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 محضر اجتماع الكتلة الوطنية لألمن الغذائي والزراعة

 :التاريخ  م 2020يناير  16

 :المكان صنعاء،  مؤسسة نظراء لالغاثة والتنميةتب امك

صباحا 11:00  :الوقت 

كير، زوا، العون المباشر،  برنامج االمم المتحدة االنمائي  اوتشا، ، المتحدة ألممل والزراعة ألغذيةامنظمة  

رؤية امل، ادرا، رعاية  ذور الرحمة،، االغاثة االسالمية، بلآلجئين لمجلس الدنماركيااوكسفام، طفل الحرب، 

مزن، اثتالف االغاثة  جمعية رعاية األسرة اليمنية،، الهالل االحمر الدنماركي االطفال، المجتمعات العالمية،

التنمية  الخيرية واالغاثة االنسانية، مؤسسة عبس، للتنمية واالستجابة االنسانية، المؤسسة الوطنية

مشروع مؤسسة تمدين، للتنمية،  ءمؤسسة نظرا ع االشغال العامة، سما اليمن، شبكة النما، مشرو المستدامة،

سول، مجلس  ،بيست فيوتشرمؤسسة بناء للتنمية، مؤسسة خديجة، القيادات الشابة،  التغذية المدرسية،

المركز الدولي للتدريب والتنمية، اتحاد نساء اليمن، مؤسسة اكرام، ، سميبسالشباب العالمي، صناع الحياة، 

االنسانية ومواجهة الكوارث، وزارة الزراعة ئة الوطنية الدارة وتنسيق الشئون الهيتعز ، –ائتالف االغاثة 

 .الزراعيبنك التسليف التعاوني والري،  

المشارك

 :ون

 

 

 أجندة االجتماع:

 االجتماع السابق العمل من نقاط  مراجعة .1

 العيش تحديثات حول تقييم االمن الغذائي وسبل  .2

 وتعزيز مشاركة الشركاء تحديثات حول برنامج الحد من مخاطر الجوع المتكامل .3

 تحديثات حول المخصص القياسي الثاني لليمن .4

 اثر برامج سبل العيش .5

 اي مواضيع اخرى .6

 

 مراجعة نقاط العمل من االجتماع السابق .1

 الفنية لسبل العيش جموعة العملم (LTWiG) ةسبل المعيشة ، ومراجع صمودد اجتماع للتداول بشأن حزمة لعق 

 الحالية  في حاالت الطوارئ الدنيا  سبل العيشحزمة مساعدة 

  كتابة وتطوير مقترحات مشاريع المخصص الشركاء الرئيسيين فيانشغال لم يكن ذلك ممكنًا بسبب 

 القياسي الثاني  االنساني

 ظم الشركاء في عطلة رأس السنة الجديدةان مع 

 لليمن الثاني للصندوق اإلنساني اإلنساني قياسيخصص المنتائج الكتلة االمن الغذائي والزراعة بمشاركة  تقوم  

2019 

 اليوم كتلةغطيت في اجتماع ال 

 نقطة عمل:

  على  مراجعات سبل المعيشة واقتراح صمود بشأن حزمة  نقاشلعقد اجتماع للمجموعة العمل الفنية لسبل العيش

 الحالية حزمة الحد األدنى لمساعدة سبل المعيشة في حاالت الطوارئ
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 تحديثات حول تقييم االمن الغذائي وسبل العيش .2

 ألمن الغذائي وسبل  إلجراء تقييم الشئون االنسانية والتعاون الدولي الموافقة لمجلس االعلى لتنسيق وادارةمنح ا

 :على النحو التالي (FSLA) المعيشة

 يناير 18 - ي مسح االمن الغذائي وسبل العيش تدريب تنشيطي لمدرب 

 (ماسح 900)أكثر من  ماسحينلى دفعتين بسبب ارتفاع عدد السيتم إجراء ذلك ع - ماسحينتدريب ال: 

o 19 - 23  ماسحينالدفعة األولى من تدريب ال -يناير 

o 25 - 29 ماسحينالدفعة الثانية من التدريب ال - يناير 

 يناير 23 - 22 - متابعةتدريب فريق ال 

 ماسحيننات فور االنتهاء من تدريب السيبدأ جمع البيا 

  ماسحينمن الللدفعة االولى جمع البيانات  -يناير  25من 

  ماسحينلبيانات للدفعة الثانية من الجمع ا -يناير  31من 

 االنتهاء من العمل الميداني لجميع المناطق في الشمال بحلول األسبوع األول من شهر أن يتم  قع/ محتملمن المتو

 مارس إذا لم يكن هناك أي تأخير

  يةلجنوبفي المناطق لجمع البيانات والعمل الميداني شبه مكتمل 

  فقط ديرياتم 3جمع البيانات المتبقية ل 

  م2020يناير  19 فيسيتم االنتهاء من ذلك 

  محل ما كان يعرف سابقًا باسم "تقييم مخاطر المجاعةمسح االمن الغذائي وسبل العيش تم احالله (FRM)" 

  مخاطر المجاعة من خالل تقييم لبسيطةمع معلومات األمن الغذائي اج باالمكانلم يكن(FRM)   كل ثالثة أشهر

 الصعب والتفيذ التشغيلي وضعبسبب ال

  عناصر األمن  تناوليديرية والتي شامل للغاية على مستوى الم تقييمعبارة عن  االمن الغذائي وسبل العيشمسح

 :الغذائي والتغذية الرئيسية على النحو التالي

 معلومات مفصلة عن االسرة 

 سرةأصول اال 

 مصادر الدخل 

 أنماط اإلنفاق 

 مؤشرات األمن الغذائي الرئيسية 

o غذاءدرجة استهالك ال (FCS) 

o  لألسرةدرجة التنوع الغذائي (HDDS) 

o  لالسرة مقياس الجوع (HHS) 

o المنخفض تكيفمؤشر استراتيجيات ال  (rCSI) 

o مؤشر استراتيجية مواجهة سبل العيش (LCSI) 

 الزراعة 

 الثروة السمكية 
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 مقياس محيط العضد 

 الوذمة 

 يحتوي أيًضا على جزء للمناقشة الجماعية المركزة (FGD)  مع توفير  بيانات األسرة ربط وتاكيدسيساعد في

 تفسيرات محتملة ألي فروق دقيقة في حالة األمن الغذائي

  وكتلة االمن الغذائي  غذية العالمي واليونيسيف والفاوكل من برنامج األيقود مسح االمن الغذائي وسبل العيش

، وزارة الصحة  ريالزراعة وال، وزارة  الجهاز المركزي لالحصاءبالتنسيق الوثيق والتعاون مع والزراعة 

 العامة والسكان ، السلطات المحلية ذات الصلة

  لضمان أن يعكس مسح االمن الغذائي وسبل العيش   ضمان الجودة في جميع مراحلضوابط تم وضع الكثير من

الصارمة التقييم نظرة عامة دقيقة للوضع الحالي للغذاء والتغذية في البلد ، مع الحفاظ أيًضا على االلتزام بالمعايير 

 الدولية  بروتوكوالتوالوفقًا للمعايير الدولية 

 أيًضا إجراء تقييم مستقل وموثوق وشفاف يلبي المعايير الدولية تضمن هذه الخطوات كما ان 

  غذائيألمن الل ي المتكاملمرحلالتصنيف التحليل  

 التي ستجرى في نهاية فبراير ( التحليل المرحلي المتكامل لالمن الغذائي – عدن) 

 ستجرى في منتصف مارس )إذا لم يكن هناك أي تأخير  - التحليل المرحلي المتكامل لالمن الغذائي - صنعاء

 في جمع البيانات(

 :عملنقطة 

 ي االجتماعات الالحقةالكتلة ستقوم بتزويدكم بالتطورات في مسح االمن الغذائي والزراعة ف 

 

 وتعزيز مشاركة الشركاء  تحديثات حول برنامج الحد من مخاطر الجوع المتكامل .3

 استراتيجية الحد من مخاطر الجوع المتكامل المنقحة 

    ااجيحتالفئات االكثر اتحديد أكثر 

 تحسين ظروف المجتمع من خالل تركيز االستجابة 

 زيادة األنشطة النقدية والقائمة على السوق 

 تفعيل وصول المساعدات اإلنسانية 

o الفرعية قياتاالتفاتوقيع التأخير في  لطات لتقليلاستمرار المشاركة مع الس 

o ذات األولوية ديرياتئمة على المنطقة في / حول المتحسين التنسيق المحلي: دعم آلية التنسيق القا 

o الميداني من قبل الشركاء لتواجدزيادة ا 

o المركز التشغيلي( الفنية والدعم التشغيلي والنصائح المشورة( 

o تحليل ال 

 في الوقت المناسب التنبه 

 لماذا اإلستراتيجية المنقحة؟ 

  (3 الى التجمعات المحيطة فتقد ت،  ستبعادفتقد اإلت) في المركزمنشأة صحية 

  ًتحتاج إلى تحديد األولويات -التوسع الكامل في كل مكان لم يكن واقعيا 
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 ديدذو االحتياج الشنقاط الضعف والعوامل األخرى؛ الكوليرا / المرض ، الوصول ، األشخاص  داخلت  ،

 )الموجود والمتوقع(نزوح ال

 ،فنيوالقدرات والطاقة والدعم ال التمويل الموجه 

 مع السلطات وجهلتفاوض الما 

 الدروس المستفادة 

 ديريةعلى مستوى الم برنامج الحد من مخاطر المجاعة المتكامل تعزيز االلتزام من المنظمات الرائدة في 

 إلى الدعم الذي يحتاجونه وا، وهذا يجب أن يشير

  الحاجة إلى إشراك السلطات المحلية في تقييم االحتياجات والتخطيط للمشاريع التي تساعد في تحديد وجهات

 نظرهم وتسهيل التنفيذ

  لمتابعةادة والتنسيق التشغيلي ودور القيلالكتل الفرعية   على مستوىفنية/ مسئولي اتصال إنشاء مجموعة 

 والتقييم مع أصحاب المصلحة المعنيين

 لتسهيل التدخل على مستوى المجتمع المجتمعيينين الشركاء والمتطوعين الربط ب 

 كنل لسلطات المحلية على مستوى ال/ ا القائدة والرائدة نتظمة للشركاء / الوكاالتحلقات عمل توجيهية م

 لمتكاملحزمة الحد من مخاطر المجاعة ابشأن  ديريات/ الم الفرعية

 الحد من مخاطر المجاعة المتكامل الستراتيجية مناصرةزيادة ال 

 جميع أصحاب المصلحةل الملكيةو ديريةتنسيق المنتظم على مستوى المالحاجة إلى ال 

 رفع التقرير )االبالغ(حتياجات المشترك وأدوات نهج موحد لتقييم اال 

 للحد من قيود الوصول في مواقع محددة المناصرة /الدعوة 

 القضايا الحرجة 

 الحد من مخاطر المجاعة المتكامل هناك حاجة لتحسين تنسيق التنفيذ من قبل شركاء 

  األربع الكتل خالل جميع أنشطةالحاجة إلى تركيز االستجابة من 

  والذي في الميدان ) فعليال االحتياجلكل موقع إلى  الحد من مخاطر المجاعة المتكاملينبغي أن تستند أنشطة

  (والسلطات الوزارات الفنية ذات العالقة المجتمع،التغذية الراجعة من يشمل 

  لعب دور مهم وبارز للتوضيح وشرح  الرائدو الحد من مخاطر المجاعة المتكاملشركاء منهجية على

 الحد من مخاطر المجاعة المتكاملمنهاجية ومناصرة 

 لدعم الشركاء ومنظمات هذه المنهاجية  امللحد من مخاطر المجاعة المتكتواجد الفريق الفني لمنهاجية ا

 في تنفيذ ومتابعة االنشطة في الميدان الرائدة 

  المرحلي المتكامل لالمن  مديرية التي لديها سكان في المرحلة الخامسة من التصنيف 45ال التركيز حاليا

 مخاطر المجاعة المتكاملالحد من الغذائي. ومع ذلك فان كل مديريات البلد البد ان يكون لديها منهاجية 

 ليست نشاط مستقل لكنها مكملة لكل انشطة كتل االمن  الحد من مخاطر المجاعة المتكامل ان منهاجية

 على طول البلدالغذائي والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية الموجودة 

  األخرى التي تمولها  قبل العديد من الجهات الفاعلة من الحد من مخاطر المجاعة المتكامل منهاجيةتنفذ

نسيق وتركيز المفتاح هو الت .(صندوق التمويل االنساني وليس فقط شركاء) الجهات المانحة المختلفة

 الجغرافي وافقاالستجابة مع الت
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 :عملنقطة 

 ة الحد من منهاجيالتزامهم بتنسيق منهاجية الحد من مخاطر المجاعة المتكامل الرائدون العادة تاكيد  شركاء

 ديرياتهمفي م مخاطر المجاعة المتكامل

 

 الثاني لليمن تحديثات حول المخصص االنساني القياسي .4

 ( لجنة المراجعة االستراتيجية والتقنيةSTRC ) كتلة األمن الغذائي والزراعة. مقترحاتانتهت من مراجعه 

  سبل العيشلبرامج  كتلة األمن الغذائي والزراعة مليون دوالر لشركاء 22.3تم تخصيص ما مجموعه. 

  2020من يناير  األولتنفيذ المشاريع من. 

 وزيع الشركاء المخصصين على النحو التالي:ت 

 6 ،المؤسسة الطبية الميدانية ،اإلنسانيةجمعية بناء الخيرية للتنمية  منظمات محلية )منظمة عبس التنموية ،

 جمعية رعاية االسرة اليمنية، صناع النهضة، اتحاد نساء اليمن(

 6 لآلجئين( الدنماركي هيومن ابيل، زوا ، اوكسفام ، المجلس ، كير، ادرا) منظمات دولية 

 1  والزارعة( األغذيةمتحدة )منظمة  أمموكالة 

 : توزيع فترة المشاريع على النحو التالي 

 6  شهر 12لفتره  –مشاريع 

 1  شهر  14لفترة  –مشروع 

 6  شهر  15لفترة  –مشاريع 

   مرحلة الصرف.جميع المشاريع هي حاليا في 

 

 مج سبل العيشاتأثير بر .5

 2020مج المتعلقة بسبل المعيشة في عام اهناك حاجة إلى زيادة البر 

  المحافظة على إنتاج الغذاء أو  فيهم دعم وحماية سبل العيش القائمة على الزراعة من أجل دعم قدرة األسر الممن

 استئنافه

  فمن المحتمل حدوث المزيد من التدهور في  2020على زيادة المساعدات اإلنسانية طوال عام إذا لم يتم الحفاظ ،

 حالة األمن الغذائي والتغذية

  إلظهار تأثير برامج سبل المعيشة التي يضطلع بها شركاءمتوفرة بيانات ال من قليل مسبقا،كما تم تسليط الضوء 

  االمن الغذائي والزراعة

  العديد من برامج سبل المعيشة المتدرجة أو المستمرة ولكن ال يوجد لديهم االمن الغذائي والزراعة يوجد لدى شركاء

 وثائق مناسبة للنتائج / التأثيرات التي حققتها البرامج

 واستراتيجيات لألسرةاستهالك الغذاء معدل  يجب أن يتجاوز تحليل األثر اإلشارة إلى إدخال تحسينات صغيرة على 

 .إلى ذلك العيش وماسبل التكيف مع 

 يجب أن يثبت الشركاء في المشاريع الممولة من الصندوق اإلنساني اليمني تأثير تدخالتهم على مستوى األسرة 

 يجب على الشركاء تبادل أي تقارير متعلقة بسبل العيش / قصص نجاح / دراسات حالة لتوزيعها على نطاق أوسع 
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 المنظمات  ج األغذية العالمي وشركاء مجموعة األمن الغذائي والزراعةاستثمرت الجهات المانحة والفاو وبرنام(

زارات الفنية الوغير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر و

 ة.السمكيوما إلى ذلك( قدراً كبيراً من الوقت والموارد في دعم قطاعي الزراعة والثروة ذات العالقة 

 المستوى  ال يزال تأثير هذه التدخالت، على الرغم من تقييمه على مستوى المشروع في الغالب، غير مدروس على

 الكلي ويتطلب تحلياًل أكثر عمقًا وشمولية

  هناك مناقشات حول  العيش،المانحين وتحسين التمويل للبرامج المتعلقة بسبل  اماممن أجل المساعدة في الدفاع

 مج الزراعية والسمكية على سبل العيش في اليمن"اقترحة "لتقييم تأثير البردراسة م

  ستعتمد الدراسة المقترحة في الغالب على البيانات الثانوية المتاحة لسد ثغرات المعلومات الرئيسية حول تأثير برامج

 الزراعة ومصايد األسماك على نتائج سبل المعيشة

 وفرة، لتوحيد البيانات المت2019-2017سبل المعيشة المنفذة خالل الفترة  قدم أيًضا نظرة عامة على تدخالتتس 

 مج المستقبليةاالبر ج المنجزة وتطويرعن النتائ

  رطة طريق وجداول ابمجرد االنتهاء من وضع خ مال تزال المناقشات جارية، وسنعود إليكو، موجهات عامةهذه

 زمنية

 :عملنقطة 

 التفاصيل حول الدراسة المقترحة "لتقييم تأثير البرامج الزراعية والسمكية على سبل المزيد من الكتلة لتوفير

 العيش في اليمن" بمجرد االنتهاء من المرحلة التحضيرية

 

مواضيع أخرى  أي. 6  

  لمشاريع المخصص القياسي الثاني ات الفرعية ياالتفاق بتوقيع سريعبشأن الت دعم الكتلةلحصول على اطلب الشركاء

 التوقيع. موسم الزراعة في حالة تأخير انتهاءهذا بسبب احتمال و 2019ل

 ع في الوقت المناسبيرامع السلطات أمًرا ضروريًا لتيسير بدء المشالمسبق المشاركة والتنسيق الكتلة ان شركاء  اكد. 

   شامل للقدرات( )ومع ذلك ، يجب أن يستند ذلك إلى تدقيق المحليةلزم تقديم المزيد من الدعم للمنظمات ي 

  المستفيدين المستهدفين من أجل إحداث تأثير ملحوظ ودائم على وعدد هناك حاجة إلى زيادة حجم المشروعات

 .مستوى األسرة والمجتمع

  للمجتمعات  طويلة المدى نشطةاألعلى للتركيز من الغذائي والزراعةكتلة اال هناك حاجة لشركاء ،2020في عام

سبل عيش  إيجاد)خاصة في الزراعة التي تشكل العمود الفقري القتصاد البلد( من أجل زيادة الدخل وتؤدي إلى 

 . مستدامة
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