مياه الصرف الصحي املعالج في الزراعة؛  .8

توفير املنح والفرص من الحكومة والشركاء لصغار املزارعين والصيادين لزيادة اإلنتاج بما يساهم بتحقيق االكتفاء الذاتي الزراعي  .9

 مكي؛والس

 ة والتقنية الفعالة في زيادة اإلنتاج الزراعي والسمكي؛ نشر أفضل املمارسات العلمي .10

 إقامة حمالت حشد ومناصرة للمانحين والجهات ذات العالقة لتبني تمويل مشاريع تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء؛ .11

 إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية وتوعوية للمزارعين على مستوى املديريات؛ .12

 توسطة لألسر املنتجة لضمان مساهمتها بتحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي؛تبني ودعم املشاريع الصغيرة وامل .13

ضمان تسويق منتجات املزارعين املحلية من خالل وضع سياسات توازنيه تحفظ للمنتج استمرار اإلنتاج وقدرة املستهلك على   .14

 الشراء؛

والجهات التنفيذية والقطاع الخاص واملجتمع  لكافة القطاعات صانعي السياسات تنفيذ الحمالت التوعوية املستمرة املوجهة  .15

 املحلي واالتحادات والجمعيات وحشد كافة الجهود للمساهمة بتحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي؛

 العمل على التحول نحو التدخالت التنموية لتحقيق االستدامة واالكتفاء.   .16

 االكتفاء الذاتي من الغذاء؛  عزيز أنشطة سبل العيش وصوال إلىت .17

 تفعيل صناديق تشجيع ودعم اإلنتاج الزراعي والسمكي؛  .18
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 حماية الثروة الحيوانية؛تفعيل قانون  .19

 التوعية بمخاطر الري للخضر والفواكه بمياه الصرف الصحي وتأثيرها على املستهلك والبيئة.  .20

 آليات التنسيق 

املدني واملؤسسات ذات   اعات املختلفة الحكومي الخاص ومنظمات املجتمعانشاء لجان تنسيقية على مستوى الوزارات والقط .1

العاصمة واملحافظات واملديريات والقرى للتنسيق فيما بينها لتحقيق األهداف واالليات واملناصرة واملتابعة  العالقة على مستوى  

 والتقييم؛ 

  -املديريات  -العزل   -ى على مستوى القر  عم الفني واإلرشادي،عبر مكاتب الزراعة لتقديم الد انشاء لجان مجتمعية لالكتفاء الذاتي .2

 املتابعة والتقييم؛  ،فاء الذاتي الغذائي، رفع الوعي، املناصرةاالكت توجهات   /لتنسيق مشاريع 

  إعداد التقارير الدورية عن مستوى التنفيذ وتضمينها التحديات واملشاكل واملعوقات لرفعها للجهات املختصة إليجاد الوسائل .3

 واملعالجات والطرق لحلها والوصول لألهداف؛

 د األوليات وتقيم مستوى التنفيذ ملشاريع وبرامج االكتفاء الذاتي من الغذاء؛إقامة املؤتمرات والندوات وورش العمل لتحدي .4

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

 التنفيذ:  .1

املكتب التنفيذي   -اللجنة االقتصادية العليا –لس النواب مج –ي األعلى املجلس السياس -رئاسة الوزراء  –رئاسة الجمهورية  •

الشؤون    -وزارة التربية والتعليم  –زارة املياه و  –وزارة الثروة السمكية  –وزارة الزراعة  -اللجنة الزراعية  -الوطنية  للرؤية 

االتحاد   -االتحاد العام للغرف التجارية الصناعة   -ستثمارالهيئة العامة لال  –وزارة االعالم -وزارة الصناعة والتجارة  –االجتماعية 

 الجمعية اليمنية لحماية املستهلك؛  –صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي  –التعاوني الزراعي 

 التنسيق:  .2

 سكرتارية رفع مستوى التغذية. -السكرتارية التنفيذية لألمن الغذائي –الجهات التنسيقية الحكومية املركزية  •

 تمويل: لا .3

املنظمات والصناديق املحلية والعربية   -الدول املانحة   -القطاع الخاص   - -الحكومة ممثلة بوزارة املالية والوزارات ذات العالقة 

 املنظمات املانحة املختلفة.  –والدولية 

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 ؛ تقليل الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك من السلع الغذائية .1

 العمالقة؛زيادة الرقعة الزراعية وأنشاء الحقول الزراعية  .2

 حصول املستهلكين على غذاء بأسعار معقولة؛  .3

 إشراك األسر واملجتمع املحلي بالتوجه للزراعة للمساهمة بتحقيق االكتفاء الذاتي؛ .4

 إيجاد فرص عمل للشباب لتحسين الدخل والحد من البطالة.  .5
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2.2  

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل:  

% من السكان ملعيشتهم في الريف سواء كانوا  73.5% من أجمالي الناتج املحلي ويرتبط به حوالي 17.5يساهم القطاع الزراعي بأكثر 

، كما  على حد سواءخدم سكان الريف والحضر لخدمات والحرف والصناعات التي تيعملون في الزراعة بشكل مباشر أو يعملون في ا

القطاع األكثر استيعابا وتوفيرا لفرص العمل واحتواء للقوى العاملة  % من القوى العاملة في البالد, كون هذا 54يشغل ما يزيد عن 

 وتوفيره لجزء كبير من احتياجات السكان الغذائية. بتوفيره فرص عمل لنسبة من العمالة 

إلى األمن الغذائي في العالم. حيث بلغت نسبة اليمنيين الذين ال يملكون غذاء كافيا بناء على   ي تفتقر أكثر الدول الت وتعتبر اليمن من  

% من األطفال اليمنيين يعانون من  60% وهو ما يقرب من نصف إجمالي عدد السكان. كما إن أكثر من 49تقديرات اممية حوالي 

فلين من كل ثالثة أطفال من التقزم في هذه املناطق. كما أن التقزم الحاد  طق الريفية حيث يعاني طالتقزم. وترتبط ظاهرة التقزم باملنا

 )الذي يهدد الحياة( يؤثر على ثلث األطفال في اليمن. 

ما  % من إجمالي استهالك القمح. ك93وعلى مستوى االقتصاد الكلي، يعتمد اليمن بصورة كبيرة على استيراد الغذاء والذي يمثل نحو 

تتأثر بالصدمات الخارجية التي تؤدي إلى زيادة حادة في أسعار الغذاء وضغوطات على ميزان املدفوعات. كما أن األحداث  أن البالد 

% وقد تلقى القطاع الزراعي ضربة  11االخيرة قد زادت مشكلة الغذاء املتدهورة أصال ، وقد أدى ذلك إلى تناقص  االقتصاد بمعدل 

 % بسبب نقص املدخالت وعرقلة األسواق . 16بمعدالت تفوق  نسبة االنخفاضموجعة حيث تناقصت 

( بان اليمن ال يواجه التحديات فقط ولكن يمتلك القوة  والتي تتمثل في  2016-2012وتعترف االستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي)

في بيات صعبة  وبني تحتية قوية. كل هذه  حة والزراعة تنوع مناخي يسمح بإنتاج العديد من املنتجات الزراعية و تاريخ طويل من الفال 

العوامل تساهم في القطاع الزراعي واالقتصاد الريفي بشكل عام. والبد من القول انه يمكن تحقيق نجاحات ملموسة في زيادة اإلنتاجية   

القطاع ، يمكن تحقيق هذه   اإلضافية  في حتى وان كانت معيقات املوارد قد  تكون عوامل محدده لهذه النجاحات. وبتوفر االستثمارات 

النجاحات ليس فقط اقتصاديا وإنما اجتماعيا  مع استدامة استخدام املوارد الشحيحة  في البالد. ولتحقيق هذه النجاحات البد من  

 إيجاد شراكة جديدة وقوية بين املزارعين ، القطاع الخاص ، الحكومة و شركاء التنمية. 

 الغاية العامة 

 كمية وجودة عاليةات يل ذمحاص

 األهداف التفصيلية 

 توفير البنية التحتية؛ .1

؛ .2
ً
 ونوعا

ً
 زيادة اإلنتاج الزراعي كما

 تشجيع إستخدام البذور املحسنة املحلية؛ و وتحسين األصناف املحلية األنواع املختلفة من البذور املحسنة  توفير .3

 ؛املجاالت ذات العالقةفي ؛ وتأهيل وتنمية الخبرات البشرية بناء قدرات املزارعين .4

 بناء الشراكات املجتمعية الزراعية؛ .5

 اإلجراءات التنفيذية 

 من اجمالي االراض ي الصالحة للزراعة؛5زيادة نسبة األراض ي املزروعة بنسبة  .1
ً
 % سنويا

 ..........(؛-أسمدة  –البذور املحسنة    –توفير املستلزمات الزراعية )التقنية الزراعية  .2

 يل في وحدة املساحة )هكتار(؛ املحاص   إنتاجيةزيادة  .3
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 الري الحديث؛وسائل التوسع في إستخدام و  تحسين الري بالسيول  .4

 تشجيع االستخدام األمثل لألسمدة واملبيدات األمنة؛ .5

 .....(؛ -الطرق الريفية   –دعم سالسل القيمة من خالل )فتح أسواق  .6

ية الجودة والخالية من   األمراض واملالئمة ملختلف طاطس والشتالت عالللحبوب وتقاوي البإنتاج وتوفير البذور املحسنة املحلية  .7

 املناطق البيئية؛ 

استمرار هيئة البحوث الزراعية في تنفيذ البحوث التطبيقية املوجهة لحل املشكالت التي يواجها املزارع اليمني وربطها باإلرشاد   .8

 يدة وتعميمها؛ دخال األصناف الجدالزراعي وكذا تحسين األصناف املحلية وإ

استمرار خدمات اإلرشاد والتدريب واإلعالم الزراعي ورفع كفاءته لتوصيل األساليب الزراعية الحديثة إلى املزارعين ونقل املشكالت  .9

 التي تواجه املزارعين إلى البحوث الزراعية؛

 الخارجية؛ للسوق املحلية أو  تشجيع التسويق الزراعي وتشجيع الشركات والجمعيات التسويقية سواءً  .10

 تأهيل وتدريب املزارعين والفنيين الزراعيين؛ .11

 أنشاء مراكز تدريبية متخصصة؛ .12

 تكوين جمعيات زراعية مجتمعية؛ .13

 .التنمية املستدامة نحواملنظمات الدولية   أنشطة االستفادة من الدعم الخارجي وتوجيه  .14

 ؛تأهيل البنى التحتية للقطاع الزراعي .15

 االتمان الزراعي. دعم  .16

 لتنسيق آليات ا

 االتفاقيات بين وزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا والجهات ذات العالقة؛ .1

 بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية في تحديد التدخالت املطلوبة من مشاريع التنمية .2
ً
 ؛ اشراك الجانب الحكومي ممثال

 ين والداعمين(؛ املانح  –القطاع لخاص  –)الحكوميالزم ل توفير الدعم ا .3

 تنفيذ املشاريع واألنشطة التنموية الزراعية؛  .4

 املشاركة املجتمعية والعمل التعاوني الزراعي؛  .5

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

 ....  -االتحاد التعاوني الزراعي  –اللجنة الزراعية والسمكية العليا  –وزارة الزراعة والري   الجهة املنفذة: .1

 وزارة اإلدارة املحلية .. -وزارة الثروة السمكية  –وزارة املياه والبيئة  –الجهات التنسيقية الحكومية املركزية املنسقة:   الجهة .2

 املجالس املحلية.  –املشاركة املجتمعية  –القطاع الخاص   –املانحين والداعمين  –وزارة املالية   الجهة املمولة: .3

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 وجود البنية التحتية املناسبة؛ .1

 الوصول االمن الى االكتفاء الذاتي؛ .2

 إستخدام البذور املحسنة املحلية عالية الجودة؛ .3

 مزارعين مؤهلين ومدربين؛  .4

 مشاركة املجتمع في اإلنتاج الزراعي. .5
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2.3 

 بمجموعة العمل:   السياق الوطني املتعلق 

تتمتع الجمهورية اليمنية ببيئة اقتصادية واعدة الستقطاب العديد من االستثمارات في القطاع الزراعي والقطاع السمكي والذي يعدان  

الزراعة ووزارة الثروة السمكية واللجنة الزراعية العليا على النهوض  احد املرتكزات األساسية للتنوع االقتصادي وتعمل وزارة 

في الدخل القومي وتشغيل االيدي العاملة الوطنية وتوظيف   االستثمارات في القطاعين الزراعي والسمكي وذلك ألهميتهما في املساهمةب

الزراعية والسمكية من خالل االهتمام باملؤسسات  تطبيقات التكنولوجيا الحديثة كما تبنت مسارات جديدة لتعزيز االستثمار ات 

استحداث املشروعات االستثمارية  ضافة الى االشراف على تفعيل العالقة بين القطاعين الحكومي والخاص في الصغير واملتوسطة باإل 

 االمن الغذائي.   الكبيرة والتي يعول عليها في زيادة اإلنتاج املحلي للغذاء ورفع نسب االكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة 

ثماري واعد ومهم إضافة  ن خالل الترويج للقطاعين والزراعي والسمكي كخيار استوتسعى الوزارتين واللجنة الزراعية والسمكية العليا م 

ج  الى تقديم الدعم الفني واملادي والعمل على توفير الحوافز والتسهيالت الالزمة التي تساعد على جذب املستثمرين ومن اهم البرام 

 :ار في ستثماال  هي االستثمارية تقودها الوزارتين جنبا الى جنب مع القطاع الخاص

 مجمع الصناعات الغذائية الزراعية -1

 مجمع الصناعات السمكية مواني الصيد في الحديدة والخوبة  -2

 االستثمار في مجال الخدمات املقدمة بمواني الصيد البحرية   -3

 االستثمار في مجال التسويق واألسواق السمكية والزراعية واألنشطة املرتبطة بهما   -4

 ع السمكي  االستثمار في مجال االستزرا -5

كم من السواحل بنية أساسية   2500املقومات االستثمارية في القطاع السمكي كثيرة ومتنوعة حيث يوجد تنوع بيولوجي على طول 

بمستوى عاملي، قطاع سمكي تنافس ي على املستوى العاملي، قطاع تصنيع سمكي عالي الجودة، موقع استراتيجي قريب من أسواق  

 صديقة للمستثمر مع مجموعة جذابة من الحوافز.  التصدير الرئيسية، بيئة 

 
ً
ترتكز عليها الدول ضمن جهودها لتحقيق االمن الغذائي, ومن هذا  يشكل القطاع الزراعي والسمكي عنصران مهمان بل ورئيسيا

 الستراتيج
ً
 ية بعيدة املدي. املنطلق جاء اهتما القيادات في اليمن بهذين القطاعين عبر التأكيد على ضرورة النهوض بهما وفقا

  نفسها تجديد على بقدرتها تتسم حيث  الدولة، في املتجددة الطبيعية املصادر أحد  السمكية الثروة  تمثل
ً
 طريق عن  عام بعد عاما

  غذاءً  الثروة هذه موارد تشكل كما طبيعي، بشكل التكاثر عملية
ً
 الركائز إحدى السمكية الثروة وتعّد  السكان،  من  كبير  لعدد رئيسا

ا  كم2500 حوالي طوله يبلغ ساحليا شريطا اليمن تمتلك الدولة  مستوى  على الغذائي األمن تعزيز في اسية األس  واألحياء باألسماك غنيًّ

 من  أكثر اليمن  تمتلك كما .األحمر البحر على السعودية اليمنية الحدود نهاية وحتى  العربي البحر  على عمان حدود من يبدأ البحرية،

ا ومصدًرا  املتجددة، الطبيعية الثروات أهم تعّد  السمكية الثروة فإن آخر، بلد أي في توجد ال قد التي امليزة ذهله ونظرا جزيرة182  مهمًّ

ل   (،%2-1) مابين املحلي الناتج في السمكي القطاع يساهم حيث القومي؛ للدخل
ّ
 .النفط بعد املصدرة لإليرادات مصدر أكبر ثاني وشك

 نصف حوالي السمكي  القطاع  في ويشتغل األخرى،  البحرية  واألحياء األسماك  أنواع  من نوع 400 نحو افر بتو  اليمنية  السواحل  تزخر

 200 حوالي سنويا يبلغ البحرية واألحياء األسماك من اليمن إنتاج أن إلى التقديرات تشير .نسمة مليون  1.7 قرابة يعيلون  نسمة مليون 

  .دوال   مليون  300 بحوالي تقدر  بعائدات اإلنتاج هذا من %50-%30 مابين تصدير يتم  حيث  اليمن،  على والعدوان  الحرب  قبل طن ألف

ا  ومصدًرا التكاليف، وقليلة تنضب، ال دائمة ثروة تعّد  التي  السمكية الثروة أهمية من الرغم وعلى  الغذائي البروتين لتوفير ورئيًسا؛ مهمًّ

 والتدميرللنهب  عرضة كانت حيث املاضية؛ العقود خالل املطلوب بالشكل املهمة  الثروة هذه استغالل يتم  لم أنه إال املحلي لالستهالك
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 باالصطياد تقوم التي الخارجية الصيد سفن وممارسات تصرفات عن الطرف  غضوا والذين الدولة، في النافذين من مجموعة  قبل من

 حسيب أو رقيب دون  اليمنية اإلقليمية املياه في والجائر العشوائي

  تكون  أن السمكية لطرح املبادرات املختلفة التي من شأنها ة تسعي وزارتي الزراعة والري ووزارة الثروة ؤية الدولوتحقيق لر 
ً
 الزدهار  عونا

 .الغذائي األمن  رفد في مساهمتهما  وتعظيم القطاعين، هذين وتطوير

ثروة السمكية جملة من املبادرات الرامية لتنمية  فعلى صعيد القطاع الزراعي والقطاع السمكي  طرحت وزارة الزراعة والري ووزارة ال

 القطاعين من بينها  هذين 

 تطوير املختبرات الزراعية واملختبرات السمكية )بغرض تطوير جودة املنتجات الزراعية والسمكية(. .1

 توفير الدعم للمزارعين والصيادين. .2

 تقديم الخدمات االرشادية وتعزيز االستثمار الزراعي والسمكي.  .3

 واالحياء املائية.ق نموذجية لتسويق املنتجات الزراعية  أسوا توفير .4

 املحافظة على البيئة البحرية من التلوث .5

وفي القطاع الزراعي والقطاع السمكي تعمل الوزارتين مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا على اتاحة املجال امام القطاع الخاص  

حويلية )كمصانع انتاج التونة ، والصناعات  ا انشاء معامل تحضير األسماك واملصانع التلالستثمار  في مشاريع االستزراع السمكي وكذ 

الدوائية من املنتجات السمكية ، ومصانع تدوير املخلفات )االعالف( وتعمل الوزارة على تشجيع املبادرات املجتمعية )الجمعيات ، 

  إليه نسعى وما الجهود، هذه املرأة الساحلية ( أن
ً
 الزراعة مشاركة بتعزيز الوزارتين قيادة تطلعات تحقيق اتجاه في ليصب تيأي مستقبال

 . املستدامة الشاملة التنمية تحقيق في السمكية  والثروة

 الغاية العامة 

 بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين واملزارعين والصيادين.

 األهداف التفصيلية 

 لسمكي؛النهوض باألقتصاد الوطني في املجال الزراعي وا .1

 االستثمارات املحلية والخارجية في املجال الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية؛ توجيه  .2

 تفعيل وتحديث اللوائح والتشريعات في االستثمار الزراعي والسمكي؛ .3

 أنشاء قاعدة بيانات بالفرص االستثمارية.  .4

 اإلجراءات التنفيذية 

 من اجل تهيئة بيئة استثمارية آمنة.عية وإدارية( )قانونية وتشريتقديم كافة التسهيالت والحوافز  .1

 الترويج لالستثمار الزراعي والسمكي؛ .2

 تنفيذ املشاريع االستثمارية املستدامة؛  .3

 تنفيذ التشريعات وتبسيط اإلجراءات؛ .4

 ؛ راعي والسمكيفي املجال الز  جمع البيانات واملؤشرات حول الفرص االستثمارية .5

 الستثمار؛إصدار األدلة املساهمة في جذب ا .6

 حصر املعامالت في النافذة الواحدة؛ .7

 إعادة تأهيل مراكز البحوث الزراعية والسمكية؛  .8
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 ؛إعادة تأهيل مراكز التدريب الزراعية والسمكية وتطوير مناهج التعليم .9

خدام البذور  من خالل است   وأنواع الحبوب املحلية األخرى )الدخن، الشعير، الذرة، والذرة الرفيعة..الخ( تطوير زراعة القمح  .10

 ؛ املحلية  املحسنةالوطنية 

 خارطة رقمية باملناطق االستثمارية الزراعية والسمكية؛ إصدار .11

 آليات التنسيق 

 االستثمارية الزراعية والسمكية؛ عقد مؤتمر وطني لتحديد أولويات االحتياجات   .1

 عقد شركات استثمارية مع القطاع املحلي والخارجي؛  .2

 ؛ةمخصص  عقد إجتماعات وورش عمل .3

 االستفادة من خبرات وتجارب االخرين )الدول العربية(. .4

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

 الجهة املنفذة:  .1

  -االتحاد التعاوني الزراعي  -الهيئة العام لالستثمار  –اللجنة الزراعية والسمكية العليا   -الثروة السمكية وزارة   –وزارة الزراعة والري 

 القطاع الخاص....   –عة والتجارة وزارة الصنا

 الجهة املنسقة:  .2

 وزارة اإلدارة املحلية .... –الجهات التنسيقية الحكومية املركزية 

 الجهة املمولة:  .3

 املشاركة املجتمعية ..... –القطاع الخاص  –املستثمرين 

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 بيئة مناسبة لالستثمار؛ .1

 مكي؛ ء الذاتي الزرعي والسوصول أمن إلى االكتفا .2

 توفر فرص عمل وخفض نسبة البطالة؛ .3

انشاء    -تدوير املخلفات الزراعية والسمكية  –الصناعية الدوائية   –اقتصاد متنوع املصادر )انشاء املعامل واملصانع التحويلية  .4

 األسواق النموذجية الزراعية والسمكية .......(؛

 ت الزراعية والسمكية. االستدامة االقتصادية وزيادة الصادرا .5

 مجموعة عمل مرتبطة

 تعزيز آليات التسويق للمنتجات الزراعية والسمكية 
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2.4 

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل: 

    الراهن الوضع 

  ، وتعتبر شريحة الصيادين من اكثر الشرائح فقرا، وقد ارتفعالف صياد  130يمثل عدد الصيادين في الجمهورية اليمنية ما يقارب من 

خسائر قوارب ومعدات   ريال" مليون  6.2 الخسائر التي تكبدها الصياد بما يزيد عن "الصيادين نتيجة العدوان، وتعد  بين الفقر  معدل

لقوا وسط النيران أو كانوا ضحايا لأللغام أو  صيادا أرواحهم ألنهم ع 271، وبمرور الوقت، فقد (قارب تدميرا كليا 250تدمير )اصطياد 

مركز إنزال   11، وتم تدمير  لهم وألسرهم وفقدوا مصدر دخلهمصياد بالنزوح بحثا عن مكان آمن  40000غارات الجوية وتضرر ال

 "1"ألف قارب عن العمل، 5سمكي بشكل كامل باإلضافة ملينائي ميدي والحيمة األمر الذي أدى إلى توقف أكثر من 

عملية االصطياد، ناهيك عن  لتوقف  أدي املشتقات النفطية في اآلونة األخيرة صعوبة أخرى مما  أسعار  وقد شكل انعدام او ارتفاع

 األعاصير التي قد تؤدي أحيانا الى تدمير معدات الصيد والقوارب.

 وبجودة عالية. ويعتبر التنقل بين املحافظات من املعيقات التي ال تسمح بنقل األسماك بطريقة سليمة

 املبررات 

 ؛والقوارب االصطياد  معدات  دمرت والغارات وااللغام البحرية التي   االعاصير .1

 السمكي؛   االنتاج مدخالت أسعار ارتفاع .2

 وتأهيل؛ صيانة  إعادة الى  بحاجة حراج وساحات  مراكز إنزال وجود .3

  تساعد  األسماك وال حفظ الى  تؤدي الي ال ال تستوعب مجمدات االسماك بالت صغيرة  قديمة وبأحجام صيد  قوارب استخدام .4

 بعيدة أماكن  الى  اإلبحار على

 السمكية نتيجة انعدام او ارتفاع املشتقات النفطية مما يؤدي الى انخفاض القدرة الشرائية   املنتجات نقل صعوبة .5

في تقديم مشاريع  صعوبة التنسيق لدى الجهات ذات العالقة مما تسبب في تحجيم الدعم وعزوف معظم الجهات املانحة  .6

 لدعم الصيادين. 

 الفرص 

 السمكية؛  الغذائية  الصناعات تشجيع .1

 الصياد؛ دخل لتحسين  العيش  سبل  تحسين .2

 الحراج؛  وساحات االنزال  تأهيل مراكز إعادة .3

 الربط الشبكي في مراكز االنزال   .4

 الحلول 

 السمكية؛  لألبحاث  دراسات  وإجراء السمكي  املخزون  دراسة .1

 السمكية؛  الثروة وحماية  األداء  لتحسين واللوائح ةالقانوني التشريعات تفعيل .2

  وقود، مختبرات حفظ، محطات ثلج، مخازن  )مصانع تشمل التي النموذجية  الحراج  وساحات مراكز االنزال   نشاط تفعيل .3

 الجودة ،،،،( 

 والتخزين املناسبة؛   النقل  وسائل توفير  خالل من  األسماك  من  الفاقد  من  الحد .4

 محسنة؛  صيد  ارببقو  الصياد دعم .5



 
 

 

 

 
 

 44 

SUN-Yemen 

 

 الصيد؛  دعم وتوفير املشتقات النفطية املستخدمة لقوارب .6

 الساحلية؛ واملرأة   الصيادين قدراتبناء  .7

 املراجع  

 "2020تقرير الوضع الراهن"

 الغاية العامة 

 .سبل عيش مستدامة للصيادين

 األهداف التفصيلية 

 تحسين سبل العيش للصياد؛ .1

 االتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية؛رفع مستوى التنسيق بين الوزارة و  .2

 التسويقية لألسماك؛ رفع مستوى الخدمات   .3

 رفع مستوى الجودة للمنتجات السمكية في مراكز اإلنزال واألسواق )التداول اآلمن للمنتجات السمكية(؛ .4

 تفعيل دور الرقابة البحرية؛  .5

 تحسين وتحديث وسائل معدات الصيد؛ .6

 ية واستدامة املخزون؛الحفاظ على البيئة البحر  .7

 واللوائح املنظمة للقطاع السمكي؛ تطوير وتحديث التشريعات السمكية  .8

 حماية الصياد من اإلستهدافات واالعتداءات واإلنتهاكات؛  .9

 .من خالل تحديد القدرات الكامنة ودعمها )تدريب وتأهيل، رفع الوعي، تمويل( دعم املرأة الساحلية  .10

 اإلجراءات التنفيذية 

اصطياد، محركات، مستلزمات اإلنتاج" شباك، قوارب، وقود، صناديق  ل مع الجهات ذات العالقة لدعم الصياد )معدات التواص  .1

 ؛ سترة النجاة"(، ثلج

 محلية، أو خارجية بالتنسيق مع املجلس األعلى؛  البحث عن جهات تمويلية .2

 حلية؛ بناء قدرات الجمعيات والصيادين لدعم العمل التعاوني في املجتمعات السا .3

 القطاع السمكي )املخزون السمكي، البيئات البحرية(؛إجراء الدراسات والبحوث في  .4

أنشاء غرفة عمليات مشتركة مع الجهات ذات العالقة لتسهيل وحل مشاكل الصيادين )خفر السواحل، املجلس األعلى لتنسيق  .5

 ا(؛ة، اللجنة الزراعية السمكية العليالشئون اإلنسانية، وزارة املياه والبيئة، الهيئة العامة للشئون البحري

 إنشاء معامل تصنيع وصيانة للقوارب ومعدات االصطياد؛  .6

 تفعيل دور مختبرات الجودة واملراكز البحثية؛ .7

 الجمعيات السمكية(؛ –إدخال تقنية االستزراع السمكي )الصياد  .8

 تفعيل التشريعات السمكية واللوائح املنظمة للقطاع السمكي؛  .9

 ساحلية؛ بادرات املجتمعية في املجتمعات التفعيل دور امل .10

تحديد القدرات الكامنة ودعمها )تدريب  تفعيل دور املرأة الساحلية في عملية اإلنتاج السمكي واملشاريع الصغيرة واألصغر؛  .11

 وتأهيل، رفع الوعي، تمويل(؛  
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 تفعيل عملية الربط الشبكي ملراكز اإلنزال؛  .12

 ات غير الساحلية؛ التوسع في إنشاء األسواق في املحافظ .13

 ستشعار عن بعد وتشجيع وتدريب الصيادين على استخدامها للوصول الى تجمعات األسماك بسهولة؛ إدخال تقنية األ  .14

 للصيادين. آلية التنسيق من أجل تنفيذ املشاريع املوجهة لدعم سبل العيش تعزيز .15

 آليات التنسيق 

 م الحكومي للصياد؛تشكيل فريق من ذوي االختصاص الستكمال واستدامة الدع  .1

 الحكومي للصياد بالخطة القطاعية؛ربط الدعم  .2

 تفعيل التشريعات واللوائح القانونية املنظمة لعمليات االصطياد. .3

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

 التنفيذ:  .1

التعاونية، وزارة اإلدارة لسمكي، الجمعيات  وزارة الثروة السمكية، خفر السواحل، السلطة املحلية في املحافظة، االتحاد التعاوني ا

 املحلية )اإلدارة العامة للجزر(، وزارة النقل، وزارة التربية والتعليم، وزارة املياه والبيئة، وزارة الكهرباء،

 التنسيق:  .2

لسكرتارية  وزارة االعالم، ا، الهيئة العامة للشئون البحرية، اللجنة الزراعية السمكية العليا، الجهات التنسيقية الحكومية املركزية 

 ، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة النفط، القطاع الخاص. مستوى التغذية التنسيقية لرفع 

 التمويل:  .3

وزارة املالية، بنك التسليف التعاوني الزراعي، صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي، هيئة الزكاة، الجهات املانحة والداعمة،  

 املحلية.عات القطاع الخاص، املجتم

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 الدعم املستدام لتحسين سبل عيش الصياد؛ .1

 وفرة املنتجات السمكية بجودة عالية؛ .2
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2.5 

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل:  

ــــ  صـــــــنف الـــــــيمن مـــــــن ضـــــــمن البلـــــــدان العـشــ
ُ
ـــــه ت ـــــي تواجــ ـــــذائي، وهــ ـــــن الغــ ـــــدام األمــ ـــــدالت انعــ ـــــى معــ رة فـــــــي العـــــــالم التـــــــي تعـــــــاني مـــــــن أعلــ

  .اآلن أزمة غذائية لم يسبق لها مثيل

ـــــوم ـــــكل واليـ ـــــرب، يشـ ــى مصـــــــادر  الحـ ـــ ـــــدمرة علـ ــار مـ ـــ ــا آثـ ـــ ــذائي يترتـــــــب عليهـ ـــ ـــــن الغـ ـــــدام األمـ ــية النعـ ـــ ـــــن املـــــــدني املحرـكـــــات الرئيسـ ـــــدام األمـ وانعـ

م عـــــــن تـــــــدهور عـــــــام فـــــــي حالـــــــة 2017لتصـــــــنيف املتكامـــــــل ملراحـــــــل األمـــــــن الغـــــــذائي فـــــــي مـــــــارس الـــــــرزق والوضـــــــع الغـــــــذائي. وتفيـــــــد تقـــــــارير ا

ـــــي األمــــــن الغــــــذائي والتغذيــــــة، مــــــع زيــــــادة  ـــــكانفـ ـــــدد السـ ـــــالي عـ ـــــى  14الــــــذين يعــــــانون مــــــن انعــــــدام األمــــــن الغــــــذائي فــــــي الــــــيمن مــــــن  إجمـ  17إلـ

 بنســـــــبة فـــــــي امل 60وهـــــــذا العـــــــدد يشـــــــكل 8م.2016مليـــــــون شـــــــخص بـــــــين شـــــــهري يونيـــــــو وديســـــــمبر مـــــــن عـــــــام 
ً
 41ائـــــــة مـــــــن الســـــــكان مقارنـــــــة

ـــــدالع  ـــــبقت انـ ــي سـ ـــ ــرة التـ ـــ ـــــالل الفتـ ــة خـ ـــ ـــــي املائـ ـــــربفـ ـــــوالي الحـ ــاك حـ ـــ ـــــك، هنـ ــى ذلـ ـــ ـــــالوة علـ   7. عـ
ً
ــا ــي حاليــــ ــين يمنــــ ــي ماليــــ ـــ ـــــن فـ ــة مـ ـــ ــة الرابعـ ـــ املرحلـ

ــذائي  ـــ ـــــن الغـــــ ـــــل لألمـــــ ــي املتكامـــــ ـــ ــنيف املرحلـــــ ـــ ــوء  10.2)الطــــــــــوارئ( والتصـــــ ــة(.كما يمثــــــــــل ســــــــ ــة )األزمــــــــ ــة الثالثــــــــ ــي املرحلــــــــ مليــــــــــون شــــــــــخص فــــــــ

غذيــــــة مشــــــكلة خطيــــــرة فــــــي الــــــيمن منــــــذ فتــــــرة طويلــــــة، فــــــي حــــــين يعتبــــــر ســــــوء التغذيــــــة الحــــــاد نتيجــــــة رئيســــــية النعــــــدام األمــــــن الغــــــذائي الت

ــــغ م ــــث بلـــــ ــــديد، حيـــــ ــــن الشـــــ ــر مـــــ ــ ــــي أكثـــــ ــــذائي فـــــ ــع الغـــــ ــ ــــق. فالوضـــــ ــــرة للقلـــــ ــــتويات مثيـــــ  مـــــــــع معـــــــــدل ســـــــــوء  11ســـــ
ً
ــا  أو حرجـــــــ

ً
محافظـــــــــة خطيـــــــــرا

  التغذية الحاد العاملي.

 رئ
ً
 للــــــــدخل فــــــــي الــــــــيمن. تعتبــــــــر الزراعــــــــة مصــــــــدرا

ً
ــــدالع يســــــــيا ـــ ــــن الحـــــــربفقبـــــــل انـ ـــ ــــر مـ ـــ ــــرص عمـــــــل ألكثـ ـــ ــــي يـــــــوفر فـ ـــ ــــان القطـــــــاع الزراعـ ، ـكـــ

ــــان امل54نصــــــــف القــــــــوى العاملــــــــة فــــــــي الــــــــبالد ) ــــبته %(، وـكـــ ـــ ــــا نسـ ـــ ــــدخل ملـ ـــ ــــ ي للـ ـــ ــــدر الرئيسـ ـــ ــــر أو 73صـ ـــ ــــكل مباشـ ـــ ــــواء بشـ ـــ ــــكان سـ ـــ ــــن السـ ـــ % مـ

ــــذلك ـــ ــــي. إضــــــــافة لـ ـــدمات والصــــــــناعات املرتبطــــــــة باالقتصــــــــاد الزراعـــــ ـــر الخـــــ ـــر مباشــــــــر عبـــــ ــــي يتمتــــــــع ب، ـكـــــــان القطــــــــاع غيـــــ ـــ ــــات الزراعـ إمكانيـــــ

ــالم، يشـــــــهد االعتمـــــــاد االقتصـــــــادي علـــــــى  ــاء العـــــ ــــي معظـــــــم أنحـــــ ـــ ــا يحـــــــدث فـ  وفـــــــرص جيـــــــدة: ففـــــــي الـــــــيمن، علـــــــى عكـــــــس مـــــ
ً
الزراعـــــــة تزايــــــــدا

 بســــــــبب ركــــــــود الفــــــــرص فــــــــي القطــــــــاع الصــــــــناعي وقطــــــــاع الخــــــــدمات منــــــــذ عــــــــام 
ً
ــــي 2000ملحوظــــــــا ـــ ــــية فـ ـــ ــــة الرئيسـ ـــ ــــنظم الزراعيـ ـــ ــــز الـ ـــ م. وتتركـ

ـــــات  ـــ الجبليــــــــــة املعتمــــــــــدة علــــــــــى ميــــــــــاه األمطــــــــــار التــــــــــي تتميــــــــــز باملــــــــــدرجات الزراعيــــــــــة املشــــــــــهورة بزراعــــــــــة الــــــــــبن والفواكــــــــــه والحبــــــــــوب املرتفعـ

واإلنتـــــــاج الحيـــــــواني الـــــــوفير، وكـــــــذلك الســـــــهول التـــــــي تنتشـــــــر فيهـــــــا البســـــــتنة املرويـــــــة واملحاصـــــــيل الحقليـــــــة. كمـــــــا ان 9إضـــــــافة إلـــــــى القـــــــات،

ـــي املرتفـعــــــــ  ــ ـــ ــــرة فـ ـــــة الفقيـــــ ـــ ــــة الجبليـ ــــاطق الزراعـــــ ،حيث يعـــــــــيش ثلثـــــــــا اليمنيـــــــــين الـــــــــذين يعـــــــــانون مـــــــــن انعـــــــــدام األمـــــــــن منـــــ
ً
ات تشـــــــــكل تحـــــــــديا

ــــبة الغـــــــذائي فـــــــي منــــــــاطق املرتفعـــــــات التــــــــي تعتمـــــــد فــــــــي الـــــــري علــــــــى مـيــــــ  ـــ ــا أن نسـ ــــار. كمـــــ ـــ ــــك 75اه األمطـ ـــ ــــأتي مـــــــن تلـ ـــ ــي تـ ــــاج الزراعـــــ ـــ %مـــــــن اإلنتـ

 ملا نسبته 
ً
 % من السكان.60املرتفعات التي تعتبر موطنا

 علــــــــى الــــــــواردات لتلبيــــــــة الطلــــــــب املحلــــــــي علــــــــى الســــــــلع األساســــــــيةيعتمــــــــد الــــــــيمن بشــــــــكل كامــــــــل تقري
ً
فـــــــي  80اســـــــتيراد نحـــــــو  . ويـــــــتمبــــــــا

ـــــين أن ا ـــــي حـ ـــــتهلكة فـ ـــــة املسـ ـــــن األغذيـ ـــــة مـ ـــــوفرة  20إلنتــــــاج الزراعــــــي املحلــــــي ال يمثــــــل ســــــوى املائـ ـــــة املتـ ـــــواد الغذائيـ ـــــالي املـ ـــــن إجمـ ـــــة مـ ـــــي املائـ فـ

ســـــــية مثـــــــل القمـــــــح واألرز والزيـــــــت والســـــــكر والحليـــــــب. وبلـــــــغ إجمـــــــالي مـــــــن املـــــــواد الغذائيـــــــة األسا األغذيـــــــة. يتكـــــــون الغـــــــذاء املســـــــتورد
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ـــــــة ب2016مليـــــــــــون طـــــــــــن متـــــــــــري فـــــــــــي عـــــــــــام  4.1الـــــــــــواردات الغذائيـــــــــــة  ـــ ـــــــة إجماليـ ـــ ـــــــت مبقيمـ ـــ ـــــــيمن  3.7لغـ ـــ ـــــــك الـ ـــ ـــــــي. وتمتلـ ـــ ــار دوالر أمريكـ ـــــ ـــ مليـ

ـــــن 85االكتفــــــاء الــــــذاتي فــــــي بعــــــض الحبــــــوب )الــــــذرة الرفيعــــــة والــــــدخن والشــــــعير والقمــــــح( بينمــــــا تســــــتورد  ـــــة مـ ـــــي املائـ ـــــح. فـ ـــــل  القمـ وتمثـ

ــــف زراعـــــــة  ـــ ــــوب والقـــــــات والعلـ ـــ  فـــــــي املئــــــــة مــــــــن إجمـــــــالي اســــــــتخدام األراضـــــــ ي الصــــــــالحة للزراعــــــــة فـــــــي حــــــــين ال يمثـــــــل القمــــــــح ســــــــوى  80الحبـ

 من اللحوم والفواكه والخضراوات.16
ً
 % فقط من املساحة املزروعة للحبوب. ويتألف اإلنتاج املحلي أيضا

 منخفضة،  واق والنقل والتوزيع بشكل كبير.إلى تعطيل اإلنتاج الزراعي واألس الحربأدى 
ً
فعلى الرغم من أن اإلنتاجية كانت دائما

 2016عام  إال أن الوضع ازداد سوًء نتيجة للصراع. وفي
ً
في املائة من مستويات ما   62م، بلغ إجمالي العرض من األغذية املزروعة محليا

 إلى انخفاض املساحة املزرو 
ً
عة، مما أدى إلى تقليل توافر األغذية ومخزون األسر من املواد الغذائية.  قبل األزمة، ويرجع ذلك أساسا

عيش لثلثي السكان في اليمن. وقد أدت األزمة إلى خفض األنشطة الحقلية  ، كان القطاع يمثل املصدر الرئيس ي لسبل الالحربوقبل 

فإن  ي اليمن من حيث فرص العمل التي توفرها، القطاع الرئيس ي ف وتعطلت سبل العيش بشكل كبير في قطاع الزراعة. وباعتبارها

 من األزمة حيث فقدت ما يقرب من 
ً
 أكثر القطاعات تضررا

ً
ومن املرجح أن   املائة من العاملين في هذا القطاع.في  50الزراعة هي أيضا

 طويل األجل على القوى العاملة في الزراعة
ً
 . يكون لهذا االنخفاض الحاد في العمالة أثرا سلبيا

 راجع: امل

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( •
 م 2017يونيو  29مرحلة التقييم املسبق /تاريخ اإلعداد/تاريخ التحديث:  PIDISDSA21351تقرير رقم 

 الغاية العامة 

 زراعة تكاملية مساهمة في تحقيق التنوع الغذائي.

 األهداف التفصيلية 

 زيادة تنوع الغذاء النباتي والسمكي؛ .1

 سوء التغذية في املناطق املستهدفة؛  الحد من .2

 األسماك للمناطق البعيدة عن مراكز تسوق األسماك؛ تسهيل وصول منتجات  .3

 تحسين اإلنتاجية للمحاصيل النباتية؛ .4

 تعزيز الوعي بأهمية التنوع الغذائي املتكامل؛  .5

 ترشيد االستخدام لألسمدة واملبيدات الكيمائية.  .6

 اإلجراءات التنفيذية 

 األسماك والحدائق املنزلية: ملنتجات الصالحة لالستخدام في أحواض تربية التوعية با .1

نشر مفاهيم الزراعية التكاملية )أكوا(، املعتمدة على تربية األسماك في األحواض املائية واستخدام فضالتها في تسميد   1.1 

 وتحسين منتجات الحدائق املنزلية وزراعة السطوح.

لصالحة لالستخدام التغذوي، القابلة للتكاثر  بالتربية في األحواض من األنواع النهرية ا توفير أنواع األسماك والبيض الخاص 1.2 

 والتكيف مع البيئة املحلية. 

تدريب املستهدفين على طريقة إعداد التربة الزراعية الصالحة للحدائق املنزلية واألصص املناسبة لزراعة السطوح بحيث   1.3 

 ايتها ووقايتها.خشب وسماد "بيتموس"(، والتوعية بأساليب رع نشارة1/3-طين   1/3-رمل  1/3تكون بنسبة )
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اختيار األصناف من البذور املتنوعة املناسبة الصالحة للزراعة املنزلية، والتعريف بفوائدها الغذائية والصحية مثل   1.4 

 ...الخ( الحلبة، والفواكه في حالة وجود مساحات مناسبة-الجرجير  –الطماطم  –الخس  –البقدونس   -)الكزبرة 

لصالحة للزراعة املنزلية وخاصة املستنبطة عبر مراكز البحوث وجمعيات إنتاج البذور  توفير البذور والشتالت املناسبة وا 1.5 

 والشتالت. 

تدريب وإرشاد املستهدفين بوسائل وأساليب الزراعة الحدائق املنزلية وزراعة األسطح وتوفير أدلة إرشادية توضح أساليب   1.6 

 اية املزروعات.الري ومواقيته ووق

أشهر لتفادي نمو الطحالب، وتقليص الرؤية   3-1تغير املياه وتنقيتها وتبديلها خالل تدريب حول تنظيف األحواض و - 1.7 

الطبيعية لألسماك التربية ويتم ذلك باستخدام الفلترة الطبيعية، أو بواسطة أسماك الزبال الذي يتغذى على املخلفات  

 ن الزراعة املنزلية. فين استخدام مخلفات األسماك في تسميد وتحسيوالشوائب، وكذلك تعريف املستهد

 توعية املجتمع بإعداد السماد العضوي )الكومبوست( من مخلفات األوراق وبقايا األطعمة وغبار املنازل. 1.8 

 إعادة تدوير بقايا الطعام لتربية الحيوانات والدواجن املنزلية، بعد تقطيعها، أو تجفيفها وطحنها.  1.9 

أو أكثر بحسب القانون   31إلى   5تعاونية إنتاجية تتراوح عددها ما بين ملجتمع على إقامة مجموعات وجمعيات تشجيع ا  1.10 

 وإمكانية العمل املجتمعي وتيسير تبادل الخبرات وتسويق املنتجات وتحسين سبل العيش.

  -التين  -مط حياة مثل )الليمون توعية املجتمع بأهمية التنوع الغذائي في املائدة وإدخال األطعمة الصحية كأسلوب ون 1.11 

األسماك وخاصة ذات القيمة   –املخلالت -املربيات   -الحليب ومشتقاته ا لخضروات بأنواعها الفواكه  -العسل   -سمسمال

 اللخم(.  -الباغة  –الغذائية العالية واألسعار املناسبة مثل السلمون 

 الحد من سوء التغذية في املناطق املستهدفة  .2

نزلية الغذائية مثل عمل املربيات واملخلالت واألجبان، وكذلك أساليب  بيوت بأفكار وخبرات في الصناعة املرفد ربات ال 2.1

 التجفيف والحفظ والتخزين، والتنوع في طرق إعداد الطعام الصحي.

الكوسا،  ربط املشاريع الهادفة الى الحد من سوء التغذية بتشجيع أنشطة الصناعة التحويلية الغذائية مثل الطماطم،  2.2

 جات.اليقطين وتحسين جودة املنت 

توعية املجتمع بأنواع الغذاء الصحي اآلمن، والتقليل من استخدام الزيوت املهدرج واألجبان والزبدة الصناعية واملعلبات   2.3

 الخارجية واللحوم املصنعة واملعلبة، والنقانق إال بحالة الضرورة القصوى. 

غذية، ووضع نسب إلدخال املكونات املختلفة في  باالعتماد على املنتجات املحلية املإعداد الدراسات لتعديل النمط الغذائي  2.4

 الحمراء" السدر )الدوم(.-البيضاء-املكونات الغذائية )بحيث تحتوي على خليط متجانس من القمح والذرة "الشامية

 ي وامللح، الوجبات السريعة.. الخ. التوعية بمخاطر العادات التغذوية الغير صحية مثل اإلفراط في تناول السكر الصناع 2.5

 تسهيل وصول منتجات األسماك للمناطق البعيدة عن مراكز تسويق األسماك  .3

 تعليم املستهدفين بطرق تجفيف األسماك وحفظها في البيوت.  3.1

تشجيع املواطنين على حيازة وسائل حفظ وتبريد ونقل األسماك فيما بين مناطق االصطياد واالستهالك )الترمس/   3.2

 فظات(. الحا

 الوسائل املناسبة لحفظ وتبريد ونقل األسماك باستخدام الثلج املبروش، والحافظات.توعية املسوقين باألساليب و  3.3

  :تحسين إنتاجية املحاصيل النباتية .4

استنباط البذور املحلية املناسبة واملحسنة بالتنسيق مع هيئة البحوث واإلرشاد ومراكز البحث والدراسات واملزارعين ذو   4.1
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 لخبرة املكتسبة. ا

  -األصناف الغذائية الجديدة والجيدة واملغذية وتوفير البذور والشتالت املناسبة لها مثل )املورينجا إدخال أنواع من  4.2

 الكسافا(.

 توعية املجتمع بأهمية اإلنتخاب الطبيعي لبذور املنتجات املختلفة من بيئات مختلفة.  4.3

 واقيتها. التوعية بأساليب البذار والري للمزروعات وم 4.4

 : نوع الغذائي املتكاملتعزيز الوعي بأهمية الت .5

 إقامة مدارس حقلية لتوعية املواطنين بأهمية التنوع الغذائي املتكامل حسب املواسم واملتغيرات املناخية.  5.1

 التوعية بأنواع األغذية املالئمة في املناطق البيئية املختلفة.  5.2

ات الزيوت الطبيعية في املطابخ املنزلية مثل  ة والحيوانية واألسماك، واستخدام نشر التقاليد املحلية إلعداد األغذية النباتي 5.3

 زيت السمسم وزيت الزيتون.

تشجيع إقامة نماذج رائدة للحدائق املنزلية وزراعة األسطح في انتاج الغذاء وتحديد إقامتها في التجمعات السكانية الريفية   5.4

 والحضرية. 

 ها ألغراض الشرب وري املزروعات. املنازل واملنشآت وإعادة استخدامتشجيع عملية حصاد املياه من أسطح  5.5

 : ترشيد االستخدام لألسمدة واملبيدات الكيميائية .6

اإلدارة الرشيدة الستخدام املبيدات واألسمدة الكيمائية، من حيث توفير املنتجات املرخصة والسليمة واألمنة بيئيا   6.1

 . وصحيا، والتوعية بأساليب ومعايير استخدامها

التهريب لألسمدة واملبيدات املغشوشة غير املرخصة واملخالفة للمواصفات   حةفي مكاف تعاون املجتمع والجهات الرسمية 6.2

 القياسية املعتمدة في بالدنا .

تشجيع استخدام املبيدات الحشرية املتوفرة في البيئة املحلية مثل النيم )املريمره(، وزيت الخروع وتدريب املستهدفين   6.3

 تخالصها واستخدامها. بطرق اس

ام األعداء الحيوية مثل أبولعيد ونشرها ملقاومة الحشرات الضارة كاملن األسود الواسع االنتشار في  تشجيع استخد 6.4

 الحمضيات والعنب وبعض اللوزيات.

 آليات التنسيق 

 إعداد بروشورات ونشرات تعريفية بالزراعة التكاملية ونشرها في املجتمعات املستهدفة.  .1

 املحلية املكتسبة في الزراعة والغذاء وتيسير تداولها لدى األسر الريفية والحضرية. ملعلومات والخبرات جمع ا .2

 تداول ونشر املعارف الحديثة عن الزراعة التكاملية في البلدان املتقدمة.  .3

 لزراعة املنزلية.إقامة دورات تدريبية وورش عمل ومدارس حقلية لترويج التطبيقات الحديثة لتربية أسماك األحواض وا .4

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

 التنفيذ: 

األسر الريفية والحضرية املحدودة واملتوسطة الدخل، وكذا امليسورة ذات االهتمام بالزراعة التكاملية بميزاتها التغذوية  •

 والصحية. 

 املجموعات والجمعيات التعاونية. •
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 التنسيق: 

  ؛املركزيةية الجهات التنسيقية الحكوم •

السكرتارية التنسيقية  ، اإلتحاد التعاوني السمكي، اإلتحاد التعاوني الزراعي، وزارة الثروة السمكية، وزارة الزراعة والري  •

SUN  ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  ، السلطة املحليةFAO ،برنامج الغذاء العاملي WFP 

 التمويل: 

 بنك التسليف التعاوني والزراعي ، الصندوق االجتماعي للتنمية،  السمكيالزراعي و صندوق تشجيع اإلنتاج   •

 الهبات والتبرعات الخيرية.،  املؤسسات التمويلية املحلية والخارجية ذات االهتمام والصلة بالغذاء وتنمية املجتمع •

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 املجتمعات املستهدفة.انتشار الزراعة التكاملية في   .1

 تحسن املستوى املعيش ي لألسر محدودة الدخل.  .2

 توفر غذاء صحي آمن لألسر الريفية والحضرية.  .3

 تحسن قدرات املواطنين في توفير الغذاء من أنشطة تربية األسماك وإقامة الحدائق املنزلية وزراعة األسطح.  .4

2.6  

 ة العمل: السياق الوطني املتعلق بمجموع

مشاكل اجتماعية   فييتسبب  فهوتواجه اليمن حاليا،  التيإنتاج القات أحد أكبر التحديات  فييمثل التصاعد املستمر واملتزايد 

 واقتصادية جمة من أهمها: 

 .واالجتماعيةيسبب العديد من املشاكل الصحية  •

 بمستويات تفوق معدالت التعويض.السحب املتزايد للمياه الجوفية  •

 شجع على إنتاج السلع الغذائية والتصديرية الرئيسية. ال ي •

قامت الحكومة بمجموعة من السياسات واإلجراءات في املدي القصير والطويل للسيطرة   1999وملواجهة هذه التحديات ومنذ عام 

 تصاعد. فيواإلنتاج ظلت  لالستهالكإال أن االتجاهات العامة    تحققت التيعلى إنتاج واستهالك القات، وبالرغم من بعض النجاحات 

 وبما تمثل مساحة القات ما نسبته  170تقدر املساحة املزروعة بالقات بمقدار
ً
املساحة   إجمالي % من 14 حواليألف هكتار تقريبا

ع ألف هكتار على التوالي. ويرج 170حو هكتار الي ن ألف 8من  2021وعام  1970املزروعة، حيث تزايدت املساحة في الفترة بين عام 

 انتاج القات إلى طبيعته املربحة مقارنة باملحاصيل األخرى.  فيهذا التوسع 

حيث يؤدى  التغذية، إلى الفقر وسوء  واالنتهاءبين األسر  الغذائيظهور حالة من عدم األمن  فيكما يساهم تعاطى القات بدرجة كبيرة 

 إلى اقتطاع جزء من املوارد املتعود األفراد على مضغ القات يو 
ً
تناقص الجزء املخصص للغذاء، وتستدعى   وبالتاليحدودة لألسرة، ميا

بسبب تزايد عدد األفراد الذين يستهلكون القات داخل األسرة، بما يشمل النساء   الحاليالوقت  فيهذه الظاهرة كثير من االهتمام 

 والشباب واألطفال. 

 من االقتصاد الريفي ولكنه 
ً
 هاما

ً
زيادة الفقر كما أنه   فيويساهم  الغذائينفسه يؤثر سلبا على األمن الوقت  فيأيضا يحتل القات جزءا

 يمثل عبئا كبيرا على املوارد املائية الشحيحة في البلد. 

 شديد الندرة، ففي عام 
ً
مليار متر مكعب،  2.5تم تقدير املوارد املائية السنوية من املياه املتجددة عند  1995حيث تعتبر املياه موردا

مليار متر مكعب، مما يعنى   3.5جوفية. أما استهالك املياه فيبلغ حوالي  مليار متر مكعب مياه 1.5ر مكعب مياه سطحية ومنها مليار مت 
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مليار متر مكعب، وتتزايد حدة املشكلة بالتوسع في انتاج القات بسبب اعتماده الكبير على املياه   1وجود عجز مائي يقدر بحوالي 

% 25% من إجمالي استخدامات املياه، وحوالي 22.5ك نتاج. وتوضح التقديرات أن انتاج القات يستهل% من اال 80الجوفية التي تشكل 

من إجمالي استخدامات قطاع الزراعة. ولعل أحد األبعاد الحرجة في التوسع في انتاج واستهالك القات يتمثل في السحب املتزايد من  

االستخدام الغير آمن للمبيدات في ة التوسع املستمر في مساحات القات، كما إثر املياه الجوفية نتيجة اإلفراط في ضخ املياه ملواجه

    .زراعة القات على ضهور أثار صحية سلبية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة األمراض السرطانية لدى مستهلكين القات واملتعاملين في زراعته

ودات كثيرة للسيطرة ج واالستهالك يمثل تحديا كبيرا، فقد تمت مجهإن التصدي ملشاكل القات وإيقاف اتجاهاته املتزايدة في اإلنتا 

اضافة إلى تمتعه بنظام   عليه، ولكن استمر اإلنتاج واالستهالك في التصاعد. ويعود ذلك للربحية الكبيرة التي يحققها القات للمنتجين

هذا العائد يتفوق على مثيله من كل املحاصيل  تسويقي فعال يتسم بقصر قنوات التسويق وبعائد مجزى لكل أطراف سلسة السلعة، و 

 املنافسة. 

 الغاية العامة 

 يمن بال قات

 األهداف التفصيلية 

 الحد من زراعة وتناول القات؛ .1

 مراض الناتجة عن تغاطي القات؛التقليل من األ  .2

 خرى لتعزيز االكتفاء الذاتي؛تعزيز االنتاج الزراعي للمحاصيل األ  .3

 .املياه املستخدمة في زراعة القات  استخدام  ستنزافاالحد من   .4

 اإلجراءات التنفيذية 

 تحفيز وتشجيع مزارعي القات بزراعة محاصيل بديلة ذات مردود اقتصادي عالي؛ .1

 تفعيل وتحديث القوانين املتعلقة بالحد من زراعة القات؛  .2

 لقات؛ بالحد من زراعة ااالستفادة من مخرجات مؤتمرات القات والدراسات السابقة املتعلقة  .3

 االستفادة من الدراسات املتعلقة بالحد من زراعية وتناول القات؛ .4

 عالم وخطباء املساجد؛ ضرار القات على الصحة واملجتمع وبثها عبر وسائل األ أ رشادية مكثفة عن إعداد ونشر برامج توعوية  إ .5

 ضرار القات في املناهج الدراسية؛ أدراج مواضيع  إ .6

 الضرائب على القات؛ رفع  .7

 واق القات من املدن الرئيسية؛ خراج أسإ .8

 أراض ي جديدة لزراعة القات؛ ستصالحامنع  .9

 توفير بدائل مناسبة كالنوادي الرياضية واملتنزهات ومنع تناول القات فيها؛ .10

 دعم وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديث؛ .11

 .هامهدعم مركز القات التابع لوزارة الزراعة والري للقيام بم .12

 آليات التنسيق 

 ؛ ت املعنية من الحكومةالجها .1

 .استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتسهيل وتفعيل االجراءات التنفيذية .2
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 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

قاف، وزارة الشؤون القانونية، وزارة االو وزارة الزراعة والري، وزارة الصحة والسكان، وزارة االعالم، وزارة الداخلية، وزارة املالية،  •

 وزارة التربية والتعليم، وزارة املياه والبيئة، منظمات املجتمع املدني.

 –الجهات التنسيقية الحكومية املركزية  •

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 مجتمع صحي خالي من القات؛ .1

 الرقعة الزراعية املزروعة بالقات؛ نحسار ا .2

 تراجع نسبة متعاطي القات؛ .3

 .يةزيادة الوفورات املائ .4

 

 

2.7  

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل: 

املجتمعي والعاملي بأهمية الحفاظ  البيئة يجب أن ينبع من وازع داخلي عند اإلنسان، وينّمى هذا الوازع بنشر الوعي  إن الحفاظ على

هواء( ويسبب تلوث املياه وانقراض الكائنات واألحياء املائية أو إصابتها بأمراض  على البيئة من التلوث )تلوث املياه وتلوث التربة وتلوث ال

املشتقات النفطية ومكبات النفايات واملنشآت الصناعية و  ) الصرف الصحيغريبة تنتقل إلى اإلنسان نتيجة تصريف مياه املجاري )

أو املجاري املتسربة أو محطات تعبئة البنزين. كما تعّد الحروب في العصر الحديث من    والنفايات السائلة من محطات معالجة مياه

 .       أهّم أسباب التلوث

ك الهواء الذي يحتوي على أبخرة وغازات ضارة أو  ويؤثر التلوث على التربة ومدى صالحيتها للزراعة، فاملياه امللوثة تضر التربة، وكذل

سامة، كما أن السماح بتوّسع األبنية واملصانع على حساب األراض ي الصالحة للزراعة ما يؤدي إلى خسارة كبيرة لتلك التربة، وال يمكن  

ال سيما غير الخاضعة للّرقابة أو   ،همال سبب مهم لتلوث التربة وهو استخدام املبيدات الحشرية واألسمدة الكيميائية والهرموناتإ

  على هذه التقييم من مختّصين زراعيين أو كيميائيين، وبالطبع ينعكس األثر الس يء لهذه املواد على صحة الكائنات التي تتغذى 

الوبئة وعلى سبيل  ا النباتات، وأهّمها اإلنسان واملاشية والحيوانات األليفة النباتية، وهذا ما يفسر تزايد أعداد املصابين باألمراض و 

 املثال مرض السرطان بأنواعه املختلفة.  

ان تلّوث البيئة كارثة يجب إيقافها من خالل تنامى الوعي بأهمية وقف كارثة التلوث البيئي، ال سيما بعد ازدياد املشكالت الناتجة عن  

ات، وتلوث املخزون املائي، ويجب أن يظهر  نهذا التلوث من تغير درجة حرارة األرض وتناقص الغطاء النباتي وانقراض بعض الكائ

ويجب تعزيز الرقابة على املصانع والسيارات، باإلضافة إلى   .الوعي في ممارسة الناس لحياتهم اليومية وتغيير نمط حياتهم واستهالكهم

يع الزراعة واستثمار األراض ي  جتقليل تلوث الهواء بتطوير وسائل التخلص من النفايات ومنها الفرز وإعادة التدوير. باإلضافة إلى تش

 الصالحة للزراعة والحد من قطع األشجار )االحتطاب(، والسيطرة على الزحف العمراني.   

وتعد اليمن واحدة من أكثر الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد املياه العذبة تتضاءل بسبب الضخ املفرط من املياه  

املياه بفعل االستهالك املرتفع للفرد، واالستخدام املفرط وسوء إدارة املوارد املائية والنمو السكاني   ىالجوفية. ويتزايد الطلب عل

مليون طفل يعيشون في   4.5، قّدرت املسوحات أن 2011م. وفي عام 2037مليون بحلول العام  48السريع، ويتوقع أن يتضاعف إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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فيما يعاني حوالي  مليون طفل ال تتوفر عندهم خدمات صرف صحي مالئمة 5.5ن م منازل ال يتوفر فيها مصدر مياه محسن وأن أكثر 

في املئة   3ومن أسباب أزمة املياه في اليمن، منها النمو السكاني بمعّدل  .نصف األطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية املزمنة

 
ّ
، ثم السحب الجائر وتدن

ً
، الذي يعتبر من أعلى املعّدالت عامليا

ً
ي كفاءة الرّي وسوء االستخدام واإلدارة وعدم تطبيق القوانين،  سنويا

 في القطاع الزراعي تصل الى  إضافة إلى تأثير التغيرات املناخية،
ً
% تهدر لرّي  60% الى 40%، منها 90وأن كمية املياه املستخدمة حاليا

%، كما تختلف كمية التغذية والسحب من حوض 2ة ب%، واالستخدام الصناعي بنس9% الى 7القات، يليها االستخدام املنزلي بنسبة 

 في املياه السطحية، كما يتميز بندرة األمطار.  
ً
 إلى آخر ومن خّزان إلى آخر. وأن اليمن يتمّيز بمناخ جاف إلى شبه جاف، ويعاني شحا

، حيث يقدر ان متوّسط نصيب الفرد اليم
ً
 هو األقل عامليا

ً
  120ي من املياه يبلغ ن ويعتبر نصيب اليمني من املياه سنويا

ً
 سنويا

ً
 مكعبا

ً
مترا

 
ً
في املئة مقارنة بمعدل منطقة الشرق األوسط وشمال   14متر مكعب، و 7500% من املعدل العاملي، الذي يبلغ 2، وهو ما يعادل تقريبا

 أن الحّد األدنى لكمية املياه الضرورية للغذاء والشرب هو  850أفريقيا البالغ 
ً
، علما

ً
، ، وفي ظل الوضع  تم 1600مترا

ً
ر مكعب سنويا

، 55الحالي من املتوقع أن ينخفض نصيب الفرد ليصل إلى 
ً
 للفرد سنويا

ً
 مكعبا

ً
وهناك تقديرات ان كمية املياه املتجّددة في اليمن   مترا

، بينما يبلغ معّدل السحب من املياه الجوفية  2,5تبلغ 
ً
   بليون متر مكعب، ما يعني 3,4بليون متر مكعب سنويا

ً
معّدل استنزاف سنويا

   مليون متر مكعب. 900من املخزون الجوفي قدره 

ونتيجة للوضع املائي الحرج في البالد اتخذت وأعدت الحكومة إجراءات منه استراتيجيات وتشريعات وسياسات ولوائح لقطاعي البيئة  

 31 م، وقانون املياه في2022البيئـة ويتم تعديله عام  ةم بشـأن حماي1995( لسنة 26واملياه والعمل على تنفذها ومنها صدر قانون رقم )

م والعمل جاري من قبل الهيئة العامة للموارد املائية والجهات  2006  ديسمبر ، ويتم تعديله من قبل البرملان فيم2002 أغسطس

للوائح منها الئحة الحفر  ام. وتنفيذ تطبيق أحكام هذا القوانين والتشريعات و 2022املعنية إلدخال تعديالت تالئم املتغيرات عام 

العشوائي وغيرها للعمل على الحفاظ على املياه، وإدخال تنقية املياه وإعادة استخدام مياه األمطار واملياه العادمة وكفاءة الري  

 ، وخاصة في القطاع الزراعة وبناء السدود ومنشآت حصاد املياه وجمع مياه الفيضانات. منالي  وتقنيات الصيانة في

 الغاية العامة 

 مياه آمنة وبيئة نظيفة ومستدامة.

 األهداف التفصيلية 

 صحاح بيئي آمن في )الحضر والريف(؛إ توفير مياه و  .1

 تنمية مصادر املياه؛ .2

 الحد من استنزاف املياه وتلوثها؛  .3

 .البيئة من التلوث الحفاظ على  .4

 اإلجراءات التنفيذية 

 تعزيز الوعي في املجتمع ألهمية الحفاظ على املياه والبيئة؛  .1

 الئحة الحد من الحفر العشوائي(؛  –قانون البيئة  –تفعيل القوانين والتشريعات )قانون املياه  .2

ون اإلنسانية والتعاون الدولي )صنعاء( ووزارة إلدارة وتنسيق الشؤ الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى التنسيق مع  .3

 من أجل دعم توفير التمويالت لتنفيذ مشاريع املياه والبيئة؛  التخطيط والتعاون الدولي )عدن( (

 توسيع وصيانة شبكات املياه والصرف الصحي؛ .4

 تشجيع ودعم املبادرات املجتمعية؛ .5

https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 لبيئة؛ تشجيع االستثمار في مجال املياه وا .6

 يم الوضع الراهن؛ القيام بتقي .7

 ....(؛-جواجز مائية   –كرفانات  –تغذية املياه الجوفية )سدود  .8

 تشجيع حصاد املياه؛  .9

 الحد من استخدام املياه الجوفية في راي القات؛  .10

 تطبيق العقوبات املتعلقة باملخالفات في آليات استخدام املياه بشكل عام؛ .11

 .......(؛ى املياه )الزارعة استخدام وسائل حديثة للحفاظ عل .12

 محطات الكوثر(؛  -مصانع املياه    -تعزيز الرقابة على مصادر مياه الشرب )آبار  .13

 الرقابة وعمل آليات تحد من هدر املياه نتيجة استخدام الطاقة الشمسية الغير مكلفة؛ .14

 معالجة املياه العادمة )محطات املعالجة( وإعادة استخدامها؛  .15

 البيئة من التلوث؛  الرصد البيئي لحماية .16

 عالم املختلفة لتبني التوعية بقضايا املياه والبيئة؛ التنسيق مع وسائل األ  .17

 تفعيل دور أنصار حماية البيئة؛  .18

 .دراج الوعي املائي والبيئي في املناهج الدراسيةإ .19

 آليات التنسيق 

 ؛الجهات املعنية )وزارة املياه( .1

 تفعيل لجان مستخدمي املياه؛ .2

 .االستفادة من تجارب االخرين .3

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  هات املعنية الج

 ؛املعنية  السلطات املحليةمع ، التنسيق  الجهات التنسيقية الحكومية املركزية  التمويل الخارجي: تنسيق  

 .التنفيذ: وزارة املياه والبيئة )الهيئات واملؤسسات التابعة لها( .1

 ....(  -وزارة السلطة املحلية  –وزارة الداخلية  –وزارة الزراعة والري  –الثروة السمكية التنسيق مع: )وزارة   .2

 املشاركات املجتمعية.   –التمويل املحلي: أ التنسيق مع وزارة املالية القطاع الخاص واالستثماري 

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 ؛ االستخدام األمثل للمياه .1

 ؛ املائي والبيئيالحد من التلوث  .2

 ؛ة املياه والبيئةزيادة الوعي املجتمعي ألهمي .3

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 55 

SUN-Yemen 

 

2.8  

 السياق الوطني املتعلق مجموعة العمل 

 :الراهن الوضع 

 وأعلى الثالثة  املرحلة في  شخص  مليون 17.4 وجود وفي ,2022 عام  أكبر  بشكل اليمن  في التغذية  وسوء الحاد  الغذائي األمن  وضع  تدهور 

 القلق مصدر ..العام نهاية إلى يونيو بداية من مليون 19.0 إلى العدد عفورية، وسيرتف مساعدة إلى ةبحاج) املتكامل املرحل التصنيف من

 حوالي ذلك إلى باإلضافة .يونيو بحلول  161,000 إلى عاآلن، ويرتف الشديد الجوع مستويات يواجهون  شخص 31,000 أن هو األكبر

 مليون  1.3 حوالي  تعاني أن  املتوقع ومن .والوخيم الحاد التغذية  سوء ن م يعانون  538,000 م الخامسة، منه سن  دون  طفل  مليون 2.2

 من ملل بالنسبة التوقع فترة في كبير  بشكل الخطورة شدة ترتفع كما .2022 عام خالل الحاد التغذية سوء من ومرضعة حامل امرأة

 .املتكامل املرحلي التصنيف راحل م من أعلى مراحل إلى مديرية 86 انتقلت ثالحاد، حي التغذية وسوء الغذائي األمن 

   :املبررات
 الكمية ناحية من الغذائي النظام تدهور  في ساهم يدوره الذي العمل وفرص الدخل مصادر انخفاض ظل في الغذاء أسعار ارتفاع •

 .والجودة

 (األزمة  اتيجيات استر  وأتباع عيشهم  كسب  سبل  تآكل  ظل  في التكيف آليات  إلى األسر  بعض تاالقتصادية، لجأ  األزمة تفاقم •

 ) .املعونة على العالي االعتماد أساس ي بشكل

 :الصعوبات

 زيادة وبالتالي الوقود في حاد نقص إلى امليناء في البضائع تخليص على املفروضة والقيود الحصار منها وتبعاته والعدوان الصراع •

 الغذائية  املواد أسعار في أخرى 

 واملرتبطة  املدنية االضطرابات كتصاعد اخرى  وآثار) مليون  4.3 حوالي النازحين عدد لغيب (والعدوان الصراع آثار من كأثر النزوح  •

 .العامة الخدمات  وانعدام ونقص االقتصادي بالتدهور 

 خلخة في آثار من ذلك على يترتب بما التقلب شديد الصرف وسعر ،األجنبية االحتياطات  استنفاذ درمص  االقتصادية الصدمات •

 بالذات  االستيراد  على  سيؤثر  الذي أكرانياو  روسيا  صراع من عليه يترتب قد  ا اليمني، وم الريال  سعر تدهور  ء جرا الشرائية  القوة

 %. 40واملقدرة بحوالي  البلدين هذين من  الحبوب  من اليمن واردات 

 .اإلنسانية املساعدات تمويل  انخفاض •

 محدود( الوصول  (األساسية الخدمات الى الوصول  انخفاض •

 ) العام هذا واألعاصير  والفيضانات الجفاف حاالت من مزيج حدوث املتوقع فمن  (بيعيةالط األخطار •

 :الفرص

 في الخفيفة  الوجبات  ويقدم التغذية، سوء ومنع ملعالجة  الغذائية باملكّمالت وأم طفل مليون  3.3 العاملي األغذية  برنامج  يدعم •

 .املدرسة في البقاء لىع وتشجيعهم  تغذيتهم لتعزيز – طفل مليون  1.55 إلى املدرسة 

 لتحقيق  األساسية والتغذية الصحة خدمات حزمة في التغذية )تعميم 2021 النمو أجل من التغذية  قمة في اليمن  التزامات •

 .الشاملة( الصحية لتغطيةا

 .الغذاء أنظمة لتحسين اللعبة مغيرات دعم •
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 :الحلول 

 .االقتصادي االستقرار  تعزيز على العمل •

 .للحياة املنقذة نسانيةاإل املساعدة تقديم •

 .التدخالت وتنويع العيش كسب سبل دعم تقديم •

 البيئي(  اإلصحاح ,الصحة ,التغذية ,الغذائي األمن  (القطاعات بين  البرمجة تحسين •

 ) الغذائي األمن النعدام الرئيسية  واملحركات الخطر عوامل رصد  (املبكر واإلنذار املراقبة أنظمة تعزيز •

 الغاية العامة 

 .غذائية، أكثر إنتاجا، وأمنا واستدامة نظم

 األهداف التفصيلية 

 تحفيز التفكير اإلبداعي إلنتاج الغذاء الصحي؛ .1

 املبدعين باملسئولية االجتماعية؛تعزيز مساهمة  .2

 دعم األفكار اإلبداعية ورفع الوعي االجتماعي نحو األنظمة الغذائية. .3

 اإلجراءات التنفيذية 

 ة والتسويق لها عبر مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم املحلية، واإلعالم التربوي؛تشجيع املسابقات العلمي .1

 معنية داعمة وتبني االبتكارات الفائزة لإلنتاج وتوزيعها على املستفيدين؛رعاية املسابقة من قبل جهات   .2

 متابعة فاعلية املنتج ونتائجه على البيئة املستهدفة. .3

 آليات التنسيق 

 ع الكتروني وصفحات رسمية على مواقع التواصل االجتماعي، من أجل عمل املسابقات العلمية والشبابية؛ عمل موق .1

 اإلبداعية الخاصة بأنشطة املجموعة؛تلقي األفكار  .2

 . الحصول على التغذية الراجعة من قبل الفئات املستهدفة .3

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

والري؛ وزارة  م واالبتكار. وزارة التخطيط والتنمية؛ وزارة التربية والتعليم؛ وزارة الصناعة والتجارة؛ وزارة الزراعة الهيئة العامة للعلو 

 الثروة السمكية؛ 

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 تشجيع املبدعين واملبتكرين وتحويل تلك األفكار نحو النظم الغذائية. 

 نماذج عمل تتبع املجموعة 

 ( محاكاة املزرعة الصغيرة "االكتفاء الذاتي"1وذج )نم •

 واملهدر( ( االبتكار من اجل الغذاء )الفاقد  2نموذج ) •
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توفير التغذية مدى 

يف الحياة والتثق

 الصحي وزيادة الوعي

 املوضوع

 األولوية ذو 

 3  
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3

3.1 

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل:

عند وصول األطفال الى سن الخامسة تبدأ جسامهم بالنمو بسرعة وغالبا ما يصبحوا  أكثر نشطا وحركة وبالتالي يحتاجوا الى نظام 

حيان قد تكون شهية  ولكن في بعض اال غذائي يوفر كمية كافية من الطاقة ويوفر جميع العناصر الغذائية الالزمة لنمو بشكل سليم ، 

االطفال عند دخول املدارس أقل من الالزم ،لذلك ينبغي أن يحصل هؤالء األطفال على نظام غذائي ملئ بالعناصر الغذائية الهام 

د في الوقاية لضمان تلبية متطلبات الجسم في هذه املرحلة ، وباإلضافة الى ذلك فإن التغذية السليمة لطالب املدارس يمكن أن تساع

ن بعض األمراض مثل السمنة وسوء التغذية التي يمكن أن تسبب صعوبة التعلم وضعف النمو والتعب والدوار  والضعف م

وانخفاض وزن الجسم والحصول على السعرات الحرارية الالزمة من البروتينات والكربوهيدرات والتي تعتبر املصدر الرئيس ي للطاقة  

هامة والتي تعمل على تغذية املخ وامداده بكميات كافية من الجلكوز وكذلك أمداد الجسم هذه املرحلة اللطالب املدارس خاصة في 

الدهنية باإلضافة إلى الفيتامينات واملعادن والتي   3بالدهون التي تعتبر مهمة بشكل كبير لنمو الطفل اإلدراكي وخاصة أحماض أوميجا 

 .ى الغذاء الصحيتحتوي على الكالسيوم والحديد وحصولهم عل

تناول أطعمة صحية باإلضافة الى وجبات خفيفة مغذية لتلبية احتياجات الجسم   سنة( الى 12-6يحتاج طالب املدارس من عمر ) 

كما يجب أن   الدراسة،  واستيعابهم أثناءوضمان ثبات معدل النمو، ويجب التنبيه الى أهمية وجبة الفطور لألطفال لزيادة تركيزهم 

كما يحتاج طالب املدارس الى بعض   الجسم،ب املدارس على عناصر الطعام األساسية التي يحتاجها تشتمل التغذية السليمة لطال 

 الفيتامينات واملعادن والعناصر الغذائية املهمة لألطفال بما في ذلك الكالسيوم واملشروبات املدعمة بالكالسيوم والحديد. 

كما    الصحية والتغذية،صول جميع الطالب على التعليم والرعاية  في ضمان ح اساسية تساعدرسية شبكة أمان تشكل الوجبات املد

تحسن   دوالر بفعل( 10 -3بين )في برامج الوجبات املدرسية له عائد اقتصادي يتراوح ما  دوالر واحدأثبتت الدراسات أن استثمار 

 الصحة والتعليم واالنتاجية. 

ماية أمنها الغذائي في الوقت نفسه ، كما تساعد على كسر حلقات الجوع  درسية األسر  على دعم تعليم أبنائها وحتساعد الوجبات امل

والفقر املتوارثة بين االجيال التي تعاني منه املناطق األكثر فقرا عن طريق مساعدة األطفال في أن يصبحوا بالغين أصحاء ومنتجين ،  

م واملعاقين ، كما تعل الوجبات املدرسية على تعزيز  ملدرسية ذو االحتياجات الخاصة  وااليتاويمكن أن تستهدف برامج الوجبات ا

التعليم من خالل ازالة الحواجز التي تحول دون الوصول الى الصفوف املدرسية والتعلم ، وتسمح الوجبة املدرسية اليومية لألطفال  

قائهم في املدارس وترفع من معدالت  في رفع معدالت االلتحاق واملواظبة  وإببالتركيز على دراستهم بدال من أمعائهم الخاوية وتسهم 

 على إبقاء االطفال في  املدارس أثناء حاالت الطوارئ  أو األزمات
ً
  التخرج وتحسن القدرات املعرفية، كما تساعد الوجبات املدرسية أيضا

 لتعليم. املمتدة ، واستعادة شعورهم باالستقرار  وضمان عدم حرمانهم من ا

 املبررات: 

 ؛لتغذية لدى األطفال وطالب املدارسارتفاع مؤشرات سوء ا .1

 ؛ارتفاع اسعار الغذاء في ظل انخفاض مصادر الدخل وفرص العمل الذي ساعد في تدهور النظام الغذائي .2

 ؛ انخفاض املساعدات االنسانية املقدمة من املنظمات الدولية .3

 ؛تدهور الوضع االقتصادي املستمر .4

 .ملصادر الدخلفقدان الكثير من األسر  .5



 
 

 

 

 
 

 59 

SUN-Yemen 

 

 الفرص: 

 ؛دعم برنامج االغذية العاملي بتقديم وجبات مدرسية يومية لطالب املدارس.ي .1

 ؛وجود منظمات محلية ودولية داعمة .2

 ؛ وجود فرص استثمارية محلية لدعم التغذية املدرسية .3

 ؛وجود مبادرات مجتمعية لدعم التغذية املدرسية .4

 . قمة التغذية من أجل النموالتزام اليمن في  .5

 الحلول: 

 ؛الحصار والعمل على تعزيز االستقرار االقتصاديو  الحرب  ءإنها .1

 ؛ تقديم املساعدات االنسانية املنقذة للحياة .2

 ؛ تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في االستثمار في مجال التغذية املدرسية .3

 العاملي؛رفع عدد املدارس والطالب املستفيدين من الوجبة املدرسية املقدمة من برنامج االغذية  .4

 ؛مواد غذائية جافة لتخفيف من الفقر والفقيرة بتقديمالبات املناطق الريفية النائبة دعم طالب وط  .5

 ؛ارستشجيع وتفعيل املبادرات املحلية املجتمعية بتقديم وجبات غذائية صحية لطلبة املد .6

 رفع مستوى التغذية والصحة في البلد. .7

 الغاية العامة 

 .كادر التعليمي املدرس يتعزيز الوضع التغذوي والصحي لطالب املدارس وال

 األهداف التفصيلية 

 ؛للتغذية، وتبني منهجية املدارس الصديقة إدراج قطاع التغذية املدرسية ضمن الالئحة التنفيذية بوزارة التربية والتعليم .1

 إنشاء مطابخ مدرسية صحية نموذجية في املدارس؛ .2

 درسية؛تعزيز العمل على توجيه الدعم املقدم من املانحين لتغذية امل .3

 تشجيع توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني والجهات ذات العالقة؛ .4

 املدارس؛ تفعيل دور املشرفين الصحيين واملجالس الطالبية الصحية في   .5

 رفع الوعي بأهمية التغذية الصحية الجيدة لدى طلبة املدارس؛  .6

 الصحية؛ إنشاء مخاز ن لخزن املواد الغذائية وفق املعايير  .7

 ألسس ومعايير الصحة املدرسية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة؛ .8
ً
 إنشاء املقاصف املدرسية النموذجية وفقا

 طاعات املختلفة للعمل ضمن التغذية املدرسية؛دعم وتشجيع املبادرات املشتركة من الق .9

التنسيق والتشاور مع اإلدارة العامة   من خالل  نحو تعزيز منهجية املدارس الصديقة للتغذيةفي التعليم  املانحين   دعمتوجيه  .10

 للتغذية املدرسية وإدخال املشروع ضمن خطة االستجابة اإلنسانية القادمة؛ 

 دعم األليات املستدامة للتغذية املدرسية؛ .11

 مراض السمنة وسوء التغذية التي تسبب صعوبة التعلم وضعف النمو؛ أالحد من   .12

 .لنظافة والصرف الصحي(ملياه وا)ا توفير بيئة صحية جيدة في املدارس .13
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 اإلجراءات التنفيذية 

 تقديم وجبات صحية مغذية للطلبة والكادر التعليمي في املدرسة؛ .1

 تفعيل دور الصحة املدرسية في املدارس )املشرف الصحي، املجالس الطالبية الصحية(؛ .2

باء  املختلفة، واملشرفين الصحيين ومجالس اآل  عالمالتوعية بأهمية التغذية الصحية الجيدة لطلبة املدارس عبر وسائل اإل  .3

 مهات في املدارس؛واأل 

 ؛)من خالل تبني وتوطين منهجية وأدلة املدارس الصديقة للتغذية( رشادي في مجال التغذية والصحة املدرسيةإإعداد دليل   .4

 عداد دليل التثقيف التغذوي والصحي؛إ .5

 عداد دليل املشرف الصحي؛إ .6

 برنامج ملف الطالب الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة؛  وتنفيذ العمل على تطبيق  .7

 تجهيز مراكز التوعية لنشر الوعي الصحي والتغذوي لطلبة داخل املدارس؛  .8

 تدريب املشرفين الصحيين في مجال الصحة املدرسية لتحسين الحالة التغذوية والصحية لدى الطلبة في املدارس؛ .9

 حلي املحيط باملدرسة حول الوعي الغذائي والصحي؛مع املتدريب مجالس اآلباء واالمهات واملجت  .10

 تفعيل املبادرات املجتمعية لتعزيز املدراس بالوجبات الغذائية الصحية؛ .11

 تفعيل دور القطاع الخاص واملشاركة املجتمعية لدعم وتمويل الوجبات الغذائية الصحية في املدارس؛  .12

 ي؛املنهج الدراس  تضمين مفاهيم التغذية والصحة الجيدة ضمن  .13

 تضمين مفاهيم ومبادئ حماية املستهلك ضمن املنهج الدراس ي؛  .14

 تزويد الطالب الذين يعانون من سوء التغذية باملكمالت الغذائية؛ .15

خالل التعاقد مع شركات تصنيع محلية   دعم وتشجيع اإلنتاج الغذائي املحلي بتقديم وجبات غذائية صحية سليمة من  .16

 الى املدارس؛ متخصصة تتعهد بإيصالها 

 إعادة تأهيل املقاصف في املدارس لتقديم وجبات غذائية صحية؛ .17

 دعم املشرفين الصحيين في املدارس بأدوات املتابعة والتقييم ملستوى أداء املقاصف بتقديم وجبات غذائية صحية وسليمة؛  .18

 تفعيل الئحة املقاصف املدرسية؛ .19

 توفير املياه ومرافق الصرف الصحي للمدارس؛  .20

 وتشجير محيط املدرسة بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛  مساحات خضراء توفير .21

 .تفعيل دور املتابعة والرقابة والتقييم .22

 آليات التنسيق 

 التشبيك والتنسيق مع الجهات ذات العالقة؛ .1

 ؛الجهات التنسيقية الحكومية املركزية بالتعاون مع التنسيق مع منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية  .2

 ات العالقة في األنشطة لتسهيل تنفيذ األنشطة؛شراك الجهات ذإ .3

 .إنشاء لجنة تنسيق مشتركة من الجهات ذات العالقة .4
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 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

الجهات التنسيقية الحكومية  التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الحكومية والجهات االخرى ذات العالقة، وزارة  

 الدولية، املانحين، منظمات املجتمع املدني، القطاع الخاص. ، املنظمات كزية املر 

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 ونظام صحي مستدام لطلبة املدارس؛تغذية مدرسية مستدامة  .1

 توفر وجبات غذائية صحية لطلبة املدارس؛  .2

 الوعي الكافي لدى الطلبة بأهمية التغذية الصحية السليمة؛ .3

 فاع دور املشاركة املجتمعية داخل املدارس؛رتا .4

 املبادرات املجتمعية فعلت وساهمت بتقديم التغذية الصحية الجيدة لطلبة املدارس؛ .5

 فاعل للمشرفين الصحيين في املدارس؛دور  .6

 وجود رقابة فاعلة على املقاصف املدرسية؛  .7

 .نخفاض معدل املمراضة لدى طلبة املدارسا .8

3.2 

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل: 

  التغذية تلعب
ً
  دورا

ً
  صحة  يراقبون  الذين تغذية نأخصائيي او األطباء يالحظ حيث حياته، مراحل مختلف في اإلنسان صحة في أساسيا

  مستمر  بشكل  مرضاهم 
ً
  مثل  مثله الصحية، والغذاء األغذية وتناول  بهم الخاص  التغذية نظام تغيير  نتيجة املرض ى صحة في تحسنا

 القلب  أمراض  مثل  الحالي، عصرنا في الشائعة األمراض  اإلصابة  فرص من ويقلل املناعة  جهاز  يقوي  بل  فقط  املرض يقاوم ال  الدواء؛

 والسكر.  والسرطانات

  الصحية،  األسس حسب متوازنة غذائية وجبات مل تقديالعالية من خال الجودة وذات املتكاملة، الصحية التغذوية الرعاية تقديمو  

  لكافة  التغذوية النصائحو التثقيف  وتقديم، اعدادها املراد االغذية انواع كافة والعاملين، وتوفير املرض ى احتياجات تلبية  على تعمل

 . املرض ى

  تتضمن  املستشفيات جميع  في التغذية إن 
ً
  سواء،  حد  على وعالجي وقائي عامل  الغذاء يعدالصحية، و  التغذية  لخدمات ومعايير  شروط

  بالعناصر  وتزويده للمريض،  الصحية الحالة لتحسين باملستشفى، تقديمها يتم  التي  الصحية  الخدمات عناصر  احدى التغذية وتعد

 وجودة سالمة  على  للحفاظ  ضروري  متطلب الصحية  املعايير  تطبيق ، من خالل .جسمه وصحة لسالمة الضرورية الرئيسية  الغذائية

  كل حالة حسب واألطعمة األغذية تقديم يتمللمرض ى،  الصحية الحالة على بناء الغذاء تقديم، و باملستشفيات  املقدمة االطعمة

 تقدم  والنشويات بالسكريات الغنية  األطعمة  فمثال  القلب،  ملرض ى  املقدم الغذاء عن  يختلف  السكر ملرض ى املقدم  فالغذاء  مريض،

 . السكر  ملرض ى قليل بشكل

 الغاية العامة 

الحكومية والخاصة في إطار البروتوكوالت تغذية صحية مالئمة لحالة املرض ى والعاملين في جميع املستشفيات 

 .واملعايير املعتمدة

 األهداف التفصيلية 

باالستفادة من   توفر وتطبيق لوائح تنظيمية وأدلة ملزمة لجميع املستشفيات العامة والخاصة بتطبيق األدلة الوطنية التغذوية .1
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  2023ه املوافق 1444البروتوكوالت العاملية بهذا الشأن بنهاية 

 ؛البرتوكوالت التغذويةشراف والرقابة على املستشفيات واملرافق الصحية في تطبيق تفعيل دور اإل  .2

 ؛تعزيز الوعي التغذوي داخل املستشفيات واملرافق الصحية .3

 ؛م2025املوافق ه 1445ق الصحية في توفير تغذية صحية أمنة بحلول رفع القدرات املؤسسية للمستشفيات واملراف .4

 اإلجراءات التنفيذية 

امللزمة لجميع املستشفيات العامة والخاصة بتطبيق البروتوكوالت  توفر وتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية واألدلة  .1

وافق 1444التغذوية بنهاية   :2023ه امل

 ؛ ئح التنظيمية والبروتكوالت وتصنيفاتها املختلفةتشكيل فريق متخصص إلعداد اللوا •

التغذية في  دعم الدور الرقابي واإلشراف املباشر واملتابعة املستمرة على من خالل التغذية بوزارة الصحة   إدارة تعزيز دور  •

   املستشفيات:

 ؛ تطبيق البروتكوالت التغذوية في املستشفيات واملرافق الصحية •

 ؛ستشفيات التغذويةجمع البيانات عن حالة امل •

 ؛تحليل الوضع الراهن للمستشفيات •

 ؛اتعداد املسودة األولية الوضع الراهن للمستشفيإ •

 ؛عتمادهاإعرض املسودة األولية على املسؤولين واملوافقة عليها و  •

 وإقرارها؛ اإلصدار النهائي وعمل ورش العمل مع الجهات ذات العالقة واالخصائيين العتمادها   •

 ؛عتمادهااملعنية إل متابعة الجهات  •

رافق الصحية في تطبيق تفعيل دور اإل  .2  : البرتوكوالت التغذويةشراف والرقابة على املستشفيات وامل

 ؛ بحسب االرشادات الطبية املتناسبة ونوع املرض. تعيين مختصين ملتابعة ومراقبة الوصفات التغذوية للمرض ى •

 ؛املستشفياتالنزول امليداني لتقييم ومراقبة الوضع التغذوي داخل  •

 ؛ عداد تقارير املراقبة اليومية ورفعها للمعنيينإ •

 ؛على التقاريرخذ اإلجراءات الالزمة بناء أ •

 ؛ عمل الزيارات امليدانية للمستشفيات لإلشراف والرقابة ملتابعة وتقييم الوضع التغذوي  •

 ؛ العمل بهامتابعة توصيات التقارير من املستشفيات وتقارير الزيارات امليدانية ومعرفة مدى   •

رافق الصحية .3  : تعزيز الوعي التغذوي داخل املستشفيات وامل

ي لإلعالم والثقيف الصحي التابع للوزارة لتنفيذ أنشطتهم التوعية في مجال التغذية ورفع املناعة،  تعزيز دور املركز الوطن  •

 وتفعيل دورهم على الوجه األكمل.

 ؛ومقروءة إعداد وتنفيذ برامج إعالمية توعوية مرئية ومسموعة •

 ؛ واملرافقينتوزيع البروشورات االرشادية والتوعوية في املستشفيات وللمرض ى  •

 ؛في املستشفيات العامة االنتظارتوفير شاشات عرض توعوية عند صاالت   •

 ؛االستفادة من املشاركة املجتمعية في نشر الوعي بين فئات املجتمع املختلف •
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 ؛للمرافقين واملرض ىعقد جلسات توعوية تغذوية داخل املستشفيات  •

 ؛ند تقديم الرعاية الطبية للمرض ى ومرافقيهمإلزام العاملين بتقديم املشورات التغذوية املختصرة ع •

رافق الصحية في توفير تغذية صحية أمنة بحلول   .4 وافق ه 1445رفع القدرات املؤسسية للمستشفيات وامل  :م2025امل

 ؛واالشتراطات الصحيةصدار تعميم إعادة تأهيل املطبخ وفق املواصفات إ •

 ؛خصائي تغذية عالجيةأتفعيل التعميم بتوفير   •

 ؛إنشاء قسم للتغذية العالجية في املستشفيات •

تأهيل وتدريب الكادر العامل في املستشفيات واملرافق الصحية على البروتوكوالت واألدلة الوطنية املتعلقة بالتغذية  •

 ؛العالجية

 ؛لتغذية وبالتغذية العالجية في املستشفيات واملرافق الصحيةاستيعاب خريجي الجامعات املتخصصة با •

نظام معلومات للتغذية في املستشفيات واملرافق الصحية بما في ذلك قواعد البيانات واألدلة اإلرشادية وأدوات   تأسيس •

 ؛ لكترونية للبيانات وفق البروتكوالت املعتمدووسائل املعالجة اإل

 ؛ صة بالتغذية في املستشفيات العامة واملرافق الصحيةتحسين املوازنة التشغيلية الخا  •

 ؛ تدريس وتدريب التغذية العالجية في الجامعات الحكوميةفتح مساق في  •

 آليات التنسيق 

وزار الثروة  –لية التنسيق بين الجهات املعنية ذات العالقة لتوفير خدمات التغذية في املستشفيات واملرافق الصحية )وزارة الزراعة آ

 االجتماعات واملذكرات ... .......( من خالل   -الشؤون القانونية -سمكية ال

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

 التنفيذ:   .1

 وزارة الصحة؛

 التنسيق:   .2

 ؛ على مستوى السلطات املحلية ، والجهات ذات العالقةالجهات التنسيقية الحكومية املركزية 

 التمويل:   .3

 .القطاع الخاص  –واملمولين املانحين    –وزارة املالية                   

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 ؛ستهالك لألدوية واملستلزمات الطبية داخل املستشفيات واملرافق الصحيةاملساهمة في خفض اال  .1

 ؛ املساهمة في تقليل معدل شغل األسرة في املستشفيات .2

 ؛ الوالدة في املستشفيات واملرافق الصحيةمهات واألطفال حديثي  خفض معدل املمراضة والوفيات خاصة األ  .3

 ؛ توفير لوائح تنظيمية وأدلة تغذوية مفعله في املستشفيات العامة والخاصة .4

 ؛ توفر إدارة / قسم التغذية في املستشفيات املرجعية .5

 . توفر أخصائي تغذية عالجية في املستشفيات املرجعية .6
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 3.3  

 السياق الوطني املتعلق بمجموعة العمل 

تعتمد التغذية الصحّية على تناول مجموعٍة متنّوعٍة من األطعمة املحتوية على العناصر الغذائّية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على 

بوهيدرات، والدهون، واملاء،  الصّحة، والشعور بالراحة، والحصول على الطاقة، وتشمل هذه العناصر: البروتينات، والكر 

  والفيتامينات، واملعادن، وتع
ً
 ممتازة

ً
 لجميع فئات املجتمع، حيث يعّد الغذاُء الصحي  وسيلة

ً
 مهّما

ً
ّد التوعية بأهمية التغذية أمرا

زن الصحي. كما  وذلك عند اقترانه بالنشاط البدني الكافي، والحفاظ على الو  والجسدية،للحفاظ على قّوة االنسان وصحته النفسية  

ى تقليل خطر اإلصابة بسوء التغذية بجميع أشكالها، وتقليل خطر اإلصابة بمجموعٍة يساعد اتباع نظام غذائي صحي طوال العمر عل

عدية، ويجدر الذكر أّن النظام الغذائي املتنوع واملتوازن والصحي يختلف بين شخٍص وآخر؛ 
ُ
من األمراض والحاالت الصحّية غير امل

 
ً
، ومستوى النشاط البدني، واملستوى الثقافي، واألطعمة املتوفرة  على الخصائص الفردية، مثل: العمر، والجنس، ونمط الحياةاعتمادا

، والعادات الغذائية، وبشكل عام فإن املبادئ األساسية للنظام الغذائي الصحي واحدة
ً
 . محلّيا

 الغاية العامة 

 .جتمعممارسات غذائية صحية مثلى لكافة فئات امل

 األهداف التفصيلية 

 القوانين املحلية ذات الصلة؛  واستحداثتطوير  .1

 رفع مستوى الوعي باملمارسات الغذائية وانماط االستهالكية السليمة والبدائل املحلية الصحية املتاحة؛ .2

 .نشر مخرجاتهاتشجيع تنفيذ الدراسات والبحوث لتصنيف املمارسات التغذوية الصحية املتوارثة في املجتمع اليمني و  .3

 التنفيذية اإلجراءات 

 مراجعة القوانين املحلية؛  .1

 االستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية املشابهة؛  .2

 وضع سياسة إعالمية موحدة لتبني التوجهات الحكومية؛ .3

 ؛حملة دعم ومناصرة لتبني التغيير السلوكي في أنماط التغذية .4

 غير السليمة؛ ا من تلك وتمييزهالسليمة    الصحية يةحمالت توعية باألنماط االستهالكية الغذائ .5

 أطفال ...الخ(؛-رجال-فتيات -تنفيذ برامج توعية موجهة للفئات املستهدفة )أمهات  .6

 تفعيل دور برنامج التثقيف الصحي )توسيع نطاق قنوات التثقيف الصحي(؛ .7

 تحديد الفجوات في األنماط االستهالكية ودراسة اليات معالجتها ونشرها؛ .8

 ؛ اء الصحي واملستدامنشاء مركز بحثي متخصص للغذإ .9

الرضاعة الطبيعية، التغذية التكميلية، االحتياجات التغذوية للفئات املختلفة من    :تخصيص برامج توعية في املجاالت التالية .10

السرطان،  املجتمع مثل اليافعات، األمهات الحوامل واملرضعات، كبار السن، مرض ى األمراض املزمنة)السكري، الضغط( 

 ونحوه؛ السيلياك 

 ؛الهدر والفاقد في الطعام على مستوى االسرةالحد من   .11

 وبدائل لبن األم.  لبان الصناعية واملواد التغذويةوسياسات الترويج التجاري لأل  بلوائحلقضايا املتعلقة مناصرة ا .12

 التوعية بمفاهيم الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية؛التركيز على   .13



 
 

 

 

 
 

 65 

SUN-Yemen 

 

 دائل؛ستهالك الغذاء عبر القطاعات املختلفة ذات الصلة القتراح البعلى أهم الفجوات في نمط ا ءتسليط الضو .14

 :حمالت توعية موجهة عبر الوسائل املختلفة الحديثة حول معايير وسالمة الغذاء .15

  اوفوائده حافظات اليمنية(وتعزيز الهوية الغذائية الوطنية )بمختلف أنماطها في كافة امل الترويج والتوعية حول الغذاء التقليدي .16

 الصحّية من املدخالت املحلية؛ 

 واألغذية ذات القيمة الغذائية العالية؛ التعريف بأهمية الغذاء املدعم  .17

 التركيز على نوعية املنتج واملحتوى عبر امللصقات التجارية والتعليمات عليها؛  .18

 التحسين من بعض املواد الغذائية؛التوعية باالحتياجات الغذائية لبعض الحاالت الخاصة واملرتبطة ب .19

 إنشاء صفحة للرقابة املجتمعية على الغذاء.  .20

 نسيق آليات الت

 تشكيل فريق قانوني مختص؛ .1

 وضع السياسات والبرامج لتطوير القوانين املحلية؛ .2

 عمل الجلسات واملقابالت وورش العمل لصناع القرار؛  .3

 وغيرها(؛ /نتاج مواد إعالمية متنوعة )مرئية /مسموعة/ مقروءةإ .4

 شراكهم في عمليات التوعية وتدريبهم؛إشراك املدرسين واملؤثرين و إ .5

 دور الرقابة املجتمعية؛ تفعيل  .6

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي؛ .7

 التركيز على نوعية املنتج واملحتوى عبر امللصقات التجارية وعمل التعليمات عليها؛  .8

 .ملتعلقة بالتوعية والتغذية وخاصة في مراحل املاجستير والدكتوراهتشجيع ودعم طلبة الجامعات على إجراء البحوث ا .9

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  املعنية الجهات 

 الحكومة )جميع الوزارات والهيئات املختصة ذات الصلة( ومجلس النواب؛  •

 القطاع الخاص )الغرفة التجارية/ بنك الغذاء/ املصانع الغذائية(؛ •

 ذات الصلة بالغذاء محلية ودولية.  منظمات املجتمع املدني •

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 قوانين محلية حديثة تلبي االحتياج وتعالج الفجوات؛ .1

 مجتمع واعي باألنماط التغذوية الصحية؛ .2

 .تخفيف نسب سوء التغذية .3

3.4 

 السياق الوطني املتعلق مجموعة العمل 

األكثر   املتعددة دون سن الخامسة من سوء التغذية بأشكالهأطفال  3على املستوى العاملي يعاني على األقل طفل واحد من بين كل 

وضوًحا التقزم، والهزال، وزيادة الوزن. وعلى املستوى العاملي، يعاني طفل واحد على األقل من كل طفلين دون سن الخامسة من الجوع  

كان ما   ،2018خسائر فادحة. وفي عام ال يزال نقص التغذية يسبب  ، لفيتامينات واملغذيات األساسية األخرى املستتر بسبب نقص ا
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ر وفي مليون على األقل من الجوع املستت  340مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم أو الهزال بينما يعاني  200يقرب من 

إلى إدامة الفقر   ، مما يؤديء االكبر من آثار الفقر واالشكال املختلفة لسوء التغذيةالعبيتحمل األطفال والشباب  املجتمعات الهشة

  3من كل  2إن السبب الرئيس ي في العبء الثالثي لسوء التغذية هو الجودة املتدنية ألنماط التغذية الخاصة باألطفال:  ، عبر األجيال

يرضع طفالن فقط من كل   -ص ي به والالزم للنمو والنماء بصورة صحيحة، املو الحد االدنى من التنوع الغذائيأطفال ال يحصلون على 

 طبيعية بشكل حصري، على النحو املوص  5
ً
ألف  820به. يمكن للرضاعة الطبيعية أن تنقذ حياة  ىأطفال دون سن ستة أشهر رضاعة

 في مختلف أنحاء العالم. أنماط التغذية الفقيرة في مرحلة الطفولة املبكرة 
ً
% من األطفال   44تسبب سوء التغذية: فنسبة طفل سنويا

 ال يحصلون على فواكه أو خضروات وال يتغذى  23أشهر و  6بأعمار بين 
ً
%على البيض، وال منتجات األلبان، وال األسماك، وال  59شهرا

يشربون املشروبات الغازية  % منهم  42 ،اللحوم. يستهلك العديد من املراهقين الذين يدرسون في املدارس أطعمة ُمصّنعة بدرجة كبيرة

 و 
ً
ولون الوجبات السريعة مرة واحدة على األقل في األسبوع. ال يأكل ماليين األطفال إال نسبة  % يتنا 46مرة واحدة على األقل يوميا

ل اآلن  أضحت أنماط التغذية الس  ،ضئيلة مما ال يحتاجون إليه، كما يتناول ماليين األطفال كميات زائدة مما ال يحتاجون إليه 
ّ
يئة تمث

 عامل الخطر الرئيس ي في العبء العاملي لألمراض.  

ي اليمن تعتبر املمارسات الخاطئة في تغذية الرضع وصغار األطفال من أسباب رفع مستويات سوء التغذية والتي هي من اعلى  وف

الخامسة  سن % من األطفال دون 39والي ان ح 2013اطهرت نتائج املسح الديموغرافي اليمني لصحة االسرة عام  ،املعدالت في العالم

%يرضعون رضاعة   10.3 ن % وا47% يعانون من الهزال واملواليد ناقص ي الوزن 16نون من التقزم و% يعا47يعانون من نقص الوزن و

 تغذية تكميلية. يخصلون علىاشهر  9-6% من األطفال بعمر 64طبيعية خالصة. و

 ليونيسف ا-م2019*املرجع حالة أطفال العالم لعام 

 : املبررات

 ؛ األطفال الرضع وصغار األطفال واالمهاتاملمارسات الخاطئة في املجتمع حو ل تغذية  .1

 ؛الكثير من األطفال والكبار ال يحصلون على أنماط التغذية الجيدة التي يحتاجونها مما يضعف قدرتهم على النمو وعلى التعلم .2

كر وارتفاع  ض سوء التغذية وتدهور البيئة. ولها اثار جانبية مثل امراض السالنظم الغذائية الغير صحية مصدرا رئيسيا ألمرا .3

 ضغط الدم وامراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي واشكال معينة من السرطان. 

 : الفرص

 . وجود اهتمام ودعم ورعاية وتسهيالت من الدولة .1

 إمكانية الحصول على الدعم األسري وبرامج مكافحة الفقر.   .2

 العامة الغاية 

 .مناسبةبصورة مستدامة وبأسعار لألطفال من آمغذي و و صحي  غذاء

 األهداف التفصيلية 

أن تضع السياسة الغذائية الوطنية تغذية األطفال في صميم عملها الن احتياجاتهم الغذائية فريدة من نوعها، وتلبية احتياجاتهم   .1

 ؛أمر بالغ األهمية لتحقيق التنمية املستدامة

صحي المن واملغذي ومخاطر الغذاء غير  املجتمع حول تناول االطفال الغذاء الصحي واأل الوعي التغذوي والصحي في   رفع مستوى  .2

 غذي؛املوغير  

 للرضع وصغار األطفال؛  للتغذية التكميلية تعزيز ممارسات التغذية الصحيحة .3

 ؛)الجعالة( غذية األطفال أتعزيز دور الرقابة الغذائية والصحية على   .4
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و تمنع من تقليل الطلب على  أمنة ومغذية لألطفال وتحد أنتاج واستيراد أغذية صحية و إظم تشريعية ومواصفات تضمن إيجاد ن .5

 صحية؛ الاألطعمة غير  

 .تشجيع انتاج وتناول أغذية صحية وامنة لألطفال باستخدام البدائل الطبيعية املحلية .6

 اإلجراءات التنفيذية 

 جتماعي وخطباء املساجد؛ املختلفة ومنصات التواصل اإل عالم  دراسية ووسائل اإل التثقيف والتوعية عبر املناهج ال .1

 دعم وحماية الرضاعة الطبيعية على مستوى املرافق الصحية واملجتمع؛ .2

 تقديم املشورة الغذائية في مرافق الرعاية الصحية األولية؛  .3

 عالن ألغذية األطفال؛ تفعيل الرقابة على الدعاية واإل  .4

 التغذوية السليمة والجيدة من املوروث الشعبي؛ ملمارسات  االستفادة من ا .5

التركيز على تعليم وتوعية الفتاة في كل املراحل الدراسية بأهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية وتناول الغذاء السليم والتغذوي   .6

 ؛أشهر إلى العامين( 6)التغذية التكميلية لألطفال ما بين  م والطفل من لأل واأل 

مواصفات وضوابط انتاج واستيراد أغذية مغذية وصحية وامنة لألطفال  ية لسالمة الغذاء فيما يتعلق بجنة الوطنتفعيل دور الل .7

 ؛وتحد او تمنع من تقليل الطلب على األطعمة الغير صحية

 تشجيع اإلنتاج املحلي الغذائي؛ .8

 م الدقيق بالحديد ، .. (مثل )تعزيز الزيت النباتي بفيتامين أ، وتدعي غناء األغذية باملغذيات الدقيقة إ .9

 رفع قدرات العاملين في الجهات الرقابية ودعمهم باألجهزة الخاصة بالفحص واملطابقة؛  .10

سعار  نتاج بصورة مستدامة وأإ إلزام املنتجين واملصنعين واملوردين الى تبني إجراءات صحيحة وفاعلة لتوفير أغذية ومستلزمات   .11

 معقولة؛

بين الجهات ذات العالقة وتشكيل فرق عمل مشتركة لتحقيق الرقابة الفاعلة واملساعدة   تحسين التواصل وتبادل املعلومات .12

 لتحقيق األهداف؛

 .و املوردين ألغذية األطفال الصحية وبأسعار معقولةأو املنتجين أالحوافز للشركات  .13

 آليات التنسيق 

 الدورية بين الجهات ذات العالقة؛عقد االجتماعات   .1

 .تركة من الجهات ذات العالقةنشاء غرفة عمليات مش أ .2

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الثروة السمكية، االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، اللجنة الزراعية والسمكية العليا، 

للمواصفات واملقاييس، وزارة املياه، جمعية حماية املستهلك، منظمات وزارة الزراعة والري، وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة اليمنية 

 هيئة االستثمار. -والجهات املانحة.   الجهات التنسيقية الحكومية املركزية ملدني )الجمعيات التعاونية(، املجتمع ا

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 صحية؛ال ة غير غذيزيادة تناول األغذية الصحية وتقليل الطلب على األ  .1

 .صحاءأ غذاء وجعالة صحية ومغذية وامنة ألطفال  .2
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ضمان سالمة 

األغذية من منظور 

 متعدد القطاعات

 املوضوع

 األولوية ذو
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4

4.1 

التي يشكلها الغذاء على صحة األفراد، لذلك فكلما قلت احتماالت املخاطر الناجمة عن الغذاء السالمة الغذائية هي مستوى الخطورة 

، وهذا الذي يعمل الجميع لتحقيقه لضمان سالمة  
ً
 املستهلك. يعتبر الغذاء أكثر أمنا

من األمراض املوجودة، وهي  200حيث يتسبب الغذاء امللوث بالجراثيم أو الفيروسات أو الطفيليات أو املواد الكيميائية في أكثر من 

تتراوح بين اإلسهال وأنواع مختلفة من السرطان. وهناك أخطار جديدة تنشأ طوال الوقت يمكن أن تهدد سالمة الغذاء. وبات من  

ج  م في مسببات األمراض وامللوثات بعد أن تتسرب إلى إمداداتنا الغذائية نظرا ملا يحدث من تغيرات في طريقة إنتا الصعب التحك 

األغذية وتوزيعها واستهالكها، وظهور جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية، وتزايد األسفار واملبادالت التجارية. وتعد مشكلة عدم سالمة  

املية قليال ما يتم التعريف بها وكثيرا ما يتم إغفالها. ومع تمدد السلسلة الغذائية حول العالم، أصبحت  األغذية إلى حد بعيد مشكلة ع

ة إلى تعزيز نظم سالمة األغذية داخل البلدان وفيما بينها أكثر إلحاحا. بهدف تحسين سالمة األغذية من املزرعة إلى املائدة وفي الحاج

فهو يعزز التجارة والسياحة ويدعم األمن   ،كتس ي إنتاج األغذية اآلمنة أهمية لنمو االقتصاد كل حلقات هذه السلسلة الغذائية. وي

فاألطفال املرض ى يتغيبون عن املدرسة، واملدرسة   ،املستدامة. وتكتس ي سالمة األغذية أهمية أيضا في مجال التعليم الغذائي والتنمية 

ن املستهلكين املمارسات األساسية في مجال سالمة األغذية. مع استمرار النمو  هي املكان الذي يمكن أن يتعلم فيه الجيل املقبل م 

ر والجوع أصبحت الحاجة ماسة الى بذل املزيد من الجهود من أجل تحسين جودة وسالمة األغذية السكاني باليمن وتزايد حالة الفق

بد من تظافر كافة الجهود من قبل الجهات املعنية   ومن هذا املنطلق ال ومستدام.بهدف حصول كل فرد في املجتمع على غذاء آمن 

 وسليمة.للعمل على إيجاد نظم غذائية فعالة 

 الغاية العامة 

 غذاء آمن ومستدام

 األهداف التفصيلية 

 ؛التنسيق بين الجهات والقطاعات املختلفة ذات الصلة بالغذاء .1

 ؛متابعة تفعيل معايير سالمة الغذاء .2

 ؛القدرات املؤسسية والتنظيمية والفنية للجهات املعنية بسالمة الغذاء تعزيز .3

 . بناء نظام معلوماتي وطني .4

 اإلجراءات التنفيذية 

 لجنة الوطنية لتنظيم سالمة الغذاء )الكودكس( مع ضمان حيادتها؛ تفعيل ال .1

 ؛تفعيل وانشاء قنوات االتصال بين الجهات ذات العالقة .2

 ؛الفنية املنبثقة من اللجنة بحيث تمثل كافة الجهات ذات العالقةتشكيل اللجان   .3

 ؛تقديم مقترح بمشروع قانون الغذاء .4

 ؛ام املوكلة اليها فيما يتعلق بسالمة الغذاءمتابعة وتقيم التزام الجهات بتنفيذ امله .5

 ؛نية بسالمة الغذاءعقد الورش والدورات التدريبية لرفع القدرات املؤسسية والتنظيمية والفنية للجهات املع .6
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 ؛ اجراء الدراسات والبحوث مع االستفادة من مراكز البحوث والجامعات واملؤسسات التعليمية .7

 ؛ اصفات واملعايير الدولية لسالمة الغذاء وتحديثهاانشاء قاعدة بيانات تضم كل املو  .8

 . دمج سياسات سالمة الغذاء في التنمية املستدامة .9

 آليات التنسيق 

 ؛االجتماعات الدورية للجنهانتظام  .1

 ؛للحشد واملناصرة عمل  عمل ورش  .2

 ؛إقامة البرامج وورش العمل التوعوية .3

 املعنية؛ إقامة البرامج والدورات التدريبية للجهات  .4

 ؛التقييم الدوري لسالمة الغذاء .5

 الداعمة واملانحة. التنسيق مع جميع الجهات   .6

 التمويل( )التنفيذ، التنسيق،  الجهات املعنية 

  اليمنية للمواصفات وزارة التجارة والصناعة وزارة الصحة، وزارة الزراعة الري وزارة الثروة السمكية، وزارة املياه والبيئة الهيئة 

، واألكاديميالبحث العلمي  املستهلك مراكز ةاليمنيين، جمعية حمايالصناعيين  التجارية جمعيةالعام للغرافة  دواملقاييس، االتحا

 الدارة وتنسيق الشئون االنسانية األعلى    املجلس

 سكرتارية اللجنة الوطنية  

 برنامج الغذاء العاملي ، العامليةالصحة  منظمة  ،الفاو منظمة  ،املاليةوزارة  

 توقعة من مجموعة العمل النتائج امل

 لتنظيم سالمة الغذاء )الكودكس( .  تفعيل دور اللجنة الوطنية .1

 ؛تحسين مستوى الصحة العامة .2

 ؛حصول املستهلكين على غذاء آمن ومستدام .3

 املستهلكين.  لعموم العالج  تكاليف فاتورة تقليل .4

4.2 

 

 العمل السياق الوطني املتعلق مجموعة 

  املمارسات  تسببت  كما  ،  الزراعية املحاصيل على النباتية واالسمدة املبيدات  استخدام كمية ارتفعت اليمن، في األخيرة السنوات في

  بيع  محالت لدى  الخبرات وتدني بة،املهر  األصناف  وتزايد  الرقابة، وضعف الوعي، لقلة نتيجة  املزارعين،  قبل  من  والعشوائية الخاطئة 

  املبيد   تراكم  نتيجة املزمنة الُسمية  بسبب واملواليد الحوامل النساء صحة على خصوصا السكان  على الصحية األضرار بتفاقم  املبيدات

 .األجنة في  والتشوهات االمراض  املرحلة هذه خالل  فتظهر عديدة، لسنوات

  اإلدارة  انشاء خالل  من وتداولها،  النباتية واالسمدة املبيدات مراقبة عملية بتنظيم اليمنية الزراعة  وزارة  بدأت  الثمانينات مطلع في

 . النباتات لوقاية العامة

  اليمن أصدر 
ً
  صدر  كما ،1999 لسنة( 32) رقم النباتي الحجر قانون  منها النبات، بوقاية املتعلقة والتشريعات القوانين  من عددا

 .النباتي الحجر  لتعديالت 2011 لسنة( 7) رقم  والقانون . 1999 لسنة( 25) رقم  النباتية  فاتاآل   مبيدات تداول  تنظيم  قانون 
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  مسبق  بترخيص إال مبيد أي  استخدام عدم“ على مواده في تنص والذي البيئة حماية بشأن 1995 لسنة( 26) رقم  القانون  صدر كما

 . ”بترخيص إال الخطرة والنفايات  السامة املواد تداول  وحظر. ةالسكني  األحياء  عن بعيدة املبيدات بيع ومحالت مخازن  تكون  وان

  املحيط  في والبشر، الحية  الكائنات تصيب قد التي  والسامة الكيماوية املواد من واالنسان البيئة  حماية إلى التشريعات تلك هدفت

 . بالضرر  الجغرافي

  املوافقة  إجراء بتطبيق املتعلقة PIC روتردام اتفاقية: منها باملبيدات، الصلة ذات الدولية املعاهدات من عدد على اليمن  صادقت

 .الحدود  عبر الخطرة  النفايات لنقل  بازل  واتفاقية . الدولية التجارة  في واملبيدات  الكيميائية  املواد  على علم  عن املسبقة 

  وبروتوكول . POPS الثابتة العضوية تللملوثا  ستوكهولم واتفاقية ،IPPC النباتات لوقاية الدولية االتفاقية على اليمن صادقت كما

 .األوزون  لطبقة  املنفذة  للمواد مونتريال

 ،2012 مارس  من  بالفترة البالد  دخلت التي  الخطورة شديدة واملواد املهربة  املبيدات كميات أن  أشار  الزراعة،  لوزارة  رسمي تقرير وفي

 . لتر/جرام كيلو 61,221 حوالي بلغت ،2013 مارس   وحتى

  196 حوالي بلغت اليمن، في املمنوعة املبيدات قائمة بأن الزراعة، بوزارة النبات لوقاية العامة  اإلدارة من وثيقة وتشير
ً
  مبيدا

ً
  ممنوعا

 . اسم 154 حوالي بشدة املقيدة املبيدات بلغت حين في. 2017 حتى

  املبيدات  خطورة تتزايد اليمن،  في الصحي النظام  وتدني املصالح،  وتضارب القوانين،  نفاذ وعدم الرقابة ضعف ومع كله،  ذلك ظل  في

 . اإلنسانية االزمة  تفاقم ظل  في حادة، غذائية أزمة  من يعاني بلد في العامة،  الصحة على

 الغاية العامة 

 .بيئة آمنةو ، مثمرمجتمع و غذاء صحي، 

 األهداف التفصيلية 

 سمدة؛استخدام املبيدات واأل مراجعة سياسات   .1

 سمدة؛تنظيم تداول املبيدات واأل  .2

 سمدة الزراعية؛تعزيز الرقابة على استخدام املبيدات واأل  .3

 سمدة الكيماوية؛ رفع الوعي املجتمعي بخطورة عشوائية استخدام املبيدات واأل  .4

 في الصناعة املحلية للمبيدات واألسمدة العضوية اآلمنة؛  االستثمارتشجيع  .5

 .تشجيع املكافحة الحيوية للنبات .6

 اإلجراءات التنفيذية 

 وتحديث قانون املبيدات وقانون البذور واملخصبات الزراعية؛ عيلتف .1

 تعزيز املختبرات باألجهزة الحديثة؛ .2

 رشادية؛إدلة  أتوفير  .3

 األوبئة واآلفات الزراعية؛دعم برنامج بحوث الوقاية من  .4

 تفعيل إجراءات الحجر الزراعي؛  .5

 ؛سمدةتنفيذ حمالت الرقابة والتفتيش على محالت بيع املبيدات واأل  .6

 تنفيذ الحمالت القومية ملكافحة اآلفات املهاجرة واملستوطنة؛  .7

 سمدة الزراعية؛ تدريب وبناء قدرات املزارعين في استخدام املبيدات واأل  .8
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 سمدة؛ الجهات الحكومية واملجتمعية في الرقابة على استخدام املبيدات واأل تفعيل  .9

 سمدة املهربة؛ صدار تشريع ملعاقبة مستخدمي املبيدات واأل إ .10

 جراء الفحوصات الدورية الالزمة للمحاصيل الزراعية؛ إ .11

 تنفيذ برامج توعوية عبر وسائل االعالم املختلفة؛ .12

 ة؛تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العالق .13

 في الصناعة املحلية للمبيدات واألسمدة العضوية اآلمنة؛  االستثمارتشجيع  .14

 ؛ العضوية ت واألسمدةملبيداااملحلية من منتجات    البدائل / الترويج لألساليب .15

 .تشديد الرقابة في املنافذ الجمركية ومكافحة التهريب .16

 آليات التنسيق 

ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص من اجل تعزيز العمل الرقابي على املبيدات تشكيل فريق مشترك من الجانب الحكومي  .1

 بأضرار املبيدات عبر منظمات املجتمع املدني. ، ونشر الوعي في أوساط املجتمع والزارعينسمدة الزراعيةواأل 

والضوابط واالشتراطات لتنظيم تداول املبيدات  تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرسمية ذات العالقة لتحديث القوانين   .2

 سمدة؛واأل 

 .عمل اليات تنظم عمل اللجان املشكلة .3

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنية 

الداخلية، وزارة  اسة الوزراء، وزارة الزراعة والري، اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وزارة املياه والبيئة، وزارة  مجلس النواب، رئ

 العدل، الهيئة العامة لحماية البيئة، الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس. 

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 سمدة؛لمبيدات واأل محاصيل غذائية خالية من االثر املتبقي ل .1

 غذاء آمن للمستهلك؛  .2

 نتاج زراعي عالي ومستدام؛ إ .3

 .االورام الخبيثة(انخفاض نسبة االمراض )خاصة  .4

4.3 

 السياق الوطني املتعلق مجموعة العمل 

  يزال  ال وقت في. استهالكه دون  الطعام وإتالف  الغذاء هدر  و فقد ظاهرة سواء حد على والنامية العربية الدول  من العديد تسود

 .والفاقة والفقر   الجوع من  يعانون  اليمن  ومنها الدول  هذه بعض مواطن

  يفقد ( طن مليار% 1,3نحو أي)  الغذاء من  العاملي اإلنتاج من% 30 أن تقاريرها  احدث في( الفاو)  والزراعة األغذية منظمة نشرت فقد

 . املستهلك مائدة إلى يصل أن   قبل سنويا ويهدر

 .العالم  عبر الجوعى إلطعام تكفي الغذاء  من  املهدرة  الكمية هذه أن  التقرير وأضاف

   والنقل  التخزين في األخطاء  الى تعود الغنية  الدول  وكذا  والنامية  العربية الدول  في الغذاء من الكمية تلك وهدر فقد  املنظمة وعزت

  واستهالكها  األغذية  باستعمال  املرتبطة الطقوس وحتى والتقاليد  العادات بعض إلى  إضافة ,  والوزن  التعبئة  في معه التعامل  وآليات 

 .األعداد في العشوائي  التقدير  على  تقوم التي والخبرات  دقيقة الغير اعداده وسائل و الطعام أعداد في التقليدية  والطرق 
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 . الضرر  يقلل حيث. املناخ  تغير ويحارب  الجوعو  الفقر  من  يقلل الغذاء وهدر فقد  من الحد فان عليه وبناء

% 30يقارب  وما. العاملي الصعيد على الدفينة  الغازات انبعاثات من % 7حوالي عن مسئوالن  وهدره  الغذاء فقد  أن االعتبار في األخذ مع

  الصالحة  األغذية من أطنان  ايومي نفقد العالم أنحاء جميع ففي. يستهلك ال غذاء أنتاج  في تستخدم العالم في الزراعية األراض ي من

  كما . عامليا املنتجة األغذية مجمل من% 14نحو يفقد وحدها التجزئة وتجارة الحصاد بين املمتدة املرحلة ففي.  تهدر أو. لالستهالك

 .االستهالك  أو التجزئة  تجارة مستوى  على  الغذاء من ضخمة   كميات تهدر 

  ومائتين  مليون 3 يبلغ اليمن في الغذاء من املهدر كمية أن اإلحصائيات تشير إذ غذاءلل هدرا األكثر العربية الدول  ضمن اليمن وتأتي

  هذين  في الغذاء من الفاقد بتقييم الخاصة للدراسات  وفقا والسمكي الزراعي القطاعين في الغذاء من الفاقد يخص   ما أما ، طن  ألف

  بكمية  مقارنة  جدا عالية النسبة هذه هذا وتعد ،% 30 بلغت ة القيم سالسل مراحل طول  على الغذاء من  الفاقد  نسبة  أن  القطاعين 

  القيمة  لسالسل  املفقودة للحلقات نوعية وتدخالت إجراءات عمل يستدعي مما والزراعي، السمكي اإلنتاج تدهور  مع وخاصة اإلنتاج

  من  املاليين فيه يصاب عالم  في اسيةأس ضرورة الغذاء من واملهدور  الفاقد خفض  ويشكل. والزراعي السمكي اإلنتاج مراحل  طول  على

  يعانون  الذين البشر  من للماليين حاصل تحصيل ليس  الغذاء أن  فكرة نحترم فنحن  املهدر  من  نقلل فعندما  .يوم كل  باملجاعة  البشر

 . يومية بصورة الجوع   من

  واالندثار  اإلهدار في هامش  من  بدوال , معتاد عيش  نمط الغذاء وهدر فقد يصبح  ال كي عاداتنا  من نغير أن  جميعا علينا وينبغي

  مما  بعدها وما للمائدة وتقديمه إعداده وحتى وزراعته إنتاجه مصدر من بدء  الغذاء من كبيرة كمية فقدان  إلى يؤدي وما االقتصادي

 . اللعبة  وتغير وخطوات معالجات من جملة خالل  من الهامش هذا  لضبط والعلمي  العملي  التدخل  الى األمر  يتطلب

 :   املشكلة على للتغلب املتاحة والحلول   الفرص  أهم ومن

 الغذائية؛  للمنتجات القيمة سالسل تطوير •

 واستدامة؛  صحة   أكثر  غذائي نمط  اعتماد •

 الغذاء؛  من فقط الضرورية  الحاجة شراء على الحرص  •

 لألغذية؛ التخزين   عملية تحسين •

   بحرص؛ األغذية عبوة على املدونة املعلومات قراءة •

 اقل.  بكميات الغذاء  كاستهال تخفيف •

 االستفادة من بقايا  الغذاء   •

 الغاية العامة 

 تخفيض الفاقد واملهدر من الغذاء على طول سالسل القيمة.

 األهداف التفصيلية 

 بالحد من ظاهرة الفاقد واملهدر في الغذاء؛ ةالخاص  العقوبات /والضوابط  الدور الرقابيتفعيل  .1

 الغذاء، على طول سالسل القيمة.  في واملهدر الفاقد  ظاهرة  د منبالح خاصة استحداث لوائح وضوابط .2

 لوعي املجتمعي بأهمية الحد من فقد وهدر الغذاء؛اتبني سياسات عامة لإلرشاد، ورفع  .3

 .قيمة إلنتاج الغذاءسد الفجوات في الحلقات املفقودة على طول سلسلة ال .4

 اإلجراءات التنفيذية 

هدر الطعام من قبل اإلعالم واملنابر وفي املناسبات ووسائل التواصل االجتماعي كظاهرة   تسليط الضوء بشكل كبير على قضية .1
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 اسراف منهي عنها في الدين اإلسالمي الحنيف. 

املنظومة القانونية والتشريعية املتعلقة بالخد من ظاهرة فقد وهدر  حث الجهات الحكومية واملجتمعية على تفعيل وتطبيق   .2

 الغذاء؛

ملقترحات البناءة الستكمال النقص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالحد من ظاهرة الفاقد واملهدر من  تقديم الرؤى وا .3

 الغذاء؛

 املدرسة، الجامعات، املساجد واملنتديات(؛ عتماد خطة توعوية إعالمية تستهدف مكونات وأفراد   املجتمع )االسرة،ا .4

 ية عن ترشد االستهالك والحد من ظاهرة الفاقد واملهدر في الغذاء؛إلزام املنتجين واملستوردين في عمل رسائل توعو  .5

 إعداد أدلة إرشادية ووسائل توعوية للمنتجين بأهمية الحفاظ على املوارد وتقليل الفاقد؛ .6

تدريب تساهم في رفع الوعي للمنتجين للغذاء بأهمية الحفاظ على املوارد الغذائية والحد من  عقد ندوات وورش عمل وبرامج  .7

 الفاقد؛

إقامة حمالت توعوية مكثفة في مختلف وسائل اإلعالم )املرئية، واملسموعة، واملقروءة، ومنصات التواصل االجتماعي ومنابر   .8

 املساجد واملنتديات(؛

 ات املجتمعية ذات العالقة بالحفاظ على الغذاء وتخفيض الفاقد واملهدر منه؛ تبني وتشجيع املبادرات واملشارك  .9

 ات الحديثة في الحفاظ على الغذاء وتخفيض الفاقد واملهدر؛ استخدام التقني .10

 االستفادة من التجارب الناجحة في البلدان األخرى في مجال الحد من فقد وهدر الغذاء؛  .11

 هرة الفاقد واملهدر من الغذاء على طول سالسل القيمة؛ إعداد البحوث والدراسات التقييمية لظا .12

 ت العالقة بالحد من الهدر والفاقد في الغذاء؛ تشجيع الدراسات والبحوث الجامعية ذا .13

 إدخال برامج الحد من فقد وهدر الغذاء ضمن املناهج الدراسية في املراحل املختلفة؛  .14

 ية للتدخالت التي تساهم في سد الفجوة على طول سالسل الغذاء؛تضمين الخطط املقدمة من قبل الوزارات والجهات املعن .15

 ن الغذاء وكذلك املخلفات لالستفادة منها كسماد عضوي؛ فرز وتدوير الفاقد واملهد رم .16

 .تطوير القدرات عبر التعليم والتدريب والخدمات اإلرشادية املقدمة للمزارعين والجهات الفاعلة على طول السلسلة الغذائية .17

 آليات التنسيق 

 هدر في الغذاء؛إنشاء وتشكيل فرق رقابة حكومية ومجتمعية لتفعيل برامج الحد من ظاهرة الفقد وامل .1

 .ضرورة تنسيق ومشاركة جميع الجهات الحكومية واملدنية ذات الصلة بغرض تفعيل براج الحد من ظاهرة فقد وهدر الغذاء .2

 التمويل( )التنفيذ، التنسيق،  الجهات املعنية 

األوقاف واإلرشاد، وزارة املياه والبيئة،    الزراعة والري، وزارة الثروة السمكية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، وزارةوزارة  

منظمات األمم   ،املدني، السكرتارية التنفيذية لرفع مستوى التغذية في اليمن ، منظمات املجتمع الجهات التنسيقية الحكومية املركزية 

 ، الهيئة العامة للمواصفات واملقاييس.واملانحيناملتحدة ذات العالقة 

 ة العمل النتائج املتوقعة من مجموع

 الحد من ظاهرة املهدر وتخفيض الفاقد في الغذاء وصوال الى نمط غذائي صحي ومستدام. 
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5

5.1 

 لسياق الوطني املتعلق مجموعة العمل ا

 األساس املنطقي: 

نعدام األمن الغذائي الحاد وسوء التغذية بصورة أكبر في اليمن. أشار آخر تحليل للتصنيف املرحلي إم، تدهور وضع 2022في     

مليون شخص انعدام األمن   19و م أنه من املحتمل أن يواجه ما يقدر بنح2022مارس األمن الغذائي الذي أصدر في  النعداماملتكامل 

من ظروف تشبه املجاعة. ال يزال خطر سوء التغذية يلوح   161,000الثاني من العام، مع توقع أن يعاني نحو  الغذائي الحاد في النصف 

طفل  مليون طفل دون الخامسة من العمر من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من نصف مليون  2.2في األفق، حيث يعاني نحو 

فيذ البرامج واألنشطة الحكومية بسبب األضرار التي لحقتها نتيجة الحرب واألزمات  تزامن هذا مع تعثر تن 10يعانون من مستويات حادة " 

التي نتجت عن الصراع، ضعف األداء الحكومي في تنفيذ الخطط والبرامج واملشاريع التنموية كان ألسباب يقع على رأسها شحة  

ماليين عن   3بما يقرب من  االحتياجعدد األشخاص ذوي  به ألهمية إعطاء أولوية للتمويل في وقت حرج "حيث زادالتمويل، يأتي التن

الطارئة   االستجابة  ، في الوقت ً التي تواجه فيه املنظمات اإلنسانية نقصا حادا في التمويل وهي التي عملت ولو جزئًيا على11م"2021عام 

ة خالل السنوات املاضية، فظهور مجموعة  لغذاء والتغذية والصحة واملياه والصرف الصحي والنظافالعاجلة من ا  االحتياجات وتلبية 

عمل وطنية للتمويل بات أمرا في غاية األهمية، املجموعة ليست غايتها اجتذاب التمويل الخارجي واملنح  وأن كان هذا ما سيكون عملها  

د إدارة املوارد املحلية لتحقيق  نواة ملجموعة تعمل على تنظيم التمويل املحلي، وتجوي مؤقًتا إلى جانب عملها األساس ي املتمثل في تأسيس

الذاتي. مع أيماننا أنه من غير املمكن تحقيق التنمية الشاملة إال من خالل مجموعة واسعة من   االكتفاءالتنمية الشاملة للوصول إلى 

دوات رئيسية تحتفظ  ربط بين الشركاء املمكنين، وفي حين أن الحكومة لها أاملوارد املالية املقدمة عبر مجموعة من القنوات التي ت

غالبية املوارد املالية التي تساهم في التنمية  إال أن  ؛باملوارد املالية تحت توجيهها ومراقبتها وتستخدمها للعب دور تحفيزي لسد الثغرات

األساس لخلق نواة تهتم بضمان تجميع املوارد الكافية من كافة  ال تخضع لسيطرتها املباشرة، ولهذا تأتي مجموعة التمويل لتضع 

  . للمنافع الناتجة عنها العادل القنوات لتحقيق التنمية، بما ال يخل بصون املوارد املحلية واستخدامها بشكل مستدام والتقاسم 
ً
علما

  الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي  لمجلس األعلى إلدارة وتنسيقبأن مخرجات هذه املجموعة هي مقترحات سيتم تقديمها ل

لقيادة التغيير في   الجهات التنسيقيةبشأن قضايا املساعدات، وتعزيز قدرات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي )عدن(  )صنعاء( 

   الشأن املحوري.هذا 
 املبررات:  

 على العديد من القطاعات الحيوية،  ذلك  وآثراالقتصادي تدهور الوضع  •

 مر في قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية وانهيار أرصدة املالية العامة وتقلص اإليرادات الحكومية، التدهور املست  •

 تعليق الدعم اإلنمائي املقدم من املانحين،   •

إذ   الفقر والجوع ليمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا لليونيسيف، يشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، انتشار  •

  مليون إنسان معرضين لخطر 8.4ملساعدة انسانية، منهم  –% من السكان  80حوالي  –مليون شخص  24يحتاج أكثر من 

 املجاعة، 

 
 م2022ابريل/ 04تحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية العددتقرير آخر المستجدات اإلنسانية الصادر من مكتب األمم الم 10
 لنفس المرجع 11
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 فقدان الكثير من األسر ملصادر الدخل،  •

 الشرب، والرعاية الصحية املناسبة،   هتعليق معظم الخدمات العامة مثل الحصول على ميا •

 الفرص: 

 دعم التعافي االقتصادي في اليمن،  ليمي فيوإقوجود اهتمام دولي  •

 وجود منح وتمويل دولي، •

 تنوع املوارد املحلية ووفرتها،  •

 بشرية، وجود قوى  •

 وجود فرص استثمارية،  •

 الحلول: 

الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي )صنعاء( ووزارة  عزز تأن  •

   العمل على مواءمة املوارد الدولية مع أهداف التنمية املستدامة، التعاون الدولي )عدن( (التخطيط و 

 % خالل العشر السنوات القادمة،  20املحلية للمساهمة في التنمية بنسبة   تمصادر التمويال  تعزيز •

 تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية،  •

اإلنسانية والتعاون الدولي )صنعاء( ووزارة   ى إلدارة وتنسيق الشؤون الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلعزز تأن  •

   % خالل العشر سنوات القادمة،  10إيجاد مصادر تمويل خارجية جديدة بنسبة  التخطيط والتعاون الدولي )عدن( (

دولي )صنعاء( ووزارة  الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون العزز تأن  •

تحقيق تنمية شاملة بما  الخارجية والتي ستساهم في  تخطة وطنية للتمويال إعداد  تخطيط والتعاون الدولي )عدن( (ال

 يتوافق مع األولويات الوطنية، 

يعاب  في القطاعات لرفع مستوى است وطنيةالقدرات  البناء   املركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاد القرار يعزز أن  •

الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية  املوارد بالتنسيق مع  حشد  و  التمويالت

 ،فيما يخص التمويل الخارجي والتعاون الدولي )صنعاء( ووزارة التخطيط والتعاون الدولي )عدن( (

 لتنمية املحلية، ة واملشاركة االجتماعية في اتعزيز دور املسؤولية املجتمعي •

 السعي لخلق بيئة آمنة لالستثمار في اليمن.  •

 تحقيق العدالة في الوصول إلى واستخدام املوارد واملعرفة واألصول والتكنولوجيا واألسواق / سالسل القيمة،  •

 األهداف االستراتيجية: 

 مية الشاملة،على توفير التمويل لتحقيق التن الوطنية تعزيز القدرة   •

ألولوية لتنفيذ الخطط والبرامج التي تحقق التنمية الشاملة والتي تصون املوارد املحلية بتعددها وبمختلف  يعطي التمويل ا  •

 أنواعها وتستخدمها على نحو مستدام، وتوزيعها بشكل عادل. 
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 الغاية العامة 

 .تمويل مستدام لتحقيق تنمية شاملة

 التفصيلية األهداف 

 وارد املحلية )املوارد العامة والخاصة( مع أهداف التنمية املستدامة، تعزيز مواءمة املوارد الدولية وامل .1

 ؛% خالل العشر السنوات القادمة 20تعزيز مصادر التمويل املحلية للمساهمة في التنمية بنسبة  .2

 ؛ تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية .3

ؤون اإلنسانية والتعاون الدولي )صنعاء( ووزارة  التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشالجهات دعم جهود  .4

 ؛ % خالل العشر سنوات القادمة10في توفير مصادر تمويل خارجية جديدة بنسبة  التخطيط والتعاون الدولي )عدن( (

 ؛ ولويات الوطنيةتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق تنمية شاملة بما يتوافق مع األ  .5

 ؛بناء قدرات وطنية لحشد التمويل .6

 ؛ جتماعية في التنمية املحليةز دور املسؤولية املجتمعية واملشاركة اإل تعزي .7

 السعي لخلق بيئة آمنة لالستثمار في اليمن؛ .8

 . ةتحقيق العدالة في الوصول إلى واستخدام املوارد واملعرفة واألصول والتكنولوجيا واألسواق / سالسل القيم .9

 اإلجراءات التنفيذية 

: في جانب السياسات: 
ً
 أوال

 ؛ضع سياسات وبرامج حشد التمويلو  .1

 ؛وضع معايير للسياسات ذات الصلة للحصول على التمويل في إطار املحافظة على املوارد املحلية .2

 ؛ تحديد املوجهات العامة والوطنية للتمويل، ووضع السياسات املنظمة لها .3

 ؛وضع املؤسسات املالية في ظل الحرب واألزمات السياسيةإعداد ورقة عمل عن  .4

 ؛داد أوراق سياسات تتضمن موجهات إرشادية عامة لعمل خطة وطنية للتمويل املحلياع .5

الجهات التنسيقية  السياسات واآلليات الوطنية املعنية بالتمويل واملحلي / والتمويل الخارجي بالتنسيق مع تفعيل وتطوير  .6

 ؛ة الحكومية املركزي

املهام والوظائف،  ازدواجيةالتوجهات الوطنية للتمويل، مثل )فصل تحديث وتفعيل املنظومة التشريعية للمساهمة في تعزيز  .7

 ؛  البيروقراطية )اإلجراءات اإلدارية الروتينية الرتيبة...الخ(  تقديم التسهيالت للمستثمرين، الحد من اإلجراءات

 ؛ املالية الحكوميةتفعيل آلية املساءلة لتعزيز األنظمة  .8

 ؛از املركزي للرقابة واملحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد ومنظمات املجتمع املدني. الخ(تفعيل دور الجهات الرقابية، )مثل الجه .9

فيما يخص التمويالت  الجهات التنسيقية الحكومية املركزية تأسيس شبكة مناصرة للدفع بالتمويل املحلي، والتنسيق مع  .10

 ؛الخارجية نحو تحقيق التنمية املستدامة

ية والدولية السابقة في التمويل مع مراعاة خصوصيات سياق البيئة املحلية بالتنسيق مع قليمدراسة التجارب املحلية واإل .11

 ؛الجهات التنسيقية الحكومية املركزية 

بئة التمويل للمبادرات التي تعاني من نقص  ( لتعPPPsاستكشاف التمويل املختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص ) .12

 ؛  املوارد
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 ؛وي واملناسب للخدمات األساسية، وتعزيز حكم القانون والتنمية االقتصادية العادلةضمان النفاذ املتسا .13

 ؛حوكمة البرامج وآليات وترتيبات التمويل .14

أو اقتصادي أو بيئي   اجتماعيصياغة مبادئ تشغيلية إلدارة األثر في صياغة معيار مشترك لالستثمارات التي تستهدف تحقيق أثر  .15

 ؛إيجابي قابل للقياس

 ؛ ة املوارد واملنتجات الرئيسية واستراتيجيات االستثمار واملخاطردراس .16

 ثانًيا في جانب التخطيط التشاركي:

 وطنية للتمويل بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني؛ دعم إعداد خطة  .1

 . توفير إطار للحوار مع املجتمعات املحلية لبناء الثقة ودعم توجهات الشراكة مع الحكومة .2

ا: في جانب بناء القدرات: 
ً
 ثالث

 ؛ نسيقية الحكومية املركزية الجهات التقدرة املؤسسات الحكومية على استيعاب املنح والتمويل بالتنسيق مع  تقييم  .1

 ؛الجهات التنسيقية الحكومية املركزية تحليل االحتياجات وتحديد الفجوة في التمويل بالتنسيق مع  .2

 ؛ الجهات التنسيقية الحكومية املركزية لتمويل بالتنسيق مع تقييم كافة املصادر املحتملة ل .3

 ؛اإلستراتيجية   وتقييم مساهمة األطراف الفاعلةتقدير التكلفة التقديرية لتحقيق األهداف   .4

الجهات التنسيقية  عقد دورات تدريبية للفرق التي يتم تشكيلها على مستوى املؤسسات والجهات ذات العالقة بالتنسيق  .5

 ؛املركزية الحكومية 

 ؛  قطاع الخاصتدريب الجهات الحكومية املعنية على إعداد دراسات ووثائق املنافسة ملشاريع الشراكة مع ال .6

 ؛ تحديث أنظمة وبرامج القطاع العام للدولة للتحول نحو حكومة إلكترونية .7

 ؛ تحديث النظام املالي للمؤسسات الحكومية بما يتالءم مع املتغيرات واملتطلبات .8

ة على طول ات تدريبية للمزارعين والنساء والشباب واملؤسسات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة للمشاركة بفعاليعقد دور  .9

 ؛ النظام الغذائي بأكمله من اإلنتاج إلى االستهالك

االستشارية تزويد املزارعين والنساء والشباب واملؤسسات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة باألدوات والتقنيات والخدمات  .10

 الالزمة لتعزيز مشاركتهم مع القطاع الخاص؛ 

القضائي في عملية التمويل عبر تخصيص موارد كافية لالستجابة الفعالة ألي تحديات أمنية  دماج إصالح القطاع األمني والسلك إ .11

 ؛ تعرقل أي أنشطة أو برامج تنموية، وإزالة الحواجز أمام الوصول إلى الخدمات

 ؛ع دعم الفئات املنتجة واملشاريع الصغيرة والتعاونياتعداد برامج مشاريإ .12

 ؛ األموال من مصادر وآليات مبتكرةتطوير مجموعة من املبادرات لتعبئة  .13

 رابًعا في جانب التنسيق: 

 ؛تنسيق السياسات والبرامج واالستثمارات بين جميع أصحاب املصلحة وفي مقدمتهم الحكومة .1

بالتنسيق والتعاون مع املانحين واملمولين والعمل بشكل وثيق لتحقيق فهم  ة املركزية الجهات التنسيقية الحكوميتعزيز دور  .2

 ؛ مشترك لألولويات واالحتياجات

تعزيز الروابط بين مختلف مصادر التمويل والشركاء ذو العالقة من خالل التعاون في التخطيط وفرص االنفاق املشترك   .3

 ؛ركزية الجهات التنسيقية الحكومية املبالتنسيق مع 

   ًسا في جانب الشراكات: خام
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توفير برامج لتمكين النساء والشباب والفئات الضعيفة، اقتصاديا واجتماعيا من خالل التدريب املنهي وتوفير قروض ميسرة لهم   .1

 ؛إلقامة مشاريع صغيرة

مد ملعالجة  ود طويلة األ وضع مبادرات اقتصادية إلشراك املرأة والشباب والفئات الضعيفة في القوى العاملة مصحوبة بجه .2

 ؛الهياكل االجتماعية واالقتصادية واملعايير الثقافية التقليدية التي قيدت مشاركتهم في القوى العاملة

 زيادة دعم الشركاء الحاليين والجدد من خالل الشراكة والتعاون في التخطيط،  .3

 ؛إعداد مشروعات لخلق فرص استثمارية .4

 ؛ واالستثمارات في أسهم رأس املالقروض االستثمار في الشركات من خالل ال .5

 ؛تعبئة رأس املال من املقرضين واملستثمرين اآلخرين من خالل املشاركة في تقديم القروض .6

 ؛ الدفع بالحكومة لتشجيع االستثمار الخاص وتحسين مناخ االستثمار .7

 . تهيئة أسواق جديدة في مناطق ال توجد فيها أسواق .8

 

 آليات التنسيق 

ملراجعة آليات التمويل الحالية والتوافق مع املانحين ومنظمات األمم املتحدة  جهات التنسيقية الحكومية املركزية ال تعزيز دور  .1

حول آلية جديدة تتناسب مع توجهات الحكومة لتنفيذ أجندتها التنموية وبرامجها متعددة السنوات، وإشراك الجهات الحكومية  

 ؛  ختلفةوالجهات ذات العالقة املوالقطاع الخاص 

 ؛الجهات التنسيقية الحكومية املركزية تصدرها االستفادة من تحليل االحتياجات والفجوات التمويلية التي  .2

عقد ورش عمل ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية، الشركاء التنمويين والدوليين وأصحاب املصلحة والجهات ذات   .3

 لتمويل واستكشاف اآلليات الواعدة واالبتكارية املمكنة. اء الثقة وتطوير آليات التعزيز وبنالعالقة 

الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون  )تمثل مخرجات مجموعة العمل هذه توصيات لدعم دور 

 .(ت التمويلية من الجهات املانحةحتياجافيما يتعلق باأل  (اإلنسانية والتعاون الدولي )صنعاء( ووزارة التخطيط والتعاون الدولي )عدن( 

ودور القطاعات التنفيذية من الحكومة، والقطاع الخاص، واملجتمع املدني، واملزارعين والصيادين والجهات الفاعلة األخرى، من تأمين  

 .التمويل املحلي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بطريقة منسقة وفعالة(

 تمويل( )التنفيذ، التنسيق، ال املعنية الجهات 

 : التنفيذ .1

 ، الجهات التنسيقية الحكومية املركزية 

 الحكومة )جميع الوزارات والهيئات املختصة، ذات املصلحة(، 

   القطاع الخاص، 

 املؤسسات األكاديمية ومؤسسات الدراسات والبحوث، ومعاهد التدريب الفني واملنهي )العامة والخاصة(، 

 االعالم.وسائل 

 التنسيق:  .2

 ، ة الحكومية املركزية الجهات التنسيقي

 وزارة املالية والتخطيط واإلدارة املحلية 

 التمويل:  .3
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 الحكومة، 

 القطاع الخاص، 

 املجتمع، 

 املانحون، 

 وكاالت األمم املتحدة، 

 النتائج املتوقعة من مجموعة العمل 

 ؛ دامةواملوارد العامة والخاصة مع أهداف التنمية املستمواءمة املوارد الدولية واملوارد الوطنية  .1

 ؛توفر وتنوع مصادر تمويل محلية دائمة )مصادر تمويل محلية متنوعة ومستدامة( .2

 ؛ % خالل العشر عشر سنوات 20دور فاعل للقطاع الخاص في التنمية االقتصادية بنسبة  .3

 ؛ ن الخطة% خالل العشر السنوات م10مصادر تمويل خارجية توفرت بنسبة  .4

 ؛والتوافق عليها بشكل تشاركيعدادها إخطة وموجهات وطنية للتمويل تم  .5

 ؛قدرات وطنية مؤهلة ولديها خبرة في حشد التمويالت تعمل لتنفيذ الخطة الوطنية للتمويل .6

 ؛جتماعية في التنمية املحلية فاعلةاملسؤولية املجتمعية واملشاركة اإل  .7

 اليمن. وجود بيئة آمنة لالستثمار في  .8
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رفع الجاهزية الوطنية 

للتحوالت اإليجابية 

واالستجابة لحاالت 

  الطوارئ والصدمات

 املوضوع

 األولوية ذو

6  
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6

   
1-6 

التحوالت إيجابية  لك املعرفة. قد تكون هذه تتسبب األزمات والطوارئ في إحداث تحوالت في سبل العيش واملمارسات والسلوك وكذ

وقد تكون سلبية. في حين تحدث هذه التحوالت في مجرى طبيعي دون تدخل الدولة في مساراتها. هنا يأتي أهمية التركيز على التحكم في  

ألدلة  الل التنبوء املبني على اهذه التحوالت عبر الخبراء الوطنيين من أجل دعم التحوالت اإليجابية والحد من التحوالت السلبية من خ

  واملمارسات ومن ثم رسم السياسات التي من شأنها توجيه هذه التحوالت واالستفادة من األزمات والطوارئ باعتبار أن الفرص جزء
ً
ا

 منها.  

 الغاية العامة 

 نحو قدرات وطنية قادرة على مواجهة الطوارئ واألزمات وتعزيز التحوالت اإليجابية

 التفصيلية األهداف 

 القدرات الوطنية في املجاالت التالية: رفع 

 القدرة على التحول؛ -1

 ؛القدرة على التنبؤ -2

 القدرة على االستيعاب؛   -3

 ؛القدرة على التكييف -4

 القدرة على الوقاية. -5

 القدرة على التنبؤ

 االلية  

كافة القطاعات ورفدها بخبرات محلية  ملراقبة في تعزيز القدرات الوطنية للطوارئ واألمن الغذائي وانشاء ربط شبكي لكافة مراكز ا •

 مؤهلة لتحليل جوانب املخاطر والتنبؤ بها. 

البناء املؤسس ي )البنى التحتية، األجهزة واألدوات واملعدات املطلوبة، وتأهيل وتدريب الفرق العاملة في الرصد واملتابعة والتحليل   •

 في كافة املجاالت(

العالقة بالغذاء على سبيل املثال في القطاع الزراعي )مركز الترصد الوبائي، مركز  قطاعات ذات  اليات الطوارئ في كافة ال تطوير  •

 الجراد الصحراوي، نظام اإلنذار املبكر للكوارث الطبيعية(  

 إعادة تأهيل ما دمره العدوان من البنية التحتية في مراكز الرصد والتنبؤ )مركز الرصد الزلزالي والسمكي(  •

 سابقة وتوفير قاعدة بيانات حديثة لسلسة زمنية كافية لغرض التحليل والتنبؤ البيانات الاالستفادة من   •

مع املركز الرئيس ي )لجنة الطوارئ( واالستفادة من التغذية الراجعة   ربطها الية تواصل وتنسيق بين الجهات ذات العالقة و  وضع •

 واألزمات  املنتظمة التخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحاالت الطوارئ 

 ساهمة املجتمع املحلي في عملية التنبؤ والرصد وكذا االستفادة من خبرات املجتمع السابقة املتوارثة في اإلبالغ،  م •

 .  األخرى االستفادة من خبرات وتجارب املجتمعات   •
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 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنيةالشركاء/ 

 الجهات املسؤولة:  

كومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي )صنعاء( ووزارة التخطيط والتعاون  الح الجهات التنسيقية  

، األجهزة األمنية، القطاع الزراعي، القطاع السمكي، قطاع التعليم، القطاع  )صنعاء( وزارة التخطيط والتنميةو ، الدولي )عدن(

 اع الصناعة والتجارة، قطاع االعالم والثقافة، املجتمعات املحلية الجوي، قطالصحي، املياه والبيئة، األرصاد  

   الجهات الداعمة:

وزارة املالية، اتحاد الغرف التجارية، االتحاد التعاوني الزراعي، صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي، بنك التسليف الزراعي،  

 ملنظمات األممية، واملنظمات املحلية،الدولي، ااملجلس األعلى لتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون 

 القدرة على الوقاية 

 اآللية

 نقص املياه والجفاف: 

 انشاء مشاريع حصاد املياه )السدود والحواجز املائية و.....( لتغذية املياه الجوفية  •

 ترشيد استهالك املياه )استخدام الوسائل الحديثة في الري .........( •

الحد من   –جوفية من االستنزاف والتلوث )تطبيق التشريعات واللوائح للحد من الحفر العشوائي حماية املياه الالعمل على  •

 .........( -تسريب املياه امللوثة 

 التغيرات املناخية 

 حاالت الطوارئ والكوارث   ملواجهة تعزيز القدرات الوطنية  •

 تعزيز قدرات املجتمع للتوائم مع املتغيرات املناخية   •

 ة لحدوث الكارثةالتوعية املسبق •

 اإلنذار املبكر لحدوث الكوارث •

 تجهيز فرق انقاذ ومواجهة واستجابة سريعة  •

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنيةالشركاء/ 

 الجهات املسؤولة: 

ة التخطيط والتعاون  والتعاون الدولي )صنعاء( ووزار الجهات التنسيقية الحكومية )املجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 

وزارة املياه  –وزارة االتصاالت  –وزارة االعالم  –وزارة النقل )الهيئة العامة لألرصاد(  –اللجنة الوطنية العليا للطوارئ  ، الدولي )عدن( (

   -وزارة اإلدارة املحلية  –وزارة الدفاع  –وزارة الصحة  –وزارة الداخلية  -والبيئة 

   الجهات الداعمة:

 القطاع الخاص  -نظمات املتخصصة ملا -املمولين واملانحين    –املالية وزارة  

 القدرة على االستيعاب

 اآللية

 تصب فيها جميع البيانات واليات االستجابة والتغذية الراجعة لتلك االليات. ومتابعة عمليات  إدارة -
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 وتدريبها الستيعاب األزمة.  املعنية تعزيز قدرات القطاعات   -

 االلية: الغرض من 

على التعريف القياس ي للطارئ ملنع اهدار املوارد وتشتت الجهود ملواجهة الطارئ والتخفيف من االثر  االستجابة للطارئ بناء  •

 . هالسلبي الذي قد ينجم عن

 حديد األولويات وتحديث قائمة البيانات. ت •

واختصاص الجهة  نوع الطارئ  و   القطاع سب لتعامل مع الطارئ بحاوضع خطط االستجابة الطارئة ووضع ادلة ارشادية آللية  •

 املعنية. 

 تنفيذ خطط االستجابة الطارئة على مستوى القطاعات املختلفة. •

 التحديث املستمر لخطط الطوارئ واألزمات ملا يستجد ويستحدث على املستوى العاملي واملستوى االقليمي واملستوى املحلي.  •

 املستوى الفني والتقني. و ستويات من صناع القرار بناء القدرات والتدريب املستمر على كافة امل •

 التوعية املستمرة باألزمة وسبل الوقاية والتخفيف من آثارها بأحدث الطرق والتقنيات لضمان االستيعاب الكامل للطارئ   •

 بين مختلف فرق مواجهة الطوارئ. والتواصلتفعيل الية االتصال  •

 لية استخدام املوارد بكفاءة وفاعلية  نظام رقابة وتقييم للخطط وعمليات التدخل وا •

املشاركة املجتمعية في رسم الخطط وتنفيذها بناء على معرفتهم ببعض االزمات الطارئة التي قد تكون موسمية والتوزيع العادل   •

 للموارد املتاحة اثناء االزمة. 

عالم التربوي لخلق وعي مجتمعي بطرق واليات الم املختلفة )مرئية، مسموعة، ومقروءة( واال تنفيذ حمالت اعالمية عبر وسائل االع •

 تساهم في مواجهة االزمة. 

 االستفادة من قصص النجاح في الدول التي واجهت ازمات مشابهة.  •

   .ستفادة منها بدال من استحداث موارد جديدةلال استخدامها و تفعيل وصيانة للموارد املعطلة  •

 تمويل( )التنفيذ، التنسيق، ال الجهات املعنيةالشركاء/ 

 املسؤولة: الجهات  

 املركزيةالجهات التنسيقية الحكومية  ـــ  

 ــــ مجلس الوزراء 

 ــــ وزارة الصحة 

 ــــ وزارة التربية والتعليم 

 ــــ وزارة األشغال العامة 

 ــــ وزارة الشؤون االجتماعية  

 ــــ وزارة التجارة والصناعة. 

 ــــ وزارعة اإلعالم. 

 واصفات واملقاييس وضبط الجودةــــ الهيئة العامة للم

ـــ منظمات املجتمع املدني املحلية   ـ

 الداعمة: الجهات 
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 األمم املتحدة واملنظمات الدولية   منظمات -

 منظمات دولية اخرى مهتمة   -

 منظمات مجتمع مدني محلية    -

 القطاع الخاص   -

 الشريحة املجتمعية املستهدفة  -

 التكيف على املخاطر الناشئة القدرة على 

 ليةاآل

 االزمات املالية 

 رفع الوعي بأهمية املشاركة املجتمعية  •

 تفعيل املبادرات املجتمعية   •

 ترشيد وإدارة املوارد املالية   •

 توجيه االستثمار ات املحلية   •

 إيجاد آلية مجتمعية للحشد والتمويل املجتمعي   •

 تخصيص موارد من الزكاة   •

 رفع الوعي بأهمية التكافل االجتماعي   •

 دية  يراالحوكمة في مؤسسات الدولة املالية واال  تطبيق مبادئ  •

 على املستوى الوطني  إيجاد آلية لحشد املوارد   •

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنيةالشركاء/ 

 الجهات املسؤولة: 

 املركزية  الجهات التنسيقية الحكومية 

   –البنك املركزي  -وزارة املالية 

 –الهيئة العامة للزكاة 

  –هيئة العامة ملكافحة الفساد ال 

   الجهات الداعمة:

 املنظمات الدولية واالممية واملحلية، القطاع الخاص، منظمات املجتمع املدني 

 اآللية

 األزمة اللوجستية في سالسل االمداد 

 تقييم الوضع الحالي لسالسل االمداد   •

   وضع خطة طارئة لتغطية الفجوات املفقودة على طول سلسلة االمداد •

 تشجيع القطاع الخاص ووضع املزايا التشجيعية له لسد الفجوة املفقودة   •

 تشجيع املبادرات املحلية لسد فجوة االمداد   •
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 كسر االحتكار اما يخص اإلمدادات اللوجستية والتمويلية   •

 التنسيق، التمويل(  )التنفيذ، الجهات املعنيةالشركاء/ 

 : املسؤولة الجهات

 املركزية  مية الجهات التنسيقية الحكو 

 وزارة النقل   -وزارة الصناعة والتجارة 

 املواصفات واملقاييس 

   الجهات الداعمة:

 القطاع الخاص، املنظمات الدولية واالممية، منظمات املجتمع املدني، السلطة املحلية، 

 اآللية

 توقف سبل العيش 

 بناء قدرات املجتمع في مشاريع ريادة االعمال   •

 ية في تأسيس مشاريع صغيرة وأصغر  إطالق مبادرات مجتمع •

 برامج التلمذة املهنية   •

 تشجيع املبادرات املتعلقة بالصناعات الغذائية الزراعية والسمكية   •

 تأهيل وتدريب االسر في إقامة مشاريع مهنية وحرفية   •

 توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لألسر الريفية  •

 لية للمنتجات االسر  إقامة املعارض واألسواق املح •

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنيةالشركاء/ 

 الجهات املسؤولة: 

 املركزية  الجهات التنسيقية الحكومية 

 وزارة الثروة السمكية   -وزارة الصناعة والتجارة  -وزارة الزراعة والري 

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  

 الصندوق االجتماعي للتنمية   

 الجهات الداعمة:  

 املنظمات الدولية واالممية  

 الهيئة العامة للزكاة 

 عي والسمكي  صندوق تشجيع اإلنتاج الزرا

 الصناديق واملؤسسات والبنوك التمويلية 

 القدرة على التحول في الحاالت التي لم يعد فيها النظام الغذائي الحالي مستداًما

  اآللية

 الوصف: 
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ا ينتج عنها تحوالت سلبية او إيجابية، وال يمكن من خالل النظرة العامة لتلك التحوالت معرفة مدى تأثيرها  بشتى مسمياته  الكوارث

 وتعارضها مع األسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية لألمن الغذائي والتغذية لألجيال الحالية واملقبلة.  

    التحليل:

 لقانونية  تعذر نفاذ بعض القوانين والتشريعات والتدابير ا •

 تداخل في املهام واالختصاصات في بعض الجهات الحكومية.    •

 اكتساب املجتمع وعي مغاير مما يؤدي الى تحوالت سلبية في املجتمع )تكيف غير مخطط له(.  •

 شحة املوارد املالية أو انعدامها  •

 اآللّية:  

 املخاطر.إيجاد آلية لتقييم   •

 املصاحبة لألزمات()التحوالت  املشكالتإيجاد آلية لرصد وتتبع  •

 إيجاد آلية استباقية )لتحليل التحوالت( للحد من التحوالت السلبية الناتجة عن األزمات  •

 لوطنية،  االطالع على التجارب املشابهة سواء أكانت وطنية أو إقليمية أو دولية واالستفادة منها بما ال يتعارض مع األسس ا •

    وفي السلوك سواء السلوك الفردي أو الجماعي أو املؤسس يسات الحالية إيجاد آلية رصد ومتابعة التحوالت في املمار  •

 إيجاد آلية لتقييم التحوالت الناتجة عن األزمات    •

 إيجاد آلية للتواصل والتشبيك حول التحوالت الكامنة.   •

 التوعية بالتحوالت السلبية وعمل مناصرة للتحوالت اإليجابية لتدعم التحوالت ودعم التغيير،   •

 

 ل: انخفاض املخزون السمكيمثا

 : أدى انخفاض اإلنتاج السمكي الى التأثير على النظام الغذائي في املجتمع  التحليل

 : آلية التحول 

 االستزراع السمكي في املناطق الساحلية واملياه العذبة والسدود  •

 البحرية   توعية الصيادين واملجتمع بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية واملخزون السمكي والبيئة  •

 عمل دراسات تقييم املخزون السمكي وكيفية الحفاظ عليه ووضع التشريعات القانونية لذلك.  •

 تفعيل آلية الطوارئ.  •

 التحول اإليجابي: 

 الحفاظ على املخزون السمكي وتنميته   •

 زيادة حصة الفرد من الغذاء السمكي   •

 خلق فرص عمل في املناطق الساحلية  •

 السمكية للمناطق غير الساحلية  التوسع في توزيع املنتجات   •

 تحول ملحوظ في نشاط األسر املنتجة  •
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 التحوالت السلبية: 

 استنزاف املخزون السمكي،  •

 وتدمير البيئة البحرية،   •

 االصطياد الجائر،  •

 استخدام وسائل اصطياد ضارة بالبيئة البحرية على املدى البعيد، •

 تلوث البيئة  •

 أمثلة للتحوالت: 

 ي بعض املناطق بسبب توقف الرواتب( لعودة للريف فالتوجه نحو الزراعة )ا -

 مصانع محلية للشباب في مجال املنتجات املحلية..(  –منزلية للنساء  معاملالتوجه نحو الصناعات املحلية املنزلية )  -

املحلية  إحياء الهوية التغذوية من خالل انتشار استخدام الدخن والذرة في الحلويات والكعك وتوسيع نطاق بيع املنتجات  -

 منها 

 )التنفيذ، التنسيق، التمويل(  الجهات املعنيةالشركاء/ 

 املسؤولة: الجهات 

 املركزية  الجهات التنسيقية الحكومية 

 لحكومة والوزارات والجهات ذات العالقة ا

   الجهات الداعمة:

 فاد املنظمات االنسانية العاملة في املجال اإلغاثي واالنساني والتنموي مثل الفاو واإلي •

 صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي  •

 اللجنة الزراعية والسمكية العليا،  •

 الجمعيات التعاونية السمكية املحلية.  •

 القطاع الخاص  •

 اللجنة االقتصادية العليا •

 

 

 


