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ة باألمن الغذائي لتنسيق االستجابة يف جمال األمن الغذائي خالل أزمة إنسانية، ومعاجلأُنشئت اجملموعة املعنية  -1
ليها واستخدامها. واجملموعة قائمة يف املقر الرئيسي لربنامج األغذية العاملي يف روما، األغذية، واحلصول ع قضايا توافر

وبرنامج  لفاو،ا عاملي فيتضمنفريق الدعم ال أّماملي. و ويتشارك يف قيادهتا منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العا
. وتعمل هذه اجملموعة مباشرة مع شركائها وأصحاب الشأن الذين األعضاء املنظمات غري احلكوميةاألغذية العاملي و 

 اجملموعة، يف يشملون املنظمات غري احلكومية الدولية، والصليب األمحر وحركة اهلالل األمحر، وغريها من املنظمات الرائدة
ني رتكة بشومنظمات األمم املتحدة، واحلكومات، واألوساط األكادميية واجلهات املاحنة. وقد قامت اللجنة الدائمة امل

الوطنية  . وتعمل اجملموعة مع نظم اجملموعات2010ول ألديسمرب/كانون ا 15األمن الغذائي يف  جمموعةالوكاالت بإقرار 
اجئة احلدوث، أكانت تُعزى إىل أسباب طبيعية أو بشرية، واألزمات الطويلة. ويف الوقت ذاته، املفواإلقليمية يف الكوارث 

 نظمات الشريكة.بالتعاون الوثيق مع احلكومة وامل لألزمات وذلك تلتزم اجملموعة أيضاً بتوفري دعم التنسيق بشأن االستعداد
 
( الذي ُأجري يف 2014-2009األمن الغذائي ) موعةالعاملي جملة وقّدم التقييم املشرتك بني الفاو وبرنامج األغذي -2

سبع توصيات مّت دجمها يف اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة باجملموعة العاملية املعنية باألمن الغذائي  2014نوفمرب/تشرين الثاين 
 .اليت خلصت إليها اخلطة الستة ضمن النتائج 20161-2015للفرتة 

 
  (؛5و 4، 3، 2ية قدرات اجملموعات الوطنية )عاجلت التوصيات : تعزيز وتنم1النتيجة 
  (؛4و 2: نظام مّتسق ومعومل إلدارة املعلومات )عاجلت التوصيتني 2النتيجة 
  (؛3)عاجلت التوصية  وحشد الدعم هلا للمجموعات الوطنية : حتسني الدعم التشغيلي3النتيجة 
  (؛6و 1: تكثيف الدعوة، واالتصاالت وتعبئة املوارد )عاجلت التوصيتني 4النتيجة 
  (؛7و 5، 1ات التشغيلية )عاجلت التوصيات ي: توطيد وتنويع الشراكات العاملية والتعاون5النتيجة 
  (.7و 2، و1لتعليم وإدارة املعرفة )عاجلت التوصيات منهجية ل عمليات اعتماد: 6النتيجة 
 
الفقرات التالية موجزاً عن اإلجراءات الرئيسية اليت اختذها فريق الدعم العاملي للمجموعة العاملية املعنية باألمن  وفّرت -3

مع شعبة االستعداد  مّت إعداد استعراض التقييم بالتشاور الوثيققد الغذائي إثر التوصيات والنواتج اليت خلص إليها التقييم. و 
 برنامج يف الطوارئدخالت الواردة من مدير مج األغذية العاملي، مبا يشمل املدعم/برناواالستجابة لل الطوارئحلاالت 

 األغذية العاملي.
 

 زاً استقطاب تأييد اللجنة الدائمة وتوفري الدعم هلا يف تنقيح متطلبات النظم املعيارية لتبسيطها وجعلها أكثر تركي :1التوصية 
 على هذه التوصية. ومّتت املوافقة جزئياً على العمليات. 

 
امسها ألمن الغذائي بتوثيق التجارب املكتسبة والدروس املستمدة من البلدان، وبتقاملعنية باية تقوم اجملموعة العامل -4

 لمجموعة، وخباصة على صعيد تنفيذ السياسات واملمارسات اجلارية املتصلةالرائدتني ليف الوكالتني  الطوارئمع مدراء 

                                                      
1  16_strategic_plan_0.pdf-http://fscluster.org/sites/default/files/documents/gfsc_2015.  

http://fscluster.org/sites/default/files/documents/gfsc_2015-16_strategic_plan_0.pdf
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ت ي، وأَول، إخل3من املستوى  الطوارئ، وحاالت اإلنعاش املبكراإلنسانية، ودجمت أنشطة  الربامجبالعمل اإلنساين يف دورة 
  .واملسؤولني الرئيسيني يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت الطوارئمدراء اهتمام أكرب يف اجتماعات جمموعة 

  املية، وفريقأيضًا بانتظام يف منتديات خمتلفة، مثل جمموعة التنسيق الع باألمن الغذائي املعنيةوقد شاركت اجملموعة العاملية 
 جيهية، وجمموعة العمل املعنية بإدارة املعلومات، وسامهت يف وضع اخلطوط التو التحّول خطةتنفيذ ب وظفني املعينكبار امل

 وغريها من القضايا ذات الصلة. لدورة الربامج اإلنسانية
 
اللجنة الدائمة  مصادقةإىل حّد بعيد يف  املعنية باألمن الغذائيوقد سامهت مشاركات وتدخالت اجملموعة العاملية  -5

ومرحلة "التوطيد"  3توى املس دنع د األقصىنهج التمييز بني مرحلة "تكثيف" احلب يتعلققرار على املشرتكة بني الوكاالت 
على إعادة مواءمة مصطلحات الدائمة ملسؤولون الرئيسيون يف اللجنة . كذلك، صادق ا2015يف ديسمرب/كانون األول 

"، واعتمدوا اقرتاحًا قّدمته جمموعة 3املستوى  احلّد األقصى عند" إىل "3املستوى عند ستجابة ال، من "ا3آلية املستوى 
للغرض لألزمات املمتدة. عالوًة  يف ضمان االستجابات اإلنسانية املالئمة 3لتنقيح دور آلية املستوى  الطوارئمدراء خرباء 

للجنة الدائمة  مع اجملموعة املرجعية التابعة املعنية باألمن الغذائيعلى ذلك، أفضت املتابعة املنتظمة للمجموعة العاملية 
ؤمتر القمة إىل دمج خطة العمل احلضرية يف م ،مواجهة التحديات اإلنسانية يف املناطق احلضرية - املشرتكة بني الوكاالت

 .لسةالعاملية للعمل اإلنساين، حيث توّلت اجملموعة تيسري اجل
 
لقد مّت تنفيذ التوصية قدر اإلمكان، علماً أن التنفيذ الكامل للتوصية هو نتيجة اإلجراءات املتخذة اليت يقوم هبا  -6

 الت. وقد مّتت مالحظة بعض اآلثار األولية؛ غري أنه من اهلام اإلشارة إىل أناألعضاء يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكا
اللجنة تتخذ اإلجراءات الضرورية بسرعة بشأن التوصيات املقّدمة، وتتخذ القرارات املالئمة بناًء عليه حول القضايا اهلامة. 

يف سجل  5المة ع هذه التوصية جيدة" ونالتءات "أن نتيجة اإلجرا املعنية باألمن الغذائيلذا، تعترب اجملموعة العاملية 
. ومبوازاة ذلك، تواصل اجملموعة ممارسة الضغط يف املنتديات ذات الصلة بشأن القضايا اإلنسانية املتكّررة إجراءات اإلدارة

 واملسؤولني الرئيسيني يف اللجنة الدائمة إليها. الطوارئمدراء جمموعة  انتباهواملستجدة، وتسرتعي 
 

 ملوافقة على هذه التوصية.مّتت ا تعزيز توجيه أفرقة التنسيق وقدراهتا للرتكيز على األنشطة املتصلة بالعمليات. :2التوصية 
 
للدعم القطري، وقّدمت الدعم املباشر  بعثاتعدة  منذ التقييم املعنية باألمن الغذائياجملموعة العاملية  نّظمت -7

 الستة رئيسيةالوظائف لباللمجموعة، وأرشدت اجملموعات القطرية إىل القضايا املتصلة  الرائدتنيألفرقة اجملموعة والوكالتني 
، وإدارة اجملموعة/القطاع، والقيادة وترتيبات الشراكة. وقد جرى تنظيم عدة تدريبات حول اصة باجملموعات/القطاعاتاخل

ر واجلنس، ملبيانات اجملزأة حسب النوع االجتماعي، والع؛ وحتليل ااجملموعة، وإدارة املعلومات، وتعميم احلمايةتنسيق 
اجملموعة  ةفرقأعلى املستوى العاملي، واإلقليمي والقطري لبناء قدرات والنظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذائي 

 جمموعة قوية من املنسقني واملسؤولني عن إدارة املعلومات.القطرية، وإقامة 
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وقد سامهت هذه األنشطة إىل حّد بعيد يف أداء اجملموعات على الصعيد القطري. ويبنّي رصد أداء اجملموعة  -8
(. وحظيت بلدان 2016-2015القطرية حتسينات هامة يف بعض البلدان مثل أفغانستان، وكولومبيا، وتشاد )مقارنة بالفرتة 

 2تجات.ملعلومات، ولوحظت حتسينات كبرية يف جودة هذه املنعديدة بدعم فين يف وضع منتجات رئيسية يف جمال إدارة ا
 
ملعنية الذا، تعترب اجملموعة العاملية الرصد الضروري. اء مع إجر  2017لذا، مّت تنفيذ التوصية وسوف ُتوثّق اآلثار عام  -9

 .يف سجل إجراءات اإلدارة 4"مناسبة"، ونالت هذه التوصية عالمة اإلجراء  تيجةأن ن باألمن الغذائي
 
على  ت املوافقةمتّ تعزيز قدرة فريق الدعم العاملي وحتسني إعداد األفرقة املوزعة لتدعيم القدرة على التنسيق.  :3لتوصية ا

 هذه التوصية. 
 
 على حنو منتظم يف إحاطات اجلهات املاحنة يف الفاو وبرنامج املعنية باألمن الغذائيشاااااااااااااااركت اجملموعة العاملية  -10

األغذية العاملي، وحشاااااااااااااادت أمواالً كثرية من خالل الوكالتني الرائدتني للمجموعة، إضااااااااااااااافًة إىل موارد من خار  امليزانية، 
 شااااااااااااااريكة  وميةحكمنظمات غري من  2015وذلك منذ إجراء التقييم. وقد جرت تعبئة املوارد ساااااااااااااانوياً أيضاااااااااااااااً منذ عام 

 ، GenCap، وWelthungerhilfe، وSamaritans’ purse، ونياي لالجئاس الدامناركااجملل، و ي لالجئنياس النروجيااجملل )مثل
( من خالل إعااارة املوظفني أو متوياال التاادريبااات. وشااااااااااااااااركاات اجملموعااة يف أحااداث عااامليااة رفيعاة Thiessen Hilfswerkو

املستوى، ويّسرت دورات عديدة وقّدمت مسامهات هامة. كما أن منتجات هذه اجملموعة، مثل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 ائياملعنية باألمن الغذاخلاصاااااة باجملموعة العاملية  املتابعة ، ولوحة2015و 2014، والتقريرين السااااانويني للعامني 2015-2016

ني رفيعة اجلودة. كذلك، أنشأت اجملموعة قائمة متينة من منسقي اجملموعة واملسؤول اعُتربت وتوصيفات اجملموعات القطرية
ولني عن إدارة سؤ وامل معتكفني سنويني ملنّسقي اجملموعات. ومّتت إحاطة منّسقي اجملموعات عن إدارة املعلومات، ونّظمت
 .البعثة مهمة، مث ُقّدم هلم ملخص بعد إجناز املعلومات قبل مغادرهتم

 
 ى االحتفاظ بقائمة أكثر متانًة إىل عمليات سريعة وطويلة األجل إليفاد منسقي اجملموعة واملسؤولني وقد أدّ  -11

فضل للموارد أمهية البلدان وحتقيق تعبئة أعن إدارة املعلومات إىل البلدان لضمان حّل فعال على صعيد التنسيق، وإبراز 
ات اجليدة التجارب واألفكار بني البلدان بشأن املمارس بتبادل ي. وقد مسح معتكفا منسقي اجملموعاتعلى الصعيد القطر 

يف العمل اإلنساين، وأدوار ومسؤوليات اجملموعات. كما أن جلسات اإلحاطة ساعدت إىل حّد بعيد يف تعزيز قدرات 
 ق، وحتليل الدروس املستمدة والتجارب املكتسبة.التنسي
 
 على أن هذه التوصااااااااااااااية أفضاااااااااااااات إىل آثار إجيابية، وإىل متويل أكثر قابلية للتنبؤ، األمر الذي أّدى مثة أدلّة قوية  -12

نااة متااا/لتنساااااااااااااايق اجملموعااة على الصااااااااااااااعياادين العاااملي والقطري، وإىل دعم أكثر منهجيااةً إىل وجود أفرقااة أكثر اسااااااااااااااتقرارًا 
الت هذه التوصااااااااااااية ون ،جيدة"نتيجة اإلجراء " أن املعنية باألمن الغذائيللمجموعات القطرية. لذا، تعترب اجملموعة العاملية 

 يف سجل إجراءات اإلدارة. 5عالمة 
 

                                                      
 ي.ئاملنتجات الرئيسية يف جمال إدارة املعلومات تُنشر أيضاً بانتظام على املوقع الشبكي اخلاص باجملموعة العاملية املعنية باألمن الغذاإن   2
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: النهوض بآليات التنسيق بقيادة وطنية و/أو زيادة فرص مشاركة اجلهات الفاعلة احلكومية يف آليات تنسيق 4التوصية 
 على هذه التوصية. املوافقةاألمن الغذائي بغية تعزيز التملك الوطين واالستدامة. متت 

 
اليم مبا يف ذلك يف البلدان/األق ،حتديد النطاقبعثات  ، مشلت بعثات الدعم النهائي أو2016منذ بداية عام  -13

 امة، اسااتعراضاااً للقدرات الوطنية. ومشلت التدريبات على الصااعيد القطري مواضاايع ه ،حيث تقوم احلوكمة بتوجيه التنساايق
مثل وضااااااااااااااع خرائط لنظام املعلومات اجلغرافية، وعمليات تقييم احلاجات، ونع البيانات النقالة، واحتساااااااااااااااب عالمات 

 اإلعصار، والتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي، وتطبيق أداة إدارة املعلومات، حيث ة، ومترين حماكاة استهالك األغذي
 يف املائة من املشاركني تقريباً أتوا من املنظمات غري احلكومية الوطنية واحلكومات. 89أن 
 
 إقليم ، وبعض البلدان يفالقطاعباجملموعة/ ب بدأت العملوكانت عشاااااارة بلدان من أصاااااال تسااااااعة وعشاااااارين بلداً  -14

 ، إخل.(، حتت توجيه كامل من السااااااااااالطات الوطنية. زيا املوحدة، وجزر مارشاااااااااااالي)مثل واليات ميكرون اهلادئجزر احمليط 
 احلكومات يف توجيه عملية تنساايق جمموعة/قطاع األمن الغذائي يف ساابعةمع للمجموعة  رائدتانن التشاااركت الوكالتاكما 

مشاااركة  )مثل فيجي، وفانواتو، إخل.(. وهذا يشااري بوضااو  إىل اهلادئ بعض البلدان يف إقليم جزر احمليط بلدان أخرى ويف
ية عام كها هلا. عالوًة على ذلك، أُلغيت اجملموعات يف ليبرييا ونيبال يف هنااحلكومات احمللية يف تنساااااااااااااايق اجملموعة ومتلّ 

من يف نيبال تتوىل حالياً قيادة ورئاسااااااااااااااة عملية تنساااااااااااااايق جمموعة األ ، ونُقلت إىل احلكومات، كما أن وزارة الزراعة2015
يا، ومايل، رانوكجيري اساااااااااتكمال خطط انتقال اجملموعات أو إعادة تشاااااااااكيلها يف بلدان مثل أالغذائي بصاااااااااورة منتظمة. و 
 والضفة الغربية وقطاع غزة.

 
 خباصااااااة القيادي الذي تضااااااطلع به احلكومات، و نُاّفذت التوصااااااية وتتوفر أدلّة أولية جيدة على آثارها على الدور  -15

"، ونالت هذه ناساااااابةمأن نتيجة اإلجراءات " املعنية باألمن الغذائييف األزمات القصااااااوى. وبالتايل، تعترب اجملموعة العاملية 
 يف سجل إجراءات اإلدارة. 4التوصية عالمة 

 
 ية غري التقليدية يف املساااااااااااااعدة اإلنسااااااااااااانمنظمات اجملتمع املدين الوطنية واحمللية واجلهات الفاعلة إشااااااااااااراك  :5لتوصييييييييييية ا

 ية.على هذه التوص املوافقةعلى الصعيدين الوطين واحمللي بشكل أوثق يف تنسيق األمن الغذائي. ومّتت 
 
شكل من أجل الرتكيز ب 2016-2015للفرتة  الغذائياملعنية باألمن السرتاتيجية للمجموعة العاملية ُوضعت اخلطة ا -16

(. وضمنت اجملموعات على الصعيد القطري مشاركة منظمات 5على الشراكات العاملية والتعاون التشغيلي )النتيجة  واضح
ملدين ا اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية الوطنية قدر اإلمكان، وجرى تبادل للمعلومات مع ممثلي احلكومة واجملتمع

منظمة شراكة مع  املعنية باألمن الغذائي، أقامت اجملموعة العاملية 2016خالل بعثات الدعم النهائي. ويف عام 
Welthungerhilfe/ وزارة اخلارجية الفدرالية األملانية إلعداد شريط فيديو حول أمهية الشراكة مع منظمات غري حكومية

، وال سيما مع جامعة 2016ات اسرتاتيجية وتعاوناً مع األوساط األكادميية عام كذلك، أطلقت اجملموعة شراك  حملية شريكة.
توالين، الواليات املتحدة األمريكية، وجامعة بوكوين، إيطاليا، وجامعة بوتشوم، أملانيا. ومشلت األنشطة املشرتكة حبوثاً ميدانية 

يف وحدات الدورة، والتدريب الداخلي، وكتابة تنسيق اجملموعة  إدرا  موضوعأو عاملية، وحماضرات ألقاها ضيوف، و 
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مبادرات بناء قدرات اجملموعة. وتعاونت جمموعة األمن الغذائي يف فيجي مع  إىلاملتخرجني اجلامعيني  ضمّ األطروحات، و 
ة أنشط مع جامعة جون هوبكنز يف برّمتهاتتعاون سوريا  كما أن جمموعة األمن الغذائي يف  ،اهلادئجامعة جنوب احمليط 

 .2016خمتلفة على املستوى القطري/اإلقليمي عام 
 
م املزيد من ، انضااااااااااااملعنية باألمن الغذائيدته اجملموعة العاملية النوع االساااااااااااتباقي للشاااااااااااراكة الذي اعتم وبفضااااااااااال -17

( واألوسااااااط األكادميية Premiere Urgence، وPIN ، وINTERSOS ، وWorld Concernاملنظمات غري احلكومية )
، وشااااااارك البعض منها أيضاااااااً يف اجتماع الشااااااركاء العامليني 2016و 2015عامي  املعنية باألمن الغذائيإىل اجملموعة العاملية 

. ومّت اعتماد نظم المركزية لتنساااايق اجملموعات يف نيبال، ونيجريا، وأوكرانيا حساااابما هو 2016الذي انعقد يف يونيو/حزيران 
ألمر الذي ضمن مستوى أعلى من مشاركة ومسامهة منظمات اجملتمع املدين احمللية. وتستكشف اجملموعة العاملية مالئم، ا

الفرص املتاحة إلمكانية دعوة بعض املنظمات غري احلكومية الوطنية الرائدة أيضاااااااااً إىل االجتماعات  املعنية باألمن الغذائي
 املقبلة للشركاء العامليني.

 
 تنفيذ التوصااااااية تقدماً ملحوظاً، وأُقيمت بعض الشااااااراكات االساااااارتاتيجية اجلديدة مع شااااااركاء وطنيني لذا، أحرز  -18

وغري تقليديني. إمنا قد تسااااتغرق عملية التغيري بعض الوقت، وما زال من الصااااعب إقامة عالقة مباشاااارة بني اإلجراء واألثر. 
بة"،اإلجراءات أن نتيجة  املعنية باألمن الغذائيوبالتايل، تعترب اجملموعة العاملية  ية عالمةونالت هذه الت "مناساااااااااااااا   وصاااااااااااااا

 يف سجل إجراءات اإلدارة. 4
 

ن الغذائي، ائدتني لدعم تنسيق األمالوكالتني الر اختاذ إجراءات لضمان قدر أكرب من االتساق يف التزام وقدرات  :6التوصية 
 ومّتت املوافقة على هذه التوصية.. م املاحنني بتنسيق األمن الغذائيوالدعوة إىل تعزيز التزا

 
ريني جلسات إحاطة وتفاعالت منهجية مع ممثلي الفاو واملدراء القط املعنية باألمن الغذائينّظمت اجملموعة العاملية  -19

ة باألمن ملعنياائدتان للمجموعة زيادة مشاركة اجملموعة العاملية ى حنو منتظم. وضمنت الوكالتان الر لربنامج األغذية العاملي عل
 ، إخل. ديف أحداثها العاملية واإلقليمية، مثل حدث النينيو، وحلقات دراسية إقليمية بشأن القدرة على الصمو  الغذائي

لتنسيق اجملموعة/القطاع )مثل  2015ائدتان للمجموعة تسهيالت متويل سريعة منذ منتصف عام وقد وفّرت الوكالتان الر 
بأن  غذائياملعنية باألمن ال العامليةلمجموعة نعاش التابع للفاو(، األمر الذي مسح لالصندوق اخلاص ألنشطة اإلغاثة واإل
ة هائي. كذلك، أنشأت اجملموعنالدعم ال وتوفريلطلب إىل االرتفاع الكبري لالستجابة توفد إىل البلدان بعثات ميدانية فورية ل

ة ألغراض الدعوة مع رسائل حمددة بشأن تنسيق األمن الغذائي كالرسال املتابعة لوحةنظام  املعنية باألمن الغذائيالعاملية 
دوالر أمريكي  0.3"حني يساهم املاحنون مبئة دوالر أمريكي يف تدّخل لتحقيق األمن الغذائي يف أي أزمة، يكون  التالية:

 وفعالة". وكفؤةضرورياً لضمان استجابة شاملة، ومتسقة، 
 
ات املاحنة على لدى اجله التوعية بزيادة املعنية باألمن الغذائيرساالة الدعوة الصاادرة عن اجملموعة العاملية  وقامت -20

من أملانيا  ئمبتد من خالل إعارة فين الصاااااااااااااعيدين القطري والعاملي. وقد بات ماحنون جدد مهتمني بدعم اجملموعة، مثالً 
موعة بفضاااااال . وقد ازدادت مدة توزيع موظفي تنساااااايق اجمل2016/تشاااااارين الثاين نوفمرب - بدءاً من أكتوبر/ تشاااااارين األول
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ر التزامات الوكالتني الر  قابلية تنبؤ  أنه زيادةبائدتني للمجموعة ودعم اجلهات الشااااااااااااااريكة االحتياطية، األمر الذي يُفسااااااااااااااّ
 حتليل أكثر فضاااااااااااااال قد تعّزز ب لغذائيالتزام املاحنني بتنساااااااااااااايق جمموعة األمن ا على أنوتظهر بعض األدلة املتينة التمويل. 

مقابل املقاصااااااااااااااد واحلاجات. وتواصاااااااااااااال اجملموعة بذل  املعنية باألمن الغذائيمتانة ومنهجية من جانب اجملموعة العاملية 
 اجلهود، وتقوم برصاااااااااااااااد وثيق لإثااار لتااأكيااد مااا إذا كااان قرار اجلهااات املاااحنااة بشاااااااااااااااأن التموياال يتااأثر بشااااااااااااااكاال متزايااد 

زال بنسااااابة  على الصاااااعيد القطري مامتويل اجملموعات/القطاعات القطرية  متوساااااط ة/القطاع )نظراً إىل أنمبنتجات اجملموع
 يف املائة تقريباً(. 50
 
  ملعنية باألمن الغذائيانُاّفذت التوصية بالكامل وتتوفر أدلّة جيدة على آثارها. بالتايل، تعترب اجملموعة العاملية  -21

 .يف سجل إجراءات اإلدارة 5"جيدة"، ونالت هذه التوصية عالمة أن نتيجة اإلجراءات 
 
سؤوليات ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وغريمها من اجملموعات إليضا  األدوار وامل العمل مع اللجنة الدائمة :7لتوصية ا

 على هذه التوصية. املوافقةومّتت  .أكثر كفاءة يف بنية التنسيق وتشجيع إجياد حلول تنسيق
 
  للتشغيل بصورة ناشطة يف أنشطة جمموعة التنسيق العاملية، مبا يروّ  املعنية باألمن الغذائيتشارك اجملموعة العاملية  -22

املشاااااااارتك والربامج املشاااااااارتكة بني اجملموعات. كذلك، تشااااااااارك اجملموعة العاملية يف اجتماعات املاحنني اليت تعقدها جمموعة 
م. وشاااركت يف املناقشااات مع مكتب تنساايق الشااؤون اإلنسااانية وجمموعات أخرى بشااأن هنج التنساايق العاملية، حينما تُنظّ 

واإلطار  ، وحّدة احلاجاتأعداد الساااااكان احملتاجني إىل مسااااااعدة إنساااااانيةالتحليل املشااااارتك واملتعدد القطاعات، من قبيل 
عنية ءاً من عدد من بعثات مشااااااارتكة مالتحليلي املساااااااتند إىل املواسااااااام وسااااااابل كساااااااب العي . وكانت اجملموعة العاملية جز 

التعاون مع مكتب الدعم النهائي يف بلدان خمتلفة بتوفري باساااتعراض بنية التنسااايق، وأجرت بعثات حمددة لتحديد النطاق و 
عة العاملية مع اجملمو  املعنية باألمن الغذائيلك، أنشااااااأت اجملموعة العاملية ذكتنساااااايق الشااااااؤون اإلنسااااااانية وشااااااركاء آخرين.  

خطة عمل مشرتكة، وخمرجات ومهل زمنية حمددة. وبالتشاور مع اجملموعة العاملية للنهوض  ُوضعت هلاللتغذية ناعة عمل 
ئي بشااأن خطوطاً توجيهية ملنسااقي جمموعة األمن الغذا املعنية باألمن الغذائياملبكر وبدعم منها، وضااعت اجملموعة العاملية 

يف جمال األمن الغذائي. وبالتشااااااور مع املنساااااقني امليدانيني جملموعة األمن الغذائي، وفّرت اجملموعة  املبكر اإلنعاشأنشاااااطة 
درجة اليت مّت إعدادها /فرتة اخلطر املرتفع الاملوجز املتعلق باالحتياجات اإلنسانيةالعاملية أيضاً معلومات مرجتعة بشأن مناذ  

ات على ائدتان للمجموعة اخلطابالوكالتان الر ساااااااااانية. ويف هذه األثناء، تبادلت ملكتب تنسااااااااايق الشاااااااااؤون اإلن 2016لعام 
درا  أنشااااطة كسااااب ساااابل العي  يف اخلطط االساااارتاتيجية/خطط إل مسااااتوى رفيع مع مكتب تنساااايق الشااااؤون اإلنسااااانية

 .2015االستجابة اإلنسانية يف أغسطس/آب 
 
مل امة بنية وحلول تنسيق أكثر كفاءة، والتشجيع على التكالقد ساعدت كل هذه اإلجراءات إىل حّد بعيد يف إق -23

وتاليف حاالت النزاع أو التداخالت بني جمموعة األمن الغذائي وجمموعات أخرى، ويّسرت بشكل كبري أعمال املنسقني 
يق الشؤون سامليدانيني للمجموعة على الصعيد القطري. وبفضل االتصاالت الرفيعة املستوى والتعاون الوثيق مع مكتب تن

موعات/القطاعات القطرية قد أدر  أنشطة اإلنعاش املبكر يف خطط يف املائة تقريبًا من اجمل 95اإلنسانية، كان 
لتحويالت نقاش عاملي حول نظم تنسيق طرق ا تشارك يف املعنية باألمن الغذائيجملموعة/القطاع. كما أن اجملموعة العاملية ا
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والفاو، وبرنامج  ،شراكة التعّلم يف جمال التحويالت النقديةتنسيق الشؤون اإلنسانية، و النقدية، مبا يف ذلك مع مكتب 
امج وعة يف جمال تنسيق برناألغذية العاملي وجمموعات أخرى، وقد سّهل هذا األمر إىل حّد كبري أعمال منسقي اجملم

ة واللجنة ى، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنساني. عالوًة على ذلك، ساهم التعاون الوثيق مع جمموعات أخر ةالنقدي التحويالت
لعاملي اإلنساين وااللتزام قمة املؤمتر ا يف الصفقة الكربىبني الوكاالت، يف إبراز أمهية تنسيق اجملموعة خالل  الدائمة املشرتكة

 بتعزيز نظام التنسيق.
 
 املعنية باألمن الغذائيية ة العاملااااعتربت اجملموعا. وبالتايل، ااانُاّفذت التوصية وتتوفر بعض األدلة األولية على آثاره -24

 .يف سجل إجراءات اإلدارة 5"جيدة"، ونالت هذه التوصية عالمة أن نتيجة اإلجراءات 
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 عليها ةالموافق التي تّمت قدم التفصيلي في تنفيذ كل من التوصياتالت
وصيييييف اإلجراءات المتعذة فعو ، أو أ يييييباب  ب() اإلجراءات المتفق عليها في رّد اإلدارة توصيات التقييم المقبولة )أ(

 عدم اتعاذ اإلجراءات )ج(
الييييييعييييييوميييييية فييييييي 
 يييييجل إجراءات 

 اإلدارة )د(*

تيييرثير اإلجراءات المتعيييذة، أو التغييرات 
 الناجمة عنها )هي(

اسااااااااااتقطاب تأييد اللجنة : 1التوصااااااااااية 
الااااادائماااااة وتوفري الااااادعم هلاااااا يف تنقيح 
متطلباااات النظم املعياااارياااة لتبسااااااااااااااايطهااا 
 وجعلها أكثر تركيزا على العمليات.

 اإلجراءات املقرتحة:
تزويد املساااااااااااااااؤولني الرئيسااااااااااااااايني يف  •

اللجنة الدائمة املشاااااااااارتكة بني الوكاالت 
وجمموعات العمل التابعة هلا مبعلومات 
ماارجتااعااااااااة عاان الااتااجااااااااارب املااتصاااااااااااااااالاااااااة 

 لطوارئابربوتوكوالت التنساااااايق حلاالت 
، واملسااااااااعدة يف جعل 3املساااااااتوى  عند

هااااااااذه الربوتوكوالت أقاااااااال ثقاًل وأكثر 
 تشغيلية.ال وتركيزاً على املنافع واقعيةً 

دعوة اللجنااة الاادائمااة أيضاااااااااااااااااً إىل  •
ت حلاااااال عياااااريااااةمراجعااااة املتطلبااااات امل

 .3من غري املستوى  الطوارئ

 .جزئيةموافقة 
من الضاااااروري إجراء حتليل لتحديد الربوتوكوالت 

  اليت جيب أن تكون أقل ثقاًل.
 
 

املعنيااااااة باااااااألمن قاااااااماااااات اجملموعااااااة العااااااامليااااااة  •
ات رب بتوثيق اخل، بصاااااااااااااااورة منتظمااااااااة، الغااااااااذائي
ااملكتسب ا ا ا ا اة والدروس املستما ا ا ا ا ا ا امن البل دةا ا ا ا ا ا ا دان، ا

وبتجميع املعلومات ذات الصااااالة من خالل توفري 
الدعم النهائي الضااااااااااااروري للمجموعات القطرية، 

، وخباصاااااااااااااااة بشاااااااااااااااأن الطوارئوتبادلتها مع مدراء 
عملية تنفيذ السياسات واملمارسات اجلارية )مثل 

الربامج اإلنسااااااااااااااااانيااة، والتقييم األويل عمليااة دورة 
، ، وتفعيل اجملموعاتنداءاتالسااااااااااريع املتعدد، وال

(، واليت ، إخل3ودمج اإلنعاش املبكر، واملسااااااااااتوى 
وأَولياااات اهتمااااامااااًا أكرب يف اجتماااااعااااات جمموعاااة 

واملساااااااااؤولني الرئيسااااااااايني يف اللجنة  الطوارئمدراء 
 الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.

عة العاملية بدور ناشاااااااااااااط يف تضااااااااااااااطلع اجملمو  •
جمموعة التنسااااايق العاملية، مبا يف ذلك يف القضاااااايا 
املتصااااااااااااااالااااااة باااااااخلطوط التوجيهيااااااة لاااااادورة الربامج 

 اإلنسانية والدروس املستمدة.
موعة جمموعة العاملية دوراً ناشطاً يف تؤدي اجمل •

العمااال املعنياااة باااإدارة املعلوماااات، مباااا يف ذلاااك يف 

املسااااااااؤولني الرئيساااااااايني يف خالل اجتماع  • جيدة -5
لذي االلجنة الدائمة املشاااااااارتكة بني الوكاالت 

، 2015ول ديسااااااااااامرب/كانون األ 11انعقد يف 
مّت إقرار النهج للتمييز بني مرحلااااة "تكثيف" 

ومرحلااة  3قصاااااااااااااااى عنااد املساااااااااااااااتوى احلااّد األ
يااد". كااذلااك، صااااااااااااااااادق املساااااااااااااااؤولون "التوط

الرئيسااااااااااااااايون يف اللجنااااة على إعااااادة مواءماااة 
ن ، م3املصاااااااااااااااطلحاااات يف آلياااة املساااااااااااااااتوى 

احلّد "إىل " 3"االساااااااااااااااتجابة عند املساااااااااااااااتوى 
 3."3األقصى عند املستوى 

اعتمد املسااااااااؤولون الرئيساااااااايون يف اللجنة  •
 الطوارئاء االقرتا  املقااااّدم من جمموعااااة ماااادر 
يف ضااااااااااااااامااان  3لتنقيح دور آليااة املساااااااااااااااتوى 

االساااااااااااااااتجابات اإلنساااااااااااااااانية املالئمة للغرض 
لألزماااات املمتااادة )ديسااااااااااااااامرب/كاااانون األول 

2015.) 
مّت إنشااااااااااااااااااء جمموعاااة خرباء فنياااة بقياااادة  •

مكتب تنسااااااااااايق الشاااااااااااؤون اإلنساااااااااااانية معنية 
بتحليل احلاجات  املشااااااااااااارتكة بني القطاعات 

 إنسانية. وحّدة احلاجات يف سياقات
                                                      

 .ينبغي أن تتخذ اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت اإلجراءات بشأن القرار الصادر  3
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يف توصاااااااالدعم بتقدمي املشااااااااورة قضااااااااايا متصاااااااالة 
  عداد السكان احملتاجني إليه. العمل اإلنساين أل

اجملموعة العاملية على اتصال أكرب بفريق كبار  • 
مباا يف ذلك  ،التحول خطاةتنفياذ وظفني املعين بامل

 من خالل املشاركة يف بعثة يف النيجر.
شاااااركت اجملموعة العاملية على حنو ناشااااط يف  •

مواجهة  -رجعية التابعة للجنة الدائمةاجملموعة امل
 التحديات اإلنسانية يف املناطق احلضرية

إدرا  جدول أعمال حضااااااري يف قمة مّت  •
املؤمتر العاملي للعمل اإلنسااااااين، وجرى تنظيم 

عنياة املاجملموعااة العااامليااة  قااامااتحاادث جااان  
 بتيسريه. باألمن الغذائي

 تعزيز توجيه أفرقة التنساااايق: 2التوصاااااية 
وقدراهتا للرتكيز على األنشاااااطة املتصاااالة 

 بالعمليات.
 املقرتحة:اإلجراءات 

ضااامان أن تكون أنشاااطة التنسااايق   •
مساااااااااااااااتنااادة إىل الطلاااب، واعتمااااد هنج 
تشااااااااااااركي، واساااااااااااتخدام مناذ  واعتماد 
 جدول أعمال وغرض حمّددين بوضو  

 تعزيز األنشطة املتصلة مبا يلي: •
حتليل واساااااااااااتخدام البيانات )مبا يف  -

ذلك تقييم احلاجات وحتليلها، وحتليل 
الفجوة، وسااااااااااااااّد االسااااااااااااااتجابة، وحتليل 

 الفجوة(؛

 وافقة متت امل
لكن فيما جيب أن تكون األنشااااطة مسااااتندة إىل 
الطلب، ينبغي أن حيقق التنساااااااايق أيضاااااااااً النتائج 
املرجوة مبا يتماشاااااى مع الوحدة املرجعية لتنسااااايق 
  اجملموعة اليت وضعتها اللجنة الدائمة املشرتكة.

التقييم  ذبعثاااااة دعم قطري منااااا 16مّت تنظيم  •
 ىنهورية أفريقيا الوسااااااااااط)بنغالدي ، بوروندي، 

مناااار، النيجر، (، تشااااااااااااااااااد، العراق، ماااايل، مياااا2)
 نيجرييا، األراضااااي الفلسااااطينية احملتلة، جزر احمليط

 هاساااااوريا برّمت، جنوب الساااااودان، أوكرانيا، اهلادئ
 فرقااة التنسااااااااااااااايق((، وفرت الاادعم املباااشااااااااااااااار أل2)

ائااادة للمجموعاااات. وقاااامااات هاااذه ت الر والوكااااال
البعثاات بتوجياه اجملموعاات القطرياة إىل قضااااااااااااااااايا 

بالوظائف الرئيسااااااااااااية السااااااااااااتة اخلاصااااااااااااة متصاااااااااااالة 
باجملموعات/القطاعات، واملسااااااااااااائل املتعلقة بإدارة 

  .اجملموعة/القطاع، والقيادة وترتيبات الشراكة
  تاااااادريبااااااات قطريااااااة )بنغالدي ،  8مت إجراء

، و الدميوقراطية، مايلباكساااااااااااااتان، نهورية الكونغ

يبنّي رصاااااااااااااااااااااد أداء اجملموعاااااااة القطرياااااااة  • مناسبة - 4
حتساااااااااااااااينااااات هااااامااااة يف بعض البلاااادان مثاااال 

-2015-2014أفغانساااااااااااااااتان )مقارنة بالفرتة 
-2014(، وكولومبيااااا )مقااااارنااااة بااااالفرتة 2016
-2015(، وتشااااااااااااااااااد )مقاااارناااة باااالفرتة 2016
(، إمنا يُظهر أيضاً أن املكاسب ليست 2016

 متجانسة بني نيع البلدان.
النااااداءات من  يف املااااائااااة 55اساااااااااااااااتفاااااد  •

من املعلوماات الواردة يف النظاام  اإلنسااااااااااااااااانياة
املتكامل لتصااااااااااااااانيف مراحل األمن الغذائي، 

 .برّمتهاوأُطلقت عملية لسوريا 
مّت تشاااااااااكيل جمموعة جيدة من منساااااااااقي  •

اجملموعااااات املؤهلني، ومّت توزيع العااااديااااد من 
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 الدور املعياري للمجموعة؛ -
 التعليم املتبادل/املشرتك؛ و  -
 إقامة الشبكات/ بناء الثقة  -
 تنسااااااااايقأفرقة التعزيز عملية توجيه   •

وتقدمي املشااااااااااااااورة هلا على الصااااااااااااااعيدين 
القطري واحمللي ملساااااااااااااعدهتا يف التعامل 
مع الطلبات على نطاق النظام والرتكيز 

 بالعمليةايا ذات الصااااااااااااالة على القضااااااااااااا
 التشغيلية.

النيجر، أوكرانياااا، ونيباااال( وتااادريبني عاااامليني على 
 إدارة املعلومات منذ التقييم.

ُوضاااااااااع جتميع إلدارة املعلومات ومّت تبادله مع  •
 اجملموعات القطرية.

على النظام  1ُأجري تدريبان عند املسااااااااااااتوى  •
املتكامل لتصاااانيف مراحل األمن الغذائي ملنسااااقي 

(، 11/16 -( و)األردن7/15 -اجملموعات )نريويب
ومّت إجناز ونشر اخلطوط التوجيهية للربط على حنو 

 هذا النظام واجملموعات. بني أكثر منهجية
تااادريباااات ملنساااااااااااااااقي  5 ُأجريااات مناااذ التقييم •

 تااادريااابة و منهاااا بااااللغاااة اإلنكليزيااا 4اجملموعاااات )
 .واحد بالفرنسية(

بعثااااااااات/تاااااااادريبااااااااات لبنااااااااء  3جرى تنظيم  •
القاادرات حول حتلياال البيااانااات املوّزعااة حسااااااااااااااااب 
النوع االجتماااااااااعي والعمر )نهوريااااااااة أفريقياااااااا 

 كار اإلقليمية(.، ودا  وسوريا برّمتهاالوسطى، 
جرى تنظيم معتكفني ملنساااااااااااااااقي اجملموعااات  •

أن بني البلااادان بشااااااااااااااااا التفااااعاااليرمياااان إىل تعزيز 
املمارساااااااااااااااات اإلنساااااااااااااااانية اجليدة والدور املعياري 
للمجموعااااة، مبااااا يف ذلااااك التوعيااااة على اجلنس، 

 احلماية.  تعميموالنوع االجتماعي والعمر، و 

املاااادرّبني بينهم وكااااان أدااهم ممتااااازاً، مبااااا يف 
 .3احلاالت عند املستوى ذلك يف 

نظام لتتبع  أنشااااا  على الصاااااعيد العاملي، •
نيع البلدان إضاااااااافة إىل املنتجات اإلعالمية 
الثالثة الواجب إصااااادارها بانتظام. ومّت ترتيب 
 ىأولوياااة البلااادان بااااالساااااااااااااااتنااااد إىل املساااااااااااااااتو 

وقد حتّقق حىت /حالة الرصااااااد. 2/املسااااااتوى 3
اآلن حتّسن جيد على صعيد جودة املنتجات 
اإلعالمية اليت وضاااااااااااااعتها البلدان، وساااااااااااااوف 
تلقى املزيد من الدعم والرصااااااااااااد خالل الفرتة 

لتحااااااديااااااد اآلثااااااار  2016املتبقيااااااة من عااااااام 
اإلضااااااااااااااافية للتدريب على وضااااااااااااااع املنتجات 

 اخلاصة بإدارة املعلومات يف البالد.
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شااااااااااارك منسااااااااااقو اجملموعات القطرية يف عدة  •
تدريبات لتعميم احلماية )بانكوك؛ بنما؛ داكار؛ 

 (2015 -برازافيل؛ بريوت؛ نريويب
ضااااااّم وإشااااااراك منسااااااقي ارتفع كثرياً مسااااااتوى  •

اجملموعااااات املياااادانيني يف جمموعااااات عماااال فنيااااة 
األمن املعنياااة باااخمتلفاااة تاااابعاااة للمجموعاااة العااااملياااة 

، اليت ترتأساااااااااااااااهااا منظمااات غري حكوميااة الغااذائي
 عالالف التبادلشاااااريكة للمجموعات، مبا يضااااامن 

 للتجارب امليدانية وإدارة املعرفة على حنو أفضل.
وضاااااااااااااااع الفريق املعين بإدارة املعلومات التابع  •

بلاادان تتّبع نيع الل اً جملموعااة األمن الغااذائي نظاااماا
إضاااااااااااااااافة إىل املنتجات اإلعالمية الثالثة الواجب 
إصدارها بانتظام )النشرة اإلخبارية، ولوحة املتابعة 

دعوة(. ومّت ترتياااااااب أولوياااااااة البلااااااادان الاااااااووثيقاااااااة 
حالة  /2املسااااااااااتوى  /3ى باالسااااااااااتناد إىل املسااااااااااتو 

األولوية للبلدان البارزة )مثل  وأعطيتالرصاااااااااااااااد، 
الصاااااااااااااااومااااااااال، وحبرية تشاااااااااااااااااااااااد( رغم أن نيع 
القطاعات/اجملموعات مشاامولة. سااوف يتّم رصااد 

، كمااا 2016هااذه البلاادان للفرتة املتبقيااة من عااام 
 بشاااكل مساااتهدفساااتحصااال املتابعة عن بعد  أن

ضاااااااااااااااع و لتحااديااد كيف قااد ينعكس التاادريااب يف 
جااات اخلاااصااااااااااااااااة بااإدارة املعلومااات يف البالد. املنت

ساااااااوف حتّدد نتيجة هذه اجلهود البنية املساااااااتقبلية 
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ملعنيااة العماال إدارة املعلومااات يف اجملموعااة العااامليااة 
 .2017اعتباراً من عام  باألمن الغذائي

فريق الاادعم تعزيز قاادرة : 3التوصااااااااااااااايااة 
العاملي وحتساااااااااااااااني إعداد األفرقة املوزعة 

 لتدعيم القدرة على التنسيق
  اإلجراءات املقرتحة:

تعزيز قدرة فريق الدعم العاملي على  •
توزيع القطرية، و  أفرقة التنسااااااااااااااايقتوجيه 

من خالل  الطوارئأعضااااااااااااء الفرق إىل 
الااااادعوة إىل متويااااال اجلهاااااات املااااااحناااااة، 
وختصاايص موارد رئيسااية للوكالة الرائدة، 
وحتشاااااااااااااااااااااد املزياااااااد من اإلعاااااااارات إىل 

 منظمات شريكة.
 توفري اإلحاااااطااااة لألفرقااااة املوزعااااة  •

جاااااديااااادًا على حنو منهجي وتزويااااادهااااا 
حبزمة املبتدئني يف جمال تنسااااااااااااايق األمن 

 الغذائي
زيز عختفيض التااادريباااات العااااماااة وت •

التوجيه واإلشااااااراف، وكذلك التدريبات 
  املستهدفة.

 .وافقةمتت امل
ذ ئاااااادتااااااانالرا الوكااااااالتااااااان أصااااااااااااااااًل معظم  انتنفااااااّ

 اإلجراءات الواردة يف القائمة.

شاااااااااااد حب الوكالتان الرائدتان للمجموعة قامت •
مليون دوالر  1.4إىل مليون دوالر أمريكي  1.3

أمريكي سانوياً، من خالل التمويل األسااساي منذ 
 سااااااااااااااانويااااااةمن امليزانيااااااة ال يف املااااااائااااااة 47التقييم )

 (املعنية باألمن الغذائيللمجموعة العاملية 
شاااااااااااد حبالوكالتان الرائدتان للمجموعة قامت  •

من خالل موارد من خاااار  مليون دوالر أمريكي 
من امليزانيااااة  يف املاااااائاااااة 35امليزانياااااة مناااااذ التقييم )

املعنياااااة بااااااألمن للمجموعاااااة العااااااملياااااة  سااااااااااااااانوياااااةال
 (.الغذائي

مليون دوالر أمريكي  0.5مّت حشاااااااااااد حواىل   •
من منظمااات غري حكوميااة  2015سااااااااااااااانوياااً عااام 

شاااااااااااااااريكاااااااة )اجمللس النروجيي للالجئني، واجمللس 
، Samaritans’ purseي لالجئني، و ااااااااااااااااااااااااااااالدامنارك

 Thiessenو، GenCap، وWelthungerhilfeو
Hilfswerk من خالل إعاااارة املوظفني أو متويااال )

من امليزانيااة  ئااةيف املااا 18التاادريبااات منااذ التقييم )
املعنياااااة بااااااألمن السااااااااااااااانوياااااة للمجموعاااااة العااااااملياااااة 

 (.الغذائي

كان من املمكن توفري مزيد من التوجيه  • جيدة- 5
القطريااااة وبعثااااات الاااادعم  فرقااااة التنسااااااااااااااايقأل

النهائي بفضل قدر أكرب من قابلية التنبؤ من 
حيث املوظفني وتنفيذ األنشاااااااااطة )التدريبات 
وبعثاااات الااادعم النهاااائي بشاااااااااااااااكااال خااااص( 

 بفضل موارد مالية أكثر استقراراً.
أصااااااااااااابحت فرتات توزيع أطول ملنساااااااااااااقي  •

ؤولني عن إدارة املعلومات ساااااااااااااااجملموعات وامل
ع اساااااااااااااااتناااداً إىل القااائمااة: ممكنااة )مثاال التوزي

 158؛ ومتوسااااط 2014يوماً عام  89متوسااااط 
(. 2016؛ واالجتاااه ذاتااه عااام 2015يوماااً عااام 

وقااااااد انعكس االجتاااااااه ذاتااااااه يف التوزيع من 
يوماً  73خالل الشاااااااركاء الدائمني )متوساااااااط 

؛ 2015يوماً عام 132؛ متوساااااااااااااااط 2014عام 
 (.2016واالجتاه ذاته عام 
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وضااااااااااااع اساااااااااااارتاتيجية أقوى للموارد  •
ومدراء البشاااارية ملنسااااقي األمن الغذائي 

  املعلومات
ت توزيع أعضاء فريق التنسيق لفرتا •

أطول، وزياااااااادة مشااااااااااااااااااااااركاااااااة املوظفني 
  الوطنيني يف التنسيق.

 نسيقأفرقة التتعزيز التعليم بني  •

قااُدماات املساااااااااااااااااامهااات لتنظيم عاادة أحااداث  •
مع الوكاااااالتني  شاااااااااااااااراكاااااةومنتجاااااات للااااادعوة، باااااال

الرائاااادتني للمجموعااااة منااااذ التقييم، مبااااا يف ذلاااك 
 املشاركة يف األحداث التالية:

( املشااااااااااااااااورة العاملية ملؤمتر القمة 1األحداث: ) -
العاملية للعمل اإلنسااااااااااااين )أكتوبر/تشااااااااااارين األول 

( 2(؛ )2016(؛ واحلدث اجلان  )مايو/أيار 2015
األحداث العاملية لشبكة التعلم اإلجيايب للمساءلة 
واألداء يف جماااااال العمااااال اإلنسااااااااااااااااااااين )اجتمااااااع 

( املنتدى العاملي لتحسااااااااااااني العمل 3ساااااااااااانوي(؛ )
اجتماعات  (4(؛ )2015)يونيو/حزيران  اإلنساااااين

إطالق مؤشاااااااااااااار  (5جمموعة التنساااااااااااااايق العاملية ؛ )
تااااااادرياااااااب عرب  (6؛ )2015اجلوع العااااااااملي عاااااااام 

خطااة تنفيااذ ب املعين وظفنيلفريق كبااار امل األنرتناات
(؛ 2/2015بشاااأن الكفاءة بني الوكاالت ) التحّول

( إحاااااطااااة اجلهااااات املاااااحنااااة خالل اإلحاااااطااااة 7)
(، 1/2016لربناامج األغاذياة العااملي )التشاااااااااااااااغيلياة 

 (.2/2015ومشاورة خرباء الفاو )
( اخلااطااااااااة االساااااااااااااااارتاتااياجاياااااااة 1املاانااتااجااااااااات: ) •

لفرتة ل املعنيااة باااألمن الغااذائيللمجموعااة العااامليااة 
( التقرير السااااااااااااااانوي للمجموعة 2؛ )2015-2016
 املتااابعااة لوحااة( 3؛ )2015و 2014لعااامليااة لعااامي ا

اخلاصاااااااااااة بتوصااااااااااايف اجملموعة العاملية واجملموعات 
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( لوحاااة متاااابعاااة 4يثاااان يف العاااام(؛ )دالقطرياااة )حتااا
( اخلطااااابااااات 5التموياااال العاااااملي )فصااااااااااااااالياااااً(، و)

 املنتظمة إىل اجلهات املاحنة.
إضااااااااافًة إىل توفري رزم إحاطة جلميع منسااااااااقي  •

عنيااااة املقااااام فريق اجملموعااااة العااااامليااااة  اجملموعااااات،
بإحاطتهم وتقدمي امللخصاااات هلم  الغذائيباألمن 

 بصورة منتظمة يف روما.
جيري حالياً وضااااااااااااع قائمة وعملية توزيع أكثر  •

قي اجملموعات واملساااااااااااؤولني عن إدارة  متانة ملنساااااااااااّ
املعلومات. وهي تشااامل اساااتعراض الساااري الذاتية، 
والتحقق من املراجع، واملقااااااااابالت، وحماااااااااكاااااااااة 

 التدريب وتقييم األداء. 
، نُّظم منذ 2ا ذُكر ساااااااااااابقاً يف التوصاااااااااااية كم •

قي اجملموعات يرميان إىل  التقييم معتكفان ملنسااااااااااااااّ
التجااااااارب بني البلاااااادان بشاااااااااااااااااااااأن  تبااااااادلتعزيز 

املمارساااااااااااااااات اإلنساااااااااااااااانية اجليدة والدور املعياري 
 للمجموعات.

بآليات التنسااااااايق النهوض : 4التوصاااااااية 
بقيادة وطنية و/أو زيادة فرص مشاااااركة 
اجلهاااات الفااااعلاااة احلكومياااة يف آلياااات 
تنسااااااااااااااايق األمن الغاااااااذائي بغياااااااة تعزيز 

 التملك الوطين واالستدامة.

 .وافقةمتت امل
داد يف أنشاااطة االساااتع الرائدتانتشاااارك الوكالتان 

الساااااااااااتجابة لمبا يتماشاااااااااااى مع هنج االساااااااااااتعداد 
لااادى اللجناااة الااادائماااة املشااااااااااااااارتكاااة بني  طوارئلل

ي هائ، مشلت بعثات الدعم الن2016منذ عام  •
حتااااااديااااااد النطاااااااق مبااااااا يف ذلااااااك يف أو بعثااااااات 

البلااااادان/األقااااااليم حياااااث تقوم احلوكماااااة بتوجياااااه 
التنسااااايق اساااااتعراضااااااً للقدرات الوطنية )باالساااااتناد 
 إىل مؤشرات وظائف التنسيق األساسية الستة(.

تنساااااااااايق األمن الغذائي بقيادة بات حالياً  • مناسبة - 4
بلداً،  29ة يف عشااارة بلدان من أصااال احلكوم

حمليط يف إقليم جزر اإضافة إىل بعض البلدان 
زياااا املوحااادة، ي)مثااال والياااات ميكرون اهلاااادئ

وجزر مارشال، إخل.(، مع وضع حّل لتنسيق 
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 اإلدارة )د(*

تيييرثير اإلجراءات المتعيييذة، أو التغييرات 
 الناجمة عنها )هي(

 اإلجراءات املقرتحة:
تااااعاااازيااااز دور جماااامااااوعااااااااات األمااان  •

الغاااذائي والوكاااالتني الرائااادتني يف جماااال 
م ياالساااتعداد، مبا يشااامل عمليات التقي

غري الرمسي للقااااادرات احلكومياااااة وأطر 
  تكثيف دعم التنسيق

تعزيز فعالية اسااااااااااااتخدام وسااااااااااااائل  •
 االتصال القائمة بني الوكالتني الرائدتني
واملكاتب احلكومية لتيسااااااااري الصااااااااالت 

 مع آلية تنسيق األمن الغذائي.
املشاااااااااركة يف وضااااااااع خطط مبكرة  •

لالنتقال واخلرو ، واسااااااااتعراض ترتيبات 
التنسااايق بانتظام، وإدما  أنشاااطة تنمية 
  قدرات املؤسسات الوطنية عند اللزوم.

توطيد الصااااالت باجلهات الفاعلة  •
اإلمنائية وبأنشاااطتها وال سااايما ألغراض 
تنمية القدرات بالتعاون مع منساااااااااااااااقي 
العمل اإلنساااين واألفرقة القطرية للعمل 

 اإلنساين.

الوكاالت، وسااوف تسااعى إىل تعزيز دور جمموعة 
  األمن الغذائي.

ُنشرت اخلطوط التوجيهية لتخطيط االستعداد  •
، 2015يف أكتوبر/تشااااارين األول  الطوارئحلاالت 

قي اجملموعاات  وجرى تعميمهاا على نيع منساااااااااااااااّ
 القطرية.

مّت اساااااااااااااااتعراض عمليات إلغاء اجملموعات مع  •
منساااااااااااااااقي اجملموعاات خالل معتكفي منساااااااااااااااقي 

   .2016و 2015اجملموعات يف عامي 
 32جمموعاااات قطرياااة  8أجرت  ،2015عاااام  •

ظام بوضاااااااع خرائط لنعلى قضاااااااايا متصااااااالة  تدريباً 
املعلومااات اجلغرافيااة، وعمليااات تقييم احلاااجااات، 
ونع البيااااناااات املتنقااال، واحتسااااااااااااااااااب عالماااات 
اساااااااااااااااتهالك األغذية، ومترين حماكاة اإلعصاااااااااااااااار، 

من التصااانيف املتكامل ملراحل األمن  1واملساااتوى 
الغااااااااذائي، وأداة إدارة املعلومااااااااات، إخل. وجرى 

 2015شاااااااااااااااخص عام  1 200تدريب ما جمموعه 
منهم من منظمااااااااات غري  يف املااااااااائااااااااة 89)أتى 

 حكومية وطنية ونظراء حكوميني(.
أقااام منساااااااااااااااقو جمموعااات ماادرّبون تاادريبااات  •

لتعميم احلماية اسااااااتهدفت شااااااركاء جمموعة األمن 
 الغذائي، يف كولومبيا والصومال.

 ، تنسيقاً معموالً (يف املائة 37األمن الغذائي )
 .به
ساااااااااااااايق األمن الغذائي بقيادة تنبات حالياً  •

 للمجموعاااة واحلكومااة يف الرائااادتني الوكاااالتني
)مثاااااااال فيجي،  اهلااااااااادئإقليم جزر احمليط 

وفانواتو، إخل.(، مع وضع حّل لتنسيق األمن 
 .، تنسيقاً معمواًل به(يف املائة 23الغذائي )

تنساااااااااايق األمن الغذائي بقيادة حالياً  بات •
من  12يف  للمجموعاااااةالوكاااااالتني الرائااااادتني 

بلداً، مع وضااع حّل لتنساايق األمن  29صاال أ
 .، تنسيقاً معمواًل به(يف املائة 40الغذائي )

( 12/15مّت إلغااااء اجملموعاااات يف ليبريياااا ) •
 (، وتسليمهما إىل احلكومة.12/15ونيبال 

جيري اساااتكمال خطط انتقال اجملموعات  •
أو إعادة تشااااااكيلها يف الضاااااافة الغربية وقطاع 

 غزة، وأوكرانيا ومايل.

إشاااااااااراك منظمات اجملتمع : 5التوصاااااااااية 
املدين الوطنية واحمللية واجلهات الفاعلة 

خالل وضاااااااااااااااع اخلطااة االسااااااااااااااارتاتيجيااة للفرتة  • وافقة متت امل
ة املعني، حرصااااااااااااااات اجملموعة العاملية 2015-2016

 املعنيااااة باااااألمنألقاااات اجملموعااااة العااااامليااااة  • مناسبة - 4
تنساااااااايق جمموعة األمن عن  حماضاااااااارةً  الغذائي
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غري التقليدية يف املساااااااااعدة اإلنسااااااااانية 
على الصااااعيدين الوطين واحمللي بشااااكل 

 أوثق يف تنسيق األمن الغذائي
  اإلجراءات املقرتحة:

تعزيز توعيااااااة اجلهااااااات الفاااااااعلااااااة  •
اإلنساااااااانية غري التقليدية على مساااااااتوى 
املقاااار الرئيساااااااااااااااياااة وعلى املساااااااااااااااتوياااات 

  اإلقليمية
تعزيز فعالية اساااااااااااتخدام الوساااااااااااائل  •

القااائمااة التصااااااااااااااااال الوكااالتني الرائاادتني 
وأعضااااء آليات التنسااايق باجملتمع املدين 
واجلهاااااات الفااااااعلاااااة اإلنساااااااااااااااااااانياااااة غري 

  التقليدية.
اعتماد هنج تنسااااايق ميداين، ينطلق  •

من القااااعااادة إىل القماااة بااادرجاااة أكرب، 
أجااااال حتااااادياااااد اجلهاااااات الفااااااعلاااااة  من

  املالئمة.
توفري الفوائد امللموسة القائمة على  •

الااطاالااااااااب ملاانااظاامااااااااات اجملااتاامااع املاااااااادين 
واجلهاااااات الفااااااعلاااااة اإلنساااااااااااااااااااانياااااة غري 
التقليدية على الصاااااااااعيد احمللي والتماس 

  مسامهات حمددة منها.

تعزيز التعاون مع اجلهات جيب أن تكون جهود 
، رّكزةم الفاعلة يف العمل اإلنساااااااااين غري التقليدية

وأن تتماااشاااااااااااااااى مع القااانون اإلنساااااااااااااااااين الاادويل 
  اإلنسانية الدولية. واملبادئ

على أن تركز إحااااادى النتاااااائج  بااااااألمن الغاااااذائي
االساااااااااااارتاتيجية على الشااااااااااااراكات العاملية والتعاون 

 (.5التشغيلي )النتيجة 
، أقامت اجملموعة العاملية تعاوناً 2016يف عام  •
/ الواليات املتحدة جامعات )جامعة توالين 3مع 

األمريكيااااة، وجااااامعااااة بوكوين/ إيطاااااليااااا، وجااااامعااااة 
ون إقامة تعا وتناق  إمكانيةبوتشاااااااااااااااوم/ أملانيا(. 

اسااااااااااااااارتاتيجي )مثاااال برامج البحوث املياااادانيااااة أو 
العاملية، احملاضاااااااارات، وضااااااااّم تنساااااااايق اجملموعة يف 
وحاااادات الاااادورة، والتاااادريااااب الااااداخلي، وكتااااابااااة 

 خلية، إخل.( مع هذهاألطروحات، والتدريبات الدا
اجلاااامعاااات. وتتعااااون جمموعاااة األمن الغاااذائي يف 

 بشااااااااااااااااأن اهلاادئفيجي مع جاامعاة جنوب احمليط 
ا ساااااااااااااااورياااالتقييم، ومع جاااامعاااة جون هوبكنز يف 

جدوى الساااااااااااااااوق للتحويالت يف دراساااااااااااااااة  برمتها
 النقدية.

جرى تباااااااادل منتظم للمعلوماااااااات مع ممثلي  •
م الااااادعاحلكوماااااة واجملتمع املااااادين خالل بعثاااااات 

 النهائي.
انطلقت الدعوة إلقامة شااااااااراكات مع جهات  •

فاعلة وطنية بشااااكل مشااااروع مشاااارتك إلنتا  فيلم 
/ Welthungerhilfeمصاّور )بالشاراكة مع منظمة 

معة بوكوين، وناقشاااااااااات ضااااااااااّم الغذائي يف جا
أعمال تنساااااااااايق اجملموعة يف برنامج شااااااااااهادة 
املاجسااااااااااااااتري. وأجرت مناقشااااااااااااااات مماثلة مع 

 جامعة بوتشوم يف أملانيا.
حضااااااااااااااارت اجلاااااامعاااااات الثالثاااااة اجتمااااااع  •

الشركاء العامليني الذي انعقد يف يونيو/حزيران 
 يف اهلادئ. وإن جامعة جنوب احمليط 2016

فيجي هي شاااااااااااااريك ناشاااااااااااااط يف اجملموعة إذ 
حتضااااااااااااااار اجتماعات جمموعة األمن الغذائي، 
وتشااااااااااارك أيضاااااااااااً يف بعض أعمال الرصااااااااااد. 
وسااااااااوف تواصاااااااال هذه اجلامعة شااااااااراكتها يف 

 2017وعااام  2016بلاادان جزريااة أخرى عااام 
 أيضاً.

باادأ النقاااش لاادعوة بعض املنظمااات غري  •
احلكوميااااااااة الوطنياااااااة الرائاااااااادة أيضااااااااااااااااااااااًا إىل 

جتمااااااعاااااات املقبلاااااة للشاااااااااااااااركااااااء العاااااامليني اال
 .املعنية باألمن الغذائيللمجموعة العاملية 

 لمجموعاتل التنساااااااايق الالمركزيضاااااااامن  •
مشااااااااااااااااركة أفضااااااااااااااال ملنظمات اجملتمع املدين 

 ومسامهاهتا.
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تكييف صااااااااااااين التنساااااااااااايق وقنوات  •
االتصااااااااااااااااااال مع احتياااااجااااات اجلهااااات 

ليااااااااة من اجملتمع املاااااااادين الفاااااااااعلااااااااة احمل
واجلهاااات غري التقليااادياااة ومع خيااااراهتاااا 

  املفضلة.

وزارة اخلااارجيااة الفاادراليااة األملااانيااة( يرمي إىل إنتااا  
أشااااااااارطة مصاااااااااّورة يتم اقتباساااااااااها بلغات وثقافات 

ات إقامة الشاراكأمهية خمتلفة من شاأهنا أن تصاف 
مع اجلهااااات الفاااااعلااااة الوطنيااااة )تشاااااااااااااااماااال املواقع 
املختارة: األزمة املزمنة يف مايل للسااااااااااياق األفريقي 

ية؛ عرب نسااااااااااااااامع تغطية اإلقليم الناطق باللغة الفر 
ليت منطقااة النزاع ااحلاادود من جنوب تركيااا باااجتاااه 

تغطي األزمة املمتدة يف الشااااااارق األدىن؛ إجراءات 
االساااااااتعداد يف بنغالدي  للساااااااياق اآلسااااااايوي مع 

. وسااااااااوف (اإلنكليزيةتغطية اإلقليم الناطق باللغة 
ُتسااتخدم األشاارطة املصااّورة خالل محلة التوعية يف 

 نيع البلدان مع وضح حلول للتنسيق.
ما كان ركزي حيثيتّم تنفيذ نظام تنسااااااااااايق الم •

ذلااااك مالئمااااًا وجمااااديااااًا )مثاًل أوكرانيااااا، ونيجريياااا، 
 ونيبال، إخل.(

انضاااّم عدد أكرب من املنظمات غري احلكومية  •
 لغذائياملعنية باألمن االدولية إىل اجملموعة العاملية 

 ,World Concern) 2016و 2015عاااااااااااااام 

INTERSOS, PIN, Premiere Urgence, ،)
الذي  العامليني لشركاءاماع جتوشاركت أيضاً يف ا

 .2016انعقد يف يونيو/حزيران 

كااااذلااااك، ال ميكن قياااااس آثااااار احلملااااة  •
العااااامليااااة للتوعيااااة والاااادعوة ساااااااااااااااوى يف عااااام 

2017.  
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إجراءات لضاااااااااامان اختاذ  :6التوصااااااااااية 
قاااااادر أكرب من االتسااااااااااااااااااااااق يف التزام 
وقاااااادرات الوكااااااالتني الرائاااااادتني لاااااادعم 
تنسااااااااااااااايق األمن الغاااذائي، والااادعوة إىل 
تعزيز التزام املااااااااحنني بتنسااااااااااااااايق األمن 

 الغذائي.
 اإلجراءات املقرتحة:

تكثيف اجلهود لضمان أن تتحمل  •
املكاااااتااااب اإلقليميااااة والقطريااااة التااااابعااااة 

فالة الرائدتني املساااااااؤولية عن كللوكالتني 
إتاحة املوارد البشاااااااااااارية الكافية ألغراض 
التنسااااااايق واعتماد هنج منساااااااق يف إطار 
عامالاياااااااااهتااااااااا، مان خاالل إدرا  هااااااااذه 
اجلوانب يف أنشطة تقييم األداء بوضو  
أكرب وإدرا  التنسيق يف جداول أعمال 
املعتكفااااااات اإلقليميااااااة والعااااااامليااااااة على 

 سبيل املثال.
حبضاااااااااااااااور املنظمااااااة على النهوض  •

املسااااااتويني القطري وامليداين يف حاالت 
الطوارئ، وال ساااااايما من خالل إرساااااااء 
مرافق متويااال متطورة أو حتساااااااااااااااني مثاال 

 هذه املرافق حسب االقتضاء.

 وافقةمتت امل  
 

وتفاااعالت  جلساااااااااااااااااات إحاااطااةجرى تنظيم  •
منهجيااااة مع ممثلي الفاااااو واملاااادراء القطريني أكثر 

ة )تقوم اجملموعاااة العاااامليااالربناااامج األغاااذياااة العااااملي 
نظمة بإحاطة نيع ممثلي امل املعنية باألمن الغذائي

املعّينني جديداً، خالل جلساااااااااااااااة اإلحاطة املطّولة 
على مساااااااااتوى املقر الرئيساااااااااي؛ وُعقد اجتماع مع 

ناااامج األغاااذياااة العااااملي خالل املااادراء القطريني لرب 
 مشاركتهم يف دورات اجمللس التنفيذي(.

األمن املعنية بازدادت مشاركة اجملموعة العاملية  •
ئدتني ااألحداث اإلقليمية للوكالتني الر  يف الغذائي

( املشااااااااااااااااااااركاااااة يف 1للمجموعاااااة، مباااااا يف ذلاااااك )
االجتماااااع الرفيع املساااااااااااااااتوى بني الفاااااو وبرنااااامج 
األغذية العاملي مبا يعّزز التعاون بني الوكاالت يف 
إقليم اجلماااااااااعااااااااة اإلمنااااااااائيااااااااة للجنوب األفريقي 

( املشاااااااركة 2(؛ )6/2016لالسااااااتجابة إىل النينيو )
 -كااااااااارا يف املااعااتااكاافااااااااات اإلقاالاايااماايااااااااة لاالاافاااااااااو )د

 -، وبااااااااانااااااااكااااااااوك11/2015-(، ونااااااااريويب9/2015
07/2016.) 
يناااادر  أداء اجملموعااااة يف تقااااديرات أداء ممثااال  •

الفااااو واملااادراء القطريني لربناااامج األغاااذياااة العااااملي 
)نظااااام إدارة األداء وبرنااااامج مكااااافحااااة األمراض 

دتان ائ، تلتزم الوكالتان الر 2014عام منذ  • جيدة - 5
للمجموعااااة على حنو أكرب على الصاااااااااااااااعيااااد 
القطري يف تنسااااااااااااايق اجملموعة. وينعكس هذا 
 21األمر يف أن عادداً أكرب من البلادان )من 

عام  ادئاهلبلداً إضاااافة إىل إقليم جزر احمليط 
بلااداً إضااااااااااااااااافااة إىل إقليم جزر  29إىل  2014
بات لديها حلول (، 2016عام  اهلادئاحمليط 

ية الوظائف الساات الرئيساا تنساايق متوائمة مع
 لنظام اجملموعة.

ال تتوّفر بعاااد أدلاااة متيناااة عن تعزيز التزام  •
اجلهات املاحنة بتنسااااااااااااااايق األمن الغذائي )ما 
زال متوياااال اجملموعااااات/القطاااااعااااات القطريااااة 

إمنااا كمااا تشاااااااااااااااري إلياه  (. يف املااائااة 50حواىل 
، ازدادت مااااادة توزيع موظفي 3التوصاااااااااااااااياااااة 

ر بأهنا نبؤ زيادة قابلية ت التنسااااااااااااااايق، وتُفساااااااااااااااّ
دتني ائاااااتمويااااال أو باااااالتزاماااااات الوكاااااالتني الر ال

 للمجموعة من مصادر متويل خاصة هبم.
ة حتليااااال أكثر متااااااناااا ذجيري حاااااالياااااًا تنفيااااا •

ومنهجيااااة لألنشاااااااااااااااطااااة مقاااااباااال املقاااااصااااااااااااااااااد 
واحلاجات، وهذا األمر ساااوف يسااامح بدوره 

 املعنياااة بااااألمن الغاااذائيللمجموعاااة العااااملياااة 
قرارات اجلهاات املااحناة  بتاأكياد ماا إذا كاانات
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اساااااتقطاب تأييد اجلهات املاحنة كي  •
تويل عناية أكرب يف إطار صااااااااانع قراراهتا 
ملا تضااااعه آليات تنساااايق األمن الغذائي 

  ليالت وأولويات ومعايري.من حت
اسااااااااااااااتقطاب تأييد اجلهات املاحنة   •

كي توفر دعمها املايل ألفرقة تنساااااااااااااايق 
األمن الغذائي وحلول التنسااااااااااااااايق املرنة 

 وأنشطة التنسيق عند االقتضاء.
وضع أطر معيارية خاصة بتكاليف  •

 التنسيق يف خمتلف السياقات.

ى املنتقلة عن طريق احليوان يف البلدان األفريقية عل
 .التوايل(

ا هتتعّزز تساااهيالت التمويل املسااابقة اليت تقدم •
الفاو لتنسااااااااااااااايق اجملموعة أو القطاع )مّت ضااااااااااااااامان 
ختصااااااااااااااايص أموال الصااااااااااااااانااادوق اخلااااص حلااااالت 
الطوارئ وأنشاااااااااااااااطااة إعااادة التااأهياال جلميع بعثاات 
احلّد األقصااااااااى للمجموعة وبعثات الدعم النهائي 

 (.2015منذ منتصف عام 
يتّم إنشااااااااااااء لوحة متابعة ألغراض الدعوة، مع  •

غذائي رساااااااااائل خاصاااااااااة بشاااااااااأن تنسااااااااايق األمن ال
)يندر  أيضااااااااااااااااً يف التقارير السااااااااااااااانوية للمجموعة 

ة "حني ( مثل الرسااااالاملعنية باألمن الغذائيالعاملية 
ل  يساااااااااااااااااهم املاااحنون مبئااة دوالر أمريكي يف تاادخااّ
 0.3لتحقيق األمن الغاااذائي يف أي أزماااة، يكون 

دوالر أمريكي ضااارورياً لضااامان اساااتجابة شااااملة، 
 وفعالة". وكفؤةومتسقة، 

دة لتكااااليف  متّ  • حتليااال ساااااااااااااااينااااريوهاااات موحاااّ
التنسااااااااااااااايق يف ساااااااااااااااياااااااقااااااات خمتلفااااااة، ومّت إدرا  
االساااااااااااااااتنتاجات يف التقرير السااااااااااااااانوي للمجموعة 

 .2015عام  املعنية باألمن الغذائيالعاملية 

تساااااااااااااااتفياااد بشاااااااااااااااكااال متزاياااد من معلوماااات 
 اجملموعة/القطاع. 

مهتمة يف دعم أصااااااااااااااابحت جهات ماحنة  •
مثالً  ،املعنية باألمن الغذائياجملموعة العاملية 

  من أملانيا مبتدئمن خالل إعارة فين 

العمل مع اللجنة الدائمة  :7التوصااااااااااية 
ومكتب تنساااااااااايق الشااااااااااؤون اإلنسااااااااااانية 

 غذائياملعنية باألمن التشارك اجملموعة العاملية  • وافقةمتت امل
بصااورة ناشااطة يف أنشااطة جمموعة التنساايق العاملية 

د مّت تنفيذ بنية التنسااااااااايق الالمركزي يف عد • جيدة - 5
 من البلدان )االقرتاب من املستفيدين(.
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وغريمها من اجملموعات إليضاا  األدوار 
ع واملساااؤوليات يف بنية التنسااايق وتشاااجي
 إجياد حلول تنسيق أكثر كفاءة.

  اإلجراءات املقرتحة:
وضاااااع مناذ  لربط آليات التنسااااايق  •

القائمة على أساس القطاعات واملناطق 
)مثل تنشاااايط اجملموعات على الصااااعيد 
الوطين وعاادد صاااااااااااااااغري من اجملموعااات 
املدجمة على املسااااااااااااااتوى احملوري وآليات 
التنسااااايق املتكاملة القائمة على أسااااااس 

  املناطق على الصعيد احمللي(.
مواصااااالة توطيد الروابط بني آليات  •

مع و تنسااااااااااااااايق األمن الغذائي والتغذية )
جمموعااااااااات أخرى مثاااااااال جمموعاااااااات 
الصاااااحة واملياه، وجمموعات اإلصاااااحا  
ة ر والنظافة(، وضااااااامان توافق أدوات إدا
املعلومااات يف خمتلف اجملموعااات )مثاال 

 أداة جمموعة األسئلة األربعة(.
توزيع املسؤوليات لتنسيق األنشطة  •

املتصااااااااااااالة بسااااااااااااابل العي  وبرامج النقد 
  والقسائم يف أطر خمتلفة.

التااابعني للجنااة  الطوارئيساااااااااااااااتكشاااااااااااااااف ماادراء 
تنظيماً  أكثر ائمة املشرتكة بني الوكاالت هنجاً الد

للتنسااااااايق بني الوكاالت، مبا يف ذلك اجتماعات 
 .ية منتظمة، إذا كان ذلك ممكناً عامل

)مثل الدعوة إىل معتكف وحتديد جدول األعمال 
 تشاااااااااااااغيل؛ والرتويج لل2015يف يناير/كانون الثاين 

ملية والربامج املشرتكة. وجتتمع اجملموعة العا املشرتك
 يف مع اجلهات املاحنة )مثالً  املعنية باألمن الغذائي

 (.9/2016واملتابعة يف  3/16
 لغذائين ااملعنية باألمأقامت اجملموعة العاملية  •

أيضاااااااااااااااااً عالقاة عمال أكثر انتظاامااً مع فريق كباار 
بعثااااااات ) خطااااااة التحّولتنفيااااااذ وظفني املعين بامل

نت هلذا نرت إلميدانية، ومتحدث يف التدريب عرب ا
 (الفريق، إخل

 ذائياملعنية باألمن الغتشاارك اجملموعة العاملية  •
يف مناقشات مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
وجمموعات أخرى بشااااااااااأن هنج التحليل املشاااااااااارتك 

أعااداد ( 1واملتعاادد القطاااعااات. وهااذا يشاااااااااااااااماال )
( 2إنساااااااانية، )الساااااااكان اليت حتتا  إىل مسااااااااعدة 

( اإلطار التحليلي املستند إىل 3حّدة احلاجات و)
 املواسم وسبل كسب العي .

املعنياااة بااااألمن ياااة شااااااااااااااااااركااات اجملموعاااة العاااامل •
تعراض كة السااايف عدد من البعثات املشااارت  الغذائي

انيا(، يف جنوب السااودان وأوكر  بنية التنساايق )مثالً 
ري توفوأجرت بعثااااات حمااااددة لتحااااديااااد النطاااااق و 
نية بالدعم النهائي ترمي أيضاااااااااااااااً إىل اسااااااااااااااتعراض 

جمموعات/قطاعات األمن الغذائي )مثالً يف جزر 

واّلني داخل  اجلمتّ أيضاً تعزيز هنج املنسقني •
ة مواقع بني مضاااااعف البلد بوصاااافه حالً بديالً 

املنساااااااااااااااقني القطريني )يف العاااصااااااااااااااامااة وعلى 
ى اإلبقاااااء علاملساااااااااااااااتوى اإلقليمي الفرعي( و 

 املواقع املركزية فقط.
صاااااااااااني  • وجود منساااااااااااقي جمموعات خمصاااااااااااّ

من البلاادان  يف املااائااة 40 بنسااااااااااااااابااةبااالكاااماال 
 )املصاادر: حملة عامة عاملية لرتتيبات التنساايق،

 (.2016مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
تاااااااااااقااااااااااارياااااااااااباااااااااااًا ماااااااااان  يف املاااااااااااائاااااااااااة 95 •
موعاااااات/القطااااااعاااااات القطرياااااة قاااااد أدر  اجمل

أنشااااااااااااااااااطااااااااة اإلناااعاااااااااش املاااباااكااار يف خاااطاااط 
 جملموعة/القطاع ا

 )املصاادر: حملة عامة عاملية لرتتيبات التنساايق،
 (.2016مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

اخنفااااااض حااااااالت النزاع أو التاااااداخالت  •
بني جمموعاااااات األمن الغاااااذائي وجمموعاااااات 

 .2016اإلنعاش املبكر عام 
فقة صااإبراز أمهية تنساايق اجملموعة خالل ال •

يف قماااااة املؤمتر العااااااملي اإلنسااااااااااااااااااااين  الكربى
 وااللتزام بتعزيز نظام التنسيق
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تعزيز االمتثال للتوجيهات بشاااااااااااأن  •
 اإلنعاش املبكر باعتباره مسألة شاملة.

طى، ونهورية أفريقيا الوس، وتشاد، اهلادئاحمليط 
 ونيجرييا، إخل.(

 ذائياملعنية باألمن الغأنشأت اجملموعة العاملية  •
ضاااااااعت وُ مع اجملموعة العاملية للتغذية ناعة عمل 

خطة عمل مشااااااااااااااارتكة، وخمرجات ومهل زمنية هلا 
 حمددة )مبا يف ذلك زيارات ميدانية مشرتكة(.

ائااااادتاااااان للمجموعاااااة تباااااادلااااات الوكاااااالتاااااان الر  •
اخلطابات مع جمموعة اإلنعاش املبكر حول أمهية 
إدرا  أنشطة كسب العي  يف النداءات اإلنسانية 
وخطط االسااااتجابة االساااارتاتيجية )أغسااااطس/آب 

2015.) 
بتمويل  CashCapمّتت املوافقة على مشااااروع  •
اإلدارة العامة للمعونة اإلنساااااانية يف املفوضاااااية من 

 تنفياااذهب اجمللس النروجيي لالجئنياألوروبيااااة وقااااام 
انبثق مباشااااااااااارة من عمل جمموعة  وقد ،2015عام 

العمل املعنية بالنقد واألسااااااااواق التابعة للمجموعة 
جملموعاااة تتوىل ا؛ و املعنياااة بااااألمن الغاااذائيالعااااملياااة 
نااة اللجرئااااساااااااااااااااااة  املعنياااة بااااألمن الغاااذائيالعااااملياااة 
 التوجيهية.

زء ج من الغااذائياملعنيااة باااألاجملموعااة العااامليااة  •
من نقاااااااااش عاااااااااملي حول نظم تنسااااااااااااااايق طرق 
التحويالت النقااااادياااااة، مباااااا يف ذلاااااك مع مكتااااب 
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جمال  شراكة التعّلم يفتنسيق الشؤون اإلنسانية، و 
، والفاااااو، وبرنااااامج األغااااذياااة التحويالت النقااااديااااة

 .العاملي وجمموعات أخرى
ور مع بالتشاااااااااوّفرت اجملموعة العاملية أيضاااااااااً ،  •

يااااادانيني جملموعاااااة األمن الغاااااذائي، املنساااااااااااااااقني امل
املوجز معلومات مرجتعة ملموساااااااااااة بشاااااااااااأن مناذ  

طر املرتفع اخل/فرتة املتعلق باالحتياجات اإلنسااااانية
ملكتب تنسااايق  2016عدادها عام الدرجة اليت مّت إ
 الشؤون اإلنسانية.

املعنياااة بااااألمن وضاااااااااااااااعااات اجملموعاااة العااااملياااة  •
هوض العاملية للنبالتشاااااااااااااور مع اجملموعة ، الغذائي

املبكر وباادعم منهااا، خطوطاااً توجيهيااة ملنساااااااااااااااقي 
جمموعة األمن الغذائي بشاااااااااااأن أنشاااااااااااطة اإلنعاش 
املاااااااااابااااااااااكاااااااااار يف جمااااااااااال األماااااااااان الااااااااااغااااااااااذائااااااااااي 

(http://fscluster.org/document/gfsc-early-

recovery-interventions-and) 
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