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:ملخص الدراسة  
تناولت هذه الدراسة واقع االمن الغذائي وتأثيره على أمنه القومي بهدف التعرف على المالمح        

الرئيسححة لنمححن الغححذائي وتأثيرهححا علححى ا مححن القححومي اليمنححي ونححت موححورين رئيسححيين  تنححاو  الموححور 
مراعححة ملتلححف ا و  مالمحح  اتنتححاغ الغححذائي المتمثحح  نححي اتنتححاغ المراعححي ونححت المسححاوة المتاوححة ل

أنححواا الوبححول واللتححروات والوواكححه والكميححة المنتمححة لسححنوات متعاقبححة  ثححب اتنتححاغ الويححواني بات ححار  
ممححا و وم ححتقاتها مححن اللوححوب وا لبححان  عححالو   -مححاعم –أغنححاب -أبقححار –إلححى أعححداد الثححرو  الويوانيححة 

مة لوترات ملتلوة مع ات ار  الى على اتنتاغ السمكي بأصنانه الملتلوة وذلك بتوتي  الكمية المنت
ا سبال الرئيسية التي أسهمت ني تغير الكمية المنتمة  وتناو  الموور الثحاني تحأثير ا محن الغحذائي 
ني قو  الدولة وأمنها القومي وذلك بتولي  مانل القو  والتعف ني المالم  الرئيسية لنمحن الغحذائي 

ئيسححة لنمححن الغححذائي للححيمن تتوححدد نححي مححانبي اتنتححاغ للححيمن  وقححد للصححت الدراسححة إلححى المالمحح  الر 
النبححاتي والويححواني اللحححذان يمححثال عنصحححر تححعف نحححي قححو  الدولحححة النلوححا  مسحححاهمتهما نححي االكتوحححا  

 الذاتي وارتواا نسبة التبعية 
 .األمن القومي ،القوة السياسية ،األمن الغــــذائي الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

      Having This study examined the reality of food security and its impact 

on its national security in order to identify the main features of food 

security and its impact on the Yemeni national security according to two 

main axes. The first axis deals with the production of food according to the 

available area for growing the different types of grains, vegetables, fruits 

and quantity produced for successive years. The livestock production refers 

to the number of livestock - cattle, sheep, goats and camels and their 

derivatives of meat and dairy products. In addition to fish production of 

different varieties by explaining the quantity produced for different periods 

with reference to the main reasons that contributed to the change in quantity 

produced. The second axis dealt with the impact of food security on the 

strength of the state and its national security by analyzing the strength and 

weakness of the main features of Yemen's food security. The study 

concluded that the main features of Yemen's food security are identified in 

both the plant and animal production aspects, which are a weak factor in the 

state's power to reduce their contribution to self-sufficiency and high 

dependency ratio. 

Keyword: food security, political  Power. National  security  
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 مقدمة:
الدولة اليمنية وبنا  قوتها السياسية  مقومات ا نيا هام  ا ميوبوليتيكي  يمث  ا من الغذائي مكون        

وقدرتها ني توقيت االكتوا  الذاتي للسكان من  اتهاا تمكانينعكاس  إذ يعد إ ووتارتها التاريلية 
ا على اتنتاغ الوطني واالستيراد اللارمي  وقد عرف السلع الغذائية )النباتية والويوانية( اعتماد  

ا للغذا  مرا  ممارسة سكانه لهذه الن اط ما مكنهب من مقاومة منتم  ا ا مراعي  نه بلد  أاليمن منذ القديب 
تعاف إمكاناتهب وقدراتهب  التوديات اللارمية التي استهدنت الني  من وودتهب السياسية وا 
اتنتامية  كما استطاا اليمنيون بوع  إمكاناتهب المتاوة من الوواظ على أمنهب الغذائي لوتر  ممنية 

 طويلة 

ني أمنه  أساسينتاغ النباتي والويواني ني اليمن يوت  صدار  ا ن طة الب رية كمكون نات      
قدرته القتصادية بعيد عن متناو  المنتج اللارمي الذي أصب  منذ أوائ  النصف  الغذائي وبنا 

ا للغذا  إلى بلد ا  ا أنذر بتوو  اليمن من بلد ا مراعي ا منتم  ا لير من القرن الماتي واقع ا معا  
مستورد ا يعيش سكانه على ما تموديه السون المتعاقبة على منانذه البورية  إلى مانل ما ي هده 
من نمو ا سريع ا ني ومب سكانه وتدهور ا مستمر ا ني أمنه الغذائي وكذا تدني المستوى المعي ي 

 للسكان وما أ  إليه واقع الوا  من تدهور وات  ني الويا  االقتصادية والسياسية وا منية  
ماَل محثثَرا وتعتبر هذه الدراسة من ا همية أن ا من الغذائي يعد من اهحب عناصحر قحو  الدولحة وعحا    

وهاَمححا نححي أمنهححا القححومي  ونححي ظحح  مححا ا  اليححه الوتححع االقتصححادي نححي الححيمن مححن تححدهور ووتححو  
العمححم نححي االنتححاغ الححوطني مححن السححلع الغذائيححة الححذي لححب يعححد يوححي باوتيامححات السححكان رغححب ان هححذا 

اتحعة ال تحرت الححى االنتحاغ ب حم  ملتلحف انحواا السحلع الغذائيحةا النباتيححة والويوانيحةا ولكحن بكميحة متو 
مرتبة االكتوا  الغذائي لاصة الوبول والميوت بأصنانها الملتلوةو الى مانل االرتواا المسحتمر نحي 
االسعار بويث بات الكثير من السكان عاممون عن تونير اوتياماتهب من السلع الغذائية ا ساسية  

الويححا  االمتماعيححة والسياسححية   وبالتححالي نححان الححنقد الوححاد نححي الغححذا  يكححون لححه تححأثيرات سححلبية علححى
 واستقرار الوتع السياسي وا مني  

لنمن الغحذائي  رئيستتناو  الدراسة بنا  على ذلك واقع اتنتاغ الغذائي )النباتي والويواني( كمودد  
 لال  واقع اتنتاغ الغذائي الوالي بمعطياته الكمية وتأثيراته المتباينة ني قو  الدولة  ني اليمن من

 طقة الدراسة:من
ا بححي تنوصححر الدراسححة نححي إطححار النطححات المكححاني للممهوريححة اليمنيححة بموقعهححا المغرانححي الموححدد نلكي حح 

 درمة  رق ا  21: 21درمة  ماال و وبين لطي طو   21: 21دائرتي عر  
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 مشكلة الدراسة
 تتموور م كلة الدراسة ني سثالين رئيسيين هما:

مانل قو  أب مانل تعف ني قوته السياسية  وما تحأثير ذلحك  ه  ي ك  ا من الغذائي ني اليمن -
 على أمنه القومي 

 ما نسبة مساهمة ك  من االنتاغ النباتي والويواني ني توقيت االكتوا  الذاتي؟  -
 .فرضيات الدراسة

بالتالي لنمن الغذائي تأثير كبير ني قو  الدولة وامنها القوميو وقد يكون التأثير سلب ا أو إيماب ا و     
 تتع الدراسة نرتيات رئيسية وثانويةو تتمث  الورتية الرئيسية ني:

 يمث  ا من الغذائي مانل تعف ني قو  الدولة وامنها القومي   -
 أما الورتيات الثانوية هي:

 تسهب بع  المنتمات الغذائية النباتية والويوانية بنسبة كبير  ني االكتوا  الذاتي  -
  المنتمات الغذائية مانل قو  للدولة بع تمث   -

 

 أهداف الدراسة
 تطم  الدراسة إلى توقيت ا هداف اآلتية:    
 التعرف على مالم  واقع ا من الغذائي ني اليمن   -2
 الويواني( ني ا من الغذائي واالكتوا  الذاتي    –مدى مساهمة االنتاغ الغذائي )النباتي -1
 الغذائي ني قو  الدولة وأمنها القومي توتي  مدى تأثير ا من  -3

 منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة ب ك  رئيس على منهمين هما: المنهج النظري ني دراسة مالم  اتنتاغ      

الغذائي ومنهج تولي  القو  ني تولي  موانل القو  والتعف ني موددات اآلمن الغذائي  الى مانل 
 اتوصا ات الرسمية   
 الدراسات السابقة: 

 تومد عدد من الدراسات والتقارير التي تناولت ا من الغذائي ني اليمن والوطن العربي أبرمها:     
ا من الغذائي نحي الحوطن العربحي( سلسحلة عحالب المعرنحةو  ((2111دراسة عبد السالبو مومد السيد )

ت تناولحت قتحية الغحذا  للميح  الوحالي ( المملس الوطني للثقانحة والونحون واآلدال بالكويح132العدد )
وا ميحححا  القادمحححة وبحححرامج تنميحححة االنتحححاغ التحححي تهحححدف لتوقيحححت ا محححن الغحححذائيو و حححملت المسحححاوات 

 المراعية واتنتاغ الغذائي لمعظب ا قطار العربية  
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( )ا من الغذائي ني الممهورية اليمنية( مملة الدراسات 1222دراسة الملالنيو مومد على ) -2
( وهدنت الدراسة إلى التعرف على ومب الم كلة التي 31تماعيةو مامعة صنعا و العدد)االم

توامه ا من الغذائي ني اليمن  وللصت إلى عدد من النتائج أهمها: أن اليمن وقت اكتوا  
ذاتي ني إنتاغ بع  المواد الغذائية مث  )اللتروات وااللبان( وأن هناك مساوات مراعية لب 

 ن تستغ  وتى اآل
( هدنت إلى تولي  م كلة اآلمن الغذائي ني الوطن العربي كما 1222دراسة وركاتي نات  ) -1

ب( ومعرنة 1222-1222هدنت إلى ت ليد م كلة اآلمن الغذائي ني الوطن العربي للمد  )
التوديات التي توامه المراعة العربية  وللصت إلى أن مقومات اآلمن الغذائي المتاوة ني 

 غير كانية وأن هناك م كالت عالقة ني القطاا المراعي الوطن العربي 
( لمعرنة اآلمن الغذائي ني اليمن 1221دراسة قامت بها مثسسة ا وقاف للدراسات اتنسانية ) -3

وللصت الدراسة إلى أن أكثر من ثلث سكان اليمن يعانون من انعداب ا من الغذائي الواد وأن 
 %( 32-12وبنسبة تتراو  بين ) هناك ارتواا مليف ني مث ر نقد الغذا 

 (:(Food security األمن الغذائي 

يعرف ا من الغذائي بأنه إممالي المواد التي يوتامها الورد كمصدر لغذائه وطاقة مسمه      
ا غذية   وتعرنه منظمة (1222)الملالنيو وويويته بويث يتمكن من ممارسة ان طته الملتلوة 

التابعة لنمب المتود  بأنه تمان وصو  ك  ا نراد وني ك  ا وقات على كوايتهب من الغذا  الذي 
يممع بين النوعية الميد  والسالمة كي يعي وا ويا  ن طة مونور  السالمة والصوة وأن ذلك ال يتب 

و كما يعرف بأنه (1221)ا مب المتمد و  إال بتونير إمدادات غذائية مستقر  ومتاوة مادي ا للمميع
تونير الغذا  بملتلف أنواعه وبكمية كانية للن اط والصوة بصوة مستمر  لك  نرد اعتماَدا على 

  (1222)المنظمة العربية للتنمية المراعيةو  االنتاغ المولي أوال وعلى أساس الميم  النسبية ثانَيا

كما يعرف ا من الغذائي بأنه توقيت اكتوا  ذاتي من إنتاغ واستهالك ك  أو معظب السلع      
الغذائية الرئيسة لاصة المواد الغذائية التي تمث  أساس الطعاب الرئيس لمعظب السكان إن لب يكن 

ي تعتبر العمود وغيره( الت -البي  -الوليل -اللووب-الذر  -ا رم -ال عير -مميعهب مث : )القم 
 الوقري للويا و وذلك بأق  تكلوة اقتصادية ممكنه مع عدب الرموا أو االعتماد لمهات لارمية

  لذك نإن النقد الواد ني الغذا  بكون من  أنه التأثير المبا ر على طبيعة (1221)النمويو 
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القتصادي للدولة وقدرتها ني موامهة التوديات مسار مستقب  الويا  السياسية ومياد  العل  ا
التنموية ووالة عدب االستقرار التي قد تن أ بوع  ذلك  ويثدي عدب قدر  الدولة ني تونير الغذا  
للسكان مع ومود ارتواا اسعار السلع والمواد الغذائية إلى انعداب الثقة القائمة بين السلطة والمواطن 

 ياسي  وللت والة عدب االستقرار الس

يرتبط بموهوب ا من الغذائي مواهيب ألرى مث : )االكتوا  الذاتي( الذي يعرف بأنه الوالة التي      
يتوقت عندها االكتوا  من الغذا  اعتمادا على ما ينتمه الممتمع ب ك  يوي بتغطية اوتياماته 

معدالت الطلل ب ك  الغذائية ا ساسيةو بويث ال تكون هناك نمو  غذائية يكون من  أنه ارتواا 
 يووت معدالت االنتاغ  ونعرف الومو  الغذائية بمقدار الورت بين االنتاغ الوطني والواردات اللارمية

        (1221)النمويو 

لذلك نإن  من الغذائي يوت  صدار  اهتماب الدو  كمكون ويوي ني قوتها السياسية وأمنها       
يو وموور اهتماب المنظمات والهيئات المولية والعالمية وكذلك الدراسات السياسية واالقتصادية القوم

واالمتماعية  نقد اكد اتعالن العالمي لوقوت االنسان الصادر عن ا مب المتود  ني نهاية النصف 
لورد الوت ني ا و  من القرن الع رينو قد اكد على أهمية ا من الغذائي ني ويا  الممتمعات وأن ل

الئت من الغذا  له و سرته ويعد ذلك وت قائب على الوكومات تماه سكانها  و  على مستوىالوص
بويث يمكنهب من العيش بأمان بعيَدا عن  ب  الموا الذي إن تو ى ني أوساط الممتمع يكون له 

 مر لماما على انعكاسات سلبية على مستقب   الويا  السياسية واالمتماعية واالقتصادية يبقى ا
  (1223)اومدو  الوكومة العم  على تونير مستوى الئت من الغذا  لمميع سكان الدولة

عندما ال يل ى أي نرد من السكان من عدب قدرته على  يكون ا من الغذائي قد توقت نعال       
تأمين غذا  اسرته باستمرار وهذا امَرا غير وارد ني ممتمع مث  اليمن يعيش معظب سكانه توت 
لط الوقر ويعتمد اعتمادا كليا على االستيراد اللارمي للمواد الغذائية الرئيسية  وقد أوتوت دراسة 

ب أن انعداب ا من الغذائي ني اليمن بلغ مستويات مثير  1221عاب  ناب بها برنامج الغذا  العالمي
مليون( بمني غير قادرين على  را  الغذا و الى مانل أن هناك ارتواا  2للقلت إذ يومد نوو )

وت ير دراسة ألرى أن  (http:www.a.wfp, 2012) مستمر ني سو  التغذية بين ا طوا 
% من السكان يعانون من انعداب ا من الغذائي الواد مع ومود المساعدات الغذائية 33ووالي
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)  % يعانون من انعداب ا من الغذائي الواد بدون المساعدات االنسانية72ا ساسية وووالي 
  (1221ا وقاف للدراسات االنسانيةو 

 أوال: محددات األمن الغذائي: 

ا للغذا  بوع  ما يمتلكه من قدرات      عرف اليمن منذ القديب أنه أكبر بلدان بالد العرل إنتام 
اقتصادية ووتارية مكنته من اوتال  مكانة بارم  ني أوساط العالب القديب  وني ذلك يذكر أن أو  

وقد أودا هللا نيها الكثير من الليرات  (2111)عبدهللاو إ ار  السب اليمن  وردت توت اسب "يمنات" 
)سالبو تأريخ الدولة العربيةو  وتى أصبوت تعرف باللترا و وذلك لكثر  بساتينها وأ مارها

وهناك من ي ير إلى أن تسميتها بذلك يرمع إلى أن الناس كانت تتيامن إليها على الدوابو   (2111
  وعلت الويلسوف اليوناني (2171)وسنو  تها ولصوبة ترتبها و نها أيمن ا ر بسبحل ونر  ليرا

"هيرودوت" على ذلك بقوله "إنها البالد الوويد  المنتمة للبلور والمر والقرنة" نيما ذكر بع  
بقوله "أن اليمن بالد الوالسوة اآللرين ومنهب: الويلسوف اليوناني "هيراقلطس" مثكد ا على ذلك 

العرل الوويد  المنوبية مصدر إنتاغ التمر والبلور واللبانو وهي سلع إستراتيمية ني وينهاو 
وأتاف أن السبئيين  عل تووت ني الثرا  على معاصريه من ال عول ا لرىو وكان ذلك بوع  

)الور و البلور والطيول  ن اطهب التماري الواسعو واقتنائهب للذهل ثب المقايتة به إلى مانل تمار 
 " كما ذكر "بلينوس" أن اليمن بلد كثير  الغال وا عراسو مارس سكانه ورنة التمار  (2171

والمراعة وقد امتد ن اطهب التماري وتى وص  إلى  واطئ البور المتوسط ثب إلى اللليج العربي 
لى أعالي الومام باتماه ال ما         (2112) هالو ماال  وا 

ظ  اليمن موانَظا علي قدر  إنتامه من الغذا  ب ك  يتناسل إلى ود ما مع ومب سكانه       
بعدها ترامع اتنتاغ الغذائي ب ك  ملووظ مما مع  اليمن الع رينو وتى بداية الستينات من القرن 
منطقة  به الممير  العربية مساوة بعد المملكة العربية السعوديةو ولكنه الذي يعتبر ثاني أكبر بلدان 

ا للغذا  ويث تبرم مالم  اتنتاغ الغذائي ني اليمن من لال  الموددات  ني نوس الوقت أق  إنتام 
 التالية:

 اإلنتاج الغذائي النباتي: -1
ن نسبة الم تغلين تعتبر المراعة أهب ن اط اقتصادي ني اليمن ويث ت ير اتوصائيات أ    

 % من إممالي القوى العاملة 2121بالقطاا المراعي يمثلون نسبة قدرها 
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ي كلون نسبة كبير  مقارنة بدو  الموار المتمثلة بك   نهبلذلك  ب(1222)ومار  التلطيط والتنميةو 
  (1222)مامعة الدو  العربيةو %( 3227%و 2223التوالي ) ىعل من السعودية وسلطنة عمان

( 1221هكتار )عاب (2771121لصالوة للمراعة التي تقدر بنوو) بالرغب من صغر ومب المساوة
%( من إممالي مساوة الدولة أما المساوة الممروعة نقد تطورت من 321تمث  نسبة قدرها )

ب( بمياد  1221( هكتار عاب )2221122ب( إلى )1222( هكتار عاب )2121122)
   (1221)ومار  التلطيط والتعاون الدوليو %(  13222قدرها)
تتوما هذه المساوة بين ملتلف المواصي  الغذائية والنقدية بنسل متواوتة على التوالي       

ى( يتبين ذلك من % مواصي  الر 22% نواكهو 2%لتارو 7% بقولياتو 3% وبولو 27)
 ( ومن لاللهما يتبين اآلتي:2( وال ك  )2لال  بيانات المدو  )

تأتي الوبول الغذائية )الذر  والذر  ال امية والدلن والقم  وال عير( ني مقدمة المواصي   - أ
نتاما إذ توت  مساوة قدرها) %( من إممالي المساوة الممروعة تتوما بين 27الغذائية مراعة وا 

(  وقد بلغ 1% وبول ألرى( ) ك 1227% قم و 2222الوبول على التوالي )ملتلف أنواا 
( طن  تطورت هذه الكمية 722211( ووالي )1221إممالي الكمية المنتمة من الوبول عاب )

( 127221) ثب انلوتت إلى%(  2221ب( بمياد  قدره )1222( طن عاب )2221122إلى )
لى 2122-ب( وبمعد  نقد )1222عاب ) ب( بمياد  1221( عاب )121221)%(و وا 

بلغ إممالي الكمية المنتمة منه  %( يأتي موصو  القم  ني مقدمة الوبول أهمية إذ22222)
ب( بمياد  بلغت 1221(عاب )172و122( تطورت الى )211و111ب( ووالي )1221عاب)
(عاب 222و322%( وني نوس الوقت تطورت الكمية المنتمة من الذر  من )22212نوو)

تعتبر كمية   ( غير ان هذه الكمية1223ب( )وا دو1221( عاب )122و221ب( إلى )1221)
ب( 1222متواتعة مقارنة با عواب السابقة ويث بلغ إممالي الكمية المنتمة من الذر  عاب )

    .(1222)المهام المركمي لإلوصا و  ( طن 22712نوو)
( 11272( إلى )1221طن( عاب )عاب 12212البقوليات من ) تطورت الكمية المنتمة من - ل

( طن 11112%( ثب انلوتت هذه الكمية إلى )1122ب( وسملت مياد  قدرها)1222طن عاب )
 %( 7211ب(  إلى )1221%( ووصلت نسبة المياد  عاب )122-بنقد قدره ) 1222عاب 
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 م9019-9002المساحة المزروعة وكمية االنتاج )طن( حسب المحصول للفترة من (1جدول )

 

 صنعا  1221و1222در: المهام المركمي لإلوصا و كتال االوصا  السنوي لعاب صالم
 22و د1223صنعا   1221المهام المركمي لإلوصا و اليمن ني ارقاب ومار  التلطيط والتعاون  لدوليو 

  

 

 

 

 

 

%( من إممالي المساوة 7ان المساوة الممروعة باللتار توت  نسبة قدرها) –غ 
ب( 1221( طن عاب )2212221الممروعة وبالتالي نإن الكمية المنتمة بلغت نوو )

الزيادة 
% 

2012 
الزيادة 
% 

2011 
الزيادة 
% 

المساحة  )طن( كمية االنتاج
 المزروعه

 % المساحة
 المؤشر

 
 2009 2010 المحصول

 الحبوب 51 111111 1012915 50.2 111511 19.1- 1110005 29.11

1.19 91111 1.5 -  البقوليات 1 10121 91111 22.5 19120 

11.10 1112152 15.2-  الخضروات 1 1090119 1115011 1.11 911111 

1.01 1001110 1.11-  فواكه 1 911119 1011112 52.2 991091 

اعالف -قات-محاصيل نقدية   أخرى 21 

1550 1190110 1151-  االجمالي 100 2111111 1112912 1155 2115922 
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( طن 111273انلوتت إلى )ب( 1222( طن عاب )2272222تطورت هذه الكمية إلى )
ب( 1221( طن )عاب 2231121%ارتوعت إلى )-2221ب( بنقد قدره )1222عاب )

 بمياد  تتوما بين أصناف اللتار الملتلوة بنسل متواوتة على التوالي
% لتروات 23%بطيخ 27% ماب 3 –% بطاطس17-% بص 21-%طماطب 13) 

  % ألرى(21
 

 

% من إممالي المساوة الممروعة وبالتالي نان 2أن المساوة الممروعة بالوواكه تمث  ووالي  -د
( طن عاب 2237171( طن تطورت إلى )111721( نوو)1221الكمية المنتمة بلغت عاب )

لى )2227بمياد  بلغت)( 1222) %( -1272( بنقد قدرها 1221( طن عاب )2222222%( وا 
 -% 22عنل -%23ب( تتوما هذه الكمية بين أصناف الوواكه الملتلوة )موم1222عن العاب )

)ومار  ( 3%( كما هو موت  ني  ك )22% نواكه ألرى7تمور -%31مانمو -% 22برتقا  

   .(1221عاون الدوليوو التلطيط والت

2009 2010 2011 2012 

 (م)طن2012-2009( تطور انتاج المحاصيل الغذائيةالنباتية للفترة من 2)شكل       

 (1المصدر: جدول  )  
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يمكن القو  بناَ  على ما سبت أن هنا ك تطور نسبي  هدنه بع  المواصي  المراعية ني      
ا إال أن ذلك ال يص  إلى مرتبة االكتوا  الذاتي واالعتماد الكلى على  نتام  اآلونة ا لير  مساوة وا 

صان نوي عاب المنتج المولى لاصة وان الكمية المنتمة ليست ثابتة وانما نتواوت بين المياد  والنق
السابقة  عن السنة %(2221ب( بلغت نسبة المياد  ني الكمية المنتمة من الوبول ووالي1222)

%( لب يقتصر االنلوا  2122-طن بنسبة ) (815618م( إلى )9011انخفضت الكمية في )
نما  م  ملتلف المواصي  النباتية )لبقوليات  %اللتروات  -122على إنتاغ الوبول نوسل وا 

 ( 2%( )مدو -2222% نواكه  -2227مواصي  الرى  %-2221

 

 (  مساهمة االنتاج النباتي في االمن الغذائي2) جدول رقم

 البيان       

 النوع

 حجم االنتــــــاج

 )طن(

 حجم الواردات

 )طن(

حجمممممممممممممممممممممممممم 

 الصادرات

 )طن(

حجممممممممممممممممممممممممممممم  

 االستهالك

 )طن(

االكتفممممممممممممما 

 الذاتي

% 

الفجممممممممممممممممموه 

 الغذائيه

% 

التبعيمممممممممه 

 الغذائية

% 

متوسممممممممم  نصمممممممممي  

 الفرد)كحم/جم

ج 

 /يوم(

كممممممممممممممم    

 /سنه

 111 911 1151  111051 2551 1110251 1211 1151520 1110005 الحبوب

 1 11 1051 1155 1952 111100 201 12191 91111 البقوليات

 11 121 151 155 10151 1011151 125121 19125 1112152 الخضروات

 11 101 151 551 11051 901191 150115 51100 1001110 الفواكه

اجمممممممممممممالي 
 النبات

1190110 1211519 210159 1011221 1151 11151 5551 101 295 

  11ص1م  مرجع سابق 5 ص 2012/ المصدر  :  الجهاز المركزي لإلحصاء 5 صنعاء 5 كتاب اإلحصاء السنوي لعام 5 
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% من االكتوا  الذاتي يتبين ذلك من واقع بيانات 2222ويسهب اتنتاغ النباتي بنسبة قدرها       
 ( كما يأتي:1المدو  )

%(  2222( طن ت ك  نسبة قدرها3312312أن الكمية المنتمة من الغذا  النباتي بلغت نوو) -
 من الستهالك الغذائي الكلي  

الغذائية %( وهي نسبة كبير  من  انها أن تميد من الومو  2227) تمث  التبعية الغذائية نسبة -
 %(  2و232التي بلعت نسبة قدرها )

%والوواكه 22123وقت اليمن اكتوا  ذاتَيا ني بع  المواصي  النباتية مث : اللتروات ) -
%( إال إن ذلك ال يعني بقا اليمن ني منا  عن التوديات التي توامه امنه الغذائي 3و222بنسبة

ن هناك انلوا  كبير ني االكتوا  لذاتي من الو بول الغذائية ا ساسية التي ال تمث  لاصة وا 
%( مع ومود ارتواا كبير ني نسبة التبعية ني الوبول الغذائية تص  إلى 2و12سوى )

 %( 3و22)
ال تووي هذه المث رات بومود تقدب يذكر ني ا من الغذائي اليمني الذي أصب  يمث  مانل         

نلوا  ني الكمية المنتمة إلى عدد من تعف ني قو  الدولة  وبالتالي يمكن إرماا عملية اال
 ا سبال أهمها:

    نقد إنتاغ المساوات المراعيةو نتيمة لالنلوا  المستمر ني كمية ا مطار التي تمث
% من إممالي المساوات المراعية تعتمد علي مياه 12مصدرا  أساسيا  للريو ويث أن أكثر من 

 ا مطار 
  انلوا  ومب العاملين بالقطاا المراعيو بسبل انلوا  االمور ني هذا القطاا من مهةو

وتقلد ومب الويامات المراعية من مهة ألرىو مما أدى إلى تنامي مومات الهمر  من الريف 
  (1222)ومار  المراعة والريو إلى الوتر بوثا  عن نرد عم و وأيتا  الهمر  اللارمية 

  التوسع المستمر ني مراعة  مر  القات علي وسال مساوة مراعة المواصي  الغذائية بسبل أن
القات يدر أرباوا  كثير  دون تكلوة إنتاغ مرتوعة كما هو الوا  بالنسبة للمواصي  الغذائيةو 

هذه ال مر   إتانة إلى أنه بإمكان استمرار استغال   مر  القات علي مدار السنةو نظرا  لتكيف
%( من إممالي المساوة 22مع التغيرات المنالية التي تسود اليمن وتوت  مراعته اكثر من)

 المراعية   
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    إرتواا معد  النمو السكاني ومنانسة السلع المستورد 
   هناك سبل ألرو يتمث  ني ممم  التغيرات االقتصادية واالمتماعية التي  هدها اليمن منذ اوالر القرن

ينو وما المب ذلك من تطور نسبي ني معظب نروا ا ن طة االقتصادية واالمتماعيةو دنع بأغلبية الع ر 
السكان الذين كانوا يعملون ني مما  المراعة لاللتوات ني المماالت التنموية )الوظائف الوكومية( التي 

ه نظير عملهب ني سيتقاتى منها ا نراد نظير عملهب بها عوائد مالية تناهم ما كانوا يوصلون علي
   ال ي  الذي مع  من قائمة الصادرات تكاد تللوا من الصادرات المراعية (2111)نسكاياو المراعةو 

  التغير السنوي ني معد  كمية اتمطار ويث ادى تذبذل ا مطار من سنة  لرى الى تعف انتامية
 إممالي المساوات المراعية تعتمد اعتماَدا كلَيا على ا مطار%( من 12ا ر  لاصة وأن أكثر من)

    (1222)ومار  المراعة والريو 
 1222تحححدهور والحححة االسحححتقرار السياسحححي الحححذي بحححدوره أثحححر علحححى انعحححداب محححاد  الحححديم  لحححال  العحححاب ) 
 من مياه اآلبار   ب( لاصة وأن بع  المنتمات المراعية تعتمد على الري1221و
 اإلنتاج الحيواني: – 9

الويحواني مكون حا غحذائي ا مهمحا للسحكان ومحاد  أساسحية تعتمحد عليحه الصحناعات ي ك  اتنتاغ           
الغذائيحححة وبالتحححالي نحححإن إوصحححائية الثحححرو  الويوانيحححة المالحححت تعتمحححد علحححى التقحححديرات التحححي تحححتب محححن قبححح  

 الهيئات والمهات المعنيةو دون ات ار  إلى الموا ي التي بملكها الممارا اليمني  
 ( أن إممالي عدد الموا ي لب ي هد تطوَرا  ني 2( وال ك  )3ويتبين من وانع بيانات المدو  )    

 ب1221 -1221أعداد الثرو  الويوانية )ألف رأس( من سنة  (3) مدو  مالوظة

و  21د 1222السنوى لعاب و كتال اتوصا  المهام المركمي لإلوصا الباوث اعتمادا على  د: إعداالمصدر

 72و د 1221

الزيادة 

% 
2012 

ادة الزي

% 
2011 

الزيادة 

% 
2010 2009 

        

 المؤشر  

 نوع المنت 

-0.01  الضأن 9011 1119 -2.11 9119 5.91 9151 

0.51-  الماعز 1111 1101 -1.91 9159 5.11 9101 

1.11-  األبقار 1511 1511 -2.29 1111 10.0 1151 

1.51-  جمال 111 111 -1.11 111 11.1 111 

0.12-  20551 1.11 20105 2.10-  اجمالي 19921 19501 
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ألف 21222ب( إلى )1221( ألف رأس عاب )21112بع  السنوات ويث أنلو  عددها من ) 
لى ) -122ب( بنقد قدره )1222رأس( عاب) ( بمياد  1221( ألف رأس عاب ) 12222%( وا 

 %( يتوما هذا العدد بين ملتلف أنواا الموا ي كما يأ تي:2221قدرها )
 (ألف رأس انلو  هذا العدد إلى 1212ب( نوو )1221بلغ إممالي عدد رثوس التأن عاب )
( ألف رأس عاب 1221%( ثب تطور إلى )-1222ب( بنقد )1222( ألف رأس عاب )1111)
( بنقد بلغ نوو 1221( ألف رأس عاب )1321%( لو  إلى ) 2217ب( بمياد  قدرها )1222)
(-2227 )% 
  ( ألف رأس انلو  هذا العدد 1113ب( نوو )1221بلغ إممالي عدد رثوس الماعم عاب )

( ألف رأس 1221%( ثب تطور إلى) -2212ب( بنقد قدره )1222( ألف رأس عاب )1221إلى )
( بنقد قدره 1221( ألف رأس )عاب1227% انلو  ) 2222ب( بمياد  قدرها )1222عاب )

(2227- )% 
  ( 2232( ألف رأس أنلو  إلى )2272( نوو )1221 بقار عاب) بلغ إممالي عدد رثوس

ب 1222( ألف رأس عاب)2712%( ثب تطور إلى )-1211ب( بنقد قدره )1222ألف رأس عاب)
 %( 2221-( بنقد)1221( ألف رأس )عاب2722%( أنلو  الى ) 2222بمياد  قدرها

 ( ألف رأس 3212ب( نوو )1221بلغ إممالي عدد رثوس المما  عاب ) انلو  هذا العدد إلى
( ألف رأس عاب 223% ( ثب تطور إلى ) -3217( ب بنقد بلغ )1222( ألف رأس عاب )323)
لى ) 2121ب( بمياد  قدرها )1222)  2221ب( بنقد بلغ ووالي )1221( ألف رأس )عاب237% وا 

   )% 
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رقاب تق  بكثير عن هذه ا رقاب ال تووي بتطور ني أعداد الثرو  الويوانية لاصة وأن هذه ا      
( 22222كان عدد رثوس ا بقار يص  إلى ووالي ) ه الوا  ني ا عواب السابقةو ويثما كان علي

  (1229)العطار، (ألف رأس من المما  ني نوس العاب   222( و)2171ألف رأس عاب)
 جدول رقم )4( كمية االنتاج الحيواني ) طن ( سنة 2111-2112م

 4،ص2112صنعاء  2112الجهاز المركزي لإلحصاء ، اليمن في ارقام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المصدر:

( 2122171( أن كمية اتنتاغ الويواني بلغت نوو)2كما يتبين من واقع بيانات المدو )       
% 11213ب( تتوما على التوالي )1222% عن العاب السابت1231) قدرها ب( بمياد 1221طن عاب)

%عس ( هذه المث رات ال 2221% بي  2211% لووب دوامن 11272وليل  %7222لووب 
تووي بتطور يذكر ني اتنتاغ الويواني الذي ال يكاد يوي بتغطية االوتيامات الغذائية للسكان عدا 

تتوملها الدولة ني دعب قيب الواردات الغذائية  وبالتالي بع  المنتمات مما يميد من ا عبا  التي 
 نان االنلوا  ني أعداد رثوس الما ية وكمية اتنتاغ الويواني يرمع لعدد من ا سبال أهمها:

   أن اتوصا ات التي تتب  عداد الثرو  الويوانية والكمية المنتمة ال ت م  الويوانات التي
 ا  بما توتويها الممارا الرسمية يمتلكها الممارا اليمني واالكتو

  تدني مستوى العناية بالويوانات بسبل تدهور المراعي التي لب تعد متاوة بسبل عدب اهتماب
 المهات الوكومية الملتصة   

  انعداب الرعاية الصوية مما معلها عرتة لنمرا  او الموت وان ومد اهتماب نانه يقتصر
 اد نقط على الممارا التابعة للقطاا الل

   تهريل كميات كبير  من الويوانات إلى اللارغ  وبالذات الى دو  الموار 
   منانسة المنتمات المستورد  من اللووب وا لبان وم تقاتها 

 2111 2111 الزيادة% 2112 % الزيادة%
  السنة

 النوع

 الحمرا اللحوم 112,612 121,166 21.62 162191 28.82 19.61

 لااناال 216,929 212,268 2.81 226186 9.12 6.91

 لحوم بيضا 144,142 162,928 9.68 169226 26.96 1.112

6.42 1.22 81222 1.91-  الايض 81,199 81,166 

 إجمالي 691,662 914,996 2.82 622296 111 6.22
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 اإلنتاج السمكي:-3
 هدت عملية الصيد البوري ني الوقت الواتر تطورا  ملووظ او يتبين ذلك من لال  بيانات   

ب( بلغت 1222ية ا سماك وا ويا  البورية المنتمة لال  العاب ) ( أن كم2( وال ك )2المدو  )
 (تتوزع  %22221ب( بمياد  بلغت) 1221( طن عاب )132227طن( تطورت إلى ) 232233

%( أسماك أعماق ونحو 12.1)  %( أسماك سطح81.1الكمية المنتجة بين أنواع األسماك منها )

 .أحياء بحرية أخرى( (8.1%)

 (6جدول )
 (م )الكمية طن2112 -2111إنتاج األسماك واألحياء الاحرية للسنوات من  سنة تطور 

 

 72ب مرمع سابت و د 1221و 1222المهام المركمي لإلوصا  و كتال اتوصا  السنوي لعامي  رلمصدا

كان اتنتاغ السمكي وتى منتصف السبعينات من القرن الماتي ال ي ك  أي نسبة تذكر      

بالنسبة لإلنتاغ الغذائيو وذلك بسبل عدب توانر اتمكانات الالممة لتنظيب عملية االصطياد  وت ير 
 بع  التقديرات أن كمية اتنتاغ السمكي كانت ال تتعدى الستة االف طن ني السنة 

الواود  لذلك نإن التطور ني اتنتاغ السمكي يرمع الى التوسع ني إقامة المن آت اللاصة بتنظيب 
 عملية االصطياد وتطوير عملية الووظ والتعليل   

 

 

 

 

 

 

 الايان                     

 النوع   

الزيادة  الكمية )طن(

% 2111  % 2112 % 

 62.96 81.1 184419 86.12 121112 اسماك سطح

8666   اسماك أعماق  9.28 22992 12.1 222.2 

 168.6 8.1 18441 4.69 9162 إحياء بحريه أخرى

 21.16 111 221619 111 124222 اإلجمالي
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( الححذي 7يسححهب االنتححاغ الويححواني بنسححل ملتلوححة نححي توقيححت ا مححن الغححذائي يتبححين ذلححك مححن المححدو )
 اتنتاغ الويواني ني ا من الغذائي كما يأتي:بوت  مساهمة 

%( وأن 1121بنسححبة مرتوعححة نححي توقيححت االكتوححا  الححذاتي تصحح  إلححى )أن اتنتححاغ الويححواني يسححهب  -
%( وا سححماك 17%( يليححه للوحوب الومححرا بنسحبة)222الحيمن وقححت اكتوحا  ذاتححي نحي انتححاغ البحي )

%(  وبالتحححالي نحححإن ذلحححك قحححد يرمحححع الحححى انعحححداب محححدوى تصحححدير هحححذه المنتمحححات كحححالبي  1322)
    ي تماما من قائمة الصادراتالرتواا تكلوة نقلها وعملية ووتها ويث تلتو

%( ني وين تظ  التبعية الغذائية مرتوعة 2221انلوا  نسبة التبعية الغذائية ب ك  عاب إلى ) -
%( ني اللووب 2%( بينما تنلو  إلى )3123%( يليه ا لبان )2322ني اللووب البيتا )

 %( ني ا سماك 223الومرا  و)

  عناصر االنتاغ الغذائي الويواني لاصة البي  يمكن الممب أن هناك تطور ني مساهمة بع 
واللووب الومرا  ني توقيت ا من الغذائي بويث تمث  مانل قو  غير ان مانل التعف يتبين 

 كمب  22من واقع المتوسط الذي يوص  عليه الورد الواود ني السنة والذي ال يميد عن 

 

 (  مساهمة االنتاج الحيواني في االمن الغذائي1) جدول رقم

       

 البيان

 النوع

حجممممممممممممممممممممممممم 

 االنتــــــاج

 )طن(

حجممممممممممممممممممممممممم 

 الـــــوردات

 )طن(

حجممممممممممممممممممممممممم 

 الصادرات

 )طن(

حجممممممممممممممممممممممممممممم  

 االستهالك

 )طن(

االكتفمممممممممممما 

 الذاتي

% 

الفجممممموه 

 الغذائيه

% 

التبعيمممممه 

 الغذائية

% 

متوسمممم  نصممممي  

 الفرد)كحم/جم

ج 

 /يوم(

كممممممممم    

 /سنه

لحممممممممموم 
 1 19 150 1151 9150 151110 صفر 1219 152011 حمرا

لحممممممممموم 
 11 10 1151 1151 5151 211110 صفر 119111 151129 بيضا

 151 951 050 0500 10050 11111 صفر صفر 11111 بيض

 20 55 1251 5251 1151 111111 21210 111151 115115 البان

 1 12 151  251  91.1  12111 111115 5111 210511 اسماك

اجمممممممالي 
  1252 1151 1011051 111105 101191 955551 الجيواني

1152 
121 15 

م  مرجع 2012.ي 5الجهاز المركزي لإلحصاء 5 صنعاء 5 كتاب اإلحصاء السنوي لعام 5ج  :  المصدر/

 11ص1سابق 5 ص 
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 القومي:ا: أثر األمن الغذائي في قوة الدولة وأمنها ثاني  

تقاس قو  الدولة بمقاييس كثير  أبرمها القدر  االقتصادية التي تقاس ني الغالل بمعيار اآلمن      
الغذائي وتوقيت االكتوا  الذاتيو وهذ المعيار قد ال يكون وارد ا وتى ني أكبر الدو  المتقدمة 

ني بع  الدو  المساوة( التي قد تتونر  –المياه –التربة –الرتباطه بعوام  مغرانية )تنوا الُمناخ
الواليات المتود " ولكن ب ك  غير كام   ولذلك تقع على عاتت الوكومات  –نرنسا –مث : "روسيا

مسثولية تونير الغذا  لل عل ني مميع ا وقات وني ك  الظروف كي تتمكن من ترسيخ عام  
ة عن تونير االستقرار وتماسك المبهة الداللية والوواظ على أمنها القومي  وني والة عمم الدول

اوتياغ ال عل من المواد الغذائية والسلع الترورية وتثبيت ا سعار ب ك  يتناسل مع القدر  
ال رائيةو يكون ذلك نذيرا بارتواا معد  الوقر وانت ار ظاهر  المواو الذي استعاذ منه الرسو  الكريب 

بك نه بئس التميع وأعود )سيدنا مومد عليه أنت  الصال  والسالب( بقوله: "أعوذ بك من الموا نا
" نالموا يثدي إلى لسران الورد لوياته والليانة يلسر الورد بها بطانةمن الليانة نإنها بئس ال

  (2111)الديلو الرته 

ا وتمي ا لتعف قدر  الدولة ني تونير اوتيامات سكانها من المواد الغذائية        نالموا يعد نتام 
وبالتالي ينعكس ذلك سلب ا على مستقب  أمنها القومي  ويث تكون الصلة وثيقة بين الموا واستمرار 
بقا  الوكومات وقياب الثورات ومياد  ود  التمردات  نقد كان لعمم سكان نرنسا ني الوصو  على 

القرن  رغيف اللبم سبب ا ني قياب الثور  الورنسية والوركات الثورية ا لرى ني أوروبا لال 
الماتي  وكذا استسالب اليابان للقوى الوا ية وانتصار القوى النامية ني الورل العالمية ا ولى 

  (2111)الديلو 
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 كما يأتي: (2تتحدد مالمح  األمن الغذائي في اليمن من واقع بيانات الجدول )   

( طن ي ك  اتنتاغ 2322131والويواني( نوو)بلغ إممالي الكميه المنتمة من الغذا  )النباتي  -2
 %(  11%( والويواني )نوو 21النباتي )نوو

%  2و22) ان االكتفاء الذاتي من اإلنتاج الغذائي يمثل جانب ضعف حيث ال يمثل االنسبة -1
وهي نسبة منلوتة نظر ا النلوا  كمية اتنتاغ الغذائي النباتي الذي يرمع إلى انلوا  

%( من 1) المساوة الممروعة بملتلف المواصي  الغذائية والنقدية والتي ال تمث  سوى نسبة
 إممالي مساوة الدولة 

السكانو وهي وصة ( نرد من 22ويث أن ك  هكتار من ا ر  المراعية يقوب بمراعته )      
متواتعة مقارنة ببع  دو  الموارو نوي المملكة العربية السعودية ت ير اتوصائيات أن ك  

( أنرد من السكانو ني وين ترتوع هذه 7هكتار من ا راتي الصالوة للمراعة يقوب بمراعتها)
يرمع ذلك بطبيعة   (2111تود و )ا مب الم ( لك  هكتارفرد11الوصة ني سلطنة عمان إلى)

الوا  إلى كبر ومب مساوة المنطقة الصالوة للمراعة ني هذه الدو   بينما تتمث  الصوة الغالبة 
على طبيعة ار  اليمن هي الصوة الصلرية والصوراوية والمراعي التي توت  مساوة 

ناك توديات كبير  توامه  %( من المساوة الكلية  نالمث رات االقتصادية تووي بأن ه12قدرها)
اليمن وأمنه الغذائي لاصة ني ظ  المياد  المستمر  لمعد  النمو السكاني الذي وص  الى 

  كما يتبين مانل التعف ني ا من الغذائي من (1221)المهام المركمي لإلوصا و  %(2و3)
 لال  المث رات التالية:

 ( اهم مؤشرات األمن الغذائي باليمن1جدول رقم )

       

 البيان

 النوع

حجممممممممممممممممممممم 

 االنتــــــاج

 )طن(

حجممممممممممممممممممممم 

 الـــــوردات

 )طن(

حجممممممممممممممممم 

 الصادرات

 )طن(

حجممممممممممممممممممم  

 االستهالك

 )طن(

االكمممممت

فمممممممممممما 

 الذاتي

% 

الفجمممموه 

 الغذائيه

% 

التبعيممه 

الغمممذائي

 ة

% 

متوسممممممممممممممممم  

نصممممممممممممممممممممي  

 الفرد)كحم/جم

ج 

 (/يو

ممممممم    

 /سنه

اجمممممالي 
 النبات

119011

0 
121151

9 
21015

9 
101122

1 
115
1 

1115
1 

5551 10
1 

29
5 

اجمممممالي 
الجيمممموان

 ي
955551 101191 11110

5 

101105
1 

115
1 

1252  
1152 

12
1 

15 

االجممممممال
 ي العام

111591
1 

151911
1 

11111
1 

111121
2 

501 1105
2 

1951 92
9 

11
9 

 (251المصذر: جدول )
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ة من الغذا  ال توي بتغطية االوتيامات ا ساسية للسكان سوا  من السلع أن الكمية المنتم-2
( الى ارتواا ني نسبة التبعية الغذائية التي تص  7) النباتية أو الويوانية ويث ت ير بيانات المدو 

%( وبالتالي نأن الكمية المستورد  من السلع الغذائية النباتية لاصة الوبول وا لبان 2127إلى)
( 12312ب( بلغت إلى ما قيمته نوو )2172غذية الويوانية ني تطور مستمر  نوي عاب)وبع  ا 

ب ( والى 1222( طن عاب )3332273) تطورت الكمية إلى نوو (2111)نسكاياو  منيه إسترليني
ب( ني وين وصلت الكمية المستورد  من ا رم إلى 1221( طن عابو )3372222)

( 3222222113( طن ألبان وم تقاتها وووالي )313331222( وووالي )3312222272نوو)
ا مر الذي يمع  من مياد  االعتماد على السلع  (1221)المهام المركمي لإلوصا و  طن سكر

الغذائية المستورد  التي ني الغالل تستقدب عبر البور الذي ان تعر   ي لطر أو اعتدا  لارمي 
سوف يعر  الدولة  لطار مسيمة وبالتالي لن يكون هناك ليار أماب السكان إال ليار الموت 

 على قو  الدولة وأمنها القومي  موع ا  ومن ثب نإن ذلك سوف ينعكس سلبا 
نالمث رات التي للوتها ا وداث التاريلية تثكد ذلكو نإذا ما رمعنا إلى بداية التسعينيات من       

القرن الماتي وعلى إثر أممة اللليج )ورل اللليج الثانية( بدى ذلك ب ك  وات  عندما تماومت 
متطلبات أسرهب من القم  والمواد الغذائية مموا السكان أماب موالت بيع الوبول للوصو  على 

ا لرى وما نتج عن ذلك من أوداث تلريبية  تمثلت ني أعما  النهل التي تعرتت لها بع  
 موالت بيع المواد الغذائية ني مدينة تعم 

أن السعرات الورارية التي يوص  عليها الورد ني اليمن نظير ما يوص  عليه الورد ني الدو  -1
( سعره 2172لوتةو ويث يبلغ نصيل الورد ني اليمن من السعرات الورارية نوو )النامية من

%( منهاو بينما يبلغ نصيل الورد ني الدو  النامية ووالي 13ورارية ت ك  المصادر النباتية نوو )
( سعره وراريةو وبالتالي نإن المتوسط العاب 3322( سعره وراريةو وني البلدان المتقدمة )1222)

%( من السعرات الورارية التي 27ك الورد اليمني من السعرات الورارية يمث  ووالي )الستهال
%( ني البلدان المتقدمةو كما يص  متوسط 27يوص  عليها الورد ني البلدان النامية وووالي )

%( 12%( ني البلدان النامية)33%( مقارنة بووالي )22نصيل الورد ني اليمن من البروتين نوو)
  (2112) رف الدينو  المتقدمة ني البلدان

انلوا  مساهمة اتنتاغ الغذائي ني تركيل الناتج المولي ويث كان يسهب بنسبة تص  إلى   -3
لى)2112%( عاب ) 1221انلوتت إلى) 2122%( عاب 72) ب( 2111%( )عاب 27277ب( وا 
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ب( ا مر الذي يتأكد من 1221%( عاب)21وانلوتت إلى ) (1221 )المهام المركمي لإلوصا و
لالله أن قطاا المراعة كان وتى بداية السبعينات من القرن الع رين يعد من القو  ني أنه كان 

 يمث  مصدر ا أساسي ا ني تموي  الناتج المولي اتممالي 
ارتواا أسعار المواد الغذائية ب ك  غير متوقعو ويث استغ  الباعة نرصة غيال الرقابة    -2

الوكومية على ا سعارو نمارسوا تغوط ا على المستهلك أمبرته على  را  وامته الغذائية بتكلوة 
ا الوصو  على كيس القم  الذي أصب  سلعة ثمينة ونادر    مرتوعة ب  أصب  من الصعوبة أيت 

لى ستة أالف 1221)عابلايركيلومراب( إلى سبعة أالف 22وص  سعر الكيس القم  )ويث  لاير ( وا 
ب(  ا مر الذي كان له عظب ا ثر ني ا ممة السياسية التي برمت مالموها بوتو  1221اب )ع

ب( عندما ما تممع ا الف من المواطنين ني الساوات مطالبين الوكومة الود 1222مع نهاية العاب)
اهر  الوساد والعم  على توسين مستواهب المعي ي  ونت إراد  مماهيرية بأدبيات منا تر  من ظ

لمثيلتها ني دو  أطلت عليها بححح)الربيع العربي( والتي تتوم  مسثولية تردي الوتع االقتصادي 
 كواخ والسياسي وا مني وتمايد أعداد المياا الذين اكتظت بهب ا ويا  والطرت الرئيسة والورعية وا

 المتهالكة والقائمة ني مميع مدن وقرى اليمن    
 كمب( ني السنة  331أن متوسط نصيل الورد من اتنتاغ الغذائي يص  )إلى  -2

ا     إتانة إلى انلوا  متوسط نصيل الورد من الناتج القومي اتممالي الذي انلو  انلوات 
لى )2111اب )دوالر( ع 221( إلى 2112دوالر( )عاب  217كبير ا وذلك من) دوالر(  112ب( وا 

لى أق  من )2111عاب) هذا االنلوا  المستمر ني متوسط  ب(1221دوالر( عاب )122ب  وا 
نصيل الورد يعد من التعف ني أن اثاره انعكس بوتو  على مستوى الويا  االقتصادية للسكانو 

 وتردى مستوى الويا  المعي ية   

%( عاب 2وذلك بأن ارتوع معدلها من )ارتواَعا مستمَرا انت ار ظاهر  البطالة التي  هدت   -7
لى)2111%( عاب )21ب( إلى )2112)   ب(1222ب( )التلطيط والتعاونو1221%( عاب )32ب( وا 

%( مما يثكد أن ملتلف الوسائط اتنتامية لب يكن 27وأن نسبة العاطلين عن العم  تص  إلى )
العمالة الوائتة وبالذات التي لب يسبت لها  بمقدورها عم   ي  ما من  أنه امتصاد واستيعال

أن دللت سوت العم  من قب و إتانة إلى تلك التي تب االستغنا  عنها بعد بروم ظاهر  ما أطلت 
على تسميته بح)الربيع العربي(و وهو ا مر الذي أدى إلى ارتواا مستوى البطالة بين السكان والتي 

 ظلت ني ارتواا مستمر 
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ن من أكثر الدو  التي توامه توديات ني أمنه القوميو نظير تووله من دولة ويعتبر اليم     
منتمة ومصدر  للغذا  إلى دولة مستورد  وهو لذلك يعد البلد الوويد على المستوى العربي الذي 
يعيش ما يقارل نصف سكانه توت لط الوقر العالمي )ووالي دوالرين ني اليوب(  وان ووالي 

 ون على دوالر واود ني اليوبو كماو يوت  المرتبة ا ربعين بعد المائة ني %( من السكان يعي22)
  ا مر الذي (1221)ومار  التلطيط والتعاون الدوليوو مقياس التصنيف العالمي للتنمية الب رية 

من الوصو  على  يمع  معظب ا سر تقف عامم  عن تلبية اوتيامات أنرادها من الغذا و وربما
رغيف اللبم وباله من رغيف همي  ومر المذات  كما تقف معصب اآلسر ني منأى عن ا طعمة 

 الغذائية الصوية والمويد  
يمكن القو  بنا   على ذلك ان ا من الغذائي اليمني يمث  مانل تعف ني معيار قوته       

لوتع على هذه الوالة سوف يثدي إلى السياسية وأمنه القوميو وأن استمرار التدهور أو بقا  ا
انهيار مكونات الدولة وتواقب الم كالت التي سيكون سببها الموا والتي ستنعكس سلب ا على مستقب  

%( وأن 12ا من القومي  لاصة وان المث رات تثكد ارتواا معد  ا مية  بين النسا  إلى ووالي )
ال  الستة ا  هر ا ولى من وياتهب %( من الرتع ال يرتعون رتاعة طبيعية ل11ووالي )

وأن ووالي ثالثة أرباا الوالدات تتب ني المنام و وهو ما يميد من ارتواا معد  الونيات بين 
%( من السكان يوتقرون للوصو  على الغذا و المناسل 33ا طوا   إتانة الى أن ما يميد عن )

 مرا  كااالسهاالت والهم  والقمب ب(  ا مر الذي يثدي الى تو ي ا1221)التلطيط والتعاونو
 وغيرها من ا مرا  التي توتك بصغار السن نتيمة لسو  التغذية  

 النتائج والتوصيات
 للصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:     

-اللتروات-أن أهب مالم  ا من الغذائي تتمث  ب ك  أساسي ني المنتمات النباتية )الوبول  2
 ا سماك(   -ا لبان –البقوليات( والويوانية )اللووب -الوواكه

أن ا من الغذائي ني اليمن يمث  مانل تعف كبير ني قوته السياسية وأن ما ينتمه اليمن من   1
 %( من االكتوا  الذاتي  3و22الغذا  ال يمث  سوى)

ذائية %( واالعتماد ي ك  كبير على السلع الغ7و21ارتواا معد  التبعية الغذائية إلى )  3
 المستورد  ني تغطية اوتيامات السكان من المواد الغذائية ا ساسية  
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يمث  اتنتاغ الغذائي النباتي ب ك  عاب مانل تعف ني قو  اليمن السياسية ويث ال يمث    2
 %2227% من االكتوا  الغذائي النباتي وارتواا معد  التبعية الذي وص  إلى 2222سوى 

غذائي النباتي يرمع إلى عدد من العوام  أهمها: التغير ني إن السبل ني تعف اتنتاغ ال  2
%( من إممالي المساوة 1المناخو وصغر ومب مساوة ا ر  المراعية التي  تمث  إال نسبة )

 الكلية لنطات السياد  اليمنيةو إتانة إلى التوسع المستمر ني مراعة  مر  القات 
الغذائي على الرغب من ارتواا نسبة مساهمته مث  اتنتاغ الويواني مانل تعف ني قو  ا من   7

%( وتوقيت اكتوا  ذاتي ني بع  المواد الغذائية مث : البي  11ني االكتوا  الذاتي إلى )
 واللووب الومرا   

لى سلوكيات التومه   2 أن سبل التعف ني اتنتاغ الويواني يرمع إلى تدهور المراعي وا 
 الهاب الوكومي ني عدب تنمية هذا القطاا الويوي 

إن ما يوص  عليه اليمن من عمالت أمنبية مقاب  صادراته السلعية إلى الدو  العربية    1
 وا منبية تستهلك ني تغطية قيمة الواردات التي هي بال  ك أكبر نسبة من الصادرات

أن اليمن يوامه توديا كبير ا ني أمنه القومي مرا  استمرار تدهور اتنتاغ الغذائي ومياد    1
 %( 3على استيراد الغذا  لاصة ني ظ  ارتواا معد  النمو السكاني الذي يميد عن ) االعتماد
 التوصيات

العم  على تبنى اللطط واالستراتيميات الوعَّالة لتطوير عملية اتنتاغ الغذائيو بويث يتب   2
  من المنتمات الغذائيةتغطية متطلبات السوات المولية على ا ق  

ومياد  ومب مساوة ا راتي الصالوة للمراعية مديده العم  على استصال  مساوات أرتية   1
تاوة الورد لل بال ني هذا عن طريت ت ميع االستثمار وتوعي  مما  ال راكة الممتمعية وا

 للريمين   م اريع ل -المما 
 تنظيب عملية الصيد البوري ووتر عملية االصطياد الع وائي    3
صدار توابط   2 الود من التوسع ني مراعة القات الذي يتب على وسال المساوة المراعية وا 

 قانونية ملممة بتمريب مراعته       
ت ميع االستثمار ني المانل المراعي واتنتاغ الويواني والسمكي وتوعي  دور بنك التسليف    2

  الميسر  المراعي للغر  الذي أن ئ من أملة ودعب سياسة القرو 
 ن ر الوعي ني أوساط الممتمع بلطور  استمرار االعتماد على المنتج اللارمي   7
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 مراجع الدراسة:

   مطابع ا هراب: القاهر  مشكلة الغذاء في اليمن(  2112 رف الدينو وأومد وسين  ) -
  ترممة قائد طربوشو دار بن سبتمبر في اليمن 95(. ثورة 2111نسكاياو أيلينا مولوبو  ) -

 للدون: بيروت  
و مثسسة  بال المامعة: 1  غتاريخ الدولة العربية(  2111سالبو السيد عبد العميم  ) -

 اتسكندرية  
 أبعاد الثورة اليمنية -ف االقتصادي واالجتماعي فى اليمنالتخل(و 2111العطارو مومد سعيد ) -

 و دار الصداقة بيروت  
االنملو المصرية  منظور معاصر،–الجغرافيا السياسية (و 2111د مومود  )الديلو موم -

 القاهر  
( ا من الغذائي ني الممهورية اليمنية  مملة الدراسات 1222الملالنيو مومد على عثمان ) -

 ( كلية االدال صنعا و صووة 31االمتماعية العدد)
مجلة الدراسات ي الممهورية اليمنية  (  ا من الغذائي ن1222الملالنيو مومد على عثمان  ) -

 ( كلية اآلدال  صنعا  31العدد) االجتماعية
ثارة(  2111مومدو عبدهللا يوسف  ) -  و ومار  اتعالب والثقانةو بغداد  اوراق في تاريخ اليمن وا 
رسالة مامستيرو  اآلفاق المستقبلية للزراعة في االقتصاد اليمني(  1223وا دو أديبة عيتة ) -

 قسب اقتصادو مامعة القاهر  
ب(  ا من الغذائي ني الوطن العربي  انمامات وتوديات  الممائر: 1227راتوكو ومراد  ) -

 ( 22و العدد)األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية
 ية   بيروت: مركم دراسات الوود  العرباألمن الغذائي العربي(  1221النمويو سالب  ) -
   عمان: دار امنه األمن الغذائي. مفهومه.قياسه ومتطلباته(  1223عبد الغوورو أومد  ) -
و دراسات يمنيةو صنعا و الحضارة اليمنية العربية ومملكتها سبأ(  2112الور و مومد وسين  ) -

 (  12العدد )
    و صنعا 9019كتاب اإلحصاء السنوي لعام (  1223المهام المركمي لإلوصا  ) -
 و صنعا   1288كتاب اإلحصاء السنوي لعام (  2111المهام المركمي لإلوصا  و) -
 و صنعا     9000كتاب اإلحصاء السنوي لعام (  1222المهام المركمي لإلوصا ) -
(  اليمنو ا من الغذائي المس  القاعدي لمدينة الوديد و 1222ومار  التلطيط والتعاون الدولي  )-

 صنعا  
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 ( المهام المركمي لإلوصا و اليمن ني ارقابو صنعا  1221التلطيط والتعاون الدولي ) ومار   -
 و صنعا    9010كتاب اإلحصاء السنوي لعام(  1222المهام المركمي لإلوصا ) -
 و صنعا    اليمن، تقرير التنمية البشرية(  2111ومار  التلطيط والتنمية ) -
( الهيئة العامة للبووث المراعية ذمارو تقرير عن 1222 ) الممهورية اليمنية  ومار  المراعة -

 المساوات المراعية ني اليمن  
-2171(  مللد االوصا  المراعي للوتر  من 1222 ومار  المراعة والري  ) الممهورية اليمنية -

 ب  صنعا : ومار  المراعة 2111
 اليمن  مثسسة ا وقاف (  ا من الغذائي ني 1221ا وقاف للدراسات االنسانية  ) -
 (  ا من الغذائي العالمي  منظمة ا عذية والمراعة العالمي 1221و 3 22ا مب المتمد   ) -
 (  تقرير عن والة سكان العالب: ا مب المتود  2111ا مب المتود   ) -
المامعة (  اوتاا ا من الغذائي العربي  القاهر : 1222المنظمة العربية للتنمية المراعية  ) -

 العربية
 (. مشكلة الغذاء في اليمن، القاهره: مطابع األهرام.1661شرف الدين، اجمدحسين .) -

  صنعا : المهام 1223(  كتال اتوصا  السنوي لعاب1222المهام المركمي لإلوصا   ) -
 المركمي 

   صنعا : اتوصا  1221لعاب (  اتوصا  السنوي 1221المهام المركمي لإلوصا   ) -
  صنعا : المهام المركمي 2111(  اتوصا  السنوي لعاب2111 المهام المركمي لإلوصا   ) -

 لإلوصا  
 (  تأريخ الدولة العربية  ا سكندرية: مثسسة  بال 2111سالب السيد عبد العميم  ) -
لعربي الموود  القاهره: المنظمة (  التقرير االقتصادي ا1222المامعة  مامعة الدو  العربية  ) -

 العربية للتربية والثقانة 
 (  اليمن ني أرقاب  صنعا : ومار  التلطيط 1221ومار  التلطيط والتعاون الدولي  ) -
ب(  النتائج النهائية للتعداد العاب للمساك والسكان  صنعا : 1222ومار  التلطيط والتنمية  ) -

 المهام المركمي لإلوصا  
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