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1 ملخص تنفيذي 

ملخص تنفيذي 

مقدمة

بدأت االضطرابات المدنية في الجمهورية العربية السورية 
في شهر آذار/مارس من عام 2011، إيذانًا ببدء واحدة من 

أكبر األزمات اإلنسانية الطاحنة التي عرفتها البشرية. ومنذ 
ذلك الحين، والوضع آخذ في التدهور. 

وكما جاء في المذكرة اإلعالمية المشتركة التي أصدرتها 
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

 (OCHA( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / )UNHCR)
من عام 2014، يمكن وصف الخصائص الرئيسية لحالة 

الطوارئ على النحو التالي: »أزمة إقليمية معقدة تجمع 
ما بين أعداد كبيرة من الالجئين وحاالت نزوح داخلية، 

وقد ازدادت تعقيدًا بسبب المصالح الدولية واإلقليمية 
والوطنية المتنافسة والمتفرقة، وتواجهها تحديات تتمثل 

في ازدواجية واليات التنسيق فيما بين وكاالت ]األمم 
المتحدة[«.1

وقد تزايدت أعداد المتضررين من النزاع في الجمهورية 
العربية السورية بمقدار 12 ضعفًا منذ بداية األزمة. وفي 

حزيران/يونيو 2015، شّكل األطفال تقريبًا نصف ما ُيقّدر 
بنحو 12 مليون شخص حاليًا في حاجة إلى مساعدات 

إنسانية. وثمة نحو 7.6 مليون شخص منهم يعاني داخل 
الجمهورية العربية السورية، حيث ما يقرب من 60 في 

المائة يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها. 
وتشير السجالت إلى وجود 4 ماليين آخرين في الدول 

المجاورة، حيث استضافت كل من األردن ولبنان وتركيا ما 
يقرب من 3.5 مليون الجئ سوري.2

وفي إطار ما تقدمه من مساعدات دولية، أطلقت 
اليونيسيف عملية استجابة مركبة وواسعة النطاق في 

جميع أنحاء المناطق دون اإلقليمية. وتعهدت ستة 
مكاتب قطرية بدعم تنفيذ البرامج التي تركز على تلبية 

احتياجات األطفال المتضررين من األزمة في سوريا 
والدول المجاورة لها. 

الغرض من التقييم والهدف منه 
في حين كانت هناك العديد من التقييمات والمراجعات 

التي تناولت جوانب منفصلة من استجابة اليونيسيف 
لألزمة السورية،3 فإن هذا التقييم هو أول تقييم شامل 

على مستوى المنطقة. تنص االختصاصات على أن الغرض 
من التقييم هو »تقديم تقييم شامل لمجمل استجابة 

اليونيسف لألزمة السورية«.

ويهدف التقييم إلى تحقيق غرضين مزدوجين وهما 
المساءلة واستخالص الدروس المستفادة. 

1)  وظيفة المساءلة، من خالل توفير تقييم شامل 
لالستجابة تبعًا لوالية اليونيسف ومعاييرها وأهدافها 

المعلنة، ومعايير التقييم القياسية التي تتبعها.

2)  وظيفة استخالص الدروس المستفادة، عن طريق 
استخالص األدلة واالستنتاجات والدروس األساسية، 

وتقديم توصيات بشأن االستجابات اإلنسانية 
لليونيسف في المستقبل، سواء في المنطقة دون 

اإلقليمية أو في أماكن أخرى.

نطاق التقييم
يتناول التقييم محاور التقييم عبر أنشطة اليونيسيف 
التنفيذية في االستجابة لألزمة السورية،4 وعلى وجه 

التحديد من خالل برامجها األربعة الرئيسية« لحماية الطفل، 
والتعليم، والصحة والمياه، والصرف الصحي والنظافة 

الشخصية )اختصارًا المياه والصرف الصحي والنظافة 

مفوضية الالجئين/ مكتب الشؤون اإلنسانية - المذكرة المشتركة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )UNHCR( / مكتب تنسيق   1

الشؤون اإلنسانية )OCHA( حول الحاالت المختلطة: التنسيق على أرض الممارسة، نيسان/أبريل 2014.
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، “االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين - البوابة اإللكترونية للمعلومات بين الوكاالت”،   2

>http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php< ، تم االطالع عليها في 28 شباط/فبراير 2016.
تشير عبارة “أزمة سوريا” إلى األزمة اإلنسانية دون اإلقليمية الناشئة عن الصراع في الجمهورية العربية السورية والتي تلقي بظاللها على السكان   3

داخل الجمهورية العربية السورية، والبلدان المجاورة، بما في ذلك مصر والعراق واألردن، ولبنان وتركيا.
تشير عبارة “االستجابة لألزمة السورية” إلى االستجابة لألزمة اإلنسانية دون اإلقليمية الناشئة عن الصراع في الجمهورية العربية السورية والتي   4

تلقي بظاللها على السكان داخل الجمهورية العربية السورية، والبلدان المجاورة، بما في ذلك مصر والعراق واألردن، ولبنان وتركيا.
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الصحية(. وقد تم تقييم هذه البرامج في أربع دول هي: 
الجمهورية العربية السورية واألردن ولبنان وتركيا.5 

الفترات الزمنية التي شملها التقييم هي 2012 )مرحلة 
 ((L3) 3 (، 2013-2014 )مرحلة المستوى)L2) 2 المستوى

و2015-2016 )المستقبل القريب(.

المنهجية

صاغ مكتب التقييم التابع لليونيسيف الغرض من التقييم 
والهدف منه واألسئلة التي يتناولها والمخرجات المتوخاة 

منه ونطاقه وذلك على أساس بحوث استطالعية 
وممارسات تشاورية. 

ُأجري التقييم نفسه ما بين شهري آذار/مارس وتشرين 
الثاني/نوفمبر من عام 2015 على يد شركة استشارية 
متخصصة. وجاء التقييم مستقاًل عن االستجابة لألزمة 

السورية. وتولى مكتب التقييم التابع لليونيسيف إدارته، 
بينما عمل الفريق المرجعي المعني بتقييم االستجابة 

اإلنسانية دون اإلقليمية في سوريا على توجيهه وإرشاده.

تصميم التقييم وجمع البيانات
تّم تقييم استجابة اليونيسف لألزمة السورية باستخدام 
إطار لتحليل البيانات يضم خمسة مجاالت تركيز، حّددها 

كبار مديري اليونيسيف باعتبارها النتائج التنفيذية الرئيسية 
للتقييم: 

الفعالية: إلى أي مدى نجح اليونيسيف في تقديم    •
المساعدة بفعالية؟ 

المالءمة: هل كانت استجابة اليونيسيف مالئمة    •
للبيئة والحتياجات السكان المتضّررين مع مرور 

الوقت؟ 

التغطية: إلى أي مدى نجح اليونيسيف في رفع    •
مستوى استجابته وتلبية االحتياجات المقّدرة؟ 

الكفاءة: ما مدى كفاءة االستجابة )من حيث    •
السرعة والتكلفة والجودة(؟ 

االستجابة: هل اسُتخدمت أدوات اليونيسيف لتوجيه    •
االستجابة اإلنسانية في سياق األزمة السورية؟ 

تّم تطبيق التوجيهات الصادرة عن لجنة المساعدة 
اإلنمائية )DAC( التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )OECD( وشبكة التعلم اإليجابي للمساءلة 
واألداء في مجال العمل اإلنساني )ALNAP( لتحديد 

المعايير وتصميم المؤّشرات التي تّم إجراء التقييم على 
أساسها. تتماشى هذه المعايير مع مجاالت التركيز 

المذكورة أعاله. 

أسهمت مجاالت التركيز في توفير المعلومات الالزمة 
لتصميم أدوات جمع البيانات، وتّم جمع البيانات األولية 
من أربع مجموعات لألطراف المعنية الرئيسية: موظفي 
اليونيسيف )من المكاتب القطرية واإلقليمية والمقار(، 

والشركاء المنّفذين وشركاء التنسيق والسكان المتضّررين. 
وجاءت البيانات الثانوية من مراجعة موّسعة للدراسات 

السابقة جرت طوال فترة التقييم )قبل جمع البيانات 
وأثناءها وبعدها(، بينما جاءت البيانات الداعمة من 

االستبيانات التي ُأجريت على شبكة اإلنترنت. ُقّسمت 
جميع المدخالت من البيانات إلى مثلثات أثناء التحليل. 

واستخدمت أربع خطوات تحليلية للوصول إلى نتائج 
التقييم وفي كل مرحلة كانت النتائج ُتقارن مع البيانات 

الداعمة وتتم مراجعتها من قبل موظفي اليونيسيف 
المتخّصصين في العمليات الفنية والميدانية ذات الصلة 

فضاًل عن الكوادر اإلدارية والفريق المرجعي الداخلي 
باليونيسيف.

أما القيد الرئيسي المفروض على التقييم فهو أن 
ينصب التركيز على الخروج بنتائج في أنحاء المنطقة دون 

اإلقليمية. وعلى الرغم من تسليط الضوء على بعض 
الفروق القطرية والبرامجية المحّددة، لم ُيصّمم التقييم 

لتوفير تقييم مفّصل لبلد أو برنامج معين. 

ويتمثل جانب القوة الرئيسي لهذا النهج في القدرة على 
دمج البيانات التي تّم جمعها من مصادر مختلفة ألغراض 
المقارنة والتحليل، وتحديد النتائج التي تنطبق على جميع 

عناصر التقييم. 

السياق

قبل اندالع األزمة السورية، رّكزت مكاتب اليونيسيف 
القطرية في المنطقة إلى حد كبير على تعزيز القدرات 

تم تضمين تركيا استنادًا إلى استعراض النتائج المستقاة من تقرير ُأعد بتكليف من اليونيسيف تركيا، والمكتب اإلقليمي لدول أوروبا الوسطى   5

والشرقية ورابطة الدول المستقلة ومكتب التقييم التابع لليونيسيف: صندوق األمم المتحدة للطفولة، “تقييم مستقل الستجابة اليونيسف ألزمة 
الالجئين السوريين في تركيا، 2012-2015”، اليونيسيف، نيويورك، تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
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المؤسسية لنظرائها في البلدان ذات الدخل المتوسط 
المرتفع. ولم تكن هناك سوى تدابير محدودة للتأهب 

لحاالت الطوارئ وكان التوّقع العام يرمي إلى أن األحداث 
األولية التي جرت في الجمهورية العربية السورية في 

عام 2011، كانت ذات طبيعة قصيرة األجل. ولم تتوّقع 
المنظمات اإلنسانية )وعلى األرجح لم تستطع أن تتوقع( 

شدة االحتياجات اإلنسانية والحاجة إلى الحماية، وتصاعدها 
السريع عبر شرائح كثيرة من السكان وفي أنحاء المنطقة 

دون اإلقليمية في بداية األزمة السورية. 

واستدعى السياق المتطّور أن تستجيب الوكاالت بشكل 
متزامن إلى الماليين من األشخاص الذين اضطّروا إلى 

النزوح السريع في جميع أنحاء المنطقة دون اإلقليمية، 
وإرسال القدر ذاته من االستجابة إلى الماليين األخرى 

من األشخاص الذين كانوا عالقين ويصعب الوصول 
إليهم داخل الجمهورية العربية السورية. وأفضى الصراع 
داخل الجمهورية العربية السورية وأوضاع الالجئين في 
الدول المجاورة إلى تحديات وُنُهج مختلفة تمامًا. وقد 

شّكلت هذه التحديات الهائلة االختبار االستراتيجي 
الرئيسي للعمليات اإلنسانية الفّعالة وكثيرًا ما تجاوزت 

الطبيعة الديناميكية للنزاع في الجمهورية العربية السورية 
االفتراضات التي ُبني عليها التخطيط. 

استجابة اليونيسيف

مّثلت مجاالت التركيز الرئيسية المتعلقة بحماية األطفال 
في مختلف أنحاء البلدان في توفير الدعم النفسي 

واالجتماعي في حاالت الطوارئ؛ وإدارة الحاالت وجهود 
الدعوة، على سبيل المثال لضمان النفاذ )الجمهورية 

العربية السورية(؛ وتطوير السياسات والتأثير على القوانين 
ووضع إجراءات التشغيل القياسية )األردن ولبنان(؛ ودعم 

الحكومة في إجراء التنسيق بشكل عام بين دورها القيادي 
وحماية الطفل، على المستويين الوطني والمحلي )تركيا(. 

وكان الدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ 
هو التدخل الرئيسي الذي قامت به المكاتب القطرية 

مع التركيز في البداية على تزويد األطفال وأسرهم 
بالمعلومات عن الخدمات المتاحة والتدريب على المهارات 

الحياتية. 

وكجزء من واليتها التعليمية، دعت اليونيسيف إلى 
االلتحاق بالمدارس ويّسرته )بنظام الفترة العادية 

و›الفترتين‹( وكذلك إلى منح الشهادات سواء في 
المخيمات أو في المجتمعات المضيفة. كما دعمت 
اليونيسيف إنشاء خدمات التعليم غير النظامي في 

المخيمات والمجتمعات المضيفة والمستوطنات خارج 
المخيمات وزادت من حجم الدعم المخّصص لبرامج 

المراهقين مع التركيز على التدريب المهني والمهارات 
الحياتية.

بعد التركيز في البداية على التطعيم ضد الحصبة، 
ُمنحت األولوية للتطعيم ضد شلل األطفال في البرامج 

الصحية في أنحاء المنطقة، في أعقاب اندالع مرض 
شلل األطفال في الجمهورية العربية السورية في تشرين 

األول/أكتوبر عام 2013، مع التركيز على شراء اللقاحات 
والخدمات اللوجستية وسلسلة التبريد واالتصاالت. دعم 
مكتب اليونيسيف في الجمهورية العربية السورية توفير 

اإلمدادات الطبية األساسية إلى وزارة الصحة والعيادات 
التي تديرها المنظمات غير الحكومية في البالد. ولعب 

مكتب اليونيسيف في تركيا دورًا مهمًا في حمالت 
التطعيم ضد شلل األطفال التي أجرتها الحكومة في 

المناطق الحدودية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 
في أعقاب تفشي مرض شلل األطفال في الجمهورية 

العربية السورية في 2013-2014. إال أنه لم يتم إعداد 
وثائق تضّم توجيهًا أو تخطيطًا استراتيجيًا واضحًا للبرامج 

واألنشطة الصحية األخرى. 

كما أن برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 
الذي ُأعطي األولوية على المستوى اإلقليمي، قد قّدم 

المساعدة في إطار تعاون وثيق مع الشركاء. وأعطت 
المكاتب القطرية المختلفة األولوية لمختلف األنشطة، 

وهي بشكل عام إمدادات المياه )األردن والجمهورية 
العربية السورية(، وإدارة مياه الصرف الصحي )األردن( 

وإصالح البنية التحتية وإعادة التأهيل )األردن ولبنان 
والجمهورية العربية السورية(. إال أنه لم يتم تنفيذ أي من 

برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في تركيا.

 وتّم إنشاء المبادرات عبر القطاعات مثل مبادرة 
6No Lost Generation، وهو إطار استراتيجي على 

المستوى اإلقليمي )انظر المربع 8)، وُأنشئت أيضًا مبادرة 

لمزيد من المعلومات، انظر: >http://nolostgeneration.org/about< ، تم االطالع في 30 آذار/مارس 2016.  6
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مكاني/7My Space، وهو برنامج متكامل على المستوى 
القطري في األردن.

استنتاجات 

خلص التقييم إلى أن دراسة استجابة اليونيسف اإلنسانية 
في المنطقة دون اإلقليمية يعتمد على عاملين 

مترابطين: 1( هل نجحت اليونيسيف في تحقيق أهدافها 
األساسية؟ 2( هل تقّدم اليونيسيف المساعدة المالئمة 

في األماكن الصحيحة في الوقت المناسب؟ 

ينبغي النظر إلى االستنتاجات في حدود القيود السياقية 
التي أّثرت على االستجابة اإلنسانية في الجمهورية العربية 
السورية والمنطقة دون اإلقليمية، والتي يقع الكثير منها 

خارج نطاق سيطرة اليونيسيف. وتتباين هذه الجوانب 
السياقية حسب البلد، ولكنها تشمل:

الطابع السياسي المعقد لألزمة، األمر الذي أّدى    •
إلى تغيير ابعاد االستجابة باستمرار. على سبيل 

المثال، من حيث حجم األزمة ونطاقها، والحركة 
المستمرة لجبهات القتال والسكان المتضّررين.

دور الحكومات، األمر الذي أّثر على سرعة استجابة    •
اليونيسيف ومساحة عملها. ويؤثر ذلك تحديدًا على 
العمليات التي تتم في الجمهورية العربية السورية، 

بالنظر إلى القيود التي تعوق النفاذ. 

أدت المسائل األمنية إلى مخاطر متعلقة بالسالمة    •
واجهتها اليونيسيف وموظفي الشركاء المنّفذين. 

الطابع طويل األمد لألزمة وتأثير ذلك على قدرة    •
البلدان على تقديم المساعدة. 

االستنتاج العام
على الرغم من الصعوبات التي ورد وصفها والتي 

اكتنفت بيئة العمل والقيود المفروضة على النهج المتبع، 
نجحت اليونيسيف إلى حد كبير في تحقيق أهدافها 
األساسية. كانت االستجابة بطيئة في البداية )2012(، 
ولكن التقييم وجد من األدلة ما يشير إلى أن المنظمة 
استثمرت بشكل كبير في تنفيذ برامجها، وبناء قدراتها 

وتحسين األداء تدريجيًا خالل عامي 2013 و2014، مع زيادة 
نطاق البرامج ووصولها، وهو ما تحقق منذ عام 2014. 

إال أنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت هذه الجهود قد شملت 
المواقع ذات األولوية ولّبت احتياجات السكان المتضّررين 

في نطاق والية اليونيسيف )هل نجحت اليونسيف في 
القيام باألشياء الصحيحة؟( وذلك بسبب عدم وجود 

استراتيجية واضحة لليونيسيف تعتمد على أساس تقييم 
االحتياجات وتحليل السيناريوهات ورصد النتائج.

الدور واالستراتيجية 
كفلت والية اليونيسيف المحّددة )والعالمية( أن يكون 
لدى الشركاء فهم واضح لدور اليونيسيف. كان هناك 

انقسام في الرأي حول ما ينبغي أن يمثله جوهر دور 
اليونيسف مستقباًل، وتحديدًا التنسيق ووضع السياسات 
مقابل العمليات الميدانية وإدارة التنفيذ. ومن المتوقع 

أن يصبح دور التنسيق ووضع السياسات أكثر أهمية 
في المستقبل، نظرا لالرتفاع المستمر والمتوقع في 

االحتياجات ومتطلبات التمويل، وهو ما يعني أن قطاعات 
كاملة سيكون عليها إنجاز المزيد من العمل بتمويل أقل. 

وقد استثمرت اليونيسيف بشكل كبير في تطوير الخطط 
اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت )خطة االستجابة 

 ،)SHARP) اإلنسانية في الجمهورية العربية السورية
وخطة االستجابة االستراتيجية، وما إلى ذلك(. وأنشأت 
المكاتب القطرية أيضًا خطط استجابة من خالل البرامج 

التنفيذية وبعض الخطط القطاعية. ومع ذلك، لم 
يتم العثور على أدلة ُتذكر على أساس منطقي واضح 

يخص اليونيسيف )›كيف‹ و ›لماذا‹ اُتخذت القرارات 
المتعلقة بالبرامج( والتي تعمل على: 1( ربط االستجابات 

القطاعية لليونيسيف وإثراء عملية البرمجة وخيارات 
الدعوة بالمعلومات؛ و2( ترجمة االستراتيجية القطاعية 

الشاملة إلى استراتيجية خاصة باليونيسف تقوم على 
التحليل السياقي وتقييم االحتياجات المنتظمة وأوجه 

الضعف وتعريف القدرة التنظيمية لليونيسف. وقد أّدى 
ذلك إلى خيارات برنامجية كانت تقوم إلى حد كبير على 

أساس الفرص وتتسم بالتفاعل، مع غياب التحديد الواضح 
لألولويات والرصد المستمر للنتائج. ويعني ذلك أيضًا أنه 
لم تتم االستفادة من والية اليونيسيف وقدرتها بشكل 

كامل لمساعدة جميع السكان المتضررين. 

لمزيد من المعلومات، راجع >www.unicef.org/jordan/MAKANI_COMPREHENSIVE_Approach-UNICEF2015.pdf< ، تم االطالع في   7

30 مارس 2016.
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االستجابة البرنامجية
ثبت أن إجراء تقييم ثابت ألداء البرامج عبر التدّخالت 

والفترات الزمنية مسألة صعبة بسبب عدم وجود: 1) 
استراتيجية وأهداف ثابتة لليونيسيف؛ 2( خط أساس وغير 

ذلك من البيانات لقياس التقّدم المحرز؛ 3( رصد ثابت 
للبرامج مقابل األهداف. وباإلضافة إلى ذلك، تطّورت 

البرامج وفقًا للسياق والموارد المتاحة.

كانت قدرة اليونيسيف على االستجابة محدودة بسبب 
عدم الجاهزية وعدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة 
لليونيسيف، فضاًل عن عدم القدرة على توجيه البرامج 

بنشاط على أساس التحليالت الظرفية. فتسبب ذلك إلى 
حد ما في إعاقة فعالية االستجابة ومالءمتها وتغطيتها. 

لم تنجح جميع البرامج في بلوغ أهدافها في عامي 2012 
و2013. ويرجع ذلك في جزء منه إلى الفهم المحدود 
للقدرة المطلوبة على االستجابة في حاالت الطوارئ 
والقدرة المتاحة فعليًا )موارد اليونيسيف وكفاءاتها، 

بالنظر إلى الجوانب السياقية(، فتمخض ذلك عن أهداف 
برنامجية جاءت مستندة على أساس والية اليونيسف 

وما »يجب« عليها القيام به )أهداف طموحة( بداًل من 
االستناد إلى ما »تستطيع« القيام به )أي القدرات 
التنظيمية والسياق(. فُعّدلت أهداف التخطيط في 

عام 2014 لتصبح أكثر قابلية للتحقيق وأكثر تناسبًا مع 
القدرات.

ومن خالل تركيز جهودها البرنامجية، تمكنت اليونيسيف 
من تطوير استجابة فعالة. بالنسبة لبرامج المياه والصرف 

الصحي والنظافة الشخصية )إمدادات المياه والصحة 
)التحصين(، ساهم ذلك في اختفاء المرض وعدم تفشي 

المرض في المخيمات وإعادة السيطرة على شلل 
األطفال. 

وشّكلت حماية األطفال وتعليمهم في البداية تحديًا أكبر 
من حيث سرعة االستجابة، وعدد األطفال المحتاجين إلى 
المساعدة )نطاق الوصول( وتقديم الخدمات )الجودة(. 
وبين عامي 2012 و2014، تحققت زيادة كبيرة في حجم 

البرامج وتحّسن ملموس في األداء في جميع أنحاء 
المنطقة دون اإلقليمية وفي معظم برامج اليونيسيف.

لزيادة الفعالية والمالءمة، عملت الُنُهج والطرائق 
واألهداف الجديدة في البرنامج على تحويل محور التركيز 
تدريجيًا نحو النهج المتكاملة التي تستهدف الخدمات، مع 

التركيز على المرونة ومعالجة جوانب الضعف بداًل من 
الحالة وتوطين األنشطة والشركاء المنّفذين.

كما أن المبادرات المتكاملة ومتعّددة القطاعات مثل 
مبادرة No Lost Generation والحمالت اإلقليمية 

للتطعيم ضد شلل األطفال وّفرت سبل التآزر بين البرامج 
ورسائل الدعوة القوية، وأثمرت عن تأثير أوسع للتدخالت 
وتعبئة الموارد حول النهج المشتركة، مما أدى إلى مزيد 

من الفعالية.

نظرًا لعدم وجود أدلة ُتذكر حول طرائق البرنامج مقابل 
التكلفة واألثر، فمن غير الممكن تحديد إلى أي مدى 

أحسنت اليونيسيف استخدام مواردها بشكل عام، 
وبالتالي معرفة كفاءة االستجابة. منذ منتصف عام 2014، 

بذلت اليونيسيف جهودًا متزايدة لتحليل بيانات التكلفة 
بقصد إثراء قرارات البرامج بالمعلومات.

التعاون مع اآلخرين
على الرغم من أن تعاون اليونيسيف مع اآلخرين قد عزز 

األداء اإلنساني في المنطقة دون اإلقليمية بشكل 
كبير، ينبغي إيالء االهتمام لرسم الخرائط، واختيار الشركاء 

المنفذين وإدارة شؤونهم، والتعاون مع السكان 
المتضررين والعمل مع الهيئات غير الحكومية. 

وكانت عالقات العمل القائمة لليونيسف مع السلطات 
الوطنية والمحلية عاماًل هامًا في المساعدة على فعالية 

االستجابة، في حين أعاقت القيود الحكومية بشدة 
االستجابة في الجمهورية العربية السورية في المقام 

األول. وبسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات 
اإلنسانية داخل الجمهورية العربية السورية كان من 
الصعب تقييم االحتياجات وتقديم استجابة إنسانية 

متسقة في جميع أنحاء البالد. فوضعت اليونيسيف 
مناهج وأدوات ونظم جديدة لتخفيف تأثير القيود.

كان هناك قصور في التفاعل المنهجي مع السكان 
المتضّررين في التخطيط وردود الفعل حول المساعدة 

المقدمة، مما قلل من مالءمة البرامج.

وعلى المستوى دون اإلقليمي، لعبت اليونيسيف دورًا 
أساسيًا في التنسيق مع المنظمات األخرى في مختلف 

القطاعات حول الخطط والُنُهج والقضايا والرسائل 
الرئيسية )دون( اإلقليمية. فساهم ذلك في تحسين 

فعالية المساعدة الشاملة للسكان المتضّررين، بمن في 
ذلك النساء واألطفال. 
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دور اليونيسيف في )المشاركة في( قيادة مجموعات 
العمل القطاعية زادت من كفاءة القطاع بشكل عام. 
على الرغم من أن كيان سوريا برمتها، والموّسع )منذ 

أيلول/سبتمبر 2014(، قد حّسن التنسيق، فإن هذا النهج 
يعني أيضًا ارتفاعًا في تكلفة التنسيق. 

كما ان عالقات العمل مع الشركاء المنفذين )المحليين(، 
بما في ذلك كتابة المقترحات المشتركة، والمراقبة 

من قبل أطراف ثالثة واستخدام المعلومات المشتركة، 
زادت من فعالية البرمجة ومالءمتها وتغطيتها. وتسببت 

التحديات المتعلقة بإدارة الشركاء المنفذين، بما في 
ذلك غياب أنشطة الرسم األولي للخرائط واالختيار، ومدة 

اتفاقيات التعاون مع البرامج )PCAs( وعملية التمويل 
البطيئة، في الحّد من تغطية االستجابة وكفاءتها.

وكانت هناك عالقات قوية مع الجهات المانحة على 
الرغم من وجود دعاوى متزايدة لتحسين عملية تقديم 
التقارير حول الخيارات اإلستراتيجية لليونيسيف والنتائج 

التشغيلية لدعم عملية صنع القرار. وسيؤثر التمويل 
المستمر على التغطية إيجابيًا، بينما سيّخلف عدم اهتمام 

الجهات المانحة وانخفاض التمويل سلبًا عليها. 

ولم ُيعثر على أي استراتيجية واضحة لكيفية استمرار 
العالقات وتطويرها خالل الفترة المقبلة.

اإلدارة الداخلية والعملية
خلص التقييم إلى أن قضايا اإلدارة الداخلية والعملية 

تتضّمن أبرز المجاالت التي تحتاج إلى تحسين. 

وساد شعور أولي مختلط بالحاجة المّلحة الممزوجة بغياب 
فهم واضح لما يجب القيام به في أزمة إنسانية تمثل 

الحماية فيها ُبعدًا بارزًا، مما تسّبب في تمديد عملية صنع 
القرار )بين المكاتب القطرية واإلقليمية ومكاتب المقار(، 

ومن ثم انخفضت الفعالية.

وكانت إجراءات L3 المبّسطة القياسية للتشغيل 
(SSOPs( مناسبة للسياق في البداية، لكنها لم ُتطّبق 

دائمًا، مما أعاق الكفاءة. وعندما طال أمد األزمة، 
أصبحت المفاضلة ما بين السرعة )SSOPs( والجودة 

)إجراءات التشغيل الموحدة( أقل مالءمة وبالتالي قّلت 
فعالية االستجابة. لطالما كان مدى مالءمة إجراءات 
SSOPs L3 لمختلف السياقات موضع شك وتساؤل 

في ممارسات الدروس المستفادة والتقييم التي تجريها 
اليونيسيف وتتم حاليًا عملية مراجعة لها )2015). 

وكانت أدوار ومسؤوليات مقار اليونيسيف ومكتب 
اليونيسيف اإلقليمي للشرق الوسط وشمال أفريقيا 
والمحور السوري والمكاتب القطرية غير واضحة في 

البداية. وكان التفاعل الداخلي واالتصال محدودين ومن 
ثم تقّلصت الكفاءة، إذ أعاق ذلك السرعة والتكامل. 

والحقًا، توّلى المحور السوري دورًا رئيسيًا في االستجابة 
دون اإلقليمية وفي دعم المكاتب القطرية. وأضاف 

المحور قيمة كبيرة من حيث التخطيط، وإدارة المعلومات، 
وإعداد التقارير وتعبئة الموارد. ومع ذلك، مع طول أمد 

األزمة وزيادة قدرات المكاتب القطرية، سيكون من 
المهم ترشيد دور المحور السوري في الفترة المقبلة. 

ساهم النقص األولي من الموظفين ذوي القدرات في 
مجال الطوارئ واإلمدادات في المنطقة دون اإلقليمية 

إلى تأخير البرمجة وطول فترة نشر فرق التدخل السريع. 
فأّثر ذلك على نطاق تغطية االستجابة وكفاءتها.

كذك فإن القدرة القوية على التمويل التي تمتلكها 
اليونيسيف دعمت زيادة مستويات التمويل لتلبية 

احتياجات البرمجة، مما أدى إلى تحّسن التغطية والكفاءة. 
وطالبت اليونيسيف بأكثر من 1,2 مليار دوالر ما بين 

عامي 2012 و2014 لتغطية احتياجات البرمجة في األردن 
ولبنان والجمهورية العربية السورية وتركيا، تلّقت منها 

أكثر من 955 مليون دوالر )79 في المائة(. وتباين مستوى 
التمويل حسب البلد والقطاع. وفي عام 2012، بلغ إجمالي 
مطالبات التمويل من جانب اليونيسيف في األردن ولبنان 

والجمهورية العربية السورية وتركيا 107,7 مليون دوالر، 
فارتفع إلى 808,2 مليون دوالر في عام 2015. 

تضّمنت العملية الحالية إلنشاء اتفاقيات التعاون مع 
البرامج )PCAs( وإدارتها وتقييمها مع الشركاء المنّفذين، 

مجموعة من المشكالت التي أعاقت سرعة اليونيسف 
وجودة تقديم الخدمات بشكل مباشر. ومع ذلك، فقد 
تّم صرف ما مجموعه 431,6 مليون دوالر إلى الشركاء 
المنّفذين بين عامي 2012 و2014 )باستثناء الجمهورية 

العربية السورية(، وهو ما يمثل 65.5 في المائة من 
التمويل الذي تلقته اليونيسيف )باستثناء الجمهورية 

العربية السورية( خالل هذه الفترة.

وتسببت قلة التركيز على الفعالية من حيث التكلفة في 
التأثير على القدرة على القياس وإثبات الكفاءة.
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ومن حيث االتساق، كانت التوجيهات متاحة، لكنها لم 
ُتطّبق دائمًا أو ُتنشر على نطاق واسع أو ُتوضع في 

السياق المالئم. 

توصيات

ُوضعت توصيات التقييم بناء على دراسة متأنية لنتائج 
التقييم، وهي تكّمل الموضوعات التي وردت في قسمي 

النتائج واالستنتاجات، وكلها ذات أهمية متساوية. 
وقد صيغت التوصيات بهدف: 1( تحسين استجابة 

اليونيسيف في الجمهورية العربية السورية والمنطقة 
دون اإلقليمية؛ 2( تحسين أنشطة االستجابة اإلنسانية 

العالمية لليونيسيف في المستقبل، استنادًا إلى الدروس 
المستفادة من األزمة السورية. وتتسم التوصيات بالترابط 

والشمول. لذلك، لتحقيق تحّسن ملموس في استجابة 
اليونيسف اإلنسانية، البّد من معالجة كافة المجاالت.8 

واّتسم أداء اليونيسيف بالفعالية المتزايدة مع تكّشف 
األزمة السورية. وأثبتت المنظمة أن مواردها وقدراتها 

مناسبة لمواجهة التحديات المستقبلية التي من المرجح أن 
تنشأ في االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة 

والمديدة. 

وبحلول نهاية عام 2015، عولج العديد من المجاالت التي 
استدعت التحسين، وفي وقت كتابة هذا التقرير، هناك 

المزيد من التحسينات الجارية أو التي ُتصاغ. ونتيجًة لذلك، 
وجد تقييم اتجاهات إيجابية في أداء اليونيسيف. وخلص 
التقييم إلى ضرورة مواصلة الجهود وراء مجاالت تحسين 
األداء هذه. أما في المجاالت التي يأتي أداء اليونيسيف 

فيها عند مستوى أقل فال بّد من بذل جهود إضافية. 

التوصيات الرئيسية: 
التوصية 1: وضع استراتيجية عامة دون إقليمية 

لليونيسيف، استنادًا إلى تقييم شامل لالحتياجات وتحليل 
للوضع )بما في ذلك تحليل المخاطر وتحليل الصراعات( 
تهدف إلى تعزيز تماسك واتساق االستجابة الشاملة، 

وترتبط باألولويات والمسؤوليات الشاملة لليونيسيف. 
وينبغي أن تشمل هذه االستراتيجية، بالنسبة لكل مكتب 

من المكاتب القطرية، نهجًا طويل األجل محددًا للبلد 
بعينه.

التوصية 2: توضيح األدوار والمسؤوليات المستقبلية 
لكل من المقار ومكتب اليونيسيف اإلقليمي للشرق 

الوسط وشمال أفريقيا والمحور السوري والمكاتب 
القطرية، بما في ذلك خطوط االتصال، وتقديم 

التوجيهات المناسبة من خالل إجراءات التشغيل القياسية 
المحّدثة.

التوصية 3: تحسين اختيار الشركاء المنّفذين وإدارتهم.

التوصية 4: وضع نهج منتظم آلليات تبادل المعلومات 
وردود الفعل والمساءلة للسكان المتضّررين، ودمج هذه 
اآلليات في الخطط القطرية ومقترحات البرامج وعمليات 

الرصد والتقييم.

التوصية 5: وضع توجيهات خاصة باليونيسيف لقياس 
كفاءة البرمجة والدعم التشغيلي ذي السياق المالئم 

لألزمة.

التوصية 6: على الصعيد العالمي، أخذ الدروس 
المستفادة من األزمة السورية في االعتبار، ووضع 

التوجيهات الرئيسية واألدوات والقاعدة المعرفية الالزمة 
لتنفيذ أنشطة االستجابة اإلنسانية في سياقات مماثلة 

)أي حاالت الطوارئ المعقدة والمديدة التي تشمل بلدان 
متعددة، والتي تنشأ بسبب النزاعات، وتضم مناطق 

حضرية ومخيمات وتشريد للسكان على نطاق واسع(. 
إجراء المتابعة لجعل هذه التوجيهات متاحة على نطاق 

واسع وسهلة الوصول إليها ومعروفة ومفهومة.

سيتم تطبيق إجراءات التشغيل القيايسية في اليونيسيف على إدارة االستجابة، والتي تتضمن قبول أو رفض كل توصية حسب تقدير اإلدارة.  8
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