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 الصحة

  التغذية

أوضح مكتب الشئون اإلنسانيةة أن الصةراف فةي  

مدينة الحديةد   الةتةي يسةكةنةيةا مةا ية ةدر  ةنةحةو           

( نسةةمةةؤ سةةيةة دض  الةةي مضةةاعةة ةةة 011111) 

 .تدهور األوضاف اإلنسانية

لذلك تم توفير  رامج التغذيةة الةتةا ةمةة لةمةنة ةمةة  

الط ولة )اليونسيف( التي كانت ت دم خدمةاتةيةا ل  

منط ة ذات أولوية في الحديد   وأضافؤ الةي    83

منط ة ضمن مناطق النزاف وت ةدم خةدمةاتةيةا  08

( ط ل يمانون من سةو  01.111لمدد أكثر من )

 التغذية الحاد.

( كرتون جاهز لالستخةدام 33111تم توفير  ) •  

فةي الةمةمةالةجةةات الةخةاصةة  سةو  الةتةغةذيةة  فةةي 

 مستودف اليونيسف في الحديد .

( طةن  مةن الةحة ةوب 031كمةا تةم تةوفةيةر  ) •  

ال ائ ة وسيتم إضةافةتةيةا إلة  أول سةئةة  ةذائةيةة 

كإجرا  وقائي لسو  التغذية الحةاد لةدا األطة ةال 

والنسا  الحوامل والمرضمات خاصة مع ارتة ةاف 

 ( نازح. 03111عدد النازحين إل     ) 

تمت إضافة  سكويت عالي الطاقة وقوالةب مةن  • 

التمةر الةي الةحةصةة الةغةذائةيةة الةتةي تة ةدم اثةنةا  

 االستجا ة اإلنسانية لئمتضررين.

( مةةئةةيةةون طةةن مةةن السةةئةةع 01تةةم تةةوزيةةع ) •  

التغذوية المستخدمة لمالج سةو  الةتةغةذيةة الةحةاد 

الممتدل في األط ال دون سن الخامسة والحةوامةل 

والمرضمات  عئ  الةمةرافةق الصةحةيةة   لةتةكةمةل 

 038المخزون المتاح حاليا. كما تةم تةخةصةية  

طن مترض مس  اً في مدينة الحديد 
0
. 

 

 األسماك

واصئت أسمار األسماك ارت اعيا في األسواق اليمنية  حسب ما تم رصده من ق ل 
السكرتارية ال نية لألمن الغذائي ، واخت ت  مض األنواف نتيجة استمرار تصةاعةد 

 اً ل  )النشر  الشيرية لمراق ة اسمار السةوق الةتةي وفالنزاف في الساحل الغر ي  
يتم إصدارها من ق ل السكرتارية ال نية لألمن الغذائي  وزار  التخطيط والةتةمةاون 
الدولي  الشراكة مع  رنامج تمزيز االمن الغذائي وصمود س ل الةمةيةم ظمةنة ةمةة 

وقةد اكةد  ذاهة  (  8102ل او(، يةونةيةو )األ ذية والزراعة التا مة لألمم المتحد  
 مض المش لين في وزار  الثرو  السمكية ممانا  الصيادين عةئة  طةول شةواطة  

المنط ة الساحئية لئ حر األحمةر  ةيةر آمةنةة  شةكةل عةام وال  وآنال حر األحمر ، 
يمكن  لئصيادين الوصول إلييا وإل  أنشطة الصيد في الةمةنةطة ةة الةجةنةو ةيةة مةن 

 .مةن  مةراكةز صةيةد األسةمةاك تة ثةرت 01من أصل  0  ان محاف ة الحديد  حيث
 اإلضافة إل  ارت اف أسمار الوقود ،و ان طاف الكير ا  والمياه في  مض األحةيةا  
في مدينة الحديد  ، وتمطل الطرق ، وتمةئةيةق  ةمةض انشةطةة  تةخةزيةن األسةمةاك 
ومصانع التمئيب التي تمد من  ين أخطر التحديات التي أثرت عئ  سئسئة التوريةد 

 .في األسواق المختئ ة

 الزراعة

 وت خر االمطارالزراعة 

 الزراعة وت خر موسم االمطار ط  اً لئموسم الزراعي )يوليو   س تم ر(

نضراً لئتغيرات المناخية التي تشيدها المنط ة والةمةتةمةثةئةة فةي )ارتة ةاف درجةات 
الحرار  والرطو ة( يتوقع أن يكون هناك إختالف ف  ممدل اإلنتاجية لةئةمةحةاصةيةل 

الذر  الشامية وال مح(  س ةب تةذ ةذب مةوسةم   –ا لدخن  –الح ئية )الذر  الرفيمة 
األمطار. ويالح  إن المرت مات واليضاب تةمةتةمةد إعةتةمةاداً كةئةيةاً عةئة  الةزراعةة 
المطرية وهذا ي ثر  دوره عئ  كميات اإلنةتةاج. ويشةيةر  ةمةض الةمةزارعةيةن الة   

 توقع س وط األمطار  مد موسم الجحر ف  نياية شير يوليو .    

:                                                                                              مناطق المرت مات الوسط 

تم حصاد محصول الذر  الشامية والخضروات الصةية ةيةة  وتةم حصةاد الةمةوسةم  
%  01الثاني لمحصول ال ن . ويتوقع المزارعين ان تكون اإلنةتةاجةيةة   ةحةدود 

و الذات  لمحصول الذر  الرفيمة   س ب ت خر س وط األمطار الموسمي في شةيةر 

 يوليو .

 المرت مات الجنو ية : 

تم تجييز زراعة ال مح ويتوقع المزارعين أن تكون اإلنةتةاجةيةة جةيةده فةي حةالةة 

 س وط األمطار في موعدها في هذه المناطق.

 :المناطق الساحئية 

في هذه المناطق تم جن  محصول ثمار فاكية المانجو .كما ي دا  جن  ثمار الئيةم  

 الحامض وي ئغ الذرو  ف  شير يوليو 

 اليض ة الشرقية والمناطق الصحراوية:

يتم في هذه المناطق جن  محصول التمور وزراعة المحاصيل الح ئية )الذر   

 .والدخن( واإلعداد لمشاتل الخضار

  االمراض الن اتية :

لوح  في هذه ال تر  انتشار حشر  الجدمي في مناطق زراعة الذر  الرفيمة و 
الشامية ، و ذات في محاف ة اب حيث شكئت هذه الحشر  خطرا و ائيا في ح ول 

 المزارعين .

 االمراض الحيوانية : 

 –دا  الكئب  –في هذه ال تر  تم ضيور االمراض التالية: الدود  الحئزونية 
طاعون المجترات  –الكئوستروديوم  –الحمة ال العية  –التياب الجئد الم دض 

االجياضات وإلتيا ات الميون، ويشير مر ي الثرو  الحيوا نية س ب  –الصغير  
ت شي هذه الو ائيات ال  توقف الحمالت ال يطرية وضمف االرشاد ال يطرض 

 .8والزراعي  شكل عام  س ب توقف مصاريف التشغيل ليذه الخدمات
 :  المصادر

 هذا التقرير من إعداد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.  8112/ يونيو  11( التحديثات عن الوضع  بالحديدة بتاريخ  1تقرير عن الوضع في اليمن رقم )  0

 (FAO\EFRLPمكاتب الزراعة )الوحدات الح ئية( ،الت ويم الموسمي  الزراعي)  8

  م دمة

ألمةن الةغةذائةي اتمت ر الئمحة عن وضع االمن الغذائي هي ت رير مختصر شيرض ييدف ال  توفير ممئومات عن مختئف قطةاعةات 

نشر الممئومات مةن صةنةاف الة ةرار  هولجميع الشركا  والممنيين، ويمت ر اليدف الرئيسي من اصدار الت رير المختصر )الئمحة( 

ع الحالية التي ت ثر عئ  االمن الغذائي من خالل تجميع هذه المواضيع من مصادر مختئ ةة  ةمةا يحول المواض  واستدعا  انت اهيم

في ذلك الوحدات الح ئية التا مة لئسكرتارية ال نية لألمن الغذائي ومشروف ن ام ممئومات االمن الغذائي وكذلك الوزارات ال طاعية 

 والمن مات الغير الحكومية المحئية.

األورو ي مةالةيةا اصةدار  االتحاد( فنياً كما يدعم FSTS/ EFRLPيدعم مشروف ن ام ممئومات االمن الغذائي وتحسين س ل الميم )

  هذه الئمحة الشيرية

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 السكرتارية الفنية لألمن الغذائي

 و التجار الصناعة 

 التغطية المس  ة لالعتمادات المستندية الخاصة  استيراد السئع األساسية 

عن  د  ال  ول  طئ ات التغطةيةة  8102ظ0ظ80عمم ال نك المركزض اليمني لئ نوك التجارية في الجميورية اليمنية في تاريخ 

زيةوت   –الةحةئةيةب   –السةكةر   –األرز   –المس  ة لالعتمادات المستندية والتي سيتم فتحيا الستيراد السئع األساسية )ال مح 

وقد حددت شروط يةجةب  8102الطمام( والتي تم االت اق  ين المستوردين والمصدرين عئ  سريانيا ا تدا  من  داية يونيو 

 استي ائيا من أهميا: 

     sight paymentان يكون االعتماد المستندض   (0

 الغرض من االعتماد المستندض استيراد احدا السئع األساسية المذكور  أعاله  (8

 الشحن الجزئي  ير مسموح  (3

   8102ظ0ظ0عدم ق ول أض اعتمادات مستنديؤ الستيراد السئع األساسية ق ل تاريخ  (4

ي دم ال نك التجارض األولويات الخاصة  االعتماد المستندض وف ا الستمار  طئب التغطية الةمةسة ة ةة والةمةمةد  مةن قة ةل  (0

 ال نك المركزض اليمني 

ايةام عةمةل مةن 3( خةالل  MT011يتم موافا  ال نك المركزض اليمني  صور  من سوي ت اصدار االعتماد المستندض ) (0

 تاريخ تغطية حساب ال نك التجارض طرف  نكؤ المراسل في الخارج 

 م تحصيل وعدم ق ول أض مستندات اعتماد مستندض تم تحويئيا ال  رس (0

 يحق لئ نك المركزض اليمني مراجمة ال نك التجارض  خصو  أض تمديالت في االعتماد المستندض  (2

 موافا  ال نك المركزض  صور  من أض تمديالت لالعتماد المستندض خالل فتر  ال تتجاوز يومين عمل  (0

يتم موافا  ال نك المركزض اليمني  نسخ من مستندات االعتماد المستندض وف ةا السةتةمةار  طةئةب الةتةغةطةيةة الةمةسة ة ةة  (11

   أيام عمل من تاريخ وصوليا 0والممد  من ق ل ال نك المركزض اليمني خالل فتر  

وسوف ي دض فتح التغطيات المس  ة لالعتمادات المستندية  استيراد السئع األساسية تةوفةيةر الةكةثةيةر مةن الةنة ة ةات لةتةجةار 

االستيراد خصوصا النسب الك ير  التي كان يتم اخذها من ق ل ال نوك التجارية عنةد فةتةح االعةتةمةادات الةمةسةتةنةديةة اطةراف 

ال نوك المرسئة في الخارج كذلك الت يدات   سمار الصرف الرسمية الصادر  عن ال نك المركزض وهةذا سةية دض الة  تة ةئةيةل 

 ن  ات االستيراد و التالي سي ثر عئ  أسمار السوق المحئية لئسئع األساسية .
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