
 
 

 

 

 مقدمة 

عّد جاِئَحة «�وفيد
ُ
واقتصادية وسياسية مدمرة �� جميع أنحاء  » أشدُّ أزمة �حية عاملية �شهدها عصرنا ا�حا��، ولها عواقب اجتماعية  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-برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �جاِئَحة «�وفيدولدعم استجابة 
ً
»، 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� » والتصدي لها  19-ة 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

فية الصادرة عن مكتب التقييم املستقل وتركز  تركز هذه الورقة ع�� دعم ا�حماية االجتماعية، و�� واحدة من سلسلة من املنتجات املعر 

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

 املن�جية 

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

 الموارد  لمركزوقع الشب�ي  ُ�عّد هذا التقييم بمثابة تقييم سريع لألدلة، و��دف

   التقییمیة
ً
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 ل�حماية االجتماعية  قدَّ
ُ
 الدعم امل

 �� البلدان املنكو�ة باألزمات
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 السياق 

لع شب�ات ا�حماية االجتماعية والسالمة االجتماعية الفّعالة بدوٍر أسا�ىّي �� االستجابة ألزمة «�وفيد
ّ
جهود أن  ». و�مكن لهذه ا�19-تضط

ظم املؤسسية وعمليات ا�حماية االجتماعية ال�ي من شأ��ا أن تقلل من أثر األزمة ب الوطنية �� �عز�ز السياسات والنُّ ع��   تدعم جهود التأهُّ

 عن االستجابة الحتياجات الدخل �� أثناء األزمة و�عدها مباشرة. 
ً
 من الس�ان، فضال

ً
 الفئات األشد أفقرا

تحدة اإلنمائي الدعَم ل�ح�ومات �� البلدان النامية �� جميع أنحاء العالم لتعز�ز تداب�� ا�حماية االجتماعية. ويشمل  و�قدم برنامج األمم امل

  ذلك تقديم الدعم لوضع سياسات تتصل با�حماية االجتماعية، مثل تداب�� األمن الغذائي، والتحو�الت النقدية، و�رامج النقد مقابل العمل، 

شبكة األمان االجتما��. وتحدد هذه الورقة �عض الدروس الرئيسية املستفادة من تقييم الدعم السابق الذي قّدمھ  وغ�� ذلك من تداب�� 

م ا�حماية االجتماعية و�عز�زها �� أثناء األزمات   -برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ل�حماية االجتماعية 
ُ
ظ

ُ
مع ال��ك�� بوجٍھ خاص ع�� استعادة ن

 و�عدها.

 الدروس املستفادة – �حة سريعة

 

 

 

 

 

 

 الدروس املستفادة  

 

ل األزمات، وتداب�� 
ّ
مث

ُ
م ا�حماية االجتماعية القائمة �عد  يمكن أن ت

ُ
ظ

ُ
 لتوسيع وتحس�ن سياسات ون

ً
االستجابة الفور�ة املصاحبة لها، فرصة

ظم القائمة و�غطي��ا ع�� املدى الطو�ل، و�عز�ز التأهُّ  ب  االنتعاش. ويشمل ذلك االستفادة من تداب�� االستجابة لألزمات لتحس�ن جودة النُّ

املثال عن طر�ق إدراج ا�حماية االجتماعية �� اس��اتيجيات ا�حد من مخاطر ال�وارث لدعم القدرة ع��   ع�� سبيل - لألزمات �� املستقبل 

ف ع�� املدى الطو�ل؛ أو تداب�� ا�حماية االجتماعية كجزٍء من ال��امج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر. ففي أعقاب الثو  رة  الصمود والتكيُّ

� سياسية ومؤسسية لتعز�ز برامج التحو�الت النقدية الوطنية للمجتمعات ا�حلية املستضعفة، بما  واألزمة السياسية، اعتمدت مصر تداب� 

ساهم سياسات ا�حماية االجتماعية الوطنية �� غامبيا وت
ُ
ن�انيا  �� ذلك كبار السن واأل�خاص ذوي اإلعاقة واألسر ال�ي �عا�ي الفقر. و�املثل، �

وع�� الرغم من عدم وجود أزمة، فإنَّ موريشيوس وضعت خطة مارشال مل�افحة الفقر واإلقصاء  1��. و�ل�� �� �عز�ز شب�ات األمان االجتما

عد خطة   2االجتما�� من خالل خطة مت�املة ل�حماية االجتماعية و��شاء �جل اجتما�� وط�ي الس��داف املساعدة االجتماعية و�دار��ا. 
ُ
و�

 �� مجال ا�حماية االجتماعية ��
ً
 للتنفيذ ومحسوب الت�اليف للوصول إ�� مواط�ي   39أفر�قيا، تتألف من  مارشال ابت�ارا

ً
 قابال

ً
اق��احا

 ُ�ساهم �عز�ز سياسات ا�حماية االجتماعية �� االستجابة الفّعالة لألزمات.  1

 

ائد إيجابية ع�� جهود  2 �عود اس��داف القطاعات املعرَّضة ل�خطر، وال سيما تلك ال�ي توفر فرص العمل، بفو

ة اع ت ة اال ا  ا�

ُ�ساهم �عز�ز سياسات ا�حماية االجتماعية �� 

   1 االستجابة الفّعالة لألزمات.

  

ُ�ساهم استخدام التكنولوجيا �� تقديم 

املساعدة �� مجال ا�حماية االجتماعية �� 

 تحس�ن الكفاءة واالس��داف.
لتطبيق منظور جنسا�ي ع�� جميع عناصر إطار ا�حماية  4

ة.  ع�� الشمولية والفاعليَّ
ٌ
 5 االجتماعية آثاٌر إيجابية

�عود اس��داف القطاعات املعرَّضة ل�خطر، وال سيما 

ائد إيجابية ع�� جهود  تلك ال�ي توفر فرص العمل، بفو

 ا�حماية االجتماعية.
2 

ُ�عّد إضفاء الطا�ع املؤس�ىي ع�� تداب�� شبكة 

 
ً
 أساسيا

ً
األمان االجتما�� وعمليا��ا أمرا

 لنجاحها.
3 

ساهم الشرا�ات �� �عز�ز استدامة تداب�� 
ُ
�

 6 االجتماعية.ا�حماية 
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و�شمل مجموعة متنوعة من تداب�� الدعم بما �� ذلك التحو�الت النقدية، والدعم التعلي�ي،   -موريشيوس الذين �عيشون �� فقر مدقع 

 لتجار�ة الصغ��ة، واإلس�ان االجتما��، ورعاية األطفال.والتدر�ب ع�� املهارات، والتنسيب الوظيفي، وتطو�ر األعمال ا

 

 

ز معظم البلدان ع�� اس��داف
ّ

رك
ُ
 للت�اليف امل��تبة ع��ا. ولذلك، ت

ً
 ما تبوء تداب�� ا�حماية االجتماعية الشاملة بالفشل نتيجة

ً
الفئات   كث��ا

 تصّب اهتمامها ع�� اإل�عاش  الضعيفة بصفٍة خاصة. و�الذهاب إ�� أ�عد من ذلك، يتعّ�ن ع�� القطاعات األ
ّ
 خالل األزمة أال

ً
ك�� تضررا

. �� املا�ىي، اسُتخدمت بنجاح ِحَزم اقتصادية وتداب�� ل�حماية االجتماعية  
ً
فحسب، بل ع�� ضمان عدم فقدان الوظائف ال�ي توفرها أيضا

رت 
ّ
 ع��  �س��دف القطاعات الضعيفة �حماية الوظائف أثناء األزمات. فع�� سبيل املثال، أث

ً
 شديدا

ً
أمواج �سونامي �� ا�حيط الهندي تأث��ا

واتخذت البلدان الثالثة تداب��    3السياحة �� تايلند وسري الن�ا و�ندونيسيا، و�ان لذلك عواقب وخيمة ع�� فرص العمل وُسبل كسب العيش.

ح هذه ال��امج إ�� إعادة بناء الهيا�ل األساسية �ش�ٍل  إل�عاش قطاع السياحة وا�حد من أثر األزمة ع�� ا�جتمعات ا�حلية التا�عة. واستند نجا 

 عن اتخاذ تداب�� محددة للت�جيل �عودة السياح من خالل باقات سياحية مم��ة.
ً
 م��امن وتقديم إعانات لقطاع السياحة، فضال

 للصدمات واألزمات االقتصادية؛ و�التا��، يجب أن يحظى اس��داف هذه  
ً
ُ�عد العمال غ�� النظامي�ن والعمال املشتغل�ن بأجر أك�� ُعرضة

ساعدة  الفئات باألولو�ة. و�ش�ل ال��امج الوطنية لتوف�� فرص العمل �� عدة بلدان، مثل الهند و�اكستان، آليات هامة الس��داف امل

وقد أثبتت هذه ال��امج أ��ا آليات فّعالة لتقديم التحو�الت النقدية بطر�قٍة محددة األهداف ��   4االجتماعية وضمان ا�حد األد�ى من العمل. 

ثال �� سور�ا،  أثناء األزمات. ومن الدروس املستفادة من دعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� جميع البلدان املتضررة من األزمة، ع�� سبيل امل 

أنَّ هناك حاجة إ�� بذل جهود متواصلة لضمان قدرة شب�ات األمان االجتما�� ع�� تقديم املساعدة �� الوقت املناسب لألسر املعيشية  

ف السلبية، مثل بيع األصول املستخدمة لكسب العيش أو ا�حاال  ت  الفق��ة من أجل التعامل �ش�ٍل أفضل مع األزمة وتقليل آليات التكيُّ

 5القصوى ال�ي �شهد اندفاع الشباب نحو الفكر املتطرف. 

 

 حاسمة �� تلبية االحتياجات األساسية �� أثناء االستجابة لألزمات. وثمّ 
ٌ
ة  للتحو�الت النقدية وغ��ها من شب�ات األمان االجتما�� أهمية

 �� 
ً
 هاما

ً
بناء القدرة ع�� الصمود، وا�حفاظ ع�� التماسك االجتما��،  معلومات موثقة تفيد بأن التحو�الت النقدية/املشروطة تؤدي دورا

ف الضارة ال�ي تؤ  ، وال سيما �� املراحل املبكرة من األزمة. و�قلل استخدام النقد من اس��اتيجيات التكيُّ
ً
  وحماية الفئات األك�� ضعفا

ً
ثر سلبا

ساسية، وسوء التغذية، والوقوع �� براثن الديون. وع�� الرغم  ع�� الفرص وُسبل كسب العيش الطو�لة األجل لألفراد، مثل بيع األصول األ 

صها.  من أن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لم يدعم التحو�الت النقدية إال �� عدٍد قليٍل من البلدان، فإنَّ هناك دروسا قّيمة يمكن استخال 

ية �� هاي�ي مدى أهمية أخذ قابلية اإلنجاز �ع�ن االعتبار �� التصميم،  يبّ�ن الدعم الذي قّدمھ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي للتحو�الت النقد

ن أّن التحو�الت النقدية املشروطة ليست أ�سب أداة �� االستجابة    6بالنظر إ�� القدرة املؤسسية وغ��ها من العوامل.  فع�� سبيل املثال، تب�َّ

� تأخ�� االستجابة. و�� ح�ن أّن عمليات االس��داف ا�خاضعة للمساءلة هامة،  إلعصار ماثيو، ذلك ألن العبء اإلضا�� لرصد االمتثال أّدى إ�

ن تجر�ة ها بِ�ّ
ُ
 وتز�د من ت�لفتھ. وت

َ
ل هذه العمليات التنفيذ

ّ
 �عط

ّ
ن أنھ ينب�� اتخاذ ا�حذر للتأكد من أال بِ�ّ

ُ
 أّن  فإنَّ تجر�ة هاي�ي ت

ً
ي�ي أيضا

ة االس��اتيجية املعتمدة للوقاية من ا�خاطر والتخ ن، �� إطار إ�سا�ي، فاعليَّ حّسِ
ُ
 عن تنمية القدرات ا�حلية، ت

ً
فيف من حد��ا، فضال

 التحو�الت النقدية. 

 

3  
ً
 لنجاحها.ُ�عّد إضفاء الطا�ع املؤس�ىي ع�� تداب�� شبكة األمان االجتما�� وعمليا��ا أمرا

ً
 أساسيا
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ُ�ساعد إضفاء الطا�ع املؤس�ىي ع�� برامج النقد مقابل العمل، وال سيما الروابط مع السياسات االجتماعية واالقتصادية، ع�� ا�حد من  

ثناء األزمات. و�مكن دمج برامج النقد مقابل العمل، و�ن لم تكن ممكنة عند االستجابة الفور�ة، �� تداب��  حجم ا�خسائر واملعاناة البشر�ة �� أ

بل  شبكة األمان االجتما�� خالل مرحلة إعادة اإلعمار. و�بّ�ن قطاع عر�ض من مبادرات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي املتعلقة بالنقد مقا

نتائج ت�ون أك�� استدامة لتحس�ن ُسبل كسب العيش وا�حفاظ ع�� الهيا�ل األساسية عندما ترتكز إ�� عمليات  العمل �� حاالت األزمات أّن ال

املتبع لدى برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، والذي جرى   6×3التنمية ا�حلية. ومن األمثلة املبتكرة ع�� ذلك عنصر ا�حماية االجتماعية �� ن�ج 

ع�� توليد الدخل الفوري و�خ رأس    6×3و�املقارنة ب��امج النقد مقابل العمل القياسية، ال يركز ن�ج    7دي واليمن. تجر�بھ �� بلدان مثل بورون

 املستفيدين ع�� توف�� جزء صغ�� من إيرادا��م لالستثمار �� األصول أو األعمال التجار 
ً
�ة  املال �� االقتصاد ا�ح�� فحسب، بل ��جع أيضا

ت هذه ال��امج �� �عز�ز التماسك االجتما�� وتحف�� االنتعاش االقتصادي ا�ح��. وثّمة درس رئي�ىي آخر  ا�جديدة �� ��اية ال��نامج. وقد نجح

سور�ا  هو أن العوامل الثقافية �ستوجب االنتباه عند تنفيذ برامج النقد مقابل العمل. فالدعم الذي قّدمھ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� 

و�نب�� استكشاف خيارات بديلة لتعز�ز حصول املرأة   8رأة عن املشاركة �� برامج النقد مقابل العمل. وهاي�ي واليمن يكشف عن إحجام امل

 ع�� الوظائف وُسبل كسب العيش.

 

 ب�ن مجمل اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن كث�ٍ� من األزمات. و 
ً
 أساسيا

ً
 تحتل موقعا

ٌ
ل ُسبل كسب العيش �� مش�لة

ُّ
�تيح  إّن �عط

 لتعز�ز القدرة ع�� الصمود و�عز�ز االنتعاش �عد األزمة. ومن ثم، فإنَّ  إدم
ً
اج برامج ا�حماية االجتماعية مع دعم ُسبل كسب العيش فرصة

 ملعا�جة أوجھ الضعف القص��ة األجل و�عز�ز االنتعاش  
ً
ر�ط تداب�� ا�حماية االجتماعية ب��مجة ُسبل كسب العيش يمكن أن يتيح فرصة

، وكذلك �� سياق الن�اع الذي طال أمده �� سور�ا، جرى  2018وزلزال إندونيسيا عام  2016ففي أعقاب زلزال اإل�وادور عام  الطو�ل األجل.

ت  ترسيخ مبادرات النقد مقابل العمل �� برامج إ�شاء األصول الستعادة املرافق والبنية التحتية االجتماعية املتضررة، مثل املدارس وشب�ا

 عاية ال�حية. املياه ومراكز الر 

 

 

 ألزمة 
ً
مرض   ُييّسر التقّدم �� مجال التكنولوجيا توف�� ا�حماية االجتماعية �� األزمات، وع�� سبيل املثال �� هيئة تمو�ٍل رق�ي. فاستجابة

ديرت هذه ال��امج    9ف��وس إيبوال، نّفذ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي تحو�الت نقدية للتعا�� موجهة إ�� الناج�ن املتضرر�ن �� س��اليون. 
ُ
وقد أ

 لدى ُمقّدمي خدمات الهاتف الوطنية لتحقيق إيصال آمن وفّعال للمساعدة،
ً
ظم النقدية اإللك��ونية املستخدمة حاليا و��  باستخدام النُّ

) �� األردن إ�� تحس�ن  Blockchainالوقت نفسھ، �عز�ز الشمول املا��. و�املثل، أّدى استخدام االستدالل البيولو�� وتقنية سلسلة الكتل (

  10جودة الت�لفة وكفاء��ا �� املساعدة االجتماعية مع تقليل فرص االحتيال وازدواجية ا�خدمات وسوء االس��داف. 

 

 أ
ً
 �� رصد برامج ا�حماية االجتماعية واس��دافها. وُيعّد ال�جل املوحد للمستفيدين �� مالوي، الذي �عمل ك�جل  تلعب الرقمنة دورا

ً
ساسيا

 ع�� استخدام نظام تحديد الهو�ة الوط�ي لتحس�ن االس��داف وكنظام معلومات فّعال ل�حماية االجتماعية. 
ً
و�� الهند،    11اجتما�� وط�ي، مثاال

حدة اإلنمائي تنفيذ خطة املهاتما غاندي الوطنية لضمان العمالة الر�فية، وهو أك�� برنامج لضمان العمالة �� العالم. دعم برنامج األمم املت 

ز تأكيد ا�خطة ع�� حقوق العمال وشفافي��ا من خالل إ�شاء النظام التفاع�� لتكنولوجيا املعلومات.   12وقد �عزَّ

ُ�ساهم استخدام التكنولوجيا �� تقديم املساعدة �� مجال ا�حماية االجتماعية �� تحس�ن الكفاءة  4

 واالس��داف.
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ا�� لهذا  ع�� الرغم من األثر غ�� املتناسب لألزمات ع�� املرأة، فإنَّ ا�حماية االجتماعية وشب�ات األمان االجتما�� لم تبذل �عد االهتمام ال�

حتياجات االقتصادية للمرأة وتطبيق منظور جنسا�ي ع�� جميع عناصر إطار ا�حماية  االختالل. ولذلك، من األهمية بم�ان ال��ك�� ع�� اال 

ب اتخاذ تداب�� حماية اجتماعية ترا�� املنظور ا�ج
ّ
نسا�ي  االجتماعية. فا�خاطر االجتماعية واالقتصادية ا�ختلفة ال�ي تواجهها املرأة تتطل

ت ف��ا قضايا املرأة واالعتبارات ا�جنسانية باهتمام �اف، ع�� سبيل املثال �� مجال  وشب�ات األمان االجتما��. و�� ح�ن أّن هناك أمثلة حظي 

اجة إ��  �عميم مراعاة املنظور ا�جنسا�ي و�دراج الُبعد ا�جنسا�ي �� نظام ا�حماية االجتماعية القائم �� ا�جمهور�ة الدومينيكية، فإنَّ هناك ح

  13�حماية االجتماعية.بذل جهود أك�� استدامة لتحس�ن شمولية تداب�� ا

 

ذ في  نفَّ
ُ
ھ ال��امج،  �� جميع البلدان ال�ي يدعمها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تؤكد برامج ا�حماية االجتماعية ع�� أهمية فهم السياق الذي ت

 ع�� عمل املرأة، واألدوار االجتماعية املتعددة ال�ي تؤد��ا املرأة، وديناميات ع�� سبيل املثال �� ما 
ً
يتعلق باملعاي�� الثقافية ال�ي تفرض قيودا

صدها  القوة ا�جنسانية. ومن األهمية بم�ان فهم الكيفية ال�ي يجري ��ا صياغة برامج ا�حماية االجتماعية من الناحية املفاهيمية وتنفيذها ور 

شاركة االقتصادية للمرأة. ولذلك، من املهم للغاية تطبيق منظور جنسا�ي ع�� تحليل برامج ا�حماية االجتماعية وتصميمها  لضمان امل

نب  وتنفيذها. ومن الدروس الرئيسية املستفادة من السياقات املتعلقة باألزمات وغ�� األزمات ع�� حد سواء أنھ ينب�� بذل جهود متضافرة لتج

 �جنسانية �� تدخالت شب�ات األمان االجتما�� للمرأة.القوالب النمطية ا

 

ھ يصعب تنفيذ برامج جديدة ل�حماية االجتماعية دون  
ّ
 إ�� تجر�ة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ثبت �� كث�ٍ� من األحيان أن

ً
االستفادة  استنادا

ر ا�حماية القائمة والشرا�ات ا�حلية القو�ة. ففي أوقات األزمات، 
ُ
ط

ُ
عندما ت�ون سرعة املساعدة االجتماعية وتوسيع نطاقها من  من أ

ة ال�ي جرى  األولو�ات العليا، من األفضل االعتماد ع�� املنابر واألدوات القائمة املش��كة ب�ن الو�االت أو املش��كة ب�ن ا�ح�ومة واألمم املتحد

ذين. و�نطبق ال�ى ظم والشرا�ات ال�ي  اختبارها وتنسيقها ع�� نطاٍق واسع ع�� الشر�اء املنِفّ يء نفسھ ع�� االنتعاش �عد األزمة: فاألصول والنُّ

ر ا�حماية االجتماعية الوطنية لبناء القدرة ع�� الصمود ع�� امل
ُ
ط

ُ
دى  جرى تطو�رها كجزٍء من االستجابة الفور�ة تتيح فرصة لالندماج �� أ

 ع�� الصعيد الوط�ي. فع�� سبيل املثال، فشلت جهود برنامج    الطو�ل. و�� ح�ن أنھ ُ�ع��ف بأهمية التعاون، فإنَّ التعاون الدو��
ً
ال يزال منكفئا

 14ت.األمم املتحدة اإلنمائي لتعز�ز ا�حماية االجتماعية �� بلدان مثل أ�غوال أو غواتيماال �سبب االفتقار إ�� املوارد املش��كة والشرا�ا

بمبادرات ا�حماية االجتماعية. وتبّ�ن تجارب ال��امج الُقطر�ة التا�عة ل��نامج األمم  وتنطوي استثمارات القطاع ا�خاص ع�� إم�انية ال��وض 

طاع  املتحدة اإلنمائي أّن التداب�� ا�ح�ومية وحدها ال يمكن أن تدعم تداب�� ا�حماية االجتماعية وأّن مساهمات القطاع ا�خاص ضرور�ة. فالق

كن ال يزال يتع�ن ��خ��هما بصورة من�جية. وع�� سبيل املثال، ُينظر إ�� قطاع التأم�ن  ا�خاص وا�حماية االجتماعية يكمل أحدهما اآلخر ول

  ا�خاص ع�� أنھ يكمل ا�جهود ا�ح�ومية �� هذا ا�جال. فتوف�� فرص العمل و�عز�ز الهيا�ل األساسية لُسبل كسب العيش هما مجاالن ُيظهران

ت كب��ة. ومع أّن القطاع ا�خاص غ�� ُمدرج �� مجال دعم ا�حماية االجتماعية، فقد  ما تنطوي عليھ مشاركة القطاع ا�خاص ف��ما من إم�انا

لع ��ا برنامج األمم املتحدة اإلنمائي أن ملشاركة القطاع ا�خاص جدوى �� �عز�ز ُسبل كسب العيش �� سياقات األ 
ّ
زمات.  أثبتت ال��امج ال�ي يضط

زة ع�� إحداث تحوٍل �� ُسبل كسب العيش بقطاع الزراعة. ففي السودان، �انت مشاركة القطاع ا�خاص �� مجال ال   15طاقة الشمسية محّفِ

ساهم الشرا�ات �� �عز�ز استدامة تداب�� ا�حماية االجتماعية.  6
ُ
� 

ة.لتطبيق منظور جنسا�ي ع�� جميع  5  ع�� الشمولية والفاعليَّ
ٌ
 عناصر إطار ا�حماية االجتماعية آثاٌر إيجابية
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 املراجع  

ف أحد عن الركب: دليٌل تمهيدٌي �شأن ا�حماية االجتماعية لالختصاصي�ن املمارس�ن‘ (إللقاء نظرة عامة، راجع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ’1
ّ
   )2016عدم تخل

2 ) 
ً
م من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ل�حد من الفقر �� أقل البلدان نموا قدَّ

ُ
   )2018تقييم الدعم امل

   ) 2006قييم املش��ك لالستجابة الدولية ل�ارثة �سونامي �� ا�حيط الهندي (الت 3
   )2002ييم نتائج التنمية �� الهند (تقو  )2012تقييم نتائج التنمية �� الهند (4
) -  2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� سور�ا (5

ً
 سيصدر قر�با

  ) 2017التحو�الت النقدية �� مرحلة ما �عد إعصار ماثيو �� هاي�ي (الدروس املبكرة املستفادة من تدخالت  6
   ) 2015التقييم ال��ائي لالس��اتيجية الوطنية إلعادة اإلدماج االجتما�� واالقتصادي لأل�خاص املتضرر�ن من الن�اع �� بوروندي () و 2018(  التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� اليمن  7
)  - 2020والتقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� سور�ا () 2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� اليمن (8

ً
 سيصدر قر�با

  )2017التقييم ال��ائي ملشروع إعادة التأهيل االجتما�� واملدفوعات املقدمة إ�� الناج�ن من مرض ف��وس إيبوال ( 9
 )2018�عز�ز ا�حماية االجتماعية الشاملة واملستدامة �� االستجابة لألزمة السور�ة ( 10
م من برنامج األمم املتح 11 قدَّ

ُ
 (تقييم الدعم امل

ً
 ) 2018دة اإلنمائي ل�حد من الفقر �� أقل البلدان نموا

  )2012تقييم نتائج التنمية �� الهند ( 12
   )2016ة �� ا�جمهور�ة الدومينيكية (تقييم نتائج التنمي13
   )2019الُقطري �� غواتيماال (التقييم املستقل لل��نامج ) و 2018( التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أ�غوال14
15 ) 

ً
م من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ل�حد من الفقر �� أقل البلدان نموا قدَّ

ُ
   )2018تقييم الدعم امل

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم املستقل نبذة عن مكتب  

سهيل تحس�ن  ُيقّدم مكتب التقييم املستقل، من خالل توليد أدلة موضوعية، الدعَم ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي لتحقيق قدر أك�� من املساءلة و�

املتحدة اإلنمائي من خالل تقييماتھ  الدروس املستفادة من التجارب. ويعمل مكتب التقييم املستقل ع�� �عز�ز الفاعلية اإلنمائية ل��نامج األمم 

 ال��نامجية واملواضيعية ويساهم �� الشفافية التنظيمية. 

 

 حول سلسة التأمالت 

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

و�عمُل ع�� �عبئة املعرفة التقييمية لتوف�� رؤى قّيمة لتحس�ن عملية صنع القرار وتحس�ن النتائج اإلنمائية. و�سلط هذه   اإلنمائي �� جميع برامجھ.

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