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 دارة،لإل وواحد مشرتك رد صياغة )الفاو( والزراعة األغذية ومنظمة )الربنامج( العاملي األغذية برنامج من كّل قرر  -1

 األمن مبجموعة يتعلق فيما هماوتفاعل الوكالتني عمل بني تكاملال تعكسو والربنامج املنظمة بني املشرتك لتقييما على

 الغذائي.

 ديسمرب/كانون يف الغذائي األمن جمموعة تأسيس منذ املنجز العمل على أثنى قدو عام بشكل إجيابيا التقييم انك -2

 يف شاركتنيامل نيالرائدت نيالوكالتو الغذائي لألمن العاملية واجملموعة منياملقّي بني التفاعل رباعُت وقد .2212 األول

 أتاحت كما التقدير. لكامل ومستحقا كافيا ة،امليداني املكاتب يف أم املقر يف وبعده، وخالله التقييم اختتام قبل دةياالق

 متباينة. جغرافية مواقع يف العامليني والشركاء امليدانية كاتبامل من التعقيبات وصول ضمانل واسعا جماال العملية

 واعُترب .صلبةو واضحة فاعتربت -األحيان معظم يف نوعية بطرق استعانا نااللذ - واملنهجية التقييم أهداف أّما -3

 تقرير يف الوارد البياني الرسم أن إىل اإلشارة وجتدر .األهمية من جدا عال قدر على التغيري لنظرية الغذائي األمن تنسيق

  الكامل. التقرير يف يرد الذي كذا عن خيتلف التنفيذي املوجز

 نيالوكالت قبل من التنفيذ دقي أصبح قد بعضها أن إىل اإلشارة مع عليها التفاقوا بالتوصيات الرتحيب مت وقد -4

 االسرتاتيجية العمل خطة فإن ،وباألخص .الغذائي ألمنل العاملية موعةاجملو جملموعةا قيادة عن تنياملسؤول نيالرائدت

 بتناول بدأت قد ،التحضري قيد هي واليت ،2212/2212 لفرتةا ختص اليت الغذائي ألمنل العاملية مجموعةلل اجلديدة

  توصيات.الو التقييم نتائج معظم

 القطري ملستوىا من كل على ،الغذائي األمن جملموعة األساسية املهام متويل على فروضةامل القيود تأثري إىل نظرا -2

 جانب من املطلوب الدعم ضمان أجل من التقدير من ملزيد خيضعا أن والتوصيات التقييم جنتائل ينبغي والعاملي،

  املوارد. يف والشركاء الرئيسيني املصلحة أصحاب

 بعض أّن بيد للغاية. مفيد 1 قلحامل يف يرد كما املصلحة أصحاب فئات من فئة كل حبسب التوصيات قسيمت إن -2

 الفعالة. التنفيذ وطرائق املسؤوليات حتديد أجل من التوضيح من مزيدا ستوجبي التوصيات
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 املهلة النهائية للتنفيذ واإلجراءات املتخذةاإلدارة رد  اجلهة املنّفذة لإلجراء التوصيات

استقطاب تأييد اللجنة الدائمة وتوفري الدعم هلا يف تنقيح  :0التوصية 

أكثر تركيززا علز    جعلها و لتبسيطهاالنظم املعيارية متطلبات 

 العمليات.

 اإلجراءات املقرتحة:

تزويد املسؤولني الرئيسييني يف اللجنية الدائمية واألفرقية العاملية التابعية        

عن جتربة بروتوكوالت التنسيق يف حاالت الطوارئ من  بالتعليقاتللجنة 

املستوى الثالث، واملساعدة على جعيل هيذه الربوتوكيوالت أكثير بسياطة      

 وواقعية وتركيزا على فوائد العمليات.

ائمية لتنقييح املتطلبيات املعياريية يف حياالت      استقطاب تأيييد اللجنية الد  

 الطوارئ من غري املستوى الثالث.

يا للفاو وبرنامج اإلدارة العل

 يريومد األغذية العاملي

 الطوارئ

 موافقة جزئية.  

ميين أجييل  بشييكل أعمييق دراسيية الوضييعجيييب 

 . وتوكوالت اليت حتتا  إىل أن تبّس لربحتديد ا

 

لمجموعية مين جهية    ل الوكالتان الرائيدتان ق تنّس

واجملموعيية العاملييية لألميين الغييذائي ميين جهيية  

 املتصييلة املنتييدياتنسيييقا وثيقييا مييع أخييرى، ت

باللجنة الدائمة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

واجملموعات العاملية. وعلى سبيل املثال فقيد مت  

 2213/2214تقديم مساهمة كبرية خالل الفرتة 

تنفيذ برنامج ة ودورة الربامج اإلنساني ستعراضال

الييييذي أدى إىل حتييييديث  ، األمييييرالتحييييول

 ، مثيييل إرشيييادبروتوكيييوالت اللجنييية الدائمييية

والوحييدة   التخطييي  االسييرتاتيجي لالسييتجابة 

بهيدف حتسيني    املرجعية لتنسييق اجملموعيات  

. وجتيدر  الفعالية والصلة على مستوى العملييات 

اإلشارة إىل أن استعراضا للربوتوكوالت قد ينجيز  

اليدرو  مين   مين  السيتفادة  لكجزء مين متيارين   

 . املستوى الثالث على نطاق النظام

)مالحظيييية: ميييين املتوقييييع   2214/2212

اسييتكمال تنفيييذ برنييامج التحييول خييالل عييام 

2214) 
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مين املهيتمني   جمموعة إن اخلربة اليت اكتسبتها 

 األمن الغذائي يف املستوى الثالث واالسيتجابات ب

 كيذل  قيد صيبت يف عمليية اسيتعراض      األخرى

امج اإلنسانية/ التخطيي  االسيرتاتيجي   دورة الرب

استخدام اليدرو   وسوف تستمر يف  ،لالستجابة

 املستفادة من أجل حتسني الفعالية. 

فممثلتيان يف فرييق كبيار     الوكالتان الرائيدتان  أما

ييييذ برنيييامج التحيييول  تنفب املسيييؤولني املعيييين

 وسوف تواصيل  األخرى ذات الصلة، واملنتديات

 التنسييق  ييد لتحسيني استقطاب التأ العمل على

 السياسات.  والربوتوكوالت على مستوى
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 املهلة النهائية للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراءات املتخذة اجلهة املنّفذة لإلجراء التوصيات

و زدراتها للرتكيزز علز     : تعزيزز توجيزه أفر زة التنسزيق     4التوصية 

 األنشطة املتصلة بالعمليات.

 اإلجراءات املقرتحة:

ضمان تنظيم أنشطة التنسيق بناء على الطلب، واعتمادهيا عليى نهيج    

برنامج عمليها   متابعةقائم على املشاركة، واستخدامها لصيغ مالئمة و

 وهدفها بوضوح.

 تدعيم األنشطة املتصلة مبا يلي:

واسييتخدامها، مبييا يف ذليي  تقييدير االحتياجييات  حتليييل البيانييات  -

 وحتليلها، وحتليل تدابري االستجابة، وحتليل الفجوات وسدها؛

 ؛الدور املعياري آلليات تنسيق األمن الغذائي -

 استخالص الدرو  املتبادل/املشرتك؛ -

 تيسري التواصل/بناء الثقة. -

حملليي  تعزيز توجيه أفرقة التنسيق وإرشادها على الصيعيدين القطيري وا  

ملساعدتها على تلبية الطلبات على نطاق املنظومة والرتكيز عليى املسيائل   

 املتصلة بالعمليات.

 أفرقة التنسيق

 دعم العامليفريق ال

 .موافقة

فيميا ينبغيي ألنشيطة التنسييق أن     أنه  تالحظ الوكالتان الرائدتان

تكون قائمًة عليى الطليب،  ية حاجية إىل التنسييق مين أجيل        

ميع الوحيدة    ياملتوقعية بالتماشي  ظم لعدد من النواتج اإلنتا  املنت

للجنة املشرتكة. ومن أجيل  املرجعية لتنسيق اجملموعات التابعة 

 أن تعميال  زيز قيدرات التنسييق، ينبغيي للوكيالتني الرائيدتني     تع

لدعم اخلياص باجملموعية العامليية، مين     بصورة وثيقة مع فريق ا

توعيييييية اجملموعييييية داخلييييييا ضيييييمن  تليييييف أجيييييل 

املكاتب اإلقليمية والقطرية ومع جمتمع يف و ،الوحدات/اإلدارات

 املاحنني. 

 

بتعزيز األنشطة املرتبطة بتحلييل   الوكالتان الرائدتانوسوف تقوم 

هج مين األدوات والينُ   مسيتفيدةً  ،البيانات وتقيييم االحتياجيات  

املوثوقة مثل التصنيف املتكامل ملراحيل األمين الغيذائي واةالية     

جملموعيية إدارة املعلومييات اإلنسييانية. إن التنفيييذ اةييالي ألداة 

األمن الغذائي يرمي إىل تعزيز التخطي  االسرتاتيجي لالستجابة 

القييائم علييى االحتياجييات، والتنفيييذ وحشييد املييوارد. وتتمتييع   

الغيذائي بفرييق عاميل  صيص يعميل       اجملموعة العاملية لألمن

 بنشاط على تيسري الوصول إىل األدوات املتاحة وفهمها من أجيل 

2214/2212 
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 توزيعاالستجابات وحتليل التقييم و

االسييتجابات املتعلقيية  أفضييل املمارسييات، بغييية حتسييني صييلة 

 . وجودتها وتوقيتها املعيشةسبل باألمن الغذائي و

موعية مثيل وحيدة    اجمل ومن شيأن أدوات اليتعلم الييت ابتكرتهيا    

ي اجملموعيات أن  التعليم اإللكرتوني والدورات التدريبيية ملنسيق  

تؤدي دورا رئيسيا يف تقديم دور اجملموعة إىل أصحاب املصيلحة  

 للمجموعة.  هام األساسيةوتنفيذ امل –الداخليني واخلارجيني  –

 

املشياورات  وسوف يسيتمر اليتعلم املتبيادل واملشيرتك مين خيالل       

الوكييالتني  اجملموعيية العاملييية لألميين الغييذائي و بييني املنتظميية

. وترمييي التفيياعالت املتكييررة بييني املنسييقني ومييدراء  الرائييدتني

املعلومات إىل زيادة تبادل اخلربات والُنهج. كما أن االجتماعات 

املنعقدة كل سنتني والتفاعالت املنتظمية ميع الشيركاء العيامليني     

ز شأنها أن تزيد الوعي وتعزملية لألمن الغائي من للمجموعة العا

 فز التواصل. حتعملية التعلم و

 

دعم توجيييه أفرقيية  هج اآلنفيية الييذكر بيي  ألدوات والييُنا وسييتقوم

موعية  ا جملأدوات إعالمية أساسية ودعمي  ، وهي تتضمنسيقنالت

شيارة إىل أن اليدعم اليذي تقدميه هيذه      الدعم العياملي. وجتيدر اإل  

تيوافرة. وسيوف تسيتمر    امل اومواردهي  اهو رهين قيدراته  اجملموعة 
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والرباجميي لصيا     يبتعزييز اليدعم التحليلي    الوكالتان الرائيدتان 

  ذائي عند اةاجة.جمموعة األمن الغ

تعزيز  درة فريق الدعم العاملي وحتسزني إعزداد األفر زة     :3التوصية 

 لتدعيم القدرة عل  التنسيقاملوزعة 

 اإلجراءات املقرتحة:

 وتوزيعتعزيز قدرة فريق الدعم العاملي على توجيه أفرقة التنسيق القطرية 

أعضائه يف حاالت الطوارئ، باسيتقطاب التأيييد للحصيول عليى متوييل      

اجلهات املاحنية، وختصييص امليوارد األساسيية يف الوكيالتني الرائيدتني       

 وحشد املوظفني املعارين من منظمات شريكة.

اةديثة النشر باملعلومات وإميدادها مبجموعية    االنتظام يف إحاطة األفرقة

 مواد استهاللية لتنسيق األمن الغذائي.

اةييد ميين التييدريب العييام، وتعزيييز التوجيييه، والتييدريب الشخصييي،   

 والتدريب احملدد اهلدف.

وضع اسرتاتيجية أرسخ للموارد البشرية تستهدف منسقي األمن الغيذائي  

 ومديري املعلومات.

ة التنسييق لفيرتات أطيول وتعزييز مشياركة امليوظفني       أعضياء أفرقي   توزيع

 الوطنيني يف أنشطة التنسيق.

 تعزيز استخالص الدرو  يف صفوف أفرقة التنسيق.

الوكالتان الرائيدتان وفرييق   

 الدعم العاملي

  إدارتا املوارد البشرية ليدى 

برنيييامج األغذيييية العييياملي 

 والفاو

 .موافقة

باختياذ خطيوات ملموسية     بدأت الوكالتان الرئيسيتان منيذ فيرتة  

غيري أّن التحيدي الرئيسيي مين      بشأن كافة اإلجراءات امليذكورة. 

 ب/عيدم القيدرة عليى   تعزيز قدرات التنسييق يتمثيل يف تقل    حيث

توقع التمويل على كيل مين املسيتوى العياملي ومسيتوى املكاتيب       

القطرية، األمر الذي له تأثري قوي عليى تطيوير القيدرات وطيول     

 تشار. مدة عمليات االن

يف  ويف ما يتعلق بتمويل فريق الدعم العاملي جتدر اإلشارة إىل أنيه 

يف املائية مين التكياليف     22)حوالي  تعميم الوكالتنيحني جرى 

السيينوية( واسييتمرار اسييتقطاب تأييييد امليياحنني، ال يييزال دعييم  

، 2214يف عيام  هلذا الفريق يشك ل قيدا ال يستهان به. املاحنني 

ارد البشييرية املتاحيية للمجموعيية، زادت  ميين أجييل تعزيييز املييو 

الوكالتان الرائيدتان مسياهمتهما مين خيالل املشياركة يف تيدريب       

موعية العامليية   إشيراك اجمل  ، وقيد نشيطتا يف  منسقي اجملموعات

االت الطيوارئ يف أقاليمهيا. ومين    حبي  لألمن الغذائي يف ما يتعلق

ات شأن ذل  أن يوسع من جمال امليوارد البشيرية املتاحية لعمليي    

 على االستشاريني.  االعتماداالنتشار وخيفف من 

اإلعالمية جملموعة األمين الغيذائي العياملي فمتاحية      أما األدوات

أكثير انتظاميا ميع     على اإلنرتنت. وقد بدأ الفريق بنشاط إعالمي

 ملوظفني املنتشرين. ا
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نسيخة جدييدة عين التيدريب      2214وقد أطليق الفرييق يف عيام    

يتعلق حباالت الطوارئ من املستوى عات اهلادف ملنسقي اجملمو

ملنسقني امليؤهلني واليذين   وهو يرمي إىل بناء جمموعة من ا الثالث

. كما سينطلق التدريب على أداة إدارة املعلوميات . توزيعهمميكن 

ق إىل تعزيز التوجيه واإلرشاد مع التحذيرات وسوف يسعى الفري

 . 2امللحوظة ضمن التوصية 

 

إىل نهيج أكثير    اليدعم العياملي   فرييق الرائيدتان و تسعى الوكالتان 

املييوارد البشيرية جملموعيية األمين الغييذائي   لتجدييد  اسيرتاتيجية  

وتنسيقها من أجل تكوين قائمة من منسقي اجملموعات وميديري  

، إىل جانب التدريب احملدد األهيداف. وييتم   املعلومات املؤهلني

شيركاء  تطيوير الشيراكات ميع كيل مين ال     بواسيطة  ذل   استكمال

العييامليني والشييركاء االحتييياطيني ميين أجييل عمليييات االنتشييار   

املفاجئة وانتداب امليوظفني. وسيوف تتيابع الوكالتيان الرائيدتان      

تقديم الدعم من خالل ترتيباتهما القائمة للشيراكات االحتياطيية   

 والتعامل مع شركاء جدد. 

موعية األمين   وسوف يواصل الفريق دعم التعلم يف أوساط فيرق جم 

 والتييدريب واسييتعراض جمموعييات العمييلالغييذائي ميين خييالل 

 الدرو  املستفادة وآليات أخرى.  
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النهوض بآليات التنسيق ذات القيادة الوطنية و/أو زيادة  :2التوصية 

فززرم مشززاركة اجلهززات الفاعلززة ا كوميززة يف قليززات تنسززيق األمززن 

 الوطين.الغذائي بغية تعزيز امللكية واالستدامة عل  الصعيد 

 اإلجراءات املقرتحة:

تعزيييز دور جمموعييات األميين الغييذائي والوكييالتني الرائييدتني يف جمييال   

االستعداد، مبا يشمل عمليات التقييم غيري الرييي للقيدرات اةكوميية     

 وأطر تكثيف دعم التنسيق.

تعزيز فعالية استخدام وسائل االتصال القائمية بيني الوكيالتني الرائيدتني     

 ومية لتيسري الصالت مع آلية تنسيق األمن الغذائي.واملكاتب اةك

املشاركة يف وضع خط  مبكرة لالنتقيال واخليرو ، واسيتعراض ترتيبيات     

التنسيق بانتظام، وإدما  أنشطة تنمية قيدرات املؤسسيات الوطنيية عنيد     

 اللزوم.

سييما ألغيراض    توطيد الصالت باجلهات الفاعلة اإلمنائية وبأنشطتها وال

ات بالتعاون ميع منسيقي العميل اإلنسياني واألفرقية القطريية       تنمية القدر

 للعمل اإلنساني.

املكاتب القطرية واإلقليميية  

للفييياو وبرنيييامج األغذيييية  

 العاملي 

 

 أفرقة التنسيق

 .  موافقة

يف أنشييطة بصييفتيهما املنفييردتني  ن تعمييل الوكالتييان الرائييدتا  

للطيوارئ  االستعداد بالتماشيي ميع نهيج االسيتعداد لالسيتجابة      

 رتكة، وسييوف تسييعيان إىل تعزيييز دور  اخليياص باللجنيية املشيي  

ي. وُيحيدد دور اجملموعيات يف االسيتعداد    جمموعة األمن الغيذائ 

الوحييدة املرجعييية لتنسيييق اجملموعييات. كمييا أن مسييألة   ضييمن

االستعداد سيتكون طي  تركييز خطية عميل اجملموعية العامليية        

 .2212/2212لألمن الغذائي للفرتة 

 

اصل الوكالتان الرائدتان ضمان تعاون املكاتب القطريية  تووسوف 

وإشييراك جمموعيية األميين الغييذائي يف أنشييطة االسييتعداد علييى    

املستوى القطري أو اإلقليمي أو العاملي. وسوف تيسران العالقات 

مين أجيل    ومي النظرياةكاجلهاز فيما بني اجملموعة والوكالة و

لعمل مع اةكومة وحيثما ضمان الفهم اجليد لدور اجملموعة يف ا

تتيح الظروف ذل ، انتقال الدور إىل اةكومات. وجتدر اإلشيارة  

إىل أن االلتزام مع النظراء من اةكومات قيد صصيل بنياء عليى     

 الشرط املهم املتمثل يف احرتام املبادئ اإلنسانية. 

توجيهات اللجنية املشيرتكة بشيأن االنتقيال ودميج       وسوف تلقى

بنياء القيدرات. ومين     بكيرة اليدعم، مبيا يف ذلي     ج االنعاش املُهُن

ضمن  متطلبات بناء القدرات األطول مدةتناول  أن جيري املتوقع

الوكالة املعنية وأطر الربجمية القطريية املشيرتكة بيني الوكياالت.      

2214/2212 
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إىل  املعنييية بالعمييل اإلنسييانيولييدى االنتقييال ميين اجملموعييات 

وكالتيان الرائيدتان   اآلليات ذات القيادة الوطنية، سوف تتيابع ال 

 أداء دورهما الداعم للجهود القطرية. 

جملموعيية األميين الغييذائي   وسييوف تسييتمر الوكالتييان الرائييدتان 

 ،ية لألمم املتحيدة يف اجملال اإلنساني ويف الفرق القطر بنشاطهما

علية يف  بني اجلهات الفا ان التأييد لتعزيز الرواب وسوف تستقطب

  مية. يف جمال التناجملال اإلنساني و

إشززراك منظمززات اجملتمززي املززدني واجلهززات الفاعلززة    :5التوصززية 

اإلنسانية غري التقليدية عل  الصزعيدين الزوطين وايلزي علز  وجزه      

 أوثق يف تنسيق األمن الغذائي.

 اإلجراءات املقرتحة: 

تعزيز توعية اجلهات الفاعلة اإلنسانية غري التقليدية على مسيتوى املقيار   

 الرئيسية وعلى املستويات اإلقليمية.

تعزيييز فعالييية اسييتخدام الوسييائل القائميية التصييال الوكييالتني الرائييدتني  

وأعضاء آليات التنسيق باجملتمع املدني واجلهات الفاعلة اإلنسانية غيري  

 التقليدية.

اعتماد نهج تنسيق ميداني، ينطلق من القاعدة إىل القمة بدرجة أكرب، من 

 هات الفاعلة املالئمة.أجل حتديد اجل

توفري الفوائيد امللموسية القائمية عليى الطليب ملنظميات اجملتميع امليدني         

واجلهات الفاعلة اإلنسانية غري التقليدية على الصعيد احملليي والتميا    

 مساهمات طددة منها.

نييييامج الشييييراكة بييييني بر

األغذييييييييية العيييييييياملي  

 والفاو/الشيييييعب املعنيييييية

اجلهييات  مييع عالقيياتبال

 املاحنة

املكاتب اإلقليميية لربنيامج   

 األغذية العاملي والفاو

 أفرقة التنسيق

 .موافقة

 يف اجمليال  غيري التقليديية   ينبغي لتوسيع التعاون ميع اجلهيات  

أن يبقى مركزا وواقعيا ومتماشيا مع القيانون اإلنسياني    اإلنساني

 الدولي ومبادئه. 

من أجل تعزيز توعية اجلهات غيري التقليديية سيتقوم الوكالتيان     

الرائدتان بإشيراك وحيداتها املختصية بالشراكات/حشيد امليوارد      

 على املستوى اإلقليمي واملقار ومكاتب االتصال. 

 هو مذكور أعاله. مبا  علما حتي 

اصل جمموعة األمين الغيذائي البحيث    على املستوى القطري ستو

طلبيات التنسييق عليى     بيالنظر إىل  ،حلول التنسيق املناسيبة  عن

 املستوى دون الوطين وما بني اجملموعات. 

 هو مذكور أعاله. مبا  علما حتي 
 

2212 
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تكييف صيغ التنسيق وقنوات االتصال مع احتياجات اجلهيات الفاعلية   

ني واجلهيات غيري التقليديية وميع خياراتهيا      احمللية مين اجملتميع امليد   

 املفضلة.

تقييوم الوكالتييان الرائييدتان فضييال عيين اجملموعيية العاملييية لألميين 

ذائي بييدعم اجملموعييات بواسييطة األدوات واإلرشييادات ميين الغيي

ز على العاميل البشيري مين أجيل     ج وبرجمة تركُهأجل اعتماد ُن

نقيياط الضييعف احملييددة واالحتياجييات املرتبطيية بنييو   معاجليية

خيص الشيرائح   ة والسّن واإلعاقة واملساءلة فيميا  اجلنس واةماي

 حال الطوارئ. السكانية املعنية عرب كافة مراحل االستجابة يف

اختاذ اإلجراءات لضمان تعزيز اتسزا  التززاا الوكزالتني     :6التوصية 

الرائدتني و درتهما يف جمال دعم تنسيق األمزن الغزذائي، واسزتقطاب    

 التأييد من أجل تعزيز التزاا اجلهات املاحنة بتنسيق األمن الغذائي.

 اإلجراءات املقرتحة:

املكاتييب اإلقليمييية والقطرييية التابعيية  تكثيييف اجلهييود لضييمان حتمييل  

للوكالتني الرائدتني املسؤولية عن كفالية إتاحية امليوارد البشيرية الكافيية      

ألغراض التنسيق واعتماد نهج منسق يف إطار عملياتها، من خيالل إدرا   

هذه اجلوانيب يف أنشيطة تقيييم األداء بوضيوح أكيرب وإدرا  التنسييق يف       

 قليمية والعاملية على سبيل املثال.جداول أعمال املعتكفات اإل

عليى املسيتويني القطيري واملييداني يف حياالت       حبضور املنظمية النهوض 

سيما من خالل إرساء مرافق متويل متطورة أو حتسني مثل  الطوارئ، وال

 هذه املرافق حسب االقتضاء.

استقطاب تأييد اجلهات املاحنية كيي تيولي عنايية أكيرب يف إطيار صينع        

ا تضعه آليات تنسيق األمن الغيذائي مين حتلييالت وأولوييات     قراراتها مل

 ومعايري.

رة العلييييا يف اأعضييياء اإلد

 الوكالتني الرائدتني

مييديرو املكاتييب اإلقليمييية  

 والقطرية 

 فريق الدعم العاملي

 .موافقة

 إن تنفيذ هذه التوصية رهن إتاحة التمويل. 

املكاتييب  سييوف تسييعى الوكالتييان الرائييدتان إىل زيييادة توعييية  

املسييؤوليات املتعلقيية بتنسيييق اجملموعييات   القطرية/اإلقليمييية ب

واحتياجات الدعم )املوارد واملوظفني واستقطاب التأييد واالتصال 

وغريها(. وقد أصبح أداء اجملموعة مدرجا اآلن يف آلييات تقيييم   

 األداء ذات الصلة. 

 

وفيمييا يتعلييق بيياإلجراءات احملييددة املقرتحيية للمنظميية، جتييدر  

زت بشيكل كيبري قيدراتها يف جميال     اإلشارة إىل أن الفاو قيد عيز  

الطوارئ عرب توزيع عملياتها على املكاتب امليدانيية ومين خيالل    

 3االت الطوارئ من املستوى إصدار بيان عن املدير العام بشأن ح

يتم ملسؤوليات والقدرات يف اةاالت املفاجئة والتمويل. ويعرض ا

سحب امليال بانتظيام مين الصيندوق اخلياص ةياالت الطيوارئ        

وأنشطة إعيادة التأهييل مين أجيل دعيم األنشيطة ذات األولويية        

 للمجموعة.  

2214/2212 

 

اإلجييراءات التنفيذييية املوحييدة تنقيييح يتوقييع 

جملموعة األمين الغيذائي مين أجيل النظير يف      

 .2212حبلول منتصف  التكاليف احملتملة
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استقطاب تأييد اجلهات املاحنة كي تيوفر دعمهيا امليالي ألفرقية تنسييق      

 األمن الغذائي وحلول التنسيق املرنة وأنشطة التنسيق عند االقتضاء.

 وضع أطر معيارية خاصة بتكاليف التنسيق يف  تلف السياقات.

وبناء على اهتمام اجلهة املاحنة ميكن النظر يف ختصييص نافيذة   

طددة جملموعة األمن الغيذائي. وجتيدر اإلشيارة إىل أن متوييل     

اجملموعيية ليييس مشييكلة بالنسييبة إىل جمموعيية األميين الغييذائي  

يتطلب بالتالي االهتمام عليى   وحسب بل ملعظم اجملموعات وهو

 نطاق املنظومة كلها. 

تسعى الوكالتيان الرائيدتان إىل اسيتقطاب تأيييد اليداعمني وهميا       

تعمالن مع فريق الدعم العاملي على نهج اسيرتاتيجية مين أجيل    

للقيود املتكررة عليى التموييل،   تعبئة املوارد. ومن أجل التصدي 

بيإجراءات طيددة   ي ير تقييم جمموعية األمين الغيذائ   تقر أوصى

، ومن املمكن التعمق فيها أكثر. وسييحدد ذلي    للجهات املاحنة

 ائي. اخلطوات لضمان الدعم املطلوب لتنسيق األمن الغذ

كفالية العيدد املطليوب مين     وسوف تسعى الوكالتان الرائدتان إىل 

تنسيق اجملموعات، تنسيق اجملموعيات عليى   موظفي التنسيق )

موظف إدارة املعلومات، اإلبالغ، نظام املستوى الوطين الفرعي، 

( بناء على االحتياجات الييت ييتم حتدييدها    املعلومات اجلغرايف

لضمان قيام اجملموعات بتنفيذ  ،وبالتناسق مع حجم االستجابة

اإلجيراءات التنفيذيية املوحيدة    وظائفها األساسية. وسوف تنظير  

 . املوحدلتنسيق التصورات املمكنة لتكاليف ا للمجموعة يف
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العمززل مززي اللجنززة الدائمززة ومكتززش تنسززيق الشزز ون     :7التوصززية 

اإلنسانية وجمموعات أخرى من أجزل تويزيح األدوار واملسز وليات يف    

 التنسيق وتشجيي تعزيز فعالية ترتيبات التنسيق.بنية 

 

وضع مناذ  لرب  آليات التنسيق القائمة على أسا  القطاعات واملناطق، 

مثل تنشي  اجملموعات على الصعيد الوطين وعدد صغري من اجملموعات 

املدجمة على املستوى احملوري وآلييات التنسييق املتكاملية القائمية عليى      

 الصعيد احمللي.أسا  املناطق على 

مواصييلة توطيييد الييرواب  بييني آليييات تنسيييق األميين الغييذائي والتغذييية، 

ومبجموعات أخرى مثل جمموعات الصحة واملياه، وجمموعات اإلصحاح 

والنظافة، وضمان توافق أدوات إدارة املعلوميات يف  تليف اجملموعيات    

 مثل أداة جمموعة األسئلة األربعة.

ألنشطة املتصيلة بسيبل العييب وبيرامج النقيد      توزيع املسؤوليات لتنسيق ا

 والقسائم يف أطر  تلفة.

 تعزيز االمتثال للتوجيهات بشأن اإلنعاش املبكر باعتباره مسألة شاملة.

برنيييامج األغذيييية العييياملي 

واملسيييييييؤولون  والفييييييياو

الرئيسييييييون يف اللجنييييية 

 الدائمة

 مديرو حاالت الطوارئ 

 فريق الدعم العاملي

 .  موافقة

ني املسؤولون إىل نهج أكثر تنظيما بالنسبة إىل التنسيق ما بيسعى 

عقييد اجتماعييات منتظميية علييى املسييتوى   اجملموعييات وإمكييان

 العاملي. 

 

 استكشياف وسوف تستمر اجملموعية العامليية لألمين الغيذائي يف     

  تلف مناذ  وترتيبات تنسيق اجملموعة اخلاصة بكل سياق. 

 

وجيري تعزيز التنسيق يف ما بني اجملموعات ال سيما فيما خص 

والنظافة واملمارسات  اإلصحاحالتغذية، كما أن الصحة وخدمات 

القطرية )كما يف جنيوب السيودان( ختضيع حالييا لالسيتعراض.       

وقد مت ابتكار األداة اجلديدة إلدارة املعلوميات التابعية جملموعية    

كتيب تنسييق الشيؤون اإلنسيانية،     األمن الغذائي، بالتعاون مع م

مييع مراعيياة تطييابق البيانييات ومشيياكل  واجملموعييات األخييرى 

 اإلبالغ. 

 

نشيطة املتصيلة بسيبل املعيشية     كثريا ميا تكيون املسيؤوليات واأل   و

النقد والقسائم مرتبطة بالسياق وجيب أن تؤخيذ بكليتهيا    وبرامج

 وفيما بني اجملموعات.  نفسها ضمن جمموعة األمن الغذائي
 

2214/2212 
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وتقييوم اجملموعيية العاملييية لألميين الغييذائي والوكالتييان الرائييدتان 

املعنيية باإلنعياش املبكير لتطبييق     بالتنسيق مع اجملموعة العاملية 

اش املبكير  مبادئ وتوصيات اللجنة املشيرتكة بشيأن تعزييز اإلنعي    

اجمللييس  عضييوتان يف الوكالتييان الرائييدتانوهيكلييية التنسيييق. و

مجموعيية العاملييية املعنييية باإلنعيياش االستشيياري االسييرتاتيجي لل

تعميم االمتثال والتوجيه يف ل ، وسوف تواصالن تقديم الدعمبكرامل

 أنشطة اجملموعة املعنية باإلنعاش املبكر.

 

 

 


