
 

 مقدمة 

عّد جاِئَحة «�وفيد
ُ
اجتماعية واقتصادية وسياسية مدمرة �� جميع أنحاء  » أشدُّ أزمة �حية عاملية �شهدها عصرنا ا�حا��، ولها عواقب  19-�

 �� منظومة األمم املتحدة 
ً
 رئيسيا

ً
 فاعال

ً
لع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، بوصفھ طرفا

ّ
اإلنمائية،  العالم، وخسائر مأساو�ة �� األرواح. و�ضط

 بدوٍر هاٍم �� صياغة وقيادة استجابة األمم املتحدة لألزمة. 

 للدروس املستفادة من  19-نامج األمم املتحدة اإلنمائي �جاِئَحة «�وفيدولدعم استجابة بر 
ً
»، أجرى مكتب التقييم املستقل استعراضا

ل الغرض من ذلك �� تقديم املشورة القائمة ع�� األ 
َّ
دلة إ��  التقييمات السابقة لعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� سياقات األزمات. و�تمث

ب �جاِئَحة «�وفيدامل�اتب الُقطر�ة  » والتصدي لها  19-التا�عة ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي وال�ي �ستجيب لطلبات املساعدة �� التأهُّ

 .
ً
 والتعا�� م��ا، مع ال��ك�� بصفٍة خاصة ع�� الفئات األك�� ضعفا

املنتجات املعرفية الصادرة عن مكتب التقييم املستقل  تركز هذه الورقة ع�� دعم استعادة ُسبل كسب العيش، و�� واحدة من سلسلة من  

 وتركز ع�� مجاالت هامة من الدعم الذي يقدمھ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي للبلدان املن�و�ة باألزمات. 

 املن�جية 

 إ�� توف�� توليفة متوازنة من األدلة التقييمية امل
ُ

ملركز املوارد  نشورة ع�� املوقع الشب�ي ُ�عّد هذا التقييم بمثابة تقييم سريع لألدلة، و��دف

    التقييمية
ً
لت التقييمات الُقطر�ة واملواضيعية ال�ي أجر��ا املنظمة مصدرا

ّ
التا�ع ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي ع�� مدى العقد املا�ىي. وش�

 الستقاللي��ا ومصداقي��ا العالية. و�اإلضافة إ�� ذلك، جرى النظر �� إجراء تقييمات المركز�ة عالية ا�جودة بت�ليف من ا
ً
، نظرا

ً
ب  مل�اتهاما

الُقطر�ة. و�� �ل عملية استعراض، جرى ال��ك�� ع�� تحديد النتائج واالستنتاجات والتوصيات املتسقة ال�ي �ستخلص الدروس ذات الصلة 

نمائي  ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي. ويس�� التحليل إ�� تقديم رؤى عملية وحسنة التوقيت لدعم صا��� القرار �� برنامج األمم املتحدة اإل 

 زمات.ن أجل االستجابة الفّعالة لألزمات. و�� ليست دراسة شاملة للمطبوعات العامة واملؤلفات العلمية املتعلقة بالدعم املقدم �� أوقات األ م

 الدروس املستفادة من التقييمات:

م من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الستعادة ُسبل كسب العيش وخلق الوظائف  قدَّ
ُ
 الدعم امل

 �� البلدان املنكو�ة باألزمات
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 السياق 

برنامج  �� مجال اإل�عاش االقتصادي وتحقيق االستقرار، �ستند هذا االستعراض إ�� النتائج التقييمية املستخلصة من عدة أزمات عمل ف��ا  

 �� ذلك بالقدرة ع�� سد االحتياجات اإلضافي
ً
ة  األمم املتحدة اإلنمائي �� كث�� من األحيان �آلية تنسيق أممية لإل�عاش املبكر؛ مستعينا

ع. وتأخذ هذه  املفاجئة (دعم موارد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� امليدان با�خ��اء املوفدين �� �عثات) لتقديم الدعم البشري واملا�� السري

 ن�ج  
ً
ا�خاص ب��نامج األمم املتحدة اإلنمائي، الذي يحدد اس��اتيجية معا�جة االستجابة األولية لألزمات وتحقيق    6× 3الدروس �� االعتبار أيضا

 التنمية املستدامة املت�املة ال�ي تركز ع�� التنمية االقتصادية الطو�لة األ 
ً
جل وخلق فرص العمل  االستقرار، ثم دعم جهود التعا��، وأخ��ا

املستدامة. وتنظر هذه الورقة �� الدروس املستفادة من مجموعٍة واسعٍة من تقييمات االستجابة لألزمات، بما �� ذلك تقييمات االستجابة  

يارات األرضية،  لل�وارث الناجمة عن األ�شطة البشر�ة (االستجابات املتعلقة بالن�اعات والالجئ�ن)، وال�وارث الطبيعية (الزالزل، واال�� 

 1واألعاص��، و�سونامي) واألزمات ال�حية (مرض ف��وس إيبوال).  

 

 الدروس املستفادة –�حة سريعة 

 

 

 

 

 

 

 

 الدروس املستفادة  

 

اتيجية لُسبل كسب العيش، عند التصدي ألزمة ما، �� التخطيط الطو�ل األجل الذي   ل أفضل طر�قة لتنفيذ التدخالت االس��
ّ
تتمث

 رار. يتجاوز ف��ة االستجابة األولية وتحقيق االستق 

  ففي مرحلة االستجابة األولية، �عمل التدخالت ع�� أفضل وجھ عند تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع الشر�اء وا�ح�ومة وا�جهات املانحة، لوضع 

اس��اتيجيات تل�ي احتياجات االستجابة الفور�ة القص��ة األجل، ثم ي�� ذلك إجراء تقييم لالحتياجات ع�� املدى الطو�ل من أجل اإل�عاش  

 إ�� اس��اتيجيات البناء ع�� نحٍو أفضل (بنغالِدش وأفغا�ستان وسور�ا).  واستع
ً
 2ادة ا�حياة الطبيعية استنادا

اتيجية املتعلقة �ُسبل كسب العيش ع�� املدى الطو�لمن  1  األفضل التخطيط للتدخالت االس��

 

اتيجية  من األفضل التخطيط للتدخالت االس��

   1 املتعلقة �ُسبل كسب العيش ع�� املدى الطو�ل. 

 

 

من الضروري االنتقال �ش�ٍل وا�ح من مرحلة 

ضمان ال��ك�� ع�� ن�ج ’إعادة البناء ع�� نحٍو  4 االستجابة لألزمات إ�� مرحلة اإل�عاش.

أفضل‘ ع�� االستجابات املتعلقة �ُسبل كسب 

 العيش.

5 

ر التعاون والتنسيق ب�ن و�االت األمم 
ُ
ط

ُ
تتسم أ

 والشر�اء اآلخر�ن بأهمية حاسمة.املتحدة 

 

2 
يكون لتدخالت االستجابة لألزمات تأث�ٌ� أك�� عندما 

 تق��ن بمجموعٍة واسعٍة من الدعم اإلنمائي.
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�� إطار هذه العملية، و�حدد القيمة   برنامج األمم املتحدة اإلنمائي هو األقدر عندما يضع عرضھ ا�خاص و�و�حھأثبتت التجر�ة أّن 

 عن ر�ط جهود برنامج األمم املتحدة اإلن
ً
مائي �� مجال األزمات ب��نامجھ  املضافة للمنظمة ونقاط قو��ا النسبية �� التنمية وا�حوكمة، فضال

وجودين  اإلنمائي الرئي�ىي واألولو�ات اإلنمائية الطو�لة األجل للبلد املتضرر، مع مراعاة الت�امل والتآزر مع املنظمات والشر�اء اآلخر�ن امل

 3(بنغالِدش). 

 ما يقدم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، �� عملھ املتعلق بمعا�جة 
ً
 ع�� مدى املراحل الثالث لن�ج كث��ا

َ
الذي يحدد   6×3األزمات، املساعدة

 ملن�جية النقد مقابل العمل)، يليھ 
ً
 عن طر�ق �خ النقد وفقا

ً
دعم اس��اتيجية معا�جة االستجابة األولية لألزمات وتحقيق االستقرار (غالبا

 التنمية املستدامة املت�املة ال�ي تركز ع�� التنمية  جهود التعا�� الذي يركز ع�� اإل�عاش االقتصادي ع�� املديْ�ن املتوسط 
ً
والطو�ل، وأخ��ا

 4االقتصادية املستدامة ع�� املدى الطو�ل وخلق فرص العمل املستدامة. 

 ما تنجح املرحلة األولية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي وتدخالتھ �� االستجابة لألزمات �� مجال ُسبل كسب العيش �� وضع اس
ً
��اتيجيات  كث��ا

 
ً
ما  م��ابطة �شمل العمالة املؤقتة عن طر�ق من�جية النقد مقابل العمل. و�وفر هذا الدعم عمليات �خ نقدية أولية لألسر املعيشية، وكث��ا

ترتبط بأ�شطة الدعم املتوسطة األجل مثل مدخرات األسر املعيشية وخطط توليد الدخل، بما �� ذلك دعم األعمال التجار�ة الصغ��ة  

  والتنمية واالئتمان األسري. و�عمل هذه األ�شطة ع�� أفضل وجھ عندما تركز ع�� التخطيط �� املدَي�ن املتوسط والطو�ل، وتر�ط االستجابة 

ظهر التقييمات أن ترك�� 
ُ
��  االستجابات املتعلقة �ُسبل كسب الرزق بمراحل اإل�عاش وما �عدها باستقرار النظم االقتصادية. ومع ذلك، ت

، ملدة تقل عن سنة واحدة، وهو ما يحد من تأث��ها واستدام��ا (استجابات مرض ف��وس إيبوال، العراق،  قص�� األجلاألحيان ي�ون معظم 

 5أفغا�ستان، سور�ا).  

ذ إما ع�� نطاق واسع أو عندما تكون قابلة للتوسع و�� الوقت نفسھ، �عمل 
َّ

نف
ُ
�ج ع�� أفضل وجھ عندما ت

ُّ
مة  بالتنسيق مع ا�ح�و الن

 ما ت�ون التدخالت املتعلقة �ُسبل كسب العيش �� أعقاب األزمة قص�� 
ً
ة وا�جهات املانحة األخرى. و�تسم هذا التنسيق بالصعو�ة ألنھ كث��ا

  األجل ومحدودة النطاق ع�� حد سواء، مما يحد من األثر الطو�ل األجل. وستعا�ي األ�شطة ال�ي تركز ع�� العمالة أو تنمية املهارات، بما 

معاناة كب��ة إن    - مثل التدر�ب والدعم �� مجال األعمال التجار�ة الصغ��ة    -يتجاوز التحو�الت النقدية الفور�ة أو خطط النقد مقابل العمل  

 لها مع وضع الدعم الطو�ل األجل �� االعتبار (استجابات مرض ف��وس إيبوال، العراق، أفغا�ستان، سور�ا).  
ً
 6لم يكن مخططا

 ما يكو 
ً
 وال يمكن التنبؤ بھ و��يمن عليھ املساعدة اإل�سانية األولية غالبا

ً
(االستجابة لإليبوال،  ن التمو�ل �� سياق ما �عد األزمة مجزأ

 للشراكة ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي، و 
ً
 فرصا

ً
، فإنھ يوفر أيضا

ً
 مع  أفغا�ستان، بنغالِدش). وع�� الرغم من أن هذا األمر �ش�ل تحديا

ً
أحيانا

 إ�� اختيار مجاالت العمل شر�
ً
  اء جدد و�� مجاالت جديدة للدعم النا�ىئ. ومع ذلك، قد يدفع هذا األمر ب��نامج األمم املتحدة اإلنمائي أيضا

 من م��تھ النسبية التنظيمية وقيمتھ املضافة (تقييم مكتب التقييم املستقل للدعم املقدم إ�� أقل 
ً
  ع�� أساس احتمال تلقي التمو�ل بدال

، والدعم املقدم مل�افحة إيبوال، والدعم املقدم ل�ٍل من العراق، وأفغا�ستان، واليمن). البل
ً
و�� ح�ن أن برنامج األمم املتحدة   7دان نموا

 النظر �� قدرتھ ع�� االستجابة، بما �� ذلك  
ً
  توافر اإلنمائي قادر ع�� االستفادة من فرص الشراكة ا�جديدة هذه ملعا�جة األزمات، ينب�� أيضا

 8املوارد البشر�ة لصياغة وتنفيذ وتنسيق التدخالت املتعلقة باإل�عاش املبكر وُسبل كسب العيش �� الوقت املناسب (اليمن).  

 

إنَّ تنسيق االستجابات املتعلقة �ُسبل كسب العيش مع و�االت األمم املتحدة األخرى، والشر�اء اآلخر�ن، سيحقق مبتغاه ع�� أحسن  

 هناك إطار مت�امل للتعاون يتسم بقيادٍة وأدواٍر ومسؤولياٍت محددة بوضوح.وجھ عندما يكون 

ر التعاون والتنسيق ب�ن و�االت األمم املتحدة والشر�اء اآلخر�ن بأهمية حاسمة. 2
ُ
ط

ُ
 تتسم أ
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. فاالستجابات املتعلقة باإل�عاش املب
ً
كر  و�� ح�ن أن هذه ا�حقيقة قد تبدو غنية عن البيان، فقد أظهرت التجر�ة أن األمر ليس كذلك دائما

 ما يصي��ا الضعف �سبب سوء تنسيق، وال
ً
سيما مع و�االت األمم املتحدة الشقيقة األخرى (مثل منظمة األمم   وُسبل كسب العيش كث��ا

املتحدة للطفولة، ومنظمة األمم املتحدة لل�جرة، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية) وكذلك مع املؤسسات الوطنية  

االستجابات  الوطنية وا�حلية قائمة، فإن تنسيق  ومنظمات ا�جتمع املد�ي واملنظمات غ�� ا�ح�ومية الدولية. وعندما ت�ون املؤسسات

مع هذه املؤسسات هما أمران ضرور�ان لضمان االستدامة   املتعلقة �ُسبل كسب الرزق ومواءمة االستجابة املقّدمة من ا�جهات املانحة

مم املتحدة اإلنمائي عدم االنخراط بقوة  (الفلب�ن). و�القدر نفسھ، يتيح التنسيق القوي لالستجابات املتعلقة �ُسبل كسب العيش ل��نامج األ 

اإلنمائية (الصومال والعراق واليمن وسور�ا    - �� االستجابة اإل�سانية األولية وال��ك�� بدرجٍة أك�� ع�� ا�جال اإلنمائي و�عز�ز الصلة اإل�سانية  

 9واألردن ونيبال). 

 

 عندما ترتبط  
ً
للتدخالت املتعلقة �ُسبل كسب العيش، مثل النقد مقابل العمل، ودعم املشاريع، وخلق فرص العمل، أثر أطول أمدا

ا�خاصة باألسر املعيشية  بمجموعة من أ�شطة الدعم اإلنمائي األخرى، بما �� ذلك تنمية املشاريع وتنمية القدرات، وخطط االدخار 

 وا�جتمع ا�ح��، والتدر�ب امل�ي.

ُ�ج النقد مقابل العمل �� االستجابات السابقة لألزمات، ور�ط ذلك بمجموعة من أ�شطة 
ُ
  نجح برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� استخدام ن

ة باألسر املعيشية وا�جتمع ا�ح��، والتدر�ب امل�ي  الدعم األخرى، بما �� ذلك خدمات تنمية األعمال التجار�ة، وخطط االدخار ا�خاص 

  10القص�� األجل، لتلبية االحتياجات األولية لألسر املعيشية وتوف�� أساس ألعمال اإل�عاش �� املستقبل (استجابة إعصار هايان، أوغندا). 

�ساعد ع�� تحقيق االستقرار �� ا�جتمعات ا�حلية  ا�حلية، مما  التحو�الت النقدية لها أثر إيجا�ي فوري ع�� االقتصاداتكما تبّ�ن أن 

 ال�ي تتلقى األموال وتكييف إجراءات االستجابة لتالئم االحتياجات ا�حلية (الفلب�ن). 

جر�ت تحو�الت نقدية واسعة النطاق آلالف من األسر املعيشية لتمكي��ا من تلبية االحتياجات  
ُ
�� الفلب�ن، و�� أعقاب إعصار هايان، أ

 لتوفر ثالثة عوامل  ة. وقد أمكن تنفيذ هذه االستجابة النقدية (النقد مقابل العمل والتحو�الت النقدية غ�� املشروطة) الفور�
ً
نتيجة

؛ و1: أساسية وقائمة من قبل
ً
) وجود نظام قوي ملقدمي ا�خدمات  2) اقتصاد التحو�الت النقدية الذي �ان �عمل بالفعل ومقبول ثقافيا

ومع ذلك، فإن النقد مقابل العمل ونظم    11رنامج وط�ي متطور للغاية للتحو�الت النقدية يتضمن آليات الس��داف الفقر. ) وجود ب3املالية؛ و

ء  التحو�الت النقدية �� بطبيع��ا تدخالت فور�ة و�التا�� يجب أن ترتكز ع�� خطة لالستجابة لألزمات �ستخدم هذه املشاركة ا�جتمعية لبنا

  12دْي�ن املتوسط والطو�ل (إعصار هايان لالستجابة، أوغندا). ُسبل كسب العيش ع�� امل

التغي�� �� �ش�� األدلة إ�� أن خطط اإل�عاش ال�ي تو�ح بجالء االنتقال من االستجابة إ�� تدخالت اإل�عاش أك�� قدرة ع�� دعم 

 الن�ج وا�حفاظ ع�� شرا�ات فعالة مع ا�حكومة وو�االت األمم املتحدة وا�جهات املانحة وا�جتمعات ا�حلية. 

تھ  لقد أظهرت التقييمات أن موقع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي القوي وترك��ه ع�� االستقرار الفوري، ومراحل االستجابة قد أثر ع�� قدر 

 عن تخصيص  ع�� االنتقال من ا
ً
الستجابة إ�� دعم اإل�عاش. و�مكن لل��ك�� القوي وتوف�� ِحَزم الدعم لتحقيق االستقرار واالستجابة، فضال

 ن الدعم اإلنمائي.يكون لتدخالت االستجابة لألزمات تأث�ٌ� أك�� عندما تق��ن بمجموعٍة واسعٍة م 3

 

 من الضروري االنتقال �ش�ٍل وا�ح من مرحلة االستجابة لألزمات إ�� مرحلة اإل�عاش. 4
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أن ير�ىي   -مثل النقد مقابل العمل والتمو�ل البالغ الصغر وتنمية املشاريع الصغ��ة  - املوارد أل�شطة االستجابة القص��ة األجل �� معظمها 

عاش الطو�لة األجل وا�حد من الفقر. ومع ذلك، وجد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� كث�� من األحيان صعو�ة �� هذا  األساس ألعمال اإل�

 13االنتقال (مرض ف��وس إيبوال �� س��اليون وليب��يا، و�عصار هايان �� الفلب�ن واألوضاع �� سور�ا واألردن واليمن و�اكستان).  

ساعدة ع�� استعادة ُسبل كسب العيش ع�� املدى الطو�ل �� االندفاع نحو االستجابة لألزمات. وعندما  يمكن أن يط�� دعم اإل�عاش وامل

يصوغ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي خطة مق��حة لالنتقال من االستجابة إ�� اإل�عاش �� مرحلة مبكرة من عملية اإلغاثة، فقد يحّفز  

 ال 
ً
ستعادة االقتصادات ا�حلية والقدرات ا�ح�ومية، والت�جيل باستعادة ُسبل كسب العيش للرجال  ا�ح�ومات ع�� بناء منابر أك�� استقرارا

 14والنساء (س��اليون وليب��يا، والفلب�ن، وسور�ا، واألردن، واليمن، و�اكستان). 

ب�ن ا�ح�ومات وا�جهات املانحة، بحيث تنظر إ�� ما هو أ�عد من مرحل�ي   استمرار وجود آلية قو�ة للتنسيق والتعاون ترتبط ا�حاجة إ��  

 باالنتقال من استجابات تحقيق االستقرار إ�� اإل�عاش. ��  
ً
 وثيقا

ً
البداية، قد  االستقرار واالستجابة األولية إ�� اإل�عاش الطو�ل األجل، ارتباطا

جهات املانحة، مثل مجموعات اإل�عاش املبكر بالشراكة مع و�االت األمم املتحدة  يجري تنسيق االستجابات اإل�سانية �ش�ل جيد �� ما ب�ن ا�

ر املتفق عل��ا ب�ن الو�االت حول االستجابة واإل�عاش ون�ج الع
ُ
ط

ُ
القة (اليمن). ومع ذلك، وع�� الرغم من وجود مثل هذه ا�جموعات وح�ى األ

 15سيق الفعلي�ن ع�� أرض الواقع، وال سيما �� أعمال اإل�عاش (األردن واليمن).اإلنمائية، فإن هذا ال يضمن التعاون والتن  -اإل�سانية 

 

ُ�ج "إعادة البناء ع�� نحٍو أفضل"، بما يكفل إدراج  
ُ
�عمل تدخالت استعادة ُسبل كسب العيش ع�� أفضل وجھ عندما �ستند إ�� ن

 تجسد أوجھ التآزر ع�� مختلف ا�جاالت ال�
ً
فاالستجابة لألزمات واإل�عاش �س��ان ع�� أفضل وجھ  �نامجية.  منظورات إنمائية أوسع نطاقا

 ع�� االستفادة من خ��ة جميع ال�
ً
�امج  عندما ال ُينظر إل��ما �ش�ل فر�د ع�� أ��ما برنامج أو صومعة �عمل �� إطارها، ولك��ما قادران أيضا

أال ُينظر إل��ا ع�� أ��ا مجرد اس��اتيجية إلعادة ا�جتمعات ا�حلية   واأل�شطة ال�ي �عمل ع�� اتباع ن�ج ’إعادة البناء ع�� نحٍو أفضل‘. و�نب��

والفئات الضعيفة إ�� مستو�ات ُسبل كسب العيش قبل األزمة، ال�ي قد �شمل استمرار التعرض لألزمات وعدم االستقرار �� املستقبل. و�� 

 قبل اإلعصار. و�انت ف��ة ما �عد الفلب�ن، �انت ا�جتمعات ا�حلية ال�ي تأثرت بإعصار هايان ضعيفة ومهم
ً
شة من االقتصاد األوسع نطاقا

 األزمة فرصة إلعادة �شكيل اقتصاد املنطقة لتعز�ز الفرص وُسبل كسب العيش للمجتمعات ا�حلية (الفلب�ن).

مثل اس��اتيجيات   دمج مجموعة واسعة من القضايا التنمو�ة�عز�ز أعمال استعادة ُسبل كسب العيش ع�� مستوى ا�جتمع ا�ح�� عند 

لب�ن،  ا�حد من مخاطر ال�وارث، والتكيف مع �غ�� املناخ، وا�حماية االجتماعية، وال�حة، والبنية التحتية، والتنمية االقتصادية ا�حلية (الف

 16ا، بنغالِدش، األردن). إندونيسي

�� الدعم املقدم للعمالة ومؤسسات األعمال، بما �� ذلك ا�حكم ا�ح�� والقدرات  اعتبار قوي ملواطن الضعف املن�جية عندما يو�� 

واالنتعاش االقتصادي، وخدمات تنمية األعمال التجار�ة، والوصول إ�� أسواق االئتمانات الصغ��ة الرسمية، وقضايا امللكية وا�حقوق ��  

 عن بناء القدرات والتدر�ب امل�ي ودعم العمال
ً
أل�حاب املشاريع ومجموعات الشباب والنساء والفئات الضعيفة، ي�ون  ة األرا�ىي، فضال

و�املثل، فإن هذا النطاق هام، ال سيما عندما ت�ون هناك بطالة كب��ة ��   17لذلك الدعم فرصة أك�� �� تحقيق االستدامة (سور�ا والفلب�ن).

 مرحلة ما �عد األزمة. 

 العيش.ضمان ال��ك�� ع�� ن�ج ’إعادة البناء ع�� نحٍو أفضل‘ ع�� االستجابات املتعلقة �ُسبل كسب  5
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. و�نب�� أن �س��شد  لتدخالت تحو�لية �� هي�لها وال ��دف إ�� مجرد إشراك املرأةالدعم للمرأة، من الضروري أن تكون اعند تقديم 

التحليل ا�جنسا�ي باأل�شطة املتعلقة بإيجاد فرص العمل وُسبل كسب العيش، وتجنب القولبة النمطية ا�جنسانية وضمان أن ت�ون  

�ون �� �عض األحيان التدخالت املتعلقة �ُسبل كسب العيش  التدخالت املتعلقة �ُسبل كسب العيش مجدية. ففي الفلب�ن، انتقد املشار 

  باعتبارها أصغر من أن ي�ون لها أي تأث�� ذي مغزى ع�� حيا��م. و�� حاالت أخرى، لم تنظر التدخالت �� الديناميات ا�جنسانية واملالءمة

 18ألنقاض (سور�ا).الثقافية للمرأة، مثل النقد مقابل العمل املرتبط بأعمال البنية التحتية و�زالة ا 

ملرة واحدة من أجل �شغيل الشباب غ�� �افية للتصدي ع�� نحٍو مستدام �حجم وعمق   وا�جزأةو�املثل، ثبت أن التدخالت القص��ة األجل 

�� هذا ا�جال  فقد أظهرت ا�خ��ة املكتسبة    19التحديات االجتماعية واالقتصادية ال�ي تواجھ الشباب �� سياق ما �عد األزمة (سور�ا والفلب�ن).

أن أ�شطة دعم عمالة الشباب ينب�� أن �ستند إ�� الطلب ع�� أساس احتياجات مهارات سوق   -سواء �� االستجابة لألزمات أو �ش�ل عام  -

العمل. وسيؤدي ذلك إ�� ز�ادة فرص العمل. كما نجحت عمليات التدر�ب الداخ�� والشرا�ات مع القطاع ا�خاص �� ر�ط املوظف�ن الشباب  

 20ا�حتمل�ن بأر�اب العمل، مما زاد مرة أخرى من الفرص (األردن وس��اليون). 

عند االضطالع بأعمال اإل�عاش وُسبل كسب  وجود ميدا�ي لقد وجدت التقييمات فوائد كب��ة  �� أن ي�ون ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي 

ا�جتمعات ا�حلية، والعمل عن كثب مع ا�ح�ومات ا�حلية والشر�اء اآلخر�ن الذين  العيش، ألن ذلك يضمن استجابة أك�� لتلبية احتياجات  

و�� بنغالِدش، أتاح إ�شاء مكتب فر�� ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي �� �وكس بازار   21يدعمون بقوة التنسيق (سور�ا واليمن و�نغالِدش).

اإلنمائية استجابة ألزمة   -وضَع األسس للتعاون �� املستقبل �� العالقة اإل�سانية  �عدد مناسب من املوظف�ن ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي

 22. 2015الالجئ�ن الروهينغيا �� عام 

 املراجع  

 ) 2016: بناء القدرة ع�� الصمود من خالل الوظائف وُسبل كسب العيش(6×3مجموعة أدوات عاملية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي �شأن ن�ج  1
قييم املستقل لل��نامج الُقطري �� ؛ الت https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12265) 2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� بنغالِدش (2

)؛ التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� سور�ا (  - 2020أفغا�ستان (
ً
)؛   - 2020سيصدر قر�با

ً
 ) 2011تقر�ر التقييم ( -مشروع بي�ل لإل�عاشسيصدر قر�با

 املرجع نفسھ.3
 املرجع نفسھ.4
استعراض )؛ 2018دعامة التحول االقتصادي املستدام ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي �� ليب��يا ( -؛ تقييم النتائج )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� العراق ( 5

؛ التقييم املستقل )2017تقر�ر تقيي�ي (-�� س��اليون  إعادة إدماج متطو�� أفرقة الدفن التا�عة �جمعية الصليب األحمر  ؛  )  2015منتصف املدة لل��نامج الُقطري �� ليب��يا (

)؛  - 2020لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان (
ً
)؛  - 2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� سور�ا (؛ ) )2017تقييم نتائج التنمية �� األردن (سيصدر قر�با

ً
سيصدر قر�با

 )2017تقييم ا�خطة االس��اتيجية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي وال��امج العاملية واإلقليمية (
 املرجع نفسھ.  6
7 ) 

ً
روع إعادة التأهيل االجتما�� ودفع ت�اليف الناج�ن من مرض التقييم ال��ائي ملش؛ )2018تقييم دعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ل�حد من الفقر �� أقل البلدان نموا

)؛   -  2020؛ التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان  ()2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� العراق ( ؛ )2017ف��وس إيبوال (
ً
التقييم املستقل  سيصدر قر�با

 )2019لل��نامج الُقطري �� اليمن (
 ) 1920التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� اليمن ( 8
؛ )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� اليمن (؛ )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� العراق ( ، )2019ال��نامج املش��ك �شأن �شغيل الشباب، الصومال ( 9

)؛  - 2020)؛  التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� سور�ا  (2014��ة املكتسبة من استجابة إلعصار هايان �� الفلب�ن (استعراض ا�خ
ً
تقييم نتائج التنمية �� سيصدر قر�با

 ) 2012تقييم نتائج التنمية �� نيبال (؛ )2017األردن (
؛ �عز�ز العالقة اإل�سانية واإلنمائية �� االستجابة )2014لدائمة املش��كة ب�ن الو�االت الستجابة إلعصار هايان (التقييم اإل�سا�ي املش��ك ب�ن الو�االت التا�ع ل�جنة ا10

ضيفة )؛ االستجابة الطارئة لتدفق الالجئ�ن �� جنوب السودان: �عز�ز األمن البشري لالجئ�ن وا�جتمعات امل2019ألزمة الجئي جنوب السودان �� غرب النيل، شمال أوغندا (

 )2018�� شمال أوغندا (
 ) 2014التقييم اإل�سا�ي املش��ك ب�ن الو�االت التا�ع ل�جنة الدائمة املش��كة ب�ن الو�االت لالستجابة ا�خاصة بإعصار هايان ( 11
 ؛ �عز�ز العالقة اإل�سانية واإلنمائية �� االستجابة)2014التقييم اإل�سا�ي املش��ك ب�ن الو�االت التا�ع ل�جنة الدائمة املش��كة ب�ن الو�االت الستجابة إلعصار هايان ( 12

)؛ االستجابة الطارئة لتدفق الالجئ�ن �� جنوب السودان: �عز�ز األمن البشري لالجئ�ن وا�جتمعات املضيفة 2019ألزمة الجئي جنوب السودان �� غرب النيل، شمال أوغندا (

 )2018�� شمال أوغندا (
13    ) 

ً
دعامة التحول االقتصادي املستدام ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي   -؛ تقييم النتائج  )2018تقييم دعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ل�حد من الفقر �� أقل البلدان نموا

تقر�ر -إعادة إدماج متطو�� أفرقة الدفن التا�عة �جمعية الصليب األحمر �� س��اليون  ؛ )2015استعراض منتصف املدة لل��نامج الُقطري �� ليب��يا ()؛ 2018�� ليب��يا (

 

http://earlyrecovery.global/sites/default/files/3x6_toolkit_building_resilience_through_jobs_and_livelihoods.pdf
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12265
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12265
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12265
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/5336
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12276
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8572
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8572
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9294
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8472
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/thematic/sgrp.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/thematic/poverty-ldc.shtml
https://erc.undp.org/evaluation/documents/detail/11163
https://erc.undp.org/evaluation/documents/detail/11163
https://erc.undp.org/evaluation/documents/detail/11163
https://erc.undp.org/evaluation/documents/detail/11163
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12276
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9407
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9407
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9407
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9407
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9407
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12343
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12276
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9407
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8472
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8472
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6005
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/evaluation_report_iahe_haiyan_december_2016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/evaluation_report_iahe_haiyan_december_2016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/evaluation_report_iahe_haiyan_december_2016.pdf
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/thematic/poverty-ldc.shtml
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8572
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9294
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)؛  - 2020)؛ التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� سور�ا (2014من استجابة إلعصار هايان �� الفلب�ن ()؛  استعراض ا�خ��ة املكتسبة 2017( تقيي�ي

ً
تقييم سيصدر قر�با

 )2017تقييم نتائج التنمية �� باكستان ( ؛ )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� اليمن (؛ )2017نتائج التنمية �� األردن (
 املرجع نفسھ.  14
 )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� اليمن ( ،)2017األردن ( تقييم نتائج التنمية ��   15
تقييم دعم برنامج األمم ؛ )2011تقييم نتائج التنمية �� بنغالِدش ( ؛)2010إندونيسيا تقييم نتائج التنمية �� (؛ )2017التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� الفلب�ن (16

) 
ً
 ) 2017تقييم نتائج التنمية �� األردن ( ؛)2018املتحدة اإلنمائي ل�حد من الفقر �� أقل البلدان نموا

تقييم دعم ؛ )2009تقييم نتائج التنمية �� الفلب�ن (؛ )2014الو�االت التا�ع ل�جنة الدائمة املش��كة ب�ن الو�االت الستجابة إعصار هايان ( التقييم اإل�سا�ي املش��ك ب�ن 17

) 
ً
)  - 2020؛ التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� سور�ا ()2018برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ل�حد من الفقر �� أقل البلدان نموا

ً
 سيصدر قر�با

) -  2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� سور�ا ( 18
ً
 سيصدر قر�با

؛  )2009تقييم نتائج التنمية �� الفلب�ن (؛ )2014التقييم اإل�سا�ي املش��ك ب�ن الو�االت التا�ع ل�جنة الدائمة املش��كة ب�ن الو�االت لالستجابة ا�خاصة بإعصار هايان ( 19
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 نبذة عن مكتب التقييم املستقل 

م من  ُيقّدم مكتب التقييم املستقل، من خالل توليد أدلة موضوعية، الدعَم ل��نامج األمم 
ُّ
املتحدة اإلنمائي لتحقيق قدر أك�� من املساءلة وتيس�� التعل

نة. �عمل مكتب التقييم املستقل ع�� �عز�ز الفاعلية اإلنمائية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي من خالل تقييماتھ ال��نامجية   التجارب بطر�قة محسَّ

 واملواضيعية ويساهم �� الشفافية التنظيمية. 

 

  تأمالت  حول سلسة ال

الصادرة عن مكتب التقييم املستقل �� التقييمات السابقة و�ستخلص الدروس املستفادة من عمل برنامج األمم املتحدة  التأمالت تبحث سلسلة 

ط هذه  و�عمُل ع�� �عبئة املعرفة التقييمية لتوف�� رؤى قّيمة لتحس�ن عملية صنع القرار وتحس�ن النتائج اإلنم اإلنمائي �� جميع برامجھ. 
ّ
ائية. �سل

 الطبعة الضوَء ع�� الدروس املستفادة من تقييمات عمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� حاالت األزمات. 
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