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  : دراسة تحلیلیة
  ت الغذائیة األولیة في الیمنللمنتجا 

  معالجات التحدیات وال 
  

مستخلص الدراسة: 
، ألن عملیة  ھا وآلیات معالجاتھافي الیمن وأھم تحدیات المنتجات الغذائیة األولیة كمیاتالدراسة ھذه تناول ت 

ایا اإلستراتیجیة القض أھم من أبرز التحدیات التي تواجھھا الیمن بل وتعد من بصفة عامة تعتبرإنتاج الغذاء 
كمیات تواضع تزاید عدد السكان من ناحیة ، وفي الدراسة في تركزت مشكلة  . المتطلبات القومیة الضروریةو

استھدفت  . من ناحیة أخرى وعدم معرفة طبیعتھا ورصد التطورات الحادثة فیھااألولیة المنتجات الغذائیة 
التعرف و،  ٢٠١٥ بھا حتى عاموالتنبؤ  2006 -١٩٩٧رة خالل الفت المنتجاتتلك  واقعالدراسة التعرف على 

 : فيالغذائیة األولیة  المنتجاتتتمثل  ،ھا آلیات معالجاتوضع وأمام تلك المنتجات تحدیات التي تقف الأھم  على
   . واألسماك ، الحلیب ، البیض ، اللحوم ، الفاكھة،  الخضر ، الحبوب

 المنتجات الغذائیة األولیةكمیات  تزایدتأن  ٢٠١٥في عام وقع أنھ من المتفي  الدراسة تركزت أھم نتائج
 بنحو الفاكھة ،% ٢٧بنحو الخضركمیة اإلنتاج من تزاید تس حیث ، 2006 - ١٩٩٧ فترةالمقارنة بمتوسط بال

ي فو،  % ١٢٧ واألسماك بنحو، % ١٠٣اللحوم بنحو  ،% ٤٨ الحلیب بنحو،  % ٨٥ بنحو البیض ،% ٥٨
 المنتجاتواجھھا تأھم التحدیات التي تركزت و . %٤٦ -بنحو كمیات الحبوب نخفضع أن تالمتوقمن  المقابل

 طبیعة التركیب المحصولي ، الثبات النسبي في المساحة الزراعیة والمزروعة ، التكوینات:  في الغذائیة األولیة
تواضع  ، ، القات ائیةندرة الموارد الم ، تدھور األراضي ، تقزم وتبعثر الحیازات الزراعیة ، الطبیعیة

  . التسویق الزراعي تحدیات ، االستثمارات في القطاع الزراعي 
 المقدمة:  

ھ أن   ك فی ا الش ي مم اع الزراع وءا القط ومي  یتب اد الق ي االقتص ة ف ة ھام ات  مكان م القطاع ن أھ ر م ھ یعتب ألن
ان  ال یستطیع التيالغذاء كمیات بل والقطاع الوحید المسئول عن إنتاج  اإلنتاجیة تغناء عنھ   اإلنس ھ لو،  ااالس  كون

كان      الالزمة للقطاعات األخرى لمواد األولیةلالمصدر الرئیسي  یعتبر القطاع الذي ن الس م م واد األعظ ، وألن الس
ة  %٧٥یعتمدون في معیشتھم علیھ  ن   .  %٥٥ ، ویستوعب نسبة كبیرة من القوى العامل الرغم م ك إال  وب أن ذل

ة و  لویة القطاع الزراعي ال یحضي بأو ادیة واالجتماعی لم   في استراتیجیات وبرامج التنمیة االقتص ي س ات  ف أولوی
 وھيھناك مستجدات زادت من أھمیة القطاع الزراعي  أنتجدر اإلشارة إلى  . السیاسات االقتصادیة واالستثماریة

   :ي ـــــكما یل
 القادمة  العقوداستمرار تزاید مشكلة األمن الغذائي خالل.  
عتبارات البیئیة في الحسبان تنامي اال.  
 زیادة التصحر من تالفي اآلثار السلبیة .
 تلوث البیئة والمیاه والھواء.  
 والغابات تدمیر المراعي.  

ال تحتمل التفریط وال یجب أن تترك للظروف عملیة إنتاج الغذاء قضیة إستراتیجیة  أصبحتنتیجة لذلك و
المجتمع إنتاج الغذاء بمقادیر مناسبة تصبح حیاة  ما یكونھ عندألن، ة لمتغیرات العالمیة المعاصرل أوالعشوائیة 

یصبح متواضع أو نتاج الغذاء غیر مستقر عندما یكون إ، وفي المقابل  والتنمیةمستقرة ویتجھ نحو البناء 
ة سود فیھ القلق واالضطرابات وتبرز المشاكل بمختلف أنواعھا وبصورتقوت یومھ والمجتمع منشغًال بتوفیر 

وبما ومستمرة حتى یمكن إنتاج الغذاء بمقادیر مناسبة فإنھ یستلزم بالضرورة تنمیة زراعیة متواصلة . أكثر حدة 
 الخطورةعلى قدر من  تبصفة عامة ما زالفي الیمن إنتاج الغذاء عملیة توفیر الغذاء الكافي ألن یمكن من 

لھا من عالقة قویة ووثیقة بالمجتمع ألن الغذاء ضرورة لما وذلك وتعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منھا الیمن 
حیویة لإلنسان ، ومن ثم فإن األمر یتطلب بالضرورة التخفیف من حدة إنتاج الغذاء واعتباره من المتطلبات 

ن ھناك أمن المھم القول . القومیة تستلزم انطالقة حتمیة للتنمیة الزراعیة وإحداث األمن واالستقرار للمجتمع 
   :فيتتركز أھمھا ل رئیسیة تحیط بقضیة إنتاج الغذاء في الیمن عوام
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 ارتفاع معدل النمو السكاني.   
تلبیة القطاع الزراعي لالحتیاجات السكانیة من الغذاء  تواضع.   
الموارد الطبیعیة الزراعیة من أراضٍي ومیاه  تواضع.  
 محلیًا في االعتماد على الذات في إنتاج الغذاء اإلرادةغیاب . 

  
 مشكلة وأھداف الدراسة:  

من  المنتجات الغذائیة األولیةكمیات تواضع تزاید معدل النمو السكاني من ناحیة وفي تتركز مشكلة الدراسة في 
 تستھدفا .2006 -١٩٩٧خالل الفترةمن ناحیة أخرى وذلك تھا طبیعمعرفة  عدموالمصادر النباتیة والحیوانیة 

، ، الحلیب ، واألسماك  البیض،  الفاكھة، الخضر، الحبوب : وھي  لمنتجاتاتلك ات كمی التعرف علىالدراسة 
ووضع ، التعرف على أھم التحدیات التي تقف أمامھا ، و ٢٠١٥حتى عام المنتجات بكمیات تلك والتنبؤ 

  . التحدیاتتلك حدة من  من خاللھا التخفیفیمكن إستراتیجیة 
 مصادر البیانات ومحتوى الدراسة:

تم اد على البیانات اإلحصائیة الثانویة ذات اإلصدار المحلي وعلى الدراسات المنشورة ذات العالقة ، وتم االعتم
من المصادر النباتیة  المنتجات الغذائیة األولیةلتنبؤ بمستقبل لاستخدم التحلیل الوصفي والتحلیل اإلحصائي 

  : ي ــــــلك كما یلذو، محاور شتمل الدراسة على أربعة ت.  ٢٠١٥حتى عام والحیوانیة 
والحیوانیةفي الیمن من المصادر النباتیة المنتجات الغذائیة األولیة واقع  :األولحور ـالم.  
المنتجات الغذائیة األولیة  أھم تحدیات : المحور الثاني .  
 ٢٠١٥حتى عام  المنتجات الغذائیة األولیةالتنبؤ بكمیات  :الثالثالمحور .  
 المنتجات الغذائیة األولیةنمیة تلجیة إستراتی : الرابعالمحور .

:في الیمن  المنتجات الغذائیة األولیة واقع: أوَال 
  :  رئیسیة ھيغذائیة االحتیاجات الغذائیة لإلنسان من خالل ثالث مجموعات تتحقق 
 والسكر، الزیوت ، المحاصیل الدرنیة ،  البقولیاتو الحبوب( مجموعة أغذیة البناء الحیوي . (  
األسماك ، واللحوم ، الحلیب ، البیض  ( عة أغذیة البروتین الحیوانيمجمو. (  
مجموعة الخضر والفاكھة التي تمثل مصدرَا رئیسیًا للفیتامینات وبعض األمالح المعدنیة. 

فإن األمر یتطلب من المصادر النباتیة والحیوانیة في الیمن المنتجات الغذائیة األولیة كمیات للتعرف على واقع و
تزاید بصورة عدد السكان  أنیتبین ) ١(من البیانات الواردة في الجدول رقم و السكان،تناول تطورات عدد 

حوالي  ٢٠٠٦ملیون نسمة تزاید بصورة مستمرة لیبلغ عام  ١٦.٣حوالي  ١٩٩٧فبعد أن كان عام مستمرة 
 ١٩٩٧ بالمقارنة بعام%  ٢٦.٤ملیون نسمة أي نحو  ٤.١السكان أزداد بحوالي  عددأي أن نسمة ملیون  ٢٠.٦

  .  %٢.٧٥نحو  أيملیون نسمة  ٠.٥حوالي فترة تلك المقدار التزاید السنوي لعدد السكان خالل بلغ و
  

:النباتیة  الغذائیة األولیة المنتجات – ١ – ١
 –١٩٩٧خالل الفترة  من المصادر النباتیةفي الیمن  المنتجات الغذائیة األولیةكمیات فیما یتعلق بتطور 

  :يــیلیتبین ما  )١(ومن البیانات الواردة في الجدول رقم  ،٢٠٠٦
١٩٩٧حیث بلغت عام أخر، من عام إلى المتناقص المستمر  بالتقلبإنتاج الحبوب اتصفت  اتكمی أن 

في حین  طن،ألف  ٦٣٤حوالي  بالمتوسطوبلغت  ٢٠٠٦ألف طن عام  ٨١٠ألف طن وحوالي  ٧١٢حوالي 
في واالنخفاض ذلك نتیجًة للتقلب و % ٣.٩ -نحو أيألف طن  ٢٤وي حوالي التناقص السنمقدار  بلغ

.منھا  المساحةوإنتاجیة وحدة مساحة الحبوب 
٧١٨حوالي  ١٩٩٧حیث بلغت عام ، إنتاج الخضر اتصفت بالتزاید المستمر من عام إلى أخرات أن كمی 

%  ٢٦ألف طن أي نحو  ١٨٧ وتحقق بذلك زیادة بلغت حوالي ٢٠٠٦عام ألف طن  ٩٠٥حوالي و ألف طن
التزاید السنوي حوالي  مقداربلغ في حین ، ألف طن  ٧٩٦حوالي  بالمتوسطوبلغت  ١٩٩٧ بالمقارنة بعام

وذلك نتیجة للتزاید المستمر في مساحة إنتاج الخضر التي تزایدت سنویًا بحوالي  % ٢ نحوأي ألف طن ١٦
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.%  ٢.٨أي ألف ھكتار  ١.٩
١٩٩٧، حیث بلغت عام من عام إلى أخرة اتصفت بالتزاید الملحوظ والمضطرد إنتاج الفاكھات كمی أن 

ألف طن أي  ٣٦٣وتحقق بذلك زیادة بلغت حوالي  ٢٠٠٦عام ألف طن  ٨٦٢حوالي ألف طن و ٤٩٩حوالي 
بلغ مقدار التزاید في حین ألف طن،  ٧٩٦حوالي  بالمتوسطوبلغت  ١٩٩٧بالمقارنة بعام %  ٧٣نحو 

وذلك نتیجة للتزاید المستمر في إنتاجیة وحدة المساحة التي %  ٤.٣نحو أي ألف طن  ٢٩السنوي حوالي 
طن للھكتار وتحقق بذلك  ١٠إلى حوالي  ٢٠٠٦طن للھكتار لتصل في عام  ٦حوالي  ١٩٩٧بلغت في عام 

. ١٩٩٧بالمقارنة بعام %  ٦٣طن للھكتار أي نحو  ٣.٩زیادة بلغت حوالي 
  المنتجات الغذائیة األولیة في الیمن یات كمتطور ) :  ١( جدول رقم  

  2006 – ١٩٩٧الفترةمن المصادر النباتیة خالل
إنتاج الفاكھة

األلف طنب
إنتاج الخضر 
باأللف طن

إنتاج  الحبوب
باأللف طن

السكان
بالملیون 

نسمة

السنوات

٤٩٩ ٧١٨ ٧١٢ ١٦.٣ ١٩٩٧

٥٩١ ٧٤٧ ٩١١ ١٦.٦ ١٩٩٨

٦٢٦ ٧٦٠ ٧٥٨ ١٦.٩ ١٩٩٩

٦٥٥ ٧٧٥ ٧٣٥ ١٧.٢ ٢٠٠٠

٧٠٣ ٨٠٣ ٧٦٤ ١٧.٧ ٢٠٠١

٧٢٠ ٨١٩ ٦٢٠ ١٨.٣ ٢٠٠٢

٧٣٦ ٨٣٣ ٤٧٧ ١٨.٩ ٢٠٠٣

٦٣٨ ٧١٧ ٤٤٧ ١٩.٤ 2004

٧٦٥ ٨٨٢ 557 ٢٠.٠ 2005

٨٦٢ ٩٠٥ 810 ٢٠.٦ 2006

٦٨٠ ٧٩٦ ٦٣٤ 18.2 متوسط الفترة

  .صنعاء –فرقةأعداد مت -كتاب اإلحصاء السنوي  -الجھاز المركزي لإلحصاء : المصدر
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:الحیوانیة  المنتجات الغذائیة األولیة – ٢ – ١
 –١٩٩٧المصادر الحیوانیة خالل الفترة  منفي الیمن األولیة المنتجات الغذائیة كمیات  فیما یتعلق بتطور

  :يــیلیتبین ما  )٢(ومن البیانات الواردة في الجدول رقم  ،٢٠٠٦
٤٩٥حوالي ١٩٩٧حیث بلغت عام ، مستمر من عام إلى أخرال بالتزایدإنتاج البیض اتصفت ات أن كمی 

ملیون بیضھ أي نحو  ٤٨١ملیون بیضھ وتحقق بذلك زیادة بلغت  ٩٧٦حوالي  ٢٠٠٦ملیون بیضھ وعام 
التزاید  مقداربلغ في حین ،  بیضھملیون  ٦٧٢حوالي  بالمتوسطوبلغت  ١٩٩٧ بالمقارنة بعام%  ٩٧

%.  ٥.٤و نحأي ملیون بیضھ  ٤٢السنوي حوالي 
١٦٢حوالي  ١٩٩٧بالتزاید المتواصل من عام إلى أخر، حیث بلغت عام  اتصفتإنتاج الحلیب ات أن كمی 

%  ٣٨.٣أي نحو ألف طن  ٦٢وتحقق بذلك زیادة حوالي  ٢٠٠٦عام ألف طن  ٢٢٤حوالي وألف طن 
 ٧ید السنوي حوالي بلغ مقدار التزافي حین ألف طن ،  ١٩١حوالي  بالمتوسطوبلغت  ١٩٩٧بالمقارنة بعام

%.  ٣.٧نحو أي  ألف طن
ألف  ٩٩حوالي  ١٩٩٧إنتاج اللحوم اتصفت بالتزاید الملحوظ من عام إلى أخر، حیث بلغت عام  اتأن كمی

بالمقارنة بعام %  ٩٥طن أي نحو  ألف ٩٤وتحقق بذلك زیادة بلغت  ٢٠٠٦عام ألف طن  ١٩٣ حواليطن و
أي ألف طن  ١٠بلغ مقدار التزاید السنوي حوالي في حین ، ن ألف ط ١٣٧حوالي  بالمتوسطوبلغت  ١٩٩٧

%.  ٧.٥نحو 
١١٦حوالي  ١٩٩٧حیث بلغت عام ، إنتاج األسماك اتصفت بالتزاید المستمر من عام إلى أخر  اتأن كمی 

%  ٩٨.٣ألف طن أي نحو  ١١٤وتحقق بذلك زیادة بلغت  ٢٠٠٦عام ألف طن  ٢٣٠حوالي ألف طن و
 ١٧بلغ مقدار التزاید السنوي حوالي في حین  طن،ألف  ١٧٨حوالي  بالمتوسطوبلغت  ١٩٩٧ بالمقارنة بعام

  %.  ٩.٥نحو أي ألف طن 
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  في الیمن  المنتجات الغذائیة األولیة كمیات تطور) :  ٢( جدول رقم 
  2006 – ١٩٩٧الفترةخالل من المصادر الحیوانیة

األسماك
باأللف طن

اللحوم 
باأللف طن

الحلیب
لف طنباأل

البیض
بالملیون 

حبة

السنوات

١١٦ ٩٩ ١٦٢ ٤٩٥ ١٩٩٧

١٢٨ ١٠٦ ١٦٨ ٦٠٠ ١٩٩٨

١٢٤ ١١٠ ١٧٧ ٦٠٣ ١٩٩٩

١٣٥ ١١٩ ١٨٠ ٦٠٤ ٢٠٠٠

١٤٢ ١٣٤ ١٨٠ ٦١١ ٢٠٠١

١٨٠ ١٤٣ ١٩٣ ٦١٣ ٢٠٠٢

٢٢٨ ١٤٧ ١٩٦ ٦١٥ ٢٠٠٣

٢٥٦ ١٥٠ ٢١٠ ٦٦٨ 2004

٢٣٩ ١٨٦ ٢١٧ ٩٣٠ 2005

٢٣٠ ١٩٣ ٢٢٤ ٩٧٦ 2006

١٧٨ ١٣٧ ١٩١ ٦٧٢ متوسط الفترة

  .صنعاء - أعداد متفرقة  –كتاب اإلحصاء السنوي  –الجھاز المركزي لإلحصاء : المصدر
: أھم تحدیات المنتجات الغذائیة األولیة: ثانیُا 

: تدھور األراضي  – ١ – ٢
امة وتقف أمامھا كتحدي كبیر یعتبر تدھور األراضي المشكلة الرئیسیة األولى التي تواجھ الزراعة الیمنیة بصفة ع

التركیب المحصولي ، كما إنھا تعوق من إمكانیة حدوث و في المساحة الزراعیة یضعف منھا وإمكانیة حدوث تطورات
مساحات األراضي المتدھورة الذي یوضح ) ٣(البیانات الواردة في الجدول رقم من و. نموًا في المساحة المزروعة 
من المساحة اإلجمالیة من األراضي %  ٨٤، یتبین أن أكثر من   ٢٠٠٦حتى عام  منوالمتصحرة والمستقرة في الی

من المساحة اإلجمالیة من األراضي الیمنیة أراضي %  ١١الیمنیة غیر قابلة لالستخدام الزراعي ، وأن أكثر من 
  .أراضي مستقرة  على األكثر%  ٣متدھورة بفعل اإلنجرافات المائیة ، وأن نحو 
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  األراضي في الیمن واقع :)  ٣(  جدول رقم
  ٢٠٠٦حتى عام 

نوع التدھور
المساحة 
باأللف 
ھكتار

%

 ٥٠٧١١١.١٣مساحة األراضي المتدھورة  بفعل اإلنجرافات المائیة

 578٠١.٢٧مساحة األراضي المتدھورة بفعل االنجراف الریحي

 مساحة األراضي المتدھورة بفعل التغیر الكیمیائي
   والفیزیائي

٥٠
٠٠.١١

 38918٨٥.٤٣مساحة األراضي غیر قابلة لالستخدام

 ٠ 934٢.٠٦مساحة األراضي  المستقرة

45551١٠٠.٠٠باأللف ھكتار المساحة اإلجمالیة

  .صنعاء - ٢٠٠٦كتاب اإلحصاء السنوي  -الجھاز المركزي لإلحصاء : المصدر

:التركیب المحصولي  – ٢ – ٢
، كما  على رقعة مزروعة لفترة عام واحد الزراعیةلمحاصیل لحصولي بالتوزیع النسبي التركیب المعن یعبر 

وُیعرف التركیب المحصولي بأنھ یمثل .  یعبر عنھ بواقع إنتاج الغذاء ومدى اعتماد المجتمع على موارده المحلیة
من وجھة و ،خالل عام واحد على المحاصیل النباتیة المتعاقبة التي تم زراعتھا  الزراعیةنظام توزیع المساحة 

 في ظل إمكانیات فنیة الزراعي ھو الذي یعظم العائد االقتصادي األمثل النظر االقتصادیة فالتركیب المحصولي
خالل  الیمنالذي یوضح التركیب المحصولي في ) ٤(ومن البیانات الواردة في الجدول . أخرى  واردوم معینة

  :ي ـیتبین ما یل،  ٢٠٠٦ –١٩٩٧الفترة 
أي خالل تلك الفترة ، متوسط في ال%  ٦١جاءت مساحتھا في المرتبة األولى حیث مثلت نحو : بوب ـالح

 .حبوب تزرع بالي الیمن المساحة المزروعة فأن قرابة ثلثي 
خالل تلك الفترةمتوسط في ال%  ١٠جاءت مساحتھا في المرتبة الثانیة حیث مثلت نحو : الف ـاألع  ،

ستعمالھا كعلف أخضر ا فدبھطاق واسع في األراضي التي تعتمد على میاه األمطار تزرع األعالف على ن
.للحیوانات في غذائھا 

 في توسط خالل تلك الفترة وتعمل في الم%  ٩جاءت مساحتھ في المرتبة الثالثة حیث مثلت نحو : القـات
. من إجمالي القوى العاملة الزراعیة%  ٢٥نحو تبلغ زراعة القات قوى عاملة 

 خالل تلك توسط في الم%  ٧جاءت مساحتھا في المرتبة الرابعة حیث مثلت نحو  :المحاصیل االقتصادیة
. الفترة

 تزرع في الیمن عدید من محاصیل الفاكھة حیث یسمح تنوع المناخ بین مختلف المناطق : الفاكھـة
في % ٧الخامسة حیث مثلت نحو الزراعیة بإنتاج أنواع مختلفة من الفواكھ ، جاءت مساحتھا في المرتبة 

. متوسط خالل تلك الفترة ال
 متوسط خالل تلك في ال%  ٦جاءت مساحتھا في المرتبة السادسة واألخیرة حیث مثلت نحو : الـخضر

. الفترة 
  

  واقع التركیب المحصولي  في الیمن) :  ٤( جدول رقم 
   ٢٠٠٦ – ١٩٩٧خالل الفترة       
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  )ار المساحة باأللف ھكت(       
  البیان

  السنوات
المساحة 
  الزراعیة

المساحة 
  المزروعة

مساحة 
الحبوب

مساحة 
األعالف

مساحة
القات

مساحة
 

الفاكھة

المحاصیل 
االقتصادیة

مساحة 
الخضر

٥٩  ٨١٨٦  ٩٣  ١٦٦١١١٠٥٧١٢١٠٢  ١٩٩٧

٦٢  ٨٤٩٠  ٩٨  ١٦٦٩١٢٨٠٩١١١١٣  ١٩٩٨

٦٢  ٨٨٩٣  ٩٩  ١٦٦٩١١٣٣٧٥٨١١٤  ١٩٩٩

٦٥  ٩١٩٧  ١٠٣  ١٦٦٩١١٤٣٧٣٥١١٦  ٢٠٠٠

٦٧  ٩٥١٠٠  ١٠٩  ١٦٦٩١١٩٩٧١٢١١٨  ٢٠٠١

٧٠  ٩٧١٠٠  ١١٠  ١٦٦٩١١٣٣٦٤٣١١٥  ٢٠٠٢

٧١  ٩٨١٠٠  ١١١  ١٦٦٩١٠٧٧٥٨٢١١٥  ٢٠٠٣

٧٢  ٨١٧٢  ١٢٣  ١٤٥٢١٢٠٤٧٢٠١٢٢  ٢٠٠٤

١٦٠٩١٢٠٤  ٢٠٠٥729١٢٤  ١٢٣  83٧٣  74

١٦٠٩١٣٠٩  ٢٠٠٦804١٣٦  ١٢٨  85٨٠  76

توسط م
  الفترة

١٦٣٥١١٧٩
٧٣١١١٧

١١١٨٨٨٩٦٨

 ٦١%األھمیة النسبیة 
%

٦  % ٧  % ٧  % ٩  % ١٠ %  

  ) ٦(   ) ٥(   ) ٤(   ) ٣(   ) ٢(   ) ١(   المرتبة

    .أعداد متفرقة   –كتاب اإلحصاء السنوي   –الجھاز المركزي لإلحصاء : المصدر 
  

: عة الثبات النسبي للمساحة الزراعیة والمزرو – ٣ – ٢
 –١٩٩٧ الثبات النسبي للمساحة الزراعیة بصفة عامة خالل الفترةیتضح ) ٤( البیانات الواردة في الجدول رقم من

حوالي  ٢٠٠٦عام وألف ھكتار  ١٦٦١حوالي  ١٩٩٧حیث بلغت عام بالتناقص بدرجة ملحوظةواتصافھا  ، ٢٠٠٦
 -نحوأي ألف ھكتار  ١٢عیة خالل تلك الفترة حوالي للمساحة الزرا السنويألف ھكتار وبلغ مقدار التناقص  ١٦٠٩
 ١١٠٥حوالي  ١٩٩٧المتواضعة حیث بلغت عام  لتقارب والزیادةالمساحة المزروعة بافي حین اتصفت % .  ٠.٧٣

وبلغ مقدار الزیادة السنویة للمساحة المزروعة خالل تلك الفترة ، ألف ھكتار  ١٣٠٩حوالي  ٢٠٠٦عام وألف ھكتار 
  % .  ٠.٧٢نحو أي ألف ھكتار  ٨.٥حوالي 

: الطبیعیة كوینات لتا – ٤ – ٢
تتمیز الیمن بوجود أقالیم مناخیة زراعیة متنوعة حیث المناخ المعتدل والحار والممطر في فصل الصیف وتنوع 

، لعام بیولوجي في البیئة النباتیة والحیوانیة الذي ساھم في إمكانیة زراعة معظم المحاصیل النباتیة على مدار ا
تعتبر من أفقر بلدان العالم من حیث كمیات األمطار المتساقطة علیھا التي تتصف إال أن الیمن وبالرغم من ذلك 

من %  ٢نحو  على أكثر تقدیر بالتذبذب من عام إلى أخر ، ونتیجة لذلك فإن مساحة األراضي القابلة للزراعة تبلغ
  : يــــالطبیعیة إلى خمس مناطق ھ ھان حیث تكویناتتقسم األراضي الیمنیة مو. إجمالي مساحة الیمن 

ألف ٣.٧بركانیة وتبلغ أعلى قمة فیھا قرابة الحمم المن  تكونتالمناطق التي  عبارة عن:  المناطق الجبلیة
  .على طول امتدادھا قیعان وأحواض مستویة ھاوتتخلل متر،
شمال من المرتفعات الجبلیة وتتسع أكثر تقع إلى الشرق والالمناطق التي عبارة عن  : المناطق الھضبیة
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  . متر ١٠٠٠التدریجي ویبلغ أقصى ارتفاع لھا  باالنخفاض وتبدءاباتجاه الربع الخالي 
 المطلة على البحر األحمر وخلیج عدن والبحر العربي ویبلغ طولھا المناطق عبارة عن  : الساحلیةالمناطق

. كیلو متر ٦٠-٣٠ن كیلو متر تقریبًا ویتراوح عرضھا بی ٢٥٠٠ حوالي
 الصحراویة التي تنتشر فیھا الشقق وھي أراضي منبسطة وتشكل المناطق عبارة عن : الخالي منطقة الربع

.تجمعات الودیان الموسمیة 
التي تنتشر في المیاه اإلقلیمیة في البحرین األحمر والعربي ولھا  الجزرعبارة عن  : مجموعة الجزر

.  اصة وتضاریسھا وتكویناتھا الطبیعیةمناخھا وطقسھا وبیئتھا الخ
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: الموارد المائیة  – ٥ – ٢
: الطبیعیة تولدت في الیمن ثالث أنماط زراعیة ھي كوینات نتیجة للت

 معظم المحاصیل فیھا وتزرع ، السھول الساحلیة والسھل الشمالي وسھل حضرموت عبارة عن : األودیة
.الفاكھة محاصیل االقتصادیة و

 فیھا وتزرع ، الواقعة بین المرتفعات ومناطق المنحدرات والسھول  األراضيعبارة عن :  األحواض
.األعالفومحاصیل محاصیل الحبوب 

نزرع على سفوح الجبال وتمثل نسبة كبیرة من األراضي الزراعیة التي  األراضيعبارة عن  : المدرجات
.األعالفمحاصیل  ل الحبوب ومعظم محاصی فیھا تزرعو، وتعتمد أساسًا على میاه األمطار 

،  ٢٠٠٦مصادر الري في الزراعة الیمنیة خالل عام  یوضحالذي ) ٥(ومن البیانات الواردة في الجدول رقم 
التي و%  ٦٣نحو تبلغ تعتمد على میاه األمطار والسیول التي مساحة األراضي الزراعیة الیمنیة أن یتبین 

  .%  ٥نحو یول على الغو %٣٣نحو  على میاه اآلبارعتمد ت
   في الزراعة الیمنیة  مصادر الري) :  ٥( جدول رقم         

  ٢٠٠٦عام خالل 

البیـــــان
  ر الري دامص

أمطار       آبار        غیول سیول
ماء منقول 

  وأخرى

 أجمالي المساحة باأللف
ھكتار

١٤٨٣٥٤٢٩٦٦١
  
٣٥  

 لمصدر األھمیة النسبیة
  الري

١١ 
%

٢% ٥١% ٣٣% ٣ %

  .صنعاء -  ٢٠٠٦كتاب اإلحصاء السنوي   –الجھاز المركزي لإلحصاء : المصدر 
:تقزم وتفتت الحیازات  – ٦ – ٢

%  ٦٨حیث بلغ عدد الحائزین ألقل من ھكتار واحد أكثر من فتت تتصف الحیازات الزراعیة في الیمن بالتقزم والت 
ات الزراعیة تتوزع بین أكثر من خمسة قطع ، باإلضافة إلى من إجمالي عدد الحیازات الزراعیة ، كما أن تلك الحیاز

) ٦(البیانات الواردة بالجدول رقم من و .أن تلك الحیازات تتوزع فیما بین أراضي جبلیة وسھول وودیان وقیعان 
حجم متوسط أن و، ألف حیازة  ١١١٦بلغ حوالي  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٠الفترة  خالل یتبین أن عدد الحیازات الزراعیة

  . ھكتار واحد  المزروعة متوسط حجم الحیازة، وأن ھكتار  ١.٤٩ازة الزراعیة یبلغ الحی
  
  

  المزروعة الحیازات متوسط حجم )  :  ٦( جدول رقم 
  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٠خالل الفترة  الیمنفي 

السنوات
  البیــان

٢٠٠
٠  

٢٠٠
١  

٢٠٠
٢  

٢٠٠
٣  

١١١٦  عدد الحیازات باأللف حیازة

1.49  الھكتارمتوسط حجم الحیازة الزراعیة ب

متوسط حجم الحیازة  المزروعة 
  بالھكتار

١.٠٠١.١٠١.٠٠٠.٩٧
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أعداد  -كتاب اإلحصاء السنوي –الجھاز المركزي لإلحصاء : المصدر 
  .متفرقة 
  

: القــات  – ٧ – ٢
االھتمام الكافي تطلب یاألمر الذي الذي یقف أمام تنمیة الزراعة الیمنیة ر بمثل التحدي األكیالقات مما الشك فیھ أن 

تحول تناول القات إلى سلوك یومي وعادة تمارس في معظم خاصة وقد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، 
األوقات والمناسبات ویشترك فیھ الرجال والنساء وأحیانا األطفال في الریف والحضر على حد سواء ، ولھذا یصبح 

ومن  .رة ھو تحدید أبعادھا بدقة متناھیة والتعرف على خصائصھا الھدف الرئیسي لھذه الظاھرة المتنامیة والخطی
 ٩٩حوالي  بالمتوسطبلغت  ٢٠٠٣ – ١٩٩٧یتبین أن مساحة القات خالل الفترة ) ٧(البیانات الواردة في الجدول رقم 

 توسطبالماإلنتاج خالل تلك الفترة بلغت  قیمةمن إجمالي المساحة المزروعة ، وأن %  ٩ألف ھكتار مثلت نحو 
  .من إجمالي قیمة المحاصیل المزروعة خالل تلك الفترة%  ٣٨نحو مثلت ملیار ریال  ٦٣حوالي 

  
: تواضع االستثمارات الزراعیة  – ٨ – ٢

تطور عدد المشاریع االستثماریة الزراعیة والسمكیة وتكالیفھا ) ٨(توضح البیانات الواردة في الجدول رقم 
، یتبین بجالء التواضع الشدید من حیث عدد وقیمة تلك المشاریع  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ االستثماریة في الیمن خالل عامي

  .االستثماریة بالمقارنة بإجمالي عدد المشاریع وتكلفتھا االستثماریة وفرص العمالة في جمیع القطاعات األخرى 
  تطور مساحة وإنتاج وقیمة القات في الیمن ) : ٧(جدول رقم 

   ٢٠٠٣ – ١٩٩٧خالل الفترة  
  لسنواتا

  البیان
  متوسط  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧

  الفترة

 مساحة القات ألف
  ھكتار

٩٣٩٨١٠٠١٠٣١٠٩
٩٩  ١١١  ١١٠  

 % ٩.١٨.٨١٠.٣٩  ٩.٠  ٨.٨  ٧.٧  ٨.٤  مساحة القات  

٩٧  ١٠٤  8999101108١٠٦١٠٤  إنتاج القات ألف طن  

٦٣  48546064٨٧٩٨١١٣  قیمة القات ملیار ریال  

 % ٣٨.٤٣٤.٨٣٣.١٣٢.٢٣٦.٧٣٩.٠٣٩.٨٣٨  قیمة القات

قیمة القات من إجمالي قیمة المحاصیل % مساحة القات من إجمالي المساحة المزروعة ، : % ملحوظة 
  المروعة

  .صنعاء   –أعداد متفرقة   –كتاب اإلحصاء السنوي  - الجھاز المركزي لإلحصاء: المصدر 
  

  الزراعیةاالستثماریة  المشاریع تطور ) :  ٨( جدول رقم 
   ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥في الیمن خالل عامي  

  السنوات
  البیان

  
٢٠٠٥  

  
٢٠٠٦  

  اإلجمالي العام

  :عدد المشاریع 
٩(           ٣٨  الزراعیة  %

(  
٦(           ٢٦  %

(  
١٠٠(        ٤١٠ 

( %  
٤(           ١٦  السمكیة  %

(  
٦(           ٢١  %

(  
١٠٠(        ٣٦١ 

( %  
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إجمالي عدد 
  المشاریع

٧(           ٥٤  %
(  

٦(           ٥٧  %
(  

 ١٠٠(       ٧٧١ 
( %  

  :االستثماریة بالملیار ریال  التكالیف
٢(          ٢.٧  الزراعیة  %

(  
٢(          ٢.٦  %

(  
 ١٠٠(       ١٣٨ 

( %  
١(          ٢.٥  السمكیة  %

(  
٣(          ٧.٥  %

(  
١٠٠(        ٢٩٢ 

( %  
إجمالي التكلفة 

  االستثماریة
١(          ٥.٢  %

(  
٣(        ١٠.١  %

(  
١٠٠(        ٤٣٠ 

( %  
  :فرص العمالة 

٥(         ٧١٤  الزراعیة  %
(  

٣(         ٤١٥  %
(  

١٠٠(    ١٤٠٩٢ 
( %  

٣(         ٣٩١  السمكیة  %
(  

٦(         ٦٩٤  %
(  

١٠٠(    ١١٨٣٦ 
( %  

إجمالي فرص 
  الةالعم

٤(        ١١٠٥ 
( %  

٥(       ١١٠٩  %
(  

١٠٠(    ٢٥٩٢٨ 
( %  

:المصدر صنعاء - ٢٠٠٦كتاب اإلحصاء السنوي  -الجھاز المركزي لإلحصاء                      
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: التسویق الزراعي  – ٩ – ٢
ال یع المنتجات الزراعیة القول أن ما یجرى عند بومن المھم بالتواضع الشدید ،  الیمنفي التسویق الزراعي یتصف 

معمول بھ في معظم بلدان العالم أثناء بیع وعرض المنتجات كما ھو متعارف علیھ أو كما ھو یعتبر تسویق زراعي 
یمكن تصنیفھا في ثالثة التحدیات  أمامھ عدید من تقفالیمن تسویق المنتجات الزراعیة في  الزراعیة ، وذلك ألن

   :ي ـــــ، وذلك كما یل وفنیة، مؤسسیة تنظیمیة ، اقتصادیة : ھي مجموعات رئیسیة 
 االقتصادیة التحدیاتأھم  :  

ھارتفاع تكالیفتواضع النقل المبرد و .  
 تواضع استثمارات القطاع الخاص في البنیة األساسیة والخدمات التسویقیة.  
 ارتفاع الھوامش التسویقیة نتیجة لتعدد الوسطاء.  
راعیة أثناء تخزینھا ونقلھا وتداولھا عدم التأمین على المنتجات الز.  
 خضوع أسعار السلع الزراعیة للمضاربات بین السماسرة والوسطاء وتجار الجملة .

 والتنظیمیةالمؤسسیة التحدیات أھم :   
 غیاب التنسیق بین الجھات العاملة في مجال التسویق الزراعي.  
 تواضع المخصصات المالیة للمؤسسات التسویقیة.  
بنیة التحتیة المؤسسیة للقطاع التسویقي والھیاكل التنظیمیة وقدم األسواق وسوء تنظیمھاضعف ال .
  المختلفةالمرافق التسویقیة من حیث كفاءتھا وتقدیمھا للخدمات التسویقیة تواضع. 

  
 الفنیةالتحدیات أھم :  

 تواضع ونقص الكوادر البشریة العاملة في مجال التسویق الزراعي.  
یب جمع وتحلیل ومعالجة البیانات والمعلومات التسویقیة قصور أسال.  
 عدم توجیھ اإلنتاج بحسب متطلبات األسواق الخارجیة.  
 جوانب التسویق الحالیة والمستقبلیة للعرض والطلب للسلع وعدم توفر الدراسات ذات العالقة بالبحوث

  .لمنتجات الزراعیة ا  على أسعار الزراعیة وتأثیرھا 
  
: المنتجات الغذائیة األولیة التنبؤ بكمیات: ثالثَا 

 الواردة فيالتي ومن البیانات  ،٢٠١٥حتى عام في الیمن  المنتجات الغذائیة األولیةكمیات ب للتنبؤفي محاولة 
 فترةالبمتوسط تھا مقارنو ٢٠١٥الذي یستعرض كمیات المنتجات الغذائیة األولیة المتوقعة حتى عام ) ٩(الجدول رقم 

 :يــــیلیتبین ما  ٢٠٠٦ –١٩٩٧
 ٥٢(ملیون نسمة  ٩.٥بزیادة  أيملیون نسمة  ٢٧.٧حوالي  ٢٠١٥من المتوقع أن یبلغ السكان عام % (

.) نسمةملیون  ١٨.٢ ( ٢٠٠٦ - ١٩٩٧الفترة بالمقارنة بمتوسط 
طنألف ٢٨٩ -بانخفاض أيألف طن  ٣٤٥حوالي  ٢٠١٥إنتاج الحبوب عام ات من المتوقع أن تبلغ كمی 

 ). ألف طن ٦٣٤ ( ٢٠٠٦ -١٩٩٧الفترة بالمقارنة بمتوسط ) %٤٦(
ألف طن ٢١٣بزیادة  أي ألف طن ١٠٠٩حوالي  ٢٠١٥إنتاج الخضر عام ات من المتوقع أن تبلغ كمی 

 ). طنألف  ٧٩٦ ( ٢٠٠٦ -١٩٩٧الفترة بالمقارنة بمتوسط ) %٢٧(
٥٨(ألف طن  ٣٩٢بزیادة  أيألف طن  ١٠٧٢حوالي  ٢٠١٥إنتاج الفاكھة عام ات من المتوقع تبلغ كمی% (

 ). ألف طن ٦٨٠ ( ٢٠٠٦ - ١٩٩٧الفترة بالمقارنة بمتوسط 
ملیون  ٥٧٢بزیادة  أيملیون بیضة  ١٢٤٤حوالي  ٢٠١٥إنتاج البیض عام ات من المتوقع أن تبلغ كمی

 ). ملیون بیضة ٦٧٢ ( ٢٠٠٦ -١٩٩٧الفترة بالمقارنة بمتوسط ) %٨٥( بیضة
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 ٤٨(ألف طن  ٩١بزیادة  أيألف طن  ٢٨٢حوالي  ٢٠١٥إنتاج الحلیب عام ات أن تبلغ كمیمن المتوقع% (
 ). ألف طن ١٩١ ( ٢٠٠٦ - ١٩٩٧الفترة بالمقارنة بمتوسط 

ألف طن ١٤١بزیادة  أيألف طن  ٢٧٨حوالي  ٢٠١٥إنتاج اللحوم عام ات من المتوقع أن تبلغ كمی 
. ) ألف طن ١٣٧ ( ٢٠٠٦ -١٩٩٧الفترة بالمقارنة بمتوسط ) %١٠٣(
ألف  ٢٢٦بزیادة  أيألف طن  ٤٠٤حوالي  ٢٠١٥إنتاج األسماك عام ات من المتوقع أن تبلغ كمی

 ). طنألف  ١٧٨ ( ٢٠٠٦ -١٩٩٧الفترة بالمقارنة بمتوسط ) %١٢٧(طن
  
  
  
  

   بالیمن المتوقعة المنتجات الغذائیة األولیة) :  ٩( جدول رقم 
  2006 –١٩٩٧ فترةلامقارنة بمتوسط وال ٢٠١٥عام 

متوسط الفترة البیانم
١٩٩٧- 
٢٠٠٦  

٢٠١٥  

%   المتوقع
  للتغیر

١ ١٨.٢٢٧.٧٥٢  السكان بالملیون نسمة

٢ ٤٦ -٦٣٤٣٤٥إنتاج الحبوب

٣٧٩٦١٠٠٩٢٧إنتاج الخضر

٤٦٨٠١٠٧٢٥٨إنتاج الفاكھة

٥ ٦٧٢١٢٤٤٨٥  إنتاج البیض

٦ ١٩١٢٨٢٤٨  إنتاج الحلیب

٧ ١٣٧٢٧٨١٠٠  إنتاج اللحوم

٨ ١٧٨٤٠٤١٢٧  إنتاج األسماك

لتغیر ھي بالمقارنة بمتوسط ل%  ، حبھلبیض بالملیون او ، طننتاج باأللف اإل:  ملحوظة
  . ٢٠٠٦ –١٩٩٧ فترةال
  ).  ٢،  ١ (جمعت وحسبت من البیانات الواردة من الجداول رقم : صدرمال
  

: المنتجات الغذائیة األولیة لتنمیةإستراتیجیة :  رابعُا
  : ھداف عامةاأل -١ – ٤
 اعتبار تنمیة القطاع الزراعي إحدى الخیارات اإلستراتیجیة الرئیسیة لالقتصاد الیمني .
 زیادة حجم االستثمارات الموجھة للقطاع الزراعي .
مشكلة األمن الغذائي المستعصیة خالل السنوات القادمة  مواجھة.  
 لتقنیة الحدیثةفي ا الرئیسيوالركن  التنمیة الزراعیةع العنصر الرئیسي في عملیة المزاراعتبار.
 لبعد الحیوي لكافة وم الرئیسي للنمو الزراعي وتمثل اتعتبر المق التيالحفاظ على سالمة البیئة الزراعیة

. األنشطة الزراعیة وتحقیق التوازن بین المجتمع والطبیعة
 ة یزراعالاألراضي مكافحة التصحر ومنع تبویر.
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  : السیاسات واإلجراءات العامة – ٢ – ٤
 زیادة المخصصات االستثماریة والمشاریع اإلستراتیجیة الموجھة للقطاع الزراعي.
التوسع في األنشطة الداعمة ، و) المحاصیل االقتصادیة (  توجیھ اإلنتاج الزراعي إلى األنشطة المدرة للدخل

زارعین والمرأة الریفیة على القروض الزراعیة المیسرة وعلى المدخالت الزراعیة تسھیل حصول الموللمرأة 
.، وذلك حتى یمكن التقلیل من مشكلة انخفاض الدخول المزرعیة

 تعزیز وتطویر شبكات ، وتشجیع االستثمارات في النشاط الزراعي ومنحھا اإلعفاءات واالمتیازات والتسھیالت
.  یرالنقل ووسائل التسویق والتصد

شبكة البیانات والمعلومات والتسویق وربطھا بنقاط التجارة الخارجیة  بناء .
 التغییر التدریجي للنمط االستھالكي من خالل برامج توعیة في وسائل األعالم وإدراجھا ضمن المناھج

الشامیة أو  الدراسیة ، واالتجاه نحو تشجیع عمل خلطات مع دقیق القمح بإضافة دقیق الشعیر أو دقیق الذرة
.المزمنة  ةوذلك حتى یمكن التخفیف من حدة مشكلة األمن الغذائی دقیق الذرة الرفیعة بنسب معینة ،

 إتباع سیاسات حصاد المیاه والتوسع في إنشاء السدود والحواجز والموانع والمسطحات المائیة على األقل في
.مناطق التجمعات الزراعیة 

 وذلك حتى یمكن ومنع تبویر األراضي الزراعیة حفر اآلبار العشوائیة م بتنظی ات الخاصةتشریعالإصدار ،
.مشكلتي تبویر األراضي الزراعیة والھجرة الداخلیة من الریف إلى المدن التقلیل من مشكلة ندرة المیاه 

متبعثرة االتجاه نحو االستزراع النباتي التجمیعي بواسطة الجمعیات التعاونیة بتجمیع الحیازات القزمیة وال
، وحتى یمكن التقلیل من مشكلة تشتت وتقزم الحیازات الزراعیة التي تمثل خاصة في مناطق القیعان واألودیة 

استخدام المیكنة الزراعیة وأسالیب الري  فيإحدى العوائق الرئیسیة أمام زیادة اإلنتاج النباتي والمحدد األول 
.الحدیثة 

لتقلیل من مشكلة حتى یمكن اوذلك اح في مناطق الكثبان الرملیة ، التوسع في زراعة األشجار ومصدات الری
  . التصحر

 وبما یمكن منالمیاه الجوفیة على بعد أمتار قلیلة  التي تتوفر فیھاالتوسع الزراعي في المناطق الساحلیة 
. استخدام المیكنة الزراعیة وطرق الري الحدیثة بالمقارنة بالزراعة على سفوح الجبال
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:المراجــع  قائمـة
أعداد  - كتاب اإلحصاء السنوي - الجھاز المركزي لإلحصاء - وزارة التخطیط والتعاون الدولي - ١

  . ) ٢٠٠٦ - ١٩٩٨ (متفرقة 
 یولیو – الخرطوم – ١٩٩٥أوضاع األمن الغذائي العربي  - المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة - ٢

١٩٩٦ .  
مجلة  -  التركیب المحصولي للزراعة الیمنیة وأھم تحدیاتھ - ) دكتور( شبیر عبد اهللا الحرازي  – ٣

 نوفمبر –الیمن  – سیئون – ) ٤ (العدد –جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجیا كلیة العلوم التطبیقیة 
٢٠٠٦.

ة المجلة الیمنی - إنتاج الغذاء في الیمن والتوقعات المستقبلیة - ) دكتور( شبیر عبد اهللا الحرازي  – ٤
الیمن – ذمار– ) ١٣ ( العدد– الھیئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي– للبحوث والدراسات الزراعیة

  . ٢٠٠٥دیسمبر  -
الندوة العلمیة حول " سلة الغذاء في الیمن الواقع والمستقبل  - ) دكتور( شبیر عبد اهللا الحرازي  -  ٥

كلیة ناصر للعلوم  -) "  ٢٠٠٨مارس  ٣٠– ٢٩( ي الزراعة بین االكتفاء الذاتي وطموح األمن الغذائ
  . ٢٠٠٨مارس  – الیمن –جامعة عدن  –الزراعیة 



الجمهوريـة اليمنيـة

وزارة الصناعة والتجارة

مكتب الوزير




دراسة مقدمة للندوة الوطنية العلمية :


" الارتفاعات السعرية أبعادها وأثارها وسبل مواجهتها "


خلال الفترة 25 – 26 مايو 2008

أعـــداد:

أ . د / شـبير عبد الله الحرازي (*)


دراسة تحليلية :


 للمنتجات الغذائية الأولية في اليمن


 التحديات والمعالجات 


مستخلص الدراسة: 

 تتناول هذه الدراسة كميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن وأهم تحدياتها وآليات معالجاتها ، لأن عملية إنتاج الغذاء تعتبر بصفة عامة من أبرز التحديات التي تواجهها اليمن بل وتعد من أهم القضايا الإستراتيجية والمتطلبات القومية الضرورية . تركزت مشكلة الدراسة في تزايد عدد السكان من ناحية ، وفي تواضع كميات المنتجات الغذائية الأولية وعدم معرفة طبيعتها ورصد التطورات الحادثة فيها من ناحية أخرى . استهدفت الدراسة التعرف على واقع تلك المنتجات خلال الفترة 1997- 2006 والتنبؤ بها حتى عام 2015 ، والتعرف على أهم التحديات التي تقف أمام تلك المنتجات ووضع آليات معالجاتها ، تتمثل المنتجات الغذائية الأولية في : الحبوب ، الخضر ، الفاكهة ، اللحوم ، البيض ، الحليب ، والأسماك . 

تركزت أهم نتائج الدراسة في أنه من المتوقع في عام 2015 أن تتزايد كميات المنتجات الغذائية الأولية بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ، حيث ستتزايد كمية الإنتاج من الخضر بنحو27 %، الفاكهة بنحو 58 %، البيض بنحو 85 % ، الحليب بنحو 48 %، اللحوم بنحو 103 %، والأسماك بنحو 127 % ، وفي المقابل من المتوقع أن تنخفض كميات الحبوب بنحو- 46% . وتركزت أهم التحديات التي تواجهها المنتجات الغذائية الأولية في : طبيعة التركيب المحصولي ، الثبات النسبي في المساحة الزراعية والمزروعة ، التكوينات الطبيعية ، تدهور الأراضي ، تقزم وتبعثر الحيازات الزراعية ، ندرة الموارد المائية ، القات ، تواضع الاستثمارات في القطاع الزراعي ، تحديات التسويق الزراعي . 

· المقدمة :

مما لاشك فيه أن القطاع الزراعي يتبوءا مكانة هامة في الاقتصاد القومي لأنه يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية بل والقطاع الوحيد المسئول عن إنتاج كميات الغذاء التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها ، ولكونه القطاع الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمواد الأولية اللازمة للقطاعات الأخرى ، ولأن السواد الأعظم من السكان يعتمدون في معيشتهم عليه 75% ، ويستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة 55% . وبالرغم من ذلك إلا أن القطاع الزراعي لا يحضي بأولوية في استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي سلم أولويات السياسات الاقتصادية والاستثمارية . تجدر الإشارة إلى أن هناك مستجدات زادت من أهمية القطاع الزراعي وهي كما يلـــــي : 

· استمرار تزايد مشكلة الأمن الغذائي خلال العقود القادمة .


· تنامي الاعتبارات البيئية في الحسبان .


· تلافي الآثار السلبية من زيادة التصحر  .

· تلوث البيئة والمياه والهواء .


· تدمير المراعي والغابات .

ونتيجة لذلك أصبحت عملية إنتاج الغذاء قضية إستراتيجية لا تحتمل التفريط ولا يجب أن تترك للظروف العشوائية أو للمتغيرات العالمية المعاصرة ، لأنه عندما يكون إنتاج الغذاء بمقادير مناسبة تصبح حياة المجتمع مستقرة ويتجه نحو البناء والتنمية ، وفي المقابل عندما يكون إنتاج الغذاء غير مستقر أو متواضع يصبح المجتمع منشغلاً بتوفير قوت يومه وتسود فيه القلق والاضطرابات وتبرز المشاكل بمختلف أنواعها وبصورة أكثر حدة . حتى يمكن إنتاج الغذاء بمقادير مناسبة فإنه يستلزم بالضرورة تنمية زراعية متواصلة ومستمرة وبما يمكن من توفير الغذاء الكافي لأن عملية إنتاج الغذاء في اليمن بصفة عامة ما زالت على قدر من الخطورة وتعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منها اليمن وذلك لما لها من علاقة قوية ووثيقة بالمجتمع لأن الغذاء ضرورة حيوية للإنسان ، ومن ثم فإن الأمر يتطلب بالضرورة التخفيف من حدة إنتاج الغذاء واعتباره من المتطلبات القومية تستلزم انطلاقة حتمية للتنمية الزراعية وإحداث الأمن والاستقرار للمجتمع . من المهم القول أن هناك عوامل رئيسية تحيط بقضية إنتاج الغذاء في اليمن تتركز أهمها في: 

· ارتفاع معدل النمو السكاني . 

· تواضع تلبية القطاع الزراعي للاحتياجات السكانية من الغذاء . 

· تواضع الموارد الطبيعية الزراعية من أراضيٍ ومياه .


· غياب الإرادة في الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء محلياً . 

· مشكلة وأهداف الدراسة :


تتركز مشكلة الدراسة في تزايد معدل النمو السكاني من ناحية وفي تواضع كميات المنتجات الغذائية الأولية من المصادر النباتية والحيوانية وعدم معرفة طبيعتها من ناحية أخرى وذلك خلال الفترة1997- 2006. استهدفت الدراسة التعرف على كميات تلك المنتجات وهي : الحبوب ، الخضر، الفاكهة ، البيض ، الحليب ، والأسماك ، والتنبؤ بكميات تلك المنتجات حتى عام 2015 ، والتعرف على أهم التحديات التي تقف أمامها ، ووضع إستراتيجية يمكن من خلالها التخفيف من حدة تلك التحديات .


· مصادر البيانات ومحتوى الدراسة :

تم الاعتماد على البيانات الإحصائية الثانوية ذات الإصدار المحلي وعلى الدراسات المنشورة ذات العلاقة ، وتم استخدم التحليل الوصفي والتحليل الإحصائي للتنبؤ بمستقبل المنتجات الغذائية الأولية من المصادر النباتية والحيوانية حتى عام 2015 . تشتمل الدراسة على أربعة محاور ، وذلك كما يلــــــي : 


· المـحور الأول: واقع المنتجات الغذائية الأولية في اليمن من المصادر النباتية والحيوانية.

· المحور الثاني: أهم تحديات المنتجات الغذائية الأولية  . 


· المحور الثالث: التنبؤ بكميات المنتجات الغذائية الأولية حتى عام 2015 .

· المحور الرابع : إستراتيجية لتنمية المنتجات الغذائية الأولية .

أولاَ : واقع المنتجات الغذائية الأولية في اليمن :

تتحقق الاحتياجات الغذائية للإنسان من خلال ثلاث مجموعات غذائية رئيسية هي : 

· مجموعة أغذية البناء الحيوي ( الحبوب والبقوليات ، المحاصيل الدرنية ، الزيوت ، والسكر ) .


· مجموعة أغذية البروتين الحيواني ( البيض ، الحليب ، اللحوم ، والأسماك ) .


· مجموعة الخضر والفاكهة التي تمثل مصدراَ رئيسياً للفيتامينات وبعض الأملاح المعدنية. 

وللتعرف على واقع كميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن من المصادر النباتية والحيوانية فإن الأمر يتطلب تناول تطورات عدد السكان، ومن البيانات الواردة في الجدول رقم (1) يتبين أن عدد السكان تزايد بصورة مستمرة فبعد أن كان عام 1997 حوالي 16.3 مليون نسمة تزايد بصورة مستمرة ليبلغ عام 2006 حوالي 20.6 مليون نسمة أي أن عدد السكان أزداد بحوالي 4.1 مليون نسمة أي نحو 26.4 % بالمقارنة بعام 1997 وبلغ مقدار التزايد السنوي لعدد السكان خلال تلك الفترة حوالي 0.5 مليون نسمة أي نحو 2.75% . 

1 – 1 – المنتجات الغذائية الأولية النباتية :

فيما يتعلق بتطور كميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن من المصادر النباتية خلال الفترة 1997– 2006، ومن البيانات الواردة في الجدول رقم (1) يتبين ما يلــي:

· أن كميات إنتاج الحبوب اتصفت بالتقلب المستمر المتناقص من عام إلى أخر، حيث بلغت عام 1997 حوالي 712 ألف طن وحوالي 810 ألف طن عام 2006 وبلغت بالمتوسط حوالي 634 ألف طن، في حين بلغ مقدار التناقص السنوي حوالي 24 ألف طن أي نحو- 3.9 % وذلك نتيجةً للتقلب والانخفاض في مساحة الحبوب وإنتاجية وحدة المساحة منها .

· أن كميات إنتاج الخضر اتصفت بالتزايد المستمر من عام إلى أخر، حيث بلغت عام 1997 حوالي 718 ألف طن وحوالي 905 ألف طن عام 2006 وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 187 ألف طن أي نحو 26 % بالمقارنة بعام 1997 وبلغت بالمتوسط حوالي 796 ألف طن ، في حين بلغ مقدار التزايد السنوي حوالي 16ألف طن أي نحو 2 % وذلك نتيجة للتزايد المستمر في مساحة إنتاج الخضر التي تزايدت سنوياً بحوالي 1.9 ألف هكتار أي 2.8 % .

· أن كميات إنتاج الفاكهة اتصفت بالتزايد الملحوظ والمضطرد من عام إلى أخر، حيث بلغت عام 1997 حوالي 499 ألف طن وحوالي 862 ألف طن عام 2006 وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 363 ألف طن أي نحو 73 % بالمقارنة بعام 1997 وبلغت بالمتوسط حوالي 796 ألف طن، في حين بلغ مقدار التزايد السنوي حوالي 29 ألف طن أي نحو 4.3 % وذلك نتيجة للتزايد المستمر في إنتاجية وحدة المساحة التي بلغت في عام 1997 حوالي 6 طن للهكتار لتصل في عام 2006 إلى حوالي 10 طن للهكتار وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 3.9 طن للهكتار أي نحو 63 % بالمقارنة بعام 1997 .

جدول رقم  ( 1 ) : تطور كميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن 


من المصادر النباتية خلال الفترة 1997 – 2006

		إنتاج الفاكهة



بالألف طن

		إنتاج الخضر 


بالألف طن

		إنتاج  الحبوب


بالألف طن

		السكان


بالمليون نسمة




		السنوات






		499

		718

		712

		16.3

		1997



		591

		747

		911

		16.6

		1998



		626

		760

		758

		16.9

		1999





		655

		775

		735

		17.2

		2000



		703

		803

		764

		17.7

		2001



		720

		819

		620

		18.3

		2002



		736

		833

		477

		18.9

		2003



		638

		717

		447

		19.4

		2004



		765

		882

		557

		20.0

		2005



		862

		905

		810

		20.6

		2006



		680

		796

		634

		18.2

		متوسط الفترة





المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء - كتاب الإحصاء السنوي - أعداد متفرقة– صنعاء.

1 – 2 – المنتجات الغذائية الأولية الحيوانية :

فيما يتعلق بتطور كميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن من المصادر الحيوانية خلال الفترة 1997– 2006، ومن البيانات الواردة في الجدول رقم (2) يتبين ما يلــي:

· أن كميات إنتاج البيض اتصفت بالتزايد المستمر من عام إلى أخر، حيث بلغت عام 1997 حوالي 495 مليون بيضه وعام 2006 حوالي 976 مليون بيضه وتحقق بذلك زيادة بلغت 481 مليون بيضه أي نحو 97 % بالمقارنة بعام 1997 وبلغت بالمتوسط حوالي 672 مليون بيضه ، في حين بلغ مقدار التزايد السنوي حوالي 42 مليون بيضه أي نحو 5.4 %. 

· أن كميات إنتاج الحليب اتصفت بالتزايد المتواصل من عام إلى أخر، حيث بلغت عام 1997 حوالي 162 ألف طن وحوالي 224 ألف طن عام 2006 وتحقق بذلك زيادة حوالي 62 ألف طن أي نحو 38.3 % بالمقارنة بعام1997 وبلغت بالمتوسط حوالي 191 ألف طن ، في حين بلغ مقدار التزايد السنوي حوالي 7 ألف طن أي نحو 3.7 %. 

· أن كميات إنتاج اللحوم اتصفت بالتزايد الملحوظ من عام إلى أخر، حيث بلغت عام 1997 حوالي 99 ألف طن وحوالي 193 ألف طن عام 2006 وتحقق بذلك زيادة بلغت 94 ألف طن أي نحو 95 % بالمقارنة بعام 1997 وبلغت بالمتوسط حوالي 137 ألف طن ، في حين بلغ مقدار التزايد السنوي حوالي 10 ألف طن أي نحو 7.5 %. 

· أن كميات إنتاج الأسماك اتصفت بالتزايد المستمر من عام إلى أخر ، حيث بلغت عام 1997 حوالي 116 ألف طن وحوالي 230 ألف طن عام 2006 وتحقق بذلك زيادة بلغت 114 ألف طن أي نحو 98.3 % بالمقارنة بعام 1997 وبلغت بالمتوسط حوالي 178 ألف طن، في حين بلغ مقدار التزايد السنوي حوالي 17 ألف طن أي نحو 9.5 %. 

جدول رقم ( 2 ) : تطور كميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن 


من المصادر الحيوانية خلال الفترة 1997 – 2006

		الأسماك


بالألف طن

		 اللحوم


بالألف طن

		الحليب


بالألف طن

		البيض


بالمليون حبة

		السنوات



		116

		99

		162

		495

		1997



		128

		106

		168

		600

		1998



		124

		110

		177

		603

		1999



		135

		119

		180

		604

		2000



		142

		134

		180

		611

		2001



		180

		143

		193

		613

		2002



		228

		147

		196

		615

		2003



		256

		150

		210

		668

		2004



		239

		186

		217

		930

		2005



		230

		193

		224

		976

		2006



		178

		137

		191

		672

		متوسط الفترة





المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء – كتاب الإحصاء السنوي – أعداد متفرقة - صنعاء.

ثانياُ : أهم تحديات المنتجات الغذائية الأولية :

2 – 1 – تدهور الأراضي : 

يعتبر تدهور الأراضي المشكلة الرئيسية الأولى التي تواجه الزراعة اليمنية بصفة عامة وتقف أمامها كتحدي كبير يضعف منها وإمكانية حدوث تطورات في المساحة الزراعية والتركيب المحصولي ، كما إنها تعوق من إمكانية حدوث نمواً في المساحة المزروعة . ومن البيانات الواردة في الجدول رقم (3) الذي يوضح مساحات الأراضي المتدهورة والمتصحرة والمستقرة في اليمن حتى عام 2006 ، يتبين أن أكثر من  84 % من المساحة الإجمالية من الأراضي اليمنية غير قابلة للاستخدام الزراعي ، وأن أكثر من 11 % من المساحة الإجمالية من الأراضي اليمنية أراضي متدهورة بفعل الإنجرافات المائية ، وأن نحو 3 % على الأكثر أراضي مستقرة .

جدول رقم ( 3 ) : واقع الأراضي في اليمن


حتى عام 2006

		نوع التدهور

		المساحة 

بالألف هكتار

		%



		· مساحة الأراضي المتدهورة  بفعل الإنجرافات المائية 

		5071

		11.13



		· مساحة الأراضي المتدهورة بفعل الانجراف الريحي 

		578

		01.27



		· مساحة الأراضي المتدهورة بفعل التغير الكيميائي والفيزيائي 

		50

		00.11



		· مساحة الأراضي غير قابلة للاستخدام 

		38918

		85.43



		· مساحة الأراضي  المستقرة 

		934

		2.06 0



		المساحة الإجمالية بالألف هكتار

		45551

		100.00





المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء - كتاب الإحصاء السنوي 2006 - صنعاء.


2 – 2 – التركيب المحصولي :

يعبر عن التركيب المحصولي بالتوزيع النسبي للمحاصيل الزراعية على رقعة مزروعة لفترة عام واحد ، كما يعبر عنه بواقع إنتاج الغذاء ومدى اعتماد المجتمع على موارده المحلية . ويُعرف التركيب المحصولي بأنه يمثل نظام توزيع المساحة الزراعية على المحاصيل النباتية المتعاقبة التي تم زراعتها خلال عام واحد ، ومن وجهة النظر الاقتصادية فالتركيب المحصولي الأمثل هو الذي يعظم العائد الاقتصادي الزراعي في ظل إمكانيات فنية معينة وموارد أخرى . ومن البيانات الواردة في الجدول (4) الذي يوضح التركيب المحصولي في اليمن خلال الفترة 1997– 2006 ، يتبين ما يلـي :

· الحـبوب : جاءت مساحتها في المرتبة الأولى حيث مثلت نحو 61 % في المتوسط خلال تلك الفترة ، أي أن قرابة ثلثي المساحة المزروعة في اليمن تزرع بالحبوب . 

· الأعـلاف : جاءت مساحتها في المرتبة الثانية حيث مثلت نحو 10 % في المتوسط خلال تلك الفترة ، تزرع الأعلاف على نطاق واسع في الأراضي التي تعتمد على مياه الأمطار بهدف استعمالها كعلف أخضر للحيوانات في غذائها .

· القـات : جاءت مساحته في المرتبة الثالثة حيث مثلت نحو 9 % في المتوسط خلال تلك الفترة وتعمل في زراعة القات قوى عاملة تبلغ نحو 25 % من إجمالي القوى العاملة الزراعية .

· المحاصيل الاقتصادية : جاءت مساحتها في المرتبة الرابعة حيث مثلت نحو 7 % في المتوسط خلال تلك الفترة .

· الفاكهـة : تزرع في اليمن عديد من محاصيل الفاكهة حيث يسمح تنوع المناخ بين مختلف المناطق الزراعية بإنتاج أنواع مختلفة من الفواكه ، جاءت مساحتها في المرتبة الخامسة حيث مثلت نحو 7% في المتوسط خلال تلك الفترة . 

· الـخضر : جاءت مساحتها في المرتبة السادسة والأخيرة حيث مثلت نحو 6 % في المتوسط خلال تلك الفترة . 

جدول رقم ( 4 ) : واقع التركيب المحصولي  في اليمن






خلال الفترة 1997 – 2006 


      ( المساحة بالألف هكتار )


		البيان


السنوات

		المساحة الزراعية

		المساحة المزروعة

		مساحة الحبوب

		مساحة الأعلاف

		مساحة


القات

		مساحة


 الفاكهة

		المحاصيل الاقتصادية

		مساحة الخضر



		1997

		1661

		1105

		712

		102

		93

		81

		86

		59



		1998

		1669

		1280

		911

		113

		98

		84

		90

		62



		1999

		1669

		1133

		758

		114

		99

		88

		93

		62



		2000

		1669

		1143

		735

		116

		103

		91

		97

		65



		2001

		1669

		1199

		712

		118

		109

		95

		100

		67



		2002

		1669

		1133

		643

		115

		110

		97

		100

		70



		2003

		1669

		1077

		582

		115

		111

		98

		100

		71



		2004

		1452

		1204

		720

		122

		123

		81

		72

		72



		2005

		1609

		1204

		729

		123

		124

		83

		73

		74



		2006

		1609

		1309

		804

		128

		136

		85

		80

		76



		متوسط الفترة

		1635

		1179

		731

		117

		111

		88

		89

		68



		الأهمية النسبية %

		61 %

		10 %

		9 %

		7 %

		7 %

		6 %



		المرتبة

		( 1 )

		( 2 )

		( 3 )

		( 4 )

		( 5 )

		( 6 )





المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء –  كتاب الإحصاء السنوي –  أعداد متفرقة .



2 – 3 – الثبات النسبي للمساحة الزراعية والمزروعة : 

من البيانات الواردة في الجدول رقم (4) يتضح الثبات النسبي للمساحة الزراعية بصفة عامة خلال الفترة 1997– 2006 ، واتصافها بالتناقص بدرجة ملحوظة حيث بلغت عام 1997 حوالي 1661 ألف هكتار وعام 2006 حوالي 1609 ألف هكتار وبلغ مقدار التناقص السنوي للمساحة الزراعية خلال تلك الفترة حوالي 12 ألف هكتار أي نحو- 0.73 % . في حين اتصفت المساحة المزروعة بالتقارب والزيادة المتواضعة حيث بلغت عام 1997 حوالي 1105 ألف هكتار وعام 2006 حوالي 1309 ألف هكتار ، وبلغ مقدار الزيادة السنوية للمساحة المزروعة خلال تلك الفترة حوالي 8.5 ألف هكتار أي نحو 0.72 % . 




2 – 4 – التكوينات الطبيعية : 

تتميز اليمن بوجود أقاليم مناخية زراعية متنوعة حيث المناخ المعتدل والحار والممطر في فصل الصيف وتنوع بيولوجي في البيئة النباتية والحيوانية الذي ساهم في إمكانية زراعة معظم المحاصيل النباتية على مدار العام ، وبالرغم من ذلك إلا أن اليمن تعتبر من أفقر بلدان العالم من حيث كميات الأمطار المتساقطة عليها التي تتصف بالتذبذب من عام إلى أخر ، ونتيجة لذلك فإن مساحة الأراضي القابلة للزراعة تبلغ على أكثر تقدير نحو 2 % من إجمالي مساحة اليمن . وتقسم الأراضي اليمنية من حيث تكويناتها الطبيعية إلى خمس مناطق هــــي :

· المناطق الجبلية : عبارة عن المناطق التي تكونت من الحمم البركانية وتبلغ أعلى قمة فيها قرابة 3.7 ألف متر، وتتخللها على طول امتدادها قيعان وأحواض مستوية.

· المناطق الهضبية : عبارة عن المناطق التي تقع إلى الشرق والشمال من المرتفعات الجبلية وتتسع أكثر باتجاه الربع الخالي وتبدءا بالانخفاض التدريجي ويبلغ أقصى ارتفاع لها 1000 متر. 

· المناطق الساحلية : عبارة عن المناطق المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ويبلغ طولها حوالي 2500 كيلو متر تقريباً ويتراوح عرضها بين 30- 60 كيلو متر. 

· منطقة الربع الخالي : عبارة عن المناطق الصحراوية التي تنتشر فيها الشقق وهي أراضي منبسطة وتشكل تجمعات الوديان الموسمية .

· مجموعة الجزر : عبارة عن الجزر التي تنتشر في المياه الإقليمية في البحرين الأحمر والعربي ولها مناخها وطقسها وبيئتها الخاصة وتضاريسها وتكويناتها الطبيعية . 

2 – 5 – الموارد المائية : 

نتيجة للتكوينات الطبيعية تولدت في اليمن ثلاث أنماط زراعية هي : 

· الأودية : عبارة عن السهول الساحلية والسهل الشمالي وسهل حضرموت ، وتزرع فيها معظم المحاصيل الاقتصادية ومحاصيل الفاكهة .

·  الأحواض : عبارة عن الأراضي الواقعة بين المرتفعات ومناطق المنحدرات والسهول ، وتزرع فيها محاصيل الحبوب ومحاصيل الأعلاف.

· المدرجات : عبارة عن الأراضي التي نزرع على سفوح الجبال وتمثل نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية وتعتمد أساساً على مياه الأمطار ، وتزرع فيها معظم محاصيل الحبوب و محاصيل الأعلاف.

ومن البيانات الواردة في الجدول رقم (5) الذي يوضح مصادر الري في الزراعة اليمنية خلال عام 2006 ، يتبين أن مساحة الأراضي الزراعية اليمنية التي تعتمد على مياه الأمطار والسيول تبلغ نحو 63 % والتي تعتمد على مياه الآبار نحو 33% وعلى الغيول نحو 5 % .





جدول رقم ( 5 ) : مصادر الري في الزراعة اليمنية  

خلال عام 2006

		البيـــــان



		مصادر الري 



		

		سيول

		غيول 

		  آبار    

		  أمطار     

		ماء منقول وأخرى



		· أجمالي المساحة بالألف هكتار

		148

		35

		429

		661

		35



		· الأهمية النسبية لمصدر الري

		11 %

		3 %

		33 %

		51 %

		2 %





المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء –  كتاب الإحصاء السنوي 2006  - صنعاء.


2 – 6 – تقزم وتفتت الحيازات :

 تتصف الحيازات الزراعية في اليمن بالتقزم والتفتت حيث بلغ عدد الحائزين لأقل من هكتار واحد أكثر من 68 % من إجمالي عدد الحيازات الزراعية ، كما أن تلك الحيازات الزراعية تتوزع بين أكثر من خمسة قطع ، بالإضافة إلى أن تلك الحيازات تتوزع فيما بين أراضي جبلية وسهول ووديان وقيعان . ومن البيانات الواردة بالجدول رقم (6) يتبين أن عدد الحيازات الزراعية خلال الفترة 2000 – 2003 بلغ حوالي 1116 ألف حيازة ، وأن متوسط حجم الحيازة الزراعية يبلغ 1.49 هكتار ، وأن متوسط حجم الحيازة المزروعة هكتار واحد . 


جدول رقم ( 6 )  : متوسط حجم  الحيازات المزروعة

في اليمن خلال الفترة 2000 – 2003


		السنوات

البيــان

		2000

		2001

		2002

		2003



		عدد الحيازات بالألف حيازة

		1116



		متوسط حجم الحيازة الزراعية بالهكتار

		1.49



		متوسط حجم الحيازة  المزروعة بالهكتار

		1.00

		1.10

		1.00

		0.97





المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء – كتاب الإحصاء السنوي- أعداد متفرقة .


2 – 7 – القــات : 

مما لاشك فيه أن القات يمثل التحدي الأكبر الذي يقف أمام تنمية الزراعة اليمنية الأمر الذي يتطلب الاهتمام الكافي من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، خاصة وقد تحول تناول القات إلى سلوك يومي وعادة تمارس في معظم الأوقات والمناسبات ويشترك فيه الرجال والنساء وأحيانا الأطفال في الريف والحضر على حد سواء ، ولهذا يصبح الهدف الرئيسي لهذه الظاهرة المتنامية والخطيرة هو تحديد أبعادها بدقة متناهية والتعرف على خصائصها . ومن البيانات الواردة في الجدول رقم (7) يتبين أن مساحة القات خلال الفترة 1997 – 2003 بلغت بالمتوسط حوالي 99 ألف هكتار مثلت نحو 9 % من إجمالي المساحة المزروعة ، وأن قيمة الإنتاج خلال تلك الفترة بلغت بالمتوسط حوالي 63 مليار ريال مثلت نحو 38 % من إجمالي قيمة المحاصيل المزروعة خلال تلك الفترة.

2 – 8 – تواضع الاستثمارات الزراعية : 

توضح البيانات الواردة في الجدول رقم (8) تطور عدد المشاريع الاستثمارية الزراعية والسمكية وتكاليفها الاستثمارية في اليمن خلال عامي 2005 و2006 ، يتبين بجلاء التواضع الشديد من حيث عدد وقيمة تلك المشاريع الاستثمارية بالمقارنة بإجمالي عدد المشاريع وتكلفتها الاستثمارية وفرص العمالة في جميع القطاعات الأخرى .


جدول رقم (7) : تطور مساحة وإنتاج وقيمة القات في اليمن 


 خلال الفترة 1997 – 2003 


		السنوات


البيان

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		متوسط

الفترة



		· مساحة القات ألف هكتار

		93

		98

		100

		103

		109

		110

		111

		99



		· % مساحة القات 

		8.4

		7.7

		8.8

		9.0

		9.1

		8.8

		10.3

		9



		· إنتاج القات ألف طن

		89

		99

		101

		108

		106

		104

		104

		97



		· قيمة القات مليار ريال

		48

		54

		60

		64

		87

		98

		113

		63



		· % قيمة القات 

		38.4

		34.8

		33.1

		32.2

		36.7

		39.0

		39.8

		38





ملحوظة : % مساحة القات من إجمالي المساحة المزروعة ، % قيمة القات من إجمالي قيمة المحاصيل المروعة


المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء- كتاب الإحصاء السنوي –  أعداد متفرقة –  صنعاء .


جدول رقم ( 8 ) : تطور المشاريع  الاستثمارية الزراعية

 في اليمن خلال عامي 2005 ، 2006 


		السنوات


البيان

		2005

		2006

		الإجمالي العام



		عدد المشاريع :



		· الزراعية

		38          ( 9 % )

		26          ( 6 % )

		410       ( 100 % )



		· السمكية

		16          ( 4 % )

		21          ( 6 % )

		361       ( 100 % )



		إجمالي عدد المشاريع

		54          ( 7 % )

		57          ( 6 % )

		 771      ( 100 % )



		التكاليف الاستثمارية بالمليار ريال :



		· الزراعية

		2.7         ( 2 % )

		2.6         ( 2 % )

		 138      ( 100 % )



		· السمكية

		2.5         ( 1 % )

		7.5         ( 3 % )

		292       ( 100 % )



		إجمالي التكلفة الاستثمارية

		5.2         ( 1 % )

		10.1       ( 3 % )

		430       ( 100 % )



		فرص العمالة :



		· الزراعية

		714        ( 5 % )

		415        ( 3 % )

		14092   ( 100 % )



		· السمكية

		391        ( 3 % )

		694        ( 6 % )

		11836   ( 100 % )



		إجمالي فرص العمالة

		1105       ( 4 % )

		1109      ( 5 % )

		25928   ( 100 % )





المصدر:                      الجهاز المركزي للإحصاء - كتاب الإحصاء السنوي 2006 - صنعاء



2 – 9 – التسويق الزراعي : 

يتصف التسويق الزراعي في اليمن بالتواضع الشديد ، ومن المهم القول أن ما يجرى عند بيع المنتجات الزراعية لا يعتبر تسويق زراعي كما هو متعارف عليه أو كما هو معمول به في معظم بلدان العالم أثناء بيع وعرض المنتجات الزراعية ، وذلك لأن تسويق المنتجات الزراعية في اليمن تقف أمامه عديد من التحديات يمكن تصنيفها في ثلاثة مجموعات رئيسية هي : اقتصادية ، مؤسسية تنظيمية ، وفنية ، وذلك كما يلـــــي : 

· أهم التحديات الاقتصادية : 

· تواضع النقل المبرد وارتفاع تكاليفه. 


· تواضع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات التسويقية .


· ارتفاع الهوامش التسويقية نتيجة لتعدد الوسطاء .


· عدم التأمين على المنتجات الزراعية أثناء تخزينها ونقلها وتداولها .


· خضوع أسعار السلع الزراعية للمضاربات بين السماسرة والوسطاء وتجار الجملة . 

· أهم التحديات المؤسسية والتنظيمية : 

· غياب التنسيق بين الجهات العاملة في مجال التسويق الزراعي .


· تواضع المخصصات المالية للمؤسسات التسويقية .


· ضعف البنية التحتية المؤسسية للقطاع التسويقي والهياكل التنظيمية وقدم الأسواق وسوء تنظيمها .

·  تواضع المرافق التسويقية من حيث كفاءتها وتقديمها للخدمات التسويقية المختلفة. 

· أهم التحديات الفنية :

· تواضع ونقص الكوادر البشرية العاملة في مجال التسويق الزراعي .


· قصور أساليب جمع وتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات التسويقية .


· عدم توجيه الإنتاج بحسب متطلبات الأسواق الخارجية .


· عدم توفر الدراسات ذات العلاقة بالبحوث وجوانب التسويق الحالية والمستقبلية للعرض والطلب للسلع الزراعية وتأثيرها على أسعار   المنتجات الزراعية .


ثالثاَ : التنبؤ بكميات المنتجات الغذائية الأولية :

في محاولة للتنبؤ بكميات المنتجات الغذائية الأولية في اليمن حتى عام 2015، ومن البيانات التي الواردة في الجدول رقم (9) الذي يستعرض كميات المنتجات الغذائية الأولية المتوقعة حتى عام 2015 ومقارنتها بمتوسط الفترة 1997– 2006 يتبين ما يلــــي: 

· من المتوقع أن يبلغ السكان عام 2015 حوالي 27.7 مليون نسمة أي بزيادة 9.5 مليون نسمة (52 %) بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ( 18.2 مليون نسمة ).

· من المتوقع أن تبلغ كميات إنتاج الحبوب عام 2015 حوالي 345 ألف طن أي بانخفاض- 289 ألف طن (46%) بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ( 634 ألف طن ). 

· من المتوقع أن تبلغ كميات إنتاج الخضر عام 2015 حوالي 1009 ألف طن أي بزيادة 213 ألف طن (27%) بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ( 796 ألف طن ). 

· من المتوقع تبلغ كميات إنتاج الفاكهة عام 2015 حوالي 1072 ألف طن أي بزيادة 392 ألف طن (58%) بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ( 680 ألف طن ). 

· من المتوقع أن تبلغ كميات إنتاج البيض عام 2015 حوالي 1244 مليون بيضة أي بزيادة 572 مليون بيضة (85%) بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ( 672 مليون بيضة ). 

· من المتوقع أن تبلغ كميات إنتاج الحليب عام 2015 حوالي 282 ألف طن أي بزيادة 91 ألف طن (48%) بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ( 191 ألف طن ). 

· من المتوقع أن تبلغ كميات إنتاج اللحوم عام 2015 حوالي 278 ألف طن أي بزيادة 141 ألف طن (103%) بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ( 137 ألف طن ). 

· من المتوقع أن تبلغ كميات إنتاج الأسماك عام 2015 حوالي 404 ألف طن أي بزيادة 226 ألف طن(127%) بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006 ( 178 ألف طن ). 

جدول رقم ( 9 ) : المنتجات الغذائية الأولية المتوقعة باليمن 

عام 2015 والمقارنة بمتوسط الفترة 1997– 2006

		م

		البيان

		 متوسط الفترة


1997- 2006

		2015



		

		

		

		المتوقع

		  % للتغير



		1

		· السكان بالمليون نسمة 

		18.2

		27.7

		52



		2

		· إنتاج الحبوب 

		634

		345

		- 46



		3

		· إنتاج الخضر

		796

		1009

		27



		4

		· إنتاج الفاكهة

		680

		1072

		58



		5

		· إنتاج البيض 

		672

		1244

		85



		6

		· إنتاج الحليب 

		191

		282

		48



		7

		· إنتاج اللحوم 

		137

		278

		100



		8

		· إنتاج الأسماك 

		178

		404

		127





ملحوظة : الإنتاج بالألف طن ، والبيض بالمليون حبه ، % للتغير هي بالمقارنة بمتوسط الفترة 1997– 2006 .

المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الواردة من الجداول رقم ( 1 ، 2  ).


رابعاُ : إستراتيجية لتنمية المنتجات الغذائية الأولية : 

4 – 1- الأهداف عامة :


· اعتبار تنمية القطاع الزراعي إحدى الخيارات الإستراتيجية الرئيسية للاقتصاد اليمني . 

· زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي . 

· مواجهة مشكلة الأمن الغذائي المستعصية خلال السنوات القادمة .


· اعتبار المزارع العنصر الرئيسي في عملية التنمية الزراعية والركن الرئيسي في التقنية الحديثة.

· الحفاظ على سلامة البيئة الزراعية التي تعتبر المقوم الرئيسي للنمو الزراعي وتمثل البعد الحيوي لكافة الأنشطة الزراعية وتحقيق التوازن بين المجتمع والطبيعة. 

· مكافحة التصحر ومنع تبوير الأراضي الزراعية .

4 – 2 – السياسات والإجراءات العامة :


· زيادة المخصصات الاستثمارية والمشاريع الإستراتيجية الموجهة للقطاع الزراعي .

· توجيه الإنتاج الزراعي إلى الأنشطة المدرة للدخل ( المحاصيل الاقتصادية ) ، والتوسع في الأنشطة الداعمة للمرأة وتسهيل حصول المزارعين والمرأة الريفية على القروض الزراعية الميسرة وعلى المدخلات الزراعية ، وذلك حتى يمكن التقليل من مشكلة انخفاض الدخول المزرعية.

· تشجيع الاستثمارات في النشاط الزراعي ومنحها الإعفاءات والامتيازات والتسهيلات ، وتعزيز وتطوير شبكات النقل ووسائل التسويق والتصدير . 

· بناء شبكة البيانات والمعلومات والتسويق وربطها بنقاط التجارة الخارجية . 

· التغيير التدريجي للنمط الاستهلاكي من خلال برامج توعية في وسائل الأعلام وإدراجها ضمن المناهج الدراسية ، والاتجاه نحو تشجيع عمل خلطات مع دقيق القمح بإضافة دقيق الشعير أو دقيق الذرة الشامية أو دقيق الذرة الرفيعة بنسب معينة ، وذلك حتى يمكن التخفيف من حدة مشكلة الأمن الغذائية المزمنة .

· إتباع سياسات حصاد المياه والتوسع في إنشاء السدود والحواجز والموانع والمسطحات المائية على الأقل في مناطق التجمعات الزراعية .

· إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم حفر الآبار العشوائية ومنع تبوير الأراضي الزراعية ، وذلك حتى يمكن التقليل من مشكلة ندرة المياه مشكلتي تبوير الأراضي الزراعية والهجرة الداخلية من الريف إلى المدن .

· الاتجاه نحو الاستزراع النباتي التجميعي بواسطة الجمعيات التعاونية بتجميع الحيازات القزمية والمتبعثرة خاصة في مناطق القيعان والأودية ، وحتى يمكن التقليل من مشكلة تشتت وتقزم الحيازات الزراعية التي تمثل إحدى العوائق الرئيسية أمام زيادة الإنتاج النباتي والمحدد الأول في استخدام الميكنة الزراعية وأساليب الري الحديثة .

· التوسع في زراعة الأشجار ومصدات الرياح في مناطق الكثبان الرملية ، وذلك حتى يمكن التقليل من مشكلة التصحر. 


· التوسع الزراعي في المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه الجوفية على بعد أمتار قليلة وبما يمكن من استخدام الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة بالمقارنة بالزراعة على سفوح الجبال. 

قائمـة المراجــع :

1 - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - الجهاز المركزي للإحصاء - كتاب الإحصاء السنوي - أعداد متفرقة ( 1998- 2006 ) .


2 - المنظمة العربية للتنمية الزراعية - أوضاع الأمن الغذائي العربي 1995 – الخرطوم – يوليو 1996 .

3 – شبير عبد الله الحرازي ( دكتور ) - التركيب المحصولي للزراعة اليمنية وأهم تحدياته - مجلة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم التطبيقية – العدد ( 4 ) –  سيئون –  اليمن –  نوفمبر 2006.


4 – شبير عبد الله الحرازي ( دكتور ) - إنتاج الغذاء في اليمن والتوقعات المستقبلية - المجلة اليمنية للبحوث والدراسات الزراعية – الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي – العدد ( 13 ) – ذمار – اليمن - ديسمبر 2005 .


5 - شبير عبد الله الحرازي ( دكتور ) - سلة الغذاء في اليمن الواقع والمستقبل " الندوة العلمية حول الزراعة بين الاكتفاء الذاتي وطموح الأمن الغذائي ( 29 – 30 مارس 2008 ) " - كلية ناصر للعلوم الزراعية – جامعة عدن – اليمن – مارس 2008 .


دراسة تحليلية: 


 للمنتجات الغذائية الأولية في اليمن


التحديات والمعالجات 











( * ) أستاذ التجارة الدولية والاقتصاد الزراعي المشارك – قسم الاقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة صنعاء .


عنوان المراسلات البريدية: صنعاء – ص. ب: 1906 - ميدان التحرير.


بريد إلكتروني: alharazi63@ yahoo.com
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