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 للنظر  

 التقرير في الواردة لتوصياتا على اإلدارة رد
 مفوضية بين المشترك التقييم عن الموجز

 وبرنامج الالجئين لشؤون المتحدة األمم
 المساعدات مساهمة ألثر العالمي األغذية
 في لالجئين دائمة حلول إيجاد في الغذائية

 رواندا – الممتدة األوضاع
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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  

 إدارة األداء والمساءلة:مدير شعبة  C. Kaye السيد 2197-066513رقم الهاتف: 

 كبير مستشاري البرامج، إدارة العمليات:  P. Rodriguesالسيد  2361-066513رقم الهاتف: 

مستشارة البرامج، شعبة إدارة األداء  K. Oppusungguالسيدة  3068-066513رقم الهاتف: 

 والمساءلة

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودمات المورتمرات يناإلداري ينمساعدكبيرة ال ،I. Carpitella بالسيدة االتصال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعمال المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  توفرب تتعلق
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 الخلفية

السياسات والت ييم ف  م وضية األمم المتحدة ( ودائرة وضع البرنامجبرنامج األغذية العالم  )ف  الت ييم  مكتبأجر    -1

أربعوة ت ييموات لرقور ب يوة تحسوين المسواذمة التو  يمكون أن  لشرون الالجئين )الم وضية( الت ييم الثان  فو  روانودا مون بوين

 ت دمها المساعدة ال ذائية إليجاد حلول دائمة لالجئين والسكان المضي ين ف  أوضاع الالجئين الممتدة.

بتوصوويات  البرنااامجويوضووا الت يوويم التحووديات التوو  يناوووي عليهووا تووأمين حلووول دائمووة ويوووفر تحلوويال م يوودا. ويرحووب   -2

الت ييم، ويجر  بال عول تن يوذ العديود منهواج وتجوري مراعواة التوصويات المتوسواة األجول والاويلوة األجول فو  ال او  ب يوة 

 تحسين النتائج والتأقيرات.

 وترد ردود األمانة ف  المص وفة المرف ة.  -3
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ألثر وبرنامج األغذية العالمي الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

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

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

 التنفيذ، ومعايير اإلدارة، والنهج البرنامجي

ينب وو  للبرنووامج أن يك وول تمويوود جميووع الالجئووين : 2التوصااية 

بحصوة غذائيووة متوا نووة ومتنوعوة تشوومل المحتووو  الضووروري 

 من الم ذيات الدقي وة وسوعرات حراريوة كافيوة للصوحة والنموو.

باإلضووافة إلوو  تن يووذ التو يووع العوواا لرغذيووة والت ذيووة التكميليووة 

الشووواملة والموجهوووة تمشووويا موووع المعوووايير الموضووووعة، ينب ووو  

، بالتعووواون موووع الم وضوووية، تحديووود ال ووور  لتح يوووق للبرناااامج

االسووت ادة ال صووو  موون اسووت داا الوونهج ال ائمووة علوو  ال ووذاء أو 

دو  التووو  أجراذوووا الن ووود أو ال سوووائم. وبنووواء علووو  دراسوووة الجووو

، ينب و  إجوراء ت يويم للسووع، يع بوو مشوروع تجريبو  البرنامج

لتوووفير الوودليل عوون رقووار برنووامج الن دلال سووائم علوو  االقتصوواد 

 المحل  واألسواع، وعل  توافر األغذية دادل األسر.

 مواف ة.  البرنامج

علو  شوبكات أموان وحصوا غذائيوة  233303النهج الجديد للعملية الممتدة لإلغاقة واإلنعوا  يناوي 

المووارد، فو ن ت  يضوات الحصوا ال ذائيوة علو  قيوود وجوود . وف  حالوة ض امتوا نة للسكان األكثر 

سوترقر علو  عمليوات التو يوع العواا لرغذيوة، ولكون السوكان األكثور تعرضوا سيسوتمرون فو  الحصوول 

الت ذيووة المدرسوية فوو  مودارا م يمووات  البرناامجمسواعدة عوون قريوق شووبكات األموان. وقوود بودأ علو  ال

 الالجئين وف  المدارا المجاورة الت  يتعلم فيها تالميذ من الم يمات.

 

 التن يذ قيد

جديدا يسوت دا الن ود  مب  نهجا برنامجيايالن د وال سائم: ستحدد دراسة اجتماعية اقتصادية ف  م يم جيه

 البرنوامجولأو ال سائم. وسيكون ال رار رذنا بأوضاع السووع وتووافر المووارد. ومون المتوقوع أن يجموع 

 بين الن د واألغذية، وسيتضمن رصدا منتظما لتأقيرا عل  الالجئين وعل  أوضاع السوع.

 2312ديسمبرلكانون األول 

ينب ووو  للم وضوووية إجوووراء است صووواءات ت ذويوووة : 1التوصاااية 

 –سليمة من الناحية المنهجية ف  كل م يم علو  أسواا سونوي 

وداصوووة االست صووواء الت وووذوي الموسوووع والموحووود الوووذي ين وووذ 

بالتنسوووويق مووووع و ارة الصووووحة، والبرنووووامج، واليونيسوووووف إذا 

باإلضوووافة إلووو  ذلوووك، ينب ووو  للم وضوووية  اقتضووو  الضووورورة.

ة مع اليونيسف، ضمان االلتماا بالمبواد  ، ف  شراكوالبرنامج

والبروتوكووالت  والبرنامجالتوجيهية المشتركة بين الم وضية 

 الوقنية لوضع وإدارة برامج ت ذوية عالجية.

 .مواف ة الم وضية

تجر  ذذا االست صاءات الت ذوية اآلن سنويا، وذ  تتسق موع االست صواء الت وذوي الموسوع والموحود. 

استنادا إل  حودود وضوعتها منظموة الصوحة  2312االست صاءات ف  أبريللنيسان  وقد أجر  ردر ذذا

 ، والم وضية. وقد وجد االست صاء ما يل : البرنامجالعالمية، و

 أن سوء الت ذية الحاد الشامل كان ضمن الحدود الم بولةج 

 ف  المائةج 33ف  المائة و 33بين  وأن الت ما كان دايرا، إذ بلغ ما 

  ف  المائة. 03األنيميا بين األق ال كان  عالية بدرجة كبيرة، إذ بل   أكثر من وأن نسبة 

 

 

 ن ذت 
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ألثر وبرنامج األغذية العالمي الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

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

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

والحاد عل  المباد  الدولية الت  تحودد  شديدوتوكوالت و ارة الصحة لمعالجة سوء الت ذية الروتسير ب

 والم وضوية بتودريب البرناامجالوو ن إلو  الاوول لود  األق وال. وقود قواا  نسبةالحالة عن قريق قياا 

شركاء متعاونين، ومنظمة العمول اإلنسوان  األفري و ، ولجنوة الالجئوين األمريكيوة، كموا نظمو  دورات 

 صحية ف  الم يمات لضمان االلتماا بالمعايير الدولية.

ينب وو  للم وضووية حشوود التمويوول لميووادة ديووارات : 3التوصااية 

سووبل كسووب العوويس بالنسووبة لالجئووين فوو  الم يمووات، وداصووة 

ينب وووو  أن يشوووومل ذلووووك تحسووووين أنشوووواة المووووددرات  النسوووواء.

وال روض ال اصوة بوالبرامج المولودة للوددل، موع تووفير الودعم 

المووال  والمووادي والت نوو  المالئووم. وينب وو  اسووتهدا  الالجئووات 

 لميادة العدالة ف  فر  تح يق اإليرادات.

 مواف ة. الم وضية

ة وجمع األمووال موع الجهوات المانحوة علو  المسوتو  والم وضية ال ياا بدعوة مشترك البرنامجيواصل 

 .  عل  ذذا الصعيد ال اري حيث سجل  نجاحات

 ستحدد الم وضية أصحاب المصلحة ف  األمم المتحدة والس ارات ف  كي ال ، وستدعو لدعم التوصوية.

وسووتلتمس مشوواركة األمووم المتحوودة والمنظمووات غيوور الحكوميووة عوون قريووق حمووالت إعالميووة. وسوويكون 

 حشدذا.ف  المحر  جمع األموال محددا  منيا وسيشمل مرشرات للت دا 

 

 التن يذ قيد

 

 2313لحميران ويوني

ينب   للبرنوامج والم وضوية إنشواء رليوات لضومان : 1التوصية 

الت ييم المشتركة، وف ا ل اة عمول ذات متابعة توصيات بعثات 

 أولويات محددة.

 مواف ة. لالم وضيةالبرنامج

 تم توقيع داة عمل مشتركة وجاري التن يذ.

 النااع الممن  للعمل. 2311ف  أوادر عاا  البرنامجحددت الم وضية و 

 ( :إعووداد تووددالت 1ُحووددت أولويووات األنشوواة نظوورا للموووارد المحوودودة المتاحووة، وتشوومل )

( 3ج )البرناامج( ون ول المسورولية عون إدارة األغذيوة فو  الم يموات إلو  2لشبكة األموانج )

والتحضوووير لمشوووروع تجريبووو  دوووا  لل سوووائم باالشوووترار موووع الم وضوووية وو ارة إدارة 

 الكوارث وشرون الالجئين.

 

 التن يذ قيد
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ألثر وبرنامج األغذية العالمي الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

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

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

ينب   للم وضية والبرنامج اإلقوالل إلو  أدنو  حود : 5التوصية 

موون اسووت داا الحاووب فوو  الاهوو  موون دووالل التو يووع المكثووف 

للمواقد الموفرة للااقة أو المواقد البديلة، وتووفير كميوات كافيوة 

توجوووود بوووودائل وينب وووو  اسووووت اللها  مووون الوقووووود المالئووووم بيئيووووا.

 باعتبارذا استراتيجيات مهمة لتحسين الحماية للنساء وال تيات.

 مواف ة. البرنامجالم وضيةل

 حوورعفوو  م وويم كيميبووا للحوود موون  ةمحسوونال ةاينيووموون المواقوود الموقوود  0 033توودعم الم وضووية بنوواء 

الحاب، وتعم  االبتكارات ف  مجال الحماية البيئية. وإذا نجوا المشوروع وتووفرت األمووال، فسويُكرر 

 ف  م يمات أدر .

 

 2312أكتوبرلتشرين األول 

 االستراتيجية الطويلة األجل والحلول الدائمة

ينب وو  للم وضووية والبرنووامج التعوواون والتنسووويق : 6التوصااية 

لالضوووواالع بأنشوووواة البرمجووووة بصووووورة أكثوووور فعاليووووة سووووعيا 

المشووتركة والتمويوول والوودعوة موون أجوول تووأمين الوودعم الوودول  

السووع  لوضووع  والبرنااامجينب وو  للم وضووية  للحلووول الدائمووة.

استراتيجية تمويل مشتركة موع الجهوات المانحوة، والبحوث عون 

 قرع لتنويع قاعدة المانحين.

 مواف ة. البرنامجالم وضيةل

والم وضووية موون نشوواقهما فوو  مجووال الوودعوة لتوووفير تمويوول إضوواف  عوون قريووق ع وود  البرنااامجسوويميد 

اجتماعات للجهات المانحة، وتنظيم  يارات ميدانية، وتن يذ التوددالت فو  إقوار مبودأ توحيود األداء فو  

 2312األمووم المتحوودة، مثوول النووداء المشووترر للصووندوع المركوومي لمواجهووة الاوووار  فوو  أيارلمووايو 

 الجئين الجدد.المتعل ة باللة الاوار  بالنسبة لحا

 

 التن يذ قيد

ينب وو  أن يسووتهل البرنووامج وضووع بوورامج داصووة : 7التوصااية 

بال ووذاء م ابوول العمللالن وود م ابوول العموول لتوسوويع فوور  الووددل 

أموواا الالجئووين، وداصووة األسوور التوو  ترأسووها اموورأة والشووباب 

واالقتصووادية بووين العوواقلون، ولتحسووين العالقووات االجتماعيووة 

 الالجئين والمجتمعات المضي ة.

 مواف ة جمئية. البرنامج

أن ال ذاء م ابل العمل والن د م ابل العمل للسكان المضي ين سي لل مون األضورار البيئيوة  البرنامجيعت د 

التوو  يسووببها الالجئووون، ويحسوون العالقووات بووين الالجئووين والسووكان المضووي ين. ونظوورا ل يووود الموووارد 

، حاألرواالمتوقعووة، والوودعم المحوودود موون جانووب الجهووات المانحووة، يجووب تحديوود أولويووات أنشوواة ان وواذ 

إدراج ذووذا المكووون فوو  العمليووة الممتوودة الحاليووة لإلغاقووة للبرنااامج ولهووذا فلوويس موون الووواقع  بالنسووبة 

 واإلنعا . 

ال وودرة علوو  علوو  أنووو ينب وو  أن تكووون ذنووار داو  مولوودة للووددل فوو  الم يمووات لبنوواء  البرنااامجيوافوق 

ذلك موع الم وضوية وشوركاء لو البرناامج. وسويدعو الالجئوين لد  الصمود وتحسين االعتماد عل  الذات

 ردرين.

 

 ال ينابق
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ألثر وبرنامج األغذية العالمي الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

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

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

ينب وو  للم وضووية والجهووات المانحووة تحديوود سووبل : 8التوصااية 

 يادة الحصول عل  ال ر  التعليمية، داصة للبنات، باعتبوار 

ينب و  للم وضوية  ذلك استراتيجية رئيسية لتح يق حلول دائموة.

والجهووات المانحووة تحديوود أولويووات التمويوول لتمكووين األسوور موون 

إلو   13مون ال صول  –مواجهة تكواليف التعلويم الثوانوي الكامول 

وف وووا لسياسوووة حكوموووة روانووودا ال اصوووة بتعمووويم  – 12ال صووول 

التعلوووويم. وتعوووود  يووووادة فوووور  حصووووول البنووووات علوووو  التعلوووويم 

لوو  نوووع الجوونس والتمييووم اسوتراتيجية للحوود موون العنووف ال وائم ع

الووووذي تتعوووورض لووووو ال تيووووات البال ووووات. وينب وووو  أن تتضوووومن 

االسووتراتيجية العامووة توووفير فوور  أكبوور لاللتحوواع بالموودارا 

الوقنيووة للتوودريب المهنوو  والتوودريب الت نوو ، وربوو  التوودريب 

باحتياجات السوع وفر  كسب العيس ف  رواندا وجمهوريوة 

 الكون و الديم راقية.

الم وضوووية، بووودعم مووون 

وجهووووووووات  البرنااااااااامج

 مانحة

 مواف ة.

الم وضوية التوأقير علو  الجهوات المانحوة بصوورة مباشورة، ولكنهوا سوتحاول إقاموة شوراكات  ليس بوسع

لميوووادة ال ووور  التعليميوووة ألق وووال الالجئوووين. وستتحسووون فووور  الحصوووول علووو  التووودريب الكتسووواب 

تحسووين وضووع ال تيووات عوون قريووق إلوو   البرنااامجوستسووع  الم وضووية والمهووارات المهنيووة والت نيووة. 

 هة إليهن.جموأكثر مالئمة تتضمن أنشاة استجابات  تصميم

 عصويدةمون الوجبة م ذيوة لإلغاقة واإلنعا  الجديدة سيوفر مكون الت ذية المدرسية ف  العملية الممتدة 

فوو  منتصووف ال توورة الصووباحية لرق ووال فوو  الصوو و  موون األول إلوو  التاسووع ابتووداء  موون سووبتمبرلأيلول 

 بناء ماابخ.العمل عل  . ويجري 2312

ف  إقار الميمانية المن حة، سيحصل تالميذ الص و  من األول إل  التاسع الذين ينتظمون ف  مودارا 

 المدارا.ك تلوجبات ف   هيك  وكيجيم  عل ينيابدارج م يمات 

 

 2310أكتوبرلتشرين األول 

 

 

 –رب لأغساس

 2312سبتمبرلأيلول 

 

 –أكتوبرلتشرين األول 

نوفمبرلتشرين الثان  

2312 

عل  المد  الاويول، ينب و  للم وضوية والبرنوامج : 9التوصية 

اتباع استراتيجيات لتشجيع العوودة إلو  الووقن أو االنودماج فو  

الوضع، مون المهوم أن يتعواون عل  الرغم من تع يدات رواندا. 

المجتموووع الووودول  موووع حكوووومت  روانووودا وجمهوريوووة الكون وووو 

لمواصوووولة  البرنااااامجالديم راقيووووة، إلوووو  جانووووب الم وضووووية و

االستراتيجيات ال اصة بتشجيع العودة إلو  الووقن. وسوتتالب 

العوووووودة إلووووو  الووووووقن التوووووماا حكوموووووة جمهوريوووووة الكون وووووو 

المراعيوووة والمسووواكن الديم راقيوووة بضووومان إعوووادة األراضووو  

لالجئوووين العائووودين وضووومان أمووونهم. وبالمثووول، ينب ووو  للمجتموووع 

الم وضوووية، بووودعم مووون 

 البرنامج

 مواف ة.

ينب   التصدي ألسباب انعداا األمن، والنماع العرق ، وعدا االست رار السياس  فو  منا وة البحيورات 

عل  المستويات المالئمة. وال يمكن أن توتم إعوادة التووقين إال بعود أن تُحول المشواكل المرتباوة  الكبر 

  جمهورية الكون و الديم راقية. وسويتيا االسوت رار السياسو  لرق وال العوودة إلو  بملكية األراض  ف

 المدارا.

رصد الحالوة السياسوية واألمنيوة اإلقليميوة وتحديود حلوول دائموة لالجئوين  البرنامجستواصل الم وضية و

 كي و. م اقعت ف  رواندا. وتعد إعادة التوقين ديارا غير واقع  بسبب انعداا األمن الحال  ف  
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ألثر وبرنامج األغذية العالمي الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  لتوصياتعلى ااإلدارة  رد

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

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

 البرنااامجالوودول ، إلوو  جانووب حكومووة روانوودا، والم وضووية، و

وضوووع اسوووتراتيجيات للت لوووب علووو  المعوقوووات التووو  تعتووورض 

االنوودماج المحلوو ، بمووا فوو  ذلووك التمويوول الم وودا موون المووانحين 

 كسب العيس لالجئين. لتسهيل االندماج عن قريق دعم سبل

: ينبغاااي للجهاااات المانحاااة التاااي تااادعم بااارامج 21التوصاااية 

الالجئين تخصيص نسبة أكبار مان األماوال مان أجال االعتمااد 

ينب وو  حووث الجهووات  الااذاتي وتحقيااو حلااول دائمااة لالجئااين 

المانحووة علوو  إ الووة الحووواجم المتعل ووة ب يووود التمويوول، ودعووم 

الحلول الدائموة الاويلوة األجول فو  كول مون جمهوريوة الكون وو 

الديم راقيوووة وروانووودا. فالووودعم ال ووووي واالسوووتباق  مووون جانوووب 

الجهات المانحوة مون شوأنو أن يسواعد علو  إ الوة الع بوات التو  

عنود تن يوذ األنشواة التو  تهود   ناامجوالبرتواجهها الم وضوية 

 إل  تح يق الحلول الدائمة واالعتماد الذات  لالجئين.

الجهات المانحة 

بالتعاون مع 

 البرنامجالم وضيةل

 مواف ة جمئية.

األموال لتح يق االعتماد عل  الذات بصورة محسونة، وإيجواد  حشدوالم وضية صعوبة  البرنامجيدرر 

حلول دائمة. ونحن نوافق عل  أن وضع رؤية قويلة األجل بين الجهات المانحة يمكن أن يح ق حلوال 

 دائمة. وقد يتسن  توفير تمويل إضاف  لتشجيع االعتماد عل  الذات وإيجاد حلول دائمة.

بصورة كاملة عل  ذذا التوصية، ألن ت صيا نسوبة كبيورة مون التمويول مون  البرنامجال توافق إدارة 

أجوول االعتموواد علوو  الووذات بالنسووبة لالجئووين وإيجوواد حلووول دائمووة سووي  ع المبووالغ المتاحووة لوودعم إن وواذ 

. وذذا ليس مستصوبا نظرا لتدف ات الالجئين الحالية، داصة ألن عملية الالجئين كان  ممولوة األرواح

دالل السونوات ال موس الماضوية. وسويكون التن يوذ رذنوا بتووافر التمويول، علو  أن  ير كا   عل  نحو غ

واالسووتجابات لحوواالت  األرواحدعووم إن وواذ م صصووات موون  وليسوو  م تاعووة   تكووون األموووال تكميليووة  

 الاوار .
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