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ى عدد من     البرنامجوجد االستعراض المواضيعي لخبرات   تنادا إل  في مجال تحديد أهداف المعونة الغذائية في عمليات اإلغاثة، اس
 آان ناجحا والسيما في تشكيل       البرنامجالدراسات التي شملت إثيوبيا ودارفور في السودان وآينيا ومالوي وميانمار، أن استهداف             

ئات استهداف متعددة أصحاب الشأن والمشارآة في أعمالها، وفي إدخال تحسينات بمرور الوقت على عمليات االستهداف، وفي               هي
ان      . جميع أنواع عمليات الطوارئ    امج بيد أن االستعراضات وجدت أن بإمك ه الواسعة في        البرن تفيد بشكل أفضل من خبرت  أن يس

 .متكررةمجال االستهداف للتغلب على الصعوبات ال

ا            البرنامجاتخذ   ددة أصحاب الشأن            ) 1: (، في العقد الماضي، خطوتين هامتين في مجال االستهداف هم دعم هياآل استهداف متع
ة  ) 2(تتولى وضع مناهج لالستهداف وبرامج للتصميم وتنفيذها؛   ومن شأن   . اعتماد استهداف وتوزيع يستند إلى المجتمعات المحلي

االت ومساهمات أصحاب الشأن                 هياآل االستهداف متعددة أ    ين الوآ صحاب الشأن الترويج للتنسيق واستخدام الخبرات المشترآة ب
ا في                   . في مناهج االستهداف   ر احتياج ويساعد االستهداف المستند إلى المجتمعات المحلية في تقوية قدرتها على تحديد السكان األآث

 .ألغذيةحين يقلص التكاليف اإلدارية للوآاالت وتكاليف توزيع ا

ة،         ) 1: ( في االستهداف هما   البرنامجوأضعف مجالين في خبرة      ات الغذائي ددة للمعون اط المتع ز في استخدام األنم ة التميي عدم آفاي
ى                      رط عل ى نحو مف ة عل ات اإلداري اثر الطلب امج بما قد يؤدي إلى تغطية مزدوجة وتك ر      ) 2(ه؛  ئ وشرآا  البرن ق ضعيف وغي تطبي

 . التي يقوم عليها االستهداف والنتائج المحرزة لرصد االفتراضات قمتناس

ى       البرنامجولدى   زال بحاجة إل ه ال ي  خبرة واسعة في مجال تحديد أهداف المعونة الغذائية ضمن أطر متنوعة لحاالت اإلغاثة، لكن
تهداف امل بشأن االس ه ش دة وتوجي اد بشكل . سياسات موح ى االعتم تهداف واألداء إل اهج االس ل من ه، تمي رة وعلي ى خب ر عل آبي

االت      البرنامجالموظفين آل على انفراد، ومن ثم تخفق في االستفادة الكاملة من الخبرة الواسعة المتاحة لدى                 ره من الوآ د  .  وغي وق
ى  دا إل ل، مزي داده بالفع ه المحسن، وبعضها يجري إع البحوث والتوجي ا ب رة ممزوج ذه الخب ر شمولية له ل أآث ؤول إجراء تحلي ي

 . ستهداف وتناسقهتحسين جودة اال

وافر، وخاصة                   أقر فريق االستعراض بأن االستهداف النموذجي يفترض توافر مناخ نموذجي للعمل، وهو الشئ الذي غالبا ما ال يت
ذها                       لأثناء حاالت الطوارئ، وع    ي يستغرق تنفي ات الت ة في العملي ى ذلك قد ال تكون بعض التوصيات الواردة في هذا التقرير ممكن

ة أساسية                    فترة طويلة  ات وبني ى بيان تند إل اونين وتس ، أو تكون طويلة األمد، وتتمتع بتمويل وموارد وفيرة، وحكومات وشرآاء متع
ة واسعة من                   أوفي حالة عدم توافر األطر المثالية، ينبغي في أسو        . آافية اة طائف ى مراع دراء عل  الحاالت أن تساعد التوصيات الم

ة     ؤوعمليا، يجب أن يتخذ المدراء المس     . هج االستهداف العوامل عند تقرير استراتيجيات ومنا     ولون قرارات االستهداف في آل عملي
ة بصفة              : بعينها في ضوء   السياسات والتوجيهات التي تحدد األرقام المستهدفة وتطرح القضايا وتقترح التقنيات، وتبقى الحاجة قائم

 .دائمة إلى تقدير المسار الصحيح للعمل في الحالة

 

RRملخـصRR 
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" موجز تقرير: اإلغاثة عمليات في لالستهداف مواضيعي استعراض" المجلس علما بالوثيقة يأخذ
)(WFP/EB.1/2006/7-B. 

 

                                                      
TPRTPR

∗
RPTRPTRR RRهذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة . 
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 نطاق االستعراض وأهدافه
 :وجيه المساعدات في عمليات اإلغاثة من أجلطلب مكتب التقييم في البرنامج إجراء هذا االستعراض المواضيعي لت  -1

 من المعارف بشأن التحديات والقيود التي تعترض البرنامج نتزويد البرنامج وآذلك أعضاء المجلس بأآبر قدر ممك 
 وغيره من الوآاالت في ضمان استهداف فاعل وفعال؛

م للدروس المكتسبة والممارسات تحديد الفرص ألفضل استهداف ممكن في حاالت اإلغاثة على أساس تحديد منتظ 
 الجيدة، والصعوبات المتكررة والتحديات؛ 

 .إغناء عملية وضع السياسات الخاصة باستهداف اإلغاثة بالمعلومات 

ا،                             -2 ور، وإثيوبي ة في دارف ات اإلغاث ة لالستهداف في عملي ة قطري شمل االستعراض المواضيعي خمس دراسات حال
ى             وآينيا، ومالوي وميانمار، شكلت بمجوعها طائفة من حاالت االستهداف؛ وعوامل مثل قدرة موظفي المكتب القطري عل

دان            ار البل ى اختي ؤثر عل ى حاالت مختلف            . دعم أي استعراض بما ي ة الناشئة عل دروس العام ق ال أمول تطبي ان من الم وآ
 . اقها في نطالبرنامجحاالت الطوارئ التي يعمل في العادة 

ات   -3 تعراض تسع عملي نودرس االس ة  م يم والتغذي ات الرصد والتقي ى عملي ات إل م االحتياج ل حج ن تحلي ا م  مراحله
ة االستهداف         . المرتدة للمعلومات  ورة عملي ا تساعد في بل ة مدى م PFPFوتمت دراسة تحليل االحتياجات فقط من زاوي

1
FPFP .  وآانت

ة عمل                      هناك مس   ة في حلق ائج دراسة الحال ة عن دراسة نت دا من تطوير القضايا المنبثق ر ومزي ذا التقري اهمات إضافية له
 .2005حزيران  /الستعراض مناظر ُعقدت في روما في يونيو

ات ال                  -4 ة من العملي م يتسنى          ال يمكن لالستعراض قياس مدى خطأ االستهداف بشكل مباشر في أي ا؛ ول ي تمت زياراته ت
اليف استعراض االستهداف             . لجميع العمليات تجميع البيانات وتحليلها     تم    . وقد حد عدم توافر البيانات التفصيلية من تك م ت ول

ة بالجنسين، بسبب إجراء               امج دراسة جوانب االستهداف المتعلق اه             البرن ززة تج ه المع ى التزامات ال إل المي لالمتث  لمسح ع
 .2005بما في ذلك االستهداف، في عام النساء، 

ابالت مع موظفي                        -5 ائق األساسية وأجرى مق ة الوث امج استعرض فريق التقييم في آل دراسة حالة قطري ي   البرن  وممثل
تف                    ر المس تفيدة وغي ة وبعض األسر المس ر الحكومي ة     الحكومات والشرآاء من األمم المتحدة والمنظمات غي وين وجه يدة لتك

 .نظر عامة عن عملية االستهداف

 تعريف االستهداف
تفيدين المستهدفين من أي        "يعرف االستهداف ألغراض هذا االستعراض بكونه    -6 د المس ا تحدي تم بموجبه ي ي العملية الت

اس     ى هؤالء الن رهم  برنامج، وضمان وصول المنافع قدر المستطاع، فعال إل يس غي  Sharp, K. 1977. Targeting." ( ول
Food Aid in Ethiopia. London, Save the Children Fund (UK). 

واالستهداف من أآثر األنشطة أهمية في تصميم المعونة الغذائية وتوزيعها؛ وهي تشمل عددا من األنشطة التي تحدث                   -7
روع  الل دورة المش م           و. خ ا وحج ة ونطاقه ي للحال يم األول ن التقي يء م ل ش مل آ تهداف يش إن االس ع، ف المعنى األوس ب

يم االحتياجات                    ادة تقي االحتياجات من خالل التخطيط وانتقاء الوسائل االستراتيجية إلى انتقاء األهلية والفرز بما يقود إلى إع
 .لمعونة الغذائيةمن خالل الرصد والتقييم ومن ثم إعادة النظر في أنماط تقديم ا

ية      -8 باب الرئيس م لألس اش مه دة واإلنع ة الممت ات اإلغاث وارئ وعملي ات الط ي عملي ة ف ة الغذائي تهداف المعون ط اس نم
 :الثالثة التالية

 الوصول إلى أشد السكان حاجة لألغذية 
 الحد األمثل، النهوض باستخدام الموارد المحدودة المتاحة وتأثيرها إلى  
االمتناع عن تقديم إمدادات زائدة عن الحاجة بما قد تنتج عنه أثار سلبية على المجتمعات المحلية، منها على سبيل  

المثال االتكال على المعونة والحلول محل الشبكات التقليدية االجتماعية للمعاملة بالمثل، وعلى األسواق، مثل 
 . فزة على اإلنتاجانخفاض األسعار وظهور عوامل غير مح

                                                      
TPTP

1
PTPT Needs analysis is the subject of other in-house review and development activities under the joint WFP/EC project “Strengthening Emergency 

Needs Assessment Capacity (SENAC)”. 
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RR البرنامج واالستهدافRR 

 ,Hoskinsأنظر ( والتوجيهات بشأن االستهداف على عدد من الوثائق البرنامجتتوزع البيانات التي تتضمن سياسات   -9
A. 2004. Targeting General Food Distribution: Desk Review of Lessons from Experience. Rome, 

WFP .(   ات،                   البرنامجولكن خبرة واد السياسات والتوجيه تظم في م  الواسعة في مجال االستهداف لم تحلل وتدمج بشكل من
ه                رة          . على الرغم من التقدم الكبير المحرز في فهم عملية االستهداف واالبتكار في بعض جوانب دعيم خب ى ت اك حاجة إل وهن

دروس المكتس      البرنامج د ال د                   ، وتحدي اء السياسات بالمعلومات وتحدي ة إغن دة والتحديات المستمرة بغي بة والممارسات الجي
 .المجاالت التي تتطلب مزيدا من البحوث واستثمارات جديدة وتطوير القدرات

تحليل الهشاشة وتقدير االحتياجات      مجموعة من اآلليات لتحديد أهداف المعونة الغذائية، بما في ذلك            البرنامجيستخدم    -10
اونين                  ين والشرآاء المتع ة والموظفين اإلداري ولتحديد المجاالت والمجموعات األآثر احتياجا، ولمساعدة المجتمعات المحلي

ا                  ي تستهدف مجموعات بعينه ة الت امج واستخدم   . في تحديد أشد المستفيدين حاجة، واختيار وسائل المعونة الغذائي  في   البرن
فام                      السن ة أوآس ل منظم االت مث ى عمل الوآ وات الخمس الماضية بشكل متزايد طريقة جديدة الستهداف المستفيدين تستند إل

ة، وهي       . Save the Children UK ومنظمة ى المجتمعات المحلي تند إل وتعرف هذه الطريقة باسم التوزيع المستهدف المس
 .تحديد هؤالء األآثر احتياجا للمعونة الغذائية وإدارة توزيع األغذيةتستخدم معلومات وموارد من المجتمعات المحلية آافة ل

 تحويل المناهج التي يستخدمها البرنامج في االستهداف إلى مفاهيم 
 : ألغراض هذا االستعراض جرى تحويل مناهج االستهداف إلى مفاهيم على النحو التالي  -11

ولهذه الفئة لها ثالثة أنواع من :  وُينفذ من جانب أفراد من خارج المجموعات المستفيدة،االستهداف اإلداري 
مؤسسي، وبموجبه يتم تقديم الخدمات إلى مناطق ) 2 (،جغرافي، وبموجبه يتم اختيار المناطق) 1 (-االستهداف هي

وبموجبه يضع رؤساء  حلية،مستوى المجتمعات الم) 3 (،التجمعات مثل المدارس والمراآز الصحية لألم والطفل
 القرى وقادة القبائل والموظفين اإلداريين قوائم التسجيل، وبموجبها تصدر بطاقات الحصص؛

 من المجتمعات المحلية بطرق ن، حيثما يتم اختيار المستفيديالتوزيع المستهدف بحسب المجتمعات المحلية 
 لمجتمع المحلي إدارة عملية توزيع المعونة الغذائية؛ ديمقراطية وشفافة لتلقي المعونة الغذائية، تتولى هياآل ا

وا من بين المستفيدين ضمن مشروعات مثل ن في أن يكواالختيارنح األفراد واألسر حق م، حيثما ياالختيار الذاتي 
 . الغذاء مقابل العمل أو التوزيع لسلع تتضمن أغذية ذات قيمة غذائية منخفضة

 تعراض النتائج والتوصيات الرئيسية لالس
ة صعبة      -12 دة                   :االستهداف عملي تية معق ة ولوجيس ات سياسية واجتماعي تم في بيئ ا ي ا م و     . إذ غالب دى موظف امج وأب  البرن

ل    . والشرآاء، في جميع البلدان التي تمت زياراتها، التزاما مذهال في تحديد مشاآل االستهداف ومعالجتها       اك دالئ وآانت هن
ة    . شطة االستهدافن يتعلمون من الخبرات ويعملون على تعزيز أ     البرنامجية على أن موظفي     قو ى دراسات الحال واستنادا إل

اعدة         ات لمس ات والتوجيه ات والسياس يات للممارس ر توص ذا التقري دم ه أت، ق ي نش ايا الت امجوالقض ز  البرن ى تعزي  عل
 .االستهداف في عمليات اإلغاثة

א 
األمن   -13 ل الخاصة ب وع العوام ة تن ات الحال ر دراس ات،تظه ين، والسياس ة بالجنس ور المتعلق ة ، واألم ل الثقافي  والعوام

ك  . والمؤسسية التي يمكن أن تؤثر في عمليات االستهداف وفي نتائجها         وعلى الرغم من إجراء تحليل للحالة إال أن تطبيق ذل
 . تهداف لم يكن آافيا أو منتظماعلى قرارات االس

 א 
دخل                      البرنامجيتعين على     -14 تراتيجياته للت ى االستهداف آأساس الس ؤثر عل ي ت ل للعوامل الت ة، إجراء تحلي . ، لكل عملي

ة   ل للحال ذا التحلي ن الضروري بشكل خاص أن يتضمن ه ه م دة، فإن االت الطوارئ المعق ي ح زاعوف يال مفصال للن . تحل
ائج االستهداف لمساعدة موظفي                     ى نت ويتعين وضع قائمة مراجعة وتوجيه أآثر تحديدا بشأن عوامل الحالة التي قد تؤثر عل

 .البرنامج على إجراء تحاليل للحالة عملية ولكن شاملة حتى يتسنى التخطيط الستراتيجيات استهداف مثلى
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א  א
تهداف    -15 رارات االس ل لصانعي ق ية والهياآ ات المؤسس ن اآللي ة م ة، مجموع ات الحال ي دراس اك، ف ان هن ئت . آ وأنش

ان        ل رسمية وآ الهياآل المتطورة واألآثر رسمية في مالوي وآينيا وإثيوبيا؛ في حين آانت الهياآل في ميانمار ودارفور أق
هرت التجربة، آما في آينيا على سبيل المثال، آيف يؤدي االفتقار إلى المشارآة متعددة              وأظ. التنسيق بين الوآاالت محدودا   

ى           درة عل الوآاالت في قرارات االستهداف إلى أحكام متحيزة، وحيثما تكون الحكومات هي التي تتخذ القرارات إلى عدم الق
ى  ويجب أن تتسم قرارات االستهداف التي تتخذها    .مقاومة الضغوط السياسية   الحكومات بالمصداقية إذا أرادت الحصول عل

 .موارد خارجية والحفاظ عليها

ابهة في                                -16 ا في ظروف مش د تكراره د يكون من المفي ز االستهداف وق أنها تعزي أظهرت دراسات الحالة سمات من ش
آل متعددة الوآاالت تشارك في صنع القرارات السياسية         ويبدو أن من بين عناصر النجاح الرئيسية توافر هيا         .أماآن أخرى 

 أن تتحول إلى مؤسسات نوالبد لهذه الهياآل م. من خالل تقديم المشورة الفنية، ومن ثم موازنة االعتبارات السياسية والفنية       
ى مستو                         رارات عل ديها مصداقية وسلطة في صنع الق ة  حتى ال تختفي بانتهاء عمليات الطوارئ وحتى تتكون ل . ى الحكوم

 .ويتعين دعوة جميع أصحاب الشأن للمشارآة في وضع مناهج االستهداف

ق           ، ومالوي ،أظهرت دراسات الحالة في آينيا      -17 ا لتحقي وفر منافع االت ت  وإثيوبيا آيف أن هياآل االستهداف متعددة الوآ
 :وهذه المنافع هي. االستهداف الناجح

  بين أصحاب الشأن فيما يتعلق بحاالت انعدام األمن الغذائي وطبيعته والمجموعات التي يتعين استهدافها؛أتفاق أآبر 
فهم مشترك لمعايير االستهداف والعمليات حتى يتسنى دعمها من قبل أصحاب الشأن السياسيين وتنفيذها بفاعلية أآبر  

 من جانب أصحاب الشأن التشغيليين؛
 حل الصعوبات وتشجيع االمتثال للتدابير المتفق عليها؛ منتدى لتبادل الخبرات و 
خفض الضغوط السياسية على الحكومات القطرية والمحلية لالستهداف استنادا إلى اعتبارات سياسية بدال من الحاجة  

 .الفعلية

االت        . توافق أآثر بيد أن المشارآة األآبر من جانب أصحاب الشأن تستلزم مفاوضات و            -18 ال الوآ وقد تؤدي جداول أعم
ا                                  دان، وخاصة في أفريقي ا مؤخرا في عدد من البل ا رأين ة آم اهج المتبع ى تضارب حول المن المختلفة واالختصاصات إل

ل جوا      اهج لجان تحلي ة، حيث تعرضت من االت أصحاب        ن الجنوبي ى التحوير بشكل متكرر تحت ضغط وآ ب الضعف إل
ة      ويتمثل الخط . الشأن ر عملي م غي ل      . ر في أن هذه المناهج تصبح معقدة للغاية ومن ث دة سبال لتقلي وستتطلب الممارسة الجي

اط       : اآلثار السلبية لمشارآة المجموعات الكبيرة     ضمان   واألمثلة على ذلك توافر قنوات إلدماج أراء األقلية، والتحقق من أنم
 .ء على التأخير الناجم عن المشارآة متعددة الوآاالتاختبار المناهج واإلجراءات ومن مذآرات التفاهم للقضا

א 
يم    ويتعين على البرنامج مواصلة تشجيع عملية تشكيل هيئات تنسيق مستدامة متعددة أصحاب الشأن       -19 المسؤولة عن تقي

رامج المشارآة ف          ى الب ة      االحتياجات واالستهداف ودعمها، آما يتعين عل ة الفني ات وفي اللجان الفرعي ذه الهيئ ين  . ي ه ويتع
ا في                      امج تدوين تجربة هذه الهياآل متعددة الوآاالت آدروس مكتسبة وإضفاء الطابع المؤسسي عليه وحيث تحول    . البرن

االت وا      البرنامجالعوامل السياسية واإلدارية أو األمنية دون تشكيل هيئات رسمية، يتعين على             لشرآاء   السعي إلشراك الوآ
االت األخرى           ارف الوآ رات ومع تفادة من خب فافية، واالس الحكوميين في قرارات االستهداف لتحقيق الحد األقصى من الش

 . والوصول إلى إجماع في اآلراء

א  א א א
راد              ويقدم. يعتبر االستهداف الجغرافي عنصرا حاسما في عملية االستهداف         -20 ر عدد ممكن من األف د أآب  الفرصة لتحدي

 .األشد احتياجا

را              :  عددا من الصعوبات في تنفيذ االستهداف الجغرافي        البرنامجيواجه    -21 ادا آبي ة اعتم د المكاتب القطري ا تعتم ا م فغالب
ذائي  األمن الغ ة ذات الصلة ب ات الثانوي ى البيان اال. عل ي بعض الح ى  وف رار إل ات وصنع الق ل البيان رت أطر تحلي ت افتق

ى      المشردينالوضوح والترابط خاصة في حاالت الطوارئ التي يشارك فيها عدد آبير من األشخاص                داخليا والتي تؤثر عل
ة الت               دار المعلومات المحدث ي يمكن  سبل المعيشة، وفي المناطق التي يؤدي فيها انعدام األمن إلى الحد من جمع البيانات ومق

ى األرض من المعلومات           . الحصول عليها  وآان هناك بشكل متواتر جمع ضئيل أو عدم جمع للبيانات األولية أو التحقق عل
الثانوية والنتائج التحليلية، خاصة في أوضاع النزاعات وانعدام األمن، ورفض الربط ما بين مناطق انعدام األمن الغذائي أو               

 .السياسي واالستهداف على هذا األساسالتجمعات بالتهميش اإلثني أو 
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اش،          -22 دة واإلنع ة الممت ات اإلغاث ى عملي د       هناك صعوبة أخرى أثرت بشكل خاص عل وهي متصلة بمدى جدوى تحدي
ذين   ن تحديد جميعمواستهداف السكان المتضررين وحدهم بسبب تهديد حاد أو جديد تعرض له األمن الغذائي بدال        هؤالء ال
 نفسه البرنامجوغالبا ما يجد . يتدنى أمنهم الغذائي إلى مستويات غير مقبولة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من فقر مزمن              

ز بسهولة      : في معضلة بشأن هذه القضية     ون التميي يهم    –ال يستطيع الموظفون القطري ين عل ا ال يتع ين المجموعات   – ربم  ب
ى الصدمة إال                     السكانية التي تتساوى     م تتعرض إل في الضغوط المسلطة عليها لكنها تتفاوت في أن إحدى تلك المجموعات ل

 . مؤخرا في حين عانت مجموعة أخرى من الصدمات فترات طويلة

ا  يتمثل في اعتبار المجموعات الضعيفة آافة مشمولة ضمن برن  البرنامجوهناك تحد آخر يواجه     -23 ة ضعف   . امج م وثم
ين                   ى مستوى مع ذا االستهداف إال إل ل ه  -مالزم لالستهداف الجغرافي يتمثل في تعذر تفكيك البيانات التي تشكل جوهر مث

ة   ة داخل المنطق بل المعيش ات س ة أو مجموع توى المنطق وال مس ي أحسن األح بل  . ف ة س ة أو مجموع تبعاد منطق د اس وعن
اك سكان ضعفاء           ا، يظل هن ة بمجموعات أخرى في                 المعيشة م ذائي مقارن دام األمن الغ ى نحو أشد بسبب انع انون عل  يع

ار   الوي وميانم ي م اهرة لوحظت ف ي ط مولة، وه ة المش اطق الجغرافي ات  . المن ة والمتطلب ين التكلف الزم ب وتر م اك ت وهن
 .ن مستويات القرية واألسرومن النادر توافر بيانات ثانوية جيدة على مستوى المنطقة، ناهيك ع. لبيانات أآثر تفصيال

 التي يستند إليها االستهداف الجغرافي في أية من دراسات الحالة،           تلم يخضع للتحقق الموضوعي أي تقدير لالحتياجا        -24
ين مؤ   البرنامجمن ذلك على سبيل المثال أن أي من الوآاالت المشارآة، وليس         ا ب ة م ا    وحده لم يجر مقارن شرات األداء آم

ا  1995جري منذ أوآشف استعراض حديث لتقدير اقتصاد األسرة . في حالة الوضع التغذوي     عن حالة واحدة فحسب تم فيه
 . اختبار سالمة التقديرات

 تحسين االستهداف الجغرافي، وآان هناك اتجاه في البرامج لتقليل قيمة جمع معلومات إضافية التي قد يكون من شأنها      -25
ة المعلومات            تبعد     . بسبب منح األولوية للتعجيل بتنفيذ العمليات عوضا عن تحسين مستوى دق يس من الضروري أن تس ول

دى     فإذ غالبا ما لم تجمع معلومات إضافية ألسباب تتعلق بالتكالي         . هذه األهداف بعضها البعض    ة ل ارف قليل ، رغم توافر مع
 . بشأن التكلفة الحالية الالزمة إلنجاز المسوح اإلضافيةالمكاتب القطرية 

 
ات ذات                          -26 فافة تستخدم مجموعة من البيان ا وش وق به ة موث ى أطر تحليلي ا إل يجب أن يستند االستهداف الجغرافي دائم

واقص،    ومن المفضل أن يتولى وضع هذه األطر أصحاب ا    .صلة باألمن الغذائي   ة الن اهم وتغطي لشأن الرئيسيين لضمان التف
 . وينبغي تحديد االحتياجات الهامة للبيانات؛ وال يمكن تكييف العمليات التحليلية دائما لكي تتوافق مع البيانات المتاحة

ات ألغراض اال                   والبرنامج  -27 ه من البيان ى لحاجت دا أدن ى أن يضع ح ة إغراءات         بحاجة إل ي، ومقاوم ستهداف الجغراف
ة   ون متاح د تك ات ق ة بيان تخدام أي رعةاالقتصاد باس ي    .  بس وة ف ى الفج ب عل ة للتغل ة أولي ك ضروريا آخط ون ذل د يك وق

المعلومات في حالة وقوع حاالت طوارئ فجائية، ولكن ال ينبغي اعتبار هذه الخطوة آافية لمعالجة أي حالة سوى المراحل                   
 .بيانات يعول عليها بشكل أآبروتحليل اية وقوع طوارئ سريعة إلى حين جمع األولية لبد

ات                  البرنامجيتعين على     -28  أن يضمن بشكل دائم استكمال البيانات الثانوية والهياآل التحليلية من خالل جمع بعض البيان
ة       من البيانات الثا   أرض الواقع األولية والتحقق على     ة      . نوية الهامة، واالفتراضات الرئيسية والنتائج التحليلي ويجب رصد دق

 .االستهداف الجغرافي بشكل دائم بعد فترة من التنفيذ

امج   -29 دام والبرن اني بسبب انع ات المضيفة والجهات المانحة نحو وجود مجموعات تع اه الحكوم زم باسترعاء انتب  مل
 ال يمكنه أخالقيا اتخاذ قرارات بشأن البرنامجوعلى الرغم من أن  . لغذائي بما يهدد حياتهم بصرف النظر عن أسبابه       األمن ا 

ة                        د تكون االستجابة العملي إنقاذ بعض األفراد دون غيرهم على أساس سرعة التغلب على األخطار المحدقة بهم، ومع ذلك ق
ى حدة وبالتشاور مع الحكومات                  امجنبرالعلى سبيل المثال، يستطيع     . لحالتهم ضرورية  ة عل ى أساس آل حال  أن يحدد عل

ذائي ينبغي أن        والجهات المانحة ما إذا آانت مساعدات اإلغاثة للسكان الذين يعانون على نحو مزمن بسبب انعدام األمن الغ
ذين                ع ال ط أم باحتياجات جمي ذائي فق انون بسبب انخفاض مستوى     تفي باحتياجات هؤالء المهددين بانعدام حاد لألمن الغ  يع

ى                      . أمنهم إلى مستويات غير مقبولة     ة عل أثيرات المحتمل ارات ذات الصلة بالت رار االعتب ة صنع الق ين أن تراعي عملي ويتع
 . االستهداف من خالل محاولة تلبية احتياجات الفئات األآثر تعرضا النعدام األمن الغذائي بشكل حاد وحدهم

الل          -30 ن خ تبعدين م عفاء المس كان الض وب للس اعدة جي بل مس ى س وارئ، إل ة للط ل حال ي آ ام، ف الء االهتم ي إي ينبغ
 .ويتعين على األقل تحديد الجيوب الضعيفة المحتملة في المناطق غير المستهدفة ورصدها. المعلومات الجغرافية المحدودة

رة                البرنامجلى  يتعين ع   -31 دا آبي م يستضيفون أع ين نظرا ألنه  وضع نهج متماسك لتحديد متى يتعين دعم السكان المقيم
ال استجابة                                المشردينمن السكان    ى سبيل المث ا عل ك، في حاالت منه ى خالف ذل م يشار إل ا ل نهم، م  أو يعيشون بالقرب م

ة        ويتعين أن ت  . لألهداف سياسية أو تتعلق بإرساء قواعد السالم       يم موضوعي الحتياجات األغذي ى تقي رارات إل ذه الق . ستند ه
 . البيانات، يتعين استخدام نهج مؤقت مخصص للعملية وأن يعاد تقييمه في أقرب وقت ممكنجمع وعندما يتعذر 
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م      وضع خطوط توجيهية إشارية للميزانية وأدوات لمناهج التق        البرنامجيتعين على     -32 ييم المختلفة لتمكين المديرين من فه
ارات ى مختلف الخي بة إل وارد بالنس ى الم ديرات بفحص . االنعكاسات عل دعم التق ذ أو ت ي تنف االت الت وم الوآ ويجب أن تق

وفي معظم األحوال، ستكون التكلفة ضئيلة فيما يتعلق بالوفورات المحتملة من االستهداف   . روتيني لتكاليف جمع المعلومات   
ي من المحتمل أن     . غرافي الدقيق المستند إلى االحتياجات    الج اطق الت وينبغي أن تخصص المسوحات األآثر دقة وتكلفة للمن

ع أو                        ا جمي تقع فيها أخطاء آبيرة في شمول المستفيدين، ومن ثم في الوفورات المحتملة، عوضا عن المناطق التي تكون فيه
 .معظم عينات األسر بحاجة ماسة إلى المعونة

א  א א א א
ام      البرنامجاالستهداف والتوزيع المستند إلى المجتمع المحلي، الذي ينفذه           -33 ذ ع ط، هو نهج موحد يستخدم          2000 من  فق

ن    المشردين واألشخاص   / في العديد من عمليات الطوارئ المخصصة لغير الالجئين        ا، ويم ة حق      داخلي ح المجتمعات المحلي
ا  ة، هم ة الغذائي ن جوانب تخصيص المعون انبين م ة ج ار األسر: مراقب ع واختي ع . التوزي ة المجتم ؤدي مراقب ين أن ت ويتع

دها      المحلي للتوزيع إلى تحسين مستويات الدقة والشفافية والعدالة والمساءلة، ويؤدي،          ي يتكب اليف الت نظريا، إلى خفض التك
 . نون رغم زيادة التكاليف التي تتحملها المجتمعات المحليةالشرآاء المتعاو

ين األسر         -34 راض   .وتعني مراقبة المجتمعات المحلية لالستهداف أنه ليس على الوآالة الخارجية أن تميز الحاجة ب واالفت
ت  ز؛ وين ذا التميي ام به ي وضع أفضل للقي ة ف ات المحلي و أن المجتمع د األسر ه ن تحدي ة م ات المحلي ين المجتمع ج عن تمك

ة            ع        . المستهدفة احتماال أآبر بأن تقبل المجتمعات المحلية االستهداف بين المجتمعات المحلي د استخدم االستهداف والتوزي وق
 .المستند إلى المجتمع المحلي في أربع من دراسات الحالة القطرية الخمس

دارا محدودا                   -35 ا مق نح عملي ي يم وترى إحدى نتائج هذا االستعراض أن االستهداف والتوزيع المستند إلى المجتمع المحل
رار إل         ة    ىمن سلطة صنع الق ى                      .  المجتمعات المحلي ا إل ة المتاحة وجزئي ة الغذائي وارد المعون ى م ا إل ك جزئي د يعزى ذل وق

دى  بقة ل امجتصورات مس اونيالبرن رآاء المتع يم     والش ى تقس ل إل ي المقاب ا أدى ف و م ر الضعيفة، وه ى األس ول معن ن ح
ة               وارد الالزم ا الم ة وخصصت له ين أن تكون مؤهل ي يتع ة لألسر الت ا للنسبة المئوي ي وفق ا هو   . المجتمع المحل ذا فعلي وه

ة لال        .االستهداف المستند إلى المجتمع المحلي ممزوجا مع عنصر استهداف إداري          ة حقيقي ع    وال توجد أمثل ستهداف والتوزي
المستند إلى المجتمع المحلي، وذلك بسبب أن المجتمعات المحلية آانت مقسمة بدورها بحسب النوع الذي يتوجب استخدامه        

ائد         .في تحديد معايير أهلية األسر    ى أساس الوضع الس ة عل ايير األهلي ر مع ا تغيي  وتم إبالغ المجتمعات المحلية بأنه يحق له
 . ما ابتعدوا عمليا عن المعايير المقترحةمحليا، لكنهم نادرا

امج ستؤثر،                       أظهرت دراسات   -36 اونين والبرن ي يفرضها الشرآاء المتع وارد الت ايير ومستويات الم  الحالة أن مدى المع
ته   ة لالس ات المحلي ال المجتمع دى امتث ى م ة عل ي النهاي ائد، ف ة الوضع الس ى طبيع ادا عل ى اعتم تند إل ع المس داف والتوزي

  .المجتمع المحلي

ي               آذلك  -37 ى المجتمع المحل تند إل ع المس اق االستهداف والتوزي ات   .  هناك عوامل أخرى تؤثر في نجاح أو إخف ي عملي فف
ع بوضوح                ا عن التكيف مع نهج       الطوارئ األولى في مالوي وفي إثيوبيا وآينيا، عكست بيانات رصد ما بعد التوزي  عزوف

ي         ى المجتمع المحل ة آانت                   . االستهداف والتوزيع المستند إل ة بسبب أن لجان اإلغاث تفيدين عالي وآانت أخطاء شمول المس
وارد بشكل أوسع             ة   وفي  . تحت ضغط آبير من جانب المجتمعات المحلية لتقاسم الم دة لإلغاث ات الممت  واإلنعاش في   العملي

ط من األسر                  مالوي وميانمار، على   ة منخفضة فق ام مع االستهداف مع أن نسبة مئوي  الجانب األخر، آان هناك انسجام ع
 .يمكن شمولها بسبب شح الموارد المتاحة، آما آانت هناك مراقبة محدودة للمجتمعات المحلية على وضع معايير األهلية

ة في        وقد يكون االستهداف والتوزيع الم      -38 ر فاعلي ة   ستند إلى المجتمع المحلي قد عمل بشكل أآث دة لإلغاث ات الممت  العملي
ا،              ) 1(واإلنعاش في مالوي وميانمار بسبب       ا وإثيوبي د      ) 2(آانت األزمة أقل حدة عما آانت عليه في آيني اك العدي آانت هن

تفادة       ىمن أنواع المعونة الغذائية األخر     ة االس ا   التي يمكن للمجتمعات المحلي ر باالستهداف          ) 3 (، منه ام أآب اك اهتم ان هن آ
اء      ا نس ي تعوله ر الت ط، واألس ا أب أو أم فق ي فيه ر الت ك األس ي ذل ا ف تهداف االقتصادي، بم ن االس اعي عوضا ع االجتم

 .والسكان المرضى بشكل مزمن

ايير اال                     -39 د تكون مع ه في بعض الحاالت ق ا يثبت أن اعي أسهل في االستخدام في االستهداف              هناك م ستهداف االجتم
ة السكان          دما يكون غالبي والتوزيع المستند إلى المجتمع المحلي بسبب أن المعايير االقتصادية أآثر مثارا للجدل، خاصة عن

ذين يتعايشون مع                 . من الفقراء  ة األشخاص ال ا في حال اعي والصحي آم ة للوضع االجتم د أن المؤشرات البديل روس  بي  في
تند          . اإليدز قد تربط ما بين المعوزين وحالة انعدام األمن الغذائي          ويستدل من تثبت تجربة آينيا أن االستهداف والتوزيع المس

ة حيث تحول                    اطق الرعوي ا في المن ة بشكل أفضل مم ة الرعوي إلى المجتمع المحلي يعمل في المناطق الزراعية والزراعي
 .  سهولة تحديد المجتمعات المحلية لألسر األآثر ضعفاالعالقات األسرية والقبلية دون
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ت  -40 رور الوق ا      ،وبم ار وإثيوبي ي ميانم ه ف ي ودعم ع المحل ى المجتم تند إل ع المس تهداف والتوزي ال لالس ن االمتث  تحس
جتمعات المحلية بشكل متزايد في تطوير        ومالوي من خالل استفادة الشرآاء المتعاونين من الدروس المكتسبة ومشارآة الم          

 .  العملأساليب

ى المجتمع                          -41 تند إل ع المس ا االستهداف والتوزي د يعمل فيه ي ق وبشكل عام، تبدو هناك حاجة إلى فهم أآبر لألوضاع الت
ق  ويجري على نحو متزايد تحليل التجارب، ولكن لم يتسن حتى اآلن تح . المحلي تيعاب قي ك التجارب أو إجراء     اس  آاف لتل

  .تحليل معمق لها

ة                   -42 ي متاحة إال في والي ى المجتمع المحل تند إل ع تس اليف إنشاء نظم لالستهداف والتوزي ات المتصلة بتك م تكن البيان ل
ة                 وآان االفتقار إلى المعلوما   . راخين الشمالية في ميانمار وفي آينيا      ه بشأن إقام وفير توجي را لت ا آبي اليف عائق ت بشأن التك

اليف        : وهذا مجال معقد  . مثل هذه النظم   ق بالتك ا يتعل فعلى سبيل المثال، تجري دراسة التكاليف من حيث الوآالة المنفذة وفيم
ق ب                ة لالستهداف      التي يتحملها المجتمع المحلي أو المستفيدين وال تكون تكاليف المعلومات مجدية إال فيما يتعل األشكال البديل

تبعاد                    ين اس ان يتع  50أو الموارد المدخرة من خالل االستهداف المشترك بين المجتمعات المحلية، على سبيل المثال ما إذا آ
ة من األسر    إن           . في المائ بيا من السكان، ف ة ضئيلة نس بة مئوي رة وتساعد نس ة آبي ة منتشرة في منطق دما تكون عملي وعن

ى                 المعدالت القص  تند إل اليف إنشاء ورصد االستهداف المس ة تك ة لتلبي وى العادية لتكاليف الدعم المباشرة قد ال تكون مالئم
 .المجتمعات المحلية

جتمع  ولربما تستند النماذج األآثر فاعلية لالستهداف والتوزيع المستند إلى المجتمع المحلي إلى العديد من منظمات الم               -43
اليف إنشاء       . المحلي صغيرة النطاق والمنظمات غير الحكومية القريبة من المجتمعات المحلية وتوحي بالثقة            لذلك تشتمل تك

رة  ى الخب ا إل د منه ر العدي ي يفتق ارآة، الت ات المش ع المنظم درات لجمي اء الق دريب وبن اليف الت زة تك ذه األجه ل ه ن  .مث لك
ي    ة ف ام إجراءات وضع الميزاني ى نحو ملمو  جالبرن اليف التشغيل    س ال تسهل عل لفا من تك تثمارات مدفوعة س ام باس  القي

ديم                           : المباشرة األخرى  ان بتق ي محسوبا باألطن ع والفعل الوزن المتوق ل ب اق التموي ربط إنف ي ت ة الت ات المالي إذ ال تسمح اآللي
 . قبل التنفيذ :االستثمار المطلوب من تكاليف التشغيل المباشرة األخرى

ي                       -44 ى المجتمع المحل تند إل أظهرت دراسات الحالة أن هناك حاجة إلى وقت آبير لتشغيل منهج لالستهداف والتوزيع يس
ا                        ة واالتف ة، وإنشاء لجان إغاث ة والحكومات المحلي ز المجتمعات المحلي ا يشمل تحفي ايير     قبشكل آامل، بم ى وضع مع  عل

ة          . لالستهداف والرصد  دى المجتمعات المحلي ان ل ويعتمد الوقت الالزم على ما إذا آان يتعين إنشاء مثل هذه النظم وما إذا آ
اليف      . ففي ميانمار، على سبيل المثال يجري تحسين النظام       . والشرآاء المتعاونون خبرة بالنهج    وتؤثر فترة اإلنشاء على التك

 فقد ال يكون من المناسب   ،ففي حالة ما نتوقع أن تكون مدة الطوارئ قصيرة     : مة اإلنشاء ضمن إطار معين    وتحدد مدى مالئ  
اء             . إنشاء النظام  ة لبن ى المجتمعات المحلي تند إل ع يس أما إذا آانت المدة أطول أو هناك حاجة لتنفيذ نظام لالستهداف والتوزي

 .ة وضع البرنامج أقل أهمية فقد تكون مد،قدرات لمواجهة الطوارئ في المستقبل

ائي                              -45 ي هو نهج إنم ى المجتمع المحل تند إل ع المس  لبرمجة واالستدامة قضية مرتبطة من حيث أن االستهداف والتوزي
ا دراس                     . الطوارئ ين عليه ي، يتع ى المجتمع المحل تند إل ع المس اء   وعند استثمار الوآاالت في االستهداف والتوزي ة سبل لبن

تقبلية     وارئ المس ات الط ي عملي ة ف ر فاعلي ة أآث ون البداي ى تك تدامة حت درات مس ار   . ق ي اختي ك ف ؤثر ذل د ي امجوق  البرن
ة                     : للشرآاء ا مصلحة في إنشاء نظم تأهب لمواجه د وله ل األم ا وجود طوي ي له االت الت د تفضل الوآ ال ق على سبيل المث
ذا  . اعتماد نهج إدارة األزمات للشراآة مع أية وآالة يمكنها تنفيذ النهج بشكل سريع       إلى   البرنامجوحاليا، يميل   . الكوارث وه

دم  ا، حيث ق ي آيني ع الوضع ف اقض م امجيتن ي البرن ي ف ع المحل ى المجتم تند إل ع المس تهداف والتوزي دريب االس رامج ت  ب
ا     2004 وبدايات   2003مناطق محفوفة بالمخاطر في عام       اك عملي م تكن هن ه ل ة      مع أن دة لإلغاث ات ممت ت طوارئ أو عملي

 .واإلنعاش

 
د                             -46 ا إذا آانت تعتم ر م ى تقري االت عل أنها مساعدة الوآ هناك حاجة إلى المزيد من القرائن لوضع مواد توجيهية من ش

 يحتاج في المدى القصير ألن يتخذ صيغة         وهذا التوجيه . االستهداف والتوزيع المستند إلى المجتمع المحلي في سياق خاص        
 . وثيقة عمل حتى تتسنى مراعاة الخبرات المتاحة

وليد مثل هذه المعلومات ينبغي لعمليات لرصد ما بعد التوزيع أن تحلل بشكل روتيني العوامل التي تؤدي إلى نجاح                    تو  -47
د       .تمع المحلي أو إخفاقه من زاوية مدى فعالية االستهداف االستهداف والتوزيع المستند إلى المج   وع من الرصد، ق ذا الن وله

دعم المؤسسية األخرى                      ات ال وافر آلي ومن  . يكون من المفيد وضع قوائم مراجعة تتضمن تقييم العوامل مثل انعدام األمن وت
 .الت البرنامجثم ستكون تقارير رصد ما بعد التوزيع قادرة على تفصيل النتائج من خالل مجا

ل في        -48 وحيثما تقاوم المجتمعات المحلية استهداف األسر استنادا إلى المعايير االقتصادية، قد يكون هناك حل عملي يتمث
م يع             تنادا   اعتماد عملية مزدوجة المراحل يتم فيها اختيار المستفيدين أوال استنادا إلى المعايير االجتماعية ومن ث يم اس اد التقي

 .إلى المعايير االقتصادية
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ا في                -49 تقبلية، بم رامج المس اليف المعلومات في الب ديم تك ى تق ذة عل االت المنف ويتعين على الجهات المانحة تشجيع الوآ
ة        ذه المع          . ذلك التكاليف التي تتحملها المجتمعات المحلي ة ه ين مقارن م يتع ى         ومن ث اليف االستهداف اإلداري، عل لومات بتك
ا  . ويتعين إجراء بحوث لمقارنة تكاليف النهجين في نفس سياق الطوارئ  . سبيل المثال تسجيل األسر وبطاقات الحصص      آم

دخرة من         جقد يكون ممكنا وضع نموذ  ي الم ى المجتمع المحل تند إل ع المس  لتكاليف الوفورات في موارد االستهداف والتوزي
ي             -ع األسر غير المستهدفة     قبل جمي  ى المجتمع المحل تند إل ع المس ذ االستهداف والتوزي ة لتنفي  ومقارنة ذلك بالتكاليف الحالي

ة               . لتقييم الوفورات في الموارد    ى المجتمعات المحلي ويتعين تضمين المعلومات بشأن الوقت الالزم إلنشاء استهداف يستند إل
 .والتوزيع في المواد التوجيهية

امج وآجزء من عملية اختيار الشرآاء المتعاونين لالستهداف والتوزيع المستند إلى المجتمع المحلي، يتعين على              -50  البرن
درات المرتبطة           اء المتعاونين واألهداف طويلة األ    دراسة صالحيات الشرآ   اء الق جل للمجتمعات المحلية المستفيدة لتعظيم بن

ذ واال  تدامةبالتنفي ات طوارئ . س ا عملي ذ فيه ي تنف وارث والت ذائي والمعرضة للك دام األمن الغ دان المعرضة النع ي البل وف
ى                           دريب حت ي من خالل الت ى المجتمع المحل دائمة، قد تكون هناك حالة للحفاظ على قدرات االستهداف والتوزيع المستند إل

 .عداد أو جاريةلة عدم وجود عمليات طوارئ قيد اإلفي حا

א  א א
ة        ) 1: (تتألف جميع دراسات الحالة من أنماط متشابهة     -51 ات الطوارئ وتغذي ات عملي ام في إطار ترتيب توزيع الغذاء الع

ات           ة واإلنعاش       المجموعات الضعيفة في إطار ترتيب دة لإلغاث ات الممت ارة وب       ) 2(،  العملي ة مخت رامج عالجي ة   ب رامج تغذي
وهناك اتجاه  . الغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل األصول والغذاء مقابل التدريب        ) 4 (،برامج التغذية المدرسية  ) 3(تكميلية،  

ة م          ة الغذائي رامج المعون روس              نمتزايد نحو ب رامج لألشخاص المتعايشين مع في /  نقص المناعة البشرية       خالل هياآل وب
 .مالوي وميانمار وآينيا، آما هو الحال في األيدز

ة أو طول                    -52 ة أو طبيع ا لحجم العملي وارد وفق بية من الم دد والحصة النس نمط والع وع ال ة ن ر توليف ال تختلف بشكل آبي
ا ت                  . عملية طوارئ أو أي معيار أخر      ادة م ة ع ات الغذائي ددة من المعون ا متع ة أن أنماط ستخدم في   وأظهرت دراسات الحال

ى  إ ودعت  .برمجة عمليات اإلغاثة آشئ طبيعي وليس عن قصد مسبق، ويجري نتيجة لذلك تنفيذ أهداف              حدى الفرضيات إل
 .أن األهداف واألنماط المتعددة ستشمل جميع السكان المستهدفين

و     -53 اط الق ف نق ادة مختل ي الع امج ف دى البرن ليم ل اط التس ي   ألنم ي ينبغ ات الت تهداف الحاج ق باس ا يتعل ة والضعف فيم
ه                     ا في وضع بعين ي يتوجب تطبيقه اط الت نمط أو مجموعة األنم ه    . مراعاتها لدى اتخاذ قرار بشأن ال ووجد االستعراض أن

ة     البرنامجبمجرد وضع األسلوب، آان هناك رصد ضئيل من جانب        امج تغذي  لتحديد تغطية المجموعات المستهدفة في برن
 . مختار أو برنامج تغذية مدرسية، على الرغم من رصد برامج توزيع الغذاء العام وبرامج تغذية المجموعات الضعيفة

 
اط إل                    -54  ىيتعين اختيار األنماط أوال استنادا إلى األهداف ذات األولوية للبرامج، التي تتضمن فهما الحتمال وصول األنم

 .مجموعات المستهدفة وتحقق تأثيراتها القصوىال

ة    يتعين تزويد الموظفين الميدانين بتوجيه أوضح بشأن          -55 ق     تقييم نقاط القوة والضعف المحتمل ا يتعل اط فيم  لمختلف لألنم
يا مع أهداف البرمجة     باالستهداف في وضع معين حتى يتسنى لهم التخطيط لسبل تعظيم تغطية المجموعات ال    مستهدفة تمش

ات               ) 1: (وهناك جانبان لذلك  . األولية ال البيان فحص بيانات التغطية من خالل مؤسسات، قبل تنفيذ البرنامج، على سبيل المث
مراعاة قوة االستهداف  )2(بشأن االلتحاق في المدارس أو بشأن مناطق التجمعات والتغطية من جانب المؤسسات الصحية؛            

ال أي عمر لجماعة                  المالز ى سبيل المث ة، عل اط المختلف ة  مة وضعف ومخاطر األنم ة من المحتمل     إثني أو مجموعة عرقي
 .الوصول إليها من خالل النمط المتبع

رية      -56 اليف البش الزم للتك ام ال الء االهتم ين إي ات، يتع ى نفس المجموع ة للوصول إل اط مختلف ود أنم د وج ة عن  والمالي
 .والمادية المصاحبة لوضع آل نمط والحفاظ عليه لتحديد أآثر األنماط فاعلية في الظروف السائدة

א  א
ي                -57 ا يل يم م ة         ) 1: (ينبغي أن يحدد أي نظام مصمم بشكل جيد للرصد والتقي ة المستهدفة في منطق رار لألغذي ة الق مالئم

 .ما إذا تم إنجاز األهداف) 3 (،ما إذا آانت المجموعات األآثر احتياجا قد تم تحديدها من خالل التقييم) 2(؛ معينة

ة                        -58 ام ألسباب مختلف ة، ضعيفا بشكل ع ة القطري ار، أدى الطلب    . آان رصد االستهداف، في دراسات الحال ي ميانم فف
اونين                     التشغيلي إلنشاء البرنا   رة الشرآاء المتع دام األمن وخب مج إلى الحيلولة دون إنشاء نظام رصد، ففي دارفور، حال انع
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ع    د التوزي ا بع ة لم ات رصد منتظم راء عملي ن     . دون إج ذي يمك تهداف ال د االس امج لرص ام للبرن اك نظ يس هن ا، ل وحالي
 .استخدامه في جميع الحاالت

دقيق          ونموذج  -59 ات              .  الرصد المستخدم في مالوي يعتبر مثاال جيدا للرصد ال ى جمع البيان ز انصب عل ان الترآي ولكن آ
 .عوضا عن تحليل النتائج، وعلى ذلك لم تتم االستفادة من الكم الكبير من البيانات القيمة التي تم جمعها بشكل آامل

تب                  وفي إثيوبيا، وآينيا      -60 تفيدين واس ابات شمول المس ى إنجاز حس ات الرصد إل ذلك     اومالوي أدت عملي عد األخطاء وآ
PFPFمعدالت آفاءة االستهداف  

2
FPFP.          ار ذلك االفتق النهج وآ ق ب ا يتعل ة منهجي فيم  بيد أنه في جميع الحاالت تقريبا آان هناك عدم ثق

 .إلى الشفافية

را نظرا            .  لم يقم بالتحقق من دقة االستهداف الجغرافي         البرنامجسات الحالة أن    أظهرت درا   -61 اال آبي ر إغف ا يعتب وهو م
ة                     ة القطري ات المستخدمة لالستهداف الجغرافي في بعض دراسات الحال ة للبيان ى سبيل      . للحدود المعروف ار، عل في ميانم

ذائي وال      ى          المثال، أدى االفتقار إلى معلومات بشأن األمن الغ ة إل ائج التغذوي ذائي والنت ل األمن الغ ين تحلي ة الضعيفة ب عالق
ي   تهداف الجغراف ة االس أن دق ك بش ارة الش ات      . إث ي عملي اطق ف ين المن تهداف ب ول االس ر ح ك آبي أ ش الوي، نش ي م وف

ى دعمه      ة للحصول عل وظفي المنطق ع م ق م اوض والتواف ي للتف راء العمل ن اإلج ة م ة جزئي ان نتيج ذي آ وارئ، ال م الط
 .وتعاونهم

 البيانات في أي من البرامج القطرية فيما يتعلق بتغطية برامج التغذية المؤسسية، وعلى ذلك لم يكن           البرنامجلم يقارن     -62
دارس، ول                         انوا مسجلين في الم ة المدرسية آ رامج التغذي تفادة من ب ؤهلين لالس م يكن  من الواضح أية نسبة من السكان الم

ة                            ة التكميلي رامج التغذي انوا مسجلين في ب ة آ . واضحا أية نسبة من األطفال تحت سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذي
دة     . وهو ما يعتبر إغفاال خطيرا    ا بعي را ستكون إم وفي حالة برنامج التغذية المدرسية، هناك احتمال آبير أن األسر األشد فق

ة                   جدا إلرسال أطفالها إلى المدا     زي للحصة الغذائي دور التحفي ية، رغم ال . رس أو غير قادرة على تحمل المصاريف المدرس
 .  المنافع التي يحصل عليها أشد الناس فقرا، عن وضع األطفال المسجلينتوتعكس المعلوما

ة،           -63 ة التكميلي امج التغذي د من العوامل مث         توفي حالة برن ة             ستطيع العدي ة األساسية الضعيفة إعاق دام األمن والبني ل انع
ر التصميم،        و. التغطية ين تغيي ان يتع ا إذا آ المعرفة بنطاق التغطية وجوانب النقص فيها أساسية لفهم آيفية أداء البرنامج وم

 .ولتحديد مدى مشارآة المستفيدين المستهدفين

ا ومالوي          لوس نقص المناعة البشرية مع عنصر المعونة الغذائية بشك         يجري إدخال برامج فير     -64 ا في آيني د، آم  متزاي
دة،                          ة متزاي رامج تأخذ أهمي وع من الب وماجوي في ميانمار على سبيل المثال، ومن ثم فأن القضايا المستهدفة محددة لهذا الن

روس نقص المناعة البشر    ) 1(بما في ذلك   ة اإلصابة       ) 2(ية، شرعية المرض المزمن مقابل في ين حال ه ب رابط من عدم الت
اعي الفيروس والوضع االقتصادي االجتم ين ) 3 (،ب ع ب ور البق تهداف من انتشار ظه ذا االس ل ه ه مث د في ذي يزي المدى ال

 .المستفيدين

 
وظف  -65 ى ييجب تشجيع الم يم عل ى الرصد والتقي ى النظر إل ا وسإن عل ا نه اءلة، بم ة للمس ل وليست آلي ير العم يلة لتيس

ال            وارد إلنجاز رصد فع دى الموظفين                     . سيشجعهم على طلب الم وافرت ل ا ت ذه النظرة بشكل سريع إذا م ل ه ستترسخ مث
 .أدوات سهلة االستخدام يمكن نشرها بسرعة وتحقق عائدا سريعا لإلدارة ورفع التقارير

 .عين إتاحة الموارد بشكل دائم للتحليل الشامل لبيانات الرصديت  -66

ذه بشكل سريع                    البرنامجيحتاج    -67 ا يمكن تنفي ه، بم ة ودعم  إلى وضع شكل من أشكال الرصد يتسم بالوضوح والمرون
 من خالل نظام غير رسمي آأن يطلب من وقد يحصل المدراء حتى. وروتيني لتعزيز قرارات اإلدارة في مختلف األوضاع 

تفيدين                   ر المس الشرآاء المتعاونين أو موظفي الرصد العاملين لدى البرنامج وضع أسئلة معينة عن استهداف المستفيدين وغي
درات     . على مؤشرات مبكرة ا عن مدى نجاح االستهداف     وافر ق وفي األوضاع اآلمنة مع وجود عدد آافي من الموظفين وت

 .ر عمليات الرصد المؤآدة إحصائيا ودمجها في إطار اإلدارة المستندة إلى النتائجب، يتعين تطبيق أآلبرنامجلمناسبة 

 . تحتاج طرق تحديد أخطاء االستهداف وآفاءة األداء إلى المزيد من التحسينات  -68

ذائي والمؤشرات ذات الصلة بالسكان في             تستلزم أفضل الممار    -69 سات في رصد االستهداف الجغرافي رصد األمن الغ
دخل  اطق الت ي من كان ف ا بالس دخل ومقارنته دم الت اطق ع ات  لويشمل ذ. من ة وللوفي ة التغذوي ات مسح للحال راء عملي ك إج

تراتيجية التصدي، وأشكال س                      ل مؤشر اس ذائي مث ل االقتصاد األسري         وأشكال من الرصد السريع لألمن الغ هلة من تحلي
أثير  . Cornell Radimerوتنفيذ نطاق  وبشكل مثالي، يمكن دمج رصد االستهداف الجغرافي في الرصد الجاري مثل تقييم ت

                                                      
TPTP

2
PTPT هي معرفة في مقدمة هذا االستعراضيستخدم المصطلح في دراسات الحالة القطرية بما يشير إلى معدالت الكفاءة آما  
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ا      . عمليات رصد ما بعد التوزيع  ا، بم ك ممكن ان ذل ا آ ومن شأن دمج الرصد والتقييم ألغراض مختلفة في نشاط واحد، حيثم
 . التكلفة وتقليل الجهديحقق وفورات في

ار م                      البرنامجيتعين على     -70 ة والتسجيل في عدد مخت ات التغطي ذة لبيان االت المنف ة     ن التأآد من جمع الوآ رامج التغذي  ب
 .المدرسية وفحص تلك البيانات بشكل منتظم لدى تقييم أداء االستهداف

ين  .  حديثا ضمن برمجة فيروس نقص المناعة البشريةةالبد من وضع نظم للرصد لتوزيع المعونة الغذائية الناشئ        -71 ويتع
ل         بأن تتضمن مجموعة من األسئلة ذات الصلة   وع من البرمجة مث ذا الن المسائل التي تعالج قضايا االستهداف المرتبطة به

الفيروس          ديل لإلصابة ب ة آب روس نقص المناعة البشرية والوضع االقتصادي                   دور األمراض المزمن ين في ا ب ة م ، والعالق
 . االجتماعي وظهور البقع من حيث صلة ذلك باالستهداف على أساس حالة اإلصابة بالفيروس أو بدائله

א  א
ر             الكبيرة في مجال االستهداف خال     البرنامجنظرا لخبرة     -72 ة للكثي ة المتباين ل برمجة حاالت الطوارئ وفي ضوء الطبيع

واد                        ذاآرة المؤسسية ولجمع الم ز ال من هذه المعلومات، تدعو الحاجة إلى إجراء مقارنة ما بين الدروس المكتسبة بغية تعزي
 .التوجيهية

دانيون                ال تعالج بشكل آاف المواد التوجيهية الحالية ال         -73 ون المي ى يكون الموظف ة وإشكالية االستهداف حت جوانب العالق
 .البرنامجعلى وعي بالفجوات في المعلومات وأن يفهموا أن الخبرات المدونة ستعزز الفهم في 

 
ذين يضعون ب     -74 دانيين ال وظفين المي وى للم ة أق واد توجيهي ى وضع م ة إل اك حاج واد هن ج الم تهداف، ودم رامج االس

رة  . التوجيهية الموضوعة بالفعل من خالل المكاتب القطرية المتعددة  امج ونظرا لخب دة بشكل سريع في مجال      البرن  المتزاي
ديثها بشكل                        إاالستهداف وتغير تصورات االستهداف، ف      ة يجري تح ة حي ى أن تكون وثيق اج إل ة تحت واد التوجيهي ذه الم ن ه

 .منتظم

 

 



 

 

14
 

W
FP

/E
B

.1
/2

00
6/

7-
B

 

  استعراض مواضيعي لتوجيه المساعدات في عمليات اإلغاثة-توصيات االستعراض وموجز لتعليقات اإلدارة: لحقمال
 تعليقات اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب  توصيات مكتب التقييم

 )14-13الفقرتان ( تحليل السياق -1
ى    )أ( ين عل ة، يتع ة إغاث ل عملي ي آ امجف  ضمان أن البرن

ؤ العوام ة الم ي    ل الحرج ة ف تهداف مدرج ي االس ثرة ف
ل  تراتيجية    تحلي عو اس الغ واض ة إب اعه بغي  أوض

ة ر فاعلي تهداف بشكل أآث ل . االس غ تحالي وينبغي أن تبل
ي      تهداف ف رارات االس انعي ق ى ص لة إل زاع المفص الن

 .جميع عمليات الطوارئ المعقدة

ه صانعي             ترافقا مع هذا االستعراض، تستكمل       وحدة الطوارئ والنقل ذي لتوجي ى المجلس التنفي دة لعرضها عل ل سياسة جدي وحدة الطوارئ والنق
ل النزاعات، في          . القرارات فيما يتعلق باالستهداف    ك تحلي ستعيد هذه السياسة التأآيد على أهمية تحليل األوضاع، بما في ذل

 .لة باالستهدافتصميم برامج برنامج األغذية العالمي، وبما في ذلك العوامل الوضعية ذات الص
 

 أن يقوم بمزيد من التطوير ونشر         البرنامجويتعين على    )ب(
ل     اع وتحلي ن أوض غيلي ع اري والتش ه المعي التوجي
ارين      وظفين والمستش درة الم من أن ق زاع، وأن يض الن

 .آافية لتنفيذ هذه التوجيهات

ات    يم احتياج رع تقي ف
وارئ،   ل الط رع تحلي ف

م    اع ورس ة األوض هشاش
ا  تعراض ، لجخرائطه ة اس ن
 البرامج

يم   . يحتوي آتيب تقييم عمليات طوارئ األمن الغذائي الحالي توجيهات أولية بشأن وضع وتحليل النزاعات   رع تقي وسيدرج ف
ررة في         ه للكتيب المق رع  وسيستعرض  . 2007احتياجات الطوارئ توجيها أآثر تفصيال مدمجا هذه التوصية في مراجعت ف

 التوجيهات المعيارية والتشغيلية ذات الصلة بتحليل األوضاع وزيادة هذه التوجيهات ائطهاتحليل هشاشة األوضاع ورسم خر
 .إذا تطلب األمر ذلك

درات ضمان الجودة من خالل                    ارية وق ة   الوستشارك لجنة استعراض البرامج في لجنة استش ي بمجرد    المراجع ة الت روتيني
ار بشكل آا ي االعتب يؤخذ ف ات أعاله س اس وضع ونشر التوجيه ة واإلنع ات طوارئ اإلغاث ع مقترحات عملي ي جمي مل ف

 .الجديدة
 )19-15الفقرات ( هياآل االستهداف -2
 تعزيز مشارآته في تقييم احتياجات  البرنامجيتعين على   )أ(

تهداف        طة االس ي أنش ددين وف أن المتع حاب الش أص
روف     تتبع الظ دما تس يق؛ وعن رض التنس ا بغ ودعمه

ة هي   ية أو األمني مية،     السياس أن الرس حاب الش ات أص ئ
ى  ين عل امجيتع ي   البرن فاف ف مولي وش ج ش اد نه  اعتم

ع أصحاب الشأن             االستهداف، وطلب مدخالت من جمي
 .ذوي الصلة، بما في ذلك الحكومات

ات    يم احتياج رع تقي ف
 الطوارئ

فرع تحليل هشاشة األوضاع    
 ورسم خرائطها

ا   البرنامج االستهداف في أوضاع اإلغاثة على أهمية مشارآة          بشأن 2006ستتأآد سياسة وحدة الطوارئ والنقل لعام        ، حيثم
 .آان ذلك ممكنا، في نهج أصحاب الشأن المتعددين لتقييم االحتياجات واالستهداف

ام            ي    2006أنشأ برنامج األغذية العالمي أهداف موحدة لع ه مع                   60 الت يتم االضطالع ب ا س يم احتياجاته ة من تقي  في المائ
 في 75 هو   2006ومات والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية أو الكيانات اإلقليمية؛ واالستهداف لعام            الشرآاء والحك 

 .المائة
غيلية ذات الصلة        ة والتش وسيستعرض فرعي تقييم احتياجات الطوارئ وتحليل التعرض ورسم الخرائط التوجيهات المعياري

 االستهداف، وستراجع هذه التوجيهات لتضمين الممارسات الجيدة المشار    تقييم أصحاب الشأن المتعددين وهياآل    لبالمشارآة  
م  ة ورس نقص األغذي ل التعرض ل ة لوحدات تحلي رامج والخطوط التوجيهي ه الب ل توجي ل دلي ذا االستعراض مث ي ه ا ف إليه

 .الخرائط
رة    )ب( جيل خب ين تس امجويتع حاب   البرن ات أص ي تقييم  ف

داف وأن تفحص بشكل    الشأن المتعددين المنسقة واالسته   
ات   لدوري  ي التوجيه ات ف ن التنقيح الغ ع إلب

 .والممارسات

اتسيواصل   يم احتياجات الطوارئ ومصلحة العملي رع تقي ا وف م خرائطه ة األوضاع ورس ل هشاش رع تحلي تعراض ف  اس
ت لضمان جودة واتساق خبراتها الجماعية في تقييم هياآل أصحاب الشأن المتعددين وهياآل االستهداف، واقتراح استراتيجيا

 .هذه الجهود؛ وستعالج االستراتيجية قضايا اآتساب المعرفة وبناء القدرات

 )32-20الفقرات (االستهداف الجغرافي . 3
ات  )أ( ي عملي ي ف تهداف الجغراف تند االس ين أن يس يتع

ة          يالت آيفي فافة تستخدم تحل البرنامج إلى أطر تحليلية ش
ذه األطر بشكل      وآمية؛ بشكل نموذجي، ينبغي ت     طوير ه

 .مشترك مع أصحاب الشأن الرئيسيين
 

ات    يم احتياج رع تقي ف
ل   رع تحلي وارئ، ف الط

اع  ة األوض م هشاش  رس
  هاخرائط

 

بيل                          تشجع ا  ى س ة، عل ات األولي ة ورسم الخرائط جمع البيان نقص األغذي ل التعرض ل لخطوط التوجيهية الحالية لوحدة تحلي
وسيواصل . المثال من خالل مسح لألسر أو إجراء مقابالت مع آبار المطلعين على األمر، لسد الفجوات في البيانات الثانوية

ل هشاشة     فرعي تقييم احتياجات الطوارئ و     رع تحلي ا      ف ات              األوضاع ورسم خرائطه ذه التوجيهات من خالل عملي يح ه  تنق
درات والخطوط                     يم الق ز احتياجات الطوارئ لتقي التثقيف الجارية والبحوث التشغيلية الموجهة مثل استعراض مشروع تعزي

يعتمد فر       رائط؛ وس م الخ ة ورس نقص األغذي رض ل ل التع دة تحلي ذائي ووح ن الغ وارئ األم يم ط ة لتقي يم  التوجيهي ي تقي ع
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  استعراض مواضيعي لتوجيه المساعدات في عمليات اإلغاثة-توصيات االستعراض وموجز لتعليقات اإلدارة: لحقمال
 تعليقات اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب  توصيات مكتب التقييم

 
 
ا         )ب( يتعين وضع متطلبات بيانات دنيا لالستهداف واحترامه

ائج       ات والنت ية، االفتراض ات الرئيس ع؛ البيان ل وض لك
التحليلية ينبغي التحقق مهنا بشكل دوري من خالل شكل         

 .ما من التحقق على األرض
ذل         يتعين على البرنامج، ف    )ج( ات الطوارئ، ب ع عملي ي جمي

دام     وب النع روف الجي د ظ يم ورص ة لتقي ودا معقول جه
دام       اطق انع ي من عفاء ف كان الض ذائي أو الس ن الغ األم

 .األمن الغذائي أخرى ومن ثم غير تشغيلية
 
 
 
ة       )د( ارية للتكلف ات إش ع توجيه امج وض ى البرن ين عل يتع

ره واحتياج ي وغي تهداف الجغراف نهج االس ات وأدوات ل
وارد         م إنعكاسات الم جمع بياناتها لتمكين المدراء من فه

 .لكل منها

 
 

 وحدة الطوارئ والنقل، 
 
 
 

ات    يم احتياج رع تقي ف
وارئ،   ل الط رع تحلي ف

م    اع ورس ة األوض هشاش
 ، خرائطها

 
 
 

 وحدة الطوارئ والنقل 

ة ورسم                      نقص األغذي ل التعرض ل ائق وحدة تحلي احتياجات الطوارئ وتحليل التعرض ورسم الخرائط معايير إدارة دنيا لوث
 .الخرائط لضمان الجودة واالتساق لالستهداف الجغرافي في عمليات الطوارئ

 )أنظر أعاله(
 
 
 

الذين يعانون انعدام األمن الغذائي في بلد معين، وليس فقط  أهمية تقييم جميع السكان 2006وستعالج سياسة االستهداف لعام 
 . تحديدها والوصول إليها بسهولةللبرنامجتلك التي يمكن 

ق                         ى استخدام طرائ ة ورسم الخرائط عل نقص األغذي ل التعرض ل ات   أتؤآد الخطوط التوجيهية الحالية لوحدة تحلي خذ العين
دها  بشكل منتظم لضمان أن جميع المجموعات التي تع  م تحدي وفي إطار   . اني انعدام األمن الغذائي أو المجموعات الضعيفة ت

يم احتياجات الطوارئ و  درات، وسيستعرض فرعي تقي يم الق ز احتياجات الطوارئ لتقي ل هشاشة مشروع تعزي رع تحلي ف
ة لألسر ا                   األوضاع ورسم خرائطها   وب الهام تبعد الجي ق ال تس ة لضمان أن الطرائ دام       هذه الخطوط التوجيهي اني انع ي تع لت

 .األمن الغذائي
سيتم معالجة هذه القضايا آجزء من التدريب على وضع خطوط توجيهية معيارية مشمولة في إطار استجابة اإلدارة للتوصية 

9. 

 )31-29الفقرات (التغطية . 4
ات       ع الحكوم ة م ة بحال رارات حال ذ ق ي أن تتخ ينبغ

ة     يع تغطي واء بتوس ة س ات المانح ى امجالبرنوالجه  إل
ذائي بشكل مزمن             السكان الذين يعانون انعدام األمن الغ
ذائي بشكل            وآذلك السكان الذين يعانون انعدام لألمن الغ

ة           . حاد أثيرات المحتمل ام الواجب للت الء االهتم ويتعين إي
 .للقرار على فاعلية االستهداف

رع      وحدة الطوارئ والنقل، ف
وارئ،   ات الط يم احتياج تقي

ة األوضاع  فرع تحليل هشاش  
 ورسم خرائطها

ت           زمن والمؤق ذائي الم ن الغ دام األم ين انع ز ب بال للتميي درات س يم الق وارئ لتقي ات الط ز احتياج روع تعزي يحدد مش . س
ا      وسيستعرض فرعي تقييم احتياجات الطوارئ و      ة       فرع تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه ة المعياري  الخطوط التوجيهي

 .خرآيط الضوء على االنعكاسات لالستهداف في محاولة لتمييز احتياج عن والتشغيلية لمعالجة ذلك وتسل
 

 )31الفقرة (الالجئون / داخلياالمشردونالسكان . 5
 وضع نهج متسق لتحديد متى يتعين       البرنامجيتعين على    

ة             ى مقرب دعم السكان المقيمين في سياق الضيافة، أو عل
ر من السكان           م ي    . المشردين من، عدد آبي ا ل ى   م شار إل

ية أو       داف السياس ال لأله بيل المث ى س ك، عل الف ذل خ
ى              رارات إل تند الق ل ينبغي أن تس أهداف بناء السالم، مث

 .تقييم موضوعي الحتياجات األغذية

 وحدة الطوارئ والنقل
 

ا                      ه المس امج في مجال توجي رة البرن عدات آجزء من تطوير الخطوط التوجيهية العادي، ستفحص وحدة الطوارئ والنقل خب
نعكس في                  المشردينالغذائية لألشخاص     داخليا الذين يعيشون بين السكان المقيمين لتحديد ما إذا آانت دراسة حالة السودان ت

 .وارئ التابعة للبرنامجطاستعراض االستهداف فريدة أو ما إذا آانت تعكس مشكلة أآثر عمومية في برامج ال
 

 )50-33الفقرات (محلية والتوزيع االستهداف المستند إلى المجتمعات ال.   6
ات      )أ( ى المجتمع تند إل تهداف المس تخدام االس ين اس يتع

ين       بة لتمك روف المناس ي الظ ع ف ة والتوزي المحلي
ة      رفتهم العالي تخدام مع ن اس تفيدة م ات المس المجتمع

 .باالستهداف المحلي وتخفيض التكلفة

 نقل، وحدة الطوارئ وال
 
 
 

ام     سياسة استهداف جديدة لعرضها على المجلس التنفيذي في          ى لع ة األول ة المشارآة           2006 العادي ى أهمي د عل تعيد التأآي  س
 .الفنية، بما في ذلك االستهداف المستند إلى المجتمعات المحلية والتوزيع
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  استعراض مواضيعي لتوجيه المساعدات في عمليات اإلغاثة-توصيات االستعراض وموجز لتعليقات اإلدارة: لحقمال
 تعليقات اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب  توصيات مكتب التقييم

ى   )ب( ين عل امجيتع اعدة    البرن ة لمس واد توجيهي وير م  تط
بة        غيلية المناس ياقات التش د الس ى تحدي وظفين عل الم

ع  ة والتوزي ات المحلي ى المجتمع تند إل تهداف المس . لالس
رات            رة ذات الخب ويتعين أن يستند ذلك إلى الهيئات الكبي
ة        ى المجتمعات المحلي المسجلة مع االستهداف المستند إل

 .والتوزيع
دام األمن       )ج( ذائي  وخاصة في البلدان التي تتعرض النع الغ

ات        ا عملي ون به ي يك وارث الت ة للك دان المعرض والبل
ى  ين عل ة، يتع وارئ دائم امجط تعدا البرن ون مس  أن يك

ى المجتمعات        تند إل للحفاظ على قدرات االستهداف المس
رآاء،   وظفي الش دريب م ن خالل ت ع م ة والتوزي المحلي

 .حتى في غياب عمليات طوارئ مخطط لها أو جارية
ج  )د( ين أن تش ة  يتع وط التوجيهي امجع الخط ار للبرن  اختي

ع     ة والتوزي ات المحلي ى المجتمع تند إل تهداف المس االس
درات             ة وق م صالحيات قوي للشرآاء المتعاونين الذين له
ي   ات، والت ة المجتمع ي تنمي ال ف بيل المث ى س ة، عل مثبت
ى          يعتبر وجودها في المجتمعات آاف إلتاحة الوصول إل

 . أهدافها

 وحدة الطوارئ والنقل، 
 
 
 
 
 

  العمليات مصلحة
 
 
 
 
 

  وحدة الطوارئ والنقل

دة                 تكمال سياسة االستهداف الجدي ة بمجرد اس ستعالج وحدة الطوارئ والنقل ذلك من خالل عملية تطوير التوجيهات الجاري
 .والموافقة عليها

 
 
 
 

هناك مزايا واضحة من تدريب الشرآاء المتعاونين الموجودين توقعا لتجدد أوضاع الطوارئ، ولكنه من الصعب تحقيق ذلك 
ى الوضع             فالعديد. بشكل مستدام  د عودة األمور إل ون عن  من الشرآاء المتعاونين موجودين خالل فترة الطوارئ فقط ويرحل

دى الشرآاء      البرنامجشأنهم شأن . الطبيعي؛ قد يعودا أو قد ال يعودوا حال حدوث آارثة جديدة    االت األخرى، ل ع الوآ  وجمي
ة حول               قيودا تمويلية ناش   البرنامجويواجه  . المتعاونين دورة للموظفين   ئة عن تخفيض موارد الجهات المانحة ألنشطة التنمي

اظ              . العالم ان يكون من المستحيل الحف ه في بعض األحي في البلدان المعرضة للكوارث يشكل ذلك إشكالية خاصة، بسبب أن
 .على قدرات االستجابة الجاهزة المرغوب فيها للطوارئ

خطوط توجيهية معيارية مشمولة في إطار استجابة اإلدارة للتوصية سيتم معالجة هذه القضايا آجزء من التدريب على وضع 
9. 

 )56-51الفقرات (األساليب . 7
ى  )أ( ين عل امجيتع ود لضمان أن  البرن ة الجه ادة دراس  إع

تنادا  تراتيجيا اس ارة اس ة مخت اعدات الغذائي اليب المس أس
إلى أهداف البرامج وتحليل األوضاع، مع إيالء االهتمام        

 .شواغل الكفاءة والفاعليةالواجب ل
 
ق  )ب( ي تحقي اعدة ف ي ) أ(للمس اعدات ف ين تضمين المس يتع

واد       ي الم ارة ف ة المخت اعدات الغذائي اليب المس أس
تلبية األهداف ذات األولوية    ) 1( آي   للبرنامجالتوجيهية  

توفير أفضل تغطية للمجموعات المستهدفة     ) 2(للعملية،  
الموارد البشرية     يكون لها أآبر تأثير فيما      ) 3(و   يتعلق ب

 .والمالية والمادية المتاحة
 

 وحدة الطوارئ والنقل، 
 
 

 لجنة استعراض البرامج، 
 

 وحدة الطوارئ والنقل
 

تراتيجية   ة ذات الصلة باس ات المعياري ل التوجيه دة الطوارئ والنق ة، ستستعرض وح ات العادي ن تطوير التوجيه آجزء م
 .ات آلما تطلب األمر لمعالجة الفجوات مثل تلك التي تم تحديدها في هذا االستعراضاختيار األسلوب وستزيد هذه التوجيه

ارية              )أنظر أعاله (استنادا إلى التوجيهات اإلضافية التي يتعين تطويرها         ة استش رامج في لجن ة استعراض الب ، ستشارك لجن
 .للقدرات لضمان االمتثال لبرامج التوجيه وأفضل الممارسات للبرامج

 ) لبند أ أعالهأنظر ا(
 

 )71-57الفقرات (الرصد .   8
ي    )أ( تهداف ف د االس مين رص امج تض ى البرن ين عل يتع

ين أن   ام؛ يتع كل ع ين الرصد بش ة لتحس ود الجاري الجه
ة،       ة ومرن ائيا، وحقيقي ة إحص طة دقيق ذه األنش ون ه تك
ة       رات الحرج ن التغي الغ ع د واإلب ى تحدي دف إل ته

 وحدة الطوارئ والنقل، 
 

د    ترك للرص نهج المش ال
 والتقييم، 

رامج الطوارئ،           سيعيد التأآيد  2006توجيه سياسي جديد لعرضه على المجلس التنفيذي في دورة            على أهمية الرصد في ب
 .بما في ذلك نتائج رصد االستهداف

تهداف،         مكتب قياس األداء ورفع التقارير بشأنه   ستعرضيس ائج رصد االس غيلية ذات الصلة بنت ة والتش التوجيهات المعياري
 .ومراجعة هذه التوجيهات لتعكس الدروس المكتسبة في هذا االستعراض
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  استعراض مواضيعي لتوجيه المساعدات في عمليات اإلغاثة-توصيات االستعراض وموجز لتعليقات اإلدارة: لحقمال
 تعليقات اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب  توصيات مكتب التقييم

 .االستهداف الجاريةلواضعي استراتيجيات وترتيبات 
ات   )ب( ذ عين تهداف بأخ ات رصد االس وم عملي ي أن تق ينبغ

لوضع األمن الغذائي للسكان في المناطق غير المشمولة      
 .بالبرامج وآذلك السكان في المناطق المشمولة بالبرامج

ى   )ج( ين عل امجيتع اء   البرن د أخط ة لتحدي اد طريق  اعتم
واد       ة  االستهداف والفاعلية وتوثيقها في م ين  .  توجيهي يتع

ذه اإلحصاءات              امج جمع ه ة للبرن على المكاتب القطري
 .واإلبالغ عنها في تقارير رصد منتظمة

ى  )د( ين عل امجيتع ة البرن ات التغطي مان أن بيان  ض
ة     رامج التغذي ارة وب ة المخت رامج التغذي اق لب وااللتح
المدرسية مجمعة من جانب الشرآاء المتعاونين وتفحص 

  .  البيانات في تقييم ألداء االستهدافبشكل منتظم هذه

 
 مكتب التقييم، 

 
 
 

 وحدة الطوارئ والنقل، 
 

د    ترك للرص نهج المش ال
 والتقييم،

 وحدة الطوارئ والنقل، 
 

 
 )أنظر أعاله(
 
 
 
دة                  ست عالج وحدة الطوارئ والنقل ذلك من خالل عمليات تطوير التوجيهات الجارية بمجرد استكمال سياسة االستهداف الجدي

 .والموافقة عليها
 .سيضمن النهج المشترك للرصد والتقييم التنفيذ من خالل أنشطة رصد جامعة مشترآة

رامج الت     الخطوط  دائرة التغذية المدرسية  ستستعرض   ة لب ه بشأن أفضل               التوجيهي ا لتضمين توجي ية ومراجعته ة المدرس غذي
 .استخدام لبرامج التغذية المدرسية في تدخالت الطوارئ

مع فرع تقييم احتياجات الطوارئ والنهج المشترك للرصد والتقييم لتحسين معايير االستهداف  دائرة التغذية المدرسيةستعمل 
ية في              ة المدرس رامج التغذي ق بب ر   تحاالت الطوارئ؛ و    ورصدها فيما يتعل ية     عتب ة المدرس رة التغذي دة     دائ ودا رائ بالفعل جه

 .وطرائق مؤشر استراتيجيات التصدياالقتصاد األسري تستلزم تعديل 
م المتحدة اآلخرين وشرآاء المنظمات                      دائرة التغذية المدرسية   ستواصل  بناء شراآات محسنة مع الحكومات وشرآاء األم

 لمعلومات الحرجة لالستهدافغير الحكومية لتعزيز تدفق ا
 )74-72الفقرات (التوجيه .   9

ى    ا، عل ى جمعه تهداف إل أن االس ة بش ات القائم اج التوجيه تحت
ات       ا بالتوجيه رامج، وزيادته ه الب ل توجي ي دلي ال ف بيل المث س
ا         اإلضافية التي أوصى بها استعراض االستهداف ويحافظ عليه

 .من خالل التحديث المستمر

 ئ والنقل، وحدة الطوار
 

 .آجزء من تطوير التوجيهات العادي، ستزيد وحدة الطوارئ والنقل من التوجيهات حسب االقتضاء
ك    برمجة البرامج اإلشراف على الجهود في إطار عملية       مكتب مدير العمليات  واصل  يس ا في ذل  لترى أن توجيه البرامج، بم

 .ة ليكون لها األولوية في برنامج األغذية العالميالمرتبطة باالستهداف، موحدة؛ يتعين استمرار هذه العملي
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