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

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

 مويف الت ييم، مكتب الت ييم: R. Smithالسيد  3941-066513رقم الهاتف: 

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

 .(2645-066513)ذلك عل  الهاتف رقم: الوقائق المتعل ة بأعما  المجلس التن يذي و بتوفر تتعلق
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فو  مون ميانموار ف  جنوب شرق بنغالديش حيث قدم  المساعدة إل  الجئ  الروذينغيا  ةممتدف  األوضاع الشمل الت ييم الالجئين 

فو  االعتمواد علو  الوذاا المسواعدة الغذائيوة ومسواذمة ت يويم دور  فو الهود   وتمثولمخيمين رسميين ألكثر من ع دين من الوممن. 

 الالجئين.وللسكان المتأقرين بوإيجاد حلو  دائمة لالجئين 

علوو  مختلووف السووكان موون الالجئووين وسووكان  األجوولالغذائيووة يويلووة  ةوركووم السوورا  األولوو  للت يوويم علوو  القووار المختل ووة للمسوواعد

استراتيجياا المواجهة، والتون الا، والحمايوة والبيئوة الروذينغيا غير المسجلين. وركما األسئلة الثانوية عل  سبل كسب العيش و

تجريبوو شووب  . واسووتخدت ت يوويم األقوور ذووذا ال ووائم علوو  الن ريووة تصووميما يووةالحمائيووة، واألموون الغووذائ  والتغذ
(1)

واتبوون نهجووا مخووتل   

 ساليب لتحليل الرواب  السببية بين المساعدة الغذائية واالدتالفاا بين المجموعاا المختارة.األ

ويخلص الت ييم إل  أن  إل  جانب األشكا  األدر  من المساعدة الخارجية، فإن المساعدة الغذائية كان  عامال مساذما فو  ادتيوار 

األسر للنشاي االقتصادي واعتماد استراتيجياا مواجهة محوددة. ووفورا الم ارنواا بمجموعواا الروذينغيوا غيور المسوجلين دلويال 

، أساسووا موون دووال  تحسووين التنوووع الغووذائ  وانخ ووا  تووواتر األجوولقصوويرة  حصووائلاذم  فوو  علوو  أن المسوواعدة الغذائيووة سوو

الجئو  الالجئوين ب استراتيجياا المواجهة السلبية لالجئين. غير أن ذذا القار اإليجابية كان  أقل وضووحا عنود م ارنوة مجموعواا

 . ووجود أن جميون أسور الروذينغيوا الالجئوين المسوجلينالمضوي ة المحليوة الروذينغيا غيور المسوجلين الوذي يعيشوون فو  المجتمعواا

، علوو  الوورغم موون مخوواير الحمايووة. وقوود أدا المسوواعدة   شووكل موون أشووكا  النشوواي االقتصوواديشووارف فووتوغيوور المسووجلين  ت ريبووا

هوذا الع باالضو إلو  الالجئوين فو  حاجوة  ي يوفالخارجية ال ائموة علو  المخيمواا، بموا فو  ذلوك المسواعدة الغذائيوة، إلو  تخ يوف 

ر بووبدرجووة أك ذمبحووثهم عوون فوورر إدرار الووددل إلوو  سوو ر أد األنشوو ة. ووجوود أن الروذينغيووا غيوور المسووجلين أكثوور توون ال، حيووث 

تشير إل  أن الالجئين المسجلين أصوبحوا يعتمودون علو  مسواعداا المخيمواا وأن  أدلةولمسافاا أبعد من الالجئين. وكان  ذناف 

 عن فرر اقتصادية ف  أماكن أدر .بحثهم  ت للشبكة األمان ذذا 

ودلص الت ييم أيضوا إلو  أن المسواعدة الغذائيوة كانو  عوامال قانويوا مسواذما فو  تصوور انعودات أمون الالجئوين وضوع هم ألنهوا تولود 

تصورا بالت ضيل فيما بين السكان غير المسجلين والمضي ين. ووجد أن الحمايوة مصودر قلوق كبيور لجميون مجموعواا الروذينغيوا، 

بسوبب انتشوار األنشو ة االقتصوادية لالجئوين دواري المخيمواا، غيور لم تكن تثوار الحماية ال انونية الت  يوفرذا مركم الالجئ أن و

 المسموح بها قانونا، مما أد  إل  مواجهة الالجئين لمخاير حماية مماقلة لتلك الت  يواجهها غير المسجلين من الروذينغيا.

أساسووا ال يووود علوو  توون الا الروذينغيووا وانتشووار ال  وور وتوودن  مسووتوياا التنميووة  –واموول الخارجيووة كمووا دلووص الت يوويم إلوو  أن الع

لها آقار كبيرة جدا عل  احتما  اعتماد أسور الروذينغيوا علو  الوذاا. ودلوص  – م ايعة كوكس بازاراالجتماعية واالقتصادية ف  

عم للت يويم، لون يوردي إلو  اعتمواد األسور المسوتهدفة فو  اف وا للنمووذي الودالت ييم إل  أن من ق تددالا المساعدة الغذائيوة الحاليوة، و

 بنغالديش عل  الذاا ف  حالة عدت وجود بيئة دارجية داعمة وف  سياق محل  ينتشر في  ال  ر عل  ن اق واسن.

                                                      
(1)

  يستخدت التصميم شب  التجريب  للم ارنة بين مجموعاا متشابهة ولكنها غير متكافئة. 

 ملخـص
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مجموعواا الروذينغيوا فو  ميون جت ييم بأدلة عملية بشأن دور األنش ة االقتصادية والبيئوة الحمائيوة فو  سوبل كسوب عويش الويسهم 

الحلو  البديلة الت  توفر حماية أفضل للروذينغيا وددماا أفضل لجميون  فإن. ولتح يق االعتماد عل  الذاا، م ايعة كوكس بازار

 الت ييم أربن توصياا استراتيجية ف  ذذا الصدد.  دتذ  األنسب. ويستكون ال ئاا الضعي ة، بما ف  ذلك األسر المحلية، 

 

 

القـرار مشروع

 

 

 

يحي  المجلس علما بالوقي ة "ت رير موجم عن الت ييم المشترف بين م وضية األموم المتحودة لشورون الالجئوين وبرنوامج األغذيوة 

" بووونغالديشالعوووالم  ألقووور مسووواذمة المسووواعداا الغذائيوووة فووو  إيجووواد حلوووو  دائموووة لالجئوووين فووو  األوضووواع الممتووودة فووو  

(WFP/EB.1/2013/6-B)، ارة علي  الوارد فو  الوقي وة ورد اإلدWFP/EB.1/2013/6-B/Add.1 ويحوث علو  اتخواذ مميود ،

 المجلس أقناء مناقشت .أقارذا  من اإلجراءاا بشأن التوصياا من مراعاة االعتباراا الت 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 اليالع عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج  الرجوع إل  وقي ة ال راراا والتوصياا الصادرة ف  نهاية الدورة.ذذا مشروع قرار، ول 
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 مقدمة

 التقييم  سمات

وم وضوية األموم المتحودة األغذيوة العوالم  بتكليوف مشوترف مون برنوامج  مون ت ييمواا األقورذذا الت ييم جمء من سلسلة   -1

1111و 1111عووام   لشوورون الالجئووين فوو 
(2)

 ،علوو  الووذاا المتووأقرينلت يوويم دور المسوواعدة الغذائيووة فوو  اعتموواد الالجئووين  

 والمساذمة ف  تح يق ذلك.جئين وللسكان المتأقرين بهم اللوتوفير حلو  دائمة 

  مون الجئو 01 111، حيوث قودم  مسواعدة إلو  نحوو شيويغ   الت ييم حالة الالجئين الممتدة ف  جنوب شرق بنغالد  -1

الروذينغيا ف  مخيمين رسميين ألكثر من ع دين مون الوممن.
(3)

 54 111وباإلضوافة إلو  الالجئوين المسوجلين، ي ويم حووال   

مضووي ة فوو  المحليوة المجتمعوواا الفوو  شوخص  141 111مرقتووة وي وويم أكثور موون  مون الروذينغيووا غيور المسووجلين فوو  مواقون

 .م ايعة كوكس بازار

علوو  الجئوو  الروذينغيووا  األجوول ويلووة الالغذائيووة  ةللت يوويم ذووو: مووا ذوو  القووار المختل ووة للمسوواعد األولوو وكووان السوورا    -0

 ئين ف  بنغالديش؟الالجب المتأقرينالمختل ين والسكان 

 وكان  ذناف أربعة أسئلة قانوية:  -5

 كيف ترقر المساعدة الغذائية عل  سبل كسب عيش األسر واستراتيجياا المواجهة الت  تتبعها؟ (1

 ما ذ  القار المترتبة عل  تن الا الالجئين؟ (1

 ة؟ما ذ  القار المترتبة عل  الحماية والبيئة الحمائي (0

 ؟يةاألمن الغذائ  والتغذ حصائلما ذ  القار المترتبة عل   (5

يورب  الموددالا والمخرجواا والحصوائل والقوار  والبرناام م وضوية الوضون مون قبول   وعل  أساس نمووذي من  و  -4

بيانواا الدراسواا بوين تل  األسواليب يجمون  ويلة األجل، واالفتراضاا المرتب ة بها، اسوتخدت الت يويم نهجوا مخوال صيرة وال

قامو  أسوئلة الت يويمو و بشوأنالت نيواا الكي يوة لجمون البيانواا. ووفورا البيانواا الكميوة أدلوة عمليوة وبوين االست صائية الكمية 

تالفوواا بووين بووين المسوواعدة الغذائيووة واالد ل هووم الوورواب  السووببيةالالزمووة األدلووة الكميووة وتنويوون  باسووتكما البيانوواا الكي يووة 

 مجموعاا الروذينغيا المختل ة.

أقوور تجريبوو . وتووم تخ يووف  شووب  ولت يوويم األقوور بووأكثر األسوواليب المنهجيووة صوورامة فوو  ضوووء السووياق، اسووتخدت تصووميم  -6

ال يووود
(4)

وغيوور  ينالمسووجلموون دووال  أدووذ عينوواا مناسووبة لضوومان وجووود عينوواا ممثلووة إحصووائيا لمجموعوواا الروذينغيووا  

 كأساس لنماذي االرتداد والم ارناا بين المجموعاا. حسب المجموعااالمسجلين، وإجراء تحليل 

ن الوذين يعيشوون فو  مخيموين رسوميين لالجئوينو ومجموعواا سوكانية: الالجئو كم تصميم الت ييم أساسوا علو  قوال ور  -7

المضوي ةو المحليوة ين يعيشون ف  موقعين غير رسميين أو مخيماا رسمية أو عند المجتمعواا الروذينغيا غير المسجلين الذ

                                                      
 تشاد.ورواندا و ف  إقيوبيا الممتدة حاالاال أدر  قالقة ت ييماا غ   (2)

 يتل ون مساعدة غذائية. ذرالء الالجئين من ف   15 111 (3)

التهديداا ومخاير عدت التح ق الدادل  و، المساعدة الخارجية متغيراا عن غيرذا من المساعدة الغذائية مساذمة ف  عم ، والصعوبة التحيم ف  االدتيار احتماالاذ   يسيةالرئ ال يود كان  (4)

 .نتيجة وجود مجموعاا غير متكافئة
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والمجتمعاا المحلية المضي ة.
(5)

والم ارنة الكمية الرئيسوية كانو  بوين الالجئوين المسوجلين الوذين يحصولون علو  المسواعدة  

. وشومل الت يويم عينوة أصوغر حجموا مون األسور يوةة غذائالغذائية والروذينغيا غيور المسوجلين الوذين لوم يحصولوا علو  مسواعد

 ن ورة 1. ويعور  الجودو  ذاا داللوة إحصوائية ةنوو ولوم تكون العيالمجتمعاا المضي ة لتوفير م ارنة وصو ية الموجودة ف 

 االست صائية لألسر وذذا المجموعاا من السكان. ةعامة عن جمن بياناا الدراس

 : جمع البيانات الكمية8الجدول 

 الموقع
 لسكان المستهدفونا

 
 األسر في العينة 

 لالجئين نيابارا مخيم 

 681 2  الجئون مسجلون

الروذينغيا غير المنس ين
(6)

  371 

 052 3  المجموع

 الجئين ل كوتوبالونغمخيم 

 700 1  الجئون مسجلون

 209  الروذينغيا غير المنس ين

 909 1  المجموع

 350 4  روذينغيا غير المسجلينال موقع كوتوبالونغ المؤقت

 300 2  الروذينغيا غير المسجلين موقع ليدا

 ال ين بق  الروذينغيا غير المسجلين المجتمعات المحلية المضيفة

 ال ين بق  من دال  ت دير ري   تشارك  ةالمحدد ةالمحليأف ر األسر  نيابارا قرى قريبة من

 السياق

عاموا مون  11 حيوث تميود عونحالة الجئ  الروذينغيا ف  بنغالديش ذ  واحدة من أيوو  الحواالا امتودادا فو  العوالم،   -8

تشير الت ديراا إلو  وجوودذم فو  بونغالديش،  ،من الروذينغيا 111 111االستي ان المستمر بالمخيماا. ومن بين أكثر من 

فوو  الجووئ. ويعوويش ذوورالء الالجئووون فوو  مخيمووين رسووميين،  15 111فووال تعتوور  حكومووة بوونغالديش رسووميا إال بحوووال  

 م ايعووة كوووكس بووازارمجتمعوواا مضووي ة فوو   عنوودكوتوبووالونو ونيابووارا، فوو  حووين أن سووكان الروذينغيووا المتب يووين اسووت روا 

 وموقعين مرقتين بال رب من المخيماا الرسمية.

شويتاغونو فو  جنووب شورق بونغالديش وواليوة رادوين فو    ايعوةتاريخيوا وق افيوا بم ويتصل شعب الروذينغيا اتصواال  -9

ميانموار. وفضووال عون ت اسووم ت اليوود اجتماعيوة وإقنيووة ولغويووة ودينيوة إسووالمية مماقلووة، ف ود كانوو  ذنوواف ت اعلو  تاريخيووة بووين 

 . عل  مد  قرون المن  تين

. 1978من الروذينغيا إلو  بونغالديش فو  عوات  111 111، فر نحو 1975سية ميانمار ف  عات وبعد رفض منحهم جن  -11

مون الروذينغيوا إلو   141 111. وفور نحوو 1981-1979علو  العوودة فو  مونهم وأجبرا االت اقاا الثنائية الحكومية العديود 

ة عسووكرية الح ووة داصووة فوو  واليووة وحملوو 1991بعوود فشوول انتخابوواا ميانمووار فو  عووات  1991-1991بونغالديش فوو  ال توورة 

                                                      
 .بازار كوكس م ايعة دري ة لاليالع عل  ان ر الملحق (5)

سجلين والروذينغيا غير المسجلين، وعل  إل  الروذينغيا غير المسجلين ف  مخيماا الالجئين الرسمية باسم "الروذينغيا غير المنس ين". ويميم ذذا الت ييم ف   بين الالجئين الم تشير الم وضية (6)

 الرغم من أن الروذينغيا غير المنس ين يعيشون ف  مخيماا، فإنهم ال يحصلون عل  مساعدة غذائية.
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رادووين الشوومالية. وفوو  الع وود التووال ، أعيوود تووويين مع ووم ذوورالء الالجئووين فوو  شووما  ميانمووار، ولكوون ال يووما  العديوود موون 

عتور  حكوموة بونغالديش بوأي شوخص مون الروذينغيوا وصول إلو  ت. ولوم إليهوا الروذينغيا يأتون إلو  بونغالديش أو يرجعوون

 كالجئ. 1991بنغالديش بعد عات 

وذناف ت ارير ت يد بتهميش الروذينغيا ف  بنغالديش والتمييم ضدذم ووقوع نماعاا مت رقة من المجتمعاا المضوي ة.   -11

ويردي عدت تمتن الروذينغيا غير المسجلين بمركوم الالجوئ إلو  عودت وجوود سوبل لجووء إلو  ال ضواء يلبوا للحمايوة. ونتيجوة 

تتعر  النساء وال تيواا إلو  ذلوك وواالحتجازو  والتوقيف، فإنهم يواجهون ف  كثير من األحيان العنف وسوء المعاملة لذلك

، التو  م ايعوة كووكس بوازارانتشوار ال  ور علو  ن واق واسون فو  ببشكل دار. ويمكن ت سير بعض العداء تجاا الروذينغيا 

م ايعوة كووكس عل  الصعيد الوين . كموا أن المرشراا تصادية من أدن  االجتماعية واالق هاتشير الت ارير إل  أن مرشرات

النهياراا األرضية وال يضاناا واألعاصير، وتضن الكثافة السكانية ضغ ا شديدا علو  الون م االجتماعيوة لمعرضة  بازار

 واالقتصادية ال ائمة والموارد ال بيعية الشحيحة.

سوبل كسوب عويش الالجئوين وتلبيوة  إعوادةذا البيئة المع دة من التحدياا الت  تواجهها المن مواا اإلنسوانية فو  وتميد ذ  -11

 االحتياجاا اإلنسانية واإلنمائية لسكان بنغالديش ف  المن  ة.

 لالجئيندعم من مفوضية البرنام  والما يقدمه 

 يةمسورول البرناام ويتوول  . 1991ة مساعدة إل  الالجئين المسجلين فو  بونغالديش منوذ عوات م وضيالو البرنام ي دت   -10

، ويوفر السلن الغذائية األساسية، والتغذية المدرسوية بالبسوكوي  الم وو ، الجئ 15 111ئية الم دمة إل  نحو المساعدة الغذا

حمر ببنغالديش األغذية. ويتم تخ ي  وتوزين المساعدة توزع جمعية الهال  األوواألغذية التكميلية للمجموعاا المستهدفة. 

م وضوية مووواد غيور غذائيوة وموأو  ودوودماا صوحية، وإموداداا الميوواا الالغذائيوة باالشوتراف مون الجهوواا الحكوميوة. وت ودت 

 الصالحة للشرب، والصر  الصح ، والتعليم األساس  والتدريب المهن  وددماا أساسية أدر .

مليووون دوالر أمريكوو  علوو  المسوواعدة الغذائيووة  11بإن وواق مووا ي وورب موون  البرنااام ، أفوواد 1111و 1111وبووين عووام    -15

لالجئ  الروذينغيا المسجلين ف  بنغالديش، من دال  التوزين العات لألغذية مرتين ف  الشهر، والتغذية المدرسوية، وبورامج 

  ل، والغذاء م ابول العملاالتودريب. ودعمو  ذوذا التوددالا أشوكا  أدور  مون المسواعدة، التغذية التكميلية وصحة األت وال

 مثل العياداا الصحية والمدارس وبرامج التدريب المهن .

 نتائ  التقييم 

 ووالتوون الا وتيجياا المواجهووةن م نتووائج الت يوويم وف ووا لألسووئلة الثانويووة األربعووة للت يوويم: سووبل كسووب العوويش واسووترات وو  -14

 .يةواألمن الغذائ  والتغذ ووالحماية والبيئة الحمائية

 سبل كسب العيش واستراتيجيات المواجهة

عنوود ت يوويم أقوور المسوواعدة الغذائيووة علوو  سووبل كسووب العوويش واسووتراتيجياا المواجهووة، دلووص الت يوويم إلوو  أن جميوون   -16

بمركوم الالجووئ، كوانوا نشوو اء اقتصواديا إلوو  حود مووا. ولوم ت لوول المسوواعدة  عمووا إذا كوانوا يتمتعووون، بغووض الن ور الروذينغيوا

الغذائية وغيرذا من التددالا الخارجية من حاجة الالجئين المسوجلين إلو  السوع  إلو  إدرار ددول إضواف ، فو  حوين كوان 
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ة أن يعملوا لتلبية احتياجاتهم األساسية، عل  الرغم من ال يوود عل  الروذينغيا غير المسجلين الذين ال يحصلون عل  مساعد

 المجموعتين والقار المترتبة عليها. الم روضة عل ال انونية 

وكش   الم ارناا بين المجموعواا المختل وة مون الروذينغيوا عون وجوود ادتالفواا ذاا داللوة إحصوائية فو  األنشو ة   -17

المشوتركين فو  أنشو ة النسب المئوية لألفراد، مصون ين حسوب السون والمجموعوة األسورية،  1ادية. ويعر  الشكل االقتص

فو   11أكثور مون يعمول . ودلص الت ييم إل  أن الروذينغيا غير المسوجلين بودأوا العمول قبول الالجئوين المسوجلين، واقتصادية

ف  المائة لالجئوين المسوجلين. كموا  11سنة من العمر م ارنة بنسبة  17تح  والذين ذم المائة من الروذينغيا غير المسجلين 

ل تراا أيو . ولذلك، كان عمول األي وا  وعمالوة الشوباب أكثور توواترا  اكان الروذينغيا غير المسجلين أكثر نشايا اقتصادي

مماقلة التجاذواا الروذينغيوا بين الروذينغيا غير المسجلين من الالجئين المسجلين. واتسم  المجتمعاا المضي ة باتجاذاا 

 غير المسجلين.

 المئوية للمستجيبين الذين يشتركون في نشاط اقتصادي،  ة: النسب8الشكل 

 حسب العمر والمجموعة األسرية
 

 

 .1111 يونيواحميران –مايواأيار االست صائية الكمية لألسر،  DARAالمصدر: دراسة 

بشكل عات ددال أقل من الروذينغيوا غيور المسوجلين  ويدرون ييم إل  أن الالجئين كانوا أقل نشايا اقتصاديا ودلص الت  -18

الذين وجد أنهم يلعبون دورا كبيرا ف  سوق العمل ف  المن  ة. وفيما بين الرجا  وال تيوان، كوان الروذينغيوا غيور المسوجلين 

ذوذا االتجواا ويكوون اديا من الالجئين المسوجلين فو  المخيمواا الرسومية. الذين يعيشون ف  الموقن المرق  أكثر نشايا اقتص

  (.1ف  حالة النساء وال تياا )ان ر الشكل معكوسا 
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  ئوية(بالنسبة الم): انتشار النشاط االقتصادي 2الشكل  

 .1111 يونيواحميران –مايواأيار االست صائية الكمية لألسر،  DARAدراسة  المصدر:

ودلص الت ييم إل  أن الالجئوين المسوجلين يعملوون فو  ويوائف أفضول وأكثور مهوارة مون الروذينغيوا غيور المسوجلين،   -19

ذاا مخواير أعلو  بكثيور، مثول الصويد فو   بصو ة عاموةالذين كانوا يعتبرون أقل مهوارة ويجودون عموال فو  ويوائف تعتبور 

المضوي ة والالجئووين  المحليوةلمجتمعواا عنود اأن ذوذا الويووائف ذو  األقول ت ضويال أعوال  البحوار وت ريوو السو ن. كموا وجود 

المسجلين. وكان  األنش ة االقتصادية األدر  كثي ة العمالة، مثل العمل ف  إنتاي الملح أو المراعة، أو البنواء فو  المنوايق 

غيوا غيور المسوجلين يلعبوون دورا كبيورا . ودلص الت ييم إل  وجود دليل واضح علو  أن الروذينكوكس بازارالحضرية مثل 

 ويوائفالمحليين، ألنهم يعملون بأجور أقول فو  بنغالديش من سكان  العمالةغالبا ما يحلون محل وف  سوق العمل المحل ، 

 .ف  الت ييم من الناحية الكميةيحدد سبل لجوء إل  حماية قانونية. غير أن ذذا الدور لم أن يكون لهم أكثر د ورة بدون 

األسور مون وفيما يتعلق باألنش ة االقتصادية واستراتيجياا المواجهة، ف د يهرا ادتالفاا واضوحة بوين مجموعواا   -11

 (.0ف  الشكل  5إل   1وقع  ف  أربن مجموعاا متميمة )ان ر المجموعاا ومتشابهة جدا، تبدو 
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 يقتصاد: مجموعات األسر، حسب النشاط اال2الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1111 يونيواحميران –مايواأيار االست صائية الكمية لألسر،  DARA : دراسةالمصدر         

 وفيما يل  النتائج الرئيسية بشأن األنش ة االقتصادية عبر المجموعاا األربن:  -11

  المجموعتين أفراد يعملون لساعاا أيو  من األفراد فيهما  ألن أعل  5و 1كان  اإليراداا لكل فرد ف  المجموعتين

 1ف  المائة من أسر المجموعتين  47و 49 – أكبر ةسن 15دون  األفراد فيهما ممن ذمأحد عمل احتما   وكان 0و 1

 .0و 1ف  المائة ف  المجموعتين  14م ارنة بنسبة  5و

 أكثر ضع ا  0  أساس نوع النشاي االقتصادي، فإن المجموعة ، ولكن علاأقل نشايا اقتصادي 0و 1 انكان  المجموعت

بالعمل ف  المراعة والعمل اليوم  غير ال ائم عل   0. وتميما أسر المجموعة 1بدرجة ي ي ة من المجموعة 

بالعمل ف  المراعة والعمل اليوم   1و وتميما أسر المجموعة األعما  الت  تت لب مهارةالمراعة والتسو  وبعض 

 م عل  المراعة والعمل من المن ماا غير الحكومية.ال ائ

  ف  المائة(، وتأل   من أسر أقل نشايا  51.9من مجموع سكان الروذينغيا ) كبيراجمءا  1شكل  المجموعة

 61.6 –مع م الالجئين المسجلين  وي ن، واستنادا إل  األنش ة الت  قام  بها، فإنها أقل ضع ا بدرجة ي ي ة. ااقتصادي

 ف  ذذا المجموعة. –ائة ف  الم

  عبر جمين المجموعاا، كان الالجئون المسجلون أكثر قراء من ن رائهم غير المسجلين. وعم  الت ييم ذلك أساسا

 إل  االدتال  ف  األصو  المتراكمة.

أو  الذاتيووة حالووة الصوودماا ال رديووة ويبووق مرشوور اسووتراتيجية المواجهووة إلعووداد فهووم عملوو  لمووا ت وووت بوو  األسوور فوو   -11

. ودلص الت ييم إل  وجود أدلة كثيرة تشير إل  أن أسر الالجئين المسجلين تستخدت اسوتراتيجياا المواجهوة ب ورق المتغايرة

( عون الروذينغيوا غيور المسوجلين، ولجوأا بشوكل عوات إلو  اسوتراتيجياا مواجهوة أقول سولبية )ان ور 5تختلف )ان ر الشوكل 

 (.4الشكل 

 المجموعة 
 سرة 2  44

:المجموعة  نشطة
الشركات الصغيرة  ار  المنزل

المركبات والبي   و يادة العربات
المتجول

 فراد من  3يعمل ما بين فرد إلى 
األسرة

: صائ  السكان
الروهينغيا الذين يعيشون في ليدا

والمو   المؤ ت

2المجموعة 
 سرة 5 67 

: نشطة المجموعة
يومي  ائم على الزراعة وعمل عمل

في من مات غير حكومية

 ال يعمل  ي من  فراد األسرة إلى
فردين يعمالن

: صائ  السكان
الجئون مسجلون في م يمات رسمية

في نيابارا وكوتوبالون 

 3المجموعة 
 سرة 2 2 2

 : نشطة المجموعة
عمل يتطل  م ارة وتسول وعمل

زراعي يومي

ال يعمل  ي من  فراد األسرة إلى 
فردين يعمالن

: صاش  السكان
الروهينغيا الذين يعيشون في ليدا

والمو   المؤ ت

4المجموعة 
 سرة 2 5  

: نشطة المجموعة
الصيد والعمل في المنازل 

دا ل المنزل والشركات الصغيرة
والدين والتدريس وعمال المطاعم

من  فراد  3يعمل ما بين فرد و
األسرة

 : صائ  السكان

من المو   المؤ ت  على  الروهينغيا من
. الرغم من اال تالط إلى حد ما

الذي  ي ي       م يما  ر مي    ير ر مي      ن   ي  الر  ين يا
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 ()بالنسبة المئوية: تواتر اعتماد استراتيجيات المواجهة 4الشكل  

 .1111 يونيواحميران –مايواأيار االست صائية الكمية لألسر،  DARAدراسة  المصدر:

شوير أدلوة الت يويم إلو  أن بين الالجئين المسجلين، وت بصورة أكثر تواتراش ء" يتكرر  بأيووجد أن ديار "عدت ال يات   -10

ف  حالة الصدماا يشكل آلية مواجهة  –السكن والغذاء والرعاية الصحية وما إل  ذلك  –االعتماد عل  المساعدة الخارجية 

 ذامة لهذا المجموعة. وأشار الروذينغيا غير المسجلين إل  استراتيجية المواجهة ذذا بشكل أقل.

كان االعتماد عل  ال رو  عموما أكثور انتشوارا بوين الروذينغيوا غيور المسوجلين، وانخ وض االسوتهالف عبور جميون و  -15

أدلوة ت يود باعتمواد مسوتمر علو  اسوتراتيجياا مواجهوة إلو  الت يويم  دلص، المسجلينالمجموعاا. وفيما بين الروذينغيا غير 

 صة بين النساء، سواء أرباب األسر أو عندما يهاجر أزواجهن للعمل.والتسو ، ودا ية التجاريةسلبية مثل المعامالا الجنس

ةيوئلالسوجالا العا –( ورذن وقوائق الالجئوين 1وكان تباد  األغذية وبيعها )ان ر الجدو    -14
(7)

اسوتراتيجياا  مون بوين – 

 الحصوصفو  المائوة مون ذوذا األسور تت اسوم  41إلو  أن نحوو  المسجلين. ودلص الت يويم ينشائعة جدا بين الالجئالمواجهة ال

 ، وتمويل المواد غير الغذائية وسداد ال رو .ةالغذائي الن متنوين إل  ذلك أساسا يرجن الغذائية أو تتبادلها أو تبيعها، و

  

                                                      
 "السجالا العائلية" ذ  وقائق ذوية لالجئين تستخدمها حكومة بنغالديش والشركاء من األمم المتحدة لتحديد الحصص الغذائية المستح ة.  (7)
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 .1111 يونيواحميران –مايواأيار لألسر، الكمية  االست صائية DARAالمصدر: دراسة 

كش   نماذي االرتداد عبور المجموعواا األربون أن الروذينغيوا غيور المسوجلين اعتمودوا اسوتراتيجياا مواجهوة أكثور و  -16

عل  عدة عوامل، بما فو  ذلوك حالوة تسوجيل  يتوقفسلبية (. ووجد أن اعتماد استراتيجياا مواجهة 4صرامة )ان ر الشكل 

. ووجود  رب األسورة ومسوتو  تعليمولواالقتصادي، والحالة االجتماعيوة  هاونشاي إيراداتهاو هاحجمو تهاودرجة قرو األسرة

توورتب  بالمسوواعدة الخارجيووة لالجئووين المسووجلين، وارتووب  انخ ووا  االعتموواد علوو  اسووتراتيجياا  االسووتراتيجياا أيضووا أن

 الخارجية، بما ف  ذلك الحصص الغذائية.توفير المساعدة بالمواجهة الصارمة لالجئين المسجلين ارتبايا إيجابيا 

  وحالة التسجيل ة: مؤشر استراتيجيات المواجهة، حسب مجموعة األسر5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1111 يونيواحميران –مايواأيار االست صائية الكمية لألسر،  DARAالمصدر: دراسة 

كا  المسواعدة الخارجيوة، ف ود كانو  المسواعدة الغذائيوة عوامال مسواذما فو  ادتيوار ودلص الت ييم إل  أن  إل  جانب أش  -17

األسر للنشاي االقتصادي واعتمواد اسوتراتيجياا مواجهوة محوددة. وم ارنوة بن ورائهم مون الروذينغيوا غيور المسوجلين، عمول 

قول األتت لوب مهواراا أعلو  و التو  الويوائفالالجئون المسوجلون فو  أنشو ة اقتصوادية مختل وة بشوكل كبيور، بموا فو  ذلوك 

عات. كما كان  حالتهم من حيث الثروة أفضل بكثير وتستند إل  تراكم األصو . وكانو   بشكلد ورة بمعدالا أجور أعل  

سوتخدت أساسوا لالسوتهالف وكضومان ولتحويول ال يموة لل ورو  المساعدة الغذائية جمءا ال يتجمأ مون سوبل كسوب عيشوهم، وت  

ّكن ن ل قيموة جميون المسواعدة الخارجيوة فو  المخيمواا الالجئوين مون العمول أقول واالعتمواد علو  ذوذا والرذون الع ارية. وم

 المساعدة الخارجية ف  أوقاا األزماا.

 المئوية( ةالنسبب): استخدام الالجئين للحصص الغذائية 2الجدول 

 تتقاسم التي األسر المخيم

 حصصها من ءاجز

 تبيع التي األسر

 حصصها من جزءا

 تتبادل التي األسر

 حصصها من جزءا

 تستهلك التي األسر

 مساعدتها كل

 الغذائية

 44.0 15.4 37.1 1.7  نيابارا

 51.1 19.5 18.4 13.8 كوتوبالونو
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ي الالجئين والجئ  الروذينغيا غير المسوجلين علو  النشوا مجموعااوعل  الرغم من ذذا االدتالفاا، اعتمدا جمين   -18

موون آليوواا التكيووف، اإليجابيووة  أوسوون مجموعووةاالقتصووادي لوودعم سووبل كسووب عيشووهم. ويسووتخدت الروذينغيووا غيوور المسووجلين 

 جمءا كبيرا من سوق العمل ف  المن  ة. وكانوا يشكلونوالسلبية، 

 التنقالت

مين الجئ  الروذينغيا غيور المسوجلين كثيوري التن ول، لويس عل  التن الا، وجد أن جالم روضة الرغم من ال يود عل    -19

ر . دوومنوايق بونغالديش األ م ايعوة كووكس بوازارالمحل  وبال رب من المخيماا، ولكون أيضوا دادول عل  المستو  ف   

يورة فو  وترتب  ذذا التن الا ارتبايا وقي ا بالبحث عن فرر إدرار الددل. غير أن الت ييم دلص إل  أن ذناف ادتالفواا كب

 التن الا بين الروذينغيا غير المسجلين والالجئين المسجلين.

فوو  المائووة موون الالجئووين المسووجلين فوو   41إلوو   51نتووائج مرشوور التن وول. وذنوواف أدلووة ت يوود بووأن  6ويلخووص الشووكل   -01

.ركووكس بوازاكن بعيودة تصول إلو  مدينوة اتن لوا حت  أمو 5و 1المجموعتين 
(8)

وسوافر الروذينغيوا غيور المسوجلين فو  ن وس  

إلو   – 1فو  المائوة فو  المجموعوة  51ونحوو  –فو  المائوة  01المجموعتين إل  مسافاا أبعد من ذلك، حيث سافر أكثر من 

، اعتموادا كوكس بازارتن التهم بين تيكنا  و 0و 1أجماء أدر  من بنغالديش. وركم الالجئون المسجلون ف  المجموعتين 

 ل  حد كبير عل  موقن مخيمهم.إ

 وحالة التسجيل األسرةمجموعة حسب : التنقل، 6الشكل 

 .1111 يونيواحميران –مايواأيار ، االست صائية الكمية لألسر DARAالمصدر: دراسة 

وجونس  إيراداتهوارة ودرجوة قروتهوا وأن تن الا األسر يمكون ت سويرذا بحالوة تسوجيل األسوإل  تحليل االرتداد  ودلص  -01

رب األسرة وحالت  االجتماعية ومستو  تعليم ، وبعض األنش ة االقتصادية. وف  كافوة المجموعواا موا  الروذينغيوا غيور 

االقتصوادية ذوو  الويوائفالمسجلين إل  الس ر إل  أماكن أبعد من الالجئين المسجلين. وتشير أدلة الت ييم إل  أن البحث عون 

العامل الدافن الرئيس  وأن المساعدة الخارجية، بما ف  ذلك المساعدة الغذائية، د    من حاجة الالجئين المسجلين إل  ذوذا 

العمل، وحد من تن التهم بعيدا عن المخيماا. ودلص الت ييم أيضا إل  أن الروذينغيا غير المسجلين شعروا بأمان النوع من 

                                                      
إذا زار أحد  1حد أفراد األسرة المخيماالموقن، وإذا لم يترف أ 1: درجة األسرة تساوي كلما تواترا التن الا وكان  أبعد المرشرزاد  وكلما .تن الاللمرشر غير مباشر مجرد  التن ل ذو مرشر (8)

 بنغالديش. أجماء أدر  من زار أحد أفرادذا عل  األقل إذا 5و، بازار كوكسزار أحد أفرادذا عل  األقل  إذا 0، وتيكنا زار أحد أفرادذا عل  األقل  إذا 1، ومن  ة قريبةأفرادذا عل  األقل 
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ابتعودوا أكثور عون المخيمواا والمواقون المرقتوة، وبالتوال  كوان ذنواف  كلمواأنهم يمكن أن يح  وا ددوال أكبور  أكثر، وأشير إل 

 عامل جذب بعيدا عن انعدات األمن ف  المنايق المحلية إل  األماكن الت  كان  فيها فرر العمل أفضل.

لدراسووة االست صووائية فوو  ا األشووخار الووذين أجووابوا علوو يوورة فوو  فتوورة إقامووة ودلووص الت يوويم إلوو  وجووود ادتالفوواا كب  -01

، ف د ولد مع م الالجئين المسجلين إما ف  المخيماا أو عاشوا فيهوا ألكثور مون 0بنغالديش. وحسبما ذو ملخص ف  الجدو  

الت يويم إلو   دلوصالبيانواا،  عاما. وقض  الروذينغيا غير المسجلين وقتا أقل ف  بنغالديش. ومن دال  جمن المميد من 11

أن فتورة اإلقاموة تعكوس الونم  العوات للتن ول والبحوث عوون فورر إدرار الوددلو وقضو  الروذينغيوا غيور المسوجلين وقتوا أقوول 

 ن را ألنهم انت لوا إل  أجماء أدر  من بنغالديش. م ايعة كوكس بازاربال رب من 

 المئوية( ةالنسبب) غالديش: السنوات التي قضتها أسر الروهينغيا في بن2الجدول 

 مسجلين غير الروهينغيا مسجلون الجئون 

 مخيم بنغالديش في الفترة

 كوتوبالونغ

 مخيم

 نيابارا

 موقع

 ليدا

 موقع

 كوتابالونغ

 المؤقت

 مخيم

 نيابارا

 56.5 36.7 49.8 62.5 62.6 مولود ف  بنغالديش

 0.3 10.1 0.2 0.0 0.1 سنواا 4أقل من 

 3.2 33.7 9.5 0.7 0.0 سنواا 4-9

 8.4 9.8 17.5 0.9 0.2 سنة 11-15

 15.3 6.0 14.8 2.2 1.5 سنة 14-19

 16.3 3.6 8.2 33.8 35.6 سنة فأكثر 11

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 .1111 يونيواحميران –مايواأيار االست صائية الكمية لألسر،  DARA المصدر: دراسة

 ةالحماية والبيئة الحمائي

دلص الت ييم إل  أن جمين الروذينغيا، بغض الن ر عن مركومذم كالجئوين، لوديهم مخواو  كبيورة مون حيوث الحمايوة.   -00

من المرشر المركب للحماية.المستخلصة األدلة  7ويلخص الشكل 
(9)

وكان الالجئون المسجلون لديهم ن س التصووراا عون  

 لحمائية الت  لد  الروذينغيا غير المسجلين، عل  الرغم من أنهم يعيشون ف  يرو  وأوضاع مختل ة جدا.الحماية والبيئة ا

الحماية المحددة تختلف بدرجة كبيرة. وف  حين أن الروذينغيا غير المسجلين يتعرضون بشكل دار  مشاكلغير أن   -05

ان  الالجئون المسجلون من مشواكل الحمايوة المتعل وة بتوزيون األغذيوة وإدارة المخيمواا، بموا لمشاكل الحماية المادية، ف د ع

ملحوووي موون قبوول م وودم  الخدمووة. وكووان الروذينغيووا غيوور المسووجلين، التمييووم الفو  ذلووك عوودت وجووود آليوواا لت ووديم الشووكاو  و

ألن المواقون غيور محميوة. وعرضو  التون الا  وداصة الم يمين ف  مواقن مرقتة، أكثر ضع ا بكثير من الالجئين المسوجلين

 أو اإلساءة أو التوقيف. التحرش وأمن وإل  ذذا المواقن الروذينغيا غير المسجلين ف  كثير من األحيان إل  العنف 

  

                                                      
حيث إن  ،7و 1بين  مرشرويتراوح ال الالجئين. وتصوراا، تلبية االحتياجاا األساسية، وال درة عل  من السل اا والمجتمعاا المحليةالت اعل السالمة و أسئلة عن إل  المركب المرشر يستند (9)

 لمميد من الت اصيل. ت رير الت ييم الكاملاإلحصائ  ل الملحق ان ر إيجاب  لجمين الجوانب. 7سلب  و 1
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 وحالة التسجيل ة: مؤشر الحماية، حسب مجموعة األسر7الشكل 

 .1111 يونيواحميران –ر مايواأيااالست صائية الكمية لألسر،  DARA : دراسةالمصدر

بموا فو  ذلوك  –شوبكاا مختل وة  يشوملودلص الت ييم إلو  أدلوة ت يود بوجوود ن وات غيور رسوم  واسون الن واق للحمايوة،   -04

الالجئوين البيئة الحمائيوة األساسوية لمع وم  وتعمل بوص ها م ايعة كوكس بازارف  جمين أنحاء  –رعاية البعضها قائم عل  

وقوادة ة المحليوالنخوب مجموعواا مون عنودما يكونوون دواري المخيمواا وللروذينغيوا غيور المسوجلين. وتتوألف ذوذا الشوبكاا 

واألئمة والسل اا المحلية. ودلص الت ييم إل  وجود حاالا متكررة من الدفن م ابول الوصوو  إلو  وسوائل  المحل  المجتمن

، وغيرذا لالجئين والروذينغيا غير المسجلين. ولم ين ر إلو  جميون ذوذا الترتيبواا الن ل، وفرر العمل، والموارد ال بيعية

الروذينغيووا غيوور يحووذرون أدلووة ت يوود بووأن ال ووادة المحليووين واألئمووة إلوو  وجووود الت يوويم  ودلووصبوصوو ها سوولبية أو اسووتغاللية، 

 ل اا قريبة.تكون الس ماالمسجلين الذين يعيشون ف  ال ر  المحلية ف  كثير من األحيان عند

دلص الت ييم إل  أن شواغل الحمايوة كانو  مشوكلة رئيسوية لجميون مجموعواا الروذينغيوا ولهوا آقوار علو  تون الا كما   -06

 كان  ذناف أدلوة ت يود بوأن الروذينغيوا غيور المسوجلين كوانوا  الالجئين وسبل كسب عيشهم واستراتيجياتهم للمواجهة. غير أن

أكثر ضع ا من الالجئين ألنهم ي ت ورون إلو  المركوم ال وانون  والوقوائق ذاا الصولة. وعلو  الورغم مون أن ذوذا التمييوم كوان 

 بسبب انتشار األنش ة االقتصادية لالجئين وتن التهم داري المخيماا، وكالذما ليس مسموح ب  قانونا. فلم يكن يثاركبيرا، 

إلوو  أن المسوواعدة الغذائيووة كانوو  عووامال مسوواذما قانويووا فوو  تصوووراا الالجئووين بانعوودات األموون كووذلك ودلووص الت يوويم   -07

الالجئين، وبالتال  إلو  اسوتياء واسون الن واق مون زيادة قروة  ف والضعف. وساذم  األغذية والمساعدة الخارجية األدر  

 المسجلين واألسر المحلية ف  جمين أنحاء المن  ة. الروذينغيا غير –ال يحصلون عل  مساعدة  نقبل الذي

واستمن الت ييم، دادل المخيماا، إل  شهادة مباشرة ت يد بوقوع ممارساا غير مالئمة أو غير مشروعة دوال  توزيون   -08

شكاو . ووجد بص ة عامة أن الالجئوين يخشوون من اللياا ال عالة لت ديم ال قليال ااألغذية، وشعر المستجيبون أن ذناف عدد

حواالا عنوف وسوجن. وشوعر الالجئوون فو   بوقووعبلوو االنت ات من السل اا الرسمية وغيور الرسومية إذا قودموا شوكاو ، وأ  

 .المشاكلكان غير كا  لمعالجة ذذا  والبرنام م وضية الالمخيماا بأن إشرا  

 يةاألمن الغذائي والتغذ

قدم  المساعدة الغذائية بانت ات إل  الالجئين المسجلين منذ وصولهم وتسوجيلهم فو  أوائول تسوعينياا ال ورن الماضو .   -09

، ولكنهوا لوم تكون ف  اليووت سعر حراري للشخص البالو 1 111ولب  السلة الغذائية الحد األدن  من المعايير الدولية، بم دار 
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والمغووذياا الدقي ووة. ووجوود أن درجوة التنوووع الغووذائ  لألسوور ضوعي ة لجميوون مجموعوواا العينووة:  كاملوة موون حيووث البروتينواا

 السكان المضي ون المحليون، والروذينغيا غير المسجلين، والالجئون الذين يتل ون مساعدة غذائية.

ألسر ف  جمين المجموعواا أقول بالنسوبة للروذينغيوا غيور ، كان  درجة التنوع الغذائ  ل8وكما ذو موضح ف  الشكل   -51

لالجئين المسوجلين، فوإن االفت وار إلو  النشواي االقتصوادي فو  األسورة لوم بالنسبة نماذي االرتداد إل  أن   االمسجلين. وأشار

 سجلين.يكن مرتب ا بانخ ا  درجة التنوع الغذائ  لألسر، ف  حين كان مرتب ا ب  ف  حالة الروذينغيا غير الم

ومركز التسجيل ة: درجة التنوع الغذائي لألسر، حسب مجموعة األسر1الشكل 
(10)

 

 .1111 يونيواحميران –مايواأيار االست صائية الكمية لألسر،  DARA: دراسة المصدر

ن أن الالجئين المسجلين كان لديهم، كموا نتائج درجة التنوع الغذائ  لألسر ويبين أن  عل  الرغم م 5ويلخص الجدو    -51

سور األنتائجهم أقل من نتائج أف ور  يل لتنوع الغذائ  لألسر من الروذينغيا غير المسجلين، ف د من اذو متوقن، درجة أعل  

، بمووا فوو  ذلووك الروذينغيووا الووذين يعيشووون فوو  المجتمعوواا المحليووة. وفوو  حووين أن النتووائج المستخلصووة موون ذوواتين المحليووة

 ادتل ووواف وود كشوو   النتيجووة أن الروذينغيووا الووذين  –بسووبب حجووم العينووة المحوودود  –مجموووعتين األديوورتين إرشووادية ف وو  ال

الغذائية أكثر من الالجئين المسجلين المست يدين من الحصص الغذائية. وكان عدد  ن مهمن تمكنوا من تنوين يالسكان المحليب

الغذائية ضعف  ن مهممحلية ويحصلون عل  أربن مجموعاا غذائية أو أكثر ف  الروذينغيا الذين يعيشون ف  المجتمعاا ال

 عدد الروذينغيا غير المسجلين ف  المواقن المرقتة.

  

                                                      
ضمن ن اق درجة التنوع الغذائ  لألسر الذي دلص  إلي  الدراسة االست صائية. وال يشير إل  تنوع منخ ض أو متوس  أو مرت ن لن ات  لم ارنة إالليس لوس  والمرت ن منخ ض والمتال التنوع (10)

 الغذائ  عموما.
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HDDS categories

HOUSEHOLD DIETARY DIVERSITY SCORE (HDDS)

الجئون مسجلون - المجموعة 

الروهينغيا غير المسجلين - المجموعة 

الجئون مسجلون -2المجموعة 

الروهينغيا غير المسجلين -2المجموعة 
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الروهينغيا غير المسجلين -3المجموعة 
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الروهينغيا غير المسجلين -4المجموعة 
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 .1111 يونيواحميران –مايواأيار االست صائية الكمية لألسر،  DARAدراسة  المصدر:

ومنووذ أوائوول تسووعينياا ال وورن وتسووتكمل نتووائج درجووة التنوووع الغووذائ  لألسوور البيانوواا المتاحووة عوون التغذيووة الثانويووة.   -51

، وذو  عتبوة من موة ت ريبوا فو  المائوة 14 نسوبةالماض ، است ر معد  انتشار سوء التغذية الحاد الشامل فو  المخيمواا عنود 

الصوحة العالميوة للوضون الحوري. وتشووير الدراسواا االست صوائية
(11)

األديورة إلو  أن الروذينغيووا غيور المسوجلين فو  موقوون  

لم يجمن الت ييم بياناا عن الحالوة التغذويوة، ولكون الحوح أصوحاب وكان لديهم أعل  معدالا سوء تغذية.  بالونو المرق اكوت

 معدالا سوء التغذية الحاد الشامل قابتة وحرجة.أن المصلحة ف  بنغالديش 

مون  أكبورالغذائيوة بدرجوة  ن مهوميمكون أن ينوعووا وأيهرا نتائج الت ييم بشأن األمون الغوذائ  أن الالجئوين المسوجلين   -50

الروذينغيا غير المسجلين الذين يعيشون ف  مواقن غير رسمية. وأسهم  المساعدة الغذائية مباشرة ف  ذذا التنووع الغوذائ ، 

بيوون الحصوص أو ت اسوومها أو تبادلهوا. ووجود أيضووا أن تحويول قيمووة الحصوص مهوم للحصووو  علو  قوورو .  ن ورا إلمكانيوة

لالجئوين  يكوونبحيوث  –يهر التحليل أن درجة التنوع الغذائ  ألسر الالجئين المسجلين ال تعتمد عل  وجود ددول منوت م وأ

فو  حوين أن الدرجوة للروذينغيوا غيور المسوجلين  –قدرة عل  امتصار الصدماا والتغييراا ف  سوق العمل وما إل  ذلك 

المجموعاا الت  شملها الت يويم، بموا فو  ذلوك  كافةدر اإلشارة إل  أن كان  تعتمد بشكل مباشر عل  النشاي االقتصادي. وتج

درجوة تنووع غوذائ  لألسور ضومن ن واق ضويق، مموا يعكوس مسوتوياا لهوا ، كان م ايعة كوكس بازارن ف  والسكان المحلي

 عالية بص ة عامة من ال  ر وانعدات األمن الغذائ  ف  جمين أنحاء المن  ة.

                                                      
 .1111مكافحة الجوع، لالعمل من مة  (11)

 
 : نتائ  الدراسة االستقصائية لدرجة التنوع الغذائي لألسر4الجدول 

 

نتائ  الدراسة االستقصائية في 

 2182مايو/أيار 

ائي وسيط درجة التنوع الغذ العدد

 لألسر

ألسر التي من االنسبة المئوية 

تحصل على ما ال يقل عن كانت 

مجموعات غذائية في اليوم  4

 قبل الدراسة االستقصائية

النفقات األسبوعية على 

 األغذية للشخص

 296 96.0 5.58 50 الروذينغيا ف  المجتمعاا المحلية

 260 93.0 5.24 100 المضيفالمحل  المجتمن 

 مخيم ف  سجلونالم الالجئون

  كوتوبالونو

174 5.00 91.4 114 

 93 80.0 4.91 175 نيابارا مخيم ف  المسجلون الالجئون

الروذينغيا غير المسجلين ف  موقن 

  ليدا

262 4.43 67.5 196 

الروذينغيا غير المسجلين ف  مخيم 

  نيابارا

132 4.01 65.5 143 

الروذينغيا غير المسجلين ف  موقن 

 المرق  كوتابالونو

150 3.90 58.1 189 

 ال ين بق ال ين بق ال ين بق 069 1 المجموع
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 ثرألالمفسرة لعوامل ال

 خارجيةالعوامل لا

ممارسة األنشو ة االقتصوادية فو  بونغالديش، ويمكون لالجئوين أن يرسولوا أي والهم إلو  بلروذينغيا ل ال يردص ال انون  -55

د لهوم بمغوادرة مخيمواا الالجئوين بودون الحصوو  علو  إذن. وذوذا ال يوو ال يسومحالمدرسة حت  الصف الرابن ف  . كما أن  

للسوع   –ودياراا "غير قانونية" ف    –فرر أقل  لهم الم روضة عل  الالجئين المسجلين والروذينغيا بص ة عامة تترف

. وعل  الرغم من أن ال يود لم تمنن أسر الروذينغيا من االنخراي ف  األنشو ة وأيو  أجالإل  فرر كسب عيش أكثر أمنا 

 ية د يرة إذا قررا السل اا أن تتخذ إجراءاا.االقتصادية المحلية، فإنها تشكل مخاير حما

مون ن الروذينغيوا غيور المسوجلين والدعم المجتمعو  والرعايوة مون العوامول الخارجيوة الهاموة التو  تمّكو ال رابةوتعتبر   -54

م فوو  شووكل أغذيووة ومووأو  وفرذووا مواجهووة الموقووف. ودلووص الت يوويم إلوو  أن الروذينغيووا غيوور المسووجلين اسووت ادوا موون الوودع

الومواي أو مون قبول أفوراد المجتمون الوذين وفوروا أيضوا فورر عمول الوذي أصوبحوا مون األقوارب عون يريوق البنغالديشيون 

 –الالجئون أو الروذينغيا غير المسجلين الذين مكثوا ف  بونغالديش ل تورة يويلوة  –وحماية مادية. ووفر الروذينغيا ال دام  

شوائعة، حيوث تع و  المجموعواا المحليوة البوارزة وقوادة المجتمعواا  الرعايوةن الجدد. كما وجد أن عالقاا الدعم للمهاجري

المحلية والسل اا المواف ة الضمنية عل  مختلف أنشو ة كسوب العويش للروذينغيوا. ويشوكل الروذينغيوا جومءا ال يتجومأ مون 

 .م ايعة كوكس بازارسوق العمل ف  

المتاحووة  وورر الموون بووين أف وور المنووايق فوو  بوونغالديش وذووذا السووياق المحلوو  يحوود موون  م ايعووة كوووكس بووازارعتبوور تو  -56

موس ستكشا  االعتماد عل  الوذاا. وال  ور ومحدوديوة المووارد المحليوة يعنيوان أن الروذينغيوا ينافسوون أف ور د  اللروذينغيا ل

وجود أن الروذينغيوا  وقودإل  احتكواف مون المجتمعواا المحليوة، ودصوصوا  عل  فرر العمل. ويردي ذلك المحليينسكان ال

تعنو  أيضوا أن كوال مون الالجئوين والروذينغيوا غيور   ايعوةسي بلون العمول بمعودالا أجوور أقول. والمووارد الشوحيحة فو  الم

 الوقود.ح ب جمن المسجلين يتنافسون من السكان المحليين للوصو  إل  األراض  المراعية ومنايق الصيد و

 التنفيذ المتعلقة بعوامل ال

، وفو  تصوميم الت يويم، اعتبورا البرناام أو م وضوية لالتشوغيلية لتوددالا المسواعدة الغذائيوة للم يبحث الت ييم العوامل   -57

 المساعدة الغذائية متغيرا من متغيراا التددل ن را ألنها ن ذا.

لع ود الماضو  علو  فو  اكان  ممولة بشكل جيد نسوبيا  للبرنام غير أن الت ييم أشار إل  أن عملياا المساعدة الغذائية   -58

األقوول، وكانوو  مجموعووة السووكان المسووتهدفة مسووت رة نسووبيا، ولووم يلحووح أصووحاب المصوولحة وجووود ان  اعوواا كبيوورة فوو  

 اإلمداداا.

 االستنتاجات

حصولوا علو  مسواعدة غذائيوة وأسور  الوذيندلص الت ييم إل  وجود عدة ادتالفاا كبيرة بين أسور الالجئوين المسوجلين   -59

أن النشواي االقتصوادي لألسور كوان  حسوب المجموعواالم يحصلوا عليها. وأوضوح التحليول الذين الروذينغيا غير المسجلين 
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يش األسوور واسووتراتيجياا المواجهووة والتن وول والحمايووة واألموون الغووذائ . وسوواذم  سووبل كسووب عوولالمتغيوور الرئيسوو  المحوودد 

 المساعدة الغذائية ف  ذذا العوامل من دال  تأقيرذا عل  النشاي االقتصادي لألسر المست يدة.

وس ة ويويلة األجل تردي إلو  االعتمواد قصيرة ومت حصائلأن المساعدة الغذائية ستوفر   نموذي المن  الوافتر    -41

ت يود بوأن عل  الذاا. وت دت الم ارناا بمجموعاا الروذينغيا غير المسجلين ف  مواقن كوتابالونو المرقتوة ومواقون ليودا أدلوة 

الغووذائ  وانخ ووا  وتيوورة  الن وواتاألجوول، أساسووا موون دووال  تحسووين تنوووع  قصوويرة حصووائلالمسوواعدة الغذائيووة تسووهم فوو  ال

الرسوميين. غيور أن ذوذا القوار اإليجابيوة كانو  أقول نيابوارا وكوتابوالونو تيجياا المواجهة السلبية لالجئين ف  مخيمو  استرا

 المضي ة.المحلية وضوحا عندما قورن  مجموعاا الالجئين بالروذينغيا غير المسجلين الذين يعيشون ف  المجتمعاا 

العمليووة للت يوويم أن البحووث عوون فوورر إدرار الووددل كووان عاموول الوودفن الرئيسوو  وراء االدتالفوواا بووين  وتبووين األدلووة  -41

حاجة الالجئين المسجلين إل  من مجموعاا الروذينغيا وأن المساعدة الخارجية، بما ف  ذلك المساعدة الغذائية، د    قليال 

الروذينغيوا غيور المسوجلين أكثور تون ال، ن ورا ألن بحوثهم عون ذذا الددل، مما قلول تون التهم بعيودا عون المخيمواا. ووجود أن 

أو بال رب منها والتن ل عل  نحو أكثر تواترا إل   م ايعة كوكس بازارفرر إدرار الددل دفن بهم إل  قضاء وق  أقل ف  

داا المخيمواا أجماء أدر  من بنغالديش. وكان  ذناف أدلة تشير إل  أن الالجئين المسجلين أصبحوا يعتمدون عل  مسواع

   بحثهم عن فرر كسب العيش ف  أماكن أدر .ضوأن شبكة األمان ذذا د 

الالجئووين انعوودات األموون والضووعف.  تصووورودلووص الت يوويم إلوو  أن المسوواعدة الغذائيووة كانوو  عووامال مسوواذما قانويووا فوو    -41

جانوب ادة قوروة الالجئوين، مموا أد  إلو  اسوتياء واسون الن واق مون وساذم  األغذيوة والمسواعدة الخارجيوة األدور  فو  زيو

الذين ال يحصلون عل  مساعدة. غير أن الحماية كان  شاغال كبيرا لجمين مجموعاا الروذينغيا، والحماية الت  األشخار 

موون  مح بالحووالتينوال يسوويوفرذووا مركووم الالجووئ د  هووا انتشووار األنشوو ة االقتصووادية لالجئووين والتوون الا دوواري المخيموواا، 

 الناحية ال انونية.

ومن النتائج الرئيسية الت  توصل إليها الت ييم ذ  أن الروذينغيا غير المسجلين الوذين يعيشوون دواري المواقون المرقتوة   -40

ذائ  أفضول وسوبل وصوو  أفضول لديهم عل  ما يبدو أمون غو – م ايعة كوكس بازارالذين يشكلون أغلبية الروذينغيا ف   –

درجواا التن ول الخاصوة   إل  ن م الحماية الرسمية. وذم يستخدمون أيضا مجموعة أكبر من اسوتراتيجياا المواجهوة وكانو

بهم أعل . وكانوا ف  المجموعة األقرب من ذد  االعتماد عل  الذاا، عل  الرغم من أنهم ال يتمتعوون بوضون قوانون  فو  

شوخص ذوم األكثور  54 111وجد أن الروذينغيا غير المسجلين الم يمين ف  مواقن مرقتة والبالو عوددذم  البلد. وف  الم ابل،

التعور  يورتب  ذوذا ذو  أن  المنت موةمعاناة من انعدات األمن الغذائ  واألكثر ضع ا مون حيوث الحمايوة. ومون نتوائج الت يويم 

  وة صووغيرة، حيوث زاد عودد السووكان المحليوين عون عووددذم. باألعوداد عاليوة التركيوم موون الروذينغيوا غيور المسووجلين فو  من

من دال  إزالة الغاباا وصيد األسماف وتلوو  مصوادر الميواا، علو  سوبيل  –ولوحح أيضا تدذور البيئة ال بيعية المجاورة 

 كمصدر للنماع. –المثا  

أموان، وداصوة بالنسوبة للنسواء واألي وا ، عون يريوق تووفير الحمايوة ووجد أن موقع  ليدا وكوتابالونو يشكالن شبكة   -45

مورذلين للحصوو  علو  مون الأن يصوبحوا يأملون ف  ذذا المواقن ف  وبعض الخدمااو وال يما  الروذينغيا غير المسجلين 

د موا إذا كانو  أو لوم مركم الالجئ ال انون  والمساعدة الخارجية المرتب ة بها. وذنواف حاجوة إلو  المميود مون التحليول لتحديو

تكن المساعدة الغذائية واسعة الن اق عامل جذب، ولكن كان  ذنواف مرشوراا ت يود بوأن توفيرذوا دادول المخيمواا الرسومية 

يمكن أن يكون قد ساذم ف  الح اي عل  المواقن المرقتة ف  من  ة عان  فيها السكان بدرجة أكبور مون انعودات األمون الغوذائ  

 اإدماجهم ف  المجتمعاا المحلية.استضافتهمن الروذينغيا غير المسجلين الذين تم وكانوا أكثر ضع ا م
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علوو  الروذينغيووا غيوور المسووجلين الناجمووة عوون الم روضووة أساسووا ال يووود  –ودلووص الت يوويم إلوو  أن العواموول الخارجيووة   -44

لهوا  – م ايعوة كووكس بوازاروياا التنميوة االجتماعيوة واالقتصوادية فو  افت ارذم للمركم ال انون  وانتشار ال  ر وتدن  مسوت

 صويرة ال حصوائلآقار كبيرة جدا عل  إمكانية اعتماد أسر الروذينغيوا علو  الوذاا. ووجود أن المسواعدة الغذائيوة تسوهم فو  ال

لوة ولمجموعوة مختوارة مون لألسر المتل ية، غير أن توفيرذا ضمن حممة من المساعدة الخارجية عل  مد  فتورة يوي األجل

 األسر أد  إل  تبعية ذذا األسر.

ودلص الت ييم إل  أن من ق تددالا المساعدة الغذائية الحال ، الذي يستند إل  النمووذي الودعم للت يويم، لون يوردي إلو    -46

بيئة دارجية داعمة وف  سياق محل  ينتشر في  ال  ر. اعتماد األسر المستهدفة ف  بنغالديش عل  الذاا ف  حالة عدت وجود 

ودلص الت ييم إل  وجود أدلة عملية بشأن دور األنش ة االقتصادية والبيئة الحمائية فو  سوبل كسوب العويش لكول الروذينغيوا 

 .م ايعة كوكس بازارف  الم يمين 

لحلووو  البديلووة التوو  توووفر حمايووة أفضوول للروذينغيووا ودوودماا أفضوول لجميوون ولتح يووق االعتموواد علوو  الووذاا، فووإن ا  -47

سوتكون أنسوب.  –إل  د ض الحاجة إل  اللجوء إل  استراتيجياا المواجهوة السولبية تردي بالتال  و –الضعي ة المجموعاا 

هم جميعوا مون االنخوراي فو  واالعترا  بهم أن يحسن البيئة الحمائيوة، ويمكون ةمرقتوضعية ومن شأن منح أفراد الروذينغيا 

 سلبية.الاستراتيجياا مواجهة شديدة  عل اعتماد العديد منهم  وت ليلسوق العمل المحل  بحواجم ددو  أقل، 

  تكيوف مون السوياق الممتود، فوولكون يتعوين أن ت ألمون الغوذائ قصيرة األجل لمحددة  حصائلوتوفر المساعدة الغذائية   -48

ال ووار  الحاليوة التو  اسوتمرا ألكثور مون ع ودين مون الوممن. حالة تجاوز أسلوب أن ت، وةالشامل التحو إيار استراتيجية 

الالجئوين أال تعوالج حالوة مجموعة من يرائق المساعدة الغذائيوة  الت  تستخدتسبل كسب العيش وينبغ  لتددالا االنتعاش و

بوين السوكان مون ة الضوعي ة، لتجنوب عودت ت ضويل مون ذوم فو  أموس الحاجوة المحليو المجموعوااأيضوا  فحسب، بول الضع اء

 مميد من الدراسة.التحتاي ذذا الخياراا إل  والمضي ين. 

بونغالديش فرصوة غيور مسوتغلة المحليوة فو  والمجتمعواا العالقاا التاريخية والث افية والدينيوة بوين الروذينغيوا وتمثل   -49

دون دعووم سياسوو  موون حكومووة بووالت يوويم يخلووص إلوو  أن ذووذا ال رصووة لوون تتح ووق  غيوور أنصووو  إلوو  حلووو  أكثوور قبوووال. للو

ت ييم المجتمن الدول  إل  مواصلة الضغ  عل  ميانمار لتحسين يرو  الروذينغيوا البنغالديش والمجتمن الدول . كما يدعو 

 .بهم ف  ميانمار واالعترا  ال انون 

 التوصيات

 ذاا يوابنذذا التوصوياا والت ييم، توج  أربن توصياا ألصحاب المصلحة الرئيسيين.  واستنتاجاااستنادا إل  نتائج   -61

يوة فو  سوبل كسوب ئبيئوة الحماالالمع ودة بوين األمون الغوذائ  واألنشو ة االقتصوادية و الرواب استراتيج  وتهد  إل  معالجة 

 بالتعاون من حكومة بنغالديش: ت عيلها. وينبغ  م ايعة كوكس بازارغيا ف  عيش جمين الروذين

واالعتورا   ةمرقتووضوعية  بوازاركووكس لمونح الروذينغيوا غيور المسوجلين فو   تحوو وضن استراتيجية  :8التوصية   -61

إلوو   لحمايووة وفوورر المسوواذمة فوو  االقتصوواد والوصووو بهووم، انت ووارا لحلووو  دائمووة فوو  ميانمووار، لضوومان أن يكووون لووديهم ا

 الخدماا األساسية.
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اف ف  وضن استراتيجية بديلة للمساعدة الغذائية الحالية وإددا  دياراا تواصل استهدا : أ( االشت :2التوصية   -61

بشكل أكبر من انعدات األمن الغذائ  من مجموعاا  الالجئين المسجلين، وب( عل  نحو متمايد، األشخار الذين يعانون

 .كوكس بازارالروذينغيا غير المسجلين والسكان المحليين ف  

 كووكس بوازارفو  محليين الروذينغيا والسكان ال من الضع اءتحديد استراتيجياا لضمان استهدا  جمين  :2التوصية   -60

 لك الصحة والتعليم وددماا لمنن سوء التغذية.بتددالا دعم بما ف  ذ

ودياراا بديلة لت ديم المساعدة الغذائية، وضن استراتيجياا للحد تودريجيا  تحو إيار استراتيجية  ضمن :4التوصية   -65

للتخ يوف مون حودة النوماع  يور الرسوميةغمن التجمعاا الكبيرة لالجئين ف  المخيماا والالجئين غير المسوجلين فو  المواقون 

 عل  الموارد ال بيعية ومشاكل الحماية الكبيرة ف  ذذا المواقن.
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اإلشاراا المستخدمة ويري ة عر  المواد ف  ذذا المنشور ال تعبر بأي حا  إن 

من األحوا  عن موقف برنامج األغذية العالم  بشأن المركم ال انون  أو حدود أو 

 تخوت ألي بلد أو أرِ  أو مدينة أو من  ة.

 مخيماا الجئين 

  مخيماموقن غير رسم  

 مقاطعة كوكس بازار


