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إرسالإطبع

127 مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لدعم األمن
الغذائي وسبل العيش الريفية في اليمن

في ظل تفاقم حدة الجوع، دعم العمل المشترك بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي

29 تموز/ يوليو 2021، واشنطن العاصمة، نيويورك، روما – لمحاربة انتشار الجوع المدقع في
اليمن، رحبت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (المنظمة) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وبرنامج األغذية العالمي بالدعم والمنحة المالية المقدمة من البنك الدولي في مشروع مشترك
تبلغ تكلفته 127 مليون دوالر أمريكي، من شانه أن يوفر فرصًا لبناء أمن غذائي مستدام لألسر

الريفية في اليمن. 
ففي ظل استمرار ارتفاع االحتياجات اإلنسانية في اليمن، تعاني البالد من آثار الصراع المستمر منذ
أكثر من ست سنوات وتفاقم االضطرابات االقتصادية بسبب جائحة كورونا، والفيضانات الموسمية

وانتشار الجراد الصحراوي.
وفي الوقت الحالي، يعاني ما يقرب من 16.2 مليون يمني من أزمة انعدام األمن الغذائي الحاد
(المرحلة الثالثة واألعلى) وفًقا لتحليل التصنيف المتكامل لألمن الغذائي. ما يقرب عن 47 ألف

شخص من هؤالء يعانون من مستويات كارثية (المرحلة 5) من انعدام األمن الغذائي - في ظروف
شبيهة بالمجاعة.

ستركز المنحة المقدمة من البنك الدولي على تقديم الدعم العاجل لألسر الضعيفة من خالل فرص
النقد مقابل العمل والدعم الغذائي لألمهات واألطفال. كما سيوفر المشروع دعًما مرّكزًا لسبل

 

مزارع يعمل في احد حقول القمح في المنطقة المستهدفة بمشاريع منظمة الفاو
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ي
العيش بهدف تعزيز اإلنتاج الزراعي على المدى القصير، مع تعزيز مساهمات القطاع الزراعي في

تحسين األمن الغذائي والنشاط االقتصادي على المدى الطويل وبناء القدرات إلدارة األمن الغذائي.
"يعد انعدام األمن الغذائي أحد أكثر تحديات التنمية البشرية إلحاًحا في اليمن. في السياق األوسع
للصراع المستمر واألزمة االقتصادية، فإن االعتماد الكبير لألسر على استيراد المواد الغذائية مع
ارتفاع أسعارها، وانخفاض مستوى الدخل بشكل كبير له تأثير مدمر على حياة اليمنيين"، بحسب
السيدة Tania Meyer,، المديرة القطرية لليمن لدى البنك الدولي. وتضيف "يتبنى البنك الدولي
ُنهًجا متعدد األبعاد في مواجهة انعدام األمن الغذائي. ويعد مشروع االستجابة لألمن الغذائي

والقدرة على الصمود جزًءا أساسًيا من هذه الحزمة التشغيلية، حيث يقدم الدعم الفوري لألسر مع
تدخالت متوسطة األجل تهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية".

 
تم تقديم هذه المنح بفضل المساهمات السخية من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك

(100 مليون دوالر أمريكي) والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي GAFSP) (27) مليون دوالر
أمريكي).

 
عمل مترابط على جبهات متعددة

 
سوف يقوم هذا المشروع بدعم وتمويل األنشطة التي تقودها منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة بحوالي 61 مليون دوالر، تهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

والمنتجات السمكية، بما في ذلك إنشاء الحدائق الغذائية المنزلية، تعزيز الزراعة المكّيفة مناخيا؛
تعزيز النظم الغذائية - الزراعية على المستوى المحلي؛ وإنشاء سالسل القيمة الزراعية على

المستوى الوطني.
وُيعلق السيد حسين جادين، الممثل القطري لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، "بالنسبة
إلى ماليين األسر اليمنية، تمثل زراعة وإنتاج الغذاء في الحدائق المنزلية سور حماية بينها وبين
أشد مظاهر الجوع. ولهذا يجب علينا تعزيز اإلنتاج الغذائي المحلي في الوقت الحالي لمنع انتشار
انعدام األمن الغذائي الحاد. كما يجب علينا أيًضا العمل على تنمية الزراعة كمصدر مستدام للغذاء
وفرص العمل على المدى الطويل – وهنا تكمن أهمية هذا التمويل والدعم المتعدد المقدم من

البنك الدولي".
كما سيحصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على 23.8 مليون دوالر أمريكي لقيادة وتنفيذ

مجموعة من التدابير للتكيف مع التغير المناخي في ريف اليمن والتي من شأنها أن توفر الوصول
الفوري إلى الغذاء من خالل خلق فرص عمل مؤقتة عبر برنامج النقد مقابل العمل. سيسمح

التمويل بإعادة تأهيل األصول اإلنتاجية العامة والمجتمعية المتضررة، بما في ذلك تلك المتضررة
من فيضانات عام 2020.

يقول الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، Auke Lootsma : "يعتبر هذا المشروع في
غاية األهمية في مساعدة اليمنيين للتغلب على األزمات المتفاقمة - بما في ذلك معالجة أزمة
الغذاء الحالية والمتمثلة ببساطة بعدم قدرة اليمنيين على شراء طعامهم، وليس ألن الطعام غير
متوفر". وُيضيف "بينما يعالج المشروع أزمة الغذاء الحرجة والحادة من خالل توفير األموال الالزمة
لتمكين الناس من شراء الطعام، فإنه يعمل أيًضا على إعادة بناء األصول المجتمعية المفقودة
التي إما دمرت أو تضررت بشدة بسبب النزاع القائم أو الفيضانات المدمرة األخيرة. إن إعادة بناء

البنية التحتية الحيوية تمثل نقطة انطالق مهمة في التعافي على المدى الطويل في اليمن".
وسيقوم برنامج األغذية العالمي من خالل الدعم والتمويل المقدم من البنك الدولي المقدر

بــ42.2 مليون دوالر أمريكي على تلبية االحتياجات التغذوية العاجلة للنساء واألطفال في المناطق
التي تعاني من أعلى معدالت انعدام األمن الغذائي، وتقديم منتجات تغذوية متخصصة لمعالجة
ومنع سوء التغذية بين هذه الفئة الضعيفة. كما سيعمل المشروع على تحسين الحالة التغذوية

لألسر الريفية الضعيفة مع التركيز على الدور األساسي الذي تلعبه المرأة في تحسين األمن
الغذائي، وفي الوقت نفسه، سيعمل برنامج األغذية العالمي على تعزيز أنشطة ريادة األعمال

للمرأة من خالل توفير فرص تنمية المهارات ومنح تشغيلية تركز على الزراعة وإنتاج الغذاء.
ويقول المدير القطري لبرنامج األغذية العالمي في اليمن، Laurent Bukera، "ُتظهر األدلة أنه

عندما يكون لدى النساء والفتيات وصول أفضل إلى المعلومات والموارد والخدمات، فإن النتيجة
هي تمكينهن وتحسين قدرتهن على صنع القرار وحصولهن على فرص اقتصادية، بالتالي تعزيز
األمن الغذائي والتغذية لهن وألسرهن ومجتمعاتهن". ويضيف "إن تعزيز المشاركة المتساوية

والهادفة للمرأة سيسهم في ضمان مستقبل غذائي آمن لليمن".
 

إمكانات الزراعة
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تابعونا على

            

خريطة الهيكل التنظيمي المكاتب حول العالم

ال تزال الزراعة أهم قطاع اقتصادي في اليمن، ولكنها تضررت بشدة من آثار الصراع واألمراض، ما
أدى إلى تقلص فرص كسب العيش. وتعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية

متطلبات االستهالك المحلي للقمح، وهو العنصر األساسي، في حين أن المساعدة الغذائية هي
مصدر غذائي رئيسي ألكثر من ثلث األسر.

كما ال يوفر القطاع الزراعي في البالد حالًيا سوى حوالي 15 إلى 20 في المئة من االحتياجات
الغذائية بسبب محدودية األراضي الزراعية وموارد المياه والممارسات الزراعية السيئة والتي

تفاقمت بسبب سنوات الحرب وارتفاع أسعار الوقود وُندرة المياه.
 

يدعم البنك الدولي التنمية في اليمن منذ أكثر من أربعة عقود، من خالل التعاون مع الجهات
الفاعلة الوطنية والمحلية وإقامة شراكات تشغيلية مع وكاالت األمم المتحدة الرئيسية. وتشمل
هذه منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (FAO)، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

،(UNICEF) ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،(UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،(UNOPS)
.(WHO) ومنظمة الصحة العالمية ،(WFP) وبرنامج األغذية العالمي

 

شارك بهذه الصفحة

روابط متعلقة

عمل المنظمة في حاالت الطوارئ
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لالتصال

بيتر ماير

العالقات اإلعالمية العالقات االعالمية (روما)

39657053304+

peter.mayer@fao.org

Like 0    



http://www.fao.org/home/ar/
http://www.facebook.com/pages/Food-and-Agriculture-Organization-of-the-United-Nations-FAO/46370758585?ref=mf
https://www.flickr.com/photos/faonews/albums/
https://instagram.com/fao
http://www.linkedin.com/company/fao
http://www.fao.org/news/rss/en/
http://www.slideshare.net/FAOoftheUN
https://soundcloud.com/unfao
https://www.tiktok.com/@fao
https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAAddfBLLYL2GZzXAetR_paFVV1-M4fdAWpUxiROxuOpl7pDGuXLCGfYg_VOogU135J/
https://twitter.com/FAO
http://www.weibo.com/unfao?from=myfollow_all
http://www.youtube.com/user/FAOoftheUN
http://www.fao.org/about/org-chart/ar/
http://www.fao.org/emergencies/en/
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1153006/?iso3=YEM
mailto:peter.mayer@fao.org
http://www.fao.org/get-involved/ask-fao/ar/


التحذير من رسائل تحايليةالقواعد والشروطلإلتصال بناالوظائف    
اإلبالغ عن سوء السلوك

حّمل تطبيق الفاو

© الفاو 2021



http://www.fao.org/employment/home/ar/
http://fao.org/contact-us/ar/
http://fao.org/contact-us/terms/ar/
http://fao.org/contact-us/scam-alert/ar/
http://fao.org/contact-us/report-fraud/ar/
http://www.fao.org/contact-us/terms/ar/
http://itunes.apple.com/us/app/faonow/id877618174?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fao.mobile
http://www.fao.org/get-involved/ask-fao/ar/

