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الم�صتخل�ص:

تركز الدرا�شة على اأهمية الجانب الزراعي في اليمن بالرغم من الظروف التي تمر بها البالد من 

حروب اأهلية اأدت اإلى تدهور الجوانب االقت�شادية واالجتماعية والزراعية، واإبراز دور الحكومة اليمنية 

بمخاطر  وتوعيتهم  ال�شرورية  المحا�شيل  بزراعة  االهتمام  على  والم�شتثمرين  المزارعين  لت�شجيع 

االأم��ن  على  االقت�شادي  وتاأثيرها  االأخ��رى  الزراعية  المحا�شيل  ح�شاب  على  القات  زراع��ة  في  التو�شع 

اليمني والك�شف  الزراعية لالقت�شاد  ال�شيا�شات  التعرف على  اإلى  الدرا�شة  اليمني، وقد هدفت  الغذائي 

عن االإمكانيات الطبيعية والب�شرية التي تمكنها من تلبية احتياجاتها من الغذاء، كما هدفت الدرا�شة 

اإلى التعرف على م�شتوى االإنتاج الزراعي والحيواني وال�شمكي وو�شائل النهو�ض بها مع اإبراز التاأثيرات 

ال�شلبية واالإيجابية على االقت�شاد اليمني لو�شع اقتراحات وتو�شيات ت�شاعد متخذي القرار في اإيجاد 

الحلول المنا�شبة لتجاوز اإ�شكالية نق�ض الغذاء في اليمن، وقد افتر�شت الدرا�شة العديد من الفر�شيات 

الغذائي  االأمن  الذاتي من  االكتفاء  واالإنتاجية حققت  الزراعية  ال�شيا�شات والخطط  تت�شمن هل  التي 

التحليلي  التاريخي والمنهج  الو�شفي  المنهج االإح�شائي والمنهج  الدرا�شة  ا�شتخدمت  اليمن، وقد  في 

المقارن مع ا�شتخدام االإح�شاءات ال�شنوية للفترة )2015-1995(، وركزت الدرا�شة على م�شكلة االأمن 

الغذائي والذي تعد من اأكثر الم�شاكالت الحيوية التي تواجه اليمن، وهو ما �شوف تجيب عنه الدرا�شة 

في الت�شاوؤل الرئي�شي عن االآثار االقت�شادية لل�شيا�شات الزراعية على االأمن الغذائي . 
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Abstract

The study focuses on the importance of the agricultural aspect 

in Yemen, despite the conditions that the country is going through as 

a result of civil wars that have led to deterioration in economic, social 

and agricultural aspects. It highlights the role of the Yemeni Govern-
ment in encouraging farmers and investors to take an interest in culti-
vating the necessary crops and to make them aware of the dangers of 

expanding the cultivation of khat at the expense of other agricultural 

crops and their economic impact on Yemeni food security. The study 

aimed at familiarizing themselves with the agricultural policies of the 

Yemeni economy and uncovering the natural and human capabilities 

that enable them to meet The study also sought to identify the level of 

agricultural, animal and fish production and the means to improve it, 

highlighting the negative and positive effects on the Yemeni economy 

in order to develop suggestions and recommendations to help decision 

makers to find appropriate solutions to overcome the problem of food 

shortages in Yemen. The study assumed several hypotheses, including 

whether agricultural and production policies and plans are self-suffi-
cient in terms of food security in Yemen. The study used the statistical, 

historical and descriptive approach and the analytical approach com-
pared with Use of annual statistics for the period 1995-2015. The study 

focused on the food security problem, one of the most vital problems 

facing Yemen, which will answer the main question of the economic 

effects of agricultural policies on food security.
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المقدمة:

يمثل قطاع الزراعة باأبعاده االقت�صادية واالجتماعية والبيئية اأحد القطاعات الرئي�صية في االقت�صاد 

اليمني، حيث ت�صكل الزراعة م�صدر الدخل الرئي�صي لثالثة اأرباع ال�صكان من �صكان الجمهورية �صواء كانوا 

اأو يعملون في الخدمات والحرف وال�صناعات التي تخدم �صكان الريف  يعملون في الزراعة ب�صكل مبا�صر 

والح�صر على حِد �صواء، باالإ�صافة اإلى م�صاهمته المرتفعة ن�صبيًا في الناتج المحلي االإجمالي والقوى العاملة، 

ف�صاًل عن دور القطاع الزراعي المهم في تحقيق االأمن الغذائي وتح�صين الميزان التجاري، وكونه محورًا 

اأ�صا�صيًا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل ا�صتقرار ن�صبي لل�صكان وللحد من الهجرة الداخلية والم�صاكالت 

االجتماعية واالقت�صادية الناجمة عنها.

 : باأنه  1974م  عام  العالمية  الغذاء  قمة  موؤتمر  في   )Food Security( الغذائي  االأمن  عرف 

توفر التجهيزات الغذائية من المواد الغذائية االأ�صا�صية في جميع االأوقات لتحمل التو�صع في اال�صتهالك، 

ولمعادلة التقلبات في االإنتاج واالأ�صعار. 

و�صعت منظمة االأغذية والزراعة )الفاو( عام 1983 مفهومها لالأمن الغذائى ليت�صمن و�صول االأفراد 

ال�صعفاء اإلى التجهيزات المتوفرة ، وهذا ي�صم اإ�صارة اإلى التوازن بين جانب العر�ض والطلب في معادلة 

االأمن الغذائي. وفي تقرير للبنك الدولي - الفقر والجوع - عام 1989، جرى التفريق بين حالتين من 

Chronic Food Inse- )ااالت انعدام االأمن الغذائي، االأولى حالة االنعدام المزمن لالأمن الغذائي 

والثانية  الدخول،  وانخفا�ض  والفقر  لالقت�صاد  الهيكلية  البنية  م�صاكل  با�صتمرار  ترتبط  التي   )curity
فترات  تت�صمن  التي   )Transitory Food Insecurity( الغذائي  لالأمن  الموؤقت  االنعدام  حالة 

ال�صغط المكثف، والتي تتمثل في الكوارث الطبيعية، واالأزمات المالية، والنزاعات العرقية وغيرها. وهذا 

ي�صير �صمنا اإلى �صرورة و�صول كل االأفراد في جميع االأوقات اإلى ما يكفي من الغذاء لحياة �صحية ن�صيطة.

الناحيتين  الغذاء من  “توفير   : باأنه  الغذائي  االأمن    FAOالدولية والزراعة  االأغذية  عرفت منظمة 

الفيزيائية واالقت�صادية لالأفراد جميعًا وفي االأوقات جميعها”.

 ، لل�صكان  والمتوازن  الكافي  الغذاء  توفير  في  النق�ض  م�صكلة  من  اليمنية  الجمهورية  وتعاني 

واإذا كانت م�صكلة النق�ض في اإنتاج الغذاء توؤدي اإلى اإلحاق اأ�صرار اقت�صادية واجتماعية و�صيا�صية 

و�صحية فاإن ال�صرر قد كان و�صيكون اأكبر على اليمن الأنها تعد واحدة من الدول التي تعاني من �صحة 

في المياه وانخفا�ض م�صتوى الدخل وعجز في الغذاء كما اأنها من الدول التي تعاني �صعوبة قدرتها 

على تمويل ا�صتيراد الغذاء ... وقد تطلب التعرف على ال�صيا�صات الزراعية واآثارها على مدى كفاية 

الغذاء قيا�ض تلك ال�صيا�صات ومدى توافر المواد الغذائية والوقوف على ا�صتهالك الفرد من االأنواع 

واإنتاج  والبقوليات  والفواكه  والخ�صروات  الحبوب  اإنتاج  على  غالبا  يتوقف  والذي  للغذاء  المختلفة 

الثروة الحيوانية وال�صمكية ومدى ا�صتغاللها .
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حيث جاء هذا البحث كم�صاركة من قبل الباحث في التعرف على اأو�صاع ال�صيا�صات الزراعية وانعكا�صها 

واأخذوا في   ، الزراعية  االأر�ض  بداأوا في هجر  ،  فالمزارعون  اليمنية  الجمهورية  الغذائي في  االأمن  على 

ال�صباق نحو المدن للبحث عن اأعمال فيها  واأخذت االأر�ض الزراعية تتعر�ض للت�صحر يومًا بعد اآخر نتيجة 

لذلك ، ف�صال عن اآثار الحرب التي دمرت م�صاحات من االأر�ض الزراعية وكثير من الو�صائل المختلفة في 

االإنتاج الزراعي والحيواني وال�صمكي ، مما يزيد االأمر تعقيدًا هو اأن عدد ال�صكان اآخذة بالتزايد ال�صريع ، 

وهذا يعني اأن احتياجات �صكان اليمن من الغذاء في تزايد م�صتمر وال �صك في اأن كل ما �صبق ذكره يعطي 

االأهمية والمبرر لتناول مثل هذا المو�صوع بالبحث والدرا�صة.

 اأهمية الدرا�صة:

يبرز البحث الحالي اأهمية المحاوالت المبذولة في الجانب الزراعي رغم الظروف التي تمر بها 

في  والزراعية  واالجتماعية  االقت�صادية  الجوانب  تدهور  اإلى  اأدت  اأهلية  حروب  ظل  في  االآن  اليمن 

الدور  اإبراز  مع  االقت�صادي،  القطاع  وتاأثيرها على  الزراعية  ال�صلبيات  اليمنية، مع طرح  الجمهورية 

الحيوي للحكومة اليمنية لت�صجيع المزارعين والم�صتثمرين على االهتمام بزراعة المحا�صيل ال�صرورية 

ح�صاب  على  القات  زراعة  وتو�صع  انت�صار  بمخاطر  المزارع  وتعريف  والخ�صروات،  والفواكه  كالقمح 

المحا�صيل الزراعية االأخرى.

ترتكز اأهمية الدرا�صة على معرفة م�صمون ال�صيا�صات االقت�صادية في االإطار اال�صتراتيجي لمواجهة 

االآثار االقت�صادية جراء ال�صيا�صات الزراعية المتبعة في الجمهورية اليمنية وتاأثيرها االقت�صادي على 

االأمن الغذائي.

م�صكلة الدرا�صة:

اأكثر الم�صاكل الحيوية التي تواجه اليمن وهذا البحث يجيب على  تعد م�صكلة االأمن الغذائي من 

الت�صاوؤل عن االآثار االقت�صادية لل�صيا�صات الزراعية على االأمن الغذائي .

ويمكن تحديد عدد من الم�صكالت الفرعية واأبرزها ما يلي :

وم�صتوى  وال�صمكية  والحيوانية  الزراعية  المجاالت  على  الزراعية  ال�صيا�صات  اأثرت  مدى  اأي  •  اإلى 
نجاحها ؟ 

•� هل اأ�صهم اإنتاج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن واالأ�صماك في تغطية حاجات ال�صكان واإلى اأي مدى 
حقق االكتفاء الذاتي؟ 

اأ�صهم االنتاج الزراعى وال�صمكى والحيوانى في م�صاركة اليمن في التجارة الدولية في مجال  •  هل 
الغذاء وهل حقق اليمن اأي فائ�ض للت�صدير في مجال االإنتاج الزراعي والحيواني وال�صمكي؟

•� الى اأى م�صتوى اأثرت ال�صيا�صات الزراعية على االإنتاج الزراعي والحيواني وال�صمكي . 
اأهداف الدرا�صة:
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1 -  التعرف على تاأثير ال�صيا�صات الزراعية على االقت�صاد اليمني وتاأثيرها على االأمن الغذائي في 
اليمن والك�صف عن االإمكانيات الطبيعية والب�صرية التي تمكن اليمن من تلبية احتياجات �صكانها 

من الغذاء .

االنتاج  تدهور  اأو  الغذاء  نق�ض  في  ت�صهم  اأو  اأ�صهمت  التي  والخلل  ال�صعف  عوامل  على  2 -  التعرف 
الزراعي والحيواني وال�صمكي . 

 3 -  التعرف على م�صتوى االنتاج الزراعي والحيواني وال�صمكي وو�صائل النهو�ض بها وتاأثيراتها ال�صلبية 
واالإيجابية على االقت�صاد اليمني .

الم�صكلة واإيجاد الحلول المنا�صبة  القرار في مواجهة  -  و�صع اقتراحات وتو�صيات ت�صاعد متخذي   4
لتجاوز اإ�صكالية نق�ض الغذاء التي تزايدت وتفاقمت حدتها بعد اآثار الحرب االأهلية المدمرة .

فر�صيات البحث :

لل�صيا�صات الزراعية االإيجابية تاأثير كبير على زيادة االإنتاج الزراعي والحيواني وال�صمكي وتحقيق 

االأمن الغذائي . 

وتتباين ال�صيا�صات والخطط الزراعية من دولة الأخرى وهذا التباين يرتبط بمجموعة من العوامل منها 

ما هو طبيعي ومنها ما هو ب�صري ، ولقيا�ض ذلك و�صع الباحث مجموعة من الفر�صيات تتمثل فيما يلي :- 

 - هل تعاني اليمن من نق�ض في انتاج الحبوب .
 - هل اأدت ال�صيا�صات والخطط الزراعية اإلى زيادة االإنتاج الزراعي وال�صمكي والحيواني ؟

 - هل اإنتاج اليمن من الخ�صروات والفواكه والبقوليات كافي لالكتفاء الذاتي وحقق فائ�ض ؟
 - هل اإنتاج اليمن من الثروة ال�صمكية كافي لالكتفاء الذاتي وحقق فائ�ض للت�صدير .

 - هل اإنتاج اليمن من اللحوم الحمراء والدجاج كافي لالكتفاء الذاتي اأو ال تزال ت�صتورد ؟
المنهج المتبع في البحث:

المقارن  التحليلي  والمنهج  التاريخي  الو�صفي  والمنهج  االإح�صائي  المنهج  البحث  هذا  �صيعتمد 

والحيواني  الزراعي  لالإنتاج  والخطط  وال�صيا�صات  ال�صنوية  االإح�صائيات  على  االعتماد  و�صيتم 

وال�صمكي ال�صادرة عن الجهاز المركزي لالإح�صاء للفترة من 1995م – 2015م واالعتماد على 

التقرير االقت�صادي العربي الموحد ون�صرة الجهاز المركزي لالإح�صاء ال�صهرية والربعية . 

كما �صيتم ا�صتخدام االإح�صائيات ال�صكانية للفترة المذكورة واال�صتفادة من بيانات التقارير �صالفة 

الذكر وذلك لال�صتفادة من ا�صتخراج معدالت النمو ال�صكاني ومقارنتها  بمعدل النمو للم�صاحات 

المزروعة ومعدالت نمو الثروة الحيوانية ون�صيب الفرد من كمية االنتاج وعالقتها بالدخول .
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الف�صل الأول 

المبحث الول: ال�صيا�صات الزراعية في اليمن 

قطاع  يعد  اليمنية، حيث  للجمهورية  الوطني  االقت�صاد  في  هامًا  دورًا  الزراعي  القطاع  لعب 

الزراعة اأحد اأهم دعائم ومرتكزات االقت�صاد الوطني ؛ اإذ تبلغ متو�صط م�صاهمة القطاع الزراعي 

حوالي )13,7 %( من اإجمالي الناتج المحلي، وبلغ متو�صط م�صاهمة قطاع الزراعة في الدخل 

)1(

القومي )16,5 %( للجمهورية اليمنية.

اليمنية )1539006( هكتار، فيما تمثل  للزراعة في الجمهورية  الم�صاحة ال�صالحة  وتبلغ 

)81 %(، وي�صل متو�صط  اأي بن�صبة  الم�صاحة المزروعة منها حوالي )1241387( هكتار، 

اأن  المالحظ  ومن   ،)%  6,8( �صنوي  نمو  بمعدل  حيازة   )1155457( اإلى  الحيازات  عدد 

الحيازات الزراعية تت�صف ب�صغر الحجم حيث ال يزيد متو�صط الحيازة الواحدة عن هكتار واحد 

االأمر الذي يعيق ا�صتخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا النوع من الحيازات ال�صغيرة.

ويعد القطاع الزراعي من اأهم القطاعات التي تلعب دورًا رئي�صيًا في التنمية االقت�صادية وذلك 

لما ي�صهم به من اإمداد ال�صكان بالغذاء والمنتجات الزراعية والمواد الخام الالزمة للعديد من 

ال�صناعات الزراعية المتمثلة بـ)القطن والتبغ والخ�صروات واالأ�صواف واالألبان والزيت والجلود( 

باالإِ�صافة اإلى االألياف واالأخ�صاب، كما اأن القطاع الزراعي ي�صكل �صوقًا مهمًا لل�صلع الغير الزراعية، 

القوى  ن�صبة  ت�صل  حيث  العمالة  ا�صتيعاب  حيث  من  االأولى  المرتبة  في  الزراعي  القطاع  وياأتي 

العاملة الزراعية )54 % (من اإجمالي القوى العاملة في البالد.

�صهدت الفترة 1990 اإلى 1994 العديد من التحديات، وكانت مرحلة حرجة الأداء االقت�صاد 

، حيث �صهدت اليمن تغيرات اقت�صادية واجتماعية و�صيا�صية هامة تمثلت في تحقيق 
)2(

الوطني

اليمن  وجمهورية  اليمنية  العربية  )»الجمهورية  اليمن  �صطري  بين  1990م  مايو  في  الوحدة 

قرابة  ت�صببت في عودة  التي  الثانية  الخليج  انفجار حرب  باأ�صهر  ال�صعبية( تالها  الديمقراطية 

مليوني مغترب يمني من ال�صعودية ودول الخليج، وفقدان تحويالتهم التي كانت تمثل م�صدرًا هامًا 

)3(

لتمويل التنمية وانعك�ض ذلك على م�صتوى معي�صة الفرد ورفاهيته.

برنامج  تبني  عاتقها  على  اليمن  اأخذت   )2000  ( وحتى   )1995( من  الفترة  في  اأما 

)1( التقرير الوطني الثاين لليمن حول م�صتوى التقدم نحو االأهداف االإمنائية لالألفية 2010- وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

)2( القندجليي: عامر اإبراهيم، االإعالم واملعلومات واالإنرتنت، عمان، االأردن، دار اليازوري العلمية للن�صر والتوزيع، 2013.

)3( �صملت هذه التطورات انخفا�ض �صديد يف مقدار امل�صاعدات اخلارجية مع اكت�صاف النفط يف ال�صطرين، بخالف ال�صعوبات 

االقت�صادية التي واجهتها كلتا اجلمهوريتني مع حلول نهاية عقد الثمانينات.
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لالإ�صالحات والتخطيط التنموي وذلك عن طريق مبادرة الحكومة في مطلع عام )1995(، اإلى 

انتهاج م�صارين متالزمين لمعالجة الو�صع الراهن وتحريك عجلة الن�صاط االقت�صادي والتنموي 

االإ�صالح االقت�صادي والمالي واالإداري والذي  االأول في اعتماد برنامج  الم�صار  يتمثل  والزراعي: 

ورد في برنامج االإ�صالحات الزراعية، ويتمثل الم�صار الثاني في االإعداد والتنفيذ للخطة الخم�صية 

والنقدية،  والمالية  االقت�صادية  االختالالت  ت�صحيح  ا�صتهدفت  والتي   )2000  -1996( االأولى 

وتحقيق زيادات مهمة في النمو االقت�صادي والزراعي، واال�صتفادة من المزايا الن�صبية في الموارد 

 بهدف زيادة االإنتاج الزراعي وال�صمكي، اإال اأن الخطة واجهتها 
)4( 

الب�صرية واالقت�صادية المتاحة

مواتيًا  يكن  لم  الفترة  تلك  خالل  اليمن  في  اال�صتثماري  المناخ  الأن  نظرًا  التحديات  من  العديد 

لجذب اال�صتثمارات االأجنبية والمحلية ، وقد تعر�ض قطاع الزراعة خالل تلك الفترة لتغيرات ذات 

، مقابل   )% اإنتاج الحبوب بمتو�صط �صنوي )3,5  الفقراء ، حيث انخف�ض  ب�صمات �صلبية على 

زيادة اإنتاج المحا�صيل النقدية بمتو�صط )9,7 %( ومنها القات )5 %(، مما ي�صير اإلى تدهور 

اأو�صاع مزارعي الكفاف وتح�صن ربحية الزراعة التجارية.

وفي الفترة التالية من )2001( وحتى )2005( جاء اإعداد الخطة الخم�صية الثانية للتنمية 

االقت�صادية واالجتماعية في الوقت الذي بداأت فيه »ا�صتراتيجيات التخفيف من الفقر« كبرامج 

واآليات تعاقدية ترتكز على ا�صتمرار االإ�صالحات االقت�صادية والمالية واالإدارية من ناحية، وتاأخذ 

هذا  وفي  اأخرى،  ناحية  من  االإ�صالحات  تلك  عن  تنتج  التي  ال�صلبية  االآثار  معالجة  االعتبار  في 

بارتباط  2005م(،   -2003( للفترة  الفقر  من  للتخفيف  ا�صتراتيجية  الحكومة  اأعدت  ال�صياق 

الكلي  االقت�صاد  م�صتوى  على  واالأهداف  بالغايات  يتعلق  فيما  الثانية،  الخم�صية  الخطة  مع  كامل 

واالأولويات على م�صتوى القطاعات والبرامج والم�صروعات اال�صتراتيجية.

اإهمال  ب�صبب  الن�صف  اإلى  الزراعة  م�صاحة  تقل�صت  و2012(   1995( عامي  بين  الفترة  في 

االأ�صا�صية  الحبوب  لمحا�صيل  ال�صوقية  القيمة  ،وانخفا�ض  االإنتاج  تكاليف  زيادة  نتيجة  المدرجات، 

العمل  ال�صباب لفر�ض  ، وفقدان  المدعوم  الم�صتورد  القمح  باأ�صعار  وال�صعير مقارنة  ال�صامية  كالذرة 

من  جدًا  المحدود  التحول  جانب  اإلى  ال�صعودية،  في  الطفرة  �صنوات  خالل  الخارج  اإلى  وهجرتهم 

اأدت  اإلى المرورية والتو�صع في زراعة القات في االأرا�صي ال�صالحة للزراعة ، كما  البعلية  االأرا�صي 

الهجرة  اإلى تق�صيم جديد للعمل حيث تولت المراأة الريفية الجزء االأكبر من العمل الزراعي، اإال اأن 

)((

هذه التغيرات التي طراأت على تق�صيم العمل غير موثقة حتى االآن.

)4(  وزارة الزراعة والري اليمنية: االإح�صائيات الزراعية للفرتة )1997- 2009م(. انظر اأي�صًا:

World Bank, ”Republic of Yemen Agricultural Strategy Note,“ Report No. 17973- Yem, 1999.

))(  برنامج الغذاء العاملي WFP، »حالة االأمن الغذائي والتغذية يف اليمن: م�صح �صامل لالأمن الغذائي«، 2012م، �ض18.
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وبالرغم من الزيادة الكبيرة في حجم المياه الم�صتخرجة، اإال اأن الو�صول اإلى المياه الجوفية كان 

يقت�صر على طبقات المياه الجوفية في اأحوا�ض المرتفعات والمناطق ال�صاحلية المنخف�صة، حيث معدل 

�صقوط المطر منخف�ض جدًا والكثافة ال�صكانية تاريخيًا اأقل منها في المرتفعات البعلية. اإال اأن ال�صغط 

على الموارد المائية ا�صتمر في التزايد خالل العقود االأخيرة، وعانت بع�ض المناطق من نتائج ا�صتثمار 

اأقلية من اليمنيين في تكنولوجيا الزراعة المرورية، وكان من اأهم هذه النتائج خروج موجات متالحقة 

من المهاجرين الريفيين ال�صاعين اإلى تجربة حظهم في العمل غير الزراعي اأو التجمع في ال�صواحي 

المترامية للمدن، وفي المناطق البعلية لم يتم الحفاظ على من�صاآت الح�صاد المائي مما اأدى اإلى تبديد 

التي لحقت  االأ�صرار  فاإن  الوطني،  ال�صعيد  اأما على  المتوفرة،  المياه  المياه وت�صاوؤل كمية  الكثير من 

بالزراعة البعلية لم يتم تعوي�صها بزيادة م�صاحة االأرا�صي الزراعية المروية، علمًا باأن االأرا�صي ال�صالحة 

للزراعة ت�صكل )3 %( من االأرا�صي اليمنية فقط، واأن )68 %( فقط من االأرا�صي ال�صالحة للزراعة 

تزرع �صنويًا، وجوهر القول يبقى اأن اليمن بلد ذو موارد مائية �صئيلة واأر�ض زراعية �صغيرة الحجم، اإال 

اأن الو�صع يختلف من الناحية النوعية والكمية باختالف النظم الزراعية – االأيكولوجية القائمة.

منت�صف  منذ  الزراعي  للقطاع  الوطنية  اال�صتراتيجية  بلورة  اإلى  اأدت  التي  العملية  انطلقت  وقد 

ت�صعينات القرن الما�صي حتى االآن �صكلت التدخالت في الزراعة جزءًا من م�صروعات التنمية الريفية 

العامة، فقد تو�صعت اإن�صاء ال�صدود وحواجز المياه ون�صطت وزارة الزراعة في دعم الجمعيات الزراعية 

بنك  عبر  والجمعيات  المزارعين  ودعم  المحافظات  معظم  في  الزراعي  االإر�صاد  مراكز  واإن�صاء 

الت�صليف الزراعي بالقرو�ض والحراثات واآالت الر�ض والم�صتلزمات الزراعية وو�صائل الري الحديثة.

واتخذت اال�صتراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي الم�صار ذاته الذي اتخذته اال�صتراتيجية الوطنية 

لقطاع المياه والبرنامج اال�صتثماري، لكنها من المفتر�ض اأن تعالج الزراعة البعلية والزراعة المروية 

معا، االأمر الذي ي�صكل تعديا على قطاع المياه، والفرق اإن وجد، هو اأن اال�صتراتيجية الوطنية لقطاع 

مانحة  جهات  بين  والتن�صيق  جيد  ب�صكل  ممول  قطاع  لتاأطير  هدفت  اال�صتثماري  والبرنامج  المياه 

متعددة ومتنوعة، فالمياه �صرورة ملحة للزراعة وقبل كل �صيء لالأغرا�ض غير الزراعية.

و بداأت في وقت الحق م�صروعات جديدة في قطاع الزراعة، الذي كان قد تم ف�صله عن قطاع 

بداأ عام )2008م(، مع  الذي  الحيواني  واالإنتاج  البعلية  الزراعة  المياه، وخير مثال عليها م�صروع 

اأن الم�صتهدفين من م�صروعات ال�صندوق الدولي للتنمية الزراعية هم المزارعين الفقراء في ميدان 

)((

الزراعة البعلية واالإنتاج الحيواني.

- الآليات وال�صيا�صات التي ت�صهم في تحقيق نمو النتاج الزراعي والمن الغذائي:

من  مجموعة  خالل  من  عليها،  والطلب  الزراعية  ال�صلع  عر�ض  في  الزراعية  ال�صيا�صات  وتوؤثر 

))(  اجلهاز التنفيذي لت�صريع ا�صتيعاب تعهدات املانحني ودعم �صيا�صات االإ�صالحات، تقرير مرحلي، مار�ض 2015.
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اإحداث تغيرات في بنية  االأدوات التي توؤثر بدورها في تخ�صي�ض الموارد وا�صتخدامها، وتعمل على 

القطاع الزراعي لغر�ض تحقيق نمو القطاع المذكور وتطوره، بما ال يتعار�ض وتوجهات ال�صيا�صة العامة، 

وهي بذلك تعد من ال�صيا�صات ذات االأهمية الكبيرة في اأغلب البلدان واليمن اأحدها.

وقد يتخذ تاأثير ال�صيا�صة الزراعية اأحد �صكلين، اإما تدخل الإعادة توجيه ح�صيلة اأداء ال�صوق لتتالءم و 

ال�صيا�صة العامة، اأو تدخل لت�صحيح انحرافات ال�صوق لالقتراب من حالة المناف�صة التامة، وذلك لتحقيق 

اأهدافها التي تتمحور حول تحقيق الكفاءة االإنتاجية في اإطار الموارد المتاحة، وا�صتغاللها ب�صكل يحول 

واإن تحقيق هذه  الم�صتدامة.  الزراعية  التنمية  و�صروط  تتعار�ض  باأ�صاليب ال  وتدهورها  ا�صتنزافها  دون 

االأهداف يتطلب وجود مجموعة من الو�صائل التي يتوقف عليها نجاح ال�صيا�صة المتبعة، على اأن ال يكون 

هناك تعار�ض ما بين الو�صائل واالأهداف ل�صمان نجاح المنهج المتبع، والو�صول اإلى النتائج المرجوة.

ال�صيا�صة ال�صعرية اأداة من االأدوات االقت�صادية �صديدة التاأثير في المتغيرات الموردية التي توؤثر �صلبا 

اأو اإيجابا في م�صتوى دالة االإنتاج الزراعي ومعدالت نموها، وبالتالي في الدخل الزراعي ومدى اإمكانية 

زيادة معدل نموه على الم�صتوى الكلي والجزئي، واإحدى االأدوات المهمة التي توؤثر في توزيع الدخل، �صواء 

بين القطاع الزراعي والقطاعات االأخرى، اأو داخل القطاع الزراعي؛ فهي و�صيلة اإلى اإقامة نظام �صعري 

من �صاأنه التاأثير في قوى ال�صوق، وتحديد العالقات الن�صبية ال�صعرية بين المجاميع ال�صلعية المختلفة. 

لذا يمتد تاأثير ال�صيا�صة ال�صعرية اإلى ثالثة م�صتويات: »تغير االأ�صعار الن�صبية لل�صلع وعوامل االإنتاج، 

والتاأثير في معدل التبادل التجاري القطاعي، والتاأثير في معدل التبادل التجاري الدولي. 

المنتجة،  والخدمات  ال�صلع  لمنظومة  والطلب  العر�ض  في  تاأثيرا  االأكثر  المتغير  اأنها  يعني  وهذا 

واأن اأ�صعارها تمار�ض تاأثيرا في االإنتاج وم�صتويات الدخول والعمل، ومن ثم في حالة التوازن في اإطار 

االقت�صاد الكلي.

تهدف ال�صيا�صة ال�صعرية في اليمن اإلى خف�ض اأ�صعار ال�صلع الغذائية عن م�صتوى توازنها الحقيقي، 

خالل  من  ال�صعرية  التقلبات  من  وحمايتهم  الزراعيين،  للمنتجين  محفز  دخل  �صمان  على  والعمل 

الأ�صحاب  االإنفاقية  القدرة  تعزيز  على  يعمل  الغذائية  المواد  اأ�صعار  خف�ض  الأن  االإنتاج،  في  التحكم 

الدخول المنخف�صة، وتوفير المتطلبات الغذائية ال�صرورية، وال �صيما اإذا لم يترافق مع انخفا�ض اأو 

دعم اأ�صعار المدخالت االإنتاجية، مما يترتب عليه خف�ض م�صتوى الدخول للمزارعين .

ول�صيا�صة الدعم اأبعاد اقت�صادية واأخرى اجتماعية ؛ فدعم ال�صلع الغذائية يعد حافزًا �صعريًا للن�صاط 

الزراعي، الأنه يعو�ض عن الفرق بين �صعر المنتج و �صعر الم�صتهلك، ويمثل حافز اإنتاجية يتعلق بالعمالة 

الزراعية وتوفيرها باأجور منا�صبة. كما اأن له القدرة على االرتفاع بالم�صتويات المعي�صية للفئات ذات الدخل 

المنخف�ض، ف�صال عن اأنه يعمل على تح�صين القدرات ال�صحية للقوى العاملة في الن�صاط االقت�صادي.

ال�صلع  حركة  على  �صروط  ت�صع  التي  االإجراءات  جميع  عامة  ب�صفة  التجارية  ال�صيا�صة  تمثل 
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والخدمات وروؤو�ض االأموال، وتمار�ض دورًا مهمًا وفعااًل في االأمن الغذائي، اإذ يظهر تاأثيرها من خالل 

ت�صييق الفجوة بين االإنتاج واحتياجات اال�صتهالك، وتقليل التفاوت في االإمدادات الغذائية، وت�صهم 

في اال�صتخدام االأمثل للموارد  .

تت�صمن  عدة  اأدوات  با�صتخدام  الزراعي  القطاع  في  مبا�صر  ب�صكل  توؤثر  اأن  لل�صيا�صات  يمكن 

وال�صرائب.  الحكومي  واالإنفاق  الكميات  على  والقيود  والقرو�ض  واالإعانات  الجمركية  التعريفات 

ففي عام )1984( م اأ�صدرت الحكومة اليمنية قرار بحظر ا�صتيراد الفواكه واالعتماد على االإنتاج 

المحلي ، وهذا القرار كان له اأثرًا اإيجابيا في حماية المنتج المحلي و اتجاه الم�صتثمرين اإلى ان�صاء 

مزارع الفاكهة بمختلف اأنواعها وبداأت الفواكه المحلية في الظهور في االأ�صواق ب�صكل ملفت بعد اأن 

تاأثيرات غير مبا�صرة في  لل�صيا�صات االقت�صادية  . وغالبا ما كان  ال�صائد  الم�صتورد هو  المنتج  كان 

الزراعة، الأن تلك ال�صيا�صات لم تكن ت�صتهدفها مبا�صرًة مثل ال�صيا�صة المالية والنقدية التي توؤثر في 

دعم القطاع الزراعي مقابل القطاعات االأخرى ، لذا تبنى �صانعوا ال�صيا�صات مجموعة من االأدوات 

للتاأثير في �صلوك القطاع الزراعي، وتوؤثر بع�ض تلك االأدوات في التجارة الخارجية، وق�صم اآخر منها 

كان ذا طبيعة محلية يوؤثر ب�صكل غير مبا�صر في التجارة الخارجية.

المتبعة  وال�صيا�صات  االإجراءات  فاإن  والحبوب  الغذاء  الرئي�صية ال�صتيراد  الدول  اأحد  اليمن  والأن 

منذ 1990 حتى 2015 �صواء جمركية اأو �صريبية اأو �صيا�صات الدعم للقطاع الزراعي وال�صمكي قد 

تاأثيرها االإيجابي في تحقيق توفير الغذاء والتخفيف من نق�ض المواد الغذائية وتزايد م�صكلة  اأدت 

االأمن الغذائي ب�صبب تزايد ال�صكان خالل هذه الفترة. 

دعمت الحكومة اليمنية اإن�صاء ال�صدود والحواجز المائية ال�صتغالل مياه االأمطار المو�صمية الغزيرة 

التي ت�صقط على المرتفعات، وللم�صاعدة في الحفاظ على المخزون المائي من المياه الجوفية، حيث 

ت�صجيع  دعم  �صندوق  اأن�صاأت  كما  المناطق،  مختلف  في  والحواجز  والقنوات  ال�صدود  مئات  ن�صئت 
ٌ
اأ

االإنتاج الزراعي، وبنك الت�صليف التعاوني الزراعي لتوفير م�صتلزمات االإنتاج الزراعي من اآالت واأدوات 

وبذور وكتاكيت و�صبكات ري حديث بالتق�صيط وباأ�صعار مدعومة وبع�صها بم�صاهمة حكومية في القيمة 

ممثلة ب�صندوق ت�صجيع االنتاج الزراعي. 

الزراعي  التعاوني  االتحاد  خالل  من  الزراعية  التعاونية  الجمعيات  اإن�صاء  الدولة  �صجعت  كما 

لتخفيف اآثار تفتت الحيازة الزراعية وتكوين راأ�ض مال محلي قوي قادر على جمع الكيانات ال�صغيرة 

العديد من و�صائل  العملية االنتاجية وقدمت  ت�صيير  المزارعين في �صبيل  تن�صيقي بين  والقيام بدور 

من  اأو  الدولة  من  وم�صاعدات  كهبات  الري  و�صبكات  الحراثات  توزيع  خالل  من  للجمعيات  الدعم 

كاليابان  ال�صديقة  والدول  )الفاو(  والزراعة  لالأغذية  المتحدة  االأمم  كمنظمة  الدولية  المنظمات 

واألمانيا وهولندا .....
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مع  والمتنا�صبة  الجيدة  ال�صالالت  ال�صتنباط  الزراعي  واالإر�صاد  للبحوث  العامة  الهيئة  واأن�صاأت 

واإن�صاء   ، الزراعي  االإر�صاد  جهاز  تفعيل  خالل  من  المواطن  وعي  رفع  اليمنية  البيئة  ومناخ  ظروف 

مراكز انتاج البذور المح�صنة وبيعها للمواطنين باأ�صعار التكلفة . 

المبحث الثاني : م�صكلة الأمن الغذائي

الغذاء هو مجموع المواد التي يتم تناولها وت�صمن قيام الج�صم بن�صاطاته الحيوية ب�صكل �صحي 

، فالغذاء يوفر للج�صم اإمدادًا م�صتمرًا من الطاقة وي�صهم في النمو وتجديد ما يتلف من خاليا 

 وعلى ذلك فاالأمن الغذائي لمجموعة �صكانية هو ما يقا�ض 
)((

، كما يحفظ الج�صم من االأمرا�ض

. 
)8(

بالمقارنة بين الحاجات الغذائية في و�صع معين واالأطعمة الممكن توفرها

وال �صك في اأن م�صكلة النق�ض في اإنتاج الغذاء توؤدي اإلى اإلحاق ال�صرر الكبير باأي دولة تعاني 

لهذه  وال�صحية  واالجتماعية  وال�صيا�صية  االقت�صادية  االأبعاد  وذلك من خالل  الم�صكلة  هذه  من 

 . 
)((

الم�صكلة 

اأن اال�صتيراد والمعونات الغذائية يعمالن على تح�صين الو�صع الغذائي للدول الم�صتفيدة  مع 

اإلى تغيير نمط اال�صتهالك واإخالل االأغذية الم�صتوردة والمقدمة محل  اإال اأن ذلك يوؤدي  منهما 

االأغذية  على  الطلب  ويقلل  الخارجية  االأغذية  على  الطلب  يزيد  مما  التقليدية  المحلية  االأغذية 

المحلية وبالتالي يعرقل من اإنتاجها . 

يوؤدي �صعف القطاع الزراعي اإلى تخلف في تطور الريف وتنميته واإلى زيادة الهجرة منه وبالتالي 

اإلى زيادة الفوارق االقت�صادية واالجتماعية بين �صكان الريف و�صكان المدن . 

اإن و�صع قيود على ا�صتيراد الغذاء لتخفيف االأعباء االقت�صادية وتخفي�ض القوة ال�صرائية لل�صكان 

يوؤديان اإلى نق�ض في الغذاء وانت�صار اأمرا�ض خا�صة لدى ذوي الدخل المنخف�ض الذين ينفقون 

ن�صبة مرتفعة منه للح�صول على الغذاء . 

اتباع  اإلى   - الغذاء  توافر  عدم  نتيجة   - المدن  �صكان  من  وخا�صة  المنخف�ض  الدخل  ذوي  ي�صطر 

اأ�صاليب ذات مخاطر �صحية في �صبيل الح�صول على الغذاء مثل �صراء االأطعمة رخي�صة الثمن التي تباع 

))(  ر�صيد احلمد، وحممد �صعيد �صبا ريني، البيئة وم�صكالتها، عامل املعرفة، �صل�صلة كتب ثقافية �صهرية ي�صدرها املجل�ض الوطني 

للثقافة والفنون واالآداب – الكويت ، اأكتوبر )))1م، �ض)) . 

)8(  درميناخ، هريفه، ومي�صال بيكويه، ال�صكان والبيئة، ط1، تعريب: جورجيت احلداد، عويدات للن�صر والطباعة، بريوت، لبنان، 

2003م ، �ض)8. 
))(  مكتب اليون�صكو االإقليمي للرتبية يف الدول العربية، كتاب مرجعي يف الرتبية ال�صكانية، اجلزء ال�صاد�ض، ال�صكان وال�صحة 

والتغذية يف الوطن العربي، ط1 ، االأردن، عمان، 0))1م ، �ض1 )1 /12 /201822. 
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على نوا�صي ال�صوارع مك�صوفة دون اأن تخ�صع الأي رقابة �صحية ، ويزيد االأمر �صوءًا عدم توافر ال�صروط 

ال�صحية في االأحياء الفقيرة مما يوؤدي اإلى انت�صار االأوبئة وقلة ا�صتفادة الج�صم من الغذاء.

وينبغي هنا االإ�صارة اإلى اأن الم�صكلة الغذائية ال تقت�صر على اليمن فح�صب واإنما تلقي بظاللها 

على معظم الدول النامية ، ولعل من اأهم اأ�صباب هذه الم�صكلة في اليمن ما ياأتي :- 

النمو الكبير وال�صريع ل�صكان اليمن ، اإذ اأن اليمن تعد واحدة من بين اأكثر دول العالم نموًا وهذا 

يعني مزيدًا من المعد واالأفواه وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء. 

زراعة القات وزيادة الم�صاحة المزروعة به �صنة بعد اأخرى على ح�صاب المحا�صيل الزراعية االأخرى. 

الزحف العمراني للمدن اليمنية على ح�صاب االأرا�صي الزراعية . 

التمدن والتح�صر الذي اأدى اإلى ازدياد الطلب على ال�صلع الغذائية من جهة واإلى فتح االأبواب 

اأمام المزارعين لالنتقال اإلى المدن وترك القطاع الزراعي اإلى القطاعات االقت�صادية االأخرى 

مثل ال�صناعة والتجارة والخدمات. 

وال �صك في اأن التعرف على المدى الذي و�صلت اإليه اليمن في مجال تحقيق اأمنها الغذائي 

يقت�صي الدرا�صة ب�صيء من التف�صيل الأهم العنا�صر التي توؤثر على تحقيق هذا االأمن وتتاأثر به 

وتتمثل في االآتي :

اأوًل :النمو ال�صكاني 

اأي دولة  ال�صريع يمثل خطرًا كبيرًا على  ال�صكاني  التزايد  اأن  الباحثون والمفكرون على  يتفق 

ال�صكان  بين  العالقة  حظيت  فقد  لذلك  ونتيجة   ، النامية  الدول  �صمن  من  كانت  اإذا  وخا�صة 

والموارد باالهتمام منذ بداية هذا التزايد في الع�صر الحديث . 

اأ�صبحت تعاني في الوقت الحا�صر من النمو ال�صكاني  واليمن تعد واحدة من الدول النامية التي 

اأن �صكان اليمن قد و�صل  اأو ما ي�صمى ب)االنفجار ال�صكاني ( .اإذ يالحظ من الجدول )1(  ال�صريع 

اإلى )26,7(  اليمن  بينما و�صل عدد �صكان  2006م(  ن�صمة في عام  اإلى )22,7( مليون  عددهم  

بلغ  اإذ  الع�صرين  القرن  بداية  مع  ب�صيطًا  كان  عددهم  اأن  المالحظ  ومن  2015م  عام  ن�صمة  مليون 

حوالي )2مليون ن�صمة( وت�صاعف هذا العدد خالل خم�صين �صنة اإلى )4 مليون ن�صمة ( عام 1950م ، 

و الت�صاعف الثاني كان بمدة ثالثين �صنة فقط اإذ بلغ )8 مليون ن�صمة( في عام 1980م ، ثم انخف�صت 

. 
)10(

فترة الت�صاعف اإلى )17 �صنة فقط( بحيث و�صل اإلى )16 مليون ن�صمة ( في عام 1997م 

للدرا�صات والن�صر،  اليمنية دميوغرافيًا وجغرافيًا، ط1 ، مركز عبادي  )10(  املخاليف، حممد علي عثمان، �صكان اجلمهورية 

�صنعاء، 2003م ، �ض)) . 
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فيالحظ اأن بداية التزايد ال�صريع ل�صكان اليمن كان في الثمانينات وما بعدها ، اإذ اأن النمو 

و)1.9  1970م  عام  في   )%  1.6( بلغ  اإذ   ، منخف�صًا  كان  لها  ال�صابقة  الفترة  في  ال�صكاني 

%( في عام 1975م ، ولكنه ارتفع من )2.4 %( في عام 1980م اإلى )3.1 %( في عام 

واإلى )3.3 %( في عام 1988م ، ثم ارتفع اإلى )3.7 %( في عام 1994م.)11(  )8)1م 
ويالحظ اأن هذا المعدل ظل على ارتفاعه مع انخفا�ض ب�صيط بين عامي 1995 و2006م اإذ 

 
)12(

بلغ )3.5 %( ، وبين عامي 2011, 2015 اإذ بلغ )2.94 %(.

االجتماعية  التنمية  جهود  فاعلية  من  قلل  اليمن  في  المرتفع  المعدل  هذا  اأن  في  �صك  وال 

واالقت�صادية خا�صة اإذا ما عرفنا اأن هذا المعدل ي�صاوي مرتين ون�صف مقارنة باأي معدل للنمو 

زيادتها  وويلز في قمة  اإنجلترا  في  النمو  بلغ معدل  فمثاًل   ، تاريخها  االأوربية في  الدول  به  مرت 

 اإن تزايد �صكان الجمهورية اليمنية بهذه 
)13(

الطبيعية )1.4 %( وفي ا�صكندنافيا )1.3 %(.

المعدالت المرتفعة اأدى اإلى زيادة ال�صغط على االأرا�صي الزراعية واإلى فقدان القدرة على تحقيق 

االأمن الغذائي لل�صكان.

جدول )3( 

متو�صط ن�صيب الفرد من الم�صاحات ال�صالحة للزراعة والمزروعة فعاًل 

للفترة من )1995 – 2015 م(

الفرتة 

ال�صنة 

ال�صكان باملليون
م�صاحة الأر�ص بالهكتار

املزروعة%

متو�صط ن�صيب الفرد من 

الأر�ص

املزروعةال�صاحلةاملزروعةال�صاحلة

199515,41660972115660769.60.110.07
200018,31668858114344168.50.090.06
200622.61452437130927990.10.060.05
201123,81452438141192997.20،0610.059
201526,71452438109284875.20،0540.041

الم�صدر : الجدول من عمل الباحث باالعتماد على :

- الجهاز المركزي لالإح�صاء ،كتب االح�صاء ال�صنوي لالأعوام 1995 -2013م .

- جامعة الدول العربية ، التقرير االقت�صادي الموحد لعامي 2008م و2016م . 

)11(  املخاليف ، حممد علي عثمان م�صدر �صابق ، �ض4) . 

)12(  جامعة الدول العربية ، التقرير االقت�صادي العربي املوحد )201م ملحق )8/2( عدد ال�صكان يف الدول العربية �ض)11 .

)13( Clarke, john. I ,Population Geography ,pergamon press, London 1((8, 1(1 

اليابان
%60٫3



57

ال�صنة 28، العدد 83 - اأبريل /ني�صان 2021

ثانيًا: طبوغرافيا الأر�ص 

التربـــة في اليمـــن متنوعة ، فالترب الرمليـــة والملحية تنت�صر في ال�صهـــول ال�صاحلية ، والترب 

الرمليـــة ال�صحراوية تتواجـــد في المناطق ال�صرقية ، بينما تنت�صر التـــرب البركانية الخ�صبة بين 

ال�صال�صـــل الجبليـــة علـــى �صكل اأحوا�ـــض م�صتويـــة يطلق عليها فـــي اليمن : القيعـــان ، وهي ذات 

م�صاحـــات زراعيـــة وا�صعـــة ، ت�صمح باإقامة حواجـــز لل�صيول و�صدود تغذي عبـــر قنوات للري هذه 

الم�صاحـــات ، ومـــن اأهم تلك القيعان واالأودية ، قاع �صعدة ، قاع البون قاع عيوه ، قاع �صعيث، وادي 

 قاع جهران، قاع الحقل، قاع �صنعاء، قاع الجند، كما تتواجد التربة الزراعية 
)14(

بيحان )�صبوة (

الخ�صبـــة في اأودية اليمن، ومن اأهمها : حر�ض، حيران، مور، �صردود، �صهام، رماع ، زبيد، نخلة، 

 
)1((

ر�صيان ، موزع ، تبن، وبنا وح�صرموت، الم�صيلة، خب، ال�صد، اأذنة ، رمع.

وللتعرف على مدى اال�صتغالل الزراعي في الجمهورية اليمنية يمكن مناق�صة ذلك من خالل 

النقاط االآتية : 

1 – الأرا�صي الزراعية :
تعتبـــر االأر�ض المـــورد االأ�صا�صي الإنتاج المواد الغذائية التي يعتمد عليهـــا االإن�صان وعليه فاإن م�صاحة 

االأرا�صي الزراعية عامل مهم في تحديد ما يمكن الح�صول عليه من غذاء االإن�صان ، 87 % من مجموع 

 بل 
)1((

ا�صتهالك ال�صعرات الحرارية و 70 % من البروتينات م�صدرها المبا�صر االأرا�صي الزراعية.

اأن هـــذه الن�صب ترتفع فـــي الوطن العربي – بما في ذلك اليمن – اإذ يح�صل ال�صكان على 92 % من 

الطاقـــة الغذائيـــة و80 % من البروتينات من الم�صادر النباتية ، وهـــذا ما �صيت�صح عند مقارنة هذا 

بما ي�صتهلكه االإن�صان من منتجات الثروة الحيوانية . 

وال �صك في اأن الم�صاحات الزراعية في اليمن قليلة ، ويرجع ذلك اإلى الطبيعة الجبلية لالأر�ض 

اليمنية وبالتاأكيد فاإن هذه القلة تحفز المزارعين اليمنيين اإلى اال�صتغالل الجيد الأرا�صيهم الزراعية 

والذي من  ال�صابق  بالجدول )3(  اال�صتعانة  ينبغي  ال�صوؤال  ولالإجابة عن هذا  ؟  فهل عملوا كذلك   ،

خالله يمكن التو�صل اإلى الحقائق التالية : 

1 - اأن م�صاحة االأرا�صي ال�صالحة للزراعة في اليمن تمثل )3 %( من الم�صاحة الكلية .

)14(  اجلهاز املركزي لالإح�صاء ، كتاب االإح�صاء ال�صنوي لعام 2000م ، �صنعاء 2001م ، �ض) .

))1(  املخاليف ، حممد علي عثمان ، �صكان اجلمهورية اليمنية دميوغرافيا وجغرافيا ، م�صدر �صبق ذكره ، �ض132.

))1(  ال�صعدي ، عبا�ض فا�صب ، درا�صات يف جغرافية ال�صكان ، من�صاأة املعارف ، االإ�صكندرية ، 80)1م ، �ض ))2. 
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2 - اأن ن�صبة االأرا�صي المزروعة بلغت )69.6 %( و)68.5 %( و)90.1 %( و)97.2( و)75.2( 
االأرا�صي  اأجزاء من  اأن هناك  يعني  التوالي وهذا  للزراعة على  ال�صالحة  االأرا�صي  من م�صاحة 

ال�صالحة للزراعة ال زالت غير م�صتغلة في زراعة المحا�صيل.

 اإلى )42 
)1((

  3 - تناق�صــت ن�صــبة العــاملين في الزراعة من )52.9 %( بموجب تعداد 1994م،
 .

)18(

%( بموجب م�صح القوى العاملة لعام 1999م ، واإلى )29.8 %( بح�صب تعداد 2004م  
 4 - اأن متو�صط ن�صيب الفرد من م�صاحة االأرا�صي ال�صالحة للزراعة بلغ )0.11( هكتار عام 
1995م ، ثم تناق�صت اإلى )0.09( هكتار عام 2000م ، واإلى )0.06( هكتار في عام 

2006م لت�صل اإلى )0.054( عام 2015م. 
 5 - بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من االأرا�صي المزروعة )0.07( هكتار عام 1995م وتناق�ض 

اإلى 0.041( هكتار عام 2015م . 

 6 - اأن م�صاحة االأرا�صي ال�صالحة للزراعة قد تزايدت من )1660972( في عام 1995م اإلى 
)1667758( في عام 2000م ، ولكنها تناق�صت في عام 2006م اإلى )1452437( 

هكتار وبقيت كما هي اإلى 2015م .

اإلى  1995م  عام  في   )1156607( من  بالمحا�صيل  المزروعة  الم�صاحات  تناق�صت   -  7 
واإلى   2006 في   )1309279( اإلى  زادت  ولكنها  2000م  عام  في   )1143441(

)1411929( في2011، ثم تناق�صت اإلى )1092848(هكتار في عام 2015م . 

بلغ  بينما   )%  3.5( و2015م  1995م  عامي  بين  اليمن  في  ال�صكاني  النمو  معدل  بلغ   -  8 
المعدل ولنف�ض الفترة اأقل من)1 %( بالن�صبة للم�صاحات المزروعة ، وهذا يعني ان معدل 

نمو ال�صكان يزيد اأكثر من ثالث مرات مقارنة بمعدل نمو الم�صاحات المزروعة . 

2- المحا�صيل الزراعية : 
يتنوع االنتاج الزراعي في اليمن ب�صبب تنوع الظروف المناخية ، كما تتذبذب كمية االنتاج 

بين الزيادة والنق�صان من �صنة اإلى �صنة اأخرى ، وهذا يوؤدي بدوره اإلى تغير متو�صط ن�صيب الفرد 

من هذا االنتاج ، ويمكن متابعة ذلك من خالل مالحظة الملحق )1( والجدول )4( كما ياأتي : 

-  هناك �صبعة اأ�صناف للمحا�صيل الزراعية في اليمن وهي : الحبوب ، البقوليات ، الخ�صروات   1
، الفواكه ، المحا�صيل النقدية )القطن ـ ال�صم�صم ـ التبغ ـ البن ( القات ، االعالف . 

2 -  تناق�ض متو�صط ن�صيب الفرد بالن�صبة للحبوب من )52.7( اإلى )36.7( واإلى )32.1( 

))1(  املخاليف ، حممد علي عثمان اأ�صعد ، التوزيع اجلغرايف لل�صكان يف حمافظة تعز ، دكتوراه يف اجلغرافيا ، كلية الرتبية ، 

اجلامعة امل�صتن�صرية ، بغداد ، 2000م ، �ض1)2.

اجلهاز املركزي لالإح�صاء ، كتاب االإح�صاء ال�صنوي لعام )200م .......االأنرتنت . 
 

 )18(
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ثم اأرتفع اإلى )34.3( ثم عاد لالنخفا�ض مرة اأخرى اإلى )17.2( كيلو جرام في االأعوام 

1995م و2000 و2006و2010و2015م على التوالي ، ونظرًا الأن الحبوب تعتبر بوجه 
عام الركيزة االأ�صا�صية لالإنتاج الزراعي ، اأو اإنتاج الغذاء ، خا�صة في الدول النامية - ومنها 

 وعلى 
)1((

اإنتاجها يعطي موؤ�صرًا معبرًا عن حالة الغذاء بوجه عام، اليمن - فاإن التغير في 

ذلك يمكن القول باأن اليمن تعاني من م�صكلة النق�ض في اإنتاج الغذاء . 

3 -  تناق�ض متو�صط ن�صيب الفرد من كمية البقوليات من )4,6( كجم في عام 1995م اإلى 
)3,4( عام 2000م ، ثم ارتفع اإلى )3,7( كجم في عام 2006م واإلى )3،8( في 2011 

ليعود لالنخفا�ض مرة اأخرى اإلى )2،8( كجم عام 2015م . 

اإلى  ثم  اإلى )42.3(  الخ�صروات من )43.5(  كمية  الفرد من  ن�صيب  متو�صط  تناق�ض    - 4
في   )41.5( اإلى  لالرتفاع  ويعود  و2006م  و2000م  1995م  االأعوام  في  كجم   )40(

2011 وينخف�ض مرة اأخرى اإلى )33.8( في 2015م .  
5 -  تزايد متو�صط ن�صيب الفرد من كمية الفواكه من )26,2( في 1995 اإلى )32.3( في 
للتناق�ض مرة  2011،  ليعود  اإلى )41.6( في  2006، ثم  اإلى )38.1( في  ثم   2000

اأخرى اإلى )35.2(كيلو جرام في عام 2015م .

جدول )4( 

ن�صيب الفرد فى كمية وقيمة الإنتاج الزراعـى للفترة من )1995 – 2015 م(

ال�صنوات

البيان

القيمة )ريال(الكمية )كجم(

1995200020062011201519952000200620112015

52.736.732.134.317.27691302235253293199احلبوب

4.63.43.73.82.8234300547807716البقوليات

43.542.34041.533.89031927286456925253اخل�صروات

26.232.338.141.635،210302302483079397839الفواكه
املحا�صيل 

النقدية
2.83.83.63.72،9186437128823012173

5.55.96.57.66.92394350588031416115696القات

57.179.271.882.760.836168785430302584االأعالف

587710497215383925937462ن�صيب الفرد من اإجمايل قيمة االنتاج الزراعي

الم�صدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادًا على الملحق )1(

))1(  عبد ال�صالم ، حممد ال�صيد ، االأمن الغذائي للوطن العربي ، عامل املعرفة ، العدد )230( ، الكويت ، 8))1م ، �ض)1.
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كجم   )3.8( اإلى   )2.8( من  النقدية  المحا�صيل  كمية  من  الفرد  ن�صيب  متو�صط  تزايد    - 6
بين عامي 1995 و2000م ولكنه تناق�ض اإلى )3.6( كجم في عام 2006م ثم اأرتفع اإلى 

)3.7( عام2011، ليعود لالنخفا�ض عام 2015م .

اإلى )79.2( كجم بين عامي  7 -  تزايد متو�صط ن�صيب الفرد من كمية االأعالف من )57.1( 
اإلى  لالرتفاع  ليعود  2006م  عام  في  كجم   )71.8( اإلى  تناق�ض  ولكنه  و2000م   1995

)82.7( عام 2011 ثم التناق�ض مرة اأخرى عام 2015م . 

8 -  تزايد متو�صط ن�صيب الفرد من كمية القات من )5.5( اإلى )5.9( واإلى )6.5( اإلى )7.6( 
في االأعوام 1995و2000و2006 و 2011م ليتناق�ض اإلى )6.9( عام 2015م .

9 -  تزايد متو�صط ن�صيب الفرد من قيمة القات من )2394( اإلى )3505( واإلى )8803( واإلى 
)14161( واإلى )15696( ريااًل في االأعوام 1995 و2000و2006م و2011و2015 على 

التوالي ، وقد و�صلت ن�صبتها في عام 2006م اإلى )41 %( من قيمة كل المحا�صيل الزراعية. 

10 -  تزايد متو�صط ن�صيب الفرد من قيمة الفواكه من )1030( اإلى )2302( واإلى )4830( 
اإلى  لالنخفا�ض  وليعود   ، التوالي  على  ذكرها  ال�صابق  االأعوام  في  ريااًل   )7939( واإلى 

)7839(عام 2015م ، وقد و�صلت ن�صبتها في عام 2006م اإلى )22 %( من قيمة كل 

المحا�صيل الزراعية ، وهذا يعني اأن ن�صيب الفرد من قيمة كل اأنواع الفواكه المزروعة في 

اليمن ال ي�صاوي اإال ن�صيب الفرد من قيمة كل اأنواع الفواكه المزروعة في اليمن ال ي�صاوي اإال 

ن�صف ن�صيبه من قيمة القات البالغة )8803( رياالت .

11 -  بلغ متو�صط ن�صيب الفرد في عام 2015م من قيمة الحبوب )3199( ريااًل ، ومن البقوليات 
)716( ، ومن الخ�صروات )5253( ، ومن االأعالف )2584( ، ومن المحا�صيل النقدية 

)2173( ويبلغ مجموع كل هذه المتو�صطات )11341( ريااًل وهو اأقل من متو�صط ن�صيب 

الفرد من قيمة مح�صول القات البالغة )15696( ريااًل . 

12 -  بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من قيمة االنتاج الزراعي )5877( ،)10497( و)21538( 
و )39259( و)37462( ريااًل في االأعوام 1995 و2000 و2006 و2011 و2015 م 

على التوالي .

يالحظ وجود عالقة عك�صية بين ارتفاع ن�صيب الفرد بالرياالت وتراجع كمية المنتج ولكن هذا 

االرتفاع غير حقيقي ، وذلك لهبوط �صعر الريال اأمام العمالت االأجنبية ، 

13 -  وعلى الرغم من تدهور االنتاج الزراعي اإال اأن المالحظ من الجدول )5( اأن ن�صبته تزايدت من 
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اإجمالي ن�صيب الفرد من قيمة الغذاء المنتج في اليمن اإذ ارتفعت الن�صبة من )70,1 %( اإلى 

)76,4 %( ثم اإلى )77,2 %( ، لكنه عاد للهبوط اإلى )61,5 %( ثم اإلى )56,3 %( 

وربما يعود ذلك اإلى ارتفاع اأ�صعار القات التي تدخل قيمته �صمن اإجمالي قيمة االنتاج الزراعي 

، اإ�صافة اإلى اأن المجتمع اليمني تغلب عليه �صفة المجتمع الزراعي ، لذلك فاإن جهود المزارع 

اليمني تتجه نحو اإنتاج الغذاء من المحا�صيل الزراعية اأكثر من اتجاهها نحو الح�صول على هذا 

الغذاء من الثروة الحيوانية اأما االنخفا�ض فيعود �صببه اإلى التدهور االقت�صادي الناتج عن حالة 

ارتفاع في  �صببه ذلك من  وما  والح�صار  الحرب  واندالع  2011م  بعد  اليمن  ا�صتقرار في  الال 

اأ�صعار مدخالت االنتاج المختلفة. 

جدول )5(

 ن�صيب الفرد من قيمة اإنتاج الغذاء )ريال ( للفترة )1995-2015م(

البيان
19952000200620112015

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ
587770،11049776،42153877،23925961.53746256.3االنتاج الزراعي
180621،6220116405214،51966530.82890443.4االنتاج احليواين
6978،310497،623088،348847.72190.3االنتاج ال�صمكي

838010013747100278981006380810066585100االإجمايل 
الم�صدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادًا على الجداول )4(،)9( و)10( .

التي  القات  زراعة  تو�صع  من   ، الزراعية  المحا�صيل  الإنتاج  المخ�ص�صة  الزراعية  االأر�ض  تعاني 

الكبير  الدخل  اأن  في  تتمثل  الكبيرة  والم�صكلة  الزراعية  االأر�ض  من   )%  10( من  اأكثر  اقتطعت 

وال�صريع ياأتي من مح�صول القات من خالل ارتفاع اأ�صعاره و�صالحية �صجرته لالإنتاج المتكرر عدة 

التي  المختلفة  وال�صموم  المبيدات  وا�صتخدام   ، الري  مياه  توفير  �صوى  يحتاج  وال   ، ال�صنة  مرات في 

اإلى زراعة هذا  اإلى تحول م�صاحات من االأرا�صي الزراعية الخ�صبة  اأدى  ت�صاعده على ذلك ، وهذا 

ذات  اال�صتراتيجية  المحا�صيل  زراعة  من  بدال  زراعته  اإلى  المزارعين  وتحول   ، ال�صار  المح�صول 

والمحا�صيل  والفواكه  الحبوب  زراعة  مثل  وللوطن  للمزارع  االقت�صادي  والمردود  الحقيقية  الفائدة 

النقدية ، وتحول بع�صهم اإلى تجار لهذا المح�صول في االأرياف وفي المدن على ال�صواء ، واأ�صبحت 

الم�صاحة المزروعة به تتزايد با�صتمرار على ح�صاب المحا�صيل النافعة ولمعرفة الن�صب التي ياأخذها 

كل مح�صول من اإجمالي الم�صاحة المزروعة فاإن الجدول )6( يو�صح ذلك ، ويالحظ منه ما ياأتي : 
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أ-   اأن ن�صبة الم�صاحة المزروعة بالقات ارتفعت من )7,7 %( عام 1995م اإلى )9,2 %( عام 2000 
ثم اإلى )10,4 %( عام 2006 واإلى )11,5( عام 2011 ثم اإلى )14,2 %( في عام 2015م . 

ب-  تناق�صت ن�صبة الم�صاحة المزروعة بالبقوليات من )4,7 %( اإلى )4,6 %( ثم اإلى )3,6 %( 
اإلى )3,2 %( في االأعوام ال�صابق ذكرها على التوالي لتعاود االرتفاع اإلى )%3,5( في 2015م . 

جدول )6(

 الم�صاحات المزروعة بالمحا�صيل الزراعية )هكتار(للفترة )1995-2015م(

البيان
19952000200620112015

%امل�صاحة%امل�صاحة%امل�صاحة%امل�صاحة%امل�صاحة
73319563،461958355،675696157،878484455،658565950احلبوب

541744،7514504،5473143،6456843،2408893،5البقوليات
535224،6649535،8756865،8807955،7696175،9اخل�صروات

748626،5910578،2849446،5939896،7914477،8الفواكه
845587،311616510،41278329،81552481113773011،7الأعالف

املحا�صيل 

النقدية
673575،8689636،2804056،1887856،3802886،8

889397،71029349،213613810،416258411،516695714،2القات
11566071001143441100130927910014119291001172180100الإجمايل

الم�صدر : الجدول من عمل الباحث باالعتماد على: الجهاز المركزي لالإح�صاء ، كتاب االح�صاء ال�صنوي لالأعوام 1997و  2000 و2006 و2015م .

ج-  تناق�صت ن�صبة الم�صاحة المزروعة بالحبوب من )63,4 %( اإلى )55,6 %( بين عامي 

1995و2000م ، لكنها عادت فارتفعت اإلى)57,8 %( في عام 2006م لتعاود االنخفا�ض 
مجددًا لت�صل اإلى )50 %( عام 2015م . 

د-  تزايدت ن�صبة الم�صاحة المزروعة بالفواكه من )6,5 %( في عام 1995م اإلى )8,2 %( 

في عام 2000م ، ولكنها انخف�صت اإلى )6,5 %( في عام 2006م لتعاود االرتفاع مجددا 

اإلى )6,7 %( عام 2011 ثم اإلى )7,8 %( عام 2015م . 

هـ-  تزايدت ن�صبة الم�صاحة المزروعة بالمحا�صيل النقدية من )5,8 %( اإلى )6,2 %( ثم 

)6,1 %( ثم )6,3 %( ثم اإلى )6,8 %( بح�صب ال�صنوات المذكورة اآنفًا على التوالي . 

1 -  وهكذا يت�صح اأن هناك تدهورًا في االنتاج الزراعي وتدهورًا في م�صاحة االأرا�صي المزروعة 
 -:

)20(

، وذلك يرجع اإلى عدة عوامل اأهمها ما ياأتي

)20(  اأنظر كل من : ها�صم ،عبد املوؤمن اأحمد واآخرون ، ال�صكان والتنمية الزراعية ، وثائق املوؤمتر الوطني االأول لل�صيا�صات ال�صكانية 

اجلمهورية  يف  الزراعية  التنمية  �صيا�صات   ، �صالح  علي  واحلجري،   ،)((( �ض))))ـ  )1))1م(،  �صنعاء  اليمنية،  اجلمهورية  يف 

اليمنية، درا�صات يف االقت�صاد اليمني، بحوث واأدبيات املوؤمتر االقت�صادي اليمني ، تنظيم جملة الثوابت، حترير اأحمد علي الب�صاري، 
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1-هجرة اليد العاملة من الريف اإلى المدن واإلى خارج القطر . 

2 - االعتماد على االأ�صاليب التقليدية في الزراعة . 

3 - قلة المياه �صواء مياه االأمطار اأو المياه الجوفية . 

4 - �صحة الموارد المالية لدى المزارعين . 

5 - �صغر حجم الحيازات الزراعية وت�صتتها مما يعيق ا�صتخدام الميكنة الزراعية . 

6 - انت�صار وتو�صع زراعة القات على ح�صاب البن والمحا�صيل الزراعية االأخرى . 

7 -  التزايد ال�صكاني الكبير اأدى هو االآخر اإلى تناق�ض متو�صط ن�صيب الفرد من االنتاج الزراعي  

الناحية  من  مجِد  غير  الزراعي  االنتاج  يجعل  مما  الزراعة  في  العاملة  االأيدي  اأجور  ارتفاع    - 8
االقت�صادية ، وبالتالي دفع المزارعين اإلى ترك اأرا�صيهم الزراعية. 

9 - الزحف العمراني على االأرا�صي الزراعية وبالذات �صواحي المدن .

-  ارتفاع اأ�صعار المدخالت الزراعية مثل البذور ، االأ�صمدة ، االآالت ، المبيدات الح�صرية ، الوقود   10
....الخ . 

11 -  غياب الموؤ�ص�صات الت�صويقية التي ت�صاعد على ت�صريف المنتجات الزراعية محليًا وخارجيًا  

ثالثًا :الإنتاج الحيواني 

لالإنتاج  الحالي  الو�صع  وي�صير   ، الزراعي  لالإنتاج  مكماًل  عن�صرًا  اليمن  في  الحيواني  االنتاج  يعد 

الحيواني اإلى تطور هذا االنتاج ، ويمكن مالحظة هذا التطور من خالل الجدول )7( الخا�ض باأعداد 

الثروة الحيوانية ومعدل نموها . 

جدول )7(

 اأعداد الثروة الحيوانية )األف راأ�ص( ومعدل نموها بين عامي 1995 -2015م .

اجلمالالأبقاراملاعزال�صاأنال�صنة

1995375133281174175
2000480442521339190
2006819780421464359
20119358910616544356
20159572926717494548

7.88.92.4124.9معدل النمو ال�صنوي

الم�صدر : الجدول من عمل الباحث باالعتماد على : الجهاز المركزي لالإح�صاء ، كتب االإح�صاء ال�صنوي لالأعوام 

1997و2000و2006م ،2011, 2015م .

للفرتة  �صنعاء  حمافظة  يف  وم�صاكله  ال�صكاين  النمو  ال�صتار،  عبد  حممد  خالد  وال�صمريي،   ،)180- �ض)3)2  )))1م(،  ط1,) 

))))1- )8)1( ، ماج�صتري اآداب يف اجلغرافيا جامعة بغداد )))1م ، �ض2)1. 
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وبالنظر اإلى الجدول رقم )7( يالحظ ما ياأتي :- 

-  هنالك تزايد م�صتمر الأعداد ال�صاأن خالل فترة الدرا�صة بين عامي 1995و 2015م ,   1
وبمتو�صط معدل نمو �صنوي لفترة الدرا�صة 7,8 % .

2015م ,  من عام اإلى عام   1995 -  هنالك تزايد م�صتمر الأعداد الماعز خالل الفترة   2
وبمتو�صط معدل نمو �صنوي لفترة الدرا�صة 8,9 % .

3 -  هنالك تزايد م�صتمر الأعداد االأبقار خالل نف�ض الفترة ، وبمتو�صط معدل نمو �صنوي 2,4 % 
وهذا المعدل المنخف�ض موؤ�صر على وجود معوقات في نمو اأعداد االأبقار والتي قد يكون من 

اأهمها ذبح �صغار االأبقار )الر�صيع( .

-  هنالك تزايد م�صتمر الأعداد الجمال بين عامي 1995 و2015م، وبمتو�صط معدل نمو   4
�صنوى قدره 124,9 %  وهذا المعدل مرتفع ومب�صر .

المدرو�صة  الفترة  خالل  مرتفع  اليمن  في  الحيوانية  للثروة  النمو  معدل  ان  يت�صح  وهكذا 

المعدل هو  اأن هذا  اإذ يالحظ  والماعز والجمال  لل�صاأن  بالن�صبة  )1995 -2015م(، وخا�صة 

اأعلى من معدل نمو ال�صكان الذي يبلغ )%3,5( ، وال �صك اأن اال�صتمرار في ارتفاع هذه المعدالت 

يب�صر بالخير اإذ اأن ذلك �صيوؤدي قريبًا اإلى االكتفاء الذاتي منها . 

اأما بالن�صبة لمنتجات الثروة الحيوانية من اللحوم والحليب والبي�ض فالمالحظ اأن اليمن مثلها 

مثل غيرها من االأقطار العربية االأخرى اإذ يح�صل ال�صكان على )92 %( من الطاقة الغذائية 

من م�صادر نباتية ، بينما يح�صلون على )8 %( فقط من الم�صادر الحيوانية ، ويح�صلون على 

)80 %( من البروتينات من الم�صادر النباتية و)20 %( فقط من الم�صادر الحيوانية بينما 

يالحظ اأن ال�صكان في الدول ال�صناعية يح�صلون على )70 %( من الطاقة من الم�صادر النباتية 

 .
)21(

ويح�صلون على )28 %( فقط من البروتينات

اأما بالن�صبة لن�صيب الفرد اليمني من منتجات الثروة الحيوانية لالأعوام لفترة الدرا�صة فاإن 

الجدول )8( يو�صح ذلك . 

)21(  القا�صم، �صبحي، ملخ�ض كتاب نظرة حتليلية يف م�صكلة الغذاء يف البلدان العربية، موؤ�ص�صة عبد احلميد �صومان، االردن، 

82)1م، �ض)1, )1 .
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جدول )8( 

ن�صيب الفرد من كمية وقيمة النتاج الحيواني للفترة 1995 - 2015م .

القيمة )ريال(الكمية )كجم(

ال�صنة

1995200020062011201519952000200620112015
البيان

2،62،83،35،57.67969321005840214468حلم اأحمر
3،13،65،26،56.6608802197345806577حلم دجاج
109،89،913،313.324024549540014715حليب وجنب

23،33343،1504912818153412511446بي�ض )عدد(
0،0090،0100،0850،110.09635،140،944،91120806الع�صل

1806220140521935328013ن�صيب الفرد من القيمة االإجمالية
الم�صدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادًا على الملحق )2(

وبالنظر اإلى الجدول )8( يالحظ ما ياأتي :- 

-  بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من لحوم الحيوانات ) اللحوم الحمراء ( )2,6( و)2,8( و)3,3(   1
اللحوم )796( و)932(  الفرد من قيمة هذه  بينما ح�صل   ، و)5,5( و)7,6( كيلو جرام 

 ,2011  ,2006  ,1995,2000 لل�صنوات  ريااًل  و)14468(  و)8402(  و)1005( 

2015م على التوالي . 

2 -  بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من لحوم الدواجن )3,1( و)3,6( و)5,2( و)6,5( و)6,6( كيلو 
جرام ، بينما كان ن�صيبه من قيمتها )608( و)802( و)1973( و)4580( و)6577( ريااًل 

لل�صنوات �صالفة الذكر على التوالي.

3 -  بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من الحليب )10( و)9,8( و)9,9( و)13,3( و13,3( كيلوجرام 
بينما ح�صل من قيمته على )240( و)245( و)495( و)4001( و)4715( ريااًل لل�صنوات 

�صالفة الذكر على التوالي . 

-  بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من البي�ض )23,3( و)33( و)43,1( و)50( و)49( بي�صة ،   4
بينما بلغ ما ح�صل عليه من قيمة البي�ض )128( و)181( و)534( )1251( و1446( ريااًل 

على التوالي . 

اأو ما  الع�صل ن�صبًا �صئيلة جدًا تراوحت بين )0,009( كجم  الفرد من  5 -  بلغ متو�صط ن�صيب 
 ) جرامًا  و)85  2000م،  عام   ) و)10جرامات  م   1995 عام  في  جرامات(   9( ي�صاوي 
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عام 2006م ، و)110 جرامات( عام 2011 و)96 جرامًا( عام 2015م اأما القيمة فقد 

بلغ متو�صط ن�صيب الفرد منها )35,1( و)40,9( و)44,9( و)1120( و)806( ريااًل على 

التوالي . 

6 -  بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من مجموع قيمة منتجات الثروة الحيوانية )1806( و)2201( 
و)4052( و)19353( و)28013( ريااًل في االأعوام 1995و2000و2006و 2011و2015م، 

وعلى الرغم من تزايد متو�صط ن�صيب الفرد من قيمة االنتاج الحيواني فاإن المالحظ من الجدول 

ال�صابق )5( اأن ن�صبته من اإجمالي ن�صيب الفرد من قيمة الغذاء انخف�صت من )21,6 %( اإلى 

)16 %( ثم اإلى )14,5 %( خالل االأعوام 1995 و2000و2006 لكنه عاد اإلى االرتفاع اإلى 

)30,8 %( و)43,4( في عامي )2011و2015م (على التوالي . 

وعلى الرغم من اأن هناك تزايد في متو�صط ن�صيب الفرد من كمية وقيمة االنتاج الحيواني 

اإال اأن المالحظ اإن انتاج الراأ�ض الواحد من االأغنام او االأبقار ال يعطي من اللحوم اأو االألبان اأو 

اإلى مثل هذا  توؤدي  العوامل   وهنالك عددًا من 
)22(

اأقل من مثله في الدول االأخرى، اإال  ال�صوف 

 :
)23(

االنخفا�ض ، وتتمثل هذه العامل بكل مما ياأتي

1 - تدهور ال�صالالت .

2 - �صوء التغذية ب�صبب ارتفاع اأ�صعار االأعالف وقلة المراعي . 

3 - انت�صار االأمرا�ض وعدم توفر الرعاية البيطرية . 

ا�صتخدام  في  العامل  هذا  ويتمثل   ، اليمن  في  و�صوحَا  اأكثر  وهو  اآخر  عامل  اإ�صافة  -  يمكن   4
الحيوان في االأعمال الزراعية . 

رابعًا : الثروة ال�صمكية  

اإنتاجي  التي يتحقق بها فائ�ض  الواعدة  اليمن من القطاعات  ال�صمكي في  االإنتاج  ويعتبر قطاع 

ويرجع ذلك اإلى ما تمتاز به اليمن من موقع ا�صتراتيجي وامتالكها ل�صاحل طويل يبلغ نحو 2000 

كيلو متر وبم�صاحة اإجمالية تبلغ 4463 ميل بحري مربع ما يعادل نحو 80 الف كيلو متر مربع، كما 

)22(  االأ�صعب، خال�ض، اليمن–درا�صة يف البناء الطبيعي واالجتماعي واالقت�صادي، وزارة الثقافة واالإعالم ، دار الر�صيد للن�صر، 

العراق ، 82)1، �ض182 -188 .

مكتب اليون�صكو االإقليمي للرتبية يف الدول العربية ، كتاب مرجعي يف الرتبية ال�صكانية ، اجلزء الرابع ، ال�صكان واالقت�صاد 
 

 )23(

يف الوطن العربي ، ط1، االأردن 0))1م ، �ض82. 
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ت�صير التقديرات اإلى ان المخزون ال�صمكي يبلغ نحو )800( الف طن غير م�صتغلة اال�صتغالل الكامل 

حيث ان اق�صى كمية م�صيدة بلغت )256( الف طن في عام) 2004 (، كما يبلغ عدد العاملين 

في هذا القطاع نحو )65( الف �صياد يوؤمنون المعي�صة لحوالي )400 (الف ن�صمة )كتاب االإح�صاء 

ا  تلعب دور  التي  الهامة  القطاعات االقت�صادية  يعد من  القطاع  ان هذا  وبما   ،)2008 ال�صمكي،) 

ًمهم ا ًفي االقت�صاد الوطني حيث زادت كمية ال�صادرات ال�صمكية بمتو�صط يبلغ نحو )30٫4 %( 

�صنويا لت�صكل ما ن�صبته )31٫2 %( من قيمة ال�صادرات غير النفطية ،وي�صهم �صيد االأ�صماك بدور 

اأ�صا�صي في تحقيق االأمن الغذائي في المناطق ال�صاحلية الت�صع) حجة، تعز، الحديدة ،عدن ،لحج ، 

اأبين ،�صبوه، ح�صرموت ، المهرة(التي ي�صكل نحو )47٫6 %( من اإجمالي �صكان الجمهورية )مجل�ض 

ال�صورى، )2008(. وتاأتي اأهمية الثروة ال�صمكية من اأنها تعد مكملة للثروة الحيوانية كم�صدر هام 

للبروتين لل�صكان، كما اأنها ت�صارك في التخفيف من حدة البطالة، وذلك من خالل ا�صتيعابها لعدد 

كبير من االأيدي العاملة، وتتوفر لليمن اإمكانية طبيعية وب�صرية لتكون واحدة من اأهم الدول المنتجة 

على م�صتوى العالم ومن اأهم تلك المقومات ما ياأتي :-

أ- موقع اليمن : تقع على البحرين االأحمر والعربي وخليج عدن .
ب-  امتالك اليمن لعدد كبير من الجزر واأهمها : �صقطرى، عبد الكوري ، �صمحة، در�صة( 
في البحر العربي، وجزر البحر االأحمر التي ي�صل عددها اإلى )112( جزيرة واأهمها 

.
)24(

كمران ، حني�ض الكبرى وال�صغرى، زقر، الزبير، الطير

جـ- ت�صتهر مياه ال�صواحل اليمنية بغناها باالأ�صماك واالأحياء البحرية االأخرى . 

د -  حدوث ظاهرة التقلب الراأ�صي للمياه مما جعلها واحدة من اأهم مناطق تواجد االأ�صماك في العالم . 

هـ -  تنوع االأ�صماك في اليمن ومنها : التونة والماكريل وال�صردين والديرك والبيا�ض والرنجة 

 والنادرة مثل الجمبري وال�صروخ التي يكثر الطلب عليها 
)2((

والقر�ض والعربي والجمبري،

في االأ�صواق االأوربية . 

و -  وفرة االأيدي العاملة : تتميز اليمن بكثافتها ال�صكانية ، وبكثرة الباحثين على فر�ض العمل 

)2((

اأينما وجدت.

)24(  اجلهاز املركزي لالإح�صاء ، كتاب االإح�صاء ال�صنوي لعام 2000م ، م�صدر �صبق ذكره ، �ض)20  

))2(  االأ�صعب ، خال�ض ، اليمن – درا�صة يف البناء الطبيعي واالجتماعي واالقت�صادي ، م�صدر �صبق ذكره ، �ض)18.

))2(  اجلهاز املركزي لالإح�صاء ، كتاب االإح�صاء ال�صنوي )200م جدول ))( ، م�صدر �صبق ذكره ...... اأنرتنت 
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 )9( والجدول   
)2((

والغربية، الجنوبية  اليمنية  ال�صواحل  طول  على  ال�صيد  مراكز  وتنت�صر 

يو�صح ن�صيب الفرد من كمية وقيمة االأ�صماك الم�صطادة في الجمهورية اليمنية لالأعوام 1995 

اإلى)2015م( .  

جدول )9( 

ن�صيب الفرد من كمية وقيمة النتاج ال�صمكي لالأعوام 1995– 2015م.

االإنتاج

القيمة )مليون ريال(الكمية )طن(

19
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842981200171846231844138722103691656238586922074078اأ�صماك ال�صطح

1328559263822766228251611815156138311321اأ�صماك االأعماق

1548615718655184419453341465852610364442اأحياء بحرية

85978134733229660230516124921071919208522681164025841االإجمايل

*
5.67.410.19.70.5697104923084893219ن�صيب الفرد

 ن�صيب الفرد )الكمية كجم – القيمة ريال ( .
)*(

لالأعوام  ال�صنوي  االإح�صاء  كتب   ، لالإح�صاء  المركزي  الجهاز   : على  اعتمادًا  الباحث  عمل  من  الم�صدر :  الجدول 

1997و2000 و2006و2011و2015 م

وبالنظر اإلى الجدول ال�صابق رقم )9( يالحظ ما ياأتي :

1 -  بلغت الكمية المنتجة من االأ�صماك واالأحياء البحرية )85978( و)134733( و)229660( 
و)230516( و)12492( طنًا لالأعوام 1995و2000و2006و2011و2015م على التوالي. 

2 -  بلغت قيمة االأ�صماك )10719( و)19208( و)52268( و)116402( و)5841( مليون 
ريال خالل نف�ض الفترة على التوالي . 

)5,6( و)7,4( و)10,1(  -  بلغ ن�صيب الفرد الواحد من لحوم االأ�صماك باأنواعها المختلفة   3
 1995 خالل  تزايد  الفرد  ن�صيب  اأن  ويالحظ  التوالي  على  كجم  و)0,5(  و)9,7( 

عام  في  متدنية  م�صتويات  اإلى  قوية  وب�صورة  2011م  في  انخف�ض  ثم  و2000و2006  

2015م ب�صبب عدة عوامل اأهمها ما تعانيه البالد من حرب وح�صار وما �صببه من تدني في 
م�صتوى االنتاج ال�صمكي .

))2(  احلفيان ، عو�ض اإبراهيم عبد الرحمن ، اجلغرافيا العامة للجمهورية اليمنية ، عوامل التباين والـاآلف يف البيئة اليمنية ، 

جامعة �صنعاء ، كلية الرتبية باأرحب ، موؤ�ص�صة امليثاق للطباعة والن�صر ، �صنعاء ، 4))2م ، �ض1)2.
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-  يظهر جليا اأن حالة الحرب وحالة الالا�صتقرار الذي تعي�صه اليمن في ال�صنوات االأخيرة قد   4
اأثر تاأثيرًا وا�صحًا على ن�صاط ال�صيد وكل ما يرتبط به وبالتالي التاأثير على ن�صيب الفرد من 

كمية وقيمة لحوم االأ�صماك .  

وعلى الرغم من امتالك اليمن للمقومات ال�صابق ذكرها والتي من المفتر�ض اأن تجعل اليمن 

واحدة من بين اأهم دول العالم المنتجة والم�صدرة لالأ�صماك اإال اأن االنتاج �صئيل قيا�صًا بما هو 

)28(

متوقع ومعظمه من اأ�صماك ال�صطح ، ويرجع ذلك اإلى عدد من العوامل تتمثل بما ياأتي:

أ-  ا�صتخدام القوارب البدائية في عمليات ال�صيد التي ال تمكن ال�صيادين من التوغل في 
مياه البحر ولهذا كانت عمليات ال�صيد من النوع ال�صاطئي .

ب-  اأن ال�صباك الم�صتعملة هي ال�صباك التقليدية العتيقة التي ال تت�صع ل�صيد االأ�صماك 
كبيرة الحجم 

ج -  ال تتوفر لدى ال�صيادين الو�صائل التي ت�صاعدهم في حفظ االأ�صماك من التلف 

ب�صبب الحر ال�صديد الذي ي�صود مناطق ال�صيد لذلك كانت كميات االأ�صماك التي تم 

ا�صطيادها �صنويًا �صئيلة .

د -  قلة الطرق وو�صائل النقل ال�صريعة التي تربط بين ال�صاحل واالأ�صواق الم�صتهلكة لالإنتاج 

في الداخل . 

هـ -  قلة الخبرة والكفاءة لدى ال�صيادين . 

–  حالة الحرب في اليمن وما تفر�صه من ح�صار على ال�صيادين ومنعهم من ممار�صة  و 

ال�صيد خوفًا على حياتهم من اال�صتهداف من اأطراف النزاع .

ز-  انقطاع الكهرباء وما ي�صببه من تلف المنتجات البحرية لعدم توفر مراكز التبريد والتعليب . 

واأخيرًا ينبغي التاأكيد هنا على اأنه وعلى الرغم من اأن اليمن قد حققت قدرًا كبيرًا في اإنتاج 

من  تقريبًا  ذاتيًا  اكتفاًء  وحققت  واالأ�صماك  الفواكه  اإنتاج  في  فائ�صًا  حققت  اأنها  – اإذ  الغذاء 

الخ�صروات والحليب والجبن – ولكن النق�ض في االنتاج الغذائي يظهر وا�صحًا عند قيا�ض ن�صيب 

الفرد اليمني بدول العالم وحتى عند مقارنته بن�صيب الفرد العربي ، اإذ يالحظ من الجدول)10( 

)28(  اأنظر كل من : متويل ، حممد ، وحممود اأبو العال ، جغرافية �صبه جزيرة العرب ، م�صدر �صبق ذكره ، �ض8)2 ، ور�صول ، 

اأحمد حبيب ، درا�صات يف اجلغرافية االقت�صادية والب�صرية لليمن ، ط2 ، دار الكلمة ، �صنعاء ، )8)1م ، �ض122.    
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اأدنى من  – هي  – با�صتثناء الخ�صر والفاكهة  الغذائية  المنتجات  العربي من  الفرد  اأن ن�صيب 

المتو�صط العالمي للفردـ اأما بالن�صبة لن�صيب الفرد اليمني فاإنه اأدنى من المتو�صط العالمي للفرد 

من المنتجات الغذائية ، وهو اأدنى من المتو�صط العربي با�صتثناء لحوم االأ�صماك ، وهنا ال بد من 

االإ�صارة اإلى اأنه بالرغم من اأن نتيجة المقارنة بين ن�صيب الفرد اليمني والفرد في الوطن العربي 

والعالم هي لي�صت في �صالحه ، فاإن النمو الذي و�صحته بيانات الدرا�صة توؤ�صر لتطور م�صتقبلي 

يمكن اأن يردم اأو يقلل من الفجوة بين ن�صيب الفرد اليمني و�صقيقه العربي والفرد على م�صتوى 

طر النمو �صمن خطط تنموية متوازنة . 
ُ
العالم اإذا ما اأ

جدول رقم )10( 

ن�صيب الفرد اليمني من بع�ص المواد الغذائية مقارنة بالوطن العربي والعالم

اليمن**الوطن العربي*العامل*البيان

34016432.1احلبوب 
101776.3القمح

8410840اخل�صر
677338.1الفاكهة
3316.48.5اللحوم

95539.9احلليب واجلنب
18.3710.1الأ�صماك

الم�صدر :الجدول من عمل الباحث باالعتماد على : 

)*( عبد ال�صالم ، محمد ال�صيد ، االأمن الغذائي للوطن العربي ، عالم المعرفة 1998م ، �ض54 .

)**( الجداول )2,6,7( .

-  ن�صيب الفرد )كجم /فرد /�صنة(

النامية  االقت�صادات  في  الهيكلية  المتغيرات  اهم  يمثل  الخارجية  التجارة  مكونات  في  التو�صيع 

اال�صتيرادية.  القدرة  بتعظيم  مبا�صر  ب�صكل  يقترن   : الت�صديرية  المقدرة  تعاظم  واأن  اليمن،  ومنها 

الزراعية  الواردات  على  كبيرًا  اعتمادا  هناك  اأن  ات�صح  اإذ  الموؤ�صرات؛  ونتائج  يتفق  ال  ذلك  اأن  اإال 

كبيرة،  لمخاطر  الغذائي  اأمنها  تعر�ض  اليمن  اأن  على  يدل  فاإنه  �صيء  على  ذلك  دل  واإن  والغذائية، 

وال �صيما اأن حالة كهذه ال تتفق مع قاعدة الموارد المتاحة في اليمن ، �صواء الب�صرية اأو الطبيعية اأو 

الجديد.  العالمي  النظام  واأن  �صيما  وال�صيا�صية، ال  اأبعادها االقت�صادية  الم�صكلة  ولهذه  الراأ�صمالية، 

يغلب عليه �صفة التكتالت االإقليمية والمناف�صة في �صوء تحرير التجارة واإلغاء القيود المفرو�صة علي 

التجارة، وان االأثر النهائي لتحرير التجارة الزراعية الدولية في الزراعة باليمن واالمن الغذائي في 
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الغذائية؛ فارتفاع  الواردات  الكبير علي  اعتمادها  اليمن لخ�صائر جراء  الق�صير، هو تعر�ض  المدي 

كبيرًا  ت�صكل جزءًا  الغذائية  الواردات  كون  ناتج من  والغذائي  الزراعي  التجاري  الميزان  في  العجز 

الغذائية  اإذا ما قورنت بال�صادرات  ارتفاعا  اأظهرت  التي  االإنفاق اال�صتهالكي  من الطلب في �صورة 

وقدر الفارق ب) 1- 5( اأ�صعاف ن�صبة م�صاهمة االأخيرة في ال�صادرات الكلية، واأن نق�ض  الواردات 

االإنتاج  لزيادة  الموارد  ت�صتجب  لم  اإن  الت�صخم  وزيادة م�صتويات  االأ�صعار  ارتفاع  اإلى  يوؤدي  الغذائية 

الواردات  توفير  باتجاه  االأجنبي  النقد  توجيه  يتم  اأن  يتطلب  اأ�صعارها. وعليه،  ارتفاع  الغذائي جراء 

الغذائية ل�صمان ا�صتقرارها وتاأمين ان�صيابها للوفاء بالطلب المتوقع عليها . اأما على المدى البعيد، 

فقد تتمكن اليمن من تحرير تجارة ال�صلع الزراعية من خالل اإعادة توظيف مواردها بال�صكل الذي 

يحقق المزايا الن�صبية التي تتوفر فيه كثير من ال�صلع الزراعية.

فقد �صكل الطلب على الوقود الحيوي، عامال فاعال في المنحنى الت�صاعدي الأ�صعار ال�صلع الزراعية 

الغذاء  اأ�صعار  وارتفاع  الغذائي  االأمن  في  الحيوي  الوقود  اأثر  اأن  يبدو  وبذلك  العالمية،  االأ�صواق  في 

يرتبط اإلى حد بعيد بتدابير ال�صيا�صات االقت�صادية الزراعية التي اأدت اإلى تفاقم ال�صغوط ال�صوقية 

لمحا�صيل  الرئي�صية  المنتجة  البلدان  خا�ض  وب�صكل  العالم،  بلدان  من  العديد  بداأ  اإذ  وت�صوهاتها؛ 

والذرة،  القمح  �صيما  وال  الحبوب،  تمنع ت�صدير محا�صيل  اأو  تقتل  �صيا�صات تجارية  باتباع  الحبوب، 

ال�صتخدامها في اإنتاج الوقود الحيوي، من خالل فر�ض �صرائب عالية على �صادراتها. وحددت بع�ض 

اليمن  ح�صول  في  عديدة  �صعوبات  اإيجاد  اإلى  اأدى  الذي  االأمر  منها،  �صادراتها  الم�صدرة  البلدان 

كم�صتوردة الحتياجاتها من تلك ال�صلع. وفي ظل ارتفاع جدول تكاليف ال�صحن والنقل، تاأثرت اأو�صاع 

الحيواني  االإنتاج  وتاأثر  �صابقا،  ذكره  تم  مما  الناتجة  الزراعية  ال�صلع  اأ�صعار  بارتفاع  الغذائي  االأمن 

بزيادة تكاليف االإنتاج.

الفعلي على  الطلب  اأن  �صيما  ال�صوق، وال  الغذائية في  ال�صلع  الوقود يخف�ض عر�ض  اإنتاج هذا  اإن 

االكتفاء  اأن  باعتبار  وذلك  عليه،  الطلب  يفوق  االأ�صا�صية  الغذائية  والمواد  والزيوت  وال�صكر  البذور 

الذاتي منخف�ض لل�صلع المذكورة، وخا�صة عندما تكون اأ�صعار النفط والمواد االأولية في �صالح اإنتاج 

الوقود، وهذا يعني وجود طلب اإ�صافي يوؤثر في حركة االأ�صعار اإلى االأعلى، اإذ اإن الزيادة البالغة 40 

مليون طن من الذرة من مجموع ا�صتخدام العالم قد ا�صتوعبت م�صانع اإنتاج االإيثانول وحدها ما يقرب 

من 30 مليون طن للعام )2007(، وقد حدث معظم هذا التو�صع في الواليات المتحدة التي هي اأكبر 

منتج وم�صدر للذرة في العالم. وترتبط �صدة رد فعل االأ�صعار ب�صرعة وتيرة تحقق تزايد هذا الطلب.

ا�صتهدفـــت اإ�صالحـــات �صيا�صـــات االقت�صـــاد الكلي التـــي حدثت من قبـــل الحكومـــة بالتن�صيق مع 

�صنـــدوق النقد والبنك الدوليين فـــي عام 1995 الحد من التحيز تجاه القطـــاع الزراعي، الذي ن�صاأ 
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عـــن ال�صرائب المبا�صرة وغير المبا�صرة على القطاع المذكور، ف�صال عن اأ�صعار ال�صرف المبالغ 

فيها التي ت�صببت باآثار �صلبية في ال�صادرات، وللحماية ال�صديدة غير المبررة للن�صاط ال�صناعي. 

وعلـــى الرغم مـــن اأن هذه االإ�صالحات كانت مفيدة مرحلية، اإال اأنها خلقت حالة عدم التوازن بين 

القطاعيـــن المذكورين من حيث معدل التبادل التجاري، مما تطلب الحاجة اإلى مزيد من التدخل 

مـــن اأجل اإقرار بيئة �صيا�صات االقت�صاد الكلي اأكثر ا�صتقرار وفاعلية وقابلية للتنبوؤ توؤدي اإلى النمو 

االقت�صـــادي، وال �صيمـــا النمـــو الغذائي. وقد كان ، حتـــى وقت قريب، ينظر اإلـــى �صياغة �صيا�صات 

التجـــارة بالمنتجـــات الزراعية على اأنها م�صوؤولية الحكومة وكبـــار المنتجين، وبعبارة اأخرى مزيد 

مـــن م�صاهمة الدولة في �صياغـــة ال�صيا�صات االقت�صادية الزراعية. وفي هـــذا االإطار اأخذ القطاع 

الخا�ـــض دورا هامًا- حيـــث ما زالت الموؤ�ص�صات الحكومية غير الكفـــوؤة في مجال االإنتاج الزراعي 

والتقـــدم نحو نمـــو اقت�صادي م�صتـــدام، ورغم اتباع اليمن نهـــج و�صيا�صة عمليـــة الخ�صخ�صة في 

كثيـــر من الم�صاريع غير فعالة بمفاهيم اقت�صاد ال�صـــوق، وبات من ال�صروري التو�صع في االأن�صطة 

الخا�صـــة لتفعيـــل القدرة على المناف�صـــة بالتن�صيق مع دور الدولة من خـــالل القطاع العام؛ فالنمو 

االقت�صـــادي الم�صتدام يتطلب تنمية متوازنة بين القطاعيـــن المذكورين، واإن هذا التوازن م�صاألة 

ديناميكية ال �صاكنة، االأمر الذي �صيوؤدي اإلى فاعلية كال االتجاهين، ال�صوق من جانب، وال�صيا�صات 

من جانب اآخر.

ومع بداية عقد الن�صف الثاني من الت�صعينات اتخذ اليمن خيار الخ�صخ�صة عالجًا للعديد 

من ال�صلبيات التي واجهتها خالل العقد المذكور، وال تزال تواجهها ال�صيا�صات االقت�صادية. وقد 

تاأثرت تلك البلدان ب�صيا�صات ال�صندوق والبنك الدوليين في م�صاألة االإ�صالح االقت�صادي، وداأب 

معظمها علي اتباع �صيا�صة التحرر االقت�صادي تعتمد في م�صامينها علي العديد من االفترا�صات، 

لعل من اأهمها االعتماد الرئي�صي علي اآلية ال�صوق اأ�صا�صًا لتخ�صي�ض الموارد وتوزيع الدخل. اإال 

اأن التجارب ت�صير اإلى اأن هذه البرامج قد رافقها العديد من الم�صكالت الخا�صة بف�صل ال�صوق، 

وعجز الحكومات في اأحيان لي�صت بالقليلة، منها ما هو مرتبط بهيكلية عمل واآلية ال�صوق، ومنها 

ما هو مرتبط بغياب الموؤ�ص�صات . لذا فاإن هناك حاجة دائمة اإلى الدور الحكومي الذي يهدف اإلى 

دعم الكفاءة االقت�صادية، واإعادة توزيع الدخل، بدال من االأهداف االإدارية وال�صيا�صية للتدخل؛ 

وتبنى  ال�صوق،  لعمل  ال�صلبية  االآثار  الحكومية يعمل على معالجة  الموؤ�ص�صات  اإطار  فالعمل �صمن 

والموؤ�ص�صات  ال�صوق  موؤ�ص�صة  بين  التعاون  التنظيمي معتمدة على  الهيكل  لتطوير  �صيا�صة مالئمة 

غير ال�صوقية، بال�صكل الذي يقلل اإلى اأدنى م�صتوى االآثار ال�صلبية اقت�صادية واجتماعية.

تحقق  اأن  اليمن  في  الزراعية  ال�صيا�صات  لر�صم  التدخل  اأنماط  على  يكون  اأن  يتطلب  وهذا 

التوازن في اتجاهين :
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بل  الموارد،  توجيه  في  الكاملة  الحرية  واآلياته  ال�صوق  قوى  اإعطاء  عدم  الأول:  التجاه 

من  بلد  كل  خ�صو�صية  مراعاة  مع  الزراعية،  ال�صيا�صات  يخدم  الذي  بالقدر  الموارد  ا�صتخدام 

البلدان ؛ اإذ اإن التحكم في توجيه الموارد يعتبر م�صاألة �صرورية في االأ�صواق كافة، حتى تلك التي 

تت�صم بالتناف�صية.

اأما التجاه الثاني: فهو مراعاة االآثار المترتبة على اإعادة تخ�صي�ض الموارد الزراعية في 

المديين المتو�صط والطويل، والتباين الن�صبي في ا�صتخدامها، نتيجة تباين ال�صيا�صات الزراعية 

التي يترتب عليها تباين في اأنماط التدخل وتوجيه الموارد الزراعية، بحيث يبقى قدر من الحوافز 

الكافية لتعظيم الناتج الزراعي في المدى الق�صير. 

وقد  كبيرة،  اأموال  روؤو�ض  اإلى  وال�صمكية  والزراعية  االقت�صادية  التنمية  برامج  تنفيذ  يحتاج 

برامجها  تمويل  اإلى  منها  �صعيا  اال�صتدانة،  اإلى  النامية  العربية  الدول  مثل  مثلها  اليمن  لجاأت 

اأنها لم تحقق التنمية المن�صودة، كما لم تتمكن من �صداد ديونها مثلها مثل الدول  اإال  التنموية، 

العربية، نتيجة للركود الذي اأ�صاب االقت�صاد العالمي وكذلك التقلبات الوا�صعة في اأ�صعار المواد 

االأولية، والتراجع الكبير في اأ�صعار النفط، ف�صال عن العجز في الموازنات العامة والت�صخم الذي 

اأثر في قيمة العمالت المحلية، االأمر الذي انعك�ض �صلبا على معدالت النمو في هذه البلدان، ودفعها 

اإلى المزيد من القرو�ض، واإعادة جدولة ديونها على وفق �صروط الدائنين في )نادي باري�ض(.

ويمثل الدين العام في لحظة معينة حجم االقترا�ض ال�صابق لتلك اللحظة الذي لم ي�صدد بعد. 

وين�صاأ الدين الخارجي نتيجة لتمويل العجز المالي الحكومي الذي ي�صتخدم لمواجهة - الطلب على 

ال�صلع المحلية وال�صلع الم�صتوردة، اإال اأن لجوء الحكومة اليمنية اإلى االقترا�ض الخارجي لتمويل العجز 

يوؤدي اإلى تراكم الدين، ومن ثم يترك اآثاره ال�صلبية في النمو االقت�صادي على المدى الطويل . وقد 

واجه العديد من البلدان م�صكالت تتعلق بخدمة الدين، وانك�صفت اأزمة ديون دولية على اأثر االرتفاع 

الغذاء  الأزمة  وبالعودة   ، الفائدة  اأ�صعار  ارتفاع في  رافقه  الذي  النفط  اأ�صعار  والمفاجئ في  ال�صديد 

العالمية عام )2008( الناجمة عن التغيرات في اأ�صعار النفط التي ترتب عليها ارتفاع اأ�صعار ال�صلع 

الغذائية، فتزايد االعتماد على االإقرا�ض الخارجي لتمويل االإنفاق اال�صتهالكي لل�صلع المذكورة وزيادة 

الدعم الحكومي، التي نجم عنها عجز في الموازنة العامة في العديد من البلدان المقتر�صة.

اإن ل�صيا�صات البلدان الم�صدرة للغذاء تاأثيرات في العوامل الهيكلية التي ت�صاهم في ارتفاع اأ�صعار 

الغذاء، في مقدمتها قيود الت�صدير، وارتفاع اأ�صعار الطاقة ومدخالت االإنتاج الزراعي، والتغيرات في 

قيمة العمالت االأجنبية التي توؤدي اإلى توجيه تلك المحا�صيل نحو ا�صتخدامات غير غذائية، وت�صاهم في 

اإحداث �صغوط على االأ�صعار المحلية في العديد من البلدان النامية، واإن كان مدى التاأثير يتفاوت مع 
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مدى اعتماد تلك البلدان على الواردات. وقد حدثت تلك ..ان المخزونات العالمية من الحبوب الغذائية، 

التي ترتب عليها حدوث ارتفاع في اأ�صعارها في االأ�صواق العالمية ب�صبب ارتفاع جدول التكاليف، وتزايد 

الطلب علي الغذاء وبع�ض المحا�صيل التي ت�صتخدم في انتاج م�صادر بديلة للطاقة.

الف�صل الثاني

موؤ�صرات الفجوة الغذائية وتاأثيرها على الأمن الغذائي وتاأثرها  بالحرب

المبحث الأول: الفجوة الغذائية في اليمن :

الفجوة الغذائية عبارة عن فراغ اأو نق�ض بين اإنتاج ال�صكان من �صلعة الغذاء ال�صيما الحبوب منها 

وبين احتياجاتهم الفعلية وهذا الفراغ ناتج عن الزيادة المطردة في الطلب على هذه ال�صلعة يقابلها 

تدني في االنتاج الناجم هو االآخر عن قلة ا�صتثمار الموارد الطبيعية ال�صيما الزراعية منها بحيث توؤدي 

 .
)2((

هذه اال�صتثمارات اإلى رفع االإنتاج واالإنتاجية حتى تتوافق اإيجابيًا مع تلك االحتياجات

اإن هذا يعني اأن الفجوة الغذائية هي عك�ض مفهوم االكتفاء الذاتي والذي يعد هدفًا رئي�صًا على طريق 

تحقيق االأمن الغذائي ، ولهذا ت�صعى كل دول العالم – بما في ذلك اليمن – اإلى زيادة االإنتاج المحلي 

لبلوغ هذا الهدف ، وي�صار اإلى االكتفاء الذاتي عادة على اأنه مدى تلبية اال�صتهالك الغذائي في بلد ما 

من االنتاج المحلي ، ويمكن اعتبار هذا النوع من االكتفاء والفجوة الغذائية المح�صوبة على هذا االأ�صا�ض 

من الموؤ�صرات االقت�صادية ، فهي تاأخذ في االعتبار الميزان التجاري لل�صلع الغذائية اإال اأن هذا النوع من 

االكتفاء ال يبين مدى تلبية حاجة الج�صم الحقيقية من الغذاء ، ولهذا فاإنه من االأدق اأن يعد هذا النوع 

 .
)30(

من االكتفاء اكتفاًء ظاهريًا ، واأن الفجوة المح�صوبة على هذا االأ�صا�ض هي فجوة ظاهرية

للمجموعات  الظاهري  الذاتي  االكتفاء  من  متفاوتة  ن�صبًا  حقق  اليمن  في  الغذائي  االإنتاج 

الجدول  في  معالجتها  تم  والتي  2000م،  لعام  المتوفرة  المعطيات  وح�صب  المختلفة،  الغذائية 

رقم )9( فاإن اليمن تعاني من فجوة 

غذائية في مجموعات غذائية هامة ، ويمكن تو�صيح هذه الفجوة من خالل النقاط االآتية : 

 1 - الحبوب :
اأنتجت اليمن )863934( طنًا من الحبوب المتنوعة )قمح ، ذرة �صامية ، ذرة ، دخن، �صعير ( ، 

))2(  العماري ، حممد حزام �صالح ، جغرافية االأمن الغذائي يف اجلمهورية اليمنية ، مركز عبادي للدرا�صات والن�صر والتوزيع 

2003م ،�ض32, 
)30(  مكتب اليون�صكو االإقليمي للرتبية يف الدول العربية ، كتاب مرجعي يف الرتبية ال�صكانية ، اجلزء ال�صاد�ض ، ال�صكان وال�صحة 

والتغذية يف الوطن العربي ، م�صدر �صابق ،�ض)10. 
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وهذه الكمية المنتجة هي اأقل من ثلث اال�صتهالك اإذ بلغت ن�صبة االكتفاء الذاتي من الحبوب )22 %( 

، بينما بلغ ن�صيب الفرد ال�صنوي من مجموع الحبوب –المنتج محليًا والم�صتورد من الخارج )154,6( 

كيلو جرام 

ويعد مح�صول القمح اأهم اأنواع الحبوب الم�صتهلكة في الجمهورية اليمنية، اإذ بلغ اإنتاج اليمن منه 

)232790( طنًا ، بينما بلغت كمية اال�صتهالك )3314414( طنًا ، وهذه الكمية ت�صكل )85 %( 

من مجموع الحبوب الم�صتهلكة في اليمن، اأما ن�صبة االكتفاء من القمح فقد بلغت )7 %( . 

 2 - الخ�صروات :
بلغ اإنتاج اليمن )1032414( طنًا من الخ�صروات المتنوعة )طماطم ، ب�صل، بطاط�ض، �صمام، 

اإذ   ، اأن هذه الكمية تغطي اال�صتهالك وتحقق فائ�ض للت�صدير  اأخرى(، ويالحظ  حبحب، خ�صروات 

بلغت ن�صبة االكتفاء الذاتي )104 %( بينما بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من الخ�صروات )39.5( كجم 

في ال�صنة . 

 3 - الفواكه :
بلغ اإنتاج اليمن )999256( طنًا من الفواكه المتنوعة ]تمور، موز، عنب، برتقال، يو�صفي 

،باباي، )َعنب(، فواكه اأخرى [ ،وتعد الكمية المنتجة كافية لال�صتهالك بل وا�صبح لدى اليمن 

من  ال�صنوي  الفرد  ن�صيب  %(وبلغ   110( الذاتي  االكتفاء  ن�صبة  بلغت  اإذ  للت�صدير،  فائ�صًا 

الفواكه)35.5( كجم 

اليمن  اإنتاج  ولكن  للت�صدير،  فائ�صًا  حقق  قد  الفواكه  الخ�صروات  اإنتاج  اأن  هنا  والمالحظ 

تراجع  البع�ض  ويف�صر   ، ال�صكان  ا�صتهالك  تلبية  في  كبير  نق�ض  من  يعاني  زال  ال  الحبوب  من 

االنتاج الزراعي وخا�صة اإنتاج الحبوب باأنه قد حدث ل�صالح زراعة المحا�صيل النقدية ، كنتيجة 

النفتاح الجمهورية اليمنية على العالم الخارجي والهجرة ، االأمر الذي ترتب عليه االعتماد على 

. بينما يرى البع�ض 
)31(

ا�صتيراد المواد الغذائية من الخارج ومن اأجل تغطية ا�صتهالك المواطنين

اأن ال�صبب يرجع اإلى اأن القطاع الخا�ض الم�صجع من قبل الدولة لال�صتثمار في القطاع الزراعي 

قد ركز ا�صتثماراته في مجال اإنتاج الفواكه والخ�صروات ، والتي انت�صرت مزارعها في عدد من 

محافظات الجمهورية ، بينما لم ي�صهد مجال اإنتاج ال�صلع الغذائية اال�صتراتيجية كالحبوب نف�ض 

اأنهما يكمالن بع�صهما في  اإذ   والباحث ال يرى اأن هنالك تعار�ض بين التف�صيرين 
)32(

االهتمام،

)31(  �صجاع الدين ، اأحمد حممد ، حركة القوى العاملة اليمنية املهاجرة ، وامل�صاكل واملعوقات و�صبل معاجلتها ، جملة كلية االآداب 

، جامعة �صنعاء ، العدد )18( ل�صنة )))2م ، �ض)3. 

العربي  ، املركز  التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ال�صلبية على  التاأثريات  ـ  ال�صكان و�صحة املراأة   ، )32(  قحطان ، حممد علي 

للدرا�صات اال�صرتاتيجية ، العدد )2، يوليو 2004م ، �ض)2. 
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 1995 عامي  بين  بالحبوب  المزروعة  الم�صاحة  تزايد  من  الرغم  على  اأنه  اإذ  الم�صكلة  تف�صير 

و2015م ، وارتفاع ن�صيب الفرد فاإن هذا االنتاج لم يحقق اإال ن�صبة �صئيلة من االكتفاء الذاتي 

)22 %( فقط ، وهي االأقل بين ن�صب المنتجات االأخرى با�صتثناء االأرز الغير منتج محليًا . 

جدول رقم )11(

)*(
 الفجوة الغذائية في الجمهورية اليمنية مقدرة بالكيلو جرام 

ال�صتهالكال�صادراتالوارداتالإنتاجالبيان
ن�صبة 

الكتفاء

الفرد  ن�صيب  معدل 

ال�صنوي

8639343036522170390028622154.6احلبوب)**(
2327903085173،63549،233144147131.3القمح
17.8�صفر04538544107449747الأرز

10324148932512582499591510439.5اخل�صروات
9992565710015071590564111035.9الفواكه

18575262790192031977.6اللحوم احلمراء
16613111983102859625811.3الدجاج

217،89653351631351578001386.3الأ�صماك
356.32311645324279472.7747518،7احلليب واجلنب

الم�صدر : الجدول من عمل الباحث باالعتماد على كتاب االإح�صاء ال�صنوي لعام 2013م .

الكمية  الواردات وال�صادرات بح�صب  2013 لعدم توفر  اإح�صاء عام  )*( تم ح�صاب ن�صبة االكتفاء من 

بح�صب 2015م .

)**( اإنتاج الحبوب ي�صمل اأي�صًا القمح . 

4 - اللحوم الحمراء :

بلغ اإنتاج اليمن )185752( طنًا �صنويًا من اللحوم الحمراء ، وبلغت كمية اال�صتهالك من 

هذه اللحوم )192031( طنًا �صنويًا، اأي اأن كمية االنتاج غطت ن�صبة عالية من ا�صتهالك اليمن 

منها ، اإذ بلغت ن�صبة االكتفاء الذاتي )97 %( ، وبلغ ن�صيب الفرد ال�صنوي من اللحوم الحمراء 

)7,6( كيلو جرام . 

5-  الدجاج :

بلغ اإنتاج اليمن من لحوم الدجاج )166131( طنًا ، وبلغت كمية اال�صتهالك من هذه اللحوم 

)285962( طنًا ، وتغطي كمية االنتاج اأكثر من ن�صف ا�صتهالك اليمن من هذه اللحوم اإذ بلغت 

ن�صبة االكتفاء الذاتي )58 %( ، وبلغ ن�صيب الفرد ال�صنوي )11,3( كجم . 
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6-  الأ�صماك :

بلغ اإنتاج اليمن من لحوم االأ�صماك )217,896( طنًا ، وبلغت كمية اال�صتهالك من هذه اللحوم 

)157800( طنًا ، وكمية االإنتاج تكفي لال�صتهالك المحلي ويبقى جزء من لحوم االأ�صماك للت�صدير 

، اإذ بلغت ن�صبة االكتفاء الذاتي )138 %( ، بينما بلغ ن�صيب الفرد ال�صنوي )6,3( كيلو جرام ، 

وجدير باالإ�صارة هنا اإلى اأن اإنتاج اليمن من اللحوم الحمراء )اأبقار ، اأغنام ، ماعز وجمال( واللحوم 

الحمراء  اللحوم  من  اال�صتهالك  بلغ  بينما   ، طنًا   )569779( بلغ   ) ودجاج  )اأ�صماك  البي�صاء 

والبي�صاء )635793( طنًا ، وهذه الكمية من االنتاج تغطي حوالي )90 %( من ا�صتهالك �صكان 

اليمن من اللحوم ، وبلغ ن�صيب الفرد ال�صنوي من اإجمالي اللحوم )25,2( كجم .

7 - الحليب والجبن :

اال�صتهالك )472776(  وبلغت كمية   ، والجبن )356.323( طنًا  الحليب  اليمن من  اإنتاج  بلغ 

طنًا ،  وبلغت ن�صبة االكتفاء من الحليب والجبن )75 %( ، وبلغ ن�صيب الفرد ال�صنوي )18,7( كجم . 

وجدير باالإ�صارة هنا اإلى اأن االإنتاج اليمني من الغذاء يتجه نحو تحقيق االكتفاء الذاتي ولو 

بدرجات متفاوتة ، اإذ يالحظ اأن االكتفاء قد تحقق في الخ�صروات والفواكه واالأ�صماك كما اأن 

والجبن  والحليب  الن�صف )58 %(  اأكثر من  اإلى  و�صلت  قد  الدجاج  لحوم  االكتفاء من  ن�صبة 

بقية  االكتفاء في  اأمام تحقيق  ال�صريع يقف عائقًا  ال�صكاني  النمو  اأن  ربما  ولكن  اإلى )75 %( 

المنتجات ، ولكن وعلى الرغم من تحقيق تلك الن�صب العالية من االكتفاء في بع�ض اأنواع االإنتاج 

فاإن البيانات المتوفرة عن قيمة ال�صادرات والواردات من المواد الغذائية ت�صير اإلى وجود عجز 

في الميزان التجاري، وهو اآخذ في التزايد الم�صتمر.

االأغذية  ا�صتوردت من  اليمن  اأن  اإذ يالحظ منه  التالي رقم)12( يو�صح ذلك      والجدول 

والحيوانات الحية في عام 1995م بقيمة )14270740( األف ريال، وارتفعت قيمة الواردات 

اإلى )164272399(  األف ريال، ثم ارتفعت كذلك  اإلى )111136589(  2000م  في عام 

وانخف�صت  2011م  عام  في  ريال  واإلى)597710355(األف  2006م،  عام  في  ريال  األف 

2015م  بينما بلغت قيمة ال�صادرات لل�صنوات  الواردات اإلى )577628911( األف ريال في 

ال�صابق ذكرها )9048228( األف ريال و)12159636( األف ريال و)46537043( األف 

اأن  ، وهذا يعني  التوالي  األف ريال على  األف ريال و)56957130(  ريال و)101345748( 
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األف ريال و)98976953(  العجز في الميزان التجاري بالن�صبة للغذاء بلغ )13365912( 

و)520671781(  ريال  األف  و)496364607(  ريال  األف  و)117735356(  ريال  األف 

األف ريال في االأعوام ال�صابق ذكرها على التوالي، وال �صك اأن هذا يلحق �صررًا كبيرًا باالقت�صاد 

الوطني على المدى القريب . 

جدول )12( 

الميزان التجاري الخا�ص بالمواد الغذائية لالأعوام 1995م اإلى 2015 )القيمة باآلف الريالت(

امليزان التجاريال�صادراتالوارداتال�صنة

19951427074090482813365912-

20001111365891215963698976953-

200616427239946537043117735356-

2011597710355101345748496364607-

201557762891156957130520671781-

الم�صدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد على: الجهاز المركزي لالإح�صاء ،كتاب االإح�صاء ال�صنوي لالأعوام 

1995 و2000 و2006 و2011و2015م. 

اإلى  اإمكانات طبيعية وب�صرية ت�صاعدها في الو�صول  اأن اليمن تمتلك  اإلى  وال بد من االإ�صارة 

مواردها  وتعدد  والطبوغرافية  المناخية  الجغرافية  بيئاتها  بتعدد  تتميز  فهي  الغذائي  االأمن 

واال�صتغالل  الموارد  بهذه  االهتمام  من  مزيد  اإلى  تحتاج  فهي  ولذلك   
)33(

والب�صرية، الطبيعية 

الر�صيد لها والعمل على تنميتها للو�صول اإلى م�صتوى االأمن الغذائي . 

المبحث الثاني

الآثار القت�صادية على الأمن الغذائي لليمن

في المنحدرات المدرجة اختفت نظم التعاون المتوارثة من االأجداد على اأثر هجرة الذكور اإلى 

الخارج، كما لعب غياب اأي نظام ينظم عمليات الري بمياه االآبار، �صواء كان ذاك النظام تقليديا 

اأم حديثًا دورًا في التو�صع غير المن�صبط في حفر االآبار في ال�صهول وفي اله�صاب، فالم�صلحة 

  .
)34(

طويلة االأمد تراجعت اأمام اال�صتثمار الخا�ض ق�صير االأمد

)33( ال�صعدي ، عبا�ض فا�صل التحليل اجلغرايف مل�صكلة الغذاء يف اليمن ، جملة درا�صات اخلليج واجلزيرة العربية ، العدد )43( 

، ال�صنة احلادية ع�صرة ، يوليو )8)2م ، �ض))2.

)34( جمال الدين العاقر: دور التكامل االقت�صاد يف حتقيق التنمية االقت�صادية، مكتبة االجنلو امل�صرية، 2014م.
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غير اأن الزراعة اليمنية تعاني وب�صدة من تفتيت الملكية وبعثرتها في وحدات �صغيرة ي�صعب 

اإدارة كل منها اقت�صاديًا، وال �صك اأن النظام ال�صائد للتعاونيات التقليدية �صوف يوؤدي م�صتقباًل 

، وهذه التجزئة المتوالية 
)3((

اإلى زيادة التفتيت في االأرا�صي الزراعية و�صيادة الحيازات ال�صغيرة

لالأر�ض الزراعية توؤثر تاأثيرًا �صلبيًا في تطوير االقت�صاد ب�صفة عامة، فالنمو الذي ت�صهده المدن 

الزراعي،  االإنتاج  في  مماثل  نمو  يقابله  اأن  البد  الزراعية  غير  الن�صاطات  حجم  في  والتو�صع 

اأن تلبي المطالب الغذائية  اأن الزراعة ال�صغيرة الخا�صة بو�صائلها البدائية ال يمكن  والمعروف 

اأخطارًا تكمن في تجزئة  االأولية الالزمة لل�صناعة، وكذلك فاإن هناك  لل�صكان والمواد  الالزمة 

االأر�ض الزراعية، وتتلخ�ض في النقاط التالية:-

)اأ( االإخالل بالتوازن االقت�صادي بين القطاعات االإنتاجية المختلفة.

)ب( انعدام وحدة التناق�ض بين القرية والمدينة.

الوحدات  نماذج  لتعدد  وذلك  الريفي،  لالقت�صاد  المادي  االأ�صا�ض  انعدام  )ت( 

االإنتاجية وتعاظم التفاوت االجتماعي، واإمكانية ظهور عنا�صر راأ�صمالية جديدة.

ي�صيف معدل النمو ال�صكاني المرتفع بواقع )3 %( �صنويًا اأفواهًا جديدة ينبغي اإطعامها واأيدي 

عاملة جديدة تبحث عن العمل في حين اأن النمو االقت�صادي �صعيف واال�صتثمارات في القطاعات 

االإنتاجية وتوفير فر�ض العمل هي في م�صتويات متدنية جدًا وعملية خلق فر�ض العمل محدودة خا�صة 

في فئة ال�صباب، وفي ا�صتبيان دولي للمواطنين �صارك ما يقرب من )200000 (يمني يهدف اإلى 

اال�صتماع اإلى اأ�صوات النا�ض واأولوياتهم واآرائهم لكي يتم تعريف قادة العالم بها عند البدء بعملية 

تحديد حزمة االأهداف العالمية القادمة- االأهداف االإنمائية االألفية بعد عام )2015م(- جاء بند 

)فر�ض عمل اأف�صل( في المرتبة الثانية في قائمة اأهم االأولويات لليمنيين من بين 16 اأولوية )وفقًا 

.
)3(( 

)Data.myworls2015.org لموقع

غير اأن اليمن عام )2012( احتلت الترتيب )160( من اأ�صل )180( دولة في موؤ�صر التنمية 

الب�صرية، وبالتالي فهي من اأفقر الدول في المنطقة العربية وهي تجابه العديد من التحديات واالأزمات، 

كما اأن اليمن �صهدت تدهورًا في االأو�صاع االإن�صانية والمعي�صية التي اأعقبت اال�صطرابات االجتماعية 

)))1، �ض3).  ))3( اإ�صماعيل حممد ها�صم: التعاون وامل�صاألة الزراعية، جملة كلية التجارة، جامعة االإ�صكندرية، العام اجلامعي 8)/ 

))3( حممد كمال: ال�صيا�صة االأمريكية وال�صرق االأو�صط حدود اال�صتمرارية والتغيري، ال�صيا�صة الدولية، العدد 203، املجلد 51, 

يناير )201م، �ض �ض 112- 113.
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التي اندلعت في عام )2011م(، بما في ذلك ال�صراع الم�صلح، كان الفقر وقلة فر�ض  وال�صيا�صية 

العمل والتناف�ض على الموارد الطبيعية ال�صحيحة وبالتحديد المياه هي االأ�صباب الرئي�صية وراء اندالع 

، ليعتمد اقت�صاد الدولة ب�صكل كبير على القطاع النفطي 
)3((

هذه اال�صطرابات االجتماعية وال�صيا�صية 

حيث يمثل )27 %( من اإجمالي الناتج المحلي، و) 50 %( من موارد الميزانية الوطنية و )70 

%( من ال�صادرات، ويعتبر معدل النمو ال�صكاني لليمن بواقع )3 %( اأحد اأعلى المعدالت في العالم 
الذي يفوق معدل التنمية االقت�صادية في البالد ما يقارب ن�صف عدد ال�صكان هم تحت �صن )18( 

%( من االأيدي العاملة، ولقد ازدادت  24( �صنة هي )33,7  �صنة، ون�صبة البطالة بين فئة )15- 

54,4 % في عام )2011م( ب�صبب نق�ض  اإلى  2006م  )34٫8 % ( في عام  ن�صبة الفقر من 

االإنتاج الزراعي وال�صمكي وزيادة ال�صكان وهذا ينعك�ض اأثره ب�صكل كبير على زيادة الطلب على الغذاء.

وقد انخف�صت القدرة ال�صرائية لالأفراد واالأ�صر اليمنية وباالأخ�ض قدرة اأفقر النا�ض للح�صول 

على ال�صلع االأ�صا�صية- من غذاء وماء وطاقة- في اأوقات ال�صغط االقت�صادي وال�صيا�صي، اإذ عا�ض 

نحو )43 % ( من ال�صكان على دوالرين في اليوم اأو اأقل وذلك عام )2010 م( وفقًا ل�صندوق 

النقد الدولي؛ وت�صاوي تلك الن�صبة تقريبًا )10.3( مليون �صخ�ض باال�صتناد على تقدير البنك 

الدولي لعدد ال�صكان باأنه )24( مليونًا ذلك العام، وينمو عدد �صكان اليمن بن�صبة )2.9 %( وفق 

.
)38(

البنك الدولي، مما يجعله اأحد اأ�صرع الدول نموًا في كوكب االأر�ض

مجل�ض  اعتمدها  التي  الغذائي  لالأمن  الوطنية  ا�صتراتيجيتها  اليمنية  الحكومة  اأعدت  وقد 

الوزراء حينذاك، كا�صتجابة لالأو�صاع المثيرة للفزع النعدام االأمن الغذائي في اليمن وف�صل كل 

ال�صيا�صات الزراعية المتبعة، تهدف تلك اال�صتراتيجية اإلى تقلي�ض انعدام االأمن الغذائي بواقع 

الثلث، وتحقيق االأمن الغذائي لن�صبة )90 %( من ال�صكان بحلول عام )2020م(، والحد من 

�صوء تغذية االأطفال بواقع )1 %( �صنويًا.  

وا�صتمرارًا لمحاوالت مواجهة التحديات ب�صيا�صات قطاع الزراعة اليمني، اعتمدت الحكومة 

في )2012م( ا�صتراتيجية وطنية لقطاع الزراعة لل�صنوات )2012- 2016م( تهدف اإلى زيادة 

اإدارة ال�صراعات الداخلية يف املجتمعات التعددية- درا�صة مقارنة بني حالتي  ))3( �صادي اأحمد حممد عبد الوهاب من�صور: 

القاهرة  ال�صيا�صية،  العلوم  يف  الفل�صفة  دكتوراه  ر�صالة  القاهرة،  جامعة  ال�صيا�صية،  والعلوم  االقت�صاد  كلية  واليمن-  لنبان 

2014م، �ض �ض))2- ))2.
)38( مذكرة برنامج �صندوق النقد الدويل عن اجلمهورية اليمنية، 14 �صبتمرب 2001م، متاحة من موقع �صندوق النقد الدويل 

وبنك بيانات البنك الدويل.
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النمو واال�صتدامة واالإن�صاف عن طريق تح�صين معدل النمو الزراعي، ورفع العائدات االقت�صادية 

وخا�صة بالن�صبة للفقراء، وذلك بما ي�صاعد على التخفيف من الفقر في المناطق الريفية، وحددت 

خالل  من  الغذاء  من  المحلي  االإنتاج  كزيادة  تحقيقها  المطلوب  االأهداف  بع�ض  اال�صتراتيجية 

التح�صين في توفير المدخالت الزراعية، وزيادة الوعي لدي المزارعين؛ وتوفير خدمات االإقرا�ض 

الفقر في  للم�صاهمة في مكافحة  المبذولة  الجهود  الزراعي وت�صهيل الح�صول عليها؛ مع تعزيز 

ت�صجيع  وموا�صلة  الن�صاء،  وخا�صة  المزارعين  لدي  الدخل  زيادة  الريفية من خالل  المجتمعات 

التنمية الريفية؛ و�صمان ا�صتدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، وتفعيل دور الم�صاركة 

المجتمعية والمراأة الريفية؛ ومع بذل المزيد من الجهد لتح�صين كفاءة الت�صويق وخف�ض الفاقد 

بعد الح�صاد وتنمية القدرات الت�صديرية.

تو�صح النتائج االأولية الأحدث م�صح اأجراه برنامج االأغذية العالمي عام )2014م(، باال�صتراك 

اأنه على الرغم من تح�صن معدالت االأمن   ،
)3((

مع منظمة االأمم المتحدة للطفولة )اليوني�صف(

 )%  40( – اأي ما يزيد عن  اأكثر من )10( ماليين يمنى  الغذائي في بع�ض المناطق، يوجد 

من ال�صكان – ال يعرفون كيف يح�صلون على وجبتهم التالية، وتم التو�صل اإلى اأن ما يقرب من 

خم�صة ماليين �صخ�ض يعانون ب�صدة من انعدام االأمن الغذائي، ويعانون من الجوع بدرجة ت�صتلزم 

اإمدادهم بم�صاعدات غذائية خارجية بوجه عام؛ كما ات�صح اأن معدالت النق�ض ال�صديد في وزن 

االأطفال دون �صن الخام�صة تحتل المرتبة االأولى عالميًا نظرا الرتفاع ن�صبتها. كما اأو�صح الم�صح 

ال�صامل لالأمن الغذائي، والذي عادة ما يتم اإجراوؤه كل عامين، اأن معدالت �صوء التغذية الحاد في 

اليمن بلغت حد الخطر في معظم اأنحاء البالد، وارتفعت ن�صبتها في بع�ض المناطق لت�صل اإلى حد 

�صرورة التدخل العاجل، وتم اإجراء الم�صح بدعم من مكتب االإح�صاء المركزي في اليمن وبتمويل 

من حكومة الواليات المتحدة، وانخف�صت م�صتويات انعدام االأمن الغذائي في جميع اأنحاء البالد 

بن�صبة طفيفة، اأي من )45 %( في اآخر م�صح مماثل اأجرى عام )2011( لت�صل اإلى )41 %(. 

و لوحظ وجود اختالفات كبيرة بين مختلف المحافظات. فيعاني ما يقرب من )70 %( من �صكان 

�صعدة، المحافظة ال�صمالية، من انعدام االأمن الغذائي، بينما تنخف�ض الن�صبة الأقل من)10 %( 

)40(

من �صكان المهرة في �صرق البالد.  وتعتبر المناطق الريفية اأكثر المناطق ت�صررا في البالد،

))3( جريمي هوبكنز: مقال بربنامج االأغذية العاملي باال�صرتاك مع منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�صف( بدعم من مكتب 

االإح�صاء املركزي يف اليمن، )1 يوليو، 2014م.

)40( معاهدة ب�صاأن حماية املوروث الطبيعية والثقايف العاملي املوقعة يف باري�ض عام 2))1 ، ومتت امل�صادقة عليها يف يناير من 
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كما ي�صير اأحدث اإ�صدار للبنك الدولي اإلى اأن عدد الفقراء زاد في اليمن من )12( مليون قبل 

الحرب اإلى اأكثر من )20( مليونًا مع بداية عام )2016(، ويعي�ض حاليًا اأكثر من )21( مليون 

يمني تحت خط الفقر، و )80 %( من ال�صكان بحاجة اإلى م�صاعدات اإن�صانية بح�صب االإح�صاءات 

االأخيرة ال�صادرة عن مكتب االأمم المتحدة لتن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية، وقد اأو�صح تقرير البنك 

الدولي اأن الن�صاط االقت�صادي في البلد تقل�ض بمقدار الربع واأدي االفتقار اإلى المواد االأ�صا�صية 

الخارجية  المعامالت  وميزان  العامة  الميزانية  اأو�صاع  تدهورت  كما  النا�ض،  معاناة  تفاقم  اإلى 

وت�صاعف  2015م(،  المحلي في عام)  الناتج   اإجمالي  %( من  اإلى )74  العام  الدين  وو�صل 

معدل الت�صخم اإذ بلغ )21 %( في العام )2015(، كما تقل�صت احتياطيات النقد االأجنبي اإلى 

.
)41(

م�صتوي قيا�صي

اأثر ذلك  ال�صيا�صي،  انعدام اال�صتقرار  ال�صديد على  اأثره  اليمن  ال�صراعات في  كان النفجار 

ب�صورة جلية في االنهيار الزراعي وبالتالي االقت�صادي، مما جعل اليمن تح�صل على اأعلى ن�صبة 

التي  ال�صركات  ن�صبة  بلغت  حيث  االئتمان،  على  الح�صول  في  قيودًا  تواجه  التي  ال�صركات  من 

تح�صل على تمويل من البنوك )1 %( فقط، وبداًل من ذلك تعتمد ال�صركات على م�صادر اأخري 

اليمنية  ال�صادرات  كانت  وقد  الموزعة،  غير  واالأرباح  واالأ�صرة  ال�صبكات  ذلك  في  بما  للتمويل 

البيانات ما  اأحدث  الت�صدير الخا�ض، حيث �صجلت  النفطية محدودة ب�صبب �صحالة قطاع  غير 

على  اأطلق  لذا   ،
)42( 2009م(  )2006م،  عامي  بين  فقط  م�صدرة  �صركة   )512( من  يقرب 

على  الم�صتمر  اعتماده  ريعيًا  اقت�صادًا  بكونه  والمق�صود  الريعي،  االقت�صاد  اليمني  االقت�صاد 

الموارد الخارجية، �صواء كانت تلك الموارد عائدات تاأتي من مبيعات النفط، اأو من الم�صاعدات 

الدولية، اأو تحويالت المغتربين من اأبناء الدولة، وقد اأف�صي ا�صتمرار الدولة وت�صجيع الجماعات 

غير الر�صمية على التمرد عليها، فكانت جماعة اأن�صار اهلل الحوثيين احدي هذه الجماعات التي 

ا�صتفادت من ه�صا�صة الدولة اليمنية، فتمكنت من بناء نف�صها والح�صول على ريع معين اأدي اإلى 

   .
)43(

تقويتها، وبالتالي انقالبها في نهاية االأمر على ال�صلطة وا�صتيالئها على مقوماتها واإمكانياتها

عام 81)1، ومعاهدة التنوع البيولوجي يف مايو عام 2))1 ، ومتت امل�صادقة عليها يف دي�صمرب من عام )))1م ، ومعاهدة 

مكافحة الت�صحر يف باري�ض ، ومتت امل�صادقة عليها يف يناير من عام )))1.

اإفريقيا،  االأو�صط و�صمال  ال�صرق  الف�صلي ملنطقة  وال�صالم، املوجز االقت�صادي  االآثار االقت�صادية للحرب  الدويل،  البنك   )41(

103013، العدد ))( يناير/ كانون الثاين، )201م.
)42( ما الذي يعيق القطاع اخلا�ض يف منقطة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا؟ درو�ض من م�صح املن�صاآت، البنك االأوروبي لالإن�صاء 

والتعمري وبنك اال�صتثمار االأوروبي والبنك الدويل، 2016م.

)43( عبد اهلل الفقيه: »االقت�صاد ال�صيا�صي ودوره يف ت�صكيل اجلماعات الفاعلة«، الفاعلون غري الر�صميني يف اليمن: اأ�صباب 

الت�شكل و�شبل املعاجلة، الدوحة: مركز اجلزيرة للدرا�صات، 2012م، �ض31.
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واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية  �صعيد  على  عام )1990م(  منذ  اليمنية  التجربة  التزمت  وقد 

باإتباع ا�صتراتيجية اقت�صاد ال�صوق مع االعتماد على الدولة في تاأمين البني االأ�صا�صية وبع�ض احتياجات 

المواطنين في مجال ال�صحة والتعليم، ف�صاًل عن ذلك فقد ا�صتر�صدت �صيا�صات اليمن التنموية في 

الب�صرية،  بالتنمية  المعنية  الدولية  الموؤتمرات  وتو�صيات  بقرارات  الع�صرين  القرن  من  االأخير  العقد 

وي�صير تقرير حكومي ر�صمي اإلى اأن االإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية تتوافق من حيث المبداأ 

مع االتجاهات الرئي�صية لمقررات موؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية بكوبنهاغن عام )1995م(, 

.»
)44(

وتهدف اإلى توفير بيئة اقت�صادية و�صيا�صية وقانونية مواتية للتنمية االجتماعية

وعلى الرغم من اأن الزراعة والرعي في ال�صنوات االأخيرة كانت ت�صاهم باأقل من )10 %( 

من الناتج المحلي االإجمالي، اإال اأنها تعتبر م�صدرًا لك�صب العي�ض لن�صف ال�صكان، كذلك االإنتاج 

الزراعي في اليمن ب�صكل عام غير متطور وي�صتخدم الطرق واالأدوات التقليدية، وكان اال�صتثمار 

فيه �صواء من القطاع العام اأو القطاع الخا�ض في عام )2012م( محدودًا جدًا حيث و�صل اإجمالي 

اإلى  من الناتج المحلي االإجمالي ، باالإ�صافة   )% 4.8( االإنفاق العام في المناطق الريفية اإلى 

ذلك كانت هناك بع�ض العوائق للتنمية في العقود االأخيرة، منها التمردات المحلية والنزاعات 

الـ )161( من  المركز  اليمن  واحتلت  البلد،  اأنحاء  في  القانون  و�صلطة  االأمن  وغياب  الداخلية 

�صمن )175( دولة بح�صب موؤ�صر الف�صاد لمنظمة ال�صفافية الدولية، وقد اأظهرت الدرا�صات باأن 

معظم المناطق الريفية لي�صت مت�صلة ب�صبكة الكهرباء الوطنية، وحوالي )13( مليون ن�صمة من 

.
)4((

قاطني المناطق الريفية ال يح�صلون على مياه �صالحة لل�صرب

الحروب،  جراء  اال�صطرابات  من  كبيرة  مجموعة  البالد  اقت�صاد  عاني  االأخيرة  الفترة  وفي 

واالأزمات االأهلية، وخالل عام )2013م( بلغت القوة ال�صرائية المعادلة للناتج المحلي االإجمالي 

)63.630( مليار دوالر اأمريكي، وهذا يعني اأن متو�صط الدخل في البالد يبلغ 2500 دوالر اأمريكي، 

تعتمد البالد في اقت�صادها على القطاع ال�صناعي الذي يمثل )30.9 %( من الن�صبة االإجمالية 

والخ�صروات،  )الحبوب،  زراعة  على  تعتمد  حيث  الزراعة؛  لقطاع   )%  7.7( و  المحلي،  للناتج 

والفواكه، والبقوليات، والقات، والبن، والقطن( و )25 %( من اإنتاج النفط، كما اأنها تعتمد على 

الثروة الحيوانية )االأ�صماك، واالأغنام، والماعز، واالأبقار، واالإبل، والدواجن(، مما جعل االقت�صاد 

)44( وزارة التاأمينات وال�صوؤون االجتماعية، التقرير الوطني حول متابعة تنفيذ مقررات موؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية 

)كوبنهاغن 1995+ 5 �صنوات(، �صنعاء، 2000، �ض54.

))4( فارع امل�صلمي، من�صور راجح: انهيار االقت�صاد واملجاعة الو�صيكة يف اليمن: خطوات جادة وعاجلة يجب اتخاذها ملواجهة 

االأ�صواأ، مركز �صنعاء للدرا�صات االإ�صرتاتيجية بال�صراكة مع موؤ�ص�صة فريدري�ض اإيربت، ورقة �صيا�صات رقم 3، اأكتوبر 2015م. 
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اليمني اعتمادًا كليًا على اإيرادات النفط والغاز والذي ي�صكل حدود) 70 %( اإلى )80 % (من 

ميزانية واإيرادات الحكومة، كما اأن هذا االإيراد في تناق�ض م�صتمر، وياأتي قطاع الزراعة في �صدارة 

القطاعات االأ�صد ت�صررًا من حيث فقدان الوظائف وهو القطاع الذي يوفر فر�ض عمل لعدد كبير 

لثلثي  اأن القطاع الزراعي يمثل الم�صدر الرئي�صي لك�صب العي�ض  من االأ�صخا�ض، وعلى الرغم من 

ال�صكان، لكن كان هناك انخفا�ض حاد في فر�ض العمل.

اإلى كل  اليمني وو�صلت تداعياتها  الوطني  اأثرت ال�صراعات ب�صكل كبير على االقت�صاد  وقد 

منزل، ومن ابرز تلك االآثار والتداعيات على الم�صتوي العام تراجع االأداء االقت�صادي مع انخفا�ض 

المن�صاآت  تدمير  اأبرزها  اأ�صباب  لعدة   )%  34.9( و�صلت  بن�صبة  المحلي  الناتج  معدالت  في 

والقرو�ض  الم�صاعدات  توقف  اإلى  باالإ�صافة  النفطية،  الم�صتقات  اإيرادات  وتوقف  االقت�صادية، 

الخارجية وتوقف االإنفاق على الجانب اال�صتثماري واأزمة ال�صيولة . 

قبل  مليون   12 من  اليمن  في  زاد  الفقراء  عدد  اأن  اإلى  الدولي  للبنك  اإ�صدار  اأحدث  وي�صير 

 ويعي�ض حاليًا اأكثر من 21 مليون 
الحرب اإلى اأكثر من )20( مليونًا مع بداية عام )2016( ))4(,

يمني تحت خط الفقر، و )80 %( من ال�صكان بحاجة اإلى م�صاعدات اإن�صانية بح�صب االإح�صاءات 

االأخيرة ال�صادرة عن مكتب االأمم المتحدة لتن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية . 

قوى  و�صيطرة  �صنعاء،  اليمنية  العا�صمة  على  الحوثيين  �صيطرة  مع  �صوءًا  االقت�صادي  الو�صع  زاد 

الحراك الجنوبي والمجموعات الم�صلحة على بع�ض المحافظات الجنوبية ، كل ذلك اأدى  الرتفاع معدالت 

البطالة وهبوط االأجور في القطاع العام والخا�ض، باالإ�صافة اإلى انحدار القوة ال�صرائية ب�صبب ارتفاع 

اأ�صعار ال�صلع والخدمات االأ�صا�صية، مثل االأغذية والوقود، كنتيجة الرتفاع تكاليف اال�صتيراد وانخفا�ض 

االإمدادات وعدم انتظامها في بلد يعتمد على اال�صتيراد بن�صبة 90 % من متطلبات الغذائية.

ويعي�ض حاليًا اأكثر من )21( مليون يمني تحت خط الفقر، و )87 %( من ال�صكان بحاجة 

اإلى م�صاعدات اإن�صانية بح�صب االإح�صاءات االأخيرة ال�صادرة عن مكتب االأمم المتحدة لتن�صيق 

بمقدار  تقلًّ�ض  البلد  االقت�صادي في  الن�صاط  اأن  الدولي  البنك  تقرير  اأو�صح  االإن�صانية،  ال�صئون 

دي االفتقار اإلى المواد االأ�صا�صية اإلى تفاقم معاناة النا�ض، كما تدهورت اأو�صاع الميزانية 
َّ
الربع واأ

ْين العام اإلى )74 %( من اإجمالي الناتج المحلي  العامة وميزان المعامالت الخارجية وو�صل الدَّ

))4(  البنك الدويل: االآثار االقت�صادية للحرب وال�صالم، املوجز االقت�صادي الف�صلي ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا، 

103013، العدد )6( يناير/ كانون الثاين، 2016م.
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في عام )2015(، وت�صاعف معدل الت�صخم اإذ بلغ )21 %( في العام 2015م، كما تقل�صت 

.
)4(( 

احتياطيات النقد االأجنبي اإلى م�صتوي قيا�صي

انكم�ض  فقد  ال�صراع،  نتيجة  بال�صلل  البالد  في  واالجتماعي  االقت�صادي  الن�صيج  اأ�صيب 

عام  في  المحلي  الناتج  اإجمالي  انكما�ض  اإلى  الر�صمية  التقارير  لت�صير  حادًا  انكما�صًا  االقت�صاد 

)2015م( بن�صبة )28 %( تقريبًا، واأدي ال�صراع المت�صاعد اإلى تعطل االأن�صطة االقت�صادية 

الغذائية  المنتجات  با�صتثناء  الواردات،  انكم�صت  كما  وا�صع،  نطاق  على  التحتية  البنية  وتدمير 

ومنتجات الطاقة الحيوية، وبلغ معدل الت�صخم ال�صنوي حوالي )30 %( عام )2015م(، ويتوقع 

زيادته ب�صورة اأكبر مع ا�صتمرار �صعف اأداء المالية العامة . 

الخاتمة:

اال�صتقرار  بجوهر  وال�صمكي  الزراعي  االإنتاج  في  والتو�صع  وتوفيره  الغذاء  م�صكلة  ترتبط 

ال�صيا�صي واالأمني وتوفير ال�صالم االجتماعي في كل اليمن لتتكامل الجهود المجتمعية والفردية 

والحكومية وتت�صافر وت�صكل حالة توحد باتجاه االهتمام باالإنتاج وتو�صيعه وتنفيذ خطط طموحة 

لتامين احتياجات البالد وتوفير �صمانات االأمن الغذائي ال�صامل وحتى تتحقق لليمن تنميه زراعية 

و�صمكية واأمن غذائي فالبد من توفر العنا�صر التالية :

-  التوقف الكامل للحرب االأهلية واال�صتنزاف لموارد وخيرات البالد، الن ا�صتمرارها �صيوؤدي 
الي زعزعة ا�صتقرار اليمن واإعاقة تاأمين االأمن الغذائي .

-  �صرورة اإعادة ما دمرته الحرب واإعادة االإعمار وبناء وت�صييد الموؤ�ص�صات االإنتاجية وال�صدود 
ال�صمكي  االإنتاج  مرافق  كل  ت�صغيل  ويعاد  عهدها  �صابق  الي  واالإنتاجية  الزراعية  والمرافق 

في  واال�صتمرار  المحلي  اال�صتهالك  حاجات  لمواكبه  االإنتاج  لزيادة  والحيواني  والزراعي 

تنظيم ورفع نمو ال�صادرات الزراعية وال�صمكية والحيوانية.

-  �صرورة قيام الدولة ومنظمات المجتمع المدني بتنظيم النمو ال�صكاني المتزايد و�صرورة 
و�صع معايير وحوافز لتنظيم النمو ال�صكاني للحد من التو�صع الكبير في نمو ال�صكان.

-  الوقوف بجدية من قبل الحكومة والمنظمات االأهلية والقطاع العام والخا�ض وو�صع ت�صريعات 

))4(  البنك الدويل، االآثار االقت�صادية للحرب وال�صالم، املوجز االقت�صادي الف�صلي ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا، 

103013، العدد ))( يناير/ كانون الثاين )201.
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للحد من الزحف العمراني للمدن اليمينة علي ح�صاب االأرا�صي الزراعية.

-  ت�صجيع االإنتاج والحد من ظاهرة التمدن والتح�صر الذي ادي الي زيادة الطلب علي ال�صلع الغذائية.
-  العمل علي رفع اهتمام الحكومة ومنظمات المجتمع المدني واالأحزاب بو�صع اآليه للحد من 

زراعة القات الذي زادت م�صاحته المزروعة علي ح�صاب المحا�صيل الزراعية .

اال�صتهالك  وحجم  وال�صمكي  الزراعي  االإنتاج  بين  كبيرة  الفجوة  ان  الدرا�صة  من  -  يتبين 
المعونات  الغذاء، ونق�ض  المحلي، وقد تزايد مع ا�صتمرار الحرب االأهلية ونق�ض واردات 

الغذائية التي اأدت الي وجود م�صكلة حقيقية في نق�ض الغذاء باليمن.

-  ابرزت الدرا�صة ان اليمن تملك مقومات تحقق الكفاية واالكتفاء الذاتي من االنتاج الزراعي 
وال�صمكي والحيواني لتوفر ثالث مناخات لالإنتاج في نف�ض الوقت في المحافظات ال�صمالية 

لكافة  االإنتاج  يتم  ان  امكانيات  توفر  التي  ال�صرقية  والمحافظات  الجنوبية  والمحافظات 

المحيط  الف ميل بحري وتطل علي  تزيد عن  اليمن علي م�صاحه  ت�صرف  االأ�صناف حيث 

الهادي والبحر االأحمر والبحر العربي وتمتلك اليمن لـ )112( جزيرة.

- اظهرت الدرا�صة اأن االأمن الغذائي في اليمن �صهد المزيد من التدهور و�صجل التحليل الذي تم 
اجراءه في �صهر يونيو )2016( من قبل االأمم المتحدة بانه يعاني ما يقدر بحوالي )17( مليون 

�صخ�ض اأي ما يعادل )60 %( من اجمالي �صكان اليمن من انعدام االأمن الغذائي ويحتاجون 

الي م�صاعدة ا�صا�صية عاجلة الإنقاذ االأرواح وحماية �صبل ك�صب العي�ض وحياة المواطنين.

-  تبين ان من ا�صباب نق�ض النمو الزراعي وال�صمكي هو الهجرة من الريف الي المدن والي 
الخارج واالعتماد علي اال�صاليب التقليدية في االنتاج الزراعي وال�صمكي والثروة الحيوانية.

-  ابرزت الدرا�صة ان قلة المياه �صواء من مياه االأمطار او مياه االآبار الجوفية قد لعب دور كبير 
في نق�ض االإنتاج الزراعي.

قد  الزراعية  الحيازات  حجم  و�صغر  المزارعين  لدي  المالية  الموارد  �صحة  ان  تبين  كما    -
ا�صهم ب�صكل كبير في تخفي�ض االإنتاج الزراعي.

واالآالت  واال�صمدة  البذور  مثل  الزراعية  المدخالت  ا�صعار  ارتفاع  ان  الي  الدرا�صة  تو�صلت    -
والمبيدات الح�صرية والوقود ومعدات الثروة ال�صمكية مثل اأدوات اال�صطياد وخزانات الحماية 

ومزارع االأ�صماك وغياب الموؤ�ص�صات الت�صويقية التي ت�صاعد على ت�صريف المنتجات الزراعية 
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وال�صمكية والحيوانية محليًا وعربيًا ودوليًا قد اأدى اإلى انخفا�ض في اإنتاجية هذه القطاعات.

النتائج والتو�صيات:

 اأوًل: النتائج  

اليمنية  الجمهورية  في  الغذائي  االأمن  على  الزراعية  ال�صيا�صات  اآثار  درا�صة  من  االنتهاء  بعد 

برغم ما تعانية من حالة حرب واقتتال وح�صار تو�صل الباحث اإلى النتائج االآتية : 

1 -  اأن هناك نق�ض حاد في المواد الغذائية وخ�صو�صًا المواد الم�صتوردة والمنتجة محليا وكان له 
االأثر الكبير في زيادة حالة الفقر والمجاعة وانت�صار االأمرا�ض واالأوبئة الناتجة عن نق�ض الغذاء .

2 -  تاأثر ب�صكل كبير االنتاج الزراعي نتيجة الحرب وتهدم الكثير من ال�صدود والحواجز المائية 
االنتاج  في  حاد  نق�ض  اإلى  اأدى  مما  الزراعية  والمدرجات  الحقول  من  كبير  وتاأثرت عدد 

الزراعي والحيواني خ�صو�صًا في ال�صنوات االأخيرة .

3 -  اأثرت الحرب �صلبًا على انخفا�ض كبير في االنتاج ال�صمكي نتيجة منع ال�صيادين من اال�صطياد 
في ال�صواحل وانعدام الم�صتقات النفطية الالزمة لت�صغيل قوارب و�صفن اال�صطياد .

4 -  اأثرت ال�صيا�صات الزراعية المت�صلة بالدعم الذي لم يذهب لم�صتحقيه ولم يذهب لزيادة 
االإنتاج الزراعي وب�صبب تدهور �صيا�صات الت�صويق الزراعي وف�صل ال�صيا�صات المائية للحفاظ 

الغذائية  الفجوة  وزيادة  الزراعي  االإنتاج  انخفا�ض  اإلى  ذلك   كل  اأدى  االأمطار  مياه  على 

وتهديد االأمن الغذائي.

5 -  اأدى عدم تقييم فاعلية ال�صيا�صات المتبعة من قبل الحكومة في الحفاظ على الثروة ال�صمكية 
مزارع  الإن�صاء  دعم  تقديم  وغياب  االأجنبية  ال�صفن  قبل  من  للنهب  ال�صمكية  الثروة  وتعر�ض 

االإنتاج  انخفا�ض  اإلى  وناجحة  فاعلة  وت�صويق  تخزين  و�صيا�صات  وم�صانع  �صمكية  واأحوا�ض 

ال�صمكي وعدم اال�صتفادة ل�صد الفجوة في نق�ض الغذاء مما زاد من حدة م�صكلة االأمن الغذائي.

6 -  تبين اأن اليمن لم ت�صتغل كل الم�صاحات ال�صالحة للزراعة فال تزال في معظم المحافظات 
م�صاحات وا�صعة �صالحة للزراعة لم ت�صتغل.

7 -  اأدت بع�ض االإجراءات وال�صيا�صات الزراعية الحكومية اإلى تزايد م�صاحة االأرا�صي الغير 
م�صتغلة وال�صالحة للزراعة خالل الفترة من )1995( حتى )2000( اإال اأنها تناق�صت 

من  الالحقة  بالفترة  اأكبر  ب�صكل  للزراعة  وال�صالحة  م�صتغلة  الغير  الم�صاحات  هذه 

)2000( حتى )2015(.
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8 -  كان الأثر زيادة نمو ال�صكان عن معدل نمو الم�صاحة الزراعية اأثر كبير في انخفا�ض االنتاج 
الزراعى مما اأدى اإلى تناق�ض متو�صط ن�صيب الفرد من م�صاحات االأر�ض ال�صالحة للزراعة 

واالأر�ض المزروعة.

9 -  ب�صبب غياب اأي �صيا�صات اأو اإجراءات للحد من زراعة القات واأثارها ال�صارة اإال اأنه تزايدت 
الم�صاحات  ن�صبة  تناق�ض  ح�صاب  على  اأخرى  اإلى  �صنة  من  بالقات  المزروعة  الم�صاحات 

المزروعة بالحبوب والبقوليات والمحا�صيل الزراعية االأخرى.

والفواكه  بالحبوب  المزروعة  الم�صاحات  اإلى تزايد  الحكومية  الزراعية  ال�صيا�صات  اأدت    - 10
والمحا�صيل النقدية من عام )1995( حتى )2015( قبل ا�صتعال الحرب.

11 -  نتيجة لعدم اتخاذ اأي اإجراءات و�صيا�صات حكومية تجاه زراعة القات فقد بلغ متو�صط ن�صيب 
الفرد من قيمة الحبوب والبقوليات والخ�صروات والفواكه واالأعالف والمحا�صيل النقدية اأقل 

من متو�صط ن�صيب الفرد من مح�صول القات مما �صجع المزارعين على اال�صتمرار في زراعة 

القات ودخول مزارعين وم�صاحات جديدة على ح�صاب م�صاحات المحا�صيل االأخرى.

12 -  تزايد متو�صط ن�صيب الفرد من اللحوم الحمراء والدواجن واالأ�صماك من 2013 حتى 
2015 وبداأت بالتناق�ض من عام 2014 ب�صبب الحرب. 

13 -  اأدت ال�صيا�صات الزراعية والحكومية المتبعة اإلى تحقيق االكتفاء الذاتي من الحبوب 
واللحوم الحمراء والدواجن بحوالي 25 % من اال�صتهالك المحلي للجمهورية اليمنية 

و) 75 %( يتم ا�صتيرادها من الخارج.

14 -  حققت اليمن االكتفاء الذاتي من الخ�صروات والفواكه واالأ�صماك وحقق فائ�صًا للت�صدير 
خالل الفترة )1995 حتى 2015( .

15 -  حققت اليمن اكتفاء ذاتي من الحليب والجبن بن�صبة) 50 %(.

16 -  ا�صتمرار تزايد العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في الجمهورية اليمنية 
بالن�صبة للغذاء عن الفترة )1995( حتى )2015( . 

ثانيًا : التو�صيات  

بعد الو�صول اإلى عدد من النتائج في هذا البحث فاإننا نخل�ض الى عددًا من التو�صيات التي 
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نرى اأن العمل بها �صوف يوؤدي اإلى تح�صين الو�صع الغذائي في اليمن كخطوة اأولى توؤدي في النهاية 

اإلى تحقيق االأمن الغذائي ومن هذه التو�صيات ما يلي :- 

 1 -  اعادة بناء واعمار كافه موؤ�ص�صات ومرافق الزراعة واالأ�صماك والثروة الحيوانية 

دون  فمن  العمل،  فر�ض  وزيادة  ال�صباب  وم�صاركة  الحرب  من  ت�صررت  التي 

ال�صباب �صيكون من ال�صعب القيام باي تحوالت باعتبار انهم المحرك الرئي�صي 

للتغيير، وا�صراك جميع المزارعين لتفعيل دورهم في مجال الزراعة واالأ�صماك 

والثروة الحيوانية.

بالم�صاهمة  المانحة  والهيئات  والمنظمات  والدول  التحالف  دول  قيام  �صرورة    -2 

الجادة في اإعادة بناء ال�صدود والحواجز المائية والطرق والكباري التي ت�صررت 

نتيجة الحرب .

 3 -  �صرورة قيام الحكومة بدعم تجميع الحيازات الزراعية لتكوين وحدات اإنتاجية 

ومدخالت  القرو�ض  على  للح�صول  المزارعين  فر�ض  زيادة  في  ت�صاعد  كبيرة 

الخدمات الزراعية لرفع كفاءة االإنتاج الزراعي وال�صمكي والحيواني.

القائمة  الطرق  و�صفلتة  واإ�صالح  الطرق  �صق  من  بمزيد  الدولة  قيام  �صرورة    - 4 

بالريف وتطوير خدمات النقل لت�صمل �صهولة االت�صال بين االأرياف والمدن. 

دوره  عن  وابتعد  خرج  الذي  الزراعي  الت�صليف  بنك  دور  بتفعيل  النظر  اإعادة    - 5 

2004 و�صرورة قيامه في تنفيذ مهامه واخت�صا�صاته  اإن�صاءه منذ عام  وقانون 

كما حددها قانون اإن�صاءه وتقديم خدمات االإقرا�ض المي�صر لت�صجيع المزارعين 

والجمعيات الزراعية من االقترا�ض ومعالجة فوائد القرو�ض. 

ا�صتعمالها  كفاءة  ورفع  المائية  الموارد  لتنمية   تهدف  حكومية  �صيا�صات  اتباع    - 6 

وتر�صيد  الجوفية  االأحوا�ض  مياه  من  واال�صتفادة  المائى  الفاقد  تقليل  خالل  من 

ا�صتهالكها بالطرق واالأ�صاليب الحديثة بالري واالهتمام في اإن�صاء ال�صدود والحواجز 

واالأحوا�ض المائية لما لتوفر المياه من دور كبير في زيادة كمية االإنتاج. 

 7 -  اال�صتفادة من االأبحاث الزراعية وال�صمكية التي نفذتها الجامعات ومراكز البحث 

والقرو�ض  المعلومات  لتقديم  ت�صجع  زراعية  �صيا�صات  باتباع  الحكومة  وقيام 



جملة بـحـوث اقتـ�صـاديـة عربـيـة

90

ومدخالت الخدمات الزراعية واالهتمام ببرامج االإر�صاد الزراعي. 

 8 -  رفع كفاءة برامج الحكومة في ت�صهيل ح�صول  المزارعين وال�صيادين على القرو�ض 

والمدخالت الزراعية وال�صمكية والحيوانية لتنمية االإنتاجية في هذه القطاعات.

 9 -  اإعادة النظر من قبل الحكومة لدرا�صة االآثار ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية 

ال�صلبية ل�صجرة القات والعمل على محاربة ا�صتمرار زراعة هذه ال�صجرة وو�صع 

ت�صريعات تحرم ا�صتخدام المياه الجوفية في اإنتاج وزارة القات وتحريم ا�صتخدام 

المبيدات وال�صموم المختلفة وت�صجيع زراعة محا�صيل بديلة لهذه ال�صجرة.

االأ�صماك واال�صطياد  واإ�صالح لقطاع  لبرنامج تطوير  الحكومة  تبني  �صرورة    - 10 

حماية  يراعى  بحيث  بالجمهورية  اال�صطياد  لمناطق  �صامل  م�صح  وعمل 

التالعب  االأجنبية من  ال�صفن  ا�صتمرار  لليمن من  االإقليمية  والمياه  ال�صواطئ 

واأحوا�ض  مزارع  وتطوير  ال�صمكية  الثروة  تنمية  على  والعمل  ال�صمكية  بالثروة 

تعليب  �صناعات  واإقامة  الحديثة  ال�صيد  و�صائل  وتح�صين  االأ�صماك  زراعة 

ال�صيد  موانئ  وترميم  بناء  اإعادة  على  والعمل  بالت�صويق  واالهتمام  االأ�صماك 

و�صفن وقوارب ال�صيد التي ت�صررت بفعل الحرب. 

عن  الناتجة  الملوثات  من  االإقليمية  المياه  لحماية  وطنية  ا�صتراتيجية  و�صع    - 11 

ال�صفن  بع�ض  بها  ترمي  التي  ال�صارة  المخلفات  بع�ض  وعوادم  اأثار  اأو  ال�صفن 

وت�صر بالمياه االإقليمية. 

المزارع والمراعي  اإقامة  الحيوانية وت�صجيع  الثروة  لتنمية  ا�صتراتيجية  و�صع    - 12 

وتحريم ذبح �صغار واإناث االأبقار والماعز.

واالأ�صماك  الزراعة  قطاعات  في  العاملين  كفاءة  برفع  تهتم  ا�صتراتيجية  و�صع    - 13 

والثروة الحيوانية وتدريبهم وتوفير الحوافز والخدمات االإنتاجية لتحقيق ذلك. 

وال�صمكي  والزراعي  الغذائي  الت�صنيع  لتطوير  خطة  بو�صع  الحكومة  اهتمام    - 14 

الخا�ض  المحلي  اال�صتثمار  وت�صجيع  هامًا  قطاعًا  يكون  بحيث  والحيواني 

والمختلط وت�صجيع اال�صتثمارات االأجنبية لجذبها للعمل بهذا القطاع لما له من 

دور كبير في تحقيق االأمن الغذائي.
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قائمة المراجع 

اأوًل: قائمة المراجع باللغة العربية

 1.  اأبو اأ�صبع، اأحمد بن فهد مقبل، العوامل الموؤثرة على تبني المزارعين لال�صتخدام 

من�صورة، جامعة  دكتوراه غير  ر�صالة  اليمن،  في  الزراعية  للمبيدات  به  المو�صي 

ال�صودان للعلوم والتكنولوجيا، ال�صودان، مار�ض )2017م( .

 2.  العاقر، جمال الدين،  دور التكامل االقت�صادي في تحقيق التنمية االقت�صادية، 

مكتبة االنجلو الم�صرية، )2014م(. �صادي اأحمد محمد عبد الوهاب من�صور: 

اإدارة ال�صراعات الداخلية في المجتمعات التعددية- درا�صة مقارنة بين حالتي 

لبنان واليمن- كلية االقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية، جامعة القاهرة، ر�صالة دكتوراه 

الفل�صفة في العلوم ال�صيا�صية، القاهرة )2014م( .

 3.  عبا�ض، كريم، الحياة االقت�صادية لليمن في الع�صر العبا�صي، بحث من�صور بمجلة 

بابل، العدد 17,) 2009م( .

الفاعلة”,  الجماعات  ت�صكيل  في  ودوره  ال�صيا�صي  “االقت�صاد  اهلل:  الفقيه،عبد    .4 

الدوحة:  المعالجة،  و�صبل  الت�صكل  اأ�صباب  اليمن:  في  الر�صميين  غير  الفاعلون 

مركز الجزيرة للدرا�صات، )2012م( .

 5.  الم�صلمي، من�صور راجح فارع : انهيار االقت�صاد والمجاعة الو�صيكة في اليمن: خطوات 

جادة وعاجلة يجب اتخاذها لمواجهة االأ�صواأ، مركز �صنعاء للدرا�صات اال�صتراتيجية 

بال�صراكة مع موؤ�ص�صة فريدري�ض اإيبرت، ورقة �صيا�صات رقم 3، اأكتوبر )2015م( .

القطن  وت�صويق  الإنتاج  والمالي  االقت�صادي  االأداء  تقييم  عبده،  اأحمد  فرحان،    .6 

اآفاق  مجلة  القطن،  وت�صويق  اإنتاج  م�صروع  على  بالتركيز  اليمنية  بالجمهورية 

اقت�صادية، اتحاد غرف ال�صناعة والتجارة، مركز البحوث والتوثيق، )2010م(.

االأردن، دار  واالإنترنت، عمان،  والمعلومات  االإعالم  اإبراهيم،  القندلجي، عامر    .7 

اليازوري العلمية للن�صر والتوزيع، )2013(.

الم�صدرة  العربية  للدول  المالية  ال�صيا�صات  النفط على  اأ�صعار  تراجع  اأثر  اأحمد،  تغيان،    .8 

ال�صيا�صية  للدرا�صات  االأهرام  للنفط، تقرير االتجاهات االقت�صادية اال�صتراتيجية، مركز 

واال�صتراتيجية، القاهرة، )2017م( .

 9.  مجموعة البنك الدولي، مكتب �صنعاء، اال�صتعرا�ض االقت�صادي ربع ال�صنوي لليمن، ربيع 

 . )2010(

 10.  كردا�صي ،محمد يحيي : العالقات التجارية العربية واتجاهات اال�صتثمار في ظل تراجع 
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االأهرام  مركز  اال�صتراتيجية،  االقت�صادية  االتجاهات  تقرير  العالمية،  النفط  اأ�صعار 

للدرا�صات ال�صيا�صية واال�صتراتيجية، القاهرة، )2017م( .

 11.  مذكرة برنامج �صندوق النقد الدولي عن الجمهورية اليمنية، )14( دي�صمبر )2011م(, 

متاحة من موقع �صندوق النقد الدولي وبنك بيانات البنك الدولي.

الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  الثالثة-  الخم�صية  للخطة  الن�صف مرحلية  المراجعة    .12 

)2008م( .

 13.  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحقيق 

الغذائي  االأمن  العلمي )مهددات  الملتقي  اإلى  ورقة عمل مقدمة  العربي،  الغذائي  االأمن 

 /1434( ال�صعودية،  العربية  المملكة  الريا�ض،  االأمنية،  للعلوم  نايف  جامعة  العربي(، 

2013م( .
 14.  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف 

من الفقر )2006- 2010م(.

 15.  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الوطني الثاني لليمن حول م�صتوي التقدم نحو 

االأهداف االإنمائية لالألفية )2010م(.

 -2012( والتنمية،  لال�صتقرار  المرحلي  البرنامج  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة    .16 

2013م(.
 17.  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخطة الخم�صية الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية 

)2001- 2005م(، الجزء الثاني، )2016م(.

 18.  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الم�صتجدات االقت�صادية واالجتماعية في اليمن، العدد 

)11(، فبراير/ �صباط )2016م(.

 19.  وزارة الزراعة والري اليمنية، االإح�صاءات الزراعية للفترة )1997- 2015م(.

القطاع  ن�صاط  على  االأزمة  تاأثير  لبحث  م�صح  واالأ�صغر،  ال�صغير  المن�صاآت  تنمية  وكالة   .20 

الخا�ض في اليمن،) )201م(.

 21.  الحمد، ر�صيد، و�صباريني محمد �صعيد، البيئة وم�صكالتها، عالم المعرفة، �صل�صلة كتب ثقافية 

�صهرية ي�صدرها المجل�ض الوطني للثقافة والفنون واالآداب – الكويت ، اأكتوبر )1979م( .

 22.  درميناخ ، هيرفه ، ومي�صال بيكويه ، ال�صكان والبيئة ، ط1 ، تعريب : جورجيت الحداد ، 

عويدات للن�صر والطباعة ، بيروت ، لبنان ، )2003م (.
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 23.  مكتب اليون�صكو االإقليمي للتربية في الدول العربية ، كتاب مرجعي في التربية ال�صكانية ، الجزء 

ال�صاد�ض ، ال�صكان وال�صحة والتغذية في الوطن العربي ، ط1 ، االأردن ، عمان ،) 1990م( .

 24.  المخالفي، محمد علي عثمان، �صكان الجمهورية اليمنية ديموغرافيًا وجغرافيًا ، ط1 , 

مركز عبادي للدرا�صات والن�صر ، �صنعاء ، )2003م( . 

 )2/8( ملحق  )2016م(  الموحد  العربي  االقت�صادي  التقرير  العربية،  الدول  جامعة    .25 

عدد ال�صكان في الدول العربية .

 26.  محمد، �صباح محمود، االأمن االإ�صالمي – درا�صات في التحديات الجيوبولتيكية ، مركز 

الدرا�صات والبحوث اليمني ، �صنعاء ، )1994(. 

)2.  ال�صامرائي ، ق�صي عبد المجيد ، مبادئ الطق�ض والمناخ ، دار اليازوري العلمية للن�صر 
والتوزيع ، عمان ، االأردن ، )2008م (.

 ، عزيز  محمد  ومكي   ، الخياط  ح�صن  ترجمة  ال�صكان،  جغرافية  ب،  جاكلين  غارنيه،    .28 

مراجعة �صاكر خ�صباك ، من�صورات جامعة بغداد ، )1974م ( .  

 ، بغداد   ، االإر�صاد  مطبعة   ، بغداد  جامعة  الزراعية،  الجغرافية  محمد،  علي  المياح،    .29 

)1976م (.

 30.  الجهاز المركزي لالإح�صاء، كتاب االإح�صاء ال�صنوي لعام )2000م( ، �صنعاء )2001م( .

 31.  ال�صعدي، عبا�ض فا�صل، درا�صات في جغرافية ال�صكان، من�صاأة المعارف ، االإ�صكندرية ، 

)1980م( . 

 32.  المخالفي، محمد علي عثمان اأ�صعد، التوزيع الجغرافي لل�صكان في محافظة تعز ، دكتوراه في 

الجغرافيا، كلية التربية ، الجامعة الم�صتن�صرية، بغداد ، )2000م (.

 33.  الجهاز المركزي لالإح�صاء، كتاب االإح�صاء ال�صنوي لعام )2006م (. 

 34.  الجهاز المركزي لالإح�صاء، كتاب االإح�صاء ال�صنوي لعام )2008م (.

 35.  عبد ال�صالم، محمد ال�صيد، االأمن الغذائي للوطن العربي ، عالم المعرفة ، العدد )230( 

، الكويت ، )1998م ( .

 36.  ها�صم، عبد الموؤمن اأحمد واآخرون ، ال�صكان والتنمية الزراعية ، وثائق الموؤتمر الوطني 

االأول لل�صيا�صات ال�صكانية في الجمهورية اليمنية ، �صنعاء )1991م( .

 37.  الحجري، علي �صالح ، �صيا�صات التنمية الزراعية في الجمهورية اليمنية ، درا�صات في 

االقت�صاد اليمني ، بحوث واأدبيات الموؤتمر االقت�صادي اليمني ، تنظيم مجلة الثوابت ، 
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تحرير اأحمد علي الب�صاري ، ط1 , )1996م (.  

جامعة  التجارة،  كلية  مجلة  الزراعية،  والم�صاألة  التعاون  محمد،   اإ�صماعيل  ها�صم،    .38 

االإ�صكندرية، العام الجامعي )68/ 1969(.

اليمن: م�صح �صامل  الغذائي والتغذية في  “حالة االأمن   ,WFR العالمي  الغذاء   39.  برنامج 

)2012م( . لالأمن الغذائي”, 

 40.  البنك الدولي: االآثار االقت�صادية للحرب وال�صالم، الموجز االقت�صادي الف�صلي لمنطقة 

الثاني،  كانون  يناير/   )6( العدد   ،)103013( اإفريقيا،  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 

)2016م( .

 41.  بيان رقم 199- ج خ- 13126 ال�صادر عن االجتماع الوزاري التح�صيري للقمة العربية 

 26 العربية،  م�صر  جمهورية  ال�صيخ،  �صرخ  والع�صرون،  ال�صاد�ض  العادي  انعقادها  دور  في 

مار�ض 2015م، ب�صاأن تطورات الو�صع في اليمن، )2016م(.

 42. التقييم االجتماعي واالقت�صادي الم�صترك للجمهورية اليمنية، )2012م( .

 43.  جان فران�صوا باريز، م�صادر النمو لقطاع الزراعة والثروة ال�صمكية، ورقة خلفية اأعدت 

لهذه الدرا�صة ولورقة ا�صتراتيجية للتخفيف من الفقر، مكتب البنك الدولي في �صنعاء، 

دي�صمبر )2001م(.

 44.  الجهاز التنفيذي لت�صريع ا�صتيعاب تعهدات المانحين ودعم �صيا�صات االإ�صالحات، تقرير 

مرحلي، مار�ض 2015م.

المتحدة  االأمم  منظمة  مع  باال�صتراك  العالمي  االأغذية  ببرنامج  مقال  هوبكنز،   جيرمي    .45 

للطفولة )اليوني�صف( بدعم من مكتب االإح�صاء المركزي في اليمن، 15 يوليو، 2014م.

46.  مطهر، ح�صين محمد، االأهمية اال�صتراتيجية لليمن وم�صيق باب المندب واأطماع الغزاة،   

مقال من�صور بجريدة الثورة، )2015م(.

47.  اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي اآ�صيا )ESCWA(، م�صح التطورات االقت�صادية   

واالجتماعية في المنطقة العربية، )2013- 2014( .

48.  �صليم ،محمد �صيد، مفهوم الدور االإقليمي، الموؤتمر ال�صنوي الثاني والع�صرون للبحوث   

القاهرة،  جامعة  ال�صيا�صية،  والعلوم  االقت�صاد  كلية  ال�صيا�صية،  والدرا�صات  ال�صيا�صية 

)30- 31/12/2008م(.

49.  كمال ،محمد، ال�صيا�صة االأمريكية وال�صرق االأو�صط حدود اال�صتمرارية والتغيير، ال�صيا�صة   

الدولية، العدد )203(، المجلد )51(، يناير )2016م(.

50.  نجوم، محمد، ال�صيا�صات الزراعية بين اأزمات الواقع اال�صتراتيجي لم�صتقبل من االأزمات،   
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