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الرئيس املشارك واملشاركة يف مجموعة عمل نظم معلومات التغذية )إن وجدت(
تطوير نهج مشرتك لتقييم االحتياجات
)البيانات واألدوات واملنهجية( واملشاركة يف تطوير وتنفيذ خطط التقييم املشرتكة
جمع وتبادل بيانات التغذية األولية والثانوية  ،مبا يتامىش مع اتفاقيات تبادل املعلومات يف مجموعة التغذية
مراجعة مشرتكة لجودة البيانات املقدمة إىل الكتلة وإجراء تحليل مشرتك للبيانات وتفسريها
تأكد من جمع آراء األشخاص املترضرين كجزء من تقييامت االحتياجات
ضامن مراعاة جدوى طرائق االستجابة املختلفة )(in-kind,CVA e.gعند تقييم االحتياجات
ضامن تضمني القضايا الشاملة يف تحليل االحتياجات
املساهمة يف عملية تقييم االحتياجات بني املجموعات وتحليلها
املساهمة يف تطوير نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية )مساهمة مجموعة التغذية(

تحليل
و تقييم
االحتياجات

التخطيط
االسرتاتيجي

املشاركة يف املجموعة االستشارية االسرتاتيجية ملجموعة التغذية )إن وجدت(
دعم صياغة إسرتاتيجية مجموعة التغذية وخطة العمل وتحديد الرشيك الخاص
املساهمة يف تطوير نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية )مساهمة مجموعة التغذية(
لفت انتباه مجموعة التغذية إىل أي قضية أو تحد أو فرصة ذات صلة بحالة التغذية والتي
قد تكون مفيدة السرتاتيجية مجموعة التغذية أو مراجعتها
تأكد من مراعاة آراء األشخاص املتأثرين عند تطوير إسرتاتيجية مجموعة التغذية وخطة العمل
تنفيذ األنشطة والربامج مبا يتامىش مع اسرتاتيجية مجموعة التغذية الجامعية

مراجعة وتقييم
النظري التشغيليي

أدوار الرشكاء

حشد
املوراد

أثناء عملية تخصيص و توزيع األموال املشرتكة  /املجمعة  ،شارك يف اجتامعات اللجنة التوجيهية أو
املجموعة االستشارية االسرتاتيجية بشأن فحص وتدقيق املرشوع
قم بتحديث نظام التتبع املايل عرب اإلنرتنت بشكل منتظم )(FTS
إبالغ مجموعة التغذية باملشاريع الجارية أو القادمة  ،وامليزانيات املرتبطة
املشاركة يف الجهود املشرتكة ضمن مجموعة التغذية لتنسيق املنهجيات
بها ومصادر التمويل
واألدوات لرصد االستجابة
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قم مبشاركة
تبادل املعلومات ذات الصلة عىل رصد الربامج الخاصة وشفافية رفع أي قضايا
لضامن تحديد وتوقع االحتياجات اإلجاملية لإلمدادات واملعدات
والتحديات أو الفرص ملجموعة التغذية لالستفادة الجامعية
كن عىل استعداد لتقديم اإلمدادات وموارد التغذية للرشكاء اآلخرين عىل أساس مؤقت
دعم املراقبة املشرتكة لربامج التغذية مع موظفني من وزارة الصحة
إذا لزم األمر ،
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املشاركة يف
تضمني مؤرشات املساءلة تجاه السكان املترضرة ضمن أطر رصد مرشوع التغذية
عىل مستوى املجموعة
التعاون يف الجهود املشرتكة لتحسني مراقبة الجودة والتغطية واإلنصاف وااللتزام
ضامن االستخدام األمثل للموارد من خالل دعم تحليل القيمة مقابل املال املشرتك
باملبادئ والتكامل بني القطاعات يف االستجابة التغذوية
)مبا يف ذلك مقاييس فعالية التكلفة وفعالية التكلفة( داخل الكتلة
تعكس األنشطة املتعلقة باملساءلة أمام السكان املترضرين يف ميزانيات املرشوع  ،لضامن
توفري املوارد املناسبة للربنامج

املراقبة

دعم مجموعة التغذية يف مراجعة أدائها و  /أو يف تقييم تقديم االستجابة
التغذوية  ،إما كنشاط مستقل أو كجزء من عملية مراجعة النظراء
التشغييل اإلنسانية األوسع

التنفيذ
و االرشاف

Global
NUTRITON
CLUSTER

التنسيق

املشاركة يف آليات تنسيق املجموعة  /القطاع عىل املستويني
الوطني واملحيل ك املحافظات
تويل مسؤوليات القيادة يف مجموعات العمل املحلية أو حسب
الحاجة  ،حسب القدرة والتفويض
املشاركة بنشاط يف اجتامعات مجموعة التغذية واملشاركة
باستمرار يف العمل الجامعي للمجموعة  ،مبا يف ذلك تقديم
التعليقات عىل مسودات املستندات  ،واملشاركة يف فرق العمل
وتخصيص نقاط االتصال )عىل سبيل املثال لتعميم مراعاة املنظور
الجنيس  ،واملساءلة تجاه السكان املترضرين  ،والتمثيل يف
مجموعات أخرى  ،وما إىل ذلك (
االلتزام و التقيد باملبادئ اإلنسانية  ،ومبادئ الرشاكة  ،والتوجيهات
الخاصة باملجموعة ومعايري الربامج املعرتف بها دوليًا
) عىل سبيل املثال برنامج (SPHERE
إظهار فهم للواجبات واملسؤوليات املرتبطة بعضوية املجموعة
عىل النحو املحدد يف إرشادات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
واختصاصات مجموعة الدول  ،حيثام كان ذلك متا ًحا
تحديد اهتاممات املنارصة الرئيسية واالضطالع بأنشطة الدعوة
التغذوية بشكل جامعي ؛ نرش رسائل الدعوة إىل املجتمعات
املترضرة والحكومات املضيفة ووسائل اإلعالم والجامهري األخرى
والجهات املانحةHCT, CLAs,
تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بني القطاعات يف تنفيذ الربنامج
لتحسني النتائج التغذوية

إدارة املعلومات

املساهمة يف تبادل املعلومات بطريقة شفافة ويف الوقت املناسب
املوافقة وااللتزام بالتعريفات واملؤرشات واملعايري واألدوات املشرتكة
املساهمة يف تحليل وتفسري البيانات عند االقتضاء
املساهمة يف مخرجات معلومات مجموعةالتغذية
)النرشات والنرشات اإلخبارية وما إىل ذلك(

التنفيذ

الرئيس املشارك واملشاركة يف مجموعات العمل الفنية ذات الصلة
)(such as CMAM WG, IYCF WG, etc.
املشاركة يف اإلجراءات التي من شأنها تحسني تحديدا املساءلة للمترضرين
وذلك متشيا مع التزامات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن املساءلة
إىل السكان املترضرين واإلطار التشغييل املتعلق بها .دعم قابلية مجموعة التغذية
للمحاسبة عىل إسرتاتيجية السكان املترضرين
املساهمة يف خطة استجابة مجموعة التغذية وأنشطتها  ،مبا يف ذلك تنفيذ الربنامج
املتكامل لنتائج التغذية والتعاون بني القطاعات
املشاركة ورصد مبادرات بناء القدرات للمجموعة عىل املستويات الوطنية و املحلية
إظهار االلتزام بتحسني الجودة وتغطية األنشطة  ،مع تقليل الفجوات واالزدواجية
تعميم الحامية يف تنفيذ الربنامج )مبا يف ذلك احرتام مبادئ عدم التمييز وعدم إلحاق
الرضر وما إىل ذلك (
تعميم القضايا الشاملة الرئيسية يف تقديم الربامج )مبا يف ذلك العمر والجنس والبيئة
وفريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز  ،وما إىل ذلك (
االلتزام باملوارد الالزمة )مثل املوظفني ذو الخربة يف مجال التغذية ( للعمل مع
مجموعة التغذية للتأكد من أنها تفي مبهمتها وأنشطتها

االستعداد للطوارئ

املشاركة يف تحليل ومراقبة املخاطر
املساهمة يف إنشاء آلية التنسيق ؛ تحديد أدوار ومسؤوليات
مجموعات العمل الفنية  ،واملجموعات االستشارية االسرتاتيجية
إلخ ،
املساهمة يف التنسيق بني القطاعات
املساهمة وااللتزام بإنشاء واستخدام أدوات ومنهجيات موحدة
لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها وتفسريها
املساهمة يف تصميم وتنفيذ خطط الطوارئ
املشاركة يف تطوير وتنفيذ خطط تنمية القدرات الوطنية والحلية
التي تغطي كالً من التنسيق والكفاءات الفنية

