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 معلومات أساسية  - أوال  
إن أزمات الالجئين على الصـــعيد العالمي ال اتدايد من حيط نطاقفا فحســـه، بز هي أزمات  ويلة  - 1

لشــــــــؤون الالجئين، يوجد حاليًا أ ثر  األمد واتراه عليفا عواقه إنمائية كبيرة. ووفقًا لمفوضــــــــية األمم المتحدة 
ز منذ الحياء بجمء اإلحصــــــالات   79,5من  جام مليون من المشــــــر ين في جميء أنحال العالم، وهو أعلى رقم ســــــق

ــدة بحســـه    5,6المتعلقة بالالجئين. ونتيجة للنداع الســـوره، هناك  ماليين الجئ في المنطقة، وهو ما يؤثر بشـ
ــافتفم ــت ــــ على بلدان الجوار المتمثلة في األر ن واركيا ولبنان، ويؤثر بدرجة أقز   عد  الالجئين الذين اتم اســــ

نداعـا إلى  15، أ ى مـا ال ققـز عن 2010على العراق ومصــــــــــــــر واع  بـلدان االاحـا  األورواي. ومنـذ عـاء 
ــيت في جمفورية أفريحي زيا ة عد  الالجئين زيا ة كبيرة.  ا وعلى الرغم من أن أزمات الالجئين األخرى التي نشـــــــــ

البوليفارية( وميانمار   - الوســــطى وجمفورية الوونلو الدقمقرا ية وجنوس الســــو ان والســــو ان وفندويال  جمفورية 
ليســــــــــــــت بنفس حجم األزـمة الســــــــــــــورـية، ـفجنـفا ـقد أبـطيت وايرة التنمـية والجفو  المـبذوـلة في مـعالجـة  وافء النداع.  

 البلدان الم يفة احدقات إنمائية هائلة خاصة بفا. وااإلضافة إلى االحتياجات الوبيرة لدى الالجئين، اواجه 

ــي  الالجئين و/أو بلدان   40ويدعم البرنامج اإلنمائي ما مجموعه  - 2 ــت ـــــــــــ بلدا من البلدان التي اســـــــــــ
المنشــــــــــي، بفدع اعديد العمليات والقدرات الحلومية لمعالجة ائثار اإلنمائية لتدفع الالجئين على المجتمعات  

وايســـــــــــير إ ماي الالجئين في اةطيل التنمية الو نية؛ واحســـــــــــين تروع الالجئين والمجتمعات   ؛الم ـــــــــــيفة
الم ــيفة على حد ســوال. و يما يتعلع باالســتجابة ألزمة الالجئين الســوريين، قدء البرنامج اإلنمائي الدعم إلى 

ثار اإلنمائية لألزمة.  الحلومات الو نية والمحلية في البلدان الم ـــــــــــــيفة، في ســـــــــــــياقات متنوعة، لمعالجة ائ
ــتجابة الحتياجات  ــية األمم المتحدة لشـــؤون الالجئين الةطة اإلقليمية لالسـ ونســـع البرنامج اإلنمائي مء مفوضـ
الالجئين، التي وفرت إ ارًا ألنشــــــطة األمم المتحدة وغيرها من الوكاالت على الصــــــعيدين اإلقليمي والقطره،  

ي آن واحد، وذلك باســــتةداء نفج قوامه القدرة على الصــــمو . واعتبر  لمعالجة الق ــــاقا اإلنســــانية واإلنمائية ف
 هذه الةطة بمثابة احول في النموذي قحيد عن الةطل التي قلله عليفا  ابء االستجابة اإلنسانية.

وقد قاء ملـته التقييم المســــــــــــــتـقز الـتابء للبرنامج اإلنـمائي بتقييم الدعم الذه قـقدمه البرنامج اإلنـمائي  - 3
االسـتجابة ألزمة الالجئين السـوريين واشـجيء ااباع نفج متوامز قوامه القدرة على الصـمو . وفي إ ار  لجفو  

، انــاول التقييم 2018خطــة عمــز الملتــه التي وافع عليفــا المجلس التنفيــذه في  وراــه العــا قــة األولى لعــاء 
ــتجابة ألزمة الالجئين الســــوريين والةطة ــاهمة البرنامج اإلنمائي في االســ ــتجابة الحتياجات  مســ اإلقليمية لالســ

الالجئين على الصـــــعيدين الو ني واإلقليمي. وفي حين أن التركيد الرئيســـــي للتقييم انصـــــه على االســـــتجابة 
ــء للدعم الذه ققدمه البرنامج اإلنمائي لجفو    ــز إلى ففم أوســـــــــ ألزمة الالجئين الســـــــــــوريين، من أجز التوصـــــــــ

تقييم أق ــــًا ملانة البرنامج اإلنمائي والنقفقج التي يتبعفا في اســــتجابته االســــتجابة ألزمة الالجئين، فقد اناول ال
ألزمات الالجئين األخرى. واناول التقييم مدى إســـــــفاء النفج اإلنمائي الذه قوامه القدرة على الصـــــــمو  والذه  

اإلنمائية القائمة   يتبعه البرنامج اإلنمائي في ســد الفجوة بين المســاعدة اإلنســانية والتنمية؛ ومدى اشــليز النقفقج
على القدرة على الصــــــــمو  لألســــــــس التي يراود عليفا إ ار االســــــــتجابة ألزمة الالجئين الســــــــوريين، ف ــــــــاًل  

 سائر أ ر االستجابة ألزمات الالجئين واأل ر المؤسسية في البرنامج اإلنمائي. عن

عن وضء برامج واستراايجية وسيساهم التقييم في او يد االستجابة ألزمة الالجئين السوريين، ف اًل   - 4
لالســتجابة ألزمات الالجئين على المســتوى المؤســســي. وســيعدز التقييم مســاللة البرنامج اإلنمائي أماء شــركال 

 البرنامج العالميين واإلقليميين والو نيين والمجلس التنفيذه.
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األر ن والعراق ومصــــر  وشــــمز التقييم برامج االســــتجابة ألزمة الالجئين الســــوريين في اركيا ولبنان و  - 5
. واناول التقييم هيلز انســـــــيع الةطة اإلقليمية لالســـــــتجابة الحتياجات الالجئين والروافد  2019-2015للفترة 

الرئيســية الســتجابة البرنامج اإلنمائي على الصــعيد القطره  أه ســبز ال يل وفر  العمز، واقدقم الةدمات،  
ــعيد الق ــك االجتماعي على الصــــ ــاهمات  والطاقة، والتماســــ ــمز التقييم مســــ طره، واعديد القدرات الو نية(. وشــــ

ــتجابة الحتياجات الالجئين في مجاالت الحيا ة  البرنامج اإلنمائي اإلقليمية والو نية في الةطة اإلقليمية لالســـــ
ه  والتنسـيع والشـرا ات والتمويز وأنشـطة الدعوة، اسـتنا ا إلى أراعة اقييمات مسـتقلة للبرامج القطرية أجراها ملت

شـــــــار إليفا  يما يلي في اركيا ولبنان والعراق والجمفورية العراية الســـــــورية  قق   2019التقييم المســـــــتقز في عاء 
بســـــــــوريا(. وأجرى التقييم  راســـــــــة حالة إفرا قة وزيارة ميدانية للوقوع على اســـــــــتجابة البرنامج اإلنمائي ألزمة 

 في مصر.الالجئين السوريين في األر ن، و راسة ملتبية لالستجابة 
  

 نطاق وحجم البرامج التي ينفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  - ثانيا   
لقد  عم البرنامج اإلنمائي على مر الســــــــنين االســــــــتجابة ألزمة الالجئين في إ ار برامجه اإلنمائية  - 6

نمائي المبدأ القائز وارامجه لمنء نشوس النداعات والتصده لفا. وعدزت االستراايجيات البرنامجية للبرنامج اإل
ــر   ــر لمعالجة ائثار اإلنمائية للتشـ ــيلة إنمائية احتاي إلى زيا ة التفاعز المباشـ ــففا مسـ بين أزمة الالجئين بوصـ

صــــــراحة    2021-2018وإقجا  حلول  ائمة لالجئين. وقد أقرت الةطة االســــــتراايجية للبرنامج اإلنمائي للفترة  
ــء ل ــئة قملن أن اوضـــ ــر  مســـــيلة ناشـــ ــرا ة مء الوكاالت ذات الصـــــلة.  بين التشـــ ــفا بالشـــ فا حلول مميدة اةصـــ

بشــــــلز صــــــريد أولويات الدعم المقدء لجفو  االســــــتجابة   2017-2014احد  الةطة االســــــتراايجية للفترة   ولم
 لالجئين، رغم أنفا اعتبراه على نطاق واسء جدلًا من االستجابة للتشر  المتصز بالنداع.

ــعيد العالمي في الف - 7 ــطلء  2016إلى عاء   2011ترة من عاء وعلى الصـــ ، كان البرنامج اإلنمائي ق ـــ
بليون  والر. ومقارنة بجنفاق البرنامج اإلنمائي  1,3بلدا اتعلع بتشر  الالجئين بحيمة    39مشروعا في  125 بـــ 

على المشـــر ين  اخليا، اشـــلز االســـتجابة ألزمة الالجئين عنصـــرا أصـــلر. وفي بداقة أزمات الالجئين، اتراو  
ــاملـة القـائمـة على قـدرة  اـدخالت البرنـامج اإلنمـائي بين  عم انســــــــــــــيع اإلنعـات المبلر واالســــــــــــــتجـابـات الشــــــــــــ
المجتمعات الم ــيفة والالجئين على الصــمو . ويشــمز ذلك  عم المفاء الحلومية األســاســية على الصــعيدين  

ــاريء، وإعا ة التي ــبز ال يل، وإنعات المشــــــ ــك  المحلي والو ني، وإقجا  فر  العمز وســــــ هيز البيئي، والتماســــــ
االجتماعي، ومنء نشــوس النداعات، والحماقة، وإملانية االحتواء إلى ســيا ة القانون واللجول إلى الق ــال. وفي  
ــره،   ــريد القسـ ــباس الجذرية للتشـ ــل والطويز، يدعم البرنامج اإلنمائي المبا رات التي اعالج األسـ األجلين المتوسـ

  ة إ ماجفم.وعند االقت ال، عو ة المشر ين وإعا

وقـد اســــــــــــــتلدمـت االســــــــــــــتجـابـة لحجم األزمـة الســــــــــــــوريـة و ول أمـدهـا  يـاء الوكـاالت بـجعـا ة الن ر  - 8
اســـــتجاباافا الجمايية في مجالي التنمية والمســـــاعدة اإلنســـــانية والعمز خاري نطاق والقاافا التقليدقة. وفي   في

ــمو  يا النفج اإلنمائي القائم على القدرة على الصــــــ ــم ــياق، صــــــ   الذه وضــــــــعه البرنامج اإلنمائي لدعم  هذا الســــــ
(، واعديد اعافي األســـر  “التوي ”المجتمعات المحلية والمؤســـســـات في االســـتجابة لديا ة المطاله وال ـــلوط  

ــية من ــلبية لألزمة   الم يشــــــ ــا قة واالجتمايية المحلية والو نية  “التعافي”ائثار الســــــ (، واعديد الن م االقتصــــــ
ل”ن الصــــدمات الحالية والمقبلة  لحماقة الملاســــه اإلنمائية م (. ويفدع نفج بنال القدرة على الصــــمو   “التحوُّ

ــار إلـيه في العـدـيد من التقييمـات، ـفجن التركيد على   إلى معـالجـة األبعـا  المتعـد ة لألزمـة، وعلى النحو المشــــــــــــ
انية والتنمية.  مففوء القدرة على الصــــــمو  هو جفد ملمود لديا ة الروابل القائمة بين نفجي المســــــاعدة اإلنـســـــ 
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مامم هذا النفج على نحو يتماشـــــى مء ســـــياســـــة األمم المتحدة إلقجا  فر  العمز واوليد الدخز وإعا ة   وقد صـــــق
ــيفة  2009اإل ماي بعد انتفال النداع   ــتفداع الالجئين والمجتمعات الم ـــــــــ (، وهو يراود على ضـــــــــــرورة اســـــــــ

 تز آفاق التنمية الطويلة األجز. واحد للتعافي في آن في

، أق لقــت خطــة اســــــــــــــتجــابــة إقليميــة من خمــة لألمم المتحــدة، وهي الةطــة اإلقليميــة 2015وفي عــاء  - 9
لالســـــــــــتجابة الحتياجات الالجئين، لتلبية الحاجة المتدايدة إلى نفج متوامز في مجال المســـــــــــاعدة اإلنســـــــــــانية 

فترة أ ول وأن هذه األزمة والتنمية، حيط كان من الواضـد حينئذ أن الالجئين سـيحيمون في البلدان الم ـيفة ل
 أزمة  ويلة األمد على نطاق غير مسبوق.

ــوريين  عم   - 10 ــطة الرئيســــية التي ققوء بفا البرنامج اإلنمائي في مواجفة أزمة الالجئين الســ ــمز األنشــ واشــ
ــالء، واعديد النفج  ــك االجتماعي والسـ ــية، واعديد التماسـ ــاسـ ــين اقدقم الةدمات األسـ ــبز ال يل والعمالة، واحسـ   سـ
التي قوامفا القدرة على الـصمو  والـصلة القائمة بين العمز اإلنـساني والتنمية، وانـسيع الةطة اإلقليمية لالـستجابة  
الحتيــاجــات الالجئين على الصــــــــــــــعيــدين اإلقليمي والقطره، واعبئــة الموار  من أجــز الةطــة وأنشــــــــــــــطــة الــدعوة  

. واللت نفقات البرنامج اإلنمائي على االستجابة  الشلز(. وقد وقضعت ن رية للتليير ألغراض هذا التقييم  ان ر   
ز لبنـان نفقـات أعلى بلثير  317مـا قـدره  2018- 2014ألزمـة الالجئين الســــــــــــــوريين للفترة  مليون  والر، واحمـخ

 .مقارنة بالبلدان األخرى الم يفة لالجئين، بما في ذلك اركيا التي است ي  أ بر عد  من الالجئين 
 

 نظرية التغيير لتقييم مساهمة البرنامج اإلنمائي -الشكل  
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 نفج قوامه القدرة على الصمو 
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 النتائج الرئيسية  - ثالثا   
البرنـامج اإلنمـائي في مةتلم مجـاالت االســــــــــــــتجـابـة ألزمـة الالجئين قعرض هـذا الفرع مســـــــــــــــاهمـة  - 11

الســــــــوريين، واســــــــتراايجيااه ومفاهيمه وادابيره لتفعيز إ ار الةطة اإلقليمية لالســــــــتجابة الحتياجات الالجئين.  
شــا   قحلز ملانة البرنامج اإلنمائي واســتراايجيااه اســتنا ا إلى اقييم االســتجابة لألزمات في حوض بحيرة ا  ما

 وميانمار  الروهينغيا( وفندويال.
 

 االستجا ة ألةمة الالجئين السوريين -ألف  
 دعم السياسات الوطنية وتطوير القدرات المؤسسية  

ــًا  - 12 ــه  ورًا واضــــــــــــــحـ ــد لعـ ــائي، وقـ ــه من  عم إنمـ ــدمـ ــا ققـ ــدير كبير لمـ ــائي بتقـ ــامج اإلنمـ قح ى البرنـ
الســـــــوريين. وقد اســـــــتجاس البرنامج اإلنمائي لالحتياجات من الةدمات البلدقة االســـــــتجابة ألزمة الالجئين  في

التي كانت حاسـمة ن را للديا ة الوبيرة في الطله بسـبه ادفع الالجئين. واف ز عالقات العمز الراسةة التي 
ــء على أن ــيفة على نطاق واســـــ ه وكالة  ارال البرنامج اإلنمائي بالويانات الو نية، ان ر إليه الحلومات الم ـــــ

”يقلجي إليفا“. ويقسـترشـد بالدعم المقدء لتحليز السـياسـات وابا ل المعارع في االضـطالع بعمليات  موثوق بفا و
اإلصــــــــال  المؤســــــــســــــــي واعديدها. وفي مةتلم البلدان الم ــــــــيفة، ملنت ســــــــمعة البرنامج اإلنمائي ونطاقه  

 التواصز مء  ائفة من الويانات الحلومية على الصعيد الو ني. من

وقد ضـــــــاعت العديد من فر  االســـــــتفا ة من عمز البرنامج اإلنمائي على الصـــــــعيد  ون الو ني.   - 13
ــاركة   وال ــبية وخبراه التن يمية من أجز المشــــ يدال يتعين على البرنامج اإلنمائي أن يبني على نقاط قواه النســــ

توى البلدقات للحياء بدور أ ثر  في الســـياســـة العامة. وما زال يتعين االســـتعانة بالعمز الطويز األجز على مســـ 
شـموال على الصـعيد  ون الو ني واملين الروابل بين الحلومات المحلية والو نية. وادرك الويانات الحلومية  
أهمية نقفقج الســـياســـات والبرامج القائمة على القدرة على الصـــمو  باعتبارها ســـبيال للم ـــي قدما، ولون ال يدال 

 لمستدامة لالستجابة لالحتياجات واألولويات اإلنمائية.يتعين اعديد نماذي البرامج ا
 
 دور البرنامج اإلنمائي ومساهمته في الخطة اإلقليمية لالستجا ة الحتياجات الالجئين  

لقد نجحت الةطة اإلقليمية  - الخطة اإلقليمية لالســـــتجا ة الحتياجات الالجئيني تشـــــكيل ســـــا قة - 14
الجمء بين بقعــدين مترابطين من أبعــا  االســــــــــــــتجــابــة ألزمــة الالجئين  لالســــــــــــــتجــابــة الحتيــاجــات الالجئين في 

السوريين: اقدقم الدعم اإلنساني؛ وااباع نفج إنمائي قوامه القدرة على الصمو  لتعديد المؤسسات والمجتمعات  
ي المحلية واألســر الم يشــية، في إ ار مشــترك. وينبلي أن يقنســه لمفوضــية شــؤون الالجئين والبرنامج اإلنمائ

الف ــــز في وضــــء هذا اإل ار المشــــترك الذه يتجاوز حدو  والقة كز منفما. وقد اضــــطلء البرنامج اإلنمائي 
ــمو    ــور لنفج بنال القدرة على الصــــــــــ ــء اصــــــــــ بدور رئيســــــــــــي في  يا ة جفو  األمم المتحدة الرامية إلى وضــــــــــ

 االستجابة ألزمة الالجئين. في

غـاثـة الالجئين وضــــــــــــــء خطل اســــــــــــــتجـابـة و نيـة اراعي وقـد أـاا  اإل ـار المرن للةطـة اإلقليمـية إل - 15
خصــــــــوصــــــــيات الســــــــياق. وكانت هناك قيو  اعترض مدى قدرة الةطة على املين الحلول اإلنمائية من أجز  
احســـــــين أوضـــــــاع الالجئين. وامثخز أحد اإلنجازات الرئيســـــــية للةطة اإلقليمية في الجمء بين الجفات الفاعلة  

التنمية في منصـة واحدة على المسـتويين اإلقليمي والو ني لتلبية االحتياجات مجالي المسـاعدة اإلنسـانية و  في



 DP/2021/10 

 

6/19 20-16734 

 

اإلنســـــــانية واإلنمائية لالجئين الســـــــوريين والمجتمعات الم ـــــــيفة المت ـــــــررة والن م الو نية في األر ن واركيا 
أجز  عم   والعراق ولبنان ومصـــــــر. وحشـــــــد البرنامج اإلنمائي جفو  جميء وكاالت األمم المتحدة اإلنمائية من

 .(1 اعتما  النفج القائم على القدرة على الصمو   اخز مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية

وأ ى الدعم المقدء من البرنامج اإلنمائي لتنســـــيع الةطة اإلقليمية لالســـــتجابة الحتياجات الالجئين،   - 16
ئة قدر كبير من الموار  المالية،  باالشــتراك مء المفوضــية، إلى احقيع بع  النتائج الملموســة التي اشــمز اعب

واعديد التنســـــيع  يما بين وكاالت األمم المتحدة، وابا ل المعلومات من أجز اســـــتجابة أ ثر انســـــيقا  يما بين  
مةتلم الجفات الفاعلة. وقد كانت الةطة اإلقليمية أق ـــــــــا بمثابة منبر فعال لالضـــــــــطالع بينشـــــــــطة الدعوة  

ة القائمة على القدرة على الصـمو . وانطوه الشـرا ة القائمة بين البرنامج  الحلومات المعنية لتعديد البرمج مء
اإلنمائي ومفوضـــــــية شـــــــؤون الالجئين على إملانات هائلة لتعديد خطة الصـــــــلة القائمة بين العمز اإلنســـــــاني 
ــاهمات   ــين المســــ والتنمية. ويتعين على الوكالتين معالجة بع  المجاالت لتعديد هذه الشــــــرا ة من أجز احســــ

 لمقدمة إلى المجتمعات الم يفة والالجئين.ا

وقد نجحت الةطة اإلقليمية في اعبئة الموار ، واالتالي الوفال بااللتداء الدولي للصـــــفقة الوبرى، وهو   - 17
ــاني الذه عقد في إســــــطنبول   ــية في مؤامر القمة العالمي للعمز اإلنســــ اافاق أقبرء بين الجفات المانحة الرئيســــ

از ا  على مر الســـنين الندال المشـــترك بين الوكاالت من أجز عنصـــر القدرة على الصـــمو .  . وقد 2016عاء 
ــتمرة من أجز بنال  ــبات الر يعة المســــتوى مثز منتدى انمية القدرة على الصــــمو  والدعوة المســ وأســــفرت المناســ

قدرة على الصــمو   القدرة على الصــمو  على الصــعيد اإلقليمي من جانه البرنامج اإلنمائي عن زيا ة امويز ال
بليون  والر    2,3إلى   2015في الةطة اإلقليمية لالســـــــــــتجابة الحتياجات الالجئين من بليوني  والر في عاء 

مليون  والر. ويقســــــــــــــفم البرنـامج اإلنمـائي  396,7، والقى البرنـامج اإلنمـائي من ذلـك المبلا 2019في عـاء 
 ن الالجئين.إسفاما كبيرا في اعبئة الموار  إلى جانه مفوضية شؤو 

اســتلدء ارافاع عد  الشــركال في الةطة اإلقليمية لالســتجابة الحتياجات الالجئين  - تمكين التنسـي  - 18
ــارك البرنامج اإلنمائي  ــيع في البرنامج اإلنمائي. وقد شــــ ــتثمارات كبيرة في عمليات التنســــ ــاع نطاقفم اســــ وااســــ

ــية شـــــــؤون الالجئين على  في ــيع مء مفوضـــــ ــعيدين اإلقليمي والو ني، واولى  يا ة   يا ة عمليات التنســـــ الصـــــ
التنســــــــيع القطاعي في مجاالت كســــــــه الرزق والتماســــــــك االجتماعي. كما اضــــــــطلء البرنامج اإلنمائي بدور  

رصــد انفيذ الةطة اإلقليمية. وهناك أمثلة عديدة على البرامج المشــتركة مء وكاالت األمم المتحدة  رئيســي في
ــز إلى فيفـا احقيع أوجـه التوـا التي ام مـز ونقـاط القوة النســــــــــــــبيـة للوكـاالت على النحو األمـثز. ويرجء الف ــــــــــــ

 البرنامج اإلنمائي في زيا ة انةراط الحلومة في الةطة اإلقليمية على الصعيد الو ني.

وااإلضــافة إلى الةطة اإلقليمية لالســتجابة الحتياجات الالجئين، هناك العديد من ادابير االســتجابة  - 19
ــيفة ومن آليات التنســــيع على المســــتوى القطره. وفي حين أن آليات  الحتياجات الال جئين والمجتمعات الم ــ

التنســـــــــيع هذه اعلس أف ـــــــــليات الوكاالت المانحة في اســـــــــتجابة البرنامج، فجن الةطة اإلقليمية كانت اعاني 
غم من أهمية  ذلك من أوجه قصــور في اوفير بديز قابز للتطبيع من أجز اســتجابة أ ثر شــموال. وعلى الر  مء

ــم بالوثير من التورار حيط  ــنوات األولى من أزمة الالجئين، فجن هيلز التنســــيع الملثم ااســ التنســــيع في الســ
 ـال أمـد األزمـة. وينبلي أن قحيام البرنـامج اإلنمـائي ومفوضــــــــــــــيـة شــــــــــــــؤون الالجئين الفيلـز الحـالي لتوييفـه 

 االحتياجات المتليرة. مء
__________ 

 .اسم مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةقطلع عليفا ائن  (1  
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ء البرنامج اإلنمائي على التوصــز إلى ففم  - درة على الصـمودتيسـير اتباع نهج قوامه الق - 20 لقد شــجا
ــتوى التةطيل والبرامج من خالل ان يم حلقات عمز و ورات   ــمو  على مســـــ ــترك لمففوء القدرة على الصـــــ مشـــــ
ادريبية وأنشـــــــــطة الدعوة على مســـــــــتويات متعد ة في الســـــــــنوات األولى من الةطة اإلقليمية إلغاثة الالجئين.  

ــنة   وكانت خطة ــعفا البرنامج اإلنمائي في الســـــ ــمو  في البحر الميت، التي وضـــــ العمز لبنال القدرة على الصـــــ
ــتراايجية بنال القدرة  ــيا في اعديد اســــ ــتجابة الحتياجات الالجئين، معلما رئيســــ الثانية من الةطة اإلقليمية لالســــ

. وقد  2015الصــــمو  منذ عاء على الصــــمو  على الصــــعيد اإلقليمي وزيا ة التمويز من أجز بنال القدرة على 
ــمو    ــتجابة التي قوامفا القدرة على الصـــــ ــتركًا لتدابير االســـــ ــًا مشـــــ ــاســـــ وفرت مبا ئ خطة العمز وإجرالاافا أســـــ

البلدان المشـــــمولة بالةطة اإلقليمية. ون م البرنامج اإلنمائي منتدى انمية القدرة على الصـــــمو  الذه عدز   في
ع للبرمجـة القـائمـة على بنـال القـدرة على الصــــــــــــــمو . وفي حين  الشــــــــــــــرا ـات الجـديـدة وملن من امفيـد الطري

الةطة اإلقليمية اشــــــــلز خطوة هامة إلى األماء من أجز إااحة الفرصــــــــة لتعديد النقفقج اإلنمائية في مجال   أن
االســتجابة اإلنســانية، ال ادال هناك مجاالت قحتاي فيفا كز من البرنامج اإلنمائي ومفوضــية شــؤون الالجئين  

الجفات المانحة إلى بذل جفو  متواصــــــلة لتعديد النقفقج المتبعة  يما قةة الصــــــلة القائمة بين العمز  وكذلك 
ــعواة عندما كان التمويز مجدأ وكانت   ــمو  بالصـــــ ــم انفيذ نفج بنال القدرة على الصـــــ ــاني والتنمية. وااســـــ اإلنســـــ

 عمليات التليير الرامية إلى او يد مبا رات إقامة الصلة بطيئة.

أ ى مرفع االســـــتجابة  ون اإلقليمي لألزمة الســـــورية، الذه أنشـــــيه البرنامج اإلنمائي،  ورًا هامًا   وقد - 21
في وضــــــء خطة العمز لبنال القدرة على الصــــــمو ، مما أاا  إجرال مداوالت بشــــــين الةطة اإلقليمية وعمليات  

ــاه ــتثمار البرنامج اإلنمائي في المرفع مســــــ ز اســــــ ــلخ ــتركة ااةاذ القرارات المالية. وشــــــ مة هامة في  يا اه المشــــــ
مفوضـــية شـــؤون الالجئين وفي وضـــء البرنامج اإلنمائي في صـــميم االســـتجابة ألزمة الالجئين الســـوريين.   مء

وعدز ذلك انةراط البرنامج اإلنمائي وشـــــــــــــرا ااه مء المجتمء الدولي والمن مات غير الحلومية والشـــــــــــــرا ات  
المســـــــــــــاهمات الفامة التي قدمفا المرفع النجا  في إ راي القدرة  القائمة  يما بين وكاالت األمم المتحدة. ومن

 على الصمو  في المناقشات المالية وااةاذ القرارات المالية.

ــبل ال ي  - 22 شـــــــــــمز الدعم المقدء من البرنامج اإلنمائي في مجال العمالة  - إيجاد فرص العمل وســـــ
 ـ يفة الدعم المقدء في مجال التدريه المفني  وسـبز كسـه ال يل للسـلان السـوريين والمجتمعات الم ـيفة ال

ــليرة، واحســـــــــــــين القدرة على التوريد من أجز اســـــــــــــتيعاس   لديا ة فر  العمز، و عم األعمال التجارية الصـــــــــــ
ــال مء القطاع   ــبلات ااصـ ــســـية، وإقامة شـ ــلة الحيمة، واحســـين العمليات المؤسـ ــلسـ المفارات واليد العاملة في سـ

 مز.الةا ، وارنامج النقد لقال الع

ز البرنامج اإلنـمائي الوكالة الوحـيدة الـتابـعة لألمم المتـحدة التي لفا وجو  في أفقر المنا ع مثز   - 23 وشـــــــــــــــلخ
ق ــــال علار في لبنان، وكان من أوائز الوكاالت التي اســــتجابت ألزمة الالجئين الســــوريين. واســــتطاع البرنامج  

مســــــــتمر وادخالاه الســــــــابقة وشــــــــرا ااه القوية اإلنمائي أن قســــــــتجيه بســــــــرعة لألزمة، مســــــــتفيدا من ح ــــــــوره ال 
السلطات المحلية. واالمثز، كان للبرنامج اإلنمائي في اركيا مشاركة برنامجية  ويلة األمد في منطقة جنوس  مء 

شـــــرق األناضـــــول التي اســـــتقبلت أ بر عد  من الالجئين. وقد كان لدعم إقجا  فر  العمز، كجدل من مبا رات  
ــيفة والالجئين، نتائج التنمية ومبا رات االـســـــ  ــوال لفائدة المجتمعات الم ــــ تجابة الحتياجات الالجئين على حد ســــ

ــاهم الدعم البرنامجي الذه ققدمه البرنامج اإلنمائي في وضــــء  ــير إلى المتوســــل. وســ ــة على المدى القصــ ملموســ
ــاريء ا  ــز الحيمة. وينبلي اعميم العمز باألمثلة الناجحة للمشـــ ــتدامة لســـــالســـ ــاملة ومســـ ــليرة من أجز نماذي شـــ لصـــ

التصــده لتحدقات العمالة التي اواجه المجتمعات الم ــيفة والالجئين الســوريين. ويشــلز  عم المشــاريء الصــليرة 
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والمتوســـــطة الحجم وســـــالســـــز الحيمة مجاالت قملن أن يتيد فيفا ا ـــــافر الجفو  التفوير على نحو اســـــتراايجي  
 .واسء وأن ققسترشد بفا في وضء السياسات وضء نماذي من شينفا أن اولد فر  العمز على نطاق  أو 

وهناك أمثلة جيدة على  عم ســـــــــلســـــــــلة الحيمة في لبنان ونماذي اوليد فر  العمز على نطاق واســـــــــء  - 24
اركيا. وفي اركيا، حيط يقن ر إلى اإل ماي االقتصــــــا ه كنموذي ل ــــــمان فعالية اإل ماي االجتماعي، كفلت  في 

نون األاراك معًا في أما ن العمز نفســفا. وســاهم البرنامج اإلنمائي في اعديد البرامج أن قعمز الســوريون والموا  
ــتراايجية من خالل مديج من الدعم  ــية في القطاعات االســــ ــات الحديثة، واعديد اإلنتاجية والقدرة التنافســــ الممارســــ

ء على ـصعيد الـسياـسات الو نية من أجز احقيع إنتاجية العوامز اإلجمالية وإنـشال مر  ا د نموذجية للتحديط المقدخ
الصـناعي. وهذه الجفو  مفمة في إقجا  فر  عمز على نطاق واسـء من شـينفا اوفير العمز للموا نين األاراك 
ــعيد  ون الو ني   ــا، قحيم البرنامج اإلنمائي عالقات و يدة على الصــــــــــ ــوريين. وفي اركيا أق ــــــــــ والالجئين الســــــــــ

 .صالت مء قطاع األعمال الناشئ في سوريا  القطاع الةا  وغرع التجارة، وقد نجد في إقامة  مء 

ويقر البرنامج اإلنمائي وغيره من الوكاالت العاملة في إ ار الةطة اإلقليمية لالســـــــــــــتجابة الحتياجات  - 25
ــي إلى العمالة. غير أنه ال يوجد نفج  ــلز جيد قف ــ الالجئين بالحاجة إلى ادريه مفني  ويز األجز وموجه بشــ

ر للتدريه المفني ي  تيد إقامة صـالت مء العمالة أو امويز انمية المشـاريء، ولم قلن من الواضـد ما إذا كان مقرخ
منفاي الةطة اإلقليمية قملن أن يتصـدى لبع  هذه التحدقات. وااسـتثنال اركيا، فجن أحد العراقيز الرئيسـية التي 

ــمد فيفا اواجه  عم التدريه المفني الذه يتيد آفاقا للعمز يتمثز في القيو  المفروضـــــــــة ع  لى المنا ع التي ققســـــــ
 .لالجئين بالعمز. وابين الشرا ات القائمة مء وكاالت األمم المتحدة إملانية ااةاذ مبا رات مشتركة 

إن مشــــــــــــاركة البرنامج اإلنمائي على المســــــــــــتوى المحلي مفمة   - تعزيز الخدمات والتنمية المحلية - 26
أهمية ن را إلى قدراافا والتحدقات التي اواجففا من ناحية  لللاقة، والجفو  المبذولة لتعديد البلدقات اوتســــــــــــه

الموار . و عم اطوير البنيـــة التحتيـــة واقـــدقم الةـــدمــات أمر بــالا األهميـــة لوـــز من المجتمعـــات الم ــــــــــــــيفـــة 
والســـــــــــوريين. ويفرض ادفع الالجئين ضـــــــــــلطًا كبيرًا على الةدمات البلدقة التي أقثقز كاهلفا بالفعز في جميء  

ان التي اســت ــي  الالجئين الســوريين. واواجه البلدقات التي اســتقبز الالجئين بالفعز ثلرات هائلة  أنحال البلد
في مجـال اقـدقم الةـدمـات، وهي اواجـه احـدقـًا من حيـط الموار  والقـدرات على حـد ســــــــــــــوال. وقـد أ ى انقطـاع  

لمجتمعات الم ــــــــــيفة.  الةدمات المحلية إلى زيا ة موا ن ال ــــــــــعم وكان من عوامز التوار بين الالجئين وا
ــين البنية التحتية  ــة لتحســــ ــًا فرصــــ ــلز ذلك أق ــــ ــوريين، شــــ ــي  الالجئين الســــ ــت ــــ وفي جميء البلدان التي اســــ
للةـدـمات، واعديد عملـيات اـقدقم الةـدـمات، واعتمـا  نمـاذي اتســــــــــــــم بمدـيد من الوـفالة. وـكاـنت البـلدـقات بحـاجـة  

الناجمة عن وجو  السـوريين. وقدء البرنامج اإلنمائي  إلى زيا ة قدراافا بما يتناسـه مء الديا ة في عد  السـلان
ــلبة ومياه   الدعم لتعديد الةدمات المحلية وانمية قدرات البلدقات. ويشـــــــــــلز الدعم المقدء إل ارة النفاقات الصـــــــــ
الصــــــرع الصــــــحي وخدمات ملافحة الحرائع واعديد قدرات البلدقات أولويات عليا حد افا الحلومة والمجتمء  

 ساسي من االستجابة لألزمة السورية.الدولي كجدل أ

ء  - 27 ومن موا ن قوة اســـتجابة البرنامج اإلنمائي مشـــاركته البرنامجية القوية على الصـــعيد المحلي. وقدخ
ــعيد المحلي من أجز   ــاهمات كبيرة على الصـــ ــابقة، مســـ ــتنا ا إلى شـــــرا ااه اإلنمائية الســـ البرنامج اإلنمائي، اســـ

رعة. وســاهم البرنامج اإلنمائي في معالجة الةدمات األســاســية المباشــرة التي االســتجابة لألزمة على وجه الســ 
  انت اتعرض لل لل من جرال ادفع الالجئين السوريين.
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ن البلــدقــات من مواجفــة   - 28 وقــد كــانــت عمليــة اعديد الةــدمــات البلــدقــة عمليــة من امــة لللــاقــة، ممــا ملا
مائي الذه يتبعه البرنامج اإلنمائي للتصـــده لتحدقات اقدقم التحدقات المؤســـســـية. واعتبرت البلدقات النفج اإلن

الةدمات نفجا مناســـبا لمعالجة االحتياجات الفورية والعوائع المؤســـســـية على حد ســـوال. وقد ملنت الشـــرا ات 
القائمة على أســــــاد عالقات  ويلة األجز من اإلســــــراع بوضــــــء االســــــتراايجيات وانفيذها. وكان للدعم التقني 

ــلبة.  لتعديد القد ــيما في مجال إ ارة النفاقات الصـ ــي قدما في انفيذ الةطل، وال سـ ــمة في الم ـ رات أهمية حاسـ
 مـا اععتبر البلـدقـات اإلجرالات اإل اريـة وإجرالات الشــــــــــــــرال التي ققوء بفـا البرنـامج اإلنمـائي إجرالات فعـالـة،  

ــات ا مما ــسـ ــاهمات في اعديد قدرات المؤسـ ــريعة. وكانت هناك مسـ ــتجابة سـ ــء وانفيذ يتيد اسـ لمحلية على وضـ
 خطل إنمائية محلية متواملة استجيه لالحتياجات المجتم ية ذات األولوية.

ــلبة أهمية بالن ر إلى التحدقات  - 29 ــه الدعم الذه ققدمه البرنامج اإلنمائي إل ارة النفاقات الصــــــ ويلتســــــ
ــيفة لالجئين. وقد أثبت البرنامج اإل نمائي أن ااباع نفج إنمائي إزال الوبيرة التي افرضــــــــفا على البلدان الم ــــــ

اعديد الةدمات، بدال من ااباع نفج إنسـاني يتمثز في االسـتعاضة عن الةدمات، ينطوه على إملانية احقيع 
نتائج إقجابية  ويلة األجز، مما قســـــفم في اعديد قدرات البلدقات. ولم اســـــترشـــــد االســـــتراايجيات الو نية بعدق  

ــاهمة في النتائج  بنماذي البرامج  ون الو نية التي ــتوى المســـــــــــ روي لفا البرنامج اإلنمائي، مما ققلز من مســـــــــــ
ــتثمارات المتعلقة بالبنية التحتية،  ــافة إلى االســ ــت ــــي  الالجئين، باإلضــ اإلنمائية. وفي جميء البلدان التي اســ

اركـيا  ـ ان هـناك  عم اقني ل ـــــــــــــــمان ااـباع نفج متســــــــــــــع إزال إ ارة النـفاـقات والةـدـمات البـلدـقة. وفي األر ن و 
 ولبنان وإلى حد ما في مصر، خفام الدعم المقدء إل ارة النفاقات الصلبة من ال لل على البلدقات.

وعلى الرغم من أن أزمة الالجئين السـوريين قد أ ت إلى افاقم إ ارة النفاقات الصـلبة، فقد كانت هذه  - 30
الرغم من ارافاع نصـــــيه الفر  من المعونة  المســـــيلة معلقة منذ فترة  ويلة في مع م البلدان الم ـــــيفة. وعلى 

ــباس الوامنة ورال ذلك اتجاوز التمويز،   ــتداء، واألســــــ اإلنســــــــانية، كانت هناك احدقات في وجه إقجا  حز مســــــ
 يتطله األمر اوافر اإلرا ة السياسية ووضو  األ وار المؤسسية وافيئة بيئة موااية للسياسات. إذ
 

 المسائل الشاملة - اء  
ــيـــاقـــات اللجول، ثمـــة حـــاجـــة ملحـــة إلى اقليـــز مةـــا ر   - تنميــة القطــاع الخــاص - 31 في مةتلم ســــــــــــ

االسـتثمارات ومعالجة العوائع المؤسـسـية التي اواجه انمية القطاع الةا  ومشـاركته. وكان االهتماء بمشـاركة  
ز التي اوجد بفا  القطاع الةا  متفاواًا في البلدان الم ـــــــــيفة لالجئين، بما في ذلك البلدان المتوســـــــــطة الدخ

بيـئة املينـية أف ــــــــــــــز نســــــــــــــبـيًا. وهـناك بع  األمثـلة الجـيدة على ذـلك في اركـيا ولبـنان، و رود هـاـمة قملن  
ــامز إلقجا  حلول  ويلة األجز  ــي والشــــ ــناعي التنافســــ ــفا من األمثلة اإلقجابية لدعم التحول الصــــ ــتةالصــــ اســــ

ــيـلة اولـيد اـلدخـز والعمـاـلة في اركـيا. بـيد أـنه في مع م ال مـبا رات، كثيرا مـا قلون  عم البرـنامج اإلنمـائي  لمســــــــــــ
ــتراايجية جيدة  ــلة الحيمة. وما فتئ رال ادخالاه باســ ــلســ ــاركته في ســ ــال عن مشــ لتنمية األعمال التجارية منفصــ
ــلة الحيمة قشـــــــلز احدقا للبرامج التي ق ـــــــطلء بفا البرنامج اإلنمائي.   ــلســـــ التنســـــــيع الطي النطاق الوامز لســـــ

ــتثنالات،   اعلس البرامج التي ولم ق ــــــطلء بفا البرنامج اإلنمائي هذه ال ــــــرورة الملحة. وما عدا بع  االســــ
 فجن اعديد الشرا ات التحويلية مء القطاع الةا  قفتقر إلى الدعم المقدء لالجئين والمجتمعات الم يفة.

ــانيات الحتياجات الالجئين - 32 ــاملة جنسـ ــتجا ة الشـ ن النجا  لقد حقع البرنامج اإلنمائي مديدا م - االسـ
في مبا رااه الةاصـــــــــة بالمرأة على المســـــــــتوى الجدئي في مجال اعديد اوليد الدخز ومفارات إ ارة المشـــــــــاريء  
ــتوى الجدئي. وفي   ــاهم البرنامج اإلنمائي في النفوض بتملين المرأة على المســــ ــتفا ة من الةدمات. وســــ واالســــ
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 راي المرأة ضــــــــمن المســــــــتفيدين. وما زالت جميء التدخالت المتعلقة بســــــــبز ال يل، بقذل ما يلدء من جفو  إل
ــتلالال كا يا.   ــتللة اســ ــميم البرامج وانفيذها غير مســ ــاني في اصــ ــا  بالمن ور الجنســ ــترشــ الفر  المتاحة لالســ
وأ ى غياس اســتجابة منســقة على مســتوى الةطة اإلقليمية لالســتجابة الحتياجات الالجئين إلى اقوي  جفو   

ة والمتداخلة ضـد النسـال والفتيات في أوسـاط الالجئين والمجتمعات الم ـيفة.  التصـده ألشـلال التمييد المتعد 
واما أن النسال قشللن حوالي نصم عد  الالجئين وأ ثر من نصم سلان المجتمعات الم يفة، فجن الجفو   

 المبذولة على أرض الواقء ال اتناسه مء االستجابة المطلواة.
 

 إلقليمي والقطري المكانة على الصعيد العالمي وا -جيم  
ــعيد العالمي - 33 على الصــــعيد العالمي، ســــاهم البرنامج اإلنمائي في إضــــفال نفج   - المكانة على الصـ

إنمائي على اسـتجابته اإلنسـانية لالجئين وعلى جفو ه الرامية إلى او يد الصـلة بين العمز اإلنسـاني والتنمية.  
التحول في الةطاس الدولي في أزمات الالجئين التي  وكانت مســــــــاهمة البرنامج اإلنمائي مفمة لتملين عملية

ــية شــــؤون الالجئين   ــللت مفوضــ ــمو . وقد شــ  ال أمدها من خالل األخذ بنفج قوامه التنمية والقدرة على الصــ
والبرنامج اإلنمائي، من خالل الةطة اإلقليمية لالستجابة الحتياجات الالجئين، سابقة  يما قةة االضطالع  

مز اإلنســـــــاني والتنمية. وعلى الرغم من أن الةطة اإلقليمية لم اقســـــــتلز بالوامز، إال أنفا  ببرنامج مشـــــــترك للع
نجحت في احقيع القدرة على الصــمو  ضــمن االســتجابة الحتياجات الالجئين، من خالل التصــده للتحدقات 

 التي اواجه الالجئين والمجتمعات الم يفة.

الطريقة ” فوضـــــــــــــــية شــــــــــــــؤون الالجئين االلتداء بالعمز و، أقر البرنامج اإلنـمائي وم2016وفي عاء  - 34
في مؤامر القمة العالمي للعمز اإلنسـاني، الذه كان بمثابة نقطة احول نحو افعيز الصـلة   “الجديدة في العمز

الـقائـمة بين العـمز اإلنســــــــــــــاني والتنمـية، إلى جانه اعتـما  الجم ـية العامة إلعالن نيويورك من أجز الالجئين  
وإ ار التعامز الشــــــامز مء مســــــيلة الالجئين. ومن األمور األســــــاســــــية في إعالن نيويورك وإ ار  والمفاجرين 

ــا   ــة التي اؤوه الالجئين همـ ــدان الم ــــــــــــــيفـ ــة الالجئين و عم البلـ ــاقـ ــد على أن حمـ ــي يـ ــذكور التـ ــز المـ ــامـ التعـ
ــترشــــــد بنفج بنال القدرة من ــؤوليات الدولية. ومن الجدير بالذكر أن إ ار التعامز قد اســــ ــمو    المســــ على الصــــ
إ ار الةطة اإلقليمية. وذهبت مفوضـية شـؤون الالجئين إلى أبعد من االسـتجابة اإلنسـانية، حيط اعتمدت   في

ــمو  واالعتما  على الذات في عملفا. وقد أرســــــــت هذه اإلنجازات الفامة معايير   نفجًا قوامه القدرة على الصــــــ
ــتجابة   ــلز متدامن مء االسـ ــتدامة بشـ ــاهمة البرنامج اإلنمائي  ولية إلقجا  حلول مسـ ــانية، حيط كانت مسـ اإلنسـ

مســــاهمة هامة. ويلتســــه انفيذ ذلك اإل ار زخما، إال أنه قلتســــي أهمية بالن ر إلى التيييد الحلومي الدولي.  
وعلى الرغم من المســــــــاهمات التي قدمفا البرنامج اإلنمائي، لم قعمز على ارســــــــيف ميداه النســــــــبية في اعديد  

 لتنمية في األزمات التي  ال أمدها على الصعيدين العالمي والقطره.األهمية المحورية ل

ــعـيد اإلقليمي - 35 ـنت الةطـة اإلقليمـية لالســــــــــــــتجـاـبة الحتـياجـات الالجئين  - المـكاـنة على الصـــــــ لـقد ملا
البرنامجع اإلنمائي من وضــــــــــء نفج بنال القدرة على الصــــــــــمو  إزال أزمات الالجئين على الصــــــــــعيد اإلقليمي،  

دخم المتولد قشــــــــلز  يمة م ــــــــافة في االســــــــتجابة ألزمات أخرى مثز جائحة مرض فيرود كورونا  أن ال  ما
(. وإلى جانه الةطة اإلقليمية، بقذلت جفو  من قبيز إنشـــــــــــــال مرفع احقيع االســـــــــــــتقرار اإلقليمي 19-  وفيد

، على  2019عاء لبحيرة اشـــــــا  من أجز ايســـــــير انفيذ االســـــــتراايجية اإلقليمية. وقد ام إ الق هذا المرفع في 
غرار التجراة الناجحة لمرفع احقيع االسـتقرار التابء للبرنامج اإلنمائي في العراق. واللرض منه أن قلون أ اة  
انسيع لموالمة المشاريء والبرامج التوميلية لتحقيع االستقرار واألمن والحوكمة واإلنعات المبلر، وايسير إ ارة 
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بــارة عن مبــا رة واعــدة بــدعم من الجفــات المــانحــة الرئيســــــــــــــيــة المعــارع على الصــــــــــــــعيــد اإلقليمي. وهو ي 
  ز من ألمانيا والسويد والمملوة المتحدة واالاحا  األورواي(.  حلومات

ــعـيد القطري  - 36 ــز اـلدعم اـلذه ـقدمـه البرـنامج اإلنمـائي في مجـال التنمـية  - المـكاـنة على الصـــــــ بف ــــــــــــ
ــارك ــتجابة لألزمات على مدى عدة عقو ، واف ــــز مشــ ته على الصــــعيد  ون الو ني والثقة التي قح ى  واالســ

بفـا لـدى الن رال الو نيين، فـجنـه قح ى بملـانـة متميدة على الصــــــــــــــعيـد القطره. وقـد  عم البرنـامج اإلنمـائي 
ــات البلد الم ــــي    ــياســــات وارامج ومؤســــســ ــتجابة الحتياجات الالجئين واعديد ســ ــتويات مةتلفة من االســ مســ

ــتنا ا إلى  40حوالي  في واليته اإلنمائية، صـــــــــاج البرنامج اإلنمائي نفج بنال القدرة على الصـــــــــمو    بلدا. واســـــــ
 باعتباره خدمة قعرضفا إلرسال الدعم اإلنمائي أثنال االستجابة اإلنسانية.

وفي إ ار اســـــــــتجابته ألزمة الالجئين الســـــــــوريين، اســـــــــتةدء البرنامج اإلنمائي نفج بنال القدرة على  - 37
إلنمائية التي اشـــــتدت حدافا بســـــبه ادفع الالجئين. وعدز نفج بنال القدرة على  الصـــــمو  لمواجفة التحدقات ا

الصـمو  الموقم الدولي القائز بين الصـلة القائمة بين العمز اإلنسـاني والتنمية أمر بالا األهمية لتوفير حلول  
  إلى فعــالــة للمجتمعــات الم ــــــــــــــيفــة والالجئين. كمــا أن اللموض الــذه قلتنم مففوء القــدرة على الصــــــــــــــمو 

ــة. واألهم   قد ما حد ــياقاافا الةاصـــــــــــ وفر للملااه القطرية المرونة الالزمة لتويي  المففوء واطبيقه وفقًا لســـــــــــ
ذلك، أنه يوفر مففوما محايدا عندما اوون االسـتثمارات اإلنمائية غير مقبولة، ويوفر بصـفة خاصـة المديد  من
 المرونة لتمويز الجفات المانحة. من

مواقء البرامج التي ق ــــــطلء بفا البرنامج اإلنمائي أقوى نســــــبيا عند االســــــتجابة الســــــريعة وقد كانت  - 38
لحاالت الطوارئ من قبيز أزمة الالجئين الســوريين وأزمة الروهينغيا، مقارنة بيزمات الالجئين البطيئة ال فور  

ن االســـتجابة ن ســـبيا لألزمات الســـريعة مثز أزمة حوض بحيرة اشـــا . ويعو  جدل من الســـبه الوامن ورال احســـُّ
ال فور إلى اموقء البرنـامج اإلنمـائي في وقـت مبلر لوي يتصـــــــــــــــدى للتحـدقـات اإلنمـائيـة النـاجمـة عن اـدفع  
الالجئين. وال يدال امويز األبعا  اإلنمائية لألزمات البطيئة ال فور قشـلز احدقا في سياق الشرا ات المنسقة.  

ية إلى التعجيز باالنتقال من االســــــــــــــتجابة اإلنســــــــــــــانية إلى وهذا أق ــــــــــــــا من أســــــــــــــباس از واجية الجفو  الرام
االسـتراايجيات المتوسـطة األجز للحد من ضـعم النازحين والمجتمعات الم ـيفة واعديد قدرافم على الصـمو   

 في وجه األزمات في المستقبز.

دريجيا وفي وضـــء واتمثز الميدة النســـبية للبرنامج اإلنمائي في مشـــاركته المســـتمرة في بنال القدرات ا - 39
ــات/األ ر التن يمية في المجاالت اإلنمائية الرئيســــــــــية. غير أن مدى اســــــــــتفا ة البرنامج اإلنمائي  الســــــــــياســــــــ

ميداه النسـبية ومن الفر  المتاحة له لالسـتفا ة من الدعم الذه ققدمه في مجال التنمية قةتلم باختالع   من
البرنــامج اإلنمــائي أن يؤ ه  ورا حفــازا في املين حلول  البلــدان والمجــاالت البرنــامجيــة. وال يدال يتعين على 

التنمية والسـالء في األجز الطويز وعلى نحو مسـتداء من خالل التنمية المؤسـسـية وعمليات وضـء السـياسـات.  
ر البرنامج   وفي حين أااحت االســـتجابة لألزمة الســـورية فرصـــا لتعديد نفج بنال القدرة على الصـــمو ، لم قســـةا

 هذا الدخم لتوفير حلول قطايية في األجلين المتوسل والطويز على الصعيد القطره.اإلنمائي بعد 
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 االستنتاجات  - را عا  
كانت مســاهمة البرنامج اإلنمائي في المناقشــات العالمية وصــيافة االتفاقات الحكومية  - 1االســتنتا     

 ة الحتياجات الالجئين مســـاهمة الدولية لتعزيز الصـــلة بين العمل اإلنســـاني والتنمية في مجاج االســـتجا
كبيرة. ويحظى البرنامج اإلنمائي بتقدير كبير لمشــاركته المتعددة األطراف في طائفة من مجاالت التنمية 
واألةمات. ويتمتع البرنامج اإلنمائي  مكانة في الحيز الســـــياســـــاتي المتعل   الصـــــلة القائمة بين العمل 

وال يزاج يتعين على البرنامج اإلنمائي تأكيد دوره في التعجيل  اإلنســـاني والتنمية على الصـــعيد العالمي.
  إقامة صلة بين العمل اإلنساني والتنمية على الصعيدين العالمي والقطري.

ــلة  - 40 ــز المجتمء الدولي جفو ه الرامية إلى اعديد الصــــــ ــتدامة، واصــــــ ومنذ اعتما  أهداع التنمية المســــــ
من خالل عقد مؤامرات قمة عالمية وإبراء اافاقات حلومية  ولية. ويشلز    القائمة بين العمز اإلنساني والتنمية

 ـز من اوافع ائرال العـالمي اـلذه ام اإلعراس عـنه في ـاييـيد االلتداء ـبالعمـز والطريـقة الجـدـيدة في العمـز أثـنال 
ــاـفة إلى إعالن نيويورك من أجـز الالجئين والمـفاجري ن وإ ـار  مؤامر القمـة العـالمي للعمـز اإلنســــــــــــــاني، إضــــــــــــ

التعامز الشــــــــامز مء مســــــــيلة الالجئين، خطوات هامة في ســــــــبيز إعطال  فعة جديدة لســــــــد الفجوة بين العمز  
اإلنســــــــاني والتنمية. واوتســــــــي مشــــــــاركة البرنامج اإلنمائي وإســــــــفامه على الصــــــــعيد العالمي في المناســــــــبات  

ــات الحلومية الدولية أهمية في اعديد أهمية الروابل اإلنمائية ــانية. وقد  والمناقشـــــ ــتجابة اإلنســـــ   في مجال االســـــ
أاـا  اعـاون البرنـامج اإلنمـائي مء الوكـاالت اإلنســـــــــــــــانيـة بـذل جفو  من أجـز اعديد أهميـة الروابل اإلنمـائيـة  

االســـــــــتجابة الحتياجات الالجئين والتملين من إقجا  حلول  ائمة. وواصـــــــــز البرنامج اإلنمائي، من خالل   في
ى الصــمو ، الدعوة إلى ااةاذ إجرالات عالمية مت ــافرة للنفوض بالصــلة بين  نفجه القائم على بنال القدرة عل

 العمز اإلنساني والتنمية في مجال االستجابة الحتياجات الالجئين.

ويؤ ه غياس التداء صــــريد بمعالجة األبعا  اإلنمائية للتشــــر  باعتباره أولوية مؤســــســــية إلى اقوي   - 41
ــز بالنداعات،  ملانة البرنامج  ــاركة في معالجة أزمات اللجول المتصــــــــــ ــه أولويات المشــــــــــ اإلنمائي. وال اتناســــــــــ

ســيما في أفريحيا جنوس الصــحرال الوبرى وفي منطقة الدول العراية في ســياق األزمات المتعد ة، من أجز   وال
المنطقة. وعلى الرغم  اعديد الصــــــلة القائمة بين العمز اإلنســــــاني والتنمية والســــــالء، مء التحدقات التي اواجه 

( واســـــــــتراايجية احقيع االســـــــــتقرار  2013من أن اســـــــــتراايجية األمم المتحدة المتواملة لمنطقة الســـــــــاحز  لعاء 
ــر ين،   ــاقا الالجئين والمشـ ــريًا على ق ـ ــا  ال اركدان حصـ ــعتفا مؤخرًا لجنة حوض بحيرة اشـ اإلقليمي التي وضـ

بعد شـــــــرا ات وآليات امويز أوســـــــء نطاقا للتصـــــــده للتحدقات  فجنفما من المبا رات الفامة. بيد أنفما لم احيما
الوبيرة التي انطوه عليفـا األزمـات المعقـدة والمتعـد ة في المنطقـة. وفي منطقـة الـدول العرايـة، ال يدال يتعين  
ــلة باللجول وغيرها   ــاركة في معالجة حاالت التشـــــــر  المتصـــــ على البرنامج اإلنمائي وضـــــــء معالم خطته للمشـــــ

 لتشر ، من أجز موالمة برامجه في أفريحيا والدول العراية بلرض زيا ة مشاركته االستراايجية.حاالت ا من

ــياقات االســـــــــــتجابة لألزمات التي  ال أمدها والتي اعتدء فيفا الحلومات والجفات   - 42 ويعني اعقيد ســـــــــ
الطريقة الجديدة في العمز،   الفاعلة الدولية انفيذ الصــــلة بين العمز اإلنســــاني والتنمية، أو الصــــلة الثالثية، أو

أن هناك افتقارا إلى النماذي العملية. ون را لمدى إلحا  وشـــدة ادايد أزمات اللجول وغيرها من أزمات التشـــر ،  
لم يرقع البرنامج اإلنمائي على المسـتوى المؤسـسـي إلى مسـتوى التوقعات بتوفير الريا ة الفورية في مجال  يا ة  

 ين العمز اإلنساني والتنمية.خطة األمم المتحدة للرال ب
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ــء   - 43 وقد اطورت اســــــتجابة البرنامج اإلنمائي الحتياجات الالجئين في العقد الماضــــــي من خالل وضــــ
بلدا. واســــتنا ا إلى ح ــــور البرنامج اإلنمائي منذ وقت  ويز    40برامج على مســــتويات مةتلفة في أ ثر من 

لةـاصـــــــــــــــة بـالالجئين ومســـــــــــــــاهمتـه على الصــــــــــــــعيـد القطره  في ميـدان التنميـة، قـاء البرنـامج بتعديد برامجـه ا
االســـــــــتجابة ألزمة الالجئين الســـــــــوريين. ون را ألن البرنامج اإلنمائي قعمز مء الجفات الفاعلة الحلومية   في

الو نية و ون الو نية، فجن برامجه قملن االســــترشــــا  بفا في مجال الســــياســــات والتةطيل في مجالي العمالة  
 والةدمات االجتمايية.

 
نجح البرنامج اإلنمائي في إدخاج نهج بناء القدرة على الصـمود في خطا  االسـتجا ة لمةمة    -   2االسـتنتا    

 .السورية، وهو ما يشكل إسهاما كبيرا في حد ذاته، على الرفم من التحديات التي تواجه عملية التنفيذ 

مج في المنا ع التي اســـــــــــتقبلت  ما أن ح ـــــــــــور البرنامج اإلنمائي منذ وقت  ويز في مجال البرا - 44
نه من االســــتجابة لألزمة، ف ــــال عن ايســــير اســــتجابة وكاالت األمم المتحدة األخرى.   الالجئين الســــوريين ملا
ــتعدا ا من عدة وكاالت أخرى في مجال احليز التحدقات المحلية والتصــــــده  وكان البرنامج اإلنمائي أ ثر اســــ

ية واقدقم الةدمات العامة. وفي حين أن هناك فرصـــًا قد أقهدرت،  لفا، مما أســـفم في اعديد العمليات المؤســـســـ 
فجن الجفو  المبذولة للتصــــــده للتحدقات التي اواجه اقدقم الةدمات قد أســــــفمت في الحد من ال ــــــلوط التي 

 قفرضفا وجو  أعدا  كبيرة من الالجئين على الن م المحلية.

ــء البرنامج اإلنمائي نف - 45 ــعيد القطره، وضــــــــ ــله وعلى الصــــــــ ــمو  في صــــــــ جًا قوامه القدرة على الصــــــــ
االســـــتجابة ألزمة الالجئين الســـــوريين. ولم يقبذل المديد من الجفو  المت ـــــافرة إل ماي النقفج القائمة على بنال 
القدرة على الصـمو  في االسـتجابة اإلنسـانية التي  ال أمدها. ويشـلز غياس افاهم مشـترك بين وكاالت األمم  

ن المبا رات اإلنســانية واإلنمائية فرصــة ضــائعة لتحســين تروع الالجئين والمجتمعات  المتحدة بشــين الرال بي
 الم يفة على حد سوال.

وال ادال المســاعدة اإلنســانية اركد في اللاله على الالجئين، في حين اســتلدء أنشــطة بنال القدرة على   - 46
ــيفة والالجئين. وال يدال   ــمو  اقدقم الدعم إلى المجتمعات الم ــ ــينفا اوليد الصــ ــمولية من شــ غياس نماذي أ ثر شــ

 .فر  العمز على نطاق واسء واملين حلول اقدقم الةدمات عن  ريع معالجة العوائع المؤسسية قطر  مشللة 

واتراه على المرحلة اإلنسانية الممتدة في سياق أزمة  ال أمدها، عندما اتمثز االستجابة المطلواة   - 47
ن المتوســــل والطويز، آثار ســــلبية بالنســــبة للمجتمعات الم ــــيفة والالجئين على  في الدعم اإلنمائي في األجلي

ــانية  حد ســــــــــوال. وحقع ارافاع نصــــــــــيه الفر  من االســــــــــتجابة المالية ألزمة الالجئين الســــــــــوريين أهداًفا إنســــــــ
الالجئين  اللاله، كما عالج الشـــواغز اإلنمائية الفورية. ولم اتملن الةطة اإلقليمية لالســـتجابة الحتياجات   في
موا بة االحتياجات اإلنمائية المتدايدة التي ادعم أق ـــــًا االســـــتجابة الحتياجات الالجئين الســـــوريين. وأ ى   من

هيلز التمويز الذه قميز نحو الدعم اإلنسـاني إلى اقوي  المديد من حلول التنمية المسـتدامة التي من شـينفا  
ن. وفي حين تــز البرنــامج اإلنمــائي ثــابتــا في  عمــه  اعو  بــالفــائــدة على المجتمعــات الم ــــــــــــــيفــة والالجئي أن

ــامـز لمعـالجـة األبعـا  المترابطـة للتحـدـقات اإلنمـائـية التي اواجـه   للمجتمعـات الم ــــــــــــــيـفة، في غـياس إ ـار شــــــــــــ
 الالجئين والمجتمعات الم يفة، فقد اقلة نطاق النتائج البرنامجية.
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ي ومفوضــية وــؤون الالجئين مهمة في إضــفاء لقد كانت الشــراكة بين البرنامج اإلنمائ - 3االســتنتا     
منظور القدرة على الصـمود على االسـتجا ة ألةمة الالجئين السـوريين. وقام البرنامج اإلنمائي  االوـترا  
ــتجا ة الحتياجات الالجئين، وهي مهمة  ــي  الخطة اإلقليمية لالســ ــية بدور رئيســــي في تنســ مع المفوضــ

  ة.هائلة  النظر إلى اتساع نطاق االستجا

ــتجابة ألزمة  - 48 ــيع الفعال لالســــــ ــية في التنســــــ ــاهمت الشــــــــرا ة بين البرنامج اإلنمائي والمفوضــــــ وقد ســــــ
نت من اعبئة الموار . وكان التداء اإل ارة العليا للمفوضـــــــــــــية   الالجئين الســـــــــــــوريين في البلدان الم ـــــــــــــيفة وملا

دخم من أجـز ســـــــــــــــد الفجوة بين العمـز  والبرنـامج اإلنمـائي بتعديد التعـاون البرنـامجي هـامـا في الحفـال على ال
ــاني والتنميـة. وابـاينـت أوجـه التعـاون التي قجره النفوض بفـا في أزمـات أخرى، وهنـاك أوجـه اعـاون    اإلنســــــــــــ

واعدة في حوض بحيرة اشـــــا . وفي حين أن هناك جفو ًا جارية لتعديد الشـــــرا ة بين الوكالتين على الصـــــعيد  
ا بعد  ابء مؤسـسـي للمشـاركة في اعديد الصـلة القائمة بين العمز  المؤسـسـي، فجن هذه الجفو  لم قق ـمع عليف

 اإلنساني والتنمية.

ــبية للوكالتين من أجز اعديد النتائج  - 49 ولم اقم الشـــــــــــرا ة بعد بتوحيد البرامج القائمة على المداقا النســـــــــ
متعد ة الســنوات قد قلز  اإلنمائية واإلنســانية. وابين الشــرا ة الســورية أن غياس نتائج مشــتركة وأ ر برنامجية  

من مســـــاهمة الةطة اإلقليمية لالســـــتجابة الحتياجات الالجئين. ومن المســـــائز التي قملن أن اؤ ه إلى خلل  
بين الوالقات وأن اديد من نوافذ برامج المســاعدة اإلنســانية اهتماء الوكاالت اإلنســانية بولوي ميدان التنمية بدال 

ــانية من التعاون مء الوكاالت المللفة بو  ــاعدة اإلنســــ القة إنمائية. وعلى الرغم من أن اقلية نافذة برامج المســــ
ــيفة   ــبة للمجتمعات الم ــــــ ــاســــــــة، فجن بجملانه أن قعجز بعمليات التنمية ويحســــــــن النتائج بالنســــــ ــيلة حســــــ مســــــ
والالجئين. وفي حين يقن ر إلى الصـــــلة القائمة بين العمز اإلنســـــاني والتنمية باعتبارها ســـــبيال للم ـــــي قدما،  

 اتداول الوكالتان بعد بشين هذه المسيلة من أجز إقجا  حلول مجدقة. لم
 
ــتنتـا     لقـد نجح البرنـامج اإلنمـائي في توفير نمـاذ  للعمـالـة عنـدمـا أتيح إطـار ةمني أطوج  - 4االســـــــ

 للبرامج وكانت التدخالت ترتكز على دعمه اإلنمائي.

مة الســـــــــــــورية مء األولويات التي حد افا البلدان وقد امت موالمة اســـــــــــــتجابة البرنامج اإلنمائي لألز  - 50
ــيفة   ــوريين والمجتمعات الم ــــــــ ــده للتحدقات التي اواجه كال من الســــــــ ــيفة. وكان اللرض منفا التصــــــــ الم ــــــــ

مجال اوليد الدخز واقدقم الةدمات. وقد عالج  عم القدرة التنافسـية في اركيا و عم سـلسـلة الحيمة الدرايية   في
العوائع المؤســســية التي احد من العمالة بالنســبة لالجئين والمجتمعات الم ــيفة. وعلى الرغم  لبنان واركيا  في
هذه النجاحات الفامة، فجن ادخالت البرنامج اإلنمائي في مجال كســـــــه الرزق اميز إلى أن اوون متفرقة  من

 وصليرة الحجم وغير منسقة، مما قلز من المساهمة في العمالة المستدامة.

ــبز ال يل والعمالة في األجز الطويز أمر بالا إن ال - 51 ــيرة األجز و عم ســــ موازنة بين التدخالت القصــــ
األهمية لتوليد الدخز للســــــــــــوريين. واتطور البرامج التي ق ــــــــــــطلء بفا البرنامج اإلنمائي لتحقيع هذا التوازن.  

متباينة من حيط وركد  عم ســــــــبز ال يل بشــــــــلز أ بر على ق ــــــــاقا مثز التدريه المفني، مء احقيع نتائج 
االستدامة والنطاق. وا ز التدخالت في إ ار الةطة اإلقليمية لالستجابة الحتياجات الالجئين فر قة وصليرة  

 ومجدأة، مء التركيد على اوليد الدخز في األجز القصير.

ــة عمــز بحلول عــاء  1,1بــجقجــا   2016واعفــد مؤامر لنــدن لعــاء  - 52 ، مع مفــا  2018مليون فرصـــــــــــــ
ولبنان، اللتين اســت ــيفان نســبة كبيرة من الالجئين. وفي حين أن هناك التدامات بفتد أســواق العمز  اركيا  في
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واحســــــين البيئة التن يمية المحلية، فجن ذلك لم قحد  بعد. وعلى الرغم من الدعم الدولي المقدء لبرامج إقجا  
كبيرة  يما قةة الحلول الدائمة فر  العمز وايســــير الوصــــول إلى األســــواق الةارجية، ال ادال هناك ثلرات 

ــيما   ــورية موااية، ال ســ ــوق العمز الســ ــبز ال يل. ولم اون البيئة المالئمة لج ماي في ســ في مجال العمالة وســ
عندما ققترن ذلك باالنومات االقتصـا ه في البلدان الم ـيفة، مما زا  من التحدقات القائمة في مجال العمالة  

ى القدرة االســــــــــتيعابية لســــــــــوق العمز. وال يدال عد  اصــــــــــاريد العمز التي في تز فرض المديد من القيو  عل
اقدمفا البلدان الم ــــــــيفة منةف ــــــــا رغم أن هناك جفو ا جارية للتعجيز بالعملية. واتطله مســــــــتويات الركو   
ــلان المجتمعات   ــافرًا لةلع المديد من فر  العمز لالجئين ولســ ــتراايجيات أ ثر ا ــ ــا ه المتفاواة اســ االقتصــ

 ــــيفة. وااســــتثنال أمثلة من قبيز الدعم المقدء لتحســــين القدرة التنافســــية، كانت مشــــاركة البرنامج اإلنمائي الم
 محدو ة في التصده لبع  هذه التحدقات.

 
لقد أســـــــهم النهج اإلنمائي إةاء تعزيز الخدمات في ســـــــياقات اللجوء في تعزيز قدرات  - 5االســـــــتنتا     

 تكرار.البلديات وتقديم نماذ  قابلة لل

وقد وضـء البرنامج اإلنمائي، بوصـفه عنصـرا فاعال رئيسـيا في اعديد الةدمات المحلية في المنا ع   - 53
التي يتركد فيفا الالجئون، اصـــــورا جيدا لدعمه المقدء للةدمات البلدقة، مما أســـــفم في اعديد قدرات البلدقات 

ــلـبة واـقدقم الةـدـمات االجتمـايـية. غير أن حجم ـادهور خـدـمات إ ارة النـفاـقات   في مجـال إ ارة النـفاـقات الصــــــــــــ
الصـــــلبة ال ققابله نطاق الجفد المبذول على مســـــتوى الســـــياســـــات العامة والمســـــتوى المؤســـــســـــي. وفي األر ن 
ولبـنان، ال ادال الجفو  اقـبذل بـفدع التـعاـمز مء الوضــــــــــــــء ـبدال من إقجـا  حلول احويلـية في مجـال احســــــــــــــين  

ــلة الةدمات. وقطاع الطاقة المتجد ة مج ــارك  يه، واقبذل جفو  متواصـ ال آخر قملن للبرنامج اإلنمائي أن قشـ
في هذا الصد . وهناك مجال كبير للتدليز على نماذي الطاقة المتجد ة، وإرشا  السياسات المتعلقة بالتلييرات 

 المنفجية، والحفال على اهتماء القطاع الةا .

نمــائيــة للبلــدقــات، واحليــز النداعــات وغير ذلــك ويســــــــــــــتثمر البرنــامج اإلنمــائي في االحتيــاجــات اإل - 54
ــتجابات  من ــد االســ ــترشــ التقييمات، وهي عمليات هامة جدا لتعديد التةطيل والتمويز المحليين. ويملن أن اســ

اإلنمائية لالجئين والمجتمعات الم ـــــــــــيفة بتعديد عمليات اقييم االحتياجات اإلنمائية على مســـــــــــتوى البلدقات 
عليفا وراطفا بجمء البيانات ألغراض أهداع التنمية المســــــتدامة. ويجره ببلل وإضــــــفال الطابء المؤســــــســــــي 

اطوير الجفو  الراميــة إلى إقــامــة روابل بين االســــــــــــــتجــابــة الحتيــاجــات الالجئين والتةطيل ألهــداع التنميــة 
 المستدامة، وهو مجال ستوون  يه جفو  األمم المتحدة المشتركة مفمة.

 
لخطة اإلقليمية لالســتجا ة الحتياجات الالجئين أهمية، وثمة حاجة ملحة يكتســي نهج ا - 6االســتنتا     

ــانية. وقد أدت تجزئة الدعم  ــتجا ة اإلنســـ ــمود على االســـ ــفاء  لعد القدرة على الصـــ إلى التركيز على إضـــ
اإلنسـاني ودعم القدرة على الصـمود إلى تقويم مسـاهمة االسـتجا ة الشـاملة ألةمة الالجئين السـوريين 

 حد كبير. عموما إلى

وفي حين أن الوكـاالت العـامـلة في إ ـار الةطـة اإلقليميـة لالســــــــــــــتجـابـة الحتـياجـات الالجئين ـادرك  - 55
التصده للتحدقات اإلنمائية للمجتمعات الم يفة أمر أساسي لالستجابة الفعالة الحتياجات الالجئين، فجن   أن

ذلك لم قســـــفر عن ااباع نفج منســـــع إزال بنال القدرة على الصـــــمو . ولم قلن أســـــلوس االســـــتجابة اإلنســـــانية 
ائية أ ثر اطورًا. وواجفت من ومةع  المستمر مالئما في األر ن واركيا ولبنان حيط ادعو الحاجة إلى حلول إنم

األمم المتحـــدة قيو ي في التملين من اابـــاع نفج  ويـــز األجـــز إزال األزمـــة التي  ـــال أمـــدهـــا، وفي معـــالجـــة 
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المعوقات اإلنمائية الوامنة في البلدان الم ـيفة، وهي معوقات حاسـمة بالنسـبة لالسـتجابة الشـاملة الحتياجات 
ــطتفا  الالجئين التي اراعي تروع الند  ــطة الدخز ســــتمول أنشــ اع. والحجة القائلة بين البلدان الم ــــيفة المتوســ

 اإلنمائية ال انطبع في سياق ادفع أعدا  هائلة من الالجئين الذين قجه إ راجفم في الجفو  اإلنمائية.

ة وســر  نفج بنال القدرة على الصــمو  الذه اقوء عليه االســتجابات الو نية في إ ار الةطة اإلقليمي  - 56
ــاركة   ــتجابة الحتياجات الالجئين آخذ في التطور. وفي حين أن البرنامج اإلنمائي أعطى األولوية للمشــــــ لالســــــ
في التنســــــــــيع، فجنه لم يتموقء بععدق في موقء من يتعفد بجضــــــــــفال  يمة كبيرة من أجز اعديد نقفج قوامفا القدرة 

ليمية لالســـتجابة الحتياجات الالجئين على  على الصـــمو  في األجلين المتوســـل والطويز. وال ادال الةطة اإلق
المســــــــــــــتوى القطره اعمـز بطريـقة مالئمـة في اللـاـله خالل االســــــــــــــتجـاـبة الفورـية لألزمـات، ممـا ققوض النفج  
الشـــــامز للتصـــــده بشـــــلز مســـــتداء للعواقه اإلنمائية الناجمة عن االســـــتجابة ألزمة الالجئين الســـــوريين. ومن  

مناقشـة أوسـء نطاقا  يما بين الوكاالت اإلنسـانية نوافذ البرامج اإلنسـانية  المسـائز ذات الصـلة التي احتاي إلى
األ ول أمـدًا التي اتحول ائن إلى نوافـذ للبرامج اإلنمـائيـة، مء مـا يترـاه على ذـلك من آـثار  يمـا قةة بنـال 

 القدرة على الصمو  وإقجا  حلول  ائمة لالجئين والمجتمعات الم يفة على حد سوال.

اتطرق الةطة اإلقليمية إلى مسـيلة العو ة ائمنة، وهي مسـيلة هامة ولونفا في الوقت نفسـه مسـيلة ولم  - 57
حســاســة من الناحية الســياســية ومثيرة للجدل. وما فتئت مؤامرات بروكســز حول  عم االســتجابة لألزمة الســورية  

ســية العالقة في ســوريا. وفي جميء  اؤكد على أنه لن قلون هناك أه  عم للعو ة ائمنة ما لم احز الق ــاقا الســيا 
البلدان الم ــيفة، كان هناك اوار بين الالجئين والمجتمعات الم ــيفة مصــحواًا بااةاذ مواقم ســياســية من حين 

الجفو  في مجال الدعوة   ئخر. ولم ابذل الةطة اإلقليمية لالسـتجابة الحتياجات الالجئين سـوى الحد األ نى من 
مـنة والطويـية في ـمداوالت بروكســــــــــــــز. وكـما أتفرت التـجارس الـعالمـية مء أزـمات إلى إ راي ق ــــــــــــــاـقا العو ة ائ 

 .الالجئين، كلما  ال التيخير في معالجة مسيلة العو ة ائمنة، قز احتمال العو ة إلى الو ن 
 
ما عدا  عم االسـتثناءات في البلدان المشـمولة  الخطة اإلقليمية لالسـتجا ة الحتياجات  - 7االسـتنتا     

جئين، لم تحظ مشـــــــــاركة القطاع الخاص إال  اهتمام محدود، وهو ما يشـــــــــكل فجوة خطيرة في دعم الال
ــاركة البرنامج اإلنمائي في القطاع الخاص  ــيفة والالجئين. وأثر انخفاش نطاق مشــــــ المجتمعات المضــــــ

 وبطء وتيرته على الجهود المبذولة إليجاد حلوج أكثر استدامة.

ــى  ومما قلتســــي أهمية باللة ل - 58 ــاركته على نحو يتماشــ الســــتجابة لألزمات انمية القطاع الةا  ومشــ
اماما مء مواجفة التحدقات التي اواجه بنال القدرة على الصــمو  واقدقم المســاعدة اإلنســانية، ويؤ ه إلى خلع  
ــرا ات القطاع الةا    ــء واحفيد التنمية البلدقة. وفي حين اوجد أمثلة على شــــــ فر  العمز على نطاق واســــــ

يء البرامج التي ق ــــــــــــــطلء بـفا البرـنامج اإلنـمائي، ـفجن اعتـما  نفج أ ثر ان يـما لتنمـية القطـاع الةـا   جم في
ــتجابات  ال ــتراايجي. وقد أثخر ذلك على نطاق اســــــ يدال في مراحله األولى وال يدال يتعين ااباعه على نحو اســــــ

فة والالجئين. وكما ق فر من  عم  البرنامج اإلنمائي و بيعة النتائج المترابة  يما قةة المجتمعات الم ــــــــــي
البرنامج اإلنمائي لتحســــــــــــــين القدرة التنافســــــــــــــية في اركيا، قملن للقطاع الةا  أن يؤ ه  ورا هاما في خلع  

 فر  العمز على نطاق واسء. وال يدال يتعين على البرنامج اإلنمائي اعميم هذه األمثلة.

ء السـياسـات وانفيذ البرامج سـبال للعمز كصـلة وصـز واوفر الميدة النسـبية للبرنامج اإلنمائي في وضـ  - 59
ــســـــــــي التدامًا بتنمية  بين القطاع الةا  والحلومة. وفي حين أتفر البرنامج اإلنمائي على الصـــــــــعيد المؤســـــــ
القطـاع الةا ، فجن ذلك لم قعالعج في برامج الالجئين والمجتمعات الم ــــــــــــــيفة حتى في االســــــــــــــتجابة ألزمة 
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لبًا ما اوون في البلدان المتوسطة الدخز، مما ققلز من مساهمة البرنامج اإلنمائي.  الالجئين السوريين التي غا
ــتلدء أ وات مبتورة لتمويز القطاع   ــياقات متنوعة في مجال الســـــياســـــات والتنمية اســـ واقدء البلدان الم ـــــيفة ســـ

من أجز اقليز  الةا . وكان البرنامج اإلنمائي قفتقر إلى اســـتراايجيات قطرية للمشـــاركة في قطاعات محد ة
المةا ر في الحيد الســــــــياســــــــااي. وال يدال نطاق مشــــــــاركة البرنامج اإلنمائي في القطاع الةا  منةف ــــــــا  

 قورن باإلملانيات التي اتيحفا السياقات القطرية. ما إذا
 
ــتنتا      ــين وتمكين المرأة  - 8االســـ ــاواة بين الجنســـ ــاهمة البرنامج اإلنمائي في تعزيز المســـ تعكس مســـ

تجا ة الحتياجات الالجئين عدم إعطاء األولوية لهذا المجاج. ولم تلمنح األولوية لتدابير محددة االـســـ  في
لمعالجة الثغرات المؤســــســــية وفيرها من التحديات المتعلقة  القدرات في الســــياســــات والبرامج الشــــاملة 

 السواء. للجنسين والتي من وأنها أن تعود  الفائدة على المجتمعات المضيفة والالجئين على

وقد أبدى البرنامج اإلنمائي اهتماما بج راي المرأة ضـــــــــمن الجفات المســـــــــتفيدة من الدعم الذه ققدمه  - 60
مةتلم الـتدخالت، وهو مـا يتجـاوز في بع  األحـيان التوقعـات المحـد ة في أ ر النـتائج. غير أـنه ققفتقر   في

التي اعترض املين أ ر الســـــــياســـــــات الشـــــــاملة  إلى الجفو  الرامية إلى الحياء بشـــــــلز منفجي بمعالجة القيو  
للجنســين واالســتثمارات في الموار  لتعميم مراعاة المســاواة بين الجنســين واملين المرأة. وات ــد أوجه القصــور  
بشـلز خا  في السـياقات التي اوجد فيفا احدقات جنسـانية ضـةمة اتطله إقجا  حلول شـاملة لتحقيع نتائج 

 بنال السالء والتنمية.

ولم يوضــد البرنامج اإلنمائي بعد  وره ومســاهمته في البرامج والممارســات الشــاملة للجنســين في ســياق   - 61
األزمات وكيفية متابعتفا. وهناك مجال كبير لتعديد الشــرا ات االســتراايجية في جفو  الدعوة ومعالجة المعوقات  

بين البرنامج اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة  المؤسسية. وفي حين أن هناك مشاريء مشتركة، فجن الشرا ات القائمة  
للمســـــــاواة بين الجنســـــــين واملين المرأة  هيئة األمم المتحدة للمرأة( افتقر إلى برنامج عمز اســـــــتراايجي قحد   ور 

 .منفما واقسيم العمز لتعديد المساهمة عمومًا في المساواة بين الجنسين واملين المرأة   ز 
  

 التوصيات  - خامسا   
تؤدي معالجة الصـــلة القائمة بين العمل اإلنســـاني والتنمية والســـالم في ســـياق األةمات،  - 1ية  التوصـــ   

 ما في ذلك ســــــياقات اللجوء، دورا أســــــاســــــيا في تحقي  أهداف التنمية المســــــتدامة. وينبغي للبرنامج 
ج عملية إةاء  اإلنمائي أن يســـــــــتثمر الموارد حاليا في ســـــــــبيل توفير الريادة الفكرية في مجاج تعزيز نلهل

 الصلة القائمة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم على الصعيد القطري.

وينبلي للبرنامج اإلنمائي أن قحد  اســتراايجيته المؤســســية للمشــاركة في معالجة األزمات التي  ال   - 62
يوضــــــــــــــد البرـنامج   أمـدهـا والتي اؤثر على الالجئين، والمجـاالت والنفج التي ســــــــــــــيقحـد  أولوـياافـا. وينبلي أن

اإلنمـائي المـفاهيم التي قـقدمفـا، وأن قســــــــــــــتثمر الموار  في افعيلفـا وأن يتةـذ ـادابير محـد ة للترويج لفـا بلرض  
استةدامفا على نطاق أوسء. وينبلي ااةاذ خطوات ل مان أن قعدز إسفاء البرنامج اإلنمائي في مجال بنال 

ــان ــتجابة اإلنســ ــا  القدرة على الصــــمو  الروابل مء االســ ية بدال من االضــــطالع بفا كنشــــاط مواز. وينبلي أق ــ
ااةاذ ادابير لتعديد االســــــــــتراايجيات اإلقليمية لمعالجة أزمات الالجئين التي  ال أمدها والتصــــــــــده لفا على  

 نحو شامز، وعالقتفا بالنداع.
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لالســـتجا ة الحتياجات الالجئين  ينبغي أن يعتمد البرنامج اإلنمائي على تجربة خطته اإلقليمية   -   2التوصـــية   
في مجاج التقييمات البلدية لتحديد أولويات البيانات والتقييمات دون الوطنية التي سـيلسـتروـد بها في مبادرات 

 .الربط بين العمل اإلنساني والتنمية، فضال عن توحيد البيانات ألفراش أهداف التنمية المستدامة 

ا ا إلى اجراــة الةطــة اإلقليميــة لالســـــــــــــتجــابــة الحتيــاجــات الالجئين  وينبلي للبرنــامج اإلنمــائي، اســـــــــــــتنــ  - 63
ســــــــــــــياـقات النداع واللجول، أن قعطي األولوـية ـلدعم البـياـنات المتعلـقة ـبيهـداع التنمـية المســــــــــــــتدامـة، ف ـــــــــــــال   في 
ــء الســــــــــياســــــــــات. وقد  عم البرنامج   عن  القدرات على جمء البيانات وإ ارافا واحليلفا واوفيرها في عمليات وضــــــــ
ــيفة لالجئين، ولونه  اإلن  ــتوى البلدقات في البلدان الم ــــــــ مائي احليز التنمية ومدى مراعاة تروع النداع على مســــــــ

قحتاي إلى نفج مبـسل إلـضفال الطابء المؤســسي على عمليات جمء البيانات وكفالة اوحيدها وجو افا لوي يتملن  
أن ققحميم البرنامج اإلنمائي عالقات اعاون   راطفا بيهداع التنمية المستدامة وعمليات وضء السياسات. وينبلي  من 

 .على المستوى المؤسسي مء وكاالت األمم المتحدة لتجنه از واجية الجفو  على الصعيدين القطره والمحلي 
 
ينبغي أن يقوم البرنامج اإلنمائي بدور حفاة في تمكين حلوج القطاع الخاص من تعزيز  - 3التوصـــــية    

فة والالجئين السـوريين على الصـمود. وينبغي أن يضـع البرنامج اإلنمائي قدرة كل من المجتمعات المضـي
ــتـجاـ ة  ـــها لتنفـيذ الخـطة اإلقليمـية لالســـــــ ــتراتيجـيات قطرـية للقـطاع الـخاص ـ اعتـبارـها ـخدـمة يعرضـــــــ اســـــــ
الحتياجات الالجئين، وذلك لمعالجة القضـايا والعوائ  المؤسـسـية  ما يراعي خصـوصـيات السـياق  ووضـع 

من المخاطر في بيئة السـياسـات من أجل تيسـير االسـتثمارات ألفراش توفير سـبل ال ي  آليات للتقليل  
 المستدامة والعمالة.

وامت الموافقة مؤخرا على االســــتراايجية المؤســــســــية للبرنامج اإلنمائي في القطاع الةا ، وأجريت  - 64
ــد بفا في انةراط البرنامج اإلنمائي مء القطاع الةا  ــترشــــــــ ــياق األزمات. وينبلي  اقييمات لوي ققســــــــ في ســــــــ

للبرنامج اإلنمائي في المســتقبز أن قلون متســقا في انفيذ مبا رات انمية القطاع الةا  في البلدان المشــمولة  
ــفا. وينبلي أن قعدز   ــية التي قعرضـــــ بالةطة اإلقليمية، مء إعطال األولوية لذلك باعتباره من الةدمات الرئيســـــ

ة وايرة انةرا ه مء األ وات المناســــبة، وال ســــيما في ســــياقات النداع في أقز  البرنامج اإلنمائي قدرااه على زيا 
البلدان نموا. وينبلي أن قلي  البرنامج اإلنمائي األ وات الالزمة إلشــراك القطاع الةا  في اطوير ســالســز  

ــتثمارات المؤثرة والقدر  ــتفيد، حيثما أملن، من االســــــ ــتثمار في قطاع الةدمات، وأن قســــــ ات وأ ر  الحيمة واالســــــ
الســــياســــات العامة. وينبلي للبرنامج اإلنمائي أن يتعاون مء الجفات العاملة في الوســــا ة المالية التي اوســــء  

 نطاق أعمالفا التجارية في المجاالت التي ققدء البرنامج الدعم فيفا.

موضـويية على ومن موا ن قوة البرنامج اإلنمائي في البلدان المشـمولة بالةطة اإلقليمية مشـاركته ال - 65
الصـــــعيد المحلي، التي ينبلي أن اقســـــتةدء لتعديد مشـــــاركة القطاع الةا  في التصـــــده للتحدقات اإلنمائية. 
ولوي اوون هذه األ وات ناجحة، ينبلي أن اقســـــتةدء بقدر كبير من المرونة، وأن اجمء بين األهداع الطويلة  

 األجز واإلنجازات الفامة في األجز القصير.
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ينبغي أن يوطد البرنامج اإلنمائي الشـــــــراكات مع مفوضـــــــية وـــــــؤون الالجئين وفيرها  - 4التوصـــــــية    
الوكاالت اإلنســــــانية لتعزيز النهج القائمة على الصــــــلة بين العمل اإلنســــــاني والتنمية والقدرة على  من

وضـية وـؤون الصـمود في سـياق االسـتجا ة ألةمة الالجئين السـوريين. وقد وـرع البرنامج اإلنمائي ومف
ــلة  ــاني والتنمية، وثمة حاجة إلى مواصــ ــد الفجوة بين العمل اإلنســ ــراكة هامة لســ الالجئين في إقامة وــ

 االلتزام بزيادة تعزيز هذا التحالف.

وينبلي أن يواصـــــــــــز البرنامج اإلنمائي او يد الشـــــــــــرا ات مء مفوضـــــــــــية شـــــــــــؤون الالجئين وغيرها   - 66
القائمة على الصــلة بين العمز اإلنســاني والتنمية في البلدان المشــمولة    الوكاالت اإلنســانية لتعديد البرمجة من

 بالةطة اإلقليمية للحد من اجدئة الدعم اإلنمائي المتصز بالالجئين وغير ذلك من البرامج اإلنمائية في البلد.

احديد وامثز خطة العمز المشــــــــتركة بين المفوضــــــــية والبرنامج اإلنمائي خطوة هامة إلى األماء في  - 67
ــبز الم ـــــــــي قدما   مجاالت التعاون على الصـــــــــعيدين العالمي والقطره. وينبلي أن اوضـــــــــد خطة العمز ســـــــ

املين أوجـه ارابـاط التنميـة مء المبـا رات اإلنســـــــــــــــانيـة على الصــــــــــــــعيـد القطره، بـدال من البرامج المنفـذة   في
ــتفا ة من الةطة اإلقليمية مفمة، في ــتوون الدرود المســـــــ ال ســـــــــيما في اطوير نتائج  المجالين بالتوازه. وســـــــ

مشـــتركة للتعاون في المســـتقبز على الصـــعيد القطره. وينبلي للبرنامج اإلنمائي أن يوضـــد التوقعات المتعلقة  
 باستثمارااه في الموار  وأن قستوشم آليات اقاسم التوالي .

 
ن في تخفيم ينبغي أن ينظر البرنامج اإلنمائي  االوـــترا  مع مفوضـــية وـــؤون الالجئي - 5التوصـــية    

 هيكل الخطة اإلقليمية لالستجا ة الحتياجات الالجئين لكي يفي  الغرش المنشود.

واحتاي االستجابة لألزمة التي استلرقت ما ققرس من عقد من الدمن إلى مبا رات حفاازة وإلى جفو    - 68
ــتثمار في  ــانية بدال من االسـ ــيع  في مجال الدعوة اتبء نعفجا كليا إزال التحدقات اإلنسـ المقاء األول في آلية انسـ

ثقيلة للةطة اإلقليمية. ومن شـين إعا ة اركيد الةطة اإلقليمية وإرسـائفا على أسـاد نتائج التنمية في األجلين  
ــل والطويز أن يتيحا إقجا  حلول  ائمة لالجئين واحقيع نتائج مســـتدامة للبلدان الم ـــيفة. وقد اتطله   المتوسـ

واختيـارًا اســــــــــــــتراايجيـًا لمجـاالت التـدخـز وخطـة جـديـدة لتعبئـة الموار . وينبلي  إعـا ة التركيد هـذه هيـا ـز بـديلـة
 إعطال األولوية لتعبئة موار  الةطة اإلقليمية من أجز اوفير امويز إضافي للقطاع الةا .

 
ينبغي أن يبني البرنامج اإلنمائي وـــــــراكات لتعزيز حجم ونطاق الدعم المقدم للمبادرات  - 6التوصـــــــية    

ية. وال تختلف القيود المتعلقة  الموارد في معالجة مسـألة المسـاواة بين الجنسـين في االسـتجا ة الجنسـان
 الحتياجات الالجئين عن التحديات التي تواجهها برامج التنمية.

ــيملن   - 69 ــتمرار. وســـــ ــارك فيفا باســـــ ــيقشـــــ وينبلي للبرنامج اإلنمائي أن قحد  المجاالت القطايية التي ســـــ
لبرنامج اإلنمائي من اقدقم حلول احويلية مجرخاة، وإشـــــراك القطاع الةا ، وانال شـــــرا ات التركيد القطاعي ا

 من أجز احقيع نتائج جنسانية معدزة.

ــاواة بين الجنســــــــــــــين واملين المرأة إلى موار . وـقد كـان البرـنامج اإلنمـائي راـئدا  - 70 ويحـتاي  عم المســــــــــــ
في المائة كحد أ نى من الموار     15ية نســــــبة  إضــــــفال الطابء المؤســــــســــــي على ادابير من قبيز اةـصـــــ  في

البرنامجية في الميدانية للبرامج الجنســانية في ســياق األزمات، وهي ســياســة أصــبحت ائن ســياســة متبعة على  
نطــاق من ومـة األمم المتحــدة. وينبلي أن يتبء البرنـامج اإلنمــائي المعــايير التي وضــــــــــــــعفــا وأن يتةــذ اـدابير 

 ة من أجز التصده للتحدقات الجنسانية على النحو المناسه.لتعديد القدرات التن يمي
 


