
(©FAO/UNCJ, 2021).مرأة مزارعة البان تقوم بحلب البقرة في محافظة
لحج. تمثل الثروة الحیوانیة أحد شرایین الحیاة المتبقیة للسكان الذین یعیشون في
. أجزاء نائیة من البلد

منظمة األغذیة والزراعة تقدم مدخالت حیوانیة لألسر الریفیة إلستمرار إنتاج
.الغذاء وسط إرتفاع مستویات إنعدام األمن الغذائي
.. من المتوقع أن یحافظ التدخل على سبل العیش ویعزز القدرة على الصمود والتعافي المبكر للمجتمعات المتضررة

18 أبریل 2021- صنعاء : تضرر قطاع الثروة الحیوانیة في الجمھوریة الیمنیة جراء الحرب
المستمرة  لستة أعوام ولكنھ الیزال یعتبر  أحد شرایین الحیاة المتبقیة ومصدر الدخل لسكان

الریف. من أجل رفع  القدرة على الصمود لدى األسر المتضررة والتي تعتمد على الثروة
الحیوانیة ، تقوم منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة (المنظمة) بتوزیع حزمة من

المدخالت الحیوانیة ألكثر من 11500 من مزارعي الماشیة في محافظتي لحج وأبین في الیمن.

تشتمل حزمة المدخالت على كمیة 340 طن من نخالة القمح و 690 طن من المكعبات العلفیة و
400 طن من مادة الموالس والتي یجري توزیعھا كجزء من برنامج دعم سبل العیش المرن

واألمن الغذائي في الیمن والذي سیعمل على مدى ثالثة أعوام. ینفذ البرنامج بالشراكة مع  منظمة
العمل الدولیة و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و برنامج الغذاء العالمي بتمویل مشترك من اإلتحاد

األوروبي والوكالة السویدیة للتنمیة الدولیة.

من جانبة قال الدكتور حسین جادین الممثل المقیم للمنظمة في الیمن :" بحسب آخر إحصائیات
التصنیف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي ، من المحتمل أن یعاني  16.5 ملیون شخص

-مایعادل 54 بالمئة من إجمالي عدد سكان الیمن -  من اإلنعدام الحاد لألمن الغذائي بحلول شھر
یونیو من ھذا العام ". وأضاف الدكتور جادین قائالً:"  تدخالت كھذه تھدف إلى حمایة سبل العیش

عبر توفیر المدخالت ذات الجودة واإلمدادات  للمجتمعات األكثر تضرراً  في الیمن من أجل
تعزیز قدرتھا على الصمود وتحسین أمنھا الغذائي والتغذوي".

الدكتور جادین  شدد  على أن العملیة التي من خاللھا تقوم المنظمة بشراء وتوزیع المدخالت الى المستفیدین تتم طبقاً لبروتوكوالت وإجراءات صارمة  من أجل ضمان توفیر
مدخالت ذات أعلى جودة وال تزال شبكة المنظمة الدولیة من الخبراء الفنیین ملتزمة بتطبیق ھذه المعاییر.

ضمن أنشطة المرحلة الثانیة لبرنامج دعم سبل العیش واألمن الغذائي ، تسعى المنظمة إلى تعزیز  خیارات سبل العیش ودعم  األصول اإلنتاجیة ألكثر من 370000 شخص
متضرر ، مع التركیز على السكان األكثر ضعفاً كالشباب العاطلین عن العمل والنساء وغیرھا من الفئات المھمشة التي تعیش في المناطق البعیدة والنائیة  .

بدوره قال السید مولوجیتا شیبرو مسئوول البرامج لدى المنظمة في الیمن :"من خالل إعطاء األولویة لبرامج سبل العیش التي تزید من إنتاج الغذاء والثروة الحیوانیة و تعمل
على تنوع مصادر الدخل وتطویر سالسل القیمة ، فإن المنظمة  تزود األسر الیمنیة باألدوات التي تحتاجھا إلستعادة سبل معیشتھا والتكیف مع األزمة الناجمة عن الصراع. "

في الوقت الذي تستمر فیھ معاناة مالیین الیمنیین جراء عواقب النزاعات ، فمن الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة لحمایة وإعادة بناء وإستعادة اإلنتاج الزراعي وخلق فرص
سبل العیش للحد من مستویات إنعدام األمن الغذائي والتغذیة المقلقة للغایة مع تنشیط اإلنتعاش اإلقتصادي. تسعى المنظمة للحصول على  90 ملیون دوالر أمریكي من أجل

الحد من إنعدام األمن الغذائي الشدید و الحفاظ على سبل عیش 6.3 مالیین شخص متضرر في العام 2021.

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Food_Insecurity_2020Oct2021June_Snapshot_Arabic.pdf
http://www.fao.org/3/cb3550en/cb3550en.pdf

