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Yemen is a low income, food deficient and least-
developed country, ranked as the seventh most 
food-insecure country in the world. An estimated  
9.9 million people – over 42% of the total population – 
are currently unable to meet their basic food needs. 
Of these, 4.5 million people are severely food insecure 
and 6 million are moderately food insecure. Food 
insecurity is a complex problem, caused by several 
interrelated factors and requiring an integrated 
response approach.Localized conflict continues to 
result in displacement which is expected to continue 
into 2014 and 2015. Many of the newly displaced 
will need food assistance for up to four months and 
assistance to establish viable livelihoods in their 
areas of return or displacement. In response, the 
food security and agriculture cluster (FSAC) will 
provide opportunities to participate in productive 

FOOD SECURITY 
AND 
AGRICULTURE

REQUIREMENTS (US$) 
224 million

PEOPLE TARGETED 
5.3 million

PEOPLE IN NEED 
10.5 million

NUMBER OF PARTNERS 24
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safety-net and livelihood enhancement activities.
Although food is available in all markets at all times 
in sufficient quantities, mainly through importation, 
about 58% of Yemeni households nationally do not 
have enough food or money to buy food to sustain 
their minimum consumption requirements. With 75-
85% of staple food requirements imported and 96% 
of households being net food purchasers, Yemeni 
households are highly vulnerable to market shocks 
and pr ice  volat i l i ty.Socio-economic and 
environmental causes of food insecurity are likely 
to persist in both the medium and long-term. 
Disruption to livelihoods due to local conflict, global 
variability in fuel and cereal prices, the reduction 
in remittances arising from the deportation of an 
estimated 400,000 Yemenis from Saudi Arabia, the 
proposed lifting of fuel subsidies and inflation will 
all cause shocks to household incomes and put 
continuing downward pressure on the purchasing 
power of the poorest households. These short and 
medium-term factors will be aggravated by a failure 
to address the underlying structural causes of food 
insecurity, including the oligopolistic nature of the 
cereal market, high unemployment and low house-
hold food production in rural areas.

Assessment and Coordination

Assessments are essential to enhance the  food 
security knowledge base   and  to  inform 
programmatic decision making. Targeted 
vulnerability analysis will assist in tailoring 
activities to location-specific considerations 
(including security and access), community 
mobilization and the presence of  partners. The 
standardized Integrated Food Security Phase 
Classification (IPC) tool will help to identify 
priorities for intervention. The FSAC will support 
coordination of  assessments by cluster partners 
and promote common analysis with a gender 
perspective. This will range from situational to 
response analysis and to specific market analysis.

Targeting and Prioritization

The most vulnerable and severely food insecure 
populations, in particular women and children under 
five, are the priority FSAC target groups for humanitarian 
response in 2014-2015. Community leaders, national 
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Strategic Response

Objective 1:

aNGOs and national and local government authorities 
will also benefit from food security interventions in 
2014-2015. Prioritization of FSAC’s response will 
be based on the following key parameters:

• Partnerships and complementarity – deliberate 
efforts are made to seek synergy between 
inputs and expertise from multiple actors in one 
area, benefiting the same target groups.

Abyan, Al Bayda, Al Dhale’e, Al Hudaydah, Amran, 
Dhamar, Hajjah, Lahj, Marib, Sana’a, Shabwah and 
Taizz.

• Access – security considerations and physical 
access determine feasibility of operations and will 
be reviewed prior to implementation and throughout 
2014-2015.

• Governorates with especially high underlying 
factors influencing food security will be treated as 
top priority areas to ensure a holistic and 
comprehensive response to humanitarian needs.

The actions and activities that make up FSAC’s 
humanitarian response plan will be aligned with 
the Joint United Nations Framework to Support the 
Transition in Yemen (2012-2014) to address 
Yemen’s humanitarian and development challenges 
and build the capacity of national stakeholders.
The FSAC in Yemen provides an action-oriented 
forum bringing together national and international 
humanitarian partners to improve the timeliness 
and impact of  appropriate humanitarian food 
security assistance. In particular, it helps ensure 
coherent, coordinated and integrated humanitarian 
responses driven by the assessed food security 
needs of  affected populations.The FSAC in Yemen 
has established five strategic response objectives 
and related activities to improve the overall food 
security and strengthen the resilience of the 
humanitarian affected populations.

Improve immediate household availability of  and 

As a result of  these criteria, twelve top priority 
Governorates have been identified:
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Objective 2:access to food for the most vulnerable people in 
Yemen.

RESPONSE STRATEGY 
The FSAC will aim to provide immediate improved 
household access to food (5.3 million of the most 
vulnerable people in Yemen, including households 
headed by women and widows, IDPs and people 
affected by crisis).

NEED
Some 4.5 million people in Yemen are severely 
food insecure and 6 million are moderately food 
insecure. With 80% of food insecure households 
now indebted, many are highly vulnerable.3

In targeting the most severely food insecure house-
holds the FSAC plans to provide food-assistance 
through general food distribution and food 
availability including cash transfers or voucher 
transfers and assets for food production. Targeted 
responses and appropriate modalities, such as safe 
distribution points and appropriate methods for 
cash and voucher schemes, will be developed to 
meet Household needs.

Increase food security for at-risk groups by 
maintaining and diversifying agricultural livelihood 
systems, strategies and assets and developing 
income generating activities.

NEED
Slight improvements in food security in some 
governorates are mainly a result of vulnerable 
households increasingly buying food on credit, a 
trend which deepens their poverty and vulnerability, 
and which indicates a clear need to design 
resilience oriented programmes with appropriate 
assistance modalities/tools.

RESPONSE STRATEGY
The FSAC will invest in durable livelihood assets and 
strategies that will  increase resilience of  
vulnerable populations and reduce the need for 
future humanitarian assistance.Vulnerable 
populations will be targeted with livelihood activities 
in coordination with the early recovery cluster, 
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With development partners, as well as the Government 

RESPONSE STRATEGY 
By strengthening the capacity of national actors to 
plan and respond to humanitarian emergencies the 
impact of food security interventions and resilience 
oriented programmes will be maximized. The FSAC 
aims to increase its partner network of national and 
international actors to increase preparedness and 
to harmonize implementation, effective coordination 
and improved information sharing.

Affected populations, community leaders, national 
NGOsn as well as national and local government 
authorities will be the main focus of  capacity 
interventions. Training of trainers will help cascade 
the number of people trained.

NEED 
The response of  national actors needs to be 
coordinated and strengthened, and common 
approaches to delivering humanitarian aid should 
be practiced by all participating institutions. While 
strengthening the response to the immediate 

humanitarian crisis, agencies must simultaneously 
adopt recovery and resilience approaches aimed at 
enhancing the ability of households and communities 
to withstand, adapt to and recover from shocks 
created by conflicts and/or natural disasters.

Objective 3:

Objective 4:

consisting of cash or voucher transfers, training 
and help with developing income generating 
activities and improved access to food. The two 
clusters will endeavor to ensure harmonization 
of  targeting across geographical priority areas 
and standardization of  interventions. Conflict-
affected communities will be targeted with protection 
response services. The FSAC will monitor and 
report on human rights violations.

Development of  skills and tools to contribute 
to capacity development of food security stakeholders 
and to ensure increased preparedness harmonized 
implementation, effective coordination and 
improved information sharing.
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NEED
The transitional Government of Yemen has developed 
a range of complementary strategies and supporting 
policies to address food insecurity, including the 
draft of national food security and nutrition strategies. 
There is a need to strengthen the capacity of the 
Government through training and awareness building 
to ensure that these policies are implemented.

RESPONSE STRATEGY
By investing in the construction and rehabilitation of  
livelihood assets and alternative livelihood strategies 
the FSAC will increase the resilience of vulnerable 
populations and ultimately reduce the need for 
continued humanitarian assistance.

The  FSAC  through  an  inter-cluster/ sectoral 
approach will work with local authorities and partners 
to help strengthen the coordination and management 
capacity of institutions. FSAC will target the policy 
environment  within  which  food  security  and 
nutrition programmes are implemented to increase 

the capacity of local communities to withstand and 
recover from food security shocks, and will target 
national institutions to enable them to take charge 
of food security programmes.

of  Yemen, address the underlying causes of  
vulnerability to reduce the need for continued 
humanitarian assistance and increase resilience.

Ensure equitable access to services, resources, 
and protection measures for women, girls, boy, 
and men.

NEED
It is essential that affected populations are 
involved in all stages of the humanitarian response 
cycle to ensure appropriate targeted response. 
Capacity and physical access to conduct coordinated/
harmonized needs assessments is present in most 
governorates in Yemen, but significant gaps in 
information on food security needs exist for Sa’ada 
and Al Jawf Governorates.

RESPONSE STRATEGY 
All cluster partners’ workshops, consultations, and 
strategic forums will ensure the engagement and 
participation of women and girls. The enhanced 

Objective 5:
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The FSAC will work to address gaps whenever 
possible by planning joint assessments with its 
partners. FSAC will continue to work with other
sectors and national partners to conduct food 
security and multi-sector assessments in previously 
inaccessible regions.

participation of targeted communities will develop 
greater self-reliance among food insecure 
populations. Their engagement in policy will also 
help to align activities to national direction, leaving 
national institutions in charge of food and nutrition 
security programmes.
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Outcome-level indicators and targets

% of targeted households 
who benefit from food 
assistance

90% of  target

Indicator Target

Provide effective and timely life-saving assistance to the most vulnerable 
people in Yemen.

Cluster objective 1A:

Improve immediate household availability of  
and access to food for the most vulnerable 
people in Yemen.

STRATEGIC OBJECTIVE
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Top-priority activities: 

Provision of food-assistance 
t h ro u g h  ge n e ra l  f o o d 
distribution and of cash or 
vouchers transfers.

Provision of urgent basic 
distribution, restoration and 
protection of assets for food 
production support (fishery, 
pastoral, agro-pastoral and 
agriculture)

#of households receiving 
unconditional food 
assistance

# of households who 
have received emergency 
livelihood support

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

650,000IDPs
2,000,000 people safety net

50,000 households

June 2014 = 30% of planned 
December 2014 = 90% of  
planne

60,000 severely food 
insecure HH

Activity Locations Indicator Target
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All other:

Emergency animal treatment 
and vaccinations including 
restocking.

Emergency response to 
plant disease and pests.

# of animals vaccinated

# of animals vaccinated

Abyan, Saada and Hajjah

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale’e,Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz.

600,000 animals vaccinated

600,000 animals vaccinated

Activity Locations Indicator Target
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Outcome-level indicators and targets

 Assist and protect people affected by crisis, including refugess and migrants as
well as returning yemenis

Cluster objective 2A:

Increase food security for at-risk groups 
by maintaining and diversifying agricultural 
livelihood systems, strategies and assets 
and developing income generating activities. % of targeted households 

which have a food secure 
household Food Consumption 
Score
% of targeted households with 
Household Dietary Diversity 
Score (HDDS) of at least 6.

60%

60%

Indicator Target

STRATEGIC OBJECTIVE
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Provision of seasonal safety 
net and livelihood support 
through conditional food 
and cash/voucher transfers.

# of people receiving 
safety net and livelihood 
support assistance.

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

500,000 safety net
500,000 livelihoods
400,000 Cash for Work

Top-priority activities: 

Provision of  equitable 
production and livelihoods 
specific and seasonally 
appropriate inputs to fishery, 
pastoral, agro-pastoral and 
agriculture food insecure 
households. Including the 
development of alternative 
l ive l ihoods or  income 
generating activities (bee 
keeping, small animals/
poultry, vegetables, etc) and 
livestock restocking.

# of households receiving
production and livelhoods 
specific and seasonally 
appropriate inputs to 
fishery, pastoral,
agro-pastoral and 
agriculture

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

70,000 households

Activity Locations Indicator Target
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All other:

Integrated Food Security 
Phase Classification and 
baseline assessments 
including seed security and 
crop

Training to support 
livelihood diversification
strategies.

# of assessments 
conducted with food 
security disaggregated 
data.

# of people provided with 
a durable solution training

Country wide

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

1 IPC
5 assessments

Included in Objective 3

Activity Locations Indicator Target
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Outcome-level indicators and targets

% of people receiving capacity 
building interventions

20,000

Indicator Target

 Strengthen the capacity of national actors to plan for and respond to humanitarian
emergencies

Cluster objective 3A:

Development of  skills and tools to contribute 
to the development of the capacity of the food 
security stakeholders and to ensure increased 
preparedness, harmonized implementation, 
effective coordination, and improved 
information sharing.

STRATEGIC OBJECTIVE
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Effective coordination to 
strengthen understanding 
of Food Security Cluster 
partners (including 
national, regional  and local 
government authorities) in 
risk identification, 
preparedness, response 
and monitoring.

# of cluster structures
#of partners attending 
cluster meeting

Sana’a, Aden, Sa’ada and 
Hajjah

1 national
2 sub-national
60% of registered 
partner agencies

Top-priority activities: 

Comprehensive  food 
security assessments and 
analysis.

# of comprehensive 
national food security 
assessments conducted 
with disaggregated data

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

1

Activity Locations Indicator Target
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Top-priority activities: 

Provide technical and other 
relevant  training  to 
beneficiaries to increase 
farming and fishing practices 
/ knowledge and alternative 
livelihood skills training.

% of assessed national 
actors receiving food 
security capacity-building 
interventions.

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

20,000

Activity Locations Indicator Target
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Outcome-level indicators and targets

 With development partners, as well as the government of Yemen, address
 the underlying causes of vulnerability to reduce the need for continued
humanitarian assistance and increase resilience

Country / Cluster objective 4A:

With development partners, as well as the 
Government of Yemen, address the underlying 
causes of vulnerability to reduce the need for 
continued humanitarian assistance and increase 
resilience.

No specific indicator here

Indicator Target

STRATEGIC OBJECTIVE
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Top-priority activities: 

Raise awareness on the 
implementation of food 
security policies, planning 
and analysis.

Promote  and  facilitate 
inter-departmental and 
inter-sector analysis and 
planning.

# of people  trained 
specifically on food 
security policy and
analysis.

# of inter-sector meetings 
held with government 
and implementing 
partners.

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

Sana’a, Aden and Hajjah

200 trained

Included in Objective 3

Activity Locations Indicator Target
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Outcome-level indicators and targets

 Ensure meaningful participation and equitable access to services, resources,
and protection measures for women, girls, boys, and men

Cluster objective 5A:

Ensure that food security and agricultural 
information is collected and disaggregated 
way by sex, age and appropriate beneficiary 
category. All assessments have female 

assessors and participation 
by women and girls from the 
affected populations.

90 % of  assessments

Indicator Target

STRATEGIC OBJECTIVE
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Top-priority activities: 

Disaster-affected people 
are consulted and / or 
actively participate in 
regular meetings on how 
to organize and 
implement the response.

Agencies have investigated 
and, as appropriate, acted 
upon feedback received 
about the assistance 
provided.

# of disaster-affected 
groups consulted during 
planning  phases  of  
response  with  the 
participation of men and 
women

# of  implementing 
partners with appropriate 
complaints mechanism 
established.

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

At least one per planning 
region

Included in Objective 3

Activity Locations Indicator Target
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Top-priority activities: 

Food Security and 
Agriculture assessments 
designed and implemented 
with appropriate 
disaggregation of  data.

Number of assessments 
with sex and age 
disaggregation

Abyan, Aden, Al-Bayda, 
Al-Dhale›e, Al-Hudaydah, 
Al-Maharah, Al-Mahwit, 
Amran, Dhamar, Hadramaut, 
Hajjah, Ibb, Lahj, Marib, 
Raymah, Sana’a, Amanat 
Al-Asimah (Sana’a City), 
Shabwah, and Taizz

90% of all assessments

Activity Locations Indicator Target
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 Obj.
Act

1.1

3.1

2.1

1.2

3.2

3.3

2.2

Top priority Target Population Total Cost
($) 

 Priority Cost
($)

Life-saving

Livelihoods

Capacity building

Institutional support for food security resilience

Unconditional food assistance
  

3,000,000

  
490,000

  

  
420,000

  
1,400,000

  
20,000

94,000,000

35,000,000

500,000

500,000

12,000,000

73,500,000

4,000,000

  
77,000,000

  
28,700,000

  
500,000

500,000

  
9.800,000

  
60,300,000

  
3,200 ,000

Assessments

Livelihood support

Emergency livelihood support

Coordination

Training

Safety net and conditional food assistance

4.1

4.2

Food security policies, planning and analysis

Inter-departmental and inter-sector analysis and 
planning
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 Obj.
Act

 Obj.
Act

5.1

5.2

Top priority

All other activities Tier of  activities

Target Population

 Target
Population

 Target
Population

600,000 
(animals) 180,000,0001,200,000 80%

# tons of  
pesticide 39,500,000

4,200,000

223,700,000

2,600,000 18%

400,000 2%

 Total Cost
($)

 Percentage
 of

requirement

Total Cost
($) 

 Priority Cost
($)

Equitable access

Total Cost $

Consultation with and participation of the affected 
populations throughout the programme cycle

Ensure disaggregation of data to improve 
response analysis and targeting

  
5,330,000 219,500,000

  
180,000,000

Emergency animal 
vaccination Top priority activities

Emergency plant disease 
outbreak control

Other top priority 
activities

Baseline assessments 
and IPC analysis All other activities

Total Cluster 
Requirements

1.3

1.4

2.3

Total Cost $ 4,200,000
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Strengthening Humanitarian Response
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Strengthening Humanitarian Response
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5.1

5.2

180,000,000 1,200,00080%

39,500,000

4,200,000

223,700,000

2,600,00018%

400,0002%

4,200,000

  
5,330,000219,500,000

  
180,000,000

1.3

1.4

2.3

مستوى األنشطةكل األنشطة األخرى عدد السكان
 المستهدف

إجمالي 
التكلفة $

إجمالي 
التكلفة $

النسبة المئوية 
لالحتياجات

تكلفة األولوية $إجمالي التكلفة $عدد السكان المستهدفاألنشطة ذات األولوية العليا

التشاور مع ومشاركة السكان المتضررين خالل كل مراحل 
البرنامج

التكلفة اإلجمالية $

تلقيح المواشي في حاالت 
الطوارئ  

األنشطة ذات األولوية 
القصوى  )مواشي(

أطنان من 
المبيدات

مكافحة تفشي األمراض 
النباتية في حاالت الطوارئ

األنشطة األخرى ذات األولوية 
القصوى

عمليات التقييم األساسية وتحليل 
التصنيف المتكامل لمراحل األمن 

الغذائي
كل األنشطة األخرى

إجمالي احتياجات المجموعةالتكلفة اإلجمالية $

التوزيع العادل

التأكد من تصنيف البيانات من أجل تحسين تحليل االستجابة 
و االستهداف

600,000 
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1.1

3.1

2.1

1.2

3.2

3.3

2.2

  

  
3,000,000

  
490,000

  
420,000

  
1,400,000

  
20,000

94,000,000

35,000,000

500,000

500,000

12,000,000

73,500,000

4,000,000

  
77,000,000

  
28,700,000

  
500,000

500,000

  
9.800,000

  
60,300,000

  
3,200 ,000

4.1

4.2

تكلفة األولوية $إجمالي التكلفة $عدد السكان المستهدفاألنشطة ذات األولوية العليا

األنشطة المنقذة للحياة

المساعدات الغذائية غير المشروطة

دعم سبل كسب العيش

التنسيق

سياسات األمن الغذائي والتخطيط لها وتحليلها

عمليات التقييم

دعم سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ

شبكة األمان والمساعدات الغذائية المشروطة

التدريب

التحليل والتخطيط المشترك بين اإلدارات وبين القطاعات

سبل كسب العيش

بناء القدرات

الدعم المؤسسي لمقومات األمن الغذائي
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٪90 من كل عمليات التقييم أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء(، شبوة، تعز

تصنيف  مع  التقييم  عمليات  عدد 
الجنس والعمر

عدد عمليات تقييم األمن الغذائي 
والزراعة التي تم تصميمها 

وتنفيذها إضافة إلى تصنيف 
البيانات بصورة مالئمة 

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف المؤشر المواقع النشاط
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واحدة على األقل في كل منطقة 
تخطيط 

أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء(، شبوة، تعز

أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء(، شبوة، تعز

المتضررة  السكانية  الفئات  عدد 
من الكوارث التي تم التشاور معها 
لالستجابة  التخطيط  مراحل  أثناء 

بمشاركة الرجال والنساء

عدد الشركاء المنفذين الذين 
وضعوا آلية مناسبة لتقديم 

الشكاوى

التشاور مع السكان المتضررين 
من الكوارث و / أو الذين 

يشاركون بفعالية في االجتماعات 
المنتظمة بشأن كيفية تنظيم 

وتنفيذ االستجابة

قيام الوكاالت بالتحقيق بشأن 
المساعدات المقدمة واتخاذ 
إجراءاتها بشأن ذلك؛ حسب 

االقتضاء؛ بناءاً  على المالحظات 
الواردة إليها 

الهدف المؤشر المواقع النشاط

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج

ضمان المشاركة الفعالة والمساواة في الحصول على الخدمات والموارد والتدابير المتعلقة بحماية 
النساء والفتيات والفتيان والرجال.

٪90 من عمليات التقييم مشاركة اإلناث في كل 
عمليات التقييم ومشاركة 

النساء والفتيات من السكان 
المتضررين

الهدف المؤشر

الهدف االستراتيجي 

هدف المجموعة الخامس )أ(:

التأكد من القيام بجمع وتصنيف المعلومات المتعلقة 
باألمن الغذائي والزراعة بحسب الجنس والعمر والفئة 

المستفيدة المناسبة.
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4 لكل منطقة تخطيط

200 شخص يتم تدريبهم

صنعاء، عدن، حجة

أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء(، شبوة، تعز

عدد اجتماعات القطاعات 
المشتركة التي تم عقدها مع 
الحكومة والشركاء المنفذين

عدد األشخاص الذين تم تدريبهم 
خصيصاً في مجال سياسات األمن 

الغذائي وتحليلها

تشجيع وتسهيل التحليل 
والتخطيط المشترك بين اإلدارات 

وبين القطاعات  

رفع مستوى الوعي بشأن 
تنفيذ سياسات األمن الغذائي 

والتخطيط لها وتحليلها

الهدف المؤشر المواقع النشاط

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج

معالجة األسباب الكامنة وراء مواطن الضعف بمشاركة شركاء التنمية، إضافة إلى الحكومة اليمنية، 
للحد من الحاجة إلى استمرار تقديم المساعدات اإلنسانية وزيادة القدرة على االنتعاش.

ال يوجد مؤشر محدد هنا

الهدف المؤشر

الهدف االستراتيجي 

هدف المجموعة / الهدف القطري الرابع )أ(:

معالجة األسباب الكامنة وراء مواطن الضعف بمشاركة 
للحد  اليمنية،  الحكومة  إلى  إضافة  التنمية،  شركاء 
من الحاجة إلى استمرار تقديم المساعدات اإلنسانية 

وزيادة القدرة على االنتعاش.
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20,000 أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء(، شبوة، تعز

٪ من الجهات الفاعلة الوطنية 
التي تم تقييمها المستفيدة من 
التدخالت الخاصة ببناء القدرات 

في مجال األمن الغذائي

توفير التدريب الفني والدورات 
التدريبية األخرى التي تهم 

المستفيدين من أجل توسيع 
الممارسات / المعارف المتعلقة 

بالزراعة وصيد األسماك والتدريب 
على مهارات سبل كسب العيش 

البديلة 

الهدف المؤشر المواقع النشاط

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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1  على الصعيد الوطني
2  على الصعيد دون الوطني

٪60 من الوكاالت الشريكة 
المسجلة

عدد هياكل المجموعاتصنعاء، عدن، صعدة، حجة
عدد الشركاء الذين يحضرون 

اجتماعات المجموعة

التنسيق الفعال في سبيل تعزيز 
فهم شركاء المجموعة المعنية 

باألمن الغذائي )بما في ذلك 
السلطات الحكومية الوطنية 

واإلقليمية والمحلية( في تحديد 
المخاطر والتأهب واالستجابة لها 

ورصدها 

واحدة أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء(، شبوة، تعز

عدد عمليات تقييم األمن الغذائي 
إضافة  تنفيذها  تم  التي  الشاملة 

إلى تصنيف البيانات 

عمليات التقييم والتحليل الشاملة 
لألمن الغذائي

الهدف المؤشر المواقع النشاط

األنشطة ذات األولوية القصوى:



40

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج

تعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية على تخطيط واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية.

20,000 المستفيدين من  األشخاص  ٪ من 
التدخالت الخاصة ببناء القدرات

الهدف المؤشر

الهدف االستراتيجي 

هدف المجموعة الثالث )أ(:

للمساهمة  الالزمة  األدوات  وتطوير  المهارات  تنمية 
الغذائي  باألمن  المعنية  الجهات  قدرات  تنمية  في 
لضمان رفع مستوى التأهب وتنسيق عملية التنفيذ، 

والتنسيق الفعال وتحسين تبادل المعلومات.
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عملية واحدة من التصنيف المتكامل 
لمراحل األمن الغذائي خمس عمليات 

تقييم

مشمول بالهدف الثالث

جميع أنحاء البالد

أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، الجوف، المهرة، 

المحويت، عمران، ذمار، 
حضرموت، حجة، إب، لحج، 

مأرب، ريمة، صعدة، صنعاء، 
أمانة العاصمة )مدينة 

صنعاء(، شبوة، تعز

عدد عمليات التقييم التي تم 
تنفيذها وتصنيف البيانات 
المتعلقة باألمن الغذائي 

عدد الناس الذين تلقوا تدريباً في 
مجال ابتكار الحلول الدائمة

التصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي وعمليات التقييم 

األساسية بما في ذلك حماية 
البذور والمحاصيل

التدريب لدعم استراتيجيات تنويع 
سبل كسب العيش

الهدف المؤشر المواقع النشاط

كل األنشطة األخرى
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500,000 نسمة ضمن شبكة األمان
500,000 نسمة ضمن سبل 

كسب العيش
400,000 نسمة ضمن برنامج النقد 

مقابل العمل

أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، الجوف، المهرة، 

المحويت، عمران، ذمار، 
حضرموت، حجة، إب، لحج، 

مأرب، ريمة، صعدة، صنعاء، 
أمانة العاصمة )مدينة 

صنعاء(، شبوة، تعز

عدد السكان الذين يحصلون على 
مساعدة شبكة األمان وعلى دعم 

سبل كسب العيش

توفير شبكة أمان موسمية 
ودعم سبل كسب العيش عن 

طريق تقديم الغذاء والتحويالت 
النقدية وقسائم الحواالت دون 

شروط

70,000 أسرة أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، الجوف، المهرة، 

المحويت، عمران، ذمار، 
حضرموت، حجة، إب، لحج، 
مأرب، ريمة، صنعاء، أمانة 
العاصمة )مدينة صنعاء( ، 

شبوة، تعز

عدد األسر التي تحصل على 
الُمدخالت الموسمية المحددة 
والمناسبة الالزمة لإلنتاج في 

مجاالت صيد األسماك، الرعي، 
الزراعة والمراعي والزراعة

توفير الُمدخالت الموسمية 
المحددة والمناسبة الالزمة لإلنتاج 
وسبل كسب العيش بصورة عادلة 
لألسر التي تعاني من انعدام األمن 

الغذائي في مجاالت صيد األسماك، 
الرعي، الزراعة والمراعي والزراعة، 

بما في ذلك تطوير سبل كسب 
العيش أو األنشطة المدرة للدخل 

)تربية النحل، الحيوانات الصغيرة 
/ الدواجن والخضروات وغيرها( 

وزيادة أعداد الماشية 

الهدف المؤشر المواقع النشاط

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج

العائدين  وكذلك  والمهاجرين  الالجئين  ذلك  في  بما  األزمة،  من  المتضررين  الناس  وحماية  مساعدة 
اليمنيين.

٪60 من الهدف

٪60 من الهدف

٪ من األسر المستهدفة التي أصبحت 
تتمتع باألمن الغذائي من خالل 

تحقيق هدف استهالك األسر للغذاء   

٪ من األسر المستهدفة التي حققت 
هدف تنوع غذاء األسرة بما ال يقل 

عن ستة أنواع من األغذية

الهدف المؤشر

الهدف االستراتيجي 

هدف المجموعة الثاني )أ(:

تعزيز األمن الغذائي للفئات السكانية المعرضة للخطر 
من خالل الحفاظ على تنويع نظم سبل كسب العيش 
األنشطة  وتطوير  واألصول  واالستراتيجيات  الزراعية 

المدرة للدخل.
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كل األنشطة األخرى

600,000 من المواشي التي تم 
تلقيحها

600,000 من المواشي التي تم 
تلقيحها

أبين، صعدة، حجة

أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء( ، شبوة، تعز

أعداد الماشية التي تم تلقيحها

كميات األطنان من المبيدات 
الحيوية التي تم توزيعها

حاالت  في  الماشية  وتلقيح  عالج 
الطوارئ وتزويدها بأعداد جديدة 

االستجابة الطارئة لألمراض 
واآلفات التي تصيب النباتات

الهدف المؤشر المواقع النشاط
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650,000 نازح داخلي
2,000,000 نسمة ضمن شبكة األمان

50,000 أسرة
يونيو 2014م = ٪30 من المخطط 

له ديسمبر 2014م = ٪90 من 
المخطط له

60,000 من األسر التي تعاني من 
انعدام األمن الغذائي بصورة حادة

أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء( ، شبوة، تعز

أبين، عدن، البيضاء، الضالع، 
الحديدة، المهرة، المحويت، 

عمران، ذمار، حضرموت، 
حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، 

صنعاء، أمانة العاصمة 
)مدينة صنعاء( ، شبوة، تعز

عدد األسر التي تتلقى المساعدات 
الغذائية غير المشروطة

عدد األسر التي تلقت الدعم في 
مجال سبل كسب العيش في 

حاالت الطوارئ

توفير المساعدات الغذائية من 
خالل توزيع المواد الغذائية 

بشكل عام والتحويالت النقدية أو 
قسائم الحواالت

توزيع وإصالح وحماية األصول 
األساسية إلنتاج األغذية بصورة 

عاجلة )األسماك، الرعي، الزراعة 
والمراعي، الزراعة( 

الهدف المؤشر المواقع النشاط

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج

تقديم المساعدة الفعالة وفي الوقت المناسب إلنقاذ حياة األشخاص األكثر ضعفًا في اليمن.

٪90 من الهدف ٪ من األسر المستهدفة 
التي تستفيد من المساعدات 

الغذائية

الهدف المؤشر

الهدف االستراتيجي 

هدف المجموعة األول )أ(:

تحسين القدرة على توفير الغذاء لألسر بصورة عاجلة 
الحصول  على  اليمن  في  ضعفًا  األكثر  السكان  وقدرة 

على الغذاء.
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على  والزراعة  الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  تعمل  سوف 
معالجة الثغرات كلما أمكن ذلك من خالل التخطيط لعمليات التقييم 
باألمن  المعنية  المجموعة  تواصل  سوف  شركائها.  مع  المشتركة 
الغذائي والزراعة العمل مع القطاعات األخرى والشركاء الوطنيين 
بين  مشتركة  تقييم  وعمليات  الغذائي  لألمن  تقييم  عمليات  إلجراء 

القطاعات في المناطق التي تعذر الوصول إليها سابقاً.
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الهدف الخامس:

إستراتيجية االستجابة
كسب  سبل  أصول  تأهيل  وإعادة  بناء  في  االستثمار  خالل  من 
المجموعة  فإن  العيش،  لسبل كسب  البديلة  واالستراتيجيات  العيش 
المعنية باألمن الغذائي والزراعة سوف تعمل على زيادة قدرة الفئات 
السكانية الضعيفة على االنتعاش؛ والحد بصورة جوهرية من الحاجة 

إلى استمرار تقديم المساعدات اإلنسانية.

من  والزراعة؛  الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  تعمل  سوف 
السلطات  مع  القطاعات؛   / المجموعات  بين  مشترك  نهج  خالل 
على  المؤسسات  قدرات  تعزيز  على  للمساعدة  والشركاء  المحلية 
الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  تقوم  سوف  واإلدارة.  التنسيق 
برامج  تنفيذ  لها  يتم وفقاً  التي  السياسات  بيئة  باستهداف  والزراعة 
المحلية  المجتمعات  قدرة  تعزيز  أجل  من  والتغذية  الغذائي  األمن 
الغذائي،  باألمن  المتصلة  الصدمات  من  والتعافي  الصمود  على 

إستراتيجية االستجابة
والمشاورات،  المجموعة،  شركاء  ينظمها  التي  العمل  ورش  كل 
ومشاركة  انخراط  ضمان  إلى  تؤدي  سوف  اإلستراتيجية  والمنتديات 
النساء والفتيات. إن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية المستهدفة 
السكان  بين  الذات  على  باالعتماد  أكبر  شعور  إلى  يقود  سوف 
في  مشاركتهم  أن  كما  الغذائي،  األمن  انعدام  من  المتضررين 
التوجهات  مع  األنشطة  مواءمة  على  أيضاً  يساعد  السياسات 
برامج  تحمل مسؤولية  الوطنية من  المؤسسات  الوطنية، وتمكين 

األمن الغذائي والتغذية.

شركاء  بمشاركة  الضعف  مواطن  وراء  الكامنة  األسباب  معالجة 
التنمية، إضافة إلى الحكومة اليمنية، للحد من الحاجة إلى استمرار 

تقديم المساعدات اإلنسانية وزيادة القدرة على االنتعاش. 

تحمل  من  لتمكينها  الوطنية  المؤسسات  باستهداف  ستقوم  كما 
مسؤولية برامج األمن الغذائي.

االحتياجات
االستراتيجيات  من  مجموعة  اليمن  في  االنتقالية  الحكومة  وضعت 
بما  الغذائي،  األمن  انعدام  لمعالجة  الداعمة  والسياسات  التكميلية 
الغذائي  باألمن  المتعلقة  الوطنية  االستراتيجيات  مشروع  ذلك  في 
والتغذية. هناك حاجة إلى تعزيز قدرات الحكومة من خالل التدريب 

وبناء الوعي من أجل ضمان تنفيذ هذه السياسات.

والتدابير  والموارد  الخدمات  على  الحصول  في  المساواة  ضمان 
المتعلقة بحماية النساء والفتيات والفتيان والرجال.

االحتياجات
من الضروري أن يشارك السكان المتضررين في جميع مراحل دورة 
االستهداف  استجابة  تنفيذ  ضمان  أجل  من  اإلنسانية  االستجابة 
المنسقة  لالحتياجات  تقييم  عمليات  إجراء  على  القدرة  المالئمة. 
معظم  في  تتوفر  الفعلي  الوصول  على  والقدرة  المتوائمة   /
المعلومات  في  كبيرة  ثغرات  توجد  أنه  إال  اليمن،  في  المحافظات 

حول احتياجات األمن الغذائي لمحافظتي صعدة والجوف.
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الهدف الرابع:

إستراتيجية االستجابة
باالستثمار  والزراعة  الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  تقوم  سوف 
الدائمة  العيش  كسب  بسبل  المتعلقة  واالستراتيجيات  األصول  في 
على  الضعيفة  السكانية  الفئات  قدرة  من  تزيد  أن  شأنها  من  التي 
االنتعاش وتؤدي إلى الحد من الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية في 
المستقبل. سيتم استهداف الفئات الضعيفة من السكان باألنشطة 
المعنية  المجموعة  مع  بالتنسيق  العيش  كسب  بسبل  المتعلقة 
باإلنعاش المبكر، وهي األنشطة التي تتكون من التحويالت النقدية 
أو قسائم الحواالت، والتدريب والمساعدة في تطوير األنشطة المدرة 
هاتين  تسعى  سوف  الغذاء.  على  الحصول  فرص  وتحسين  للدخل 
المناطق  عبر  االستهداف  عملية  تناغم  ضمان  إلى  المجموعتين 
استهداف  يتم  وسوف  التدخالت،  وتوحيد  الجغرافية  األولوية  ذات 
الخاصة  االستجابة  بخدمات  الصراعات  من  المتضررة  المجتمعات 
والزراعة  الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  تقوم  بالحماية. سوف 

برصد انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها.

الهدف الثالث:

االحتياجات
تنسيقها  يتم  أن  إلى  بحاجة  الوطنية  الفاعلة  الجهات  استجابة 
إليصال  المشتركة  المناهج  ممارسة  تتم  أن  وينبغي  وتعزيزها، 
في  المشاركة.  المؤسسات  جميع  قبل  من  اإلنسانية  المساعدات 
يتعين على  الراهنة، فإنه  اإلنسانية  تعزيز االستجابة لألزمة  يتم  حين 
التعافي  على  والقدرة  االنتعاش  مناهج  معاً  تتب§نى  أن  الوكاالت 
التي تهدف إلى تعزيز قدرة األسر والمجتمعات المحلية على الصمود 
والتكيف والتعافي من الصدمات التي تسببت بها الصراعات و / أو 

الكوارث الطبيعية.

تبني  االنتعاش من خالل  القدرة على  تحقيق  نحو  الموجهة  البرامج 
طرائق / أدوات مناسبة لتقديم المساعدات.

تنمية المهارات وتطوير األدوات الالزمة للمساهمة في تنمية قدرات 
الجهات المعنية باألمن الغذائي لضمان رفع مستوى التأهب وتنسيق 

عملية التنفيذ، والتنسيق الفعال وتحسين تبادل المعلومات.

القدرات  ببناء  للتدخالت الخاصة  الرئيسي  التركيز  سوف ينصب محور 
على السكان المتضررين، وقادة المجتمع، والمنظمات الوطنية غير 
الحكومية، فضالً عن السلطات الحكومية الوطنية والمحلية.سوف 
يساعد تدريب المدربين على  تتالي عدد األشخاص الذين يتم تدريبهم.

إستراتيجية االستجابة 
تخطيط  على  الفاعلة  الوطنية  الجهات  قدرات  تعزيز  خالل  من 
أقصى  تحقيق  سيتم  فإنه  اإلنسانية،  الطوارئ  لحاالت  واالستجابة 
الموجهة  والبرامج  الغذائي  باألمن  الخاصة  التدخالت  تأثير  من  قدر 
نحو تحقيق القدرة على االنتعاش. تهدف المجموعة المعنية باألمن 
الفاعلة  الجهات  من  شركائها  شبكة  توسيع  إلى  والزراعة  الغذائي 
عملية  وتنسيق  التأهب  مستوى  رفع  أجل  من  والدولية  الوطنية 

التنفيذ، والتنسيق الفعال وتحسين تبادل المعلومات.
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متماسكة  إنسانية  استجابات  تنفيذ  على ضمان  تساعد  المجموعة 
ومنسقة ومتكاملة تحركها احتياجات األمن الغذائي التي تم تقييمها 
الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  قامت  المتضررين.  للسكان 
اإلستراتيجية  لالستجابة  أهداف  خمسة  بوضع  اليمن  في  والزراعة 
واألنشطة التي هي على صلة بها في سبيل تحسين األمن الغذائي 
الشامل وتعزيز قدرة السكان المتضررين على التعافي من األوضاع 

اإلنسانية.

تحسين القدرة على توفير الغذاء لألسر بصورة عاجلة وقدرة السكان 
األكثر ضعفاً في اليمن على الحصول على الغذاء.

االحتياجات
الغذائي  األمن  انعدام  من  نسمة  مليون   4.5 من  يقرب  ما  يعاني 
بصورة حادة؛ فيما يعاني 6 ماليين نسمة من انعدام األمن الغذائي 
بشكل معتدل. في ظل وجود ٪80 من األسر التي تعاني من انعدام 
األمن الغذائي غارقة في الديون في الوقت الحالي، فإن الكثير منها 

هي من بين السر األكثر ضعفاً .

إستراتيجية االستجابة
سوف تستهدف المجموعة المعنية باألمن الغذائي والزراعة تحسين 
فرص حصول األسر على الغذاء )5.3 مليون نسمة من السكان األكثر 

واألرامل،  النساء  تعيلها  التي  األسر  ذلك  في  بما  اليمن،  في  ضعفاً 
والنازحين داخلياً واألشخاص المتضررين من األزمة(.

الغذائي  األمن  انعدام  من  تعاني  التي  األسر  استهداف  خالل  من 
والزراعة  الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  أكثر حّدة، فإن  بصورة 
تخطط لتقديم المساعدات الغذائية من خالل توزيع المواد الغذائية 
بشكل عام وتوافر الغذاء بما في ذلك التحويالت النقدية أو قسائم 
وضع  يتم  سوف  الغذاء.  بإنتاج  الخاصة  األصول  وتوفير  الحواالت 
التوزيع  نقاط  مثل  المالئمة،  والطرائق  المستهدفة  االستجابات 
الحواالت،  النقدية وقسائم  لبرامج توزيع  المناسبة  اآلمنة واألساليب 

من أجل تلبية احتياجات األسر المعيشية.

خالل  من  للخطر  المعرضة  السكانية  للفئات  الغذائي  األمن  تعزيز 
الحفاظ على وتنويع نظم سبل كسب العيش الزراعية واالستراتيجيات 

واألصول وتطوير األنشطة المدرة للدخل.

االحتياجات
في  الغذائي  األمن  على  إدخالها  يتم  التي  الطفيفة  التحسينات  إن 
بعض المحافظات ناتجة أساساً عن تزايد شراء األسر الضعيفة للغذاء 
فقرها  يعّمق من  اتجاه  وهو  اآلجلة(،  )الديون  االستدانة  من خالل 
لتصميم  إلى وجود حاجة واضحة  يشير  الذي  األمر  وضعفها، وهو 

الهدف األول:

الهدف الثاني:
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• سوف يتم التعامل مع المحافظات التي تسود فيها بشكل خاص 
عوامل أساسية مؤثرة بصورة كبيرة على األمن الغذائي كمناطق ذات 
لالحتياجات  وشاملة  كلية  باستجابة  القيام  لضمان  قصوى  أولوية 

اإلنسانية.
الفعلي هي  المناطق – االعتبارات األمنية والدخول  إلى  الدخول   •
العوامل التي تحدد جدوى العمليات؛ وستتم مراجعتها قبل التنفيذ 

وعلى مدار الفترة 2014م – 2015م.

• الشراكات والتكامل – تم بذل جهود متأنية ومدروسةسعياً وراء 
المتعددة  الفاعلة  الجهات  وخبرات  مساهمات  بين  التضافر  خلق 
العاملة في منطقة واحدة، والتي تستفيد منها الفئات المستهدفة 

نفسها. حادة؛  بصورة  الغذائي  األمن  النعدام  عرضة  األكثر  السكان  يشكل 
الفئات  الخامسة؛  سن  دون  واألطفال  النساء  خاص  نحو  وعلى 
باألمن  المعنية  المجموعة  قبل  من  األولوية  ذات  المستهدفة 
الغذائي والزراعة في إطار االستجابة اإلنسانية خالل الفترة 2014م – 
2015م. كذلك، سوف يستفيد قادة المجتمعات المحلية والمنظمات 
والمحلية  الوطنية  الحكومية  والسلطات  الحكومية  غير  الوطنية 
 – 2014م  الفترة  خالل  الغذائي  باألمن  الخاصة  التدخالت  من  أيضاً 

2015م. 
المعنية  المجموعة  أولويات االستجابة من قبل  سوف يستند تحديد 

االستجابة باألمن الغذائي والزراعة على المعايير األساسية التالية: خطة  تشكل  التي  واألنشطة  اإلجراءات  مواءمة  سيتم 
اإلنسانية للمجموعة المعنية باألمن الغذائي والزراعة مع إطار عمل 
األمم المتحدة المشترك لدعم المرحلة االنتقالية في اليمن )2012م 
– 2014م( لمواجهة التحديات اإلنسانية والتنموية في اليمن وبناء 

قدرات الجهات الوطنية المعنية.
توفر المجموعة المعنية باألمن الغذائي والزراعة في اليمن محفالً ذو 
منحى عملي للجمع بين الشركاء الوطنيين والدوليين العاملين في 
اإلنسانية  المساعدات  اإلنساني من أجل تحسين توقيت وأثر  المجال 
فإن  الخصوص،  وجه  على  الغذائي.  األمن  مجال  في  المناسبة 

االستهداف وتحديد األولويات

االستجابة اإلستراتيجية

محافظة  عشر  اثني  تحديد  تم  فقد  المعايير،  هذه  لتطبيق  نتيجة 
كمحافظات ذات أولوية قصوى، وهي: 

مأرب،  لحج،  حجة،  ذمار،  عمران،  الحديدة،  الضالع،  البيضاء،  أبين، 
صنعاء، شبوة وتعز .



52

نزحوا  التي  المناطق  أو في  القابلة لالستمرار في مناطق عودتهم 
الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  فإن  لذلك،  استجابة  إليها. 
والزراعة )FSAC( سوف تقوم بإتاحة الفرص للمشاركة في األنشطة 

المتعلقة بتعزيز شبكة األمان وسبل كسب العيش المنتجة.

هذه العوامل القصيرة والمتوسطة األجل سوف تتفاقم في ظل 
األمن  انعدام  وراء  الكامنة  الهيكلية  األسباب  معالجة  في  الفشل 
قبل  من  الحبوب  لسوق  االحتكاري  الطابع  ذلك  في  بما  الغذائي، 
القلة، وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض اإلنتاج الغذائي لألسر في 

المناطق الريفية. 
على الرغم من توفر المواد الغذائية بكميات كافية في جميع األسواق 
االستيراد،  رئيسي عن طريق  بشكل  تأتي  التي  األوقات،  وفي جميع 
فإن حوالي ٪58 من األسر اليمنية على الصعيد الوطني ال تمتلك ما 
يكفي من الغذاء أو من المال لشراء المواد الغذائية للحفاظ على 
الحد األدنى من حاجاتهم االستهالكية. في ظل استيراد 75 – 85٪ 
من االحتياجات الغذائية األساسية؛ وفي ظل أن ٪96 من األسر تمثل 
اليمنية هي أكثر عرضة  الغذاء، فإن األسر  التي تشتري  صافي األسر 

لتقلبات األسعار والهزات التي تتعرض لها األسواق. 

والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  األسباب  تظل  أن  المرجح  من 
المتوسط  المدى  على  قائمة  الغذائي  األمن  النعدام  المصاحبة 
الصراعات  بسبب  العيش  كسب  سبل  انقطاع  الطويل.  والمدى 
المحلية، والتقلبات العالمية في أسعار الوقود والحبوب، وانخفاض 
التحويالت المالية الناتج عن ترحيل ما يقدر بنحو 400,000 يمني من 
الوقود والتضخم؛  إلغاء دعم  السعودية، ومقترح  العربية  المملكة 
األسرة  دخل  على  هزات  إحداث  إلى  تؤدي  سوف  عوامل  كلها 
فقراً.  األكثر  لألسر  الشرائية  القوة  على  الضغوط  من  المزيد  وخلق 

يعتبر إجراء عمليات التقييم أمراً ضرورياً من أجل تعزيز قاعدة المعارف 
القرارات  اتخاذ  عند  منها  واالستفادة  الغذائي  باألمن  المتعلقة 
المستهدفة  الضعف  مواطن  تحليل  إن  البرامج.  بوضع  المتعلقة 
ذات  محددة  بمواقع  المتعلقة  األنشطة  تصميم  في  يساعد  سوف 
اعتبارات خاصة )بما في ذلك األمن وإمكانية الوصول إليها(، وتعبئة 
للتصنيف  الموحد  النظام  يعمل  سوف  الشركاء.  وتواجد  المجتمع 
تحديد  في  المساعدة  على   )IPC( الغذائي  األمن  لمراحل  المتكامل 
الغذائي  باألمن  المعنية  المجموعة  تقوم  وسوف  التدخل؛  أولويات 
التي يتم  التقييم  والزراعة بتقديم الدعم في مجال تنسيق عمليات 
القيام بها من قبل شركاء المجموعة وتعزيز التحليل المشترك في 
بين  األمر  هذا  يتراوح  سوف  الجنسين.  بين  المساواة  منظور  ظل 

تحليل األوضاع وتحليل االستجابة وتحليل محدد لألسواق.

التقييم والتنسيق
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مازالت الصراعات المحلية المتوطنة تؤدي إلى نزوح السكان؛ وهو 
األمر الذي من المتوقع أن يستمر خالل عامي 2014م و 2015م. إن 
كثير من النازحين الجدد بحاجة إلى مساعدات غذائية لمدة تصل إلى

أربعة أشهر؛وإلى مساعدات تعينهم على خلق سبل كسب العيش

األمن الغذائي 
والزراعة

عدد السكان 
المحتاجين

10.5 مليون نسمة

عدد السكان 
المستهدفين

عدد الشركاء 5.324 مليون نسمة

االحتياجات 224 مليون $

اليمن دولة ذات مستويات متدنية من الدخل وتعاني من نقص في 
السابعة  المرتبة  وتحتل  نمواً،  األقل  الدول  بين  من  وهي  الغذاء؛ 
بين أكثر دول العالم معاناة من انعدام األمن الغذائي. في الوقت 
من   42٪ من  أكثر   – نسمة  مليون   9.9 بنحو  يقدر  ما  فإن  الراهن، 
تلبية احتياجاتهم الغذائية  إجمالي عدد السكان – غير قادرين على 
األساسية، ومن بين هؤالء يعاني 4.5 مليون نسمة من انعدام األمن 
الغذائي بصورة حادة؛ فيما يعاني 6 ماليين نسمة من انعدام األمن 
الغذائي بشكل معتدل. يمثل انعدام األمن الغذائي مشكلة معقدة، 
البعض  ببعضها  متصلة  عوامل  عدة  عن  ناجمة  مشكلة  وهي 

وتتطلب نهجاً متكامالً لالستجابة.
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الوكاالت الرائدة:
منظمة االغذية و الزراعة 

برنامج االغذية العالمي
معلومات االتصال:

ماركو فالنتيني 

FAO

marco.valentini@foodsecurity.net

WEP
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www.foodsecuritycluster.com
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االستجابةاالستراتيجية

في اليمن 2014

للخطةاالنسانية


