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 إذا توفرت اإلرادة
 معالجة األزمة اإلنسانية في اليمن

فير                                                  ً               ً      يواجه الشعب اليمني أزمة إنسانية تزداد كل يوم سوءا ، ومع ذلك، فبدال  من تو
مستويات مناسبة من المساعدات التي تمس حاجة الناس إليها، ال يزال العديد من 

                ً        هؤالء، عليهم، بدال  من فرض . المانحين يختلقون الذرائع لعدم تقديم المساعدات
مقاييس سياسية، دائمة التغير، أن يعالجوا األزمات التي وصلت إلى مستويات 

                                           ً درة المياه، ونقص الوقود، وأن يظهروا التزاما  الطوارئ في انعدام األمن الغذائي، ون
ال مندوحة عن تبني مقاربة متكاملة تركز على .  بدفع التنمية على المدى الطويل

. االحتياجات اإلنسانية العادلة، وكذلك على الحلول المثمرة المستدامة، دونما إبطاء
دم، إلحداث فارق في وعلى المجتمع الدولي أن ينتهز فرصة اجتماع أصدقاء اليمن القا

 .حياة الماليين من اليمنيين العاديين
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 مقدمة ۱
۲۰۰۹٫0Fمن الغذائي، أي ضعف تقديرات يعاني عشرة ماليين يمني من انعدام األ

۱  
طفل دون الخامسة معرضون لخطر  ۲٦۷٫۰۰۰وحسب تقديرات األمم المتحدة، فإن 

وعلى . إنسان نتيجة النزاعاتكذلك نزح قرابة النصف مليون   1F۲.الوفاة جراء سوء التغذية
فاألمر الذي ال يرقى إليه الرغم من عدم استطاعة منظمة أوكسفام التأكد من تلك األرقام، 

                           ً االهتمام الدولي باليمن منصبا   ولقد ظل. أن اليمن تواجه أزمة إنسانية خطيرة شك هو
تغير ضع الو ولكن 2F۳.على التطورات السياسية على المدى القصير وعلى الوضع األمني

وقد   3F٤.     ً                                                                  كثيرا  عما كان عليه العام الماضي، عندما علق العديد من المانحين مساعداتهم
لحظات الفارقة في تخاب حكومة وحدة وطنية انتقالية كانت استقالة على عبد هللا صالح وان

ولكن، بينما كانت تلك التطورات . التحول السياسي الذي سانده مجلس التعاون الخليجي
رك اآلن، حفشلنا في الت ذاإو.                                               ً المشهد السياسي، كانت األزمة اإلنسانية تزداد عمقا  تغير في 

قد بل ،     ً عمقا   هوة الفقر في البالد تزدادحياة المزيد من البشر للمخاطر، و فستتعرض
 .عملية التحول السياسي برمتهاتتقوض 

تمع اليمني، ال أطياف المج افةإن التحول السياسي المتسم باالستقرار واالشتمال على ك
4Fغنى عنه للمستقبل االقتصادي لليمن،

ولكن ينبغي أال يربط المانحون تدفق المساعدات  ٥
ينبغي .  التعامل مع اعتبارات أمنية ضيقةباإلنسانية بالوفاء بمعايير سياسية معينة، أو 

على المجتمع الدولي أن ينتهج مقاربة ذات شقين، تزاوج بين المساعدات اإلنسانية 
فمن شأن مقاربة . رية وبين برامج التنمية طويلة األجل لبناء القدرة على الصمودالفو

أن توفر أكبر الفرص لكسر الدائرة  ،متكاملة، تركز على الحلول المستدامة المثمرة
 .الجهنمية النعدام األمن الغذائي، والفقر، والعنف في اليمن

ليقدم للمانحين فرصة الرياض،  اجتماع أصدقاء اليمن على المستوى الوزاري فيويأتي 
كسر دائرة الجوع والفقر في  زم واالبتكار والكرم، إن هم أرادواليتحلوا فيها بالح حاسمة،

 .اليمن

 توصيات
يجب أن يتخذوا خطوات فورية ومنسقة لمعالجة احتياجات المانحون وأصدقاء اليمن  •

وا تقديم المساعدات ويجب أال يربط. األمن الغذائي لماليين من العائالت اليمنية
وبإمكانهم . المنقذة للحياة بتحقيق االستقرار السياسي أو الوفاء باالعتبارات األمنية

 :تحقيق ذلك عن طريق

o  ضمان تلقي خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن للتمويل الالزم، وأن تعكس
 .السنوية لها الحجم الحقيقي لألزمة وطبيعتها المراجعة نصف

o يل برامج شبكات األمان االجتماعي، بما في ذلك التحويالت زيادة حجم تمو
 .النقدية
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ً      ً              يجب أن يتحلوا بالريادة والرؤية، فيقدموا تمويال  محددا ، طويل األجل،  أصدقاء اليمن •                                             
يستجيب، ال لألزمة المباشرة فقط، بل ويعزز التعافي المبكر، ويبني القدرة على 

 .الصمود، ويحسن القدرات المحلية

يجب أن تشارك على مستوى استراتيجي، لضمان أال س التعاون الخليجي دول مجل •
آليات مساعدة تقوض األزمة اإلنسانية المتصاعدة التحول السياسي، وذلك بتمويل 

مثل خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن، المتعددة األطراف، شفافة وقابلة للمحاسبة، 
 .وزيادة حجم برامج شبكات األمان االجتماعي

 
 :ينبغي أنباليمن  االنتقاليةحكومة الوحدة الوطنية  •

o  تعطي أولوية لبناء قدرات برامج شبكات األمان االجتماعي، وذلك بالعمل
ه امع اآلخرين لتعزيز أنظمة التحقق والمساءلة الخاصة بصندوق الرف

 .االجتماعي وغير من شبكات أمان اجتماعي

o  تغطيتها لكل الفئات،  ضمنتاألمن الغذائي الوطنية و إستراتيجيةتراجع
وينبغي أن تشتمل تلك االسترايتجية على . وتمثيلهم فيها وقابليتها للتطبيق

 .اعتراف صريح بدور المرأة كمنتجة للغذاء

o  حلول سياسية للنزاعات الدائرة في البالد إلىتضاعف جهودها للتوصل. 

السكان المدنيين من  ينبغي أن تضمن اتخاذ التدابير الالزمة لحمايةكل أطراف النزاع  •
إلى المناطق التي يصعب  اإلنسانيةآثار النزاع الجاري، وضمان نفاذ المساعدات 

 .الوصول إليها

ينبغي أن تنسق فيما بينها، بشكل  المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة •
إلى                                                                           ً أكثر فاعلية، وتقتسم الممارسات الجيدة ونماذج العمل المناسبة لليمن، استنادا  

ورغم تحديات األعراف الثقافية . التجارب الناجحة في اليمن وفي السياقات المشابهة
     ِّ                                                                        المقي دة، يتعين على الفاعلين اإلنسانيين أن يتوصلوا إلى سبل مبتكرة إلشراك المرأة 

 .في مراحل التقييم، وتطوير البرامج، والمراقبة

لتحويالت النقدية، ويضمن توجيه ينبغي أن يزيد حجم برامج ابرنامج األغذية العالمي  •
أية مساعدات غذائية، وتوزيعها، على نحو يقلص احتماالت إحداث االضطراب في 

 .األسواق المحلية، إلى أقل حد ممكن، ويحافظ على نظام التجارة المحلي

 أزمة تتكشف ۲
ذية أحدث البيانات حول انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، والتي أصدرها برنامج األغ

في المجتمعات الريفية  منظمة أوكسفام                        ً                العالمي، واليونيسيف، فضال  عن تقارير نشاط 
أربعة وأربعون بالمائة من اليمنيين غير .                    ً                  اليمنية، ترسم جميعا  صورة قاتمة لألوضاع

            ً                                     ً                        آمنين غذائيا ، والنساء على وجه الخصوص، تواجهن خطرا  أكبر، ألنهن آخر وأقل من 
معدالت سوء التغذية الحاد، . عن محدودية فرصهن االقتصادية                    ً يأكل في العادة، فضال  

بالمائة في بعض المناطق، مرشحة لالرتفاع بشكل  ۳۰والتي وصلت العام الماضي إلى 
       ً                                هذا فضال  عن أن النزاعات الجارية في شمال  5F٦.                  ُ                 ملحوظ، إذا ما لم ت تخذ تدابير وقائية
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ل على النزوح عن منازلهم، مما رجل وامرأة وطف ٥۰۰٫۰۰۰البالد وجنوبها، أجبرت 
 .          ً                                                           زادهم ضعفا ، وساهم في زيادة انعدام األمن الغذائي في المجتمعات المستقبلة

بالمائة من السكان استدانوا إلطعام  ۲٥ ، حتى أنلقد استنفد اليمنيون آلياتهم في التأقلم
أو فقد  يرمدزاع في المحافظات الشمالية إلى توقد أدى طول أمد النزوح والن 6F۷.أسرهم

لألوضاع  منظمة أوكسفاموقد توصل تقييم .المعدات الزراعية، والمواشي، والمحاصيل
، إلى أن الناس حينها كانوا على شفا ۲۰۱۱تموز / في محافظة الحديدة الغربية، منذ يوليو

الهاوية بالفعل، إذ كانوا قد بدأوا االعتماد على استراتيجيات تأقلم سلبية، من قبيل 
 7F۸.ن الوجبات، أو بيع األصول، أو إخراج األبناء من المدارس إلى العملاالستغناء ع

كذلك فمن شأن زيادة عدد الزيجات المبكرة أن تحكم على جيل آخر من الفتيات باعتالل 
                                                                          ً الصحة والنتائج االجتماعية الوخيمة؛ حيث تلجأ العائالت إلى تزويج الفتيات صغارا  

 8F۹.للتخفيف من أعباء األزمة

مساعدات اإلنسانية إلى اليمن ببطء، ولكن ال تزال هناك فجوة كبيرة بين المتاح تتدفق ال
، ونداء األمم ۲۰۱۲فعلى الرغم من خطة االستجابة اإلنسانية باليمن  9F۱۰.والمطلوب

نحو ضعف نداء (مليون دوالر  ٤٤۷                                         ً المتحدة الموحد للمانحين، والذي يبلغ حاليا  
۲۰۱۱(،10F۱۱ بالمائة من هذا المبلغ، وي توقع ٤۳، سوى بتقديم لم يلتزم المانحون، حتى اآلن    ُ                          

 11F۱۲.المراجعة نصف السنوية أن ترتفع احتياجات التمويل نتيجة

تجدر اإلشارة إلى أن كندا، وألمانيا، واليابان قد زادت من مساعداتها اإلنسانية لليمن 
كذلك . رفعت المفوضية األوروبية من حجم مساعداتها ماك ،بشكل كبير منذ العام الماضي

ورغم أن تلك إشارات  12F۱۳.تم تقديم تمويل إضافي وتبرعات عينية خارج النداء الموحد
ونتيجة لذلك، فإن حجم . محمودة، فهناك عدد من المانحين لم يسهم بعد بنصيبه العادل

المساعدات المتوفرة حتى اآلن ال يكفي للتعامل مع حجم المشاكل التي تواجهها اليمن، مما 
 .اس هناك وأرزاقهم للخطريعرض حياة الن

             ً كفانا أعذارا   ۳
برر المانحون ترددهم في االستجابة بسرعة وبالحجم المطلوب، باألوضاع األمنية، 
واستمرار عدم االستقرار السياسي في البالد، والتشكك في إمكانية تقديم المساعدات بشكل 

تعاون الخليجي، عبد بمجلس ال األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانيةذهب  وقد. فعال
جهود المساعدات توقفت على استعادة االستقرار على "                     ً         العزيز العويشق، مؤخرا ، إلى أن 

13F."المستويين األمني واالقتصادي

على أن الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل يجب أن  ۱٤
تعني أن اليمن اآلن أصبح في وضع أفضل مما كان عليه في أي وقت العام الماضي، بما 

 .اتخاذ خطوات ملموسة لتلقي المساعداتيتيح 

لقد نجم عن تصاعد النزاع، خاصة في محافظة أبين، وفي الجنوب، حاالت نزوح 
           ً                                                                       إضافية، فضال  عما تسبب فيه من زيادة انعدام األمن الغذائي واالفتقار إلى النفاذ للخدمات 

المساعدات، فمن ولكن، على الرغم من صعوبة نفاذ الخدمات اإلنسانية وتقديم . األساسية
                                                       ً      ً                   المهم للغاية أن تتم حماية هؤالء السكان الذين يعانون ضعفا  شديدا ، وأن تتم االستجابة 

فعلى الرغم من صعوبة المشاكل األمنية، فقد أثبتت التجربة في . الحتياجاتهم اإلنسانية
 غير القابلة للتغلببليست  تلك المشاكل اليمن، وفي مناطق أخرى ضربتها نزاعات، أن

 .عليها
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فبرنامج تحويل األموال األخير . هناك قنوات قائمة يمكن استخدامها لتقديم المساعدات
إنسان في الحديدة، بالتوازي مع برنامج  ۱۰۰،۰۰۰وصل إلى الذي لمنظمة أوكسفام، 

هيئة إنقاذ الطفولة في صعده، ونشاط برنامج األغذية العالمي في الحجة وإب، تثبت 
يستجيب الحتياجات ضعفاء النساء،                           ٍ رك السريع والفعال على نحو       ً             جميعا  إمكانية التح

كذلك يمكن تقديم المزيد من الدعم لبرامج . والرجال، واألطفال، رغم الظروف العسيرة
الصندوق االجتماعي للتنمية، واللذين يدعمان وحكومية مثل صندوق الرفاه االجتماعي، 

ود قنوات تقديم مساعدات فعالة وال تزال ومع وج.                                 ً ماليين السكان، وزيادة حجمهما أيضا  
مفتوحة، يصبح التدليل على عدم قدرة اليمن على استيعاب المزيد من تمويل المساعدات 

 .محض خطأ

 اقتناص اللحظة  ٤
أمام أصدقاء اليمن فرص حقيقية إلحداث فارق في اليمن، ولكن من الحاسم أن يتحركوا 

ي يواجهها اليمن يتوقف على وجود عملية تحول وذلك أن الحل الدائم للمشاكل الت. اآلن
ولكن التحول السياسي وحده لن يعالج . سياسي ديمقراطية، ومفتوحة وتشمل الجميع

االحتياجات الملحة للضعفاء في اليمن، وقد يهدد تصاعد األزمة اإلنسانية عملية التحول 
لجة االحتياجات فالتقدم الحقيقي يتطلب  المزج بين التحرك الفوري لمعا 14F۱٥.برمتها

اإلنسانية للمجتمعات الضعيفة، بالتوازي مع تدخالت أوسع تعالج األنظمة والبنى التي 
 .تزيد من حدة الفقر وعدم المساواة في اليمن

 المساعدات النقدية
التي تتوفر في أسواقها استخدام التحويالت النقدية في المناطق  منظمة أوكسفامتناصر 

فتحويل األموال ال يوفر فقط إمكانية معالجة . تطبقه في برامجهاوهو ما ، الغذائية السلع
انعدام األمن الغذائي، بل يساهم في تمكين الفئات الضعيفة، بما يتيحه لها من سيطرة أكبر 

                        ً                                        وذلك أن تقديم النقود بدال  من المساعدات العينية، يتيح لألسرة تحديد . على ميزانية األسرة
كذلك تتزايد األدلة التي تشي بأن  15F۱٦.وأوجه أنفاقها الخاصةاولوياتها حسب احتياجاتها 

 المساعدةالتحويالت النقدية تتيح، بالتوازي مع التدخالت المتكاملة لتحسين موارد الرزق، 
  16F۱۷.على انتشال الناس من الفقر، ودعم االقتصادات المحلية، ودفع التنمية

لمي، ومنظمة أوكسفام برامج لقد جربت هيئة إنقاذ الطفولة، وبرنامج األغذية العا
وقد . التحويالت النقدية في المحافظات المضارة من النزاع واألزمة في جميع أنحاء اليمن

نجحت تلك البرامج في الوصول إلى أهدافها وتقديم االحتياجات اإلنسانية التي كانت 
أوكسفام  وحققت منظمة. الحاجة إليها ماسة في المجتمعات الريفية في شتى أنحاء البالد

17Fبالمائة، ۹۷معدالت تحويل بلغت 

بالمائة من  ۹٦ووصل برنامج األغذية العالمي إلى  ۱۸
تلك البرامج لم تؤد فقط إلى تحسين القدرة الشرائية لألسر  18F۱۹.السكان المستهدفين

                          ٌ                                                      الضعيفة، بل قدمت لنا دروسا  قيمة حول التحقق من قوائم المتلقين، والمساءلة، وهو ما 
                                                    ً         ند زيادة حجم استجابة الطوارئ في شتى أنحاء اليمن، فضال  عن بناء يمكن أن يفيد ع

قدرات صندوق الرفاه االجتماعي حتى يستطيع تسلم المهمة من المانحين الدوليين على 
 .المدى الطويل
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                                                                                ً    التحويالت النقدية تتيح توفير األمن الغذائي، والنفاذ إلى المياه النظيفة واآلمنة، فضال  عن 
 راميةتحقق التدخالت الأن على أن ضمان . ماعية بالنسبة للمرأة وأسرتهانتائجها االجت

على العالقات بين الجنسين داخل األسرة   ً ا  إيجابي       ً تأثيرا  حسين نفاذ النساء إلى الموارد، لت
استهداف  منظمة أوكسفاموقد اختارت  19F۲۰.يتطلب تحليل نوع اجتماعي وتقييم لالحيتاجات

من المبالغ إلى % ٤۰األسر التي تقوم عليها النساء، واستطاعت أن تضمن وصول 
مرأة على الحركة وظهورها في الإن الثقافة التقليدية في اليمن تحد من قدرة . النساء

                   ً                                                    االماكن العامة، خاصة  في المناطق الريفية، ولكن يتعين على المانحين ووكاالت 
معظم النساء في أوضاع األزمات . "طى النساء أنفسهنالمساعدات أن تسير على خ

تسعين بنشاط لكسب المال، رغم معرفتهن بالمخاطر التي قد يجلبها المال، ولكنهن تقبلن 
20F."المخاطرة وتتعلمن التعامل معها

لذا، فإن إستراتيجية إشراك المرأة في كل المراحل   ۲۱
 .التمكين أمر حيوي في تصميم البرامج الجيدة وفي إدارة آفاق

والواقع أن األدلة المستقاة من طائفة واسعة من السياقات قد أثبتت أن التحويالت النقدية 
ففي . وسيلة مجدية للوفاء باالحتياجات العاجلة مع دعمها للتحول من اإلغاثة إلى التعافي

الصومال، أتاحت التحويالت النقدية الصغيرة للرعاة المضارين من الجفاف، أتاحت 
وساعد تسديد الديون . شراء الطعام، والمياه، واألدوات الصحية، وتسديد الديون لألسر

       ً       هذا فضال  عن أن  21F۲۲.على إعادة إحياء سوق االئتمان وشكل انطالقة لالقتصاد المحلي
برامج التحويالت النقدية تستطيع لعب دور مهم في دعم تحاشي النزاع وعملية السالم، 

  22F۲۳.في الدول الهشة تتيح تجدد النمو واالستثمار رةوكالهما ضروري لخلق بيئة مستق

وقد أثبتت الشراكات المبتكرة مع شركات الهاتف المحمول وشركات توزيع األغذية أنها 
 ،من الخيارات الناجحة للحصول على دعم القطاع الخاص في االتساع بحجم االستجابة

      َّ               وقد جر ب برنامج شبكات . من خالل شبكاتهم في المناطق الريفية وفي جميع أنحاء اليمن
استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المال على  وبنجاح، ،األمان من الجوع في توركانا بكينيا

االتساع بالمساحة الجغرافية لمناطق التوزيع باالعتماد  هو ما مكنه منو 23F۲٤.المستفيدين
الخاص يفيد         ً                   هذا فضال  عن أن إشراك القطاع. على مقدمي خدمة الدفع والتجار المحليين

 .في تحفيز االقتصاد المحلي ودفع التنمية على المدى الطويل

طق ال يزال تقديم المساعدات الغذائية العينية فيها هو الخيار األفضل، على أن هناك منا
ويجب االعتماد في التوزيع على الشركاء .     ً                    ً             خاصة  تلك التي شهدت نزوحا  بأعداد كبيرة

لية، حيثما أمكن، لتقليص إعاقة األسواق المحلية المحليين وشبكات التوزيع المح
              ً                          ومن المهم أيضا  إرساء أنظمة متابعة ألسعار . والمساعدة على بناء االقتصاد المحلي

 .الغذاء، حتى يمكن التحرك في الوقت المناسب

 موارد الرزق وبناء القدرة على الصمود إحياء
فاستجابة الطوارئ يجب أن . لالمساعدات اإلنسانية ليست سوى جزء واحد فقط من الح

وبناء القدرة على  ،تكملها تدابير إلحالل االستقرار في البيئتين االقتصادية واالجتماعية
وهو ما يتطلب استثمارات طويلة . على حد سواء ،الصمود على مستوى األسرة والمجتمع

قتصادات من شأن الضخ المباشر للنقود أن يساعد على إعادة إطالق االو. األجل ومحددة
كلها أمور  ،وخلق الوظائف ،ودعم المشروعات ،المحلية، ولكن تنمية سلسلة القيمة

 .ضرورية لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات القادمة
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صندوق الرفاه : هناك عدد من برامج الحماية االجتماعية المطبقة في اليمن بالفعل
يوفر صندوق الرفاه . امج األشغال العامةاالجتماعي، والصندوق االجتماعي للتنمية، وبرن

االجتماعي شبكة أمان على المستوى الوطني تدعم مليون أسرة بالتحويالت النقدية 
الصغيرة ربع السنوية، بينما يطبق الصندوق االجتماعي للتنمية برامج النقود مقابل العمل 

ن تحسين تلك البرامج يمك. فيساعد بذلك مئات اآلالف من الفقراء في مختلف مناطق البالد
وتعمل . وزيادة حجمها حتى توفر شبكة أمان اجتماعي أساسية لمعظم العائالت الضعيفة

مع صندوق الرفاه االجتماعي في الحديدة لتحسين قابليته للمساءلة  منظمة أوكسفام
 .وشفافيته، وهو ما أمدنا بدروس قيمة يمكن تطبيقها في جميع أنحاء البالد

زيد من اإلصالحات إلتاحة التحول نحو استراتيجيات التنمية متوسطة هناك حاجة إلى م
دعم المزارعين وغيرهم من صغار : ويجب أن يشتمل ذلك على. األجل وطويلة األجل

              ً                                                        المنتجين، خاصة  النساء، وضمان حقوق األرض وحقوق المصادر األخرى، واالستثمار 
طيع برامج القروض الصغيرة ومع تحسن أداء المؤسسات اليمنية، ستست. في التعليم

القائمة على المجتمع أن توفر آليات مجدية لدعم االقتصادات المحلية، ودفع المشروعات، 
تلك البرامج، بما تيسره من تنويع لمصادر الدخل، .                               ً وزيادة االكتفاء الذاتي اقتصاديا  

األسر تضيف طبقة أخرى من الحماية االجتماعية، وتحسن من قدرة الصمود لدى 
منظمة في المستقبل، سوف تعمل . ، والنشطين اقتصاديا في الوقت نفسهالضعفاءاألفراد و

                                                       ً          مع المجتمعات المحلية لتسهيل إنشاء مجموعات مجتمعية، خاصة  الجمعيات  أوكسفام
 .النسائية، حتى تكون قاطرات ممكنة للتمويل الصغير

حدة الوطنية االنتقالية في الو إستراتيجية األمن الغذائي الوطنية، والتي تبنتها حكومة
يتمثل . مني                                              ً                             اليمن، ولم يتم تطبيقها بعد، يمكن أن تمثل إطارا  للمعالجة الشاملة للجوع في ال

                   ً     يمنيين آمنين غذائيا  خالل  ۱۰من بين كل  ۹في جعل  ،موح   َ الط   ،هدف هذه اإلستراتيجية
ع المنظمات ويجب أن تتمثل أولى خطوات تطبيق تلك الخطة في التشاور م. عشر سنوات

فباستطاعة .                                                                     ً غير الحكومية المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وإشراكهم جميعا  
هؤالء إدخال تحسينات على الخطة تضمن االعتماد على مدخالت كل االطراف المعنية 

ويجب أن تعترف مراجعة اإلستراتيجية بالدور الحاسم للمرأة .              ً         وشعورهم جميعا  بملكيتها
                                                                 ً    انعدام األمن الغذائي لألسرة، وتستغل هذا الدور؛ كما يجب أن تنظر أيضا  في  في الحد من

سبل تمكين صغار المزارعين، بتوفير التدريب لهم على التقنيات الزراعية المبتكرة، 
 .وتقديم القروض للمدخالت الزراعية، وتوفير الدعم الفني

 الخالصة ٥
قد   ۲۰۱۱ن، كانت األزمات في ماليين رجل، وامرأة، وطفل في اليم ۱۰أكثر من 

. إلى الفقر أو زادت من ضعفهم، استنفدوا بالفعل معظم استراتيجياتهم في التأقلمدفعتهم 
لذلك، فدعم المجتمعات طوال أزمة الغذاء لتتمكن من بناء قدرتها على الصمود أمر حاسم 

ليمن يتوقف على على أن مستقبل ا. في كسر دائرة انعدام األمن الغذائي، والفقر، والعنف
تقليص ضعف السكان وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل، وكسر دائرة 

  ُ                                       وت عد التحويالت النقدية من اآلليات الرئيسية . وع، وتمكين الناس من استغالل قدراتهمجال
يجب .                                                               ً         القادرة على تخفيف الجوع، ومعالجة سوء التغذية الذي يزداد تدهورا  في اليمن

تكميلية تدفع موارد الرزق، والصحة، والتعليم، حتى يتمكن الناس من القيام  وضع برامج
 .بالخطوة التالية في انتشال أنفسهم من الفقر
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