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جميــع الحقــوق محفوظــة. يُســمح بنســخ ونــر املــواد املوجــودة يف اإلصــدار 3.0 مــن الدليــل الفنــي 

للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ لالســتخدامات التعليميــة أو غرهــا مــن االســتخدامات غــر 

التجاريــة دون إذن كتــايب مســبق مــن أصحــاب حقــوق النــر بــرط االعــراف باملصــدر بالكامــل. يحظــر 

إعــادة إنتــاج املــواد املوجــودة يف هــذا املنتــج اإلعالمــي للبيــع أو ألغــراض تجاريــة أخــرى دون إذن كتــايب.

يجــب إرســال طلبــات الحصــول عــى هــذا اإلذن إىل العنــوان اإللكــروين للتصنيــف املرحــي املتكامــل: 

.  ipc@fao.org

ال تعــر التســميات املســتخدمة وطريقــة عــرض املــواد يف هــذا الدليــل عــن أي رأي مهــا كان مــن جانــب 

التصنيــف املرحــي املتكامــل ورشكائــه فيــا يتعلــق بالوضــع القانــوين أو التنمــوي ألي بلــد أو إقليــم أو 

مدينــة أو منطقــة أو ســلطاتها أو بشــأن ترســيم حدودهــا.

© التصنيف املرحي املتكامل 2021
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، اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن دول االتحــاد األورويب (Lutte Contre la Sécheresse au Sahel) )CILSS( ، منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة 

(الفــاو( ، شــبكة أنظمــة اإلنــذار املبكــر باملجاعــة (FEWS NET( ، كتلــة األمــن الغــذايئ العاملــي ، كتلــة التغذيــة العامليــة ، الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

املعنيــة بالتنميــة (إيغــاد( ، مركــز البحــوث املشــركة (JRC( التابــع للمفوضيــة األوروبيــة ، لجنــة أكســفورد لإلغاثــة مــن املجاعــة (أوكســفام( ، الجاعــة 

ــم  ــج الغــذاء العاملــي (WFP( و منظمــة األم ــكا الوســطى (ســيكا( ، برنام ــل أمري ــال، نظــام تكام ــذ االطف ــوب األفريقــي (ســادك( ، انق ــة للجن اإلمنائي

املتحــدة للطفولــة (اليونيســف(.

تــم إعــداد اإلصــدار 1.0 مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل يف األصــل يف عــام 2006 مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة / وحــدة تحليــل 

األمــن الغــذايئ والتغذيــة - الصومــال (FSNAU( تحــت قيــادة نيكــوالس هــان.

تم نر نسخة منقحة 1.1 من قبل نفس املؤلفن يف عام 2008. ويشار إىل هذه النسخة عى النحو التايل:

  منظمــة األغذيــة والزراعــة/ وحــدة تحليــل األمــن الغــذايئ والتغذيــة – الصومــال 2006، التصنيــف املتكامــل ملراحــل األمــن الغــذايئ واإلنســاين: 

اإلصــدار 1.0 مــن الدليــل الفنــي – نــرويب. السلســلة الفنيــة الرابعــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة/ وحــدة تحليــل األمــن الغــذايئ والتغذيــة – 

ــال. الصوم

نرت منظمة األغذية والزراعة اإلصدار 1.1 املنقح يف عام 2008.

  يرجــى التنويــة واإلستشــهاد باإلصــدار 1.1 مــن الدليــل عــى النحــو التــايل: الــركاء العامليــون للتصنيــف املرحــي املتكامــل 2008. الدليــل 

الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ. اإلصــدار 1.1. الفــاو. رومــا.

تــم بعــد ذلــك إعــداد اإلصــدار 2.0 مــن الدليــل يف عــام 2012 مــن قبــل الراكــة العامليــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل. حــّول هــذا اإلصــدار مــن الدليــل 

ــف املرحــي  ــي للتصني ــار التحلي ــم اإلط ــم تقدي ــي. ت ــف عامل ــاس تصني ــف محــي إىل مقي ــج او منصــة تصني ــن برنام ــل م ــف ااملرحــي املتكام التصني

املتكامــل  ألول مــرة وأعيــد تنظيــم الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل. تــم إعــداد هــذا اإلصــدار مــن قبــل وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف 

ااملرحــي املتكامــل تحــت قيــادة نيكــوالس هــان ، مبشــاركة كاملــة مــن الــركاء

 تم اإلستشهاد باإلصدار 2.0 من الدليل عى النحو التايل:

ــة  ــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ، اإلصــدار 2.0. األدل   الــركاء العامليــون للتصنيــف املرحــي املتكامــل 2012. الدلي

واملعايــر لقــرارات أفضــل لألمــن الغــذايئ. الفــاو. رومــا.

يف عــام 2019 ، تــم نــر مراجعــة وتحديــث شــاملن للدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل، اإلصــدار 2.0. ركــز هــذا اإلصــدار 3.0 عــى التفســرات 

املوســعة لروتوكــوالت وعمليــات التصنيــف املرحــي ( IPC(. وألول مــرة ، تــم عــرض املقاييــس الثالثــة (انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد ، وانعــدام األمــن 

الغــذايئ املزمــن ، وســوء التغذيــة الحــاد( مًعــا ومواءمتهــا. متــت إضافــة بروتوكــوالت أكــر شــموالً لتصنيــف املجاعــات وتصنيفــات املناطــق ذات الوصــول 

املحــدود للمســاعدات اإلنســانية. أعــدت هــذه النســخة وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف املرحــي تحــت قيــادة ليــى أوليفــرا ، مبشــاركة كاملــة مــن 

املجموعــة االستشــارية الفنيــة ومجموعــات العمــل املعنيــة باألمــن الغــذايئ والتغذيــة.

 تم اإلستشهاد بهذا الدليل عى النحو التايل:

ــة  ــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ، اإلصــدار 3.0. األدل   الــركاء العامليــون للتصنيــف املرحــي املتكامــل 2019. الدلي

الغــذايئ والتغذيــة. رومــا. لقــرارات أفضــل لألمــن  واملعايــر 

يف عــام 2021 ، متــت تحســن اإلصــدار 3.0 باملعلومــات التكميليــة التاليــة املدرجــة يف الوثيقــة الحاليــة ، اإلصــدار 3.1: إدراج مقيــاس املعانــاة مــن انعــدام 

األمــن الغــذايئ (FIES( يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد. تغيــرات تحريريــة لتحســن ســهولة االســتخدام. ميثــل اإلصــدار 3.1 أحــدث 

إصــدار مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل. ريثــا يتــم نــر أي مراجعــات أخــرى يف املســتقبل ، ينبغــي تطبيــق اإلصــدار 3.1 عــى جميــع 

التحليــالت يف املســتقبل ؛ يجــب اعتبــار اإلصــدارات الســابقة مــن الدليــل قدميــة.

يرجى االستشهاد بهذا اإلصدار عى النحو التايل:

  الــركاء العامليــون للتصنيــف املرحــي املتكامــل. 2021. . الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ ، اإلصــدار 3.1. األدلــة 

واملعايــر لقــرارات أفضــل لألمــن الغــذايئ والتغذيــة. رومــا.
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متهيد

اإلصــدار 3.1 مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل هــو تتويــج لعمليــة تعاونيــة بــن الــوكاالت الرئيســية وأصحــاب املصلحــة الذيــن يتعاملــون 

مــع انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة. تــم تصميــم التصنيــف املرحــي املتكامــل لتوســيع مــدى واطــار التصنيفــات.

يوفــر دليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل  دليــالً شــامالً ملــاريس التصنيــف  املرحــي املتكامــل الجــدد وذوي الخــرة ، مبــا يف ذلــك نظــرة عامــة عــى 

ــل التصنيــف املرحــي املتكامــل. ــي تهــم محل ــة الت التصنيــف  املرحــي املتكامــل كنهــج الســتخدام صانعــي القــرار ، مــع تدعيمــه باألقســام الفني

يشــر التوســع يف مقاييــس التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن واحــد إىل ثالثــة إىل التطــور الديناميــي لـــلتصنيف املرحــي املتكامــل. ضــم مقيــاس التصنيف 

املرحــي املتكامــل  الحــاد النعــدام األمــن الغــذايئ إىل مقيــايس انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن وســوء التغذيــة الحــاد. مــن خــالل النهــج والروتوكــوالت 

ــة باملقاييــس األخــرى عــى الفــور. مــن اآلن  ــاس واحــد عــى دراي ــل املاهــر يف مقي ــة ، ســيكون املحل ــع املقاييــس الثالث ــة املشــركة عــر جمي التحليلي

فصاعــًدا ، مــن املتوقــع أنــه يف اإلصــدار التــايل مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل، ســيتم إدخــال نهــج تحليــي متكامــل متاًمــا عــر مختلــف 

املســتويات.

إضافــة إىل ذلــك، تحتــوي النســخة الثالثــة مــن الدليــل عــى مزيــد مــن التنقيحــات لبعــض األدوات واإلجــراءات، وال ســيا بخصــوص تصنيفــات املجاعــة 

ــايئ الــذي كان  ــا الغــرض الثن ــا. فتدعــم هــذه التنقيحــات مًع ــة ومصداقيتهــا محــدوًدا أو معدوًم والتصنيــف يف املناطــق التــي يكــون فيهــا جمــع األدل

جوهــر التصنيــف املرحــي املتكامــل منــذ بدايتــه وهــو: نهــج فنــي دقيــق ميكــن اســتثاره عــى املســتوى امليــداين. 

يعتــر منــو الهيــاكل الرســمية التــي تدعــم التصنيــف املرحــي املتكامــل حتــى تتمكــن مــن مواكبتــه دليــال عــى تزايــد االهتــام العاملــي بــه وإضفــاء 

الطابــع املؤســي عليــه، فقــد توســع تشــكيل اللجنــة التوجيهيــة العامليــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ ليــزداد مــن مثانيــة رشكاء عامليــن 

إىل خمســة عــر رشيــًكا عامليـًـا، ومــن بينهــم منظمــة العمــل ضــد الجــوع وصنــدوق االمــم املتحــدة لألطفــال (اليونيســف( واملجموعــة العامليــة للتغذيــة 

وأربــع هيئــات حكوميــة دوليــة إقليميــة (اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــدول املعنيــة مبكافحــة الجفــاف يف منطقــة الســاحل والهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

املعنيــة بالتنميــة ومنظومــة التكامــل ألمريــكا الوســطى والجاعــة اإلمنائيــة للجنــوب اإلفريقــي(. وقــد تجســدت هــذه الراكــة العامليــة املوســعة يف 

حضــور مجموعــات مــن بينهــا املجموعــة االستشــارية الفنيــة ومجموعــات العمــل املعنيــة باألمــن الغــذايئ والتغذيــة، والذيــن قــد لعبــوا جميًعــا أدواًرا 

رئيســية يف إعــداد النســخة الثالثــة مــن الدليــل. وميثــل هــذا الدليــل التزامنــا الجاعــي املشــرك باســتخدام التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ  

ملعالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة، أينــا ظهــرا، مــن أجــل متكــن صناعــة القــرار املبنيــة عــى التوافــق واألدلــة.

اللجنة التوجيهية العاملية للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ



iiالنسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ

شكر وتقدير

ــة فحصــت كل  ــة تعاوني ــل الفنــي للتصنيــف املرحــي  اإلصــدار 3.0 و 3.1 عملي ــر الدلي ــزام التصنيــف املرحــي بالتوافــق، تضمــن تطوي متشــيا مــع الت

تفاصيــل التصنيــف املرحــي. هــذا كخطــوة رضوريــة ، ألن عــدًدا متزايــًدا مــن البلــدان قــد توجهــت العتــاد التصنيــف املرحــي املكامــل ومنــا نطــاق 

ــة تحديــث اإلصــدار 3.0 و 3.1 مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي  ــك ، تــم تعلــم دروس قيمــة. تطلبــت عملي التصنيــف املرحــي: مــن خــالل ذل

جهــوًدا جاعيــة مــن املتخصصــن يف األمــن الغــذايئ والتغذيــة مــن جميــع أنحــاء العــامل ، الذيــن يعملــون يف مؤسســات مثــل املنظــات الحكوميــة الدولية 

ووكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة وممثــي الجهــات املانحــة والجهــات األكادميــة. بالنســبة لجميــع األفــراد الذيــن قدمــوا بســخاء وقتهــم 

ــا ، تــود وحــدة الدعــم  وبصرتهــم، والذيــن عملــوا إليجــاد حلــول لبعــض األســئلة األكــر تعقيــًدا التــي يواجههــا محللــو األمــن الغــذايئ والتغذيــة حاليً

العاملــي للتصنيــف الرمحــي  أن تعــرب عــن تقديرهــا وامتنانهــا

ولقــد كانــت وحــدة الدعــم العامليــة، بقيــادة ليليــا أولفــرا، عــى رأس مــن قامــوا بإعــداد النســخة الثالثــة مــن هــذا الدليــل الفنــي، هــذا إىل جانــب 

املشــاركة الكاملــة مــن قبــل املجموعــة االستشــارية الفنيــة التــي تشــمل رشكاء التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ التاليــن: منظمــة العمــل 

ضــد الجــوع، واملنظمــة التعاونيــة للمســاعدة واإلغاثــة يف كل مــكان (منظمــة  كــر الدوليــة(، واللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــدول ملكافحــة الجفــاف 

يف منطقــة الســاحل، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة، وشــبكة نظــام االنــذار املبكــر باملجاعــة، والهيئــة الحكوميــة الدوليــة لتحقيــق 

التنميــة، ومركــز البحــوث املشــركة التابــع للمفوضيــة األوروبيــة ولجنــة أكســفورد لإلغاثــة مــن املجاعــة (أوكســفام(، والتحالــف الــدويل إلنقــاذ الطفولــة، 

ــال  ــم املتحــدة لألطف ــدوق االم ــم املتحــدة وصن ــع لألم ــي التاب ــة العامل ــج األغذي ــة وبرنام ــدن الجامعي ــة لن ــكا الوســطى، كلي ــل ألمري ــة التكام ومنظوم

(اليونيســف(. 

عــى وجــه التحديــد ، هــذا الدليــل هــو نتيجــة جهــود األفــراد التاليــة: محمــد أدوم ، كلوديــا آه بــو ، داملــار عينــاش ، لورينــا أوالديــل ، إيســوفو بــاوا 

، ليــزا بيبلــو ، أوليــغ بيلوخــا ، كارلــو كافيــرو ، إســتيفانيا كوســتوديو ، ماثيــو داي ، باندولينــي إيالجــو ، جوينيــل غارنييــه ، فالــري غاتشــيل ، ميجــان 

جيفــورد ، فالنتينــا جــوردا ، كريســتوفر هيلرونــر ، تيــم هوفــن ، ســيندي هوملــان ، أليســاندرو إيالمــو ، جوزفــن إيــب ، داميــان جــود ، جرتــرود كارا 

، بــاردي كارامانوكيــان ، دوميتيــل كوفــان ، ســريل ليكيفــس ، غريــن مولــوين ، لويــز موريجــي، كريــس نيوتــن، ثارســيس نكونزميانــا ، كاثريــن أوغــدن 

، دانــكا بانتشــوفا ، ســعيد الرحمــن، ســرجيو ريجــي ، كايت ريــكارد ، جويــزي رودريكيز-بايــد ، ماجــايل ســاالزار، محمــد ســامل ، أنــدرو ســيل ، ريــكاردو 

ســيريان ،  روث ســيتوما، دارانــا ســوزا، لــورا ســويفت، بيــر تومــاس ، مارينــا تريبالــدي، مســعود ويليامــز وهايلــو ونديــم يســاو  و آنــا زيولكوفســكا. 

. ومــن وحــدة الدعــم العامليــة، تشــارك دوغــالس جاياســيكاران وكايجــا كــوريب ســامليال يف رئاســة مجموعــات العمــل ودعــا صياغــة الدليــل، بينــا صاغــت 

صــويف تشــاتارد وراشــيل ســانتيني أجــزاًءا محــددة منــه، وقــدم كل مــن جــاين أرمســرونج، وباربــرا فراتارولــو، وقريشــيه مــرزوق، ومانويــل فيغــا، وكامــو 

وانجوهــي مســاهات قيمــة للغايــة. كــا نتقــدم بخالــص شــكرنا إىل نيكــوالس هــان، الــذي تصــور رؤيــة التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ 

أثنــاء إعــداد النســختن األوىل والثانيــة مــن دليلــه الفنــي، وواصــل تقديــم التوجيــه االســراتيجي خــالل إعــداد النســخة 3.0 و 3.1 مــن التصنيــف.

ــد، وإيفــون  ــان، وإميــي فــار، وســريل فران ــد أرت ــة مــن: جلي ــة التــي قدمــت اإلرشــاد والدعــم خــالل هــذه العملي ــة العاملي ــة التوجيهي تتألــف اللجن

فورســن، ولــورا غاليــزر، وجــوان غريــس، وأمــادور غوميــز، وبــروس إيزاكســون، وبــاوا إيوســوفو، ودافينــا جيفــري، ومحمــد حمــدون، وديــان هوالنــد، 

وجوســتوس ليكــو، وبرونــو مينجــاو، وتيــري نيجــري، وباتريشــيا باملــا، وســيلك بيتــزش، ولــوكا روســو، وجيســيكا ســاول.

كــا جــاء إعــداد النســخة الثالثــة مــن هــذا الدليــل الفنــي نتاًجــا للتعــاون العميــق بــن اللجنــة الفنيــة واإلطــار املنســق يف تنســيق األدوات واإلجــراءات 

ــة. وكانــت هــذه املــرة األوىل التــي يتعــاون فيهــا التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ مــع اإلطــار املنســق بهــذا الشــكل  ألعــى درجــة ممكن

الوثيــق، وإننــا نــود أن نتوجــه بخالــص الشــكر ألصدقائنــا وزمالئنــا مــن غــرب أفريقيــا والســاحل ملــا قدمــوه لهــذه العمليــة.      

وتضمنت الجهات املانحة التي ذللت كل صعب، وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة واالتحاد األورويب والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 

إننــا فخــورون للغايــة بنتائــج جهودنــا الجاعيــة املبذولــة حتــى اآلن. ويجســد إعــداد هــذا الدليــل التزامنــا املشــرك بإيجــاد مســار مشــرك لتصنيــف 

ــا عــى الجــوع بجميــع أشــكاله، كــا نتطلــع إىل مواصلــة عملنــا معكــم  انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة والعمــل مًعــا مــن أجــل القضــاء نهائيً

جميًعــا ســعياً لتحقيــق هــذا الهــدف.

 خوسيه لوبيز

 مدير الرنامج العاملي للتصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذايئ
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ــن  ــل لألم ــيل املتكام ــف املرح ــي للتصني ــل الفن ــن الدلي ــخة3.1 م ــاذا  يف النس م
ــذايئ؟ الغ

الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ النســخة 3.1 يشــتمل عــى  مجموعــة كاملــة مــن مقاييــس التصنيــف: انعــدام األمــن الغــذايئ 

الحــاد، وانعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، وســوء التغذيــة الحــاد. يقــدم كل مقيــاس أنــواع محــددة مــن اإلجــراءات الالزمــة، وبالتــايل يقــدم لصنــاع القــرار 

معلومــات قيمــة للغايــة تخــص التخــالت االســراتيجية إلجــراءات معالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة. تــم تنســيق املقاييــس بشــكل كامــل، 

وبالتــايل ميكــن القيــام مبــا يــي: 

•   تطبيــق املقاييــس الجديــدة بطريقــة أكــر ســهولة عــى مســتوى الــدول، حيــث يتــم مشــاركة الروتوكــوالت عــى مســتوى جميــع املقاييــس، وهــو مــا 

يعطــي املحللــن مزيــداً مــن املرونــة يف ملــف التصنيــف املرحــي املتكامــل بأكملــه.   

•   دمــج املقاييــس الثالثــة مــع املعايــر التحليليــة املشــابهة وإطــار مفاهيمــي موحــد، مــا يزيــد مــن إمكانيــة املقارنــة بــن الحــاالت الثالثــة والربــط 

بينهــا.  

باإلضافــة إىل ذلــك ، يتضمــن الدليــل أحــدث الجــداول املرجعيــة ، مبــا يف ذلــك مقيــاس الخــرة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الــذي متــت إضافتــه حديثـًـا. 

يتضمــن اإلصــدار /النســخة 3.1 مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل أيًضــا بروتوكــوالت اتصــال مفصلــة ، مــع قوالــب اتصــاالت معياريــة أكــر 

إفــادة وتكيًفــا. يف جميــع أنحــاء الدليــل ، يتــم تضمــن إرشــادات للمســتخدمن مــن أجــل تعزيــز التحليــل عــايل الجــودة وإمكانيــة املقارنــة العامليــة. 

يتضمــن الدليــل أيًضــا بروتوكــوالت لـــ: :    

•   تصنيــف األوضــاع باملجاعــات: بروتوكــوالت تســتخدم يف ســياقات األزمــات الحــادة لوضــع املعيــار املرجعــي العاملــي إلعالنــات املجاعــة.  وقــد تــم 

تحديثهــا منــذ اإلصــدار 3.0 للســاح بإجــراء تصنيفــات صارمــة وخاضعــة للمســاءلة حتــى يف ســياق عــدم توفــر البيانــات الكافيــة.  

•   تصنيــف املناطــق التــي تعــاين مــن محدوديــة أو انعــدام القــدرة عــى الوصــول وجمــع األدلــة: بروتوكــوالت محــددة للتصنيــف يف ظــل الظــروف 

القصــوى مــع الحفــاظ عــى معايــر التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن خــالل االلتــزام بالحــد األدىن مــن املعايــر املــوىص بهــا.

•  تقييم موثوقية األدلة: معاير أكر تحديًدا تقدم إرشادات أفضل حول استخدام األدلة للتصنيفات.

يتم تنظيم النسخة 3.1 من الدليل يف جزأين:

ــر  ــه مــن تقدي ــة متكن ــة ووافي ــذ والحكومــات، معلومــات كافي ــك الجهــات املانحــة ورشكاء التنفي    يقــدم الجــزء األول للمســتخدم العــام، مبــا يف ذل
مخرجــات التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ واســتخدامها بشــكل نقــدي.

   يقدم الجزء الثاين للمحلل الروتوكوالت، مبا يف ذلك األدوات واإلجراءات، الالزمة لتنفيذ التصنيف.

تــم إعــداد عــدد مــن املذكــرات اإلرشــادية وورق العمــل التــي تغطــي جوانــب محــددة مــن التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ، والتــي تعتــر 

جــزءاً مــن مــوارد التصنيــف التــي تقــدم إرشــادات داعمــة مفيــدة لهــذا الدليــل، وســيكون لهــا أهميــة خاصــة للمحللــن واملدربــن وامليرسيــن ذوي 

.) www.ipcinfo.org ) املســتوى املتقــدم. ميكــن الوصــول إىل مــوارد التصنيــف عــر املوقــع اإللكــروين للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ
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ال ــائعة  ــة ش ــس العاملي ــن املقايي ــًدا م ــذايئ واح ــن الغ ــل لألم ــي املتكام ــف املرح ــد التصني يَُع

ــو  ــة، وه ــوء التغذي ــذايئ وس ــن الغ ــدام األم ــم انع ــدة وحج ــة ش ــف درج ــتخدام يف تصني االس

نتــاج رشاكــة بــن عــدة منظــات عــى املســتوى العاملــي واإلقليمــي والقطــري، تســتهدف اتبــاع 

أعــى معايــر الجــودة يف تحليــل األمــن الغــذايئ والتغذيــة والحفــاظ عليهــا. وقــد أصبــح هــذا 

ــة. ــدويل لتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذي ــار ال ــا املعي التصنيــف تدريجيً

التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ هــو تصنيــف “الصــورة الكاملــة” الــذي يركــز عــى 

توفــر معلومــات يحتاجهــا أصحــاب املصلحــة حــول العــامل دامئـًـا لصناعة القــرارات االســراتيجية. 

ــى  ــة ع ــرارات محــددة أو لإلجاب ــاذ ق ــة التخ ــات دقيق ــر معلوم ــد تســتدعي الحاجــة تواف وق

أســئلة معينــة. ويقــدم هــذا التصنيــف معلومــات جوهريــة ورضوريــة يف مجموعــة كبــرة مــن 

الســياقات بطريقــة متســقة وقابلــة للمقارنــة وميكــن االعتــاد عليهــا.

يقــدم التصنيــف معلومــات ميكــن االســتعانة بهــا يف عملية صنــع القــرارات االســراتيجية، حيث 

يحلــل معلومــات معقــدة عــن األمــن الغــذايئ والتغذيــة ويجمعهــا ويقدمهــا يف شــكل بســيط 

ومفهــوم. كــا يوفــر التصنيــف قاعــدة أدلــة لتقييــم الوضــع مــن خــالل طــرح األســئلة التاليــة: 

مــا درجــة الشــدة، وكــم عــدد، ومتــى، وأيــن، وملــاذا، ومــن، ومــا هــي الســامت الرئيســية؟ 

تشــكل هــذه األســئلة مجتمعــة قاعــدًة لتحليــل الوضــع واملســاعدة يف صنــع القــرار، وهــذا هــو 

محــور تركيــز التصنيــف (الشــكل رقــم 1(. 

يقــدر هــذا التصنيــف عــدد األشــخاص املترضريــن مبختلــف مســتويات درجــة شــدة انعــدام 

األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة، ويطــرح املســببات والســات الرئيســية للوضــع، حيــث يــزود 

صنــاع القــرار بأهــم املعلومــات الالزمــة لدعــم التخطيــط لالســتجابة. 

ــن  ــذايئ املزم ــن الغ ــدام األم ــاد وانع ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــني انع ــف ب ــذا التصني ــرق ه يف

وســوء التغذيــة الحــاد نظــرًا للحاجــة إىل تدخــالت مختلفــة ملعالجــة كل وضــع. وباإلضافــة إىل 

ــة  ــغ األهمي ــا والعالقــة بينهــا يعــد أمــرًا بال ــواع مًع ــة وجــود هــذه األن ــك، إن إدراك إمكاني ذل

لصنــع القــرارات االســراتيجية. كــا يعــد هــذا التصنيــف مبثابــة منصــة لعــرض أوجــه الرابــط 

بــن انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة، وبــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد واملزمــن، مــن 

أجــل دعــم التخطيــط لالســتجابة املتكاملــة واملنســقة عــى نحــو أفضــل. يعــرض الشــكل رقــم 

1 بالتفصيــل محــور تركيــز كل مقيــاس مــن املقاييــس الثالثــة واإلجــراءات التــي يــويص بهــا.

1.1 ما هو التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ؟

يحدد املناطق والسكان عى أساس: يحدد الحاجة التخاذ إجراءات عاجلة من أجل: مقياس التصنيف

الحرمان من الغذاء عى نحو يهدد حياة أو سبل كسب العيش بغض النظر عن أسبابه 
أو سياقه أو مدته

تقليل الفجوات الغذائية وحاية أرواح السكان وسبل 
كسب عيشهم.

انعدام األمن الغذايئ الحاد

عدم القدرة الدامئة أو املوسمية عى استهالك كمية كافية من الغذاء من أجل حياة 
صحية تتسم بالنشاط نتيجة ألسباب هيكلية باألساس.

تناول العوامل الرئيسية ورمبا تنفيذ برامج شبكة األمان. انعدام األمن الغذايئ املزمن

ارتفاع نسبة انتشار سوء التغذية الحاد املصحوب مبستويات مرتفعة أو متزايدة ملعدل 
اإلصابة باألمراض أو ظهور فجوات يف استهالك الغذاء بن األفراد

زيادة معالجة سوء التغذية الحاد ووقاية السكان 
املترضرين منها. 

سوء التغذية الحاد

الشكل رقم 1: ما هو التصنيف املرحيل 

املتكامل لألمن الغذايئ؟

التصنيف عبارة عن:

•   عملية بناء اجامع فني بن أصحاب 

املصلحة قائم عى األدلة.

•   نهج لجمع أدلة واسعة النطاق 

لتصنيف درجة شدة حالة انعدام األمن 

الغذايئ وسوء التغذية وحجمها وتحديد 

املسببات الرئيسية لها.

•   طريق لتقديم املعرفة التي ميكن 

االستعانة بها يف صنع القرارات 

االسراتيجية.

•   منصة لضان إجراء تحليل دقيق 

ومحايد. 

الشكل رقم 2: مقاييس التصنيف الثالثة

مل تصمــم بروتوكــوالت التصنيــف لتقييــم أثــر املســاعدة اإلنســانية واإلمنائيــة عــى األمــن الغــذايئ والتغذيــة، وال ينبغــي أن تســتخدم يف ذلــك وال يف متابعــة تحقيــق األهــداف حيــث 
يســتلزم ذلــك تطبيــق أســاليب منفصلــة للمتابعــة والتقييــم.
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1.2 ما الغرض من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ؟ 

يف إطــار املجــاالت املعقــدة بطبيعتهــا ومتعــددة التخصصــات واملشــركة بــن القطاعــات املتعلقــة باألمــن الغــذايئ والتغذيــة، كانــت هنــاك حاجــة كبــرة 

لنهــج تحليــي مــن ســاته الدقــة والشــفافية والقابليــة للمقارنــة والتطبيــق يف مختلــف األماكــن، فضــال عــن رضورة ارتباطــه بعمليــة صنــع القــرار. 

ــا لتصنيــف ســوء التغذيــة  ــا لتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ وجــاري اســتخدامه تدريجيً وللتغلــب عــى هــذا التحــدي، أصبــح التصنيــف مرجًعــا عامليً

الحــاد نظــرًا ألنــه:

  عام مبا يكفي ليُستخدم ضمن مجموعة من أوضاع وسياقات األمن الغذايئ والتغذية.

  بسيط مبا يكفي ليكون عمليًا ومفهوًما عى الصعيد امليداين ومفيًدا ألصحاب املصلحة املتعددين.

  دقيق مبا يكفي ليصبح معياًرا دوليًا.

1.3 كيف يعمل التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ؟

يســتفيد التصنيــف مــن األدلــة املتاحــة باتبــاع عمليــة تتســم بالشــفافية والدقــة وميكــن متابعتهــا. تــم وضــع متطلبــات األدلــة الالزمــة إلمتــام التصنيــف، 

مــع الوضــع يف االعتبــار نطــاق الظــروف التــي ميكــن أن تُقيــد بهــا نوعيــة وكميــة األدلــة مــع ضــان االلتــزام بالحــد األدىن مــن املعايــر. كــا تــم وضــع 

ــة  ــة هيكلي ــا. ويقــدم التصنيــف عملي ــة جمعه ــة أو تحــد مــن إمكاني ــق التصنيــف يف ظــروف ال تســمح بجمــع األدل ــر متخصصــة لضــان تطبي معاي

تســتهدف أفضــل تقييــم للوضــع اســتناًدا إىل مــا هــو معــروف، وتوضــح القيــود التــي تحــد مــن تصنيفــه كجــزء مــن العمليــة.

يتضمــن هــذا التصنيــف ثالثــة مقاييــس: انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد وانعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. يصنــف كل مقيــاس 

وضًعــا محــدًدا يرتبــط باســتجابات معينــة. يصــف الشــكل رقــم 3 اســتخدامات كل مقيــاس والفــروق التحليليــة بينهــا.

الشكل رقم 3: ملحة عامة عن مقاييس التصنيف الثالثة

انعدام األمن الغذايئ الحاد   انعدام األمن الغذايئ املزمن  سوء التغذية الحاد  

تعريف انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية 
طبًقا للتصنيف

انعدام األمن الغذايئ الذي يظهر عند نقطة 
زمنية محددة وبدرجة من الشدة تهدد 

األرواح أو سبل كسب العيش أو كالها، 
بغض النظر عن األسباب أو السياق أو املدة.

انعدام األمن الغذايئ الذي يستمر باألساس 
عى مر الزمن ألسباب هيكلية من بينها انعدام 

األمن الغذايئ املوسمي خالل السنة.

سوء التغذية الحاد العاملي 
الذي يتضح من نحافة األفراد 

أو اإلصابة مبرض الوذمة.

اإلجراءات املناسبة مع األهداف االسراتيجية 
املحددة

أهداف قصرة األجل ملنع أو تقليل حاالت 
انعدام األمن الغذايئ الحاد الذي يهدد 

األرواح وسبل كسب العيش.

تحسن نوعية وكمية استهالك الغذاء عى 
املدى املتوسط والطويل من أجل حياة مليئة 

بالنشاط والصحة.

أهداف قصرية وطويلة األجل 
ملنع أو تقليل املستويات 

املرتفعة من سوء التغذية 
الحاد.

خمس مراحل للشدة:
1.  مقبولة

2.  منذرة بالخطر
3.  حادة
4.  خطرة

5.  بالغة الخطورة 

أربع مستويات للشدة:
1.  الحد األدىن/ منعدمة

2.  خفيفة
3.  متوسطة
4.  شديدة

خمس مراحل للشدة:
1.  الحد األدىن/ منعدمة

2.  الشدة
3.  األزمة

4.  الطوارئ 
5.  الكارثة / املجاعة

فئات الشدة

تحديد املناطق التي ترتفع بها نسبة األرس 
املعيشية التي تعاين من فجوات كبرة يف 

الطاقة الغذائية أو اسراتيجيات تغير سبل 
كسب العيش التي ميكن أن تعرض األرواح 

وسبل كسب العيش للخطر.

تحديد املناطق التي ترتفع بها نسبة األرس 
املعيشية التي ال تتمكن عى املدى الطويل 

من الحصول عى احتياجاتها من الغذاء الكايف 
سواء من املغذيات الدقيقة أو الكبرة.

تحديد املناطق التي ترتفع بها نسبة األطفال 
الذين يعانون من الهزال أو الوذمة أو كالها.

الركيز التحلييل
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ال يتألــف التصنيــف مــن أربــع وظائــف يجــب اتباعهــا لالنتهــاء مــن التصنيــف والخــروج مبخرجــات معلوماتيــة منــه. ولــكل وظيفــة مــن هــذه الوظائــف 

غــرض محــدد ومجموعــة مــن الروتوكــوالت التــي توجــه املحللــن. ويعــد اكتــال جميــع هــذه الروتوكــوالت أمــرًا رئيًســا للتصنيــف حيــث أنهــا تضمــن 

حــرص املحللــن عــى الدقــة والحياديــة واملســئولية. يــرح الشــكل رقــم 4 بالتفصيــل هــذه الوظائــف األربعــة، وهــي: 

  الوظيفة رقم 1: الوصول إىل إجاع فني 

  الوظيفة رقم 2: تصنيف الشدة وتحديد املسببات الرئيسية

  الوظيفة رقم 3: التواصل من أجل العمل 

  الوظيفة رقم 4: ضان الجودة

تتبــع املقاييــس الثالثــة ذات الروتوكــوالت يف إطــار الوظائــف األربعــة، ولكــن تضمــن كل منهــا أدوات وإجــراءات معدلــة ومحســنة لتمكــن املحللــن 

مــن التعامــل مــع الظــروف واألوضــاع املختلفــة. ومبشــاركة نفــس الروتوكــوالت، يدعــم التصنيــف املرحــي املتكامــل إمكانيــة تطبيــق مقاييــس متعــددة 

يف نفــس الدولــة. 

مالحظــة: تــم وضــع بروتوكــوالت خاصــة لتصنيــف الوضــع باملجاعــة يف إطــار التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ والتصنيفــات الخاصــة باملناطــق التــي تنــدر فيهــا األدلــة 
بســبب عــدم إمكانيــة الوصــول لهــا أو محدوديتهــا. نعــرض هــذه الروتوكــوالت يف الجــزء 2(أ( بعنــوان بروتوكــوالت تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد.  

الشكل رقم 4: ملحة عامة عن الوظائف األربعة للتصنيف املرحيل املتكامل

وظيفة التصنيف الغرض منها الربوتوكوالت

1.1   تشكيل فريق التحليل من القطاعات واملنظات ذات 
الصلة.

1.2  إجراء التحليل بشكل مبني عى اإلجاع.

متكن الخراء يف القطاعات املختلفة من بناء اإلجاع الفني. أوال: بناء اإلجامع الفني 

2.1  استخدام األطر التحليلية للتوجيه نحو تقارب األدلة.
2.2  مقارنة األدلة بالجداول املرجعية. 

2.3  االلتزام مبعاير التحليل.
2.4  تقييم موثوقية األدلة 

2.5  استيفاء الحد األدىن من متطلبات األدلة والتحليل
2.6   توثيق األدلة والتحليل توثيًقا منهجيًا وتقدميها عند 

الطلب. 

تحليل املعلومات املعقدة تحليال دقيًقا وتصنيف املناطق 
يف فئات الشدة وتقدير حجم الشدة وتحديد  املسببات 

الرئيسية لحدوثها وخصائص الوضع أو الحالة.

ثانًيا: تصنيف الشدة وتحديد املسببات الرئيسية

1.1   إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحي املتكامل لألمن 
الغذايئ. 

1.2  االلتزام مبعاير وضع الخرائط. 
1.3   املشاركة االسراتيجية ملخرجات االتصال يف الوقت 

املناسب. 

توصيل الجوانب األساسية للوضع بطريقة متسقة ومفهومة 
ويف الوقت املناسب.

ثالًثا: التواصل من أجل العمل

4.1  إجراء تقييم ذايت للتحليل.
4.2   طلب إجراء مراجعة خارجية للجودة واملشاركة فيها 

عند الرضورة.

ضان الدقة الفنية والحيادية والتعلم الذايت بهدف إجراء 
تحسينات الحًقا.  

رابًعا: ضامن الجودة
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1.4 القيمة املضافة 

تبــدأ عمليــة التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ بتشــكيل مجموعــة عمــل يف كل دولــة، يُشــار إليهــا مبجموعــة العمــل الفنيــة املعنيــة بالتصنيف 

املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ (مجموعــة العمــل الفنيــة( التــي تســتضيفها الحكومــة أينــا ظهــرت جدواهــا وتتكــون مــن أصحــاب املصلحــة الوطنيــن 

املعنيــن، وعــادًة مــا تشــمل ممثلــن للحكومــة ووكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة. وقــد تكــون هــذه املجموعــات الفنيــة جديــدة أو 

موجــودة يف هيــاكل التنســيق القامئــة، وتعــد مبثابــة أســاس تنفيــذ التصنيــف عــى مســتوى الــدول وتلعــب درًوا محوريـًـا يف ضــان اتســاقه واســتخدامه. 

ــد اســتخدامه لتحليــل  ــا لتحليــل وضــع األمــن الغــذايئ، ويتزاي ــا مقبــول عامليً ــذ إطالقــه للمــرة األوىل يف عــام 2004، أصبــح هــذا التصنيــف مرجًع ومن

أزمــات ســوء التغذيــة الحــاد. ولذلــك، يجــد املحللــون وصنــاع القــرار مزايــا ملحوظــة لهــذا التصنيــف، مــن بينهــا عــى ســبيل املثــال:

•   وضــع املعيــار العاملــي: يقــدم التصنيــف لغــة مشــركة لتصنيــف شــدة وحجــم انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد واملزمــن وســوء التغذيــة الحــاد، وميكــن 

تطبيقــه عــر وبــن مختلــف املناطــق والبلــدان وعــى مــر الزمــان.

ــة التطبيــق عــى املســتوين العاملــي والوطنــي: ميكــن تطبيــق التصنيــف يف أغلــب األوضــاع وتدعمــه بروتوكــوالت دقيقــة تســمح باســتخدام  •   قابلي

مجموعــة واســعة مــن األدلــة. وتوجــد هــذه األدلــة يف اإلطــار الوطنــي الســاري وتُحلــل وفًقــا للمراجــع العامليــة باســتخدام نهــج قائــم عــى اإلجــاع 

ومبعرفــة فــرق مــن املحللــن ذوي الخــرة.

ــن  ــة م ــع مجموع ــرات، ويتب ــف املصــادر والف ــن مختل ــدة طــرق وم ــدة بع ــة املعق ــع األدل ــج لجم ــن نه ــارة ع ــف عب ــة: هــذا التصني ــارب األدل •   تق

ــة  ــة داعمــة أخــرى ووضــع الســياقات املحلي ــب تضمــن أدل ــه يتطل ــارة، إال أن ــف يحــدد املــؤرشات املخت ــوالت املحــددة. ورغــم أن التصني الروتوك

ــار. ــة يف االعتب والتاريخي

•   اإلجــامع الفنــي: تعــد األوضــاع التــي يعيــش فيهــا ســكان يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة متعــددة الجوانــب ومعقــدة، وذلــك 

وفًقــا لتفســر العديــد مــن أصحــاب املصلحــة عــى املســتوى الــكي والقطاعــي واملحــي. يقــوم التصنيــف بــدور منصــة لجمــع كافــة أصحــاب املصلحــة 

مــن جميــع املســتويات بغــرض تســهيل تطبيــق نهــج قائــم عــى اإلجــاع لفهــم املشــكلة. ويعتــر التعــاون بــن مختلــف القطاعــات واإلجــاع الفنــي 

ــزز  ــايل يع ــوب، وبالت ــا للعمــل املطل ــل عــى نطــاق واســع واتخــاذه أساًس ــج التحلي ــول نتائ ــا يضمــن قب ــف، وهــو م ــزة للتصني ــن الســات املمي م

االستجابة األكر فاعلية واملنسقة واملوجهة بشكٍل أفضل. 

•   إمكانيــة املقارنــة بــني املناطــق: ينبغــي أن يتمكــن صنــاع القــرار مــن املقارنــة بــن األوضــاع يف مختلــف املناطــق وداخــل البلــدان وعرهــا. ويُســهل 

ــا ومطبقــة عــى نطــاق واســع يف تصنيــف األمــن الغــذايئ والتغذيــة.  التصنيــف مثــل هــذا التحليــل املقــارن بإتاحــة معايــر مقبولــة عامليً

•   إمكانيــة املقارنــة بــني الفــرات الزمنيــة: يســمح التصنيــف بتحليــل االتجاهــات اســتناًدا إىل التسلســل الزمنــي لتســهيل إدراك تطــور األوضــاع أثنــاء 

حدوثهــا حتــى ميكــن تحديــد أولويــات االســتجابة االســراتيجية عــى املــدى القصــر واملتوســط.

•   اإلنــذار املبكــر الفعــال: ينبغــي أن يتنبــأ صنــاع القــرار بتوقيــت وشــدة وحجــم أي أزمــة مقبلــة. فبــدون تفاهــم فنــي مشــرك مُيكــن مــن وصــف 

األزمــة، قــد تكــون رســائل اإلنــذار املبكــر مبهمــة أو قــد تُهمــل. ولذلــك، يقــدم هــذا التصنيــف بروتوكــوالت واضحــة لتوقــع األوضــاع الخطــرة املحتملة 

واإلبــالغ بهــا ويقــدم كذلــك خطــط إغاثــة مبكــرة لتجنــب أو الحــد مــن شــدة انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد أو ســوء التغذيــة الحــاد املتوقعــن.

•   الشــفافية مــن خــالل التحليــل القائــم عــى األدلــة: تتســم تحليــالت التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ والتغذيــة بالشــفافية التامــة يف كيفيــة 

الوصــول للنتائــج واســتخالص االســتنتاجات، وضــان املصداقيــة يف كل مرحلــة مــن العمليــة، حيــث يضــع بروتوكــوالت واضحــة لدعــم وتوجيــه أفضــل 

معايــر الشــفافية والدقــة. وحيــث أن هــذا التصنيــف يســتند إىل األدلــة املوجــودة يف النطــاق العــام، فينبغــي أن تكــون جميــع البيانــات األساســية 

متاحــة للجميــع وأن يقــدم أوراق عمــل التحليــل عنــد الطلــب.

•   مســاءلة أفضــل: خــالل عمليــات التحليــل التــي تتــم يف إطــار التصنيــف يتــم تتبــع جميــع القــرارات (والبيانــات الداعمــة لهــا( مــن البدايــة للنهايــة 

بدقــة، حيــث أن النتائــج قامئــة عــى اإلجــاع وضــان امللكيــة خــالل جميــع مراحــل عمليــة التصنيــف. ولذلــك يقــدم التصنيــف مســتويات عاليــة مــن 

املصداقيــة (عــى ســبيل املثــال، ميكــن تتبــع عمليــة التحليــل بوضــوح( وموثوقيتهــا (عــى ســبيل املثــال، قبــول عمليــات املراجعــة والتحقــق الخارجيــة( 

معــززة بعمليــة شــاملة لضــان الجــودة.

ــد هــذه الثغــرات أو أخطــر األمــور املتعلقــة  ــد يســاعد يف تحدي ــه ق ــات، إال أن ــات: رغــم أن التصنيــف ليــس أداة لجمــع للبيان ــد ثغــرات البيان تحدي

ــم 5(. ــات يف املســتقبل (الشــكل رق ــع البيان ــات جم ــى تشــجيع االســتثارات والتحســينات يف عملي ــك ع ــد يســاعد كذل بالجــودة، وق
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1.5 السامت األساسية

الشكل رقم 5. ما ال يتضمنه التصنيف 

املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ 

التصنيف املرحيل املتكامل ليس: 

•   منهجية لقياس انعدام األمن الغذايئ أو 

سوء التغذية بشكل مبارش – بل يستند 

إىل عدة منهجيات ومصادر ثانوية.

•   مقترصًا عى منهجيات تحليلية بعينها – 

بل يقتيض مراجعة دقيقة لجميع األدلة 

ذات الصلة.

•   أداة لجمع املعلومات - بل قد يوجه 

عملية جمع البيانات ويرز ثغرات 

املعلومات.

•   نظام معلومات – بل إنه ملحق تكميي 

ألنظمة قامئة بالفعل. 

•   أداة لتحليل االستجابة وال يقصد به 

ذلك – بل إنه يقدم معلومات رئيسية 

لدعم تحليل االستجابة.

•   أداة ملتابعة وتقييم أثر املساعدة 

اإلنسانية أو التنموية عى األمن 

الغذايئ والتغذية أو ملتابعة تحقيق 

أهداف الربنامج – بل إنه يصنف الوضع 

الحايل واملتوقع مع الوضع يف االعتبار 

التعقيدات املالزمة لتحليل األمن الغذايئ 

والتغذية. ورغم أهمية هذا التصنيف 

يف إثراء تحليل االستجابة، فإن النتائج 

ليست مناسبة ملتابعة وتقييم االستجابة 

أو تحقيق أهداف التنمية.

•   يعتمــد التصنيــف عــى بنــاء اإلجــامع: يعــد بنــاء اإلجــاع الفنــي أمــرًا مهــًا لســببن رئيســن، 

ــة يتطلــب الخــرة يف مجــاالت عــدة (مثــل  أولهــا أن تحليــل األمــن الغــذايئ وســوء التغذي

األمــن الغــذايئ وســبل كســب العيــش والتغذيــة واألســواق والزراعــة وغرهــا عــى حســب 

ــى  ــة ع ــة القامئ ــع العملي ــي. تجم ــياق املح ــة بالس ــة قوي ــك معرف ــب كذل ــع(، ويتطل الوض

ــم  ــة لتقيي ــر املختلف ــات النظ ــاب وجه ــن أصح ــات م ــف التخصص ــراء يف مختل ــاع خ اإلج

ومناقشــة األدلــة املســتخلصة حتــى نهايــة التصنيــف. الســبب الثــاين، يضمــن هــذا اإلجــاع 

ــج  ــايل تكــن نتائ ــل، وبالت ــة التحلي ــة بعملي ــن مــن املنظــات املعني ــن خــراء فني الجمــع ب

التحليــل مقبولــة عــى نطــاٍق أوســع ويتــم اتخــاذ اإلجــراءات عــى أساســها بشــكٍل متناســق. 

ومــن ثــم، يعــد بنــاء اإلجــاع عامــال رئيًســا لتعزيــز التصنيــف الدقيــق واملحايــد لوضــع األمــن 

الغــذايئ والتغذيــة.

•   يســتخدم التصنيــف نهــج تقــارب األدلــة: يتــم إعــداد التحليــالت التــي تتــم يف إطــار هــذا 

التصنيــف مبجموعــة مــن البيانــات واملعلومــات املجمعــة مــن مختلــف املصــادر والقطاعــات 

املتعــددة. مبوجــب هــذا النهــج، ينبغــي أن يقــوم املحللــون بتقييــم مجموعــة األدلــة بدقــة 

مــن حيــث املحتــوى واملصداقيــة باســتخدام بروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل 

ــه عمليتــي التحليــل والتصنيــف. لتوجي

•   ميكــن اســتخدام التصنيــف بــأدىن مســتويات التقســيم: ميكــن اســتخدام التصنيــف املرحــي 

املتكامــل لتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة يف أي وحــدة إداريــة أو منطقــة 

ــاح أدىن حــد مــن األدلــة الكافيــة التــي متثــل الوضــع. ومــع ذلــك،  جغرافيــة، رشيطــة أن يُت

ينبغــي مالحظــة أنــه نظــرًا ألن التصنيــف قائــم عــى بنــاء اإلجــاع وتقــارب األدلــة، فالبــد من 

توفــر املــوارد البريــة والزمنيــة املطلوبــة لتصنيــف العديــد مــن املناطــق الصغــرة. ومــن 

ــي  ــالت الت ــرايف للتحلي ــرارات، بخصــوص مســتوى التقســيم الجغ ــذ الق ــي أن تتخ ــم، ينبغ ث

يجريهــا التصنيــف مــع وضــع احتياجــات صنــاع القــرار وإتاحــة البيانــات وإمكانيــة التنفيــذ 

واملــوارد والجوانــب اللوجســتية يف االعتبــار.

•   ميكــن تطبيــق التصنيــف املرحــي املتكامــل بأقــل قــدر مــن األدلــة الكافيــة. وتعتــر البيانــات 

املوثوقــة وذات الجــودة العاليــة أمــرًا حيويـًـا إلجــراء تحليــالت وتصنيفــات دقيقــة ومســتنرة 

ــة  ــزم أنظم ــأن تلت ــل بشــدة ب ــف املرحــي املتكام ــويص التصني ــة. ي ــذايئ والتغذي ــن الغ لألم

جمــع البيانــات الوطنيــة باملعايــر العامليــة لجمــع وتحليل مــؤرشات األمــن الغــذايئ والتغذية. 

ومــع ذلــك، نظــرًا ألن مثــل هــذه البيانــات غالبًــا مــا تكــون غــر متاحــة للوحــدة الجغرافيــة 

قيــد التحليــل، فــإن التصنيــف يســمح بإجــراء التصنيــف بأدلــة موثوقــة إىل حــد مــا، بــرط 

ــف  ــوالت التصني ــع بروتوك ــاع جمي ــم اتب ــات وأن يت ــن البيان ــد أدىن م ــاك ح ــون هن أن يك

ــي  ــة الت ــا املنهجي ــع وبروتوكوالته ــر وظائــف التصنيــف األرب املرحــي املتكامــل. حيــث تعت

تســمح بإجــراء التصنيفــات حتــى يف حالــة توفــر أدلــة محــدودة فقــط.

ــذايئ  ــن الغ ــدام األم ــاالت انع ــف ح ــل لتصني ــيل املتكام ــف املرح ــتخدام التصني ــن اس •   ميك

الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد يف املناطــق التــي تفتقــر إىل املســاعدات اإلنســانية أو تعــاين 

مــن محدوديتهــا: غالبًــا مــا يُجــرى التصنيــف يف األوضــاع التــي ال مُتكــن املنظــات اإلنســانية 

مــن الوصــول إىل مناطــق معينــة بســبب محدوديــة إمكانيــة الوصــول لهــا، وهــذا هــو الحــال 

تحديــًدا يف أوضــاع النــزاع والكــوارث الطبيعيــة كبــرة النطــاق. ويف الحقيقــة، غالبًــا مــا تكــون 

ــوء  ــذايئ وس ــن الغ ــدام األم ــرًا بانع ــر تأث ــي األك ــا ه ــول إليه ــن الوص ــي ال ميك ــق الت املناط

التغذيــة الحــاد، إضافــة إىل قلــة البيانــات املتاحــة عنهــا. ولدعــم تخطيــط االســتجابة لهــذه 

ــك الظــروف، رشيطــة توافــر الحــد األدىن مــن  األوضــاع، ميكــن إجــراء التصنيــف يف ظــل تل

األدلــة، مــع التســليم بــأن هــذا التحليــل ســيقدم معلومــات أقــل تحديــًدا ودقــة، نتيجــة ملــا 

ســبق.

•   ميكــن اســتخدام التصنيــف يف البيئــات الريفيــة والحرضيــة: يف حــن أن تحليــل األمــن الغذايئ 

غالبًــا مــا يكــون متحيــزًا تجــاه املناطــق الريفيــة، إال أن انعــدام األمــن الغــذايئ يف املناطــق 
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ــة  ــل األمــن الغــذايئ وســوء التغذي ــي أمــرًا مهــًا لســببن رئيســن، أولهــا أن تحلي ــاء اإلجــاع الفن ــاء اإلجــامع: يعــد بن •   يعتمــد التصنيــف عــى بن

يتطلــب الخــرة يف مجــاالت عــدة (مثــل األمــن الغــذايئ وســبل كســب العيــش والتغذيــة واألســواق والزراعــة وغرهــا عــى حســب الوضــع(، ويتطلــب 

كذلــك معرفــة قويــة بالســياق املحــي. تجمــع العمليــة القامئــة عــى اإلجــاع خــراء يف مختلــف التخصصــات مــن أصحــاب وجهــات النظــر املختلفــة 

لتقييــم ومناقشــة األدلــة املســتخلصة حتــى نهايــة التصنيــف. الســبب الثــاين، يضمــن هــذا اإلجــاع الجمــع بــن خــراء فنيــن مــن املنظــات املعنيــة 

بعمليــة التحليــل، وبالتــايل تكــن نتائــج التحليــل مقبولــة عــى نطــاٍق أوســع ويتــم اتخــاذ اإلجــراءات عــى أساســها بشــكٍل متناســق. ومــن ثــم، يعــد 

بنــاء اإلجــاع عامــال رئيًســا لتعزيــز التصنيــف الدقيــق واملحايــد لوضــع األمــن الغــذايئ والتغذيــة.

•   يســتخدم التصنيــف نهــج تقــارب األدلــة: يتــم إعــداد التحليــالت التــي تتــم يف إطــار هــذا التصنيــف مبجموعــة مــن البيانــات واملعلومــات املجمعــة 

مــن مختلــف املصــادر والقطاعــات املتعــددة. مبوجــب هــذا النهــج، ينبغــي أن يقــوم املحللــون بتقييــم مجموعــة األدلــة بدقــة مــن حيــث املحتــوى 

واملصداقيــة باســتخدام بروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل لتوجيــه عمليتــي التحليــل والتصنيــف.

•   ميكــن اســتخدام التصنيــف بــأدىن مســتويات التقســيم: ميكــن اســتخدام التصنيــف املرحــي املتكامــل لتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة 

يف أي وحــدة إداريــة أو منطقــة جغرافيــة، رشيطــة أن يُتــاح أدىن حــد مــن األدلــة الكافيــة التــي متثــل الوضــع. ومــع ذلــك، ينبغــي مالحظــة أنــه نظــرًا 

ألن التصنيــف قائــم عــى بنــاء اإلجــاع وتقــارب األدلــة، فالبــد مــن توفــر املــوارد البريــة والزمنيــة املطلوبــة لتصنيــف العديــد مــن املناطــق الصغرة. 

ومــن ثــم، ينبغــي أن تتخــذ القــرارات، بخصــوص مســتوى التقســيم الجغــرايف للتحليــالت التــي يجريهــا التصنيــف مــع وضــع احتياجــات صنــاع القــرار 

وإتاحــة البيانــات وإمكانيــة التنفيــذ واملــوارد والجوانــب اللوجســتية يف االعتبــار.

ــا إلجــراء  •   ميكــن تطبيــق التصنيــف املرحــي املتكامــل بأقــل قــدر مــن األدلــة الكافيــة. وتعتــر البيانــات املوثوقــة وذات الجــودة العاليــة أمــرًا حيويً

ــات  ــزم أنظمــة جمــع البيان ــأن تلت ــة. يــويص التصنيــف املرحــي املتكامــل بشــدة ب تحليــالت وتصنيفــات دقيقــة ومســتنرة لألمــن الغــذايئ والتغذي

ــا تكــون غــر  ــا م ــات غالبً ــل هــذه البيان ــك، نظــرًا ألن مث ــة. ومــع ذل ــل مــؤرشات األمــن الغــذايئ والتغذي ــة لجمــع وتحلي ــر العاملي ــة باملعاي الوطني

متاحــة للوحــدة الجغرافيــة قيــد التحليــل، فــإن التصنيــف يســمح بإجــراء التصنيــف بأدلــة موثوقــة إىل حــد مــا، بــرط أن يكــون هنــاك حــد أدىن 

مــن البيانــات وأن يتــم اتبــاع جميــع بروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل. حيــث تعتــر وظائــف التصنيــف األربــع وبروتوكوالتهــا املنهجيــة التــي 

تســمح بإجــراء التصنيفــات حتــى يف حالــة توفــر أدلــة محــدودة فقــط.

•   ميكــن اســتخدام التصنيــف املرحــيل املتكامــل لتصنيــف حــاالت انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد يف املناطــق التــي تفتقــر إىل 

املســاعدات اإلنســانية أو تعــاين مــن محدوديتهــا: غالبًــا مــا يُجــرى التصنيــف يف األوضــاع التــي ال مُتكــن املنظــات اإلنســانية مــن الوصــول إىل مناطــق 

معينــة بســبب محدوديــة إمكانيــة الوصــول لهــا، وهــذا هــو الحــال تحديــًدا يف أوضــاع النــزاع والكــوارث الطبيعيــة كبــرة النطــاق. ويف الحقيقــة، غالبًــا 

مــا تكــون املناطــق التــي ال ميكــن الوصــول إليهــا هــي األكــر تأثــرًا بانعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة الحــاد، إضافــة إىل قلــة البيانــات املتاحــة 

عنهــا. ولدعــم تخطيــط االســتجابة لهــذه األوضــاع، ميكــن إجــراء التصنيــف يف ظــل تلــك الظــروف، رشيطــة توافــر الحــد األدىن مــن األدلــة، مــع التســليم 

بــأن هــذا التحليــل ســيقدم معلومــات أقــل تحديــًدا ودقــة، نتيجــة ملــا ســبق.

ــا مــا يكــون متحيــزًا تجــاه املناطــق الريفيــة، إال  •   ميكــن اســتخدام التصنيــف يف البيئــات الريفيــة والحرضيــة: يف حــن أن تحليــل األمــن الغــذايئ غالبً

أن انعــدام األمــن الغــذايئ يف املناطــق الحرضيــة ميكــن أن يكــون مــن الشــواغل الرئيســية. وهــذا هــو الحــال نتيجــًة لتزايــد التوســع الحــرضي وتكامــل 

ــة  ــات الريفي ــي للتصنيــف والروتوكــوالت األخــرى، عــى البيئ ــك اإلطــار التحلي ــكي للتصنيــف، مبــا يف ذل ــق النهــج ال الســوق العاملــي. ميكــن تطبي

والحرضيــة بنفــس الطريقــة؛ إال أن األدوات واإلجــراءات قــد تتطلــب املزيــد مــن التعديــل لتناســب الســياقات الحرضيــة.   

•   يوفــر نظــام دعــم املعلومــات الخــاص بالتصنيــف املرحــيل املتكامــل تصنيفــات معممــة أكــر كفــاءة ومســؤولية: نظــام دعــم املعلومــات هــو منصــة 

ــة  إلكرونيــة مبتكــرة مصممــة لتســهيل إعــداد وتخزيــن ونــر التصنيفــات. ويتضمــن هــذا النظــام األدوات الالزمــة الســتكال الروتوكــوالت الثالث

ــل مــن الوقــت املســتغرق يف اســتكال  ــك أن يقل ــة، ومــن شــأن هــذا النظــام كذل ــل األدل عــر املســتخدمة يف التصنيــف، ويســمح بتوثيــق وتحلي

التحليــل الخــاص بالتنصيــف بقــدٍر كبــر مــن خــالل إتاحــة تنظيــم األدلــة مســبًقا ومتكــن العديــد مــن املســتخدمن مــن العمــل يف نفــس الوقــت 

ووضــع جــداول ســكانية بشــكل تلقــايئ ومنــاذج االتصــال. ويعتــر هــذا النظــام أداة قطريــة متتلكهــا وتديرهــا مجموعــة العمــل الفنيــة يف كل دولــة، 

وميكــن أن تقــرر هــذه املجموعــة إتاحــة نتائــج التحليــل لجمهــور العامــة، مبــا يف ذلــك الخريطــة والجــدول الســكاين ومذكــرة االتصــاالت، أو ميكــن 

مشــاركة أي مــا ســبق بــن املوظفــن الفنيــن.

ــة األكــر شــدة وخطــورة يف التصنيــف. تحــدث املجاعــة يف  •   يضــع التصنيــف معايــري عامليــة لتصنيــف األوضــاع باملجاعــات: املجاعــات هــي املرحل

ــه،  ــد احتــاالت معاناتهــا من ــي تزي ــي تعــاين واحــدة مــن كل خمــس أرس فيهــا عــى األقــل مــن الحرمــان الشــديد مــن الغــذاء، أو الت املناطــق الت

والتــي تعــاين، أو ســتعاين، بوضــوح مــن الجــوع واملــوت والفقــر ومســتويات شــديدة الخطــورة مــن ســوء التغذيــة الحــاد، والتــي تشــهد أو ستشــهد 

ارتفاًعــا يف نســبة الوفيــات نتيجــة الجــوع أو نتيجــة اقــران ســوء التغذيــة باألمــراض. ونظــرًا لشــدة وعواقــب تصنيــف األوضــاع باملجاعــات، تــم وضــع 

بروتوكــوالت معينــة يف إطــار التصنيــف. ويتضمــن الشــكل رقــم 6 بعــض االعتبــارات الخاصــة.
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•   يتــم تصنيــف وضــع مــا بأنــه يف مرحلــة املجاعــة فقــط عندمــا تتوافــر جميــع بروتوكــوالت التصنيــف املرحــيل املتكامــل العاديــة وتلــك 

الخاصــة باملجاعــات. وتتمثــل الروتوكــوالت الخاصــة باملجاعــات فيــا يــي:

ــة، اســتهالك الغــذاء أو تغــر ســبل كســب العيــش وســوء التغذيــة الحــاد العاملــي ومعــدل  ــة موثوقــة حــول النتائــج الثالث °    اشــراط أدل  
الوفيــات األويل، حيــث تكــون نســبة جميــع هــذه النتائــج أعــى، أو مــن املتوقــع أن تتجــاوز، النســبة األدىن للمجاعــة (<20% مــن األرس 

تعــاين مــن فجــوات شــديدة يف الغــذاء، <30% مــن األطفــال يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد، معــدل الوفيــات األويل < 10.000/2/

اليــوم(.

°    إخضاع الوضع ملراجعة رشوط املجاعة للتحقق من صحة التصنيف.  

°    تصميم نظام اإلنذار باملجاعات يف التصنيف املرحي املتكامل استناًدا إىل املعاير املحددة ُمسبًقا.  

•   يتــم تصنيــف وضــع مــا بأنــه يف مرحلــة املجاعــة املرجحــة عندمــا تتوافــر جميــع الربوتوكــوالت العاديــة والخاصــة، باســتثناء الحــاالت التــي 

تتوافــر فيهــا أدلــة موثوقــة عــن النتائــج الثالثــة. يتــم تصنيــف املناطــق بأنهــا تعــاين مــن املجاعــة املرجحــة يف حــال أوضــح الحــد األدىن مــن 

األدلــة الكافيــة املتاحــة حــدوث املجاعــة بالفعــل أو احتــال حدوثهــا. وعنــد تصنيــف إحــدى املناطــق باملجاعــة املرجحــة، قــد يتحــرك صنــاع 

القــرار التخــاذ إجــراءات فوريــة ملعالجــة الوضــع مــع الدعــوة لجهــود عاجلــة لجمــع مزيــد مــن األدلــة.

•   ينبغــي تجنــب املجاعــات مهــام كلــف األمــر. ورغــم إمكانيــة ورضورة اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتجنــب مزيــد مــن الوفيــات، فمــن الواضــح 

أن هــذه اإلجــراءات ســتكون يف الواقــع مبثابــة اســتجابة متأخــرة حيــث ســيكون هنــاك العديــد مــن املــوىت عندئــذ. يدعــم التصنيــف تجنــب 

املجاعــات بلفــت النظــر إىل مــا يــي:

°    تشــري املرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف )الطــوارئ( إىل وضــع بالــغ الخطــورة يســتلزم إجــراءات عاجلــة إلنقــاذ أرواح البــر وســبل كســب   
عيشــهم.

°    ميكــن تصنيــف بعــض األرس ضمــن املرحلــة الخامســة )الكارثــة( رغــم عــدم تصنيــف املناطــق التــي يعيشــون بهــا بأنهــا ضمــن املرحلــة   
الخامســة )املجاعــة(. يشــر هــذا إىل أن األرس املصنفــة ضمــن املرحلــة الخامســة (الكارثــة( متــر بنفــس شــدة الظــروف رغــم عــدم تصنيــف 

املناطــق التــي يعيشــون بهــا ضمــن مرحلــة املجاعــة. ميكــن أن يحــدث ذلــك بســبب فــارق الزمــن بــن انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء 

التغذيــة ونســبة الوفيــات أو يف حالــة أحــد األوضــاع املحليــة.

°    ميكن توقع املجاعات قبل تصنيف الوضع الحايل بأنه مجاعة، ومن ثم التمكن من اإلنذار املبكر بوقوعها.   

الشكل رقم 6. ملحة عامة حول تصنيف األوضاع باملجاعات
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1.6 التحديات والقيود الرئيسية

•   تســتغرق عمليــة بنــاء اإلجــامع الكثــري مــن الوقــت وال ميكــن دامئًــا الوصــول إىل اتفــاق. وميثــل بنــاء اإلجــاع حجــر األســاس لــكل عمليــة تحليــل، 

ــات  ــوية املنازع ــوح وتس ــجيع الوض ــز وتش ــن التحي ــف م ــا للتخفي ــا دقيًق ــب إرشافً ــا ويتطل ــتغرق وقتً ــه يس ــف، إال أن ــل التصني ــه يفص ــج فإن وكنه

الشــخصية يف بعــض الحــاالت. أمــا يف الســياقات التــي يســود فيهــا التسلســل الهرمــي الصــارم، قــد تثبــت صعوبــة وتعقيــد التنقــل يف هــذه العمليــة 

ــا مســتمرًا. وال بــد مــن اســتيعاب الوقــت املطلــوب لبنــاء اإلجــاع الفنــي يف اآلراء والعوامــل التــي تعتمــد عــى الســياق منــذ  وتظــل تشــكل تحديً

البدايــة.

•   عــادة مــا يحــدد نهــج »تقــارب األدلــة« األدلــة املتناقضــة. توفــر الجــداول املرجعيــة للتصنيــف حــدود دنيــا وقيــم حديــة ونهــج مقبولــة بوجــه عــام، 

وبالرغــم مــن أن هــذه األدلــة توجــه نحــو التقــارب، إال أنهــا ال تقــدم تصنيًفــا قاطًعــا وهــو مــا ال يضمــن تناســق املــؤرشات، ويجــد املحللــون تناقًضــا 

وتبايًنــا يف البيانــات بســبب املشــاكل التــي تتصــل بالســياق وصحــة املــؤرشات وموثوقيــة األدلــة، فقــد تــؤدي البيانــات املتناقضــة إىل اختــالف اآلراء: 

وبالرغــم مــن أن التصنيــف قــد صمــم عــى نحــو دقيــق بحيــث يحــدد أســباب التبايــن وتقبلهــا، إال أن غيــاب التقــارب مــن شــأنه أن يــؤدي إىل عــدم 

تحقيــق اإلجــاع مــا يجعــل العمليــة تســتغرق وقتًــا أطــول.

ــة  ــة، بــل يعتمــد عــى األدل ــات أولي ــة التــي يســتخدمها وكيفيــة تحليلهــا. ال يجمــع التصنيــف بيان •   تتوقــف دقــة التصنيــف عــى مــدى دقــة األدل

املوجــودة. ورمبــا يقــدم منصــة مفيــدة لتحديــد الفجــوات بــن البيانــات، ولكنــه ال ميلــك الوســائل الالزمــة للتعامــل مــع هــذه البيانــات مبــارشًة، ولذلــك 

ميكــن أن يشــكل التصنيــف حافــزًا لتحســن توافــر البيانــات وجودتهــا، ولكــن يعتمــد ذلــك عــى جهــود الــركاء الخارجيــن. وتعــد محدوديــة البيانــات 

املتوفــرة عــن املجموعــات الفرعيــة الضعيفــة، مثــل الالجئــن واملرديــن والفئــات املهمشــة وكذلــك تلــك املناطــق التــي يصعــب جمــع األدلــة عنهــا 

مــن األمــور الباعثــة عــى القلــق تحديــًدا يف هــذا الصــدد، باإلضافــة إىل أن البيانــات التــي تتســم بالجــودة العاليــة ال تضمــن التصنيــف الدقيــق حيــث 

ينبغــي تحليــل املعلومــات املتوفــرة بدقــة.

•   ال يلبــي تحليــل املســببات احتياجــات صنــاع القــرار دامئـًـا. بالرغــم مــن أن التصنيــف يدعــم تحديــد املســببات الرئيســية، إال أنــه ال يقــدم التفاصيــل 

املطلوبــة لوضــع خطــط اســتجابة تخــص كل قطــاع، وال ســيا تلــك الخطــط التــي تركــز عــى تنــاول األســباب الهيكليــة النعــدام األمــن الغــذايئ وســوء 

التغذيــة. ويف هــذا الصــدد، قــد يتطلــب ســياق األمــن الغــذايئ والتغذيــة عــى املســتوى دون الوطنــي تحاليــل إضافيــة تتضمــن تفاصيــل حــول األســباب 

واملســببات والعوامــل الهيكليــة التــي تســهم يف انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة.

•   ال يكــون تخطيــط التحليــل دامئًــا متوامئــاً مــع عمليــات االســتجابة القطريــة. تعتمــد أهميــة التصنيــف لصنــع قــرارات مســتنرة عــى قــدرة الــدول 

عــى املواءمــة بــن عمليــات جمــع البيانــات وتحليلهــا وبــن عمليــات صنــع القــرار. وإن مل يراعــى ذلــك، رمبــا ال ميكــن اســتخدام األدلــة التــي ينتجهــا 

التصنيــف عــى النحــو األمثــل لصنــع القــرارات ذات الصلــة بالرامــج والسياســة.

•   مــوارد التصنيــف متغــرية داخــل الدولــة. يرتبــط تنفيــذ التنفيــذ املرحــي املتكامــل بالوقــت واملــكان واملــوارد البريــة واملاليــة املتاحــة. وقــد تفتقــر 

الجهــات املمثلــة لــركاء التصنيــف العامليــن عــى املســتوى الوطنــي إىل املــوارد أو املهــارات املطلوبــة لدعــم اســتحداث التصنيــف املرحــي املتكامــل 

وإكســابه الصبغــة املؤسســية داخــل الــدول. يف مراحــل التخطيــط، مــن الــرضوري التأكــد مــن تحديــد جميــع املــوارد املطلوبــة والبحــث عــن حلــول 

للثغــرات الرئيســية. ويف عمليــة التخطيــط ينبغــي االهتــام بالوضــع يف االعتبــار: (أ( توافــر املــوارد املاليــة والبريــة الالزمــة إلجــراء التحليــل عــى 

ــل اســتناًدا إىل مــا هــو ممكــن  ــل نطــاق التحلي ــا. ينبغــي تعدي ــة، و(ب( جــدوى عــدد الوحــدات املقــرر تحليلهــا وتصنيفه مســتوى الوحــدة املعني

ومجــدي. 

ــا لتقديــم املعلومــات املطلوبــة لصنــع القــرارات،  •   ال يشــرط أن يــيل التصنيــف اتخــاذ اإلجــراء املطلــوب. يعتــر التصنيــف املرحــي املتكامــل أساًس

ولكــن القــرارات املتخــذة نتيجــة للتصنيــف تعتــر عمليــة مســتقلة ومنفصلــة. 
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الشكل رقم 7: اإلطار املفاهيمي للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ وسوء التغذية )األداة رقم 1(

تغري سبل كسب العيش
األصول واالسراتيجيات

توافر الغذاء

• اإلنتاج
• األغذية الرية

• احتياطي الغذاء
• األسواق 

• النقل
• النقل   

إمكانية الحصول 
عى

 الغذاء
• ماديًا 
 • ماليًا

 • اجتاعيًا

استخدام األرس املعيشية 
للغذاء

• تفضيالت الغذاء 
• إعداد الغذاء 

• مارسات التغذية 
• تخزين الغذاء 
• سالمة الغذاء 

•  إمكانية الوصول إىل املياه

مامرسات الرعاية 
والتغذية

•   مارسات تغذية 
الرضع واألطفال

•  السلوكيات الصحية
•   توزيع املوارد يف داخل 

األرسة الواحدة
•  املعتقدات الثقافية

الخدمات الصحية 
والصحة البيئية

•  التحصن
•   مياه الرب والرصف 

الصحي
•   توافر الخدمات 

الصحية وإمكانية 
الحصول عليها

الحالة الصحية
انتشار األمراض ومعدل تكرار 

اإلصابة بها

االستقرار (يف جميع األوقات(

&

الوفيات حالة التغذية

األحداث الحادة أو األوضاع والظروف املستمرة
(األوضاع واألحداث الطبيعية واالجتاعية-االقتصادية واملتعلقة بالنزاع أو املرض أو غرها(

إمكانية التعرض للخطر واملوارد واملراقبة
 (التعرض ألخطار أو أوضاع مستمرة محددة واحتالية التعرض لها والقدرة عى التصدي لها( 

        •  اسراتيجيات كسب العيش (مصادر الغذاء والدخل، املواءمة والنفقات(
        •  سبل كسب العيش (البرية واملالية واالجتاعية واملادية والطبيعية(

        •  السياسات واملؤسسات والعمليات
        •  التمييز عى أساس النوع االجتاعي والصور األخرى لعدم املساواة االجتاعية واالقتصادية

        •  عوامل التخفيف 

استهالك الغذاء
 كمية الطاقة والجودة الغذائية للمتناول الغذايئ 

(مبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية(

التغذية الراجعة

التقدم املنطقي

التغذية

األمن الغذايئ والتغذية

عنارص األمن الغذايئ 
 والتغذية 

(مثل الصدمة ،العنف 
وعلم الوراثة(

مسار التأثر

العوامل املرابطة

حلقة ردود األفعال

مفتاح الرسم التخطيطي
عنارص األمن الغذايئ والتغذية

(ملونة حسب اإلطار التحليي للتصنيف 
املرحي املتكامل األكر صلة(

 التقدم املنطقي
(العالقة بن العنارص(

 مالحظات
1. ال يشر تلوين الصندوق إىل األهمية 

النسبية لكل عامل.
2. قد تشمل العوامل غر املتعلقة باألمن 

الغذايئ والعوامل املساهمة الخاصة 
بالتغذية عى سبيل املثال الصدمات 

والعنف وعلم الوراثة من بن أمور أخرى.
3. بالنسبة لالستخدام التطبيقي ، يجب 
عى املحللن الرجوع إىل األطر التحليلية 
املتخصصة يف التصنيف املرحي املتكامل 

لألمن الغذايئ والتغذية.

1.7 اإلطار املفاهيمي للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ والتغذية

 يعمــل اإلطــار املفاهيمــي للتصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة عــى توســعة نطــاق اإلطــار التحليــي املعــروف لتصنيــف األمــن 

ــة (الشــكل  ــن األمــن الغــذايئ والتغذي ــط ب ــه يســهم يف تحســن فهــم أوجــه الراب ــايل فإن ــة، وبالت ــي لســوء التغذي الغــذايئ وإطــار اليونيســيف التحلي

رقــم 7(. وحيــث أن إجــراء التصنيفــات يتــم بصــورة منفصلــة عــن تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة، وبالرغــم مــن وضــع هــذه الروابــط 

يف االعتبــار، إال أنــه ال ينبغــي اســتخدام هــذا اإلطــار املفاهيمــي لتوجيــه تحليــل التصنيــف وإمنــا إلثــراء مزيــداً مــن تحليــالت الروابــط بــن الظــروف 

املختلفــة. وتتضمــن الوظيفــة رقــم 2 مــن الجــزء الثــاين مــن النســخة الثالثــة مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف أطــر تحليليــة محــددة للتصنيــف تســتهدف 

توجيــه عمليــات تحليــل األمــن الغــذايئ والتغذيــة.

ويضع اإلطار املفاهيمي للتصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذايئ والتغذية يف االعتبار ما يي:

•   إن العوامــل الســببية األساســية النعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة معروفــة، لــذا يلــزم دمــج االســتجابات التــي تتنــاول األســباب الهيكليــة عــى 

نحــو جيــد.

•   تؤثــر مارســات الرعايــة والتغذيــة دون املســتوى األمثــل، باإلضافــة إىل نقــص توافــر الغــذاء وعــدم إمكانيــة الوصــول إليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار 

تأثــرًا مبــارًشا عــى اســتهالك األرس واألفــراد مــن الغــذاء.

•   هنــاك عالقــة متبادلــة ومعقــدة بــن اســتهالك الغــذاء والحالــة الصحيــة، فمــن املتوقــع أن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف أرس ال متلــك كميــات كافيــة 

مــن الغــذاء أو يعتمــدون عــى غــذاء ذي جــودة غــر مالمئــة، هــم األكــر عرضــة للمــرض. باإلضافــة إىل ذلــك، تــزداد احتاليــة تنــاول هــؤالء األشــخاص 

لكميــات أقــل مــن الطعــام، يف حــن قــد يؤثــر مرضهــم عــى قــدرة أرسهــم عــى الوصــول إىل الغــذاء واالســتفادة منــه إمــا بســبب ضعــف الجهــاز 

املناعــي أو ضعــف القــدرة عــى املشــاركة يف األنشــطة اإلنتاجيــة. 

•   تــؤدي نتائــج انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة إىل الضعــف العــام أو قــد يشــكال صدمــة يف حــد ذاتهــا، وهــو مــا يحــدث ألن كل مــن انعــدام 

األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة يــؤدي أحدهــا إىل االخــر. 
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1.8 أهمية التصنيف بالنسبة لصناع القرار

صمــم التصنيــف لــي يوفــر تحليــاًل مبنــي عــى األدلــة مــن أجــل توجيــه عمليــة صنــع القــرار االســراتيجية، عــن طريــق تزويــد صنــاع القــرار مبعلومــات 

واضحــة ومقدمــة بشــكل جيــد حــول أوضــاع األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف صــورة مرابطــة يســهل فهمهــا وميكــن االعتــاد عليهــا. ويقــدم التصنيــف 

املرحــي املتكامــل تصنيًفــا عاًمــا لشــدة وحجــم انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة الحــاد ويحــدد الســات واملســببات الرئيســية لحدوثهــا. 

ــا وقــد أثبــت قيمتــه يف تعزيــز الوعــي والدعــوة وتوجيــه عمليــة تخطيــط االســتجابة االســراتيجية  يتبــع التصنيــف نهًجــا دقيًقــا ميكــن مقارنتــه عامليً

يف مجــاالت األمــن الغــذايئ والتغذيــة كــا هــو الحــال يف االســتعراض العــام لالحتياجــات اإلنســانية وخطــط االســتجابة. ويجيــب التصنيــف عــى ســتة 

أســئلة رئيســية وهــي مــدى الشــدة وكــم العــدد ومتــى وأيــن وملــاذا ومــن، ويحــدد الســات الرئيســية للوضــع حســبا هــو موضــح يف الشــكل رقــم (8(.

أسئلة يطرحها صناع القرار إجابة التصنيف 

-   يتم التصنيف عى أساس املرحلة أو املستوى لتحديد مدى اإللحاح وتوجيه أهداف التدخالت ذات األولوية 
االسراتيجية. 

ما مدى شدة الوضع؟

-   تقدير أعداد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ أو سوء التغذية الحاد والذين هم بحاجة التخاذ 
إجراءات يف فرات الحقة، وذلك لتحسن عمليات التخطيط والتخفيف والوقاية.

كم عدد األشخاص املترضرين؟

-   يستهدف تصنيف املناطق بارتفاع شدة انعدام األمن الغذايئ مبا يؤثر عى 20% من األرس عى األقل أو تصنيف 
املناطق بانتشار سوء التغذية الحاد، اتخاذ قرارات مستنرة حول مكان االستجابة.

متى يترضر الناس؟

-   يتم تحديد املسببات الرئيسية للوضع الجاري تحليله من أجل توجيه وتحسن تحليل االستجابة للوصول إىل 
التصميم االسراتيجي املناسب للتدخالت. 

أين تكون االستجابة مطلوبة أكر؟ 

-   يتم تحديد املسببات الرئيسية للوضع الجاري تحليله من أجل توجيه وتحسن تحليل االستجابة للوصول إىل 
التصميم االسراتيجي املناسب للتدخالت. 

ملاذا يحدث ذلك؟ 

-   يتم توضيح السات الرئيسية لألشخاص املعرضن أكر النعدام األمن الغذايئ أو سوء التغذية الحاد أو يعاون من 
أحدها أو كالها بالفعل لتوجيه االستهداف االجتاعي العام.

من هم األشخاص األكر ترضًرا؟

-   يتم تصنيف كل مقياس عى حدة وفًقا للسات الرئيسية بغرض تحسن وتوجيه تحليل االستجابة للتصميم 
االسراتيجي للتدخالت عى النحو التايل:  

-   يركز تصنيف انعدام األمن الغذايئ الحاد عى تحديد حاالت انعدام األمن الغذايئ الشديدة التي تستدعي   
اتخاذ إجراءات عاجلة مع وضع أهداف قصرة األجل لحاية وإنقاذ األرواح وسبل كسب العيش. 

-  يركز تصنيف انعدام األمن الغذايئ املزمن عى تحديد حاالت انعدام األمن الغذايئ املستمرة التي تقيد الحياة   
املفعمة بالنشاط والصحة، وبالتايل تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة مع وضع أهداف متوسطة إىل طويلة األجل 

ملواجهة استمرار انعدام األمن الغذايئ. 
-  يركز تصنيف سوء التغذية الحاد عى تحديد املناطق التي ترتفع فيها معدالت انتشار سوء التغذية الحاد بن   

األطفال وبالتايل تستدعي اتخاذ إجراءات قصرة إىل طويلة األجل للحد من سوء التغذية الحاد. 
-  إمكانية ورضورة الربط بن عمليات التصنيف من أجل تحسن االستجابة املنسقة.   

ما هي السامت الرئيسية للوضع؟

الشكل رقم 8: إجابات التصنيف لألسئلة الرئيسية )األداة رقم 2(
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ال يقــدم التصنيــف لصنــاع القــرار تحليــاًل للجوانــب األساســية للوضــع الحــايل أو املتوقــع. ونظــرًا ألن التصنيــف يدعــم تحليــل االســتجابة بتوفــر معلومــات 

ــط االســتجابة وتنفيذهــا يف  ــي تخطي ــي ت ــة، فينبغــي أن تضــع املراحــل الت ــة حــول الظــروف واألوضــاع املعقــدة لألمــن الغــذايئ والتغذي قيمــة للغاي

االعتبــار مشــاكل أخــرى مثــل العقبــات التشــغيلية واملاليــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، بالرغــم مــن أن التصنيــف يقــدم تقديــرات عامــة حــول مــدى انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة مــن أجــل دعــم تحليــل اســتجابة 

لــه أهميــة اســراتيجية أكــر، إال أن النطــاق واآلليــات والغــرض ومعنــى األرقــام ال يســتخدم ملتابعــة وتقييــم االســتجابة وتحقيــق أهــداف التنميــة، بــل أن 

الهــدف العــام لنظــم املتابعــة والتقييــم هــو تقييــم اإلنجــازات اســتناًدا إىل الكشــف الدقيــق عــن التغيــرات التــي طــرأت عــى بعــض املــؤرشات الرئيســية 

التــي مــن املفــرض أن تســتخدم يف تقييــم األثــر واإلنجــازات. وقــد يحــدد تحليــل تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد املناطــق التــي تتلقــى مســاعدات 

غذائيــة إنســانية أو التــي قــد تتلقاهــا، ويهــدف تحديــد هــذه املناطــق إىل زيــادة وعــي صنــاع القــرار بشــأن وجــود مســاعدات غذائيــة إنســانية هائلــة 

قــد تؤثــر عــى التصنيــف املرحــي.

ــا  ــا ومتابعته ــا وتنفيذه ــتجابة وتخطيطه ــل االس ــة لتحلي ــة واملتتالي ــل املتعاقب ــل واملراح ــي املتكام ــف املرح ــه التصني ــذي يقدم ــع ال ــل الوض إن تحلي

ــا. ــؤولة ويف حينه ــراتيجية مس ــراءات اس ــاذ إج ــة التخ ــة األهمي ــور بالغ ــا أم ــا كله وتقييمه

يوضح الشكل رقم 9 أين يوجد التصنيف املرحي املتكامل يف تواصل التحليل - االستجابة

الهــدف مــن تحليــل الوضــع وفًقــا للتصنيــف املرحــيل املتكامــل: تحديــد 

الجوانــب الرئيســية للوضــع الحــايل أو املتوقــع (أي الشــدة والحجــم 

والطبيعــة واألســباب(. ويقــدم التصنيــف معلومــات مهمــة جــًدا ودقيقــة 

ــا مــا تكــون رضوريــة لتحليــل االســتجابة.  ــة دامئً قامئــة عــى األدل

ــا  ــي فيه ــي ينبغ ــاع الت ــد األوض ــتجابة: تحدي ــل االس ــن تحلي ــدف م اله

اســتمرار تقديــم املســاعدات أو زيادتهــا أو تقليلهــا أو إنهائهــا أو بدئهــا، 

وتحديــد أكــر االســتجابات فعاليــة وكفــاءة. وعــى الرغــم مــن أن 

االســتجابة تعتمــد عــى تحليــل الوضــع، إال أنهــا تضــع يف االعتبــار أمــوًرا 

أخــرى مثــل العقبــات التشــغيلية واللوجســتية واملاليــة واألمنيــة والفــرص 

املتاحــة، كــا أنهــا تعتمــد عــى تحليــل أكــر الطــرق املناســبة لالســتجابة.

الهــدف مــن تخطيــط االســتجابة: تحديــد وتفعيــل املتطلبــات واألنظمــة 

ــذه  ــمل ه ــة. وتش ــة املجدي ــتجابة الفعال ــن االس ــن م ــغيلية للتمك التش

املتطلبــات اللوجســتيات واألمــور املاليــة والــراكات املؤسســية والدعــوة 

ــب.  والتدري

ــد مــن الطــرق التشــغيلية  ــذ العدي ــذ االســتجابة: تنفي الهــدف مــن تنفي

ــة. ــة املجدي ــم االســتجابة الفعال لتقدي

ــاز  ــر و/أو اإلنج ــات األث ــد درج ــم: تحدي ــة والتقيي ــن املتابع ــدف م اله

املطلــوب مــن أهــداف السياســة أو مخرجــات الرنامــج أو املــروع واألثــر 

ــكي، وإجــراء تعديــالت مســتنرة يف االســتجابة حســب الــرضورة. ال

الشكل رقم 9: التصنيف املرحيل املتكامل واملراحل الرئيسية لتواصل التحليل – االستجابة
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1.9 أهمية التصنيف املرحيل املتكامل بالنسبة للمحللني

هناك عدة مزايا لتطبيق التصنيف املرحي املتكامل عى مستوى الدول وعى املستوى املهني، وهي كالتايل:  

عى مستوى الدول

•    يعــزز التصنيــف القيــادة وامللكيــة يف الــدول. ويشــارك يف التصنيــف خــراء مــن داخــل الدولــة ويعتمــد عليهــم. ويبنــي التصنيــف قــدرات املدربــن 

ــب  ــال التدري ــا عــى ســبيل املث ــة القــدرات، ومنه ــادرات تنمي ــرة مــن مب ــدول مــن خــالل مجموعــة كب ــاع القــرار عــى مســتوى ال ــن وصن واملحلل

ــادل عــر البلــدان ومنــح شــهادات االعتــاد بهــدف الخــروج بتحليــالت ذات جــودة للتصنيــف املرحــي املتكامــل. والتعلــم املتب

•   ليجمــع التصنيــف بــن املحللــن وصنــاع القــرار حيــث أنــه يعــزز املشــاركة بــن مختلــف أصحــاب املصلحــة املعنيــن باإلغاثــة والتنميــة مــن مختلــف 

القطاعــات، مبــا يف ذلــك الحكومــات والجهــات املانحــة ومنظــات األمــم املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة وغرهــا. كــا أنــه يعــزز النظــر يف العديــد 

مــن املوضوعــات التــي تتصــل باألمــن الغــذايئ والتغذيــة بصــورة شــاملة وعــى نطــاق واســع.

•   ليعــزز التصنيــف كذلــك التحليــل الــذي يتســق مــع املعايــر العامليــة مــا يســمح للبلــدان باالســتفادة مــن املارســة العامليــة عــى أفضــل وجــه وإنتاج 

مخرجــات ذات جــودة أفضل.

عى املستوى املهني

•   ليوضــح التصنيــف النهــج املفاهيمــي واإلطــار التحليــي العــام الــذي يتبعــه مــا يدعــم تنميــة مجموعــة املهــارات املســتخدمة يف أي ســياق يتصــل 

باألمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة ومينــح املحللــن القامئــن عليهــا قاعــدة معرفيــة موحــدة.

•   ليعتمــد تنفيــذ التصنيــف عــى اســراتيجية قويــة للتدريــب ومنــح شــهادات االعتــاد مــع إتاحــة فــرص االعتــاد كمحلــل (مســتوى أول( ومحلــل 

متقــدم وميــرس متشــارك (مســتوى ثــان( وكبــر مدربــن وميــرس للتحليــالت (مســتوى ثالــث(. ويف إطــار منــح شــهادات االعتــاد، يشــرك املحللــون 

يف التصنيــف بصفتهــم مشــاركن وميرسيــن مــا مينحهــم مهــارات مهنيــة قيمــة، حيــث توفــر فــرص بنــاء القــدرات مــن خــالل التعلــم املتبــادل عــر 

البلــدان للمحللــن الخــرة الدوليــة يف تحليــل األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة خــارج بلدانهــم.

•   ليســهل التصنيــف إمكانيــة الوصــول إىل جميــع النــاذج األساســية واإلرشــادات واإلجــراءات والوثائــق الداعمــة والدعــم عــن بعــد الالزمــة إلجــراء 

تحليــل كامــل يلبــي املعايــر العامليــة.

•   لمــن خــالل منصــة املارســة والشــبكات املهنيــة الرســمية وغــر الرســمية التابعــة للتصنيــف، فإنــه يدعــم جاعــة عامليــة مــن محلــي األمــن الغــذايئ 

والتغذيــة مــا يعــزز الدعــم الفنــي الفــردي والفــرص املهنيــة وتبــادل املعلومــات فيــا بــن املحللــن.

وأخــرًا، ميكــن الوصــول إىل التصنيــف عــى مســتوى الــدول وعــى املســتوى املهنــي، واســتخدامه دون تكبــد أي رســوم وبســهولة، وتعمــل عــدة هيــاكل 

ــة ملــدريب وميــرسي أعــال  ــة واإلقليمي ــة واملنظــات الــركاء يف التصنيــف والشــبكات العاملي ــذي توفــره وحــدة الدعــم العاملي مــن ضمنهــا الدعــم ال

التصنيــف املعتمديــن، عــى دعــم فهــم التصنيــف.
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1.10 دورة تحليل التصنيف املرحيل املتكامل

تتضمــن دورة تحليــل التصنيــف أربــع مراحــل مرابطــة ينبغــي اتباعهــا يف كل تحليــل تصنيــف مــن أجــل الحصــول عــى مخرجــات ذات جــودة أفضــل 

وتوصيــل النتائــج بفعاليــة (انظــر الشــكل رقــم 10(، وعــاًدة مــا تســتمر دورة التحليــل، باســتثناء التخطيــط، مــن شــهر إىل ثالثــة أشــهر بالرغــم مــن أن 

تحليــالت انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن قــد تســتغرق وقتًــا أطــول، وذلــك بحســب تغطيــة التحليــل وغــره مــن املعايــر.

ــاع القــرار، وألن  ــارات املوســمية واحتياجــات صن ــة تقوميــات ســنوية مــع مراعــاة االعتب    وضــع الخطــة: ينبغــي أن تضــع مجموعــات العمــل الفني
األوضــاع املصنفــة بأنهــا حــادة وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل تعتمــد عــى البيانــات الحديثــة، ينبغــي أن يــأيت ترتيــب جمــع البيانــات يف التقويــم 

قبــل إجــراء التصنيــف. ويف هــذه املرحلــة، ينبغــي أن تقــوم مجموعــة العمــل الفنيــة بتحديــد وحــدة التحليــل والتغطيــة الجغرافيــة وفــرة صالحيــة 

جميــع عمليــات التحليــل املقــرر إجرائهــا، كــا ينبغــي تحديــد املتطلبــات املاليــة واملــوارد الالزمــة لتنفيــذ التصنيــف باإلضافــة إىل التقويــم. عنــد 

الوصــول إىل هــذه املرحلــة، ينبغــي وضــع خطــة تواصــل لضــان اإلبــالغ بنتائــج التصنيــف بفعاليــة ويف الوقــت املناســب. أمــا بالنســبة لتصنيــف 

األوضــاع الحــادة، يتــم ربــط التخطيــط الســنوي مبــارشة بــدورة الرامــج اإلنســانية، مبــا يف ذلــك إعــداد خلفيــة عــن االحتياجــات اإلنســانية أو خطــة 

ــف بالتعــاون  ــة أنشــطة التصني ــك ينبغــي أن تخطــط مجموعــة العمــل الفني ــد تشــغيل نظــام املجموعــات. ولذل ــك عن االســتجابة اإلنســانية وذل

الوثيــق مــع املجموعــات املعنيــة باألمــن الغــذايئ والتغذيــة عنــد تواجدهــا، وأن يكــون التخطيــط مرنًــا بالشــكل الــكايف ليســمح بإجــراء تحليــالت 

التصنيــف لألوضــاع املصنفــة بأنهــا حــادة اســتجابًة للفعاليــات غــر املتوقعــة (مثــال: األزمــات املفاجــأة(. 

ــم  ــك دع ــا يف ذل ــي الخارجــي مب ــم الفن ــات الدع ــر طلب ــن بصــورة مالمئــة وتوف ــب املحلل ــذ أنشــطة تضمــن تدري ــداد تنفي ــداد: يتضمــن اإلع    اإلع
التواصــل حســب الحاجــة. يف هــذه املرحلــة، تواصــل مجموعــات العمــل الفنيــة الرتيبــات اللوجيســتية واملاليــة وتضمــن إبــالغ أصحــاب املصلحــة 

املعنيــن بعمليــة التحليــل وتواريخهــا. وتؤكــد مجموعــة العمــل الفنيــة أثنــاء مرحلــة اإلعــداد عــى وحــدة التحليــل والنطــاق الجغــرايف املتنبــأ بــه 

أثنــاء مرحلــة التخطيــط كــا تحــدد األدلــة وتجمعهــا وتعيــد تحليلهــا حســب الحاجــة وكلــا كان ذلــك مجديًــا. خــالل هــذه العمليــة، ينبغــي أن 

يتأكــد املحللــون مــن اســتيفاء الحــد األدىن مــن متطلبــات األدلــة. ويف هــذه املرحلــة، ينبغــي أيًضــا تقييــم جميــع األدلــة مقارنًــة مبعايــر املوثوقيــة 

وتنظيمهــا وإدراجهــا يف أوراق العمــل. كــا ينبغــي أن تشــمل مرحلــة اإلعــداد أنشــطة التواصــل مثــل اإلعــداد لفعاليــات التعريــف ويســتمر اإلعــداد 

مــن أســبوع إىل عــدة أشــهر بنــاء عــى املقيــاس املســتخدم وحجــم البيانــات التــي تحتــاج إىل إعــادة تحليــل.

   التحليــل والتواصــل: ورشــة العمــل هــي أســاس تحليــل التصنيــف، حيــث تجتمــع مجموعــة العمــل الفنيــة مــع املحللــن مــن الــوكاالت والقطاعــات 
ذات الصلــة ملقاربــة األدلــة التــي تتبــع بروتوكــوالت التصنيــف واالتفــاق عــى تقديــرات التصنيفــات والســكان وصياغــة تقريــر تحليــل التصنيــف 

وإجــراء تقييــم ذايت وطلــب مراجعــة جــودة بحســب الحاجــة. وتتشــجع مجموعــة العمــل الفنيــة فــور االنتهــاء مــن التحليــل عــى عقــد اجتــاع 

مــع صنــاع القــرار لتقديــم النتائــج ومناقشــتها، وبعــد ذلــك، يتــم إعــداد مخرجــات التصنيــف ذات الصلــة بالتواصــل وتــوزع عــى نحــو اســراتيجي 

يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد االنتهــاء مــن التحليــل، وعــاًدة مــا تتضمــن عمليــة التحليــل ورشــة تحليليــة تســتمر ملــدة أســبوع ميكــن أن يلحقهــا 

أنشــطة دعــم أخــرى.

ــب مــن أعضــاء مجموعــة العمــل  ــايل. ويُطل ــل الت ــل التحلي ــة قب ــالغ باإلجــراءات الالزم ــق اإلب ــذايت عــن طري ــم التحســن ال ــم: يضمــن التعل    التعل
الفنيــة التفكــر يف التحديــات التــي واجهتهــا مثــل عــدم وجــود أدلــة مناســبة وتوقيــت التحليــل غــر املناســب والفجــوة بــن املــوارد والقــدرات، 

ويتــم تشــجيعها كذلــك عــى وضــع خطــة لتنــاول هــذه التحديــات. إىل جانــب ذلــك، ترســل التغذيــة الراجعــة عــن الــدروس املســتفادة مــن تحليــل 

الدولــة إىل وحــدة الدعــم العاملــي لوضــع اإلرشــادات الفنيــة واملــواد التدريبيــة ومراجعتهــا كــا تســتخدم لوضــع تعديــالت عــى التنســيق العاملــي 

ودعــم البلــدان. 
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1.11 هيكل حوكمة التصنيف

عى مستوى الدولة 

عــى مســتوى الدولــة، متثــل مجموعــات العمــل الفنيــة أساًســا لهيــكل حوكمــة التصنيــف (انظــر املربــع رقــم 4(، وتتألــف هــذه املجموعــات مــن خــراء 

ميثلــون املؤسســات واملنظــات مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســين املســئولن عــن توجيــه عمليــات تخطيــط أنشــطة التصنيــف داخــل الدولــة وتنســيقها 

وتنفيذهــا، ويجــوز حســبا يكــون مالمئًــا وممكًنــا أن تحصــل هــذه املجموعــات عــى دعــم مــن هيئــات أخــرى مثــل فريــق اإلدارة العليــا الــذي يشــبه 

يف تشــكيله ومهامــه اللجنــة التوجيهيــة التــي متــارس عملهــا عــى مســتوى الدولــة.

وبالرغــم مــن أن فريــق التحليــل ال يعــد جــزًءا مــن هيــكل الحوكمــة باملعنــى الدقيــق، إال أنــه غالبًــا مــا يجــري التحليــل الفعــي للتصنيــف حيــث أنــه 

يضــم أعضــاء مجموعــة العمــل الفنيــة باإلضافــة إىل عــدد مــن الخــراء مــن ذوي املعرفــة أو يتمتعــون مبهــارات ذات صلــة بالتحليــل، وعــاًدة مــا تختلــف 

عضويــة فريــق التحليــل فيــا بــن املحللــن، اســتناًدا إىل املوضــوع الجــاري تحليلــه، ويقــوم أعضــاء مجموعــة العمــل الفنيــة بتوجيــه فريــق التحليــل 

وتنســيق أعالــه.

وبصــورة عامــة، يعمــل اثنــان مــن فــرق التحليــل مًعــا خــالل عمليــات تحليــل حــاالت انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد مًعــا، وتعمــل 

مجموعــة العمــل الفنيــة عــى التنســيق والتعــاون بــن هذيــن الفريقــن.

ــل أن  ــف املرحــي املتكام ــة للتصني ــة الوطني ــن الراك ــاد بشــكل مســتقل ع ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــف انع ــي ترغــب يف تصني يجــوز للمنظــات الت

تســتخدم بروتوكــوالت التصنيــف لوضــع تصنيفــات تتوافــق معــه. ويف مثــل هــذه الحــاالت، تتبــع الــوكاالت الروتوكــوالت فيــا عــدا تلــك املنصــوص 

عليهــا للوظيفــة رقــم (1( (الروتوكــوالت رقــم 1.1 و1.2(. وفيــا يتعلــق بالوظيفــة رقــم (4(، فــال ينطبــق ســوى بروتوكــول املراجعــة الخارجيــة للجــودة، 

وذلــك يف حــال أعربــت مجموعــة العمــل الفنيــة يف الدولــة التــي تخضــع إىل التصنيفــات التــي تتوافــق مــع التصنيــف املرحــي املتكامــل عــن قلقهــا 

إزاء عــدم التقيــد بالروتوكــوالت ذات الصلــة بالتصنيفــات التــي تتصــل باملرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف. وتتحمــل كل منظمــة عــى حــدة املســئولية 

عــن التصنيــف الناتــج املتوافــق وعليهــا تضمــن نــص إخــالء املســؤولية التــايل أو أي نــص مشــابه يف نتيجــة التصنيــف: »هــذا التصنيــف يتــاىش مــع 

التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ، ويســتخدم بروتوكوالتــه ولكنــه ال يعتمــد عــى اإلجــاع الفنــي للــركاء املتعدديــن«، ويف حــال تضمنــت 

التحليــالت التــي تتوافــق مــع التصنيــف تصنيــف وضــع مــا باملجاعــة، تطبــق الروتوكــوالت الخاصــة بالوظيفتــن (2( و (4( بخصــوص املجاعــة، باإلضافــة 

إىل إجــراءات املراجعــة ذات الصلــة.

وضع الخطة

التحليل والتواصل

التعلماإلعداد

الشكل رقم 10: دورة تحليل التصنيف املرحيل املتكامل

•   تحديد التحديات ونقاط 
النجاح التي تفيد يف إجراء 

تحسينات الحقة.

•   تحديد الفجوات يف املوارد، 
مبا يف ذلك الفجوات يف 

القدرات واألدلة من أجل 
إثراء اإلجراءات املطلوبة يف 

املستقبل.

•   تقديم التغذية الراجعة 
لوحدة الدعم العاملية حول 
املشكالت الفنية واملشكالت 

ذات الصلة

•   ضان مشاركة مختلف الوكاالت 
والقطاعات ذات الصلة. 

•   إجراء التصنيف املرحي املتكامل 
مع االلتزام بالروتوكوالت.

•   إعداد تقرير التصنيف املرحي 
املتكامل.

•   عرض النتائج عى صناع القرار.

•   ضان نر مخرجات التصنيف 
اسراتيجيًا ويف الوقت املناسب. 

•   التقويم الذايت للتحليل وإجراء 
مراجعة خارجية للجودة عند 

الرضورة.   

•   التأكد من تدريب املحللن تدريبًا 
مالمئًا وطلب الدعم الخارجي عند 

الحاجة. 

•   مواصلة الرتيبات اللوجيستية 
واملالية.

•   إبالغ أصحاب املصلحة املعنين 
بالعملية وتواريخها. 

•   التأكيد عى عمل وحدة التحليل 
والنطاق الجغرايف وفرة الصالحية

•   تحديد األدلة وجمعها وإعادة 
تحليليها وتقييمها وتنظيمها.

•   إعداد أوراق عمل التحليل.

•   إعداد فعاليات أو أنشطة التواصل    

•   وضع التقويم السنوي 
للتصنيف املرحي املتكامل. 

•   تعريف وحدة التحليل 
والتغطية الجغرافية وفرة 

الصالحية.

•   تحديد املوارد واملتطلبات 
املالية. 

•   تخطيط أنشطة االتصاالت.
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•   ميكــن تشــكيل مجموعــة عمــل فنيــة عــى املســتوى اإلقليمــي و/أو الوطنــي و/أو دون الوطنــي اســتناًدا إىل االحتياجــات والســياق. وينبغــي 

اســتضافة هــذه املجموعــة، قــدر اإلمــكان، يف إحــدى الهيــاكل املوجــودة بالفعــل بــداًل مــن إنشــاء جهــة تنســيقية موازيــة للغــرض ذاتــه.

•   ينبغــي تشــكيل مجموعــة عمــل فنيــة مشــركة لتصنيــف األمــن الغــذايئ والتغذيــة كلــا كان ذلــك ممكًنــا، وتظهــر أهميــة ذلــك عــى وجــه 

الخصــوص يف البلــدان التــي يتكــرر فيهــا حــدوث أزمــات انعــدام األمــن الغــذايئ أو ســوء التغذيــة الحــاد، وتضطلــع مجموعــة العمــل الفنيــة 

مبســؤولية تنفيــذ نوعــي التصنيفــات عــى نحــو منســق. ولتحقيــق أفضــل النتائــج، يتشــارك قطــاع التغذيــة يف رئاســة مجموعــات العمــل 

الفنيــة.

ــم  ــا يت ــاًدة م ــات، وع ــف القطاع ــرات يف مختل ــاب الخ ــن أصح ــن م ــئولن الفني ــن املس ــة م ــل الفني ــة العم ــاء مجموع ــار أعض ــم اختي •   يت

ــدين  ــع امل ــة واملجتم ــة والوطني ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــدة واملنظ ــم املتح ــة لألم ــات التابع ــة والهيئ ــن اإلدارات الحكومي ــم م اختياره

والــوكاالت الفنيــة واملؤسســات األكادمييــة، ومــن بــن أصحــاب الكفــاءة الفنيــة يف هــذا القطــاع. ويجــب أن يكــون أغلــب أفــراد املجموعــة 

ــة. ــات ولديهــم الخــرة يف إجــراء تحليــالت األمــن الغــذايئ أو ســوء التغذي ــد تلقــوا تدريب ق

•   ينبغــي أن تضــم مجموعــة العمــل الفنيــة خــراء يف التواصــل مــن املؤسســات املعنيــة للقيــام بــدور محــدد وهــو دعــم عمليــات التواصــل 

التــي تتصــل بالتصنيــف املرحــي املتكامــل.

•   ينبغــي أن يكــون رئيــس مجموعــة العمــل الفنيــة مســؤول أول يف إحــدى املنظــات األعضــاء، رمبــا مــن العاملــن يف الحكومــة إذا أمكــن، 

لتيســر شــمولية تحليــل التصنيــف وتأييــده عــى كافــة املســتويات. ويجــب أن يشــارك يف رئاســة املجموعــة ممثــل مــن منظمــة أخــرى مــن 

األعضــاء يف الراكــة العامليــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل عــى مســتوى الــدول. 

•   تعــن كل منظمــة أعضائهــا الدامئــن يف مجموعــة العمــل الفنيــة لتخطيــط عمليــات التصنيــف داخــل الدولــة وإدارتهــا وتنســيقها، وتقــوم 

كذلــك بإعــداد مخرجــات التصنيــف. ويضطلــع فريــق أكــر مــن األفــراد (مثــال: فريــق تحليــل التصنيــف(، مبســئولية إجــراء تحاليــل التصنيف 

ومــن األفضــل أن يشــمل هــذا الفريــق جميــع أعضــاء مجموعــة العمــل الفنيــة باإلضافــة إىل غرهــم مــن الخــراء ممــن لديهــم املعرفــة و/

أو املهــارات ذات الصلــة بإجــراء تحليــالت التصنيــف.

•   ينبغــي أن تتأكــد مجموعــة العمــل الفنيــة مــن حصــول أغلــب األفــراد الذيــن يجــرون تحليــل التصنيــف عــى التدريبــات الالزمــة للتصنيــف 

وأن يكونــوا قــدر املســتطاع مــن بــن املحللــن املعتمديــن. باإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي االســتعانة عــى األقــل بثالثــة مــن املدربــن أو امليرسيــن 

ــف دون الحاجــة إىل  ــذ أنشــطة التصني ــن تنفي ــة م ــل الفني ــة العم ــى تتمكــن مجموع ــة حت ــف داخــل الدول ــن بالتصني ــن املعني املعتمدي

االعتــاد عــى دعــم خارجــي.

•   يلتــزم أعضــاء مجموعــة العمــل الفنيــة وغرهــم مــن املحللــن املشــاركن يف تحليــل التصنيــف بإجــراء عمليــات تحليــل حياديــة تعتمــد عــى 

األدلــة عــن طريــق اســتخدام بروتوكــوالت التصنيــف، وينبغــي أن يهتمــوا فقــط بتصنيــف ووصــف رشوط األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة 

بأكــر قــدر ممكــن مــن الدقــة.

•   تضــع مجموعــة العمــل الفنيــة الــروط املرجعيــة التــي تصــف الغــرض مــن تشــكيلها وعضويتهــا وأدوار ومســؤوليات الرئيــس والرئيــس 

ــا( وإجــراءات العمــل مبــا  ــك ممكًن ــة، إذا كان ذل ــف يف الدول ــكل حوكمــة التصني ــك هي ــكل املجموعــة (مبــا يف ذل املشــارك واألعضــاء وهي

يعكــس املعايــر املنصــوص عليهــا يف هــذا املربــع.

•   لضــان االلتــزام براكــة التصنيــف وتعزيــز امللكيــة، يــوىص بشــدة بــأن توقــع اإلدارة العليــا لجميــع املنظــات األعضــاء يف مجموعــة العمــل 

الفنيــة اتفاقـًـا رســميًا بشــأن املجموعــة واختصاصاتهــا.

الشكل رقم 11: املبادئ األساسية الخاصة مبجموعة العمل الفنية املعنية بالتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ:
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عى املستوى اإلقليمي

يف معظــم األقاليــم، عــاًدة مــا يتــم تشــكيل مجموعــات العمــل اإلقليميــة املعنيــة بالتصنيــف، 

املؤلفــة مــن ممثلــن عــن أصحــاب املصلحــة الرئيســين، بغــرض دعــم متويــل التصنيــف وتنفيذه 

وإكســابه الصبغــة املؤسســية عــى مســتوى الــدول، ونــر نتائجــه والدعــوة إىل تنفيــذه 

ــون  ــون املعني ــون اإلقليمي ــك، يلعــب املنســقون واملدرب ــب ذل ــم. إىل جان عــى مســتوى األقالي

بالتصنيــف، الذيــن يشــكلون جــزء مــن وحــدة الدعــم العامليــة، دوًرا رئيًســا يف تنســيق أنشــطة 

التصنيــف داخــل اإلقليــم، وتقديــم دعــًا مبــارًشا إىل أصحــاب املصلحــة اإلقليمــن والقطريــن 

حتى يتمكنون من تنفيذ التصنيف.    

عى املستوى العاملي 

ــوكاالت تديرهــا اللجنــة  ــادرة متعــددة ال التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ هــو مب

ــون  ــل ميثل ــن أعضائهــا مســؤولون أوائ ــي تضــم ب ــة بالتصنيــف، الت ــة املعني ــة العاملي التوجيهي

املنظــات الريكــة. وتضطلــع هــذه اللجنــة مبســئولية توجيــه التصنيــف اســراتيجيًا ووضعــه يف 

مكانــة عامليــة (انظــر املربــع رقــم 5 الــذي يوضــح تشــكيل اللجنــة التوجيهيــة يف أبريــل 2019(1. 

ــة  ــة التوجيهي ــورة إىل اللجن ــم املش ــن تقدي ــؤولة ع ــي املس ــة ه ــارية الفني ــة االستش املجموع

فيــا يخــص األمــور الفنيــة. تتألــف هــذه املجموعــة مــن خــراء رفيعــي املســتوى مــن الــوكاالت 

ــتعن  ــرضورة أن تس ــد ال ــن عن ــل. وميك ــي املتكام ــف املرح ــة للتصني ــة التوجيهي ــة للجن املمثل

املجموعــة بخــراء مــن الهيئــات ذات الصلــة لتشــكيل مجموعــات عمــل تضطلــع مبوضوعــات 

محــددة.

ــة للتصنيــف املرحــي  ــة العاملي ــة التوجيهي ــة هــي محــور تشــغيل اللجن وحــدة الدعــم العاملي

ــز  املتكامــل، وتســتضيفها منظمــة األغذيــة والزراعــة يف مقرهــا. تضطلــع هــذه الوحــدة بتعزي

التصنيــف وســط هيــاكل صناعــة القــرار العامليــة وتطويــر وتحديــث بروتوكوالتــه واإلرشــادات 

الفنيــة ذات الصلــة اســتناًدا إىل املعلومــات التــي تقدمهــا املجموعــة االستشــارية الفنيــة. كــا 

ــى  ــك اإلرشاف ع ــدول، وكذل ــي لل ــم الفن ــدم الدع ــدرات وتق ــة الق ــى تنمي ــل الوحــدة ع تعم

ضــان الجــودة، إىل جانــب أمــور أخــرى.   

الشكل رقم 12: أعضاء اللجنة التوجيهية 

العاملية املعنية بالتصنيف املرحيل املتكامل 

لألمن الغذايئ

1.  منظمة العمل ضد الجوع

2.   املنظمة التعاونية للمساعدة واإلغاثة 

يف كل مكان

3.   اللجنة الدامئة املشركة بن الدول 

املعنية مبكافحة الجفاف يف منطقة 

الساحل 

4.   منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 

املتحدة.

5.   شبكة االنذار املبكر باملجاعة

6.   املجموعة العاملية لألمن الغذايئ 

7.   املجموعة العاملية للتغذية

8.   الهيئة الحكومية الدولية لتحقيق 

التنمية

9.   مركز البحوث املشركة التابع 

للمفوضية األوروبية 

10.   لجنة أكسفورد لإلغاثة من املجاعة 

(أوكسفام(

11.   التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة 

12.   الهيئة الحكومية الدولية املعنية 

بالتنمية ومنظومة التكامل ألمريكا 

الوسطى

13.   الجاعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

14.   اليونيسيف 

15.   برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 

املتحدة

1   التحقت املجموعة العاملية للتغذية والجاعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بالراكة العاملية للتصنيف املرحي املتكامل يف 

نوفمر 2018.
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1.12 التعريف بالتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ وإكسابه الصبغة 
املؤسسية عى مستوى الدولة 

يبــدأ التعريــف بالتصنيــف املرحــي املتكامــل عــى مســتوى الدولــة بالعديــد مــن أنشــطة رفــع الوعــي يقــوم بهــا الــركاء العامليــن و/أو وحــدة الدعــم 

العامليــة املعنيــة بالتصنيــف ومــن بــن هــذه األنشــطة تنظيــم الفعاليــات التــي تســتهدف صنــاع القــرار (املديريــن وكبــار املســؤولن( واملســؤولن الفنيــن.

فــور إبــداء الدولــة رســميًا رغبتهــا يف تنفيــذ التصنيــف املرحــي املتكامــل، تبــدأ عمليــة إكســاب التصنيــف الصبغــة املؤسســية بتحديــد املؤسســة التــي 

ستســتضيف التصنيــف وتشــكيل مجموعــة العمــل الفنيــة املعنيــة بالتصنيــف مــن خــالل عمليــة استشــارية وشــمولية.

قــد يســتغرق االنتهــاء مــن عمليــة إكســاب التصنيــف الصبغــة املؤسســية ســنوات، ولكــن عنــد االنتهــاء مــن ذلــك متاًمــا، يصبــح التصنيــف مدمًجــا يف 

الهيــاكل واألنظمــة الوطنيــة لألمــن الغــذايئ والتغذيــة. 

ــاكل املوجــودة  ــار الهي ــة واملســاءلة واالســتدامة مــع الوضــع يف االعتب ــز امللكي ــه يعمــل عــى تعزي وعندمــا يكتســب التصنيــف الصبغــة املؤسســية فإن

ــة هــي: ــادئ اإلرشــادية األساســية لهــذه العملي ــي. واملب ــات القامئــة عــى املســتوى الوطن والعملي

•   ينبغي أن يتم إجراء التصنيف بناء عى الطلب، ومن األمثل أن يتم ذلك من خالل الحكومة حيثا أمكن.

•   تعتمــد عمليــات إدارة التصنيــف عــى الســياق القطــري واملزايــا النســبية واملســؤوليات، وينبغــي بــذل كل الجهــود عــى نحــو يشــارك فيــه جميــع 

أصحــاب املصلحــة الوطنيــن وبنــاء قدراتهــم وتعزيــز امللكيــة ودعــم العمليــة املؤسســية.

•   تلتزم الوكاالت بعملية تستمر لعدة سنوات.

•   يجرى تحليل التصنيف يف مواعيد محددة.

•   تلتزم املنظات املشاركة يف التصنيف مبشاركة البيانات.

•   يطبق التصنيف باعتباره عملية تعلم متكررة. 

1.13 جودة التصنيف املرحيل املتكامل واسراتيجية الدعم

يؤكــد االنتشــار الرسيــع للتصنيــف عــى مســتوى العــامل 

واالســتخدام املتزايــد لنتائجــه يف صنــع القــرار عــى 

الحاجــة إىل ضــان الجــودة العامــة لعمليــات التصنيــف 

ــا. ومخرجاته

تلتــزم مبــادرة التصنيــف، مــن خــالل الــركاء العامليــن 

ــن  ــة م ــذه العملي ــم ه ــة، بدع ــم العاملي ــدة الدع ووح

ودعــم  لجــودة  شــاملة  اســراتيجية  تنفيــذ  خــالل 

مخرجــات  اســتيفاء  ضــان  تســتهدف  التصنيــف 

ــاع  ــة احتياجــات صن ــة وتلبي ــر العاملي ــف للمعاي التصني

القــرار. وتتكــون هــذه االســراتيجية مــن أربعــة عنــارص 

وهــا: (1( تنميــة القــدرات و(2( التنفيــذ الفنــي والدعم 

ــادات  ــر واإلرش ــة و(3( املعاي ــل الدول ــراتيجي داخ االس

ــة و(4( ضــان الجــودة (انظــر الشــكل رقــم 13(. الفني

الشكل رقم 13: عنارص اسراتيجية جودة ودعم التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ

جودة
ضامن الجودةمحسنة 

 املعايري واإلرشادات
الفنية

التنفيذ الفني
 والدعم االسراتيجي 

داخل الدولة

تنمية القدرات
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   تنميــة القــدرات: تعتــر تنميــة القــدرات الخطــوة األوىل لضــان الجــودة وتهــدف إىل ضــان اتســام القــدرات الفنيــة للتصنيــف باملهنيــة والالمركزيــة 
واالســتدامة. وتتــم عمليــة تنميــة القــدرات عــى مســتوى الــدول وعــى املســتوين اإلقليمــي والعاملــي بغــرض تنفيــذ التصنيــف ودعمــه مبــا يتــاىش 

ــادل املعرفــة  ــة القــدرات توفــر دورات تدريبيــة معياريــة مصممــة لتحقــق غــرض التصنيــف، وتب ــة. ومــن بــن أســاليب تنمي مــع املعايــر العاملي

واملعلومــات عــر الــدول وتقديــم برنامــج اعتــاد وغــر ذلــك.

ــة  ــي عــن بعــد ويف الوقــت الفعــي داخــل الدول ــر الدعــم الفن ــة. يتضمــن هــذا العنــرص توف ــي والدعــم االســراتيجي داخــل الدول ــذ الفن    لتنفي
للمراحــل املختلفــة مــن عمليــة تنفيــذ التصنيــف (الدعــم املســبق والالحــق عــى حــد ســواء( بنــاء عــى احتياجــات مجموعــة العمــل الفنيــة. ومــن 

بــن صــور هــذا الدعــم التيســر املنهجــي عــى مســتوى الــدول خــالل إجــراء التحليــالت يف مختلــف الســياقات. كــا يتضمــن تقديــم اإلرشــادات 

ــد  ــذي يضمــن تحدي ــر ال ــت، األم ــرور الوق ــع م ــم م ــي تت ــة الت ــز جــودة املتابع ــات االســراتيجية إلجــراء تحســينات يف املســتقبل وتعزي والتوجيه

املارســات الجيــدة التــي تتصــل بحوكمــة التصنيــف وعمليــات التنفيــذ وتوثيقهــا وتعزيزهــا وتكرارهــا وكذلــك املســاهمة يف تحقيــق أعــى جــودة 

ــم.  ــدول واألقالي ــة بالتصنيــف يف مختلــف ال ملخرجــات التحليــل واالتصــال ذات الصل

   املعايــري واإلرشــادات الفنيــة: وهــي الــروط املســبقة التــي تضمــن الجــودة العاليــة لتحليــالت التصنيــف ومــا يتصــل بــه مــن مخرجــات. ومــن 
ثــم، تتضمــن اســراتيجية ضــان جــودة التصنيــف آليــات تغذيــة راجعــة مــن شــأنها أن تضمــن اســتفادة عمــل التصنيــف املعيــاري عــى املســتوى 

العاملــي مــن تجربــة تطبيــق التصنيــف (مثــال: الدليــل الفنــي للتصنيــف ومــوارد التصنيــف(.

   ضــامن الجــودة )الوظيفــة رقــم 4 لربوتوكــوالت التصنيــف املرحــيل املتكامــل(: يشــر هــذا العنــرص إىل اآلليــات التــي تتبنــى الدقــة الفنيــة وحياديــة 
التحليــل والتعلــم الــذايت مــن أجــل التحســن يف املســتقبل. لهــذا، تضمنــت الوظيفــة رقــم 4 األدوات واإلجــراءات التــي تســمح ملجموعــة العمــل 

ــات مــن أجــل التحســن يف  ــاء إجــراء التحليــالت والتعلــم مــن التدريب ــاع الروتوكــوالت أثن ــة بتقييــم مــدى اتب ــة املعنــي بالتصنيــف يف الدول الفني

املســتقبل عــن طريــق اســتخدام أدوات التقييــم الــذايت. ومــع ذلــك، ووفًقــا للوظيفــة الرايعــة، يجــوز ملجموعــة العمــل الفنيــة، إذا لــزم األمــر، طلــب 

مراجعــة جــودة خارجيــة وإرشاكهــا مــا يخــدم دعــم جــودة مخرجــات التصنيــف قبــل إصدارهــا.

1.14 التطور الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ

ــا ألحــدث املعايــر واألبحــاث العامليــة واســتخدام التقــدم التكنولوجــي عــى نحــو أفضــل مــع  يلتــزم رشكاء التصنيــف بضــان وضــع الروتــوكالت وفًق

ــة  ــق املجموع ــع مســؤوليته عــى عات ــف وتق ــن التصني ــة ضم ــة الفني ــن أجــل التنمي ــم املســتمر م ــدرج التعل ــة. وين ــات امليداني ــن التطبيق ــم م التعل

ــث الروتوكــوالت حســب الحاجــة. ــويص بتحدي ــة الراجعــة مــن املســتخدمن لت ــدرس أحــدث ســبل التقــدم والتغذي ــي ت ــة الت االستشــارية الفني

ومتثــل التنميــة الفنيــة املســتمرة أهميــة خاصــة لتنقيــح املعايــر التــي ينــص عليهــا التصنيــف حــول املواضيــع التــي تفتقــر بوضــوح إىل اتفــاق رســمي 

مــن جانــب املجتمــع العاملــي ذي الصلــة. ومــن بــن األمثلــة عــى املجــاالت التــي اضطــر فيهــا الــركاء يف تنفيــذ التصنيــف إىل اتخــاذ قــرار يف عــدم 

وجــود اتفاقيــة بــن املجتمــع العاملــي: معايــر اســتخدام منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط الــذراع لتصنيــف ســوء التغذيــة الحــاد وحــدود املســاعدات 

الغذائيــة اإلنســانية لتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد. وعليــه، ال يكــون تحديــث التصنيــف مــن األمــور املتوقعــة فقــط، بــل مــن األمــور املرغــوب 

فيهــا. وقــد تجــرى التحديثــات يف النســخ املقبلــة مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف مثــل النســخة رقــم 3.1 والنســخة رقــم 4 أو كملحقــات للنســخة الثالثــة. 

وقــد يتــم تحديــث الجــداول املرجعيــة للتصنيــف عــى وجــه الخصــوص باعتبارهــا مــؤرشات جديــدة أو توقيفهــا حســبا يحــدد املجتمــع العاملــي.



الجزء الثاين: بروتوكوالت التصنيف 
املرحيل املتكامل





الجزء 2أ: بروتوكوالت التصنيف املرحيل 
املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد 
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ال تصف هذه الوحدة بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد 

ــاء اإلجــاع  ــم تنظيــم وعــرض هــذه الروتوكــوالت لوظائــف التصنيــف املرحــي املتكامــل األربعــة: (1( بن ت

الفنــي، و(2( تصنيــف الشــدة وتحديــد املســببات الرئيســية، و(3( التواصــل مــن أجــل العمــل، و(4( ضــان 

الجــودة. 

ــا ولتصنيــف  ــي يصعــب الوصــول إليه ــة وبروتوكــوالت داعمــة للمناطــق الت ــم إعــداد بروتوكــوالت إضافي ت

ــات.  األوضــاع باملجاع

ــره  ــذي متلكــه وتدي ميكــن وينبغــي االنتهــاء مــن إدخــال جميــع الروتوكــوالت يف نظــام دعــم املعلومــات ال

الــدول مــن أجــل تعميــم وتيســر عمليــات التصنيــف املتكــررة. 

مالحظات مهمة عند استخدام هذه الوحدة:

ــيل  ــف املرح ــي للتصني ــل الفن ــن الدلي ــة م ــخة الثالث ــن النس ــزأ م ــزًءا ال يتج ــدة ج ــذه الوح ــكل ه 1.   تش

املتكامــل لألمــن الغــذايئ، وتتضمــن كذلــك ملحــة عامــة عــن التصنيــف املرحــي املتكامــل (الجــزء األول(، 

وبروتوكــوالت تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن (جــزء ب( وبروتوكــوالت تصنيــف ســوء التغذيــة 

الحــاد (الجــزء 2ج(.    

2.   تركــز هــذه الوحــدة عــى تقديــم إرشــادات موجــزة وواضحــة إلمتــام الروتوكــوالت املطلوبــة إلعــداد نواتــج 

التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد. وقــد تــم إدراج إرشــادات إضافيــة وأســباب 

منطقيــة للقــرارات الفنيــة والقضايــا األخــرى ذات الصلــة تحــت عنــوان مــوارد التصنيــف املرحــي املتكامــل 

عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف.       

الوظائف

1
بناء اإلجامع الفني

2
تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

3
التواصل من أجل العمل

4
ضامن الجودة
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الوظيفة رقم 1: بناء اإلجامع الفني 

تعــزز الوظيفــة رقــم 1 عمليــة حياديــة قامئــة عــى املشــاركة لبنــاء اإلجــاع الفنــي، وذلــك بضــان إجــراء التصنيفــات مبعرفــة فــرق تحليــل مختــارة مــن 

مختلــف الــوكاالت والقطاعــات وتقديــم إرشــادات عامــة لتحقيــق اإلجــاع.

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 1

هنــاك بروتوكــوالن إلمتــام الوظيفــة رقــم 1، وعنــد اتباعهــا بالطريقــة الســليمة فإنهــا يضمنــان أن يشــمل التحليــل التنــوع املطلــوب يف الخــراء مــن 

ــادي قائــم عــى اإلجــاع. يقــدم الشــكل رقــم 15 ملحــة عامــة عــن هذيــن  ــم التحليــل بتطبيــق نهــج حي ــة، وأن يت املنظــات واملؤسســات ذات الصل

ــه.        الروتوكولــن، ويــي كل بروتوكــول األدوات اإلجــراءات املحــددة الخاصــة ب

الشكل رقم 14: بروتوكوالت الوظيفة رقم 1

األدوات اإلجراءات الربوتوكوالت

امتام مصفوفة فريق التحليل القائم بالتصنيف والتأكد من 
متثيل أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

1.1 تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات 
واملنظات ذات الصلة

يشر إىل املارسات الجيدة
(ال توجد أدوات محددة(.

اتباع املارسات الجيدة لبناء اإلجاع مثل التيسر القوي 
وتنمية القدرات التحليلية للمحللن وتدقيق النتائج 

وعرضها املبديئ عى صناع القرار.

1.2 إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

بروتوكول 1.1: تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظات ذات الصلة

ينبغــي أن يتضمــن فريــق التحليــل ممثلــن مــن مختلــف املؤسســات/املنظات والقطاعــات، بحيــث تتوفــر البيئــة الشــاملة التــي تلــزم لتحقيــق الحياديــة 

يف تحليــل بنــاء اإلجــاع. (الشــكل رقــم 15(. 

ــة تحليــل ألخــرى، حيــث قــد تســتدعي الحاجــة إىل خــرات  ــم بتحليــالت التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن عملي ــق القائ قــد يختلــف تشــكيل الفري

ــار: ــة يف االعتب ــه، ينبغــي وضــع األمــور التالي ــم ب ــد تخطيــط التحليــل وتشــكيل الفريــق القائ ــواع محــددة مــن التحليــالت. وعن مختلفــة إلجــراء أن

•   قبــل بــدء عمليــة التحليــل الفعليــة ال بــد مــن زيــادة وعــي واهتــام أصحــاب املصلحــة عــى مســتوى الــدول بفئــات انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد 

وفًقــا للتصنيــف.

•   ال بد من إخطار الركاء عى مستوى الدول مقدًما بأنشطة التحليل املقبلة.

ــة يف تنســيق  ــل دور هــذه املجموع ــف، ويتمث ــة القامئــة بالتصني ــة الوطني ــة العمــل الفني ــل أعضــاًء مــن مجموع ــق التحلي •   ينبغــي أن يتضمــن فري

التصنيــف وتنفيــذه عــى مســتوى الــدول. وينبغــي أن يتضمــن الفريــق خــراء آخريــن مــن ذوي املعــارف واملهــارات ذات الصلــة بهــذا التحليــل مثــل 

اإلملــام بالظــروف والســياقات املحليــة.

•   ينبغــي ان تحــرص مجموعــة العمــل الفنيــة عــى أن يكــون أغلــب أعضــاء فريــق التحليــل قــد حصلــوا عــى التدريــب الــالزم عــى التعامــل مــع انعــدام 

األمــن الغــذايئ وفًقــا للتصنيــف، وأنهــم قــد اجتــازوا االختبــار الخــاص بالتصنيــف قبــل بــدء التحليــل.
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ال ينبغــي يف كل تحليــل اســتكال مصفوفــة تشــكيل فريــق التحليــل. وإذا تــم اســتخدام املصفوفة 

عــى النحــو الســليم، فإنهــا ستســاعد عــى التصــور الواضــح للتنــوع املحقــق. وينبغــي أن تحــدد 

املصفوفــة مــا يي:

•   رئيس مجموعة العمل الفنية واملنظمة املستضيفة.

•   ميرس أو ميرسو التحليل.

•   جميــع املشــاركن يف التحليــل، مبــا يف ذلــك االســم واملنصــب واملنظمــة ومجــال أو مجــاالت 

الخــرة وأي شــهادات أو تدريــب بخصــوص التصنيــف املرحــي املتكامــل. ونظــرًا للمعرفــة 

املتقدمــة التــي ميتلكهــا الخــراء يف قطاعــات مختلفــة، فقــد يــرد ذكــر نفــس الشــخص أكــر 

مــن مــرة يف مصفوفــة واحــدة.

يف الحــاالت التــي تجــرى فيهــا تصنيفــات انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد 

يف نفــس الوقــت، ميكــن امتــام مصفوفــة واحــدة مشــركة أو مصفوفتــن منفصلتــن، وذلــك وفًقــا 

للنهــج املتبــع أثنــاء التحليــل (الشــكل رقــم 16(.  

الشكل رقم 15: أمثلة عى أعضاء الفريق 

القائم بتحليل التصنيف املرحيل املتكامل

يشمل الفريق القائم بتحليل التصنيف 

األعضاء التالين عى سبيل املثال ال الحرص:

أعضاء مجموعة العمل الفنية الوطنية 

القامئة بالتصنيف. 

املحللون املعنيون باألمن الغذايئ وأخصائيو 

التغذية من غر أعضاء مجموعة العمل 

الفنية، من القادرين عى املساهمة يف 

التحليل.

املسؤولون الذين يستطيعون دعم تفسر 

األدلة ووضعها يف سياقها.

خراء القطاعات املختلفة (مثل خراء الروة 

الحيوانية ومحلي النزاعات( وذلك بحسب 

املسببات الرئيسية النعدام األمن الغذايئ 

الحاد. 

مسئولو التواصل لدعم إنتاج نواتج التواصل.

الشكل رقم 16: مصفوفة تشكيل الفريق القائم بتحليل التصنيف املرحيل املتكامل

متثيل أصحاب املصلحة من املنظامت 
 (اكتب اسم كل محلل ووظيفته واملنظمة التي يعمل بها وأي شهادات أو تدريب بخصوص التصنيف يف الخاليا املخصصة لذلك(

رئيس الفريق:
املنظمة املستضيفة:

ميرسوا تحليل التصنيف املرحيل املتكامل: 
الوكاالت التابعة لألمم 

املتحدة
املنظات غر 

الحكومية الدولية
الوكاالت الفنية / 

املؤسسات األكادميية
املنظات غر الحكومية 
الوطنية / املجتمع املدين 

/ القطاع الخاص

الحكومة الوطنية
(عى جميع املستويات 

ذات الصلة(

األمن الغذايئ / سبل 
كسب العيش

مجاالت الخربة
(تدرج حسب 

أهميتها 
للتحليل(

التغذية 

األسواق 

الزراعة 

املاشية / مصائد 
األساك

املناخ

الصحة البرية 

مياه الرب والرصف 
الصحي 

النوع االجتاعي 

اإلحصاءات 

تحليل النزاعات 

غر ذلك 
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بروتوكول 1.2: إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

ينبغــي أن يلتــزم أعضــاء فريــق التحليــل بإجــراء التحليــل اســتناًدا إىل األدلــة املتاحــة ودون أي تحيــز، وأن يكــون هــدف الفريــق هــو تصنيــف ووصــف 

ظــروف انعــدام األمــن الغــذايئ مــع تحــري الدقــة قــدر اإلمــكان، وذلــك مــن خــالل اتفــاق مشــرك.

ويعــد التوصــل إىل تفاهــم واتفــاق مشــركني مــن املهــام الرئيســية لقيــادة مجموعــة العمــل الفنيــة القامئــة بالتصنيــف وميــرسي أعالــه. وهنــاك عــدد 

مــن االســراتيجيات التــي ميكــن تطبيقهــا لتحقيــق ذلــك الغــرض.  

ــق اآلراء إىل  ــؤدي تواف ــك، ينبغــي أن ي ــع ذل ــات أو اعراضــات. وم ــا تنشــأ خالف ــرًا م ــرضورة الحصــول عــى اإلجــاع، فكث ــق اآلراء بال ال يشــرط تواف

تحســن وضــع جميــع األطــراف عــن وضعهــا يف البدايــة، مــا يــؤدي إىل زيــادة الثقــة واملصداقيــة بــن جميــع األطــراف، وكذلــك لــدى جمهــور العامــة. 

ومــن املمكــن التوصــل إىل أرضيــة مشــركة بــن املحللــن مــن خــالل إجــراء تحليــل مشــرك واســتعراض نقــدي للبيانــات املتاحــة، ومــن خــالل التوصــل 

إىل تفاهــم جيــد بشــأن الســياق واملنطقــة التــي يشــملها التحليــل. ومــع ذلــك، ومبــا أن التوصــل إىل توافــق يعــد مســألة معقــدة، فــال بــد مــن االســتعانة 

مبيــرس مؤهــل. ومــن املهــام املســندة إىل قيــادة مجموعــة العمــل الفنيــة القامئــة بالتصنيــف وميــرسي التحليــل أن تضــع القواعــد األساســية الالزمــة لبنــاء 

اإلجــاع مــع املحللــن املشــاركن (الشــكل رقــم 17(.

ويعتمــد بنــاء اإلجــاع عــى قــدرة املحللــني عــى تحليــل ومناقشــة األدلــة بطريقــة نقديــة. وبالتــايل ال بــد أن يفهــم األعضــاء قطاعاتهــم ووضــع األمــن 

الغــذايئ وبروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل. باإلضافــة إىل ذلــك، ولضــان تخصيــص الوقــت الــكايف الســتعراض األدلــة اســتعراًضا نقديـًـا والتوصــل 

إىل إجــاع بشــأن التصنيــف، فــال بــد مــن تنظيــم األدلــة تنظيــًا جيــًدا ألغــراض التحليــل وقبــل إجرائــه.

قــد ال يتحقــق توافــق اآلراء يف بعــض األحيــان. فقــد تنشــأ خالفــات بشــأن منطقــة معينــة أو بشــأن التحليــل بأكملــه. والنهــج األفضــل يف مثــل هــذه 

الحــاالت هــو حــل هــذه الخالفــات مبعرفــة فريــق التحليــل، وذلــك مــن خــالل تنظيــم عمليــة تيســر محايــدة ثــم محاولــة االتفــاق عــى مســتوى الدولــة 

لتجنــب حــدوث أي تأخــر. وإذا مل يكــن ذلــك ممكًنــا، فللمنظمــة أو املنظــات املعرضــة أن تعلــن عــن عــدم موافقتهــا عــى نتائــج التحليــل، ويف تلــك 

الحالــة يجــوز تســجيل رأي األقليــة وإخطــار صنــاع القــرار باألمــر. أمــا إذا كان الخــالف يتعلــق مبســألة تنــدرج ضمــن املســتوى الرابــع مــن التصنيــف، 

ــة للتحليــل  ــة إجــراء مراجعــة جــودة مبعرفــة جهــات خارجي ــة أو الريــك (الــركاء( الذيــن يدعمــون رأي األقلي فقــد تطلــب مجموعــة العمــل الفني

البديــل (الــذي يتضمــن رأي األقليــة(. 

ويعــد تدقيــق فئــات التصنيــف والتقديــرات الســكانية مــن املامرســات الجيــدة مــن أجــل بنــاء اإلجــاع بشــأن التصنيــف. املرحــي املتكامــل وعــى 

الرغــم مــن أن التصنيــف ال يتضمــن تعريًفــا لعمليــة التوصــل إىل إجــاع، فإنــه يــويص بإجــراء التدقيــق بــأي مــن صــوره بعــد مرحلــة التصنيــف املبــديئ 

وإجــراء التقديــرات الســكانية، وعــادة مــا يتــم مــن خــالل جلســات يقــوم فيهــا املحللــون الذيــن شــاركوا يف التحليــل باســتعراض ومناقشــة فئــات التحليــل 

والتقديــرات الســكانية التــي تــم التوصــل إليهــا، ثــم يحاولــون التوصــل إىل توافــق ويتفقــون عــى النتائــج النهائيــة.

ومــن األنشــطة التــي يــوىص بهــا أيضــا أن تُعــرض نتائــج التصنيــف عــى صنــاع القــرار الرئيســيني قبــل اإلصــدار العــام. وتحقــق هــذه العمليــة هدفــن: 

(أ( إنهــا تعــد مبثابــة فحًصــا مزدوًجــا للنتائــج، مــا يســمح بإجــراء مناقشــة مفتوحــة إذا دعــت الحاجــة لذلــك، ويف بعــض الحــاالت قــد يجعــل ذلــك 

مجموعــة العمــل الفنيــة تعيــد النظــر يف التحليــل إذا توافــرت األدلــة، و(ب( إنهــا تعــزز شــعور أصحــاب املصلحــة الرئيســن بأنهــم أصحــاب هــذه النتائــج 

قبــل عرضهــا عــى الجمهــور.

الشكل رقم 17: القواعد األساسية لبناء اإلجامع

من بني القواعد األساسية لبناء اإلجامع:

•   تحديــد أســاليب العمليــة التحليليــة (عــى ســبيل املثــال: تجــري املجموعــات الفرعيــة تحليــالت مبدئيــة وتعــرض نتائجهــا عــى املجموعــة 

األكــر لتدقيقهــا(.

ــام أو رأي األغلبيــة( وكيفيــة توثيــق وجهــات نظــر األقليــة  •   االتفــاق عــى كيفيــة صنــع القــرار (بعــدة طــرق مــن بينهــا مثــال اإلجــاع الت

ــن. ــا لآلخري وتوصيله
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الوظيفة رقم 2: تصنيف الشدة وتحديد املسببات الرئيسية

ــل الدقيــق للمعلومــات املعقــدة بغــرض  تعــزز الوظيفــة رقــم 2 التحلي

تصنيــف الســكان واملناطــق لفئــات ذات معنــى لتوجيــه عمليــة صنــع 

ــد  ــى تحدي ــاد ع ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــف انع ــز تصني ــرارات. يرك الق

املناطــق التــي تعــاين مــن العجــز الغــذايئ الشــديد وهــو مــا يســتدعي 

ــش.  ــة األرواح وكســبل كســب العي ــاذ وحاي ــة إلنق تدخــالت عاجل

بعــد إمتــام الوظيفــة رقــم 2 الخاصــة بتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ 

ــى  ــة ع ــل اإلجاب ــي املتكام ــف املرح ــالل التصني ــن خ ــن م ــاد ميك الح

ــة: ــئلة التالي األس

•   ما درجة شدة الوضع؟ 

•   متى يعاين السكان من انعدام األمن الغذايئ الحاد؟  

ــن الغــذايئ  ــن انعــدام األم ــون م ــن يعان ــش األشــخاص الذي ــن يعي •   أي

الحــاد؟

•   كم عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الحاد؟

ــن  ــدام األم ــن انع ــون م ــم يعان ــخاص بأنه ــض األش ــف بع ــاذا يصن •   مل

ــاد؟  ــذايئ الح الغ

•   من هم الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الحاد؟ 

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 2

يتبعــوا ســتة  أن  املحللــن  عــى  رقــم 2،  الوظيفــة  امتــام  ألغــراض 

بروتوكــوالت حســبا هــو موضــح بإيجــاز يف الشــكل رقــم 19 ومذكــور 

بالتفصيــل أدنــاه.

ــي ينبغــي  ــوالت الت ــز فقــط عــى الروتوك ــع إن هــذا القســم ال يرك وم

اتباعهــا أثنــاء إجــراء التحليــل، إال إن اســتكال دورة التحليــل بأكملهــا، مبا 

يف ذلــك األنشــطة املبدئيــة املتعلقــة بالتخطيــط واإلعــداد، يعــد أمــر بالغ 

األهميــة. كــا أن إعــداد األدلــة مــن األمــور التــي لهــا أهميــة خاصــة، مبــا 

يف ذلــك تحديــد األدلــة وجمعهــا وضــان اتفاقهــا مــع الجــدول املرجعــي 

ووحــدة التحليــل قبــل املرحلــة الفعليــة للتحليــل. 

الشكل رقم 18: بروتوكوالت الوظيفة رقم 2

األداة اإلجراء  الربوتوكول

اإلطار التحليي للتصنيف املرحي 
املتكامل لألمن الغذايئ 

 

تقارب األدلة بعد اإلطار 
التحليي لألمن الغذايئ

استخدام اإلطار 
التحليي لتوجيه تقارب 

األدلة

الجدول املرجعي استخدام الجدول املرجعي 
لتصنيف انعدام األمن 

الغذايئ الحاد ملعرفة سات 
املراحل والحدود املختارة 

للمعاير الدولية.

مقارنة األدلة بالجدول 
املرجعي

املتغرات التحليلية اتخاذ املعاير  األساسية 
كقواعد للتصنيف.

 االلتزام مبعاير 
التحليل

درجات موثوقية األدلة تقييم سالمة األساليب 
املستخدمة والعالقة الزمنية 

عى ضوء املعاير املقررة.

 تقييم موثوقية 
األدلة.

معاير مستوى األدلة

الحد األدىن من متطلبات التحليل

تقديم أدلة وتحليالت 
تستويف  الحد األدىن من 

متطلبات  األدلة والتحليل.

استيفاء الحد األدىن 
من متطلبات  األدلة 

والتحليل.

تحليل ورقة عمل عن انعدام األمن 
الغذايئ يف نظام دعم املعلومات

 

يفضل استخدام ورقة عمل 
يف  نظام دعم املعلومات

توثيق األدلة وتحليلها 
عى نحو منهجي 

وإتاحتها عند طلبها.

الشكل رقم 23: اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ

العوامل املساهمة يف األمن الغذايئ

األثر

نواتج األمن الغذايئ
(تقاس أو تستنتج مبارشًة من العوامل املساهمة)

توافر الغذاء

• اإلنتاج
• األغذية الربية

• احتياطي الغذاء
• األسواق
• النقل  

إمكانية الحصول 
عليه

• ماديًا
• ماليًا 

• اجتامعيًا

العوامل السببية

أبعاد األمن الغذايئ

معدل الوفاة
الحالة 
 التغذوية

نواتج املستوى الثاين

تغري سبل كسب العيش
الكمية والجودة التغذوية

 االستهالك الغذايئ 
األصول واالسرتاتيجيات

نواتج املستوى األول

العوامل املساهمة يف حدوث 
انعدام األمن الغذايئ

العوامل التي تؤثر تأثريًا مبارًشا 
عىل النتائج
•  األمراض

•  مياه الرشب والرصف الصحي 
•  النزاعات 

•  أخرى

مواطن الضعف واملوارد واملراقبة
(التعرض والقابلية للتأثر والقدرة عىل الصمود أمام أخطار محددة أو 

ظروف مستمرة)

•   اسرتاتيجيات كسب العيش (مصادر الغذاء والدخل والتكيف والنفقات)
•   سبل كسب العيش (البرشية واملالية واالجتامعية واملادية والطبيعية)

•  السياسات واملؤسسات والعمليات  
•   عدم املساواة بني الجنسني وصور التمييز االجتامعي واالقتصادي 

األخرى 
•  عوامل التخفيف 

 األحداث الحادة أو الظروف املستمرة
(طبيعية واجتامعية اقتصادية ونزاعات وأمراض وغري ذلك)

و
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ة ا

ذي
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االستقرار (طوال الوقت)

تصنيف املرحلة الحادة )الحالية أو املتوقعة( واملستوى املزمن

استفادة األرس 
املعيشية منه

• التفضيالت الغذائية 
• تحضري الغذاء 

• مامرسات التغذية 
• تخزين الغذاء 
• سالمة الغذاء 

•  إمكانية الوصول 
إىل املياه

املرحلة الخامسة
الكارثة / املجاعة

تعاين األرس من نقص شديد يف الغذاء أو 
االحتياجات األساسية األخرى او كالهام 

حتى بعد اللجوء إىل جميع اسرتاتيجيات 
التكيف املعيشية، وعندها تكون مستويات 
املجاعة واملوت والعوز وسوء التغذية الحاد 

املفرط واضحة.      

)لتصنيف منطقة ما بأنها يف وضع مجاعة، 
ال بد من معاناتها من شدة ارتفاع مستويات 

سوء التغذية الحاد والوفيات(.

املرحلة الرابعة
الطوارئ 

تعاين األرس إما من:
•  فجوات كبرية يف االستهالك الغذايئ تتضح 

يف االلشديد يف سوء التغذية الحاد وزيادة 
معدل الوفيات.

أو
•  تتمكن من تخفيف أثر الفجوات الكبرية 

يف االستهالك الغذايئ، ولكن فقط باللجوء 
السرتاتيجيات التكيف املعيشية يف الطوارئ 

وتصفية األصول.  

املرحلة الثالثة
األزمة

تعاين األرس إما من:
•  فجوات يف االستهالك الغذايئ تتضح 

يف سوء التغذية الحاد املرتفع أو فوق املعتاد
أو 

•  القادرة بالكاد عىل تلبية الحد األدىن من 
االحتياجات الغذائية فقط، فقط باستنفاد 

أصول سبل كسب العيش األساسية أو 
باللجوء إىل اسرتاتيجيات التكيف مع 

األزمات

املرحلة األوىل
منعدمة / الحد األدىن

توفر األرس ما يكفي من الحد األدىن 
لالستهالك الغذايئ، ولكنها غري قادرة عىل 

توفري بعض النفقات األساسية املتعلقة املواد 
غري الغذائية دون اللجوء إىل اسرتاتيجيات 

التكيف مع أوضاع الشدة. 

املرحلة األوىل
منعدمة / الحد األدىن

تتمكن األرس من تلبية االحتياجات 
األساسية الغذائية وغري الغذائية دون 

املشاركة يف اسرتاتيجيات غري منطية 
للحصول عىل الغذاء والدخل.

اسم املرحلة ووصفها

منع انتشار حاالت الوفاة واالقرتاب من 
االنهيار الكامل لسبل كسب العيش

إنقاذ األرواح وسبل كسب العيش حامية سبل كسب العيش والحد من 
فجوات االستهالك الغذايئ

اإلجراءات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث 
وحامية سبل كسب العيش

اإلجراءات الالزمة لبناء القدرة عىل التكيف 
والصمود والحد من مخاطر الكوارث

أهداف االستجابة ذات 
األولوية

تشري نواتج املستوى األول إىل سامت االستهالك الغذايئ وتغري سبل كسب العيش. يتضمن الجدول التايل الحدود الحرجة التي تتطابق إىل أقرب درجة ممكنة مع وصف املرحلة لكل مؤرش. وعىل الرغم من أن الحدود تستند إىل البحث التطبيقي وتُعرض كمرجع عاملي، 
إال أن العالقة بني املؤرشات غالًبا ما تكون محدودة نوًعا ما، ويلزم وضع النتائج يف سياق. تصنف املنطقة يف املرحلة األشد عندما تترضر نسبة ال تقل عن 20% من سكانها.

الكمية: غري كافية بشدة – عجز كبري للغاية

املتناول من الطاقة الغذائية:
فجوة غذائية شديدة 

 نقاط التنوع الغذايئ لألرس: 2-0

مقياس االستهالك الغذايئ: ضعيف )سمة 
غري مميزة للتفرقة بني املرحلة الرابعة 

والخامسة(.  

مقياس الجوع عىل مستوى األسر: 6-5 
)شديد(

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية: ≤19)سمة غري مميزة للتفرقة بني 

املرحلة الثالثة والرابعة والخامسة(.  

تحليل اقتصاد األرس املعيشية: نقص يف 
معدل البقاء ≤%50

الكمية: غري كافية متاًما – عجز كبري

املتناول من الطاقة الغذائية:
فجوة غذائية كبرية )أقل كثريًا من 2.100 كيلو 

سعر حراري للشخص يف اليوم(.

 نقاط التنوع الغذايئ لألسر: 0-2 مجموعة 
غذائية )سمة غري مميزة للتفرقة بني املرحلة 

الرابعة والخامسة(.  

مقياس االستهالك الغذايئ: ضعيف )سمة 
غري مميزة للتفرقة بني املرحلة الرابعة 

والخامسة(.  

مقياس الجوع عىل مستوى األرس: 4 
)شديد(

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية: ≤19)سمة غري مميزة للتفرقة بني 

املرحلة الثالثة والرابعة والخامسة(.  

تحليل اقتصاد األرس املعيشية: نقص يف 
معدل البقاء ≤20% و>%50

الكمية: كافية إىل حد ما – عجز طفيف

املتناول من الطاقة الغذائية:
فجوة غذائية )أقل من 2.100 كيلو سعر 

حراري للشخص يف اليوم(.

 نقاط التنوع الغذايئ لألرس: 3-4 مجموعة 
غذائية.  

مقياس االستهالك الغذايئ: االملقياس الحدي

مقياس الجوع عىل مستوى األرس: 3-2 
معتدل

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية: ≤19)سمة غري مميزة للتفرقة بني 

املرحلة الثالثة والرابعة والخامسة(.  

تحليل اقتصاد األرس املعيشية: نقص يف 
حامية سبل كسب العيش ≤80% أو نقص 

يف معدل البقاء >%20

الكمية: تكفي الحد األدىن 

املتناول من الطاقة الغذائية:
يكفي الحد األدىن )متوسط 2.100 كيلو 

سعر حراري للشخص يف اليوم(.

 نقاط التنوع الغذايئ لألرس: خمس 
مجموعات غذائية ولكن يوجد تدهور 

لفقدان مجموعة غذائية واحدة من 
املجموعات املعتادة.

مقياس االستهالك الغذايئ: مقبول ولكن 
هناك تدهور عن املعتاد 

مقياس الجوع عىل مستوى األرس: 1 
)طفيف(

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية: 18-4 

تحليل اقتصاد األرس املعيشية: نقص بسيط إىل 
متوسط يف حامية سبل كسب العيش >%80

الكمية: كمية كافية من املتناول الغذايئ 
للطاقة

املتناول من الطاقة الغذائية 2:
كايف ومستقر )متوسط 2.350 كيلو سعر 

حراري للشخص يف اليوم(.

نقاط التنوع الغذايئ لألرس 3: 12-5 
مجموعة غذائية والوضع مستقر دون 

تدهور. 

مقياس االستهالك الغذايئ 4: مقبول 
ومستقر 

مقياس الجوع عىل مستوى األرس 5: 
)ال يوجد(

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية  6: 3-0 

تحليل اقتصاد األرس املعيشية 7: ال يوجد 
نقص يف حامية سبل كسب العيش 

االستهالك 
الغذايئ 

)الرتكيز عىل 
املتناول الغذايئ 

من الطاقة(

تغري سبل كسب العيش:  
االقرتاب من االنهيار الكامل السرتاتيجيات 

وأصول سبل كسب العيش

اسرتاتيجيات التكيف املعيشية: االقرتاب من 
االستنفاد التام للقدرة عىل التكيف. 

تغري سبل كسب العيش:  
االستنفاد الشديد السرتاتيجيات و/أو أصول 

سبل كسب العيش أو تصفيتها

اسرتاتيجيات التكيف املعيشية: اسرتاتيجيات 
التكيف الخاصة بأوقات الطوارئ هي 

االسرتاتيجيات األكرث صعوبة التي لجأت لها 
األرس املعيشية عىل مدار الثالثني يوًما األخرية

تغري سبل كسب العيش:  
االستنفاد الرسيع السرتاتيجيات و/أو أصول 

سبل كسب العيش أو نضوبها

اسرتاتيجيات التكيف املعيشية: اسرتاتيجيات 
التكيف الخاصة بأوقات األزمة هي 

االسرتاتيجيات األكرث صعوبة التي لجأت لها 
األرس املعيشية عىل مدار الثالثني يوًما األخرية

تغري سبل كسب العيش:  
اسرتاتيجيات و/أو أصول مشددة وانخفاض 
القدرة عىل االستثامر يف سبل كسب العيش 
اسرتاتيجيات التكيف املعيشية: اسرتاتيجيات 

التكيف الخاصة بأوقات الشدة هي 
االسرتاتيجيات األكرث صعوبة التي لجأت لها 

األرس املعيشية عىل مدار الثالثني يوًما األخرية.

تغري سبل كسب العيش:  
أصول واسرتاتيجيات مستدامة لسبل 

كسب العيش 
اسرتاتيجيات التكيف املعيشية 8: مل يالحظ 

اللجوء إىل اسرتاتيجيات التكيف الخاصة 
بأوقات الشدة أو الطوارئ أو األزمات. 

تغري سبل كسب العيش 
)األصول واالسرتاتيجيات(

الشكل رقم 27: الجدول املرجعي للتصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد )األداة رقم 3(

الغرض: توجيه تقارب األدلة باستخدام املعايري والحدود املقبولة عامليًا. تهدف التصنيفات إىل توجيه عملية صنع القرار التي تستهدف التحسينات قصرية األجل يف مجال األمن الغذايئ.  
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اإلجراءات العاجلة املطلوبة

تشري نواتج املستوى الثاين إىل تقدير الحالة التغذوية ومعدل الوفيات عىل مستوى املناطق، وتظهر جدواها يف تحديد املراحل األكرث شدة عندما يكون من املتوقع أن تؤثر الفجوات الغذائية عىل معدالت سوء التغذية والوفيات. بالنسبة للنواتج الخاصة بسوء التغذية 
والوفيات، ينبغي أن يكون نقص االستهالك الغذايئ عىل مستوى األرسة من العوامل التفسريية، حتى يتسنى استخدام هذا الدليل لدعم التصنيف.    

حرج بشدة: ≤ %30 حرج: 15 – 29.9% أو أكرب بكثري 
من املعتاد

خطري: 10 14.9%- أو أقل من املعتاد منذر: 5 – %9.9 مقبول: <%5 سوء التغذية الحاد العاملي استناًدا إىل 
الدرجة املعيارية )Z-score( للوزن 

مقابل الطول 9.

%5< سوء التغذية الحاد العاملي استناًدا إىل 
5 – 9.9%محيط منتصف أعىل الذراع 10

%14.9 – 10
≤ %15

≤ %40 %39.9 - 20 10 – 19.9% 1.5 × أكرب من خط 
األساس

%9.9 – 5 %5< مؤرش كتلة الجسم > 18.5 11

معدل الوفيات األويل: ≤ 2 /  10 
آالف يف اليوم 

معدل الوفيات دون بني األطفال سن 
الخامسة ≤ 4 /  10 آالف يف اليوم 

معدل الوفيات األويل: 1 – 1.99 /  
10 آالف يف اليوم أو < 2 × املرجع

معدل الوفيات دون بني األطفال سن 
الخامسة 2 3.99- / 10 آالف يف اليوم

معدل الوفيات األويل: 0.5 – 0.99 /  
10 آالف يف اليوم 

معدل الوفيات دون بني األطفال سن 
الخامسة 1-2 / 10 آالف يف اليو

معدل الوفيات األويل: > 0.5/ 10 
آالف يف اليوم 

معدل الوفيات بني األطفال دون سن 
الخامسة > 1 / 10 آالف يف اليوم

معدل الوفيات األولي: 12
> 0.5/ 10 آالف يف اليوم 

معدل الوفيات بني األطفال دون سن 
الخامسة 13 > / 10 آالف يف اليوم

الوفيات

بالنسبة للعوامل املساهمة يلزم تحديد وتحليل مؤرشات وحدود معينة ملختلف املراحل وفًقا لسیاق سبل كسب العيش. ونعرض أدناه وصف عام للعوامل املساهم

غري كايف بشدة لتلبية متطلبات 
االستهالك الغذايئ  

املياه اآلمنة للرشب ≤ لرت لكل شخص 
يف اليوم الواحد

غري كايف للغاية لتلبية متطلبات 
االستهالك الغذايئ  

املياه اآلمنة للرشب < 3 إىل > 7.5 لرت 
لكل شخص يف اليوم الواحد

غري كايف لتلبية متطلبات االستهالك 
الغذايئ  

املياه اآلمنة للرشب < 7.5 إىل 15 لرت 
لكل شخص يف اليوم الواحد

كايف حديًا لتلبية متطلبات االستهالك 
الغذايئ  

املياه اآلمنة للرشب ≤ 15 لرت هامشيًا 
لكل شخص يف اليوم الواحد

كايف لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ 
ومستدام عىل املدى القصري  

املياه اآلمنة للرشب ≤ 15 لرت لكل 
شخص يف اليوم الواحد 

توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه 
واالستفادة منه واالستقرار

تؤدي آثار الخطار ومواطن الضعف 
إىل اقرتاب االنهيار الكامل أصول 

كسب العيش و/أو االقرتاب من النقص 
الكامل يف االستهالك الغذايئ. 

تؤدي آثار الخطار ومواطن الضعف 
إىل خسائر كبرية يف أصول كسب 

العيش و/أو نقص شديد يف االستهالك 
الغذايئ. 

تؤدي آثار الخطار ومواطن الضعف 
إىل خسائر يف أصول كسب العيش و/

أو نقص كبري يف االستهالك الغذايئ. 

تؤدي آثار الخطار ومواطن الضعف 
إىل إجهاد سبل كسب العيش 

واالستهالك الغذايئ. 

ال توجد أي آثار لألخطار ومواطن 
الضعف، أو يوجد الحد األدىن منها، 
عىل سبل كسب العيش واالستهالك 

الغذايئ.   

األخطار ومواطن الضعف

9 ية
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أ (   تعريف انعدام األمن الغذايئ الحاد 

والرتكيز التحلييل

ب (   توجيه اإلجراءات ذات األهداف 

االسرتاتيجية قصرية األجل

ج (   خمس مراحل للشدة

د (  تقارب األدلة

ه (  قاعدة %20 لتصنيف املناطق

و (  وحدة أو وحدات التحليل

ز (   ملحة عن الوضع خالل فرتة زمنية 

محددة

ح (  التصنيفات الحالية

ط (  التصنيفات املتوقعة

ي (   تحديد املناطق التي قد تصنف يف 

املراحل األشد ما مل تتلقى مساعدات 

إنسانية غذائية كبرية 

ك (   تحديد املسببات الرئيسية والسكان 

األكرث ترضًرا

مالحظة: يتبع تصنيف املناطق التي تنقصها 

األدلة بسبب عدم إمكانية الوصول اإلنساين 

لها أو محدوديتها بروتوكوالت إضافية 

محددة.  

الشكل رقم 28: املعايري التحليلية لتصنيف 

انعدام األمن الغذايئ الحاد )األداة رقم 4(

الجزء أ: إرشادات عامة لتقييم درجة املوثوقية

)العالقة الزمنية )ت  = موثوقة
2
  ت

 = موثوقة إىل حد ما
1
ت

))- أو +) 
1
محدودة )ت (

2
 جيدة )ت

+
1
 ر

2
ر

  جيدة
(

2
)م  سالمة

األسلوب
)م) 

-
1
+ ر

1
 ر

محدودة
(

1
)م

الجزء ب: تعريفات وإرشادات تقييم سالمة األسلوب )م) والعالقة الزمنية )ت)

األساليب العلمية النوعية والكمية املعرتف بها دولًيا من املامرسات الجيدة

  جيدة
(

2
)م

 سالمة
األسلوب

)م)

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما ييل: 
•  الدراسات االستقصائية *

   •   الدراسات االستقصائية البسيطة / املنهجية التي تشمل 150 حالة عىل األقل أو دراسات استقصائية متعددة املراحل تغطي 25 مجموعة عىل األقل.
   •   تقنية املقابالت الهاتفية مبساعدة الحاسوب التي تشمل 150 حالة عىل األقل ونسبة األرس املعيشية التي متتلك هواتف تتجاوز 75%.

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
   •   تحليل النواتج استناًدا إىل خط األساس الكامل مع تحديد املشكالت ودعم التحليل بأربعة أدلة عىل األقل من درجة ر2 من أدلة العوامل املساهمة.

األساليب املنطقية النوعية والكمية التي تتبع املامرسات الجيدة ولكنها تتسم بالتمثيل املحدود

محدودة
(

1
)م

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما ييل: 
•  الدراسات االستقصائية *

   •  التقديرات املجمعة من خمس مجموعات و90 عملية مالحظة عىل األقل  
   •  تقنية املقابالت الهاتفية مبساعدة الحاسوب التي تشمل 90 حالة عىل األقل ونسبة األرس املعيشية التي متتلك هواتف تتجاوز 60%.
   •  التقديرات املجمعة من دراسة استقصائية متثيلية بدرجة )ر+1( من املناطق القريبة التي تعاين من ظروف مشابهة لألمن الغذايئ.  

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
   •   تحليل النواتج استناًدا إىل خط األساس الرسيع أو البيانات التفصيلية مع تحديد املشكالت ودعم التحليل بأربعة أدلة عىل األقل من درجة ر+1 

من أدلة العوامل املساهمة.
•  أنظمة الرصد

   •   التقديرات املجمعة من خمسة مواقع عىل األقل بإجاميل عدد 200 حالة تم اختيارها عشوائيًا )عىل األقل خمس مواقع و100 حالة إجامال 
للمناطق الرعوية(. 

األدلة التي تعكس األوضاع والظروف الحالية

  جيدة
(

2
)ت

 املالمئة
  الزمنية
)ت)

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما ييل: 
•  الدراسات االستقصائية وأنظمة الرصد 

   •   األدلة املجمعة خالل املوسم الذي يتم تحليله  
•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية

   •   خط األساس أو بيانات موجزة خالل فرتة تصل لعرشة سنوات مل تطرأ خاللها أي تغريات ملحوظة عىل األرس املعيشية.  

األدلة املستنتجة لتعكس األوضاع والظروف الحالية

محدودة
(

1
)ت

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما ييل: 
•  الدراسات االستقصائية وأنظمة الرصد 

   •   التقديرات املستنتجة بخصوص األدلة املجمعة خالل الستة أشهر السابقة وال يشرتط جمعها من نفس موسم األمن الغذايئ )12 شهر للمناطق 
ذات املنوال الواحد(.

   •   األدلة التاريخية ويتم جمع )م1( خالل املوسم الذي يتم تحليله خالل الخمس سنوات السابقة، الستخدامها فقط يف حالة غياب الصدمات غري 
املعتادة.       

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
   •   خط األساس أو البيانات التي يزيد عمرها عن عرشة سنوات مل تطرأ خاللها أي تغريات ملحوظة عىل األرس املعيشية.  

الشكل رقم 31: جدول درجة موثوقية أدلة األمن الغذايئ لألدلة التي سيتم استخدامها يف تصنيفات انعدام األمن الغذايئ الحاد )األداة رقم 5)

الشكل رقم 32: معايري مستويات األدلة يف إطار التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 6(

املعايري مستوى األدلة
تحديث التوقعات 1 املتوقعة الحالية

1(  ال تزال توقعات التصنيف املرحيل املتكامل 
تلتزم باملستوى األول من األدلة  

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

3(  أربعة من األدلة الجديدة التي درجة 
( )+ أو -( املتعلقة بالعوامل 

1
موثوقيتها )ر

املساهمة من موسم التحديث.

1(  التزام التصنيف املرحيل املتكامل الحايل 
باملستوى األول من األدلة

+ 
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

3(  أربعة من األدلة التي درجة موثوقيتها 
( والتي تقدم مع افرتاضات واضحة 

1
)ر

حول االتجاهات املتوقعة.

1(  دليل مبارش واحد عىل األقل من األدلة 
( املتعلقة إما 

1
التي درجة موثوقيتها )ر+

بنواتج االستهالك الغذايئ أو تغري سبل 
كسب العيش

+
2(  أربعة من األدلة التي درجة موثوقيتها 

( من بينها دليلني عىل األقل من أدلة 
1
)ر

موسم التحليل

*
مقبول 

)املستوى األول من األدلة(
 )لتصنيف املناطق فقط – ال 
ميكن إعداد جداول سكانية(

1(  ال تزال توقعات التصنيف املرحيل املتكامل 
تلتزم باملستوى الثاين من األدلة  

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 

يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 
التوقعات

+
3(  أربعة من األدلة الجديدة التي درجة 

موثوقيتها )ر1( )+ أو -( املتعلقة 
بالعوامل املساهمة من موسم التحديث.

1(  التزام التصنيف املرحيل املتكامل الحايل 
باملستوى الثاين من األدلة

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

3(  خمسة من األدلة التي درجة موثوقيتها 
( )+ أو -( والتي تقدم مع افرتاضات 

1
)ر

واضحة حول االتجاهات املتوقعة.

1(  اثنان من األدلة املبارشة التي درجة 
( )+ أو -( أو دليل مبارش 

1
موثوقيتها )ر

واحد عىل األقل من األدلة التي درجة 
( املتعلقة إما بنواتج 

2
موثوقيتها )ر

االستهالك الغذايئ أو تغري سبل كسب 
العيش

+
2( خمسة من األدلة التي درجة موثوقيتها 

( )+ أو -(  من بينها دليلني عىل األقل من 
1
)ر

أدلة موسم التحليل

**
متوسط

)املستوى الثاين من األدلة(

1(  ال تزال توقعات التصنيف املرحيل املتكامل 
تلتزم باملستوى الثالث من األدلة  

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات
+

3(  أربعة من األدلة الجديدة التي درجة 
( )+ أو -( املتعلقة بالعوامل 

1
موثوقيتها )ر

املساهمة من موسم التحديث.

1(  التزام التصنيف املرحيل املتكامل الحايل 
باملستوى الثالث من األدلة

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

 )
1
3(  ستة من األدلة التي درجة موثوقيتها )ر
والتي تقدم مع افرتاضات واضحة حول 

االتجاهات املتوقعة.

1(  اثنان من األدلة املبارشة التي درجة 
موثوقيتها )ر2( املتعلقة إما بنواتج 

االستهالك الغذايئ أو تغري سبل كسب 
العيش

+
 )

1
2(  ستة من األدلة التي درجة موثوقيتها )ر

)+ أو -(  من بينها دليلني عىل األقل من 
أدلة موسم التحليل

***
 مرتفع

)املستوى الثالث من األدلة(

الشكل رقم 33: الحد األدىن من متطلبات التحليل )األداة رقم 7(

أ (  التصنيف الحايل

•   تحليل األدلة مع اإلشارة )مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تربط بني تحليل الظروف الحالية ملراحل التصنيف املرحيل املتكامل وتحليل السياق واالتجاهات 
التاريخية وغريها من التحليالت ذات الصلة.  

•   تصنيف املنطقة استناًدا إىل قاعدة %20.
•   تفسري التصنيف استناًدا إىل تقارب أدلة السياق والتي تتضمن مراجعة نقدية لألدلة الداعمة واملتناقضة.  

•   نسبة التقديرات السكانية )%( وعدد السكان يف مختلف املراحل )ال ينطبق ذلك التصنيفات من مستوى األدلة املقبولة(.
•   تحديد املسببات الرئيسية والعوامل املقيدة لألمن الغذايئ.  

ب (  التصنيف املتوقع

•   تحليل األدلة مع اإلشارة )مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تصف االتجاهات املتوقعة.
•   تصنيف املنطقة استناًدا إىل قاعدة %20.

•   تفسري التصنيف مبا يف ذلك مراجعة نقدية لالفرتاضات واالتجاهات املحتملة املستخدمة الستنتاج النتائج املرحلية.  
•   نسبة التقديرات السكانية )%( وعدد السكان يف مختلف املراحل )ال ينطبق ذلك التصنيفات من مستوى األدلة املقبولة(.

•  يتم تحديد العوامل ذات املخاطر من أجل تحريك تحديث التوقعات أو إجراء تحليل حايل جديد. 

ت (  تحديث التوقعات

•  تحليل األدلة مع اإلشارة )مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تصف مراجعة االفرتاضات.
•  تصنيف املنطقة استناًدا إىل قاعدة %20.

•  تفسري التصنيف مبا يف ذلك مراجعة نقدية لالفرتاضات التي تم تحديثها واألدلة الرئيسية املستخدمة الستنتاج تحديثات النتائج املرحلية.  
•  تقديرات محدثة لتوزيع األرس املعيشية يف مختلف املراحل )نسبة وعدد السكان( 
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يتمثــل الغــرض مــن اإلطــار التحليــي لتصنيــف األمــن الغــذايئ (الشــكل رقــم 19( يف توجيــه تقارب 

األدلــة مــن خــالل عــرض منطقــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد. ويســتخدم اإلطــار نفســه لعــرض 

ــج«. تتضمــن  انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، وينقســم اإلطــار إىل »عوامــل مســاهمة« و«النوات

ــج  ــمل النوات ــا تش ــذايئ، بين ــن الغ ــدام األم ــاد انع ــببية وأبع ــل الس ــاهمة العوام ــل املس العوام

الدالئــل املتوقعــة ملعانــاة األرس واألفــراد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ذات الصلــة باســتهالك كميات 

غــر كافيــة مــن الغــذاء والتغــرات الســلبية يف ســبل كســب العيش وســوء التغذيــة الحــاد ومعدل 

الوفيات.  

العوامل السببية: مواطن الضعف واألحداث الحادة أو الظروف املستمرة 

وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل، يــؤدي التفاعــل بــن األخطــار ومواطــن الضعــف إىل ظهــور 

انعــدام األمــن الغــذايئ. ومــن ثـَـم، يحــدد تحليــل هــذه التفاعــالت »املســببات الرئيســية النعــدام 

األمــن الغــذايئ«. والضعــف هــو تعــرض األرس وتأثرهــا بأخطــار محــددة وقدرتهــا عــى التعايــش 

ــل مواطــن الضعــف  ــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل، يســتند تحلي معهــا والصمــود أمامهــا. وفًق

باألســاس إىل فهــم: االســراتيجيات التــي تتبعهــا األرس لكســب عيشــها (كيــف تحصــل األرس عــى 

الغــذاء والدخــل، واســراتيجيات التكيــف املعروفــة، وأمنــاط النفقــات(، وســبل كســب العيش التي 

تعتمــد عليهــا األرس املعيشــية (الســبل املاليــة واملاديــة والبريــة واالجتاعيــة والطبيعيــة(، وكيف 

تؤثــر السياســات واملؤسســات والعمليــات والنــوع االجتاعــي وعوامــل تخفيــف حــدة الوضــع 

تأثــرًا إيجابيًــا أو ســلبيًا عــى قــدرة األرس عــى مواجهــة الصدمــات والظــروف املســتمرة. ومبجــرد 

فهــم مواطــن الضعــف بوضــوح، يتــم تقييــم آثــار األخطــار اســتناًدا إىل شــدتها وحجمهــا ومعدالت 

أو احتــاالت حدوثهــا. وميكــن أن تكــون األخطــار ظواهــر حدثــت أو قــد تحــدث يف املســتقبل، 

ومنهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــرص، األحــداث الحــادة أو الظــروف املســتمرة التي ميكــن أن تكون 

طبيعيــة أو مــن صنــع اإلنســان مثــل موجــات الجفــاف أو الفيضــان أو الــزالزل أو التســونامي أو 

ــات  ــة أو الحــروب أو االضطراب ــواد الغذائي ــة أو امل ــرة يف األســعار أو نقــص الطاق ــادات الكب الزي

املدنيــة، أو اإلصابــة بفیــروس نقــص املناعــة البریة/اإلیــدز أو الكولــرا أو املالريــا أو غرهــا مــن 

األحــداث التــي مــن شــأنها أن تؤثــر عــى انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد (الشــكل رقــم 19(.       

يعكــس اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ بوضــوح مفهــوم القــدرة 

ــاره مــن العوامــل املأخــوذ بهــا لتحديــد قابليــة األرس املعيشــية  عــى الصمــود والتعايــش، باعتب

للتأثــر بأحــداث حــادة معينــة والظــروف املســتمرة. يؤخــذ عامــل القــدرة عــى الصمــود والتعايش 

بعــن االعتبــار مــن خــالل دراســة اســراتيجيات كســب العيــش وســبلها والسياســات واملؤسســات 

والعمليــات. وميكــن أن تســاهم التحليــالت التــي تتــم يف إطــار التصنيــف يف التحليــالت الشــاملة 

للصمــود وتســتفيد منهــا.    

الشكل رقم 19: أمثلة عى عنارص األمن 

الغذايئ يف اإلطار التحلييل للتصنيف 

املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ

•  العوامل املساهمة 

العوامل السببية   

•   مواطن الضعف  

•   األخطار (األحداث الحادة أو   

الظروف املستمرة(

أبعاد األمن الغذايئ   

•   توافر الغذاء   

•   إمكانية الحصول عى الغذاء   

•   استفادة األرس من الغذاء  

•   االستقرار   

عنارص النواتج

نواتج املستوى األول   

•  االستهالك الغذايئ   

•  تغر سبل كسب العيش  

نواتج املستوى الثاين   

•  الحالة التغذوية  

•  الوفيات   

بروتوكول 2.1: استخدام اإلطار التحليي لتوجيه تقارب األدلة
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ال ــه واســتفادة األرس  ــة الحصــول علي ــر الغــذاء وإمكاني أبعــاد األمــن الغــذايئ: تواف
ــه واالســتقرار  من

ســوف تتأثــر أبعــاد األمــن الغــذايئ األربعــة (توافر الغــذاء وإمكانية الحصــول عليه واســتفادة األرس 

منــه واالســتقرار( تأثــرًا مبــارًشا بنتائــج التفاعــل بــن األحــداث الصدمــات ومواطــن الضعــف. ومــن 

الــرضوري تحليــل كيفيــة تأثــر هــذه األبعــاد عــى األمــن الغــذايئ بهــدف تأكيــد مــؤرشات النتائــج 

ووضعهــا يف ســياق (الشــكل رقــم 20(. ومتكــن هــذه املعلومــات مــن تحســن تصميــم التدخــالت 

التــي قــد تختلــف وفًقــا لألبعــاد املقيــدة لألمــن الغــذايئ (توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه 

واســتفادة األرس منــه واالســتقرار(. وتتفاعــل هــذه األبعــاد بطريقــة متتابعــة ومنهجيــة، مبعنــى أنه 

يجــب توافــر الغــذاء، وبالتــايل يجــب متكــن األرس مــن الحصــول عليــه واالســتفادة منــه بطريقــة 

مناســبة ويجــب أن تكــون املنظومــة بأكملهــا مســتقرة عــى النحــو التــايل:    

ــا أو يُحتمــل وجــوده  •   يتنــاول البعــد الخــاص بتوافــر الغــذاء مــا إذا كان الغــذاء موجــود فعليً

وبالتــايل ميكــن رشائــه أو الحصــول عليــه الســتهالكه، ويشــمل كذلــك: جوانــب إنتــاج الغــذاء 

ــة.      ــة الري ــة واألســواق والنقــل واألغذي ــواردات الغذائي واالحتياطــي الغــذايئ وال

•   بعــد االنتهــاء مــن تقييــم وجــود الغــذاء، يكــون الســؤال التــايل هــو »كيــف ميكــن أن تحصــل 

األرس عــى الغــذاء مــن خــالل مصــادر الغــذاء املختلفــة (مثــال: إنتــاج الغــذاء الــالزم لالســتهالك 

الشــخيص، رشائــه، الحصــول عليــه يف صــورة هبــات أو مســاعدات أو غرهــا(، وهــل ســتتمكن 

األرس مــن رشاء مــا يكفــي مــن الغــذاء لتغطيــة احتياجاتهــا التغذويــة مــن املصــادر املتاحــة؟ 

تعتمــد القــدرة عــى الحصــول عــى الغــذاء الــكايف اعتمــًدا مبــارًشا عــى الوصــول املــادي (أي 

إنتــاج الغــذاء الــالزم لالســتهالك الشــخيص والبعــد عــن األســواق(، والوصــول املــايل (أي القــوة 

ــة الحصــول عــى االئتــان( والوصــول االجتاعــي (أي القــدرة عــى تأمــن  ــة وإمكاني الرائي

الغــذاء مــن خــالل الشــبكات االجتاعيــة عــى أســاس األرس املمتــدة واألصــل العرقــي والديــن 

واالنتــاء الســيايس(.

•   وعنــد توافــر الغــذاء ومتكــن األرس مــن الحصــول عــى القــدر الــكايف منــه، يكــون الســؤال التــايل 

هــو، هــل ســتتمكن األرس مــن االســتهالك الغــذايئ الــذي يزودهــا بكميــات كافية مــن املغذيات 

والطاقــة، واإلجابــة تعتمــد عــى عــدد مــن األمــور، منهــا: التفضيــالت الغذائيــة وتحضــر الغــذاء 

وتخزينــه وإمكانيــة الوصــول إىل مصــادر ميــاه جيــدة وبكميــات كافية.

•   يف حالــة تحقــق أبعــاد توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منــه بحيــث تحصل 

األرس عــى القــدر الــكايف مــن الغــذاء الجيــد، يكــون الســؤال التــايل، هــل املنظومــة بأكملهــا 

ــى يف  ــت، حت ــألرس املعيشــية طــوال الوق ــذاء ل ــن الغ ــن تأم ــا تضم ــم فإنه ــن ث مســتقرة، وم

التوقعــات املســتقبلية التــي تجــرى بالتزامــن مــع تصنيفــات األوضــاع الحــادة. بالنســبة ملقيــاس 

التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد، تشــمل مشــكالت االســتقرار ذات 

األهميــة الخاصــة تلــك التــي لهــا أو التــي قــد يكــون لهــا أثــر عــى األمــن الغــذايئ عــى املــدى 

القصــر. ويركــز هــذا املقيــاس باألســاس عــى عــدم االســتقرار عــى املــدى املتوســط والطويــل، 

وهــو مــا قــد يــؤدي إىل تكــرار انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد و/أو انعــدام األمــن الغــذايئ املزمن.  

وميكــن أن تكــون العوامــل املناخيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة والسياســية مــن أســباب عــدم 

االســتقرار.   

نواتج املستوى األول: االستهالك الغذايئ وتغري سبل كسب العيش

ــة الحصــول عليــه واســتفادة األرس منــه واالســتقرار،  إذا مل تتحقــق أبعــاد توافــر الغــذاء وإمكاني

فســيكون اســتهالك األرس املعيشــية غــر كافيًــا عــى األرجــح. وتعتمد شــدة عــدم كفاية االســتهالك 

الغــذايئ عــى مــدى عــدم كفايــة عنــرص أو عنرصيــن، ومــدى قــدرة األرس عــى اللجــوء إىل تغــر 

ــل العجــز الغــذايئ. يف هــذا الشــأن، مــن الــرضوري  ســبل كســب العيــش غــر املســتدامة لتقلي

الشكل رقم 20: األبعاد املقيدة لألمن 

الغذايئ

من بني أمثلة األبعاد املقيدة لألمن 

الغذايئ ما ييل:  

•   من املحتمل ان تؤثر قلة سقوط 

األمطار واالعتاد القوي عى الزراعة 

البعلية عى مستويات إنتاج الغذاء، 

ما يؤدي إىل الحد من توافره. 

•   وستقل إمكانية حصول األرس املعيشية 

عى الغذاء حيث أن محاصيلهم التي 

يعتمدون عليها لغذائهم الشخيص لن 

تكفي، وبالتايل سيضطرون إىل االعتاد 

عى زيادة مشرياتهم من املواد 

الغذائية، ولكن قد تنخفض قدرتهم 

عى الراء بسبب ارتفاع األسعار وقلة 

فرص زيادة الدخل.  

•   باإلضافة إىل محدودية إمكانية الحصول 

عى الغذاء، ستؤدي سعة التخزين غر 

الكافية إىل الحد من إمكانية االستفادة 

الكاملة من الغذاء، وبالتايل تهديد 

األمن الغذايئ، حيث أنها تتسبب - إىل 

جانب قلة التنوع الغذايئ - يف خسائر 

كبرة يف فرة ما بعد الحصاد وتؤدي إىل 

زيادة االعتاد عى األغذية األساسية.      

•   ونظرًا لخطورة شدة الوضع وتقلبه، 

فمن املحتمل أن تزداد شدة انعدام 

األمن الغذايئ يف املستقبل. ولكن، 

سوف يعتمد مدى انعدام األمن 

الغذايئ عى معدل سقوط األمطار يف 

السنة التالية وخالل مواسم الحصاد.  
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مالحظــة أنــه يف حالــة لجــوء األرس املعيشــية إىل اســراتيجيات التكيــف غــر املســتدامة لتخفيــف الفجــوات يف االســتهالك الغــذايئ، فإنهــا تُصنــف بانعــدام 

األمــن الغــذايئ وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل، الــذي يســتخدم كذلــك معلومــات حــول نــوع عــدم كفاية االســتهالك الغــذايئ. بالنســبة لتحليــل التصنيف 

املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد، تعتــر شــدة املتنــاول غــر الــكايف مــن الطاقــة الغذائيــة مــن عنــارص التصنيــف الرئيســية، وال يشــرط 

بالــرضورة االعتــاد عــى املتنــاول الــكايف مــن الطاقــة الغذائيــة واملغذيــات الدقيقــة، بــل انهــا مــن العنــارص املهمــة لتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمن.  

وإذا كانــت األرس تواجــه صعوبــة يف تأمــن مــا يكفيهــا مــن الغــذاء، فرمبــا تلجــأ إىل اســراتيجيات غــر مســتدامة مثــل بيــع األصــول، وتقليــل اإلنفــاق عــى 

التعليــم والصحــة وتنــاول الحبــوب. وال بــد مــن النظــر إىل التغــر يف ســبل كســب العيــش يف ســياقها، حيــث أن األرس املعيشــية قد تنخرط يف أنشــطة ألســباب 

أخــرى غــر انعــدام األمــن الغــذايئ. وبالتــايل فــإن تغيــر ســبل كســب العيــش ألســباب غــر انعــدام األمــن الغــذايئ (مثــل الهجرة املوســمية( قــد ال يكــون دليال 

عــى التغــر يف مســتوى النتائــج، وعــى الرغــم مــن ذلــك، ينبغــي وضــع آثــار هــذه التغيــرات عــى أبعــاد األمــن الغــذايئ يف االعتبــار. انظــر الشــكل رقــم 21 

الــذي يتضمــن أمثلــة عــى نواتــج املســتوى األول.

نواتج املستوى الثاين: الحالة التغذوية والوفيات

مــن املتوقــع أن تتســبب عــدم كفايــة االســتهالك الغــذايئ والتغــرات الســلبية يف ســبل كســب العيــش للتكيــف مــع نقــص الغــذاء، وغــره مــن العوامــل التــي 

ال تتعلــق باألمــن الغــذايئ مثــل صعوبــة الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة، يف زيــادة معــدالت ســوء التغذيــة والوفيــات (الشــكل رقــم 22(. وعــى مســتوى 

املنطقــة، مــن املمكــن توقــع ارتفــاع معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد والوفيــات إذا وجــدت فجــوات بالغــة يف الطاقــة بــن نســبة كبــرة مــن الســكان حيــث أن 

التفاعــل بــن االســتهالك الغــذايئ واألمــراض يؤثــر تأثــرًا مبــارًشا عــى ســوء التغذيــة ويــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل املــوت. وعاًدة مــا يكــون التفاعل تابــع وكثرًا 

مــا يالحــظ فــارق زمنــي بــن املتنــاول الغــذايئ والحــاالت الصحيــة التــي تتأثــر أواًل ومــا يتبعهــا مــن ســوء تغذيــة حــاد والوفــاة التــي تكــون النتيجــة النهائيــة.

الشكل رقم 21: نواتج املستوى األول 

من أمثلة نواتج املستوى األول: 

•   نسبة األرس املعيشية غر القادرة عى تناول ما يكفيها من الغذاء مثل األرس التي تسجل درجات قليلة يف مؤرش االستهالك الغذايئ أو تسجل 

أكر من ثالث درجات يف مؤرش الجوع عى مستوى األرس، وما إىل ذلك. 

•   نسبة األرس املعيشية التي تلجأ إىل اسراتيجيات التكيف مع نقص الغذاء، كحال تلك األرس املشاركة يف اسراتيجيات التكيف مع األزمات أو 

الحاالت الطارئة. 

•   مقارنة الوضع الحايل أو املتوقع بالسنوات املاضية والظروف غر االستثنائية، وكذلك باملناطق واملؤرشات األخرى.    

الشكل 22: نواتج املستوى الثاين

من أمثلة نواتج املستوى الثاين: 

•   يف حالــة عــدم كفايــة االســتهالك الغــذايئ، مــن املحتمــل أن يعــاين األشــخاص مــن ســوء التغذيــة. ومــن املتوقــع أن تــراوح نســبة ســوء 

التغذيــة الحــاد مــا بــن 15% إىل 30% أو أكــر بكثــر مــن املســتويات األساســية يف املناطــق التــي تعــاين نســبة 20% عــى األقــل مــن األرس 

املعيشــية بهــا مــن فجــوات كبــرة يف االســتهالك الغــذايئ (أي املصنفــة يف املرحلــة الرابعــة بحســب التصنيــف املرحــي املتكامــل(. ويف هــذه 

املناطــق، مــن املتوقــع أن يــراوح معــدل الوفيــات بــن األطفــال دون ســن الخامســة إىل مــا بــن طفلــن إىل أربعــة أطفــال لــكل 10 آالف 

طفــل يف اليــوم.

•   وكذلــك ميكــن أن يؤثــر تغــر ســبل كســب العيــش عــى التغذيــة والوفــاة، فــاألرس املعيشــية التــي تقلــل مــن اإلنفــاق عــى الصحــة وتزيــد 

مــن االنخــراط يف أعــال مؤقتــة بأجــر منخفــض، أكــر عرضــة للحــد مــن مارســات االهتــام بالرعايــة الصحيــة والبحــث عــن خدمــات 

صحيــة. كــا أنــه مــن املمكــن أن تزيــد احتــاالت تعــرض أفــراد هــذه األرس للوفــاة إذا شــاركوا يف أنشــطة خطــرة مثــل التنقيــب عــن 

املعــادن والبغــاء والهجــرة بطــرق غــر رشعيــة. 
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ال ونظــرًا ألن العوامــل املســاهمة يف ســوء التغذيــة والوفــاة قــد ال تتعلــق باألمــن الغــذايئ، ال تســتخدم األدلــة عليهــا لوضــع التصنيــف ولكــن لدعــم تصنيفــات 

انعــدام األمــن الغــذايئ وتأكيدهــا (أو التشــكيك فيهــا(. لــذا، ال بــد أن يفحــص املحللــون بعنايــة مــا إذا كانــت هــذه العوامــل نتيجــة ملســببات األمــن الغــذايئ 

أم مســببات أخــرى، وذلــك مــن خــالل اتبــاع بنــاء اإلجــاع اســتناًدا إىل األدلــة. وبالرغــم مــن أنــه مــن األفضــل وجــود بعــض األدلــة املبنيــة عــى العالقــة 

االحصائيــة بــن ســوء التغذيــة والوفــاة وعــدم كفايــة االســتهالك الغــذايئ والتغــرات الســلبية يف ســبل كســب العيــش حتــى مــع عــدم وجــود اثبــات عليهــا، 

إال أنــه ميكــن تقييــم الروابــط بــن هــذه العنــارص املختلفــة تقييــًا نوعيًــا.

الشكل رقم 23: اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ

العوامل املساهمة يف األمن الغذايئ

األثر

نواتج األمن الغذايئ
(تقاس أو تستنتج مبارشًة من العوامل املساهمة(

توافر الغذاء

• اإلنتاج
• األغذية الرية

• احتياطي الغذاء
• األسواق
• النقل  

إمكانية الحصول 
عليه

• ماديًا
• ماليًا 

• اجتاعيًا

العوامل السببية

أبعاد األمن الغذايئ

معدل الوفاة
الحالة 
 التغذوية

نواتج املستوى الثاين

تغري سبل كسب العيش
الكمية والجودة التغذوية

 االستهالك الغذايئ 
األصول واالسراتيجيات

نواتج املستوى األول

العوامل املساهمة يف حدوث 
انعدام األمن الغذايئ

العوامل التي تؤثر تأثرًا مبارًشا 
عى النتائج
•  األمراض

•  مياه الرب والرصف الصحي 
•  النزاعات 

•  أخرى

مواطن الضعف واملوارد واملراقبة
(التعرض والقابلية للتأثر والقدرة عى الصمود أمام أخطار محددة أو 

ظروف مستمرة(

•   اسراتيجيات كسب العيش (مصادر الغذاء والدخل والتكيف والنفقات(
•   سبل كسب العيش (البرية واملالية واالجتاعية واملادية والطبيعية(

•  السياسات واملؤسسات والعمليات  
•   عدم املساواة بن الجنسن وصور التمييز االجتاعي واالقتصادي 

األخرى 
•  عوامل التخفيف 

 األحداث الحادة أو الظروف املستمرة
(طبيعية واجتاعية اقتصادية ونزاعات وأمراض وغر ذلك(

و
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اج
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ة ا
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تغ
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االستقرار (طوال الوقت(

تصنيف املرحلة الحادة )الحالية أو املتوقعة( واملستوى املزمن

استفادة األرس 
املعيشية منه

• التفضيالت الغذائية 
• تحضر الغذاء 

• مارسات التغذية 
• تخزين الغذاء 
• سالمة الغذاء 

•  إمكانية الوصول 
إىل املياه
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بروتوكول 2.2: مقارنة األدلة عى أساس الجدول املرجعي للتصنيف املرحي املتكامل 

النعدام األمن الغذايئ الحاد

الغــرض مــن الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد هــو توجيــه تقــارب األدلــة باســتخدام املعايــر والحــدود 

الحرجــة العامليــة املقبولــة بوجــه عــام. 

ــا لإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل، أي  يتــم تنظيــم الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وفًق

النتائــج (االســتهالك الغــذايئ، وتغيــر ســبل كســب العيــش، والتغذيــة والوفيــات( والعوامــل املســاهمة (مواطــن الضعــف واألخطــار، واألبعــاد األربعــة 

لألمــن الغــذايئ (شــكل رقــم 24((. وبالتــايل ميكــن تقييــم األدلــة تقييــًا نقديًــا ووضعهــا يف ســياقها وربطهــا بالدرجــات املختلفــة لشــدة انعــدام األمــن 

الغــذايئ.

يتــم تنظيــم الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد إىل خمــس مراحــل مــن الشــدة (املرحلــة األوىل: الحــد األدىن / منعدمــة، املرحلــة الثانيــة: 

الشــدة، املرحلــة الثالثــة: األزمــة، املرحلــة الرابعــة: الطــوارئ، املرحلــة الخامســة: الكارثة/املجاعــة(. ويعــرض الجــدول وصًفــا للســات النموذجيــة لــكل 

مرحلــة ويفــرض أن أفــراد األرس املعيشــية املصنفــة يف كل مرحلــة تتشــارك يف نفــس الســات العامــة (الشــكل رقــم 24(.

ترتبــط كل مرحلــة بأهــداف االســتجابة ذات األولويــة. ويف حــن يربــط الجــدول املرجعــي هــذه األهــداف بــكل مرحلــة، فمــن الــرضوري إجــراء تحليــل 

لالســتجابة بعــد االنتهــاء مــن التحليــل بأكملــه مــن أجــل التحديــد الســليم للتدخــالت واألنشــطة األنســب للتخفيــف مــن حــدة انعــدام األمــن الغــذايئ 

أو منعــه.

ــا، وذلــك  يضــع الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد حــدود مــؤرشات نواتــج انعــدام األمــن الغــذايئ األساســية القابلــة للمقارنــة عموًم

حتــى ميكــن توزيــع أفــراد األرس املعيشــية عــى املراحــل الخمســة (الشــكل رقــم 24(. تعــرف األدلــة عــى هــذه املــؤرشات يف التصنيــف املرحــي املتكامــل 

باألدلــة املبــارشة. ورغــم أن التصنيــف املرحــي املتكامــل يضــع حــدود املــؤرشات القابلــة للمقارنــة عامليــا، إال أنــه يقــر بــأن هــذه الحــدود ال تتســق دامئـًـا 

مًعــا بســبب أمــور تتعلــق بالســياق وخصائــص املــؤرشات. ورغــم أن الجــدول املرجعــي يقــدم إرشــادات عامــة ملواءمــة األدلــة واتســاقها، فلــن يتمكــن 

املحللــون مــن التوصــل إىل نتائــج التصنيــف إال بتقــارب األدلــة القامئــة عــى الســياق الحــرج وفهــم اســتخدام املــؤرش وقيــود اســتخدامه. ومــن ثــم، يلــزم 

أن يوضــح املحللــون تفســرهم للتصنيــف، وكذلــك اإلشــارة إىل األدلــة الداعمــة واألدلــة املتناقضــة. يلخــص الشــكل رقــم 24 الخصائــص األساســية املتوقعــة 

ملــؤرشات كل مرحلــة، وينظمهــا بحســب عنــارص األمــن الغــذايئ.                        

الشكل رقم 24: الجدول املرجعي للتصنيف املرحيل املتكامل – أمثلة عى املرحلة 4

ــا ذا أولويــة لالســتجابة ومجموعــة مــن الخصائــص املشــركة املتوقعــة  لــكل مرحلــة مــن مراحــل التصنيــف املرحــي املتكامــل وصًفــا وهدفً

بــن األرس. فيــا يــي مثــال عــى كيفيــة تقديــم ذلــك للمرحلــة 4.

•   وصــف املرحلــة. عــاًدة مــا تعــاين األرس املعيشــية التــي متــر بظــروف املرحلــة الرابعــة مــن فجــوات كبــرة يف االســتهالك الغــذايئ، التــي 

تنعكــس يف ارتفــاع ســوء التغذيــة الحــاد وزيــادة معــدل الوفيــات أو التــي مــن شــأنها أن تخفــف جزئيًــا مــن فجــوات االســتهالك الغــذايئ، 

ــاع اســراتيجيات ســبل كســب العيــش يف الطــوارئ وتصفيــة األصــول، وهــو أمــور مــن شــأنها أن تهــدد األمــن  ــن يتــم ذلــك إال باتب ول

الغــذايئ يف املســتقبل.

•   أهــداف االســتجابة ذات األولويــة. ينبغــي أن تســتهدف األرس املعيشــية التــي متــر باملرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف االســتجابة التــي تركــز 

عــى إنقــاذ أرواحهــم وســبل كســب عيشــهم، وينبغــي وضــع بعــض األنشــطة مثــل املســاعدات الغذائيــة واملســاعدات النقديــة وإعــادة 

توزيــع األصــول، وكذلــك املســببات الرئيســية والعوامــل املقيــدة، يف االعتبــار عنــد تحليــل االســتجابة.

•   الخصائــص املشــركة. يلجــأ أفــراد األرس املعيشــية التــي تعــاين مــن فجــوات كبــرة يف االســتهالك الغــذايئ (املرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف( 

عــى األرجــح إىل اســراتيجيات التكيــف املعيشــية يف حــاالت الطــوارئ أو األزمــات مثــل بيــع أخــر رأس مــن رؤوس املاشــية البالغــة مــن 

اإلنــاث أو بيــع األرض. كــا أنــه مــن املرجــح تأثــر األرس املعيشــية يف هــذه الظــروف بالصدمــات وأن يتبقــى لهــا جانبًــا محــدوًدا مــن األبعاد 

التــي تتعلــق بتوافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار. يف حــال بلغــت نســبة األرس املعيشــية يف املناطــق متــر 

بهــذه الظــروف أكــر مــن 20%، فمــن املفــرض أن تكــون معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد والوفيــات مرتفعــة نســبيًا وأخــذة يف الزيــادة.
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ال الشكل رقم 25: الجدول املرجعي للتصنيف املرحيل املتكامل – ملحة عامة كل مرحلة 

املرحلة الثانية
)الكارثة/املجاعة(

املرحلة الثانية
)الطوارئ(

املرحلة الثانية
)األزمة(

املرحلة الثانية
)الشدة(

املرحلة األوىل
)الحد األدىن/منعدمة(

غر كايف بشدة غر كايف للغاية كايف إىل حد ما كايف للحد األدىن  كايف
االستهالك الغذايئ

(الركيز عى املتناول 
الغذايئ من الطاقة(

االقراب من االنهيار 
الكامل لألصول 
واالسراتيجيات

استنفاد مفرط استنفاد رسيع شديدة مستدامة
تغيري سبل كسب 
العيش (األصول 
واالسراتيجيات(

حرجة للغاية حرجة خطرة منذرة الحد األدىن الحالة التغذوية

معدل الوفيات األويل: 
<2/ 10 آالف يف اليوم

معدل الوفيات األويل: 
1 – 1.99 / 10 آالف يف 

اليوم أو <×2 

معدل الوفيات األويل: 
0.5 – 0.99 / 10 آالف 

يف اليوم

 معدل الوفيات األويل: 
> 0.5 / 10 آالف يف 

اليوم

 معدل الوفيات األويل: 
> 0.5 / 10 آالف يف 

اليوم
الوفيات

غر كايف للغاية غر كايف بشدة غر كايف كايف إىل حد ما كايف

توافر الغذاء، وإمكانية 
الحصول عليه، 
واالستفادة منه، 

واالستقرار 

االقراب من االنهيار 
الكامل لسبل كسب 

العيش

يؤدي إىل خسائر كبرة 
يف األصول أو الغذاء

يؤدي إىل خسائر يف 
األصول أو الغذاء

يجهد سبل العيش 
واالستهالك الغذايئ

ال توجد آثار / الحد 
األدىن من اآلثار

األخطار ومواطن 
الضعف

ول
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رغــم أن الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل يتخــذ مــن األهــداف املختــارة فقــط األدلــة املبــارشة، إال إنــه ال مينــع اســتخدام معلومــات مــن 

مــؤرشات أخــرى غــر متضمنــة يف الجــدول أثنــاء التحليــل (الشــكل رقــم 27(، ويف الواقــع، يحــث التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى إدراج مــؤرشات أخــرى 

ذات صلــة يف التحليــل، وال يخضــع الجــدول املرجعــي للمراجعــة عــى مســتوى الــدول أو األقاليــم، لكــن ميكــن تحديثــه مــن جانــب الراكــة العامليــة 

للتصنيــف املرحــي املتكامــل مــن خــالل املجموعــة االستشــارية الفنيــة، مــع الوضــع يف االعتبــار التغذيــة الراجعــة للمســتخدمن وأحــدث التطــورات 

الفنيــة.

ــا الخاصــة بالنواتــج  تتضمــن األدلــة غــري املبــارشة كافــة األدلــة ذات الصلــة غــر املدرجــة يف الجــدول املرجعــي، مبــا يف ذلــك املــؤرشات املحــددة محليً

وأكــر املــؤرشات املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة. وعــاًدة مــا تتوافــر األدلــة غــر املبــارشة بشــكل أكــر عــى املســتوى دون الوطنــي، حيــث إنهــا كثــرًا مــا 

تســاهم يف أنظمــة الرصــد الوطنيــة. عــالًوة عــى ذلــك، رمبــا متــت معايــرة بعــض مــن هــذه املــؤرشات املحــددة عــى املســتوى املحــي لتقييــم ظــروف 

ــا لألدلــة غــر املبــارشة، فينبغــي تفســر وتحليــل هــذه األدلــة يف ســياقها. وعــى  محليــة. ونظــرًا ألن الجــدول املرجعــي ال يضــع الحــدود املطبقــة عامليً

العكــس مــن ذلــك، إذا تــم وضــع الحــدود املطبقــة عــى املســتوى املحــي، يجــوز للمحللــن الرجــوع إليهــا، أمــا يف حالــة عــدم توافرهــا، تقــع عــى عاتــق 

املحلــل مهمــة فهــم واســتنتاج معنــى األدلــة وربطهــا بوصــف كل مرحلــة واملــؤرشات األخــرى وحــدود كل منهــا.  

الشكل رقم 26: دمج الجدول املرجعي مع األسباب التحليلية – أهمية السياق والتفكري النقدي 

إن حقيقــة تصنيــف نســبة 44% مــن األرس املعيشــية ضمــن املــؤرش الضعيــف لالســتهالك الغــذايئ (نســبة 42% مصنفــة ضمــن املــؤرش الحــدي 

لالســتهالك الغــذايئ( يف مدينــة تيــت مبوزمبيــق يف موســم الجفــاف يف عــام النينــو 2016، مل تســتخدم بشــكل مبــارش لتصنيــف املنطقــة يف 

املرحلــة الرابعــة، حيــث أجريــت مراجعــة نقديــة أخــرى لالتجاهــات والســياق. والحــظ فريــق التحليــل أنــه حتــى يف الســنة العاديــة يف نهايــة 

موســم مــا بعــد الحصــاد، تبلــغ نســبة األرس املســجلة ضمــن املــؤرش الضعيــف لالســتهالك الغــذايئ 13% واملــؤرش الحــدي 31% (نوفمــر/ 

تريــن الثــاين 2013(. وعــى ضــوء ذلــك اســتنتج فريــق التحليــل أن مــؤرش االســتهالك الغــذايئ قــد يبالــغ عــى األرجــح يف تقديــر املشــكلة 

نظــرًا لالعتــاد املعتــاد بشــدة عــى املــواد الغذائيــة األساســية والخــرضوات كأســاس للنظــام الغــذايئ. وبتقريــب هــذا التحليــل مبعلومــات 

عــن التكيــف مــع ســبل كســب العيــش، لوحــظ أن نســبة 33% فقــط مــن األرس تنخــرط يف اســراتيجيات األزمــات أو الطــوارئ للتكيــف مــع 

ســبل كســب العيــش، وتقــل نســبة املنخرطــن يف اســراتيجيات الطــوارئ عــن 10%. أخــرًا وليــس أخــرًا، اســتناًدا إىل مجموعــة األدلــة ووضــع 

املــؤرشات يف ســياقها واالعتــاد عــى املعلومــات املتاحــة عــن العوامــل املســاهمة التــي مل تعكــس خصائــص املرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف 

املرحــي املتكامــل، ُصنفــت املنطقــة يف املرحلــة الثالثــة.  



املرحلة الخامسة
الكارثة / املجاعة

تعاين األرس من نقص شديد يف الغذاء أو 
االحتياجات األساسية األخرى او كالهام 

حتى بعد اللجوء إىل جميع اسرتاتيجيات 
التكيف املعيشية، وعندها تكون مستويات 
املجاعة واملوت والعوز وسوء التغذية الحاد 

املفرط واضحة.      

)لتصنيف منطقة ما بأنها يف وضع مجاعة، 
ال بد من معاناتها من شدة ارتفاع مستويات 

سوء التغذية الحاد والوفيات(.

املرحلة الرابعة
الطوارئ 

تعاين األرس إما من:
•  فجوات كبرية يف االستهالك الغذايئ تتضح 

يف االلشديد يف سوء التغذية الحاد وزيادة 
معدل الوفيات.

أو
•  تتمكن من تخفيف أثر الفجوات الكبرية 

يف االستهالك الغذايئ، ولكن فقط باللجوء 
السرتاتيجيات التكيف املعيشية يف الطوارئ 

وتصفية األصول.  

املرحلة الثالثة
األزمة

تعاين األرس إما من:
•  فجوات يف االستهالك الغذايئ تتضح 

يف سوء التغذية الحاد املرتفع أو فوق املعتاد
أو 

•  القادرة بالكاد عىل تلبية الحد األدىن من 
االحتياجات الغذائية فقط، فقط باستنفاد 

أصول سبل كسب العيش األساسية أو 
باللجوء إىل اسرتاتيجيات التكيف مع 

األزمات

املرحلة األوىل
منعدمة / الحد األدىن

توفر األرس ما يكفي من الحد األدىن 
لالستهالك الغذايئ، ولكنها غري قادرة عىل 

توفري بعض النفقات األساسية املتعلقة املواد 
غري الغذائية دون اللجوء إىل اسرتاتيجيات 

التكيف مع أوضاع الشدة. 

املرحلة األوىل
منعدمة / الحد األدىن

تتمكن األرس من تلبية االحتياجات 
األساسية الغذائية وغري الغذائية دون 

املشاركة يف اسرتاتيجيات غري منطية 
للحصول عىل الغذاء والدخل.

اسم املرحلة ووصفها

منع انتشار حاالت الوفاة واالقرتاب من 
االنهيار الكامل لسبل كسب العيش

إنقاذ األرواح وسبل كسب العيش حامية سبل كسب العيش والحد من 
فجوات االستهالك الغذايئ

اإلجراءات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث 
وحامية سبل كسب العيش

اإلجراءات الالزمة لبناء القدرة عىل التكيف 
والصمود والحد من مخاطر الكوارث

أهداف االستجابة ذات 
األولوية

تشري نواتج املستوى األول إىل سامت االستهالك الغذايئ وتغري سبل كسب العيش. يتضمن الجدول التايل الحدود الحرجة التي تتطابق إىل أقرب درجة ممكنة مع وصف املرحلة لكل مؤرش. وعىل الرغم من أن الحدود تستند إىل البحث التطبيقي وتُعرض كمرجع عاملي، 
إال أن العالقة بني املؤرشات غالبًا ما تكون محدودة نوًعا ما، ويلزم وضع النتائج يف سياق. تصنف املنطقة يف املرحلة األشد عندما تترضر نسبة ال تقل عن 20% من سكانها.

الكمية: غري كافية بشدة – عجز كبري للغاية

املتناول من الطاقة الغذائية:
فجوة غذائية شديدة 

 نقاط التنوع الغذايئ لألرس: 2-0

مقياس االستهالك الغذايئ: ضعيف )سمة 
غري مميزة للتفرقة بني املرحلة الرابعة 

والخامسة(.  

مقياس الجوع عىل مستوى األسر: 6-5 
)شديد(

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية: ≤19)سمة غري مميزة للتفرقة بني 

املرحلة الثالثة والرابعة والخامسة(.  

تحليل اقتصاد األرس املعيشية: نقص يف 
معدل البقاء ≤%50

الكمية: غري كافية متاًما – عجز كبري

املتناول من الطاقة الغذائية:
فجوة غذائية كبرية )أقل كثريًا من 2.100 كيلو 

سعر حراري للشخص يف اليوم(.

 نقاط التنوع الغذايئ لألسر: 0-2 مجموعة 
غذائية )سمة غري مميزة للتفرقة بني املرحلة 

الرابعة والخامسة(.  

مقياس االستهالك الغذايئ: ضعيف )سمة 
غري مميزة للتفرقة بني املرحلة الرابعة 

والخامسة(.  

مقياس الجوع عىل مستوى األرس: 4 
)شديد(

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية: ≤19)سمة غري مميزة للتفرقة بني 

املرحلة الثالثة والرابعة والخامسة(.  

تحليل اقتصاد األرس املعيشية: نقص يف 
معدل البقاء ≤20% و>%50

الكمية: كافية إىل حد ما – عجز طفيف

املتناول من الطاقة الغذائية:
فجوة غذائية )أقل من 2.100 كيلو سعر 

حراري للشخص يف اليوم(.

 نقاط التنوع الغذايئ لألرس: 3-4 مجموعة 
غذائية.  

مقياس االستهالك الغذايئ: االملقياس الحدي

مقياس الجوع عىل مستوى األرس: 3-2 
معتدل

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية: ≤19)سمة غري مميزة للتفرقة بني 

املرحلة الثالثة والرابعة والخامسة(.  

تحليل اقتصاد األرس املعيشية: نقص يف 
حامية سبل كسب العيش ≤80% أو نقص 

يف معدل البقاء >%20

الكمية: تكفي الحد األدىن 

املتناول من الطاقة الغذائية:
يكفي الحد األدىن )متوسط 2.100 كيلو 

سعر حراري للشخص يف اليوم(.

 نقاط التنوع الغذايئ لألرس: خمس 
مجموعات غذائية ولكن يوجد تدهور 

لفقدان مجموعة غذائية واحدة من 
املجموعات املعتادة.

مقياس االستهالك الغذايئ: مقبول ولكن 
هناك تدهور عن املعتاد 

مقياس الجوع عىل مستوى األرس: 1 
)طفيف(

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية: 18-4 

تحليل اقتصاد األرس املعيشية: نقص بسيط إىل 
متوسط يف حامية سبل كسب العيش >%80

الكمية: كمية كافية من املتناول الغذايئ 
للطاقة

املتناول من الطاقة الغذائية 2:
كايف ومستقر )متوسط 2.350 كيلو سعر 

حراري للشخص يف اليوم(.

نقاط التنوع الغذايئ لألرس 3: 12-5 
مجموعة غذائية والوضع مستقر دون 

تدهور. 

مقياس االستهالك الغذايئ 4: مقبول 
ومستقر 

مقياس الجوع عىل مستوى األرس 5: 
)ال يوجد(

مؤرش انخفاض اسرتاتيجيات التكيف 
املعيشية  6: 3-0 

تحليل اقتصاد األرس املعيشية 7: ال يوجد 
نقص يف حامية سبل كسب العيش 

االستهالك 
الغذايئ 

)الرتكيز عىل 
املتناول الغذايئ 

من الطاقة(

تغري سبل كسب العيش:  
االقرتاب من االنهيار الكامل السرتاتيجيات 

وأصول سبل كسب العيش

اسرتاتيجيات التكيف املعيشية: االقرتاب من 
االستنفاد التام للقدرة عىل التكيف. 

تغري سبل كسب العيش:  
االستنفاد الشديد السرتاتيجيات و/أو أصول 

سبل كسب العيش أو تصفيتها

اسرتاتيجيات التكيف املعيشية: اسرتاتيجيات 
التكيف الخاصة بأوقات الطوارئ هي 

االسرتاتيجيات األكرث صعوبة التي لجأت لها 
األرس املعيشية عىل مدار الثالثني يوًما األخرية

تغري سبل كسب العيش:  
االستنفاد الرسيع السرتاتيجيات و/أو أصول 

سبل كسب العيش أو نضوبها

اسرتاتيجيات التكيف املعيشية: اسرتاتيجيات 
التكيف الخاصة بأوقات األزمة هي 

االسرتاتيجيات األكرث صعوبة التي لجأت لها 
األرس املعيشية عىل مدار الثالثني يوًما األخرية

تغري سبل كسب العيش:  
اسرتاتيجيات و/أو أصول مشددة وانخفاض 
القدرة عىل االستثامر يف سبل كسب العيش 
اسرتاتيجيات التكيف املعيشية: اسرتاتيجيات 

التكيف الخاصة بأوقات الشدة هي 
االسرتاتيجيات األكرث صعوبة التي لجأت لها 

األرس املعيشية عىل مدار الثالثني يوًما األخرية.

تغري سبل كسب العيش:  
أصول واسرتاتيجيات مستدامة لسبل 

كسب العيش 
اسرتاتيجيات التكيف املعيشية 8: مل يالحظ 

اللجوء إىل اسرتاتيجيات التكيف الخاصة 
بأوقات الشدة أو الطوارئ أو األزمات. 

تغري سبل كسب العيش 
)األصول واالسرتاتيجيات(
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الغرض: توجيه تقارب األدلة باستخدام املعايري والحدود املقبولة عامليًا. تهدف التصنيفات إىل توجيه عملية صنع القرار التي تستهدف التحسينات قصرية األجل يف مجال األمن الغذايئ.  
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اإلجراءات العاجلة املطلوبة

تشري نواتج املستوى الثاين إىل تقدير الحالة التغذوية ومعدل الوفيات عىل مستوى املناطق، وتظهر جدواها يف تحديد املراحل األكرث شدة عندما يكون من املتوقع أن تؤثر الفجوات الغذائية عىل معدالت سوء التغذية والوفيات. بالنسبة للنواتج الخاصة بسوء التغذية 
والوفيات، ينبغي أن يكون نقص االستهالك الغذايئ عىل مستوى األرسة من العوامل التفسريية، حتى يتسنى استخدام هذا الدليل لدعم التصنيف.    

حرج بشدة: ≤ %30 حرج: 15 – 29.9% أو أكرب بكثري 
من املعتاد

خطري: 10 14.9%- أو أقل من املعتاد منذر: 5 – %9.9 مقبول: <%5 سوء التغذية الحاد العاملي استناًدا إىل 
الدرجة املعيارية )Z-score( للوزن 

مقابل الطول 9.

%5< سوء التغذية الحاد العاملي استناًدا إىل 
5 – 9.9%محيط منتصف أعىل الذراع 10

%14.9 – 10
≤ %15

≤ %40 %39.9 - 20 10 – 19.9% 1.5 × أكرب من خط 
األساس

%9.9 – 5 %5< مؤرش كتلة الجسم > 18.5 11

معدل الوفيات األويل: ≤ 2 /  10 
آالف يف اليوم 

معدل الوفيات دون بني األطفال سن 
الخامسة ≤ 4 /  10 آالف يف اليوم 

معدل الوفيات األويل: 1 – 1.99 /  
10 آالف يف اليوم أو < 2 × املرجع

معدل الوفيات دون بني األطفال سن 
الخامسة 2 3.99- / 10 آالف يف اليوم

معدل الوفيات األويل: 0.5 – 0.99 /  
10 آالف يف اليوم 

معدل الوفيات دون بني األطفال سن 
الخامسة 1-2 / 10 آالف يف اليو

معدل الوفيات األويل: > 0.5/ 10 
آالف يف اليوم 

معدل الوفيات بني األطفال دون سن 
الخامسة > 1 / 10 آالف يف اليوم

معدل الوفيات األولي: 12
> 0.5/ 10 آالف يف اليوم 

معدل الوفيات بني األطفال دون سن 
الخامسة 13 > / 10 آالف يف اليوم

الوفيات

بالنسبة للعوامل املساهمة يلزم تحديد وتحليل مؤرشات وحدود معينة ملختلف املراحل وفًقا لسیاق سبل كسب العيش. ونعرض أدناه وصف عام للعوامل املساهم

غري كايف بشدة لتلبية متطلبات 
االستهالك الغذايئ  

املياه اآلمنة للرشب ≤ لرت لكل شخص 
يف اليوم الواحد

غري كايف للغاية لتلبية متطلبات 
االستهالك الغذايئ  

املياه اآلمنة للرشب < 3 إىل > 7.5 لرت 
لكل شخص يف اليوم الواحد

غري كايف لتلبية متطلبات االستهالك 
الغذايئ  

املياه اآلمنة للرشب < 7.5 إىل 15 لرت 
لكل شخص يف اليوم الواحد

كايف حديًا لتلبية متطلبات االستهالك 
الغذايئ  

املياه اآلمنة للرشب ≤ 15 لرت هامشيًا 
لكل شخص يف اليوم الواحد

كايف لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ 
ومستدام عىل املدى القصري  

املياه اآلمنة للرشب ≤ 15 لرت لكل 
شخص يف اليوم الواحد 

توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه 
واالستفادة منه واالستقرار

تؤدي آثار الخطار ومواطن الضعف 
إىل اقرتاب االنهيار الكامل أصول 

كسب العيش و/أو االقرتاب من النقص 
الكامل يف االستهالك الغذايئ. 

تؤدي آثار الخطار ومواطن الضعف 
إىل خسائر كبرية يف أصول كسب 

العيش و/أو نقص شديد يف االستهالك 
الغذايئ. 

تؤدي آثار الخطار ومواطن الضعف 
إىل خسائر يف أصول كسب العيش و/

أو نقص كبري يف االستهالك الغذايئ. 

تؤدي آثار الخطار ومواطن الضعف 
إىل إجهاد سبل كسب العيش 

واالستهالك الغذايئ. 

ال توجد أي آثار لألخطار ومواطن 
الضعف، أو يوجد الحد األدىن منها، 
عىل سبل كسب العيش واالستهالك 

الغذايئ.   

األخطار ومواطن الضعف
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1.   يتصــل املتنــاول الــكايف مــن الطاقــة الغذائيــة بظــروف االســتهالك املنتظــم خــالل فــرة زمنيــة محــددة وكميــة الغــذاء التــي توفــر الطاقــة الغذائيــة الالزمــة لتغطيــة مــا يحتــاج إليــه الســكان لعيــش 
ــي  ــن الســات الت ــم متوســط احتياجــات مجموعــة مــن الســكان مــن الطاقــة. ومــن ب ــا لتقيي ــة بحكــم العــرف أو بســبب مالءمته ــة الغذائي ــاول مــن الطاق ــتخدم املتن ــة نشــطة، ويُس ــاة صحي حي
تؤثــر عــى االحتياجــات مــن الطاقــة، النــوع االجتاعــي والســن وحجــم الجســم وتكويــن الجســم ومســتوى النشــاط البــدين، إىل جانــب عوامــل غــر معروفــة تــؤدي إىل اختالفــات بــن األفــراد وفًقــا 
للتعريــف الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العامليــة (منظمــة الصحــة العامليــة، 1985(. وليــس املقصــود مــن اســتخدام حــدود الطاقــة الــواردة يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد يف 
إطــار التصنيــف املرحــي املتكامــل، التقييــم التجريبــي لنســبة الســكان الذيــن يســتهلكون كميــات كافيــة أو غــر كافيــة مــن الغــذاء، بــل إن املــؤرشات هــي التــي تســتخدم كمرجــع لالســتهالك الغــذايئ، 
ويرتبــط حــد الـــ 2100 كيلــو ســعر حــراري بحــد العجــز يف معــدل البقــاء يف تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية واملــؤرش الحــدي لالســتهالك الغــذايئ. وتســتند االحتياجــات مــن الطاقــة الغذائيــة املختــارة 
للجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد إىل متوســط احتياجــات الشــخص العــادي (مــؤرش كتلــة الجســم 21-22( ميــارس نشــاط طبيعــي يف حياتــه (مســتوى النشــاط البــدين = 1.75( للمرحلــة 
األوىل، والــذي يتنــاول يف املتوســط 2.350 كيلــو ســعر حــراري يف اليــوم الواحــد، والــذي يعيــش أســلوب حيــاة قليــل الحركــة (مســتوى النشــاط البــدين = 1.55( للمرحلــة الثانيــة (منظمــة األغذيــة 

والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة وجامعــة األمــم املتحــدة، 2004( مبتوســط 2100 كيلــو ســعر حــراري يف اليــوم الواحــد.

2.   مقيــاس التنــوع الغــذايئ لــألرسة هــو مــؤرش وضعــه مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة ودعمتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة، ويهــدف إىل توضيــح قــدرة األرس املعيشــية اقتصاديًــا 
عــى الحصــول عــى مجموعــة متنوعــة مــن املــواد الغذائيــة، ويتحــدد بنــاء عــى مــا تبلــغ بــه األرس عــن عــدد املجموعــات الغذائيــة التــي تســتهلكها خــالل األربعــة وعريــن ســاعة الســابقة للمســح. 
وقــد تــم إعــداد حــدود التصنيــف املرحــي املتكامــل ل نقــاط التنــوع الغــذايئ لــألرسة بـــ 12 مجموعــة غذائيــة اســتناًدا إىل دراســة مــؤرش االســتهالك الغــذايئ عــى مســتوى األرس املعيشــية التــي أجراهــا 

مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة وشــبكة نظــام االنــذار املبكــر باملجاعــة (2015(.

3.    مقيــاس االســتهالك الغــذايئ هــو مــؤرش خــاص برنامــج األغذيــة العاملــي يتــم جمعــه إلجــراء جميــع أنشــطة التقييــم والرصــد، وهــو مقيــاس مركــب يعتمــد عــى املعلومــات املســتقاة مــن إبــالغ 
األشــخاص عــن املجموعــات الغذائيــة التــي يتناولونهــا (مــن إجــايل تســع مجموعــات( وتواتــر االســتهالك الغــذايئ (عــدد األيــام التــي اســتهلكت فيهــا نفــس مجموعــات الغــذاء خــالل الســبعة أيــام 
ــة، تصنــف األرس املعيشــية ضمــن واحــدة مــن مجموعــات  ــاء عــى الحــدود الحرجــة املعياري ــة النســبية ملجموعــات الغــذاء املختلفــة، وبن ــة الغذائي ــا لألهمي ــدرت وفًق الســابقة للمســح( والتــي قُ
االســتهالك الغــذايئ الثالثــة: ضعيفــة (≥ 21( وحديــة (≥ 28( ومقبولــة (≥ 35(، باســتثناء حــاالت اســتهالك كميــات كبــرة مــن الزيــوت والســكر حيــث تقــدر حــدود املجموعــات ضعيفــة االســتهالك بـــ 
(≥ 28( واملجموعــات الحديــة بـــ  (≥ 35( واملجموعــات املقبولــة بـــ (≥ 42(. ويســتخدم التقســيم ذاتــه كحــدود ملختلــف املراحــل يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد يف إطــار التصنيــف 

املرحــي املتكامــل.

4.   مقيــاس الجــوع عــى مســتوى األرس هــو مــؤرش وضعــه مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة، ويقيــم مــا إذا كانــت األرس قــد واجهــت مشــكالت يف الحصــول عــى الغــذاء خــالل 
الثالثــن يوًمــا الســابقة للمســح، وذلــك وفًقــا ملــا تبلــغ بــه األرس عــن نفســها، بهــدف تصنيــف شــدة انعــدام األمــن الغــذايئ خــالل هــذه الفــرة. ويقيــم مقيــاس الجــوع عــى مســتوى األرس اســراتيجيات 
االســتهالك الغــذايئ التــي تتبعهــا األرس التــي ال تتمكــن مــن الحصــول عــى الغــذاء. وتعتمــد حــدود هــذا املــؤرش عــى تقريــر دراســة مــؤرش االســتهالك الغــذايئ عــى مســتوى األرس املعيشــية التــي 
أجراهــا مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة وشــبكة نظــام االنــذار املبكــر باملجاعــة، ووفًقــا لألوصــاف الــواردة يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد يف إطــار التصنيــف 

املرحــي املتكامــل.

5.   مــؤرش انخفــاض اســراتيجيات التكيــف: وضعتــه هيئــة كــر الدوليــة وهــو مــؤرش قائــم عــى التجربــة يجمــع معلومــات عــن اســتخدام األرس املعيشــية لخمــس اســراتيجيات تكيــف مختلفــة للغــذاء 
وتكــرار اســتخدامها خــالل األيــام الســبعة الســابقة للمســح. يعتقــد البعــض أن هــذا املــؤرش يكــون أكــر جــدوى يف بدايــة األزمــات عندمــا تغــر األرس أمنــاط االســتهالك الغــذايئ التــي تتبعهــا لالســتجابة 
للصدمــات، ولكــن ليــس يف حــاالت الطــوارئ املمتــدة عندمــا تكــون األرس عــى األرجــح قــد اســتنفدت بالفعــل بعــض مــن آليــات التكيــف. وتعتمــد حــدود هــذا املــؤرش عــى تقريــر دراســة مــؤرش 
االســتهالك الغــذايئ عــى مســتوى األرس املعيشــية التــي أجراهــا مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة وشــبكة نظــام االنــذار املبكــر باملجاعــة، ودراســة التحقــق االتــي أجراهــا برنامــج 

األغذيــة العاملــي.

6.   تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية هــو إطــار قائــم عــى ســبل كســب العيــش يقــوم عــى تحليــل األشــخاص يف مختلــف الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة. ويــدرس تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية تحديًدا 
اإلبــالغ الــذايت مبعلومــات عــن (أ( كيــف يحصــل األشــخاص عــى الغــذاء والنقــد الــذي يحتاجــون إليــه، و(ب( أصولهــم والفــرص املتاحــة أمامهــم والقيــود التــي يواجهونهــا، (ج( الخيــارات املتاحــة 
أمامهــم يف أوقــات األزمــات. وهنــاك حــدان يعرفــان االحتياجــات األساســية يف تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية: حــد البقــاء وحــد حايــة ســبل كســب العيــش. ميثــل حــد البقــاء يف تحليــل اقتصــاد 
األرس املعيشــية االحتياجــات األساســية مبــا يف ذلــك الحــد األدىن مــن االحتياجــات مــن الطاقــة الغذائيــة (الســعرات الحراريــة املطلوبــة(، تكلفــة إعــداد واالســتهالك الغــذايئ يف حالــة رشاء مــواد غذائيــة 
ذات صلــة (مثــل امللــح والحطــب والكروســن ]الرافــن[(، إىل جانــب النفقــات عــى امليــاه الالزمــة لالســتهالك اآلدمــي. تضــع جميــع تحليلــالت اقتصــاد األرس املعيشــية يف االعتبــار التكيــف العكــي 
املمكــن. يعــرض الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد معــدالت العجــز يف تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية التــي تســتنتجها تحليــالت خــط األســاس، باإلضافــة إىل الحــدود التــي تعكــس 

الوضــع املتوقــع مــن حيــث إجهــاد ســبل كســب العيــش والفجــوات الغذائيــة، عــى النحــو الــوارد يف وصــف املراحــل يف التصنيــف املرحــي املتكامــل.  

7.   حدود/عتبــات مقيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ( (FIES تعتــر شــائعة ، عتبــات موحــدة تــم تطويرهــا خصيًصــا لالســتخدام مــع FIES خــالل  30 يوًمــا يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف 
املرحــي املتكامــل  النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد (IPC( . هــذه العتبــات الخاصــة ب FIES ال تتطابــق مــع تلــك املعرفــة لالســتخدام FIES يف ســياق رصــد أهــداف التنميــة املســتدامة ويف الجــدول 
املرجعــي IPC النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن ، والتــي تختلــف وتســتند إىل فــرة  تذكــر مدتهــا 12 شــهرًا. تعتــر العتبــة التــي تحــدد انعــدام األمــن الغــذايئ »املعتــدل« يف ســياق مراقبــة أهــداف 
التنميــة املســتدامة أقــل حــدة مــن تلــك التــي تحــدد املرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف املرحــي الحــاد أو أعــى منهــا. تــم حســاب الحــدود / العتبــات اســتناًدا إىل 29 قاعــدة بيانــات مــن 22 دولــة وقــد 
يتــم تعديلهــا يف النهايــة مــن خــالل رشاكــة IPC العامليــة يف املســتقبل عندمــا تتضمــن التحليــالت قاعــدات  بيانــات إضافيــة. يف حــن أن FIES  املعيــاري الــذي يتضمــن 8 أســئلة (أي 8 عنــارص( ال 
يشــمل  حدود/عتبــات للتمييــز بــن املراحــل 3 و 4 و 5 ، فقــد تــم إنشــاء نســخة موســعة مــن FIES وتشــر النتائــج األوليــة إىل أن هــذه النســخة  املوســعة  قــد تكــون قــادرة عــى تحســن التفريــق 

.IPC املوســع ، يجــب اســتخدام هــذا بعنايــة كدليــل غــر مبــارش بدعــم مــن وحــدة الدعــم العاملــي FIES بــن املرحلــة 3 واملرحلــة 4 واملرحلــة 5. عنــد اســتخدام

8.   اســراتيجيات التكيــف املعيشــية: هــو مــؤرش وضعــه برنامــج األغذيــة العاملــي، ويُســتقى مــن مجموعــة مــن األســئلة حــول تجربــة األرس املعيشــية مــع إجهــاد ســبل كســب العيــش واســتنفاد األصــول 
بســبب نقــص الغــذاء أو نقــص النقــود الالزمــة لرائــه خــالل الثالثــن يوًمــا الســابقة للمســح. وينبغــي تعديــل هــذه الوحــدة لتتناســب مــع الســياق املحــي، مــن حيــث االســراتيجيات املختــارة لجمــع 
ــا، وكذلــك يلــزم  البيانــات ودرجــة الشــدة املخصصــة لــكل اســراتيجية أثنــاء التحليــل. بالنســبة النعــدام الغــذايئ الحــاد وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل، ينبغــي تحليــل هــذا املــؤرش تحليــال واعيً
تحليــل األدلــة املتعلقــة باألحــداث الحــادة وأثرهــا عــى أبعــاد األمــن الغــذايئ األربعــة (توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار(. وقــد يقــل اســتخدام هــذا املــؤرش يف 
األزمــات املمتــدة الشــديدة، حيــث أن األرس قــد تنخــرط يف أنشــطة محــددة وتســتنفذها قبــل فــرة االســرجاع. كــا ينبغــي أن يضــع املحللــون يف االعتبــار أن األرس املعيشــية األقــل تعرًضــا للمخاطــر 
قــد تكــون أكــر قــدرة عــى تغيــر اســراتيجيات ســبل كســب العيــش ومســتويات األصــول، ومــن ثــم، فإنهــا تســجل نطاقـًـا أعــى ليــس ألنهــا تواجــه وضــع أشــد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، بــل ألنهــا 
أكــر قــدرة عــى االســتجابة للصدمــات (مثــال: متتلــك األرس املعيشــية األغنــى عــى األرجــح مزيــد مــن املدخــرات، وفــرص أفضــل للحصــول عــى القــروض، وحيوانــات لبيعهــا مقارنــة بــاألرس األفقــر(. 
وألغــراض تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ يف إطــار التصنيــف املرحــي املتكامــل، ينبغــي أن يحــدد املحللــون املســتوى األشــد الــذي تســتخدمه األرس املعيشــية للتكيــف. وتســتند حــدود التصنيــف 
املرحــي املتكامــل عــى تصنيفــات االســراتيجيات، فمثــال تُســتخدم اســراتيجيات الشــدة واألزمــة والطــوارئ التــي وضعهــا برنامــج األغذيــة العاملــي اســتناًدا إىل اســتدامة االســراتيجيات وأثرهــا الســلبي 

املحتمــل عــى ســبل كســب العيــش واألمــن الغــذايئ لــألرس املعيشــية يف املســتقبل. 

9.   ســتخدم الحالــة التغذويــة ومعــدل الوفيــات لدعــم تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد نظــرًا للروابــط املتوقعــة بــن شــدة الحرمــان مــن الغــذاء وســوء التغذيــة الحــاد والوفيــات. يجــب أن يكــون 
العجــز يف االســتهالك الغــذايئ عــى مســتوى األرس مــن العوامــل التفســرية املرجحــة لســوء التغذيــة الحــاد والوفيــات حتــى ميكــن اســتخدام الدليــل لدعــم التصنيــف املرحــي. عــى ســبيل املثــال، ال 
ينبغــي اســتخدام ارتفــاع معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد بســبب تفــي األمــراض أو عــدم إمكانيــة الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة أو ارتفــاع معــدالت الوفيــات بســبب حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن 
الجــروح واإلصابــات كدليــل يف تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد إذا تبــن أنــه ال يتصــل عــى األرجــح بعجــز االســتهالك الغــذايئ. وقــد تــم إعــداد تصنيــف تكميــي 

لســوء التغذيــة الحــاد لتزويــد صنــاع القــرار مبعلومــات عــن شــدة ســوء التغذيــة الحــاد واملســببات املحتملــة ذات الصلــة.
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ال 10.   يُعــرف ســوء التغذيــة الحــاد االعــام  اســتناًدا إىل الدرجــة املعياريــة (Z-score( للــوزن مقابــل الطــول بأنــه نســبة األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يقــل متوســط وزنهــم عــن 2- لالنحرافــات 
املعياريــة عــن الــوزن اىل الطــول (الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول > 2-( أو املصابــون بالوذمــة. وقــد اســتنتجت حــدود هــذا املــؤرش مــن إرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة ومراجعــة 

مــؤرشات التغذيــة والوفيــات الخاصــة بدراســة التصنيــف املرحــي املتكامــل (2009(.

11.   يُعــرف ســوء التغذيــة الحــاد العــام ســتناًدا إىل محيــط منتصــف أعــى الــذراع بأنــه نســبة األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن تقــل قراءاتهــم عــن 125 مــم أو املصابــون بالوذمــة. ورغــم أن هــذا 
املــؤرش يعــد مقياًســا معروفـًـا لســوء التغذيــة الحــاد، وال ســيا يف األوضــاع الطارئــة عندمــا يكــون تصنيــف األمــن الغــذايئ الحــاد هــو األكــر مالءمــة، إال أن الحــدود الحرجــة العامليــة مل توضــع بعــد. 
ويتضمــن التصنيــف املرحــي املتكامــل األدلــة عــى ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي اســتناًدا إىل محيــط منتصــف أعــى الــذراع حتــى ميكــن زيــادة اســتخدام هــذه األدلــة، وال ســيا يف أوضــاع الطــوارئ. 
ويقــر التصنيــف املرحــي املتكامــل بــأن التناســق بــن محيــط منتصــف أعــى الــذراع والدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول يختلــف باختــالف الســياق وعــاًدة مــا تــراوح نســبته بــن 40 إىل 
%50. وقــد تــم وضــع حــدود محيــط منتصــف أعــى الــذراع التــي أيدهــا التصنيــف املرحــي املتكامــل اســتناًدا إىل األبحــاث املوســعة التــي أجرتهــا مراكــز مراقبــة األمــراض والوقايــة منهــا ومركــز 
البحــوث املشــركة حــول نوعيــة وتطبيــق محيــط منتصــف أعــى الــذراع لرصــد انتشــار ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي عــى مســتوى الســكان. وميكــن اســتخدام حــدود هــذا املــؤرش فقــط إىل جانــب 
املعلومــات الســياقية األخــرى مــع الوضــع يف االعتبــار األســباب املبــارشة لســوء التغذيــة الحــاد والعالقــة املفهومــة بــن محيــط منتصــف أعــى الــذراع و انتشــار الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل 

الطــول، واســتخدام نهــج تقــارب األدلــة.     

12.   يقيــس مــؤرش كتلــة الجســم كتلــة الجســم املركزيــة وهــو مــؤرش للــوزن بالنســبة للطــول. والعينــة املســتخدمة لجمــع معلومــات هــذا املــؤرش عــاًدة مــا تكــون مــن الســيدات غــر الحوامــل اللــوايت 
تــراوح أعارهــن مــا بــن 15 إىل 49 ســنة. والحــدود الحرجــة التــي وضعهــا التصنيــف املرحــي املتكامــل لهــذا املــؤرش تســتند إىل نســبة األشــخاص الذيــن يســجلون 18.5 درجــة. وتســتخدم هــذه 

الحــدود الحرجــة الحــدود املرجعيــة التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العامليــة والتــي أقرهــا التصنيــف املرحــي املتكامــل.     

13.   معــدل الوفيــات األويل هــو مــؤرش يفــرس جميــع حــاالت الوفيــات التــي تحــدث يف اليــوم بــن كل 10 آالف شــخص خــالل فــرة اســرجاع محــددة (غالبًــا مــا تكــون 90 يــوم( يف منطقــة أو مجتمــع 
مــا. ووفًقــا لتحليــل انعــدام األمــن الغــذايئ يف التصنيــف املرحــي املتكامــل، ال ينبغــي أن يشــمل معــدل الوفيــات األويل حــاالت الوفــاة الناتجــة عــن الجــروح واإلصابــات، ولكــن ينبغــي أن يشــمل 
حــاالت الوفــاة الناتجــة عــن أســباب غــر معروفــة. تســتند حــدود التصنيــف املرحــي املتكامــل إىل إرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة، ويســتند كذلــك إىل مراجعــة مــؤرشات التغذيــة والوفيــات 

الخاصــة بدراســة التصنيــف املرحــي املتكامــل (2009(.

14.   يشــر معــدل الوفيــات بــني األطفــال دون ســن الخامســة إىل جميــع حــاالت الوفيــات بــن األطفــال دون ســن الخامســة (حتــى 59 شــهر( لــكل 10 آالف طفــل يف اليــوم الواحــد خــالل فــرة اســرجاع 
محــددة (غالبـًـا مــا تكــون 90 يــوم( يف منطقــة أو مجتمــع مــا. ويقــدر معــدل الوفيــات بــن األطفــال دون ســن الخامســة بضعــف معــدل الوفيــات األويل، وال ينبغــي أن يشــمل معــدل الوفيــات بــن 
األطفــال دون ســن الخامســة (أي احتــال الوفــاة بــن يــوم امليــالد وعيــد امليــالد الخامــس لــكل 1000 والدة حيــة( حــاالت الوفــاة الناتجــة عــن الجــروح واإلصابــات، ولكــن ميكــن اســتخدامه لفهــم 

املعــدالت اإلشــارية، إذا مل تتغــر الظــروف بــن جمــع البيانــات الخاصــة مبعــدل الوفيــات بــن األطفــال دون ســن الخامســة وبــن الوضــع الراهــن.            

15.   تســتند إمكانيــة الحصــول عــى ميــاه آمنــة للــرشب ≤ 15 لــر للشــخص يف اليــوم الواحــد وحــدود الشــدة يف اليــوم الواحــد لــكل شــخص ملراحــل أخــرى إىل إرشــادات Sphere يف أوضــاع الطــوارئ. 
ولكــن، نــادًرا مــا تتــاح املعلومــات الدقيقــة عــن كميــة امليــاه خــارج املخيــات أو األوضــاع األخــرى التــي يتــم فيهــا رصــد إمكانيــة الوصــول إىل امليــاه. وهنــاك بعــض االختالفــات بــن حــدود مــؤرش 
امليــاه يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وانعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يف إطــار التصنيــف املرحــي املتكامــل، حيــث تســتند هــذه الحــدود يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن 
الغــذايئ املزمــن (باســتثناء الـــ 15 لــر لــكل شــخص يف اليــوم( إىل االتفــاق مــع املــؤرشات األخــرى، مــع افــراض أن األرس املعيشــية التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن لديهــا إمكانيــة 
منقوصــة للحصــول عــى كميــات كافيــة مــن امليــاه وميــاه الــرب. ولكــن، ليــس مــن املتوقــع أن تكــون إمكانيــة الحصــول عــى كميــة كافيــة مــن امليــاه يف وضــع مزمــن (أي طويــل األجــل( بنفــس 
صعوبــة الحــاالت الطارئــة الحــادة، ولذلــك مل يتــم تحديــد أي حــدود للشــدة يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، بينــا أدرجــت يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد.  

16.   يتــم تضمــن الخاصيــة غــر املحــددة (NDC( لبعــض املــؤرشات يف الجــدول املرجعــي لـــ IPC النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد عندمــا مل يتــم تحديــد فــرات فاصلــة للتمييــز بــن بعــض املراحــل. عــى 
ســبيل املثــال ، بالنظــر إىل أن درجــة »ضعــف« األرس املعيشــية تشــر إىل املرحلتــن 4 و 5 (نظــرًا ألنــه مــن املســاهات املحــددة وطنيًــا للتمييــز بــن املرحلتــن 4 و 5( ، يجــب أن تكــون نســبة األرس 

التــي حصلــت عــى درجــة »فقــرة« مــؤرًشا عــى نســبة األرس املعيشــية. يف املرحلتــن 4 و 5.
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بروتوكول 2.3: االلتزام مبعاير التحليل

ــي  ــف املرح ــا للتصني ــيل: وفًق ــز التحلي ــاد والركي ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــف انع ) أ(    تعري

ــدد  ــذي يه ــذاء ال ــن الغ ــان م ــاد إىل الحرم ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــر انع ــل، يش املتكام

األرواح أو ســبل كســب العيــش بغــض النظــر عــن األســباب أو الســياق أو املــدة. ويركــز 

تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد عــى تحديــد االحتياجــات الالزمــة التخــاذ إجــراءات 

عاجلــة تقلــل مــن الفجــوات الغذائيــة وتحمــي األرواح وســبل كســب العيــش وتنقذهــا. 

أنظــر الشــكل رقــم 28 لالطــالع عــى قامئــة بكافــة املتغــرات التحليليــة.

) ب(  توجيــه اإلجــراءات ذات األهــداف االســراتيجية قصــرية األجــل: يوجــه تصنيــف انعــدام 

ــوًرا أو  ــج ميكــن قياســها ف ــؤدي إىل نتائ ــذي ي ــذايئ الحــاد باألســاس اإلجــراء ال ــن الغ األم

خــالل ســنة واحــدة، ومــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي أن يرتبــط باإلجــراء الــذي يســتهدف 

األهــداف متوســطة وطويلــة األجــل. ويركــز تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ عــى تحديــد 

الحاجــة إىل التدخــالت طويلــة األجــل.

ــن  ــدام األم ــدة انع ــل ش ــي املتكام ــف املرح ــف التصني ــس: يصن ــدة الخم ــل الش ) ج(   مراح

الغــذايئ الحــاد إىل خمــس مراحــل وهــي: (1( منعــدم / الحــد األدىن؛ و(2( الشــدة؛ و(3( 

ــة. ــة / املجاع ــوارئ؛ و(5( الكارث ــة؛ و(4( الط األزم

) د(   تقــارب األدلــة: يســتند نهــج التصنيــف املرحــي املتكامــل إىل البيانــات واملعلومــات 

املســتخلصة مــن مجموعــة عريضــة مــن املصــادر لتصنيــف مجموعــات األرس املعيشــية 

وتوزيعهــا عــى املراحــل الخمــس النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد. ويعتمــد نهــج التصنيــف 

عــى بنــاء اإلجــاع بــن فريــق مــن الخــراء مــن القطاعــات املتعــددة الذيــن اجتمعــوا مًعــا 

ــي  ــة اإلطــار التحلي ــارب األدل ــة. ويســتخدم تق ــة ومناقشــتها بصــورة منهجي ــم األدل لتقيي

ــج  ــس نوات ــؤرشات تقي ــن م ــم م ــش بدع ــز عــى ســبل كســب العي ــع الركي ــف م للتصني

األمــن الغــذايئ قياًســا مبــارًشا وكذلــك العوامــل املســاهمة يف تقديــر نســبة األرس املعيشــية 

ــه  ــة، إال أن ــع األدل ــم جمي ــة يدعــو إىل تقيي ــارب األدل ــة. وبالرغــم مــن أن تق يف كل مرحل

ــم  ــاد وتتس ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــل بانع ــي تتص ــة الت ــوى األدل ــتخدام س ــي اس ال ينبغ

ــة  ــة املتعلقــة بســوء التغذي بالحــد األدىن مــن املوثوقيــة إلجــراء التصنيــف. وتوضــع األدل

ومعــدالت الوفيــات يف االعتبــار فقــط بقــدر اســتخالصها مــن الفجــوات الغذائيــة وتغــرات 

ســبل كســب العيــش بســبب اإلمكانيــة املحــدودة للحصــول عــى الغــذاء. ولذلــك، توضــع 

التغذيــة ومعــدالت الوفــاة يف االعتبــار لدعــم تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ ولكنهــا ال 

يؤخــذان يف االعتبــار للتوصــل إىل التصنيــف. وميكــن اســتخدام األدلــة التــي تقــل موثوقيتهــا 

فقــط لوضــع النتائــج يف الســياق وتفســرها خــالل تقــارب األدلــة.

ــي  ــف املرح ــل التصني ــا ملراح ــق وفًق ــف املناط ــق: تصن ــف املناط ــدة 20% لتصني ) ه(   قاع

املتكامــل عندمــا متــر نســبة تزيــد عــن %20 مــن ســكانها بالظــروف التــي تتعلــق باملرحلة 

أو مبراحــل أكــر شــدة. وعــى النحــو املثــايل، ينبغــي إتاحــة توزيــع الســكان املترضريــن 

عــى املراحــل مــن األوىل إىل الخامســة، حيــث ترتبــط كل مرحلــة بدرجــة شــدة مختلفــة 

ــة  ــرات تفصيلي ــر تقدي ــا توف ــن ممكًن ــا ال يك ــف. وأين ــراء مختل ــاذ إج ــتلزم التخ وتس

ــي تراعــي بروتوكــوالت  عــن الســكان، ينبغــي توفــر أحــد أشــكال األعــداد املجمعــة الت

التصنيــف املرحــي املتكامــل.

أ (   تعريف انعدام األمن الغذايئ الحاد 

والركيز التحليي

ب (   توجيه اإلجراءات ذات األهداف 

االسراتيجية قصرة األجل

ج (   خمس مراحل للشدة

د (  تقارب األدلة

ه (  قاعدة %20 لتصنيف املناطق

و (  وحدة أو وحدات التحليل

ز (   ملحة عن الوضع خالل فرة زمنية 

محددة

ح (  التصنيفات الحالية

ط (  التصنيفات املتوقعة

ي (   تحديد املناطق التي قد تصنف يف 

املراحل األشد ما مل تتلقى مساعدات 

إنسانية غذائية كبرة 

ك (   تحديد املسببات الرئيسية والسكان 

األكر ترضًرا

مالحظة: يتبع تصنيف املناطق التي تنقصها 

األدلة بسبب عدم إمكانية الوصول اإلنساين 

لها أو محدوديتها بروتوكوالت إضافية 

محددة.  

الشكل رقم 28: املعايري التحليلية لتصنيف 
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) و(   وحدة أو وحدات التحليل: يوجد نهجن أساسين للتصنيف ميكن استخدامها مًعا أو كاًل مبفرده وها:

•   تحليــل قائــم عــى املناطــق: يجــري التحليــل مــع الوضــع يف االعتبــار الظــروف التي مــرت بها منطقــة معينة، والتــي تُقيَم مــن خالل  تقــارب األدلة   

التــي تشــمل تقديــرات للمنطقــة التــي يجــرى تحليلهــا ككل. ويتــم توزيــع الســكان عــى املراحــل املختلفــة بنــاء عــى التواجــد املشــرك للظــروف. 

ومــن املارســات الجيــدة، أن املعلومــات املتوفــرة حــول املجموعــات الفرعيــة املقيمــة يف املنطقــة مثــل املعلومــات حــول ظــروف األفــراد األفقــر 

أو املزارعــن تفيــد يف دعــم التصنيــف الــذي يعتمــد عــى املنطقــة، حتــى عندمــا ال تصنــف مجموعــات األرس املعيشــية بشــكل منفــرد.

•   تحليــل مجموعــة تحليــل األرس املعيشــية: يجــرى هــذا التحليــل بوضــع مجموعــات األرس املعيشــية الفرعية املتجانســة نســبيًا يف االعتبــار من حيث   

نواتــج األمــن الغــذايئ بنــاء عــى مجموعــة واســعة مــن العوامــل مثــل الــروة واالنتــاءات االجتاعيــة وســبل كســب العيــش والتعــرض للصدمــات. 

فعــى ســبيل املثــال، يجــوز تحديــد الســكان املرديــن ومزارعــي الكفــاف واألرس املعيشــية األفقــر يف منطقــة مــا بوصفهــم مجموعــات مالمئــة لهــذا 

التحليــل. وميكــن تصنيــف جميــع أفــراد هــذه املجموعــات أو مجموعــة فرعيــة منهــا، ورمبــا ينتــج هــذا التحليــل تصنيًفــا أكــر دقــة وإفــادة إذا 

كان األدلــة واملهــارات التحليليــة املتوفــرة كافيــة ومالمئــة لهــذا النــوع مــن التحليــل. ومتثــل هــذه األنــواع مــن التحليــالت أهميــة بالغــة لتصنيــف 

ــع األرس  ــر توزي ــة تظه ــا. وال ميكــن إعــداد جــداول ســكان مفصل ــن داخليً ــل املردي ــا مث ــة عنه ــر أدل ــي يتواف املجموعــات املتجانســة نســبيًا الت

املعيشــية يف املراحــل الخمــس مــا مل يتــم تحليــل مجموعــات األرس املعيشــية الفرعيــة حتــى تبلــغ نســبة إجــايل املصنفــن %100 مــن الســكان 

الذيــن يعيشــون يف املنطقــة. وينبغــي أن يتضمــن التحليــل عــى األقــل مجموعــة أو مجموعــات األرس املعيشــية التــي تتيــح تصنيًفــا يســتند عــى 

قاعــدة %20.

) ز(   ملحــة عــن الوضــع خــالل فــرة زمنيــة محــددة: ميثــل تصنيــف الشــدة ملحــة عــن انعــدام األمــن الغــذايئ الــذي: (1( يتــم يف الوقــت الحــايل (مشــرًا 

بذلــك إىل فــرة التحليــل القامئــة(؛ أو (2( متوقــع حدوثــه خــالل إطــار زمنــي محــدد (مشــرًا بذلــك إىل توقعــات التحليــل(. وميثــل التصنيــف بيانًــا 

للوقــت الفعــي ولــه فــرة صالحيــة ال يتوقــع خاللهــا تغــر الوضــع. وميكــن أن تشــر فــرة صالحيــة التصنيــف إىل فــرات أقــرص أو أطــول حســب 

اســتقرار الوضــع واحتياجــات صنــاع القــرار، لتــراوح بذلــك بــن بضعــة أســابيع إىل ســنة، ففــي حالــة تغــر الوضــع أثنــاء فــرة صالحيــة التحليــل، 

يجــوز الحاجــة إىل تحديــث التحليــل أو إجــراء تحليــل جديــد.

) ح(   تضمــني املســاعدات اإلنســانية. تعتمــد اللمحــة الحاليــة عــى ظــروف فعليــة دون اســتبعاد تأثــرات املســاعدة اإلنســانية. وتتضمــن التوقعــات 

املســتقبلية التأثــرات املتوقعــة للمســاعدة اإلنســانية التــي توضــع برامجهــا عــى أســاس ســنوي عــى نحــو منتظــم وأي مســاعدة مخصصــة مخطــط 

ــع، وتحــدد  ــا يف التصنيــف املتوق ــم املســاعدات له ــدرج األوضــاع املقــرر تقدي ــا ومــن املرجــح أن متــول وتســلم خــالل الفــرة املتوقعــة. وال ت له

جــداول الســكان الحاليــة الســكان املُصنفــن يف مختلــف مراحــل الشــدة. فعــى ســبيل املثــال، الســكان املُصنفــن يف املرحلــة الثالثــة ومــا بعدهــا 

ال يعكســون بالــرضورة إجــايل الســكان الذيــن يحتاجــون إىل إجــراءات عاجلــة لتقليــل الفجــوات الغذائيــة وحايــة األرواح وســبل كســب العيــش 

وإنقاذهــا، وذلــك بســبب تصنيــف بعــض األرس املعيشــية يف املرحلــة الثانيــة أو حتــى األوىل اســتناًدا إىل الحصــول عــى املســاعدة فحســب، ونتيجــة 

لذلــك، قــد يحتــاج هــؤالء الســكان إىل إجــراءات مســتمرة. وعــى هــذا النحــو، قــد يكــون عــدد الســكان املصنفــن يف املرحلــة الثالثــة أو املراحــل 

األشــد هــو نفــس عــدد مــن يحتاجــون إىل إجــراءات عاجلــة، ورمبــا يختلــف عددهــم. وينبغــي إخطــار صنــاع القــرار بــأن التقديــرات تشــر إىل عــدد 

األشــخاص الذيــن يحتاجــون إىل إجــراءات إضافيــة إىل جانــب تلــك املتخــذة بالفعــل. 

) ط(   التصنيفــات الحاليــة: وتعتمــد عــى الظــروف الفعليــة الســائدة يف وقــت التحليــل دون النظــر إىل األســباب أو الســياق أو املــدة، وينبغــي أن يضــع 

التحليــل مــا يــي يف االعتبــار:

•   يعتمــد التصنيــف عــى العوامــل الفعليــة املســاهمة يف األمــن الغــذايئ والنواتــج التــي يتــم قياســها مــع الوضــع يف االعتبــار جميــع أشــكال التفاعــل   

بــن مختلــف العوامــل املســاهمة. وينبغــي أن يراعــي تحليــل العوامــل املســاهمة والعوامــل التــي تــؤدي إىل تفاقــم الوضــع مثــل النزاعــات وفقدان 

اإلنتــاج الغــذايئ وزيــادات األســعار، وكذلــك ينبغــي أن يراعــي العوامــل املخففــة مثــل ســقوط األمطــار بكميــات كافيــة وإمكانيــة الحصــول عــى 

األغذيــة الريــة واملســاعدات اإلنســانية. فــال يكتفــي هــذا التحليــل املجمــع بتوضيــح حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ الفعليــة املتوقعــة فحســب، بــل 

يــزود املحللــن باملســببات الرئيســية والعوامــل املخففــة مــن حــدة األزمــة. وتظهــر هــذه التفاعــالت عــى مســتوى األرس املعيشــية واألفــراد مــن 

خــالل االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش والتغذيــة ومعــدالت الوفــاة، التــي يجــرى تقييمهــا مــن خــالل مــؤرشات النواتــج.

•   ينبغــي الركيــز عــى العوامــل املســاهمة ونواتــج املســتوى األول لالســتهالك الغــذايئ وتغر ســبل كســب العيــش، ومن املفــرض أن يتضمــن التحليل   

قيــاس املــؤرشات املدرجــة يف الجــدول املرجعــي، وكذلــك أي مــؤرشات أخــرى ذات صلــة وتحليــل العوامــل املســاهمة، وتدعــم نواتــج املســتوى 

الثــاين مــن التغذيــة ومعــدالت الوفــاة هــذه املــؤرشات والعوامــل. وعــى ضــوء أن انعــدام األمــن الغــذايئ والتغذيــة ال يتزامنــان بالــرضورة بســبب 

اختــالف األســباب املؤديــة والعوامــل التــي تــؤدي إىل تفاقــم الوضــع والفــارق الزمنــي لــكل منهــا، فــإن تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد ال 

يعنــي بالــرضورة حــدوث ســوء التغذيــة الحــاد ومعــدالت الوفيــات بنفــس املســتوى أو مبســتوى مشــابه النعــدام األمــن الغــذايئ، ومــع ذلــك ينبغــي 

تحليــل االختالفــات املوجــودة بــن املســتويات املســجلة لســوء التغذيــة وانعــدام األمــن الغــذايئ وتفســرها بدقــة.
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) ي(   التصنيفــات املتوقعــة: تســتند هــذه التصنيفــات إىل الوضــع املتوقــع األكــر احتــاال يف املســتقبل، وينبغــي وضــع النقــاط التاليــة يف االعتبــار عنــد 

إعــداد هــذه التصنيفــات: 

•   ينبغــي أن تتنبــأ التوقعــات بالظــروف األكــر احتاال وفًقــا للفهم الســليم للوضع الحــايل، واالتجاهات التاريخيــة، وافراضات تطــور الوضع. وينبغي   

توثيــق االفراضــات توثيًقــا واضًحــا، وكــا هــو الحــال يف التصنيــف الحــايل، ينبغــي أن يأخــذ تصنيــف التوقعــات بعــن االعتبــار االتجــاه األرجــح 

للعوامــل التــي تــؤدي إىل تخفيــف حــدة الوضــع أو تفاقمــه والتــي تشــمل أي آثــار للمســاعدات اإلنســانية املقــررة واملرجــح متويلهــا وتقدميهــا. 

كــا ينبغــي أن تراعــي االفراضــات األحــداث ذات الصلــة التــي وقعــت بالفعــل وتلــك املتوقــع أن تســتمر عواقبهــا، أو األحــداث التــي قــد تقــع 

عــى األرجــح خــالل الفــرة املتوقعــة. 

•   يقتــرص إعــداد الخرائــط والتقديــرات الســكانية عــى الســيناريو األكــر ترجيًحــا فقــط. ومــع ذلــك، يجــوز أن تضيــف التحليــالت الداعمــة األخــرى   

ــة. ــع القــرار يف صــورة نصي ــا لصان ــة »األســوأ أو األفضــل«، والتــي ميكــن نقله معلومــات للســيناريوهات البديل

•   ميكــن تحديــث التوقعــات كلــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك أو عندمــا تُغــر املعلومــات الجديــدة االفراضــات املطروحة خــالل التحليل الســابق. وعى   

الرغــم مــن أن تحديــث التوقعــات يحتــاج عالــة أقــل مقارنـًـة بتحليــل التوقعــات، إال أنهــا ال تــزال تتطلــب اســتكال جميــع بروتوكــوالت الوظائــف 

األربــع. ويختلــف تحديــث التوقعــات عــن التصنيفــات الحاليــة، حيــث تتمثــل وظيفتــه يف مراجعــة تحليــل ســابق، حيــث يقــوم املحللــون بتقييــم 

مــا إذا كانــت االفراضــات والتوقعــات قــد تطــورت كــا هــو متوقــع. وميكــن إجــراء التحديــث دون وجــود أدلــة مبــارشة جديــدة عــى النواتــج، 

ولكــن ال بــد مــن االعتــاد عــى أدلــة جديــدة حــول العوامــل املســاهمة. وميكــن أن تغطــي عمليــات التحديــث الفــرة الزمنيــة حتــى نهايــة آخــر 

فــرة صالحيــة للتوقعــات فقــط وال ميكــن األخــذ بهــا كأســاس لتوقعــات أخــرى متتاليــة، وميكــن مراجعــة كل مــن تصنيــف املناطــق والجــداول 

ــث أو  ــتكال التحدي ــي اس ــا إذا كان ينبغ ــون م ــرر املحلل ــن أن يق ــج، ميك ــى النوات ــة ع ــرت أدل ــث، وإذا تواف ــات التحدي ــاء عملي ــكانية أثن الس

التصنيــف الحــايل الجديــد.

) ك(   تحديــد املناطــق التــي تلقــت أو مــن املحتمــل أن تتلقــى مســاعدات إنســانية غذائيــة كبــرية: ينبغــي أن يتــم ذلــك بعــد تصنيــف املراحــل، مــع 

وضــع النقــاط التاليــة يف االعتبــار:

•   بروتوكــوالت التصنيــف غــر مصممــة لتقديــر أو تقييــم أثــر أي مســاعدة إنســانية غذائيــة عــى انعــدام األمــن الغــذايئ أو لرصــد اإلنجــازات نحــو   

تحقيــق أهــداف عــى مســتوى الرنامــج (وال ينبغــي اســتخدامها لهــذه األغــراض(.

•   تتضمــن املســاعدات الغذائيــة اإلنســانية التــي ينبغــي وضعهــا يف االعتبــار، التحويــل املبــارش للمــوارد اســتجابة لألحــداث الحــادة بهــدف الحــد من   

الفجــوات الغذائيــة، وحايــة وإنقــاذ األرواح وســبل كســب العيــش، ولكــن ينظــر فقــط يف التحويــالت التــي لهــا تأثــر إيجــايب فــوري عــى إمكانيــة 

الحصــول عــى الغــذاء. وهنــاك طــرق مختلفــة لتقديــم املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة، مثــل نقــل األغذيــة وتحويــل األمــوال واملــوايش وغرهــا مــن 

األدوات اإلنتاجيــة إذا كان مــن شــأنها تحســن إمكانيــة حصــول األرس املعيشــية عــى الغــذاء عــى الفــور خــالل فــرة التحليــل. ال ينبغــي تضمــن 

املســاعدات الســنوية املقدمــة مــن خــالل شــبكات األمــان أو يف صــورة ِمَنــح أو تأمينــات أو أي صــورة أخــرى ميكــن التنبــؤ بهــا وتعتــر جــزء مــن 

ســبل كســب العيــش العاديــة يف املســاعدات الغذائيــة. ومــع ذلــك، يجــب الوضــع يف االعتبــار أي زيــادات مخصصــة للمســاعدات الســنوية والتــي 

تعــد اســتجابة ألزمــة حــادة.

  °  ينبغي أن يتبع تحديد املناطق القاعدتن التاليتن بناًء عى التغطية وحجم املساعدة:  

°   املناطــق التــي تتمكــن نســبة %25 عــى األقــل مــن أرسهــا مــن تلبيــة %25 عــى األقــل مــن احتياجاتهــم مــن الســعرات الحراريــة مــن خــالل   
ــة. ــانية الغذائي ــاعدات اإلنس املس

•    املناطــق التــي تتمكــن نســبة %25 عــى األقــل مــن أرسهــا مــن تلبيــة %50 عــى األقــل مــن احتياجاتهــم مــن الســعرات الحراريــة مــن خــالل   

ــة. ــانية الغذائي ــاعدات اإلنس املس

•   بالنســبة للتوقعــات، يؤخــذ فقــط باملســاعدات اإلنســانية الغذائيــة التــي تــم التخطيــط لهــا ومتويلهــا بالفعــل أو مــن املحتمــل متويلهــا وتقدميهــا.   

ــاك قيــود تعــرض تقديــم املســاعدات، مثــل عــدم  ينبغــي أن يراجــع املحللــون الخطــط التــي يقدمهــا رشكاء التنفيــذ وتقييــم مــا إذا كانــت هن

ــة توصيــل املســاعدات اإلنســانية والنزاعــات التــي قــد تحــول دون تقديــم املســاعدة املخططــة لهــا. إمكاني

•   يجــب أال يتغــر التصنيــف املرحــي والتقديــرات الســكانية يف املناطــق التــي تــم تحديدهــا ضمــن املناطق التــي تتلقى مســاعدات إنســانية غذائية   

كبــرة (أي أن هــذا التحليــل ال يــؤدي إىل تعديــل التصنيــف(. أنظــر الشــكل رقــم 29 لالطــالع عــى تحليــل موجــز للمســاعدات اإلنســانية الغذائيــة 

وعالقتهــا بتصنيــف املنطقــة والتقديــرات الســكانية.
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ال ــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد أدوات ميكــن  ــل التصني ــد املســببات الرئيســية والســكان األكــر تــرضًرا. يقــدم تحلي ) ل(   تحدي

اســتخدامها لتحليــل املســببات الرئيســية والعوامــل املقيــدة وفًقــا لإلطــار التحليــي النعــدام األمــن الغــذايئ. ويتــم تحليــل العوامــل املقيــدة النعــدام 

ــه هــي التــي تحــول دون تحقيــق األمــن الغــذايئ  ــة الحصــول علي ــة بتوافــر الغــذاء وإمكاني ــد أي مــن العوامــل ذات الصل األمــن الغــذايئ بتحدي

للســكان. وبتحديــد الصدمــات األساســية ومواطــن الضعــف التــي تؤثــر عــى الظــروف الحاليــة، يتمكــن املحللــون مــن تحديــد املســببات الرئيســية 

املحتملــة النعــدام األمــن الغــذايئ والســكان األكــر تــرضًرا بقــدر اإلمــكان. 

) م(   الســكان الذيــن يحتاجــون إىل إجــراءات عاجلــة: يشــر تحديــد الســكان يف املرحلــة 3 أو مرحلــة أكــر حــدة إىل أولئــك الذيــن يعانــون مــن عجــز 

ــل الفجــوات  ــة لتقلي ــذ إجــراءات عاجل ــة 3 أو أعــى اىل تنفي ــف الســكان يف املرحل ــب تصني ــة. يتطل ــر ويحتاجــون إىل إجــراءات عاجل ــذايئ كب غ

الغذائيــة وحايــة وإنقــاذ األرواح وســبل كســب العيــش، خصوًصــا مــع زيــادة حــدة الوضــع يف املرحلــة 4 ثــم يف املرحلــة 5. بعــد تطبيــق الروتوكــول 

3.2 (ح(، ينبغــي أن تضــع تقديــرات الســكان يف االعتبــار أي آثــار مخففــة مــن أي مســاعدة منتظمــة أو مخصصــة ونتيجــة لذلــك، ال يعكــس الســكان 

يف املرحلــة +3 بالــرضورة إجــايل الســكان املحتاجــن ألن بعــض األرس قــد تكــون يف املرحلــة 2 أو 1 ولكــن فقــط بســبب تلقــي املســاعدة. وبالتــايل 

ــرات  ــد تقدي ــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل بروتوكــوالت لتولي ــون بحاجــة إىل عمــل مســتمر. ال يوفــر اإلصــدار 3.0 مــن الدلي قــد ال يزال

الســكان دون آثــار املســاعدة اإلنســانية الرضوريــة لتقديــر إجــايل الســكان املحتاجــن إىل املســاعدة. تقــر رشاكــة التصنيــف املرحــي املتكامــل بــأن 

هــذا التحليــل مهــم أيًضــا وهــي ملتزمــة باستكشــاف كيفيــة إجــراء هــذا التحليــل مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن.
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بروتوكول 2.4: تقييم موثوقية األدلة

تتكــون األدلــة املســتخدمة يف التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن البيانــات املتاحــة، ويتــم إعــداد التصنيــف النهــايئ اســتناًدا إىل التحليــل الشــامل واملتكامــل 

لجميــع األدلــة املتاحــة. ومــن ثــم، ينبغــي تقييــم جميــع األدلــة للتحقــق مــن موثوقيتهــا، مبــا يف ذلــك األدلــة التــي يتــم جمعهــا بأســاليب نوعيــة، مثــل 

الدراســات االســتقصائية، وأســاليب كميــة، مثــل مناقشــات مجموعــة الركيــز. تتضمــن األدلــة املقــرر تقيمهــا األدلــة املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة (مثــل 

صــور األقــار الصناعيــة واتجاهــات األســعار وإنتــاج الغــذاء وتقديــرات كميــات هطــول األمطــار ومعــدالت التوظيــف( واألدلــة املتعلقــة بالنواتــج، مثــل 

االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش (الشــكل رقــم 30(. 

يعــرض جــدول درجــات موثوقيــة التصنيــف املرحــيل املتكامــل (الشــكل رقــم 31( املعايــر العامــة لتقييــم درجــة املوثوقيــة، ويقــدم إرشــادات أكــر 

تحديــًدا لتقييــم ســالمة أســاليب جمــع األدلــة ومالءمتهــا الزمنيــة، وذلــك عــى النحــو التــايل:         

   يعــرض الجــزء )أ( مجموعــة األســاليب (م( والعالقــة الزمنيــة (ت( التــي تدعــم مختلــف درجــات املوثوقيــة. ويتســم الدليــل باملوثوقيــة فقــط إذا كان 
األســلوب املســتخدم يف جمعــه دقيًقــا وإذا كان يصــور الظــروف واألوضــاع الحاليــة ويعــر عنهــا. وإذا تــم الحصــول عــى الدليــل بأســلوب منطقــي 

ولكنــه يفتقــر إىل الدقــة أو محدوديــة العينــات املمثلــة للدليــل، أو إذا لــزم اســتنباط الدليــل لفــرة التحليــل الحاليــة نظــرًا لجمعــه يف الفصــول أو 

(. وتكــون درجــة الدليــل الــذي يتســم مبحدوديــة ســالمة أســلوب جمعــه أو محدوديــة 
1
الســنوات الســابقة، ميكــن اعتبــار درجــة هــذا الدليــل (ر

( ]مثل 
1
(. بالنســبة لألدلــة املنطقيــة التــي تحــرز درجــة أقــل مــن (ر

1
(، أمــا الدليــل الــذي يتســم بضعــف املعياريــن فدرجتــه  (ر-

1
عالقتــه الزمنيــة (ر+

( وميكــن أن يســتمر اســتخدامها يف التصنيــف املرحــي املتكامــل لدعــم 
0
تقاريــر الرحــالت امليدانيــة واملعرفــة العامــة[، فيمكــن اإلشــارة إليهــا بـــ (ر

التحليــل. وعــى الرغــم مــن ذلــك، ينبغــي مراجعــة هــذا النــوع مــن األدلــة بعنايــة وال ميكــن حرصهــا بغــرض اســتيفاء الحــد األدىن مــن متطلبــات 

األدلــة، باســتثناء املناطــق التــي تعــاين مــن محدوديــة وصــول البــر إليهــا لجمــع األدلــة إذا اتبعــت عمليــة جمــع البيانــات املعايــر الــواردة الحًقــا يف 

النســخة الثالثــة مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل. كــا يقــوم التصنيــف عــى البيانــات التاريخيــة وغرهــا مــن األدلــة، مثــل الظــروف 

( لألســاليب الكميــة والنوعيــة عــى حــد ســواء. 
2
الســياقية لدعــم تحليــل األدلــة الحاليــة أو املتوقعــة. ميكــن تخصيــص الدرجــة (ر

   يعــرض الجــزء )ب( التعريــف العــام ملعنــى وصــف ســالمة األســاليب والعالقــة الزمنيــة بـــ »جيــدة« أو »محــدودة«، باإلضافــة إىل اإلرشــادات املحــددة 
لتقييــم موثوقيــة األدلــة الخاصــة باملــؤرشات املدرجــة يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد.        

وحددها عى 
الخريطة

إعداد جداول 
السكان

إضافة

إىل الخريطة

   املنطقة املصنفة يف املرحلة األكر شدة التي تؤثر عى نسبة 20% من األرس املعيشية.
   توضــع آثــار العوامــل التــي تــؤدي إىل تخفيــف حــدة الوضــع أو تفاقمــه يف االعتبــار، مبــا يف ذلــك أي آثــار للمســاعدة اإلنســانية التــي 

تلقتهــا املنطقــة أو التــي مــن املقــرر أن تتلقاهــا، والتــي يحتمــل متويلهــا وتقدميهــا.

 

   نسبة السكان املدرجة، أو املتوقع إدراجها، يف مختلف مراحل الشدة.  
   توضع آثار العوامل التي تؤدي إىل تخفيف حدة الوضع أو تفاقمه يف االعتبار، مبا يف ذلك أي آثار للمساعدة اإلنسانية التي تلقتها 

املنطقة أو التي من املقرر أن تتلقاها، والتي يحتمل متويلها وتقدميها.

   عدد السكان املصنفن يف املرحلة الثالثة واملراحل األشد إجايل ال يعكس بالرضورة عدد السكان الذين هم بحاجة إىل إجراءات عاجلة.

  تحديد املناطق التي تلقت مساعدات غذائية وإنسانية كبرة يف التصنيف الحايل. 

  تحديد املناطق املقرر أن تتلقى مساعدات غذائية وإنسانية كبرة، والتي يحتمل متويلها وتقدميها.

  املناطق املحددة ضمن فئتن من حيث التغطية وحجم التحويل.   

الشكل رقم 29: املساعدة اإلنسانية - ملخص اعتبارات التصنيف )املعايري ل و م( 
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الشكل رقم 30: أمثلة عى تقييم درجات املوثوقية

تشمل أمثلة ذلك: 

ــا  ــة الجــاري تحليله ــد حــول املنطق ــن بع ــة لالستشــعار ع ــن الوحــدة الوطني ــة م ــار املجمع ــات األمط ــرات كمي ــة بتقدي ــة املتعلق •   األدل

.)
2
ــة (ر ــنة املاضي ــن س ــي شــهدتها الثالث ــار الت ــات األمط ــات مبتوســط كمي ــة هــذه الكمي ومقارن

•   األدلــة املجمعــة مــن املشــاركن الذيــن يزعمــون أن الحقــول املوجــودة يف األحيــاء التــي قامــوا بزيارتهــا منــذ شــهرين كانــت جافــة متاًمــا 

  .)
1
ومــن املتوقــع حصــاد الحــد األدىن مــن املحاصيــل (أقــل مــن ر

ــأن الفقــراء ال يجــدون مــا يكفيهــم مــن غــذاء يف  ــد ب ــذي يفي ــر أحــد الرامــج التــي تنفذهــا مؤسســة اوكســفام، وال ــر أعــده مدي •   تقري

الحــي الــذي يعيشــون بــه عــى عكــس مــا اعتــادوا عليــه، وأن الغــذاء عــى األرجــح ســينفذ قريبًــا، وقــد اســتُنتج ذلــك مــن رحلــة ميدانيــة 

اســتغرقت يومــن أجريــت قبــل أســبوعن مــن رصــد الظــروف واألوضــاع يف الحقــل، وقــام أعضــاء فريــق العمــل بإجــراء مناقشــات غــر 

  .)
1
رســمية مــع مختلــف أعضــاء املنظــات غــر الحكوميــة ومســؤويل الحكومــات املحليــة وبعــض أعضــاء املجتمــع املحــي (ر

•   األدلــة املتعلقــة بنطــاق الجــوع عــى مســتوى األرس التــي تــم جمعهــا مــن عينــات مــن أكــر مــن 25 مجموعــة خــالل الشــهرين املاضيــن 

.)
2
يف نفــس املوســم الــذي يجــرى فيــه التصنيــف الحــايل (ر
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الجزء أ: إرشادات عامة لتقييم درجة املوثوقية

)العالقة الزمنية )ت  = موثوقة
2
  ت

 = موثوقة إىل حد ما
1
ت

()- أو +( 
1
محدودة )ت )

2
 جيدة )ت

+
1
 ر

2
ر

  جيدة
)

2
)م  سالمة

األسلوب
)م( 

-
1
+ ر

1
 ر

محدودة
)

1
)م

الجزء ب: تعريفات وإرشادات تقييم سالمة األسلوب )م( والعالقة الزمنية )ت(

األساليب العلمية النوعية والكمية املعرف بها دولًيا من املامرسات الجيدة

  جيدة
)

2
)م

 سالمة
األسلوب

)م(

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما يي: 
•  الدراسات االستقصائية *

   •   الدراسات االستقصائية البسيطة / املنهجية التي تشمل 150 حالة عى األقل أو دراسات استقصائية متعددة املراحل تغطي 25 مجموعة عى األقل.
   •   تقنية املقابالت الهاتفية مبساعدة الحاسوب التي تشمل 150 حالة عى األقل ونسبة األرس املعيشية التي متتلك هواتف تتجاوز %75.

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
   •   تحليل النواتج استناًدا إىل خط األساس الكامل مع تحديد املشكالت ودعم التحليل بأربعة أدلة عى األقل من درجة ر2 من أدلة العوامل املساهمة.

األساليب املنطقية النوعية والكمية التي تتبع املامرسات الجيدة ولكنها تتسم بالتمثيل املحدود

محدودة
)

1
)م

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما يي: 
•  الدراسات االستقصائية *

   •  التقديرات املجمعة من خمس مجموعات و90 عملية مالحظة عى األقل  
   •  تقنية املقابالت الهاتفية مبساعدة الحاسوب التي تشمل 90 حالة عى األقل ونسبة األرس املعيشية التي متتلك هواتف تتجاوز %60.
+( من املناطق القريبة التي تعاين من ظروف مشابهة لألمن الغذايئ.  

1
   •  التقديرات املجمعة من دراسة استقصائية متثيلية بدرجة (ر

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
 +

1
   •   تحليل النواتج استناًدا إىل خط األساس الرسيع أو البيانات التفصيلية مع تحديد املشكالت ودعم التحليل بأربعة أدلة عى األقل من درجة ر

من أدلة العوامل املساهمة.
•  أنظمة الرصد

   •   التقديرات املجمعة من خمسة مواقع عى األقل بإجايل عدد 200 حالة تم اختيارها عشوائيًا (عى األقل خمس مواقع و100 حالة إجاال 
للمناطق الرعوية(. 

األدلة التي تعكس األوضاع والظروف الحالية

  جيدة
)

2
)ت

 املالمئة
  الزمنية
)ت(

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما يي: 
•  الدراسات االستقصائية وأنظمة الرصد 

   •   األدلة املجمعة خالل املوسم الذي يتم تحليله  
•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية

   •   خط األساس أو بيانات موجزة خالل فرة تصل لعرة سنوات مل تطرأ خاللها أي تغرات ملحوظة عى األرس املعيشية.  

األدلة املستنتجة لتعكس األوضاع والظروف الحالية

محدودة
)

1
)ت

تتضمن املعاير املحددة لألساليب املختارة ما يي: 
•  الدراسات االستقصائية وأنظمة الرصد 

   •   التقديرات املستنتجة بخصوص األدلة املجمعة خالل الستة أشهر السابقة وال يشرط جمعها من نفس موسم األمن الغذايئ (12 شهر للمناطق 
ذات املنوال الواحد(.

   •   األدلة التاريخية ويتم جمع (م1( خالل املوسم الذي يتم تحليله خالل الخمس سنوات السابقة، الستخدامها فقط يف حالة غياب الصدمات غر 
املعتادة.       

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
   •   خط األساس أو البيانات التي يزيد عمرها عن عرة سنوات مل تطرأ خاللها أي تغرات ملحوظة عى األرس املعيشية.  

الشكل رقم 31: جدول درجة موثوقية أدلة األمن الغذايئ لألدلة التي سيتم استخدامها يف تصنيفات انعدام األمن الغذايئ الحاد )األداة رقم 5(

تــم حســاب التعليــات املقرحــة بخصــوص ســالمة األســاليب والعالقــة الزمنيــة، مبــا يف ذلــك حجــم العينــات واملجموعــات التقديريــة ألغــراض تقييــم موثوقيــة التصنيــف املرحــي املتكامــل فقــط، وال 
يؤخــذ بهــا كواحــدة مــن أفضــل مارســات تصميــم أي أســلوب لجمــع األدلــة، مثــل الدراســات االســتقصائية التــي تتضمــن جمــع بيانــات أساســية يف املناطــق الجــاري تحليلهــا. يقــر التصنيــف املرحــي 
املتكامــل بــأن الدليــل الــذي يحــرز درجــات أقــل مــن ر2 قــد ال يقــدم تقديــرات دقيقــة للظــروف واألوضــاع، وبالتــايل يحتــاج التصنيــف لتحليــل أدلــة متنوعــة واملقاربــة بينهــا لتقديــم تصنيــف شــامل 
عنــد اســتخدام دليــل بدرجــة ر1. كــا يقــر التصنيــف بــأن ســالمة األســاليب، مبــا يف ذلــك الدراســات االســتقصائية، تتوقــف عــى عوامــل أخــرى غــر تصميــم العينــة، مثــل الخطــأ يف القيــاس والتحيــز يف 
االختيــار واملارســات امليدانيــة واملهــارات التحليليــة، ولكــن ال يتمكــن التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن تحديــد املعايــر القابلــة للمقارنــة عامليًــا رغــم أهميتهــا، لــذا، يُشــجع املحللــون عــى تقييــم ســالمة 

جميــع األســاليب باإلضافــة إىل األمــور األخــرى املدرجــة يف الشــكل الســابق.    
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االعتبارات: 

1   معايــر عامــة لتقييــم مــدى موثوقيــة األدلــة وتــرسي عــى جميــع األدلــة بالتســاوي مبــا يف ذلــك البيانــات النوعيــة والكميــة التــي تقــدم معلومــات عــن املــؤرشات 
الــواردة يف الجــداول املرجعيــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل (أي األدلــة املبــارشة مثــل مقيــاس االســتهالك الغــذايئ وتحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية( وغرهــا مــن البيانات 
التــي تقــدم معلومــات عــن مــؤرشات أخــرى غــر مدرجــة بهــذه الجــداول املرجعيــة (أي األدلــة غــر املبــارشة مثــل أســعار الســوق وتقديــرات ســقوط األمطــار وأرقــام 
اإلنتــاج(. ورغــم رضورة تخصيــص درجــة املوثوقيــة لجميــع األدلــة املســتخدمة يف التصنيفــات، إال أن التصنيــف املرحــي املتكامــل ال يقــدم ســوى إرشــادات محــددة 
تخــص املــؤرشات املدرجــة يف جدولــه املرجعــي. ويُشــجع املحللــون عــى اســتخدام املعايــر العامــة لدعــم تقييــم األدلــة الخاصــة باملــؤرشات األخــرى غــر املدرجــة يف 

الجــداول املرجعيــة.

2.  ينبغي تقييم األدلة ذات الصلة بالتغذية وفًقا ملعاير تقييم درجات املوثوقية املدرجة يف بروتوكوالت التصنيف املرحي املتكامل لسوء التغذية الحاد.

3.  تشــر الدراســات االســتقصائية إىل الدراســات التــي تجــرى عــى املناطــق الجغرافيــة أو مجموعــات األرس لجمــع البيانــات حــول نواتــج األمــن الغــذايئ و/أو العوامــل 
املســاهمة يف حدوثــه، عــن طريــق اختيــار قســم عشــوايئ مــن الســكان أو مــن خــالل التعــداد العــام.

•   بوجــه عــام، يعتمــد حجــم عينــة الدراســات االســتقصائية املصممــة بنظــام املعاينــات العنقوديــة عــى املتغــرات التاليــة: (P( معــدل االنتشــار املتوقــع و(D( مســتوى 
الدقــة املطلــوب و(d( تأثــر التصميــم و(Z( مســتوى الثقــة املطلــوب يف التقديــرات، عــى أال يزيــد عــدد الســكان عــن 10 آالف نســمة فقــط. وتطبــق صيغــة العينــة
Z2 )P) )1-P) / D2 [ n [≤ عــى املعاينــات العشــوائية البســيطة والعنقوديــة. غــر أنــه يف املعاينــات العشــوائية البســيطة، تبلــغ قيمــة تأثــر التصميــم 1 يف حــن تكــون 
ــم مــدى صحــة األســلوب املســتخدم يف  ــراوح عــادة مــا بــن 1.5 و2.5. ولدعــم تقيي ــة متغــرًا مــن دراســة إىل أخــرى، وت ــات العنقودي ــم للمعاين ــر التصمي قيمــة تأث
الدراســات االســتقصائية، يشــر التصنيــف إىل أنــه وفًقــا إلرشــادات Sphere وإرشــادات نظــام رصــد وتقييــم املقاييــس يف حــاالت اإلغاثــة والعمليــات االنتقاليــة، تعتــر 
العينــة املكونــة مــن خمســة وعريــن مجموعــة عنقوديــة عينــة ذات حجــم »جيــد«. ومــع إمكانيــة اســتخدام عينــة بحجــم 25 مجموعــة عنقوديــة عــى مســتوى 
العــامل، حيــث يســمح كــر حجــم العينــة بتقييــم أغلــب الظــروف واألوضــاع، إال أنــه ال ميكــن وضــع حــد أدىن مقبــول عامليًــا لحجــم العينــة، حيــث يعتمــد ذلــك عــى 
معــدل االنتشــار املتوقــع والفعــي وتأثــر التصميــم ومســتوى الدقــة املطلــوب. ومــع ذلــك، إذا افرضنــا قيــم املتغــرات العامــة التاليــة (P( =20% (اتباًعــا لقاعــدة %20 
لتصنيــف املناطــق( (D(=  8.5% و(d(=  1.5 و(Z( = 1.65 (نســبة مســتوى الثقــة املطلــوب يف التقديــرات تســاوي 90%(، فــإن التصنيــف املرحــي املتكامــل ســيحدد 
الحاجــة إىل 5 مجموعــات عنقوديــة و90 عمليــة مالحظــة كحــد أدىن مقبــول لحجــم العينــة، ووصفهــا بأنهــا »محــدودة«. وبالرغــم مــن أنــه يجــوز للمحللــن اســتخدام 
الحــد األدىن لحجــم العينــة وهــو 5 مجموعــات عنقوديــة و90 عمليــة مالحظــة كحــد أدىن مقبــول لحجــم العينــة لدعــم تقييــم موثوقيــة األدلــة، فينبغــي عــى محلــي 
التصنيــف املرحــي املتكامــل مراجعــة الحــد األدىن لحجــم العينــة بنــاء عــى املتغــرات الحقيقيــة قــدر اإلمــكان، حتــى وإن مل تزيــد نســبة مســتوى الدقــة املطلــوب 

عــن %8.5.

•   كــا تخضــع صحــة الدراســات االســتقصائية لعوامــل أخــرى غــر تصميــم العينــة مثــل الخطــأ يف القيــاس والتحيــز يف االختيــار واملارســات امليدانيــة واملهــارات التحليليــة، 

ولكــن ال يتمكــن التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن تحديــد املعايــر القابلــة للمقارنــة عامليًــا رغــم أهميتهــا، لــذا، يُشــجع املحللــون عــى تقييــم ســالمة جميــع األســاليب 
املســتخدمة يف الدراســة االســتقصائية.

•   تعتمــد الدراســات االســتقصائية التــي تســتخدم أســلوبًا جيــًدا عــى التعــداد الســكاين أو التقييــم العشــوايئ الــذي يقــوم عــى االحتاليــة مــع اختيــارات تســتند إىل إطــار 
ــة، وينبغــي أن يلتــزم األســلوب الجيــد بحجــم العينــة األمثــل (انظــر النقطــة الســابقة(، والحــرص عــى تقليــل نســبة األخطــاء يف القيــاس والتحيــز يف  مناســب للعين

االختيــار وجمــع البيانــات باســتخدام مارســات ميدانيــة ومهــارات تحليليــة مالمئــة. 

•   ميكــن أن تكــون الدراســات االســتقصائية التــي تســتخدم األســاليب املحــدودة: (1( تقييــًا احتاليًــا أو (2( تقييــًا غــر احتــايل متعــدد األغــراض؛ أو (3( بيانــات دراســة 

ــي تتصــف  ــد أن تراعــي الدراســات االســتقصائية الت ــة األعــى مســتوى. وال ب ــد تطبقــه الوحــدات اإلداري اســتقصائية معــاد تحليلهــا ُجمعــت باســتخدام أســلوب جي
بالتمثيــل املحــدود اســتيفاء متطلبــات الحــد األدىن مــن حجــم العينــة لتحقيــق مســتوى دقــة بنســبة 8.5%، وتقليــل نســبة الخطــأ يف القيــاس والتحيــز يف االختيــار وال 
بــد أن تُجــرى باســتخدام املارســات امليدانيــة واملهــارات التحليليــة املناســبة. ونظــرًا ألنــه مــن املرجــح أن تولــد التقديــرات املســتخلصة مــن دراســات اســتقصائية ذات 
عينــة أصغــر حجــًا فــرات ثقــة أكــر، فمــن املحبــذ أن يُجــري القامئــون بجمــع البيانــات امليدانيــة دراســات اســتقصائية متثــل وحــدة التحليــل، كــا يدعــو التصنيــف 
املرحــي املتكامــل إىل تحــري الدقــة عنــد اســتخدام أدلــة مصنفــة لتجنــب أي تضليــل قــد تــؤدي إليــه املعلومــات املســتخلصة، وخاصــة إذا كانــت نســبة التحيــز يف 

االختيــار والتبايــن كبــرة. وبقــدر اإلمــكان، ينبغــي تقديــم فــرات ثقــة لتقديــرات أفضــل املارســات مــن أجــل دعــم االســتخدام املســؤول لهــذه األدلــة.

4.  تُنفــذ تقنيــة االســتجواب الهاتفــي مبســاعدة الحاســوب عــن بعــد بواســطة مشــغلن متخصصــن مدربــن ميكنهــم العمــل مــن خــالل مراكــز اتصــال واســتجواب أفــراد 
يتــم اختيارهــم عشــوائيًا وتســتخدم إمــا كدراســة اســتقصائية أو نظــام للرصــد. فمــن حيــث املبــدأ، مــن املفــرض أن يتســاوى حجــم العينــة التــي تســتخدم يف الدراســات 
االســتقصائية املبــارشة ونظــم الرصــد مــع حجــم العينــة التــي تســتخدم يف تقييــات االســتجواب الهاتفــي مبســاعدة الحاســوب، إال أنــه ينبغــي تطبيــق زيــادة بنســبة 1.5 
ضعــف إذا لــزم تصحيــح االختيــار املتحيــز لزيــادة تأثــر التصميــم. ويلــزم اختبــار واعتــاد منــاذج اســتبيان املقابــالت الهاتفيــة مبســاعدة الحاســوب حتــى تكــون مقبولــة 
للتصنيفــات التــي تتــم يف إطــار التصنيــف املرحــي املتكامــل مــع الوضــع يف االعتبــار التحديــات التــي يواجههــا املشــغلون نتيجــة لعــدم تعاملهــم بشــكل مبــارش مــع 
أفــراد العينــة. ويف املناطــق التــي يوجــد فيهــا تحيــز حــول ملكيــة الهواتــف، يكــون مــن األفضــل اســتخدام كاًل مــن منهجــي املقابــالت الهاتفيــة مبســاعدة الحاســوب 
واملقابــالت الشــخصية املبــارشة، عــى أن تكــون نســبة تشــارك العينــات 10% للتأكــد مــن وضــع التحيــز بــن املنهجــن وإعــداد تقديــرات للتبايــن ميكــن االعتــاد عليهــا. 
ويف حالــة عــدم اســتخدام تقنيــة املقابــالت الهاتفيــة مبســاعدة الحاســوب بالنهــج الثنــايئ (أي املقابــالت الهاتفيــة واملقابــالت املبــارشة مًعــا(، أو يف حالــة الحصــول عــى 
ــات بطريقــة عشــوائية  ــم أخــذ العين ــة مبســاعدة الحاســوب تصمي ــالت الهاتفي ــة املقاب ــع تقني ــة لدراســة اســتقصائية ســابقة، تتب ــة عنقودي ــام الهواتــف مــن عين أرق

مقســمة إىل طبقــات حتــى ال تتطلــب اختيــار املجموعــة العنقوديــة وغرهــا مــن متطلبــات الدراســات االســتقصائية العنقوديــة.

5.   يشــر تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية الكامــل إىل تقديــرات ســبل كســب العيــش ومعــدالت البقــاء التــي أجراهــا متخصصــون مدربــون باســتخدام إمــا لوحــة جدوليــة 
أو منصــة لتحليــل أثــر ســبل كســب العيــش، وينبغــي توثيــق التحليــل الكامــل واالفراضــات ذات الصلــة توثيًقــا جيــًدا وإتاحتــه للمراجعــة مــن جانــب مجموعــة العمــل 
الفنيــة التابعــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل وأي مراجعــة جــودة قــد يقتضيهــا التصنيــف. وتعمــد خطــوط األســاس الكاملــة عــى مــا يقــرب مــن 50 مجموعــة تركيــز 
ومقابــالت مــع املبلغــن، وينبغــي أن تكــون ذات صلــة يف وقــت التحليــل مــع الوضــع يف االعتبــار مــدى اســتقرار الوضــع: أنــه ال يجــوز أن يزيــد عمرهــا عــن 10 ســنوات 
يف األوضــاع املســتقرة و 5 ســنوات يف األوضــاع غــر املســتقرة. وينبغــي أن يؤيــد مــا ال يقــل عــن أربعــة مــن أدلــة العوامــل املســاهمة املخصــص لهــا درجــة موثوقيــة 

ر2. وال بــد أن يلتــزم تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية بالقامئــة املرجعيــة ألفضــل املارســات.

6.   يشــر تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية الرسيــع إىل تقديــرات النواتــج التــي يعدهــا متخصــص مــدرب باســتخدام نظــام تحليــل غــر كامــل، مثــل أداة رســم الســيناريوات 
أو املنصــة. تنتمــي خطــوط األســاس الرسيعــة والبيانــات الرسيعــة إىل هــذه الفئــة رغــم وجــود اختالفــات بينهــا: فتســتند خطــوط األســاس الرسيعــة إىل 30 مجموعــة 
تركيــز ومقابــالت مــع أهــم املبلغــن وتســتخدم املنصــة لعــرض التقديــرات التفصيليــة، بينــا تســتند املالمــح الرسيعــة إىل 8 – 10 مجموعــة تركيــز ومقابــالت مــع أهــم 
املبلغــن وتســتخدم أداة تطويــر الســيناريوهات لتقديــر النواتــج بدقــة. ينبغــي توثيــق التحليــالت واالفراضــات توثيًقــا جيــًدا وإتاحتهــا للمراجعــة مــن جانــب مجموعــة 
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ــة مــن خطــوط األســاس  ــم املرجعي ــف. وميكــن الحصــول عــى القي ــا التصني ــد يقتضيه ــف املرحــي املتكامــل وأي مراجعــة جــودة ق ــة التابعــة للتصني العمــل الفني
الرسيعــة أو البيانــات الرسيعــة عــى أن تحــدد كميــة مصــادر الغــذاء والدخــل لألمــور الخاضعــة للتصنيــف. وينبغــي أن تكــون خطــوط األســاس الرسيعــة والبيانــات 
التفصيليــة ذات صلــة يف وقــت التحليــل مــع الوضــع يف االعتبــار مــدى اســتقرار الوضــع، مبعنــى أنــه ال يجــوز أن يزيــد عمرهــا عــن 10 ســنوات يف األوضــاع املســتقرة و 
. وال بــد أن يلتــزم 

2
5 ســنوات يف األوضــاع غــر املســتقرة. وينبغــي دعــم التحليــل مبــا ال يقــل عــن أربعــة مــن أدلــة العوامــل املســاهمة املخصــص لهــا درجــة موثوقيــة ر

تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية بالقامئــة املرجعيــة ألفضــل املارســات. وتخصــص »للملخصــات عــن املناطــق« أو مــا يعادلهــا، التــي تســتند كذلــك إىل مفاهيــم تحليــل 
  .

1
اقتصــاد األرس املعيشــية ولكنهــا ال تقــدم معلومــات تفصيليــة عــن مصــادر الغــذاء والدخــل، درجــة موثوقيــة أقــل مــن ر

7.  تشــمل أنظمــة الرصــد تقديــرات يتــم جمعهــا عــاًدة مــن مواقــع داخــل املجتمعــات املحليــة وتُختــار عمــًدا مــن اإلحصــاءات التــي تــم إعدادهــا عــن االنتشــار مــن خــالل 
تحليــالت مجمعــة للمراقبــة والرصــد. وميكــن اختيــار عمليــات املالحظــة بشــكل عشــوايئ أو متعمــد ألســباب متعــددة.   

8.  تشــر األدلــة املجمعــة أثنــاء املوســم الــذي يجــري تحليلــه إىل بيانــات األمــن الغــذايئ املجمعــة أثنــاء الفــرة املعرفــة بأنهــا فــرة التحليــل الحاليــة، مــع الوضــع يف االعتبار 
ــا مــا يشــر التحليــل إىل املوســم الــذي يجــري تحليلــه يف إطــار  نواتــج التغــرات املوســمية يف االســتهالك الغــذايئ وســبل كســب العيــش عــى مــدار الســنوات، وغالبً
أعــى معــدالت االســتهالك الغــذايئ، وعــاًدة مــا يكــون ذلــك بســبب املحاصيــل الزراعيــة واإلنتــاج الحيــواين. ويف املناطــق الريفيــة التــي تعتمــد اعتــاًدا كبــرًا عــى إنتــاج 
الغــذاء املحــي غــر املــروي، ترتبــط مواســم االســتهالك الغــذايئ عــى األرجــح بأمنــاط هطــول األمطــار. وإن مل تشــهد إحــدى املناطــق التــي يشــملها التحليــل تغــرات 
موســمية كبــرة يف غضــون ســنوات، فيمكــن اعتبــار الســنة بأكملهــا موســًا واحــًدا. ورمبــا تتزامــن مواســم انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد مًعــا 

ورمبــا ال، وذلــك بحســب التفاعــالت بــن مختلــف مســببات ســوء التغذيــة الحــاد واالســتهالك الغــذايئ.  

 تناولــت منطقــة مشــابهة لدعــم التصنيــف فقــط إذا كانــت املنطقــة 
1
9.  ميكــن اســتخدام التقديــرات املســتخلصة مــن دراســة اســتقصائية متثيليــة درجــة موثوقيتهــا ر

املصنفــة صغــرة نســبيًا (عــى ســبيل املثــال القــرى أو املخيــات أو وحــدة إداريــة مــن املســتوى الرابــع(، وإذا مل يتوافــر دليــل عــن نفــس املــؤرش يف املنطقــة املعنيــة 
مــن خــالل طريقــة أخــرى. وال بــد مــن إجــراء تحليــل ألوجــه التشــابه بــن املناطــق مــن حيــث األمــن الغــذايئ، وذلــك اعتــاًدا عــى األدلــة املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة 
والنواتــج، وذلــك لتوضيــح إمكانيــة املقارنــة بــن املناطــق. وال بــد كذلــك مــن دعــم األدلــة املتعلقــة باملناطــق القريبــة باثنــن مــن األدلــة املوثوقــة املتعلقــة بالعوامــل 

املســاهمة يف حــدوث األمــن الغــذايئ، حتــى يتمكــن املحللــون مــن التأكــد مــن النواتــج املحتملــة بخصــوص املناطــق الجــاري تحليلهــا.    
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بروتوكول 2.5: استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

تحــدد معايــري مســتويات األدلــة (الشــكل رقــم 32( الحــد األدىن مــن متطلبــات املســتويات الثالثــة املتميــزة، وتســتند هــذه املتطلبــات إىل عــدد مــن 

( للتمييــز بــن عــدد األدلــة املبــارشة (أي األدلــة املتعلقــة مــؤرشات االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب 
1
( و (ر

2
األدلــة املبــارشة بدرجــة موثوقيــة (ر

العيــش عــى النحــو الــوارد يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد( وعــدد ودرجــة موثوقيــة األدلــة اإلضــايف 

املبــارشة وغــر املبــارشة املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة والنواتــج.  

الشكل رقم 32: معايري مستويات األدلة يف إطار التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 6(

املعايري مستوى األدلة
تحديث التوقعات 1 املتوقعة الحالية

1(  ال تزال توقعات التصنيف املرحي املتكامل 
تلتزم باملستوى األول من األدلة  

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

3(  أربعة من األدلة الجديدة التي درجة 
( (+ أو -( املتعلقة بالعوامل 

1
موثوقيتها (ر

املساهمة من موسم التحديث.

1(  التزام التصنيف املرحي املتكامل الحايل 
باملستوى األول من األدلة

+ 
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

3(  أربعة من األدلة التي درجة موثوقيتها 
( والتي تقدم مع افراضات واضحة 

1
(ر

حول االتجاهات املتوقعة.

1(  دليل مبارش واحد عى األقل من األدلة 
( املتعلقة إما 

1
التي درجة موثوقيتها (ر+

بنواتج االستهالك الغذايئ أو تغر سبل 
كسب العيش

+
2(  أربعة من األدلة التي درجة موثوقيتها 

( من بينها دليلن عى األقل من أدلة 
1
(ر

موسم التحليل

*
مقبول 

)املستوى األول من األدلة(
 (لتصنيف املناطق فقط – ال 
ميكن إعداد جداول سكانية(

1(  ال تزال توقعات التصنيف املرحي املتكامل 
تلتزم باملستوى الثاين من األدلة  

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 

يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 
التوقعات

+
3(  أربعة من األدلة الجديدة التي درجة 

موثوقيتها (ر1( (+ أو -( املتعلقة 
بالعوامل املساهمة من موسم التحديث.

1(  التزام التصنيف املرحي املتكامل الحايل 
باملستوى الثاين من األدلة

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

3(  خمسة من األدلة التي درجة موثوقيتها 
( (+ أو -( والتي تقدم مع افراضات 

1
(ر

واضحة حول االتجاهات املتوقعة.

1(  اثنان من األدلة املبارشة التي درجة 
( (+ أو -( أو دليل مبارش 

1
موثوقيتها (ر

واحد عى األقل من األدلة التي درجة 
( املتعلقة إما بنواتج 

2
موثوقيتها (ر

االستهالك الغذايئ أو تغر سبل كسب 
العيش

+
2( خمسة من األدلة التي درجة موثوقيتها 

( (+ أو -(  من بينها دليلن عى األقل من 
1
(ر

أدلة موسم التحليل

**
متوسط

)املستوى الثاين من األدلة(

1(  ال تزال توقعات التصنيف املرحي املتكامل 
تلتزم باملستوى الثالث من األدلة  

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات
+

3(  أربعة من األدلة الجديدة التي درجة 
( (+ أو -( املتعلقة بالعوامل 

1
موثوقيتها (ر

املساهمة من موسم التحديث.

1(  التزام التصنيف املرحي املتكامل الحايل 
باملستوى الثالث من األدلة

+
2(  األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

 )
1
3(  ستة من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر
والتي تقدم مع افراضات واضحة حول 

االتجاهات املتوقعة.

1(  اثنان من األدلة املبارشة التي درجة 
موثوقيتها (ر2( املتعلقة إما بنواتج 

االستهالك الغذايئ أو تغر سبل كسب 
العيش

+
 )

1
2(  ستة من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر

(+ أو -(  من بينها دليلن عى األقل من 
أدلة موسم التحليل

***
 مرتفع

)املستوى الثالث من األدلة(

مالحظات:

1 ينبغي أن تُجرى تحديثات التوقعات يف حالة عدم توافر أي أدلة جديدة حول النواتج. أما إذا توافرت أدلة جديدة عن النواتج، فيمكن أن يختار املحللون ما بن إجراء تحديث للتوقعات أو تحليل حايل.   

2 يف حالة استخدام األدلة التاريخية للتصنيف الحايل، فال ترسي اإلرشادات الخاصة بالحد األقىص لعمر األدلة يف نهاية فرة التوقعات. 
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يحــدد الحــد األدىن مــن متطلبــات التحليــل النواتــج التحليليــة األساســية التــي ينبغــي أن يقدمهــا تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن 

الغــذايئ الحــاد والتــي يتضمنهــا الشــكل رقــم 33 أدنــاه. 

الشكل رقم 33: الحد األدىن من متطلبات التحليل )األداة رقم 7(

أ (  التصنيف الحايل

•   تحليل األدلة مع اإلشارة (مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تربط بن تحليل الظروف الحالية ملراحل التصنيف املرحي املتكامل وتحليل السياق واالتجاهات 
التاريخية وغرها من التحليالت ذات الصلة.  

•   تصنيف املنطقة استناًدا إىل قاعدة %20.
•   تفسري التصنيف استناًدا إىل تقارب أدلة السياق والتي تتضمن مراجعة نقدية لألدلة الداعمة واملتناقضة.  

•   نسبة التقديرات السكانية (%( وعدد السكان يف مختلف املراحل (ال ينطبق ذلك التصنيفات من مستوى األدلة املقبولة(.
•   تحديد املسببات الرئيسية والعوامل املقيدة لألمن الغذايئ.  

ب (  التصنيف املتوقع

•   تحليل األدلة مع اإلشارة (مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تصف االتجاهات املتوقعة.
•   تصنيف املنطقة استناًدا إىل قاعدة %20.

•   تفسر التصنيف مبا يف ذلك مراجعة نقدية لالفراضات واالتجاهات املحتملة املستخدمة الستنتاج النتائج املرحلية.  
•   نسبة التقديرات السكانية (%( وعدد السكان يف مختلف املراحل (ال ينطبق ذلك التصنيفات من مستوى األدلة املقبولة(.

•  يتم تحديد العوامل ذات املخاطر من أجل تحريك تحديث التوقعات أو إجراء تحليل حايل جديد. 

ت (  تحديث التوقعات

•  تحليل األدلة مع اإلشارة (مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تصف مراجعة االفراضات.
•  تصنيف املنطقة استناًدا إىل قاعدة %20.

•  تفسر التصنيف مبا يف ذلك مراجعة نقدية لالفراضات التي تم تحديثها واألدلة الرئيسية املستخدمة الستنتاج تحديثات النتائج املرحلية.  
•  تقديرات محدثة لتوزيع األرس املعيشية يف مختلف املراحل (نسبة وعدد السكان( 

بروتوكول 2.6: توثيق األدلة والتحليالت توثيًقا منهجيًا وتقدميها عند الطلب

ينبغــي توثيــق جميــع األدلــة والتحليــالت توثيًقــا واضًحــا ومنهجيًــا مــن أجــل تزويــد املحللــن مبجموعــة األدلــة التــي تدعــم تصنيفهــم. وينبغــي إتاحــة 

األدلــة املوثقــة عنــد طلبهــا لغــرض مراجعــة جودتهــا.    

ورقة عمل تحليل التصنيف املرحيل املتكامل

تدعــم ورقــة عمــل تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل تحليــل يتســم باملنهجيــة والشــفافية واالتســاق قائــم عــى األدلــة، حيــث أنهــا توجــه املحلــل عــر 

اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ، وتربــط األدلــة بالجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد. ويعــد اســتخدام ورقــة 

العمــل تلــك مــن األدوات املســاعدة املهمــة يف تحليــالت التصنيــف املرحــي املتكامــل ويـُـوىص بهــا بدرجــة كبــرة.    

ــة  ــة تعــد مــن الخطــوات املشــركة يف التصنيفــات الحالي ــن األوىل والثاني ــم 34(. ويف حــن أن الخطوت ــة العمــل إىل خطــوات (الشــكل رق تنقســم ورق

واملتوقعــة، إال أن الخطــوات مــن الثالثــة إىل الســابعة تنطبــق فقــط عــى تصنيــف الظــروف الحاليــة تليهــا الخطــوات مــن الثامنــة إىل الحاديــة عــر 

والخاصــة بالتصنيفــات املتوقعــة. يف حــال تحليــل الفــرات املتوقعــة ينبغــي تكــرار الخطــوات مــن الثامنــة إىل الحاديــة عــر. ونتنــاول فيــا يــي وصــف 

إلجــراءات إمتــام ورقــة العمــل. وينصــح كثــرًا بإعــداد تلــك األقســام مــن ورقــة العمــل خاصــة الخطــوات األوىل والثانيــة والثالثــة والخامســة والثامنــة قبــل 

ورش عمــل التحليــل واالنتهــاء منهــا عنــد انعقــاد اجتــاع أفــراد فريــق التحليــل.
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ال تُســتخدم ورقــة العمــل عــى الوجــه األمثــل يف النظــام اإللكــروين لدعــم معلومــات التصنيــف، 

لكــن ميكــن اســتكالها أيًضــا برنامــج MS Word، املتاحــة عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف. 

الخطوة األوىل والثانية: خطوة مشركة بني التصنيفات الحالية واملتوقعة 

الخطوة األوىل: تحديد السياق ومعايري التحليل )لكل التصنيفات(  

ــة  ــع األدل ــا لوض ــودة فيه ــية املوج ــراد األرس املعيش ــة وأف ــات املنطق ــف بس ــرض: التعري الغ

ــياقها. ــش يف س ــب العي ــبل كس ــى س ــة ع ــالت القامئ والتحلي

نبذة عن النهج:

ــة  ــف ذي املرحل ــد التصني ــا. ســيتم تحدي ــة الجــاري تحليله ــكاين للمنطق ــد النطــاق امل •   تحدي

ــال ال  الواحــدة لــكل منطقــة يتــم تحليلهــا. ميكــن معرفــة منطقــة التحليــل عــى ســبيل املث

الحــرص مــن خــالل وحــدات مثــل مناطــق كســب العيــش أو املناطــق الزراعيــة واإليكولوجيــة 

أو مناطــق األخطــار أو الحــدود اإلداريــة أو مناطــق اســتجاع األســواق أو مخيــات األشــخاص 

املرديــن داخليًــا (املرديــن داخليًــا( أو معســكرات الالجئــن، وغرهــا. ميكــن تعديــل 

ــة  ــوع املســاحات املكاني التصنيــف املرحــي املتكامــل وتطبيقــه عــى أي فضــاء مــكاين، وتتن

للتصنيــف تنوًعــا كبــرًا. ويجــب أن يحــدد محللــو التصنيــف نطــاق منطقــة التحليــل بحســب 

ــاع القــرار إىل جانــب جــدوى عــدد املناطــق التــي  ــة املتاحــة واحتياجــات صن الوضــع واألدل

يتــم تصنيفهــا. بوجــه عــام ينبغــي أن تكــون منطقــة التحليــل متجانســة قــدر اإلمــكان فيــا 

يتعلــق بالنواتــج واألســباب املرجحــة لألمــن الغــذايئ. 

ــع  ــن الوضــع الحــايل أو املتوق ــل ملحــة ع ــل. يعطــي التحلي ــة للتحلي ــرات الزمني ــد الف •   تحدي

لألمــن الغــذايئ. ولــكل تحليــل فــرة صالحيــة يكــون مــن املرجــح خاللهــا أن تظــل الظــروف 

ــال، أو  ــابيع مث ــة أس ــرة بضع ــرة قص ــذه الف ــون ه ــد تك ــون، وق ــا املحلل ــة ويحدده متاثل

طويلــة تصــل إىل 12 شــهر بحســب كل مــن الســياق املوســمي وســياق االســتقرار. مــع ذلــك 

ال ينبغــي أن يتغــر وضــع األمــن الغــذايئ الحــايل أو املتوقــع أثنــاء مــدة صالحيــة التحليــل، أمــا 

إذا تغــر بشــكل مفاجــئ خــالل مــدة صالحيــة التحليــل، فيمكــن أن يجــري املحللــون تحليــل 

جديــد أو تحديــث التحليــل املتوقــع بحســب حجــم التغــر واألدلــة الجديــدة املتاحــة. ميكــن 

إعــداد توقعــات عديــدة لــكل منهــا مــدة صالحيــة، ويف حالــة تعــدد التوقعــات، ينبغــي تكــرار 

الخطــوات مــن التاســعة إىل الحاديــة عــر يف ورقــة عمــل التحليــل لــكل توقــع جديــد.   

ــتخدامها  ــم اس ــي يت ــة الت ــات ذات الصل ــن املعلوم ــة يتضم ــز للمنطق ــف موج ــم وص •   تقدي

ــش  ــب العي ــراتيجيات كس ــة اس ــب املهم ــمل الجوان ــا تش ــياق. رمب ــة يف الس ــع األدل يف وض

املشــركة مــن أجــل الحصــول عــى الغــذاء والدخــل واألمنــاط املوســمية والعــادات الثقافيــة 

والبيئــة االقتصاديــة. وكذلــك ينبغــي إضافــة األرقــام الســكانية، وتحديــد مصدرهــا والســنوات 

ــركات  ــدوث تح ــع ح ــن املتوق ــن إذا كان م ــن إن أمك ــكان املتوقع ــتخدام الس ــة. اس املرجعي

ــرة.  ســكانية كب

الشكل رقم 34: خطوات ورقة عمل 

تحليل التصنيف املرحيل املتكامل )األداة 

رقم 8(

الخطوة األوىل: تحديد 
السياق ومعاير التحليل

جميع 
الخطوات

الخطوة الثانية: تعبئة مرجع 
األدلة

الخطوة الثالثة: تحليل األدلة الحالية

الخطوة الرابعة: تحديد 
تصنيف املنطقة والتقديرات 

السكانية 

الخطوة الخامسة: تحديد 
املناطق التي تلقت مساعدات 

غذائية إنسانية كبرة

الخطوة السادسة: تحديد 
املسببات الرئيسية والعوامل 

املقيدة 

الخطوة السابعة: تكوين 
افراضات عن الصدمات 

املستقبلية والظروف املستمرة

املتوقعة

الكل

الخطوة الثامنة: تحليل األدلة

الخطوة التاسعة: تحديد 
تصنيف املرحلة والتقديرات 

السكانية 

الخطوة العارشة: تحديد 
املناطق املقرر تزويدها 

مبساعدات إنسانية غذائية 
كبرة والتي سيتم متويلها 

وتوصيلها عى األرجح 

الخطوة الحادية عرش: تحديد 
عوامل املخاطر املقرر رصدها

الخطوة الثانية عر: تحديد 
أهداف االستجابة ذات 

األولوية
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كلا أمكن، إضافة املعلومات اإلضافية كا يي: 

•   اإلشــارة إىل مســتوى انعــدام األمــن الغــذايئ للمنطقــة مــا إذا توافــرت نتائــج تحليــل انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يف التصنيــف. وإذا مل يُجــرى تحليــل 

النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، ميكــن اســتخدام نتائــج نهــج تصنيــف آخــر إن أمكــن، أو اإلشــارة إىل عــدم معرفــة وضــع انعــدام األمــن الغــذايئ يف 

املنطقــة. 

•   تحديــد مــا إذا كانــت املنطقــة الجــاري تحليلهــا قــد مــرت بظــروف األزمــة الحــادة (املرحلــة الثالثــة والرابعــة والخامســة مــن التصنيــف املرحــي 

املتكامــل( ملــدة ثــالث ســنوات خــالل العــر ســنوات املاضيــة. يف حــال مل يتــم إجــراء تحليــل األوضــاع الحــادة خــالل مــدة زمنيــة كافيــة لتحديــد 

ذلــك، ميكــن إمــا اســتخدام نظــام تصنيــف مــكايفء أو اإلشــارة إىل عــدم إمكانيــة تحديــد تكــرار حــدوث األزمــة.  

•   تحديــد ووصــف املجموعــات التــي تعيــش يف املنطقــة. مجموعــات تحليــل األرس املعيشــية هــي مجموعــات مــن األرس املعيشــية التــي تــدرج يف مراحل 

مختلــف مــن التصنيــف إذا مــا قورنــت ببعضهــا مــا يعرقــل عمليــة تقييــم وتحليــل األدلــة. وهــذه املجموعــات هــي مجموعــات متجانســة نســبيًا 

مــن األرس املعيشــية مــن حيــث وضــع األمــن الغــذايئ مبــا يف ذلــك العوامــل املســاهمة والنواتــج املرجحــة. رمبــا ميكــن تعريــف تلــك املجموعــات 

عــى ســبيل املثــال بحســب االختــالف يف الــروة أو النــوع أو االنتــاء العرقــي أو ســبل كســب العيــش أو الديــن أو التعــرض للمخاطــر أو أي عامــل 

أخــر أو مجموعــة مــن العوامــل التــي متيــز تلــك املجموعــات، ويتــم تحديــد عددهــا عــى أســاس مــدى تعقيــد الوضــع. كذلــك ميكــن تحديــد العــدد 

التقديــري ألفــراد كل مجموعــة مــن تلــك املجموعــات ونســبتهم املئويــة مــن إجــايل عــدد ســكان املنطقــة. مــن املهــم ضــان توافــر بعــض األدلــة 

الخاصــة باألمــن الغــذايئ الخاصــة مبجموعــات تحليــل األرس املعيشــية املختلفــة، بوجــه خــاص إذا أجــرت املجموعــات تحليــل حــاد. حتــى عندمــا يتبــع 

تحليــل النهــج القائــم عــى املنطقــة، يســتفيد التحليــل بشــكل كبــر مــن التحليــل التكميــي ملجموعــات محــددة مــن األرس املعيشــية. عــى ســبيل 

ــا أو األرس املعيشــية األكــر فقــرًا أو األرس املعيشــية التــي  املثــال، ميكــن أن يســاعد التحليــل الــذي يضــع يف االعتبــار وضــع الالجئــن النازحــن داخليً

تعيلهــا النســاء يف تقديــر عــدد الســكان املصنفــن يف مراحــل الحــدة املختلفــة وفهــم انعــدام األمــن الغــذايئ يف املنطقــة ككل إىل جانــب إتاحــة أســاس 

قــوي لتحديــد ســات الفئــات األكــر تــرضًرا.  

الخطوة الثانية: تعبئة مرجع األدلة )لكل التصنيفات(  

الغرض: املساعدة يف تنظيم األدلة ذات النطاقات املتفاوتة املجمعة من مصادر متعددة لسهولة االطالع واملرجعية.  

نبذة عن النهج:

•   توفر مرجعيات لكل األدلة املقرر مراجعتها يف التحليل مبا يف ذلك تحديد مصدر وتاريخ جمع األدلة.  

•   تقديم مذكرة حول طرق جمع البيانات لدعم تقييم درجة املوثوقية، أينا أمكن.   

•   إدخال أجزاء من األدلة مثل الصور البيانية والنصوص واألعداد إن أمكن وتحديد عنارص األمن الغذايئ التي توجهها.   
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ال الخطوة الثالثة: تحليل األدلة )التصنيف الحايل(

الغــرض: تحليــل األدلــة طبًقــا لإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل والجــدول املرجعــي لألمــن الغــذايئ مــع الوضــع يف االعتبــار الســياق املحــي 

ودرجــة املوثوقيــة مبــا يف ذلــك اإلشــارة إىل االتجاهــات التاريخيــة واالختالفــات االجتاعيــة االقتصاديــة (الشــكل رقــم 35(.

الشكل رقم 35: أمثلة عى بيانات األدلة للتصنيف الحايل

املخرجات

•   مقيــاس االســتهالك الغــذايئ: 29% اســتهالك ضعيــف (املرحلــة الرابعــة أو املراحــل األكــر شــدة(، 53% اســتهالك حــدي. تشــبه هــذه النســب تلــك املســجلة 
عــام 2015 (33% اســتهالك ضعيــف( وإن كانــت أفضــل مــن تلــك املســجلة عــام 2016 (55%(. (بعثــة تقديــر املحاصيــل واإلمــدادات الغذائيــة. يوليــو – 

 .)
2
أغســطس 2017، ر

•   مقيــاس الجــوع عــى مســتوى األرس: أحــرزت نســبة مــن األرس 26% 4 درجــات (املرحلــة الرابعــة(، ونســبة 18% مــن 5 إىل 6 درجــات (املرحلــة الخامســة(. 
.)

2
(بعثــة تقديــر املحاصيــل واإلمــدادات الغذائيــة. يوليــو – أغســطس 2017، ر

•   مــؤرش انخفــاض اســراتيجيات التكيــف: أحــرزت نســبة 32% ≤ 43 درجــة (املرحلــة الرابعــة أو املراحــل األكــر شــدة(، وأحــرزت نســبة 35% مــا بــن 19 
إىل 42 درجــة (املرحلــة الثالثــة(. تشــبه هــذه النســب متوســط النســب املســجلة عــام 2015 (حاليـًـا 27، وســابًقا 23(، ولكنهــا أفضــل مــن النســب املســجلة 

  .)
2
عــام 2016 (متوســط 37(. (بعثــة تقديــر املحاصيــل واإلمــدادات الغذائيــة. يوليــو – أغســطس 2017، ر

   )R
2
•   مقياس الخربة يف مجال انعدام األمن الغذايئ )FIES(: سجل 80% أكر من 0.36 وهو ما يعادل P3 و 4 و 5. (منظمة األغذية والزراعة 2017 ، 

•   عــدد الوجبــات يف اليــوم: عــى الرغــم مــن أن هــذا املــؤرش ليــس دليــال مبــارًشا، إال أن حقيقــة أن نســبة %27 مــن األرس تعيــش عــى وجبــة واحــدة يف 
)

2
اليــوم مــن شــأنها أن تدعــم التصنيــف يف املرحلــة الرابعــة (بعثــة تقديــر املحاصيــل واإلمــدادات الغذائيــة. يوليــو – أغســطس 2017، ر

•   ســوء التغذيــة الحــاد: نســبة ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى طــول محيــط منتصــف أعــى الــذراع 6% (املرحلــة الثانيــة والثالثــة(، وهــو اتجــاه 
.)

2
متناقــص عــن عــام 2017، حيــث كانــت النســبة 11%. (منظمــة اليونســيف، أبريــل 2017، ر

ــة الرابعــة(. (منظمــة  ــات األويل 1.68(املرحل ــة( ومعــدل الوفي ــة الثالث ــات بــن األطفــال دون ســن الخامســة 1.56(املرحل ــات: معــدل الوفي •   معــدل الوفي
 .)

2
ــل 2017، ر ــيف، أبري اليونس

 

العوامل املساهمة:

•  إنتاج الغذاء:

°   بلــغ إنتــاج الــذرة الصفــراء 185 طــن مــري، أي أعــى كثــرًا مــن معــدل العــام املــايض الــذي بلــغ أدىن مســتوى مــن اإلنتــاج (81 طــن مــري(. ورغــم   
تحســن معــدل اإلنتــاج مقارنـًـة بعــام 2017، إال أنــه ال يــزال ميثــل ربــع إنتــاج 2012 (777 طــن مــري(. (بعثــة تقديــر املحاصيــل واإلمــدادات الغذائيــة. 

  .)
2
يوليــو – أغســطس 2017، ر

°   واتبــع انتــاج الكســافا إتجاًهــا ماثــال حيــث كشــف إنتــاج عــام 2017 البالــغ طــن مري واحــد عن إنخفــاض كبر مقارنـًـة بإنتــاج 2012 (29 طــن مري(.   
  .)

2
(بعثــة تقديــر املحاصيــل واإلمــدادات الغذائيــة. يوليــو – أغســطس 2017، ر

•   مصــادر الغــذاء: تعتمــد نســبة 66% مــن األرسعــى رشاء املــواد الغذائيــة باألســاس، بينــا تعيــش نســبة %26 عــى مــا تنتجــه مــن الغــذاء، حيــث تعمــل 
  .)

2
نســبة %87 مــن األرس املعيشــية بحرفــة الزراعــة (شــبكة االنــذار املبكــر باملجاعــة، الســنة املرجعيــة 2016، ر

•   مصــادر الدخــل: متتلــك نســبة 85% مــن األرس املعيشــية مصــادر دخــل محــدودة، حيــث تعتمــد باألســاس عــى بيــع اإلنتــاج الزراعــي. (التعــداد الزراعــي، 
.)

2
2016، ر

•   الصدمــات الواقعــة: تعــاين نســبة 12% مــن األرس الجفــاف، ونســبة 12% تعــاين مــن الصدمــات االقتصاديــة، ونســبة 9% مــن األحــداث االجتاعيــة، ونســبة 
   .)

1
2% مــن األمــراض او الحــوادث، ونســبة 15% مــن اآلفــات، ونســبة %8 مــن صدمــات أخــرى (وحــدة إدارة الكــوارث وتخفيــف حدتهــا، يونيــو/2017، ر

•   هطــول األمطــار: خــالل الفــرة مــا بــن ســبتمر ونوفمــر، أشــارت التنبــؤات الجويــة إىل أن معــدل ســقوط األمطــار ســيكون أقــل مــن 80% مــن املعــدل 
 .)

1
املتوســط، وهــو وهــو مــا يســهم، حســب املتوقــع، يف تــدين إنتــاج األرز إىل مســتوى دون املتوســط (مكتــب األرصــاد الجويــة، 2017، ر

•   برنامــج املســاعدات اإلنســانية: يوضــح هــذا الرنامــج تحســن نوعــي يف وضــع ســبل كســب العيــش حيــث ركــز عــى الزراعــة واســتعادة مــوارد الــرزق، 
.)

2
وشــمل نصــف ســكان املنطقــة (مكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية، 2017، ر
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نبذة عن النهج: 

•   صياغــة بيانــات حــول األدلــة تحــدد املســتويات الحاليــة للمــؤرشات األساســية وتربــط النواتــج والظــروف الحاليــة بتحليــل مراحــل التصنيــف املرحــي 

املتكامــل وتحليــل الســياق واالتجاهــات التاريخيــة وغرهــا مــن التحليــالت ذات الصلــة مثــل املجموعــات االجتاعيــة االقتصاديــة املحــددة وصــور 

عــدم املســاواة بــن الجنســن. وعنــد صياغــة هــذه البيانــات، يؤخــذ بالروتوكــوالت األربعــة األخــرى للوظيفــة رقــم 2 (أي اســتخدام اإلطــار التحليــي 

والجــدول املرجعــي ودرجــات املوثوقيــة واملعايــر األساســية للتصنيــف املرحــي املتكامــل(، باإلضافــة إىل الســياق املحــي.     

•   إدراج مصدر املعلومات الذي يربط بيانات األدلة باملرجع املحدد يف الخطوة الثانية. 

ــار. تقييــم مــا إذا كان ينبغــي إدراج دليــل ال يصــل إىل  ــة، وبالتــايل ميكــن تحليلهــا بوضــع املوثوقيــة يف االعتب •   تقييــم درجــات موثوقيــة جميــع األدل

ــل الســياق وتفســره. ( يف تحلي
1
الدرجــة (ر

•   تقديم استنتاجات حول العنارص مبا يف ذلك اإلشارة إىل األدلة واألسباب املنطقية وراء هذه االستنتاجات، عى سبيل املثال: 

°   عنــارص األخطــار ومواطــن الضعــف: تقييــم األخطــار الرئيســية والظــروف املســتمرة التي يُحتمــل أن تؤثر عــى نواتج الوضــع الحايل لألمــن الغذايئ.   
وصــف الصدمــات املعتــادة وغــر املعتــادة الســلبية واإليجابيــة التــي تؤثــر عــى الوضــع الحــايل لألمــن الغــذايئ ووضعهــا يف االعتبــار. واإلشــارة إىل 

املســاعدة اإلنســانية ومســاعدات اإلغاثــة التــي تركــز عــى تحويــالت األصــول املبــارشة مثــل املــواد الغذائيــة واألمــوال واملدخــالت األخــرى، باإلضافــة 

ــارص  ــة ظــروف العن ــة مقارن ــتنتاج كيفي ــل إنشــاء الطــرق أو الســدود. اس ــة مث ــا املنطق ــي تلقته ــة األجــل الت إىل السياســات واملســاعدات طويل

بالظــروف املعتــادة. يتضمــن الشــكل رقــم 36 أمثلــة عــى بيانــات االســتنتاجات. 

°   توافــر الغــذاء وإمكانيــة حصــول األرس املعيشــية عليــه واســتفادتها منــه واالســتقرار: الوضــع يف االعتبــار آثــار الصدمــات عــى أبعــاد األمــن الغــذايئ،   
مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال: توافــر الغــذاء – معــدالت إنتــاج الغــذاء وفعاليــة األســواق وشــبكات النقــل والــواردات وحركــة الغــذاء. إمكانيــة 

ــة، اســتفادة األرس  ــة واالجتاعي ــة واملالي ــارات املادي الحصــول عــى الغــذاء – قــدرة األرس املعيشــية عــى الحصــول عــى الغــذاء كوظيفــة لالعتب

املعيشــية مــن الغــذاء – القــدرة عــى زيــادة االســتهالك، مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــرص، الوصــول إىل ميــاه الــرب اآلمنــة وتحضــر 

الغــذاء وطهيــه وتخزينــه ومارســات الرعايــة، واالســتقرار – تقييــم كيفيــة تأثــر االســتقرار عــى كل بعــد مــن هــذه األبعــاد، مــع الوضــع يف االعتبــار 

االســتقرار املعتــاد واملوســمي.               

°   االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش: تقديــم بيانــات األدلــة وملخــص باالســتنتاجات بهــدف توزيــع نســبة األرس املعيشــية عــى املراحــل   
الخمــس أو تصنيــف مجموعــات األرس املعيشــية وتقييــم كيــف تختلــف الظــروف الحاليــة عــن الظــروف املعتــادة واالتجاهــات األخــرة. التأكــد 

مــن وضــع األدلــة يف ســياقها وعــرض جميــع األدلــة الداعمــة واملتناقضــة. ينبغــي أن يضــع املحللــون يف االعتبــار كيــف قــد يكــون الوضــع بعــد تأثــر 

جميــع العوامــل عــى الظــروف (مبــا يف ذلــك عوامــل تخفيــف حــدة الوضــع القامئــة عــى األدلــة مثــل املســاعدات اإلنســانية واالجتاعيــة(. ومــن 

بــن االعتبــارات املحــددة ذات الصلــة مــا يــي:          

       –   اســتهالك الغــذاء: تقديــم األدلــة ذات الصلــة باملــؤرشات املدرجــة يف الجــدول املرجعــي (أي األدلــة املبــارشة مثــل مقيــاس االســتهالك الغــذايئ 

ومقيــاس التنــوع الغــذايئ لــألرس وتحليــل مجموعــات األرس املعيشــية ومــؤرش انخفــاض اســراتيجيات التكيــف ومقيــاس الجــوع عــى مســتوى 

األرس، و مقيــاس الخــرة يف مجــال انعــدام األمــن الغــذايئ (FIES(: ( باإلضافــة إىل األدلــة األخــرى ذات الصلــة باملنطقــة الجــاري تحليلهــا مــع 

ــة معرفــة  ــز بوجــه خــاص عــى إمكاني ــًدا، والركي ــًا ناق ــة الحصــول عــى الغــذاء تقيي ــم إمكاني االســتنتاجات حــول العوامــل املســاهمة. تقيي

كميــات الغــذاء التــي تســتهلكها األرس املعيشــية.       

       –   تغــر ســبل كســب العيــش: يف حــاالت انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد، يتــم تحليــل التغــر يف ســبل كســب العيــش مــن خــالل اســتجابة األرس 

املعيشــية لعــدم قدرتهــا عــى الحصــول عــى الغــذاء والدخــل. ومــن الصعــب قيــاس ذلــك كميًــا حيــث ميكــن أن يتخــذ التغــر يف ســبل كســب 

العيــش صــوًرا متعــددة تختلــف بحســب قــدرة األرس املعيشــية عــى الصمــود والتعايــش ومــدى عمــق املشــكلة ومدتهــا ونوعهــا، ونتيجــة لذلــك، 

ال تتوافــر الحــدود الحرجــة العامليــة. ومــن ثــم، تســتخدم األوصــاف العامــة باالقــران مــع تصنيــف اســراتيجيات التكيــف التــي وضعهــا برنامــج 

األغذيــة العاملــي والتــي تحــدد ثالثــة أنــواع رئيســية مــن االســراتيجية. وعــى الرغــم مــن وجــود مــؤرش اســراتيجية التكيــف املعيشــية التــي 

وضعهــا الرنامــج يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ بوصفــه مــؤرش قابــل للمقارنــة عامليًــا، ينبغــي أن يعــدل املحللــون هــذا املــؤرش 

ليالئــم ظروفهــم املحليــة، مــع الوضــع يف االعتبــار أن بعــض االســراتيجيات قــد تكــون أكــر شــدة مــن غرهــا يف الســياق املحــي. 
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ال        –   التفاعــالت بــن االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش: التحليــل الدقيــق لتغــر ســبل كســب العيــش يعــد مــن األمــور املهمــة، وخاصــة 

للتأكــد مــن عــدم التخــي عــن األرس التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف حالــة حايــة االســتهالك الغــذايئ بشــكل مؤقــت باللجــوء إىل 

اســراتيجيات تكيــف غــر مســتدامة مــن شــأنها التأثــر ســلبًا عــى االســتهالك عــى املــدى البعيــد. بنــاء عــى ذلــك، ينبغــي النظــر يف املعلومــات 

املتعلقــة بتغــر ســبل كســب عيــش مجموعــة مــن الســكان بعــد تقييــم االســتهالك الغــذايئ، وليــس كالهــا يف نفــس الوقــت. وينبغــي مالحظــة 

ــن األرس  ــادة أو الظــروف املســتمرة، ولك ــام األحــداث الح ــد أم ــن أن تصم ــرض أن األرس املعيشــية ميك ــش يف ــر يف ســبل كســب العي أن التغ

املعيشــية األكــر تأثــرًا بانعــدام األمــن الغــذايئ، وخاًصــة تلــك التــي فقــدت أصولهــا يف األزمــات املســتمرة أو املمتــدة الســابقة، ال تتمكــن مــن 

تغــر ســبل كســب عيشــها أو أصولهــا. ورمبــا يجعــل ذلــك تحليــل تغــر ســبل كســب العيــش متعارًضــا مــع املــؤرشات النموذجيــة لتغــر ســبل 

كســب العيــش، ويتطلــب وضــع املعلومــات يف ســياق ذا صلــة.     

    °   ســوء التغذيــة الحــاد ومعــدل الوفيــات: الوضــع يف االعتبــار نتائــج تصنيــف ســوء التغذيــة الحــاد وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل إن أمكــن، ويف 
حالــة عــدم االنتهــاء مــن التصنيــف، يجــب تكويــن بيانــات أساســية حــول معــدل انتشــار ســوء التغذيــة الحــاد، وتقديــم تفكــر نقــدي للروابــط 

مــع انعــدام األمــن الغــذايئ. يتــم تقييــم معــدل الوفيــات وفًقــا لألدلــة املتاحــة.

الشكل رقم 36: مثالني لصياغة بيانات االستنتاجات

أثــرت الحــرب املســتمرة والحصــار عــى املدينــة عــى توافــر الغــذاء يف الســوق املحليــة بطــرق مختلفــة، عــى ســبيل املثــال حركــة الغذاء وأســعاره 

وتخزينــه. وقــد انخفــض اإلنتــاج املحــى للحبــوب بنســبة تزيــد عــن 13% يف عــام 2016 مقارنــة بعــام 2014، كــا أثــرت النزاعــات بشــكل يسء 

عــى اإلنتــاج وتوريــد جميــع املنتجــات الســمكية والزراعيــة. ويف اليمــن بشــكل عــام، وكذلــك يف مــايت بشــكل خــاص، يتــم اســتراد نســبة %55 

مــن املنتجــات الغذائيــة املســتهلكة، و90% مــن القمــح (الســلعة الرئيســية(. ونظــرًا لغيــاب املؤسســات والعمليــات العاديــة، مــن الصعــب للغايــة 

تقديــر الكميــة املحــددة للســلع الغذائيــة التجاريــة التــي يتــم نقلهــا إىل األســواق املحليــة ومعرفــة معلومــات املخــزون مــن هــذه الســلع عــى 

مســتوى املحافظــات. وقــد ســاء الوضــع يف املناطــق التــي تعــاين مــن نزاعــات شــديدة، مثــل األحيــاء الثالثــة يف مدينــة مــايت، واألحيــاء الجنوبيــة يف 

مــايت، واملناطــق الســاحلية يف زاتــا. باإلضافــة إىل ذلــك، متتــع ســكان املناطــق الجبليــة يف مــايت بخــرة طويلــة يف تخزيــن غذائهــم إمــا مــن إنتاجــه 

بأنفســهم أو رشائــه مــن الســوق خــالل فــرة الحصــاد، ولكــن النــزاع أدى إىل عرقلــة هــذه املارســات وأنظمــة الدعــم االجتاعــي. انخفــض اإلنتــاج 

الحيــواين والســمي بشــكل كبــر نظــرًا لعــدة أســباب مــن بينهــا النــزاع املســتمر يف مدينــة مــايت واملناطــق الســاحلية. وســوف تــؤدي عرقلــة ســبل 

كســب العيــش والتدمــر الهائــل يف البنيــة التحتيــة واملروعــات التجاريــة، باإلضافــة إىل فقــدان الوظائــف والدخــل بســبب تأثــر األزمــة، ســتظل 

هنــاك آثــار كبــرة عــى الظــروف املعيشــية لــألرس املتــرضرة.

تعــاين نســبة 69.9% مــن الســكان مــن عــدم كفايــة االســتهالك الغــذايئ (كميــات منخفضــة أو حديــة(، مقارنــة بنســبة 43.3% يف عــام 2014. إن 

متوســط مقياســمقياس مقيــاس التنــوع الغــذايئ لــألرس هــو 4.8 مجموعــة غذائية مقارنة بـــ 5.1 مجموعــة يف 2014. تعــاين نســبة %42.8 من األرس 

املعيشــة مــن انخفــاض املجموعــات الغذائيــة أو شــدة انخفاضهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، تعكــس الدراســة االســتقصائية ارتفاًعــا اســتثنائيا يف تصنيــف 

مــؤرش انخفــاض اســراتيجيات التكيــف. وتشــمل الفئــات األكــر ُعرضــة للخطــر العــال الزراعيــن وصائــدي األســاك وأصحــاب املاشــية ومــن ال 

ميتلكــون األرايض والفئــات املهمشــة، وكذلــك عــال البنــاء واملشــتغلن باملروعــات الصغــرة، حيــث فقــد الكثــر منهــم دخلهــم بســبب األوضــاع 

العصيبــة يف املحافظــات واملناطــق املحيطــة مبايتــي. وقــد أثــر عــدم دفــع الرواتــب وتعليــق برامــج شــبكة األمــان وســبل كســب العيش عــى أرواح 

جميــع أفــراد املجتمعــات املحليــة وســبل كســب عيشــهن. إن نســبة األرس املعيشــة ذات مقياس مقياســمقياس االســتهالك الغــذايئ املقبــول يف مايت 

ال تتجــاوز 30.3 وقــد عــاىن مــا يصــل إىل 80% مــن األرس مــن درجــات انعــدام األمــن الغــذايئ (بنــاًء عــى FIES( التــي تعــادل املرحلــة 3 أو أعــى.، 

ولكــن مــع تدهــور األوضــاع، ســوف يتحــول هــذا التصنيــف إىل التصنيــف املنخفــض أو الحــدي مــن كفايــة االســتهالك الغــذايئ.
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الشكل رقم 37: االعتبارات األساسية لتقارب األدلة

 1
ــة املبــارشة وغــر املبــارشة التــي ال تقــل درجــة موثوقيتهــا عــن ر ينبغــي جمــع مجموعــة األدلــة بأكملهــا للتصنيــف، مبــا يف ذلــك األدل

(أو التــي لهــا درجــة موثوقيــة أقــل ولكنهــا تســتخدم باألســاس للتحقــق مــن صحــة النتائــج ووضعهــا يف ســياقها(. عــى ســبيل املثــال، عنــد 

اختيــار تصنيــف مــا، ينغــي أن يضــع املحللــون يف االعتبــار الرصاعــات الدامئــة واضطــراب األســواق وتدمــر املحاصيــل واألصــول وانخفــاض 

املدخــول الغــذايئ وزيــادة االعتــاد عــى ســبل كســب العيــش غــر املســتدامة. 

•   ال تتقــارب األدلــة دامئـًـا. إن العالقــة بــن مــؤرشات االســتهالك الغــذايئ عــاًدة مــا تكــون ضعيفــة، فمثــال تبــن مــن الدراســة التــي أجراهــا 

ــدى األرس  ــذار املبكــر باملجاعــة عــن مــؤرش االســتهالك الغــذايئ ل ــة وشــبكة اإلن ــة والتغذي ــة يف مجــال األغذي مــروع املســاعدة الفني

املعيشــية وجــود عالقــة معتدلــة بــن مختلــف املــؤرشات. إضافــة إىل ذلــك، بينــا يركــز مــؤرش مقيــاس االســتهالك الغــذايئ ومــؤرش  نقــاط 

التنــوع الغــذايئ لــألرسة عــى االســتهالك الغــذايئ، فــإن مــؤرش اســراتيجيات التكيــف املعيشــية يركــز عــى االســتجابات االســراتيجية التــي 

ال تتعلــق باالســتهالك لصعوبــات الوصــول إىل الغــذاء. ومــن الســات املميــزة للمرحلــة الثالثــة والرابعــة بالفعــل أن االســتهالك الغــذايئ 

قــد يشــر إىل مرحلــة أقــل، ولكــن ذلــك يرجــع فقــط إىل أن األرس تســتخدم ســبل ســلبية للتكيــف مــع األزمــات أو الحــاالت الطارئــة. 

وإذا كانــت األرس املعيشــية تحمــي االســتهالك الغــذايئ عــى حســاب ســبل كســب عيشــها، فينبغــي أن يضــع التصنيــف ذلــك يف االعتبــار.   

ــاق عاملــي حــول “املــؤرش األفضــل” الواحــد، إال أن بعــض  ــم عــدم وجــود اتف ــة: رغ ــث الدق ــن حي ــا م ــام بينه ــف املــؤرشات في •   تختل

املــؤرشات تســمح بإقامــة عالقــة أفضــل مــع االســتهالك الغــذايئ الفعــي لــألرس املعيشــية. فعــى ســبيل املثــال، غالبــا مــا تقــدم الدراســات 

االســتقصائية عــن الدخــل والنفقــات التــي تســتهدف قيــاس األصنــاف والكميــات الغاذائيــة التــي تســتهلكها األرس معلومــات أكــر دقــة 

عــن االســتهالك الغــذايئ مقارنًــة بالتقييــات التــي تركــز عــى مقابلــة األرس والســؤال عــن املجموعــات الغذائيــة التــي تناولهــا أفرادهــا 

خــالل األســبوع املــايض.        

•   أمــور ســياقية: رغــم توفــر الحــدود الفاصلــة القابلــة للمقارنــة عامليًــا، يشــدد التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى أن هــذه الحــدود تعــد 

مبثابــة قيــم إرشــادية وأن التحليــل ينبغــي أن يوضــع يف ســياقها. ومــن املســلم بــه أن املــؤرشات قــد تقــوم بوظائــف تختلــف باختــالف 

الســياق، وقــد تختلــف الحــدود الفاصلــة املناســبة مــن منطقــة ألخــرى. فعــى ســبيل املثــال، املــؤرشات التــي تركــز عــى التكيــف قــد ال 

تضيــف الكثــر مــن املعلومــات يف أوضــاع الطــوارئ املمتــدة حيــث تكــون األرس املعيشــية قــد اســتنفدت بالفعــل قدراتهــا عــى التكيــف. 

كــا ينبغــي الوضــع يف االعتبــار تحليــل االتجــاه الــذي يوضــح الفــرق بــن خــط األســاس واملــؤرشات األخــرى، إىل جانــب املعرفــة املحليــة. 

 بــدال مــن قيــم مقيــاس 
2
•   قــد تختلــف جــودة األدلــة: رمبــا يختــار املحللــون األخــذ بأدلــة مقيــاس االســتهالك الغــذايئ بدرجــة موثوقيــة ر

الجــوع عــى مســتوى األرس املأخــوذة مــن دراســة اســتقصائية أخــرى بدرجــة موثوقيــة ر1. 

الخطوة الرابعة: تحديد تصنيف املنطقة والتقديرات السكانية )التصنيف الحايل(

الغــرض: تقديــم مراجعــة نقديــة لألدلــة الداعمــة واملتناقضــة املســتخدمة للوصــول إىل التصنيــف املرحــي وتقديــر عــدد ونســبة الســكان يف املراحــل 

املختلفــة.  

نبذة عن النهج: 

ــة (الشــكل  ــة الداعمــة واملتناقضــة ذات الصل ــاء عــى األدل ــة بن ــرة الحالي ــف املرحــي للف ــج حــول التصني ــة للتوصــل لنتائ ــارب األدل •   اســتخدام تق

رقــم 37(. وينبغــي إجــراء تصنيــف املناطــق بنــاء عــى أوضــاع وظــروف انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد لــدى نســبة 20% مــن الســكان األســوأ حــاال، 

ويُجــرى التصنيــف مــن خــالل تقــارب األدلــة حيــث يضــع املحللــون يف االعتبــار مجموعــة األدلــة بأكملهــا شــاملة األدلــة املتعلقــة بالنواتــج والعوامــل 

املســاهمة والســياق. وينبغــي أيًضــا اســتخدام األدلــة ذات الصلــة بانعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد للتصنيــف. توضــع األدلــة عــى ســوء التغذيــة ومعــدل 

الوفيــات يف االعتبــار يف حالــة اســتنباطها مــن الفجــوات الغذائيــة والتغــر يف ســبل كســب العيــش بســبب ضعــف إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء. 

بنــاء عــى ذلــك، يؤخــذ بعامــي التغذيــة والوفيــات لدعــم أو فحــص تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ، ولكــن ليــس إللغائــه. 
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ال •   تقديــم نتيجــة للتصنيــف النهــايئ بإضافــة أســاس منطقــي نقــدي لتصنيــف املناطــق يلخــص أهــم األدلــة الداعمــة واملتناقضــة يف فقــرة وجيــزة (الشــكل 

رقــم 38(. وينبغــي أن تقــدم النتيجــة النهائيــة ملحــة عامــة عــى األدلــة املســتخدمة لدعــم التصنيــف، وأن تشــر الفقــرة الوجيــزة لإلطــار التحليــي 

للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ. وينبغــي كذلــك تقديــم األســاس املنطقــي لعــدم النظــر يف األدلــة املتناقضــة. وينبغــي أن تشــر النتيجــة 

النهائيــة بقــدر اإلمــكان إىل مجموعــة الســكان األكــر تــرضًرا. لكــن ببســاطة، ينبغــي أن تصــف الفقــرة الوجيــزة القصــة التــي أدت إىل التصنيــف وأن 

تلخــص مناقشــة املجموعــة واألســاس املنطقــي للنتيجــة. وعنــد إجــراء تحليــل مجموعــات األرس املعيشــية، يتــم تقديــم تصنيــف إشــاري لــكل مجموعــة.              

•   توزيــع نســبة األرس املعيشــية يف كل مرحلــة، والتقريــب بــن مجموعــة األدلــة عــى النحــو املوضــح يف الخطــوة الثالثــة (الشــكل رقــم 39( ]يتــم ذلــك 

ــار كل  ــرات الســكانية يف مراحــل التصنيــف املرحــي املتكامــل، ينبغــي الوضــع يف االعتب ــد إعــداد التقدي ــة والتحليــالت[. عن فقــط إذا ســمحت األدل

مــن العوامــل املســاهمة والنواتــج، وبالتــايل األدلــة املبــارشة وغــر املبــارشة، مبــا يف ذلــك االســتنتاجات املســتخلصة مــن العوامــل املســاهمة يف النواتــج 

واملــؤرشات املحــددة محليًــا. وعــاًدة مــا يكــون تحليــل األدلــة املبــارشة مــع مراعــاة الســياق هــو أكــر أنــواع أدلــة التقديــرات الســكانية جــدوى، حيــث 

يســمح معــدل انتشــار األرس املعيشــية يف كل فئــة وفًقــا للجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد بتوزيــع األرس عــى مراحــل الشــدة الخمــس. 

فعــى ســبيل املثــال، إذا عــرف املحللــون أن نســبة األرس املعيشــية املصنفــة يف مقيــاس االســتهالك الغــذايئ الضعيــف هــي 35%، ونســبة األرس التــي 

يتجــاوز فيهــا مقيــاس الجــوع 4 درجــات هــي 25%، فســيكون بإمكانهــم تقديــر أعــداد الســكان املصنفــن يف املرحلــة الرابعــة عــى نحــو أفضــل مــن 

مجــرد معرفــة أن نســبة انتــاج الغــذاء هــي 80% مــن النســبة املعتــادة، وأن أســعار الغــذاء زادت مبعــدل 60% عــن العــام املــايض، وأن فــرص العمــل 

قــد انخفضــت. ولكــن، تكــون األدلــة املتعلقــة بالعوامــل غــر املبــارشة والعوامــل املســاهمة مجديــة إذا اســتُخدمت الســتنتاج التقديــرات ووضعهــا يف 

ســياقها وللتحقــق مــن صحــة النتائــج أو معارضتهــا مبقارنتهــا باألدلــة املبــارشة. ومــن املقــرح أيًضــا تقديــم األســاس املنطقــي للتقديــرات الســكانية 

أينــا أمكــن. انظــر الشــكل 38 ملعرفــة طريقــة تقريــب األدلــة.         

•   تخصيــص (* ,**, ***( ملســتويات أدلــة التحليــل، وذلــك بعــد األدلــة املتاحــة عــن نواتــج االســتهالك الغــذايئ والتغــر يف ســبل كســب العيــش، وغرهــا 

مــن األدلــة الداعمــة املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة أو النواتــج (انظــر الشــكل رقــم 32 لالطــالع عــى معايــر مســتوى األدلــة.(  
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الشكل رقم 38: أمثلة عى التقديرات السكانية

االتجاهات والسياق واألمور األخرى املرحلة 
الخامسة

املرحلة 
الرابعة

املرحلة 
الثالثة

املرحلة 
الثانية

املرحلة 
األوىل

كا هو الحال يف 2015 (عندما يكون استهالك نسبة 
33% من األرس املعيشية منخفًضا( وأسوء من عام 2016 

(20% استهالك منخفض(
%29 %53 %19

مقياس االستهالك الغذايئ 

درجة مرتفعة جًدا من املرحلة الخامسة ترتبط بشدة 
مرتفعة، ولكن ال يحتمل أن تكون كارثة أو مجاعة وفًقا 

لتحليل املؤرشات األخرى والعوامل املساهمة.  
%18 %8 %26 %9 %38

مقياس الجوع عى مستوى 
األرس 

ارتفاع نسبة مؤرش انخفاض اسراتيجيات التكيف مقارنًة 
بعام 2016، ولكن يرتبط باألساس باسراتيجيات أقل 

شدة.
%67 %19 %14

مؤرش انخفاض اسراتيجيات 
التكيف

مستويات مرتفعة من نقاط التنوع الغذايئ املنخفضة 
عى مستوى األرس، ما يشر إىل قلة التنوع الغذايئ 

لألرس املعيشية.  
%40 %32 %28

مقياس التنوع الغذايئ لألرس

حوايل نصف األرس يف املرحلة 3 أو أعى (%55(. %55 %25 %20
مقياس تجربة انعدام االمن 

الغذايئ

قلة استخدام اسراتيجيات التكيف املعيشية، عى 
األرجح بسبب مشكالت سياقية وأزمات طويلة األجل. 

%0 %13 %77 %1 %15
اسراتيجيات التكيف 

املعيشية

من املفرض أن تناول وجبة أو أقل هو دليل عى 
املرحلة الرابعة أو أشد

%27 %73
عدد الوجبات يف اليوم

يشر انخفاض معدل اإلنتاج (فقط 30% إىل 50% من 
اإلنتاج املعتاد( وارتفاع معدل اعتاد األرس املعيشية 

عى إنتاج غذائها بنفسها وارتفاع أسعار املواد الغذائية 
إىل أن نسبة 50% عى األقل من األرس املعيشية تصنف 

ضمن املرحلة الثالثة أو املراحل األشد.   

%50 %50

االستنتاج من العوامل 
املساهمة

انخفاض معدل إصابة األطفال باألمراض والرعاية 
الوقائية لهم تخفف من األثارالسلبية عى تغذيتهم

X
سوء التغذية الحاد

%5 %20 %30 %25 %20 اإلجاميل

األســاس املنطقــي للتقديــرات الســكانية: تقــرب مــؤرشات االســتهالك الغــذايئ، مدعومــة بتحليــل العوامــل املســاهمة، مــن املرحلــة الرابعــة. نتيجــة لذلــك، مــن املتوقــع إدراج 
نســبة تزيــد عــن %20 مــن إجــايل الســكان يف املرحلــة الرابعــة وفًقــا لنواتــج االســتهالك الغــذايئ. ورغــم أن نواتــج التكيــف املعيشــية ال تدعــم هــذا االســتنتاج، يُعتقــد أن 
ســبب اللجــوء إىل اســراتيجيات التكيــف املعيشــية يف حــاالت الطــوارئ منخفــض املســتوى هــو عــدم القــدرة عــى اســتنفاد املزيــد مــن اســراتيجيات وأصــول كســب العيــش. 
ــا( باالنخفــاض النســبي  ويُفــرس وصــول معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد إىل حــد األزمــة (نســبة ســوء التغذيــة الحــاد وفًقــا ملحيــط منتصــف أعــى الــذراع هــي 10% تقريبً
ملعــدل انتشــار األمــراض والعــادة الثقافيــة لحايــة االســتهالك الغــذايئ لــدى األطفــال.  تظهــر النتائــج مــن مقيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ FIES أنــه مــن املتوقــع 

أن تكــون حــوايل 55% مــن األرس يف املرحلــة 3 أو أعــى

واســتناًدا إىل تحليــل اتجاهــات العوامــل املســاهمة (غــر املدرجــة يف جــدول األدلــة املبــارشة(، ُصنــف وضــع األمــن الغــذايئ يف املنطقــة باألزمــة لحــوايل ثــالث ســنوات، ولذلــك 
أصبــح أزمــة ممتــدة أكــدت الظــروف الحاليــة. ومــع زيــادة حــدة النــزاع، أصبحــت الجاعــة العرقيــة (Xshoko( هــي األكــر تــرضًرا بالوضــع، وتبــن مــن ترصيحــات العاملــن 
يف مجــال إغاثــة النازحــن مــن جاعــة (Xshoko( أنهــم يعانــون مــن نقــص شــديد يف الغــذاء وغــره مــن االحتياجــات األساســية، وانهيــار ســبل كســب عيشــهم، ونظــرًا ألنهــم 
يشــكلون نســبة تــراوح مــا بــن %5 إىل 10% مــن إجــايل عــدد الســكان، وأن املــؤرشات تــدل عــى وضــع الكارثــة وتصنيــف املرحلــة الخامســة (مبعنــى أن مقيــاس الجــوع 
لــدى 18% مــن األرس املعيشــية يــراوح مــا بــن 5 إىل 6 درجــات، وأن مقيــاس التنــوع الغــذايئ لــدى نســبة 40% مــن األرس يــراوح بــن 0 إىل 2، وهــو مــا يشــر إىل تصنيــف 

املرحلتــن الرابعــة والخامســة(، فمــن املتوقــع تصنيــف نســبة 5% مــن الســكان تقريبًــا يف املرحلــة الخامســة
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ال ــة إنســانية  الخطــوة الخامســة: تحديــد املناطــق التــي تلقــت مســاعدات غذائي
كبــرية )التصنيــف الحــايل(

الغــرض: متكــن صنــاع القــرار مــن تحديــد املناطــق التــي تلقــت مســاعدات غذائيــة إنســانية 

ــف حــدة الوضــع. وينبغــي عــدم  ــل كأحــد عوامــل تخفي ــث أدرج هــذا العامــل يف التحلي حي

ــم  ــة والتقيي ــة املتابع ــج عملي ــر املســاعدة أو أحــد نوات ــًا ألث ــار الخطــوة الخامســة تقيي اعتب

ــة. ــق األهــداف اإلمنائي ــة إىل تحقي ــر االســتجابة واإلنجــازات الرامي ــم أث لتقيي

نبذة عن النهج:

•   تحديد املناطق التي تلقت مساعدات غذائية إنسانية

•   تحديــد املناطــق التــي تلقــت مســاعدات غذائيــة إنســانية كبــرة حســب الفئتــن املتعلقتــن 

بتغطيــة التحويــل وحجمــه، وبينــا يتــم تقييــم التغطيــة حســب إجــايل عــدد أفــراد األرس 

املعيشــية، يقــدر حجــم التحويــل بحســب احتيــاج األرس املعيشــية مــن الســعرات الحراريــة. 

فــإذا تضمنــت املســاعدة املقدمــة طــرق مختلفــة عــن التحويــالت الغذائيــة العينيــة (مثــل 

األمــوال ومدخــالت ســبل العيــش(، ينبغــي أن يقيــم املحللــون مــا إذا كانــت عمليــات تحويــل 

املــوارد كافيــة لتلبيــة االحتياجــات املرجعيــة مــن الســعرات الحراريــة، وهــذه الفئــات كالتــايل: 

°   تتمكــن نســبة 25% عــى األقــل مــن األرس املعيشــية مــن تلبيــة 25% عــى األقــل مــن   
ــة. ــانية الغذائي ــاعدات اإلنس ــالل املس ــن خ ــة م ــعرات الحراري ــن الس ــم م احتياجاته

°   تتمكــن نســبة 25% عــى األقــل مــن األرس املعيشــية مــن تلبيــة 50% عــى األقــل مــن   
ــة. ــانية الغذائي ــاعدات اإلنس ــالل املس ــن خ ــة م ــعرات الحراري ــن الس ــم م احتياجاته

ــل  ــي أفض ــانية ه ــة االنس ــاعدات الغذائي ــل املس ــة لتحلي ــرة املرجعي ــون الف ــي أن تك •   ينبغ

فــرة تعكــس تلقــي املســاعدات الحاليــة، ويف الحــاالت التــي تقــدم فيهــا املســاعدات شــهريًا 

وبانتظــام، ميكــن أن تكــون الفــرة املرجعيــة املناســبة شــهرًا. غــر أنــه بنــاء عــى منــط تقديــم 

ــىص  ــد أق ــة لح ــرة املرجعي ــد الف ــوز أن متت ــل، يج ــة التحلي ــة يف منطق ــاعدات الغذائي املس

ثــالث شــهور، فعــى ســبيل املثــال، يف حالــة تقديــم حصــص اإلغاثــة كل شــهرين، قــد يكــون 

مــن املنطقــي تعريــف »املســاعدة الغذائيــة االنســانية الحاليــة« بانهــا متوســط املســاعدات 

املقدمــة خــالل الشــهرين الســابقن.

الخطــوة السادســة: تحديــد املســببات الرئيســية والعوامــل املقيــدة )التصنيــف 
الحــايل(

الغــرض: متكــن صنــاع القــرار مــن تحديــد العوامــل الرئيســية املؤديــة إىل الوضــع الحــايل لألمــن 

الغــذايئ والعوامــل املقيــدة لألمــن الغــذايئ بغــرض تخطيــط اإلجــراءات بطريقــة اســراتيجية.   

نبذة عن النهج:

ــك اإلشــارة إىل الصدمــات  ــد أهــم مســببات انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد، مبــا يف ذل •   تحدي

الحــادة املحتملــة مثــل الجفــاف والنزاعــات والظــروف املســتمرة وزيــادة احتاليــة التعــرض 

للصدمــات بســبب االفتقــار إىل تنــوع الدخــل واالعتــاد بشــدة عــى الزراعــة املرويــة 

ــم 39(.  ــكل رق ــارة (الش ــات الض والسياس

•   تحديــد العوامــل الرئيســية التــي تحــد مــن األمــن الغــذايئ، ومــن هــذه العوامــل األدلــة حــول 

توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منه واالســتقرار. 

الشكل رقم 39: أمثلة عى أهم مسببات 

انعدام األمن الغذايئ

•   الجفاف واالعتاد الكبر عى الزراعة 

املروية وقلة اإلنتاج عن املعتاد.

•  ارتفاع أسعار املواد الغذائية.

•   النزاع وتدمر األصول والنزوح الداخي 

والتي تؤدي إىل خسارة املعيشة 

واألصول.  

•   التغير يف سياسات الهجرة من البلدان 

املجاورة وفقدان الحواالت املالية. 

•  التسونامي وتدمر املمتلكات واألرايض.   

•   املساعدات الزراعية واملعيشية وعوامل 

التخفيف األخرى. 



النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ60

الخطوة السابعة: تكوين افراضات عن الصدمات املستقبلية والظروف املستمرة )تصنيف التوقعات(

الغرض: تزويد املحللن بنظرة مستقبلية متوقعة عن العوامل األساسية لوضعها يف االعتبار عند توقع شدة وحجم انعدام األمن الغذايئ الحاد.

نبذة عن النهج:

•   وصــف االفراضــات األساســية املتعلقــة بآثــار الصدمــات والظــروف املســتمرة التــي مــن املحتمــل أن تؤثــر عــى توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول 

عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار أثنــاء الفــرة املتوقعــة مــع الوضــع يف االعتبــار احتاليــة وقــوع أحــداث موســمية أو معتــادة وكذلــك أي صدمــات 

غــر معتــادة يٌحتمــل وقوعهــا. كــا يؤخــذ يف االعتبــار التطــور املحتمــل لجميــع العوامــل التــي مــن املتوقــع أن تؤثــر عــى األمــن الغــذايئ مبــا يف ذلــك 

العوامــل الســلبية التــي تــؤدي إىل تفاقــم الوضــع والعوامــل اإليجابيــة التــي تخفــف مــن حدتــه، وكذلــك آثــار األحــداث التــي وقعــت بالفعــل أو 

التــي ســتقع.

•   ستســتخدم االفراضــات املتعلقــة باآلثــار املحتملــة للصدمــات والظــروف املســتمرة يف الخطــوات التاســعة والعــارشة كأســاس لتوقعــات توافــر الغــذاء 

وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار وكذلــك مــا يتبعهــا مــن توقعــات بشــأن النواتــج.

الخطوة الثامنة: تحليل األدلة )تصنيف التوقعات(

•   الغــرض: تنظيــم األدلــة وتقييمهــا وتحليلهــا لتوقــع ظــروف عنــارص األمــن الغــذايئ املســتقبلية األكــر احتــااًل، مــع الوضــع يف االعتبــار املســتويات 

الحاليــة واالتجاهــات التاريخيــة والتأثــرات الســابقة واملحتمــل وقوعهــا مســتقباًل للصدمــات حســب توجيهــات اإلطــار التحليــي لألمــن الغــذايئ وفًقــا 

للتصنيــف والجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد.

نبذة عن النهج:

صياغــة بيانــات واضحــة حــول األدلــة تحــدد وتــرح االتجاهــات املتوقعــة بربــط الظــروف الحالية (املشــار لهــا يف الخطــوة الثالثــة( بالســياق واالتجاهات 

التاريخيــة واالفراضــات املتعلقــة بتطــور الوضــع الحــايل (الشــكل رقــم 40(. يتــم تقديــم تحليــالت أخــرى مثــل املعلومــات حــول املجموعــات االجتاعيــة 

االقتصاديــة املحــددة وصــور عــدم املســاواة بــن الجنســن، حســب االقتضاء. 

•   إدراج مصدر املعلومات الذي يربط بيانات األدلة باملرجع املحدد يف الخطوة الثانية. 

•   تقييم درجات موثوقية جميع األدلة، وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج دليل ال يصل إىل الدرجة (ر-1( يف التحليل.

•   تقديم استنتاجات حول العنارص مبا يف ذلك اإلشارة إىل األدلة والتفكر النقدي، ومن أمثلة ذلك: 

    °   عنــارص األخطــار ومواطــن الضعــف: الوضــع يف االعتبــار اســراتيجيات وأصــول كســب العيــش املعتــادة املهمــة خــالل الفــرة املتوقعــة، مبــا يف ذلــك 
املصــادر املعتــادة للغــذاء والدخــل والقــدرة عــى التكيــف، وتقديــم ملخــص حــول الفــرة املتوقعــة يتضمــن احتــاالت كيفيــة تطــور الوضــع مــع 

مراعــاة األثــر املحتمــل (إن وجــد( للمســاعدة االنســانية عــى تطــور العوامــل التــي تؤثــر عــى انعــدام األمــن الغــذايئ (مثــل: آثــار املســاعدات غــر 

املبــارشة عــى النــزوح الداخــي املحتمــل(. 

    °    توافــر الغــذاء وإمكانيــة حصــول األرس املعيشــية عليــه واســتفادتها منــه واالســتقرار: ويتضمــن األدلــة ذات الصلــة التــي تشــر إىل مســتويات توافــر 
الغــذاء الحاليــة وفًقــا لتقييــم الخطــوة الثالثــة، وكذلــك االفراضــات حــول أثــر الصدمــات األكــر احتــااًل عــى توافــر الغــذاء ودعمهــا بأدلــة أخــرى، 

وتقديــم ملخــص عــن توقعــات األمــن الغــذايئ العامــة التــي تتضمــن احتاليــة كيفيــة تطــور الوضــع.
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    °    االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش: وضــع مجموعــة األدلــة يف االعتبــار، مبــا يف ذلــك اتجاهــات حــول توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول 
عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار بنــاء عــى أثــار الصدمــات عــى اســراتيجيات وأصــول ســبل كســب العيــش (مصــادر الغــذاء والدخــل( وكذلــك 

ــاء عــى املســتويات املســتمرة، والوصــول إىل اســتنتاجات حــول التطــور املحتمــل لالســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل  ــج بن التطــور املحتمــل للنوات

كســب العيــش.

    °   ســوء التغذيــة الحــاد ومعــدل الوفيــات: الوضــع يف االعتبــار نتائــج تصنيــف ســوء التغذيــة الحــاد وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل إن أمكــن، ويف 
حالــة عــدم االنتهــاء مــن التصنيــف، تُكــون بيانــات أساســية حــول افراضــات التطــور املحتمــل يف الفــرة املتوقعــة نتيجــة للظــروف املتوقعــة األكــر 

احتــااًل لالســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش. ومــرة أخــرى، بالرغــم مــن فائــدة األدلــة املتعلقــة بالتغذيــة ومعــدالت الوفيــات، ينبغــي 

أن يتذكــر املحللــون اســتخدام هــذه األدلــة لدعــم تصنيــف أو دراســة انعــدام األمــن الغــذايئ ولكنهــا ال تســتخدم إللغائــه.

الشكل رقم 40: أمثلة عى بيانات األدلة للتوقعات التحليل

النواتج: 

•   مــؤرش انخفــاض اســراتيجيات التكيــف: لقــد ســاء الوضــع مــن حيــث التكيــف مــع مــرور الوقــت، ويف الفــرة الحاليــة، بلغــت قيمــة نســبة 

ــم  ــة يف موس ــذه الحص ــع ه ــع أن ترتف ــن املتوق ــل. وم ــى األق ــف 19 ع ــراتيجيات التكي ــاض اس ــؤرش انخف ــية يف م ــن األرس املعيش 32% م

الجفــاف املقبــل. 

العوامل املساهمة:

•   تســاهم مبيعــات األعــال الزراعيــة والحطــب ومنتجــات األدغــال عــاًدة بنســبة 20% مــن الدخــل الســنوي لــألرس املعيشــة، ومــن املحتمل أن 

يكــون دخــل العاملــن بالزراعــة محــدوًدا بســبب هطــول األمطــار يف موســم أمطــار نهايــة العــام (موســم الديــر( مبعــدل أقــل مــن املتوســط 

يف شــهري أكتوبــر ونوفمــر، وبالتــايل انخفضــت الزراعــة.

•   يوفــر اإلنتــاج الخــاص مــن الــذرة عــادًه حــوايل 55% مــن إجــايل االحتياجــات الغذائيــة الســنوية لــألرس املعيشــية الفقــرة. ومــن املتوقــع أن 

يكــون إنتــاج وحصــاد موســم الديــر خــالل الفــرة مــن أكتوبــر إىل ديســمر أقــل مــن املتوســط بســبب انخفــاض معــدل هطــول األمطــار، 

حيــث مل يتــم الحصــاد خــالل شــهري فرايــر ومايــو 2017.

•   مــن املتوقــع أن يــزداد تدهــور وضــع األمــن الغــذايئ بــن األرس املعيشــة الفقــرة خــالل هــذه الفــرة، ألن األرس املعيشــة ستســتنفد مخزونــات 

األغذيــة وســتعتمد عــى األســواق للحصــول عــى الغــذاء.

•   وفًقــا لتوقعــات املعهــد الــدويل لبحــوث املنــاخ واملجتمع/مركــز التنبــؤ باألحــوال املناخيــة، مــن املتوقــع حــدوث انخفــاض قــوي يف ثنائيــات 

درجــة حــرارة املحيــط الهنــدي ودرجــة حــرارة املحيــط الهــادئ الســلبية خــالل موســم الديــر. ووفًقــا لتوقعــات اإلدارة الوطنيــة للمحيطــات 

والجــو واملســح الجيولوجــي األمريــي، ســيؤدي ذلــك إىل انخفــاض معــدل هطــول األمطــار يف موســم الديــر؛ ومــن املتوقــع أن يكــون معــدل 

هطــول األمطــار أقــل مــن املتوســط يف شــهري أكتوبــر ونوفمــر، وأن تســقط األمطــار مبعــدل متوســط خــالل شــهر ديســمر، وأن يكــون 

املعــدل الــكي لهطــول األمطــار املوســمية أقــل مــن املتوســط. وتشــر التوقعــات املناخيــة الصــادرة عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة 

بتوقعــات التنميــة يف منتــدى املنــاخ أيًضــا إىل هطــول أمطــار موســم الديــر مبعــدل أقــل مــن املتوســط خــالل الفــرة مــن أكتوبــر إىل ديســمر.

•   مــن املحتمــل أن تقــل معــدالت هطــول األمطــار عــن املعــدالت املعتــادة، خاصــًة يف األشــهر األوىل مــن فــرة التوقعــات، وهــو مــا قــد يؤثــر 

عــى الزراعــة يف األشــهر املقبلــة وطــول موســم العجــاف، املتوقــع أن يســتمر حتــى شــهر مــارس.
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الخطوة التاسعة: تحديد تصنيف املنطقة والتقديرات السكانية )التصنيف املتوقع(

الغرض: تقديم مراجعة نقدية عن األدلة الداعمة واملتناقضة املستخدمة للوصول إىل نتيجة املرحلة املتوقعة.   

نبذة عن النهج:

•   التوصــل إىل نتيجــة بشــأن التصنيــف املرحــي خــالل الفــرة املتوقعــة بنــاء عــى األدلــة الداعمــة واملتناقضــة، وتحديــد تصنيــف املنطقــة بنــاء عــى 

درجــة الشــدة املخصصــة لنســبة 20% مــن الســكان األســوأ حــاال، كــا هــو الحــال يف املرحلــة الرابعــة. ويف حالــة تحليــل مجموعــة األرس املعيشــية، 

يجــب تقديــم تصنيــف يشــر إىل كل مجموعــة. الحــظ أن التوقعــات ينبغــي أن تأخــذ يف االعتبــار الوضــع األكــر احتــاال، بدمــج اآلثــار املحتملــة التــي 

قــد تركهــا املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة املتوقعــة عــى تطــور الوضــع.    

•   توزيــع نســبة األرس املعيشــية يف كل مرحلــة بالتقريــب بــن مجموعــة األدلــة، كــا هــو الحــال يف الخطــوة الثالثــة (فقــط إذا ســمحت األدلــة والتحليــل 

بذلــك(، كــا هــو الحــال يف الخطــوة الرابعــة. 

•   إضافــة األســاس املنطقــي النقــدي لتلخيــص أهــم األدلــة الداعمــة واملتناقضــة التــي تؤيــد وتناقــض تصنيــف املنطقــة عــى حــد ســواء كــا هــو الحــال 

يف الخطــوة الرابعــة.

•   تحديــد مســتويات أدلــة التحليــل بتحديــد عــدد األدلــة املتاحــة عــن نواتــج االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش وغرهــا مــن األدلــة التــي 

تدعــم العوامــل املســاهمة أو النواتــج (انظــر الجــدول رقــم 32 حــول معايــر مســتويات األدلــة(.    

الخطــوة العــارشة: تحديــد املناطــق املقــرر تزويدهــا مبســاعدات إنســانية غذائيــة كبــرية والتــي ســيتم متويلهــا وتوصيلهــا عــى 
األرجــح 

الغــرض: متكــن صنــاع القــرار مــن تحديــد املناطــق التــي يكــون فيهــا تقديــم املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة الكبــرة أمــرًا بالــغ األهميــة. ال ينبغــي أن 

تضــع هــذه الخطــوة يف االعتبــار تقييــم أثــر هــذه املســاعدات أو أثــر نظــام املتابعــة والتقييــم بهــدف تقييــم أثــر اإلجــراءات واإلنجــازات عــى تحقيــق 

األهــداف اإلمنائيــة.       

نبذة عن النهج:

•   تحديــد املناطــق التــي قــد تتلقــى عــى األرجــح مســاعدات إنســانية غذائيــة كبــرة مخطــط لهــا أو لتمويلهــا (أو التــي تــم متويلهــا بالفعــل( عــن 

طريــق: 

•   تحديــد املناطــق التــي تلقــت مســاعدات غذائيــة إنســانية كبــرة حســب الفئتــن املتعلقتــن بتغطيــة التحويــل وحجمــه، وبينــا يتــم تقييــم التغطيــة 

حســب إجــايل عــدد أفــراد األرس املعيشــية، يُقــدر حجــم التحويــل بحســب احتيــاج األرس املعيشــية مــن الســعرات الحراريــة. فــإذا تضمنــت املســاعدة 

املقدمــة طــرق مختلفــة عــن التحويــالت الغذائيــة العينيــة (مثــل األمــوال ومدخــالت ســبل العيــش(، ينبغــي أن يقيــم املحللــون مــا إذا كانــت عمليــات 

تحويــل املــوارد كافيــة لتلبيــة االحتياجــات املرجعيــة مــن الســعرات الحراريــة. وهــذه الفئــات كتــايل:

    °   عــى األرجــح ســتتمكن نســبة %25 عــى األقــل مــن األرس املعيشــية مــن تلبيــة 25% عــى األقــل مــن احتياجاتهــم مــن الســعرات الحراريــة مــن 
خــالل املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة.

    °   عــى األرجــح ســتتمكن نســبة %25 عــى األقــل مــن األرس املعيشــية مــن تلبيــة 50% عــى األقــل مــن احتياجاتهــم مــن الســعرات الحراريــة مــن 
خــالل املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة.

•   ينبغــي أن تلبــي املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة املخطــط لهــا متوســط الحــدود القصــوى خــالل الفــرة املرجعيــة املختــارة، ومــن املتوقــع اســتمرار 

التحويــالت خــالل فــرة صالحيــة التحليــل املخطــط لــه. 

•   وينبغــي كذلــك أن يضــع املحللــون يف االعتبــار العوامــل التــي قــد تحــول دون توصيــل املســاعدات املقــررة مثــل عــدم إمكانيــة الوصــول إىل املناطــق 

أو الفســاد أو النزاعــات أو غرهــا.    
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ال الخطوة الحادية عرش: تحديد عوامل املخاطر املقرر رصدها

الغرض: تحديد محفزات تحديث التحليل وصحة التوقعات.  

نبذة عن النهج:

•   تحديــد عوامــل املخاطــر املقــرر رصدهــا، مــع الوضــع يف االعتبــار تلــك العوامــل التــي مــن 

شــأنها أن تزيــد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ أو تحــد منــه عــى املــدى القصــر واملتوســط، 

ــة بالتطــور املشــار لــه يف الخطــوة الســابعة (الشــكل رقــم 41(.    وبالتــايل يلــزم رصدهــا مقارنً

الخطوة 12: تحديد أهداف االستجابة االسراتيجية ذات األولوية

ــاه صانعــي القــرار والــركاء ألهــداف االســتجابة االســراتيجية الرئيســية  الغــرض: جــذب انتب

ــاء تحليــل االســتجابة الالحقــة. التــي ينبغــي تقييمهــا أثن

نبذة عن النهج:

ــاًء عــى تحليــل املســببات والعوامــل املقيــدة وشــدة النتائــج، حــدد أهــداف االســتجابة  •   بن

الرئيســية التــي يجــب ترتيبهــا حســب األولويــة. عــى ســبيل املثــال، إذا كان املتنــاول الغــذايئ 

لــألرس النازحــة منخفًضــا للغايــة (عــى ســبيل املثــال ٪5 مــن األرس لديهــا اســتهالك مقبــول(، 

فــإن هــذا يســتدعي اســتجابات تهــدف إىل تقليــل املتنــاول الغــذايئ غــر الــكايف.

•   قــدم األهــداف االســراتيجية كنقــاط انطــالق لتحليــل االســتجابة وال تحــدد طــرق االســتجابة. 

عــى ســبيل املثــال، إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل املدخــالت الزراعيــة بســبب الخســائر، فقــم 

بإبــراز الحاجــة إىل زيــادة الوصــول إىل البــذور واملدخــالت الزراعيــة بــدالً مــن ذكــر كيفيــة 

توصيلهــا

الشكل رقم 41: أمثلة عى عوامل 

املخاطر املقرر رصدها

من بن األمثلة عى ذلك: 

•  تجدد النزاعات

•  الفيضانات الخاطفة

•  األعاصر 
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الشكل رقم 42: بروتوكوالت الوظيفة رقم 3

األدوات اإلجراءات الربوتوكول

الحد األدىن من متطلبات املعلومات
    

منوذج التواصل النمطي للتصنيف املرحي املتكامل

إعداد تقرير متسق وفعال عن تحليل التصنيف املرحي 
املتكامل يشمل الحد األدىن من املعلومات األساسية، 

ويفضل استكال منوذج التواصل النمطي بشأن تحليل 
التصنيف. 

3.1  إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحي املتكامل

بروتوكوالت وضع الخرائط إعداد خرائط التصنيف املرحي املتكامل باتباع اإلرشادات 
األساسية

3.2  االلتزام مبعاير وضع الخرائط.

الحد األدىن من مجموعة أنشطة النر  تخطيط وتنفيذ الحد األدىن من مجموعة األنشطة ملشاركة 
النتائج النهائية للتصنيف املرحي املتكامل مع الجهات 

الفاعلة الرئيسية.

3.3   مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسراتيجية يف 
الوقت املناسب.

الهــدف مــن الوظيفــة رقــم 3 هــو التواصــل بشــأن الجوانــب األساســية للوضــع بطريقــة متســقة ومفهومــة ومناســبة مــن حيــث التوقيــت وذلــك لتوجيــه 

عمليــة صناعــة القــرار االســراتيجية. 

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 3

تتألــف الوظيفــة رقــم 3 مــن ثالثــة بروتوكــوالت: يركــز الروتوكــول األول والثــاين عــى إعــداد التقاريــر والخرائــط، بينــا يركــز الثالــث عــى نــر النواتــج، 

كــا هــو موضــح يف الجــدول رقــم 42، ووارد تفصيــال يف الفقــرات التاليــة:   

وظيفة رقم 3: التواصل من أجل العمل

الشكل رقم 55. معايري وضع الخرائط 

)األداة رقم 10(

KEY FOR THE MAP
IPC Acute Food Insecurity 
Phase Classi�cation 

Map Symbols

Evidence level

Acceptable

Medium

High

Scarce evidence due to limited or 
no humanitarian access

IDPs/other settlements 
classi�cation

Urban settlement classi�cation

1 - Minimal

2 - Stressed

3 - Crisis

4 - Emergency

5 - Famine

Areas with inadequate evidence

Areas not analysed

Area-speci�c call-out box 
(ISS map digital version)

Area Name
IPC Acute Food Insecurity Phase
#,### (##%)     Aggregated # and % of 
population in Phase 3 or above 
                            % of people in each phase 0%100%

< 25% of households met < 25% 
of their caloric requirements 
through humanitarian food 
assistance
< 25% of households met < 50% 
of their caloric requirements 
through humanitarian food 
assistance

*
**
***

 مفتاح الخريطة
 التحليل املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد 

 )متثل املرحلة املعينة أعىل درجة خطورة
 التي تؤثر عىل 20% عىل األقل من السكان(

مستوى الدليل

رموز الخريطة 

تتلقى املنطقة مساعدات غذائية 
 إنسانية كبرية

)تم احتسابه يف تصنيف املرحلة(

 مربع مبناطق خاصة  
)ISS( االصدار الرقمي لخرائط نظام دعم املعلومات

 اسم املنطقة
مرحلة التصنيف املرحيل النعدام االمن الغذايئ الحاد

#,### / #,###     جمع ارقام ونسب السكان يف املرحلة 
الثالثة وما فوق 

                        السكان يف كل مرحلة

1.  الحد االدىن

2.  الشدة

3.  االزمة

4.  الطوارئ

5.  املجاعة

مناطق غري مشمولة يف التحليل

مناطق مع ادلة غري كافية

 

*
**

***

تصنيف املستوطنات الحرضية

تصنيف األشخاص املرشدين داخليًا 

واملستوطنات األخرى

عىل االقل 25% من االرس تحصل عىل25-
 50 % من احتياجات السعرات الحرارية

 من املساعدات االنسانية

عىل االقل 25% من االرس تحصل علىاكرث 
من 50% من احتياجات السعرات الحرارية 

من املساعدات االنسانية

 مقبول
 متوسط

عايل 

شح األدلة بسبب محدودية الوصول 

اإلنساين أو انعدامه

•   عرض النتائج عىل أصحاب املصلحة الوطنيني واإلقليميني: ينبغي تقديم عىل األقل عرض واحد للنتائج األساسية عىل أصحاب املصلحة وصناع 

القرار. 

•   مشاركة نواتج التصنيف الرئيسية )خرائط وجداول سكان وتقارير( مع وحدة الدعم العاملي: تشارك مجموعة العمل الفنية نواتج التصنيف 

املرحيل املتكامل الرئيسية مع وحدة الدعم العاملي لنرشها عىل املوقع اإللكرتوين للتصنيف، ولنرشها عىل نطاق أوسع عىل املستوى العاملي 

إذا اقتىض األمر.

•   نرش نواتج التصنيف الرئيسية )خرائط وجداول سكان وتقارير( من خالل القنوات املناسبة: ينبغي عىل مجموعة العمل الفنية استخدام 

القنوات املتعددة يف مشاركة نواتج التصنيف بالطريقة املالمئة مبا يف ذلك الربيد اإللكرتوين والربيد والنسخ الورقية واملواقع اإللكرتونية 

ومواقع التواصل االجتامعي.            

الشكل رقم 56: األنشطة التواصلية الرئيسية املطلوبة لنرش نتائج التصنيف )األداة رقم 11(

ةحمل  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 میلقا لكل )قوفامو 3 ةلحرملا( اررضت رثكالا صاخشالا
میلقالا میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا   

 رھش
 ةنس

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

 رھش
 ةنس

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

 

 

اررضت رثكالا قطانملا نع ةحمل  

ةیلاحلا ماقرالا  

 

 MM/YY – MM/YY يلاحلا يئاذغلا نمالا مادعنا

 

ةعقوتملا ماقرالا  

 

  نویلم 0.0

 لمعلل ةجاحب

 

  نویلم 0.0

 لمعلل ةجاحب

 

 MM/YY – MM/YY عقوتملا يئاذغلا نمالا مادعنا

 .طقف حیضوتللةروصلا 

 عقوتملا عضولا ةطیرخ لخدا

 

  م 0.0
ناكسلا ددع يلامجا   م 0.0 

ناكسلا ددع يلامجا  

 

 

الحد االدنى  

شدة 

 ازمة

طورائ 

 مجاعة

 يرئاد ططخم ریوطتب مق
 لیلحتلل ةیوئملا ةبسنلا ھلیثمتل

.ةلحرم لك يف ناكسلا  

 

 

الحد االدنى  

شدة 

 ازمة

طورائ 

 مجاعة

 يرئاد ططخم ریوطتب مق
 لیلحتلل ةیوئملا ةبسنلا ھلیثمتل

.ةلحرم لك يف ناكسلا  

00٪ 

 تاءارجإ اھیلإ ةجاح يف ناكسلا نم
 ةلجاع

00٪ 

 تاءارجإ اھیلإ ةجاح يف ناكسلا نم
 MM / YY - MM / YY  تاھاجتالا ةلجاع

 ينایب مسر فلم جاردإو ریوطت
 يف هاجتالاراھظإل ریغص

 .تالیلحتلا ةقباس ماقرا ناكسلا

000,000 
 ثراوكلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ئراوطلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ةمزالا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ةدشلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ىندالا دحلا عضو يف صاخشالا

 

000,000 
 ثراوكلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ئراوطلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ةمزالا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ةدشلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ىندالا دحلا عضو يف صاخشالا

 

املحتويات املجاالت املواضيعية

•  تلخيص النتائج الرئيسية التي تتضمن النواتج الرئيسية النعدام األمن الغذايئ، وال سيام املناطق األكرث ترضًرا.  1. الرسائل األساسية 

•  تقديم خرائط التصنيف الحايل واملتوقع التزاًما بربوتوكوالت وضع الخرائط املنصوص عليها يف الربوتوكول 2-3. 2. الخرائط

•  تقديم عدد ونسبة السكان املصنفني يف مراحل التصنيف املرحيل املتكامل )الحايل واملتوقع(. 3. الجداول السكانية

•  تحديد العوامل املقيدة الرئيسية، مع الرتكيز عىل توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واالستفادة منه واالستقرار.  
•  تحديد العوامل الرئيسية املؤدية إىل انعدام األمن الغذايئ، مع الرتكيز عىل الصدمات ومواطن الضعف

•  تقديم استنتاجات حول الوضع الحايل واملتوقع. 
•  تحديد االفرتاضات األساسية للتوقعات.

4.  ملحة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية 
والعوامل املقيدة واالفرتاضات

•   التوصية باألهداف االسرتاتيجية لالستجابة وموامئتها مع األهداف املدرجة يف الجدول املرجعي للتصنيف املرحيل املتكامل 
النعدام األمن الغذايئ الحاد.

•  تقديم توصيات ملتابعة الوضع، حسب االقتضاء. 
•  التوصية بسبل لتحسني جمع البيانات ونظم املعلومات، حسب االقتضاء.   

5. توصيات للعمل 

•  وصف عملية التحليل 
•  اإلشارة إىل املصادر الرئيسية لألدلة املستخدمة

•  رشح التحديات الرئيسية 
•  التخطيط للتحليل القادم

6. العملية واملنهجية ومصادر البيانات

•  شعار التصنيف املرحيل املتكامل 
•  شعارات الرشكاء الوطنيني يف التحليل

•  شعارات رشكاء املوارد
•  عناوين الربيد اإللكرتوين املخصصة لتلقي االستفسارات وطلب املعلومات

www.ipcinfo.org مرجع املوقع اإللكرتوين للتصنيف املرحيل املتكامل  •

7.  الحد األدىن من متطلبات الهوية املرئية / 
املساءلة لتقارير تحليل التصنيف املرحيل 

املتكامل  

الشكل رقم 43: املعلومات املطلوب توافرها يف تقارير التحليل )األداة رقم 9(
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بروتوكول 3.1: إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحي املتكامل

يف نهايــة عمليــة التحليــل، ينبغــي أن يقــوم فريــق التحليــل بصياغــة الرســائل األساســية املقــرر إدراجهــا يف التقريــر. وينبغــي اســتكال مخطــط تقريــر 

التحليــل املوضــح أدنــاه ونــره خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ االنتهــاء مــن التحليــل. وينبغــي أن تتضمــن تقاريــر التحليــل الحــد األدىن مــن املعلومــات كــا 

هــو موضــح يف الشــكل رقــم 43.     

املحتويات املجاالت املواضيعية

•  تلخيص النتائج الرئيسية التي تتضمن النواتج الرئيسية النعدام األمن الغذايئ، وال سيا املناطق األكر ترضًرا.  1. الرسائل األساسية 

•  تقديم خرائط التصنيف الحايل واملتوقع التزاًما بروتوكوالت وضع الخرائط املنصوص عليها يف الروتوكول 3.2. 2. الخرائط

•  تقديم عدد ونسبة السكان املصنفن يف مراحل التصنيف املرحي املتكامل (الحايل واملتوقع(. 3. الجداول السكانية

•  تحديد العوامل املقيدة الرئيسية، مع الركيز عى توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واالستفادة منه واالستقرار.  
•  تحديد العوامل الرئيسية املؤدية إىل انعدام األمن الغذايئ، مع الركيز عى الصدمات ومواطن الضعف

•  تقديم استنتاجات حول الوضع الحايل واملتوقع. 
•  تحديد االفراضات األساسية للتوقعات.

4.  ملحة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية 
والعوامل املقيدة واالفراضات

•   التوصية باألهداف االسراتيجية لالستجابة وموامئتها مع األهداف املدرجة يف الجدول املرجعي للتصنيف املرحي املتكامل 
النعدام األمن الغذايئ الحاد.

•  تقديم توصيات ملتابعة الوضع، حسب االقتضاء. 
•  التوصية بسبل لتحسن جمع البيانات ونظم املعلومات، حسب االقتضاء.   

5. توصيات للعمل 

•  وصف عملية التحليل 
•  اإلشارة إىل املصادر الرئيسية لألدلة املستخدمة

•  رشح التحديات الرئيسية 
•  التخطيط للتحليل القادم

6. العملية واملنهجية ومصادر البيانات

•  شعار التصنيف املرحي املتكامل 
•  شعارات الركاء الوطنين يف التحليل

•  شعارات رشكاء املوارد
•  عناوين الريد اإللكروين املخصصة لتلقي االستفسارات وطلب املعلومات

www.ipcinfo.org مرجع املوقع اإللكروين للتصنيف املرحي املتكامل  •

7.  الحد األدىن من متطلبات الهوية املرئية / 
املساءلة لتقارير تحليل التصنيف املرحي 

املتكامل  

الشكل رقم 43: املعلومات املطلوب توافرها يف تقارير التحليل )األداة رقم 9(

http:// www.ipcinfo.org
http:// www.ipcinfo.org
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يف حالــة إجــراء كل مــن تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وتحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد 

يف وقــت واحــد، يـُـوىص بشــدة بإعــداد تقريــر واحــد يجمــع نتائــج التحليلــن. 

منوذج التواصل النمطي للتصنيف املرحيل املتكامل

يوفــر هــذا النمــوذج دليــال موحــًدا شــكاًل ومضمونًــا إلعــداد تقاريــر تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل، وقــد صمــم هــذا النمــوذج مراعــاًة ملختلــف 

اهتامــات واحتياجــات أصحــاب املصلحــة يف التصنيــف مــع ضــان اســتيفاء الحــد األدىن مــن متطلبــات التواصــل بشــأن نتائــج التصنيــف. وباســتخدام 

القالــب، تنقــل تقاريــر تحليــل التصنيــف عــى نحــو فعــال النتائــج األساســية بصــورة واضحــة وموجــزة ومتســقة ميكــن فهمهــا. 

ــط  ــق والرســائل األساســية؛ و(2( خرائ ــن 9 وحــدات وهــي: (1( الحقائ ــذايئ الحــاد م ــن الغ ــدام األم ــف منــوذج التواصــل النمطــي الخــاص بانع ويتأل

التصنيــف والجــداول الســكانية املوجــزة؛ و(3( ملحــة عامــة عــن الوضــع واملســببات الرئيســية والعوامــل املقيــدة (انظــر الشــكل رقــم 44(؛ و(4( توصيــات 

للعمــل؛ و(5( جــدول أو جــداول ســكانية تفصيليــة؛ و(6( العمليــة واملنهجيــة ومصــادر البيانــات؛ و(7( النتائــج باألرقــام؛ و(8( مالمــح املجموعات/املناطــق 

األكــر تــرضًرا؛ و(9( نتائــج التصنيفــات األخــرى التــي تتــم يف إطــار التصنيــف املرحــي املتكامــل.

وتتضمن اإلرشادات العامة إلمتام منوذج التواصل النمطي للتصنيف املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد ما يي:

•   ينبغــي االنتهــاء مــن جميــع وحــدات القالــب، وأن يتضمــن تقريــر تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى األقــل الوحــدات مــن 1 إىل 6؛ والوحــدات 

مــن 7 إىل 9 هــي وحــدات اختياريــة.

•   يجــوز اختيــار الوحــدات ودمجهــا مًعــا للخــروج بنواتــج محــددة وتلبيــة احتياجــات مختلــف أصحــاب املصلحــة. انظــر الشــكل رقــم 44 لالطــالع عــى 

أمثلــة حــول اختيــار الوحــدات ملختلــف الجاهــر.

•   صممــت الوحــدات لضــان اتســاق عمليــة وضــع العالمــة التجاريــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل وملكيتــه. وينبغــي توفــر املعلومــات األساســية مثــل 

اســم البلــد وجهــات االتصــال واملؤسســات التــي تســتضيف التصنيــف والــركاء يف املــوارد وشــعارات الــركاء يف التحليــل.

ــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل وينبغــي اســتخدامه إلعــداد  •   هنــاك منــوذج متــاح للتواصــل النمطــي بشــأن األمــن الغــذايئ والتغــذوي املتكامــل وفًق

تقريــر يجمــع بــن نتائــج انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد.

•   ميكن إعداد منوذج التواصل النمطي عر نظام دعم املعلومات أو بدونه.

•  ال مينع استخدام منوذج التواصل النمطي البلدان من إعداد املزيد من الوثائق او دمج نتائج التصنيف املرحي املتكامل يف وثائق أخرى.

الشكل رقم 44: تقارير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل للجامهري املختلفة

من بن أمثلة تقارير تحليل التصنيف املرحي املتكامل:

•  التقارير التي تستهدف أصحاب املصلحة عى املستوى العاملي، وقد تتضمن هذه التقارير فقط النتائج الرئيسية (الوحدة رقم 1(.

•   التقاريــر التــي تســتهدف كبــار أصحــاب املصلحــة عــى املســتوى الوطنــي، وقــد تتضمــن هــذه التقاريــر ثــالث وحــدات، ملحــة عامــة عــى 

النتائــج األساســية يف صفحــة واحــدة، والخرائــط، وجــداول الســكان (الوحــدة رقــم 1، 2، 3(.

•   التقاريــر التــي تســتهدف أصحــاب املصلحــة عــى املســتوين الوطنــي ودون الوطنــي، وتتضمــن هــذه التقاريــر جميــع أو معظــم الوحــدات 

مبــا يف ذلــك ملحــة عامــة عــى املناطــق األكــر تــرضًرا (الوحــدات مــن 1 إىل 9(.
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الشكل رقم 45: ملحة عامة حول الوضع - أمثلة

يف مــارس 2018، صنفــت ســبعة مخيــات لألشــخاص املرديــن داخليًــا يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى يف مرحلــة الطــوارئ (املرحلــة الرابعــة 

مــن التصنيــف املرحــي املتكامــل( وصنفــت عــرة مقاطعــات ومخيمــن للمرديــن داخليًــا يف مرحلــة األزمــة (مرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف 

ــاعدات  ــم املس ــطس 2018( دون تقدي ــل إىل أغس ــن إبري ــاف (م ــم الجف ــالل موس ــه خ ــرات أن ــت التقدي ــد أوضح ــل(، وق ــي املتكام املرح

ــا يف مرحلــة الطــوارئ (املرحلــة الرابعــة( ومثــان  اإلنســانية الغذائيــة، ســتكون هنــاك خمــس محافظــات ومثــان مخيــات للمرديــن داخليً

مقاطعــات ومخيــم واحــد للمرديــن داخليًــا يف مرحلــة األزمــة (املرحلــة الثالثــة(. ولــن تتمكــن ســوى منطقــة بانغــي مــن البقــاء يف مرحلــة 

الشــدة (املرحلــة الثانيــة(. ويف مــارس 2018، حتــى مــع املســاعدات الغذائيــة االنســانية الحاليــة، كان هنــاك حــوايل 1.6 مليــون شــخص بحاجــة 

إىل مســاعدة فوريــة، وخــالل موســم الجفــاف (مــن إبريــل إىل أغســطس 2018( قـُـدر عــدد مــن كامــوا بحاجــة إىل مســاعدات فوريــة مبليــوين 

شــخص يعيــش ثلثهــم يف املقاطعــات الفرعيــة التــي تتســم بارتفــاع نســبة األشــخاص املرديــن. 

يعيــش الســكان األكــر عرضــة لألخطــار يف األماكــن التــي تركــز فيهــا أعــداد كبــرة مــن الســكان مثــل املــدن الرئيســية باملقاطعــات املتأثــرة 

ــاوا( ومتثــل هــذه التجمعــات نســبة كبــرة مــن  ــاري وباتانغافــو وب ــا ورافــاي/ بانغاســو وكاغــا بانــدورو وبامب ــو وبري ــداو وأوب ــزاع (ألين بالن

الســكان املرديــن يعيــش ثلثهــم يف أماكــن مضيفــة وثلثيهــم مــع أرس مضيفــة. ويف فرايــر 2018، بلــغ عــدد األشــخاص املرديــن داخليًــا يف 

البــالد 700 ألــف شــخص مــن إجــايل ســكان الــذي يبلــغ 4.5 مليــون نســمة، وهــو مــا ميثــل زيــادة بنســبة %47 مقارنــًة بالوضــع الــذي تــم 

تحليلــه يف مطلــع 2017 (تشــر أرقــام التصنيــف املرحــي املتكامــل إىل شــهر ديســمر 2016(. تعيــش أكــر مجموعــات األشــخاص املرديــن 

يف املقاطعــة الفرعيــة بــاوا يف أوهــام بينــدي (65 ألــف شــخص مــرد(، ويف بامبــاري يف مقاطعــة كــواكا (91.450 شــخص مــرد( ويف بريــا يف 

مقاطعــة كوتــو العليــا (63.415 شــخص مــرد( وهــو مــا ميثــل مــا بــن %50 و%70 عــى التــوايل مــن نســبة ســكان هــذه املناطــق.

ويســتمر انعــدام األمــن قائــم يف أنحــاء البــالد ويظــل الســبب الرئيــي الــذي يحــول دون إمكانيــة وصــول األرس املعيشــية إىل الغــذاء وســبل 

كســب العيــش، وال ســيا األشــخاص املرديــن واملجتمعــات املضيفــة والعائديــن. إن انعــدام األمــن يجعــل مــن الصعــب اســتغالل وســائل 

االنتــاج بالكامــل بســبب املخاطــر األمنيــة التــي تتصــل بالتحــركات الالزمــة لتنفيــذ األنشــطة الزراعيــة وتربيــة املــوايش مــا يخلــق انخفاًضــا 

يف مســتوى االنتــاج الــذي يؤثــر إىل جانــب التدهــور الشــديد يف حالــة طــرق اإلمــداد عــى تشــغيل األســواق ويف املقابــل، يؤثــر بشــدة عــى 

توافــر الغــذاء وإمكانيــة حصــول األرس املعيشــية عليــه.

املصدر: جمهورية أفريقيا الوسطى، تقرير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ، مارس 2018
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الغــرض: تقديــم إجابــات موجــزة عــن األســئلة 

ــدد،  ــم الع ــدة، ك ــة الش ــا درج ــية: م ــتة الرئيس الس

ــم 46(.   ــكل رق ــاذا (الش ــن، مل ــن، م ــى، أي مت

املعلومات األساسية: 

العــدد  اذكــر  املجمعــة:  الســكانية  •   الجــداول 

(إن  املراحــل  مختلــف  يف  للســكان  اإلجــايل 

وجــدت( للفــرات الحاليــة واملتوقعــة. ركــز عــى 

عــدد األشــخاص الذيــن هــم بحاجــة إىل إجــراءات 

ــت  ــي قدم ــراءات الت ــة إىل اإلج ــة باإلضاف عاجل

لهــم (أي املصنفــن يف املرحلــة الثالثــة أو املراحــل 

ــد(.    األش

ــى؟ أرش  ــدد، ومت ــم الع ــدة، وك ــة الش ــا درج •   م

إىل عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام 

الحــاد والذيــن هــم بحاجــة  الغــذايئ  األمــن 

إىل املزيــد مــن اإلجــراءات العاجلــة، والفــرة 

املطلــوب تقديــم اإلجــراءات خاللهــا.  

•   أيــن ومــن؟ حــدد املناطــق األكــر تــرضًرا، وحــدد 

ســات الســكان األكــر تــرضًرا إن أمكــن.   

•   ملــاذا؟ ركــز عــى العوامــل الرئيســية املؤديــة إىل 

وضــع انعــدام األمــن الغــذايئ الحــايل واملتوقــع.

ــط الوضــع الحــايل واملتوقــع: أدرج خرائــط  •   خرائ

ــل وســم  ــدون تفاصي ــر ب ــف بحجــم صغ التصني

املنطقــة وتحديــد الرمــوز اإلضافيــة إن كانــت 

ــبة.    مناس

يالحــظ يف هــذه الوحــدة رضورة تقريــب التقديرات 

ــم  ــة (ك ــذة الوصفي ــدول ويف النب ــكانية يف الج الس

لقواعــد  وفًقــا  األســفل  أو  األعــى  إىل  العــدد( 

التقريــب املعياريــة، فعــى ســبيل املثــال، قــد يختــار 

ــف.  ــرب أل ــكان إىل أق ــدد الس ــب ع ــل تقري املحل

الوحدة األوىل: الحقائق والرسائل األساسية

الشكل رقم 46: الوحدة األوىل من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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ال الغــرض: تقديــم خرائــط تصنيــف أكــر حجــًا وأكر 

تفصيــال (للتصنيفــات الحاليــة واملتوقعــة( وجــداول 

ــم  ــرات الســكانية (الشــكل رق موجــزة عــن التقدي

  .)47

املعلومات األساسية: 

التصنيــف  خرائــط  أدرج  التصنيــف:  •   خرائــط 

ــة  ــاحة املخصص ــب املس ــا ليناس ــط حجمه واضب

الوحــدة تحديــًدا  اســتخدم هــذه  للخريطــة. 

للخرائــط الحاليــة واملتوقعــة. ادخــل نًصــا قصــرًا 

ــط.  ــه الخرائ ــر إلي ــا تش ــارئ م ــح للق يوض

•   الجــداول الســكانية املوجــزة: اســتخدم النمــوذج 

موجــزة  ســكانية  جــداول  بإنشــاء  قــم  أو 

للتصنيفــات الحاليــة واملتوقعــة، واضفهــا أســفل 

الخرائــط ذات الصلة. ادرج عدد ونســبة الســكان 

ــكل  ــف املرحــي ل ــة وحــدد التصني يف كل مرحل

منطقــة، واذكــر مــا إذا مل يكــن قــد تــم تجميــع 

النتائــج. يف حالــة تصنيــف أكــر مــن عــرة 

ــتوى  ــى مس ــج ع ــع النتائ ــم بتجمي ــق، ق مناط

الوحــدة اإلداريــة الفرعيــة األنســب، مــع الوضــع 

يف االعتبــار أن يــراوح عــدد املناطــق املدرجــة يف 

ــن عــرة إىل خمســة عــر منطقــة  الجــدول ب

النتائــج حســب اإلقليــم إذا  (ميكــن تجميــع 

تطلــب األمــر(. تأكــد مــن تطابــق إجــايل عــدد 

الســكان مــع الجــداول اإلجاليــة التــي تضمنتهــا 

(يف  والســابعة  والخامســة  األوىل  الوحــدات 

حالــة إعدادهــا(. إذا كان التجميــع غــر ممكًنــا، 

ــومات  ــكان يف رس ــداول الس ــم ج ــب تقدي فيج

ــة  ــم باإلضاف ــرض القي ــم تع ــهلة الفه ــة س بياني

ــك عــرض  ــة. ويجــب بعــد ذل إىل النســب املئوي

ــدة 5.  ــة يف الوح ــكان الكامل ــداول الس ج

الوحدة الثانية: خرائط التصنيف والجداول السكانية املوجزة

الشكل رقم 47: الوحدة الثانية من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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 ةقطنم نويلم نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00

 ةقطنم نويلم نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00

 ةقطنم نويلم نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00

 ةقطنم نويلم نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00

 ةقطنم نويلم نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00

 ةقطنم نويلم نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00

 ةقطنم نويلم نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00

 ةقطنم نويلم نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00 نويلم 00
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  رمتسم لمع ىلا ةجاحب نوكت

 .طقف حیضوتلل لكشلا اذھ

 مئالت ثیحب اھمجح طبضاو فینصتلا طئارخ جردا
 جذومنلا اذھ مدختسا .جذومنلا يف اھل ةصصخملا ةحاسملا

    .ةعقوتملاو ةیلاحلا طئارخلل ًادیدحت
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ــات  ــال للتصنيف ــر تفصي ــل أك ــم تحلي ــرض: تقدي الغ

الحاليــة واملتوقعــة تقديــم إجابــات موجــزة عــن 

ــم  ــدة، ك ــة الش ــا درج ــية: م ــتة الرئيس ــئلة الس األس

ــا يف  ــي عرضناه ــاذا الت ــن، مل ــن، م ــى، أي ــدد، مت الع

إيجــاز يف الوحــدة األوىل (الشــكل رقــم 48(.  

املعلومات األساسية: 

تنظــر اللمحــة العامــة عــن الوضــع الحــايل 
اآليت: يف 

ــات واالتجاهــات  ــذي يتضمــن املعلوم •   الســياق ال

ــة. ــة ذات الصل التاريخي

ــم  ــن وك ــث أي ــف مــن حي ــج التصني •   ملخــص نتائ

العــدد ومــا درجــة الشــدة، مــع الركيــز عــى 

الســكانية،  واألرقــام  تــرضرًا  األكــر  املناطــق 

والظــروف الحاليــة لوضــع انعــدام األمــن الغــذايئ 

الحــاد، مبــا يف ذلــك اإلشــارة إىل نواتــج األمــن 

الغــذايئ (عــى ســبيل املثال، نســبة األرس املعيشــية 

ذات االســتهالك الغــذايئ املنخفــض، اللجــوء إىل 

ــة  ــا بســوء التغذي اســراتيجيات الطــوارئ( وربطه

ــاء. ــب االقتض ــات، حس والوفي

•   ملــاذا؟ تركز عى املســببات الرئيســية التــي أدت إىل 

الظــروف واألبعــاد املقيــدة، التــي تشــمل تحديــد 

الصدمــات األساســية ومواطــن الضعــف التــي أدت 

ــر  ــدة (تواف ــاد املقي إىل هــذا الوضــع، وأهــم األبع

ــه أو االســتفادة  ــة الحصــول علي الغــذاء أو إمكاني

منــه أو االســتقرار(.       

الوحدة الثالثة: ملحة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية والعوامل املقيدة

الشكل رقم 48: الوحدة الثالثة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل

 
 )ةنس رھش - ةنس رھش( يلاحلا عضولا نع ةماع ةحمل

 :ةلصلا تاذ ةیخیراتلا تاھاجتالاو تامولعملا لمشی ،قایسلا -

 يئاذغلا نمألا مادعنا فورظو ؛ً اررضت رثكألا ناكسلا  ماقراو قطانملا ىلع زیكرتلا عم ، ةدش ىدمو ددعو ناكم ثیح نم فینصتلا صخلم نع جتنی
 )ئراوطلا تایجیتارتسا ىلا ءوجللاو ، ضفخنملا كالھتسالا رسألل ةیوئملا ةبسنلا لثم( يئاذغلا نمألا تاجرخم ىلإ ةراشإلا كلذ يف امب ، ةیلاحلا داحلا
 ؛ ءاضتقالا بسح تایفولاو ةیذغتلا ءوسب ةلصلا تاذ تامولعملاو

 يدؤت يتلا  ةیسیئرلا فعضلا نطاومو تامدصلا دیدحت كلذ يف امب ، ةددحملا داعبألاو فورظلا ىلإ يدؤت يتلا ةیسیئرلا لماوعلا ىلع زیكرتلا ، اذامل
  .)ةیئاذغلا تادادمإلا رارقتساو ھنم ةدافتسالا ،ھیلع لوصحلا ةیناكمإ ،ءاذغلا رفاوت( ةددحُملا داعبألاو عضولا ىلا

    .يئاذغلا نمألا مادعنا تالاح ءوسأ نم نوناعی نیذلا صاخشألل ةیداصتقالاو ةیعامتجالا تامسلا ضرعت ،نم

 .ىرخأ قطانم يف تقولا رورم عم ثدحی رییغت يأ حیضوتل ةقباسلا فینصتلا تالیلحتب يلاحلا لیلحتلا نراقت ،فالتخالا ىدم ام

 تادعاسملا اھیف تمھاس يتلا قطانملا دیدحتو ةمدقملا تادعاسملا نع ةماع ةحمل ضرعت ،ةریبك ةیناسنإ ةیئاذغ تادعاسم ىقلتت يتلا قطانملا دیدحت
 .ةیرارحلا تارعسلا نم ةیشیعملا رسألا نم %25 تاجایتحا نم %50 نم رثكا وا %50 ىلا %25 ةیبلت يف ةمدقملا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 عقوتملا عضولا نع ةماع ةحمل

 .ةعقوتملا ةرتفلا لالخ تامدصلل عقوتملاو يمسوملا داتعملا رثألا لمشی ،قایسلا -
  :كلذ يف امب ،ةعقوتملا ةرتفلاب  ةیسیئرلا تاجاتنتسالا

 نمألا ىلع اھریغ نم رثكأ رثؤت نأ لمتحی يتلا تامدصلا مییقت -
  .ةعقوتملاو ةقباسلا تامدصلا كلذ يف امب ،لبقتسملا يف يئاذغلا

 لبقتسملا يف يئاذغلا نمألا داعبأ ىلع تامدصلل لمتحملا رثألا -
  .)رارقتسالاو ھمادختسا ،ھیلا لوصولا ،ءاذغلا رفاوت(

 يف لمتحملا رییغتلاب ةقلعتملا تاجاتنتسالل ةیقطنملا بابسألا -
 ةیذغتلا ،شیعلا بسك لبس ریغت ،ءاذغلا كالھتسا( تاجرخملا
   .)تایفولاو

 ةحمل ضرعت ،ةریبك ةیناسنإ ةیئاذغ تادعاسم ىقلتت يتلا قطانملا دیدحت -
 تادعاسملا اھیف تمھاس يتلا قطانملا دیدحتو ةمدقملا تادعاسملا نع ةماع
 %25 تاجایتحا نم %50 نم رثكا وا %50 ىلا %25 ةیبلت يف ةمدقملا
 .ةیرارحلا تارعسلا نم ةیشیعملا رسألا نم

 

ةعقوتملا ةرتفلل ةیسیئرلا تاضارتفالا  

 ویرانیسلاـب ةقلعتملا تاضارتفالا نیمضتب مق
 ،ةعقوتملا ةرتفلا ویرانیسریوطتل الامتحا رثكألا
 رفاوت ، ةعقوتملا تامدصلا قلعتی امیف امیس الو
 ھمادختساو ءاذغلا ىلإ لوصولا ، ءاذغلا
 .رصانعلا هذھ نم هرارقتساو
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•   من؟ تعرض السات العامة االجتاعية واالقتصادية للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ.  

•   مــا مــدى االختــاف؟ تقــارن بــن التحليــل الحــايل والتحليــالت الســابقة للتصنيــف املرحــي املتكامــل لتوضيــح أي تغيــرات تطــرأ مــع مــرور الوقــت ويف 

املناطــق األخــرى. 

•   تحديد املناطق التي تلقت مساعدات إنسانية كبرة وتقديم ملحة عامة موجزة عن املساعدات املقدمة.   

تنظر اللمحة العامة عن الوضع املتوقع يف اآليت:

•   السياق، الذي يتضمن األثر املعتاد املتوقع واملوسمي للصدمات خالل الفرة املتوقعة. 

    °   االفراضات واالستنتاجات األساسية خالل الفرة املتوقعة، والتي تتضمن:

    °   تقييــم الصدمــات التــي تزيــد احتــاالت تأثرهــا عــى األمــن الغــذايئ يف املســتقبل، مبــا يف ذلــك الصدمــات الســابقة واملتنبــأ بهــا وما لهــا من آثار ســلبية 
وإيجابيــة عــى أبعــاد األمــن الغــذايئ يف املســتقبل (توافــر الغــذاء وإمكانية الحصــول عليه واالســتفادة منه واالســتقرار(.       

•   األسباب املنطقية وراء االستنتاجات املتعلقة بالتغر املحتمل يف النواتج (االستهالك الغذايئ وتغر سبل كسب العيش والتغذية والوفيات(.

•   تحديــد املناطــق التــي يحتمــل أن تتلقــى مســاعدات إنســانية غذائيــة كبــرة اســتناًدا إىل الخطــط الحاليــة بعــد مراجعتهــا التــي تــم، أو قــد يتــم، متويلهــا، 

مــع التخطيــط لتقديــم املســاعدات. تقديــم ملحــة عامــة عــن الســات األساســية للخطــط.  
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الغــرض: تقديــم توصيــات عامــة حــول: (أ( أولويــات 

ــل،  ــث التحلي ــع وتحدي ــد الوض ــتجابة، (2( رص االس

(3( نظــام جمــع البيانــات واملعلومــات (الشــكل 

ــم 49(. رق

املعلومات األساسية: 

أولويات االستجابة: 

•   حــدد الســكان الذيــن هــم بحاجــة إىل إجــراءات 

أهــداف  إىل  أرجــع  مختلفــة.  اســراتيجية 

مراحــل  ملختلــف  األولويــة  ذات  االســتجابة 

التصنيــف املرحــي املتكامــل الــواردة تفصيــال يف 

الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحاد. 

ــددة،  ــتجابة املح ــرق االس ــف ط ــي لتعري ال داع

ــة مــن  ــة يف هــذه املرحل ــا غــر ممكن ــث أنه حي

ــع.     ــل الوض تحلي

رصد الوضع وتحديث التحليل

•   حــدد التصنيــف املرحــي املتكامــل والخطــط 

ــات  األخــرى لرصــد الوضــع. اذكــر توقيــت عملي

التحليــل القادمــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل. 

•   حــدد عوامــل املخاطــر األساســية املقــرر رصدهــا 

والتــي مــن شــأنها أن تثــر الحاجــة إىل تحديــث 

التحليــل. ينبغــي إيــالء انتبــاه خــاص لبعــض 

العوامــل مثــل النزاعــات وهطــول األمطــار، حيث 

ــية  ــه االفراضــات األساس ــل توج أن هــذه العوام

التــي تدعــم التصنيــف املرحــي املتكامــل.

•   حــدد التوصيــات املتعلقــة بنظــام جمــع البيانــات 

واملعلومــات، أي التوقيــت والتغطيــة واألدلــة 

املطلوبــة لعــالج فجــوات جــودة البيانــات وعــدم 

ــل. ــاء التحلي كفايتهــا والتــي قــد تظهــر أثن

الوحدة الرابعة: توصيات للعمل

الشكل رقم 49: الوحدة الرابعة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل

 لمعلا تایصوت

 ةباجتسالا تایولوأ

 يلحرملا فینصتلا لحارم فلتخمب ةصاخلا ةیولوألا تاذ ةباجتسالا فادھأ ىلإ عجرا .ةفلتخم ةیجیتارتسا تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحب مھ نیذلا ناكسلا دیدحت
 نم ةلحرملا هذھ يف ةنكمم ریغ نوكت ام ًةداعو ،ةباجتسالل ةددحملا بیلاسألا دیدحتل يعاد ال .يعجرملا لودجلا يف الیصفت حضوملا وحنلا ىلع لماكتملا
  .عضولا لیلحت

 ثیدحتلا ةطشنأو عضولا دصر 

 .لماكتملا يلحرملا فینصتلل مداقلا لیلحتلا تیقوت ركذا .عضولا دصرل لماكتملا يلحرملا فینصتلاو يئاذغلا نمألا لیلحت ططخ دیدحت -
 تانایبلا ةدوج يف تاوجفلا دسل ،ءاضتقالا بسح ،تارشؤملاو ةیطغتلاو تیقوتلا لثم ،تامولعملا مظنو تانایبلا عمجب ةلصلا تاذ تایصوتلا دیدحت -

   .لیلحتلا ءانثأ رھظت يتلا تاوجفلا نم اھریغو

 اھتبقارم بجی يتلا رطخلا لماوع

 لوطھو تاعازنلا لثم لماوعلا ضعب ىلإ هابتنالا ءالیإ يغبنی .لیلحتلا ثیدحت ىلإ ةجاحلا ریثی نأ نكمی ام دصرل ةیساسألا رطاخملا لماوع دیدحت -
   .ةلحرملا فینصت ززعی ام وھو ،ةیساسألا تاضارتفالا ىلإ تامولعم فیضت اھنأ ثیح ،راطمألا
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ال ــاركتها  ــكانية ومش ــرات الس ــداد التقدي ــرض: إع الغ

واملتوقعــة  الحاليــة  للفــرات  املراحــل  ملختلــف 

(الشكل رقم 50(.   

املعلومات األساسية: 

التقديــرات  أســاليب  عــن  عامــة  ملحــة 
الســكانية:

ــة  ــة موجــزة عــن طريق ــرة منهجي مذك  -

ــر أعــداد الســكان، تركــز عــى طريقــة جمــع  تقدي

األدلــة التــي تســتند طبيعتهــا إىل بنــاء اإلجــاع 

حيــث تســتخدم األدلــة املبــارشة وغــر املبــارشة 

لتقديــر توزيــع الســكان عــى مختلــف مراحــل 

الخمســة. الشــدة 

ــكانية  ــرات الس ــة أن التقدي ــى حقيق ــز ع •   الركي

مــن  إىل  تشــر  واملتوقعــة  الحاليــة  للفــرات 

باإلضافــة  إجــراءات  اتخــاذ  إىل  بحاجــة  هــم 

أو  بالفعــل  يتلقونهــا  التــي  املســاعدات  إىل 

ــي 32 و 33  ــر صفحت ــم (انظ ــا له ــرر تقدميه املق

بالتفصيــل(.  لإلرشــادات 

الجداول السكانية:  

ــة عــن الفــرات  •   إنشــاء جــداول ســكانية تفصيلي

الخاصــة  النتائــج  توضــح  واملتوقعــة  الحاليــة 

بجميــع املناطــق التــي تــم تحليلها، ويتــم جمعها 

ــدات  ــة أو الوح ــتوى اإلداري ذي الصل ــى املس ع

ــل.  ــتخدمة يف التحلي ــرى املس األخ

•   إدراج إجــايل عدد الســكان ونســبتهم يف مختلف 

األشــخاص  ونســبة  عــدد  وإجــايل  املراحــل، 

ــل.     ــملها التحلي ــة يش ــكل منطق ــد ل ــل األش ــة أو املراح ــة الثالث ــن يف املرحل املصنف

•   ينبغــي حســاب نســبة األشــخاص املصنفــن يف كل مرحلــة مــن حيــث املجموعــات التــي يشــملها التحليــل (مثــال، إذا شــمل التصنيــف ســكان األريــاف 

فقــط، فتشــر عبــارة إجــايل الســكان إىل ســكان الريــف(. 

•   تحديد التصنيف املرحي لكل منطقة يشملها التحليل.  

•   إضافــة املالحظــة التاليــة أســفل الجــدول: ال يعــر ســكان املرحلــة الثالثــة واملراحــل األشــد بالــرضورة عــن جميــع الســكان الذيــن يحتاجــون إىل إجــراءات 

عاجلــة. يرجــع ســبب ذلــك إىل أن بعــض األرس املعيشــية مصنفــة يف املرحلــة الثانيــة أو حتــى املرحلــة األوىل، ولكــن هــذا نظــرًا لتلقيهــم املســاعدات، 

ونتيجــة لذلــك، فإنهــم قــد يحتاجــون إىل إجــراءات مســتمرة.  

•   عند استخدام نظام دعم املعلومات، سيتم إنشاء جدول السكان تلقائيًا. 

الوحدة الخامسة: الجداول السكانية التفصيلية 

الشكل رقم 50: الوحدة الخامسة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل

 ناكسلل لصفم لودج

 ةلدألا راشتنا مدختسی ثیح ،عامجإلا ءانب ىلإ اھتعیبط دنتست يتلا ةلدألا عمج ةقیرط  .ناكسلا دادعأ ریدقت ةقیرط نع ةزجوم ةیجھنم ةركذم ضرعا •
   .ةسمخلا ةدشلا لحارم نیب ناكسلا عیزوت ریدقتل )ةرشابملا ریغو( ةرشابملا

 امأ ،لعفلاب مھل مدقت تادعاسم يأ ىلإ ةفاضإلاب تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحب مھ نم ىلإ ریشت ةیلاحلا ةرتفلا يف ناكسلا دادعأ تاریدقت نأ ىلع دیكأتلا •
  .تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحب مھ نم ىلإ ریشتف ،ةعقوتملا ةرتفلاب ةصاخلا تاریدقتلا

  

 مسا
 ةقطنملا

 مسا
 ةقطنملا

 ةلحرم ةسماخلا ةلحرملا ةعبارلا ةلحرملا ةثلاثلا ةلحرملا ةیناثلا ةلحرملا ىلوالا ةلحرملا ناكسلا ددع
 ةقطنملا

 +3 ةلحرملا
 % ناكسلا % ناكسلا % ناكسلا % ناكسلا % ناكسلا % ناكسلا

ةیریدم ةظفاحملا  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 

 00 0,000,000  00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 0,000,000 عومجملا
ةیریدم ةظفاحملا  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 

ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 

 00 0,000,000  00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 0,000,000 عومجملا
ةیریدم ةظفاحملا  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 

ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 

 00 0,000,000  00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 0,000,000 عومجملا
ةیریدم ةظفاحملا  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 

ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 
ةیریدم  000,000 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 000,000 00 # 000,000 00 

 00 0,000,000  00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 00 0,000,000 0,000,000 عومجملا
 

 

 

 

 

 
 دق ،يلاتلابو ،ةدعاسملا يقلت ببسب نكلو 1 ىتح وا 2 ةلحرملا يف نوكت دق رسالا ضعب نال كلذو .ةلجاع تاءارجا ىلا نوجاتحی نیذلا ناكسلا عومجم ةرورضلاب سكعی ال +3 ةلحرملا يف ناكسلا :ةظحالم
  رمتسم لمع ىلا ةجاحب نوكت



النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ74

الغــرض: وصــف نهــج التصنيــف املرحــي املتكامــل 

الرئيســية  البيانــات  التحليــل ومصــادر  وعمليــة 

والقيــود األساســية (الشــكل رقــم 51(.

املعلومات األساسية: 

العملية واملنهجية 

•   حــدد تفاصيــل عمليــة التحليــل مــع اإلشــارة 

ــد  ــة وتحدي ــة الوطني ــل الفني ــة العم إىل مجموع

واألنشــطة  والتدريــب  املؤسســية  الرتيبــات 

ــاء وإجرائــه وبعــده.  املنفــذة قبــل التحليــل وأثن

الرئيســية  البيانــات  مبصــادر  قامئــة  •   أدرج 

 . مة ملســتخد ا

القيود التي تعرض التحليل

•   الصعوبــات الفنيــة والتحديــات املصاحبة للعملية 

مثــل العجــز يف األدلــة والرتيبــات املؤسســية 

واملشــاركة.

الوحدة السادسة: العملية واملنهجية

الشكل رقم 51: الوحدة السادسة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داحلا يئاذغلا نمألا مادعنا ةلحرم فصوو مسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:لماكتملا يلحرملا فینصتلا لیلحت ءاكرش  

  

  ++ووألألاا  ةةللححررممللاا
 3344ددألألاا  ددححللاا  00  ةةممددععننمم

    ةة88ننااثثللاا  ةةللححررممللاا
 ةةددششللاا

  ةةثثللااثثللاا  ةةللححررممللاا
 ةةممززألألاا

  ةةعع>>ااررللاا  ةةللححررممللاا
   ئئررااووططللاا

  ةةسسممااخخللاا  ةةللححررممللاا
 ةةععااججممللاا  00  ةةثثررااCCللاا

  ةة--ببللتت  ننمم  ((ألألاا  ننككممتتتت
  ةة--ئئااذذغغللاا  ةة--سسااسسألألاا  تتااججاا--تتححالالاا

BBCC  ةةككررااششممللاا  ننوودد  ةة--ئئااذذغغللاا  >>;;غغوو
DD  

  ةة--ططممنن  >>;;غغ  تتاا--جج--تتااEE;;سساا
   ..للخخددللااوو  ءءااذذغغللاا  NNعع  للووصصححلللل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWCCككVV  اامم  ((ألألاا  ررففووتت
DD  ننمم  

  ككالالههتتسسالاللل  XXCCددألألاا  ددححللاا
\\XXااذذغغللاا

DD،،  ةةررددااقق  >>;;غغ  ااههنن̂^للوو  
  تتااققففننللاا  ضضععbb  >>;;ففووتت  NNعع
  ددااووممللاا  ةةققللععتتممللاا  ةة--سسااسسألألاا

  ءءووججللللاا  ننوودد  ةة--ئئااذذغغللاا  >>;;غغ
  فف--ككتتللاا  تتاا--جج--تتااEE;;سساا  hhإإ
     ..ةةددششللاا  ععااضضووأأ  ععمم

XXCCااععتت
DD  ننمم  ااممإإ  ((ألألاا::  
BBCC  تتااووججفف •

DD  
  ككالالههتتسسالالاا
\\XXااذذغغللاا

DD  ححضضتتتت  
BBCC
DD  ءءووسس  
  ددااححللاا  ةةVVذذغغتتللاا
  ووأأ  ععففتتررممللاا
 ددااتتععممللاا  ققووفف

    ووأأ

  ددااrrللااbb  ةةررددااققللاا •
  ةة--ببللتت  NNعع
  XXCCددألألاا  ددححللاا
  ننمم
  تتااججاا--تتححالالاا
  ةة--ئئااذذغغللاا
  ططققفف  ،،ططققفف
bbسسااttددااففنن  
  للvvسس  للووصصأأ

  ششyyععللاا  ببسسكك
  ووأأ  ةة--سسااسسألألاا
bbإإ  ءءووججللللااhh  
  تتاا--جج--تتااEE;;سساا
  ععمم  فف--ككتتللاا
   ..تتااممززألألاا

 

XXCCااععتت
DD  ننمم  ااممإإ  ((ألألاا::  
  ةة>>;;ببكك  تتااووججفف •

BBCC
DD  ككالالههتتسسالالاا  
\\XXااذذغغللاا

DD  ححضضتتتت  
BBCC
DD  ددششللالالااVVدد  

BBCC
DD  ءءووسس  
  ددااححللاا  ةةVVذذغغتتللاا

  للددععمم  ةةدداا||ززوو
 ..تتاا--ففووللاا

 ووأأ
  ننمم  ننككممتتتت •

  ررثثأأ  فف--ففخختت
  تتااووججففللاا
BBCC  ةة>>;;بب̂^للاا

DD  
  ككالالههتتسسالالاا
\\XXااذذغغللاا

DD،،  
  ططققفف  نن̂^للوو
bbءءووججللللاا  

  تتاا--جج--تتااEE;;سسالال
  فف--ككتتللاا
BBCC  ةة--ششyyععممللاا

DD  
  ئئررااووططللاا

  ةة--ففصصتتوو
     ..للووصصألألاا

XXCCااععتت ·
DD  صصققنن  ننمم  ((ألألاا  

BBCC  ددVVددشش
DD  ووأأ  ءءااذذغغللاا  

  ةة--سسااسسألألاا  تتااججاا--تتححالالاا
  ÖÖEEحح  ااممÑÑالالÉÉ  وواا  ىىررخخألألاا
bbإإ  ءءووججللللاا  ددععhh  ععييممجج  
  فف--ككتتللاا  تتاا--جج--تتااEE;;سساا
  ااÑÑددننععوو  ،،ةة--ششyyععممللاا
  تتاا||ááتتسسمم  ننووككتت
  ززووععللااوو  تتووممللااوو  ةةععااججممللاا

  ددااححللاا  ةةVVذذغغتتللاا  ءءووسسوو
             ..ةةححضضااوو  ططررففممللاا
·  
  ااههننأأbb  اامم  ةةققططننمم  فف--ääصصتتلل(( ·

BBCC
DD  الال  ،،ةةععااججمم  ععضضوو  bbدد  
  ةةددشش  ننمم  ااههتتااننااععمم  ننمم
  ءءووسس  تتاا||ááتتسسمم  ععااففتترراا
  ددااححللاا  ةةVVذذغغتتللاا

 ..))تتاا--ففووللااوو

 ةیجھنملاو ةیلمعلا

 لمعلا ةعومجم ىلإ ةراشإلا كلذ يف امب ،لیصفتلاب لیلحتلا ةیلمع ضرعا
 تذفن يتلا ةطشنألاو بیردتلاو ةیسسؤملا تابیترتلا دیدحتو ةینطولا ةینفلا
  .هدعبو ھئارجإ ءانثأو لیلحتلا لبق

 رداصملا

  .ةمدختسملا ةیساسألا تانایبلا رداصمب ةمئاق جردا

  لیلحتلا ضرتعت يتلا دویقلا

 تایدحتلاو ةینفلا تایدحتلا كلذ يف امب ،لیلحتلا ضرتعت يتلا دویقلا ددح
 .ةكراشملاو ةیسسؤملا تابیترتلاو ةلدألا يف زجعلا لثم ةیلمعلل ةبحاصملا

 

 يلحرملا فینصتلا  وھ امو لماكتملا يلحرملا فینصتلا وھ ام
  :داحلا يئاذغلا نمألا مادعنال لماكتملا

 تاءارجإلاو تاودألا نم ةعومجم وھ لماكتملا يلحرملا فینصتلا
 ةیوذغتلاو ةیئاذغلا تامزألا صئاصخو ةدش فینصتل ةمدختسملا
 رییاعملا ىلإ ًادانتسا نمزملا يئاذغلا نمألا مادعنا بناج ىلإ ،ةداحلا
 مھنم لك ززعت فئاظو ةعبرأ نم فینصتلا اذھ فلأتیو .ةیلودلا
 ةددحملا تالوكوتوربلا نم ةعومجم ةفیظو لكلو ،ىرخألا
 فینصتلل ةیساسألا رییاعملا لمشتو .)تاءارجإلاو تاودألا(
 ،ةلءاسملاو ،ةلدألا براقتو ،قفاوتلا ءانب ،لماكتملا يلحرملا
 يلحرملا فینصتلا لیلحت فدھیو .ةنراقملل ةیلباقلاو ةیفافشلاو
 ھیجوت ىلإو ،ةئراطلا تالاحلل ةباجتسالا نیسحت ىلإ لماكتملا

    .لیوطلاو طسوتملا ىدملا ىلع يئاذغلا نمألا جماربو تاسایس

 يئاذغلا نمألا مادعنا فرُعی ،لماكتملا يلحرملا فینصتلا راطإ يف
 ةقطنم يف رھظی يئاذغلا نمألا مادعنا ىلع لیلد يأ ھنأب داحلا
 لبس وأ حاورألا ھتدش ةجرد ددھتو ةددحم ةینمز ةرتف لالخ ةنیعم
 وأ ھقایس وأ ھثودح بابسأ ىلإ رظنلا نود ،امھالك وأ شیعلا بسك
 دیزتو ناكسلا نم ةعومجم يف يئاذغلا نمألا مادعنا رھظیو .ھتدم
 ةجیتن ،ةریصق ةینمز ةرتف لالخ مھیف تارییغت ھثادحإ تالامتحا
 مادعنا تاددحم ىلع ًابلس رثؤت ةئجافم تامدص وأ تارییغت ثودحل
 .يئاذغلا نمألا

 تامولعملا نم دیزمل لصتا

 بقللاو مسالا

 IPC  ةفیظو

email@email.com 

  IPC  يملاعلا معدلا ةدحو

www.ipcinfo.org 

 ةارزو لثم( ……… ةیاعر تحت لیلحتلا اذھ ءارجإ مت
 ىلع( .…… ـل يلاملاو ينفلا معدلا نم تدافتسا دقل .)ةعارزلا

 ، لاثملا لیبس

 .)ةدحتملا ةكلمملا ةموكح ، ةیبوروألا ةیضوفملا

 مادختساب ةیذغتلا ءوس و يئاذغلا نمألا مادعنا فینصت ءارجا مت

 ءاحنأ عیمج يف اھذیفنت مت و اھریوطت مت يتلا ، IPC تالوكوتورب
  IPC Global لبق نم ملاعلا

-Action Against Hunger, CARE, CILSS, EC- ةكارشلاب
JRC , FAO, FEWSNET, Global Food Security 

Cluster, Global Nutrition Cluster, IGAD, Oxfam, 
PROGRESAN-SICA, SADC, Save the Children, 

UNICEF and WFP. 
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ال الغــرض: عــرض أهــم النتائــج يف مخطــط معلومــات 

بيــاين يســهل فهمــه (الشــكل رقــم 52(.  

املعلومات األساسية: 

عــرض مــريئ مصــور ألهــم النتائــج واملعلومــات 

الخاصــة بتحليــل التصنيــف عــن الفــرة الحاليــة 

ــا  ــد م ــه التحدي ــى وج ــدت(، ع ــة (إن وج واملتوقع

ــي: ي

•  خريطة )خرائط( التصنيف املرحيل املتكامل. 

•   أرقــام خاصــة بالســكان: اكتــب إجــايل عــدد 

الســكان يف املرحلــة الثالثــة أو املراحــل األشــد 

(املرحلــة +3( وتقريــب األرقــام كــا هــو موضــح 

ــكان  ــدد الس ــايل ع ــب إج ــدة األوىل. اكت يف الوح

الذيــن شــملهم التحليــل وقــم بإنشــاء رســم بيــاين 

ــن  ــكان الذي ــة للس ــبة املئوي ــح النس ــري يوض دائ

ــل  ــة. وضــح تفاصي شــملهم التحليــل يف كل مرحل

أرقــام الســكان املصنفــن يف املراحــل املختلفــة 

وقــرب هــذه األرقــام كــا هــو موضــح يف الوحــدة 

األوىل.

•   املســببات الرئيســية: اخــر مــن مســببن إىل ســتة 

مســببات للركيــز عليهــا وادرجهــم يف مخطــط 

الصور/األيقونــات  وأضــف  البيــاين  املعلومــات 

املناســبة إىل جانــب أي أرقــام إن وجــدت.

•   االتجاهــات: أضــف رســم بيــاين صغــر إن أمكــن 

ــات  ــكان يف عملي ــام الس ــه يف أرق ــح التوج لتوضي

ــل الســابقة.         التحلي

ــج لتســليط  ــج الرئيســية: حــدد أهــم النوات •   النوات

البيــاين  املعلومــات  الضــوء عليهــا يف مخطــط 

(االســتهالك الغــذايئ، وتغــر ســبل كســب العيــش، 

أرقــام  صــورة  يف  الوفيــات  ونواتــج  والتغذيــة 

وأيقونــات. 

•   عــى الرغــم مــن أن هــذه الوحــدة ليســت إلزامية، 

إال أنــه يــوىص بشــدة بوضــع ملحة رسيعــة للوضع، 

ــر  ــول إىل الجاه ــن الوص ــن م ــل التمك ــن أج م

بخــالف الجمهــور الفنــي، خاصــة يف حالــة البلــدان 

ذات االهتــام الكبــر.

 

الوحدة السابعة: ملحة

الشكل رقم 52: الوحدة السابعة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل

ةحمل  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 میلقا لكل )قوفامو 3 ةلحرملا( اررضت رثكالا صاخشالا
میلقالا میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا  میلقالا   

 رھش
 ةنس

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

 رھش
 ةنس

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 

 

 

اررضت رثكالا قطانملا نع ةحمل  

ةیلاحلا ماقرالا  

 

 MM/YY – MM/YY يلاحلا يئاذغلا نمالا مادعنا

 

ةعقوتملا ماقرالا  

 

  نویلم 0.0

 لمعلل ةجاحب

 

  نویلم 0.0

 لمعلل ةجاحب

 

 MM/YY – MM/YY عقوتملا يئاذغلا نمالا مادعنا

 .طقف حیضوتللةروصلا 

 عقوتملا عضولا ةطیرخ لخدا

 

  م 0.0
ناكسلا ددع يلامجا   م 0.0 

ناكسلا ددع يلامجا  

 

 

الحد االدنى  

شدة 

 ازمة

طورائ 

 مجاعة

 يرئاد ططخم ریوطتب مق
 لیلحتلل ةیوئملا ةبسنلا ھلیثمتل

.ةلحرم لك يف ناكسلا  

 

 

الحد االدنى  

شدة 

 ازمة

طورائ 

 مجاعة

 يرئاد ططخم ریوطتب مق
 لیلحتلل ةیوئملا ةبسنلا ھلیثمتل

.ةلحرم لك يف ناكسلا  

00٪ 

 تاءارجإ اھیلإ ةجاح يف ناكسلا نم
 ةلجاع

00٪ 

 تاءارجإ اھیلإ ةجاح يف ناكسلا نم
 MM / YY - MM / YY  تاھاجتالا ةلجاع

 ينایب مسر فلم جاردإو ریوطت
 يف هاجتالاراھظإل ریغص

 .تالیلحتلا ةقباس ماقرا ناكسلا

000,000 
 ثراوكلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ئراوطلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ةمزالا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ةدشلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ىندالا دحلا عضو يف صاخشالا

 

000,000 
 ثراوكلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ئراوطلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ةمزالا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ةدشلا عضو يف صاخشالا

000,000 
 ىندالا دحلا عضو يف صاخشالا
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ــكل  ــة ب ــية الخاص ــج الرئيس ــرض النتائ ــرض: ع الغ

منطقــة أو مجموعــة معنيــة (الشــكل رقــم 53(. 

املعلومات األساسية:  

•   قــدم ملحــة عامــة شــاملة عــى الظــروف الحاليــة 

بهــدف  أدلــة  إىل  اإلشــارة  تشــمل  واملتوقعــة 

اإلجابــة عــن األســئلة الســتة الرئيســية: مــا هــي 

ــن،  ــى، أي ــدد، مت ــم الع ــع، ك ــوء الوض ــة س درج

ــرح  ــراء املق ــات باإلج ــدم توصي ــاذا. وق ــن، مل م

ــة. ــر ذي صل ــون األم ــن يك ح

•   أضــف أو اقتطــع جــزء مــن خريطة/خرائــط 

التصنيــف مــع الركيــز عــى املنطقــة أو املجموعة 

ــة واملتوقعــة.  ــة خــالل الفــرة الحالي املعني

الخاصــة  التقديريــة  باألرقــام  الجــدول  •   امــأل 

ــك  ــة لتل ــف املختلف ــل التصني ــكان يف مراح بالس

املنطقــة أو املجموعــة خــالل الفــرة الحاليــة 

واملتوقعــة.  

مســببات   4 إىل   2 مــن  متثــل  أيقونــات  •   أدرج 

املنطقة/املجموعــة.   بتلــك  خاصــة  رئيســية 

•   عــى الرغــم مــن أن هــذه الوحــدة ليســت 

ــل  ــم تحلي ــدة تقدي ــوىص بش ــه ي ــة، إال أن إلزامي

متعمــق لــكل منطقــة يف هــذه الوحــدة، خاصــة 

بالنســبة للمناطــق يف املرحلــة 4 أو مــا هــو أســوأ 

والبلــدان ذات االهتــام الكبــر. يجــب أن يســتند 

هــذا إىل البيانــات الختاميــة حــول األدلــة الخاصــة 

ــكل منطقــة يف التصنيــف املرحــي املتكامــل. ب

الوحدة الثامنة: معلومات حول املناطق أو املجموعات األكر ترضًرا

الشكل رقم 53: الوحدة الثامنة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل

 ةررضتملا ةعومجملا / ةقطنملا مسا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ةررضتملا ةعومجملا / ةقطنملا مسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلحرملا فینصتلا ةلحرم
 نمالا مادعنال لمكاتملا
 داحلا يئاذغلا

 ةیسیئرلا لماوعلا عقوتملا يلاحلا

 ناكسلا تاریدقتـب لودجلا ألما 000,000 000,000  ىندالا دحلا
 كلتـل ةفلتخملا IPC لحارمل
 ةرتف يف ةعومجملا / ةقطنملا
 زومرلا لخدأ .عقوتملاو يلاحلا
 ةیسیئر لماوع ةعبرأل نینثا لثمت
 .ةعومجملا / ةقطنملا كلتل

 000,000 000,000 ةدشلا
 000,000 000,000 ةمزالا
 000,000 000,000 ئراوطلا
 000,000 000,000 ةعاجملا

 يلحرملا فینصتلا ةلحرم
 نمالا مادعنال لمكاتملا
 داحلا يئاذغلا

 ةیسیئرلا لماوعلا عقوتملا يلاحلا

 ناكسلا تاریدقتـب لودجلا ألما 000,000 000,000  ىندالا دحلا
 كلتـل ةفلتخملا IPC لحارمل
 ةرتف يف ةعومجملا / ةقطنملا
 زومرلا لخدأ .عقوتملاو يلاحلا
 ةیسیئر لماوع ةعبرأل نینثا لثمت
 .ةعومجملا / ةقطنملا كلتل

 000,000 000,000 ةدشلا
 000,000 000,000 ةمزالا
 000,000 000,000 ئراوطلا
 000,000 000,000 ةعاجملا

عقوتملا  

 

يلاحلا  

 

 يف امب ، عقوتملاو يلاحلا فورط نع ةماع ةحمل مدق
 ىلع ةباجإلل ةلواحم يف و ةلدألا ىلإ ةراشإلا كلذ
 ةیسیئرلا ةتسلا ةلئسألا

 ؟ةدشلا ةجرد ام

 ؟ددعلا مك

 ؟ اذامل

 ؟ نم

 ؟ىتم

 ؟نیأ

 .طقف حیضوتلل ةروصلا

 

يلاحلا  

 

عقوتملا  

 

 يف امب ، عقوتملاو يلاحلا فورط نع ةماع ةحمل مدق
 ىلع ةباجإلل ةلواحم يف و ةلدألا ىلإ ةراشإلا كلذ
 ةیسیئرلا ةتسلا ةلئسألا

 ؟ةدشلا ةجرد ام

 ؟ددعلا مك

 ؟ اذامل

 ؟ نم

 ؟ىتم

 ؟نیأ
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ال الغــرض: وضــع التصنيفــات الحاليــة يف ســياقها فيــا 

يتعلــق بســوء التغذيــة الحــاد وفًقــا للتصنيــف 

املرحــي املتكامــل أو تصنيفــات انعــدام األمــن 

ــح  ــع توضي ــا م ــن أو كليه ــاد أو املزم ــذايئ الح الغ

الصلــة والتكامــل بينهــا إن أمكــن. يف حــال االنتهــاء 

مــن التصنيفــات التــي تتــم يف إطــار التصنيــف 

ــذايئ الحــاد،  ــن الغ ــدام األم ــل النع املرحــي املتكام

ميكــن أيًضــا توضيــح االتجاهــات التــي تحــدث 

ــم 54(. ــكل رق ــن (الش ــرور الزم مب

املعلومات األساسية: 

ــا ألوجــه الرابــط والتكامــل  •   قــدم تفســرًا منطقيً

بــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وانعــدام األمــن 

الغــذايئ املزمــن وســوء التغذيــة الحــاد.

ــروف  ــا الظ ــش فيه ــي تتعاي ــق الت ــدد املناط •   ح

املســاهمة  (العوامــل  املشــركة  واملســببات 

واملشــركة(.

ــب  ــن( إىل جان ــة (إن أمك ــط تاريخي ــّدم خرائ •   ق

حــول  خرائــط  املثــال  ســبيل  عــى  بعضهــا 

توجهــات التصنيفــات واألمنــاط املمكنــة، خاصــة 

ــاد  ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــة بانع ــك املتعلق تل

ــة. ــا، واألمنــاط املمكن ــة الحــاد مًع وســوء التغذي

•   عــى الرغــم مــن أن هــذه الوحــدة ليســت 

ــل  ــراء تحلي ــدة بإج ــوىص بش ــه ي ــة، إال أن إلزامي

مقــارن مــع التحليــالت الســابقة، خاصــة يف حالــة 

البلــدان ذات االهتــام الكبــر.

الوحدة التاسعة: نتائج التصنيفات األخرى التي تتم يف إطار التصنيف املرحي املتكامل (إن وجدت(

الشكل رقم 54: الوحدة التاسعة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل

 نراقملا لیلحتلا

 

 

 داحلا يئاذغلا نمألا مادعنال ةقباسلا تالیلحتلا عم ةنراقملا

 .كلذ بابسأو ، ةلمتحملا تاھاجتالاو طامنألا دیدحت عم ، ةقباسلا تالیلحتلاب يلاحلا داحلا يئاذغلا نمألا مادعنا لیلحت نراق •
 .كلذ بابسأو تاھاجتالاو طامنألا هذھ عبتت ال يتلا ةیئانثتسالا تالاجملا دیدحت •

 ىرخألا لماكتملا يلحرملا فینصتلا تافینصت عم ةنراقملا

  .داحلا ةیذغتلا ءوسو نمزملا يئاذغلا نمألا مادعناو داحلا يئاذغلا نمألا مادعنا نیب لماكتلاو طباورلل ةمساح نیھارب میدقت •
 ةیذغتلا ءوسو ضفخنملا داحلا يئاذغلا نمألا مادعنا لثم( ةفلتخم فینصت تاعومجم لاثملا لیبس ىلع ، فورظلا اھیف شیاعتت يتلا قطانملا دیدحت •

 .)ةمھاسملا مساوقلاو لماوعلا( ةكرتشملا عفاودلاو ، )كلذ ىلإ امو ، ضفخنملا داحلا ةیذغتلا ءوسو ،عفترملا داحلا يئاذغلا نمألا مادعناو ،عفترملا داحلا

 

 

 

 

 

 

 

 ةطیرخلا حاتفم
 نمالا مادعنال لمكاتملا يلحرملا فینصتلا
 داحلا يئاذغلا

 ةطیرخلا حاتفم
 ءوسل لماكتملا يلحرملا فینصتلا
 داحلا ةیذغتلا

 ةطیرخلا حاتفم
 نمالا مادعنال لماكتملا يلحرملا فینصتلا
 نمزملا يئاذغلا
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بروتوكول 3.2: االلتزام مبعاير وضع الخرائط

ينبغــي االلتــزام مبعايــر وضــع الخرائــط التاليــة يف جميــع خرائــط التصنيــف املرحــي املتكامــل 

لألمــن الغــذايئ الحــاد

ــا لأللــوان القياســية األحمــر واألخــرض واألزرق،  •   يجــب تحديــد املناطــق عــى الخريطــة وفًق

الثالثــة  واملرحلــة   ،)250.230.030) الثانيــة  واملرحلــة   ،)205.250.205) األوىل  املرحلــة 

الخامســة (100.000.000(. الرابعــة (200.000.000(، واملرحلــة  (230.120.000(، واملرحلــة 

•   تُصنــف املناطــق وتحــدد عــى الخريطــة فقــط إذا كانــت تســتويف جميــع متطلبــات األدلــة، 

 RGB) أمــا إذا كانــت املتطلبــات غــر مســتوفاة، فينبغــي تحديــد املناطــق باللــون الرمــادي

166 ,166 ,166( مــع كتابــة »مناطــق تفتقــر إىل األدلــة.

ــع  ــل م ــي ال يشــملها التحلي ــض (RGB 255, 255, 255( للمناطــق الت ــون األبي •   يخصــص الل

ــل«. ــة »منطقــة ال يشــملها التحلي كتاب

ــمة  ــتخدام س ــة باس ــى كل منطق ــة ع ــل يف الخريط ــة التحلي ــتوى أدل ــة مس ــي إضاف •   ينبغ

*مقبــول، ** متوســط، ***مرتفــع. 

•   ينبغــي اســتخدام الرمــوز املحــددة املوضحــة يف الشــكل رقــم 55، يف حالــة تصنيــف املناطــق 

ــا واملســتوطنات األخــرى، ويتــم اختيــار لــون الرمــز  الحرضيــة واألشــخاص املرشديــن داخلًي

وفًقــا للتصنيــف املرحــي.

•   إذا أُجــري التصنيــف بأقــل مــن الحــد األدىن لألدلــة يف املناطــق التــي يكــون الوصــول اإلنســاين 

لهــا محــدوًدا أو منعدًمــا، فينبغــي وضــع رمــز محــدد يف املنطقــة املعنيــة وفًقــا للشــكل رقــم 55. 

•   تضــاف رمــوزًا للمناطــق املحــددة لإلشــارة ألنهــا قــد تلقــت مســاعدات كبــرة أو يحتمــل أن 

تتلقاهــا حســب التغطيــة وحجــم التحويــالت عــى النحــو التــايل:

]الرمــز[: تتمكــن نســبة 25% عــى األقــل من األرس املعيشــية مــن تلبية 25% عــى األقل     °   

من احتياجاتهم من السعرات الحرارية من خالل املساعدات اإلنسانية الغذائية.

]الرمــز[: تتمكــن نســبة 25% عــى األقــل من األرس املعيشــية مــن تلبية 50% عــى األقل     °   

من احتياجاتهم من الســعرات الحرارية من خالل املســاعدات اإلنســانية الغذائية.

ــدد  ــايل ع ــمل إج ــد تش ــي ق ــات، الت ــن املعلوم ــداً م ــة مزي ــط الرقمي ــن الخرائ ــا تتضم •   رمب

ــل  ــي املتكام ــف املرح ــد، والتصني ــل األش ــة أو املراح ــة الثالث ــن يف املرحل ــكان املصنف الس

ــع  ــة، وتوزي ــرار حــدوث األزم ــاد، وتك ــة الح ــن وســوء التغذي ــذايئ املزم ــن الغ ــدام األم النع

ــة ــكان يف كل مرحل الس

الشكل رقم 55. معايري وضع الخرائط 

)األداة رقم 10(

KEY FOR THE MAP
IPC Acute Food Insecurity 
Phase Classi�cation 

Map Symbols

Evidence level

Acceptable

Medium

High

Scarce evidence due to limited or 
no humanitarian access

IDPs/other settlements 
classification

Urban settlement classification

1 - Minimal

2 - Stressed

3 - Crisis

4 - Emergency

5 - Famine

Areas with inadequate evidence

Areas not analysed

Area-speci�c call-out box 
(ISS map digital version)

Area Name
IPC Acute Food Insecurity Phase
#,### (##%)     Aggregated # and % of 
population in Phase 3 and higher 
                            % of people in each phase 0%100%

< 25% of households met < 25% 
of their caloric requirements 
through humanitarian food 
assistance

< 25% of households met < 50% 
of their caloric requirements 
through humanitarian food 
assistance

*
**
***

 مفتاح الخريطة
 التحليل املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد 

 (متثل املرحلة املعينة أعى درجة خطورة
 التي تؤثر عى 20% عى األقل من السكان(

مستوى الدليل

رموز الخريطة 

تتلقى املنطقة مساعدات غذائية 
 إنسانية كبرية

(تم احتسابه يف تصنيف املرحلة(

 مربع مبناطق خاصة  
)ISS( االصدار الرقمي لخرائط نظام دعم املعلومات

 اسم املنطقة
مرحلة التصنيف املرحي النعدام االمن الغذايئ الحاد

#,### / #,###     جمع ارقام ونسب السكان يف املرحلة 
الثالثة وما فوق 

                        السكان يف كل مرحلة

1.  الحد االدىن

2.  الشدة

3.  االزمة

4.  الطوارئ

5.  املجاعة

مناطق غر مشمولة يف التحليل

مناطق مع ادلة غر كافية

 

*
**

***

تصنيف املستوطنات الحرضية

تصنيف األشخاص املردين داخليًا 

واملستوطنات األخرى

عى االقل 25% من االرس تحصل عى25-
 50 % من احتياجات السعرات الحرارية

 من املساعدات االنسانية

عى االقل 25% من االرس تحصل علىاكر 
من 50% من احتياجات السعرات الحرارية 

من املساعدات االنسانية

 مقبول
 متوسط

عايل 

شح األدلة بسبب محدودية الوصول 

اإلنساين أو انعدامه
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بروتوكول 3.3: مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسراتيجية يف الوقت املناسب.

ينبغــي مشــاركة نواتــج التواصــل ذات الصلــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل، التــي تشــمل تقريــر وخرائــط التحليــل، مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن 

مبجــرد االنتهــاء منهــا، ويُفضــل أن يتــم ذلــك يف غضــون 15 يــوم مــن تاريــخ االنتهــاء مــن التحليــل. وعــى ضــوء الواجــب اإلنســاين، ينبغــي أن تســتهدف 

مجموعــة العمــل الفنيــة، عــى أســاس اإلجــاع، إصــدار نتائــج التحليــل التــي تتضمــن التصنيفــات النهائيــة، وتقديــرات الســكان والرســائل األساســية يف 

أقــل مــدة زمنيــة ممكنــة.

يف حــال احتيــاج مجموعــة العمــل الفنيــة إىل مزيــد مــن الوقــت لتنظيــم عمليــة إصــدار التحليــل، ينبغــي مشــاركة النتائــج األوليــة مــع أصحــاب املصلحــة 

عــى املســتوى الوطنــي ونرهــا عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف املرحــي املتكامــل، ويُفضــل أن يتــم ذلــك يف غضــون 21 يــوم مــن تاريــخ إمتــام عمليــة 

التحليــل باســتخدام التنويــه التــايل: »نتائــج أوليــة يف انتظــار اإلصــدار الرســمي عــى مســتوى الدولــة«. مبجــرد االنتهــاء مــن عمليــة اإلصــدار الرســمي 

ســيتم حــذف هــذا التنويــه. 

ينبغي تنفيذ ثالث أنشطة رئيسية إلمتام الروتوكول وهي محددة ومبينة يف الشكل رقم 56.  

الوظيفة رقم 4: ضامن الجودة

تضمــن الوظيفــة رقــم 4 الدقــة الفنيــة للتحليــل وحياديتــه إىل جانــب االســتفادة منــه ألغــراض التطويــر يف املســتقبل. يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل 

عمليــات التقييــم الــذايت، ومراجعــات الجــودة الخارجيــة إن اســتدعى األمــر ذلــك. وبإمتــام الوظيفــة رقــم 4 يقيــم املحللــون مــدى االلتــزام بروتوكــوالت 

التصنيــف املتضمنــة يف الوظائــف رقــم 1 و2و3، ويحــددون املجــاالت التــي تحتــاج إىل إجــراء تحســينات يف املســتقبل. يف حــال االلتــزام بالروتوكــوالت 

الثالثــة عــر، ميكــن وســم الناتــج النهــايئ بعالمــة التصنيــف املرحــي املتكامــل. لــذا تقــر مجموعــة العمــل الفنيــة مــن خــالل وضــع شــعار التصنيــف 

عــى أي تقريــر مبســاءلتها مــع التأكيــد عــى اســتناد التصنيــف إىل اإلجــاع البعيــد عــن التحيــز وإجرائــه طبًقــا لروتوكــوالت التصنيــف. ورمبــا يــؤدي عــدم 

االلتــزام بهــذه الروتوكــوالت إىل قيــام اللجنــة التوجيهيــة العامليــة للتصنيــف بإجبــار مجموعــة العمــل الفنيــة عــى حــذف شــعار التصنيــف.

ــا  باإلشــارة إىل الوظيفــة 4، تســتهدف مبــادرة التصنيــف املرحــي املتكامــل دعــم الــدول يف إجــراء تحليــالت مطابقــة ملعايــر الجــودة العاليــة. وتحقيًق

ــر القــدرات، و(ب( التطبيــق  ــة: (أ( تطوي ــة عنــارص إضافي ــة تــم وضــع اســراتيجية الجــودة والدعــم الخاصــة بالتصنيــف عــى أســاس ثالث لهــذه الغاي

ــان  ــى ض ــؤولية اإلرشاف ع ــف مبس ــي للتصني ــم العامل ــدة الدع ــع وح ــادات. تضطل ــة واإلرش ــر الفني ــدول، ج( املعاي ــراتيجي بال ــم االس ــي والدع الفن

الجــودة، ولديهــا مجموعــة متنوعــة مــن آليــات متوقعــة وفعليــة لضــان اتســام التحليــل بالدقــة الفنيــة والحياديــة واالســتفادة منــه إلجــراء تحســينات 

يف املســتقبل. ومــن هــذه التحســينات، مــا تقدمــه وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف مــن دعــم فنــي منهجــي وتســهيالت عــى مســتوى البــالد أثنــاء 

ــق النمــوذج نفســه عــى مجموعــة مــن الســياقات األخــرى مثــل  ــذ التصنيــف. ينطب ــدول خــالل أو عامــن مــن مــدة تنفي ــل لكافــة ال ــات تحلي عملي

•   عــرض النتائــج عــى أصحــاب املصلحــة الوطنيــن واإلقليميــن: ينبغــي تقديــم عــى األقــل عــرض واحــد للنتائــج األساســية عــى أصحــاب 

املصلحــة وصنــاع القــرار. 

•   مشــاركة نواتــج التصنيــف الرئيســية (خرائــط وجــداول ســكان وتقاريــر( مــع وحــدة الدعــم العاملــي: تشــارك مجموعــة العمــل الفنيــة نواتــج 

التصنيــف املرحــي املتكامــل الرئيســية مــع وحــدة الدعــم العاملــي لنرهــا عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف، ولنرهــا عــى نطــاق أوســع 

عــى املســتوى العاملــي إذا اقتــى األمــر.

•   نــر نواتــج التصنيــف الرئيســية (خرائــط وجــداول ســكان وتقاريــر( مــن خــالل القنــوات املناســبة: ينبغــي عــى مجموعــة العمــل الفنيــة 

ــة  ــخ الورقي ــد والنس ــروين والري ــد اإللك ــك الري ــا يف ذل ــة مب ــة املالمئ ــف بالطريق ــج التصني ــاركة نوات ــددة يف مش ــوات املتع ــتخدام القن اس

ــة ومواقــع التواصــل االجتاعــي.             واملواقــع اإللكروني

الشكل رقم 56: األنشطة التواصلية الرئيسية املطلوبة لنرش نتائج التصنيف )األداة رقم 11(
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الســياقات التــي يكــون فيهــا االلتــزام بروتوكــوالت التصنيــف يف تحليــالت ســابقة مشــكوكًا فيــه، وتلــك التــي يكــون فيهــا الخــالف بــن الــركاء حــول 

التصنيــف متكــرًرا، وتلــك التــي يتــم فيهــا اعتبــار النزاعــات أو غيــاب األمــان ســببًا أساســيًا النعــدام األمــن الغــذايئ مــا يجعــل هنــاك حاجــة إىل املزيــد 

مــن الضانــات املؤكــدة لحياديــة تحليــل التصنيــف. بالنظــر إىل الــدور الــرضوري األســايس، الــذي يلعبــه التصنيــف يف دعــم عمليــة صنــع القــرار فيــا 

يتعلــق باملســاعدات الغذائيــة اإلنســانية، يف تلــك الســياقات، تســتهدف هــذه اآلليــة ضــان جــودة التحليــل عــى النحــو األمثــل. بعــد االنتهــاء مــن 

تحليــالت التصنيــف، تعمــل وحــدة الدعــم العاملــي التابعــة للتصنيــف عــى دعــم الوظيفــة رقــم 4 مــن خــالل مراجعــة عمليــات التقييــم الــذايت، إن 

دعــت الحاجــة إىل ذلــك، وإجــراء مراجعــات جــودة خارجيــة مــع رشكاء التصنيــف العامليــن. 

تتضمــن الوظيفــة رقــم 4 بروتوكــوالن: يركــز األول عــى التقييــم 

الــذايت، وينطــوي الثــاين عــى طلــب عمليــة مراجعــة خارجيــة للجــودة 

ــم 57(. ــدول رق ــر (ج ــى األم ــا إذا اقت ــاركة فيه واملش

الشكل رقم 57: بروتوكوالت الوظيفة رقم 4

األدوات اإلجراءات الربوتوكول

أداة التقييم الذايت استكال أداة التقييم الذايت 
من خالل عملية قامئة عى 

املشاركة

4.1   تقييم التحليل 
تقييًا ذاتيًا

Quality.
Assurance@

ipcinfo.org

االتصال بوحدة الدعم 
العاملية للتصنيف ملناقشة 
األمور الباعثة عى القلق.

4.2   طلب مراجعة 
الجودة الخارجية 

واملشاركة فيها إذا 
دعت الحاجة إىل 

ذلك

بروتوكول 4.1: تقييم التحليل تقييًا ذاتيًا

يلــزم إجــراء تقييــم ذايت يف نهايــة جميــع التحليــالت ليعكــس بشــكل نقــدي مــدى اتبــاع بروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل للوظائــف رقــم 1، و2، 

و3 وتحديــد املناطــق التــي تحتــاج إىل تحســينات يف املســتقبل.

وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي أن يســتكمل فريــق التحليــل أداة التقييــم الــذايت (جــدول رقــم 58(، بنــاًء عــى مناقشــة جاعيــة يشــارك فيهــا جميــع 

ــا كخطــوة  أعضــاء فريــق التحليــل. ولتســهيل هــذه املناقشــة واســتكال األداة، تراعــى األســئلة اإلرشــادية املدرجــة يف الجــدول رقــم 59. وميكــن أيًض

اختياريــة اســتكال األداة مــن ِقبَــل أعضــاء فريــق التحليــل الفــردي لتقديــم تغذيــة راجعــة إىل مجموعــة العمــل الفنيــة الوطنيــة و/أو وحــدة الدعــم 

العامليــة حــول العمليــة واالقراحــات حــول كيفيــة تحســن تحليــالت التصنيــف املرحــي املتكامــل، واألدوات أو اإلجــراءات أو التوجيهــات املحــددة أو 

عمليــات التنفيــذ أو جميعهــا.

تخدم أداة التقييم الذايت غرضن:

•   تحديــد إىل أي مــدى يتــم االلتــزام بالروتوكــوالت واتباعهــا، ويف حالــة عــدم اتباعهــا، ينبغــي عــى فريــق التحليــل أن يراجــع التحليــل لضــان االلتــزام 

بجميــع الروتوكــوالت وجــودة نواتــج التصنيــف املرحــي املتكامــل. وإذا تعــذر االلتــزام الكامــل بالروتوكــوالت، ينبغــي عــى فريــق التحليــل تقديــم 

تفســر معقــول. وإذا أثــارت نتائــج التقييــم الــذايت شــواغل جديــة، فيجــوز البــدء يف مراجعــة الجــودة الخارجيــة.

•   عنــد التخطيــط لتحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل الجديــد، ينبغــي أن تــدرس مجموعــة العمــل الفنيــة محتــوى التقييــات الذاتيــة الســابقة لضان 

تطبيــق الــدروس املســتفادة مــن التحليالت الســابقة.

مبجــرد انتهــاء فريــق التحليــل مــن إعــداد أداة التقييــم الــذايت، يقــدم الفريــق األداة إىل وحــدة الدعــم العامليــة إمــا عــر نظــام دعــم املعلومــات (عندمــا 

.)Quality.Assurance@ipcinfo.org) يتــم اســتخدام نظــام دعــم املعلومــات للتحليــل( أو عــر الريــد اإللكــروين

الشكل رقم 58. أداة التقييم الذايت )األداة رقم 12(

الدولة:     التاريخ:

املنظامت املشاركة يف التقييم الذايت:

اقرتح توصيات لتحسني 
عمليات التحليل يف 

املستقبل

إذا تم االنتهاء منه جزئيًا 
أو مل يتم االنتهاء منه عىل 

اإلطالق، وضح السبب

حدد ما إذا كان قد تم 
االنتهاء من الربوتوكول

نعم  .1
جزئيًا  .2 

ال  .3

بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

1-1 تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظامت 
ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1:
 بناء اإلجامع الفني

1-2 إجراء التحليل عىل أساس اإلجامع

2-1 استخدام اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل املتكامل 
لتوجيه تقارب األدلة

 الوظيفة رقم 2:
 تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

2-2 مقارنة األدلة باالستناد إىل الجدول املرجعي للتصنيف 
املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد.

2-3: االلتزام مبعايري التحليل

2-4: تقييم موثوقية األدلة 

2-5 استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

2-6 توثيق األدلة وتحليلها عىل نحو منهجي وإتاحتها عند 
طلبها.

3-1 إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل  الوظيفة رقم 3:
 التواصل من أجل العمل

3-2 االلتزام مبعايري وضع الخرائط

3-3 مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسرتاتيجية يف الوقت 
املناسب.

4-1 تقييم التحليل تقيياًم ذاتيًا  الوظيفة رقم 4:
 ضامن الجودة

4-2 طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت 
الحاجة إىل ذلك
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الشكل رقم 58: أداة التقييم الذايت )األداة رقم 13(

الدولة:     التاريخ:

املنظامت املشاركة يف التقييم الذايت:

اقرح توصيات لتحسن 
عمليات التحليل يف 

املستقبل

إذا تم االنتهاء منه جزئيًا 
أو مل يتم االنتهاء منه عى 

اإلطالق، وضح السبب

حدد ما إذا كان قد تم 
االنتهاء من الروتوكول

1.   نعم
 2.   جزئيًا

3.   ال

بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

1.1  تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظات 
ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1:
 بناء اإلجامع الفني

1.2 إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

2.1  استخدام اإلطار التحليي للتصنيف املرحي املتكامل 
لتوجيه تقارب األدلة

 الوظيفة رقم 2:
 تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

2.2  مقارنة األدلة باالستناد إىل الجدول املرجعي للتصنيف 
املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد.

2.3: االلتزام مبعاير التحليل

2.4: تقييم موثوقية األدلة 

2.5 استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

2.6  توثيق األدلة وتحليلها عى نحو منهجي وإتاحتها عند 
طلبها.

3.1 إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحي املتكامل  الوظيفة رقم 3:
 التواصل من أجل العمل

3.2 االلتزام مبعاير وضع الخرائط

3.3  مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسراتيجية يف الوقت 
املناسب.

4.1 تقييم التحليل تقييًا ذاتيًا  الوظيفة رقم 4:
 ضامن الجودة

4.2  طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت 
الحاجة إىل ذلك
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الشكل رقم 59: األسئلة اإلرشادية الستكامل أداة التقييم الذايت

األسئلة اإلٌرشادية بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

هل تألف فريق التحليل من القطاعات واملنظامت ذات الصلة؟ هل ضم الفريق ممثلن عن املنظات املعنية املختلفة 
(مثل الحكومة ووكاالت األمم املتحدة واملنظات غر الحكومية الدولية والوطنية، والوكاالت الفنية( والقطاعات (مثال 

 األمن الغذايئ والزراعة واألسواق والتغذية واالتصاالت(. 
مجاالت التحسني/االستفادة: ما هي املنظات أو القطاعات التي ينبغي تعزيز مشاركتها؟  

1.1  تشكيل فريق التحليل 
بالتعاون مع القطاعات 
واملنظات ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1:
هل أجري التحليل عى أساس اإلجامع؟ هل قام محللو التصنيف املرحي املتكامل مبراجعة ومناقشة التصنيفات األولية  بناء اإلجامع الفني

والتقديرات السكانية وتوصلوا إىل اجاع يف اآلراء واتفقوا عى النتائج النهائية؟ يف حالة اختالف وجهات النظر بن أفراد 
 فريق التحليل بشأن النتائج، هل تم تناول هذه االختالفات؟ 

مجاالت التحسني/االستفادة: هل تحتاج العملية إىل إجراء تغيرات لتسهيل بناء اإلجاع؟ 

1.2  إجراء التحليل عى 
أساس اإلجاع

هل استند التحليل والتقديرات السكانية إىل تقارب األدلة؟ هل استخدمت جميع األدلة املتاحة يف التحليل؟ هل كانت 
هناك أدلة متناقضة، وإن كانت موثوقة إىل حد ما؟ وإن كان األمر كذلك، كيف تم تناول هذه األدلة خالل التحليل؟ 

مجاالت التحسني/االستفادة: هل تم توثيق وتحليل مواطن الضعف والصدمات؟ هل تم توثيق وتحليل األبعاد األربعة 
لألمن الغذايئ؟ هل تم توثيق واستخدام نواتج األمن الغذايئ للتوصل الستنتاجات بشأن تصنيف املنطقة؟     

2.1  استخدام اإلطار التحليي 
للتصنيف املرحي 

املتكامل لتوجيه تقارب 
األدلة

 الوظيفة رقم 2:
 تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

هل قورنت األدلة املبارشة بالجدول املرجعي مع الوضع يف االعتبار الحدود القابلة للمقارنة عاملًيا للمؤرشات األساسية 
لنواتج انعدام األمن الغذايئ؟ هل تم تحليل األدلة املبارشة وإتاحتها حتى ميكن مقارنتها بالحدود املوضحة يف الجدول 

 املرجعي؟ 
مجاالت التحسني/االستفادة: هل تم تقييم املراحل اإلشارية ملختلف مؤرشات النواتج عى أساس الجدول املرجعي 

للتصنيف املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد؟     

2.2  مقارنة األدلة باالستناد 
إىل الجدول املرجعي 

للتصنيف املرحي 
املتكامل النعدام األمن 

الغذايئ الحاد.

هل متت مراعاة جميع املعايري التحليلية للتصنيف املرحيل املتكامل؟ عى سبيل املثال، هل استخدمت قاعدة العرين 
 باملئة يف التصنيف؟ هل أجري تحليل املساعدات اإلنسانية الغذائية وفًقا لإلرشادات املقدمة؟ 

مجاالت التحسني واالستفادة: ينبغي تحسن مدى االلتزام باملعاير التالية عى وجه التحديد: تقارب األدلة وقاعدة 
العرين باملئة للتصنيف ووحدة التحليل وفرة الصالحية وتحديد املناطق التي يتم تزويدها باملساعدات اإلنسانية 

الغذائية وتحديد املسببات الرئيسية والسكان األكر ترضًرا.

2.3 االلتزام مبعاير التحليل

هل تم تقييم جميع األدلة عى أساس الصالحية املنهجية والزمنية؟ هل تم استخدام معاير املوثوقية للنسخة الثالثة 
من الدليل الفني للتصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذايئ لتقييم موثوقية األدلة؟ هل تم تخصيص درجات املوثوقية 

 لجميع األدلة؟ 
مجاالت التحسني واالستفادة: هل متت إتاحة املالحظات املنهجية حول مصادر األدلة للمحللن؟ هل تم تحسن سالمة 

األسلوب والعالقة الزمنية لألدلة من خالل تحسن التخطيط؟ وإذا كان األمر كذلك، كيف؟      

2.4 تقييم موثوقية األدلة 

هل تم استيفاء الحد األدىن من متطلبات األدلة والتحليل؟ هل هناك أدلة كافية عى استيفاء جميع املناطق التي تم 
 تصنيفها لتلك املعاير؟ 

مجاالت التحسني واالستفادة: ما هي أكر املشكالت ذات الصلة بالبيانات؟ هل فُقد أي من األدلة الرئيسية أو تقادم أو 
مل يتم متثيله بالنسبة للمناطق التي شملها التحليل؟ ما هي األدلة التي كانت متاحة ولكنها مل تكن حديثة أو ليست من 

نفس موسم التحليل؟

2.5  استيفاء الحد األدىن 
من األدلة ومتطلبات 

التحليل

هل تم توثيق األدلة والتحليل توثيًقا منهجًيا وهل متت إتاحتها؟ هل تم توثيق تقارب األدلة واالستنتاجات؟ هل تم 
 تشفر جميع األدلة وإتاحتها لجميع املحللن؟ هل من السهل الوصول إىل هذه األدلة وفهمها؟ 

مجاالت التحسني واالستفادة: هل تم توثيق األسباب املنطقية وراء تقارب األدلة وربطها بالسيناريو األكر احتاال 
للتحليل املتوقع؟

2.6  توثيق األدلة وتحليلها 
عى نحو منهجي 

وإتاحتها عند طلبها.
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األسئلة اإلٌرشادية بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

هل تم توفري الحد األدىن من املعلومات بشأن املواضيع السبعة يف تقرير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل؟ وهل تم 
اتباع إرشادات السياق حسب كل موضوع؟ 

مجاالت التحسني/االستفادة: هل ضمن فريق التحليل عدم وجود أي أخطاء حسابية أو تناقضات يف تقدير عدد السكان 
املبن يف الجدول السكاين للتصنيف وأن مجموع التقديرات يساوي إجايل عدد السكان الذين شملهم التحليل؟ هل 

متت مناقشة الرسائل األساسية واالتفاق عليها يف الجلسة العامة خالل التحليل؟ وهل استخدم منوذج التواصل النمطي 
للتصنيف؟

3.1  إعداد تقرير تحليل 
التصنيف املرحي 

املتكامل

 الوظيفة رقم 3:
  التواصل من أجل

 العمل

هل تتبع الخريطة وعناوينها التفسريية املتطلبات املعيارية؟ معاير وضع الخرائط: (1( ينبغي استخدام األلوان 
القياسية األحمر واألخرض واألزرق؛ و(2( ينبغي ان تحدد املناطق التي ال تستويف أدىن حد من متطلبات األدلة عى 
الخريطة باللون الرمادي؛ و(3( ينبغي أن تحدد املناطق التي مل يشملها التحليل عى الخريطة باللون األبيض؛ و(4( 

ينبغي أن يوضح  مستوى أدلة التحليل عى الخريطة لكل منطقة باستخدام رموز وضع الخرائط املعيارية؛ و(5( ينبغي 
توضيح املناطق الحرضية واألشخاص املردين داخليًا واملستوطنات األخرى التي تكون إمكانية توصيل املساعدات إليها 

محدودة أو منعدمة باستخدام رموز وضع الخرائط املعيارية؛ و(6( حسب االقتضاء، تستخدم الرموز لتحديد املناطق 
التي تتلقى مساعدات غذائية إنسانية كبرة عى نحو صحيح.

مجاالت التحسني/االستفادة: هل تتطابق املناطق التي وضعت عى لخريطة مع وحدات التحليل؟

3.2  االلتزام مبعاير وضع 
الخرائط

هل متت مشاركة نواتج تواصل التصنيف املرحيل املتكامل مشاركة اسراتيجية ويف وقت مناسب؟ هل توجد خطة 
ملشاركة نواتج التحليل مع أصحاب املصلحة املعنين؟ وهل من املتوقع حدوث ذلك خالل 15 يوًما من تاريخ االنتهاء 

من التحليل؟
مجاالت التحسني/االستفادة: هل وضعت خطة تواصل (مبا يف ذلك النر( ونوقشت مع أعضاء مجموعة العمل الفنية 

قبل تحليل التصنيف؟ وهل ستقدم نتائج التحليل إىل أصحاب املصلحة أو صناع القرار األساسين قبل اإلصدار العام؟

3.3  مشاركة نواتج التواصل 
مشاركة اسراتيجية يف 

الوقت املناسب.

هل تم االنتهاء من أداة التقييم الذايت بناء عى املناقشة الجامعية؟ 4.1  تقييم التحليل تقييًا 
ذاتيًا

 الوظيفة رقم 4: 
ضامن الجودة

يف حالة استيفاء معايري مراجعة الجودة، هل تم طلب إجراء مراجعة جودة؟ وإذا كان األمر كذلك، هل تم اتباع 
توصيات مراجعة الجودة؟

4.2  طلب مراجعة الجودة 
الخارجية واملشاركة 

فيها إذا دعت الحاجة 
إىل ذلك

هل تم االنتهاء من أداة التقييم الذايت بناء عى املناقشة الجامعية؟

هل تم تخطيط التحليل وتحديد توقيته بالنظر إىل توافر البيانات والسياق (النمط املوسمي أو الصدمة املفاجئة( واحتياجات صناع القرار من 
املعلومات (مثال: عملية إعداد خطة اإلستجابة اإلنسانية(؟

التخطيط 

هل يسمح تخطيط التحليل وإعداده مبشاركة جميع أصحاب املصلحة عى أمثل وجه مبا يف ذلك التواصل يف الوقت املناسب يف تواريخ التدريب (إن 
وجد( وتحليل األحداث والوصول إىل البيانات بالنسبة إىل املحللن وغرهم؟

اإلعداد 

هل تم تحديد التحديات والفجوات األساسية (مبا يف ذلك املوارد وفجوات القدرات واألدلة( القراح تحسينات يف املستقبل؟
االستفادة
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بروتوكول 4.2: طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت الحاجة إىل ذلك

حظــت مجموعــات العمــل الفنيــة أو فــرق التحليــل أو الــركاء بفرصــة التواصــل مبــارشة مــع 

ــي  ــف املرح ــل التصني ــة بتحلي ــية ذات الصل ــواغل الرئيس ــة الش ــة ملناقش ــم العاملي ــدة الدع وح

املتكامــل. يجــب أن تتضمــن عمليــة التواصــل تفســرًا موجــزًا لألمــور الباعثة عــى القلــق باإلضافة 

إىل املعلومــات األساســية حــول التحليــل، ويقــدم هــذا التفســر إىل املســؤول اإلقليمــي لوحــدة 

الدعــم العامليــة ذات الصلــة، وإذا مل يكــن هنــاك مــن يشــغل هــذا املنصــب، يجــب عــرض األمــر 

 Quality.Assurance@ipcinfo.org ــايل ــة عــر الرابــط الت عــى وحــدة الدعــم العاملي

تُجــرى مراجعــات الجــودة الخارجيــة لضــان الجــودة الشــاملة والدقــة الفنيــة وحياديــة 

التحليــل يف ظــل الظــروف املحــددة التاليــة:

ــة  ــق يف املرحل ــل] للمناط ــف [املُحتم ــوص التصني ــي بخص ــاع فن ــود إج ــدم وج ــد ع i.    عن

الرابعــة أو الخامســة. 

ii.   عنــد إجــراء التصنيــف بالقليــل مــن األدلــة يف املناطــق التــي يكــون الوصــول اإلنســاين لهــا 

محــدوًدا أو منعدًمــا، وبالتــايل ال تتلقــي أي دعــم خارجــي مــن وحــدة الدعــم العامليــة أثنــاء 

التحليــل.

ــة أو  ــم العاملي ــدة الدع ــل وح ــن ِقب ــة م ــذايت الكامل ــم ال ــة أداة التقيي ــتناًدا إىل مراجع iii.  اس

اتصــال فريــق التحليــل أو الــركاء بوحــدة الدعــم العامليــة لإلعــراب عــن مخاوفهــم بشــأن 

ــة الرابعــة. ــف [املُحتمــل] للمناطــق يف املرحل ــزام بالروتوكــوالت الخاصــة بالتصني عــدم االلت

يقــدم الشــكل رقــم 60 ملحــة عامــة عــن أهــداف وطــرق تنفيــذ مراجعــات الجــودة الخارجيــة. 

بينــا تعــد مراجعــات الجــودة الخارجيــة آليــة قيّمــة لدعــم فــرق التحليــل يف حــل الخالفــات 

ــك ينبغــي  ــل اإلجــراء األخــر. لذل ــا متث ــل، إال أنه ــات التحلي ــة والتغلــب عــى أكــر تحدي الفني

ــي  ــت الحقيق ــي يف الوق ــم الفن ــب الدع ــل طل ــل األوىل، مث ــرى يف املراح ــوات أخ ــاذ خط اتخ

ــذ التحليــل. إلعــداد وتنفي

 الشكل رقم 60: مراجعة الجودة الخارجية 

من ناحية األهداف واملنهجية والركيز

الهدف: ضان الجودة الشاملة والدقة 

الفنية وحيادية التحليالت والنواتج ذات 

الصلة.

األسلوب: يتم تنفيذ مراجعات الجودة 

الخارجية خالل فرة زمنية قصرة (من 3 

إىل 5 أيام( قبل االنتهاء من ناتج التصنيف 

النهايئ وإصداره. تُجرى املراجعة الخارجية 

عن بُعد بواسطة فريق من املسؤولن من 

وحدة الدعم العاملية الخاصة بالتصنيف 

املرحي املتكامل لألمن الغذايئ، وأينا 

أمكن، من رشكاء التصنيف العاملن الذين 

ال يشاركون يف التحليل. تتكون مراجعات 

الجودة الخارجية من مراجعة للتحليل 

املوثق (باستخدام أوراق عمل تحليل 

التصنيف بشكل مثايل(، مبا يف ذلك جميع 

األدلة املستخدمة، وبالتشاور مع مجموعة 

العمل الفنية وتقديم مدخالت طوال 

العملية، حسب الحاجة. 

الركيز: تركز مراجعات الجودة الخارجية 

عى تقييم االلتزام بجميع الروتوكوالت.

mailto:Quality.Assurance%40ipcinfo.org%20%20?subject=
mailto:Quality.Assurance%40ipcinfo.org%20%20?subject=
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تصنيف األوضاع باملجاعات وفًقا للتصنيف املرحيل املتكامل – بروتوكوالت إضافية خاصة

يعــزز التصنيــف املرحــي املتكامــل تصنيــف مســؤول لوضــع مــا باملجاعــة، ولذلــك اعتُمــدت بعــض الروتوكــوالت الخاصــة لضــامن الدقــة الفنيــة للتحليــل 

وحياديتــه وجودتــه، ويف حــن ان تصنيــف األوضــاع باملجاعــة يتبــع جميــع بروتوكــوالت التصنيــف املعتــادة، إال أنــه يلــزم مراعــاة بروتوكــوالت خاصــة 

مــع الوظائــف األربعــة عــى النحــو املبــن أدنــاه. 

يتــم تحفيــز مجموعــة العمــل الفنيــة الوطنيــة التــي تتوقــع أن يســفر تحليــل التصنيــف القــادم أو الحــايل عــن تصنيــف األوضــاع باملجاعــة أو احتاليــة 

التعــرض ملجاعــة عــى التشــاور مــع وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف مــن أجــل توضيــح ســبل املــيض قدًمــا فيــا يتصــل بالدعــم وعمليــة املراجعــة، 

باعتبــار ذلــك أحــد أفضــل املارســات.

وبينــا يقــدم هــذا القســم ملحــة عامــة عــى الروتوكــوالت الخاصــة لتصنيــف األوضــاع باملجاعــة واحتاليــة التعــرض ملجاعــة، تتضمــن مــوارد التصنيــف 

املرحــي املتكامــل إرشــادات تتســم مبزيــد مــن التفصيــل.

الوظيفة رقم 1: بناء اإلجامع الفني

•   عنــد التفكــر يف تصنيــف وضــع مــا باملجاعــة، ال بــد أن ينضــم إىل فريــق التحليــل خــراء يف األمــن الغــذايئ وخــراء يف التغذيــة وخــراء يف التواصــل 

ومحللــن عــى درايــة بــكل مــا هــو جديــد يف تحليــل بيانــات معــدالت الوفيــات. باإلضافــة إىل ذلــك، وبالنظــر ألهميــة التصنيــف الكبــرة، ينصــح 

بدعــوة خــراء عامليــن وإقليميــن لدعــم التحليــل.

الوظيفة رقم 2: تصنيف الشدة وتحديد املسببات الرئيسية

•   تختلــف متطلبــات األدلــة الالزمــة لتصنيــف األوضــاع باملجاعــة عــن أدلــة التصنيفــات املرحليــة األخــرى. وتحــدد كميــة ومــدى موثوقيــة األدلــة مــا إذا 

كان يســمح بتصنيــف األوضــاع باملجاعــة أو احتاليــة التعــرض للمجاعــة مبتطلبــات أقــل رصامــة للمناطــق التــي يكــون وصــول املســاعدات االنســانية 

فيهــا محــدوًدا أو منعدًمــا، ويتضمــن الشــكل رقــم 61 أدنــاه املعايــر بالتفصيــل:

الشكل رقم 61: معايري مستوى األدلة )األداة الخاصة رقم 1 لتصنيف األوضاع باملجاعات(

املعايري مستوى األدلة املطلوبة 
لتصنيف األوضاع باملجاعة 

املتوقعة الحالية

1.  التصنيف الحايل يلتزم بأدلة املستوى األول
+

2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل ال يزيد عمرها عن 12 شهرًا يف 
نهاية فرة التوقعات. 

+
( مقدمة مع افراضات 

1
3.   أربعة من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر

واضحة حول االتجاهات املتوقعة 

)
2
1.   النواتج الثالثة مع أدلة مبارشة درجة موثوقيتها (ر

+
( (+ أو -( مقدمة عى 

1
2.   أربعة من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر

األقل مع دليلن من موسم التحليل. 

املجاعة 
)أدلة املستوى األول(

1.  التصنيف الحايل يلتزم بأدلة املستوى الثاين
+

2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل ال يزيد عمرها عن 12 شهرًا يف 
نهاية فرة التوقعات. 

+
( (+ أو -( مقدمة مع 

1
3.   خمسة من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر

افراضات واضحة حول االتجاهات املتوقعة

1.   اثنان من النواتج عى األقل مع أدلة مبارشة أو غر مبارشة درجة 
موثوقيتها (ر1( (+ أو -(

+
( (+ أو -( مقدمة عى 

1
2.   خمسة من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر

األقل مع دليلن من موسم التحليل

املجاعة املحتملة 
)أدلة املستوى الثاين(

مالحظات:

1.  النواتج الثالثة وتشر إىل: (1( االستهالك الغذايئ وتغر سبل كسب العيش؛ و(2( سوء التغذية الحاد؛ و(3( معدالت الوفيات.

2.   األدلــة املبــارشة عــى االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش ويتضمــن املتنــاول مــن الطاقــة الغذائيــة و نقــاط التنــوع الغــذايئ لــألرس املعيشــية ومقيــاس االســتهالك الغــذايئ ومقيــاس الجــوع 
عــى مســتوى األرس ومــؤرش انخفــاض اســراتيجيات التكيــف وتحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية واســراتيجيات التكيــف املعيشــية. ومقيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ  وينبغــي أن تتوافــر أدلــة 
مبــارشة حــول املــؤرشات املخصــص لهــا حــدود حرجــة للمرحلــة الخامســة مــن التصنيــف يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ وفًقــا للتصنيــف مثــل مقيــاس الجــوع عــى مســتوى األرس. 
ــة املبــارشة عــى االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل  وإذا توافــرت أدلــة مبــارشة حــول معــدالت الوفيــات وســوء التغذيــة الحــاد، يظــل باإلمــكان تصنيــف األوضــاع باملجاعــة دون االعتــاد عــى األدل
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كســب العيــش املتاحــة ويوثــق املحللــون العمليــة التحليليــة لالســتدالل عــى االســتهالك الغــذايئ أو تغــر ســبل كســب العيــش مــن خــالل مــا ال يقــل عــن أربعــة أدلــة مبــارشة أو غــر مبــارشة درجــة 
موثوقيتهــا (ر1( عــى النواتــج و/أو العوامــل املســاهمة. وينبغــي أن يذكــر املحللــون أن نســبة ال تقــل عــن 20% مــن األرس املعيشــية مدرجــة أو ســيتم إدراجهــا أو مــن املحتمــل إدراجهــا يف املرحلــة 

الخامســة (الكارثــة( وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل.

3.   أدلــة مبــارشة عــى ســوء التغذيــة الحــاد، وتضمــن ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي الــذي يفضــل أن يســتند إىل نســبة الــوزن إىل الطــول. ويكــون الحــد الحــرج للمجاعــة بالنســبة إىل ســوء التغذيــة الحــاد 
العاملــي الــذي يســتند إىل نســبة الــوزن إىل الطــول هــو 30% فأكــر. ويف حالــة عــدم توافــر البيانــات ذات الصلــة، ميكــن اســتخدام البيانــات حــول محيــط منتصــف أعــى الــذراع لتصنيــف األوضــاع 
باملجاعــات إىل جانــب فهــم العالقــة بــن ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي الــذي يســتند عــى نســبة الــوزن إىل الطــول وســوء التغذيــة الحــاد العاملــي الــذي يســتند عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع 

( حــول األســباب الفوريــة لتأكيــد نتائــج محيــط منتصــف أعــى الــذراع. ويالحــظ إدراج الوذمــة يف كال املؤرشيــن.
1
مدعومــة مبــا ال يقــل عــن مــؤرش واحــد بدرجــة موثوقيــة (ر

4.   أدلــة مبــارشة حــول الوفيــات، وتتضمــن معــدل الوفيــات األويل ومعــدالت الوفــاة بــن األطفــال دون ســن الخامســة. فعــى النحــو األمثــل، مــن املفــرض حســاب معــدل الوفيــات األويل عــى أســاس 
الوفيــات غــر الناتجــة عــن الصدمــة فحســب، وتقــدر الحــدود الحرجــة للمجاعــة ملعــدل الوفيــات األويل أكــر مــن حالتــي وفــاه لــكل 10 آالف شــخص يوميًــا. فــإذا كان معــدل الوفيــات األويل أقــل مــن 
حالتــي وفــاة لــكل 10 آالف شــخص يوميًــا ولكــن يزيــد معــدالت الوفــاة بــن األطفــال دون ســن الخامســة عــن 4 حــاالت وفــاة لــكل 10 آالف شــخص طفــل يوميًــا، ميكــن يف هــذه الحالــة اســتخدام 

هــذا الدليــل لتصنيــف األوضــاع باملجاعــة إذا كانــت نســبة 95% مــن فــرة الثقــة للتقديــر أعــى مــن حالتــي وفــاة لــكل 10 آالف شــخص يوميًــا.

5.   ينبغــي أن يراعــي تقييــم موثوقيــة األدلــة بالروتوكــول 2.4 إىل جانــب وجــود مــؤرشات حــول االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش التــي تلتــزم بالروتوكــول املوضــح يف تصنيــف انعــدام 
األمــن الغــذايئ الحــاد ومــؤرشات ســوء التغذيــة الحــاد التــي تلتــزم بروتوكــول تصنيــف ســوء التغذيــة الحــاد.

MUAC 6.   األدلــة األخــرى املســموح بهــا للمجاعــة تشــمل التصنيفــات املحتملــة للمجاعــة املخرجــات املســتنبطة الســتهالك األغذيــة وتغــر ســبل العيــش ، وســؤ التغذيــة الحــاد الشــامل القائــم عــى
T( ، و CDRونســبة الوفيــات الخــام  أو نســبة وفيــات االطفــال تحــت عمــر خمــس ســنوات 

1
M( أو ذات صلــة زمنيــة محــدودة (

1
محيــط منتصــف اعــى الــذاراع مــن طريقــة محــدودة االصحــة (

.)T
1
M( أو ذات صلــة زمنيــة محــدودة (

1
U5DR مــن طريقــة محــدودة. الصحــة  (

7.   إذا مل تســتويف األدلــة املتاحــة الحــد األدىن مــن املعايــري الالزمــة لتحقيــق متطلبــات األدلــة ويف حالــة وجــود شــواغل لــدى مجموعــة العمــل الفنيــة إزاء وقــوع مجاعــة، ينبغــي أن تتواصــل مجموعــة 
العمــل الفنيــة مــع وحــدة الدعــم العامليــة ملزيــد مــن اإلرشــادات.

8.   يف الظروف القصوى ، ميكن تصنيف املجاعة املحتملة باستخدام أدلة موثوقية كبرة غر مبارشة أو أقل بالتشاور مع لجنة مراجعة املجاعة (انظر الصفحة 85 للحصول عى التفاصيل(.

9.   املجاعــة واملجاعــة املحتملــة  ميكــن توقعهــا عــى األرجــح حتــى لــو مل يتــم الوصــول إىل تصنيــف املرحلــة 5 لفــرة التحليــل الحاليــة. يف هــذه الحــاالت ، يجــب أن تتوافــق كميــة وموثوقيــة األدلــة 
املســتخدمة لتصنيــف الوضــع الحــايل مــع املعايــر املدرجــة يف مســتويات األدلــة.

10. املجاعة واملجاعة املحتملة 

     °   يتطلــب تصنيــف األوضــاع باملجاعــة أن تكــون درجــة موثوقيــة الدليــل املبــارش عــى جميــع النواتــج الثالثــة (االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل 
 مــع مراعــاة املالحظــات واالســتثناءات التاليــة:

2
ــة التغذويــة ومعــدالت الوفيــات( ر كســب العيــش والحال

        –  الدليــل عــى االســتهالك الغــذايئ وتغــري ســبل كســب العيــش، ينبغــي أن يتضمــن هــذا الدليــل مقيــاس الجــوع عــى مســتوى األرس املعيشــية 

حيــث أنــه عــادة مــا يكــون املــؤرش الوحيــد الــذي يتــم جمعــه مــن خــالل حــدود املرحلــة الخامســة، غــر أنــه ميكــن اســتخدام أدلــة أخــرى 

مثــل األدلــة عــى املــؤرشات املدرجــة يف التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد أو النواتــج املســتنتجة بالنظــر إىل العوامــل 

املســاهمة والقضايــا الســياقية لدعــم تصنيفــات األوضــاع باملجاعــة واحتاليــة التعــرض ملجاعــة. ويف الحــاالت التــي يتوفــر فيهــا أدلــة مبــارشة 

موثوقــة حــول معــدالت الوفيــات أو ســوء التغذيــة الحــاد، يظــل إجــراء التصنيــف ممكًنــا دون االعتــاد عــى األدلــة املبــارشة حــول االســتهالك 

الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش رشيطــة أن يوثــق املحللــون العمليــة التحليليــة لالســتدالل عــى االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل العيــش. 

وينبغــي أن يســتند االســتدالل إىل مــا ال يقــل عــن 4 أدلــة حــول النواتــج و/أو العوامــل املســاهمة كــا ينبغــي أن يشــر إىل نســبة األرس املعيشــية 

املتوقــع أن تُصنــف ضمــن املرحلــة الخامســة (الكارثــة(. ومــن أجــل دعــم تصنيــف األوضــاع باملجاعــة أو احتاليــة التعــرض ملجاعــة، ينبغــي أن 

يــدرج مــا ال يقــل عــن %20 مــن األرس املعيشــية ضمــن املرحلــة الخامســة (الكارثــة( مــن التصنيــف.

        – أدلة حول الحالة التغذوية ويفضل أن تستقى من سوء التغذية الحاد العاملي بناء عى الدرجةة املعيارية للوزن إىل الطول أو الوذمة.

        –  أدلــة حــول معــدالت الوفيــات تشــمل معــدالت الوفيــات بــن األطفــال ومعــدالت الوفيــات بــن األطفــال دون ســن الخامســة، فــإذا كان معــدل 

ــال دون ســن الخامســة أعــى مــن الحــد الحــرج  ــن األطف ــات ب ــل مــن الحــد الحــرج للمجاعــة وكان معــدل الوفي ــال أق ــن األطف ــات ب الوفي

للمجاعــة، ميكــن أن يســتخدم األخــر لتصنيــف املجاعــة إذا كان 95% مــن فــرة الثقــة ملعــدل الوفيــات بــن األطفــال يســاوي أو يفــوق الحــد 

الحــرج للمجاعــة (أي 10,000/2/يــوم(. ومــن املفــرض عــى النحــو االمثــل أن تكــون فــرة اســرجاع معــدل الوفيــات بــن األطفــال 90 يوًمــا عــى 

األكــر يف الســنوات األخــرة، غــر أنــه يف حالــة مــا إذا كانــت فــرة االســرجاع أطــول مــن ذلــك، يظــل اســتخدام الدليــل ممكًنــا ولكــن ينبغــي 

عــى املحللــن تقييــم االتجاهــات الســائدة يف الوفــاة ورشح كيــف يعكــس معــدل الوفيــات الظــروف الحاليــة، حيــث ينبغــي أن تعكــس معــدالت 

الوفيــات عــدد حــاالت الوفــاة يف املناطــق الجــاري تصنيفهــا، عــى أن تعــزى الوفــاة مبــارشًة للمجاعــة الرصيحــة أو لتفاعــل العجــز يف االســتهالك 

الغــذايئ مــع اإلصابــة باألمــراض؛ ولذلــك يفــرض أن تســتبعد جميــع الوفيــات الناتجــة عــن الصدمــات مــن معــدالت الوفــاة.

     °   ميكــن إجــراء تصنيفــات احتامليــة التعــرض ملجاعــة يف حالــة عــدم اســتيفاء متطلبــات األدلــة حــول تصنيــف األوضــاع باملجاعــة، رغــم وجــود أدلــة 
 (+ أو -( أو كــا هــو موضــح يف الشــكل 62.

1
 أو ر

2
مبــارشة أو غــر مبــارشة درجــة موثوقيتهــا ر



87 النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذايئ

د 
حا

 ال
يئ

ذا
لغ

ن ا
ألم

م ا
دا

نع
 ال

مل
كا

ملت
يل ا

رح
امل

ف 
صني

الت
ت 

وال
وك

وت
بر

 :)
2أ

ء )
جز

ال          –  تشــتمل األدلــة عــى االســتهالك الغــذايئ أو تغيــر ســبل كســب العيــش عــى النحــو األمثــل عــى أدلــة مبــارشة، ولكــن يف حالــة عــدم وجــود 

دليــل مبــارش، ميكــن اســتخدام األدلــة غــر املبــارشة مبــا يف ذلــك االســتدالل عــى النتائــج. لــي يفــي االســتدالل باملتطلبــات، يجــب أن يعتمــد 

عــى أربعــة أدلــة عــى األقــل حــول النتائــج و/ أو العوامــل املســاهمة ويجــب أن يشــر إىل نســبة األرس املتوقــع أن تكــون يف املرحلــة الخامســة 

مــن الكارثــة. يجــب اســتخدام اثنــن عــى األقــل مــن طــرق االســتدالل الثالثــة املعــرف بهــا، أي املعايــرة أو االســتقراء أو املســارات الســببية 

إلجــراء التحليــل. ومــن أجــل دعــم التصنيــف باملجاعــة املحتمــل، يجــب أن تكــون نســبة 20 باملائــة عــى األقــل مــن األرس يف املرحلــة الخامســة 

مــن التصنيــف املرحــي املتكامــل.

         –  الدليــل عــى الحالــة التغذويــة يشــمل ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي عــى أســاس الدرجــة املعياريــة للــوزن بالنســبة للطــول أو محيــط منتصــف 

ــوزن بالنســبة  ــة لل ــة الحــاد العاملــي عــى أســاس الدرجــة املعياري ــة بالوذمــة. حيــث أن حــد ســوء التغذي ــك اإلصاب ــذراع، مبــا يف ذل أعــى ال

للطــول لتصنيــف املجاعــة املحتملــة هــو 30 يف املائــة، بينــا بالنســبة عــى أســاس محيــط منتصــف الــذراع، فــإن الحــد هــو 15% وفًقــا للجداول 

املرجعيــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد.

         –  دليــل الوفيــات يشــمل معــدل الوفــاة األويل ومعــدالت الوفــاة بــن األطفــال دون ســن الخامســة، باتبــاع نفــس الحــدود واإلرشــادات الخاصــة 

بتصنيــف املجاعــة. باإلضافــة إىل قبــول بيانــات الوفيــات مــن الدراســات االســتقصائية املحليةاملوثوقــة، وميكــن لتصنيفــات املجاعــة املحتملــة 

 التــي تــم جمعهــا مــن خــالل أنظمــة املراقبــة مثــل ســجالت املستشــفيات وأنظمــة املراقبــة املجتمعيــة 
1
أيًضــا اســتخدام بيانــات الوفيــات ر

والســجل الحيــوي.

النتيجة 3: الوفيات النتيجة 2: الحالة التغذوية النتيجة 1: االستهالك الغذاءيئ  وتغيري سبل كسب العيش

معدل الوفاة األويل أو معدل الوفيات من األطفال 
دون الخامسة من الدراسات االستقصائية املمثلة التي 

تستخدم الطريقة الجيدة:

الدراسات االستقصائية من مناطق مامثلة
•  يجب أن تأيت األدلة من نفس موسم التحليل.

االستطالعات األخرية
•   التقديرات املستنبطة لألدلة التي تم جمعها خالل 
األشهر الستة املاضية ولكن ليس من نفس موسم 

التحليل (12 شهرًا للمناطق غر املوسمية(.

الدليل التاريخي
•   يجب أن تكون األدلة قد تم جمعها خالل نفس موسم 
التحليل من سنتن ماثلن عى األقل يف آخر 5 سنوات.

معدل الوفاة األويل أو معدل وفيات األطفال دون 
الخامسة من أنظمة املراقبة العاملة مبا يف ذلك:

•   سجالت املستشفيات وأنظمة املراقبة املجتمعية 
والسجل الحيوي.

يعتمد سوء التغذية الحاد العاملي عى محيط منتصف 
أعى الذراع من استطالعات متثيلية للطريقة الجيدة:

الدراسات االستقصائية املمثلة عى مستوى وحدة إدارية 
عليا

•   يجب جمع األدلة من 5 مواقع عى األقل مع إجايل 
100 مالحظة من نفس املوسم من التحليل.

استطالعات من مناطق مامثلة
•   يجب أن تأيت األدلة من نفس موسم التحليل.

االستطالعات األخرية
•   التقديرات املستنبطة لألدلة التي تم جمعها خالل 
األشهر الستة املاضية ولكن ليس من نفس موسم 

التحليل (12 شهرًا للمناطق غر املوسمية(.

دليل تاريخي
•   يجب أن تكون األدلة قد تم جمعها خالل نفس موسم 
التحليل من سنتن ماثلن عى األقل يف آخر 5 سنوات.

استنتاج النتائج:

أي دليل ذي صلة بالنتائج أو العوامل املساهمة:

•   نهج تحليي مشرك يستخدم معايرة األدلة املحلية 
التي ال تتضمن حدوًدا نهائية عاملية مدرجة يف الجدول 

املرجعي؛ االستقراء عر الزمان واملكان واملسارات 
السببية للعوامل املساهمة (طريقتان عى األقل من 

ثالث طرق(.
•   قم بتضمن إشارة إىل أربع قطع عى األقل من األدلة 
غر املبارشة املوثوقة إىل حد ما (ر1( التي تم جمعها 
خالل نفس موسم التحليل، أو خالل فرة ستة أشهر 

قبل التحليل.
•   تحليل منهجي وموثق جيًدا يوضح استخدام طرق 

االستدالل

الشكل 62: أدلة أخرى مسموح بها لتصنيفات املجاعة املحتملة )األداة الخاصة 2 لتصنيف املجاعة(

         –  ميكــن أن تعتمــد تصنيفــات املناطــق التــي يكــون وصــول املســاعدات االنســانية فيهــا محــدوًدا أو منعدًمــا عــى األدلــة التــي درجــة موثوقيتهــا 

( حتــى فيــا يتصــل بتصنيــف الوضــاع باملجاعــة، رشيطــة أن تلتــزم البيانــات بإرشــادات التصنيــف العامــة بشــأن جمــع األدلــة حــول هــذه 
0
(ر

املناطــق وفًقــا للروتوكــوالت الخاصــة للمناطــق التــي يكــون وصــول املســاعدات االنســانية فيهــا محــدوًدا أو منعدًمــا.

         –  وبالنســبة إىل التوقعــات، فباإلضافــة إىل املتطلبــات الخاصــة أعــاله، ينبغــي أال يزيــد عمــر األدلــة عــن 12 شــهرًا بنهايــة فــرة التوقعــات وأن يتــم 

االســتدالل عــى فــرة التوقعــات مبــا ال يقــل عــن ثــالث أدلــة داعمــة.
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     °   ينبغــي أن تســاوي جميــع األدلــة الحاليــة أو املتوقعــة أو املســتدل عليهــا الحــد الحــرج للمجاعــة أو تزيــد عنــه حتــى ميكــن تصنيــف األوضــاع 
باملجاعــة أو احتاليــة التعــرض ملجاعــة (مثــال: مــا ال يقــل عــن %20 مــن األرس املعيشــية التــي تعــاين مــن فجــوات غذائيــة بالغــة ومــا ال يقــل 

ــوزن إىل الطــول و  ــاء عــى نســبة ال ــة الحــاد العاملــي بن ــا لســوء التغذي ــة الحــاد وفًق عــن %30 مــن األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذي

ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي بنــاء عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع ملــا يــال يقــل عــن %15 يف حالــة عــدم وجــود مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد 

العاملــي بنــاء عــى نســبة الــوزن إىل الطــول ومعــدالت الوفــاة بــن األطفــال ملــا ال يقــل عــن حالتــن وفــاة بــن كل 10 آالف طفــل يوميًــا أو معــدالت 

الوفيــات بــن األطفــال دون ســن الخامســة ملــا ال يقــل عــن أربــع حــاالت وفــاة بــن كل 10 آالف طفــل يوميًــا. أمــا بالنســبة لتوقــع وضــع املجاعــة، 

ال يــزال مــن املمكــن اعتبــار الوضــع الحــايل أقــل مــن الحــد الحــرج للمجاعــة، ولكــن مــن خــالل التحليــل النقــدي، نســتنتج أن الظــروف ســتتجاوز 

حــدود املجاعــة يف فــرة التوقعــات.

ــة املتاحــة غــر كافيــة لتلبيــة الحــد األدىن       °   قــد تكــون هنــاك حــاالت تشــر فيهــا الظــروف إىل أن املجاعــة قــد تحــدث أو ســتحدث ولكــن األدل
مــن املتطلبــات املوضحــة يف الشــكل رقــم 62. يف مثــل هــذه الحــاالت، يف حالــة وجــود أدلــة قويــة، والتــي ميكــن أن تشــمل كال مــن غــر املبــارش 

وغــر املبــارش أدلــة موثوقيــة، ميكــن وضــع عمليــة تشــاور متعمقــة بــن لجنــة مراجعــة املجاعــة ومجموعــة العمــل الفنيــة. ميكــن أن تــؤدي هــذه 

العمليــة إىل تصنيــف املجاعــة املحتملــة بنــاًء عــى مجموعــة األدلــة الكاملــة وعــى أحــكام الخــراء.

     °   وميكــن تصنيــف أي وحــدة مــن وحــدات التحليــل بأنهــا مجاعــة مبــا يف ذلــك مجموعــات األرس املعيشــية أو أي منطقــة جغرافيــة رشيطــة أن يزيــد 
مجمــوع أفرادهــا عــن 10 آالف شــخص.

الشكل رقم 63: التواصل بشأن املرحلة 

الخامسة من التصنيف املجاعة مقابل 

الكارثة

ينبغي إبراز تصنيف األرس املعيشية يف 

املرحلة الخامسة من التصنيف (الكارثة(، 

وال سيا عند عدم تصنيف املناطق يف 

املرحلة الخامسة من التصنيف (املجاعة(، 

نظرًا لألهمية البالغة لالستجابة العاجلة.  

ينبغي أن ترز عملية التواصل حقيقة أن 

األرس املعيشية تعاين من نقص شديد يف 

الغذاء أو االحتياجات األساسية األخرى أو 

كالها، حتى بعد استخدام اسراتيجيات 

التكيف. عالًوة عى ذلك، ينبغي الركيز 

عى املناطق املصنفة يف املرحلة الرابعة 

من التصنيف (الطوارئ( باعتبارها مناطق 

بحاجة ماسة لإلجراءات اإلنسانية إلنقاذ 

األرواح وسبل كسب العيش

الوظيفة رقم 3: التواصل من أجل العمل

•   تصميــم نظــام اإلنــذار باملجاعــة وفًقــا للتصنيــف املرحــيل املتكامــل يف صــورة نســخة موجــزة 

ــن  ــز ع ــح وموج ــر واض ــم تفس ــف لتقدي ــا للتصني ــدة وفًق ــل املوح ــات التواص ــن معلوم م

الوضــع.

•   االلتزام باإلجراءات التالية:

     °   التواصــل بوضــوح بشــأن التصنيــف باســتخدام اإلرشــادات التــي تضمنهــا الجــدول رقم 63 
التــي تبــن اســم التصنيــف (تصنيــف األوضــاع باملجاعــة أو املجاعــة املحتملــة(، والرســالة 

األساســية (وتتضمــن درجــة الشــدة وعــدد األشــخاص ومســتوى األدلــة( وربــط التصنيــف 

ــات والحــد مــن  ــع انتشــار الوفي ــع القــرار (الدعــوة إىل العمــل العاجــل ملن ــة صن بعملي

ســوء التغذيــة والجــوع وتعزيــز عمليــة جمــع البيانــات حســب االقتضــاء(.

     °   تحديــد املناطــق أو املجموعــات املصنفــة ضمــن تصنيــف األوضــاع باملجاعــات أو 
املجاعــات املحتملــة واإلطــار الزمنــي (الشــكل رقــم 63(.

     °   تقديم سبب منطقي للتصنيف يتضمن إشارة إىل األدلة واملصادر الداعمة الفعلية.

ــات أو  ــة املجاع ــة يف مرحل ــق املصنف ــربة للمناط ــط( منفصلة/مك ــة )خرائ      °   إدراج خريط
ــاء. ــب االقتض ــة حس ــدوث مجاع ــة ح ــة احتالي ــات املحتمل املجاع

     °   إدراج تعريــف املجاعــة: »وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل، توجــد مجاعــة يف املناطــق 
التــي يعــاين مــا ال يقــل عــن خمــس أرسهــا املعيشــية مــن الحرمــان الشــديد مــن الغــذاء. 

ــا  ــة الحــاد (يعــاين م وحــدوث الجــوع، مــع وجــود مســتويات بالغــة مــن ســوء التغذي

ــن  ــة م ــدالت ضخم ــود مع ــة( ووج ــوء التغذي ــن س ــال م ــن األطف ــن %30 م ــل ع ال يق

الوفيــات تعــزى مبــارشة إىل الجــوع الرصيــح أو إىل تفاعــل ســوء التغذيــة مــع األمــراض 

ــا(. (مــا ال يقــل عــن وفــاة شــخص مــن كل 5000 شــخصا يوميً

     °   اإلشارة إىل عملية مراجعة املجاعة املتبعة. 
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الرسالة األساسية التصنيف

املرحلة الخامسة
املجاعة 

مطلوب إجراءات عاجلة 
يلزم اتخاذ إجراءات فورية واسعة النطاق للحد من 

انتشار الوفيات وسوء التغذية الحاد والجوع

املجاعة قامئة
املجاعة موجود حاليًا ويعاين ]000`[ شخص من ظروف كارثية.

املرحلة الخامسةالقائم
املجاعة املحتملة 

مطلوب إجراءات عاجلة 
يلزم اتخاذ إجراءات فورية واسعة النطاق للحد من 

انتشار الوفيات وسوء التغذية الحاد والجوع وينبغي 
جمع أدلة إضافية لتأكيد التصنيف عى نحو عاجل.

من املحتمل أن تحدث املجاعة ولكن ال تسمح األدلة املحدودة بالتأكد من 
حدوثها.

من املحتمل أن تحدث املجاعة وبينا تشر األدلة املتوفرة إىل وجود مجاعة، 
إال أن األدلة غر كافية لتأكيد أو نفي ظروف حدوثها. ومن املحتمل أن يعاين 

]000`[ من ظروف كارثية.

املرحلة الخامسة
املجاعة املتوقعة

مطلوب إجراءات عاجلة 
يلزم إتخاذ إجراءات فورية واسعة النطاق ملنع 
احتالية انتشار الوفيات وسوء التغذية الحاد 

والجوع

من املتوقع حدوث مجاعة
توجد دالالت ملموسة عى حدوث املجاعة من ]تاريخ[ إذا تطورت الظروف 

حسبا هو متوقع ومل تكفي املساعدات االنسانية ملنعها. ومن املحتمل أن 
يواجه ]000`[ ظروف كارثية يف ظل غياب املساعدات االنسانية.

املتوقع
املرحلة الخامسة
املجاعة املحتملة

مطلوب إجراءات عاجلة 
يلزم اتخاذ إجراءات فورية واسعة النطاق ملنع 
احتالية انتشار الوفيات وسوء التغذية الحاد 

والجوع وينبغي جمع أدلة إضافية لتأكيد التصنيف 
عى نحو عاجل.

من املتوقع حدوث مجاعة ولكن ال تسمح األدلة املحدودة بالتأكيد.
توجد دالالت ملموسة عى حدوث املجاعة من ]تاريخ[ إذا تطورت الظروف 
حسبا هو متوقع ومل تكفي املساعدات االنسانية ملنعها، وبالرغم من عدم 
وجود أدلة كافية لتأكيد توقع املجاعة، تشر األدلة املحدودة املتاحة إىل أنه 
من املحتمل حدوث مجاعة. ومن املحتمل أن يواجه ]000`[ ظروف كارثية 

يف ظل غياب املساعدات االنسانية. 

الشكل رقم 64: التواصل بشأن املجاعات والتأثريات عى عملية صنع القرار وبروتوكوالت وضع الخرائط

الوظيفة رقم 4: ضامن الجودة

ــا لتصنيــف األوضــاع باملجاعــات (املجاعــة أو املجاعــة املحتملــة(. يركــز هــذا االســتعراض عــى مــدى إمكانيــة  يعتــر اســتعراض املجاعــات أمــراً إلزاميً

تقييــم تصنيــف األوضــاع باملجاعــة بحيــث ميكــن التحقــق مــن صحــة التصنيــف أو بطالنــه، ويشــمل االســتعراض نشــاطن رئيســين:

   1.   إعــداد اســتعراض املجاعــة، الــذي تديــره وحــدة الدعــم العامليــة مبدخــالت مبــارشة يقدمهــا خــراء مــن رشكاء التصنيــف املرحــي املتكامــل العامليــن 

ــف هــذا االســتعراض مــن فحــص أويل لتصنيــف األوضــاع باملجاعــة مــن أجــل التحقــق مــن  ــل هــذا التصنيــف. يتأل ــن مل يشــاركوا يف تحلي الذي

االلتــزام بروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل وتقديــم توصيــات للجنــة اســتعراض تصنيــف األوضــاع باملجاعــة.

   2.   يديــر فريــق مــن أربعــة إىل ســتة أعضــاء مــن خــراء األمــن الغــذايئ والتغذيــة الدوليــن املســتقلن واملوضوعيــن عمليــة اســتعراض املجاعــة مــن 

خــالل لجنــة مختصــة تنظــر يف نواتــج التصنيــف املرحــي املتكامــل، ويتمتــع أفــراد هــذا الفريــق باملعرفــة الفنيــة والخــرة ذات الصلــة يف ســياق 

األزمــة املحــددة. يهــدف اســتعراض املجاعــة مبعرفــة اللجنــة إىل التحقــق مــن صحــة (أو بطــالن( تصنيــف األوضــاع باملجاعــة.

تُعــد عمليــات اســتعراض املجاعــة إلزاميــة لــكل مــن نواتــج التصنيــف املرحــي املتكامــل والنواتــج املتوافقــة معــه، ويجــب إجراؤهــا قبــل نــر النتائــج. 

وتقــوم وحــدة الدعــم العامليــة بتفعيــل هــذه العمليــات بنــاًء عــى طلــب مــن مجموعــة العمــل الفنيــة أو يف حالــة عــدم الوصــول إىل إجــاع فنــي حــول 

التصنيــف (املحتمــل( لألوضــاع باملجاعــة، عــن طريــق رشيــك (رشكاء( التصنيــف أو وحــدة الدعــم العامليــة، اســتناًدا إىل األدلــة املتاحــة. تقــوم وحــدة 

الدعــم العامليــة بإرســال اســتنتاجات وتوصيــات اســتعراض أوضــاع املجاعــة إىل أعضــاء مجموعــة العمــل الفنيــة بالدولــة املعنيــة ومشــاركتها مــع اللجنــة 

التوجيهيــة االســراتيجية العامليــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل. يُتــاح تقريــر لجنــة اســتعراض أوضــاع املجاعــة للجمهــور عــر املوقــع اإللكــروين للتصنيــف 

املرحــي املتكامــل، باإلضافــة إىل تقريــر التصنيــف عــن الدولــة املعنيــة.
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التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ يف املناطق التي يكون الوصول اإلنساين لها 

محدوًدا أو منعدًما– بروتوكوالت إضافية خاصة

 يلــزم إجــراء تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل أيًضــا يف األوضــاع التــي يــؤدي فيهــا 

الوصــول اإلنســاين املحــدود إىل منــع املنظــات مــن جمــع األدلــة املناســبة. ولتصنيــف 

ــن  ــث ال ميك ــا، حي ــدوًدا أو منعدًم ــا مح ــاين له ــول اإلنس ــون الوص ــي يك ــق الت املناط

اســتيفاء متطلبــات بيانــات التصنيــف املرحــي املتكامــل املوحــدة، ال يــزال مــن املمكــن 

اســتكال التصنيــف مــع مراعــاة اتبــاع الروتوكــوالت املحــددة اإلضافيــة لــكل وظيفــة.

الوظيفة رقم 1: بناء اإلجامع الفني

•   عنــد إجــراء التحليــالت يف املناطــق التــي يكــون الوصــول اإلنســاين لهــا محــدوًدا أو منعدًمــا، مــن الــرضوري أن يضــم فريــق التحليــل أفــراًدا يتمتعــون 

بفهــم متعمــق للســياق. وينبغــي أن يشــارك املحللــون الرئيســيون قــدر اإلمــكان يف عمليــات جمــع البيانــات وتقديــم تقييــم الخــراء يف التحليــل.

•   عنــد التفكــر يف تصنيــف وضــع مــا باملجاعــة، ال بــد أن ينضــم إىل فريــق التحليــل خــراء يف األمــن الغــذايئ وخــراء يف التغذيــة وخــراء يف التواصــل 

ومحللــن عــى درايــة بــكل مــا هــو جديــد يف تحليــل بيانــات معــدالت الوفيــات. باإلضافــة إىل ذلــك، وبالنظــر ألهميــة التصنيــف الكبــرة، ينصــح 

بدعــوة خــراء عامليــن وإقليميــن لدعــم التحليــل.

الوظيفة رقم 2: تصنيف الشدة وتحديد املسببات الرئيسية

( لدعــم تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل، رشيطــة أن تتبــع املعايــر املنصــوص عليهــا يف الشــكل رقــم 
0
•   ميكــن اســتخدام أدلــة درجــة موثوقيتهــا (ر

.65

•   ينبغــي اســتخدام مجموعــة مــن مصــادر األدلــة قــدر اإلمــكان (عــى ســبيل املثــال اســتخدام املروحيــات الرسيعــة، وتقييــم الوافديــن الجــدد حســب 

منطقــة اإلقامــة ووقــت الســفر، واألدلــة املجمعــة مــن مناطــق قريبــة ماثلــة، وتحليــل االتجاهــات التاريخيــة، واألدلــة املجمعــة مــن نقــاط التوزيــع(.

( عــى النحــو الــوارد بالتفصيــل يف 
0
•   يتضمــن الحــد األدىن مــن مســتوى األدلــة عــى األقــل اثنــن مــن النواتــج الناتجــة عــن أدلــة درجــة موثوقيتهــا (ر

الشكل رقم 66 

•   ينبغي عدم إنشاء الجداول السكانية. فقد يتمكن املحللون، إذا سمحت األدلة، من توفر أرقام فعلية عامة لدعم تحليل االستجابة.

•   ينبغي أن تكون صالحية التحليل قصرة، وال يُسمح بتحديثات التوقعات.

 

يُشر مصطلح الوصول اإلنساين املحدود أو املنعدم إىل 

املناطق التي تكون إمكانية الوصول إليها لجمع األدلة 

منعدمة أو مقيدة للغاية، ويرجع سبب ذلك عاًدة 

للنزاعات أو الكوارث الطبيعية الكبرة.
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صحة اآلليات املخصصة الرسيعة:

•   ينبغــي أن تعكــس التقديــرات الوضــع الــكي النعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة ومعــدالت الوفيــات يف ظــل محدوديــة الفــرص املتاحــة 

(عــادة مــا تكــون ســاعات( لجمــع البيانــات وبنــاء املالحظــات.

•   يجــوز أن تتضمــن هــذه الطــرق تقييــات رسيعــة وتقييــات غــر متثيليــة تجــرى يف مناطــق جغرافيــة صغــرة مثــل القــرى واملخيــات 

ــا لالســتدالل عــى الوضــع يف مخيــات ماثلــة رشيطــة أن  (مثــال: يجــوز اســتخدام تقديــرات مــن مخيــات األشــخاص املرديــن داخليً

تشــر معرفــة الخــراء وغرهــا مــن األدلــة إىل أوجــه التشــابه بــن املخيــات(.

•   يجــوز اســتخدام النتائــج املجمعــة مــن العديــد مــن هــذه الوحــدات الجغرافيــة الصغــرة للتعبــر عــن الوضــع يف املناطــق الجغرافيــة األكــر 

املطلــوب تحليلهــا مثــل املقاطعــات واألقاليــم إذا تــم مســح مــا ال يقــل عــن ثالثــة مواقــع داخــل منطقــة التحليــل.

•    نــوع ســوء التغذيــة املثــر للقلــق يف هــذه األنــواع مــن الظــروف هــو ســوء التغذيــة الحــاد ويقيــم مــن خــالل قيــاس محيــط منتصــف أعــى 

الــذراع، وإذا أمكــن، ينبغــي فحــص نســبة الوذمــة.

•   وبالنســبة النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد، ينبغــي أن ينصــب الركيــز عــى تقييــم حــدوث التجــارب القصــوى مثــل قضــاء اليــوم بأكملــه دون 

تنــاول الطعــام، وبذلــك، تشــكل مقيــاس الجــوع عــى مســتوى األرس أهــم مــؤرش، وإذا ســمح الوقــت واملــوارد، ينبغــي كذلــك جمــع أدلــة 

حــول مقيــاس االســتهالك الغــذايئ.

•   ويف العمــوم، ينبغــي أن تنطــوي عمليــة جمــع البيانــات عــى جمــع معلومــات مــن أكــر عــدد ممكــن مــن األفــراد واســتخدام العديــد مــن 

النهــج املتزامنــة املختلفــة.

•   وتُختــار العينــة عــى النحــو األمثــل إمــا بشــكل شــامل أو عشــوايئ، وينبغــي أن تتضمــن العينــة، إن أمكــن، مقابــالت وقياســات يف األماكــن املركزية 

ويف أماكــن اإلقامــة. كــا ينبغــي أن توضــع التقديــرات التــي اتخــذت يف نقــاط التدخــل (مثــل نقــاط توزيــع الغــذاء ونقــاط الفحص للحصــول عى 

الرعايــة الصحيــة( يف ســياقها نظــرًا للتحيــز املعــروف يف االختيــار وأن تســتخدم مــع األدلــة املســتخلصة مــن فحص املجتمعــات املحلية.

•   إذا كانــت البيانــات مجمعــة مــن األرس املعيشــية وفحــص النقطــة املركزيــة، فرمبــا ال ميكــن دمــج البيانــات، حيــث ينبغــي أن توصــف كل 

عينــة منفصلــة ومــن ثــم ينتــج التقديــر األفضــل عــن فهــم التحيــزات يف اختيــار كاًل مــن العينتــن، وقــد يتطلــب ذلــك مهــارات تحليليــة 

متقدمــة وفهــم واضــح ملــا كان يجــري عــى أرض الواقــع وكيفيــة القيــام بــه.

•   وبالنســبة لتقييــات معــدالت الوفيــات، يكــون نــوع معــدل الوفيــات املثــر للقلــق هــو معــدل الوفيــات بــن األطفــال، وينبغــي اســتخدام 

مزيًجــا مــن الطــرق النوعيــة والكميــة مثــل إجــراء املقابــالت مــع املبلغــن األساســين وعــد الوفيــات، والرجــوع إىل املستشــفى وســجالت 

املركــز الصحــي.

•   ميكــن أن يكــون النهــج املتبــع يف تصميــم العينــة واختيــاره نهًجــا مخصًصــا حيــث يســتخدم الفــرص املوجــودة عــى أرض الواقــع للوصــول 

ــوز أن  ــن( ويج ــين املتاح ــن األساس ــة واملبلغ ــادات الصحي ــات العي ــع وخدم ــالت التوزي ــل حم ــة (مث ــام برسع ــوع االهت ــات موض للجه

يتضمــن قيــاس مــؤرشات دراســات قيــاس اإلنســان يف فئــات مســتهدفة غــر معتــادة مثــل البالغــن بــداًل مــن األطفــال. وعنــد اســتخدام 

هــذه األنــواع مــن الُنهــج يف جمــع العينــات، ينبغــي أن توضــح القيــود أو التحيــزات املحتملــة أو االســتنتاجات املحــدودة.

•   ميكــن أن توفــر القياســات البريــة للوافديــن الجــدد إىل املناطــق املجــاورة أدلــة حــول الظــروف املحتملــة ملحل نشــأتهم إذا أخــذت املعلومات 

الخاصــة بطــول الرحلــة يف االعتبــار لضــان أن تضيــف ظــروف الوافديــن الجــدد إىل الظــروف املتوقعــة يف املناطــق التــي ال ميكن الوصــول إليها.

•   ال تقــدم إرشــادات التصنيــف املرحــي املتكامــل إال التوجيهــات األساســية ويجــوز أن تحتــاج الطــرق إىل تعديلهــا لتالئــم الوضــع عــى أرض 

الواقــع، ومــن املهــم للغايــة توثيــق الطــرق واإلجــراءات املســتخدمة لجمــع البيانــات يف هــذا الوضــع بعنايــة مــن أجــل الفهــم الواضــح 

للقيــود املحتملــة والتحيــز يف اختيــار طــرق جمــع العينــات، كــا أنــه مــن املهــم للغايــة توثيــق جميــع األنشــطة التــي يضطلــع بهــا يف 

املجتمــع بعنايــة (مثــال: التوزيــع والتحصــن وأنشــطة العيــادات الصحيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا( إىل جانــب الوصــف الشــامل ملــا يتــم 

االضطــالع بــه أثنــاء التقييــم مبــا يف ذلــك ســبب التقييــم وكيفيــة إجــراءه.

•   ينبغــي إجــراء مراجعــة جــودة التصنيــف املرحــي املتكامــل الخارجيــة عــى جميــع التصنيفــات داخــل املناطــق التــي تكــون إمكانيــة وصــول 

ــا أثنــاء التحليــل. وســتجرى مراجعــة املجاعــة إذا أبــدى املحللــون شــكوكًا  املســاعدات اإلنســانية إليهــا محــدودة ومل تتلقــى دعــًا خارجيً

بخصــوص معانــاة هــذه املناطــق مــن املجاعــات.

العالقة الزمنية

•   نظــرًا للحالــة املتقلبــة للمناطــق التــي تكــون إمكانيــة وصــول املســاعدات اإلنســانية إليهــا محــدودة أو منعدمــة، ينبغــي أن تســتند التصنيفات 

الحاليــة عــى البيانــات املجمعــة خــالل الثــالث إىل خمــس أشــهر التــي تســبق التصنيــف وال ينبغــي أن تكــون مــن نفــس موســم التحليــل.

•   ينبغــي أن تنعكــس األدلــة املجمعــة يف األوقــات التــي يكــون مــن املتوقــع أن تختلــف التقديــرات فيهــا عــن الوقــت الحــايل (إمــا بســبب 

النمــط املوســمي أو الصدمــات الســلبية( عــى قيمتهــا الحاليــة املتوقعــة.

0
الشكل رقم 65: إرشادات جمع البيانات مع السامح بأدلة درجة موثوقيتها ر
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الشكل رقم 66: مستوى األدلة املطلوبة لتصنيف املناطق التي يكون فيها الوصول اإلنساين محدوًدا أو منعدًما

1   ينبغــي أن تكــون األدلــة املبــارشة عــى االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش متاحــة للمــؤرشات التــي تخصــص حدودهــا للمرحلــة الخامســة مــن التصنيــف املرحــي املتكامــل يف الجــدول 

املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد. يف حــال عــدم توافــر األدلــة املبــارشة عــى نواتــج االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش، ولكنهــا توافــرت حــول الوفيــات أو ســوء التغذيــة الحــاد، ال 
يــزال مــن املمكــن إجــراء التصنيــف رشيطــة أن يقــوم املحللــون بتوثيــق تحليــل اســتنتاجات االســتهالك الغــذايئ وتغــر ســبل كســب العيــش مــن خــالل أربعــة أدلــة عــى األقــل حــول النواتــج أو العوامــل 

املســاهمة أو كالهــا مــع اإلشــارة إىل نســبة األرس املعيشــية املتوثــع تصنيفهــا ضمــن املراحــل األكــر شــدة.        

وظيفة رقم 3: التواصل من أجل العمل

•   ينبغــي أن يركــز التواصــل بوضــوح عــى حقيقــة أن تصنيــف املنطقــة قــد أُجــري بالقليــل مــن األدلــة بســبب الوصــول اإلنســاين املنعــدم أو املحــدود 

إليهــا باســتخدام بروتوكــوالت أكــر تحديــًدا لوضــع الخرائــط. 

•   يف حالة تصنيف وضع ما باملجاعة، ينبغي تطبيق بروتوكوالت تواصل خاصة.

وظيفة رقم 4: ضامن الجودة

•   يلــزم إجــراء مراجعــة خارجيــة عنــد قلــة األدلــة بســبب الوصــول اإلنســاين املحــدود أو املنعــدم وعنــد عــدم تلقــي فريــق التحليــل دعــًا مــن وحــدة 

الدعــم العامليــة. انظــر الوظيفــة رقــم 4 يف بروتوكــوالت انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد ملعرفــة تفاصيــل عمليــات املراجعــة الخارجيــة.    

املعايري مستوى األدلة املطلوب لتصنيف 
املناطق التي يكون فيها الوصول 

الحاليةاإلنساين محدوًدا الحالية

1.   التصنيف الحايل يلتزم مبستوى األدلة ذات الوصول اإلنساين 
املحدود

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل ال يزيد عمرها عن 12 شهرًا 

يف نهاية فرة التوقعات. 
+

( مقدمة مع 
1
3.   أربعة من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر
افراضات واضحة حول االتجاهات املتوق

1.   اثنان أو ثالثة عى األقل من النواتج املستنتجة من أدلة مبارشة 
( (يلزم توافر ثالثة من النواتج املستنتجة 

0
درجة موثوقيتها (ر

( لتصنيف األوضاع 
0
من أدلة مبارشة درجة موثوقيتها (ر

باملجاعات( 1
+

( مقدمة عى 
1
2.   اثنان من األدلة األخرى التي درجة موثوقيتها (ر

األقل مع دليلن من موسم التحليل.
قلة األدلة بسبب الوصول اإلنساين 

املحدود أو املنعدم



الجزء 2ب:
التصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن 

الغذايئ املزمن
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ــة للتصنيــف  الغــرض مــن هــذه الوحــدة تقديــم إرشــادات واضحــة وموجــزة إلمتــام الربوتوكــوالت املطلوب

املرحــيل املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املتكامــل وإلجــراء تحليــل بالتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام 

األمــن الغــذايئ املزمــن. وتتضمــن هــذه الروتوكــوالت األدوات واإلجــراءات املقدمــة حســب وظائــف التصنيف 

األربعــة: 1( بنــاء اإلجــاع الفنــي، 2( تصنيــف الشــدة وتحديــد املســببات الرئيســية، 3( التواصــل مــن أجــل 

العمــل، 4( ضــان الجــودة.

ينبغــي االنتهــاء مــن إدخــال جميــع الروتوكــوالت يف نظــام دعــم املعلومــات الــذي متلكــه وتديــره الــدول مــن 

أجــل تعميــم وتيســر التحليــل الســيا تلــك الخاصــة بالوظيفــة رقــم 2.

مالحظات مهمة الستخدام الجزء الثاين ب:

3.   تشــكل هــذه الوحــدة جــزًءا ال يتجــزأ مــن النســخة الثالثــة مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي املتكامل 

لألمــن الغــذايئ، وتتضمــن كذلــك ملحــة عامــة عــن التصنيــف املرحــي املتكامــل (الجــزء األول(، والجــزء 

ــن  ــذي يتضم ــزء (2ج( ال ــاد والج ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــف انع ــوالت تصني ــن بروتوك ــذي يتضم (2أ( ال

بروتوكــوالت تصنيــف ســوء التغذيــة الحــاد.

ــداد  ــة إلع ــوالت املطلوب ــام الروتوك ــة إلمت ــزة وواضح ــادات موج ــم إرش ــى تقدي ــدة ع ــذه الوح ــز ه 4.   ترك

نواتــج التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. وتتضمــن 13 أداة مطلوبــة لتصنيــف 

انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن باإلضافــة اىل ملحــة موجــزة عــن اإلجــراءات الالزمــة إلمتامهــا. وقــد تــم إدراج 

إرشــادات إضافيــة وأســباب منطقيــة للقــرارات الفنيــة والقضايــا األخــرى ذات الصلــة تحــت عنــوان مــوارد 

التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف.       

الوظائف

1
بناء اإلجامع الفني

2
تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

3
التواصل من أجل العمل

4
ضامن الجودة
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الوظيفة رقم 1: بناء اإلجامع الفني

بروتوكول 1.1: تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظات ذات الصلة

تعــزز الوظيفــة رقــم 1 عمليــة حياديــة قامئــة عــى املشــاركة لبنــاء اإلجــاع الفنــي، وذلــك بضــان إجــراء التصنيفــات مبعرفــة فــرق تحليــل مختــارة مــن 

مختلــف الــوكاالت والقطاعــات وتقديــم إرشــادات عامــة لتحقيــق اإلجــاع..

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 1:

هنــاك بروتوكــوالن إلمتــام الوظيفــة رقــم 1، وعنــد اتباعهــا بالطريقــة الســليمة فإنهــا يضمنــان أن يشــمل التحليــل التنــوع املطلــوب يف الخــراء مــن 

ــادي قائــم عــى اإلجــاع. يقــدم الشــكل رقــم 67 ملحــة عامــة عــن هذيــن  ــم التحليــل بتطبيــق نهــج حي ــة، وأن يت املنظــات واملؤسســات ذات الصل

ــه.   الروتوكولــن، ويــي كل بروتوكــول األدوات اإلجــراءات املحــددة الخاصــة ب

ينبغــي أن يتضمــن فريــق التحليــل ممثلــن مــن مختلــف املؤسســات/املنظات والقطاعــات، بحيــث تتوفــر البيئــة الشــاملة التــي تلــزم لتحقيــق الحيادية يف 

تحليــل بنــاء اإلجــاع. (الشــكل رقــم 68(. 

عند تخطيط التحليل وتشكيل الفريق القائم به، ينبغي وضع األمور التالية يف االعتبار:

•   قبــل بــدء عمليــة التحليــل الفعليــة ال بــد مــن زيــادة وعــي واهتــام أصحــاب املصلحــة عــى مســتوى الــدول بفئــات انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن وفًقــا 

. للتصنيف

•  ال بد من إخطار الركاء عى مستوى الدول مقدًما بأنشطة التحليل املقبلة.

ــة، ويتمثــل دور هــذه املجموعــة يف تنســيق  ــة القامئــة بالتصنيــف يف كل دول •   ينبغــي أن يتضمــن فريــق التحليــل أعضــاًء مــن مجموعــة العمــل الفني

التصنيــف وتنفيــذه عــى مســتوى الــدول. وينبغــي أن يتضمــن الفريــق خــراء آخريــن مــن ذوي املعــارف واملهــارات ذات الصلــة بهــذا التحليل مثــل اإلملام 

بالظــروف والســياقات املحليــة.

الشكل رقم 67: بروتوكوالت الوظيفة رقم 1

األدوات  اإلجراءات الربوتوكوالت

األداة رقم 1: مصفوفة فريق التحليل القائم بالتصنيف إمتام مصفوفة فريق التحليل القائم بالتصنيف والتأكد من 
متثيل أصحاب املصلحة ذوي الصلة

1.1 تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات 
واملنظات ذات الصلة

يشر إىل املارسات الجيدة
(ال توجد أدوات محددة(.

اتباع املارسات الجيدة لبناء اإلجاع مثل التيسر القوي 
وتنمية القدرات التحليلية للمحللن وتدقيق النتائج 

وعرضها املبديئ عى صناع القرار.

2.2 إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

متثيل أصحاب املصلحة من املنظامت 
 )اكتب اسم كل محلل ووظيفته واملنظمة التي يعمل بها وأي شهادات أو تدريب بخصوص التصنيف يف الخاليا املخصصة لذلك(

رئيس الفريق:
املنظمة املستضيفة:

ميرسو تحليل التصنيف املرحيل 
الوكاالت التابعة لألمم املتكامل:

املتحدة
املنظامت غري الحكومية 

الدولية
الوكاالت الفنية / 

املؤسسات األكادميية
املنظامت غري الحكومية 
الوطنية / املجتمع املدين 

/ القطاع الخاص

الحكومة الوطنية
)عىل جميع املستويات 

ذات الصلة(

األمن الغذايئ / سبل 
كسب العيش

مجاالت 
الخربة

)تدرج 
حسب 

أهميتها 
للتحليل(

التغذية 

األسواق 

الزراعة 

املاشية

مصائد األسامك

املناخ

الصحة البرشية 

مياه الرشب والرصف 
الصحي 

النوع االجتامعي 

اإلحصاءات 

تحليل النزاعات 

املناخ

التنمية االقتصادية

التنمية االجتامعية

التنمية الريفية

أخرى
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ــل  ــق التحلي ــب أعضــاء فري ــة عــى أن يكــون أغل ــة العمــل الفني •   ينبغــي أن تحــرص مجموع

ــا  ــالزم عــى التعامــل مــع انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن وفًق ــب ال ــوا عــى التدري قــد حصل

ــل. ــدء التحلي ــل ب ــف قب ــار الخــاص بالتصني ــازوا االختب ــد اجت ــف، وأنهــم ق للتصني

ينبغــي يف كل تحليــل اســتكال مصفوفــة تشــكيل الفريــق القائــم بتحليــل التصنيــف املرحــي 

املتكامــل (الشــكل رقــم 69(. وإذا تــم اســتخدام املصفوفــة عــى النحــو الســليم، فإنهــا ستســاعد 

عــى التصــور الواضــح للتنــوع املحقــق. وينبغــي أن تحــدد املصفوفــة مــا يــي:

•  رئيس مجموعة العمل الفنية واملنظمة املستضيفة.

•  ميرسو التحليل.

•   جميــع املشــاركن يف التحليــل مــع ذكــر االســم واملنصــب واملنظمــة ومجــال أو مجــاالت الخــرة 

وأي شــهادات أو تدريــب بخصــوص التصنيــف املرحــي املتكامــل. ونظــرًا للمعرفــة املتقدمــة 

التــي ميتلكهــا الخــراء يف قطاعــات مختلفــة، فقــد يــرد ذكــر نفــس الشــخص أكــر مــن مــرة يف 

مصفوفــة واحــدة.

الشكل رقم 68: الفريق القائم بتحليل 

التصنيف املرحيل املتكامل

يشمل الفريق القائم بتحليل التصنيف 

األعضاء التالين عى سبيل املثال ال الحرص:

أعضاء مجموعة العمل الفنية الوطنية 

القامئة بالتصنيف. 

املحللون املعنيون باألمن الغذايئ وأخصائيو 

التغذية من غر أعضاء مجموعة العمل 

الفنية، من القادرين عى املساهمة يف 

التحليل.

املسؤولون الذين يستطيعون دعم تفسر 

األدلة ووضعها يف سياقها.

خراء القطاعات املختلفة (مثل خراء 

الروة الحيوانية ومحلي النزاعات( وذلك 

بحسب املسببات الرئيسية النعدام األمن 

الغذايئ الحاد. 

مسئولو التواصل لدعم إنتاج نواتج 

التواصل.

الشكل رقم 69: مصفوفة تشكيل الفريق القائم بتحليل التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 1(

متثيل أصحاب املصلحة من املنظامت 
 (اكتب اسم كل محلل ووظيفته واملنظمة التي يعمل بها وأي شهادات أو تدريب بخصوص التصنيف يف الخاليا املخصصة لذلك(

رئيس الفريق:
املنظمة املستضيفة:

ميرسو تحليل التصنيف املرحيل 
املتكامل:

الوكاالت التابعة لألمم 
املتحدة

املنظات غر الحكومية 
الدولية

الوكاالت الفنية / 
املؤسسات األكادميية

املنظات غر الحكومية 
الوطنية / املجتمع املدين 

/ القطاع الخاص

الحكومة الوطنية
(عى جميع املستويات 

ذات الصلة(

األمن الغذايئ / سبل 
كسب العيش

مجاالت 
الخربة

(تدرج 
حسب 

أهميتها 
للتحليل(

التغذية 

األسواق 

الزراعة 

املاشية

مصائد األساك

املناخ

الصحة البرية 

مياه الرب والرصف 
الصحي 

النوع االجتاعي 

اإلحصاءات 

تحليل النزاعات 

املناخ

التنمية االقتصادية

التنمية االجتاعية

التنمية الريفية

أخرى
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بروتوكول 1.2: إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

ينبغــي أن يلتــزم أعضــاء فريــق التحليــل بإجــراء التحليــل اســتناًدا إىل األدلــة املتاحــة ودون أي تحيــز، وأن يكــون هــدف الفريــق هــو تصنيــف ووصــف 

ظــروف انعــدام األمــن الغــذايئ مــع تحــري الدقــة قــدر اإلمــكان، وذلــك مــن خــالل اتفــاق مشــرك.

ويعــد التوصــل إىل تفاهــم واتفــاق مشــركني مــن املهــام الرئيســية لقيــادة مجموعــة العمــل الفنيــة القامئــة بالتصنيــف وميــرسي أعالــه. وهنــاك عــدد 

مــن االســراتيجيات التــي ميكــن تطبيقهــا لتحقيــق ذلــك الغــرض.  

ــق اآلراء إىل  ــؤدي تواف ــك، ينبغــي أن ي ــات أو اعراضــات. ومــع ذل ــا تنشــأ خالف ــرًا م ــق اآلراء بالــرضورة الحصــول عــى اإلجــامع، فكث ال يشــرط تواف

تحســن وضــع جميــع األطــراف عــن وضعهــا يف البدايــة، مــا يــؤدي إىل زيــادة الثقــة واملصداقيــة بــن جميــع األطــراف، وكذلــك لــدى جمهــور العامــة. 

ومــن املمكــن التوصــل إىل أرضيــة مشــركة بــن املحللــن مــن خــالل إجــراء تحليــل مشــرك واســتعراض نقــدي للبيانــات املتاحــة، ومــن خــالل التوصــل 

إىل تفاهــم جيــد بشــأن الســياق واملنطقــة التــي يشــملها التحليــل. ومــع ذلــك، ومبــا أن التوصــل إىل توافــق يعــد مســألة معقــدة، فــال بــد مــن االســتعانة 

مبيــرس مؤهــل. ومــن املهــام املســندة إىل قيــادة مجموعــة العمــل الفنيــة القامئــة بالتصنيــف وميــرسي التحليــل أن تضــع القواعــد األساســية الالزمــة لبنــاء 

اإلجــاع مــع املحللــن املشــاركن (انظــر األمثلــة يف الشــكل رقــم 70(.

ويعتمــد بنــاء اإلجــامع عــى قــدرة املحللــني عــى تحليــل ومناقشــة األدلــة بطريقــة نقديــة. وبالتــايل ال بــد أن يفهــم األعضــاء قطاعاتهــم ووضــع األمــن 

الغــذايئ وبروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل. باإلضافــة إىل ذلــك، ولضــان تخصيــص الوقــت الــكايف الســتعراض األدلــة اســتعراًضا نقديـًـا والتوصــل 

إىل إجــاع بشــأن التصنيــف، فــال بــد مــن تنظيــم األدلــة تنظيــًا جيــًدا ألغــراض التحليــل وقبــل إجرائــه.

قــد ال يتحقــق توافــق اآلراء يف بعــض األحيــان. فقــد تنشــأ خالفــات بشــأن جزئيــة معينــة أو بشــأن التحليــل بأكملــه. والنهــج األفضــل يف مثــل هــذه 

الحــاالت هــو حــل هــذه الخالفــات مبعرفــة فريــق التحليــل، وذلــك مــن خــالل تنظيــم عمليــة تيســر محايــدة ثــم محاولــة االتفــاق عــى مســتوى الدولــة 

لتجنــب حــدوث أي تأخــر. وإذا مل يكــن ذلــك ممكًنــا، فللمنظمــة أو املنظــات املعرضــة أن تعلــن عــن عــدم موافقتهــا عــى نتائــج التحليــل، ويف تلــك 

الحالــة يجــوز تســجيل رأي األقليــة وإخطــار صنــاع القــرار باألمــر. أمــا إذا كان الخــالف يتعلــق مبســألة تنــدرج ضمــن املســتوى الرابــع مــن التصنيــف، 

ــة للتحليــل  ــة إجــراء مراجعــة جــودة مبعرفــة جهــات خارجي ــة أو الريــك (الــركاء( الذيــن يدعمــون رأي األقلي فقــد تطلــب مجموعــة العمــل الفني

البديــل (الــذي يتضمــن رأي األقليــة(. 

ويعــد تدقيــق فئــات التصنيــف والتقديــرات الســكانية مــن املامرســات الجيــدة مــن أجــل بنــاء اإلجــاع بشــأن التصنيــف. املرحــي املتكامــل وعــى 

الرغــم مــن أن التصنيــف ال يتضمــن تعريًفــا لعمليــة التوصــل إىل إجــاع، فإنــه يــويص بإجــراء التدقيــق بــأي مــن صــوره بعــد مرحلــة التصنيــف املبــديئ 

وإجــراء التقديــرات الســكانية، وعــادة مــا يتــم مــن خــالل جلســات يقــوم فيهــا املحللــون الذيــن شــاركوا يف التحليــل باســتعراض ومناقشــة فئــات التحليــل 

والتقديــرات الســكانية التــي تــم التوصــل إليهــا، ثــم يحاولــون التوصــل إىل توافــق ويتفقــون عــى النتائــج النهائيــة.

ومــن األنشــطة التــي يــوىص بهــا أيضــا أن تُعــرض نتائــج التصنيــف عــى صنــاع القــرار الرئيســيني قبــل اإلصــدار العــام. وتحقــق هــذه العمليــة هدفــن: 

(أ( إنهــا تعــد مبثابــة فحًصــا مزدوًجــا للنتائــج، مــا يســمح بإجــراء مناقشــة مفتوحــة إذا دعــت الحاجــة لذلــك، ويف بعــض الحــاالت قــد يجعــل ذلــك 

مجموعــة العمــل الفنيــة تعيــد النظــر يف التحليــل إذا توافــرت األدلــة، و(ب( إنهــا تعــزز شــعور أصحــاب املصلحــة الرئيســن بأنهــم أصحــاب هــذه النتائــج 

قبــل عرضهــا عــى الجمهــور.

الشكل رقم 70: القواعد األساسية لبناء اإلجامع

من بني القواعد األساسية لبناء اإلجامع:

•   تحديــد أســاليب العمليــة التحليليــة (عــى ســبيل املثــال: تجــري املجموعــات الفرعيــة تحليــالت مبدئيــة وتعــرض نتائجهــا عــى املجموعــة 

األكــر لتدقيقهــا(.

ــة  ــات نظــر األقلي ــق وجه ــة توثي ــة( وكيفي ــام أو رأي األغلبي ــال اإلجــاع الت ــا مث ــن بينه ــدة طــرق م ــرار (بع ــع الق ــة صن ــى كيفي ــاق ع •   االتف

ــن. ــا لآلخري وتوصيله
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ــل الدقيــق للمعلومــات املعقــدة بغــرض  تعــزز الوظيفــة رقــم 2 التحلي

تصنيــف الســكان واملناطــق لفئــات ذات معنــى لتوجيــه عمليــة صنــع 

ــد  ــف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن عــى تحدي ــز تصني ــرارات. يرك الق

ــا  ــو م ــديد وه ــذايئ الش ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاين م ــي تع ــق الت املناط

يســتدعي تدخــالت عاجلــة لتحســن جــودة وكميــة االســتهالك الغــذايئ 

وتقليــل انتشــار ســوء التغذيــة املزمــن. وعــادة مــا يتــم تحقيــق هــذا مــن 

خــالل التدخــالت التــي تركــز عــى األبعــاد الهيكليــة. 

بعــد إمتــام الوظيفــة رقــم 2 الخاصــة بتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ 

ــى  ــة ع ــل اإلجاب ــي املتكام ــف املرح ــالل التصني ــن خ ــن م ــن ميك املزم

ــة: األســئلة التالي

•   ما درجة شدة الوضع؟ 

ــن الغــذايئ  ــن انعــدام األم ــون م ــن يعان ــش األشــخاص الذي ــن يعي •   أي

ــن؟ املزم

ــذايئ  ــن الغ ــدام األم ــن انع ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــدد األش ــم ع •   ك

ــن؟ املزم

ــن  ــدام األم ــن انع ــون م ــم يعان ــخاص بأنه ــض األش ــف بع ــاذا يصن •   مل

ــن؟  ــذايئ املزم الغ

•   من هم الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ املزمن؟ 

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 2

ألغــراض إمتــام الوظيفــة رقــم 2 الخاصــة بتصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ 

املزمــن، عــى املحللــن أن يتبعــوا ســتة بروتوكــوالت حســبا هــو موضــح 

بإيجــاز يف الشــكل رقــم 71 ومذكــور بالتفصيــل أدنــاه.

ــي  ــة الت ــوالت الفني ــى الروتوك ــط ع ــز فق ــع إن هــذا القســم ال يرك وم

ــل تصنيــف انعــدام األمــن  ــاء اإلجــراء الفعــي لتحلي ينبغــي اتباعهــا أثن

ــك  ــا يف ذل ــا، مب ــل بأكمله ــتكال دورة التحلي ــن، إال إن اس ــذايئ املزم الغ

ــد ورش  ــكايف لعق ــداد ال ــط واإلع ــة بالتخطي ــة املتعلق ــطة املبدئي األنش

عمــل التحليــل، يعــد أمــرًا بالــغ األهميــة للوصــول اىل نواتــج التصنيــف 

التــي تتميــز بالجــودة العاليــة ونطــاق االســتعال الواســع. كــا أن إعــداد 

األدلــة مــن األمــور التــي لهــا أهميــة خاصــة لنجــاح التحليــل، مبــا يف ذلــك 

ــدف  ــة به ــت الحاج ــل إذا دع ــادة التحلي ــا وإع ــة وجمعه ــد األدل تحدي

ــل.   تحســن اتســاق املــؤرشات مــع الجــدول املرجعــي ووحــدة التحلي

الشكل رقم 71: بروتوكوالت الوظيفة رقم 2

األداة اإلجراء  الربوتوكول

األداة رقم 2: اإلطار التحليي 
للتصنيف املرحي املتكامل لألمن 

الغذايئ 
 

أدلة التحليل املتعلقة 
باإلطار التحليي للتصنيف 

املرحي املتكامل لألمن 
الغذايئ

2.1 استخدام اإلطار 
التحليي لتوجيه تقارب 

األدلة

األداة رقم 3: الجدول املرجعي استخدام الجدول املرجعي 
لتصنيف انعدام األمن 
الغذايئ املزمن ملعرفة 

سات املستويات والحدود 
املختارة للمعاير الدولية. 

2.2 مقارنة األدلة 
بالجدول املرجعي 

األداة رقم: املعاير التحليلية اتخاذ املعاير األساسية 
كقواعد للتصنيف

2.3 االلتزام مبعاير 
التحليل

األداة رقم 5: درجات موثوقية 
األدلة

تقييم سالمة األساليب 
املستخدمة والعالقة الزمنية 

عى ضوء املعاير املقررة..

2.4 تقييم موثوقية 
األدلة.

األداة رقم 6: معاير مستوى األدلة

األداة رقم 7: الحد األدىن من 
متطلبات التحليل

تقديم أدلة وتحليالت 
تستويف الحد األدىن من 

متطلبات األدلة والتحليل

2.5 استيفاء الحد 
األدىن من متطلبات 

األدلة والتحليل.

األداة رقم 8: تحليل ورقة عمل
 

يفضل استخدام ورقة عمل 
يف نظام دعم املعلومات 

2.6 توثيق األدلة 
وتحليلها عى نحو 

منهجي وإتاحتها عند 
طلبها. 

الوظيفة رقم 2: تصنيف الشدة وتحديد املسببات الرئيسية

الشكل رقم 76: اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ )األداة رقم 2(

العوامل املساهمة يف األمن الغذايئ

األثر

نواتج األمن الغذايئ
(تقاس أو تستنتج مبارشًة من العوامل املساهمة)

تتوافر الغذاء

• اإلنتاج
• األغذية الربية

• احتياطي الغذاء
• األسواق

• النقل

إمكانية الحصول 
عليه

• ماديًا
• ماليًا 

• اجتامعيًا

العوامل السببية

أبعاد األمن الغذايئ

معدل الوفاة
الحالة 
التغذوية

نواتج املستوى الثاين

تغري سبل كسب العيش

األصول واالسرتاتيجيات

 االستهالك الغذايئ  
الكمية والجودة التغذوية

نواتج املستوى األول

العوامل املساهمة يف حدوث 
انعدام األمن الغذايئ

العوامل التي تؤثر تأثريًا مبارًشا 
عىل النتائج
•  األمراض

•  مياه الرشب والرصف الصحي 
•  النزاعات 

•  أخرى

مواطن الضعف واملوارد واملراقبة
(التعرض والقابلية للتأثر والقدرة عىل الصمود أمام أخطار محددة أو 

ظروف مستمرة)

•   اسرتاتيجيات كسب العيش (مصادر الغذاء والدخل والتكيف والنفقات)
•   سبل كسب العيش (البرشية واملالية واالجتامعية واملادية والطبيعية)

•   السياسات واملؤسسات والعمليات  
•   عدم املساواة بني الجنسني وصور التمييز االجتامعي واالقتصادي 

األخرى 
•   عوامل التخفيف 

األحداث الحادة أو الظروف املستمرة

(طبيعية واجتامعية اقتصادية ونزاعات وأمراض وغري ذلك)

و
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ة ا
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االستقرار (طوال الوقت)

تصنيف املرحلة الحادة )الحالية أو املتوقعة( واملستوى املزمن

استفادة األرس 
املعيشية منه

• التفضيالت الغذائية 
• تحضري الغذاء 

• مامرسات التغذية 
• تخزين الغذاء 
• سالمة الغذاء 

•  إمكانية الوصول 
إىل املياه

 املستوى الرابع – 
انعدام األمن الغذايئ الشديد

يف السنة االعتيادية، تعاين األرس من عجز موسمي يف 
كمية الطعام ألكرث من 4 أشهر يف السنة وال تستمر 

يف استهالك نظام غذايئ ذا جودة مناسبة. وتكون 
سبل كسب عيش األرسة هامشية للغاية وليست 
قادرة عىل الصمود. ومن املحتمل أن يكون لدى 

األرس أطفال يعانون من التقزم الشديد.

 املستوى الثالث – 
انعدام األمن الغذايئ املعتدل

يف السنة االعتيادية، تعاين األرس من عجز طفيف ومستمر 
يف كمية الطعام و/ أو عجز يف كمية الطعام املوسمي ملدة 
2 إىل 4 أشهر يف السنة، وال تستمر يف استهالك نظام غذايئ 

ذا جودة مناسبة. وتكون سبل كسب عيش األرسة مستدامة 
بشكل هاميش وقدرتها عىل الصمود أمام الصدمات 

محدودة للغاية. ومن املحتمل أن يكون لدى األرس أطفال 
يعانون من التقزم املعتدل.ت

 ااملستوى الثاين – 
انعدام األمن الغذايئ املنخفض

يف السنة االعتيادية، تستطيع األرس الوصول إىل نظام 
غذايئ بكميات كافية ولكن ال تستهلك دامئًا نظاًما 
غذائيًا ذا جودة مناسبة. وتكون سبل كسب عيش 
األرسة مستدامة اىل حد ما، والقدرة عىل الصمود 

أمام الصدمات محدودة. ومن غري املحتمل أن يكون 
لدى األرس أطفال يعانون من التقزم.

 املستوى األول – 
انعدام األمن الغذايئ منعدم أو يف الحد األدىن 

يف السنة االعتيادية، تستطيع األرس الوصول إىل نظام 
غذايئ بكميات وجودة مقبولة واستهالكه من أجل 
حياة وصحية ومليئة بالنشاط. وتكون سبل كسب 

عيش األرسة يف هذا املستوى مستدامة وقادرة عىل 
الصمود أمام الصدمات. ومن غري املحتمل أن يكون 

لدى األرس أطفال يعانون من التقزم.

اسم ووصف مستوى انعدام 
األمن الغذايئ 

تنفيذ برامج شبكات األمان لتحسني جودة وكمية 
االستهالك الغذايئ. وتنفيذ برامج تكميلية لتناول 
العوامل األساسية لالستمرار يف الحد من انعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية املزمن.

تناول العوامل األساسية لزيادة جودة وكمية االستهالك 
الغذايئ وتقليل سوء التغذية املزمن مع وضع برامج شبكات 

األمان يف االعتبار حسب الحاجة.

رصد حالة األمن الغذايئ، واالستثامر يف الحد من 
مخاطر الكوارث، وتعزيز سبل كسب العيش 

وحاميتها حسب الحاجة، وتناول العوامل األساسية 
لزيادة جودة االستهالك الغذايئ.

رصد حالة األمن الغذايئ، واالستثامر يف الحد من 
مخاطر الكوارث، وتعزيز سبل كسب العيش حسب 

الحاجة.

اآلثار الرئيسية لتخطيط 
االستجابة 1

الجودة: عدم كفاية تناول العنارص الغذائية خالل معظم العام

كمية الطاقة من املغذيات الكبرية: غري كافية

األطفال ال يتناولون الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ – سامت غري محددة

الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ للمرأة: سامت غري محددة

معدل النشويات األساسية: <70% من استهالك السعرات الحرارية

نسبة استهالك النشويات األساسية: < من االستهالك الغذايئ.

الجودة: عدم كفاية معتدلة يف تناول املغذيات خالل 
بضعة أشهر يف السنة عىل األقل

كمية الطاقة من املغذيات الكبرية: النطاق الحدي 

األطفال ال يتناولون الحد األدىن من تنوع النظام 
الغذايئ – سامت غري محددة 10 للتمييز بني املستوى 

الثاين والثالث والرابع

الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ للمرأة > 
5 – سامت غري محددة للتمييز بني املستوى الثاين 

والثالث والرابع

معدل النشويات األساسية: 50 - 70% من استهالك 
السعرات الحرارية

نسبة استهالك النشويات األساسية: 30 - 50% من 
االستهالك الغذايئ

الجودة: تناول كمية كافية من املغذيات

 كمية الطاقة من املغذيات الكبرية: كربوهيدرات 
55 - 75%، دهون 15 - 30%، بروتني 10 - %15 5

األطفال الذين يتناولون الحد األدىن من تنوع 
النظام الغذايئ 6

الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ للمرأة ≤5

معدل النشويات األساسية 8 >50% من استهالك 
السعرات الحرارية

نسبة استهالك النشويات األساسية 9 >30% من 
االستهالك الغذايئ

جودة االستهالك 
الغذايئ 4

نواتج األرس 
املعيشية: 
االستهالك 
الغذايئ 3/2 

الكمية: غري كاف – عجز يف الطاقة يتصف بأنه 
معتدل و/ أو موسمي شديد

كمية الطاقة الغذائية: غري كافية

معدل انتشار نقص التغذية: يعانون من نقص 
التغذية مع وجود فجوة متوسطة ≤10 من الحد 

األدىن الحتياجات الطاقة الغذائية

مقياس االستهالك الغذايئ: ضعيف

مقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ: سيتم تحديده

درجة تنوع النظام الغذايئ املنزيل: ≥4

مقياس الجوع بالنسبة لألرس: ≤2

التحليل االقتصادي لألرسة بخصوص عجز البقاء: 
موجود 

معدل تناول األطفال للوجبات: يكون املعدل 
يف الحد األدىن – سامت غري محددة للتمييز بني 

املستوى الثالث والرابع

شهور اإلمداد املناسب من الغذاء لألرسة: ≥7

الكمية: النطاق الحدي غري كاف – عجز يف الطاقة يتصف 
بأنه منخفض مستمر و/ أو موسمي معتدل

كمية الطاقة الغذائية: غري كافية

معدل انتشار نقص التغذية: يعانون من نقص التغذية مع 
وجود فجوة متوسطة <0 و >10 من الحد األدىن الحتياجات 

الطاقة الغذائية

مقياس االستهالك الغذايئ: املقياس الحدي

مقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ: ≤ املعتدل والشديد

درجة تنوع النظام الغذايئ املنزيل: 6-5

مقياس الجوع بالنسبة لألرس: 1

التحليل االقتصادي لألرسة بخصوص عجز البقاء: غري 
موجود – سامت غري محددة للتمييز بني املستوى األول 

والثاين والثالث

معدل تناول األطفال للوجبات: ال يصل املعدل اىل الحد 
األدىن – سامت غري محددة للتمييز بني املستوى الثالث 

والرابع

شهور اإلمداد املناسب من الغذاء لألرسة: 10-8

الكمية: تناول كمية كافية من الطاقة عىل مدار العام

كمية الطاقة الغذائية 12: كافية

معدل انتشار نقص التغذية 13: ال يعانون من نقص التغذية

مقياس االستهالك الغذايئ 14: مقبولة

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 15: > معتدل انعدام األمن الغذايئ

درجة تنوع النظام الغذايئ املنزيل 16: ≤ 7

مقياس الجوع بالنسبة لألرس 17: 0

التحليل االقتصادي لألرسة بخصوص عجز البقاء 18: غري موجود – سامت غري محددة للتمييز بني املستوى األول 
والثاين والثالث

معدل تناول األطفال للوجبات 19: يكون املعدل يف الحد األدىن

شهور اإلمداد املناسب من الغذاء لألرسة 20: 12-11

كمية االستهالك 
الغذايئ 11

التقزم: تقزم شديد
)تكون الدرجة املعيارية للطول مقابل العمر > 3-

التقزم: تقزم معتدل
)تكون الدرجة املعيارية للطول مقابل العمر > 2- و ≤ 3-

األطفال الذين يعانون من التقزم 23: تكون الدرجة املعيارية للطول مقابل للعمر ≤ 2- نواتج املنطقة للحالة التغذوية 
22/21

بالنسبة للعوامل املساهمة، يجب تحديد وتحليل معظم املؤرشات والحدود الستنتاج مستوى التصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن وفًقا لسياق سبل كسب العيش يف املنطقة.

اسرتاتيجيات سبل كسب العيش واألصول والسياسات 
واملؤسسات والعمليات: هامشية جًدا

االعتامد عىل اسرتاتيجيات سبل كسب عيش منخفضة 
القيمة: موجود

خط الفقر الوطني: تحت خط الفقر املدقع

النسبة املئوية )%( من إجاميل اإلنفاق النقدي عىل 
الغذاء: <%70

إجاميل الدخل كنسبة مئوية )%( من احتياجات 
البقاء عىل قيد الحياة: >%110

قدرة األرسة عىل الصمود: غري قادرة

امللح املعالج باليود: غري متوفر لدى األرسة

اسرتاتيجيات سبل كسب العيش واألصول والسياسات 
واملؤسسات والعمليات: هامشية

االعتامد عىل اسرتاتيجيات سبل كسب عيش منخفضة 
القيمة: موجود

خط الفقر الوطني: تحت خط الفقر ولكن فوق خط الفقر املدقع

النسبة املئوية )%( من إجاميل اإلنفاق النقدي عىل الغذاء: 
%70 - 50

إجاميل الدخل كنسبة مئوية )%( من احتياجات البقاء عىل 
قيد الحياة: 110 - %125

قدرة األرسة عىل الصمود: قدرة محدودة جًدا

امللح املعالج باليود: غري متوفر لدى األرسة

اسرتاتيجيات سبل كسب العيش واألصول والسياسات 
واملؤسسات والعمليات: مستدامة عىل املقياس الحدي

االعتامد عىل اسرتاتيجيات سبل كسب عيش منخفضة 
القيمة: غري موجود

خط الفقر الوطني: فوق خط الفقر

النسبة املئوية )%( من إجاميل اإلنفاق النقدي عىل 
الغذاء: 40 - %50

إجاميل الدخل كنسبة مئوية )%( من احتياجات 
البقاء عىل قيد الحياة: < 125 - %150

قدرة األرسة عىل الصمود: قدرة محدودة

امللح املعالج باليود: متوفر لدى األرسة 

اسرتاتيجيات سبل كسب العيش واألصول 
والسياسات واملؤسسات والعمليات: 25 مستدامة

االعتامد عىل اسرتاتيجيات سبل كسب عيش 
منخفضة القيمة: 26 غري موجود

خط الفقر الوطني: 27 فوق خط الفقر

النسبة املئوية )%( من إجاميل اإلنفاق النقدي عىل 
الغذاء 28: >%40

إجاميل الدخل كنسبة مئوية )%( من احتياجات 
البقاء عىل قيد الحياة 29: <%50

قدرة األرسة عىل الصمود 30: قادرة

امللح املعالج باليود 31: متوفر لدى األرسة

األخطار 
ومواطن 

الضعف 24

العوامل 
املساهم

غري كاٍف للغاية لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ 
لنظام غذايئ مقبول من ناحية الكمية والجودة

غري كاف لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ لنظام غذايئ 
مقبول من ناحية الكمية والجودة

كاٍف لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ لنظام غذايئ 
بكميات قليلة مقبولة ولكن يفتقر إىل الجودة

كاف لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ لنظام غذايئ 
بكميات وجودة مقبولة

توافر الغذاء 
وإمكانية 

الحصول عليه 
واالستفادة منه 

واالستقرار
مصدر املياه: مل تم تحسينه، و

الوصول إىل املياه: >15 لرتًا للفرد يف اليوم
مصدر املياه: مل تم تحسينه، أو

الوصول إىل املياه: >15 لرتًا للفرد يف اليوم
مصدر املياه 32: تم تحسينه، و

الوصول إىل املياه 33: ≤15 لرتًا للفرد يف اليوم

اإلجراءات العاجلة املطلوب تنفيذها:

الشكل رقم 84: املعايري التحليلية 

لتصنيف انعدام األمن الغذايئ املزمن 

)األداة رقم 4(

 أ.    تعريف انعدام األمن الغذايئ املزمن 

والرتكيز التحلييل

 ب.  توجيه اإلجراءات ذات األهداف 

االسرتاتيجية متوسطة وطويلة األجل

 ج.   مستويات الشدة األربعة

 د.  تقارب األدلة

 ه.  قاعدة 20% لتصنيف املناطق

 و.  وحدة أو وحدات التصنيف

 ز.   التحليل املعني بالفرتات ذات الظروف 

االستثنائية خالل العرش السنوات 

املاضية

 ح.  التصنيف القائم عىل الظروف الفعلية 

من واقع الظروف غري االستثنائية 

 ط. فرتة الصالحية وتواتر التحليل

 ي. برامج املساعدة اإلنسانية والتنمية

 ك.  تحديد املسببات الرئيسية والسكان 

األكرث ترضًرا

الجزء أ: إرشادات تقييم درجة املوثوقية

)العالقة الزمنية )ت  = موثوقة
2
  ر

 = موثوقة إىل حد ما
1
ر

)- أو +) 
(

1
محدودة )ت (

2
 جيدة )ت

+
1
2 ر

ر
  جيدة
(

2
)م  سالمة

األسلوب
)م) 

-
1
+ ر

1
 ر

محدودة
(

1
)م

الجزء ب: تعريفات وإرشادات تقييم سالمة األسلوب )م) والعالقة الزمنية )ت)

األساليب العلمية النوعية والكمية املعرتف بها دولًيا من املامرسات الجيدة 

  جيدة
(

2
)م

 سالمة
األسلوب

)م)

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما ييل:  
•  الدراسات االستقصائية *

   • الدراسات االستقصائية البسيطة/ املنهجية التي تشمل 150 حالة عىل األقل أو دراسات استقصائية متعددة املراحل تغطي 25 مجموعة عىل األقل.
   •  تقنية املقابالت الهاتفية مبساعدة الحاسوب التي تشمل 150 حالة عىل األقل ونسبة األرس املعيشية التي متتلك هواتف تتجاوز %75.

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
   •  تحليل النواتج استناًدا إىل خط األساس الكامل مع تحديد املشكالت ودعم التحليل بأربعة أدلة عىل األقل من درجة ر2 من أدلة العوامل املساهمة.

األساليب املنطقية النوعية والكمية التي تتبع املامرسات الجيدة ولكنها تتسم بالتمثيل املحدود

محدودة
(

1
)م

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما ييل:
•  الدراسات االستقصائية *

   •  التقديرات املجمعة من خمس مجموعات و90 عملية مالحظة عىل األقل  
   •  تقنية املقابالت الهاتفية مبساعدة الحاسوب التي تشمل 90 حالة عىل األقل ونسبة األرس املعيشية التي متتلك هواتف تتجاوز %60.
+( من املناطق القريبة التي تعاين من ظروف مشابهة لألمن الغذايئ.    

1
   •  التقديرات املجمعة من دراسة استقصائية متثيلية بدرجة )ر

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
 +

1
   •   تحليل النواتج استناًدا إىل خط األساس الرسيع أو البيانات التفصيلية مع تحديد املشكالت ودعم التحليل بأربعة أدلة عىل األقل من درجة ر

من أدلة العوامل املساهمة.
•  أنظمة الرصد

   •   التقديرات املجمعة من خمسة مواقع عىل األقل بإجاميل عدد 200 حالة تم اختيارها عشوائيًا )عىل األقل خمس مواقع و100 حالة إجامال 
للمناطق الرعوية(.  

األدلة التي تعكس األوضاع والظروف الحالية

  جيدة
(

2
)ت

 املالمئة
   الزمنية
)ت)

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما ييل: 
•  األدلة التي تم جمعها خالل فرتات ذات ظروف غري استثنائية خالل العرش السنوات املاضية قبل التحليل

•  األدلة عىل املؤرشات رسيعة التغري التي تم جمعها خالل موسم العجاف
•  خط األساس أو بيانات موجزة خالل فرتة تصل لعرشة سنوات مل تطرأ خاللها أي تغريات ملحوظة عىل سبل كسب العيش.  

األدلة املستنتجة لتعكس األوضاع والظروف الحالية

محدودة
(

1
)ت

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما ييل: 
•  التقديرات املستنبطة من األدلة عىل مؤرشات التغري الرسيع التي تم جمعها خالل املواسم غري العجاف ويف ظروف غري استثنائية.

•  خط األساس أو البيانات التي يزيد عمرها عن عرشة سنوات مل تطرأ خاللها أي تغريات ملحوظة عىل سبل كسب العيش.  

الحد األدىن للمعيار مستوى الدليل

1
اثنان من املؤرشات من مختلف النواتج1 بدليل مبارش درجة موثوقيته ر

مع
1.  واحد منهام متاح ملدة سنتني أو أكرث

+
 
1
ثالثة مؤرشات أخرى بدليل مبارش2 درجة موثوقيته ر

*
مقبول

)املستوى األول(

1
ثالثة مؤرشات وكل مؤرش من ناتج1 مختلف بدليل مبارش درجة موثوقيته ر

مع
واحد منهام متاح ملدة سنتني أو أكرث

+

1
أربعة مؤرشات أخرى بدليل2 درجة موثوقيته ر

**
متوسط 

)املستوى الثاين(

أربعة مؤرشات من ناتج1 استهالك الغذاء بدليل مبارش
مع

2
اثنان منهام درجة موثوقيتهام ر1 واالثنان اآلخران ر

+

2
مؤرش واحد لناتج التغذية بدليل درجة موثوقيته ر

مع
اثنان منهام مؤرشان من التصنيف األول

و
واحد منهام متاح لسنتني أو أكرث

+

1
خمسة مؤرشات أخرى بدليل2 درجة موثوقيته ر

***
مرتفع 

)املستوى الثالث(

•   تحليل األدلة مع اإلشارة )مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تربط بني تحليل الظروف الحالية ملستويات التصنيف املرحيل املتكامل وتحليل 
السياق واالتجاهات التاريخية وغريها من التحليالت ذات الصلة.  

•  تصنيف املنطقة استناًدا إىل قاعدة %20.

•  تفسري التصنيف استناًدا إىل تقارب أدلة السياق والتي تتضمن مراجعة نقدية لألدلة الداعمة واملتناقضة.  

•  نسبة التقديرات السكانية )%( وعدد السكان يف كل مستوى.

•  تحديد املسببات الرئيسية النعدام األمن الغذايئ قدر اإلمكان.

•  تحديد العوامل املقيدة لألمن الغذايئ قدر اإلمكان.  



النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ100

بروتوكول 2.1: استخدام اإلطار التحليي لتوجيه تقارب األدلة

ــه  ــل الغــرض مــن اإلطــار التحليــي لتصنيــف األمــن الغــذايئ (الشــكل رقــم 76( يف توجي يتمث

تقــارب األدلــة مــن خــالل عــرض منطقــي النعــدام األمــن الغــذايئ. وينقســم اإلطــار إىل »عوامــل 

مســاهمة« و«النواتــج« (الشــكل 72(. تتضمــن العوامــل املســاهمة العوامــل الســببية وأبعــاد 

ــن  ــراد م ــاة األرس واألف ــة ملعان ــل املتوقع ــج الدالئ ــا تشــمل النوات ــذايئ، بين ــن الغ ــدام األم انع

ــا يتصــل  ــة مــن الغــذاء في ــات غــر كافي ــة باســتهالك كمي انعــدام األمــن الغــذايئ ذات الصل

بكميــة الغــذاء وجودتــه وســوء التغذيــة املزمــن.  

العوامل السببية: مواطن الضعف واألحداث الحادة أو الظروف املستمرة 

وفًقــا للتصنيــف املرحــي املتكامــل، يــؤدي التفاعــل بــن الصدمــات املتكــررة/ الظروف املســتمرة 

ومواطــن الضعــف إىل ظهــور انعــدام األمــن الغــذايئ. ومــن ثـَـم، يحــدد تحليــل هــذه التفاعــالت 

»املســببات الرئيســية النعــدام األمــن الغــذايئ«. والضعــف هــو تعــرض األرس وتأثرهــا بأخطــار 

ــف املرحــي  ــا للتصني ــا. وفًق ــا والصمــود أمامه ــش معه ــا عــى التعاي متكــررة محــددة وقدرته

ــا  ــي تتبعه ــراتيجيات الت ــم: االس ــاس إىل فه ــف باألس ــن الضع ــل مواط ــتند تحلي ــل، يس املتكام

األرس لكســب عيشــها (كيــف تحصــل األرس عــى الغــذاء والدخــل، مــا هــو مــدى اســتمرارية 

مــوارد الغــذاء والدخــل، وأمنــاط النفقــات(، وســبل كســب العيــش التــي تعتمــد عليهــا األرس 

ــف  ــة، وكي ــة والطبيعي ــة واالجتاعي ــة والبري ــة واملادي ــبل املالي ــا الس ــن ضمنه ــية وم املعيش

تؤثــر السياســات واملؤسســات والعمليــات والنــوع االجتاعــي وعوامــل تخفيــف حــدة الوضــع 

تأثــرًا إيجابيًــا أو ســلبيًا عــى قــدرة األرس عــى تحقيــق األمــن الغــذايئ والتعامــل مــع األحــداث 

الحــادة املتكــررة واملختلفــة والظــروف املســتمرة.

وميكــن أن تكــون األحــداث الحــادة أو الظــروف املســتمرة طبيعيــة أو مــن صنــع اإلنســان مثــل 

ــب  ــة تقل ــرى أو رسع ــة األخ ــر الطبيعي ــات أو الظواه ــاف أو الفيضان ــررة للجف ــات املتك املوج

ــر  ــراض أو الفق ــة، أو األم ــات املدني ــة أو االضطراب ــواد الغذائي ــة أو امل ــص الطاق ــعار أو نق األس

وغرهــا مــن الظــروف التــي مــن شــأنها أن تؤثــر عــى انعــدام األمــن الغــذايئ.

يعكــس اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ بوضــوح مفهــوم القــدرة 

عــى الصمــود والتعايــش، باعتبــاره مــن العوامــل املأخــوذ بهــا لتحديــد قابليــة األرس املعيشــية 

للتأثــر باألحــداث املتكــررة الحــادة واملعينــة والظــروف املســتمرة. يؤخــذ عامــل القــدرة عــى 

ــش وســبلها  ــن خــالل دراســة اســراتيجيات كســب العي ــار م ــش بعــن االعتب الصمــود والتعاي

والسياســات واملؤسســات والعمليــات. وميكــن أن تســاهم التحليــالت التــي تتــم يف إطــار 

ــا. ــالت الشــاملة للصمــود وتســتفيد منه التصنيــف يف التحلي

أبعــاد األمــن الغــذايئ: توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واســتفادة األرس 
منــه واالســتقرار 

ســوف تتأثــر أبعــاد األمــن الغــذايئ األربعــة (توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واســتفادة 

األرس منــه واالســتقرار( تأثــرًا مبــارًشا بنتائــج التفاعــل بــن األحــداث الحــادة/ الظــروف املســتمرة 

ــاد عــى األمــن الغــذايئ  ــر هــذه األبع ــة تأث ــل كيفي ــرضوري تحلي ومواطــن الضعــف. ومــن ال

بهــدف تأكيــد مــؤرشات النتائــج ووضعهــا يف ســياق (الشــكل رقــم 73(. متكــن هــذه املعلومــات 

ــذايئ  ــن الغ ــدة لألم ــاد املقي ــا لألبع ــف وفًق ــد تختل ــي ق ــالت الت ــم التدخ ــن تصمي ــن تحس م

ــه واالســتقرار(. وتتفاعــل هــذه  ــه واســتفادة األرس من ــة الحصــول علي ــر الغــذاء وإمكاني (تواف

األبعــاد بطريقــة متتابعــة عــى النحــو التــايل:    

•   يتنــاول البعــد الخــاص بتوافــر الغــذاء مــا إذا كان الغــذاء موجــود فعليًــا أو يُحتمــل وجــوده 

وبالتــايل ميكــن رشائــه أو الحصــول عليــه الســتهالكه، ويشــمل كذلــك: جوانــب إنتــاج الغــذاء 

واالحتياطــي الغــذايئ والــواردات الغذائيــة واألســواق والنقــل واألغذيــة الريــة.     

الشكل رقم 72: عنارص تحليل األمن 

الغذايئ يف اإلطار التحلييل للتصنيف 

املرحيل املتكامل لألمن •  العوامل 

•   العوامل املساهمة 

  العوامل السببية

•   مواطن الضعف   

•   األخطار (األحداث الحادة أو   

الظروف املستمرة(

أبعاد األمن الغذايئ   

•   توافر الغذاء   

•   إمكانية الحصول عى الغذاء   

•   استفادة األرس من الغذاء  

•   االستقرار   

•  عنارص النواتج

نواتج املستوى األول   

•   االستهالك الغذايئ   

•   تغر سبل كسب العيش  

نواتج املستوى الثاين   

•   الحالة التغذوية  

•   الوفيات   
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•   بعــد االنتهــاء مــن تقييــم وجــود الغــذاء، يكــون الســؤال التــايل هــو »كيــف ميكــن أن تحصــل 

األرس عــى الغــذاء مــن خــالل مصــادر الغــذاء املختلفــة (مثــال: اإلنتــاج الشــخيص للغــذاء، 

ــا؟  رشائــه، الحصــول عليــه يف صــورة هبــات أو مســاعدات أو تحصيلــه(، وهــل ســيكون كافيً

تعتمــد القــدرة عــى الحصــول عــى الغــذاء الــكايف اعتــاًدا مبــارًشا عــى الوصــول املــادي (أي 

منتجــات الــروة الحيوانيــة والزراعيــة والصيــد وتحصيلــه والبعــد عــن األســواق(، والوصــول 

ــي (أي  ــول االجتاع ــان( والوص ــى االئت ــول ع ــة الحص ــة وإمكاني ــوة الرائي ــايل (أي الق امل

القــدرة عــى تأمــن الغــذاء مــن خــالل الشــبكات االجتاعيــة أو الهبــات أو الدعــم األرسي(.

ــه، يكــون الســؤال  ــكايف من ــد توافــر الغــذاء ومتكــن األرس مــن الحصــول عــى القــدر ال •   وعن

ــات  ــيزودها بكمي ــل س ــاح وه ــذاء املت ــتهالك الغ ــن اس ــتتمكن األرس م ــل س ــو، ه ــايل ه الت

ــالت  ــل التفضي ــى عام ــا ع ــد غالبً ــا يعتم ــو م ــة، وه ــة والطاق ــارص الغذائي ــن العن ــة م كافي

الغذائيــة وتحضــر الغــذاء وتخزينــه وإمكانيــة الوصــول إىل مصــادر ميــاه جيــدة وبكميــات 

ــة. كافي

ــون  ــه، يك ــتفادة من ــه واالس ــول علي ــة الحص ــذاء وإمكاني ــر الغ ــاد تواف ــق أبع ــة تحق •   يف حال

الســؤال التــايل، هــل املنظومــة بأكملهــا مســتقرة، ومــن ثــم فإنهــا تضمــن تأمــن الغــذاء لألرس 

املعيشــية طــوال الوقــت، قــد تشــر مشــكالت االســتقرار عــى عــدم االســتقرار عــى املــدى 

ــؤدي إىل تكــرار انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد، أو عــدم االســتقرار  القصــر، وهــو مــا قــد ي

متوســط/ طويــل املــدى والــذي قــد يــؤدي اىل انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن.  وميكــن أن 

تكــون العوامــل املناخيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة والسياســية مــن أســباب عــدم االســتقرار.

نواتج املستوى األول: االستهالك الغذايئ وتغري سبل كسب العيش

إذا مل تتحقــق أبعــاد توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واســتفادة األرس منــه واالســتقرار، 

ــة  ــدم كفاي ــدة ع ــد ش ــح. وتعتم ــى األرج ــا ع ــر كافيً ــية غ ــتهالك األرس املعيش ــيكون اس فس

ــى  ــدرة األرس ع ــدى ق ــن، وم ــرص أو عنرصي ــة عن ــدم كفاي ــدى ع ــى م ــذايئ ع ــتهالك الغ االس

ــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ  ــل التصني ــم مــع الوضــع. بالنســبة لتحلي التأقل

املزمــن، يتــم تقييــم املتنــاول الــكايف مــن كل مــن الطاقــة الغذائيــة واملغذيــات الدقيقــة، أمــا يف 

تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد يتــم الركيــز عــى املتنــاول 

ــة (الشــكل رقــم 74(.  ــكايف مــن الطاقــة الغذائي ال

وإذا كانــت األرس تواجــه صعوبــة يف تأمــن مــا يكفيهــا مــن الغــذاء، فرمبــا تلجــأ إىل اســراتيجيات 

غــر مســتدامة مثــل بيــع األصــول، وتقليــل اإلنفــاق عــى التعليــم والصحــة وتنــاول الحبــوب. 

ــة  ــل صعوب ــم يف ظ ــلوكيات التأقل ــتكون س ــذايئ س ــن الغ ــدام األم ــروف انع ــن ظ ــم م وبالرغ

الحصــول عــى ســبل كســب العيــش مثــل بيــع املنــازل أو األرايض بســبب انعــدام األمــن الغــذايئ 

ــون  ــن تك ــش ل ــب العي ــبل كس ــأن س ــلبية بش ــم الس ــلوكيات التأقل ــك س ــة، وكذل ــادرة للغاي ن

شــائعة لفــرة طويلــة مــن الزمــن. نتيجــة لذلــك، مل يتــم تحليــل ناتــج تغــر ســبل كســب العيــش 

يف تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، ولكــن تــم تحليــل قــوة 

واســتمرارية ســبل كســب العيــش لــألرس املعيشــية مــن خــالل الركيــز عــى تقييــم نصيــب األرس 

املعيشــية التــي تنفــذ اســراتيجيات ضعيفــة املســتوى لســبل كســب العيــش، أي اســراتيجيات 

تــدر دخــاًل قليــاًل أو غــر مســتقر وغــر كاف لتغطيــة االحتياجــات األساســية لــألرسة فيــا يتعلــق 

بنفقــات الغــذاء والتعليــم والصحــة.

الشكل رقم 73: أمثلة عى األبعاد املقيدة 

لألمن الغذايئ 

•   من املمكن أن يؤثر املناخ الصحراوي 

أو شبه الصحراوي عى مستويات إنتاج 

الغذاء وبالتايل تقييد توافر الغذاء.

•   وستقل إمكانية حصول األرس املعيشية 

عى الغذاء بسبب انخفاض الدخل 

أو عدم انتظامه. عى سبيل املثال من 

األعال املؤقتة والذي ينتج عنه ضعف 

يف القوة الرائية وعدم القدرة عى 

تغطية االحتياجات األساسية من املواد 

الغذائية وغر الغذائية  

•   يؤثر عدم توفر مارسات التغذية 

لألطفال وما يتسبب به الحظر يف تقييد 

االستهالك لبعض املواد املغذية وسوء 

مارسات تخزين الغذاء وصعوبة 

الحصول عى وقود الطبخ واملياه 

الصالحة للرب تأثرًا سلبيا عى 

استخدام الغذاء.   

الشكل رقم 74: نواتج املستوى األول من 

أمثلة نواتج املستوى األول: 

•   نسبة األرس املعيشية غر القادرة عى 

تناول ما يكفيها من الغذاء مثل األرس 

التي تسجل درجات قليلة يف مؤرش 

االستهالك الغذايئ أو تسجل أكر من 

ثالث درجات يف مؤرش الجوع عى 

مستوى األرس، وما إىل ذلك. 

•   نسبة األرس املعيشية التي تلجأ 

إىل اسراتيجيات التكيف مع نقص 

الغذاء، كحال تلك األرس املشاركة يف 

اسراتيجيات التكيف مع األزمات أو 

الحاالت الطارئة. 

•   مقارنة الوضع الحايل أو املتوقع 

بالسنوات املاضية والظروف غر 

االستثنائية، وكذلك باملناطق واملؤرشات 

األخرى
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نواتج املستوى الثاين: الحالة التغذوية والوفيات

يركــز تحليــل الحالــة التغذويــة عــى ســوء التغذيــة املزمــن والــذي يقــاس الدرجــة املعياريــة للطــول مقابــل العمــر، ويتــم تقديــر انتشــاره بــن األطفــال 

بعمــر 6-59 شــهرًا عــى مســتوى املنطقــة عندمــا يكــون الدرجــة املعياريــة للطــول مقابــل العمــر أقــل مــن 2-، ويشــار إليــه مبعــدل انتشــار التقــزم 

ــة مارســات  ــة باألمراضبســبب قل ــة االســتهالك( ســببًا للتقــزم واإلصاب ــر ســوء النظــام الغــذايئ (جــودة وكمي (الشــكل رقــم 75(. وبصــورة عامــة، يعت

الرعايــة والتغذيــة وعــدم كفايــة الخدمــات الصحيــة والصحــة البيئيــة باإلضافــة اىل عوامــل األمــن الغــذايئ، علــُا بــأن العديــد مــن األســباب الجذريــة 

النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن هــي ذاتهــا أســباب ســوء التغذيــة املزمــن. ومــن املتوقــع أن يوجــه انتشــار ســوء التغذيــة املزمــن وضــع انعــدام األمــن 

الغــذايئ املزمــن اىل حــد مــا.

مل يتــم تحليــل نتيجــة معــدل الوفيــات يف تحليــل تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. يف حــن أنــه مــن املعــروف أن ســوء التغذيــة يتســبب يف وفــاة 

حــوايل (٪45( مــن األطفــال دون ســن الخامســة عــى مســتوى العــامل 2إال أن اســتخدام معــدالت الوفيــات لدعــم تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن 

مل يتــم تضمينــه لســببن رئيســين. األول: مــن املتوقــع أن تظــل معــدالت الوفيــات عنــد مســتوى ثابــت ومنخفــض نســبيًا (عــادًة مــا يكــون معــدل وفيــات 

األطفــال أقــل مــن أو يســاوي 0.5 مــن كل 10000 يوميًــا ومعــدل وفيــات األطفــال دون الخامســة أقــل مــن أو يســاوي 1 لــكل 10000 يوميًــا( يف ظــروف 

انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، وبالتــايل تكــون فائدتــه يف متييــز الشــدة أقــل. باإلضافــة إىل ذلــك، ونظــرًا ألن مــؤرشات الوفيــات تشــر اىل املعــدالت وليــس 

مســتوى االنتشــار، عــى عكــس املــؤرشات األخــرى املدرجــة يف الجــدول املرجعــي، فــإن فائدتهــا تتناقــص بشــكل أكــر ألنهــا ال تحــدد توزيــع الفئــات 

الســكانية بــن املســتويات األربعــة.

الشكل رقم 75: نواتج املستوى الثاين

من أمثلة نواتج املستوى الثاين: 

•   مــن الشــائع أيًضــا يف ظــروف ارتقــاع مســتوى انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن العثــور عــى معــدالت عاليــة لتقــزم األطفــال. إذا كان مســتوى 

انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يف منطقــة معينــة هــو 4 (شــديد(، فمــن املتوقــع أن يكــون هنــاك أيًضــا نســبة كبــرة مــن األطفــال الذيــن 

يعانــون مــن التقــزم الشــديد، حيــث تكــون الدرجــة املعياريــة الطــول بالنســبة للعمــر أقــل مــن 3-.

•   إذا كان مســتوى انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن هــو 3 (متوســط(، فمــن املتوقــع أن نســبة كبــرة مــن األطفــال يف املنطقــة يعانــون عــى 

األقــل مــن التقــزم املعتــدل، حيــث تكــون الدرجــة املعياريــة الطــول بالنســبة للعمــر بــن 3- و 2-. 

.www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en .2017 2   منظمة الصحة العاملية، األطفال: صحائف الوقائع، تخفيض معدالت وفيات األطفال، آخر تحديث يف أكتوبر
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الشكل رقم 76: اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ )األداة رقم 2(

العوامل املساهمة يف األمن الغذايئ

األثر

نواتج األمن الغذايئ
(تقاس أو تستنتج مبارشًة من العوامل املساهمة(

تتوافر الغذاء

• اإلنتاج
• األغذية الرية

• احتياطي الغذاء
• األسواق

• النقل

إمكانية الحصول 
عليه

• ماديًا
• ماليًا 

• اجتاعيًا

العوامل السببية

أبعاد األمن الغذايئ

معدل الوفاة
الحالة 
التغذوية

نواتج املستوى الثاين

تغري سبل كسب العيش

األصول واالسراتيجيات

 االستهالك الغذايئ  
الكمية والجودة التغذوية

نواتج املستوى األول

العوامل املساهمة يف حدوث 
انعدام األمن الغذايئ

العوامل التي تؤثر تأثرًا مبارًشا 
عى النتائج
•  األمراض

•  مياه الرب والرصف الصحي 
•  النزاعات 

•  أخرى

مواطن الضعف واملوارد واملراقبة
(التعرض والقابلية للتأثر والقدرة عى الصمود أمام أخطار محددة أو 

ظروف مستمرة(

•   اسراتيجيات كسب العيش (مصادر الغذاء والدخل والتكيف والنفقات(
•   سبل كسب العيش (البرية واملالية واالجتاعية واملادية والطبيعية(

•   السياسات واملؤسسات والعمليات  
•   عدم املساواة بن الجنسن وصور التمييز االجتاعي واالقتصادي 

األخرى 
•   عوامل التخفيف 

األحداث الحادة أو الظروف املستمرة

(طبيعية واجتاعية اقتصادية ونزاعات وأمراض وغر ذلك(

و

عة
اج

لر
ة ا

ذي
تغ

ال

االستقرار (طوال الوقت(

تصنيف املرحلة الحادة )الحالية أو املتوقعة( واملستوى املزمن

استفادة األرس 
املعيشية منه

• التفضيالت الغذائية 
• تحضر الغذاء 

• مارسات التغذية 
• تخزين الغذاء 
• سالمة الغذاء 

•  إمكانية الوصول 
إىل املياه
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بروتوكول 2.2: مقارنة األدلة عى أساس الجدول املرجعي للتصنيف املرحي املتكامل 

النعدام األمن الغذايئ املزمن

الغــرض مــن الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن هــو توجيــه مقارنــات األدلــة املتاحــة عــى أســاس املعايــر 

والحــدود العامليــة املقبولــة بوجــه عــام (الشــكل رقــم 81(. 

ــيل للتصنيــف املرحــيل املتكامــل،  ــا لإلطــار التحلي ــم الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن وفًق ــم تنظي يت

أي نواتــج االســتهالك الغــذايئ (يتــم تنظيمــه حســب جــودة وكميــة املتنــاول مــن النظــام الغــذايئ( والتغذيــة والعوامــل املســاهمة (مواطــن الضعــف 

ــا ووضعهــا يف ســياقها وربطهــا بالدرجــات  ــًا نقديً ــة تقيي ــم األدل ــايل ميكــن مــن خــالل الجــدول تقيي واألخطــار وأبعــاد األمــن الغــذايئ األربعــة. وبالت

املختلفــة لشــدة انعــدام األمــن الغــذايئ.

يتــم تنظيــم الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد إىل أربعــة مســتويات مــن الشــدة (املســتوى األول: الحــد األدىن/ منعدمــة، املســتوى الثــاين: 

منخفضــة، املســتوى الثالــث: معتدلــة، املســتوى الرابــع: شــديدة. ويعــرض الجــدول وصًفــا للســامت النموذجيــة لــكل مســتوى ويفــرض أن أفــراد األرس 

املعيشــية املصنفــة يف كل مســتوى تتشــارك يف نفــس الســات العامــة (الشــكل رقــم 78(.

ــكل  ــداف ب ــذه األه ــن ه ــذايئ املزم ــن الغ ــدام األم ــي النع ــط الجــدول املرجع ــة. ويف حــن يرب ــتجابة ذات األولوي ــداف االس ــط كل مســتوى بأه يرتب

ــه مــن أجــل التحديــد الســليم للتدخــالت واألنشــطة األنســب  مســتوى، فمــن الــرضوري إجــراء تحليــل لالســتجابة بعــد االنتهــاء مــن التحليــل بأكمل

للتخفيــف مــن حــدة انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن.

الشكل 77: الجدول املرجعي للتصنيف املرحيل  - مثال عى محتويات املستوى 4

ــص املشــركة  ــة ، ومجموعــة مــن الخصائ ــف املرحــي عــى وصــف ، وهــدف اســتجابة ذي أولوي ــوي كل مســتوى مــن مســتويات التصني يحت

املتوقعــة بــن األرس. فيــا يــي مثــال عــى كيفيــة تقديــم ذلــك ملســتوى 4 مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يف التصنيــف املرحــي املتكامــل.

• وصــف املســتوى 4: مــن املعتــاد يف العــام، تعــاين األرس املعيشــية مــن عجــز موســمي يف كميــة الطعــام ألكــر مــن أربعــة أشــهر يف الســنة وال 

تســتهلك باســتمرار نظاًمــا غذائيًــا ذا جــودة مناســبة. ســبل عيــش األرسة هامشــية للغايــة وليســت قــادرة عــى الصمــود. مــن املحتمــل أن يكــون 

لــدى األرس أطفــال يعانــون مــن التقــزم الشــديد.

• أهداف االستجابة ذات األولوية للمستوى 4:

°  يجب استهداف األرس التي تعاين من املستوى 4 برامج شبكات األمان لتحسن نوعية وكمية استهالك الغذاء.  

ــن وســوء  ــذايئ املزم ــن الغ ــدام األم ــن انع ــر م ــة وراء الحــد بشــكل كب ــل الكامن ــة ملعالجــة العوام ــج التكميلي ــذ الرام ــا تنفي °  ينبغــي أيًض  
ــن. ــة املزم التغذي

• الخصائــص الرئيســية للمســتوى 4: مــن املرجــح أن يكــون لــدى ســكان األرس التــي تعــاين مــن فجــوات يف نوعيــة وكميــة احتياجــات اســتهالك 

الغــذاء اســراتيجيات معيشــية محــدودة للغايــة ودخــل منخفــض ال يســمح لهــم بتغطيــة احتياجاتهــم الغذائيــة وغــر الغذائيــة األساســية. مــن 

املتوقــع أن تكــون هــذه األرس غــر قــادرة عــى مقاومــة الصدمــات أو لديهــا القليــل جــًدا مــن املرونــة. ومــن املحتمــل أيًضــا أن يكــون لــدى األرس 

أطفــال يعانــون مــن نقــص التغذيــة املزمــن.

الشكل 78: بعض الخصائص الشائعة املتوقعة بني األرس ضمن املستويات

مــن املرجــح أيًضــا أن يكــون لــدى ســكان األرس التــي تعــاين مــن فجــوات يف نوعيــة وكميــة اســتهالك الغــذاء (املســتوى 4( اســراتيجيات معيشــية 

محــدودة للغايــة ودخــل منخفــض ال يســمح لهــم بتغطيــة احتياجاتهــم الغذائيــة وغــر الغذائيــة األساســية. مــن املتوقــع أن تكــون هــذه األرس 

غــر قــادرة عــى مقاومــة الصدمــات أو لديهــا القليــل جــًدا مــن املرونــة. ومــن املحتمــل أيًضــا أن يكــون لــدى األرس أطفــال يعانــون مــن نقــص 

التغذيــة املزمــن
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ــدام  ــج انع ــؤرشات نوات ــدود م ــن ح ــذايئ املزم ــن الغ ــدام األم ــي النع ــدول املرجع ــع الج يض

ــراد األرس  ــع أف ــن توزي ــى ميك ــك حت ــا، وذل ــة عاملًي ــة للمقارن ــية القابل ــذايئ األساس ــن الغ األم

املعيشــية عــى املســتويات األربعــة. تعــرف األدلــة عــى هــذه املــؤرشات يف التصنيــف املرحــي 

ــؤرشات  ــدود امل ــع ح ــل يض ــي املتكام ــف املرح ــم أن التصني ــارشة. ورغ ــة املب ــل باألدل املتكام

ــا بســبب أمــور  ــا مًع ــأن هــذه الحــدود ال تتســق دامئً ــه يقــر ب ــا، إال أن ــة عاملي ــة للمقارن القابل

ــة  ــادات عام ــدم إرش ــي يق ــم أن الجــدول املرجع ــؤرشات. ورغ ــص امل ــق بالســياق وخصائ تتعل

ملواءمــة األدلــة، فلــن يتمكــن املحللــون مــن التوصــل إىل نتائــج التصنيــف إال بتقــارب األدلــة 

القامئــة عــى الســياق الحــرج وفهــم اســتخدام املــؤرش وقيــود اســتخدامه (الشــكل رقــم 80(. 

ومــن ثــم، يلــزم أن يوضــح املحللــون تفســرهم للتصنيــف، وكذلــك اإلشــارة إىل األدلــة الداعمــة 

واألدلــة املتناقضــة. يلخــص الشــكل رقــم 79 الخصائــص األساســية املتوقعــة ملــؤرشات كل 

ــارص األمــن الغــذايئ. ــا بحســب عن مســتوى، وينظمه

الشــكل رقــم 79: الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــيل املتكامــل – الخصائــص 
العامــة لــكل مســتوى

ــن  ــف شــدة انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن ب ــم تصني ــف املرحــي املتكامــل، يت ــا للتصني وفًق

أفــراد األرس عــى أنــه داللــة عــى حجــم ومــدة فجــوات االســتهالك الغــذايئ مــن حيــث جــودة 

وكميــة االســتهالك الغــذايئ. مــن املرجــح أيًضــا أن ميــر أفــراد األرس التــي تعــاين مــن فجــوات أكــر 

وأطــول يف االســتهالك الغــذايئ باســتدامة أقــل يف ســبل كســب العيــش وقــدرة أقــل عــى الصمود 

أمــام الصدمــات الشــائعة واملتكــررة. ونظــراً الســتمرار الفجــوات يف جــودة وكميــة الغــذاء، فضــالً 

عــن عــدم كفايــة اســراتيجيات ومــوارد ســبل كســب العيــش، فمــن األرجــح أن يكــون أفــراد 

هــذه األرس يعانــون مــن نقــص التغذيــة املزمــن. عــى الرغــم مــن أن العالقــة بــن عنــارص األمــن 

ــي تعــاين  ــراد األرس الت ــف يفــرض أن أف ــة«، إال أن التصني ــة فردي الغــذايئ هــذه ليســت »عالق

مــن ظــروف معينــة هــم أيًضــا أكــر عرضــة لخــوض ظــروف أخــرى ذات خطــورة ماثلــة. ومــن 

الــرضوري تقــارب األدلــة حــول عنــارص األمــن الغــذايئ للوصــول إىل النتائــج النهائيــة والتصنيــف.

الشكل رقم 80: استخدام الجدول 

املرجعي والتفسريات التحليلية – السياق 

واالستدالل النقدي 

ينبغي تحليل األدلة عى أساس الجدول 

املرجعي للتصنيف حسب السياق 

وباستخدام االستدالل النقدي. فيا يي 

مثال فعي من بوروندي، التصنيف 

املرحي املتكامل 2016.

»أظهر تحليل التصنيف النعدام األمن 

الغذايئ املزمن أنه عى الرغم من أن 

معظم مؤرشات جودة استهالك الغذاء 

(مثل الحد األدىن من التنوع الغذايئ 

لألطفال( تظهر حالة شديدة نسبيًا، إال أن 

نسبة النفاق النقدي عى الغذاء قدمت 

أدلة متناقضة يف جميع أنحاء البالد.

ولوحظ أن األرس يف السياق الريفي يف 

بوروندي ال تشري الغذاء عموًما، لكنها 

تستهلك ما تنتجه بنفسها، وهو ما يفرس 

االنخفاض العام يف اإلنفاق عى املواد 

الغذائية.

ومع ذلك، ظلت نسبة استهالك األطعمة 

النشوية مرتفعة، حيث يتناول ما يقارب 

نصف األرس يف معظم املناطق أكر من 

70 يف املائة من إجايل السعرات الحرارية 

التي يحصلون عليها من املواد الغذائية 

النشوية. وبعد املناقشات والتوضيحات، 

تقرر عدم التأكيد عى األدلة املتعلقة 

بنسبة اإلنفاق النقدي عى الغذاء يف 

التحليل أو التصنيف ».

املستوى الرابع 
شديدة

املستوى الثالث
معتدلة

املستوى الثاين
منخفضة

املستوى األول
منعدمة/ الحد 

األدىن

تصنيف أفراد األرس حسب االستهالك الغذايئ من أجل حياة صحية ومليئة بالنشاط طوال الوقت

عر كاف غر كاف كايف إىل حد ما كايف االستهالك الغذايئ 
– جودة النظام 

الغذايئ ناتج املستوى 
كايف إىل حد مااألول كايف نوعا ما كايف كايف االستهالك الغذايئ 

– كمية النظام 
الغذايئ

من املرجح أن يعاين أفراد األرس الذين تختلف لديهم مستويات االستهالك الغذايئ من الظروف التالية

من املرجح أن 
يعاين األفراد 

من سوء 
التغذية الشديد

من املرجح أن 
يعاين األفراد من 

سوء التغذية 
املعتدل

غر مرجح منعدم/ الحد 
األدىن

الحالة التغذوية 
– وجود فرد يعاين 
من سوء التغذية 

املزمن

ناتج املستوى 
الثاين

هامي للغاية مستدام هامشيًا مستدام 
حدوديًا

مستدام سبل كسب 
العيش لألرسة 

(االسراتيجيات 
واملوارد( العوامل 

املساهمة
غر كاف محدود جًدا محدود كايف قدرة األرسة عى 

الصمود أمام 
الصدمات الشائعة

مالحظة: يتضمن الجدول املرجعي أوصاف تعريفات الظروف، مبا يف ذلك مستويات الكفاية.
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رغــم أن الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يتخــذ مــن األهــداف املختــارة فقــط األدلــة املبــارشة، إال إنــه ال 

مينــع اســتخدام معلومــات مــن مــؤرشات أخــرى غــري متضمنــة يف الجــدول أثنــاء التحليــل. ويف الواقــع، يحــث التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى إدراج 

مــؤرشات أخــرى ذات صلــة يف التحليــل، وال يخضــع الجــدول املرجعــي للمراجعــة عــى مســتوى الــدول أو األقاليــم، لكــن ميكــن تحديثــه مــن جانــب 

ــة للمســتخدمن  ــة الراجع ــار التغذي ــع الوضــع يف االعتب ــة، م ــة االستشــارية الفني ــن خــالل املجموع ــل م ــف املرحــي املتكام ــة للتصني ــة العاملي الراك

وأحــدث التطــورات الفنيــة.

ــا الخاصــة بالنواتــج  تتضمــن األدلــة غــر املبــارشة كافــة األدلــة ذات الصلــة غــر املدرجــة يف الجــدول املرجعــي، مبــا يف ذلــك املــؤرشات املحــددة محليً

وأكــر املــؤرشات املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة. وعــاًدة مــا تتوافــر األدلــة غــر املبــارشة بشــكل أكــر عــى املســتوى دون الوطنــي، حيــث أنهــا تُجمــع 

غالبًــا مــن أنظمــة الرصــد الوطنيــة. عــالًوة عــى ذلــك، رمبــا متــت معايــرة بعــض مــن هــذه املــؤرشات املحــددة عــى املســتوى املحــي لتقييــم ظــروف 

ــا لألدلــة غــر املبــارشة، فينبغــي تفســر وتحليــل هــذه األدلــة يف ســياقها. محليــة. ونظــرًا ألن الجــدول املرجعــي ال يضــع الحــدود املطبقــة عامليً

 وعــى العكــس مــن ذلــك، إذا تــم وضــع الحــدود املطبقــة عــى املســتوى املحــي، يجــوز للمحللــن الرجــوع إليهــا، أمــا يف حالــة عــدم توافرهــا، تقــع عــى 

عاتــق املحلــل مهمــة فهــم واســتنتاج معنــى األدلــة وربطهــا بوصــف كل مرحلــة واملــؤرشات األخــرى وحــدود كل منهــا.  



 املستوى الرابع – 
انعدام األمن الغذايئ الشديد

يف السنة االعتيادية، تعاين األرس من عجز موسمي يف 
كمية الطعام ألكر من 4 أشهر يف السنة وال تستمر 

يف استهالك نظام غذايئ ذا جودة مناسبة. وتكون 
سبل كسب عيش األرسة هامشية للغاية وليست 
قادرة عى الصمود. ومن املحتمل أن يكون لدى 

األرس أطفال يعانون من التقزم الشديد.

 املستوى الثالث – 
انعدام األمن الغذايئ املعتدل

يف السنة االعتيادية، تعاين األرس من عجز طفيف ومستمر 
يف كمية الطعام و/ أو عجز يف كمية الطعام املوسمي ملدة 
2 إىل 4 أشهر يف السنة، وال تستمر يف استهالك نظام غذايئ 

ذا جودة مناسبة. وتكون سبل كسب عيش األرسة مستدامة 
بشكل هامي وقدرتها عى الصمود أمام الصدمات 

محدودة للغاية. ومن املحتمل أن يكون لدى األرس أطفال 
يعانون من التقزم املعتدل.ت

 ااملستوى الثاين – 
انعدام األمن الغذايئ املنخفض

يف السنة االعتيادية، تستطيع األرس الوصول إىل نظام 
غذايئ بكميات كافية ولكن ال تستهلك دامئًا نظاًما 
غذائيًا ذا جودة مناسبة. وتكون سبل كسب عيش 
األرسة مستدامة اىل حد ما، والقدرة عى الصمود 

أمام الصدمات محدودة. ومن غر املحتمل أن يكون 
لدى األرس أطفال يعانون من التقزم.

 املستوى األول – 
انعدام األمن الغذايئ منعدم أو يف الحد األدىن 

يف السنة االعتيادية، تستطيع األرس الوصول إىل نظام 
غذايئ بكميات وجودة مقبولة واستهالكه من أجل 
حياة وصحية ومليئة بالنشاط. وتكون سبل كسب 

عيش األرسة يف هذا املستوى مستدامة وقادرة عى 
الصمود أمام الصدمات. ومن غر املحتمل أن يكون 

لدى األرس أطفال يعانون من التقزم.

اسم ووصف مستوى انعدام 
األمن الغذايئ 

تنفيذ برامج شبكات األمان لتحسن جودة وكمية 
االستهالك الغذايئ. وتنفيذ برامج تكميلية لتناول 
العوامل األساسية لالستمرار يف الحد من انعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية املزمن.

تناول العوامل األساسية لزيادة جودة وكمية االستهالك 
الغذايئ وتقليل سوء التغذية املزمن مع وضع برامج شبكات 

األمان يف االعتبار حسب الحاجة.

رصد حالة األمن الغذايئ، واالستثار يف الحد من 
مخاطر الكوارث، وتعزيز سبل كسب العيش 

وحايتها حسب الحاجة، وتناول العوامل األساسية 
لزيادة جودة االستهالك الغذايئ.

رصد حالة األمن الغذايئ، واالستثار يف الحد من 
مخاطر الكوارث، وتعزيز سبل كسب العيش حسب 

الحاجة.

اآلثار الرئيسية لتخطيط 
االستجابة 1

الجودة: عدم كفاية تناول العنارص الغذائية خالل معظم العام

كمية الطاقة من املغذيات الكبرية: غر كافية

األطفال ال يتناولون الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ – سات غر محددة

الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ للمرأة: سات غر محددة

معدل النشويات األساسية: <70% من استهالك السعرات الحرارية

نسبة استهالك النشويات األساسية: < من االستهالك الغذايئ.

الجودة: عدم كفاية معتدلة يف تناول املغذيات خالل 
بضعة أشهر يف السنة عى األقل

كمية الطاقة من املغذيات الكبرية: النطاق الحدي 

األطفال ال يتناولون الحد األدىن من تنوع النظام 
الغذايئ – سات غر محددة 10 للتمييز بن املستوى 

الثاين والثالث والرابع

الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ للمرأة > 
5 – سات غر محددة للتمييز بن املستوى الثاين 

والثالث والرابع

معدل النشويات األساسية: 50 - 70% من استهالك 
السعرات الحرارية

نسبة استهالك النشويات األساسية: 30 - 50% من 
االستهالك الغذايئ

الجودة: تناول كمية كافية من املغذيات

 كمية الطاقة من املغذيات الكبرية: كربوهيدرات 
55 - 75%، دهون 15 - 30%، بروتن 10 - %15 5

األطفال الذين يتناولون الحد األدىن من تنوع 
النظام الغذايئ 6

الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ للمرأة ≤5

معدل النشويات األساسية 8 >50% من استهالك 
السعرات الحرارية

نسبة استهالك النشويات األساسية 9 >30% من 
االستهالك الغذايئ

جودة االستهالك 
الغذايئ 4

نواتج األرس 
املعيشية: 
االستهالك 
الغذايئ 3/2 

الكمية: غري كاف – عجز يف الطاقة يتصف بأنه 
معتدل و/ أو موسمي شديد

كمية الطاقة الغذائية: غر كافية

معدل انتشار نقص التغذية: يعانون من نقص 
التغذية مع وجود فجوة متوسطة ≤10 من الحد 

األدىن الحتياجات الطاقة الغذائية

مقياس االستهالك الغذايئ: ضعيف

مقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ: سيتم تحديده

درجة تنوع النظام الغذايئ املنزيل: ≥4

مقياس الجوع بالنسبة لألرس: ≤2

التحليل االقتصادي لألرسة بخصوص عجز البقاء: 
موجود 

معدل تناول األطفال للوجبات: يكون املعدل 
يف الحد األدىن – سات غر محددة للتمييز بن 

املستوى الثالث والرابع

شهور اإلمداد املناسب من الغذاء لألرسة: ≥7

الكمية: النطاق الحدي غري كاف – عجز يف الطاقة يتصف 
بأنه منخفض مستمر و/ أو موسمي معتدل

كمية الطاقة الغذائية: غر كافية

معدل انتشار نقص التغذية: يعانون من نقص التغذية مع 
وجود فجوة متوسطة <0 و >10 من الحد األدىن الحتياجات 

الطاقة الغذائية

مقياس االستهالك الغذايئ: املقياس الحدي

مقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ: ≤ املعتدل والشديد

درجة تنوع النظام الغذايئ املنزيل: 6-5

مقياس الجوع بالنسبة لألرس: 1

التحليل االقتصادي لألرسة بخصوص عجز البقاء: غر 
موجود – سات غر محددة للتمييز بن املستوى األول 

والثاين والثالث

معدل تناول األطفال للوجبات: ال يصل املعدل اىل الحد 
األدىن – سات غر محددة للتمييز بن املستوى الثالث 

والرابع

شهور اإلمداد املناسب من الغذاء لألرسة: 10-8

الكمية: تناول كمية كافية من الطاقة عى مدار العام

كمية الطاقة الغذائية 12: كافية

معدل انتشار نقص التغذية 13: ال يعانون من نقص التغذية

مقياس االستهالك الغذايئ 14: مقبولة

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ 15: > معتدل انعدام األمن الغذايئ

درجة تنوع النظام الغذايئ املنزيل 16: ≤ 7

مقياس الجوع بالنسبة لألرس 17: 0

التحليل االقتصادي لألرسة بخصوص عجز البقاء 18: غر موجود – سات غر محددة للتمييز بن املستوى األول 
والثاين والثالث

معدل تناول األطفال للوجبات 19: يكون املعدل يف الحد األدىن

شهور اإلمداد املناسب من الغذاء لألرسة 20: 12-11

كمية االستهالك 
الغذايئ 11

التقزم: تقزم شديد
(تكون الدرجة املعيارية للطول مقابل العمر > 3-

التقزم: تقزم معتدل
(تكون الدرجة املعيارية للطول مقابل العمر > 2- و ≤ 3-

األطفال الذين يعانون من التقزم 23: تكون الدرجة املعيارية للطول مقابل للعمر ≤ 2- نواتج املنطقة للحالة التغذوية 
22/21

بالنسبة للعوامل املساهمة، يجب تحديد وتحليل معظم املؤرشات والحدود الستنتاج مستوى التصنيف املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن وفًقا لسياق سبل كسب العيش يف املنطقة.

اسراتيجيات سبل كسب العيش واألصول والسياسات 
واملؤسسات والعمليات: هامشية جًدا

االعتامد عى اسراتيجيات سبل كسب عيش منخفضة 
القيمة: موجود

خط الفقر الوطني: تحت خط الفقر املدقع

النسبة املئوية )%( من إجاميل اإلنفاق النقدي عى 
الغذاء: <%70

إجاميل الدخل كنسبة مئوية )%( من احتياجات 
البقاء عى قيد الحياة: >%110

قدرة األرسة عى الصمود: غر قادرة

امللح املعالج باليود: غر متوفر لدى األرسة

اسراتيجيات سبل كسب العيش واألصول والسياسات 
واملؤسسات والعمليات: هامشية

االعتامد عى اسراتيجيات سبل كسب عيش منخفضة 
القيمة: موجود

خط الفقر الوطني: تحت خط الفقر ولكن فوق خط الفقر املدقع

النسبة املئوية )%( من إجاميل اإلنفاق النقدي عى الغذاء: 
%70 - 50

إجاميل الدخل كنسبة مئوية )%( من احتياجات البقاء عى 
قيد الحياة: 110 - %125

قدرة األرسة عى الصمود: قدرة محدودة جًدا

امللح املعالج باليود: غر متوفر لدى األرسة

اسراتيجيات سبل كسب العيش واألصول والسياسات 
واملؤسسات والعمليات: مستدامة عى املقياس الحدي

االعتامد عى اسراتيجيات سبل كسب عيش منخفضة 
القيمة: غر موجود

خط الفقر الوطني: فوق خط الفقر

النسبة املئوية )%( من إجاميل اإلنفاق النقدي عى 
الغذاء: 40 - %50

إجاميل الدخل كنسبة مئوية )%( من احتياجات 
البقاء عى قيد الحياة: < 125 - %150

قدرة األرسة عى الصمود: قدرة محدودة

امللح املعالج باليود: متوفر لدى األرسة 

اسراتيجيات سبل كسب العيش واألصول 
والسياسات واملؤسسات والعمليات: 25 مستدامة

االعتامد عى اسراتيجيات سبل كسب عيش 
منخفضة القيمة: 26 غر موجود

خط الفقر الوطني: 27 فوق خط الفقر

النسبة املئوية )%( من إجاميل اإلنفاق النقدي عى 
الغذاء 28: >%40

إجاميل الدخل كنسبة مئوية )%( من احتياجات 
البقاء عى قيد الحياة 29: <%50

قدرة األرسة عى الصمود 30: قادرة

امللح املعالج باليود 31: متوفر لدى األرسة

األخطار 
ومواطن 

الضعف 24

العوامل 
املساهم

غري كاٍف للغاية لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ 
لنظام غذايئ مقبول من ناحية الكمية والجودة

غري كاف لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ لنظام غذايئ 
مقبول من ناحية الكمية والجودة

كاٍف لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ لنظام غذايئ 
بكميات قليلة مقبولة ولكن يفتقر إىل الجودة

كاف لتلبية متطلبات االستهالك الغذايئ لنظام غذايئ 
بكميات وجودة مقبولة

توافر الغذاء 
وإمكانية 

الحصول عليه 
واالستفادة منه 

واالستقرار
مصدر املياه: مل تم تحسينه، و

الوصول إىل املياه: >15 لرًا للفرد يف اليوم
مصدر املياه: مل تم تحسينه، أو

الوصول إىل املياه: >15 لرًا للفرد يف اليوم
مصدر املياه 32: تم تحسينه، و

الوصول إىل املياه 33: ≤15 لرًا للفرد يف اليوم

االلشكل رقم 81: الجدول املرجعي للتصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن )األداة رقم 3(

الغرض: توجيه تقارب األدلة باستخدام املعاير والحدود العامة املقبولة عامليًا. ويهدف التصنيف إىل توجيه عملية صنع القرار الهادفة إىل تحسينات األمن الغذايئ عى املدى املتوسط.

اإلجراءات العاجلة املطلوب تنفيذها:



النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ108

مالحظات توضيحية للجدول املرجعي للتصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن

1.     ينبغــي أن يشــمل تخطيــط االســتجابة أنشــطة الرصــد والحــد مــن مخاطــر الكــوارث لجميــع مســتويات التصنيــف النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، مبــا يف ذلــك املســتوى األول. تركــز االســتجابات 
بالنســبة لــألرس التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن (املســتويان الثالــث والرابــع مــن التصنيــف املرحــي املتكامــل( عــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وحايــة وتعزيــز ســبل كســب 
العيــش وأنشــطة الرصــد، وهــي رضوريــة لتقليــل الضعــف املزمــن وزيــادة القــدرة عــى الصمــود أمــام الصدمــات املتكــررة. كــا يجــب أن يضــع تخطيــط االســتجابة يف االعتبــار التدخــالت التكميليــة 

واملشــركة بــن األرس عــى مســتويات مختلفــة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.

2.     حــدد الــركاء العامليــون للتصنيــف املرحــي املتكامــل الذيــن يشــاركون يف مجموعــة العمــل القامئــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ مــؤرشات االســتهالك الغــذايئ التــي تــم إدراجهــا 
يف الجــدول املرجعــي. وتعكــس معظــم هــذه املــؤرشات االســتهالك الغــذايئ العــام واملعانــاة الناتجــة عنــه. وفــرست وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف ومجموعــة العمــل القامئــة بتصنيــف األمــن 
الغــذايئ بعًضــا مــن هــذه املــؤرشات عــى أنهــا وثيقــة الصلــة بجــودة أو كميــة االســتهالك الغــذايئ. هــذه املجموعــة توضيحيــة وتهــدف فقــط إىل تيســر فهــم وتحليــل كيفيــة وصــف جوانــب الجــودة 
والكميــة يف املنطقــة قيــد التحليــل. وال تعتــر املــؤرشات املدرجــة يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن مقياًســا مبــارًشا لــكل مكــون مــن مكونــات االســتهالك الغــذايئ، ب إن تقــارب 
األدلــة عــى هــذه الجوانــب املختلفــة مــن املعلومــات املتاحــة يجعــل مــن املمكــن وصــف شــدة انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يف املنطقــة باالســتناد اســتناًدا جزئيًــا إىل العالقــة بــن جــودة وكميــة 

االســتهالك الغــذايئ.

3.     تــدرك مجموعــة العمــل أن املــؤرشات القامئــة عــى تحليــل اســتجابات األرس النعــدام األمــن الغــذايئ واملعانــاة الناتجــة عنــه، مثــل مقيــاس الجــوع بالنســبة لــألرس ومــؤرش انخفــاض اســراتيجيات 
التكيــف املعيــي ومــؤرش املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ومقيــاس إمكانيــة الحصــول عــى األمــن الغــذايئ لــألرس ومقيــاس األمــن الغــذايئ يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي مفيــدة 
كونهــا جــزء مــن عمليــة تقــارب األدلــة لتصنيــف شــدة انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يف منطقــة معينــة. باســتثناء مقيــاس الجــوع عــى مســتوى األرس ومــؤرش املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، مل 
يتــم تضمــن هــذه املــؤرشات وحــدود كل منهــا يف هــذا اإلصــدار مــن الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. يُطلــب مــن مجموعــات العمــل الفنيــة القامئــة 
بالتصنيــف وبالتعــاون الوثيــق مــع وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف ومجموعــة العمــل املعنيــة باألمــن الغــذايئ أن يدرجــوا جميــع املــؤرشات القامئــة عــى التكيــف واملعانــاة يف تحليــالت انعــدام 
األمــن الغــذايئ املزمــن كدليــل غــر مبــارش عــى اســتجابة األرس النعــدام األمــن الغــذايئ، وتقديــم التغذيــة الراجعــة إىل وحــدة الدعــم العاملــي ومجموعــة العمــل املعنيــة باألمــن الغــذايئ لتوجيــه 

القــرارات بشــأن إمكانيــة إدراج هــذه املــؤرشات األخــرى يف اإلصــدارات املســتقبلية مــن الجــدول املرجعــي.

4.     يتعلــق املتنــاول الــكايف مــن املغذيــات الغذائيــة بحالــة االســتهالك املنتظــم عــى مــدى فــرة 
ــات  ــة متطلب ــة الالزمــة لتغطي ــة الغذائي ــر الطاق ــة مــن الطعــام توف ــة محــددة وبكمي زمني
وتوصيــات العنــارص الغذائيــة لحيــاة صحيــة ومليئــة بالنشــاط. عــى الرغــم مــن أن الجــدول 
املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن ال يــزن املــؤرشات، 
إال أنــه تــم توفــر مــؤرشات تقييــم املســتوى لتوجيــه املحللــن يف النظــر إىل مــدى قــوة كل 
مــؤرش مــن املــؤرشات املدرجــة يف جــزء جــودة االســتهالك الغــذايئ مــن الجــدول املرجعــي 
يف ارتباطــه مــع جــودة االســتهالك الغــذايئ. مُتنــح املــؤرشات ذات العالقــات األقــوى بجــودة 
االســتهالك الغــذايئ تقييــًا مــن املســتوى األوىل، بينــا مُتنــح املــؤرشات ذات العالقــة 

األضعــف تقييــًا مــن املســتوى الثالــث (الشــكل 82(.

5.     تــم اســتنباط حــدود املغذيــات الكبــرة املقدمــة للمســتوى 1 مــن إرشــادات استشــارة الخراء 
ــذايئ  ــة بشــأن نظــام غ ــة والزراع ــة األغذي ــة ومنظم ــة الصحــة العاملي ــن منظم املشــركة ب

متــوازن3. مــن املأمــول أن يكــون مــن املمكــن تحديــد حــدود معينــة لكميــة الطاقــة مــن املغذيــات الكبــرية ملســتويات التصنيــف الثــاين والثالــث والرابــع يف الجــدول املرجعــي لتصنيــف انعــدام األمــن 
الغــذايئ املزمــن عــر الجهــود التعاونيــة املســتقبلية مــن خــالل الــراكات والتحليــالت التطبيقيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، نحــث مجموعــات العمــل الفنيــة الوطنيــة القامئــة بالتصنيــف عــى اســتخدام 
هــذا املــؤرش وأي مــؤرشات أخــرى ماثلــة بالتعــاون الوثيــق مــع وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف ومجموعــة العمــل املعنيــة باألمــن الغــذايئ مــن أجــل التقــارب نحــو التصنيــف يف مســتوياته الثــاين 
الثالــث والرابــع. وطلــب املســاعدة لتحليــالت البيانــات املتعلقــة بكميــة الطاقــة الناتجــة مــن تنــاول املغذيــات الكبــرة مــع وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف الســتخدامها يف تحليــل تصنيــف انعــدام 

األمــن الغــذايئ املزمــن.

6.     يعــد الحــد األدىن مــن تنــوع النظــام الغــذايئ لألطفــال الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 6 و23 شــهرًا مــؤرًشا قياســيًا ملنظمــة الصحــة العامليــة بشــأن مارســات تغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال ويتــم 
ــة والدراســات االســتقصائية  ــة والصحي ــة واالنتقــاالت والدراســات االســتقصائية الدميوغرافي ــم املوحــدة للدراســات االســتقصائية عــن اإلغاث ــات الرصــد والتقيي ــالغ األمهــات يف عملي جمعــه مــن إب
القطاعيــة متعــددة املــؤرشات. وقــد لوحــظ أن املعلومــات املتعلقــة بتنــوع املتنــاول مــن النظــام الغــذايئ عــى املســتوى الفــردي ترتبــط ارتباطًــا وثيًقــا بجــودة النظــام الغــذايئ أكــر مــن ارتباطهــا 

بكميــة النظــام الغــذايئ (منظمــة األغذيــة والزراعــة، 4 2010(. 

7.     تســتخدم مــؤرشات تنــوع النظــام الغــذايئ للمــرأة التــي وضعهــا مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لإلشــارة إىل الجــودة العامــة للنظــام الغــذايئ 
للفــرد خــالل اليــوم الســابق. وتســتند هــذه املــؤرشات إىل إبــالغ النســاء وتشــمل إمــا تســع أو عــر مجموعــات غذائيــة اعتــاًدا عــى مــا إذا كان الدليــل يــأيت مــن درجــة تنــوع النظــام الغــذايئ للفــرد 
والــذي يتكــون مــن تســع مجموعــات غذائيــة، أو مــن الحــد األدىن لتنــوع النظــام الغــذايئ للمــرأة والــذي يتكــون مــن عــر مجموعــات غذائيــة. بــرصف النظــر عــن مصــدر الدليــل، تــم التحقــق مــن 
صحــة حــدود خمــس مجموعــات غذائيــة أو أكــر لنظــام غــذايئ مقبــول لــكل مــن درجــة تنــوع النظــام الغــذايئ للفــرد ودرجــة تنوعــه للمــرأة5. منــذ عــام 2014، صــارت درجــة تنــوع النظــام الغــذايئ 
للمــرأة مــؤرًشا رئيســيًا يســتخدم لقيــاس تنــوع النظــام الغــذايئ للمــرأة. ونتيجــة لذلــك، تــم تضمــن املــؤرش يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن بــدالً 
مــن درجــة تنــوع النظــام الغــذايئ للفــرد. أمــا بالنســبة ملــؤرشات درجــة تنــوع النظــام الغــذايئ للفــرد ومــؤرشات تنــوع النظــام الغــذايئ للمــرأة، تُعــرَّف النســاء عــى أنهــن إنــاث تــراوح أعارهــن 
بــن 15 و49 عاًمــا. وقــد تــم االتفــاق عــى أن املعلومــات املتعلقــة بتنــوع املتنــاول الغــذايئ عــى املســتوى الفــردي ترتبــط ارتباطـًـا وثيًقــا بجــودة النظــام الغــذايئ أكــر مــن ارتباطهــا بكميــة النظــام 

الغــذايئ (منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2010(.

8.     تشــر نســبة النشــويات األساســية إىل كميــة الطاقــة املتحصلــة مــن األطعمــة النشــوية مثــل الــذرة واألرز والبطاطــس واملنيهــوت، بنــاًء عــى إبــالغ األشــخاص عــن األطعمــة املســتهلكة. ويســتخدم هــذا 
املــؤرش كدليــل واحــد لإلشــارة إىل مــدى كميــة الطاقــة الناتجــة مــن املغذيــات الكبــرة. عــى الرغــم مــن وجــود عالقــة مبــارشة بــن نســبة النشــويات األساســية وكميــة الطاقــة مــن الكربوهيــدرات، 
فمــن املتوقــع أن تكــون نســبة النشــويات أقــل مــن النســبة املئويــة للطاقــة اإلجاليــة الناتجــة مــن الكربوهيــدرات ألن األطعمــة غــر النشــوية مثــل الســكر والخــرضوات تعتــر أيًضــا مصــادر مهمــة 
للكربوهيــدرات. وتســتند حــدود نســبة النشــويات األساســية املحــددة يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن إىل أبحــاث تطبيقيــة غــر منشــورة أجراهــا 

البنــك الــدويل. يــوىص بإجــراء مزيــد مــن البحــث لتقييــم مــدى مالءمــة هــذه الحــدود.

تقييم املستوى مؤرشات جودة الغذاء

1 كمية الطاقة من املغذيات الكبرة

2 الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ لألطفال

2 الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ للمرأة

2 معدل النشويات األساسية

3 معدل االستهالك للنشويات األساسية

الشكل رقم 82: مؤرشات جودة الغذاء يف الجدول املرجعي للتصنيف 

املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن

3   منظمة الصحة العاملية، 2003. الحمية والتغذية والحد من األمراض املزمنة. تقرير استشارة الخراء املشركة بن منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة. منظمة الصحة العاملية، سلسلة التقارير 

الفنية رقم 916. جنيف: منظمة الصحة العاملية(

www.fao.org/docrep/014/i1983e/i1983e00.pdf .4  منظمة األغذية والزراعة، 2010. إرشادات قياس التنوع الغذايئ لألرس واألفراد

www.fantaproject.org/news-and- .5   منظمة األغذية والزراعة ومروع املساعدة الفنية يف مجال األغذية والتغذية، يوليو 2014. اجتاع اإلجاع عى املؤرش العاملي لقياس التنوع الغذايئ للمرأة
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9.     تشــر نســبة اســتهالك النشــويات األساســية إىل إبــالغ األشــخاص عــن كميــة اســتهالك املــواد الغذائيــة النشــوية، والتــي تعــد عــادًة مــن بــن أرخــص مصــادر الســعرات الحراريــة. وتســتند حــدود 
نســبة اســتهالك النشــويات األساســية املحــددة يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن (كــا هــو الحــال بالنســبة لنســبة النشــويات األساســية املوصوفــة أعــاله( إىل بحــث تطبيقــي غــر 

منشــور أجــراه البنــك الــدويل. يــوىص بإجــراء مزيــد مــن البحــث لتقييــم مــدى مالءمــة هــذه الحــدود.

10.  الســامت غــري املحــددة تتعلــق بعــدم قــدرة وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل ومجموعــة العمــل املعنيــة باألمــن الغــذايئ عــى تحديــد الحــدود الالزمــة للمســاعدة يف تقديــر نســبة 
األرس التــي تعــاين مــن مســتويات معينــة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. يحــدث هــذا غالبـًـا إمــا ألن املــؤرش ثنــايئ (نعــم/ ال( أو ألن وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف ومجموعــة العمــل املعنيــة 

باألمــن الغــذايئ مل تعــر عــى أدلــة كافيــة لتوجيــه حــدود معينــة بحلــول وقــت إصــدار هــذا الجــدول املرجعــي.

11.  يتعلــق املتنــاول الــكايف مــن الطاقــة الغذائيــة بحالــة االســتهالك املنتظــم لكميــة مــن الغــذاء 
توفــر الطاقــة الغذائيــة عــى مــدى فــرة زمنيــة ذات صلــة والتــي تكــون رضوريــة لتغطيــة 
متطلبــات حيــاة صحيــة ومليئــة بالنشــاط. عــى الرغــم مــن أن الجــدول املرجعــي للتصنيــف 
ــر  ــم توف ــه ت ــؤرشات، إال أن ــزن امل ــن ال ي ــذايئ املزم ــن الغ ــدام األم ــل النع ــي املتكام املرح
مــؤرشات تقييــم املســتوى لتوجيــه املحللــن يف النظــر إىل درجــة كل مــؤرش مــن املــؤرشات 
ــة  ــة االســتهالك الغــذايئ مــن الجــدول املرجعــي يف ارتباطــه مــع كمي املدرجــة يف جــزء كمي
ــذايئ  ــتهالك الغ ــودة االس ــوى بج ــات األق ــؤرشات ذات العالق ــح امل ــذايئ. مُتن ــتهالك الغ االس
ــن  ــًا م ــف تقيي ــة األضع ــؤرشات ذات العالق ــح امل ــا مُتن ــتوى األوىل، بين ــن املس ــًا م تقيي

ــث (الشــكل 83(. املســتوى الثال

ــه  ــذايئ بأن ــن الغ ــة باألم ــل املعني ــة العم ــف ومجموع ــي للتصني ــم العامل ــدة الدع ــر وح 12.  تُق
مــن األفضــل الحصــول عــى تقييــم الحتاليــة عــدم كفايــة املتنــاول مــن الطاقــة الغذائيــة 
ــن  ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــن البيان ــراد م ــن األف ــة م ــكانية أو مجموع ــة س ــدى مجموع ل
ــة، إال  ــا مستحســنة للغاي ــن أنه ــم م ــراد. عــى الرغ ــذايئ لألف ــاول الغ خــالل اســتبيانات املتن
أن البيانــات مــن هــذه املســوح نــادراً مــا تكــون متاحــة عــى مســتوى التقســيم املطلــوب.

13.  يعــد انتشــار نقــص التغذيــة مــؤرًشا رئيســيا لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة ويشــر إىل نســبة 
ــة. ميكــن حســاب  ــة الغذائي ــاد للطاق ــن لديهــم أي فجــوة يف اســتهالكهم املعت الســكان الذي
ــذاء.  ــتهالك األرسة للغ ــات اس ــراد أو بيان ــذايئ لألف ــاول الغ ــات املتن ــن تقيي ــؤرش م ــذا امل ه

عندمــا ال تتوفــر بيانــات تقييــات املتنــاول الغــذايئ لألفــراد، يتــم حســاب انتشــار نقــص التغذيــة عــى أســاس بيانــات االســتهالك الغــذايئ مــن الدراســات االســتقصائية عــن األرس املعيشــية، عــى ســبيل 
املثــال مــن الدراســات االســتقصائية عــن الدخــل والنفقــات. بالنســبة لتحليــالت التصنيــف النعــدام ألمــن الغــذايئ املزمــن، يتــم اســتخدام انتشــار نقــص التغذيــة أوالً لتقديــر نســبة الســكان الذيــن 
يصنفــون ضمــن املســتوين الثالــث والرابــع. ثانيـًـا، يتــم التمييــز بــن املســتوين الثالــث والرابــع بنــاًء عــى حجــم متوســط فجــوة اســتهالك الطاقــة الغذائيــة بالنســبة للســكان الذيــن يعانــون مــن نقــص 
التغذيــة. تنقســم نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة إىل مجموعتــن: أولئــك الذيــن لديهــم فجــوة متوســطة تقديريــة ألقــل مــن %10 مــن الحــد األدىن ملتطلبــات الطاقــة الغذائيــة، 
وأولئــك الذيــن لديهــم فجــوة تســاوي أو تزيــد عــن %10 مــن الحــد األدىن مــن متطلبــات الطاقــة الغذائيــة. يتــم تخصيــص النســبتن عــى التــوايل للمســتوين الثالــث والرابــع. وقــد أكــد االختبــار 
الــذي أجرتــه وحــدة الدعــم العاملــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظومــة التكامــل يف أمريــكا الوســطى مــع مجموعتــي بيانــات انتشــار نقــص التغذيــة مــدى مالءمــة الحــدود املحــددة. ومــع ذلــك، 
يجــب مالحظــة أن بيانــات االســتهالك الغــذايئ التــي يتــم جمعهــا يف الدراســات االســتقصائية عــن األرس غالبًــا مــا تكــون غــر دقيقــة. أثنــاء اســتخدام النمــوذج اإلحصــايئ لنقــص التغذيــة للمســاعدة يف 
تقليــل مخاطــر التحيــز، قــد تظــل التقديــرات غــر موثوقــة خاصــة عندمــا تســتند إىل عينــات صغــرة أو عندمــا ال تتوفــر أوزان أخــذ العينــات املناســبة. تقــر وحــدة الدعــم العاملــي ومجموعــة العمــل 
املعنيــة باألمــن الغــذايئ بالصعوبــات التــي تواجههــا عنــد تحليــل هــذا املــؤرش، ويلتــزم قســم اإلحصــاء يف منظمــة األغذيــة والزراعــة مبســاعدة مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة يف الــدول يف تنفيــذ تقديــرات 

انتشــار نقــص التغذيــة عــى املســتوين الوطنــي ودون الوطنــي يف ســياق الدعــم املقــدم لرصــد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030.

14.  مقيــاس االســتهالك الغــذايئ هــو مــؤرش خــاص برنامــج األغذيــة العاملــي يتــم جمعــه إلجــراء أنشــطة التقييــم والرصــد. وهــو عبــارة عــن مقيــاس مركــب يعتمــد عــى املعلومــات املســتقاة مــن إبــالغ 
األشــخاص عــن التنــوع الغــذايئ وتواتــر االســتهالك الغــذايئ (عــدد األيــام التــي تــم فيهــا اســتهالك مجموعــات الطعــام خــالل األيــام الســبعة املاضيــة(، والتــي يتــم ترجيحهــا باألهميــة الغذائيــة النســبية 

املنســوبة ملجموعــات الطعــام املختلفــة. بنــاًء عــى الحــدود الدنيــا القياســية، يتــم تصنيــف األرس املعيشــية يف واحــدة مــن ثــالث مجموعــات اســتهالك غذائيــة: فقــرة أو حديــة أو مقبولــة.

15أ.  مقيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ هــو أحــد مــؤرشات منظمــة األغذيــة والزراعــة ومقيــاس عاملــي لقيــاس شــدة انعــدام األمــن الغــذايئ عــى مســتوى األرسة املعيشــية أو األفــراد (يُعــرَّف 
بأنــه عــدم القــدرة عــى الحصــول عــى الغــذاء خــالل األشــهر الـــ12 املاضيــة(. يعتمــد املقيــاس عــى املعلومــات املقدمــة مــن بيانــات املعانــاة والظــروف املرتبطــة عــادًة بانعــدام األمــن الغــذايئ والتــي 
يُبلــغ عنهــا األشــخاص ويتــم تحليلهــا مــن خــالل أســاليب نظريــة االســتجابة للمــواد. ميكــن اســتخدام البيانــات التــي تــم جمعهــا باســتخدام منــوذج الدراســة االســتقصائية للمقيــاس مبقاييــس األمــن 
الغــذايئ األخــرى القامئــة عــى املعانــاة (مثــل منــوذج الدراســة االســتقصائية لألمــن الغــذايئ عــى مســتوى األرسة أو مقيــاس األمــن الغــذايئ يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي أو مقيــاس 
األمــن الغــذايئ يف املكســيك أو مقيــاس انعــدام األمــن الغــذايئ يف الرازيــل( لتقديــر توزيــع األرس أو األفــراد حســب مســتوى الشــدة. يتــم التعبــر عــن مســتويات الشــدة يف املقيــاس املرجعــي العاملــي 
لقيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الــذي حددتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة6، وبالتــايل تحســن إمكانيــة مقارنــة التصنيفــات يف أنحــاء الــدول. يف انتظــار إجــراء مزيــد مــن التحقــق مــع توفــر 
املزيــد مــن مجموعــات بيانــات املقيــاس، ســيتم اســتخدام الحــدود الدنيــا التــي تحددهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة حاليًــا كدليــل عــى االعتــدال أو الشــدة وتســتخدم للرصــد العاملــي لهــدف التنميــة 

املســتدامة 2-1 لدعــم تقــارب األدلــة ولتقديــر نســبة األرس املعيشــية يف املســتوين الثالــث والرابــع مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن حســب الجــدول املرجعــي.

16.  يهــدف مــؤرش درجــة التنــوع الغــذايئ لــألرسة الــذي وضعــه مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة إىل عكــس القــدرة االقتصاديــة لــألرسة يك تســتطيع 
الحصــول عــى مجموعــة متنوعــة مــن األطعمــة وتســتند إىل بــالغ األرسة عــن عــدد مجموعــات الغــذاء (مــن إجــايل مــن 12 مجموعــة( التــي تــم اســتهالكها خــالل الـــ24 ســاعة املاضيــة. أظهــرت 
الدراســات أن زيــادة التنــوع الغــذايئ مرتبــط بارتفــاع الوضــع االجتاعــي واالقتصــادي وتوافــر الطاقــة لــألرسة املعيشــية8/7. كــا تســتند الحــدود الــواردة يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي 
املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن إىل دراســات الحالــة وتقريــر دراســة مــؤرش االســتهالك الغــذايئ بالنســبة لــألرسة وفــق مــؤرش شــبكة نظــم اإلنــذار املبكــر باملجاعــة ومــروع املســاعدة الفنيــة 

يف مجــال التغذيــة واألغذيــة (2015(.

تقييم املستوى مؤرشات جودة الغذاء

1 كفاية الفرد من متناول السعرات الحرارية

1 انتشار نقص التغذية

2 الحد األدىن من تنوع النظام الغذايئ للمرأة

2 مقياس االستهالك الغذايئ

2 مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ

2 درجة التنوع الغذايئ بالنسبة لألرسة

2 مقياس الجوع بالنسبة لألرسة

2 وجود نقص معدل البقاء يف نهج اقتصاد األرسة 

3 الحد األدىن من توافر الوجبات لألطفال

3 شهور اإلمداد املناسب من الغذاء لألرسة

الشكل رقم 82: مؤرشات جودة الغذاء يف الجدول املرجعي للتصنيف 
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النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ110

17.  مقيــاس الجــوع بالنســبة لــألرس هــو مــؤرش وضعــه مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة ويقيــم مــا إذا كانــت األرس قــد واجهــت مشــاكل يف الحصــول عــى الغــذاء خــالل الثالثــن 
يوًمــا الســابقة وفًقــا ملــا تبلــغ بــه األرس عــن نفســها بهــدف تصنيــف شــدة انعــدام األمــن الغــذايئ. ويقيــم االملقيــاس اســراتيجيات االســتهالك الغــذايئ التــي تتبعهــا األرس التــي ال تتمكــن مــن الحصــول 
عــى الغــذاء. ويتألــف االملقيــاس مــن ثالثــة أســئلة، والتــي تبــن أنهــا موجــودة يف مختلــف الثقافــات: (1( يف األســابيع األربعــة أو الثالثــن يوًمــا املاضيــة، هــل ال يتوفــر يف منزلــك طعــام مــن أي نــوع 
بســبب نقــص املــوارد للحصــول عليــه؟ (2( يف األســابيع األربعــة أو الثالثــن يوًمــا املاضيــة، هــل منــت أنــت أو أي فــرد مــن أفــراد أرستــك ليــال وأنــت جائــع بســبب عــدم وجــود طعــام كاف؟ و(3( يف 

األســابيع األربعــة أو الثالثــن يوًمــا املاضيــة، هــل قضيــت أنــت أو أي فــرد مــن أفــراد أرستــك يوًمــا كامــاًل دون تنــاول أي يشء عــى اإلطــالق بســبب عــدم وجــود مــا يكفــي مــن الطعــام؟

ــا منظــات مختلفــة منهــا منظمــة أنقــذوا األطفــال  18.  تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية هــو إطــار قائــم عــى ســبل كســب العيــش أنشــأته منظمــة أنقــذوا األطفــال ¬¬– بريطانيــا وتســتخدمه حاليً
ومجموعــة االقتصــاد والغــذاء وشــبكة نظــم اإلنــذار املبكــر باملجاعــة ومنظمــة أوكســفام. تــم صياغــة تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية عــى أســاس تحليــل األشــخاص يف مختلــف الظــروف االجتاعيــة 
واالقتصاديــة. ويــدرس تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــة تحديــًدا اإلبــالغ الــذايت مبعلومــات عــن: (1( كيفيــة حصــول النــاس عــى الغــذاء والنقــد الــذي يحتاجونــه، (2( أصولهــم والفــرص املتاحــة لهــم 
والقيــود التــي يواجهونهــا، و(3( الخيــارات املتاحــة لهــم يف أوقــات األزمــات. وهنــاك حــدان يعرفــان االحتياجــات األساســية يف تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية: حــد البقــاء وحــد حايــة ســبل كســب 
العيــش، وعــى الرغــم مــن اســتخدام حــد البقــاء فقــط كدليــل مبــارش يف تحليــالت التصنيــف النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، ميثــل حــد البقــاء يف تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية أهــم االحتياجــات 
األساســية ال ســيا الحــد األدىن مــن االحتياجــات مــن الطاقــة الغذائيــة (الســعرات الحراريــة املطلوبــة( وتكاليــف إعــداد الطعــام واســتهالكه يف حــال رشاء املــواد ذات الصلــة (مثــل امللــح أو الحطــب 
أو الكروســن ]البارافــن[( اىل جانــب اإلنفــاق عــى امليــاه الالزمــة لالســتهالك اآلدمــي. يجــب أن يعكــس عجــز البقــاء يف تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية خــط األســاس بأكملــه/ الســنة العاديــة، والتــي 

ينبغــي أال تتضمــن أي ظــروف اســتثنائية.

19.  الحــد األدىن لتواتــر الوجبــات بــني األطفــال الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 6 و23 شــهرًا هــو مــؤرش قيــايس لتغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال ويتــم جمعــه مــن األمهــات/ القامئــن عــى الرعايــة يف 
الدراســات االســتقصائية الدميوغرافيــة والصحيــة والقطاعيــة متعــددة املــؤرشات والرصــد املوحــد والتقييــم والدراســات االســتقصائية لإلغاثــة واالنتقــال. يُقيــم املــؤرش مــا إذا كان الطفــل قــد تغــذى يف 

عــدد محــدد مســبًقا مــن املــرات خــالل الـــ 24 ســاعة املاضيــة وفًقــا للمتطلبــات الخاصــة بالعمــر.

20.  شــهور اإلمــداد املناســب مــن الغــذاء لــألرسة هــو مــؤرش يشــر إىل عــدد األشــهر التــي أبلغــت فيهــا األرسة بنفســها عــن أنهــا كانــت قــادرة عــى الحصــول عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء خــالل الســنة 
ــذ  ــم وتنفي ــك تصمي ــة. وقــد صممــت منظمــة أفريكــر هــذا املــؤرش لتصنيــف حجــم انعــدام األمــن الغــذايئ يف املناطــق التــي يســتهدفها املــروع وتيســر اســتهداف األرس الضعيفــة وكذل املاضي
اســراتيجيات التدخــل. ويركــز املــؤرش عــى حصــول األرس عــى الغــذاء مــع مراعــاة اإلنتــاج واملخــزون واملشــريات والجمــع وتحويــالت الغــذاء مــن األقــارب أو أفــراد املجتمــع أو الحكومــة أو املانحــن.

21.  عــى الرغــم مــن أن األدلــة تشــر إىل أن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن قــد يزيــد مــن خطــر الوفــاة، إال أنــه مل يتــم تقديــم حــدود دنيــا للوفيــات يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل 
النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن ويرجــع ذلــك جزئيًــا إىل أن مــؤرشات الوفيــات تُعــرض عــادًة كنســبة وليــس كمعــدل انتشــار مــا يجعــل مــن الصعــب اســتخدام هــذه املــؤرشات لتصنيــف األرس إىل 

مســتويات التصنيــف النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن.

22.  بالنســبة لنواتــج املنطقــة للحالــة التغذويــة، ينبغــي أن يرتبــط ســوء التغذيــة املزمــن بنقــص االســتهالك الغــذايئ لــألرسة. حيــث يُفــرض وجــود عالقــة اســتجابة بــن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن 
والتقــزم بنــاًء عــى البحــث املتــاح، عــى ســبيل املثــال، تُظهــر دراســة أجراهــا ســاكا وعثــان (2013( ارتباطًــا بــن الدرجــة املعياريــة لالرتفــاع مقابــل العمــر ودرجــة التنــوع الغــذايئ بالنســبة لــألرسة 

ودرجــة االســتهالك الغــذايئ.

23.  يصنــف ســوء التغذيــة املزمــن حســب مســتويات التقــزم مــن حيــث الدرجــة املعياريــة بــن األطفــال (الدرجــة املعياريــة لالرتفــاع أو الطــول لجنــس وعمــر محدديــن(. التقــزم هــو مقيــاس تأخــر النمــو 
بســبب العجــز املســتمر عــن تلبيــة الحــد األدىن مــن متطلبــات امتصــاص املغذيــات الدقيقــة والكبــرة وتكــرر حــدوث نوبــات ســوء التغذيــة الحــاد أو مزيــج مــن كل مــا ذكــر.

24. املخاطر هي أي ظواهر ميكن أن تسبب اضطرابًا أو رضًرا لألمن الغذايئ يف عى مستوى األرسة املعيشية أو املنطقة. ويُعرَّف الضعف بأنه التعرض للمخاطر والحساسية لها.

25.  اســراتيجيات ســبل كســب العيــش هــي األنشــطة التــي يقــوم بهــا النــاس لكســب الغــذاء والدخــل. ويركــز تحليــل التصنيــف النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن عــى فهــم وتقديــر املــدى الــذي تســمح 
بــه اســراتيجيات ســبل كســب العيــش للســكان يف تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية وغــر الغذائيــة مــن يــوم آلخــر بطريقــة مســتدامة. وتؤثــر أصــول ســبل كســب العيــش التــي ميتلكهــا النــاس 
أو ميكنهــم الوصــول إليهــا (مثــل التعليــم وظــروف اإلســكان واألصــول اإلنتاجيــة( والسياســات واملؤسســات والعمليــات القامئــة (مثــل الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة وحمــالت التطعيــم وسياســات 
الزراعــة( عــى قدرتهــم عــى توليــد ســبل كســب عيــش مســتدامة. كــا يركــز تحليــل التصنيــف النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن عــى تحليــل اســراتيجيات ســبل كســب العيــش واألصــول والسياســات 

واملؤسســات والعمليــات املوجــودة يف ظــل ظــروف غــر اســتثنائية مــع النظــر أيًضــا يف االتجاهــات طويلــة األجــل.

26.  ينبغــي أن يكــون تصنيــف اســراتيجيات ســبل كســب العيــش منخفضــة القيمــة مبنيًــا عــى الســياق وقــد يشــمل عــى الســبيل املثــال ال الحــرص: االعتــاد الكبــر عــى مبيعــات الحطــب و/ أو العشــب 
و/ أو الفحــم واالعتــاد الكبــر عــى اســتهالك أو بيــع األطعمــة الريــة. حيــث تســتند الفئــات التــي تســتعن باســراتيجيات ســبل العيــش منخفضــة القيمــة املعروضــة يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف 

النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن إىل أهميــة مصــادر الدخــل هــذه مــن ضمــن مصــادر الدخــل الرئيســية الثالثــة للســكان الذيــن يتــم تحليــل اســراتيجياتهم.

27.  يُســتخدم خــط الفقــر الوطنــي لتقييــم معــدالت الفقــر الوطنيــة (أي نســب الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر املعتــدل والشــديد(. ويســتند خــط الفقــر الوطنــي إىل تكلفــة االحتياجــات 
الغذائيــة وغــر الغذائيــة األساســية ومــا إذا كانــت األرس قــادرة عــى تحمــل تكلفــة: (1( ســلة الغــذاء األساســية (خــط الفقــر املدقــع(، (2( النفقــات األساســية األخــرى مثــل الصحــة والتعليــم باإلضافــة 

إىل ســلة الغــذاء األساســية (خــط الفقــر املعتــدل(.

28.  ميكــن اســتخدام الدراســات االســتقصائية إلنفــاق األرسة املعيشــية يف تقديــر نســبة النفقــات اإلجاليــة لــألرسة عــى الغــذاء. وعــادة مــا يتفــق الخــراء عــى أن حصــة الغــذاء مــن إجــايل اإلنفــاق 
مرتبطــة عكســياً بالــروة (أي عندمــا يزيــد ثــراء األرس، تنخفــض نســبة إجــايل إنفاقهــا عــى الغــذاء( وعــادة مــا يكــون هــذا التحــول مصحوبًــا بتغيــر يف تكويــن الطلــب عــى الغــذاء بــن العائــالت 
األكــر ثــراء، مبــا يف ذلــك انخفــاض اســتهالك الســلع غــر املصنعــة وذات القيمــة املنخفضــة (مثــل األطعمــة النشــوية( وزيــادة اســتهالك الســلع عاليــة القيمــة (مثــل اللحــوم والفواكــه ومنتجــات 

األلبــان(. وعــى النقيــض، وكمــؤرش لألمــن الغــذايئ، تكــون نســبة إجــايل اإلنفــاق عــى الغــذاء أعــى عنــد الحرمــان مــن الغــذاء عــى مســتوى األرسة (منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2003(9.

9   منظمة األغذية والزراعة، 2003. الصحيفة الرئيسية: منهجية منظمة األغذية والزراعة لتقدير انتشار نقص التغذية، والتي قدمها ل. نايكان يف الندوة العلمية الدولية حول قياس وتقييم الحرمان من 

الغذاء ونقص التغذية. روما، 26-28 يونيو 2002.
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ا 29.  يوفــر إجــاميل الدخــل كنســبة مئويــة )%( مــن احتياجــات البقــاء عــى قيــد الحيــاة مــن تحليــل اقتصــاد األرسة املعيشــية معلومــات عــن مواطــن قــوة ســبل كســب العيــش فيــا يتعلــق بتكلفــة الحــد 

األدىن مــن االحتياجــات وميكــن اســتخدامه كمــؤرش عــى انعــدام األمــن الغــذايئ.

30.  نظــرًا للجهــود العامليــة الجاريــة لتحديــد وقيــاس القــدرة عــى الصمــود وربطهــا بتدابــر األمــن الغــذايئ، وبالنظــر إىل االفتقــار الحــايل ملــؤرشات القــدرة عــى الصمــود املقبولــة عامليًــا والقابلــة للمقارنــة 
فالجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يتضمــن مــؤرشات محــددة للقــدرة عــى صمــود. ومــع ذلــك، يُقــر التصنيــف بأنــه تــم تبنــي العديــد مــن مبــادرات 
القــدرة عــى الصمــود حــول العــامل. كــا أن محللــو التصنيــف مدعــوون إىل اســتخدام بيانــات القرونــة عــى الصمــود املتاحــة الســتكال قســم تحليــل مواطــن الضعــف يف تحليــل انعــدام األمــن الغــذايئ 

املزمــن ولتقديــم التغذيــة الراجعــة عــى تجاربهــم إىل وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف.

31.  عــى الرغــم مــن أن امللــح املعالــج باليــود هــو مــؤرش ســياقي مفيــد، إال أنــه ال ينبغــي اعتبــاره بنفــس مســتوى مــؤرشات العوامــل املســاهمة األخــرى. وينبغــي أيضــا أن تؤخــذ يف االعتبــار املــؤرشات 
األخــرى الخاصــة بالبلــد إلغنــاء املغذيــات الدقيقــة. يف جميــع الحــاالت، يجــب أن يشــمل النظــر يف معلومــات إغنــاء املغذيــات الدقيقــة التغطيــة والكفايــة واالســتهالك الفعــي.

32.  تعتــر امليــاه جانبًــا مهــًا مــن جوانــب األمــن الغــذايئ وهــي وثيقــة الصلــة بشــكل خــاص بتحليــل االســتخدام. حيــث حــدد برنامــج الرصــد املشــرك بــن منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة اليونيســيف 
ــنة« املصــادر التــي تكــون محميــة بشــكل  إلمــدادات امليــاه والــرصف الصحــي عــدًدا مــن فئــات ميــاه الــرب والــرصف الصحــي القياســية. وفًقــا للرنامــج، تشــمل فئــة مصــادر ميــاه الــرب »املُحسَّ
كاف مــن التلــوث الخارجــي (تحديــًدا مــن الفضــالت( بحكــم طبيعــة بنائهــا واســتخدامها بشــكل صحيــح، وتشــمل مصــادر امليــاه املحّســنة عــى مســتوى األرس املعيشــية امليــاه املنقولــة باألنابيــب 
املوجــود داخــل مســكن املســتخدم أو قطعــة أرضــه أو ســاحته. ومــن األمثلــة األخــرى عــى مصــادر ميــاه الــرب املحســنة حنفيــات امليــاه العامــة أو املواســر العموديــة أو اآلبــار بأنواعهــا أو الينابيــع 

املحميــة وتجميــع ميــاه األمطــار. ويُســتمد الحــد البالــغ 15 لــرًا للفــرد يوميـًـا مــن إرشــادات Sphere، والتــي مبوجبهــا تعتــر كميــة مقبولــة وتغطــي االحتياجــات األساســية.

33.  يف عــام 2010، أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة بــأن الوصــول إىل مــا يكفــي ميــاه الــرشب اآلمنــة حــٌق مــن حقــوق اإلنســان. وأقــرت تحديــًدا 
بــأن »لــكل فــرد الحــق يف الحصــول عــى خدمــة امليــاه والــرصف الصحــي التــي ميكــن الوصــول إليهــا ماديًــا داخــل أو يف املنطقــة املجــاورة مبــارشة للمنــزل أو املؤسســة التعليميــة أو مــكان العمــل 
أو املؤسســة الصحيــة«. وفًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، يجــب أن يكــون مصــدر امليــاه داخــل نطــاق 1000 مــر مــن املنــزل، ويجــب أال يتجــاوز وقــت التجميــع 30 دقيقــة. وتــراوح متطلبــات امليــاه 
املحــددة يف دليــل Sphere إلجــايل احتياجــات البقــاء عــى قيــد الحيــاة بــن 7.5 و15 لــرًا للفــرد يوميًــا اعتــاًدا عــى عــدد مــن العوامــل املحليــة مبــا يف ذلــك املنــاخ وعلــم وظائــف األعضــاء للفــرد 

واألعــراف االجتاعيــة/ الثقافيــة.



النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ112

بروتوكول 2.3: االلتزام مبعاير التحليل

ينبغــي أن تلتــزم جميــع تصنيفــات التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن 

باملعايــر االثنــي عــر املحــددة يف الشــكل رقــم 84 واملفصلــة أدنــاه.

 أ.    تعريــف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن والركيــز التحليــيل: يُعــرف التصنيــف انعــدام األمــن 

الغــذايئ املزمــن عــى أنــه أي عجــز مســتمر أو موســمي يف االســتهالك الغــذايئ الــكايف لحيــاة 

صحيــة ومليئــة بالنشــاط، ويرجــع ذلــك أساًســا إىل أســباب هيكليــة. حيــث يعمــل الركيــز 

التحليــي عــى تحديــد املناطــق التــي بهــا نســبة كبــرة مــن األرس التــي تعــاين مــن عجــز 

طويــل األمــد مــن حيــث الجــودة والكميــة يف توفــر الحــد األدىن مــن املتطلبــات الغذائيــة. 

يُعــرّف انعــدام األمــن الغــذايئ املوســمي والــدوري، أي انعــدام األمــن الغــذايئ الــذي يظهــر 

يف غضــون ســنوات بعــد منــط ميكــن التنبــؤ بــه، بأنــه انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن.

 ب.   توجيــه اإلجــراءات ذات األهــداف االســراتيجية متوســطة وطويلــة األجــل: يُوجــه التصنيف 

املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن الرمجــة باألهــداف اإلســراتيجية 

ــادة يف غضــون 5-10 ســنوات. ــن قياســها ع ــي ميك ــة األجــل والت متوســطة وطويل

ــن  ــدام األم ــدة انع ــل ش ــي املتكام ــف املرح ــف التصني ــة: يصن ــدة األربع ــتويات الش  ج.   مس

الغــذايئ املزمــن إىل أربعــة مســتويات مــن الشــدة: منعدمــة/ الحــد األدىن (املســتوى األول(، 

منخفضــة (املســتوى الثــاين(، معتدلــة (املســتوى الثالــث(، شــديدة (املســتوى الرابــع(. كل 

مســتوى لــه آثــار مختلفــة لتخطيــط االســتجابة.

 د.   تقــارب األدلــة: يعتمــد نهــج التصنيــف عــى البيانــات واملعلومــات التــي تــم تجميعهــا مــن 

مجموعــة واســعة مــن املصــادر لتصنيــف أفــراد األرس املعيشــية وتوزيعهــم عــى املســتويات 

األربعــة النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. يعتمــد نهــج التصنيــف عــى بنــاء توافــق يف اآلراء 

بــن فريــق مــن الخــراء متعــددي القطاعــات الذيــن تــم تجميعهــم لتقييــم ومناقشــة األدلة 

بشــكل منهجــي. يســتخدم تقــارب األدلــة اإلطــار التحليــي للتصنيــف مبنظــور قائــم عــى 

ســبل كســب العيــش وتدعمــه مــؤرشات تقيــس نتائــج األمــن الغــذايئ مبــارشًة باإلضافــة اىل 

العوامــل املســاهمة لتقديــر نســبة األرس يف كل مســتوى. عــى الرغــم مــن أن تقــارب األدلــة 

يســتدعي تقييــم جميــع األدلــة، إال أنــه يجــب اســتخدام األدلــة ذات الصلــة بانعــدام األمــن 

ــة  ــتخدام األدل ــن اس ــف. ميك ــة يف التصني ــن املوثوقي ــد األدىن م ــن وذات الح ــذايئ املزم الغ

ذات املوثوقيــة األقــل نســبيًا فقــط لوضــع النتائــج يف ســياقها ورشحهــا أثنــاء تقــارب األدلــة.

الشكل رقم 84: املعايري التحليلية 

لتصنيف انعدام األمن الغذايئ املزمن 

)األداة رقم 4(

 أ.    تعريف انعدام األمن الغذايئ املزمن 

والركيز التحليي

 ب.  توجيه اإلجراءات ذات األهداف 

االسراتيجية متوسطة وطويلة األجل

 ج.   مستويات الشدة األربعة

 د.  تقارب األدلة

 ه.  قاعدة 20% لتصنيف املناطق

 و.  وحدة أو وحدات التصنيف

 ز.   التحليل املعني بالفرات ذات الظروف 

االستثنائية خالل العر السنوات 

املاضية

 ح.  التصنيف القائم عى الظروف الفعلية 

من واقع الظروف غر االستثنائية 

 ط. فرة الصالحية وتواتر التحليل

 ي. برامج املساعدة اإلنسانية والتنمية

 ك.  تحديد املسببات الرئيسية والسكان 

األكر ترضًرا
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 ه.   قاعــدة 20% لتصنيــف املناطــق: يتــم تصنيــف املنطقــة وفًقــا ملســتوى محــدد مــن مســتويات التصنيــف عندمــا يعــاين %20 عــى األقــل مــن ســكان 

املنطقــة مــن الظــروف املتعلقــة بهــذا املســتوى أو مســتويات أكــر شــدة. يف الوضــع املثــايل، ينبغــي توزيــع األشــخاص املترضريــن يف املســتويات مــن 

األول إىل الرابــع حيــث يرتبــط كل مســتوى بشــدة مختلفــة ويســتدعي اتخــاذ إجــراءات مختلفــة.

 و.   وحدة )وحدات( التصنيف: يتم التصنيف عى مستوى املنطقة. ويستفيد التحليل من تقييم ظروف مجموعات معينة من األرس املعيشية.

•   التصنيــف عــى أســاس املنطقــة: يتــم إجــراء تحليــل التصنيــف مــع األخــذ يف االعتبــار الظــروف التــي متــر بهــا منطقــة معينــة والتــي يتــم تقييمهــا   

مــن خــالل تقــارب األدلــة التــي تحتــوي عــى تقديــرات للمنطقــة التــي يتــم تحليلهــا. يتــم توزيــع األشــخاص عــى مســتويات مختلفــة بنــاًء عــى 

ــم تصنيــف مجموعــات األرس املعيشــية بشــكل فــردي، أن  ــى عندمــا ال يت ــدة، حت القــدرة عــى التعايــش مــع الظــروف. ومــن املارســات الجي

تســاعد املعلومــات عــن املجموعــات الفرعيــة املختلفــة املقيمــة يف املنطقــة مثــل املعلومــات عــن ظــروف املجموعــات األكــر فقــرًا أو املزارعــن 

يف دعــم التصنيــف عــى أســاس املنطقــة.

•   تحليــل مجموعــة تحليــل األرسة املعيشــية: يتــم إجــراء تحليــل املجموعــة مــع األخــذ يف االعتبــار مجموعــة (مجموعــات( فرعيــة متجانســة نســبيًا   

مــن األرس املعيشــية املرتبطــة بنتائــج األمــن الغــذايئ. ويتــم إجــراء التحليــل بنــاًء عــى مجموعــة واســعة مــن العوامــل مثــل الــروة واالنتــاءات 

االجتاعيــة وســبل كســب العيــش والتعــرض للصدمــات. قــد تشــمل مجموعــات األرس املعيشــية أرًسا تعتــر أكــر عرضــة لخطــر انعــدام األمــن 

الغــذايئ املزمــن مثــل بعــض مجموعــات ســبل كســب العيــش أو املجموعــات االجتاعيــة واالقتصاديــة (مثــل األرس التــي تشــارك يف العمــل املؤقــت 

واألرس التــي يعيلهــا كبــار الســن أو النســاء أو األطفــال(. ميكــن تزويــد جميــع مجموعــات تحليــل األرس املعيشــية يف منطقــة مــا بتصنيــف إرشــادي 

أو مجــرد مجموعــة فرعيــة منهــا. قــد يــؤدي تحليــل مجموعــة التحليــل إىل تصنيــف أكــر دقــة وإفــادة خاصــة لتوصيــف أولئــك الذيــن يعانــون 

مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، وهــو أمــر ال يقــدر بثمــن بالنســبة لتحليــل االســتجابة. ومــع ذلــك، ال ميكــن إكــال هــذه التحليــالت إال إذا كانــت 

األدلــة واملهــارات التحليليــة املتاحــة كافيــة لهــذا النــوع مــن التحليــل. ومــن أفضــل املارســات، أن تدعــم املعلومــات املتعلقــة بتحليــل انعــدام 

األمــن الغــذايئ املزمــن بــن مختلــف ســبل كســب العيــش واملجموعــات األرسيــة االجتاعيــة واالقتصاديــة داخــل املناطــق دعــًا مناســبا لتقــارب 

األدلــة وتصنيــف املنطقــة. تعتــر املعلومــات املتعلقــة مبجموعــات األرس املعينــة التــي تعــاين مــن حــاالت انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن ذات 

قيمــة أيًضــا وتكمــن قيمتهــا يف املســاعدة يف تحديــد الخصائــص العامــة لألشــخاص األكــر تــرضراً وتعتــر مهمــة لدعــم االســتهداف االســراتيجي.

 ز.   التحليــل املعنــي بالفــرات ذات الظــروف غــري االســتثنائية خــالل العــرش الســنوات املاضيــة: يتــم التصنيــف مــن خــالل تحليــل األدلــة التاريخيــة 

والحاليــة التــي تعكــس ظروفًــا غــر اســتثنائية. خــالل هــذه أوقــات ال يتأثــر األمــن الغــذايئ يف املنطقــة باآلثــار الكبــرة الناتجــة عــن الصدمــات غــر 

املعتــادة. ومــن أجــل إجــراء تحليــل، مــن الــرضوري تحديــد الفــرات ذات الظــروف غــر اســتثنائية بحيــث ميكــن لألدلــة التــي تــم جمعهــا خــالل 

هــذه الفــرات أن تشــر إىل مســتويات انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. كــا ميكــن اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا خــالل الســنوات العــر الســابقة 

للتحليــل يف ســياق االســتقرار النســبي. أمــا إذا مــر بلــد مــا بتغيــر هيــكي كبــر خــالل الســنوات العــر املاضيــة فيجــب اســتخدام األدلــة التــي تــم 

جمعهــا بعــد التغيــر فقــط يف التحليــل.

 ح.   التصنيــف القائــم عــى الظــروف الفعليــة مــن واقــع الظــروف االســتثنائية: يعتمــد التصنيــف عــى األوضــاع التــي لوحظــت خــالل الظــروف غــر 

االســتثنائية. ومــن ثــم يسرشــد بالنتائــج الفعليــة (جــودة وكميــة اســتهالك الغــذاء والحالــة التغذويــة( واألدلــة عــى العوامــل املســاهمة كــا تــم 

قياســها.

 ط.   فــرة الصالحيــة وتواتــر التحليــل: نظــرًا ألن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن مســتمر بشــكل خــاص، ومــن املتوقــع فقــط أن تتغــر حالــة انعــدام األمــن 

الغــذايئ املزمــن ببــطء وتدريجــي، فــإن فــرة صالحيــة التحليــل طويلــة نســبيًا وعــادة مــا تــراوح مــن ثــالث إىل خمــس ســنوات يف حــال عــدم وجــود 

تغــرات هيكليــة. ومــع ذلــك، إذا توفــرت مصــادر بيانــات جديــدة ذات جــودة أو إذا ظهــرت أســباب وجيهــة أخــرى ملراجعــة التحليــل قبــل نهايــة 

فــرة الصالحيــة، ميكــن للمحللــن تحديــث التحليــل الحــايل أو إعــداد تحليــل جديــد.
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 ي.   برامــج املســاعدة اإلنســانية والتنميــة: يُصنــف انعــدام األمــن الغــذايئ املســتمر عــى أســاس األوضــاع التــي تحــدث يف ظــروف غــر اســتثنائية، بــرصف 

النظــر عــن تقديــم املســاعدة اإلنســانية أو التنميــة. وبالتــايل، ال يقلــل املحللــون مــن تأثــر أي تدخــالت، بــل يصنفــون مــا يالحظونــه مــن خــالل 

اســتخدام املــؤرشات. ويتــم تضمــن وجــود تدخــالت اإلغاثــة مثــل التحويــالت النقديــة وشــبكات األمــان وتوزيــع الغــذاء حتــى يف أوقــات الظــروف 

غــر االســتثنائية يف تحليــالت السياســات واملؤسســات والعمليــات وكيــف تؤثــر عــى ركائــز توافــر الغــذاء وإمكانيــة الوصــول إليــه واالســتفادة منــه 

واالســتقرار. مل يتــم تحديــد املناطــق ذات الرامــج اإلنســانية أو التنمويــة الهامــة.

 ك.   تحديــد املســببات الرئيســية والســكان األكــر تــرضراً: يقــدم التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن أدوات ميكــن اســتخدامها 

للتحليــل األســايس للعوامــل الرئيســية والعوامــل املقيــدة وفًقــا لإلطــار التحليــي للتصنيــف. ويتــم تحليــل العوامــل املقيــدة النعــدام األمــن الغــذايئ 

مــن خــالل تحديــد مجموعــة العوامــل املتعلقــة بتوافــر الغــذايئ وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار والتــي متنــع األشــخاص مــن 

تحقيــق األمــن الغــذايئ عــى املــدى املتوســط والطويــل. تُســتمد املســببات الرئيســية مــن تحليــل مواطــن الضعــف (أي اســراتيجيات وأصــول ســبل 

كســب العيــش والسياســات واملؤسســات والعمليــات( وكذلــك مــن تحليــل األحــداث الحــادة أو الظــروف املســتمرة التــي تــؤدي إىل اســتمرار انعــدام 

األمــن الغــذايئ. يف هــذا الســياق، يتــم تشــجيع املحللــن أيًضــا عــى النظــر يف االتجاهــات وتقييــم التأثــر الــذي قــد يحدثــه النــوع االجتاعــي أو غــره 

مــن أشــكال عــدم املســاواة االجتاعيــة والثقافيــة عــى هــذه العوامــل، وتحديــد الســكان األكــر تــرضراً إىل أقــىص حــد ممكــن.

 ل.   األشــخاص الذيــن يحتاجــون إىل إجــراءات عاجلــة: يشــر تحديــد مجموعــة مــن األشــخاص يف املســتوى الثالــث مــن الشــدة أو أكــر شــدة إىل أولئــك 

الذيــن يحتاجــون إىل إجــراءات عاجلــة لتقليــل الفجــوات يف جــودة وكميــة اســتهالك الغــذاء وإىل معالجــة ســوء التغذيــة املزمــن. تأخــذ تقديــرات 

الســكان يف االعتبــار اآلثــار املخففــة املحتملــة ألي مســاعدة إمنائيــة مبــا يف ذلــك شــبكات األمــان التــي يتــم تقدميهــا خــالل فــرة التحليــل، ال ســيا 

يف املناطــق التــي يتــم فيهــا تنفيــذ برامــج التنميــة الكبــرة. نتيجــة لذلــك، مــن املحتمــل أن يكــون عــدد األشــخاص يف املســتويات األكــر شــدة أقــل 

مــا ميكــن مالحظتــه بــدون برامــج التطويــر هــذه. يجــب إبــالغ صانعــي القــرار بــأن التقديــرات تشــر إىل األعــداد التــي تحتــاج إىل إجــراءات تتجــاوز 

اإلجــراء الــذي تــم تقدميــه، ولكــن ال يتــم إجــراء تحليــل محــدد لرامــج املســاعدة أثنــاء تحليــل التصنيــف النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. ال ميكــن 

حســاب أي أرقــام بديلــة باســتخدام بروتوكــوالت التصنيــف.
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بروتوكول 2.4: تقييم موثوقية األدلة

تتكــون األدلــة التــي ســيتم اســتخدامها يف التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن البيانــات املتاحــة، 

ــة  ويتــم الوصــول اىل التصنيــف النهــايئ اســتناًدا إىل التحليــل الشــامل واملتكامــل لجميــع األدل

املتاحــة. ومــن ثــم، ينبغــي تقييــم جميــع األدلــة للتحقــق مــن موثوقيتهــا، مبــا يف ذلــك األدلــة 

التــي يتــم جمعهــا مــن األســاليب الكميــة مثــل الدراســات االســتقصائية، وكذلــك مــن األســاليب 

ــة  ــع األدل ــا جمي ــرر تقييمه ــة املق ــمل األدل ــة. تش ــة البؤري ــات املجموع ــل مناقش ــة مث النوعي

املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة مثــل صــور األقــار الصناعيــة واتجاهــات األســعار وإنتــاج الغــذاء 

ــة  ــة املتعلق ــة إىل األدل ــف، باإلضاف ــتويات التوظي ــار ومس ــول األمط ــات هط ــرات كمي وتقدي

بالنتائــج مثــل جــودة وكميــة االســتهالك الغــذايئ (الشــكل رقــم 85(. 

ميكــن أن تكــون درجــة موثوقيــة األدلــة املســتخدمة يف التصنيــف تســاوي ر2 (موثوقــة( أو ر1 

ــة التــي  ــا إىل درجتــن: (1( ر+2 والتــي تشــر إىل األدل (موثوقــة إىل حــد مــا(. تنقســم ر1 أيًض

تتصــف بســالمة أســلوب جمعهــا أو ومالءمتهــا الزمنيــة، و(2( ر-2 والتــي تشــر إىل األدلــة التــي 

تتصــف بســالمة أســلوب جمعهــا ومالءمتهــا الزمنيــة. ال يعتمــد تقييــم املوثوقيــة عــى عمليــة 

دقيقــة إحصائيًــا، بــل عــى تقييــم عــام لســالمة أســلوب جمــع البيانــات وتحليلهــا (م( واملالءمــة 

الزمنيــة لألدلــة (ت(.

ــر  ــم 86( املعاي ــكل رق ــل (الش ــيل املتكام ــف املرح ــة التصني ــات موثوقي ــدول درج ــرض ج يع

ــم ســالمة أســلوب  ــًدا لتقيي ــر تحدي ــدم إرشــادات أك ــة، ويق ــم درجــات املوثوقي ــة لتقيي العام

ــايل: ــة عــى النحــو الت ــا الزمني ــة األمــن الغــذايئ ومالءمته جمــع أدل

ــف  ــم مختل ــي تدع ــة (ت( الت ــة الزمني ــاليب (م( والعالق ــة األس ــزء )أ( مجموع ــدم الج    يق
ــة إال عندمــا يكــون األســلوب املســتخدم  درجــات املوثوقيــة. ال ميكــن االعتــاد عــى األدل

دقيًقــا واذا كانــت األدلــة تصــور الظــروف املســتمرة. إذا تــم الحصــول عــى الدليــل بأســلوب 

ــة  ــون درج ــن أن نك ــدود، ميك ــل املح ــة ذات التمثي ــل األدل ــة مث ــل دق ــن أق ــي ولك منطق

موثوقيــة الدليــل (ر-1( عــى أقــىص تقديــر. وتكــون درجــة الدليــل الــذي يتســم مبحدوديــة 

ــم  ــذي يتس ــل ال ــا الدلي ــة (ر+1(، أم ــه الزمني ــة عالقت ــه أو محدودي ــلوب جمع ــالمة أس س

ــر إىل  ــي تش ــة الت ــة املنطقي ــارة إىل األدل ــن اإلش ــه (ر-1(. ميك ــن فدرجت ــف املعياري بضع

أن الدرجــات أقــل مــن ر1 (مثــل تقاريــر الرحــالت امليدانيــة واملعرفــة العامــة( عــى أنهــا 

ــب  ــك، يج ــع ذل ــل. وم ــم التحلي ــف لدع ــتخدامها يف التصني ــن اس ــن املمك ــزال م ر0 وال ي

مراجعتهــا بعنايــة وال ميكــن اعتبــار أنهــا تحقــق الحــد األدىن مــن متطلبــات األدلــة. ميكــن 

تخصيــص الدرجــة (ر2( لألســاليب الكميــة والنوعيــة عــى حــد ســواء.

ــة  ــة الزمني ــاليب والعالق ــى وصــف ســالمة األس ــام ملعن ــف الع    يعــرض الجــزء )ب( التعري
ــة  ــة األدل ــم موثوقي ــادات املحــددة لتقيي ــة إىل اإلرش ــدة« أو »محــدودة«، باإلضاف بـــ »جي

الخاصــة باملــؤرشات املدرجــة يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام 

األمــن الغــذايئ املزمــن.

الشكل رقم 85: تعيني درجات املوثوقية 

- أمثلة

•   األدلة عى أمناط هطول األمطار عى 

مدى السنوات العر املاضية مقارنة 

مبتوسط 30 عاًما (ر2(،

•   األدلة من املشاركن الذين يرصحون أن 

املنطقة تعاين من نقص يف الخدمات 

األساسية وصعوبة الوصول إىل األسواق 

والحصول عى االئتان وأن معظم 

املناطق معزولة إىل حد ما وأن 

املارسات الزراعية بدائية للغاية وغر 

فعالة (أقل من ر1-(.

•   األدلة عى الحد األدىن من التنوع 

الغذايئ للنساء (يأيت هذا املؤرش من 

عينة قطاعية احتالية تضم أكر من 

25 مجموعة تم جمعها يف ظروف 

غر استثنائية خالل السنوات الثالث 

السابقة (ر2(.
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الجزء أ: إرشادات تقييم درجة املوثوقية

العالقة الزمنية )ت(  = موثوقة
2
  ر

 = موثوقة إىل حد ما
1
ر

)- أو +( 
)

1
محدودة )ت )

2
 جيدة )ت

+
1
2 ر

ر
  جيدة
)

2
)م  سالمة

األسلوب
)م( 

-
1
+ ر

1
 ر

محدودة
)

1
)م

الجزء ب: تعريفات وإرشادات تقييم سالمة األسلوب )م( والعالقة الزمنية )ت(

األساليب العلمية النوعية والكمية املعرف بها دولًيا من املامرسات الجيدة 

  جيدة
)

2
)م

 سالمة
األسلوب

)م(

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما يي:  
•  الدراسات االستقصائية *

   • الدراسات االستقصائية البسيطة/ املنهجية التي تشمل 150 حالة عى األقل أو دراسات استقصائية متعددة املراحل تغطي 25 مجموعة عى األقل.
   •  تقنية املقابالت الهاتفية مبساعدة الحاسوب التي تشمل 150 حالة عى األقل ونسبة األرس املعيشية التي متتلك هواتف تتجاوز %75.

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
   •  تحليل النواتج استناًدا إىل خط األساس الكامل مع تحديد املشكالت ودعم التحليل بأربعة أدلة عى األقل من درجة ر2 من أدلة العوامل املساهمة.

األساليب املنطقية النوعية والكمية التي تتبع املامرسات الجيدة ولكنها تتسم بالتمثيل املحدود

محدودة
)

1
)م

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما يي:
•  الدراسات االستقصائية *

   •  التقديرات املجمعة من خمس مجموعات و90 عملية مالحظة عى األقل  
   •  تقنية املقابالت الهاتفية مبساعدة الحاسوب التي تشمل 90 حالة عى األقل ونسبة األرس املعيشية التي متتلك هواتف تتجاوز %60.
+( من املناطق القريبة التي تعاين من ظروف مشابهة لألمن الغذايئ.    

1
   •  التقديرات املجمعة من دراسة استقصائية متثيلية بدرجة (ر

•  تحليل اقتصاد األرس املعيشية
 +

1
   •   تحليل النواتج استناًدا إىل خط األساس الرسيع أو البيانات التفصيلية مع تحديد املشكالت ودعم التحليل بأربعة أدلة عى األقل من درجة ر

من أدلة العوامل املساهمة.
•  أنظمة الرصد

   •   التقديرات املجمعة من خمسة مواقع عى األقل بإجايل عدد 200 حالة تم اختيارها عشوائيًا (عى األقل خمس مواقع و100 حالة إجاال 
للمناطق الرعوية(.  

األدلة التي تعكس األوضاع والظروف الحالية

  جيدة
)

2
)ت

 املالمئة
   الزمنية
)ت(

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما يي: 
•  األدلة التي تم جمعها خالل فرات ذات ظروف غر استثنائية خالل العر السنوات املاضية قبل التحليل

•  األدلة عى املؤرشات رسيعة التغر التي تم جمعها خالل موسم العجاف
•  خط األساس أو بيانات موجزة خالل فرة تصل لعرة سنوات مل تطرأ خاللها أي تغرات ملحوظة عى سبل كسب العيش.  

األدلة املستنتجة لتعكس األوضاع والظروف الحالية

محدودة
)

1
)ت

تتضمن املعايري املحددة لألساليب املختارة ما يي: 
•  التقديرات املستنبطة من األدلة عى مؤرشات التغر الرسيع التي تم جمعها خالل املواسم غر العجاف ويف ظروف غر استثنائية.

•  خط األساس أو البيانات التي يزيد عمرها عن عرة سنوات مل تطرأ خاللها أي تغرات ملحوظة عى سبل كسب العيش.  

الشكل رقم 86: جدول درجة موثوقية األدلة الستخدامها يف تصنيفات انعدام األمن الغذايئ املزمن )األداة رقم 5( 

* تــم حســاب التعليــات املقرحــة بخصــوص ســالمة األســاليب والعالقــة الزمنيــة، مبــا يف ذلــك حجــم العينــات واملجموعــات التقديريــة ألغــراض تقييــم موثوقيــة التصنيــف املرحــي املتكامــل فقــط، وال 
يؤخــذ بهــا كواحــدة مــن أفضــل مارســات تصميــم أي أســلوب لجمــع األدلــة، مثــل الدراســات االســتقصائية التــي تتضمــن جمــع بيانــات أساســية يف املناطــق الجــاري تحليلهــا. يقــر التصنيــف املرحــي 
املتكامــل بــأن الدليــل الــذي يحــرز درجــات أقــل مــن ر2 قــد ال يقــدم تقديــرات دقيقــة للظــروف واألوضــاع، وبالتــايل يحتــاج التصنيــف لتحليــل أدلــة متنوعــة واملقاربــة بينهــا لتقديــم تصنيــف شــامل 
عنــد اســتخدام دليــل بدرجــة ر1. كــا يقــر التصنيــف بــأن ســالمة األســاليب، مبــا يف ذلــك الدراســات االســتقصائية، تتوقــف عــى عوامــل أخــرى غــر تصميــم العينــة، مثــل الخطــأ يف القيــاس والتحيــز يف 
االختيــار واملارســات امليدانيــة واملهــارات التحليليــة، ولكــن ال يتمكــن التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن تحديــد املعايــر القابلــة للمقارنــة عامليًــا رغــم أهميتهــا، لــذا، يُشــجع املحللــون عــى تقييــم ســالمة 

جميــع األســاليب باإلضافــة إىل األمــور األخــرى املدرجــة يف الجــدول الســابق.
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1.   معايــري عامــة لتقييــم مــدى موثوقيــة األدلــة وتــرسي عــى جميــع األدلــة بالتســاوي مبــا يف ذلــك البيانــات النوعيــة والكميــة التــي تقــدم معلومــات عــن املــؤرشات الــواردة يف الجــداول املرجعيــة 
للتصنيــف املرحــي املتكامــل (أي األدلــة املبــارشة( وعــن مــؤرشات أخــرى غــر مدرجــة بهــذه الجــداول املرجعيــة (أي األدلــة غــر املبــارشة مثــل أســعار الســوق وتقديــرات هطــول األمطــار وأرقــام 
اإلنتــاج(. ورغــم رضورة تخصيــص درجــة املوثوقيــة لجميــع األدلــة املســتخدمة يف التصنيفــات، إال أن التصنيــف املرحــي املتكامــل ال يقــدم ســوى إرشــادات محــددة تخــص املــؤرشات املدرجــة يف جدولــه 

املرجعــي. ويُشــجع املحللــون عــى اســتخدام املعايــر العامــة لدعــم تقييــم األدلــة الخاصــة باملــؤرشات األخــرى غــر املدرجــة يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف.

2.   ينبغي تقييم األدلة ذات الصلة بالتغذية وفًقا ملعاير تقييم درجات املوثوقية املدرجة يف بروتوكوالت التصنيف املرحي املتكامل لسوء التغذية الحاد.

3.   تشــر الدراســات االســتقصائية إىل الدراســات التــي تجــرى عــى املناطــق الجغرافيــة أو مجموعــات األرس لجمــع البيانــات حــول نواتــج األمــن الغــذايئ و/أو العوامــل املســاهمة يف حدوثــه، عــن طريــق 
اختيــار قســم عشــوايئ مــن الســكان أو مــن خــالل التعــداد العــام.

    •  بوجــه عــام، يعتمــد حجــم عينــة الدراســات االســتقصائية املصممــة بنظــام املعاينــات العنقوديــة عــى املتغــرات التاليــة: (P( معــدل االنتشــار املتوقــع و(D( مســتوى الدقــة املطلــوب و(d( تأثــر 
ــات العشــوائية  ــةZ2 )P) )1-P) / D2[ n[ ≤ عــى املعاين ــق صيغــة العين ــد عــدد الســكان عــن 10 آالف نســمة فقــط. وتطب ــرات، عــى أال يزي ــوب يف التقدي ــم و(Z( مســتوى الثقــة املطل التصمي
البســيطة والعنقوديــة. غــر أنــه يف املعاينــات العشــوائية البســيطة، تبلــغ قيمــة تأثــر التصميــم 1 يف حــن تكــون قيمــة تأثــر التصميــم للمعاينــات العنقوديــة متغــرًا مــن دراســة إىل أخــرى، وتــراوح 
عــادة مــا بــن 1.5 و2.5. ولدعــم تقييــم مــدى صحــة األســلوب املســتخدم يف الدراســات االســتقصائية، يشــر التصنيــف إىل أنــه وفًقــا إلرشــادات Sphere وإرشــادات نظــام رصــد وتقييــم املقاييــس 
يف حــاالت اإلغاثــة والعمليــات االنتقاليــة، تعتــر العينــة املكونــة مــن خمســة وعريــن مجموعــة عنقوديــة عينــة ذات حجــم »جيــد«. ومــع إمكانيــة اســتخدام عينــة بحجــم 25 مجموعــة عنقوديــة 
عــى مســتوى العــامل، حيــث يســمح كــر حجــم العينــة بتقييــم أغلــب الظــروف واألوضــاع، إال أنــه ال ميكــن وضــع حــد أدىن مقبــول عامليًــا لحجــم العينــة، حيــث يعتمــد ذلــك عــى معــدل االنتشــار 
 1.5  =)d)8.5% و  =)D) )20% (اتباًعــا لقاعــدة 20% لتصنيــف املناطــق= )P) املتوقــع والفعــي وتأثــر التصميــم ومســتوى الدقــة املطلــوب. ومــع ذلــك، إذا افرضنــا قيــم املتغــرات العامــة التاليــة
و(Z( = 1.65 نســبة مســتوى الثقــة املطلــوب يف التقديــرات تســاوي 90%(، فــإن التصنيــف املرحــي املتكامــل ســيحدد الحاجــة إىل 5 مجموعــات عنقوديــة و90 عمليــة مالحظــة كحــد أدىن مقبــول 
لحجــم العينــة، ووصفهــا بأنهــا »محــدودة«. وبالرغــم مــن أنــه يجــوز للمحللــن اســتخدام الحــد األدىن لحجــم العينــة وهــو 5 مجموعــات عنقوديــة و90 عمليــة مالحظــة كحــد أدىن مقبــول لحجــم 
العينــة لدعــم تقييــم موثوقيــة األدلــة، فينبغــي عــى محلــي التصنيــف املرحــي املتكامــل مراجعــة الحــد األدىن لحجــم العينــة بنــاء عــى املتغــرات الحقيقيــة قــدر اإلمــكان. أي عينــة محســوبة 
يقــل حجمهــا عــن 90 أرسة معيشــية ال ميكــن أن يكــون فيهــا خطــأ املعيــار/ املعاينــة أكــر مــن 8.5 أو أن يكــون فــرات الثقــة أقــل مــن 90%.  ميكــن قبــول العينــات األصغــر إذا تــم تأكيــد أن تأثــر 

التصميــم أقــل 1.5.

    •  كــا تخضــع صحــة الدراســات االســتقصائية لعوامــل أخــرى غــر تصميــم العينــة مثــل الخطــأ يف القيــاس والتحيــز يف االختيــار واملارســات امليدانيــة واملهــارات التحليليــة، ولكــن ال يتمكــن التصنيــف 
املرحــي املتكامــل مــن تحديــد املعايــر القابلــة للمقارنــة عامليًــا رغــم أهميتهــا، لــذا، يُشــجع املحللــون عــى تقييــم ســالمة جميــع األســاليب املســتخدمة يف الدراســة االســتقصائية.

    •  تعتمــد الدراســات االســتقصائية التــي تســتخدم أســلوبًا جيــًدا عــى التعــداد الســكاين أو التقييــم العشــوايئ الــذي يقــوم عــى االحتاليــة مــع اختيــارات تســتند إىل إطــار مناســب للعينــة، وينبغــي 
أن يلتــزم األســلوب الجيــد بحجــم العينــة األمثــل (انظــر النقطــة الســابقة(، والحــرص عــى تقليــل نســبة األخطــاء يف القيــاس والتحيــز يف االختيــار وجمــع البيانــات باســتخدام مارســات ميدانيــة 

ومهــارات تحليليــة مالمئــة.

    •  ميكــن أن تكــون الدراســات االســتقصائية التــي تســتخدم األســاليب املحــدودة: (1( تقييــًا احتاليًــا أو (2( تقييــًا غــر احتــايل متعــدد األغــراض؛ أو (3( بيانــات دراســة اســتقصائية معــاد تحليلهــا 
ُجمعــت باســتخدام أســلوب جيــد تطبقــه الوحــدات اإلداريــة األعــى مســتوى. وال بــد أن تراعــي الدراســات االســتقصائية التــي تتصــف بالتمثيــل املحــدود اســتيفاء متطلبــات الحــد األدىن مــن حجــم 
العينــة لتحقيــق مســتوى دقــة بنســبة 8.5%، وتقليــل نســبة الخطــأ يف القيــاس والتحيــز يف االختيــار وال بــد أن تُجــرى باســتخدام املارســات امليدانيــة واملهــارات التحليليــة املناســبة. ونظــرًا ألنــه مــن 
املرجــح أن تولــد التقديــرات املســتخلصة مــن دراســات اســتقصائية ذات عينــة أصغــر حجــًا فــرات ثقــة أكــر، فمــن املحبــذ أن يُجــري القامئــون بجمــع البيانــات امليدانيــة دراســات اســتقصائية متثــل 
وحــدة التحليــل، كــا يدعــو التصنيــف املرحــي املتكامــل إىل تحــري الدقــة عنــد اســتخدام أدلــة مصنفــة لتجنــب أي تضليــل قــد تــؤدي إليــه املعلومــات املســتخلصة، وخاصــة إذا كانــت نســبة التحيــز 

يف االختيــار والتبايــن كبــرة. وبقــدر اإلمــكان، ينبغــي تقديــم فــرات ثقــة لتقديــرات أفضــل املارســات مــن أجــل دعــم االســتخدام املســؤول لهــذه األدلــة.

4.   تُنفــذ الدراســات االســتقصائية القامئــة عــى تقنيــة االســتجواب الهاتفــي مبســاعدة الحاســوب عــن بعــد بواســطة مشــغلن متخصصــن مدربــن ميكنهــم العمــل مــن خــالل مراكــز اتصــال واســتجواب 
أفــراد يتــم اختيارهــم عشــوائيًا وتســتخدم إمــا كدراســة اســتقصائية أو نظــام للرصــد. فمــن حيــث املبــدأ، مــن املفــرض أن يتســاوى حجــم العينــة التــي تســتخدم يف الدراســات االســتقصائية املبــارشة 
ــادة تأثــر  ــة لزي ــزم تصحيــح العين ــادة بنســبة 1.5 ضعــف إذا ل ــه ينبغــي تطبيــق زي ــة التــي تســتخدم يف تقييــات االســتجواب الهاتفــي مبســاعدة الحاســوب، إال أن ونظــم الرصــد مــع حجــم العين
التصميــم. ويلــزم اختبــار واعتــاد منــاذج اســتبيان املقابــالت الهاتفيــة مبســاعدة الحاســوب حتــى تكــون مقبولــة للتصنيفــات التــي تتــم يف إطــار التصنيــف املرحــي املتكامــل مــع الوضــع يف االعتبــار 
التحديــات التــي يواجهــا املشــغلون نتيجــة لعــدم تعاملهــم بشــكل مبــارش مــع أفــراد العينــة. ويف املناطــق التــي يوجــد فيهــا تحيــز حــول ملكيــة الهواتــف، يكــون مــن األفضــل اســتخدام كاًل مــن منهجــي 
املقابــالت الهاتفيــة مبســاعدة الحاســوب واملقابــالت الشــخصية املبــارشة، عــى أن تكــون نســبة تشــارك العينــات 10% للتأكــد مــن وضــع التحيــز بــن املنهجــن وإعــداد تقديــرات موثوقــة للتبايــن. ويف 
حالــة عــدم اســتخدام تقنيــة املقابــالت الهاتفيــة مبســاعدة الحاســوب بالنهــج الثنــايئ (أي املقابــالت الهاتفيــة واملقابــالت املبــارشة مًعــا(، أو يف حالــة الحصــول عــى أرقــام الهواتــف مــن عينــة عنقوديــة 
لدراســة اســتقصائية ســابقة، تتبــع تقنيــة املقابــالت الهاتفيــة مبســاعدة الحاســوب تصميــم أخــذ العينــات بطريقــة عشــوائية مقســمة إىل طبقــات حتــى ال تتطلــب اختيــار املجموعــة العنقوديــة وغرهــا 

مــن متطلبــات الدراســات االســتقصائية العنقوديــة.

5.   يشــر تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية الكامــل إىل تقديــرات ســبل كســب العيــش ومعــدالت البقــاء التــي أجراهــا متخصصــون مدربــون باســتخدام إمــا لوحــة جدوليــة أو منصــة لتحليــل أثــر ســبل 
كســب العيــش، وينبغــي توثيــق التحليــل الكامــل واالفراضــات ذات الصلــة توثيًقــا جيــًدا وإتاحتــه للمراجعــة مــن جانــب مجموعــة العمــل الفنيــة التابعــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل وأي مراجعــة 
جــودة قــد يقتضيهــا التصنيــف. وتعتمــد خطــوط األســاس الكاملــة عــى مــا يقــرب مــن 50 مجموعــة بؤريــة ومقابــالت مــع املبلغــن، وينبغــي أن تكــون ذات صلــة يف وقــت التحليــل مــع الوضــع 
يف االعتبــار مــدى اســتقرار الوضــع: أنــه ال يجــوز أن يزيــد عمرهــا عــن 10 ســنوات يف األوضــاع املســتقرة و 5 ســنوات يف األوضــاع غــر املســتقرة. وينبغــي أن يؤيــد مــا ال يقــل عــن أربعــة مــن أدلــة 

العوامــل املســاهمة املخصــص لهــا درجــة موثوقيــة ر2. وال بــد أن يلتــزم تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية بالقامئــة املرجعيــة ألفضــل املارســات.

6.   يشــر تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية الرسيــع إىل تقديــرات النواتــج التــي يعدهــا متخصــص مــدرب باســتخدام نظــام تحليــل غــر كامــل، مثــل أداة رســم الســيناريوات أو املنصــة. تنتمــي خطــوط 
األســاس الرسيعــة والبيانــات الرسيعــة إىل هــذه الفئــة رغــم وجــود اختالفــات بينهــا: فتســتند خطــوط األســاس الرسيعــة إىل 30 مجموعــة تركيــز ومقابــالت مــع أهــم املبلغــن وتســتخدم املنصــة 
لعــرض التقديــرات التفصيليــة، بينــا تســتند املالمــح الرسيعــة إىل 8 – 10 مجموعــة تركيــز ومقابــالت مــع أهــم املبلغــن وتســتخدم أداة تطويــر الســيناريوهات لتقديــر النواتــج بدقــة. ينبغــي توثيــق 
التحليــالت واالفراضــات توثيًقــا جيــًدا وإتاحتهــا للمراجعــة مــن جانــب مجموعــة العمــل الفنيــة التابعــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل وأي مراجعــة جــودة قــد يقتضيهــا التصنيــف. وميكــن الحصــول 
عــى القيــم املرجعيــة مــن خطــوط األســاس الرسيعــة أو البيانــات الرسيعــة عــى أن تحــدد كميــة مصــادر الغــذاء والدخــل لألمــور الخاضعــة للتصنيــف. وينبغــي أن تكــون خطــوط األســاس الرسيعــة 
والبيانــات التفصيليــة ذات صلــة يف وقــت التحليــل مــع الوضــع يف االعتبــار مــدى اســتقرار الوضــع، مبعنــى أنــه ال يجــوز أن يزيــد عمرهــا عــن 10 ســنوات يف األوضــاع املســتقرة و 5 ســنوات يف األوضــاع 
غــر املســتقرة. وينبغــي دعــم التحليــل مبــا ال يقــل عــن أربعــة مــن أدلــة العوامــل املســاهمة املخصــص لهــا درجــة موثوقيــة ر2. وال بــد أن يلتــزم تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية بالقامئــة املرجعيــة 
ألفضــل املارســات. وتخصــص »للملخصــات عــن املناطــق« أو مــا يعادلهــا، التــي تســتند كذلــك إىل مفاهيــم تحليــل اقتصــاد األرس املعيشــية ولكنهــا ال تقــدم معلومــات تفصيليــة عــن مصــادر الغــذاء 

والدخــل، درجــة موثوقيــة أقــل مــن ر1.  
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7.   تشــمل أنظمــة الرصــد تقديــرات يتــم جمعهــا عــاًدة مــن مواقــع داخــل املجتمعــات املحليــة وتُختــار عمــًدا مــن اإلحصــاءات التــي تــم إعدادهــا عــن االنتشــار مــن خــالل تحليــالت مجمعــة للمراقبــة 
والرصــد. وميكــن اختيــار عمليــات املالحظــة بشــكل عشــوايئ أو متعمــد ألســباب متعــددة.   

8.   تشــر األدلــة التــي تــم جمعهــا خــالل الظــروف غــري االســتثنائية إىل بيانــات األمــن الغــذايئ التــي تــم جمعهــا خــالل الفــرة الزمنيــة املحــددة عــى أنهــا الفــرة غــر االســتثنائية، مــع األخــذ يف االعتبــار 
الصدمــات املعتــادة وغــر املعتــادة. وال يــزال مــن املمكــن تصنيــف الدليــل عــى أنــه يتمتــع بصالحيــة زمنيــة »جيــدة« إذا حدثــت صدمــة عاديــة أو معتــادة خــالل فــرة جمــع البيانــات نظــرًا ألن 
ــات فــإن الدليــل ال  ــات( خــالل فــرة جمــع البيان ــادة (مثــل الجفــاف الشــديد أو الفيضان ــك، إذا حدثــت صدمــة غــر معت ــا غــر اســتثنائية. ومــع ذل ــات تعكــس ظروفً ــة لجمــع البيان الفــرة الزمني
يعكــس الظــروف األساســية النموذجيــة. يف هــذا الحــال، مــن األفضــل عــدم اســتخدام األدلــة يف تحليــل التصنيــف النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. ومــع ذلــك، إذا كانــت األدلــة املتاحــة مــن ظــروف 
غــر اســتثنائية نــادرة وميكــن اســتنتاج األدلــة التــي تــم جمعهــا خــالل ظــروف اســتثنائية بشــكل معقــول إىل ظــروف غــر اســتثنائية، ميكــن اســتخدام الدليــل لدعــم التحليــل ولكــن ال ميكــن تصنيفهــا 

حتــى عــى أنهــا ر1.

9.   متيــل األدلــة عــى املــؤرشات رسيعــة التغــري التغيــر الرسيــع، مثــاًل بشــكل موســمي، والتــي عــادة مــا يكــون لهــا فــرة اســتدعاء قصــرة. فمثــاًل تنتمــي معظــم مــؤرشات اســتهالك الغــذاء إىل املــؤرشات 
رسيعــة التغــر. متــت معايــرة حــدود املــؤرشات رسيعــة التغــر املدرجــة يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن يف التصنيــف الــدويل للــراءات ملوســم العجــاف، ونتيجــة لذلــك تعتــر 
(. ومــع ذلــك، إذا تــم جمــع األدلــة خــالل موســم غــر عجــاف، ميكــن أن تحــرز األدلــة عــى املــؤرشات رسيعــة التغــر 

2
ــا (ت األدلــة التــي تــم جمعهــا خــالل موســم العجــاف ذات صلــة مالمئــة زمنيً

  .)
2
درجــة الحــد األقــىص للمالمئــة الزمنيــة (ت

 تناولــت منطقــة مشــابهة لدعــم التصنيــف فقــط إذا كانــت املنطقــة املصنفــة صغــرة نســبيًا (عــى 
1
10.   ميكــن اســتخدام التقديــرات املســتخلصة مــن دراســة اســتقصائية متثيليــة درجــة موثوقيتهــا ر

ســبيل املثــال القــرى أو املخيــات أو وحــدة إداريــة مــن املســتوى الرابــع(، وإذا مل يتوافــر دليــل عــن نفــس املــؤرش يف املنطقــة املعنيــة مــن خــالل طريقــة أخــرى. وال بــد مــن إجــراء تحليــل ألوجــه 
التشــابه بــن املناطــق مــن حيــث 
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بروتوكول 2.5: استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

تحــدد معايــري مســتويات األدلــة (الشــكل رقــم 87( الحــد األدىن مــن متطلبــات املســتويات الثالثــة املتميــزة، وتســتند هــذه املتطلبــات إىل عــدد مــن 

( وفًقــا للمعايــر املذكــورة يف بروتوكــول 2.4. يُقيــم مســتوى األدلــة يف خطوتــن: األوىل يحــدد فيهــا املحللــون 
1
( و (ر

2
األدلــة املبــارشة بدرجــة موثوقيــة (ر

عــدد وموثوقيــة األدلــة املبــارشة (أي األدلــة عــى املــؤرشات الــواردة يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن(، والثانيــة عــدد وموثوقيــة 

األدلــة اإلضافيــة املبــارشة وغــر املبــارشة املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة والنواتــج.   

الشكل رقم )87(: معايري مستويات األدلة يف إطار التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 6(

مالحظات:

1   تشمل النواتج ما يي: جودة استهالك الغذاء وكمية االستهالك وسوء التغذية املزمن.

2  قد تأيت هذه املؤرشات من أي عوامل مساهمة أو نتائج.

الحد األدىن للمعيار مستوى الدليل

1
اثنان من املؤرشات من مختلف النواتج1 بدليل مبارش درجة موثوقيته ر

مع
1.  واحد منها متاح ملدة سنتن أو أكر

+
 
1
ثالثة مؤرشات أخرى بدليل مبارش2 درجة موثوقيته ر

*
مقبول

(املستوى األول(

1
ثالثة مؤرشات وكل مؤرش من ناتج1 مختلف بدليل مبارش درجة موثوقيته ر

مع
واحد منها متاح ملدة سنتن أو أكر

+

1
أربعة مؤرشات أخرى بدليل2 درجة موثوقيته ر

**
متوسط 

(املستوى الثاين(

أربعة مؤرشات من ناتج1 استهالك الغذاء بدليل مبارش
مع

2
اثنان منها درجة موثوقيتها ر1 واالثنان اآلخران ر

+

2
مؤرش واحد لناتج التغذية بدليل درجة موثوقيته ر

مع
اثنان منها مؤرشان من التصنيف األول

و
واحد منها متاح لسنتن أو أكر

+

1
خمسة مؤرشات أخرى بدليل2 درجة موثوقيته ر

***
مرتفع 

(املستوى الثالث(
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الشكل رقم 88: الحد األدىن من متطلبات التحليل )األداة رقم 7(

يحــدد الحــد األدىن مــن متطلبــات التحليــل (الشــكل رقــم 88( النواتــج التحليليــة األساســية التــي ينبغــي أن يقدمهــا تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل 

النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. 

•   تحليل األدلة مع اإلشارة (مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تربط بن تحليل الظروف الحالية ملستويات التصنيف املرحي املتكامل وتحليل 
السياق واالتجاهات التاريخية وغرها من التحليالت ذات الصلة.  

•  تصنيف املنطقة استناًدا إىل قاعدة %20.

•  تفسر التصنيف استناًدا إىل تقارب أدلة السياق والتي تتضمن مراجعة نقدية لألدلة الداعمة واملتناقضة.  

•  نسبة التقديرات السكانية (%( وعدد السكان يف كل مستوى.

•  تحديد املسببات الرئيسية النعدام األمن الغذايئ قدر اإلمكان.

•  تحديد العوامل املقيدة لألمن الغذايئ قدر اإلمكان.  

بروتوكول 2.6: توثيق األدلة والتحليالت توثيًقا منهجيًا وتقدميها عند الطلب

ــا مــن أجــل تزويــد املحللــن  ينبغــي توثيــق جميــع األدلــة والتحليــالت توثيًقــا واضًحــا ومنهجيً

مبجموعــة األدلــة التــي تدعــم تصنيفهــم. وينبغــي إتاحــة األدلــة املوثقــة عنــد طلبهــا لغــرض 

مراجعــة جودتهــا.    

ورقة عمل تحليل التصنيف املرحيل املتكامل

تدعــم ورقــة عمــل تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل تحليــل يتســم باملنهجيــة والشــفافية 

ــف  ــي للتصني ــار التحلي ــر اإلط ــل ع ــه املحل ــا توج ــث أنه ــة، حي ــى األدل ــم ع ــاق قائ واالتس

ــي  ــف املرح ــي للتصني ــدول املرجع ــة بالج ــط األدل ــذايئ، وترب ــن الغ ــل لألم ــي املتكام املرح

ــالت  ــة يف تحلي ــاعدة املهم ــن األدوات املس ــك م ــل تل ــة العم ــتخدام ورق ــد اس ــل. ويع املتكام

ــرة.     ــة كب ــا بدرج ــوىص به ــل ويُ ــي املتكام ــف املرح التصني

ــع  ــة جمي تنقســم ورقــة عمــل التحليــل إىل ســبع خطــوات (الشــكل رقــم 17(. وال ميكــن تلبي

متطلبــات التحليــل اال عنــد اســتكال الخطــوات الســبة كــا تــم توضيحــه يف بروتوكــول 

2.5. ونتنــاول فيــا يــي وصــف موجــز إلجــراءات إمتــام ورقــة العمــل. وينصــح كثــرًا بإعــداد 

ــل ورش عمــل  ــة قب ــة والثالث ــة العمــل خاصــة الخطــوات األوىل والثاني ــك األقســام مــن ورق تل

التحليــل واالنتهــاء ومراجعتهــا أثنــاء التحليــل. مل يتــم تحديــد ترتيــب الخطــوات مســبًقا، وميكــن 

ــاء التحليــل. ــك تعديــل الخطــوات الســابقة أثن ــأي ترتيــب وكذل للمحللــن إكالهــا ب

تُســتخدم ورقــة العمــل عــى الوجــه األمثــل يف النظــام اإللكــروين لدعــم معلومــات التصنيــف، 

لكــن ميكــن اســتكالها أيًضــا برنامــج MS Word، املتاحــة عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف. 

الشكل رقم 89: خطوات ورقة عمل تحليل 

التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 8(

الخطوة األوىل: تحديد السياق ومعاير 

التحليل

الخطوة الثانية: تعبئة مرجع األدلة

الخطوة الثالثة: تحديد الفرات ذات 

الظروف غر االستثنائية

الخطوة الرابعة: تحليل األدلة

الخطوة الرابعة: تحديد تصنيف املنطقة 

والتقديرات السكانية 

الخطوة الخامسة: تحديد املناطق التي 

تلقت مساعدات غذائية إنسانية كبرة

الخطوة السادسة: تحديد املسببات 

الرئيسية 

الخطوة السابعة: تحديد العوامل 

األساسية املقيدة 
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الخطوة األوىل: تحديد السياق ومعايري التحليل

ــن  ــات ع ــر معلوم ــن خــالل توف ــذايئ يف ســياقها م ــن الغ ــش للوصــول لألم ــالت القامئــة عــى ســبل كســب العي ــة والتحلي ــم وضــع األدل الغــرض: دع

ــة. ــون يف املنطق ــن يعيش ــكان الذي ــية للس ــات الرئيس ــمي والس ــم املوس ــة التقوي ــك مراجع ــا يف ذل ــش مب ــب العي ــبل كس ــول س ــراتيجيات وأص اس

نبذة عن النهج:

 يســتخدم املحللــون الخطــوة األوىل مــن ورقــة عمــل تحليــل انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن مــن أجــل تحديــد ســات كل منطقــة يتــم تحليلهــا. كــا 

يجــب عليهــم القيــام مبــا يــي:

•   تحديــد النطــاق املــكاين للمنطقــة الجــاري تحليلهــا. ســيتم تحديــد التصنيــف ذي املســتوى الواحــد لــكل منطقــة يتــم تحليلهــا. عموًمــا، يتــم اســتخدام 

املناطــق اإلداريــة للتحليــل ولكــن ميكــن أيًضــا تطبيــق وحــدات أخــرى مثــل مناطــق املعيشــة. ويجــب أن يحــدد محللــو التصنيــف نطــاق منطقــة 

التحليــل بحســب احتياجــات صنــاع القــرار إىل جانــب توافــر األدلــة وجــدوى عــدد املناطــق التــي يتــم تصنيفهــا. بوجــه عــام ينبغــي أن تكــون منطقــة 

التحليــل متجانســة قــدر اإلمــكان فيــا يتعلــق بالنواتــج واألســباب املرجحــة لألمــن الغــذايئ. 

•   تقديــم وصــف موجــز للمنطقــة يتضمــن املعلومــات ذات الصلــة التــي يتــم اســتخدامها يف وضــع األدلــة يف الســياق. رمبــا تشــمل الجوانــب املهمــة 

اســراتيجيات كســب العيــش املشــركة مــن أجــل الحصــول عــى الغــذاء والدخــل واألمنــاط املوســمية والعــادات الثقافيــة والبيئــة االقتصاديــة. عــى 

النحــو األمثــل، يجــب أيًضــا تضمــن ملخــص للتقويــم املوســمي لألمــن الغــذايئ يف الوصــف.  

•  تحديــد عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املنطقــة. واإلشــارة اىل أعــداد الســكان ومصــدر األدلــة وتحديــد الســنة املرجعيــة (عــادة الســنة الحاليــة( 

إذا تــم توقــع عــدد الســكان، عــى ســبيل املثــال بنــاء عــى إحصــاء ســابق. 

ــم  ــا لدع ــية ووصفه ــل األرسة املعيش ــات تحلي ــد مجموع ــن تحدي ــة. وميك ــد الحاج ــة عن ــش يف املنطق ــي تعي ــات األرس الت ــف مجموع ــد ووص •   تحدي

التحليــل بشــكل أفضــل خاصــًة إذا كانــت األدلــة متاحــة لهــا. ويجــب أن تتمتــع هــذه املجموعــات بحالــة أمــن غــذايئ متجانســة نســبيًا مبــا يف ذلــك 

العوامــل املســاهمة والنواتــج املحتملــة. ميكــن تعريــف هــذه املجموعــات، عــى ســبيل املثــال مــن خــالل االختالفــات يف الــروة أو النــوع االجتاعــي أو 

االنتــاء العرقــي أو ســبل كســب العيــش أو الديانــة أو أي عامــل آخــر أو مجموعــة مــن العوامــل التــي تجعــل املجموعــات متميــزة. ميكــن أن يختلــف 

عــدد املجموعــات املحــددة. ويفضــل تحديــد العــدد املقــدر لألشــخاص ونســبة حصتهــم مــن إجــايل عــدد األشــخاص يف املنطقــة لــكل مجموعــة.

•  تقديم وصف موجز عن الصدمات املتكررة التي تؤثر عى املنطقة وتواترها املعتاد. 

•   حــدد مــا إذا مــرت منطقــة التحليــل باملرحلــة الثالثــة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد أو أكــر حــدة يف ثــالث ســنوات مختلفــة عــى األقــل خــالل 

الســنوات العــر املاضيــة. إذا مل يتــم إجــراء تحليــالت التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد يف ســنوات كافيــة لتحديــد مــا ســبق، 

فينبغــي اســتخدام نظــام تصنيــف مكافــئ أو توضيــح أنــه ال ميكــن تحديــد مــا إذا تكــررت األزمــة أم ال.

الخطوة الثانية: تعبئة مرجع األدلة

الغرض: املساعدة يف تنظيم األدلة ذات النطاقات املتفاوتة املجمعة من مصادر متعددة لسهولة االطالع واملرجعية.  

نبذة عن النهج:

•  توفر مرجعيات لجميع األدلة املقرر مراجعتها يف التحليل مبا يف ذلك تحديد مصدر وتاريخ جمع األدلة وموسم جمع البيانات.  

•  تقديم مذكرة حول طرق جمع البيانات لدعم تقييم درجة املوثوقية، أينا أمكن.   

•   إدخــال أجــزاء مــن األدلــة (مثــل الصــور البيانيــة والنصــوص واألعــداد( يف مرجــع األدلــة وتحديــد عنــارص األمــن الغــذايئ التــي توجههــا (أي التــي ميكــن 

توجيههــا أكــر مــن مــرة(.
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الخطوة الثالثة: تحديد الفرات ذات الظروف غري االستثنائية

الغــرض: لتحديــد الفــرات خــالل الســنوات العــر املاضيــة التــي مل تعــاين املنطقــة خاللهــا أو تســتفيد مــن آثــار الصدمــات غــر املعتــادة والكبــرة. يعــد 

تحديــد الفــرات ذات الظــروف غــر االســتثنائية أمــرًا أساســيًا لالســتخدام الصحيــح للمــؤرشات رسيعــة التغــر مقابــل حــدود الجــدول املرجعــي النعــدام 

األمــن الغــذايئ املزمــن والتــي تــم تحديدهــا للفــرات ذات الظــروف غــر االســتثنائية يف مواســم العجــاف. إذا تــم جمــع األدلــة عــى املــؤرشات رسيعــة 

التغــر يف ظــروف غــر اســتثنائية يف موســم العجــاف، ميكــن تطبيــق حــدود الجــدول املرجعــي مبــارشة. ومــع ذلــك، إذا تــم جمــع األدلــة خــالل ظــروف 

اســتثنائية، فينبغــي اســتنتاج األدلــة مــن الجــدول املرجعــي وقــد ال يتــم منحهــا حتــى درجــة ر2 – ولكــن ال يــزال مــن املمكــن اســتخدامها لدعــم التحليــل 

خاصــة إذا كانــت األدلــة التــي تــم جمعهــا يف ظــروف غــر اســتثنائية نــادرة. يوضــح الشــكل رقــم 90 مفاهيــم ومنهــج تحديــد الظــروف غــر االســتثنائية.   

نبذة عن النهج:

•  تقييم ما إذا كانت املنطقة قد عانت أو استفادت من آثار الصدمات غر املعتادة يف السنوات العر املاضية.

•  تحديد حدوث الصدمات التي قد يكون لها تأثر إيجايب أو سلبي عى املنطقة.

•  بتقييم ما إذا كانت الصدمات قد أدت إىل ظروف استثنائية النعدام األمن الغذايئ، وإذا كان األمر كذلك فإىل متى استمرت اآلثار.

•  تحديد التغيرات الهيكلية التي أثرت عى املنطقة إن وجدت.

الخطوة الرابعة: تحليل األدلة

الغــرض: لتحليــل األدلــة باتبــاع اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ والجــدول املرجعــي مــع مراعــاة الســياق املحــي ودرجــات 

موثوقيــة األدلــة، وكذلــك اإلشــارة إىل االتجاهــات التاريخيــة واالختالفــات االجتاعيــة واالقتصاديــة.

نبذة عن النهج:

ــج والظــروف مبســتويات التصنيــف املرحــي املتكامــل والســياق  ــط النوات ــم مســتويات املــؤرشات الرئيســية ورب ــة مــن خــالل تقيي •   اســتعراض األدل

واالتجاهــات التاريخيــة والتحليــالت األخــرى ذات الصلــة مثــل املجموعــات االجتاعيــة االقتصاديــة املحــددة وعــدم املســاواة بــن الجنســن. وأيًضــا 

وضــع الروتوكــوالت األربعــة األخــرى للوظيفــة رقــم 2 يف االعتبــار (أي اســتخدام اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل والجــدول املرجعــي 

ودرجــات املوثوقيــة واملعايــر الرئيســية(.

•  بتضمن مصدر املعلومات وربط جميع البيانات باملراجع املحددة يف الخطوة 2.

•  تقييم درجات املوثوقية لجميع األدلة وتقييم ما إذا كان ينبغي تضمن األدلة التي مل تحرز الدرجة ر2 يف التحليل ألغراض التفسر والسياق.

•  تقديم استنتاجات، مع األخذ يف االعتبار األدلة الداعمة واملتناقضة والسياق وتحليل االتجاه والتفكر النقدي، عى سبيل املثال:

°  العوامل املساهمة يف األمن الغذايئ:  

–   املخاطــر ومواطــن الضعــف: تشــمل تقييــم املخاطــر الرئيســية املعتــادة وغــر املعتــادة ونقــاط الضعــف التــي مــن املحتمــل أن تحــد مــن األمــن    

ــة  ــة والبري ــة واملادي ــا (املالي ــش وأصوله ــل اســراتيجيات ســبل كســب العي ــة مواطــن الضعــف املتاحــة مث الغــذايئ املســتمر. بتضمــن األدل

واالجتاعيــة والطبيعيــة( والسياســات واملؤسســات والعمليــات. وكذلــك تضمــن األدلــة والتحليــالت حــول الصدمــات املعتــادة وغــر املعتــادة 

التــي تؤثــر عــى منطقــة التحليــل. وتحديــد املســببات الرئيســية النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، ومــدى تقديــر مســاهمة كل عامــل أســايس يف 

انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن.
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الشكل رقم 90: أهمية الظروف غري االستثنائية وتعريف املصطلحات ذات الصلة

األهمية

•  يتم تحديد استمرار انعدام األمن الغذايئ عى أساس تحليل األوضاع يف الظروف غر االستثنائية.

•   يــرسد الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن الحــدود العامليــة للمــؤرشات ألنهــا ســتظهر خــالل الظــروف غــر االســتثنائية. 

وبالتــايل، فــإن أي دليــل تــم جمعــه خــالل ظــروف غــر اســتثنائية ميكــن مقارنتــه مبــارشة مــع الجــدول املرجعــي.

•   ميكــن أيًضــا اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا خــالل ظــروف اســتثنائية، خاصــًة إذا كانــت األدلــة األخــرى نــادرة وإذا تم تفســرها حســب 

الظــروف املتوقعــة خــالل الظــروف غــر االســتثنائية، ولكــن ينبغــي أن يكــون اســتخدامها مبوثوقيــة محدودة

تعريف املصطلحات

•  الظروف غري االستثنائية هي األوقات الخالية من اآلثار السلبية الكبرة كنتيجة للصدمات غر املعتادة سواًء اإليجابية أو السلبية.

•  املخاطر هي أي ظواهر يحتمل أن تسبب اضطرابًا أو رضًرا لألمن الغذايئ.

•   الصدمــات هــي األحــداث التــي تــؤدي إىل التأثــر عــى األمــن الغــذايئ. ويكــون لهــا آثــار إيجابيــة أو ســلبية. وقــد تنشــأ داخــل أو خــارج 

منطقــة التحليــل.

•   تأثــري الصدمــة هــو التأثــر عــى قــدرة األرس عــى الحصــول عــى و/ أو االحتفــاظ بالغــذاء ومصــادر الدخــل واألصــول. حيــث ميكــن أن يــدوم 

التأثــر وعــادًة مــا يســتمر بعــد حدوثــه وميكــن أن ينتــر خــارج مــكان حدوثــه.

•   الصدمات غري املعتادة هي األحداث الصادمة التي تتصف بأنها شديدة وواسعة االنتشار ونادرة1.

•   يُفهــم التغيــري الهيــكيل يف التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى أنــه نتيجــة ألحــداث مفاجئــة أو قصــرة األجــل أدت إىل تغيــر كبــر يف هيــاكل 

املجتمــع، وبالتــايل تغيــر وضــع األمــن الغــذايئ يف منطقــة مــا لدرجــة أنــه مــن املتوقــع أن يســتمر الوضــع املتغــر مســتقباًل. لهــذا الســبب، 

ال ميكــن أن تشــمل األدلــة التــي ســيتم اســتخدامها يف التحليــل إال األدلــة التــي تــم جمعهــا بعــد التغيــر الهيــكي يف حــال مالحظــة هــذا 

التغيــر. ال يتــم اســتخدام التغيــر الهيــكي التدريجــي والتقدمــي، والــذي يتميــز بظاهــرة مســتمرة نســبيًا وبطيئــة يف العــادة، لدعــم تحديــد 

الظــروف غــر االســتثنائية، ولكــن ميكــن بــل يجــب تســجيل حدوثهــا أثنــاء تحليــل االتجــاه الزمنــي قــدر اإلمــكان.

•   الفــرات ذات الظــروف غــري االســتثنائية هــي أي فــرة زمنيــة (عــادًة فــرات مدتهــا ثالثــة أشــهر وســنوات كاملــة(. يجــب تحديــد جميــع 

الفــرات الزمنيــة خــالل الســنوات العــر الســابقة للتحليــل عــى أنهــا ذات ظــروف اســتثنائية أو غــر اســتثنائية. يعــد تحديــد األوقــات 

ذات الظــروف غــر االســتثنائية أمــرًا بالــغ األهميــة لتوجيــه اســتخدام األدلــة مقابــل الحــدود الظــروف غــر االســتثنائية املحــددة يف الجــدول 

املرجعــي.

1 مل يتــم تقديــم تعريفــات للمصطلحــات (شــديدة، واســعة االنتشــار، نــادرة( بســبب عــدم وجــود اتفــاق يف أدبيــات الكــوارث. يتــم حــث مجموعــات العمــل الوطنيــة عــى اســتخدام املعرفــة املتخصصــة 

وتقييــم مــا إذا كان ميكــن اعتبــار الوضــع منخفضــا أو معتــداًل أو شــديًدا، وشــائًعا أو عرضيًــا أو نــادًرا، ومرجمــة أو منتــرة. وســتُبذل الجهــود إليجــاد املزيــد مــن األدوات املحــددة لدعــم تحديــد الصدمــات 
غــر املعتــادة.
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–   توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار: يشــمل تضمــن األدلــة والبيانــات التحليليــة حــول توافــر الغــذاء النموذجي    

(مثــل مســتويات إنتــاج الغــذاء وعمــل األســواق وشــبكات النقــل والــواردات وتنقــالت املــوارد الغذائيــة(، وإمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء (عــى 

ــة للوصــول املــادي واملــايل واالجتاعــي(، واســتخدام  األرس للغــذاء (عــى ســبيل  ــال قــدرة األرس عــى الحصــول عــى الغــذاء، كدال ســبيل املث

املثــال الوصــول إىل امليــاه الصالحــة للــرب وإعــداد الطعــام والطهــي والتخزيــن ومارســات الرعايــة(، واســتقرار الغــذاء (عــى ســبيل املثــال 

النظــر يف االســتقرار النموذجــي واملوســمي وكيــف يؤثــر االســتقرار عــى كل بُعــد مــن أبعــاد األمــن الغــذايئ(. اســتنتاج إىل أي مــدى يحــد كل 

بعــد مــن األبعــاد األمــن الغــذايئ يف املنطقــة.

°  نواتج األمن الغذايئ:  

–   جــودة اســتهالك الغــذاء: يشــمل تضمــن األدلــة املرتبطــة باملــؤرشات الــواردة يف الجــدول املرجعــي (مثــل نســبة النشــويات األساســية(، ونســبة    

ــل  ــارشة (مث ــر املب ــة غ ــن األدل ــمل تضم ــا يش ــال. وأيًض ــذايئ لألطف ــوع الغ ــن التن ــد األدىن م ــات الح ــية، ومتطلب ــويات األساس ــتهالك النش اس

مجموعــات الطعــام النموذجيــة التــي تســتهلكها األرس املعيشــية والجوانــب املوســمية وأي اســتدالل عــى جــودة اســتهالك الغــذاء مــن خــالل 

األدلــة عــى العوامــل املســاهمة وبنــاًء عــى البيانــات املتاحــة(. االســتنتاج عــى املســتوى اإلرشــادي وبنــاًء عــى األدلــة والتحليــالت التــي تــم 

إجراؤهــا وتوزيــع إجــايل الســكان عــر مســتويات الشــدة األربعــة بنــاًء عــى التحليــل الــذي تــم إجــراؤه حــول جــودة اســتهالك الغــذاء.

–   كميــة اســتهالك الغــذاء: تقديــم األدلــة املرتبطــة باملــؤرشات الــواردة يف الجــدول املرجعــي (مثــل مقيــاس االســتهالك الغــذايئ ومقيــاس الجــوع    

بالنســبة لــألرسة ودرجــة التنــوع الغــذايئ لــألرسة ومقيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ( باإلضافــة إىل األدلــة األخــرى املتعلقــة باملنطقــة 

التــي يتــم تحليلهــا والجوانــب املوســمية جنبًــا إىل جنــب مــع اســتنتاج العوامــل املســاهمة (مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال، عــدد الوجبــات أو 

العــدد املتوقــع لــألرس التــي تعــاين مــن فجــوات غذائيــة(. تقديــم اســتنتاجات موجــزة عــن كميــة اســتهالك الغــذاء وتوزيــع إجــايل الســكان 

عــى مســتويات الشــدة األربعــة بنــاًء عــى التحليــل الــذي تــم إجــراؤه عــى كميــة اســتهالك الغــذاء.

–   التغذيــة: تشــمل تضمــن األدلــة عــى تقــزم األطفــال وأي دليــل آخــر عــى الحالــة التغذويــة (مثــل انخفــاض الــوزن املتكــرر بالنســبة لطــول/    

ــى  ــد ع ــا تضمــن أي اســتدالل يعتم ــة(. وأيًض ــات الدقيق ــص املغذي ــى نق ــل ع ــدى النســاء أو دلي ــة الجســم ل ــؤرش كتل ــال أو م هــزال األطف

ــة. ــتويات املختلف ــر املس ــكان ع ــع الس ــك توزي ــة وكذل ــج التغذي ــادي لنتائ ــتوى إرش ــف مس ــداد تصني ــاهمة. وإع ــل املس العوام

الخطوة الخامسة: تحديد تصنيف املنطقة والتقديرات السكانية 

الغرض: تحديد مستوى التصنيف وتقدير عدد ونسبة السكان يف املستويات املختلفة.  

نبذة عن النهج: 

•   اســتخدام تقــارب األدلــة للتوصــل لنتائــج حــول التصنيــف املرحــي للمســتوى الحــايل بنــاء عــى األدلــة الداعمــة واملتناقضــة ذات الصلــة. وينبغــي 

إجــراء تصنيــف املناطــق بنــاء عــى أوضــاع وظــروف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن لــدى نســبة 20% مــن الســكان األســوأ حــاال، ويُجــرى التصنيــف 

مــن خــالل تقــارب األدلــة حيــث يضــع املحللــون يف االعتبــار مجموعــة األدلــة بأكملهــا شــاملة األدلــة املتعلقــة بالنواتــج والعوامــل املســاهمة والســياق. 

وينبغــي أيًضــا اســتخدام األدلــة ذات الصلــة بانعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن للتصنيــف. توضــع األدلــة عــى ســوء التغذيــة املزمــن يف االعتبــار لدعــم 

توزيــع األرس املعيشــية عــى مســتويات الشــدة األربعــة نتيجــة الحتاليــة وجــود املســببات الرئيســية الشــائعة. انظــر الشــكل رقــم 91 أدنــاه لدراســة 

االعتبــارات الرئيســية لتقــارب األدلــة وتقديــرات الســكان.

•   التوصــل اىل نتيجــة للتصنيــف النهــايئ بإضافــة أســاس منطقــي نقــدي لتصنيــف املناطــق يلخــص أهــم األدلــة الداعمــة واملتناقضــة يف فقــرة وجيــزة. 

وينبغــي أن تقــدم النتيجــة النهائيــة ملحــة عامــة عــى ألدلــة املســتخدمة لدعــم التصنيــف، وأن تشــر الفقــرة لإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي 

املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ مبــا يشــمل عنــارص األمــن الغــذايئ وكيفيــة مســاهمتها يف القــرار النهــايئ املتخــذ بشــأن التصنيــف. وينبغــي أيًضــا 

تقديــم أســاس منطقــي لعــدم النظــر يف األدلــة املتناقضــة حســب االقتضــاء. وينبغــي بقــدر اإلمــكان أن تذكــر النتيجــة النهائيــة أيًضــا املجموعــات 

ــف ويعكــس مناقشــة املجموعــة واألســاس  ــة القصــة وراء التصني ــرضًرا. لكــن ببســاطة، ينبغــي أن يوضــح موجــز النتيجــة النهائي ــر ت ــة األك األرسي

املنطقــي للنتيجــة. يف حالــة إجــراء تحليــل تكميــي قائــم عــى تحليــل مجموعــات األرس املعيشــية، يتــم أيًضــا تقديــم تصنيــف إرشــادي لــكل مجموعــة. 

انظــر الشــكل رقــم 92 للحصــول عــى مثــال لبيــان االســتنتاج.
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الشكل رقم 91: االعتبارات الرئيسية لتقارب األدلة

•   يعتمــد نهــج التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى بنــاء توافــق يف اآلراء بــن أعضــاء فريــق مــن الخــراء متعــددي القطاعــات الذيــن تــم جمعهــم 
مًعــا لتقييــم ومناقشــة األدلــة بشــكل منهجــي. وعــى الرغــم مــن أن األدلــة املســتخدمة يف التصنيــف تســتند إىل البيانــات والتحليــالت األوليــة 

التــي تــم جمعهــا ســابًقا، إال أنهــا متقاربــة مــن خــالل عمليــة ماثلــة لتقنيــة دلفــي (Delphi( بــدالً مــن النــاذج االقتصاديــة أو اإلحصائيــة. 

ــة  ــراء األدل ــش الخ ــث يناق ــق يف اآلراء حي ــاء تواف ــى بن ــة وع ــى األدل ــة ع ــارية قامئ ــة استش ــر عملي ــف يعت ــج التصني ــإن نه ــايل، ف وبالت

ويحللونهــا يف شــكل منظــم باســتخدام ورقــة عمــل التحليــل واإلشــارة إىل األدلــة مقابــل املــؤرشات العامليــة املشــركة املذكــورة بالتفصيــل 

يف الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن مصحوبــة مبصفوفــة وطنيــة لألدلــة غــر املبــارشة عنــد 

االقتضــاء. ويوجــه اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل التحليــالت، ويتــم إجــراء العمليــة مــن خــالل الوظائــف األربــع لـــلتصنيف 

(بنــاء اإلجــاع الفنــي، وتصنيــف الشــدة وتحديــد املســببات الرئيســية، والتواصــل مــن أجــل العمــل، وضــان الجــودة(.

•   يجــب جمــع مجموعــة األدلــة الكاملــة، مبــا يف ذلــك األدلــة املبــارشة وغــر املبــارشة ذات الصلــة التــي أحــرزت درجــة ر1 عــى األقــل (أو 

تلــك التــي أحــرزت درجــة أقــل ولكــن ســيتم اســتخدامها بشــكل أســايس لوضــع النتائــج يف ســياقها والتحقــق مــن صحتهــا( وإدراجهــا ضمــن 

التصنيــف. عــى ســبيل املثــال، ينبغــي عــى املحللــن النظــر يف مســتويات الفقــر املرتفعــة وانخفــاض تنــوع مصــادر الدخــل واالعتــاد الكبــر 

عــى الزراعــة املرويــة مبيــاه األمطــار وانخفــاض القــدرة عــى الصمــود يف مواجهــة الجفــاف وانخفــاض املتنــاول الغــذايئ وارتفــاع مســتويات 

حــاالت التقــزم عنــد الوصــول إىل مرحلــة التصنيــف.

ــا. إن العالقــة بــن مــؤرشات االســتهالك الغــذايئ عــاًدة مــا تكــون ضعيفــة، فمثــال تبــن مــن الدراســة التــي أجراهــا  •   ال تتقــارب األدلــة دامئً

مــروع املســاعدة الفنيــة يف مجــال األغذيــة والتغذيــة وشــبكة اإلنــذار املبكــر باملجاعــة عــن دراســة مــؤرش االســتهالك الغــذايئ لــدى األرس 

ــؤرش  ــية وم ــألرسة املعيش ــبة ل ــذايئ بالنس ــوع الغ ــاق التن ــذايئ ونط ــتهالك الغ ــاس االس ــن مقي ــة ب ــة معتدل ــود عالق ــية (2015( وج املعيش

ــم تفســر  ــة املتناقضــة وتقدي ــع األدل ــاس الجــوع بالنســبة لــألرس. وينبغــي عــى املحللــن تقييــم جمي انخفــاض مســتويات التكيــف ومقي

ــار أن التناقضــات قــد تكــون بســبب مــا يــي: لألســباب املحتملــة للتناقــض. ويجــب أن يأخــذ التحليــل يف االعتب

°   تقيــس املــؤرشات أمــوًرا مختلفــة: عــى ســبيل املثــال، قــد تعكــس بعــض املــؤرشات جــودة النظــام الغــذايئ بشــكل أكــر، يف حــن قــد   

ــا. ــن مًع ــن االثن ــا م ــة أخــرى مزيًج ــد تعكــس بضع ــة، وق ــؤرشات األخــرى الكمي تعكــس بعــض امل

°   تختلــف دقــة املــؤرشات: عــى الرغــم مــن عــدم وجــود اتفــاق عاملــي عــى »أفضــل مــؤرش«، إال أن بعــض املــؤرشات توفــر ارتباطـًـا أفضــل   

مــع االســتهالك الغــذايئ الفعــي لــألرسة. عــى ســبيل املثــال، تقــدم الدراســات االســتقصائية عــن الدخــل واإلنفــاق التــي تهــدف إىل قيــاس 

كاًل مــن املــواد الغذائيــة والكميــات التــي تســتهلكها األرس وبالتــايل تقديــم معلومــات أكــر دقــة عــن اســتهالك الغــذاء مــن التقييــات 

التــي تركــز عــى إجــراء مقابــالت مــع األرس حــول املجموعــات الغذائيــة املســتهلكة يف األســبوع الســابق.

°   الســياق مهــم: عــى الرغــم مــن توفــر حــدود »قابلــة للمقارنــة عامليًــا«، إال أن التصنيــف املرحــي املتكامــل يســلط الضــوء عــى أن هــذه   

الحــدود متثــل قيــًا إرشــادية وأنــه يجــب وضــع التحليــل يف ســياقه. عــى ســبيل املثــال، مــن املســلم بــه أن املــؤرشات قــد تعمــل بشــكل 

مختلــف يف ســياقات مختلفــة، وكذلــك قــد تختلــف الحــدود املناســبة مــن منطقــة إىل أخــرى.

°   قــد تكــون جــودة األدلــة مختلفــة: يجــوز للمحللــن إيــالء اعتبــار أكــر لدليــل مقيــاس االســتهالك الغــذايئ الــذي درجتــه ر2 عــى مقيــاس   

الجــوع بالنســبة لــألرسة الــذي درجتــه ر1 مــن دراســة اســتقصائية أخــرى.

مالحظــة حــول القيــود: يحــد نقــص التصنيــف عــى مســتوى األرسة مــن دقــة تقديــرات الســكان يف كل مســتوى حيــث ال يســتطيع املحللــون تقييــم مــا إذا كانــت األرسة التــي اســتوفت رشطـًـا واحــًدا تفــي 
أيًضــا بــرط آخــر. عــى ســبيل املثــال، مــن غــر املعــروف مــا إذا كانــت األرسة املصنفــة عــى أنهــا تعــاين مــن ســوء اســتهالك الغــذاء هــي نفــس األرسة التــي تقــع تحــت مســتوى الفقــر املدقــع ومــا إذا 
كانــت هــي نفســها األرسة التــي تعــاين مــن التقــزم الشــديد لألطفــال. ومــع ذلــك، مــن خــالل التحليــل القائــم عــى ســبل العيــش وتقــارب األدلــة، يســمح نهــج التصنيــف املرحــي املتكامــل بتقديــر »الصــورة 
الكبــرة« - وإن كانــت بدقــة محــدودة - للتوزيــع الســكاين املتوقــع لــألرس يف كل مســتوى شــدة. باإلضافــة إىل ذلــك، مــن املرجــح أن تواجــه األرس التــي تعــاين مــن حالــة واحــدة شــديدة الخطــورة، مثــل 

الفقــر، أيًضــا ظروفـًـا قاســية أخــرى، عــى ســبيل املثــال ســوء ســبل كســب العيــش والفجــوات يف كميــة و/ أو جــودة االســتهالك الغــذايئ.
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•   توزيــع نســبة األرس املعيشــية يف كل مســتوى، والتقريــب بــن مجموعــة األدلــة. عنــد إعــداد 

التقديــرات الســكانية يف مســتويات التصنيــف املرحــي املتكامــل، ينبغــي الوضــع يف االعتبــار 

كل مــن العوامــل املســاهمة والنواتــج، وبالتــايل األدلــة املبــارشة وغــر املبــارشة، مبــا يف ذلــك 

ــا  االســتنتاجات املســتخلصة مــن العوامــل املســاهمة يف النواتــج واملــؤرشات املحــددة محليً

(الشــكل رقــم 93(. وعــاًدة مــا يكــون تحليــل األدلــة املبــارشة مــع مراعــاة الســياق هــو أكــر 

أنــواع أدلــة التقديــرات الســكانية جــدوى، حيــث يســمح معــدل انتشــار األرس املعيشــية يف 

كل فئــة وفًقــا للجــدول املرجعــي بتوزيــع األرس عــى مســتويات الشــدة األربــع. فعــى ســبيل 

املثــال، ســيكون مفيــًدا ان يعلــم املحللــون عنــد تقديــر الســكان أن 40% من النســاء يحصلون 

عــى الحــد األدىن مــن التنــوع الغــذايئ مبعــدل أقــل مــن خمــس مجموعــات غذائيــة و%5 

مبعــدل أقــل مــن اربــع مجموعــات و10% مبعــدل خمــس أو ســت مجموعــات، وباإلضافــة 

اىل ذلــك تعتمــد األرس املعيشــية األكــر فقــرا عــى الزراعــة املرويــة مبيــاه األمطــار وأن األزمــة 

تتكــرر مبتوســط كل أربــع ســنوات ويصــر الوصــول اىل األســواق مقيــًدا. ولكــن، تكــون األدلــة 

ــة إذا اســتُخدمت الســتنتاج  ــل املســاهمة مجدي ــارشة والعوام ــة باملــؤرشات غــر املب املتعلق

التقديــرات ووضعهــا يف ســياقها وللتحقــق مــن صحــة النتائــج أو معارضتهــا مبقارنتهــا باألدلــة 

املبــارشة. ومــن املقــرح أيًضــا تقديــم األســاس املنطقــي للتقديــرات الســكانية أينــا أمكــن.

•   تخصيــص (* ,**, ***( ملســتويات أدلــة التحليــل، وذلــك بعــد األدلــة املســتخدمة يف نواتــج 

جــودة وكميــة االســتهالك الغــذايئ وونواتــج التغذيــة، وغرهــا مــن األدلــة الداعمــة املتعلقــة 

ــتوى  ــر مس ــى معاي ــالع ع ــم 87 لالط ــكل رق ــر الش ــج (انظ ــاهمة أو النوات ــل املس بالعوام

ــة.(  األدل

الخطوة السادسة: تحديد املسببات الرئيسية

الغــرض: لتمكــن صانعــي القــرار مــن تحديــد العوامــل الرئيســية التــي تتســبب يف املســتويات 

الحاليــة النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن بحيــث ميكــن التخطيــط للعمــل بشــكل أكــر 

اســراتيجية.

نبذة عن النهج: 

•   تحديــد املســبات الرئيســية النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن، مبــا يف ذلــك اإلشــارة إىل احتاليــة 

تكــرار الصدمــات الحــادة مثــل الجفــاف أو الــرصاع، فضــالً عــن الظــروف املســتمرة وشــدة 

التعــرض للصدمــات مثــل مســتويات الفقــر ونقــص الدخــل املتنــوع واالعتــاد الشــديد عــى 

الزراعــة املرويــة مبيــاه األمطــار والسياســات غــر املالمئــة أو الضــارة.

ــب  ــبل كس ــول س ــى أص ــة ع ــان األدل ــر يف كي ــالل النظ ــن خ ــة م ــببات الفردي ــد املس •   تحدي

العيــش (البريــة واالجتاعيــة والطبيعيــة واملاليــة واملاديــة( والسياســات واملؤسســات 

والعمليــات، وتقييــم العوامــل التــي تنتمــي إىل أنــواع مختلفــة مــن رأس املــال والسياســات 

ــي مــن املحتمــل أن تكــون هــي املســببات الرئيســية النعــدام  ــات الت واملؤسســات والعملي

ــة عــى املســببات الرئيســية. ــم 95 أمثل األمــن الغــذايئ املزمــن يف املنطقــة. يقــدم الشــكل رق

 الشكل رقم 92: أمثلة عى تفسري 

التصنيف

تم تصنيف كوكس بازار ضمن املستوى 

الثالث، حيث يعاين 27 يف املائة من 

السكان من انعدام األمن الغذايئ املزمن 

املعتدل وفجوات يف جودة االستهالك 

الغذايئ. كا أن حوايل %70 من األطفال 

ال يتناولون الحد األدىن من النظام الغذايئ 

وأكر من 60% من النساء يستهلكن 

أقل من خمس مجموعات غذائية. 

ومع ذلك، فإن كمية االستهالك الغذايئ 

ليست مشكلة كبرة. وعى الرغم من 

فرص الدخل املتنوعة، إال أن %23 من 

األرس تعتمد عى سبل كسب عيش 

منخفضة القيمة مثل العالة غر املاهرة 

كمصدر رئيي للدخل. ويعيش حوايل 

30% تحت خط الفقر و15% يعيشون 

حالة من الفقر املدقع. يعد استخدام 

الغذاء عامالً مقيًدا رئيسيًا خصوًصا مع 

انخفاض معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة 

وضعف تعليم اإلناث. باإلضافة اىل أن 

غالبية املنازل (الطوابق أيًضا( تم بناؤها 

باستخدام مواد منخفضة الجودة، وأغلبية 

األرس ال تتمتع بإمكانية الوصول إىل 

الرصف الصحي املحسن. كا أن هناك 

تدفق كبر لالجئن من ميامنار إىل املنطقة.

املصدر: حسب ما ورد يف تحليل التصنيف املرحيل 
املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن يف كوكس بازار، 

بنغالديش 2015.
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الشكل رقم 93: تقارب األدلة لتقدير السكان - أمثلة عى أفضل املامرسات

•   تقديــر التوزيــع اإلرشــادي لعنــارص األمــن الغــذايئ مــن قبــل األرسة املعيشــية: العوامــل املســاهمة وامليــاه وجــودة االســتهالك الغــذايئ وكميــة 
االســتهالك الغــذايئ وســوء التغذيــة املزمــن. ينبغــي وضــع التقديــرات عــى أســاس األدلــة املبــارشة وغــر املبــارشة، مبــا يف ذلــك االســتنتاجات 

مــن العوامــل املســاهمة يف النواتــج واملــؤرشات املحليــة املحــددة. قــد يحتــاج املحللــون إىل اســتخدام نطاقــات (مثــل 10 إىل 15 باملائــة( إذا 

مل يتمكنــوا مــن تقديــر رقــم مطلــق بثقــة. عنــد اســتخدام النطاقــات، ســتحتاج النقــاط الوســطى للنطاقــات إىل إضافــة مــا يصــل إىل %100 

لحســاب إجــايل الســكان الذيــن تــم تحليلهــم. يوجــد أدنــاه مثــال بســيط للغايــة (عــى ســبيل املثــال، مل يتــم أخــذ األدلــة واالســتنتاجات 

ــع اإلرشــادي لجــودة االســتهالك الغــذايئ مــن قبــل  ــر التوزي ــون بتقدي ــار( حيــث يقــوم املحلل ــة مــن العوامــل املســاهمة يف االعتب املحصل

األرسة:

°  40% من النساء يحصلن عى >5 من الحد األدىن للتنوع الغذايئ للمرأة (حدود املستويات الثاين والثالث والرابع(.  

°  20% من األرس عند الخط الحدودي و %15 مقياس استهالكها الغذايئ ضعيف (حدود املستوين الثالث والرابع عى التوايل(  

°  25% من األرس لديها تنوع يف النظام الغذايئ بدرجة 5-6 و15% يف املائة بدرجة 4 (حدود املستوين الثالث والرابع عى التوايل(  

°   30% مــن األرس كانــت تحــت املســتوى املعتــدل ولكــن فــوق خــط الفقــر املدقــع و %20 كانــت تحــت خــط الفقــر املدقــع (حــدود   

ــوايل(. ــى الت ــع ع ــث والراب ــتوين الثال املس

°   النتيجــة املحتملــة هــو أن النســبة اإلرشــادية لــألرس يف مســتويات مختلفــة مــن جــودة االســتهالك الغــذايئ هــي 20-%30 يف املســتوى   

ــع. ــتوى الراب ــث و20%-15 يف املس الثال

•   الوصــول اىل نتيجــة بشــأن التوزيــع األرسي النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن بشــكل عــام: بنــاًء عــى التوزيــع اإلرشــادي لــألرس يف كل عنــرص من 
عنــارص األمــن الغــذايئ، يقــوم املحللــون بجمــع جميــع األدلــة للوصــول إىل نتيجــة شــاملة. حيــث يُشــجع املحللــون عــى اســتخدام التقديــر 

النقطــي للوصــول للنتيجــة النهائيــة للســكان يف مســتويات مختلفــة مــن الشــدة حتــى وإن كان مــن املمكــن اســتخدام النطاقــات لتوزيــع 

ــر  ــج األمــن الغــذايئ والعوامــل املســاهمة. يفضــل اســتخدام التقدي ــر نوات ــد تقدي ــة عن الســكان بشــكل إرشــادي عــى مســتويات مختلف

النقطــي للوصــول للنتيجــة النهائيــة وذلــك ألســباب تتعلــق بالوضــوح ولتيســر التواصــل. يظهــر هــذا املثــال التوضيحــي يف الشــكل رقــم 94.

•   ال ينبغــي اســتخدام التصنيــف اإلرشــادي لــكل عنــرص مــن عنــارص األمــن الغــذايئ مبفــرده لتقديــم تصنيــف منفصــل ألنــه تــم تصميــم عمليــة 
التصنيــف املرحــي املتكامــل لجمــع األدلــة مــن مختلــف عنــارص األمــن الغــذايئ للتصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن 

بشــكل عــام بــدالً مــن تصنيــف كل نتيجــة مــن نواتــج انعــدام األمــن الغــذايئ بشــكل منفصــل.

الشكل رقم 94: أمثلة عى تقديرات السكان

املستوى الثاين
انعدام األمن الغذايئ 

شديد

املستوى الثالث
انعدام األمن الغذايئ 

معتدل

املستوى الثاين
انعدام األمن الغذايئ 

منخفض

املستوى األول
انعدام األمن الغذايئ 

منعدم

%20 – 10 %30 – 20 %30 – 20 %30 – 20 العوامل املساهم – العوامل الرئيسية

%50 – 40 %50 – 40 %20 – 10 العوامل املساهم – املياه

%50 %40 %10 نتيجة جودة االستهالك الغذايئ

  %10 – 5 %40 – 30 %60 – 55 نتيجة كمية االستهالك الغذايئ

%30 %20 %50 نتيجة الحالة التغذوية

%20 %20 %20 %40 نسبة % األرس املعيشية يف كل مستوى
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الشكل رقم 95: أمثلة عى املسببات 

الرئيسية النعدام األمن الغذايئ

•   انخفاض القوة الرائية واالعتاد الكبر 

عى الزراعة املروية مبياه األمطار

•   التوترات السياسية والخوف من تجدد 

الرصاع ما يحد من االستثارات

•  انخفاض مستويات التعليم

•   تقييد الوصول إىل الغابات واملوارد 

الطبيعية األخرى.

الخطوة السابعة: تحديد العوامل املقيدة

الغــرض: لتمكــن صانعــي القــرار مــن تحديــد العوامــل التــي تقيــد األمــن الغــذايئ بحيــث ميكــن 

أن تســتهدف االســتجابة املجــاالت املناســبة مــن التدخــالت (توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول 

عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار(.

نبذة عن النهج:

•   لــكل بُعــد، تحديــد إىل أي مــدى يقيــد هــذا البعــد مــن األمــن الغــذايئ، مبــا يف ذلــك اإلشــارة 

إىل األدلــة عــى توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار. الرجوع 

إىل الدليــل الرئيــي املســتخدم يف الخطــوة الرابعــة.



129 النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذايئ

ن 
زم

امل
يئ 

ذا
لغ

ن ا
ألم

م ا
دا

نع
 ال

مل
كا

ملت
يل ا

رح
امل

ف 
صني

الت
ب: 

2 
زء

لج
ا

األدوات إلجراءات الربوتوكول

األداة رقم 9: الحد األدىن من 
متطلبات املعلومات

  

األداة رقم 10: منوذج التواصل 
النمطي للتصنيف املرحي 

املتكامل

إعداد تقرير متسق وفعال عن 
تحليل التصنيف املرحي املتكامل 
يشمل الحد األدىن من املعلومات 

األساسية، ويفضل استكال 
منوذج التواصل النمطي بشأن 

تحليل التصنيف. 

3.1 إعداد تقرير 
تحليل التصنيف 
املرحي املتكامل

األداة رقم 11: بروتوكوالت 
وضع الخرائط

إعداد خرائط التصنيف املرحي 
املتكامل باتباع اإلرشادات 

األساسية

3.2 االلتزام مبعاير 
وضع الخرائط.

األداة رقم 12: الحد األدىن من 
مجموعة أنشطة النر 

تخطيط وتنفيذ الحد األدىن 
من مجموعة األنشطة ملشاركة 

النتائج النهائية للتصنيف املرحي 
املتكامل مع الجهات الفاعلة 

الرئيسية.

3.3 مشاركة نواتج 
التواصل مشاركة 

اسراتيجية يف الوقت 
املناسب.

املحتويات املجاالت املواضيعية

•   تلخيص النتائج الرئيسية التي تتضمن النواتج الرئيسية النعدام األمن الغذايئ املزمن )جودة وكمية االستهالك الغذايئ وسوء 
التغذية املزمن(، وال سيام املناطق األكرث ترضًرا. 

1. الرسائل األساسية 

•   تقديم خرائط التصنيف التزاًما بربوتوكوالت وضع الخرائط النعدام األمن الغذايئ واملنصوص عليها يف الربوتوكول 2-3. 2. الخرائط

•  تقديم عدد ونسبة السكان املصنفني يف مستويات التصنيف املرحيل املتكامل. 3. الجداول السكانية

•  تقديم استنتاجات حول وضع انعدام األمن الغذايئ املزمن. 
•  تحديد العوامل الرئيسية املؤدية إىل انعدام األمن الغذايئ املزمن، مع الرتكيز عىل األسباب الهيكلية

•  تحديد العوامل املقيدة الرئيسية، مع الرتكيز عىل توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واالستفادة منه واالستقرار.  

4.  ملحة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية 
والعوامل املقيدة 

•   التوصية باألهداف االسرتاتيجية لالستجابة وموامئتها مع األهداف املدرجة يف الجدول املرجعي للتصنيف املرحيل املتكامل 
النعدام األمن الغذايئ املزمن.

•  تقديم توصيات ملتابعة الوضع، حسب االقتضاء. 
•  التوصية بسبل لتحسني جمع البيانات ونظم املعلومات، حسب االقتضاء.   

5. توصيات للعمل 

•  وصف عملية التحليل 
•  تحديد املصادر الرئيسية لألدلة املستخدمة

•  تحديد التحديات الرئيسية 
•  التخطيط للتحليل القادم

6. العملية واملنهجية ومصادر البيانات

•  شعار التصنيف املرحيل املتكامل 
•  شعارات الرشكاء الوطنيني يف التحليل

•  شعارات رشكاء املوارد

7.  الحد األدىن من متطلبات الهوية املرئية / 
املساءلة لتقارير تحليل التصنيف املرحيل 

املتكامل 

الشكل رقم 96: بروتوكوالت الوظيفة رقم 3 ــب  ــأن الجوان ــو التواصــل بش ــم 3 ه ــن الوظيفــة رق ــدف م اله

األساســية للوضــع بطريقــة متســقة ومفهومــة ومناســبة مــن حيث 

ــرار االســراتيجية.   ــة صناعــة الق ــه عملي ــك لتوجي ــت وذل التوقي

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 3

تتألــف الوظيفــة رقــم 3 مــن ثــالث بروتوكــوالت: يركــز الروتوكــول 

األول والثــاين عــى إعــداد التقاريــر والخرائــط، بينــا يركــز الثالــث 

ــج، كــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم 96، ووارد  عــى نــر النوات

تفصيــال يف الفقــرات التاليــة:   

ــوىص بشــدة بوضــع خطــة تواصــل  ــه ليــس بروتوكــوال، يُ رغــم أن

تنفــذ مــع بدايــة مراحــل تخطيــط جميــع مارســات تحليــل 

ــات:      ــذه املارس ــن ه ــل، وم ــي املتكام ــف املرح التصني

ــة  ــات اإلحاط ــل جلس ــة (مث ــات العام ــطة املعلوم ــذ أنش •   تنفي

قبــل  التواصــل  نواتــج  وإعــداد  املعلومــات(  نــر  ودورات 

تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل وأثنــاء إجرائــه وبعــده.  

•   إخطــار أصحــاب املصلحــة ذوي الصلــة عنــد توقــع إتاحــة 

تقاريــر تحليــل التصنيــف وكيــف ميكــن اســتخدام نتائــج 

االســتجابة.      لتخطيــط  التصنيــف 

•   إرشاك خــراء التواصــل يف التحليــل لدعــم وضــع خطــة التواصــل 

وصياغــة تقاريــر تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل ونرهــا، 

وكذلــك نواتــج التواصــل األخــرى.

ــة تســتهدف وســائل اإلعــالم  ــد مؤمتــرات صحفي ــط وعق •   تخطي

ــك مناســبًا.      ــا كان ذل ــة أين ــة والعاملي املحلي

•   دمــج خطــة التواصــل يف خطــة تنفيــذ التصنيــف املرحــي 

املتكامــل وتحديثهــا كل 6 إىل 12 شــهر، مــع الوضــع يف االعتبــار 

ــف.   ــة للتصني ــطة قادم ــتفادة وأي أنش ــدروس املس ال

 

   

الوظيفة رقم 3: التواصل من أجل العمل

*
**

***

*
**

***

مفتاح الخريطة
تصنيف مستوى انعدام األمن الغذايئ املزمن حسب 

التصنيف املرحيل املتكامل

) ميثل املستوى املحدد عىل الخريطة أعىل خطورة تؤثر 
عىل 20% عىل األقل من السكان(

   حد أدىن

خفيف

معتدل

شديد

.1

.2

.3

.4

مناطق ذات أدلة غري كافية

مناطق مل يتم تحليلها 

تصنيف املستوطنات الحرضية

 تكرار األزمة – منطقة تم تصنيفها كأزمة أو أسوأ خالل 
ثالث سنوات عىل األقل يف السنوات العرش املاضية

رموز الخريطة

مستوى الدليل:

مقبول 
متوسط 
مرتفع 

مربع استدعاء  خاص باملنطقة
(ISS نسخة رقمية لخريطة)

 مرحلة انعدام األمن الغذايئ املزمن حسب
التصنيف املرحيل املتكامل

 العدد # املجمع و% نسبة السكان يف  ###.#
 املرحلة 3 و 4

نسبة الناس يف كل مستوى %

KEY FOR THE MAP
IPC Chronic Food Insecurity 
Level Classi�cation 

Map Symbols

Evidence level:

Acceptable

Medium

High

Recurrence of crisis - area 
classified as crisis or worse 
during at least three years in 
previous 10 years

Urban settlement classification

1 - Minimal

2 - Mild

3 - Moderate

4 - Severe

Areas with inadequate evidence

Areas not analysed

Area-speci�c call-out box 
(ISS map digital version)

Area Name
IPC Chronic Food Insecurity Phase
#,### (##%)    Aggregated # and % of 
population in Levels 3 and 4
                       % of people in each level

0% 100%

*
**

***

الشكل رقم 110: أنشطة رئيسية مطلوبة لنشر نتائج التصنيف )األداة رقم 12(

•   عــرض النتائــج عــى أصحــاب املصلحــة الوطنيــن واإلقليميــن: ينبغــي تقديــم عــى األقــل عــرض واحــد للنتائــج األساســية عــى أصحــاب 
ــاع القــرار.  املصلحــة وصن

ــة  ــة العمــل الفني ــي: تشــارك مجموع ــم العامل ــع وحــدة الدع ــر( م ــط وجــداول ســكان وتقاري ــف الرئيســية )خرائ ــج التصني •   مشــاركة نوات
نواتــج التواصــل ذات الصلــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل الرئيســية مــع وحــدة الدعــم العاملــي لنرشهــا عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف، 

ولنرشهــا عــى نطــاق أوســع عــى املســتوى العاملــي إذا اقتــى األمــر.

•   نــرش نواتــج التواصــل ذات الصلــة بالتصنيــف الرئيســية )تقريــر التصنيــف املرحــي املتكامــل إضافــة اىل الخرائــط واللمحــة عــن التحليــل( 
ــر  ــة( ع ــة والحكوم ــات األكادميي ــي والجه ــع الفن ــام واملجتم ــائل اإلع ــات ووس ــن واملنظ ــل )املانح ــي املتكام ــف املرح ــور التصني لجمه

ــة ومواقــع التواصــل االجتاعــي وموقــع التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى االنرنــت.             ــم الريدي ــل القوائ ــوات املامئــة مث القن
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بروتوكول 3.1: إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحي املتكامل

يف نهايــة عمليــة التحليــل، ينبغــي أن يقــوم فريــق التحليــل بصياغــة الرســائل األساســية املقــرر إدراجهــا يف التقريــر. وينبغــي اســتكال مخطــط تقريــر 

التحليــل املوضــح أدنــاه ونــره يف أقــرب وقــت ممكــن، عــى ســبيل املثــال خــالل شــهر أو شــهرين مــن تاريــخ االنتهــاء مــن التحليــل. وينبغــي أن تتضمــن 

تقاريــر التحليــل املكتملــة وكذلــك التقاريــر األخــرى للنتائــج الحــد األدىن مــن املعلومــات كــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم 97.  

املحتويات املجاالت املواضيعية

•   تلخيص النتائج الرئيسية التي تتضمن النواتج الرئيسية النعدام األمن الغذايئ املزمن (جودة وكمية االستهالك الغذايئ وسوء 
التغذية املزمن(، وال سيا املناطق األكر ترضًرا. 

1. الرسائل األساسية 

•   تقديم خرائط التصنيف التزاًما بروتوكوالت وضع الخرائط النعدام األمن الغذايئ واملنصوص عليها يف الروتوكول 2-3. 2. الخرائط

•  تقديم عدد ونسبة السكان املصنفن يف مستويات التصنيف املرحي املتكامل. 3. الجداول السكانية

•  تقديم استنتاجات حول وضع انعدام األمن الغذايئ املزمن. 
•  تحديد العوامل الرئيسية املؤدية إىل انعدام األمن الغذايئ املزمن، مع الركيز عى األسباب الهيكلية

•  تحديد العوامل املقيدة الرئيسية، مع الركيز عى توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واالستفادة منه واالستقرار.  

4.  ملحة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية 
والعوامل املقيدة 

•   التوصية باألهداف االسراتيجية لالستجابة وموامئتها مع األهداف املدرجة يف الجدول املرجعي للتصنيف املرحي املتكامل 
النعدام األمن الغذايئ املزمن.

•  تقديم توصيات ملتابعة الوضع، حسب االقتضاء. 
•  التوصية بسبل لتحسن جمع البيانات ونظم املعلومات، حسب االقتضاء.   

5. توصيات للعمل 

•  وصف عملية التحليل 
•  تحديد املصادر الرئيسية لألدلة املستخدمة

•  تحديد التحديات الرئيسية 
•  التخطيط للتحليل القادم

6. العملية واملنهجية ومصادر البيانات

•  شعار التصنيف املرحي املتكامل 
•  شعارات الركاء الوطنين يف التحليل

•  شعارات رشكاء املوارد 
•  عناوين الريد اإللكروين املخصصة لتلقي االستفسارات وطلب املعلومات

www.ipcinfo.org مرجع املوقع اإللكروين للتصنيف املرحي املتكامل  •

7.  الحد األدىن من متطلبات الهوية املرئية / 
املساءلة لتقارير تحليل التصنيف املرحي 

املتكامل 

الشكل رقم 97: الحد األدىن من املعلومات املطلوب توافرها يف تقارير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 9(
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الشكل رقم 98: تقارير تحليل التصنيف 

املرحيل املتكامل ملختلف الجامهري – 

)أمثلة(

•   التقارير التي تستهدف أصحاب 

املصلحة عى املستوى العاملي، والتي 

قد تشمل فقط النتائج الرئيسية 

(الوحدة 1(.

•   التقارير التي تستهدف كبار أصحاب 

املصلحة الوطنين، والتي قد تشمل 

ثالث وحدات، مثل ملحة عامة عى 

النتائج الرئيسية واملكونة من صفحة 

واحدة، والخرائط، وجدول السكان 

(الوحدات 1 و2 و3(.

•   التقارير التي تستهدف أصحاب 

املصلحة الوطنين ودون الوطنين، 

والتي تشمل معظم أو جميع 

الوحدات، وكذلك ملحة عامة عى 

املناطق األكر ترضًرا (الوحدات من 1 

إىل 9(.

منوذج التواصل النمطي للتصنيف املرحيل املتكامل

ــا إلعــداد تقاريــر تحليــل  يوفــر هــذا النمــوذج (األداة رقــم 10( دليــال موحــًدا شــكاًل ومضمونً

التصنيــف املرحــي املتكامــل، وقــد صمــم هــذا النمــوذج مراعــاًة ملختلــف اهتامــات 

واحتياجــات أصحــاب املصلحــة يف التصنيــف مــع ضــان اســتيفاء الحــد األدىن مــن متطلبــات 

التواصــل بشــأن نتائــج التصنيــف. وباســتخدام القالــب، تنقــل تقاريــر تحليــل التصنيــف عــى 

ــا.  ــن فهمه ــج األساســية بصــورة واضحــة وموجــزة ومتســقة ميك ــال النتائ نحــو فع

ــن 9 وحــدات  ــن م ــن الغــذايئ املزم ــف منــوذج التواصــل النمطــي الخــاص بانعــدام األم ويتأل

وهــي: (1( الحقائــق والرســائل األساســية؛ و(2( خرائــط التصنيــف والجــداول الســكانية املوجــزة؛ 

و(3( ملحــة عامــة عــن الوضــع واملســببات الرئيســية والعوامــل املقيــدة؛ و(4( توصيــات للعمــل؛ 

و(5( جــدول أو جــداول ســكانية تفصيليــة؛ و(6( العمليــة واملنهجيــة ومصــادر البيانــات؛ 

ــح  ــية؛ و(9( مالم ــببات الرئيس ــدة واملس ــل املقي ــة العوام ــام؛ و(8( مصفوف ــج باألرق و(7( النتائ

املجموعات/املناطــق األكــر تــرضًرا.

ــدام  ــل النع ــي املتكام ــف املرح ــل للتصني ــوذج التواص ــام من ــة إلمت ــادات العام ــن اإلرش وتتضم

األمــن الغــذايئ املزمــن مــا يــي:

ــف  ــل التصني ــر تحلي ــن تقري ــوذج، وأن يتضم ــدات النم ــع وح ــن جمي ــاء م ــي االنته •   ينبغ

املرحــي املتكامــل عــى األقــل الوحــدات مــن 1 إىل 6؛ والوحــدات مــن 7 إىل 9 هــي وحــدات 

ــة. اختياري

•   يجــوز اختيــار الوحــدات ودمجهــا مًعــا للخــروج بنواتــج محــددة وتلبيــة احتياجــات مختلــف 

ــدات  ــار الوح ــول اختي ــة ح ــى أمثل ــالع ع ــم 98 لالط ــكل رق ــر الش ــة. انظ ــاب املصلح أصح

ملختلــف الجاهــر.

ــي  ــف املرح ــة للتصني ــة التجاري ــع العالم ــة وض ــاق عملي ــان اتس ــدات لض ــت الوح •   صمم

املتكامــل وملكيتــه. وينبغــي توفــر املعلومــات األساســية مثــل اســم البلــد وجهــات االتصــال 

ــل. ــي تســتضيف التصنيــف والــركاء يف املــوارد وشــعارات الــركاء يف التحلي واملؤسســات الت

ــا  ــل وفًق ــذوي املتكام ــذايئ والتغ ــن الغ ــاح للتواصــل النمطــي بشــأن األم ــوذج مت ــاك من •   هن

للتصنيــف املرحــي املتكامــل وينبغــي اســتخدامه إلعــداد تقريــر يجمــع بــن نتائــج انعــدام 

ــة الحــاد. األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذي

•   ميكن إعداد منوذج التواصل النمطي عر نظام دعم املعلومات أو بدونه.

•   ال مينــع اســتخدام منــوذج التواصــل النمطــي البلــدان مــن إعــداد املزيــد مــن الوثائــق او دمــج 

نتائــج التصنيــف املرحــي املتكامــل يف وثائــق أخــرى.
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الغــرض: تقديــم إجابــات موجــزة عــن األســئلة 

ــدد،  ــم الع ــدة، ك ــة الش ــا درج ــية: م ــتة الرئيس الس

ــم 99(.   ــكل رق ــاذا (الش ــن، مل ــن، م ــى، أي مت

املعلومات األساسية: 

العــدد  اذكــر  الســكانية املجمعــة:  •   تقديــرات 

الذيــن هــم بحاجــة إىل  اإلجــايل لألشــخاص 

وفــوق(  الثالــث  املســتوى  (مــن  إجــراءات 

وإجــايل عــدد األشــخاص يف مختلــف مســتويات 

املتكامــل. املرحــي  التصنيــف 

ــدد  ــدد؟ أرش إىل ع ــم الع ــا درجــة الشــدة، وك •   م

ــن  ــدام األم ــن انع ــون م ــن يعان ــخاص الذي األش

الغــذايئ املزمــن املعتــدل أو الشــديد والذيــن 

ــة.  ــراءات عاجل ــة إىل إج ــم بحاج ه

•   أيــن ومــن؟ حــدد املناطــق األكــر تــرضًرا، وحــدد 

ســات الســكان األكــر تــرضًرا إن أمكــن.   

•   ملــاذا؟ ركــز عــى العوامــل الرئيســية املؤديــة إىل 

وضــع انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن.

•   خرائــط الوضــع: أدرج خرائــط التصنيــف بحجــم 

صغــر بــدون تفاصيــل وســم املنطقــة.   

الوحدة األوىل: الحقائق والرسائل األساسية 

يالحظ يف هذه الوحدة رضورة تقريب التقديرات السكانية يف الجدول ويف النبذة الوصفية (كم العدد( إىل األعى أو األسفل وفًقا لقواعد التقريب املعيارية، فعى سبيل املثال، قد يختار املحلل تقريب عدد 
السكان إىل أقرب 5 باملائة و/ أو اىل أقرب ألف (000,(. من املهم الحفاظ عى اتساق تقريب األعداد يف التقرير. 

الشكل رقم 99: الوحدة األوىل من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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الغــرض: تقديــم خرائــط تصنيــف أكــر حجــًا 

ــن  ــزة ع ــداول موج ــف وج ــال للتصني ــر تفصي وأك

الســكانية (الشــكل رقــم 100(.   التقديــرات 

املعلومات األساسية: 

التصنيــف  خرائــط  أدرج  التصنيــف:  •   خرائــط 

ــة  ــاحة املخصص ــب املس ــا ليناس ــط حجمه واضب

للخريطــة يف هــذه الوحــدة. 

•   الجــداول الســكانية املوجــزة: اســتخدم النمــوذج 

موجــزة  ســكانية  جــداول  بإنشــاء  قــم  أو 

واضفهــا  واملتوقعــة،  الحاليــة  للتصنيفــات 

ــكان  ــبة الس ــدد ونس ــة. أدرج ع ــفل الخريط أس

يف كل مســتوى وحــدد مســتوى التصنيــف لــكل 

منطقــة، واذكــر مــا إذا مل يكــن قــد تــم تجميــع 

النتائــج. قــم بتجميــع النتائــج عــى مســتوى 

الوحــدة اإلداريــة الفرعيــة األنســب، مــع الوضــع 

يف االعتبــار أن يــراوح عــدد املناطــق املدرجــة يف 

ــة  ــن عــرة إىل خمســة عــر منطق الجــدول ب

إذا  اإلقليــم  النتائــج حســب  تجميــع  (ميكــن 

تطلــب األمــر(. تأكــد مــن تطابــق إجــايل عــدد 

الســكان مــع الجــداول اإلجاليــة التــي تضمنتهــا 

الوحــدات األوىل والخامســة والســابعة (يف حالــة 

إعدادهــا(. إذا مل يكــن التجميــع ممكًنــا، فيجــب 

تقديــم جــداول الســكان يف رســوم بيانيــة ســهلة 

ــة.  ــك النســب املئوي ــم وكذل ــم تعــرض القي الفه

ويجــب بعــد ذلــك عــرض جــداول الســكان 

الكاملــة يف الوحــدة 5.

الوحدة الثانية: خرائط التصنيف والجداول السكانية املوجزة

الشكل رقم 100: الوحدة الثانية من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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ــف  ــال للتصني ــر تفصي ــل أك ــم تحلي ــرض: تقدي الغ

ــة  ــئلة الخمس ــن األس ــزة ع ــات موج ــم إجاب وتقدي

ــن،  ــدد، أي ــم الع ــدة، ك ــة الش ــا درج ــية: م الرئيس

ــدة  ــاز يف الوح ــا يف إيج ــي عرضناه ــاذا الت ــن، مل م

األوىل (الشــكل رقــم 101(.  

املعلومات األساسية: 

تنظر نتائج التصنيف يف اآليت:

•   الســياق الــذي يتضمــن املعلومــات واالتجاهــات 

التاريخيــة ذات الصلــة.

•   ملخــص نتائــج التصنيــف مــن حيــث أيــن وكــم 

ــى  ــز ع ــع الركي ــدة، م ــة الش ــا درج ــدد وم الع

ــكانية. ــام الس ــرضًرا واألرق ــر ت ــق األك املناط

ــن  ــج األم ــة، واإلشــارة إىل نوات •    والظــروف الحالي

الغــذايئ  االســتهالك  (جــودة وكميــة  الغــذايئ 

والحالــة التغذويــة(.

االجتاعيــة  العامــة  الســات  تعــرض  •   مــن؟ 

مــن  يعانــون  الذيــن  للســكان  واالقتصاديــة 

ــات  ــك تفاوت ــا يف ذل ــذايئ، مب ــن الغ ــدام األم انع

االجتاعــي.   النــوع 

التــي  املحــددة  الرئيســية والعوامــل  املســببات 

املزمــن:  الغــذايئ  األمــن  انعــدام  عليهــا  يقــوم 

النعــدام  الرئيســية  للمســببات  وصــف  تقديــم 

املزمــن: الغــذايئ  األمــن 

•   حــدد مواطــن الضعــف التــي تســاهم يف الوضــع 

واألبعــاد األكــر تقييــًدا (توافــر الغــذاء وإمكانيــة 

الحصــول عليــه واالســتفادة منــه واالســتقرار(.

-•   ســلط الضــوء عــى العوامــل املبــارشة أو القريبة 

التــي تــؤدي إىل انعــدام األمــن الغــذايئ والتأكيــد عــى مكان انتشــارها وســبب انتشــارها.

•   تفصيــل العوامــل الرئيســية - ارشح املشــاكل الفعليــة واملــؤرشات/ الجوانــب الرئيســية ذات الصلــة، عــى ســبيل املثــال تلــك املتعلقــة بجــودة وكميــة 

النظــام الغــذايئ واســراتيجيات ســبل كســب العيــش والقــدرة عــى الصمــود عنــد مواجهــة الصدمــات.

نتائــج انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن: قــدم وصًفــا للنتائــج الرئيســية، مبــا يف ذلــك مســتويات جــودة وكميــة االســتهالك الغــذايئ وســوء التغذيــة املزمــن. 

(انظــر الشــكل 102 – ملحــة عامــة عــن الوضــع(

الوحدة الثالثة: ملحة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية والعوامل املقيدة

الشكل رقم 101. الوحدة الثالثة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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الشكل 102: نظرة عامة عى الوضع - مثال

يعــاين حــوايل 64 يف املائــة مــن ســكان الفلبــن عــى الصعيــد الوطنــي، أي مــا يقــارب 54.9 مليــون شــخص، مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن 

(املســتوى 2 ومــا فــوق للتصنيــف املرحــي املتكامــل(. عــى وجــه التحديــد، ميثــل هــذا الســكان الذيــن يعانــون مــن انعــدام الغــذايئ املزمــن 

ــات  ــع مقاطع ــف أرب ــم تصني ــا، ت ــم تحليله ــة ت ــن 71 مقاطع ــن ب ــدل بنســبة 17% والشــديد بنســبة 8%. م املنخفــض بنســية 39% واملعت

(النــاو ديــل رس وســمر الشــالية واوكســيدينتال مينــدورو وســولو( يف املســتوى 4 (انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن الشــديد( وهــو مــا ميثــل 

658000 شــخص؛ وتصنيــف 48 مقاطعــة يف املســتوى 3 (انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن املعتــدل(، بينــا تــم تصنيــف املقاطعــات التســعة 

ــي مســتوى أعــى مــن انعــدام  ــون فلبين ــة يف املســتوى 2 (انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن املنخفــض(. يعــاين حــوايل 21.6 ملي عــر املتبقي

األمــن الغــذايئ املزمــن (املســتوى 3 و4 مــن التصنيــف املرحــي املتكامــل( حيــث ميثــل الســكان املصنفــون يف املســتويات 3 و 4 مــن التصنيــف 

ــدورو  ــل رس وســمر الشــالية واوكســيدينتال مين ــاو دي ــات الن ــدل انتشــار أعــى يف مقاطع ــع مع ــر، م ــق كب ــل مصــدر قل املرحــي املتكام

(بنســبة 50 إىل 52%( وتليهــم مقاطعــات ســولو وماســبات وســمر وزامبوانجــا ديــل نــوريت وماغويندانــاو وســلتان كــودارات و ليتــي الجنوبيــة 

وزامبوانجــا ســيبوجاي و بوكيدنــون وســارانجاين (بنســبة 40 إىل %49(.

بشــكل عــام، تعــد جــودة االســتهالك الغــذايئ ونقــص التغذيــة املزمــن املســببن الرئيســين النعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن. فانعــدام األمــن 

الغــذايئ املزمــن الشــديد (املســتوى 4 مــن التصنيــف املرحــي املتكامــل( ناتــج عــن ضعــف جــودة وكميــة االســتهالك الغــذايئ وارتفــاع مســتوى 

نقــص التغذيــة املزمــن. أمــا املقاطعــات املصنفــة يف املســتوى 3 تكــون جــودة االســتهالك الغــذايئ أســوأ مــن الكميــة، كــا أن نقــص التغذيــة 

ــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن إىل أرس فقــرة معدمــة أو  ــن يعان ــا ينتمــي األشــخاص الذي ــل مشــكلة رئيســية. عــادة م املزمــن ميث

يكونــون مــن الســكان األصليــن أو مــن املزارعــن والعــال غــر املهــرة وعــال الغابــات والصياديــن الذيــن يشــاركون يف اســراتيجيات كســب 

عيــش غــر مســتدامة توفــر دخــالً غــر كاٍف وال ميكــن التنبــؤ بــه يف كثــر مــن األحيــان. وبالتــايل، فمــن املحتمــل أال يتمكــن هــؤالء األشــخاص 

ــة بطريقــة مســتدامة. ومــن املرجــح أن تواجــه األرس التــي تعيــش يف املقاطعــات املعرضــة  ــة وغــر الغذائي ــة احتياجاتهــم الغذائي مــن تلبي

بشــدة للفيضانــات واالنهيــارات األرضيــة والجفــاف ضغوطًــا مفرطــة عــى آليــات التأقلــم.

تتمثــل العوامــل الرئيســية التــي تحــد مــن األمــن الغــذايئ تحديــًدا يف ســوء االســتفادة مــن الغــذاء يف 33 مقاطعــة وإمكانيــة الحصــول عليــه 

يف 23 مقاطعــة. تعتــر اســراتيجيات ســبل كســب العيــش غــر املســتدامة املســبب الرئيــي النعــدام األمــن الغــذايئ يف 32 مقاطعــة تليهــا 

ــف  ــن التصني ــة يف املســتوى 3 و4 م ــا يف املقاطعــات املصنف ــة. أم ــايل يف 17 مقاطع ــال امل املخاطــر املتكــررة يف 16 مقاطعــة ونقــص رأس امل

املرحــي املتكامــل، يشــارك غالبيــة الســكان يف اســراتيجيات ســبل كســب العيــش غــر املســتدامة وهــم عرضــة للبطالــة املوســمية والدخــل 

غــر الــكايف. تــؤدي اســراتيجيات املعيشــة منخفضــة القيمــة وارتفــاع معــدالت البطالــة إىل ارتفــاع معــدالت الفقــر ال ســيا يف مقاطعــات ســولو 

والنــاو ديــل ســور وماغويندانــاو وســارانغاين وبوكيدنــون وزامبوانجــا ديــل نــوريت (ميندانــاو( وســمر الشــالية وســمر (فيســاياس( وماســبات  

وأوكســيدنتال مينــدورو (لــوزون(. أدت هــذه القيــود االقتصاديــة إىل جانــب الزيــادة يف أســعار الســلع الرئيســية إىل انخفــاض القــوة الرائيــة. 

ــة الوصــول إىل  ــة املقاطعــات كــا يتضــح مــن انخفــاض معــدالت الرضاعــة الطبيعيــة ومحدودي كــا أن اســتخدام الغــذاء ضعيــف يف غالبي

مصــادر محســنة للميــاه واملراحيــض ووقــود الطهــي مــا يحــد يف الغالــب مــن جــودة االســتهالك الغــذايئ ومارســات الرعايــة.

املصدر: الفلبن، تحليل التصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن، التقرير املوحد، 2017.
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الغــرض: تقديــم توصيــات عامــة حــول: (أ( أولويات 

ــام  ــع، (3( نظ ــد الوض ــطة رص ــتجابة، (2( أنش االس

جمــع البيانــات واملعلومــات (الشــكل رقــم 103(.

املعلومات األساسية: 

أولويات االستجابة: 

•   حــدد الســكان الذيــن هــم بحاجــة إىل إجــراءات 

أهــداف  إىل  أرجــع  مختلفــة.  اســراتيجية 

االســتجابة ذات األولويــة املتعلقــة مبســتويات 

التصنيــف املرحــي املتكامــل الــواردة تفصيــال 

يف الجــدول املرجعــي النعــدام األمــن الغــذايئ 

املزمــن. ال داعــي لتعريــف طــرق االســتجابة 

املحــددة، حيــث أنهــا غــر ممكنــة يف هــذه 

املرحلــة مــن تحليــل الوضــع.    

رصد الوضع وتحديثه 

•   حــدد خطــط رصــد االمــن الغــذايئ وأي تحليــالت 

مســتقبلية للتصنيــف املرحــي املتكامــل.

•   حــدد التوصيــات املتعلقــة بنظــام جمــع البيانــات 

واملعلومــات، أي التوقيــت والتغطيــة واألدلــة 

املطلوبــة لعــالج فجــوات جــودة وكميــة البيانــات 

وعــدم كفايتهــا والتــي قــد تظهــر أثنــاء التحليــل.

الوحدة الرابعة: توصيات للعمل

الشكل رقم 103: الوحدة الرابعة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل



137 النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذايئ

ن 
زم

امل
يئ 

ذا
لغ

ن ا
ألم

م ا
دا

نع
 ال

مل
كا

ملت
يل ا

رح
امل

ف 
صني

الت
ب: 

2 
زء

لج
ا

ــاركتها  ــكانية ومش ــرات الس ــداد التقدي ــرض: إع الغ

ــل  ــي املتكام ــف املرح ــتويات التصني ــف مس ملختل

(الشكل رقم 104(.   

املعلومات األساسية: 

ملحة عامة عن أساليب التقديرات السكانية:

ــر  ــة تقدي ــن طريق ــزة ع ــة موج ــرة منهجي •   مذك

أعــداد الســكان، تركــز عــى طريقــة جمــع األدلــة 

ــث  ــاء اإلجــاع حي ــا إىل بن ــي تســتند طبيعته الت

تســتخدم األدلــة املبــارشة وغــر املبــارشة لتقديــر 

توزيــع الســكان عــى مختلــف مســتويات الشــدة 

األربعــة.

الجدول السكاين:  

•   أنشــئ جــدول ســكاين تفصيــي عــن جميــع 

ويتــم جمعهــا  تحليلهــا،  تــم  التــي  املناطــق 

ــدات  ــة أو الوح ــتوى اإلداري ذي الصل ــى املس ع

التحليــل.  يف  املســتخدمة  األخــرى 

يف  ونســبتهم  الســكان  عــدد  إجــايل  •   أدرج 

مختلــف املســتويات، وإجــايل عــدد ونســبة 

لــكل  و4   3 املســتوى  املصنفــن يف  األشــخاص 

التحليــل.     يشــملها  منطقــة 

•   ينبغــي حســاب نســبة األشــخاص املصنفــن يف كل 

مســتوى مــن حيــث املجموعــات التــي يشــملها 

التحليــل (مثــال، إذا شــمل التصنيــف ســكان 

ــارة إجــايل الســكان  ــط، فتشــر عب ــاف فق األري

ــف(.  ــكان الري إىل س

•   حــدد مســتوى التصنيــف لــكل منطقــة يشــملها 

التحليــل.  

ــيتم  ــات، س ــم املعلوم ــام دع ــتخدام نظ ــد اس •   عن

ــا.  ــكان تلقائيً ــدول الس ــاء ج إنش

•   إذا كانــت مســاحة الجــداول الســكانية أكــر مــن 

صفحــة واحــدة، فيجــب نقلهــا إىل نهايــة التقريــر.

الوحدة الخامسة: الجدول السكاين التفصيي

الشكل رقم 104: الوحدة الخامسة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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الغــرض: وصــف نهــج التصنيــف املرحــي املتكامــل 

الرئيســية  البيانــات  التحليــل ومصــادر  وعمليــة 

ــم 105(. ــكل رق ــية (الش ــود األساس والقي

املعلومات األساسية التي يجب تضمينها: 

العملية واملنهجية 

•   حــدد تفاصيــل عمليــة التحليــل مــع اإلشــارة 

ــد  ــة وتحدي ــة الوطني ــل الفني ــة العم إىل مجموع

واألنشــطة  والتدريــب  املؤسســية  الرتيبــات 

املنفــذة قبــل التحليــل وأثنــاء وإجرائــه وبعــده. 

الرئيســية  البيانــات  مبصــادر  قامئــة  •   أدرج 

األدلــة  موثوقيــة  وبيــان  املســتخدمة 

•   تحديد القيود التي تعرض التحليل

املصاحبــة  والتحديــات  الفنيــة  •   الصعوبــات 

والرتيبــات  األدلــة  يف  العجــز  مثــل  للعمليــة 

واملشــاركة. املؤسســية 

الوحدة السادسة: العملية واملنهجية

الشكل رقم 105: الوحدة السادسة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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الغــرض: عــرض أهــم النتائــج يف مخطــط معلومــات 

بيــاين يســهل فهمــه (الشــكل رقــم 106(.  

املعلومات األساسية: 

عــرض مــريئ مصــور ألهــم النتائــج واملعلومــات 

الخاصــة بتحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل، 

ــي: ــا ي ــد م ــه التحدي ــى وج ع

•   خريطــة التصنيــف املرحــي املتكامــل والعناويــن 

لتفسرية.  ا

ــدد  ــايل ع ــب إج ــكان: اكت ــة بالس ــام خاص •   أرق

الســكان يف املســتوى 3 و4 وتقريــب األرقــام 

اكتــب  األوىل.  الوحــدة  يف  موضــح  هــو  كــا 

إجــايل عــدد الســكان الذيــن شــملهم التحليــل 

وقــم بإنشــاء رســم بيــاين دائــري يوضــح النســبة 

املئويــة للســكان الذيــن شــملهم التحليــل يف كل 

ــتوى.  مس

الســكان  وتقديــرات  تــرًرا  األكــر  •   املناطــق 

ذات الصلــة يف املســتوى األكــر شــدة: بالنســبة 

للمناطــق األكــر تــرضًرا، تكــون النتائــج املجمعــة 

ــة  ــر مالءم ــيم اإلداري األك ــتوى التقس ــى مس ع

ــن أن  ــط ميك ــار أن التخطي ــذ يف االعتب ــع األخ م

يســتوعب عــر مناطــق رئيســية كحــد أقــىص. 

ــة عــدد األشــخاص املصنفــن يف املســتويات  كتاب

2 و3 و4 عــى مســتوى كل منطقــة، إذا كان ذلــك 

ــا. متاًح

عــدد  وضــح  الرئيســية:  املقيــدة  •   العوامــل 

ــة  ــذاء وإمكاني ــر الغ ــر تواف ــي يعت املجــاالت الت

ــل  ــن العوام ــه م ــه واالســتفادة من الحصــول علي

املقيــدة.

•   املســببات الرئيســية: حــدد أربــع إىل ســت مســببات إلبرازهــا يف مخطــط املعلومــات، وكتابــة وإضافــة الرمــوز/ الصــور املناســبة باإلضافــة إىل أي أرقــام/ 

نســب إذا كانــت متوفــرة.

•   النواتــج الرئيســية: حــدد أهــم النواتــج لتســليط الضــوء عليهــا يف مخطــط املعلومــات البيــاين (جــودة وكميــة االســتهالك الغــذايئ والحالــة التغذويــة( 

يف صــورة أرقــام وأيقونــات

الوحدة السابعة: ملحة عن تحليل التصنيف

الشكل رقم 106: الوحدة السابعة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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املســببات  عــن  عامــة  ملحــة  لتقديــم  الغــرض: 

إىل  تــؤدي  التــي  املقيــدة  والعوامــل  الرئيســية 

ــذايئ  ــن الغ ــدام األم ــن انع ــة م ــتويات الحالي املس

 .)107 رقــم  (الشــكل  املزمــن 

املعلومات األساسية التي يجب تضمينها:  

•   اســتخدم الجــدول الــوارد يف الوحــدة لإلشــارة 

ــدة  ــة وغــر املقي ــل الرئيســية والثانوي إىل العوام

واملســببات الرئيســية باإلضافــة إىل نقــص توافــر 

ــة. ــكل منطق ــات ل البيان

•   استخدم نظام دعم املعلومات إلمتام الجدول..  

الوحدة الثامنة: مصفوفة العوامل املقيدة واملسببات الرئيسية

الشكل رقم 107: الوحدة الثامنة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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للمناطــق/  الرئيســية  النتائــج  عــرض  الغــرض: 

املجموعــات األكــر تــرضًرا خصوًصــا تلــك املصنفــة 

يف املســتوى 3 و4 (الشــكل رقــم 108(. 

املعلومات األساسية:  

او  املنطقــة  وضــع  عــن  عامــة  ملحــة  •   قــدم 

بهــدف  أدلــة  إىل  اإلشــارة  املجموعــة تشــمل 

اإلجابــة عــن األســئلة الخمســة الرئيســية: مــا هي 

ــن.  ــن، أي ــاذا، م ــدد، مل ــم الع ــدة، ك ــة الش درج

وتقديــم توصيــات باإلجــراء املقــرح حــن يكــون 

األمــر ذي صلــة.

•   أضــف أو اقتطــع جــزًءا مــن خريطة/خرائــط 

أو  املنطقــة  عــى  الركيــز  مــع  التصنيــف 

املتــرضرة.  املجموعــة 

الخاصــة  التقديريــة  باألرقــام  الجــدول  •   امــأل 

املختلفــة  التصنيــف  مســتويات  يف  بالســكان 

املجموعــة.   أو  املنطقــة  لتلــك 

مســببات   4 إىل   2 مــن  متثــل  أيقونــات  •   أدرج 

املنطقة/املجموعــة.   بتلــك  خاصــة  رئيســية 

•   عــى الرغــم مــن أن هــذه الوحــدة ليســت 

إلزاميــة، لكــن يــوىص بشــدة تقديــم تحليــل 

متعمــق لــكل منطقــة يف هــذه الوحــدة، ال ســيا 

يف حالــة البلــدان ذات االهتــام الكبــر. ويجــب 

أن يســتند هــذا إىل النتيجــة النهائيــة عــن األدلــة 

ــات. ــم املعلوم ــام دع ــة يف نظ ــكل منطق ل

الوحدة التاسعة: مالمح املناطق أو املجموعات األكر ترضًرا

الشكل رقم 108: الوحدة التاسعة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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بروتوكول 3.2: االلتزام مبعاير وضع الخرائط

ينبغــي االلتــزام باملعايــر التاليــة يف جميــع خرائــط التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ 

املزمــن (الشــكل رقــم 109(:

•   يجــب تحديــد املناطــق عــى الخريطة باســتخدام األلــوان القياســية األحمر واألخــرض واألزرق، 

املســتوى 1 (204.255.204(، واملســتوى 2 (226.201.203(، املســتوى 3 (200.154.158(، 

املســتوى 4 (163.81.106(.

•   تُصنــف املناطــق وتحــدد عــى الخريطــة فقــط إذا كانــت تســتويف جميــع متطلبــات األدلــة، 

 RGB) أمــا إذا كانــت املتطلبــات غــر مســتوفاة، فينبغــي تحديــد املناطــق باللــون الرمــادي

166 ,166 ,166( مــع كتابــة »مناطــق تفتقــر إىل األدلــة ».

ــع  ــل م ــي ال يشــملها التحلي ــض (RGB 255, 255, 255( للمناطــق الت ــون األبي •   يخصــص الل

ــل«. ــة »منطقــة ال يشــملها التحلي كتاب

ــا للتصنيــف  ــون الرمــز وفًق ــار ل ــم اختي •   ينبغــي اســتخدام الرمــوز املحــددة واملوضحــة، ويت

املرحــي.

ــمة  ــتخدام س ــة باس ــى كل منطق ــة ع ــل يف الخريط ــة التحلي ــتوى أدل ــة مس ــي إضاف •   ينبغ

*مقبــول، ** متوســط، ***مرتفــع. إن مل يكــن ممكًنــا، ينبغــي إضافــة مســتوى أدلــة التحليــل 

ــاح الخريطــة أو كمالحظــة أســفل الخريطــة.  يف مفت

ــدد  ــايل ع ــمل إج ــد تش ــي ق ــات، الت ــن املعلوم ــداً م ــة مزي ــط الرقمي ــن الخرائ ــا تتضم •   رمب

ــتوى.  ــكان يف كل مس ــع الس ــد وتوزي ــتويات األش ــتوى 3 أو املس ــن يف املس ــكان املصنف الس

ــة. ــط الرقمي ــا للخرائ ــن إضافته ــة ميك ــات إضافي ــم 108 معلوم ــكل رق ــن الش *يتضم
**

***

*
**

***

بروتوكول 3.3: مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسراتيجية يف الوقت املناسب.

ينبغــي مشــاركة نواتــج التواصــل ذات الصلــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل، التــي تشــمل تقريــر وخرائــط التحليــل، مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن مبجــرد 

االنتهــاء منهــا، ويُفضــل أن يتــم ذلــك يف غضــون شــهر أو شــهرين مــن تاريــخ االنتهــاء مــن التحليــل. وينبغــي تنفيــذ ثــالث أنشــطة رئيســية إلمتــام الروتوكول 

وهــي محــددة ومبينــة يف الشــكل رقــم 110.  

الشكل رقم 110: أنشطة رئيسية مطلوبة لنشر نتائج التصنيف )األداة رقم 12(

•   عــرض النتائــج عــى أصحــاب املصلحــة الوطنيــن واإلقليميــن: ينبغــي تقديــم عــى األقــل عــرض واحــد للنتائــج األساســية عــى أصحــاب 
ــاع القــرار.  املصلحــة وصن

ــة  ــة العمــل الفني ــي: تشــارك مجموع ــم العامل ــع وحــدة الدع ــر( م ــط وجــداول ســكان وتقاري ــف الرئيســية (خرائ ــج التصني •   مشــاركة نوات
نواتــج التواصــل ذات الصلــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل الرئيســية مــع وحــدة الدعــم العاملــي لنرهــا عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف، 

ولنرهــا عــى نطــاق أوســع عــى املســتوى العاملــي إذا اقتــى األمــر.

•   نــر نواتــج التواصــل ذات الصلــة بالتصنيــف الرئيســية (تقريــر التصنيــف املرحــي املتكامــل إضافــة اىل الخرائــط واللمحــة عــن التحليــل( 
ــر  ــة( ع ــة والحكوم ــات األكادميي ــي والجه ــع الفن ــالم واملجتم ــائل اإلع ــات ووس ــن واملنظ ــل (املانح ــي املتكام ــف املرح ــور التصني لجمه

ــة ومواقــع التواصــل االجتاعــي وموقــع التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى االنرنــت.             ــم الريدي ــل القوائ ــوات املالمئــة مث القن

الشكل رقم 109: معايري وضع الخرائط 

)األداة رقم 11(

مفتاح الخريطة
تصنيف مستوى انعدام األمن الغذايئ املزمن حسب 

التصنيف املرحيل املتكامل

( ميثل املستوى املحدد عى الخريطة أعى خطورة تؤثر 
عى 20% عى األقل من السكان(

   حد أدىن

خفيف

معتدل

شديد

.1

.2

.3

.4

مناطق ذات أدلة غر كافية

مناطق مل يتم تحليلها 

تصنيف املستوطنات الحرضية

 تكرار األزمة – منطقة تم تصنيفها كأزمة أو أسوأ خالل 
ثالث سنوات عى األقل يف السنوات العر املاضية

رموز الخريطة

مستوى الدليل:

مقبول 
متوسط 
مرتفع 

مربع استدعاء  خاص باملنطقة
)ISS نسخة رقمية لخريطة(

 مرحلة انعدام األمن الغذايئ املزمن حسب
التصنيف املرحي املتكامل

 العدد # املجمع و% نسبة السكان يف  ###.#
 املرحلة 3 و 4

نسبة الناس يف كل مستوى %

KEY FOR THE MAP
IPC Chronic Food Insecurity 
Level Classi�cation 

Map Symbols

Evidence level:

Acceptable

Medium

High

Recurrence of crisis - area 
classified as crisis or worse 
during at least three years in 
previous 10 years

Urban settlement classification

1 - Minimal

2 - Mild

3 - Moderate

4 - Severe

Areas with inadequate evidence

Areas not analysed

Area-speci�c call-out box 
(ISS map digital version)

Area Name
IPC Chronic Food Insecurity Phase
#,### (##%)    Aggregated # and % of 
population in Levels 3 and 4
                       % of people in each level

0% 100%

*
**

***
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الوظيفة رقم 4: ضامن الجودة

تضمــن الوظيفــة رقــم 4 الدقــة الفنيــة للتحليــل وحيادتــه إىل جانــب االســتفادة منــه ألغــراض التطويــر يف املســتقبل. يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل عمليــات 

التقييــم الــذايت، ومراجعــات الجــودة الخارجيــة إن اســتدعى األمــر ذلــك. وبإمتــام الوظيفــة رقــم 4 يقيــم املحللون مــدى االلتــزام بروتوكوالت التصنيــف املتضمنة 

يف الوظائــف رقــم 1 و2و3، ويحــددون املجــاالت التــي تحتــاج إىل إجــراء تحســينات يف املســتقبل. يف حــال االلتــزام بالروتوكــوالت الثالثــة عر، ميكن وســم الناتج 

النهــايئ بعالمــة التصنيــف املرحــي املتكامــل. لــذا تقــر مجموعــة العمــل الفنيــة مــن خــالل وضــع شــعار التصنيــف عــى أي تقريــر مبســاءلتها مــع التأكيــد عــى 

اســتناد التصنيــف إىل اإلجــاع البعيــد عــن التحيــز وإجرائــه طبًقــا لروتوكــوالت التصنيف. 

باإلشــارة إىل الوظيفــة 4، تســتهدف مبــادرة التصنيــف املرحــي املتكامــل دعــم الــدول يف إجــراء تحليــالت مطابقــة ملعايــر الجــودة العاليــة. وتحقيًقا لهــذه الغاية 

تــم وضــع اســراتيجية الجــودة والدعــم الخاصــة بالتصنيــف عــى أســاس ثالثــة عنــارص إضافيــة: (أ( تطويــر القــدرات، و(ب( التطبيق الفنــي والدعم االســراتيجي 

بالــدول، ج( املعايــر الفنية واإلرشــادات.

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 4

ــى  ــز األول ع ــوالن: يرك ــم 4 بروتوك ــة رق ــن الوظيف تتضم

التقييــم الــذايت، وينطــوي الثــاين عــى طلــب عمليــة 

ــى  ــا إذا اقت ــاركة فيه ــودة واملش ــة للج ــة خارجي مراجع

األمــر (الشــكل رقــم 111(.

الشكل رقم 111: بروتوكوالت الوظيفة رقم 4

األدوات اإلجراءات الربوتوكول

أداة التقييم الذايت استكال أداة التقييم الذايت من 
خالل عملية قامئة عى املشاركة

4.1  تقييم التحليل تقييًا ذاتيًا

Quality.
Assurance@

ipcinfo.org

االتصال بوحدة الدعم العاملية 
للتصنيف ملناقشة األمور الباعثة 

عى القلق.

4.2   طلب مراجعة الجودة 
الخارجية واملشاركة فيها إذا 

دعت الحاجة إىل ذلك

بروتوكول 4.1: تقييم التحليل تقيياًم ذاتًيا

يلــزم إجــراء تقييــم ذايت يف نهايــة جميــع التحليــالت ليعكــس بشــكل نقــدي مــدى اتبــاع بروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل للوظائــف رقــم 1، و2، 

و3 وتحديــد املناطــق التــي تحتــاج إىل تحســينات يف املســتقبل. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي أن يســتكمل فريــق التحليــل أداة التقييــم الــذايت (الشــكل 

رقــم 112(، بنــاًء عــى مناقشــة جاعيــة يشــارك فيهــا جميــع أعضــاء فريــق التحليــل. ولتســهيل هــذه املناقشــة واســتكال األداة، تراعــى األســئلة اإلرشــادية 

املدرجــة يف الشــكل رقــم 113. وميكــن أيًضــا كخطــوة اختياريــة اســتكال األداة مــن ِقبَــل أعضــاء فريــق التحليــل الفــردي لتقديم تغذيــة راجعــة إىل مجموعة 

العمــل الفنيــة الوطنيــة و/أو وحــدة الدعــم العامليــة حــول العمليــة واالقراحــات حــول كيفيــة تحســن تحليــالت التصنيــف املرحــي املتكامــل، واألدوات أو 

اإلجــراءات أو التوجيهــات املحــددة أو عمليــات التنفيــذ أو جميعهــا.

تخدم أداة التقييم الذايت غرضن:

•   تحديــد إىل أي مــدى يتــم االلتــزام بالروتوكــوالت واتباعهــا، ويف حالــة عــدم اتباعهــا، ينبغــي عــى فريــق التحليــل أن يراجع التحليــل لضان االلتــزام بجميع 

الروتوكــوالت وجــودة نواتــج التصنيــف املرحــي املتكامــل. وإذا تعــذر االلتــزام الكامــل بالروتوكــوالت، ينبغــي عــى فريــق التحليــل تقديم تفســر معقول. 

وإذا أثــارت نتائــج التقييــم الــذايت شــواغل جديــة، فيجوز البــدء يف مراجعــة الجــودة الخارجية.

•   عنــد التخطيــط لتحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل الجديــد، ينبغــي أن تــدرس مجموعــة العمــل الفنيــة محتــوى التقييــات الذاتيــة الســابقة لضــان 

تطبيــق الــدروس املســتفادة مــن التحليــالت الســابقة.

مبجــرد انتهــاء فريــق التحليــل مــن إعــداد أداة التقييــم الــذايت، يقــدم الفريــق األداة إىل وحــدة الدعــم العامليــة إمــا عــر نظــام دعــم املعلومــات (عندمــا يتــم 

.)Quality.Assurance@ipcinfo.org) اســتخدام نظــام دعــم املعلومــات للتحليــل( أو عــر الريــد اإللكــروين

الدولة:     التاريخ:

املنظامت املشاركة يف التقييم الذايت:

اقرتح توصيات لتحسني 
عمليات التحليل يف 

املستقبل

إذا تم االنتهاء منه جزئيًا 
أو مل يتم االنتهاء منه عىل 

اإلطالق، وضح السبب

حدد ما إذا كان قد تم 
االنتهاء من الربوتوكول

1.   نعم
 2.   جزئيًا

3.   ال

بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

1.1 تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظامت 
ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1: 
بناء اإلجامع الفني

1.2 إجراء التحليل عىل أساس اإلجامع

2.1 استخدام اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل املتكامل 
لتوجيه تقارب األدلة

 الوظيفة رقم 2: 
تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

2.2 مقارنة األدلة باالستناد إىل الجدول املرجعي للتصنيف 
املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن.

2.3: االلتزام مبعايري التحليل

2.4: تقييم موثوقية األدلة 

2.5 استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

2.6 توثيق األدلة وتحليلها عىل نحو منهجي وإتاحتها عند 
طلبها.

3.1 إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل  الوظيفة رقم 3: 
التواصل من أجل العمل

3.2 االلتزام مبعايري وضع الخرائط

3.3  مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسرتاتيجية يف الوقت 
املناسب.

4.1 تقييم التحليل تقيياًم ذاتيًا  الوظيفة رقم 4: 
ضامن الجودة

4.2  طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت 
الحاجة إىل ذلك

mailto:Quality.Assurance%40ipcinfo.org?subject=
mailto:Quality.Assurance%40ipcinfo.org?subject=
mailto:Quality.Assurance%40ipcinfo.org?subject=
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الشكل رقم 112: أداة التقييم الذايت )األداة رقم 13(

الدولة:     التاريخ:

املنظامت املشاركة يف التقييم الذايت:

اقرح توصيات لتحسن 
عمليات التحليل يف 

املستقبل

إذا تم االنتهاء منه جزئيًا 
أو مل يتم االنتهاء منه عى 

اإلطالق، وضح السبب

حدد ما إذا كان قد تم 
االنتهاء من الروتوكول

1.   نعم
 2.   جزئيًا

3.   ال

بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

1.1 تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظات 
ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1: 
بناء اإلجامع الفني

1.2 إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

2.1 استخدام اإلطار التحليي للتصنيف املرحي املتكامل 
لتوجيه تقارب األدلة

 الوظيفة رقم 2: 
تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

2.2 مقارنة األدلة باالستناد إىل الجدول املرجعي للتصنيف 
املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن.

2.3: االلتزام مبعاير التحليل

2.4: تقييم موثوقية األدلة 

2.5 استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

2.6 توثيق األدلة وتحليلها عى نحو منهجي وإتاحتها عند 
طلبها.

3.1 إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحي املتكامل  الوظيفة رقم 3: 
التواصل من أجل العمل

3.2 االلتزام مبعاير وضع الخرائط

3.3  مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسراتيجية يف الوقت 
املناسب.

4.1 تقييم التحليل تقييًا ذاتيًا  الوظيفة رقم 4: 
ضامن الجودة

4.2  طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت 
الحاجة إىل ذلك
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الشكل رقم 113: األسئلة اإلرشادية الستكامل أداة التقييم الذايت

األسئلة اإلٌرشادية بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

هل تألف فريق التحليل من القطاعات واملنظامت ذات الصلة؟ هل ضم الفريق ممثلن عن املنظات املعنية املختلفة 
(مثل الحكومة ووكاالت األمم املتحدة واملنظات غر الحكومية الدولية والوطنية، والوكاالت الفنية( والقطاعات (مثال 

األمن الغذايئ والزراعة واألسواق والتغذية والتنمية الريفية/ االجتاعية االقتصادية والصحة والتعليم واالتصاالت(. 
مجاالت التحسني/االستفادة: ما هي املنظات أو القطاعات التي ينبغي تعزيز مشاركتها؟ 

1.1 تشكيل فريق التحليل 
بالتعاون مع القطاعات 
واملنظات ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1:
هل أجري التحليل عى أساس اإلجامع؟ هل قام محللو التصنيف املرحي املتكامل مبراجعة ومناقشة التصنيفات األولية  بناء اإلجامع الفني

والتقديرات السكانية وتوصلوا إىل اجاع يف اآلراء واتفقوا عى النتائج النهائية؟ يف حالة اختالف وجهات النظر بن أفراد 
فريق التحليل بشأن النتائج، هل تم تناول هذه االختالفات؟ 

مجاالت التحسني/االستفادة: هل تحتاج العملية إىل إجراء تغيرات لتسهيل بناء اإلجاع؟

1.2 إجراء التحليل عى 
أساس اإلجاع

هل استند التحليل والتقديرات السكانية إىل تقارب األدلة؟ هل استخدمت جميع األدلة املتاحة يف التحليل؟ هل كانت 
هناك أدلة متناقضة، وإن كانت موثوقة إىل حد ما؟ وإن كان األمر كذلك، كيف تم تناول هذه األدلة خالل التحليل؟ 
مجاالت التحسني/االستفادة: هل تم توثيق وتحليل مواطن الضعف واألخطار؟ هل تم توثيق وتحليل األبعاد األربعة 

لألمن الغذايئ؟ هل تم توثيق واستخدام نواتج األمن الغذايئ للتوصل الستنتاجات بشأن تصنيف املنطقة؟    

2.1 استخدام اإلطار التحليي 
للتصنيف املرحي املتكامل 

لتوجيه تقارب األدلة

 الوظيفة رقم 2:
 تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

هل قورنت األدلة املبارشة بالجدول املرجعي مع الوضع يف االعتبار الحدود القابلة للمقارنة عاملًيا للمؤرشات األساسية 
لنواتج انعدام األمن الغذايئ؟ هل تم تحليل األدلة املبارشة وإتاحتها حتى ميكن مقارنتها بالحدود املوضحة يف الجدول 

املرجعي؟
 مجاالت التحسني/االستفادة: هل تم تقييم املستويات اإلشارية ملختلف مؤرشات النواتج عى أساس الجدول املرجعي 

للتصنيف املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ املزمن؟  

2.2 مقارنة األدلة باالستناد 
إىل الجدول املرجعي 

للتصنيف املرحي املتكامل 
النعدام األمن الغذايئ الحاد.

هل متت مراعاة جميع املعايري التحليلية للتصنيف املرحيل املتكامل؟ عى سبيل املثال، هل استخدمت قاعدة العرين 
باملئة يف التصنيف؟ هل تم تحديد الظروف غر االستثنائية لجميع املناطق التي تم تحليلها؟ 

مجاالت التحسني واالستفادة: هل ميكن تحسن مدى االلتزام باملعاير التالية عى وجه التحديد: تقارب األدلة وقاعدة 
العرين باملئة للتصنيف ووحدة التحليل والتصنيف حسب الظروف الفعلية كا لوحظ يف الظروف غر االستثنائية؟

2.3 االلتزام مبعاير التحليل

هل تم تقييم جميع األدلة عى أساس الصالحية املنهجية والزمنية؟ هل تم استخدام معاير املوثوقية للنسخة الثالثة 
من الدليل الفني للتصنيف املرحي املتكامل لتقييم موثوقية األدلة؟ هل تم تخصيص درجات املوثوقية لجميع األدلة؟    
مجاالت التحسني واالستفادة: هل متت إتاحة املالحظات املنهجية حول مصادر األدلة للمحللن؟ هل تم تحسن سالمة 

األسلوب والعالقة الزمنية لألدلة من خالل تحسن التخطيط؟ وإذا كان األمر كذلك، كيف؟   

2.4 تقييم موثوقية األدلة 

هل تم استيفاء الحد األدىن من متطلبات األدلة والتحليل؟ هل هناك أدلة كافية عى استيفاء جميع املناطق التي تم 
تصنيفها لتلك املعاير؟ 

مجاالت التحسني واالستفادة: ما هي أكر املشكالت ذات الصلة بالبيانات؟ هل فُقد أي من األدلة الرئيسية أو تقادم أو 
مل يتم متثيله بالنسبة للمناطق التي شملها التحليل؟

2.5 استيفاء الحد األدىن من 
األدلة ومتطلبات التحليل

هل تم توثيق األدلة والتحليل توثيًقا منهجًيا وهل متت إتاحتها؟ هل تم توثيق تقارب األدلة واالستنتاجات؟ هل تم 
تشفر جميع األدلة وإتاحتها لجميع املحللن؟ هل من السهل الوصول إىل هذه األدلة وفهمها؟ 

مجاالت التحسني واالستفادة: هل تم توثيق األسباب املنطقية وراء تقارب األدلة؟

2.6 توثيق األدلة وتحليلها 
عى نحو منهجي وإتاحتها 

عند طلبها.
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األسئلة اإلٌرشادية بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

هل تم توفري الحد األدىن من املعلومات بشأن املواضيع السبعة يف تقرير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل؟ وهل تم 
اتباع إرشادات السياق حسب كل موضوع؟ 

مجاالت التحسني/االستفادة: هل ضمن فريق التحليل عدم وجود أي أخطاء حسابية أو تناقضات يف تقدير عدد السكان 
املبن يف الجدول السكاين للتصنيف وأن مجموع التقديرات يساوي إجايل عدد السكان الذين شملهم التحليل؟ هل 

متت مناقشة الرسائل األساسية واالتفاق عليها يف الجلسة العامة خالل التحليل؟ وهل استخدم منوذج التواصل النمطي 
للتصنيف؟

3.1 إعداد تقرير تحليل 
التصنيف املرحي املتكامل

 الوظيفة رقم 3:
  التواصل من أجل

 العمل

هل تتبع الخريطة وعناوينها التفسريية املتطلبات املعيارية؟ تشمل معاير وضع الخرائط: (1( ينبغي استخدام األلوان 
القياسية األحمر واألخرض واألزرق؛ و(2( ينبغي ان تحدد املناطق التي ال تستويف أدىن حد من متطلبات األدلة عى 
الخريطة باللون الرمادي؛ و(3( ينبغي أن تحدد املناطق التي مل يشملها التحليل عى الخريطة باللون األبيض؛ و(4( 

ينبغي توضيح املناطق الحرضية باستخدام رموز وضع الخرائط املعيارية؛ و(5( ينبغيى اإلشارة مستوى األدلة للتحليل يف 
الخريطة لكل منطقة باستخدام رموز وضع الخرائط املعيارية.

مجاالت التحسني/االستفادة: هل تتطابق املناطق التي وضعت عى لخريطة مع وحدات التحليل؟

3.2 االلتزام مبعاير وضع 
الخرائط

هل متت مشاركة نواتج تواصل التصنيف املرحيل املتكامل مشاركة اسراتيجية ويف وقت مناسب؟ هل توجد خطة 
ملشاركة نواتج التحليل مع أصحاب املصلحة املعنين؟ وهل من املتوقع حدوث ذلك خالل شهر أو شهرين من تاريخ 

االنتهاء من التحليل؟
مجاالت التحسني/االستفادة: هل وضعت خطة تواصل (مبا يف ذلك النر( ونوقشت مع أعضاء مجموعة العمل الفنية 

قبل تحليل التصنيف؟ وهل ستقدم نتائج التحليل إىل أصحاب املصلحة أو صناع القرار األساسين قبل اإلصدار العام؟

3.3 مشاركة نواتج التواصل 
مشاركة اسراتيجية يف الوقت 

املناسب.

هل تم االنتهاء من أداة التقييم الذايت بناء عى املناقشة الجامعية؟ 4.1: تقييم التحليل تقييًا 
ذاتيًا

 الوظيفة رقم 4: 
يف حالة استيفاء معايري مراجعة الجودة، هل تم طلب إجراء مراجعة جودة؟ وإذا كان األمر كذلك، هل تم اتباع ضامن الجودة

توصيات مراجعة الجودة؟
4.2 طلب مراجعة الجودة 

الخارجية واملشاركة فيها إذا 
دعت الحاجة إىل ذلك

أضف أي مالحظات ذات صلة إىل األمور ذات الصلة بالتنفيذ، مبا يف ذلك مختلف مراحل دورة التحليل:

هل تم تخطيط التحليل وتحديد توقيته بالنظر إىل توافر البيانات والسياق واحتياجات صناع القرار من املعلومات؟
التخطيط 

هل يسمح تخطيط التحليل وإعداده مبشاركة جميع أصحاب املصلحة عى أمثل وجه مبا يف ذلك التواصل يف الوقت املناسب يف تواريخ التدريب 
وتحليل األحداث والوصول إىل البيانات بالنسبة إىل املحللن وغرهم؟

اإلعداد 

هل تم تحديد التحديات والفجوات األساسية (مبا يف ذلك املوارد وفجوات القدرات واألدلة( القراح تحسينات يف املستقبل؟
االستفادة
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بروتوكول 4.2: طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت الحاجة إىل ذلك

حظيــت مجموعــات العمــل الفنيــة أو فــرق التحليــل أو الــركاء بفرصــة التواصــل مبــارشة مــع 

ــي  ــف املرح ــل التصني ــة بتحلي ــية ذات الصل ــواغل الرئيس ــة الش ــة ملناقش ــم العاملي ــدة الدع وح

املتكامــل. يجــب أن تتضمــن عمليــة التواصــل تفســرًا موجــزًا لألمــور الباعثة عــى القلــق باإلضافة 

إىل املعلومــات األساســية حــول التحليــل، ويقــدم هــذا التفســر إىل املســؤول اإلقليمــي لوحــدة 

الدعــم العامليــة ذات الصلــة، وإذا مل يكــن هنــاك مــن يشــغل هــذا املنصــب، يجــب عــرض األمــر 

 Quality.Assurance@ipcinfo.org ــايل ــة عــر الرابــط الت عــى وحــدة الدعــم العاملي

تُجــرى مراجعــات الجــودة الخارجيــة لضــان الجــودة الشــاملة والدقــة الفنيــة وحياديــة 

التحليــل يف ظــل الظــروف املحــددة التاليــة:

•  عند عدم وجود إجاع فني بخصوص التصنيف ]املُحتمل[ للمناطق يف املستوى 4، أو 

•   اســتناًدا إىل مراجعــة أداة التقييــم الــذايت الكاملــة مــن ِقبــل وحــدة الدعــم العامليــة أو اتصــال 
ــزام بالروتوكــوالت  ــن لإلعــراب عــن مخاوفهــم بشــأن عــدم االلت ــل أو امليرسي ــق التحلي فري

الخاصــة بالتصنيــف [املُحتمــل] للمناطــق املصنفــة يف املســتوى 4.

يقــدم الشــكل رقــم 114 ملحــة عامــة عــن أهــداف وطــرق تنفيــذ مراجعــات الجــودة الخارجيــة. 

بينــا تعــد مراجعــات الجــودة الخارجيــة آليــة قيّمــة لدعــم فــرق التحليــل يف حــل الخالفــات 

ــك ينبغــي  ــل اإلجــراء األخــر. لذل ــا متث ــل، إال أنه ــات التحلي ــة والتغلــب عــى أكــر تحدي الفني

ــي  ــت الحقيق ــي يف الوق ــم الفن ــب الدع ــل طل ــل األوىل، مث ــرى يف املراح ــوات أخ ــاذ خط اتخ

إلعــداد وتنفيــذ التحليــل.

الشكل رقم 114: مراجعة الجودة 

الخارجية من ناحية األهداف واملنهجية 

والركيز

الهدف: ضان الجودة الشاملة والدقة 

الفنية وحيادية التحليالت والنواتج ذات 

الصلة.

األسلوب: يتم تنفيذ مراجعات الجودة 

الخارجية خالل فرة زمنية قصرة (من 3 

إىل 5 أيام( قبل االنتهاء من ناتج التصنيف 

النهايئ وإصداره. تُجرى املراجعة الخارجية 

عن بُعد بواسطة فريق من املسؤولن من 

وحدة الدعم العاملية الخاصة بالتصنيف 

املرحي املتكامل لألمن الغذايئ، وأينا 

أمكن، من رشكاء التصنيف العاملن الذين 

ال يشاركون يف التحليل. تتكون مراجعات 

الجودة الخارجية من مراجعة للتحليل 

املوثق (باستخدام أوراق عمل تحليل 

التصنيف بشكل مثايل(، مبا يف ذلك جميع 

األدلة املستخدمة، وبالتشاور مع مجموعة 

العمل الفنية وتقديم مدخالت طوال 

العملية، حسب الحاجة. 

الركيز: تركز مراجعات الجودة الخارجية 

عى تقييم االلتزام بجميع الروتوكوالت.





الجزء 2ج:

بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل 
لسوء التغذية الحاد 
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ــوء  ــل لس ــي املتكام ــف املرح ــوالت التصني ــام بروتوك ــة إلمت ــة ودقيق ــادات واضح ــدة إرش ــذه الوح ــدم ه تق

التغذيــة الحــاد. وقــد تــم تنظيــم وعــرض هــذه الروتوكــوالت لوظائــف التصنيــف املرحــي املتكامــل األربعــة: 

ــل  ــن أج ــل م ــية، و(3( التواص ــببات الرئيس ــد املس ــدة وتحدي ــف الش ــي، و(2( تصني ــاع الفن ــاء اإلج (1( بن

ــا  ــة والقضاي ــة للقــرارات الفني ــة وأســباب منطقي ــم إدارج إرشــادات إضافي العمــل، و(4( ضــان الجــودة. وت

ــوان مــوارد التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف.        ــة تحــت عن األخــرى ذات الصل

تــم إعــداد بروتوكــوالت إضافيــة وبروتوكــوالت داعمــة للمناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا وأدرجــت يف 

هــذه الوحــدة. 

ــره  ــذي متلكــه وتدي ــع الروتوكــوالت يف نظــام دعــم املعلومــات ال ميكــن وينبغــي اإلنتهــاء مــن إدخــال جمي

ــات التصنيــف املتكــررة.  الــدول مــن أجــل تعميــم وتيســر عملي

تشــكل هــذه الوحــدة جــزًءا ال يتجــزأ مــن النســخة الثالثــة مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــيل املتكامــل 

لألمــن الغــذايئ، وتتضمــن كذلــك ملحــة عامــة عــن التصنيــف املرحــي املتكامــل (الجــزء األول(، والجــزء (2أ( 

الــذي يتضمــن بروتوكــوالت تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد والجــزء (2ب( الــذي يتضمــن بروتوكــوالت 

تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن.

مالحظة مهمة الستخدام الجزء 2ج

ــل،  ــي املتكام ــف املرح ــي للتصني ــل الفن ــن الدلي ــدار 3.0 م ــن اإلص ــزأ م ــزًءا ال يتج ــزء ج ــذا الج ــد ه 1.  يع

والــذي يتضمــن أيًضــا نظــرة عامــة عــى التصنيــف املرحــي املتكامــل (الجــزء األول(، وبروتوكــوالت تصنيــف 

انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد (الجــزء 2 أ(، وبروتوكــوالت تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن (جــزء 

2 ب(.

2.  تركــز هــذه الوحــدة عــى تقديــم إرشــادات موجــزة وواضحــة الســتكال الروتوكــوالت املطلوبــة لتطويــر 

منتجــات التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد. وهــو يتضمــن 13 بروتوكــواًل مطلوبًــا 

لتصنيــف ســوء التغذيــة الحــاد باإلضافــة إىل ملحــة موجــزة عــن إجــراءات اســتكالها. تــم تضمــن إرشــادات 

ــة يف مــوارد التصنيــف عــى  ــا ذات الصل ــة وغرهــا مــن القضاي ــة، وأســباب اتخــاذ القــرارات التقني إضافي

موقــع التصنيــف املرحــي املتكامــل عــى الويــب.    

الوظائف

1
بناء اإلجامع الفني

2
تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

3
التواصل من أجل العمل

4
ضامن الجودة
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الوظيفة رقم 1: بناء اإلجامع الفني

بروتوكول 1.1: تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظات ذات الصلة

تعــزز الوظيفــة رقــم 1 عمليــة حياديــة قامئــة عــى املشــاركة لبنــاء اإلجــاع الفنــي، وذلــك بضــان إجــراء التصنيفــات مبعرفــة فــرق تحليــل مختــارة مــن 

مختلــف الــوكاالت والقطاعــات وتقديــم إرشــادات عامــة لتحقيــق اإلجــاع.

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 1

هنــاك بروتوكــوالن إلمتــام الوظيفــة رقــم 1، وعنــد اتباعهــا بالطريقــة الســليمة فإنهــا يضمنــان أن يشــمل التحليــل التنــوع املطلــوب يف الخــراء مــن 

املنظــات واملؤسســات ذات الصلــة، وأن يتــم التحليــل بتطبيــق نهــج حيــادي قائــم عــى اإلجــاع. يقــدم الشــكل رقــم 115 ملحــة عامــة عــن هذيــن 

الروتوكولن، ويي كل بروتوكول األدوات اإلجراءات املحددة الخاصة به.        

ينبغــي أن يتضمــن فريــق التحليــل ممثلــن مــن مختلــف املؤسســات/املنظات والقطاعــات، بحيــث تتوفــر البيئــة الشــاملة التــي تلــزم لتحقيــق الحياديــة 

يف تحليــل بنــاء اإلجــاع. (الشــكل رقــم 116(

ــة تحليــل ألخــرى، حيــث قــد تســتدعي الحاجــة إىل خــرات  ــم بتحليــالت التصنيــف املرحــي املتكامــل مــن عملي ــق القائ قــد يختلــف تشــكيل الفري

ــار: ــة يف االعتب ــه، ينبغــي وضــع األمــور التالي ــم ب ــد تخطيــط التحليــل وتشــكيل الفريــق القائ ــواع محــددة مــن التحليــالت. وعن مختلفــة إلجــراء أن

•   قبــل بــدء عمليــة التحليــل الفعليــة ال بــد مــن زيــادة وعــي واهتــام أصحــاب املصلحــة عــى مســتوى الــدول بالتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء 
التغذايــة الحــاد.

•  ال بد من إخطار الركاء عى مستوى الدول مقدًما بأنشطة التحليل املقبلة.

•   ينبغــي أن يتضمــن فريــق التحليــل أعضــاًء مــن مجموعــة العمــل الفنيــة الوطنيــة القامئــة بالتصنيــف، ويتمثــل دور هــذه املجموعــة يف تنســيق أنشــطة 
التصنيــف وتنفيذهــا عــى مســتوى الــدول. وينبغــي أن يتضمــن الفريــق خــراء آخريــن مــن ذوي املعــارف واملهــارات ذات الصلــة بهــذا التحليــل مثــل 

اإلملــام بالظــروف والســياقات املحليــة.

الشكل رقم 115: بروتوكوالت الوظيفة رقم 1

األدوات اإلجراءات  الربوتوكوالت

امتام مصفوفة فريق التحليل القائم بالتصنيف والتأكد من 
متثيل أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

1.   تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات 
واملنظات ذات الصلة

يشر إىل املارسات الجيدة
(ال توجد أدوات محددة(.

اتباع املارسات الجيدة لبناء اإلجاع مثل التيسر القوي 
وتنمية القدرات التحليلية للمحللن وتدقيق النتائج 

وعرضها املبديئ عى صناع القرار.

2.  إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

متثيل أصحاب املصلحة من املنظامت 

 )اكتب اسم كل محلل ووظيفته واملنظمة التي يعمل بها وأي شهادات أو تدريب بخصوص التصنيف املرحيل املتكامل يف 
الخاليا املخصصة لذلك(

رئيس الفريق:
املنظمة املستضيفة:

ميرسو تحليل التصنيف املرحيل 
املتكامل:

الوكاالت التابعة لألمم 
املتحدة

املنظامت غري الحكومية 
الدولية

الوكاالت الفنية / 
املؤسسات األكادميية

املنظامت غري الحكومية 
الوطنية / املجتمع املدين 

/ القطاع الخاص

الحكومة الوطنية
)عىل جميع املستويات 

ذات الصلة(

التغذية 

مجاالت 
الخربة

)تدرج 
حسب 

أهميتها 
للتحليل(

األمن الغذايئ / سبل 
كسب العيش

الصحة

مياه الرشب وتعزيز 
الصحة البيئية 

النوع االجتامعي 

اإلحصاءات

غري ذلك 1 

غري ذلك 2

غري ذلك 3
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ينبغــي ان تحــرص مجموعــة العمــل الفنيــة عــى أن يكــون أغلــب أعضــاء فريــق التحليــل قــد 

حصلــوا عــى التدريــب الــالزم عــى التعامــل مــع التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة 

ــف  ــة الحــاد املســتوى األول الخــاص بالتصني ــار ســوء التغذي ــازوا اختب ــد اجت ــم ق الحــاد، وأنه

قبــل بــدء التحليــل.

ــل (الشــكل رقــم 116(. وإذا  ــل اســتكال مصفوفــة تشــكيل فريــق التحلي ينبغــي يف كل تحلي

ــوع  ــح للتن ــور الواض ــى التص ــاعد ع ــا ستس ــليم، فإنه ــو الس ــى النح ــة ع ــتخدمت املصفوف اس

ــي: ــا ي ــة م املحقــق. وينبغــي أن تحــدد املصفوف

•  رئيس مجموعة العمل الفنية واملنظمة املستضيفة.

•  ميرسو التحليل.

•   جميــع املشــاركن يف التحليــل، مبــا يف ذلــك االســم واملنصــب واملنظمــة ومجــال أو مجــاالت 
ــة  ــف املرحــي املتكامــل. ونظــرًا للمعرف ــب بخصــوص التصني الخــرة وأي شــهادات أو تدري

املتقدمــة التــي ميتلكهــا الخــراء يف قطاعــات مختلفــة، فقــد يــرد ذكــر نفــس الشــخص أكــر 

مــن مــرة يف مصفوفــة واحــدة.

يف الحــاالت التــي تجــرى فيهــا تصنيفــات انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة الحــاد 

يف نفــس الوقــت، ميكــن امتــام مصفوفــة واحــدة مشــركة أو مصفوفتــن منفصلتــن، وذلــك وفًقــا 

للنهــج املتبــع أثنــاء التحليــل.  

الشكل رقم 116: أمثلة عى أعضاء 

الفريق القائم بتحليل التصنيف املرحيل 

املتكامل

يشمل الفريق القائم بتحليل التصنيف 

األعضاء التالين عى سبيل املثال ال 

الحرص:

•   أعضاء مجموعة العمل الفنية الوطنية 
القامئة بالتصنيف.

•   املحللون املعنيون باألمن الغذايئ 
وأخصائيو التغذية من غر أعضاء 

مجموعة العمل الفنية، من القادرين 

عى املساهمة يف التحليل.

•   املسؤولون الذين يستطيعون دعم 
تفسر األدلة ووضعها يف سياقها.

•   خراء القطاعات املختلفة مثل محلي 
النزاعات حن تكون من املسببات 

الرئيسية لسوء التغذية الحاد. 

•   مسئولو التواصل لدعم إعداد نواتج 
التواصل.

الشكل رقم 117: مصفوفة تشكيل الفريق القائم بتحليل التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 1(

متثيل أصحاب املصلحة من املنظامت 

 (اكتب اسم كل محلل ووظيفته واملنظمة التي يعمل بها وأي شهادات أو تدريب بخصوص التصنيف املرحي املتكامل يف 
الخاليا املخصصة لذلك(

رئيس الفريق:
املنظمة املستضيفة:

ميرسو تحليل التصنيف املرحيل 
املتكامل:

الوكاالت التابعة لألمم 
املتحدة

املنظات غر الحكومية 
الدولية

الوكاالت الفنية / 
املؤسسات األكادميية

املنظات غر الحكومية 
الوطنية / املجتمع املدين 

/ القطاع الخاص

الحكومة الوطنية
(عى جميع املستويات 

ذات الصلة(

التغذية 

مجاالت 
الخربة

(تدرج 
حسب 

أهميتها 
للتحليل(

األمن الغذايئ / سبل 
كسب العيش

الصحة

مياه الرب وتعزيز 
الصحة البيئية 

النوع االجتاعي 

اإلحصاءات

غر ذلك 1 

غر ذلك 2

غر ذلك 3
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بروتوكول 1.2: إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

ينبغــي أن يلتــزم أعضــاء فريــق التحليــل بإجــراء التحليــل اســتناًدا إىل األدلــة املتاحــة ودون أي تحيــز، وأن يكــون هــدف الفريــق هــو تصنيــف ووصــف 

ظــروف ســوء التغذيــة الحــاد واملســببات الرئيســية لــه مــع تحــري الدقــة قــدر اإلمــكان، وذلــك مــن خــالل اتفــاق مشــرك.

ــة القامئــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل وميــرسي  ــادة مجموعــة العمــل الفني ويعــد التوصــل إىل تفاهــم واتفــاق مشــركني مــن املهــام الرئيســية لقي

ــاك عــدد مــن االســراتيجيات التــي ميكــن تطبيقهــا لتحقيــق ذلــك الغــرض (الشــكل رقــم 118(.    تحليــل التصنيــف. وهن

ال يشــرط توافــق اآلراء بالــرضورة الحصــول عــى اإلجــاع، فكثــرًا مــا تنشــأ خالفــات أو اعراضــات. ومــع ذلــك، ينبغــي أن يــؤدي اإلجــاع إىل تحســن 

وضــع جميــع األطــراف عــن وضعهــا يف البدايــة، مــا يــؤدي إىل زيــادة الثقــة واملصداقيــة بــن جميــع األطــراف، وكذلــك لــدى جمهــور العامــة. ومــن 

ــات املتاحــة ومــن خــالل التوصــل إىل  املمكــن التوصــل إىل أرضيــة مشــركة بــن املحللــن مــن خــالل إجــراء تحليــل مشــرك واســتعراض نقــدي للبيان

تفاهــم جيــد بشــأن الســياق واملنطقــة التــي يشــملها التحليــل. ومــع ذلــك، ومبــا أن التوصــل إىل توافــق يعــد مســألة معقــدة، فــال بــد مــن االســتعانة 

مبُيــرس مؤهــل. ومــن املهــام املســندة إىل قيــادة مجموعــة العمــل الفنيــة القامئــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل وُميــرسي التحليــل أن تضــع القواعــد 

األساســية الالزمــة لبنــاء اإلجــاع مــع املحللــن املشــاركن. 

ويعتمــد بنــاء اإلجــاع عــى قــدرة املحللــني عــى تحليــل ومناقشــة األدلــة بطريقــة نقديــة. وبالتــايل ال بــد أن يفهــم األعضــاء قطاعاتهــم ووضــع التغذيــة 

ــا والتوصــل إىل  ــة اســتعراًضا نقديً ــكايف الســتعراض األدل ــك، ولضــان تخصيــص الوقــت ال ــة إىل ذل وبروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل. باإلضاف

إجــاع بشــأن التصنيــف، فــال بــد مــن تنظيــم األدلــة تنظيــًا جيــًدا ألغــراض التحليــل وقبــل إجرائــه.

قــد ال يتحقــق توافــق اآلراء يف بعــض األحيــان. فقــد تنشــأ خالفــات بشــأن منطقــة معينــة أو بشــأن التحليــل بأكملــه. والنهــج األفضــل يف مثــل هــذه 

الحــاالت هــو حــل هــذه الخالفــات مبعرفــة فريــق التحليــل، وذلــك مــن خــالل تنظيــم عمليــة تيســر محايــدة ثــم محاولــة االتفــاق عــى مســتوى الدولــة 

لتجنــب حــدوث أي تأخــر. وإذا مل يكــن ذلــك ممكًنــا، فللمنظمــة أو املنظــات املعرضــة أن تعلــن عــن عــدم موافقتهــا عــى نتائــج التحليــل، ويف تلــك 

الحالــة يجــوز تســجيل رأي األقليــة وإخطــار صنــاع القــرار باألمــر. أمــا إذا كان الخــالف يتعلــق مبســألة تنــدرج ضمــن املســتوى الرابــع مــن التصنيــف، 

ــة للتحليــل  ــة إجــراء مراجعــة جــودة مبعرفــة جهــات خارجي ــة أو الريــك (الــركاء( الذيــن يدعمــون رأي األقلي فقــد تطلــب مجموعــة العمــل الفني

البديــل (الــذي يتضمــن رأي األقليــة(. 

ويعــد تدقيــق فئــات التصنيــف والتقديــرات الســكانية مــن املامرســات الجيــدة مــن أجــل بنــاء اإلجــاع بشــأن التصنيــف املرحــي املتكامــل، وعــى 

الرغــم مــن أن التصنيــف ال يتضمــن تعريًفــا لعمليــة التوصــل إىل إجــاع، فإنــه يـُـويص بإجــراء التدقيــق بــأي مــن صــوره بعــد مرحلــة التصنيــف املبــديئ 

وإجــراء التقديــرات الســكانية، وعــاًدة مــا يتــم مــن خــالل جلســات يقــوم فيهــا املحللــون الذيــن شــاركوا يف التحليــل باســتعراض ومناقشــة فئــات التحليــل 

والتقديــرات الســكانية التــي تــم التوصــل إليهــا، ثــم يحاولــون التوصــل إىل توافــق ويتفقــون عــى النتائــج النهائيــة.

ومــن األنشــطة التــي يــوىص بهــا أيضــا أن تُعــرض نتائــج التصنيــف عــى صنــاع القــرار الرئيســيني قبــل اإلصــدار العــام. وتحقــق هــذه العمليــة هدفــن: 

(أ( إنهــا تعــد مبثابــة فحًصــا مزدوًجــا للنتائــج مــا يســمح بإجــراء مناقشــة مفتوحــة إذا دعــت الحاجــة لذلــك، ويف بعــض الحــاالت قــد يجعــل ذلــك 

مجموعــة العمــل الفنيــة تُعيــد النظــر يف التحليــل إذا توافــرت األدلــة، و(ب( إنهــا تعــزز شــعور أصحــاب املصلحــة الرئيســن بأنهــم أصحــاب هــذه النتائــج 

قبــل عرضهــا عــى الجمهــور.

الشكل رقم 118:  القواعد األساسية لبناء اإلجامع

•   لتحليلية (عى سبيل املثال: تجري املجموعات الفرعية تحليالت مبدئية وتعرض نتائجها عى املجموعة األكر لتدقيقها(.

•   االتفاق عى كيفية صنع القرار (بعدة طرق من بينها مثال اإلجاع التام أو رأي األغلبية( وكيفية توثيق وجهات نظر األقلية وتوصيلها لآلخرين.
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الوظيفة رقم 2: تصنيف الشدة وتحديد املسببات الرئيسية

بعــد إمتــام الوظيفــة رقــم 2 الخاصــة بتصنيــف ســوء التغذيــة الحــاد، 

ينبغــي أن يجيــب املحللــون عــى األســئلة التاليــة:

•  ما درجة شدة الوضع؟ 

•  أين تقع املناطق األكر ترضًرا؟

•  كم عدد األطفال املترضرين؟

•  متى سيلحق الرضر باألطفال؟

•  ملاذا يعتر األطفال من املترضرين؟ 

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 2

ألغــراض امتــام الوظيفــة رقــم 2، ينبغــي عــى املحللــن اســتخدام عــدة 

أدوات مــن بينهــا اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء 

ــة، والحــد  التغذيــة الحــاد والجــدول املرجعــي ومعايــر موثوقيــة األدل

األدىن مــن املتطلبــات الخاصــة باألدلــة والتحليــل، وورقــة عمــل خاصــة 

بالتحليــل مــن أجــل تحقيــق الوضــع املثــايل. يقــدم الشــكل رقــم 120 

ملحــة عامــة عــى كل الروتوكــوالت الخاصــة بالوظيفــة رقــم 2، وموضــح 

أدنــاه إرشــادات محــددة بشــأن إمتــام تلــك الوظيفــة.  

ــي  ــة الت ــوالت الفني ــى الروتوك ــط ع ــز فق ــم يرك ــذا القس ــع إن ه وم

ــف املرحــي املتكامــل، إال  ــل التصني ــاء إجــراء تحلي ــا أثن ينبغــي اتباعه

ــة  ــطة املبدئي ــك األنش ــا يف ذل ــا، مب ــل بأكمله ــتكال دورة التحلي إن اس

املتعلقــة بتخطيــط التحليــل وإعــداده بشــكل مالئــم، يعــد أمــر بالــغ 

األهميــة. كــا أن إعــداد األدلــة مــن األمــور التــي لهــا أهميــة خاصــة، 

ــادة  ــئولة، وإع ــات املس ــا واملنظ ــة وجمعه ــد األدل ــك تحدي ــا يف ذل مب

التحليــل بغــرض تحســن املواءمــة بــن املــؤرشات والجــدول املرجعــي 

للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد ووحــدة التحليــل. 

الشكل رقم 119: بروتوكوالت الوظيفة رقم 2

األداة اإلجراء الربوتوكول

اإلطار التحليي تقارب األدلة بعد اإلطار 
التحليي للتصنيف املرحي 

املتكامل لسوء التغذية 
الحاد

2.1 استخدام اإلطار 
التحليي لتوجيه 

تقارب األدلة

الجدول املرجعي استخدام  الجدول املرجعي 
للتصنيف املرحي املتكامل 
لسوء التغذية الحاد ملعرفة 

سات املراحل وحدود 
املعاير الدولية.

2.2 مقارنة األدلة 
بالجدول املرجعي

املتغرات التحليلية اتخاذ املعاير األساسية 
كقواعد للتصنيف.

2.3 االلتزام 
باملتغرات األساسية 

للتحليل.

درجات موثوقية األدلة تقييم سالمة األساليب 
املستخدمة والعالقة 

الزمنية عى ضوء املعاير 
املقررة.

2.4 تقييم مدى 
موثوقية األدلة.

معاير مستوى األدلة

الحد األدىن من متطلبات التحليل

تقديم أدلة وتحليالت 
تستويف الحد األدىن من 

متطلبات األدلة والتحليل

2.5 استيفاء الحد 
األدىن من متطلبات 

األدلة والتحليل.

ورق عمل التحليل استخدام ورق عمل التحليل 
يف نظام دعم املعلومات

2.6 توثيق األدلة 
وتحليلها عى نحو 
منهجي وإتاحتها 

عند طلبها.

الوفيات الحالة التغذوية

مامرسات الرعاية والتغذية

•   مامرسات تغذية الرضع 
واألطفال

•   السلوكيات الصحية

أبعاد األمن الغذايئ

•   توافر الغذاء

•   إمكانية الحصول عىل 
الغذاء

•  استفادة األرس من الغذاء

الخدمات الصحية والصحة 
البيئية

•  التحصني

•  مياه الرشب والرصف الصحي

•  توافر الخدمات الصحية 
وإمكانية الحصول عليها

الحالة الصحية
انتشار األمراض ومعدل تكرار اإلصابة بها

االستهالك الغذايئ
كمية الطاقة والجودة الغذائية للمتناول الغذايئ 

)مبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية(

التغذية الراجعة

األسباب التي ليس لها 
عالقة بالتغذية

)مثال: النزاعات وتغري 
سبل كسب العيش(

األحداث الحادة أو الظروف املستمرة

إمكانية التعرض للخطر واملوارد واملراقبة

)التعرض ألخطار أو أوضاع مستمرة محددة واحتاملية التعرض لها والقدرة عىل التصدي لها( 

•  اسرتاتيجيات كسب العيش )مصادر الغذاء والدخل، التكيف والنفقات(  

•  سبل كسب العيش )البرشية واملالية واالجتامعية واملادية والطبيعية(  

•  السياسات واملؤسسات والعمليات  

•  التمييز عىل أساس النوع االجتامعي والصور األخرى لعدم املساواة االجتامعية واالقتصادية  

و
األسباب 
الرئيسية

األسباب الكامنة 

األسباب املبارشة
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املرحلة الخامسة
الكارثة / املجاعة

%30 أو أكرث من األطفال يعانون 
من سوء التغذية الحاد. وترتفع 

معدالت اإلصابة باألمراض، أو قد 
تظهر فجوات يف استهالك الفرد 

للغذاء بشكل واضح أو كالهام.    

املرحلة الرابعة
الطوارئ 

 15-%29.9 من األطفال يعانون 
من سوء التغذية الحاد. وترتفع 

معدالت الوفيات واإلصابة 
باألمراض أو تتزايد، مام قد يعرض 
استهالك الفرد للغذاء إىل املخاطر.  

املرحلة الثالثة
األزمة

10-%14.9 من األطفال يعانون 
من سوء التغذية الحاد 

املرحلة األوىل
منعدمة / الحد األدىن

5-%9.9 من األطفال يعانون من 
سوء التغذية الحاد

املرحلة األوىل
منعدمة / الحد األدىن

أقل من %5 من األطفال يعانون 
من سوء التغذية الحاد

اسم املرحلة ووصفها باألمراض

ينزايد الوضع سوًءا، مع تزايد معدالت سوء التغذية الحاد. ومن املتوقع زيادة معدالت االصابة أو ظهور 
فجوات يف االستهالك الغذايئ مع زيادة معدالت سوء التغذية الحاد.   

الحد عىل وجه الرسعة من 
معدالت سوء التغذية الحاد من 
خالل عالج انتشار سوء التغذية 

الحاد وعالج األوبئة واألمراض 
بشتى الطرق. 

الحد عىل وجه الرسعة من 
معدالت سوء التغذية الحاد من 

خالل تكثيف وتوسيع نطاق 
أنشطة العالج والوقاية للوصول 

إىل السكان املترضرين اإلضافيني.   

الحد عىل وجه الرسعة من 
معدالت سوء التغذية الحاد من 
خالل توسيع نطاق أنشطة عالج 

ووقاية السكان املترضرين من 
سوء التغذية الحاد.   

عزيز القدرة عىل االستجابة 
والقدرة عىل الصمود. تناول 

العوامل املساهمة يف حدوث 
سوء التغذية الحاد. رصد األوضاع 

والظروف والتخطيط لالستجابة 
حسب االقتضاء.   

الحفاظ عىل الحد من انتشار سوء 
التغذية الحاد.

هدف االستجابة ذا األولوية للحد 
من سوء التغذية الحاد ومنع 

الوفاة بسببه.

% 30 ≤ 15.0 إىل 29.9 % 10.0 إىل 14.9 % 0.5 إىل 9.9 % % 5 < سوء التغذية الحاد العاملي 
القائم عىل الدرجة املعيارية 

للوزن مقابل الطول

%5< سوء التغذية الحاد العاملي 
القائم عىل محيط منتصف 

أعىل الذراع
%9.9 – 0.5

%14.9 – 10

≤ %15

* ينبغي استخدام مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل محيط منتصف أعىل الذراع فقط يف حالة عدم توافر ذلك القائم عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول، وينبغي دعم املرحلة األخرية 
من التصنيف املرحيل املتكامل لسوء التغذية الحاد القائم عىل محيط منتصف أعىل الذراع بتحليل العالقة بني الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول ومحيط منتصف أعىل الذراع يف املنطقة التي 

شملها التحليل، وباستخدام تقارب األدلة مع العوامل املساهمة. يف الظروف االستثنائية حيث يكون مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل محيط منتصف أعىل الذراع أعىل كثريًا من ذلك القائم 
عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول )أي يف مرحلة أو مرحلتني أشد(، ينبغي وضع مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل كليهام يف االعتبار، وينبغي تحديد املرحلة النهائية بتقارب األدلة.  

 
الشكل رقم 130: املتغريات التحليلية 

لتصنيف سوء التغذية الحاد )األداة رقم 4(

 أ.    تفضيل مؤرش سوء التغذية الحاد 

العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية 

للوزن مقابل الطول

 ب.  يستند تصنيف سوء التغذية الحاد 

العاملي القائم عىل منتصف الجزء 

األعىل من محيط الذراع إىل تقارب 

األدلة

 ج.   إجاميل عدد األطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية الحاد ويحتاجون 

للعالج 

 د.   ملحة زمنية

 ه.   التواتر

 و.     االعتبارات ذات الصلة بالتصنيف 

الحايل 

 ز.    االعتبارات ذات الصلة بالتوقعات 

الجزء أ: إرشادات عامة لتقييم درجة املوثوقية

)العالقة الزمنية )ت  = موثوقة
2
  ر

 = موثوقة إىل حد ما
1
)ر

2
جيدة )ت (

2
 جيدة )ت

+
1
 ر

2
ر

  جيدة
(

2
)م  سالمة

األسلوب
)م) 

X +
1
 ر

محدودة
(

1
)م

الجزء ب: تعريفات وإرشادات تقييم سالمة األسلوب )م) والعالقة الزمنية )ت)

مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول11  املستنبط من الدرسات االستقصائية التمثيلية 
املصنفة عىل مستوى وحدة التحليل مبستوى مناسب من الدقة وتم التحقق من صحته مبعرفة إحدى الجهات املعنية يف الدولة.    جيدة

(
2
)م

 سالمة
األسلوب

)م)

•  الدراسات االستقصائية التي تشمل  ≤ 25 عينة. 
•  الدراسات االستقصائية البسيطة أو املنهجية التي تشمل ≤ 150 عملية مالحظة.

مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول الذي يستويف معايري التمثيل ومعايري الجودة أو 
مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل محيط منتصف أعىل الذراع12 املجمع من الحد األدىن من األساليب املقبولة.  

محدودة
(

1
)م

•  الدراسات االستقصائية التمثيلية يف وحدة التحليل 
•  التحقق من صحة التقديرات مع الحذر )ملؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول فقط(  

•   اتبعت التقديرات التي استندت إىل مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل محيط منتصف أعىل الذراع املجمعة من الدراسات   
االستقصائية أسلوبًا جيًدا

•   مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول املستنبط من الدراسات االستقصائية التمثيلية املصنفة عىل 
مستوى الوحدة اإلدارية األعىل 

•  ≤ 5 تحليالت عنقودية و ≤ 100 عملية مالحظة.   
•  مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول أو محيط منتصف أعىل الذراع املجمع من مواقع الرصد

•   ≤ 5 موقع يف كل وحدة تحليل بإجاميل عدد عمليات مالحظة ≤ 200 )إذا كانت املنطقة منطقة رعوية، ميكن قبول ≤ 5 موقع بإجاميل عدد   
عمليات مالحظة ≤ 100(.

•  مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل محيط منتصف أعىل الذراع املجمع من عمليات الفحص
•  عمليات الفحص الشامل التي تجرى يف وحدة التحليل )تغطية بنسبة <80%.( أو   

•   فحص ثالث مواقع أو أكرث )يتم اختيارها بشكل عشوايئ أو متعمد، ألسباب تتعلق بالقابلية للتغري( من وحدة التحليل بإجاميل ≤600   مالحظة   
)يتم اختيارها بشكل عشوايئ أو بتغطية بنسبة <%80(. 

•  الدراسات االستقصائية املجراة يف مناطق مشابهة  
•   مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول املستنبط من دراسة استقصائية أجريت بأسلوب جيد يف   

منطقة مشابهة.

األدلة التي تعكس األوضاع والظروف الحالية 
  جيدة
(

2
)ت

 املالمئة
  الزمنية
)ت)

•  األدلة املجمعة من نفس موسم التحليل عند عدم وجود أي منط موسمي
•   األدلة املجمعة يف أي وقت خالل االثني عرش شهرًا السابقة عند عدم وجود أي منط موسمي أو وجود صدمات كبرية يف العوامل املساهمة يف 

حدوث سوء التغذية الحاد.   

األدلة املستنتجة لتعكس األوضاع والظروف الحالية

محدودة
(

1
)ت

•   التقديرات املستنتجة بخصوص األدلة املجمعة خالل الستة أشهر السابقة وال يشرتط جمعها من نفس موسم سوء التغذية الحاد )12 شهر 
للمناطق التي ليس لها منط موسمي(.

•   األدلة التاريخية التي يتم جمعها خالل نفس موسم سوء التغذية الحاد من سنتني متشابهتني خالل الخمس سنوات السابقة، الستخدامها فقط يف 
حالة غياب األدلة عن الصدمات غري املعتادة.       

املعايري مستوى األدلة
تحديث التوقعات 1 املتوقعة الحالية

1.   ال تزال توقعات التصنيف املرحيل 
املتكامل تلتزم باملستوى األول من األدلة  

+
2( األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 

يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 
التوقعات 2

+
3.   اثنان من األدلة الجديدة التي درجة 

( املتعلقة بالعوامل 
1
موثوقيتها )ر

املساهمة من موسم التحديث

1.   التزام التصنيف املرحيل املتكامل الحايل 
باملستوى األول من األدلة

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

 )
1
3.   ثنان من األدلة التي درجة موثوقيتها )ر
والتي تقدم مع افرتاضات واضحة حول 

االتجاهات املتوقعة.

( حول سوء 
1
1.   أدلة درجة موثوقيتها )ر-

التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة 
املعيارية للوزن مقابل الطول أو أدلة 

( حول سوء التغذية 
1
درجة موثوقيتها )ر+

الحاد العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية 
للوزن مقابل الطول من مناطق مشابهة 

+
2.   اثنان من األدلة املتعلقة بالعوامل 

املساهمة

*
مقبول 

)املستوى األول من األدلة(

1.   ال تزال توقعات التصنيف املرحيل 
املتكامل تلتزم باملستوى الثاين من األدلة  

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

3.   اثنان من األدلة الجديدة التي درجة 
( املتعلقة بالعوامل 

1
موثوقيتها )ر

املساهمة من موسم التحديث

1.   التزام التصنيف املرحيل املتكامل الحايل 
باملستوى الثاين من األدلة

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

 )
1
3.   اثنان من األدلة التي درجة موثوقيتها )ر
والتي تقدم مع افرتاضات واضحة حول 

االتجاهات املتوقعة

( حول سوء 
1
1.   أدلة درجة موثوقيتها )ر+

التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة 
املعيارية للوزن مقابل الطول من نفس 

املنطقة التي يشملها التحليل أو أدلة 
( حول سوء التغذية 

1
درجة موثوقيتها )ر+

الحاد العاملي القائم عىل محيط منتصف 
أعىل الذراع

+
2.   اثنان من األدلة املتعلقة بالعوامل 

املساهمة

**
متوسط

)املستوى الثاين من األدلة(

1.   ال تزال توقعات التصنيف املرحيل 
املتكامل تلتزم باملستوى الثالث من األدلة  

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

3.   اثنان من األدلة الجديدة التي درجة 
( املتعلقة بالعوامل 

ر1
موثوقيتها )

املساهمة من موسم التحديث

1.   التزام التصنيف املرحيل املتكامل الحايل 
باملستوى الثالث من األدلة

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرتة 

التوقعات 2
+

 )
1
3.   اثنان من األدلة التي درجة موثوقيتها )ر
والتي تقدم مع افرتاضات واضحة حول 

االتجاهات املتوقعة

( حول سوء 
2
1.   أدلة درجة موثوقيتها )ر

التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة 
املعيارية للوزن مقابل الطول

***
 مرتفع

)املستوى الثالث من األدلة(

 أ.  التصنيفات الحالية

•   تحليل األدلة مع اإلشارة )مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تربط بني تحليل الظروف الحالية ملراحل التصنيف املرحيل املتكامل لسوء التغذية الحاد وتحليل السياق 
واالتجاهات التاريخية وغريها من التحليالت ذات الصلة.  

•   تصنيف املنطقة استناًدا إىل معدل انتشار سوء التغذية الحاد. 
•   عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إىل العالج، مع الوضع يف االعتبار سوء التغذية الحاد العاملي القائم عىل الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول 

والقائم عىل منتصف الجزء األعىل من محيط الذراع أينام أمكن. 
•   تفسري التصنيف خاًصة عند إجراء التصنيف بأدلة درجة موثوقيتها ر1.

•   تحديد املسببات الرئيسية لسوء التغذية الحاد.  

 ب.  التصنيفات املتوقعة

•  تحليل األدلة مع اإلشارة )مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تصف االتجاهات املتوقعة.
•  تصنيف املنطقة استناًدا إىل معدل انتشار سوء التغذية الحاد.

•  تفسري التصنيف الذي يشمل مراجعة نقدية لالفرتاضات واالتجاهات املحتملة املستخدمة للوصول إىل استنتاجات املرحلة.  
•  يتم تحديد عوامل املخاطر املقرر رصدها من أجل تحريك تحديث التوقعات أو إجراء تحليل حايل جديد. 

 ج.  التوقعات

•  تحليل األدلة مع اإلشارة )مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تصف مراجعة االفرتاضات.
•  تصنيف املنطقة استناًدا إىل معدل انتشار سوء التغذية الحاد.

•  تفسري التصنيف الذي يشمل مراجعة نقدية لالفرتاضات واألدلة األساسية املستخدمة لتحديث استنتاجات املرحلة.  
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يتمثــل الغــرض مــن اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد (شــكل 

ــه التحليــل مــن خــالل عــرض منطقــي للمســببات الرئيســية  رقــم 125( يف املســاعدة يف توجي

ــة  لســوء التغذيــة الحــاد. وبتبــاع هــذا اإلطــار التحليــي، يتمكــن املحللــون مــن تقريــب األدل

لتصنيــف الشــدة وتحديــد املســببات الرئيســية. وينقســم اإلطــار إىل عوامــل مســاهمة ونواتــج 

ــوء  ــة لس ــارشة وكامن ــية ومب ــباب رئيس ــاهمة أس ــل املس ــمل العوام ــم 120(، وتش ــكل رق (الش

التغذيــة الحــاد، والنواتــج هــي ســوء التغذيــة حــاد والوفيــات. ينبغــي مالحظــة أن الوفــاة هــي 

ــل  ــن العوام ــة الحــاد م ــن ســوء التغذي ــاة م ــة، أي أن املعان ــن لســوء التغذي نتيجــة أخطــر م

ــل  ــي املتكام ــف املرح ــل التصني ــج تحلي ــم نوات ــإن أه ــك ف ــع ذل ــاة. وم ــؤدي إىل الوف ــي ت الت

ــة الحــاد. ويســتخدم اإلطــار نفســه لعــرض انعــدام  ــة الحــاد هــي ســوء التغذي لســوء التغذي

األمــن الغــذايئ املزمــن، وينقســم اإلطــار إىل “عوامــل مســاهمة” و”النواتــج”. تتضمــن العوامــل 

ــل  ــج الدالئ ــا تشــمل النوات ــن الغــذايئ، بين ــاد انعــدام األم ــل الســببية وأبع املســاهمة العوام

املتوقعــة ملعانــاة األرس واألفــراد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ذات الصلــة باســتهالك كميــات غــر 

كافيــة مــن الغــذاء والتغــرات الســلبية يف ســبل كســب العيــش وســوء التغذيــة الحــاد.

اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد هــو نســخة معدلــة اإلطــار 

املفاهيمــي لســوء التغذيــة الــذي وضعتــه منظمــة اليونيســيف. 

العوامل املساهمة 

أ .  األسباب الرئيسية 

أ.    مواطــن الضعــف واملــوارد واملراقبــة يعــد هــذا هــو املكــون األول مــن األســباب الرئيســية. 

يتــم تحليــل األصــول الخمســة لكســب العيــش (املاليــة، واملاديــة، واإلنســانية، واالجتاعيــة، 

ــف  ــل تخفي ــي وعوام ــوع االجتاع ــات والن ــات والعملي ــات واملؤسس ــة( والسياس والطبيعي

الحــدة، فيــا يتعلــق بآثرهــا املحتمــل عــى ســوء التغذيــة الحــاد.   

•   أصــول كســب العيــش - يتعلــق هــذا املصطلــح بتحليــل األصــول الخمــس وأثرهــا عــى ســوء 
التغذيــة الحــاد. 

•   السياســات واملؤسســات والعمليــات - يتضمــن هــذا املكــون تحليــل السياســات الرئيســية، 
والجهــات املؤسســية الفاعلــة، واألمــور االجتاعيــة االقتصاديــة ذات الصلــة بســوء التغذيــة 

الحــاد. 

•   النــوع االجتامعــي - يضــع هــذا العامــل املســبب يف االعتبــار األدوار التــي يضطلــع بهــا الرجل 
واملــرأة عــى املســتوى االجتاعــي واملجتمعــي واألرسي، مــع إيــالء االنتبــاه لجوانــب كســب 

العيــش املتعلقــة بالحصــول عــى الغــذاء واالســتفادة منــه والتغذيــة مبــا يف ذلــك الحصــول 

عــى امليــاه وخدمــات التعليــم والصحــة، وعالقــة كل منهــا بســوء التغذيــة الحــاد.            

•   عوامــل تخفيــف الحــدة - تتضمــن العوامــل التــي قــد يكــون لهــا أثــر يخفــف مــن حــدة 
ســوء التغذيــة الحــاد. 

ب.  األحداث الحادة أو الظروف املستمرة

ــل  ــة مث ــوارث الطبيعي ــية الك ــببية الرئيس ــل الس ــن العوام ــاين م ــون الث ــذا املك ــمل ه ــد يش ق

الجفــاف والفيضــان والتســونامي، واالضطرابــات االجتاعيــة واالقتصاديــة مثــل تقلــب أســعار 

الســلع الغذائيــة األساســية أو نقــص يف الطاقــة أو املــواد الغذائيــة، والنزاعــات مثــل الحــروب 

والرصاعــات األهليــة، واألمــراض مثــل فــروس نقــص املناعــة البريــة / اإليــدز والكولــرا 

ــة الحــاد.    ــر عــى ســوء التغذي ــد تؤث ــي ق ــن األحــداث أو الظــروف الت ــا، وغرهــا م واملالري

الشكل رقم 121: أمثلة عى األسباب 
الرئيسية لسوء التغذية الحاد

•   النزاعات أو التهجر أو تدمر املساكن 

أو املرافق الصحية. 

•   الكوارث الطبيعية مثل الجفاف 

والتسونامي 

•   الديناميات الجنسانية ومستويات 

تعليم اإلناث واألوضاع االجتاعية.    

•   السياسات املؤسسية مثل الرعاية 

الصحية الشاملة املجانية لألطفال 

والتعليم األسايس املجاين، ما إىل ذلك.

•   توافر تدخالت وبرامج الصحة والتغذية 

وإمكانية الوصول إليها وتغطيتها.      

الشكل رقم 120: أمثلة عى مكونات 
اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل 

املتكامل لسوء التغذية الحاد

 النواتج

 1.  سوء التغذية الحاد 

2.  الوفيات

 العوامل املساهمة 

 1.  األسباب الرئيسية

 2.  األسباب املبارشة  

3.  السباب الكامنة 

الشكل رقم 122: أمثلة األسباب الكامنة 
وراء سوء التغذية الحاد 

•   مارسات تغذية الرضع واألطفال.

•   تغطية الخدمات الصحية والتحصن

•   التغطية واملارسات ذات الصلة 

بخدمات املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية

•   انعدام األمن الغذايئ. 

بروتوكول 2.1: استخدام اإلطار التحليي لتوجيه تقارب األدلة
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ب .  األسباب الكامنة 

•   مامرســات الرعايــة والتغذيــة: إقــراًرا بأهميــة بيئــة الرعايــة لألمهــات واألطفــال، ومــع الوضــع 

ــل  ــة، ينظــر تحلي ــة بالحاي ــع، واملســائل املتعلق ــرأة يف األرسة واملجتم ــار وضــع امل يف االعتب

ــر عــى مارســات  ــي تؤث ــة الحــاد يف األمــور الت التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذي

تغذيــة الرضــع واألطفــال، وتوزيــع املــوارد يف داخــل األرسة الواحــدة، واملعتقدات واملارســات 

الثقافيــة مبــا يف ذلــك األغذيــة املحرمــة وعــادات الرعايــة واملحرمــات الغذائيــة. 

•   الخدمــات الصحيــة والصحــة البيئيــة: يشــر هــذا إىل العوامــل الصحيــة والبيئيــة املؤثــرة عــى 

األرس واملعيشــية واألفــراد. يركــز تحليــل الخدمــات الصحيــة والصحــة البيئيــة عــى التغطيــة 

ــاه والــرصف الصحــي والنظافــة  بالتحصــن (ســواء بشــكل دوري أو يف إطــار حمــالت(، واملي

الصحيــة والســلوك املســتهدف للصحــة، وتوفــر برامــج عــالج ســوء التغذيــة الحــاد.

ــع التــي تشــكل أســاس اإلطــار  •   أبعــاد األمــن الغــذايئ: يشــر هــذا املكــون إىل األبعــاد األرب

املفاهيمــي لألمــن الغــذايئ وهــي: توافــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه واالســتفادة منــه 

واالســتقرار. وتحــت تلــك الفئــات األربعــة ميكــن إدراج وصًفــا عاًمــا لســياق األمــن الغــذايئ 

عــى مســتوى الــدول واملنطقــة واملجتمــع واألرسة بحســب مــا يســمح بــه اإلطــار التحليــي. 

ــن  ــن املمك ــا إذا كان م ــل، وم ــة التحلي ــذاء يف منطق ــر الغ ــدى تواف ــاد م ــك األبع ــدد تل تح

الحصــول عليــه وكيفيــة ذلــك، وكيفيــة االســتفادة منــه، ومــدى االتســاق بــن تلــك العوامــل 

بشــكل مجمــل مــع مــرور الوقــت (االســتقرار(. 

ت .  األسباب املبارشة )الشكل رقم 123(

•   الحالــة الصحيــة: ينظــر تحليــل الحالــة الصحيــة يف األمــراض األساســية التــي تصيــب األطفــال 

بحســب اإلدارة املتكاملــة ألمــراض الطفولــة مثــل املالريــا واإلســهال وااللتهــاب الرئــوي 

والحصبــة وفــروس نقــص املناعــة البريــة/ اإليــدز، ألنهــا تســاهم بشــكل مبــارش يف حــدوث 

ســوء التغذيــة الحــاد (الشــكل رقــم 123(. كذلــك يضــع التحليــل يف االعتبــار أمــراض أخــرى 

ــاد إىل  ــة الح ــوء التغذي ــؤدي إىل س ــي ت ــك الت ــى الدن ــل حّم ــياق مث ــب الس ــددة بحس مح

جانــب تفــي األمــراض.

•   االســتهالك الغــذايئ: يضــع مكــون االســتهالك الغــذايئ يف االعتبــار جــودة وكميــة الغــذاء الــذي 

يتناولــه األطفــال، ويضــع كذلــك يف االعتبــار الرضاعــة الطبيعيــة حيــث يظــل لــن األم املصــدر 

األســايس لألطفــال مــن عمــر 6 إىل 23 شــهر. ومــن املســلم بــه أن توافــر األمــن الغــذايئ الــكايف 

عــى مســتوى األرس ال يضمــن اســتهالك املالئــم والــكايف األطفــال مــن الغــذاء، أي أن األمنــاط 

الســلوكية والثقافيــة واملحــركات الغذائيــة تتدخــل يف تغذيــة األطفــال.           

النواتج    

ســوف تؤثــر نتيجــة التفاعــل بــن كميــة املتنــاول الغــذايئ والحالــة الصحيــة بشــكل مبــارش عــى 

ــة غــر ســليمة أو  ــة الصحي ــإذا كان االســتهالك غــر كايف أو الحال ــل، ف ــة للطف ــة التغذوي الحال

ــن  ــم 124(. وم ــاد (الشــكل رق ــة الح ــل بســوء التغذي ــن املرجــح أن يصــاب الطف ــا، فم كليه

املســلم بــه أن احتــال أن يــؤدي ســوء التغذيــة الحــاد إىل الوفــاة، وهــي مــن النواتــج األعــى 

مســتوى.  

الشكل رقم 123: أمثلة عى األسباب 

املبارشة لحدوث سوء التغذية الحاد 

•   انتشار واتجاهات األمراض الشائعة بن 

األطفال.

•   جودة وكمية الغذاء الذي يستهلكه 

األطفال. 

الشكل رقم 124: أمثلة عى نواتج سوء 
التغذية الحاد

من أمثلة هذه النواتج:

•   قياس سوء التغذية الحاد العاملي بن 

األطفال الذين تراوح أعارهم بن 6 

إىل 59 شهرًا بالدرجة املعيارية للوزن 

مقابل الطول > 2- أو باإلصابة بالوذمة. 

•   قياس سوء التغذية الحاد العاملي بن 

األطفال الذين تراوح أعارهم بن 6 

إىل 59 شهرًا بطول محيط منتصف 

أعى الذراع ويكون > 125 مم أو 

باإلصابة بالوذمة.    
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الشكل رقم 125: اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل املتكامل لسوء التغذية الحاد )األداة رقم 2( 

الوفيات الحالة التغذوية

مامرسات الرعاية والتغذية

•   مارسات تغذية الرضع 
واألطفال

•   السلوكيات الصحية

أبعاد األمن الغذايئ

•   توافر الغذاء

•   إمكانية الحصول عى 
الغذاء

•  استفادة األرس من الغذاء

الخدمات الصحية والصحة 
البيئية

•  التحصن

•  مياه الرب والرصف الصحي

•  توافر الخدمات الصحية 
وإمكانية الحصول عليها

الحالة الصحية
انتشار األمراض ومعدل تكرار اإلصابة بها

االستهالك الغذايئ
كمية الطاقة والجودة الغذائية للمتناول الغذايئ 

(مبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية(

التغذية الراجعة

األسباب التي ليس لها 
عالقة بالتغذية

(مثال: النزاعات وتغر 
سبل كسب العيش(

األحداث الحادة أو الظروف املستمرة

إمكانية التعرض للخطر واملوارد واملراقبة

(التعرض ألخطار أو أوضاع مستمرة محددة واحتالية التعرض لها والقدرة عى التصدي لها( 

•  اسراتيجيات كسب العيش (مصادر الغذاء والدخل، التكيف والنفقات(  

•  سبل كسب العيش (البرية واملالية واالجتاعية واملادية والطبيعية(  

•  السياسات واملؤسسات والعمليات  

•  التمييز عى أساس النوع االجتاعي والصور األخرى لعدم املساواة االجتاعية واالقتصادية  

و
األسباب 
الرئيسية

األسباب الكامنة 

األسباب املبارشة
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بروتوكول 2.2: مقارنة األدلة عى أساس الجدول املرجعي للتصنيف املرحي املتكامل 

الغــرض مــن الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد هــو توجيــه 

التصنيــف واملقاربــة لألدلــة بإســتخدام املعايــر واملحــددات العامــه املتفــق عليهــا عامليــا.

يتــم تنظيــم الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد وفًقــا لإلطــار 

التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد - أي يعتــر ســوء التغذيــة الحــاد من 

النواتــج حيــث أنــه مــن النواتــج التــي تحظــى باهتــام التصنيــف املرحــي املتكامــل (الشــكل رقم 

ــة الحــاد مجتمعــة  ــة والرئيســية لســوء التغذي ــارشة والكامن 126-127(. ويشــار إىل األســباب املب

بالعوامــل املســاهمة، وبالتــايل ميكــن تقييــم األدلــة تقييــًا نقديًــا ووضعهــا يف ســياقها وتحليلهــا 

بحســب مختلــف درجــات شــدة ســوء التغذيــة الحــاد (الشــكل رقــم 127-126(.   

يتــم تنظيــم الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد يف خمــس 

مراحــل (املرحلــة األويل: مقبولــة، والثانيــة: منــذرة بالخطــر، والثالثــة: حــادة، والرابعــة: خطــرة، 

والخامــس: بالغــة الخطــورة(. تشــر كل مرحلــة إىل مســتوى محــدد مــن ســوء التغذيــة الحــاد 

(الشــكل رقــم 126-127(. ومــع تقــدم املرحلــة مــن األوىل إىل الخامســة، مــن املتوقــع أن يــزداد 

معــدل اإلصابــة باألمــراض، وانخفــاض االســتهالك الغــذايئ، أو يــزداد خطــر الوفــاة أو كليهــا.     

ترتبــط كل مرحلــة مــن مراحــل التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد بأهــداف 

االســتجابة ذات األولويــة (الشــكل رقــم 126-127(. يف حــن يربــط الجــدول املرجعــي للتصنيف 

ــرضوري  ــن ال ــة، فم ــكل مرحل ــة الحــاد أهــداف االســتجابة ب ــل لســوء التغذي املرحــي املتكام

إجــراء تحليــل االســتجابة، بعــد تحليــل ســوء التغذيــة الحــاد بهــدف تحديــد التدخــالت 

واألنشــطة املحــددة املناســبة ملعالجــة ســوء التغذيــة الحــاد يف كل منطقــة يشــملها التحليــل.        

رغــم أن نتائــج ســوء التغذيــة الحــاد قــد تتخــذ أشــكاال مختلفــة، فــإن األشــكال األكــر شــيوًعا 

ــا هــي انخفــاض الدرجــة  ــا واملســتخدمة كمعايــر لرامــج التدخــل حاليً واملتعــارف عليهــا عامليً

ــى  ــف أع ــط منتص ــة ملحي ــات متدني ــول أو أو قياس ــل الط ــوزن مقاب ــة(Z-score(  لل املعياري

ــن  ــال الذي ــف األطف ــكان، يصن ــات الس ــا لتقيي ــة. وطبًق ــة الثنائي ــة بالوذم ــذراع أو اإلصاب ال

يعانــون مــن الوذمــة أو انخفــاض الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول، أي انحــراف معيــاري 

ــل،  ــام. وباملث ــاد الع ــة الح ــوء التغذي ــن س ــن 2-، ضم ــل م ــدار أق ــة مبق ــة املرجعي ــن الدرج ع

يصنــف األطفــال الذيــن يعانــون مــن الوذمــة أو قــرص محيــط منتصــف أعــى الــذراع (أي أقــل 

مــن 125 ملــم( ضمــن ســوء التغذيــة الحــاد العــام. يتــم االشــارة لســوء التغذيــة العــام الناتــج 

عــن انتشــار معــدل انخفــاض الدرجــة املعياريــة لقياســات الــوزن مقابــل الطــول او الناتــج عــن 

ضهــور األودمــا , يف التصنيــف املرحــى لســوء التغذيــة مبعــدل ســوء تغذيــة عــام عــى أســاس 

قياســات الــوزن مقابــل الطــول. كذالــك الحــال بالنســبة لســوء التغذيــة العــام الناتــج عــن تــدين 

قياســات محيــط منتصــف الــذراع او وجــود االودمــا الــذي يشــار اليــه كســوء تغذيــة عــام عــى 

اســاس قياســات محيــط منتصــف الــذراع.

يقــر التصنيــف املرحــي املتكامــل ويدعــم عــالج كل أشــكال ســوء التغذيــة الحــاد، لــذا ينبغــي 

أن يتلقــى كل األطفــال املصابــن كل األطفــال ذوي قياســات محيــط منتصــف ذراع متدنيــة يجب 

ان يتلقــوا املعالجــة الخاصــة مــن ســوء التغذيــة الحــاد مــع اوالئــك االطفــال الذيــن أوزانهــم 

ــاض  ــذراع أو انخف ــط منتصــف أعــى ال ــا. محي ــن باألودم ــة بالطــول او مصاب منخفضــة مقارن

الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول أو الوذمــة عالًجــا مــن ســوء التغذيــة الحــاد، لكونهــا 

املارســة الحاليــة املتبعــة لــدى الــوكاالت والحكومــات الريكــة يف مناطــق مختلفــة مــن العــامل. 

ــوء  ــن بس ــال املصاب ــدد األطف ــاب ع ــدول يف حس ــض ال ــودات بع ــف مبجه ــّر التصني ــك يق كذل

التغذيــة الحــاد مــن بالجمــع بــن ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى الدرجــة املعياريــة 

للــوزن مقابــل الطــول والقائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع مــن أجــل تقديــم نظــرة 

أشــمل لحالــة ســوء التغذيــة الحــاد. 

ــاد  ــة الح ــوء التغذي ــؤرش س ــة مل ــددات العاملي ــا املح ــر حاليً ــك، ال تتواف ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

العامالقائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع، وال يعــد تقديــم تقاريــر عــن تقديــر انتشــار 

ــذراع  ــى ال ــف أع ــط منتص ــى محي ــم ع ــي القائ ــاد العامل ــة الح ــوء التغذي ــؤرش س ــدالت م مع

الشكل رقم 126-127: ملحة عامة عى 

محتويات الجدول املرجعي للتصنيف 

املحيل املتكامل وأهداف االستجابة ذاات 

األولوية

لكل مرحلة من مراحل التصنيف املرحي 

لسوء التغذية الحاد وصف وهدف 

ألولوية األستجابة ومجموعة من السات 

الشائعة املتوقع ضهورها وسط االرس. 

يف ما يي مثال تطبيقي يقدم للمرحلة 

الرابعة (الحرجه(.

وصف املرحلة: 15-29.9 % من األطفال 

يعانون من سوء التغذية الحاد. وترتفع 

معدالت الوفيات واإلصابة باألمراض أو 

تتزايد، وبالتايل فمن املحتمل أن يتأثر 

استهالك الفرد من الغذاء سلباً.

هدف االستجابة ذات األولوية: املرحلة 

الرابعة (الخطرة(: تكثيف وزيادة أنشطة 

العالج والوقاية للوصول إىل جاعات 

السكان األخرى املترضرة.   



النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ160

املرحلة الخامسة
بالغة الخطورة

30% أو أكر من األطفال يعانون 
من سوء التغذية الحاد. وترتفع 

معدالت اإلصابة باألمراض، أو قد 
تظهر فجوات يف استهالك الفرد 

للغذاء بشكل واضح أو كالها.    

املرحلة الرابعة
خطرة

 15-29.9 % من األطفال يعانون 
من سوء التغذية الحاد. وترتفع 

معدالت الوفيات واإلصابة 
باألمراض أو تتزايد، ما قد يعرض 
استهالك الفرد للغذاء إىل املخاطر.  

املرحلة الثالثة
حادة

10-14.9 % من األطفال يعانون 
من سوء التغذية الحاد 

املرحلة األوىل
منذرة بالخطر

5-9.9 % من األطفال يعانون من 
سوء التغذية الحاد

املرحلة األوىل
مقبولة

أقل من 5% من األطفال يعانون 
من سوء التغذية الحاد

اسم املرحلة ووصفها باألمراض

ينزايد الوضع سوًءا، مع تزايد معدالت سوء التغذية الحاد. ومن املتوقع زيادة معدالت االصابة أو ظهور 
فجوات يف االستهالك الغذايئ مع زيادة معدالت سوء التغذية الحاد.   

الحد عى وجه الرسعة من 
معدالت سوء التغذية الحاد من 
خالل عالج انتشار سوء التغذية 

الحاد وعالج األوبئة واألمراض 
بشتى الطرق. 

الحد عى وجه الرسعة من 
معدالت سوء التغذية الحاد من 

خالل تكثيف وتوسيع نطاق 
أنشطة العالج والوقاية للوصول 

إىل السكان املترضرين اإلضافين.   

الحد عى وجه الرسعة من 
معدالت سوء التغذية الحاد من 
خالل توسيع نطاق أنشطة عالج 

ووقاية السكان املترضرين من 
سوء التغذية الحاد.   

عزيز تعزيز القدرات الحالية 
يف االستجابة والصمود. التعامل 

مع العوامل املساهمة يف انتشار 
سوء التغذية الحاد. رصد األوضاع 

والظروف والتخطيط لالستجابة 
حسب االقتضاء.   

املحافظة عى إنخفاض معدالت 
انتشار سوء التغذية 

هدف االستجابة ذا األولوية للحد 
من سوء التغذية الحاد وللحد من 

الوفيات املتصله به

% 30 ≤ 15.0 إىل 29.9 % 10.0 إىل 14.9 % 0.5 إىل 9.9 % % 5 < سوء التغذية الحاد العاملي 
القائم عى الدرجة املعيارية 

للوزن مقابل الطول

%5< سوء التغذية الحاد العاملي 
القائم عى محيط منتصف 

أعى الذراع
%9.9 – 0.5

%14.9 – 10

≤ %15

* ينبغي استخدام مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى محيط منتصف أعى الذراع فقط يف حالة عدم توافر ذلك القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول، وينبغي دعم املرحلة األخرة 
من التصنيف املرحي املتكامل لسوء التغذية الحاد القائم عى محيط منتصف أعى الذراع بتحليل العالقة بن الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول ومحيط منتصف أعى الذراع يف املنطقة التي 

شملها التحليل، وباستخدام تقارب األدلة مع العوامل املساهمة. يف الظروف االستثنائية حيث يكون مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى محيط منتصف أعى الذراع أعى كثرًا من ذلك القائم 
عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول (أي يف مرحلة أو مرحلتن أشد(، ينبغي وضع مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى كليها يف االعتبار، وينبغي تحديد املرحلة النهائية بتقارب األدلة.  

 الشكل رقم 128: الجدول املرجعي للتصنيف املرحيل املتكامل لسوء التغذية الحاد )األداة رقم 3(
الغرض: تصنيف املناطق يف لدرجات مختلفة عى أساس انتشار معدالت سوء التغذية الحاد عى مستوى السكان. ويهدف هذا التصنيف إىل توجيه عملية صنع صناعة القرار يف تحديد 

املناطق ذات األولوية ونوعية التدخالت املطلوبة للتخفيف من معدالت سوء التغذية حيث املجاالت ذات األولوية والتدخالت املطلوبة للحد من انتشار سوء التغذية الحاد.  

اإلجراءات العاجلة املطلوبة

مالحظات:

1. يشر معدل الوفيات املذكور أعاله إىل تزايد مخاطر الوفاة مع زيادة معدالت سوء التغذية الحاد.

2.  تركز أهداف االستجابة ذات األولوية التي يويص بها الجدول املرجعي للتصنيف املرحي املتكامل لسوء التغذية الحاد عى خفض معدالت سوء التغذية الحاد، وينبغي توجيه اإلجراءات املحددة من 
خالل تحليل االستجابة استناًدا إىل املعلومات املستخلصة من تحليل العوامل املساهمة يف حدوث سوء التغذية الحاد، واستناًدا كذلك إىل األمور ذات الصلة بالتنفيذ مثل قدرات الحكومة والوكاالت 

والتمويل وانعدام األمن يف املنطقة.       

3.  يُعرف مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول بأن الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول أقل من أو تساوي 2 أو اإلصابة بالوذمة، بينا يُعرف مؤرش سوء 
التغذية الحاد العاملي القائم عى محيط منتصف أعى الذراع بأن طول محيط منتصف أعى الذراع أقل من 125 ملم أو اإلصابة بالوذمة.  

ــادة املعياريــة. ويحــث التصنيــف املرحــي املتكامــل الجاعــات املعنيــة  والقائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول مــن املارســات املعت

بالتغذيــة عــى العمــل باتجــاه تطويــر املعايــر العامليــة مــن أجــل التوصــل إىل نهــج أشــمل عنــد تقييــم ســوء التغذيــة الحــاد وذلــك مــن خــالل تضمــن 

ــة الحــاد.  كافــة صــور ســوء التغذي

ــا ملــؤرش ســوء التغذيــة  عــى ضــوء هــذه الرؤيــة ويف ظــل وجــود قيــود فنيــة، يتضمــن الجــدول املرجعــي لســوء التغذيــة الحــاد حــدود مقبولــة عامليً

الحــاد العاملــي القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول مــع اإلصابــة بالوذمــة، إىل جانــب بعــض الحــدود األوليــة ملــؤرش ســوء التغذيــة 

الحــاد العاملــي القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع مــع اإلصابــة بالوذمــة. ونظــرًا لقيــام الراكــة العامليــة للتصنيــف بوضــع الحــدود األوليــة، 

وعــدم وجــود حــدود يعــول عليهــا، فــال ميكــن اســتخدام مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع إال يف غيــاب 

ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول. يف الحــاالت االســتثنائية عندمــا يعكــس مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد 

العاملــي القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع وضًعــا أكــر خطــورة، أي عندمــا يكــون ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى محيــط منتصــف 

أعــى الــذراع أعــى مــن ذلــك القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول مبرحلتــن أو أكــر، ينبغــي وضــع معــدل انتشــار املــؤرش القائــم عــى 

محيــط منتصــف أعــى الــذراع يف االعتبــار مــع مراجعــة العوامــل املســاهمة مراجعــة نقديــة.

ال ينبغــي مراجعــة الجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد عــى املســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي، لكــن رمبــا تقــوم الراكــة 

العامليــة للتصنيــف بتحديثــه، مــع الوضــع يف االعتبــار تعليقــات املســتخدمن، والــدروس املســتفادة، وأحــدث التطــورات الفنيــة، مبــا يف ذلــك البحــث 

القائــم عــى األدلــة.      
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الغرض: املساعدة يف تحديد وتسهيل تحليل العوامل املساهمة الرئيسية يف سوء التغذية الحاد يف املنطقة التي شملها التحليل، واملساعدة يف تحديد أهم األمور األخرى ذات الصلة 
بسوء التغذية الحاد، مثل فقر الدم، والتي قد تكون من األمور الباعثة عى القلق يف املنطقة التي شملها التحليل. ارجع إىل موارد التصنيف املرحي املتكامل عى املوقع اإللكروين 

للتصنيف لإلطالع عى تعريفات ومصادر هذه املؤرشات.
الحد األدىن من التنوع الغذايئ

األسباب املبارشة

الحد األدىن من تكرار الوجبات 
الحد األدىن من النظام الغذايئ املقبول 

الحد األدىن من التنوع الغذايئ بن النساء 1
اإلسهال 

الزحار
املالريا / الحمى

التهابات الجهاز التنفي الحادة
انتشار فروس نقص املناعة البرية/ اإليدز

الكولرا أو اإلسهال املايئ الحاد 
الحصبة 

ينبغي استخدام نواتج تحليل انعدام األمن الغذايئ الحاد يف تحليل األمن الغذايئ باعتبارها من العوامل املساهمة يف سوء التغذية الحاد 

األسباب الكامنة

االعتاد عى الرضاعة الطبيعية فقط حتى عمر 6 أشهر. 
استمرار الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنة

استمرار الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنتن
تغذية الطفل بأطعمة صلبة وشبه صلبة عند عمر الستة أشهر

تغطية التحصن الروتيني من فروس الحصبة
تغطية التحصن الروتيني من فروس شلل األطفال

تغطية اإلمداد مبكمالت فيتامن (أ(
تغطية حمالت التحصن من فروس الحصبة

تغطية حمالت التحصن من فروس شلل األطفال
تغطية حمالت اإلمداد مبكمالت فيتامن (أ(

تغطية التحصن من فروس الحصبة حسب بيانات الدراسات االستقصائية أو التقارير
تغطية التحصن من فروس شلل األطفال حسب بيانات الدراسات االستقصائية أو التقارير

تغطية اإلمداد مبكمالت فيتامن (أ( حسب بيانات الدراسات االستقصائية أو التقارير
تغطية جميع التحصينات األساسية حسب بيانات الدراسات االستقصائية أو التقارير

الدايات املاهرات 
السلوكيات الصحية  

تغطية برامج التوعية – تغطية برامج اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد – (سوء التغذية الحاد أو سوء التغذية املعتدل أو كالها( 2 
الحصول عى كمية كافية من مياه الرب 3

الحصول عى مرافق رصف صحي أفضل
إمكانية الوصول إىل مصادر أفضل ملياه الرب 

رأس املال البري

أسباب أساسية

رأس املال املادي
رأس املال املايل

رأس املال الطبيعي
الرأسالية االجتاعية

السياسات واملؤسسات والعمليات
الصدمات املعتادة / العادية

صدمات غر عادية
فقر الدم بن األطفال (6-59 شهر( 4

أمور أخرى

فقر الدم بن السيدات الحوامل 5
فقر الدم بن السيدات غر الحوامل 6

نقص فيتامن (د( بن األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة (6 – 71 شهر( 
نقص فيتامن (أ( بن السيدات غر الحوامل (15 – 49 سنة( 8

انخفاض الوزن عند الوالدة 

معدل الخصوبة 
معدل الوفيات األويل 9

معدل الوفيات بن األطفال دون سن الخامسة 10

سوء التغذية الحاد بن األمهات 
التقزم 

الشكل رقم 129: مؤرشات تحليل العوامل املساهمة والقضايا األخرى 

مالحظات:
1   تزيد احتالية تلبية السيدات اللوايت تستهلكن أغذية ≤ 5 مجموعات غذائية من القامئة املوحدة التي تضم 10 مجموعات غذائية الحتياجاتهن من املغذيات الدقيقة مقارنًة بالسيدات اللوايت تستهلكن 

أغذية من مجموعات غذائية أقل. هذا املؤرش وضعه مروع منظمة األغذية والزراعة ملتابعة التنوع الغذايئ للمرأة.        
 Sphere 2  املناطق الريفية: <50%، املناطق الحرضية < 70%، أوضاع املخيات < 90%. معاير مروع

3   املرحلة األوىل: كمية كافية عاًدة (< 15 لر لكل شخص يف اليوم الواحد(، مستقر. املرحلة الثانية: كمية كايف حديًا (15 لر لكل شخص يف اليوم الواحد(، غر مستقر. املرحلة الثالثة: 7,5 إىل 15 لر لكل 

شخص يف اليوم الواحد، يتم الحصول عليها بالتجريد من األصول. املرحلة الرابعة: > 7.5 لر لكل شخص يف اليوم الواحد (لالستخدام البري فقط(. املرحلة الخامسة: > 4 لر لكل شخص يف اليوم الواحد 
(لالستخدام البري فقط( الجدول املرجعي للتصنيف املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد. 

4  طبيعي: ≥ 4.9%، طفيف: 5 - 19.9 % ، متوسط: 20-%39.9، شديد: ≤ %40 

5  طبيعي: ≥ 4.9%، طفيف: 5 - 19.9 % ، متوسط: 20-%39.9، شديد: ≤ %40 

6  طبيعي: ≥ 4.9%، طفيف: 5 - 19.9 % ، متوسط: 20-%39.9، شديد: ≤ %40 

7  طفيف: ≤ 2 - 10%، متوسط: ≤ 10 - 20%، شديد: ≤ 20 %

8  طفيف: ≤ 2 - 10%، متوسط: ≤ 10 - 20%، شديد: ≤ 20 % 

9   الحد األدىن/الشدة: > 0.5، أزمة: 0.5 إىل >1، طوارئ: 1 إىل >2، مجاعة <2. معدل الفيات األويل >2 (باستثناء حاالت الوفاة الناتجة عن اإلصابات والنزاعات( يجب توضيحها عى الخريطة. التصنيف 

املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد. 
10 الحد األدىن/الشدة: > 1، أزمة: 1 إىل >2، طوارئ: 2 إىل >4، مجاعة <4. التصنيف املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد.
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بروتوكول 2.3: االلتزام مبعاير التحليل 

ينبغي أن تلتزم جميع عمليات التحليل باملتغرات األساسية التالية (الشكل رقم 130(: 

 أ.     تفضيــل مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابل 

الطــول: قــد يســتخدم مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى محيــط منتصــف 

ــوزن  ــة لل ــة املعياري ــى الدرج ــم ع ــك القائ ــر ذل ــدم توف ــة ع ــط يف حال ــذراع فق ــى ال أع

ــر  ــا أك ــؤرش األول أوضاًع ــا امل ــور فيه ــي يص ــتثنائية الت ــاالت االس ــول. ويف الح ــل الط مقاب

شــدة مقارنـًـة باملــؤرش األخــر (أي مرحلــة أشــد أو أكــر(، ينبغــي وضــع املــؤرش القائــم عــى 

محيــط منتصــف أعــى الــذراع يف االعتبــار مــع إجــراء تحليــل نقــدي للعوامــل املســاهمة 

قبــل تحديــد املرحلــة النهائيــة.   

 ب.   يســتند تصنيــف ســوء التغذيــة الحــاد العــام القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع إىل 

ــط منتصــف أعــى  ــل الطــول ومحي ــوزن مقاب ــة لل ــني الدرجــة املعياري ــة ب ــل العالق تحلي

الــذراع يف املنطقــة التــي شــملها التحليــل وإىل تقــارب األدلــة، قــد يســتخدم مــؤرش ســوء 

التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع فقــط يف حالــة عــدم 

ــك  ــم ذل ــى أن يت ــول ع ــل الط ــوزن مقاب ــة لل ــة املعياري ــى الدرج ــم ع ــك القائ ــر ذل توف

ــة. ويف  ــة النهائي ــة والعوامــل املســاهمة للوصــول إىل املرحل ــارب األدل ــا باســتخدام تق دامئً

الحــاالت االســتثنائية التــي يصــور فيهــا املــؤرش القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع 

أوضاًعــا أكــر شــدة مقارنـًـة باملــؤرش األخــر (أي مرحلــة أشــد أو أكــر(، ينبغــي وضــع املــؤرش 

ــي  ــي. ينبغ ــف املرح ــار يف التصني ــذراع يف االعتب ــى ال ــف أع ــط منتص ــى محي ــم ع القائ

دعــم التصنيفــات القامئــة عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع بالعالقــة بــن مــؤرش ســوء 

التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول وذلــك القائــم 

عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع يف املناطــق التــي شــملها التحليــل. وينبغــي أن يركــز 

تقــارب األدلــة عــى تقييــم وضــع العوامــل املســاهمة (أي تفــي األمــراض وأزمــات األمــن 

الغــذايئ(، إىل جانــب االتجاهــات التاريخيــة.   

ــالج:  ــون للع ــاد ويحتاج ــة الح ــوء التغذي ــن س ــون م ــن يعان ــال الذي ــدد األطف ــاميل ع  ج    إج

ينبغــي أن تســتخدم مجموعــات العمــل الفنيــة األســلوب املوحــد10 الــذي تســتخدمه 

التجمعــات والقطاعــات املعنيــة بالتغذيــة عــى مســتوى الــدول عنــد حســاب إجــايل عــدد 

األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل العــالج وإبــالغ القامئــن عــى التصنيــف املرحــي املتكامــل 

بــه. عــالًوة عــى ذلــك، ينبغــي أن تعمــل مجموعــات العمــل الفنيــة، عنــد توافــر البيانــات، 

ــة إلتاحــة إجــايل  ــة املضاف ــم القيم ــة لتقيي ــة بالتغذي ــات املعني ــات والقطاع ــع التجمع م

ــوء  ــكال س ــع أش ــار جمي ــع يف االعتب ــالج بالوض ــون إىل الع ــن يحتاج ــال الذي ــدد األطف ع

التغذيــة الحــاد، مبعنــى انخفــاض الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول (> 2-( اإلصابــة 

ــم(.   ــذراع (< 125 مل ــك قــرص محيــط منتصــف أعــى ال بالوذمــة، وكذل

 د.    ملحــة زمنيــة: يقــدم التصنيــف ملحــة عامــة عــن وضــع ســوء التغذيــة الحــاد خــالل فــرة 

ــل  ــدد. وميث ــي مح ــار زمن ــالل إط ــا خ ــع حدوثه ــا أو متوق ــدث حاليً ــددة تح ــة مح زمني

التصنيــف بيانًــا للوقــت الفعــي ولــه فــرة رسيــان ال يتوقــع خاللهــا تغــر الوضــع. وميكــن 

ــع  ــتقرار الوض ــب اس ــول حس ــرص أو أط ــرات أق ــف إىل ف ــان التصني ــدة رسي ــر م أن تش

واحتياجــات صنــاع القــرار، لتــراوح بذلــك بــن مــدة تبلــغ بضعــة أســابيع إىل ســنة، ففــي 

حالــة تغــر الوضــع أثنــاء فــرة رسيــان التحليــل، يجــوز الحاجــة إىل تحديــث التحليــل أو 

ــد. إجــراء تحليــل جدي

 ه.    التواتــر: ينبغــي إجــراء التصنيــف كلــا دعــت الحاجــة للتحقــق مــن وضــع ســوء التغذيــة 

الحــاد وينبغــي تكــرار تحديثــه يف األوضــاع رسيعــة التغــر. 

 
الشكل رقم 130: املتغريات التحليلية 

لتصنيف سوء التغذية الحاد )األداة رقم 4(

 أ.    تفضيل مؤرش سوء التغذية الحاد 

العاملي القائم عى الدرجة املعيارية 

للوزن مقابل الطول

 ب.  يستند تصنيف سوء التغذية الحاد 

العاملي القائم عى منتصف الجزء 

األعى من محيط الذراع إىل تقارب 

األدلة

 ج.   إجايل عدد األطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية الحاد ويحتاجون 

للعالج 

 د.   ملحة زمنية

 ه.   التواتر

 و.     االعتبارات ذات الصلة بالتصنيف 

الحايل 

 ز.    االعتبارات ذات الصلة بالتوقعات 

http://nutritioncluster.net/resources/caseload-targets-supplies-calculator  10
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 و.   االعتبارات ذات الصلة بالتصنيف الحايل:  

      •   يقــوم التصنيــف عــى الظــروف الفعليــة دون النظــر إىل األســباب أو الســياق أو املــدة أو عوامــل التخفيــف مــن شــدة الوضــع. ومــن ثــم، توجــه 

النواتــج الفعليــة التــي يتــم قياســها التصنيــف. 

 ز.   االعتبارات ذات الصلة بالتوقعات:  

      •   يقــوم التصنيــف عــى افراضــات حــول العوامــل املرجــح أن تؤثــر عــى تطــور وضــع ســوء التغذيــة الحــاد. ومــن ثــم ينبغــي أن تبــدأ التوقعــات 

مــن االدراك الجيــد للظــروف الحاليــة والتاريخيــة، والتنبــؤ بهــا بنــاء عــى مجموعــة مــن االفراضــات الواضحــة حــول تطــور الوضــع، والــذي ميكــن 

أن يتأثــر بالصدمــات الســابقة أو املســتقبلية.

      •   تستند التوقعات إىل السيناريو األكر احتامال يف ظل غياب أنشطة االستجابة الكبرية. 

بروتوكول 2.4: تقييم موثوقية األدلة 

ــًا  ــة املتاحــة يف التحليــل ويُجــري تقيي ــه يســتخدم األدل ــة، ولكن ــات األولي ال يتضمــن التصنيــف املرحــي املتكامــل أي شــكل مــن أشــكال جمــع البيان

شــامال لجميــع األدلــة املتاحــة اســتناًدا إىل املعايــر املحــددة لتخصيــص درجــات موثوقيــة لألدلــة (ر(. وينبغــي تقييــم األدلــة املجمعــة حــول مــؤرشات 

النواتــج (مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع وذلــك القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول( 

والعوامــل املســاهمة (األمــراض ومارســات التغذيــة وميــاه الــرب والــرصف الصحــي( وينبغــي تخصيــص درجــة موثوقيــة لــكل دليــل مــن هــذه األدلــة.        

( = موثوقــة إىل حــد مــا. وتنقســم درجــة 
1
( = موثوقــة أو (ر

2
ــة املســتخدمة يف التصنيــف املرحــي املتكامــل (ر ميكــن أن تكــون درجــة موثوقيــة األدل

ــة ســالمة األســلوب أو املــؤرش  ــه يتســم مبحدودي ــة الجيــدة، ولكن ( إىل الدليــل ذي العالقــة الزمني
1
(. تشــر الدرجــة (ر+

1
( و (ر-

1
( إىل درجتــن: (ر+

1
(ر

( إىل الدليــل ذي العالقــة الزمنيــة املحــدودة، ولكنــه يتســم بجــودة األســلوب واملــؤرش املســتخدم. أمــا عــن أدلــة 
1
املســتخدم، بينــا تشــر الدرجــة (ر

النواتــج التــي تتســم مبحدوديــة ســالمة األســلوب والعالقــة الزمنيــة، فــال ميكــن اســتخدامها يف التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد. وال 

يعتمــد تصنيــف املوثوقيــة عــى تقييــم إحصــايئ دقيــق، بــل عــى تقييــم عــام لســالمة أســلوب جمــع البيانــات واملــؤرشات املســتخدمة (م( والعالقــة 

الزمنيــة بــن الدليــل والتحليــل الحــايل أو املتوقــع (ت(.      

ــة، ويقــدم إرشــادات أكــر  ــم درجــة املوثوقي ــر العامــة لتقيي ــة الحــاد (الشــكل رقــم 131( املعاي ــة ســوء التغذي ــة أدل يعــرض جــدول درجــات موثوقي

ــايل:          ــة، وذلــك عــى النحــو الت ــة الحــاد وعالقتهــا الزمني ــة ســوء التغذي ــًدا لتقييــم ســالمة أســاليب جمــع أدل تحدي

   يعــرض الجــزء )أ( مجموعــة األســاليب (م( والعالقــة الزمنيــة (ت( التــي تدعــم مختلــف درجــات املوثوقيــة. ويتســم الدليــل باملوثوقيــة فقــط إذا 
كان قامئًــا عــى مــؤرش معيــاري، واألســلوب املســتخدم يف جمعــه دقيًقــا، وإذا كان يصــور الظــروف واألوضــاع الحاليــة. وإذا كان الدليــل قامئًــا عــى 

مــؤرش غــر معيــاري (مثــل ســوء التغذيــة الحــاد القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع( أو إذا تــم الحصــول عليــه الدليــل بأســلوب منطقــي 

ولكنــه يفتقــر إىل الدقــة (أي األدلــة محــدودة التمثيــل( أو إذا كان قامئًــا عــى االســتنباط (أي األدلــة الحاليــة أو التاريخيــة(، فيمكــن اعتبــار درجــة 

ــة  ( فقــط يف التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذي
1
ــا عــن (ر ــي تقــل درجــة موثوقيته ــة الت ــة املنطقي ــا األدل (. أم

1
ــل (ر ــة هــذا الدلي موثوقي

( املجمعــة مــن األماكــن ذات الوصــول اإلنســاين املحــدود أو املنعــدم.
0
الحــاد مــع مراعــاة ظــروف محــددة، مثــال األدلــة التــي درجــة موثوقيتهــا (ر

   يعــرض الجــزء )ب( التعريــف العــام ملعنــى وصــف ســالمة األســاليب والعالقــة الزمنيــة بـــ »جيــدة« أو »محــدودة«، باإلضافــة إىل اإلرشــادات املحددة 
لتقييــم موثوقيــة األدلــة الخاصــة باملــؤرشات املدرجــة يف الجــدول املرجعــي.  
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مالحظــة: تخصــص التعليــات املــوىص بهــا بشــأن ســالمة األســلوب والعالقــة الزمنيــة (مبــا يف ذلــك أحجــام العينــات املقرحــة وعــدد التحليــالت العنقوديــة( املدرجــة يف هــذا الدليــل ألغــراض املوثوقيــة 
الخاصــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل فقــط، ال يُقصــد بهــا أن تكــون إرشــادات معياريــة حــول تصميــم الدراســة االســتقصائية أو تحليــل البيانــات، وعــى وجــه الخصــوص، الدراســات االســتقصائية التــي 
www. ) تتضمــن جمــع البيانــات األوليــة. للحصــول عــى إرشــادات حــول الدراســة االســتقصائية للتغذيــة، يُنصــح املســتخدمون بالرجــوع إىل منهجيــة الرصــد املوحــد وتقييــم اإلغاثــة والحــاالت االنتقاليــة
smartmethodology.org ( ويفيــد التصنيــف املرحــي املتكامــل بــأن أي دليــل درجــة موثوقيتــه أقــل مــن (ر2( قــد ال يقــدم تقديــرات دقيقــة لألوضــاع، وبالتــايل فــإن التصنيــف املرحــي املتكامــل يتطلــب 
تحليــل أدلــة متنوعــة والتقريــب بينهــا لتقديــم تصنيــف شــامل عنــد اســتخدام أدلــة درجــة موثوقيتهــا ر1. يقــر/ يفيــد بــأن ســالمة األســاليب، مبــا يف ذلــك الدراســات االســتقصائية، مدفوعــة أيًضــا بعوامــل 

أخــرى غــر تصميــم العينــات، مثــل خطــأ القيــاس وتحيــز عمليــة االختيــار واملارســات امليدانيــة واملهــارات التحليليــة، التــي يجــب مراعاتهــا أيًضــا عنــد تحليــل األدلــة.

الشكل رقم 131: جدول درجة موثوقية أدلة سوء التغذية الحاد )األداة رقم 5(

11  مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول > 2- أو اإلصابة بالوذمة. 

12  مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى منتصف الجزء األعى من محيط الذراع > 125 ملم أو اإلصابة بالوذمة.  

الجزء أ: إرشادات عامة لتقييم درجة املوثوقية

)العالقة الزمنية )ت  = موثوقة
2
  ر

 = موثوقة إىل حد ما
1
(ر

2
جيدة )ت )

2
 جيدة )ت

+
1
 ر

2
ر

  جيدة
)

2
)م  سالمة

األسلوب
)م( 

X +
1
 ر

محدودة
)

1
)م

الجزء ب: تعريفات وإرشادات تقييم سالمة األسلوب )م( والعالقة الزمنية )ت(

مؤرش سوء التغذية الحاد العام القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول11  املستنبط من الدرسات االستقصائية التمثيلية 
املصنفة عى مستوى وحدة التحليل مبستوى مناسب من الدقة وتم التحقق من صحته مبعرفة إحدى الجهات املعنية يف الدولة.    جيدة

)
2
)م

 سالمة
األسلوب

)م(

•  الدراسات االستقصائية التي تشمل  ≤ 25 عينة. 
•  الدراسات االستقصائية البسيطة أو املنهجية التي تشمل ≤ 150 عملية مالحظة.

مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول الذي يستويف معايري التمثيل ومعايري الجودة أو 
مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى محيط منتصف أعى الذراع12 املجمع من الحد األدىن من األساليب املقبولة.  

محدودة
)

1
)م

•  الدراسات االستقصائية التمثيلية يف وحدة التحليل 
•  التحقق من صحة التقديرات مع الحذر (ملؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول فقط(  

•   اتبعت التقديرات التي استندت إىل مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى محيط منتصف أعى الذراع املجمعة من الدراسات   
االستقصائية أسلوبًا جيًدا

•   مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول املستنبط من الدراسات االستقصائية التمثيلية املصنفة عى 
مستوى الوحدة اإلدارية األعى 

•  ≤ 5 تحليالت عنقودية و ≤ 100 عملية مالحظة.   
•  مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول أو محيط منتصف أعى الذراع املجمع من مواقع الرصد

•   ≤ 5 موقع يف كل وحدة تحليل بإجايل عدد عمليات مالحظة ≤ 200 (إذا كانت املنطقة منطقة رعوية، ميكن قبول ≤ 5 موقع بإجايل عدد   
عمليات مالحظة ≤ 100(.

•  مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى محيط منتصف أعى الذراع املجمع من عمليات الفحص
•  عمليات الفحص الشامل التي تجرى يف وحدة التحليل (تغطية بنسبة <80%.( أو   

•   فحص ثالث مواقع أو أكر (يتم اختيارها بشكل عشوايئ أو متعمد، ألسباب تتعلق بالقابلية للتغر( من وحدة التحليل بإجايل ≤600   مالحظة   
(يتم اختيارها بشكل عشوايئ أو بتغطية بنسبة <%80(. 

•  الدراسات االستقصائية املجراة يف مناطق مشابهة  
•   مؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول املستنبط من دراسة استقصائية أجريت بأسلوب جيد يف   

منطقة مشابهة.

األدلة التي تعكس األوضاع والظروف الحالية 
  جيدة
)

2
)ت

 املالمئة
  الزمنية
)ت(

•  األدلة املجمعة من نفس موسم التحليل عند عدم وجود أي منط موسمي
•   األدلة املجمعة يف أي وقت خالل االثني عر شهرًا السابقة عند عدم وجود أي منط موسمي أو وجود صدمات كبرة يف العوامل املساهمة يف 

حدوث سوء التغذية الحاد.   

األدلة املستنتجة لتعكس األوضاع والظروف الحالية

محدودة
)

1
)ت

•   التقديرات املستنتجة بخصوص األدلة املجمعة خالل الستة أشهر السابقة وال يشرط جمعها من نفس موسم سوء التغذية الحاد (12 شهر 
للمناطق التي ليس لها منط موسمي(.

•   األدلة التاريخية التي يتم جمعها خالل نفس موسم سوء التغذية الحاد من سنتن متشابهتن خالل الخمس سنوات السابقة، الستخدامها فقط يف 
حالة غياب األدلة عن الصدمات غر املعتادة.       
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االعتبارات:

1.   الدراســات االســتقصائية يف وحــدة التحليــل: تشــر هــذه الدراســات إىل جمــع البيانــات مــن مجموعــة معينــة مــن الســكان يف وقــت معــن حــول نواتــج التغذيــة أو العوامــل املســاهمة 
أو كالهــا. وعــادة مــا تُجــرى هــذه الدراســات االســتقصائية عــى مجموعــة فرعيــة مــن الســكان موضــوع االهتــام (باعتبارهــم عينــة(، ثــم تُطبــق نتائــج العينــة عــى الســكان الذيــن 
شــملتهم الدراســة االســتقصائية، ويتــم اختيــار عينــات مــن هــذه املجموعــات الســكانية عــادًة باســتخدام طــرق املعاينــات البســيطة أو املنهجيــة أو العنقوديــة. وينبغــي أن يســمح تصميم 
الدراســات االســتقصائية بتمثيلهــا يف وحــدة تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل. ســيختلف حجــم العينــة مــن دراســة ألخــرى، وينبغــي حســابه بحســب كل دراســة بنــاًء عــى مجموعــة 
مــن املعايــر مثــل االنتشــار املتوقــع والدقــة املطلوبــة وأثــر التصميــم (للدراســات االســتقصائية العنقوديــة(. تضمــن أحجــام العينــات املناســبة دقــة تقديــرات الدراســة ولكنهــا ال تضمــن 
بالــرضورة صحــة هــذه التقديــرات. ولتقييــم صالحيــة تقديــرات مســح القياســات البريــة، يجــب أن يــدرس املحللــون نتائــج التحقــق مــن مصداقيــة مبــادرة الرصــد املوحــد وتقييــم 
اإلغاثــة والحــاالت االنتقاليــة (انظــر www.smartmethodology.org( ملزيــد مــن التفاصيــل. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف حالــة رسعــة الرصــد املوحــد وتقييــم اإلغاثــة والحــاالت االنتقاليــة 
التــي يتــم فيهــا أخــذ العينــات بطــرق املعاينــات العشــوائية البســيطة أو املنهجيــة، ســيكون حجــم العينــة البالــغ حــوايل 150 طفــاًل مناســبًا للحصــول عــى معــدل انتشــار مقبــول - عــى 
ســبيل املثــال دقــة بنســبة ± 6.5 % مــن الدقــة ملعــدل انتشــار مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد املتوقــع بنســبة 20%، دقــة بنســبة ± 3.5% مــن الدقــة ملعــدل انتشــار مــؤرش ســوء التغذيــة 

http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology الحــاد املتوقــع بنســبة 5%. ملزيــد مــن املعلومــات، انظــر

2.   املوســم يشــر إىل »موســم ســوء التغذيــة الحــاد« وليــس مواســم األمــن الغــذايئ مثــل موســم مــا قبــل الحصــاد أو موســم الحصــاد أو موســم مــا بعــد الحصــاد. وتشــر مختلــف مواســم 
ســوء التغذيــة الحــادة إىل التقلبــات النســبية يف مســتويات ســوء التغذيــة الحــاد، أي ارتفــاع أو انخفــاض مســتويات ســوء التغذيــة الحــاد. وينبغــي أن تحــدد تحليــالت التصنيــف املرحــي 
املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد موســم ســوء التغذيــة الحــاد يف املنطقــة التــي شــملها التحليــل قبــل إجرائــه، وذلــك بنــاًء عــى بيانــات مركــز التغذيــة، وبيانــات مســح التغذيــة، وبيانــات 

املراقبــة، ومــا إىل ذلــك.

ــه يف بعــض الظــروف  ــل، إال أن ــة عــى مســتوى وحــدة التحلي ــون الدراســات االســتقصائية متثيلي ــي أن تك ــن مســتوى إداري أعــى: ينبغ ــة م ــات الدراســات االســتقصائية املصنف 3.   بيان
ــة للــوزن مقابــل الطــول املجمعــة مــن الدراســات االســتقصائية املصممــة لتمثــل  ــة الحــاد القائــم عــى الدرجــة املعياري ــاه( ميكــن إعــادة تحليــل بيانــات ســوء التغذي (املوضحــة أدن
مســتوى إداري أعــى مــن وحــدة التحليــل، وذلــك للحصــول عــى تقديــرات خاصــة بالوحــدات اإلداريــة األدىن مســتوى واســتخدامها يف تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل. العامــل 
الحاســم الرئيــي يف حالــة هــذه البيانــات املصنفــة هــو أثــر التصميــم، فــإذا كان تأثــر تصميــم مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول الــذي 
يســتند إىل دراســة اســتقصائية أُجريــت عــى مســتوى إداري أعــى > 1.3، فيمكــن اســتخدام هــذه التقديــرات لجميــع املســتويات اإلداريــة األدىن دون تصنيــف البيانــات، أمــا إذا تراوحــت 
درجــة هــذا التأثــر بــن 1.3 و1.7، فينبغــي تصنيــف البيانــات الخاصــة باملســتويات اإلداريــة األدىن باســتخدام ≤ 5 تحليــل عنقــودي و≤ 100 عمليــة مالحظــة، وميكــن اســتخدام التقديــرات 

املصنفــة اســتناًدا إىل أثــر التصميــم عــى النحــو التــايل:

•  إذا كان أثر التصميم ≥ 1,7، استخدم التقدير بالنقاط.

•   إذا كان أثــر التصميــم < 1,7، اســتخدم الحــد األدىن لفــرة الثقــة %95 باعتبــاره املرحلــة األدىن (مــع العلــم أن املرحلــة األدىن تُشــر إىل املرحلــة التــي تُصنــف فيهــا منطقــة مــا بنــاء عــى 
الحــد األدىن لفــرة الثقــة، أي ســتكون املنطقــة عــى األقــل يف هــذه املرحلــة(. هــذه املرحلــة تعتــر إشــارية فقــط. تُحــدد املرحلــة النهائيــة للمنطقــة مــع مراعــاة هــذه املرحلــة اإلشــارية 

وكذلــك املراحــل التــي تعتمــد عــى التقديــر بالنقــاط وفــرة الثقــة املرتفعــة وتقــارب األدلــة مــع العوامــل املســاهمة.

•   وينبغــي مالحظــة أنــه كان أثــر تصميــم مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول عــى املســتوى اإلداري األعــى يزيــد عــن 1.7، فــال ينبغــي 
ــة األدىن. ــات للمســتويات اإلداري تصنيــف هــذه البيان

4.   مواقــع الرصــد عــادة مــا تكــون مواقــع مختــارة عــن عمــد باســتخدام معايــر محــددة مســبًقا، وميكــن أن ترتبــط هــذه املواقــع باملجتمعــات املحليــة أو املرافــق، ولكــن ميكــن اســتخدام 
البيانــات املجمعــة مــن مواقــع الرصــد املجتمعيــة فقــط يف التصنيــف املرحــي املتكامــل. وينبغــي الحصــول عــى تقديــرات االنتشــار مــن مواقــع الرصــد بجمــع البيانــات مــن جميــع 

املواقــع.

5.   عمليــات الفحــص هــي تقييــات رسيعــة تعتمــد عــى تقييــات الســكان، وتُجــرى عــاًدة للحصــول عــى فكــرة رسيعــة عــن الوضــع. عــى الرغــم مــن أن بيانــات مــؤرش ســوء التغذيــة 
الحــاد القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع يتــم جمعهــا عــادًة مــن خــالل عمليــات الفحــص، فيمكــن جمــع بيانــات مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد القائــم عــى الدرجــة املعياريــة 

للــوزن مقابــل الطــول أثنــاء عمليــة الفحــص. ويُســتخدم نفــس حجــم العينــة ومتطلبــات التغطيــة بغــض النظــر عــن نــوع املــؤرش.

ــن تســتخدم  ــة. ل ــل املعني ــة مــن وحــدة التحلي ــر األدل ــد عــدم تواف ــل عن ــة مــن التحلي 6.   ميكــن اســتخدام دراســات اســتقصائية أٌجريــت عــى مناطــق مشــابهة لتصنيــف وحــدة معين
التقديــرات الخاصــة باملناطــق املشــابهة إال إذا كانــت جيــدة مــن حيــث ســالمة األســلوب والعالقــة الزمنيــة، وقبــل اســتخدام مثــل هــذه البيانــات لتصنيــف منطقــة مشــابهة، ينبغــي 
ــش والنمــط املوســمي واألمنــاط  ــا نفــس ســبل كســب العي ــت به ــا متشــابهتن إذا كان ــن م ــار منطقت ــة. ويجــوز اعتب ــة موثق ــن باســتخدام أدل ــن املنطقت ــد أوجــه التشــابه ب تحدي
اإليكولوجيــة وإذا كانــت الدراســات االســتقصائية الخاصــة بكلتــا املنطقتــن (مــن نفــس املوســم( التــي أجريــت مــن قبــل تشــر إىل تقديــرات قابلــة للمقارنــة. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب 

أن يكــون هنــاك تحليــل موثــق للعوامــل املســاهمة التــي تبــن عــدم وجــود تغيــرات ملحوظــة يف الســياق.

7.   األحــداث غــري املعتــادة تُشــر إىل الصدمــات التــي لهــا أثــر عــى ســوء التغذيــة الحــاد. هنــاك مجموعــة كبــرة مــن الصدمــات مــن بينهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــرص النزاعــات وتفــي 
األمــراض والتهجــر والجفــاف والفيضانــات. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه ليســت كل الصدمــات لهــا أثــر عــى ســوء التغذيــة الحــاد، مثــال ذلــك عــدم حــدوث تغــر كبــر يف مســتويات ســوء 
التغذيــة الحــاد بــن الالجئــن الســورين حتــى بعــد ســنوات مــن النــزاع والتهجــر. لــذا، يحتــاج املحللــون إىل مراجعــة ســياق هــذه الصدمــات وتحديــد مســتواها وتأثرهــا املحتمــل عــى 

مســتويات ســوء التغذيــة الحــاد، قبــل تحليــل التصنيــف املرحــي لســوء التغذيــة الحــاد.

8.   تُســتخدم األدلــة التاريخيــة إذا كانــت جيــدة مــن حيــث ســالمة األســلوب وكانــت مــن نفــس موســم التحليــل. ويجــب أن تتقــارب بيانــات االتجاهــات التاريخيــة مــع العوامــل املســاهمة 
األخــرى، ويجــب توثيــق هــذا التحليــل.
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بروتوكول 2.5: استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

تحــدد معايــري مســتويات أدلــة التصنيــف املرحــيل املتكامــل (الشــكل رقــم 132( الحــد األدىن مــن متطلبــات املســتويات الثالثــة املتميــزة، وتســتند هــذه 

املتطلبــات إىل عــدد مــن األدلــة املوثوقــة واملوثوقــة إىل حــد مــا املتعلقــة بســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطول 

وذلــك القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع ، إىل جانــب بعــض األدلــة اإلضافيــة املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة.

الشكل رقم 132: معايري مستوى األدلة للتصنيف )األداة رقم 6(

املعايري مستوى األدلة
تحديث التوقعات 1 املتوقعة الحالية

1.   ال تزال توقعات التصنيف املرحي 
املتكامل تلتزم باملستوى األول من األدلة  

+
2( األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 

يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 
التوقعات 2

+
3.   اثنان من األدلة الجديدة التي درجة 

( املتعلقة بالعوامل 
1
موثوقيتها (ر

املساهمة من موسم التحديث

1.   التزام التصنيف املرحي املتكامل الحايل 
باملستوى األول من األدلة

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

 )
1
3.   ثنان من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر
والتي تقدم مع افراضات واضحة حول 

االتجاهات املتوقعة.

( حول سوء 
1
1.   أدلة درجة موثوقيتها (ر-

التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة 
املعيارية للوزن مقابل الطول أو أدلة 

( حول سوء التغذية 
1
درجة موثوقيتها (ر+

الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية 
للوزن مقابل الطول من مناطق مشابهة 

+
2.   اثنان من األدلة املتعلقة بالعوامل 

املساهمة

*
مقبول 

)املستوى األول من األدلة(

1.   ال تزال توقعات التصنيف املرحي 
املتكامل تلتزم باملستوى الثاين من األدلة  

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

3.   اثنان من األدلة الجديدة التي درجة 
( املتعلقة بالعوامل 

1
موثوقيتها (ر

املساهمة من موسم التحديث

1.   التزام التصنيف املرحي املتكامل الحايل 
باملستوى الثاين من األدلة

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

 )
1
3.   اثنان من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر
والتي تقدم مع افراضات واضحة حول 

االتجاهات املتوقعة

( حول سوء 
1
1.   أدلة درجة موثوقيتها (ر+

التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة 
املعيارية للوزن مقابل الطول من نفس 

املنطقة التي يشملها التحليل أو أدلة 
( حول سوء التغذية 

1
درجة موثوقيتها (ر+

الحاد العاملي القائم عى محيط منتصف 
أعى الذراع

+
2.   اثنان من األدلة املتعلقة بالعوامل 

املساهمة

**
متوسط

)املستوى الثاين من األدلة(

1.   ال تزال توقعات التصنيف املرحي 
املتكامل تلتزم باملستوى الثالث من األدلة  

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

3.   اثنان من األدلة الجديدة التي درجة 
( املتعلقة بالعوامل 

ر1
موثوقيتها (

املساهمة من موسم التحديث

1.   التزام التصنيف املرحي املتكامل الحايل 
باملستوى الثالث من األدلة

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل التي 
يزيد عمرها عن 12 شهر يف نهاية فرة 

التوقعات 2
+

 )
1
3.   اثنان من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر
والتي تقدم مع افراضات واضحة حول 

االتجاهات املتوقعة

( حول سوء 
2
1.   أدلة درجة موثوقيتها (ر

التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة 
املعيارية للوزن مقابل الطول

***
 مرتفع

)املستوى الثالث من األدلة(

1 ينبغي أن تُجرى تحديثات التوقعات يف حالة عدم توافر أي أدلة جديدة حول النواتج. أما إذا توافرت أدلة جديدة عن النواتج، فيمكن أن يختار املحللون ما بن إجراء تحديث للتوقعات أو تحليل حايل.   

2 يف حالة استخدام األدلة التاريخية للتصنيف الحايل، فال ترسي اإلرشادات الخاصة بالحد األقىص لعمر األدلة يف نهاية فرة التوقعات. 
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ــي  ــف املرح ــل التصني ــا تحلي ــي أن يقدمه ــي ينبغ ــية الت ــة األساس ــج التحليلي ــم 133( النوات ــكل رق ــل (الش ــات التحلي ــن متطلب ــد األدىن م ــدد الح يح

ــة الحــاد.   ــل لســوء التغذي املتكام

الشكل رقم 133: الحد األدىن من متطلبات التحليل )األداة رقم 7(

 أ.  التصنيفات الحالية

•   تحليل األدلة مع اإلشارة (مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تربط بن تحليل الظروف الحالية ملراحل التصنيف املرحي املتكامل لسوء التغذية الحاد وتحليل السياق 
واالتجاهات التاريخية وغرها من التحليالت ذات الصلة.  

•   تصنيف املنطقة استناًدا إىل معدل انتشار سوء التغذية الحاد. 
•   عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إىل العالج، مع الوضع يف االعتبار سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول 

والقائم عى منتصف الجزء األعى من محيط الذراع أينا أمكن. 
•   تفسري التصنيف خاًصة عند إجراء التصنيف بأدلة درجة موثوقيتها ر1.

•   تحديد املسببات الرئيسية لسوء التغذية الحاد.  

 ب.  التصنيفات املتوقعة

•  تحليل األدلة مع اإلشارة (مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تصف االتجاهات املتوقعة.
•  تصنيف املنطقة استناًدا إىل معدل انتشار سوء التغذية الحاد.

•  تفسري التصنيف الذي يشمل مراجعة نقدية لالفراضات واالتجاهات املحتملة املستخدمة للوصول إىل استنتاجات املرحلة.  
•  يتم تحديد عوامل املخاطر املقرر رصدها من أجل تحريك تحديث التوقعات أو إجراء تحليل حايل جديد. 

 ج.  التوقعات

•  تحليل األدلة مع اإلشارة (مصدر البيانات وتاريخ جمعها( التي تصف مراجعة االفراضات.
•  تصنيف املنطقة استناًدا إىل معدل انتشار سوء التغذية الحاد.

•  تفسري التصنيف الذي يشمل مراجعة نقدية لالفراضات واألدلة األساسية املستخدمة لتحديث استنتاجات املرحلة.  

بروتوكول 2.6: توثيق األدلة والتحليالت توثيًقا منهجيًا وتقدميها عند الطلب

يجــب توثيــق جميــع األدلــة والتحليــالت بشــكل واضــح ومنهجــي بحيــث يكــون لــدى املحللــن مجموعــة مــن األدلــة لدعــم تصنيفهــم. ويجــب توفــر 

األدلــة املوثقــة ألغــراض مراجعــة الجــودة عنــد الطلــب.

تدعــم ورقــة عمــل تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد تحليــالً يتســم باملنهجيــة والشــفافية واالتســاق قائــم عــى األدلــة، حيــث 

أنهــا توجــه املحلــل عــر اإلطــار التحليــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد، وتربــط األدلــة بالجــدول املرجعــي لســوء التغذيــة الحــاد. 

ويعــد اســتخدام ورقــة العمــل تلــك مــن األدوات املســاعدة املهمــة يف التحليــل ويـُـوىص بهــا بدرجــة كبــرة، رغــم أنهــا غــر الزاميــة.

تنقســم ورقــة العمــل إىل 10 خطــوة (الشــكل رقــم 134(. ويف حــن تُطبــق الخطــوات األوىل والثانيــة والعــارشة عــى التصنيفــات الحاليــة واملتوقعــة، إال 

أن الخطــوات مــن الثالثــة إىل الخامســة تنطبــق فقــط عــى تصنيــف الظــروف الحاليــة تليهــا الخطــوات مــن السادســة إىل التاســعة والخاصــة بالتصنيفــات 

املتوقعــة فقــط. يف حــال تحليــل الفــرات املتوقعــة ينبغــي تكــرار الخطــوات مــن السادســة إىل التاســعة. 

ونتنــاول فيــا يــي وصــف إلجــراءات إمتــام ورقــة العمــل. وينصــح كثــرًا بإعــداد تلــك األقســام مــن ورقــة العمــل خاصــة الخطوتــان األوىل والثانيــة، وعــى 

النحــو األمثــل الخطــوات الثالثــة قبــل عقــد ورش عمــل التحليــل.



النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ168

الخطــوة األوىل: تحديــد الســياق ومعايــري التحليــل )لــكل مــن التصنيفــات الحاليــة 
واملتوقعة(

الغرض: التعريف بسات املنطقة والسكان للتمكن من وضع األدلة يف سياقها.

نبذة عن النهج:

ــة  ــف ذي املرحل ــد التصني ــا. ســيتم تحدي ــة الجــاري تحليله ــكاين للمنطق ــد النطــاق امل •   تحدي

الواحــدة لــكل منطقــة يشــملها التحليــل. ميكــن تحديــد منطقــة التحليــل بعــدة طــرق مــن 

بينهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــرص الوحــدات مثــل الحــدود اإلداريــة ومناطــق كســب العيــش 

ــف املرحــي  ــل التصني ومناطــق األخطــار ومناطــق اســتجاع األســواق وغرهــا. ميكــن تعدي

املتكامــل وتطبيقــه عــى أي فضــاء مــكاين، وتتنــوع املســاحات املكانيــة للتصنيــف تنوًعــا كبــرًا. 

ويجــب أن يحــدد محللــو التصنيــف نطــاق منطقــة التحليــل بحســب الوضــع واألدلــة املتاحــة 

واحتياجــات صنــاع القــرار إىل جانــب جــدوى عــدد املناطــق التــي يتــم تصنيفهــا. بوجــه عــام 

ينبغــي أن تكــون منطقــة التحليــل متجانســة قــدر اإلمــكان فيــا يتعلــق بالنواتــج واألســباب 

املرجحــة لســوء التغذيــة الحــاد. 

ــع  ــن الوضــع الحــايل أو املتوق ــل ملحــة ع ــل. يعطــي التحلي ــة للتحلي ــرات الزمني ــد الف •   تحدي

لســوء التغذيــة الحــاد. ولــكل تحليــل فــرة صالحيــة يحددهــا املحللــون، وقــد تكــون هــذه 

ــك  ــع ذل ــة تصــل إىل بضــة أشــهر أو ســنة. وم ــال، أو طويل ــابيع مث ــة أس ــرة قصــرة بضع الف

ــرة  ــاء ف ــرًا أثن ــع تغــرًا كب ــة الحــاد الحــايل أو املتوق ال ينبغــي أن يتغــر وضــع ســوء التغذي

صالحيــة التحليــل، أمــا إذا تغــر خــالل فــرة صالحيــة التحليــل، فيمكــن أن يُجــري املحللــون 

تحليــالً جديــداً أو تحديــث التحليــل املتوقــع بحســب حجــم التغــر واألدلــة الجديــدة املتاحــة. 

ــل  ــل إجــراء التحلي ــاع القــرار معلومــات حــول الظــروف املتوقعــة قب ــا مــا يطلــب صن وغالبً

بعــدة أشــهر ألغــراض التخطيــط. ويف حالــة تعــدد التوقعــات، ينبغــي تكــرار الخطــوات مــن 

ــة  ــوء التغذي ــل لس ــي املتكام ــف املرح ــل التصني ــل تحلي ــة عم ــعة يف ورق ــابعة اىل التاس الس

الحــاد لــكل توقــع جديــد.   

•   تقديــم وصــف موجــز للمنطقــة وخصائــص الســكان الذيــن يعيشــون بهــا، عــى أن يتضمــن 

ــة يف الســياق.  ــم اســتخدامها يف وضــع األدل ــي يت ــة الت ــات ذات الصل ــذا الوصــف املعلوم ه

رمبــا تشــمل الجوانــب املهمــة املجموعــات الفرعيــة الســكانية مثــل املزارعــن ومــريب املاشــية 

واســراتيجيات كســب العيــش املشــركة التــي تلجــأ لهــا األرس املعيشــية يف املنطقــة واألمنــاط 

املوســمية والعــادات الثقافيــة والبيئــة االقتصاديــة. وكذلــك ينبغــي إضافــة األرقــام الســكانية 

(إجــايل عــدد الســكان وعــدد األطفــال دون ســن الخامســة يف املنطقــة(، وتحديــد مصدرهــا 

والســنوات املرجعيــة. اســتخدام الســكان املتوقعــن إن أمكــن إذا كان مــن املتوقــع حــدوث 

تحــركات ســكانية كبــرة.  

•   تحديــد مــا إذا كانــت املنطقــة الجــاري تحليلهــا قــد مــرت بظــروف املرحلــة الثالثــة للتصنيــف 

ــالث  ــدة ث ــد مل ــة أش ــادة« أو مرحل ــة الح ــاد »املرحل ــة الح ــوء التغذي ــل لس ــي املتكام املرح

ســنوات خــالل العــر ســنوات املاضيــة. يف حــال مل يتــم إجــراء تحليــل أوضــاع ســوء التغذيــة 

الحــاد خــالل مــدة زمنيــة كافيــة لتحديــد ذلــك، ميكــن إمــا اســتخدام نظــام تصنيــف مكافــئ 

أو اإلشــارة إىل عــدم إمكانيــة تحديــد تكــرار حــدوث األزمــة.  

الشكل رقم 134: خطوات ورقة عمل 

التحليل )األداة رقم 8( 

الخطوة األوىل: تحديد السياق 

ومعاير التحليل

الخطوة الثانية: مرجعيات األدلة

 الخطوة الثالثة: تحليل النواتج

    الخطوة 3أ: تحليل األدلة عى 

 أساس النتائج

الخطوة 3ب: تحليل األدلة عى 

أساس العوامل املساهمة وغرها 

من األمور التحليل 

الحايل
الخطوة الرابعة: تحديد مرحلة 

التصنيف والتقديرات السكانية

الخطوة الخامسة: تحديد 

املسببات الرئيسية والعوامل 

املقيدة

الخطوة السادسة: وضع 

االفراضات حول الصدمات 

املستقبلية والظروف الحالية

التحليل 

املتوقع

الخطوة السابعة: تحليل األدلة

الخطوة الثامنة: تحديد مرحلة 

التصنيف 

الخطوة التاسعة: تحديد عوامل 

الخطر لرصدها

الخطوة العارشة: تحديد أهداف 

االستجابة االسراتيجية ذات 

األولوية

الكل
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الخطوة الثانية: مرجعيات األدلة )لكل من التصنيفات الحالية واملتوقعة(

الغــرض: املســاعدة يف تنظيــم البيانــات واســعة النطــاق املجمعــة مــن مصــادر متعــددة لســهولة االطــالع واملرجعيــة، وتقديــم أداة لدعــم توثيــق تقييــم 

درجــة موثوقيــة األدلــة. 

نبذة عن النهج:

•   توفــر مرجعيــات لــكل األدلــة املقــرر مراجعتهــا يف التحليــل مبــا يف ذلــك تحديــد مصــادر وتواريــخ جمــع األدلــة. ولتســهيل املرجعيــة أثنــاء التحليــل 

ميكــن عنــد الرغبــة إدارج األدلــة الفعليــة (مثــل الصــور البيانيــة والنصــوص واألشــكال(.

•   تقديم مذكرة حول طرق جمع البيانات لدعم تقييم درجة املوثوقية، أينا أمكن.   

الخطوة الثالثة: تحليل النواتج

الخطوة 3أ: تحليل األدلة عى أساس النتائج )التصنيفات الحالية(  

ــار  ــة الحــاد مــع الوضــع يف االعتب ــف املرحــي املتكامــل والجــدول املرجعــي لســوء التغذي ــي للتصني ــا لإلطــار التحلي ــة طبًق ــل األدل   الغــرض: تحلي

ــة. ــات التاريخي ــارة إىل االتجاه ــك اإلش ــا يف ذل ــة مب ــة املوثوقي ــي ودرج ــياق املح الس

نبذة عن النهج:   

•   إدراج معلومــات حــول جميــع مــؤرشات النواتــج (أي مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول   

ــة التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد،  وذلــك القائــم عــى محيــط منتصــف أعــى الــذراع( التــي تســتويف معايــر موثوقيــة أدل

ــة. ــف املرحــي املتكامــل والســياق واالتجاهــات التاريخي ــة مبراحــل التصني ــط الظــروف الحالي ــة ورب ــد املســتويات الحالي وتحدي

•   إدراج مصدر املعلومات الذي يربط جميع األدلة باملرجع املحدد يف الخطوة الثانية.   

•   تخصيص درجات املوثوقية لجميع األدلة.  

الخطوة 3ب: تحليل األدلة عى أساس العوامل املساهمة والقضايا األخرى )التصنيفات الحالية(  

  الغــرض: تحليــل األدلــة عــى العوامــل املســاهمة يف ســوء التغذيــة الحــاد باإلضافــة إىل القضايــا األخــرى ذات األهميــة لتحديــد العوامــل الرئيســية 

ــل. ــة التحلي ــة يف منطق ــا األخــرى ذات األهمي ــة الحــاد وتســليط الضــوء عــى القضاي املســاهمة يف ســوء التغذي

نبذة عن النهج:  

  تقديــم األدلــة واالســتدالل النقــدي لجميــع العوامــل املســاهمة التــي تتوفــر بشــأنها أدلــة متعلقــة بســوء التغذيــة الحــاد، مــع مراعــاة اإلرشــادات 

ــة: التالي

•   يفضــل اســتخدام التقديــرات الحاليــة للمــؤرشات التأثريــة املوســمية، مثــل األمــراض. يف حالــة عــدم توفرهــا، قــد يعتمــد املحللــون عــى تحليــل   

نقــدي للظــروف خــالل نفــس املوســم يف الســنوات الســابقة والتقديــرات املســتنتجة بنــاًء عــى التقديــرات التــي متــت رؤيتهــا مؤخــرًا، ولكــن ليــس 

بالــرضورة مــن نفــس املوســم.

•   بالنســبة للمــؤرشات بطيئــة التغــر مثــل الرضاعــة الطبيعيــة، ميكــن اســتخدام املعلومــات مــن الســنوات الثــالث إىل الخمــس املاضيــة مــع تحديــد   

الســياق وتأييــد األدلــة. ســيعتمد الحــد األقــىص لعمــر الدليــل عــى مــدى اســتقرار الحالــة.

•   ميكــن اســتقراء املعلومــات املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة مــن املســتويات اإلداريــة األعــى إىل املســتويات اإلداريــة األدىن مــع تريــر موثــق. ينبغــي   

النظــر يف االتجاهــات التاريخيــة للعوامــل املســاهمة، وينبغــي مراجعــة أي اتجاهــات متزايــدة بعنايــة وتحليــل تأثرهــا عــى ســوء التغذيــة الحــاد. 

ميكــن أيًضــا تضمــن معلومــات حــول العوامــل املســاهمة املحــدودة مــن حيــث الطريقــة وكذلــك مــن حيــث الصلــة بالوقــت يف التحليــل.
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ــة الحــاد للتصنيــف املرحــي املتكامــل قامئــة باملــؤرشات  •   اســتخدام مــؤرشات إضافيــة حســب االقتضــاء. توفــر أوراق عمــل تحليــل ســوء التغذي  

املعياريــة التــي يجــب النظــر إليهــا يف إطــار العوامــل املســاهمة، ولكــن قــد يحتــاج املحللــون إىل النظــر يف مــؤرشات أخــرى حســب ســياقها؛ عــى 

ســبيل املثــال، قــد تحتــاج إىل اعتبــار حمــى الضنــك ضمــن األمــراض يف بعــض الســياقات.

  قضايــا أخــرى: يجــب أخــذ القضايــا املهمــة األخــرى (مثــل الوفيــات وفقــر الــدم ونقــص فيتامــن أ( التــي ال ترتبــط بالــرضورة بشــكل مبــارش / قــوي 

بســوء التغذيــة الحــاد ولكنهــا اعتبــارات مهمــة يف االعتبــار وإبرازهــا يف منتجــات التصنيــف املرحــي املتكامــل بشــأن ســوء التغذيــة الحــاد حســب 

الــرضورة.

الخطوة الرابعة: تحديد مرحلة التصنيف والتقديرات السكانية )التصنيفات الحالية(

الغــرض: اســتنتاج التصنيــف املرحــي وتقديــم االســتدالل النقــدي بنــاًء عــى األدلــة الداعمــة واملتناقضــة املســتخدمة للوصــول إىل نهايــة املرحلــة (الشــكل 

.)135

نبذةعن النهج:

•  تصنيف املرحلة للفرة الحالية بناًء عى جميع األدلة الداعمة واملتناقضة حسب االقتضاء.

•   إذا تــم اســتخدام دليــل املســتوى ر1 للوصــول إىل تصنيــف نهــايئ، فيجــب اســتخدام تقــارب األدلــة مــع العوامــل املســاهمة لتحديــد التصنيــف النهــايئ 

(انظــر الشــكل 134(.

ــة التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء  ــد مرحل ــذراع لتحدي ــط أعــى منتصــف ال ــاس محي ــة العاملــي عــى أســاس قي ــم اســتخدام ســوء التغذي •   إذا ت

التغذيــة الحــاد ملنطقــة مــا، يجــب أن تؤخــذ العالقــة التاريخيــة بــن الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول وقيــاس محيــط أعــى منتصــف الــذراع 

وكذلــك العوامــل املســاهمة يف االعتبــار عنــد تحديــد املرحلــة.

•   قدم تريرًا لتصنيف املرحلة، خاصًة عند استخدام تقارب األدلة للوصول إىل املرحلة.

•   تحديــد مســتويات األدلــة للتحليــل، مــن خــالل تحديــد نــوع املــؤرش (ســوء التغذيــة العاملــي عــى أســاس الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــوألو 

ســوء التغذيــة العاملــي عــى أساســقياس محيــط منتصــف أعــى الــذراع(، ومصــدر املعلومــات (عــى ســبيل املثــال، الدراســات االســتقصائية واملواقــع 

والبيانــات التاريخيــة( وعــدد األدلــة (للعوامــل املســاهمة( املســتخدمة يف التصنيــف. (انظــر الشــكل 132 لالطــالع عــى معايــر مســتوى األدلــة(.

•   احســب العــدد اإلجــايل لألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد والذيــن يحتاجــون إىل العــالج. يجــب أن يشــمل حســاب العــدد اإلجــايل 

لألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد والذيــن يحتاجــون إىل العــالج (ب( الصيغــة املتفــق عليهــا دوليًــا (B = NPK، حيــث N = إجــايل 

عــدد األطفــال دون ســن الخامســة يف وحــدة التحليــل، P = معــدل االنتشــار التقديــري ألعــراض ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل لوحــدة التحليــل، و 

K = معامــل التصحيــح 2.6 ملــدة ســنة واحــدة(. حيثــا كان ذلــك ممكًنــا وحيــث تتوفــر البيانــات، ويجــب أن تعمــل مجموعــات العمــل الفنيــة يف 

التصنيــف املرحــي املتكامــل مــع مجموعــات / قطاعــات التغذيــة القطريــة لتقييــم القيمــة املضافــة الســتخدام التقديــرات املجمعــة لـــ ســوء التغذيــة 

العاملــي لـــمعدل االنتشــار التقديــري ألعــراض ســوء التغذيــة (أي مــع مراعــاة جميــع أشــكال ســوء التغذيــة الحــاد(.

الخطوة الخامسة: تحديد املسببات الرئيسية والعوامل املقيدة )التصنيفات الحالية(

الغــرض: الركيــز عــى املســببات الرئيســية الطــالع صنــاع القــرار عــى العوامــل الرئيســية املؤديــة إىل األزمــة، وبالتــايل يتمكنــون مــن تخطيــط اإلجــراءات 

بطريقــة اســراتيجية.   

نبذة عن النهج:

تحديــد أهــم مســببات ســوء التغذيــة الحــاد، ليــس فقــط األســباب املبــارشة والكامنــة، بــل أيًضــا اإلشــارة إىل الصدمــات الحــادة مثــل الجفــاف والنزاعــات 

وغرها.
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الشكل رقم 135: االعتبارات الرئيسية لتقارب األدلة

إن تقــارب األدلــة، مــع الوضــع يف االعتبــار العوامــل املســاهمة والبيانــات التاريخيــة املتعلقــة بســوء التغذيــة الحــاد، يعــد مطلوبـًـا عنــد اســتخدام تقديــرات املــؤرش 

التاريخــي لســوء التغذيــة الحــاد القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول وذلــك القائــم عــى منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط الــذراع مــن مناطــق 

مشــابهة، أو جمــع األدلــة خــالل الســتة أشــهر الســابقة لتاريــخ التحليــل (ولكــن ليــس مــن نفــس موســم التحليــل(، لتصنيــف املناطــق. باإلضافــة إىل ذلــك، يحتــاج 

املحللــون إىل البيانــات التاريخيــة الخاصــة بالعالقــة بــن املؤرشيــن الســابقن يف املنطقــة التــي يشــملها التحليــل عنــد إجــراء التصنيــف عــى أســاس ســوء التغذيــة 

الحــاد القائــم عــى منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط الــذراع.    

أثناء تقارب األدلة، ينبغي أن يقوم املحللون أوال بجمع معلومات عن املؤرشات التالية: 

•   مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي (القائــم عــى منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط الــذراع والقائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول( 
والعالقــة بينهــا.

•   العالقــة بــن مــؤرش منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط الــذراع ومــؤرش الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول يف املنطقــة التــي شــملها التحليــل (أو عــى 
املســتوى اإلقليمــي أو حســب مســتوى منطقــة ســبل كســب العيــش، ومــا إىل ذلــك. إذا مل تتوافــر البيانــات عــى مســتوى وحــدة التحليــل(.

•   مؤرشات املتناول الغذايئ، أي الحد األدىن من التنوع الغذايئ، والحد األدىن من تكرار الوجبات، والحد األدىن من النظام الصحي املقبول.  
•   األمراض (أي اإلسهال واملالريا والحمى وأمراض الجهاز التنفي الحادة( وتفي األمراض. 

•   فعالية النظام الصحي (أي تغطية التحصينات الروتينية(
•   السلوكيات الصحية 

•   تغطية اإلدارة املجتمعية لرنامج سوء التغذية الحاد. 
•   نواتج تحليل التصنيف املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد.

ينبغــي جمــع كل مــن البيانــات الحاليــة والتاريخيــة، عــى أن تــأيت البيانــات التاريخيــة مــن نفــس موســم التحليــل. ويجــب أن يتوفــر مــؤرشان عــى األقــل 

مــن املــؤرشات أعــاله لتحقيــق تقــارب األدلــة، عــى الرغــم مــن أن زيــادة هــذه املــؤرشات مــن شــأنه أن يعــزز التحليــل. وعــى نحــو مثــايل، ينبغــي اســتنتاج 

املعلومــات الخاصــة بهــذه املــؤرشات مــن دراســات اســتقصائية متثيليــة. ومــع ذلــك، ميكــن أيًضــا اســتخدام مصــدر آخــر مثــل نظــام معلومــات اإلدارة الصحيــة 

(لألمــراض(. ومــن حيــث اإلدارة املجتمعيــة لبيانــات تغطيــة ســوء التغذيــة الحــاد، مــن األفضــل اســتخدام مســوحات التغطيــة مــن خــالل الطــرق املقبولــة. 

ومــع ذلــك، ميكــن اســتخدام طــرق أخــرى بديلــة لتقديــر التغطيــة، وســوف ينظــر املحللــون يف البيانــات الحاليــة والتاريخيــة املتعلقــة بالعوامــل املســاهمة 

وتحديــد مــا إذا كانــت هــذه العوامــل مســتقرة أم تتدهــور أم تتحســن.

مثــال 1: لنفــرض أن هنــاك منطقــة قُــدرت نســبة ســكانها الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد عــى أســاس عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول 

بنحــو 11%، وذلــك وفًقــا لبيانــات الدراســة االســتقصائية املعــاد تحليلهــا (مــن وحــدة إداريــة عليــا(. وفًقــا للجــدول املرجعــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء 

التغذيــة الحــاد، يشــر هــذا املســتوى مــن املــؤرشات إىل املرحلــة الثالثــة مــن ســوء التغذيــة الحــاد. ووفًقــا إلحــدى التقييــات الصحيــة، تصــاب نســبة %35 تقريبًــا 

مــن األطفــال يف املنطقــة باإلســهال خــالل موســم التحليــل الحــايل. تشــر البيانــات التاريخيــة إىل أن نســبة اإلصابــة باإلســهال يف نفــس املنطقــة كانــت دامئـًـا عنــد 

30% خــالل الســنوات الثــالث املاضيــةـ لــذا، صنفــت املنطقــة وفًقــا لتحليــل التصنيــف املرحي املتكامــل النعــدام األمن الغــذايئ الحــاد يف املرحلة الثالثــة يف العامن 

املاضيــن، ويشــر هــذا التحليــل حاليًــا إىل نفــس الوضــع. ومل يطــرأ أي تغيــر ملحــوظ يف الصحــة أو اإلدارة املجتمعيــة لتغطيــة ســوء التغذيــة الحــاد يف املنطقــة. 

ومــن املعقــول يف هــذه الحالــة افــراض أن جميــع العوامــل املســاهمة الرئيســية ظلــت مســتقرة خــالل موســم التحليــل الحــايل.

قــد ينظــر املحللــون بعــد ذلــك يف البيانــات التاريخيــة املتاحــة عــن ســوء التغذيــة الحــاد (أي مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن 

مقابــل الطــول( للمنطقــة. لنفــرض أنــه وفًقــا للبيانــات التاريخيــة، بخــالف تصنيــف املنطقــة يف املرحلــة الثانيــة مــرة واحــدة منــذ عامــن، ظلــت املنطقــة دامئـًـا 

يف املرحلــة الثالثــة يف نفــس املوســم عــى مــدار الســنوات الخمــس املاضيــة. وبالنظــر إىل البيانــات الحاليــة والتاريخيــة لــكل مــن العوامــل املســاهمة ومــؤرشات 

النواتــج، يف هــذه الحالــة مــن املنطقــي أن تصنــف املنطقــة يف املرحلــة الثالثــة.

مثــال 2: لنفــرض أنــه بعــد إجــراء فحــص شــامل (8.3%(، تبــن وجــود مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد القائــم عــى منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط الــذراع 

يف املنطقــة نفســها، ولنفــرض أن العوامــل املســاهمة جــاءت كــا هــو موضــح أعــاله، يف مثــل هــذه الحالــة، قــد ينظــر املحللــون يف البيانــات التاريخيــة حــول 

العالقــة بــن ســوء التغذيــة الحــاد القائــم عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول والقائــم عــى منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط الــذراع، ولنفــرض 

أن نتيجــة هــذه العالقــة ســتكون كالتــايل:   

11.1  13.8  20  18.1  17.3 الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول   

7.1  12.4  11.9  11.5  13.2 منتصف الجزء األعى من محيط الذراع   

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مــؤرش الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول أعــى دامئًــا مــن املــؤرش األخــر يف هــذه املنطقــة، إىل جانــب ذلــك، يتطابــق 

الحــد العلــوي لهــذه املرحلــة (بنــاء عــى مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط الــذراع( دامئـًـا مــع املرحلــة التــي 

يســتند فيهــا مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي إىل الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول، مبعنــى أنــه عنــد تصنيــف هــذه املنطقــة يف املرحلــة الرابعــة 

اســتناًدا إىل مــؤرش الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول، فقــد تطابقــت مــع املرحلــة العلويــة التــي تســتند إىل مــؤرش منتصــف الجــزء األعــى مــن محيــط 

الــذراع، وينطبــق األمــر ذاتــه عــى تصنيــف املنطقــة يف املرحلــة الثالثــة اســتناًدا إىل مــؤرش الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول. بنــاء عــى ذلــك، بالنظــر 

إىل عــدم وجــود أي تغيــر يف العوامــل املســاهمة، مــن املنطقــي افــراض أن معــدل انتشــار ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي يســاوي 8.3%، تصنــف املنطقــة عــى 

األرجــح ضمــن املرحلــة الثالثــة.    
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الخطوة السادسة: تكوين افراضات عن الصدمات املستقبلية والظروف املستمرة )تصنيف التوقعات(

الغــرض: تزويــد املحللــن بنظــرة مســتقبلية متوقعــة عــن العوامــل األساســية لوضعهــا يف االعتبــار عنــد توقــع تطــور وضــع ســوء التغذيــة الحــاد يف الفــرة 

املتوقعــة عــى األرجــح.

نبذة عن النهج:

•   وصــف االفراضــات األساســية املتعلقــة بآثــار الصدمــات والظــروف املســتمرة التــي مــن املحتمــل أن تؤثــر ســوء التغ<يــة الحــادة أثنــاء الفــرة املتوقعــة 
مــع الوضــع يف االعتبــار احتاليــة وقــوع أحــداث موســمية أو معتــادة وكذلــك أي صدمــات غــر معتــادة يٌحتمــل وقوعهــا. كــا يؤخــذ يف االعتبــار 

التطــور املحتمــل لجميــع العوامــل التــي مــن املتوقــع أن تؤثــر عــى ســوء التغذيــة الحــاد مبــا يف ذلــك العوامــل تــؤدي إىل تفاقــم الوضــع والعوامــل 

التــي تخفــف مــن حدتــه، وكذلــك آثــار األحــداث التــي وقعــت بالفعــل أو التــي ســتقع.

•   ستستخدم االفراضات املتعلقة باآلثار املحتملة للصدمات والظروف املستمرة يف الخطوات السابعة والثامنة كأساس لتحليل التوقع.

 الخطوة السابعة: تحليل األدلة )التصنيف املتوقع( 

الغــرض: تحديــد التغيــرات املحتملــة (األكــر احتــاال( يف العوامــل املســاهمة مــن أجــل تحديــد الظــروف املســتقبلية األكــر احتــاال لســوء التغذيــة 

الحــاد مــع مراعــاة املســتويات الحاليــة واالتجاهــات التاريخيــة واآلثــار الســابقة والصدمــات األكــر احتــاال يف املســتقبل.

نبذةعن النهج:

يف تحليــل املتوقــع، يحــاول تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد تحديــد التطــور املرجــح لســوء التغذيــة الحــاد الشــامل. نظــرًا ألن 

ســوء التغذيــة الحــاد هــو نتيجــة لعوامــل مختلفــة مســاهمة. يتــم النظــر أوالً يف التغيــرات املحتملــة يف العوامــل املســاهمة يف هــذه الخطــوة 7؛ أي بنــاًء 

عــى االتجاهــات التاريخيــة واملوســمية ومــا إىل ذلــك، يتــم تحديــد التغيــرات األكــر احتــاالً يف كل مــن العوامــل املســاهمة يف ســوء التغذيــة الحــاد 

أوالً. بنــاًء عــى التغيــرات يف العوامــل املســاهمة، يتــم بعــد ذلــك تحديــد التغيــرات يف النتيجــة (أي ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل( (يف الخطــوة 8(:

•   التفكــر يف التغــر األكــر احتــاال. توضيــح التغــر املحتمــل يف املــؤرش يف فــرة التوقعــات – أي هــل مــن املتوقــع أن يتحســن أم يتدهــور أم يظــل كــا 
 . هو

•   تفســر ورشح التغــر األكــر احتــاال، مــع الوضــع يف االعتبــار بيانــات االتجاهــات التاريخيــة واالفراضــات الرئيســية خــالل فــرة التوقعــات، والتغــرات 
يف النمــط املوســمي (أينــا أمكــن(. توضيــح كيفيــة تحديــد التغــر املحتمــل.   

الخطوة الثامنة: تحديد مرحلة التصنيف )التحليل املتوقع(

الغرض: توفر معلومات اإلنذار املبكر لصناع القرار من خالل تسليط الضوء عى التغرات املحتملة يف حالة سوء التغذية الحاد.

نبذةعن النهج:

ــع. (مالحظــة: ســوء  ــرة املتوق ــة يف ف ــا املحتمل ــل املســاهمة وتغراته ــع العوام ــة جمي ــاًء عــى مراجع ــة بن ــرة املتوقع ــة للف ــف املرحل ــم تصني •   اختت

التغذيــة الحــاد هــو نتيجــة ملجموعــة مــن العوامــل املســاهمة؛ يتــم تحديــد مــؤرشات النتائــج مــن خــالل التنبــؤ بالتغــرات يف العوامــل املســاهمة.(

•  قدم األساس املنطقي لتصنيف املرحلة.
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الخطوة 9: تحديد عوامل الخطر املراد مراقبتها )التصنيف املتوقع(

الغرض: تحديد املحفزات لتحديثات التحليل وصالحية التوقعات.

نبذةعن النهج:

تحديــد عوامــل الخطــر لرصــد. ضــع يف اعتبــارك عوامــل الخطــر التــي ميكــن أن تزيــد مــن ســوء التغذيــة الحــاد خــالل فــرة التوقــع، وبالتــايل يجــب 

ــل التطــور املفــرض املتضمــن يف الخطــوة 7 باإلضافــة إىل االفراضــات الرئيســية املحــددة يف الخطــوة 6. ــا مقاب مراقبته

ــات  ــة والتصنيف ــات الحالي ــن التصنيف ــكل م ــركة ل ــة )مش ــراتيجية ذات األولوي ــتجابة االس ــداف االس ــد أه ــوة 10: تحدي الخط
ــة( املتوقع

الغرض: توضيح أهداف االستجابة االسراتيجية الرئيسية لصانعي القرار والركاء التي يجب تقييمها أثناء تحليل االستجابة الالحقة.

نبذةعن النهج:

•   اســتناًدا إىل تحليــل الدوافــع والعوامــل املقيــدة وخطــورة النتائــج، حــدد أهــداف االســتجابة الرئيســية التــي ينبغــي تحديــد أولوياتهــا. عــى ســبيل 

املثــال، إذا كان الحــد األدىن مــن التنــوع الغــذايئ ســيئًا للغايــة (عــى ســبيل املثــال 9 يف املائــة( بــن األطفــال، فــإن هــذا يســتدعي اســتجابات تهــدف 

إىل تقليــل املتنــاول الغــذايئ غــر الــكايف.

•   تقديــم األهــداف االســراتيجية كنقــاط انطــالق لتحليــل االســتجابة وال تحــدد طرائــق االســتجابة. عــى ســبيل املثــال، إذا كان تفــي الوبــاء هــو املحــرك 

الرئيــي للوضــع، فقــم بإبــراز الحاجــة إىل الســيطرة عــى أوبئــة املــرض بــدالً مــن ذكــر اللقاحــات أو الرعايــة الخارجيــة أو غرهــا مــن األســاليب
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وظيفة رقم 3: التواصل من أجل العمل

الهــدف مــن الوظيفــة رقــم 3 هــو التواصــل بشــأن الجوانــب 

األساســية للوضــع بطريقــة متســقة ومفهومــة ومناســبة مــن حيــث 

التوقيــت وذلــك لتوجيــه عمليــة صناعــة القــرار االســراتيجية. تعتر 

ــف  ــل تصني ــة تحلي ــن عملي ــزأ م ــزًءا ال يتج ــل ج ــة التواص عملي

ــة الحــاد.    املرحــى املتكامــل لســوء التغذي

تتألــف الوظيفــة رقــم 3 مــن ثالثــة بروتوكــوالت: يركــز الروتوكــول 

األول والثــاين عــى إعــداد التقاريــر والخرائــط، بينــا يركــز الثالــث 

عــى نــر النواتــج، كــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم 137، ووارد 

تفصيــال يف الفقــرات التاليــة:    

ــوىص بشــدة بوضــع خطــة تواصــل  ــوال، يُ ــس بروتوك ــه لي رغــم أن

تنفــذ مــع بدايــة مراحــل تخطيــط جميــع مارســات تحليــل 

ــات:      ــذه املارس ــن ه ــل، وم ــي املتكام ــف املرح التصني

•   تنفيــذ أنشــطة املعلومــات العامة (مثــل اإلحاطــات ودورات نر 

ــف  ــل التصني ــل تحلي ــل قب ــج التواص ــداد نوات ــات( وإع املعلوم

املرحــي املتكامــل وأثنــاء إجرائــه وبعــده.  

•   إخطــار أصحــاب املصلحــة ذوي الصلــة عنــد توقــع إتاحــة تقارير 

ــف  ــج التصني ــتخدام نتائ ــن اس ــف ميك ــف وكي ــل التصني تحلي

لتخطيــط االســتجابة.     

•   إرشاك خــراء التواصــل يف التحليــل لدعــم وضــع خطــة التواصــل 

وصياغــة تقاريــر تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل ونرهــا، 

وكذلــك نواتــج التواصــل األخــرى.

ــة تســتهدف وســائل اإلعــالم  ــد مؤمتــرات صحفي ــط وعق •   تخطي

ــك مناســبًا.      ــا كان ذل ــة أين ــة والعاملي املحلي

•   دمــج خطــة التواصــل يف خطــة تنفيــذ التصنيــف املرحــي 

املتكامــل وتحديثهــا كل 6 إىل 12 شــهر، مــع الوضــع يف االعتبــار 

ــف.      ــة للتصني ــطة قادم ــتفادة وأي أنش ــدروس املس ال

بروتوكول 3.1: إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحيل 

يف نهايــة عمليــة التحليــل، ينبغــي أن يقــوم فريــق التحليــل بصياغة 

الرســائل األساســية املقــرر إدراجهــا يف التقريــر. وينبغــي اســتكال 

مخطــط تقريــر التحليــل املوضــح أدنــاه ونــره خــالل 15 يــوم مــن 

تاريــخ االنتهــاء مــن التحليــل. وينبغــي أن تتضمــن تقاريــر التحليــل 

الحــد األدىن مــن املعلومــات كــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم 

األدوات اإلجراءات الربوتوكول

الحد األدىن من متطلبات 
املعلومات

منوذج التواصل النمطي 

إعداد تقرير متسق وفعال عن 
تحليل التصنيف املرحي املتكامل 
يشمل الحد األدىن من املعلومات 

األساسية، ويفضل استكال 
منوذج التواصل النمطي بشأن 

تحليل التصنيف.

3.1  إعداد تقرير 
تحليل التصنيف 
املرحي املتكامل

العناوين التفسرية للخريطة إعداد خرائط التصنيف املرحي 
املتكامل باتباع اإلرشادات 

األساسية

3.2  االلتزام مبعاير 
وضع الخرائط.

الحد األدىن من مجموعة 
أنشطة النر

تخطيط وتنفيذ الحد األدىن 
من مجموعة األنشطة ملشاركة 

النتائج النهائية للتصنيف املرحي 
املتكامل مع الجهات الفاعلة 

الرئيسية.

3.3  مشاركة نواتج 
التواصل مشاركة 

اسراتيجية يف الوقت 
املناسب.

املحتويات املجاالت املواضيعية

•  تلخيص النتائج الرئيسية، مبا يف ذلك املناطق األكرث ترضًرا.  1.  أهم النقاط

•  تقديم خرائط التصنيف الحايل واملتوقع التزاًما بربوتوكوالت وضع الخرائط املنصوص عليها يف الربوتوكول 3.2. 2.  الخرائط

•  تقديم العدد التقريبي لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين هم بحاجة إىل العالج بحسب منطقة التحليل. 3.  الجداول السكانية

•  تقديم ملحة عامة عن الوضع الحايل واملتوقع. 
•  تحديد العوامل الرئيسية املؤدية إىل سوء التغذية الحاد مع الرتكيز عىل األسباب املبارشة والكامنة له.  

•  تحديد العوامل الرئيسية املساهمة يف انتشار سوء التغذية الحاد 
•  تحديد االفرتاضات األساسية للتوقعات.

4.  ل محة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية 
والعوامل املقيدة واالفرتاضات

•  التوصية باألهداف االسرتاتيجية لالستجابة وموامئتها مع األهداف املدرجة يف الجدول املرجعي. 
•  تقديم توصيات ملتابعة الوضع، حسب االقتضاء. 

•  التوصية بسبل لتحسني جمع البيانات ونظم املعلومات، حسب االقتضاء.

5.  توصيات من أجل العمل

•  وصف عملية التحليل 
•  تحديد املصادر الرئيسية لألدلة املستخدمة وموثوقيتها

•  توضيح التحديات الرئيسية 
•  التخطيط للتحليل القادم

6.  عملية التحليل والقيود والخطوات التالية

•  شعار التصنيف املرحيل املتكامل 
•  شعارات الرشكاء الوطنيني يف التحليل

•  شعارات رشكاء املوارد
•  عناوين الربيد اإللكرتوين املخصصة لتلقي االستفسارات وطلب املعلومات

www.ipcinfo.org مرجع املوقع اإللكرتوين للتصنيف املرحيل املتكامل  •

7.   الحد األدىن من متطلبات الهوية املرئية / 
املساءلة لتقارير تحليل التصنيف املرحيل 

املتكامل
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 مادعنا نم ىندلا دحلا عضو يف صاخشألا 

 يئاذغلا نمألا

 ىلوألا ةلحرملا

 
 مادعنا نم نوناعی نیذلا صاخشألا ددع :ىتمو ،ددعلا مك ،ةدشلا ةجرد ام
 ىدمو ةلجاع تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحب مھ نیذلاو داحلا يئاذغلا نمألا

 ًاقفو لفسأ وأ ىلعأ ىلإ ةیریدقتلا ماقرألا بیرقت يغبنی .ةرتف يالو اھتدش
   .هالعأ لودجلا عم قفاوتت نوكت ناو ةیسایقلا بیرقتلا دعاوقل

  .اًررضت ناكسلاو قطانملا رثكأ :نمو نیأ

 وأ يلاحلا يئاذغلا نمألا مادعنا عضول ةببسملا ةیساسألا لماوعلا  :اذامل
 .عقوتملا

ةددحملا لماوعلا  

                          

3 يسیئرلا لماعلا        2 يسیئرلا لماعلا      1 يسیئرلا لماعلا  

 يئاذغلا نمالا مادعنا دوقت ةیسیئر لماوع ثالثل ةنوقیاوریصق فصو لخدا
داحلا  

ةنس رھش - ةنس رھش يلاحلا عضولا  

ةنس رھش - ةنس رھش عقوتملا عضولا  

 ةلودلا مسا بتكا
 .تاملك 10 نع ھتاملك ددع دیزی ال اًناونع بتكا

 داحلا يئاذغلا نمألا مادعنال لماكتملا يلحرملا فینصتلا لیلحت
 ةنس / رھش  - ةنس / رھش

 ةنس/رھش يف ردص

 

  )ةنس / رھش  - ةنس / رھش( ةعقوتملا ةرتفلا

000,000 

 ثراوكلا عضو يف صاخشألا

 ةلحرملا
 ةسماخلا

 نویلم0.0 

00%  
  ناكسلا ددعو ةبسن

 نمألا مادعنا نم نوناعی نیذلا صاخشألا
 امو ةثلاثلا ةلحرملا( دیدشلا داحلا يئاذغلا

 )لماكتملا يلحرملا فینصتلا يف قوف
ةلجاع تاءارجإ ىلإ ةجاحب مھ نیذلا  

000,000 
 ئراوطلا عضو يف صاخشألا

 ةعبارلا ةلحرملا

000,000 
   ةمزألا عضو يف صاخشألا

 ةثلاثلا ةلحرملا

000,000 
 ةدشلا عضو يف صاخشألا

 ةیناثلا ةلحرملا

000,000 
 مادعنا نم ىندلا دحلا عضو يف صاخشألا 

 يئاذغلا نمألا

 ىلوألا ةلحرملا

 مفتاح الخريطة
 التصنيف املرحيل املتكامل لسوء التغذية الحاد 

 )متثل املرحلة املعينة أعىل درجة خطورة
 التي تؤثر عىل 20% عىل األقل من السكان(

الشكل رقم 150: معايري وضع الخرائط 

)األداة رقم 11(

*
**

***

تصنيف املستوطنات الحرضية

تصنيف األشخاص املرشدين داخليًا 

واملستوطنات األخرى

 مقبول
 متوسط

عايل 

شح األدلة بسبب محدودية الوصول 

اإلنساين أو انعدامه

مستوى الدليل

رموز الخريطة 

 مربع مبناطق خاصة  
)ISS( االصدار الرقمي لخرائط نظام دعم املعلومات

 اسم املنطقة
مراحل سوء التغذية الحاد وفًقا للتصنيف املرحيل املتكامل

#,### / #,###     عدد الحاالت التي تعاين من سوء 
التغذية الحاد / عدد األطفال دون 

سن الخامسة

 #,# / 10.000      يوم معدل الوفيات األويل لكل 10 
آالف شخص يف اليوم 

1.  الحد االدىن

2.  الشدة

3.  االزمة

4.  الطوارئ

5.  املجاعة

مناطق غري مشمولة يف التحليل

مناطق مع ادلة غري كافية

الشكل رقم 151: أنشطة التواصل الرئيسية املطلوبة لنرش نتائج التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 12( 

•   عــرض النتائــج عــى أصحــاب املصلحــة الوطنيــن واإلقليميــن: ينبغــي تقديــم عــى األقــل عــرض واحــد للنتائــج األساســية عــى أصحــاب 

املصلحــة وصنــاع القــرار.

ــج التصنيــف املرحــي املتكامــل  ــة نوات ــج التصنيــف الرئيســية مــع وحــدة الدعــم العاملــي: تشــارك مجموعــة العمــل الفني •   مشــاركة نوات

الرئيســية مــع وحــدة الدعــم العاملــي لنرشهــا عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف، ولنرشهــا عــى نطــاق أوســع عــى املســتوى العاملــي إذا 

اقتــى األمــر.

•   نــرش نواتــج التواصــل مــن خــال القنــوات املناســبة: ينبغــي عــى مجموعــة العمــل الفنيــة اســتخدام القنــوات املتعــددة يف مشــاركة النواتــج 

بالطريقــة املامئــة مبــا يف ذلــك الربيــد اإللكــروين والربيــد والنســخ الورقيــة واملواقــع اإللكرونيــة ومواقــع التواصــل االجتامعــي.    

الشكل رقم 136: بروتوكوالت الوظيفة رقم 3
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بروتوكول 3.1: إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحي 

يف نهايــة عمليــة التحليــل، ينبغــي أن يقــوم فريــق التحليــل بصياغــة الرســائل األساســية املقــرر إدراجهــا يف التقريــر. وينبغــي اســتكال مخطــط تقريــر التحليــل 

املوضــح أدنــاه ونــره خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ االنتهــاء مــن التحليــل. وينبغــي أن تتضمــن تقاريــر التحليــل الحــد األدىن مــن املعلومــات كــا هــو موضــح يف 

الشــكل رقــم 137.

املحتويات املجاالت املواضيعية

•  تلخيص النتائج الرئيسية، مبا يف ذلك املناطق األكر ترضًرا.  1.  أهم النقاط

•  تقديم خرائط التصنيف الحايل واملتوقع التزاًما بروتوكوالت وضع الخرائط املنصوص عليها يف الروتوكول 3.2. 2.  الخرائط

•  تقديم العدد التقريبي لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين هم بحاجة إىل العالج بحسب منطقة التحليل. 3.  الجداول السكانية

•  تقديم ملحة عامة عن الوضع الحايل واملتوقع. 
•  تحديد العوامل الرئيسية املؤدية إىل سوء التغذية الحاد مع الركيز عى األسباب املبارشة والكامنة له.  

•  تحديد العوامل الرئيسية املساهمة يف انتشار سوء التغذية الحاد 
•  تحديد االفراضات األساسية للتوقعات.

4.  ل محة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية 
والعوامل املقيدة واالفراضات

•  التوصية باألهداف االسراتيجية لالستجابة وموامئتها مع األهداف املدرجة يف الجدول املرجعي. 
•  تقديم توصيات ملتابعة الوضع، حسب االقتضاء. 

•  التوصية بسبل لتحسن جمع البيانات ونظم املعلومات، حسب االقتضاء.

5.  توصيات من أجل العمل

•  وصف عملية التحليل 
•  تحديد املصادر الرئيسية لألدلة املستخدمة وموثوقيتها

•  توضيح التحديات الرئيسية 
•  التخطيط للتحليل القادم

6.  عملية التحليل والقيود والخطوات التالية

•  شعار التصنيف املرحي املتكامل 
•  شعارات الركاء الوطنين يف التحليل

•  شعارات رشكاء املوارد
•  عناوين الريد اإللكروين املخصصة لتلقي االستفسارات وطلب املعلومات

www.ipcinfo.org مرجع املوقع اإللكروين للتصنيف املرحي املتكامل  •

7.   الحد األدىن من متطلبات الهوية املرئية / 
املساءلة لتقارير تحليل التصنيف املرحي 

املتكامل

الشكل رقم 137: املعلومات املطلوب توافرها يف تقارير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل
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ــل التصنيــف املرحــي املتكامــل النعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد  ــة إجــراء كل مــن تحلي يف حال

ــوىص بشــدة  ــة الحــاد يف وقــت واحــد، يُ ــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذي ــل التصني وتحلي

ــج التحليلــن.  ــر واحــد يجمــع نتائ بإعــداد تقري

منوذج التواصل النمطي للتصنيف املرحيل املتكامل

يوفــر هــذا النمــوذج دليــال موحــًدا شــكاًل ومضمونـًـا إلعــداد تقاريــر تحليــل التصنيــف املرحــي 

ــاب  ــات أصح ــات واحتياج ــف اهتام ــاًة ملختل ــوذج مراع ــذا النم ــم ه ــد صم ــل، وق املتكام

املصلحــة يف التصنيــف مــع ضــان اســتيفاء الحــد األدىن مــن متطلبــات التواصــل بشــأن نتائــج 

ــج  ــال النتائ ــو فع ــى نح ــف ع ــل التصني ــر تحلي ــل تقاري ــب، تنق ــتخدام القال ــف. وباس التصني

ــا. األساســية بصــورة واضحــة وموجــزة ومتســقة ميكــن فهمه

ــن 10 وحــدات وهــي:  ــة الحــاد م ــف منــوذج التواصــل النمطــي الخــاص بســوء التغذي ويتأل

ــون  ــن يعان ــال الذي ــدد األطف ــف وع ــط التصني ــية؛ و(2( خرائ ــائل األساس ــق والرس (1( الحقائ

مــن ســوء التغذيــة الحــاد ويحتاجــون إىل العــالج؛ و(3( ملحــة عامــة عــن الوضــع واملســببات 

الرئيســية و(4( توصيــات للعمــل؛ و(5( العــدد التفصيــي لألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء 

ــات؛  ــة ومصــادر البيان ــة واملنهجي ــالج؛ و(6( العملي ــن يحتاجــون إىل الع ــة الحــاد والذي التغذي

و(7( النتائــج باألرقــام؛ و(8( ملخــص العوامــل املســاهمة يف حــدوث ســوء التغذيــة الحــاد؛ و(9( 

مالمــح املناطــق األكــر تــرضًرا؛ (10( نتائــج التصنيفــات األخــرى التــي تتــم يف إطــار التصنيــف 

املرحــي املتكامــل.

ــل  ــف املرحــي املتكام ــة إلمتــام منــوذج التواصــل النمطــي للتصني وتتضمــن اإلرشــادات العام

مــا يــي:

•   مــن املستحســن اإلنتهــاء مــن جميــع وحــدات القالــب، وأن يتضمــن تقريــر تحليــل التصنيف 

ــا الوحــدات مــن 7 إىل 10 فهــي  ــل الوحــدات مــن 1 إىل 6؛ أم املرحــي املتكامــل عــى األق

وحــدات اختياريــة.

•   يجــوز اختيــار الوحــدات ودمجهــا مًعــا للخــروج بنواتــج محــددة تلبــي احتياجــات مختلــف 

ــار الوحــدات  ــة حــول اختي أصحــاب املصلحــة. انظــر الشــكل رقــم 138 لالطــالع عــى أمثل

ملختلــف الجاهــر.

ــي  ــف املرح ــة للتصني ــة التجاري ــع العالم ــة وض ــاق عملي ــان اتس ــدات لض ــت الوح •   صمم

املتكامــل وملكيتــه. وينبغــي توفــر املعلومــات األساســية مثــل اســم البلــد وجهــات االتصــال 

واملؤسســات التــي تســتضيف التصنيــف والــركاء يف املــوارد والشــعارات األخــرى.

•   هنــاك منــوذج متــاح للتواصــل النمطــي بشــأن األمــن الغــذايئ والتغــذوي املتكامــل وينبغــي 

اســتخدامه إلعــداد تقريــر يجمــع بــن نتائــج انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وســوء التغذيــة 

الحــاد.

•   ميكــن إعــداد منــوذج التواصــل النمطــي عــر نظــام دعــم املعلومــات أو باســتخدام برنامــج 

.MS Word ــج الكلــات معال

•   ال مينــع اســتخدام منــوذج التواصــل النمطــي البلــدان مــن إعــداد املزيــد مــن الوثائــق او دمج 

نتائــج التصنيــف املرحــي املتكامــل يف وثائــق أخرى.

الشكل رقم 138: تقارير تحليل التصنيف 

املرحيل املتكامل ملختلف الجامهري – 

)أمثلة( 

•   قد تتضمن التقارير التي تستهدف 

أصحاب املصلحة عى املستوى العاملي 

النتائج الرئيسية وتوصيات العمل فقط 

(الوحدة رقم 1 و4(.

•   قد تتضمن التقارير التي تستهدف كبار 

أصحاب املصلحة عى املستوى الوطني، 

ثالث وحدات، ملحة عامة عى النتائج 

األساسية يف صفحة واحدة، والخرائط، 

والعدد التقريبي لألطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية الحاد (الوحدة رقم 

.)5 ،2 ،1

•   ستتضمن التقارير التي تستهدف 

أصحاب املصلحة عى املستوين 

الوطني ودون الوطني جميع أو معظم 

الوحدات مبا يف ذلك ملحة عامة عى 

املناطق األكر ترضًرا (الوحدات من 1 

إىل 10(.
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الغــرض: تقديــم إجابــات موجــزة عــن األســئلة 

الخمســة الرئيســية: مــا درجــة الشــدة، كــم العــدد، 

ــم 139(.   ــكل رق ــاذا (الش ــن، مل ــى، أي مت

املعلومات األساسية: 

•   إجــايل عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن 

ســوء التغذيــة الحــاد ويحتاجــون إىل العــالج. 

(أ(  أدخــل:   )139 رقــم  (الشــكل  الجــدول  يف 

إجــايل عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء 

ــوء  ــالج (س ــون إىل الع ــاد ويحتاج ــة الح التغذي

ــاالت  ــدد الح ــي(، (ب( ع ــاد العامل ــة الح التغذي

التــي تعــاين مــن ســوء التغذيــة الحــاد الشــديد، 

تعــاين مــن ســوء  التــي  الحــاالت  (ج( عــدد 

التغذيــة الحــاد املعتــدل، (د( عــدد الحوامــل أو 

ــة  ــوء التغذي ــن س ــن م ــوايت يعان ــات الل املرضع

الحــاد وتحتجــن إىل العــالج، إن أمكــن.

ــف  ــى: ص ــدد، ومت ــم الع ــدة، ك ــة الش ــا درج •   م

ــن  ــال الذي ــدد األطف ــر ع الوضــع يف إيجــاز واذك

يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد خــالل الفــرة 

الحاليــة، ووضــح درجــة شــدة الوضــع خــالل 

ــة. ــرة املتوقع الف

•   أين: صف يف إيجاز املناطق األكر ترضًرا. 

•   ملــاذا: صــف يف إيجــاز العوامل األساســية املســببة 

لســوء التغذيــة الحاد.

•   خرائــط الوضــع الحــايل واملتوقــع لســوء التغذيــة 

خرائــط  مــن  صغــرة  خريطــة  أدرج  الحــاد: 

التصنيــف املرحــي املتكامــل للفــرة الحاليــة 

واملتوقعــة.    

الوحدة األوىل: الحقائق والرسائل األساسية 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةماع ةحمل
:ةیلاتلا بناوجلا كلذ يف امب ، ةلودلا يف داحلا ةیذغتلا ءوسل ماعلا عضولا صیخلت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ماقرالا مھا ةنس رھش - ةنسرھش
 دیدشلا داحلا ةیذغتلا ءوس 000,000

000,000 
 حوارتت نیذلا لافطألا

 رھش 59و 6 نیب مھرامعأ
 ةیذغتلا صقن نم نوناعیو

 جالعلا ىلإ نوجاتحیو داحلا

 لدتعملا داحلا ةیذغتلا ءوس 000,000

 

 
 ءوس نم نوناعی نیذلا لافطألا ددع  :ىتمو ،ددعلا مك ،ةدشلا ةجرد ام
 ةرتفلا لالخ عضولا ةدش ةجرد حضوو ،ةیلاحلا ةرتفلا لالخ داحلا ةیذغتلا
 دعاوقل ًاقفو لفسأ وأ ىلعأ ىلإ ةیریدقتلا ماقرألا بیرقت يغبنی .ةعقوتملا
  .هالعأ لودجلا عم قفاوتت نأ يغبنیو ،ةدحوملا بیرقتلا

  .اًررضت ناكسلاو قطانملا رثكأ :نمو نیأ

 .داحلا ةیذغتلا ءوس عضول ةببسملا ةیساسألا لماوعلا  :اذامل

ةنس رھش - ةنس رھش يلاحلا عضولا  

ةنس رھش - ةنس رھش عقوتملا عضولا  

 ةلودلا مسا بتكا
 .تاملك 10 نع ھتاملك ددع دیزی ال اًناونع بتكا

 داحلا يئاذغلا نمألا مادعنال لماكتملا يلحرملا فینصتلا لیلحت
 ةنس / رھش  - ةنس / رھش

 ةنس/رھش يف ردص

 

  )ةنس / رھش  - ةنس / رھش( ةعقوتملا ةرتفلا

000,000 

 ثراوكلا عضو يف صاخشألا

 ةلحرملا
 ةسماخلا

 نویلم0.0 

00%  
  ناكسلا ددعو ةبسن

 نمألا مادعنا نم نوناعی نیذلا صاخشألا
 امو ةثلاثلا ةلحرملا( دیدشلا داحلا يئاذغلا

 )لماكتملا يلحرملا فینصتلا يف قوف
ةلجاع تاءارجإ ىلإ ةجاحب مھ نیذلا  

000,000 
 ئراوطلا عضو يف صاخشألا

 ةعبارلا ةلحرملا

000,000 
   ةمزألا عضو يف صاخشألا

 ةثلاثلا ةلحرملا

000,000 
 ةدشلا عضو يف صاخشألا

 ةیناثلا ةلحرملا

000,000 
 مادعنا نم ىندلا دحلا عضو يف صاخشألا 

 يئاذغلا نمألا

 ىلوألا ةلحرملا

ةددحملا لماوعلا  

                               
3 يسیئرلا لماعلا        2 يسیئرلا لماعلا      1 يسیئرلا لماعلا  
 ءوس يف مھاست ةیسیئر لماوع ثالثل ةنوقیاوریصق فصو لخدا
داحلا ةیذغتلا  

000,000 
 يتاوللا تاعضرملا وأ لماوحلا
 داحلا ةیذغتلا ءوس نم نیناعی
 جالعلا ىلإ نجتحتو

 .طقف حیضوتلل لكشلا اذھ

 مجحب فینصتلا طئارخ جردأ
 لوح لیصافت عضو نود ریغص

    .ةقطنملا تایمست

Current  Current  Current  Current  Current  Current  Current  Current  
(May-Jun 2016) (May-Jun 2016)  

الشكل رقم 139: الوحدة األوىل من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل



النسخة الثالثة من الدليل الفني للتصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ178

الغــرض: تقديــم خرائــط تصنيــف أكــر حجــًا 

ــدد  ــع( والع ــايل واملتوق ــال للوضــع الح ــر تفصي وأك

مــن ســوء  يعانــون  الذيــن  لألطفــال  التقريبــي 

التغذيــة الحــاد ويحتاجــون إىل العــالج (الشــكل 

رقــم 140(.

املعلومات األساسية: 

التصنيــف  خرائــط  أدرج  التصنيــف:  •   خرائــط 

ــة  ــاحة املخصص ــب املس ــا ليناس ــط حجمه واضب

الثانيــة  الوحــدة  اســتخدم  الوحــدة.  يف  لهــا 

واملتوقــع.  الحــايل  الوضــع  لخرائــط  تحديــًدا 

إليــه  مــا تشــر  نًصــا قصــرًا يوضــح  ادخــل 

الخرائــط.  

•   إجــايل عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء 

التغذيــة الحــاد ويحتاجــون إىل العــالج: قــم 

ــال  ــدد األطف ــايل ع ــز بإج ــدول موج ــاء ج بإنش

الحــاد  التغذيــة  ســوء  مــن  يعانــون  الذيــن 

ــًدا األطفــال دون  ويحتاجــون إىل العــالج، وتحدي

ســن الخامســة. قســم الحــاالت إىل فئــات ســوء 

ــة الحــاد  ــي وســوء التغذي ــة الحــاد العامل التغذي

ــم  ــدل. ق ــاد املعت ــة الح ــوء التغذي ــديد وس الش

ــع  ــب، م ــتوى األنس ــى املس ــج ع ــع النتائ بتجمي

اإلشــارة إىل اســم الوحــدة اإلداريــة الفرعيــة، 

والوضــع يف االعتبــار أال يزيــد عــدد املناطــق 

املدرجــة يف الجــدول عــن عــرة مناطــق (ميكــن 

تطلــب  إذا  اإلقليــم  النتائــج حســب  تجميــع 

األمــر(. تأكــد مــن تطابــق األعــداد مــع األعــداد 

والخامســة  األوىل  الوحــدات  تضمنتهــا  التــي 

والســابعة (يف حالــة إعدادهــا(.

الوحدة الثانية: خرائط التصنيف وعدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد 
ويحتاجون إىل العالج

 ناكسلا لوادجو داحلا ةیذغتلا ءوس طئارخ

 ةنس رھش - ةنس رھش عقوتملا داحلا ةیذغتلا ءوس   ةنس رھش - ةنس رھش يلاحلا داحلا ةیذغتلا ءوس

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقأ لافطألا ددع لمشت ،ةصاخ .ةقطنم لكل ةلحرملا فینصت دیدحتو جالعلا ىلإ نوجاتحی نیذلاو داحلا ةیذغتلا ءوس نم نوناعی نیذلا لافطألل يلامجإلا ددعلا عم ةزجوم لوادج عضو
 تائفلاو ، (MAM) طسوتم ، (GAM) يلامجإلا بسح میسقتلاب مق - جالعلا ىلإ نوجاتحی نیذلاو داحلا ةیذغتلا ءوس نم نوناعی نیذلا لافطألل يلامجإلا ددعلاو ، تاونس 5 نم
 بسح عیمجتلا كرابتعا يف عض( قطانم 10 نم رثكأ زواجتت الأ بجی لودجلا نأ رابتعالا يف ذخألا عم ، يرادإلا میسقتلا مسا عم ىوتسم بسنأ ىلع ةیلامجإلا جئاتنلا .(SAM)ةدیدشلا
  .)اھریوطت مت اذإ( 7 و 5 و 1 تادحولا يف ةدراولا ماقرألا عم ماقرألا قفاوت نم دكأت .)رمألا مزل اذإ قطانملا

 

ةیذغتلا  )ةقطنملا( ءوس  ةبسن 
يملاعلا % داحلا   

مھرامعأ  نیذلا  لافطألا  ددع 
تاونس  نم 5  لقا   

  جالعلل نوجاتحی  نیذلا )رھش 59 ىلإ 6 نیب ( لافطألا ددع

ةیذغتلا  ءوس  جالع 
يملاعلا داحلا   

ةیذغتلا  ءوس  جالع 
طسوتملا داحلا   

داحلا  ةیذغتلا  ءوس  جالع 
میخولا  

 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00% ةقطنملا مسا
 000,000 000,000 000,000 000,000 00%  يلامجإلا

 .طقف حیضوتلل لكشلا اذھ

 ثیحب اھمجح طبضاو فینصتلا طئارخ جردا
 .جذومنلا يف اھل ةصصخملا ةحاسملا مئالت
 ةیلاحلا طئارخلل ًادیدحت جذومنلا اذھ مدختسا

    .ةعقوتملاو

 .طقف حیضوتلل لكشلا اذھ

 ثیحب اھمجح طبضاو فینصتلا طئارخ جردا
 .جذومنلا يف اھل ةصصخملا ةحاسملا مئالت
 ةیلاحلا طئارخلل ًادیدحت جذومنلا اذھ مدختسا

    .ةعقوتملاو

الشكل رقم 140: الوحدة الثانية من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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الغــرض: تقديــم تحليــل أكــر تفصيــال للتصنيفــات 

ــات عــن األســئلة  ــة واملتوقعــة وتقديــم إجاب الحالي

الخمســة الرئيســية: مــا درجــة الشــدة، كــم العــدد، 

إيجــاز يف  التــي عرضناهــا يف  ملــاذا  مــن،  أيــن، 

ــم 141(.   ــكل رق ــدة األوىل (الش الوح

املعلومات األساسية: 

تنظر اللمحة العامة عن الوضع الحايل يف اآليت:

•   الســياق الــذي يتضمــن املعلومــات واالتجاهــات 

التاريخيــة ذات الصلــة.

•   ملخــص نتائــج التصنيــف مــن حيــث أيــن وكــم 

ــى  ــز ع ــع الركي ــدة، م ــة الش ــا درج ــدد وم الع

ــرضًرا.   ــر ت ــال األك ــق واألطف املناط

•   الظــروف الحاليــة التــي تركــز عــى مرجعيــة 

ســوء التغذيــة الحــاد.

•   ملــاذا، تركــز عــى املســببات الرئيســية، وتشــمل 

تحديــد الصدمــات األساســية ومواطــن الضعــف 

مــدى  ومــا  الوضــع.  هــذا  إىل  أدت  التــي 

ــل  ــن التحلي ــة ب ــرض مقارن ــي تع ــالف، الت االخت

الحــايل والتحليــالت الســابقة للتصنيــف املرحــي 

املتكامــل لتوضيــح أي تغيــرات تطــرأ مــع مــرور 

ــرى. ــق األخ ــت ويف املناط الوق

 تنظر اللمحة العامة عن الوضع املتوقع يف اآليت:

ــع  ــاد املتوق ــر املعت ــن األث ــذي يتضم •   الســياق، ال

ــة.  ــرة املتوقع ــالل الف ــات خ ــمي للصدم واملوس

ــة،  ــرة املتوقع ــالل الف ــية خ ــات األساس •   االفراض

ــن:  ــي تتضم والت

    °  تقييم الصدمات السابقة واملتنبأ بها واألمراض وأمناط االستهالك الغذايئ التي ستؤثر عى األرجح عى سوء التغذية الحاد. 

    °  األسباب املنطقية وراء االستنتاجات املتعلقة بالتغر املحتمل يف مستويات سوء التغذية الحاد. 

الوحدة الثالثة: ملحة عامة عن الوضع واملسببات الرئيسية

 
 )ةنس رھش - ةنس رھش( يلاحلا عضولا نع ةماع ةحمل

 .ةلصلا تاذ ةیخیراتلا تاھاجتإلاو تامولعملا لمشی ،قایسلا -
  .لافطألاو اًررضت رثكألا قطانملا ىلع زیكرتلا عم ،ةدشلا ةجرد امو ددعلا مكو نیأ ثیح نم فینصتلا جئاتن صخلم -
  .داحلا ةیذغتلا ءوس ىلإ ةراشإلا ىلع زیكرتلا عم ،ةیلاحلا فورظلا -
 ىدم امو ،عضولا ىلإ يدؤت يتلا ةیسیئرلا فعضلا نطاومو تامدصلا دیدحت كلذ يف امب ،ةیساسألا تاببسملا ىلع زیكرتلا عم ،نمو اذامل -

 .ىرخأ قطانم يف تقولا رورم عم ثدحی رییغت يأ حیضوتل ةقباسلا فینصتلا تالیلحتب ةنراقملا ضرعب ،فالتخالا

 

 )ةنس رھش - ةنس رھش( عقوتملا عضولا نع ةماع ةحمل

 .ةعقوتملا ةرتفلا لالخ تامدصلل عقوتملاو يمسوملا داتعملا رثألا لمشی ،قایسلا -
  :كلذ يف امب ،ةعقوتملا ةرتفلاب ةیسیئرلا تاضارتفالا -

 يف داحلا ةیذغتلا ءوس ىلع اھریغ نم رثكأ رثؤت نأ لمتحی يتلا ةعقوتملاو ةقباسلا يئاذغلا كالھتسالا طامنأو ضارمألاو تامدصلا مییقت •
  .لبقتسملا

 .داحلا ةیذغتلا ءوس تایوتسم يف لمتحملا رییغتلاب ةقلعتملا تاجاتنتسالا ءارو ةیقطنملا بابسألا •

 

  

الشكل رقم 141: الوحدة الثالثة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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ــدي يف  ــة يف بورون ــن أصــل 18 مقاطع ــات م ــف تســع مقاطع ــة الحــاد، تصن ــل لســوء التغذي ــف املرحــي املتكام ــل التصني اســتناًدا إىل تحلي

ــن  ــن ب ــة«. وم ــة األوىل »مقبول ــا يف املرحل ــرى ك ــات األخ ــف املقاطع ــا تصن ــف، بين ــر« للتصني ــذرة بالخط ــة املن ــة »املرحل ــة الثاني املرحل

املقاطعــات التســع املصنفــة يف وضــع »اإلنــذار بالخطــر«، تعــاين ثــالث مقاطعــات (كارويس، كيانــزا، وكرونــدو( مــن االرتفــاع النســبي يف ســوء 

ــه تــم تســجيل مــا ال يقــل عــن ثــالث حــاالت يف بلــدة نومــا هــذا  ــا. تجــدر اإلشــارة إىل أن ــا خاًص ــة الحــاد، وهــو مــا يتطلــب اهتاًم التغذي

العــام يف مقاطعــة كرونــدو. وفًقــا ملقيــاس ســوء التغذيــة الحــاد يف التصنيــف املرحــي املتكامــل، يتطلــب تصنيــف وضــع مــا يف املرحلــة الثانيــة 

»املنــذرة بالخطــر« تعزيــز القــدرة عــى االســتجابة والصمــود، وتنــاول العوامــل املســاهمة يف حــدوث ســوء التغذيــة ومراقبــة الوضــع.

مــن املتوقــع أن يعــاين حــوايل 125 ألــف طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد يف تســع مقاطعــات مــن أصــل 18 مقاطعــة يف البــالد. وتشــر البيانــات 

املتاحــة حــول تغطيــة عــالج ســوء التغذيــة الحــاد إىل أن التغطيــة ليســت عــى النحــو األمثــل.

العوامــل الرئيســية املســاهمة يف مســتويات ســوء التغذيــة الحــاد املنــذرة بالخطــر هــي: (1( ســوء نوعيــة الطعــام التــي يتناولهــا األطفــال؛ (2( 

انتشــار األمــراض بشــكل كبــر نســبيًا (خاصــة املالريــا(؛ و(3( ســوء الــرصف الصحــي.

تجــدر اإلشــارة إىل أن جــودة املتنــاول الغــذايئ لألطفــال رديئــة حتــى يف املقاطعــات التــي ينخفــض فيهــا انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد، وهــو 

مــا يشــر إىل أن ذلــك لــه عالقــة بالســلوك أو قلــة الوعــي بتغذيــة األطفــال بــن مقدمــي الرعايــة. مــن املحتمــل أن يكــون تــدين جــودة الغــذاء 

يف املقاطعــات األخــرى ناتــج عــن انعــدام األمــن الغــذايئ وكذلــك الســلوك ونقــص الوعــي. كــا تــم تحديــد العديــد مــن القضايــا الهيكليــة، 

وخاصــة رأس املــال البــري واملــادي واملــايل، كعوامــل رئيســية تســاهم يف حــدوث ســوء التغذيــة الحــاد يف هــذه املناطــق. يُعــد فقــر الــدم مــن 

املشــكالت الصحيــة العامــة الرئيســية التــي تتطلــب عنايــة عاجلــة يف جميــع املقاطعــات.

ــع املقاطعــات  ــة الحــاد، مــن املرجــح أن يظــل الوضــع كــا هــو يف جمي ــل توقعــات التصنيــف املرحــي املتكامــل لســوء التغذي ــا لتحلي وفًق

التســع املصنفــة يف املرحلــة الثانيــة »املنــذرة بالخطــر« خــالل موســم األمطــار القــادم (فرايــر - مايــو 2018(. ومــع ذلــك، مــن املحتمــل حــدوث 

ــا  ــة أفريقي ــراض (جمهوري ــات بســبب النمــط املوســمي وانتشــار األم ــاد يف بعــض املقاطع ــة الح تدهــور بســيط يف مســتويات ســوء التغذي

الوســطى، تقريــر تحليــل انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد للتصنيــف املرحــي املتكامــل، يف مــارس 2018(.

املصدر: بوروندي، تقرير تحليل التصنيف املرحي املتكامل لسوء التغذية الحاد، ديسمر 2017.

الشكل 142: نظرة عامة عى الوضع – مثال
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 )1) حــول:  عامــة  توصيــات  تقديــم  الغــرض: 

ــه،  ــتجابة، (2( رصــد الوضــع وتحديث ــات االس أولوي

(3( نظــم جمــع البيانــات واملعلومــات (الشــكل 

رقــم 143(.

املعلومات األساسية: 

أولويات االستجابة: 

•   حــدد أهــداف االســتجابة قصــرة وطويلــة األجــل 

ذات األولويــة، مــع الركيــز عــى مســتويات ســوء 

ــك العوامــل املســاهمة يف  ــة الحــاد، وكذل التغذي

حــدوث ســوء التغذيــة الحــاد. 

رصد الوضع وتحديثه 

•   حــدد خطــط تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامل 

لرصــد الوضــع. اذكــر توقيــت عمليــات التحليــل 

القادمــة للتصنيــف املرحــي املتكامــل. 

•   حــدد عوامــل املخاطــر األساســية املقــرر رصدهــا 

والتــي مــن شــأنها أن تثــر الحاجــة إىل تحديــث 

التحليــل. ينبغــي إيــالء انتبــاه خــاص لبعــض 

تفــي  واحتاليــة  النزاعــات  مثــل  العوامــل 

األمــراض هطــول األمطــار، ووضــع األمــن الغــذايئ 

ــن شــأنها أن توجــه  ــل م ــث أن هــذه العوام حي

االفراضــات األساســية التــي تدعــم التصنيــف 

ــي. املرح

•   حــدد التوصيــات املتعلقــة بنظــم جمــع البيانــات 

واملعلومــات، أي التوقيــت والتغطيــة واملــؤرشات 

املطلوبــة لعــالج فجــوات جــودة البيانــات وعــدم 

كفايتهــا وغرهــا مــن الفجــوات التــي قــد تظهــر 

أثنــاء التحليــل.

الوحدة الرابعة: توصيات للعمل

 

 لمعلا تایصوت

 ةباجتسالا تایولوأ

 يلحرملا فینصتلا لحارم فلتخمب ةصاخلا ةیولوألا تاذ ةباجتسالا فادھأ ىلإ عجرا .ةفلتخم ةیجیتارتسا تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحب مھ نیذلا ناكسلا دیدحت
 لیلحت نم ةلحرملا هذھ يف ةنكمم ریغ نوكت ام ًةداعو ،ةباجتسالل ةددحملا قرطلا دیدحتل يعاد ال .يعجرملا لودجلا يف الیصفت حضوملا وحنلا ىلع لماكتملا
  .عضولا

 ثیدحتلا ةطشنأو عضولا دصر 

 .لماكتملا يلحرملا فینصتلل مداقلا لیلحتلا تیقوت ركذا .عضولا دصرل لماكتملا يلحرملا فینصتلاو ةیذغتلا لیلحت ططخ دیدحت -
 تانایبلا ةدوج يف تاوجفلا دسل ،ءاضتقالا بسح ،تارشؤملاو ةیطغتلاو تیقوتلا لثم ،تامولعملا مظنو تانایبلا عمجب ةلصلا تاذ تایصوتلا دیدحت -

   .لیلحتلا ءانثأ رھظت يتلا تاوجفلا نم اھریغو

 اھتبقارم بجی يتلا رطخلا لماوع

 لوطھو تاعازنلا لثم لماوعلا ضعب ىلإ هابتنالا ءالیإ يغبنی .لیلحتلا ثیدحت ىلإ ةجاحلا ریثی نأ نكمی ام دصرل ةیساسألا رطاخملا لماوع دیدحت -
   .ةلحرملا فینصت ززعی ام وھو ،ةیساسألا تاضارتفالا ىلإ تامولعم فیضت اھنأ ثیح ،راطمألا

  

الشكل رقم 143: الوحدة الرابعة من منوذج التصنيف املرحيل املتكامل للتواصل
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ــن  ــال الذي ــدد ألطف ــرات لع ــداد تقدي ــرض: إع الغ

والذيــن  الحــاد  التغذيــة  ســوء  مــن  يعانــون 

يحتاجــون إىل العــالج ومشــاركتها (الشــكل رقــم 

  .)144

املعلومات األساسية: 

•   ملحــة عامــة عــن أســاليب تقديــر عــدد األطفــال 

الذيــن هــم بحاجــة للعــالج. 

ــر  ــة تقدي ــن طريق ــزة ع ــة موج ــرة منهجي •   مذك

ــة  ــم بحاج ــن ه ــال الذي ــايل لألطف ــدد اإلج الع

للعــالج. تصــف هــذه املذكــرة النهــج املســتخدم 

ــدد الســكان. ــر ع لتقدي

•   تحديــد املــؤرش املســتخدم لحســاب إجــايل عدد 

ــل  ــالج، أي ه ــة للع ــم بحاج ــن ه ــال الذي األطف

هــو مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم 

ــم  ــذراع أم القائ ــى ال ــط منتصــف أع ــى محي ع

عــى الدرجــة املعياريــة للــوزن مقابــل الطــول أم 

كالهــا مًعــا.

هــم  الذيــن  األطفــال  عــدد  يوضــح  •   جــدول 

للعــالج. بحاجــة 

•   إنشــاء جــدول تفصيــي وإدراجــه يتضمــن العــدد 

اإلجــايل لحــاالت ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي 

وســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل وســوء التغذيــة 

الحــاد الشــديد يف كل منطقــة شــملها التحليــل. 

وعــدد  األطفــال  عــدد  إجــايل  كذلــك  أدرج 

الخامســة يف كل منطقــة  األطفــال دون ســن 

ــل، ــملها التحلي ش

•    تحديد التصنيف املرحي للمنطقة التي يتم تحليلها.

•  إذا كانت جداول املحتوى أطول من صفحة واحدة، فيجب نقلها إىل نهاية التقرير.

  

الوحدة الخامسة: العدد التقديري لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين 
يحتاجون إىل العالج

 ةنسلا رھشلا - جالعلل نیجاتحملاو داحلا ةیذغتلا ءوسب نیرثأتملا لافطألل يلامجإلا ددعلا

 ریدقتل مدختسملا جھنلا ةركذملا هذھ فصت نأ يغبنیو .جالعلل ةجاحب مھ نیذلا لافطألل يلامجإلا ددعلا ریدقت ةقیرط نع ةزجوم ةیجھنم ةركذم ضرعا •
  ًاعم نیتقیرطلا مأ عارذلا ىلعأ فصتنم طیحم مأ لوطلا لباقم نزولل يملاعلا داحلا ةیذغتلا ءوس ةمدختسملا ةقیرطلا تناك اذإ ام دیدحت ، .ناكسلا
 .نیجاتحملا لافطألل يلامجإلا ددعلا باسحل

 

 

 نم ةقطنم لكل میخولا داحلا ةیذغتلا ءوسو ، طسوتملا داحلا ةیذغتلا ءوسو ، يملاعلا داحلا ةیذغتلا ءوس تالاحل يلامجإلا ددعلاب لصفم لودج جاردإو ریوطتب مق
 .اھلیلحت متی ةقطنم لكل ةقطنملا ةلحرم فینصت دیدحت ..لیلحتلا نم ةقطنم لكل ةسماخلا نس نود ناكسلا كلذكو يلامجإلا ددعلا نیمضتب اًضیأ مق .لیلحتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ددع يلامجإ )ةقطنملا(
ناكسلا  

 نیذلا لافطألا ددع
 6 نیب مھلامعأ حوارتت

  رھش 59 ىلإ

 ءوس ةبسن
 داحلا ةیذغتلا

  يملاعلا

 ددع تاریدقت
 ةیذغتلا ءوس تالاح

 يملاعلا داحلا

 ددع تاریدقت
 ةیذغتلا ءوس تالاح

 طسوتملا داحلا

 ددع تاریدقت
 ةیذغتلا ءوس تالاح

 میخولا داحلا
%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000 ةقطنملا مسا  00,000 00,000 00,000 

%00 00,000 000,000  يلامجإلا  00,000 00,000 00,000 
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الغــرض: وصــف نهــج التصنيــف املرحــي املتكامــل 

الرئيســية  البيانــات  التحليــل ومصــادر  وعمليــة 

ــم 145(. ــكل رق ــية (الش ــود األساس والقي

املعلومات األساسية: 

العملية واملنهجية 

ــارة  ــع اإلش ــل م ــة التحلي ــل عملي ــدد تفاصي •   لح

ــد  ــة وتحدي ــة الوطني ــل الفني ــة العم إىل مجموع

واألنشــطة  والتدريــب  املؤسســية  الرتيبــات 

املنفــذة قبــل التحليــل وأثنــاء وإجرائــه وبعــده. 

الرئيســية  البيانــات  مبصــادر  قامئــة  •   الدرج 

 . مة ملســتخد ا

القيود التي تعرض التحليل

املصاحبــة  والتحديــات  الفنيــة  •   اللصعوبــات 

والرتيبــات  األدلــة  يف  العجــز  مثــل  للعمليــة 

واملشــاركة. املؤسســية 

الوحدة السادسة: العملية واملنهجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داحلا يئاذغلا نمألا مادعنا ةلحرم فصوو مسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:لماكتملا يلحرملا فینصتلا لیلحت ءاكرش  

  ++ووألألاا  ةةللححررممللاا
  ةلوبقم

  ++ووألألاا  ةةللححررممللاا
  رطخلا4 ةرذنم

  ةةثثللااثثللاا  ةةللححررممللاا
  ةداح

 ةةعع44ااررللاا  ةةللححررممللاا
  ةرطخ

 ةةسسممااخخللاا  ةةللححررممللاا
  ةروطخلا ةغلا4

 نم %5 نم لقأ
 نم نوناعG لافطألا

  داحلا ةGذغتلا ءوس

 نم 5-9.9%
 نم نوناعG لافطألا

  داحلا ةGذغتلا ءوس

 
 نم 10-14.9%

 نم نوناعG لافطألا
   داحلا ةGذغتلا ءوس

 نم 15-29.9%
 نم نوناعG لافطألا

 ةGذغتلا ءوس
 عفترتو .داحلا
 تا]فولا تالدعم
 ضارمألا4 ة4اصإلاو
 دق امم ،دGاà_ت وأ
Gكالهتسا ضرع 
 +إ ءاذغلل درفلا
   .رطاخملا
 

 نم h_iأ وأ 30%
 نوناعG لافطألا
 ةGذغتلا ءوس نم
 عفترتو .داحلا
 ة4اصإلا تالدعم
 دق وأ ،ضارمألا4
la تاوجف رهظت

m 
 درفلا كالهتسا
 لpشn ءاذغلل
     .امtالs وأ حضاو
 
 

 ةیجھنملاو ةیلمعلا

 لمعلا ةعومجم ىلإ ةراشإلا كلذ يف امب ،لیصفتلاب لیلحتلا ةیلمع ضرعا
 تذفن يتلا ةطشنألاو بیردتلاو ةیسسؤملا تابیترتلا دیدحتو ةینطولا ةینفلا
  .هدعبو ھئارجإ ءانثأو لیلحتلا لبق

 رداصملا

  .ةمدختسملا ةیساسألا تانایبلا رداصمب ةمئاق جردا

  لیلحتلا ضرتعت يتلا دویقلا

 تایدحتلاو ةینفلا تایدحتلا كلذ يف امب ،لیلحتلا ضرتعت يتلا دویقلا ددح
 .ةكراشملاو ةیسسؤملا تابیترتلاو ةلدألا يف زجعلا لثم ةیلمعلل ةبحاصملا

 

 يلحرملا فینصتلا  وھ امو لماكتملا يلحرملا فینصتلا وھ ام
  :داحلا ةیذغتلا ءوسل لماكتملا

 تاءارجإلاو تاودألا نم ةعومجم وھ لماكتملا يلحرملا فینصتلا
 ،ةداحلا ةیوذغتلاو ةیئاذغلا تامزألا صئاصخو ةدش فینصتل ةمدختسملا
 .ةیلودلا رییاعملا ىلإ ًادانتسا نمزملا يئاذغلا نمألا مادعنا بناج ىلإ
 لكلو ،ىرخألا مھنم لك ززعت فئاظو ةعبرأ نم فینصتلا اذھ فلأتیو
 .)تاءارجإلاو تاودألا( ةددحملا تالوكوتوربلا نم ةعومجم ةفیظو
 ،قفاوتلا ءانب ،لماكتملا يلحرملا فینصتلل ةیساسألا رییاعملا لمشتو
 لیلحت فدھیو .ةنراقملل ةیلباقلاو ةیفافشلاو ،ةلءاسملاو ،ةلدألا براقتو
 ،ةئراطلا تالاحلل ةباجتسالا نیسحت ىلإ لماكتملا يلحرملا فینصتلا
 طسوتملا ىدملا ىلع يئاذغلا نمألا جماربو تاسایس ھیجوت ىلإو
    .لیوطلاو

 ةدش نع تامولعم داحلا ةیذغتلا ءوسل لماكتملا يلحرملا فینصتلا مدقی
 يف ةمھاسملا لماوعلا مھأ ىلع ءوضلا طلسیو ،داحلا ةیذغتلا ءوس
  ةقلعتملا ةلدألا جمدب ةفرعملا قاطن عسویو ،داحلا ةیذغتلا ءوس ثودح
 .عساو قاطن ىلع ةمھاسملا لماوعلاو داحلا ةیذغتلا ءوسب

 

 تامولعملا نم دیزمل لصتا

 بقللاو مسالا

 IPC  ةفیظو

email@email.com 

  IPC  يملاعلا معدلا ةدحو

www.ipcinfo.org 

 ةارزو لثم( ……… ةیاعر تحت لیلحتلا اذھ ءارجإ مت
 ىلع( .…… ـل يلاملاو ينفلا معدلا نم تدافتسا دقل .)ةعارزلا

 ، لاثملا لیبس

 .)ةدحتملا ةكلمملا ةموكح ، ةیبوروألا ةیضوفملا

 مادختساب ةیذغتلا ءوس و يئاذغلا نمألا مادعنا فینصت ءارجا مت

 ءاحنأ عیمج يف اھذیفنت مت و اھریوطت مت يتلا ، IPC تالوكوتورب
  IPC Global لبق نم ملاعلا

-Action Against Hunger, CARE, CILSS, EC- ةكارشلاب
JRC , FAO, FEWSNET, Global Food Security 

Cluster, Global Nutrition Cluster, IGAD, Oxfam, 
PROGRESAN-SICA, SADC, Save the Children, 

UNICEF and WFP. 
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الغــرض: عــرض أهــم النتائــج يف مخطــط معلومــات 

بيــاين يســهل فهمــه (الشــكل رقــم 146(.  

املعلومات األساسية: 

ــات  ــج واملعلوم ــم النتائ ــور أله ــريئ مص ــرض م ع

ــة  ــرة الحالي ــن الف ــف ع ــل التصني ــة بتحلي الخاص

واملتوقعــة (إن وجــدت(، عــى وجــه التحديــد مــا 

يــي:

•   خريطــة )خرائــط( التصنيــف املرحــي املتكامــل 

للفــرة الحاليــة واملتوقعــة. 

ــدد  ــايل ع ــب إج ــكان: اكت ــة بالس ــام خاص •   أرق

األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة 

الحــاد  التغذيــة  ســوء  إىل  (مقســمن  الحــاد 

ــدل والشــديد( وإن أمكــن عــدد الحوامــل  املعت

أو املرضعــات اللــوايت تعانــن مــن ســوء التغذيــة 

ــدة األوىل. ــح يف الوح ــو موض ــا ه ــاد ك الح

•   تصنيــف املنطقــة: اكتــب عــدد املناطــق املصنفة 

يف كل مرحلة. 

•   انتشــار ســوء التغذيــة الحــاد يف معظــم املناطق 

املتــررة: اكتــب إجــايل عــدد األطفــال الذيــن 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد املعتــدل 

والشــديد والعاملــي والذيــن هــم بحاجــة إىل 

العــالج، واألســلوب املوحــد املســتخدم يف كل 

دولــة مــن جانــب القطاعــات أو التجمعــات 

ــة. ــة بالتغذي املعني

•   املســببات الرئيســية: اخــر مــن أربعــة إىل ســتة 

ــط  ــا يف مخط ــا وادرجه ــز عليه ــببات للركي مس

املعلومــات البيــاين وأضــف الصور/األيقونــات 

ــبة.  املناس

•   التوقعــات: وضــح عــدد املناطــق التــي مــن 

ــوء أو  ــع أو يس ــا الوض ــن فيه ــع أن يتحس املتوق

ــو.  ــا ه ــل ك يظ

الوحدة السابعة: النتائج يف أرقام

 ةحمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذإ ، ةیذغتلا ءوس نم نیناعی يئاللا تاعضرملاو لماوحلا ءاسنلاو ، )میخولاو طسوتملا داحلا ةیذغتلا ءوس لیلحت عم( داحلا ةیذغتلا ءوس نم نوناعی نیذلا لافطألا ددع لخدأ
.اًحاتم كلذ ناك  

 ةنس - رھش يملاعلاو لدتعملاو میخولا داحلا ةیذغتلا ءوس

  

 ةلجاع تاءارجإ ىلإ ةجاحلا

00,000 
 میخو داح ةیذغت ءوس ةلاح  

 حوارتت نیذلا لافطألا
 59 ىلإ 6 نیب مھرامعأ

 ًرھش

00,000 

00,000 
 ىلإ 6 نیب مھرامعأ حوارتت نیذلا لافطألا

 داحلا ةیذغتلا ءوس نم نوناعیو ًرھش 59

00,000 
 وأ لماوحلا ءاسنلا

 نیناعی يتاوللا تاعضرملا
  داحلا ةیذغتلا ءوس نم

00,000 
 طسوتم داح ةیذغت ءوس ةلاح

 ًرھش 59 ىلإ 6

 نیذلا لافطألا ةبسن يلامجإ
 59 ىلإ 6 نیب مھرامعأ حوارتت

 اًرھش

000,000 
 ةروطخلا ةغلاب

000,000 
 ةرطخ

000,000 
 ةداح

000,000 
 رطخلاب ةرذنم

000,000 
 ةلوبقم

 MM/YY – MM/YY يلاحلا داحلا ةیذغتلا ءوس

 

 MM/YY – MM/YY عقوتملا داحلا ةیذغتلا ءوس

 

 .طقف حیضوتلل لكشلا اذھ

  عقوتملا فینصتلا طئارخ جردأ

 

  میلقألا مسا  میلقألا مسا  میلقألا مسا  میلقألا مسا  میلقألا مسا  میلقألا مسا  میلقألا مسا  میلقألا مسا میلقألا

 ةیذغتلا ءوس
 میخولا داحلا

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 ةیذغتلا ءوس
 طسوتملا  داحلا

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 ةیذغتلا ءوس
 يملاعلا داحلا

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 دیدشلا داحلا ةیذغتلا ءوس نم نوناعی نیذلا لافطألا ددع يلامجإ ركذاو ً،اررضت رثكألا قطانملا ددح
   ةیذغتلا تاعاطق وأ تاعومجم لبق نم لودلا ىوتسم ىلع مدختسملا يرایعملا جھنلاو يملاعلاو طسوتملاو

 ةنس - رھش يف تاعقوتلا

000 
 میلاقألا ددع

 عضول عقوتملا نم
 داحلا ةیذغتلا ءوس

  نأ

 
  روھدتی

يف  

00 
 میلقأ  

 
 00 اًرقتسم لظی

 میلقأ  

 
 00 نسحتی

 میلقأ  

 

 وأ روھدتی وأ اھیف عضولا نسحتی نأ لمتحًی يتلا قطانملا ددع حضو
 اًرقتسم لظی

ةیسیئرلا تاببسملا  

 يئاذغلا لوانتملا 
%00 

 ةسحصلا تامدخلا 
%00 

 يئاذغلا نمالا 
%00 

 
ضارمالا  

%00 

 
 لافطألا ةیاعر

ءاسنلاو  
%00 
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املســببات  عــن  عامــة  ملحــة  عــرض  الغــرض: 

الرئيســية املؤديــة إىل ســوء التغذيــة الحــاد (الشــكل 

رقــم 147(. 

املعلومات األساسية:  

بالنســبة للمناطــق املصنفــة يف املرحلــة الثالثــة 

املحــي  التصنيــف  مــن  والخامســة  والرابعــة 

املتكامــل لســوء التغذيــة الحــاد، اســتخدم الجــدول 

املــدرج يف هــذه الوحــدة لإلشــارة إىل العوامــل 

املســاهمة  والعوامــل  كبــر  بشــكل  املســاهمة 

بشــكل بســيط والعوامــل غــر املســاهمة، وكذلــك 

عــدم توافــر أي بيانــات عــن املنطقــة.    

الوحدة الثامنة: ملخص العوامل املساهمة يف حدوث سوء التغذية الحاد

 داحلا ةیذغتلا ءوس يف ةمھاسملا لماوعلا صخلم

 

 

  

  میلاقألا  میلاقألا  میلاقألا  میلاقألا  میلاقألا  میلاقألا  میلاقألا  میلاقألا  میلاقألا   ةمھاسملا لماوعلا

 ریغ يئاذغلا لوانتملا 
   يفاكلا

          يئاذغلا عونتلل ىندألا دحلا

           تابجولا رتاوت نم ىندألا دحلا

          يئاذغلا ماظنلل لوبقملا ىندألا دحلا 

           ءاسنلا ىدل يئاذغلا عونتلل ىندألا دحلا  

          ىرخأ 

لاھسإ ضارمالا            

راحزلا            

ایرالم            

ةیرشبلا   ةعانملا  صقن  سوریف  راشتنا 
زدیإلا  / 

         

داحلا  يسفنتلا  زاھجلا  ضارمأ            

ىودع            

ضرملا  يشفت            

ىرخا            

 ىلع مئالملا ریغ لوصحلا 
 ءاذغلا

 مادعنال لماكتملا يلحرملا فینصتلا  ةجیتن
   داحلا يئاذغلا نمألا

      
 

 ةمئالملا ریغ ةیاعرلا 
 لافطألل

 ةیعیبطلا ةعاضرلا ىلع دامتعالا
 نم ىلوألا رھشأ ةتسلا لالخ اھدحو
 لفطلا رمع

  
      

 

 لالخ ةرمتسملا ةیعیبطلا ةعاضرلا
 لفطلا رمع نم ىلوألا ةنسلا

         

 ىتح ةرمتسملا ةیعیبطلا ةعاضرلا
 لفطلا رمع نم ةیناثلا ةنسلا

         

 ھبشو ةبلصلا ةیئاذغلا داوملا لاخدإ ءدب
 يئاذغلا ماظنلا يف ةیرطلاو ةبلصلا
 .  لفطلل

  
      

 

          ىرخأ

 تامدخلا ةیافك مدع 
 ریغ ةئیبلاو ،ةیحصلا
 ةیحصلا

           ةبصحلا دض میعطتلا

           لافطألا للش دض میعطتلا

           فلأ نیماتیف تالمكم

           تارھاملا تالباقلا

  ةیریسفتلا نیوانعلا
 ةمھاسملا لماوعلا
  ریبك لكشب

 
 ةمھاسملا لماوعلا
  طیسب لكشب

 تانایب رفاوتت ال  ةمھاسملا ریغ لماوعلا 
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ــكل  ــة ب ــية الخاص ــج الرئيس ــرض النتائ ــرض: ع الغ

ــم 148(.  ــة (الشــكل رق ــة معني ــة أو مجموع منطق

املعلومات األساسية: 

الحاليــة  الظــروف  عــن  عامــة  ملحــة  •   قــدم 

األدلــة  إىل  اإلشــارة  ذلــك  يف  مبــا  واملتوقعــة، 

الرئيســية  الخمســة  األســئلة  عــى  واإلجابــة 

ــاذا،  ــى، مل ــدد، مت ــم الع ــدة، ك ــة الش ــا درج (م

أيــن( وتحديــًدا فيــا يخــص هــذه املنطقــة 

ــب  ــل حس ــات للعم ــدم توصي ــة. ق أو املجموع

االقتضــاء.  

التصنيــف  (خرائــط(  خريطــة  بإعــداد  •   قــم 

املرحــي املتكامــل أو قــص جــزء منهــا، مــع 

الركيــز عــى املنطقــة أو الجــاري تحليلهــا خــالل 

الفــرة الحاليــة واملتوقعــة. 

األطفــال  حــاالت  بعــدد  الجــدول  •   أكمــل 

ــديد  ــاد الش ــة الح ــوء التغذي ــن س ــن م املترضري

حــاالت  عــدد  وكذلــك  والعاملــي  واملعتــدل 

وجــدت إن  والحوامــل،  املرضعــات 

•   أدرج رمــوزًا متثــل عاملــن أو أربعــة عوامــل 

ــوء  ــة بس ــذه املنطق ــرضر ه ــببة لت ــية مس أساس

ــاد.    ــة الح التغذي

الوحدة التاسعة: مالمح املناطق األكر ترضًرا

 اررضت رثكالا قطانملا نع ةحمل

 ةررضتملا ةعومجملا / ةقطنملا مسا

 

 

 

 

 

 

 

 نم نوناعی نیذلا لافطألا  
 نجتحیو داحلا ةیذغتلا ءوس
 جالعلا ىلإ

 وأ لماوحلا
 يتاوللا تاعضرملا
 ءوس نم نیناعی
 نجتحیو داحلا ةیذغتلا
  جالعلا ىلإ

 ةیذغتلا ءوس ةبسن
 )%( يملاعلا داحلا

 ةیذغتلا ءوس ةبسن
 )%( میخولا داحلا

 ةیذغتلا ءوس ةبسن
  (%)طسوتملا داحلا

000 000 00% 00% 00% 

 ةمھاسملا ةیسیئرلا لماوعلا
 

 ریغ ةیحص تامدخ
 ةیفاك

  ةنوقیا
 مھاسم لماع

  ةنوقیا
 مھاسم لماع

  ةنوقیا
 مھاسم لماع

 ةررضتملا ةعومجملا / ةقطنملا مسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 نم نوناعی نیذلا لافطألا  
 نجتحیو داحلا ةیذغتلا ءوس
 جالعلا ىلإ

 وأ لماوحلا
 يتاوللا تاعضرملا
 ءوس نم نیناعی
 نجتحیو داحلا ةیذغتلا
  جالعلا ىلإ

 ةیذغتلا ءوس ةبسن
 )%( يملاعلا داحلا

 ةیذغتلا ءوس ةبسن
 )%( میخولا داحلا

 ةیذغتلا ءوس ةبسن
  (%)طسوتملا داحلا

000 000 00% 00% 00% 

 ةمھاسملا ةیسیئرلا لماوعلا
 

 ریغ ةیحص تامدخ
 ةیفاك

  ةنوقیا
 مھاسم لماع

  ةنوقیا
 مھاسم لماع

  ةنوقیا
 مھاسم لماع

 

 

عقوتملا  

 

يلاحلا  

 

 يف امب ،ةعقوتملاو ةیلاحلا فورظلا نع ةماع ةحمل مدق
 ةلئسألا ىلع ةباجإلا ةلواحمو ةلدألا ىلإ ةراشإلا كلذ
 ،اذامل ،ىتم ،ددعلا مك ،ةدشلا ةجرد ام( ةیسیئرلا ةسمخلا
 مدق .ةعومجملا وأ ةقطنملا هذھ صخی امیف ًادیدحتو )نیأ
  .ءاضتقالا بسح لمعلل تایصوت

 

 .طقف حیضوتلل ةروصلا

 

يلاحلا  

 

عقوتملا  

 

 يف امب ،ةعقوتملاو ةیلاحلا فورظلا نع ةماع ةحمل مدق
 ةلئسألا ىلع ةباجإلا ةلواحمو ةلدألا ىلإ ةراشإلا كلذ
 ،اذامل ،ىتم ،ددعلا مك ،ةدشلا ةجرد ام( ةیسیئرلا ةسمخلا
 مدق .ةعومجملا وأ ةقطنملا هذھ صخی امیف ًادیدحتو )نیأ
  .ءاضتقالا بسح لمعلل تایصوت

 نم نیررضتملا لافطألا تالاح ددعب لودجلا لمكأ
 تالاح ددع كلذكو لدتعملاو دیدشلا داحلا ةیذغتلا ءوس
 جردا .تدجو نإ ،تاررضتملا لماوحلاو تاعضرملا

 ةببسم ةیساسأ لماوع ةعبرأ وأ نیلماع لثمت اًزومر
    .داحلا ةیذغتلا ءوسب ةقطنملا هذھ ررضتل

 

 نم نیررضتملا لافطألا تالاح ددعب لودجلا لمكأ
 تالاح ددع كلذكو لدتعملاو دیدشلا داحلا ةیذغتلا ءوس
 جردا .تدجو نإ ،تاررضتملا لماوحلاو تاعضرملا

 ةببسم ةیساسأ لماوع ةعبرأ وأ نیلماع لثمت اًزومر
    .داحلا ةیذغتلا ءوسب ةقطنملا هذھ ررضتل
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الغــرض: وضــع التصنيفــات الحاليــة يف ســياقها 

ــا لتحليــل  فيــا يتعلــق بســوء التغذيــة الحــاد وفًق

األمــن  النعــدام  املتكامــل  املرحــي  التصنيــف 

ــح  ــع توضي ــا م ــن أو كليه ــاد أو املزم ــذايئ الح الغ

وعــرض  أمكــن،  إن  بينهــا  والتكامــل  الصلــة 

ــح  ــك توضي ــا، وكذل ــل بينه ــط والتكام ــه الراب أوج

ــكل  ــن (الش ــرور الزم ــدث مب ــي تح ــات الت االتجاه

رقــم 149(.

املعلومات األساسية: 

ــا ألوجــه الرابــط والتكامــل  •   قــدم تفســرًا منطقيً

بــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد وانعــدام 

ــاد. ــة الح ــوء التغذي ــن وس ــذايئ املزم ــن الغ األم

ــروف،  ــا الظ ــش فيه ــي تتعاي ــق الت ــدد املناط •   ح

ــدام  ــف (أي انع ــات التصني ــف تركيب ــل مختل مث

األمــن الغــذايئ الحــاد املنخفــض وانعــدام األمــن 

ــاد  ــة الح ــوء التغذي ــع وس ــاد املرتف ــذايئ الح الغ

(العوامــل  املشــركة  واملســببات  املنخفــض(، 

ــا. ــركة( مًع ــاهمة واملش املس

ــب  ــن( إىل جان ــة (إن أمك ــط تاريخي ــّدم خرائ •   ق

حــول  خرائــط  املثــال  ســبيل  عــى  بعضهــا 

توجهــات التصنيفــات واألمنــاط املمكنــة، خاصــة 

ــاد  ــذايئ الح ــن الغ ــدام األم ــة بانع ــك املتعلق تل

ــة. ــا، واألمنــاط املمكن ــة الحــاد مًع وســوء التغذي

•   عــى الرغــم مــن أن هــذه الوحــدة ليســت 

إلزاميــة، لكــن يــوىص بشــدة إجــراء تحليــل 

مقــارن مــع التحليــالت الســابقة، خاصــة يف حالــة 

البلــدان ذات االهتــام الكبــر.

الوحدة العارشة: نتائج التصنيفات األخرى التي تتم يف إطار التصنيف املرحي املتكامل (إن وجدت(

 نراقملا لیلحتلا

 

 

 داحلا ةیذغتلا ءوسل ةقباسلا تالیلحتلا عم ةنراقملا

 .كلذ بابسأو ، ةلمتحملا تاھاجتالاو طامنألا دیدحت عم ، ةقباسلا تالیلحتلاب يلاحلا داحلا ةیذغتلا ءوس لیلحت نراق •
 .كلذ بابسأو تاھاجتالاو طامنألا هذھ عبتت ال يتلا ةیئانثتسالا تالاجملا دیدحت •

 ىرخألا لماكتملا يلحرملا فینصتلا تافینصت عم ةنراقملا

  .داحلا ةیذغتلا ءوسو نمزملا يئاذغلا نمألا مادعناو داحلا يئاذغلا نمألا مادعنا نیب لماكتلاو طباورلل ةمساح نیھارب میدقت •
 ةیذغتلا ءوسو ضفخنملا داحلا يئاذغلا نمألا مادعنا لثم( ةفلتخم فینصت تاعومجم لاثملا لیبس ىلع ، فورظلا اھیف شیاعتت يتلا قطانملا دیدحت •

 .)ةمھاسملا مساوقلاو لماوعلا( ةكرتشملا عفاودلاو ، )كلذ ىلإ امو ، ضفخنملا داحلا ةیذغتلا ءوسو ،عفترملا داحلا يئاذغلا نمألا مادعناو ،عفترملا داحلا

 

 

 

 

 

 

 

 ةطیرخلا حاتفم
 نمالا مادعنال لمكاتملا يلحرملا فینصتلا
 داحلا يئاذغلا

 ةطیرخلا حاتفم
 ءوسل لماكتملا يلحرملا فینصتلا
 داحلا ةیذغتلا

 ةطیرخلا حاتفم
 نمالا مادعنال لماكتملا يلحرملا فینصتلا
 نمزملا يئاذغلا
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بروتوكول 3.2: االلتزام مبعاير وضع الخرائط 

ينبغــي االلتــزام مبعايــر وضــع الخرائــط التاليــة يف جميــع عمليــات التصنيــف املرحــي املتكامــل 

لســوء التغذيــة الحــاد:

•   ينبغــي تحديــد املناطــق عــى الخريطــة وفًقــا لأللــوان القياســية األحمــر واألخــرض واألزرق، 

الثالثــة  واملرحلــة   ،)250.230.030) الثانيــة  واملرحلــة   ،)205.250.205) األوىل  املرحلــة 

الخامســة (100.000.000(. الرابعــة (200.000.000(، واملرحلــة  (230.120.000(، واملرحلــة 

•   تُصنــف املناطــق وتحــدد عــى الخريطــة فقــط إذا كانــت تســتويف الحــد األدىن مــن متطلبــات 

األدلــة، أمــا إذا كانــت املتطلبــات غــر مســتوفاة، فينبغــي تحديــد املناطــق باللــون الرمــادي 

(RGB 166, 166, 166( مــع كتابــة »مناطــق منقوصــة األدلــة«.

ــع  ــل م ــي ال يشــملها التحلي ــض (RGB 255, 255, 255( للمناطــق الت ــون األبي •   يخصــص الل

ــل«. ــة »منطقــة ال يشــملها التحلي كتاب

•   ينبغــي اســتخدام الرمــوز املحــددة املوضحــة يف الشــكل رقــم 150، يف حالــة تصنيــف املناطــق 

ــون الرمــز  ــار ل ــم اختي ــا واملســتوطنات األخــرى، ويت ــن داخليً ــة واألشــخاص املردي الحرضي

وفًقــا ملرحلــة التصنيــف.

•   إذا أُجــري التصنيــف بعــدد ال يكفــي مــن األدلــة يف املناطــق التــي يكــون الوصــول اإلنســاين 

لهــا محــدوًدا أو منعدًمــا، فينبغــي وضــع رمــز محــدد يف املنطقــة املعنيــة وفًقــا للشــكل رقــم 

 .150

ــمة  ــتخدام س ــة باس ــى كل منطق ــة ع ــل يف الخريط ــة التحلي ــتوى أدل ــة مس ــي إضاف •   ينبغ

*مقبــول، ** متوســط، ***مرتفــع.

•   رمبــا تتضمــن الخرائــط الرقميــة مزيــداً مــن املعلومــات، التــي قــد تشــمل عــدد حــاالت ســوء 

التغذيــة الحــاد، ومعــدل الوفيــات األويل والتصنيــف املرحــي املتكامــل لتصنيفــات انعــدام 

األمــن الغــذايئ املزمــن والحــاد،  

 مفتاح الخريطة
 التصنيف املرحيل املتكامل لسوء التغذية الحاد 

 (متثل املرحلة املعينة أعى درجة خطورة
 التي تؤثر عى 20% عى األقل من السكان(

الشكل رقم 150: معايري وضع الخرائط 

)األداة رقم 11(

*
**

***

تصنيف املستوطنات الحرضية

تصنيف األشخاص املردين داخليًا 

واملستوطنات األخرى

 مقبول
 متوسط

عايل 

شح األدلة بسبب محدودية الوصول 

اإلنساين أو انعدامه

مستوى الدليل

رموز الخريطة 

 مربع مبناطق خاصة  
)ISS( االصدار الرقمي لخرائط نظام دعم املعلومات

 اسم املنطقة
مراحل سوء التغذية الحاد وفًقا للتصنيف املرحي املتكامل

#,### / #,###     عدد الحاالت التي تعاين من سوء 
التغذية الحاد / عدد األطفال دون 

سن الخامسة

 #,# / 10.000      يوم معدل الوفيات األويل لكل 10 
آالف شخص يف اليوم 

1.  الحد االدىن

2.  الشدة

3.  االزمة

4.  الطوارئ

5.  املجاعة

مناطق غر مشمولة يف التحليل

مناطق مع ادلة غر كافية
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بروتوكول 3.3: مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسراتيجية يف الوقت املناسب.

ينبغــي مشــاركة نواتــج التواصــل ذات الصلــة بالتصنيــف املرحــي املتكامــل، التــي تشــمل تقريــر وخرائــط التحليــل، مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن 

مبجــرد االنتهــاء منهــا، ويُفضــل أن يتــم ذلــك يف غضــون 15 يومــاُ مــن تاريــخ االنتهــاء مــن التحليــل. وعــى ضــوء الواجــب اإلنســاين، ينبغــي أن تســتهدف 

مجموعــة العمــل الفنيــة، عــى أســاس اإلجــاع، إصــدار نتائــج التحليــل التــي تتضمــن التصنيفــات النهائيــة، وتقديــرات الســكان والرســائل األساســية يف 

أقــل مــدة زمنيــة ممكنــة.

ــة مــع أصحــاب  ــج األولي ــل، ينبغــي مشــاركة النتائ ــة إصــدار التحلي ــم عملي ــد مــن الوقــت لتنظي ــة إىل مزي يف حــال احتاجــت مجموعــة العمــل الفني

املصلحــة عــى املســتوى الوطنــي ونرهــا عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف املرحــي املتكامــل، ويُفضــل أن يتــم ذلــك يف غضــون 21 يــوم مــن تاريــخ 

إمتــام عمليــة التحليــل باســتخدام بيــان إخــالء املســؤولية التــايل: “نتائــج أوليــة يف انتظــار اإلصــدار الرســمي عــى مســتوى الدولــة”. مبجــرد االنتهــاء مــن 

عمليــة اإلصــدار الرســمي ســيتم حــذف بيــان إخــالء املســئولية. 

ينبغي تنفيذ ثالثة أنشطة رئيسية إلمتام الروتوكول وهي محددة ومبينة يف الشكل رقم 151.  

الوظيفة رقم 4: ضامن الجودة

ــك  ــق ذل ــم تحقي ــل يف املســتقبل. يت ــراض تحســن التحلي ــه ألغ ــتفادة من ــب االس ــه إىل جان ــل وحياديت ــة للتحلي ــة الفني ــم 4 الدق ــة رق ــن الوظيف تضم

مــن خــالل عمليــات التقييــم الــذايت، ومراجعــات الجــودة الخارجيــة إن اســتدعى األمــر ذلــك. وبإمتــام الوظيفــة رقــم 4 يقيــم املحللــون مــدى االلتــزام 

بروتوكــوالت التصنيــف املتضمنــة يف الوظائــف رقــم 1 و2و3، ويحــددون املجــاالت التــي تحتــاج إىل إجــراء تحســينات يف املســتقبل. يف حــال االلتــزام 

بالروتوكــوالت الثالثــة عــر، ميكــن وســم الناتــج النهــايئ بعالمــة التصنيــف املرحــي املتكامــل. لــذا تعــرف مجموعــة العمــل الفنيــة مــن خــالل وضــع 

شــعار التصنيــف عــى أي تقريــر مبســاءلتها مــع التأكيــد عــى اســتناد التصنيــف إىل اإلجــاع البعيــد عــن التحيــز وإجرائــه طبًقــا لروتوكــوالت التصنيــف. 

ــا  باإلشــارة إىل الوظيفــة 4، تســتهدف مبــادرة التصنيــف املرحــي املتكامــل دعــم الــدول يف إجــراء تحليــالت مطابقــة ملعايــر الجــودة العاليــة. وتحقيًق

لهــذه الغايــة تــم وضــع اســراتيجية الجــودة والدعــم الخاصــة بالتصنيــف عــى أســاس ثالثــة عنــارص إضافيــة: (أ( تطويــر القــدرات، و(ب( التطبيــق الفنــي 

والدعــم االســراتيجي بالــدول، ج( املعايــر الفنيــة واإلرشــادات.  

الشكل رقم 151: أنشطة التواصل الرئيسية املطلوبة لنرش نتائج التصنيف املرحيل املتكامل )األداة رقم 12( 

•   عــرض النتائــج عــى أصحــاب املصلحــة الوطنيــن واإلقليميــن: ينبغــي تقديــم عــى األقــل عــرض واحــد للنتائــج األساســية عــى أصحــاب 

املصلحــة وصنــاع القــرار.

ــج التصنيــف املرحــي املتكامــل  ــة نوات ــج التصنيــف الرئيســية مــع وحــدة الدعــم العاملــي: تشــارك مجموعــة العمــل الفني •   مشــاركة نوات

الرئيســية مــع وحــدة الدعــم العاملــي لنرهــا عــى املوقــع اإللكــروين للتصنيــف، ولنرهــا عــى نطــاق أوســع عــى املســتوى العاملــي إذا 

اقتــى األمــر.

•   نــر نواتــج التواصــل مــن خــالل القنــوات املناســبة: ينبغــي عــى مجموعــة العمــل الفنيــة اســتخدام القنــوات املتعــددة يف مشــاركة النواتــج 

بالطريقــة املالمئــة مبــا يف ذلــك الريــد اإللكــروين والريــد والنســخ الورقيــة واملواقــع اإللكرونيــة ومواقــع التواصــل االجتاعــي.    
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بروتوكول 4.1: تقييم التحليل تقييًا ذاتيًا

يلــزم إجــراء تقييــم ذايت يف نهايــة جميــع التحليــالت ليعكــس بشــكل نقــدي مــدى اتبــاع بروتوكــوالت التصنيــف املرحــي املتكامــل للوظائــف رقــم 1، 

ــا لهــذه الغايــة، ينبغــي أن يســتكمل فريــق التحليــل أداة التقييــم الــذايت  و2، و3 وتحديــد املناطــق التــي تحتــاج إىل تحســينات يف املســتقبل. وتحقيًق

(الشــكل رقــم 153(، بنــاًء عــى مناقشــة جاعيــة يشــارك فيهــا جميــع أعضــاء فريــق التحليــل. ولتســهيل هــذه املناقشــة واســتكال األداة، تراعــى األســئلة 

ــل أعضــاء فريــق التحليــل الفــردي لتقديــم تغذيــة  اإلرشــادية املدرجــة يف الشــكل رقــم 154. وميكــن أيًضــا كخطــوة اختياريــة اســتكال األداة مــن ِقبَ

راجعــة إىل مجموعــة العمــل الفنيــة الوطنيــة و/أو وحــدة الدعــم العامليــة حــول العمليــة واالقراحــات حــول كيفيــة تحســن تحليــالت التصنيــف املرحــي 

املتكامــل، واألدوات أو اإلجــراءات أو التوجيهــات املحــددة أو عمليــات التنفيــذ أو جميعهــا.

تخدم أداة التقييم الذايت غرضن:

•   تحديــد إىل أي مــدى يتــم االلتــزام بالروتوكــوالت واتباعهــا، ويف حالــة عــدم اتباعهــا، ينبغــي عــى فريــق التحليــل أن يراجــع التحليــل لضــان االلتــزام 

بجميــع الروتوكــوالت وجــودة نواتــج التصنيــف املرحــي املتكامــل. وإذا تعــذر االلتــزام الكامــل بالروتوكــوالت، ينبغــي عــى فريــق التحليــل تقديــم 

تفســر معقــول. وإذا أثــارت نتائــج التقييــم الــذايت شــواغل جديــة، فيجــوز البــدء يف مراجعــة الجــودة الخارجيــة.

•   عنــد التخطيــط لتحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل الجديــد، ينبغــي أن تــدرس مجموعــة العمــل الفنيــة محتــوى التقييــات الذاتيــة الســابقة لضان 

تطبيــق الــدروس املســتفادة مــن التحليالت الســابقة.

بروتوكوالت إمتام الوظيفة رقم 4

تتضمــن الوظيفــة رقــم 4 بروتوكــوالن: يركــز األول عــى التقييــم الــذايت، 

ــاركة  ــودة واملش ــة للج ــة خارجي ــة مراجع ــب عملي ــى طل ــاين ع ــوي الث وينط

ــم 153(. ــكل رق ــر (الش ــى األم ــا إذا اقت فيه

الشكل رقم 152: بروتوكوالت الوظيفة رقم 4

األدوات اإلجراءات الربوتوكول

أداة التقييم الذايت
 

استكال أداة التقييم الذايت 
من خالل عملية قامئة عى 

املشاركة

4.1  تقييم التحليل 
تقييًا ذاتيًا

Quality.Assurance@
ipcinfo.org

االتصال بوحدة الدعم 
العاملية للتصنيف ملناقشة 
األمور الباعثة عى القلق.

4.2  طلب مراجعة 
الجودة الخارجية 

واملشاركة فيها إذا 
دعت الحاجة إىل ذلك

الدولة:     التاريخ:

املنظامت املشاركة يف التقييم الذايت:

اقرتح توصيات لتحسني 
عمليات التحليل يف 

املستقبل

إذا تم االنتهاء منه جزئيًا 
أو مل يتم االنتهاء منه عىل 

اإلطالق، وضح السبب

حدد ما إذا كان قد تم 
االنتهاء من الربوتوكول

1.   نعم
 2.   جزئيًا

3.   ال

بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

1.1  تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظامت 
ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1:
 بناء اإلجامع الفني

1.2 إجراء التحليل عىل أساس اإلجامع

2.1  استخدام اإلطار التحلييل للتصنيف املرحيل املتكامل 
لتوجيه تقارب األدلة

 الوظيفة رقم 2:
 تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

2.2  مقارنة األدلة باالستناد إىل الجدول املرجعي للتصنيف 
املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد.

2.3: االلتزام مبعايري التحليل

2.4: تقييم موثوقية األدلة 

2.5 استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

2.6  توثيق األدلة وتحليلها عىل نحو منهجي وإتاحتها عند 
طلبها.

3.1 إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل  الوظيفة رقم 3:
 التواصل من أجل العمل

3.2 االلتزام مبعايري وضع الخرائط

3.3  مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسرتاتيجية يف الوقت 
املناسب.

4.1 تقييم التحليل تقيياًم ذاتيًا  الوظيفة رقم 4:
 ضامن الجودة

4.2  طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت 
الحاجة إىل ذلك

mailto:Quality.Assurance%40ipcinfo.org?subject=
mailto:Quality.Assurance%40ipcinfo.org?subject=
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الشكل رقم 153: أداة التقييم الذايت )األداة رقم 13(

مبجــرد انتهــاء فريــق التحليــل مــن إعــداد أداة التقييــم الــذايت، يقــدم الفريــق األداة إىل وحــدة الدعــم العامليــة إمــا عــر نظــام دعــم املعلومــات (عندمــا 

.)Quality.Assurance@ipcinfo.org) يتــم اســتخدام نظــام دعــم املعلومــات للتحليــل( أو عــر الريــد اإللكــروين

الدولة:     التاريخ:

املنظامت املشاركة يف التقييم الذايت:

اقرح توصيات لتحسن 
عمليات التحليل يف 

املستقبل

إذا تم االنتهاء منه جزئيًا 
أو مل يتم االنتهاء منه عى 

اإلطالق، وضح السبب

حدد ما إذا كان قد تم 
االنتهاء من الروتوكول

1.   نعم
 2.   جزئيًا

3.   ال

بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

1.1  تشكيل فريق التحليل بالتعاون مع القطاعات واملنظات 
ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1:
 بناء اإلجامع الفني

1.2 إجراء التحليل عى أساس اإلجاع

2.1  استخدام اإلطار التحليي للتصنيف املرحي املتكامل 
لتوجيه تقارب األدلة

 الوظيفة رقم 2:
 تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

2.2  مقارنة األدلة باالستناد إىل الجدول املرجعي للتصنيف 
املرحي املتكامل النعدام األمن الغذايئ الحاد.

2.3: االلتزام مبعاير التحليل

2.4: تقييم موثوقية األدلة 

2.5 استيفاء الحد األدىن من األدلة ومتطلبات التحليل

2.6  توثيق األدلة وتحليلها عى نحو منهجي وإتاحتها عند 
طلبها.

3.1 إعداد تقرير تحليل التصنيف املرحي املتكامل  الوظيفة رقم 3:
 التواصل من أجل العمل

3.2 االلتزام مبعاير وضع الخرائط

3.3  مشاركة نواتج التواصل مشاركة اسراتيجية يف الوقت 
املناسب.

4.1 تقييم التحليل تقييًا ذاتيًا  الوظيفة رقم 4:
 ضامن الجودة

4.2  طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت 
الحاجة إىل ذلك
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الشكل رقم 154: األسئلة اإلرشادية الستكامل أداة التقييم الذايت

األسئلة اإلٌرشادية بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

هل تألف فريق التحليل من القطاعات واملنظامت ذات الصلة؟ هل ضم الفريق ممثلن عن املنظات املعنية املختلفة 
(مثل الحكومة ووكاالت األمم املتحدة واملنظات غر الحكومية الدولية والوطنية، والوكاالت الفنية( والقطاعات (مثال 

التغذية واألمن الغذايئ والسبل املعيشية والصحة والنوع االجتاعي وقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية(.
مجاالت التحسني/االستفادة: ما هي املنظات أو القطاعات التي ينبغي تعزيز مشاركتها؟  

1.1  تشكيل فريق التحليل 
بالتعاون مع القطاعات 
واملنظات ذات الصلة

 الوظيفة رقم 1:
هل أجري التحليل عى أساس اإلجامع؟ هل قام محللو التصنيف املرحي املتكامل مبراجعة ومناقشة التصنيفات األولية  بناء اإلجامع الفني

والتقديرات السكانية وتوصلوا إىل اجاع يف اآلراء واتفقوا عى النتائج النهائية؟ يف حالة اختالف وجهات النظر بن أفراد 
فريق التحليل بشأن النتائج، هل تم تناول هذه االختالفات؟ 

مجاالت التحسني/االستفادة: هل تحتاج العملية إىل إجراء تغيرات لتسهيل بناء اإلجاع؟

1.2  إجراء التحليل عى 
أساس اإلجاع

هل استند تحليل العوامل املساهمة الخاصة بجميع املناطق السكانية إىل تقارب األدلة؟ هل استخدم تقارب األدلة 
التصنيفات القامئة عى محيط منتصف أعى الذراع؟ هل استخدمت جميع األدلة املتاحة يف التحليل؟ هل كانت هناك 

أدلة متناقضة، وإن كان األمر كذلك، كيف تم تناول هذه األدلة خالل التحليل؟ 
مجاالت التحسني/االستفادة: هل تم تحديد العالقة بن الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول ومحيط منتصف أعى 
الذراع يف كل منطقة قبل إجراء التصنيف عى أساس محيط منتصف أعى الذراع؟ هل ُوضعت العوامل املساهمة يف 

االعتبار عند تصنيف منطقة ما يف املرحلة النهائية استناًدا إىل محيط منتصف أعى الذراع؟ هل تم توثيق هذه العملية 
يف ورقة العمل الخاصة بالتحليل؟     

2.1  استخدام اإلطار التحليي 
للتصنيف املرحي 

املتكامل لتوجيه تقارب 
األدلة

 الوظيفة رقم 2:
 تصنيف الشدة وتحديد 

املسببات الرئيسية

هل قورنت أدلة مؤرشات النواتج بالجدول املرجعي مع الوضع يف االعتبار الحدود القابلة للمقارنة عاملًيا ملؤرشات 
النواتج؟ هل تم تحليل األدلة وإتاحتها حتى ميكن مقارنتها بالحدود املوضحة يف الجدول املرجعي؟ 

مجاالت التحسني/االستفادة: هل تم تقييم املراحل اإلشارية ملؤرش سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى محيط 
منتصف أعى الذراع عى أساس الجدول املرجعي، حتى مع توافر ذلك القائم عى الدرجة املعيارية للوزن مقابل 

الطول؟     

2.2  مقارنة األدلة باالستناد 
إىل الجدول املرجعي 

للتصنيف املرحي 
املتكامل النعدام األمن 

الغذايئ الحاد

هل متت مراعاة جميع املعايري التحليلية للتصنيف املرحيل املتكامل؟ هل يتم دامئًا تحديد العالقة بن الدرجة املعيارية 
للوزن مقابل الطول ومحيط منتصف أعى الذراع قبل إجراء التصنيف عى أساس محيط منتصف أعى الذراع؟ هل 

أستُخدمت العوامل املساهمة يف جميع تصنيفات سوء التغذية الحاد العاملي القائم عى محيط منتصف أعى الذراع؟ 
مجاالت التحسني واالستفادة: هل ميكن تحسن االلتزام باملعاير التالية عى وجه التحديد: تفضيل تصنيف سوء التغذية 

الحاد العاملي عى أساس الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول بدال من محيط منتصف أعى الذراع بناء عى تحليل 
العالقة بينها، وتقارب األدلة، وإجايل عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إىل العالج وفًقا 

للطريقة املعيارية يف الدولة، فرة الصالحية، االعتبارات املحددة للتصنيفات الحالية واملتوقعة؟ 

2.3 االلتزام مبعاير التحليل

هل تم تقييم جميع األدلة عى أساس الصالحية املنهجية والزمنية؟ هل تم استخدام معاير املوثوقية للنسخة الثالثة 
من الدليل الفني للتصنيف املرحي املتكامل لألمن الغذايئ لتقييم موثوقية األدلة؟ هل تم تخصيص درجات املوثوقية 

لجميع األدلة؟    
مجاالت التحسني واالستفادة: هل متت إتاحة املالحظات املنهجية حول مصادر األدلة للمحللن؟ هل تم تحسن سالمة 

األسلوب والعالقة الزمنية لألدلة من خالل تحسن التخطيط؟ وإذا كان األمر كذلك، كيف؟   

2.4 تقييم موثوقية األدلة 

هل تم استيفاء الحد األدىن من متطلبات األدلة والتحليل؟ هل هناك أدلة كافية عى استيفاء جميع املناطق التي تم 
تصنيفها لتلك املعاير؟ 

مجاالت التحسني واالستفادة: ما هي أكر املشكالت ذات الصلة بالبيانات؟ هل فُقد أي من األدلة الرئيسية أو تقادم أو 
مل يتم متثيله بالنسبة للمناطق التي شملها التحليل؟ ما هي األدلة التي كانت متاحة ولكنها مل تكن حديثة أو ليست من 

نفس موسم التحليل؟

2.5  استيفاء الحد األدىن 
من األدلة ومتطلبات 

التحليل

هل تم توثيق األدلة والتحليل توثيًقا منهجًيا وهل متت إتاحتها؟ هل تم توثيق تقارب األدلة واالستنتاجات (عند 
الحاجة(؟ هل تم تشفر جميع األدلة وإتاحتها لجميع املحللن؟ هل من السهل الوصول إىل هذه األدلة وفهمها؟ 
مجاالت التحسني واالستفادة: هل تم توثيق األسباب املنطقية وراء تقارب األدلة (التصنيفات القامئة عى محيط 

منتصف أعى الذراع( وربطها بالسيناريو األكر احتاال للتحليل املتوقع؟

2.6  توثيق األدلة وتحليلها 
عى نحو منهجي 

وإتاحتها عند طلبها
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األسئلة اإلٌرشادية بروتوكوالت التصنيف املرحيل املتكامل

هل تم توفري الحد األدىن من املعلومات بشأن املواضيع السبعة يف تقرير تحليل التصنيف املرحيل املتكامل؟ وهل تم 
اتباع إرشادات السياق حسب كل موضوع؟

مجاالت التحسني/االستفادة: هل ضمن فريق التحليل عدم وجود أي أخطاء حسابية أو تناقضات يف حساب عدد 
األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد؟ هل متت مناقشة الرسائل األساسية واالتفاق عليها يف الجلسة العامة 

خالل التحليل؟ وهل استخدم منوذج التواصل النمطي للتصنيف؟

3.1  إعداد تقرير تحليل 
التصنيف املرحي 

املتكامل

 الوظيفة رقم 3:
  التواصل من أجل

 العمل

هل تتبع الخريطة وعناوينها التفسريية املتطلبات املعيارية؟ معاير وضع الخرائط: (1( ينبغي استخدام األلوان 
القياسية األحمر واألخرض واألزرق؛ و(2( ينبغي ان تحدد املناطق التي ال تستويف أدىن حد من متطلبات األدلة 

عى الخريطة باللون الرمادي؛ و(3( ينبغي أن تحدد املناطق التي مل يشملها التحليل عى الخريطة باللون األبيض؛ 
و(4( ينبغي توضيح املناطق الحرضية واألشخاص املردين داخليًا واملستوطنات األخرى التي تكون إمكانية توصيل 

املساعدات إليها محدودة أو منعدمة باستخدام رموز وضع الخرائط املعيارية؛ و(5( حسب االقتضاء، تستخدم الرموز 
لتحديد املناطق التي تتلقى مساعدات غذائية إنسانية كبرة عى نحو صحيح.

مجاالت التحسني/االستفادة: هل تتطابق املناطق التي وضعت عى لخريطة مع وحدات التحليل؟

3.2  االلتزام مبعاير وضع 
الخرائط

هل متت مشاركة نواتج تواصل التصنيف املرحيل املتكامل مشاركة اسراتيجية ويف وقت مناسب؟ هل توجد خطة 
ملشاركة نواتج التحليل مع أصحاب املصلحة املعنين؟ وهل من املتوقع حدوث ذلك خالل 15 يوًما من تاريخ االنتهاء 

من التحليل؟
مجاالت التحسني/االستفادة: هل وضعت خطة تواصل (مبا يف ذلك النر( ونوقشت مع أعضاء مجموعة العمل الفنية 

قبل تحليل التصنيف؟ وهل ستقدم نتائج التحليل إىل أصحاب املصلحة أو صناع القرار األساسين قبل اإلصدار العام؟

3.3  مشاركة نواتج التواصل 
مشاركة اسراتيجية يف 

الوقت املناسب

هل تم االنتهاء من أداة التقييم الذايت بناء عى املناقشة الجامعية؟ 4.1  تقييم التحليل تقييًا 
ذاتيًا

 الوظيفة رقم 4: 
ضامن الجودة

يف حالة استيفاء معايري مراجعة الجودة، هل تم طلب إجراء مراجعة جودة؟ وإذا كان األمر كذلك، هل تم اتباع 
توصيات مراجعة الجودة؟

4.2  طلب مراجعة الجودة 
الخارجية واملشاركة 

فيها إذا دعت الحاجة 
إىل ذلك

ألغراض االستفادة، أضف أي مالحظات ذات صلة إىل األمور ذات الصلة بالتنفيذ، مبا يف ذلك مختلف مراحل دورة التحليل:

هل تم تخطيط التحليل وتحديد توقيته بالنظر إىل توافر البيانات والسياق (النمط املوسمي أو الصدمة املفاجئة( واحتياجات صناع القرار من 
املعلومات (مثال: عملية إعداد خطة اإلستجابة اإلنسانية(؟

التخطيط 

هل يسمح تخطيط التحليل وإعداده مبشاركة جميع أصحاب املصلحة عى أمثل وجه مبا يف ذلك التواصل يف الوقت املناسب يف تواريخ التدريب (إن 
وجد( وتحليل األحداث والوصول إىل البيانات بالنسبة إىل املحللن وغرهم؟

اإلعداد 

هل تم تحديد التحديات والفجوات األساسية (مبا يف ذلك املوارد وفجوات القدرات واألدلة( القراح تحسينات يف املستقبل؟
االستفادة
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بروتوكول 4.2: طلب مراجعة الجودة الخارجية واملشاركة فيها إذا دعت الحاجة إىل ذلك

حظيــت مجموعــات العمــل الفنيــة أو فــرق التحليــل أو الــركاء بفرصــة التواصــل مبــارشة مــع 

ــة بتحليــل التصنيــف املرحــي  ــة ملناقشــة الشــواغل الرئيســية ذات الصل وحــدة الدعــم العاملي

ــق  ــى القل ــة ع ــور الباعث ــزًا لألم ــرًا موج ــل تفس ــة التواص ــن عملي ــب أن تتضم ــل. يج املتكام

باإلضافــة إىل املعلومــات األساســية حــول التحليــل، ويقــدم هــذا التفســر إىل املســؤول اإلقليمــي 

ــاك مــن يشــغل هــذا املنصــب، يجــب  ــة، وإذا مل يكــن هن ــة ذات الصل لوحــدة الدعــم العاملي

Quality.Assurance@ipcinfo.عــرض األمــر عــى وحــدة الدعــم العامليــة عــر الرابــط التــايل

 org

تُجــرى مراجعــات الجــودة الخارجيــة لضــان الجــودة الشــاملة والدقــة الفنيــة وحياديــة 

التحليــل يف ظــل الظــروف املحــددة التاليــة:

•   عنــد عــدم وجــود إجــاع فنــي بخصــوص التصنيــف[ املُحتمــل] للمناطــق يف املرحلــة الرابعــة 

الخامسة.  أو 

•   عنــد إجــراء التصنيــف بالقليــل مــن األدلــة يف املناطــق التــي يكــون الوصــول اإلنســاين لهــا 

محــدوًدا أو منعدًمــا، وبالتــايل ال تتلقــي أي دعــم خارجــي مــن وحــدة الدعــم العامليــة أثنــاء 

التحليــل.

ــة أو  ــم العاملي ــدة الدع ــل وح ــن ِقب ــة م ــذايت الكامل ــم ال ــة أداة التقيي ــتناًدا إىل مراجع •   اس

اتصــال فريــق التحليــل أو الــركاء بوحــدة الدعــم العامليــة لإلعــراب عــن مخاوفهــم بشــأن 

عــدم االلتــزام بالروتوكــوالت الخاصــة بالتصنيــف [املُحتمــل] للمناطــق يف املرحلــة الرابعــة 

ــة. أو الخامس

يقــدم الشــكل رقــم 155 ملحــة عامــة عــن أهــداف وطــرق تنفيــذ مراجعــات الجــودة الخارجيــة. 

بينــا تعــد مراجعــات الجــودة الخارجيــة آليــة قيّمــة لدعــم فــرق التحليــل يف حــل الخالفــات 

ــك ينبغــي  ــل اإلجــراء األخــر. لذل ــا متث ــل، إال أنه ــات التحلي ــة والتغلــب عــى أكــر تحدي الفني

ــي  ــت الحقيق ــي يف الوق ــم الفن ــب الدع ــل طل ــل األوىل، مث ــرى يف املراح ــوات أخ ــاذ خط اتخ

إلعــداد وتنفيــذ التحليــل

 الشكل رقم 155: مراجعة الجودة 

الخارجية من ناحية األهداف واملنهجية 

والركيز

 الهدف: 

ضان الجودة الشاملة والدقة الفنية 

وحيادية التحليالت والنواتج ذات الصلة.

 األسلوب:

 يتم تنفيذ مراجعات الجودة الخارجية 

خالل فرة زمنية قصرة (من 3 إىل 5 

أيام( قبل االنتهاء من ناتج التصنيف 

املرحي املتكامل النهايئ وإصداره. تُجرى 

املراجعة الخارجية عن بُعد بواسطة فريق 

من املسؤولن من وحدة الدعم العاملية 

الخاصة بالتصنيف املرحي املتكامل لألمن 

الغذايئ، وأينا أمكن، من رشكاء التصنيف 

العاملن الذين ال يشاركون يف التحليل. 

تتكون مراجعات الجودة الخارجية من 

مراجعة للتحليل املوثق (باستخدام أوراق 

عمل تحليل التصنيف بشكل مثايل(، مبا يف 

ذلك جميع األدلة املستخدمة، وبالتشاور 

مع مجموعة العمل الفنية وتقديم 

مدخالت طوال العملية، حسب الحاجة. 

 الركيز:

 تركز مراجعات الجودة الخارجية عى 

تقييم االلتزام بجميع الروتوكوالت.
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التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ يف املناطق التي يكون الوصول اإلنساين 
لها محدوًدا أو منعدًما – بروتوكوالت إضافية خاصة

يلــزم إجــراء تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل أيًضــا يف األوضــاع التــي يــؤدي فيهــا 

الوصــول اإلنســاين املحــدود إىل منــع املنظــات مــن جمــع األدلــة املناســبة. ولتصنيــف 

ــا، حيــث يكــون مــن  املناطــق التــي يكــون الوصــول اإلنســاين لهــا محــدوًدا أو منعدًم

ــزال  ــل املوحــدة، ال ي ــف املرحــي املتكام ــات التصني ــات بيان الصعــب اســتيفاء متطلب

مــن املمكــن اســتكال التصنيــف مــع مراعــاة اتبــاع الروتوكــوالت املحــددة اإلضافيــة 

لــكل وظيفــة

الوظيفة رقم 1: بناء اإلجامع الفني

•   عنــد إجــراء التحليــالت يف املناطــق التــي يكــون الوصــول اإلنســاين لهــا محــدوًدا أو منعدًمــا، مــن الــرضوري أن يضــم فريــق التحليــل أفــراًدا يتمتعــون 

بفهــم متعمــق للســياق. وينبغــي أن يشــارك املحللــون الرئيســيون قــدر اإلمــكان يف عمليــات جمــع البيانــات وتقديــم تقييــم الخــراء يف التحليــل.

الوظيفة رقم 2: تصنيف الشدة وتحديد املسببات الرئيسية 

( لدعــم تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل، رشيطــة أن تتبــع املعايــر املنصــوص عليهــا يف الشــكل رقــم 
0
•   ميكــن اســتخدام أدلــة درجــة موثوقيتهــا (ر

.156

•   ينبغــي اســتخدام مجموعــة مــن مصــادر األدلــة قــدر اإلمــكان (عــى ســبيل املثــال البيانــات املجمعــة أثنــاء التجــول باملروحيــات فــوق منطقــة ترضبهــا 

ــل االتجاهــات  ــة، وتحلي ــة ماثل ــة املجمعــة مــن مناطــق قريب ــة اإلقامــة ووقــت الســفر، واألدل ــن الجــدد حســب منطق ــم الوافدي النزاعــات وتقيي

التاريخيــة، واألدلــة املجمعــة مــن نقــاط التوزيــع(.

( حــول مــؤرش ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي القائــم عــى 
0
•   يتضمــن الحــد األدىن مــن مســتوى األدلــة عــى األقــل اثنــن مــن أدلــة درجــة موثوقيتهــا (ر

محيط منتصف أعى الذراع عى النحو الوارد بالتفصيل يف الشكل رقم 156. 

•   يجــوز تقديــر عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي اســتناًدا إىل محيــط منتصــف أعــى الــذراع واســتخدام هــذه التقديــرات 

لتحديــد االســتجابة املطلوبة.

•   ينبغي أن تكون صالحية التحليل قصرة، وال يُسمح بتحديثات التوقعات.

 

إىل  املحــدود  اإلنســاين  الوصــول  مصطلــح  يُشــر 

املناطــق التــي تكــون إمكانيــة الوصــول إليهــا لجمــع 

األدلــة منعدمــة أو مقيــدة للغايــة، ويرجــع ســبب ذلك 

ــرة ــة الكب ــوارث الطبيعي ــات أو الك ــاًدة للنزاع ع
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صحة اآلليات املخصصة الرسيعة:

ــاء  •   ينبغــي أن تقــدم التقديــرات ملحــة عامــة عــى الوضــع الــكي لســوء التغذيــة يف ظــل محدوديــة الفــرص املتاحــة لجمــع البيانــات وبن

املالحظــات (عــادة مــا تكــون ســاعات(.

•   يجــوز أن تتضمــن هــذه الطــرق تقييــات رسيعــة وتقييــات غــر متثيليــة تجــرى يف مناطــق جغرافيــة صغــرة مثــل القــرى واملخيــات، 

ــن  ــرات م ــتخدام تقدي ــال: يجــوز اس ــم أو املناطــق املشــابهة (مث ــة للتقيي ــة الخاضع ــى املنطق ــط ع ــات فق ــج هــذه التقيي ــق نتائ وتطب

ــا لالســتدالل عــى الوضــع يف مخيــات ماثلــة رشيطــة أن تشــر معرفــة الخــراء وغرهــا مــن األدلــة  مخيــات األشــخاص املرديــن داخليً

إىل أوجــه التشــابه بــن املخيــات(.

•   يجــوز اســتخدام النتائــج املجمعــة مــن العديــد مــن هــذه الوحــدات الجغرافيــة الصغــرة للتعبــر عــن الوضــع يف املناطــق الجغرافيــة األكــر 

مثــل املقاطعــات واألقاليــم إذا تــم مســح مــا ال يقــل عــن ثالثــة مواقــع يف املنطقــة املســتهدفة.

•   نــوع ســوء التغذيــة املثــر للقلــق يف هــذه األنــواع مــن الظــروف هــو ســوء التغذيــة الحــاد ويقيــم مــن خــالل فحــص محيــط منتصــف أعــى 

الــذراع، وإذا أمكــن، ينبغــي فحــص نســبة الوذمــة.

•   ويف العمــوم، ينبغــي أن تنطــوي عمليــة جمــع البيانــات عــى جمــع معلومــات مــن أكــر عــدد ممكــن مــن األفــراد واســتخدام العديــد مــن 

النهــج املتزامنــة املختلفــة.

•   وتُختــار العينــة عــى النحــو األمثــل إمــا بشــكل شــامل أو عشــوايئ، وينبغــي أن تتضمــن العينــة، إن أمكــن، مقابــالت وقياســات يف مــكان مركــزي 

ويف أماكــن اإلقامــة. كــا ينبغــي أن توضــع التقديــرات التــي اتخــذت يف نقــاط التدخــل (مثــل نقــاط توزيــع الغــذاء ونقــاط الفحــص للحصــول 

عــى الرعايــة الصحيــة( يف ســياقها نظــرًا للتحيــز املعــروف يف االختيــار وأن تســتخدم مــع األدلــة املســتخلصة مــن فحــص املجتمعــات املحليــة.

•   إذا كانــت البيانــات مجمعــة مــن األرس املعيشــية وفحــص النقطــة املركزيــة، فرمبــا ال ميكــن دمــج البيانــات، حيــث ينبغــي أن توصــف كل 

عينــة منفصلــة ومــن ثــم ينتــج التقديــر األفضــل عــن فهــم التحيــزات يف اختيــار كاًل مــن العينتــن، وقــد يتطلــب ذلــك مهــارات تحليليــة 

متقدمــة وفهــم واضــح ملــا كان يجــري عــى أرض الواقــع وكيفيــة القيــام بــه.

•   وبالنســبة لتقييــات معــدالت الوفيــات، يكــون نــوع معــدل الوفيــات املثــر للقلــق هــو معــدل الوفيــات بن األطفــال، وينبغــي اســتخدام مزيًجا 

مــن الطــرق النوعيــة والكميــة مثــل إجــراء املقابــالت مــع املبلغــن األساســين وعــد الوفيــات، والرجوع إىل املستشــفى وســجالت املركــز الصحي.

•   ميكــن أن يكــون النهــج املتبــع يف تصميــم العينــة واختيــاره نهًجــا مخصًصــا حيــث يســتخدم الفــرص املوجــودة عــى أرض الواقــع للوصــول 

للجهــات موضــوع االهتــام برسعــة (مثــل حمــالت التوزيــع وخدمــات العيــادات الصحيــة واملبلغــن األساســين املتاحــن( ويجــوز أن يتضمــن 

مــؤرش القياســات البريــة يف فئــات مســتهدفة غــر معتــادة مثــل البالغــن بــداًل مــن األطفــال. وعنــد اســتخدام هــذه األنــواع مــن النهــج يف 

جمــع العينــات، ينبغــي أن توضــح القيــود أو التحيــزات املحتملــة أو االســتنتاجات املحــدودة.

•   ميكــن أن توفــر القياســات البريــة للوافديــن الجــدد إىل املناطــق املجــاورة أدلــة حــول الظــروف املحتملــة ملحــل نشــأتهم إذا أخــذت املعلومات 

الخاصــة بطــول الرحلــة يف االعتبــار لضــان أن تضيــف ظــروف الوافديــن الجــدد إىل الظــروف املتوقعــة يف املناطــق التــي ال ميكــن الوصــول إليهــا.

•   ال تقــدم إرشــادات التصنيــف املرحــي املتكامــل إال التوجيهــات األساســية ويجــوز أن تحتــاج الطــرق إىل تعديلهــا لتالئــم الوضــع عــى أرض 

الواقــع، ومــن املهــم للغايــة توثيــق الطــرق واإلجــراءات املســتخدمة لجمــع البيانــات يف هــذا الوضــع بعنايــة مــن أجــل الفهــم الواضــح للقيود 

املحتملــة والتحيــز يف اختيــار طــرق جمــع العينــات، كــا أنــه مــن املهــم للغايــة توثيــق جميــع األنشــطة التــي يضطلــع بهــا يف املجتمــع 

بعنايــة (مثــال: التوزيــع والتحصــن وأنشــطة العيــادات الصحيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا( إىل جانــب الوصــف الشــامل ملــا يتــم االضطــالع 

بــه أثنــاء التقييــم مبــا يف ذلــك ســبب التقييــم وكيفيــة إجــراءه.

•   ينبغــي إجــراء مراجعــة جــودة التصنيــف املرحــي املتكامــل الخارجيــة عــى جميــع التصنيفــات داخــل املناطــق التــي تكــون إمكانيــة وصــول 

ــاء التحليــل. وســتجرى مراجعــة املجاعــة إذا أبــدى املحللــون شــكوكًا  ــا أثن املســاعدات اإلنســانية إليهــا محــدودة ومل تتلقــى دعــًا خارجيً

بخصــوص وجــود مجاعــة يف هــذه املناطــق.

العالقة الزمنية

•   نظــرًا للحالــة املتقلبــة للمناطــق التــي تكــون إمكانيــة وصــول املســاعدات اإلنســانية إليهــا محــدودة أو منعدمــة، ينبغــي أن تســتند التصنيفــات 

الحاليــة عــى البيانــات املجمعــة خــالل الثــالث إىل خمــس أشــهر التــي تســبق التصنيــف وال ينبغــي أن تكــون مــن نفــس موســم التحليــل.

•   ينبغــي أن تنعكــس األدلــة املجمعــة يف األوقــات التــي يكــون مــن املتوقــع أن تختلــف التقديــرات فيهــا عــن الوقــت الحــايل (إمــا بســبب 

النمــط املوســمي أو الصدمــات الســلبية( عــى قيمتهــا الحاليــة املتوقعــة.

)
0
إرشادات جمع البيانات من املناطق ذات الوصول اإلنساين املنعدم أو املحدود )مالحظة: ميكن أن تكون درجة موثوقية هذه األلة ر
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الشكل رقم 156: إرشادات جمع البيانات مع السامح بأدلة درجة موثوقيتها ر

وظيفة رقم 3: التواصل من أجل العمل

ــا  ــاين إليه ــول اإلنس ــة الوص ــبب صعوب ــة بس ــن األدل ــل م ــري بالقلي ــد أُج ــة ق ــف املنطق ــة أن تصني ــى حقيق ــوح ع ــل بوض ــز التواص ــي أن يرك •   ينبغ

ــط.  ــع الخرائ ــًدا لوض ــر تحدي ــوالت أك ــتخدام بروتوك باس

وظيفة رقم 4: ضامن الجودة

•   يلــزم إجــراء مراجعــة خارجيــة عنــد قلــة األدلــة بســبب الوصــول اإلنســاين املحــدود أو املنعــدم وعنــد عــدم تلقــي فريــق التحليــل دعــًا مــن وحــدة 

الدعــم العامليــة. انظــر الوظيفــة رقــم 4 يف بروتوكــوالت ســوء التغذيــة الحــاد ملعرفــة تفاصيــل عمليــات املراجعــة الخارجيــة.    

املعايري مستوى األدلة

التصنيف املتوقع التصنيف الحايل

1.   التصنيف الحايل يلتزم مبستوى األدلة ذات الوصول اإلنساين 
املحدود

+
2.   األدلة املستخدمة للتصنيف الحايل ال يزيد عمرها عن 12 شهرًا 

يف نهاية فرة التوقعات. 
+

( مقدمة مع افراضات 
1
3.   اثنان من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر

واضحة حول االتجاهات املتوقعة

1.   دليل واحد عى األقل من األدلة عى سوء التغذية الحاد العاملي 
 )

0
القائم عى محيط منتصف أعى الذراع درجة موثوقيته (ر

(يلزم تزافر ثالثة من النواتج املستنتجة من أدلة مبارشة درجة 
( لتصنيف األوضاع باملجاعات( 1

0
موثوقيتها (ر

+
( حول العوامل 

1
2.   اثنان من األدلة التي درجة موثوقيتها (ر

املساهمة.
قلة األدلة بسبب الوصول اإلنساين 

املحدود أو املنعدم





تايوتحملا لودج
مرفقات الدليل الفني للتصنيف املرحيل 

املتكامل لالمن الغذايئ 3.1 
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تقــود الراكــة متعــددة الــوكاالت للتصنيــف املرحــي املتكامــل  IPC التطويــر الفنــي لروتوكــوالت  تصنيــف انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة مــن 

خــالل مجموعــات العمــل العامليــة. تنســق وحــدة الدعــم العاملــي للتصنيــف املرحــي املتكامــل   مجموعــات العمــل وترأســها ، وتوثــق أيًضــا توصياتهــا 

للتوجيــه. مجموعتــي عمــل ، عــى ســبيل املثــال، مجموعــة العمــل املعنيــة باألمــن الغــذايئ ومجموعــة العمــل املعنيــة بالتغذيــة كانــت متواجــده طــوال 

فــرة تطويــر دليــل التصنيــف املرحــي 3.0 منــذ عــام 2016. وكثــراً مــا تُعقــد اجتاعــات مشــركة بــن املجموعتــن وتســمى اجتاعــات التنســيق. يتــم 

تضمــن شــعارات األعضــاء الحاليــن للمجموعــات أدنــاه:

   

تســتند النســخة 3.1 مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي إىل املبــادئ واإلرشــادات املقدمــة يف اإلصــدار 2.0 مــن الدليــل الفنــي للتصنيــف املرحــي ويف 

املالحــق املعــدة لتحليــل انعــدام األمــن الغــذايئ املزمــن وتحليــل ســوء التغذيــة الحــاد يف التصنيــف املرحلياملتكامــل. تــم تحديــث هــذا الدليــل  لإلصــدار 

ــف  ــا مجموعــات العمــل ووحــدة الدعــم العاملــي للتصني ــي اتخذته ــرارات الت ــاًء عــى املناقشــات والق ــف املرحــي بن ــي للتصني ــل الفن 3.1 مــن الدلي

املرحــي ، والتطــورات الجديــدة يف مجــال األمــن الغــذايئ والتغــذوي ، وعــى البحــوث التطبيقيــة التــي أجرتهــا الــوكاالت الريكــة يف التصنيــف املرحــي 

ووحــدة الدعــم العاملــي.

أعــدت ليــى أوليفــرا وكيجــا كــوريب ودوغــالس جاياســيكاران الدليــل الفنــي IPC اإلصــدار 3.0 بــن عامــي 2017 و 2019 ، مــع تعليقــات ومدخــالت 

ــم  ــالء دع ــلIPC وزم ــف املرحــي املتكام ــل  التصني ــات عم ــل  وال ســيا أعضــاء مجموع ــف املرحــي املتكام ــن رشكاء التصني ــة وردت م ــق قيم ووثائ

ــف املرحــي املتكامــل. ــة   للتصني والوحــدة العاملي

امللحق 1: عملية تطوير اإلصدار 3.1 دليل التصنيف املرحيل املتكامل 

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

FEWS NET

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

FEWS NET

IPC FSWG Partners

IPC NWG Partners
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الوكالة/املنظمة االسم رقم

وحدة الدعم العاملي للتصنيف املرحي املتكامل  ليى دي أوليفرا (رئيسة(  1

وحدة الدعم العاملي للتصنيف املرحي املتكامل كايجا كوريب 2

)FEWS NET) شبكة أنظمة اإلنذار املبكر باملجاعة كريستوفر هيلرونر  3

)FEWS NET) شبكة أنظمة اإلنذار املبكر باملجاعة بير توماس  4

)JRC-EC) مركز البحوث املشركة للمفوضية األوروبية جويزي رودريكيز بايد 5

)ACF)   العمل عى مكافحة الجوع سريل ليكيفس 6

منظمة األغذية والزراعة (الفاو( كارلو كافيرو 7

منظمة األغذية والزراعة (الفاو( سيندي هوملان  8

تعاونية للمساعدة واإلغاثة يف كل مكان (كر( داملار آينايش 9

النظام املوحد المريكا الوسطى ريكاردو سيريان  10

)gFSC) مجموعة األمن الغذايئ العاملي فالنتينا جوردا 11

وحدة الدعم العاملي للتصنيف املرحي املتكامل دوغالس جاياسيكاران (لألسئلة املتعلقة بالتغذية( 12

)CILSS) اللجنة الدولية املشركة بن الدول ملكافحة املنافسة يف الساحل إيسوفو باوا   13

)OXFAM) لجنة أكسفورد لإلغاثة من املجاعة لورينا أوالديل و دافينا هايلز 14

أنقذوا األطفال لورا سويفت / دافينا جيفري 15

برنامج األغذية العاملي سرجيو ريجي 16

برنامج األغذية العاملي كرت برجا 17

الوكالة/املنظمة االسم رقم

وحدة الدعم العاملي للتصنيف املرحي املتكامل  دوغالس جاياسيكاران (رئيس( 1

مركز السيطرة عى االمراض والوقايه هوليجا بيلوخا 2

النظام املوحد المريكا الوسطى ريكاردو سيريان 3

برنامج األغذية العاملي كيتي اجدين 4

برنامج األغذية العاملي نورا هوبس 5

)CILSS) اللجنة املشركة بن الدول ملكافحة الجفاف يف منطقة الساحل مامان ويليمس 6

منظمة األغذية والزراعة (الفاو( دوميتيل  كوفان 7

)JRC-EC) مركز البحوث املشركة للمفوضية األوروبية استيفانا كوستوديو  8

منظمة األغذية والزراعة (الفاو( وارن يل 9

منظمة األمم املتحدة للطفولة -يونيسيف  لويس ماويرجي 10

)GNC) كتلة التغذية العاملية جوسفن ايب 11

)ACF)   العمل عى مكافحة الجوع دانكا باتشوفا 12

)CILSS) اللجنة الدولية املشركة بن الدول ملكافحة املنافسة يف الساحل إيسوفو باوا   13

)ICH - UCL) معهد صحة الطفل يف كلية لندن الجامعية اندري سيل 14

منظمة األغذية والزراعة/ الجاعة اإلمنائية للجنوب األفريقي (الفاو / سادك( غرترود كارا  15

وحدة الدعم العاملي للتصنيف املرحي املتكامل  كايجا كوريب 16

وحدة الدعم العاملي للتصنيف املرحي املتكامل  ليى اوليفرا 17

قامئة أعضاء مجموعة عمل األمن الغذايئ للتصنيف املرحيل املتكامل 

قامئة أعضاء مجموعة عمل التغذية للتصنيف املرحيل املتكامل
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امللحق 2: قامئة املخترصات

العمل عى مكافحة الجوع      AAH

مؤرش كتلة الجسم         BMI

معدل الوفيات الخام/البسيط      CDR

بعثة تقييم املحاصيل واإلمداد الغذايئ     CFSAM

املساعدة الفنية الغذائية والتغذوية           FANTA

منظمة االغذية والزراعة لالمم املتحدة       FAO

معدل/مقياس  استهالك الغذاء      FCS

شبكة االنذار املبكر باملجاعة    FEWS NET

مقاس تجارب انعدام االمن الغذايئ      FIES

سوء التغذية الحاد الشامل/العام         GAM

مجموعة تحليل األرس       HAG

الطول- العمر- مقياس زد    HAZ

معدل التنوع الغذايئ لألرس    HDDS

تحليل اقتصاد األرس   HEA

مقياس جوع االرسة     HHS

النازحن الداخلين     IDP

هيئة التطوير ما بن الحكومات    IGAD

التصنيف املرحي املتكامل      IPC

نظام دعم املعلومات     ISS

مركز االبحاث املشرك    JRC

كيلو كالوري       Kcal

اسراتيجية التكيف لسبل العيش    LCS

شهور من اإلمداد املنزيل املالئم للغذاء     MANHFP

سوء التغذية الحاد املعتدل     MAM

الحد األدىن من التنوع الغذايئ للمرأة   MDD-W

محيط منتصف العضد    MUAC

خاصية غر محددة    NDC

منظمة غر حكومية     NGO

خط الفقر الوطني    NPL
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مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية     OCHA

انتشار نقص التغذية     PoU

مؤرش ارساتيجية التكيف املنخفضة     rCSI

سؤ التغذية الوخيم / الشديد    SAM

النظام املوحد المريكا الوسطى    SICA

نسبة النشويات االساسية     SSR

نسبة االنفاق عى النشويات االساسية    SSEXR

نسبة والوفيات تحت الخمس السنوات     U5DR
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امللحق 3: املصطلحات

الوصول )انظر الوصول إىل الغذاء(

مــؤرشات األنروبومريــة )قياســات جســم االنســان( – مجموعــات مــن قياســات جســم اإلنســان ومقارنتهــا بالبيانــات املرجعيــة . عــى ســبيل املثــال ، 

ميكــن الجمــع بــن قياســات الــوزن والطــول إلنتــاج مــؤرش كتلــة الجســم (الــوزن / االرتفــاع 2 - انظــر التعريــف أدنــاه( أو قــد يرتبــط الــوزن بالطــول مــن 

خــالل اســتخدام البيانــات املرجعيــة  التــي تــم تطويــره / تكيفهــا  مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة. (اليونيســف(

األصــول – بشــكل عــام ، تعتــر األصــول أي يشء ذي قيمــة أو مفيــد ، مثــل مهــارة أو جــودة أو ســلعة أو مــا إىل ذلــك (قامــوس تشــامرز املدمــج(. يف 

إطــار ســبل العيــش املســتدامة ، يتــم تحديــد األصــول ضمــن الفئــات الخمــس التاليــة:

•  اإلنسان: الحالة الصحية والتغذوية ؛ القدرة البدنية ؛ مهارات؛ مستوى التعليم؛ إلخ.  

•  االجتاعية: األرسة والجنس والقرابة والشبكات األخرى ؛ الجاعات املحلية؛ القيم واملواقف؛ إلخ.  

•  املالية: الدخل. االئتان والقروض ؛ مدخرات؛ األصول السائلة؛ إلخ.  

•  املادية: األصول اإلنتاجية ، مثل األدوات واملعدات ؛ املخازن ؛ السكن؛ املاشية؛ البنية االساسية؛ إلخ.  

•  الطبيعية: األرض ؛ ماء؛ غابات؛ إلخ (برنامج الغذاء العاملي. مستودع تعلم تقييم األمن الغذايئ(.  

مــؤرش كتلــة الجســم – مــؤرش الــوزن مقابــل الطــول الــذي يســتخدم عــادة لتصنيــف نقــص وزيــادة الــوزن والســمنة لــدى البالغــن. يتــم تعريفــه عــى 

أنــه الــوزن بالكيلوجــرام مقســوًما عــى مربــع االرتفــاع باملــر (كجــم / م 2(.

التحويــالت النقديــة – مجمــوع املبالــغ املاليــة املقدمــة للمســتفيدين. املبلــغ اإلجــايل لألمــوال املقدمــة مرتبــط بهــدف التحويــل. عندمــا يُقصــد بــه 

توفــر الوصــول إىل الغــذاء (أي للمســاعدة الغذائيــة( ، فــإن املبلــغ النقــدي بشــكل عــام يســاوي القيمــة الســوقية املحليــة لنقــل الغــذاء . ميكــن أيًضــا 

توفــر التحويــالت النقديــة ألغــراض غــر غذائيــة (عــى ســبيل املثــال للــأوى أو لتلبيــة االحتياجــات األساســية األخــرى( ، وبالتــايل تســتلزم مبالــغ مختلفــة 

مــن املــال للمســتفيدين. (برنامــج الغــذاء العاملــي(

انعدام األمن الغذايئ املزمن – عجز طويل األمد أو مستمر عن تلبية الحد األدىن من املتطلبات الغذائية.

اســراتيجيات التأقلم/التكيــف – األنشــطة التــي يلجــأ إليهــا النــاس مــن أجــل الحصــول عــى الغــذاء والدخــل و / أو الخدمــات عندمــا تتعطــل وســائل 

معيشــتهم الطبيعيــة أو صدمــات / أخطــار اخــرى تقلــل مــن وصولهــم إىل االحتياجــات األساســية.

مــؤرش اســراتيجيات التأقلم/التكيــف – منهجيــة لتقديــر حالــة األمــن الغــذايئ لــألرس بنــاًء عــى انعــكاس اســراتيجيات التأقلم/التكيــف التــي يلجــؤن 

إليهــا. (مــؤرش التأقلم/التكيــف دليــل  الطــرق الحقلية/امليدانيــة(

متطلبــات الســعرات الحراريــة اليوميــة – الحــد األدىن لعــدد الســعرات الحراريــة الالزمــة للحفــاظ عــى املســتويات الطبيعيــة للنشــاط والصحــة ، مــع 

مراعــاة العمــر والجنــس ووزن الجســم واملنــاخ ؛ يف املتوســط 2350 ســعرة حراريــة يف اليــوم. مالحظــة: تختلــف تقديــرات متطلبــات الســعرات الحراريــة 

اليوميــة ؛ يف حــاالت الطــوارئ ، فــإن  خطــة  2100 ســعرة حراريــة / فــرد / يــوم هــي رقــم تخطيــط منوذجــي مســتخدم.

جودة/نوعيــة النظــام الغــذايئ – إىل أي مــدى يكــون النظــام الغــذايئ هــو األمثــل يف تقديــم العنــارص الغذائيــة األساســية ،يحتــوي أنــواع وأشــكال العنــارص 

ــات.  ــدرات والروتين ــا الشــكل املحــدد للدهــون والكربوهي ــن ، وأيًض ــات واملعــادن والطاقــة والروت ــوع كايف مــن  الفيتامين ــة. وكــذا يشــمل تن الغذائي

تعــد كل مــن الكميــة وكثافــة العنــارص الغذائيــة مــن املحــددات املهمــة لنوعيــة النظــام الغــذايئ. تعتمــد متطلبــات املغذيــات عــى عــدد مــن املعايــر ، 

اعتــاًدا عــى  مغذيــات  محــددة. كــا تعتــر األليــاف عنــرًصا رضوريـًـا لنظــام غــذايئ صحــي باإلضافــة لتلــك العنــارص الغذائيــة.

كارثــة – هــي حالــة تســبب أرضاًرا بريــة أو ماديــة أو اقتصاديــة أو بيئيــة واســعة النطــاق ، وتهــدد حيــاة البــر و / أو ســبل العيــش وتتجــاوز قــدرات 

التكيــف للمجتمعــات املتــرضرة و / أو الحكومــة. (برنامــج األغذيــة العاملــي ، مســتودع التعلــم لتقييــم األمــن الغــذايئ(

مخاطــر الكــوارث – الخســائر الناجمــة عــن الكــوارث املحتملــة يف األرواح والحالــة الصحيــة وســبل العيــش واألصــول والخدمــات التــي ميكــن أن تحــدث 

ــا  ــا مختلفــة مــن الخســائر املحتملــة ، والتــي غالبً ملجتمــع أو فئــات معينــة خــالل فــرة زمنيــة محــددة يف املســتقبل. تشــمل مخاطــر الكــوارث أنواًع

مــا يصعــب تحديــد مقــدار بعضهــا. ومــع ذلــك ، مــع معرفــة املخاطــر الســائدة وخصائــص الســكان والتنميــة االجتاعيــة واالقتصاديــة ، ميكــن تقديــر 

))UN / ISDR) مخاطــر الكــوارث ورســم خرائــط لهــا. مبســتويات متفاوتــة مــن الثقــة. (اســراتيجية األمــم املتحــدة الدوليــة للحــد مــن الكــوارث
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الحــد مــن مخاطــر الكــوارث – مفهــوم ومارســة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن خــالل الجهــود املنهجيــة لتحليــل وإدارة محــددات الكــوارث ، مبــا يف 

ذلــك مــن خــالل تقليــل التعــرض لالخطــار ، وتقليــل هشاشــة األشــخاص واملمتلــكات ، وإدارة األرايض والبيئــة ، وتحســن التأهــب لألحــداث الســلبية . 

))UN / ISDR) اســراتيجية األمــم املتحــدة الدوليــة للحــد مــن الكــوارث)

ــة أو املتوقعــة (املعروفــة( لفــرة محــددة. االفراضــات  ــة العادي ــة بشــكل ملحــوظ عــن الكمي ــاه أو الرطوب الجفــاف – انخفــاض مؤقــت يف توافــر املي

الرئيســية لهــذا التعريــف هــي:

•  االنخفاض  مؤقت (إذا كان االنخفاض دامئًا ، فستكون مصطلحات مثل »جاف« و »قاحل » أكر مالءمة(  

•  انخفاض مهم   

•  يتم تحديد االنخفاضات  فيا يتعلق »باملعيار » ، أي التوقعات العادية  

•  تم تحديد الفرة التي اتخذت كأساس للمعيار (برنامج األمم املتحدة للتدريب عى إدارة الكوارث. الجفاف واملجاعة(  

(برنامج األمم املتحدة للتدريب عى إدارة الكوارث. الجفاف واملجاعة(

أنظمــة اإلنــذار املبكــر – جمــع املعلومــات وتحليلهــا واســتخدامها بهــدف التنبــؤ بآثــار األخطــار واملخاطــر املســتقبلية ومنعهــا والتخفيــف مــن حدتهــا. 

)NET FEWS)

املجاعــة – عــدم إمكانيــة الوصــول املطلــق للطعــام إىل مجموعــة ســكانية بأكملهــا أو مجموعــة فرعيــة مــن الســكان ، مــا قــد يتســبب يف الوفــاة عــى 

املــدى القصــر. (ACF- العمــل عــى مكافحــة الجــوع   (

االوصــول اىل  الغــذاء – الوصــول  مــن قبــل األرس املعيشــية / األفــراد إىل املــوارد الكافيــة (االســتحقاقات( للحصــول عــى أغذيــة مناســبة لنظــام غــذايئ 

مغــذي. تُعــرَّف االســتحقاقات عــى أنهــا مجموعــة مــن جميــع حــزم الســلع التــي ميكــن للفــرد أن يديرهــا  بالنظــر إىل الرتيبــات القانونيــة والسياســية 

واالقتصاديــة واالجتاعيــة للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه (مبــا يف ذلــك الحقــوق التقليديــة مثــل الوصــول إىل املــوارد املشــركة(. (موجــز سياســات منظمــة 

األغذيــة والزراعــة بشــأن األمــن الغــذايئ ، 2006(

ــة  ــك املعون ــا يف ذل ــواردات (مب ــاج املحــي أو ال ــن خــالل اإلنت ــا م ــم توفره ــبة ، يت ــذاء بجــودة مناس ــن الغ ــة م ــات كافي ــر كمي ــذاء – تواف ــر الغ تواف

ــذايئ ، 2006( ــن الغ ــأن األم ــة بش ــة والزراع ــة األغذي ــات منظم ــز سياس ــة(. (موج الغذائي

ــة املســتهلكة لــدى الســكان ،  ــة الطعــام التــي يســتهلكها األفــراد واألرس واملجتمعــات واألمــم. تحــدد املــؤرشات كميــة األغذي اســتهالك الغــذاء – كمي

ــا مــا تســتخدم املــؤرشات غــر املبــارشة املرتبطــة بتوافــر الغــذاء. اســتهالك الغــذاء للفــرد هــو كميــة الغــذاء ، مــن حيــث الكميــة ، لــكل ســلعة  وغالبً

واملنتجــات املشــتقة منهــا لــكل فــرد يف إجــايل الســكان. اســتهالك الطاقــة الغذائيــة للفــرد هــو كميــة الغــذاء ، بالســعرات الحراريــة يف اليــوم ، لــكل 

فــرد مــن إجــايل الســكان. (الفــاو(

فجــوة اســتهالك الغــذاء – الفجــوة بــن مســتوى اســتهالك الغــذاء املطلــوب لتلبيــة االحتياجــات التغذويــة واالســتهالك الفعــي للغــذاء. (برنامــج األغذيــة 

العاملــي. مســتودع التعلــم لتقييــم األمــن الغــذايئ(

مقيــاس اســتهالك الغــذاء – مــؤرش بديــل ميثــل قيمــة الطاقــة (الســعرات الحراريــة( واملغذيــات (محتــوى املغذيــات الكبــرة والصغــرى( لألغذيــة التــي 

تتناولهــا األرس. يتــم حســابه بنــاًء عــى نــوع األطعمــة وتكــرار اســتهالكها لــألرس عــى مــدار ســبعة أيــام. (برنامــج األغذيــة العاملــي. مســتودع التعلــم 

لتقييــم األمــن الغــذايئ(

ــة  ــات الغذائي ــة املتطلب ــكايف لتلبي ــون بالفعــل مــن االســتهالك غــر ال ــة التــي يتعــرض فيهــا األشــخاص للخطــر أو يعان انعــدام األمــن الغــذايئ – الحال

نتيجــة عــدم التوافــر املــادي للغــذاء ، أو عــدم قدرتهــم االجتاعيــة أو االقتصاديــة عــى الحصــول عــى الغــذاء الــكايف ، و / أو عــدم االســتفادة الكافيــة 

مــن الغــذاء (املنتــدى العاملــي لألمــن الغــذايئ. الفــاو(.

• انعدام األمن الغذايئ املزمن - عدم القدرة عى املدى الطويل أو املستمر عى تلبية الحد األدىن من متطلبات استهالك الغذاء.  

•  انعــدام األمــن الغــذايئ العابــر - عــدم القــدرة عــى املــدى القصــر أو املؤقــت عــى تلبيــة الحــد األدىن مــن متطلبــات االســتهالك الغــذايئ ،   

مــا يشــر إىل القــدرة عــى التعــايف. كقاعــدة عامــة ، ميكــن اعتبــار الفــرات القصــرة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املرتبــط بأزمــات متفرقــة 

ــرة. عاب
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• انعــدام األمــن الغــذايئ الــدوري – معظــم االختالفــات املوســمية املعتــادة  يف االمــن الغــذايئ . كقاعــدة عامــة ، إذا اســتمر انعــدام األمــن   

الغــذايئ املوســمي ملــدة ســتة أشــهر عــى األقــل يف الســنة ، فيمكــن اعتبــاره مزمًنــا ؛ إذا اســتمر ملــدة أقــل مــن ســتة أشــهر يف الســنة ، فيمكــن اعتبــاره 

ــاو( ــا. (الف مؤقتً

األمــن الغــذايئ - حالــة تحــدث عندمــا يكــون لــدى جميــع النــاس ، يف جميــع األوقــات ، إمكانيــة الوصــول املــادي واالجتاعــي واالقتصــادي إىل أغذيــة 

كافيــة ومأمونــة ومغذيــة تلبــي احتياجاتهــم الغذائيــة وتفضيالتهــم الغذائيــة مــن أجــل حيــاة نشــطة وصحيــة. (حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ ، 2001(. 

ومــع ذلــك ، ثبــت أن قيــاس األمــن الغــذايئ بعيــد املنــال. يف املقابــل ، يعتمــد األمــن الغــذايئ يف أغلــب األحيــان عــى انعــدام األمــن الغــذايئ (انظــر 

أعــاله(.

التحصــن (الحايــة( – املارســات املتعمــدة  التــي تــؤدي  إىل زيــادة الجــودة الغذائيــة لألغذيــة عــن طريــق تعزيــز املغذيــات الدقيقــة األساســية ، أي 

الفيتامينــات واملعــادن (مبــا يف ذلــك العنــارص الضئيلــة( يف الغــذاء ، وذلــك لتحســن الجــودة الغذائيــة لإلمــدادات الغذائيــة وتوفــر فائــدة للصحــة العامــة 

بأقــل املخاطــر  عــى الصحــة. (اليونيســف(

الخطــر - ظاهــرة أو مــادة أو نشــاط بــري أو حالــة خطــرة ميكــن أن تســبب كارثــة أو تعجلهــا. ميكــن أن تشــمل املخاطــر التهديــدات البيئيــة مثــل 

املنــاخ أو الطقــس أو الســات الطبوغرافيــة أو الــزالزل. وميكــن أن تشــمل أيًضــا مخاطــر مــن أصــل بــري مثــل املخاطــر االقتصاديــة ، واألمــراض ، واملــواد 

الكيميائيــة ، والعوامــل البيولوجيــة ، واإلشــعاع النــووي ، والنزاعــات البريــة.

الصحــة - حالــة مــن الراحــة الجســدية والعقليــة الكاملــة وليــس مجــرد غيــاب املــرض أو العجــز. (منظمــة الصحــة العامليــة(. مثــل األمــن الغــذايئ ، غالبًــا 

مــا يتــم تعريــف الصحــة مــن حيــث عــدم وجــود املــرض أو العجــز. تشــمل املــؤرشات الشــائعة للصحــة بــن الســكان متوســط العمــر املتوقــع عنــد 

الــوالدة ، ووفيــات األطفــال دون ســن الخامســة ، ووفيــات الرضــع:

العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة (بالســنوات( - عــدد الســنوات التــي يعيشــها الرضيــع إذا ظلــت أمنــاط الوفيــات الســائدة وقــت الــوالدة كــا   •

ــه. ــالل حيات ــي خ ه

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة - احتالية الوفاة بن الوالدة وسن الخامسة بالضبط ، معرًا عنها لكل 1000 مولود حي.  •

معدل وفيات الرضع - احتال الوفاة بن الوالدة وعام واحد بالضبط ، معرًا عنه لكل 1000 والدة حية.  •

األرسة املعيشــية - وحــدة مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون مًعــا يف مســكن و »يأكلــون مــن نفــس القــدر«. األرس املعيشــية والعائــالت مفاهيــم واضحــة. 

قــد تعيــش العائــالت قــد تعيــش خــارج االرسة املعيشــية ولكنهــا تكــون رشيــك نشــط يف يف اقتصــاد األرسة املعيشــية. (الفــاو(

ــة  ــن لتلبي ــذي واآلم ــذاء املغ ــن الغ ــة م ــدادات كافي ــام إىل إم ــدار الع ــى م ــول ع ــى الوص ــد ع ــن يعتم ــية - رشط لألم ــألرسة املعيش ــذايئ ل ــن الغ األم

احتياجــات جميــع أفــراد األرسة. بينــا يُعــرَّف األمــن الغــذايئ يف أبســط أشــكاله بأنــه وصــول جميــع النــاس يف جميــع األوقــات إىل الغــذاء الــالزم لحيــاة 

صحيــة ، فــإن تركيــز األمــن الغــذايئ األرسي ينصــب عــى األرسة املعيشــية أو العائلــة باعتبارهــا الوحــدة األساســية للنشــاط يف املجتمــع. (برنامــج األغذيــة 

العاملــي(

املســاعدة الغذائيــة اإلنســانية - أي عمليــات نقــل مبــارشة للمــوارد اســتجابة لألحــداث الحــادة التــي تهــدف إىل تقليــل الفجــوات الغذائيــة ، وحايــة 

وإنقــاذ األرواح وســبل العيــش مــن خــالل تســهيل وصــول األرس إىل الغــذاء. قــد تشــمل املســاعدة الغذائيــة اإلنســانية طــرق مختلفــة ، مثــل تحويــالت 

الغــذاء والنقــد واملاشــية ومســاعدات ســبل العيــش األخــرى.

ســبل العيــش - القــدرات واألصــول - املاديــة واالجتاعيــة عــى حــد ســواء - واألنشــطة املطلوبــة لســبل العيــش املرتبطــة بالبقــاء والرفاهيــة يف املســتقبل 

؛ والسياســات واملؤسســات التــي تشــكل أو تقيــد الوصــول إىل األصــول والخيــارات املتعلقــة باألنشــطة. (كتيــب اســفر(

 

أصول سبل العيش - يف إطار سبل العيش املستدامة ، يتم تحديد أصول سبل العيش ضمن الفئات الخمس التالية:

االنسان- الحالة الصحية والتغذوية ؛ القدرة البدنية، املهارات؛ مستوى التعليم؛ إلخ.  •

االجتاعية - األرسة ، والجنس ، والقرابة والشبكات األخرى ؛ الجاعات املحلية؛ القيم واملواقف. إلخ.  •

املالية - الدخل. االئتان والقروض مدخرات؛ األصول السائلة إلخ.  •
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املادية – األصول اإلنتاجية مثل األدوات واملعدات. املخازن.السكن ؛ املاشية. البنية التحتية االساسية؛ إلخ.  •

•  االصل املتعلق بالطبيعة. االرض، ماء؛ غابات؛ إلخ (برنامج األغذية العاملي. مستودع تعلم تقييم األمن الغذايئ(

ــاة - أي نفــس أنشــطة  مجموعــة ســبل العيــش – مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يتشــاركون نفــس الوســائل األساســية لكســب العيــش ومنــط الحي

املعيشــة الرئيســية وأنشــطة الدخــل الرئيســية واملارســات االجتاعيــة والثقافيــة - والذيــن يواجهــون نفــس مخاطــر انعــدام األمــن الغــذايئ والتغــذوي. 

(برنامــج األغذيــة العاملــي. مســتودع التعلــم لتقييــم األمــن الغــذايئ(

اســراتيجيات ســبل العيــش – الطــرق التــي تســتخدم بهــا األرس أصولهــا وتجمعهــا للحصــول عــى الغــذاء والدخــل والســلع والخدمــات األخــرى. (برنامــج 

األغذيــة العاملــي. مســتودع التعلــم لتقييــم األمــن الغــذايئ(

انخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة – األطفــال املولوديــن الذيــن يقــل وزنهــم عــن 2500 جــرام (5 أرطــال ، 8 أونصــات(. هــؤالء األطفــال حديثــي الــوالدة 

ــاة. (مركــز الســيطرة عــى األمــراض والوقايــة منهــا ، 2007( معرضــون بشــكل خــاص للمــرض والوفــاة خــالل األشــهر األوىل مــن الحي

ســوء التغذيــة – جميــع االنحرافــات عــن التغذيــة الكافيــة ، مبــا يف ذلــك نقــص التغذيــة (واإلفــراط يف التغذيــة( الناتجــة عــن عــدم كفايــة الغــذاء (أو 

ــا مــا يتــم تصنيــف ســوء التغذيــة عــى النحــو التــايل: فائــض الغــذاء( بالنســبة للحاجــة و / أو املــرض. غالبً

ــل العمــر أقــل مــن 1 أو 2 أو 3  ــي أن درجــة الطــول مقاب ــذي ينعكــس يف تأخــر النمــو ، مــا يعن ــة املزمــن (التقــزم( - ال •   ســوء التغذي  

ــت  ــن أو مؤق ــج عــن نقــص غــذايئ مزم ــه نات ــف واملتوســط والشــديد(. إن ــزم الخفي ــة (التق ــة املرجعي ــة عــن املجموع ــات معياري انحراف

ــا نتيجــة للتعــرض املتكــرر للعــدوى أو حتــى  ــات الدقيقــة( خــالل األوقــات الحرجــة ، و / أو ميكــن أن يكــون أيًض (الطاقــة و / أو املغذي

ــام. ــكل ع ــيئة بش ــية س ــروف معيش لظ

ــة األنســجة  ــدى كفاي ــة. يعكــس م ــة ثنائي ــوزن بالنســبة للطــول / الطــول أو وجــود وذم ــاض ال ــزال( - انخف ــة الحــاد (اله •   ســوء التغذي  

والدهنيــة. العضليــة 

•   تأخــر النمــو (نقــص الــوزن( - مزيــج مــن التقــزم والهــزال ، يقيــس هــذا املــؤرش انتشــار األطفــال ذوي الــوزن املنخفــض مقارنــة باألطفــال   

اآلخريــن يف ســنهم. يتــم اســتخدام نفــس املقيــاس ، درجــة Z (انظــر التعريــف(  والحــد او العتبــة  1- و 2- و 3- لتحديــد حالــة نقــص الــوزن 

الخفيــف واملتوســط والشــديد.

(مركز السيطرة عى األمراض والوقاية منها ، 2007(

معــدل الوفيــات – مقيــاس لعــدد الوفيــات (بشــكل عــام ، أو بســبب  محــدد( يف مجموعــة ســكانية معينــة عــى إجــايل عــدد الســكان لــكل وحــدة 

زمنيــة. (منظمــة الصحــة العامليــة(

ــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد مجموعــة مــن اإلجــراءات املناســبة وتســتند إىل: (أ( احتياجــات وســبل عيــش الســكان  تحليــل االســتجابة – العملي

املتأثريــن ؛ و (ب( بيئــة التشــغيل. ببســاطة ، تحليــل االســتجابة هــو عمليــة ربــط تقييــم االحتياجــات أو تحليــل الوضــع بتصميــم الرنامــج. (ورشــة عمــل 

مشــركة بــن الــوكاالت لتحليــل اســتجابة األمــن الغــذايئ والتغذيــة ، منظمــة األغذيــة والزراعــة ، 2011(

املرونة – قدرة النظام عى املقاومة أو العودة إىل الحالة الطبيعية عند مواجهة خطر / صدمة أو ضغط مستمر.

املخاطر – مزيج من احتالية وقوع حدث وعواقبه السلبية. (اسراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث ، 2009(

شــبكات األمــان – برامــج التحويــل غــر القامئــة عــى االشــراكات التــي تســتهدف بطريقــة مــا الفقــراء واملعرضــن للفقــر والصدمــات (البنــك الــدويل. 

)2011

ــة أو ناجمــة عــن فعــل بــري.  ــة و / أو األمــن الغــذايئ. ميكــن أن تكــون طبيعي ــة التغذي الصدمــات – األحــداث التــي لهــا تأثــرات ســلبية عــى حال

ــم األمــن الغــذايئ( ــم لتقيي ــة العاملــي. مســتودع التعل (برنامــج األغذي

التنميــة املســتدامة – التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحــارض دون املســاس بقــدرة األجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة (البنــك الــدويل. 

.)2000
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االســتهداف – العمليــات واألدوات التــي تهــدف إىل تحديــد املســتفيدين املؤهلــن مــن الرنامــج. تشــمل طــرق االســتهداف الرئيســية اختبــار لالهليــة  

(عــى ســبيل املثــال اســتناًدا إىل الدخــل الــذي تــم التحقــق منــه( ، واختبــارات االهليــة  البديــل (عــى ســبيل املثــال اســتناًدا إىل املعلومــات املتعلقــة 

بالخصائــص التــي ميكــن مالحظتهــا مثــل املســكن أو ملكيــة األصــول أو الهيــكل الدميوغــرايف( ، والنهــج التشــاركية القامئــة عــى املجتمــع والجغرافيــا ، 

واالســتهداف الــذايت. (مــن املعونــة الغذائيــة إىل املســاعدة الغذائيــة: االبتــكارات يف التغلــب عــى الجــوع. برنامــج الغــذاء العاملــي. رومــا. 2010(

الضعــف او الهشاشــة – الضعــف يتعلــق بالخطــر / الصدمــة ، مــا يــؤدي إىل احتــال حــدوث نتائــج ســلبية. الضعــف هــو دالــة عــى التعــرض ، وقابليــة 

التأثــر ، واملرونــة. (برنامــج األغذيــة العاملــي(

تصنيــف الــروة )الفئــات( – طريقــة لتصنيــف األشــخاص يف املجتمــع وفًقــا لتصــورات أفــراد املجتمــع حــول مــدى الرخــاء أو الفقــراء (عــى ســبيل املثــال 

، الفئــات عــادًة »فقــرة جــًدا« ، »فقــرة« ، »أفضــل حــااًل« »، و« ثــري »(. (بنــك عاملــي(

درجــة Z (أو درجــة االنحــراف املعيــاري( يف تقييــم القياســات البريــة - انحــراف القيمــة للفــرد عــن القيمــة املتوســطة للمجموعــة املرجعيــة ، مقســوًما 

عــى االنحــراف املعيــاري للســكان املرجعيــن. (اليونيســف(
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