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 خلفية

الوثيقة رد اإلدارة المشترك على التوصيات الواردة في التقرير التجميعي ألربعة من تقييمات أثر المسواعدة تشكل هذه   -1

ودائورة وضو   البرناام الغذائية المقدمة لالجئين في األوضاع الممتدة، وهي تقييمات صدر بها تكليف عن مكتب التقييم فوي 

 الالجئين. السياسات والتقييم في مفوضية األمم المتحدة لشرون

قاعودة أدلوة السوتراتيجيات المنيمتوين فوي المسوتقبل فيموا يتعلوق بمسواهمة المسواعدة  إتاحةوقد أجريت التقييمات بهدف   -8

 . الغذائية في سبل عيش الالجئين واعتمادهم على الذات، وبالتالي دعم البحث األعم عن الحلو  لحاالت الالجئين الممتدة

 وتستخدم في هذه الوثيقة التعريفات التالية:  -6

واألنشوطة والفور   –االجتماعيوة والماديوة  ذات الطبيعيوة بما في ذلك األصو  –، تشمل القدرات واألصو  سبل العيش (أ 

مات اإلجهواد والصودحواالت لعيش. وتعتبر سبل العيش مستدامة إذا كانت قادرة علوى التكيوف مو  ا حد  وسائلإلالالزمة 

 واالنتعاش منها، وعلى المحافية على ما لديها من قدرات وأصو  أو تعزيزها.

، بموا فيهوا األغذيوة ة، هو قدرة الناس أو األسر أو المجتمعوات المحليوة علوى تلبيوة احتياجاتهوا األساسوياالعتماد على الذات (ب 

 ن نتوائجموموة. واالعتمواد علوى الوذات هوو والتغذية، وعلى التمت  بالحقوق االجتماعية واالقتصوادية بصوورة مسوتدامة كري

 .إليجابيةالسبل العيش 

قادرين على االستفادة من حماية الدولة عن طريق العودة الطوعيوة  نلالجئين، يتم بلوغه عندما يكون الالجئو الحل الدائم (ج 

 قبولهم على أساس دائم.إلى بلدهم األصلي، أو االندماج محلياً في بلد اللجوء، أو إعادة التوطن في بلد ثالث يوافق على 

للعمل المشترك بين برنامج األغذية العالمي ومفوضية األمم المتحودة لشورون ويتمثل أحد الجوانب األساسية المشتركة   -4

 الالجئين في ضمان استكما  الحلو  الدائمة بدعم ييسر االعتماد على الذات وسبل العيش المستدامة.

، رحبت اإلدارة بوالتقييم  8616يناير/كانون الثاني   9والمفوضية بتاريخ  البرنام اجتماع رفي  المستو  عقده  ودال   -5

وأقرت أنه يقدم أدلة قوية على الحاجة إلى قيام جمي  األطراف بتجديد التزامها بدعم التوصل إلى حلوو  دائموة لالجئوين فوي 

المستو  التأكيد على أهمية وض  التوصيات والوردود المتصولة بهوا فوي سوياقها  األوضاع الممتدة. كما أعاد االجتماع الرفي 

مطروحوة منوذ سونوات طويلوة علوى جودو   ا زالوتموالتاريخي، مسلماً بوأن كثيوراً مون المسوائل المثوارة فوي التقيويم التجميعوي 

 أعما  المجتم  الدولي.

  ردود المشتركة على التوصيات.ال لمرفقةاوترد في المصفوفة   -3
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رنام  األغذية رد اإلدارة على التوصيات الواردة في موجز التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وب

 العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة

 الموعد النهائي للتنفيذ أو التي ستتخذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

مان الوكاالتين تحاع رعاياة ااجتمااع ينبغي تكاوين فرياع عاما   :8التوصية 

الرفيع المستوى المشترك بين البرنام  والمفوضية لصياغة خطاة مؤسساية 

مشااتركة وإرااار عماا  تشااغيلي بشاا ن الالجئااين فااي أوضاااع التشاارد الممتاادة 

. وينبغوي أن تشومل هوذه وبش ن الدور الذي يمكن للمساعدة الغذائية أن تؤديا 

 االستراتيجية ما يلي:

بوووأن اإلقاموووة دادووول المخيموووات تجلوووب مخووواطر تهووودد  فووواق  االعتوووراف (أ 

االعتماد على الذات، واالعتراف بأن النهج الحالي المتب  فوي المسواعدة 

 الغذائية غير كاٍف؛

تحديد المسارات الممكنة نحو االعتماد على الذات وإيجاد حلوو  دائموة   (ب 

 لالجئووين فووي أوضوواع التشوورد الممتوودة، والوودور الووذي يمكوون أن ترديووه

لوة لعمليوات التوزيو  العوام  المساعدة الغذائية، بما في ذلك األنشطة المكمِّ

لألغذية، من قبيل التحويالت النقديوة أو القسوائم أو أنشوطة الغوذاء مقابول 

 العمل؛ 

 تطوير نهج أشمل وتكوين الشراكات الالزمة لتحقيقه؛  (ج 

التقيوووويم إنشوووواء  ليووووات إداريووووة لتنفيووووذ االسووووتراتيجية واسووووتخدام بعثووووات  (د 

المشتركة بمزيد من المنهجية، سواًء في البلدان المحددة أو في التقوارير 

 التجميعية التي تتناو  التعلم المرسسي.

 .عليها موافق المفوضيةومقر  البرنام مقر 

والمفوضية كامل  البرنام في صياغة إستراتيجية مرسسية مشتركة، يراعي 

لة من لنجاح المحدود الذي حققه المجتم  الدولي بعد سنوات طوياالمراعاة 

الجئين واعتمادهم على الذات وإنشاء روابط أكثر ال عيشالجهاد لتغذية سبل 

ي حاالت ففعالية بين المعونة اإلنسانية والعمليات اإلنمائية الطويلة األجل 

 اللجوء الممتدة.

 للجوءا االتححلو  الدائمة في لاعتماد على الذات والاترويج وتسلم المنيمتان 

فيما  –الممتدة كثيراً ما يواجه عقبات تتمثل في سياسات الحكومات المضيفة 

 –يتعلق بحرية الحركة والحصو  على األرض والحق في العمل، وغير ذلك 

ن مبه، األمر الذي يمكن وفي توفر التمويل المتعدد السنوات والذي يمكن التنبر 

ونة الغذائية وغيرها من أشكا  المساعدة الغوثية. وستواصل من المع تجاوز

 لد  الدو  المضيفة والدو  المانحة. لدعوةاالقضايا لهذه المنيمتان 

وستستخدم المنيمتان عملية صياغة إستراتيجية مرسسية مشتركة وإطار 

تشغيلي مشترك كفرصة إلعادة النير في الصعوبات الدادلية المحددة في 

تجميعي ولتحديد كيفية التعامل معها. وتشمل نقاط البدء لمواصلة العمل التقرير ال

للموقف السياساتي المعد  إزاء تسكين المشترك ما تقوم به المفوضية من إعداد 

حيث أن الالجئين الخاضعين لإلقامة في المخيمات  –الالجئين دارج المخيمات 

قتصادية ال يمكنهم في كثير تفرض على أنشطتهم اال وما يرتبط به من تقييدات 

  -وتحقيق االعتماد على الذات من األحيان التوصل إلى سبل عيش مستدامة 

وإلى تجريب نهُج جديدة وجهودها الرامية إلى وض  إستراتيجية لسبل العيش 

لمسارات ممكنة توصل إلى االعتماد على الذات للسكان المعنيين في البيئات 

   بهذه الجهود بالتشاور م  البنك ويضطل .على السواء الريفية والحضرية

 

 8614يونيو/حزيران 
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رنام  األغذية رد اإلدارة على التوصيات الواردة في موجز التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وب

 العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة

 الموعد النهائي للتنفيذ أو التي ستتخذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

وود الخطووة االسووتراتيجية  بالبرنااام وفيمووا يتعلووق  فوو ن هووذا الوونهج ينبغووي أن يجسِّ

 ( ويتجسَّد فيها.8612-8614الجديدة )

 البرناام ويمكن أن تبدأ هذه العملية باالجتماع الرفي  المسوتو  المشوترك بوين 

 والمفوضية لبلورة أفكار بشأن تعميق تحليل األسباب التوي تجعول مون الصوعب

علوووى الوكوووالتين معالجوووة التحوووديات وتنفيوووذ نهوووج لبنووواء االعتمووواد علوووى الوووذات، 

والتعرف على ما قد تحتواج كول وكالوة إلوى تغييوره مون أجول تكووين الشوراكات 

 الالزمة.

 

وهي تسعى إلى الدولي وم  شركاء غير تقليديين من قبيل القطاع الخا ،  

 الحصو  على دبرة عملية ووض  قائمة بالشركاء الجيدين.

وتحديد الالجئين الذين الممتدة  االت اللجوءحوستقوم المنيمتان باستعراض 

بل العيش واالعتماد على الذات. وستشرك لس تعزيزلتتوفر لديهم إمكانية جيدة 

الخطط اإلستراتيجية المستندة إلى هذه النتائج أعضاء  درين في أفرقة األمم 

المتحدة القطرية، كما ستضم الدو  المضيفة والدو  المانحة وستشدد على الدور 

 الذي يمكن للمساعدة الغذائية أن ترديه في االنتقا  من نهًج الرعاية واإلعالة.

لتعلم الدروس من تجارب الماضي، ستقوم المفوضية بتحديد األوضاع التي و

تمكن فيها الالجئون من االنتقا  من المعونة الغذائية نحو االعتماد على الذات، 

 البرنام  إبالغسيتم وكما ستحدد المتغيرات الرئيسية التي يسرت هذا  التحو . 

 ر والمعلومات.على علم بهذه العملية وسيدعى إلى المساهمة باألفكا

اطالع تام على التدابير وستتكفل المنيمتان بأن تكون الهيئات الرئاسية لديهما 

المتخذة. وستقوم اإلدارة بتعميم نتائج التقرير التجميعي دادلياً ودارجياً. وسيعد 

والمفوضية تقريراً مشتركاً عن التقدم األولي المحرز في تنفيذ هذه  البرنام 

م  الهيئات  لمحددةا. )ستناقش المواعيد 8614يمه في عام التوصية  لتقد

 الرئاسية المعنية.(
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رنام  األغذية رد اإلدارة على التوصيات الواردة في موجز التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وب

 العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة

 الموعد النهائي للتنفيذ أو التي ستتخذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

: ينبغااي أن يعتاار  كاا  الفاااعلين باا ن تحسااين حياااة الالجئااين فااي 2التوصااية 

أوضاااع التشاارد ا يقاااع علااى البرناااام  والمفوضااية وحااادهما، باا  يجااا  أن 

ااع فااي الاان ه   التااي تسااير عليهااا حاليااام فاار  األماام ينطااوي علااى تغيياار منسا

المتحدة القطرية، ا سيما الوكااات اات التوجا  اإلنماائي، والادول الم،ايفة، 

 والجهااات المانحااة، والشااركاف المنفااذين، ف،ااالم عاان المفوضااية والبرنااام  

وينبغي تشجي  فرقة العمل المعنية بالمساءلة أموام السوكان المتضوررين التابعوة 

لمشتركة بوين الوكواالت علوى تصودر جهوود بنواء هوذا االعتوراف للجنة الدائمة ا

وموا ينبثووق عنوه موون إجوراءات، ال سوويما مون دووال  تعزيوز هيكوول المسواءلة موون 

لمسوواعدة علووى وضوو  نهايووة لألزمووات المنسووية وتركيووز اهتمووام المجتموو  أجوول ا

الوودولي علووى موووا يتحملووه مووون مسووروليات بموجووب االتفاقيوووة المتعلقووة بمركوووز 

 .1932وبروتوكو  عام  1951جئين لعام الال

علوووووووى  والمفوضوووووووية البرناااااااام 

 المستو  القطريومستو  المقر 

 عليها جزئيا.موافق 

سبل العيش واالعتماد على الذات ترويج والمفوضية على أن  البرنام يوافق 

والبحث عن حلو  دائمة في أوضاع الالجئين الممتدة يتطلب المشاركة الكاملة 

ات اإلنمائية الفاعلة والدو  المضيفة هوالج م  أفرقة األمم المتحدة القطرية

والمنيمتان متفقتان على وجود الحاجة إلى مزيد من والدو  المانحة. 

االستكشاف المنهجي للدور الذي يمكن أن يرديه القطاع الخا  والمجتم  

المدني، كما ستتخذ المنيمتان الخطوات لضمان هذه المشاركة على المستو  

 القطري.العالمي واإلقليمي و

على أن االجتماع الرفي  المستو  اعترف بالدور الموكل للمفوضية فيما يتعلق 

، بقيادة وتنسيق العمل الدولي المتعلق بحماية الالجئين والحلو  الخاصة بهم

وأكد هذا الدور، ووافق على أن فريق العمل المعني بالمساءلة أمام السكان 

، ليس كياناً مالئماً تتركة بين الوكاالالمتضررين والتاب  للجنة الدائمة المش

الممتدة. وتتفق  االت اللجرحسبل العيش واالعتماد على الذات في ترويج لقيادة 

مسألة  ض والمنيمتان على أنه قد يكون من األجد  واألكثر فعالية ضمان 

 اللجر الممتدة في حاالت المساعدة الغذائية وسبل العيش واالعتماد على الذات

 مائي الدولي. على جدو  األعما  اإلن

 

 التنفيذ يدق
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رنام  األغذية رد اإلدارة على التوصيات الواردة في موجز التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وب

 العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة

 الموعد النهائي للتنفيذ أو التي ستتخذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

 :طرية: ينبغي ألفرقة األمم المتحدة الق2التوصية 

العمل م  الحكومات المضيفة ودعوتها إلى كفالوة حقووق الالجئوين  (أ 

في التنقل وممارسة أنشطة كسب العيش، وحقهم في الحماية، وفوي 

شكل ما من اإلدماج المعتورف بوه عنودما تكوون العوودة إلوى الووطن 

 المنا ؛ بعيدة

العموووول موووو  الحكومووووات المضوووويفة علووووى تحسووووين ادتيووووار مواقوووو   (ب 

المخيموات لمون يعيشوون أو يحتمول أن يعيشووا فوي أوضواع التشوورد 

الممتودة موون أجوول تمكووين الالجئووين مون المسوواهمة بوودور حقيقووي فووي 

التنميووة االقتصووادية الوطنيووة والمحليووة والحوود فووي الوقووت ذاتووه موون 

يووة ومووا يصوواحب ذلووك موون  ثووار نشوووب نووزاع علووى الموووارد الطبيع

 سلبية على البيئة واالقتصاد والحماية؛ 

 رصد  فاق العودة إلى الوطن والسعي إلى زيادة العودة التلقائية؛ (ج 

 (؛4تشجي  المانحين على زيادة المرونة )انير التوصية  (د 

اإلصرار على زيوادة اشوتراك وكواالت األموم المتحودة المتخصصوة  (ه 

 ئل الجنسانية؛في الحماية والتنمية والمسا

االشتراك م  الودو  المضويفة لالجئوين ودولهوم األصولية فوي التقودم  (و 

 بحلو  سياسية لحاالت التشرد الممتدة.

 

علوووووووى  والمفوضوووووووية البرناااااااام 

 المستو  القطريومستو  المقر 

 موافق عليها جزئياً 

والمفوضية بالحاجة إلى قيام أفرقة األمم المتحدة القطرية بدعم  البرنام يسلم 

الجهود الرامية إلى توفير الحماية والحلو  وسبل العيش وفر  االعتماد على 

. وتعترف المنيمتان بأن على الجهود الرامية االت التشددحالذات لالجئين في 

لمستوطنات وتخفيف أثر تدفقات الالجئين إلى تحديد مواق  مخيمات الالجئين وا

 –وبالتالي على العالقة بين الالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة  –على البيئة 

ال بد من أن تشرك السلطات على المستويين المركزي والمحلي. وستبذ  كافة 

الجهود الممكنة إلشراك أفرقة األمم المتحدة القطرية والحكومات المضيفة ال في 

 روفيللجر في  لحاالت األحدثاالممتدة وحدها بل كذلك في  االت اللجرح

، بحيث يمكن الترويج لسبل العيش واالعتماد على الذات من بداية الطوارئ

 الحالة.

، يسلم البرنامج بالوالية المحددة 8غير أنه تمشياً م  الرد على التوصية 

م. وتر  المنيمتان للمفوضية فيما يتعلق بحماية الالجئين والحلو  الخاصة به

أن أية جهود تبذلها أفرقة األمم المتحدة القطرية لرصد  فاق اإلعادة إلى الوطن 

ولتعزيز العودة غير النيامية ينبغي أن تجري بقيادة المفوضية. ويمكن أن تكون 

النهج المفضل في بعض حاالت الالجئين ولمجموعات معينة العودة المنيمة 

 منهم.

لى أن منيومة األمم المتحدة بحاجة إلى العمل م  الدو  وتتفق المنيمتان ع

 لتشدداالمضيفة لالجئين وم  بلدانهم األصلية لدف  الحلو  السياسية قدماً لحاالت 

الممتدة. ويتعين أن تتماشى هذه الجهود كلياً م  القوانين الدولية الخاصة 

أ عدم اإلعادة بالالجئين وحقوق اإلنسان وم  القانون اإلنساني، والسيما مبد

القسرية، وهو مبدأ يمن  إعادة الالجئين إلى بلد يمكن أن تتعرض فيه حياتهم أو 

 حريتهم للخطر.

 

 التنفيذ  يدق
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رنام  األغذية رد اإلدارة على التوصيات الواردة في موجز التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وب

 العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة

 الموعد النهائي للتنفيذ أو التي ستتخذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

: ينبغااي للمااانحين تجاااوز أو إزالااة الحااواجز أماااي قيااود التموياا  4التوصااية 

 التقليدية على أساس الفص  بين حاات الطوارئ وحاات التنمية 

 أدذ علم بها المانحةالجهات 

للحصو  على تمويل انتقالي من الدو   لدعوةاوالمفوضية  البرنام سيواصل 

المانحة. فالحجم المحدود لهذا التمويل والتأدر في توفيره يعيق دائماً الجهود 

الرامية إلى الربط بين إغاثة الالجئين على األجل القصير والعمليات اإلنمائية 

 األطو  أجالً.

المنيمتان أن هذه المسألة مطروحة على جدو  أعما  المجتم  الدولي  وتالحظ

منذ ما يقارب الثالثين عاماً؛ فقد أشار المرتمر الدولي الثاني المعني بتقديم 

برعاية مشتركة بين  1924المساعدة لالجئين في أفريقيا، والذي انعقد عام 

المساعدة ينبغي أن  المفوضية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلى أن هذه

"تتخذ وجهة إنمائية من بدايتها". وستواصل المنيمتان العمل م  الدو  المانحة 

والجهات اإلنمائية الفاعلة لضمان التغلب على الحواجز المتمثلة بقيود التمويل 

التقليدي، أو إزالتها كلياً. ومن المزم  إجراء مناقشة أولية حو  هذا الموضوع 

في سياق مبادرة  8616وذلك دال  شهر مارس/ ذار  م  الدو  المانحة

 المفوضية للحلو  االنتقالية.

 

 التنفيذ يدق

: ينبغاااي لقفرقاااة القطرياااة التابعاااة للبرناااام  والمفوضاااية العمااا  5التوصاااية 

بصاااورة منهجياااة علاااى صاااياغة اساااتراتيجيات برنامجياااة توافقياااة مااان أجااا  

التحول إلى ااعتماد على الذات استنادام إلى المعرفة باحتياجاات الالجئاين فاي 

كاا  ساايا  علااى حاادة ولفااا  الحلااول الدائمااة علااى األجاا  الطوياا  متم لااة فااي 

وينبغوووي لهوووذه   ودة إلاااى الاااورن أو اإلدمااااأ المحلاااي أو إعاااادة التاااورينالعااا

االسوووتراتيجيات أن تغيِّووور  ليوووة التخطووويط القائموووة علوووى أسووواس دطوووط العمووول 

المشتركة من أجل توفير أداة إدارية استراتيجية على المسوتو  القطوري تحقوق 

المكاتوووووووب القطريوووووووة للمجلووووووووس 

 والمفوضية

 موافق عليها جزئياً 

والمفوضية عموماً على هذه التوصية، على أن  البرنام يوافق كل من 

دائماً في المنيمتين تشددان على أن االنتقا  إلى االعتماد على الذات ليس ممكناً 

الممتدة التي تتأثر بقوة بالقيود الخارجية التي حددها التقرير  االت اللجوءح

 التجميعي.

 

 

 

 التنفيذقيد 
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رنام  األغذية رد اإلدارة على التوصيات الواردة في موجز التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وب

 العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة

 الموعد النهائي للتنفيذ أو التي ستتخذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة جهة التنفيذ التوصيات

 ما يلي:

 اجتذاب شراكات ومصادر تمويل جديدة؛ (أ 

 العمليات والموافقة عليها. توفير مرجعية لتصميم (ب 

مرحليووة سوونوية إلووى فريووق األمووم المتحوودة القطووري وإلووى وينبغووي تقووديم تقووارير 

 .البرنام االجتماع الرفي  المستو  المشترك بين المفوضية و

وينبغي أن تستند االستراتيجيات إلى تحليول العالقوات االجتماعيوة واالقتصوادية 

بوووين الالجئوووين والمجتمعوووات المحليوووة المضووويفة وبوووين فئوووات الالجئوووين دادووول 

المخيموووات، وينبغوووي أن تسوووتند كوووذلك إلوووى التحليووول السووووقي إلمكانيوووة تكميووول 

ادتيووار طرائووق  التوزيعووات الغذائيووة العامووة بطرائووق بديلووة. وينبغووي أن ينطلووق

المسوواعدة الغذائيووة موون هووذا التحليوول وموون األهووداف المرجوووة ولوويس العكووس. 

ويمثوول ذلووك شوورطاً مسووبقاً لمواءمووة البرمجووة موو  مووا هووو واقوو  فووي كوول سووياق 

ولتحسووين فهووم حجووم المسوواعدة الغذائيووة والمووواد غيوور الغذائيووة واللجوووء إلووى 

ية صياغة االسوتراتيجيات استراتيجيات التصدي السلبية. وينبغي أن تشمل عمل

تكوين شراكات جديودة مو  الجهوات الفاعلوة الغوثيوة واإلنمائيوة العاملوة فوي هوذا 

  المضمار، وم  الحكومات المضيفة، وم  الالجئين أنفسهم.

 

متواصل آلفاق التقدير العلى الحاجة إلى وتوافق المنيمتان بصورة كاملة 

، وستعمالن على االستفادة استفادة كاملة من أية فر  يمكن أن لدائمةاالحلو  

تنشأ. على أن الحلو  الدائمة الثالثة، وهي العودة الطوعية واالندماج 

االجتماعي وإعادة التوطن، ترتهن عادة بالتطورات السياسية، وهي تطورات 

نسانية واإلنمائية الفاعلة أن ترثر عليها ولكن ال يمكنها أن يمكن للجهات اإل

 تسيطر عليها أو أن توجهها بالكامل.

وستعمل المنيمتان على تحسين فهم األسواق المحلية واإلقليمية؛ ووصو  

التحويالت؛ والتفاعالت بين مجموعات الالجئين دادل المخيمات وفيما بين 

الدور ومقيمين دارجها والمضيفين المحليين؛ ال نقاطنيها من الالجئين والالجئي

للحدود في جهود الالجئين الرامية إلى إنشاء  والعابر المحلي رديه االنتقا يالذي 

 سبل العيش وتحقيق االعتماد على الذات.

ومن شأن هذه التحليالت أن تتجاوز التركيز الضيق نسبياً في بعثات التقدير 

أساساً لصياغة استراتيجيات لسبل العيش المشتركة الجارية، بحيث تقدم 

ولالعتماد على الذات تمكن من التخفيض التدريجي للمساعدة الغذائية المباشرة، 

وفق معايير متفق عليها تحمي الوض  التغذوي لجمي  الالجئين ودصوصاً 

واألسر  إلعاقة الالجئين من ذوي االحتياجات الخاصة، من قبيل المسنين وذوي 

 نساء. التي ترأسها
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