
حثت التأثريات القوية التي تعرض هلا اقتصاد اليمن 
وشعبه جراء األزمات األخرية التي شهدها الغذاء والوقود 
باإلضافة إىل األزمة املالية العاملية عىل وضع االسرتاتيجية 
أيقن  ذلك،  عىل  عالوة  اليمن.  يف  الغذائي  لألمن  الوطنية 
صانعو السياسات أن حتسني األمن الغذائي سيشكل عاماًل 
رئيسًيا لتحقيق الرخاء االقتصادي واألمن القومي. تتبنى 
التعريف  اليمن  يف  الغذائي  لألمن  الوطنية  االسرتاتيجية 
املقبول عاملًيا لألمن الغذائي والذي يتحقق »عند حصول 
مجيع  يف  واقتصادًيا،  واجتامعًيا  مادًيا  الشعب  أفراد  مجيع 
األوقات، عىل غذاء كاٍف وآمن ومغذي لسد احتياجاهتم 
مفعمة  حياة  أجل  من  الغذائية  وتفضيالهتم  التغذوية 
بالصحة واحليوية«. غري أن هذا التعريف ينطبق عىل قطاع 
كبري من سكان اليمن ـ والذي يعد مستوى انعدام األمن 

الغذائي لديه من أعىل املستويات يف العامل.

االسرتاتيجية الوطنية لألمن 
1الغذائي  يف اليمن 

ملحة عامة وخطة العمل  
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تعنى االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي بمسألة األمن الغذائي عىل املستوى 
والفرد  املعيشية  األرسة  الكيل(، ومستوى  املستوى  الغذائي عىل  )األمن  الوطني 
)األمن الغذائي عىل املستوى اجلزئي( مؤكدًة أن حتسني األمن الغذائي  يمثل حتدًيا 
الكيل مع  املستوى  الغذائي عىل  األمن  يتساوى  القطاعات. ال  متعدد  نطاق  عىل 
االكتفاء الذايت من الغذاء عىل املستوى الوطني؛ وإنام يعني ببساطة احتواء البلد 
عىل كمية من الغذاء كافية إلطعام مجيع أفراد شعبه. يمكن تلبية حاجة السكان 
من الغذاء من خالل اإلنتاج الغذائي للبلد أو الواردات الغذائية أو من مزيج من 
رسعة  جانب  إىل  اإلنتاجية  قدراته  حمدودية  فإن  اليمن،  حالة  ويف  عادًة.  االثنني 
البلد من  التوفري الكايف الحتياجات  إنام يدالن عىل أن  الغذاء  تزايد الطلب عىل 
يتمكن  لكي  أنه  بيد  العاملية.  السوق  يف  االجتار  طريق  عن  إال  يتأتى  لن  الغذاء 
اليمن من استرياد الغذاء، يتعني عليه تصدير بضائع وخدمات كافية لتوفري النقد 
األجنبي. ويف عام 2000، استخدم اليمن نحو 10 يف املائة من عائدات التصدير 
يف استرياد الغذاء، مما جعله يقل قلياًل  عن املتوسط العاملي. وبحلول عام 2007، 
تردًيا  مثل  مما  الغرض،  لنفس  التصدير  عائدات  من  املائة  يف   25 يستخدم  كان 

ملحوًظا يف جمهودات حتقيق األمن الغذائي للبلد عىل املستوى الكيل.
يشمل األمن الغذائي عىل املستوى اجلزئي األمن الغذائي لألرس املعيشية وتوزيع 
الغذاء بني األرس املعيشية عىل حد سواء. ويعد انعدام األمن الغذائي عىل املستوى 
اجلزئي يف اليمن ـ 32 يف املائة ـ »مزعًجا« يف السياق الدويل: إذ أن 10 بلدان فحسب 
الصادر عن  للجوع  العاملي  للمؤرش  الغذائي طبًقا  انعداًما أكرب حجاًم لألمن  تشهد 
املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية )IFPRI(. ويذكر أن هذه املشكلة تتفاقم 
37 يف املائة من سكان هذه املناطق من انعدام األمن  يف املناطق الريفية، حيث يعاين 
الغذائي، يف مقابل 18 يف املائة يف املناطق احلرضية )الشكل 1(. فمن بني 7.5 مليون 
املناطق  يف  منهم  مليون   6.4 يعيش  الغذائي،  األمن  انعدام  وطأة  حتت  يئنون  نسمة 
غري  املعيشية  األرس  بني  أعاله  الريف  يف  الغذائي  األمن  انعدام  معدل  يبلغ  الريفية. 
املشتغلة بالزراعة، والتي تأوي أكثر من نصف عدد السكان الذين يعانون من انعدام 
األمن  انعدام  من  يعانون  الذين  السكان  نسبة  تعد  بينام  اليمن،  يف  الغذائي  األمن 
الغذائي يف املناطق الريفية أقل بني األرس املعيشية املشتغلة بالزراعة، غري أهنا تفوق 
نظريهتا بني سكان احلرض بام يزيد عن 10 نقاط مئوية. وفيام يتعلق باملزارعني، يبلغ 
انعدام األمن الغذائي أعىل معدالته بني هؤالء الذين يكسبون قوهتم من تربية املاشية.

أدى ارتفاع معدل انعدام األمن الغذائي عىل املستويني الكيل واجلزئي إىل 
التنمية  هيدد  مما  األطفال،  بني  واحلاد  املعتدل  التغذية  لسوء  الواسع  االنتشار 
يف   60 قرابة  يعاين  واالقتصادي.  االجتامعي  الصعيدين  عىل  لليمن  املستقبلية 
املائة من األطفال دون سن اخلامسة يف األرس املعيشية اليمنية من توقف النمو، 
أو قرص قامتهم بدرجة ملحوظة مقارنًة بعمرهم )الشكل 2(؛ كام أن أكثر من 
املالئم  الوزن  من  كبرية  بدرجة  أقل  أو  الوزن  ناقيص  األطفال  من  املائة  يف   40

الغذائي  األمن  انعدام  نمط  وزهنم  ونقص  األطفال  نمو  توقف  يتبع  لعمرهم. 
بالبلد: فهام أكثر انتشاًرا إىل حد كبري يف املناطق الريفية مقارنًة باملناطق احلرضية. 
يؤثر توقف النمو عىل 67 يف املائة من األطفال يف املناطق الريفية، يف مقابل 54 
يف املائة يف املناطق احلرضية، يف حني يعاين نصف عدد األطفال تقريًبا يف املناطق 

الريفية من نقص الوزن، يف مقابل 39 يف املائة يف املناطق احلرضية.

األهداف
يف إطار مواجهة هذا الوضع املثري للقلق، وضعت احلكومة اليمنية، حتت ريادة 
يف:  تتمثل  الغذائي  األمن  بشأن  مشرتكة  رؤية  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة 
رضورة حصول مجيع أفراد الشعب اليمني عىل غذاء كاٍف ومغذي يف مجيع األوقات 
لينعموا بحياة مفعمة باحليوية واإلنتاجية والصحة. ولتحويل هذه الرؤية إىل واقع 
األهداف  من  جمموعة  بصياغة  الغذائي  لألمن  الوطنية  اللجنة  قامت  ملموس، 

املحددة كمعيار لقياس مدى نجاح تطبيق االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي.
1. خفض معدل انعدام األمن الغذائي بمقدار الثلث بحلول عام 2015.

2. توفري األمن الغذائي لنسبة 90 يف املائة من السكان بحلول عام 2020.  
التغذية بني األطفال بمقدار نقطة مئوية واحدة  3.خفض معدالت سوء 
االسرتاتيجية  وضعت  األهداف،  هذه  لتحقيق  سنوًيا.   األقل  عىل 

الوطنية لألمن الغذائي خطة عمل من 7 نقاط. 
 

خطة عمل من 7 نقاط لتحقيق األمن الغذائي 
1. إصالح إعانات دعم النفط  

دعم  إعانات  إصالح  طريق  عىل  أوىل   خطوة  اليمنية  احلكومة  اختذت 
التدرجيي  اإللغاء  أن  بيد   .2010 عام  الوقود يف  أسعار  زيادة  النفط من خالل 
زيادة  ببساطة  شأنه  من  النفط  إلعانات 
ارتفاع  ألن  نظًرا  الغذائي  األمن  انعدام 
عىل  أكرب  بدرجة  يؤثر  الوقود  أسعار 
يعانون  الذين  احلرض  وسكان  املزارعني 
من انعدام األمن الغذائي. ولضامن توازن 
األمن الغذائي خالل فرتة اإلصالح ـ بل 
حتى حتسينه ـ ينبغي استخدام الوفورات 
يف  الدعم  إصالحات  عن  الناجتة  الكبرية 
التحويالت  من  جمموعة  لتمويل  امليزانية 
املبارشة واالستثامرات املحفزة لإلنتاجية. 
ومن شأن مدفوعات التحويالت وحدها 
كبح ارتفاع معدل انعدام األمن الغذائي 
فحسب عىل املدى القصري، ولكن زيادة 
االستثامرات العامة يف البنية التحتية )فيام 
يتعلق باملرافق العامة، والنقل، والتجارة، 
والنمو  الغذائي  األمن  تعزز  واإلعامر( 
سواء.  حد  عىل  املستدام  االقتصادي 
املبارشة  التحويالت  بني  اجلمع  يعد 
واعدة  اسرتاتيجية  واالستثامرات 
التنمية  بتعزيز  اإلعانات  إصالح  لربط 
التحويالت  من  كل  تكمل  املستدامة. 

الشكل 1. انعدام األمن الغذائي حسب مستوى الشدة يف عام 2009

الدراسة  لبيانات  طبًقا   ،)IFPRI( الغذائية  السياسات  لبحوث  الدويل  واملعهد  الدويل،  والتعاون  التخطيط  ووزارة  اليمن،  حكومة  املصدر: 
االستقصائية مليزانية األرس املعيشية لعام 2005-2006.
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واالستثامرات ومكاسب اإلنتاجية املرتتبة طويلة األجل بعضها البعض وتؤدي 
إىل خفض معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائي.

2.  حتسني مناخ العمل.
األمن  حتقيق  يف  ملحوظة  بدرجة  اإلسهام  السياسات  صانعو  يستطيع 
الغذائي عن طريق تسهيل النمو املدفوع بالدعم من القطاع اخلاص من خالل 
ويف  سواء.  حد  عىل  والدوليني  املحليني  للمستثمرين  االستثامر  مناخ  حتسني 
إىل حد كبري يف قطاعات  األجنبية  املبارشة  االستثامرات  احلايل، ترتكز  الوقت 
استقطاب  بمكان  األمهية  من  ذلك،  ومع  والغاز(.  )النفط  اهليدروكربون 
هذه  الرتباط  نظًرا  باهليدركربون  املتعلقة  غري  القطاعات  إىل  املستثمرين 
فرص  من  مزيد  ختلق  أهنا  عن  فضاًل  االقتصاد  من  أكرب  بأجزاء  القطاعات 
العمل وتوظف مزيد من األفراد املترضرين من انعدام األمن الغذائي. عالوة 
حديثة  تقنيات  األجنبية  املبارشة  االستثامرات  تدفقات  تصاحب  ذلك،  عىل 
املهارات  وحيفز  إنتاجية  أكثر  عاملة  قوى  خيلق  مما  اجلديدة  بالسوق  وفرص 
القطاعات  تنمية  املستثمرين عىل  تشجيع  ينبغي  أخرى،  ناحية  ومن  اإلدارية. 
الريفية الواعدة مثل التعدين، ومعاجلة األغذية، والسياحة، التي من شأهنا هتيئة 
فرص للعاملة يف املناطق الريفية ومساعدة األكثر فقًرا عىل احلصول عىل األمن 
األشخاص  إلعداد  تدريبات  اجلديدة  الوظائف  هذه  تتطلب  )قد  الغذائي. 
الذي  األمر  العمل،  للمشاركة يف سوق  الغذائي  األمن  انعدام  املترضرين من 
سيتم مناقشته بالتفصيل يف النقطة 7 أدناه(. وللسامح للقطاع اخلاص بتحقيق 
هذا التنوع االقتصادي، ينبغي أن تتضمن التحسينات املعنية باملناخ االقتصادي 
إمكانية توفري أفضل لإلئتامنات، ومحاية املستثمرين، ووضع نظام رضيبي أكثر 

دعاًم لالستثامرات اخلاصة.

3. خفض معدل إنتاج واستهالك نبات القات.
يواجه اليمن أزمة خطرية تتمثل يف استمرار جتاوز حاجته للمياه مصادر 
اإلمداد املتجددة به. تواجه الزراعة، والتي من املمكن أن تسهم إسهاًما هاًما يف 
عملية التنمية الريفية وحتقيق األمن الغذائي، معوقات جراء عدم توافر املياه؛ 
املعيشية. وسط كل  العديد من األرس  الذي هيدد صحة  املياه والتلوث  وندرة 
40 يف املائة من إمدادات  ذلك، يربز القات كعائق رئييس، مستهلًكا أكثر من 

املياه يف اليمن. ومن ثم، يعد خفض معدل 
أمًرا  ملحوظ  بشكل  القات  استهالك 
لتفادي حدوث اجلفاف، وحتقيق  أساسًيا 
وإدراك  القات،  عن  بعيًدا  زراعي  نمو 
أهداف اليمن املتعلقة بضامن توفري األمن 
الغذائي. بيد أن التدابري الرامية إىل خفض 
مقاومة  تواجه  قد  القات  استهالك  معدل 
وهكذا،  اليمني.  الشعب  من  عنيفة 
إعالمية  محلة  السياسة  تدابري  ستتطلب 
حول  شاملة  معلومات  توفري  إىل  هتدف 
يف  االستعجال  ووجه  التدابري  هذه  أمهية 
تنفيذها. تفوق الفوائد املرتتبة عىل فرض 
رضيبة عىل القات الصعوبات التي تعوق 
تنفيذ هذه التدابري: فمن  املرجح أن تثني 
هذه الرضيبة  األشخاص عن االستهالك 
املفرط للقات، والسامح لليمن باستخدام 
نحو  عىل  به  اخلاصة  املياه  إمداد  مصادر 
إضافية  إيرادات  وتوليد  فاعلية،  أكثر 
إىل  تؤدي مجيعها  فوائد  ـ وهي  للحكومة 
زيادة توفري األمن الغذائي للسكان. ومن 
يف  الرضيبية  العوائد  استثامر  الرضوري 
قطاع الزراعة والبنية التحتية للمياه واستخدامها يف توفري بدائل إلنتاج نبات 
حالة  ويف  الزراعية.  املنتجات  ومعاجلة  والقهوة،  احلبوب  إنتاج  مثل  القات، 
تطبيق اسرتاتيجية »خفض إنتاج القات من أجل التنمية الزراعية« عىل النحو 
الواجب، سيحصل املزارعون عىل تعويضات تفوق فقد عائدات القات، كام 

سيتحسن األمن الغذائي يف اليمن.

4. حتسني إدارة خماطر األمن الغذائي
أسعار  تنتاب  التي  والكوارث  بالصدمات  التأثر  رسيع  اليمن  يعد 
إلدارة  مالئمة  آليات  وضع  البلد  عىل  يتعني  ثم  ومن  العاملية،  الغذاء 
املخاطر. بادًئا ذي بدء، جيب حفز سوق استرياد احلبوب لتكون أكثر قدرة 
عىل املنافسة. وحالًيا، يسود السوق عدد صغري من املستوردين، مما يؤدي 
املستقرة  االقتصادية  الظروف  يف  حتى  املحلية  احلبوب  أسعار  ارتفاع  إىل 
زيادة  عىل  تعمل  التي  املالئمة  واللوائح  القوانني  وضع  شأن  ومن  نسبيًا. 
أن  ينبغي  ثانًيا،  الغذائي.  األمن  هام يف حتسني  دور  لعب  التنافسية  القدرة 
املرتتبة عىل مواقف طارئة  احلادة يف األسعار  التقلبات  إىل  حتتاط احلكومة 
مثل أزمة الغذاء العاملية التي حدثت عام 2008-2007. يمكن حتقيق ذلك 
من خالل االحتياطات الوطنية من احلبوب، أو االحتياطات اإلقليمية من 
وبالنسبة  التباع  العاملية.  املايل يف األسواق  التحوط  أو عمليات  احلبوب، 
أي نظام من أنظمة إدارة خماطر األسعار، سيتحتم وضع نظام فعال الختاذ 
القرارات املؤثرة من قبل صناع القرار. ثالًثا، ينبغي أن تدرك احلكومة دور 
اهلشة.  املجتمعات  بني  االقتصادية  املرونة  بناء  يف  االجتامعية  التحويالت 
املبارشة،  التحويالت  االجتامعية  التحويالت  تتضمن  أن  املمكن  ومن 
األشغال  خالل  من  املجتمع  أصول  وبناء  العمل،  مقابل  النقد  وبرامج 
والصحة.  التغذية  وبرامج  الصغرية،  املشاريع  بدء  يف  واملساعدة  العامة، 
باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تستغل احلكومة الفرص السياسية النامجة عن 
األزمات والكوارث التي تنتاب أسعار الغذاء بغية دمج إدارة املخاطر يف 
التعاون القوي  التنمية الغذائية. ومما ال شك فيه أن  العام لتخطيط  اإلطار 
بني الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص والرشكاء الدوليني لليمن حيظى 

بأمهية بالغة لضامن حتقيق النجاح.

الشكل 2. انتشار توقف النمو بني األطفال حسب املحافظة يف عام 2006

الدراسة  لبيانات  طبًقا   ،)IFPRI( الغذائية  السياسات  لبحوث  الدويل  واملعهد  الدويل،  والتعاون  التخطيط  ووزارة  اليمن،  حكومة  املصدر: 
االستقصائية مليزانية األرس املعيشية لعام 2005-2006.
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الغذائية، واشنطن العاصمة.

5. تطبيق االسرتاتيجية املعنية بقطاع املياه.
املياه  نوعية  أن  كام  برسعة،  اليمن  يف  املياه  جداول   منسوب  ينخفض 
وإمكانية الوصول إليها يقعان دون املستوى القيايس. يعترب إجراء اإلصالحات 
األمن  بتحقيق  املعنية  البلد  أهداف  لتحقيق  األمهية  حاسم  أمًرا  املياه  قطاع  يف 
مستقباًل  لليمن  الغذائي  األمن  يعتمد  الرسيعة.  التنمية  عىل  واحلفاظ  الغذائي 
توزيع  وإعادة  اجلوفية  للمياه  العام  االستهالك  خفض  عىل  مكثفة  بصورة 
باخلري  تبشرًيا  األكثر  االقتصادية  األنشطة  عىل  الزراعة  يف  املستخدمة  املياه 
واالستهالك البرشي. تتمثل اخلطوات اهلامة نحو حتقيق إدارة فعالة ومستدامة 
ودعم  املتكاملة  املياه  مصادر  إدارة  عىل  القدرة  تعزيز   )1( ييل:  فيام  للمياه 
املياه املحسنة؛  املياه اجلوفية والتحكم فيها ونوعية  تطبيقها، بام يف ذلك مراقبة 
الرشاكات  وبناء  البيئية  احلامية  دعم  ذلك  يف  بام  البيئية،  التأثريات  إدارة  و)2( 
تطوير  و)3(  الرصف؛  ومياه  السائلة  بالنفايات  يتعلق  فيام  اخلاص  القطاع  مع 
املياه عن طريق محاية حقوق املستخدمني؛  املياه ومدى كفاءة استخدام  موارد 
بالطلب  التكلفة عىل أساس مدفوع  فعالة ومنخفظة  تقديم مرشوعات  و)4( 
الال  التعاون وحتقيق  تنفيذ املرشوعات وحتسني سبل  عن طريق حتسني كفاءة 
مركزية؛ و)5( تعزيز املؤسسات للسامح هلا بلعب الدور املنوطة به فيام يتعلق 
بتعزيز كفاءة استخدام املياه؛ و)6( حتسني استدامة املوارد والنوعية من خالل 

إدارة حمسنة ملستجمعات املياه.

6. استهداف االستثامر العام وحتسني النهوض بتوفري اخلدمات.
يف السنوات األخرية، أنفق اليمن مزيد من األموال عىل إعانات دعم النفط 
ومقارنًة  املجمعة.  االجتامعية  والتحويالت  والصحة  التعليم  من  بكل  مقارنًة 
بالبلدان األخرى يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ينفق اليمن أمواالً أقل عىل 
البنية التحتية والزراعة والصحة. ومن منظور مكاين، ال يالئم اإلنفاق العام عىل 
املحافظات مستويات انعدام األمن الغذائي باليمن، مما يعكس وجود قصور يف 
الكفاءة واالستهداف. ومن ثم، يتعني القيام باستعراض شامل لالستثامر العام 
ملواءمة االستثامرات العامة بصورة أفضل مع األهداف اإلنامئية لليمن بوجه عام 
واسرتاتيجيته املعنية باألمن الغذائي بوجه خاص عرب القطاعات واملحافظات. 
وبمجرد توجيه املبلغ املناسب من املال إىل األماكن األشد احتياجًا إليه، جيب 
تتوافر  األحيان،  أغلب  ويف  املال.  هذا  توظيف  كيفية  عىل  احلكومة  تركز  أن 
البنى التحتية املادية، غري أن اخلدمات املتاحة غري مرضية. وهكذا، ثمة حاجة 
القطاعات  توفري اخلدمات وكفاءة االستثامر يف مجيع  تقييم ومراقبة جودة  إىل 
لتحقيق أفضل النتائج. بيد أنه ال تزال هناك حاجة إىل مزيد من االستثامرات، 
بني  الريفية. ومن  والطرق  الريف  الرشب يف  مياه  إمدادات  لتحسني  وال سيام 

الطبيعية،  الرضاعة  بتعليم  املتعلقة  الربامج  املستهدفة،  الرئيسية  اخلدمات 
الرعاية  وتوفري  األرسة،  وتنظيم  الصحي،  الوعي  وبناء  الغذائي،  والتثقيف 
الالحقة بعد الوالدة، ومتابعة نمو األطفال باإلضافة إىل املساعدة املتوفرة أثناء 

الوالدة وخدمات التحصني. 

7. شن محالت توعية عالية املستوى.
أعىل مستوى سيايس  اليمنية ثالث محالت عىل  احلكومة  تطلق  أن  ينبغي 
)مثل »احلمالت الرئاسية«(. أوالً، ينبغي تنفيذ برنامج وطني لتنظيم األرسة، 
كام ينبغي دمج هذا الربنامج بقوة ضمن برامج الرعاية الصحية األساسية وأن 
يتضمن كبار رجال الدين. ثانًيا، ينبغي شن محلة عالية املستوى لتناول االفتقار 
يغطي  أن  ينبغي  ذلك،  اليمنيني. عالوة عىل  بني  والتغذية  بالصحة  املعرفة  إىل 
التنوع  ذلك  يف  بام  املوضوعات،  من  عريض  مدى  الغذائي  التثقيف  برنامج 
الغذائي ونقص املغذيات الدقيقة. ثالًثا، ينبغي إطالق محلة تركز عىل اإلرساع 
بتمكني املرأة. تبني األدلة بوضوح أن عدم املساواة بني اجلنسني يسري جنًبا إىل 
احلملة عىل حتسني مستوى  تركز  أن  ينبغي  ثم،  التغذية. ومن  مع سوء  جنب 
الصحية،  واألوضاع  االقتصادية،  واملشاركة  للسيدات،  العلمي  التحصيل 

والتمكني السيايس .

التأثريات عىل السياسة
اليمن  يستطيع  هذه،  نقاط   7 من  املكونة  العمل  خطة  تطبيق  حالة  يف 
2015 و2020. ومع وضع الطبيعة  إدراك أهدافه املتعلقة باألمن الغذائي لعام 
االسرتاتيجية  هذه  حتقق  أن  املمكن  من  االعتبار،  يف  لالسرتاتيجية  الشمولية 
إسهاًما ملحوًظا يف سياسات اليمن املعنية بالتنمية خالل العقد القادم. غري أنه 
يتعني عىل صانعي السياسة رسعة االنتقال من مرحلة طرح األهداف إىل مرحلة 
االستثامر  وبرامج  خطط  وتصميم  السياسة  يف  الالزمة  اإلصالحات  إجراء 
تطبيق  عملية  ستكون  ذلك،  إىل  باإلضافة  اإلصالحات.  هذه  لتنفيذ  اخلاصة 
السياسات واالستثامرات والربامج املقرتحة يف هذه االسرتاتيجية أكثر فاعلية 
عند إجرائها بطريقة شفافة وشاملة تتضمن متابعة فعالة، وصنع القرارات بناًء 
ستستلزم  ذلك،  عىل  عالوة  مالئمتني.  ومراقبة  تقييم  وعمليات  األدلة،  عىل 
القدرات يف مجيع  لدعم  كبرية  مالئاًم وجهود  تصمياًم مؤسسًيا  التطبيق  عملية 
الوزارات املعنية. ربام يكون األهم من ذلك أن التطبيق الناجح سيتطلب ريادة 
مًعا نحو حتويل  بالتعاون  الرئيسية  الوزارات  والتزام من جانب مجيع  حاسمة 

رؤية اليمن بشأن األمن الغذائي إىل واقع ملموس. 
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