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تقييم االستجابة اإلنسانية لبرنامج الماء واالصحاح البيئي 

 (  6160-6102سف في العراق )يلمنظمة اليون
 

 نظرة عامة 

نظرة عامة على االستجابة اإلنسانية لبرنامج الماء واالصحاح البيئي 
 2.2، كان ما يقدر بنحو 6102في عام  .(6160-6102في العراق )

مليون شخص في العراق بحاجة إلى خدمات برنامج الماء و االصحاح 
مليون  1.0النازحين داخليًا، و مليون من  0.1اليبئي، منهم ما يقرب من 

 0.2، كان 6160مليون من الالجئين. في عام  1.6من العائدين، و 
مليون شخص ال يزالون في حاجة إلى خدمات برنامج الماء و االصحاح 

مليون هم من  1.0مليون، من العائدين؛ بينما  0.0اليبئي، غالبيتهم، 
الالجئين. شكلت النازحين والباقي من أفراد المجتمع المضيف و

االستجابة الحتياجات برنامج الماء و االصحاح اليبئي جزًءا كبيًرا من 
جهود اليونيسف اإلنسانية على مدى السنوات الست الماضية. وعليه، 
فقد نفذ المكتب الوطني لليونيسف في العراق هذا التقييم لالستجابة 

مي بين عا اإلنسانية للماء و االصحاح اليبئي لليونيسف في العراق
 .6160و  6102

 
يستهدف برنامج الماء و االصحاح اليبئي اإلنساني التابع لمنظمة 
اليونسيف شريحة األطفال المعرضين للخطر وأسرهم ضمن السياق 
العراقي من خالل تيسير إمكانية الوصول إلى خدمات الماء و االصحاح 

ائج الهدف والنت اليبئية المستدامة والالزمة لحياة االنسان. ولتحقيق هذا
ذات الصلة المرجوة، نفذت اليونيسف مجموعة من األنشطة التي 
تضمنت مشاريع إمدادات المياه الطارئة والواسعة النطاق، وبناء/إعادة 
تأهيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وبناء المراحيض، وتقديم 

النظافة  زخدمات نقل المياه بالشاحنات والتخلص من المياه الثقيلة، وتعزي
)منع  IPCو توزيع مجموعة أدوات النظافة بما في ذلك استراتيجيات 

من خالل رسائل وأدوات  COVID-19العدوى ومكافحتها( الخاصة بـ 
النظافة المعدلة(، ومبادرات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، 
باإلضافة إلى االبتكارات مثل مراكز خدمات الماء و االصحاح اليبئي 

(WSCs وتعزيز السياسات وبناء القدرات والروابط مع أصحاب ،)

المصلحة الحكوميين لتسليم خدمات برنامج الماء و االصحاح اليبئي 
 وبنيتها التحتية.

 
( تقييم إلى أي مدى كانت 0كانت أهداف التقييم هي: . التقييم واألهداف

ئي االصحاح اليباستجابة اليونيسف اإلنسانية من خالل برنامج الماء و 
( 6فعالة وكفؤة ومناسبة لسياق االستجابة لالحتياجات المحلية للسكان؛ 

تقييم إلى أي مدى نجحت استجابة اليونيسف اإلنسانية من خالل برنامج 
الماء و االصحاح اليبئي في بناء روابط فعالة بين اإلطار اإلنساني 

 يونيسف اإلنسانية من( تقييم مدى التزام استجابة ال0واإلطار اإلنمائي؛ 
خالل برنامج الماء و االصحاح اليبئي بالمساءلة وتطوير اآلليات 
واألدوات والقدرات البشرية المناسبة للتعلم باستمرار من طرق التنفيذ، 

( تحديد ما إذا كان من الممكن تكرار أو توسيع نطاق 0وتعديلها؛ 
انية يونيسف اإلنساالبتكارات والممارسات الجيدة التي تميز استجابة ال

التي تمثلت في برنامج الماء و االصحاح اليبئي وكيف يمكن القيام ذلك؛ 
( تحديد التحديات ونقاط القوة في االستجابة في حاالت الطوارئ 5

المعقدة والطويلة االمد، للخروج بتوصيات مفيدة للعراق والسياقات 
 .المماثلة على الصعيد العالمي

 
المستهدفون لهذا التقييم هم المديرون المستخدمون األساسيون 

)المكتب  MENARO والموظفون في منظمة اليونيسف في العراق وفي
االقليمي للشرق االوسط وشمال افريقيا(، شركاء اليونيسف الحكوميين 
في العراق، والجهات المانحة الستجابة اليونيسف في العراق لبرنامج 

/ مجموعات تنسيق برنامج  الماء و االصحاح اليبئي، وأعضاء مجموعة
الماء و االصحاح اليبئي، والشركاء المنفذين وغيرهم من الشركاء في 

 .برنامج الماء و االصحاح اليبئي التابع لليونيسف في العراق
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تم تطوير وإكمال عمليات التقييم )من البداية إلى  .منهجية التقييم
( بين شهر 9من قبل فريق التقييم )حسب الصفحة التقارير النهائية( 

. تضمن 6166وشهر آب/أغسطس  6160تشرين االول/أكتوبر 
المختارة  (DAC) التقييم النظر في معايير لجنة المساعدة االنمائية

للمالءمة والكفاءة والفعالية والترابط من أجل جعل القرارات المتعلقة 
االصحاح اليبئي )استجابة  باستجابة اليونيسف اإلنسانية للماء و

اليونيسف اإلنسانية برنامج الماء و االصحاح اليبئي(. تمت إضافة 
المجاالت الفرعية للحماية والنوع االجتماعي من أجل تشجيع التحليل 
الشامل لالعتبارات الجنسانية وحقوق اإلنسان واإلنصاف في التقييم 

 .النهائي
 

فقد تم إجراء مسوحات كمية مع أسر اما بالنسبة لطريقة جمع البيانات، 
أصحاب الحقوق المباشرين وأطفالهم. باإلضافة الى ذلك، أجرى 
المخبرون الرئيسيون مقابالت مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق ببرامج 

( بما في ذلك: 6160-6102الماء و االصحاح اليبئي في اليونيسف )
كاء يونيسف؛ شرموظفي المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في ال

التنفيذ من الحكومة والمنظمات غير الحكومية؛ موظفو مجموعة 
برنامج الماء و االصحاح اليبئي )بما في ذلك المنسقون الحاليون 
والسابقون(؛ المجموعات األخرى ذات الصلة/ موظفو وكاالت األمم 
المتحدة؛ وأصحاب المصلحة في المجتمع )مثل القادة الدينيين 

(. كما تم ايضا إجراء مناقشات المجموعات البؤرية داخل والمجتمعيين
مجتمعات أصحاب الحقوق المباشرة وغير المباشرة. كما تم استكمال 
طرق جمع البيانات األولية بمراجعة مكتبية شاملة وقوائم مراجعة 

 وتقارير ميدانية ، باإلضافة إلى أدلة فوتوغرافية.
 
 

 النتائج الرئيسية 

 المالءمة

كانت اليونسيف، في المرحلة االولى، شديدة  التدخل: استجابة
االستجابة لالحتياجات الالزمة )السائدة( والوضع المتفاقم، وقد استندت 
استجابتها الى خبرتها والدروس المستقاة من السنوات السابقة. كانت 

فعالة بشكل خاص. وعلى العكس من   (RRM)آلية االستجابة السريعة
اليونيسف األحادي الجانب باالنسحاب من بعض ذلك، فإن قرار 

المخيمات في غضون مهلة قصيرة وتقليص أنشطتها اإلنسانية لم يتم 
اعالنه على النحو المطلوب أو القيام بتنسيق االنسحاب بشكل كاٍف 
داخل مجموعة برنامج الماء و االصحاح اليبئي ومع الوكاالت األخرى. 

يسف لمجاالت التدخل األولي استجابة لكن بشكل عام، أتاح اختيار اليون
 .فعالة الحتياجات الطوارئ

 
لقد ثبت أن تلبية معايير برنامج الماء و االصحاح  تعميم المعايير:

اليبئي يمثل تحديًا، ال سيما خالل مراحل الطوارئ التي فرضت تحديد 
اولويات، ولكن أيًضا نتيجة لتحديد موقع وتصميم ومعدات المخيمات 

مسبقا. لقد كان االلتزام المستمر بمعايير جودة المياه، وال الموجودة 
 منظور النوع األجتماعييزال، يمثل تحديًا كبيرا. يجري تعميم مراعاة 

ويتم توجيه االهتمام إلى اختيار الموقع المناسب لمرافق برنامج الماء 
و االصحاح اليبئي لضمان الحماية والخصوصية. على الرغم من 

ديرة بالثناء والتي تعكس االهتمام بمعالجة احتياجات المبادرات الج
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، اال ان تلك المبادرات، على ما 
يبدو، لم تكن جزءا من النهج األساسي الذي يراعي األشخاص ذوي 
األحتياجات الخاصة. يحصل النازحون داخليًا على خدمات الماء و 

ا ، نسبيا، نتيجة لتشتت الجهود، وغالباالصحاح اليبئي ذات معايير اقل
 ما يكون السبب ايضا  المستوطنات العشوائية.

 

 الترابط

استفادت استجابة  مستوى اعتماد تحليالت االحتياجات والمخاطر:

اليونيسف اإلنسانية المتمثلة ببرنامج الماء و االصحاح اليبئي من 

مجموعة واسعة من أدوات التقييم التي تتضمن رؤى حول مسار تطور 

احتياجات أصحاب الحقوق على مستويات مختلفة. شاركت المنظمة 

ج مواستفادت من التقييم الشامل، الى مستوى كبير جدا، الحتياجات برنا

الماء و االصحاح اليبئي الذي أجرته مجموعة برنامج الماء و 

االصحاح اليبئي في بداية االستجابة، والتي تلتها بعد ذلك تحليالت 

منتظمة. كما قام برنامج الماء و االصحاح اليبئي التابع لمنظمة 

اليونيسف بتقديم اداة لتحليل مواطن الضعف لمساعدة الحكومة في تقييم 

 .لمتعلقة بالمياه وتغير المناخالمخاطر ا

. 
م يتم دع تأثير الرصد على عملية صنع القرار لتعديل االستجابة:

استجابة اليونيسف اإلنسانية المتمثلة ببرنامج الماء و االصحاح اليبئي 

في العراق من خالل نظام رصد ومراقبة واسع النطاق. ان نظام الرصد 

والمراقبة المعمول به يسمح بالتتبع الفعال للتقدم وقياس األداء على 

لتقدم قياس امستوى النشاط / المخرجات، اال انه أقل فعالية بكثير في 

على مستوى النتائج، والمراجعة النقدية لتوضيح المخرجات والنتائج، 

 .وإالبالغ عن التغييرات االستراتيجية

 
مكاسب القدرة على الصمود الناتج عن أطر عمل الترابط االنساني 

تتمتع اليونيسف بموقع جيد لقيادة النهج االنتقالي،  :(LHD) واالنمائي

هناك تباين كبير بين السرد النظري الغني المحيط ومع ذلك ال يزال 

بهذه المناهج ونقص في األدوات القابلة للتنفيذ المتاحة داخليًا وعلى 

مستوى المجموعة لمرافقة هذه العملية. وعلى العموم، نظًرا ألن معظم 

االستجابة تركز على تلبية االحتياجات الطارئة لبرنامج الماء و 

مكاسب الصمود محدودة بالنسبة لالجئين االصحاح اليبئي، فإن 

ومعتدلة بالنسبة للمجتمعات المضيفة. ومع إغالق المخيمات وبدء 

انتقال االستجابة نحو أهداف طويلة األجل، اتخذت اإلجراءات لتسهم 

 .بشكل متزايد في بناء المرونة داخل النظام وفي مجتمعات العائدين

 
وعة والقطاع لتحقيق مدى مالءمة ترتيبات التنسيق بين المجم

أضاف وجود تنسيق قوي بين  األهداف اإلنمائية األطول أجال:

المجموعات وداخل المجموعات قيمة كبيرة الى استجابة اليونيسيف 

االنسانية المتمثلة ببرنامج الماء و االصحاح اليبئي وغيرها من الجهات 

رغم . وعلى ال6160-6102الفاعلة العاملة في العراق خالل الفترة 

، اال 6101من جهود اليونسيف لبناء زخم حول نهج الترابط في عام 

ان مجموعة برنامج الماء و االصحاح اليبئي لم تقدم مساعدة فعلية في 

تنسيق الجهود لدعم نهج الترابط االنساني واالنمائي. ومع ذلك، ففي 

نهاية المطاف، كان قرار الحكومة بإغالق المخيمات محفزا على 

ما أجبر المجموعة على استئناف المحادثات على الفور من العمل، م

 اجل تفعيل النهج االنتقالي.
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 الكفاءة

ارة أدت إد كفاءة االستجابة فيما يتعلق بتعبئة الموارد والتنسيق:

إلى تعبئة الموارد المالية  COVID- 19الموارد المادية واستجابة

 وهذا على النقيض منوالمادية والبشرية في الوقت المناسب وبكفاءة. 

مرحلة ما بعد الطوارئ، حيث تأثرت استجابة اليونيسيف، برنامج الماء 

و االصحاح اليبئي، بقيود تمويل كبيرة، ناجمة إلى حد كبير عن 

انخفاض دعم المانحين. لم تتمكن اليونيسيف من الحفاظ على الجودة 

ى إلى األولية العالية للخبرة في مراحل ما بعد الطوارئ، مما أد

انخفاض قدرة قسم برنامج الماء و االصحاح اليبئي على إيصال رؤية 

 .وهيكلية ضمن برنامجها

 

ساهمت اليونيسف بنشاط في نجاح مجموعة برنامج الماء و االصحاح 

اليبئي. وبالمقابل، استمد برنامج الماء و االصحاح اليبئي التابع 

مشاركته في منصة لليونيسف في العراق مكاسب في الكفاءة من 

التنسيق هذه. أدى ضعف التواصل بين هياكل التنسيق الداخلية الى 

اتخاذ قرارات واتصاالت دون المستوى األمثل، فضالً عن تناقضات 

 .في األساليب وتفاوت في جودة التنفيذ

الكفاءة النسبية لنماذج تقديم الخدمة المعتمدة واالبتكارات 

ف أدخلت اليونيس التشغيل المختلفة:والممارسات الجيدة في سياقات 

في العراق العديد من االبتكارات في قطاع برنامج الماء و االصحاح 

اليبئي للمساعدة في معالجة القضايا المتنوعة مثل: شحة المياه، 

وامدادات الطاقة، والرعاية الصحية، وإدارة النفايات الصلبة، و جودة 

 .ماء و االصحاح اليبئي  نجاحهالمياه. وقد أثبت نموذج مرکز خدمات ال

 

كفاءة اوجه التفاعل مع التدخالت األخرى التي تقودها اليونيسف أو 

 الجهات الفاعلة األخرى، مثل المبادرات والمسؤوليات الحكومية:

تعتمد جودة أوجه التآزر مع الشركاء المنفذين إلى حد كبير على نوع 

والمنظمات الحكومية وقدرة كل شريك )مثل المنظمات غير الحكومية، 

أو المحلية(. كانت هذه القدرات في بعض األحيان غير كافية. كانت 

أوجه التآزر مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، مثل المنظمة الدولية 

 للهجرة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، محدودة نوًعا ما.

 

 الفعالية

ت االصحاح اليبئي للفئاتغطية االحتياجات اإلنسانية لبرنامج الماء و 
السكانية األكثر ضعفاً والتي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك النساء 

بشكل عام، تعتمد جودة وكفاءة استجابة برنامج الماء و  والفتيات:
على قدرة واستباقية والتزام الشركاء  البيئياالصحاح 

في  فالمنفذين/السلطات المحلية. باإلضافة إلى توافر موظفي اليونيس
برنامج الماء و االصحاح اليبئي لدعم الشركاء األضعف. اما بالنسبة 

مركز خدمات الماء واألصحاح البيئي فلم يسهم في زيادة فعالية ل
مشاركة أصحاب المصلحة واتخاذ القرار وعمليات حل النزاعات 

 .األخرى فحسب، بل دعم أيًضا استمرارية خدمات إمدادات المياه
 

بناء القدرات تحديدا جيدا عموما، ونفذت بفعالية، تم تحديد أنشطة 
واستفاد جهات مناظرة تمثلت بفنيين خارجيين متحمسين ولديهم القدرة. 
ومع ذلك ، ال يزال البناء على مكاسب القدرات هذه واستدامتها يمثل 
تحديًا كبيًرا، نظًرا لضعف المؤسسات، بما في ذلك ارتفاع عدد 

 .الموظفين والحوكمة
 

سواء من حيث التخطيط  اءلة تجاه السكان المتضررين:المس
)اإلستراتيجية( أو التنفيذ أو )األساليب المبتكرة مثل مرکز خدمات 
الماء و االصحاح اليبئي( أو بناًء على التصورات ومستويات الرضا 
لدى المجتمعات المضيفة والعائدين على وجه الخصوص، تشير النتائج 

جاه السكان المتضررين )بما في ذلك النساء إلى وجود مساءلة فعالة ت
 .والفتيات(

 
التفاوت بين الزيادة او التراجع في تحقيق أهداف  فعالية خدمات المياه:

خدمات المياه عبر كل مجموعة من فئات أصحاب الحقوق. كانت 
التصورات ومستويات الرضا إيجابية بشكل عام عبر ثالث مجموعات 

ب الحقوق، وكان السكان "خارج من أصل أربع مجموعات ألصحا
 .المخيم" هو االستثناء

 
األهداف المتعلقة بالصرف الصحي  فعالية خدمات الصرف الصحي:

هي عموما أقل بكثير مما يطمح اليه في تحقيق األهداف المتعلقة 
بالمياه. ال يوجد مبرر واضح لمثل هذا التناقض الكبير. كانت 

شكل عام مرة أخرى عبر ثالث التصورات ومستويات الرضا إيجابية ب
مجموعات من أصل أربع مجموعات ألصحاب الحقوق، مع استثناء 

 ."السكان "خارج المخيم
 

 فيما يتعلق بالنظافة، كانت االستجابة فعالية خدمات االصحاح البيئي:
ويبرز التوزيع الهائل   L3السريعة للطوارئ فعالة للغاية في المرحلة

 6101رئيسي. ومع ذلك، اعتباًرا من عام ألدوات النظافة كنشاط 
فصاعًدا، لم يعد يتم اإلبالغ عن المؤشرين المرتبطين بما يعكس تطور 
االستراتيجية نحو توسيع نطاق برنامج الماء و االصحاح اليبئي وزيادة 
التركيز على مجاالت العودة. كان أصحاب الحقوق داخل المخيمات 

ت المضيفة والعائدين فيما يتعلق وخارجها أكثر إيجابية من المجموعا
 .بأنشطة النظافة

 
برنامج الماء و االصحاح اليبئي في المدارس ومراكز الرعاية 

تعتبر استجابة برنامج الماء و االصحاح اليبئي للمدارس  الصحية:
فعالة بشكل عام من قبل السكان. في المجتمعات المضيفة ، يرى معظم 

إلى المزيد من المياه بجودة أفضل،  المستجيبين أن هذه التدخالت أدت
وتحسين المراحيض. تشير مراجعة إعادة تأهيل المراكز الصحية في 
المناطق المحررة إلى وجود مجال لتعاون أقوى بين اليونيسف 

 ومديريات الصحة، وال سيما في األنبار.
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 االستنتاجات الرئيسية

 : 0االستنتاج 

كانت استجابة اليونيسف اإلنسانية في ظل أزمة طويلة االمد ومعقدة، 
في برنامج الماء و االصحاح اليبئي فعالة إلى حد كبير وكفؤة ومالئمة 
للسياق في االستجابة لالحتياجات االساسية للماء و االصحاح اليبئي 

ومع ذلك، كانت إحدى  في حاالت الطوارئ للسكان األكثر ضعفاً.
لماء و االصحاح الفجوات الملحوظة هي وصول خدمات برنامج ا

اليبئي بصورة فعالة الى المناطق التي يصعب الوصول إليها. باإلضافة 
إلى تلبية االحتياجات األساسية للطوارئ، فان هناك مجاالت، ضمن 
استجابة برنامج الماء و االصحاح اليبئي ونهج االنتقال الخاص بها، 

 تيمكن تحسينها )على سبيل المثال بشكل خاص من حيث حسن توقي
بدء نهج الترابط(، فضال عن العديد من العناصر التي تم إجراؤها 
بشكل جيد )مثل تنسيق االستجابة المتأخرة مع االطراف الحكومية 
المناظرة لتيسير الروابط بين المساعدة اإلنسانية والتنمية(. وفي نهاية 
المطاف، على الرغم من أن التطور من النهج اإلنساني إلى النهج 

كان عشوائيًا إلى حد ما، إال أن االستجابة )على مستوى التنموي 
المجموعة ومستوى البرامج( كانت قادرة على التكيف لتوفير استقرار 
خدمات برنامج الماء و االصحاح اليبئي في سياق متقلب ومتغير )على 
سبيل المثال، بما في ذلك االستجابة لنتائج الصراع وإغالق المخيمات 

 .اء(على السكان الضعف
 

 :6االستنتاج 

على الرغم من البطء في اتخاذ االجراءات العملية، فقد أقامت  
اليونيسف روابط فعالة بين اإلطار اإلنساني واالطار االنمائي في 
الجزء األخير من استجابتها من خالل برنامج الماء و االصحاح اليبئي 

 0وكما هو مذكور في االستنتاج  .6160الى عام  6102من عام 
أعاله ، كان هناك قدر معين من االنفصال بين نظرية نهج الترابط 
االنساني واالنمائي وتنفيذها العملي في سياق العراق بالنسبة للجزء 
االكبر من استجابة برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. 

نهج االنتقال في عام  على الرغم من جهود اليونيسف لبناء زخم حول
، فإن مجموعة برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 6101

لم تبني بشكل فعال على الجهود المبذولة إلنشاء نهج الترابط االنساني 
واالنمائي في ذلك الوقت. في نهاية المطاف، كانت الحكومة في عام 

كانت  هي التي أصدرت مرسوًما بإغالق المخيمات والتي 6109
بمثابة حافز للعمل، مما أجبر اليونيسف ومجموعة برنامج الماء و 
االصحاح اليبئي على استئناف الحوار على الفور حول تفعيل نهج 

 .األنتقال
 

 :3االستنتاج 

قامت اليونيسف إلى حد ما بتسهيل تنفيذ المعايير اإلنسانية  
والممارسات الجيدة في برنامج الماء و االصحاح اليبئي، وتحديداً من 
خالل تعميم مراعاة معايير الحماية والنوع االجتماعي للماء و 

كان االمتثال للمعايير االصحاح اليبئي من أجل السالمة والكرامة. 
والتي تضمنت مفاضالت )ال سيما في بداية االستجابة عملية تدريجية، 

حيث اتخذت االستجابات المنقذة للحياة سابقة على المعايير الفنية عالية 
المستوى التي تتجاوز "عدم إلحاق الضرر"(، والتي كانت مقيدة أيًضا 
بتحديات اخرى مثل تصميم المخيم. وعلى هذا النحو، ال يزال تطبيق 

ديًا مستمًرا )على سبيل المثال فيما يتعلق بجودة المعايير يمثل تح
، ال تزال هناك فجوات في 0المياه(. عالوة على ذلك، وفقًا لالستنتاج 

معايير أصحاب الحقوق في المستوطنات العشوائية أو التي يصعب 
الوصول إليها ألنهم هم من يحصلون، أكثر من غيرهم، على خدمات 

المتدنية نتيجة لتشتت مساكنهم  برنامج الماء و االصحاح اليبئي
 .واألولوية اإلنسانية األعلى للمناطق أالكثر كثافة

 
 :4االستنتاج 

جاء تدخل اليونسيف االنساني من خالل برنامج الماء و االصحاح  
اليبئي في الوقت المناسب، واعداده بكفاءة وتنسيق عال فيما يتعلق 

ة لالستجابة لحاالت باستخدامه للموارد المالية والمادية والبشري
ومع ذلك ، بالنسبة لمراحل ما بعد الطوارئ، كان التحدي  الطوارئ.

األكبر هو االفتقار النسبي للرشاقة والمرونة فيما يتعلق بتعبئة الموارد 
المالية واستخدامها، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض تمويل الجهات 

ى التمويل البديل وعدم القدرة على الوصول إل 6101المانحة منذ عام 
 .للتطوير

 
 :5االستنتاج 

مستوى الرضا عن خدمات المياه والصرف الصحي عند الفتيات  
والنساء المتأثرات في المخيمات منخفض بشكل عام مقارنة بالفتيات 
والنساء من المجتمعات المستضيفة والمجتمعات العائدة الالتي أبلغن 

ى ذلك، في كثير من يمكن ان يعز عن رضا أعلى في هذا المجال.
الحاالت، الى مخيمات سيئة الموقع وسوء التصميم في العديد من 
المواقع مما أثر على جودة المياه وخدمات الصرف الصحي. وعلى 
العكس من ذلك، فإن مستويات الرضا عن استجابة اليونيسف من خالل 
 برنامج الماء و االصحاح اليبئي في المدارس تدعم النتائج اإليجابية

للبرنامج فيما يتعلق بالفعالية عبر مواقع مختلفة، في حين أن المراكز 
الصحية المعاد تأهيلها لديها معدالت رضا مماثلة ونتائج مفيدة )على 
الرغم من أنه يمكن في بعض األحيان تعزيز التعاون مع مديريات 

 .الصحة بشكل أفضل(
 

 :2االستنتاج 
برنامج الماء و االصحاح أضاف وجود تنسيق عام قوي لمجموعة  

اليبئي من قبل اليونسيف قيمة كبيرة لالستجابة اإلنسانية للماء و 
االصحاح اليبئي وغيرها من الجهات الفاعلة النشطة في العراق خالل 

لقد سهلت مجموعة برنامج الماء و االصحاح  .6160-6102الفترة 
اية مل للغاليبئي االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل طرح تقييم شا

الحتياجات الماء و االصحاح اليبئي الذي تم إجراؤه في بداية األزمة، 
والذي كان، إلى جانب الرصد والتحليل المستمر، مفيدا للجهات الفاعلة 
مثل اليونيسف في تنفيذ برنامج الماء و االصحاح اليبئي. كانت الفوائد 

ة على شكل األخرى لمجموعة برنامج الماء و االصحاح اليبئي ملموس
تحسين مستوى التنسيق بين أصحاب المصلحة، ودرجة أكبر من 
المواءمة بين نهجهم، وزيادة مشاركة الحكومة. وتتمتع المجموعة 
أيًضا بقدرة كبيرة على عقد اجتماعات مفيدة للغاية الشراك أصحاب 
المصلحة الحكوميين والتي أثبتت جدواها بشكل خاص في سياق 

المزيد من األهداف طويلة األجل. ومع ذلك، على  االنتقال نحو معالجة
الرغم من التنسيق اإلنساني القوي بشكل عام، فإن مجموعة برنامج 
الماء و االصحاح اليبئي لم تنسق عمليًا الجهود الداخلية التي تدعم نهج 
االنتقال هذا حتى بدأت الحكومة في إغالق المخيمات. وقد تفاقمت 

جوات التوظيف وقرار اليونيسف األحادي فجوة التنسيق هذه بسبب ف
باالنسحاب من بعض التدخالت المتعلقة بالماء و االصحاح اليبئي 
واستجابة المخيمات مما شكل تحديًا إضافيًا ألصحاب المصلحة في 

 .مجال الماء و االصحاح اليبئي
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 :7االستنتاج 

سمحت أنظمة الرصد الشاملة لبرنامج الماء و االصحاح اليبئي  
بالتتبع الفعال للتقدم المحرز وقياس األداء على مستوى النشاط/ 

ليس من المستغرب، أن ضمان نفس جودة الرصد في  المخرجات.
العديد من المستوطنات العشوائية المتفرقة التي تم إنشاؤها بعد إغالق 
المخيمات قد ثبت أنه يمثل تحديًا كبيًرا. عالوة على ذلك، استخدمت 

تخداما أقل فعالية لقياس التقدم على مستوى النتائج، أنظمة الرصد اس
والمراجعة النقدية للتفاصيل بين المخرجات والنتائج، وإبالغ التغييرات 
االستراتيجية. كان الرصد محدودا أيًضا فيما يتعلق بمرونة مختلف 
أنماط أصحاب الحقوق )مثل النازحين داخليًا والعائدين(. يعد قياس 

مًرا أساسيًا لالنتقال إلى أهداف طويلة المدى حيث المرونة وفهمها أ
تسعى اإلجراءات بشكل متزايد إلى بناء المرونة واالعتماد على الذات 
داخل المجتمعات. تمثل التحديات التي تواجهها عملية الرصد ثغرة في 
قدرة اليونيسف على ضمان التزاماتها المتعلقة بالمساءلة وتطوير 

درات البشرية المناسبة للتعلم باستمرار من اآلليات واألدوات والق
تنفيذها وتكييف نهجها حسب الضرورة )وفقًا للهدف الثالث من هذا 

 .التقييم(
 

 :8االستنتاج 

أسفرت برامج وابتكارات الماء و االصحاح اليبئي الرائدة التي  
تقودها اليونيسف عن العديد من النتائج اإليجابية. ومع ذلك، يلزم 
إجراء تحليل أعمق لمعرفة مستوى امكانية التكرار وتوسيع النطاق 

وعلى وجه الخصوص، تم االعتراف  المحتمل على مستوى النتائج.
اكز خدمة برنامج الماء و االصحاح اليبئي باإلجماع بمبادرة مر

باعتبارها نموذًجا ناجًحا ومصدًرا واضًحا لكفاءة المؤسسة. وشملت 
االبتكارات أالخرى خالل الفترة المشمولة بالتقييم )مثل مشاريع إعادة 
تغذية المياه الجوفية، وأنظمة قياس المدن الذكية، وإعادة تدوير المياه، 

التناضح العكسي(؛ مرونة الطاقة )الضخ واستخدام تقنية غشاء 
الشمسي(، والرعاية الصحية )إنتاج الكلور(، وإدارة النفايات الصلبة 

  ROتحلية المياه باستخدام محطات معالجة المياه )، أو جودة المياه
 ان عدم وجود عمليات رصد وتقييم ومساءلة وتعلم .(على نطاق صغير

(MEAL) دون التوصل الى فهم اعمق  حاسمة لهذه االبتكارات يحول
للمخرجات والنواتج القياسية، وكذلك يحول دون معرفة مدى أهمية 
هذه المبادرات بالنسبة للسياقين اإلنساني واإلنمائي )أو كدعم للربط 

 .بينهما(
 

 :2االستنتاج 

كانت اليونيسف سباقة في تطوير التفاعل والشراكات مع أصحاب  
تعاونت اليونيسف  الصحاح اليبئي.المصلحة في برنامج الماء و ا

والحكومة تعاونا وثيقا على جميع المستويات في مجموعة واسعة من 
األنشطة. ومع ذلك، فإن جودة جوانب التآزر مع الشركاء المنفذين 
تعتمد إلى حد كبير على قدرة كل شريك. اعتبرت هذه القدرات غير 
كافية في بعض األحيان. كما كانت أوجه التآزر مع وكاالت األمم 

لمتحدة األخرى مثل المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األمم المتحدة ا
اإلنمائي محدودة إلى حد ما. وبالمثل، على الصعيد الداخلي، يمكن 
للمكاتب الميدانية لليونيسف وقسم برنامج الماء و االصحاح اليبئي 
واإلدارة العليا ان تميل إلى العمل بصورة منفردة، كل على حدة، نتيجة 

كل الالمركزي. وقد أدى ذلك في بعض األحيان إلى عدم اتساق للهي
 .االتصاالت والنُهج والتباينات في جودة التنفيذ

 
 :01االستنتاج 

فيما يتعلق بأنظمة المساءلة، وعلى الرغم من وجود بعض آليات  
التغذية االسترجاعية، هناك حاجة إلى تعزيز قدرة الشركاء على جمع 

الستجابة لها على النحو المناسب؛ وكذلك الشكاوى وتسجيلها وا
عالوة على ذلك، كانت بالنسبة لليونيسف ان تجمع هذه البيانات. 

هناك نهج غير متسقة عبر المواقع فيما يتعلق بالتشاور / المشاركة في 
 تصميم مستخدمي خدمة برنامج الماء و االصحاح اليبئي.

 
 

 التوصيات الرئيسية

م التالية مبنية على نتائج التقييم واستنتاجاته. تالتوصيات الرئيسية 
اختبار التوصيات بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين )عبر عملية 
المراجعة(. يوفر الملحق الثاني عشر أيًضا بيانات تفصيلية للمشكلة 

 مرتبطة بكل من التوصيات الرئيسية التالية.
 

 : 0التوصية 
مبادئ توجيهية رسمية النتقال تطور منظمة اليونيسف في العراق 

برامج الماء واالصحاح البيئي من الطوارئ إلى التنمية. تماشيًا مع 
 6166"خارطة طريق مجموعة برنامج الماء و االصحاح اليبئي لعام 

من أجل انتقال االستجابة اإلنسانية في العراق"، سوف توفر المباديء 
ة تدعم نُهج االنتقال المنظمالتوجيهية إطاًرا لبرمجة الترابط، وبالتالي 

في الوقت المناسب. ومن أجل دعم الجهود على المستوى التنفيذي 
والتنسيقي داخل اليونيسف، فأن عملية تطوير مبادئ توجيهية للترابط 
يمكن ان تاخذ بنظر االعتبار العوامل المحلية واإلقليمية والوطنية 

مل تنفيذ ائي. يجب أن يشالمتعلقة بتنفيذ مبادرات الترابط البشري واالنم
هذه التوصية، وعلى نحو حاسم، المشاركة النشطة للجهات الحكومية 
ذات الصلة المترابطة في جميع مراحل العمليات، مثل تطوير 
االختصاصات والتخطيط والصياغة ومراحل الموافقة النهائية. يجب 
أن تتضمن العملية أيًضا توثيق الدروس المستفادة في المرحلة 

نتقالية. وفي نهاية المطاف، قد توفر مثل هذه المبادئ التوجيهية فائدة اال
خارج العراق في سياقات أخرى طويلة االمد تتطلب مساعدات 

 .متوسطة الحجم
 

ترابط  /الاألنتقالتوضيح للنقطة السابقة: ال يمكن تحقيق نجاح نهج 
عليه، رائدة. ووتنفيذ الحلول الدائمة من قبل قطاع واحد أو وكالة تنسيق 

يمكن للمبادئ التوجيهية أن تاخذ بنظر االعتبار المبادئ التوجيهية 
العملية واالستراتيجيات الواضحة للتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة 

 .األخرى ذات األهداف واألنشطة القطاعية المتداخلة
 

 :6التوصية 

ينبغي لليونيسف في العراق إجراء تقييم منهجي وشامل البتكارات  
برنامج الماء و االصحاح اليبئي والتجارب التجريبية لكل من التدخالت 
الحالية والمستقبلية على السواء. تشمل المؤشرات المقترحة لمثل هذا 
التقييم مكاسب الكفاءة وقابلية التوسع واالستدامة. وسيساعد ذلك في 

يف المبادرات التي تمت تجربتها، من حيث ما إذا كانت أكثر صلة تصن
بالسياقات اإلنسانية أو االنمائية )أو كدعم للربط بين كال السياقين(. 
يمكن بعد ذلك استخدام النتائج المستخلصة من هذه العملية المتعلقة 
بالتدخالت الحالية للمناصرة والتأكد من أن االبتكارات والمشاريع 

يبية المستقبلية يتم إجراؤها مع ممارسة عمليات الرصد والتقييم التجر
والمساءلة والتعلم والتي أ( ترتبط بالمخرجات القياسية ورصد مستوى 
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النتائج، و ب( لها معايير محددة بوضوح للمبادرات الناجحة، واألدلة 
 .الالزمة لدعم مثل هذه األحكام

 
 :3التوصية 

اق مراجعة نظام الرصد والمراقبة ينبغي على اليونيسف في العر 
الخاص بها بحيث يسمح بمراقبة األداء بشكل فعال على مستوى النتائج 
والمخرجات، ما يسمح لليونيسف قياس التقدم المحرز مقارنة بنتائج 
مستوى المخرجات؛ والقيام بمراجعة نقدية للتفصيل بين المخرجات 

طور السياق؛ والنتائج؛ وتعديل البرمجة حسب االحتياجات وت
واالسترشاد بها في تصميم وتنفيذ البرمجة المستقبلية. وكنقطة انطالق، 
فأن تنفيذ هذه التوصية يمكن ان ياخذ بنظر االعتبار دراسة ومعالجة 
العوامل واألسباب الجذرية للتباينات بين التقدم المحرز على مستوى 

 .المخرجات والنتائج
 

 : 4التوصية 

نيسف في العراق مراجعة عمليات صنع القرار ينبغي على منظمة اليو
واالتصال عبر هيكلها التنسيق الداخلي وتطوير آليات لضمان مواءمة 
أفضل بين اإلدارة العليا والمكاتب الميدانية/ الفرعية واالقسام الفنية. 
ولزيادة التنسيق الفعال وضمان تنفيذ تدخالت برنامج الماء و االصحاح 

ودة متسقة، يجب تحديد األدوار اإلدارية اليبئي بشكل متسق وبج
وقنوات االتصال عبر مكاتب اليونيسف في العراق بوضوح وفهمها 
على نطاق واسع. ان المبادرات الرامية الى توفير الوضوح في هذا 
الصدد قابلة للتنفيذ بشكل واضح جدا، ومن شأن تحسين التغذية 

رنامج الماء و االسترجاعية والتنسيق أن يعمل على دعم أهداف ب
االصحاح اليبئي األولية مثل نهج االنتقال المترابط الذي تقوده 

 .الحكومة
 

 :5التوصية 

لتحسين نهج االنتقال، ينبغي على يونيسف العراق االستمرار في  
تعزيز اتساق الجودة واالستدامة في أداء الشركاء من خالل تعزيز 
نماذج الشراكة التي تقودها الحكومة. وبما أن نوعية الشراكات 

واستدامتها تتفاوت باختالف قدرات الشركاء المنفذين في هذا السياق، 
للكشف واإلنذار المبكر للشركاء األقل قدرة أمر بالغ  فإن تطوير آليات

األهمية لنجاح أهداف نهج االنتقال. وبناء على ذلك، ولالستفادة من 
جدول أعمال نهج الترابط، ينبغي أن تعطي الموارد المخصصة للسياق 
األولوية لتنمية قدرات الشركاء )بما في ذلك الشركاء الحكوميين( الذين 

 .أنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم التعزيزي تم تحديدهم على
 

 :2التوصية 
ينبغي على اليونيسف في العراق التأكد من أن اعتبارات اإلنصاف  

ألولئك الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها هي جزء 
من تحديد استهداف السكان في برنامج الماء و االصحاح اليبئي. يمكن 

توجيه استجابات برنامج الماء و االصحاح  أن يساعد هذا اإلجراء في
اليبئي بشكل أفضل نحو الفئات األكثر ضعفًا والتي غالبًا ما تفتقر إلى 
الخدمات الموجودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها 
والمستوطنات العشوائية. يجب تعديل عمليات رصد وتقييم برنامج 

حديد ا يكفي لتشخيص وتالماء و االصحاح اليبئي بحيث تكون واسعة بم
احتياجات السكان الذين يصعب الوصول إليهم و/أو السكان المهمشين. 
وينبغي على اليونسيف أيًضا دعم المدخالت والمشاركة النشطة للسكان 
المستهدفين في إجراءات المتابعة، كجزء من التزام اليونيسف بمبادئ 

نظور النوع سيكون تطبيق "م  .(AAP)المساءلة للسكان المتضررين
االجتماعي" على هذه العملية مناسبًا ومعياريًا نظًرا لتركيزه على فهم 

 .أفضل ألوجه الضعف المجتمعية
 

على الرغم من أن كفاءة التكلفة قد ال تسمح بدعم أكبر للبنية التحتية 
ا للكثافات البشرية المتفرقة والمنخفضة نسبيً للماء و االصحاح اليبئي 

لألشخاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها، إال أن اعداد 
البرامج بشكل مرن )مثل توزيع مواد النظافة المتعلقة ببرناج الماء و 
االصحاح اليبئي وفعاليات تعزيز النظافة الشخصية( يجب أن تأخذ في 

 لضعيفة للغاية والتي عادة ما تفتقر إلىاالعتبار هذه الفئات السكانية ا
الخدمات، بدالً من قصر النطاق الجغرافي ألنشطة برنامج الماء و 

االصحاح اليبئي على المجتمعات المدعومة.
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