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 محضر اجتماع الكتلة الوطنية لألمن الغذائي والزراعة

 :التاريخ م2019يناير  22

 :المكان صنعاء،  مؤسسة نظراء لالغاثة والتنميةتب امك

صباحا 11:00  :الوقت 

ون الدولي، كير، وزارة التخطيط والتعا ،لمجلس النرويجي لآلجئينا المتحدة ، ألممل والزراعة ألغذيةامنظمة 

منظمة كتلة االنعاش المبكر،  ، جمعية رعاية األسرة اليمنية، مؤسسة تمدين، بيست فيوتشر،اكتد، شبكة نماء

 بذور الرحمة، بنك التسليف التعاوني الزراعي، تحاد االوربي،اال لالغاثة، اللجنة الدولية تضامن الشباب،

ائتالف  القيادات الشابة، رؤية امل، طفل الحرب،مشروع التغذية المدرسية، منظمة الرعاية الطبية الدولية، 

الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة ، مجلس الشباب العالمي، سول ة،االغاثة االنساني

 ،مؤسسة نظراء لالغاثة والتنميةاالغاثة االسالمية، ، المنتدى االنساني، وزارة الزراعة والري، الكوارث

، لآلجئين لمجلس الدنماركيسميبس، المركز الدولي للتدريب والتنمية، سبارك، ا  زوا،مؤسسة خديجة للتنمية، 

اكسفام،  نسانية والتنمية، الهجرة الدولية،، المؤسسة الوطنية لالغاثة االالدولية التدخل المباشر، هيومن ابيل

 ، مكافحة الجوع، صناع الحياة.لتنمية، مؤسسة عبس، رعاية االطفالاستجابة لالغاثة وا

لمشاركا

 :ون

 

 

 أجندة االجتماع:

 االجتماع السابقمراجعة نقاط العمل من  .1

 .  الثاني القياسي المخصص – اليمن – اإلنساني التمويل صندوق .2

المستهدفة من قبل  خطة االستجابة االنسانية  للكتلة ) االستراتيجية ، االستهداف ، المتطلبات المالية ، عدد الحاالت .3

 الشركاء (

 مواضيع إخرىأي  .4

 

 مراجعة نقاط العمل من االجتماع السابق .1

o  نقاط عمل االجتماع السابق تم استعراضها  واعتمادها 

 

  الثاني  القياسي المخصص – اليمن – اإلنساني التمويل صندوق .2

 إلنسانيا وقللصند ولألا لقياسيمخصص الا نآلا عليه يطلق فسو  

 التوسع ودعم الحالية المساعدات في الرئيسية الثغرات سد في المساعدة هو ولألا لقياسيمخصص الا من الهدف 

  الضعف شديدة والمجتمعات" األحمر المربع" في لألنشطة الفوري

 :المحاور الثالثة الرئيسية للمخصص القياسي الثاني تشمل 

o المرحلي المتكامل لالمن الغذائي  التصنيف ضمن المصنفة المناطق في التأثير عالية البرامج نطاق توسيع

 فوق وما ( 4الرابع )

o  األولوية ذات للنازحين المراكز التجميعية في المساعدة زيادة 

o الجديدة النزوح مناطق في األول الخط مساعدة نطاق توسيع 

 اولويات كتلة االمن الغذائي والزراعة للمخصص القياسي 
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o  سائم( لمدة ال تقل المساعدة الغذائية في حاالت الطوارئ )إما التحويالت النقدية أو الق -خط االستجابة األول

 نفس األسرة المعيشيةل  متتالية دوراتأشهر /  6عن 

o  مقابل  العمل / النقد مقابل النقدتوزيع المبالغ النقدية أو القسائم الشرطية والموسمية /  -خط االستجابة الثاني

 للمجتمعات المحلية واألصول ألصول إلعادة تأهيل البنية التحتية ا

o  صرف الصحي الصحة + المياه وال التغذية +بما في ذلك مكون األمن الغذائي )+والمتابع بين الكتل الرصد

 والنظافة الصحية(

  زوا تقييمجتان يكونوا اوأ نيدعم الصندوق االنسا يجب أن يكونوا شركاء مؤهلين للحصول على -الشركاء المؤهلون 

 واالمكانيات لقدراتل االوتشا

  سقف سياخذ الكتلة ) ال الحالي لشركاءالوحدة المالية لالوتشا  سوف يعتمد على سقف -الحد األقصى لسقف التمويل

 (في القطاعات المختلفة المقدمةفي االعتبار جميع المقترحات 

  مياة والصرف تشمل االمن الغذائي والزراعة والتغذية والصحة واليمكن أن يقترح الشركاء مشاريع متعددة القطاعات

 حور.لهذه الم ديريةم 45 ال األربع على كتلالسوف تركز جميع  الصحي. 

 لمصنفة ضمن األول والثاني )توسيع البرامج ذات التأثير العالي في المناطق احورالمملفات في إطار  الكتلة قدمت

 اتذلنازحين لكز التجمعية ارالم، وتوسيع نطاق المساعدة في  فوقوما  4المرحلي المتكامل لالمن الغذائي التصنيف 

 األولوية(

 مل لالمن المرحلي المتكاضمن التصنيف توسيع البرامج ذات التأثير العالي في المناطق المصنفة )حور االول الم

 (فوقوما  4الغذائي 

o ( الكارثي5ديرية والتي سكانها يقعون ضمن التصنيف المرحلي الخامس )م 45علی ز کيرلتا 

 األولوية اتذكز التجمعية للنازحين ارالمتوسيع نطاق المساعدة في  - المحور الثاني  

o دارة مراكز ا /غير الغذائيالمواد  /المأوى كتلةحددتها مركزا تجميعيا للنازحين  88 لمحورعليهذه اركز سي

 فجوات في األمن الغذائيفيها حيث توجد  معات النازحين جت

o غذائيمن ات أفجوبها  مركز تجميعي 42مقترحات مشاريع في  الكتلة ىلد 

  الكتلة  التالية من شركاء اريعللمشاألولوية الممنوحة ستعطى 

o متكامل لالمن التصنيف المرحلي الفي  ها نسکاوالتي  45 ـال ديرياتلمافي ل عار ثأ مشاريع التي كان لهاال

 الكارثي 5 الغذائي 

o  حاليةوالالبرامج القائمة 

o  تقييم واضح سجل 

o  لميدانا واالمكانيات فيالقدرة 

o الوصول إلى المواقع المقترحة 

o  األدلة ونتائج  استنادا إلى)على المستفيدين  تأثير المشاريع السابقة والمقترحة قدمواووضحواالشركاء الذين

جيات التكيف التنوع الغذائي، استراتيجيات التكيف، استرا ، معدل االستهالك الغذائي مثل الغذائي األمن 

 ... الخلسبل المعيشة 

  الفرعية  لةالكتوالحصول على موافقة منسق  اورالمحعلى مستوى للكتلة المقترحة  مشاريعالتنسيق جميع ان يتم يجب

 ةالمعني

 ( 17ملف الكتلة الحالي )مليون 

o المتكامل  المرحليضمن التصنيف توسيع البرامج ذات التأثير العالي في المناطق المصنفة  -حور االول الم

 فوقوما  4لالمن الغذائي 

  مليون 12.6 –اجمالي الموازنة 

mailto:Gordon.Dudi@fao.org


 
 

 

3 
>Gordon.Dudi@fao.orgomments to FSAC Coordinator Gordon Dudi <end any updates and/or cS 

 

  141,260 –المستفيدين المستهدفين 

o األولوية اتذكز التجمعية للنازحين ارالمتوسيع نطاق المساعدة في  - المحور الثاني  

  مليون  4.4 –اجمالي الموازنة 

  45,850 –المستفيدين المستهدفين 

o  اليوجد -خط االستجابة االول في المناطق ذات النزوح الجديد توسيع نطاق -المحور الثالث 

  الخطوات التالية 

o  مقترحات المشاريع من المنظمات الدولية والمحلية )الغير اممية(تقدم فقط 

o   م2019 يناير 27ص القياسي في خصملل لكتلالدفاعات سيعقد اجتماع المجلس االستشاري 

o سيحدد المجلس االستشاري الملف النهائي للكتلة 

o ع تحديد الموعد المشاريع )م ستقوم وحدة الدعم المالي االنساني في االوتشا بفتح نظام ادارة الدعم لمقترحات

 النهائي للتقديم(

o اريعهم من شركائها الذين تم اعتماد مش راجعة من المجلس االستشاري، ستبلغ الكتلةبناء على التغذية ال

 الكتلة لعمل التغيرات الضرورية

 مراجعة االستهداف 

 مراجعة الموازنة 

 ازالة بعض المشاريع 

o الفنية/ االستراتيجية للمراجعة كل مشروع سيتم مراجعته من قبل اللجنة 

o ة وقوة المقترحات ) هذا يعتمد على الجودة الفنيان كل المشروع الحالية المقدمة سيتم اعتمادها  اليوجد ضمانا

 المقدمة(

o  .بعض المشاريع ريما سيتم تحويلها الى شركاء مؤهلين لديهم مقترحات افضل 

 

 عدد الحاالت ،ية ، االستهداف ، المتطلبات المالية خطة االستجابة االنسانية  للكتلة ) االستراتيج .3

 المستهدفة من قبل الشركاء (

 التزال في مرحلة وضع اللمسات االخيرة والزالت مسودة م2019 عامل ةخطة االستجابة االنساني 

  اهداف الكتلة 

o  في جميع أنحاء البالد االشد ضعفازيادة الوصول إلى الغذاء لألسر 

o  ام األمن وإعادة تأهيل أصول األمن الغذائي في المناطق ذات مستويات عالية من انعدزيادة دخل األسرة

 الغذائي

  لةالكتشريك في  100. من بين 2019مريكي لسنة ر أالر دومليا 2.2عة رالزوائي الغذاألمن ايتطلب مجموعة ،

  لثانيال ووألاللخطين ت الستجاباافي  شريك يشتركون 54

 استجابة الخط األول  

o  من الجوع الشديد بين األسر شديدة الضعف من خاللالحد: 

 المرحلة طق منا ني من انعدام األمن الغذائي فيتوزيع الغذاء أو النقد أو القسائم لألسر التي تعا

ن المرحلي المتكامل لالم والمناطق ذات السكان في المرحلة الخامسة من التصنيفالرابعة 

 .الغذائي
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 لمناطق ا في نازحين الجدد واالسر المستضيفة لاص ألشخااقسائم على لأو النقد أو ا الغذاءايع زتو

 لعاليةالوية وألذات ا

  غال العامة في مشاريع األش كباروتوظيف التوزيع المبالغ النقدية أو القسائم الشرطية والموسمية

مناطق  المجتمعية في صولالبنية التحتية العامة واالبما في ذلك المشاريع التي تُعيد تأهيل 

من المرحلي المتكامل لالالمرحلة الرابعة ومناطق السكان في المرحلة الخامسة من التصنيف 

 الغذائي 

 عدام توزيع مجموعات األدوات الزراعية والسمكية لألسر المعيشية الريفية التي تعاني من ان

ن امسة ماألمن الغذائي الشديد في مناطق المرحلة الرابعة ومناطق السكان في المرحلة الخ

 المرحلي المتكامل لالمن الغذائي التصنيف 

  كستهالل االمعد نتيجة تبلغ لتيا فةدلمستها رلألس يةولمئا لنسبةا لخال نم ولألا طلخا ستجابةا ومتابعة دصرسيتم 

 42 نم رکث( أFCS)الغذائي 

 استجابة الخط الثاني 

o الحد من الجوع الشديد بين األسر شديدة الضعف من خالل: 

  غال العامة في مشاريع األش كباروتوظيف التوزيع المبالغ النقدية أو القسائم الشرطية والموسمية

مناطق  المجتمعية في صولالبنية التحتية العامة واالبما في ذلك المشاريع التي تُعيد تأهيل 

 المرحلي المتكامل لالمن الغذائيالتصنيف المرحلة الثالثة من 

 لثة من توزيع شبكات الري بالتنقيط وملحقاتها ومضخات المياه الشمسية في مناطق المرحلة الثا

 المرحلي المتكامل لالمن الغذائيالتصنيف 

 ثالثة من في مناطق المرحلة الماعز( وخاليا النحل وملحقاتها  -توزيع المجترات الصغيرة )اغنام

 ن الغذائيالمرحلي المتكامل لالمالتصنيف 

 دعم الصناعات الغذائية الريفية وتسهيل عمل المنشئات الصغيرة واالصغر 

  ل لالمن المرحلي المتكامالتصنيف في مناطق المرحلة الثالثة من تقديم الدعم لالسر المستهدفة

 الغذائي لمساعدتهم في انشاء مشاريعهم الصغيرة

  تراتيجيات نسبة المئوية لالسر المستهدفة التي وظفت اسسيتم متابعته ورصده عن طريق الخط االستجابة الثاني
 التكيف الطارئة

 االستهداف 

o  ية في المرحلي المتكامل لالمن الغذائي على مستوى المديرالتصنيف بناءا على رصد مخاطر المجاعة و
 مديرية فان كتلة االمن الغذائي والزراعة تستهدف: 333الـ 

 10  كان في في مناطق المرحلة الرابعة والسمليون فرد يعانون من انعدام االمن الغذائي الحاد

و قسائم غذاء، نقد ا تلقونالمرحلي المتكامل لالمن الغذائي سوف يالتصنيف المرحلة الخامسة من 

 كل شهر

 2 و اغذاء، نقد  تلقونسوف يوفرد مستضيف في مناطق ذات االلوية العالية  مليون نازح جديد

 قسائم كل شهر

 8  ان في في مناطق المرحلة الرابعة والسكمليون فرد يعانون من انعدام االمن الغذائي الحاد

مستلزمات  تلقونالمرحلي المتكامل لالمن الغذائي سوف يالتصنيف المرحلة الخامسة من 

 )مجموعات( زراعية وحيوانية وسمكية.

 1.5  سكان في في مناطق المرحلة الرابعة والالمن الغذائي الحاد فرد يعانون من انعدام امليون

ية المرحلي المتكامل لالمن الغذائي سوف يستفيدون من منهاجالتصنيف المرحلة الخامسة من 

 النقد مقابل العمل والتوظيف في االشغال العامة  
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 5.3  لتصنيف الثة من في مناطق المرحلة الثافرد يعانون من انعدام االمن الغذائي الحاد مليون

 لموسميةالمبالغ النقدية أو القسائم الشرطية وان تلقوالمرحلي المتكامل لالمن الغذائي سوف ي

 ودعم الثروة الحيوانية

  لغذائي ستكون تحت كتلة االمن ا المبكر الغير زراعية التي كانت تحت كتلة االنعاشكل انشطة سبل المعيشة
 م2019والزراعة في عام 

 الي كتلة  مع شركائها خطة االنتقال لضمان االنتقال االنعاش المبكرو االمن الغذائي والزراعة ستشارك كتلتي
 االمن الغذائي والزراعى بكل سالسة ويسر

  ستجتمع مجموعة عمل سبل المعيشة بشكل دوري لضمان معالجة اي مواضيع تطرئ/ تظهر بفاعلية 

 عية وغير دات والتعليمات المتعلقة بسبل المعيشة )الزرامجموعة عمل سبل المعيشة ستقوم ايضا بتقديم االرشا

 الزراعية(

  ة لالحتياجات النظرة العامم لكتلة االمن الغذائي والزراعة بناءا على 2019طورت خطة االستجابة االنسانية لعام

المرحلي المتكامل نيف صالتعلى االدلة والمنبثقة من نتائج  المعتمدةاالنسانية المبنية اساسا على االحتياجات الواقعية 

 لالمن الغذائي

  م2018انجازات عام 

o  شملت االتي:الرئيسية م االنجازات 2018من يناير 

  لحاد في امليون فرد يعانون من انعدام االمن الغذائي  4.2توزيع الغذاء، النقد او القسائم لـ

 الغذائيالمرحلي المتكامل لالمن التصنيف الشهرفي مناطق المرحلة الرابعة من 

  لحاد في امليون فرد يعانون من انعدام االمن الغذائي  3.2توزيع الغذاء، النقد او القسائم لـ

 المرحلي المتكامل لالمن الغذائيالتصنيف الشهرفي مناطق المرحلة الثالثة من 

  االمن  فرد يعانون من انعداممليون  1.7توزيع المستلزمات الزراعية والحيوانية والسمكية لـ

 يالمرحلي المتكامل لالمن الغذائالتصنيف غذائي الحاد في مناطق المرحلة الرابعة من ال

   نعدام فرد يعانون من امليون  400,000توزيع المستلزمات الزراعية والحيوانية والسمكية لـ

 لغذائياالمرحلي المتكامل لالمن التصنيف االمن الغذائي الحاد في مناطق المرحلة الثالثة من 

 نيف التصفي مناطق المرحلة الثالثة من فرد  160,000دعم سبل المعيشة طويل االمد لـ  تقديم

 المرحلي المتكامل لالمن الغذائي

 نقطة عمل:

 ئمة ايميالت قالتسهيل عمل كتلتي االمن الغذائي والزراعة واالنعاش المبكر  سيجتمع ضباط ادارة المعلومات في

 نهاية دوام ب( نعاش المبكرتحتوي على شركاء كتلة االمن الغذائي وكتلة االالشركاء المحدثة والموحدة )والتي 
 م 2019يناير  24يوم الخميس الموافق 

 لمبكرااالنعاش االمن الغذائي و محضر اجتماع الكتلة لشركاء كتلتيكتلة االمن الغذائي والزراعة  ستعمم 

  للكتلة عندما يتم االنتهاء منهام  2019ستعمم الكتلة مسودة خطة االستجابة االنسانية لعام 

 دد المجلس ستعمم الكتلة ملف الكتلة للمخصص القياسي االول )المبالغ وقائمة الشركاء المعتمدين( عندما يح

 االستشاري المظروف النهائي للكتلة

  ة ل انشطم للكتلة لك2019ستعمم الكتلة مخصص عدد حاالت/ حمولة الشركاء لخطة االستحابة االنسانية لعام

 الكتلة المختلفة

 ( امج التوضيح لعدد حاالت برنعدد حاالت المساعدات الغذائية الطارئة على مستوى المديرية

 الغذاء العالمي مقابل عدد حاالت المنظمات االخرى(
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 ظمة عدد حاالت مساعدات سبل المعيشة الطارئة على مستوى المديرية )التوضيح لعدد حاالت من

 دد حاالت المنظمات االخرى(االغذية والزراعة مقابل ع

 التوظيف  عدد حاالت توزيع المبالغ النقدية أو القسائم الشرطية والموسمية/ النقد مقابل العمل /

في برنامج االشغال العامة على مستوى المديرية )التوضيح لعدد حاالت منظمة االغذية 

ء العالمي االت برنامج الغذاعدد ح ووالزراعة مقابل عدد حاالت برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 والمنظمات االخرى

  عدد حاالت دعم سبل المعيشة طويلة المدى )النوضيح لعدد حاالت كل من منظمة االغذية

 والزراعة و برنامج االمم المتحدة االنمائي والمنظمات االخرى(
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