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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوال بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 مكتب الت ييم: ةمدير H. Wedgwood السيدة 2030-066513رقم الهاتف: 

 كبيرة موي   الت ييم، مكتب الت ييم:  M. Readالسيدة  2539-066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا يناإلداري ينالمساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعمال المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  توفرب تتعلق
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الممتودة. فو  األواوا  لالجئوين دائموة الغذائية فو  إيجواد حلوول  اامساذمة المساعدلقر األذذا ذو الت ييم الثان  ف  سلسلة ت ييماا 

 ون الالجئين. روم واية األمم المتحدة لش البرنامجوقد بدأا ذذا السلسلة مشاركة بين 

، ف  أع اب عدم االست رار اإلقليم  وانعدام األمون 4991ل د استضاف  رواندا الجئين من جمهورية الكونغو الديم راطية منذ عام 

 ةشوون فو  قالقوالجو  مون الكونغوو يعي 35 666مساعدة غذائيوة لنحوو  البرنامجف  شرق  جمهورية الكونغو الديم راطية. وقد قدم 

ون الالجئين الت  توفر الحمايوة، والصوحة، رمخيّماا. وتعد المساعدة الغذائية جزءا من جهد مشترك مع م واية األمم المتحدة لش

والمياا وددماا الصرف الصح ، وتووع  موواد غيور غذائيوةع وموع حكوموة روانودا التو  ت ودم الودعم السياسو  والرقواب ، وقامو  

 . 9644-9662. ويشمل الت ييم ال ترة 9669عام بتوعيع األغذية حت  

. ف ود وجود الت يويم أن انعودام األمون الغوذائ  يول مختلطوةالمخططوة  حصوائلوعموما، كان  مساذمة المساعدة الغذائية ف  تح يوق ال

معدالا سووء التغذيوة الحواد المخيّماا. وكان  نتائج التغذية مختلطة: فكان  يمثل مشكلة بالنسبة لجميع الالجئين الذين يعيشون ف  

الشووامل دون مسووتوياا اإلنووذار، ولكوون معوودالا سوووء التغذيووة المووزمن تجوواوعا العتبووة اإلنسووانية إلوو  المسووتو  الحوور . وتبووين أن 

 سوتنتاجاااستراتيجياا المواجهة السلبية كانو  متكوررة وشوديدة. وكانو  األنشوطة المودرة للوددل عنود أدنو  مسوتوياتها. وكانو  اال

  ة بالحماية والبيئة الحامية مختلطة أيضا. المتعل

المخططوة.  مخرجوااوأس را حاالا الن ص ف  التمويل بالنسبة لكلتا الوكالتين عن فجوواا فو  الموددالا وعون تح يوق جزئو  لل

نشطة كسب العيش. ، ولم يدعم ألةعل  تلبية االحتياجاا الغذائية األساسية طب ا للنموذ  الت ليدي للرعاية واإلعا البرنامجوقد ركز 

 9 952المخطو   كيلو سعر حراري للشخص ف  اليوم دالل معظوم ال تورةع وكوان المسوتو  9 666 بتوعيع أقل من البرنامجوقام 

كيلو سعر حراري. وأدا حاالا الن ص ف  المواد غير الغذائية، وارت ا  تكاليف الطحن إل  قيام الالجئين ببيع األغذية واسوتخدام 

حصول عل  احتياجواا أساسوية أدور . وذنواك أغلبيوة اوئيلة ف و  مون أسور الالجئوين ح  و  مسوتوياا م بولوة مون العائداا ف  ال

 استهالك األغذية، وكان  أغذية الالجئين تتسم بدرجة عالية من الرتابة. 

. ف د انت ل عدد قليل من الجئ  الكونغو بصوورة دائموة دوار  المخيّمواا دوالل دائمةولم يكن السياق العام يساعد عل  إيجاد حلول 

ال ترة بسبب استمرار انعدام األمن ف  شرق  جمهورية الكونغو الديم راطيوة، وعودم وجوود فورا إلعوادة التووطين، ووجوود قيوود 

 شديدة فيما يتعلق باالعتماد الذات  و/أو االندما  ف  رواندا. 

وموددالا شوركائو وأنشوطتو كانو  غيور كافيوة  البرنامجية التغيير، وجد الت ييم أن المساعدة الغذائية الت  ي دمها وعند ادتبار نظر

ذائيوة، لتلبية احتياجاا الالجئين األساسية )المخرجاا(ع ولم تصمد االفتراااا الرئيسية المتعل ة باستخدام الالجئوين للمسواعدة الغ

. فلوم يوتم العثوور فو  مخيّمواا الالجئوين فو  روانودا علو  الم وررة األجولمتوسطة والال صيرة مما أد  إل  تح يق جزئ  للحصائل 

وذوو السوبيل إلو  إيجواد حلوول  –طويلوة األجول  حصوائلالظروف الت  من شأنها تمكين المساعدة الغذائية من المساذمة ف  تح يوق 

 . دائمة

ون الالجئوين. وتتنواول دموس تويوياا رشواألموم المتحودة ل وم واوية البرناامجوي دم الت ييم عشور تويوياا موجهوة إلو  كول مون 

مسائل التن يذ، ومعايير اإلدارة، والتحسيناا الخاية بنهج البرامجع وتتناول دموس تويوياا االسوتراتيجياا الطويلوة األجول التو  

 ملخـص
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الكونغوو الديم راطيوة فو  تحديود تتطلب مشاركة الوكاالا موع المجتموع الودول ، والجهواا المانحوة، وحكوومت  روانودا وجمهوريوة 

 لحالة الالجئين الممتدة ذذا.  دائمةسبل السير قدما نحو تح يق حلول 

 

مشروع القـرار

 

 

 

ت رير موجز عن الت ييم المشترك بين م واية األموم المتحودة لشورون الالجئوين وبرنوامج األغذيوة يحي  المجلس علما بالوقي ة "

 ا"روانوووود –العووووالم  ألقوووور مسوووواذمة المسوووواعداا الغذائيووووة فوووو  إيجوووواد حلووووول دائمووووة لالجئووووين فوووو  األواووووا  الممتوووودة 

(WFP/EB.2/2012/6-E) ورد اإلدارة عليو الوارد ف  الوقي ة WFP/EB.2/2012/6-E/Add.1 ويحث عل  اتخاذ مزيد من ،

 .اإلجراءاا بشأن التويياا مع مراعاة االعتباراا الت  أقارذا المجلس أقناء مناقشتو

 

 

 

 

 

  

                                                      
 طال  عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج  الرجو  إل  وقي ة ال راراا والتويياا الصادرة ف  نهاية الدورة.ذذا مشرو  قرار، ولال 
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 مقدمة

 مالمح التقييم

ون الالجئين )الم واوية(، وأجوراا فريوق ت يويم روم واية األمم المتحدة لشالبرنامج بدأ ذذا الت ييم لألقر مشاركة بين   -4

مست ل من أدصائيين ف  الت ييم، واألمن الغذائ ، وسبل كسب العويش، والتغذيوة، والعالقوة بوين الجنسوين، موع دبورة مالئموة 

 ف  سياق رواندا والالجئين. 

 هدف إل  ما يل : وذذا الت ييم الذي يح ق غرا  المساءلة والتعلم ي  -9

  تددالا المساعدة الغذائية بالنسبة لالجئ  الكونغو ف  مخيّماا الالجئين الممتدة دادل أقر و حصائلت ييم وت سير

 ع 9644إل  عام  9662رواندا من عام 

 لحالة  مةدائالحلول الف  تح يق االعتماد الذات  و/أو الغذائية  ةوتحديد التغييراا المطلوبة لتحسين مساذمة المساعد

 ف  رواندا.  الالجئين

 حصوائلوالم واوية مون الالبرناامج واعتُمد نهج قائم عل  النظرية لت ودير مود  موا ح  توو األنشوطة التو  ااوطلع بهوا   -5

ن السياسوواا المسووتمدة موونظريووة التغييوور المتوقعووة، وكيووف أقوورا العواموول الخارجيووة واالفترااوواا فوو  النتووائج. وتتووود  

 أن تح ق المددالا واألنشطة ما يل : البرنامج والتوجيهاا البرنامجية للم واية و

 قصيرة األجل تشمل عيادة استهالك األغذية، وعيادة استخدام المياا، والصرف الصح ، وددماا الوقاية،  حصائل

 وعيادة االنتظام ف  المدارس، وتحسن سبل كسب العيشع 

 تشمل تغذية محسنة أو مست رة، وسلة أغذية محسنة، وأنشطة ناجحة مدرة للددلع  متوسطة األجل حصائل 

 األجل تردي إل  االعتماد الذات ، أو إعادة التوطين، أو اإلعادة إل  الوطن، أو االندما  ف  رواندا.  طويلة حصائل 

 يسية: أسئلة رئ 1ول حص ذذا النظرية، تناول الت ييم   -1

 المختل ة للمساعدة الغذائية عل  حالة الالجئين الممتدة ف  رواندا؟  اآلقارعموما، ما ذ   (4

 عل  األمن الغذائ  والواع التغذوي؟ اآلقار ما ذ   (9

 كيف ترقر المساعدة الغذائية عل  استراتيجياا المواجهة؟  (5

 عل  الحماية والبيئة الحامية؟اآلقار ما ذ   (1

 واستخدم فريق الت ييم نهجا يجمع بين أساليب مختلطة من بينها:   -3

  أسرة ادتيرا بصورة عشوائية من بين أسر الالجئين ف  مخيّماا كيزيبا  4966لألسر المعيشية لعدد  كم مسح

يع المخيّماا الثالقة أو مناقشة لجماعاا تركيز مع الالجئين وأفراد من السكان المضي ين ف  جم 52وجيهيمب ع و

ون الالجئين، ومنظماا ر، والم واية، ووعارة إدارة الكوارث وشالبرنامجم ابلة مع الُمبلّغين أجراذا  31حولهاع و

 غير حكومية شريكة، وجهاا مانحةع 
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  لثالث بعثاا ت ييم مشتركةوتحليل مصادر البياناا الثانوية، بما ف  ذلك ت ارير
(1)

، وت ييماا الوكاالا ، وت ارير

 مختل ة، وبياناا ريد، وم ترحااع 

 .وجوالا عراية ومالحظاا لألواا  ف  المخيّماا 

والم واوية، ف ود ركوز التحليول علوو  البرناامج ونظورا ألن جميوع الالجئوين فو  المخيّمواا كوانوا يتل وون المسواعدة مون   -6

جة أقل فيما بين ال ئاا االجتماعية واالقتصادية بين الالجئين. وأتاحو  أسواليب المسوح االدتالفاا فيما بين المخيّماا، وبدر

 إجراء م ارناا إحصائية بين مخيّمين بالنسبة لبعض المرشراا.  كم ال

 وكان  ذناك قيود أمام الت ييم:   -2

 ا التغذية ف  المخيّماا والمناطق المحيطة. واستخدم مسح للم اييس تأقر تحليل التغذية باالفت ار إل  جمع منهج  لبيانا

9644أيار /مايوالبشرية أجري ف  
(2)

 أساليب معينة لم تسمح بتحليل المرشراا حسب المخيّم.  

 لحالة  كميةمع أن ت سير البياناا النوعية ينطبق عل  جميع المخيّماا الثالقة، إال أنو تم تجميع وتحليل البياناا ال

الالجئين ف   الذين يعيشون ف  مخيّماا كيزيبا وجيهيمب ع وأدا ال يود المتعل ة بالوق  وال يود المالية إل  استبعاد 

 ف  مخيّم نيابيهيك .  كم إجراء مسح 

   تخ يض الحصص الغذائية إل  النصف بالنسبة للتوعيع العام لألغذية ف  جميع البرنامج فرا  قيود الموارد عل

 بالا الالجئين بعد شهر واحد ت ريبا. ا. وربما أقرا ذذا الحالة عل  م 9644أيلول /سبتمبريّماا الثالقة ف  المخ

 السياق

 الالجئون يف رواندا 

والبروتوكوول الملحوق بهوا  4934بما أن حكومة رواندا طرف ف  ات اقية األمم المتحدة المتعل وة بمركوز الالجئوين عوام   -2

، فإنهوووا تتبوووع سياسوووة م توحوووة تسووومح لالجئوووين بالوووددول إلووو  أرااووويها، وال توووزال ملتزموووة بتن يوووذ االت اقووواا 4962عوووام 

استضاف  رواندا الجئين من جمهورية الكونغوو الديم راطيوة منوذ عوام  والبروتوكوالا الدولية المتعل ة بح وق الالجئين. ف د

 ، ف  أع اب عدم االست رار اإلقليم  والنزا  ف  شرق  جمهورية الكونغو الديم راطية. 4991

مخيّموواا: جيهيمبوو  فوو  الواليووة ( فوو  قالقووة 9644الجوو  )بيانوواا عووام  35 666وي وويم معظووم الالجئووين البووال  عووددذم   -9

ف  المائة مشردين  21الشمالية، وكيزيبا ف  الوالية الغربية، ونيابيهيك  ف  الوالية الشرقية. ومن بين ذرالء الالجئين، كان 

ألكثر من عشر سنواا.
(3)

 . 9644إل  عام  4991أعداد الالجئين ف  ال ترة من عام  اتجاا 4ويبين الشكل  

  

                                                      
ذو إيجاد فهم لحالة الالجئين والسكان المضي ين واحتياجاتهم، ومخاطرذم، وقدراتهم، وذشاشة أوااعهم فيما يتعلق باالحتياجاا  والبرنامجمن بعثاا الت ييم المشتركة بين الم واية الغرض  (1)

 روما(.  لبعثة الت ييم المشتركة.مبادئ توجيهية . 9662، البرنامجالغذائية والتغذوية، من أجل إقراء عملية ينع ال رار )الم واية/
 ف  رواندا.  للبرنامج. ت رير ت ييم األسر المعيشية ف  رواندا قبل بعثة الت ييم المشتركة: مسح األمن الغذائ  والتغذية، كيغال ، المكتب ال طري 9644برنامج األغذية العالم ،  (2)
(3) American Refugee Committee (ARC) 2011. Intention Survey Preliminary Findings: Gihembe, Nyabiheke, and Kiziba Refugee Camps – Rwanda. 

5 September. Kigali. 
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 (1122-2991اه التاريخي لالجئين في رواندا ): االتج2الشكل 

 

 .9644ون الالجئين،رشاألمم المتحدة لم واية قاعدة البياناا اإلحصائية الحاسوبية عن السكان لد  : المصدر

  7022-7002واملفوضية لالجئني،  الربنامجالدعم املقدم من 

، مووع ال يووام بووأدوار 9662والم واووية يعمووالن بصووورة مشووتركة لوودعم الالجئووين فوو  روانوودا منووذ عووام  البرنااامجكووان   -46

الدعم ف  إطار عمليتين مون العمليواا الممتودة لثغاقوة البرنامج ، قدم 9644إل   9662ومسرولياا تكميلية. ف   ال ترة من 

 ي بمبلو أ، ف  المائوة 65تم تمويلهما بنسبة أمريك ، ومليون دوالر  95( بلغ  ميزانيتهما 966656و 463546واإلنعاش )

فو  المائوة. 63مليوون دوالر أمريكو ، أو  52مليون دوالر أمريك . وتم  تغطيوة التوعيوع العوام لألغذيوة بحووال   32.3
(4)

 

اذماا مليوون دوالر أمريكو ، موع مضواع ة المسو 56ودالل ال ترة ذاتها، بلغ  جملة مسواذماا الم واوية لالجئو  روانودا 

 مليون دوالر أمريك . 2.1مليون دوالر أمريك  إل   1.9السنوية من 

بمراقبة األنشطة المتعل ة بت ييم العمليوة وتخطيطهوا وريودذا، وكوذلك عمليواا الشوراء والن ول وتخوزين البرنامج وقام   -44

توع  شهريا عل  جميع الالجئين بواسطة إدارة الحكم المحلو  فو   المساعدة الغذائية. وكان  حصص التوعيع العام لألغذية

. ونُ وذا بورامج 9646، وبواسوطة منظموة العمول اإلنسوان  األفري و  ابتوداء مون عوام 9669إلو  عوام  4991ال ترة من عوام 

مة العمول اإلنسوان  التغذية التكميلية الموجهة عن طريق لجنة الالجئين األمريكية ف  جيهيمب  ونيابيهيك ، وعن طريق منظ

األفري   ف  كيزيبا.
(5)

   

وتول  الم واية مراقبة إدارة المخيّماا واألنشوطة المتعل وة بالحمايوةع كموا تولو  تسوجيل الالجئوينع وقودم  األغذيوة   -49

قودم  أيونافا غيور غذائيوةع وقامو  بودعم الطاعجة ألنشوطة التغذيوة التكميليوةع وتولو  إدارة التغذيوة التكميليوة والعالجيوةع و

وإدارة وريد تن يذ المنظماا غير الحكومية الشوريكة لخودماا التعلويم والصوحة المجتمعيوة، وإدارة شوبكة الميواا، ودودماا 

 وتعزيز أنشطة سبل كسب العيش والحماية البيئية. الحماية الت  تكافح العنف الجنس  والعنف ال ائم عل  نو  الجنس، 

                                                      
 األم والط ل وفيروس ن ص المناعة البشرية لسكان رواندا. وتغذية أيدا العمليتان أنشطة يحة  (4)
  إدارة برامج الصحة والتغذية ف  مخيماا الالجئين. تول  لجنة الالجئين األمريكية ومنظمة العمل اإلنسان  األفري   (5)
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كلتا الوكالتين نحو مساعدة الالجئين علو  تح يوق  ااوعل  مد  ال ترة المرجعية الت  شملها الت ييم، تحول توجو سياس  -45

االكت اء الذات .
(6)

موع  لوةوالم واوية إعطواء األولويوة ألنشوطة اإلغاقوة والرعايوة واإلعا البرناامجفو  روانودا، وايول  لكون 

الن ص ف  التمويول. وكانو  ذوذا ال يوود الخايوة بالميزانيوة تعنو  أن الم واوية يمكنهوا ف و  ت وديم اسوتثماراا وجود حاالا 

  أو االعتماد الذات  لالجئين. دائمةمحدودة لألنشطة المدرة للددل من أجل تعزيز سبل كسب العيش بغية دعم الحلول ال

 تدة في روانداوأثر المساعدة الغذائية على حالة الالجئين المم حصائل

 على األمن الغذائي والوضع التغذوي اآلثار

وجود الت يويم أن انعودام األمون الغوذائ  ال يوزال يمثول مشوكلة بالنسوبة لمحة عامة عن األمن الغوذائ  والواوع التغوذوي.   -41

نتوائج التغذيوة والصوحة مختلطوة: فكانو  معودالا لجميع الجئ  الكونغو، دون حودوث فوروق كبيورة بوين المخيمواا. وكانو  

سوء التغذية الحاد الشامل
(7)

دون مستوياا اإلنذار، بينما تجاوعا مستوياا سووء التغذيوة الموزمن العتبوة الحرجوة للمعوايير  

، أيهورا سوجالا المركوز الصوح  اتجاذواا إيجابيوة بالنسوبة 9646إلو  عوام  9662اإلنسانية للتصنيف. وابتوداء مون عوام 

التغذيوووة التكميليوووة، وانخ ووواض معووودالا الووووعن عنووود الووووالدة، والتووو  تجووواوعا معوووايير التعووواف  فووو  أنشوووطة للوفيووواا، و

ف  جميع المخيماا. )المست رة )المبادئ التوجيهية لبعثة الت ييم المشتركةعن الحالة  البرنامجالم واية/
(8)

 

اسوتهالك األغذيووة درجوواااسوتنادا إلوو  تحليول اسوتهالك األغذيووة.   -43
(9)

تنووو  أغذيوة األسوور المعيشوية درجوااو 
(10)

، وجوود 

أن أغلبيوة  كمو الت ييم أن انعدام األمن الغذائ  ال يزال يمثول مشوكلة بالنسوبة لمجموو  الالجئوين. واتضوح مون نتوائج المسوح ال

ك األغذية.م بولة الستهالدرجاا سجل   –ف  المائة  32 –ائيلة من الالجئين 
(11)

غير أنو كان  ذناك فوروق كبيورة فيموا  

فو  المائوة ف و  فو   16ف  المائة من أسر الالجئين ف  مخيم جيهيمبو  درجواا م بولوة، م ابول  69بين المخيماا: ف د سجل 

 مخيم كيزيبا البعيد. 

ن  تتسم بالرتابوة الشوديدة، وتعتمود بدرجوة كبيورة علو  سولة الحصوص وجد الت ييم أن أغذية الالجئين كاتنو  األغذية.   -46

تكن اللحوم، والبيض، واألسوماك،  الغذائية المكونة من الذرة، والحبوب، والزي ، والملح، وكلها تستهلك ت ريبا كل يوم. ولم

بو ع وكانو  الخضورواا وال اكهة، ومنتجاا األلبان تستهلك عل  اإلطوالق، وكانو  تسوتهلك أقول مون مورة واحودة فو  األسو

تنوو  األغذيوة لألسور المعيشوية فو  مخويم    درجوةالطاعجة أو الكسافا تستهلك بمعدل يوم إل  قالقة أيام فو  األسوبو . وكانو

فكان  ذذا األسر تسوتهلك أيونافا تزيود قلويال عموا تسوتهلكو األسور فو   –كحد أقص   49إل    ، بعد أن ويل1.2جيهيمب  

إل  وجود سوق متنوعة نسبيا للمواد  الدرجاا. ومن المحتمل أن يعز  ذذا ال رق ف  1.1 الدرجة  مخيم كيزيبا، حيث بلغ

 الغذائية ف  البلدة ال ريبة من مخيم جيهبم . 

                                                      
بتعزيز استخدام المساعدة للتشجيع عل  دعم االعتماد الذات  للمست يدين." وقد تم  والبرنامجست وم الم واية ( عل  ما يل : "9669)يوليو/تموع  البرنامجتنص مذكرة الت اذم بين الم واية و (6)

 . 9644م توايح ذلك ف  مذكرة الت اذم عا
 كيغال ، مارس/آذار.مخيماا لالجئين ف  رواندا.  ةت رير عن ت ييم الحالة التغذوية ف  مركزين للعبور وأربع. 9662اليونيسف، رواندا،  (7)
. المبادئ التوجيهية لبعثة 9662 ، سبتمبر/أيلولالبرنامجالم واية و. رغب ، المملكة المتحدةع 9644. الميثاق اإلنسان  والمعايير الدنيا ف  مجال االستجابة للكوارث. طبعة "س يرمشرو  " (8)

 ، الطبعة الثانية، جنيف/روما.البرنامجالت ييم المشتركة بين الم واية و
لمستهلكة، مصن ة حسب ال يم األعل  ذذا الدرجة ل ياس كثافة المغذياا وتواتر االستهالك األسري، مما يساعد عل  إجراء تحليل للتغذية استنادا إل  تواتر وأنوا  األغذية ا البرنامجيستخدم  (9)

األمن الغذائ  والمبادئ التوجيهية لت ييم ذشاشة . 9669امج األغذية العالم . للزيوا والسكر. )برنلألغذية المحتوية عل  البروتين الحيوان ، والب ول، والخضرواا الطاعجة، وقيم أدن  

 روما.(.األواا . 
الل الت  تستهلكها األسر المعيشية د – 49من مجمو  قدرا  –يستخدم برنامج األغذية العالم  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ذذا الدرجة لتمثل متوس  عدد مجموعاا األغذية  (10)

 ساعة. 91فترة مدتها 
  ، بناء عل  إدرا  الزيوا كجزء ال يتجزأ من حصة المساعدة الغذائية.52.3ُحددا بأكثر من  (11)
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ين وتحلوويالا المجموعوواا لم ارنووة ترتيووب تعوورض جماعوواا الالجئوو اسووتُخدم المكووون الرئيسوو الجماعوواا الضووعي ة.   -42

للمسواعدة الغذائيوة. ووجود ال ريوق أن درجوة وكثافوة انعودام األمون الغوذائ  الموزمن تت واوا حسوب  ةودراسة اآلقوار الت ضويلي

كانو  معراوة بدرجوة  –فو  المائوة  1 –جماعاا الالجئين واألسر المعيشية. وتبين أن مجموعة يغيرة من أسر الالجئين 

 –كانو  معراوة بصوورة معتدلوةع أموا المجموعوة األكبور  –ف  المائة  59 –بر أقل النعدام األمن الغذائ ع وأن مجموعة أك

فكان  األكثر تعراا. وكان نحو قلث  مجموعاا األسور األكثور تعراوا ترأسوها امورأة وتضوم أعودادا أكبور  –ف  المائة  32

ناك تبواين كبيور بشوكل الحصول عل  الغذاء حسب درجة تعرض المجموعاا، ولكن كان ذمن المعالين. ولم تت اوا ع باا 

 وااح فيما يتعلق بعوامل أدر  من قبيل فرا الحصول عل  األنشطة المدرة للددل. 

 9662ام ع يونيسفكشف مسح أجرتو الالتغذية.   -42
(2)

 46.6إلو   3عن معدالا لسوء التغذية الحاد الشامل تتراوح مون  

ف  المائة
(12)

(. وكشف المسوح التال ف  المائة )انظر الجدول  5.3إل   6.2تتراوح من  شديدومعدالا لسوء التغذية الحاد ال 

 عن بعض ال روق بين المخيماا، ولكنها لم تكن مهمة من الناحية اإلحصائية. 

فو  المائوة فو  مخويم جيهيمبو ،  13.1إلو   9662وويل  معدالا الت زم/سوء التغذية المزمن ف  مسح التغذيوة عوام   -49

وكلها تجاوعا العتبة اإلنسانية الدولية الحرجوة،  –المائة ف  مخيم نيابيهيك   ف  19.5ف  المائة ف  مخيم كيزيبا، و 12.4و

فو  المائوة. 16ذ  أكثور مون و
(13)

ط وال تتوراوح  599فو  المائوة مون بوين  66ووجودا بعثوة الت يويم المشوتركة التمهيديوة أن  

، وذو  أكثور الشوديدةلعتبة اإلنسانية شهرا ممن جر  ادتبارذم مصابون باألنيميا بما يتجاوع ا 39أشهر إل   6أعمارذم من 

ف  المائة. 16من 
(14)

  

)نسبة مئوية( 1112في المخيمات،  انتشار سوء التغذية

 13.1 6.2 3.6 جيهيمب 

 12.4 9.6 9.4 كيزيبا

 19.5 5.3 46.6 نيابيهيك 

9662

قود يول منخ ضوا، إذ  –كيلو غورام  9.3أقل من  –وتبين من سجالا المخيماا أن انتشار انخ اض الوعن عند الوالدة   -96

فو  المخيمواا الثالقوة، وفو  حودود المسوتو   9644و 9662ف  المائة فو  ال تورة موا بوين عوام   3.6إل   ي ريتراوح من 

ف  المائة. وتشير ت ارير نظام المعلوماا الصحية التابع للم واية إل  انخ اض معدالا الوفياا  43نسان  وذو أقل من اإل

 .9646و 9662بشكل عام ووفياا األط ال دون سن الخامسة ف  جميع المخيماا دالل ال ترة ما بين عام  

لتورا للشوخص فو  اليووم، تبوين أن  96قياسوا علو  المسوتو  اإلنسوان  الودول  وذوو أقول مون المياا والصرف الصح .   -94

كان بال در الكاف  ف   فو  مخويم كيزيبوا، حيوث أتاحو  ن واط إموداد الميواا التو   9644آب /أغسطسالحصول عل  المياا ف  

وكان الويول إل  المياا يمثل مشكلة  لترا للشخص ف  اليوم. 55يمكن الويول إليها بسهولة لالجئين الحصول عل  قرابة 

لتور.  6.3مخويم جيهيمبو  حيوث بلو  االسوتهالك لترا للشخص فو  اليووم، وفو   41ف  مخيم نيابيهيك ، إذ ويل المعدل إل  

                                                      
 ف  المائة لسوء التغذية الحاد الشامل. 41إل   46العتبة اإلنسانية الدولية لثنذار ذ  من  (12)
 . 9663(، ولم يتغير منذ عام 9646ف  المائة )المسح الديموغراف  والصح  لعام  11الت دير الحال  لسكان رواندا ذو  (13)
)المسح الديموغراف  والصح  ف  المائة من اإلياباا الحادة  4ف  المائة حاليا، بما ف  ذلك  52شهرا  39أشهر إل   6تبل  نسبة اإليابة باألنيميا لد  األط ال الذين تتراوح أعمارذم من  (14)

 (.9646لعام 
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شخصوا لكول ن طوة إموداد للميواا، وذوذا الورقم ي ول بدرجوة ط ي وة عون المسوتو   91و 99وحسب المخيم، كوان ذنواك موا بوين 

  .96قل من اإلنسان  وذو أ

 كيف تؤثر المساعدة الغذائية في استراتيجيات المواجهة 

 حملة عامة عن اسرتاتيجيات املواجهة 

فو  مخويم جيهيمبو  منهوا  قلويالتبين بشكل عام أن استراتيجياا المواجهة السلبية كان  متواترة وشديدة، مع حالة أسوأ   -99

ن  أسر الالجئين تبيع الحصص الغذائية للحصول عل  أموال من أجل تغطية تكاليف أدر ، مون بينهوا ف  مخيم كيزيبا. فكا

الطحوون، ووقووود الطهوو ، ومووواد غذائيووة أدوور . وتبووين أن اسووتراتيجياا المواجهووة كانوو  لهووا آقووار سوولبية علوو  تعلوويم أط ووال 

ل  أقل من نصف األسر عن تح يوق أي ددول فو  العوام الالجئين. وكان  األنشطة المدرة للددل عند أدن  مستوياتها، حيث أب

 السابق. 

أن الم يموين فو  المخيمواا اسوتخدموا مجموعوة متنوعوة مون اسوتراتيجياا المواجهوة السولبية.  كمو وتبين من المسح ال  -95

كال المخيمينل 52اإلجمالية لمرشر استراتيجياا المواجهة السلبية  وكان متوس  األرقام
(15)

فو   16.1فو  كيزيبوا و 53.2 - 

ف  المائة من األسر أحجام الحصص الغذائيوة، ود ضووا عودد الوجبواا، واسوتهلكوا كميواا  26جيهيمب . ف د حدد أكثر من 

أقوول موون األغذيووة الم ضوولة و/أو د ضوووا اسووتهالك البووالغين للسووماح لألط ووال بتنوواول المزيوود والمزيوود موون األطعمووة بصووورة 

ف  المائوة مون األسور أغذيوة مون الجيوران، وأمضووا أياموا كاملوة بودون أغذيوة، واشوتروا  26و 36ين متكررة. واقترض ما ب

(. وكانو  الوجبواا التو  9أغذية بنظام السداد اآلجل، وبحثووا عون عمول أو بواعوا الحصوص لشوراء األغذيوة )انظور الشوكل 

كان  وجباا األط ال تتراوح فو  المتوسو  موا بوين وجبة ووجبتين يوميا: و 4.6تناولتها معظم أسر الالجئين تتراوح ما بين 

وجبة. 9.9إل   4.2
(16)

ف  المائة من األسر ف  مخيم جيهيمب  بأنهم  23ف  المائة من األسر ف  مخيم كيزيبا و 62وقد أفاد  

 أمضوا يوما كامال بدون طعام مرة واحدة عل  األقل دالل الثالقين يوما الساب ة. 

  

                                                      
. وتشير األرقام العالية إل  أن األسر استخدم  مرارا بصورة نسبية استراتيجياا مواجهة قاسية. 9بصورة أف ية ف  الشكل مرشرا مواحا  45ذذا الم ياس الذي يتكون من  البرنامجيستخدم  (15)

 (. 9)انظر الحاشية 
  عادة وجبتين يوميا، استنادا إل  مشاركين ف  مجموعاا التركيز، كما أكدا مبلغون رئيسيون من الوكاالا المن ذة.تستهلك أسر الالجئين  (16)
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 .9644: المساعدة الت نية للمنظماا غير الحكومية، مسح دول  لألسر، المصدر

ف  المائة من الذرة، ومن  94.3إل   96واستخدم الالجئون الحصص الغذائية كعملة. فكان  األسر عموما تبيع ما بين   -91

 –( 5بنسبة أعل  قليال ف  مخيم جيهيمب  منهوا فو  مخويم كيزيبوا )انظور الشوكل  –ف  المائة من الزيوا النباتية  66إل   33

يبا  بأسعار متدنية. واستخدم الالجئون الحصويلة الن ديوة مون المبيعواا لشوراء لشراء احتياجاا معيشية أدر . وكان الغذاء 

وقود الطه ، والملبوساا، ولتغطية تكاليف طحن الذرة
(17)

، ومصروفاا التعليم لطلبوة المودارس العليوا الملتح وين بمودارس 

 دار  المخيم. 

  

                                                      
، حيث بلغ  فرنك رواندي شهريا، منها ف  جيهيمب  4566ف  المائة من قمن حصة الحبوب، وكان  ذذا النسبة أعل  ف  كيزيبا، حيث بلغ   56إل   96كان  تكاليف الطحن تتكلف من  (17)

  (.9649فرنك رواندي )بسعر التبادل المعمول بو ف  األمم المتحدة ف  يوليو/تموع  661.93فرنكا روانديا شهريا. والدوالر األمريك  يساوي  296
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 .9644: المساعدة الت نية للمنظماا غير الحكومية، مسح دول  لألسر، المصدر

 التعليم 

تبين أن استراتيجياا المواجهة كان  لها آقوار سولبية علو  تعلويم أط وال الالجئوين. فكانو  معودالا االلتحواق عاليوة فو    -93

سونة، وبلغو  نسوبة األط وال  42سنواا و 3المدارس االبتدائية والثانوية بالنسبة لألوالد والبناا الذين تتراوح أعمارذم بين 

وكان  ذذا النسوب أعلو  بوين البنواا منهوا  –ف  المائة ف  جيهيمب   3ائة ف  كيزيبا وف  الم 2.2الذين لم يلتح وا بالمدارس 

بين األوالد.
(18)

غير أن الموايبة تأقرا بتوافر الغوذاء لود  األسور، وتشوير السوجالا إلو  انخ واض الموايبوة فو  األسوبو   

فو   94فو  المائوة مون األسور فو  كيزيبوا و 43المسوح أن  اسوتنتاجااالرابع بعد عملياا توعيع األغذية الشهرية، وتبين من 

 (. 9  قد سحبوا أط الهم من المدارس مرة واحدة عل  األقل ف  الشهر السابق )انظر الشكل بالمائة من األسر ف  جيهيم

واتضووح موون الم ووابالا النوعيووة أن ال تيوواا البالغوواا واجهوون قيووودا ق افيووة وماليووة لمتابعووة التعلوويم الثووانوي. وقوود أعلنوو    -96

المنظماا غيور الحكوميوة أن يواذرة الحمول واالنسوحاب مون الدراسوة لوم تكون معتوادة بوين فتيواا المودارس الثانويوةع وعلو  

 ل تياا الالت  عجزن عن موايلة الدراسة الثانوية. العكس من ذلك، أيبح  نسبة الحوامل أعل  بين ا

 حملة عامة عن املديونية 

إل  بيوع الحصوص مون أجول شوراء األغذيوة والموواد  يلجرونأواح  مناقشاا مجموعاا التركيز أن الالجئين كانوا   -92

  أو أسبوعين من الشهر، فكانوا ي تراون لشراء األغذية وسد غير الغذائية، وكانوا يجدون أن سهم بال أغذية ف  آدر أسبو

ذذا العجز، ويستخدمون الحصص الغذائية الجديودة لسوداد ديوونهم. وذوذا الموقوف جعول كثيورا مون أسور الالجئوين تعويش فو  

 دائرة المديونية المتكررة. 

                                                      
 المائة من البناا.  ف  3.2ف  المائة من األوالد، و 1.1ف  المائة من البنااع وف  جيهيمب ،  9.6ف  المائة من األوالد و 6.2ف  كيزيبا،  (18)
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 املديونية والعالقة بني اجلنسني 

لتحليوول النوووع  عوون جانووب جنسووان  فوو  االحت وواي ببطاقوواا الحصووص الغذائيووة.كشووف ا  -92
(19)

فطب ووا للمبووادئ التوجيهيووة  

ذنواك تشوجيع للمورأة لكو  تحوت ا ببطاقواا الحصوص الغذائيوة وتسولم األغذيوة، وحصول  المورأة أيضوا علو   ، كوانللبرنامج

ل الشهر. وقد أد  ذذا إل  نتيجة غير متعمدة وذو  ال روض لتدبير احتياجاا األسر من األغذية واالحتياجاا األدر  طوا

 أن المرأة الالجئة أيبح  تتحمل عبء الدين. 

  األنشطة املدرة للدخل 

فو  المائوة  3.2إلو   6.2كان معظم الالجئين من المزارعين قبل التماس اللجوء. غير أنو فو  المخيمواا، كوان موا بوين   -99

ف  المائة لديها حيواناا عراعية. وقد ااطلع بعض الالجئين بأنشطة مدرة للوددل،  3األسر ت وم بالزراعة، ونحو ف   من 

بقع وكان قلثا ذوذا ولكن عددذم كان محدودا للغاية. وأفاد أقل من نصف األسر بأنهم لم يحصلوا عل  أي ددل ف  العام السا

هيمب  قريبا من البلدة، ولهذا كان عودد األسور التو  أفوادا عون تح يوق بعوض عمل دادل المخيم. ويعد مخيم جياألسر ت ريبا ي

 ف  المائة.  16.5ف  المائة، من عدد األسر ف  مخيم كيزيبا البعيد، حيث بلغ  النسبة  11.6اإليراداا أعل  قليال، بنسبة 

يوراداا، كوان النشواط األكثور شويوعا يتمثول فو  األعموال التجاريوة ومن بين النساء الالتو  أبلغون عون تح يوق بعوض اإل  -56

هوا فو  المخيمواا. وقيول إن ذووامش الوربح كانو  متدنيوة ة والخضرواا مون البلودة إلعوادة بيعالبسيطة، معظمو شراء ال اكه

مون قبيول تنظيوف  للغاية. وكان الرجال يعملون أساسا ف  المخيمواا كعموال يووميين غيور عراعيوين. فكوانوا ي وموون بأنشوطة

المراحيض، وح ر اآلبار، وال يام بأعمال البنواء. وأفوادا مناقشواا مجموعواا التركيوز بوأن معودالا األجوور اليوميوة وذو  

 . 4992دوالر أمريك  لم تتغير منذ عام  6.62فرنك رواندي/ 166

 الحماية والبيئة الحاميةعلى اآلثار 

كان  النتائج المتعل ة بالحماية والبيئة الحامية مختلطوة بشوكل عوام. ف ود أعورب الالجئوون عون ة عن الحماية. لمحة عام  -54

ت ديرذم لما توفرا حكومة رواندا من أمن مادي إل  جانب حريوة التن ول، ولكون النسواء وال تيواا كون يتعراون للعنوف ال وائم 

، ويتعراوون لالسووتغالل الجنسوو  عنوودما يبحووثن عوون عموول بحثووا عوون الحطووب علوو  نووو  الجوونس عنوود دووروجهن موون المخوويم

عرا . وقد ساعدا المنافع المتبادلة عل  تهيئة بيئة حامية، مثل األسوواق المحليوة المحسونة، والطورق، ودودماا الرعايوة 

علوو   تنووافسالصووحية التوو  توورقر علوو  السووكان المضووي ين والالجئووين. غيوور أن األاوورار البيئيووة الناتجووة عوون المخيموواا، وال

الحطب بين السكان المضي ين والالجئين كان  تمثل مصادر التوتر الرئيسية، وذو ما يورقر علو  العالقوة الوديوة ال ائموة فو  

  غير ذذا األحوال.

غذائيوة، وعنودما واجه  النساء وال تيواا مخواطر تتعلوق بالحمايوة عنود بيوع الحصوص الالعالقة بين الجنسين والحماية.   -59

كان  المواد غير الغذائية غير كافية، وذو المعيار السائد كما ذكر من قبل. وقد اتضوح مون السوجالا اإلداريوة فو  مخيمواا 

،9644-9662 جيهيمب  وكيزيبا أن حاالا العنف ال ائم عل  نو  الجنس قد انخ ض  دالل ال ترة
(20)

غير أن الت ييم وجود  

الغ عون حواالا العنوف ال وائم علو  نوو  الجونس ألسوباب ق افيوة. وتبوين أيضوا أن ال يوود الث افيوة أنو كان ذناك ن ص فو  اإلبو

 واألدوار الخاية بالجنسين كان  تحد من مشاركة المرأة ف  أنشطة لجان المخيماا. 

                                                      
  ف  المائة ف  جيهيمب . 64.2ف  المائة ف  كيزيبا و 39.4ف  المائة من األسر: بنسبة  66وجد المسح الكم  أن النساء كن يحت ظن ببطاقاا الحصص الغذائية ف   (19)
 ألفري  . معلوماا برنامجية مشتركة بين الم واية/لجنة الالجئين األمريكية/منظمة العمل اإلنسان  ا (20)
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المضويف مون مخيمواا الالجئوين إلو  المحلو  أدا ال وائود التو  عوادا علو  المجتموع علو  المجتموع المضويف.  اآلقار  -55

إيجابيوة علو  األسوواق آقوار المضوي ة عون المحليوة تعزيز البيئة الحامية. ف و  الم وابالا الخايوة، تحودث أفوراد المجتمعواا 

د المحلية وتوافر العمالة من وجود الالجئين. فكان  األسواق ت ام بصورة أكثر تكرارا وكان  أكثر نشاطا، وكوان ذنواك إمودا

من األغذيوة الرديصوة، ودايوة الوذرة والزيو ، مون عمليواا إعوادة البيوع. وعودا المجتمعواا المضوي ة الالجئوين ب ورا 

لألعمال العراية، مع أن ذذا األعمال كان  ف  الغالب متدنية األجور، كما فتح  مدارسها ألط ال الالجئين. وف  عدد من 

للمدارس االبتدائية والثانوية الستيعاب أط وال الالجئوين. وح  و  المجتمعواا المجتمعاا المضي ة، تم توسيع البن  األساسية 

أيوبح  ت المضي ة بعض ال وائد الناتجة عن الخدماا الم دمة لالجئين، وداية ف  بلدة كانيج  بال رب من مخيم كيزيبا، ال

 وفرا عمالة متزايدة.  ،وددماا للرعاية الصحية، ومياا شرب مأمونة ،اآلن طرق محسنة الديه

رأ  السوكان المضوي ون أن مخيمواا الالجئوين تورقر علو  البيئوة الطبيعيوة. ف و  الم وابالا عل  البيئة الطبيعية. اآلقار   -51

لمخيمواا بسوبب الت  أجري ، تحدق  المجتمعاا المحلية جميعها عن إعالة الغاباا من األرااو  المملوكوة للبلديوة دوار  ا

قيام الالجئين بجمع الحطب. وأفاد الم يمون دار  مخيم كيزيبوا بأنوو يتعوين علويهم اآلن شوراء الحطوب ألنوو لوم يتبوق منوو موا 

 . وتحدث كل مجتمع عن أارار بيئية كبيرة بسبب مساكن المخيم وإنشاءاتو. جمعويمكن 

طويلوة األجول  دائموةلوم تسوهم فو  إيجواد حلوول  البرناامجت ييم أن المساعدة الغذائيوة التو  قودمها وجد ال. دائمةالحلول ال  -53

أنشوطة البرنامج وذ  االعتماد الذات ، أو إعادة التوطين، أو اإلعادة إل  الوطن، أو االندما  المحل  ف  رواندا. ولم يخط  

الم واية بأنها لم تشجع العودة الطوعية إل  الوطن ألن جمهوريوة  . وف  الم ابالا الت  أجري ، أفادادائمةلتح يق حلول 

.دائموةالحلوول النجوع الكونغو الديم راطية ماعال  غير مأمونة، مع أن العوودة إلو  الووطن تعود أ
(21)

وأفوادا الم واوية بوأن  

، دايوة فو  فنلنودا 9646إلو   9662قد أعيود تووطينهم دوالل ال تورة مون  –ف  المائة من المجمو   9.5أي  –الجئا  4962

والوالياا المتحدة األمريكية. ونظرا لل يوود الشوديدة الم رواوة علو  الحصوول علو  عمول مضومون بوأجر مع وول وأراض 

للزراعة وتربية الحيوانواا الزراعيوة، ف ود كانو  التحركواا الدائموة لالجئوين اوئيلة دوار  المخيمواا لتسواعد علو  تح يوق 

 1.2فو  المائوة مون أسور الالجئوين فو  جيهيمبو  و 2، أفاد كم محل  ف  رواندا. وف  المسح الاالعتماد الذات  أو االندما  ال

ف  المائة من األسر ف  كيزيبا بأنها ت ضل الب اء ف  رواندا، وذو ما يعبور عون يوعوبة تح يوق االعتمواد الوذات  عون طريوق 

 االندما  المحل . 

  ثرالعوامل المفسرة لأل

 يطرة البرنامج/المفوضيةسنطاق عوامل سياقية خارج 

 – وسوطة والطويلوة األجولمتال صويرة والالمنشوودة  حصوائلأي قدرتها عل  تح يوق ال –كان  فعالية المساعدة الغذائية   -56

والم واوية. ومون بوين ذوذا العوامول سياسوة الحكوموة، والمووارد المحليوة  البرنامجمحدودة بسبب عوامل دارجة عن إرادة 

السياسو  فو  جمهوريوة الكونغوو  واوعالمحدودة، وعودم ك ايوة دعوم الموانحين لبورامج سوبل كسوب العويش، وعودم واووح ال

  الديم راطية.

                                                      
ف  المائة من األسر ف  جيهيمب  عاد أحد أفرادذا إل   2.2ف  المائة من األسر ف  كيزيبا و 5.6بأن  كم مع أن الم واية لم تتتبع األشخاا الذين عادوا تل ائيا إل  الوطن، أفاد المسح ال (21)

 طية. اب العودة إل  جمهورية الكونغو الديم راجمهورية الكونغو الديم راطية. وف  الم ابالا الت  أجري ، أفاد الالجئون بأن عيارة أفراد األسرة أو معاينة أراايهم كان  من بين أسب
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جئين عل  المساعدة الغذائية وددماا وإمداداا اإلغاقة األساسوية وأدا ذذا العوامل مجتمعة إل  استمرار اعتماد الال  -52

األدر ، وحال  بينهم وبين ال يام بأنشطة ناجحة مدرة للددل، وتح يق اإلنتا  الزراعو ، وبنواء األيوول. وأقورا العوامول 

 السياقية أيضا بصورة سلبية عل  فرا عودتهم إل  الوطن. 

وقد أتاح  سياسة الحكومة لالجئين حريوة الحركوة والويوول إلو  المودارس المحليوة، والحصوول علو  بعوض أشوكال   -52

العمالة. غير أنو كان يُحظر عل  الالجئين ال يام بإنتا  الثروة الحيوانية، نظرا للن ص الشديد ف  األراا  دادول المخيمواا 

 اإلنتا  الزراع  بالنسبة لالجئين.  أيضا إل  استبعاد فرا وحولها. وأدا قيود األراا 

فوو  المائووة ف وو  موون االحتياجوواا المخططووة للمسوواعدة  65ولووم يح ووق دعووم المووانحين دووالل ال توورة المرجعيووة سووو    -59

الغذائية،
(22)

مجيوة األدور  لودعم مما أد  إل  دعم ائيل أو عدم دعم للتدريب عل  األنشطة المدرة للددل واألنشطة البرنا 

. وف  بعض الحاالا لم تسمح لوائح التمويل الخاية بالجهواا العمل سبل كسب العيش مثل الغذاء م ابل العمل والن د م ابل

 المانحة بت ديم الدعم لألنشطة البرنامجية الطويلة األجل والخاية بسبل كسب العيش. 

وأقناء الت ييم، أعلن جميع الالجئين ت ريبوا أن عودم االسوت رار مونعهم مون العوودة إلو  جمهوريوة الكونغوو الديم راطيوة،   -16

  السالم واألمن.إل  أن يستتب وأنهم ال يريدون العودة 

 عوامل التنفيذ في نطاق سيطرة البرنامج/المفوضية

. حصوائلوالم واوية لت ودير كيوف أقورا ذوذا العوامول علو  ال البرناامج بتحليل تن يذ البرامج وتنسويققام فريق الت ييم   -14

، ولوم تتجواوع تلبيوة ذوذا االحتياجواا الوةووجد ال ريق أن مجمو  األنشطة الت  ن وذا كوان يغلوب عليهوا دعوم الرعايوة واإلع

  .دائمةاالعتماد الذات  لالجئين وإيجاد حلول األساسية، مع بعض األنشطة الداعمة أو بدون أنشطة داعمة لتشجيع 

إمداداا قابتة من المساعدة الغذائية للمخيماا. غيور أن السولة الغذائيوة للسولع  البرنامجومع بعض حاالا التوقف، قدم   -19

 4 926كيلوو سوعر حوراري، إذ ح  و  موا بوين  9 952الخمس لم توفر السعراا الحراريوة المطلوبوة لل ورد فو  اليووم وذو  

كيلو سعر حوراري يوميوا عنودما توم سوحب دلوي   4 992 كيلو سعر حراري ت ريبا. وانخ ض  ال يمة التغذوية إل  9 449و

فو   31. وكانو  الحصوة الغذائيوة ت ت ور إلو  المغوذياا الدقي وة الرئيسوية، فكانو  تووفر 9646الذرة والصويا فو  أوائول عوام 

  .جيمف  المائة من الكالسيوم، وال توفر ال يتامين  11و ألف   من االحتياجاا من ال يتامين المائة ف

 البرنااامجوإدراكووا لح ي ووة أن الالجئووين يبيعووون كميوواا كبيوورة موون األغذيووة ويتحملووون تكوواليف الطحوون المرت عووة، ي وووم   -15

ئيووة. ف وود تبووين موون دراسووة جوودو  أديوورة عوون اسووتخدام الن وود و/أو ال سووائم الغذائيووة فوو  باسووتطال  نهووج بديلووة للمسوواعدة الغذا

المخيماا أن ذذا األدواا البديلة للمساعدة الغذائيوة يمكون أن تكوون فعالوة وناجعوة، ولكون يلوزم إجوراء مزيود مون التحلويالا 

 لألسواق المحلية، بما ف  ذلك قدرتها عل  التكيف بمرور الوق . 

وأقرا قيود الميزانية عل  جهود الم واية لتوعيع وتجديد األيوناف غيور الغذائيوة بصوورة منهجيوة. وأكود الالجئوون   -11

 أنو كان  ذناك حاالا ن ص ف  كثير من األيناف غير الغذائية، بما ف  ذلك الحطب والصابون. والوكاالا 

إلو  ال ئواا التو  يحتمول إيوابتها بسووء  البرناامجالت  تدعمها الم واوية و التكميليةوقد ويل  أنشطة برامج التغذية   -13

، وذم األط وال والحوامول والمراوعاا والجماعواا المعراوة األدور . غيور أنوو كوان مون أو بسوء التغذية المعتدلالتغذية 

                                                      
األولوية للتوعيع  البرنامج. ونظرا لعدم ك اية الموارد لتغطية األنشطة المخططة، أعط  9646المعتمدة دعم الغذاء م ابل العمل للمجتمعاا المضي ة بدءا من عام  البرنامجتضمن  عملية  (22)

 العام لألغذية بالنسبة لالجئين، ولم يضطلع بأي أنشطة للسكان المضي ين. 
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لمخيماا الثالقة ألنها لم تكن تعالج علو  وجوو التحديود سووء التغذيوة الحواد الصعب ت ييم فعالية أنشطة التغذية المدرسية ف  ا

  أدطاء ف  اإلدرا . المعتدل بالشكل المطلوبع ف د كان  ذناك

وُدصووص ال ليوول موون موووارد الم واووية ألنشووطة بوورامج سووبل كسووب العوويش التوو  يمكوون أن تتوويح فريووا اقتصووادية   -16

.لالجئين
(23)

ف  المائة من الالجئين البالغين علو  بودء أعموال تجاريوة يوغيرة،  5ف د ساعدا برامج األنشطة المدرة للددل  

فوو  المائووة علوو  تشووكيل جمعيوواا لالددووار وال ووروض. وقوود أدا ذووذا  52.3فوو  المائووة علوو  تل وو  التوودريب المهنوو ، و 3.6و

عون طريوق إعوداد  دائموةددول يُعتمود عليوو، وسواذم  فو  إيجواد حلوول البرامج إل  توفير المهاراا المهنية المطلوبة لتوليد 

 الالجئين لل يام بالمزيد من األنشطة المتنوعة لسبل كسب العيش. 

وعمل  الم واية علو  تووفير التعلويم األساسو  الجيود لجميوع األط وال حتو  الصوف التاسوع بوالتعليم الثوانويع غيور أن   -12

 بسبب قيود الميزانية.  9662توقف بعد عام  49إل   46الدعم المال  للص وف من 

وقدم  الم واية عدة أنشطة برنامجية لحماية الالجئوين مون العنوف واالعتوداء، بموا فو  ذلوك أنشوطة حمايوة األط وال،   -12

وددماا النصح واإلحالة لضحايا العنف ال وائم علو  نوو  الجونس، ومبوادراا حول المناععواا األسورية. وأفوادا الم وابالا 

ل  أسوأ درجاتو لووال التوزام الم واوية وشوركائها بإعطواء األولويوة النوعية بأن العنف ال ائم عل  نو  الجنس كان سيصل إ

ألنشطة حماية المرأة والط ل. ومع أن الت ييم وجد أن ذنواك ن صوا فو  اإلبوالغ، كموا ذكور مون قبول، أشوارا المنظمواا غيور 

 . 9644و 9662ام  الحكومية إل  انخ اض ف  عدد حاالا اإلبالغ عن العنف ال ائم عل  نو  الجنس دالل ال ترة بين ع

، وشوركاء الروانديوة ون الالجئوينروالم واية تنسي ا شهريا فعواال موع وعارة إدارة الكووارث وشو البرنامجوقد أجر    -19

شوتركة التن يذ اآلدرين، بما ف  ذلك منظماا غير حكومية تعمل ف  المخيماا. ف ود شوارك  الوكواالا فو  بعثواا الت يويم الم

، لكن متابعة تويياا بعثاا الت ييم المشتركة كان  غير متس ة ولم تحا بال ودر الكواف  9644و 9662و 9666ف  األعوام 

من األولوية، داية فيموا يتعلوق بأنشوطة الت ييمواا الثانويوة للتغذيوة، والتودريب المهنو ، ودعوم سوبل كسوب العويش، وإددوال 

المواد غير الغذائية.تحسيناا عل  الحصة الغذائية، وتوفير 
(24)

  

 التفاعل بين العوامل

تتمثل ف  عدم تووفير األغذيوة  دائمةإلحداث تأقير المساعدة الغذائية عل  الحلول ال   تتكاالرئيسية الت  كان  العوامل   -36

والمواد غير الغذائية بال در الكاف ، وال را المحدودة الخاية بسبل كسب العيش، وإنشاء األيول الت  تدعمها الوكواالا 

والم واية لتزويد الالجئين بسلة أغذية مالئمة ومتواعنة وبمواد  للبرنامجوالجهاا المانحة. ف د يمم  الموارد المشتركة 

ائية تلب  احتياجاتهم األساسية. غير أنو كان يتعين تخ يض سلة األغذية، كما أنها كان  رتيبوة وت ت ور إلو  السوعراا غير غذ

 –إل  جانب حاالا الون ص فو  الموواد غيور الغذائيوة األساسوية  –الحرارية والمغذياا الدقي ة الكافية، وذو ما دفع الالجئين 

  ن دية لتغطية احتياجاا أساسية أدر . وكان  النتيجة حالة من انعدام األمن الغذائ ، إل  تحويل المساعدة الغذائية إل  مبال

وسوء التغذية المزمن، واعتماد استراتيجياا مواجهة سلبية، أل   بوالمرأة علو  نحوو دواا فو  بوراقن المديونيوة. وقود أدا 

، وذو  متوسطة األجلال حصائلجل، وععزعة الال صيرة األ حصائلالمساعدة الغذائية عل  ال أقرذذا العوامل إل  تخ يض 

البعيوودة الموود  وذوو   حصوويلةال يووام بأنشووطة ناجحووة موودرة للووددل أو إنشوواء األيووول، وبالتووال  إعاقووة الطريووق إلوو  تح يووق ال

 االعتماد الذات . 

                                                      
  ميزانيتها ألنشطة الرعاية واإلعالة.ف  المائة من  96تخصص الم واية ف  رواندا قرابة  (23)
عل  تحسين العملية الجارية تمشيا مع التويياا، بما ف  ذلك عن طريق تحديث استراتيجياا تكميلية داية  البرنامجف  أع اب بعثاا الت ييم المشتركة، من المتوقع أن تعمل الم واية و (24)

  ساعدة الغذائية والمساعدة المتعل ة بها واالعتماد الذات .بالم
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

ومخرجاتوو، باإلاوافة  البرناامجوجد الت ييم أن أنشطة المساعدة الغذائية الت  يضوطلع بهوا عند ادتبار نظرية التغيير،   -34

المضويف، لوم تكون فو  أغلوب األحووال كافيوة لتلبيوة جميوع المحلو  إل  الدعم الم دم من الم واوية ومون الحكوموة والمجتموع 

باستخدام الالجئين للمساعدة الغذائيةع ونتيجة لوذلك، احتياجاا الالجئين األساسيةع ولم تتح ق االفتراااا الرئيسية المتعل ة 

إال بصورة جزئية. ولم يتم التويل ف  مخيماا الالجئوين فو  روانودا  متوسطة األجلال صيرة األجل وال حصائللم تتح ق ال

  .دائمةوذ  الحلول ال –البعيدة المد   حصائلإل  السبيل الذي يك ل مساذمة المساعدة الغذائية ف  تح يق ال

وجود فريوق الت يويم أن انعودام األمون الغوذائ  ال يوزال يمثول مشوكلة بالنسوبة لجميوع الالجئوين ال صيرة األجول.  حصائلال  -39

ف  المائوة(،  32الذين يعيشون ف  المخيماا. وتم تصنيف معظم الالجئين إما عل  أنهم أكثر تعراا النعدام األمن الغذائ  )

فو  المائوة ف و  فو  فئوة األقول تعراوا. ومون بوين ال ئوة األكثور  1فو  المائوة(، موع وجوود  59معراون بصورة معتدلوة )أو 

 تعراا، كان الثلثان ت ريبا من األسر الت  ترأسها امرأة وتضم أعدادا كبيرة من المعالين. 

تغذية والصحة مختلطة، حيث كان  معدالا سوء التغذية الحاد الشوامل دون كان  نتائج ال. لمتوسطة األجلا الحصائل  -35

مستوياا اإلنذار، بينما تجاوعا معودالا سووء التغذيوة الموزمن العتبوة الحرجوة. وعموموا، تبوين أن اسوتراتيجياا المواجهوة 

اتها. وكان  النتائج مختلطة فيما السلبية كان  متواترة وقاسية عل  حد سواء. وكان  األنشطة المدرة للددل عند أدن  مستوي

يتعلق بالحماية والبيئة الحامية. وكان  النساء وال تياا البالغاا معرااا بدرجة عالية للعنف ال ائم عل  نو  الجنس، عل  

 الرغم من انخ اض حاالا اإلبالغ عن ذذا العنف دالل ال ترة. 

 دائموةلوم تسوهم فو  تح يوق الحلوول ال البرناامجوجد الت ييم أن المساعدة الغذائيوة التو  ي ودمها  الطويلة األجل. الحصائل  -31

الطويلة األجل وذ  االعتماد الذات ، أو إعادة التوطين، أو العودة إل  الوطن، أو االندما  المحل  فو  روانودا. كموا ويول  

ارية الصغيرة والتدريب المهن  إل  نسبة ائيلة من الالجئين، وساذم  ف  أنشطة الم واية الخاية بتشجيع األعمال التج

عن طريق إعداد ذذا المجموعة لل يام بمزيد من األنشطة المتنوعة الخاية بسوبل كسوب العويش. غيور أن  دائمةإيجاد حلول 

عوامول دوار  سويطرة الوكواالا.  واالعتماد الذات  لمعظم الالجئين لم تتح ق، وذذا يعز  بدرجة كبيورة إلو  دائمةالحلول ال

فاستمرار انعدام األمون فو  شورق  جمهوريوة الكونغوو الديم راطيوة قلول بدرجوة دطيورة مون فورا إعوادة التووطين، كموا أن 

المعوقاا الشديدة لالعتماد الذات  و/أو االندما  ف  رواندا لم تس ر إال عن انت ال عودد قليول مون الالجئوين دوار  المخيمواا 

 دالل ال ترة.  بصورة دائمة

وكان  ذناك فروق ط ي ة ف  النتائج بين مخيماا الالجئين المختل ة أو بوين ال ئواا االجتماعيوة واالقتصواديةع وعنودما   -33

ألمن وجدا ال روق، كان  ذامشية. فكان مخيم جيهيمب  يعمول بصوورة أفضول نسوبيا مون مخويم كيزيبوا البعيود فيموا يتعلوق بوا

الغووذائ  العووام، واألنشووطة الموودرة للووددل، ومعوودالا التحوواق األط ووال بالموودارس. ولكنووو سووجل درجوواا أسوووأ فيمووا يتعلووق 

 باستراتيجياا المواجهة السلبية وتوافر المياا. 

والطويلوة متوسوطة متوقعوة ال صويرة والال حصوائلوال األسواس المنط و األقور نظريوة التغييور التو  تووفر وادتبر ت يويم   -36

األجل لألنشطة البرنامجية. وقد ح    الوكاالا بعض المخرجاا، ولكن مخرجواا أدور  لوم تتح وق بصوورة كاملوة. وقودم 

لل رد ف  اليوم، والذي ي ل  حراري سعركيلو  4 992 لالجئين حصصا غذائية شهرية بسعراا حرارية تصل إل  البرنامج
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سوعر حوراريع ولوم توزود الم واوية الالجئوين بوالمواد غيور الغذائيوة بصوورة  كيلوو 9 952 المخطو  لوو وذووعن المسوتو  

  منهجية وبشكل موقواع وكان  ال را المدرة للددل متاحة ف   لنسبة ائيلة للغاية من الالجئين.

 التوصيات

 ياجمننهج الربالالتنفيذ، ومعايري اإلدارة، و 

ينبغااي للبرنااامج أف يكفاال تمويااد جميااع الالجئااين بحصااة  ذائيااة متوا نااة ومتنوعااة تشاامل المحتااو   :2التوصااية   -32

باإلاافة إل  تن يذ التوعيع العام لألغذيوة والتغذيوة  الضروري من المغذيات الدقيقة وسعرات حرارية كافية للصحة والنمو.

، بالتعاون مع الم واية، تحديود ال ورا لتح يوق للبرنامجير المواوعة، ينبغ  تمشيا مع المعايالتكميلية الشاملة والموجهة 

االسووت ادة ال صووو  موون اسووتخدام الوونهج ال ائمووة علوو  الغووذاء أو الن وود أو ال سووائم. وبنوواء علوو  دراسووة الجوودو  التوو  أجراذووا 

القتصواد علو  ابرنوامج الن د/ال سوائم  آقوار عون، ينبغو  إجوراء ت يويم للسووق، يع بوو مشورو  تجريبو  لتووفير الودليل البرنامج

  األسر. دادلتوافر األغذية عل  المحل  واألسواق، و

ينبغي للمفوضية إجاراء استقصااءات تغذوياة ساليمة مان الناحياة المنهجياة فاي كال مخايم علاى أساا   :1التوصية   -32

 يونيسافوخاصة االستقصاء التغذوي الموسع والموحد الذي ينفذ بالتنساي  ماع و ارة الصاحة، والبرناامج، وال –سنوي 

، اومان االلتوزام بالمبوادئ يونيسوف، ف  شراكة موع الوالبرنامجباإلاافة إل  ذلك، ينبغ  للم واية  إذا اقتضت الضرورة.

 الا الوطنية لواع وإدارة برامج تغذوية عالجية. والبروتوكو والبرنامجالتوجيهية المشتركة بين الم واية 

ينبغااي للمفوضااية حشااد التموياال لميااادة خيااارات ساابل كساال العاايي بالنساابة لالجئااين فااي المخيمااات،  :3التوصااية   -39

ينبغ  أن يشمل ذلك تحسين أنشطة المددراا وال روض الخاية بالبرامج المولدة للددل، مع توفير الدعم . نساءوخاصة ال

 المال  والمادي والت ن  المالئم. وينبغ  استهداف الالجئاا لزيادة العدالة ف  فرا تح يق اإليراداا. 

ة إنشاء آليات لضماف متابعة توصيات بعثاات التقيايم المشاتركة، وفقاا لخطاة ينبغي للبرنامج والمفوضي :1التوصية   -66

 عمل ذات أولويات محددة. 

ينبغي للمفوضية والبرناامج اققاالإ إلاى أدناى حاد مان اساتخدا  الحطال فاي الطهاي مان خاالإ التو ياع  :5التوصية   -64

توجوود بوودائل وينبغوو   المواقاد البديلااة، وتااوفير كميااات كافياة ماان الوقااود المالئاام بيئياا.المكثاف للمواقااد المااوفرة للطاقااة أو 

 استغاللها باعتبارذا استراتيجياا مهمة لتحسين الحماية للنساء وال تياا. 

 دائمةاالسرتاتيجية الطويلة األجل واحللول ال 

ينبغي للمفوضية والبرنامج التعاوف والتنساي  بصاورة أكثار فعالياة ساعيا لالضاطالع بانشاطة البرمجاة  :6التوصية   -69

السووع  لواووع  والبرناامجينبغوو  للم واووية  .دائماةالمشاتركة والتموياال والاادعوة مان أجاال تااامين الادعم الاادولي للحلااوإ ال

 ع قاعدة المانحين. استراتيجية تمويل مشتركة مع الجهاا المانحة، والبحث عن طرق لتنوي

ينبغي أف يستهل البرنامج وضع بارامج خاصاة بالغاذاء مقابال العمل/النقاد مقابال العمال لتوسايع فار   :7التوصية   -65

دية عااللوف، ولتحساين العالقاات االجتماعياة واالقتصااالشابا  ال، وخاصة األسر التي ترأسها امرأة والدخل أما  الالجئين

 بين الالجئين والمجتمعات المضيفة.
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ينبغي للمفوضية والجهات المانحة تحديد سبل  يادة الحصاوإ علاى الفار  التعليمياة، خاصاة للبناات،  :2التوصية   -61

ولويواا التمويول لتمكوين ينبغو  للم واوية والجهواا المانحوة تحديود أ .دائماةباعتبار ذلك استراتيجية رئيسية لتحقي  حلوإ 

وف وا لسياسوة حكوموة روانودا الخايوة  – 49إلو  ال صول  46من ال صل  –األسر من مواجهة تكاليف التعليم الثانوي الكامل 

بتعميم التعليم. وتعد عيادة فرا حصول البناا عل  التعلويم اسوتراتيجية للحود مون العنوف ال وائم علو  نوو  الجونس والتمييوز 

الذي تتعرض لو ال تياا البالغاا. وينبغ  أن تتضمن االسوتراتيجية العاموة تووفير فورا أكبور لاللتحواق بالمودارس الوطنيوة 

ريب المهن  والتدريب الت ن ، ورب  التدريب باحتياجواا السووق وفورا كسوب العويش فو  روانودا وجمهوريوة الكونغوو للتد

 الديم راطية. 

علااى المااد  الطوياال، ينبغااي للمفوضااية والبرنااامج اتباااع اسااتراتيجيات لتشااجيع العااودة إلااى الااولن أو  :9التوصااية   -63

، من المهم أن يتعاون المجتمع الدول  موع حكوومت  روانودا وجمهوريوة واعتع يداا العل  الرغم من رواندا.  االندماج في

لموايوولة االسووتراتيجياا الخايووة بتشووجيع العووودة إلوو  الوووطن.  البرنااامجالكونغووو الديم راطيووة، إلوو  جانووب الم واووية و

ديم راطيوة بضومان إعوادة األرااو  الزراعيوة والمسواكن وستتطلب العودة إلو  الووطن التوزام حكوموة جمهوريوة الكونغوو ال

واوع  البرناامجلالجئين العائدين وامان أمنهم. وبالمثل، ينبغ  للمجتمع الدول ، إل  جانب حكومة رواندا، والم واوية، و

تسووهيل اسووتراتيجياا للتغلووب علوو  المعوقوواا التوو  تعتوورض االنوودما  المحلوو ، بمووا فوو  ذلووك التمويوول الم وودم موون المووانحين ل

 االندما  عن طريق دعم سبل كسب العيش لالجئين. 

ينبغي للجهات المانحة التي تدعم برامج الالجئين تخصيص نسبة أكبر من األماواإ مان أجال االعتمااد  :21التوصية   -66

واجز المتعل ة ب يود التمويل، ودعوم الحلوول ينبغ  حث الجهاا المانحة عل  إعالة الح لالجئين. دائمةالذاتي وتحقي  حلوإ 

مون جانوب الجهواا  االسوتباق الطويلة األجول فو  كول مون جمهوريوة الكونغوو الديم راطيوة وروانودا. فالودعم ال ووي و دائمةال

عند تن يذ األنشطة الت  تهدف إلو  تح يوق  والبرنامجالمانحة من شأنو أن يساعد عل  إعالة الع باا الت  تواجهها الم واية 

 واالعتماد الذات  لالجئين.  دائمةالحلول ال
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