الزراعة األُرسية الصغرية النطاق
برنامج تحسني القدرة عىل الصمود يف الريف اليمني

تعزيز القدرة عىل الصمود واالعتامد عىل الذات ملواجهة الصدمات واألزمات القامئة
يهدف برنامج "تحسني القدرة عىل الصمود يف الريف اليمني" إىل تعزيز القدرة عىل الصمود واالعتامد عىل الذات يف املجتمعات الريفية املتأثر
باألزمات من خالل دعم استقرار سبل العيش واألمن الغذايئ والحوكمة املحلية والتامسك االجتامعي وتحسني إمكانية الوصول إىل الطاقة
املستدامة.ظ

نبذة

تواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية يف العامل .فقد أصبحت البالد غري مستقرة عىل نحو متزايد منذ
تصاعد النزاع بشكل كبري يف منتصف مارس /آذار  ،2015مام أدى إىل تدهور االقتصاد بشدة ،مبا
يف ذلك قطاع الزراعة .ويعاين ما يقدر بـ 17مليون شخص  -أي ما يعادل  60يف املائة من مجموع
السكان  -من انعدام األمن الغذايئ ويحتاجون إىل تلقي مساعدات إنسانية عاجلة إلنقاذ األرواح
وسبل العيش.ا

الدولة

اليمن
حجة والحديدة ولحج وأبني

عمل الفاو

مدة املرشوع2019-2016 :
خالل عملها امليداين لتحسني القدرة عىل الصمود واالعتامد عىل الذات يف املجتمعات الريفية
املتأثرة بالنزاع ،تركز منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( عىل تطوير معرفة ومهارات
املزارعني وتزويدهم باألدوات الرضورية .وقد نفذت الفاو األنشطة التالية:ا
دربت  11 598مزارعاً عىل زارعة محاصيل الحبوب والعناية بصحة الحيوان

اجتامع املزارعني لتعلم طريقة العناية بصحة الحيوان
يف مدرسة املزارعني الحقلية.

قدمت دورات متهيدية ملدارس املزارعني الحقلية لـ 6 599مزارع يف محافظة
الحديدة و 4 999مزارع يف محافظة حجة لتدريبهم عىل العناية مبحاصيل
الحبوب وصحة الحيوان
نظمت أربع ورش عمل حول مدارس املزارعني الحقلية لـ 117من موظفي
املحافظات
وزعت معدات إنتاج ألبان صغرية عىل  650من أصحاب الحيازات الصغرية ،مبا
يف ذلك  200أرسة تعولها النساء

مزارعة تقوم بحلب بقرتها.

مجموعة من املزارعات يرعون حقلهم.

النتائج
انخفاض يف نسبة
الحليب املرفوض واملتخلص منه

املستفيدون
زيادة يف الكمية
الحليب التي يتم توفريها يومياً،ا

باإلضافة إىل تحسني جودته.ا

طن
تقديم
من الذرة الرفيعة )الرسغم( والدخن إىل
مزارع إلطعام ماشيتهم

استهداف  23 765شخص
تدريب  11 600امرأة ورجل عىل سالسل
القيمة األساسية يف الزراعة
 85مجموعة من املنتجني الزراعيني القرويني

الرشكاء
وزارة التخطيط والتعاون الدويل
منظمة العمل الدولية
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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راعي قطيع من املاعز يف مديرية املراوعة يعتني مباشيته.

برنامج األغذية العاملي

