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  جلنة الربنامج والتنسيق 
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٠الدورة التنظيمية، 
   ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠- ٥الدورة املوضوعية، 

  املسائل الربناجمية: التقييم
      

  تقييم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     
    

  تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية    
    

  موجز  

نزوح أعداد أكرب وأكثر تنوعا مـن السـكان، إذ قاربـت    أسفرت الرتاعات يف العامل عن   
. وقـد اتسـع دور مفوضـية    ٢٠١٥مليونـا يف منتصـف عـام     ٥٨أعداد النـازحني يف العـامل أمجـع    

من أجل مواجهة هـذه التحـديات.    ١٩٥٠األمم املتحدة لشؤون الالجئني منذ تأسيسها يف عام 
يضا باملشردين داخليا، الـذين تقـع املسـؤولية    ومع أن والية املفوضية ختص الالجئني، فإا تعىن أ

  الرئيسية عنهم على عاتق الدولة، وتقوم املفوضية بذلك من خالل إطار مشترك بني الوكاالت.

ــع           ــة عمــل املفوضــية م ــة جــدوى وفعالي ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب ــد درس مكت وق
الفئتني، وذلـك يف إطـار    الالجئني واملشردين داخليا ومن أجلهم يف السياقات اليت جتمع هاتني

سـياقا مـن السـياقات الـيت جتمـع بـني        ٢١األداء العام للواليـة املنوطـة ـا. وركـز التقيـيم علـى       
الالجئني واملشـردين داخليـا واسـتعان باستقصـاءات ومقـابالت وزيـارات موقعيـة وجمموعـات         

  وية.تركيز ودراسات حالة إفرادية واستعراضات للوثائق وحتليالت للبيانات الثان
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وعلى الـرغم مـن أن السـنوات الـثالث املاضـية سـجلت زيـادة يف أعـداد الالجـئني يف            
أكثر من نصف السياقات اليت جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا، فقد اضـطلعت املفوضـية   
بأنشطة حيوية يف جمايل املساعدة واحلماية، أبقت خالهلا النسبة املئوية لالجئني املستفيدين من 
املسـاعدة يف معظـم السـياقات علـى حاهلـا أو زادـا. ومـع ذلـك، ال تـزال هنـاك صـعوبات يف            
الوصول إىل الالجئني خارج املخيمات. وكان تقييم الشركاء واملوظفني ألداء املفوضية إجيابيا 
يف عمومه يف معظم ااالت الرئيسية للنتائج املتعلقة بالالجئني. وكان تقييم تشـاور املفوضـية   

ع الالجئني إجيابيا أيضا إىل حد كبري، ولكنه اعترب أقل فعاليـة يف معـاودة االتصـال بـالالجئني     م
  بشأن الشواغل اليت لديهم.

وبفضـــل اإلطـــار الـــذي أنشـــأته اللجنـــة الدائمـــة املشـــتركة بـــني الوكـــاالت، أصـــبح     
جئني حمـددا بقـدر   املفوضية فيما يتعلق باملشردين داخليا يف السياقات اليت جتمعهم مع الال دور

أكرب. وباتت أكثر منهجيةً يف تقرير تفاعلها مع املشردين داخليا، وأصبحت األدوار اليت تقوم 
ا يف قيادة جمموعات التنسيق متوائمة مع مكـامن قوـا املؤسسـية املتصـورة. إال أن األنشـطة      

عيد القطـري داخـل   احملددة للمفوضية ومستوى تفاعلها مع املشردين داخليا يتباينان علـى الصـ  
  تلك األدوار.

وقدمت املفوضية، من خـالل دورهـا التنسـيقي املتعلـق باملشـردين داخليـا، إسـهامات          
إجيابية يف العمـل لصـاحل املشـردين داخليـا علـى مسـتوى العـامل، وكـان تقيـيم أغلبيـة أصـحاب            

املتصل باملشـردين   املصلحة اخلارجيني واملوظفني للمفوضية إجيابيا فيما يتعلق بدورها التنسيقي
داخليــا يف الســياقات الــيت جتمعهــم مــع الالجــئني. غــري أن التباينــات يف األداء والتعقيــدات يف    
التنسيق كانت واضحة على الصعيد القطـري. وتشـمل العوامـل الـيت تـؤثر يف األداء التنسـيقي       

  للمفوضية املوارد ومهارات املوظفني وقادة اموعات املكرسني.

إن الــدور الــذي تقــوم بــه املفوضــية فيمــا يتعلــق باملشــردين داخليــا داخــل    وإمجــاال، فــ  
منظومة اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت مل يـؤثر علـى مسـؤولياا املقـررة األوسـع عـن        
الالجئني يف السياقات اليت جتمعهـم مـع املشـردين داخليـا. ويف احلـاالت املعـدودة الـيت حـدث         

التأثري سـلبيا كلُّـه، كمـا كـان تـأثري االهتمـام باملشـردين داخليـا علـى           فيها هذا التأثري، مل يكن
  الدور التنسيقي املتعلق بالالجئني ضئيال أيضا.

ومع تزايد أعداد الالجئني واملشردين داخليا، ستظل السياقات اليت جتمـع بـني الفئـتني      
حدد التقييم احلـايل عـدة   تطرح حتديات أمام املفوضية ومنظومة العمل اإلنساين بأكملها. وقد 

مسائل على نطاق منظومة العمل اإلنساين تتطلب مزيدا من الدراسـة، مبـا فيهـا تنفيـذ املـذكرة      
املشــتركة بــني املفوضــية ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بشــأن الســياقات الــيت جتمــع بــني   

  .٢٠١٤الالجئني واملشردين داخليا لعام 
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  لية بثالث توصيات مهمة إىل املفوضية:ويتقدم مكتب خدمات الرقابة الداخ  

  حتسني الرصد على الصعيد القطري بشأن الالجئني خارج املخيمات؛   (أ)  

ــذة         (ب)   ــراءات املتخـ ــأن اإلجـ ــالالجئني بشـ ــال بـ ــادة االتصـ ــلة إعـ ــمان مواصـ ضـ
  لتعقيبام؛  استجابة

  وضع استراتيجيات تنسيق ختص كل بلد على حدة.  (ج)  
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  املقدمة واهلدف  -  أوال  
التفتيش والتقييم التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية مفوضية األمـم  شعبة اختارت   - ١

املتحــدة لشــؤون الالجــئني كــي جتــري تقييمــا هلــا اســتنادا إىل تقيــيم للمخــاطر أجــراه املكتــب    
بــرامج لتحديــد أولويــات تقيــيم الــربامج. واختــارت جلنــة الربنــامج والتنســيق موضــوع تقيــيم    

ــا   ا ــه يف دور ــر في ــدها  الســابعة واخلمســني  ملفوضــية للنظ ــرر عق ــه املق  ٢٠١٧يف حزيران/يوني
  .٧٠/٨. وأيدت اجلمعية العامة هذا االختيار يف قرارها )A/70/16 (انظر

ابة الداخلية يف قرارات اجلمعيـة العامـة   ويرد اإلطار املرجعي العام ملكتب خدمات الرق  - ٢
تـب  نشـرة األمـني العـام عـن إنشـاء مك     ، وكـذلك يف  ٥٩/٢٧٢و  ٥٤/٢٤٤باء و  ٤٨/٢١٨

الشــروع يف أي إجــراء يــراه بللمكتــب تــأذن الــيت )، ST/SGB/273خــدمات الرقابــة الداخليــة (
قد ورد النص على التقيـيم  ضروريا للنهوض مبسؤولياته والقيام بذلك اإلجراء واإلبالغ عنه. و

ــه املكتــب يف ا  ــذي جيري ــة    ألنظمــة والقواعــد  ال ــب الربناجمي ــربامج واجلوان ــيت حتكــم ختطــيط ال ال
  .)١-٧، البند ST/SGB/2016/6انظر للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم (

يف مــن املنهجيــة واملوضــوعية،  ةممكنــبأقصــى درجــة ، البــتوكــان هــدف التقيــيم هــو   - ٣
ية عمل املفوضـية مـع الالجـئني واملشـردين داخليـا يف السـياقات الـيت جتمـع         جدوى وفعال مدى

تقيــيم عــن موضــوع التقيـيم  انبثــق بـني الفئــتني، يف إطـار األداء العــام للواليــة املنوطـة ــا. وقـد     
 يجـر أُ. و)١(للمخاطر علـى مسـتوى الـربامج ورد وصـفه يف الورقـة التمهيديـة املتعلقـة بـالتقييم        

  .)٢(يف منظومة األمم املتحدةاملعمول ا عد ومعايري التقييم التقييم وفقا لقوا

لبت تعليقات إدارة املفوضية علـى مشـروع التقريـر وأخـذت يف احلسـبان لـدى       وقد طُ  - ٤
  الرد الرمسي للمفوضية.هذه الوثيقة إعداد التقرير النهائي. ويرد يف مرفق 

    
  معلومات أساسية  -  ثانيا  
  وواليتهاتاريخ املفوضية   -ألف   

ــة مفوضــية شــؤون الالجــئني يف قرارهــا       - ٥ ــة العام ــؤرخ ٤-(د ٣١٩أنشــأت اجلمعي ) امل
واليتــها يف نظامهــا األساســي، الــذي اعتمدتـــه     عرفــت  . و١٩٤٩كــانون األول/ديســمرب    ٣

(املرفــق)،  ١٩٥٠كـانون األول/ديســمرب   ١٤) املــؤرخ ٥-(د ٤٢٨اجلمعيـة العامــة يف قرارهـا   
__________ 

  )١(  OIOS-Inspection and Evaluation Division inception paper: programme evaluation of the United Nations 

High Commissioner for Refugees, assignment No. IED-15-004 (26 June 2015). 

 .٢٠٠٥أصدرها فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم يف عام   )٢(  
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ايــة الدوليــة لالجــئني والســعي إىل إجيــاد حلــول دائمــة ملشــاكل الالجــئني، تــوفري احلمعلــى أــا 
 “حـــىت التوصـــل إىل حـــل ملشـــكلة الالجـــئني ”متديـــد هـــذا الســـعي  ٢٠٠٣وجـــرى يف عـــام 

الية املفوضـية  كما وسعت اجلمعية العامة نطاق املسؤوليات الرئيسية لو ).A/67/6/Rev.1 (انظر
  هـد إىل املفوضـية مبسـؤوليات حمـددة     ليشمل األشخاص عدميي اجلنسية. وعالوة علـى ذلـك، ع
  تتصل باملشردين داخليا ضمن ج مشترك بني الوكاالت.

كفالة احلماية الدولية لالجئني وغريهـم مـن األشـخاص    ”واهلدف العام للمفوضية هو   - ٦
حدة لشؤون الالجئني، والسعي إىل إجياد حلول دائمـة  املشمولني باختصاص مفوضية األمم املت

 ملشاكلهم بالتعاون مع الدول ومنظمـات أخـرى، بوسـائل منـها تـوفري املسـاعدة اإلنسـانية هلـم        
عرفـون  . وبسبب األزمـات األخـرية، ازداد كـثريا عـدد املشـردين الـذين ي      )A/67/6/Rev.1(انظر 
مليونـا   ٥٧,٩إىل  ٢٠١٢مليونـا يف عـام    ٣٥,٨املفوضـية مـن    “مشمولون باختصاص”بأم 

  .)٣(٢٠١٥يف عام 

وتتمثل الصكوك الرئيسية اليت تـنظم حقـوق الالجـئني واإلطـار القـانوين الـذي يسـتند          - ٧
ــة    ،١٩٦٧اخلاصــة بوضــع الالجــئني وبروتوكوهلــا لعــام    ١٩٥١إليــه عمــل املفوضــية يف اتفاقي

ــغ     علمــا ــة يبل ــدول األطــراف يف االتفاقي ــأن عــدد ال ــة وعــدد   ١٤٥ب ــدول دول األطــراف يف ال
. وبالنسبة للمشردين داخليا، تقع على عاتق السلطات الوطنيـة  )٤(دولة ١٤٦الربوتوكول يبلغ 

  املسؤولية الرئيسية عن توفري احلماية واملساعدة اإلنسانية للمشردين داخليا اخلاضعني لواليتها.
  

  هيكل املفوضية وإدارا  -باء   
مسـتعينا يف  الذي يتـوىل املسـؤولية عـن إدارة املنظمـة      ،يرأس املفوضية املفوض السامي  - ٨

أحدمها لشؤون العمليات واآلخر ( لمفوض الساميل نمساعديونائب للمفوض السامي ذلك ب
  .)لشؤون احلماية

قتصادي واالجتماعية وتقدم إليهمـا  إلدارة اجلمعية العامة والس اال ختضع املفوضيةو  - ٩
تقريرا كل سنة. وجتتمع يف شهر تشرين األول/أكتوبر مـن كـل سـنة جلنـة تنفيذيـة مؤلفـة مـن        

  دولة عضوا وتوافق على برنامج املفوضية وميزانيتها لفترة السنتني.  ٩٨

__________ 

(مفوضية األمم املتحدة  “٢٠١٥مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، االجتاهات يف منتصف عام ”انظر   )٣(  
 ، الصف األخري.١)، اجلدول ٢٠١٥لشؤون الالجئني، 

 .٢٠١٥يف نيسان/أبريل   )٤(  
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 تـألف مـن املكتـب التنفيـذي وسـبع     يويقع مقر املفوضية أساسا يف جنيف، سويسرا. و  - ١٠
موقعـا   ٤٥٦وهلـا عمليـات ميدانيـة يف    ) A/AC.96/1125(انظـر  مكاتـب إقليميـة    ةشعب ومخسـ 

  .)٥(بلدا ١٢٦ بـ
  

  األولويات االستراتيجية العاملية وإطار النتائج  -جيم   
 أولويـات اسـتراتيجية   يف إطـار النتـائج اخلـاص ـا يف شـكل     أهـداف املفوضـية   صيغت   - ١١

  ما يلي: وهي تشمل ، عاملية

  يئة بيئة مواتية للحماية؛   (أ)  

  محاية منصفة وتوثيق تلك احلماية؛  اتالقيام بعملي  (ب)  

  توفري األمان من العنف واالستغالل؛  (ج)  

  توفري االحتياجات واخلدمات األساسية؛  (د)  

  التمكني اتمعي واالعتماد على النفس؛  )ـ(ه  

  توفري حلول مستدامة؛  (و)  

  االستجابة حلاالت الطوارئ.  (ز)  
  

  األشخاص املشمولون باختصاص املفوضية  -دال   
مليـون شـخص يف منتصـف     ٥٧,٩يرد فيمـا يلـي تصـنيف لألشـخاص البـالغ عـددهم         - ١٢
باختصــاص واليــة املفوضــية واملشــار إلــيهم علــى أــم مشــمولون  الــذين تغطــيهم  ٢٠١٥ عــام

  ):١الشكل ظر ان(املفوضية 

ــون   (أ)   ــن     -الالجئـ ــا مـ ــلي خوفـ ــدهم األصـ ــارج بلـ ــودون خـ ــخاص املوجـ األشـ
  االضطهاد أو العنف العشوائي وحيتاجون إىل محاية دولية؛ 

األشــخاص الــذين مل يبــت بعــد يف طلبــات مــنحهم اللجــوء   -طــالبو اللجــوء   (ب)  
  وضع الالجئ؛  أو

ختصاص املفوضية لفترة حمددة األشخاص املشمولون با -الالجئون العائدون   (ج)  
  بعد عودم إىل بلدام األصلية؛

__________ 

 .UNHCR Global Appeal 2016-2017انظر   )٥(  
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  األشخاص الذين ال تعتربهم أية دولة مواطنني؛  -األشخاص عدميو اجلنسية   (د)  

األشـــخاص الـــذين اضـــطُروا إىل الـــرتوح عـــن ديـــارهم  -املشـــردون داخليـــا   )ـ(ه  
  دوليا؛ أماكن إقامتهم املعتادة ومل يعربوا حدود دولة معترفا ا أو

املشـردون داخليـا املتمتعـون حبماية/مسـاعدة      -العائدون من املشردين داخليا   (و)  
  املفوضية الذين عادوا إىل أماكنهم األصلية.

  
  ١اجلدول     

  ٢٠١٥الفئات املشمولة باختصاص املكاتب اإلقليمية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،     

  (باملاليني)

 

ــا  ــردون داخليــــــــ املشــــــــ
تمتعون حبماية/مسـاعدة  امل

(أ)املفوضية
 

الالجئون ومن يعيشون 
أوضاعا شبيهة بأوضاع 

 الالجئني

ــذين   ــخاص الـــــــ األشـــــــ
تشــملهم واليــة املفوضــية 

 املتعلقة بانعدام اجلنسية

الفئــــــــــات األخــــــــــرى 
ــاص   ــمولة باختصـــ املشـــ

(ب)املفوضية
 

..٢,٦٣,٥٠,٦ أوروبا     

..٣,٠٣,٨١,٨ آسيا واحمليط اهلادئ

..٦,٥٠,٨٠,١ األمريكتان

..٨,٧٤,١١,٠ أفريقيا

..١٣,٣٣,٠٠,٤ الشرق األوسط/مشال أفريقيا

٣٤,٠١٥,١٣,٩٥,٠ اموع 
  
  .“UNHCR mid-year trends 2015”  املصدر:  
  مليون. ٥٧,٩جمموع الفئات املشمولة باختصاص املفوضية =   مالحظة:  

  الذين يعيشون أوضاعا شبيهة بأوضاع املشردين داخليا.تشمل هذه الفئة األشخاص   (أ)  
  تشمل هذه الفئة طاليب اللجوء والعائدين من املشردين داخليا والالجئني العائدين.  (ب)  

    
  موارد املفوضية    

، كانـــت املـــوارد اإلمجاليـــة املطلوبـــة لتنفيـــذ أنشـــطة املفوضـــية تبلـــغ   ٢٠١٤يف عـــام   - ١٣
. ويف السـنة نفسـها،   ٢٠١٢يف املائة عن مبلغها يف عام  ٥٣ها باليني دوالر، بزيادة قدر ٦,٦

باليـني دوالر.   ٣,٤ماليـني دوالر والنفقـات الفعليـة تبلـغ      ٣,٦كانت اإليرادات الفعلية تبلـغ  
يف املائة من ميزانية املفوضـية مـن األنصـبة املدفوعـة يف امليزانيـة العاديـة لألمـم         ١ويأيت أقل من 
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، كـان لـدى   ٢٠١٥. ويف عـام  )٦(يف املائـة املتبقيـة مـن التربعـات     ٩٩ املتحدة؛ ومتـول نسـبة الــ   
  . )٧(يف املائة منهم يوجدون يف املواقع امليدانية ٨٨موظفا  ٩ ٧٢٨املفوضية 

ــية      - ١٤ ــا اموعـــات الرئيسـ ــية علـــى أربـــع ركـــائز تقابـــل جزئيـ وتتـــوزع ميزانيـــة املفوضـ
ــة عــام ميزان ١لألشــخاص املشــمولني باختصاصــها. ويــبني الشــكل   املوضــوعة لتلبيــة  ٢٠١٤ي

االحتياجــات الشــاملة لألشــخاص املشــمولني باالختصــاص، إىل جانــب النفقــات، حســب فئــة  
ــبة، إذ خيصــهم       ــأكرب نس ــون ب ــتأثر الالجئ ــؤالء األشــخاص. ويس ــن جممــوع    ٧٤ه ــة م يف املائ

  يف املائة من النفقات الفعلية.  ٧٦ االحتياجات و
  

  ١الشكل     
   ٢٠١٤للمفوضية ونفقاا حسب فئة األشخاص املشمولني باختصاصها، امليزانية النهائية     

  (بباليني دوالرات الواليات املتحدة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .UNHCR Global Report 2014  املصدر:  
  

__________ 

  )٦(  UNHCR, UNHCR Global Report 2014 (2015), p. 135. 

  )٧(  UNHCR, UNHCR Global Appeal 2016-2017 (2015), p. 2. 
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  عمل املفوضية يف السياقات اليت جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا    

، أكدت اجلمعية العامة دعمها للجهود الـيت تبـذهلا املفوضـية مـن أجـل      ١٩٩٣يف عام   - ١٥
ســيما حيــث ميكــن لتلــك  ال”تــوفري املســاعدة اإلنســانية واحلمايــة للمشــردين داخــل بلــدام،  

. وحددت اجلمعية أسـاس عمـل املفوضـية    “اجلهود اإلسهام يف منع مشاكل الالجئني أو حلها
علـى أسـاس الطلبـات احملـددة مـن      ”اعتربت أن ذلـك العمـل يكـون     مع املشردين داخليا حيث

. )٨(“جانب األمني العام أو األجهزة الرئيسية املختصة يف األمم املتحدة، ومبوافقة الدولة املعنية
أال ختــل بواليــة املفوضــية فيمــا يتعلــق  ”وحــددت أيضــا معــايري هــذه اجلهــود، ومنــها اشــتراط   

   .)٩(“بالالجئني وبنظام اللجوء

ــة العامــة القــرار  ١٩٩١ويف عــام   - ١٦ ــة دائمــة   ٤٦/١٨٢، اختــذت اجلمعي الــذي أنشــأ جلن
، ذكـر  ٢٠١٢مشتركة بني الوكاالت يترأسها منسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ. ويف عـام      

ينيط مبنسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ   ٤٦/١٨٢مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن القرار 
، ذكرت ٢٠١٣يف حاالت الطوارئ املعقّدة. ويف عام  “تنسيق املساعدة اإلنسانية”مسؤولية 

يف حمـور نظـام االسـتجابة الدوليـة لالجـئني، مبـا يشـمل        ”املفوضية أن نظامها األساسي جيعلـها  
، تــداخلت املســؤوليات املتصــلة بكــل مــن   ٢٠١٤ويف عــام  “.لقــة مبهــام التنســيق األمــور املتع

سـياقا مـن السـياقات الـيت جتمـع بـني الفئـتني حيـث كانـت           ١٤الالجئني واملشردين داخليا يف 
هناك اسـتجابات متزامنـة مـن األمـم املتحـدة تعلقـت بـالالجئني واملشـردين داخليـا. وحاولـت           

اإلنســـانية توضـــيح األدوار واملســـؤوليات يف مـــذكرما املفوضـــية ومكتـــب تنســـيق الشـــؤون 
املتعلقة بالسياقات اليت جتمع بـني الالجـئني واملشـردين داخليـا والتنسـيق       ٢٠١٤املشتركة لعام 

  من الناحية العملية.
    

  املنهجية  -  ثالثا  
فحص هـذا التقيـيم عمـل املفوضـية يف السـياقات الـيت جتمـع بـني الالجـئني واملشـردين             - ١٧

الجـئ   ١٠ ٠٠٠داخليا، واليت عرفت بأا البلـدان الـيت تستضـيف يف وقـت واحـد أكثـر مـن        
، سواء اخنرطت املفوضية يف أنشطة ٢٠١٤مشرد داخليا اعتبارا من عام  ١٠ ٠٠٠وأكثر من 

سياقا من هذه السياقات الـيت   ٢١تتعلق باملشردين داخليا أم ال. وكان إطار التقييم يتألف من 
 وأوغنـدا،  وأفغانسـتان،  ،لالجئني واملشـردين داخليـا، وهـذه السـياقات هـي: إثيوبيـا      جتمع بني ا

__________ 

 .١٢، الفقرة ٤٨/١١٦قرار اجلمعية العامة   )٨(  

 .١١، الفقرة ٦٩/١٥٢قرار اجلمعية العامة   )٩(  
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 السودان، وجنوب السورية، العربية واجلمهورية وتشاد، ،نديوبورو وبنغالديش، وباكستان،
 ونيبــال،  ومــايل،  وليبيــا، وكينيــا،  والكونغــو، والكــامريون،  والعــراق، وصــربيا،  والســودان،

 مـن  املائـة  يف ٧٣ و الجئ مليون ١٥ الـ من املائة يف ٤١ يوجد وا. واليمن واهلند، والنيجر،
يف املائـة،   ٨٢ يف املائـة و  ٤٨العـامل، وكـان نصـيبها     مسـتوى  على داخليا مشرد مليون ٣٤ الـ

علـــى التـــوايل، مـــن إمجـــايل نفقـــات املفوضـــية فيمـــا يتعلـــق بـــالالجئني واملشـــردين داخليـــا يف  
   .٢٠١٤ عام

تقيــيم احلــايل علــى الســنوات الــثالث إىل األربــع املاضــية. وتســتند نتائجــه إىل  وركــز ال  - ١٨
باالعتماد علـى مصـادر متعـددة للبيانـات. فقـد       triangulationأسلوب تعدد مصادر االستقصاء 

  استخدم التقييم املزيج التايل من الطرق الكيفية والكمية جلمع البيانات:

الكونغـو الدميقراطيـة (كينشاسـا، وغومـا،      إيفاد بعثات إىل جنيـف ومجهوريـة    ) (أ  
وبوكــافو، وأوفــريا)، والعــراق (أربيــل ودهــوك)، ومــايل (بامــاكو وفــاراغواران)، مبــا يف ذلــك    
زيارات إىل خميمـات األشـخاص واتمعـات احملليـة املشـمولني باختصـاص املفوضـية، واملعاينـة         

  املباشرة لألوضاع واالتصاالت وعمليات املفوضية؛

مقابلــة شــبه منظمــة يف املقــر وامليــدان مــع مــوظفي    ١٥١راء مــا جمموعــه إجــ  ) (ب  
ــا،       ــردين داخليـ ــئني، واملشـ ــات، والالجـ ــة، واحلكومـ ــات املاحنـ ــركاء، واجلهـ ــية، والشـ املفوضـ

  وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

إجــراء استقصــاءات علــى شــبكة اإلنترنــت لعينــة غــري عشــوائية مــن مــوظفي      (ج)  
ــة ومــ   ــة الفني ــدان يف   املفوضــية مــن الفئ ــيني وموظفيهــا يف املي ــن   ٢١وظفي مقرهــا الفن ســياقا م

؛ ولعينــة غــري عشــوائية مــن شــركاء )١٠(الســياقات الــيت جتمــع بــني الالجــئني واملشــردين داخليــا 
، مشلـت  ٢١املفوضية من األمـم املتحـدة ومـن املنظمـات غـري احلكوميـة يف تلـك السـياقات الــ          

اإلنسـاين الـيت تـديرها املفوضـية أو تشـارك يف      شركاء تنفيذيني، وأعضـاء يف جمموعـات العمـل    
  ؛)١١(إدارا، واملنسقني فيما بني اموعات، ومنسقي الشؤون اإلنسانية

__________ 

موظفـا (مبـا ميثـل     ٣٩٨موظفني؛ وقـد رد   ١ ٤٠٧أُرسل استقصاء املوظفني إىل عينة غري عشوائية تتألف من   )١٠(  
ان وتركيـا مـن التحلـيالت علـى     يف املائـة). وأُسـقطت الـردود الـواردة مـن املـوظفني يف لبنـ        ٢٨معدل رد بلغ 

الصعيد القطري لكنها أدرجت ضـمن التحلـيالت علـى الصـعيد العـاملي علـى اعتبـار أن البلـدين مل يـدرجا يف          
 اليت جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا. ٢١ االختيار النهائي للسياقات الـ

مــن مــوظفي الشــركاء؛ وقـــد رد     ١ ٣٦٢أُرســل استقصــاء الشــركاء إىل عينـــة غــري عشــوائية تتــألف مـــن         )١١(  
 يف املائة). ٢٠موظفا (مبا ميثل معدل رد بلغ  ٢٧٦
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مناقشــة موعــات تركيــز مــع الالجــئني واملشــردين داخليــا يف        ١٣تنظــيم   ) (د  
  مجهورية الكونغو الدميقراطية والعراق ومايل؛

 ٢١ سـياقا مـن السـياقات الــ     ١١عمقـة يف  إجراء دراسات حـاالت إفراديـة مت    (هـ)  
ــابالت          ــن املق ــات املســتمدة م ــتخدام البيان ــا، باس ــني الالجــئني واملشــردين داخلي ــع ب ــيت جتم ال

؛ ومبقارنـة النتـائج والعوامـل    )١٢(واالستقصاءات واستعراض الوثـائق ومصـادر البيانـات الثانويـة    
  املسامهة فيما بني البلدان؛

الوثـائق الرئيسـية، مبــا يف ذلـك خطـط العمليــات،      اسـتعراض عينـة خمتـارة مــن     (و)  
واألوامــر التوجيهيــة والتقــارير الداخليــة، ووثــائق التنســيق علــى املســتوى العــاملي والتشــغيلي،    

  وعمليات التقييم ذات الصلة؛

حتليــل بيانــات بــرامج املفوضــية واألرقــام املتعلقــة بأعــداد الســكان املشــمولني     (ز)  
  .Global Focusانات التشغيل املستمدة من قاعدة بيانات املفوضية باختصاصها وميزانيتها، وبي

ــار إىل االتســاق           - ١٩ ــة: االفتق ــة التالي ــية الثالث ــيم القيــود الرئيس ــات التقي وواجــه مجــع بيان
والشمول يف بيانات املفوضـية فيمـا يتعلـق بالرصـد وتقيـيم األداء، ممـا حـد مـن إمكانيـة إجـراء           

اخنفــاض معــدالت الــرد علــى استقصــائي املــوظفني والشــركاء؛  مقارنــات فيمــا بــني البلــدان؛ و 
وحتديــد عــدة مســائل تتصــل ياكــل التنســيق علــى نطــاق املنظومــة الــيت مل تكــن ضــمن نطــاق  

  التقييم.  هذا

وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية باستشارة املفوضية أثناء إجراء التقيـيم، وأعـرب     - ٢٠
  عن امتنانه لتعاوا ومساعدا. 

    

__________ 

ـــ    )١٢(   ــة ال ــة: أفغانســتان  ١١ تعلقــت دراســات احلــاالت اإلفرادي ــدان التالي ــة وباكســتان، ،بالبل ــة واجلمهوري  العربي
 وقــد. الــيمنو ومــايل، وليبيــا، والكونغــو، والكــامريون، والعــراق، والســودان، الســودان، وجنــوب الســورية،
ــدان تلــك اخــتريت ــق أنشــطة يف املفوضــية اخنــراط) أ: (إىل اســتنادا البل ــا، (ب) حجــم  باملشــردي تتعل ن داخلي

) مزيج من ترتيبـات التنسـيق وتنـوع تـدفقات التشـرد. ومـن بـني        دالسكان وامليزانية، (ج) التمثيل اجلغرايف، (
داخليا ومل تختر كمواضيع لدراسـات احلـاالت اإلفراديـة    اليت جتمع بني الالجئني واملشردين  ١٠السياقات الـ 

 مجيع السياقات اليت مل تنخرط فيها املفوضية يف أنشطة تتعلق باملشردين داخليا.
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  نتائج التقييم  -  رابعا  
قــدمت املفوضــية مســاعدة بالغــة األمهيــة لالجــئني ونفــذت أنشــطة حلمايتــهم يف مجيــع            - ألف   

  السياقات اليت جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا

الـيت جتمـع    ٢١على الرغم من زيادة عدد الالجئني يف أكثـر مـن نصـف السـياقات الــ        - ٢١
اخليا، فقد حافظت املفوضية على النسبة املئوية لالجئني املسـتفيدين  بني الالجئني واملشردين د

  من املساعدة أو زادا يف معظم السياقات على مدى الثالث إىل األربع سنوات األخرية.

 ٢١ ماليـني الجـئ يف السـياقات الــ     ٦,١، كان يوجد أكثـر مـن   ٢٠١٤ويف اية عام   - ٢٢
، وهو ما ميثل زيادة إمجالية تناهز مليون الجئ منـذ  )١٣(داخليااليت جتمع بني الالجئني واملشردين 

. وخـالل فتـرة السـنوات الـثالث هـذه، زادت أعـداد الالجـئني يف أكثـر مـن نصـف           ٢٠١٢عام 
)، بينمــا ظلــت يف مســتوى مماثــل يف ســت ســياقات واخنفضــت   ٢١مــن أصــل  ١٣الســياقات (

  سياقني. يف

حــدي بتقــدمي املســاعدة ألغلبيــة كــبرية مــن   وأفــادت املفوضــية بأــا واجهــت هــذا الت   - ٢٣
ـــ     ٨٧الالجــئني ( ــة) مــن جممــوع عــدد الالجــئني يف الســياقات ال ــام  ٢١ يف املائ ؛ ٢٠١٤يف ع

سـياقات، وظلـت يف مسـتوى     ٦زادت النسبة املئوية لالجئني املستفيدين من املساعدة يف  وقد
ــراوح ســياقات. وقــدمت املفوضــية املســ  ٣ســياقا، واخنفضــت يف  ١٢مماثــل يف   اعدة لنســبة تت

 ٧٤و  ٦١، وبـني  ٢١ سـياقا مـن السـياقات الــ     ١٤يف املائة من الالجئني يف  ١٠٠و  ٨٨ بني
يف املائــة يف ســياقني. ومــن الســياقات اخلمســة املتبقيــة الــيت ســجلت نســب مســاعدة تقــل عــن   

عينـة  يف املائة سياقان قامت فيهما احلكومة الوطنية بتقدمي مسـاعدة مباشـرة إىل جتمعـات م    ٥٠
من الالجئني، وسـياقان شـهدا نزاعـات نشـطة واسـعة النطـاق تقلصـت بسـببها كـثريا إمكانيـة           
إيصال املساعدات اإلنسانية، وسياق متيز بفرض احلكومة قيودا على الوصول إىل أعداد كـبرية  

أدناه األعداد واالجتاهات اخلاصة بالالجئني واملسـاعدة املقدمـة    ٢من الالجئني. ويبني اجلدول 
ن املفوضية، حسب السياق الذي جيمع بني الالجئني واملشردين داخليا، على مدى السنوات م

  الثالث املاضية.
  

__________ 

تستند أعداد الالجئني املدرجة يف هذا التقرير إىل بيانات املفوضية، اليت تنطوي على بعض التقدير. وقد أشار   )١٣(  
يف املائـة مـن بيانـات الالجـئني      ٢٣إىل أن  ٢٠١٥اء النروجيية واملفوضـية يف عـام   تقرير صدر عن هيئة اإلحص

 ).E/CN.3/2015/9هي إما مقدرة أو حمددة على حنو جيمع بني ما هو مقدر وما هو مسجل (انظر 
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  ٢اجلدول     
الـيت جتمـع    ٢١  األعداد واالجتاهات اخلاصة بالالجئني واملساعدة املقدمة مـن املفوضـية يف السـياقات الــ        

  ٢٠١٤- ٢٠١٢بني الالجئني واملشردين داخليا، يف الفترة 
  

    
أعداد الالجئني و/أو املشردين 

    داخليا (باآلالف)
الالجئون و/أو املشردون داخليا الذين قدمت 

  هلم املفوضية املساعدة (بالنسبة املئوية)
  االجتاه  ٢٠١٤  االجتاه  ٢٠١٤  العملية  عمل املفوضية

الالجؤون واملشردون             
  داخليا

 →  ١٠٠ ↗  ٣٠٠  أفغانستان
 →  ٩٤ ↗  ٢٦٤  الكامريون

 ↗  ١٠٠ ↗  ٤٥٣  تشاد  
 →  ١٠٠ ↗  ٢٧١  العراق  
 →  (أ)١٠٠ ↗  ٢٨  ليبيا  
 →  ١٠٠ ↗  ٧٨  النيجر  
 →  ١٠٠ ↗  ٢٤٨  جنوب السودان  
 →  ١٧ ↘  ١٤٩  سورية  
 ↘  ٤٦ ↗  ٢٥٨  اليمن  
 →  ١٠٠ ↗  ٥٣  بوروندي  
 ↗  ١٠٠ →  ١٥  مايل  
 →  ١٠٠ →  ١ ٥٠٦  باكستان  
 ↗  ١٨ →  ٤٤  صربيا  
 ↗  ٧٤ ↗  ١٢٠  الدميقراطيةمجهورية الكونغو   
 ↗  ٨٨ ↗  ٢٧٨  السودان  

 ↘  ١٤ →  ٢٣٢  بنغالديش  الالجئون فقط
 →  ١٠٠ ↗  ٦٦٠  إثيوبيا  
 ↗  ١٣ →  ٢٠٠  اهلند  
 →  ١٠٠ →  ٥٥١  كينيا  
 ↘  ٦١ ↘  ٣٨  نيبال  
 →  ١٠٠ ↗  ٣٨٦  أوغندا  

    ٨٧ ↗  ٦ ١٣٢    اموع  
  
  .“Mid-year trends”و  “Global trends”نشرتا املفوضية   :املصدر  

  .٢٠١٥استنادا إىل بيانات منتصف عام   (أ)  
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ــام   - ٢٤ ـــ     ٥٢، كــان ٢٠١٤ويف ع ــن الالجــئني يف الســياقات ال ــة م يوجــدون  ٢١يف املائ
خارج املخيمات. ووضعت املفوضية سياسة إلجياد بدائل للمخيمات، وهو ما ميثل إقرارا بـأن  

. )١٤(للصمود واالستقاللية واحلياة الطبيعية العيش يف اتمعات احمللية ميكن أن يوفر فرصا أكرب
، لكـن ال توجـد بيانـات    )١٥(وقد شرعت املفوضية يف مجع املعلومات عـن تنفيـذ هـذه السياسـة    

شــاملة ومصــنفة بشــأن املســاعدة الــيت تقــدمها املفوضــية لالجــئني الــذين يوجــدون خــارج           
ــة الالجــ       ــة حتــديات تتعلــق بتغطي ــات. وبينــت الزيــارات امليداني ئني املوجــودين خــارج  املخيم

املخيمـــات. ويف ســـياقني متـــت زيارمـــا ويقـــيم فيهمـــا معظـــم الالجـــئني املوجـــودين خـــارج  
املخيمات، اعترب عدة شركاء وموظفني ممن أجريت معهم مقـابالت أن املسـاعدة الـيت تقـدمها     
املفوضية إىل الالجـئني املقـيمني خـارج املخيمـات تشـكل نقطـة ضـعف؛ ففـي أحـد السـياقني،           

ــ ــى الالجــئني املوجــودين يف      كان ــام األول عل ــن املفوضــية تركــز يف املق ــة م ت املســاعدة املقدم
املخيمات بسبب مشاكل الوصول والنقص يف التمويل؛ أما يف السـياق الثـاين، فتشـري البيانـات     
املستمدة من املعاينة املباشرة ومن جمموعـات التركيـز إىل أن الالجـئني الـذين كـانوا موجـودين       

يمات كانوا يتمتعون بإمكانية وصول إىل اخلدمات األساسية أقل موثوقية ممـا كـان   خارج املخ
  .)١٦(يتمتع به الالجئون املوجودون يف املخيمات

  
باستثناء اال املتعلق بالتوصل إىل حلول دائمة، صنف الشركاء واملوظفون عمومـا أداء      

  املفوضية على أنه إجيايب

األربـــع املتعلقــة بـــالالجئني، حســـب تعريفهـــا ألغـــراض   فيمــا يلـــي النتـــائج الرئيســـية   - ٢٥
  التقييم:  هذا

  السالمة من االضطهاد والعنف؛  (أ)  

  التخفيف من خماطر أخرى تتعلق باحلماية؛  (ب)  

  تلبية االحتياجات األساسية؛  (ج)  

  التوصل إىل حلول دائمة.  (د)  

 الذين مشلـهم االستقصـاء  ، أعرب الشركاء واملوظفون ٢وعلى النحو املبني يف الشكل   - ٢٦
عـن آراء إجيابيـة بشـأن أداء املفوضـية يف جمـال احلمايـة. كمـا كــان         ٢١ يف مجيـع السـياقات الــ   

__________ 

 .UNHCR, “UNHCR policy on alternatives to camps” (2014)انظر   )١٤(  

 .“UNHCR diagnostic tool for alternatives to camps: 2015 global results”انظر   )١٥(  

 يف السياق الثالث الذي متت زيارته، كان مجيع الالجئني يوجدون خارج املخيمات.  )١٦(  



E/AC.51/2017/2

 

16/37 17-00511 

 

العمل يف جمال احلماية هو األكثر ذكـرا يف ردود كـل مـن الشـركاء واملـوظفني الـذين أجريـت        
ضية خالل الـثالث إىل  معهم مقابالت يف املواقع امليدانية باعتباره ميدان النجاح الرئيسي للمفو

  األربع سنوات املاضية.

يف  ٥٧وعند تقييم أداء املفوضية يف جمال تلبية االحتياجات األساسية لالجئني، أعطى   - ٢٧
يف املائة مـن املـوظفني. ومل تكـن     ٤٩املائة من الشركاء للمفوضية درجة جيد أو ممتاز، مقابل 

التوصل إىل حلول دائمة إال لدى ثلث الشـركاء   هناك آراء إجيابية بشأن أداء املفوضية يف جمال
واملوظفني الذين مشلهم االستقصـاء، وهـو مـا ميثـل إقـرارا بالتحـديات اخلارجيـة الـيت أثـريت يف          

 ٢٠١٥-٢٠١٤التقيــيم الــذي أجــراه مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة للمفوضــية للفتــرة         
)E/AC.51/2015/5 .(  
  

  الشكل الثاين    
  كانت درجات تصنيف الشركاء واملوظفني ألداء املفوضية متماثلة إىل حد كبري     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــة         ــب خــدمات الرقاب ــذان أجرامهــا مكت ــوظفني واستقصــاء الشــركاء الل املصــدر: استقصــاء امل
  الداخلية.

            
  أجرامها مكتب خدمات الرقابة الداخلية. استقصاء املوظفني واستقصاء الشركاء اللذان  املصدر:  
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أفاد املوظفون أيضـا بـأن النتـائج املتعلقـة بـالالجئني قـد حتسـنت يف ثلثـي السـياقات الـيت               
  جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا

بشأن اجتاهات كـل واحـد مـن جمـاالت      ٢١ استقصيت آراء املوظفني يف السياقات الـ  - ٢٨
عة املتعلقة بـالالجئني باعتبارهـا تتـأثر بـأداء املفوضـية وبالعوامـل اخلارجيـة        النتائج الرئيسية األرب

سـياقا، أشـار املوظفـون إىل اجتاهـات إجيابيـة علـى مـدى الـثالث إىل          ١٤على حد سـواء. ويف  
األربع سنوات املاضية فيما ال يقـل عـن ثالثـة مـن جمـاالت النتـائج األربعـة املتعلقـة بـالالجئني.          

السياقات السبعة املتبقية اليت مل يبلغ املوظفون فيها عن تسجيل حتسينات، فقـد  فيما يتعلق ب أما
اتسمت بتحديات تشغيلية شديدة، منها وجود درجة عالية من انعدام األمن، وتعذر الوصـول  

  إىل الالجئني، وعدم االستقرار السياسي و/أو فرض احلكومات املضيفة لقيود.

سياقا من السـياقات   ١٤الت النتائج، أفاد املوظفون يف وفيما يتعلق بكل جمال من جما  - ٢٩
بــأن الســالمة مـن االضــطهاد/العنف والتخفيــف مـن خمــاطر أخــرى تتعلـق باحلمايــة قــد     ٢١الــ  

حتســنا علــى مــر الســنوات الــثالث إىل األربــع األخــرية. وعلــى نفــس املنــوال، أفــاد املوظفــون     
ية االحتياجات األساسية قد حتسنت أيضا. بأن تلب ٢١ سياقا من السياقات الـ ١٤العاملون يف 

سـياقا مـن السـياقات     ١٥وفيما يتعلق بالتوصـل إىل حلـول دائمـة لالجـئني، أفـاد املوظفـون يف       
  بأن هذه النتائج قد حتسنت. ٢١ الـ

  
فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العمليــات التشــاركية، كــان أداء املفوضــية فيمــا يتعلــق بالتشــاور مــع      

الــيت جتمــع بــني الالجــئني واملشــردين   ٢١عامــة يف الســياقات الـــ  الالجــئني جيــدا بصــفة  
  داخليا، على الرغم من الصعوبات اليت واجهتها يف التعامل مع توقعات الالجئني

يتعني على عمليات املفوضية إجراء تقييمات تشاركية لالحتياجات لالسترشاد ـا يف    - ٣٠
ج مراعاة السن ونوع اجلنس والتنـوع وـج   تصميم الربامج وختصيص املوارد مبا يتماشى مع 

. وكان أداء املفوضـية جيـدا بصـفة عامـة يف هـذا      )١٧(املساءلة أمام اموعات املشمولة باخلدمة
املتعلقة مبراعاة السن ونوع اجلـنس والتنـوع    ٢٠١٤الصدد. وقد خلص استعراض لتقارير عام 

ين داخليــا إىل أن العمليــات املنفــذة يف الــيت جتمــع بــني الالجــئني واملشــرد  ٢١يف الســياقات الـــ 
من هذه السياقات أجرت تقييمـات تشـاركية رمسيـة باسـتخدام ـج مراعـاة السـن ونـوع          ١٩

اجلنس والتنوع، وأن مجيعها أفاد بـإدراج نتـائج هـذه التقييمـات يف عملـييت التخطـيط والربجمـة        
جراء حوارات شبه منظمة مع . وتباينت النهج التشاركية بني العمليات، ومشلت إ٢٠١٥لعام 

الجئني والجئات من فئات عمرية خمتلفة يف بضعة خميمـات خمتـارة والتشـاور مـع الالجـئني يف      
__________ 

 .”UNHCR, “Age, gender and diversity policy: working with people and communities for equality and protection انظر  )١٧(  
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املخيمات وخارجها على حد سواء. وركزت إحدى العمليات نشاطها الرمسي علـى العائـدين   
حتـديات أمنيـة    واملشردين داخليا. والسياقان اللذان مل يجر فيهما نشـاط رمسـي كانـا يواجهـان    

كبرية يف البلدين اللذين كانت تنفَّذ فيهما األنشطة؛ وعلى الـرغم مـن ذلـك فقـد أفـاد أحـدمها       
بالتشــجيع علــى أن يشــارك األشــخاص املشــمولون باختصــاص املفوضــية يف عمليــة التخطــيط    

  مشاركةً أقل اتصافا بالطابع الرمسي. 

امليـدان الـذين أجريـت معهـم مقـابالت       يف املائة مـن الشـركاء العـاملني يف    ٤٢وأبدى   - ٣١
يف املائـة قالـت    ١٥أيضا آراًء إجيابية بشأن اتصال املفوضـية ـؤالء األشـخاص، مقارنـةً بنسـبة      

بوجود حاجة إىل التحسني. وإضافة إىل ذلك، أبدى معظم املـوظفني امليـدانيني الـذين أجريـت     
ــابالت ( ــال ا  ٧٠معهـــم مقـ ــأن اتصـ ــة بشـ ــة) آراء إجيابيـ ــؤالء األشـــخاص،  يف املائـ ــية ـ ملفوضـ

مستشهدين بتقييم االحتياجات التشاركي وـج مراعـاة السـن ونـوع اجلـنس والتنـوع، فضـال        
يف املائــة منــهم إنــه حباجــة إىل   ٢٨عــن أشــكال أخــرى مــن االتصــال الــدوري، يف حــني قــال   

ات حتسني. وأفاد املوظفون امليدانيون الـذين أجريـت مقـابالت معهـم بـأم يسـتخدمون تعليقـ       
األشــخاص املشــمولني باختصــاص املفوضــية بصــفة منتظمــة لالسترشــاد ــا يف وضــع اخلطــط    
ــة      والــربامج. ويف أربعــة ســياقات علــى األقــل، مــن بينــها اثنــان زارمهــا مكتــب خــدمات الرقاب
الداخليــة، انتقلــت املفوضــية إىل بــرامج املســاعدة النقديــة لــبعض جمتمعــات الالجــئني اســتجابةً   

املشــمولني باختصاصــها. وباإلضــافة إىل ذلــك، الحــظ مكتــب خــدمات  لتعليقــات األشــخاص
الرقابـة الداخليـة جمموعـة متنوعـة مـن القنـوات الـيت ميكـن لالجـئني أن يعبـروا مـن خالهلـا عــن             
احتياجام بصورة مباشرة أو عن طريق الشركاء املنفذين، مبا يف ذلك التفاعالت املنتظمة مـع  

  ختارة على أساس تنوع الفئة العمرية ونوع اجلنس.اللجان املعنية بالالجئني امل

ــا املفوضــية وشــركاؤها يف        - ٣٢ ــة كشــفت عــن مصــاعب تواجهه ــارات امليداني إال أن الزي
التعامــل مــع توقعــات هــؤالء األشــخاص ويف إمتــام حلقــة التفاعــل، عــن طريــق إطالعهــم علــى   

اركون يف جمموعـات التركيـز   القرارات اليت تتخذ استجابةً لشـواغلهم. وأبـدى الالجئـون املشـ    
الــيت كُونــت يف البعثــات الــثالث قــدرا كــبريا مــن عــدم الرضــا مبســتوى املســاعدة املقدمــة مــن    
املفوضية وأمجعوا كلُهم تقريبا على املطالبة مبزيد من املسـاعدة مـن جانـب املفوضـية. وأعربـوا      

اء واملـوظفني الـذين   أيضا عن اإلحباط بشأن مدى اتصـاهلم باملفوضـية. وأقـر عـدد مـن الشـرك      
  أجريت معهم مقابالت بأن اتمعات احمللية رمبا مل تكن تبلَغ على حنو املالئم بقيود التمويل.
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 فيما املفوضية دور أصبح داخليا، واملشردين الالجئني بني جتمع اليت السياقات يف  -باء   
  متباينا يزال ال نشاطها مستوى ولكن أكرب، بقدر حمددا داخليا باملشردين يتعلق

أدى تطبيق نظام جمموعات العمل اإلنساين، إىل زيادة توضيح املسـارات املرسـومة لعمـل        
  املفوضية مع املشردين داخليا

على عكس دور املفوضية ومسؤوليتها احملددين بوضـوح فيمـا يتعلـق بـالالجئني، فقـد        - ٣٣
اضــية. فمنــذ الســبعينيات إىل تبــاين دورهــا مــع املشــردين داخليــا علــى مــدار العقــود األربعــة امل 

التسعينيات، كانت قرارات املفوضية بشأن االعتناء باملشردين داخليـا تتخـذ علـى أسـاس كـل      
حالة على حدة، وفقا ملعـايري اجلمعيـة العامـة وحسـب مـا يتـراءى إلدارة املفوضـية. وكـان مثـة          

ن داخليا، ومنـها، علـى   تباين أيضا يف القطاعات اليت كانت تعمل فيها املفوضية لصاحل املشردي
  .)١٨(سبيل املثال، الغذاء والصحة والتعليم

بيد أن عمل املفوضية لصاحل املشردين داخليا يندرج اآلن إىل حد كبري ضـمن اإلطـار     - ٣٤
ــة الدائمــة املشــتركة بــني       ــذي وضــعته اللجن الــذي حــدده نظــام جمموعــات العمــل اإلنســاين ال

ــام     ــه يف ع ــدأ العمــل ب ــذي ب ــامج التحــول يف  ٢٠٠٥الوكــاالت، وال ، وازداد توضــيحه يف برن
. ففي هذا اإلطار، أسندت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت مسـؤوليات  )١٩(٢٠١١ عام

قيادة تنسيق اموعات على الصعيد العاملي إىل الوكاالت اإلنسانية املشاركة. وتقود املفوضية 
يــادة اموعــات املعنيــة بـــ (أ) تنســيق شــؤون   اموعــة العامليــة املعنيــة باحلمايــة، وتشــارك يف ق 

املخيمــات وإدارة املخيمــات و (ب) مالجـــئ الطــوارئ واملــواد غـــري الغذائيــة. ويــتم تفعيـــل       
اموعــات علــى الصــعيد القطــري علــى أســاس االحتياجــات واســتنادا إىل جمموعــة معــايري          

  االتفاق عليها عن طريق اللجنة الدائمة. مت

ح اختــاذ املفوضــية قــرارات العمــل لصــاحل املشــردين داخليــا أكثــر  ونتيجــة لــذلك، أصــب  - ٣٥
منهجيــة. وقــد دلــت علــى ذلــك املقــابالت الــيت أُجريــت مــع مــوظفي املقــر، حيــث كــان دور   
املفوضية يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت هو األكثـر ذكـرا بوصـفه السـبب الرئيسـي      

__________ 

ــر   )١٨(     ؛UNHCR’s operational experience with internally displaced persons” (UNHCR, 1994)“انظـــــــــــــــــــــــــــ
 .The protection of internally displaced persons and the role of UNHCR” (UNHCR, 2007)“ و

وثيقـة اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت املشـتملة علـى مقدمـة خطـة           ترد إجراءات برنامج التحـول يف    )١٩(  
ويف الربوتوكــوالت املوضــوعة يف الفتــرة مــن     ٢٠١٢التحــول وخالصــة إجراءاــا والــيت صــدرت يف عــام      

هي هيئات تنسيق تعينها تلك اللجنة، وتتـألف مـن املنظمـات     “اموعات” . و٢٠١٥إىل عام  ٢٠١٣ عام
مبهام مشاة ولكنـها بصـفة عامـة تقـع      “القطاعات”القطاعات الرئيسية للعمل اإلنساين. وتقوم  اإلنسانية يف

 خارج نطاق أُطُر اللجنة الدائمة، وتعمل حتت قيادة املفوضية فيما يتعلق باالستجابة الحتياجات الالجئني.
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ر ما يقرب من ثلث موظفي املقـر الـذين أجريـت    لعمل املفوضية لصاحل املشردين داخليا. وذَك
معهم مقابالت أيضا توافر املوارد بوصفه دافعا هلذا العمل، نظرا ألن متويـل املفوضـية ألنشـطة    
متصلة باملشردين داخليـا خمصـص ملشـاريع حمـددة وموجـه حتديـدا خلدمـة هـذه الفئـة يف هيكـل           

فوضية على توضيح وزيادة توطيد األساس ميزانية املفوضية القائم على الركائز. وقد عملت امل
القانوين واملبادئ احلاكمة لعملها لصاحل املشردين داخليا، بسبل متثَّل آخرها يف إصدار مـذكرة  

. وقد جاء يف هذه املذكرة أن العمـل لصـاحل املشـردين داخليـا يتـوخى      ٢٠١٤إرشادية يف عام 
لصاحل الالجئني وعملها لصاحل املشـردين   تعزيز أوجه التكامل والتآزر بني عمل املفوضية”منه 

. ويف هذه املذكرة، حـددت املفوضـية جمـاالت التـدخل ذات األولويـة فيمـا يتعلـق        )٢٠(“داخليا
باملشردين داخليا متشيا مع التزاماا مبوجب جمموعات العمل اإلنساين وإطار نتائجهـا، اللـذين   

  .)٢١(“خليانطاق العمل املتعلق باملشردين دا”أصبحا يعرفا باسم 

وأفاد املوظفون أيضا بأن دور املفوضية إزاء املشردين داخليا ازداد وضوحا. فقد ذكر   - ٣٦
مجيع من سئلوا عن وضوح الدور من موظفي املقـر الـذين أُجريـت معهـم مقـابالت أن الـدور       
أصبح أكثر وضوحا، وإن كانت قلة منهم قالت إنه مثة حاجـة إىل مزيـد مـن التحسـني. وأفـاد      

املوظفني ايبني على االستقصاء بأن دور املفوضـية فيمـا يتعلـق باملشـردين داخليـا علـى        معظم
الصــعيد العــاملي إمــا ازداد وضــوحا أو ظــل كمــا هــو يف الســنوات الــثالث إىل األربــع األخــرية  

ــوايل). ورأى   ٣٧و  ٤٣( ــى التـ ــة علـ ــي إىل     ١٩يف املائـ ــهم ينتمـ ــرب منـ ــزء األكـ ــة، اجلـ يف املائـ
  ، أنه أصبح أقل وضوحا.٢١ ني السياقات الـسياقات من ب ٦
  

مثة توافق عام بني األدوار القياديـة الـيت تضـطلع ـا املفوضـية يف إطـار جمموعـات العمـل             
  اإلنساين فيما يتعلق باملشردين داخليا وبني نقاط قوا كمؤسسة

العمـل اإلنسـاين   تتماشى األدوار القيادية اليت تضطلع ا املفوضية يف إطـار جمموعـات     - ٣٧
مع مزاياها النسـبية. وعلـى وجـه اخلصـوص، تتـواءم قيـادة املفوضـية للمجموعـة العامليـة املعنيـة           
باحلمايــة واموعــات املعنيــة باحلمايــة علــى املســتوى القطــري مــع حقيقــة أن اخلــربة يف جمــال    

دود ثلـث  احلماية كانت هي األكثر ذكـرا بوصـفها قيمـة تنفـرد ـا املفوضـية، كمـا تـبني يف ر        
الشركاء واملوظفني كافة الذين أجريت معهم مقابالت. وكان اـاالن الثـاين والثالـث األكثـر     
شيوعا يف ردود ايبني عن االستقصـاء فيمـا يتعلـق بالقيمـة الـيت تضـيفها املفوضـية مهـا قـدرا          

__________ 

 .UNHCR, “UNHCR’s engagement in situations of internal displacement: provisional guidance” (March 2014)انظر   )٢٠(  

املبادئ التوجيهية التنفيذية لعمل املفوضية يف بيئـات   ٢٠١٦فيما بعد أصدرت املفوضية يف كانون الثاين/يناير   )٢١(  
 الرتوح الداخلي.
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يــواء علــى مواجهــة حــاالت الطــوارئ وخربــا التقنيــة يف اــاالت مــن قبيــل إدارة أمــاكن اإل    
واملخيمــات. وكانــت أنشــطة التنســيق الــيت تقــوم ــا املفوضــية و/أو الشــراكات الــيت تعقــدها،  
وخربا وقـدراا يف جمـال احلمايـة، األكثـر ذكـرا يف الـردود علـى استقصـاء الشـركاء بصـفتها           

  نقاط قوة فريدة يتميز ا عمل املفوضية مع املشردين داخليا.

ركاء ايــبني علــى االستقصــاء إن املفوضــية تضــطلع بالــدور   يف املائــة مــن الشــ  ٦٨وقــال   -  ٣٨
املناسـب إمجـاال مــع األشـخاص املشـردين داخليــا. أمـا أولئـك الــذين مل يـروا أن املفوضـية تضــطلع         
بالــدور املناســب فركّــزوا علــى أوجــه القصــور يف التنســيق وعــدم كفايــة العمــل لصــاحل املشــردين     

  بدورها.  بية كانت مرتبطة بأداء املفوضية أكثر من ارتباطهامما يشري إىل أن الردود السل -   داخليا
  

ــا يف          ــردين داخليـ ــخاص املشـ ــة باألشـ ــا املتعلقـ ــية ونفقاـ ــدى املفوضـ ــادة لـ ــات القيـ ترتيبـ
الســـياقات الـــيت جتمـــع بـــني الالجـــئني واملشـــردين داخليـــا تقـــع إمجـــاال ضـــمن جمموعـــة    

  ين وضمن أهدافها املؤسسيةاملسؤوليات احملددة هلا يف إطار جمموعات العمل اإلنسا

ــادة لــدى املفوضــية علــى الصــعيد القطــري انعكاســا        - ٣٩ ــات القي بصــفة عامــة، متثــل ترتيب
ألدوارها التنسيقية علـى الصـعيد العـاملي. وكمـا هـو مـبني يف الشـكل الثالـث، تقـود املفوضـية           

ــع دراســ     أو ــة يف مجي ــة أو قطــاع احلماي ــة باحلماي ــادة اموعــة املعني ات احلــاالت تشــارك يف قي
اإلفرادية اإلحـدى عشـرة. وتقـود أو تشـارك يف قيـادة اموعـة املعنيـة بأمـاكن اإليـواء واملـواد           

حاالت تعمل فيهـا اموعـة، وتقـود أو تشـارك يف      ١٠الغذائية يف مثاين حاالت من أصل  غري
ــيت تعمــل في     ــع احلــاالت الســبع ال ــادة تنســيق شــؤون املخيمــات وإدارة املخيمــات يف مجي هــا قي

حالــة، يتجــاوز عمــل املفوضــية حــدود هــذه اموعــات  ١١اموعــة. ويف حــالتني مــن أصــل 
الــثالث اســتجابةً لالحتياجــات احملليــة وحســب مــا تتيحــه قــدراا: إذ تشــارك يف قيــادة قطــاع  

  العودة واإلنعاش وإعادة اإلدماج يف السودان والفريق العامل لالستجابة النقدية يف العراق. 
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  الثالثالشكل 
يف الســياقات الــيت جتمــع بــني الالجــئني واملشــردين داخليــا، يتــواءم دور املفوضــية يف آليــات تنســيق االســتجابة املتعلقــة  

  باملشردين داخليا على الصعيد الوطين تواؤما كبريا مع أدوارها على الصعيد العاملي

 أماكن اإليواء احلماية  
املواد غري 

 الغذائية

تنسيق شؤون 
املخيمات 
وإدارة 
 املخيمات

 بنود أخرى

 أفغانستان
قيادة مشتركة 

 قيادة قطاعات متعددة ال ينطبق قيادة مشتركة للمجموعة للمجموعة

 الكامريون
قيادة مشتركة 

 قيادة قطاعات متعددة ال ينطبق للمجموعة

مجهوريــــــــــــــة 
الكونغـــــــــــــو  

 الدميقراطية

 ال دورا قياديا قيادة اموعة
قيادة مشتركة 

 العاملللفريق 
  

 العراق
قيادة مشتركة 

 للمجموعة
 قيادة مشتركة للمجموعة

قيادة مشتركة 
 للمجموعة

قيادة الفريق العامل 
 النقدية لالستجابة

  قيادة القطاع  قيادة القطاع ليبيا
  نطبقتال 

  

Mali موعةموعة قيادة اقيادة ا   

    اموعةقيادة   قيادة اموعة  قيادة اموعة باكستان

ــوب  جنــــــــــــــ
 السودان

قيادة مشتركة 
 ال دورا قياديا للمجموعة

قيادة مشتركة 
 للمجموعة

  

 ال ينطبق للقطاعقيادة مشتركة  قيادة القطاع السودان

املشاركة يف قيادة عملية 
العودة وإعادة اإلدماج 

 واإلنعاش

اجلمهورية 
 العربية السورية

   قيادة القطاع للقطاعقيادة مشتركة  قيادة القطاع

   قيادة اموعة قيادة اموعة اليمن
  
  جتميع مكتب خدمات الرقابة الداخلية للمقابالت وخطط االستجابة اإلنسانية ووثائق التنسيق على الصعيد القطري  املصدر:  
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وتعبر أيضا املبالغ املنفَقة على املشردين داخليا، موزعة حسب القطاعات، عن تركيـز    - ٤٠
ــني         ــيت جتمــع ب ــى مســؤولياا ضــمن جمموعــات العمــل اإلنســاين يف الســياقات ال املفوضــية عل
الالجئني واملشردين داخليا. وكما هو مبني يف الشكل الرابع، كانت القطاعات الثالثة األعلى 

يف املائة مـن اإلنفـاق الكلـي علـى      ٣٣هي املواد غري الغذائية ( ٢٠١٤-٢٠١٢إنفاقا يف الفترة 
يف املائــة)، ممــا يتماشــى مــع  ١٢يف املائــة) واحلمايــة ( ١٦داخليــا) وأمــاكن اإليــواء ( املشــردين

مســؤوليتها يف اموعــات الــثالث الــيت تقودها/تشــارك يف قيادــا. وفئــات اإلنفــاق اإلضــافية،  
  يف ذلك التنسيق، رمبا تنطوي أيضا على نفقات متصلة باموعات. مبا
  

  الشكل الرابع    
مـن السـياقات الـيت جتمـع بـني       ٢١ق املفوضية على املشردين داخليا، حسب القطـاع، ضـمن   تركَّز إنفا    

يف ااالت اليت تعىن ـا جمموعـات العمـل     ٢٠١٤- ٢٠١٢خالل الفترة  (أ)الالجئني واملشردين داخليا
  اإلنساين اليت تقودها/تشارك يف قيادا املفوضية

  املشردين داخليا) (القطاع كنسبة مئوية من جمموع اإلنفاق على

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  
  
  .بيانات املفوضية عن مشروع جتديد النظم اإلدارية  املصدر:  

مـن السـياقات الـيت جتمـع بـني الالجـئني واملشـردين داخليـا: إثيوبيـا وأفغانسـتان            ٢١تشمل املبالغ املنفقة على العمليـات يف    (أ)  
الكونغو الدميقراطية واجلمهورية العربية السورية (مبـا يف ذلـك   وأوغندا وباكستان وبنغالديش وبوروندي وتشاد ومجهورية 

مكتب منسـق شـؤون الالجـئني اإلقليمـي لالجـئني السـوريني يف عمـان) وجنـوب السـودان والسـودان (مبـا يف ذلـك خـط              
  واهلند واليمن.املساعدة اإلنسانية املشترك يف السودان) وصربيا والعراق والكامريون وكينيا وليبيا ومايل ونيبال والنيجر 

0.33

0.16

0.12

0.1

0.1

0.07

0.05

0.03

0.03

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

املواد غري الغذائية

أماكن اإليواء

احلماية

احتياجات أساسية وخدمات ضرورية أخرى

اللوجستيات ودعم العمليات

متكني اتمعات احمللية واالعتماد على الذات
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بيد أنه، يف إطار األدوار اليت تضطلع ا املفوضية يف جمموعات العمل اإلنسـاين، تباينـت       
  أنشطة املفوضية احملددة ومستوى اخنراطها مع املشردين داخليا على الصعيد القطري

ــا أن أنشــطة املفوضــية املتعلقــة      - ٤١ يكشــف حتليــل نطــاق العمــل املتعلــق باملشــردين داخلي
املشردين داخليا تقع إمجاال يف نطاق ما خيصـها مـن اـاالت الـيت تعـىن ـا جمموعـات العمـل         ب

وفقـا   ٢٠١٦اإلنساين. وقامت املفوضية بتحليل اخلطط املوضوعة على املستوى القطري لعـام  
بشـأن   ٢٠١٤االت التـدخل ذات األولويـة املبينـة يف املـذكرة اإلرشـادية الـيت أصـدرا عـام         

ـــ   العمــل  ــا. وقــد أكملــت ســبعة مــن الســياقات ال الــيت جتمــع بــني   ٢١ لصــاحل املشــردين داخلي
الالجئني واملشردين داخليا عملية لوحة متابعة نطاق العمل؛ ويف تلك السياقات السبعة، كـان  

يف املائــة مــن األنشــطة املتعلقــة باملشــردين داخليــا يقــع ضــمن نطــاق العمــل. وفيمــا يتعلــق   ٨٠
يف املائـة، كـان حنـو نصـفها ال يـزال ضـمن        ٢٠ارج نطاق العمـل والبالغـة   باألنشطة الواقعة خ

ااالت اليت تعىن ـا جمموعـات العمـل اإلنسـاين ولكنـه خـارج نطـاق اـاالت ذات األولويـة          
  . )٢٢(احملددة للمفوضية

وعلى الرغم من ذلك، ويف إطار هذه ااالت الواسعة النطاق اليت تعىن ا جمموعـات    - ٤٢
مل اإلنساين، أظهرت دراسات احلالة القطرية اإلحدى عشر تباينا كبريا يف األنشطة احملددة الع

املتعلقة باملشردين داخليا اليت اضـطلعت ـا املفوضـية. وهـذا التبـاين مناسـب لـدى االسـتجابة         
الحتياجات السياق احمللي، كما كان هو احلال يف بعض السياقات؛ ولكن يف سياقات أخرى، 

التبـاين حمفوفـا بإشـكاليات أكـرب. ففـي سـياق واحـد كانـت احلمايـة فيـه مثـار قلـق              كان ذلك
كــبري، كانــت أنشــطة تنســيق احلمايــة تقتصــر إىل حــد كــبري علــى عقــد االجتماعــات وتنســيق   
الرصد ألنشطة احلماية، بينما كانت تلك األنشطة يف سياقات أخـرى تشـمل إجـراء تقييمـات     

فصل ألنشطة األعضاء يف جمموعـات العمـل اإلنسـاين باتبـاع     شاملة لالحتياجات، والتحديد امل
W 3/4طريقة 

ومجع األموال مـن أجـل سـد الثغـرات يف املسـاعدة. وإضـافةً إىل ذلـك، فقـد          )٢٣(
أدت الطبيعة الشاملة للحماية إىل تباين التأويالت املتعلقة مبا يشكل تدخالً مـن أجـل احلمايـة.    

شـؤون املخيمـات وإدارة املخيمـات وأمـاكن اإليـواء إىل       وأدت الطبيعة الشاملة لعمليـة تنسـيق  
تســليط الضــوء أيضــا علــى الطــابع املتــرابط للمجموعــات الــيت تقودهــا املفوضــية أو تشــارك يف 
قيادا. فعلـى سـبيل املثـال، يف أحـد السـياقات، أعـرب أعضـاء اموعـة املعنيـة بتـوفري أمـاكن            

__________ 

باملشـردين داخليـا   حتليل مكتب خدمات الرقابة الداخلية استنادا إىل سبع لوحات ملتابعة نطـاق العمـل املتعلـق      )٢٢(  
 ).٢٠١٥على املستوى القطري (مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

  )٢٣(  3W  موعات باإلجابة عن األسئلة4 و ؛“من وماذا وأين”يعين حتديد أنشطة أعضاء اW شمل اإلجابة عن ي
 “.مىت”السؤال الرابع 
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م يف اموعــة املعنيــة بتــوفري امليــاه والصــرف اإليـواء عــن شــعورهم باإلحبــاط لعــدم إحــراز تقــد 
الصحي والنظافـة الصـحية، ممـا أدى إىل تـأخر أنشـطة تـوفري أمـاكن اإليـواء ومناقشـات بشـأن           

إذا كان ينبغـي للمفوضـية أن تشـارك يف تـوفري امليـاه والصـرف الصـحي والنظافـة الصـحية.           ما
، )٢٤(املنســقني وحتــدد اختصاصــام وعلــى الــرغم مــن أن اموعــات العامليــة تقــدم التوجيــه إىل

وهي مسألة الحظها بعـض املـوظفني    -ميكن أن تفتقر املمارسة العملية يف امليدان إىل االتساق 
دراســات مــن بــني دراســات احلالــة اإلفراديــة  ٥والشــركاء الــذين أجريــت معهــم مقــابالت يف 

  اإلحدى عشرة.
  

قدمت املفوضية من خالل دورها التنسيقي إسهامات إجيابيـة يف جمـال االسـتجابة      -جيم   
للمشردين داخليا يف السياقات اليت جتمع بني الالجئني واملشردين داخليـا، علـى   

  الرغم من بعض التعقيدات على الصعيد القطري 
املتعلــق صـنفت أغلبيـة أصــحاب املصـلحة اخلــارجيني واملـوظفني دور املفوضــية التنسـيقي          

باملشردين داخليا يف السياقات اليت جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا على أنه إجيايب، 
  على الرغم من أن التباينات يف األداء كانت واضحة على الصعيد القطري

مع أن املسؤولية األساسـية عـن مسـاعدة املشـردين داخليـا ومحايتـهم تقـع علـى عـاتق            - ٤٣
العمــل اإلنســاين تضــطلع بــدور رئيســي يف التصــدي لألزمــة عنــدما   احلكومــات، فــإن منظومــة

تكون قدرات احلكومات غري كافيـة أو عنـدما تكـون احلكومـات جهـات مسـامهة يف األزمـة.        
وخالفا لكون املفوضـية هـي املسـؤولة عـن ملـف الالجـئني، فإـا إحـدى اجلهـات املسـامهة يف           

يا. وبالتايل يتطلـب تقيـيم هـذه املسـامهة التركيـز      االستجابة اجلماعية بالنسبة إىل املشردين داخل
  على دورها التنسيقي وأنشطتها التنفيذية. 

مشلـهم االستقصـاء أداءهـا التنسـيقي فيمـا يتعلـق        نوصنف أغلبية شركاء املفوضية الذي  - ٤٤
يف املائـة منـهم إن مسـامهات املفوضـية سـاعدت       ٦١باملشردين داخليا علـى أنـه إجيـايب. وقـال     

يق نتائج أفضل لصاحل املشردين داخليا يف بلـدام الـيت تعمـل فيهـا املفوضـية، وصـنف       على حتق
ــبني يف          ــى النحــو امل ــه إجيــايب يف عــدة جمــاالت رئيســية عل ــى أن ــا أيضــا عل معظــم هــؤالء أداءه

  . ٣ اجلدول
  

__________ 

عـة أدوات تنسـيق شـؤون املخيمـات وإدارة املخيمـات،      اختصاصات اموعة العامليـة املعنيـة باحلمايـة، وجممو     )٢٤(  
 وجمموعة أدوات منسق أماكن اإليواء.
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  ٣اجلدول     
  اتسمت درجات تصنيف الشركاء لشراكات املفوضية باإلجيابية إىل حد كبري    

  

 راكةجمال الش
درجــات تصــنيف ممتــازة 
 أو جيدة (النسبة املئوية)

  ٦٣  الشراكة بني الشريك واملفوضية بصفة عامة  
  ٦٥  فهم املفوضية لعمل الشريك وخربته

  ٦٦  تبادل املفوضية للمعلومات مع الشركاء
  ٦٧  مسامهة املفوضية يف التخطيط املنسق لألنشطة املتعلقة باملشردين داخليا

  ٧٠  املفوضية مع الشركاء بشأن إدخال تغيريات على استجابتها للمشردين داخليامشاورات 
  
  استقصاء الشركاء الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.  املصدر:  

وصنفت أغلبية بسيطة من املـوظفني الـذين مشلـهم االستقصـاء دور املفوضـية يف جمـال         - ٤٥
تنسيق أعمال احلماية، وأماكن اإليواء، وتنسـيق شـؤون املخيمـات وإدارة املخيمـات علـى أنـه       

يف املائة على التوايل) ولكنهم أشاروا إىل أن هناك جماال للتحسـني يف   ٥٣و  ٥٤و  ٥٨إجيايب (
يف املائـة   ٥٨، حيـث صـنف   “ملخاطر األخرى يف جمال محاية املشـردين داخليـا  ختفيف حدة ا”

  أداء املفوضية التنسيقي يف هذا اال على أنه ضعيف.

وكـــان للشـــركاء واملـــوظفني امليـــدانيني الـــذين أجريـــت مقـــابالت معهـــم آراء مماثلـــة    - ٤٦
ث أفـاد معظمهـم بأـا    يتعلق بشراكات املفوضية بشأن االستجابة للمشردين داخليا، حيـ  فيما

وهـؤالء يفـوق عـددهم بثالثـة أضـعاف عـدد أولئـك الـذين اعتربوهـا سـلبية.            -إجيابية عمومـا  
والحظوا يف معظم الردود أن قيـادة املفوضـية للمجموعـة املعنيـة باحلمايـة وتبادهلـا للمعلومـات        

ضـا يف أكثـر   موطنا قوة. غـري أن الشـركاء امليـدانيني الـذين أجريـت مقـابالت معهـم أشـاروا أي        
الردود إىل قيادة املفوضية للمجموعة املعنية باحلماية باعتبارها نقطـة ضـعف، وهـو مـا يعكـس      

  الطابع املتنوع لوجهات نظر الشركاء.

، كـان أداء املفوضـية التنسـيقي فيمـا يتعلـق      ١١من دراسات احلالـة اإلفراديـة الــ     ٦ويف   - ٤٧
أبلغ الشـركاء واملوظفـون عـن تفاوتـات يف األداء     باملشردين داخليا فعاال بوجه عام. ومع ذلك، 

مع مـرور الوقـت بـني القطاعـات أو داخـل البلـد. ويف إحـدى احلـاالت، وفيمـا أشـار عـدد ممـن             
أجريت معهـم مقـابالت إىل وجـود تنسـيق فعـال علـى مسـتوى العواصـم، فـإن آخـرين يف أحـد            

ــة الــيت تضــطلع ــا  املواقــع امليدانيــة أعربــوا عــن شــعورهم باإلحبــاط جتــاه أعمــال تنســ    يق احلماي
املفوضــية، وال ســيما يف جمــال تبــادل املعلومــات. ويف حالــة أخــرى مــن احلــاالت الــيت اعتــرب          
األشخاص العاملون يف املقر الذين أجريت معهم مقابالت أا تطرح إشكالية، أبرزت املقابالت 
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للمجموعات اليت تقودها  اليت أجريت على املستوى امليداين وجود درجة عالية من األداء الفعال
  املفوضية أو تشارك يف قيادا على املستوى التنفيذي، رغم املشاكل اليت حدثت يف البداية. 

ويف جمــال تنســيق احلمايــة علــى وجــه اخلصــوص، أشــار اســتعراض مســتقل للمنظومــة     - ٤٨
ال مـن  ككل فيمـا يتعلـق بتـوفري احلمايـة إىل نتـائج متباينـة. ففـي حـني أن االسـتعراض مشـل كـ           

السياق الذي جيمع بني الالجئني واملشردين داخليا والسياق الذي ال جيمع بينهما، فقد خلـص  
ــأن       ــدا ب ــة، مفي ــة باحلماي ــات املعني ــدم اتســاق األداء يف اموع ــة  ”إىل ع ــات املعني أداء اموع

... ففـي بعـض    باحلماية قد يتفاوت بشكل كبري، سواء داخل البلد أو بني سياق وآخـر أيضـا  
الســياقات، فــإن اموعــة املعنيــة باحلمايــة هــي املكــان الــذي توضــع فيــه االســتراتيجيات؛ ويف   
سياقات أخرى، تعمل اموعة بشكل رئيسي بوصفها منصة لتبادل املعلومات وليس بوصفها 

  . )٢٥(“مكانا تصنع فيه القرارات االستراتيجية

لصاحل املشردين داخليا أكثر تركزا وكما هو احلال مع الالجئني، كان عمل املفوضية   - ٤٩
على السكان املقيمني يف املخيمات، وإن كانت األغلبية العظمى من املشردين داخليـا ال تقـيم   

ــا (تنســيق شــؤون       )٢٦(يف املخيمــات ــيت تشــارك املفوضــية يف قياد ــرتبط أحــد اــاالت ال . وي
ــة أعمــال تشــييد  املخيمــات وإدارة املخيمــات) يف معظمــه باملخيمــات. ويصــعب تقــدير ك    مي

أماكن اإليواء املضطلع ا خارج املخيمات لعـدم تـوافر بيانـات متسـقة عـن املسـاعدة املقدمـة        
 ٢٠١٣للمشردين داخليا خارج املخيمات. وأشـارت دراسـة أجرـا مؤسسـة بروكينغـز عـام       
ا يـؤدي  إىل أن البيانات املتوافرة عن املشردين داخليا املقيمني خارج املخيمـات غـري كافيـة، ممـ    

. وأشـري أيضـا إىل تـدين مسـتوى املسـاعدة املقدمـة إىل املقـيمني        )٢٧(إىل تعقيد إيصـال املسـاعدة  
خارج املخيمات يف اثنتني من البعثات امليدانيـة الـثالث، ولـوحظ األمـر نفسـه أثنـاء مناقشـات        
جمموعات التركيز اليت جـرت مـع املشـردين داخليـا يف هـذه املواقـع. ويف حـني أشـارت بعـض          

اسات احلالة اإلفرادية إىل أن توافر إمكانية االستفادة مـن الـنظم الوطنيـة يعـين االحتيـاج إىل      در
ــة، فقــد أشــارت دراســات أخــرى إىل وجــود ثغــرات كــبرية       قــدر أقــل مــن املســاعدة اخلارجي

__________ 

 Norah Niland and others, “Independent whole of system review of protection in the context ofانظــــــــــــــــر   )٢٥(  

humanitarian action” (Norwegian Refugee Council, 2015), chap. 7.2. 

 تقدر املفوضية رمسيا أعداد املشردين داخليا املقيمني خـارج املخيمـات، ولكـن حسـابات مكتـب خـدمات       ال  )٢٦(  
تقـدر   “UNHCR global trends: forced displacement in 2014”الرقابة الداخلية املستندة إىل بيانات من نشـرة  

  .٢٠١٤خيمات يف يف املائة من األشخاص غري الالجئني كانوا يقيمون خارج امل ٩٩أن حنو 

 Under the radar: internally displaced persons in non-camp settings” (Brookings-LSE Project“انظــــــــــــــــــر  )٢٧(  

on Internal Displacement, 2013). 
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يتعلق باملسـاعدة املقدمـة للمشـردين داخليـا، سـواء يف قطاعـات مثـل قطـاع املـأوى أو يف           فيما
  ة تتوافر إمكانية حمدودة إليصال املساعدات اإلنسانية إليها. مناطق جغرافي

  
حـدثت تـوترات مـع الشـركاء يف بعـض السـياقات الـيت يوجـد فيهـا الجئـون ومشـردون                

  داخليا يف نفس املنطقة اجلغرافية

هناك بعـض االفتقـار إىل الوضـوح بشـأن اجلهـة الـيت ينبغـي أن تضـطلع بـدور الوكالـة             - ٥٠
الرائدة لشؤون الالجئني يف السياقات اليت جتمع بني الالجـئني واملشـردين داخليـا ويكـون فيهـا      
الالجئــون واملشــردون داخليــا يف نفــس املنطقــة اجلغرافيــة، ممــا يــؤدي إىل بعــض التعقيــدات يف   

ــا   ــي ع ــذكرة      ٢٠١٤م التنســيق. فف ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية امل ــت املفوضــية ومكت ، وقع
املشتركة بشأن احلاالت اليت جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا والتنسيق من الناحية العملية 

تبسيط وترشيد ترتيبات القيادة والتنسيق يف حاالت الطوارئ املعقـدة أو الكـوارث   ”من أجل 
عــيني منســق للشــؤون اإلنســانية، وحيــث جتــري عمليــة تقودهــا  الطبيعيــة حيــث يكــون قــد مت ت

حيثما يوجد الجئون ومشـردون داخليـا   ”. وينص االتفاق على أنه “املفوضية بشأن الالجئني
، ينبغي دمج تنسيق العمليات وتنفيذها لكـل مـن الفئـتني يف هيكـل     “يف نفس املنطقة اجلغرافية

ات اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت،      واحد إما يف إطار قطاعـات املفوضـية أو جمموعـ   
ــة يف حــاالت        ــة. ومنســق اإلغاث ــة معين ــه يف أي حال ــي تطبيق ــرين ينبغ ــه ال حيــدد أي األم ولكن

، مبعـىن أن  “يف احترام تام لواليام”الطوارئ مكلف بالتنسيق مع الشركاء يف اال اإلنساين 
  .)٢٨(ال من جانب واحدمنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ينبغي أال يفرض حلو

واحتفظــت املفوضــية يف مجيــع دراســات احلالــة اإلفراديــة الســت الــيت مشلــت الجــئني      - ٥١
ومشردين داخليا موجودين يف نفس املنطقة اجلغرافية بـدور الوكالـة الرائـدة لشـؤون الالجـئني      

ل سـت  واختارت اإلبقاء على ترتيبات تنسيق منفصلة وموازية بشأن الالجئني يف أربع من أص
دراسات حالة إفرادية. وظلت عمليات مجع األموال لالجئني اليت تضطلع ا منفصـلة إىل حـد   

. وكان بعض الشركاء يف اال اإلنساين يعتـربون ـج املفوضـية املسـتقل فيمـا يتعلـق       )٢٩(كبري
بتنسيق شؤون الالجئني منطويا على استبداد بـالرأي، وهـو أمـر أظهـرت ثـالث مـن دراسـات        

__________ 

 .٤٦/١٨٢انظر قرار اجلمعية العامة رقم   )٢٨(  

عامليـة تـدرج يف امليزانيـة علـى حـدة. وخلصـت       كانت نداءات املفوضية ملساعدة الالجئني تضمن يف نـداءات    )٢٩(  
دراسة حالة إىل أن نداءات املفوضية هذه كانت تـدرج يف نـداءات مشـتركة سـنوية صـادرة عـن اللجنـة         ١١

الدائمة املشتركة بني الوكاالت، ولكـن عشـرا مـن هـذه الدراسـات أظهـرت أن املفوضـية كانـت تبقـي علـى           
مـأذون هلـا مـن اللجنـة التنفيذيـة جبمـع األمـوال بصـورة مسـتقلة          فصل مستقل لالجـئني. ويـذكر أن املفوضـية    

 ).http://www.unhcr.org/3ae69efa0.html (انظر
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أنه كان يؤدي إىل توترات مع التجمعات ااورة. وعالوة على ذلـك، الحـظ الشـركاء    احلالة 
واملوظفون يف بعض احلاالت وجود أوجه قصـور نامجـة عـن عمليـات مجـع األمـوال واإلبـالغ        
بصورة موازية بني املفوضية واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت. ويف حالة أخرى، تعرقل 

بسبب خالف على ما إذا كانت قطاعات أو جمموعـات العمـل اإلنسـاين     التعاون مع الشركاء
  هي اليت ينبغي أن تنطبق على العمل من أجل الالجئني.

  
مشلت العوامل اليت أسهمت يف حسن التنسيق الذي كانت توفره املفوضية يف السـياقات      

فني وتفــرغ الــيت جتمــع بــني الالجــئني واملشــردين داخليــا كفايــة املــوارد ومهــارات املــوظ   
  رؤساء اموعات

أشـار الشــركاء واملوظفــون الــذين أجريــت معهـم مقــابالت يف املقــر وامليــدان يف أكثــر     - ٥٢
الردود إىل ثالثة عوامـل علـى أـا أسـهمت يف حسـن التنسـيق. واعتـرب العـاملون يف امليـدان يف          

ي سـاهم يف  معظم ردودهم مسـتوى مـوارد التنسـيق وتوافرهـا بوصـفهما العامـل الرئيسـي الـذ        
حتسني التنسيق. ومتثل العامل الثاين األكثر ذكرا يف توافر جمموعة املهارات املناسـبة. ويف مجيـع   
البعثات امليدانية الثالث، وكذلك يف أربع حاالت قطرية أخرى، عزيت درجات تصـنيف أداء  

 قيادة أهداف املفوضية يف جمال التنسيق على األقل جزئيا إىل منسقني حمددين وإىل مهارام يف
اموعات وتيسريها. وقـد أعـد مركـز الـتعلّم التـابع للمفوضـية دورة دراسـية بشـأن التنسـيق،          

يف املائــة مــن املنســقني احلــاليني. وجعــل ارتفــاع معــدل دوران   ٦٠ولكــن مل يشــارك فيهــا إال 
املوظفني من الصعب نشر موظفني ذوي مهارات تنسيق عاليـة بشـكل مسـتمر. ومتثـل العامـل      

مـن دراسـات    ٥الثالث، املتعلق باملوارد، يف تفرغ منسق جمموعة العمـل اإلنسـاين املعنيـة. ويف    
، الحــظ األشــخاص الــذين أجريــت معهــم مقــابالت أوجــه حتســن يف   ١١احلالــة اإلفراديــة الـــ 

ذوي املهــام ”التنســيق مــع تعــيني منســقي جمموعــات متفــرغني، بــدال مــن منســقي اموعــات  
طلعون أيضــا بــأدوار ومســؤوليات داخــل املكتــب القطــري للمفوضــية.  الــذين يضــ “املزدوجــة

ــام       كمــا ــيني بالتنســيق يف تلــك الســياقات أن التفــرغ للقي الحــظ عــدة شــركاء ومــوظفني معن
باألدوار املطلوب القيـام ـا يف جمموعـات العمـل اإلنسـاين قلـل مـن حـاالت تضـارب املصـاحل           

  ثيل احتياجات اموعات.الفعلية بني متثيل املفوضية ومت املتصورة أو
  

مل يكن لعمل املفوضية مـع املشـردين داخليـا بشـكل عـام أثـر سـليب علـى عملـها            -دال   
  املتعلق بالالجئني يف السياقات اليت جتمع بني هاتني الفئتني

ينبغــي ”أكــدت اجلمعيــة العامــة أن عمــل املفوضــية فيمــا يتعلــق باملشــردين داخليــا          - ٥٣
. وأجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييما “ضية املتعلقة بالالجئنييقوض والية املفو أال
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ــر ســلبا علــى عمــل املفوضــية فيمــا يتعلــق        ــا أث ملعرفــة مــا إذا كــان العمــل مــع املشــردين داخلي
وحتديدا علـى قـدرا علـى تيسـري محايـة الالجـئني وتقـدمي املسـاعدة إلـيهم وعلـى            -بالالجئني 

  جابة لالجئني.التنسيق الفعال ألنشطة االست
  

يف أكثر األحيان، مل يكن لعمل املفوضية مع املشردين داخليا يف السـياقات الـيت جتمعهـم        
  مع الالجئني أثر ملحوظ على عملها يف جمال محاية الالجئني ومساعدم

ال يبدو أن عمل املفوضية مع املشردين داخليا يف السـياقات الـيت جتمعهـم مـع الالجـئني        - ٥٤
معظم األحيان على عملها املتعلق حبماية الالجئني ومساعدم. فعلى الصـعيد العـاملي،    قد أثر يف

رأى ثلث أصحاب املصلحة اخلارجيني الذين أجريت معهم مقابالت أن ذلك العمل مل يكن لـه  
أثر عام على والية املفوضية فيما يتعلق بالالجئني، وأفاد بعضهم أن ذلك مـرده إىل أن املفوضـية   

ولوية لالجئني. ومن بني موظفي املفوضية الـذين اسـتطلعت آراؤهـم بشـأن السـياقات      أعطت األ
يف املائـة أن   ٤٨اجلامعة بني الالجئني واملشردين داخليا اليت عملوا فيها يف اآلونـة األخـرية، رأى   

عمل املفوضية مع املشردين داخليا مل يكـن لـه أثـر عـام علـى قـدرا علـى حتقيـق نتـائج يف جمـال           
مــن دراســات احلالــة  ٧ية/مســاعدة الالجــئني يف الســنوات الــثالث إىل األربــع األخــرية. ويف  محا

، مل جيد مكتب خدمات الرقابة الداخليـة مـن خـالل تقييماتـه أي دليـل علـى أن       ١١اإلفرادية الـ 
العمــل مــع املشــردين داخليــا يف الســنوات األخــرية أثــر علــى قــدرة املفوضــية علــى تيســري محايــة    

ــيهم. ويف هــذه الدراســات الســبع، كانــت االســتجابة لالجــئني     الالجــئني  أو تقــدمي املســاعدة إل
واملشردين داخليا جتري يف مواقع جغرافية خمتلفة (مع االستقاللية يف العمل وبتمويـل منفصـل يف   

  معظم احلاالت)، أو كانت املفوضية تعطي األولوية بصورة قاطعة لالجئني.
  

دين داخليــا علــى عملــها فيمــا يتعلــق بــالالجئني يف بعــض   أثّــر عمــل املفوضــية مــع املشــر     
  احلاالت، على الرغم من أن اآلثار مل تكن سلبية متاما

، أشـارت األدلـة إىل أن عمـل املفوضـية مـع املشـردين       ١١من دراسات احلالة الـ  ٢يف   - ٥٥
ــالالجئني. ويف إحــدى احلــاالت، كــان للتصــورات الســلب     ية داخليــا أثــر علــى عملــها املتعلــق ب

للحكومة جتاه أنشطة احلماية اليت تضطلع ا املفوضية فيما يتعلق باملشردين داخليـا، ومـا نـتج    
عن ذلك من قيود فرضت على وجودها امليداين، أثر سليب على قدرا على االستجابة بفعاليـة  
 حلاالت الطوارئ املتعلقة بالالجئني. ويف ثالث حاالت أخرى، أدت تدفقات املشردين داخليا
إىل حــدوث مفاضــالت يف اســتخدام للمــوارد قيــدت العمليــات املتعلقــة بــالالجئني. وعمومــا،  
كانت املفاضالت يف استخدام املوارد أكثـر مـا ذكـره املوظفـون ممـن أجريـت مقـابالت معهـم         
فيما يتعلق بأثر االستجابة للمشردين داخليا على العمل املتعلـق بـالالجئني. ويف هـذه احلـاالت     
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د عــدد املشــردين داخليــا املشــمولني حبمايــة املفوضــية ومســاعداا أكثــر مــن ثالثــة   الــثالث، زا
ماليــني شــخص،  ٦,٥مليــون إىل  ١,٩، إذ ارتفــع مــن ٢٠١٤و  ٢٠١٣أضــعاف بــني عــامي 

ــون دوالر إىل  ٦٨وارتفــع اإلنفــاق مــن   ــون دوالر. ويف الوقــت نفســه، اخنفــض    ٢٦٣ملي ملي
ــة بــ    ــى األنشــطة املتعلق ــاق املفوضــية عل ــع، أي    إنف ــادل الرب ــا يع ــات مب ــك العملي الالجئني يف تل

، على الرغم مـن زيـادة يف عـدد الالجـئني     ٢٠١٤و  ٢٠١٣مليون دوالر بني عامي  ٢٣٩ إىل
الذين يتلقون املساعدة. ومشلت هذه التخفيضات الضـمنية يف اإلنفـاق لكـل الجـئ ختفيضـات      

اجـات األساسـية واخلـدمات    يف املائـة يف اإلنفـاق علـى االحتي    ٥٧و  ٢١بنسب تراوحت بـني  
. بيـد أنـه يف مجيـع هـذه احلـاالت      )٣٠(األساسية، وال سيما يف توفري املأوى واملـواد غـري الغذائيـة   

الثالث، كانت العمليات املتعلقة بالالجئني قد مر على إنشائها أكثـر مـن سـنتني، ممـا أدى إىل     
   .٢٠١٤احلد من األثر النسيب لتخفيضات اإلنفاق لعام 

ذلــك، أشــارت هــذه الدراســات الــثالث إىل أن املســاعدة املقدمــة إىل املشــردين   ومــع   - ٥٦
داخليــا عــززت أيضــا محايــة الالجــئني. والحــظ املوظفــون يف حــالتني أن تضــييق الفجــوة بــني    
مسـاعدة املفوضـية املقدمـة إىل الالجـئني ومســاعدا املقدمـة إىل املشـردين داخليـا سـاعد علــى         

لها التـوترات بـني امـوعتني بالنسـبة إىل الالجـئني، الـيت جنمـت        احلد من التهديدات اليت تشك
ــان  )٣١(عـــن الفـــوارق املتصـــورة يف املســـاعدة املقدمـــة إىل امـــوعتني  . ويف احلالـــة الثالثـــة، كـ

للمساعدة املقدمة من املفوضية إىل املشردين داخليا أثر إجيايب علـى محايـة الالجـئني، تـأتى مـن      
ة بالنســبة إىل احلكومــة املضــيفة ومتكــني املفوضــية مــن النجــاح يف  خــالل تعزيــز أمهيــة املفوضــي 

  الدعوة إىل إجياد حيز لتعزيز محاية لالجئني.
  

كان لتعامل املفوضية مع املشردين داخليا تأثري سليب ضـئيل علـى تنسـيقها لالسـتجابات         
  املتعلقة بالالجئني يف السياقات اليت جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا

كان تنسيق املفوضـية لالسـتجابات املتعلقـة بـالالجئني يف السـياقات الـيت جتمعهـم مـع           - ٥٧
املشــردين داخليــا فعــاال إىل حــد كــبري. فقــد صــنف معظــم الشــركاء التنفيــذيني الــذين مشلــهم    

ــيت       ٦٥االستقصــاء ( ــالالجئني يف الســياقات ال ــة ب ــة) تنســيق املفوضــية لألنشــطة املتعلق يف املائ
يف املائــة مــن هــؤالء  ١٤شــردين داخليــا علــى أنــه جيــد أو ممتــاز، بينمــا صــنفه   جتمعهــم مــع امل

ــة يف         ــذه النســبة اإلمجالي ــه ضــعيف أو ضــعيف جــدا. وتكــررت ه ــى أن ــن  ١٠الشــركاء عل م
__________ 

تشمل االحتياجات األساسية واخلدمات األساسية امليـاه واملـأوى والغـذاء وامليـاه والصـرف الصـحي والنظافـة          )٣٠(  
 والتعليم. الصحية، والرعاية الصحية، واملواد غري الغذائية، والطاقة،

أشار املوظفـون إىل هـذا اخلطـر يف مخـس مـن أصـل سـت دراسـات حالـة إفراديـة أجريـت علـى السـكان مـن                 )٣١(  
 الالجئني واملشردين داخليا املقيمني يف مناطق متامخة.
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ـــ  ــيت تتعامــل فيهــا املفوضــية مــع       ١٤ الســياقات ال ــا ال اجلامعــة يــنب الالجــئني واملشــردين داخلي
د الشــركاء التنفيــذيون وموظفــو املفوضــية يف ســبع مــن الفئــتني. وعــالوة علــى ذلــك، أفــا كلتــا

بصــورة متســقة بــأن تنســيق األنشــطة املتعلقــة بــالالجئني    ١١ دراســات احلــاالت اإلفراديــة الـــ 
تكن تكتنفه أية مشاكل. غري أن دراسـات احلـاالت اإلفراديـة األربـع األخـرى وقفـت علـى         مل

اكل غالبا على املراحـل األوليـة مـن    حاالت اكتنف التنسيق فيها مشاكل، واقتصرت هذه املش
  .)٣٢(االستجابات املتعلقة بالالجئني وكان معظمها قد سوي وقت مجع البيانات

ودعم عـامالن رئيسـيان املفوضـية يف تنسـيق االسـتجابات املتعلقـة بـالالجئني بفعاليـة،           - ٥٨
املفوضـية إىل  ومها: وضـوح واليتـها وقـدرا علـى حشـد املـوارد لفائـدة الالجـئني. واسـتندت          

واليتها يف عملها بصـفتها الوكالـة الرائـدة لالسـتجابات املتعلقـة بـالالجئني يف مجيـع دراسـات         
. كما ساعد النهج القائم على االحتياجـات الـذي تتبعـه املفوضـية يف     ١١ احلاالت اإلفرادية الـ

ني يف مجيع احلاالت على توفري التمويل لالستجابات املتعلقة بالالجئ )٣٣(جمايل التخطيط وامليزنة
املدروسة. ويتباين هذا النهج مع النهج القائم على املوارد املتبع يف عمليـات النـداءات املوحـدة    

  داخليا. املتعلقة جبميع أعمال التخطيط وامليزنة اليت تقوم ا األمم املتحدة لفائدة املشردين
    

  اخلالصة  - خامسا   
واملشردين داخليـا، فـإن السـياقات الـيت جتمـع بـني        نظرا الستمرار تزايد عدد الالجئني  - ٥٩

تدفقات خمتلطـة مـن الالجـئني واملشـردين داخليـا سـتظل تطـرح حتـديات للمفوضـية ومنظومـة           
العمل اإلنساين ككل. ويف الوقت الـذي كانـت تسـهم فيـه املفوضـية يف االسـتجابات املتعلقـة        

ماشـى مـع مـا متتـع بـه كمؤسسـة مـن        باملشردين داخليا عن طريـق توليهـا أدوارا يف التنسـيق تت   
نقاط قوة أساسية، فقد ظلت املفوضية تتحمل املسؤولية الرئيسية عن الالجئني وفقـا لواليتـها.   
ومل يكــن لعملــها بصــورة أكثــر تركيــزا مــع املشــردين داخليــا أثــر ســليب يف قــدرا علــى تنفيــذ  

  واليتها األساسية املتعلقة بالالجئني.

ذه املنظومـة يعـين أن للنتـائج الـيت وقـف عليهـا التقيـيم احلـايل آثـار          والطابع املتـرابط هلـ    - ٦٠
تطال املنظومة بأسرها، وهي نقطة أثارها كثريا ايبون على أسـئلة التقيـيم. فبمـا أن املشـردين     
داخليا هم رعايا الدول الـيت ينتمـون إليهـا، ال ميكـن لوكـاالت املسـاعدة اإلنسـانية أن تتحمـل         

__________ 

من هذه املشاكل إخفاق املفوضية يف قيادة القطاعات التقنيـة بفعاليـة؛ وغمـوض األدوار؛ ومواجهـة معوقـات        )٣٢(  
قيادة األنشطة بسبب انعدام إمكانية الوصول مباشرة إىل مواقع الالجئني. ويف مجيع هذه احلـاالت األربـع،    يف

 أثرت هذه املشاكل سلبا على املراحل األول من عمليات تقدمي املساعدة إىل الالجئني.

 .٢٠١٠شرع يف اتباع هذا النهج يف عام   )٣٣(  
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تطبق املساءلة بشأم مثلما ختضع املفوضية للمساءلة عن الالجئني. وانعدام  املسؤولية عنهم أو
املســاءلة هــذا يــثري إشــكالية عنــدما تتحمــل جمموعــات العمــل اإلنســاين املســؤولية عــن تقــدمي      
اخلدمات وفقا خلطة استجابة إنسـانية. وقـد حاولـت اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت         

خالل ما بذلته من جهـود يف فـرض املسـاءلة جتـاه املتضـررين، وبإسـناد        معاجلة هذه املسألة من
للوكاالت اليت تتوىل قيادة جمموعـات العمـل    “مقدم اخلدمات املعول عليه كمالذ أخري”مهام 

  اإلنساين، وتعرف هذه املهام كما يلي: 

حســب إمكانيــة الوصــول واحلالــة األمنيــة وتــوافر التمويــل، يــتعني علــى قائــد      
الثغـرات احلامسـة     موعةا أن يكون مستعدا لضمان تقدمي اخلدمات املطلوبة لسـد ...

اليت حددا اموعة واملبينة يف خطة االستجابة اإلنسانية [اليت يقودها منسق الشؤون 
  .)٣٤(اإلنسانية]

وتدرك اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت أنـه حـىت هـذا املسـتوى مـن املسـاءلة              - ٦١
ينطوي على تعقيدات أكرب مع وجود قطاعات مشتركة من قبيل قطاع تـوفري احلمايـة وقطـاع    

قـــادة القطاعـــات يتحملـــون ”التنســـيق املتعلـــق باملخيمـــات وإدارة املخيمـــات، وتشـــري إىل أن 
يثمــا توجــد ثغــرات كــبرية يف االســتجابة اإلنســانية، مبواصــلة جهــود   املســؤولية عــن القيــام، ح

  .)٣٥(“الدعوة وعن توضيح املعوقات للجهات صاحبة املصلحة

والتباين امللحوظ بني الوالية واملسؤولية الواضحتني املنوطتني باملفوضية عـن الالجـئني     - ٦٢
علــى عــاتق جهــات مــن ومنظومــة ال حتكمهــا مســؤولية واضــحة عــن املشــردين داخليــا ملقــاة  

الدول هو منبع التوترات يف بعـض السـياقات الـيت جتمـع بـني الالجـئني واملشـردين داخليـا          غري
والسبب وراء تفاوت مستويات الفعالية فيها. وتدافع املفوضـية عـن إيالئهـا األولويـة لالجـئني      

حـد ذاتـه    متشيا مع ما تفرضه واليتها، وتشري إىل أن وجود الالجـئ يف وضـعه هـذا يشـكل يف    
حالــة مــن الضــعف وحيمــل معــه خمــاطر ــدد محايتــه، وهــو أمــر ال يواجهــه املشــردون داخليــا.  

أن املشردين داخليا يواجهون بشكل متزايد يف بعض السياقات خمـاطر ـدد محايتـهم مثـل      غري
  املخاطر اليت يواجهها الالجئون، الذين يوجدون أحيانا يف نفس املناطق اجلغرافية معهم. 

وخلص التقييم احلايل إىل وجود عدة مسائل على نطاق املنظومة خترج عـن نطـاق التقيـيم      -  ٦٣
وتتطلب مزيدا من الدراسـة. ومنـها تطبيـق املـذكرة املشـتركة، مبـا يف ذلـك العوامـل الـيت حتـدد أي           

__________ 

(اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت،    “اموعات على الصعيد القطريالنموذج املرجعي لتنسيق ”انظر   )٣٤(  
 .٣)، الفرع ٢٠١٥

انظر املذكرة التوجيهية املتعلقة باتباع ج اموعات لتعزيز االستجابة اإلنسانية (اللجنة الدائمة املشتركة بني   )٣٥(  
 ).٢٠٠٦الوكاالت، 
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يعـود  املوازيـة    وكالة ستقود هياكل التنسيق املدجمة، وحتليلُ مـا إذا كـان العمـل باهلياكـل املدجمـة أو     
بنتائج أفضل على األشخاص املشمولني باالختصاص. وتقتضي االتفاقـات املتعلقـة باملسـؤولية عـن     
مجع البيانات والتقديرات ألعداد املشردين داخليا هي أيضا التفكري فيها على نطاق املنظومة، شأا 

اجــات قــد مكنــت شــأن املناقشــات بشــأن ــج امليزنــة. وملــا كانــت امليزانيــات القائمــة علــى االحتي 
املفوضيةَ من تكوين صورة أمشل عن احتياجات الالجئني، فإن املناقشات املشتركة بـني الوكـاالت   
بشأن ما إذا كان من املناسب أن جيري على حنو منهجي تطبيق نظم للميزنة فيمـا خيـص املشـردين    

اتسـاقا. ومـع تزايـد     داخليا متاثل ما هو مطبق بالنسبة لالجئني قد تفضي إىل التوصل إىل ج أكثـر 
أعداد احملتاجني للخدمات وما يواجه من معوقات يف الوصول إليهم، ستزداد األمهية احليوية إلجيـاد  

  شكل أمشل لالستجابة اإلنسانية على نطاق املنظومة ككل.

وبوسع املفوضية أن تدخل تعديالت لتحسني ما تسهم به من أعمال ولـدعوة الشـركاء     - ٦٤
املزيد من الكفاءة يف التنسيق، لكنها تبقى جهة فاعلة واحدة ضمن منظومة أكرب منها إىل حتقيق 

بكثري تضم وكاالت األمم املتحدة األخرى، واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية، واجلهات 
ــع الشــركاء        ــام مجي ــدول، واألشــخاص املســتفيدين. وســيتمثل التحــدي الرئيســي أم املاحنــة، وال

 ضمان أن تراعى يف عمليات التخطيط واالستجابة على مستوى واسـع احتياجـات   املسامهني يف
املستفيدين وآرائهم، وهو حتد سيكون بوسـع املفوضـية أن تضـطلع بـدور تـوجيهي يف مواجهتـه       

  زوح.ـبالنظر إىل دورها القيادي على الصعيد العاملي وخربا يف جمال الن
    

  التوصيات  - سادسا   
  خدمات الرقابة الداخلية ثالث توصيات هامة إىل املفوضية.يقدم مكتب   - ٦٥
  

  (النتيجة ألف) ١التوصية     

توجـــد اختالفـــات داخـــل الســـياقات الـــيت جتمـــع بـــني الالجـــئني واملشـــردين داخليـــا     - ٦٦
بينها من حيث نطاق البيانات امعة ونوعيتها، وال سيما فيما بني الالجئني املوجـودين   وفيما

وملعاجلــة هــذه املســألة، ينبغــي للمفوضــية أن  لالجــئني املوجــودين خارجهــا.  يف املخيمــات وا
ــق تعزيــز اجلهــود املبذولــة يف مجــع       حتســن أعمــال الرصــد علــى الصــعيد القطــري عــن طري
البيانات عن الالجئني املوجودين خـارج املخيمـات، مبـا يف ذلـك البيانـات عـن املسـاعدات        

  اليت تقدمها املفوضية.
  

  تيجة ألف)(الن ٢التوصية     

متشـيا مــع هــدف السياســة العامــة املتمثـل يف اخلضــوع للمســاءلة أمــام املســتفيدين مــن     - ٦٧
اخلدمات، ينبغي للمفوضية أن تبذل املزيـد مـن اجلهـود لتحقّـق اكتمـال حلقـة اإلفـادة املتبادلـة         
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ولتشرك األشخاص املشمولني باختصاصها بصـورة أكـرب يف صـنع القـرار. ومـن منطلـق إدراك       
ديات اليت تواجه يف تعزيز املشاركة ادية اليت تضبط التوقعات وال تتطلب موارد هائلـة،  التح

ينبغي للمفوضية أن تضفي صبغة منهجية علـى اجلهـود املبذولـة إلعـالم الالجـئني مبـا آلـت        
إليه تعقيبام عـن طريـق إجـراء استعراضـات ومشـاورات متواصـلة ومنتظمـة بشـأن نتـائج          

سابقة املتعلقة باستراتيجية تعمـيم مراعـاة منظـورات السـن ونـوع اجلـنس       تقييمات السنة ال
والتنوع، وبالقرارات اليت اختذت على أساسها والسـبب يف اختاذهـا، وذلـك يف بدايـة كـل      

  .سنوي تقييم تشاركي
  

  (النتيجتان باء وجيم) ٣التوصية     

لضمان أن ييسر التنسيق مبزيد من الفعالية والكفاءة تلبيةَ احتياجات املشـردين داخليـا     - ٦٨
ينبغــي للمفوضــية أن تضــع اســتراتيجيات قطريــة للتنســيق، تبــين ســبل إدمــاج    والالجــئني، 

، عند االقتضاء، وميكـن أن يـرد فيهـا    آليات التنسيق اإلقليمية و/أو أحكام املذكرة املشتركة
  يلي: ما

  رار العمل ياكل تنسيق منفصلة أو مشتركة ومربرات ذلك؛ق  (أ)  

استراتيجيات ختـص اموعـات الـيت تقودهـا املفوضـية أو تشـارك يف قيادـا،          (ب)  
وجتسد القواعد واملعايري العاملية املوضوعة موعات العمل اإلنسـاين وتراعـي يف الوقـت نفسـه     

  واقع كل سياق؛ 

ؤون الالجـئني واموعـات والقطاعـات تالئـم     اختصاصات حمددة ملنسقي شـ   (ج)  
  عملهم على الصعيدين الوطين واحمللي؛

تعيني منظمة غري حكومية لتشارك يف قيادة اموعة املعنية باحلمايـة، حسـب     (د)  
  االقتضاء؛

ــق القطــري للعمــل اإلنســاين فيمــا خيــص        )هـ(   ــات الفري اإلســهام يف صــياغة أولوي
  قا يف هذه األولويات يف إطار التنسيق؛املشردين داخليا، والنظر الح

  خطط متعلقة جبمع البيانات والتقييمات املشتركة لالحتياجات.  (و)  
  

  ميندوسا) هايدي توقيع(
  وكيلة األمني العام خلدمات الرقابة الداخلية

  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٢
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  املرفق
ــرة وضــع السياســات    ٢٠١٦ أبريلنيســان/ ٥مــذكرة مؤرخــة      موجهــة مــن دائ

ــيش        ــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني إىل شــعبة التفت ــة ملفوضــية األم ــيم التابع والتقي
  والتقييم التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية 

يعرض مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة أدنـاه الـنص الكامـل للتعليقـات الـواردة مـن             
جئني بشأن تقييمها. ويأيت هذا العرض جريا علـى املمارسـة   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال

ــة        ــة العام ــرار اجلمعي ــا مبوجــب ق  ــل ــرر العم ــيت تق ــة    ٦٤/٢٦٣ال ــى توصــية اللجن ــاء عل ، وبن
  االستشارية املستقلة للمراجعة.

  
  تعليقات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على تقييمها     

آذار/مــارس املوجهــة إىل املفــوض الســامي غرانــدي  ٢٣ردا علــى مــذكرتكم املؤرخــة   - ١
بشــأن التقيــيم الربنــاجمي ملفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني، أعــرض أدنــاه املالحظــات   

الرمسي. وقبـل ذلـك، أود أن أعـرب عـن رضـا       الرئيسية للمفوضية بشأن مشروع تقرير التقييم
املفوضية على االستعداد الـذي أبـداه فريـق التقيـيم التـابع ملكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة يف          
االخنراط يف حوار مفتوح وبناء مع كل من زمالئنا يف املقر وامليدان طوال العملية. لقـد أسـهم   

ل عمليــــة التقيــــيم، ويف جــــودة ذلــــك إىل حــــد كــــبري يف التوصــــل إىل رؤى متعمقــــة خــــال 
  التقرير. مشروع

وكما هو معترف بـه علـى نطـاق واسـع يف السـنوات األخـرية، باتـت منظومـة العمـل            - ٢
اإلنساين تتعـرض لضـغط كـبري. فقـد طرحـت الزيـادة الكـبرية يف عـدد النـازحني قسـرا، سـواء            

ظروف متطاولة األمد، كانوا الجئني أو مشردين داخليا، الذين يظل الكثري منهم حماصرين يف 
حتديا جسيما أمام اتمع الدويل. وكثريا ما صـودفت عراقيـل يف سـبيل تـوفري احلمايـة وتقـدمي       
املساعدة بسبب تفاقم انعدام األمن وفرض قيود على إمكانيـة الوصـول إىل املتضـررين. ورغـم     

ــم اال       ــة حجـ ــوارد املاليـ ــب املـ ــام، مل تواكـ ــه عـ ــل بوجـ ــبرية يف التمويـ ــادة الكـ ــات الزيـ حتياجـ
  العاملية.  اإلنسانية

وســينظر مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين القــادم الــذي ســيعقد يف إســطنبول يف      - ٣
جمموعة من مسائل السياسة العامة واملسائل التقنية واملالية اليت قد تؤثر يف املسار الـذي ستسـري   

ياجــات الشــاملة للمتضــررين عليــه الوكــاالت اإلنســانية يف املســتقبل وهــي تســعى لتلبيــة االحت 
بفعاليــة أكــرب. ومــن هــذا املنظــور، يــرد يف مشــروع تقريــر التقيــيم تأمــل يــأيت يف أوانــه بشــأن     
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اإلشكالية اهلامة املتمثلة يف تويل املفوضـية مسـؤوليات خمتلفـة عـن الالجـئني واملشـردين داخليـا        
  على وجه اخلصوص.

ــم      - ٤ ــر يل ــرى املفوضــية أن مشــروع التقري ــا، ت ــداعيات التشــغيل     وعموم ــدا بت ــا جي إملام
الرئيســية الــيت يســتتبعها عمــل املنظمــة مــع الالجــئني مبوجــب واليتــها، ومبــدى اخــتالف تلــك   
التداعيات عن ما يستتبعه عملها مع املشـردين داخليـا يف إطـار اجلهـد املشـترك بـني الوكـاالت        

حتت قيادة منسق اإلغاثـة   الذي حددت معامله يف سياق اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
يف حاالت الطـوارئ. ويسـر املفوضـية أن مشـروع التقريـر أقـر بـاجلهود الـيت تبـذهلا املفوضـية،           
لـيس يف التعامـل النــاجح مـع زيــادة عـدد الالجــئني احملتـاجني إىل احلمايــة واملسـاعدة فحســب،       

ليـا. وتعـرب املفوضـية    كذلك يف الوفاء إىل حد كبري مبسؤولياا اخلاصة عن املشـردين داخ  بل
عـــن ارتياحهـــا كـــذلك للخلـــوص إىل أنـــه مل تلحـــق آثـــار ســـلبية ملحوظـــة ســـواء بـــالالجئني  

املشردين داخليا من جراء الوفاء ذه االلتزامات الثنائية. وتالحظ املفوضية أن التقرير يشري  أو
ملـذكرة املشـتركة،   إىل التدابري املتخذة بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية، وأبرزهـا ا  

لتوضيح الكيفية اليت ينبغـي أن تعمـل ـا يف الواقـع آليـات القيـادة والتنسـيق يف السـياقات الـيت          
  جتمع بني الالجئني واملشردين داخليا. 

وتدرك املفوضية احلاجة إىل حتسني عملياا جلمع البيانات والرصد وتغطيتها لالجـئني    - ٥
سـعي إىل زيـادة تعزيـز االتسـاق يف عملياـا لتلقـي آراء       الذين يوجدون خـارج املخيمـات، وال  

الالجئني والتواصل معهم. وتدرك أيضـا أنـه قـد يلـزم العمـل بطرائـق تنسـيق خاصـة بسـياقات          
قطرية بعينها. وبناء على ذلك، تقبل املفوضية التوصيات الـثالث الـيت قـدمها مكتـب خـدمات      

  يت تقترح اختاذها يف املصفوفة املرفقة.الرقابة الداخلية. وتعرض املفوضية اإلجراءات ال

ــذه          - ٦  ــق ــر املرف ــص مشــروع التقري ــات ومالحظــات أخــرى يف ن ــد عرضــت تعليق وق
املذكرة. والغرض األساسي منها هو إبراز نقاط غري واضحة بالقدر الكايف أو حتتـاج إىل مزيـد   

ار خالف يدل علـى  من التدقيق أو التوضيح. وكون هذه النقاط ليست ال بالكثرية وال هي مث
  التعاون املثايل الذي ميز إجراء هذا التقييم منذ بدئه. 

وأود أن أغتنم هذه الفرصـة ألعـرب عـن شـكري لكـم ولـزمالئكم، وملنسـقي التقيـيم           - ٧
  على وجه اخلصوص، لتعاوم املمتاز.

 


