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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرمقدمة للمجلس التنفيذي للالوثيقة هذه 

االتصوا  بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون لذين تدعو األمانة أعضاء المجلس ا

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

 مديرة مكتب الت ييم: H. Wedgwoodالسيدة  2030-066513رقم الهاتف: 

 الت ييم، مكتب الت ييم: ةموي  C. Conanالسيدة  3480-066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا المساعدين اإلداريينكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعما  المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  بتوفر تتعلق
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ت ييم األقر ذوذا ال وائم علو  إدارة وم وضية األمم المتحدة لشرون الالجئين ف  العالم   األغذيةلبرنامج التابعان  الت ييمتبا اشترك مك

جمهوريوة أفري يوا  ن مونالجئويالالمسواعداا الذذائيوة المسولمة إلو   حصوائلستخدم الت ييم نهجا مخوتل  األسواليب لت ودير يالنظرية. و

ويسوتخل  الودروا المسوت ادة مون مسواذمتها فو   يهواواآلقوار المترتبوة عل 2002لوسط  منذ وصولهم إل  جنوو  تشواد فو  عوام ا

 إيجاد حلو  دائمة لالجئين.

الم وودم فوو  شووكل حصوو  كاملووة ألغلبيووة  لألغذيووة، سووما التوعيووع العووام التشووريدودلوو  الت يوويم إلوو  أنوون فوو  السوونواا األولوو  بعوود 

و  إل  مستوياا م بولة من استهالك األغذية. كما كان لن أقور إيجواب  علو  سووء التذذيوة الحواد الشوامل الوذي يول الالجئين بالوص

 مع مرور الوق  حت  ف  المخيماا الت  د ض  فيها الحص  أو اقتصرا عل  المجموعاا الضعي ة. بص ة عامةم بوال 

جة كبيرة مع مورور الوقو  ولوم تصول إلو  ن وس مسوتوياا السوكان غير أن مستوياا قروة الالجئين ومصادر ددلهم لم تتحسن بدر

 جل صيرة األالالمحليين. وتبع ذلك تدذور االستهالك الذذائ  لالجئين من حيث الكمية والنوعية وعيادة ف  استراتيجياا المواجهة 

ة الالجئوين علو  تطووير سوبل كسوب عندما تم تخ يض الحص  الذذائية ف  أقدم المخيماا. كما أن التطور المتوقع نحو عيادة قودر

لوم  – ونتيجة لذلك الح اي علو  أمونهم الذوذائ  علو  الورغم مون االنخ وام فو  المسواعداا الذذائيوة – المتوس  جلعيشهم عل  األ

يحدث. وباإلضافة إل  ذلك، يل سوء التذذية المزمن مرت عا، ولم يتحسن عل  مر السنين. ولوحظ  بعوض األدلوة التو  تشوير إلو  

 ، وداصة العنف الزوج  بعد التوعيع. نف الجنسالع

وتعز  ذذا النتائج المختلطة إل  عدم وجود استراتيجية مشتركة بين الوكاالا لتعزيز االعتماد عل  الذاا، إل  جانب عودم وجوود 

ن أن األذوداف تتحوو  اتساق بين األذداف المعلنة واألنشطة المن ذة وذ  ما ت سرا جزئيوا قيوود التمويول المتكوررة. وعلو  الورغم مو

لتوعيوع العوام لألغذيوة بحصو  كاملوة أو ا تدريجيا من تلبية االحتياجاا الذذائية العاجلة إل  تعزيز االعتماد علو  الوذاا، ف ود يول

دعوم  ب و الرئيسية للمساعدة عل  مر الزمن، وكان  الطرائق التكميليوة أو البديلوة ذامشوية. وباإلضوافة إلو  ذلوك،  طري ةال مخ ضة

محودودا ومتوأدرا وغيور متنووا بموا فيون الك ايوة نظورا لل يوود المحليوة. وأديورا، عوان  تن يوذ بورامج  طووا  ال تورة كسب العيش سبل

من عدم وجود استراتيجية وإجراءاا واضحة لمكافحة سوء التذذية المزمن وعودم وجوود شوركاء مورذلين  حصائلهاالتذذية أيضا و

 ت نيا.

وم وضوية األموم المتحودة لشورون الالجئوين وشوركائهما، بهودف تووجيههم نحوو للبرناام  التوصوياا ويرفع ذذا الت ييم مجموعة من 

ورصودا وت يويم أنشوطة المعونوة  البرناام ، بما فو  ذلوك اعتمواد الالجئوين علو  الوذاا وتحسوين إدارة جلطويلة األالتح يق أذدافهم 

 الذذائية والتذذية والحماية.

 

  

 ملخـص
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مشروع القـرار

 

 

 

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

" فوووو  تشووووادالعووووالم  ألقوووور مسوووواذمة المسوووواعداا الذذائيووووة فوووو  إيجوووواد حلووووو  دائمووووة لالجئووووين فوووو  األوضوووواا الممتوووودة 

(WFP/EB.1/2013/6-Aورد اإلدارة عليون الووارد فو  الوقي وة ) WFP/EB.1/2013/6-A/Add.1 ويحوث علو  اتخواذ مزيوود ،

 من اإلجراءاا بشأن التوصياا مع مراعاة االعتباراا الت  أقارذا المجلس أقناء مناقشتن.

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ا عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج  الرجوا إل  وقي ة ال راراا والتوصياا الصادرة ف  نهاية الدورة.ذذا مشروا قرار، ولالطال 
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 مقدمة

 سماتال

وم وضوية األموم المتحودة ناام  البربتكليف مشترك من ستجر  ذذا الت ييم جزء من مجموعة من أربعة ت ييماا لألقر   -1

.2012و 2011لشرون الالجئين ف  عام  
1
والهدف من عملياا الت يويم ذوو ت ودير مسواذمة المسواعداا الذذائيوة فو  إيجواد  

 الممتدة. وضااحلو  دائمة لالجئين ف  األ

. 2002عام  بدءا منأفري يا الوسط  منذ وصولهم إل  تشاد ويركز الت ييم عل  المساعدة الم دمة إل  الجئ  جمهورية   -2

وآقارذوا وت وديم دروا حوو  كيوف يمكون للوكوالتين تحسوين مسواذمة المسواعداا الذذائيوة فو   حصوائلهاويهدف إل  حسوا  

 تح يق اعتماد الالجئين عل  الذاا عل  المستويين المحل  والعالم .

قيوواا األقوور عوون طريووق التح ووق موون نموووذ  نظووري وضووع علوو  أسوواا األذووداف الصووريحة للوكووالتين اللتووين وقوود تووم   -3

ت ترضان أن أنشطتهما مجتمعة تساذم ف  عيادة اعتماد الالجئين عل  الذاا. ويشتمل النمووذ  النظوري علو  قوالث مراحول 

قص  مسوتو  مون االعتمواد علو  الوذاا )المرحلوة للتطور من الوضع األول  لالجئين عند وصولهم )المرحلة األول ( إل  أ

 الثالثة(، مع تناق  م ابل لذلك ف  مستو  المساعداا الذذائية لكل مرحلة.

وبما أن المخيماا أنشئ  ف  أوقاا مختل ة وانخ ض  مستوياا المساعدة مع مرور الوق  بعد أن رأا بعثاا الت ييم   -4

من الممكن الم ارنوة بوين النمووذ  النظوري والت يويم ال علو   أصباود مستو  مناسب من االعتماد عل  الذاا، المشتركة وج

 للوضع.

 *: تطبيق النموذج النظري8الجدول 

 النتائ  المتوقعة وااعاأل 

 المرحلة األول   صير ال جلاأل

(S1) 

 التوعيع العام لألغذية

 .كاملة ةحص -

ستهالك الذذائ ؛ توفير السالمة والحماية. إن اذ األرواح؛ تحسين اال

 دن  من االعتماد عل  الذاا.المستو  األ

 المرحلة الثانية متوس  ال جلاأل

(S2) 

 التوعيع العام لألغذية

 ة.نصف حص -

 تحسين السلة الذذائية؛ تحسين الحالة التذذوية )سوء التذذية الحاد والمزمن(.

 بل كسب العيش.سالمتعل ة بعيادة قدراا المست يدين 

 

 المرحلة الثالثة طويل ال جلاأل

(S3) 

االستعاضة عن التوعيع 

العام لألغذية بتوعيعاا 

لألشخاص ذوي  موجهة

االحتياجاا الخاصة )ذوو 

االحتياجاا الخاصة 

ف  المائة من  20يمثلون 

 .السكان(

ل  المحل ؛ إعادة التوطين أو اإلعادة إ االندما الذاا؛ عل  لالجئين ااعتماد 

 .الوطن

 لشرون الالجئين، معظمها ف يأدذ النموذ  النظري أيضا ف  االعتبار المددالا التكميلية من الشركاء، بما ف  ذلك دعم سبل كسب العيش من قبل م وضية األمم المتحدة *

 شكل توفير البذور واألدواا، وأنشطة مدرة للددل

                                                      
 رواندا.وإقيوبيا وبنذالديش  األدر  ااالت ييمغط   1
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: اسوتعرام البيانواا الثانويوة، المجمعوة وتنويعهوالمعلومواا من أجل تثليث اوتكميلية أساليب مختلطة واستخدم الت ييم   -5

 للنتائج األولية. وإجراء م ابالا كي ية شبن منظمة ومسا كم  ومالحظة مباشرة، وت ديم عروم

فوو  المرحلووة األولوو  )موووال( والمرحلووة الثانيووة )أمبوكووو( وأجووري المسووا الكموو  فوو  قالقووة مخيموواا ممثلووة لألوضوواا   -6

أسرة ف  قمان  قر   246أسرة من الالجئين؛ كما أجري مسا لعدد  641والمرحلة الثالثة )يارونذو(، واستند إل  عينة من 

الوصوو   مجاورة لم ارنة وضع الالجئين بوضع السكان المحليين وتوفير مرشر لمستو  االعتمواد علو  الوذاا الوذي يمكون

 المسا. هاف  المائة من األسر الت  شمل 43فعليا ف  ضوء السياق المحل . وترأس  النساء  ينإل

 السياق

من الجئو  جمهوريوة أفري يوا الوسوط  الوذين وصولوا إلو  البلود  70 000ما يصل إل   2002استضاف  تشاد منذ عام   -7

عودة الالجئين إل  وطنهم ف  المست بل ال ريب، عل  األمم المتحدة لشرون الالجئين  وقع م وضيةف  موجاا متتالية. وال تت

 الرغم من أنن تم اإلبالغ عن حاالا عديدة من العودة التل ائية.

 لشرون الالجئين. المصدر: الت ارير السنوية لم وضية األمم المتحدة                    

علوو  االت وواقيتين )األفووري يتين( المتعل تووين بمركووز الالجئووين. وتعتوورف تشوواد  1565و 1551وصودق  تشوواد فوو  عووام    -8

بجميووع الجئوو  جمهوريووة أفري يووا الوسووط  ولكنهووا ال تسووما لهووم بالحصووو  علوو  الجنسووية. وتوودعم السوولطاا التشووادية  مبوودئيا

ترجم ذلك إلو  تخصوي  أراضو  لالجئوين وحريوة التن ول وحريوة ممارسوة الالجئين عل  الذاا وي واعتماد االندما سياسة 

 األنشطة االقتصادية والوصو  إل  األسواق لبيع وشراء المنتجاا.

وت ع المخيماا السبعة لالجئين ف  جنو  وجنو  شرق  تشاد ف  مناطق لوغون الشرقية وشاري األوسو  وسوالماا   -5

فو   18فو  المائوة و 5ين أكثر المناطق حظا ف  البلد مون حيوث الظوروف المناديوة الزراعيوة حيوث: عانو  نسوبة وذ  من ب

فو   17م ارنة بالمعد  الوطن  البوال   2005ف  المائة من األسر عل  التوال  من انعدام األمن الذذائ  ف  عام  20المائة و

ودصووائ  السووكان فوو  ذووذا المنوواطق مشووابهة موون الناحيووة اإلقنيووة (. لبرنااام األوضوواا الووذي أجووراا ا المائووة )مسووا ذشاشووة

الجئين ونشاطهم الرئيس  ذو الزراعة إل  جانب تربيوة الماشوية وصويد واألسوماك والحيوانواا وجموع األغذيوة خصائ  الل

   البرية.
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 : خصائص المخيمات2الجدول 

 منطقة حرازي منطقة مارو منطقة غوري المنطقة

 مانذوين-سالماا / حراعي / غراندي سيدو األوس  شاري نيا بيندي / الشرقيةغون لو الدائرةاإلقليم/

 كوي / مويو )*( موال يارونغو دوساي غونجي أمبوكو المخيم

 800 7 200 4 000 11 090 9 660 9 040 11 السكان

 )*( 2008 2007 2002 2005 2004 2002 سنة الوصول

المجموعات 

 اإلثنية

 نذام ال التن كابا كابا؛ العر 

 غواما

 مباي

 نذام

 رونذو

األنشطة 

 االقتصادية

الزراعة 

 والتجارة

تربية الماشية  الزراعة

 والزراعة

 صيد األسماك والزراعة الزراعة الزراعة

 . 2012، فبراير/شباط األمم المتحدة لشرون الالجئين : قاعدة بياناا م وضيةالمصدر  

 الرئيسية الواقعة بال ر  من المخيماا. منط ة تشير إل  المدينة ال: مالحظات  

 ن كوي ومويو ف عف  المخيماا األكثر بعدا ، بال ر  من الحدود مع جمهورية أفري يا الوسط ، توطين الجئ  داذا تم إعادة)*( ف  حين   

 .نت ا عدم اال، ف د ادتار العديد منهم 2011بريل/نيسانأ  

 عائوديناللجنة الوطنية الست با  الالجئوين وال"وال سيما  –الجهاا الحكومية من قبل مساعدة الالجئين وحمايتهم  ك لوت    -10

وم وضووية األمووم المتحوودة لشوورون الالجئووين، إلوو  جانووب المنظموواا غيوور الحكوميووة الوطنيووة  البرنااام و" وإعووادة إدموواجهم

 تحو يهدفان إل  دعم  "رب  اإلغاقة وإعادة التأذيل والتنميةبرامج " برنامجين منوالدولية. كما تمو  الم وضية األوروبية 

 .واالندما الالجئين نحو االعتماد عل  الذاا 

ذوذا الت يويم: قوالث إجوراء حتو  وقو   2003من دال  ستة برامج من عوام للبرنام   الغذائية ةالمساعدنفذت عمليات   -11

ها قالث عملياا ممتدة لإلغاقة واإلنعوا.. ويلو  أذوداف تلبيوة االحتياجواا الذذائيوة لالجئوين ذاا صولة تلعملياا طوارئ ت

إلدموا   2005، ولكنهوا تطوورا اعتبوارا مون عوام 2008دال  معظم ال تورة فو  ضووء اسوتمرار تودفق الالجئوين حتو  عوام 

دوال  ال تورة  للبرناام الجهواا المانحوة الرئيسوية  تعزيز اعتماد الالجئين الذين وصلوا ف  وقو  مبكور علو  الوذاا. وكانو 

فو   11والم وضوية األوروبيوة ) ،فو  المائوة( 12واليابوان ) ،ف  المائوة( 53ذ  الوالياا المتحدة األمريكية ) 2003-2011

 ف  المائة(. 5صندوق األمم المتحدة المركزي لالستجابة لحاالا الطوارئ )و ،المائة(

بوورامج التذذيووة )معالجووة سوووء التذذيووة الحوواد وكانوو  التوعيووع العووام لألغذيووة  الطرائااق الرئيسااية للمساااعدات الغذائيااة  -12

فو  المائوة مون المسوت يدين المحوددين فو   57.5والمعتد ، والتذذية التكميلية للحوامول والمرضوعاا(. وفو  المتوسو ، تل و  

النساء. وعل  الرغم من تحو  األذداف تدريجيا نحوو تعزيوز االعتمواد علو  الوذاا، ف  المائة من  52الخطة مساعدة، منهم 

ف وود يلوو  تووددالا الذووذاء م ابوول العموول ذامشووية واسووت اد منهووا بشووكل رئيسوو  سووكان البلوود المضوويف مثلمووا حوودث فوو  حالووة 

 المساعداا الذذائية لألشخاص المصابين ب يروا ن   المناعة البشرية/اإليدع.

سوعر حوراري  2 100حصصوا كاملوة )السنواا الثالث أو الخمس األول  بعد إنشائها، ، طوا  تل   جميع المخيمااو  -13

لكن يوجود سعر حراري ف  اليوم أو توق  . و 1 200 الحص  إل   ف  اليوم( كجزء من التوعيع العام لألغذية. قم د ض

حيث توقف التوعيع العام لألغذية بدون مرحلة الحص  المخ ضوة بعود سونتين ونصوف  . األو  ف  يارونذولذلك استثناءان

الوذين حوددتهم م وضوية األموم المتحودة لشورون ذوي االحتياجواا الخاصوة موجهوة لومن المساعدة واستعيض عنن بتوعيعواا 
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يوع الحصو  الكاملوة إال سونة لوم يسوتمر توع غوونج الالجئين والتوعيع العام لألغذية المحدد دال  المواسوم العجواف. وفو  

 واحدة ف  .

 

 : حصص التوزيع العام لألغذية مع مرور الوقت2الجدول 

 

 ف  غوري. البرنام  مكتب المصدر:

 وآثار المساعدات الغذائية حصائلالنتائ : 

 األمن الغذائي

مون الذوذائ  لالجئوين باسوتخدام درجوة االسوتهالك الذوذائ  ومرشور وآقار المساعداا الذذائية عل  األ حصائلتم قياا   -14

استراتيجياا المواجهة.
2

 

وتبين تحليالا االرتداد التو  أجريو  للمخيمواا المشومولة بالمسوا أن العواملين الرئيسويين اللوذين يورقران علو  درجوة   -15

ة المسوولمة ومسووتوياا قووروة المتل ووين. وموون الناحيووة األدوور ، وجوود أن مرشوور االسووتهالك الذووذائ  ذمووا المسوواعداا الذذائيوو

بمستو  المساعداا الذذائية المستلمة، وأنن يعتمد أساسا عل  مستو  قروة األسر  تأقرا ضعي ااستراتيجياا المواجهة يتأقر 

 وإقنيتها.

حيث كان استهالك السكان من األغذية أفضل من المخيماا المماقلة )المرحلة  الحالة الخاصة ف  أمبوكو،ذلك وي سر   -16

بدرجوووة أقووول اسوووتراتيجياا مواجهوووة، وال سووويما  ونيعتمووودذووورالء السوووكان أن أيضوووا وجووود الثانيوووة( أو ال ووور  المجووواورة. و

اديووة: قلووث األسوور موون االسووتراتيجياا األكثوور سوولبية. وتعتبوور الخصووائ  االجتماعيووة واالقتصووادية لالجئوو  أمبوكووو غيوور ع

أغن  من المجموعاا اإلقنية األدر ؛ وأمبوكو لديها أعل  نسبة من األسر التو  ت وع فو  ذم العر ، ومعظمهم من التجار و

 (.5 ال ئة األكثر قراء )انظر الشكل

                                                      
 إل  استنادا المختل ة، الذذائية للمجموعاا التذذوية النسبية واألذمية ،(غذائية مجموعة كل الت  تستهلك فيها األيام عدد) وتواتر تناو  الذذاء الذذائ ، التنوا بينتجمع  الغذائي االستهالك درجة 2

 عل  الحصو  الت  تواجهها ف  الصعوباا عل  للتذلب للمسا الساب ة السبعة األيام االقن  عشر دال  لالستراتيجياا األسر استخدام مراا عدد المواجهة استراتيجيات مؤشر وي يس. الَسحب

 واقترام أدر ؛ أماكن ف  الطعام لتناو  األسرة أفراد وإرسا  الذذائ ؛ النظام من كجزء البرية واستهالك المزيد من األغذية أغذية أرد ؛ استهالك: ذذا االستراتيجياا عل  وتشتمل. ألغذيةا

 ود ض اليومية؛ الوجباا عدد ود ض الوجباا؛ أوقاا األغذية ف  حجم ود ض الم بل؛ للموسم بن المحت ظ البذور مخزون واستهالك األغذية؛ لشراء واالستدانة الجيران؛/األقار  األغذية من

 .أكل كاملة بدون أيام وقضاء األسرة؛ من أفراد العاملين غير يستهلكها الت  األغذية ود ض يأكلوا؛ أن لألط ا  يمكن بحيث البالذون يستهلكها الت  األغذية

يوليو يوليو فبرايرديسمبر فبراير فبراير فبرايرديسمبر أبريل أبريل فبراير

أمبوكو

غونجي

دوساي

يارونغو

موال

كوي

مويو

المرحلة 1- حصة كاملة

المرحلة 2- نصف حصة 

المرحلة 3- ال يوجد توزيع عام لألغذية )فقط مساعدة لذوي االحتياجات الخاصة(

2008 2009 2010 2011 20122003 2004 2005 2006 2007



 

WFP/EB.1/2013/6-A 9 

 

 (:6-2ذية )انظر األشكا  وبخالف أمبوكو، حددا االتجاذاا التالية فيما يتعلق باستهالك األغ  -17

  كان  معظم األسر الم يمة ف  المخيماا المست يدة من الحص  الكاملة )المرحلة األول ( تتمتع بمستوياا م بولة من

االستهالك الذذائ ، حت  عندما كان الالجئون قد وصلوا منذ فترة قصيرة وليس أمامهم إال دياراا محدودة لسبل 

 (.2010ذا ف  عام ي وموال وداعاركسب العيش )ح

   نسبة األسر الت  لديها درجاا م بولة من استهالك األغذية كان  دائما أعل  ف  المخيماا المست يدة من الحص

الكاملة )المرحلة األول ( عن تلك الم يمة ف  المخيماا الت  تتل   نصف حص  )المرحلة الثانية( والمخيماا الت  

المخيماا الت  تل   الحص  الكاملة كما كان لد  لمرحلة الثالثة: يارونذو(. توقف فيها التوعيع العام لألغذية )ا

  ت ييمال المساأيضا نسبة درجاا م بولة الستهالك األغذية أعل  من ال ر  المجاورة، كما ذو الحا  ف  

 .2012 لعام

  جود فرق كبير بين (، رغم عدم واونوع االستهالك الذذائ  لألسر )كمف  اأد  د ض الحص  إل  تدذور منتظم

 مخيماا المرحلة الثانية ويارونذو )المرحلة الثالثة(.
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 توزيع األسر حسب درجات استهالك األغذية :6-2األشكال 

 ( )نسبة مئوية(2116-2182) 

 
 

 2008عام ل مسا ذشاشة األوضاا ورسم درائطهاالمصدر:   2006مسا ذشاشة األوضاا ورسم درائطها لعام المصدر:    

 

 2010مسا ذشاشة األوضاا ورسم درائطها لعام در: المص                                           

  
 2012المصدر: ت ييم        2012 مسا الرصد بعد التوعيع لعامالمصدر:  
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 ، قودماألغذيوةللتذلب عل  الصعوباا ف  الحصوو  علو  ومن حيث استراتيجياا المواجهة المستخدمة من قبل األسر   -18 

أن األسوور فوو  يووارونذو )المرحلووة الثالثووة( وموووال )المرحلووة األولوو ( لجووأا فوو  كثيوور موون األحيووان إلوو  بوو ت يوودأدلووة  الت يوويم

مرشوور اسووتراتيجياا وف ووا ل علوو  التوووال  58.4و 55.7تاذمووا درجلذوو  ب) األغذيووةللحصووو  علوو   اسووتراتيجياا مواجهووة

العناصور الرئيسوية فو  ذوذا االسوتراتيجياا تعوديل  وتتضومن(. 45.7)بدرجوة  من السكان المحليوينبصورة أكبر ( ةمواجهال

، علو  الن ويضو. اسور ومسوت بلهلألرقر سولبا علو  األمون الذوذائ  يويمكن أن  األمر الذي، أو د ضن استهالك المواد الذذائية

 .42.1كو أمبوف   درجة مرشر استراتيجياا المواجهة  كان

ترأسوها تعل  االستهالك الذذائ  لألسر الت  مختلف أقر إيجاب   ام ارنة بال ر  أن المساعداا الذذائية كان لهالتبين و  -15

  فو 31) المواجهوةف  كثيور مون األحيوان إلو  أشود اسوتراتيجياا  لجأا األسر غير أن ذذا(. 5)انظر الجدو   اانساء الجئ

 ن(.وجئالرأسها رجا  تف  المائة لألسر الت  ي 18.5المائة م ابل 

 ،: توزيع األسر وفقا لفئة المدخول الغذائي4الجدول 

 حسب جنس رب األسرة )نسبة مئوية(

 مدخول غذائي مقبول عتبة المدخول الغذائي مدخول غذائي اعيف سرةاألجنس رب 

 المخيمات

 53.8 29.4 16.9 رجا 

 55.2 23.5 21.3 نساء

 القرى

 66.3 25.7 8.0 رجا 

 47.6 20.3 32.1 نساء

 . 2012المصدر: المسا الت ييم ،               

 التغذية

بوين فيموا موع مورور الوقو   ادتل و أن معدالا سوء التذذية الحاد الشامل  2008يبين تحليل البياناا المتاحة منذ عام   -20

 وأقوول موونفوو  المائووة(  5)>حسووب المعووايير الدوليووة مسووتوياا م بولووة  عنوودكانوو  فوو  معظووم األحيووان  هووا، ولكنمووااالمخي

 .ف  المائة( 16: 2010-2006تشاد، ف  المتوسطاا اإلقليمية للسكان المحليين )سوء التذذية الحاد الشامل 

  ، وكانوةالم بولو العتبةدوما فوق معدالا سوء التذذية الحاد الشامل  ب ي ي، حيث دوسا كان ف واالستثناء الملحوي   -21

لتلوك  مماقلوةذذا االدتالف إلو  المسواعداا الذذائيوة التو  كانو  أن يعز  ال يمكن و. 2011ف  المائة ف  عام  10من أعل  

 لسوكانح ي وة أن اأدور ، بموا فو  ذلوك  أقول، ولكون إلو  عوامولفيهوا كانو  المعودالا  والتو دور  األمخيماا الف   الم دمة

.قبائل ال التنيتأل ون ف  معظمهم من 
3
 

 

 

 

                                                      
 المبالذة إل  يميل)المستخدم ف  مثل ذذا الحاالا(  حسب الطو  الوعن باستخدام الشامل الحاد التذذية سوء معدالا قياا أن أيهرا الدراساا من عدد وذناك ، ّحلالر   الرعاة من ذم ال التن 3

 دوساي ف  الشامل الحاد التذذية سوء معدالا ولكن. دطورة أقل تائجن العضد منتصف محي  الت  تستخدم التكميلية وتظهر التحليالا .الرعاة لد  الشامل الحاد التذذية سوء معدالا ت دير ف 

 داصا. اذتماما وتستحق األدر  المخيماا من المعدالا ف  أعل 
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 .2012  ت ييمالمسا اللمصدر: ا    

المرحلوة الثانيوة والمرحلوة و م ارنة بين معدالا سوء التذذية الحاد الشامل عبور المخيمواا فو  فئواا المرحلوة األولو تبين و -22

النتوائج  التو  تتسوق موعكاملة )المرحلة األول ( عل  معودالا سووء التذذيوة الحواد الشوامل، الحص  للثة األقر اإليجاب  الثال

 تينالمورحل أوضوااتوجود فوروق واضوحة بوين  لوم تكون ذنواكفو  الم ابول، و(. 16)انظر ال  رة  الذذائ ستهالك باال الخاصة

 .المستلمةاعداا الذذائية تعز  إل  مستو  المسيمكن أن الثالثة والثانية 

، علو  مود  ال تورة ف  المائة( ف  جميوع المخيمواا 30وكان  معدالا سوء التذذية المزمن مرت عة )أعل  من العتبة البالذة  -23

أعل  بكثير ب  ر الدم  ف  المائة(. وكان معد  اإلصابة 35وداصة ف  دوساي، ولكن كان  مماقلة للمعدالا الوطنية لتشاد )

، مما يشوير قنان من بين كل قالقة أط ا  من الالجئين من ف ر الدماوعان  ف  المائة ف  كل المخيماا،  40العتبة البالذة  من

المرحلة الثانية والمرحلة الثالثوة، سوواء مون و المرحلة األول  أوضااالم ارنة بين ولم تس ر . كبيرةإل  مشكلة صحية عامة 

  .المستلمةمستو  التوعيع العام لألغذية بارتباط  تشير إل ء التذذية المزمن أو ف ر الدم، عن أنماط واضحة حيث سو
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  2012المصدر: المسا الت ييم  لعام 

 سبل كسب العيش

داا الذذائية عل  سبل كسب العويش لالجئوين باسوتخدام مصوادر الوددل وترتيوب الثوروة وآقار المساع حصائلتم قياا   -24

،كمرشرين
4
الخاصوة لالجئوين سوبل كسوب عويش مماقلوة لتلوك اأسور  تطوورحت  بعد سبع سنواا فو  البلود، لوم  نأن وأيهرا 

 السكان المحليين.ب

فو   54وفو  المائوة  52 ها نسوبةمارسوتالنشاط الرئيس  لمعظم األسر و اداصا ألنه ستحق الزراعة اذتمامات. الزراعة  -25

 هواف  المائة مون السوكان ددل 75تح ق نسبة ، حيث عل  التوال  يارونذو وال ر و موال ف ف  المائة من األسر  58والمائة 

ائوة مون األسور بعوض الوددل مون فو  الم 55 حيوث تح وق نسوبةالتجوارة فو  أمبوكوو تنتشور ذلوك،  عكوسعل  ومن الزراعة. 

 الزراعة.

ذلوك مل العوامل الت  تسهم فو  تيارونذو )المرحلة الثالثة( عن موال )المرحلة األول (. وتش تطورا ف والزراعة أكثر   -26

علو  الموددالا واألدواا  ، وعيادة فورص الحصوو اكبر حجماألالمزروعة  والمساحااف  المخيم،  لمدة أطو الب اء عل  

بعود سوبع سونواا، كانو   غيور أنون. من دال  المسواعداا الم دموة مون الم وضوية األموم المتحودة لشورون الالجئوين الزراعية

علو  حود  والمحصوو ن مون حيوث المسواحة المزروعوة يالسوكان المحليو عراعوةمون  تطووراجئين أقل اللالخاصة باالزراعة 

 سواء.

                                                      
 (.لل  ر كبديل) األصو  ملكية بشأن المرشراا من عدد دال  من الثروة ترتيب تحديد يتم 4
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 (2188احة المزروعة ومتوسط إنتاج الحبوب حسب المخيم ): متوسط المس5الجدول 

 القرى (2يارونغو )المرحلة  (2أمبوكو )المرحلة  (8المرحلة موال ) 

 3.06 2.69 2.63 1.42 )ذكتار( المساحة المزروعة

 976 330 543 258 )ك ( الحبو محاصيل 

 2012  ت ييمالمسا الالمصدر:          

فو   العمولإلو  جانوب وذياكول ددول مماقلوة. لهوا الثالثوة   واألولو تينمخيمواا المورحلالموجوودة فو  األسور  إن. الادخل  -27

بون س ذوذا األسور  ولجأا – الددلإلدرار مصادر شيوعا كأكثر الوبيع الحص  الذذائية  الماشيةتربية  ، أشير إل الزراعة

وال يوام النباتاا البريوة؛ أو بيع الحطب، أو ال ش وتخمير وبيع المشروباا الكحولية؛ الأنشطة قصيرة األجل مثل إل  النسب 

 مستو  أكبر من الضعف. إل ذذا األنشطة وتشير . عل  قيد الحياة ، واالنخراط ف  الجنس من أجل الب اءةاليوميباألشذا  

أمواكن أدور  للمشواركة فو  يروف أكثر مالءموة إل  لالجئين الذين يسعون لضعف ذو كثرة تن ل الوقمة مرشر آدر   -28

إلوو  المخيموواا، بمووا فوو  ذلووك  بعيوودا عوونن فوو  بعووض األحيووان مئوواا الكيلووومتراا والالجئوو ويسووافرفوو  النشوواط االقتصووادي. 

 ف  كل مرة. شهوربين بضعة أيام إل  عدة ما  تراا تتراوح ل ويبتعدونجمهورية أفري يا الوسط ، 

حيوث المرحلوة الثالثوة(، ) موال )المرحلوة األولو ( ومخيمواا يوارونذو ماقلة ف  مخيماات  مالما الثروة م. كانالثروة  -25

أسور مووال )أربوع ب)أكثور مون سوبع سونواا( م ارنوة ل تورة أطوو  أسور يوارونذو ب واء وال ئواا. األسور فو  أف ور  وقع  معظم

 .ل  المزيد من تراكم رأا الما  لديهالم يرد إ( سنواا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أغنوو  4مسووتو  وال يمثوول أشوود األسوور ف وورا 1. المسووتو  ياألسوورمووا  الالثووروة علوو  أسوواا رأا  تحسووب. 2012،  ت ييمووالمسووا الالمصوودر: 

 .األسر
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 تورن تعنودما و. األسورسوبل كسوب عويش  تنميوةفو  سوواء  علو  حود اوسلبي اإيجابي دوراوقد لعب  المساعداا الذذائية   -30

الالجئوين سوع   لول مون مود  وتاحتياجاا األسور  بتلبية حجم أكبر منسما ت انشطة المتوسطة األجل مثل الزراعة، فننهباأل

، أد  فوو  موووال صوويرة األجوول، والاألنشووطة  تووزدادعنوودما توونخ ض الحصوو ، وغيوور مسووتدامة. قصوويرة األجوول إلوو  أنشووطة 

اسووتخدام  تسووتطيعإمكانيووة الحصووو  علوو  االئتمووان غيوور الرسووم ، ألن األسوور لووم تعوود  مووردرا إلوو  ت ييوود  يض الحصووتخ وو

 والهجوورة، ألن الالجئووين يجووب أن يكونوول يوواتنظيمدورا دورة التوعيووع العووام لألغذيووة أيضووا وتلعووب سووداد الووديون. ل احصصووه

 يعاا.قوائم المست يدين قبل التوعمن عندما يتم التح ق  ينحاضر

تطووير ديواراا سوبل  ي يوديمكن أن  ةكامل  بعض الدالئل تشير إل  أن التوعيع العام لألغذية ف  شكل حص غير أن  -31

سونة واحودة لالكاملوة   ، حيث اسوتمرا الحصوغونج متوسطة األجل مثل الزراعة. وأيهرا م ابالا ف  الكسب العيش 

ف  أسرا وق   كسب عيشهمتأمين سبل لضرورة العمل عل  دراية بالجئين جعل السريع ف  المساعدة ف  ، أن التخ يض ال

مووال علو  وجون  – دور مخيمواا األالالتو  لوحظو  فو  بعوض التنميوة الزراعة بشوكل أسورا مون  تنميةممكن، وساذم ف  

مثول تووافر المزيود لعب  دورا أيضوا  ذناك عوامل أدر  غير أنأقل.  اعل  الرغم من أنها تل   دعما عراعي – الخصوص

 .الذين تعتمد سبل كسب عيشهم عادة عل  الزراعةمن األراض  والسكان 

 انيةالجنسالشؤون الحماية و

ة (، وذ  وحودة شورطDISإل  الم رعة األمنية المتكاملة ) ويعز  ذلك أساسامرضية إل  حد كبير الحماية حالة كان    -32

مسرولة عن األمن ف  مخيمواا الالجئوين التو  أقامتهوا م وضوية األموم المتحودة لشورون الالجئوين واللجنوة الوطنيوة السوت با  

 كل مخيم أيضا لجنة من المتطووعينولد  بشكل جيد. الوحدة عمل وت، 2010أوادر ف  م إدماجهوإعادة  عائدينالالجئين وال

 ن ودرتفو  األمون لويال و االالجئواا تحسون  تجري دورياا ليليوة. وقود الحظوو كاملةم وضية والم رعة األمنية المتال تدعمها

لم ورعة لفو  المائوة مون ال وو  العاملوة  25يشوكلن اللووات   الم ورعة األمنيوة المتكاملوة اابطاإل  ضو رجوعهنأيضا إمكانية 

عوودم وجووود التمويوول الووالعم يوور أن غمسوورولين رفيعوو  المسووتو .  وتضووم فوو  المخيموواا التوو  تووم عيارتهووااألمنيووة المتكاملووة 

 .للخطرأمن الالجئين يعرم وتها استمراري يمكن أن يهدد 2012للم رعة األمنية المتكاملة منذ أوائل عام 

 والعمالووةموجووودة فوو  المخيموواا )األرم غيوور العوون ال وورص االقتصووادية  ابحثووأساسووا  كبيوور بشووكلن و وول الالجئوويتنو  -33

وإعووادة  ئووديناللجنووة الوطنيووة السووت با  الالجئووين والعا وفوو  حووين تصوودرللزيوواراا العائليووة والتعلوويم والصووحة. ووالتجووارة( 

توم اإلبوالغ عون حواالا عودم احتورام ذوذا الوقي وة مون قبول ف د ، بشأن السلوكيااوف  الوق  المناسب وقائق مجانية م إدماجه

 اندركتو تينوكالأن العبر الحدود، عل  الرغم من  التن الاال يشمل   منلسلوك األالشرطة. وباإلضافة إل  ذلك، فنن نظام ا

ذلوك، مون التح وق  ال يمكونفو  حوين و. التون الا بشوأنمتكررة. ونتيجة لذلك، ت ت ر الوكاالا معلوماا  التن الاأن مثل ذذا 

ال من المساعدة عل  جانب  الحدود أو قد  يمكن أن يست يدواالرئيسيين أن بعض الالجئين  مع المخبرينكش   الم ابالا ف د 

 توعيعاا. تكون ذناكإل  المخيماا إال عندما  ونيعود

التو    بعوض حواالا العنوف الجنسوإلو  حماية قليلوة ولكون تجودر اإلشوارة الواآلقار المباشرة للمساعداا الذذائية عل    -34

 يم.الت ي دل  إليها

  أن ي رضوا سع  األعوا  إل  ي ماعندالخالفاا تحدث وذناك عيادة ف  حاالا العنف الزوج  بعد التوعيعاا. كان

)اللحوم واألسماك(.  الذذائ أو عناصر "الترف"  يةالكحولالمشروباا عوجاتهم بيع جزء من الحصة لشراء  عل 

استخدام ب، ف  بعض األحيان هاوبيع المشروباا الكحولية ريتخم – المدرة للددل للمرأةالرئيسية األنشطة  ويردي أحد

 ت اقم العنف الزوج .إل   – حبو  من الحصة الذذائية
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  ضطر تيخرجن من المخيماا لزراعة المحاصيل الذذائية أو جمع الحطب، والنساء اللوات  ذناك عنف ضد كان

فنن بص ة عامة، و. األغذيةساسية، بما ف  ذلك ممارسة الجنس لتلبية االحتياجاا األ إل لالجئاا ف  بعض األحيان ا

 همتحسين األمن الذذائ  يحد من حاجة الالجئين، وداصة النساء، إل  اللجوء إل  االستراتيجياا الت  يمكن أن تعرض

 للخطر.

 ن الحصوو  علو مو صوة فو  يوارونذواإلشارة إل  أدطواء اسوتبعاد بعوض األشوخاص ذوي االحتياجواا الخاال بد من و  -35

بالتووال  لهووا خاصووة ويحووق الحتياجوواا االذوي   موونأط وواال وتضووم اموورأةرأسووها تبينمووا تعتبوور جميووع األسوور التوو  تومسوواعدة. 

الضووء ذلوك يسول  وبشوكل صوحيا، م  ويّ  تلم حالتهم االجتماعية  ألنهم  د تم استبعاد بعضفمساعداا غذائية، الحصو  عل  

 حالة الزوجية ف  السياق المحل .من ال وضية األمم المتحدة لشرون الالجئين عل  صعوبة تح ق م

 العوامل المساهمة في النتائ 

 العوامل الخارجية

(. وباإلضوافة إلو  8لالجئوين )انظور ال  ورة اسبل كسب عيش  تنميةذناك عوامل إيجابية ت يد وجد أن . القيود السياقية  -36

ن والالجئو وحظو عالقواا اجتماعيوة واقتصوادية بنقاموة واللذوي بين الالجئين والسكان المحليين  الت ار  اإلقن لك، سما ذ

قريبة من أسواق المدن المجواورة، ذ  أسواق دائمة والت  تم عيارتها بها جميع المخيماا  أن. كما بشكل عام است با  حسنب

 المواد الذذائية بشكل جيد.ا وسلسلة إمداداالشبكة التجارية تعمل و

تح يووق االعتموواد علوو   تعتوورم، ذنوواك قيووود وعلوو  الوورغم موون ذلووك  -37

أسوور الالجئووين لهووا  ألغلبيوةالنشوواط الرئيسوو   تمثولالزراعووة، التوو  والوذاا. 

عووودم ك ايوووة نظوووم اإلنتوووا  الت ليديوووة ومحدوديوووة مسووواحة كموووا أن . ذاحووودود

 تبوووير موونعهم موونن )إلوو  الالجئوويت وودمها السوولطاا المحليووة األراضوو  التوو  

 المحاصويل( تردي إل  انخ ام مستخدمةالمددالا ال لة لاألراض  للح اي عل  دصوبة التربة، وذو أمر ضروري نظرا 

 واإلنتا  بعد سنتين أو قالث سنواا.

 شأنها شوأن النزاعواادسائر كبيرة أيضا إل  اآلفاا واألعشا  الضارة شية ومن قبل المالمحاصيل اتدمير كما يردي   -38

بوالنظر إلو  أن العديود مون الرعواة  تهاوتسووي هوامنعيصوعب ( والرعواة، التو  ينالمتكررة بين الموزارعين )الالجئوين والمحليو

أقورا  سلسولة مون ال يضواناا مون 2008منط ة مارو منذ عام   السلطاا وي لتون من الع ا . وأديرا، عان يحظون بحماية

فو   42، وموا يصول إلو  2010ف  المائة من سكان مخيماا موال ويارونذو عل  التووال  فو  عوام  32ف  المائة و 21عل  

أدا ال يضاناا إل  دسوائر فو  و وضية األمم المتحدة لشرون الالجئين(. )م 2011ف  عام  المائة من الالجئين ف  يارونذو

الضووذ  علوو  وتزايوود  ألسوور المتضووررةا كسووب عوويشعلوو  األموون الذووذائ  وسووبل  أقووراوتووة، ممووا المحاصوويل بوودرجاا مت 

 األراض  المتاحة.

وصوو  الالجئوين وال يوود باستن اد الموارد الطبيعية المرتبطوة ب متصلةقيود من أيضا  صيرة األجل الاألنشطة  وتعان   -35

 مل اليوم .سوق الع الت  يعان  منها

. جودا ف يورة ذنوا التربوة. ديارنوا إل  العودة نريد"
" .متآكلووة األرم ولكوون جهوودنا، قصووار  وبووذلنا
 الجئ ف  يارونذو.رجل 
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التمويل المتكرر أقر عدم ك اية. التمويلعدم كفاية   -40
5
( 45سلب  عل  كل مون الحصو  الموععوة )انظور ال  ورة  بشكل 

حتياجواا الناشوئة عون حواالا إلو  االجزئيوا ذلوك يرجوع ووعل  قدرة الوكاالا عل  تن يذ أنشوطة تنميوة سوبل كسوب العويش. 

 2007دادل  بوين عوام  الوتشوريد ال، و2003عوام  ذسوودانيين منوالالجئوين الجديدة ف  البلد، والت  شومل  تودفق ال الطوارئ

.2011 عام ج اف ف  منط ة الساحل منذال، و2010و
6
عوارم ا توباإلضافة إل  ذلك، انسحب  بعض الجهاا المانحوة ألنهو 

الم وضوية األوروبيوة دعوم أوق و  لالعتماد علو  الوذاا، و اتياوم اتعتبرالتوسع ف  استخدام التوعيع العام لألغذية ف  سياق 

 اإلغاقة وإعادة التأذيل والتنمية.رب  للتركيز عل  برنامج  2010برنامج المساعداا الذذائية بعد عام 

 العوامل الداخلية

والت ووار  األديوور بشووأن االعتموواد علوو  الووذاا المعلنووة . علوو  الوورغم موون األذووداف االتساااق نااين األهااداس والمساااعدة  -41

صولة.  أو ليسو  ذاا ةتوأدرمأو  كان  أنشطة تعزيز سبل كسب العويش محودودةف د ، بين الوكالتين  ف  ذذا الصددلتخطي  ل

علو   وفر فورص عمول فو  سوياق منافسوة عاليوةتمن الممكن أن كان الت   لبرنام ل التابعة الذذاء م ابل العمل أنشطةويل  

د وض  لتحول محول أو تسوتكملالتحوويالا الن ديوة منوذ وقو  قريوب جودا فو  إال أنن لم ينظور ذامشية، ف  حين  لعمل اليوم ا

كاف غير ذا ؤي تن ذا م وضية األمم المتحدة لشرون الالجئين وشركاذكان دعم سبل كسب العيش الوالتوعيع العام لألغذية. 

ذتموام لبودائل مناسوبة سو  ال ليول مون االإيالء لم يتم ، ف  حين ع لعدد من ال يودتخض وركز عل  نظم عراعة ت ليدية عموما

 لتدريب.واالددل األنشطة المدرة الخصوبة ووالتربة وتجديد  عراعة األرع المرويةو مثل ت ديم الدعم لزراعة الخضر

من الحدود عل  الرغم مون معوايير م وضوية األموم  ال ريبة جداالمنط ة ن ل الالجئين من مخيماا داذا )ت ع ف  كما أن   -42

 أقوركوان لون  2011فو  عوام كووي وكيلومترا( إل  مخيمواا مويوو  50مسافة إل  وجود المتحدة لشرون الالجئين الت  تدعو 

علو   نت وا االعودم عدد كبير من الالجئوين  فضللالجئين الذين اضطروا إل  البدء من جديد. واسلب  عل  سبل كسب عيش 

 المساعدة. الحق ف الرغم من ف دان 

لتحوو  إلو  االعتمواد علو  ااسوتراتيجية بشوأن . ليس ذناك توافق ف  اآلراء بين أصحا  المصلحة التحولاستراتيجية   -43

م وضوية  ووضوع هوا دائموا. بلتوزم يكون لوم ول ن التشوذيليةفو  وقائ وتودريج   انسحا استراتيجية  البرنام  وعاالذاا. وقد 

فو  الممارسوة العمليوة، توم اعتمواد نمووذجين و. 2011 عام ف  يمخيماا غورل تحو للدطة األمم المتحدة لشرون الالجئين 

 .تحو لل ينمختل 

المخ ضة  من الحص ةيطدون مرحلة وسب 2007التوعيع العام لألغذية ف  عام  توقفوف  يارونذو،   -44
7
وحل  محلن  

اإلغاقوة وإعوادة التأذيول ربو  دعم سوبل كسوب العويش عون طريوق برنوامج لوأنشطة م وضية األمم المتحودة لشورون الالجئوين 

لتعلويم والصوحة والميواا. ومنوذ ذلوك الحوين، كوان ذنواك رصود محودود مون قبول لأيضوا اسوترداد التكواليف أ ددل والتنمية الذي 

 . وعل  عكسمحدودا اإلغاقة وإعادة التأذيل والتنميةرب   بشأنالتنسيق مع الجهاا ال اعلة وكان ر الوضع م وضية لتطوال

الت ليودي دعم الوموزيج مون تووفير م وضية الواصل  و ةبنصف حصكاملة ال ةحصعن ال يف  مخيماا غوراستعيض ، ذلك

حيوث أددول اسوترداد التكواليف للتعلويم يول والتنميوة اإلغاقوة وإعوادة التأذربو   عون طريوق برنوامجسبل كسب العيش والدعم ل

 .والمياا ولكن ليس للصحة

                                                      
 .ف   المائة ف  54و المائة ف  67 بنسبة( 2006-2003) للبرنام  الطوارئ مول  عملياا التحديد، وجن عل  5
 عام الجئ ف  180 000 دادليا إل  والمشردين 2011 عام الجئ ف  281 000 ما مجموعن وصل إل  تشاد شرق ف  السودانيين الالجئين تشير الت ديراا إل  أن عدد الم ارنة، سبيل عل  6

 .)م وضية األمم المتحدة لشرون الالجئين( 2010
 .العجاف المواسم ف  المخصصة والتوعيعاا الخاصة االحتياجاا ذوي األشخاص إل  المساعدة ت ديم راستم 7
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عل  أساا  2012ف  يارونذو ف  أوائل عام  للجد  ةالمثير ة(إعادة إددا  التوعيع العام لألغذية )نصف حصتشير و  -45

اكتسوب قود  ةكثور ت دميواألنموذ  غوري أن جدا و عني ة بما كان ر التحو تدذور الظروف المعيشية لالجئين إل  أن عملية 

مشوروا  فو ن وأصحا  المصلحة ابين الشركاء )بما ف  ذلك الوكالت اجوذري ادتالفابرع أيضا ت غير أنهامن الدعم. المزيد 

بوالنظر إلو  السووياق مون دوال  االعتمواد علوو  الوذاا قود ينطوووي،  حوو  أن االنوودما اإلغاقوة وإعوادة التأذيوول والتنميوة( ربو  

 لالجئين.كسب العيش ليروف  بعض جوانبلتدذور الالمحل ، عل  مستو  معين من 

 التحو  مونم وضية األمم المتحدة لشرون الالجئين دطوة  معارضةويتجل  عدم وجود استراتيجية مشتركة أيضا ف    -46

فو  يعتوزم ال يوام بهوا  البرنام ت  كان الاألسر ضع ا من ف  المائة  25 ألكثر وجهةالم ااتوعيعإل  الالتوعيع العام لألغذية 

موون اسووتمرار التوعيووع العووام  اسووتدامةأكثوور  عيووادة دعووم سووبل كسووب العوويش يبوودو حووالأن المسووت بل ال ريووب، علوو  الوورغم موون 

اعتورم ، وودعمهوم لهوا التحوو عمليوة  ف سلب  عل  مشاركة الالجئين  أقر. وقد كان لعدم وجود توافق ف  اآلراء لألغذية

 المساعدة.ف  أي تخ يض عل  ن بشدة والالجئ

بعود  الوضوعتحسون  مونرغم علو  الوالبرنامج عموما من ن   ف  اإلشراف والرصود والت يويم،   . عانبرنام الإدارة   -47

م وضوية الو البرناام انعودام الث وة المتبواد  بوين  كما أد . 2010 ف  عام يغور لمنط ة لبرنام لبرامج تابع  مويفتعيين 

اجتماعواا  ع ودرغم ذلوك بوو – قتصر معظمن عل  توصوياا بعثوة الت ودير المشوتركةالذي امشترك الصنع ال رار  إل  تع يد

 .ةتب ال رعيامستو  المكعل  تنسي ية مرتين ف  السنة عل  مستو  المكاتب ال طرية والتنسيق الجيد 

عدم وجود استراتيجية وإجراءاا واضحة لمكافحة سوء التذذية المزمن عل  الورغم مون من برامج التذذية   وقد عان  -48

 ت نيوة. ولووحظ أيضوا عودم وجوود مهواراا للبرنام المرسسية األذداف االستراتيجية  أحدوألنن  لذلككبيرة  احتياجااوجود 

، وعودم وجوود تودابير محووددة الت توويش واإلشوراف، وعودم ك ايوة أنظموة ضوعي ةصود فضوال عوون تذطيوة وضوعف فو  نظوم الر

شركاء مورذلين ت نيوا فو  المنط وة وارت واا معود  دوران الشوركاء سولبا علو   وقد أقر عدم وجود. نف ر الدم وعالج لمكافحة

 .حصائلهاتن يذ برامج التذذية و

بوين أكتوبر/تشورين األو  و. اكانو  قيموة الطاقوة مون الحصو  أقول مموا كوان مخططوا لهوعادة ما . خدام الحصصاست  -45

 1 500كاملوة فو  مخيمواا غووري أقول مون ال ةحصوال وفورا، 2010، ومرة أدور  فو  عوام 2008وأغسطس/آ   2007

 وافت را. 2010و 2005  ممويو وكوي ف  عاف  سعر حراري ف    1 200و 1 000 ووصل  إل  ما بين سعر حراري

اسوتمرار ارت واا مسوتوياا سووء التذذيوة  مكافحوةالحص  الذذائية باسوتمرار بعوض العناصور الذذائيوة، األمور الوذي أعواق 

عودم كوان دلي  الذرة والصوويا، و تشتمل عل الحص  ما كان  . وعالوة عل  ذلك، نادرا هماالمزمن وف ر الدم أو الحد من

 شهرا. 30مشكلة، داصة بالنسبة لألط ا  الذين ت ل أعمارذم عن  وجود األغذية التكميلية

طحون  لعمليوة البرناام  وتيسويرالطاعجوة  لألغذيوةم وضوية الالت واذم بشوأن تووفير  ةوكان لعدم االمتثا  لشوروط موذكر  -50

الحبووو 
8
الالجئووين الووذين اضووطروا إلوو  بيووع جووزء موون قبوول سوولب  علوو  اسووتخدام حصوو  التوعيووع العووام لألغذيووة موون  أقوور 

فو  المائوة مون  48فو  المائوة و 48وفو  المائوة  56أشارا نسبة ف  موال وأمبوكو ويارونذو، و. همحص  لتلبية احتياجاتال

 .اهت  تسلمتال الكميةتوعيع، عادة أقل من ربع آدر من  اأنها باع  جزءا من حصتهعل  التوال  إل  األسر 

 

 

                                                      
 .الوكالتين بين قسم  المسرولياا 2010و 2002 عام  ف  والم وضية البرنام  وقعها الت  الت اذم مذكراا 8
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  .2012المصدر: المسا الت ييم ،             

فو  مخيمواا غووري )وف وا  ةشوهريال توعيعواا نصوفالإلو  التوعيعواا الشوهرية  مون 2010ف  عام  التحو وقد أد    -51

 لتودبرلالجئوين اأسور بول مون قالحصو  بيوع  إلو  عيوادةلخ ض تكاليف التوعيع(  2005لتوصية بعثة الت دير المشتركة لعام 

 ال صير. جلمواردذا عل  األ

 والتوصيات ستنتاجاتاال

 االستنتاجات

ف  شكل حصو  كاملوة لمعظوم الالجئوين الم دم التوعيع العام لألغذية سما ف  السنواا األول  الت  أع ب  التشريد،   -52

تح  وو  سوووء التذذيووة الحوواد. وفوو  ذووذا الصوودد، والسوويطرة علوو  ك الذووذائ  االسووتهالموون إلوو  مسووتوياا م بولووة بالوصووو  

 هذا المرشراا.وف ا لالسكان المحليين بم ارنة  أفضل بكثيروضع الالجئين كان ال صير و جلعل  األ ةالمتوقع حصائلال

كسوب وقو  نحوو عيوادة قودرة الالجئوين علو  تطووير سوبل مع مرور ال لم يحدث التطور المتوقعومن الناحية األدر ،   -53

الذذائ  علو  الورغم مون انخ وام المسواعداا الذذائيوة،  م درة ذاا الصلة للح اي عل  أمنهالالمتوس  و جلعل  األ عيشهم

 األجل لم تتح ق.طويلة حصائل الأن الضمنا مما يعن  

طويول( ال جولاألمخيمواا المرحلوة الثالثوة ) فو ن والالجئوأيهور  ، ف ود تراا مختل ة ف  تشادل وعل  الرغم من اإلقامة  -54

ال تتطووابق مووع  وذوو  صووير( دصووائ  مماقلووة موون حيووث مصووادر الووددل ومسووتوياا الثووروة، ال جوولاألالمرحلووة األولوو  )و

لخصووائ  للثانيووة، نظوورا المرحلووة افوو  الوضووع  بشووأناسووتنتاجاا  التوصوول إلوو السووكان المحليووين. )ال يمكوون  دصووائ 

 وود أد  ف، لالجئووين ة تنميووة سووبل كسووب العوويشيوومحدودلاالجتماعيووة واالقتصووادية االسووتثنائية لالجئووين فوو  أمبوكووو(. ونتيجووة 

لالجئوين مون حيوث الكميوة  الذوذائ سوتهالك االتودذور إلو  د يسنواا ال ليلة األولو  مون التشورالاالنخ ام ف  الحص  بعد 

الحاجة الت  تل  ذلك للبحوث عون فورص أفضول  اال صير. وقد أد جلاألعل  ستراتيجياا المواجهة والنوعية، وعيادة ف  ا
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تتعلوق  لمشواكلالالجئين وداصة النساء  مما أد  إل  تعريضالالجئين،  تن الاف  المخيماا إل  عيادة ف   المتاحةمن تلك 

 الحماية.ب

 اإلنتوا  مموا قيودقطوع األراضو  المتاحوة لالجئوين، صوذر : التو  ت سور ذوذا النتوائجالسوياقية عوامول العلو  ت ييم الأكد و  -55

أن  كمووا فوو  نهايووة المطوواف الووددل موون الزراعووة، وذوو  النشوواط الرئيسوو  لمعظووم األسوور المحليووة والالجئووين. والمحاصوويل و

وتطوور الزراعوة ية الزراعية فو  المخيمواا، األراض  والبذور واألدواا أقر عل  مستو  التنم الحصو  عل  الت اوا ف 

فو  ل تورة ممتودة التوعيوع العوام لألغذيوة بسورعة يعنو  أن التوعيع العوام لألغذيوة بشكل أسرا ف  المخيماا الت  د ض فيها 

 مثل الزراعة. جلاأل ةمتوسطالنشطة االقتصادية األلمشاركة ف  ا نعلالجئين اثن  قد يشكل حص  كاملة 

ومع ذلك، فونن النشواط التن يذ ال وري لبدائل التوعيع العام لألغذية.  حدة ذلك عن طريقوكان من الممكن التخ يف من   -56

. وبالمثول، ف ود كانو  أنشوطة دعوم اتن يوذا محودوديول الذذاء م ابل العمول وكان  البرنام برامج  المدر  ف الوحيد  التكميل 

أيضوا علو  الونظم بشودة  وانصب تركيزذا بص ة عامةة األمم المتحدة لشرون الالجئين غير كافية م وضيلسبل كسب العيش 

 .مطورة بما فين الك اية نشطة إدرار الددلمثل أمناسبة البدائل لم تكن الالزراعية الم يدة ف  حين 

بوين مت وق عليهوا  تحوو العتماد عل  الذاا عدم وجوود اسوتراتيجية الت دم نحو ا تحد منالت  األدر  وشمل  العوامل   -57

سولب   أقور لوذلكتوصياا بعثة الت دير المشوتركة، وكوان إال فيما يتعلق بمشترك الاتخاذ ال رار  قيدا، مما مالوكالتين وشركائه

سواءا  التو  لتذذيوةافو  حالوة أيضوا أوجون قصوور فو  إدارة البورامج، وداصوة   عل  وضع التمويل الهش بال عل. ولوحظ

 .الت نيةمن الناحية أك اء بسبب عدم وجود شركاء 

موع ب يوا مورت عين ، ولكون سووء التذذيوة الموزمن وف ور الودم بصو ة عاموة ةم بولوعند مستوياا ويل سوء التذذية الحاد   -58

المسواعداا مسوتو  وبوين ذوذا النتوائج ة التو  وجودذا الت يويم وكان  الصلة الوحيوداالذتمام الكاف . ب يحظيامرور الوق  ولم 

مموا يعنو  أن ذنواك عوامول أدور  لعبو   ،سوء التذذية الحاد عل كاملة الاإليجاب  للحص  تتعلق باألقر المستلمة الذذائية 

 تستحق االذتمام.الت    بعض حاالا العنف الجنسكما الحظ . ف  ذلك دورا

طالعهوم علو  يوتم إلوم ففو  نهايوة المطواف،  إلو  مووطنهمفو  العوودة أعربوا عن رغبتهم وف  حين أن معظم الالجئين   -55

فو  تشواد  االنودما ديوار فونن نعادة التوطين ف  بلد قالث، اذتمام بنظرا لعدم وجود وف  مناطق العودة المحتملة.  ااتطورال

أحود األركوان وذوو تطوور نحوو االعتمواد علو  الوذاا، يحودث اللوم والطويل. ومتوس  ال جليناأل ف  رجااألالحل الدائم يبدو 

الموووارد  لعوودم ك ايووةأيضووا وكووون أفضوول، تيمكوون أن كووان نتووائج المسوواعدة  أنإلوو  جزئيووا ويعووود ذلووك لالنوودما ، األساسووية 

ذوودف طوواء إعلربمووا ينبذوو  ، فوو  نهايووة المطووافولسووكان المحليووين والالجئووين. احتياجوواا التلبيووة مجموووا وال وورص المتاحووة 

 مستو  معين من المساعدة.  ستظل ذناك حاجة إلطابعا نسبيا: فعل  الذاا الكامل االعتماد 
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 التوصيات

  دائمةاللو  واحلطويلة األجل التسرتاتيييات االتوصيات بشأن 

توافق في اآلراء نين  عملية للوصول إلى ون الالجئينمفواية األمم المتحدة لشؤ: ينبغي أن تقود 8التوصية   -60

ذذا مثل ينبذ  تحديد  إلى االعتماد على الذات. تحولللاستراتيجية ن أالجهات التي تقدم المساعدة لالجئين نش

  الذاا ضع أذداف واقعية لالعتماد علواإلغاقة والتنمية ف  المنط ة المضي ة؛ وباالستراتيجية مع الجهاا ال اعلة المعنية 

ف  سياقاا معينة مثل تشاد حيث يعيش السكان الذاا، بأن االعتماد عل   واالعتراف ؛لسياق المحل ا واالندما  ف  ضوء

سيس ر عن استمرار عدم هذا الح ي ة ب وعدم التسليمتدذور الظروف المعيشية لالجئين.  سيعن تح  عتباا المساعدة، 

 راء بين الشركاء.وعدم وجود توافق ف  اآلاتساق اإلجراءاا 

أنشطة مواصلة االاطالع نومفواية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  األغذية العالمي نرنام على : 2التوصية   -61

 مع أهداس االعتماد على الذات. تكون منسجمةنديلة ومكملة للتوزيع العام لألغذية 

  الذذاء م ابل  ، أووال سائم الن ودإددا  طرائق مساعداا غذائية مثل ف  السرعة عل  وجن  البرنام ينبذ  أن ينظر

 للتوعيع العام لألغذية.كبدائل أو تذذية المجموعاا الضعي ة  ،برامج التذذية المدرسية ، أوالعمل

  ميلية الت  أقبت  األنشطة البديلة والتك وتزيددعمها لسبل كسب العيش الت ليدية )الزراعة(  الم وضيةينبذ  أن تعزع

الددل،  المدرة واألنشطة التربة، دصوبة وتجديد المروية، األرع وعراعة الخضار، عراعةفعاليتها محليا )

 (.والتدريب

االعتماد على  ات مع مراعاة أهداسمخيمالقع اختيار موالمفواية معايير محددة ال: ينبغي أن تضع 2التوصية   -62

 الحق.وت ادي حاجة الالجئين إل  االنت ا  ف  وق  ادتيار مواقع مناسبة ف  لسلطاا المحلية وسيساعد ذلك ا .لذاتا

واللجنة الوطنية الستقبال الالجئين  الالجئين لشؤون المتحدة األمم أن ترصد المفواية: ينبغي 4التوصية   -63

أن ينبذ   .ةم األصليانهنلد إلىالالجئين وتسهل العودة التلقائية لالجئين  تنقالتهم عن كثب وإعادة إدماج عائدينوال

اللجنة  الم وضية بتشجيع ت ومينبذ  كما الالجئين.  تن الادوافع هما لا وفهممرصدذالوطنية واللجنة  تحسن الم وضية

ت ييم األوضاا من أجل  بلدانهم األصليةلالالجئين اا عياردعم تعبر الحدود و عل  إعطاء اإلذن الرسم  بالتن الاالوطنية 

برامج كل منها بين م وضية التنسيق الو البرنام  يعزع  راراا مستنيرة بشأن عودتهم. وأديرا، ينبذ  أنذم لواتخاذ هافي

 .االست ادة المزدوجة من البرامجف  جمهورية أفري يا الوسط  لمنع 

البرام  على المستوى العالمي ات وسياسالدعم المعنية نمفواية الالبرنام  وينبغي على مكاتب : 5لتوصية ا  -64

أذداف فيها أدر  دار  تشاد تصاغ  تشريد أن تكون قابلة للتطبيق، ف  سياقاا المحتمل، 4-8التوصيات نعلما  اإلحاطة

صياغة ل يادي الدور الب أن ت وم الم وضية التشريد  بعد ف  السنواا األولومن األذمية بمكان االعتماد عل  الذاا. 

لتوعيع العام ل بديلةطرائق مساعداا غذائية بنددا   لبرنام اوأن ي وم إل  االعتماد عل  الذاا  للتحو استراتيجية تواف ية 

 لتوعيع العام لألغذية.من االسريع  االنسحا لألغذية ف  وق  مبكر لدعم 

 اج بشأن تنفيذ الرب توصيات 

 .هاوتقييم هامفواية إدارة المساعدة ورصدالعزز البرنام  ويأن ينبغي : 6التوصية   -65

  أكثر استنارةاتخاذ قراراا برصد للسماح الينبذ  تعزيز نظم. 
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  ينبذ  ام لألغذية، التدريج  من التوعيع العنسحا  م وضية بشأن االالو البرنام بين  الدتالف وجهاا النظرنظرا

عل   همحالة األمن الذذائ  لالجئين وحصولمنتظم عن كثب ل . وينبذ  إجراء رصدبعثة ت دير مشتركة قريباإجراء 

 التوعيع العام لألغذية أو وق ن. د ضالخدماا األساسية عندما يتم 

احترام  عن طريق زيز استخدام الحصص الغذائية من قبل المستفيدينع البرنام  على تعشج  يأن ينبغي : 7التوصية   -66

 أيضا تنسيق وتيرةطحن الحبو . وينبذ  ل البرنام تيسير والطاعجة  لألغذيةم وضية التوفير المتعل ة ببنود مذكرة الت اذم 

 .الت  تجري كل شهرين ااتوعيعت ادي الالتوعيع العام لألغذية عبر المخيماا وعملياا 

 : الحماية.1التوصية   -67

  العنف ب، وال سيما تلك المتعل ة ذاحماية وتطورال مشاكلللرصد لتتبع حدوث  ام وضية نظامالضع تينبذ  أن

 . الجنس

   درار إل بديلة توفر ديارااأن بعد التوعيع، والذي يحدث العنف الزوج   منعم وضية أيضا إل  الينبذ  أن تسع

االحتياجاا  ااذوالنساء استبعاد  وداصة االستبعاد، وتجنب أدطاء؛ لكحو ا غير قيامهن بتخميرلنساء للددل ا

 الخاصة.

  عيادة مشاركة الجهاا ال اعلة ذاا الصلة بما ف  ذلك وكاالا األمم المتحدة األدر  إل  م وضية ال تدعوينبذ  أن

 بين المزارعين والرعاة. بالنزاعااذلك تلك المرتبطة الحماية الخاصة، بما ف   مسائلوالحكومة لمعالجة 

  من جمهورية أفري يا  ئونذناك الجكان تمويل الم رعة األمنية المتكاملة طالما  أن تواصلأديرا، عل  الجهاا المانحة

 الوسط .

ئين أهمية استراتيجيات التغذية وتحسن تنفيذها : ينبغي أن تعزز مفواية األمم المتحدة لشؤون الالج1التوصية   -68

 ورصدها.

  دوساي، حيث ف  لصحة العامة لضع استراتيجية محددة وأن تسياق ا محدد المرننهجا م وضية الأن تعتمد  ينبذ

ينبذ  واذتماما داصا. المنط ة المخيماا األدر  وتستحق المعدالا ف   منأعل   الشاملمعدالا سوء التذذية الحاد 

 التذذية تستهدف األمهاا واآلباء.لتعزيز ة يقو إجراءاايشمل ذلك  أن

  سوء التذذية لجميع  للكشف عن شهري نش  فح استراتيجية لمكافحة ف ر الدم وينبذ  تن يذ صياغة أيضا  ينبذ

 سوء التذذية. الذين يعانون منف  جميع المخيماا لتحسين تحديد األط ا  الخامسة األط ا  دون سن 

   التذيراا الت  دال  ن س ال ترة من العام من أجل تحسين تحليل  تذذويةم وضية إجراء مسوح ال تضمنأن ينبذ

 سوء التذذية.تطرأ عل  

  ، الخاصة الك اءاا الت نية  تنميةم وضية ف  الو البرنام  أن يستثمر لتحسين إدارة وتن يذ أنشطة التذذية،ينبذ

ف  الوقاية من سوء مختصين م وضية شراكاا متوسطة األجل مع الال ت  يموينبذ  أن  ؛الشركاء بموي يهما وبموي  

 وذلك بهدف الحد من ارت اا معد  دوران الشركاء. نالتذذية وعالج
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 الملحق

 مخيمات الجئي أفريقيا الوسطى في جنوب تشاد
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وطري ة عرم المواد ف  ذذا المنشور ال تعبر بأي حا  من األحوا  عن موقوف إن اإلشاراا المستخدمة 

 برنامج األغذية العالم  بشأن المركز ال انون  أو حدود أو تخوم ألي بلد أو أرِم أو مدينة أو منط ة.

 الخريطة مفتاح

 للبرنام مكتب قطري 

 للبرنام مكتب فرع /ميدان  

 عاصمة إقليمية

 طريق رئيس 

 طريق قانوي
 حدود وطنية

 حدود إقليمية

التذطيووووة الجذرافيووووة للعمليوووواا الممتوووودة 

 لإلغاقة واإلنعا.
 مخيم الجئ  جمهورية أفري يا الوسط 

موقع مرق  لالجئ  جمهورية أفري يا 

 الوسط 


