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1. مقدمة 
بمجموعة  األطفال  إزاء  األساسية  االلتزامات  ل  تكمِّ الطوارئ1  إجراءات 
دنيا من اإلجراءات المطلوبة لجميع ُشَعب المكاتب الُقطرية والمكاتب 
وإجراءات  اإلنسانية.  لألزمات  المستجيبة  الرئيسية  والمقار  اإلقليمية 
محل  تحل  محدَّدة  تبسيطات  على  أيضًا  الضوء  تسلِّط  الطوارئ 
في  ذلك  بخالف  تسري  التي  العالمية  واإلجراءات  السياسات 
المكاتب  موظفو  ويكون  الطوارئ،  حاالت  عن  الخارجة  السياقات 
الُقطرية والمكاتب اإلقليمية والمقار الرئيسية مكلَّفين بتطبيقها لتيسير 

استجابة ذات توقيت مناسب، ويمكن التنبؤ بها، وتتسم بالكفاءة.

إجراءات الطوارئ ُيشار إليها على النحو التالي، عندما تكون:

 تسري على حاالت الطوارئ جميعها.

 تسري على حاالت الطوارئ من المستويين الثاني والثالث.

 تسري على حاالت الطوارئ من المستوى الثالث.

إجراءات الطوارئ إلزامية وخاضعة للمراجعة في األزمات كلها، 
دة، كما هو مذكور. إال حيث يكون تطبيقها مقتصرًا على استجابات محدَّ

لون (على مستوى المكاتب الُقطرية) والمديرون اإلقليميون (على  الممثِّ
مستوى المكاتب اإلقليمية) خاضعون للمساءلة بشأن التأكد من قيام 
المكاتب الُقطرية واإلقليمية بتعليق أو إلغاء كل ما هو إضافي من 
قواعد أو عمليات أو مبادئ توجيهية أو إجراءات تشغيل موحدة 
إلى  ُمضافة  تكون  اإلقليمي،  أو  المحلي  المستوى  على  عت 

ِ
ُوض

اإلجراءات العالمية.

لدى  الطوارئ  استجابات  جميع  على  اإلجراءات  هذه  تسري 
من  الطوارئ  حاالت  الثالث.  إلى  األول  المستوى  من  اليونيسف، 
حاالت  تفعيل  إجراءات  خالل  من  ل  تفعَّ والثالث  الثاني  المستويين 
الطوارئ المؤسسية.2 وأي حالة طوارئ يغطيها نداء قائم بذاته للعمل 
اإلنساني من أجل األطفال وليست من حاالت طوارئ المستوى الثالث 

أو الثاني، ُتعتَبر حالة طوارئ من المستوى األول.

ال  كبيرة  طوارئ  لحالة  اإلقليمي  أو  الُقطري  المكتب  استجابة  حال  في 
يغطيها أحد نداءات العمل اإلنساني من أجل األطفال القائمة بذاتها،3 
في  إنسانية  استجابة  لها  تتيح  سوف  الطوارئ  إجراءات  كانت  ولكن 
المدير  أو  الممثِّل  يقدِّم  فعالية،  أكثر  نحو  وعلى  مالءمة  أكثر  وقت 
مدير  إلى  رسميًا  طلبًا  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  اإلقليمي 
عمليات الطوارئ )مكتب برامج الطوارئ( لتفعيل استخدام هذه 
التي تستدعي تقديم هذا الطلب تدهورًا  اإلجراءات. قد تشمل األمور 
كبيرًا في إحدى األزمات اإلنسانية أو إنذارات قائمة على تخطيط التأهب 
الطوارئ  عمليات  لتفعيل  أخرى  وكاالت  اتخذتها  قرارات  أو  للطوارئ 
تاريخي  ح  يوضِّ أن  أيضًا  يجب  الطلب  وهذا  مجتمعًا.  ذلك  كل  أو  لديها 

البداية والنهاية للمستوى األول.  

إن اليونيسف في جميع نواحي عملها اإلنساني وتنظيمها تلتزم بَنْهج 
مؤداه »عدم الندم«، ويعني ذلك أن المنظمة ربما سيكون اهتمامها 
أكثر من الالزم بتوزيع المزيد من القدرات وتعبئة المزيد من الموارد دعمًا 

لالستجابة حتى إذا ثبت أن هذا لم يكن ضروريًا عقب وقوع الحدث.

د حياة ورفاه  1 تعريف اليونيسف لحالة الطوارئ يتماشى مع تعريفها لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، كالتالي: وضع يهدِّ
أعداد كبيرة من إحدى الفئات السكانية ويتطلب إجراءات استثنائية لضمان نجاتها ورعايتها وحمايتها.  

حالة الطوارئ المعقدة: أزمة إنسانية في بلد أو إقليم أو مجتمع حيث يوجد انهيار كبير أو كامل للسلطة ناتج عن نزاع داخلي أو خارجي وتتطلب استجابة دولية يتجاوز نطاقها والية أو قدرة أي وكالة منفردة.  	 
حالة الطوارئ الممتدة: أزمة إنسانية كبرى تكون فيها نسبة كبيرة من إحدى الفئات السكانية في بلد ما عرضة للموت أو المرض أو اضطراب سبل العيش على مدى فترة زمنية طويلة. 	 
حالة الطوارئ المباغتة: أزمة إنسانية يكون لها إنذار بسيط أو ال إنذار لها.	 

2 إجراءات تفعيل حاالت الطوارئ المؤسسية هي إجراءات داخلية لدى اليونيسف، منفصلة عن التفعيل التوسعي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

3 نداءات العمل اإلنساني من أجل األطفال القائمة بذاتها قد تكون على مستوى إما بلد واحد وإما بلدان متعددة (مثاًل، نداءات العمل اإلنساني من أجل 
األطفال المتعلقة بالهجرة أو الالجئين أو الكوارث الطبيعية). وهي ال تشمل نداءات العمل اإلنساني من أجل األطفال اإلقليمية العامة.
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2. التنسيق في حاالت الطوارئ
المسؤولالمساءل4اإلجراء

 تنظيم فريق إلدارة الطوارئ وعلى نحو اختياري فريق إدارة طوارئ 
تقني لدعم اتخاذ القرار المؤسسي بشأن األزمة. واالستعانة بفريق إدارة 
الطوارئ وفريق إدارة الطوارئ التقني، باإلضافة إلى مراجعات الحسابات 

والتقييمات الجارية بانتظام، لرصد استخدام إجراءات الطوارئ.

مدير مكتب برامج الطوارئ 
(المستوى الثالث).

المدير اإلقليمي 
(المستوى الثاني). 

ل (المستوى األول). الممثِّ

ل – البرامج، جهات  نائب الممثِّ
تنسيق حاالت الطوارئ 

بالمكاتب الُقطرية، فريق 
الطوارئ بالمكتب اإلقليمي، 

مكتب برامج الطوارئ وُشَعب 
المقار الرئيسية األخرى بما 

في ذلك فريق البرامج، مكتب 
المراجعة الداخلية للحسابات 

والتحقيقات، مكتب التقييم.

 التمديد: أثناء أي تمديد إلحدى مراحل الطوارئ (المستوى 
دة  األول إلى الثالث)، وضع خطة للخروج لها مؤشرات مرجعية محدَّ

لقياس قدرة المنظمة على االستجابة لالحتياجات الجارية.

ل، المدير اإلقليمي، الممثِّل. الممثِّ
قسم الدعم الميداني اإلنساني 

لدى مكتب برامج الطوارئ.

 استراتيجية الخروج: قبل شهر واحد على األقل من إيقاف 
ل كيفية اإلبقاء  تفعيل حالة الطوارئ، وضع استراتيجية للخروج تفصِّ

على االستجابة للطوارئ بما يتسع لتغطية النطاق المطلوب.

ل، المدير اإلقليمي، الممثِّل. الممثِّ
قسم الدعم الميداني اإلنساني 

لدى مكتب برامج الطوارئ.

4 مصطلح »الُمساءل« يشير إلى الفرد الواحد الذي َيخضع في نهاية المطاف للمساءلة بشأن النشاط أو القرار. أما »المسؤول« فيشمل عدة أفراد ُينتَظر منهم العمل/ التنفيذ.

3. إدارة المخاطر في المجال اإلنساني
جميع  في  اليونيسف  لمنظمة  وفقًا  الرئيسية  المخاطر  إن 
عدم  أو  إجراءات  أي  اتخاذ  في  تتمثل  اإلنسانية  االستجابات 
وتخفيف  األرواح،  إنقاذ  تأخر في  أو  عنه فشل  ينتج  بما  اتخاذها 
األطفال  حقوق  وحماية  اإلنسان،  كرامة  وصون  المعاناة، 

وأسرهم المتضررين من األزمات اإلنسانية.

من  متصلين  نوعين  عن  فصلها  يمكن  ال  الرئيسية  المخاطر  هذه 
المخاطر: اتخاذ أي إجراء أو عدم اتخاذه بما يتنافى مع المبادئ اإلنسانية 
القانون  أو  واالستقالل  والموضوعية  والحياد  اإلنسانية  في  المتمثلة 
الفئة  يعرِّض  بما  اتخاذه  عدم  أو  إجراء  أي  واتخاذ  اإلنساني  الدولي 

السكانية المتضررة للخطر (مبدأ »ال ضرر وال ضرار«).

المسؤولالمساءلاإلجراء

 مخاطر عدم اتخاذ اإلجراءات: تماشيًا مع المخاطر الرئيسية 
المذكورة أعاله، وتماشيًا مع االلتزامات األساسية إزاء األطفال، 

تحديد وتوثيق على نحو صريح الوضوح المخاطر المترتبة على عدم 
اتخاذ اإلجراءات فيما يخص االستجابة اإلنسانية. ووضع سيناريوهات 

متعددة في االعتبار تشمل عدم اتخاذ اإلجراءات نهائيًا أو تأخر 
اتخاذها أو عدم االستجابة بما يتسع لتغطية النطاق المطلوب 
على مستوى مختلف فئات المخاطر (البرنامجية/ االستراتيجية، 

المؤسسية، إلخ). وإعادة النظر في هذه التوثيقات كل ستة أشهر.

ل. ل، المدير اإلقليمي، الممثِّ الممثِّ
مدير مكتب برامج الطوارئ.
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 البلدان المعرضة للمخاطر الشديدة: تحديد قائمة بالبلدان 
المعرضة لمخاطر شديدة داخل المنطقة في بداية كل عام. واستعراض 
ومراجعة هذه القائمة كل عام. ومراجعة وتحديث تحليل المخاطر الخاص 

بها (المتعلق بالبرامج) إلدخال التعديالت على البرامج على نحو مستنير.

المدير اإلقليمي، مستشار المدير اإلقليمي.
الطوارئ اإلقليمي، مكتب 

برامج الطوارئ.

 ثقافة إدارة المخاطر: فيما يخص البلدان المعرضة 
لمخاطر شديدة، تعزيز ثقافة إدارة المخاطر لدى المكتب 

الُقطري لالضطالع باالستجابة اإلنسانية.

بعض األمثلة الجيدة للممارسات ُملقى عليها الضوء أدناه، 
والمكاتب الُقطرية لها أيضًا أن تختار إدماج إدارة المخاطر 

في المحافل القائمة مثل فريق اإلدارة الُقطري.

مثال: اللجنة المعنية بالمخاطر في الصومال.	 

مثال: استراتيجية إدارة المخاطر في اليمن 	 
و فرقة العمل الموجودة بها.

ل. لين الممثِّ ل، نواب الممثِّ الممثِّ
- البرامج والعمليات.

العام  المستوى  إجمالي  أدناه  الوارد  المخاطر  تقبُّل  بيان  يقدِّم 
للمخاطر المتوقَّع أن تتحمله منظمة اليونيسف في االستجابة 
ر دليل إجراءات الطوارئ تفاصيل إضافية حول  اإلنسانية لديها. ويوفِّ
ل المخاطر المتوقعة لكل من المكونات، وهو المحتوى  مستويات تقبُّ
القرارات المتعلقة  الذي ينبغي استخدامه بهدف االسترشاد في اتخاذ 
بإدارة المخاطر أثناء االستجابات اإلنسانية. بإمكانك مطالعة المزيد من 
المخاطر هذه في  ل  تقبُّ استخدام مستويات  كيفية  المعلومات بشأن 
ص من الدليل إلدارة المخاطر في المجال اإلنساني. وذلك  الجزء المخصَّ

مع االنتباه إلى اآلتي:

هذه 	  في  مخاطر  على  تنطوي  أحداث  وقوع  المنخفض:  التقبل 
أو  اليونيسف  ببرامج  كبير  ضرر  إلحاق  بإمكانية  مصحوبًا  يكون  الفئة 
على  قدرتها  حيث  من  كبير  لخطر  وتعريضها  سمعتها  أو  عملياتها 
دها تكاليف خسارة محتملة بما يفوق طاقتها  الوفاء برسالتها أو تكبُّ

في حال وقوعها.

التقبل المتوسط: وقوع أحداث تنطوي على مخاطر في هذه الفئة 	 
يكون مؤثرًا، ولكنه ليس مؤثرًا بالقدر الذي يتسبب في ضرر أو تهديد 

كبير لبرامج اليونيسف أو عملياتها أو سمعتها في حال وقوعها.

أمر مقبول 	  هو  على مخاطر  تنطوي  أحداث  وقوع  المرتفع:  التقبل 
باعتباره تفضياًل للمخاطرة المحسوبة ألن اليونيسف قد توصلت إلى 

أن مميزات الفوائد المحتملة تفوق التكاليف المحتملة.

تقبُّل المخاطر لدى اليونيسف في حاالت الطوارئ

المخاطر المؤسسية: تقبل منخفضالمخاطر االستراتيجية/ البرنامجية: تقبل مرتفع

تتعامل اليونيسف مع المخاطر االستراتيجية والبرنامجية في األزمات 
اإلنسانية باستعداد اللتماس الفرص ومواجهة التهديدات المحتملة 
لتحسين وفائها بما لديها من االلتزامات األساسية إزاء األطفال في 
واليونيسف  محسوبة،  تكون  أن  ال بد  والمخاطر  المناسب.  التوقيت 
التقنية واالبتكارات والدعوة  الخبرات  سوف تستمر في االستثمار في 
كي تصل إلى األطفال الذين لوال ذلك قد يبقى الوصول إليهم متعذرًا، 

خاصًة في البيئات المعقدة المنطوية على تهديدات شديدة.

اليونيسف لديها عمليات وضوابط شاملة قائمة في نصابها الصحيح 
المخاطر  إن  أدنى حد. ولكنه حيث  إلى  المؤسسية  المخاطر  مما يقلل 
الرئيسية في حاالت الطوارئ اإلنسانية تتمثل في اتخاذ إجراءات أو عدم 
وتخفيف  األرواح،  إنقاذ  في  فشل  أو  تأخر  حاالت  إلى  يؤدي  بما  اتخاذها 
وأسرهم،  األطفال  حقوق  وحماية  اإلنسان،  كرامة  وصون  المعاناة، 
العمليات  تقلِّص  أن  اليونيسف  من  تتطلب  الطوارئ  إجراءات  فإن 
َتعتمد  جوانب  أيضًا  تندرج  الفئة  هذه  وتحت  الُمستهَدفة.  والضوابط 
االستغالل  اإلطالق:  على  فيه  تسامح  ال  َنْهجًا  اليونيسف  فيها 
والتمييز،  الطفل،  صون  مجال  في  واالنتهاكات  الجنسيان،  واالنتهاك 

وإساءة استعمال السلطة.

https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/ESCcMoZCZSFGoGUTj8ZjDJ0Bs7kRlrpBm7lkbWH5_0eLuw?e=zaOE4v
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/ESCcMoZCZSFGoGUTj8ZjDJ0Bs7kRlrpBm7lkbWH5_0eLuw?e=zaOE4v
https://unicef.sharepoint.com/:b:/t/EMOPS-EmergProc/EUEmYbQqAQVFksvCLohin2gBUrW6SnmJYCadKhJMF8jOwA?e=p3DYRt
https://unicef.sharepoint.com/:b:/t/EMOPS-EmergProc/EUEmYbQqAQVFksvCLohin2gBUrW6SnmJYCadKhJMF8jOwA?e=p3DYRt
https://unicef.sharepoint.com/:b:/t/EMOPS-EmergProc/EQYTAzfl4qZNqNvLyTaCNucBxAVd4rBNnSlLTC5w_VLsPw?e=ZTA1fr
https://unicef.sharepoint.com/:b:/t/EMOPS-EmergProc/EZjllfvC7OxBuS3Vby4iArABorI3Hb7ql8mVqhXR0DXzvg?e=EQpeyS
https://unicef.sharepoint.com/:b:/t/EMOPS-EmergProc/EZjllfvC7OxBuS3Vby4iArABorI3Hb7ql8mVqhXR0DXzvg?e=EQpeyS
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المخاطر السياقية: تقبل منخفض المخاطر التشغيلية: تقبل متوسط

الموارد  حماية  إلى  الحاجة  بين  اليونيسف  ن 
ِ
تواز اإلنساني،  العمل  في 

المؤسسية والحاجة إلى التصرف على نحو أسرع وأجرأ من أجل األطفال. 
يتطلب  التي  القائمة  للعمليات  تبسيطات  ل  تفصِّ الطوارئ  وإجراءات 
األمر فيها زيادة القدرة على تحمل المخاطر للوفاء باالحتياجات اإلنسانية 
 على 

ٍ
العاجلة. ومستوى التقبل المتوسط هذا ال ينطبق على نحو متساو

العمليات بجميع نواحيها. فعمليات الموارد البشرية الرئيسية المرتبطة 
في  الجنسي/ االنتهاكات  واالعتداء  الجنسي  االستغالل  من  بالحماية 
اإلطالق.  على  فيه  تسامح  ال  َنْهجًا  َتعتمد  تظل  الطفل  صون  مجال 
لديها  اليونيسف  تكون  حيث  مجاالت  بها  أيضًا  التشغيلية  والمخاطر 
تقبُّل مرتفع مثل اإلمدادات؛ فهنا تماشيًا مع َنْهج »عدم الندم«،5 تخوض 
اليونيسف على نحو نشط المخاطرة التي ينطوي عليها إمداد العمليات 

اإلنسانية بما قد يتجاوز حاجتها من الموارد.

سيطرة  نطاق  خارج  ذاتها  حد  في  السياقية  المخاطر  تقع  بينما 
اتخاذ  في  تقاعس  ألي  تقبلها  منخفٌض  اليونيسف  فإن  اليونيسف، 
اإلجراءات من حيث التخفيف واالستجابة واالستفادة فيما يخص هذه 
اليونيسف  أن  َتضمن  للطوارئ  التأهب  وإجراءات  والفرص.  المخاطر 
وتستوفي  سياقية  مخاطر  من  لديها  يوجد  ما  بانتظام  َتستعرض 
معايير التأهب الدنيا. إن إجراءات الطوارئ باالنطالق مباشرًة من معايير 
ل إلى المجموعة الدنيا من اإلجراءات 

ِ
التأهب الدنيا هذه تنشئ ما ُيوص

في حاالت الطوارئ اإلنسانية من أجل االستجابة لألزمات اإلنسانية على 
نحو أكثر كفاءة وفعالية.

5  إن اليونيسف بموجب َنْهج عدم الندم قد يكون اهتمامها أكثر من الالزم بتوزيع المزيد من القدرات وتعبئة المزيد من الموارد دعمًا لالستجابة حتى إذا ثبت أن هذا لم يكن ضروريًا عقب وقوع الحدث.

 إدارة المخاطر الحرجة المتعلقة بالسمعة

المسؤولالمساءلاإلجراء

 التنبيه: إخبار المدير اإلقليمي ومديري مكتب برامج الطوارئ، 
ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، وشعبة 

االتصاالت والدعوة على الصعيد العالمي، وشعبة الشراكات 
العامة على الفور، بالتوازي مع إدارة الحادثة واإللمام بالتفاصيل 

والتصعيد على النحو المطلوب في َنْهج الحوكمة وإدارة المخاطر 
واالمتثال على المستوى المؤسسي، فيما يخص أيًا مما يلي:

الفساد، االحتيال، النهب، تلف إمدادات اليونيسف أو انحراف مسارها.	 

سوء السلوك، التصرفات المخالفة للقانون، سوء اإلدارة، إهدار الموارد.	 

ملحوظة: حوادث االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي 
بع تنبيه اإلشعارات  واالنتهاكات المتعلقة بصون الطفل تتَّ

والتعليمات الخاصة باإلبالغ عن ادعاءات االستغالل واالنتهاك 
الجنسيين والمخاوف المتعلقة بإساءة المعاملة )إلحاق 
األضرار الجسيمة بالطفل( وما يعقب ذلك من سياسات.

ل (أو المدير اإلقليمي  الممثِّ
أو مدير الشعبة حيث تقع 

الحوادث على مستوى المكتب 
اإلقليمي أو المقر الرئيسي).

ل أو المدير اإلقليمي  الممثِّ
أو مدير الشعبة، مدير 

مكتب برامج الطوارئ، 
مكتب المراجعة الداخلية 
للحسابات والتحقيقات، 

شعبة الشراكات العامة.

 فريق التنسيق: استنادًا إلى حجم وطبيعة األزمة المتعلقة 
بالسمعة، تحديد،عن طريق البريد اإللكتروني أو في اجتماع لفريق إدارة 

ل فريق التنسيق للتصدي لألزمة. الطوارئ/ إلدارة األزمة، َمن الذي سيشكِّ

مدير مكتب برامج الطوارئ.

 االتصال الخارجي: التحديد والتواصل بوضوح مع فريق التنسيق 
بشأن ماهية المعلومات التي يمكن تبادلها خارجيًا. يمكن القيام بذلك عن 

طريق البريد اإللكتروني أو في اجتماع لفريق إدارة الطوارئ/ إلدارة األزمة.

َتواُصل جهات تنسيق الشركاء العموم لدى شعبة الشراكات العامة 	 
مع نظرائهم على المستوى العالمي في حين اضطالع جهة تنسيق 

تعبئة الموارد بالمكتب الُقطري بالقيادة على المستوى الميداني.

اضطالع شعبة االتصاالت والدعوة على الصعيد العالمي 	 
بإدارة أي تواصل مع وسائل اإلعالم الخارجية.

مكتب المراجعة الداخلية 
للحسابات والتحقيقات، شعبة 
الشراكات العامة/ شعبة جمع 

التبرعات من القطاع الخاص 
وإقامة الشراكات معه.

شعبة الشراكات العامة، 
شعبة جمع التبرعات من 

القطاع الخاص وإقامة 
الشراكات معه، شعبة 
االتصاالت والدعوة على 

ل،  الصعيد العالمي، الممثِّ
االتصاالت بالمكتب الُقطري، 

جهة تنسيق تعبئة الموارد.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools%2F114349%5FInstruction%20Internal%20Reporting%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FTools
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4. التقديرات والتخطيط والرصد وإعداد 
التقارير والتقييم في المجال اإلنساني 

6 حيثما تكون إحدى الحكومات طرفًا في النزاع، فإن تضمين التخطيط لالستجابة اإلنسانية في خطط عمل اليونيسف التي وافقت عليها الحكومة قد ال يكون ممكنًا أو مالئمًا.

المسؤولالمساءلاإلجراء

 خطة االستجابة: تفعيل أو تكييف أو وضع خطة استجابة 
إنسانية لمنظمة اليونيسف متسقة مع التخطيط المشترك بين 
الوكاالت. وإدراجها في خطة عمل المكتب الُقطري خالل مدة من 

6 إلى 12 شهرًا، حيثما أمكن.6 لمطالعة المراجع: إجراءات إعداد 
خطط عمل المكاتب الُقطرية )2017(، وتوجيهات مؤشرات 

االلتزامات األساسية إزاء األطفال، ونموذج اختياري.

ل. ل – البرامج، الممثِّ نائب الممثِّ
ورئيس العمليات الميدانية 

بالمكتب الُقطري/ مدير شؤون 
الطوارئ أو جهة تنسيق حاالت 

الطوارئ، ورئيس التخطيط 
والرصد والتقييم بالمكتب 

الُقطري، مستشار الطوارئ 
اإلقليمي، والتخطيط والرصد 

والتقييم بالمكتب اإلقليمي.

 الرصد الميداني: وضع وتنفيذ خطة للرصد الميداني على أساس 
 المخاطر البرنامجية (عواقب نجاح أو فشل البرامج).

  انظر َنْهج الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال على المستوى 
المؤسسي بالمكاتب الُقطرية، وتوجيهات الرصد الميداني في اليونيسف 

2018، والمرفق 2: الرصد الميداني باالسترشاد بالمخاطر البرنامجية.

ل – البرامج. ل، ورئيس نائب الممثِّ نائب الممثِّ
المكتب الميداني، ورئيس 

العمليات الميدانية بالمكتب 
الُقطري/ مدير شؤون الطوارئ 
أو جهة تنسيق حاالت الطوارئ، 

ورئيس التخطيط والرصد 
والتقييم بالمكتب الُقطري.

 تقرير الحالة: إصدار تقرير الحالة األول ( انظر النموذج) خالل ثالثة 
أيام من وقوع حالة طوارئ مباغتة. وتضمين جدول نتائج بالمؤشرات 

الكثيرة التكرار في موعد أقصاه ستة أسابيع من بداية حالة الطوارئ أو 
إعالن المستوى الثاني أو الثالث.  انظر التوجيهات المعنية بتقرير 

الحالة من حيث الغرض والنطاق والمساءالت والتوزيع )2015(.

ل. رئيس العمليات الميدانية الممثِّ
بالمكتب الُقطري/ مدير شؤون 
الطوارئ أو جهة تنسيق حاالت 

الطوارئ، أو رئيس التخطيط 
والرصد والتقييم بالمكتب 

الُقطري، أو االثنان معًا، رئيس 
االتصاالت بالمكتب الُقطري.

 التقييم: بالتماشي مع سياسة التقييم في اليونيسف 2018، 
تنظيم تقييم لكل من حاالت الطوارئ من المستويين الثالث 

والثاني على األقل مرة واحدة. حاالت الطوارئ الممتدة جميعها 
م مرة واحدة كل ثالث سنوات. والتأكد من أن التقييمات  تقيَّ
تشمل وفاء اليونيسف بااللتزامات األساسية إزاء األطفال.

مدير مكتب برامج الطوارئ، أو منسق حاالت الطوارئ 
على الصعيد العالمي (المستوى الثالث).

المدير اإلقليمي (المستوى الثاني).

ل (المستوى األول). الممثِّ

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Procedure%20Country%20Office%20Work%20Planning%20for%20the%20Implementation%20of%20UNICEF%20Programmes.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Procedure%20Country%20Office%20Work%20Planning%20for%20the%20Implementation%20of%20UNICEF%20Programmes.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:x:/s/EMOPS-HKR/EWY-4PfP3MdNvmBMIDxBE7UBXE1aHLbcbYUyZMKikCHu5g?e=2K4tIQ
https://unicef.sharepoint.com/:x:/s/EMOPS-HKR/EWY-4PfP3MdNvmBMIDxBE7UBXE1aHLbcbYUyZMKikCHu5g?e=2K4tIQ
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Procedure%20Country%20Office%20Work%20Planning%20for%20the%20Implementation%20of%20UNICEF%20Programmes.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Procedure%20Country%20Office%20Work%20Planning%20for%20the%20Implementation%20of%20UNICEF%20Programmes.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/EMOPS-HPME/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bEEA8177B-B737-4CF4-BC98-6814170E55C3%7d&file=Tool%20-%20Response%20Plan%20Template%20-%20HQ%20-%202020%20-%20Aug%202020.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/EMOPS-HPME/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bEEA8177B-B737-4CF4-BC98-6814170E55C3%7d&file=Tool%20-%20Response%20Plan%20Template%20-%20HQ%20-%202020%20-%20Aug%202020.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unicef.sharepoint.com/:x:/s/EMOPS-HKR/EWY-4PfP3MdNvmBMIDxBE7UBXE1aHLbcbYUyZMKikCHu5g?e=2K4tIQ
https://unicef.sharepoint.com/:x:/s/EMOPS-HKR/EWY-4PfP3MdNvmBMIDxBE7UBXE1aHLbcbYUyZMKikCHu5g?e=2K4tIQ
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EZoOOWcZZPRCuzuFAMaitzkBIn_ApBDuofXegVGY6QMYxw?e=p9gyGw
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EZoOOWcZZPRCuzuFAMaitzkBIn_ApBDuofXegVGY6QMYxw?e=p9gyGw
https://unicef.sharepoint.com/:w:/s/EMOPS-HPME/EbcPkKjJJYVJgHtjJ_cB9fQBcCLserbhmDp7LHrQAGt38g?e=c65d5r
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/EMOPS-HPME/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b31197083-d0b9-4bbd-abcc-dbac56fd52c5%7d&action=edit&wdPid=6b69894a
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/EMOPS-HPME/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b31197083-d0b9-4bbd-abcc-dbac56fd52c5%7d&action=edit&wdPid=6b69894a
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/EMOPS-HPME/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b31197083-d0b9-4bbd-abcc-dbac56fd52c5%7d&action=edit&wdPid=6b69894a
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/EMOPS-HPME/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b31197083-d0b9-4bbd-abcc-dbac56fd52c5%7d&action=edit&wdPid=6b69894a
https://www.unicef.org/evaluation/documents/revised-evaluation-policy-unicef-2018
https://www.unicef.org/evaluation/documents/revised-evaluation-policy-unicef-2018
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5. تعبئة الموارد

المسؤولالمساءلاإلجراء

 خطة عمل تعبئة الموارد: تفعيل أو تكييف أو وضع من 
جديد (إن لم يكن قد تم بموجب معايير التأهب الدنيا) خطة 

عمل لتعبئة الموارد. فيما يخص استجابات المستويين الثاني 
والثالث، يجب إكمال الخطة خالل الشهر األول بعد اإلعالن.

ل – البرامج، جهة تنسيق تعبئة الممثِّل. نائب الممثِّ
الموارد بالمكتب الُقطري، بدعم المكتب 

اإلقليمي، وشعبة الشراكات العامة، 
وشعبة جمع التبرعات من القطاع الخاص 

وإقامة الشراكات معه حسب االقتضاء.

 إعادة برمجة الموارد العادية الضرورية بموافقة 
السلطات الوطنية وإبالغ شعبة الشراكات العامة ومكتب 
برامج الطوارئ بذلك. وإعادة برمجة الصناديق المواضيعية 

العالمية/ اإلقليمية، والموارد األخرى، وغيرها من الموارد – 
الخاصة بالطوارئ، بموافقة كتابية من الجهة المانحة.

ل. ل – البرامج، جهة تنسيق الممثِّ نائب الممثِّ
تعبئة الموارد بالمكتب الُقطري.

 نداء العمل اإلنساني من أجل األطفال: إعداد (أو تحديث) 
نداء العمل اإلنساني من أجل األطفال الخاص باألزمة. وخارج 

نطاق عملية نداء العمل اإلنساني من أجل األطفال السنوية، إعداد 
ما هو خارجي فقط من السرد واألهداف ومتطلبات الميزانية.

رئيس العمليات الميدانية بالمكتب الممثِّل.
الُقطري/ مدير شؤون الطوارئ أو 

جهة تنسيق حاالت الطوارئ، أو رئيس 
التخطيط والرصد والتقييم بالمكتب 

الُقطري، أو االثنان معًا، رؤساء البرامج، 
جهة تنسيق تعبئة الموارد بالمكتب 

الُقطري، المكتب اإلقليمي، مكتب 
برامج الطوارئ، فريق البرامج.

ر مكتب برامج الطوارئ مذكرة مختصرة بغرض التوثيق ويوصي بحد أدنى من   مع إعالن المستوى الثاني، يحرِّ
صات بقيمة 2500000 دوالر بموجب َنْهج عدم الندم في صناديق برامج الطوارئ (يشمل 500000 دوالر  المخصَّ
ل بموافقة صناديق برامج الطوارئ  صًا للحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي). وسوف يعجَّ مخصَّ

عن طريق اقتراع بالمراسلة (شعبة البرامج، وشعبة الشراكات العامة، ومكتب المدير التنفيذي).

 مع إعالن المستوى الثالث، يتَّبع مكتب برامج الطوارئ العملية نفسها كما في المستوى الثاني بمبلغ قيمته 5750000 
صًا للحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي). دوالر في صناديق برامج الطوارئ (يشمل 750000 دوالر مخصَّ
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https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-HACPDR
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-HACPDR
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6. االتصاالت، والدعوة في 
المجال اإلنساني

المسؤولالمساءلاإلجراء

 األدوار والمسؤوليات: تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة 
للدعوة واالتصاالت، وذلك بما يكفل تولي كبار موظفي المكتب 

الُقطري زمام األمور، بدعم من المكتب اإلقليمي والمقر 
الرئيسي. ملحوظة: إلزامي الستجابات المستويين الثالث والثاني 

فقط (يوصى به في استجابات الطوارئ األخرى جميعها).

ل، رؤساء االتصاالت بالمكاتب الممثِّل. الممثِّ
الُقطرية واإلقليمية، شعبة االتصاالت 
والدعوة على الصعيد العالمي، مكتب 

برامج الطوارئ، فريق البرامج.

 استراتيجيات الدعوة واالتصاالت: وضع، 
وبدء تنفيذ، ورصد، وتوثيق استراتيجية وخطة للدعوة 

بشكل متكامل تماشيًا مع معايير التأهب الدنيا.

هنا متاٌح نموذج ُمقتَرح الستراتيجية الدعوة، يشتمل على 
لة حول استخدام وسائل اإلعالم والتواصل  مشورة مفصَّ

باعتبار ذلك سبياًل إلى التغيير، إلى جانب مزيد من المعلومات 
حول تحويل هذه االستراتيجية إلى خطة للدعوة.

ن إلزامي الستجابات المستويين الثالث  ملحوظة: هذا المكوِّ
والثاني فقط (يوصى به في استجابات الطوارئ األخرى جميعها).

ل، رؤساء االتصاالت الممثِّل. الممثِّ
بالمكاتب الُقطرية واإلقليمية.

 االنتهاكات الجسيمة: االنخراط في الدعوة 
العامة بشأن جميع انتهاكات حقوق األطفال، بما 

ق ذلك المصلحة  فيها االنتهاكات الجسيمة، حيثما يحقِّ
الفضلى للطفل. واتباع »إجراءات اتخاذ القرارات الخاصة 

بالدعوة العامة بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
الطفل في البيئات المعقدة والمنطوية على تهديدات 

شديدة«.  انظر المرفق 4: مصفوفة المسؤول 
والمساءل والداعم والمستشار والمستنير.

ل. ل، بالتشاور مع المدير الممثِّ الممثِّ
اإلقليمي، ومدير شعبة االتصاالت 

والدعوة على الصعيد العالمي، 
ومدير مكتب برامج الطوارئ.
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https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/DOC-AdvocacyPortal/EfEHe24-Ux5HllAYKJegBMsBk7x1rMCd47JsQsb7dr29ZA?e=kH3uBH
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/DOC-AdvocacyPortal/EfEHe24-Ux5HllAYKJegBMsBk7x1rMCd47JsQsb7dr29ZA?e=kH3uBH
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EXmxRJoxYYhAgJBNOC0FnvEBSvNby5InUQxxcqZizZP_Yw?e=Ih6MFL
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EXmxRJoxYYhAgJBNOC0FnvEBSvNby5InUQxxcqZizZP_Yw?e=Ih6MFL
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf&parent=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf&parent=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf&parent=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf&parent=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf&parent=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf&parent=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EW7T76RZQ6pEgl6YoruZ_Z0BuZlfQFlW3LFy3DK3EvxLKw?e=Qnp3Uo
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EW7T76RZQ6pEgl6YoruZ_Z0BuZlfQFlW3LFy3DK3EvxLKw?e=Qnp3Uo
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL22/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards/Decision%20Making%20Procedure%20for%20Public%20Advocacy%20on%20Grave%20Violations%20of%20Child%20Rights%20in%20CHTE,%20UNICEF,%202016.pdf&parent=/sites/EMOPS-HKR/DL22/Policy%20and%20Standards
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EW7T76RZQ6pEgl6YoruZ_Z0BuZlfQFlW3LFy3DK3EvxLKw?e=Qnp3Uo
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EW7T76RZQ6pEgl6YoruZ_Z0BuZlfQFlW3LFy3DK3EvxLKw?e=Qnp3Uo
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7. وصول المساعدات اإلنسانية

المسؤولالمساءلاإلجراء

 جهة تنسيق الوصول: تعيين جهة تنسيق للوصول بالمكتب 
الُقطري لتنسيق إيصال المساعدات اإلنسانية على مستوى 

المجاالت الوظيفية والمكاتب الميدانية. وتعيين جهات تنسيق 
للوصول بالمكاتب الميدانية حسب الحاجة. جهة أو جهات تنسيق 

ل لتنسيق تحديدات المواضع  الوصول سوف تدعم أيضًا الممثِّ
الرئيسية فيما يخص مسائل وصول المساعدات اإلنسانية 

ولتقرير مستوى المشاركة في المنصات المشتركة بين الوكاالت.

جهات تنسيق الوصول (بمجرد تعيينها) الممثِّل.
بدعم من مكتب برامج الطوارئ 

والمكتب اإلقليمي حسب االقتضاء.

 استراتيجية الوصول: تحديث أو وضع استراتيجية 
للوصول تشمل القيود الرئيسية التي تحول دون الوصول، 

واألدوار والمسؤوليات واآلليات المعنية بالوصول على مستوى 
المجاالت الوظيفية، واإلشراك الخارجي. يشتمل تحديث/ وضع 
استراتيجية الوصول على قرار، أو استعراض قرار، التعامل مع 

الجهات المسلحة، التابعة للدولة وغير التابعة للدولة، حيثما 
يكون هؤالء موجودين وعندما يكون هذا التعامل ضروريًا من 

الناحية البرنامجية أو التشغيلية (فيما يخص الجهات المسلحة 
غير التابعة للدولة، يكون ذلك بموجب المبادئ التوجيهية الخاصة 

بتعامل اليونيسف مع الجهات المسلحة غير التابعة للدول).

جهات تنسيق الوصول بدعم من الممثِّل.
مكتب برامج الطوارئ والمكتب 

اإلقليمي، حسب االقتضاء.

  االتصال المدني العسكري: تعيين القائمين على االتصاالت 
المدنية العسكرية على مستويات المكاتب الُقطرية والميدانية 

لضمان تدفق المعلومات السياقية من القوات العسكرية 
والقوات األمنية األخرى إلى اليونيسف وشركائها فيما يتعلق 

باألمن واالحتياجات واألوضاع األخرى التي تكون لها عالقة 
بوصول المساعدات اإلنسانية أو محيط التشغيل أو كليهما.

ل، رؤساء المكاتب الميدانية.الممثِّل. الممثِّ
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8. المساءلة أمام السكان المتضررين7

7 حيثما تكون إحدى الحكومات طرفًا في النزاع، فإن تضمين التخطيط لالستجابة اإلنسانية في خطط عمل اليونيسف التي وافقت عليها الحكومة قد ال يكون ممكنًا أو مالئمًا.
8 بينما أن الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي تدخل في نطاق عمل جميع مكاتب اليونيسف الُقطرية، فإن المخاطر المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين تشتد وطأتها بفعل 
األزمات اإلنسانية. وهي كذلك ضمن االلتزامات األساسية إزاء األطفال (1-4-7 و 2-1-5)، وأهميتها في العمل اإلنساني ُملقى عليها الضوء في اتفاق الصفقة الكبرى واستعراض الشؤون اإلنسانية.

المسؤولالمساءلاإلجراء

 اإلدماج: تعيين جهة تنسيق برتبة عليا لشؤون المساءلة أمام 
السكان المتضررين (األداة 3-1 اإلطار المرجعي لجهة تنسيق 

شؤون المساءلة أمام السكان المتضررين(؛ وتضمين المساءلة 
أمام السكان المتضررين في تقييمات االحتياجات، وخطط 

االستجابة، وأطر الرصد، ووثائق البرامج؛ وجمع األموال المكرَّسة 
 لها من خالل نداءات العمل اإلنساني من أجل األطفال.

 انظر أيضًا مجموعة أدوات المساءلة 

أمام السكان المتضررين.

ملحوظة: إلزامي الستجابات المستويين الثالث 
والثاني فقط (يوصى به في استجابات الطوارئ األخرى 

جميعها). وينبغي تسجيل القرارات في اجتماعات 
فريق إدارة الطوارئ/ اجتماعات إدارة األزمة.

جهة تنسيق شؤون المساءلة أمام الممثِّل.
السكان المتضررين، أو رئيس العمليات 

الميدانية بالمكتب الُقطري/ مدير شؤون 
الطوارئ أو جهة تنسيق حاالت الطوارئ، 

أو رئيس التخطيط والرصد والتقييم 
بالمكتب الُقطري، أو جميعهم.

 توفير المعلومات: االضطالع بتقييم سريع لالحتياجات 
المتعلقة بالمعلومات واالتصاالت بمشاركة الفئات 

السكانية المتضررة. وإنشاء آليات لجمع ونشر المعلومات 
الالزمة إلنقاذ األرواح بالتماشي مع هذا التقييم.

رؤساء البرامج 
بالمكاتب الُقطرية.

موظفو البرامج بدعم من جهة 
تنسيق شؤون المساءلة أمام 

السكان المتضررين.

 آليات التعقيبات: تقييم آليات التعقيبات المجتمعية 
لة. وإنشاء مجموعة من اآلليات، تكون محل  المفضَّ

أمان وثقة وتفضيل، من أجل التواصل الثنائي االتجاه 
مع السكان المتضررين، وتلقي الشكاوى والتعقيبات 

والبالغات المقدمة منهم واالستجابة لها.

جهة تنسيق شؤون المساءلة أمام الممثِّل.
السكان المتضررين، بدعم تقني من 

المكتب اإلقليمي/ المقر الرئيسي.

9. الحماية من االستغالل 
الجنسي واالعتداء الجنسي8

المسؤولالمساءلاإلجراء

خطة عمل الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء 
الجنسي لدى مكاتب اليونيسف الُقطرية: وضع خطة 
عمل على نطاق المكتب للحماية من االستغالل الجنسي 

واالعتداء الجنسي بها أدوار ومسؤوليات واضحة. والتأكد من 
وجود نظام رصد وتتبع قوي في نصابه الصحيح التخاذ إجراءات 

الوقاية واالستجابة. هنا متاٌح نموذج لخطة عمل كمثال.

ل. ل، أخصائي/ جهة تنسيق الحماية الممثِّ الممثِّ
من االستغالل الجنسي واالعتداء 

الجنسي بالمكتب الُقطري.

https://www.corecommitments.unicef.org/kbdb/tool-3.1-tor-aap-focal-point.pdf
https://www.corecommitments.unicef.org/kbdb/tool-3.1-tor-aap-focal-point.pdf
https://www.corecommitments.unicef.org/kbdb/tool-3.1-tor-aap-focal-point.pdf
https://www.corecommitments.unicef.org/kbdb/tool-3.1-tor-aap-focal-point.pdf
https://www.corecommitments.unicef.org/aap
https://www.corecommitments.unicef.org/aap
https://www.corecommitments.unicef.org/aap
https://www.corecommitments.unicef.org/aap
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/teams/PD-PSEA/Headquarters/UNICEF%20CO%20PSEA%20Action%20Plan%20-%20Sample%20Template%202020.xlsx?d=wd3257cb6caa64a60bd85469161ac12d8&csf=1&web=1&e=tI3pIL
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/teams/PD-PSEA/Headquarters/UNICEF%20CO%20PSEA%20Action%20Plan%20-%20Sample%20Template%202020.xlsx?d=wd3257cb6caa64a60bd85469161ac12d8&csf=1&web=1&e=tI3pIL
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 أخصائي الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء 
الجنسي: توظيف أو تعيين أو توزيع أخصائي مكرَّس/ جهة 
تنسيق مكرَّسة للحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء 

الجنسي بدوام كامل، يخضع أو تخضع إلشراف الممثِّل فيما 
يخص مسائل الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء 

الجنسي المتعلقة بأمور إدارية. ووضع جهات تنسيق معنية 
بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي داخل 

جميع مكاتب اليونيسف الميدانية ذات الصلة. وإخطار 
قيادات الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي 

في المكتب اإلقليمي والمقر الرئيسي بالترشيحات.

ل، مدير الموارد البشرية الممثِّل. الممثِّ
بالمكتب الُقطري، فريق الموارد 

البشرية بالمكتب اإلقليمي.

 تقييم المخاطر واإلعداد المأمون للبرامج: ضمان 
عمل تحليل شامل للمخاطر في مجال الحماية من 

االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي باعتباره جزءًا من 
أعمال التأهب للطوارئ وإدارة المخاطر المؤسسية التي 

ف في َنْهج الحوكمة  م وتخفَّ تؤدى بانتظام، حيث ُتذَكر وتقيَّ
وإدارة المخاطر واالمتثال على المستوى المؤسسي.

لين – البرامج والعمليات، الممثِّل. نواب الممثِّ
أخصائي/ جهة أو جهات تنسيق الحماية 

من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي 
بالمكتب الُقطري، أخصائي العنف المبني 

على النوع االجتماعي بالمكتب الُقطري، 
رؤساء البرامج بالمكاتب الُقطرية بدعم 

تقني من المكتب اإلقليمي/ المقر الرئيسي.

 نظام اإلبالغ الداخلي: تنفيذ إجراءات اليونيسف الخاصة 
باإلبالغ الداخلي في مجال الحماية من االستغالل الجنسي 

واالعتداء الجنسي بموجب تعليمات اإلبالغ عن االستغالل 
واالنتهاك الجنسيين والمخاوف المتعلقة بإساءة المعاملة 

)إلحاق األضرار الجسيمة بالطفل(. ويشمل ذلك التدريب لجهات 
التنسيق المعنية بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء 

الجنسي، والموظفين، والشركاء حول كيفية كشف االنتهاكات 
واإلبالغ عنها. وضمان أن التنبيهات والشكاوى واالدعاءات على 

د بالتماشي مع السياسة القائمة. الفور ُيفاد بتلقيها وتصعَّ

ل. أخصائي/ جهة أو جهات تنسيق الممثِّ
الحماية من االستغالل الجنسي 

واالعتداء الجنسي بالمكتب 
الُقطري، أفراد طاقم العمل.

 آليات اإلبالغ الخارجي: إنشاء وتعزيز آليات لإلبالغ عن 
االنتهاكات في مجال االستغالل واالنتهاك الجنسيين. ونشر 

معلومات حول كيفية اإلبالغ وتلقي المساعدة في جميع المواقع 
المدعومة من اليونيسف، باللغات المحلية.  انظر: دليل الحماية 

من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي في العمل اإلنساني، 
وسياسة اليونيسف المعنية بحماية البيانات الشخصية 

)2020(، والجزء الخاص بالمساءلة أمام السكان المتضررين.

ل. أخصائي/ جهة أو جهات تنسيق الحماية الممثِّ
من االستغالل الجنسي واالعتداء 

الجنسي بالمكتب الُقطري.

 مسارات اإلحالة: التأكد من أن جميع المكاتب والشركاء 
ثة بمقدمي الخدمات المحليين على أساس  لديهم قائمة محدَّ

خرائط مرسومة للخدمات في مجالي العنف المبني على 
النوع االجتماعي وحماية الطفل ومسارات اإلحالة للهيئات 

المشتركة بين الوكاالت ذات الصلة. ودعم توسيع نطاق 
المساعدة، حيثما توجد ثغرات، لضمان تنفيذ بروتوكول األمم 
المتحدة لمساعدة الضحايا واستعداد اليونيسف لمساعدة 

م المالذ األخير. أي ضحية من األطفال بصفتها مقدِّ

أخصائي/ جهة أو جهات تنسيق الممثِّل.
الحماية من االستغالل الجنسي 

واالعتداء الجنسي بالمكتب الُقطري، 
أخصائي العنف المبني على النوع 

االجتماعي أو حماية الطفل أو كليهما 
بالمكتب الُقطري بدعم تقني من 
المكتب اإلقليمي/ المقر الرئيسي.

 مساعدة الناجين والناجيات: التأكد، فيما يخص أيًا من 
حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيين التي يصل بالغ بها إلى 
اليونيسف، من أن الناجي، أو الناجية، على الفور ُيحال إلى إحدى 

جهات التنسيق المعنية بالحماية من االستغالل الجنسي 
واالعتداء الجنسي لدى اليونيسف، أو إحدى الجهات الفاعلة في 

مجال العنف المبني على النوع االجتماعي أو حماية الطفل، أو 
م في الحال على يد مدير حاالت  كليهما، وأن المساعدة ُتعَرض وتقدَّ

مدرَّب بناًء على الموافقة المستنيرة، وفقًا لالحتياجات الفردية.

أخصائي/ جهة أو جهات تنسيق الحماية الممثِّل.
من االستغالل الجنسي واالعتداء 

الجنسي بالمكتب الُقطري بدعم تقني 
من المكتب اإلقليمي/ المقر الرئيسي.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/portals/RF/Tools/114349_Instruction%20Internal%20Reporting.pdf&parent=/sites/portals/RF/Tools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/portals/RF/Tools/114349_Instruction%20Internal%20Reporting.pdf&parent=/sites/portals/RF/Tools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/portals/RF/Tools/114349_Instruction%20Internal%20Reporting.pdf&parent=/sites/portals/RF/Tools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/portals/RF/Tools/114349_Instruction%20Internal%20Reporting.pdf&parent=/sites/portals/RF/Tools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/portals/RF/Tools/114349_Instruction%20Internal%20Reporting.pdf&parent=/sites/portals/RF/Tools
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Tools/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/portals/RF/Tools/114349_Instruction%20Internal%20Reporting.pdf&parent=/sites/portals/RF/Tools
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/PD-PSEA/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={CBD1B3B8-977F-494D-8EA5-99BD16265AF8}&file=UNICEF%20Handbook%20on%20PSEA%20in%20Humanitarian%20Action%20-%20Zero%20Draft.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=f17ca22e-2d35-4a42-9089-cdbc959c9c33
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/PD-PSEA/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={CBD1B3B8-977F-494D-8EA5-99BD16265AF8}&file=UNICEF%20Handbook%20on%20PSEA%20in%20Humanitarian%20Action%20-%20Zero%20Draft.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=f17ca22e-2d35-4a42-9089-cdbc959c9c33
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Policy%20on%20Personal%20Data%20Protection.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/PD-PSEA/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={CBD1B3B8-977F-494D-8EA5-99BD16265AF8}&file=UNICEF%20Handbook%20on%20PSEA%20in%20Humanitarian%20Action%20-%20Zero%20Draft.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=f17ca22e-2d35-4a42-9089-cdbc959c9c33
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/PD-PSEA/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={CBD1B3B8-977F-494D-8EA5-99BD16265AF8}&file=UNICEF%20Handbook%20on%20PSEA%20in%20Humanitarian%20Action%20-%20Zero%20Draft.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=f17ca22e-2d35-4a42-9089-cdbc959c9c33
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Policy%20on%20Personal%20Data%20Protection.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Policy%20on%20Personal%20Data%20Protection.pdf
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ن تلقائيًا مبلغ قدره 500000 دوالر من صناديق برامج   لحاالت طوارئ المستوى الثاني، يعيَّ
الطوارئ لتوسيع نطاق تدخالت الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي. 

ن تلقائيًا مبلغ قدره 750000 دوالر.  لحاالت طوارئ المستوى الثالث، يعيَّ

10. التنسيق في القطاعات/ المجموعات 

المسؤولالمساءلاإلجراء

 التفعيل والقيادة: االتفاق مع الفريق الُقطري للعمل 

 

اإلنساني على األدوار القيادية في القطاعات/ المجموعات 
والحصول على موافقة رسمية عليها من منسق اإلغاثة في 

حاالت الطوارئ بالتماشي مع معايير التأهب الدنيا تبعًا لمنصة 
التأهب للطوارئ. وباالستناد إلى المبادئ اإلنسانية، وحيثما أمكن، 

طلب القيادة الحكومية في القطاع/ المجموعة. وحيثما تكون 
القيادة المشتركة للمجموعات موصى بها على الصعيد العالمي، 

االتفاق على األدوار والمسؤوليات وإعطاؤها الصفة الرسمية، 
على المستوى الُقطري (المستويات الوطنية ودون الوطنية).

 انظر: توجيهات اليونيسف المعنية بالتنسيق 

في المجموعات للمكاتب الُقطرية.

وضمان وجود مجموعات تقودها اليونيسف قائمة 
على المستوى دون الوطني بالتنسيق مع فريق األمم 

المتحدة الُقطري/ الفريق الُقطري للعمل اإلنساني.

ل. منسقو المجموعات، رؤساء البرامج الممثِّ
بالمكاتب الُقطرية، رؤساء المكاتب 

الميدانية بدعم من المكتب اإلقليمي 
ووحدة تنسيق المجموعات على 

الصعيد العالمي حسب االقتضاء.

 مالك الموظفين: طلب التوزيع الفوري للموظفين 

 

اإلضافيين الستيعاب زيادة عبء العمل في وظائف منسق 
مجموعة وموظف إدارة معلومات بالقطاعات/ المجموعات 

التي تقودها اليونيسف لحاالت الطوارئ من المستويين 
الثاني والثالث، في الحد األدنى. وبالتوازي مع ذلك، توظيف 
القائمين بهاتين الوظيفتين لمدة ال تقل عن ستة أشهر.

ل. شعبة الموارد البشرية، ورئيس الموارد الممثِّ
البشرية بالمكتب اإلقليمي، ومدير 
الموارد البشرية بالمكتب الُقطري.

 اإلمدادات: عند االقتضاء، تعيين القطاعات/ المجموعات 

 

ذات الصلة بصفتها جهات تنفيذ في نظام المعلومات 
االفتراضي المتكامل VISION باستخدام رقم البائع العام 

2500240235 لتحويل اإلمدادات من اليونيسف إلى الشركاء 
ع  بالقطاعات/ المجموعات. وضمان وجود إطار مرجعي موقَّ

بالنتائج التي تفيد بالمتطلبات قبل اإلفراج عن اإلمدادات.

 انظر محتوى توجيهي ألوامر اإلفراج من 

مستودعات المكاتب الُقطرية.

منسق المجموعة.

 إيقاف التفعيل: وضع خطط االنتقال/ إيقاف 

 

التفعيل للمجموعات التي تقودها اليونيسف والتي 
تشارك في قيادتها، والدعوة لدى القطاعات الحكومية 

ذات الصلة للحصول على مشاركتها حيثما أمكن.

منسق المجموعة.

https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL27/Guidance%20and%20Tools/Cluster%20Coordination%20Guidance%20for%20Country%20Offices(EN).pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL27/Guidance%20and%20Tools/Cluster%20Coordination%20Guidance%20for%20Country%20Offices(EN).pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL27/Guidance%20and%20Tools/Cluster%20Coordination%20Guidance%20for%20Country%20Offices(EN).pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/DL27/Guidance%20and%20Tools/Cluster%20Coordination%20Guidance%20for%20Country%20Offices(EN).pdf
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/SD-ECU/EXd0PADxUl5NiLCZX4UJmlYBxMGAlDiC9JEdvAlwng3NGA?e=h61OPv
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/SD-ECU/EXd0PADxUl5NiLCZX4UJmlYBxMGAlDiC9JEdvAlwng3NGA?e=h61OPv
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/SD-ECU/EXd0PADxUl5NiLCZX4UJmlYBxMGAlDiC9JEdvAlwng3NGA?e=h61OPv
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/SD-ECU/EXd0PADxUl5NiLCZX4UJmlYBxMGAlDiC9JEdvAlwng3NGA?e=h61OPv
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11. طرائق التنفيذ
المسؤولالمساءلاإلجراء

 وثائق البرامج االحترازية: توقيع وثائق برامج احترازية 

 

مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني والتأكد من 
أن كل ما هو قائم من وثائق برامج مع الشركاء ممن 

لديهم القدرة على االستجابة اإلنسانية يشمل شرطًا 
تحفظيًا بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الميزانية.

ل – البرامج. رؤساء وموظفو البرامج نائب الممثِّ
بالمكاتب الُقطرية.

 أنشطة البدء: صرف التمويل األولي إلى الشركاء كي 

 

ل الزمن  يضطلعوا باألنشطة اإلنسانية العاجلة التي يمثِّ
عنصرًا حاسمًا فيها. وتوقيع خطاب بدء من صفحة 

واحدة مع الشريك الذي يجب أن يكون قد خضع لعملية 
ل في بوابة شركاء  التحقق ألغراض العناية الواجبة (يفضَّ

األمم المتحدة) وأن يكون لديه سجل بصفته بائعًا.

تتيح هذه الطريقة لمنظمة اليونيسف تحويل دفعة أولية من 
الموارد إلى الشركاء للوفاء باالحتياجات الماسة الالزمة إلنقاذ 

األرواح في حين تكون وثيقة برنامج رسمية قيد اإلعداد. وتكون 
مدة سريان صالحية التمويل »األولي« ثالثة أشهر، أو إلى أن 
ع وثيقة البرنامج الرسمية، أيهما كان األسبق. وإذا كان  توقَّ

الغرض من التمويل هو أن يشتري الشريك اإلمدادات، يجب 
على المكتب الُقطري استشارة شعبة اإلمدادات أواًل بشأن 

نة، ويجب على المكتب  ما هو متاح لتقديم اإلمدادات المعيَّ
الُقطري أيضًا التأكد من االلتزام بشروط إذن الشراء المحلي 

ر أن يشتري أحد الشركاء اإلمدادات. إذا كان من المقرَّ

هذه الطريقة يمكن استخدامها للتحويل 
النقدي في الحدود الواردة أدناه:

 الحد األقصى للشريكالمستوى
الواحد )نقدًا(

 الحد األقصى على
 نطاق المكتب في

العام الواحد )نقدًا(
المستوى 

الثالث
1000000 دوالر50000 دوالر

المستوى 
الثاني

500000 دوالر52000 دوالر

المستوى 
األول

100000 دوالر10000 دوالر

هذه الطريقة يمكن استخدامها كذلك لتحويل إمدادات 
إنسانية تكفي لمدة تصل إلى ثالثة أشهر، دون قيود على 
قيمة اإلمدادات اإلنسانية لهذه األشهر الثالث. ال بد من 

استشارة شعبة اإلمدادات كي تدعم هذا الخيار.

ل – البرامج، رؤساء الممثِّل. نائب الممثِّ
البرامج بالمكاتب الُقطرية.

 تعديل وثائق البرامج القائمة باستخدام استعراض مستندي.

ل – البرامج، أو   نائب الممثِّ
رئيس المكتب الميداني. 

رؤساء وموظفو البرامج 
بالمكاتب الُقطرية.

 وثائق البرامج الجديدة: استخدام نموذج وثائق 

 

البرامج اإلنسانية في جميع مراحل حالة الطوارئ، بحيث 
ُتستخَدم وثيقة البرنامج اإلنساني الواحدة لمدة تصل إلى 24 

شهرًا. وعمل استعراض مستندي للشراكات باستخدام 
استمارة التقديم والموافقة التي ال تتطلب لجنة استعراض 

شراكات. ال توجد موافقات أو تصاريح إضافية مطلوبة.

https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EZbi4TlpSC9FqV56jgcukGcB_DKuEavAOxD-EWQif41Nig?e=qvKj9T
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EZbi4TlpSC9FqV56jgcukGcB_DKuEavAOxD-EWQif41Nig?e=qvKj9T
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EZbi4TlpSC9FqV56jgcukGcB_DKuEavAOxD-EWQif41Nig?e=qvKj9T
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رة محليًا   التكاليف غير المباشرة: اعتماد نسبة ثابتة مقرَّ

 

لحساب »تكاليف إدارة البرامج ذات الفعالية والكفاءة« في وثيقة 
البرنامج اإلنساني. هذا باإلضافة إلى تكاليف دعم المقر الرئيسي 

البالغة سبعة في المائة للمنظمات غير الحكومية الدولية 
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

 المشتريات: تطبيق عتبة بمبلغ 10000 دوالر 

 

ط. أمريكي لتقييم الشراء عن ُبعد المبسَّ

 االستعراض المستندي: عمل استعراض 

 

مستندي للشراكات الجديدة، باستخدام استمارة التقديم 
والموافقة التي ال تتطلب لجنة استعراض شراكات. 

ال توجد موافقات أو تصاريح إضافية مطلوبة.

 بيان نفقات ما بعد التنفيذ: أثناء حاالت الطوارئ 

 

المباغتة أو التدهورات الكبيرة في الوضع حيث يكون عمل 
ل، بناًء على  اليونيسف له تبعات منقذة لألرواح، يكون الممثِّ

لين – البرامج والعمليات،  توصية مشتركة من نواب الممثِّ
باستطاعته اختيار أن يأذن بتحويل األموال إلى أي شريك لديه 

وثيقة برنامج/ وثيقة برنامج إنساني دون تقدير بنود تكاليف 
للدفعة األولية على الفور عقب بداية/ تدهور حالة الطوارئ.

اًل في وقت إعداد التقارير  م شركاء التنفيذ بيان نفقات مفصَّ يقدِّ
بشأن استخدام األموال، باعتبار ذلك جزءًا من عملية التصفية.

ل – البرامج، نائب الممثِّل. نائب الممثِّ
ل – العمليات، رؤساء  الممثِّ

البرامج بالمكاتب الُقطرية.
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12. التحويالت النقدية اإلنسانية
أو  الُقطرية  المكاتب  على  تسري  أدناه  الواردة  اإلجراءات  السريان: 
المكاتب اإلقليمية التي تضطلع بالتحويالت النقدية اإلنسانية. إذا كانت 
التحويالت النقدية اإلنسانية لن تدخل في نطاق االستجابة، ينبغي التأكد 

ر عدم دخولها. هذا القرار والتبرير يمكن توثيقه من خالل  من وجود ما يبرِّ
اجتماعات فريق إدارة الطوارئ/ اجتماعات إدارة األزمة.

المسؤولالمساءلاإلجراء

 تقدير الجدوى والخطة: تحديث أو عمل تقدير الجدوى 

 

و خطة العمل بالتماشي مع معايير التأهب الدنيا.

التأكد من أن ذلك يتم جنبًا إلى جنب مع ذوي الصلة من أصحاب 
المصلحة في مجال الحماية االجتماعية، والوكاالت الشريكة في 
بيان األمم المتحدة النقدي المشترك (مفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين، وبرنامج األغذية العالمي، ومكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية)، وغيرهم من أصحاب المصلحة 

في المجال النقدي (الفريق العامل في المجال النقدي). ويجب 
تضمين النظراء الحكوميين، إن أمكن، مع مراعاة المبادئ 

اإلنسانية. واستخدام أدوات التأهب الخاصة بمنظمة اليونيسف.

تضمين دالئل قوية مع التحليالت الخاصة بالبيانات الثانوية، والجهات 
الفاعلة في السوق (يشمل ذلك القدرات والمخاطر والقدرة على 

الصمود)، وأصحاب المصلحة، واحتياجات المستفيدين، مع مراعاة 
االحتياجات المحتملة التي يتغير حجمها بعد االستجابة الفورية.

ل – البرامج. رئيس العمليات الميدانية بالمكتب نائب الممثِّ
الُقطري/ مدير شؤون الطوارئ أو 

جهة تنسيق حاالت الطوارئ، أخصائي 
السياسة االجتماعية بالمكتب الُقطري.

 أخصائي التحويالت النقدية اإلنسانية: إذا كان المكتب الُقطري 
 

سوف يضطلع باستجابة تشمل التحويالت النقدية اإلنسانية، توظيف 
أو تعيين أخصائي أو جهة تنسيق للتحويالت النقدية اإلنسانية (أخصائي 

دولي/ موظف وطني، يملك خمس سنوات على األقل من الخبرة 
العملية فما فوق) لتقديم الخبرة التقنية لموظفي الطوارئ والبرامج، 
باإلضافة إلى تنسيق المبادرات الداخلية أو المشتركة بين الوكاالت أو 

كليهما وأنشطة التحويالت النقدية اإلنسانية المتعلقة بالمجموعات.

ل – البرامج، ومدير الموارد الممثِّل. نائب الممثِّ
البشرية بالمكتب الُقطري.

 فرقة العمل المعنية بالشؤون النقدية: التفكير في 

 

إنشاء وقيادة فرقة عمل معنية بالشؤون النقدية بالمكتب 
الُقطري تتألف من جهات تنسيق من البرامج والعمليات 

لتشغيل وتنسيق االستجابة بالتحويالت النقدية اإلنسانية.

ل – البرامج. لين – البرامج والعمليات، جهة نائب الممثِّ نواب الممثِّ
تنسيق التحويالت النقدية اإلنسانية.

 العمليات: التفكير في أسرع طريقة إلنشاء آلية دفع قائمة 

 

على البرمجة النقدية، مع مراعاة السوق والمخاطر. واستطالع 
الخيارات القائمة: عن طريق العمل مع نظام تابع للحكومة 

م خدمات مالية  أو لمنظمة غير حكومية، واالستفادة من مقدِّ
يستعين به شريك من الحكومة أو من منظمة غير حكومية؛ أو 

استخدام آلية حكومية إذا أفاد تقديرها بأنها ذات جدوى؛ أو العمل 
من خالل اتفاق قائم للخدمات المصرفية؛ أو استخدام عقد قائم مع 
م خدمات مالية من  األمم المتحدة. أو بداًل من ذلك، التعاقد مع مقدِّ
جانب واحد أو باالشتراك مع وكالة أخرى من وكاالت األمم المتحدة.

ل – العمليات. جهة تنسيق التحويالت النقدية اإلنسانية، نائب الممثِّ
األخصائي المالي بالمكتب الُقطري، 

أخصائي السياسة االجتماعية بالمكتب 
الُقطري، مع فرقة العمل المعنية 

بالشؤون النقدية، الفريق المعني 
بالشؤون النقدية بالمقر الرئيسي، شعبة 

اإلدارة المالية والتنظيم اإلداري.

 نظام المعلومات: االختيار بين نظام معلومات إدارية وطني 

 

ونظام إلدارة بيانات المستفيدين طورته اليونيسف. واحترام 
تدابير حماية البيانات، وأمن المعلومات، وتخفيف المخاطر.

ل – البرامج. جهة تنسيق التحويالت النقدية نائب الممثِّ
اإلنسانية، أخصائي السياسة االجتماعية 

بالمكتب الُقطري، الفريق المعني 
بالشؤون النقدية بالمقر الرئيسي، 
جهة التنسيق بالمكتب اإلقليمي.

https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EWlcKuLnfS5Kn_2lXQ_tSk0BM_WsX2-Q0nvkYbU_om9rjA?e=El3b9X
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EWlcKuLnfS5Kn_2lXQ_tSk0BM_WsX2-Q0nvkYbU_om9rjA?e=El3b9X
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/teams/EMOPS-HCT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bBD7A2CF1-FA73-4130-ABE6-60E7012487C7%7d&file=MPS%205%20Template%20HCT%20-%20Good%20example.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/teams/EMOPS-HCT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bBD7A2CF1-FA73-4130-ABE6-60E7012487C7%7d&file=MPS%205%20Template%20HCT%20-%20Good%20example.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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13. الموارد البشرية
المسؤولالمساءلاإلجراء

 تعبئة الموظفين: خالل الساعات الـ 24 إلى الـ 48 األولى 

 

من وقوع حالة طوارئ مباغتة أو إعالن المستوى الثاني أو 
الثالث، إعطاء أدوار أخرى للموظفين الموجودين بالفعل 

في البلد أو توزيعهم، أو القيام بهذا وذاك، لدعم االستجابة 
(على النحو المتفق عليه في معايير التأهب الدنيا).

ل – العمليات، الممثِّل. ل، مع نائب الممثِّ الممثِّ
ومدير الموارد البشرية بالمكتب الُقطري.

 استيعاب زيادة عبء العمل: تحديد احتياجات مالك 

 

ع  الموظفين الفورية في البرامج والعمليات في ورقة تتبُّ
ر مكتب شؤون زيادة عبء  زيادة عبء العمل. بعد ذلك يقدِّ

ع زيادة عبء العمل  العمل بشعبة الموارد البشرية ورقة تتبُّ
د، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي أو المكتب الُقطري أو  ويحدِّ

مكتب برامج الطوارئ أو هذه المكاتب كلها حسب الحاجة، 
(الفريق االحتياطي وجهة التنسيق بفريق االستجابة لحاالت 

الطوارئ) اآلليات المالئمة الستيعاب زيادة عبء العمل.

ل، مدير الموارد البشرية بالمكتب الممثِّل. الممثِّ
الُقطري، رؤساء العمليات والبرامج 

بالمكاتب الُقطرية، مستشار الموارد 
البشرية بالمكتب اإلقليمي، مكتب برامج 

الطوارئ، شعبة الموارد البشرية.

 التوظيف: وضع استراتيجية للموارد البشرية تغطي 

 

االنتقال من الدعم الفوري إلى احتياجات مالك الموظفين األطول 
أمدًا، واستراتيجية لتضييق النطاق. وإجراء استعراض لميزانية 

البرنامج عن طريق اقتراع بالمراسلة خالل الشهر األول من 
وقوع حالة طوارئ مباغتة أو إعالن المستوى الثاني أو الثالث.

مدير الموارد البشرية بالمكتب الممثِّل.
الُقطري، مستشار الموارد البشرية 

بالمكتب اإلقليمي، شريك أعمال 
الموارد البشرية في مجال الطوارئ.

 دعم البحث عن الكفاءات من أجل 
 

حاالت الطوارئ الحرجة.

إكمال التقييمات الخاصة بعمليات التوظيف 	 
في حاالت الطوارئ خالل 20 يومًا.

التأكد من تلقي الموافقات الخاصة بعمليات 	 
التوظيف في حاالت الطوارئ خالل خمسة أيام.

التأكد من إرسال خطابات العروض خالل أربعة أيام عمل، 	 
حين للعرض خالل ثالثة أيام عمل. ومن قبول المرشَّ

شعبة الموارد البشرية.

الممثِّل.

سلطة إصدار الموافقة.

المركز العالمي للخدمات 
حون. المشتركة، المرشَّ

مدير الموارد البشرية بالمكتب 
الُقطري، المدير المكلَّف بالتعيين.

مدير الموارد البشرية بالمكتب 
الُقطري ومستشار الموارد 
البشرية بالمكتب اإلقليمي.

المركز العالمي للخدمات 
حون. المشتركة، المرشَّ

 انتقاء َمصدر واحد: استخدام الخيارات التي تتيح انتقاء 

 

ق المصلحة الفضلى للمنظمة. يجب  َمصدر واحد بما يحقِّ
إعطاء األولوية لذلك في طوارئ المستوى الثاني/ الثالث.

المدير المكلَّف بالتعيين.سلطة إصدار الموافقة.

 فحص السجالت الشخصية: التأكد من أن جميع الموظفين 

 

وفرادى المتعاقدين واالستشاريين الجدد قد تم التثبت من 
مستنداتهم و التحقق من خلفياتهم حسب االقتضاء.

مدير الموارد البشرية بالمكتب الممثِّل.
الُقطري، أخصائي/ جهة تنسيق 

الحماية من االستغالل الجنسي 
واالعتداء الجنسي بالمكتب الُقطري.

/ سلطة إصدار الموافقة على التعيينات المؤقتة 
في الوظائف الدولية التي تقل المدد فيها عن سبعة أشهر 

ل، ورئيس المكتب الميداني، واألمن  (باستثناء وظائف نائب الممثِّ
الدولي) يمكن تفويضها إلى الممثِّل عند الطلب، بعد الحصول 

على موافقة من المدير اإلقليمي ومدير الموارد البشرية.

ل، مدير الموارد البشرية بالمكتب الممثِّل. الممثِّ
الُقطري، المدير المكلَّف بالتعيين، المدير 

اإلقليمي، شعبة الموارد البشرية.

https://unicef.service-now.com/cc?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0013261
https://unicef.service-now.com/cc?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0013261
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 قرار االختيار:  انظر الجدول أدناه لمعرفة 

 

السلطات المعنية بإصدار الموافقات.

الموظفون سوف ُينتَظر منهم أن يبدأوا 
خالل شهر واحد بعد قبول العرض. 

المدير المكلَّف بالتعيين.

 االنقطاع عن الخدمة: مدد االنقطاع عن الخدمة يكون 

 

الخفض فيها بموجب جدول االنقطاع عن الخدمة بالمرفق 6.

مدير الموارد البشرية بالمكتب الُقطري مدير الموارد البشرية.
بالتعاون مع المدير المكلَّف بالتعيين.

 رفاه الموظفين: التأكد من أن األنشطة المعنية برفاه 

 

الموظفين مشمولة في خطة اإلدارة السنوية. وتنظيم البعثات 
المعنية برفاه الموظفين على يد مستشار موظفين توظفه 

اليونيسف إلى مراكز العمل بالمكاتب الُقطرية والميدانية على األقل 
مرة واحدة في العام. والتأكد من توافر موارد مالئمة لإلحالة إلى 

أخصائيي الصحة العقلية الخارجيين (مع مراعاة الثقافة واللغة).

 حاالت الطوارئ من المستوى الثالث يتطلب األمر فيها إتاحة 
خدمات تقديم المشورة للموظفين، لجميع الموظفين وُمعاليهم.

مدير الموارد البشرية بالمكتب الممثِّل.
الُقطري، مستشار الموظفين.

/ سلطة إصدار الموافقة

سلطة إصدار الموافقةالوظيفة دورها أو فئتها أو رتبتها

ل، 	  دة المدة لوظائف رتبة موظف أقدم ووظيفة نائب الممثِّ التعيينات المحدَّ
ووظيفة رئيس المكتب الميداني، ووظائف األمن الدولي.

المدير، شعبة الموارد البشرية.	 

التعيينات المؤقتة لوظائف رتبة موظف أقدم ووظيفتي نائب الممثِّل ورئيس المكتب الميداني.	 

جميع الوظائف من رتبة موظف مساعد إلى موظف أول (باستثناء 	 
ل، ورئيس المكتب الميداني، واألمن الدولي). وظائف نائب الممثِّ

دة المدة لوظائف الموظف الفني الوطني.	  التعيينات المحدَّ

جميع الوظائف في فئة الخدمة العامة في أحد مراكز العمل بالمكاتب اإلقليمية/ المقار الرئيسية.	 

المدير اإلقليمي/ مدير الشعبة 	 
في المنطقة/ الشعبة المعنية.

التعيينات المؤقتة لوظائف الموظف الفني الوطني.	 

جميع الوظائف في فئة الخدمة العامة في المكاتب الُقطرية.	 

رئيس المكتب.	 

https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EcE65rFBVH1FtWu-ClyW-fMBaBWVb4STTaK9wSM-qh070g?e=PoM9uG
https://unicef.sharepoint.com/:w:/t/EMOPS-EmergProc/EcE65rFBVH1FtWu-ClyW-fMBaBWVb4STTaK9wSM-qh070g?e=PoM9uG
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14. اإلمدادات واللوجستيات
بع اليونيسف َنْهج »عدم الندم« فيما يخص اإلمدادات واللوجستيات  تتَّ
في حاالت الطوارئ، ويعني ذلك أن اليونيسف ربما سيكون اهتمامها أكثر 
من الالزم باالستثمار في المزيد من الموارد وتأمينها وتهيئتها وتوزيعها، 

ويشمل ذلك اإلمدادات والخدمات، دعمًا لالستجابة اإلنسانية، حتى إذا 
ثبت أن هذا لم يكن ضروريًا عقب وقوع الحدث.

المسؤولالمساءلاإلجراء

 التهيئة: تهيئة اإلمدادات في مراكز شعبة اإلمدادات تحسبًا 

 

لحاالت الطوارئ، بما فيها المستوى الثالث والجوائح العالمية.

نائب المدير، 
سلسلة اإلمداد.

كبير مديري شؤون الطوارئ بوحدة 
التنسيق في حاالت الطوارئ،

نائب مدير شعبة اإلمدادات، البرامج، 
رئيس مركز إدارة المستودعات والجرد.

 استراتيجية اإلمدادات واللوجستيات في حاالت 

 

الطوارئ: إنجاز استراتيجية لإلمدادات واللوجستيات خاصة بحاالت 
الطوارئ بالتماشي مع معايير التأهب الدنيا. وتهيئة اإلمدادات 

وإبرام العقود من أجل خدمات إدارة المستودعات واللوجستيات 
وكذلك السلع والخدمات التي يكثر عليها الطلب عادًة.

رئيس العمليات الميدانية 
بالمكتب الُقطري/ مدير 
شؤون الطوارئ أو جهة 
تنسيق حاالت الطوارئ.

لين – البرامج والعمليات،  نواب الممثِّ
وموظفو اإلمدادات بالمكتب الُقطري، 

والمكتب اإلقليمي، ووحدة التنسيق في 
حاالت الطوارئ بشعبة اإلمدادات.

 التقييم السريع: االضطالع بتقييم سريع لالحتياجات من 

 

اإلمدادات وأثر حالة الطوارئ على اإلمدادات واللوجستيات. وتقديم 
احتياجات اإلمدادات واللوجستيات (الدعم، الخطط، التنبؤات) 
إلى شعبة اإلمدادات خالل 48 ساعة من بداية حالة الطوارئ.

موظفو البرامج واإلمدادات 
بالمكاتب الُقطرية.

 تفعيل خطط التأهب: تفعيل أو تكييف أو وضع من جديد 
 

(إن لم يكن قد تم بموجب معايير التأهب الدنيا) استراتيجية 
اإلمدادات واللوجستيات الخاصة بحاالت الطوارئ. وإتمام خطة 

إمدادات لالحتياجات الفورية خالل 48 ساعة باعتبارها جزءًا من 
خطة االستجابة وتحديد الجداول الزمنية وأساليب الشراء.

ل – البرامج. موظفو الطوارئ/ البرامج بالمكاتب نائب الممثِّ
الُقطرية، موظفو اإلمدادات، مستشارو 
الطوارئ واإلمدادات بالمكاتب اإلقليمية.

 االستثناء من العطاءات التنافسية: العطاء التنافسي 

 

ليس مطلوبًا، وُيسَمح بالتماس العرض مباشرًة من َمصدر 
واحد. جميع التبسيطات السارية على المشتريات متاحة 
في إجراءات اليونيسف المعنية بالمشتريات في حاالت 

الطوارئ وفي الدليل السريع للمشتريات المنخفضة القيمة 
(للمشتريات التي تقل قيمتها عن 10000 دوالر أمريكي).

ل –  نائب الممثِّ
العمليات/ نائب المدير، 

سلسلة اإلمداد.

موظفو البرامج بالمكاتب الُقطرية، 
موظفو اإلمدادات، مستشارو اإلمدادات 

بالمكاتب اإلقليمية، شعبة اإلمدادات.

 حاالت طوارئ المستوى الثالث:

استخدام اإلمدادات المهيأة داخل البلد خالل 72 ساعة.. 1

الشراء الخارجي من خالل شعبة اإلمدادات لمخزونات . 2
حاالت الطوارئ االعتيادية على النحو التالي:

الدفعة األولى: مجموعات مستلزمات حاالت الطوارئ من المخزونات 
االعتيادية، وغيرها من المخزونات الالزمة إلنقاذ األرواح عبر طائرة/ مركبة 

جوية مستأجرة ُترَسل خالل 72 ساعة على متن رحلة جوية مستأجرة.

الدفعة الثانية: استخدام طالب التوريد قائمة 
إمدادات الطوارئ لتحديد إمدادات المخزونات االعتيادية 

المطلوب توصيلها خالل 14 يومًا عن طريق الجو.

الدفعة الثالثة: من 60 إلى 90 يومًا لحاالت 
الطوارئ األخرى عن طريق البحر.

ل – العمليات، نائب الممثِّ

كبير مديري شؤون 
الطوارئ بوحدة التنسيق 

في حاالت الطوارئ.

موظفو البرامج بالمكاتب 
الُقطرية، موظفو اإلمدادات.

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/114345_P-17%20Procedure%20on%20Procurement%20in%20Emergencies_v00.18_publish.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/114345_P-17%20Procedure%20on%20Procurement%20in%20Emergencies_v00.18_publish.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/SD/SitePages/Quick-Guide-on-Low-Value-Procurement.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/SD/SitePages/Quick-Guide-on-Low-Value-Procurement.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/114345_P-17%20Procedure%20on%20Procurement%20in%20Emergencies_v00.18_publish.pdf
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15. العمليات، والشؤون اإلدارية والمالية 

المسؤولالمساءلاإلجراء

 التقييم: إجراء تقييم سريع ألساليب العمل القائمة مع التركيز 

 

لون وكذلك المديرون  على زيادة الكفاءات وتبسيط العمليات. الممثِّ
اإلقليميون خاضعون للمساءلة بشأن ضمان قيام المكاتب 

الُقطرية واإلقليمية بتعليق أو إلغاء كل ما هو إضافي من قواعد أو 
عت على 

ِ
عمليات أو مبادئ توجيهية أو إجراءات تشغيل موحدة ُوض

المستوى المحلي أو اإلقليمي، وتكون ُمضافة إلى اإلجراءات العالمية.

الممثِّل على مستوى 
المكتب الُقطري، المدير 

اإلقليمي على مستوى 
المكتب اإلقليمي.

ل – العمليات. نائب الممثِّ

 استمرارية تصريف األعمال: تحديث خطة استمرارية 

 

تصريف األعمال كي تعكس سياق الطوارئ الجديد.

  انظر صفحة الشيربوينت الخاصة 
باستمرارية تصريف األعمال.

 إدارة المخاطر: عند ظهور المخاطر، التأكد 

 

من أنها ُتدار بموجب إجراءات اليونيسف.

لين – العمليات والبرامج.الممثِّل. نواب الممثِّ

 تعديل التالي من أجل تيسير معامالت أكثر كفاءة بما 

 

ق المصلحة الفضلى للمنظمة: جدول تفويض السلطات،  يحقِّ
وتفويض السلطات، والحدود المالية، وخطابات التفويض، 

ل بها في نظام المعلومات االفتراضي المتكامل  واألدوار الموكَّ
VISION، والعمليات والعضوية في اللجنة القانونية.

ل – العمليات، رئيس الممثِّل. نائب الممثِّ
العمليات اإلقليمي، شعبة اإلدارة 

المالية والتنظيم اإلداري.

 استراتيجية اإلفراج: إذا كانت هناك زيادة كبيرة متوقعة 

 

في األموال أو إذا كان موجز المخاطر الخاص بالمكتب قد تغير، 
طلب قيام مكتب المراقب المالي لدى شعبة اإلدارة المالية 

ص الستراتيجية اإلفراج. والتنظيم اإلداري باستعراض مخصَّ

ل – العمليات.الممثِّل. نائب الممثِّ

 المصروفات النثرية والنقد المتاح: تقييم مستوى 

 

العمليات والمخاطر لتحديد إذا كانت المصروفات النثرية 
أو النقد المتاح أو طرائق الدفع النقدي بواسطة الهاتف 

المحمول مطلوبة أو إذا كان المكتب يحتاج إلى التعاقد مع 
م للنقدية اعتمادًا على  م خدمات مالية أو طرف ثالث مقدِّ مقدِّ

السياق.  انظر اإلجراءات المعنية بحسابات النقدية.

يمكن تقديم فواتير بالمصروفات باستخدام استمارة 
الفاتورة الُمستخَدمة للمصروفات المتنوعة.

ل. ل – العمليات.الممثِّ نائب الممثِّ

/ تبسيط للمستوى الثاني/ الثالث: المدير اإلقليمي بإمكانه إقرار التغييرات التالية حسب االقتضاء 
في الوظائف والهيكل التنظيمي: إقامة مكتب جديد، إغالق مكتب، تغيير نوع المكتب، إعادة التنظيم 

لة من الموارد األخرى. الداخلي (األقسام/ الوحدات)، إنشاء/ إلغاء/ تمديد الوظائف المموَّ

/ تبسيطات للمستوى الثاني/ الثالث: إذا كان األمر يتطلب مكتبًا مؤقتًا أو دار ضيافة، وكانت الحكومة ال تملك 
ع اتفاق استئجار مكتب، دون موافقة مسبقة من شعبة اإلدارة المالية والتنظيم اإلداري في حين  مرافق مناسبة، يوقَّ

اتباع سياسة اليونيسف المالية واإلدارية 7 الملحق 6 – المبادئ التوجيهية ألماكن العمل )المرفق د(.

/ تحديد أولويات للمستوى الثاني/ الثالث: المعامالت الواردة من بلدان المستويين الثاني والثالث ستكون لها األولوية لدى المركز 
ث مدير العمليات بمكتب برامج الطوارئ ترتيب  العالمي للخدمات المشتركة. عند تفعيل حالة طوارئ من المستوى الثاني أو الثالث، يحدِّ

األولويات حيث تشمل التعيينات البلد بالكامل. وعند إيقاف التفعيل، يلغي مدير العمليات بمكتب برامج الطوارئ ترتيب األولويات هذا. وفيما 
زة لحاالت الطوارئ في بوابة الخدمات لضمان ترتيب األولويات. يخص طوارئ المستويين الثاني والثالث دون الوطنية، ُتستخَدم العالمة المميِّ

https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/BCM/SitePages/Business%20Continuity.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/BCM/SitePages/Business%20Continuity.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/BCM/SitePages/Business%20Continuity.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/BCM/SitePages/Business%20Continuity.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FRegulatory%20Framework%20Library%2FUNICEF%20Procedure%20on%20Cash%20Accounts%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FRegulatory%20Framework%20Library
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FRegulatory%20Framework%20Library%2FUNICEF%20Procedure%20on%20Cash%20Accounts%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fportals%2FRF%2FRegulatory%20Framework%20Library
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/portals/RF/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bDB62F8FF-42ED-4B74-B1EC-9BD42704E56B%7d&file=Invoice%20for%20Miscellaneous%20expenses_Template.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/portals/RF/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bDB62F8FF-42ED-4B74-B1EC-9BD42704E56B%7d&file=Invoice%20for%20Miscellaneous%20expenses_Template.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/portals/RF/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bDB62F8FF-42ED-4B74-B1EC-9BD42704E56B%7d&file=Invoice%20for%20Miscellaneous%20expenses_Template.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/portals/RF/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bDB62F8FF-42ED-4B74-B1EC-9BD42704E56B%7d&file=Invoice%20for%20Miscellaneous%20expenses_Template.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/DFAM%20Policy%207%20Supplement%206%20Guidelines%20for%20Premises%20Management%2001-Jan-2012.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/DFAM%20Policy%207%20Supplement%206%20Guidelines%20for%20Premises%20Management%2001-Jan-2012.pdf
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16. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المسؤولالمساءلاإلجراء

 التقييم: إجراء تقييم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عند 

 

بداية حالة الطوارئ وتبادل المعلومات مع فريق اإلدارة الُقطري، 
وجهة تنسيق حاالت الطوارئ في شعبة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلقليمية.

ل – العمليات. مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نائب الممثِّ
بالمكتب الُقطري بدعم من جهة تنسيق 

حاالت الطوارئ في شعبة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بالمكتب 
اإلقليمي، شعبة الموارد البشرية.  الخطة: إتمام وتنفيذ خطة استجابة في مجال تكنولوجيا 

 

المعلومات واالتصاالت. وشراء اإلمدادات والمعدات 
باستخدام إجراءات المشتريات المعنية بحاالت الطوارئ.

 التكنولوجيا من أجل التنمية: عمل تقييم للمنصات 

 

الرقمية وتبادل النتائج مع فريق اإلدارة الُقطري، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلقليمية، ومحلِّل 

األعمال، وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ودعم تصميم وتطوير وتوزيع وتقييم الحلول التي يقدمها َنْهج 
»التكنولوجيا من أجل التنمية« الُمستخَدمة في االستجابة للطوارئ.

ل – العمليات. مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نائب الممثِّ
بالمكتب الُقطري بدعم من تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت اإلقليمية 
ومحلِّل األعمال وشعبة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. نائب الممثِّل 
– البرامج، رؤساء وموظفو البرامج.

 صفحات الشيربوينت:  خلق مكان عمل مكرَّس 

 

للملفات الُمستخَدمة أثناء حالة الطوارئ باستخدام 
المعايير الحالية لمنظمة اليونيسف، بالترتيب حسب 

األهمية: شيربوينت SharePoint (موقع للتعاون)، وان 
درايف OneDrive، مشغل مشترك محلي. واستخدام 

وي شير WeShare للصور ومقاطع الفيديو.

ل – العمليات. مدير تكنولوجيا المعلومات نائب الممثِّ
واالتصاالت بالمكتب الُقطري.

د شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من التعجيل  / إجراءات خاصة بالمستوى الثاني/ الثالث: تأكُّ
بتلبية طلبات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المقدمة من المكتب الُقطري المتضرر.

 إجراءات خاصة بالمستوى الثالث )باإلضافة إلى اإلجراءات الخاصة بالمستوى الثاني(: المكتب الُقطري له األولوية في الحصول 
على مخزونات الطوارئ من شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إال أنها متاحة دومًا لجميع المكاتب الُقطرية المتضررة من حاالت الطوارئ.

https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/Quick%20ET%20Assessment%20Template.xlsx?d=wd5497656b70b4dff98083c04514b613a&csf=1&web=1&e=g9B2xw
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/Quick%20ET%20Assessment%20Template.xlsx?d=wd5497656b70b4dff98083c04514b613a&csf=1&web=1&e=g9B2xw
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/ICT%20Response%20Plan%20Template.docx?d=w09979f0993af478f8771a84154b19793&csf=1&web=1&e=35e6P4
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/ICT%20Response%20Plan%20Template.docx?d=w09979f0993af478f8771a84154b19793&csf=1&web=1&e=35e6P4
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/ICT%20Response%20Plan%20Template.docx?d=w09979f0993af478f8771a84154b19793&csf=1&web=1&e=35e6P4
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/ICT%20Response%20Plan%20Template.docx?d=w09979f0993af478f8771a84154b19793&csf=1&web=1&e=35e6P4
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/DigitalPlatforms-Assessment%20Tool.xlsx?d=w0e9f9aad658443b68c5f050386fd6533&csf=1&web=1&e=ZsjzMd
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/DigitalPlatforms-Assessment%20Tool.xlsx?d=w0e9f9aad658443b68c5f050386fd6533&csf=1&web=1&e=ZsjzMd
https://unicef.sharepoint.com/:x:/r/sites/ICTD-EmergPortal/General%20Documents/DigitalPlatforms-Assessment%20Tool.xlsx?d=w0e9f9aad658443b68c5f050386fd6533&csf=1&web=1&e=ZsjzMd
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17. إدارة المخاطر األمنية
المسؤولالمساءلاإلجراء

 تتبُّع الموظفين: في الساعات الـ 24 األولى بعد وقوع 

 

حالة طوارئ مباغتة، وضع جميع العاملين لدى منظمة 
اليونيسف وأفراد أسرهم المستحقين في االعتبار. وإبالغ 

إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن، والمكتب 
ع. اإلقليمي، ومكتب برامج الطوارئ بحالة التتبُّ

ل.  مستشار األمن الميداني الُقطري أو جهة الممثِّ
نة األخرى. تنسيق شؤون األمن المعيَّ

 التحديث الخاص بإدارة المخاطر األمنية: في الساعات 

 

الـ 24 األولى بعد وقوع حالة طوارئ مباغتة، تقديم المشورة 
والدعم للمسؤول المعيَّن في فريق إدارة األمن، أو منسق أمن 

المنطقة في فريق إدارة أمن المنطقة، لتحليل البيئة األمنية، 
واستعراض أساليب إدارة المخاطر األمنية والموافقة عليها.

 معًا من أجل إنقاذ األرواح:  إقامة اتصال وثيق مع 

 

ذة واالستجابة ألي تساؤالت حول  المنظمات الشريكة المنفِّ
القضايا المتعلقة بإطار »معًا من أجل إنقاذ األرواح«. وإتاحة 

الفعاليات التدريبية لمديري األمن بالمنظمات الشريكة 
في اإلطار »معًا من أجل إنقاذ األرواح«، متى أمكن.
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مختصرات 
 AAPPopulations Affected to Accountability

المساءلة أمام السكان المتضررين
 AFPPoint Focal Access

جهة تنسيق الوصول
 BISservice in break

االنقطاع عن الخدمة
 CCCChildren for Commitments Core

االلتزامات األساسية إزاء األطفال
 CEAPProcedure Activation Emergency Corporate

إجراءات تفعيل حاالت الطوارئ المؤسسية
 CFOOffice Field of Chief

رئيس المكتب الميداني
 CFSAAdvisor Security Field Country

مستشار األمن الميداني الُقطري
 CMLLiaison Military-Civil

االتصال المدني العسكري
 CMTTeam Management Country

فريق اإلدارة الُقطري
 COoffice country

المكتب الُقطري
 COHAhand on cash

النقد المتاح
 CSOorganization society civil

منظمة مجتمع مدني
 DAFM and Financial of Division

Management Administrative
شعبة اإلدارة المالية والتنظيم اإلداري 

 DAPM ,Analytics ,Data of Division
Monitoring and Planning

شعبة البيانات والدراسات التحليلية 
والتخطيط والرصد

 DGCAAdvocacy and Communications Global of Division
شعبة االتصاالت والدعوة على الصعيد العالمي

 DHRResources Human of Division
شعبة الموارد البشرية

 ECUUnit Coordination Emergency
وحدة التنسيق في حاالت الطوارئ

 EGRC Risk ,Governance Enterprise
Compliance and Management

الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال 
على المستوى المؤسسي

 EMOPSProgrammes Emergency of Office
مكتب برامج الطوارئ

 EMTTeam Management Emergency
فريق إدارة الطوارئ

 EPFFunds Programme Emergency
صناديق برامج الطوارئ

 EPPPlatform Preparedness Emergency
منصة التأهب للطوارئ

 ESLList Supply Emergency
قائمة إمدادات الطوارئ

 FOoffice field
المكتب الميداني

 FSP provider service financial
م خدمات مالية مقدِّ

 GBVviolence based-gender
العنف المبني على النوع االجتماعي

 GCCU Unit Coordination Cluster Global
وحدة تنسيق المجموعات على الصعيد العالمي

 GS Service General
الخدمة العامة

 GSSCCentre Services Shared Global
المركز العالمي للخدمات المشتركة

 HAC Children for Action Humanitarian
نداء العمل اإلنساني من أجل األطفال

 HCTtransfers cash humanitarian
التحويالت النقدية اإلنسانية

 HCTTeam Country Humanitarian
الفريق الُقطري للعمل اإلنساني

 HFSS Section Support Field Humanitarian
قسم الدعم الميداني اإلنساني

 HPDdocument programme humanitarian
وثيقة البرنامج اإلنساني

 HQheadquarters
المقر الرئيسي

 HRResources Human
الموارد البشرية

 IAagency-inter
مشترك بين الوكاالت

 ICEestimate cost itemized
تقدير بنود التكاليف

 ICTtechnology communications and information
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ICTD Communication and Information
Division Technology

شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 IMO Officer Management Information

موظف إدارة المعلومات
 LPAauthorization procurement local

إذن بالشراء المحلي
 MPSStandards Preparedness Minimum

معايير التأهب الدنيا
 NGOorganization governmental-non

منظمة غير حكومية
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 NOC of minimum with Officer National
experience work of years five

موظف وطني يملك خمس سنوات 
على األقل من الخبرة العملية

 OCHA Coordination the for Office Nations United
Affairs Humanitarian of

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 OIAIInvestigation and Audit Internal of Office

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات
 P3 minimum with Professional International

experience work of years five of
أخصائي دولي يملك خمس سنوات 

على األقل من الخبرة العملية
 PDdocument programme

وثيقة البرنامج
 PFPDivision Partnerships and Fundraising Private

شعبة جمع التبرعات من القطاع 
الخاص وإقامة الشراكات معه

 PG Group Programme
فريق البرامج

 PMEevaluation and monitoring ,planning
التخطيط والرصد والتقييم

 PPDDivision Partnerships Public
شعبة الشراكات العامة

 PRC Committee Review Partnership
لجنة استعراض الشراكات

 PSEAabuse and exploitation sexual from protection
الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

 RASCI ,Supporting ,Accountable ,Responsible
 Informed and Consulted

مصفوفة المسؤول والمساءل 
والداعم والمستشار والمستنير

 REA Advisor Emergency Regional
مستشار الطوارئ اإلقليمي

 RDDirector Regional
المدير اإلقليمي

 RMmobilization resource
تعبئة الموارد

 ROOffice Regional
المكتب اإلقليمي

 SDDivision Supply
شعبة اإلمدادات

 Sitrepreport situation
تقرير الحالة

 SFPPoint Focal Security
جهة تنسيق شؤون األمن

 SLTTogether Lives Saving
إطار »معًا من أجل إنقاذ األرواح«

 SMTTeam Management Security
فريق إدارة األمن

 SOE Expenditure of Statement
بيان النفقات

 SOPProcedure Operating Standard
إجراءات التشغيل الموحدة

 SRM Management Risk Security
إدارة المخاطر األمنية

 STS Sheet Tracking Surge
ع زيادة عبء العمل ورقة تتبُّ

 TA Appointment Temporary
تعيين مؤقت

 TEMT Team Management Emergency Technical
فريق إدارة الطوارئ التقني

 UNCCSStatement Cash Common Nations United
بيان األمم المتحدة النقدي المشترك

 UNCTTeam Country Nations United
فريق األمم المتحدة الُقطري

 UNHCRRefugees for Commissioner High Nations United
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

 WFPProgramme Food World
برنامج األغذية العالمي





GUIDANCE/EMOPS/2021/001

United Nations Children’s Fund
3 United Nations Plaza

New York, NY 10017, USA

www.unicef.org

© United Nations Children’s Fund (UNICEF)
December 2021

http://www.unicef.org

