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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بموويفي  إلوى تتعلق بمحتوو  هوذه الوثيقوة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 مدير مكتب التقييم: H. Wedgwood السيدة  2030-066513رقم الهاتف: 

 :  ، مكتب التقييمكبير مويفي التقييم S. Burrowsالسيدة  2519-066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانوت لوديكم  الموتتمرات،وحدة خدمات ل يناإلداري يينالمساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوثائق المتعلقة بأعما  المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم:  توفرتتعلق ب
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ومفوضوية األموم المتحودة لنوتون الال ئوين برناام  األذذياة العاالما بالارناام   يعود تقيويم األثور هوذا أحود تقييموات أربعوة أ راهوا 

)المفوضية( في بلدان مختلفة. ويهدف التقييم إلى تقوديم أدلوة وأفكوار لالسوتراتيجيات المقبلوة مون أ ول تحسوين مسواهمة المسواعدات 

 دائمة لال ئين في األوضاع الممتدة.الغذائية في إيجاد حلو  

فقد استضافت إثيوبيا ألكثر من عنرين عاما أعدادا كبيورة مون الال ئوين. واسوتخدت التقيويم خلي وا مون ال ورر التقديريوة والنوعيوة، 

. و مع معلومات من طائفة واسعة من المصادر، ولكن معظمها من ال ئوين مون إريتريوا والصووما  يقيموون فوي مخيموات مختوارة

والمفوضوية وتو يوا البورامج، وقويثم أثور المسواعدات الغذائيوة المقدموة  الارناام واختبر التقيويم نظريوة للتغييور تقووت علوى سياسوات 

والنتوائج  –فيما يتعلق باألهوداف المعلنوة القصويرة األ ول وال ويلوة األ ول  3000و 3002لهتالء الال ئين في الفترة ما بين عامي 

 ير المقصودة، بما في ذلك أثرها على العالقات مع السكان المضيفين.واآلثار غ –المقصودة 

وعوون طريووق إموودادات ثابتووة بنووكل عووات موون الحصووم الغذائيووة المالئمووة، حققووت الوكالتووان معظووم اآلثووار القصوويرة األ وول: فأنقووذت 

بالنسووبة لمعظووم الجماعووات؛  األرواح؛ وأمكوون التخفيووف موون وطووأة الجوووع؛ وتحسوونت معوودالت سوووء التغذيووة الحوواد النووامل والوووخيم

وبل العوي ،  ون فورل سل وتحقق األمن والحماية بنكل مباشر. غير أنا لم تتحقق األهداف ال ويلة األ ل لألمون الغوذائي، وهوي تحسث

وبناء األصو . وتزداد شدة انعدات األمن الغذائي بالنسبة لال ئين خال  النصف الثاني من كل شهر. ففي حوين يسوتهلك قرابوة ثلثوي 

ألسوور المعينووية التيغريووة أغذيووة مالئمووة، إال أن غالبيووة ال ئووي كونامووا والصوووما  يسووجلون در ووة اسووتهال  حديووة أو ضووعيفة موون ا

والمفوضية من تأمين استهال  األغذية أو منع بيعها بكميات كبيورة مون أ ول شوراء موواد غيور  الارنام األغذية شهريا. ولم يتمكن 

موا هة سلبية. ويفتقر الال ئون إلى االعتماد على الذات على الورغم مون نوايوا السياسوات العاموة غذائية، مما يت لب استراتيجيات 

 .والارنام لكل من المفوضية 

والمفوضية لال ئين يغلب عليها نهوج الرعايوة واإلعالوة  الارنام وهنا  عامل رئيسي يسهم في ذلك وهو أن المساعدة التي يقدمها 

بوأن الال ئوين ضويوف متقتوون سورعان موا سويتم إعوادتهم إلوى أوطوانهم أو إعوادة تووطينهم. واإلعوادة إلوى  استنادا إلى المبودأ القائول

 الوطن ليست أحد الخيارات، وقد تمت إعادة توطين عدد قليل فقط من الال ئين خال  السنوات الثماني الماضية. 

فوي السويار الممتود هنوا، فومن المسواعدات الغذائيوة تحواف  فوي ويعد نهج الرعاية واإلعالة مالئما في السوياقات القصويرة األ ول. أموا 

المقات األو  على المستويات الدنيا لالستهال  الغذائي وال تنجع على سلبل العوي  أو تسواعد علوى إدارة المخواطر. وهنوا  عوامول 

 آما  الال ئين في إعادة التوطين. خار ية تسهم في استمرار نهج الرعاية واإلعالة، من بينها سياسات الحكومة، وقيود الموارد، و

ونتيجة لذلك، وبمرور الوقت، أصبح الال ئون يعتمدون على المعونة الغذائية، وأصوبحوا أقول رغبوة فوي البحوف عون فورل بديلوة 

ة لسلبل العي . وبدون إ راء تغييرات رئيسية في السياسات والبرامج، ليس من المحتمل أن يحقق الال ئون في المخيمات المو ود

 ببساطة على استدامة انعدات األمن الغذائي المزمن. والارنام في إثيوبيا حلوال دائمة، وستعمل المفوضية 

توصية، تتراوح ما بين توصيات قصويرة األ ول وطويلوة األ ول، لتحويول نهوج الوكوالتين نحوو حلوو  محليوة أكثور  02ويقدت التقييم 

  استدامة بالنسبة لهتالء الال ئين. 

 ملخـص
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قـرارمشروع ال

 

 

 

تقرير مو ز عن التقييم المنتر  بين برنوامج األغذيوة العوالمي ومفوضوية األموم المتحودة لنوتون يحيط المجلس علما بـالوثيقة "

" إثيوبيووووا –الال ئووووين ألثوووور مسوووواهمة المسوووواعدات الغذائيووووة فووووي إيجوووواد حلووووو  دائمووووة لال ئووووين فووووي األوضوووواع الممتوووودة 

(WFP/EB.1/2012/6-E ورد اإلدارة )( عليوواWFP/EB.1/2012/6-E/Add.1 ويحووف علووى اتخوواذ مزيوود موون اإل ووراءات ،)

 بنأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقنتا.

 

 

 

 

 

  

                                                      
  المجلس، ير ى الر وع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.هذا منروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده 
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 مقدمة

 3000بلوودان مختلفووة فووي عووامي والمفوضووية إل رائهووا فووي الارنااام  يعوود تقيوويم األثوور هووذا أحوود تقييمووات أربعووة يخ ووط   -0

المقبلة من أ ل تحسين مساهمة المساعدات الغذائية فوي إيجواد  ت. ويهدف التقييم إلى تقديم أدلة وأفكار لالستراتيجيا3003و

حلو  دائموة لال ئوين فوي األوضواع الممتودة. والغورق مون تقييموا ألثور المسواعدات الغذائيوة المقدموة لال ئوين فوي مخيموات 

هوو دعوم صونع القورار القوائم علوى األدلوة بنوأن األشوكا  المالئموة  3000و 3002ارة فوي الفتورة موا بوين عوامي إثيوبيوة مختو

 للمساعدات الغذائية في أوضاع الال ئين الممتدة.

 واألهداف المباشرة هي:  -3

ف المنروع المعلنة والمقصودة، وكذلك آثاره، بما تقييم أثر المساعدات الغذائية المقدمة لال ئين فيما يتعلق بأهدا (0

 في ذلك اآلثار غير المقصودة على السكان المضيفين، والتي قد تتثر على إمكانية تحقيق حلو  دائمة؛

وتقديم توصيات لتقليل اآلثار السلبية إلى أدنى حد وتعظيم اآلثار اإليجابية من أ ل زيادة إمكانية إيجاد حلو   (3

 دائمة.

والمفوضووية وتو يهووات البوورامج، وتفتوورق أن  للارنااام ويختبوور التقيوويم نظريووة للتغييوور تسووتند إلووى السياسووات العامووة   -2

ستحقق آثارا قصيرة األ ل، بما فوي ذلوك تحسوين األمون الغوذائي، وزيوادة فورل الحصوو  علوى  الارنام أنن ة المفوضية 

جيات للموا هة االيجابية، وبناء األصو ، وتحقيق نتائج متوس ة، بما في ذلك تحسوين التغذيوة، سلبل العي ، ووضع استراتي

ة للدخل، وأنن ة زراعية، وتحسين التعليم؛ وأثرا طويل األ ل، يوتدي إلوى  وتوفير سلة غذائية مالئمة، وأنن ة نا حة مدرث

 االعتماد على الذات، أو إعادة التوطين، أو اإلعادة إلى الوطن.

واسووتخدت فريووق التقيوويم خلي ووا موون إ ووراءات  مووع البيانووات للتحقووق موون المعلومووات المجمعووة موون طائفووة واسووعة موون   -4

المصادر، وخاصة من الال ئين المقيمين في مخيمات في من قة تيغوري والمن قوة الصوومالية فوي إثيوبيوا. وتضومنت طورر 

ال ئا وعضوا  352أسرة معينية ال ئة؛ ومجموعات تركيز نوعية تضم  0 080سر المعينية شمل التقييم مسحا تقديريا لأل

بلثغين رئيسيين مع المنظمات المنفذة والجهوات المانحوة؛ ولقواءات موع منحورفين إيجوابيين؛  من السكان المضيفين؛ ولقاءات لمل

 . ومالحظة األوضاع في المخيمات والمخازن؛ وتحليل البيانات الثانوية

 السياق

كبيرة من الال ئين. وطبقا للتقديرات المتاحة وقت هذا التقييم، بلغ إ مالي  اعاما أعداد 30استضافت إثيوبيا ألكثر من   -5

ال ووي يتزايوودون بسوورعة 054 200 موووع الال ئووين فووي هووذا البلوود قرابووة 
(1)

؛ وكووان الال ئووون الصوووماليون يتوودفقون علووى 

لمخيمات في  نوب البلد، ولم تنكل هذه المخيمات  زءاً من التقييم. وقد  واء أكثور هوذه األعوداد مون الصووما ، وإريتريوا، ا

والسودان؛ وأدت إعادة الال ئوين السوودانيين إلوى وطونهم بصوورة منتظموة إلوى تحديود ن وار التقيويم ليقتصور علوى السوياقات 

 الممتدة لال ئين اإلريتريين والصوماليين.

 10 000وتقووع مخيمووات الال ئووين الصوووماليين فووي المن قووة الصووومالية  نوووب شوورر إثيوبيووا، والتووي تستضوويف حاليووا   -2

، ومخويم شويدر الوذي 0110ال ي. وقد قات فريق التقييم بزيارة مخيم كيبريبايا، وهو من أقودت المخيموات، وقود أقويم فوي عوات 

                                                      
 :. تحديف النداء العالمي. إثيوبيا. متاح على الموقع النبكي3000مفوضية األمم المتحدة لنتون الال ئين  (1)

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e483986 
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. وتقع المخيمات اإلريترية في من قة تيغوري، حيوف زار فريوق التقيويم مخويم شويملبا، وهوو المخويم األو  3001أقيم في عات 

، وترتغوع فوي هوذين المخيموين علوى و وا 3001، ومخويم مواي أينوي الوذي أقويم فوي عوات 3005في تيغري، وقد أقيم في عات 

 الخصول معدالت الر ا  إلى النساء.

وقد دأبوت حكوموة إثيوبيوا علوى انتهواس سياسوة مفتوحوة تسومح لال ئوين بودخو  إثيوبيوا، واتخوذت تودابير لحمايوة حقوور   -7

اإلنسان الخاصة بهم، بما في ذلك "سياسة ما بعد المخيم" التوي ألدخلوت حوديثا لغورق تأهيول الال ئوين اإلريتوريين. غيور أنوا 

توون وأن حوريتهم محودودة فوي التنقول أو الحصوو  علوى فورل التعلويم ينظر إلى الال ئين بنكل عات على أنهم ضويوف متق

 والعمالة. 

تلتزت بضمان حصو  الال ئين على األمن الغذائي، وتلبيوة االحتيا وات  والارنام وهنا  شراكة ممتدة بين المفوضية   -8

يوبيوا، تنومل مسوتوليات المفوضوية الرئيسوية دعوم إدارة شوتون ذات الصلة بصورة كافية، والبحف عن حلو  دائمة. وفي إث

الال ئووين والعائوودين بموووارد ماليووة موون أ وول تقريوور أوضوواع الال ئووين، وعمليووات التسووجيل، وتزويوود الال ئووين بووالمواد غيوور 

سووية التووي يقوودمها الغذائيووة، مثوول أوانووي ال هووي، واألغ يووة، والصووابون، واألغذيووة التكميليووة التووي تجعوول السوولع الغذائيووة الرئي

 صالحة لالستعما . الارنام 

تقودت عون طريوق سلسولة مون العمليوات الممتودة لإلغاثوة واإلنعوا  وعمليوة  الارناام كانت مسواعدات  3002ومنذ عات   -1

في تقديم حصم غذائية شوهرية يوتم تخزينهوا فوي مخوازن المخيموات  للارنام واحدة لل وارئ. وتتمثل المستولية الرئيسية 

والمفوضووية الارنااام   التووي تووديرها إدارة شووتون الال ئووين والعائوودين. وتنوورف هووذه اإلدارة علووى توزيووع األغذيووة، ويتووولى

بتحسين السلة الغذائية عن طريق إضافة أغذية مخلوطة لموا هة حاالت النقم في الارنام   رصدها. وبمرور السنين، قات

أيضا حصصا غذائيوة للتغذيوة الارنام  المغذيات الدقيقة، وزيادة كمية الحبوب لتعويض الال ئين عن تكاليف ال حن. ويقدت 

 والتغذية المدرسية. التكميلية والعال ية

 النتائ  والعوامل المفسرة للنتائ 

إمودادات ثابتوة مون الحصوم الغذائيوة المتوازنوة تغوذويا طووا  معظوم  الارناام قدت استهالك األذذية واألمن الغذائا.   -00

لال ئوين فوي حواالت ال ووارئ، وتخفويض الجووع الفترة التي ينملها االستعراق، مما سواعد علوى إنقواذ األرواح، وحمايوة ا

نووتج معظمهووا عوون  – 3008وا ووا بعوض المنوواكل فووي االلتووزات بأهووداف التسوليم قبوول عووات  الارنااام وسووء التغذيووة. ومووع أن 

إال أن النتيجوة  –حاالت قصور في وسائل النقل وقيود الميزانية بسوبب عودت كفايوة التزاموات الجهوات المانحوة تجواه البورامج 

توقعوة لتووأمين اسووتهال  كوافل موون ال اقووة الغذائيوة قوود تحققووت فووي الم

 معظمها، وتحسن استهال  ال اقة الغذائية في السنوات األخيرة.

غيووور أن انعووودات األمووون الغوووذائي يوووزداد حووودة بالنسوووبة ألسووور   -00

ال ئين تناو  ما بين و بتين وثوال  و بوات يوميوا، ولكون الال ئين خال  النصف الثاني من كل شهر. فبممكان معظم أسر ال

كمية و ودة هذه الو بات تتضاء  في النصف األخير من النهر، عنودما ال تتضومن األغذيوة أي لحووت أو أسوما  أو بويض. 

ا وتجد األسر المعينية المكونة من فرد واحد صعوبة أكبر في استمرار حصصها. فيستهلك أقل من ربع هذه األسور حصصو

في المائة من األسر المتعوددة األفوراد. وغالبوا موا تنفود الحصوم الغذائيوة ألن الال ئوين  22من الحبوب طوا  النهر، مقابل 

وغالبوا موا  –موواد غيور غذائيوة، وموواد غذائيوة أخور  وطحوين  –يض رون إلى بيع قرابة نصفها لنراء احتيا ات أساسية 

تزود معظم أسر الال ئين بمجموعة من المواد غيور الغذائيوة عنودما يصولون إلوى يبيعونها بأسعار زهيدة. ومع أن المفوضية 

المخيمووات، إال أن مخصصووات الميزانيووة، وعوودت كفايووة االسووتهداف، وتحديوود األولويووات تعرقوول عمليووات توزيووع المووواد غيوور 
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مواد الغذائية وغير الغذائية بصورة والمفوضية ال الارنام الغذائية في مخيمات الال ئين الممتدة. وعالوة على ذلك، لم يقدت 

 منهجية في نفس الوقت، لضمان استهال  األغذية وعدت بيعها بكميات كبيرة لنراء مواد غير غذائية.

وتتفوواوت در ووة شوودة انعوودات األموون الغووذائي المووزمن حسووب مجموعووة الال ئووين ونوووع األسوور المعينووية. فووالال ئون   -03

ريتريون يستهلكون أغذية أكثر تنوعوا مون تلوك التوي يسوتهلكها الال ئوون الصووماليون، كموا يتضوح مون تفواوت مسوتويات اإل

فوي مخويم كيبريبايوا )الصوومالي(. وتتوقوف  4.1فوي مخويم شويملبا )اإلريتوري(، و 5.7التنوع الغذائي لألسر المعينية، وهو 

وهوو موا يسومح لال ئوين اإلريتوريين أحيانوا بنوراء مجموعوة متنوعوة مون  أعلى المستويات على مبيعات مواد السلة الغذائية،

المواد الغذائية، بما في ذلك الخضروات. ويتفواوت مسوتو  اسوتهال  الغوذاء
(2)

لال ئوين بدر وة كبيورة حسوب الفئوة العرقيوة.  

فيستهلك قرابة ثلثي األسر المعينية التيغرية )وهي فئة عرقية من ال ئي إريتريا( كمية كافية من األغذية، غيور أن أقول مون 

ة" نصف أسر كوناما )وهي فئة عرقية رئيسية أخر  من إريتريا(، وأقل من ثلوف األسور المعينوية الصوومالية كميوة "مقبولو

 من األغذية ويعد مستو  استهال  الغذاء بالنسبة لمعظم هذه المجموعات حديا أو ضئيال. 

 ة والمخيماإلثنيفئة استهالك األذذية حسب الجماعة 

 

 

 

 

 

 

األمون الغوذائي خوال  وي بق الال ئون الصوماليون أيضا استراتيجيات موا هة أكثر تواترا وشدة فوي موا هوة انعودات   -02

بتحديود أحجوات الو بوات  –فوي المائوة  14 –النصف الثاني من كل شهر. فتقوت  ميع األسر المعينية الصوومالية فوي الواقوع 

فوي المائوة مون األسور المعينوية  74وتخفيض أعدادها. ومع أن هذه االستراتيجيات تعد أقول توواترا فوي مخويم شويملبا، إال أن 

في المائة تخفض عدد الو بات. وعادة موا تسوتخدت األسور المعينوية التيغريوة المكونوة مون  25 بات، وهنا  تحدد أحجات الو

": فيسوتيقظون متوأخرين ألن قلويال 00/5شخم واحد، ومعظمها من الر ا ، نظات االستهال  المعروف بالن وار الزمنوي "

عناء مبكرة في الساعة الخامسة مساء. ويقترق صباحا، وو بة  00منهم يعمل ويتناولون و بة إف ار متأخرة في الساعة 

قرابة ثلثي  ميع األسر المعينية التي شملها المسح األغذيوة بصوورة منتظموة ويتنواولون أغذيوة غيور مفضولة، ويلوتمس نحوو 

 في المائة منهم أحيانا و بات من مناز  أخر . 20

وهنا  عدة عوامل أخور  ال تعمول فوي صوالح األمون الغوذائي لال ئوين طووا  النوهر: منهوا، أوال، أن عوددا كبيورا مون   -04

الال ئين الصوماليين، وبعض ال ئي كوناما إلى حد ما، يعتقدون أن عمليوة توزيوع األغذيوة تخفوض حصصوهم مون الحبووب 

                                                      
م العليا لألغذية المكونة غذية المستهلكة، مصنفة حسب القياستهال  الغذاء كثافة وتواتر األغذية لألسر المعينية، وهو ما يسمح بم راء تحليل للمغذيات يستند إلى تواتر ونوع األقيس مستو  ي 

 روما(.، وهناشة األوضاع التو يهية لتقييم األمن الغذائي. الخ وط 3001، الارنام من بروتينات حيوانية، وبقو ، وخضروات، وقيم أدنى من الزيت والسكر. )
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والمفوضوية غيور مكثفوة بموا يكفوي للتحقوق مون  بالارنام عن طريق إنقال الكيل بنكل منهجي؛ وتعد نظم الرصد الخاصة 

حجم هذه المنكلة. ثانيا، لم تتمكن المفوضية من إعادة التحقق من السكان فوي المخيموات الممتودة لعودة سونوات، ولوذلك فمنهوا 

األخور  الخاصوة تعتمد على قواعد بيانات قديمة في تخ يط أنن ة البرامج، مما يثير مخاطر عدت كفاية األغذية واألننو ة 

تستخدت ب اقوات . وال بالارنام بالال ئين. وأخيرا، تعد مخازن المخيمات كافية ولكنها ليست على مستو  المعايير الخاصة 

التوزيووع فووي مخوويم كيبريبايووا أو شووميلبا. كمووا أن السووجل المسووتخدت فووي تسووجيل الوووارد موون السوولع الغذائيووة إلووى مخوويم شووميلبا 

 يع يفتقر إلى الدقة.والمنصرف وعمليات التوز

والمفوضية إلى حد كبير،  الارنام : تحسنت التغذية لد  صغار األطفا  في السنوات األخيرة من خال   هود التغذية  -05

ة والتووي تسووتهدف األطفووا  دون سوون الخامسووة والحواموول والمرضووعات الووذين يعووانون موون سوووء التغذيووة. ويعوود سوووء التغذيوو

المزمن/ نقم الوزن غير ملحوي بين الال ئوين الصووماليين، وبدر وة أقول بوين الال ئوين التيغوريين. وقود تحسونت معودالت 

سوء التغذية تدريجيا بوين الال ئوين الصووماليين والتيغوريين، والتوي تلقواا كول عوات علوى أسواا سووء التغذيوة الحواد النوامل 

علوى  3007وعوات  3008ايير منظمة الصحة العالمية أو إلى ما دونها فوي عوات وسوء التغذية الحاد الوخيم، واقتربت من مع

الحواد الووخيم التوزا  عاليوة بدر وة غيور مقبولوة بوين ال ئوي كوناموا، وذلوك  ةالترتيب. غير أن معدالت التقوزت وسووء التغذيو

ل رائوق البرنامجيوة. ولوم تونخفض بسبب ممارسات تغذية األطفا  غيور المالئموة. وال يوتم التصودي حاليوا لهوذه المنوكلة فوي ا

فوي  30متشرات نقم الحديد في األغذية ومعودالت األنيميوا لود  الال ئوين قوط دون معيوار منظموة الصوحة العالميوة، وهوو 

المائة لألطفا  دون سن الخامسة في أي من المخيمين. ومع أن انتنار األنيميوا بوين الال ئوين قود انخفوض بصوورة تدريجيوة، 

 ه يعز  في  انب منا إلى أنماط االستهال  غير الفعالة لخليط الذرة والصويا المقو .إال أن استمرار

: تعد فرل توليد الدخل محدودة ومتباينة بدر وة كبيورة بوين المخيموات والجماعوات العرقيوة وحسوب نووع ُسال العيش  -02

موعة كوناما، وهي مون الموزارعين، الحصوو  عوادة علوى ق وع صوغيرة الجنس. فمن بين  ميع فئات الال ئين، تست يع مج

موون األرق عوون طريووق ترتيبووات التقاسووم المحصووولي. وتعوود فوورل اإلنتوواس الزراعووي مقيوودة بنوودة بسووبب السياسووات غيوور 

أهوم المكتوبة التي تحد من فرل حصو  الال ئين على األراضي، وخاصة الال ئين الصووماليين. وتمثول العمالوة النهاريوة 

مصدر للدخل بالنسبة لجميع الال ئين. وهنا  عدد قليل للغاية من الال ئين لديهم أعما  تجارية أو يقوموون بأعموا  التجوارة 

المحوودودة، كمووا أن معظووم أننوو ة األعمووا  التجاريووة فووي المخيمووات وحولهووا مملوكووة للمقيمووين المحليووين. ويمثوول افتقووار أسوور 

بيرا أمات إنتاس الماشية، كما هو الحا  بالنسبة للقيود المفروضة على التحركات؛ وقليول الال ئين إلى أراضي الرعي عائقا ك

من الال ئين يمتلكون حيوانات بخالف الدوا ن. ونظرا لقلة فرل اإلنتواس الزراعوي، فومن الال ئوين يتعرضوون لالسوتغال  

من الغذائي: فثلف الال ئين التيغوريين يحصولون بسهولة. وتقوت التحويالت المالية بدور هات في تفسير الفرور في مستو  األ

على تحويالت مالية من بلدان أخر ، ويحصل ثلف آخر علوى أنوواع أخور  مون الودعم الموالي، بموا فوي ذلوك الهودايا. وعلوى 

العكس من ذلك، يحصل أقل من علنر األسر المعينية الصومالية على تحويالت ماليوة. ويمكون أن تكوون التحوويالت الماليوة 

صدر دخل حيوي بالنسبة لألسر المعينية التي تسعى إلى المحافظة على حصصها الغذائية، وهذا عامل آخور يفسور انعودات م

 األمن الغذائي النسبي فيما بين الال ئين الصوماليين.

يحود بصوورة خ يورة مون األمون الغوذائي  وال تتضمن البرمجة الحالية عملية اإلدماس المحلي كحل دائوم محتمول، وهوذا  -07

قيودا خاصة بالموارد وقيودا قانونية إثيوبية بالنسبة  والارنام النامل أو استراتيجية برمجة سلبل العي . وتوا ا المفوضية 

 للحلو  ال ويلة األ ل لسلبل العي ، مما يسهم في استمرار نهج الرعاية واإلعالة. وفوي الفتورة قيود االسوتعراق، خصصوت

والمفوضية من أ ول إنقواذ حيواة الال ئوين فوي سوياقات  الارنام مليون دوالر أمريكي لجهود  000الجهات المانحة أكثر من 

ال وارئ في إثيوبيوا، وتزويود الال ئوين بموواد غذائيوة وغيور غذائيوة كافيوة لحمايوة أمونهم الغوذائي ووضوعهم التغوذوي، بينموا 
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اية من مساعدة الجهات المانحة لهذا الغرق. وعالوة على ذلوك، علوى الورغم خصصت برمجة سلبل العي   انبا ضئيال للغ

والمفوضية بتقييمات منتركة عالية الجودة بصوورة منتظموة وعمليوات مسوح للتغذيوة، إال أن التوصويات ال  الارنام من قيات 

 تلتبع دائما.

 ةقات بنراء ونقل إمدادات ثابتة بصورة كافية من المساعدات الغذائية لتخفويض الجووع وسووء التغذيو الارنام ومع أن   -08

بين الال ئين في المخيمات، إال أنا لم يربط مساعداتا الغذائية لال ئين بأنن تا البرنامجية الرئيسية الخاصة باألمن الغذائي 

فائدة المجتمعوات الريفيوة اإلثيوبيوة فوي المنواطق المحي وة بالمخيموات، مثول والتي تتسم بالموارد الكافية وسلبل العي  لما فيا 

وبل عوي  أكثور اسوتدامة، وبرنوامج شوبكات األموان اإلنتا يوة، والتغذيوة المدرسوية.  إدارة الموارد البيئية إلتاحة التحو  إلى سل

 ه الفرل الخاصة بالتآزر تعد مفقودة. ويو د لد  كثير من هذه البرامج أنن ة شبيهة بتلك المو ود في المخيمات ولكن هذ

ومع أن المفوضية تقدت خدمات وقائية قوية ألسر الال ئين المعرضين وتدعم إدارة شتون الال ئين والعائدين، إال أنها   -01

دائموة. ونظورا ألن المفوضوية تعمول فوي تفتقر إلى آليات التمويل الكافية لتعزيوز اعتمواد الال ئوين علوى الوذات وإيجواد حلوو  

المقات األو  من خال  منظمات غير حكومية، فمن قليال مون مواردهوا 

ووبل العوووي  التووي تووووفر فرصووا اقتصوووادية  يكوورا ألننوو ة برمجوووة سل

لال ئوين مون أ وول تنميوة احتيا وواتهم األساسوية. وال يحظووى هوذا الوونهج 

لمنظمووات غيوور بالتأييوود موون  انووب النووركاء، وموون المتوقووع أن تقوووت ا

وبل  الحكومية بجمع األموا  بصورة منفصولة، كموا أن اسوتراتيجيات سل

 العي  توضع بعد فترة طويلة من إقامة مخيمات الال ئين الممتدة.

وبل العوي  بوالحلو  الدائموة أيضوا منواركة السوكان المضويفين، وهوي مفتقودة حاليوا. وقود أدخلووت   -30 ويت لوب ربوط نتوائج سل

ووبل العووي  القائمووة علووى المخيمووات مثوول الحوودائق المنزليووة، وأننوو ة محوودودة للغايووة  المفوضووية وشووركابها بعووض أننوو ة سل

كة من المجتمعات المحلية المضيفة. غير أن أننو ة تخفيوف اآلثوار للتخفيف من اآلثار البيئية، والتي تنمل في الظاهر منار

 البيئية ليست مكثفة بما يكفي لتعويض فاقد الحرا ة الزراعية حو  المخيمات الذي أضر بسلبل العي  على المد  ال ويل. 

والمقترن بفرل اقتصوادية محودودة قود أو ود يواهرة  وعالوة على ذلك فمن التوزيع ال ويل األ ل للحصم الكاملة،  -30

 الارناام االعتماد التي تتغلغل في كافة  وانب البرنامج. فلوم يقتورب الال ئوون مون تحقيوق االعتمواد علوى الوذات. وقود  عول 

اإلعوادة إلوى والمفوضية إعادة التوطين واإلعادة إلى الوطن الحلثين الدائمين فوي سويار أولوياتهموا الخاصوة بالتودخل، موع أن 

الوطن لن تتحقق بالنسبة لال ئين اإلريتريين أو الصوماليين فوي المسوتقبل القريوب. وفوي هوذا السويار، يسوعى الال ئوون إلوى 

عاموا فوي المخيموات  30إعادة التوطين باعتباره الحل الدائم العملي والوحيود بالنسوبة لهوم، خاصوة بعود أن عاشووا ألكثور مون 

ووبل العووي . غيوور أن إعووادة التوووطين عمليووة تسووتهلك للوقووت، وتسووتنزف للموووارد، دون أن تكووون لهووم أي خيووارا ت خاصووة بسل

وتعتمد على حسن نوايا عدد قليل من البلدان المانحوة. فوال يمكون إعوادة تووطين سوو  عودد قليول مون الال ئوين؛ وعلوى سوبيل 

فووي المائووة فقووط موون الال ئووين  2توووطين  ، وهووو العووات الووذي شووهد أعلووى أرقووات إعووادة التوووطين، ألعيوود3000المثووا ، فووي عووات 

 من الال ئين اإلريتريين في شميلبا. 30الصوماليين المقيمين في مخيم كيبريبايا، و

وبل العوي  داخول إثيوبيوا كحول دائوم.   -33 وهنا  عوامل خار ية أخر  توضوح السوبب فوي حرموان الال ئوين مون فورل سل

ئين والعائدين، باإلضافة إلى كونها الوكالة المنفذة المسوتولة عون توزيوع األغذيوة وتقوديم الخودمات داخول فمدارة شتون الال 

المخيمات، تعد وكالة تنظيمية حكومية معنية بمسائل األمن. ولهذا فهي تراقب سياسات حكوموة إثيوبيوا التوي تحود مون فورل 

عاموا فوي  30س الزراعي أو تحرمهم من هذه الفرل. وبعد قضاء العمالة القانونية لال ئين والحصو  على األراضي لإلنتا
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المخيمات، ال يزا  الال ئون الصوماليون علوى و وا الخصوول يفتقودون الحريوة االقتصوادية للبحوف عون خيوارات خاصوة 

السياسات والجهات المانحة الرئيسية  هودا نن ة من أ ل إحدا  تغييرات في  والارنام بسلبل العي . ولم تبذ  المفوضية 

 تتيح تعزيز الحقور االقتصادية لال ئين وبالتالي التوصل إلى حلو  دائمة.

 العالقات بين الجنسين والحماية من العنف

قوودمت المفوضووية خوودمات عاليووة الجووودة وقيثمووة فووي المخيمووات لحمايووة الال ئووين الضووعفاء موون العنووف. غيوور أن النسوواء   -32

ر غير المصحوبين ال يزالوون مون الفئوات المعرضوة. كموا أن األسور المعينوية التوي ترأسوها امورأة تعود أكثور عرضوة والقصث 

النعدات األمن الغذائي من األسر التي يرأسها ر ل وتفتقر إلى فرل كسب الدخل. وتقووت المورأة أحيانوا بأننو ة  نسوية مون 

 ول الحصوو  علوى الغوذاء. وتتعورق المورأة أيضوا للعنوف عنودما فهي تقوايض علوى الجونس مون أ –أ ل دعم أمنها الغذائي 

ور غيور المصوحوبين لالسوتغال  الجنسوي وانعودات األمون الغوذائي  تبحف عن الوقود والمياه خارس المخيمات. ويتعورق القصث

ويعتمدون على غيرهم في الحصو  على  –فهم يعينون مع أطفا  آخرين في يروف مكدسة  –المتعلق بظروفهم المعينية 

 حصصهم، وتخزين األغذية وإعداد الو بات، وهي أعما  متكررة وغير  ذابة. 

كموووا أن هياكووول المخيموووات، مثووول لجوووان توزيوووع األغذيوووة، تعكوووس التسووولط األبووووي اال تمووواعي لال ئوووين اإلريتوووريين   -34

موون أن يكووون لهووا صوووت فووي صوونع القوورار، علووى الوورغم موون أن الموورأة  مسووتولة عوون  مووع  ةوالصوووماليين، وتحوورت الموورأ

الحصم وتنظيم شتون األسرة. وهذا الوضع يزيد من فقدان الثقة خاصة فيما يتعلق بتوزيع األغذية. كما أن الودور األبووي 

 لمقدمة في المخيمات التيغرية.يسهم في ردود أفعا  مختلفة للغاية من  انب الر ل والمرأة تجاه خدمات المنورة ا

وتتثر المساعدات الغذائية أيضا على أنماط الزواس. وتفيد التقوارير بوأن األسور المعينوية فوي كوال المخيموين تميول إلوى   -35

غذائيوة. ويلجوأ الال ئوون زواس الفتيات في سن مبكرة لزيادة دعم األسرة المعينية، بما في ذلك الحصو  علوى المسواعدات ال

باعتبووار ذلووك  –وهووي حالووة أكثوور تكوورارا بووين الال ئووين منهووا بووين عامووة السووكان  –الصوووماليون أيضووا إلووى تعوودد الزو ووات 

استراتيجية هامة للحصو  على األغذية. وثمة نمط عات آخر للزواس ينمل دخو  الال ئين اإلريتوريين فوي عالقوات زو يوة 

لتعزيز فرل إعادة التوطين من الناحية النظرية بالنسبة لكال ال رفين، ولتكووين أسور أكبور حجموا مع نساء إثيوبيات، وذلك 

 من أ ل زيادة الحصم الغذائية.

 االستنتاجات

قصويرة األ ول سوتحقق آثوارا  والارنام تنير نظرية التغيير التي قليمت هنا كما ذلكر من قبل إلى أن برمجة المفوضية   -32

ونتائج متوس ة األ ل وتأثيرا طويل األ ول. ولوم يتحقوق مسوار نظريوة التغييور بصوورة كاملوة قوط بسوبب عودت اسوتيفاء عودة 

افتراضات. فعن طريق اإلموداد الثابوت لحصوم غذائيوة متوازنوة غوذائيا، حققوت الوكالتوان معظوم اآلثوار المتوسو ة األ ول، 

رواح، والتخفيف من وطأة الجوع، واألمن والحماية إلى تحسين فرل سلبل العي  وبنواء ولكنها لم تنتقل من مرحلة إنقاذ األ

 األصو .

بنجاح نصف النتائج المتوس ة األ ل، بما في ذلك السال  الغذائية المالئمة؛ والتغذية المحسنة التي  الارنام وقد حقق   -37

اد النامل وسوء التغذيوة الحواد الووخيم، موع أن أطفوا  مخويم كوناموا سوجلوا معودالت عاليوة تقاا عن طريق سوء التغذية الح

للتقزت واألنيميا بصورة غير مقبولة، وهي ال تزا  تمثل منكلة؛ وفرل التعليم المحسن، موع أن  وودة التعلويم متخلفوة عنهوا 

 مهم. في مدارا إثيوبية أخر ، وتتاح للخريجين فرل ضئيلة لالستفادة من تعلي
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قدت سلة كاملة مون السولع الغذائيوة  الارنام ومع أن   -38

للمخيمات، إال أن الال ئين اإلثيووبيين ال يتمتعوون بواألمن 

وووبل  الغوووذائي طووووا  النوووهر، ولوووديهم فووورل محووودودة لسل

العي ، ويجمعون عددا قليال من األصو ، ولديهم أنن ة 

للووودخل، وال يمكووونهم االعتمووواد علوووى نا حوووة قليلوووة مووودرة 

الذات. وهنا  عامل رئيسي يسهم في هذه النتائج وهو أن 

والمفوضوية لال ئوين يغلوب عليهوا نهوج الرعايوة واإلعالوة، الوذي يسوتند إلوى المبودأ الارناام  المساعدة والحماية التي يوفرها 

ضيوف متقتون سرعان ما سيتم إعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم. وهنا  عوامل خار يوة  تسوهم القائل بأن الال ئين 

 في استمرار هذا النهج، من بينها سياسات الحكومة، وقيود الموارد، ورغبة الال ئين في إعادة التوطين.

السنوات الثماني الماضية باستثناء إعادة توطين قليل مون الال ئوين معظمهوم ولم يتحقق األثر ال ويل األ ل على مد    -31

مون التيغوريين. ولهووذا لويس مون المحتموول أن يحقوق الال ئووون فوي المخيموات المو ووودة فوي إثيوبيوا حلوووال دائموة دون حوودو  

 تغييرات كبيرة في السياسات والبرامج.

ويعد نهج الرعاية واإلعالة مالئما في السياقات القصويرة األ ول. وعلوى سوبيل المثوا ، بينموا كوان يجوري إعوداد تقريور   -20

في إثيوبيا ملتزمين بتقديم موارد وبذ   هوود لالسوتجابة لحالوة ال ووارئ فوي  نووب  والارنام التقييم هذا، كانت المفوضية 

ين يعانون من سوء التغذية الوخيم يتدفقون عبر الحدود هربا من كارثوة الجفواف إثيوبيا، حيف كان الال ئون الصوماليون الذ

وأوضاع األمن في الصوما . أما في السيار الممتد لمخيمات الال ئين التي قليمت هنا، فمن المسواعدة الغذائيوة التوزا  تو وا 

وووبل العوووي ، أو تعزيوووز فوووي المقوووات األو  مووون أ ووول الحفووواي علوووى المسوووتويات الووودنيا السوووتهال  األغذيوووة، ولووو يس لحمايوووة سل

. ونتيجوة لوذلك، والارناام استراتيجيات سلبل العي ، أو إدارة المخاطر، على الورغم مون نوايوا السياسوات العاموة للمفوضوية 

وبل العوي  بمورور الوقوت. وبودون  أصبح الال ئون يعتمدون على المعونة الغذائية وأقل رغبة في البحف عن فرل بديلة لسل

ببساطة على استمرار حالة انعدات األمن الغذائي الموزمن  والارنام بير في برمجة سلبل العي ، ستعمل المفوضية استثمار ك

 على أمل أن تتم إعادة التوطين عا ال وليس آ ال.

 التوصيات

ئمة ألوضواع الال ئوين الممتودة. وتلعورق والمفوضية على إيجاد حلو  دا الارنام وضعت التوصيات التالية لمساعدة   -20

 هذه التوصيات كتوصيات طويلة األ ل ومتوس ة األ ل وقصيرة األ ل. وال يد  وضع التوصية على مستو  أهميتها.

 توصيات طويلة األجل يتطلب تنفيذها أكثر من عملية ممتدة لإلذاثة واإلنعاش

للارنااام  والمفوةااية وةااا اسااتراتيجية لُسااال العاايش عاان طرياا  تعايااا السياسااات العامااة : يناغااا 3التوصااية   -23

ومساااعدة الارنااام  التااا تمجاان الالجئااين ماان المشاااركة فااا أنشااطة اقتعااادية قانونيااة، والعمالااة باا جر، والمشااروعات 

ت أخووذت تتضوواء ، فسوويكون نظوورا ألن توودفقات التمويوول الوودولي موون أ وول نموواذس الرعايووة واإلعالووة فووي المخيمووا الخاصااة.

الال ئون بحا ة إلى االعتماد بصورة أكبر على أننو تهم االقتصوادية فوي المجتمعوات المحليوة. وسوتو ا هوذه االسوتراتيجية 

إلى التنمية المحلية التي سيستفيد منها كل من الال ئين والسكان المضيفين على حد سواء، وينبغي تنفيذ البورامج علوى ن وار 
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ن تكون هذه االستراتيجية بمثابة نموذس لتعزيز سلبل العي  في مرحلة مبكرة لتنميوة مخيموات الال ئوين، قبول واسع. ويمكن أ

 يهور أوضاع ممتدة يركز فيها الال ئون والوكالتان على إعادة التوطين باعتباره الخيار الوحيد المتاح كحل دائم. 

للجهات المانحة التا تدعم بارام  الالجئاين تخعايص نسااة كايارة مان الماوارد للحلاوة الدائماة : يناغا 2التوصية   -22

ال تستطيا المفوةية والارنام  وةا حلاوة دائماة لُساال العايش بادو  دعام مان الجهاات . عن طري  برمجة ُسال العيش

ية لتعزيز نهج سلبل العي  في مخيموات الال ئوين ، ينبغي للجهات المانحة القيات بدور أكثر استباق0 ولتنفيذ التوصيةالمانحة. 

الممتوودة. وينبغووي أن يبوودأ هووذا بمجوورد أن تسووتقر أوضوواع ال وووارئ. وسوويتعين علووى الجهووات المانحووة كسوور بعووض الحوووا ز 

 البيروقراطية التي تمنع الوكالتين أو المكاتب من استخدات الموارد لدعم الحلو  ال ويلة األ ل وليس قصورها علوى البورامج

 والهجرة.  ناإلنسانية في حاالت ال وارئ، وهو ما تمثلا واليتها الحالية، مثل مكتب السكان والال ئي

 توصيات متوسطة األجل تنفذ فا العملية الممتدة التالية لإلذاثة واإلنعاش 

وبل العوي  . يار الحجومياة: النهوض بارام  ُسال العيش التا تنفاذها المنظماات ذ1التوصية   -24 ينبغوي توسويع بورامج سل

التي تقوت على حزت اقتصادية تنجيعية لتنمل المجتمعات المضيفة، وينبغي أن تنمل خدمات اإلرشاد الزراعي والرعووي، 

ر. وعلوى سوبيل المثوا ، يمكون أن تحقوق الم واحن التوي يملكهوا  واألنن ة المدرة للدخل، والتدريب المهني، والتمويل المصغث

ويديرها الال ئون موارد تكون بمثابة حافز ألنن ة سلبل العوي . وستسومح هوذه التحسوينات لال ئوين بتقوديم خودمات ال حون 

ألسر الال ئين األخر ، وستمكن األسر المعينية مون االحتفواي بنسوبة أكبور مون حصصوها. وين ووي تجهيوز األغذيوة أيضوا 

وبل العوي  لوتالئم االحتيا وات الخاصوة لجمووع الال ئوين على إمكانيات  يدة بالنسبة للمخيمات. وسويجري ت  ويوع أننو ة سل

 وستلستهل بدًءا من إقامة مخيم الال ئين. 

. : تحسين التعاو  والتنسي  من أجال الارمجاة المشاتركة وأنشاطة التمويال، بماا فاا دلال جهاود الادعوة4التوصية   -25

ينبغي عدت إيفاد بعثات تقييم منتركة بدون خ ط متابعة متفق عليها. وستنومل خ وط العمول مكونوا نظرا للتكاليف المتوقعة، 

والمفوضوية الارناام  منتركا للرصد للتأكد مما إذا كانت اإل راءات المقترحة تنفذ بالفعول. وسينومل التعواون المحسون بوين 

وبل عوي   هودا متزايدة في مجا  الدعوة مع حكومة إثيوبيا إلحدا  تغيير ف ون الال ئوين مون البحوف عون سل ي السياسوات يمكث

ب ريقة أسهل. وينبغي للجهات المانحة مساعدة  هود الدعوة هذه. فعن طريوق منواركة الجهوات المانحوة، يمكون الجموع بوين 

فوي  التمويل والدعوة باسوتخدات المنوروطية للم البوة بمزيود مون األننو ة االقتصوادية مون أ ول الال ئوين، وإ وراء تغييورات

 السياسات مثل سياسة ما بعد المخيم. 

طرائوق كثيورة للمسواعدة الغذائيوة فوي برمجتوا  الارناام يسوتخدت . : بحث طرائا  بديلاة للمسااعدة الغذائياة1التوصية   -22

الناملة، ويمكن أن يبحف استخدات الغذاء مقابل العمل لدعم برامج الال ئين. وعلى سوبيل المثوا ، فومن برنوامج الغوذاء مقابول 

ع الغوذاء العمل يمكن أن يدعم مقدمي الرعاية وال هواة لتحسوين األداء والنتوائج المتعلقوة بالقلصور غيور المصوحوبين؛ ويسوت ي

مقابل العمل والغذاء مقابل األصو  أن يدعم مناركة الال ئين في أنن ة التخفيوف البيئوي، ووضوع نهوج لمسوتجمعات الميواه 

حو  المخيمات وفي المجتمعات المضيفة، أو أنن ة إعادة التأهيول الهيكلوي. وينبغوي بحوف طرائوق بديلوة للمسواعدة الغذائيوة 

ال يعينون مع أسرهم. وينبغي إيالء االعتبار لتمكين النباب مون اسوتخدات القسوائم الغذائيوة  من أ ل الال ئين الوحيدين الذين

 لنراء أغذيتهم من م عم محلي. 

: النهوض بالتدخالت الايئية التا يشاارك فيهاا الالجئاو  والساجا  المنايفو  علاى حاد ساواة لمواجهاة 6التوصية   -27

ستقترن هذه التودخالت بأننو ة تسوعى  يئا الذي تسااه مخيمات الالجئين، وتخفيف اآلثار السلاية لتغير المناخ.التدهور الا
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إلى اإلقال  من استخدات الوقود إلى أدنى حد. وينبغي للجهات المانحة دعم هذا الونهج الجديود؛ وتعود حملوة الودعوة ضورورية 

 لمناركة الحكومة والجهات المانحة. 

يمكن، على سبيل المثوا ، تنوجيع  .تعايا المايد من أوجه التآزر فا تنفيذ األنشطة الارنامجية للارنام  :7التوصية   -28

وبل عوي  أكثور اسوتدامة وبرنوامج شوبكات  أنن ة التخفيف البيئي التي نجحت في إدارة الموارد البيئية إلتاحوة التحوو  إلوى سل

 ي سياقات الال ئين لفائدة السكان المضيفين والال ئين. األمان اإلنتا ية ف

: العمل بعورة أكثار اساتراتيجية واافافية عناد توزياا الماواد ذيار الغذائياة نظارا لظاروي القعاور فاا 8التوصية   -21

ضية تأمين توفير المواد غير الغذائية بصوورة لموا هة نواحي الضعف في تقديم المواد غير الغذائية، ينبغي للمفو. المياانية

دائمة من أ ل القادمين الجدد وتجديد مواردها في مخيمات الال ئين الممتدة، استنادا إلى تقدير لالحتيا ات. ويجب أيضا أن 

موواد غيور يكون توقيت عمليات توزيوع الموواد الغذائيوة مالئموا، للحود مون مبيعوات الال ئوين للموواد الغذائيوة مون أ ول شوراء 

 غذائية، وينبغي أن تقترن بمت لبات موسمية وتوقيت لعمليات توزيع األغذية. 

 توصيات قعيرة األجل تنفذ على الفور

تعد عمليوة إعوادة  : يناغا للمفوةية القيام بعملية إعادة تحق  فا المخيمات األقدم فا أسرع وقت ممجن.9التوصية   -40

ق ضورورية رغوم أنهوا مكلفوة، نظورا لعودت دقوة قواعود البيانوات الحاليوة الخاصوة بالمخيموات عنود تخ ويط قووائم توزيوع التحق

 األغذية على األسر المعينية. 

 للارناام ينبغوي . لموا هة عدت المساواة بين الجنسين فوي إدارة لجوان المخيموات: زيادة مشاركة المرأة. 31التوصية   -40

والمفوضية ضمان زيادة مناركة المرأة في إدارة توزيوع األغذيوة وصونع القورار. وهوذا مون شوأنا أن يحسون مون كفواءة هوذه 

األغذية، ويزيد من مساهمة الال ئات في تحديد األولويات البرنامجية بنكل عات، والحد من عودت الثقوة. وينبغوي إننواء لجنوة 

ا الحمايوة، بموا فوي ذلوك العنوف القوائم علوى نووع الجونس المورتبط بجموع الوقوود والحنوائ ، فرعية خصيصوا لمعالجوة قضواي

ومنكلة مقايضة الجنس المتعلقة بانعدات األمن الغذائي، واستراتيجيات للوقاية مون العنوف القوائم علوى نووع الجونس، وتنوويا 

 األعضاء التناسلية لإلنا  )الختان(، وحماية الفتيات واألوالد. 

والمفوضووية فووي  ميووع عمليووات توزيووع  الارنااام يلووزت توا وود كوول موون . : تجثيااف رصااد توزيااا األذذيااة33التوصااية   -43

اسوتخدات أدوات رصود أخور ، مثول  للارناام األغذية. وفوي الحواالت التوي تلثوار فيهوا شوواغل تتعلوق بمنقوال الكيول، ينبغوي 

ع، ووزن الحصوم، واختبوار المكاييول، للتحقوق مون توزيوع الحصوم الصوحيحة علوى أسور المعاينات العنووائية فوي الموقو

أيضوا تعزيوز ممارسوات إدارة المخوازن التابعوة إلدارة شوتون الال ئوين والعائودين وبحوف إقاموة  للارناام الال ئين. وينبغي 

بنكل مباشر في مخيمات التيغوريين،  توا د أقو  بالقرب من مخيمات الال ئين التيغريين. وينبغي للمفوضية تعيين مويفين

تقاسم تقارير الرصد بصورة منتظمة لضمان  والارنام حيف يقضون حاليا فترات غير كافية من الوقت. وينبغي للمفوضية 

 فعالية الدعم المنتر  بين الوكالتين ومتابعة ما يثار من مناكل. 

وهذا من شأنا أن يربط أنن ة توزيوع األغذيوة بتودريب  .ة لتحسين ممارسات تغذية األطفاةتنفيذ أنشط: 32التوصية   -42

اآلبوواء علووى ممارسووات التغذيووة الصووحيحة وتغذيووة األطفووا ، علووى أن ينفووذ ذلووك عوون طريووق منظمووات غيوور حكوميووة شووريكة، 

 وتتولى فرر التغذية التابعة للمفوضية عملية الرصد أو اإلشراف. 

والمفوضوية إ وراء دراسوات  ودو  محسونة  ديودة  للارناام ينبغوي . : الاحث عن خيارات بديلاة للطحان31التوصية   -44

 بهدف إيجاد حلو  لمعضلة ال حن. 



04 WFP/EB.1/2012/6-E 

 

 الملح  
  فا إثيوبياخريطة مخيمات الآلجئين المدعمة من الارنام  والمفوةية 

  2131بكما ورد فا يناير/كانو  الثانا 

 
في هذا المننور ال تعبر بأي حا  من األحوا  عن موقف برنامج األغذية العوالمي بنوأن المركوز القوانوني أو  إن اإلشارات المستخدمة وطريقة عرق المواد

 حدود أو تخوت ألي بلد أو أرِق أو مدينة أو من قة.

ER-EB12012-10841A  

 

 

        الال ئين مخيم 

   ئين      المركز ال 

 

 العاصمة

 


