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 على انتاج الغذاء في اليمن العالمية آثار األزمة المالية واالقتصادية

 
 جامعة صنعاء -استاذ االقتصاد الزراعي المساعد  –عدنان عبدالولي الصنوي      . د
 جامعة صنعاء -استاذ االقتصاد الزراعي المساعد  –علي مهيوب العسلي          . د

 صنعاء -مركز بحوث التنمية االقتصادية واالجتماعية –تنفيذيالمدير ال -مرزوق عبدالودود محسن .أ
 

 :الملخص
يواجهههههم الهههههيمن تحهههههديا  كغيهههههرز اهههههي مجهههههال الءهههههذاء أبرزيههههها ارتفهههههار أسهههههعار الءهههههذاء واالزمهههههة الماليهههههة واالقتصهههههادية و غاريههههها السهههههلبية اقتصهههههاديا        

مسههه،وال   االقتصهههاد اليمنهههي باعتبهههار  قغاعههها اهههياليغاعههها  الر،يسهههية واجتماعيههها وبي،يهههاد وزيهههادز لغهههر نيههها الءهههذاءد ويعهههد اليغهههار الزراعهههي مهههن 
واللدميههههة االههههرة ومحاربههههة الفيههههر و محاربههههة البغالههههة  عههههن تحييههههق اامههههن الءههههذا،يد ومصههههدرا  ر،يسههههيا  لتههههواير مههههدل   اليغاعهههها  ا نتاجيههههة

عههههههن البغالههههههة وتنويههههههص مصههههههادر الههههههدلل االقتصههههههادي  وتحييههههههق التنميههههههة المتوازنههههههة بههههههين الريهههههها والحلههههههر ومعالجههههههة الم ههههههاكل االجتماعيههههههة الناتجههههههة
االقتصهههههادية علههههها  اازمهههههةاغهههههر أ اليهههههومي با لهههههااة صلههههها دور الصهههههادرا  الزراعيهههههة اهههههي تحسهههههين الميهههههزان التجهههههاري وميهههههزان المهههههداوعا د ون حههههه  

تمغههههههل اتههههههرز االزمهههههههة ل 9002االنتههههههاا الزراعههههههي والءههههههذا،ي مهههههههن لهههههه ل ميارنههههههة مسهههههههاحة المحاصههههههيل وكههههههذل  كميههههههة االنتهههههههاا الءههههههذا،ي اههههههي عههههههها  
 لتمغل اترز ما قبل االزمةد  9002-9002بالسنوا  السابية لها 

      
-9002ميارنههههههههة بمتوسههههههههغ الفتههههههههرز % 2الهههههههها يكتههههههههار وبنسههههههههبة  92وت ههههههههير البيانهههههههها  الهههههههها انلفهههههههها  اجمههههههههالي المسههههههههاحة المحصههههههههولية         
. 9002-9002رنههههههههههة بمتوسههههههههههغ الفتههههههههههرز ميا 9002اههههههههههي عهههههههههها  % 52الهههههههههها يكتههههههههههار  بنسههههههههههبة  591وانلفهههههههههها  مسههههههههههاحة الحبههههههههههوب . 9002

بينمهههههها انلفلهههههه  . 9002-9002ميارنههههههة بمتوسههههههغ الفتههههههرز  9002اههههههي عهههههها  % 51الهههههها غههههههن بنسههههههبة  552وانلفلهههههه  كميههههههة انتههههههاا الحبههههههوب 
وبلءههههه  حجهههههه  الفجههههههوز الءذا،يههههههة مههههههن اليمهههههه  لمتوسههههههغ الفتههههههرز . 9002-9002ميارنههههههة بمتوسههههههغ الفتههههههرز  9002اههههههي عهههههها  % 9مسهههههاحة البيوليهههههها  

د والكميههههههة %51د حيههههههث تزايههههههد انتههههههاا اليمهههههه  بنحههههههو %50الهههههها غههههههند واالكتفههههههاء الههههههذاتي نحهههههو  5222اي حههههههوالي % 20نحهههههو  9002 -9002
 .ويتوقص تزايد الفجوز اليمحية مستيب % 509والمتاح ل سته   بنحو % 552المستوردز بنحو 

 
لههههههال اسههههههاليب انتاجيههههههة حديغههههههة واسههههههتنباغ وللتلفيهههههها مههههههن حههههههدز الم ههههههكلة الءذا،يههههههة ينبءههههههي التوسههههههص الرأسههههههي اههههههي االنتههههههاا مههههههن لهههههه ل اد

اصههههههناا عاليههههههة االنتههههههااد وكههههههذل  التوسههههههص االايههههههي ومعالجههههههة م ههههههكلة الميهههههها  مههههههن لهههههه ل اسههههههتء ل وتنميههههههة المههههههوارد الما،يههههههة السههههههغحية وان ههههههاء 
 والحةالسدود والحواجز الما،ية والحد من استنزاا الميا  ومواجهة الم كلة الءذا،ية من ل ل بلورز لغة ورؤية مستيبلية 

 
 :مقدمةال

زمهههههة الءذا،يهههههة العالميههههههة قهههههد تزامنههههه  مهههههص االامتهههههد  تهههههداعيا  اازمهههههة الماليهههههة واالقتصهههههادية لتغهههههال جميهههههص دول العههههههال  بنسهههههب متفاوتهههههة و 
التهههههي اجتاحههههه  العهههههال  بكهههههل دولهههههم ومؤسسهههههاتمد وتلغيراتهههههها المهههههدمرز علههههها سهههههكان العهههههال  النهههههامي بوجهههههم لهههههاا ويواجهههههم العهههههال  تحهههههديا  كغيهههههرز اهههههي 

يمهههههر و  .لءههههذاء العههههالميد أبرزيهههها ارتفههههار أسههههعار الءههههذاءد وتءيههههر المنههههاق ومههههها يترتههههب عليههههم مههههن  غههههار سههههلبية اقتصههههادية واجتماعيههههة وبي،يههههةمجههههال ا
الهههههذي يزيههههههد مههههههن حههههههدز  اامههههههرالمتءيهههههرا  العالميههههههة  صلهههههها با لههههههااةالهههههيمن بالعديههههههد مههههههن اللهههههءوغ السياسههههههية واالقتصههههههادية واالجتماعيهههههة المحليههههههة 

 محاصهههههيل الحبهههههوباهههههي للههههه  المسهههههتجدا  االقتصهههههادية وتزايهههههد م هههههكلة اامهههههن الءهههههذا،ي وعلههههها وجهههههم اللصهههههوا و  مزمنهههههةدالم هههههكلة الءذا،يهههههة ال
لصوصههههها  مهههههن اامهههههور البالءهههههة اايميهههههة التهههههي تفرلهههههها الحاجهههههة الملحهههههة صلههههها تءغيهههههة الهههههنيا  والحبهههههوبعمومههههها   الزراعهههههي ا نتهههههااتنميهههههة اهههههان 

بهههههين العهههههر  والغلهههههب عليههههههاد با لهههههااة صلههههها قصهههههور الغاقهههههة ا نتاجيهههههة المحليهههههة عهههههن الحهههههالي منهههههها والنا ههههه  عهههههن عهههههد  اليهههههدرز علههههها الموازنهههههة 
 وتههههتللا ايهههه   غهههههار .يههههةء الههههذاتي واتسههههار الفجههههوز الءذا،االكتفهههها معههههدلم حيههههة الزيههههادز اههههي الغاقههههة االسههههته كية وانعكهههها  ذلهههه  علهههها انلفههههها  

انلفهههههههها  الملصصهههههههها  و العامههههههههة  لهههههههه ل تلفههههههههي  الميزانيههههههههةاليغههههههههار الزراعههههههههي اليمنههههههههي مههههههههن  العالميههههههههة علهههههههها اازمههههههههة الماليههههههههة واالقتصههههههههادية
الءههههههذاء  وارتفههههههار سههههههعر الههههههدوالر ميابههههههل العملههههههة المحليههههههةد وارتفههههههار اههههههاتورز داالسههههههتغمارية وسيههههههر االسههههههتغمارية الموجهههههههة لليغههههههار الزراعههههههي والريفههههههي

 الريفهههههي والمنتجهههههون اليغهههههاروتهههههلغر ذاءد الءههههه الءهههههذا،يد وانلفههههها  صنتهههههاا التجهههههاري الميهههههزان الزراعهههههيد عجهههههز التجهههههاري الميهههههزان عجهههههزو المسهههههتوردد 
  .الزارعين سير الريفيون الزراعيوند السكان المنتجين والعمال المنتجين وكبار الزراعيون وصءار
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 1053(  5) 15مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

تهههههواير جهههههزء ال بهههههل  و  مهههههن اايهههههدي العاملهههههة% 15اسهههههتيعابم نحهههههو ويهههههؤدي اليغهههههار الزراعهههههي دور يههههها  اهههههي االقتصهههههاد اليهههههومي مهههههن لههههه ل 
 3937.51ب ههههييم النبههههاتي والحيههههواني حههههوالي بعهههه  المههههواد ااوليههههة لليغاعهههها  االههههرة لتبلهههه  قيمههههة االنتههههاا الزراعههههي ايههههم مههههن الءههههذاء ومصههههدر 
مهههههن االنتهههههاا الزراعهههههي ونحهههههو % 92.1اهههههي النهههههاتإل المحلهههههي ا جمهههههاليد حيهههههث يمغهههههل االنتهههههاا النبهههههاتي نحهههههو % 51.9مليهههههون دوالر تمغهههههل نحهههههو 

مهههههن النهههههاتإل % 5.9مهههههن االنتهههههاا الزراعهههههي ونحهههههو نحهههههو % 95.1النتهههههاا الحيهههههواني نحهههههو مهههههن النهههههاتإل المحلهههههي االجمهههههاليد كمههههها يمغهههههل ا% 55.2
وبالتههههههههالي  د%0.59-كميههههههههة انتههههههههاا الحبههههههههوب اتجايهههههههها  عامهههههههها  متناقصهههههههها  بمعههههههههدلالههههههههذ  و  .9002-9002المحلههههههههي االجمههههههههالي لمتوسههههههههغ الفتههههههههرز 

رد الفاكهههههههةد اللحههههههو  الحمههههههراءد لحههههههو  انتههههههاا الللههههههالههههههذ  كميههههههة بينمهههههها . 9002-5222لهههههه ل الفتههههههرز % 5.1-بمعههههههدلتنههههههاقا نصههههههيب الفههههههرد 
د %2.9د %2.2د%1.2د %3.19نحهههههههو بلههههههه  سهههههههنوي بمعهههههههدل زيهههههههادز الهههههههدواجند الحليهههههههب د البهههههههي  اتجايههههههها  عامههههههها  متزايهههههههدا  ومعنهههههههوي احصههههههها،يا 

% 2.07د 1.15%د 5.61%د 3.81%د %2.64د %0.15معهههههههههدل بنصهههههههههيب الفهههههههههرد  وتزايهههههههههد. الفتهههههههههرز علههههههههها التهههههههههوالي لهههههههههنف % 1د 1.51%
وبلءهههههه  حجههههه  الفجههههههوز الءذا،يهههههة مههههههن %. 1.5 بمعهههههدلونصهههههيب الفههههههرد % 1.1 بمعهههههدلتزايههههههد   لألسهههههما وبالنسههههههبة . لههههههنف  الفتهههههرزعلههههها الترتيهههههب 

اههههههي االنتههههههاا التوسههههههص الرأسههههههي ينبءههههههي ومعالجههههههة الم ههههههكلة الءذا،يههههههة الفجههههههوز   تلهههههه  للفههههههو  .%20نحههههههو  9002 -9002اليمهههههه  لمتوسههههههغ الفتههههههرز 
غ اصهههههناا عاليههههههة االنتههههههااد وكهههههذل  التوسههههههص االايههههههي ومعالجههههههة م هههههكلة الميهههههها  مههههههن لهههههه ل مهههههن لهههههه ل ادلههههههال اسهههههاليب انتاجيههههههة حديغههههههة واسههههههتنبا

ومواجهههههههة الم ههههههكلة الءذا،يههههههة مههههههن لما،يههههههة والحههههههد مههههههن اسههههههتنزاا الميهههههها  اسههههههتء ل وتنميههههههة المههههههوارد الما،يههههههة السههههههغحية وان ههههههاء السههههههدود والحههههههواجز ا
 .ل ل بلورز لغة ورؤية مستيبلية والحة

 
 :البحثمشكلة وهدف 
اهههههي انلفههههها  وعجهههههز االنتهههههاا المحلهههههي عهههههن الواهههههاء بحاجهههههة االسهههههته   المحلهههههي مهههههن الءهههههذاء وانلفههههها  متوسهههههغ  البحهههههثم هههههكلة تتركهههههز 

 العالميهههة علههها اازمهههة الماليهههة واالقتصهههادية وايههه   غهههارنصهههيب الفهههرد بهههل وتراجعهههم لههه ل السهههنوا  االيهههرز لصوصههها  مهههن مجموعهههة الحبهههوبد 
لحههههههل الم ههههههكلة الءذا،يههههههة ومواجهههههههة الغلههههههب المتزايههههههد علهههههها    وجههههههود رؤيههههههة مسههههههتيبلية والههههههحةلهههههها عههههههدبااللههههههااة االيغههههههار الزراعههههههي والءههههههذا،ي 

المنتجههههها  الءذا،يهههههة والزراعيهههههة ال سهههههيما اهههههي  هههههل معهههههدال  النمهههههو السهههههكاني المرتفهههههصد ممههههها يتغلهههههب زيهههههادز الكميههههها  المسهههههتوردز مهههههن الءهههههذاء لسهههههد 
 البحهههههههث ولهههههههذل  اسهههههههتهدا .ة واالعتمهههههههاد المتزايهههههههد علههههههها العهههههههال  اللهههههههارجيالفجهههههههوز االسهههههههته كية وبالتهههههههالي زيهههههههادز التبعيهههههههة االقتصهههههههادية والسياسهههههههي

التعههههرا علهههها كميههههة االنتههههاا المحلههههي مههههن الءههههذاء ومتوسههههغ نصههههيب الفههههرد منههههم واليههههاء اللههههوء علهههها حجهههه  الفجههههوز الءذا،يههههة واالكتفههههاء الههههذاتي مههههن 
د ومحاولهههههة محلهههههي وتغههههور مسهههههاحة المحاصهههههيل الزراعيهههههة اليمهههه  ودراسهههههة تغهههههور قيمهههههة االنتههههاا الزراعهههههي وابهههههراز ايميتهههههم االقتصههههادية اهههههي النهههههاتإل ال

 .اليغار الزراعي والءذا،ي العالمية علا اازمة المالية واالقتصادية التعرا علا اي   غار
 :ومصادر البيانا  البحثسلوب ا

مههههههها تههههههه  كاالنحهههههههدار البسهههههههيغ ك وكهههههههذل  االسهههههههتدالل االحصههههههها،ي الوصهههههههفي االحصههههههها،يو  االقتصهههههههادياسهههههههلوب التحليهههههههل  البحهههههههث اسهههههههتلد 
علههههها البيانههههها  الغانويهههههة البحهههههث  وايمههههها يتعلهههههق بمصهههههادر البيانههههها  اعتمهههههد .اسهههههتلدا  معادلهههههة االتجههههها  العههههها  اهههههي التوقعههههها  المسهههههتيبلية للمتءيهههههرا 
 .ذا  الع قة بالمولور الدراسا المن ورز وسير المن ورز ذا  االصدارا  المحلية وا قليمية والدولية و 

 
 :البحث خطة

 وأسهههههههلوب البحهههههههث البحهههههههثلمسهههههههة اجهههههههزاء بااللهههههههااة الههههههها الميدمهههههههة وم هههههههكلة ويهههههههدا  الههههههها البحهههههههث تههههههه  تيسهههههههيممتحييهههههههق الههههههههدا مهههههههن ل
كميهههههههة االنتهههههههاا المحلهههههههي  د وتنهههههههاول الجهههههههزء الغهههههههانيةقيمهههههههة االنتهههههههاا الزراعهههههههي وايميتهههههههم االقتصهههههههاديد اسهههههههتعر  الجهههههههزء االول  ومصهههههههادر البيانههههههها 

واسههههتعر  د الفجههههوز الءذا،يههههة واالكتفههههاء الههههذاتي مههههن اليمهههه ل الجههههزء الغالههههث د اههههي حههههين تنههههاو ومتوسههههغ نصههههيب الفههههرد مههههن االنتههههاا المحلههههي للءههههذاء
 .واليرا  ايت  الجزء اللام  بالتوصيا اليغار الزراعي والءذا،يد  العالمية علا  غار اازمة المالية واالقتصاديةاي   الجزء الرابص
 

 :النتائج والمناقشة
 

 : ةقيمة االنتاج الزراعي واهميته االقتصادي: أوالا 
 – 9002وايميتههههههم النسههههههبية لهههههه ل الفتههههههرز ( مليههههههون دوالر)قيمههههههة االنتههههههاا الزراعههههههي ( 5)باسههههههتعرا  البيانهههههها  الههههههواردز اههههههي الجههههههدول رقهههههه  

د %51.9اههههههي النههههههاتإل المحلههههههي االجمههههههالي لمتوسههههههغ تلهههههه  الفتههههههرزد حيههههههث بلءهههههه   نحههههههو % 51.9االنتههههههاا الزراعههههههي يمغههههههل نحههههههو ان يتبههههههين  9002
حههههههههوالي    9002كمهههههههها يتبههههههههين ان قيمههههههههة االنتههههههههاا الزراعههههههههي بلءهههههههه  عهههههههها  . علهههههههها التههههههههوالي 9002د 9009د  9002  لألعههههههههوا % 51.9د 59%

% 52مليهههههههون دوالرد بمعهههههههدل  5915.1مليهههههههون دوالر د بزيهههههههادز بلءههههههه  نحهههههههو  4510.08حهههههههوالي   9002مليهههههههون دوالر واهههههههي عههههههها   5922.9
 .دوالرمليون  3937.51. الفترز حوالي الزراعي ل ل تل  لإلنتااد ليبل  المتوسغ السنوي 9002عما كان  عليم عا  
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د %91.5د %91.2اههههههههي االنتههههههههاا الزراعههههههههي  لمتوسههههههههغ تلهههههههه  الفتههههههههرز د حيههههههههث بلءهههههههه   نحههههههههو % 92.1االنتههههههههاا النبههههههههاتي  نحههههههههو يمغههههههههل 
اههههههههي النههههههههاتإل المحلههههههههي % 55.2كمهههههههها يتبههههههههين ان االنتههههههههاا النبههههههههاتي  يمغههههههههل نحههههههههو . علهههههههها التههههههههوالي 9002د 9009د  9002  لألعههههههههوا % 92.9

. علهههههههها التههههههههوالي 9002د 9009د  9002  لألعههههههههوا % 59.5د %59.2د %50.2وسههههههههغ نفهههههههه  الفتههههههههرز د حيههههههههث بلءهههههههه   نحههههههههو االجمههههههههالي لمت
% 95.2د %91.9د %91.9اههههههي االنتههههههاا الزراعهههههي  لمتوسههههههغ تلهههههه  الفتههههههرز د حيههههههث بلءهههههه   نحههههههو % 95.1ان االنتهههههاا الحيههههههواني  يمغههههههل نحههههههو 

اهههههههي النهههههههاتإل المحلهههههههي االجمهههههههالي % 5.9نتهههههههاا الحيهههههههواني  يمغهههههههل نحهههههههو كمههههههها يتبهههههههين ان اال. علههههههها التهههههههوالي 9002د 9009د  9002  لألعهههههههوا 
 .علا التوالي9002د 9009د  9002  لألعوا % 5.1د %1.9د %5.1لمتوسغ نف  الفترز د حيث بلء   نحو 

 :قيمة المحاصيل الزراعية -5-5
دان قيمههههههة اليمهههههه  والحبههههههوب 9002 -9002قيمههههههة المحاصههههههيل الزراعيههههههة وايميتههههههها النسههههههبية لهههههه ل الفتههههههرز ( 9)الجههههههدول رقهههههه  بتتبههههههص بيانهههههها  

مليهههههههون  683.73د 420.44د 83.35د 288.86د 92.34لمتوسهههههههغ تلههههههه  الفتهههههههرز بلءههههههه  حهههههههوالي  الللهههههههروا  والفواكهههههههمااللهههههههرة والبيوليههههههها  و 
مليههههههون دوالر علهههههها الترتيههههههبد بينمهههههها كانهههههه   163.88د 161.96حههههههوالي  االعهههههه ا والمحاصههههههيل النيديههههههةدوالر علهههههها التههههههواليد وبلءهههههه  قيمههههههة  

اهههههان محصهههههول  ايميتهههههها النسهههههبية ومهههههن حيهههههث.مليهههههون دوالر لمتوسهههههغ نفههههه  الفتهههههرز 1118.62حصهههههول اليههههها  يهههههي االعلههههها لتبلههههه  حهههههوالي قيمهههههة م
غهههه  % 99.9لمتوسههههغ تلهههه  الفترزديههههلتي اههههي المرتبههههة الغانيههههة الفواكههههم بنحههههو % 59احتههههل المرتبههههة ااولهههها اههههي ا نتههههاا النبههههاتي ويمغههههل نحههههو اليهههها  

ديليههههههم اههههههي المرتبههههههة اللامسههههههة االعهههههه ا والمحاصههههههيل النيديههههههة %2.2بههههههة الرابعههههههة الحبههههههوب االلههههههرة بنحههههههو ديليههههههم اههههههي المرت%51الللههههههر بنحههههههو 
 .علا الترتيب% 9.2د %5.5لكل منهمادغ  المرتبة السادسة والسابعة اليم   والبيوليا  بنحو % 1.1بنحو 

 :قيمة المنتجا  الحيوانية -5-9
دان قيمههههههة اللحههههههو  الحمههههههراء 9002 -9002يتههههههها النسههههههبية لهههههه ل الفتههههههرز قيمههههههة المنتجهههههها  الحيوانيههههههة وايم( 5)مههههههن الجههههههدول رقهههههه  يتلهههههه  
مليهههههههون دوالر أي مههههههها ييهههههههارب نصههههههها قيمهههههههة االنتهههههههاا الحيهههههههواني لمتوسهههههههغ تلههههههه  الفترزدوبلءههههههه  قيمهههههههة  لحهههههههو  الهههههههدواجن  400.72بلءههههههه  حهههههههوالي 

عسهههههههههل والجلهههههههههود والصهههههههههوا مليهههههههههون دوالر علههههههههها التهههههههههواليد بينمههههههههها بلءههههههههه  قيمهههههههههة ال 71.01د 161.03د 225.11والحليهههههههههب والبهههههههههي  حهههههههههوالي 
احتلهههههه  المرتبههههههة ااولهههههها اههههههي االنتههههههاا النبههههههاتي ان اللحههههههو  الحمههههههراء كمهههههها يتلهههههه  .مليههههههون دوالر علهههههها الترتيههههههب 7.86د  19.4د 39.21حههههههوالي

د غهههههه  المرتبههههههة الغالغههههههة الحليههههههب بنحههههههو %91.1لمتوسههههههغ تلهههههه  الفتههههههرزد يههههههلتي اههههههي المرتبههههههة الغانيههههههة لحههههههو  الههههههدواجن  بنحههههههو % 15.5ويمغههههههل نحههههههو 
دغههههه  المرتبهههههة السادسهههههة والسهههههابعة %1.9د يليهههههم اهههههي المرتبهههههة اللامسهههههة العسهههههل بنحهههههو % 9.9يليهههههم اهههههي المرتبهههههة الرابعهههههة البهههههي  بنحهههههو . د59.1%

 .علا الترتيب% 0.2د %9.5الجلودد والصوا بنحو 
 نتههههههاا مههههههن ا% 92.1احتههههههل المرتبههههههة ااولهههههها بنحههههههو يتلهههههه  ان محصههههههول اليهههههها   (5()9)وبتتبههههههص البيانهههههها  الههههههواردز اههههههي الجههههههدول رقهههههه  

د  %50.9د غهههههه  الللهههههر واللحههههههو  الحمهههههراء بنحههههههو %59.1د يههههههلتي اهههههي المرتبههههههة الغانيهههههة الفواكههههههم بنحهههههو 9002-9002الزراعهههههي لمتوسههههههغ الفتهههههرز 
ولحهههههههو  الهههههههدواجند والمحاصهههههههيل النيديهههههههة بنحهههههههو  والسهههههههابعة الحبهههههههوب االهههههههرةيليهههههههم اهههههههي المرتبهههههههة  اللامسهههههههة والسادسهههههههة . علههههههها التهههههههوالي% 50.9
لكههههههه   منهمهههههههاد يليهههههههم اليمههههههه  د والبيوليههههههها  د % 1.5غههههههه  المرتبهههههههة الغامنهههههههة الحليهههههههبد واالعههههههه ا بنحهههههههو . الترتيهههههههب علههههههها% 1.9د %1.9د 9.5%

د %0.1د %5ويهههههههلتي اهههههههي المراتهههههههب االليهههههههرز العسهههههههل د والجلهههههههودد والصهههههههوا بنحهههههههو . علههههههها التهههههههوالي% 5.2د %9.5د %9.5والبهههههههي  بنحهههههههو 
 .علا الترتيب% 0.9

 9002 -9002وايميتم النسبية ل ل الفترز ( يون دوالرمل)قيمة االنتاا الزراعي  (1)جدول رقم 
 المتوسغ 2008 2007 2006 البيان

 91551.51 92295.51 95995.11 95055.91 قيمة الناتإل المحلا االجمالا 
 3937.51 4510.08 4033.76 3268.69 قيمة االنتاا الزراعي 

 15.7 15.73 17 14.2 من الناتإل المحلا االجمالا% 
 5055.52 3525.61 3037.72 2476.20 النتاا النباتي قيمة ا
 11.9 12.3 12.8 10.8 من الناتإل المحلا االجمالا% 
 76.5 78.2 75.3 75.8 من االنتاا الزراعي% 

 291.5 984.5 996.04 792.5 قيمة االنتاا الحيواني 
 3.7 3.4 4.2 3.4 من الناتإل المحلا االجمالا% 
 23.5 21.8 24.7 24.2 من االنتاا الزراعي% 

 .د الجهاز المركزي ل حصاء د اليمن 9002حسب  بواسغة الباحث من كتاب االحصاء السنوي : المصدر      
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 9002 -9002وايميتها النسبية ل ل الفترز ( مليون دوالر)قيمة المحاصيل الزراعية  (2)جدول رقم 

 المتوسغ 9002 9009 9002 البيان
من االنتاا % 

 النباتي
 من% 

 االنتاا الزراعي
 2.3 3.1 92.3 112.9 102.7 61.3 اليم 

 7.3 9.6 288.9 342.9 314.6 209.1 الحبوب االرة
 2.1 2.8 83.4 103.1 83.6 62.9 البيوليا 

 10.7 14 420.4 514.2 417.9 329.3 الللروا 
 4.1 5.4 161.9 216.7 170.9 98.2 االع ا

 4.2 5.4 163.9 185.9 157.7 148.1 المحاصيل النيدية
 17.4 22.7 683.7 818.8 677.0 555.3 الفواكم
 28.4 37.1 1118.6 1230.6 1113.9 1012.1 اليهها 

 76.5 100 3013.2 3525.6 3037.9 2476.2 االجمالي
 .د الجهاز المركزي ل حصاء د اليمن 9002حسب  بواسغة الباحث من كتاب االحصاء السنوي : المصدر

 
 9002 -9002وايميتها النسبية ل ل الفترز ( مليون دوالر)قيمة المنتجا  الحيوانية  (3)قم جدول ر 

 المتوسغ 9002 9009 9002 البيان
من االنتاا % 

 الحيواني
 من% 

 االنتاا الزراعي
 10.2 43.4 400.72 478.7 399.8 323.7 اللحو  الحمراء
 5.7 24.4 225.11 156.8 299.4 219.1 لحو  الدواجن

 4.1 17.4 161.03 192.1 155.9 135.01 الحليب
 1.8 7.7 71.01 82.5 69.4 61.1 البي  
 1 4.2 39.21 43.9 42.4 31.4 العسل
 0.5 2.1 19.4 22.1 20.9 15.2 الجلود
 0.2 0.9 7.86 8.4 8.1 7.1 الصوا
  500 924.33 984.5 996.1 792.5 االجمالي
 .د الجهاز المركزي ل حصاء د اليمن 9002من كتاب االحصاء السنوي  حسب  بواسغة الباحث: المصدر      
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يتلهههههههه  ان اجمههههههههالي  9002 -9002لهههههههه ل الفتههههههههرز ( الهههههههها يكتههههههههار)مسههههههههاحة المحاصههههههههيل الزراعيههههههههة ( 1)بتتبههههههههص بيانهههههههها  جههههههههدول رقهههههههه  
بلءهههههه  حههههههوالي  9002الهههههها يكتههههههار واههههههي عهههههها   5502بلءهههههه  حههههههوالي  9002د افههههههي عهههههها  %1تزايههههههد  بنحههههههو  مسههههههاحة المحاصههههههيل الزراعيههههههة

 919حههههههوالي  9002بلءهههههه  مسههههههاحة الحبههههههوب اههههههي عهههههها  و  .الهههههها يكتههههههار 5522.9الهههههها يكتههههههار ولمتوسههههههغ تلهههههه  الفتههههههرز بلءهههههه  حههههههوالي  5599
ميارنهههههة بعههههها  % 0.01الههههها يكتهههههار ونحهههههو  5وتحيق بهههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي يكتهههههاردألههههها  760حهههههوالي   9002اهههههي عههههها   و ألههههها يكتهههههار 

بلءههههههه   .مهههههههن اجمهههههههالي المسهههههههاحة المحصهههههههولية% 12ألههههههها يكتهههههههار لتمغهههههههل نحهههههههو  205حهههههههوالي  ءههههههه  المسهههههههاحة لمتوسهههههههغ تلههههههه  الفتهههههههرزوبل 9002
ألههههها يكتهههههارد وتحيهههههق بهههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي  47حهههههوالي   9002اهههههي عههههها   و ألههههها يكتهههههار  11حهههههوالي  9002مسهههههاحة البيوليههههها  اهههههي عههههها 

مههههههن % 5.1لتمغههههههل نحههههههو  ألهههههها يكتههههههار 1.5حهههههوالي  حة لمتوسههههههغ تلهههههه  الفتههههههرزوبلءههههه  المسهههههها 9002ميارنههههههة بعهههههها  % 1.1ألفهههههين يكتههههههار ونحههههههو 
ألههههها  85حهههههوالي   9002اهههههي عههههها   و ألههههها يكتهههههار  92حهههههوالي  9002بلءههههه  مسهههههاحة الللهههههروا  اهههههي عههههها  . اجمهههههالي المسهههههاحة المحصهههههولية

حهههههوالي  سهههههغ تلههههه  الفتهههههرزوبلءههههه  المسهههههاحة لمتو  9002ميارنهههههة بعههههها  %  59الههههها يكتهههههار ونحهههههو  2يكتهههههارد وتحيهههههق بهههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي 
ألههههها يكتهههههار  599حهههههوالي  9002بلءههههه  مسهههههاحة االعههههه ا اهههههي عههههها   .مهههههن اجمهههههالي المسهههههاحة المحصهههههولية% 2نحهههههو  يكتهههههار لتمغهههههلألههههها  25
 9002ميارنههههههة بعهههههها  %  95الهههههها يكتههههههار ونحههههههو  92ألهههههها يكتههههههارد وتحيههههههق بههههههذل  زيههههههادز بلءهههههه  حههههههوالي  156حههههههوالي   9002اههههههي عهههههها   و 

 .من اجمالي المساحة المحصولية% 50.5نحو  يكتار لتمغلألا  515.5حوالي  لفترزوبلء  المساحة لمتوسغ تل  ا
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 9002 -9002ل ل الفترز ( الا يكتار) مساحة المحاصيل الزراعية (4)جدول رقم 

 9002 9009 9002 البيان
 المتوسغ
9002-
9002 

من % 
اجمالي 
المساحة 
 المحصولية

9002 

 التءير
بين 
9002- 
9009 

% 

 التءير
بين 
9002- 
9002 

% 

 التءير
 بين

 9002 
 والمتوسغ

% 

 955- 292 57.9 803 760 891 757 الحبوب
-
91 

-25 -55 -125 -52 

 2.0- 11 3.4 47.3 47 50 45 البيوليا 
-
59 

-5.0 
-
2.1 

-3.3 -7 

 50 8 1 1.0 2 9.0 22 5.8 81 85 82 76 الللروا 
 51 19.7 1.1 9.0 55 52.0 525 10.3 143.3 156 147 127 االع ا
المحاصيل 
 النيدية

80 83 86 83 6 29 1.0 1.2 5.0 5.9 4 4.8 

 5.7 5 9.9 9.0 1.9 1.0 25 6.3 88 91 88 85 الفواكم
 9 12.7 1.2 9.0 2.9 55.0 511 10.2 141.3 147 141 136 اليهها 
اجمالي 
ة المساح

 المحصولية
1306 1482 1372 1387 100 5502 -591 

-
59 

-21 -1 -92 -2 

د الجهاز المركزي ل حصاء د وكتاب االحصاء الزراعي د االدارز العامة 9002حسب  بواسغة الباحث من كتاب االحصاء السنوي : لمصدرا
 (.اعداد متفرقة)ل حصاء الزراعي د وزارز الزراعة والري د اليمن 

 
ألهههههها يكتههههههارد وتحيههههههق  86حههههههوالي   9002اههههههي عهههههها   و ألهههههها يكتههههههار  20حههههههوالي  9002بلءهههههه  مسههههههاحة المحاصههههههيل النيديههههههة اههههههي عهههههها  

يكتهههههار ألههههها  25حهههههوالي  وبلءههههه  المسهههههاحة لمتوسهههههغ تلهههه  الفتهههههرز 9002ميارنهههههة بعهههها  %  9.1الهههها يكتهههههار ونحهههههو  2بههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي 
  9002اههههههي عهههههها   و ألهههههها يكتههههههار  21حههههههوالي  9002بلءهههههه  مسههههههاحة لفواكههههههم اههههههي عهههههها  . مههههههن اجمههههههالي المسههههههاحة المحصههههههولية% 2نحههههههو  لتمغهههههل
وبلءههههه  المسهههههاحة لمتوسهههههغ تلههههه   9002ميارنهههههة بعهههها  %  9الهههها يكتهههههار ونحهههههو  2ا يكتهههههارد وتحيهههههق بههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي ألههههه 91حههههوالي 
 552حهههههوالي  9002بلءههههه  مسهههههاحة اليههههها  اهههههي عههههها  . مهههههن اجمهههههالي المسهههههاحة المحصهههههولية% 2.5نحهههههو  يكتهههههار لتمغهههههلألههههها  22حهههههوالي  الفتهههههرز

ميارنهههههة بعههههها  %  2الههههها يكتهههههار ونحهههههو  55تحيهههههق بهههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي ألههههها يكتهههههارد و  147حهههههوالي   9002اهههههي عههههها   و ألههههها يكتهههههار 
. مهههههههن اجمهههههههالي المسهههههههاحة المحصهههههههولية% 50.9نحهههههههو  يكتهههههههار لتمغهههههههلألههههههها  515.5حهههههههوالي  وبلءههههههه  المسهههههههاحة لمتوسهههههههغ تلههههههه  الفتهههههههرز 9002

مهههههههن % 59يههههههها  نحهههههههو مهههههههن اجمهههههههالي المسهههههههاحة المحصهههههههوليةد بينمههههههها تمغهههههههل قيمهههههههة ال% 50.9الجهههههههدير بالهههههههذكر ان مسهههههههاحة اليههههههها  تمغهههههههل نحهههههههو 
مهههههن اجمهههههالي المسهههههاحة % 12نحهههههو بينمههههها تمغهههههل مسهههههاحة الحبهههههوب . مهههههن قيمهههههة ا نتهههههاا الزراعهههههي% 92.1اجمهههههالي قيمهههههة ا نتهههههاا النبهههههاتي ونحهههههو 

مهههههن قيمهههههة ا نتهههههاا الزراعهههههيد ذلههههه  ان عا،هههههد % 50مهههههن اجمهههههالي قيمهههههة ا نتهههههاا النبهههههاتي ونحهههههو % 55المحصهههههولية وتمغهههههل قيمهههههة الحبهههههوب نحهههههو 
الههههها ان محاصهههههيل الحبهههههوب تتهههههلغر اهههههي انتاجيتهههههها  با لهههههااةلمزروعهههههة مهههههن اليههههها  اعلههههها مهههههن الحبهههههوب والمحاصهههههيل االلهههههرةد وحهههههدز المسهههههاحة ا

 .علا االمغار وذل   ي ير الا تراجص يغول االمغار اي السنوا  االليرز 
 

 :لءذاءاكمية االنتاا ومتوسغ نصيب الفرد من : غانيا  
 : كمية االنتاا المحلي  - 5 – 9
 :الحبوب -5 -9-5

اهههههي و ألههههها غهههههن  255حهههههوالي  5222بلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا المحلهههههي مهههههن الحبهههههوب اهههههي عههههها  ( 1)بتتبهههههص البيانههههها  الهههههواردز اهههههي جهههههدول رقههههه  
وبلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا اهههههي  5222ميارنهههههة بعههههها  %  51-ألههههها غهههههن ونحهههههو 552ألههههها غهههههن بتنهههههاقا بلههههه  حهههههوالي  951حهههههوالي   9002عههههها   

تبههههين ( 1)اههههي الجههههدول رقهههه  ( 5)وبتيههههدير االتجهههها  الزمنههههي العهههها  لكميههههة االنتههههاا المعادلههههة رقهههه   .غههههنألهههها  212حههههوالي الدراسههههة  المتوسههههغ لفتههههرز
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% 0.12-الههههها غهههههن مغهههههل نحهههههو  0.809ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  متناقصههههها  سيهههههر معنهههههوي احصههههها،يا  حيهههههث بلههههه  ميهههههدار التءيهههههر السهههههنوي حهههههوالي 
 .ألا غن 212من متوسغ الكمية البالءة حوالي 

 :للرال  - 9 – 5 – 9
اهههههي و ألههههها غهههههن  919حهههههوالي  5222بلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا المحلهههههي مهههههن الللهههههر اهههههي عههههها  ( 1)بتتبهههههص البيانههههها  الهههههواردز اهههههي جهههههدول رقههههه  

وبلءهههههه   5222ميارنههههههة بعهههههها  %  52ألهههههها غههههههن ونحههههههو  920ألهههههها غههههههن وتحيههههههق بههههههذل  زيههههههادز بلءهههههه  حههههههوالي  1037حههههههوالي   9002عهههههها   
اههههههي ( 9)وبتيههههههدير االتجهههههها  الزمنههههههي العهههههها  لكميههههههة االنتههههههاا المعادلههههههة رقهههههه  . ألهههههها غههههههن 212حههههههوالي الدراسههههههة  كميهههههة ا نتههههههاا اههههههي المتوسههههههغ لفتههههههرز

الههههها غهههههن مغهههههل  27.36تبهههههين ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  متزايهههههدا  ومعنهههههوي احصههههها،يا  حيهههههث بلههههه  ميهههههدار التءيهههههر السهههههنوي حهههههوالي ( 2)الجهههههدول رقههههه  
 . الا غن لتل  الفترز 859 من متوسغ الكمية البالءة حوالي % 3.19نحو 
 :الفاكهة  - 5 – 5 – 9

اهههههي و ألههههها غهههههن  111حهههههوالي  5222بلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا المحلهههههي مهههههن الفاكههههههة اهههههي عههههها  ( 1)بتتبهههههص البيانههههها  الهههههواردز اهههههي جهههههدول رقههههه  
وبلءههههه  كميهههههة  5222ميارنهههههة بعههههها  %  95ألههههها غهههههن ونحهههههو  101ألههههها غهههههند وتحيهههههق بهههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي  959حهههههوالي   9002عههههها   

اهههههي الجهههههدول ( 5)وبتيهههههدير االتجههههها  الزمنهههههي العههههها  لكميهههههة االنتهههههاا المعادلهههههة رقههههه   .ألههههها غهههههن 959حهههههوالي الدراسهههههة  غ لفتهههههرزا نتهههههاا اهههههي المتوسههههه
الهههها غههههن مغههههل نحههههو 41.009 تبههههين ان ينهههها  اتجايهههها  عامهههها  متزايههههدا  ومعنههههوي احصهههها،يا  حيههههث بلهههه  ميههههدار التءيههههر السههههنوي حههههوالي ( 2)رقهههه  
 .الا غن لتل  الفترز 732 من متوسغ الكمية البالءة حوالي % 1.2
 :اللحو  الحمراء - 1 - 5 – 9

ألههههها غهههههن  11حهههههوالي  5222اهههههي عههههها   اللحهههههو  الحمهههههراءبلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا المحلهههههي مهههههن ( 1)بتتبهههههص البيانههههها  الهههههواردز اهههههي جهههههدول رقههههه  
وبلءهههههه   5222ميارنههههههة بعهههههها  %  500ألهههههها غههههههن ونحههههههو  11ألهههههها غههههههن وتحيههههههق بههههههذل  زيههههههادز بلءهههههه  حههههههوالي  90حههههههوالي   9002اهههههي عهههههها   و 

اههههههي ( 1)وبتيههههههدير االتجهههههها  الزمنههههههي العهههههها  لكميههههههة االنتههههههاا المعادلههههههة رقهههههه  . ألهههههها غههههههن 22حههههههوالي الدراسههههههة  كميههههههة ا نتههههههاا اههههههي المتوسههههههغ لفتههههههرز
الههههها غهههههن مغهههههل  4.364تبهههههين ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  متزايهههههدا  ومعنهههههوي احصههههها،يا  حيهههههث بلههههه  ميهههههدار التءيهههههر السهههههنوي حهههههوالي ( 2)الجهههههدول رقههههه  

 .الا غن لتل  الفترز 66 متوسغ الكمية البالءة حوالي  من% 2.2نحو 
 :لحو  الدواجن - 1 - 5 – 9

ألههههها غهههههن  25حهههههوالي  5222اهههههي عههههها   لحهههههو  الهههههدواجنبلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا المحلهههههي مهههههن ( 1)بتتبهههههص البيانههههها  الهههههواردز اهههههي جهههههدول رقههههه 
وبلءهههههه   5222ميارنههههههة بعهههههها  % 595حههههههو ألهههههها غههههههن ون 91ألهههههها غههههههن وتحيههههههق بههههههذل  زيههههههادز بلءهههههه  حههههههوالي  136حههههههوالي  9002اههههههي عهههههها   و 

اههههي الجههههدول ( 1)وبتيههههدير االتجهههها  الزمنههههي العهههها  لكميههههة االنتههههاا المعادلههههة رقهههه . ألهههها غههههن 29حههههوالي الدراسههههة  كميههههة ا نتههههاا اههههي المتوسههههغ لفتههههرز
ا غههههههن مغههههههل نحههههههو الهههههه 7.98تبههههههين ان ينهههههها  اتجايهههههها  عامهههههها  متزايههههههدا  ومعنههههههوي احصهههههها،يا  حيههههههث بلهههههه  ميههههههدار التءيههههههر السههههههنوي حههههههوالي ( 2)رقهههههه  
 . الا غن لتل  الفترز97 من متوسغ الكمية البالءة حوالي % 2.9
 :لحو  االسما  - 2 - 5 – 9

ألهههها غههههن  592حههههوالي  5222اههههي عهههها   لحههههو  االسههههما بلءهههه  كميههههة ا نتههههاا المحلههههي مههههن ( 1)بتتبههههص البيانهههها  الههههواردز اههههي جههههدول رقهههه  
وبلءههههه  كميهههههة  5222ميارنهههههة بعههههها  % 5ألههههها غهههههن ونحهههههو  1لءههههه  حهههههوالي ألههههها غهههههن وتحيهههههق بهههههذل  زيهههههادز ب 132حهههههوالي  9002اهههههي عههههها   و 

اهههههي الجهههههدول ( 2)وبتيهههههدير االتجههههها  الزمنهههههي العههههها  لكميهههههة االنتهههههاا المعادلهههههة رقههههه  . ألههههها غهههههن 520حهههههوالي الدراسهههههة  ا نتهههههاا اهههههي المتوسهههههغ لفتهههههرز
الهههها غههههن مغههههل نحههههو 7.26 يههههادز السههههنوي حههههوالي تبههههين ان ينهههها  اتجايهههها  عامهههها  متزايههههدا  سيههههر معنههههوي احصهههها،يا  حيههههث بلهههه  ميههههدار الز ( 2)رقهههه  
 .ألا غن 520من متوسغ الكمية البالءة حوالي % 1.1
 :االلبان - 9 - 5 – 9

اهههههي و ألههههها غهههههن  522حهههههوالي  5222اهههههي عههههها   االلبهههههانبلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا المحلهههههي مهههههن ( 1)بتتبهههههص البيانههههها  الهههههواردز اهههههي جهههههدول رقههههه  
وبلءههههه  كميهههههة  5222ميارنهههههة بعههههها  %  29ألههههها غهههههن ونحهههههو  501دز بلءههههه  حهههههوالي ألههههها غهههههن وتحيهههههق بهههههذل  زيههههها 272حهههههوالي   9002عههههها   

اهههههي الجهههههدول ( 9)وبتيهههههدير االتجههههها  الزمنهههههي العههههها  لكميهههههة االنتهههههاا المعادلهههههة رقههههه  . ألههههها غهههههن 950حهههههوالي الدراسهههههة  ا نتهههههاا اهههههي المتوسهههههغ لفتهههههرز
% 1.51الهههها غههههن مغههههل نحههههو  2.9الزيههههادز السههههنوي حههههوالي  تبههههين ان ينهههها  اتجايهههها  عامهههها  متزايههههدا  ومعنههههوي احصهههها،يا  حيههههث بلهههه  ميههههدار( 2)رقهههه 

 . الا غن لتل  الفترز210 من متوسغ الكمية البالءة حوالي
 :البي  - 2 - 5 – 9

مليهههههون بيلههههههة  200حهههههوالي  5222اههههههي عههههها   البهههههي بلءههههه  كميهههههة ا نتههههههاا المحلهههههي مهههههن ( 1)بتتبهههههص البيانههههها  الهههههواردز اهههههي جههههههدول رقههههه  
 5222ميارنهههههة بعههههها  %  25مليهههههون بيلهههههة ونحهههههو  121بيلهههههة وتحيهههههق بهههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي مليهههههون  5021حهههههوالي   9002اهههههي عههههها   و 

وبتيهههههدير االتجههههها  الزمنهههههي العههههها  لكميهههههة االنتهههههاا المعادلهههههة رقههههه  . مليهههههون بيلهههههة 299حهههههوالي الدراسهههههة  وبلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا اهههههي المتوسهههههغ لفتهههههرز
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مليهههههون  42.8معنهههههوي احصههههها،يا  حيهههههث بلههههه  ميهههههدار الزيهههههادز السهههههنوي حهههههوالي تبهههههين ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  متزايهههههدا  و ( 2)اهههههي الجهههههدول رقههههه  ( 2)
 .لتل  الفترز مليون بيلة 872 من متوسغ الكمية البالءة حوالي % 1مغل نحو  بيلة

 
 9002-5222ل ل الفترز ( الا غن)كمية االنتاا المحلي من الءذاء  (5)جدول رقم 

 السنة
 الحبوب
 

 الللر
 

 الفاكهة
 

اللحو  
 الحمراء

لحو  
 الدواجن

لحو  
 االسما 

 االلبان
البي  
 مليون حبة

 السكان
 الا نسمة

1998 833 747 555 45 61 128 168 600 17067 
1999 694 760 579 47 63 124 177 603 17655 
2000 671 775 591 52 67 135 190 846 18230 
2001 701 803 623 56 78 142 192 855 18819 
2002 560 819 720 59 83 180 205 872 19435 
2003 419 833 736 70 87 228 208 890 20042 
2004 490 899 742 71 95 256 213 908 20645 
2005 496 878 765 73 113 239 217 930 21252 
2006 727 905 862 75 118 230 224 976 21834 
2007 942 995 922 82 130 180 248 1031 22433 
2008 714 1037 959 90 136 132 272 1085 23031 

- 5222 متوسغ
9002 

659 859 732 66 97 180 210 872 20040 

 - 1030 248 180 128 82 914 979 794.33 9002-9002متوسغ 
9002 675 1091 989 29 510 - 925 5592 - 
 التءير بين

9002 - 9009 
267- 96 67 15 10 - 43 97  -

% -92.5 2.21 9.929 52.92 9.22  -59.51 2.15  -
 التءير بين

9002 - 9002 
-52.0 11.00 50.000 9.00 1.00 . 52.00 15.00  -

% -1.1 1.95 5.592 9.92 9.21 . 2.22 5.22  -
 9002التءير بين 
 9002-02ومتوسغ 

-119 112 75 15 12 - 43 98  -

% -15 11 8 18 9 .- 17 10  -
ة ل حصاء وكتاب االحصاء الزراعيد االدارز العامالجهاز المركزي ل حصاءد د لسنويكتاب االحصاء امن  حسب  بواسغة الباحث: المصدر

 (اعداد متفرقة)الجمهورية اليمنيةد  الزراعي د وزارز الزراعة والري
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 9002-5222ل ل الفترز ( الا غن)االتجايا  الزمنية العامة  لكمية االنتاا المحلي من الءذاء  (6)جدول رقم 
 R² F %النمو  المتوسغ المعادلة رق  نالبيا

 5 الحبوب
0.809   +Y    =   654.05 
0.05)) 

659 0.12 0.00 0.003 

 9 الللر
27.36    +Y    =   695 

(10.5)* 
859 3.19 0.93 110* 

 5 الفاكهة
Y    =   486.12  +  41.009 

(15.01)* 
732 5.6 0.96 225* 

 1 اللحو  الحمراء
Y     =  39.273  +  4.364 

(19)* 
66 6.61 0.98 361* 

 1 لحو  الدواجن
Y     =     45.836  + 7.98 

(18)* 
97 8.23 0.98 324* 

 2 لحو  االسما 
Y    =   135.87  +   7.264 

(1.6) 
180 4.04 0.23 3 

 9 االلبان
Y      =   157.78  +   8.7 

(10)* 
210 4.14 0.92 109* 

 2 البي  مليون حبة
Y    =    615.2  +    42.8 

(7.6) 
872 4.91 0.86 57 

 .لمعامل االنحدار Tالييمة بين االقوا  تعبر عن قيمة %. 1معنوي عند  . *(1)جدول رق  : المصدر     
 
 :لءذاءامتوسغ نصيب الفرد من  - 9 – 9

يتل  ما  9002 -5222ل ل الفترز للءذاء  من االنتاا المحلي( كج )متوسغ نصيب الفرد  (2)باستعرا  البيانا  الواردز اي جدول رق  
 : يلي
  بتنهههههاقا بلههههه  حهههههوالي  9002عههههها  كجههههه    55الههههها حهههههوالي  5222كجههههه  عههههها   12حهههههوالي مهههههن مهههههن الحبهههههوب انلفههههه  متوسهههههغ نصهههههيب الفهههههرد

زمنهههههي وبتيهههههدير االتجههههها  ال. كجههههه   55حهههههوالي الدراسهههههة  اهههههي المتوسهههههغ لفتهههههرز نصهههههيب الفهههههردوبلههههه   5222ميارنهههههة بعههههها  %  59-كجههههه  ونحهههههو  52
تبهههههين ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  متناقصههههها  سيهههههر معنهههههوي احصههههها،يا  حيهههههث بلههههه  ( 2)اهههههي الجهههههدول رقههههه  ( 5)المعادلهههههة العههههها  لمتوسهههههغ نصهههههيب الفهههههرد 
 .من متوسغ نصيب الفرد ل ل اترز الدراسة% 5.1-كج   مغل نحو 1.105 -ميدار التناقا السنوي حوالي 

 بتزايهههههد بلههههه  حهههههوالي كجههههه   9002عههههها  كجههههه    11الههههها حهههههوالي  5222كجههههه  عههههها   11حهههههوالي مهههههن مهههههن الللهههههر متوسهههههغ نصهههههيب الفهههههرد  تزايهههههد
وبتيههههدير االتجههههها  الزمنههههي العههههها  . كجههههه   15حههههوالي الدراسههههة  اهههههي المتوسههههغ لفتهههههرز نصههههيب الفههههردوبلههههه   5222ميارنهههههة بعهههها  %  9.5احههههد ونحههههو 

متزايهههههدا  وسيهههههر معنهههههوي احصههههها،يا  حيهههههث بلههههه  ميهههههدار  تبهههههين ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  ( 2)اهههههي الجهههههدول رقههههه  ( 9)المعادلهههههة لمتوسهههههغ نصهههههيب الفهههههرد 
 .من متوسغ نصيب الفرد ل ل اترز الدراسة% 0.15كج   مغل نحو 0.064 التزايد السنوي حوالي 

 كجههههه   2بتزايههههد بلهههه  حههههوالي  9002عههههها  كجهههه    19الهههها حههههوالي  5222كجههههه  عهههها   55حههههوالي مههههن مهههههن الفاكهههههة متوسههههغ نصههههيب الفههههرد  تزايههههد
وبتيهههههدير االتجههههها  الزمنهههههي . كجهههه   15حهههههوالي الدراسهههههة  اهههههي المتوسهههههغ لفتههههرز نصههههيب الفهههههردوبلههههه   5222ميارنههههة بعههههها   % 99.5احههههد مغهههههل نحهههههو 

تبهههههين ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  متزايهههههدا  ومعنهههههوي احصههههها،يا  حيهههههث بلههههه  ميهههههدار ( 2)اهههههي الجهههههدول رقههههه  ( 5)المعادلهههههة العههههها  لمتوسهههههغ نصهههههيب الفهههههرد 
 . من متوسغ نصيب الفرد ل ل اترز الدراسة% 2.6و كج   مغل نح 0.59 التزايد السنوي حوالي 

 بتزايههههد بلهههه  حههههوالي  9002عهههها  كجهههه    5.2الهههها حههههوالي  5222كجهههه  عهههها   9.2حههههوالي مههههن مههههن اللحههههو  الحمههههراء متوسههههغ نصههههيب الفههههرد  تزايههههد
وبتيههههههدير . كجهههههه   5.9حههههههوالي الدراسههههههة  اههههههي المتوسههههههغ لفتههههههرز نصههههههيب الفههههههردوبلهههههه   5222ميارنههههههة بعهههههها  %  10كجهههههه  احههههههد مغههههههل نحههههههو  5.5

تبهههههين ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  متزايهههههدا  ومعنهههههوي احصههههها،يا  (  2)اهههههي الجهههههدول رقههههه  ( 1)المعادلهههههة االتجههههها  الزمنهههههي العههههها  لمتوسهههههغ نصهههههيب الفهههههرد 
 . من متوسغ نصيب الفرد ل ل اترز الدراسة% 3.81كج   مغل نحو 0.122 حيث بل  ميدار التزايد السنوي حوالي 

 بتزايههههد بلهههه  حههههوالي  9002عهههها  كجهههه    1.2الهههها حههههوالي  5222كجهههه  عهههها   5.2حههههوالي مههههن مههههن لحههههو  الههههدواجن متوسههههغ نصههههيب الفههههرد  تزايههههد
وبتيههههدير االتجهههها  . كجهههه  1.2حههههوالي الدراسههههة  اههههي المتوسههههغ لفتههههرز نصههههيب الفههههردوبلهههه   5222ميارنههههة بعهههها  %  21كجهههه  احههههد مغههههل نحههههو  9.5
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تبههههين ان ينهههها  اتجايهههها  عامهههها  متزايههههدا  ومعنههههوي احصهههها،يا  حيههههث بلهههه  ( 2)قهههه  اههههي الجههههدول ر ( 1)المعادلههههة الزمنههههي العهههها  لمتوسههههغ نصههههيب الفههههرد 
 . من متوسغ نصيب الفرد ل ل اترز الدراسة% 1.25كج   مغل نحو  0.912ميدار التزايد السنوي حوالي 

  حههههوالي بتنههههاقا بلهههه 9002عهههها  كجهههه    1.9الهههها حههههوالي  5222كجهههه  عهههها   9.1حههههوالي مههههن مههههن االسههههما  انلفهههه  متوسههههغ نصههههيب الفههههرد  
وبتيههههههدير االتجههههههها  . كجهههههه   2.2حهههههههوالي الدراسههههههة  اهههههههي المتوسههههههغ لفتههههههرز نصههههههيب الفههههههردوبلهههههه   5222ميارنههههههة بعههههههها  %  91-كجهههههه  ونحههههههو  5.2

تبههههههين ان ينهههههها  اتجايهههههها  عامهههههها  متناقصهههههها  سيههههههر معنههههههوي احصهههههها،يا  ( 2)اههههههي الجههههههدول رقهههههه  ( 2)المعادلههههههة الزمنههههههي العهههههها  لمتوسههههههغ نصههههههيب الفههههههرد 
 .ةمن متوسغ نصيب الفرد ل ل اترز الدراس% 5.1-كج   مغل نحو  0.559 –السنوي حوالي حيث بل  ميدار التناقا 

 كجهههه   9بتزايههههد بلهههه  حههههوالي  9002عهههها  كجهههه    55.2الهههها حههههوالي  5222كجهههه  عهههها  .2حههههوالي مههههن مههههن االلبههههان متوسههههغ نصههههيب الفههههرد  تزايههههد
وبتيهههههدير االتجههههها  الزمنهههههي . كجههههه  50.1حهههههوالي الدراسهههههة  اهههههي المتوسهههههغ لفتهههههرز نصهههههيب الفهههههردوبلههههه   5222ميارنهههههة بعههههها  %  90احهههههد مغهههههل نحهههههو 

تبهههههين ان ينههههها  اتجايههههها  عامههههها  متزايهههههدا  ومعنهههههوي احصههههها،يا  حيهههههث بلههههه  ميهههههدار ( 2)اهههههي الجهههههدول رقههههه  ( 9)المعادلهههههة العههههها  لمتوسهههههغ نصهههههيب الفهههههرد 
 . من متوسغ نصيب الفرد ل ل اترز الدراسة% 5.51كج   مغل نحو  0.590التزايد السنوي حوالي 

  59بتزايهههههد بلههههه  حهههههوالي  9002بيلهههههة عههههها   19الههههها حهههههوالي  5222 عههههها بيلهههههة  51حهههههوالي  مهههههنمهههههن البهههههي   متوسهههههغ نصهههههيب الفهههههرد ايهههههدتز 
وبتيهههههدير االتجههههها  . بيلهههههة 15حهههههوالي  الدراسهههههة د اهههههي المتوسهههههغ لفتهههههرزنصهههههيب الفهههههر وبلههههه   5222ميارنهههههة بعههههها  %  51.5بيلهههههة احهههههد مغهههههل نحهههههو 

تبههههين ان ينهههها  اتجايهههها  عامهههها  متزايههههدا  ومعنههههوي احصهههها،يا  حيههههث بلهههه  ( 2)اههههي الجههههدول رقهههه  ( 2)المعادلههههة  الزمنههههي العهههها  لمتوسههههغ نصههههيب الفههههرد
 . من متوسغ نصيب الفرد ل ل اترز الدراسة% 9.09مغل نحو ة مليون بيل 0.222ميدار التزايد السنوي حوالي 

 
 9002-5222فترز من االنتاا المحلي للءذاء ل ل ال( كج )متوسغ نصيب الفرد اليمني  (8)جدول رقم 

 السنة
 الحبوب
 

 الللر
 

 
 الفاكهة
 

اللحو  
 الحمراء

 لحو  الدواجن
لحو  
 االسما 

االلبان الا 
 غن

 البي  حبة

1998 49 44 33 2.6 3.6 7.5 9.8 35 
1999 39 43 33 2.7 3.6 7 10 34 
2000 37 43 32 2.9 3.7 7.4 10.4 46 
2001 37 43 33 3 4.1 7.5 10.2 45 
2002 29 42 37 3 4.3 9.3 10.5 45 
2003 21 42 37 3.5 4.3 11.4 10.4 44 
2004 24 44 36 3.4 4.6 12.4 10.3 44 
2005 23 41 36 3.4 5.3 11.2 10.2 44 
2006 33 41 39 3.4 5.4 10.5 10.3 45 
2007 42 44 41 3.7 5.8 8 11.1 46 
2008 31 45 42 3.9 5.9 5.7 11.8 47 
 43 10.4 8.9 4.6 3.2 36 43 33 المتوسغ

 (1)جدول رق  : المصدر              
 9002-5222من االنتاا المحلي للءذاء ل ل الفترز ( كج )االتجايا  الزمنية العامة  لنصيب الفرد  (9)جدول رقم 

 R² F %النمو  المتوسغ المعادلة رق  البيان

 الحبوب
5 -  1.105  Y   =   39.8 

- 1.40)) 
33 3.35 0.18 2 

 لللرا
9 0.064   +Y  =  42.47 

(0.526) 
43 0.15 0.03 0.3 

 الفاكهة
5 Y  =  30.54 +  0.952 

(7.8)* 
36 2.64 0.87 60* 

 *Y  =   2.49  +  0.122 3.2 3.81 0.93 117 1 اللحو  الحمراء
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(10.8)* 

 لحو  الدواجن
1 Y  =  3.049  + 0.258 

(14.8)* 
4.6 5.61 0.96 218* 

 لحو  االسما 
2 Y  =   8.09  + 0.137 

(0.6) 
8.9 1.54 0.04 0.4 

 االلبان
9 Y  =  9.73  +  0.120 

(3.3) 
10.4 1.15 0.54 11* 

 البي  حبة
2 Y  =  37.94  + 0.89 

(2.7) 
43 2.07 0.45 7.4* 

 .لمعامل االنحدار Tالييمة بين االقوا  تعبر عن قيمة %. 1معنوي عند . * (2)جدول رق  : المصدر       
 
 

 :الفجوز الءذا،ية واالكتفاء الذاتي من اليم : غالغا  
تزايههههههد حجهههههه   يتبههههههين 9002 – 9002الفجههههههوز اليمحيههههههة واالكتفههههههاء الههههههذاتي مههههههن اليمهههههه  لهههههه ل الفتههههههرز ( 9)باسههههههتعرا  بيانهههههها  الجههههههدول رقهههههه  

  9002يههههههد  عهههههها   تزاد %22نحههههههو  9002عهههههها  د ابعههههههد ان كانهههههه  9002 -9002مهههههها بههههههين عههههههامي % 2بنحههههههو الفجههههههوز الءذا،يههههههة مههههههن اليمهههههه  
مهههههها بههههههين عههههههامي % 2بنحههههههو وانلفههههه  االكتفههههههاء الههههههذاتي مههههههن اليمهههههه  . تيريبهههههها  % 20نحههههههو  وبلءهههههه  اههههههي المتوسههههههغ لتلهههههه  الفتههههههرز% 29الههههها نحههههههو 

نحههههههو  وبلهههههه  اههههههي المتوسههههههغ لتلهههههه  الفتههههههرز% 2الهههههها نحههههههو  9002انلفهههههه  عهههههها   د %51نحههههههو  9002عهههههها  ابعههههههد ان كانهههههه    9002 -9002
الههههها غهههههن  590حهههههوالي   9002اهههههي عههههها   و الههههها غهههههن  512حهههههوالي  9002لمحلهههههي مهههههن اليمههههه   بلههههه  عههههها  ان االنتهههههاا اكمههههها  .تيريبههههها  % 50

 د وبلءههههه  كميهههههة ا نتهههههاا اهههههي المتوسهههههغ لتلههههه  الفتهههههرز9002ميارنهههههة بعههههها  %  51الههههها غهههههن مغهههههل نحهههههو  95وتحيهههههق بهههههذل  زيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي 
 5222حههههههوالي   9002اههههههي عهههههها   و الهههههها غههههههن  292حههههههوالي  9002ان الكميههههههة المسههههههتوردز مههههههن اليمهههههه   بلهههههه  عهههههها   .ألهههههها غههههههن 592حههههههوالي 

د وبلءههههه  الكميهههههة المسهههههتوردز اهههههي المتوسهههههغ لتلههههه  9002ميارنهههههة بعههههها  %  552الههههها غهههههن مغهههههل نحهههههو  5090الههههها غهههههن وبزيهههههادز بلءههههه  حهههههوالي 
  9002اهههههي عههههها   و الههههها غهههههن  5091حهههههوالي  9002ان كميهههههة المتهههههاح ل سهههههته   مهههههن اليمههههه   بلءههههه  عههههها   .ألههههها غهههههن 5251حهههههوالي  الفتهههههرز
د وبلءههههههه  كميهههههههة المتهههههههاح 9002ميارنهههههههة بعههههههها  %  509الههههههها غهههههههن مغلههههههه  نحهههههههو  5025الههههههها غهههههههن وبزيهههههههادز بلءههههههه  حهههههههوالي  9522الي حهههههههو 

 .ألا غن 9055حوالي  ل سته   اي المتوسغ لتل  الفترز
  9002 -9002الفجوز الءذا،ية واالكتفاء الذاتي من اليم  ل ل الفترز  (7)جدول رقم 

 االنتاا السنة
 الا  غن

 دا الوار 
 الا غن

المتاح ل سته   الا 
 غن

 %االكتفاء الذاتي  %الفجوز 

9002 512 292 5091 22 

 

51 
9009 952 9192 9922 29 

 

2 
9002 590 5222 9522 29 

 

2 
 10 90 2013 1834 179 المتوسغ

 : جمع  وحسب  بواسغة الباحث من: المصدر          
  .الجمهورية اليمنيةد وزارز الزراعة والريد9002كتاب االحصاء الزراعي  -9(  1)جدول رق   -1

 
 :اغر االزمة المالية واالقتصادية علا االنتاا الزراعي: رابعا  

امتهههههد  تهههههداعيا  اازمهههههة الماليهههههة واالقتصهههههادية لتغهههههال جميهههههص دول العهههههال  بنسهههههب متفاوتهههههة وقهههههد تزامنههههه  مهههههص أزمهههههة أ هههههد لغهههههورز ويههههها 
ال  بكهههههل دولهههههم ومؤسسهههههاتمد وتلغيراتهههههها المهههههدمرز علههههها سهههههكان العهههههال  النهههههامي بوجهههههم لهههههاا ويواجهههههم اازمهههههة الءذا،يهههههة العالميهههههة التهههههي اجتاحههههه  العههههه

العههههال  تحهههههديا  كغيههههرز اهههههي مجهههههال الءههههذاء العهههههالمي أبرزيهههها ارتفهههههار أسهههههعار الءههههذاءد وتءيهههههر المنههههاق ومههههها يترتهههههب عليههههم مهههههن  غههههار سهههههلبية اقتصهههههادية 
لءههههههذاء أبرزيهههههها ارتفههههههار أسههههههعار الءههههههذاء واالزمههههههة الماليههههههة واالقتصههههههادية و غاريهههههها الههههههيمن تحههههههديا  كغيههههههرز اههههههي مجههههههال ايواجههههههم . واجتماعيههههههة وبي،يههههههة 

ويعههههههد اليغههههههار الزراعههههههي مههههههن اليغاعهههههها  الر،يسههههههية اهههههها االقتصههههههاد اليمنههههههي يهههههها وبي،يههههههاد وزيههههههادز لغههههههر نيهههههها الءههههههذاءد السههههههلبية اقتصههههههاديا واجتماع
واللدميههههة االههههرة ومحاربههههة  ر مههههدل   اليغاعهههها  ا نتههههاجيمسهههه،وال  عههههن تحييههههق اامههههن الءههههذا،يد ومصههههدرا  ر،يسههههيا  لتههههواي باعتبههههار  قغاعهههها  
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الفيههههههر و محاربهههههههة البغالهههههههة وتحييهههههههق التنميهههههههة المتوازنههههههة بهههههههين الريههههههها والحلهههههههر ومعالجهههههههة الم ههههههاكل االجتماعيهههههههة الناتجهههههههة عهههههههن البغالهههههههة وتنويهههههههص 
 . ي وميزان المداوعا مصادر الدلل االقتصادي اليومي با لااة صلا دور الصادرا  الزراعية اي تحسين الميزان التجار 

 
البيانههههها  التهههههي تعكههههه  اتهههههرز اازمهههههة الماليهههههة واالقتصهههههادية با لهههههااة الههههها ان اليغهههههار الزراعهههههي بعههههه  ونتيجهههههة لصهههههعوبة الحصهههههول علههههها 

مههههههن اليغهههههار الزراعههههههي اليمنههههههي % 21-20وان نحهههههو وسيريهههههها سهههههريعة التههههههلغر لهههههي  كاليغاعهههههها  االلهههههرة كيغههههههار المصهههههارا وقغههههههار الصهههههناعة 
 علهها وتههتللا ايهه  تلهه  ا غههار . مههن الناحيههة المنغييههة والن ريههة مههن صههءار المهه  د ويمكههن تصههور وتوقههص  غههار اازمههة يههو قغههار تيليههدي

بالنسههههبة للبنههههود الت ههههءيليةد وانلفهههها  اسههههعار  9002العامههههة الهههها النصهههها اههههي عهههها   اليغههههار الزراعههههي اليمنههههي مههههن لهههه ل تلفههههي  الميزانيههههة
مع ههههههه  ميزانيههههههة الحكومهههههههة ممههههههها ادة الههههههها انلفهههههها  االيهههههههرادا  الحكوميهههههههة وبالتهههههههالي انلفههههههها   الههههههنفغ عالميههههههها  اهههههههي الوقههههههه  الههههههذي تعتمهههههههد عليهههههههم

الملصصهههههها  االسههههههتغمارية وسيههههههر االسههههههتغمارية الموجهههههههة لليغههههههار الزراعههههههي والريفههههههي وارتفههههههار سههههههعر الههههههدوالر ميابههههههل العملههههههة المحليههههههةد وارتفههههههار 
الريفههي  الءههذاءد اليغههار الءههذا،يد وانلفهها  صنتههاا التجههاري زانالميهه الزراعههيد عجههز التجههاري الميههزان الءههذاء المسههتوردد عجههز اههاتورز

 الزارعين  سير الريفيون الزراعيوند السكان المنتجين والعمال المنتجين وكبار الزراعيون وصءار والمنتجون
 

امإل ولغههههغ ت ههههجيص التنميههههة الزراعيههههة ويههههنعك  علههههي بههههرامإل التنميههههة االههههري وعلهههها بههههر  ان اغههههر اازمههههة الماليههههة العالميههههة يهههههدد عمليهههها 
المحاصهههههيل الزراعيهههههة وي ههههههد صنتهههههاا المحاصهههههيل الءذا،يهههههة معانهههههاز صهههههءار المهههههزارعين مهههههن ارتفهههههار أسهههههعار المهههههدل    المهههههزارعين علهههههي زراعهههههة

الزراعيههههة مغههههل السههههماد والمبيههههدا  والوقههههود والتيههههاويد وبههههذل  قههههد يلههههرا صههههءار المههههزارعين مههههن االنتههههاا واالنلههههما  الهههها صههههفوا الفيههههراءد كمهههها ان 
اال،تمههههههان د واالسههههههتغمار ااجنبههههههي المبا ههههههر والمسههههههاعدز )زمههههههة تههههههؤدي صلهههههها انلفهههههها  عا،ههههههدا  الصههههههادرا  والتءيههههههرا  اههههههي تههههههدايا  رأ  المههههههال اا

يحهههههههد مهههههههن اليهههههههدرز علههههههها االسهههههههتيراد اهههههههي الوقههههههه  الهههههههذي أصهههههههبح  البلهههههههد تعتمهههههههد ب هههههههكل متزايهههههههد علههههههها الهههههههواردا  ( الماليههههههة د والتحهههههههوي   الماليهههههههة
 .ذا،ية الر،يسية التي يستهلكها الفيراءولصوصا  الحبوب والمواد الء

 
ان حالههههة انعههههدا  االسههههتيرار الكبههههرة اليا،مههههة حاليهههها  اههههي أوسههههاغ ااسههههواق الماليههههة الدوليههههة وملههههاغر الركههههود االقتصههههادي العههههالمي ربمهههها تههههداص 

عههههههادز تييههههههي  التزاماتههههههها بصههههههدد المسههههههاعدا  ا نما،يههههههة الد وليههههههة وذلهههههه  سههههههيؤغر علههههههي التزامهههههها  البلهههههدان صلههههههي اتلههههههاذ صجههههههراءا  الحمايههههههة التجاريههههههة واا
ان حالههههههة انعههههههدا  االسههههههتيرار . الههههههدول المانحههههههة علهههههها الههههههدع  الميههههههد  لليغههههههار الزراعههههههي والميهههههها  والبي،ههههههة وسيههههههر  وبالتههههههالي تفههههههاق  الم ههههههكلة الءذا،يههههههة

زارر او يههههت  االقههههرا  الكبههههرة اليا،مههههة حاليهههها  اههههي أوسههههاغ ااسههههواق الماليههههة سههههتؤدي الهههها احجهههها  المصههههارا والبنههههو  والميرلههههين عههههن اقههههرا  المهههه
ب هههههروغ قهههههد ال تتناسهههههب مهههههص ميهههههدرز المهههههزارر علههههها السهههههداد ممههههها يغيهههههر م هههههكلة تهههههواير المهههههدل   والمسهههههتلزما  االنتاجيهههههة وذلههههه  يهههههؤغر سهههههلبا علههههها 

 . االنتاا الزراعي
 

عمالههههة اهههها قغههههار الزراعههههة اهههها  ههههل الولههههص الحههههالا ممهههها يترتههههب عليههههم انلفهههها  اههههرا ال الموجهههههة الههههااالسههههتغمارا   تههههنلف يتوقههههص أن 
يههههذا اليغهههههارد ودلهههههول ا،هههها  جديهههههدز لاصهههههة مههههن المجتمهههههص الريفههههها تحههههه  لههههغ الفيهههههرد با لهههههااة الهههها حهههههدوث يجهههههرز محتملههههة مهههههن أبنهههههاء الريههههها 

وتزايههههد االعتمههههاد اههههي تههههلمين المههههواد  ويتوقههههص ازديههههاد عجههههز الميههههزان التجههههاري الزراعههههي. الهههها المههههدن  ممهههها يههههؤدي الهههها انلفهههها  االنتههههاا الزراعههههي
 سهههية علههها العهههال  اللهههارجي وبالتهههالي التبعيهههة االقتصهههادية والسياسهههية حيهههث ان الغلهههب علههها الءهههذاء ينمهههو بمعهههدال  اعلههها مهههنااسا الءذا،يهههة

 . ا نتاا وكذل  تزايد حج  ولدمة الديون اللارجية وازدياد التلغير علا االقتصاد ككل
 

 علها صهعيد التغهورا  بعه   ههد قهد 2009 عها  مهن ااول والربهص د 2008 عها  مهن االيهر الربهص أن صلها ا  هارز تجهدر
 أدة ممها أسهعار اليهورو وانلفها  االهرةد العمه   ميابهل الهدوالر أسهعار وارتفهار الهنفغ أسهعار انلفها  مغهل االقتصهادية المتءيهرا 

 علها اعدسه العهالمي والهذي االقتصهاد الكسهاد  غهار صلها با لهااة ملمهو د يهذا ب هكل الءذا،يهة السهلص مهن العديهد أسهعار تراجهص صلها
 اهي انلفها  صلها قهد يهؤدي اازمهة يهذ  اسهتمرار أن عليههاد سيهر الغلهب النلفها  نتيجهة عالميها   الءذا،يهة السهلص أسهعار اهي االنلفها 

 .أسعاريا ارتفار الءذا،ية وبالتالي السلص من المعرو  قلة اي يترج  قد مما الزراعة قغار صلا الموجهة االستغمارا  جملة
 

ميارنهههههة البيانهههها  االوليهههههة و التعهههههرا علهههها اغهههههر االزمههههة االقتصهههههادية علههههها االنتههههاا الزراعهههههي والءههههذا،ي مهههههن لههههه ل ومههههن جههههههة الههههرة يمكهههههن 
لتمغههههل اتههههرز مهههها  9002-9002لتمغههههل اتههههرز االزمههههة بالسههههنوا  السههههابية لههههها  9002مسههههاحة المحاصههههيل وكههههذل  كميههههة االنتههههاا الءههههذا،ي اههههي عهههها  

 :الا ما يلي( 1و  1)دول رق  قبل االزمةد حيث ت ير البيانا  الواردز اي الج



 صنويعدنان عبدالولي ال                                                                                                        -88 -

 1053(  5) 15مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

  د %59الهههههها يكتههههههار ونحهههههههو  92الهههههها يكتهههههههار وحههههههوالي  21الهههههها يكتههههههار وحههههههوالي  591انلفلهههههه  اجمههههههالي المسههههههاحة المحصههههههولية حهههههههوالي
انلفلههههههههه  مسهههههههههاحة الحبهههههههههوب . علههههههههها التهههههههههوالي 9002-9002ومتوسهههههههههغ الفتهههههههههرز   9002و  9009ميارنهههههههههة  9002اهههههههههي عههههههههها  % 2د 1%

ميارنههههههة  9002اههههههي عهههههها  % 52د %55د %91الهههههها يكتههههههار  ونحههههههو  591الهههههها يكتههههههار وحههههههوالي  25الهههههها يكتههههههار وحههههههوالي  955حههههههوالي 
 52الههههههها غهههههههن وحهههههههوالي  929وانلفلههههههه  كميهههههههة انتهههههههاا الحبهههههههوب حهههههههوالي . علههههههها التهههههههوالي 9002-9002ومتوسهههههههغ الفتهههههههرز  9002و  9009

-9002فتههههههههرز ومتوسههههههههغ ال  9002و  9009ميارنههههههههة  9002اههههههههي عهههههههها  % 51د %2د %92الهههههههها غههههههههن ونحههههههههو  552الهههههههها غههههههههن وحههههههههوالي 
ومتوسههههههههغ   9002و  9009ميارنههههههههة  9002اههههههههي عهههههههها  % 9د %2.1د %59انلفلهههههههه  مسههههههههاحة البيوليهههههههها  بنحههههههههو . علهههههههها التههههههههوالي 9002
 .علا التوالي 9002-9002الفترز 

   9002-9002ومتوسهههههههههغ الفتهههههههههرز   9002و  9009ميارنهههههههههة  9002اهههههههههي عههههههههها  % 50د %1د %2ارتفعههههههههه  مسهههههههههاحة الللهههههههههروا  بنحهههههههههو 
ومتوسههههههغ الفتههههههرز   9002و  9009ميارنههههههة  9002اههههههي عهههههها  % 55د %1د %50كميههههههة انتههههههاا الللههههههروا  بنحههههههو وارتفعهههههه  . علهههههها التههههههوالي

ومتوسهههههههغ الفتهههههههرز   9002و  9009ميارنهههههههة  9002لعههههههها  % 2د %9د %2ارتفعههههههه  مسهههههههاحة الفواكهههههههم بنحهههههههو . علههههههها التهههههههوالي 9002-9002
  9002و  9009ميارنههههههههههة  9002ي عهههههههههها  اهههههههههه% 2د %5د %9.5وارتفعهههههههههه  كميههههههههههة انتههههههههههاا الفواكههههههههههم بنحههههههههههو .علهههههههههها التههههههههههوالي 9002-9002

و  9009ميارنهههههههههة  9002لعهههههههها  % 51د %1د %55ارتفعهههههههه  مسههههههههاحة االعههههههههه ا بنحههههههههو . علهههههههها التهههههههههوالي 9002-9002ومتوسههههههههغ الفتههههههههرز 
 9002اههههههههي عهههههههها  % 1د %5د %1ارتفعهههههههه  مسههههههههاحة المحاصههههههههيل النيديههههههههة بنحههههههههو . علهههههههها التههههههههوالي 9002-9002ومتوسهههههههغ الفتههههههههرز   9002

اهههههههههي عههههههههها  % 2د %1د %2ارتفعههههههههه  مسهههههههههاحة اليههههههههها  بنحهههههههههو . علههههههههها التهههههههههوالي 9002-9002سهههههههههغ الفتهههههههههرز ومتو   9002و  9009ميارنهههههههههة 
 .علا التوالي 9002-9002ومتوسغ الفترز   9002و  9009ميارنة  9002

  9002ومتوسهههههههغ الفتهههههههرز   9002و  9009ميارنهههههههة  9002اهههههههي عههههههها  % 52د %2د %52ارتفعههههههه  كميهههههههة انتهههههههاا اللحهههههههو  الحمهههههههراء بنحهههههههو-
ومتوسههههههغ   9002و  9009ميارنههههههة  9002اههههههي عهههههها  % 2د %5د %2ارتفعهههههه  كميههههههة انتههههههاا لحههههههو  الههههههدواجن بنحههههههو  .علهههههها التههههههوالي 9002
  9002و  9009ميارنهههههههههة  9002اهههههههههي عههههههههها  % 50د %1د %2.1ارتفعههههههههه  اعهههههههههداد البههههههههي  بنحهههههههههو . علههههههههها التهههههههههوالي 9002-9002الفتههههههههرز 

 .علا التوالي 9002-9002ومتوسغ الفترز 
اتهههههرز ) 9002انلفههههها  اهههههي اجمهههههالي المسهههههاحة المحصهههههولية ومسهههههاحة الحبهههههوب والبيوليههههها  لعههههها  يتلههههه  ان ينههههها   السهههههابقومهههههن التحليهههههل 

وتجهههههدر اال هههههارز  دد وبالتهههههالي انلفلههههه  كميهههههة انتهههههاا الحبهههههوب(اتهههههرز مههههها قبهههههل االزمهههههة) 9002-9002ميارنهههههة بالسهههههنوا  السهههههابية لهههههها  ( االزمهههههة
االقتصههههادية بههههل قههههد يرجههههص الهههها تحههههول المههههزارعين مههههن زراعههههة الحبههههوب الهههها ان يههههذا  االنلفهههها  ال يعنههههي باللههههرورز الهههها االغههههر السههههلبي ل زمههههة 

الهههههها المحاصههههههيل االلههههههرة النلفهههههها  العا،ههههههد مههههههن الحبههههههوب وارتفههههههار العا،ههههههد مههههههن المحاصههههههيل االلههههههرة ويههههههو مهههههها ت ههههههير اليههههههم بعهههههه  الدراسهههههها  
اامغهههار  سهههيوغ لمعهههدال  انبااللهههااة الههها اعتمهههاد زراعهههة الحبهههوب علههها االمغهههار وانلفههها  يغهههول االمغهههار اهههي السهههنوا  االليهههرزد كمههها 

 علها اليمنيهة الزراعهة مهن 61% مهن أكغهر اعتمهاد نتيجهة الحبهوبد وذله  وبلاصهة الءذا،يهةد المحاصهيل تهوارر علها كبيهرا   أغهرا   وتوزيعهها
 مهن اينتتبه الهيمن اهي اامغهار يغهول الجوايهة وغبيعهة الميها  علها منهها 37% حهوالي تعتمهد بينمها كليها د اعتمهاد والسهيول اامغهار ميها 
 مليهار 2.5 بحهوالي المتجهددز الميها  وتيهدر .العها  اهي مليمتهر 1200- 50 مهابين بمعهدال  اامغهار سهيوغ يتهراوح حيهث  لهرد صلها عها 
 0.7 بحهولي ييهدر سهنويا   ما،يها   عجهزا   ينها  أن أي سهنويا د مكعهب متهر مليهار 3.2 تيهدر المسهتهلكة الكميها  بينمها سهنويا   مكعهب متهر
 السهيول علها المرويهة الزراعهة تعتمهد حيهث بحيهرا  أو أنههار أي الهيمن اهي توجهد وال .الجوايهة الميها  علها محسهوبة مكعهب متهر مليهار
 بعه  وتيهدر للميها  المتجهدد الوحيهد المصهدر يهي اامغهار وتعتبهر .الجوايهة الميها  ااكبهر علها االعتمهاد ويكهون الينهابيص مهن وقليهل

 موسه  واتسه  . لهر عها  مهن يهذ  تتفهاو  مكعهب متهر مليهار 93 - 65 بنحهو الهيمن علها التهي تهغهل السهنوية اامغهار كميهة المصهادر
 .ا نتاجية لعا علا وأيلا   المزروعة الحبوب مساحة علا كبيرا   تلغيرا   أّغر الذي وتذبذبم اامر اامغار بيلة 2008
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 :التوصيات: خامساا 
 غهههههوير اسهههههاليب االنتهههههاا الحاليهههههة والعمهههههل علههههها التوسهههههص االايهههههي بزيهههههادز المسهههههاحة المزروعهههههة تن هههههي  اسهههههتء ل المهههههوارد الغبيعيهههههة واالقتصهههههادية وت

مههههههن لهههههه ل اسههههههتء ل المسههههههاحا  الصههههههالحة للزراعههههههة واستصهههههه ح ارالههههههي زراعيههههههة جديههههههدز ومعالجههههههة م ههههههكلة الميهههههها  مههههههن لهههههه ل اسههههههتء ل 
العمهههههل علههههها تحسهههههين و . سهههههتنزاا الجههههها،ر للميههههها  الجوايهههههةوتنميهههههة المهههههوارد الما،يهههههة السهههههغحية وان هههههاء السهههههدود والحهههههواجز الما،يهههههة والحهههههد مهههههن اال

( لصوصهههها  اههههي  ههههل العا،ههههد الكبيههههر مههههن وحههههدز المسههههاحة المزروعههههة بمحصههههول اليهههها )وراههههص العا،ههههد مههههن وحههههدز المسههههاحة المزروعههههة بههههالحبوب 
تاجيههههة واالقتصههههادية للمههههوارد اسههههاليب انتاجيههههة حديغههههة واسههههتنباغ اصههههناا عاليههههة االنتههههاا لراههههص الكفههههاءز االن بإدلههههالمههههن لهههه ل التوسههههص الرأسههههي 

 .المستلدمة وت جيص ودع  البحوث العلمية اي يذا المجال
  وتحسهههههين البنيهههههة ت هههههجيص اليغهههههار اللهههههاا علههههها االسهههههتغمارا  اهههههي الم هههههروعا  الزراعيهههههة مهههههن لههههه ل الحهههههوااز اللهههههريبية والجمركيهههههة وسيريههههها

معراهههههي  والمههههههاري للمهههههزارعين  مهههههص تيهههههدي  الهههههدع  الههههه ز  للمنتجهههههين التحتيهههههةد وااليتمههههها  باللدمهههههة االر هههههادية الزراعيهههههة مهههههص تحسهههههين المسهههههتوة ال
مهههههن لههههه ل االست هههههارا  ودعههههه  مسهههههتلزما  االنتهههههاا ومكااحهههههة االمهههههرا  الحيوانيهههههة والزراعيهههههةد والعمهههههل علههههها ولهههههص لغهههههة ورؤيهههههة ( الحبهههههوب)

الملتلفههههة اههههي أوسههههاغ المجتمههههص ءذا،يههههة والالعمههههل علهههها تنميههههة الههههوعي حههههول اليلههههايا السههههكانية  .والههههحة لمواجهههههة الغلههههب المتزايههههد مههههن الءههههذاء
بالم ههههههاركة الفاعلهههههههة للمن مههههههها  الجماييريهههههههة والنيابيهههههههة والتغوعيهههههههةد وتيهههههههدي  اللهههههههدما  الصهههههههحية والتوسهههههههص ايهههههههها لصوصههههههها اهههههههي الريههههههها مهههههههص 

 .االيتما  ببرامإل تن ي  ااسرز
 

 المراجع
 ة،ي العربههههي اههههي  ههههل ال ههههروا االقتصههههادية والسياسههههي  االمههههن الءههههذاو دراسههههة تحليليههههة لمفهههههد (دكتههههور)صينهههها  السههههيد صههههادقد اكههههر  ابههههرايي   .5

 .د مصر92/2/9009-91الراينة المؤتمر العا ر ل قتصاديين الزراعييند االمن الءذا،ي العربيد 
 (.اعداد متفرقة)د كتاب االحصاء السنويد لإلحصاءالجمهورية اليمنيةد وزارز التلغيغ والتعاون الدوليد الجهاز المركزي  .9
 (اعداد متفرقة)الزراعي د كتاب االحصاء الزراعيد  لإلحصاءنيةد وزارز الزراعة والريد االدارز العامة الجمهورية اليم .5
د انتهههههاا الءهههههذاء اهههههي الهههههيمن والتوقعههههها  المسهههههتيبليةد المجلهههههة اليمنيهههههة للبحهههههوث والدراسههههها  الزراعيهههههةد العهههههدد (دكتهههههور) هههههبير عبهههههدا  الحهههههرازي  .1

 .د اليمن 9001د ديسمبر 55
الءههههههذا،ي العربههههههيد المههههههؤتمر العا ههههههر ل قتصههههههاديين الههههههزراعييند االمههههههن الءههههههذا،ي  لألمههههههند االبعههههههاد االساسههههههية (دكتههههههور) يعههههههز  ملههههههو  قنههههههاو  .1

 .د مصر92/2/9009-91العربيد 
دالمهههههؤتمر العا هههههر ل قتصهههههاديين  9010د دراسهههههة تحليليهههههة لمسهههههتيبل الءهههههذاء اهههههي العهههههال  العربهههههي حتههههها (دكتهههههور)علهههههي عبهههههد الهههههرحمن علهههههي  .2

 .د مصر92/2/9009-91الءذا،ي العربيد  الزراعييند االمن
مهههههرزوق عبهههههد الهههههودود محسهههههند دراسهههههة اقتصهههههادية السهههههته   اللحهههههو  الحمهههههراء اهههههي الجمهوريهههههة اليمنيهههههةد رسهههههالة ماجسهههههتيرد قسههههه  االقتصهههههاد  .9

 (.9009) اليمن واالر اد الزراعيد كلية الزراعةد جامعة صنعاءد
د المجلههههههة اليمنيههههههة (ميبولههههههة للن ههههههر)الههههههدواجن اههههههي الجمهوريههههههة اليمنيههههههة  د تيههههههدير نمههههههاذا الغلههههههب علهههههها لحههههههو مههههههرزوق عبههههههد الههههههودود محسههههههن .2

 .اليمن د9002 دللبحوث والدراسا  الزراعية
 .د المن مة العربية للتنمية الزراعية9002تيرير االمن الءذا،ي  .2
رسههههههالة ماجسههههههتيرد قسهههههه  سههههههعيد الراجحههههههيد دراسههههههة قياسههههههية اليهههههه  العوامههههههل المههههههؤغرز علهههههها انتههههههاا اللحههههههو  الحمههههههراء اههههههي الجمهوريههههههة اليمنيههههههةد  .50

 (.9001)االقتصاد واالر اد الزراعيد كلية الزراعةد جامعة صنعاءد اليمن 
 
 
 
 
 


