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وجز عن تقييم استجابة الب ا
تق
يجي ا ()2018-2016

ال ؤسسية لحالة الطوارئ ( ن ال ستوى  )3ف ش ال ش ق

وجز تنفي ي
غطى تقييم استجابة برنامج األغذية العالمي (الب ا ) المؤسسية لحالة الطوارئ (من المستوى  )3في شمال شرق نيجيريا جميع
أنشطته في المنطقة من عام  2016إلى عام  .2018وتناول تقييم مدى مالءمة التصميم والتنفيذ واألداء التشغيلي والعوامل المؤثرة على
اتخاذ القرارات االستراتيجية وجودتها .ويوفر التقييم فرصا مؤسسية للتعلم ،باإلضافة إلى توصيات خاصة بالبلد.
ومنذ عام  ،2009أدت الهجمات العنيفة على المدنيين إلى تشريد أعداد كبيرة من الناس في شمال شرق نيجيريا .وأدى النزاع إلى تفاقم
انعدام األمن الغذائي والتغذوي المزمن .وفي ذروة األزمة ،في الفترة  ،2017-2016تم تصنيف أكثر من  3ماليين شخص على أنهم
في المراحل ( 3األزمة) أو ( 4الطوارئ) أو ( 5المجاعة) من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي.
وخلص التقييم إلى أن استجابة الب ا

كانت مناسبة إلى حد كبير ،حيث اعتمد الب ا

على تحسين تقييم االحتياجات وساهم في ذلك.

غير أنه كان هناك نقص في الشفافية بين نتائج التقييم والخطط التشغيلية للب ا  .وتم تكييف استراتيجية التغذية بشكل جيد مع الظروف.
وكانت االستجابة األولية القائمة على النقد مناسبة ،ولكن تقييم آلية التنفيذ لم يكن كافيا .وتم تحديد المخاطر منذ البداية ولكن لم يتم التصدي
لمخاطر الحماية الهامة في الوقت المناسب .وباإلضافة إلى ذلك ،ضاعت فرص مهمة لتحليل االعتبارات الجنسانية .ولم يكن الب ا
ممتثال تماما للمبادئ اإلنسانية ،وفي حين قد ال يكون هناك مفر من التنازالت بشأن المبادئ ،فإن القرارات لم تُتخذ فيما يبدو بشكل
استراتيجي أو متسق بين الوكاالت اإلنسانية.
وقد تم توسيع نطاق أنشطة المساعدات الغذائية والتغذية بسرعة وغطت أعدادا كبيرة من المستفيدين ولكنها لم تحقق األهداف إلى حد
ما ،وال توجد إال أدلة قليلة على الحصائل .وتجاوز تقديم الخدمات العامة والفائدة منها األهداف بشكل عام .وكان قرار دخول الب ا
إلى نيجيريا بطيئا وتأخر بسبب العوامل السياسية .وأدى المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا دورا مهما في إعداد العملية ،ولكن عانى المكتب
القطري من التغييرات المتكررة في القيادة والموظفين .وأُحرز تقدم محدود في بناء القدرات الوطنية والمساءلة من خالل تعزيز القدرات.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة A. Cook

السيدة G. Duffy

مديرة مكتب التقييم

كبيرة موظفي التقييم

هاتف066513-2030 :

هاتف066513-3758 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وكانت قدرة الب ا

على توسيع النطاق بسرعة مثيرة لإلعجاب وترتبط بشكل موثوق بالتحسينات في األمن الغذائي .غير أن الب ا

كان أبطأ في تنفيذ استجابة عالية الجودة .وهناك حاجة إلى نهج أكثر قوة لضمان نقل المستفيدين إلى الدعم الحكومي أو تزويدهم بفرص
سبل العيش المستدامة أو سبل أخرى لالعتماد على الذات .ونظرا الستمرار ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي والوضع األمني الذي
ال يمكن التنبؤ به إلى حد كبير ،فإن المساعدة المنقذة لألرواح تشكل أولوية مستمرة ،وعلى الب ا

أن يدعو بقوة لتلبية هذه االحتياجات

بالكامل.
وأسفر التقييم عن سبع توصيات للب ا  )1 :تعزيز تغطية حاالت الطوارئ الرئيسية وخطط االستعداد لها في البلدان التي ليس للب ا
وجود فيها؛  )2تعزيز القدرة المؤسسية على النشر السريع للموظفين ذوي الخبرة الكافية لقيادة وإدارة االستجابة للطوارئ داخل البلد؛
 )3تعزيز الدعم المقدم إلى المكاتب القطرية في مجاالت التخطيط والتنفيذ واإلبالغ بشأن تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في حاالت
الطوارئ؛  )4الحفاظ على التركيز االستراتيجي األساسي على تلبية االحتياجات الفورية للسكان المتضررين في شمال شرق نيجيريا؛
 )5الترويج بشكل مناسب لتطبيق المبادئ اإلنسانية والمساواة في الحصول على المساعدة الغذائية والتغذوية؛  )6تعزيز الجهود الرامية
إلى تعميم االعتبارات الجنسانية في أنشطة البرامج؛  )7توضيح نهجه بشأن االستهداف وتحسينه.

ش وع الق ار*
يحيط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم استجابة الب ا

المؤسسية لحالة الطوارئ (من المستوى  )3في شمال شرق نيجيريا

( )WFP/EB.2/2019/6-A( )2018-2016ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2019/6-A/Add.1ويحث على اتخاذ مزيد
من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

*

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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قد ة
س ات التقييم
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يشمل هذا التقييم عمليات الب ا

التي أجريت بين مارس/آذار  2016ونوفمبر/تشرين الثاني  2018في شمال شرق نيجيريا.

ويتناول ثالث مساااائل تقييمية ،حول مدى مالءمة التصاااميم والتنفيذ ،واألداء التشاااغيلي ،والعوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات
اال ستراتيجية وجودتها .ويتيح التقييم فرصا مؤسسية للتعلم ذات الصلة بإقامة وجود قطري ،على نطاق واسع ،في بيئة تشغيل
معقدة ،ويوفر رؤى للمكتب القطري في نيجيريا وهو يبدأ تنفيذ أول خطة استراتيجية قطرية ،تغطي الفترة .2022-2019
-2

وأجرى التقييم مكتب التقييم المساااااتقل التابع للب ا  ،إلى جانب فريق تقييم مساااااتقل خارجي قام بجمع األدلة في المقر وعلى
المستويين اإلقليمي والقطري ،من خالل خطوط التحقق التالية:


استعراض مكتبي للبيانات الثانوية الكمية والنوعية؛



زيارة ميدانية لعمليات الب ا



 112مقابلة مع المبلغين الرئيسيين على المستويين الدولي والوطني وعلى مستوى الواليات مع ممثلي الب ا

في شمال شرق نيجيريا ،بما في ذلك مايدوغوري وداماتورو؛

والشركاء والحكومات والجهات المانحة؛


 21مناقشة في مجموعات التركيز مع السكان المتضررين في المواقع الميدانية العميقة ،عقدت  12منها مع نساء
مشردات داخليا وأفراد من المجتمعات المضيفة.
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واعتمد التقييم نهج الطرائق المختلطة ،وتم التحقق من النتائج المسااااااتمدة من مصااااااادر البيانات المختلفة خالل مرحلة التحليل
لتحقيق توافق في اآلراء بشأن النتائج واالستنتاجات .وأكد تصميم التقييم بشدة على دمج مسائل المساواة بين الجنسين والحماية.
وباإلضافة إلى ترتيبات السرية المعتادة ،تم تطبيق المعايير األخالقية لضمان الحفاظ على كرامة وسرية المشاركين في التقييم.
ولم يواجه الفريق قيودا كبيرة تُضعف صحة التقييم بشكل عام.

السياق
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تم تصاانيف نيجيريا كاقتصاااد من الشااريحة الدنيا من االقتصااادات المتوسااطة الدخل منذ عام  )1(،2008واحتلت المرتبة األولى
كأكبر اقتصاااد في أفريقيا في عام  )2(.2016غير أن عدم المساااواة المسااتمر واضااح ،حيث يعيش أكثر من نصااف السااكان في
فقر .والفقر أكثر شااادة في المنطقة الشااامالية الشااارقية والمنطقة الشااامالية الغربية ،بمعدالت قدرها  77.7في المائة و 76.3في
المائة ،على التوالي )3(.وأدت أدوار الجن سين االجتماعية والثقافية التقليدية ،وم ستويات التعليم المنخف ضة ن سبيا واال ستبعاد من
اتخاذ القرارات االجتماعية والسياسية إلى ضعف النساء في المنطقة الشمالية الشرقية حتى قبل األزمة الحالية.
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ومنذ عام  ،2009تسااببت الهجمات العنيفة التي شاانتها الجماعات المساالحة غير الحكومية على المدنيين في تشاارد أعداد كبيرة
من األشاااخاص في حوض بحيرة تشااااد .وتشاااير التقديرات إلى قتل أكثر من  20ألف شاااخص في شااامال شااارق نيجيريا خالل
األزمة الحالية )4(.وارتفع عدد المشااااااردين داخليا إلى ذروة قدرها  1.65مليون شااااااخص في يونيو/حزيران  2015في والية
بورنو وحدها (الشكل .)1

( )1البنك الدولي .المجموعات القطرية واإلقراضية للبنك الدولي.
.https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
( )2صندوق النقد الدولي .2016 .آفاق االقتصاد العالمي :ضعف الطلب :األعراض والعالج.
.https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand-Symptoms-and-Remedies
( )3إحاطة صحفية من اإلحصائي العام لالتحاد/الرئيس التنفيذي ،المكتب الوطني لإلحصاء.2012 .
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/b410c26c2921c18a6839baebc9b1428fa98fa36a.pdf

( )4مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2018في نيجيريا.
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الشكل  :1عدد ال ش د ن داخليا ف وال ات بور و وأدا اوا و وب
(فب ا /شباط  – 2015د س ب /كا ون ا ول )2018
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المصدر :المنظمة الدولية للهجرة .مصفوفة تتبع التشرد .2018-2015
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وحتى قبل النزاع ،شاااهدت المنطقة الشااامالية الشااارقية معدالت مرتفعة للغاية من ساااوء التغذية المزمن .ومنذ عام  ،2012أدى
النزاع إلى تفاقم حالة األمن الغذائي والتغذية ،مما تسابب في فقدان سابل العيش على نطاق واساع وتقليل إمكانية الحصاول على
الخدمات االجتماعية األ سا سية .وأ شار تقرير شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة ال صادر في دي سمبر/كانون األول  2016إلى
أن المجاعة قد حدثت بالفعل في أجزاء من والية بورنو )5(.ويبين الشكل  2اتجاه انعدام األمن الغذائي في واليتي بورنو ويوبي.
وتشاااااير أحدث التوقعات التي أجرتها شااااابكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة إلى أنه من المحتمل أن يظل جزء كبير من المنطقة
الشمالية الشرقية في المرحلة ( 3األزمة) أو المرحلة ( 4الطوارئ) من مراحل التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي حتى
سبتمبر/أيلول  2019على األقل )6(،مع استمرار الهجمات العسكرية ،مما يتسبب في استمرار التشرد.

.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_hrp_v5.4.pdf
( )5شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة .2016 .مخاطر المجاعة في شمال ووسط والية بورنو.
.https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS٪20NET٪20Borno٪20٪20Analysis_20161213release.pdf
( )6شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة .2019 .تحديث بشأن توقعات األمن الغذائي نيجيريا.
.http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/NIGERIA٪20FSOU_April٪202019_Final_2_rev.pdf
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الشكل  :2تصنيف ال احل ف اإلطار ال نسق* :ال احل  5-3ن التصنيف ال تكا ل ل احل ا ن الغ ائ
(أكتوب /تش ن ا ول  – 2015د س ب /كا ون ا ول )2018
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من التصنيف المتكامل
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المصدر :بيانات اإلطار المنسق ،أكتوبر/تشرين األول  – 2015مايو/أيار .2018
* اإلطار المنسق هو اإلطار اإلقليمي الحالي للتحليل التوافقي لحاالت انعدام األمن الغذائي.
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و ضااامت الوزارات والكيانات الحكومية المشااااركة في االساااتجابة اإلنساااانية في شااامال شااارق نيجيريا الوكالة الوطنية إلدارة
الطوارئ ،واللجنة الرئاسااااية المعنية بالمبادرة الخاصااااة بالمنطقة الشاااامالية الشاااارقية ،والوزارة االتحادية للموازنة والتخطيط
الوطني (بقيادة فرقة العمل المشاااتركة بين الوزارات) ،بدعم من مركز تنسااايق حاالت الطوارئ .ولم يساااتطع التقييم الحصاااول
على معلومات موحدة عن المساعدة الحكومية المقدمة إلى المشردين داخليا.
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وتتولى الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ المسؤولية عن تنسيق المساعدات اإلنسانية على المستوى االتحادي ،إلى جانب اللجنة
الرئاسية المعنية بالمبادرة الخاصة بالمنطقة الشمالية الشرقية .والب ا

ُمكلف بالمشاركة في قيادة قطاع األمن الغذائي وقيادة

قطاعي اللوجسااتيات واالتصاااالت في حاالت الطوارئ )7(.ويمنح الهيكل االتحادي لنيجيريا اسااتقاللية كبيرة للواليات ،وتتولى
وكالة إدارة حاالت الطوارئ في الوالية التنسيق على مستوى الوالية.
-9

وتقوم كيانات األمم المتحدة ،بما في ذلك الب ا  ،بتنساااايق اسااااتجابتها في إطار خطط االسااااتجابة اإلنسااااانية لنيجيريا ،والتي
يجري وضعها منذ عام  .2014ويبين الشكل  3مجموع قيمة النداءات المتعلقة بالتمويل المطلوب لخطة االستجابة اإلنسانية.

( )7لم يتم تفعيل نظام المجموعات في نيجيريا؛ ويشارك في رئاسة القطاعات جهة قيادية دولية وحكومة نيجيريا.
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الشكل  :3االتجاهات ف قي ة الت و ل الوارد ن خالل النداءات لخطة االستجابة اإل سا ية السنو ة ( ال ين الدوالرات ا
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المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .دائرة التتبع المالي.

حافظة الب ا
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العمليات المشاااااامولة في نطاق التقييم هي عملية الطوارئ اإلقليمية لغرب أفريقيا  200777المنفذة في نيجيريا ،والعمليتان
الخاصاااتان  200834و ،201032وعملية الطوارئ لالساااتجابة العاجلة  ،200969والعمليات الممولة من حسااااب االساااتعداد
لالستجابة العاجلة .200965
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وتطورت األنشطة التي يدعمها الب ا
أ)

في شمال شرق نيجيريا بمرور الوقت وتشمل:

تعزيز قدرات الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ ،التي امتدت لتشمل وكاالت إدارة الطوارئ التابعة للواليات في واليات
بورنو ويوبي وأداماوا ابتداء من عام 2015؛

ب)

مشروع تجريبي للتحويالت القائمة على النقد عن طريق تحويالت األموال المتنقلة اعتبارا من مارس/آذار 2016؛

ج)

المساعدة في مجال األمن الغذائي والتغذوي من خالل التحويالت العينية والنقود المتنقلة والقسائم اإللكترونية وبرامج
التغذية التكميلية الشاملة استجابة لطلب من حكومة نيجيريا في أبريل/نيسان  2016لدعم جهودها للتصدي لحالة األمن
الغذائي في شمال شرق نيجيريا.

د)

اعتبارا من يونيو/حزيران  ،2016العالج والدعم لألسر التي لديها أفراد يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل،
وأضيفت تدخالت مراعية للتغذية في يوليو/تموز 2017؛

ه)
-12

أنشطة إنعاش سبل العيش التي بدأت في أكتوبر/تشرين األول .2017

ومع إمكانية وصااول المجتمع اإلنساااني إلى عدد أكبر من المناطق ،فإن عملية الب ا

توسااعت جغرافيا من منطقتين تابعتين

للحكومات المحلية في عام  2016إلى  27منطقة في عام  ،2018تغطي واليتي بورنو ويوبي وأجزاء من والية أداماوا .وفي
سبتمبر/أيلول  ،2018كان الجزء النيجيري من عملية الطوارئ اإلقليمية  200777يستهدف  2.1مليون مستفيد ،وكانت نسبة
 54في المائة منهم من النساء .ويبين الشكل  4تغطية أنشطة الب ا

في إطار عملية الطوارئ هذه في عام .2018

7

-13
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واألهم من ذلك ،أدار الب ا

ثالث خدمات مشااااااتركة نيابة عن المجتمع اإلنساااااااني ،حيث قدم خدمات الطيران لدائرة األمم

المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساااعدة اإلنسااانية وقاد قطاعي اللوجسااتيات واالتصاااالت في حاالت الطوارئ ،باإلضااافة إلى
مشاركته في قيادة قطاع األمن الغذائي.
الشكل  :4تدخالت الب ا

ف

يجي ا ف عام 2018

وب

بور و

أدا اوا

تدخالت الب ا

ف

يجي ا ف عام
الوالية

بور و

عاصمة الوالية
منطقة الحكومة المحلية
التوزيع العام لألغذية التحويالت القائمة على النقد

التوزيع العام لألغذية العينية
التغذية

سبل العيش

-14

وتمشيا مع اال ستراتيجية المؤسسية للب ا  ،أعد المكتب القطري في نيجيريا خطة استراتيجية قطرية للفترة ،2022-2019
()8

بمااا يتماااشااااااى مع األولويااات الوطنيااة الواردة في خطااة اإلنعاااش االقتصاااااااادي والنمو في نيجيريااا 2020-2017

وخطاة

()9

بوهاري.
-15

ويلخص الشكل  5الجدول الزمني وحالة الموارد لعمليات نيجيريا.

( )8حكومة نيجيريا ،وزارة الموازنة والتخطيط الوطني .2017 .خطة اإلنعاش االقتصادي والنمو للفترة .2020-2017
.https://yourbudgit.com/wp-content/uploads/2017/03/Economic-Recovery-Growth-Plan-2017-2020.pdf
( )9حكومة نيجيريا ،اللجنة الرئاسية المعنية بالمبادرة الخاصة بالمنطقة الشمالية الشرقية .2016 .إعادة بناء المنطقة الشمالية الشرقية .خطة بوهاري .المجلد األول-
الرابع.
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الشكل  :5الجدول الز ن ل ليات الب ا

وحالة وارده ف

يجي ا
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تائ التقييم
ال واء ة ع االحتياجات اإل سا ية ال حددة والسياسات الوطنية ذات الصلة
-16

اسااتند الب ا

إلى فهم شااديد التفصاايل لالحتياجات الالزمة لدعم تخطيطه التشااغيلي .وكان الب ا

شااريكا رئيساايا في وضاع

وتنفيذ تحليل األمن الغذائي لإلطار المنساااق المتعدد الوكاالت ،بمدخالت إضاااافية من التقييمات الداخلية ورصاااد الحالة .وكانت
اسااااااتقصااااااااءات التغذية متاحة من عام  2013فصااااااااعدا؛ غير أنه كان هناك نقص في المعلومات عن احتياجات ما يقدر
بنحو  823 000شاخص يعيشاون في مناطق يتعذر الوصاول إليها تسايطر عليها الجماعات المسالحة غير الحكومية )10(.وتمت
مواءمة خطط الب ا

التشااغيلية على نطاق واسااع مع نتائج اإلطار المنسااق ،وبشااكل أوضااح من حيث االسااتهداف الجغرافي.

غير أنه كان هناك نقص في الشااافافية في العالقة بين التقييم العام لالحتياجات والخطط التشاااغيلية للب ا

وأعداد المساااتفيدين

المحددين على سبيل "األولوية".
-17

وكانت قيم التحويالت العينية والقائمة على النقد وال سلع التغذوية منا سبة ب شكل عام لل سياق وتم ر صدها وتعديلها بانتظام .وفي
أواخر عام  ،2016ات ُ خذ قرار لتغيير الحبوب في ساااااالة األغذية من األرز إلى الذرة الرفيعة أو الدخن بناء على اعتبارات
التكاليف .غير أن ذ لك تطلب من المسااااااتفيدين اسااااااتثمار المزيد من الوقت والعمل والوقود في إعداد الطعام ،ولم يتزامن مع
تفضيالت المستفيدين.

-18

وفي حين تم حساااب الحصااة الغذائية العينية على أساااس نصاايب الفرد ،فقد تم تحديد التحويالت القائمة على النقد على أساااس
كمية معيارية لكل أساارة ،مما تساابب في توترات في بعض المواقع .وأُعطيت األولوية للمساانين واألشااخاص ذوي اإلعاقة إلى
جانب الفئات الضاااااعيفة األخرى خالل عمليات االساااااتهداف والتوزيع ،ولكن لم يتم تكييف نوع المسااااااعدة حساااااب احتياجاتهم
بالتحديد.

-19

وكانت االستجابة القائمة على النقد وسيلة مناسبة في ضوء السياق التشغيلي الحضري األولي وطريقة عمل األ سواق المحلية؛
ومع ذلك ،كان هناك أدنى حد من التقييم للجدوى التشااااااغيلية السااااااتخدام األموال المتنقلة ك لية تنفيذ .وواجه الب ا

تحديات

كبيرة في اآللية المختارة لتقديم النقد ،بما في ذلك ضاااااعف قدرة المساااااتفيدين على الحصاااااول على تكنولوجيا الهواتف المتنقلة
ومعرفتهم بها ،وعدم القدرة على أداء التساااااويات البرنامجية وحل المشااااااكل المتعلقة بالسااااايولة .وقام الب ا

في وقت الحق

بتكييف نهجه ليشمل استخدام القسائم اإللكترونية والتوزيعات العينية.
-20

ويبدو أنه تم تكييف اسااااااتراتيجية التغذية بشااااااكل جيد مع الظروف .ونظرا ألن الحكومة لم يكن لديها بروتوكول لعالج سااااااوء
التغذية الحاد المعتدل ،فقد تقرر عدم البدء في اساااااتجابة واساااااعة النطاق لعالج ساااااوء التغذية الحاد المعتدل ،وكان هذا القرار
مناسبا وعمليا.

-21

وكان إدراج أنشااطة ساابل العيش لكل من المشااردين داخليا والمجتمعات المضاايفة متسااقا مع تقييم السااياق .غير أنه كانت هناك
أدلة قليلة على اتخاذ قرارات اساااتراتيجية واضاااحة بشاااأن اختيار المشاااروعات والمساااتفيدين والمواقع ،أو وجود اساااتراتيجية
وا ضحة لضمان انتقال العدد الكبير من المستفيدين من المساعدة الغذائية العامة إلى فرص سبل العيش المستدامة ،على الرغم
من أنه لوحظ أن سبل العيش الزراعية كانت مقيدة بشدة بسبب محدودية إمكانية الوصول إلى األراضي الزراعية اآلمنة.

-22

وإجماال ،تبين أن برنامج الب ا

متسااق تقنيا مع السااياسااات الوطنية للتنمية واالسااتجابة للطوارئ .غير أنه تجدر مالحظة أن

أصحاب المصلحة لم يروا أن السياسات الوطنية كانت مؤثرة في تشكيل استراتيجية االستجابة.
-23

ومنذ البداية ،أولى الب ا اهتماما وثيقا إلدارة المخاطر وتحليلها .وشاااااامل ذلك التعيين المبكر للموظفين المتخصااااااصااااااين
واستخدام سجل المخاطر المؤسسية كأداة أساسية لتحديد المخاطر وإدارتها .وأُبرمت مذكرة تفاهم بين لجنة الجرائم االقتصادية

( )10مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2018 .شمال شرق نيجيريا :تحديث بشأن الحالة اإلنسانية – التقدم المحرز بشأن األنشطة الرئيسية في خطة االستجابة اإلنسانية
لعام  ،2018طبعة نوفمبر/تشرين الثاني https://reliefweb.int/report/nigeria/north-east-nigeria-humanitarian-situation-update- .2018
.progress-key-activities-2018-6
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والمالية ومكتب التفتيش والتحقيق في الب ا

إلجراء تحقيقات مفصاالة بشااأن مزاعم التدليس .وتطلب الوضااع األمني المتقلب

في المنطقة الشااامالية الشااارقية أن يحقق الب ا

التوازن بين تعرض الموظفين والشاااركاء للمخاطر وضااامان الحصاااول على

المسااعدة .وكان هناك شاعور بأن القيود التي تفرضاها إدارة شاؤون الساالمة واألمن على وجود الموظفين في المواقع الميدانية
النائية لها أثر سلبي على جودة البرامج ،ومارس الب ا
-24

وللمساااااااعدة في تحديد مخاطر الحماية ،عيّن الب ا

ضغوطا من أجل تخفيف القيود األكثر شدة.
موظف حماية يعمل بدوام كامل في يوليو/تموز  2016وأنشااااااأ آليات

متعددة للشاااكاوى والتعليقات .غير أنه كان بطيئا في التصااادي لمخاطر الحماية المحددة ،بما في ذلك المخاطر التي تتعرض لها
النسااااء اللواتي يجمعن الحطب خارج المخيمات ،واللجوء إلى المقايضاااة بالجنس للحصاااول على المواد غير المدرجة في سااالة
األغذية واالنتهاكات التي يرتكبها وكالء األموال المتنقلة.
-25

وكان هناك قلق كبير بين أصحاب المصلحة بشأن تطبيق المبادئ اإلنسانية .وزعم أصحاب المصلحة أن صوت هيئات األمم
المتحدة في نيجيريا لم يكن قويا بما فيه الكفاية بشااأن الحاجة إلى تخفيف بعض القيود على المساااعدات اإلنسااانية التي تفرضااها
قوات األمن النيجيرية أو الدعوة إلى نهج قائم بقدر أكبر على المبادئ ولم تول إال اهتماما محدودا لالحتياجات في المناطق
التي تقع خارج سااايطرة الحكومة .والحظ فريق التقييم أن التزام الب ا

الوثيق باالساااتراتيجيات الساااياساااية والعساااكرية في

المنطقة الشمالية الشرقية كان له أثر سلبي على تصورات وواقع الحياد والنزاهة واالستقاللية التشغيلية.
-26

وفي حين أنه ال مفر من الحلول الوسط في حاالت الطوارئ المعقدة مثل تلك السائدة في نيجيريا ،فال يبدو أن القرارات ات ُخذت
دائما بشاااكل اساااتراتيجي ومتساااق بين الوكاالت اإلنساااانية .ويُنساااب إلى فريق اإلدارة الحالي التابع للب ا

بالضاااغط لتحقيق

انخراط قائم بشكل أكبر على المبادئ.
ا داء التشغيل والنتائ التشغيلية
-27

م ّكنت عملية االسااتهداف والتسااجيل األولية الب ا

من تحديد المسااتفيدين بساارعة وتوزيع المساااعدة ،ولكنها أدت إلى أخطاء

كبيرة في اإلدراج واالسااتبعاد .وقد اسااتمرت هذه األخطاء ،على الرغم من جهود إعادة االسااتهداف الالحقة ،بساابب عدم كفاية
التواصل من جانب الب ا  ،وتفاوت خبرات وقدرات الشركاء المتعاونين وتحيز القادة المحليين.
-28

وباسااتثناء المساااعدات الغذائية العينية ،لم يحقق الب ا

األهداف المتعلقة بأعداد المسااتفيدين المقررة أو األدنى ذات األولوية

(انظر الشكل .)6
الشكل  :6النسبة ال ئو ة لل ستفيد ن ال ق ر ن وال ن حظون با ولو ة ال ن تم الوصول إليهم ،حسب النشاط ()2018-2016

المصدر :األعداد المقررة :تقرير أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت)  CM-C004للفترة  ،2018-2016األعداد النهائية التي قدمها المكتب القطري.
األعداد ذات األولوية :الموجزات التنفيذية لنيجيريا وتقارير الوضع الداخلي في نيجيريا للفترة .2018-2016

WFP/EB.2/2019/6-A

11

-29

واسااتمرت التحديات التي تواجه اسااتخدام األموال المتنقلة ،وإن كان إدخال المساااعدات العينية في يوليو/تموز  2016والقسااائم
يساااااار تحسااااااين األداء مقابل األهداف .غير أن التغطية الجماعية لالحتياجات من
اإللكترونية في فبراير/شااااااباط  2017قد ّ
()11

المساعدات الغذائية على مستوى القطاع كانت منخفضة باستمرار ،وكانت الفجوة نسبتها  65في المائة في عام .2018
-30

ويبين رصد حصائل المساعدات الغذائية التي يقدمها الب ا

(الشكل  )7أن نسبة كبيرة من المستفيدين من الب ا

ال تزال

تعاني من انعدام األمن الغذائي على الرغم من الم ساعدات الغذائية الم ستمرة .وال يمكن التوفيق بين هذه النتائج ب سهولة ونتائج
اإلطار المنسق التي ت ُظهر تحسنا ملحوظا في األمن الغذائي منذ عام  ،2016وتتطلب هذه المسألة المزيد من التحليل.
الشكل  :7اإلبالغ ال وحد عن حصائل ا ن الغ ائ ()2018-2016

المصدر :تم تجميع البيانات من رصد حصائل الب ا

ما بعد التوزيع ،ديسمبر/كانون األول 2016؛ ورصد حصائل األمن الغذائي ،سبتمبر/أيلول 2017؛ ورصد حصائل األمن

الغذائي ،آب/أغسطس .2018

-31

وفي حين أن نسبة تغطية برنامج التغذية التكميلية الشاملة للب ا

قدرها  75في المائة من األسر المستهدفة للمساعدة الغذائية

العامة ،فإن معدالت التغطية الفعلية تكون أقرب من  20إلى  30في المائة إذا تم حس اابها كنساابة مئوية من مجموع السااكان من
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا .ويبين الشكل  8األعداد المقررة وذات األولوية والفعلية لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشااااااهر و 59شااااااهرا المسااااااتفيدين من برنامج التغذية التكميلية الشاااااااملة في عملية الطوارئ اإلقليمية
 .200777وأثر انقطاع كبير في اإلمدادات في أبريل/نيسان  2017على أداء التغذية .وقد تغيرت مؤشرات الحصائل المتعلقة
بالتغذية التي ي ستخدمها الب ا

بمرور الوقت ،وشعر أ صحاب الم صلحة في التقييم بأن أنشطة الب ا

نطاق كاف إلحداث فرق ملحوظ في معدالت سوء التغذية الحاد الشامل والمعتدل.

( )11مجموعة األمن الغذائي .لوحة متابعة قطاع األمن الغذائي ،نوفمبر/تشرين الثاني .2018
.https://fscluster.org/nigeria/document/food-security-sector-dashboard-november

الغذائية لم تنفذ على

WFP/EB.2/2019/6-A

12

الشكل  :8ال ستفيدون ن ب ا

التغ ة التك يلية الشا لة ( 6أشه –  59شه ا)

( و يو/حز ان  – 2016د س ب /كا ون ا ول )2018

المصدر :األعداد المقررة والفعلية :تقرير أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت)  CM-C004للفترة  ،2018-2016األعداد النهائية التي قدمها المكتب القطري .األعداد ذات
األولوية :الموجزات التنفيذية لنيجيريا وتقارير الوضع الداخلي في نيجيريا للفترة .2018-2016

-32

ونُفذت أنشاااطة سااابل العيش منذ أكتوبر/تشااارين األول  ،2017حيث وصااالت إلى نحو  29 000أسااارة (نحو  17في المائة من
مجموع األسااار المساااتهدفة بين عامي  2017و .)2020وبسااابب انتشاااار انعدام األمن ،كانت هناك تحديات مساااتمرة في إيجاد
األراضي الزراعية اآلمنة للمشروعات المتعلقة بالزراعة .وعلى نطاق القطاع ،يحصل  1.9مليون شخص على دعم للزراعة
وسااابل العيش )12(،معظمهم تقريبا من خالل وكاالت أخرى .ولم يكشاااف التقييم عن أي رصاااد للحصاااائل (على عكس النواتج)
المتعلقة بأنشطة سبل العيش.

-33

وتجاوز أداء الخدمات المشاااتركة األهداف بشاااكل عام .ويرد موجز لألداء مقابل أهداف الب ا

في الجدول  1بالنسااابة لدائرة

األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمسااااعدة اإلنساااانية ،وفي الجدول  2بالنسااابة لقطاع اللوجساااتيات ،وفي الجدول  3بالنسااابة
لقطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ.
الجدول  : 1أداء دائ ة ا م ال تحدة لخد ات النقل الجوي لل ساعدة اإل سا ية قابل أهداف النوات
2016
ال ؤش

2017

ال ق ر

الف ل

ال ق ر

الف ل

25

59

84

159

8 400

14 796

18 000

48 849

عدد الوكاالت والمنظمات التي
تستخدم خدمات النقل الجوي للمساعدة
اإلنسانية

50

64

70

92

عدد الوجهات التي تم الوصول إليها

9

17

20

16

100

100

100

100

عدد األطنان المترية من البضائع التي
تم نقلها
عدد الركاب الذين تم نقلهم

النسبة المئوية لالستجابة لإلجالء
الطبي واألمني
المصدر :بيانات التقريرين الموحدين للب ا

( )12المرجع نفسه.

عن المشروعات لعامي  2016و.2017
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الجدول  :2أداء قطاع اللوجستيات قابل أهداف النوات
2016
ال ؤش

2017

ال ق ر

الف ل

ال ق ر

الف ل

عدد الوكاالت والمنظمات التي تستخدم
التنسيق والخدمات اللوجستية ()2016
وعدد الوكاالت والمنظمات التي تستخدم
خدمات التنسيق اللوجستي ()2017

27

15

27

44

عدد المنظمات المساهمة في
اإلمدادات/التخطيط والتقييم اللوجستي
و/أو المعلومات التي يتعين تقاسمها بشأن
القدرات

ال ينطبق

ال ينطبق

13

12

عدد المنظمات التي تستخدم الخدمات
الموحدة المتعلقة بالتخزين والبضائع

ال ينطبق

ال ينطبق

13

30

المنظمات المشاركة في أنشطة قطاع
اللوجستيات (التنسيق أو إدارة المعلومات
أو الخدمات اللوجستية) التي ترد على
استقصاء المستخدمين بمعدل رضا  85في
المائة أو أعلى

ال ينطبق

ال ينطبق

85

82

النسبة المئوية لطلبات نقل البضائع المقدمة
مقابل العمليات المنفذة

ال ينطبق

ال ينطبق

95

92

85

100

85

100

النسبة المئوية لطلبات الخدمة المتعلقة
بمناولة و/أو تخزين و/أو نقل البضائع
المنفذة
المصدر :بيانات التقريرين الموحدين للب ا

عن المشروعات لعامي  2016و.2017

الجدول  :3أداء قطاع االتصاالت ف حاالت الطوارئ قابل أهداف النوات
2016
ال ؤش

2017

ال ق ر

الف ل

ال ق ر

الف ل

عدد غرف الالسلكي (مراكز
االتصاالت) المنشأة

3

2

3

6

عدد مناطق العمليات التي تغطيها
شبكة االتصاالت األمنية المشتركة

4

1

6

6

عدد مناطق العمليات التي تغطيها
خدمات اتصاالت البيانات

5

0

6

5

عدد مناطق العمليات التي تغطيها
محطات الشحن

3

0

لم يتم اإلبالغ عنها

0

عدد موظفي وكاالت األمم المتحدة/
المنظمات غير الحكومية المدربين
على االتصاالت الالسلكية

60

10

120

533

عدد اجتماعات االتصاالت في حاالت
الطوارئ التي أجريت على المستويين
المحلي والعالمي

6

5

48

31

عدد استقصاءات رضا المستخدمين
التي أجريت عن االتصاالت في
حاالت الطوارئ

0

1

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر :بيانات التقريرين الموحدين للب ا

عن المشروعات لعامي  2016و.2017
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ويشااااااار إلى أن دائرة األمم المتحدة ل خدمات النقل الجوي للمساااااااعدة اإلنسااااااانية أدت دورا محوريا في دعم قدرة الشااااااركاء
واسااتعدادهم للعمل في المواقع التي كان يتعذر الوصااول إليها في الماضااي .وال توجد إال خيارات محدودة خارج مايدوغوري،
واعتمدت الوكاالت بشكل حصري تقريبا على خدمات االتصاالت التي يقدمها قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ .وخلص
التقييم إلى أن خدمات قطاع اللوجستيات ذات صلة بشكل عام ،على الرغم من أن بعض أصحاب المصلحة الذين تمت مقابلتهم
ساورتهم شكوكا حول معدل التكاليف إلى العائد لسعة القطاع التخزينية.

-35

زيادة مثيرة في عدد المسااااااتفيدين ،حيث وصاااااال إلى أكثر من مليون مسااااااتفيد بحلول يناير/كانون الثاني

وقد حقق الب ا

 )13(.2017وكانت سرعة توسيع النطاق ترتكز على العديد من العوامل ،بما في ذلك:


توسيع نطاق وصول الوكاالت اإلنسانية؛



موقع مستودع مرفق اإلدارة الشاملة للسلع في كانو ،مما وفر مرونة إضافية في سلسلة اإلمداد؛



التوزيعات المباشرة من خالل آلية االستجابة السريعة التي أطلقها الب ا

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة حتى تتمكن

المنظمات غير الحكومية من تأسيس وجود لها؛

-36
-37

تنازالت من المقر عن اتباع إجراءات مختارة.

غير أن توسيع النطاق بسرعة كان له آثار على جودة البرامج ،وكافح الب ا
وتم تقيياد تحليال كفااءة تكااليف عملياات الب اا

لتصحيح مشاكل الجودة منذ بدء العمليات.

ألن بيااناات الميزانياة والنفقاات لم تكن متااحاة إال لفئاات التكااليف الرفيعاة

المسااتوى .كما أن وفورات التكاليف المرتبطة باالسااتعاضااة عن األرز بالذرة الرفيعة والدخن قد قابلتها زيادة مخاطر الحماية.
وأدت ازدواجية التوظيف في مكتب منطقة مايدوغوري والمكتب القطري في أبوجا إلى ارتفاع التكاليف التي ال يزال يجري
ترشيدها.
-38

وخلص التقييم إلى أنه لم يتم إيالء اهتمام كاف لالعتبارات الجنساااانية في اساااتجابة نيجيريا ،ولم يتم تنفيذ التوجيهات والمعايير
المؤسسية ،بما في ذلك الفشل في وضع خط أساس وخطة عمل بشأن المسائل الجنسانية على مستوى البلد .وظلت المسؤولية
عن االعتبارات الجنسااانية في المكتب القطري مسااؤولية "إضااافية" .وكان اسااتخدام التحليل الجنساااني لتنوير تصااميم البرنامج
وتنفيذه محدودا .وكان اإلجراء الوحيد المتعلق باالعتبارات الجنساااااااانية هو إعطاء األولوية لألطفال الصااااااغار والحوامل
والمرضعات من النساء.

-39

وعلى الرغم من ذلك ،تحققت إنجازات إيجابية فيما يتعلق باالعتبارات الجنسااااانية .وفيما يتعلق بالمؤشاااارات الجنسااااانية المبل
عنها ،تجاوز الب ا

أهدافه المحددة (الجدول  )4نتيجة تشجيع مشاركة النساء في أنشطة المساعدة الغذائية وتحسين التوازن

بين الجنسااين في أفرقة المساااعدة الغذائية والتغذية .وفي اآلونة األخيرة ،أساافرت الخطة االسااتراتيجية القطرية في نيجيريا عن
زيادة االسااتثمار الموجه لالعتبارات الجنسااانية ومنسااق الشااؤون الجنسااانية للب ا

وبدء مبادرات تعزيز القدرات الجنسااانية؛

غير أنه يتعين ترسيخ هذه األنشطة في خطة عمل رسمية بشأن االعتبارات الجنسانية لتكون فعالة.

( )13التقرير الموحد للب ا

عن المشروعات.2016 .

.https://docs.wfp.org/api/documents/48fac7ec50db4b428a750ea9e929152a/download/
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الجدول  :4ا داء قابل الحصائل الجنسا ية ()2018-2016
الهدف ال توقع
ف ها ة
ال ش وع

ال ؤش ات الجنسا ية الشا لة

ال ساعدة الغ ائية ال ا ة
2016

2017

2018

نسبة األسر التي يتخذ فيها كل من النساء والرجال معا القرارات بشأن
استخدام النقد أو القسائم أو األغذية

50

51

63

54

نسبة األسر التي تتخذ فيها النساء القرارات بشأن استخدام النقد أو
القسائم أو األغذية

25

20

19

31

نسبة األسر التي يتخذ فيها الرجال القرارات بشأن استخدام النقد أو
القسائم أو األغذية

25

29

18

15

نسبة النساء المستفيدات الالتي يشغلن مناصب قيادية في لجان إدارة
المشروعات

50

60

لم يتم اإلبالغ
عنها

لم يتم اإلبالغ
عنها

نسبة عضوات لجان إدارة المشروعات المدربات على طرائق توزيع
األغذية أو النقد أو القسائم

60

60

لم يتم اإلبالغ
عنها

لم يتم اإلبالغ
عنها

المصدر :بيانات التقارير الموحدة للب ا

عن المشروعات للفترة .2018-2016

ال وا ل ال ؤث ة على اتخاذ الق ارات االست اتيجية وجودتها
-40

اسااااتغرق قرار تنفيذ عمليات في شاااامال شاااارق نيجيريا بعض الوقت ،ولم تبدأ عمليات الب ا

بالكامل إال بعد أغسااااطس/آب

 ،2016بعد أن كانت المجاعة قد حدثت بالفعل في بعض أجزاء المنطقة الشاااامالية الشاااارقية )14(.وفي حين تقيد الوصااااول إلى
المنطقة بشاادة في الفترة التي ساابقت األزمة ،فقد بدأت عالمات اإلنذار المبكر في الظهور منذ عام  .2012ويمكن تفسااير تأخر
االستجابة في جزء منه بالوقت الذي استغرقه بناء الفهم الضروري لقدرات المؤسسات النيجيرية على االستجابة والقيود التي
تواجهها والحاجة إلى طلب رسمي من الحكومة للحصول على المساعدة.
-41

وقدم المكتب اإلقليمي دعما تقنيا وإداريا قويا وتوجيها بشاااأن االساااتجابة ،بما في ذلك مساااتشاااارو التغذية والحماية والتحويالت
القائمة على النقد ،ولكن كان الدعم التقني بشاااأن سااابل العيش وتعزيز القدرات أقل وضاااوحا .وكان انخراط المقر بشاااكل عملي
كبيرا في البداية ولكن تم تفويض المسااااؤولية في وقت الحق إلى المكتب اإلقليمي على الرغم من اسااااتمرار حالة الطوارئ من
المستوى .3

-42

وخلص التقييم إلى أن الب ا

لديه مجموعة جيدة من السااياسااات والتوجيهات التقنية واإلدارية لدعم البرمجة .وقد اس ات ُخدمت

هذه بشاااكل جيد في مجاالت مثل التغذية والمسااااعدة العينية وسااالسااالة اإلمداد والموارد البشااارية .غير أنه لم يتم تطبيق بعض
التوجيهات بشكل كاف بسبب قلة خبرة الموظفين والتنازالت من جانب المقر .وثبت أن التوجيهات األخرى إشكالية ،مثل قرار
اختيار نيجيريا كبلد تجريبي للمرحلة األولى من الخطط االسااااااتراتيجية القطرية وإدارة حالة طوارئ كبرى بشااااااكل متزامن.
ويمكن تحسين بعض التوجيهات ،بما في ذلك جوانب وصول الخدمات اإلنسانية والمبادئ اإلنسانية ،وتعزيز القدرات ،وآليات
تقديم الشكاوى والتعليقات واالستهداف.
-43

وأدار معظم العمليات في األشااااااهر األولى موظفون في مهمة أو منتدبون (في مهمة مؤقتة) .وعندما أُعلنت حالة الطوارئ من
المستوى  ،3كانت هناك خمس حاالت طوارئ متزامنة من المستوى  3تستهلك بالفعل قدرة الب ا

على إرسال موظفين من

ذوي المهارات بشاااااكل مناساااااب من خالل قائمة موظفي الطوارئ الخاصاااااة به )15(.وغالبا ما كانت المهام المؤقتة فعالة للغاية
ولكنها عانت على الرغم من ذلك من نقص االستمرارية وترتيبات تسليم المسؤولية.

( )14شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة .2016 .مخاطر المجاعة في شمال ووسط والية بورنو.
.https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20Borno%20%20Analysis_20161213release.pdf
( )15للعراق وجنوب السودان وجنوب أفريقيا والجمهورية العربية السورية واليمن.
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وتردد الموظفون الدوليون العاملون منذ مدة طويلة في االنتقال لإلقامة في المنطقة الشمالية الشرقية بسبب انعدام األمن وسوء
األحوال المعيشااية والتغيرات في بدالت األمم المتحدة لمراكز العمل ذات المشااقة .ونتيجة لذلك ،كان هناك اعتماد على الخبراء
االساااتشااااريين ،الذين لم يكن لدى بعضاااهم أي خبرة بشاااأن عمليات الب ا

أو التوجيهات المؤساااساااية .وكانت هناك تغييرات

متكررة في قيادة المكتب القطري ،حيث كان هناك ما ال يقل عن ثالثة من منسااااااقي الطوارئ وثالثة مديرين قطريين ونائبين
اثنين للمديرين القطريين .وكان لذلك أثر كبير على وضع رؤية استراتيجية وعملية إشراف برنامجية.
-45

واستغرق تعيين الموظفين الوطنيين عدة أشهر ،وتعقدت العملية بسبب متطلبات العناية الواجبة التي كانت صارمة – ومع ذلك
مناساابة .ونظرا ألن نيجيريا لم يكن لديها تاريخ في العمليات اإلنسااانية ،افتقر العديد من المتقدمين للعمل إلى الخبرة في حاالت
الطوارئ ،مما أدى إلى الحاجة إلى التدريب والتوجيه.

-46

وعمل المكتب القطري بجدية إلقام ة شااااااراكات مع مجموعة متنوعة من أصااااااحاب المصاااااالحة ،بما في ذلك المنظمات غير
الحكومية الدولية والوطنية ،وكذلك مع كيانات األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية .وفي المراحل األولى من العملية،
أدى عدم معرفة الموظفين بالنظم المؤسااااسااااية للب ا

إلى تأخيرات في التوقيع على اتفاقات الشااااراكة وعدم كفاية تقييم قدرة

الشركاء.
-47

وانخرط الب ا

مع مجموعة واسااااااعة من آليات التنساااااايق على مسااااااتوى الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات .غير أن

مسؤوليات التنسيق في الحكومة لم تكن واضحة ،وال سيما في عام  ،2015وتداخلت مع مسؤوليات المؤسسات المتعددة المكلفة
بالتنسيق في حاالت الطوارئ على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات.
-48

وعمل الب ا

عن كثب مع حكومة نيجيريا على عمليات التدريب والسااااااياسااااااات ،بموجب مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية

إلدارة الطوارئ وفي اتصاااااااال وثيق مع وكااالااة الواليااة المعنيااة باإدارة الطوارئ والوزارات الفياادراليااة ووزارات الواليااات
المسؤولة عن ال صحة والزراعة .وغطى ذلك مبادئ التحويالت القائمة على النقد ،وت سجيل المستفيدين ،وإدارة سلسلة اإلمداد
باألغذية ،وتكوين ساالة األغذية ،وتقييم األمن الغذائي وهشاااشااة األوضاااع ،وتقييم األمن الغذائي وتحليل البيانات )16(.كما عمل
الب ا

عن كثب مع وزارة الزراعة الفيدرالية والمكتب الوطني لإلحصااااء على تقييمات األمن الغذائي والدعم التقني لإلطار

المنساااااق .كما عمل فريق التغذية التابع للب ا

مع وزارة الصاااااحة الفيدرالية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة على األنشاااااطة

المتعلقة بتنقيح بروتوكول اإلدارة المجتمعية لساااوء التغذية الحاد ليشااامل عالج ساااوء التغذية الحاد المعتدل والوقاية منه ،وكان
هناك مشروع بروتوكول قيد المناقشة وقت البعثة الميدانية للتقييم.
-49

وفي حين اساااتُقبلت أنشاااطة تعزيز القدرات هذه بشاااكل جيد وكانت ذات صااالة ،أشاااار من أجريت معهم المقابالت إلى الفرص
الضااائعة في بناء قدرات الحكومة على االسااتعداد لحاالت الطوارئ واالسااتجابة لها بشااكل أكثر شااموال .ويبدو أن نواتج تعزيز
القدرات كانت في معظمها مخصصة ،وبدون رصد للحصائل.

-50

وزادت إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية بشكل كبير ،ولكنها ال تزال مقيدة بشدة .وقد أدى ذلك إلى نشر استراتيجية وصول
الفريق القطري اإلنساااني وتوجيهات التنساايق بين الجهات المدنية والعسااكرية في عام  .2018وفي وقت التقييم ،كان الب ا
يعمل على وضع استراتيجية وصول خاصة به من أجل نيجيريا.

-51

وكانت عمليات الب ا

في نيجيريا ،بما فيها عملية الطوارئ ودعم الخدمات المشاااتركة ،مزودة بموارد جيدة نسااابيا .وشاااملت

العوامل المساااااااهمة في ذلك توفير المعلومات عن شاااااادة األزمة ،والتعبئة من أجل نيجيريا كجزء من نداء "المجاعات األربع"
على المسااتوى العالمي وإعالن حالة طوارئ من المسااتوى  .3وأدى مؤتمر إنساااني بشااأن نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاااد عُقد في

( )16التقرير الموحد للب ا

عن المشروعات.2016 .

.https://docs.wfp.org/api/documents/48fac7ec50db4b428a750ea9e929152a/download/
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أوساالو في فبراير/شااباط  2017إلى زيادة تركيز االهتمام )17(.واس اتُخدمت مجموعة متنوعة من آليات التمويل المساابق الداخلية
بشكل مناسب لبدء العمليات وتمهيد تدفق األموال المتعددة األطراف.
-52

وأكد العديد من أصحاب المصلحة أنه كانت هناك إرادة سياسية محدودة في الحكومة قبل عام  2015لدعم السكان في المنطقة
الشاااااامالية الشاااااارقية وأدى ذلك إلى تأخر بدء االسااااااتجابة .وأدى تغيير الحكومة في أعقاب االنتخابات في عام  ،2015والذي
است ُكمل بأنشطة الدعوة الدولية ،إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ العمليات اإلنسانية.

االستنتاجات
-53

تعتبر قدرة الب ا

على توس ايع النطاق من صاافر إلى مليون مسااتفيد في شاامال شاارق نيجيريا بحلول نهاية عام  2016مثيرة

لإلعجاب وترتبط بشااااكل موثوق بالتحسااااينات في األمن الغذائي .ولم ينجح الب ا

في توساااايع نطاق العمليات قبل أن تحدث

بالفعل ظروف شبيهة بالمجاعة ،على الرغم من اإلنذار المبكر بتدهور الحالة الغذائية والتغذوية.
-54

وارتكزت عملية توساااااايع النطاق الفعالة على التعيين الفعال لمجموعة كبيرة من الموظفين الوطنيين وساااااالساااااالة إمداد فعالة
وخدمات لوجسااااااتية .وحظيت الخدمات المشااااااتركة لدائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساااااااعدة اإلنسااااااانية ،ودائرة
االتصااااالت في حاالت الطوارئ ،ودائرة اللوجساااتيات بتقدير عالمي ونُظر إليها على نطاق واساااع على أنها ضااارورية للعمل
اإلنساني .وكانت الخدمات التحليلية للب ا

-55

فعالة في االضطالع بتقييم لالحتياجات والحماية وتحليل المخاطر.

وأدى توساااايع النطاق بشااااكل سااااريع إلى تحديات في اسااااتهداف المسااااتفيدين ،واختيار آليات تنفيذ التحويالت النقدية ،والتحليل
الجنساااني والبرمجة المراعية لالعتبارات الجنسااانية .وفي حين أن بعض التنازالت المتعلقة بالجودة مفهومة في سااياق توس ايع
النطاق بشااااكل سااااريع في عملية كبيرة تبدأ من الصاااافر ،فإن ما هو أقل قابلية للفهم هو طول الوقت المسااااتغرق التخاذ التدابير
التصحيحية.

-56

و أدت التغييرات المتكررة في القيادة العليا على المساااااتوى القطري إلى جانب المساااااؤوليات وخطوط اإلبالغ غير الواضاااااحة
للموظفين في مكتبي مايدوغوري وأبوجا إلى االفتقار العام لإلشاااراف البرنامجي وفي بعض األحيان إلى إضاااعاف المصاااداقية
أمام الجهات المانحة .ولم تكن هناك اسااتمرارية ونقل للمسااؤولية من قبل الموظفين المؤقتين وشااغل بعض المناصااب الرئيسااية
موظفون ليس لديهم الخبرة المطلوبة .وعلى العكس من ذلك ،فإن العديد من المجاالت الوظيفية التي حقق فيها الب ا

أداء

أفضل كان يقودها موظفون ذوو خبرة تم تعيينهم مبكرا وظلوا في مناصبهم.
-57

وكما هو الحال بالنسااابة الساااتجابة األمم المتحدة ككل ،كافح الب ا

في سااابيل االلتزام بالمبادئ اإلنساااانية .وأدى االفتقار إلى

القيادة وااللتزام إلى تقويض توفير استجابة إنسانية محايدة ونزيهة ومستقلة من الناحية التشغيلية .وفي حين أن االلتزام المطلق
بالمبادئ ليس دائما عمليا وقد يكون ال مفر من التنازالت ،فال يبدو أن القرارات ات ُخذت بشكل استراتيجي ومتسق بين الوكاالت
اإلنسانية.
-58

ويتطلب تعقيد أزمة األمن الغذائي في شااااامال شااااارق نيجيريا وحجمها اساااااتجابة تجمع بفعالية مسااااااهمات العديد من الكيانات
الحكومية والدولية وغير الحكومية .وفي حين أن هناك العديد من األمثلة المحددة على مشااااااااركة الب ا

في اإلجراءات

المتعددة الوكاالت خالل الفترة التي تم تقييمها ،إال أن هناك فرصا مهمة لمواصلة تطوير وتعزيز نُهج التنسيق والشراكة.
-59

واالهتمام المتزايد بدور الب ا

في تعزيز قدرة المؤسااااسااااات الوطنية لم يقابله حتى اآلن االسااااتثمار في قدرات الموظفين أو

الموارد أو التوجيهات .وظل دعم تعزيز القدرات مخصااصااا ولم يجر تقييم مناسااب لقدرات المؤسااسااات النيجيرية؛ ولم توضااع
خطة لدعم هدف دعم الملكية الوطنية لالستجابة .وكان هناك تقدم محدود في بناء القدرات الوطنية والمساءلة.

(Reliefweb. 2017. Oslo humanitarian conference for Nigeria and the Lake Chad region raises $672 million to help people )17
in need. https://reliefweb.int/report/nigeria/oslo-humanitarian-conference-nigeria-and-lake-chad-region-raises-672-million.help
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وتطلعا إلى المسااااتقبل ،هناك حاجة إلى نهج أكثر قوة لضاااامان نقل المسااااتفيدين إلى الدعم الحكومي أو تزويدهم بفرص ساااابل
العيش المساااتدامة أو سااابل أخرى لالعتماد على الذات .وهناك شاااكوك حول فعالية النهج البرنامجي األولي لتحقيق االنتقال من
خالل تدخالت سبل العيش على مستوى األسرة في ظل الظروف الحالية.

-61

وعلى الرغم من اإلنجازات الكبيرة ،ال تزال هناك فجوات كبيرة في االستجابة اإلنسانية الشاملة في مجاالت المساعدة الغذائية
ودعم التغذية وإنعاش سااابل العيش .وبالنظر إلى اساااتمرار ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي والوضاااع األمني الذي ال يمكن
التنبؤ به إلى حد كبير ،فإن المساااااااعدة إلنقاذ األرواح تشااااااكل أولوية مسااااااتمرة .وينبغي أن يدعو الب ا

بقوة إلى تلبية هذه

االحتياجات بالكامل وينبغي الحفاظ على المساعدة الغذائية العامة ،نظرا للوضع األمني الذي ال يمكن التنبؤ به وغير المستقر.

التوصيات
-62

إن التوصااايات السااابع التالية مساااتمدة من نتائج التقييم واساااتنتاجاته ،واساااتُرشااادت بحلقة عمل تقييمية في أبريل/نيساااان .2019
وتدعو بعضاااها إلى اتخاذ إجراءات على المساااتوى المؤساااساااي ،في حين يتعين على المكتب اإلقليمي والمكتب القطري تناول
التوصيات األخرى.

ال قم

ال سألة

1

ينبغي أن يعزز الب ا
تغطية حاالت الطوارئ
الرئيسية وخطط االستعداد
لها في البلدان التي ليس له
وجود فيها.

2

ينبغي أن يعزز الب ا
القدرة المؤسسية على النشر
السريع للموظفين ذوي
الخبرة الكافية لقيادة وإدارة
االستجابة للطوارئ داخل
البلد بشكل مستدام.

3

ينبغي أن يعزز الب ا
الدعم المقدم إلى المكاتب
القطرية في تخطيط تعزيز
قدرات المؤسسات الوطنية
وتنفيذها واإلبالغ عنها في
حاالت الطوارئ.

التوصية
أ) استعراض مسؤوليات وتغطية المكاتب اإلقليمية للبلدان التي ليس
للب ا وجود فيها.
ب) النظر في إرسال موظفين مؤقتين تابعين للب ا إلى البلدان التي
ليس له وجود فيها والمحددة على أنها معرضة لمخاطر حدوث
أزمات أمن غذائي.

الجهة ال سؤولة
المقر (شُعبة االستعداد
للطوارئ ودعم االستجابة
لها) باالشتراك مع المكتب
اإلقليمي

ج) وضع خطط طوارئ قائمة على التصورات وتحديثها بانتظام لزيادة
أثر الب ا في البلدان التي ليس له وجود فيها.
د) النظر في إعداد دراسات قصيرة عن الدروس الرئيسية المستقاة من
العمليات السابقة في سياقات مماثلة للمساعدة في بدء االستجابات.
أ) القيام بشكل عاجل بإنشاء مجموعة من موظفي القيادة المؤهلين
والمدربين والمتاحين لنشرهم في حاالت الطوارئ من المستوى 3
المتوسطة والطويلة األجل ،بما في ذلك ليعملوا كمنسقين للطوارئ،
ورؤساء للبرامج ،ومديرين قطريين ،ونواب للمديرين القطريين.

المقر (شُعبة االستعداد
للطوارئ ودعم االستجابة
لها)

ب) استعراض وتنقيح المبادئ التوجيهية المتعلقة بإضافة مرشحين إلى
قائمة الطوارئ.
ج) استعراض الترتيبات المتعلقة بالتسليم الفعال للمسؤولية من جانب
الموظفين المؤقتين الخارجين والموظفين البدالء المؤقتين
والموظفين العاملين لمدة طويلة.
د) إضفاء الطابع المؤسسي على الترتيبات المتعلقة بالتعيين السريع
للموظفين الوطنيين من خالل تحديد مسبق لحزم التدريب اإللزامي
والتوجيه ،وخاصة على األدوات المؤسسية الرئيسية ،بما في ذلك
أداة كوميت ونظام دعم تنفيذ اللوجستيات.
أ) وضع تعزيز القدرات في مكانة أكثر بروزا ووضع استراتيجية
مؤسسية لتعبئة الموارد.

المقر (شعبة
والبرامج)،
القطري

السياسات
والمكتب
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ال قم
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ال سألة

التوصية
ب) متابعة توصيات التقييم االستراتيجي لسياسة الب ا
()18
القدرات (.)2009

الجهة ال سؤولة
بشأن تنمية

ج) تعيين منسق داخل المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية لدعم تنفيذ
سياسة الب ا بشأن تنمية القدرات.
د) في شراكة مع كيانات أخرى ،وضع استراتيجية منسقة لتعزيز
القدرات لنيجيريا.
4

ينبغي أن يحافظ الب ا
على تركيز استراتيجي
تلبية
على
أساسي
االحتياجات الفورية للسكان
المتضررين في شمال
شرق نيجيريا ،تمشيا مع
التزام الخطة االستراتيجية
القطرية لتقديم المساعدة
الطارئة المنقذة لألرواح.

5

ينبغي أن يشجع الب ا
على نحو مناسب تطبيق
المبادئ اإلنسانية والمساواة
في الحصول على المساعدة
الغذائية والتغذوية ،تمشيا
الخطة
التزام
مع
القطرية
االستراتيجية
باتباع نهج قائم على
إيصال
في
المبادئ
اإلنسانية
المساعدات
والحفاظ عليها.

6

ينبغي أن يعزز الب ا
الجهود الرامية إلى تعميم
االعتبارات
مراعاة
الجنسانية في أنشطة
البرامج وبناء شراكات
لتنفيذ التزامات الخطة
القطرية
االستراتيجية
بتعزيز البرمجة التي تحدث
تحوال جنسانيا.

أ) الدعوة بوضوح إلى توفير مساعدات غذائية وتغذوية كافية،
بالتنسيق مع الشركاء ،لتلبية االحتياجات المقدرة.

المكتب القطري

ب) وضع خط رؤية واضح وشفاف بين العدد الكلي لألشخاص الذين
تم تقدير أنهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية وتغذوية واألعداد
الواردة في الخطط التشغيلية للب ا .
ج) تنقيح الخطط الحالية لالنتقال إلى دعم سبل العيش بما يتماشى مع
تحليل دقيق للسياق.
د) التنسيق مع الشركاء الحكوميين واإلنمائيين والمجتمعيين في إعداد
استراتيجية لالنتقال من االستجابة للطوارئ من المستوى  3إلى دعم
سبل العيش.
أ) وضع ونشر توجيهات مؤسسية عملية لكبار الموظفين الميدانيين
عن تطبيق السياسات المؤسسية المتعلقة بالمبادئ اإلنسانية
والوصول.
ب) المساهمة ،بالتنسيق مع كيانات األمم المتحدة األخرى في نيجيريا،
في التدريب على تطبيق المبادئ اإلنسانية.

المقر (إدارة خدمات
العمليات/شعبة السياسات
والمكتب
والبرامج)،
اإلقليمي والمكتب القطري

ج) إكمال استراتيجية الوصول في الب ا  ،بما يتماشى مع
استراتيجية وصول األفرقة القطرية اإلنسانية.
د) تحديد المسؤوليات داخل المكتب القطري للب ا في نيجيريا
وإنشاء القدرات الالزمة لدمج المبادئ اإلنسانية والوصول في
عمليات البرامج.
أ) تعيين موظف بدوام كامل معني بالمساواة بين الجنسين ،تكون
وظائفه منفصلة بشكل واضح عن وظائف الحماية.

المكتب القطري

ب) وضع خط أساس وخطة عمل للمساواة بين الجنسين على المستوى
القطري.

( )18مكتب التقييم في الب ا  .2017 .سياسة الب ا

بشأن تنمية القدرات :تحديث بشأن التنفيذ (.)2009

.https://www.wfp.org/publications/wfps-capacity-development-policy-policy-evaluation-terms-reference
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ال قم
7
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ال سألة
ينبغي أن يوضح الب ا
نهج االستهداف ويحسّنه.

التوصية
أ) وضع استراتيجية اتصال لتحسين تبادل المعلومات عن نهج
االستهداف.
ب) استعراض وتنقيح ووضع سياسات وتوجيهات مؤسسية بشأن
استهداف المساعدة الغذائية ،بما في ذلك عتبات التحقق المقبولة
وأخطاء االستهداف لكل من أخطاء اإلدراج واالستبعاد.

الجهة ال سؤولة
المكتب القطري والمقر
(وحدة تحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها)
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