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 الخلفية

وقد أجري  ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.البرنامج  هذا التقييم هو األو  من بين أربعة تقييمات أثر أجراها  -1

فووي  ةالمضويف يةالسووكانالجماعوات فوي إثيوبيوا بةيووة النهووا بمسواهمة المسوواعدات الةذائيوة فووي دعوم اللوو  دائمووة لالجئوين و

 أوضاع اللجوء الممتدة.

مون الصووما   نوا المتوقع أن يزداد هذا العودد موع وصوو  مزيود مون الالجئ في إثيوبيا ومن  151 000يوجد اآلن و  -2

 تريا في سياق األزمة اإلنسانية التي تجتاح القرن األفريقي. يرإو

تهم اجواتيالااألمون الةوذائي لالجئوين وتلبيوة سوائر  ضمانومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ملتزمان ب البرنامجو  -3

على نحو كاف. وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمفوضية تووفير الودعم لوردارة اإلثيوبيوة المعنيوة بشوؤون الالجئوين والعائودين 

. البرناامجوال سيما فيما يتعلق بوضع الالجئين وتسجيلهم، وتوفير المواد غير الةذائية، وبعض األغذيوة السوتكما  الصو  

 مفوضية إقامة عالقة موثوقة مع الحكومة فيما يتعلق بإيجاد اللو  دائمة. والالبرنامج وقد كفلت الشراكة بين 

بالتوصيات الواردة في  البرنامج. ويرالب ةمفيد تتحليالويقدم المرتبطة بتأمين الحلو  الدائمة  تحدياتالتقييم ال بيّنوي  -1

طويلووة األجوول فووي تطوو  تسووتهدف تحسووين الو متوسووطةالالتقيوويم والتووي يطبووق فعووال عوودد كبيوور منهووال وتووّم إدرا  التوصوويات 

 واآلثار. الحصائل

 األمانة على التوصيات في المصفوفة المرفقة. استجابةوترد   -5
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الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 إثيوبيا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

 آخر موعد للتنفيذ بير المتخذاإلدارة والتد استجابة جهة التنفيذ التوصيات

 تنفيذها أكثر من عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش( يتطلبتوصيات طويلة األجل )

ة لُسابل العايع عان اساتراتيجي: ينبغاي للبرناامج والمفوضاية وضا  3التوصية 

طرياات تعزيااز السياسااات العامااة ومساااعدة البرنااامج التااي تم اان الالجئااين ماان 

 المشاركة في أنشطة اقتصادية قانونية، والعمالة بأجر، والمشاروعات الخاصاة 

نظرا ألن تدفقات التمويل الدولي من أجل نماذ  الرعاية واإلعالوة فوي المميموات 

أتووذت تتضوواء ، فسوويكون الالجئووون بحاجووة إلووى االعتموواد بصووورة أكبوور علووى 

ة إلووى سووتراتيجيأنشووطتهم االقتصووادية فووي المجتمعووات المحليووة. وسووتوج  هووذه اال

السوكان المضويفين علوى الود التنمية المحلية التي سيستفيد منها كل مون الالجئوين و

ة ستراتيجيسواء، وينبةي تنفيذ البرامج على نطاق واسع. ويمكن أن تكون هذه اال

بمثابة نموذ  لتعزيز ُسبل العيش في مراللة مبكرة لتنمية مميمات الالجئين، قبول 

يهوووور أوضووواع ممتووودة يركوووز فيهوووا الالجئوووون والوكالتوووان علوووى إعوووادة التووووطين 

 د المتاح كحل دائم.باعتباره الميار الوالي

 للبرناامجالمكاتب القطريوة 

 لبورامجاشعبة  والمفوضية،

، شووووعبة برنااااامجالتابعااااة لل

السياسوووووووووات والتمطوووووووووي  

   اتستراتيجيواال

 موافقة جزئية.

والمفوضية مع المانحين من أجل تشجيع الحكومة علوى  البرنامجعمل كل من 

تةييور سياسووتها إزاء دعووم سووبل العوويش، ويعمووالن فووي الوقووت الووراهن موون أجوول 

والحد من األثر البيئوي بموا يقضوي  شجيردعم األنشطة المدرة للدتل وإعادة الت

 مواقد مقتصدة في استهالك الوقود.بتوزيع 

وشوووركااهما تقييموووات سوووريعة للبيئوووة ولسوووبل  والمفوضوووية البرناااامجسووويجري 

إدارة شوؤون ة لسبل العيش وذلك بالتشاور مع استراتيجيالعيش بةية استحداث 

 .اإثيوبيفي  الالجئين والعائدين

يضطلع كل من المفوضية والمنظمة غير الحكوميوة المحليوة ارابطوة الشوراكة 

 مميمووويفوووي  للووودتلمووودر تجريبوووي تنميوووة الرعووواةا بوووإدارة برنوووامج مووون أجووول 

 بوكولمايو وملكاديدا.

 

 2012ديسمبر/كانون األو  

 

 

 

 2012مار /آذار 

 

 2012يونيو/الزيران 

: ينبغي للجهات المانحة التي تدعم برامج الالجئاين تخصاين نسابة 2التوصية 

ال تساتطي    كبيرة مان الماوارد للحلاول الدائماة عان طريات برمجاة ُسابل العايع

المفوضية والبرناامج وضا  حلاول دائماة لُسابل العايع بادون دعام مان الجهاات 

، ينبةووي للجهووات المانحووة القيووام بوودور أكثوور اسووتباقية 1ولتنفيووذ التوصووية المانحااة  

لتعزيووز نهووج ُسووبل العوويش فووي مميمووات الالجئووين الممتوودة. وينبةووي أن يبوودأ هووذا 

علوى الجهوات المانحوة كسور بعوض  بمجرد أن تستقر أوضاع الطوارئ. وسويتعين

الحواجز البيروقراطية التي تمنع الوكالتين أو المكاتب من استمدام الموارد لودعم 

الحلوووو  الطويلوووة األجووول ولووويس قصووورها علوووى البووورامج اإلنسوووانية فوووي الووواالت 

 والهجرة. نالطوارئ، وهو ما تمثل  واليتها الحالية، مثل مكتب السكان والالجئي

 للبرناامج المكاتب القطريوة

شووووووووووووعبة والمفوضووووووووووويةل 

 اتالحكومووووالعالقوووات موووع 

 المانحة

 موافقة.

وأسوسووووا ونتووووائج اجتموووواع آدو دوللووووو  مميموووويعلووووى ضوووووء الطوووووارئ فووووي 

والمفوضية مع الجهات المانحوة  البرنامجسيعمل  2011نوفمبر/تشرين الثاني 

 من أجل تعزيز عمليات الالجئين وسبل المعيشة.

 

 2012يناير/كانون الثاني 
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الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 إثيوبيا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

 آخر موعد للتنفيذ بير المتخذاإلدارة والتد استجابة جهة التنفيذ التوصيات

 لإلغاثة واإلنعاش( التاليةتوصيات متوسطة األجل )تنفذ في إطار العملية الممتدة 

: النهاااوب ببااارامج ُسااابل العاااايع التاااي تنفاااذها المنظماااات غياااار 1التوصاااية 

ينبةووي توسوويع بوورامج ُسووبل العوويش التووي تقوووم علووى الووزم اقتصووادية . الح وميااة

تووودمات اإلرشووواد تشوووجيعية لتشووومل المجتمعوووات المضووويفة، وينبةوووي أن تشووومل 

الزراعوووي والرعووووي، واألنشوووطة المووودرة للووودتل، والتووودريب المهنوووي، والتمويووول 

المصووّةر. وعلووى سووبيل المثووا ، يمكوون أن تحقووق المطوواالن التووي يملكهووا ويووديرها 

الالجئوووون مووووارد تكوووون بمثابوووة الوووافز ألنشوووطة ُسوووبل العووويش. وستسوووم  هوووذه 

جئووين األتوور ، وسووتمكن التحسووينات لالجئووين بتقووديم توودمات الطحوون ألسوور الال

األسر المعيشية من االالتفاي بنسبة أكبر من الصصوها. وينطووي تجهيوز األغذيوة 

أيضووا علووى إمكانيووات جيوودة بالنسووبة للمميمووات. وسوويجري تطويووع أنشووطة ُسووبل 

ا موون إقامووة  العوويش لووتالئم االالتياجووات الماصووة لجموووع الالجئووين وستُسووتهل بوودء 

 مميم الالجئين.

المكاتب المكاتب القطرية و

 للبرنامجاإلقليمية 

 لبرامجاوالمفوضية، شعبة 

، شعبة لبرنامجلالتابعة 

السياسات والتمطي  

 اتستراتيجيواال

 موافقة جزئية.

 أداءتبووويّن مووون التجربوووة الووودود بعوووض األفكوووار المقترالوووة. فموووثال انتهوووى تقيووويم 

الووووذي أجووووري فووووي  البرنااااامجلوووودتل المدعومووووة موووون الموووودرة لمشووووروعات ال

 أن طوووواالين الالجئوووين لوووم تووووفر للفئوووات المسوووتهدفةإلوووى  2002موووار /آذار 

 وأن أداءها المالي كان ضعيفا.تدمات ودتو  يمكن االعتماد عليها 

ومنووذ ذلووك الحووين أدتلووت تعووديالت وسوووف يجووري التوسووع فووي دعووم توودمات 

 البرنااامجسيشووتري اليوو  الطحوون عوون طريووق تقووديم الوودعم المووالي اإلضووافي: 

 ممويملالجئوين علوى غورار نمووذ  تونةو  مميملتعاونيات النساء في  مطحنتين

 .يلباشم

ستضووطلع المفوضووية وشووركااها بتحديوود كفوواءات الالجئووين ومووواطن ضووعفهم 

اجووات تيالابةيووة التوودتل فووي مجووا  سووبل العوويش واالعتموواد الووذاتي بمووا يالئووم 

 المضيفة.المحلية المجتمعات والالجئين 

 

 

 

 

 2012مار /آذار 

 

 

 2012ير/كانون الثاني ينا

: تحسااين التعاااون والتنساايت ماان أجاال البرمجااة المشااتركة وأنشااطة 4التوصااية 

نظورا للتكواليف المتوقعوة، ينبةوي عودم إيفواد . التمويل، بما في ذلا  جهاود الادعوة

بعثووات تقيوويم مشووتركة بوودون تطوو  متابعووة متفووق عليهووا. وستشوومل تطوو  العموول 

مكونووا مشووتركا للرصوود للتأكوود ممووا إذا كانووت اإلجووراءات المقترالووة تنفووذ بالفعوول. 

والمفوضووية جهووودا متزايوودة فووي مجووا  البرنااامج وسيشوومل التعوواون المحسوون بووين 

ة إثيوبيا إلالداث تةيير في السياسات يمّكن الالجئوين مون البحو  الدعوة مع الكوم

عوون ُسووبل عوويش بطريقووة أسووهل. وينبةووي للجهووات المانحووة مسوواعدة جهووود الوودعوة 

هووذه. فعوون طريووق مشوواركة الجهووات المانحووة، يمكوون الجمووع بووين التمويوول والوودعوة 

المكاتب القطرية والمكاتب 

 للبرنامجاإلقليمية 

والمفوضية، شعبة 

السياسات والتمطي  

ات، شعبة ستراتيجيواال

 هيئاتالعالقات مع ال

متعددة األطراف ال

والمنظمات غير 

 موافقة.

مشروع تطوة عمول مشوتركة تسوتند إلوى توصويات  والمفوضيةالبرنامج صاغ 

 مميمواتالرصود بعود التوزيوع فوي وبعثات التقيويم المشوتركة وتتضومن الرصود 

 الالجئين.

 تلبيوووةمشووتركا ل والمفوضووية نووداء  البرنااامج  أصوودر 2011فووي سووبتمبر/أيلو  

سيسووتمدم ذلووك لتشووجيع األطووراف المانحووة واالتياجووات الالجئووين السووودانيين: 

علوووى تقوووديم األمووووا  والمسووواعدة علوووى إنشووواء فووور  لسوووبل العووويش لالجئوووين 

 المضيفة. المحلية والمجتمعات 

 

 2012يناير/كانون الثاني 
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الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 إثيوبيا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

 آخر موعد للتنفيذ بير المتخذاإلدارة والتد استجابة جهة التنفيذ التوصيات

الالجئوين، باستمدام المشروطية للمطالبة بمزيد من األنشطة االقتصادية من أجول 

 وإجراء تةييرات في السياسات مثل سياسة ما بعد المميم.

تحليل  دائرةالحكومية، 

 األمن الةذائي

وإدارة شوؤون الالجئوين  والبرناامجستقيّم بعثة تقيويم مشوتركة تضوم المفوضوية 

ينوووو الصوووومالية الجديووودة فوووي كووووبي وهيليووووين وبوووور أم ت  ميمووواوالعائووودين الم

 السوداني في أسوسا )تونةو( بدعم من المكاتب اإلقليمية. ميموالم

 2012سبتمبر/أيلو  

طرائووق  البرنااامجيسووتمدم . : بحااط طرائاات بديلااة للمساااعدة الغذائيااة1التوصااية 

كثيورة للمسوواعدة الةذائيووة فووي برمجتوو  الشوواملة، ويمكوون أن يبحوو  اسووتمدام الةووذاء 

مقابل العمل لدعم برامج الالجئين. وعلى سبيل المثا ، فإن برنوامج الةوذاء مقابول 

العموول يمكوون أن يوودعم مقوودمي الرعايووة والطهوواة لتحسووين األداء والنتووائج المتعلقووة 

ع الةذاء مقابول العمول والةوذاء مقابول األصوو  بالقُصر غير المصحوبينل ويستطي

أن يدعم مشاركة الالجئين في أنشطة التمفيوف البيئوي، ووضوع نهوج لمسوتجمعات 

الميووواه الوووو  المميموووات وفوووي المجتمعوووات المضووويفة، أو أنشوووطة إعوووادة التأهيووول 

الهيكلوووي. وينبةوووي بحووو  طرائوووق بديلوووة للمسووواعدة الةذائيوووة مووون أجووول الالجئوووين 

ال يعيشون مع أسرهم. وينبةي إيالء االعتبار لتمكوين الشوبام مون  الواليدين الذين

 استمدام القسائم الةذائية لشراء أغذيتهم من مطعم محلي.

 للبرناامجالمكاتب القطريوة 

 والمفوضية

 موافقة جزئية.

عووون طريوووق المنظموووات غيووور الحكوميوووة بتحوووويالت نقديوووة  البرناااامج قومسوووي

للتوودتالت الماصووة بسووبل العوويش فووي إطووار العمليووة الممتوودة الجديوودة لرغاثووة 

 األصو .إنشاء الةذاء مقابل العمل والةذاء مقابل واإلنعاش التي تحل محل 

بيئوي تجريبيوة للتأهيول الستضطلع منظمات غيور الكوميوة شوريكة بمشوروعات 

ت اسوتقرارا. وسويبدأ ميمواالمضويفة فوي أكثور المموجهة لالجئوين والمجتمعوات 

مناقشات مع المفوضية ومع إدارة شوؤون الالجئوين والعائودين عنودما  البرنامج

 تستقر األوضاع في دوللو أدو وأسوسا.

المفوضوية إلوى المنظموات غيور الحكوميوة  التي تقودمهاالتحويالت النقدية  تعمل

العووويش والتأهيووول البيئوووي المشوووروعات المتعلقوووة بسوووبل علوووى دعوووم الشوووريكة 

 .واإلنعاش

 

 2012ديسمبر/كانون األو  

: النهاوب بالتادخالت البيئياة التاي يشاارك فيهاا الالجئاون والساا ان 6التوصاية 

المضاايفون علااى حاااد سااوا  لمواجهاااة التاادهور البيئااي الاااذي تساابب  مخيماااات 

سوتقترن هوذه التودتالت بأنشوطة  الالجئين، وتخفيف اآلثار السلبية لتغير المناا. 

تسعى إلى اإلقال  من استمدام الوقود إلى أدنى الد. وينبةي للجهات المانحة دعوم 

هووذا الوونهج الجديوودل وتعوود الملووة الوودعوة ضوورورية لمشوواركة الحكومووة والجهووات 

 المانحة.

المكاتب القطرية والمكاتب 

 للبرنااااااااااااامجاإلقليميووووووووووووة 

والمفوضوووووووووووية، شووووووووووووعبة 

السياسوووووووووات والتمطوووووووووي  

 اتستراتيجياالو

 موافقة.

مواقوود مقتصوودة فووي  البرنااامجموون أجوول التقليوول موون اسووتعما  الحطووب سوويوزع 

الالجئين في تيةري عن طريق اسوتمدام المووارد  مميماتاستهالك الوقود في 

 الطاقوة البديلوةمصوادر الحطوب و علوىاالحصوو   مبوادرةالمؤمنة عون طريوق 

 المقر.وجود في الما بصورة آمنة

اإنقووواذ البيئوووة فوووي إثيوبيووواا فيموووا يتعلوووق منظموووة و البرناااامج بوووينوثموووة اتفووواق 

 يةا.ججي مميماتفي  شجيربمشروعات إعادة الت

 

 2012يونيو/الزيران 

 

 

 2011ديسمبر/كانون األو  
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الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 إثيوبيا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

 آخر موعد للتنفيذ بير المتخذاإلدارة والتد استجابة جهة التنفيذ التوصيات

بتوزيووع فوووانيس شمسووية أو مصووابي  تعموول باإليثووانو  أو  البرنااامجسيضووطلع 

 .أدو جيةيةا ودوللو مميميالكيروسين في 

والحفواي  شوجيرة إعوادة التوالحكومة والمنظموات غيور الحكوميو البرنامجيدعم 

   ت بدعم من المجتمعات المضيفة.مميماعلى التربة والماء في جميع ال

تعزيااز المزيااد ماان أوجاا  التاايذر فااي تنفيااذ األنشااطة البرنامجيااة  :7التوصااية 

يمكن، على سوبيل المثوا ، تشوجيع أنشوطة التمفيوف البيئوي التوي نجحوت  .للبرنامج

فوي إدارة المووارد البيئيوة إلتاالوة التحوو  إلوى ُسوبل عويش أكثور اسوتدامة وبرنوامج 

 شبكات األمان اإلنتاجية في سياقات الالجئين لفائدة السكان المضيفين والالجئين.

 موافقة. للبرنامجالمكتب القطري 

إدارة المووارد البيئيوة أفضل الممارسوات المتبعوة فوي إطوار  البرنامجسيستعمل 

 شووجيرإلتاالووة التحووو  إلووى سووبل عوويش أكثوور اسووتدامة فووي مشووروعات إعووادة الت

وإدرار الووودتل للمجتمعوووات المحليوووة والالجئوووين. وسوووتدعم التقييموووات البيئيوووة 

 استحداث تطة لتنفيذ البرامج.

 

 2012مار /آذار 

 

ة وشافافية عناد توذيا  الماواد غيار اساتراتيجيبصاورة أكثار : العمال 8التوصية 

لمواجهة نواالي الضعف فوي تقوديم . الغذائية نظرا لظروف القصور في الميزانية

المواد غير الةذائية، ينبةوي للمفوضوية توأمين تووفير الموواد غيور الةذائيوة بصوورة 

الممتوودة،  دائموة مون أجوول القوادمين الجودد وتجديوود مواردهوا فوي مميمووات الالجئوين

اسووتنادا إلووى تقوودير لالالتياجووات. ويجووب أيضووا أن يكووون توقيووت عمليووات توزيووع 

المواد الةذائية مالئما، للحد من مبيعوات الالجئوين للموواد الةذائيوة مون أجول شوراء 

مواد غير غذائية، وينبةي أن تقتورن بمتطلبوات موسومية وتوقيوت لعمليوات توزيوع 

 األغذية.

المكتب القطري للمفوضوية 

 هاومقر

 موافقة.

تنسوووق المفوضوووية توزيوووع الموووواد غيووور الةذائيوووة موووع إدارة شوووؤون الالجئوووين 

الموواد ل وتوم تووفير اسوفيرامشوروع والعائدين وفقا للمعاير الودنيا للمفوضوية و

سوتوفر المفوضوية ممزونوات وات الجديودة فوي دوللوو أدو. مميموغير الةذائية لل

 وغرم إثيوبيا.االتياطية تحسبا للتدفق المتوقع في جنوم 

 

 2012ديسمبر/كانون األو  
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الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 إثيوبيا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

 آخر موعد للتنفيذ بير المتخذاإلدارة والتد استجابة جهة التنفيذ التوصيات

 (على الفور)تنفذ  توصيات قصيرة األجل

: ينبغاي للمفوضاية القيااع بعملياة إعاادة تحقات فاي المخيماات األقاادع 9التوصاية 

تعد عملية إعادة التحقق ضرورية رغم أنهوا مكلفوة، نظورا  في أسرع وقت مم ن 

لعوودم دقووة قواعوود البيانووات الحاليووة الماصووة بالمميمووات عنوود تمطووي  قوووائم توزيووع 

 األغذية على األسر المعيشية.

المكتب القطري للمفوضوية 

 هاومقر

 موافقة.

سيضطلع كل من المفوضية وإدارة شوؤون الالجئوين والعائودين بإعوادة التحقوق 

 في:

 شيملبا وأديهاروش في تيةريل مميماتـ 

 

 يةا.ججيأوباري وشيدير في  مميماتوفي ـ 

ت بوكولموووايو وملكاديووودا وكووووبي مميمووواالمسوووتمر فوووي  التسوووجيلسيتواصووول 

 وهيلوين وبور أمينو في دوللو أدو.

 

 

يناير/كانون الثاني ـ 

 2012فبراير/شباط 

 2012مار /آذار 

 2012ديسمبر/كانون األو  

لمواجهووة عوودم المسوواواة بووين الجنسووين فووي : ذيااادة مشاااركة الماارأة  31التوصااية 

والمفوضوية ضومان زيوادة مشواركة المورأة  للبرنامجينبةي . إدارة لجان المميمات

في إدارة توزيع األغذية وصنع القرار. وهوذا مون شوأن  أن يحسون مون كفواءة هوذه 

األغذيووة، ويزيوود موون مسوواهمة الالجئووات فووي تحديوود األولويووات البرنامجيووة بشووكل 

عام، والحد من عودم الثقوة. وينبةوي إنشواء لجنوة فرعيوة تصيصوا لمعالجوة قضوايا 

فووي ذلووك العنووف القووائم علووى نوووع الجوونس الموورتب  بجمووع الوقووود  الحمايووة، بمووا

والحشوووووائش، ومشوووووكلة مقايضوووووة الجووووونس المتعلقوووووة بانعووووودام األمووووون الةوووووذائي، 

ات للوقايووة موون العنووف القووائم علووى نوووع الجوونس، وتشوووي  األعضوواء اسووتراتيجيو

 التناسلية لرناث )المتان(، والماية الفتيات واألوالد.

 رناامجللبالمكاتب القطريوة 

 والمفوضية

 موافقة.

والمفوضووية مووع إدارة شووؤون الالجئووين والعائوودين  البرنااامجاقش كوول موون ينسوو

وفووي  ،وبنوواء السووالم ،زيووادة تمثيوول النسوواء فووي لجووان توزيووع األغذيووة، واإلدارة

 قضايا الحماية مثل العنف ضد النساء.

توووفر المفوضووية وشووركااها بوورامج توعيووة ألعضوواء اللجووان موون أجوول تعزيووز 

 حقوق الالجئين والحد من االستةال .الوعي ب

 

 2012مار /آذار 
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الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 إثيوبيا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

 آخر موعد للتنفيذ بير المتخذاإلدارة والتد استجابة جهة التنفيذ التوصيات

 البرناااامجيلوووزم تواجووود كووول مووون . : ت ثياااف رصاااد توذيااا  األغذياااة33التوصاااية 

والمفوضووية فووي جميووع عمليووات توزيووع األغذيووة. وفووي الحوواالت التووي تُثووار فيهووا 

ثول استمدام أدوات رصود أتور ، م للبرنامجشواغل تتعلق بإنقا  الكيل، ينبةي 

المعاينات العشوائية في الموقع، ووزن الحص ، واتتبار المكاييول، للتحقوق مون 

أيضوا تعزيوز  للبرناامجتوزيع الحصو  الصوحيحة علوى أسور الالجئوين. وينبةوي 

ممارسات إدارة الممازن التابعوة إلدارة شوؤون الالجئوين والعائودين وبحو  إقاموة 

ن. وينبةوي للمفوضوية تعيوين تواجد أقوو  بوالقرم مون مميموات الالجئوين التيةوريي

مويفين بشكل مباشور فوي مميموات التيةوريين، اليو  يقضوون الاليوا فتورات غيور 

تقاسووم تقووارير الرصوود بصووورة  والبرنااامجكافيووة موون الوقووت. وينبةووي للمفوضووية 

 منتظمة لضمان فعالية الدعم المشترك بين الوكالتين ومتابعة ما يثار من مشاكل.

 للبرناامجالمكاتب القطريوة 

 والمفوضية

 موافقة.

والمفوضووية: وأينمووا ُوجوود إنقووا  فووي  البرنااامججوورت مناقشووة هووذا األموور بووين 

 وفرت المفوضية مكاييل جديدة. الكيل 

يانوووات وب ينسوووتفيدقوائمووو  المرجعيوووة الماصوووة برصووود الم البرناااامجاسوووتكمل 

، وإجووراءات الرصوود بعوود التوزيووع، وسوويعين تمسووة مسوواعدين االتصووا  بهووم

 عمليات المساعدة الةذائية. إضافيين لرصد

المكتووب القطووري بتوودريب مووويفي إدارة شووؤون ات فووي تقوووم والوودة اللوجيسووتي

 الالجئين والعائدين وغيرها من الشركاء في مجا  التمزين وإدارة الممازن.

لرصد عملية توزيع األغذية وللرصد بعود  مميمعينت المفوضية منسقا في كل 

يحضر فريق تسجيل عمليات التوزيع مون أجول ت ميماالتوزيع. وفي معظم الم

 القيام بتعويض البطاقات المفقودة وتسجيل المواليد.

 

 2011نوفمبر/تشرين الثاني 

 

 2011نوفمبر/تشرين الثاني 

 

 2012مار /آذار 

 

 2012 انون الثانيك/يناير

 

وهذا مون شوأن  أن   : تنفيذ أنشطة لتحسين ممارسات تغذية األطفال32التوصية 

يوورب  أنشووطة توزيووع األغذيووة بتوودريب اآلبوواء علووى ممارسووات التةذيووة الصووحيحة 

وتةذيوة األطفوا ، علووى أن ينفوذ ذلوك عوون طريوق منظموات غيوور الكوميوة شووريكة، 

 وتتولى فرق التةذية التابعة للمفوضية عملية الرصد أو اإلشراف.

 موافقة. المكتب القطري للمفوضية

أو تلي  الوذرة  (++CSB)المقو  مرتين  الصويابتلي  الذرة  البرنامجيوفر 

، والسكر والزيت لبرنامج التةذية التكميليوة، وتقووم (+CSB)المقو   الصوياب

 المفوضية بتنسيق ورصد االستمدام.

تسعى المفوضية وشركاء مشروع التةذية إلى تعزيز أفضل ممارسات التةذيوة 

األغذيووة التكميليووة ل وسوويتم إيضوواح طريقووة اسووتعما  األطفووا للرضووع وصووةار 

 لألمهات.

 مواد إعالمية وتثقيفية واتصالية. وتوزعستطبع 

 

 جاري التنفيذ

 

 2012ديسمبر/كانون األو  

 

 2012فبراير/شباط 
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الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ألثر التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون استجابة اإلدارة للتوصيات الواردة في 

 إثيوبيا –مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة 

 آخر موعد للتنفيذ بير المتخذاإلدارة والتد استجابة جهة التنفيذ التوصيات

والمفوضووية  للبرنااامجينبةووي . : البحااط عاان خيااارات بديلااة للطحاان31التوصااية 

 إجراء دراسات جدو  محسنة جديدة بهدف إيجاد اللو  لمعضلة الطحن.

 للبرناامجالمكاتب القطريوة 

 والمفوضية

 موافقة.

إلوى تووفير أغذيوة أساسوية بديلوة  البرناامجفي غيام المسواهمات العينيوة يسوعى 

  من أجل: القم . وسيستكشف أيضا إمكانيات دقيقمثل األرز أو 

 لبةية تقلي  التكاليف لالجئين ميمات( طحن القم  قبل إرسال  إلى الم1

 .اشراكة النقدا( توفير النقد أو القسائم من تال  2

 

 2012يونيو/الزيران 

 

 2012مار /آذار 

 2012 ديسمبر/كانون األو 
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