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 فلسطين لدولة القطرية الحافظة تقييم عن الموجز التقرير توصيات على اإلدارة رد

  (2015منتصف عام  – 2011)

 الخلفية

فترة . وغطى التقييم األنشطة المنفذة خالل الالحافظة القطرية لدولة فلسطينتعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على توصيات تقييم  -1

 .2015ومنتصف عام  2011الممتدة بين عام 

الضييوء على مسيياهمة المكتق القطري في النتائج المؤسييسييية وتعرب األمانة عن تقديرها لنتائج التقييم وتوصييياتا التي سييلط   -2

 المستدامة؛ واألداء القوي في ميدان المساعدة الغوثية؛ وااللتزام باالبتكار والتعلم من التجربة.

 يعتبر شريكا   مجالبرنافقد خلُص التقييم إلى أن  ،ورغم تحديات توفير المساعدة الغذائية في ظل بيئة مؤسسية وتشغيلية صعبة -3

طة نشيييألاتصيييميم وتنفيذ  البرنامجفي تطوير السيييياسيييات واالسيييتراتيجيات الوونية في دولة فلسيييطين. وسييييواصيييل  اء  قيِّما  وبن  

مع لمزمن األمن الغذائي امواءمتا وتموضييعا االسييتراتيجي للتصييدي النعدام تعزيز بالتعاون الوثيق مع السييلطة الفلسييطينية، و

 لالحتياجات الغذائية الطارئة.االستجابة في الوق  ذاتا 

، غير أن عوائق تمويلية جسييييييمة عرقل  العمل في برامج اإلغاثة بتمويل جيد نسيييييبيا وخالل الفترة قيد االسيييييتعراض حظي  -4

في  برنامجالبغية زيادة التركيز على انخراو المقبلة لبرامج ااإلدارة توصييات التقييم بشي ن  وتؤيدمجاالت أخرى من الحافظة. 

 االتساق. من أجل مواصلة تعزيز الحماية االجتماعية

رة المقبلة في الدوجديدة ويشيييار   ةقطري ةاسيييتراتيجيبوضيييع خطة  البرنامجقيام  لدىوسيييتؤخذ توصييييات التقييم في االعتبار  -5

ن أ فلسيييطيندولة في  البرنامجأنشيييطة يجق على ، المتوقعة. وفي حدود الموارد إلوار عمل األمم المتحدة للمسييياعدة اإلنمائية

  المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية األولى

 2016فبراير/شباط  10-8روما، 

 : عامتوزيعال

 2016الثاني كانون يناير/ 15 التاريخ:

 ليزيةكاللغة األصلية: اإلن

 من جدول األعمال 5البند 

 WFP/EB.1/2016/5/Add.1  

 تقارير التقييم

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترن   البرنامجموقع  علىوثائق المجلس التنفيذي تتاح 

http://executiveboard.wfp.org/
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ن جهة متوفير االنخراو في مجال السييياسييات، والمسيياعدة التقنية، والبرامج المتكاملة الخالقة بين الحاجة إلى مواصييلة توازن 

 القدرة على االستجابة بسرعة لألزمات الدورية من جهة أخرى.حتفاظ بالحاجة إلى االو

المتمرسييييييون والملتزمون. فلقد جاءت البرامج  البرنامجوظفو م التي يقدمها بالمسيييييياهمة القويةوترحق اإلدارة بإقرار التقييم  -6

 فريق المكتقمهارة ، ثمرة  مباشيييييرة لفي غزة ، وشيييييراكاتا المتينة، ودوره القيادي خالل األزمات األخيرةللبرنامجاالبتكارية 

 .وتفانيا القطري

 التوصيات. لتنفيذ ة المزمعةالزمني جداولوال اإلجراءاتوتعرض المصفوفة التالية  -7
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 (2015 عام منتصف – 2011)فلسطين  لدولة القطرية الحافظة تقييم عن الموجز التقرير توصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

 : التوجه االستراتيجي1التوصية 

 برنامجالتوضيح الدور األشد فعالية الذي يمكن أن يضطلع به األساس المنطقي: 

 في ميدان المساعدة الغذائية في دولة فلسطين.

يشكل انعدام األمن الغذائي مشكلة حقيقية في العديد من األسر الفلسطينية الفقيرة. 

وينبغي أن تُدرج اآللية الالزمة لمعالجة هذه المشكلة ضمن اإلوار الووني 

 للحماية االجتماعية ال ضمن النظم الخارجية لألمم المتحدة.

فإن األمن الغذائي يشكل موضوعا  مهما  لا في السياق  (1)البرنامجوفقا  لتعريف 

أن  لبرنامجاالفلسطيني. وفي ركيزة الت هق في االستراتيجية القطرية فإن بمقدور 

 يستخدم كفاءات راسخة، وقد قدم مساهمات قيمة في خالل فترة االستعراض.

الموارد الكافية في مجال تنمية سبل ال تتوافر لدى المكتق القطري المهارات أو 

العيش. وفضال  عن ذلك فإن السياق الفلسطيني يجعل من الصعق للغاية على 

أن يستخدم المساعدة الغذائية في تعزيز سبل العيش األكثر استدامة.  البرنامج

عوضا  عن ذلك على استخدام المساعدة  البرنامجوينبغي أن ينصق تركيز 

  بل العيش.الغذائية في حماية س

ينبغي على المكتق القطري، في االستراتيجية القطرية المقبلة، أن يعيد  التوصية:

تحديد وجهة تركيز مساعدتا الغذائية في دولة فلسطين بوصفها دعما  لضمان 

األمن الغذائي، وبالتالي حماية سبل العيش، ضمن إوار ووني للحماية 

فيف من وو ة تآكل األصول وزيادة مراعٍ للتغذية، بما يكفل التخ االجتماعية

المديونية. ويشمل هذا التركيز تعزيز الت هق لمجابهة التحديات الحادة لألمن 

 الغذائي.

المكتق القطري، بدعم من المكتق 

اإلقليمي وشعبة السياسات 

 والبرامج

ينبغي أن يسترشد التنفيذ بالدراسة 

نطاق التي المقبلة لتحديد ال

سيجريها المكتق اإلقليمي ومعهد 

بش ن دور  دراسات التنمية

 .في الحماية االجتماعية البرنامج

 موافقة.

 .(5على التوصية ، حسق االقتضاء، )ينطبق هذا الرد أيضا

سينظر المكتق القطري، بدعم من المكتق اإلقليمي والمقر الرئيسي، في وقف األنشطة 

في استراتيجيتا القطرية المقبلة. وتحظى األسباب الدافعة إلى المتعلقة بركيزة الصمود 

 القيام بذلك التي عرضها التقييم بكل االهتمام والتقدير.

سيواصل المكتق القطري تركيز دعما على ضمان األمن الغذائي من خالل اإلوار 

 الووني للحماية االجتماعية والنُهج المراعية للتغذية.

إلى وزارة الشؤون االجتماعية، والجهاز المركزي لإلحصاء  القطريسيطلق المكتق 

الفلسطيني، وشركاء قطاع األمن الغذائي استعراض الصالت بين األمن الغذائي وحماية 

 سبل العيش والطرق التي يمكن فيها لبرامج المساعدة الغذائية العناية بكال األمرين.

ماية سبل العيش في السياق تالحظ اإلدارة أن القيام بتعريف وتحديد مؤشرات ح

. ا المكتق القطريالفلسطيني هو أمر معقد وصعق، وسيتطلق وقتا  وخبرة ال يمتلكه

الالزمة للتعاقد مع خبير خاص با في المالية لى الموارد إحاليا  القطري ويفتقر المكتق 

 مجال سبل العيش، ولكنا سيلتمس فرص التعلم للموظفين الوونيين لتعزيز قدراتهم في

 تكليف بمهام مؤقتة، وما إلى ذلك.هذا المجال من خالل التدريق، والتعلم أثناء العمل، وال

هج نمع المنظمات المعنية األخرى لالستفادة من خبراتها في صياغة  البرنامجوسيعمل 

 واقعي إزاء حماية سبل العيش.

ديسمبر/كانون 

 2016األول 

                                                           
 ما هو األمن الغذائي؟. 2015برنامج األغذية العالمي،  (1)
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 (2015 عام منتصف – 2011)فلسطين  لدولة القطرية الحافظة تقييم عن الموجز التقرير توصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

أن يعيد هيكلة تصميم وعرض الحافظة وفقا  لذلك. وينبغي  البرنامجينبغي على 

أن يشمل ذلك حماية سبل العيش ال بناءها. وال يوصى بمتابعة العمل فيما يتعلق 

 ‘.الصمود’بركيزة 

 : التحول إلى دور استشاري2التوصية 

لُنهج البرنامج رغم المساهمات القيمة والمفيدة التي قدمها األساس المنطقي: 

التغذية المدرسية وتنفيذها خالل فترة االستعراض، فإن بذل جهود جديدة لتوسيع 

 االنخراط المباشر في هذا المجال لن يمثل استخداماً جيداً للموارد الشحيحة.

الغذائية مقابل إنشاء األصول  لم تكن جهود تمويل وتنفيذ أنشطة المساعدة

م أي  والمساعدة الغذائية مقابل التدريق خالل فترة االستعراض مقنعة ولم تقدِّ

. وليس ألنشطة المساعدة الغذائية للبرنامجمسوغ للمزيد من االنخراو المباشر 

مقابل التدريق من مكان واضح في استراتيجية الحماية االجتماعية. وقد يكون 

 نامجالبرمة الكثيفة العمالة مثل هذا المكان. وهذا هو ميدان يتمتع فيا لألشغال العا

 بخبرة مؤسسية.

أن يوفر الخدمات االستشارية التقنية للسلطة  البرنامجينبغي على  التوصية:

سياسة  (2سياسة التغذية المدرسية ونُهج تنفيذها؛  (1الفلسطينية في استحداث: 

 ونُهج تنفيذها.األشغال العامة الكثيفة العمالة 

ال يعني الدور االستشاري التقني استبعاد العمل التجريبي المشتر  مع السلطة 

 الفلسطينية.

المكتق القطري، بدعم من المكتق 

اإلقليمي وشعبة السياسات 

 والبرامج

 

 موافقة جزئية.

أن يتحول نحو االضطالع بدور استشاري،  البرنامجعلى  ا ينبغيتوافق اإلدارة على أن

دة المجاالت المحد في البرنامجدعم لم تطلق من الوزارات المعنية  ا  أيتشير إلى أن لكنها 

كل مراحل اإلوار الووني للحماية االجتماعية بطلق ساند  البرنامجبيد أن . المذكورة

التحويالت االجتماعية، . ودعم هذا العمل جميع عناصر فلسطينيةمن وزارات السلطة ال

 بما في ذلك:

 إعداد وإجراء تقييمات وونية سنوية لألمن الغذائي؛ -

 االستهداف، باستخدام صيغة غير مباشرة الختبار القدرة المالية؛ -

 تصميم البرامج؛ -

 الرصد والتقييم؛ -

 إقامة إوار منطقي لشبكة أمان وونية. -

 امجالبرنسعى يسفي هذا المجال. و توافق اإلدارة على أنا ينبغي مواصلة الدعم التقني

تكشف سوسي ي المجاالت التي يطلبها النظراء الحكوميونفاالستشاري  هإلى تعزيز دور

 فائدة تقديم المزيد من الدعم في المجاالت المذكورة.مع السلطة الفلسطينية 

 حزيران/يونيو

2016 

 

 : الموارد البشرية3التوصية 

ي التوجا االستراتيجي والتركيز تغييرا  مقابال  ف: يستدعي تعديل األساس المنطقي

 المؤهالت المطلوبة لدى الموظفين.

المكتق القطري، بدعم من المكتق 

 اإلقليمي وشعبة الموارد البشرية

 موافقة.

تالحظ اإلدارة الحاجة إلى تعزيز القدرة في ميدان الحماية االجتماعية. والمكتق القطري 

الذي وضعا المقر الرئيسي،  ضمن إوار مؤهالت الموظفين العالميةملتزم بالعمل 

ديسمبر/كانون 

 2016األول 
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 (2015 عام منتصف – 2011)فلسطين  لدولة القطرية الحافظة تقييم عن الموجز التقرير توصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

أن يحدد المؤهالت المطلوبة لدى الموظفين، بما  البرنامجينبغي على  التوصية:

في ذلك وضع توصيفات للوظائف، للجمع بين الكفاءة التشغيلية العالية القائمة 

حماية االجتماعية، مع الحفاظ على المرونة وكفاءة استراتيجية أقوى في مجال ال

 في االستجابة للتحديات الحادة والمزمنة على حد سواء.

 ولوائحا البرنامجوسيقوم بتعديل المؤهالت الالزمة لموظفيا بما يتماشى مع قواعد 

المتعلقة بالموارد البشرية. وسيسعى المكتق القطري إلى تعزيز مهارات الموظفين 

الوونيين ومعارفهم من خالل التعلم أثناء العمل والتكليف بمهام مؤقتة ضمن اإلقليم، 

علما  ب ن عوائق التمويل تقيد من قدرتا على التعاقد مع الخبراء المختصين بالمجاالت 

 فاظ بهم.المعنية واالحت

سيتم الب  في التوجا االستراتيجي الجديد أثناء إعداد الخطة االستراتيجية القطرية 

 المقبلة، وستُراعى هذه التوصية عند تحديد متطلبات المكتق القطري من الموظفين.

 : االستهداف4التوصية 

فإن نهج االستهداف الذي على نحو ما يدرك المكتب القطري األساس المنطقي: 

يحدد المجموعات الفرعية من المستهدفين من حيث الفقر، ومستوى األمن 

الغذائي، وحجم األسرة، سيعزز من الفعالية الكلية للمساعدة الغذائية المقدمة إلى 

سيما في األوقات التي قد تدعو فيها الحاجة إلى  المجموعات األشد فقرا، وال

 خفض مستوى الدعم.

أن يصقل استهداف األسر التي سيقوم النظام  البرنامجينبغي على  صية:التو

الووني للحماية االجتماعية بدعم أمنها الغذائي، بحيث تتم مساعدة المجموعات 

 الفرعية وبقا  لمستوى الفقر واألمن الغذائي إلى جانق حجم األسرة.

المكتق القطري، بالتشاور مع 

وزارة الشؤون االجتماعية، 

من المكتق اإلقليمي وشعبة  وبدعم

 السياسات والبرامج

 موافقة.

  .2015اختبار نهج االستهداف الجديد في أواخر عام يجري كان 

يُطبق على النظام الووني لشبكات  حتى 2017-2016خالل الفترة النهج  سيجري نشر

  عية.تمااألمان االجتماعية ب كملا. وستتم عملية التحول بالتعاون مع وزارة الشؤون االج

ديسمبر/كانون 

 2017األول 

 

 : الرصد5التوصية 

توفير أدلة متينة على الكفاءة، وعلى حصائل األمن الغذائي األساس المنطقي: 

  وسبل العيش، بما يعزز فهم أوجه االستخدام المناسبة للطرائق المختلفة.

أن يستحدث نُظما  للرصد والتحليل من أجل:  البرنامجينبغي على  التوصية:

التحليل األشمل والروتيني لكفاءة عملياتا والتحليل المقارن األعمق لكفاءة  (1

 المكتقالمكتق القطري، بدعم من 

 اإلقليمي وفرع الرصد

 موافقة.

ترحق اإلدارة بمالحظة التقييم القائلة ب ن المكتق اإلقليمي يمتلك "نظاما  متطورا  ورفيع 

 .الجودة للرصد"

في تحديد كفاءة برامج  ثمة مبادرة مؤسسية جارية لتعيين اإلجراءات األكثر فائدة

. وحال االنتهاء من إعداد هذه اإلجراءات فسيقوم المكتق القطري بنشرها، البرنامج

يونيو/حزيران 

2017 
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 (2015 عام منتصف – 2011)فلسطين  لدولة القطرية الحافظة تقييم عن الموجز التقرير توصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

التحديد الدقيق للرصد المتين والعملي على مستوى الحصائل بش ن  (2الطرائق؛ 

 ت ثيرات المساعدة الغذائية على حماية سبل العيش.

 وسيُدخل التعديالت الالزمة على أنشطتا استنادا  إلى النتائج.

 راتيجيةاالست الحصائل تحقيق نحو التقدم على أدلة استخالص إلى الحاجة التقييم أبرز

، يميالمكتق اإلقلو الرئيسيسيتم رصد حصائل سبل العيش بدعم من المقر و .القطرية

 ومسوح الرصد من المستخلصة الحالية، البيانات تحليل من خالل إعادة ذلك في بما

 .العيش سبل حماية منظور من الغذائي، األمن

 : المسائل الجنسانية والتغذية6التوصية 

يمكن أن يحقق توسيع حملة التوعية التغذوية فوائد بالغة فيما  األساس المنطقي:

يتعلق بالمسائل الجنسانية والتغذية، كما أن ذلك يعتبر طريقة عملية لتحقيق 

 بشأن المساواة بين الجنسين. البرنامجلسياسة  3و 2الهدفين 

استقطاب الت ييد والتماس الموارد لتوسيع حملة  البرنامجينبغي على  التوصية:

التوعية التغذوية بحيث تشمل كل األسر المستفيدة من المساعدة الغذائية في دولة 

 فلسطين.

المكتق القطري، بدعم من المكتق 

اإلقليمي، ومكتق الشؤون 

الجنسانية، والمكتق االستشاري 

 للتغذية

 موافقة.

لتعبئة األموال ألنشطة حملة التوعية سيقوم المكتق القطري باستحداث جهود خاصة 

. وإلتاحة التوسع التدريجي 2016التغذوية التي ستُعد وتُنشر في الفصل األول من عام 

في عموم دولة فلسطين، فإن المكتق  البرنامجلهذه الحملة لتشمل كل المستفيدين من 

ضافية، ويعزز األدوات الالزمة لقياس أداء الشركاء اإليحدد قدرات و القطري سيطور

المشروعات. ويوافق المكتق القطري على ما خلُص إليا التقييم من أن حملة التوعية 

أثرا  مباشرا  على تحسين تغذية األسرة، ومن ثم زيادة رأس المال ترك  "قد التغذوية 

 البشري".

أن الشراكات مع وزارات السلطة  ي أن عوائق الموارد تعنيريالحظ المكتق القط

ضرورية للنشر  الفلسطينية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وجهات أخرى ستكون

 الفعال لحملة التوعية التغذوية على نطاق أوسع.

معايير خطة العمل على نطاق منظومة األمم التزاما  كامال  بتلبية وتجاوز  البرنامجيلتزم 

ين المساواة ب إدراجتعزيز والمتحدة بش ن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل 

اما  ملتزم تم البرنامجالجنسين وتمكين المرأة بصورة مستدامة في كل عملياتا. كما أن 

ي الشامل للسياسات الذاالستعراض المؤشرات الجنسانية الثمانية الواردة في بتلبية 

 .يجري كل أربع سنوات

 2016مارس/آذار 
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 (2015 عام منتصف – 2011)فلسطين  لدولة القطرية الحافظة تقييم عن الموجز التقرير توصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ ةالتوصي

تم تخصيص الموارد الالزمة لألنشطة الجنسانية بما يتماشى مع توقعات المتطلبات 

 ثالثية السنواتالالتشغيلية التي أعدتها كل المكاتق القطرية لميزانية خطة اإلدارة 

ي الجنسانية ف(. وقام المكتق القطري بتحديث فهرسا الخاص باألنشطة 2016-2018)

باالستناد إلى الحصائل واألمثلة المستخلصة من تحليل إنفاقا على األنشطة  2014عام 

 2015. وسيتم تنفيذ العملية ذاتها فيما يتعلق بعامي 2014الجنسانية المنفذة خالل عام 

 .2016و

 : الشراكة7التوصية 

ما في البرنامجتعتمد األمم المتحدة حالياً اعتماداً مفرطاً على  األساس المنطقي:

اً في كان جيد البرنامجيتعلق بالخبرة التغذوية في دولة فلسطين. ورغم أن أداء 

هذا الميدان، فإن الوضع غير قابل لالستدامة وُمضر بتغذية السكان الفلسطينيين، 

 وبسمعة األمم المتحدة.

، فيما يتعلق بالعمل على امتداد منظومة األمم البرنامج: ينبغي على التوصية

المتحدة بش ن خطة التغذية العالمية، أن يتشاور مع وكاالت األمم المتحدة المعنية 

األخرى في دولة فلسطين للتثب  من أدوارها المعينة في مجال التغذية، واستقطاب 

ددة ، وت كيد الوالية المحالت ييد لتوفير الموارد الكافية واالضطالع بتلك األدوار

 في هذا الميدان. للبرنامج

المكتق القطري، بدعم من المكتق 

 االستشاري والمكتقاإلقليمي، 

كات الشراتنسيق ، وشعبة للتغذية

 والدعوة

 موافقة.

 :من أجل ضمانمكتق المنسق المقيم لألمم المتحدة  معالمكتق القطري عمل سي

إوار عمل األمم عملية و 2016 لعام المشتر إدراج التغذية ضمن التقييم القطري  -

 ؛المتحدة للمساعدة اإلنمائية

أصحاب  جميعفيما بين  ةوشفاف ةبصورة فعالبالتغذية المتعلقة نشطة ألاتنسيق  -

تحديد معالم الفجوات في االستجابات التغذوية في دولة و المصلحة في األمم المتحدة

 فلسطين؛

 شتركة؛لفرص المتاحة للبرامج المتحديد ا -

العمل بصورة مشتركة على استقطاب الت ييد لتوفير تمويل على مستوى المنظومة  -

 للتدخالت التغذوية.

ديسمبر/كانون 

 2016األول 
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