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عمل الفاو

 خ�ل عملها ا�يدا� لتحس� القدرة ع� الصمود وا�عت�د ع� الذات � ا�جتمعات الريفية

 ا�تأثرة بالنزاع، تركز منظمة ا�غذية والزراعة ل�مم ا�تحدة (الفاو) ع� تطوير معرفة ومهارات

ا�زارع� وتزويدهم با�دوات ال�ورية. وقد نفذت الفاو ا�نشطة التالية:ا

دربت 598 11 مزارعاً ع� زارعة محاصيل الحبوب والعناية بصحة الحيوان

 قدمت دورات ¤هيدية �دارس ا�زارع� الحقلية لـ599 6 مزارع � محافظة

 الحديدة و999 4 مزارع � محافظة حجة لتدريبهم ع� العناية ¥حاصيل

الحبوب وصحة الحيوان

 نظمت أربع ورش عمل حول مدارس ا�زارع� الحقلية لـ117 من موظفي

ا�حافظات

 وزعت معدات إنتاج ألبان صغ®ة ع� 650 من أصحاب الحيازات الصغ®ة، ¥ا

� ذلك 200 أ³ة تعولها النساء

 يهدف برنامج "تحس� القدرة ع� الصمود � الريف اليمني" إ� تعزيز القدرة ع� الصمود وا�عت�د ع� الذات � ا�جتمعات الريفية ا�تأثر

 با�زمات من خ¡ل دعم استقرار سبل العيش وا�من الغذا� والحوكمة ا�حلية والت�سك ا�جت�عي وتحس� إمكانية الوصول إ� الطاقة

ا�ستدامة.ظ

الزراعة ا�³ُية الصغ®ة النطاق

 برنامج تحس� القدرة ع� الصمود � الريف اليمني
تعزيز القدرة ع� الصمود وا�عت�د ع� الذات �واجهة الصدمات وا�زمات القا¥ة

الدولة نبذة
اليمن

حجة والحديدة ولحج وأب�

 تواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية � العا¹. فقد أصبحت الب�د غ® مستقرة ع� نحو متزايد منذ

 تصاعد النزاع بشكل كب® � منتصف مارس/ آذار 2015، م� أدى إ½ تدهور ا�قتصاد بشدة، ¥ا

 � ذلك قطاع الزراعة. ويعا� ما يقدر بـ17 مليون شخص - أي ما يعادل 60 � ا�ائة من مجموع

 السكان - من انعدام ا�من الغذاÉ ويحتاجون إ½ تلقي مساعدات إنسانية عاجلة Èنقاذ ا�رواح

وسبل العيش.ا

اجت�ع ا�زارع� لتعلم طريقة العناية بصحة الحيوان

� مدرسة ا�زارع� الحقلية. 

مزارعة تقوم بحلب بقرتها.



Ìوزارة التخطيط والتعاون الدو

منظمة العمل الدولية

ÉاÎÈبرنامج ا�مم ا�تحدة ا

برنامج ا�غذية العا�ي

ا�ستفيدونالنتائج

ال�كاء

زيادة � الكميةانخفاض � نسبة

تقديم

من الذرة الرفيعة (الÐغم) والدخن إ½

مزارع Èطعام ماشيتهم 

طن

استهداف 765 23 شخص

تدريب 600 11 امرأة ورجل ع� س�سل

القيمة ا�ساسية � الزراعة 

مجموعة من ا�نتج� الزراعي� القروي� 

الحليب التي يتم توف®ها يومياً،ا

باÈضافة إ½ تحس� جودته.ا 
الحليب ا�رفوض وا�تخلص منه

85

مجموعة من ا�زارعات يرعون حقلهم.

راعي قطيع من ا�اعز � مديرية ا�راوعة يعتني °اشيته.
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