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ا�حتياجات 

التنفيذ

الرئيس ا�شارك وا�شاركة � مجموعة عمل نظم معلومات التغذية (إن وجدت)
تطوير نهج مش�ك لتقييم ا�حتياجات

(البيانات وا¢دوات وا�نهجية) وا�شاركة � تطوير وتنفيذ خطط التقييم ا�ش�كة
جمع وتبادل بيانات التغذية ا¢ولية والثانوية ، ©ا يت¨§ مع اتفاقيات تبادل ا�علومات � مجموعة التغذية

مراجعة مش�كة لجودة البيانات ا�قدمة إ° الكتلة وإجراء تحليل مش�ك للبيانات وتفس�ها
تأكد من جمع آراء ا¢شخاص ا�ت²رين كجزء من تقيي¨ت ا�حتياجات

ض¨ن مراعاة جدوى طرائق ا�ستجابة ا�ختلفة (in-kind,CVA e.g)عند تقييم ا�حتياجات
ض¨ن تضم¹ القضايا الشاملة � تحليل ا�حتياجات

ا�ساهمة � عملية تقييم ا�حتياجات ب¹ ا�جموعات وتحليلها
ا�ساهمة � تطوير نظرة عامة ع� ا�حتياجات اºنسانية (مساهمة مجموعة التغذية)

ا�شاركة � ا�جموعة ا�ستشارية ا�س�اتيجية �جموعة التغذية (إن وجدت)
دعم صياغة إس�اتيجية مجموعة التغذية وخطة العمل وتحديد ال�يك الخاص

ا�ساهمة � تطوير نظرة عامة ع� ا�حتياجات اºنسانية (مساهمة مجموعة التغذية)
لفت انتباه مجموعة التغذية إ° أي قضية أو تحد أو فرصة ذات صلة بحالة التغذية والتي

قد تكون مفيدة �س�اتيجية مجموعة التغذية أو مراجعتها 
تأكد من مراعاة آراء ا¢شخاص ا�تأثرين عند تطوير إس�اتيجية مجموعة التغذية وخطة العمل

تنفيذ ا¢نشطة والÄامج ©ا يت¨§ مع اس�اتيجية مجموعة التغذية الج¨عية

أثناء عملية تخصيص و توزيع ا¢موال ا�ش�كة / ا�جمعة ، شارك � اجت¨عات اللجنة التوجيهية أو
ا�جموعة ا�ستشارية ا�س�اتيجية بشأن فحص وتدقيق ا��وع 
(FTS) ن�نت بشكل منتظمºا Äع Éقم بتحديث نظام التتبع ا�ا

إبÍغ مجموعة التغذية با�شاريع الجارية أو القادمة ، وا�يزانيات ا�رتبطة
بها ومصادر التمويل 

قم ©شاركة استهÍك اºمدادات الغذائية والتنبؤ با�حتياجات مع مجموعة التغذية
لض¨ن تحديد وتوقع ا�حتياجات اºج¨لية لÎمدادات وا�عدات

كن ع� استعداد لتقديم اºمدادات وموارد التغذية لل�كاء اÐخرين ع� أساس مؤقت
إذا لزم ا¢مر ، 

 ا�شاركة � Ñارين تخطيط وتحديد القدرات لدعم تحديد احتياجات القدرات والثغرات
ع� مستوى ا�جموعة

ض¨ن ا�ستخدام ا¢مثل للموارد من خÍل دعم تحليل القيمة مقابل ا�ال ا�ش�ك
(©ا � ذلك مقاييس فعالية التكلفة وفعالية التكلفة) داخل الكتلة 

تعكس ا¢نشطة ا�تعلقة با�ساءلة أمام السكان ا�ت²رين � ميزانيات ا��وع ، لض¨ن
توف� ا�وارد ا�ناسبة للÄنامج 

ا�راقبة
ا�شاركة � الجهود ا�ش�كة ضمن مجموعة التغذية لتنسيق ا�نهجيات

وا¢دوات لرصد ا�ستجابة 
تبادل ا�علومات ذات الصلة ع� رصد الÄامج الخاصة وشفافية رفع أي قضايا

والتحديات أو الفرص �جموعة التغذية لÍستفادة الج¨عية 
 دعم ا�راقبة ا�ش�كة لÄامج التغذية مع موظف¹ من وزارة الصحة

والسلطات ا�حلية ا¢خرى
تضم¹ مؤ�ات ا�ساءلة تجاه السكان ا�ت²رة ضمن أطر رصد م�وع التغذية
التعاون � الجهود ا�ش�كة لتحس¹ مراقبة الجودة والتغطية واºنصاف وا�لتزام

با�بادئ والتكامل ب¹ القطاعات � ا�ستجابة التغذوية 

الرئيس ا�شارك وا�شاركة � مجموعات العمل الفنية ذات الصلة
(such as CMAM WG, IYCF WG, etc.)

ا�شاركة � اºجراءات التي من شأنها تحس¹ تحديدا ا�ساءلة للمت²رين
وذلك Ñشيا مع التزامات اللجنة الداÓة ا�ش�كة ب¹ الوكا�ت بشأن ا�ساءلة 

 إ° السكان ا�ت²رين واºطار التشغيÔ ا�تعلق بها. دعم قابلية مجموعة التغذية 
للمحاسبة ع� إس�اتيجية السكان ا�ت²رين

 ا�ساهمة � خطة استجابة مجموعة التغذية وأنشطتها ، ©ا � ذلك تنفيذ الÄنامج
ا�تكامل لنتائج التغذية والتعاون ب¹ القطاعات

ا�شاركة ورصد مبادرات بناء القدرات للمجموعة ع� ا�ستويات الوطنية و ا�حلية
إظهار ا�لتزام بتحس¹ الجودة وتغطية ا¢نشطة ، مع تقليل الفجوات وا�زدواجية

تعميم الح¨ية � تنفيذ الÄنامج (©ا � ذلك اح�ام مبادئ عدم التمييز وعدم إلحاق
ال²ر وما إ° ذلك )

تعميم القضايا الشاملة الرئيسية � تقديم الÄامج (©ا � ذلك العمر والجنس والبيئة
وف�وس نقص ا�ناعة الب�ية / اºيدز ، وما إ° ذلك )

 ا�لتزام با�وارد الÍزمة (مثل ا�وظف¹ ذو الخÄة � مجال التغذية ) للعمل مع
مجموعة التغذية للتأكد من أنها تفي ©همتها وأنشطتها

دعم مجموعة التغذية � مراجعة أدائها و / أو � تقييم تقديم ا�ستجابة
التغذوية ، إما كنشاط مستقل أو كجزء من عملية مراجعة  النظراء 

التشغيÔ اºنسانية ا¢وسع 
ا�شاركة � آليات تنسيق ا�جموعة / القطاع ع� ا�ستوي¹

الوطني وا�حÔ ك ا�حافظات 
توÉ مسؤوليات القيادة � مجموعات العمل ا�حلية أو حسب

الحاجة ، حسب القدرة والتفويض 
 ا�شاركة بنشاط � اجت¨عات مجموعة التغذية وا�شاركة
باستمرار � العمل الج¨عي للمجموعة ، ©ا � ذلك تقديم

 التعليقات ع� مسودات ا�ستندات ، وا�شاركة � فرق العمل 
وتخصيص نقاط ا�تصال (ع� سبيل ا�ثال لتعميم مراعاة ا�نظور 

الجنÚ ، وا�ساءلة تجاه السكان  ا�ت²رين ، والتمثيل �
مجموعات أخرى ، وما إ° ذلك )

ا�لتزام و التقيد با�بادئ اºنسانية ، ومبادئ ال�اكة ، والتوجيهات
الخاصة با�جموعة ومعاي� الÄامج ا�ع�ف بها دوليًا 

 (SPHERE ع� سبيل ا�ثال برنامج )
 إظهار فهم للواجبات وا�سؤوليات ا�رتبطة بعضوية ا�جموعة

ع� النحو ا�حدد � إرشادات اللجنة الداÓة ا�ش�كة ب¹ الوكا�ت 
واختصاصات مجموعة الدول ، حيث¨ كان ذلك متاًحا  

 تحديد اهت¨مات ا�ناÜة الرئيسية وا�ضطÍع بأنشطة الدعوة
التغذوية بشكل ج¨عي ؛ ن� رسائل الدعوة إ° ا�جتمعات

ا�ت²رة والحكومات ا�ضيفة  ووسائل اºعÍم والج¨ه� ا¢خرى 
 HCT, CLAs,والجهات ا�انحة 

تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل ب¹ القطاعات � تنفيذ الÄنامج
لتحس¹ النتائج التغذوية 

ا�ساهمة � تبادل ا�علومات بطريقة شفافة و� الوقت ا�ناسب
ا�وافقة وا�لتزام بالتعريفات وا�ؤ�ات وا�عاي� وا¢دوات ا�ش�كة

ا�ساهمة � تحليل وتفس� البيانات عند ا�قتضاء
 ا�ساهمة � مخرجات معلومات مجموعةالتغذية

(الن�ات والن�ات اºخبارية وما إ° ذلك)

ا�شاركة � تحليل ومراقبة ا�خاطر
ا�ساهمة � إنشاء آلية التنسيق ؛ تحديد أدوار ومسؤوليات

مجموعات العمل الفنية ، وا�جموعات ا�ستشارية ا�س�اتيجية 
إلخ ، 

ا�ساهمة � التنسيق ب¹ القطاعات
ا�ساهمة وا�لتزام بإنشاء واستخدام أدوات ومنهجيات موحدة

لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها وتفس�ها 
ا�ساهمة � تصميم وتنفيذ خطط الطوارئ

 ا�شاركة � تطوير وتنفيذ خطط تنمية القدرات الوطنية والحلية
التي تغطي كÍً من التنسيق والكفاءات الفنية 


