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دعم و تطوير إطار الرصد والتقييم
تشجيع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة � قطاع التغذية

لتكون جزءا من مجموعة التغذية 
قم بإنشاء مجموعات عمل فنية حول ا�وضوعات ذات الصلة

ض�ن توافر أحدث ا�رشادات التقنية ا�ختصة �جموعة التغذية
توف� ال�جمة باللغة ا�حلية عند الحاجة

توف� تحديثات منتظمة لل¡كاء حول ا�سائل الفنية (ا�حلية والعا�ية)
التأكد من أن أعضاء مجموعة التغذية ع¤ دراية بالح�ية و

العنف القائم ع¤ النوع ا¨جت�عي و مسارات ا�حالة
تأكد من دمج آلية ا�ساءلة لرصد السكان ا�ت»رين � استجابة ا�جموعة

ومراقبتها واستخدامها ¨تخاذ القرارات
(CCPM) دعم مراقبة أداء تنسيق الكتلة وتنفيذ نقاط العمل 

 (SUN)التنسيق مع ا�جموعات وا�بادرات ا´خرى
تطوير وتحديث نظام ا�ب¶غ � مجموعات التغذية مع إجراءات التشغيل

ا�وحدة ا�توافقة مع النظم الوطنية 
́دوات والتوجيهات و جعل التقارير متاحة مواءمة ا

تأكد من مراعاة و تحليل ا¨هت�مات السكانية � نظام مراقبة ا�جموعة
تبليغ السكان ا�ت»رين بنتائج التقييم

تيس� جمع ومشاركة الدروس ا�ستفادة
̈ستجابة ا�ساهمة � عمليات التقييم التي تشمل مشاريع ال¡كاء وتقييم ا

�جموعة التغذية 

الصياغة والتحقق من صحة التحليل السياقي قبل الطوارئ
تطوير وتنفيذ خطة تقييم ا¨حتياجات

التأكد من أن مجموعة التغذية متفق ع¤ تطوير واستخدام أدوات التقييم وا�سوحات ا�وحدة
التأكد من أن ا�جموعة لديها قاعدة بيانات مع نتائج التقييم و ا�سوحات

تأكد من أن تقارير التقييم متاحة ع¤ نطاق واسع و� الوقت ا�ناسب
تأكد من وجود آلية لض�ن جودة البيانات والتحقق من صحتها

̈قتضاء ́من الغذاÂ وسوء التغذية الحاد عند ا ض�ن قيام ا�جموعة بإجراء تحليل متكامل �راحل تصنيف ا
التأكد  � حالة عدم وجود ا�وظف ا�سؤول عن إدارة ا�علومات أن قاعدة بيانات و  الخرائط والرسوم البياÃ  متوفرة و يتم تحديثها

 (HNO)Ãا � ذلك مساهمة قطاع التغذية � نظرة عامة ع¤ ا¨حتياجات ا�نساÈ ، قيادة عملية تطوير تحليل ا¨حتياجات
عند الحاجة جمع بيانات مسوحات التغذية من مصادر متعددة

(HNO) ا � ذلكÈ ، القطاعات وتحليلها Êض�ن ا�ساهمة � تقييم ا¨حتياجات ا�ش�كة ب
تحليل وتفس� بيانات الËنامج

يتم التشاور مع السكان ا�ت»رين � التخطيط والتنفيذ لعمليات تقييم التغذية
تبليغ السكان ا�ت»رين بنتائج التقييم

تأكد من انعكاس ا�شك¶ت الشاملة (Èا � ذلك الجنس / العمر ، ح�ية الطفل ، ا�عاقة ، الحد من مخاطر الكوارث ...) � قسم
HNO � التغذية 

̈ستجابة ا�نسانية  ا�ساهمة � منتجات أوتشا ذات الصلة (بالخرائط ، التقرير ا�رحÍ لخطة ا
(Ãتقرير عن الحالة و الوضع ا¨نسا

يتم إنشاء النشاط ا�تفق عليه عموما حسب ا�عيار لتكاليف النشاط وا¨لتزام به من قبل ال¡كاء
يتم عمل فئات تكاليف ¨�وارد الب¡ية وا¨تفاق عليها بشكل عام وا¨لتزام بها من قبل ال¡كاء

وضع ميزانية لخطة استجابة مجموعة التغذية
 (FTS) ا�ن�نت Ëع Ðكاء ا�جموعة � نظام خدمة التتبع ا�اÑ تأكد من مشاركة

 تقديم تحديثات وتقارير حول مستوى Òويل استجابة مجموعة التغذية
Ãتسليط الضوء ع¤ قيود التمويل وا´ولويات � ا�جموعة ا�ش�كة وع¤ مستوى فريق العمل ا�نسا

شارك وناقش مع Ñكاء التمويل فرص التمويل �جموعة التغذية
ض�ن اختيار واضح وشفاف لفرص التمويل

الدعم والتعاون مع ال¡كاء بشأن القضايا ا�ش�كة مثل إدارة ا�خزون وا�وارد الب¡ية ، إلخ
ض�ن انعكاس مخاوف السكان ا�ت»رين � أنشطة حشد ا�وارد

التواصل مع الجهات الفاعلة الخارجية (الجهات ا�انحة ، القطاع الخاص ، إلخ) ´غراض ا�ناÙة وا�حاطة
̈س�اتيجية وخطة العمل �جموعة التغذيةوإقامة روابط مع ال¡كاء تنفيذ ا�ناÙة ا

ا�Ñاف ع¤ خطوط إمداد ا�خزون ´عضاء مجموعة التغذية و دعم ا�نظ�ت � تحديد التحديات ذات الصلة
ومعالجتها لض�ن عدم انقطاع  خطوط إمداد ا�خزون 

 (SAG Group)̈ستشارية ا�س�اتيجية تأسيس و رئاسة ا�جموعة ا
تحديد ، مع أعضاء ا�جموعة ا´ولويات من حيث الجغرافيا , السكان و الËنامج

تحديد، مع أعضاء ا�جموعة الحلول ا�ناسبة لÛولويات والثغرات
̈ستجابة ا�نسانية وخطة العمل وضع خطة استجابة اس�اتيجية �جموعة التغذية لخطة ا

ض�ن مراعاة وجهات نظر  وا�ساه�ت ¨لسكان ا�ت»رين � خطة استجابة مجموعة التغذية
تأكد من انعكاس ا�شك¶ت الشاملة (Èا � ذلك الجنس / العمر ، ح�ية الطفل ، ا�عاقة ، الحد من مخاطر الكوارث

بناء القدرات ا�حلية ...)  � خطة استجابة مجموعة التغذية 
تطوير آلية �نع ا¨زدواجية و التكرار � ا�شاريع

ا�ساهمة � فريق التنسيق ا�ش�ك بÊ ا�جموعات وا�جموعات ا´خرى ذات الصلة مثل (الصحة
́من الغذاÂ وسبل ا�عيشة...) وا

العمل ع¤ تطوير اس�اتيجية ا�ناÙة �جموعة التغذية

́دوار �نسق ا

مجموعة التغذية 

إدارة فريق تنسيق مجموعة التغذية
تنظيم اجت�عات دورية �جموعة التغذية,استجابة ومعالجة

التحديات ا�ش�كة 
̈س�اتيجية �جموعات التغذية الفرعية توف� القيادة ا

تأكد من تحديث قاÝة جهات ا¨تصال ´عضاء ا�جموعات بانتظام
تقديم مساه�ت واهت�مات مجموعات التغذية ع¤

Ãمستوى الفريق القطري ا�نسا
تسهيل تبادل ا�علومات داخل وخارج ا�جموعة من

خ¶ل ا�وقع ا�لك�وÃ ومجموعات ا¨تصال ون¡ات التغذية
̈س�اتيجية ذات الصلة بشأن ا¨نخراط بفعالية � آلية التنسيق ا

ا�وضوعات ا�حددة (النقد وقسيمة ا�ساعدة،  والتكامل
وصول ا�ساعدات ا�نسانية وما إà ذلك

بالتعاون مع الجهات الفاعلة � مجال التنمية ، يتم إجراء تحليل
للمخاطر ا�تعلقة بالتغذية ويتم تحديث ملف ا�خاطر 

بشكل دوري 
̈ستعداد للمجموعةالتغذية ́دá من إجراءات ا يتم تحديد الحد ا

وتنفيذها ومراقبتها 
عندما يكون احت�ل وتأث� ا�خاطر كب�ًا ، قم بقيادة تطوير

̈ستعداد ا�تقدمة  وتنفيذ إجراءات ا
إجراء دعم و تخطيط قدرات ا�جموعةلتقييم القدرات

ع¤ أرض الواقع وتطوير القيادة لتنفيذ خطة تنمية
القدرات لل¡كاء 

ا�هام العامة

دعم فريق العمل ا�نساÃ � مراجعة النظ� التشغيليي ل¶ستجابة ا�نسانية

́دوار وا�سؤولية�نسق مجموعة التغذية    مجموعة التغذيةالعا�ية / ا

تحليل

و تقييم 

ا¨حتياجات 

التخطيط

̈س�اتيجي  ا

حشد

ا�وراد 
التنفيذ

و ا¨Ñاف 

مراجعة وتقييم

النظ� التشغيليي 

̈ستعداد للطوارئ ا


