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 موجز تنفيذي

قيود على التجارة وإمكانية العن  تنجمالتحديات الرئيسية ال تزال ، حيث تغيير يذكر لم يطرأ على سياق دولة فلسطين في السنتين الفائتتين

المدنية  لقالقال جراءتتفاقم تي ال، والفقر وانعدام األمن الغذائيارتفاع معدالت و، المرتفعة ، والركود االقتصادي، والبطالةالوصول

التي تقودها وتمثل عنصراً رئيسياً في االستجابات الدولية هي األمن الغذائي وحماية على المساعدة اإلنسانية  عملتقد ول. والنزاع الممتد

مسلحة النزاعات الرت وأث  . للتغلب على التحديات المتعددة التي تواجهها دولة فلسطين عن طريق دعم شبكة األمان االجتماعي الحكومة

إلى الحيلولة دون إعادة اإلعمار، وإلى تضخيم  ت القيود على التجارة وإمكانية الوصولأد، بينما قتصادهاعلى غزة قطاع في المتكررة 

 تأثر الوضع في قطاع غزة أيضاً باالنقسام السياسي الداخلي.كما ي الصدمات. آثار

مليون نسمة  1.3 –في المائة من سكان فلسطين  22.5القتصادية واألمن الغذائي أن واتماعية االجظروف وتبيَّن من آخر مسح وطني لل

في المائة في قطاع غزة. ويصنَّف السكان الضعفاء إلى  39في المائة منهم في الضفة الغربية، و 13يعانون من انعدام األمن الغذائي،  –

وا( مهمة تلبية )األونر دة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنىغير الجئين. وقد أنيطت بوكالة األمم المتحوالجئين 

ما باحتياجات الالجئين، بينما تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية دعم السكان غير الالجئين. وتدعم الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية، 

 ن.الضعيفة من السكان غير الالجئي شرائحسطينية في تقديم المساعدة إلى ال(، السلطة الفلالبرنامجفيها برنامج األغذية العالمي )

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16-13روما، 

 التوزيع: عام

 2017 أكتوبر/تشرين األول 31التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال 7البند 

WFP/EB.2/2017/7-A/4 

 المسائل التشغيلية

 للموافقة

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجلتنفيذي على موقع تتاح وثائق المجلس ا

 2022ديسمبر/كانون األول  31 – 2018يناير/كانون الثاني  1 مدة المشروع

 دوالراً أمريكيا 241 418 015 البرنامجالتي يتحملها مجموع التكاليف 

 أ2 *رمز مؤشر المساواة بين الجنسين

 *http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-ar.pdf. 
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 وتركز الخطة االستراتيجية القطرية على حصيلتين استراتيجيتين:

  ئيالغذا األمن انعدام من يعانون الذين غير الالجئين الفقراء للسكان الغذائي التنوع تحسُّن: 1الحصيلة االستراتيجية 

 .2022 عام بحلول – الغربية الضفة من جيم والمنطقة غزة قطاع في اسيم وال – الشديد

  الضعفاء الذين يعانون منبقدرات ونظم محسنة لتحديد السكان  دولة فلسطين: تمتع مؤسسات 2الحصيلة االستراتيجية 

 .2022بحلول عام  تهمومساعد همواستهدافانعدام األمن الغذائي 

م  ،1في إطار الحصيلة االستراتيجية و دام المستهدفة التي تعاني من انعالفقيرة مشروطة إلى األسر الغذائية غير ال مساعدةال البرنامجسيقدِّ

تكماالً ي في الضفة الغربية. واسفي قطاع غزة وفي المناطق التي ترتفع فيها معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائالشديد األمن الغذائي 

وعيهم  زيادةل بناتوال والداألروطة، سيجري توفير معلومات عن التغذية تستهدف الرجال والنساء ولمساعدة الغذائية غير المشلتقديم ا

، سيتحول 2017في دولة فلسطين لعام  االستعراض االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذوي. واستناداً إلى التوصية المنبثقة عن يةلتغذبا

 .دوتقديم تحويالت قائمة على النقد باستخدام القسائم اإللكترونية والنق لىإتدريجياً من تقديم المساعدة العينية  البرنامج

بشأن المؤسسات الوطنية  2017 لعام االستعراض االستراتيجي الوطنيواستناداً إلى توصية : 2وفي إطار الحصيلة االستراتيجية 

 نشاطين رئيسيين في مجال تنمية القدرات: البرنامجوتعزيز القدرات، سيُنفِّذ 

 2017بوابة إلكترونية وطنية لتدخالت المساعدة االجتماعية في عام  حدثتاستُ  الدعم التقني للمؤسسات الوطنية. تقديم 

لتمكين أصحاب المصلحة المعنيين بالحماية االجتماعية، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، 

ين لتجنب االزدواجية وتعزيز كفاءة برامج الحماية االجتماعية. ويتفق ذلك من تبادل المعلومات والبيانات عن المستفيد

 لبرنامجامع تشديد التوصية على ضرورة تعزيز فعالية االستهداف وتجنب االزدواجية في تقديم المساعدة. وسوف يعمل 

امج شبكات جتماعية وإصالح برنتوفير الدعم التقني لتنفيذ استراتيجية قطاع التنمية االبمع وزارة التنمية االجتماعية 

 بهدف تحسين قدرة المؤسسات الوطنية.الوطنية األمان االجتماعي 

  منصة  على تطوير البرنامجسيعمل  متعددة القطاعات. مساعدةالتحويالت القائمة على النقد من أجل تقديم  منصةتعزيز

 قطرائنطاق توسيع  ومعاعات والدعم الحكومي. التحويالت القائمة على النقد من أجل تقديم المساعدة المتعددة القط

يلزم تعزيز هذه المنصة لضمان مرونتها في تقديم المساعدة  –القيمة قسائم ود والنق –التحويالت القائمة على النقد 

المتعددة القطاعات وتعظيم استخدامها من جانب الحكومة لتقديم التحويالت االجتماعية في إطار برامج شبكات األمان 

 الجتماعي.ا

، غطى التمويل المخصص لخطة االستجابة 2015إلى  2009وتشهد دولة فلسطين تراجعاً في تمويل العمليات اإلنسانية. فخالل الفترة من 

انخفض  2016السنوية. وفي عام  متطلباتالفي المائة فقط من  63اإلنسانية، وهي نداء إنساني سنوي مشترك بين الوكاالت، ما متوسطه 

. وأثر ذلك تأثيراً سلبيا، 2015ام في المائة مقارنة بع 30في التمويل بنسبة  وهو ما يعني هبوطاً في المائة،  50لتغطية إلى أقل من معدل ا

. 2016و 2015في المائة فيما بين عامي  13التي انخفضت بما نسبته  البرنامج، على مستويات التمويل في وإن كان محدوداً نسبيا

لويات الموارد أو وتحويلالجهات الشريكة الحكومية،  لدىميزانيات المساعدة اإلنمائية الرسمية  تخفيضي تفسِّر ذلك وتشمل العوامل الت

العمل اإلنساني اآلخذ في االتساع. ومع ذلك، ظل  مجتمعأخرى، وازدياد تفتت الموارد بسبب تنامي المنافسة في إقليمية نحو أزمات 

معتمداً على قاعدة كبيرة من الجهات المانحة القائمة منذ عهد بعيد، ومحتالً مكانة بارزة بين أكبر الجهات قادراً على المنافسة،  البرنامج

 برنامجالالمتلقية ألموال العمل اإلنساني. بيد أن الجهات المانحة المتوسطة والصغيرة اتجهت نحو تقليص الدعم المقدم منها، مما جعل 

 جهة مانحة. 12م تمويله المطلوب على الرغم من وجود قاعدة تضم يعتمد على جهة مانحة واحدة في معظ

لة صويؤثر انخفاض الدعم المقدَّم من الجهات المانحة الهامة إلى األنشطة اإلنسانية واإلنمائية في دولة فلسطين واقتران ذلك بالقيود المت

استمرار. ، وسيلزم رصده بالبرنامجتنفيذ استراتيجية  باالستهداف الجغرافي واختيار الشركاء المتعاونين وطرائق التحويالت، على

 أن تؤخذ في االعتبار مسألة االعتماد على جهة مانحة كبيرة واحدة.  ضي األمروسيقت
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 مشروع القرار

إجمالية يتحملها ( بتكلفة WFP/EB.2/2017/7-A/4) ("2022-2018) لدولة فلسطينالخطة االستراتيجية "يوافق المجلس على 

 .اأمريكي ادوالر 241 418 015قدرها  مجالبرنا

 

                                                      
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدو 
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 التحليل القطري -1

 السياق القطري 1-1

لم يطرأ تغيُّر كبير على سياق دولة فلسطين خالل السنتين الفائتتين، وظلت التحديات الرئيسية تنبع من النزاع الممتد، والركود  -1

المساعدة  لتحاوقد دالت العالية للفقر وانعدام األمن الغذائي. ، وعدم المساواة بين الجنسين، والمعالمرتفعة االقتصادي، والبطالة

عنصراً رئيسياً في االستجابات الدولية واالستجابات التي تقودها  وهي تمثلاإلنسانية دون حدوث تدهور في األمن الغذائي، 

اع غزة، واقتران ذلك بأثر القالقل قط يف ، وال سيمالوصول إلى المواردعلى إمكانية االتجارة وعلى القيود شكِّل تالحكومة. و

ن من آخر . وتبيَّ لإلنعاش المستدام والنمو االقتصاديتحديات ، واستمرار القيود على التجارة وإمكانية الوصول، المدنية والنزاع

 – مليون نسمة 1.3 – نفي المائة من سكان فلسطي 22.5ن الغذائي أن االقتصادية واألمواالجتماعية ظروف للمسح وطني 

في المائة في قطاع غزة. ويصنَّف السكان في  39في الضفة الغربية و منهم في المائة 13انعدام األمن الغذائي،  من يعانون

طت يقد أنوإلى ضعفاء أو غير ضعفاء، مع وجود الجئين وغير الجئين في كل فئة من هاتين الفئتين.  الضفة الغربية وقطاع غزة

جئين، االستجابة الحتياجات الال مهمةتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( األمم المتحدة إلغاثة وبوكالة 

، لبرنامجاالسكان غير الالجئين. وتدعم الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية، بما فيها دعم السلطة الوطنية الفلسطينية  تتولىبينما 

 الضعيفة من السكان غير الالجئين.شرائح السلطة الفلسطينية في تقديم المساعدة إلى ال

 محلي، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الالمتوسطللدخل  ضمن الشريحة الدنيا الضفة الغربية وقطاع غزة ويندرج اقتصاد -2

غير متوازن متقلباً و 2015إلى  2000وظل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة من عام  (1).دوالراً أمريكيا 4 484اإلجمالي 

ضة للمنافسة األجنبية.  في المائة في عام  3مجموع الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من  ونماهيكلياً لصالح قطاعات غير ُمعرَّ

مشت انك – الشاملللنمو  وأحد المحركات الرئيسيةوهي القطاع الرئيسي المعرَّض للمنافسة األجنبية  – ، لكن الزراعة2015

، خاصة التعدين واستغالل الصناعة التحويلية. وتقلص أيضاً قطاع 2015و 2014مائة فيما بين عامي في ال 25بنسبة بلغت 

 خرى المعرَّضة للمنافسة األجنبيةاألنشطة األ ونمتفي المائة.  6بنسبة  –وهو قطاع آخر معرض للمنافسة األجنبية  – المحاجر

في المائة في النقل والتخزين؛  21ائة في تجارة الجملة والتجزئة؛ وفي الم 7في المائة في قطاع التشييد؛ و 4 بمعدالت بلغت:

في المائة  2في المائة في المعلومات واالتصاالت؛ و 1في المائة في الخدمات؛ و 1في المائة في األنشطة المالية والتأمينية؛ و 5و

 .يعمل أحد أعضائهاألسر التي في المائة في عدد ا 5في اإلدارة العامة والدفاع. وُسجلت أيضاً زيادة نسبتها 

 جزءاً ال يتجزأ من االقتصاد اإلسرائيلي. وتشير التقديرات إلى أن بعيدوباتت الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكالن إلى حد  -3

. 2015في المائة في عام  84إلى إسرائيل  هافي المائة من واردات دولة فلسطين تأتي إليها من إسرائيل، بينما بلغت صادرات 58

حلي ارتباطاً مباشراً بإسرائيل التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج الم الضفة الغربية وقطاع غزةوترتبط تكاليف المعيشة في 

. وال يزال النشاط االقتصادي معتمداً اعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي، حيث أدى الفصل أمريكيا دوالراً  30 927الي اإلجم

في المائة من األراضي،  60والجغرافي إلى تآكل األسواق وفرص العمل. وفي الضفة الغربية، ال يزال  السياسي واالقتصادي

في المائة من مساحة األراضي الزراعية، خاضعاً للسيطرة المدنية واألمنية اإلسرائيلية، وصاحب ذلك فرض  63بما في ذلك 

زال غزة، ال يقطاع الخدمات العامة واألراضي المنتجة. وفي  قيود كبيرة على التنقل، مما يسفر عن ضيق ُسبل الوصول إلى

 السكان الذين يزداد عددهم بسرعة معرضين للضعف بسبب الحصار البري والجوي والبحري الذي يُقيِّد دخول السلع ويؤثر

طالة عدالت البتدريجي في جميع القطاعات اإلنتاجية الرئيسية وزيادات حادة في متباطؤ على الصادرات. وأفضى ذلك إلى 

 وأسعار األغذية. ونتيجة لذلك، ال يزال االقتصاد معتمداً بشدة على قطاعه العام الذي يعتمد بدوره على الدعم الخارجي للميزانية.

رات في جميع مؤش ويواصالن إحراز تقدم، المتوسط للدخل الدنيا الشريحة ضمن غزة وقطاع الغربية الضفة ااقتصاد ويندرج -4

في المائة من  4.4، ارتفعت قيمة مؤشرها للتنمية البشرية بنسبة بلغت 2015و 2005فيما بين عامي فالبشرية. دليل التنمية 

من البلدان  188المائة من بين لتدخل بذلك فئة التنمية البشرية "المتوسطة" وتحتل المرتبة الرابعة عشرة بعد  0.684إلى  0.655

                                                      
(1)ieved from: World Bank Country and Lending Groups country classifications. Retr

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.. 
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سنوات،  1.3عند الوالدة بمقدار خمس سنوات، ومتوسط عدد سنوات الدراسة بمقدار  وازداد متوسط العمر المتوقع (2).والمناطق

في المائة فيما  81والعدد المتوقع لسنوات الدراسة بمقدار ثالث سنوات. وازداد نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بنسبة 

، ناتبفر أساساً عن حاالت حرمان وتمييز ضد النساء وال. وال يزال انعدام المساواة بين الجنسين الذي يُس2015و 1990بين عامي 

في المائة، وهي نسبة أقل كثيراً من معدل  19عقبة كبيرة أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث يبلغ معدل مشاركة المرأة 

منصباً على المستوى  22بين من  3في المائة. وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية، شغلت النساء  72مشاركة الرجال الذي يبلغ 

 41، مثلت النساء 2013وفي عام  .محافظا 16الوزاري في مجلس الوزراء الحالي، وتشغل امرأة واحدة منصب محافظ من بين 

في المائة من وكالء الوزارة المساعدين في وزارات السلطة  4في المائة من العاملين في القطاع العام، ولكنها لم تكن تحتل سوى 

 (3)سطينية.الفل

 2التقدم نحو هدف التنمية المستدامة  1-2

في دولة فلسطين الضوء على التقدم الذي تحقق خالل  2017لعام  االستعراض االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذويسلط  -5

وتعزيز الزراعة  ةالسنتين األخيرتين، ولكنه أشار إلى استمرار تحديات القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذي

 .منها 2سيما الهدف  الوالمستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، 

 2التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 

 يةاالمكانمرتفعة بسبب ضيق  غزة وقطاع الغربية الضفة. ال تزال معدالت انعدام األمن الغذائي في الحصول على الغذاء -6

على الغذاء نتيجة للقيود المفروضة على التنقل والتجارة واالستثمار، وارتفاع معدالت البطالة، وتآكل االقتصادية للحصول 

البنية األساسية الزراعية، ومصادرة األراضي، وتقييد ُسبل الوصول إلى األراضي والمياه، وشبكة األمان الحكومية التي تتحمل 

 ، حيث2016انعدام األمن الغذائي في عام من بين كل خمس أسر كانت تعاني أعباًء تفوق طاقتها. وتبين أن أكثر من أسرة من 

معتدل. وتساهم جوانب الشديد أو الانعدام األمن الغذائي من  –مليون نسمة  1.3أي  –في المائة من مجموع السكان  22 يعاني

 يتأثرن ،على وجه الخصوص ،النساءففراد؛ لأل ةالتغذويحالة األمن الغذائي وال تحديد بدور هام في بين الجنسين عدم المساواة

 عننقطة مئوية  15 بمقدار بانعدام األمن الغذائي والفقر. ويزيد معدل انتشار انعدام األمن الغذائي بين األسر التي ترأسها نساء

جور والعمل المنزلي أن انخفاض األ في المائة. ومن المرجح 21في المائة مقابل  36األسر التي يرأسها رجال، حيث تبلغ النسبة 

 1 366ي انعدام األمن الغذائمن يعيق التمكين االقتصادي للمرأة. ويبلغ متوسط الدخل الشهري لألسر التي ترأسها نساء وتعاني 

 اً إسرائيلي شاقالً  1 888أي أقل كثيراً من خط الفقر "المدقع" البالغ  – ادوالراً أمريكي 463ما يعادل  – اجديد اً إسرائيلي شاقالً 

نعدام امن دوالرات أمريكية لألسرة في الشهر. ويبلغ متوسط الدخل الشهري لألسر التي يرأسها رجال وتعاني  509، أي اجديد

( دوالراً أمريكيا 882ا )جديد اً إسرائيلي شاقالً  3 170مقابل  دوالراً أمريكيا( 586) ةجديد ةإسرائيلي شواقل 2 107األمن الغذائي 

يزيد على ألعضاء األسر التي ترأسها النساء،  في المائة 29 ومعدل الفقر الفردي، البالغمن الغذائي. لألسر التي تتمتع باأل

، ازداد معدل البطالة بين األسر 2016و 2011بين عامي و. في المائة 25وهو  في األسر التي يرأسها رجالالمعدل المقابل 

 في المائة، بينما ازداد معدل البطالة بين األسر التي يرأسها رجال 44إلى  28، من نقطة مئوية 16مقدار بالتي ترأسها نساء 

مقابل  2016في المائة فقط في عام  19 العملفي المائة. وبلغ معدل مشاركة النساء في  22إلى  19، من نقاط مئوية 3بمقدار 

في المائة،  44 لغبففي قطاع غزة،  2017ثاني من عام ال فصلخالل ال ةوازداد معدل البطالة زيادة كبير في المائة للرجال. 71

 .2014ما يعتبر أحد أعلى المعدالت في المنطقة واألعلى منذ الفصل الثاني من عام وهو 

ارتفاع الفلسطينيون عبئاً مزدوجاً لسوء التغذية:  يواجه (4)الوطنية األخيرة،ءات ستقصاال. وفقاً لالتغذية سوء من أحد يعاني أال   -7

في المائة من األشخاص  50منة. ويعاني ما يقرب من ط الوزن والسِّ ر  الدقيقة إلى جانب زيادة انتشار ف   مستوى نقص المغذيات

ديد في حاالت نقص شمستويات شديدة االنخفاض في المعادن األساسية والفيتامينات. وتبيَّن وجود من الذين أُجري تقييم لهم 

في المائة من المرضعات في قطاع غزة. وبلغ متوسط  28غربية ولدى في المائة من المرضعات في الضفة ال 20 لدىالحديد 

في المائة، وبلغ  24و 20شهراً ما يتراوح بين  59أشهر و 6لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  خفيفالدم ال انتشار فقر

                                                      
 ./Palestinehttp://hdr.undp.org/en/countries/profilesبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. بيانات مستمدة من:  (2)

 .2016التحليل القطري المشترك لفريق األمم المتحدة القطري،  (3)

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/
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رضعات. ووفقاً لمعايير منظمة في المائة؛ وكشفت الدراسات عن نتائج مماثلة لدى الحوامل والم 8 المعتدلمعدل فقر الدم 

 لدى الحوامليعتبر فرط الوزن والسمنة كما  .الصحة العالمية، يعتبر فقر الدم مشكلة معتدلة من مشكالت الصحة العامة

 26و في المائة من الحوامل مصابات بفرط الوزن، 31 أن ، حيثمعتدلتين من مشكالت الصحة العامةمشكلتين والمرضعات 

، المرضعاتأما لدى السابع عشر من الحمل.  األسبوعوزن الجسم والطول قبل  وذلك على أساسالسمنة، من ن في المائة يعاني

 .لسمنةمن ا في المائة 23وفرط الوزن  نمنهن يعانين مفي المائة  37 فإن

ألطفال دون في المائة من ا 7.4وال يمثل الهزال والتقزم ونقص الوزن مشاكل صحة عامة خطيرة. وفي المتوسط، يعاني  -8

في المائية في قطاع غزة. ويزيد معدل التقزم  7.1في المائة في الضفة الغربية مقابل  7.7 –الخامسة من تقزم معتدل أو شديد 

في المائة من  1.4في المائة. ويعاني  6.6حيث معدل إصابتهن بالتقزم  بناتفي المائة مقارنة بال 8.1حيث يبلغ  والداألبين 

في المائة في قطاع غزة؛  1.3في المائة في الضفة الغربية مقابل  1.5: المعتدل أو الشديد الوزن نقصمن مسة األطفال دون الخا

في المائة  1.2 –المعتدل والشديد  –. وتبلغ معدالت انتشار الهزال بناتفي المائة بين ال 1.1مقابل  والداألفي المائة بين  1.6و

. 8في المائة في قطاع غزة. ويبلغ معدل فرط الوزن  0.7ئة في الضفة الغربية مقابل في الما 1.7األطفال دون الخامسة: بين 

 غزة. قطاع في المائة في  6.5في المائة في الضفة الغربية و 9.8

في المائة من الناتج  3.8تمثل الزراعة جانباً ضئيالً من اقتصاد فلسطين، إذ تبلغ  إنتاجية ودخل أصحاب الحيازات الصغيرة. -9

انخفاضاً كبيراً في أعداد العمال الزراعيين من النساء والرجال بسبب  2006ي اإلجمالي. وشهد قطاع الزراعة منذ عام المحل

في  17وة العاملة في القطاع الزراعي ، شكلت الق2006القيود المفروضة على تنمية القطاع وبسبب انخفاض إنتاجيته. وفي عام 

في  10وتراجعت تلك النسبة إلى  –في المائة من اإلناث  35في المائة من الذكور و 13 – المائة من القوة العاملة اإلجمالية

. وأشارت التقديرات إلى أن نسبة القوة العاملة اإلجمالية في قطاع الزراعة 2015في المائة في عام  9، و2014المائة في عام 

ويدل ذلك على أهمية القطاع بالنسبة للنساء. ومع  –ناث في المائة من اإل 13ومن الذكور  (4)في المائة. 8بلغت  2015في عام 

الحصول وتقييد الحق في الملكية،  فيهاالبارز في الزراعة، تواجه قيوداً كثيرة، بما  ذلك، ال تزال المرأة، على الرغم من دورها

 ية. في المزارع األسر المدفوعالعمل غير  إضافة إلى، وعلى أجور أدنىالتعليم،  على قدر أقل من

في المائة من مجموع مساحة األراضي المستخدمة  81، تغلب الزراعة البعلية على ما يقرب من الضفة الغربية وقطاع غزةوفي  -10

في المائة من األراضي المستخدمة في الزراعة، وهي تقع أساساً في محافظات قطاع  19في الزراعة. وتغطي المناطق المروية 

ق من الضفة الغربية. وتتمثل التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الزراعة في ندرة المياه غزة، وفي غور األردن، وفي مناط

المراعي في المائة من  85في المائة من األراضي، بما فيها  62وضيق فرص الوصول إلى األراضي الزراعية، حيث ال يزال 

لك من فرض قيود على وما يصاحب ذ ،ية اإلسرائيليةالزراعية األكثر إنتاجية، خاضعة للسيطرة المدنية واألمن واألراضي

 . العامة عن تضييق فرص الوصول إلى األراضي والخدمات تسفر التحرك

ن م الضفة الغربية وقطاع غزةتراجعت حصة قطاع الزراعة في مجموع الناتج المحلي اإلجمالي في . مستدامةال الغذائية النظم -11

. ومع مرور الوقت، ازدادت الواردات الزراعية السنوية 2014المائة في عام  في 3.8إلى  2000في المائة في عام  8.2

، بينما مليون دوالر أمريكي تقريبا 212ة ، بلغ مجموع الواردات الزراعي2014 وتجاوزت الصادرات بدرجة كبيرة. وفي عام

من مجموع الصادرات. وجدير باإلشارة  في المائة تقريباً  7مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل  67بلغت الصادرات الزراعية 

 الغذائية اإلنسانية. مساعدةفي المائة من سكان قطاع غزة يعتمدون على ال 80أن ما يقرب من 

جمالي بين االستهالك اإل ةكبير فجوة. وهناك وتخضع لسيطرتها إسرائيلعبر  تمر  وتعتمد دولة فلسطين على الواردات التي  -12

 83و 2السلع الغذائية األساسية. ويغطي اإلنتاج المحلي ما يتراوح بين إنتاج عجز هيكلي في  البلد منيعاني واإلنتاج اإلجمالي؛ و

في المائة من االستهالك المحلي ألهم مجموعات األغذية األساسية. واالستثناء من ذلك هو زيت الزيتون الذي يتجاوز إنتاجه 

ويغطي اإلنتاج المحلي للبيض ومنتجات األلبان معظم االستهالك المحلي، في المائة.  164المحلي بنسبة تبلغ  هالمحلي استهالك

 وينبغي حماية وتوسيع القدرة على إنتاج جميع المنتجات ذات القيمة التغذوية العالية. 

                                                      
 لم يالحظ أي فقر دم شديد. (4)
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بصورة منصفة من خالل نُظم أغذية مستدامة عن طريق تطوير سالسل  االحصول عليهفرص ويمكن زيادة توفر األغذية و -13

خالل دعم  من تدامة لمواد من قبيل زيت الزيتون، والبيض، ومنتجات األلبان؛ ومعالجة اإلفراط في إنتاج زيت الزيتونقيمة مس

؛ وربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق. وعلى الرغم من أن المرأة هي بغرض التصديرتجهيزه وتسويقه 

يان في كثير من األحتُحرم النساء واألسر التي ترأسها نساء فإن ة األجر، الزراعية غير مدفوع العملالعنصر الغالب في قوة 

من األصول بسبب قوانين الميراث التمييزية. ويؤثر االفتقار إلى إمكانية الوصول إلى األصول اإلنتاجية، مثل الثروة الحيوانية 

 –ي. ويترجم ضيق فرص الحصول على األصول واألراضي الزراعية، على االكتفاء الذاتي االقتصادي للنساء وأمنهن الغذائ

 (5)إلى قلة مصادر االئتمانات الرسمية المتاحة للمرأة. –وبالتالي الضمانات 

 بيئة االقتصاد الكلي

، أصيب 2014الذي تعافى ببطء في أعقاب الكساد الذي ساد في عام  فمتوسط الدخل الفرديتبعث اآلفاق االقتصادية على القلق،  -14

معدل نمو  أن ، ولن تدعم مستويات النمو المتوقعة أي تحسينات في مستويات المعيشة. وتشير التوقعات إلىبركود شبه تام

في المائة في األجل المتوسط. وبالنظر إلى ارتفاع معدل النمو السكاني في األرض الفلسطينية، فإن ذلك  3.5االقتصاد سيقارب 

. ولم يتمكَّن االقتصاد من تهيئة فرص كافية للعمل، وأدى ذلك إلى يلفردا متوسط الدخليحمل في طياته ما يشبه الركود في 

 45غزة، وقطاع في المائة في  42في المائة في الضفة الغربية مقابل  18 – 2016في المائة في عام  27بلوغ معدالت البطالة 

على الرغم من الخطوات التي اتخذتها  –ئة في الما 22في المائة بين النساء، أي أكثر من ضعف معدل البطالة بين الرجال، وهو 

في المائة في األسر  29إسرائيل مؤخراً لزيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في الضفة الغربية. ويزيد معدل الفقر الذي يبلغ 

تتاح شبكة األمان  في المائة. وباإلضافة إلى ذلك، ال 25التي ترأسها النساء عن معدله في األسر التي يرأسها رجال، حيث يبلغ 

في المائة من األسر التي ترأسها نساء. وتراجعت القدرة اإلنتاجية لالقتصاد على مر  41لما نسبته  إال  االجتماعي الوطنية 

 (6)السنوات في ظل االنخفاض الكبير في أهمية التصنيع والزراعة.

في  4إلى  2015في المائة في عام  3.5المحلي اإلجمالي من اجه االقتصاد ظروفاً متزايدة الصعوبة. وبينما ازداد نمو الناتج يوو -15

في المائة في  28، لم يكن ذلك كافياً لتوليد فرص عمل جديدة، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 2016المائة في عام 

ك الرئيسي للنمو، 2016سبتمبر/أيلول  القيود المفروضة على السياسي و نظراً ألن اإلبهام. وال يزال االستهالك يمثل المحرِّ

 طاعق اإلعمار الذي يموله المانحون في ورغم استمرارالوصول ال تزال تثبط استثمارات القطاع الخاص في الضفة الغربية. 

 (7).تأخر صرف أموال المعونة وال تزال الظروف اإلنسانية متردية، خاصة وأن توفير الخدمات العامة يزداد سوءافقد غزة، 

ال تزال الحالة المالية للسلطة الفلسطينية هشة، إذ فلجهود الهائلة لضبط األوضاع المالية على مر السنوات، وعلى الرغم من ا -16

اإلنفاق،  في مجالستمرار الضغوط ونظراً ال. 2016مليون دوالر أمريكي في عام  600تمويلية قدرها  فجوةتشير التوقعات إلى 

 النسبة لالقتصاد.شديد الصعوبة ب 2017من المرجح أن يكون عام ف

 الروابط الرئيسية بين القطاعات

الحد من الفقر بتحسينات  التي تربط( 2022-2017يمثل الحد من الفقر أول هدف محدد في استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية ) -17

ئ استراتيجية قطاع التنمية ( مبدأ أساسياً من مباد1 األمن الغذائي. وال يزال القضاء على الفقر المدقع )هدف التنمية المستدامة

ي من انعدام األمن الغذائ من التي تعانيوالضعيفة االجتماعية. ويهدف البرنامج الوطني للحد من الفقر إلى دعم األسر الفقيرة 

ع الفئات يأجل ضمان تلبية احتياجاتها األساسية؛ بيد أن الموارد المالية المحدودة للحكومة تشكِّل تحدياً كبيراً في الوصول إلى جم

 الضعيفة وتنفيذ برنامج وطني فعال. 

بتنوعه الشديد، حيث توجد شبكة متداخلة ومتنافسة أحياناً من  لدولة فلسطينيتسم قطاع الحماية االجتماعية  االجتماعية. الحماية -18

الت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والجمعيات الخيرية، ووكا ،المنظمات والمؤسسات الحكومية

                                                      
 .2016التحليل القطري المشترك لفريق األمم المتحدة القطري،  (5)

 المقدم إلى لجنة االتصال المخصصة. تقرير الرصد االقتصادي. 2016البنك الدولي.  (6)

 .2017البيان الصحفي لصندوق النقد الدولي، يناير/كانون الثاني  (7)
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ات مختلف تقييمات شبك وتبينوالمنظمات الدولية. وتمثل أواصر القرابة العائلية عنصراً هاماً في شبكة األمان االجتماعي. 

األمان االجتماعي الوطنية التي أُجريت خالل السنوات األربع الماضية قدرة النظام الحالي في حاالت الطوارئ وإمكانية 

والبنك الدولي  البرنامجمن دراسة مشتركة بين  2017القسائم والنقد. وسيجري االنتهاء في أواخر عام  نطاقع لتوسي هاستخدام

 ربط بين المساعدة اإلنسانية ونُظم الحماية االجتماعية. لل

ماعية وتنفيذها ة االجتوتمثل وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية الهيئة الحكومية الرئيسية المكلَّفة بمهمة وضع سياسات الحماي -19

مركزاً  33، ومكتباً فرعيا 15مديرية، و 17الل وتعمل الوزارة من خ (8)وإدارتها في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

  (9)خدمات متخصصة إلى األسر المستهدفة والفئات ذات االحتياجات الخاصة.إضافياً لتقديم 

ي، على الصعيد الوطنللجميع المتمثلة في تنفيذ نُظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة  1ة لتنمية المستداماوتماشياً مع غاية هدف  -20

أسرة فقيرة  42 000وسَّعت وزارة التنمية االجتماعية برنامجها الخاص بشبكة األمان االجتماعي الوطنية، حيث بدأت بدعم 

يدل ذلك على اتساع التغطية، وإن كان يشير أيضاً و (10).2014أسرة بحلول عام  122 000وازداد العدد إلى  2004في عام 

ويعتبر استهداف الحماية  (11)الفقر. براثناحتماالت كبيرة لوقوع الفلسطينيين الضعفاء في  إلى ازدياد حاالت الضعف. وهناك

د للمستفيدين من أفضل الم   (12)اإلقليمية. مارساتاالجتماعية في دولة فلسطين من بين األفضل في المنطقة، ويعتبر نظامها الموحَّ

في المائة في عام  99.2عاماً  24و 15بلغت نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة بين األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  التعليم. -21

في المائة  3.2في المائة في التعليم األساسي و 0.9إلى  2012-2010، بينما وصلت معدالت التسرب الدراسي في الفترة 2012

عليم الثانوي. وتحقق التكافؤ بين الجنسين في التعليم األساسي والثانوي. ومع ذلك، على الرغم من التقدم الكبير في قطاع في الت

ينيين ممارسة حقهم في الحصول على تعليم جيد الفلسط بناتوال والداأل(، ال يستطيع كثير من 4 لتنمية المستدامةا التعليم )هدف

مدرسة في  183تلميذ وتلميذة في  50 000. ويفتقر إلى المدارس العقبات المتصلة بُسبل الوصولوبيئة تعليمية مأمونة بسبب 

من  37تلميذ وتلميذة من  1 700قل أكثر من تنكافية للحصول على التعليم، ويالفرص الالمنطقة جيم في الضفة الغربية إلى 

كيلومترات. ويمكن لشروط إصدار التصاريح  5ة تزيد على مساففي الضفة الغربية إلى مدارس تبعد عنهم  ةمحليالمجتمعات ال

وعمليات اإلغالق وحظر التجول أن تزيد من المسافات التي يقطعها األطفال إلى المدارس ذهاباً وإياباً بمقدار ثالثة أو أربعة 

فاع ات المالية وارتالذين يواجهون عقبات في الوصول إلى المدارس بسبب الصعوب بناتوال والداألأضعاف. ويتفاقم ضعف 

ب، خاصة في بشكل غير متناس بناتتكاليف النقل، مما يؤدي إلى تقلص مدة التعلم في المدرسة وتدهور نوعية التعليم. وتتأثر ال

  (13)المدارس الثانوية.

 اشئة عن أثر، يواجه قطاع الصحة تحديات كبيرة ن1994ومنذ تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الرعاية الصحية في عام  -22

. وقوَّضت هذه التحديات أيضاً جهود الحكومة إلنشاء نظام متكامل للرعاية النزاع والقالقل المدنية والقيود على إمكانية الوصول

من خالل تطوير البنية األساسية وتوفير الخدمات، بغرض تلبية احتياجات المواطنين. وعلى الرغم من هذه التحديات،  الصحية

في منع تدهور نظام  –منظمة الصحة العالمية  سيما والبدعم من المجتمع الدولي واألمم المتحدة،  –صحة نجحت وزارة ال

 الرعاية الصحية في البلد وحققت على صعيد الرعاية الصحية نتائج ال تختلف كثيراً عما حققته سائر دول المنطقة.

                                                      
 (.2022-2017. استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية )2016وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية.  (8)

(9)Beneficiary and community perspectives on the  Jones, N. and Shaheen, M. 2012. Transforming Cash Transfers:

Palestinian National Cash Transfer Programme, Part 2: The case of the West Bank. London: United Kingdom Department for 

International Development (DFID) and Overseas Development Institute (ODI). 

استراتيجية التحويالت النقدية، االتحاد  –. البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية االجتماعية 2010ية االجتماعية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وزارة التنم (10)

 األوروبي. واستضاف االتحاد األوروبي ووزارة التنمية االجتماعية إفطاراً في قرية إنقاذ الطفولة في بيت لحم.

في المائة. وفي قطاع  28في المائة إلى  15في المائة في خط الفقر يمكن أن يزيد معدل الفقر في الضفة الغربية من  20أن حدوث زيادة بنسبة  2009ن بيانات عام يتبيَّن م (11)

)مواجهة  Coping with Conflict: Poverty and Inclusion in the West Bank and Gaza .2011في المائة. البنك الدولي.  49في المائة إلى  33غزة من 

  الصراع: الفقر واالشتمال في الضفة الغربية وغزة(.

 Inclusion and Resilience: The Way Forward for Social Safety Nets in the Middle East and North Africa. 2010البنك الدولي.  (12)

 قيا(.)آفاق شبكات األمان االجتماعي في الشرق األوسط وشمال أفري

(13) pdfSMALL.-https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_Under_Occupation_final. 

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_Under_Occupation_final-SMALL.pdf
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لحوظة في متوسط العمر المتوقع، ووفيات األمهات، وتكشف مؤشرات الصحة الوطنية خالل العقد األخير عن تحسينات م -23

، ازداد 2015و 2012ع واألطفال دون الخامسة، وتراجع معدالت اإلصابة باألمراض الُمعدية. وفيما بين عامي ضَّ ووفيات الرُّ 

إلى  23.2مولود حي  من  100 000، وتراجعت معدالت وفيات األمهات لكل سنة 73.5إلى  72.7متوسط العمر المتوقع من 

، وانخفضت معدالت وفيات 10.9إلى  13.5مولود حي  من  100 000ضع بين كل الرُّ  وفيات ، وانخفضت معدالت15.7

 .13.9إلى  16.2مولود حي  من  100 000األطفال دون الخامسة بين كل 

الصحية والخدمات وُسجلت زيادة في معدل انتشار األمراض غير الُمعدية، وصاحبتها زيادة في الطلب على الخدمات  -24

المتخصصة. وأد ى ذلك إلى زيادة العبء الواقع على الموارد المادية والبشرية في قطاع الصحة، مما زاد من آثار الزيادة 

ضع ثالث أدنى معدل في المنطقة العربية بعد الرُّ ويمثل معدل وفيات  .المستمرة في تكاليف الخدمات الصحية محلياً وعالميا

طين. دولة فلسيقل عن نظيره في معدل الخصوبة في غالبية بلدان المنطقة فإن المتحدة ولبنان. ومع ذلك،  اإلمارات العربية

، 2015في عام  3.6إلى  1997في عام  نسمة 1 000كل لحاالت وفاة  4.9من  الخام الرغم من انخفاض معدل الوفيات وعلى

في  نسمة 1 000كل لحاالت والدة  31.9إلى  42.7من  هبوطهن معدل المواليد مرتفعاً بصورة ملحوظة على الرغم م زال فما

مرتفعاً بالقدر الكافي لمضاعفة  على الصعيد الوطني في المائة 2.8نفس الفترة. وبالتالي، ال يزال معدل النمو السكاني البالغ 

 عدد السكان في غضون السنوات الخمس والعشرين المقبلة. 

لة االقتصادية والسياسية تأثيراً قوياً على النساء. ويزيد معدل األمية بين النساء بمقدار ثالثة أثرت الحا .المساواة بين الجنسين -25

 يبلغ بمعدلفي المائة بين الرجال مقارنة  1.8 يبلغ معدل األمية كان، 2012مرات ونصف المرة مقارنة بالرجال. وفي عام 

تزال  وال .تحقيق أهداف مشاركة المرأة االقتصادية والسياسية منخفضا وال يزال األداء الوطني في (14)في المائة بين النساء. 6.4

تُعزز هيمنة الرجل في األنشطة االقتصادية، بينما يتوقع من النساء الضفة الغربية وقطاع غزة األدوار التقليدية للجنسين في 

خالل السنوات العشر الماضية، ال  العملة إعطاء األولوية للمسؤوليات المنزلية. وعلى الرغم من زيادة مشاركة المرأة في قو

مقارنة بنسبة بلغت  2012في المائة في عام  17.4 العمل، حيث بلغت نسبة النساء المشاركات في قوة منخفضايزال المعدل 

 د. وتتركز مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي وفي مجموعة ضيقة من المجاالت في االقتصا2001في المائة في عام  10.3

وكشفت السلطة الفلسطينية عن التزامها بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واعتمدت أول استراتيجية  (15)الرسمي.

 (16).2011للمساواة بين الجنسين في عام ية قطاععبر وطنية 

رأسها والمعتدل بين األسر التي توفيما يتعلق باألمن الغذائي وُسبل كسب العيش، ترتفع معدالت انعدام األمن الغذائي الشديد  -26

نساء؛ والنساء أكثر عرضة لإلصابة بسوء التغذية بسبب دورهن في اإلنجاب؛ واستُنزفت قدرة األسر على الصمود بسبب 

ارتفاع معدالت البطالة بين النساء، وضيق فرص وصولهن إلى الموارد، وتأثر األنشطة االقتصادية التي تزاولها المرأة، مثل 

 الحصاد، بانتهاكات الحماية.الرعي و

 الغذائي، ألمنا منتي تعاني ال الفقيرة األسر استهداف عند االعتبار في تؤخذ التي الرئيسية الضعف عوامل أحد اإلعاقة عتبروتُ  -27

 واملع حدأ الغذائي األمن منشخاص الذين يعانون األ إعاقة وتعتبر. االستهداف في تُستخدم التي البيانات جمع أداة في وتُدرج

 كاءالشرأحد نفذها ي التي والمساعدة الوطنية، االجتماعي األمان شبكات برنامج إطار في المساعدة على للحصول األهلية

 البرنامج فإن التشغيلية، الناحية ومن. (Global Communities" )عالمية مجتمعاتة "ؤسسوهي م ،البرنامج مع ينوناتعالم

 (17).الوصول إمكانية لضمان والمتاجر التوزيع نقاط اختيار عند تُراعى التي العوامل بين من اإلعاقة يعتبر

 والتحديات المتعلقة بالجوع فجواتال 1-3

 التالية: فجواتال 2017لعام في دولة فلسطين  االستعراض االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذويحدد  -28

                                                      
 . 2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (14)

 .2014د(، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتا (15)

 (.2013-2011وثيقة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين ). 2011السلطة الوطنية الفلسطينية وهيئة األمم المتحدة للمرأة.  (16)

 .البرنامجي يقوم بها ستظل التدخالت مراعية لإلعاقة. وستكون للفئات الضعيفة األولوية في عمليات توزيع األغذية الت( 17)
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 .زيادة االعتماد على الواردات تزيد من التعرض لصدمات األسعار 

 تفاع مستويات انعدام األمن الغذائي تنبع من االفتقار إلى ُسبل الحصول على الغذاء، ويرتبط ذلك بالفقر وانعدام فرص ار

 العمل.

 المساعدة اإلنسانية والحماية االجتماعية على منع زيادة تدهور األمن  وساهمت .يزال األمن الغذائي يشكِّل تحديا ال

 الغذائي للسكان الفلسطينيين.

  الرغم من أن اآللية الوطنية الحالية للحماية االجتماعية تعتبر متطورة في المنطقة، تشير أفضل الممارسات الدولية على

ر تحديد أنماط األس زيادة الدقة في إلى ضرورة التحول إلى نهج قائم على النُظم أكثر من اعتماده على البرامج من خالل

افي، وزيادة االعتماد على التحويالت القائمة على النقد، واالتساق في قيمة ، واالستهداف الجغروتوجيه المساعدة إليها

 المساعدة النقدية. 

  ملموس على  تأثير، ولكنها تفتقر إلى الموارد الالزمة لتحقيق نطاقاً واسعاالقائمة تغطي آلية الحماية االجتماعية الوطنية

انعدام األمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر من  ن يعانونوينبغي استهداف األشخاص الذي .األشخاص األكثر احتياجا

 التي ترأسها نساء.واألمن الغذائي تي تعاني من انعدام ، مع إيالء األولوية لألسر التأثير

  ال توجد صالت قوية بين آلية الحماية االجتماعية الوطنية واألمن الغذائي والتغذية. ويلزم تحسين الصالت بين حصائل

 من الغذائي.التغذية واأل

  ُالزراعة. زيادة اإلنتاج واإلنتاجية في االقتصادية إمكانية   -الزراعية ظروف والالمتصلة بالنزاع مع إسرائيل  تقيِّد التدابير 

  ال يمكن لدولة فلسطين تحقيق السيادة الغذائية في ظل األوضاع الراهنة التي تضيق فيها ُسبل الوصول إلى الموارد

 الطبيعية اإلنتاجية.

  هناك توافق عام في اآلراء على ضرورة بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بجميع جوانب سالمة األغذية، من القوانين

 واللوائح إلى الرصد والتنفيذ.

 جوانب انعدام المساواة بين الجنسين عقبة كبيرة أمام ضمان األمن الغذائي والتغذوي. استمرار مثلي 

 .البرنامجالتي سيعالجها  فجواتلخطة االستراتيجية القطرية الوتبين األقسام التالية من هذه ا -29

 األولويات القطرية 1-4

 الحكومة

واستراتيجية قطاع التنمية االجتماعية  (2022-2017) تشمل األولويات التي سلطت عليها األضواء في أجندة السياسات الوطنية -30

الل انعدام الغذائي من خمن غير الالجئين الفقراء الذين يعانون  ( استمرار توفير المساعدة الغذائية لدعم السكان2017-2022)

ز جتماعية لتعزياالحماية الجتماعي، وتعزيز القدرات، واالمان األشبكات ، بما في ذلك محليةالوطنية وال غذائيالمن األنُظم 

 جتماعية.االستقرار والمساواة بين الجنسين. وتُنفذ هذه األنشطة بالشراكة مع وزارة التنمية اال

 للقانون وفقاً  الفلسطينيين حقوق حماية (1: رئيسية استراتيجية أهداف ثالثة 2017 لعام اإلنسانية االستجابة خطة وتتضمن -31

 الغربية والضفة غزة قطاع في شد ضعفاً األ الفلسطينيين حصول ضمان (2 اإلنسان؛ لحقوق الدولي والقانون الدولي اإلنساني

 مئوايو. الممتدة والصدمات التهديدات مواجهة على شد ضعفاً األ الفلسطينية األسر قدرة تعزيز (3 األساسية؛ الخدمات على

 .3و 2 االستراتيجيين الهدفين معأنشطته  البرنامج

 األمم المتحدة والشركاء اآلخرون

 من أجلوقدرتها ومواردها من خبرة وكاالت األمم المتحدة  (2022-2018) يستفيد إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية -32

تنفيذ أجندة السياسات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتمثل أولويات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية دعم 
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 ليةابالفعسم ويت خاضع للمساءلة ديمقراطي حكم إلى المتكافئ الوصول دعم (2؛ دعم مسار فلسطين نحو االستقالل (1في اآلتي: 

خلف  ترك أحد عدم (4؛ للجميع دعم التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة (3؛ لصالح جميع الفلسطينيين االستجابة وسرعة

في قيادة األولوية الرابعة من تلك األولويات االستراتيجية  البرنامج. ويشارك ةوالحماية االجتماعي االجتماعية التنمية –الركب 

ي األمم ، مع الشركاء فالبرنامج(، ويرتبط عمله أيضاً باألولوية الثالثة. ويواصل اليونيسفدة للطفولة )مع منظمة األمم المتح

 وإلى المساواة بين الجنسين.بين الجنسين المتحدة، الدعوة بقوة إلى مناهضة التمييز 

 اآلثار االستراتيجية بالنسبة للبرنامج –2

 تجربة البرنامج والدروس المستفادة 2-1

دمجها في و ةمنصة للتنفيذ من أجل دعم أنشطة الجهات الفاعلة اإلنساني واستحداثفي تقديم المساعدة الغذائية  البرنامجدور  إن -33

قطرية تقييم الحافظة ال في بما في ذلككان محل مالحظة ، الضفة الغربية وقطاع غزةفي  نظام شبكة األمان االجتماعية الوطنية

االستفادة من خبراته داخل البلد  البرنامج. وسوف يواصل 2016مجلس التنفيذي في فبراير/شباط الذي وافق عليه ال 2015لعام 

من أجل تحقيق أهداف األمن دولة فلسطين  اتدعم أولويات سلطفي ومن مزاياه النسبية في االستجابة لحاالت الطوارئ، و

م المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وانطالقاً من توصيات تقييم الغذائي بما يتفق مع إطار أهداف التنمية المستدامة وإطار عمل األم

 أنشطة للوجبات المدرسية أو تدخالت لبناء القدرة على الصمود تشمل المساعدة الغذائية مقابل لبرنامجاالحافظة القطرية، سيُنفذ 

ة األمان التوعية بالتغذية ودعم شبكسيواصل توسيع أنشطته في مجال  األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب، ولكنه إنشاء

االجتماعي الوطنية وتنفيذ توصيات تقييم الحافظة القطرية في مجاالت الموارد البشرية، والشراكات، ورصد مؤشرات ُسبل 

التماس فرص للربط بين أنشطة كسب  البرنامجكسب العيش كجزء من عمله مع وزارة التنمية االجتماعية. وسوف يواصل 

 البلد. العيش داخل

تنفيذ استراتيجيته لتوسيع برنامجه باستخدام طريقة التحويالت القائمة على النقد بدعم من أدلة مستمدة من  البرنامجوسيواصل  -34

ث تهيئة ر إيجابي على األسر وعلى االقتصاد المحلي من حييأثتق ثير االقتصادي الثانوي التي أثبتت تحقأالتنتائج استقصاءات 

وذلك أساساً من أجل جهتين فاعلتين في سلسلة إمدادات منتجات األلبان. ولوحظ  –ثمار، وزيادة المبيعات فرص العمل، واالست

التي أجراها معهد دراسات التنمية بشأن الحماية االجتماعية وشبكات  الدراسةنجاح طريقة التحويالت القائمة على النقد في 

غذائية الساعدة مالتوفير في في حياة الناس و للبرنامجالتابع برنامج القسائم  ثهالذي أحدت األثر والتي بي ن (18)األمان في فلسطين،

عاجلة. وشملت الدراسة توصية دعت إلى توسيع طريقة التحويالت القائمة على النقد لتشمل جميع المستفيدين من شبكة األمان ال

 االجتماعي الوطنية. 

. همتى النقد وتوسيع نطاقها، حيث تم تحديد المستفيدين من خالل بطاقات هويوكان من السهل تكييف طريقة التحويالت القائمة عل -35

وتسنى، بفضل استخدام "المحفظة اإللكترونية" للمنظمات األخرى تقديم المساعدة من خالل نفس البطاقة. وساعدت طريقة 

طاع قالصحية والزي المدرسي في  في توفير المياه ومرافق الصرف الصحي ومواد النظافة اليونيسفباألخص منظمة  البرنامج

عندما ازداد عدد المستفيدين من المساعدة الغذائية الذين جرى دعمهم من خالل التحويالت القائمة  2014غزة أثناء أزمة عام 

  (19)في غضون أسابيع. 300 000إلى  60 000القسائم من  باستخدامعلى النقد 

ة لالضطالع غزقطاع المحلية المعنية بالتغذية والصحة في الضفة الغربية و ويمثل تكوين شراكات مع المنظمات غير الحكومية -36

 . البرنامجبأنشطة التعريف والتوعية بالتغذية عامالً حاسماً من عوامل نجاح 

رصد األوضاع بانتظام وإجراء أنشطة لالستعداد. وسوف  البرنامجمن مخاطر تصاعد النزاع المسلح في قطاع غزة تتطلب و -37

 تصل إلى السكان األشد ضعفاً في حالة ةؤوكفالتخطيط مع أصحاب المصلحة لضمان تقديم استجابة فعالة  رنامجالبيواصل 

 يها الزالزل. ، بما فالضفة الغربية وقطاع غزةالطبيعية التي تتعرض لها لكوارث االستعداد اوقوع نزاع مسلح. وسيشمل تخطيط 

                                                      
 . 2015تقرير عن الحماية االجتماعية وشبكات األمان في فلسطين، ديسمبر/كانون األول  (18)

 .2015تقييم الحافظة القطرية،  (19)
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المتمثل  جالبرنامللمساواة بين الجنسين التي تساهم في هدف  البرنامجعمل  وتسترشد هذه الخطة االستراتيجية القطرية بخطة -38

في دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمله وأنشطته من أجل ضمان تلبية مختلف االحتياجات المتعلقة باألمن الغذائي 

غذية التبسيوسِّع أنشطته في مجال التوعية  البرنامجأن من ذلك على سبيل المثال و (20).والداألو بناتوالتغذية للنساء والرجال وال

لضمان تركيزها على المنظور الجنساني وسيواصل، حيثما أمكن، إصدار بطاقات االستحقاقات بأسماء النساء. وسيجري اختيار 

ات تعقيبلقي تآليات  إلىوصول في الالنساء والرجال  تساوي فرصنقاط التوزيع وتوقيتاته، مع مراعاة احتياجات النساء وضمان 

 .المستفيدين

عن طريق تعزيز  2مية المستدامة هدف التنأنشطته على تحقيق  البرنامجهذه الخطة االستراتيجية القطرية، سيركز أثناء فترة و -39

 الل ما يلي:األمن الغذائي بين السكان الضعفاء في إطار شبكة األمان االجتماعي الوطنية من خ

 ت لتقديم المساعدة إليهم من خالل توسيع التحويالالشديد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  الضعفاء استهداف السكان

القائمة على النقد، مع التركيز على التحويالت المباشرة إلى المستفيدين، وتخفيض التحويالت العينية، باستثناء 

مثل مجتمعات الرعاة في المنطقة جيم من الضفة  –التحويالت المقدمة إلى المجتمعات المحلية في الظروف االستثنائية 

 الغربية؛ وسيجري اختيار طرائق المساعدة لتحقيق أكبر أثر على األمن الغذائي للسكان المستهدفين؛ 

  شديد الانعدام األمن الغذائي  الذين يعانون من الضعفاء تحديد السكانعلى تعزيز قدرات المؤسسات والنُظم الوطنية

ساعدتهم عن طريق العمل مع الحكومة لتحسين شبكة األمان االجتماعي الوطنية وتعزيز القدرة الوطنية واستهدافهم وم

 على رصد األمن الغذائي؛

 .توفير أنشطة التوعية المراعية للتغذية من أجل تعزيز التنوع الغذائي والعادات الصحية 

ألنشطة اإلنسانية واإلنمائية في دولة صالح اللمانحة الرئيسية من الجهات االمقدم غير أنه ينبغي اإلشارة إلى أن تراجع الدعم  -40

فلسطين واقتران ذلك بالقيود المتصلة باالستهداف الجغرافي واختيار الشركاء المتعاونين وطرائق التحويالت، سيؤثر على نجاح 

يار لى جهة مانحة واحدة عند اختتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية وسيحتاج إلى رصد مستمر. وسيلزم النظر في االعتماد ع

 طرائق التحويالت المالئمة. 

 للبرنامج المتاحةالفرص  2-2

 في دولة فلسطين، وأجندة السياسات الوطنية 2017لعام  االستعراض االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذويحدد  -41

وإطار عمل األمم المتحدة  ،ية االجتماعيةوزارة التنمل (2022-2017) ، واستراتيجية قطاع التنمية االجتماعية(2017-2022)

 ، بما يشمل: البرنامجعمل ل اً ، فرصةرامج اإلنسانيب، ودورة ال(2022-2018) للمساعدة اإلنمائية

  مان المساواة ، وضالشديد األمن الغذائي انعداممن تقديم المساعدة الغذائية إلى السكان غير الالجئين الفقراء الذين يعانون

 في كل األنشطة، مع التركيز على المساواة بين الجنسين في أنشطة التوعية بالتغذية؛بين الجنسين 

  المتعددة القطاعات من خالل منصة التحويالت القائمة على النقد  مساعدةاستهداف المستفيدين وتنسيق التحسين نُظم

التنوع، م في كل فئات العمر والجنس وللتأكد من أن التحويالت النقدية تناسب احتياجات السكان المستهدفين وأفضلياته

 ؛المحلي يمع التغيرات في السياق االجتماعي واالقتصادي واألمن وتالئم

 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمانحين، من الفرص الناشئة لإلنهاء التدريجي للتحويالت العينية وتوسيع  ،االستفادة

حول التدريجي نحو المساعدة النقدية المباشرة التي من شأنها زيادة التحويالت القائمة على النقد، بوسائل تشمل الت

 ؛البرنامجالشفافية واالختيار والمساءلة للمستفيدين من 

                                                      
(. 2020-2015سياسة المساواة بين الجنسين ). البرنامج( 20)

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp278099.pdf. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp278099.pdf
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 من  (2022-2017) استمرار العمل في شراكة مع السلطة الفلسطينية لدعم تنفيذ استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية

لتنمية اقنية للمؤسسات الحكومية، والعمل صوب تحقيق الغايات الوطنية لهدف خالل توفير المساعدة االجتماعية والت

 ، بما في ذلك من خالل دعم الرصد واالستهداف.2 المستدامة

 التغيرات االستراتيجية 2-3

لالجئين ا يتمثل التغير االستراتيجي الرئيسي في إطار هذه الخطة االستراتيجية القطرية في اقتصار االستهداف على السكان غير -42

من انعدام األمن الغذائي. و من ، مع إيالء األولوية لألسر التي ترأسها نساء وتعانييعانون من انعدام األمن الغذائي الشديدالذين 

 العينية، مع استمرار تعزيز مساعدةعن البتعاد التغيرات األخرى االنتقال إلى التحويالت المباشرة القائمة على النقد واال

لضفة الغربية اباستخدام البنية األساسية لألسواق. ويُعبِّر ذلك عن االعتراف بالصلة بين األمن الغذائي والفقر في التحويالت 

 .وقطاع غزة

ذ األمان االجتماعي الوطنية الذي سيُصمَّم وسيُنف اتوتتوخى الخطة االستراتيجية القطرية مواصلة تقديم الدعم إلى برنامج شبك -43

فعالية من خالل وسائل تشمل التحول نحو المساعدة النقدية ودعم الشراكات من خالل منصة التحويالت بمزيد من الكفاءة وال

 القائمة على النقد. 

، وهي وزارة التنمية االجتماعية، من خالل نقل المهارات التقنية والمعارف للبرنامجوستجري مساعدة النظير الحكومي  -44

، من قبيل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. وسعياً إلى تعزيز شبكة األمان والموارد، بما في ذلك نقلها إلى الشركاء

مع الشركاء المتعاونين اآلخرين. ( 2022-2017) االجتماعي، ستساعد الوزارة في تنفيذ استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية

من خالل منصة التحويالت؛ ويستخدم ذلك  2ة لتنمية المستداماوسيجري دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غايات هدف 

خدمات وال ،والتعليم ،حالياً بصورة حصرية من أجل األمن الغذائي، ولكن يمكن التوسع فيه ليشمل قطاعات من قبيل الصحة

  .األخرى االجتماعية

 االستراتيجي للبرنامج التوجه  -3

 ةالمنشودثار واآلاالتجاه، والتركيز،  3-1

خراطه دولة فلسطين؛ وتُحدِّد حافظة انلة يمك  و  االستراتيجية والبرامجية والح   البرنامجاالستراتيجية القطرية أداة تمثل هذه الخطة  -45

قطاع  ةمن أجل دعم أجندة السياسات الوطنية واستراتيجي للبرنامج، وتُنفذ الخطة االستراتيجية 2022 إلى 2018في الفترة من 

( وسياسة المساواة 2021-2017) للبرنامج. وتماشياً مع الخطة االستراتيجية 2 نمية المستدامةلتاالتنمية االجتماعية لتحقيق هدف 

وخطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين، سيجري دمج االعتبارات الجنسانية في كل مراحل  (2020-2015) بين الجنسين

اسات تُحدث تحوالً جنسانياً من أجل عالم متحرر من برامج وسي لكفالةإعداد الخطة االستراتيجية القطرية وتنفيذها ورصدها 

دمج  (2تصنيف جميع البيانات المتصلة باألشخاص وتحليلها حسب الجنس والعمر؛  (1ما يلي:  البرنامجالجوع. وسوف يكفل 

صلة؛ خرى ذات الالتحليل الجنساني في كل أعمال التقييم والبحوث والمساعدة التقنية وإدارة المعرفة والمعلومات واألعمال األ

مشاركة النساء والرجال  (4البرامج والسياسات وتعزيز القدرات؛ المتعلقة ب تعميم المنظور الجنساني في كل المبادرات (3

 على نحو يوفِّر مقومات التمكين، ويُعزز حصائل منصفة ويدفع نحو المساواة بين الجنسين. والداألو بناتوال

تقييم  إطار السابقة في البرنامج ةاالستراتيجي الوطني، وتقييم مساعدستعراض طرية باالالقوتسترشد الخطة االستراتيجية  -46

المشاورات مع الحكومة والشركاء اإلنمائيين. وتستند الخطة االستراتيجية القطرية إلى حصيلتين بو 2016الحافظة القطرية لعام 

، ولكن أنشطة 2 لتنمية المستدامةادرجة كبيرة على هدف . وينصب التركيز بذات الصلة نشطةاألومع النواتج استراتيجيتين 

 البرنامجبالشراكات. ويرتبط عمل  بشأن 17المستدامة  لتنميةا الخطة االستراتيجية القطرية ستساهم أيضاً في تحقيق هدف

، وهما: األولوية (2022-2018) باألولويتين االستراتيجيتين اللتين يركز عليهما إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

أحد  ركتعدم )؛ واألولوية الثالثة (ةوالحماية االجتماعياالجتماعية التنمية  –الركب خلف أحد ترك عدم )االستراتيجية الرابعة 

 .(للجميع دعم التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة –الركب  خلف
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ئق ، بما في ذلك مرونتهم في طراقيودهمالمانحين و شروطر على وسيتوقف نجاح هذه الخطة االستراتيجية القطرية إلى حد كبي -47

 االستعراض االستراتيجي لألمنالتحويالت. وانطالقاً من الدراسات والتوصيات، بما فيها الدراسات والتوصيات الواردة في 

ألمن الغذائي اانعدام من انون الذين يع السكانإلى نهج يستهدف  البرنامج، سيدعو 2017لعام  في دولة فلسطين الغذائي والتغذوي

وافر ت عن طريق زيادة استخدام طريقة التحويالت القائمة على النقد. غير أن إمكانية إجراء تلك الزيادة ستتوقف علىالشديد 

 الذي سيجري رصده باستمرار.و الجهات المانحة مندعم المستوى 

 .رنامجالبأمام السكان المتضررين، بأهمية محورية في عمليات  وتتسم القضايا الشاملة لعدة قطاعات، مثل الحماية والمساءلة -48

دون  ،انعدام األمن الغذائي على أساس االحتياجات وحدها منتهميشاً الذين يعانون األكثر  الضعفاء السكان البرنامجويساعد 

 رات التي تمس حياتهم.عن طريق المساهمة في أمانهم وكرامتهم وسالمتهم، وإشراكهم في اتخاذ القراوذلك أي تمييز، 

بحماية السكان الضعفاء، بما في ذلك من االستغالل واالعتداء الجنسيين. وهذا ينطبق على جميع موظفي  البرنامجويلتزم  -49

الجهات  من ؤهشركا ينفذهاو البرنامج ايموله اتمشروع ة، بما في ذلك أيهوعمليات تهجميع أنشط على، وفيه العاملينو البرنامج

المساعدة باستحقاقاتهم عن  متلقيضمان تعريف جميع  البرنامجالمنظمات غير الحكومية الدولية. وسيواصل  نمو يةالحكوم

 متلقيلنية السالمة البدلحفاظ على طريق خطه الهاتفي الساخن الخاص بالمستفيدين، وزيارات الرصد، واستعراضات البرامج. ول

لقيام بعمليات توزيع األغذية في أماكن آمنة ومأمونة، وسيتم اختصار واصل ات، سيالمستطاعقدر  تهمحمايضمان والمساعدة 

األمنية. وسوف تُعطى األولوية للفئات األضعف )أي النساء الحوامل والضعيفات، والمسنين،  مخاطرأوقات االنتظار للحد من ال

متلقو  يضطر أال  النقد بعناية لضمان واألشخاص ذوي اإلعاقة(. وسيتم اختيار المتاجر المشاركة في التحويالت القائمة على 

 . قسائمهم تحصيل( للسير مسافات طويلة من أجل نساءالمساعدة )وخاصة أفراد األسر التي ترأسها 

 االستراتيجية، ومجاالت التركيز، والنواتج المتوقعة، واألنشطة الرئيسيةالحصائل  3-2

 وال – الشديد الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين غير الالجئين الفقراء للسكان الغذائي التنوع تحسُّن: 1الحصيلة االستراتيجية 

 2022 عام بحلول – الغربية الضفة من جيم والمنطقة غزة قطاع في سيما

د السكان الفلسطينيون غير الالجئين في قطاع غزة والمنطقة جيم والمناطق التي تبلغ فيها معدالت انعدام األمن الغذائي أعلى  -50 ُحدِّ

ول عام . وبحلأوجه الضعفتزايد و ،وانعدام األمن الغذائي ،مستوياتها في الضفة الغربية بأنهم األشد احتياجاً من حيث الفقر

التنوع  من تحسينالشديد األمن الغذائي ها من انعدام أوالدها وبناتو ونساؤها هارجال يعاني، ستتمكن األسر المستهدفة التي 2022

  (21)الغذائية على نحو مالئم. متلبية احتياجاته ملهالغذائي، وهو ما سيتيح 

ل  التأثيروسعياً إلى تعظيم  -51 ، بالشراكة مع منظمة غير حكومية محلية تركز على التغذية، البرنامجعلى التنوع الغذائي، سيكمِّ

 . والداألو بناتتستهدف الرجال والنساء والبالتغذية تحويالته غير المشروطة بأنشطة توعية 

 التركيز مجاالت

 مجال التركيز لهذه الحصيلة هو االستجابة لألزمات. -52

 النواتج المتوقعة

 ستتحقق هذه الحصيلة من خالل ناتجين:  -53

  ن على أغذية متنوعة ومغذية لتحسيالشديد األمن الغذائي  انعداممن الفقراء الذين يعانون  غير الالجئينالسكان حصول

 (1 لتنمية المستدامةا؛ هدف 1النتيجة االستراتيجية  ؛ الفئة ألف؛1تنوعهم الغذائي. )المستوى 

  ؛ 1ى )المستو. بالتغذيةوعيهم  زيادةلعلى معلومات  –واألوالد والبنات الرجال والنساء  –حصول السكان المستهدفين

 (.1الفئة هاء؛ النتيجة االستراتيجية 

                                                      
 .2017االستعراض االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذوي في دولة فلسطين،  (21)
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 األنشطة الرئيسية

 –ة العينيغذية التحويالت القائمة على النقد واأل طرائق بما في ذلك من خالل –مشروطة الغذائية غير المساعدة ال تقديم: 1النشاط 

 انعدام األمن الغذائي. من ألسر الفقيرة التي تعانيإلى اتغذوية المعلومات الو

م  -54 ي قطاع فانعدام األمن الغذائي  من المستهدفة التي تعانيالفقيرة مساعدة غذائية غير مشروطة إلى األسر  البرنامجسوف يقدِّ

 غزة وفي المنطقة جيم وفي المناطق التي ترتفع فيها معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية.

االنتقال تدريجياً من  في في دولة فلسطين 2017لعام  االستعراض االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذويتوصيات تتمثل إحدى  -55

يالت القائمة على النقد، مع مراعاة أن يوفِّر هذا التحول مقومات التمكين االقتصادي للرجال المساعدة الغذائية العينية إلى التحو

والنساء، وتزويدهم باالستقاللية في قراراتهم بشأن استخدام التحويالت القائمة على النقد. وخالل فترة الخطة االستراتيجية 

في المائة من المستفيدين، وتخفيض نسبة المستفيدين  5باشرة لصالح إلى إدخال التحويالت النقدية الم البرنامجالقطرية، يهدف 

في المائة.  60في المائة، وزيادة نسبة من يحصلون على قسائم قيمة إلكترونية إلى  35مساعدة عينية إلى الذين يحصلون على 

وفِّر جر التي لديها القدرة على أن تمع المتا البرنامجإلى المستفيدين المقصودين، سيتعاقد سالمة وصول التحويالت لوضماناً 

سوف يكفل وتوفير مستوى إضافي من الضوابط.  للمستفيدين من القسائم اإللكترونية أغذية جيدة ومتنوعة بأسعار السوق، مع

 تمكينهن االقتصادي.ل اً المتاجر التي تملكها النساء تعزيزشراك إ، إلى أقصى حد ممكن، البرنامج

لهذا يصاً مصممة خصللتغذية و مراعيهتوعية اعدة الغذائية غير المشروطة، سيجري أيضاً تنفيذ أنشطة المسقديم واستكماالً لت -56

بالتغذية. واستجابة للتوصية  وعيهموزيادة  ،والداألو بناتإشراك مجموعات متنوعة من الرجال والنساء والالسياق بقصد 

يانات المتاحة عن التغذية لتصميم تدخالت وتنفيذها وفقاً الب البرنامجاالستراتيجي، سيستخدم ستعراض المنبثقة عن اال

 ية أساسيةتوع رسالة لدى السكان المستفيدين. وسوف يشمل ذلك إعداد وتقديم – السعرية وحدهاوليس  –لالحتياجات التغذوية 

د عسالمة المسعلى ضمان  ،طوال تنفيذ النشاط ،البرنامج يعملألكل والتغذية. وسوف لالصحية  بالعادات لى تفيدين، ويشدِّ

 من تفيدينالمس جميعلة متاحالتعقيبات  تلقيإلى آليات تبقى إمكانية الوصول السكان المتضررين. وس أمامالحماية والمساءلة 

لتحويالت القائمة على النقد ومن خالل الخط الساخن لخالل صناديق آمنة موضوعة في متاجر التجزئة من النساء والرجال 

وتوجيهاته بشأن المساءلة أمام السكان  البرنامجوفقاً الستراتيجية  –سكان المتضررين م ذلك المساءلة أمام ال. ويدعللبرنامج

  (22)عند تصميم البرامج. وتعقيباتهمالسكان المتضررين  آراءعن طريق ضمان مراعاة  –المتضررين 

لتحديد السكان الضعفاء الذين يعانون من انعدام األمن بقدرات ونظم محسنة  دولة فلسطينتمتع مؤسسات : 2الحصيلة االستراتيجية 

 2022بحلول عام  تهمومساعد همواستهداف الغذائي

 التركيز تمجاال

 مجال التركيز في هذه الحصيلة هو بناء القدرة على الصمود.  -57

 النواتج المتوقعة

 ستتحقق هذه الحصيلة من خالل ثالثة نواتج:  -58

 وتنفيذ إصالح على المؤسسية القدرة تحسُّن من الشديد الغذائي األمن انعدام من ونونيعا الذين الفقراء السكان استفادة 

؛ 5الفئة جيم؛ النتيجة االستراتيجية  3. )المستوى وأصولهم والضعفاء الفقراء دخل تحمي وطنية اجتماعي أمان شبكة

 (1هدف التنمية المستدامة 

 رصد ى العلن قدرات نُظم الرصد الوطنية من تحسُّ الشديد ألمن الغذائي انعدام ا من الفقراء الذين يعانون السكان استفادة

هدف التنمية ؛ 5؛ الفئة جيم؛ النتيجة االستراتيجية 3والتحليل وبناء األدلة بشأن انعدام األمن الغذائي والفقر. )المستوى 

 (1المستدامة 

                                                      
(22)ountability to Affected Populations http://aap.manuals.wfp.org/en and WFP’s Strategy for Acc

(http://newgo.wfp.org/documents/wfps-strategy-for-accountability-to-affected-populations-aap). 

http://newgo.wfp.org/documents/wfps-strategy-for-accountability-to-affected-populations-aap
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  النقد على القائمة التحويالتمنصة  تحسُّن من ديدالش الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين الفقراء السكاناستفادة 

؛ الفئة 3)المستوى  الغذائي. األمن وانعدام الفقر من الحد أجل من للشركاء توفيرها يجري التي االجتماعية، والحماية

 (1هدف التنمية المستدامة ؛ 5حاء؛ النتيجة االستراتيجية 

 

 األنشطة الرئيسية

اطين رئيسين في نش البرنامجبالمؤسسات الوطنية وبناء القدرات، سيُنفذ علقة االستراتيجي المت ستعراضاستناداً إلى توصية اال -59

 مجال تنمية القدرات.

االجتماعي  شبكة األمانلوزارات والمؤسسات الوطنية من أجل تنفيذ استراتيجية األمن الغذائي وإصالح إلى ا الدعم التقني تقديم: 2النشاط 

 .الوطنية

دة لاالاالستراتيجي التي تؤكد ضرورة تعزيز فعالية  ستعراضتوصية اال استناداً إلى -60 جميع ستهداف واستخدام قاعدة بيانات موحَّ

ماعية مع وزارة التنمية االجت البرنامجالجهات الفاعلة من أجل تجنب االزدواجية في تقديم المساعدة إلى األسر المستهدفة، سيعمل 

وسوف يفضي  .شبكة األمان االجتماعي الوطنيةذ االستراتيجية القطاعية لألمن الغذائي وإصالح لتوفير الدعم التقني الالزم لتنفي

 ولهموأص والضعفاء الفقراء دخل تحمي اجتماعي أمان شبكةتنفيذ إصالح وذلك إلى تحسين قدرة المؤسسات الوطنية على 

، اعاألوض زيز جودة البرامج وتنفيذها، وتحليل هشاشةبوسائل تشمل تحسين أدوات تع ،(3-1 ، الغاية1هدف التنمية المستدامة )

واالستهداف القائم على االحتياجات، والتحليل الجنساني، والتحويالت االجتماعية المنسقة، والرصد والتقييم، والمساءلة، وآليات 

 . الجنسانيةمجال القضايا  . وسوف يشمل هذا النشاط تعزيز قدرات موظفي الوزارة فيالتعقيبات تلقي

 : توفير منصة للتحويالت القائمة على النقد للجهات الشريكة المتعددة القطاعات والحكومة.3النشاط 

نتها في زيادة تطوير منصة التسليم لضمان مرو –القيمة قسائم ود والنق –سيلزم بعد توسيع طرائق التحويالت القائمة على النقد  -61

ألمان شبكة ادامها من جانب الحكومة لتقديم التحويالت االجتماعية في إطار تقديم المساعدة المتعددة القطاعات وتعظيم استخ

 التي ستفيد النساء والرجال على قدم المساواة. االجتماعي الوطنية

 االنتقال والخروجاستراتيجيات  3-3

. أجل تحقيق األهداف الوطنيةوزارة التنمية االجتماعية دعماً منسقاً للقدرات من و لبرنامجا المبرم بين يكفل االتفاق اإلطاري -62

ار أنشطته في إط البرنامجالسياسية واألمنية واالقتصادية. وسوف يواصل  األوضاعفي  التحسنويتوقف االنتقال على 

هذين المجالين، لالوطنية الخدمات االجتماعية وشبكات األمان وفرص التنمية  ةتغطيلحين  2و 1الحصيلتين االستراتيجيتين 

ول دائمة للفقر وانعدام األمن الغذائي، مع مراعاة المساواة بين الجنسين. ومن المتوقع أن تساهم جهود الدعوة ولحين تحقيق حل

 وسائر وكاالت األمم المتحدة في تحقيق هاتين النتيجتين.  البرنامجالتي سيبذلها 

 ترتيبات التنفيذ -4

 تحليل المستفيدين 4-1

في  م تحديدهاالتي تفي إطار هذه الخطة االستراتيجية القطرية يستند إلى االحتياجات تشير التقديرات إلى أن عدد المستفيدين  -63

، 1في إطار الحصيلة االستراتيجية ، 1النشاط ويستهدف . 2016االقتصادية واألمن الغذائي لعام واالجتماعية  الظروفمسح 

من  220 000، ويتألف هذا العدد من الغذائي الشديد يعانون من انعدام األمنالذين  الفقراء غير الالجئينالسكان من  314 000

 انعدام مناألسر التي ترأسها نساء وتعاني  من فقيرشخص  59 000و ،يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديداألشخاص الذين 

يجري استهداف في المنطقة جيم من الضفة الغربية. وس مجتمعات البدو والرعاةشخص من  35 000، وعتدلالم األمن الغذائي

 علىهم من في المائة 5سيحصل حيث  ؛شخص في قطاع غزة 162 200شخص في الضفة الغربية و 151 800ما مجموعه 
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ي التشاركالتحليل الجنساني يثري . وسوف على مساهمات عينية في المائة 35و، قسائم قيمة إلكترونيةفي المائة على  60و، نقود

 . بالتساويمنها  والداألو بناتاستفادة النساء والرجال والجميع األنشطة لضمان االستهداف في 

 *حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط ،: المستفيدون من األغذية والتحويالت القائمة على النقد1الجدول 

الحصيلة 

 االستراتيجية

 األولى السنة طريقة التحويل

(2018) 

 الثانية إلى الخامسة السنوات

2019-2022 

 المجموع أوالدرجال/ بناتنساء/ المجموع أوالدرجال/ بنات/نساء

غذائية المساعدة ال: 1النشاط  1

 مشروطةالغير 

      

 900 109 609 55 291 54 100 167 552 84 548 82 األغذية

 –قائمة على النقد التحويالت ال

 قيمةالقسائم 

64 813 66 387 131 200 93 070 95 330 188 400 

 –قائمة على النقد الت تحويالال

  دوالنق

7 756 7 944 15 700 7 756 7 944 15 700 

: تقديم الدعم التقني 2النشاط  2

إلى الوزارات والمؤسسات 

الوطنية من أجل تنفيذ 

استراتيجية األمن الغذائي 

شبكة األمان وإصالح 

  االجتماعي الوطنية

 نطبقي ال نطبقال ي قبنطال ي نطبقال ي نطبقال ي نطبق**ي ال

: توفير منصة 3النشاط 

للتحويالت القائمة على النقد 

للجهات الشريكة المتعددة 

 القطاعات والحكومة

 نطبقي ال نطبقال ي نطبقال ي نطبقال ي نطبقال ي نطبق**ي ال

 000 314 884 158 116 155 000 314*** 883 158 117 155 المجموع

 ر.الطلب؛ وسوف تصنَّف جميع األعداد الفعلية للمستفيدين حسب الجنس والعم عندوالعمر الجنس حسب بيانات مصنَّفة  إتاحةيمكن * 

 .3و 2 النشاطين من المباشر المستفيد هي الوطنية المؤسسات **

 طرائق.ال*** ال توجد تداخالت بين 

م  -64 طاع غزة في ق م األمن الغذائي الشديديعانون من انعداالذين  الفقراء غير الالجئينالسكان مساعدة غذائية إلى  البرنامجوسيقدِّ

في لمعتدل ااألمن الغذائي  انعداممن والمنطقة جيم من الضفة الغربية، كما سيقدمها إلى األسر الفقيرة التي ترأسها نساء وتعاني 

 الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ك بار مستويات فقر األسر ودرجات االستهالإلى مؤشر مركَّب يأخذ في االعتلها الغذائي ن ماألويستند تصنيف األسر حسب حالة  -65

ن خط الفقر دو تعيشالتي و الشديد الغذائي. وسيجري استهداف أسر غير الالجئين الفقيرة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي

رك المح التعبير عن إلىهذه الطريقة  وترميبين ضعيفة وحدية. لديها الغذائي  ستهالكاالوالتي تتراوح درجات  (23)المدقع

 الفقر.، أال وهو الرئيسي وراء انعدام األمن الغذائي

وقبل هذا االستهداف األسري، سيتم إجراء استهداف جغرافي على أساس انعدام األمن الغذائي ومستويات الفقر وغيرهما من  -66

 العوامل المتصلة بالضعف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

غذائية غير المشروطة: المساعدة العينية، والتحويالت القائمة على النقد باستخدام ال ةوستستخدم ثالث طرائق لتحويل المساعد -67

لمستوى . وستزداد نسبة التحويالت القائمة على النقد من االنقودقسائم القيمة اإللكترونية، والتحويالت القائمة على النقد باستخدام 

التحويالت  طريقة هي –هذه الزيادة تنفيذ طريقة تحويل جديدة في المائة. وسوف تشمل  65في المائة إلى  41الحالي البالغ 

وتبي ن  2012االستراتيجي واسترشاداً بتحليل أُجري في عام االستعراض بناًء على توصيات  – النقودالقائمة على النقد باستخدام 

                                                      
 دوالرات أمريكية. 509المدقع حالياً  يبلغ خط الفقر (23)
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والتأثير في سلوكيات  طعاموجبات الأن المرأة تؤدي بصورة تقليدية دوراً هاماً في إدارة أغذية األسرة عن طريق إعداد  منه

مليات على ع تأثير كبيراستهالك األغذية، بينما يتوقع في أغلب األحيان من الرجال المساهمة في الدخل. وينطوي ذلك على 

 (24)، إذ تشير األدلة إلى أن تقديم المساعدة إلى الرجال يُقلل التوتر داخل األسرة.البرنامج

ع القسائم اإللك -68 دوالر  10.3، بقيمة شهرية قدرها شبكيلتحويالت القائمة على النقد عن طريق نظام ا ضمنترونية وسوف توزَّ

تحويالت الضمن  النقود. وسيُنفذ مكون البرنامجأمريكي للشخص يمكن تحصيلها في أي متجر من المتاجر التي يتعاقد معها 

سلة  المدرجة في البنوداستعراض قيمة التحويالت و نامجالبرالقائمة على النقد من خالل مؤسسة مالية وطنية. وسوف يواصل 

 األغذية.

من المساعدة العينية إلى التحويالت القائمة على النقد واضعاً في اعتباره األثر اإليجابي لطريقة  انتقاله البرنامجوسيواصل  -69

تصادي األثر االقأُثبت المانحة. وقد  كفاية التمويل وشروط الجهاتباً رهنالتحويل هذه كما يتضح من تقييم الحافظة القطرية 

. ويعتمد اختيار الطريقة 2016و 2014في عامي  للبرنامج حديثتينالثانوي للتحويالت القائمة على النقد وأشير إليه في دراستين 

لوية األو البرنامجعينية( على شروط الجهة المانحة وعوامل أخرى. وسوف يُعطي ات على النقد أو مساعد ةقائم ت)تحويال

، دائهاأشبه الحضرية، بناًء على توافر األسواق وو ، في جميع السياقات الحضريةحسب االقتضاءللتحويالت القائمة على النقد، 

 القتضاءابناًء على نجاح التجربة، حسب نطاقها ع وسَّ يُ و ب طريقة المساعدة القائمة على النقدجرَّ وأفضليات المستفيدين. وستُ 

توتر د أو قسائم( على الحد من الوعلى النقد )نق ةالقائم تيل وشروط الجهات المانحة. وتساعد طرائق التحويالكفاية التمورهناً بو

إلى المتجر في الوقت الذي يناسبهم(.  توجهداخل األسرة حيث أنها تحافظ على كرامة المشاركين )إذ يمكنهم سحب النقود أو ال

 تبر التحويالعتتُ مة القسائم أو استخدام النقود. وقي تحصيلتتيح للمشاركين خيار كما أن طرائق التحويالت القائمة على النقد 

يات وقوف في الطابور أثناء عملال يضطر أفرادها لل، إذ نساءعلى النقد الطريقة األنسب بالنسبة لألسر التي ترأسها  ةالقائم

 التوزيع.

، والداألو ناتبرسائل تغذوية إلى الرسال ربية. وسوف تشمل إوسوف تُنفذ أنشطة للتوعية بالتغذية في قطاع غزة والضفة الغ -70

ن التنوع وتحسي البرنامج مساعدة المستفيدين من بالتغذية لدىتحسين الوعي غية بكليهما وسوف تستهدف النساء والرجال 

ين الجنسين عن بشأن المساواة ب البرنامجلسياسة  3الغذائي على المستوى األسري. وسوف يساعد ذلك على تحقيق الهدف 

 من اتخاذ قرارات أفضل تُحسِّن أمنهم الغذائي وتغذيتهم. والداألو بناتطريق تمكين النساء والرجال وال

عتبر تمكين المرأة من األمور الحاسمة لتحسين التنوع الغذائي لألسر التي تتلقى المساعدة. والهدف الرئيسي لدورات التوعية ويُ  -71

، هو المساهمة في تحسين تغذية األسرة عن طريق نساءعلى الغالباً ولكنها تركز كليهما لنساء ، التي تضم الرجال وابالتغذية

للنساء نظَّم تُ أفضل الممارسات التغذوية عن طريق دورات تدريبية منتظمة بمعرفة الوتغيير السلوك. وتنتقل  طعمةتنويع األ

استهالك غذائي لديهم درجات يُعطي األولوية ألولئك الذين  البرنامجعلى حد سواء. وعند اختيار المشاركين، فإن  نوأزواجه

أيضاً  جالبرنامن فإقسائم إلكترونية خاصة بهن،  هنلدى جميع النساء الالتي يرأسن أسرأن في حين . وغذائي ضعيفةوتنوع 

في معظم األحوال،  عضو مناوب من أفراد األسرة، وهي الزوجةسمية يمكِّن جميع الرجال الذين صدرت القسائم بأسمائهم بت

التي تغذية لبالتوعية ادورات ع يتوس البرنامجوسيواصل لتسلم االستحقاقات الغذائية الخاصة باألسرة من المتاجر المشاركة. 

 غزة والضفة الغربية. قطاع كل من ة في يعينالألغذية امتلقي لتشمل ا هينظِّم

على بحث األدوار والمسؤوليات المختلفة للنساء  البرنامج وعلى مستوى األسرة، سيجري تحليل جنساني تشاركي لمساعدة -72

على البنات واألوالد. وسوف يستطلع التحليل عالقات السلطة من حيث  ذلك ثارآ، وفيها والرجال داخل األسرة، وإدارة األغذية

لك إشراك الرجال واألوالد عمليات صنع القرار، والرقابة على الموارد الغذائية، وحركة أفراد األسرة، وتقرير المصير، وكذ

 . هاوتنفيذالبرامج تصميم  إلثراء عوامل للتغيير. وسوف يُستخدم هذا التحليلبوصفهم 

                                                      
 :Implications of cash and voucher transfers on beneficiaries’ protection, gender relations and social dynamics. 2012. البرنامج (24)

Case study of WFP assistance in the Occupied Palestinian Territory  تحويالت النقد والقسائم في حماية المستفيدين، )التأثيرات الناجمة عن

 في األرض الفلسطينية المحتلة(.  البرنامجوالعالقات بين الجنسين، والديناميات االجتماعية: دراسة حالة للمساعدة المقدمة من 
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مكنهم من عدة قنوات ي البرنامج. وتوجد لدى المستفيدين من البرنامججميع تدخالت أولوية لوتُعتبر المساءلة أمام المستفيدين  -73

، وصناديق شكاوى متاحة في أماكن التوزيع وفي المتاجر المخصصة قيباتن للتعخط هاتفي ساخ: همقيباتخاللها تقديم تع

 برصد جميع المتاجر البرنامجللتحويالت القائمة على النقد، وزيارات رصد لألسر بعد التوزيع. وعالوة على ذلك، يقوم 

حاب المتاجر جميع أصللضمان ُحسن األداء  المشاركة لتقييم امتثالها للمبادئ التوجيهية التشغيلية والمالية، وسيكون لديه سند

عالة أدوات فهذه المخالفات األخرى. وتعتبر آليات المراقبة وإدارة المخاطر و والتدليسالخسائر ضد لتأمين نفسه المشاركة 

 أمامهم. البرنامجساءة، وحماية حقوق المستفيدين، ومساءلة خطر اإلللتخفيف من 

 التحويالت 4-2

 ت القائمة على النقداألغذية والتحويال

طرائق تحويالت متعددة أثناء فترة السنوات الخمس التي ستُنفذ فيها الخطة االستراتيجية القطرية بغرض  البرنامجسيُدرج  -74

المواد عتبر تُ واإلنهاء التدريجي للمساعدة العينية. و –القيمة قسائم ود والنق –التوسع تدريجياً في التحويالت القائمة على النقد 

ار االختيمناسبة من حيث عن طريق القسائم من خالل المتاجر المتعاقد معها أو  عينيالتسليم من خالل الوزعة غذائية المال

والتنوع الغذائي. ونتيجة لقيود المانحين، ستُمثِّل التحويالت العينية أكثر قليالً من نصف المساعدة في السنة األولى من الخطة 

 من الثانية إلى الخامسة. وات التحويالت القائمة على النقد في السن نطاق تسعيا ساالستراتيجية القطرية، بينم

 

 ،/يوم(/شخص)دوالر وقيمة التحويالت القائمة على النقد/يوم( /شخص)غرام: الحصص الغذائية 2الجدول 

 حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط

 2الحصيلة االستراتيجية  1الحصيلة االستراتيجية  

 *3و 2النشاطان  1نشاط ال

الفلسطينيون غير  نوع المستفيدين

الالجئين الفقراء الذين 

يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي

الفلسطينيون غير 

الالجئين الفقراء الذين 

يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي

الفلسطينيون غير 

الالجئين الفقراء الذين 

يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي

 ال ينطبق

التحويالت القائمة على  الطريقة

 النقود –النقد 

التحويالت القائمة على 

القسائم  –النقد 

 اإللكترونية

 ال ينطبق األغذية

  300 - - الحبوب

  25 - - البقول

  15 - - الزيت

  5 - - الملح

مجموع السعرات الحرارية 

 في اليوم

  271 1 ال ينطبق ال ينطبق

 لسعرات الحراريةانسبة 

 من البروتين

  12.7 ال ينطبق ال ينطبق

  - 0.343 0.666 /يوم()دوالر/شخصالنقد 

  360 360 360 عدد أيام التغذية

 .3و 2 النشاطين من المباشر المستفيد هي الوطنية المؤسسات *
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 : مجموع المتطلبات من األغذية والتحويالت القائمة على النقد وقيمتها3الجدول 

 )دوالر أمريكي(المجموع  )طن متري(المجموع  ويالت القائمة على النقدنوع األغذية/التح

 548 263 22 524 65 الحبوب

 124 897 5 460 5 البقول

 607 767 3 276 3 الزيت والدهون

 - - مخلوطةالممزوجة والغذية األ

 733 309 092 1 خرىاألغذية األ

 012 238 32 352 75 )األغذية(المجموع 

 264 076 128 - القائمة على النقدالتحويالت 

 276 314 160 352 75 )األغذية والتحويالت القائمة على النقد(المجموع 

 من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوبسيما  والتعزيز القدرات، 

عم إنشاء عن طريق د ستهدف الخطة االستراتيجية القطرية إلى تعزيز الرقابة الوطنية على قطاع األمن الغذائي. وسيتحقق ذلك -75

مجلس وطني لألمن الغذائي يضم ممثلين عن جميع السلطات الوطنية المعنية. وسيقدَّم الدعم من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية 

 ستعراضوالرصد. وتماشياً مع اال ،تقنية ومالية في مجال االستهداف وإجراء التقديرات، والتقييمات ةفي شكل مساعد

سيجري بحث إمكانية إنشاء مجلس لألمن الغذائي مع الوزارات الحكومية وسيجري تقديم دعم تقني في  االستراتيجي الوطني،

هذا الصدد. وسوف تُبذل جهود لتعزيز الصالت داخل المنطقة لرصد األمن الغذائي؛ وجمع البيانات وتحليلها من أجل برامج 

 عتبار خاص للمساواة بين الجنسين.الحماية االجتماعية وشبكات األمان؛ واالستهداف، مع إيالء ا

 سلسلة اإلمداد 4-3

المشتراة دولياً إلى مينائي أشدود وحيفا. ونظراً للقيود المتصلة بالحصار، ستعاد تعبئة الحاويات المتجهة إلى ستصل األغذية  -76

ن خم أبو سالم(. وسيُ قبل دخولها قطاع غزة من خالل معبر كيرم شالوم )كرنقالة قطاع غزة وستحمَّل البضائع على منصات  زَّ

 سلَّم بعض األغذية، خاصةفي أشدود )إسرائيل( وقطاع غزة. وستُ  البرنامججزء من األغذية مسبقاً في مستودعات يتعاقد معها 

في المائة من البضائع  70ما يصل إلى عبر المشتريات المحلية، مباشرة إلى مستودعات الشركاء المتعاونين في قطاع غزة. وسي

في المائة  30زيت، بينما ستُسلَّم نسبة  في بير للبرنامجإلى الضفة الغربية من خالل مرافق التخزين الوسيطة التابعة  الموجهة

مباشرة إلى مستودعات الشركاء المتعاونين في جميع أنحاء الضفة الغربية. وسوف تخضع جميع تحركات األغذية لموافقة 

 مسبقة من السلطات اإلسرائيلية.

دفة في . وستقدَّم األغذية إلى األسر المستهكلتيهما العينية والتحويالت القائمة على النقدغذية يقتي األطر البرنامجذ وسوف يُنف -77

هذه  في. وسوف تمناسبة إنترنتالت وص  المناطق الريفية البعيدة عن المراكز السكانية التي ال توجد فيها شبكات كهرباء أو 

 إنفطريقة التحويالت القائمة على النقد، أما إعداد الخبز في المنزل.  عادةمثل  –المستهدفة  بالعادات الغذائية لألسر األغذية

ر سهذه األ سواق عاملة. وال تمتلكوأجيدة إنترنت الت لديها وص  في مناطق حضرية وشبه حضرية  توجد األسر المستهدفة

لقائمة على النقد سياقاتها وعاداتها الغذائية. وسوف يقوم الخبز في المنزل، ولذلك تناسب التحويالت اموارد تمكنها من إعداد 

خالل  مباشرة مننقود توفير  عن طريقأيضاً بتجريب التحويالت القائمة على النقد غير المشروطة وغير المقيَّدة  البرنامج

د كل مستفيد م للتسليم، حيث يزوَّ السوق المحلية كنظاالحالية لتحويالت القائمة على النقد ام طريقة مؤسسات مالية محلية. وتستخد  

في المائة من  95ز ج ويُجهَّ ويُنت   ؛من خالل المتاجر المتعاقد معها محليا . ويمكن تحصيل القيمةقدماممدفوعة ببطاقة مغناطيسية 

يالت ل التحووتتولى الحكومة والسلطات المحلية تنظيم ورصد جودة وسالمة األغذية المقدَّمة من خال .السلع المسموح بها محليا

 القائمة على النقد.
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تسمح برصد آليات التحصيل من جانب كل مشارك. ويتيح  شبكيةالتحويالت القائمة على النقد من خالل منصة  البرنامجويدير  -78

 وضمان امتثال النشاط للمبادئ التوجيهية والقواعد واللوائح التشغيلية.التبديد إدارة مخاطر التدليس و للبرنامجذلك 

األخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية لتمكينها من مساعدة السكان  خدمات إلى وكاالت األمم المتحدة البرنامجم ويقدِّ  -79

 المتضررين عن طريق تزويدهم باألغذية والمياه ومرافق الصرف الصحي ومواد النظافة الصحية والتعليم. 

ق لتشغيل منصة القسائم اإللكترونية. وفيما يتعل –ك فلسطين هي شركة تابعة لبن –مع شركة خدمات مالية  لبرنامجاويتعاقد  -80

 بتقديم المساعدة النقدية المباشرة في المستقبل، سيتعاقد المكتب القطري مع مؤسسة مالية وطنية. 

 قدرات المكتب القطري ومالمحه 4-4

و استهداف ب التحول االستراتيجي نحإلى تكييف هيكل موظفيه بما يتفق مع الحصائل االستراتيجية. ويتطلالبرنامج سيحتاج  -81

النقود  والقسائم أ سواء –حويالت القائمة على النقد ، وزيادة استخدام التيعانون من انعدام األمن الغذائي الشديدالذين  السكان

ن هذه وتعزيز قدرات الوزارة الوطنية مجموعات من مهارات الموظفين تركز على البرمجة والمالية. وفي حين أ – المباشرة

، سيلزم استعراض هيكل التوظيف الحالي لضمان إمكانية إيالء عناية البرنامجالمجموعات من المهارات متاحة بالفعل لدى 

كافية لطرائق التحويل المحددة في االستراتيجية. وسوف تشمل الكفاءات التقنية المطلوبة تعميم المنظور الجنساني في البرمجة 

ل تحقيق الحصائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في األمن الغذائي والتغذوي. وال بد لهيكل من أج البرنامجوالعمليات و

مة قادراً على المنافسة من حيث كفاءة التكاليف والقي البرنامجالتوظيف أن يُعبِّر عن االستهداف األضيق للمستفيدين كي يظل 

 مقابل المال.

 الشراكات 4-5

ارة التنمية االجتماعية في توفير المساعدة الغذائية، والتخطيط االستراتيجي، وتنمية القدرات. العمل مع وز البرنامجسيواصل  -82

ل الدعم  البرنامجويقدم  الدعم التقني إلى وزارة التنمية االجتماعية في مجال إصالح شبكة األمان االجتماعي وإدارتها، ويكمِّ

ط التخطيمع وزارة التنمية االجتماعية في  البرنامجر المحددة. وينسق المقدَّم من الحكومة عن طريق المساعدة الغذائية لألس

 الشامل، والمسائل االستراتيجية واالستهداف، كما ينسق مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تقديرات األمن الغذائي.

عية اعدة الغذائية وتنفيذ مشروعات التوإشراك المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في تقديم المس البرنامجوسوف يواصل  -83

ي في مع قطاع األمن الغذائ البرنامجية، والقطاع الخاص في تنمية سالسل القيمة وتعزيز المنتجات المحلية. وسينسق تغذبال

ازي رالتخطيط االحتالمسائل المتعلقة باألمن الغذائي، ومع وكاالت األمم المتحدة في المسائل المشتركة بين المجموعات، و

 لطوارئ.ل الستعدادوا

والمنظمات غير الحكومية  ، بما فيها األونروا،التقليدية عن طريق دعم وكاالت األمم المتحدة الشراكات البرنامجويتجاوز  -84

العديد  البرنامج، يدعم 2014للقسائم اإللكترونية. ومنذ عام  تهالدولية في تقديم المساعدة إلى السكان المتضررين من خالل منص

ن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في الوصول إلى السكان المتضررين باستخدام بطاقة واحدة م

إلى  رنامجالبمخصصة لمختلف أنواع المساعدة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم. وسوف يسعى 

 بالمساواة بين الجنسين. تكوين شراكات مع الكيانات المختصة الملتزمة
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 تقييمالإدارة األداء و -5

 ترتيبات الرصد والتقييم 5-1

خطة للرصد والتقييم تراعي الجوانب الجنسانية، مع التركيز بوضوح على عمليات رصد الحصائل التي تقيس  البرنامجسيضع  -85

خالل التقارير المرحلية الشهرية المقدَّمة من الشركاء على األسر المستهدفة. ومن  البرنامجالمساعدة الغذائية المقدَّمة من  تأثير

ويتثبت منها، ستقاس مؤشرات النواتج لرصد التقدم المحرز وما يتحقق من إنجازات.  البرنامجالمتعاونين والتي يستعرضها 

، للبرنامجقييم التابعة والتوسيتم تحميل التوزيع اإلجمالي للمستفيدين وجميع البيانات المتصلة بالنواتج في قاعدة بيانات الرصد 

وسيصب ذلك في أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة )كوميت(. وسيتم إجراء رصد للعمليات في نقاط التوزيع والمتاجر في 

. لبرنامجاوالشركاء المتعاونين وسيرتبط ذلك بهيكل الرصد الحالي في  البرنامجالضفة الغربية وقطاع غزة من جانب موظفي 

ن المعلومات في قاعدة بيانات مركزية.وسوف ي  ستخدم الراصدون تطبيقاً لجمع البيانات باستخدام الهواتف النقالة، وستُخزَّ

موارد كافية في الميزانية لهذا الغرض. وسوف تستخدم  وأدرجتوسيتم إجراء رصد بعد التوزيع شهرياً على المستوى األسري؛  -86

الحصائل. د رصتهاء من عمليات االستهداف في الضفة الغربية وقطاع غزة، كأساس لعد االنتي ستتوفر بال ،بيانات خط األساس

ة والشركاء المتعاونون لتنفيذ الخطة االستراتيجي البرنامجسيجريها االستعراضات الدورية التي  االستنتاجاتتثري وسوف 

ور، ثة أشهر باستخدام تطبيقات برمجيات التص. وسيجري اإلبالغ عن النتائج كل ثالالالزمةتعديالت الإجراء  يتسنىلالقطرية، 

. ويصب نظام الرصد والتقييم التابع للمكتب القطري في عمليات رصد Adobe Illustrator، وبرنامج Tableauمثل تطبيق 

 .ةامج اإلنسانيبرإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ودورة ال

استعراضاً في منتصف المدة بعد سنتين من بداية تنفيذ الخطة االستراتيجية  جالبرنام ومن المزمع أن يجري مكتب التقييم في -87

أي في السنة الرابعة من فترة السنوات الخمس التي  – 2021القطرية، كما سيتم إجراء تقييم مستقل للحافظة القطرية في عام 

ى مع االستراتيجية القطرية المقبلة، بما يتماش لخطةاامج دورة برل لتوفير المعلومات –تستغرقها الخطة االستراتيجية القطرية 

 الصادرة عنهم . واستجابة لطلب أصحاب المصلحة واألدلة(2021-2016) سياسة الخطط االستراتيجية القطرية وسياسة التقييم

يالت النقدية لتحوسيُغطيان أنشطة ا، واحتياجات التعلم، من المزمع إجراء تقييمين المركزيين لهذه الخطة االستراتيجية القطرية

 . ورصدت في الميزانية موارد مناسبة لهذا الغرض. 2019وسيتم إجراؤهما في عام  بالتغذيةغير المقيَّدة والتوعية 

 مع وزارة التنمية االجتماعية في رصد مؤشرات ُسبل البرنامجسوف يعمل وتبعاً للتوصية الواردة في تقييم الحافظة القطرية،  -88

 لية إصالح شبكة األمان االجتماعي.كسب العيش كجزء من عم

 إدارة المخاطر 5-2

المخاطر السياقية، مثل الكوارث الطبيعية، وعدم االستقرار السياسي، والتقلبات االقتصادية، بغرض التخطيط  البرنامجسيرصد  -89

 التخاذ تدابير تخفيفية تناسب مستوى المخاطر. 

 المخاطر السياقية

 يسية التي يمكن أن تؤثر على الخطة االستراتيجية القطرية: فيما يلي المخاطر السياقية الرئ -90

 يل غزة بين إسرائقطاع . سيؤدي اندالع نزاع مسلح عنيف في تصاعد األعمال العدائية أو النزاع المسلح في قطاع غزة

ائي ن الغذيعانون من انعدام األمعلى دعم السكان الذين  البرنامجغزة إلى تعريض قدرة قطاع والسلطات الفعلية في 

للخطر، وسوف يؤدي إلى تحول في الموارد نحو االستجابة لالحتياجات العاجلة للسكان المتضررين. ومن شأن  الشديد

 .إلى المواقع وشركائه المتعاونين، وسيُعرقل عمليات الوصول البرنامجذلك أن ينطوي على آثار على أمن موظفي 

المستفيدين المتضررين في  البرنامجيدعم من خاللها  احترازيةوسيجري التخفيف من هذه المخاطر من خالل خطط 

مالجئ ومن خالل عمليات طوارئ مشتركة بين الوكاالت. وتوفِّر طريقة التحويالت القائمة على النقد، بما فيها شبكة 

 ، مرونة في تقديم المساعدة لدعم السكان المتضررين. البرنامجمتاجر 
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 تتأثر المناطق ألف وباء وجيم في الضفة الغربية بكوارث طبيعية، بما فيها الفيضاناتاجئةالكوارث الطبيعية الكبيرة المف . 

ري . وسيجإليهم الموسمية والزالزل. وتؤثر هذه الكوارث على ُسبل عيش السكان المتضررين وعلى إمكانية الوصول

خدام الدفاع المدني في دولة فلسطين واست، بما في ذلك التنسيق مع االحترازيالتخفيف من هذا الخطر من خالل التخطيط 

 مراكز العمليات المنشأة. 

 ال يزال هناك خطر يتمثل في أن تؤثر قيود المانحين على تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية من حيث قيود المانحين .

 مجالبرنااً على قدرة النطاق وطرائق التحويالت. وبالنظر إلى أن االعتماد على جهة مانحة وحيدة يؤثر تأثيراً كبير

ي االعتبار تنويع قاعدة المانحين. وسوف تؤخذ فلجهود الستتواصل ف، كامال على تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية تنفيذاً 

 عند تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،القيود على النطاق الجغرافي، والمساعدة المتاحة واختيار الشريك المتعاون

(، وبالنظر إلى قيود المانحين، ستستأثر طريقة المساعدة 2018وات الخمس. وخالل السنة األولى )طوال فترة السن

ل وقد . البرنامجالعينية بأكثر من نصف المساعدة المقدَّمة من  ي ف في تمويل األنشطة اإلنسانية واإلنمائية تراجعُسجِّ

 . دولة فلسطين

 البرامجيةالمخاطر 

 ة الرئيسية التي يمكن أن يكون لها آثار على الخطة االستراتيجية القطرية: فيما يلي المخاطر البرامجي -91

  .لكافي في الفتقار إلى التمويل اا أن يكوننتيجة لتضييق استهداف المستفيدين،  يمكن،عدم القدرة على إثبات النتائج

باب . ولن تعالج األسلغذائي الشديديعانون من انعدام األمن األشخاص الذين ل البرنامجمساعدة تأثير على المدى البعيد 

ة االحتالل واالفتقار إلى الفرص االقتصادي –غزة  وقطاع الغربيةالضفة الغذائي في  األمناألساسية الكامنة وراء انعدام 

وسيجري التخفيف من هذا الخطر عن طريق التشديد على الطابع الشامل للتدخالت : البرنامجمن خالل تدخالت  –

في  واتفجوالشركاء الوطنيين والدوليين لمعالجة ال دولة فلسطينوربط األمن الغذائي بجهود سلطات  اإلنسانية في؛

ُسبل كسب العيش، والصحة، والمياه والمرافق الصحية، وفرص العمل. وتشكِّل جوانب انعدام المساواة الهيكلية 

جاح التنفيذ. ويمكن التخفيف من ذلك عن طريق الثقافية التمييزية خطراً أمام ن -والمعايير والممارسات االجتماعية 

المساواة بين الجنسين، وتكوين شراكات مع مجال  ث تحول جنساني، وتنمية القدرات فيالرامية إلى إحداالبرمجة 

لعمل امجاالت تالقي مع الشركاء المتعاونين في  البرنامجالكيانات الملتزمة بالمساواة بين الجنسين. وسوف يعمل 

واإلنمائي من أجل تعظيم األثر وربط تدخالت األمن الغذائي اإلنساني بالجهود األطول أجالً التي تبذلها اإلنساني 

 السلطات الفلسطينية.

  .لى ازدياد إ يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديدسيؤدي تحول التركيز نحو المستفيدين الذين المنافسة بين المستفيدين

اف، حيث سيتوقف تقديم المساعدة لبعض المستفيدين الذين كانت تغطيهم من قبل شبكة األمان التدقيق في معايير االستهد

. ومن شأن عدم استهداف المستفيدين المناسبين أن يؤدي إلى انعدام األثر البرنامجاالجتماعي الوطنية التي يساهم فيها 

ل مع وزارة التنمية االجتماعية وقطاع وسيجري التخفيف من هذا الخطر عن طريق العم السمعة. خسائر تمسوإلى 

. وسوف تستخدم لهذا بها لمجتمعات المحلية المتضررةجميع ا وإبالغاألمن الغذائي لضمان سالمة معايير األهلية 

 .البرنامج لدى آلية تلقي تعقيبات المستفيدين الغرض

 المخاطر المؤسسية

 لها آثار على الخطة االستراتيجية القطرية: فيما يلي المخاطر المؤسسية الرئيسية التي يمكن أن تكون -92

 تنطوي زيادة استخدام التحويالت القائمة على النقد، بما فيها المساعدة النقدية المباشرة، على مخاطر الموارد.  تبديد

 األموال. وينطوي استخدام متاجر صغيرة لتقديم القسائم على خطر التواطؤ، ويمكن للتحويالت النقديةبديد بت تتعلق

 لتبديداالمباشرة التي يسحبها المستفيدون من أجهزة الصرف اآللي أن تزيد من األخطاء. وسيجري التخفيف من خطر 

من خالل آليات رقابة مشدَّدة تشمل التحقق اآلني من تحصيل قيمة القسائم اإللكترونية في المتاجر وفي أجهزة الصرف 

 لمستفيدين.ا تعقيباتتلقي آلية استخدام ؛ وء لتجار التجزئة المشاركيناآللي؛ والرصد المنتظم؛ وإصدار سندات حسن األدا
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 الموارد الالزمة لتحقيق النتائج -6

 (25)ميزانية الحافظة القطرية 6-1

 4مليون دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات. ويبين الجدول  241.4ميزانية قدرها  علىهذه الخطة االستراتيجية القطرية  تعتمد -93

 لة استراتيجية.ميزانية كل حصي

 )دوالر أمريكي( للخطة االستراتيجية القطريةاإلرشادية لميزانية السنوية ا: متطلبات 4لجدول ا
 

 المجموع السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
 

2018 2019 2020 2021 2022 

 635 617 237 132 466 48 837 544 48 686 585 48 866 822 47 115 198 44 1الحصيلة االستراتيجية 

 380 800 3 627 767 335 617 218 826 919 797 281 791 2الحصيلة االستراتيجية 

 015 418 241 760 233 49 172 162 49 904 411 49 784 620 48 395 989 44 المجموع

 آفاق تدبير الموارد 6-2

جهة متلقية  20فقات الكبيرة من المعونة الدولية وتحتل بانتظام مكانة بارزة بين أكبر استفادت دولة فلسطين تقليدياً من التد -94

في المائة  500، ازدادت المساعدة اإلنمائية الرسمية بنحو 2009 إلى 2000للمساعدة اإلنمائية الرسمية. وخالل الفترة من 

نصف الناتج المحلي  زهاءيقابل هو ، و2009في عام مليارات دوالر أمريكي تقريباً  3ووصلت إلى مستوى الذروة الذي بلغ 

المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى أدنى  وهبطت، 2013. ومع ذلك، تراجعت مستويات المعونة منذ عام لدولة فلسطيناإلجمالي 

احدة من . وعلى الرغم من االنخفاض العام في المعونة، ال تزال دولة فلسطين و2015مستوى لها منذ عشر سنوات في عام 

وأصبحت السلطة الفلسطينية  ،(دوالراً أمريكيا 580نصيب الفرد )من حيث أكبر الجهات المتلقية للمعونة األجنبية في العالم 

 المقدمة من المانحين لتمويل عملياتها األساسية.  مساعدةتعتمد بشكل متزايد على ال

ل المساعدة اإلنسانية مكوناً أساسياً من مكونات المس -95 في  40و 20اعدة اإلنمائية الرسمية، إذ تستأثر بنسبة تتراوح بين وتشكِّ

 عدة اإلنمائية الرسمية، حيث لوحظالمائة من تدفقات المعونة. وخالل السنوات العشر األخيرة، ُسجلت تقلبات في أحجام المسا

. وتراجعت بنسبة تراوحت 2014، و2012، و2009، و2008غزة في األعوام قطاع خالل فترات النزاع في  بلوغها نقاط ذروة

 في المائة في السنوات التالية للنزاع. 50و 25بين 

، قابل تمويل خطة االستجابة 2015إلى  2009. فخالل الفترة من ةاإلنساني ياتتمويل العملوتشهد دولة فلسطين تراجعاً في  -96

، تقلصت 2016من المتطلبات السنوية. وفي عام في المائة  63 متوسط نسبتهاإلنسانية، وهي نداء إنساني مشترك بين الوكاالت، 

ذلك أثر . وكان ل2015في المائة مقارنة بعام  30وهو انخفاض في التمويل بنسبة  –في المائة  50هذه التغطية إلى أقل من 

 .2015في المائة مقارنة بعام  13، التي انخفضت بنسبة بلغت البرنامج، على مستويات تمويل سلبي، ولكنه محدود نسبيا

أولويات  ويلوتحميزانيات المساعدة اإلنمائية الرسمية لدى الجهات الشريكة الحكومية،  تخفيضوتشمل العوامل التي تفسِّر ذلك  -97

. العمل اإلنساني اآلخذ في االتساع مجتمعالموارد نحو أزمات إقليمية أخرى، وازدياد تفتت الموارد بسبب تنامي المنافسة في 

منذ عهد بعيد،  التي يتعاون معهاقادراً على المنافسة، معتمداً على قاعدة كبيرة من الجهات المانحة  البرنامجومع ذلك، ظل 

حد على توسيع قاعدة الجهات المانحة لل البرنامجوسيعمل ومحتالً مكانة بارزة بين أكبر الجهات المتلقية ألموال العمل اإلنساني. 

 .من مخاطر االعتماد على أكبر جهة مانحة لدية

من المقدم طويل األجل الدعم الإلى  –مليون دوالر أمريكي سنوياً  48 –وتستند توقعات تمويل الخطة االستراتيجية القطرية  -98

هة 2016-2014الجهات المانحة التقليدية. وهو يقابل المتوسط السنوي للتمويل الوارد في الفترة  ، باستثناء المخصصات الموجَّ

من استهداف وتغطية  البرنامجسوف يمكِّن وهذا المستوى المتوقع من التمويل . 2014ة في عام غزقطاع لالستجابة للنزاع في 

                                                      
 بين الجنسين. في المائة من مجموع أموال المشروعات ألنشطة المساواة 15بتخصيص  البرنامجسيجري الوفاء بالتزام  (25)
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 عتدللمااألمن الغذائي انعدام من واألسر التي ترأسها نساء وتعاني  يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديدجميع األشخاص الذين 

 في المنطقة جيم من الضفة الغربية.  و والرعاةمجتمعات البد الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلكفي 

 استراتيجية تعبئة الموارد 6-3

سيتطلب تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية القطرية دعماً مالياً مستمراً لضمان عدم توقف العمل المطلوب لتحقيق الحصائل  -99

 االستراتيجية.

 ثر التخفيضات غير المتوقعة في تمويل العمل اإلنساني منتحقيقاً لهذه الغاية، وفي مسعى للتخفيف من أ ،البرنامجوسيواصل  -100

جهوده لتوسيع قاعدة مانحيه، بما يشمل االستفادة من تدفقات التمويل  بذل ،عهم منذ أمد بعيدشركائه التقليديين الذين يعمل م

هوده الناجحة لدعوة الجهات ، ومواصلة جللبرنامجاإلنمائي الحكومي في إطار ركيزة الصمود المحددة في الخطة االستراتيجية 

 في الشرق األوسط. وفي حال نقصبصفة رئيسية وليس على سبيل الحصر،  –القطاع الخاص  منالمانحة الناشئة والشركاء 

، أو لتكاليفافعالية من حيث األكثر تقديم المساعدة في تكييف استجابته عن طريق استخدام طريقة  البرنامجالتمويل، سينظر 

 يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديدالسكان الذين  –ية لألشخاص األشد ضعفاً بين المجموعات المستهدفة إعطاء األولو

تشغيلية ال اإلمكانات البرنامجللحصول على مساعدة غذائية. وفي حال تجاوز التمويل المستويات المتوقعة، ستكون لدى  – والبدو

 ميع الفلسطينيين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي.طلب الحكومة وتقديم المساعدة إلى جلتلبية 
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  الملحق األول

 

 (2022-2018) اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية القطرية لدولة فلسطين

          

   : دعم البلدان في القضاء على الجوع1الغاية االستراتيجية 

   ماية إمكانية الحصول على األغذية: القضاء على الجوع عن طريق ح1الهدف االستراتيجي 

   : تمتع كل فرد بالقدرة على الحصول على الغذاء1ة النتيجة االستراتيجي

ن التنوع الغذائي : 1الحصيلة االستراتيجية   طاعق سيما في وال –الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد غير الالجئين الفقراءللسكان تحسُّ

 2022بحلول عام  –من الضفة الغربية  غزة والمنطقة جيم

تحسين /استمرار :المواءمة مع فئات الحصائل

 حصول األسر واألفراد على الغذاء الكافي

 مراعية للتغذية

 مجاالت التركيز: االستجابة لألزمات

    

          

         :االفتراضات

 .لسياسية واألمنية مستقرتين نسبياا تينبقاء البيئ

 .تهمأطعمأخرى الستكمال  تكميليةمغذية غذائية  مواد/قسائم في شراء أغذيةفي صورة  المقدمة مساعدةدم المستفيدون النقد المدخر من اليستخ

  

          

         مؤشرات الحصائل

       المعتمد على االستهالك )متوسط( مؤشر استراتيجيات التصدي

       درجة االستهالك الغذائي

       التغذية –ي ة االستهالك الغذائدرج
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         األنشطة والنواتج

          

 لغذائيم األمن اوالمعلومات التغذوية إلى األسر الفقيرة التي تعاني من انعدا –بما في ذلك من خالل طرائق التحويالت القائمة على النقد واألغذية العينية  –تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة : 1

 )تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذية(

    

          

     )ألف: تحويل الموارد(غير الالجئين الفقراء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد على أغذية متنوعة ومغذية لتحسين تنوعهم الغذائي. السكان حصول 

     ()هاء: القيام بأنشطة التوعية والتعليم. يةلتغذباوعيهم  زيادةعلى معلومات ل –األوالد والبنات الرجال والنساء و –فين حصول السكان المستهد

          

   : إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة2الغاية االستراتيجية 

   امة: دعم تنفيذ أهداف التنمية المستد4الهدف االستراتيجي 

   لقدرات معززة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة النامية : امتالك البلدان5النتيجة االستراتيجية 

 بقدرات ونظم محسنة لتحديد السكان الضعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائيدولة فلسطين تمتع مؤسسات : 2الحصيلة االستراتيجية 

 2022 عامبحلول  ومساعدتهم واستهدافهم

 فئات الحصائل: 

عزيز قدرات مؤسسات ونظم القطاعين العام ت

والخاص، بما في ذلك المستجيبون المحليون، 

تحديد السكان الذين يعانون من انعدام  على

تغذوي األمن الغذائي ومن الضعف ال

 واستهدافهم ومساعدتهم

  

 بناء القدرة على الصمودز: مجاالت التركي

  

         :االفتراضات

 .مشاركة المؤسسات الوطنية ورغبتها في العمل

 رغبة المؤسسات الوطنية في تخصيص موظفين تقنيين للمشاركة بصورة نشطة.

  

          

         مؤشرات الحصائل

       سجل القدرة على القضاء على الجوع
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         األنشطة والنواتج

          

     )أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية( شبكة األمان االجتماعي الوطنيةعم التقني إلى الوزارات والمؤسسات الوطنية من أجل تنفيذ استراتيجية األمن الغذائي وإصالح تقديم الد: 2

          

( 1مستدامة )هدف التنمية ال والفقر الغذائي األمن انعدام بشأن األدلة وبناء والتحليل الرصد على الوطنية الرصد نُظم قدرات تحسُّن من الشديد الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين الفقراء السكان استفادة

 )جيم: توفير تنمية القدرات والدعم التقني(

    

ن من الشديد الغذائي األمن انعدام من يعاونون الذين الفقراء السكان استفادة ف التنمية هد) وأصولهم والضعفاء الفقراء دخل تحمي وطنية اجتماعي أمان شبكة وتنفيذ إصالح على المؤسسية القدرة تحسُّ

 )جيم: توفير تنمية القدرات والدعم التقني(( 3-1 ، الغاية1المستدامة 

    

          

 ات والمنصات(: توفير منصة للتحويالت القائمة على النقد للجهات الشريكة المتعددة القطاعات والحكومة )أنشطة توفير الخدم3

 

    

          

ن استفادة السكان الفقراء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد من   يجري توفيرها للشركاء من أجل الحد من الفقر وانعدام األمنالتي تحويالت القائمة على النقد والحماية االجتماعية، لمنصة اتحسُّ

 (ات العامة)حاء: تقديم الخدمات والمنصالغذائي 

 

    

   

 دعم البلدان في القضاء على الجوع :1الغاية االستراتيجية 

 : يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم1جيم 

    

   النتائج والمؤشرات الشاملة

   (من هم األشخاص المدرجون فيه، وما سيحصلون عليه، وما هي مدة المساعدة)دين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج : نسبة األشخاص المستفي1-1جيم 

   : نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج 2-1جيم

    

 لمتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهميستطيع السكان ا :2جيم 

    

   النتائج والمؤشرات الشاملة

   : نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعر ض لتحديات تتعلق بالحماية1-2جيم 
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 ين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج: تحسين المساواة بين الجنس3جيم 

    

   النتائج والمؤشرات الشاملة

    القسائم من ق بل المرأة، أو الرجل، أو كليهما معا، حسب طريقة التحويل/النقد/نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية :1-3م جي

    لجان، ومجالس، وأفرقة، وغير ذلك – األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية : نسبة النساء2-3جيم 

   ، حسب الجنس ونوع النشاطالبرنامجنوع التحويل )أغذية، نقود، قسائم، أو ال تعويض( الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة : 3-3جيم 

    

 هدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئةتستفيد المجتمعات المحلية المست :4جيم 

    

   النتائج والمؤشرات الشاملة

صت المخاطر البيئية بالنسبة لها، وُحددِّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء 1-4جيم    : نسبة األنشطة التي فُح 
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 الملحق الثاني

 

 والر أمريكي()د حسب الحصيلة االستراتيجية ،التوزيع اإلرشادي للتكاليف

 ،1النتيجة االستراتيجية  

وغاية التنمية المستدامة 

2-1 

 ،5لنتيجة االستراتيجية ا

وغاية التنمية المستدامة 

17-9 

 المجموع

 2الحصيلة االستراتيجية  1الحصيلة االستراتيجية  الحصائل االستراتيجية للبرنامج

 964 247 194 270 485 2 694 762 191 التحويل

 956 885 16 136 839 820 046 16 ذالتنفي

 393 490 14 351 227 042 263 14 تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة

 313 624 225 757 551 3 556 072 222 المجموع الفرعي

 702 793 15 623 248 079 545 15 في المائة( 7تكاليف الدعم غير المباشرة )

 015 418 241 380 800 3 635 617 237 المجموع
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