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_____________________________________________________________________ 

 محضر اجتماع الكتلة الوطنية لألمن الغذائي والزراعة

 :التاريخ  م 2020 فبراير 04

 :المكان ، صنعاء برنامج الغذاء العالميتب امك

صباحا 11:00  :الوقت 

، ايكو )هيئة المساعدات الطارئة لالتحاد اوتشابرنامج الغذاء العالمي، ، المتحدة ألممل والزراعة ألغذيةامنظمة  

 ذور الرحمة،ب  ،زوا، طفل الحرب، لآلجئين نرويجيلمجلس الاكير،  االوربي(، ممثل وفد االتحاد االوربي،

الصندوق  ،المساعدات الطارئة الديوكانيةالمجلس الدنماركي لالجئين،  ،مكافحة الجوع، رؤية امل، ادرا

األسرة جمعية رعاية  للتنمية واالغاثة االنسانية،  ، المؤسسة الوطنيةةاالشغال العام ،مزناالجتماعي للتنمية، 

 مشروع التغذية المدرسية،مؤسسة تمدين، الطبية الميدانية، للتنمية،  ءمؤسسة نظرا سماء اليمن، اليمنية،

 مؤسسة صدى،المركز الدولي للتدريب والتنمية، صناع الحياة، ، سول ،بيست فيوتشرالقيادات الشابة، 

ئة الوطنية الدارة وتنسيق الشئون الهيالهالل االحمر اليمني،  مؤسسة اكرام، مؤسسة استجابة،مؤسسة سرا،

 .الزراعيبنك التسليف التعاوني  وزارة الثروة السمكية، االنسانية ومواجهة الكوارث، وزارة الزراعة والري،

لمشاركا

 :ون

 

 

 أجندة االجتماع:

 االجتماع السابق العمل من نقاط  مراجعة .1

  م(2020عام ليات وولم واال2019عام استعراض خطة عمل م )2020استراتيجة كتلة االمن الغذائي والزراعة لعام  .2

 راعةن الغذائي والزكتلة االمل الشهرية تقاريرالاداة  .3

 والوقت المناسب لها  دقة التقارير 

 مراجعة اداة التقارير الشهرية 

 اي مواضيع اخرى .4

 غذائية المعتمدة للكتلةالسلة ال تكلفة واآلثار المترتبة علىسعر الصرف  تقلب 

 

 مراجعة نقاط العمل من االجتماع السابق .1

 جموعة العمل الفنية لسبل العيشم (LTWiG) سبل المعيشة ،  صمودبشأن حزمة  والنقاش د اجتماع للتداوللعق

  في حاالت الطوارئالحالية  الدنيا سبل العيشحزمة مساعدة  ةومراجع

  م2020فبراير  2تم في 

  ملخص القضايا التي تم مناقشتها 

o  مساعدة سبل العيش الطارئةحزمة ل المراجعةة والمنقحاالرشادات مسودة كون تمن المتوقع أن 

 بحلول أوائل مارسجاهزة الدنيا 

o  فنيةهناك مجموعة عمل ( لسبل العيشLTWiG موجودة في عدن والتي تأسست في أبريل )

لكنها لم تجتمع بانتظام أو تتابع القضايا كما هو متوقع. جرت مناقشات حول ضمان أن  2019

 نشطة وذات صلة وفعالة LTWiGلسبل العيش  الفنيةعمل التكون مجموعة عدن 
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o  بعة متا الحصاد،ما بعد  االحتياجات،سبل العيش )تقييم  موجهاتهناك حاجة إلى تطوير أدوات

ت مجموعة عمل فرعية معنية بأدواتم تشكيل . (الرصدالمتابعة اووأدوات  التوزيع، دما بع

 مشتركة أدواتسبل العيش لتطوير  موجهات

 المستجدات ( عن التقدم المحرز في تقييم األمن الغذائي وسبل المعيشةFSLA) 

 المحافظات الجنوبية 

o  يناير 22تم االنتهاء من جمع البيانات في 

o  مستمرتنظيف البيانات وتحليلها 

o  أبريل 17النتائج األولية بحلول 

o   فبراير 22يتم في ل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي والزراعةتحليل 

  المحافظات الشمالية 

o الثانية من التدريب ستُجرى  دورةومع ذلك ال تزال ال ،الماسحيناألولى من تدريب  دورةاكتملت ال

 نتهاء من بعض المسائل المعلقةعند اال

o المناقشات جارية مع المجلس االعلى إلدارة وتنسيق الشؤون االنسانية ومواجهة الكوارث 

العامة والسكان فيما يتعلق  ووزارة الصحةزارة الزراعة والري وولإلحصاء  والجهاز المركزي

 بهذه القضايا

o :القضايا الرئيسية المعلقة هي 

 معلومات وجمع البيانات وتخزينها ومعالجتهاروتوكول تكنولوجيا الب 
  ماسحيناالنتهاء من قائمة ال 
 االنتهاء من إطار أخذ العينات 
 في الميدانين العداد توزيع 

  ( بجمع البيانات فريقأشخاص لكل  8)تتألف من  من مسح االمن الغذائي وسبل المعيشة فريق 108سيقوم

 ةالمعني الجهاتوتنسيق مع جميع  ضخم يلوجستدعم مما يتطلب توفير  الوقت،في نفس  الميدانفي 

  التدخالت عادة تأكيد التزامهم بتنسيق نهج ال التدخالت المتكاملة للحد من مخاطر المجاعة ونيقودالذين الشركاء

 مديرياتهمفي  ((IFRR المتكاملة للحد من مخاطر المجاعة

  التدخالت مج اببرلتأكيد التزامهم  المجاعةالتدخالت المتكاملة للحد من مخاطر  ونيقودالذين الشركاء

 في الميدان المتكاملة للحد من مخاطر المجاعة

  التغذية والمياه  و االمن الغذائي والزراعةكتل يقوم منسق مجموعة التغذية بمتابعة هذا األمر )نيابة عن

 (و الصحة والصرف الصحي

 وتوثيق الدروس المستفادة  للحد من مخاطر المجاعة التدخالت المتكاملةلتقييم نجاح  األثرتقييم لحاجة  هناك

 م2020واقتراح طرق للتحسين في عام 

  م مزيدًا من التفاصيل حول الدراسة المقترحة "لتقييم تأثير البرامج الزراعية يتقدلمجموعة األمن الغذائي والزراعة

 والسمكية على سبل العيش في اليمن" بمجرد االنتهاء من المرحلة التحضيرية

 سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل عند اكتمال المرحلة التحضيرية 

 

 2019)مراجعة خطة عام  2020استراتيجية مجموعة األمن الغذائي والزراعة للعام  .2

 (2020واالولويات لعام 

  2019اهداف المجموعة لعام 

 مختلف أنحاء البلد فيالغذاء  إلىسر شديدة الضعف ألزيادة وصول ا 
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  ع فيها نسب المناطق التي ترتف يف يمن الغذائألصول المتعلقة باألوإعادة تأهيل ااألسر زيادة معدل دخل

 يئالغذااألمن انعدام 

  2019متطلبات التمويل 

 2.2 مليار دوالر أمريكي 

o  مليار دوالر أمريكي 1.7 –خط االستجابة االول 

o  مليون دوالر أمريكي 500 –خط االستجابة الثاني 

  االستجابة األولخط: 

 من خالل: شد ضعفاألسر األفض الجوع الشديد لدى اخ 
o المديريات  يبشدة ف يمن الغذائألسر التي ينعدم لديها األغذية أو النقد أو القسائم على األتوزيع ا

المناطق التي  يف يمن الغذائلألالمرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل  يالمصنفة ف

 المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل ييتواجد بها سكان ف

o المديريات ذات  يسر المستضيفة لهم فاأللنازحين الجدد ولغذية أو النقد أو القسائم ألتوزيع ا

 ولوية العاليةاأل

o شغال األمج برا يتوزيع المساعدة النقدية المشروطة والموسمية أو القسائم وتوظيف البالغين ف

صول المجتمعية إعادة تأهيل البنية التحتية العامة واأل يذلك المشاريع التي تساهم ف يالعامة بما ف

 يوف يمن الغذائلألالمرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل  يالمديريات الواقعة ف يف

 المتكامل المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي يالمناطق التي يتواجد بها سكان ف

o   يمن الغذائاألسر الريفية التي ينعدم لديها األدوات الزراعية ومستلزمات الصيد على األتوزيع 

 يمن الغذائالمرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لأل يالمديريات الواقعة ف يبشدة ف

 المتكامل المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي يالمناطق التي يتواجد بها سكان ف يوف

  سر المستهدفة ألعدد ا يول، سيتابع الشركاء بوجه خاص النسبة المئوية للزيادة فاالستجابة األلقياس أثر خط

 نقطة 42ك غذاء أكبر من الالتي لديها نقاط استه

 :خط االستجابة الثاني 

 ما يلي اللسر الضعيفة من خاالخفض مستويات الجوع الشديد لدى ا: 
o  شغال ألبرامج ا يالنقدية المشروطة والموسمية أو القسائم وتوظيف البالغين فتوزيع المساعدة

صول المجتمعية ألإعادة تأهيل البنية التحتية العامة وا يذلك المشاريع التي تساهم ف يالعامة بما ف

 يمن الغذائألالمرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل ل يالمديريات الواقعة ف يف

o  يالمديريات الواقعة ف يات الري بالتقطير ومضخات المياه بالطاقة الشمسية فتوزيع شبك 

  يمن الغذائألالمرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل ل

o المرحلة  يالمديريات الواقعة ف يتوفير الحيوانات المجترة الصغيرة وتوزيع أدوات تربية النحل ف

 يمن الغذائألالثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل ل

o   يالمديريات الواقعة ف يالريف وتسهيل نشوء المشاريع الصغيرة ف يغذية فلألدعم معالجة 

 يمن الغذائألالمرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل ل

o  المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي  يالمديريات الواقعة ف يسر المستهدفة فألتوفير الدعم ل

 الصغيرة سر على إنشاء المشاريع أللمساعدة تلك ا يالغذائمن ألالمتكامل ل

  عدد األسر التي تبيع االصول لشراء الغذاء )النسبة المئوية  سيتم متابعة، االستجابة الثانيلقياس أثر خط

 لألسر التي تستخدم آليات تكيف طارئة(

 
  م2019االنجازات لعام 

 التمويل 
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o  4.19مليار تم استالمها من أصل  3.52% )84.1بنسبة خطة االستجابة اإلنسانية لليمن مولت 

 مليار تم المطالبة بها للخطة(

o  مليوم دوالر امريكي تم توفيرها خارج اطار خطة االستجابة االنسانية 409.5اضافة الى 

o  مليار تم استالمها  1.61% )72.9انشطة مجموعة األمن الغذائي والزراعة تم تمويلها بنسبة

 تم المطالبة بها( مليار 2.2من أصل 

 :االستجابة 
 

 اإلنجاز 

 )عدد األفراد(
 الهدف

)عدد األفراد(   
 النشاط المؤشر

مليون 11.6 مليون  12.3   
# عدد األفراد الذين استلموا 

مساعدات غذائية )عينية او 

 نقدية او قسائم( بشكل شهري 

أو  الطارئة )عينية أو نقدية المساعداتتوزيع 

من ألالتي ينعدم لديها اسر ألالقسائم على ا

بشكل شهري(بشدة  يالغذائ  

مليون 2.9 مليون 8   
# عدد األفراد الذين استلموا 

المساعدات الطارئة الزراعية  

 أو الحيوانية أو السمكية

سبل العيش الطارئة )توزيع  مساعداتتوزيع 

المجموعات الزراعية، الثروة الحيوانية، الثروة 

 السمكية الطارئة(

مليون 1.6 مليون 4.5   

# عدد األفراد المستفيدين من 

مشاريع النقد مقابل العمل 

والتوظيف في برامج األشغال 

 العامة

المساعدة النقدية المشروطة والموسمية توزيع 

شغال األبرامج  يأو القسائم وتوظيف البالغين ف

 يذلك المشاريع التي تساهم ف يالعامة بما ف

صول العامة واألإعادة تأهيل البنية التحتية 

 المجتمعية 

مليون  0.15

(150,000)  
مليون 2  

# عدد األفراد المستفيدين من 

مساعدات سبل العيش طويلة 

األمد وإنشاء المشاريع 

 الصغيرة

دعم األسر المستهدفة من خالل مساعدات سبل 

 العيش طويلة األمد وإنشاء المشاريع الصغيرة

 
 :الدروس المستفادة 

  اإلنجازنسبة حصلت أنشطة سبل المعيشة على أقل تمويل مما أدى إلى انخفاض 

  مساعدة سبل ل األثرلم يثبتوا بشكل كاف  الكتلة أن شركاءوضحت الرئيسية من المانحين  الراجعةالتغذية

 المعيشة على المستويين الجزئي والكلي
  أوجه القصوركل لمعالجة  2020يجب مراجعة إستراتيجية 

 التركيز األساسي للعديد من  بسببأيًضا نتج  2019في أنشطة سبل المعيشة في عام  في اإلنجاز القصور

 ات الطارئةعلى المساعد الكتلةشركاء 
 المتعلقة بسبل العيش أدت أيًضا إلى  البرامجالتقارير من بعض الشركاء المشاركين في  القصور في رفع

 اإلنجازانخفاض مستويات 

  اإلبالغ عن أنشطة سبل المعيشة لتحسين الخاص بالكتلة لتقاريرا نموذجينبغي تنقيح 

  إلى وقت كافيحتاج  المعيشةسبل  لبرامج األثرإظهار 
 هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لبناء قدرات الشركاء من أجل قياس تأثير برامج سبل كسب عيشهم بفعالية 

  2020ي والزراعة لعامالغذائاولويات كتلة االمن  

  والمناصره في مع التركيز بشكل أكبر على التوسع  2019أولويات  2020سوف تعكس أولويات عام 

 سبل المعيشة  برامج
 )المساعدات الغذائية الطارئة )األولويات المقترحة 

mailto:Gordon.Dudi@fao.org


 
 

 

5 
>Gordon.Dudi@fao.orgomments to FSAC Coordinator Gordon Dudi <end any updates and/or cS 

 

o المديريات  يفبشدة  يمن الغذائألسر التي ينعدم لديها األغذية أو النقد أو القسائم على األتوزيع ا

لتي االمناطق  يف يمن الغذائلألالمرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل  يالمصنفة ف

 المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل ييتواجد بها سكان ف

o المديريات ذات  يسر المستضيفة لهم فاأللنازحين الجدد ولغذية أو النقد أو القسائم ألتوزيع ا

 ولوية العاليةاأل

 عيشة )األولويات المقترحة(مساعدة سبل الم 
o  بالمساعدات  المرحلي المتكاملمن التصنيف وأعلى تزويد أكثر األسر ضعفًا في المرحلة الرابعة

 النقدية )كاش بلس(

o  توزيع مجموعات المحاصيل )بذور الحبوب ، بذور الخضروات وأدواتها( على األسر الريفية

المرحلي المتكامل من التصنيف وأعلى الثالثة  التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المرحلة

 لألمن الغذائي

o  توزيع علف الماشية وتوفير خدمات صحة الثروة الحيوانية لألسر الريفية التي تعاني من انعدام
 .المرحلي التكامليمن التصنيف وأعلى األمن الغذائي في المرحلة الثالثة 

o ( على األسر و جاكتات السالمهديق الثلج توزيع مجموعات مصايد األسماك )شباك الصيد وصنا

من التصنيف وأعلى الريفية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والتي تواجه المرحلة الثالثة 
 .المرحلي التكاملي

o  النقد مقابل العمل )بما  فيتوزيع النقد المشروط ، والمخصص لموسم معين ، وتوظيف البالغين

 التي تعمل على إعادة تأهيل أو بناء البنية التحتية العامة واألصول المجتمعية( المشاريعفي ذلك 

o لماشيةا لتطعيم إجراء حمالت جماعية 

o  السكان الريفيين المستضعفين )مثل مجموعات  انعاشتوفير الدعم الستعادة سبل العيش لضمان

سية ، إعادة تخزين الري بالتنقيط ، مجموعات تربية النحل ، مضخات المياه بالطاقة الشم

 الصغيرة ، المشاريع الزراعية الصغيرة ، تطوير سلسلة القيمة ، إلخ.( المواشي

o  وما  المرحلي التكامليتقديم الدعم لألسر المستهدفة التي تواجه المرحلة الثالثة من التصنيف

 أعمال تجارية صغيرة )غير زراعية(ب القيامفوقها للمساعدة في 

 م 2020 كتلة لعاملنظر فيها في استراتيجية الي يتعين االقضايا الرئيسية الت 

  واالصغرإدراج أنشطة مساعدة سبل المعيشة الحضرية مثل تنمية المشاريع الصغيرة 
 سبل العيش المحتملة واألنشطة المدرة للدخل للنازحين )بناًء على السياق ، وموقع االستضافة ،  عراضاست

 والوصول إلى المدخالت اإلنتاجية وما إلى ذلك(
 بشكل أفضل.  االثر)أكثر من عام واحد( لقياس  ان امكن زيادة مدة برامج سبل العيشلالجهات المانحة  دعوة

ى متطلبات وأولويات المانحين المحددة ذات األطر الزمنية المختلفة. يجب على ولكن هذا مع العلم يعتمد عل

 الشركاء مواءمة برامج سبل المعيشة الخاصة بهم بناًء على متطلبات المانحين )بما في ذلك مدة المشروع(
  نية سبل العيش لضمان الوفاء بالمعايير التق برامجوزارات ذات الصلة في الالضرورة المطلقة إلشراك

 أثناء التنفيذ
 والجدوى والسياق متعلقة باالنشطةمج بناًء على تقييمات اينبغي تصميم طراق تنفيذ البر 
  يجب أن يستثمر الشركاء بشكل كبير في التوظيف المناسب من أجل بناء مجموعة من الخبراء لبرامج سبل

 الالزمة والمطلوبة( العيش ، بدالً من وجود موظفين عموميين )يفتقرون إلى المهارات الفنية
 هناك حاجة الستراتيجية كسب التأييد وجمع التبرعات 

  المقرر إجراؤها  2020ال تزال أولويات المجموعة إرشادية وسيتم تنقيحها قبل تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لعام

 في أبريل

 ستجري مناقشات أخرى في المجموعة االستشارية اإلستراتيجية (SAG)  ومجموعة عمل سبل لة للكتالتابعة

 المعيشة لزيادة تحديد االتجاه االستراتيجي ودمج المالحظات والمدخالت من جميع أصحاب المصلحة المعنيين
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 عمل: اطنق

  حة لعام المقتر الكتلةحول أولويات  المالحظات بمشاركة  ي والزراعةالغذائكتلة االمن  شركاءيقوم

2020 

  سبل المعيشة  حزمة انشطةحول المالحظات  بمشاركة والزراعةي الغذائكتلة االمن شركاء يقوم

 المقترحة

 

 األمن الغذائي والزراعةكتلة أداة إعداد التقارير الشهرية الخاصة ب .3

 األمن الغذائي والزراعة كتلةاد التقارير الشهرية الخاصة بتم تقديم عرض حول أداة إعد 

 أهمية األداة 

  وتحليل االستجابةتسهيل جمع البيانات ومعالجتها 

  كتلةارة المعلومات تساعد أداة إد والخرائط،من خالل إنتاج تقارير المشروع والرسوم البيانية والمعلومات 

وتجنب تكرار  الشركاء،الفجوات والتداخل في استجابات  لتصويراألمن الغذائي والزراعة والشركاء على 

 المساعدة اإلنسانية

  ويؤدي في النهاية إلى اتخاذ  ورصده،تتبع المشروع ومن قِبل الشركاء سق بشكل متتبادل المعلومات يسهل

 القرارات القائمة على األدلة للتدخل االستراتيجي وتحسين التنفيذ.

 جهود المناصرة من قِبل دعم استخدام أداة إدارة المعلومات يعزز نشر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ل

 األمن الغذائي والزراعة.كتلة 

  األمن الغذائي والزراعة كتلةاعداد التقارير لدور أداة 

 األمن الغذائي والزراعة كتلةل 

o ستجابة المنتجات ا انتاجر البيانات من خالل يسهل جمع المعلومات عن أنشطة الشركاء وتصوت

الفجوات لتجنب الثغرات والتداخل / والزراعة من الغذائي كتلة األالفجوة الشهرية لوتحليل 

 االزدواجية في المساعدة

   األمن الغذائي والزراعة كتلة لشركاء 

o  مباشرة الفعلية مإنجازاتهالشركاء قادرون على الحصول على 

 المقترحة التعديالت 

   اإلنجاز الفعلي مباشرةً وتوجيه منتجك والتخطيط لتدخلك لمعرفةيمكننا معاينة ما حققناه وما هي الفجوة 

  التنسيقالتغييرات في 

  التحليلسهيل التنسيق لتفي ستبقى معظم المعلومات كما هي باستثناء تغييرات 

  إلى األداة كمرفق العزلةسيتم إضافة رمز 

  باألسماء الصحيحة )بعض  الستخدامها في تقاريرهمالشركاء ومساعدة لتوجيه  العزلسيتم إرفاق رموز

 (بينها التمييزرموز سيكون من الصعب اللها نفس األسماء وبدون  العزل

  نقطة عمل:

  للتعليقات / المدخالت  المراجعةالشهرية  التقرير اعداد أداة تشاركمجموعة األمن الغذائي والزراعة

 2020فبراير  9من الشركاء بحلول يوم األحد 
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  الكتلةالتقارير الشهرية المنقحة لشركاء  اعداد تدريبات على أداةاجراء 

 اي موضيع اخرى .4

 للكتلة الدنيا ئيةسلة الغذاسعرال/واآلثار المترتبة على تكلفةسعر الصرف  تقلب 

 سعرتذبذب  عن تقديمي ضعر تحليل الضعف ورسم خارطته في برنامج الغذاء العالمي تقديم ةحدو قدمت 

 فلصرا

 العرض التقديمي تطور سعر الصرف واالختالفات النسبية في المحافظات الشمالية والجنوبية على  وضحأ

 النحو التالي:

o  يمن لاير / ، زاد الفارق بين أسعار صرف العمالت  2019منذ األسبوع الثالث من ديسمبر

بالمائة خالل  2 -في المحافظات الجنوبية مقابل المحافظات الشمالية زيادة حادة ، من +/دوالر 

السعر  ارتفاعبالمائة في األسبوع الماضي في يناير . ومع ذلك ، فإن  9.4العام الماضي إلى 

 بعدالسابق الغذائية الرئيسية لم يتبع نفس االتجاه الدرامي  لعلبعض الس

o أسعار التجزئة ، سواء في لدقيق القمح ، يبدو أن سعر الصرف لم يترجم بعد إلى فروق  بالنسبة
 في المائة. 4.4حيث المستوى أو االتجاه ، في الوقت الحالي ، يبلغ الفرق من 

o للفاصوليا الحمراء ، كانت أسعار التجزئة في المحافظات الجنوبية أعلى عموًما منها في  بالنسبة
في المائة في يناير  15المحافظات الشمالية. ومع ذلك ، فقد انخفضت الفروق في األسعار من 

 في المائة 5.4، وبعد ذلك ارتفعت إلى  2019في المائة في نوفمبر  3.6-إلى  2019

o للزيوت النباتية ، توجد فروق أسعار بين متوسطات المحافظات الشمالية والجنوبية لبعض  بالنسبة
في المئة في  14الوقت. بشكل عام ، كانت أسعار التجزئة أعلى في الشمال ، على سبيل المثال 

 .لفارق بينهمامع انخفاض متقطع في ا 2019مئة في أكتوبر في ال 13و  2018نوفمبر 

o غير الفارق اتجاهه وأصبحت األسعار في المحافظات  2020، في نهاية يناير  2020عام  منذ

 في المائة 4.6الجنوبية أغلى من الشمال بنسبة 

  السلة سلع  عارفي أس معنويةتقلبات سعر الصرف وانخفاض قيمة الريال اليمني لم تترجم بعد إلى فروق

 االمن الغذائي والزراعة الغذائية لكتلة 

  السلع في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية إذا استمرت  كبيرة في أسعارالفروق السوف تظهر

 فروق سعر الصرف لبعض الوقت

  مخزون كاٍف لم يترجم انخفاض قيمة الريال اليمني حتى اآلن إلى زيادة في أسعار السلع بسبب حقيقة وجود

 أشهر( 3-2لمدة  بقىمن الغذاء في البالد )يكفي أن ي فعال

  جديدة من السلع الشحنات المن المرجح أن تسري الزيادات الرئيسية في األسعار في السلع األساسية مع

 الدوالر األمريكي إلى الريال اليمني محددًا رئيسيًا(الحالي  )حيث سيكون سعر صرف

 لم يترجم بعد إلى أي زيادات كبيرة في األسعار أو فروق بين أسعار والذي ل اليمني بقدرانخفاض قيمة الريا

والتي الوضع عن كثب تطور السلع في المحافظات الشمالية والجنوبية ، هناك حاجة إلى مواصلة مراقبة 

 تغيرات برامجية قادمة او مستقبلية أي في  ستساهم

 الوقت الحالي ، لم يترجم سعر الصرف بعد إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع األساسية التي تستدعي  في

 ئية للكتلةلسلة الغذالمراجعة الحد األدنى 

 :عملنقطة 

 بقيادة برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية كتلة االمن الغذائي والزراعة  يقوم جميع شركاء(

( بمراقبة حالة سعر الصرف عن كثب وأي آثار قد تكون للكتلة ت الرائدةوالزراعة بصفتهم الوكاال

أي ان مراقبة اسعار السوق المعتمدة على الدليل ستسهم في لذلك على أسعار السلع الغذائية الرئيسية. 

 الغذائية الدنيا للكتلة سلة التغييرات محتملة في 
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  ار سعر الصرف وأسع تحددمراقبة أسعار السوق التي عن بمشاركة أي بيانات  الكتلةيقوم شركاء

 ن الملف:مكجزء  التاليةالغذائية الرئيسية. يجب على الشركاء تقديم المعلومات األساسية  ةسلع السل

 ( الو الشهورشهر/ الالفترة التي تم فيها جمع البيانات)سنة 

 المنهجية المستخدمة في جمع البيانات 

 التي تم متابعتها عدد ونوع األسواق 

 جمع بيانات أسعار السوق )يوميًا ، أسبوعيًا ، شهريًا ، إلخ( كرارت 
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