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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 واإلحاطة الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم 
تدعsو األمانsة أعضsاء المجلsس الذيsن يرغsبون فsي إبsداء بعsض المالحظsات أو لديهsم استفسsارات تsتعلق بمحsتوى هذه                   

 دورة قssبل ابssتداء ذلssك أن يssتم ويفضssلالوثssيقة االتصssال بموظفssي بssرنامج األغذيssة العالمssي المذآssورة أسssماؤهم أدنssاه،    
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 
 :(OEDE)مدير مكتب التقييم  Mr K. Tuinenburg 2252-066513: رقم الهاتف

 :(OEDE)مسؤول التقييم  Mr S. Green 2908-066513: رقم الهاتف

الsرجاء االتصsال بمشsرف وحsدة الsتوزيع وخدمsات االجsتماعات إن آانsت لديكsم استفسsارات تsتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة
 .(2328-066513):  وذلك على الهاتف رقمبأعمال المجلس التنفيذي أو استالمها
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 ∗∗∗∗مشروع القـرار

 

   

 البرنامج  يقدمها التي المساعدة عن معلومات  مذآرة" وثيقة  علما بالتوصيات الواردة في التنفيذي أحاط المجلس  
 .(WFP/EB.1/2004/6-B/2) "الديمقراطية  الكونغو جمهورية في داخليا للمشردين

 

   

 
 

                                                 
 .ي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة            هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائ   ∗
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 ةالخلفي
وتألفت البعثة من .  إرسال بعثة تقييم بإدارة مكتب التقييم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية     2003نيسان  /تsم فsي أبريل      -1

موظف تقييم من مكتب خsالل المsراحل األولsى من العمل الميداني،    خبيريsن استشsاريين دولييsن وآخريsن وطنييsن سsاندهما،        
 .التقييم

إال أنه ما أن انتهت األعمال الميدانية وقدمت التقارير على الصعيد القطري إال وغاب رئيس البعثة ولم يقدم أي تقرير                 -2
وآsان قsد تsم خsالل مsرحلة البحsث الميدانsي عقsد مقsابالت مsع عدد آبير من المستفيدين، وآان ذلك سمة ابتكارية لهذا                  . تقيsيم 
لذلsك اتفsق مكتsب التقيsيم والمكتsب القطsري علsى إصsدار مذآsرة معلومات عن بعض النتائج التي توصل إليها فريق             . تقيsيم ال

وال بsد مsع ذلsك مsن التشsديد علsى أن النsتائج المدرجsة في هذا           . علsى عرضsها علsى المهتميsن مsن أعضsاء المجلsس             والتقيsيم   
 .البرنامجدمها التقرير ال تشكل تقييمًا آامًال للمساعدة التي يق

 منهجية البحث الميداني
رآsزت الsبحوث الميدانsية التsي أجsراها أفsراد الفsريق الsثالثة اآلخsرون علsى المشsردين داخلsيا الذيsن يتلقون المساعدة                     -3

 :وآان الهدف من هذه البحوث ما يلي. إلغاثة الممتدة واإلنعاشلبموجب عملية 

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تثبيت   البرنامجدى مساهمة أنشطة اإلغاثة التي اضطلع بها التأآد من م �
 وتحسين الوضع التغذوي للمشردين داخليا الضعفاء؛

 تحديد ما إذا آانت أنشطة اإلنعاش المتصلة بالمشردين داخليا قد أسهمت في تعزيز سبل معيشة األسر وأمنها الغذائي؛     �

 . تقديم المساعدة للمشردين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطيةالبرنامجشأن مواصلة اعتماد توصيات ب �
واسssتخدمت الssُنُهج  . واعssتمد أفssراد الفssريق نهجssًا قائمssًا علssى القرائssن يسssتخدم مssزيجًا مssن الطssرائق النوعssية والكمssية          -4

بالت مكssثفة مssع المجموعssات وتشssكيل فssرق متخصصssة وتنظssيم حلقssات عمssل     والطssرائق التشssارآية بمssا فssي ذلssك عقssد مقssا   
 البرنامجوأبsرز اسsتخدام هsذه الطsرائق أهمsية االضsطالع بدراسات معمقة لتأثير المساعدات الغذائية التي يقدمها           . تشsارآية 

 .على المشردين داخليا وآثار مسائل تتعلق بفعالية عملية اختيار المستفيدين

أما استراتيجية انتقاء .  في المائة59 نازحsًا فsي مخsتلف أرجsاء الsبلد وبلغsت نسبة النساء بينهم           663قsام الفsريق بمقابلsة         -5
العيsنات فشsملت زيsارة مخsتلف أوضsاع الsنزوح المألوفsة فsي جمهوريsة الكونغsو الديمقراطsية بما في ذلك المناطق التي تقع                      

، وزيssارة المssناطق الحضssرية وشssبه الحضssرية والريفssية وعقssد مقssابالت مssع   )1(خssارج سssيطرتهاتحssت سssيطرة الحكومssة أو 
وقد تمت الزيارات الموقعية . ومع من تلقوها) مجموعات المقارنة  (البرنامجالمشsردين داخلsيا الذيsن لم يتلقوا مساعدات من           
 .افو وغوما وبيني ولوبومباسيمبانداآا وآينشاسا وبوآ: في المراآز الحضرية الستة التالية وما حولها

 البيئة العامة للعمليات
فانعدام األمن يشكل تحديًا آبيرًا ال .  وأآثرها تقلبًا في العالم    للبرنامجتعتsبر جمهوريsة الكونغsو مsن أقسsى بيsئات العمل                -6

طرق تصبح غير سالكة في موسم األمطار وقدرات      ومعظم ال . سsيما فsي المsناطق الواقعsة خsارج سsلطة الحكومsة المرآsزية               
 أن يستخدم القدرات المحلية في مجال النقل واإلمداد إلى حدودها    البرنامجويتطلsب هsذا الوضع من       . الsنقل المحلsية محsدودة     

وسائل وممsا يعقsد إدارة عملsيات الsنقل واإلمsداد أن مواقsع عديsدة ال يمكsن الوصsول إلsيها إال باسsتخدام مزيج من                      . القصsوى 
 استخدام ثالثة خطوط إمداد منفصلة لخدمة ثالث   اللوجستيةوقد فرضت هذه المعيقات     . الsنقل الsنهرية والحديديsة والشاحنات      

 .مناطق مختلفة من البالد

مؤشرات الصحية مرعبة فال. مsن المسsائل المثيرة للقلق الشديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية هشاشة وضع المرأة      -7
ال سssيما فssي بعssض المssناطق غssير الحكومssية التssي تssتعرض فssيها النسssاء، علssى نطssاق واسssع، العssتداءات جسssدية روتينssية         

وقد . وغالsبًا مsا تsتعرض النسsاء لهsذه المخاطر يومياً     . ولالغتصsاب والعsنف والسsرقة والsتهديد والقsتل وغsيرها مsن الجsرائم            

                                                 
 .2003 مصطلحا المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة سابقان على االتفاقات التي أبرمت الحقًا عام               )1(
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ويشكل انعدام . )2(2003آذار  /اغتصاب في مقاطعة آيفو الجنوبية وحدها في شهر مارس حالة 4 000سsجل مsا ال يقsل عن     
األمsن مشsكلة آبsيرة ال سsيما فsي المsناطق التsي تقsع خsارج نطsاق سsيطرة الحكومة مما يمنع النساء والرجال ممن يحتاجون                    

ية التsي تحsد مsن إمكانات الوصول إلى    ويعتsبر انعsدام األمsن مsن األسsباب الرئيسs      .  مsن اسsتالم أي مsنها       الbبرنامج مسsاعدات   
 .األراضي الزراعية والموارد الغذائية األمر الذي يسهم في تفاقم انعدام األمن الغذائي

 بواسsطتها أن يعمsل فsي هذه البيئة    الbبرنامج رآsز الفsريق بحوثsه الميدانsية بشsكل رئيسsي علsى الطsريقة التsي اسsتطاع                      -8
 . جدًا وأن يحقق نتائج إيجابية للمستفيدين تلبي احتياجاتهم في مجالي اإلغاثة واإلنعاشالصعبة

 تلبية احتياجات المشردين داخليا
وقد آشفت المقابالت عن تنوع . أجsرى الفsريق مقsابالت مsع المشsردين داخلsيا فsي سsت مsناطق نزوح رئيسية وحولها                  -9

وأآثر . ووجد الفريق عمومًا أن التعرض النعدام األمن الغذائي يتراجع مع امتداد فترات النزوح.  المعيشةآبsير فsي ظsروف     
المواقsع التsي تمsت زيارتهsا ضsعفًا آانsت فsي المsناطق التsي ال تخضsع لسsلطة الحكومة والتي يبلغ متوسط فترة النزوح فيها                       

وفssي جمهوريsة الكونغssو الديمقراطsية تطلssق صssفة   . قل مسsتمر الكثsيرون فssي حالsة تssن  يعssيش  شssهرًا وحيsث  12عsادة أقssل مsن   
على من مضى " المشرد الداخلي القديم"علsى مsن لsم يمsض علsى نsزوحه إال أقsل مsن سنة واسم           "  الجديsد  يالداخلs المشsرد   "

ا قبل ووجsد فsريق التقيsيم أن الذين نزحوا منذ شهر إلى ثالثة أشهر هم أشد ضعفًا ممن نزحو      . علsى نsزوحه أآsثر مsن سsنتين         
 .عشرة أشهر أو اثني عشر شهرًا

 العمليةوعلsى الsرغم مsن هsذه االخsتالفات فsإن أفsراد فsريق التقيsيم عبروا عن بعض التحفظ إزاء اتجاه تشغيلي ضمن                       -10
إال أن . نوا مجموعة متجانسةإلغاثsة واإلنعsاش يقsوم علsى التخطsيط الحتsياجات المشردين داخليا وتلبيتها آما لو آا               لالممsتدة   

الفsريق يsرى اسsتنادًا إلsى اخsتالف مسsتويات الضsعف التsي لمسsها لsدى مجموعsات المشsردين داخلsيا التsي زارها أنه ينبغي                  
واسترشد الفريق في اقتراحه هذا بتقرير . الترآsيز على نحو أشد على إعطاء األولوية لتوفير اإلغاثة للمشردين داخليا الجدد        

الssذي يدعssو إلssى اإلقssرار بتغssير احتssياجات   " المssبادئ التوجيهssية بشssأن الssنزوح " الشssؤون اإلنسssانية المعssنون  مكتssب تنسssيق
واالستراتيجية المناسبة للمشردين داخليا هي تلك    . المشsردين داخلsيا مsع الزمsن وضsرورة رصsدها وتقييمها بشكل متواصل              

لالحتياجات المختلفة للمعونة الغذائية وبالتالي تعزز فعالية     التsي تفsرق بيsن أشsكال المسsاعدة اسsتنادًا إلsى تحلsيل موضsوعي                   
 .اختيار المستفيدين

 توصيات
 بوضssع الbbبرنامج إلssى المشssردين داخلssيا أن يقssوم    الbbبرنامجيتطلssب تعزيssز الجوانssب االسssتراتيجية للمسssاعدة التssي يقدمهssا      

لبيssتها علssى أسssاس اخssتالف مssراحل نssزوحهم اسsتراتيجيات محssددة ومssتمايزة بوضssوح لssتقدير احتssياجات المشssردين داخلsيا وت  
 :وينبغي أن يشمل هذا الجهد ما يلي. وظروفها

 إعطاء األولوية لتوفير حصص غذائية آاملة للمشردين داخليا خالل األشهر الثالثة التي تلي نزوحهم؛ �

من الضروري مواصلة تقديم تقديsر احتsياجاتهم منهجيًا وعلى فترات منتظمة بعد التسعين يومًا األولى لتحديد ما إذا آان         �
 بأن ينتقل إلى نهج أآثر للبرنامجمسsاعدات اإلغاثsة أو مsا إذا آانsت قsدرات التصsدي لديهم قد تطورت إلى درجة تسمح          

 تخصيصًا بما في ذلك الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب؛

 الموقssع الواحssد وفقssًا لمسssتويات الضssعف  الجمssع، عssند االقتضssاء، بيssن اسssتحقاقات اإلغاثssة والغssذاء مقssابل العمssل ضssمن   �
 .األسري المختلفة

 االستهداف واختيار المستفيدين
أن حكومsة جمهوريsة الكونغsو الديمقراطsية ال تستخدم     هsو  مsا يعقsد عملsية تقديsر االحتsياجات مsن المسsاعدات الغذائsية             -11

التsي تسsتخدم غالsبًا للداللة على الذين        "  الحsرب  بسsبب المشsردون   "ة الرسsمية هsي      فالعsبار .  رسsمياً  "نازحيsن داخلsيا   " عsبارة 
 3.5ويقsدر مكتsب تنسsيق الشsؤون اإلنسsانية أن فsي جمهوريsة الكونغsو الديمقراطية نحو           . 1998شsردوا بفعsل انتفاضsة عsام         

 .لبرنامجاآلهم مرشحون لالستفادة من اإلعانة الغذائية التي يقدمها "  الحرببسببمشرد "مليون 

                                                 
 .إدارة التفتيش الصحي اإلقليمي     :  المصدر)2(
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 فsي المsناطق التsي تسsيطر علsيها الحكومsة أن يكsون الشخص مدرجًا على قوائم        الbبرنامج يشsترط السsتحقاق حصsص         -12
فما أن يدرج شخص على هذه القائمة الحكومية إال ويصبح مؤهًال لتلقي المساعدات اإلنسانية         . اللجsنة العامsة إلعادة اإلدماج     

أما استحقاق المساعدة خارج . عتبار للمدة التي انقضت على نزوحه األول أو لوضعه االجتماعي واالقتصادي الراهن       دون ا 
 بالsتحقق مsن قوائم االستحقاق   الbبرنامج وفsي الحالتيsن يقsوم    .  التنفيذييsن الbبرنامج مsناطق سsيطرة الحكومsة فيخضsع لشsرآاء           

 .ن داخليا غالبًا ما يكونون في مستوى فقر المشردين داخلياوهي عملية صعبة خاصة وأن السكان من غير المشردي

وال تsتوافر علsى الصsعيد القطsري آكsل أي معايsير واضsحة لالسsتحقاق قائمsة على االحتياجات لتحديد من يدرج على               -13
تقع في اإلدراج أو االستبعاد مسألة تدعو إلى واألخطsاء التsي   .  ومsن يسsتبعد مsنها   الbبرنامج قوائsم المسsتفيدين مsن مسsاعدات       

فقsد تبيsن مsن المقsابالت التsي أجريsت فsي المواقsع الرئيسsية الsثالثة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أن                    . االهsتمام 
ا تدرج على العديsد من المشردين داخليا يعتبرون نظام التسجيل الحكومي نظامًا تمييزيًا وأن أعدادًا من غير المشردين داخلي        

وبعsض المعايsير المسsتخدمة تتجاوز معيار النزوح إلى معايير ال تليق بعملية معانة    . القوائsم بيsنما يسsتبعد األشsد حاجsة مsنها         
وذآر أيضًا أن العوامل األمنية تستخدم أحيانًا "). حسن السلوك"معيار الجنسية الكونغولية أو مثال  يعتمدآأن  (الbبرنامج مsن   

 .دألغراض االستبعا

والحظ فريق التقييم ضرورة تعزيز الشفافية خاصة وأنه لم يتوافر لديه دليل على أن قوائم المستفيدين أذيعت أو علقت      -14
وفضًال عن هذا فإن ممثلي المجتمعات المحلية والمشردين داخليا والزعماء  . فsي مكsان عsام فsي المواقsع التsي زارها الفريق             

تقليدييsن واللجsان اإلنسsانية لsم تشsرك بالقدر الكافي في عملية اختيار المستفيدين أو في مقارنة قوائم المستفيدين مع شرآاء                ال
 . التنفيذيينالبرنامج

اء مssن وفssي المssناطق غssير الخاضssعة لسssيطرة الحكومssة جssرى اسssتبعاد أعssداد آبssيرة مssن المشssردين داخلssيا الضssعف            -15
فالسsلطات المحلsية فsي آsيفوس، مsثًال، ال تسsمح بعملsيات الsتوزيع العsام لألغذيsة فsي المsناطق الحضرية وشبه                         . المسsاعدات 

وباستثناء فترة انفجار البرآان، فإن . الحضرية على الرغم من خطورة وضع المشردين داخليا والسكان المقيمين في بوآافو          
ومsع ذلsك فsإن سكان المناطق الحضرية    . ت السsكانية المسsتبعدة ال تقsدر تقديsرًا منهجsياً        االحتsياجات الغذائsية لهsذه المجموعsا       

وشsبه الحضsرية يسsتفيدون مsن خsالل مراآsز الsتغذية إذ تsوزع الحصsص األسsرية على األسر التي تضم أطفاًال يعانون من                
ها نظsام األمsن لsدى األمم المتحدة على    ومsن األمsور التsي شsغلت فsريق التقيsيم أن القsيود المخsتلفة التsي فرضs               . سsوء الsتغذية   

حsرآة موظفيها قد حالت عمليًا دون وصول هؤالء إلى العديد من المشردين داخليا المحتاجين الذين أصبحوا بنتيجة ذلك في     
 .عداد المستبعدين

 توصيتان
 .ذائيةينبغي وضع معايير واضحة قائمة على االحتياجات من أجل تقدير احتياجات المشردين داخليا الغ �

واألمثل في هذه اللجان أن تتألف من ممثلين عن المنظمات       .  لوضsع قوائم المستفيدين    رسsمية ينبغsي إنشsاء لجsان اختsيار          �
 التنفيذيين ومن ثالثة ممثلين من لجان المعونة اإلنسانية للمشردين البرنامجغير الحكومية المحلية والدولية وعن شرآاء   

 .البرنامجقتضاء ومندوب عن داخليا وممثل عن الحكومة عند اال

 قضايا الجنسين
على التعامل على نحو أفضل مع المشردات داخليا  أسsهمت عمومًا في مساعدة      الbبرنامج وجsد فsريق التقيsيم أن عملsية            -16

غذيsة أسsرهن بفضssل   ويتبيsن بوضsوح مsن أقssوال بعsض المسsتفيدات أن نسsاء عديsدات تمكssن مsن تحسsين ت         . ظsروف الsنزوح  
 .البرنامجمساعدات 

 آsان لهsا دور أساسsي فsي إعفائهsن مsن القيام برحالت       الbبرنامج وذآsرت بعsض النسsاء فsي شsرقي الsبالد أن حصsص               -17
مssال الssتجارية وشssملت األعمssال الssبديلة مssزاولة األع . يومssية محفوفssة بالخطssر إلssى المssناطق الريفssية للقssيام بأعمssال زراعssية  

 .الصغيرة والعمل آعامالت مياومات

وال يوفر .  المعززة الجديدة تجاه النساءالبرنامجحsال وضsع الطsوارئ الممsتدة الراهsن دون التنفsيذ الكsامل اللsتزامات                  -18
لفرعية ال تتوافر فيها مراآز اتصال لقضايا شsرآاء التنفsيذ حاليًا أي معلومات عن قضايا الجنسين وبعض المكاتب القطرية ا      

 .الجنسين
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 توصية
 . المعززة تجاه النساء مع شرآاء البرنامج التنفيذيينالبرنامجينبغي االضطالع بأنشطة تدريب بشأن التزامات  �

 الرصد والتقييم
وذآر آثير من الموظفين أن انعدام األمن في أماآن عديدة . نال يوجsد نظsام مناسsب قsائم لرصsد النsتائج لsدى المستفيدي              -19

ولم يحقق استخدام اإلطار المنطقي مؤخرًا في العملية الممتدة لإلغاثة . يsزيد مsن صsعوبة االضsطالع بأنشsطة من هذا القبيل            
رير عنها على نحو أشد واإلنعsاش، علsى أهميsته آخطsوة إيجابsية إلsى األمsام، إلsى جمsع بsيانات الرصsد وتحليلها وتقديم التقا                  

ولم يجد فريق التقييم بين . وبقي سائدًا، بالتالي، التوجه نحو الترآيز على حجم الكميات التي يجري تسليمها . منهجsية من قبل   
 .البرنامجتقارير الرصد التي استعرضها أي تقارير تعالج النتائج المحققة فعًال للمستفيدين نتيجة لمساعدات 

 ي األسري لدى المشردين داخلياتعزيز األمن الغذائ
آsان ال بsد لفsريق التقيsيم مsن االعتماد على شهادات المستفيدين أنفسهم وحيثما أمكن على استخدام مجموعات المقارنة                    -20

 .البسيطة في غياب أي مسوح آمية وأي خطوط أساس لقياس تأثير المعونة الغذائية على المستفيدين

وقsد اسsتطاع الفsريق أن يsتأآد، فsي آsل المواقsع التsي زارهsا، مsن اآلثsار اإليجابsية قصsيرة المدى التي تخلفها المعونة                          -21
ووجssد الفssريق أن هssذه اآلثssار تssبدو فssي أوضssح . الغذائssية التssي يقدمهssا علssى المشssردين داخلssيا الذيssن يssتلقون حصصssًا غذائssية 

. ألوضsاع التي تستقر فيها مستويات االستهالك األسري لألغذية وهو شرط سابق للمحافظة على تغذية سليمة           صsورها فsي ا    
ويكتسsب هsذا اإلنجsاز أهمsية آبيرة على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده البالد عمومًا في األمن الغذائي والوضع التغذوي                 

 في المائة من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية آانوا 60تحدة أن األسsري؛ إذ تقsدر مsنظمة األغذيsة والsزراعة لألمsم الم         
 2002 في المائة عام 30 و10وآانت معدالت سوء التغذية الحاد تتراوح بين    . 2001يعsانون مsن انعsدام األمsن الغذائsي عsام             

 .في أشد المناطق تأثرًا ومنها منطقتي آيفو الشمالية وآيفو الجنوبية

 آsانوا يsأآلون وجsبات أآsثر من     الbبرنامج وفsي هsذا السsياق أفsيد باطsراد أن المشsردين داخلsيا الذيsن يsتلقون مسsاعدات                -22
فقد أفاد جميع المشردين داخليا الذين أجريت مقابالت معهم بأنهم يتناولون   . المشردين داخليا الذين ال يتلقون هذه المساعدات      

         sل فsى األقsدة علsبة واحsسواء أخذت شكل التوزيع العام أو الغذاء  البرنامجي اليوم الواحد عندما يفيدون من حصص من         وج 
وذآsر العديsد من هؤالء أنهم يتناولون وجبتين في اليوم الواحد بينما ذآرت قلة قليلة        . مقsابل العمsل أو الغsذاء مقsابل التدريsب          

 فإن البرنامجع التsي جsرى فsيها سsحب تدريجي لمساعدات     أمsا فsي األوضsا   . أنهsم يتsناولون ثsالث وجsبات فsي الsيوم الواحsد             
 .المشردين داخليا ال يتناولون فيها عمومًا إال وجبة واحدة في اليوم

 النssتائج التssي تssم التوصssل إلssيها فssي أحssد مواقssع الغssذاء مقssابل العمssل ويبيssن آssيف أتاحssت مسssاعدات   1يلخssص الجssدول   -23
 .لنساء تناول وجبات أفضل من تلك التي تتناولها اللواتي ال يتلقين مساعدات لالبرنامج

 

 استهالك األغذية لدى النساء الالتي يتلقين مساعدات : 1الجدول 
 ال يتلقين مساعدات في موقع للغذاء مقابل العمل مقارنة بالالتي

عدد الوجبات في  أسرة من ستة أفراد
 اليوم الواحد

يوم آمية الوجبة في ال
 الواحد

 مالحظات األمن الغذائي نوعية الوجبة

نساء يتلقين مساعدات 
 البرنامجمن 

  آيلوغرام2 2>
آمية آافية من الخضار 

 من بستان المنزل

 عصيدة: صباحًا
عصيدة ذرة مع : مساء

 أو بدون مانيهوت
خضار ومقالي مع زيت 

 وملح

مخزونات من حصص 
  والحصادالبرنامج

بإمكانها أن تضيف 
 السمكبعض 

نساء ال يتلقين مساعدات 
مجموعة  (البرنامجمن 

 )مقارنة

وجبة واحدة متأخرة 
 ) مساء10الساعة (

  آغم 1.2وجبة من 
 غ من المقالي، 20

خضار دون زيت أو 
 ملح

عجينة المانيهوت، 
) نادرًا(خضار، مقالي 

 دون زيت

 .دون مخزون
 العيش من يوم إلى يوم

تجمع بعض الحشائش 
نشطة وتقوم ببعض األ

ومنها تخمير البيرة وبيع 
 الموز
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 : عن تأثير المعونة الغذائيةمشردين داخليا التي وردت من المعتادةفيما يلي بعض التعليقات   -24

 )مانجينا، آيفو الشمالية  ! ( هنا، إنه راعي البطونالبرنامج �

 )أآواتور (ت أطفالنا  ، لن نجوع بعد اليوم ولن يموالبرنامجها قد وصل  �

لم نعتد أآل عجينة الذرة ولكن علينا أن نأآلها وإال متنا من الجوع  ). البرنامجمن (نبقى على قيد الحياة بفضل الذرة  �
 )مانغينا، آيفو الشمالية  (

 .)ليكاسي، لوبومباسي( أن يكون لدينا مخزون من األغذية وأن نرسل أطفالنا إلى المدرسة البرنامجتسمح لنا حصص  �

 )مرآز التغذية العالجية، لويرو(نفرح الستالم طحين الذرة وزيت الطعام والفول فهي تقي أطفالنا من المرض    �

 )فيكوبا، لوبوماسي  (ال تنسونا  .  فهي تمكننا من األآل مرتين في اليوم  البرنامجتساعدنا حصص  �

 والطريق يوظف الناس وهذا 2002آب /فمنذ أغسطس  .  ألنه أصلح الطريق إلى هنا وإلى سيهيرانوللبرنامج شكرًا  �
لورهاال،  (شيء مفيد ألن الكل فقراء ويتيح العمل فرصة للناس آي يحصلوا على الغذاء إلى أن يحصدوا محاصيلهم    

 ).آيفو الجنوبية 

 التغذية
ائية للعديد من مراآز التغذية العالجية التي      أعطsت العملsية الممsتدة لإلغاثsة واإلنعsاش األولويsة لتلبsية االحتياجات الغذ                 -25

وقد وجد الفريق قرائن آمية تدل على أن لمساعدات . توجsه خدماتها ليس للمشردين داخليا فحسب بل للسكان المحليين أيضاً   
اسا، مثًال، أن معدل فقد ثبت من تحليل البيانات المستقاة من مراآز التغذية العالجية في آينش.  تأثsيرًا تغذويsًا إيجابياً     الbبرنامج 

. البرنامج في المائة للمراآز التي ال يسندها 85 في المائة مقارنة بمعدل 93 بلsغ    الbبرنامج الشsفاء فsي المراآsز التsي يدعمهsا           
لعملsية الممsتدة لإلغاثة واإلنعاش القائم على   لوللحفsاظ علsى هsذه النsتائج الsتغذوية اإليجابsية قsرر الفsريق دعsم الsنهج الحالsي                      

والحظ الفريق . األولويsة لتلبsية االحتsياجات الغذائsية لهذه المراآز قبل تلبية احتياجات قنوات توزيع األغذية األخرى     إعطsاء   
 أقل من تلك السائدة لدى سكان المناطق المحيطة البرنامجأن معدالت سوء التغذية في مخيمات المشردين داخليا المعانة من        

 .الذين ال يتلقون مساعدة

 التsي جمsع فيها منذ عام   الbبرنامج والحsظ الفsريق أيضsًا تحقsيق آثsار تغذويsة إيجابsية إضsافية فsي المراآsز المعانsة مsن                  -26
 بيsن الsتغذية الموجهة واألنشطة الوقائية والتثقيفية التي توظف الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب بالتعاون مع         2002

   sنظمة األغذيsزراعة  مsدول      . ة والsي الجsة فsيانات المدرجsن البsير على مؤشرات التغذية في مرآزين للتغذية   2وتبيsدى التأثsم 
ووجد الفريق أن العديد من الوفيات في آثير من مراآز التغذية .  وبعsده يالsبر مجs   قsبل تطبsيق التغيsير     الbبرنامج معانيsن مsن     

 .ةي البشرة المناعنقصالعالجية التي زارها يتصل بفيروس 

   المؤشرات التغذوية في مرآزين من مراآز التغذية العالجية المعانة من البرنامج: 2الجدول 
 مرآز داآو للتغذية العالجية مرآز لويرو للتغذية العالجية المؤشر

 2002 2003 2002 2003 
 98 97 95 75 (%)معدل الشفاء 

 1.4 1.6 3 9 (%)معدل الوفيات 
 3 4 1 2 (%)معدل النكس 

 0.8 1.6 0.4 11.4 (%)معدل التسرب 

 قضايا اإلنعاش
علsى الsرغم مsن المsيل إلsى الsربط بيsن أهsداف اإلنعsاش فsي العملsية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش وتنفيذ أنشطة في مجال                            -27

ي إطار اإلغاثة العامة في جمهورية الكونغو الغsذاء مقsابل العمsل والغsذاء مقsابل التدريب فإن مجرد توفير حصص غذائية ف              
واعتبر . الديمقراطsية يوطsد األمsن الغذائsي األسsري ويعsزز القsدرة على مواجهة الصدمات ويضع األسس الالزمة لإلنعاش               

 .الفريق أن تحقيق ذلك أمر أساسي في أوضاع النزوح المتواصل والمتعدد
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وقد وجد أن  .  الغذائsية في المقام األول عادة لتلبية االحتياجات االستهالآية الغذائية الفورية           لbبرنامج اتسsتخدم حصsص       -28
فقsد تبيsن أن الكميات التي   . الكمsيات التsي تسsتخدم فعsًال لهsذه الغايsة تخsتلف اخsتالفًا هsائًال بيsن مجموعsات المشsردين داخلsيا                       

غذائية الفورية للمشردين داخليا منذ أمد طويل آثيرًا ما ال تتجاوز الثلث،  يحsتفظ بهsا مsن أجsل سsد االحتياجات االستهالآية ال            
ويتسق هذا مع استنتاج عام . بيsنما تصsل في أوضاع الضعف األشد إلى ثلثين وأحيانًا إلى أآثر من ذلك آما في إيتوري مثالً              

تssي مssا زالssت منخفضssة، تssبلغ أعلssى  فssيما يخssص جمهوريssة الكونغssو الديمقراطssية هssو أن مسssتويات االعssتماد علssى الssذات، ال  
 .درجاتها لدى المشردين داخليا منذ أمل طويل المقيمين في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة

 الذيssن يعيشssون خssارج المخssيمات مssع أسssر مضssيفة أو أقssارب أهمssية آبssيرة علssى الحصssص   المشssردون داخلssياويعلssق   -29
 .هم المساهمة في المدخول الغذائي لألسرة المضيفة ويشعرهم باالندماج في مجتمعاتهم الجديدةالغذائية ألنها تتيح ل

وقssد أفssاد .  يسssتخدم عملssيًا لدعssم المقايضssة والتssبادلالbbبرنامجويشsير آssل هssذا إلssى أن جssزءًا ال بssأس بssه مssن مسssاعدات    -30
بعsض السsلع األساسsية آالصsابون مsثًال بالمال الذي يحصلون عليه بهذه الطريقة،           عديsدون بsأنهم يشsترون        مشsردون داخلsيا   

في بلد ال يعمل المقدمsة   الbبرنامج وقsد وجsد أن حصsص      . وأفsيد أيضsًا عsن شsراء بعsض السsلع الغذائsية المكملsة والرخيصsة                 
يع احتياطيات رأسمالية عاجلة دورًا فsي مسsاعدة المشردين داخليا على تجم  تsؤدي  الsنظام المصsرفي فsيه علsى الsنحو السsليم             

وتبين . تسsاعدهم علsى سsد احتsياجاتهم األسsرية للمsدى المتوسsط ومsنها الرسوم المدرسية وتكاليف المعالجة الطبية والمأوى                    
. أيضsًا أن هsذه االحتياطsيات توفsر للنسsاء فsي مsناطق الخطsر الشsديد حsدًا أدنsى مsن األمsن واالستقرار ما آان ليتوفر لوالها                 

 مكنsت األسsر مsن الحفsاظ علsى الجsزء األآsبر مsن بذورها وحمايتها لتبقى           الbبرنامج بعsض الحsاالت أن حصsص        ووجsد فsي     
 في حماية سبل معيشة أسر المشردين داخليا الضعيفة البرنامجوبهsذا تسsهم مساعدات   . صsالحة للsزراعة فsي الموسsم التالsي        

 .لإلغاثة واإلنعاشوتعزيزها وبالتالي في دعم أهداف اإلنعاش في العملية الممتدة 

زار الفsريق موقsع أنشsطة الغsذاء مقsابل العمsل فsي فsيكوبا الsذي يعتsبر من أفضل الممارسات من حيث النجاح في بناء                  -31
ة ممتازة وسخاء ويعود هذا النجاح إلى حد آبير إلى البيئة المحلية المواتية التي تتسم بترب       . زِّزة لألمsن الغذائي   عs األصsول الم  

ومsن أهم أسباب نجاح موقع فيكوبا اعتماده نهجًا متكامًال يجمع بين التدريب          . حكومsي فsي مsنح األراضsي للمشsردين داخلsيا           
 .والتثقيف وتوافر القدرة المتماسكة لدى شريك التنفيذ

ولم يلمس الفريق . ذاء مقابل العمل األخرى التي تمت زيارتها    لsم تكsن آsل هsذه الظsروف المواتsية قائمsة فsي مواقع الغ                   -32
وآان المشردون داخليا في أحد المواقع يتلقون المساعدة من خالل . آثsارًا إيجابsية ألنشطة الغذاء مقابل العمل في آل المواقع    

قد حققوا ألنفسهم مستويات جيدة من إال أن العملية لم تكن حسنة التوجيه ألن المشردين داخليا آانوا       . عملsية إلعsادة التشجير    
 .االآتفاء الذاتي ولم يكونوا بحاجة إلى معونة غذائية

وتوافsرت دالئsل علsى أن العملsية الممsتدة لإلغاثة واإلنعاش أفادت بفعالية من فرص اإلنعاش فأطلقت مشاريع صغيرة         -33
           sتراك مsبذور باالشsون الsبادرات لصsنها مsاندة رابطات الحماالت ودعم التثقيف            مsرى لمسsزراعة وأخsة والsنظمة األغذيsع م

 .ووجد أن هذه المشاريع قد بدأت تحقق نتائج إيجابية فعًال في بعض المراآز. التغذوي

 الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل خلsص الفsريق إلsى أن توافر الشروط الممكِّنة التالية يزيد من احتماالت نجاح أنشطة        -34
 : في تعزيز األمن األسريالبرنامجالتدريب المعانة من 

 توافر أراِض ليزرعها المشردون داخليا؛ �

 توافر األدوات والبذور؛ �
 توافر القدرة لدى المشردين داخليا على االضطالع بأنشطة التدريب ودعمها؛ !

 ؛البرنامجدفين الذين يساعدهم شعور آاف باألمن لدى المشردين داخليا المسته  �

 .توافر بنى أساسية قريبة مثل المراآز الصحية والمدارس ومواقع المياه واألسواق  �

 استنتاجات
 فsي تعزيsز األمsن الغذائsي األسري وتحسين الوضع التغذوي لمئات األلوف من المشردين داخليا الذين                 الbبرنامج نجsح     -35

ومsع ذلsك، فقsد تعsذر ضsمان وصsول المسsاعدات للعديد من المستفيدين على نحو        . الحsظ بالحصsول علsى المسsاعدة      أسsعفهم   
 . أيضًااللوجستية والمعيقاتمستمر ومنتظم بسبب انعدام األمن أوًال وبسبب انقطاع خطوط اإلمداد 

ر العملsية الممsتدة لإلغاثة واإلنعاش موائمة الحتياجات المشردين داخليا        لsم تكsن االسsتراتيجيات المعمsول بهsا فsي إطsا               -36
وال بد من معالجة مسألة هذه االحتياجات ونقاط الضعف . ووثsيقة الصsلة بهsا إال جزئيًا في ظل وضع معقد واحتياجات هائلة    

 .على األرضفي عملية تقدير االحتياجات الغذائية على نحو عاجل إذا ما أريد تطبيق ُنُهج محسنة 
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 الغذائية، باالقتران مع مدخالت أخرى، قدرتها على تلبية بعض احتياجات المستفيدين الطويلة   البرنامجأثبتت معونات     -37
ا تلقائيًا وغالبًا ما تكون الشروط المسبقة لتحقيق ذلك خاصة بالمواقع وال يمكن تكراره     . األجsل مsن خالل التدخالت اإلنمائية      

 .في أوضاع النزوح العادية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

سsارع المشsردون داخلssيا الذيsن أجريsت مقssابالت معهsم إلssى اإلشsادة بsالدور اإليجابssي للمعونsة الغذائsية لssيس فsي تلبssية             -38
         sة فحسsتهالآية الفوريsية االسsياجاتهم الغذائsي أسر ومجتمعات جديدة وفي مساعدتهم               احتsاجهم فsز اندمsي تعزيsك فsل آذلsب ب

وقد شوهدت هذه اآلثار على مدى العملية الممتدة لإلغاثة . علsى بsناء أصsول قصsيرة األجsل تsزيد مsن الخيارات المتاحة لهم               
غل االسssتراتيجي أمssا الشssا. واإلنعssاش دون أن تقتصssر علssى األنشssطة التssي يضssطلع بهssا فssي إطssار مكssون اإلنعssاش فحسssب    

 .الرئيسي اليوم فهو الترآيز على تحسين فعالية االستهداف
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