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 محضر اجتماع الكتلة الوطنية لألمن الغذائي والزراعة

 :لتاريخا م2019 اغسطس  27 

 :المكان ، صنعاء منظمة هيومن ابيل الدوليةتب امك

صباحا 11:00  :الوقت 

ممثل وفد االتحاد االوربي، برنامج اوتشا، ، المتحدة ألممل زراعةوال ألغذيةامنظمة ، برنامج الغذاء العالمي

االمم المتحدة االنمائي، ايكو، كير، مكافحة الجوع، زوا، العون المباشر، اوكسفام، جي تي زد )التنمية 

 ، االغاثة االسالمية، بذور الرحمة، الهالللآلجئين لمجلس الدنماركياااللمانية(، هيومن ابيل، طفل الحرب، 

مؤسسة  سما اليمن، شبكة النما، مشروع االشغال العامة،  جمعية رعاية األسرة اليمنية،االحمر القطري، 

بيست القيادات الشابة، مؤسسة بناء للتنمية،  مشروع التغذية المدرسية،مؤسسة تمدين، للتنمية،  ءنظرا

ئة الوطنية ، عزيمة شباب، الهيميبسساستجابة للتنمية، سول، مجلس الشباب العالمي، صناع الحياة،  ،فيوتشر

بنك االنسانية ومواجهة الكوارث، وزارة الزراعة والري، وزارة الثروة السمكية،   الدارة وتنسيق الشئون

 .الزراعيالتسليف التعاوني 

المشارك

 :ون

 

 

 أجندة االجتماع:

 االجتماع السابق العمل من نقاط  مراجعة .1

 إطار مساءلة البرامج .2

  الكتلة لذي يواجهه شركاءنقص التمويل ا .3

 خطط وطرق تقييم رصد مخاطر المجاعة الموسع على مستوى المديرية .4

 اي مواضيع اخرى .5

 

 مراجعة نقاط العمل من االجتماع السابق .1

  لبرامج التحويل النقدي المشروط المتعلقة بسبل المعيشة فنيةالمبادئ التوجيهية ال سودةمشاركة ملالكتلة 

 التنفيذ تم 

o 2019سبتمبر  3الثالثاء  في نهاية عمل يومافية االض همخالتا/ مد هميقاتالشركاء إلرسال تعل 

o  المعينة والمحددةقسام األخالت على ارسال مدالمعنيون الالشركاء 

  بين الكتلالى الية التنسيق الغذاء ة ألزم الشبكة العالميةتقديم  

  م2019أغسطس  20تم في 

 ة للكتلةاالستراتيجي ةاالستشاري المجموعة (SAG) الشبكة العالميةوالتوسع في  نفيذلالجتماع ومناقشة إستراتيجية الت 

 في اليمن الغذاءة ألزم

  م2019 أغسطس 7تم في 

  الخاصة باالوتشا )مكتب تنسيق الشئون االنسانية(لتعميم الرابط الخاص بأداة تتبع الوصول عبر اإلنترنت الكتلة 

  يتم تعميمه الحقًاس -لم يتم ذلك 
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 نقطة عمل:

  الخاص بمكتب الشئون االنسانية )لتعميم الرابط الخاص بأداة تتبع الوصول عبر اإلنترنت الكتلة(OCHA 

 

 مجاءلة البرمساإطار  .2

 هناك حاجة لتعزيز المساءلة عن جميع البرامج اإلنسانية الجارية 

 ارشادات ومعايير البرنامج  

  بما في ذلك  كتلعدة التي نقدمها ، تعمل الالمساكجزء من الجهود المستمرة لتحسين المساءلة الجماعية عن(

ومعايير واضحة لكل مكون من مكونات  موجهات )ارشادات(( على وضع االمن الغذائي والزراعة كتلة

 سلسلة مساءلة البرنامج

 :أنشطة الخط األول والثاني 

 قًا ، بأكبر قدر ممكن من التفصيل ، لكل نشاط من الخط األول والثاني وف ه الموجهاتبصدد وضع هذ الكتلة

 م2019خطة االستجابة االنسانية لعام في  الكتلةالستراتيجية 

 :يتضمن إطار مساءلة البرنامج ما يلي 

o نوع التقييم المطلوب للنشاط ؛ 

o المعايير التي سيتم استخدامها الختيار المستفيدين من النشاط ؛ 

o مشاركة )أو عدم( المعلومات حول المستفيدين من النشاط ؛ محددات 

o تسجيل المستفيدين من النشاط ؛أفضل آلية ل 

o أفضل طريقة )طرق( للتسليم للنشاط ؛ 

o آلية اختيار الشركاء للنشاط ؛ 

o المطلوبة للنشاط. تابعةونوع الم 

 :تتبع الكتلة 

 سوف يقوم مكتب تنسيق موجهاتلبية المعايير الواردة في المدى نجاح المشروعات في تتتبع ستقوم الكتلة ب .

 في هذا كتلبمساعدة ال شؤون اإلنسانيةال

  بانتظام على حالة  القطري االنسانيفريق السوف يطلعون  ()ومنسقو المجموعات األخرى الكتلةمنسق

رة الشركاء على التي تؤثر سلبًا على قد معوقات، وعلى الالخط األول والثانيسلسلة المساءلة ألنشطة 

 .كتلال ارشاداتااللتزام ب

 والمشاركة: مناصرةال 

 لفريق القطري االنساني ل لالمن الغذائيتتعلق باالستجابة لمناصرة محددة لبتدابير الكتلة توصي سوف

 مع النظراء / أصحاب المصلحة اآلخرين تعاملها/اشتراكها ستخدامها فيال

  فاعليةلدعم هذه التوصيات بالفريق القطري االنساني جميع أعضاء 

 :تتبع األثر 

  ر البرنامجعلى تتبع البيئة التشغيلية مع أثنساني الفريق القطري االسيساعد ذلك 

 أثرالستجابات الخط األول والثانيحالة وتقدم كل مؤشر الكتلة تشمل س 
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o لكتلةاستجابة الخط األول ل 

  سالنسبة المئوية لألسر المعيشية المستهدفة التي( تحصل على درجة استهالك الغذاءFCS )

 42أكبر من 

  33خط األساس ٪ 

  50الهدف ٪ 

  66 حتى االن ل اليهالوصوماتم ٪ 

o للكتلة استجابة خط الثاني 

 ا( نخفاض النسبة المئوية في عدد األسر التي تبيع األصول لشراء الغذاءLCSI) 

  31خط األساس ٪ 

  16الهدف ٪ 

  28 حتى االن ل اليهالوصوماتم ٪ 

 نقطة عمل:

  خالتهمامد طرحمساءلة البرنامج للشركاء لإطار  مصفوفةلتعميم الكتلة 

 

 كتلة االمن الغذائي والزراعةمويل الذي يواجهه شركاء نقص الت .3

 يواجه الشركاء في المجال اإلنساني مجتمعين بعض تحديات التمويل الرئيسية 

  في نفس الوقت من العام الماضي65، مقارنة بـ  %34خطة االستجابة االنسانية مولت فقط ب ٪ 

 وشركاء األمم المتحدةللكتلة الرائدة االمم المتحدة  لدينا نظرة عامة واضحة حول تأثير هذا النقص على وكاالت 

  الكتلة من المنظمات الدولية والمحليةليس لدينا نفس المستوى من المعلومات حول تأثير ذلك على شركاء  

  المنظمات غير الحكومية إبراز ما إذا كانوا يواجهون "عجًزا كبيًرا في التمويل" يؤثر الكتلة من يجب على شركاء

موال الموجودة بالفعل رامجهم / مشاريعهم في حال تم استالم أموال جديدة غير موجودة بالفعل )باستثناء األعلى ب

 (تنفيذقيد ال

  المنظمات غير الحكومية الذين يبلغون عن نقص التمويل أن يشيروا إلى ما إذا كان الكتلة من يجب على شركاء

 حدة أم ال ، وإذا كانت اإلجابة بنعم فبأي وكالة تابعة لألمم المتحدةالبرنامج / المشروع المتأثر يمول من األمم المت

 أو نفد التمويل في الشهرين المقبلينسوف ي ،فيها التمويل ذلجارية التي نفالبرامج ا/يشير هذا إلى المشروعات ،

المحتملة التي المشاريع حات مقترال يشير إلى هذا ذلك بعد.  يتمغي أن تتلقى األموال ولكن لم المشاريع التي كان ينب

 قد يرغب الشركاء في تقديمها

  من الصندوق االنساني  ي مخصصات قادمةالتركيزالفي تحديد للغاية ستكون المعلومات مهمة 

  وإنقاذ األرواح رجةلبرامج الحافقط الكتلة ستقبل 
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 ديريةعلى مستوى المالموسع مخاطر المجاعة خطط وبروتوكوالت تقييم رصد  .4

 كان من ( المفترض إجراء تقييمات مراقبة مخاطر المجاعةFRMالسابقة ك )مع ذلكل ثالثة إلى أربعة أشهر. و ،

 ديات الوصوللم يكن هذا ممكنًا بسبب البيئة التشغيلية السائدة الحالية في اليمن والتي تجسدها العديد من تح

 اإلشارة إلى التقييمات سابقًا على أنها  تتم( رصد مخاطر المجاعةFRM لكنها االن سيتم االشارة لها بانها ) مراقبة"

(. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن االستبيان قد تم توسيعه ليشمل أسئلة إضافية من EFRMمخاطر المجاعة الموسعة" )

األمن الغذائي لألسرة ، واألسباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي على سبيل  يكيةفهم أعمق لدينام اعطاءنها شأ

ال التركيبة السكانية التفصيلية لألسر المعيشية ، واألصول المعيشية ، ودخل األسر المعيشية ، ونفقات األسر المث

يخطط برنامج األغذية العالمي / منظمة األغذية والزراعة /  .األسماك( صيدالمعيشية ، وسبل العيش )الزراعة و

مراقبة مخاطر المجاعة الموسعة تقييم الشركاء من أجل ة/التغذي كتلةمع  اوشركاؤه كتلة االمن الغذائي والزراعة

سبتمبر  خالل شهرتم تحديده والذي ،  ديريةم 333البالغ عددها  ديرياتلجميع الم قادمال ديريةعلى مستوى الم

 الالزمة( ريحاتصيع المتطلبات بما في ذلك ال)متوقفًا على استكمال جم

  ما يلي: الموسعمراقبة مخاطر المجاعة تشمل مسودة أهداف 

 األمن الغذائي )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر حصة اإلنفاق على الغذاء ودخل  وضعتحليل شامل ل

، والضعيفةغذائيا ، وخصائص معظم األسر غير اآلمنة  لالسرةأشهر الماضية ، واألصول  6األسرة خالل 

 ن الغذائي(والتنبؤ بانعدام األمن الغذائي ، والربط بين الجنس واألم

 لوصول األسر إلى العناصر الغذائية الصغيرة والكبيرة موضحالتحليل ال 

  المقاسمن الفقر  مؤشرات ثانويةفي اليمن بما في ذلك الحصول على تحليل محدث للفقر متعدد األبعاد 

 المالب

 التحقق من صحة معايير استهداف األسرة 

 من  ديريةلألطفال دون سن الخامسة على مستوى الم الحصول على تقديرات لسوء التغذية الحاد العالمي

 / الوذمة الذراعمنتصف الجزء االعلى من خالل قياسات 

 الحصول على إحصاءات الزراعة المحدثة 

  للثروة السمكيةالحصول على إحصاءات محدثة 

 :سيتضمن االستبيان ما يلي 

 درجة استهالك  لمتكامل لالمن الغذائي المرحلي االتصنيف تحليل منتظمة لتغطية مؤشرات نتائج النماذج ال(

للغذاء  تكيفالغذاء ، درجة التنوع الغذائي لألسر المعيشية ، مقياس الجوع المنزلي ، مؤشر إستراتيجية ال

 ، مؤشراستراتيجية مواجهة سبل المعيشة(المحدود

  ي خصائص األسرة ف نظرنؤشرات الفقر وما إلى ذلك. مثال سإضافية للتعرف على المنازل وتقدير منماذج

 الىوتدريجياً  وصيد االسماكسرة وأنماط اإلنفاق وأنشطة كسب الرزق واألصول والزراعة لالواألصول 

قيد المناقشات النهائية التي تحقق التوازن بين مختلف  هذه االنماط؛ ومع ذلك ، ال تزال االحتياجات األساسية

 االهتمامات والوقت

  ى من الذراع/ االدمةالجزء االعلمكون التغذية لقياس 

 :أخذ العينات والمنهجية 

  حول المنهجية وتصميم العينات الجهاز المركزي لالحصاءمع حاليا المناقشات المستمرة 

 الإما منطقة  لمرحلة األولىحيث ستكون ا، على مرحلتينلية مكون من عمالعينة اخذ كون يس( عدEA أو )

 توى األسرة.، في حين أن المرحلة الثانية ستكون على مس عنقودال
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 ل عن هدف إلى ما ال يقست؛ ت الجهاز المركزي لالحصاءبدعم من  ديريةستكون العينات على مستوى الم

 عنقودطفل على األقل دون سن الخامسة لكل  350و  ديريةأسرة لكل م 150

  مجرد ب قةعالوأصحاب ال الكتلةسنقوم بمشاركة المنهجية التفصيلية وإجراءات أخذ العينات مع جميع شركاء

 الجهاز المركزي لالحصاء.االنتهاء من المناقشات مع 

 بتقييمات رصد مخاطر المجاعة فيما يتعلق  ديرياتبعض الم واجهتهاالت الجودة المحتملة التي استنادًا إلى مشك

كتلة  / كتلة االمن الغذائي والزراعةبرنامج األغذية العالمي / منظمة األغذية والزراعة / الشركاء ، سيعمل السابقة

جميع مراحل التقييم. فيما يلي  في لتقييم رصد مخاطر المجاعة الموسعالتغذية على تعزيزعمليات فحص الجودة 

 :رصد مخاطر المجاعة الموسعالجودة المحّسنة )أمثلة وليست شاملة( ل طرق مراقبةبعض 

 المؤهالت التعليمية ، والخبرة البيانات على أساس  مدخليلعدادين ، وقادة الفريق ، ول اختيار صارم وتنافسي

 المهنية ، والخبرة السابقة في تقييمات األمن الغذائي

 ( تدريب المدربينTOTلجميع المدربين الذي )مساحين/العدادينن سيقومون بدورهم بتدريب ال 

  ألخير لتدريب في العام الماضي )سيشمل اليوم التدريب لمدة خمسة أيام لجميع العدادين مقارنةً بثالثة أيام

 من التدريب إجراء اختبار مسبق للمنهجية واالستبيان(

 أو يبدون فهًما  /نجحونالبيانات( الذين سي دخلويُسمح فقط ألعضاء الفريق )قادة الفريق ، العدادون ، م

 شامالً لالستبيان والمنهجية بالتقدم إلى مرحلة جمع البيانات

  وقتًا كافيًا للدقة سيتيح  هذافي اليوم.  ين/منطقتي عدعنقودسوف يقوم العدادون بجمع البيانات بحد أقصى

في إدارة االستبيان وتحسين جودة البيانات وسيتم فحص جميع االستبيانات المكتملة من قِبل قادة الفريق 

 مكتملةالأو غير  البيانات ستبيانات غير متسقةاال رجعونالذين سي

  ستسمح بإجراء جمع البيانات في نفس التي و يالميدانمواقع العمل البيانات الفرق إلى  مدخليسوف يرافق

مدخلي مليات فحص الجودة وسيقوم اليوم )أو بعد يوم واحد كحد أقصى(. سيعمل هذا كطبقة أخرى من ع

 قد تظهرالتي البيانات بتسليط الضوء على أي تضارب في البيانات أو القيم المفقودة. 

 ياناتبفي ال رئيسيةتناقضات  ظهورحالة  قد يتم إعادة العدادين إلى نفس الموقع في اليوم التالي في 

 المسبق  حديدسيتم االنتهاء من إطار أخذ العينات قبل بدء جمع البيانات. سيشمل هذا االختيار العشوائي والت

رعدد إضافي من األسر/ العينات االحتياطية في حالة تعذر الوصول يوفم تسيت للمنازل التي سيتم زيارتها )

 إلى بعض المواقع(

 و "المراقبة في الوقت  التماثلتبارات سيعزز اخهذا يسمح بها الوضع ،  حيثستخدام األجهزة اللوحية ا

 الفعلي"

  المحافظات( اعلى أساس يومي )قادة الفريق ، مشرفو واتساق البيانات التماثلسيتم إجراء اختبارات 

  لمرحلي المتكامل لالمن تحليل التصنيف ا)منفصلة عن  رصد مخاطر المجاعة الموسعإصدار نتائج سيتم

 لشفافيةلتحقيق ا( الغذائي

  ممكنًا )مع بروتوكوالت مشاركة  حيثما كان ذلك رصد مخاطر المجاعة الموسعمشاركة بيانات

 لبيانات واضحة جدًا(اظهارل/

  إما من خالل: الكتلةيمكن أن تكون مشاركة شركاء 

 التي تفي بالمتطلبات الدنيالبيانات خلي ادم ، أوققادة الفر /ينتوفير قائمة من العداد 

 توفير المركبات لجمع البيانات 

 المدريبينللخضوع لتدريب  ؤهلينتوفير المدربين الم 

 بدأية لرصد مخاطر المجاعة الموسعالجداول الزمنية الم  
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  مستمر -االنتهاء من االستبيان 

 ( تدريب المدربينTOT) 

o 8-12 م2019 سبتمبر 

o  مشاركا 30بحد أقصى 

o المشاركون 

 نامج األغذية العالميبر 

 االغذية والزراعة منظمة 

 الفرعية لكتلة االمن الغذائي والزراعة كتلمنسقو ال 

  كتلة االمن الغذائي والزراعةشركاء 

 (الجهاز المركزي لالحصاءوزارات الفنية ذات الصلة )مثل ال 

o دريب ة الفنية ومتاحين لتسليمين من الناحي رشحون للمشاركةجب أن يكون المدربون المي

مرحلي المتكامل ، وكذلك المشاركة في تحليل التصنيف ال لمسح رصد مخاطر المجاعة ينالعداد

 الالحق.لالمن الغذائي 

 تدريب العدادين 

o 15-19 )سبتمبر )صنعاء 

o 24-29  عدن( سبتمبر( 

 جمع البيانات 

o  سبتمبر )صنعاء( 22ن م 

o )من األول من أكتوبر )عدن 

 تحليل البيانات 

o 8  نوفمبر 12الى 

 النتائج األولية 

o 12 نوفمبر 

  مرحلي المتكامل لالمن الغذائيالتحليل التصنيف  

o التدريب التنشيطي 

 11 - 14  صنعاء وعدن(نوفمبر( 

o مرحلي المتكامل لالمن الغذائيالتصنيف ال تحليل (IPC) 

  نوفمبر )صنعاء وعدن( 27إلى  17من 

 

 نقطة عمل:

  منه الشركاء بمجرد االنتهاءتعليقات  /خالتالمد رصد مخاطر المجاعة الموسعلتعميم استبيان الكتلة 

  منها بمجرد االنتهاء الشركاء تعليقات/خالتالمد رصد مخاطر المجاعة الموسعتعميم منهجية لالكتلة 
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  تلةكللتواصل مع منسق ال رصد مخاطر المجاعة الموسعالمهتمين بالمشاركة في  الكتلةشركاء 

  رصد مخاطر المجاعة الموسعمدربين ريب الشركاء الذين سيخضعون لتد لتعميم قائمةالكتلة 

 

 اية مواضيع اخرى .5

  ا االجتماع.في هذمواضيع اخرى اي التوجد 
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