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 المتحدة للطفولة منظمة األمم
 اجمللس التنفيذي

 2018الدورة العادية األولى لعام 

 2018شباط/فرباير  6-8
    من جدول األعمال املؤقت 9البند 

نحو تحسين االستجابة لحاالت الطوارئ: توليف تقييمات اليونيسيف للعمل اإلنساني   
 2016-2010للفترة 

 ملخص تنفيذي  

 موجز 
يعيش يف أحناء العامل أكثر من نصف مليار طفل يف بلدان متأثرة بالنزاعات والكوارث. ويف  
كثرية جدا من العامل حياصر األطفال والشباب يف حاالت الطوارئ اليت تعّرض حياهتم ورفاههم أجزاء  

للخطر، وكثريا ما تودي حبياة هذه األرواح الشابة. وتضطلع اليونيسيف بدور بارز يف اجلهود اليت 
ملساعدة شكلت نفقات اليونيسيف على ا يبذهلا اجملتمع الدويل للتصدي حلاالت الطوارئ اإلنسانية.

 ما يقرب من نصف جمموع نفقات املنظمة على الصعيد القطري. 2016اإلنسانية يف عام 
ويف السنوات األخرية، عملت اليونيسيف جاهدة لتحسني الدعم واخلدمات اليت تقدمها   

وقد أسهمت التقييمات يف هذه اجلهود وساعدت  لألطفال واجملتمعات املتضررة من حاالت الطوارئ.
اليونيسيف على تعّلم الدروس وحتسني قدرهتا على االستجابة بسرعة وفعالية حلاالت الطوارئ. يف 

  30قام مكتب التقييم التابع لليونيسيف بتجميع  2017-2016الفرتة من 
رد التقرير الصادر هبذا . ويس2016إىل عام  2010تقييما إنسانيا أجريت يف الفرتة من عام   

اخلصوص قصة مشجعة عما حتقق من تقدم وحتسني. ويبني التقرير أن اليونيسيف قد تعلمت من 
التجربة وكّيفت هنج عملها لتصبح أسرع وأكثر فعالية، يف حني أهنا تسهم يف اإلصالحات األوسع 

 
 * E/ICEF/2018/1. 
مكتــب جيري تعميم املوجز التنفيــذي لتقرير التقييم يميع اللتــات الر يــة. التقرير الكــامــل متــاح بــاللتــة اال ليزيــة من موقع  ** 

 التقييم التابع لليونيسيف )انظر امللحق(.
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ل العمل يف القطاعات نطاقا ملنظومة العمل اإلنساين. وقد حتققت نتائج هامة لألطفال من خال
، ويستخلص التقرير عّدة الرئيسية وعرب العديد من املواقع. ومع ذلك ال تزال هناك نقاط ضعف 

النتائج ويقدم التوصيات اليت هتدف إىل دعم إدخال مزيد من التحسينات على هنج املنظمة وأدائها 
 يف الوقت الذي يواجه فيه العامل حتديات إنسانية هائلة.
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  المقدمة -أوال  
 شهد العقد املاضي تتيريا غري مسبوق يف املشهد اإلنساين. فقد تسببت حاالت الطوارئ - 1

املعقدة واملتزامنة واملطولة إىل زيادة كبرية يف عدد األطفال الذين يعيشون يف أوضاع هشة. وخالل أي سنة 
مليون طفل يعيشون يف بلدان متأثرة بالنزاعات املسلحة  66من سنوات التسعينيات، كان ما يقرب من 

 -مليون  535إىل ما يقدر بنحو  2016 وارتفع هذا العدد يف عام والعنف والكوارث واألزمات املزمنة.

سيعيش نصف فقراء العامل يف  2018ومن املقدر أنه حبلول عام  (1)أي ما يقرب من ربع أطفال العامل.
  (2)أوضاع هشة.

يف  (3) فعقب حتديد نقاط الضعف ويف ذات الوقت تتري النظام اإلنساين العاملي تتريا جذريا. - 2
قيادة أقوى وتنسيق أوسع  ، سعى النظام اإلنساين إىل2010االستجابة الدولية حلاالت الطوارئ يف عام 

إنسانية رائدة، دورا حا ا  جهة فاعلةبوصفها  وقد لعبت اليونيسيف، ومساءلة متزايدة يف العمل اإلنساين.
 يف هذه اإلصالحات اإلنسانية العاملية. 

مما يزيد  للمنظمةارتفعت نفقات املساعدات اإلنسانية ويف ضوء االحتياجات املتزايدة بسرعة،  - 3
وقد زادت هذه  (4).2015 مليار دوالر يف عام.12إىل  1220 مليون دوالر يف عام 090 بقليل عن مبلغ

النفقات الكبرية من الرتكيز التنظيمي على حتسني الُنظُم والنُـُهج لالستعداد للطوارئ واالستجابة هلا. كما 
 أدت إىل تكثيف الدعوات املنادية بأن تويل اليونيسيف األولوية للتعلم من عملها الساين ومساءلتها عنه.

، 2010 للعمل اإلنساين. ومتتد فرتة التقييم من عامتقييما  30 يضم هذا التقرير التوليفي نتائج  -4
، 2016عندما خاضت اليونيسيف التجربة املثرية لزلزال هاييت والفيضانات الباكستانية، وصوال إىل عام 

 عندما مت تقييم استجابات املنظمة جتاه أزميت إيبوال ومجهورية أفريقيا الوسطى.
 ويطرح التقرير التوليفي ثالثة أسئلة:  -5

إىل  2010كيف كان أداء اليونيسيف فيما يتعلق بالعمل اإلنساين يف الفرتة من عام  (أ)
 ، وكيف حتسن أداؤها مبرور الوقت؟2016عام 

 ما هي العوامل اليت دعمت أو أعاقت ذلك التحسني؟ (ب)
ما الدرس الذي ميكن تعّلمه وما هي التحسينات اليت ميكن إدخاهلا من أجل العمل  (ج)
 مستقبال؟

                                                           
( اليونيسيف، "يعيش ما يقرب من ربع أطفال العامل يف بلدان تعاين من الصراعات أو الكوارث"، تقرير 1)

 .2017اليونيسيف للعمل اإلنساين من أجل األطفال، 
إل.، إن. ليديل و ف. بنســــــياكوفا، "العد التنازيل النهائي: هنفاق إهناء الفقر املدقع حبلول  ( تشــــــاندي ،2)

متوفر على  معهد بروكينتز، واشـــــنطن العاصـــــمة. ،2013نيســـــان/أبريل  24" )تفاعلي(، 2030عام 
-www.brookings.edu/research/interactives/2013/ending-extremeالـــــــرابـــــــ  الـــــــتــــــــايل: 

poverty. 
غرونيوالد ، إف. و إي. بايندر، "التقييم اآلين املشـــــرتك بني الوكاالت يف هاييت: بعد ثالثة أشـــــهر من ( 3)

 .2010الزلزال، "جمموعة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية؛ واملعهد العاملي للسياسات العامة، 
 بيانات اإلنفاق الداخلي لليونيسيف. ( املصدر:4)
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، إىل دعم 2013ويهدف هذا التقرير التوليفي، الذي يستكمل عملية مماثلة أجريت يف عام   -6
املساءلة، واملسامهة يف التعلم ومساعدة اليونيسيف على حتقيق أهدافها اإلنسانية الرامية خلدمة األطفال 

 املستضعفني الذين تقوم خبدمتهم. 

 اإلنسانيترتيبات اليونيسيف في مجال العمل  -ثانياً  
كان   2010، فإن عام 2005على الرغم من أن البدء يف إصالحات النظام اإلنساين يرجع إىل عام   -7

فقد كشفت االستجابات الطارئة ألزميت هاييت وباكستان عن أوجه  نقطة حتول بالنسبة للمجتمع اإلنساين.
خلربات اجلماعية املكتسبة إىل تنفيذ قصور وثترات حرجة يف تنسيق حاالت الطوارئ الكبرية واملعقدة. وأدت ا

جدول األعمال التحويلي، الذي أفضى إىل تتيريات رئيسية يف الطريقة اليت مت وفقها تنفيذ االستجابات 
باعتماد املعيار  (5)، قامت العديد من املنظمات اإلنسانية 1420ويف عام  اإلنسانية وتنظيمها وترتيبها.

 (6) واملساءلة.اإلنساين األساسي بشأن اجلودة 
، تناول مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين مواضيع مثل التمويل اإلنساين؛ 2016ويف حزيران/يونيو   -8

وسد الفجوة اإلنسانية واإلمنائية؛ وتعزيز تويل اجلهات احمللية لزمام أمور االستجابات؛ واملساءلة أمام السكان 
 القمة إبرام الصفقة الكربى بشأن التمويل املرن واملناسب.(. ومشلت نتائج مؤمتر APPاملتضررين )

، نشرت 2010ويف الوقت نفسه، اضطلعت اليونيسيف بعملية إصالح مؤسسية خاصة هبا. ويف عام   -9
املركزي  واليت تشكل اإلطار الربناجمي ،(7)املنظمة التزاماهتا األساسية املنقحة إزاء األطفال يف جمال العمل اإلنساين،

لعملها اإلنساين. واستناداً إىل حقوق اإلنسان الدولية، ال سيما اتفاقية حقوق الطفل، والقانون اإلنساين الدويل، 
حتدد سياسة االلتزامات األساسية إزاء األطفال يف العمل اإلنساين التعهدات التشتيلية للعمل اإلنساين الذي 

لتزامات يف حاالت إنسانية حادة ومطولة، كما أن التزاماهتا الربناجمية من املمكن تطبيق هذه اال تقوده اليونيسيف.
املخصصة القطاعات حتدد احلّد األدىن من اإل ازات اليت جيب حتقيقها جلميع األطفال املتأثرين حباالت الطوارئ. 

 لوكاالت.لدعم التنسيق األوسع نطاقا فيما بني ا وقد ُصممت هذه االلتزامات األساسية إزاء األطفال
ومشلت اإلصالحات األخرى، اليت وضعت حتديدا بعد إجراء تقييم حاسم الستجابة اليونيسيف حلالة   -10

 (8) ، ما يلي:1020الطوارئ يف هاييت يف عام 
أدى غياهبا إىل  اليتإعادة العمل بعملية التوظيف السريع املسار يف حاالت الطوارئ،  (أ)

 (9)فرض قيود مشددة على توسيع نطاق العمل يف هاييت؛
هياكل جديدة لالستجابة حلاالت الطوارئ، إىل جانب اإلطار العام الذي يوفره اإلجراء  (ب)

                                                           
 .2016يف عام  مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساينالتزمت اليونيسيف باملعيار اإلنساين األساسي يف  (5)
فها املعيار اإلنســــاين األســــاســــي بشــــأن اجلودة واملســــاءلة على تســــعة التزامات ميكن للمنظمات واألفراد املشــــاركني يف االســــتجابة اإلنســــانية توظي ينصّ  (6)

يقدمونه من مســــــاعدة. وقد ُوضــــــع هذا املعيار لتوضــــــيح مســــــؤوليات العاملني يف جمال املســــــاعدات وتبســــــي  تنفيذ املعايري  لتحســــــني نوعية وفعالية ما
 اإلنسانية واملسامهة يف حتسني االستجابة اإلنسانية.

 .2010اليونيسيف، االلتزامات األساسية إزاء األطفال يف العمل اإلنساين،  (7)
يف هاييت،  2010املســــــــتقلة لالســــــــتجابة التشــــــــتيلية لليونيســــــــيف إزاء الزلزال الذي وقع يف كانون الثاين/يناير من عام نيســــــــيف، املراجعة و الي( 8)

2011. 
إنريكو ليوناردي، جيســـــيكا ألكســـــندر، وديفيد بســـــيوين، "مراجعة عملية التوظيف الســـــريع املســـــار"، شـــــعبة املوارد البشـــــرية يف اليونيســـــيف، ( 9)

2013. 
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مبا يف ذلك إجراءات التشتيل  ،(10) 1120هنذار/مارس  املؤسسي لتفعيل الطوارئ، الذي بدأ العمل به يف
 (11) ؛3املستوى املوحدة املبسطة حلاالت الطوارئ من 

تطبيق مؤشرات رصد األداء اإلنساين لتمكني القياس املؤسسي املنتظم لالستجابات يف  (ج)
 حاالت الطوارئ.

، على تنقيح هذه 2014و 2013فذت يف عامي عملت مبادرة تعزيز العمل اإلنساين، اليت نُ   -11
 التتيريات ما يلي:ومن أمثلة النظم اجلديدة. 
 وضع توجيهات جديدة بشأن التنسيق القطاعي، والتأهب وألطفال والنزاع املسلح؛ (أ)
 تعزيز التدريب على القيادة اإلنسانية؛  (ب)
 وضع نظام يتسم بقدٍر أكرب من الطابع الر ي للتوظيف يف حاالت الطوارئ. (ج)

من إجراءات التشتيل املوحدة املبسطة ملواجهة حاالت  2اسُتحدث املستوى  2013يف عام   -12
من إجراءات التشتيل  3وجرى تنقيح املستوى ،3اليت ما تزال حتت عتبة املستوى الطوارئ الواسعة النطاق
بعد اختتام مبادرة تعزيز العمل اإلنساين. ومنذ تطويرها، اخُتربت تلك  2015املوحدة املبسطة يف عام 

اإلجراءات املعززة يف العديد من حاالت الطوارئ املختلفة، مبا يف ذلك األزمات املتصلة بالنزاعات يف 
ويف مواجهة الكارثة الطبيعية إلعصار هايان ؛ 2013 مجهورية أفريقيا الوسطى ويف جنوب السودان يف عام

ويف حالة الطوارئ اإلقليمية ؛ 2014 يف الفلبني يف نفس العام؛ واالنتفاضة اليت واجهها العراق منذ عام
. وقد أسفر تطبيق 2011املعقدة واملطولة يف اجلمهورية العربية السورية، اليت ما تزال قائمة منذ عام 

 ة والتعلم.اإلجراءات اجلديدة يف هذه احلاالت املختلفة عن توليد الكثري من اخلرب 

 التغطية التقييمية لليونيسيف للعمل اإلنساني -ثالثاً  
وباإلضافة إىل التقييم، تقوم اليونيسيف بتقييم عملها اإلنساين عن طريق الدروس املستفادة   -13

قاعدة أدلة ميكن للتقييم، مع تركيزه املزدوج على املساءلة والتعلم أن يوفّر ومع ذلك،  (12) واالستعراضات.
 ويصف هذا القسم من التقرير التتطية التقييمية للعمل اإلنساين الذي اضطلعت بهصارمة بشكل خاص. 

 . 2016 و 2010 بني عامياليونيسيف 
وتقرتح النظم املؤسسية لليونيسيف "حمفزات" لتقييم عملها اإلنساين. ووفقا لسياسة التقييم لعام   -14

، تشمل احملفزات النطاق )عند االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية الكربى( و/أو النفقات )عندما 2013
من إجراءات  3كما يدمج املستوى   مليون دوالر لكل مكّون من نتائج الربنامج(. 10يتم إنفاق أكثر من 

 التشتيل املوحدة املبسطة عملية التقييم كجزء من دورة الربنامج.

                                                           
 ، "منظمة اليونيسيف إجراءات تنشي  الطوارئ "2011هنذار/مارس  21، تاريخ CF/EXD/2011-001تنفيذي التوجيه ال(10) 

، "اإلجراءات التشــتيلية املوحدة املبســطة املتعلقة بإجراءات 2012هنذار/مارس  1، تاريخ CF/EXD/2012-001التوجيه التنفيذي ( 11)
 التفعيل املؤسسية يف حاالت الطوارئ لدى اليونيسيف".

ق ولضمان أن حتقق التقييمات التوليفية التوازن مع هذه األدلة التكميلية، فقد ساعد إعداد جتميع منفصل لألعمال غري التقييمية يف التحق(12) 
 من صحة التحليل احلايل.
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عمال التقييم اجلارية بتكليف من اليونيسيف واليت تتناول مواضيع تتطي االستعداد من شكلت أ  -15
تقييما أو وثائق تقييمية أنتجت بني عامي  623من جمموع  76خالل االستجابة والتعايف ما يبلغ عدده 

 53 -غطى اثنا عشر عمال من التقييمات اإلنسانية الكبرية أكثر من النصف  (13). 1620و  1020
ى واملستو  2من إمجايل النفقات اإلنسانية على االستجابات من املستوى  -مليار دوالر(  1.57يف املائة )

 مليار دوالر(، وهو ما يتطي جزءا كبريا من نفقات اليونيسيف. 3 (3

 موجز

اسُتكشفت معظم القطاعات بصورة جيدة، حيث كان التعليم هو األبرز يف عمليات التقييم   -16
القطاع. وكانت التتطية للقطاع الصحي يف معظمها تتطية جيدة ضمن التقييمات املتعددة املخصصة 
ستعرضة هي حالة تفشي فريوس  القطاعات.

ُ
وكانت حالة الطوارئ الصحية "الصرفة" الوحيدة يف الفرتة امل

 إيبوال يف غرب أفريقيا، حيث تناوهلا تقييم قائم بذاته.
اليت اضطلعت هبا املنظمة يف مجيع املناطق السبع اليت  67ـسانية الأجريت تقييمات األعمال اإلن  -17

تشارك فيها اليونيسيف. وتناولت ستة من القطاعات السبعة من اخلطة االسرتاتيجية لليونيسيف للفرتة 
كانت   وغطى ما يزيد عن نصفها بقليل االستجابات اإلنسانية املتعددة القطاعات. (14)،1420-2017

املرتبطة بالكوارث الطبيعية هي األكثر تقييما من بني أنواع حاالت الطوارئ، تليها حاالت حاالت الطوارئ 
الطوارئ املرتبطة بالنزاع. وتتطي نسبة كبرية من التقييمات اإلنسانية أيضا الُنهج العاملية أو الُنظم املتصلة 

 بالطوارئ.
ومعظم االستجابات من  3ستوى رمبا بسبب حمفزات التقييم، فإن مجيع االستجابات من املو   -18

، إما من خالل دراسة مشرتكة بني الوكاالت أو من خالل 2012منذ عام  كانت قد قـُّيمت  2املستوى 
وكان التكليف بإعداد معظم هذه التقييمات مركزيا وليس عرب مكاتب  (15)دراسة حمددة أعّدهتا اليونيسيف.

وبالتايل، فإن اجلزء األكرب من العمل اإلنساين اجلاري دون الدرجة التصنيفية من املستوى  قطرية أو إقليمية.
ما يزال دون تقييم. وعلى الرغم من احملفزات املؤسسية، تعتمد اليونيسيف على استعداد  3واملستوى  2

 وقدرة املكاتب القطرية واإلقليمية على إجراء تقييم للعمل اإلنساين. 
وليف إىل أن بإمكان اليونيسيف أن تكتسب قيمة مضافة مؤثرة من خالل رب  وخلص الت  -19

فعلى سبيل املثال، ُأجرَي تقييمان  االستجابات ذات الصلة الوثيقة عرب القطاعات يف أزمة ما حبد ذاهتا.
قطاعني مرتابطني )التعليم ومحاية الطفل(.  ، تضمنا2015لالستجابة حلاالت الطوارئ يف األردن يف عام 

 ولكن مل ُيشر أيا منهما إىل اآلخر، ومل ينصا صراحة على أية ارتباطات مشرتكة يف قطاعات وثيقة الصلة. 
ومل تتناول التقييمات اليت يتناوهلا هذا التقرير التوليفي بصورة منتظمة االلتزامات األساسية إزاء   -20

، فضال عن ابتعادها عن حتليل 2013نساين، كما مل يتناوهلا التقرير التوليفي لعام األطفال يف العمل اإل
                                                           

 مت إحصاء مجيع تقارير التقييم املنشورة املوجودة يف قاعدة بيانات التقييم والبحوث التابعة لليونيسيف( 13)
  .2016يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 باستثناء وضع فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف حاالت الطوارئ، الذي مل يتوفر تقييم بشأنه. ( 14)
وكان من املقرر إجراء تقييم إنســــاين مشــــرتك بني الوكاالت الســــتجابة العراق، ولكن مت تعليقه. جرى ( 15)

نيجرييــا واليمن، ولكن هــذه التقــارير مل تصــــــــــــــــدر يف الوقـت مؤخرا تقييم حــاالت الطوارئ يف منطقــة 
للعواصــــف يف جزر احملي   2املناســــب إلدراجها يف التجميع احلايل. ومل جير تقييم اســــتجابة املســــتوى 

 اهلادئ بشكل ر ي .
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كما الحظ فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم أيضا يف ورقة عمله   (16)االلتزام باملبادئ اإلنسانية الدولية،
  "التعبري عن املبادئ اإلنسانية يف التقييم". 2016لعام 

  والقيود إجراء التوليف -رابعاً  
تقييما من جمموعة أوسع من التقييمات  30مت إعداد هذا التقرير التوليفي من جمموعة خمتارة من   -21

 تقييما على أساس املعايري التالية:  76يبلغ عددها 
وهذا يستبعد على سبيل املثال،  مل تدرج سوى الوثائق ذات النهج التقييمي القوي. (أ)

 وغريها من املواد، مثل وثائق الدروس املستفادة؛ االستعراضات والتقارير البحثية
 مل تدرج سوى التقارير اليت القت تصنيفا "ُمرضيا" على األقل وفقا آللية اليونيسيف (ب)

 لضمان أن تكون األدلة صاحلة وموثوق هبا مبا فيه الكفاية. (17)لضمان اجلودة يف عمليات التقييم،
 يا:وقدم شكالن هنخران من األدلة هنجا ثالث - 22

التقييمات اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت اليت تقدم دليال على مدى سعة استجابة  (أ)
 (18)املنظومة ولكنها ال تُبلغ عن أداء اليونيسيف حتديدا؛

"التعلم من العمل اإلنساين: جتميع للوثائق غري التقييمية  2017التقرير الصادر عام  (ب)
، جيمع بني األدلة املستمدة من االستعراضات "2016-2010بشأن العمل اإلنساين لليونيسيف للفرتة 

 واملصادر األخرى ذات الصلة.
 وتتطي عمليات التقييم الثالثون مجيع حاالت الطوارئ الرئيسية اليت استجابت هلا اليونيسيف  -23

اليت ، باستثناء تلك اليت يف العراق وجنوب السودان والقرن األفريقي، واليت عوجلت أو 2010منذ عام 
 معاجلتها من خالل عمليات التقييم املشرتكة بني الوكاالت. تعتزم املنظمة

  مسار العمل
مت استعراض عمليات التقييم الثالثني بصورة منتظمة، مع االستخالص املتسق للنتائج الرئيسية   -24

والكفاءة واالتساق والتنسيق معايري التقييم ذات الصلة، والفعالية يشمل  (19)اليت يكفلها تطبيق إطار حتليلي
ومن مث مت تطبيق تقييم جودة من الطبقة الثانية لعناصر  فضال عن اجملاالت األخرى ذات األمهية التحليلية.

)منخفضة( إىل  1ومت ترتيب األدلة للتأكد من صحتها وموثوقيتها حسب سلم قياس من  البيانات الفردية.
جرى إدراجها. وقد أتاح هذا النهج إظهار  - 2ال ما ال يقل عن تن -)عالية(، بوجود أدلة موثوقة فق   4

 قوة األدلة اليت تستند إليها كل نتيجة بشكل جلي.

 1اجلدول رقم
                                                           

  إلنسانية واحلياد والنزاهة واالستقالل.) ا16)
لتـفــــــــاصــــــــــــــــيــــــــل متــــــــاحــــــــة من خالل  (17) لتـقـيـيـم العــــــــاملي للـيـونيســــــــــــــــيـف؛ ا نظــــــــام مراقبــــــــة تقــــــــارير ا

 .unicef.org/evaluation /index_GEROS.htmlالراب :
 أزمات مجهورية أفريقيا الوسطى وإعصار هايان وجنوب السودان.فيما يتعلق بأجريت حىت اآلن ( 18)
"حنو حتســــــــــني االســــــــــتجابة حلاالت الطوارئ: جتميع من التقرير التوليفي الكامل  2انظر امللحق رقم ( 19)

 " ملزيد من التفاصيل عن املنهجية. 2016-2010تقييمات اليونيسيف للعمل اإلنساين للفرتة 
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 خصائص التقييمات المشمولة
 عدد التقييمات اخلصائص الرئيسية 

 3 تقييم النظم التشتيلية العاملية
 4 الرئيسية لليونيسيفتقييم النهج العاملية أو املهام اإلنسانية 
 5 تقييم االستجابات املتعددة البلدان

 تقييم استجابات البلد الواحد
 

18 
 30 المجموع

  القيود
تتمثل القيود الرئيسية للتوليف مبا يلي: )أ( اعتماده على األدلة املستمدة من مكونات تقييماته و   -25

د مسألة توضيح التتريات املؤسسية ، وهي تقيّ 2016إىل  2010)ب( متتد الفرتة املرجعية اليت يتطيها من 
داخل اليونيسيف اليت مل يتم إدراجها يف عمليات التقييم بعد. ومع ذلك، فإن اتساع قاعدة األدلة وعمقها 

مما جيعل التوليف قادرا على تقدمي صورة  -تقييما عالية اجلودة على مدى فرتة ست سنوات  30ُأجري  -
 .2016و  2010ليونيسيف يف العمل اإلنساين بني عامي دقيقة عن أداء ا

 النتائج -خامساً  
 مدى صلة العمل اإلنساني الذي تضطلع به اليونيسيف واالحتياجات اإلنسانية  أ. 

 محدودية إعطاء األولوية لعمليات تقييم االحتياجات في إطار العمل اإلنساني
اليونيسيف بدعوة فرق األمم املتحدة القطرية إلجراء تقييم على الرغم من وجود أدلة على قيام   -26

(، فإن التقييمات تعكس أوجه قصور مستمرة يف تنفيذها السريع. إذ أن MIRAسريع أويل متعدد)
حدد نقاط الضعف يف تقييمات احتياجات اليونيسيف على وجه  2013التوليف الذي أجري يف عام 

  تكن كاملة أو أهنا قدمت حتليالت عامة عن الوضع. التحديد وخلص إىل أهنا مل حتصل، ومل
من  4تقييما وأشاد  30تقييما من بني  14، كان تقييم االحتياجات حمور تركيز 2017ويف عام   -27

تقييما وجدت  14من بني  10غري أن  (20) هذه التقييمات بإيالء اليونيسيف األولوية لتقييم االحتياجات.
 ثترات أو قيودا يف تقييم االحتياجات: 

، أخفقت اليونيسيف يف إقناع 2015يف استجابتها للزلزال الذي وقع يف نيبال يف عام  (أ)
(، ولكن بدال من إجراء تقييماهتا MIRAاجملتمع الدويل بتنفيذ نظام التقييم األويل السريع املتعدد )

                                                           
وهناك مبادرتان على املستوى املؤسسي: مبادرة بناء السالم والتعليم وبرنامج املناصرة و مبادرة التحرك السريع حلركة السكان يف  (20)

( وأزمة التتذية يف 2015 - 2010ة الكونتو الدميقراطية ؛ واســـــــــــــــتجابتان للطوارئ: تفشـــــــــــــــي وباء الكولريا يف هاييت )مجهوري
 (.2012 - 2011الصومال )
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اخلاصة، اعتمدت على بيانات حكومية حمدودة. وجرى انتقاد مماثل حول االستجابة إلعصار هايان يف 
 (؛2014-2013الفلبني )
مل ترد تفاصيل كافية عن حتليالت حجم احلاالت. على الرغم من أن تقديرات حجم  (ب)

قصائية ملبادرة الرصد املوحد وتقييم اإلغاثة واحلاالت إىل الدراسات االست هااحلاالت استندت يف بعض
االنتقالية، إال أن هذه الدراسات ال توفر سوى صورة واسعة جدا لالحتياجات، كما يشري تقييم االستجابة 

 ألزمة التذاء والتتذية يف منطقة الساحل؛
املثال،  وكانت هناك ثترات يف املشاورات مع اجملتمعات احمللية املتضررة، على سبيل (ج)

-2013(؛ ويف االستجابة إلعصار هايان )2011-2010خالل أزمة التذاء يف منطقة الساحل )
 (. 2015-2013(؛ ويف مجهورية أفريقيا الوسطى )2014

 مواءمة قوية مع االحتياجات اإلنسانية
أن  (27من أصل  18وعلى الرغم من هذه الثترات، وجدت غالبية التقييمات ذات الصلة )  -28

 27تقييمات من أصل  9 ولكنّ استجابات برنامج اليونيسيف تتواءم عموما مع االحتياجات اإلنسانية. 
وجدت أن الربامج قائمة على الفرص بدال من أن تكون قائمة على االحتياجات. وقد حدث ذلك يف 

-2010: أزمة الساحل )2016إىل عام  2010أربع حاالت طوارئ رئيسية على األقل متتد من عام 
(؛ بعض عناصر استجابة إعصار هايان يف عام 2015-2013(؛ مجهورية أفريقيا الوسطى )2011
 (.2015-2011؛ واالستجابة حلالة الطوارئ اإلقليمية يف اجلمهورية العربية السورية )2013
-2010وجدت ثالثة تقييمات أيضا ثترات يف التتطية. ويف أزميت مشال اليمن والساحل )  -29

وخالل  مل تعاجل االستجابات الربناجمية مجيع االحتياجات اليت تقع ضمن اختصاص اليونيسيف. (،2011
(، مل تعاجل استجابة اليونيسيف بالسرعة 2014-2015تفشي فريوس إيبوال يف غرب ووس  أفريقيا )

من أجل محاية األطفال وصحتهم  املالئمة وال بشكل كاف العواقب اإلنسانية الثانوية اخلطرية لفريوس إيبوال
 وتعليمهم.

 مالءمة االستراتيجيات أو التصاميم المستخدمة في العمل اإلنساني لليونيسيف ب. 
 صورة مختلطة، ولكن تصحبها رغبة في التكيف

مالئمة يف أقل من نصف التقييمات اليت تقيم  تبني أن االسرتاتيجيات أو التصاميم الربناجمية  -30
االستجابات القطرية أو اإلقليمية على الرغم من أن اليونيسيف أظهرت استعداداً وقدرة على التكيف عند 

 الضرورة. تشمل األمثلة:
خماطرة حمسوبة لتطبيق استجابة توزيع أموال نقدية وقسائم ملواجهة اجلفاف يف القرن  (أ)

، وقدأثبتت  احها حيث استجابت األسواق ومتكن الناس 2012-2011ل يف الفرتة األفريقي يف الصوما
 من شراء األغذية الالزمة بأسعار معقولة؛

ويف باكستان، استجابًة ألزمة كبرية يف النظافة العامة يف أعقاب الفيضانات اليت وقعت  (ب)
ري السلوك على املدى الطويل، ، اختارت اليونيسيف هنجا يركز على التنمية موجها حنو تتي2011يف عام 

 الذي عاجل مواطن الضعف الكامنة بصورة أكثر استدامة من اإلغاثة القصرية األجل؛
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(، كانت االفرتاضات غري 2012-2013( ورواندا )2010) ويف أزمة مشال اليمن (ج)
أرض على  الصحيحة اليت قدمت يف البداية تصحح يف مضمار العمل على وجه السرعة استجابًة للحقيقة

 الواقع.

 أطر أو تصاميم استراتيجية ضعيفة
اليت حددت مواطن الضعف، كان الشاغل الرئيسي يتعلق بإطار  14من بني التقييمات الـ  -31

 :على سبيل املثالاسرتاتيجي حمدود أو غائب منذ البداية. 
املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، اتسم هنج اليونيسيف )املشرتك مع استجابة األمم  (أ)

بأنه رد فعل، ختطي  خمصص يف حالة الطوارئ، بدال من أن يستند إىل رؤية اسرتاتيجية  (21) األوسع نطاقا(
 ذات أهداف متوسطة إىل طويلة األجل.

يف األزمة اإلقليمية يف اجلمهورية العربية السورية، تفتقر اليونيسيف إىل اسرتاتيجية أولية  (ب)
 لرب  التحليل املنهجي للوضع واالحتياجات وتقييمات الضعف بقرارات الربامج. 

وخلصت التقييمات أيضا إىل أن االفرتاضات الواردة يف التصميم كثريا ما تكون مرتبطة بتقييمات   -32
، استندت استجابة 2013ة لالحتياجات. على سبيل املثال، يف استجابة إعصار هايان لعام ضعيف

اليونيسيف إلنشاء مدارس صديقة لألطفال باعتبارها االستجابة األولية حلماية الطفل إىل افرتاض أن هذه 
د أن اجملتمعات غري أن التقييم وج الطوارئ. املدارس هي بال شك أنسب استجابة حلماية األطفال يف حالة

 احمللية قد حددت احتياجات وأولويات مل تكن املدارس الصديقة للطفل هي االستجابة املناسبة هلا. 

 مواءمة العمل اإلنساني لليونيسيف مع األولويات الوطنية ج. 
  مواءمة قوية مع األولويات الوطنية حيثما سمحت الظروف 

مت مواءمة العمل اإلنساين الذي تضطلع اليت قيّ  18خلص اثنا عشر تقييما من بني التقييمات الـ  -33
به اليونيسيف مع األولويات الوطنية إىل أن العمل اإلنساين الذي تضطلع به املنظمة يتماشى متاما مع 

ز الصريح على املواءمة األولويات الوطنية، حيثما  حت الظروف بذلك. ويرجع ذلك بدرجة كبرية إىل الرتكي
ويف تركيا، استفادت املواءمة من  يف التصميم، مثل االستجابة للزلزال الذي وقع يف نيبال وإعصار هايان.

 مساعدة املِلكية الوطنية القوية لالستجابة اإلنسانية لألزمة اإلقليمية يف اجلمهورية العربية السورية.
 وقد نشأت هذه أساسا من ثترتني: يف حني وجدت ستة تقييمات أوجه ضعف.  -34

عدم النظر ملّيا مبا فيه الكفاية يف النظم احمللية، مثل إنشاء مدارس صديقة لألطفال يف  (أ)
الفلبني خالل فرتة إعصار هايان، ويف دعم األطفال الالجئني السوريني يف األردن، واليت كانت يف منافسة 

 ملبكرة؛ مع املدارس احمللية أو مع مراكز رعاية الطفولة ا
فك االرتباط مع اآلليات أو السياسات الوطنية ذات الصلة، ال سيما يف احلاالت اليت  (ب)

تكون فيها هذه املؤسسات ضعيفة من الناحية املؤسسية، مثل النظم الوطنية لألمن التذائي والتتذية خالل 

                                                           
 .2016التقييم اإلنساين املشرتك بني الوكاالت، مجهورية أفريقيا الوسطى،  (21) 



E/ICEF/2018/4 
 

 

18-00331 11/26 

 

اليت أصبحت طاغية خالل أزمة الساحل، أو يف اآلونة األخرية، األولويات الوطنية لتعزيز النظم الصحية 
 أزمة اإليبوال.

 مواءمة العمل اإلنساني لليونيسيف مع المبادئ الدولية الرئيسية د. 
األدلة المحدودة والتحديات القائمة على السياق بما يتماشى مع المبادئ اإلنسانية الدولية 

 وااللتزامات األساسية لألطفال في العمل اإلنساني
الوحيدة لتقييم املبادئ اإلنسانية الدولية املتمثلة يف احلياد وعدم التحيز التقييمات الثالثة   -35

تثري معضالت مألوفة. إذ تشري إىل التحديات اليت تواجه اليونيسيف فيما يتعلق  (22) واالستقالل واإلنسانية
وتعربر  ن.بضرورة مواءمة استجابتها مع استجابة السلطات الوطنية، مع تلبية احتياجات السكان املتضرري

تقييم استجابات اليونيسيف يف نيبال واجلمهورية العربية السورية عن هذا القلق، وكذلك تقييم  عمليات
 دور اليونيسيف يف قيادة اجملموعات.

تقييما بشكل منتظم االلتزامات األساسية إزاء األطفال  30تقييمات فق  من بني  10تناولت   -36
أن العمل اإلنساين لليونيسيف متوائم متاما مع االلتزامات  (23)وجدت ثالثة منها يف العمل اإلنساين.

األساسية إزاء األطفال، يف حني وجدت التقييمات السبعة األخرى صورة أو فجوات خمتلطة. يف حني 
االلتزامات األساسية إزاء األطفال يف  دعت التقييمات السبعة كافة إىل مزيد من احلرص يف وضع سياقات

العمل اإلنساين حسب خمتلف أنواع الطوارئ اليت تواجهها اليونيسيف واجلهات الفاعلة الدولية األخرى يف 
الوقت الراهن، مبا يف ذلك األزمات البطيئة الظهور؛ واألزمات ذات األبعاد القوية للحماية، مثل األزمة 

بية السورية؛ وحاالت الطوارئ املطّولة؛ أو حاالت الطوارئ الصحية العامة، مثل اإلقليمية يف اجلمهورية العر 
 وباء إيبوال.

 أداء العمل اإلنساني الذي تضطلع به اليونيسيف مقابل األهداف المنشودة ه.  
 أداء مختلط في تحقيق النتائج

تقييمات عمل املنظمة يف ، أورد ما يزيد عن نصف 2013كما ورد يف التقرير التوليفي لعام   -37
اجملال اإلنساين أدلة قوية على النتائج. فقد حتققت أهداف اليونيسيف و/أو املخرجات والنواتج والنتائج 
بالنسبة للتدخالت أو جتاوزهتا حسبما ورد يف نصف التقييمات، بينما حقق النصف املتبقي أداء معتدال 

جات األهداف، من خالل تطبيق مؤشرات رصد األداء وبينت معظم التقييمات اخلاصة مبخر  أو خمتلطا.
 تجاوزها. ما يمن تلك التقييمات أشارت إىل حتقق خمرجات األهداف أو  13اإلنساين أن 

وخلصت بعض التقييمات إىل حتقيق إمجايل إجيايب عام مقارنة باألهداف املوضوعة، يف حني   -38
كان األداء جيدا يف االستجابة   ،لفة. على سبيل املثالبينت أن األداء كان خمتلطا يف جماالت برجمية خمت

إلعصار هايان، يف جمال املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتدخالت الصحية والتعليمية وذلك 
مقارنة باألهداف املنشودة، ولكن مبادرات التتذية ومحاية الطفل كافحت من أجل حتقيق أهدافها، ويرجع 

                                                           

 . https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-.pdf12humanitarianprinciples_eng_June ( انظر22)
بة اإلمدادات الســــوريني يف األردن، واالســــتجابة الطارئة لشــــعاالســــتجابة لزلزال نيبال، وتوفري الدعم النفســــي االجتماعي لألطفال  (23)

 التابعة لليونيسيف

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
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إدخال تعديالت الحقة  تة يف تقدير عدد األطفال الذين سيتم الوصول إليهم، وعدمذلك جزئيا إىل املبال
 بالنسبة حلجم احلاالت.

 مكاسب هامة على مستوى النتائج
سجلت التقييمات أيضا بعض النتائج اهلامة على مستوى النواتج اليت نشأت إما كنتيجة مباشرة   -39

 اليونيسيف اليت تؤدي دورا هاما )املسامهة(. وتشمل هذه:لتدخالت اليونيسيف )اإلسناد( أو مع تدخالت 
؛ خالل 2013خفض انتشار األمراض ومنع حدوث مزيد من العدوى يف هاييت يف عام  (أ)

( ونيبال 2014-2015(، وإيبوال )2011؛ ويف الصومال )2013استجابة إعصار هايان يف عام 
 (؛2015)

 جابة لفريوس إيبوال؛التتريات يف سلوك اجملتمع احمللي كنتيجة لالست (ب)
 (؛2015عاد األطفال إىل أسرهم و عادوا إىل املدرسة بعد زلزال نيبال ) (ج)
اإلفراج عن األطفال وإعادة مل الشمل يف عدة تدخالت حلماية الطفل يف حاالت  (د)
 الطوارئ.

 القدرات الوطنية والمحلية التي بناها العمل اإلنساني لليونيسيف و. 
 نتائج قوية في تعزيز النظم

 2017و 2013من بني اإل ازات الرئيسية لعمل اليونيسيف اإلنساين املبينة يف كال توليفي عاَمي   -40
، هو  احها يف تعزيز النظم الوطنية واحمللية من أجل التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا. فقد ُوِجدت 

على  تقييمات مكاسب يف القدرات على الصعيد الوطين نتيجة لتدخالت اليونيسيف وحتسينات 10يف 
من التقييمات. وقد مكَّن عامالن رئيسيان من حتقيق هذه املكاسب ومها: )أ( إدماج  12املستوى احمللي يف 

ج بناء السالم والتعليم هنج قوي لبناء النظم منذ البداية، مثال يف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف إطار برنام
والدعوة؛ و/أو )ب( اعتماد هُنُج نشطة لدعم امللكية الوطنية للمبادرات، على سبيل املثال يف نيبال ومشال 

 اليمن.
وخلصت مخس عشرة عملية تقييم إىل أن النتائج املنشودة مل تتحقق. وتكمن أسباب ذلك فيما   -41
 يلي:

 الضعف التقين يف تصميم التدخل؛ (أ)
د املفروضة على التتطية، ال سيما فيما يتعلق بالتدخالت يف جمال التتذية، واملياه القيو  (ب)

 والصرف الصحي والنظافة والتعليم، حيث ال تعمل اليونيسيف دائما يف مجيع جماالت احلاجة؛
األهداف املبالتة يف الطموح، كما هو احلال يف اجلمهورية العربية السورية حيث يعتمد  (ج)

 ى قدرة الشركاء؛التنفيذ أيضا عل
حتقيق نتائج قصرية األجل، ولكن هنثارها طويلة األجل، على سبيل املثال، يف املدارس  (د)

 (؛ 2013يا )ري ( وليب2014الصديقة للطفل يف الفلبني )
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احلاجة إىل اتباع هنج أكثر تنظيما وأقل ختصيصا يف العمل مع احلكومات، مثال يف  (ه)
 العربية السورية يف األزمة اإلقليمية.الفلبني أثناء إعصار هايان واجلمهورية 

 حسن توقيت االستجابة اإلنسانية لليونيسيف  ز. 
 أعاقت العوامل الخارجية التوقيت المناسب 

وتشمل العوامل اخلارجية اليت أعاقت سرعة استجابة اليونيسيف )واالستجابة الدولية( تأخر إعالن   -42
اجلهات الوطنية والدولية عن األزمات غري املفاجئة، كما هو احلال يف الصراع اإلقليمي يف اجلمهورية العربية 

يسية أخرى كما هو احلال يف السورية، والتأخر يف االعرتاف حباالت الطوارئ من جانب جهات فاعلة رئ
كما أدى نقص التمويل والتأخري يف متويل املاحنني وعدم توفر هنليات التمويل   أزمة إيبوال يف غرب أفريقيا.

 اجلماعي إىل تقييد االستجابات السريعة على أرض الواقع.
 يتواصل األداء المختلط في التوقيت المناسب 

إىل وجود ُحسن توقيت خمتل  فيما يتعلق  2017و  2013خلص كل من التوليفني لعامي   -43
 2017اليت جرى حتليلها يف عام  22باالستجابة اإلنسانية لليونيسيف. ووجدت سبعة من التقييمات الـ

من إجراءات  3و  2وقد شكل املستويان املنقحان  أن االستجابة العامة جاءت يف الوقت املناسب.
مت تطبيقها عرب  –يا من عوامل املسامهة يف هذا الصدد، أتت مبنافع التشتيل املوحدة املبسطة عامال رئيس

 اليت مشلت ما يلي: –استجابات الطوارئ 
 النشر السريع لفرق الستجابة الفورية؛  (أ)
 التتبع السريع لعمليات املوارد البشرية والتوظيف؛  (ب)
 عمليات الشراء السريعة؛   (ج)
 التتبع السريع للمتطلبات اإلدارية األخرى.  (د)

وعلى الرغم من ذلك، وجدت سبعة تقييمات أن بعض املوظفني يرتددون يف تطبيق إجراءات   -44
التشتيل املوحدة املبسطة اجلديدة، وخصوصا بالنظر إىل املخاطر املتعلقة باملساءلة املالية فيما يتعلق 

االتفاقات لفرتة بلتت باتفاقيات التعاون الربناجمي مع الشركاء. وأدى هذا الرتدد إىل تأخري حتضري عدد من 
مخسة أشهر خالل كارثة إعصار هايان، وحالة الطوارئ اإلقليمية يف اجلمهورية العربية السورية، وأزمة 

 مجهورية أفريقيا الوسطى.
تقييما تتعلق يف  22تقييما من أصل  15وكانت االستجابات األبطأ من الالزم، اليت وِجدت يف   -45

معظمها باالنطالقة البطيئة اليت اكتسبت زمخا، مثل االستجابة اإلقليمية للجمهورية العربية السورية، أو 
بداية سريعة تواجهها تأخريات حاملا تكون االستجابة الفورية قيد التنفيذ، على سبيل املثال، يف االستجابة 

 (.2012يف مايل ) ( واألزمة2011لزلزال فان إيرسيس يف تركيا )

 فعالية االستجابة اإلنسانية لليونيسيف من حيث التكلفة  ح. 
 التكاليف معقولة بالنسبة لالستجابة
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من  10اليت تتوفر معلومات حوهلا، وجدت األغلبية ) 14فيما يتعلق بالتقييمات اإلنسانية الـ  -46
التقييمات وجود بعض اجلهود القوية لتحقيق وحددت  ( أن التكاليف معقولة بالنسبة لالستجابة.14أصل 

مكاسب يف الكفاءة، كما يف األردن، حيث اخنفضت تكاليف الدعم النفسي واالجتماعي لكل طفل 
وقد وجد التقييمان اللذان قّيما فعالية التكاليف للتحويالت النقدية يف حاالت  مبقدار النصف تقريبا.

 عالية من الفعالية من حيث التكلفة. الطوارئ )زلزال نيبال والصومال( مستويات
 نقاط الضعف الناشئة عن السياق

وكانت أوجه الضعف يف فعالية التكاليف حمددة للسياق، مبا يف ذلك حلول الصرف الصحي   -47
املكلفة أثناء تفشي الكولريا يف هاييت وارتفاع تكاليف املعامالت مع الشركاء املنفذين خالل استجابة إعصار 

 هايان. 

 ارتباط تدخالت اليونيسيف بعمليات اليونيسيف األخرى في القطر ط. 
 تعليق البرامج القطرية القائمة للتصدي لحاالت الطوارئ

، إذا حدثت أزمة مفاجئة، 3واملستوى  2ومبوجب إجراءات اليونيسيف للطوارئ من املستوى   -48
وأسفرت مجيع حاالت الطوارئ  االحتياجات الفورية.ميكن تعليق الربامج القطرية من أجل توجيه املوارد حنو 

املفاجئة اليت جرى تقييمها يف هذا التقرير التوليفي )إعصار هايان والزالزل يف هاييت ونيبال( عن تعليق 
 الربامج القطرية احلالية لليونيسيف.

 ضعف الروابط من برامج الطوارئ إلى التنمية
ووجدت تسعة من التقييمات عدم وجود  بالعمليات القطرية.قّيمت عشرة تقييمات الصالت   -49

صلة بني االستجابات يف حاالت الطوارئ والربامج القطرية )اليت غالبا ما تكون موجهة حنو التنمية(، مثل 
ويف هذه احلاالت، كانت أدوار  االستجابة حلاالت الطوارئ وإعصار هايان يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

جتاوزها أثناء حاالت الطوارئ. هذا باإلضافة إىل تعقيد  القطرية غري واضحة وأحيانا متموظفي املكاتب 
 التنسيق على أرض الواقع، وهو ما ترك إرثا صعبا للمكتب القطري فور انتهاء حالة الطوارئ.

 مدى الصلة بين العمل اإلنساني الذي تضطلع به اليونيسيف واالنتقال ي. 
 العوامل الخارجية التي أعاقت الروابط باالنتقال والقدرة على الصمود 

حددت التقييمات نطاقا من العوامل اخلارجية اليت أعاقت ختطي  االنتقال والقدرة على الصمود،   -50
مبا يف ذلك )أ( االفتقار إىل التمويل اخلارجي جلهود التعايف بعد حاالت الطوارئ، على سبيل املثال يف 

هورية أفريقيا الوسطى وأزمات إيبوال؛ )ب( عدم القدرة على "التحويل املرن" ملصادر متويل املاحنني من مج
التنمية إىل حاالت الطوارئ والعكس بالعكس؛ و )ج( توجيهات السياسة غري الواضحة بشأن التعايف 

ساين، كما أشار تقييم زلزال االلتزامات األساسية إزاء األطفال يف العمل اإلن املبكر واالنتقال فيما خيص
 نيبال.

 مجال لتحسين الربط بين االستجابة لحاالت الطوارئ واالنتقال
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تقييما إىل أن اليونيسيف مل تنجح بعد يف دمج الرواب   20تقييما من أصل  18وعموما، خلص   -51
 اجلمهورية العربية مع االنتقال، حىت خالل األزمات األخرية، مثل االستجابات جتاه األزمة اإلقليمية يف

 وتشمل الدروس اليت حددهتا التقييمات ما يلي: السورية وحالة الطوارئ النامجة عن فريوس إيبوال.
أمهية االستعداد، وال سيما القدرة على وضع برامج وقدرات مرنة تتحول من التنمية إىل   (أ)

 حالة الطوارئ والعكس بالعكس ؛
االتساق العام، مع وجود تباين فيما بني اخلط  حيثما تتوافر اخلط ، احلاجة إىل  (ب)
 القطاعية؛
 ضرورة اغتنام الفرص للتصدي للتتري االجتماعي،  (ج)
 احلاجة إىل املشاركة يف التقييمات الوطنية والتخطي  للتعايف وإعادة اإلعمار؛ (د)
 أمهية االنتقال من حالة الطوارئ إىل االنتقال حاملا تسمح الظروف بذلك؛  (ه)
الوضوح فيما يتعلق بعملية اخلروج من إجراءات الطوارئ والعمليات ذات احلاجة إىل  (و)

 الصلة، مثل انسحاب فريق االستجابة الفورية.

 إدماج العمل اإلنساني لليونيسيف عبر القطاعات  ك. 
 تكامل محدود للعمل اإلنساني

منفصلة التقسيم القطاعي جتاه االلتزامات  يعكس هيكل اليونيسيف القائم على أقسام برناجمية  -52
مل يلحظ  األساسية لألطفال يف العمل اإلنساين، األمر الذي ال يتيح تيسري الرواب  املشرتكة بني القطاعات.

سوى اثنني من التقييمات اليت جرى حتليلها وجود استجابات متكاملة متاما، فيما أشارت ثالثة منها إىل 
 متت مبرور الوقت. وقد نشأ التكامل الضعيف أساسا من:وجود حتسينات تدرجيية 

وجود تقييمات لالحتياجات غري شاملة مبا فيه الكفاية لوضع األساس لالستجابة  (أ)
 املتكاملة على حنو أفضل؛

عدم وجود ختطي  وتأهب بني القطاعات مبا يف ذلك إدماج اإلجراءات ذات األهداف  (ب)
 تقييما؛ 11اإلمدادات، اليت وجدت يف املشرتكة لتفادي االستجابات املدفوعة ب

تقييما، ويف بعض  11االفتقار إىل التنسيق التشتيلي الداخلي، الذي مت حتديده يف  (ج)
 األحيان على الرغم من التخطي  القوي يف الوثائق؛

النُّهُج االنعزالية حسب القطاع يف املكتب اإلقليمي مما أثر أيضا على ما تقوم املكاتب  (د)
 .القطرية بتنفيذه

اتساااااااق العمل اإلنساااااااني الذي تضااااااطلع به اليونيساااااايف مع عمل الشاااااار اء العاملين في  ل.
 .السياق اإلنساني

 يعّد االتساق أمرا جوهريا لطرائق عمل اليونيسيف
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اليونيسيف هي قائدة اجملموعات أو مشاركة يف القيادة على املستويني العاملي والقطري جملموعات   -53
لذلك فإن  والنظافة والتعليم والتتذية وتقود جمال املسؤولية املتعلقة حبماية األطفال.املياه والصرف الصحي 

 الرتاب  يشكل جزءا ال يتجزأ من طرائق عملها.
 اتساق قوي مع خطط االستجابة االستراتيجية وخطط الحكومة الوطنية

مع خط   خلصت التقييمات إىل أن التخطي  االسرتاتيجي لليونيسيف يتسق يف معظمه  -54
الشراكة مع احلكومة أو السلطات  وجاءت أقوى جماالت االستجابة االسرتاتيجية على الصعيد القطري.

ففي تركيا، على سبيل املثال، طبقت اليونيسيف عالقة العمل الوثيقة مع وزارة التعليم للمساعدة  الوطنية.
املضيفة اليت كان من املتعذر الوصول  يف توسيع نطاق الوصول إىل عنصر التعليم يف استجابتها للمجتمعات

وحدة من  40هايان، وقعت اليونيسيف مذكرات تفاهم مع  وخالل االستجابة إلعصار إليها يف السابق.
 وحدات احلكم احمللي يف املناطق املتضررة يف الفلبني واليت مل تكن قد عملت فيها من قبل.

 ة األخرى، ولكن قيادة قطاعية فعالةتجربة مختلطة في الشرا ات مع و االت األمم المتحد
وقد  وجدت التقييمات بعض مواطن الضعف يف الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.  -55

نشأت هذه يف جزء منها عن عدم وضوح منهجي يف األدوار واملسؤوليات، على سبيل املثال يف املراحل 
وتبني أن القيادة القطاعية لليونيسيف على  السورية.األوىل من االستجابة اإلقليمية للجمهورية العربية 

الصعيد القطري فعالة على نطاق واسع، وإن كانت األدوار على الصعيدين اإلقليمي والعاملي ليست واضحة 
 دائما.

 تقيم المنظمات غير الحكومية في الغالب على أنهم شر اء منفذين
راكات تنفيذ عموما ونوقشت فيما يتعلق بتفعيل اعتربت الشراكات مع املنظمات غري احلكومية ش  -56

وتتأكد أمهية الشراكات االحتياطية كجزء من التأهب حلاالت الطوارئ من  اتفاقيات التعاون الربناجمي.
 حيث مل يكن هناك أية اتفاقيات تعاون براجمي طارئة أو احتياطية. (24)خالل التقييم النيبايل؛

 التقليديين الرغبة في التعامل مع الشر اء غير
وجدت عدة تقييمات مشاركة مبتكرة مع الشركاء غري التقليديني، مبا يف ذلك جلان السالم   -57

وُأشيد بالتعاون مع القطاع اخلاص يف عمليات تقييم  واملؤسسات الدينية وجمموعات الوساطة يف النزاعات.
الدميقراطية وبرنامج التحويالت النقدية الطارئة االستجابة السريعة لتحركات السكان يف مجهورية الكونتو 

 يف الصومال.
 الدروس المتعلقة بشرا ات اليونيسيف

 تشمل الدروس اليت وثقتها التقييمات ما يلي:  -58
احلاجة إىل اسرتاتيجية شراكة واضحة، بدال من اتباع هنج خمصص، مبا يف ذلك كيفية  (أ)

 حملافظة عليها؛تطوير قدرة احلكومة أو السلطة الوطنية أو ا

                                                           
فولكر هولس، "التعلم من العمل اإلنســـــــاين: توليفة من الوثائق غري التقييمية حول العمل اإلنســـــــاين ( 24)

 .2017"، وثيقة داخلية مل تنشر، 2016-2010لليونيسيف للفرتة 
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احلاجة، حني التعاقد مع منظمات دولية كبرية، إىل اإلقرار بأهنا تعمل من خالل الشركاء  (ب)
 املنفذين احملليني، مع إضافة طبقة إدارية إضافية وحتّمل درجة من املخاطرة .

 إدماج قضايا اليونيسيف الشاملة في العمل اإلنساني م. 
 والحماية والمساءلة إزاء السكان المتضررينعدم االتساق في االهتمام باإلنصاف 

إىل وجود اهتمام غري مّتسق باإلنصاف فيما يتعلق  2013اإلنصاف خلص توليف عام  (أ)
إىل نتائج مماثلة:  2017وَخُلَص توليف عام  بتقييم االحتياجات احملدودة يف العمل اإلنساين لليونيسيف.

اإلنساين لليونيسيف  ح يف إدماج بواعث القلق تقييما أن العمل  17تقييمات من أصل  7فقد وجدت 
تقييمات خلصت إىل أن هذه املسألة تفتقر إىل االهتمام املمنهج، مما  10املتعلقة باإلنصاف. بيد أن 

 يؤدي إىل جمموعة من الثترات احملددة يف اإلنصاف، واليت مت حتديدها عند تقييم استجابة اليونيسيف ككل.
نس )يف مخس استجابات(، والعمر )يف اثنتني(، واإلعاقة )يف ست(، باعتبارها ومت حتديد مسألة نوع اجل

 الثترات الرئيسية يف مسألة اإلنصاف؛
احلماية: أصدرت اليونيسيف معايريها الدنيا حلماية األطفال يف حاالت الطوارئ كجزء  (ب)

املعايري تعتمد اعتمادا كبريا من التزاماهتا األساسية إزاء األطفال يف العمل اإلنساين. ومع ذلك، فإن تلك 
ويشري الدليل احملدود املتاح إىل وجود معاجلة غري متسقة  (25) على شركاء هنخرين لدعم بيئة محاية أوسع.

قويا للحماية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ولكن  علما أن اليونيسيف تبنت هنجا استباقيا هلذه القضية.
مخسة تقييمات وجدت نقاط ضعف، مبا يف ذلك استجابة زلزال نيبال واستجابة الالجئني السوريني يف 

 تركيا؛
تبني التقييمات أن اليونيسيف مل تدمج بعد ممارساهتا  املساءلة أمام السكان املتضررين: (ج)

اليت أجريت بعد أن أقرت اللجنة الدائمة  16ومن بني التقييمات الـ يف إجراءاهتا اإلنسانية بشكل عام.
املشرتكة بني الوكاالت االلتزامات املتعلقة باملساءلة أمام السكان املتضررين يف كانون األول/ديسمرب 

 تقييمات أن اليونيسيف نفذت تلك التزامات بشكل كامل أو تدرجيي . 5مل جتد سوى  (26)،1120

 المؤسسية التي تؤثر على العمل اإلنساني لليونيسيفالعوامل  ن. 
 العوامل المؤسسية المحددة

حدد التوليف أدلة على وجود خصائص أو نظم مؤسسية مشرتكة تؤثر تأثريا إجيابيا وسلبيا على   -59
 .2ويرد موجز هلا يف اجلدول  عمل اليونيسيف اإلنساين.

                                                           
  .www.unicef.org/protection/57929_62178.htmlانظر( 25)
-https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populationsمتـــــــاح من  (26)

including-protection-sexual-exploitation-and-abuse 

http://www.unicef.org/protection/57929_62178.html


 E/ICEF/2018/4 

 

18/26 18-00331 

 

 2اجلدول 
 العوامل المؤسسية

 املعوق الداعم العامل
دعمت االستجابات حيث ُوجدت،  التأهب للطوارئ

 كما هو احلال يف نيبال
 

واملستوى  2ودعمت إجراءات املستوى  القطري اإلقليميالتنسيق 
االستجابات الفورية يف الوقت  3

املناسب، مبا يف ذلك الدعم املقدم من 
 املكتب اإلقليمي

أدت التفسريات املختلفة إلجراءات التشتيل 
املوحدة املبسطة على الصعيد القطري إىل إعاقة 

 الكفاءة والفعالية يف بعض األحيان

اإلدارة / التوظيف / املوارد 
البشرية، مبا يف ذلك هنليات 

 االحتياجات املفاجئة

 2حظيت بتأييد إجراءات املستوى 
، اليت مكنت، على سبيل 3واملستوى 

 املثال، زيادة يف القوائم اإلقليمية

إىل ذلك عادة على أنه عقبة رئيسية، مع ويشار 
وجود ثترات يف التوظيف بارزة يف العديد من 

 االستجابات حلاالت الطوارئ
التموين واخلدمات 

 اللوجستية
حتديد رصد ضعيف أو غري متسق للمستخدم  دعمت كفاءة وفعالية االستجابات

 النهائي
عرب أنواع دعمت اتساق قياس األداء  قياس أداء العمل اإلنساين

 االستجابة املختلفة
هناك حاجة إىل زيادة خصوصية السياق، ال 
سيما يف خمتلف أنواع حاالت الطوارئ اليت 

 تواجهها اليونيسيف حاليا 
لعبت أدوارا رئيسية يف جمايل التوعية  االتصاالت واملناصرة 

والتمويل لألزمة كما أسهمت إسهاما 
 املثالكبريا يف أزمة إيبوال، على سبيل 

 االفتقار إىل قدرة املوظفني يف بعض األحيان

 أدلة مختلطة على االهتمام باالستعداد
 االستعداد هو التزام مؤسسي مبوجب إطار االلتزامات األساسية إزاء األطفال يف العمل اإلنساين.  -60

اليونيسيف وقد علقت عشرة تقييمات )صراحة أو ضمنا( على قضايا التأهب. ووجد ثالثة منها أن 
من أصل  7وحيث مت تقييم التأهب على أنه غري كاف ) يف  مستعدة متاما للمشاركة يف العمل اإلنساين.

 تقييمات(، فقد مشلت الدروس املستفادة ما يلي: 10
 جيب أن تكون خط  التأهب حالية ومستكملة بانتظام وحمسوسة وملموسة؛ (أ)
 الطوارئ الكربى؛جيب توسيع نطاق اخلط  بشكل جيد، حىت يف حاالت  (ب)
 جيب أن تعاجل اخلط  العالقات وترتيبات العمل مع الشركاء احلكوميني؛ (ج)
 تتطلب اتفاقيات التعاون الربناجمي إدراج شروط حلاالت الطوارئ ؛  (د)
جيب أن يكون لدى املكاتب موظفني مكرسني مسؤولني عن التأهب حلاالت الطوارئ  (ه)

 واالستجابة هلا.

 القطرية واإلقليميةالتنسيق القوي بين المكاتب 
دور املكاتب اإلقليمية لليونيسيف يف دعم التنسيق الداخلي للعمل بمثانية تقييمات  شادتأ  -61

 اإلنساين. ومشلت املسامهات احملددة ما يلي:
 مجع األموال املشرتك؛ (أ)
 تقدمي الدعم يف اإلمداد واللوجستيات؛ (ب)
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 توفري القدرة على مواجهة االحتياجات املفاجئة؛ (ج)
 املساعدة التقنية العامة؛ (د)
 االتصاالت والدعوة والعالقات مع املاحنني؛  (ه)
 دعم البحوث و/أو مشاركة الدروس. (و)

 التقدم المحرز في توفير الموظفين لحاالت الطوارئ، ولكن مع بقاء التحديات قائمة
على إدارة  تعلقيات (27)تقييما، فضال عن مواد غري تقييمية، 30أورد سبعة عشر تقييماً من بني  - 62

وبشكل إجيايب، وجدت التقييمات  اليونيسيف، ومالك موظفيها، ومواردها البشرية يف حاالت الطوارئ.
من اإلجراءات التشتيلية املوحدة املبسطة قد دعما التعبئة السريعة للموارد  3أو املستوى  2أن املستوى 

وخلص  مجهورية أفريقيا الوسطى. البشرية، مثلما حدث يف كوارث الساحل ونيبال وإعصار هايان ويف
لعملية التوظيف السريع إىل أن اآللية فعالة يف احلصول على األشخاص املناسبني  2012استعراض عام 

 ذوي املهارات املناسبة على أرض الواقع يف الوقت املناسب.
جدت ومع ذلك، ال يزال التوظيف السريع واملستدام لعمليات الطوارئ يشكل حتديا. وقد و   -63

 التقييمات:
وجود إفراط يف االعتماد على عمليات النشر القصرية األجل، واحلد من الذاكرة املؤسسية  (أ)

 (؛2015( وتركيا واألردن )وكالمها قـُّيم يف عام 2014( َورواندا )2010بالنسبة لالستجابات يف اليمن )
 العربية السورية؛ التحديد املخصص للموارد البشرية، مثل األزمة اإلقليمية يف اجلمهورية (ب)
الرتكيز على موظفي الربامج على حساب املهام اإلدارية واملتعلقة بامليزانية، على سبيل  (ج)

 ؛ 2013املثال يف استجابة مايل لعام 
-2013عدم كفاية استخدام املوظفني الوطنيني يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفرتة  (د)
 .2014والفلبني يف عام  2014

 والخدمات اللوجستية لدعم االستجابة الفعالةاإلمدادات القوية 
تعلق مثانية تقييمات على قدرة اليونيسيف يف جمال اإلمدادات والقدرة اللوجستية يف دعم    -64

االستجابة اإلنسانية. ووجدت مثانية من بني التقييمات كافة أهنا قد أثرت إجيابيا على توقيت االستجابة، 
ب وفقا حيث كانت اإلمدادات خمططة بشكل صحيح، ووضعت مسبقا ومتت تعبئتها يف الوقت املناس

خلط  االستجابة. ومن الشواغل املتبقية اخنفاض وترية رصد املستخدمني النهائيني لإلمدادات، على الرغم 
تقييما. ومن بني هذه النتائج اخلمس، كانت نتائج  30تقييمات فق  من أصل  5من تقييم ذلك يف 

ئج اإلجيابية، مع وجود ثترات أو أوجه تقييم االستجابة اإلقليمية يف اجلمهورية العربية السورية هي فق  النتا
 قصور أخرى يف ما يتعلق برصد املستخدمني النهائيني.

 الحاجة إلى إعادة النظر في نظم قياس النتائج واإلبالغ في حاالت الطوارئ

                                                           
  (.24َهلس، "التعلم من العمل اإلنساين" )انظر احلاشية  (27)
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، استثمرت اليونيسيف يف نظام مؤسسي لرصد األداء 2011ومنذ زلزال هاييت الذي وقع يف عام  -65 
اإلنساين يؤسس جمموعة من املؤشرات املشرتكة ترتب  بااللتزامات األساسية إزاء األطفال يف جمال العمل 

وعلى الرغم من إحراز بعض  يف العمل اإلنساين، وتوائم اإلبالغ بالتقدم احملرز عرب خمتلف حاالت الطوارئ.
تقييما، أن عمل اليونيسيف كان إجيابيا، يف حني خلصت  24تقييمات من بني  4التقدم امللحوظ، بيَّنت 

املتبقية إىل وجود حتديات. وأظهرت التقييمات حتديا خاصا فيما يتعلق باملؤشرات القياسية لرصد  20الـ
األداء يف جمال العمل اإلنساين، داعية إىل قدر أكرب من التكيف مع السياق لتعكس بشكل أفضل حاالت 

وعلی وجه التحديد، وجدت تقييمات االستجابة ألزمات زلزال نيبال ويف مجهورية أفريقيا  الطوارئ املتفاوتة.
الوسطى ومن حيث دور اليونيسيف کوکالة قطاعية رائدة يف اجملموعة أن هنج رصد األداء اإلنساين كان 

فقد تبني أن هنج صارما أو ر يا جدا لتلبية الظروف املتقلبة علی األرض. أما بالنسبة الستجابة إيبوال ، 
 (28)رصد األداء اإلنساين غري مناسب حلالة الطوارئ الصحية. 

ووجدت نظم الرصد املستخدمة لتقييم التقدم احملرز يف ضوء مؤشرات رصد األداء اإلنساين على  -66 
 أهنا قاصرة. ووجدت التقييمات أن هذه النظم هي:

تجابة للفيضانات يف باكستان غري كاملة أو غري واقعية يف بعض السياقات، مثل االس (أ)
 (؛2012( أو أزمة التذاء يف منطقة الساحل )2013)

(، واستجابة 2014منفَّذة بصورة غري متسقة، على سبيل املثال، يف استجابة رواندا ) (ب)
 (؛2014-2015( وأثناء تفشي فريوس إيبوال )2015إرسيس يف تركيا )-زلزال فان
(، أو تعمل 2014مركزية جدا، على سبيل املثال، مانيال خالل استجابة إعصار هايان ) (ج)

 (؛ 2015بالتوازي يف قطاعات خمتلفة، مثل استجابة زلزال نيبال )
 (2014متّثل حتديا للشركاء، مثل برنامج املدارس الصديقة لألطفال يف الفلبني ) (د)

 (.2013واالستجابة للفيضانات يف باكستان )
وأدت أوجه القصور هذه جمتمعة إىل عيوب شابت املساءلة، وحدت من قدرة اليونيسيف على  -67 

 اإلبالغ عن األداء وقوضت من قدرهتا على تقدمي حالة واضحة تستند إىل البيانات لدعمها.

 االتصاالت والدعوة لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ
ى اتصاالت اليونيسيف ودعوهتا يف حاالت تقييما عل 30ويثين أربعة عشر تقييما من أصل  -68 

ومن األمثلة على ذلك أزمة الساحل، حيث  الطوارئ، مع قيامها بأدوار هاّمة كما أهنا داعمة للعمليات.
استخدمت وسائل التواصل االجتماعي يف املناصرة، واألزمة اإلقليمية يف اجلمهورية العربية السورية، حيث 

حقوق الطفل. ويف أثناء أزمة إيبوال، أدى استخدام هُنُج االتصال ساعدت جهود الدعوة على حتقيق 
 احمللي. ألغراض التنمية إىل حتقيق مكاسب كبرية من حيث تتيري سلوك اجملتمع

                                                           
 وقد أجري استعراض لنظام رصد األداء اإلنساين )ما زال يف صورة مسودة وقت كتابة هذا التقرير(. (28)
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 االستنتاجات س. 

تقييما للعمل اإلنساين يعكس منظمة تطورت  30لـ 2017بصورة عامة، فإن التقرير التوليفي لعام  -69 
. وقد مت تنفيذ إجراءات جديدة وتطوير طرق 2010إىل حد كبري منذ جتربة التعلم الصعبة يف هاييت يف عام 

عمل جديدة وتوليد التعّلم ومشاركته. وقد انعكست اإلصالحات اليت أدخلت على النظام اإلنساين األوسع 
 ونيسيف بدور بارز، من خالل حتسني املمارسات املؤسسية والتشتيلية.نطاقا، الذي اضطلعت فيه الي

لها األساسية العليا يف العمل امليداين لألطفال يف حاالت الطوارئ، وجدت ومتشيا مع ُمثُ  -70 
التقييمات أن االستجابات اإلنسانية لليونيسيف هي يف معظمها ذات صلة باملوضوع وتتواءم مع 

وتتواءم الربناجمية بقوة أيضا، حيثما أمكن، مع االستجابات واألولويات واخلط   .االحتياجات اإلنسانية
 الوطنية.

وخلصت التقييمات إىل أن اليونيسيف تأخذ مسؤولياهتا بصفتها جهة إنسانية فاعلة على حممل  -71 
الرغم من أن اجلد، وتشارك يف االستجابة املشرتكة حلاالت الطوارئ وترتيب أولويات الشراكات، على 

صالهتا احلكومية أو مع السلطات الوطنية أقوى من عالقاهتا مع وكاالهتا الشريكة يف األمم املتحدة. كذلك 
فقد انفتحت اليونيسيف بصورة براغماتية على عالقات جديدة، مثل عالقاهتا مع اجلماعات القائمة على 

 موسة.العقيدة والدين، حيث من شأهنا أن تعود مبكاسب إنسانية مل
وعموما، فإن التقييمات املوثقة هنا تظهر بعض النتائج اهلامة بالنسبة لألطفال الذين يواجهون  -72 

الصراع واألزمات. وقد أسهمت اليونيسيف يف خفض انتقال األمراض؛ وساعدت يف منع اجلوع ونقص 
احلماية لألطفال يف بيئات التتذية؛ ووفرت املياه النظيفة والتعليم للعديد من األطفال الضعفاء. ووفرت 

 شديدة اخلطورة ، وقامت ببناء قدرات اجلهات الفاعلة احمللية والوطنية يف احلاالت اإلنسانية.
ومع ذلك ال تزال هناك بعض مواطن الضعف املستمرة يف العمل اإلنساين الذي تضطلع به  -73 

وفيما يلي اجملاالت  2013وقد مت إدراج العديد من هذه املواطن أيضا يف التقرير التوليفي لعام  اليونيسيف.
 احملددة اليت بيَّنت التقييمات أهنا حتتاج إىل التحسني:

تقييمات االحتياجات للسكان املتضررين، حىت يف ظل ظروف يسهل الوصول إليها،  (أ)
، يستمر العمل بالربناجمية القائمة على الفرص، بدال من ونتيجة لذلك تكون أحيانا ناقصة أو عامة جدا.
 الربناجمية القائمة على االحتياجات؛

تكون االسرتاتيجيات وبرامج التصميم ضعيفة يف بعض األحيان، وتؤدي إىل هنج ارجتاعي  (ب)
األجل وليس هنجا استباقيا مرتبطا بعوامل من قبيل التأهب احملدود، وضعف األطر االسرتاتيجية )القصرية 

 مقابل املتوسطة األجل( و/أو ضعف تقييم االحتياجات؛
على حنو كامل، مبا يف  (APPمل يتم تبين أو معاجلة املساءلة أمام السكان املتضررين ) (ج)

ذلك املعيار اإلنساين األساسي بشأن اجلودة واملساءلة وااللتزامات األوسع نطاقا حنو اتباع هُنج منسقة 
 على اإلنسان؛ للعمل اإلنساين الذي يركز

من إجراءات التشتيل املوحدة املبسطة االستجابة  3واملستوى  2ويف حني دعم املستوى  (د)
يف الوقت املناسب لألزمات املفاجئة ؛ إال أن هذين املستويني أخفقا يف توضيح أوجه التآزر بني اجلهود 
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هذا ما جعل الفرق لقطرية غري و  اإلمنائية اجلارية للربامج القطرية وأنشطة االستجابة حلاالت الطوارئ.
 متأكدة من دورها، يف أحسن األحوال، ويف أسوأ األحوال، أدى إىل حرماهنا من حقوقها؛

ال يزال االتساق الداخلي حمدوداً، مع اتباع هنج قائم على القطاع بشكل مفرط، مما  (ه)
 يعيق الفعالية ويقيد النتائج على أرض الواقع.

ا ملتزمة باملبادئ اإلنسانية الدولية. غري أن التقييمات تعكس أيضا وقد أظهرت اليونيسيف أهن -74 
التحديات والتوترات اليت تواجهها اجلهات الفاعلة الدولية العاملة يف بيئات احلوكمة املعقدة، بينما حتاول 
ضمان النزاهة واالستقالل. ومن شأن اختاذ موقف ومنطق أكثر وضوحا يف سياقات تشتيلية حمددة أن 

د اليونيسيف هنا. وباملثل فإن كل من االلتزامات األساسية لألطفال يف العمل اإلنساين ومؤشرات رصد يفي
األداء يلقيان الضوء على احلاجة إىل أطر قابلة للتكيف على مستوى املؤسسة حبيث ميكن أن تشمل 

 اخلصوصيات احملددة للسياق.
ل على إقامة صالت واضحة من االستجابات وخلصت التقييمات إىل أن اليونيسيف ال تزال تعم -75 

 2اإلنسانية إىل االستجابات اإلمنائية. وقد كان لتطبيق اإلجراءات التشتيلية املوحدة املبسطة من املستوى 
تأثري إجيايب قوي على توقيت االستجابة. غري أن هنثارها على الربامج القطرية القائمة والتقدم  3واملستوى 

 احملرز مرحليا أو التخطي  االنتقايل القوي ال تزال غري واضحة.
ووجدت التقييمات دليال على اتباع هنج أكثر استعدادا للمخاطر واالنفتاح على االبتكار  -76 

ظفني ال يطبقون دائما إجراءات جديدة لتخفيف األعباء اإلدارية. وال يزال يتعني بيد أن املو  والتجريب.
 بناء ثقافة الثقة يف تطبيق تلك اإلجراءات عمليا.

وأخريا، مل تواظب اليونيسيف على اعتماد هنج استباقي يف ممارستها للعمل اإلنساين. ومل تواَكب  -77 
( بصورة دائمة APPفيذ املساءلة أمام السكان املتضررين )قضايا مثل التأهب و التخطي  االنتقايل وتن

ويف حني أن اليونيسيف تقود اسرتاتيجيا الكثري من النقاش اإلنساين يف جماالت  مع التحوالت العاملية.
خربهتا، وتلعب أدوارا قيادية يف نظام اجملموعات واملنتديات العاملية األخرى، فإن التقييمات تعكس منظمة 

 جابة للتتري العاملي وليس قبله.تتطور است

 التوصيات -سادساً  

استنادا إىل األدلة الناشئة عن هذه التقييمات الثالثني للعمل اإلنساين، يقدم هذا التقرير التوليفي  -78 
سبع توصيات للمستقبل. وهتدف هذه التوصيات إىل مساعدة اليونيسيف على حتسني عملها اإلنساين 

 أكرب وكفاءة الحتياجات األطفال الضعفاء الذين ختدمهم.واالستجابة بفعالية 
 متطلبات أ ثر صرامة للتقييم -1

(. وتنص 2010تقييما منذ عام  76)مجعت اليونيسيف جمموعة كبرية من األدلة على عملها اإلنساين 
الرغم وعلى لكن ”. ستجرى بصورة معتادة سياسة التقييم اخلاصة هبا على أن "تقييمات العمل اإلنساين

ال سيما يف  وغري متناسقة، من وجود جمموعة من احملفزات املؤسسية، فإن التتطية ال تزال غري منتظمة،
 .1 من املستوى حاالت الطوارئ
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جيب أن تنظر اليونيسيف يف وضع حمفزات أكثر وضوحا لتقييم عملها اإلنساين. ويتعني  1-1اإلجراء 
فزات صراحة يف مناقشاته مع مكتب التقييم. وميكن أن على مكتب برامج الطوارئ أن حيدد تلك احمل

تشمل النقاشات ما يلي: )أ( اإلنفاق )على سبيل املثال تنفيذ االلتزام يف سياسة التقييم احلالية حبيث جيري 
على ماليني دوالر من النفقات(؛ )ب( مدة األزمة ) 10التقييم بصورة اعتيادية جملال ناتج برناجمي يزيد عن 

االستجابة ملدة سنتني(؛ )ج( األمهية االسرتاتيجية بالنسبة للمكتب اإلقليمي؛ و)د( إمكانية  املثال،سبيل 
 تعلم الدروس على نطاق أوسع للمنظمة.

 دمج االحتياجات في التصميم -2
وجدت التقييمات أن العمل اإلنساين الذي تضطلع به اليونيسيف كثريا ما يكون غري كاف يف تقييم 

وتتطلب تصاميم الربامج رواب   ، حىت يف احلاالت اليت تكون فيها هذه التدخالت ممكنة.االحتياجات
 أوضح مع االحتياجات.

لالستجابات اإلنسانية مطلوبة لتحدد بوضوح  الربناجمية اليونيسيفجيب أن تكون تصاميم  1-2اإلجراء 
املسارات املتوخاة من وضع االحتياجات؛ بدءا من االحتياجات ووصوالً إىل النتائج املرجوة؛ وتربير اخليارات 
اليت مت اختاذها من أجل اختبار االفرتاضات. وجتنب االستجابات القائمة على العرض، ووضع الناس 

 يف مركز االهتمام. وجيب أن يكون ذلك جزءا أساسيا من التوجيه الربناجمي؛ واحتياجاهتم املتطورة بقوة
جيب أن تركز اسرتاتيجيات رصد األداء وخط  العمل اإلنساين بوضوح على تقييم األداء يف  2-2اإلجراء 

 تسجيل التقدم احملرز يف االستجابة لالحتياجات احملددة وقياس التكيف مع تتري االحتياجات؛
جيب لليونيسيف أن تدعو، مبوجب عملية الصفقة الكربى، إىل أن جُيري النظام اإلنساين  2-3اإلجراء 

تعّلم الدروس بشأن جتربة تنفيذ تقييمات االحتياجات، مبا يف ذلك التحديات اليت تواجه هنج التقييم األويل 
كون أكثر تفصيال (، واحلاجة إىل االستثمار يف عمليات تقييم لالحتياجات تMIRAالسريع املتعدد )

 ومتحيصا؛
يف إطار نتائج مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين، تتطلب املساءلة أمام السكان املتضررين  2-4اإلجراء 

(APP.هنجا أكثر استباقية واتساقا واسرتاتيجية )  وجيب أن يكون وفاء اليونيسيف بالتزاماهتا شرطا أساسيا
 تقوم هبا املنظمة، وليس مكافأة.اإلجراءات اإلنسانية اليت  يف مجيع

 بناء ثقافة الثقة في اإلجراءات -3
وبالنظر إىل طابعها الالمركزي بدرجة عالية، فإن التوجيهات واإلجراءات الصادرة عن املركز ال تؤثر إال 

وهناك حاجة إىل أن تواَكب  بقدر ما تسمح به إدارة اليونيسيف القطرية وما اعتاد املوظفني القيام به.
من اإلجراءات التشتيلية املوحدة املبسطة،  3واملستوى  2الربوتوكوالت واإلجراءات اجلديدة، مثل املستوى 

 القدرات وأعمال تدريب لبناء هنج مستجيب للمخاطر. بتطوير
 املستوى جيب أن تقوم اليونيسيف بتدريب وزيادة توعية املوظفني والشركاء بشأن أمهية تطبيق 1-3اإلجراء 

 من اإلجراءات التشتيلية املوحدة املبسطة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، وخاصة فيما يتعلق 3 واملستوى 2
بااللتزامات بالتعجيل يف جتهيز اتفاقية التعاون مع الربامج. ويف ذات الوقت ، جيب لإلدارة أن تؤكد صراحة 

د االقتضاء، جيب على مجيع التقييمات ضرورة تنفيذها كجزء من اإلجراءات املؤسسية للعمل اإلنساين. وعن
 تقييم ما إذا كان قد مت تنفيذ اإلجراءات التشتيلية املوحدة املبسطة على النحو املطلوب؛
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أن تبين اليونيسيف الوعي بني شركائها بالتزامها بالتعجيل بتجهيز اتفاقية التعاون مع  جيب2-3 اإلجراء
من اإلجراءات التشتيلية املوحدة املبسطة . ويف الوقت نفسه ،  3واملستوى  2الربامج يف إطار املستوى 

جيب عليها أن توضح للشركاء اآلليات اليت ميكن هلم مساءلة اليونيسيف يف حالة عدم الوفاء هبذه 
 االلتزامات.

 تكثيف النهج المتبع في البرمجة المستنيرة بالمخاطر ضمن جدول أعمال التوطين -4
املقصود من اهليكل الالمركزي لليونيسيف أنه يستفيد من كادر ضخم من املوظفني الوطنيني والشركاء، مما 
يوفر له القدرة األساسية على التحضري للعمل اإلنساين من وجهة نظر حملية. ومبوجب التزامات املفاوضة 

 تشمل اإلجراءات احملددة ما يلي:الكربى ، جيب األخذ مبسألة التأهب وحتديد املخاطر من هذا املنظور. و 
التخطي : جيب أن تدمج مجيع وثائق الربامج القطرية ذات الصلة بشكل صريح حتليال  1-4اإلجراء 
 وأن تقّيم إمكانية العودة إىل الظروف الطارئة. وغريها من املخاطر، واملناخ ومواطن الضعفالسياسية  للمخاطر

وهذا يعين ضمنا اقرتان التحليل بالتكامل التشتيلي للقدرة على املرونة، إذا اقتضت الظروف ذلك، كجزء من 
 الربجمة املستنرية باملخاطر؛ 

اليونيسيف أن تبين كادر من املستجيبني األوائل فيما بني  بناء القدرات احمللية: جيب على 2-4اإلجراء 
ميكن للربامج القطرية أن تتحلل وتتحول من التنمية إىل العمل يف الشركاء على املستوى القطري، حبيث 
 حاالت الطوارئ حسبما متليه الظروف؛

 القدرة على التكيف: جيب لليونيسيف أن تضمن أن تشمل مجيع اتفاقيات التعاون الربناجمي 3-4اإلجراء 
 جمال التكيف مع االستجابة حلاالت الطوارئ ، كجزء من التأهب.

النظر في االلتزامات األساسية إزاء األطفال في العمل اإلنساني، التي ال تعكس، إعادة  -5
بصيغتها الحالية، الطبيعة المتغيرة لألزمات اإلنسانية، وتعزز االستجابات المنفردة بدال من 

  االستجابات المتكاملة.
اإلنساين لتعكس التحديات من املمكن تنقيح االلتزامات األساسية إزاء األطفال يف العمل  1-5اإلجراء 

 املتعددة االستجابات تعزيز مع هلجرة والصحة،اجلديدة لألزمات اإلنسانية، مثل حاالت الطوارئ املتعلقة با
هداف برناجمية أ على وينص جديدة، حتديات يبنّي  ملحقا جدوال حتديثها لتتضمن ميکن أو القطاعات،

 مدجمة ويوفر إطارا مصاحبا يتعلق بالرصد.
 المساءلة مع المرونة -6

يشكل رصد أداء العمل اإلنساين حتديا متسقا، إال أن التقييمات اليت جرى حتليلها هنا وجدت جماال كبريا 
لتحسني رصد اليونيسيف ألدائها يف حاالت الطوارئ، متشيا مع اجلهود الداخلية اليت بذلت مؤخرا لتعزيز 

 (29)رصد األداء اإلنساين.

                                                           
، الوارد يف توليف 2016وعلى حنو مماثل، وجد استعراض كامل لنهج رصد األداء اإلنساين يف عام ( 29)

العمل غري التقييمي، أن هذه اآللية غالبا ما ينظر إليها على أهنا صــــــــارمة جدا، و منفصــــــــلة عن نظم 
ويف الوقت احلايل املتابعة والتقييم املوجودة على الصــــــعيد القطري، وال تقدم دائما مؤشــــــرات ســــــليمة. 

 بتنفيذ توصياهتا. اليونيسيف تقوم
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اليونيسيف أن تعجل باجلهود الرامية إىل زيادة إدماج إدارة الصحة البشرية مع جيب على  1-6اإلجراء 
نظم الرصد على الصعيد القطري لضمان أن تعرب املؤشرات عن االحتياجات العاملية من املعلومات واحلقائق 

 احمللية ؛
اإلنساين أن جيب على اليونيسيف، يف إطار هنجها اخلاص برصد األداء يف جمال العمل  2-6اإلجراء 

تعطي األولوية لتوسيع نطاق مؤشرات النتائج املتاحة لتعكس بشكل أفضل التتيريات النوعية يف ظروف 
 السكان املتضررين كجزء من التزاماهتا املتعلقة باملساءلة.

 ربط دمج البرنامج بالتعافي -7
لعمل اإلنساين لليونيسيف، هناك حاجة إىل القيام باستعراض اسرتاتيجي أكثر وضوحا وحتديدا يف إطار ا

ويكون موجهاً بقوة حنو حتقيق األهداف املتعلقة بالقدرة على الصمود واالنتقال. وجيب رب  ذلك بسياسة 
 االلتزامات األساسية إزاء ألطفال املنقحة.

، مع توجيه الربجمة املتعددة القطاعات يف اجملاالت الربناجمية هناك حاجة إىل التخطي  اجلماعي 1-7اإلجراء 
احملددة  وجيب أن تكون األهدافإىل نفس األهداف املنشودة املتمثلة يف القدرة على الصمود واالنتقال. 

 عالية املستوى وشاملة، وليست حمدودة أو خاصة بكل قطاع؛
 من التعاون يف الربامج، واملشاركة حتتاج املكاتب اإلقليمية إىل توفري التعاون بني القطاعات، بدال 2-7 اإلجراء

 مع الفرق القطرية التابعة لليونيسيف؛
واضح  جيب أن حتدد اليونيسيف بشكل أفضل اسرتاتيجيتها حلاالت الطوارئ املطولة، مع رب ٍ  3-7 اإلجراء

 باالنتقال؛
جيب أن تكون احلاجة إىل خط  االنتقال حمددة بوضوح ومتكاملة ضمن التوجيه املؤسسي،  4-7 اإلجراء

مع اإلقرار باألنواع املختلفة من حاالت الطوارئ والوجود احلتمي لألزمات املطولة. وجيب تصميم مجيع 
تطورة، مع إدماج االستجابات اإلنسانية وتنفيذها برؤية واضحة حنو االحتياجات املتترية وطرائق الربامج امل

  ومثلها العليا.  (30)لليونيسيفاالنتقال يف صلب دورة الربنامج اإلنساين 

                                                           
ورة الربنامج اإلنســاين ، انظر "اللجنة املرجعية املشــرتكة بني الوكاالت لتنفيذ دورة الربامج اإلنســانية"، وهي ( لالطالع على تفاصــيل د30)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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 الملحق
نحو تحسااااااين االسااااااتجابة لحاالت الطوارئ: توليف تقييمات اليونيساااااايف للعمل اإلنساااااااني للفترة 

2010-2016 
املعنون "حنو حتسني االستجابة  ونظرا للقيود بالنسبة حلجم امللف، مل يرد يف هذا املرفق نص التقرير املستقل
". ميكن االطالع 2016-2010حلاالت الطوارئ: جتميع تقييمات اليونيسيف للعمل اإلنساين للفرتة 

من خالل  صفحة( من موقع مكتب التقييم التابع لليونيسيف 26صفحة( وتقرير موجز ) 83على التقرير )
  . https://www.unicef.org/evaldatabase/index_100819.html:الراب  التايل
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