
ســـوريــة

تقييــــم بــرنــامــــج تغــذيــة الـرّضــــع 
واألطفــــال الصغــــار

كيف فكرت اليونيسف في احتياجات التغذية المستمرة للرّضع 
واألطفال الصغار وكيف استجابت لها في سورية؟
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البـــرنــــامـــــــــج
ــدُّ ســوء التغذيــة مــن أكثــر المســائل الجديــة التــي تواجــه األطفــال الضعفــاء فــي ســورية،  يَُع
إذ تؤثــر فــي صحــة الرّضــع واألطفــال الصغــار ورفاههــم. هنــاك صلــة قويــة بيــن ســوء التغذيــة 
والتغذيــة التــي تكــون دون المســتوى األمثــل التــي يتلقاهــا الرّضــع واألطفــال الصغــار فــي 
العاميــن األوليــن مــن عمرهــم، بمــا فــي ذلــك الفشــل فــي بــدء الرضاعــة الطبيعيــة والمحافظــة 
عليهــا. تأثــرت صحــة األم وممارســات تغذيــة الرّضــع واألطفــال الصغــار ســلباً باألزمــة التــي 
ــه وتنوعــه(،  ــر الغــذاء وجودت ــي )توفّ ــي ســورية بســبب انعــدام األمــن الغذائ ــا ف طــال أمده
ــر المرافــق الصحيــة ونــزوح عمــال  وتدهــور ســبل العيــش وإســتراتيجيات التكيــف، وتدمي
الرعايــة الصحيــة. ال تســتطيع النســاء بوجــه خــاص فــي المجتمعــات الفقيــرة والمحرومــة 
ــة ألنفســهن أو ألطفالهــن، وال يحصــل  ــة مــن األطعمــة المغذي ــى كميــات كافي الحصــول عل

ــي المتنــوع الــذي يحتاجــون إليــه. الكثيــر مــن األطفــال الصغــار علــى النظــام الغذائ

حصــل ثلــث المواليــد الجــدد )%36.4( فقــط فــي ســورية علــى الرضاعــة الطبيعيــة المنقــذة 
للحيــاة خــال الســاعة األولــى مــن حياتهــم )SMART, 2019(، وتلّقــى أقل مــن الثلث )29%( 
ــم انخفــض  ــى مــن حياتهــم، ث ــي األشــهر الســتة األول ــة ف ــة الحصري ــد الرضاعــة الطبيعي فوائ
هــذا المعــّدل مــن )%43( إلــى )%29( بيــن عامــي 2014 و2019 )راجــع تقريــر تغذيــة الطفــل، 
2021(. تســوء النظــم الغذائيــة لألطفــال الصغــار فــي ســورية مــن عمــر 6 أشــهر فيمــا يتعلـّـق 
بالتوقيــت والتكــرار والتنــوع. ثاثــة أطفــال مــن كل أربعــة أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 
أشــهر و 23 شــهراً ال يتلقــون مجموعــة متنوعــة مــن األطعمــة التــي يحتاجــون إليهــا لنموهــم 
وتطورهــم الصحــي. وبينمــا يعانــي طفــل واحــد علــى األقــل مــن كل ثاثــة أطفــال فــي ســورية 
ــزوح  ــرة بالن ــي المناطــق المتأث ــإّن هــذه النســبة هــي أســوأ ف ــة المزمــن1، ف مــن ســوء التغذي
ــف  ــي شــمال شــرق ســورية وري ــاء كمــا هــي الحــال ف ــة باألعب والعــودة والمجتمعــات المثقل

دمشــق وإدلــب وحلــب.

اســتجابة لذلــك، أجــرى برنامــج الصحــة والتغذيــة التابــع لليونيســف فــي ســورية فــي تشــرين 
الثانــي / نوفمبــر 2018 تحليــاً داخليــاً إســتراتيجياً للبرنامــج وإعــادة تنظيمــه للمســاعدة 
ــي ســورية، باالعتمــاد  ــز البرنامــج اســتجابًة للوضــع المعقــد والمســتمر والمتطــّور ف ــي تعزي ف
إلــى  الصغــار  واألطفــال  الرّضــع  تغذيــة  برنامــج  يهــدف  اليونيســف.  موظفــي  علــى خبــرة 
معالجــة بعــض أســباب ســوء التغذيــة وآثارهــا. تضّمنــت األنشــطة توســيع نطــاق االستشــارة 
والتثقيــف التغــذوي مــن حيــث الجــودة والتغطيــة لتعزيــز بــدء الرضاعــة الطبيعيــة للرّضــع 
واألنظمــة الغذائيــة المتنوعــة لألطفــال الصغــار، كمــا اســتخدمت مجموعــة مــن طــرق 
ــي مجــال صحــة المجتمــع، فضــاً  ــل مجموعــات دعــم األمهــات والعامــات ف ــة مث التوعي
عــن التوفيــر المســتهدف للعديــد مــن مســاحيق المغذيــات الدقيقــة للمســاعدة فــي منــع 
نقــص هــذه المغذيــات الدقيقــة ومنــع التقــّزم. عملــت اليونيســف مــع الشــركاء المنّفذيــن، 
وكذلــك بصفتهــا وكالــة األمــم المتحــدة الرائــدة فــي قطــاع التغذيــة مــن أجــل تعزيــز البيئــة 

ــة الرّضــع واألطفــال الصغــار.  التمكينيــة لتنفيــذ برنامــج تغذي

16الشركاء
المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والهال 
األحمر العربي السوري، والهال األحمر العربي الفلسطيني والتنسيق مع 

وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.

المحافظات من خال مكاتب اليونيسف الميدانية الستة14المواقع 

الميزانية 
 )2020-2019(

8  مليون 
دوالر

راجع تقرير تغذية الطفل، 2021.  1
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التقييـــــــــم
الغــرض: كان التركيــز فــي هــذا التقييــم علــى تحديــد مقــدار االســتثمارات فــي برنامــج تغذيــة 
الرّضــع واألطفــال الصغــار التــي نّفذتهــا اليونيســف وكيــف اســتخدمتها بفعاليــة وكفــاءة 
 )SMART( فــي مســح حــة  لتحســين النتائــج، بعــد ظهــور المعــّدالت المنخفضــة الموضَّ
)الرصــد والتقييــم الموّحــدان لعمليــات اإلغاثــة واالنتقــال(، الــذي أُجــري فــي عــام 2019 
لتكويــن فهــم لجوانــب الجــودة فــي برنامــج تغذيــة الرّضــع واألطفــال الصغــار وللمســاعدة 
فــي إعطائنــا معلومــات مــن أجــل إســتراتيجية برنامــج اليونيســف، ولديــه أيضــاً القــدرة علــى 

ــا معلومــات مــن أجــل شــركاء القطــاع. إعطائن

النهــج: أجــرت شــركة دوليــة إلــى جانــب شــركة مقرّهــا فــي ســورية هــذا التقييــم بيــن شــباط / 
فبرايــر وكانــون األول / ديســمبر 20212. تضّمنــت األســاليب المســتخدمة مراجعــة مكتبيــة 
للوثائــق بمــا فــي ذلــك اســتخدام البيانــات الثانويــة )التــي تكــون كميــة فــي معظمهــا(، فضــاً 
عــن جمــع بعــض البيانــات األوليــة بمــا فــي ذلــك المقابــات والدراســة الكميــة للمســاعدة 
فــي الحصــول علــى معلومــات حــول المســتويات الحاليــة للمعرفــة والمواقــف والممارســات 
واألعــراف المتعلّقــة بتغذيــة الرّضــع واألطفــال الصغــار. وتغطيــة أنشــطة اإلرشــاد والتوعيــة 

التــي تقّدمهــا منظمــة اليونيســف.

35  مجتمعاً ومنشأة صحية 
عدد األمهات أو مقّدمات الرعاية اللواتي تم 

استطاعهن ودراستهن هو )606(.

ـدة بســبب اســتمرار األزمــة  القيــود: كانــت البيانــات التــي جمعهــا فريــق التقييــم ُمقيَـّ
فــي ســورية والتوفــر المحــدود للبيانــات للمقارنــة، لــذا اســتُخِدَمت البيانــات الموجــودة 
مســبقاً قــدر اإلمــكان. كان جمــع بعــض البيانــات ممكنــاً، ولكنــه اقتُصــر علــى المرافــق التــي 
تدعمهــا اليونيســف، ولــم يشــمل موظفــي الــوزارة أو مراكــز الخدمــة التــي تديرهــا الحكومــة. 
كانــت هنــاك أيضــاً تحديــات فــي وثائــق برنامــج تغذيــة الرّضــع واألطفــال الصغــار، فلــم تكــن 
هنــاك وثيقــة تتنــاول تصميــم البرنامــج ولــم يكــن هنــاك إطــار ســجل لبرنامــج تغذيــة الرّضــع 
الســنوية  العمــل  المقيّمــون خطــط  اســتخدم  لــذا   ،2020-2019 فــي  الصغــار  واألطفــال 
والتقاريــر الســنوية للمكتــب القطــري أيضــاً لعامــي 2019 و 2020 إلعــادة بنــاء »نظريــة 

ــج المرجــّوة مــن البرنامــج. ــر« )ToC( والنتائ التغيي

.)i-APS( والشركة الدولية لاستشارات والبرامج واألنظمة )Sy-Aps( وشركة االستشارات والبرامج واألنظمة في سورية )ABH( شركة  2
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النتائــــج الــرئـيســــــــة
ــى حقــوق اإلنســان، وهــو  ــم عل ــار هــو برنامــج قائ ــال الصغ ــع واألطف ــة الرّض إّن برنامــج تغذي
ــي الوقــت  ــاء، ويســعى ف ــر الخدمــات مباشــرةً للنســاء واألطفــال الضعف برنامــج يشــمل توفي
نفســه إلــى بنــاء قــدرة المكلفيــن بالواجبــات علــى القيام بمســؤولياتهم. ســلّط التقييــم الضوء 
علــى كيفيــة ســعي اليونيســف إلــى تعزيــز وتطويــر أنظمــة وسياســات لتقديــم الخدمــات 
األساســية المائمــة لألطفــال مــع مراعــاة نقــاط الضعــف المحــددة للمجموعــات المختلفــة 
مــن النســاء واألطفــال، مــع مراعــاة الاجئيــن والنازحيــن داخليــاً والعائديــن، ونــوع الجنــس 
الســائد وحقــوق اإلنســان. وجــد التقييــم أّن اليونيســف قــد دعمــت الامركزيــة فــي تقديــم 
ــق  ــي الحســبان الحقائ ــي، وأّن البرنامــج أخــذ ف ــى مســتويات المجتمــع المحل الخدمــات عل
المحليــة واحتياجــات المجموعــات المســتهدفة فــي نهجــه. ســاعد البرنامــج إلــى حــد كبيــر 
فــي تحســين جــودة تقديــم المشــورة، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى تدخــات بناء القــدرات، 
فضــاً عــن زيــادة الوصــول إلــى الخدمــات للمســتفيدين، وتحســين البنيــة التحتيــة، وتوفيــر 
عــدد مــن مقّدمــي الخدمــات المؤهليــن )وال ســيّما اإلنــاث(، واســتخدام اللغــات المحليــة، 

ولــم يميـّـز فــي حضــور المســتفيدين.

شــعر معظــم المســتفيدين أّن برنامــج تغذيــة الرّضــع واألطفــال الصغــار فريــٌد مــن نوعــه وأنــه 
ســدَّ فجــوة رئيســة.

قّدمت اليونيسف والشركاء المشورة لـ 772,977 من 
مقّدمي الرعاية... 

... بما في ذلك 64,093 من مقدمي الرعاية 
الذكور ...

األخريــات  األمهــات  مــع  لالتقــاء  للمســتفيدين  فرصــة  أيضــاً  البرنامــج  أنشــطة  أتاحــت 
إضافيــة  دخــول  نقــاط  الدقيقــة  المغذيــات  تقديــم  وفّــر  األقــران.  دعــم  علــى  للحصــول 
التغذويــة،  المــواد  لتلقــي  المراكــز  إلــى  األمهــات  جــاءت  حيــن  والتواصــل  لاستشــارة 
واســتطعن مــن ثــم تلقــي معلومــات عــن برنامــج تغذيــة الرّضــع واألطفــال الصغــار، والتواصــل 
مــع الخدمــات األخــرى التــي كانــت متوفــرة أيضــاً فــي المرافــق، بمــا فــي ذلــك رعايــة األمهــات 
الحوامــل فــي فتــرة مــا قبــل الــوالدة. يَُعــدُّ االتصــال بمزيــد مــن الخدمــات فرصــة إلنشــاء برامــج 

مســتقبلية.

في عام 2020، تلقى أكثر من 623,000 طفل 
وامرأة حامل ومرضعة مغذيات دقيقة )انخفاض 

من 891,000 في عام 2019( و ...3 

... استفاد 785,00 مقّدم رعاية من جلسات 
التوعية المجتمعية وزيادة التوعية والحمات 
اإلعامية المحلية وأنشطة التعبئة االجتماعية 

)زيادة من 385,000 في عام 2019(4. 

أشــعرنا التقييــم أّن البرنامــج كان فعــاالً وتــم تقديــم معظمــه فــي الوقــت المناســب، ووجــد 
أدلــة علــى إدراج مجموعــة مــن الفئــات المهّمشــة فــي أنشــطة برامــج اليونيســف، التــي تضــع 

األطفــال والنســاء فــي قلــب العمــل اإلنســاني5.

التقرير السنوي لمكتب اليونيسف القطري، 2019.  3

يونيسف سورية، نهاية عام 2020، تقرير موجز.  4

لم يكن التقييم قادراً على تقييم جهود البرنامج بشأن اإلدراج والوصول واإلنصاف بسبب نقص البيانات من المرافق غير التابعة لليونيسيف الستخدامها في مقارنة األداء.  5

كان التصميم 
اإلسرتاتيجي للربنامج 

والتوجه والنتائج 
المقصودة متسقة 

مع احتياجات أصحاب 
المصلحة األساسيني 
بما في ذلك السكان 

المستهدفني، وبقيت 
ذات صلة بالسياق 

واحتياجات المجتمع مع 
مرور الوقت.

”

“

تناول الربنامج احتياجات 
التغذية للرّضع 

واألطفال الصغار في 
المجتمعات الضعيفة، 
وال سّيما في مخيمات 
النازحني ومع العائدين 

والمجتمعات المضيفة، 
لكنه واجه بعض القيود 
من حيث مجال االمتداد 

والوصول.

”

“
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مــن اإلنجــازات الرئيســة التــي حققتهــا اليونيســف بنــاء الثقــة مــع أصحــاب المصلحــة 
الحكومييــن الرئيســين وإنشــاء عاقــات قويــة مــع مجموعــات المتطوعيــن والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والمجتمــع. كمــا حــدد التقييــم بوجــه خــاص أّن تعــاون اليونيســف مــع 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة المطلعــة علــى المجتمعــات المحليــة هــو مفتــاح نجــاح 
البرنامــج، وأّن المنظمــات غيــر الحكوميــة ســاعدت فــي »فتــح األبــواب« مــن أجــل تدخــات 
ــة لليونيســف  ــي مجــاالت عــّدة، وأّن الثقــة التــي بُنيــت مــع الحكومــة ضروري اليونيســف ف

نظــراً لوجــود التعقيــد السياســي.

أوصــى التقييــم باتبــاع نهــج أكثــر إســتراتيجية لبنــاء القــدرات بمــا فــي ذلــك إشــراك الشــركاء 
المنّفذيــن خــال مراحــل التخطيــط، ممــا يمكــن أن يســّرع التنفيــذ ويزيــد التغطيــة فضــاً 

عــن تعزيــز الملكيــة المشــتركة ألنشــطة البرنامــج واإلســهام فــي تعزيــز الفعاليــة والكفــاءة.

تَُعــدُّ جهــود اليونيســف فــي ســورية التــي ترمــي إلــى إنشــاء بنــى مثــل مجموعــة العمــل الفنيــة 
لبرنامــج تغذيــة الرّضــع واألطفــال الصغــار إنجــازاً آخــر، ويجــب البنــاء عليهــا لتعزيــز ملكيــة 
الحكومــة ومشــاركة المــوارد علــى المســتويين المركــزي والمحلــي، األمــر الــذي يســاعد علــى 
جعــل األنشــطة أكثــر كفــاءة عنــد أخذهــا علــى نطــاق واســع وإضافــة قيمــة إلــى نُهــج التكيــف.

إّن عــدم وجــود وثيقــة تبيّــن النتائــج الواضحــة للبرنامــج والصعوبــات التــي تواجــه إجــراء 
ــة الرّضــع واألطفــال  اســتطاعات لتقييــم المعرفــة والمواقــف والممارســات لبرنامــج تغذي
الصغــار يَُحــدُّ مــن فهــم أهــداف البرنامــج وكيــف يمكــن تتبــع التقــّدم نحــو تحقيــق النتائــج 
ــر  ــى تقاري ــى خطــوط األســاس يعنــي أّن التقييــم يجــب أن يعتمــد عل وقياســها. فاالفتقــار إل
البرنامــج لفهــم كيــف أســهم فــي التغييــرات فــي معرفــة األمهــات أو ســلوكهن والنتائــج 
الصحيــة بيــن األطفــال. ويعنــي أيضــاً أّن التقييــم لــم يكــن قــادراً علــى تحديــد أي نتائــج غيــر 

ــذ. ــة التنفي ــاء مرحل ــى البرامــج أثن ــات عل مقصــودة للبرنامــج أو أي تعدي

ــم أداء مقّدمــي  ــة لتقيي ــدى البرنامــج آلي ــم يكــن ل ــَم الشــركاء توقعــات األداء، ل وبينمــا فَِه
الخدمــات، فالتحســينات فــي مراقبــة أداء الشــركاء وفهــم كيفيــة تلبيــة معاييــر الخدمــة هــي 

مــن األمــور المطلوبــة.

”

لقد وضع الربنامج 
األسس لتحقيق 

االستدامة، وتطوير 
شراكات مستمرة 

ومفيدة ينبغي الحفاظ 
عليها.

“
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تقّوض نقاط الضعف 
في أنظمة النتائج 

والرصد والتقييم قدرة 
الربنامج على تحديد ما 

جرى تحقيقه سابقًا.

”
“
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وجــد التقييــم دليــاً علــى أّن التغذيــة الراجعــة التــي قّدمهــا المســتفيدون كان يجمعهــا 
ــارات الرصــد الميدانيــة لليونيســيف ومجموعــات  موظفــو البرنامــج والميســرون خــال زي
التركيــز، التــي أجراهــا بعــض الشــركاء قبــل جلســات التوعيــة مــع المســتفيدين وبعدهــا، لكــن 
ذلــك كان محــدوداً. يَُعــدُّ التعامــل مــع المســتفيدين أمــراً مهمــاً لنجــاح البرنامــج ومســاءلة 
اليونيســف أمــام الســكان المتضرريــن. أوصــى التقييــم بــأّن المزيــد مــن االســتخدام المنظَّم 
للتغذيــة الراجعــة للمســتفيدين ســيعزز البرنامــج ويجعلــه أكثــر اســتجابًة الحتياجــات هــؤالء 

المســتفيدين.

واجــه البرنامــج عــدداً مــن التحديــات ذات الصلــة ببرامــج صحــة الطفــل والتغذيــة فــي 
أنشــطة  علــى   19 قيــود كوفيــد  وتأثيــر  الموظفيــن،  تبديــل  معــّدل  ارتفــاع  المســتقبل: 
المجتمــع، وبُعــد بعــض المســتفيدين عــن الوصــول إلــى الخدمــات. واجــه توزيــع المغذيــات 
الدقيقــة بوجــه خــاص تحديــات، ولــم يفلــح علــى نحــو جيــد فــي عــام 2019، غيــر أنــه تحّســن 
إلــى حــد كبيــر فــي عــام 2020، لكنــه واجــه تحديــات مــرة أخــرى فــي عــام 2021. ارتبــط 
النجــاح بتوفيــر اإلمــدادات فــي الوقــت المناســب وبالتوزيــع حيــن يكــون باســتخدام عــدد 

مــن الشــراكات مــع المنظمــات المحليــة.

هنــاك إقبــال بيــن الموظفيــن والشــركاء علــى التعلّــم، ويجــب علــى البرنامــج االســتفادة مــن 
المعرفــة التــي يولّدهــا، وتوثيــق أفضــل الممارســات مــن هــذا البرنامــج ومشــاركتها بنشــاط 

وفعاليــة مــع اآلخريــن.
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ال تزال التحديات قائمة

” “

إقبال قوي على 
المعرفة والتعّلم 

المستمر داخل الربنامج

”
“
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سوف تستجيب منظمة اليونيسف في سورية للتقييم من خالل:

تعزيــز اإلدارة المبنيــة علــى النتائــج مــن خــال تطويــر وتبنــي نظريــة التغييــر وإطــار  	
النتائــج مــن قبــل أصحــاب المصلحــة الرئيســين بغيــة تتبــع التقــّدم وضمــان مراقبتــه، 

ــم الخدمــات. ــق بأفضــل الممارســات التــي تُعنــى بتقدي ــم فيمــا يتعلّ ــز التعلّ وتعزي

مراعــاة مبــادرة المستشــفيات المائمــة لألطفــال )BFHI( فــي المرافــق الصحيــة لحماية  	
الرضاعــة الطبيعيــة ودعمهــا وتعزيزهــا: البــدء المبكــر بالرضاعــة الطبيعيــة والمحافظــة 

عليها.

للقــدرات ومراقبــة معاييــر  	 اإلســتراتيجي  البنــاء  مــن خــال  البرنامــج  تعزيــز جــودة 
الموظفيــن. ومعرفــة  الخدمــات  وتقديــم  الجــودة 

تخطيــط مناهــج الدعــوة والتوعيــة بمــا فــي ذلــك تعزيــز برنامــج التواصــل االجتماعــي  	
 )IYCF( الرّضــع واألطفــال الصغــار وتغييــر الســلوك )SBCC( لدعــم برنامــج تغذيــة 
مــن خــال تحديــد القــدرات الحاليــة ووضــع إســتراتيجية التواصــل االجتماعــي وتغييــر 
الســلوك ذات الصلــة فــي ســياق تغطيــة الجمهــور، والرســائل، والمشــهد اإلعامــي، 

والمشــاركة المجتمعيــة، والتكــرار، وقنــوات التواصــل.

توســيع نطــاق برامــج المتطوعيــن المجتمعييــن فــي مجــال الصحــة حــول تحســين معرفــة  	
مقّدمــي الرعايــة وممارســاتهم فــي برنامــج تغذيــة الرّضــع واألطفــال الصغــار.

إشــراك أصحــاب المصلحــة مــن أجــل التعــاون فــي تطويــر إســتراتيجيات أساســية لتغذية  	
الرّضــع واألطفــال الصغــار علــى المســتوى الوطني.

تصميــم برنامــج قائــم علــى األدلــة يتضمــن اعتمــاد إســتراتيجية تغذيــة الرّضــع واألطفــال  	
والشــراكة  التنســيق  إلــى  إضافــًة  التخطيــط،  فــي  الشــركاء  مــع  والمشــاركة  الصغــار 

المعززيــن بمــا فــي ذلــك تحســين التواصــل والمشــاركة والتغذيــة الراجعــة.
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كيف فكرت اليونيسف في احتياجات التغذية المستمرة للرّضع واألطفال الصغار وكيف استجابت لها في سورية؟سورية: تقييم برنامج تغذية الرّضع واألطفال الصغار10


