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 محضر اجتماع الكتلة الوطنية لألمن الغذائي والزراعة

 :التاريخ م2019مارس  27 

 :المكان ، صنعاء منظمة الفاوتب امك

صباحا 11:00  :الوقت 

جمعية  ،لمجلس النرويجي لآلجئينااوتشا، برنامج الغذاء العالمي،  المتحدة ، ألممل والزراعة ألغذيةامنظمة 

، بنك تحاد االوربيممثل وفد اال، لالغاثة اللجنة الدوليةرعاية األسرة اليمنية، مؤسسة تمدين، بيست فيوتشر، 

ائتالف االغاثة  الحرب،، طفل القيادات الشابةمشروع التغذية المدرسية،  الزراعي،التسليف التعاوني 

مؤسسة خديجة  ،مؤسسة نظراء لالغاثة والتنميةاالغاثة االسالمية، ، وزارة الزراعة والري، سول االنسانية،

نسانية ، المؤسسة الوطنية لالغاثة اال، هيومن ابيللآلجئين لمجلس الدنماركي، سبارك، اسميبس للتنمية،

مشروع االشغال العامة، ، رعاية االطفال، المجتمعات الدولية، االغاثة الدولية، صناع الحياة كسفام،واوالتنمية، 

المي للشباب، المؤسسة الطبية الميدانية، مؤسسة اكرام، عزيمة شباب، مؤسسة بناء للتنمية، المجلس الع

 .منظمة تضامن الشباب

المشارك

 :ون
 

 

 أجندة االجتماع:

 استعراض نقاط االجتماع السابق  .1

عرض تقديمي للكتلة الفرعية للعنف ضد  –تعميم العنف ضد النوع االجتماعي لشركاء كتلة األمن الغذائي والزراعة  .2

 النوع االجتماعي

 استجابة شركاء الكتلة على مستوى الكتل )القطاعات( الفرعية .3

 الخطط، الفجوات( خطط شركاء الكتلة على مستوى العزل والقرى )االستهداف، •

تنسيق االمن الغذائي على مستوى الكتل )القطاعات( الفرعية )حضور االجتماعات، دورالمنظمات  •

 المشاركة في رئاسة الكتلة،  التنسيق المسبق مع الكتل )القطاعات( الفرعية. 

 مناقشات حول سبل المضي قدما فيما يتعلق بمراجعات وتحديد قيمة السلة الغذائية.  –الحد االدنى للسلة الغذائية للكتلة  .4

 االنتقال من الية االستحابة الطارئة الى استجابة كتلة االمن الغذائي والزراعة.  –االستجابة للنازحين الجدد  .5

 اي مواضيع اخرى .6

 

 مراجعة نقاط العمل من االجتماع السابق .1

 فيدينلمستلستهداف الالضعف وا لتعميم معاييرالكتلة  ➢

 في نهاية دوام اليوم ارسالهسيتم  •

لجميع البرامج الحالية والمستمرة )أو البرامج  ية/ القر ةعزلعلى مستوى الخارطة تدخالت الشركاء  تعميملالكتلة  ➢

 ذات التمويل المؤكد بالفعل

 سيتم ارسالة في نهاية دوام اليوم •

. تم مناقشتها مع وحدة الدعم الدولية للتصنيف المرحلي لالمن ادوات ومنهاجيات جمع البيانات المنقحة لتعميمالكتلة  ➢

 .الغذائي ومنظمة الفاو وبرنامج الغداء العالمي

 اسيتم ارساله •
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المشروط والمخصص  ، النقد مديريةسبل العيش في الطوارئ على مستوى العدد حاالت مساعدات لتعميم الكتلة  ➢

 طويلة االمدالعامة ، ودعم سبل المعيشة  شاريعالعمل في المالنقد مقابل العمل /لموسم معين / 

 اسيتم ارساله •

 نقطة عمل:

م للكتلة لكل انشطة 2019حمولة الشركاء لخطة االستحابة االنسانية لعام ستعمم الكتلة مخصص عدد حاالت/  ❖

 الكتلة المختلفة

الحاالت التي  ددع ابراز) ديرياتعلى مستوى المحاالت مساعدات سبل المعيشة الطارئة  عدد •

 (االخرينمقابل الشركاء دفها منظمة االغذية والزراعة ستسته

النقد مقابل  /والمحددة حسب الموسم طة وشرمالالنقدية / النقدية  عدد حاالت المساعدات •

منظمة األغذية  ابرازعدد حاالت) على مستوى المديريات البرامج العامة في العمل/التوظيف 

 (االخرى  والزراعة مقابل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مقابل المنظمات غير الحكومية

)إبراز منظمة األغذية والزراعة على مستوى المديريات  المدى طويلةدعم سبل العيش عدد حاالت  •

 (االخرى مقابل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مقابل جمعيات المنظمات غير الحكومية

 رائهم حولهالطرح مالحظاتهم واستعمم الكتلة معايير االستهداف والضعف للشركاء  ❖

 رائهم حولهاللشركاء لطرح مالحظاتهم واادوات ومنهاجيات جمع البيانات المنقحة ستعمم الكتلة  ❖

 ستعمم الكتلة ادوات متابعة مابعد التوزيع المحدثة ❖

  

 

منسق  عرض تقديمي من قبل -الكتلة  لشركاءالعنف القائم على النوع االجتماعي تعميم  .2

 العنف القائم على النوع االجتماعيعمل مجموعة 

مجموعة عمل العنف القائم على النوع االجتماعي عرضا تقديميا عن تعميم العنف القائم على النوع االجتماعي قدمت  ➢

 الكتلة لشركاء

والمفاهيم األساسية المتعلقة بتعريف العنف القائم من  على النوع االجتماعيالعنف القائم  عريفتم التركيز على ت ➢

والمبادئ التوجيهية والنموذج في حدوثه ألسباب الشائعة والعوامل المساهمة وا هوالوقاية من هحيث الجنس وأنواع

 للعنف القائم على النوع االجتماعي  متعدد القطاعات

 :ركز العرض التقديمي على ما يلي ➢

o  مهم على النوع االجتماعيلماذا العنف القائم 

جميع األطراف ، وخاصة فقد البعض منهم حياتهم ، وهي تهم  -الحوادث المرتبطة بالعمل  •
  المستفيدين والعاملين في الخطوط األمامية

 يوجد عنف وال يحتاج إلى دليل ، لكنه يبدو أكثر عنًفا في حاالت الطوارئ •

 للحصول على المساعدات اإلنسانية بعض بسبب التدافع •

ز مع التركي -الهدف من ذلك هو الوصول إلى النتائج المخطط لها وليس الخروج من العنف  •
ولكن تجنب  خاصة بالنوع االجتماعيالمستمر والتذكير بأن الهدف ليس تعديل أي قوالب نمطية 

 إنشاء أي أنماط جديدة يمكن أن تسبب الدمار بعد تقديم المساعدات

 ألن الجميع مهم •

o  على النوع االجتماعيتعريف العنف القائم بالمفاهيم األساسية المتعلقة 

 االجتماعينوع الجنس وال •

mailto:Gordon.Dudi@fao.org


 
 

 

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

 

 السلطة  •

 العنف والضرر •

 الموافقة •

o  على النوع االجتماعيأنواع العنف القائم 

 العنف الجنسي ، بما في ذلك االستغالل الجنسي / اإليذاء الجنسي والبغاء القسري •

 الحرمان من الموارد أو الفرص •

 العنف المنزلي •

 االتجار •

 الزواج القسري / المبكر •

الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ، جرائم الشرف ، ميراث الممارسات التقليدية  •
 األرملة ، وغيرها

o  على النوع االجتماعيمنع العنف القائم 

 فهم المجتمع •

 تعرف على األسباب والعوامل المساهمة •

 حول الحوادث / المخاطر متسلسلةومعلومات  وادثتمرار مراجعة بيانات تقرير الحاس •

 تصميم استراتيجيات إلزالة العوامل المساهمة وتقليل المخاطر •

 تعزيز احترام حقوق جميع األشخاص •

 .إشراك النساء ، الرجال ، الشباب ، الجماعات الدينية ، القادة ، إلخ •

o المبادئ التوجيهية 

 السالمة / ال ضرر •

 االحترام •

 السرية •

 عدم التمييز •

 مناقشة عامة ➢

o في جميع المشاريع والتأكد مراعاة العنف القائم على النوع االجتماعي  يؤكد المشاركون على ضرورة تعميم

 المشاريعهذه تنفيذ مراحل من تطبيقها خالل 

 نقطة عمل:

 القائم على النوع االجتماعيستعمم الكتلة النسخة العربية من تعميم مراعاة العنف  ❖

 القائم على النوع االجتماعيمشاركة تفاصيل معلومات االتصال لمنسقي مجموعة عمل العنف ستقوم الكتلة ب ❖
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 استجابة شركاء الكتلة على مستوى الكتل الفرعية  .3

 (فجواتالقرية )األهداف والخطط وال / عزلخطط الشركاء على مستوى ال ➢

o حدود الحرجة مات األمن الغذائي وفقًا للاالحتياجات من خالل تقييإلى األدلة ويتم تحديد  الكتلة تستند استجابة

 والبروتوكوالت الدولية

o  م2019لخطة االستجابة االنسانية لعام  وفقا كتلةلجميع أنشطة ال ديريةاألهداف الحالية على مستوى الم 

 الغذائية الطارئة اتالمساعد •

والثروة الحيوانية ة يت الزراعمستلزماالفي سبل العيش في الطوارئ )توزيع  اتالمساعد •
 (والمستلزمات السمكية

 العامة شغال/ التوظيف في اال النقد مقابل العمل /المشروط والمحددة في المواسم  النقدا •

 طويل المدىعم سبل المعيشة د •

o  الدراكنا للتغيرات الغير مستقرة والسريعة األهداف مرنة 

o الت / األهداف ٪ )مقابل عدد الحا115 -٪ 85إلى ما بين  كتلة، يجب أن يصل شركاء ال ديريةداخل كل م

على المساعدات اإلنسانية  مستحقة للحصولن عدم تفويت أي أسرة ضعيفة ( لضماديريةعلى مستوى الم

 الملحة

o  جميع  المتحدة اإلنمائيفي حالة تحقيق برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم

ية تقديم المساعدة في موقع معين ، ال يزال بإمكان المنظمات غير الحكوم ديريةاألهداف على مستوى الم

 .كتلةلل ةهدفعدد الحاالت المستمن بر٪ أك 15بنسبة 

o حاليينسياق المحلي ، والشركاء الومع ذلك ، يجب أن يكون هذا وفقًا لالحتياجات القائمة على األدلة ، وال ،

لكتلة االمن الغذائي   الفرعية كتلةوتغطية المساعدة ، والفجوات الموجودة ، والمصادقة من قبل منسق ال

 .المعنيالزراعة 

o  ، الفنات االشد ي من بالمساعدات ال ستجابةح هذا أيًضا الشركاء المرونة لالسيمنوالذي استناًدا إلى السياق

التي لم يتم مساعدتها واضعين في االعتبار  احتياجات األسرة المضيفةأو والعائدينا ضعفا من النازحين

م واالرقام الواقعية على االرض في بعض 2019التباينات واالختالفات بين تقديريات تحركات السكان لعام 

الذي وقد اثارت السلطات المحلية والمجتمعات والشركاء هذا الموضوع في بعض المديريات و .المناطق

 لنازحين والعائدينتحقق واضحة لتتبع حركة ايعود سببه الى غياب الية 

o  حرًجا للغاية )خارطة التدخالت( والقرية  تدخالت الشركاء على مستوى العزلةيعد تحديد مستوى

وضروريًا لتجنب أي تداخل محتمل أو ازدواجية في المساعدة ، وفي الوقت نفسه ضمان عدم تفويت 

 ./ القرية التي توجد بها أسر ضعيفة العزلةعلى مستوى  ةالملحالمساعدة 

o معلومات الالزمة عن أن يحصل أي شريك محتمل جديد بتمويل مؤكد على الخارطة التدخالت  ضمنت

 في المساعدة ، وذلك لتركيز مساعدتهم وفقًا لذلك فجواتمحددة مع وجود  اشد ضعفامواقع 

o  الوطني( للسماح بإجراء أي  المستوىعلى )وليس  الكتلة الفرعيةعلى مستوى يتم تحديد خارطة التدخالت

 .السياق التشغيليتطور وديناميكية ضرورية بناًء على  مراجعات

o  المستوى الوطني لصالح جميع أصحاب المصلحةالموحدة على التدخالت خرائط ومع ذلك ، سوف نشارك 

 والمساهمين.

o  زلة /القريةم على مستوى الع2019لعام تدخالتهم  وعدد حاالت شارك الشركاء أهدافلقد  

 لهم بارسالها لم يقدم بعض الشركاء هذه المعلومات على الرغم من التذكيرات المستمرة •

المعلومات المتاحة )استناًدا إلى الشركاء الذين قدموا المعلومات( وقمنا بتعميمها  مشاركةقمنا ب •

 من الشركاء خالت أخرىامدفي حالة وجود اي 
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مع السلطات والجهات التدخالت خرائط المستفيدين المتأثرين ، سنشارك أمام  سئوليةمن أجل الم •

 اآلخرين المانحة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وأصحاب المصلحة

من قبل جميع الشركاء ، يجب تنسيق جميع أنشطة األمن  موافقة على المناقشات السابقة والبناءً  •

الفرعية المعني قبل التنفيذ  لكتلةذات الصلة بالزراعة مع منسق االغذائي وسبل العيش واألنشطة 

 لتجنب أي ازدواج محتمل في المساعدة

 يؤدي إلى ازدواجية المساعدة في بعض المواقعبعض الشركاء ال يقومون بهذا األمر مما  •

 مناقشة عامة ➢

o من التمويل  على الرغم من يةالقر/ عزلهعلى مستوى ال تطهمالشركاء إلى تحديد أنشط بعض خطط تفتقر

 كد.مستمر اومؤ

o عزلآلية استهداف على مستوى ال اقترح الشركاء وجود. 

o الجهاز المركزي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وأن  قع على مسئولية ي ديرياتميز المترأن  الكتلة أوضحت

 عزلة/مستوى العلى  اي ترميزوليس هناك  رالترميزالمسؤولة عن إصداومية كالحهي المؤسسة لالحصاء 

 والقرى. عزلالقرية بسبب العدد الكبير من ال

o  خارطة التدخالت تحديث 

ي منسقمع  واصلاء التهي وثيقة حية ويمكن ألي شركخارطة التدخالت  على أنالكتلة أكدت  •

أو تأخروا بسبب بعض الظروف وتحديثهم وفقًا لذلك إذا انتهوا من المشروعات  الكتل الفرعية

 .طارئةال

o  من جديد على آلية االستهداف الجديدة ، والتي تتكون من ثالثة مستويات من االستهداف ، أي  الكتلةتؤكد

 مستوى األسرعلى والقرية( و العزلةو ديريةافين جغرافيين )مستوى المتهداس

ة المشارك منظمات)حضور االجتماعات ، دور ال الكتل الفرعية /األمن الغذائي على مستوى المحورانشطة تنسيق  ➢

 الفرعية وما إلى ذلك(كتل التنسيق المسبق مع ال في ادارة الكتلة،

o وراالفرعية / المح كتلال على مستوى ميدانيالتنسيق ال يكون 

o لجدول االجتماعات  معدل زمني تعقد االجتماعات مرة واحدة على األقل كل شهر بناًء على جدول زمني

 الكتلةيتم مشاركته مقدًما مع جميع شركاء 

o تعقد اجتماعات مخصصة أيضا على أساس االحتياجات 

o  لمنظمات غير الحكومية يساعد في التنسيق ذي الصلة وفقًا من ا، هناك رئيس مشارك  كتلة فرعيةداخل كل

 للشروط المرجعية للكتلة 

o  كما نشطة األمن الغذائي. أل وال ينسقون بفعالية كتلةجتماعات على مستوى الاالال يحضر بعض الشركاء

 لها. إنهم يقومون باإلبالغ عن األنشطة المنجزة بالفعل بدالً من التنسيق مسبقًا

o من الغذائي ، حيث يقومون حتى ألل وازيةالشركاء اجتماعات تنسيقية ملى ذلك ، يعقد بعض ضافة إالبا

اضافة الى  !كتلةدون علم ال كتلةاتخاذ القرارات نيابة عن الو ديريةعلى مستوى الم حاالتدد بتخصيص ع

 قرارت الكتلة وابالغهم ان هذه رسميًا مع السلطات انهم يقومون  بالتواصل 

o   المحددةكتلة الفرعية في هذه الالكتلة االعتيادية ال يحضر هؤالء الشركاء اجتماعات 

o الشركاء اآلخرين ارباكإلى ازدواجية المساعدة وا يؤدي ذلك 

o برامجهم  ةاستراتيجتوجيه ليست لدينا مشكلة مع الشركاء الذين يعقدون اجتماعات لمواصلة مناقشة و

ولكن هذه ال ينبغي أن تحل محل اجتماعات الكتلة  والتشبيكات تحاداتااليل المثال المستمرة ، على سب

 الرسمية
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 مناقشة عامة ➢

o حل مشكلة عدم حضور االجتماعات ، وعدم التنسيق بفعالية بشأن أنشطة األمن الغذائي من قبل بعض ل

. في هذه الكتل الفرعية /وراالشركاء وعقد اجتماعات تنسيقية موازية لألمن الغذائي على مستوى المح

إبالغ المكاتب الرئيسية للمنظمة في صنعاء وعدن بالموضوع المذكور  الكتلةالحالة ، اقترح الشركاء على 

 .الكتل الفرعية  /أعاله على مستوى المحاور

 نقطة عمل:

 ستعمم الكتلة خارطة تدخالت الشركاء على مستوى العزلة/ القرية ❖

 للكتلةتفاصيل معلومات االتصال لمنسقي الكتل الفرعية ستعمم الكتلة مع الشركاء  ❖

 

مناقشات حول سبل المضي قدما فيما يتعلق بمراجعات  –الحد االدنى للسلة الغذائية للكتلة  .4

 وتحديد قيمة السلة الغذائية

 ؟؟؟( دوالر) يمني لاير 48000هو للحد االدنى للسلة الغذائية للكتلة الحالي السعر  ➢

 هناك مراجعة لتلبية سعر الصرف الحالييجب أن يكون  ➢

 35000؛ ريمةفي  30,000)على سبيل المثال بشكل كبير في بعض المحافظات  ت سعر السلة الحاليةانخفض ➢

 .مراجعة سعر السلة الحاليةما يؤدي إلى الحاجة إلى إلخ( م حجة.. يمني لاير في 35,000و

 تاج المناقشات أيًضا إلى إجراء ما يلي:تح ➢

o ؟ةالحالي منهاجيتناظ على هل نحاف 

o  كيف يمكننا ف،  بالريال اليمني؟ إذا كان الريال اليمني او الدوالر االمريكيبسعر  السلة الغذائيةهل نربط

 تلبية التقلبات في سعر الصرف؟

o  محور؟كتلة فرعية/لكل  سلة غذائية خاصةهل نقوم بتطوير 

o  ستؤثر غلى قرارات التمويل ومخصصات التمويلمهتمون جدا بهذه المناقشات والتي المانحون  

  مناقشة عامة ➢

o بعض الشركاء اقترحو ان يكون سعر السلة الغذائية بالدوالر االمريكي لتجنب تقلبات سعر الصرف 

o  على مستوى اليمن  ان يكون هناك سلة غذائية موحدةاكد الشركاء ضرورة 

o  للخروج بتصور  اجتماع المجموعة الفنية للسلة الغذائية للكتلةسعر السلة الغذائي يجب ان يناقش بعناية في

 واضح

. 

 نقطة عمل:

ضرورة ان تجتمع المجموعة الفنية للسلة الغذائية لمناقشة الوضع الحالي وطرق المضي قدما فيما يتعلق بمراجعة  ❖

وتحديد سعر السلة الغذائية خالل االسبوع القادم. سيتكون اعضاء المجموعة من الشركاء التاليين: برنامج الغذاء 

التخطيط/الهيئة الوطنية الدارة وتنسيق الشئون االنسانية، العالمي، اوكسفام، مستشار السوق والنقد في االوتشا، 

بناء للتنمية، صناع الحياة، مؤسسة نظراء للتنمية، المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة االنسانية، التغذية 

 كير. المدرسية، بذور الرحمة، رعاية االطفال، اكتد، المجلس الدنماركي لالجئين، جمعية رعاية االسرة،

 

االنتقال من االية االستجابة الطارئة الى استجابة كتلة االمن  –ستجابة للنازحين الجدد اال .5

 الغذائي والزراعة
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 جيلها الى االجتماع القادم لضيق الوقتالنقطة تم تأهذه  ➢

 

 اية مواضيع اخرى .6

  مواضيع اخرى لمناقشتهااي التوجد  ➢
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