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تقرير موجز عن تقييم
الحافظة القطرية لدولة فلسطين ( – 2011منتصف عام *)2015
موجز تنفيذي
يغطي تقييم الحافظة القطرية هذا جميع عمليات البرنامج في دولة فلسطططططططيا ما عا  2011وحتى منتصططططططف عا  ،2015إلى جانب
االسطططططتراتيلية القطرية  . 2016-2014ويسطططططىى إلى تقدير المواامة والتموسطططططع االسطططططتراتيلي للبرنامج ،ومدى جودة عملية اتخاذه
للقرارات االستراتيلية والىوامل المؤثرة فيها ،وأداا ونتائج أنشطة الحافظة ككل.
وتندرج دولة فلسطيا في الشريحة الدنيا ما البلدان المتوسطة الدخل ،وتبلغ حصة الفرد ما الناتج المحلي اإلجمالي فيها  1 600دوالر
أمريكي ،ولكنها ما تزال تىتمد اعتماداً مفرطا ً على المىونة .وتتمثل الىوائق الرئيسططططية التي تىتري طريق االدتصططططاد الفلسطططططيني في
النزاع ،وعد اليقيا السياسي ،والتلزؤ اللغرافي مع القيود المفروسة على الحركة والوصول ،وهشاشة األسس المؤسسية الوطنية.
وتشططططكل ظاهرة انىدا األما الغذائي تحديا ً سططططخما ،حيث عانى نحو ثلث األسططططر ،أا درا ة  1.6مليون نسططططمة ،ما هذه الظاهرة عا
 ،2014وتوافرت الدالئل على الىبا المزدوج لسطططوا التغذية .وتىتمد نسطططبة  80في المائة ما سطططكان زة على المسطططاعدة االجتماعية.
وتمتلك دولة فلسطيا رناملا ً واسىا ً للحماية االجتماعية.

* وفق ًا لسططططياسططططة التقييم ( ،)WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1( )2021-2016وتوخي ًا الحترا سطططط مة واسططططتق ل اسططططتنتاجات التقييم ،فإن ىض
الىبارات الواردة في هذا التقرير دد ال تندرج سططما المصطططلحات اللارا اسططتخدامها في البرنامج؛ ويرجى توجيه أية اسططتفسططارات هذا الش ط ن إلى
مديرة التقييم في البرنامج.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
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مديرة التقييم
هاتف06-6513-2030 :

السيد D. Habtemariam
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هاتف06-6513-3169 :
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وفيما يتىلق هدف ناا األما الغذائي على نحو مسططططططتدا فقد انصطططططططب اهتما البرنامج على ث ث ركائز هي )1 :اإل اثة – تلبية
االحتياجات الغذائية الىاجلة؛  )2الصمود – دعم سبل الىيش واألنشطة االدتصادية القادرة على الصمود؛  )3الت هب – النهوي القدرة
الوطنية على االستلا ة للطوارئ.
وكان أداا المكتب القطرا البرنامج جيداً فيما يتصططططل ركيزتي اإل اثة والت هب في الحافظة .و النسططططبة للنشططططاط الرئيسططططي فيها ،وهو
المسططاعدة الغذائية الىامة ،فقد عمل المكتب كفااة وأ دى اسططتلا ات اسططتراتيلية دوية خ ل األزمات التي عصططفت غزة عامي 2012
و .2014ولم يتمكا المكتب ما الحفاظ على سطططمىة البرنامج ما حيث راعة ددراته اللوجسطططتية في تسطططليم المسطططاعدات الغذائية الىينية
فحسب ل إنه ساعد أيضا ً على إرساا سمىة متىاظمة في ملال الكفااة واال تكار فضل استخدا طريقة القسائم اإللكترونية التي كانت
ما يا أدوى إنلازات الحافظة .وشملت الحصائل زيادة نسبة األسر المستفيدة ما القسائم المتمتىة استه ك ذائي مقبول ما 68.6
في المائة عا  2013إلى  83.6في المائة عا  ، 2014إلى جانب فوائد إسطططططططافية جناها أصططططططحاا المحال التلارية ،والملهزون،
والمنتلون .ور م دلة الموارد ما الموظفيا فقد عمل البرنامج ىناية و شكل جيد على التصدا للتحديات التغذوية.
و فىل الضرورة ظل جانب كبير ما أنشطة الت هب للطوارئ مندرجا ً في عداد المسؤوليات الخارجية .وأسهم البرنامج إسهاما ً طيبا ً في
هذا الىمل ،لكا األهم أنه دد مسططططططاهمة ارزة في ملال ناا نظم الت هب الوطنية عبر جهاز الدفاع المدني الفلسطططططططيني .وكانت ركيزة
الصططططمود هي األصططططىب ما حيث تحديدها وتنفيذها على نحو مري .وفي حيا أن دلة الموارد كانت سططططببا ً رئيسططططيا ً في ذلك ،فقد كانت
هناك أيض طا ً ديود مفاهيمية واسططتراتيلية خطيرة في تحديد ما يمكا للبرنامج تحقيقه عبر المسططاعدة الغذائية الىامة ،والتغذية المدرسططية،
والمسططاعدة الغذائية مقا ل إنشططاا األصططول/مقا ل التدريب .وسططاهمت المسططاعدة الغذائية في حماية سططبل الىيش ولكنها لم تدعمها أو تىد
نااها.
وتوصططططل التقييم إلى سططططبع توصططططيات ،ما في ذلك إعادة تحديد وجهة تركيز المسططططاعدة الغذائية للبرنامج لتنصططططب على األما الغذائي
وحماية سطططبل الىيش؛ وإعادة هيكلة تصطططميم الحافظة؛ وتوفير الخدمات االسطططتشطططارية التقنية لما تبذله السطططلطة الفلسططططينية ما جهود في
ميدان التغذية المدرسية واألشغال الىامة الكثيفة الىمالة؛ وتحديد المؤه ت المطلو ة لدى الموظفيا؛ وصقل استهداف األسر المستفيدة؛
واستحداث نظم للرصد والتحليل؛ وتىزيز جهود المناصرة وتىبئة الموارد لصالح حملة التوعية التغذوية؛ وتوسيح األدوار المىينة في
ميدان التغذية مع وكاالت األمم المتحدة األخرى في دولة فلسطيا.

مشروع القرار
يحيط المللس علمطططا طططالوثيقطططة جتقرير موجز عا تقييم الحطططافظطططة القطريطططة لطططدولطططة فلسطططططططيا ( – 2011منتصططططططف عطططا )2015ج
) )WFP/EB.1/2016/5ورد اإلدارة عليطططه الوارد في الوثيقطططة  ،WFP/EB.1/2016/5/Add.1ويحطططث على اتخطططاذ مزيطططد ما
اإلجرااات ش ن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المللس أثناا منادشته.

 هذا مشروع درار ،ول ط ع على القرار النهائي المىتمد ما المللس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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مقدمة
سمات التقييم
-1

يغطي تقييم الحافظة القطرية هذا جميع عمليات البرنامج في دولة فلسططططططيا ما عا  2011وحتى منتصطططططف عا  ،2015إلى
جانب االستراتيلية القطرية  .2016-2014ويسىى إلى تقدير المواامة والتموسع االستراتيلي للبرنامج ،ومدى جودة عملية
اتخاذه للقرارات االستراتيلية والىوامل المؤثرة فيها ،وأداا ونتائج الحافظة ككل .وتولى إجراا التقييم فريق تقييم مستقل ،وهو
ما اشططططتمل على عمل ميداني في أ سطططططس /ا  .2015وعزز الفريق البيانات المتوافرة واسططططتىراي الوثائق مقا ت شططططبه
ممنهلة مع أكثر ما  200ما أصحاا المصلحة ،ما في ذلك ممثلو اللهات المانحة والمستفيدون.
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واختطار مكتطب التقييم هطذا التقييم اعتمطاداً على مىطايير منتظمطة تتىلق برنطامج عمطل البرناامج .وجرى توديطت تقييم الحطاف ظة
القطرية لتوفير األدلة ال زمة لتنوير الدورة التالية ما التخطيط االسططططططتراتيلي القطرا عا  2016وإطار عمل األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية )1(.ولم تخضع حافظة البرنامج دب ً ألا تقييم.

السياق
-3

تندرج دولة فلسططططيا في الشطططريحة الدنيا ما البلدان المتوسططططة الدخل حيث تبلغ حصطططة الفرد ما الناتج المحلي اإلجمالي فيها
 1 600دوالر أمريكي )2(،على أنها تشططططهد واحداً ما أعلى المىدالت في الىالم ما حيث حصططططة الفرد ما المىونة إذ وصططططلت
ديمة هذه الحصططة إلى  626دوالراً أمريكيا ً عا  )3(.2013وفي عا  2011كانت نسططبة  25.8في المائة ما السططكان تىيش دون
مسطططتوى خط الفقر )4(.وتصطططل مىدالت الفقر في زة ( 38.8في المائة) إلى أكثر ما سطططىف ما هي عليه في الضطططفة الغر ية
( 17.8في المائة)؛ كما أن مىدل البطالة في زة البالغ  40في المائة هو سططططططىف ما هو عليه في الضططططططفة الغر ية )5(.وتتمثل
الىوائق الرئيسطططية التي تىتري طريق االدتصطططاد الفلسططططيني في النزاعات ،وعد اليقيا السطططياسطططي ،والقيود المفروسطططة على
الحركة والوصول.
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وعانت دولة فلسطططيا ما النزاع على مدى عقود .كما أنها ملزأة جغرافيا :فالضططفة الغر ية ،والقدا الشططردية ،و زة مفصططولة
عا ىضها ،وهناك عقبات أما الحركة سما الضفة الغر ية )6(.وفي عا  2014وصل الىدد التقديرا للسكان إلى  4.8مليون
نسطططمة )7(.ويشطططكل ال جئون الفلسططططينيون نسطططبة  44.2في المائة ما السطططكان .واإلنتاج الغذائي محدود فىل الظروف الطبيىية
وكذلك القيود اإلسرائيلية على استخدا األراسي في المنطقة جيم التي تشكل اللزا األعظم ما الضفة الغر ية.

( )1تستند والية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لىا  2013إلى درار اللمىية الىامة لألمم المتحدة  147/33الصادر في  20ديسمبر/كانون األول .1978
ويشمل ذلك مهمة تمكيا الشىب الفلسطيني في جهوده الرامية إلى إعمال حقه في تقرير المصير وإرساا األساا االجتماعي ،واالدتصادا ،والمؤسسي للدولة
الفلسطينية.
( )2اللهاز المركزا لإلحصاا الفلسطيني .2014 .مسح القوى الىاملة.
( )3البنك الدولي . 2015 ،حصة الفرد ما صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية الواردة ( القيمة الحالية للدوالر األمريكي).
.http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS
( )4اللهاز المركزا لإلحصاا الفلسطيني .2014 ،عشية اليو الىالمي للسكان.

( )5البنك الدولي .2014 ،زة :صحيفة الودائع 1 ،أ سطس /ا .2014
( )6يىود تقسيم الضفة الغر ية إلى مناطق إلى االتفاق اإلسرائيلي  -الفلسطيني المؤدت لىا  .1995فالمنطقة ألف ،وهي أصغر مناطق الضفة الغر ية ،تخضع لسيطرة
مدنية وأمنية فلسطينية [السلطة الفلسطينية] كاملة .وتخضع المنطقة اا لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية .أما المنطقة جيم ،وهي األكبر وتمثل نحو
 60في المائة ما مساحة الضفة الغر ية ،فتخضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة .وتخضع القدا الشردية لسيطرة السلطات اإلسرائيلية المباشرة( .انظرWorld :
Bank. 2013. West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy. Report No. AUS2922. Washington,
 .)DCوتصف درارات اللمىية الىامة القدا الشردية نها جزا ما األراسي الفلسطينية المحتلة .انظر ،على سبيل المثال ال الحصر ،القرار  15/70الذا اتخذته
اللمىية الىامة في  24نوفمبر/تشريا الثاني ( 2015درار اللمىية الىامة لألمم المتحدة  .)A/RES/70/15وفي دطاع زة ،تمثل حماا سلطة األمر الوادع( .انظر:
.)UNOCHA, 2015, Gaza one year on. Humanitarian concerns in the aftermath of the 2014 hostilities.
( )7اللهاز المركزا لإلحصاا الفلسطيني .2014 .أحوال السكان الفلسطينييا المقيميا في فلسطيا [ .2014 ،اللغة الىر ية].

4

-5

WFP/EB.1/2016/5

ويشططكل انىدا األما الغذائي تحديا ً سططخما ً في ظل ادتصططاد م سططور ،وأسططىار مرتفىة ،وتهديدات لسططبل الىيش ،مما حر نسططبة
إجمالية ددرها  27في المائة ما األسطططر ،أا ما يىادل  1.6مليون نسطططمة ،ما األما الغذائي عا  :2014علما ً ن نسطططبة انىدا
األما الغذائي وصطططططلت إلى  47في المائة في زة وإلى  16في المائة في الضطططططفة الغر ية )8( .وتىرَّي األما الغذائي لمخاطر
جسيمة فىل حاالت الطوارئ الىسكرية في زة ،والتي وصلت إلى أدسى درجة لها عا .2014
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وشهدت الفترة الفاصلة يا مسوح التغذية في عامي  2009و 2014انخفاسا ً في مىدالت انتشار الهزال في صفوف األطفال
دون سطططططا الخامسطططططة إلى  1.2في المائة؛ وفي التقز إلى  7.4في المائة؛ وفي نقص الوزن إلى  1.4في المائة)9(.على أن فرط
()10

الوزن زاد ما  5إلى  8في ال ما ئة.

وأ ثارت حاالت نقص الم غذ يات ا لددي قة المختل فة دل قا ً عمي قا .ور م عد اإل غ عا

اإلصا ة فقر الد الحاد ،فقد أفادت التقارير ن نسب اإلصا ة فقر الد الخفيف والمىتدل تراوحت يا  17و 33في المائة يا
األطفال و لغت  35في المائة في صطططفوف الحوامل )11(.ويؤدا الىبا المزدوج لسطططوا التغذية إلى زيادة اإلصطططا ة األمراي
()12

ير المىدية.
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وتم توفير التمويل ما اللهات المانحة لحماية الشطططرائح السطططكانية األشطططد سطططىفا ً عبر شطططبكات األمان االجتماعية .وتىتمد نسطططبة
 80في المائة ما السكان في زة على المساعدات االجتماعية .و دت التحوي ت االجتماعية مصدراً هاما ً لغالبية األسر حيث
()13

أنها تغطي نسبة  16في المائة ما االسته ك األسرا (تصل هذه النسبة إلى  31في المائة في صفوف األسر األشد فقرا).
-8

وفي عا  2010أدرت وزارة الشططؤون االجتماعية جاسططتراتيلية دطاع الحماية االجتماعيةج التي أدرجت مسط لة زيادة الخدمات
المقدمة إلى المستفيديا الذيا يىيشون تحت خط الفقر الوطني في عداد األولويات .وتتولى هذه الوزارة صيا ة وتنفيذ سياسات
الحماية االجتماعية في كل ما الضفة الغر ية و زة ،ولو أن الكفااة المؤسسية سىيفة سبب دلة ما تتمتع ه السلطة الفلسطينية
ما صطط حيات في زة .ويىتبر جالبرنامج الوطني الفلسطططيني للتحوي ت النقديةج ما يا أكثر رامج التحوي ت النقدية تقدما ً
في اإلدليم.
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ور م ارتفاع صططططافي مىدالت االلتحاق المدارا الذا يبلغ  96في المائة فإن الحصططططائل التىليمية مقيدة سططططبب النزاع الدائر
()14

والفقر .وكان مىدل أمية النساا والفتيات أعلى ث ث مرات ونصف عما هو عليه في صفوف الرجال واألوالد عا ،2012

وتىيق األدوار اللنسانية التقليدية مشاركة المرأة في االدتصاد .وتلتز االستراتيلية اللنسانية الوطنية لىا  2011الىمل على
تىزيز المساواة يا اللنسيا وتمكيا المرأة.
استراتيجية البرنامج وحافظته
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يىمل البرنامج في فلسطططيا منذ عا  .1991وتغطي اسططتراتيليته القطرية األولى( )15الفترة  .2016-2014وفيما يتىلق هدف
ناا األما الغذائي على نحو مستدا فإن اهتما البرنامج ينصب على ث ث ركائز هي )1 :اإل اثة – تلبية االحتياجات الغذائية
الىاجلة؛  )2الصططمود – دعم سططبل الىيش واألنشطططة االدتصططادية القادرة على الصططمود؛  )3الت هب – النهوي القدرة الوطنية

( )8اللهاز المركزا لإلحصاا الفلسطيني ودطاع األما الغذائي .2015 .موجز النتائج األولية للتقرير السنوا لمسح الظروف االجتماعية واالدتصادية واألما الغذائي
 ،2014-2013ص .1
( )9اللهاز المركزا لإلحصاا الفلسطيني .2014 .المسح الفلسطيني الىنقودا متىدد المؤشرات لىا  ،2013تقرير النتائج الرئيسية.
( )10اللهاز المركزا لإلحصاا الفلسطيني .2013 .التقرير النهائي لمسح األسرة الفلسطيني لىا .2010
( )11السلطة الفلسطينية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) .2014 .مسح المغذيات الدديقة الفلسطيني .2014 ،وزارة الصحة.
(Husseini, A, et al., 2009. Cardiovascular diseases, diabetes mellitus, and cancer in the occupied Palestinian territory. )12
Lancet 373(9668): 1041–1049.
( )13السلطة الفلسطينية . 2014 ،الخطة الوطنية لإلنىاش المبكر وإعادة إعمار زة .ص .31
( )14اللهاز المركزا لإلحصاا الفلسطيني ،يانات عا .2012
()15

رنامج األ ذية الىالمي .2013 .استراتيلية البرنامج في دولة فلسطيا.2016-2014 ،
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على االسطططتلا ة للطوارئ .وتشطططمل الىناصطططر األسطططاسطططية ل سطططتراتيلية التوسطططع في اسطططتخدا طريقة القسطططائم؛ و رنامج دسطططائم
مشروطة لدعم الزراعة و را األشلار؛ وتوسيع نطاق تنمية ددرات السلطة الفلسطينية على الت هب للطوارئ؛ ونشر شبكات
األمان اإلنتاجية المتسمة الفىالية ما حيث التكاليف.
-11

وخ ل فترة التقييم تولى المكتب القطرا تنفيذ عمليتيا للطوارئ ،وعمليتيا ما الىمليات الممتدة لإل اثة واإلنىاش ،وعمليتيا
خاصططتيا .ويىري الشططكل  1األعداد المزمىة والفىلية للمسططتفيديا كل سططنة ،والتي لغت ذروتها عا  2014حيا وصططلت إلى
 1.6مليون مستفيد ،وهو ما يىادل ثلث السكان الفلسطينييا في زة ،والضفة الغر ية ،والقدا الشردية .وجرى توزيع كميات
ما األ ذية ددرها  243 597طنا ً متريا ،ودا المسططططتفيدون صططططرف ما ديمته  60.7مليون دوالر أمريكي ما دسططططائم األ ذية.
و لغت ديمة المتطلبات اإلجمالية لهذه الىمليات  704م ييا دوالر أمريكي ،تم تسطططططلم نسطططططبة  64في المائة منها فحسطططططب حتى
أ سطططططططس /ا  )16(.2015وتلقت الىمليات الممتدة لإل اثة واإلنىاش ،وعمليات الطوارئ ،والىمليات الخاصططططططة ما نسططططططبته
 55و 73و 73في المائة على التوالي ما التمويل المطلوا .وساندت هذه الىمليات الركائز الث ث ل ستراتيلية القطرية:


اإل اثة :تم توفير المسططاعدة الغذائية الىامة صططورة متزايدة على شططكل دسططائم إلكترونية ير مشططروطة تصططرف ديمتها
في المحال التلارية المشططططاركة في نظا تم تطويره التىاون مع السططططلطة الفلسطططططينية .كما عمل هذا النظا أكثر ف كثر
كمنصة محبذة لدى السلطة الفلسطينية والمنظمات األخرى ما أجل التحوي ت االجتماعية .و استخدا األ ذية الىينية،
أو القسططائم ،أو مزيج منهما فقد توسططىت المسططاعدة الغذائية الىامة في زة صططورة كبيرة عبر عمليات الطوارئ أثناا
فترات األزمات الىسكرية.



الصططمود :على نطاق أصططغر دامت أنشطططة المسططاعدة الغذائية مقا ل إنشططاا األصططول والمسططاعدة الغذائية مقا ل التدريب
ر ط هذه المسطططاعدة اللهود الرامية إلى تىزيز ددرة سطططبل الىيش على الصطططمود في الضطططفة الغر ية .ونفذت أنشططططة
التغذية المدرسية في الضفة الغر ية و زة.



الت هب :عززت إحدى الىمليتيا الخاصططططططتيا الدعم اللوجسططططططتي في زة خ ل أزمة عا  .2014أما الىملية األخرى
( )2015-2013فقد وفرت الموارد ال زمة لمساندة جدطاع األما الغذائيج ،وهو لية لتنسيق األما الغذائي.

( )16تشمل هذه البيانات الىملية الممتدة لإل اثة واإلنىاش  200709التي يتواصل تنفيذها حتى ديسمبر/كانون األول .2016
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الشكل  :1سياق حافظة البرنامج في دولة فلسطين وإطارها الزمني – 2011 ،منتصف عام 2015

G
az
a

أزمة غزة وإعالن حالة الطوارئ
اإلنسانية في يوليو/تموز 2014
يؤثران على عمليات البرنامج

السياق الفلسطيني

20,000,000

22,287,702 USD

49,328 Mt

15,000,000
10,000,000

60,000

50,000

50,998 Mt

40,000

30,000

10,389,540 USD

10,749,577 USD

5,000,000

7,526,601 USD

0
2014
2015

2013
2013

2014

عملية الطوارئ  :200298المساعدة الغذائية الطارئة (غزة) .التمويل.%66 ،

10,000

0
2011

2012
2012

20,000

قبل 2011

2011

عملية الطوارئ  :108170المساعدة الغذائية الطارئة (غزة) .التمويل.%81 ،

العمليات

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  :200709المساعدة الغذائية (الضفة الغربية وغزة) .التمويل،
.% 40
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ور م أن الحافظة لم تتضما مك ِّونا ً مستق ً لصحة وتغذية األ والطفل فقد أصدر البرنامج خطة استراتيلية للتغذية وتكنولوجيا
األ ذية وسططاند وزارة الصططحة ما خ ل توفير المسططاعدة التقنية وتقديم البيانات الىملية عا النماذج المبتكرة مثل حملة التوعية
التغذوية.

نتائج التقييم

المواءمة والتموضع االستراتيجي
-13

كانت الحافظة مناسططبة الحتياجات الفلسطططينييا المحروميا ما األما الغذائي .ورأى أصططحاا المصططلحة في البرنامج شططريكا ً
نا ًا في وسع السياسات واالستراتيليات الوطنية .واتخذ البرنامج دراراً استراتيليا ً مهما ً حينما اختار أن ي صمم وينفذ أنشطته
التىاون الوثيق مع السططلطة الفلسطططينية .ومع أن هذا القرار أ َّخر عملية التنفيذ فإنه كفل تقديم البرنامج ألفضططل مسططاهمة ممكنة
للتنمية االسططتراتيلية والمؤسططسططية المسططتدامة في ظل الظروف الصططىبة القائمة .ودد تباينت درجة الت حم والتىاون يا حافظة
البرنامج وحوافظ وكاالت األمم المتحدة واللهات الشطططريكة األخرى وفقا ً للشطططركاا وعلى مدى الزما ،ير أن هذه الحافظة دد
أدملت على النحو المناسططب سططما إطار عمل األمم المتحدة للمسططاعدة اإلنمائية واألطر األخرى وجرت مواامتها سططمنيا ً مع
المبادئ اإلنسططانية الدولية .وكانت ع دات البرنامج مع الشططركاا الثنائييا وشططركاا المنظمات ير الحكومية ذات طا ع تكاملي
عموما.

-14

وفي ظل الظروف الصىبة جداً في دولة فلسطيا ،فإن ما المهم جداً أن يكون البرنامج وادىيا ً ش ن السياق عند تصميم عملياته
وتنفيذها .ودد خضطططىت مواامة البرنامج وتموسطططىه االسطططتراتيلي عموما ً إلى الحاجة إلى توفير اإل اثة لمىاللة انىدا األما
الغذائي المزما واالسططتلا ة في ن مىا ً لألزمات الحادة الدورية .وفي الودت ذاته ،وعلى نطاق أسططيق ،فقد سططىى البرنامج إلى
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تنفيذ استراتيليات الصمود ،وعمل مع السلطة الفلسطينية على مساعدة أعداد صغيرة ما الفلسطينييا المحتاجيا لتىزيز سبل
كسبهم للىيش .ولم تتي سر مس لتا المواامة والتموسع االستراتيلي على البرنامج فىل تىقيد و موي ساحة التخطيط الدولي
التي كان ال د له ما الىمل فيها ،ولذا كانتا مزيلا ً متقلبا ً ما االسططططططتراتيليات جاإلنسططططططانيةج وجاإلنمائيةج .وكلتا هاتيا الفئتيا
عرسة لتىريفات متباينة ،كما وأنهما تطرحان طرق مختلفة وفقا ً لسياق التخطيط ،سما النقاش الدائر منذ عهد ىيد ش ن ما
تنطويان عليه ما مىنى في دولة فلسطيا.
-15

ولم تشططتت أوجه االلتباا هذه انتباه البرنامج عا عمله األسططاسططي المتمثل في توفير المسططاعدة الغذائية للفلسطططينييا المحتاجيا،
ولو أنها لم تسططاعد على البت على النحو األفضططل ش ط ن ما الذا ينبغي أن يسططىى البرنامج إلى أن يكون عليه ويفىله في األجل
الطويل .على أن البرنامج لم يغتنم الفرصة إلدراج مساعدته الغذائية إدراجا ً كام ً سما اإلطار المفاهيمي والتشغيلي للحماية
االجتماعية .و صططططفة عامة لم يكا البرنامج وادىيا ً ما فيه الكفاية شطططط ن طريقته في تصططططور وعري أدوار الدعم جاإلنمائيج
المحتمل المتىلقة ه ،على الر م ما إدراره في ىض وثائق التصطططميم نه ليس هناك ما فرصطططة تذكر لتحقيق التقد المسطططتدا
سطططما السطططياق الحالي .وكانت االسطططتراتيلية القطرية لىا  2014مفرطة في الطموح فيما يتصطططل هدافها السطططاعية إلى جدعم
سبل الىيش واألنشطة االدتصادية القادرة على الصمودج ،و دعمها للزراعة و را األشلار وما تضمنته ما جتركيز جديد ...
()17

على القدا الشردية والمراكز الحضرية األخرى ،وصب االهتما على النساا والشباا في هذه السياداتج.

جودة عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية والعوامل المؤثرة فيها
-16

كانت التحديات المتىلقة توفير المساعدة الغذائية الفىالة في ظل هذه البيئة المؤسسية والتشغيلية الصىبة هي الىوامل الرئيسية
المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات االسططططتراتيلية للبرنامج .و صططططفة عامة فقد فهم البرنامج واسططططتلاا لهذه التحديات شططططكل
وادىي .وعرسطططططت االسطططططتراتيلية القطرية صطططططورة منتظمة ما د َّدرته ما عوامل عند تحديد النهج المقترح للبرنامج في دولة
فلسطيا.

-17

وواجه تحليل البرنامج الىراديل فىل القيود المفروسططة على البيانات والقدرة التحليلية .و سططبب هذا السططياق ،فقد ادتضططى األمر
في كثير ما األحيان منح األسططططططبقية عند تحديد األولويات االسططططططتراتيلية والتشططططططغيلية للمكتب القطرا إلى طائفة ما الىوامل
األخرى ،ما في ذلك الحاجة إلى المسطططاعدة في سطططمان األما الغذائي للشطططىب الفلسططططيني ،وسطططرورة اعتماد اسطططتراتيليات
للصمود ،والهشاشة المؤسسية للسلطة الفلسطينية ،ونقص التمويل .ور م القدرة المحدودة ما الموظفيا في ميدان التغذية فقد
()18

كانت عملية اتخاذ القرارات االستراتيلية للبرنامج في هذا الملال صائبة.
-18

وكان تحليل البرنامج للمسططائل اللنسططانية في السططياق الفلسطططيني وحافظته محدوداً ولكنه كان مفيدا .واشططتمل هذا التحليل على
اسططتىراي لت ثيرات طريقة القسططائم على المسططائل اللنسططانية ،واإلسططها مدخ ت تحليلية لدراسططة لألمم المتحدة ش ط ن وسططع
المرأة الفلسطينية والمساعدة المقدمة لها ،ومدخ ت خاصة تمريا لبطادة درجات المساواة يا اللنسيا أجرا لصالح فريق
األمم المتحدة القطرا عا  )19(.2014وأسهمت كل هذه اللهود في إعداد االستراتيلية اللنسانية للبرنامج في دولة فلسطيا.

-19

وكانت ركيزتا اإل اثة والت هب مناسبتيا للبرنامج .وشكلت المساعدة الغذائية الىامة ،التي تشكل اللانب األعظم ما الحافظة،
أولوية مناسططبة النظر إلى اتسططاع نطاق انىدا األما الغذائي وشططدته .وكانت الحاجة إلى اإل اثة مزمنة وممتدة ،ووفرت تلبيتها

()17

رنامج األ ذية الىالمي .2013 .استراتيلية البرنامج في دولة فلسطيا ،2016-2014 ،ص .13

( )18عمل البرنامج مع ىض اللهات المانحة على إدامة نظم مستقلة للتنفيذ وإدارة األموال التي تشترطها سياساتها القاسية ـ جعد االتصالج مع ىض أصحاا
المصلحة السياسييا واإلدارييا.
(A.L. Esser, 2014. Gender scorecard. United Nations Country Team (UNCT), State of Palestine. )19
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شبكة أمان سما إطار الحماية االجتماعية .كما أن الىمل لتىزيز ت هب البرنامج ،والملتمع الدولي ،والسلطة الفل سطينية ،ما
خ ل جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مثَّل استراتيلية مناسبة أيضا.
-20

أما ركيزة ال صمود فقد كانت اللزا األدل فائدة في عملية اتخاذ القرارات اال ستراتيلية للبرنامج .وي شكل ال صمود جانبا ً حيويا ً
ما جوانب سبل عيش الفلسطينييا ،حيث أن له مىا ٍن خاصة تتىلق ـ ط جالثباتج و قدرة الناا على البقاا على أرسهم والحفاظ
على سبل عيشهم .على أن االستراتيلية القطرية لم توسح هذا المفهو أو تطبقه على النحو الوافي ،كما لم تحدد شكل واسح
المسطططاهمات التي يمكا أن تقدمها أنشططططة اإل اثة الخاصطططة المسطططاعدة الغذائية الىامة لقضطططية الصطططمود .وافتقر البرنامج إلى
المهارات المؤسسية والوظيفية ال زمة للتصدا شكل مقنع لتحديات تىزيز سبل الىيش المستدامة .وأسهم االفتقار إلى اإلرشاد
المؤسططسططي ،واألطر الوطنية لبرملة سططبل الىيش ،والوسططوح في الوثائق البرناملية ش ط ن كيفية اسططتىادة سططبل الىيش وإعادة
نائها )20(،في علز البرنامج عا سططططمان المزيد ما التمويل ألنشطططططة الصططططمود .ولم يكا هناك الكثير ما التتزر يا ركيزتي
اإل اثة والصططططمود ،وهو ما يرجع في جانب كبير منه إلى سططططىف تطوير ركيزة الصططططمود وإلى أن فاق اإلنىاش كانت مقيدة
شكل هائل.

-21

وأ دى البرنامج اسططططططتلا ات اسططططططتراتيلية دوية خ ل األزمات التي عصططططططفت غزة عامي  2012و .2014وأثبت الىاملون
المتمرسون والملتزمون في البرنامج ل ا ددرتهم على التفكير وسوح والىمل شكل حاسم في تلك األودات الصىبة .وعمل
الموظفون صورة وثيقة و نااة مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية في مختلف سيادات االستراتيليات ،والسياسات ،والبرامج،
وفي مركز عمليات الطوارئ قيادة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

الرصد والتقييم
-22

أنش ط البرنامج نظاما ً متطوراً ورفيع اللودة للرصططد غية اإل غ عا عمليات المسططاعدة الغذائية الىامة والمؤشططرات األسططاسططية
على مسططتوى النواتج الخاصططة رعاية المسططتفيديا :أا المىادل النقدا المصططروف عبر القسططائم ،وعدد عمليات توزيع األ ذية
المنفذة في الودت المناسطططب ،وعدد دورات تدريب المسطططتفيديا .على أن نظم البرنامج لم توفِّر سطططهولة يانات اإلنفاق صطططيغة
يسططهل اسططتخدامها في تحليل الكفااة .كما كان ما الصططىب تقييم التقد المحرز شطط ن اسططتىادة سططبل الىيش سططبب االفتقار إلى
المؤشرات المتصلة النواتج واآلثار.

-23

واسططططططتخلص تقييم الحافظة القطرية أدلة مفيدة عا تنفيذ طريقة القسططططططائم ما عمليات التقييم في زة ،التي أجريت تكليف ما
المكتب القطرا ( 2011و ،)2012وما تقارير الرصد ( 2013و .)2014وحددت هذه األدلة كميا ً األثر على أسر المستفيديا
والت ثيرات االدتصادية لنظا القسائم على مختلف اللهات الفاعلة المحلية في سلسلة إمدادات األلبان.

-24

و فضططل نظا الرصططد والتقييم تىلَّم البرنامج ما تىقيبات المسططتفيديا واتخذ إجرااات شطط نها .وأنشططئت نظم متىددة للمع راا
المسطططتفيديا شططط ن القسطططائم واأل ذية الىينية .وشطططمل نظا الرصطططد المتطور للبرنامج في مرحلة ما ىد التوزيع عمليات تدديق
تتصل مدى رسا المستفيديا وتىليقاتهم.

( )20تشير حماية سبل الىيش إلى التخفيف ما وط ة تتكل األصول وزيادة المديونية.

WFP/EB.1/2016/5

9

أداء الحافظة ونتائجها

النواتج
-25

حافظ البرنامج على أعداد المسططططططتفيديا ما المسططططططاعدة الغذائية الىامة دريبة ما
الم ستويات المزمىة ،وفودها كثير أثناا أزمة زة عا ( 2014ال شكل  .)2وعبر
تطوير البرنامج المبتكر لطريقة القسططططططائم (اإلطار  ،)1فقد زاد عدد المسططططططتفيديا
المتلقيا للقسططططائم ما  32 380مسططططتفيداً عا  36( 2011في المائة ما المسططططتوى
المزمع) إلى  121 805ما المسططططططتفيديا عا  160( 2014في المائة)؛ وفي ك
الىاميا شططكلت النسططاا نسططبة  50في المائة ما المسططتفيديا .و سططبب نقص التمويل
فقد اسطر البرنامج أحيانا ً إلى خفض الحصص أو ديم القسائم .وتم تخفيض عدد

اإلطار  :1اال تكارات – لية تسليم
القسائم اإللكترونية


سهولة في توسيع النطاق



سهولة في االستخدا



تيسير للرصد



تيسير لإلدماج في شبكات األمان

أيا التغذية المدرسطططية في كل أسطططبوع دوريا ً في الضطططفة الغر ية اعتباراً ما عا  ،2012وتودفت هذه التغذية تماما ً في زة في
مايو/أيار عا  .2014و يا عامي  2011و 2014انخفض عدد المسططططتفيديا ما التغذية المدرسططططية ما  76 530مسططططتفيداً إلى
 50 347مستفيداً في الضفة الغر ية ،وما  93 617مستفيداً إلى  48 054مستفيداً في زة .وتراوحت نواتج أنشطة المساعدة
الغذائية مقا ل إنشاا األ صول ما صفر في المائة النسبة للهدف المتىلق إنتاج راا األ شلار إلى  52في المائة فيما يتصل
هدف المسططاحات الخاسططىة للرا الهكتار .وفي إطار أنشطططة المسططاعدة الغذائية مقا ل التدريب فقد شططارك  227شططخصططا ً في
الدورات التدريبية ما أصل الىدد المزمع البالغ  317شخصا.
الشكل  :2أعداد المستفيدين من الحافظة وكمياتها ،المزمعة والفعلية2014-2011 ،
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المصدر :التقارير الموحدة عا المشروعات في البرنامج .2014-2011

-26

وسطططططاعد البرنامج جهاز الدفاع المدني الفلسططططططيني في اسطططططتحداث إطار إلدارة المىلومات ،ما في ذلك وا ة شطططططبكية للت هب
للكوارث .كما أسططهم البرنامج في تطوير أداة للهواتف الذكية ذات وص ط ت نظم المىلومات اللغرافية السططتخدامه في عمليات
التقدير في عيا المكان )21(.وفي ودت الحق شططططططدد البرنامج شططططططكل أكبر على تدريب موظفي ومتطوعي جهاز الدفاع المدني
الفلسطيني.

-27

واعتباراً ما منتصططططططف عا  2013دامت الىملية الخاصططططططة  200560تمويل جدطاع األما الغذائيج ،الذا جاا نتيلة اندماج
ث ث ملموعات إنسططططانية .ويرمي هذا القطاع ،الذا يرأسططططه البرنامج صططططورة مشططططتركة مع منظمة األ ذية والزراعة لألمم
المتحدة ،إلى تىزيز تنسططيق الىمل والحوار المتىلقيا األما الغذائي ،وإلى خفض الحواجز الملموسططة القائمة يا وكاالت األمم
المتحدة وملتمع المنظمات ير الحكومية .وتمثلت أسخم مها هذا القطاع في تنقيح جمسح الظروف االجتماعية واالدتصادية

( )21رنامج األ ذية الىالمي .2013 .الىملية الممتدة لإل اثة واإلنىاش  – 200037المساعدة الغذائية الموجَّهة لدعم الملموعات المىدمة والمهمشة وتىزيز سبل
الىيش في الضفة الغر ية ،التقرير الموحد عا المشروع لىا .2013
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واألما الغذائيج وتنسططططططيق دورة البرامج اإلنسططططططانية .وكانت نظم إدارة المىلومات التي أدامها القطاع لتوفير البيانات ال زمة
لتقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مفيدة وحسنة التوديت.

االستهداف
-28

كان أداا البرنامج دويا ً في اسطططططتحداث نظا اسطططططتهداف خاص المسطططططاعدة الغذائية الىامة مع شطططططركائه .واسطططططتهدف البرنامج
المسطططتفيديا ىناية و شطططكل جيد ،مع قاا مىايير االسطططتهداف سطططيطة نسطططبيا .أما األسطططر التي جرى اختيارها على أسطططاا الفقر
وانىدا األما الغذائي فقد جرى تصططططططنيفها طبقا ً لحلمها فحسططططططب ،دون أا تفريق خر ل حتياجات في صططططططفوف ملموعات
المسططتهدفيا .وفي نهاية فترة االسططتىراي كان البرنامج ينظر في اتخاذ تدا ير لصططقل نظا االسططتهداف ،ما في ذلك تصططنيف
أشمل حسب حلم األسرة ،وصيغة ير مباشرة الختبار القدرة المالية ،ودرجات االسته ك الغذائي.

الحصائل
-29

ما المرجح أن تكون ا ستلا ة البرنامج ال سريىة خ ل حاالت الطوارئ في زة عا  ،2012و صورة أخص عا  ،2014دد
ساهمت في إنقاذ األرواح ،ولو أنه لم يكا هناك ما دليل محدد على ذلك.

-30

و صططورة عامة أدى توفير البرنامج لأل ذية سططواا الىينية أو عبر القسططائم في الضططفة الغر ية إلى تحسططيا درجات االسططته ك
الغذائي في صفوف األسر المستفيدة .وزادت نسبة األسر المستفيدة ما القسائم ذات االسته ك المقبول ما  68.6في المائة عا
 )22(2013إلى  83.6في المائة عا  ،2014وكان هناك انخفاي سططططخم في نسططططبة األسططططر المسططططتفيدة ذات درجة االسططططته ك
الغذائي الحدا أو الضىيف .على أن درجات االسته ك الغذائي لدى األسر المتلقية للمساعدة الغذائية الىامة تتكلت خ ل الفترة
ذاتها :فقد انخفضططت نسططبة األسططر ذات درجة االسططته ك الغذائي المقبول ما  58.5إلى  57.7في حيا زادت نسططبة األسططر ذات
درجة االسته ك الغذائي الحدا ما  23.1إلى  26.8في المائة.

-31

وفي زة فقد حققت نسطططبة  77في المائة ما المسطططتفيديا المتلقيا للقسطططائم وحدها درجة االسطططته ك الغذائي المقبول حلول عا
 ،2015المقارنة مع نسططططبة  36في المائة ما المسططططتفيديا المتلقيا لأل ذية الىينية .وتمكنت نسططططبة تقرا ما  91في المائة ما
المستفيديا ما القسائم وحدها ما تحسيا درجات استه كهم الغذائي مقدار فئة واحدة على األدل ما فئات اال سته ك الغذائي
منذ عا .2011

-32

وفي صططفوف المسططتفيديا ما أنشطططة المسططاعدة الغذائية مقا ل إنشططاا األصططول كان لدى نسططبة  26في المائة درجة االسططته ك
الغذائي المقبول عند خط األساا ،وارتفىت هذه النسبة إلى  92في المائة خ ل النشاط ولكنها انخفضت إلى  60في المائة ىد
عشرة أشهر ما ذلك.

-33

وكان الر صد متفاوتا ً الن سبة لمؤ شرات ح صائل التغذية المدر سية ،المتمثلة في مىدالت اال ستبقاا وددرة الت ميذ على التركيز
والتىلم .فبالنسبة لمىدالت االستبقاا فقد كانت مرتفىة دب ً الفىل ولم تشهد أا تغير .أما ددرة التركيز والتىلم فتقلَّبت وفقا ً لألدلة
السردية المتوافرة.

القسائم اإللكترونية
-34

كانت طريقة القسائم اإللكترونية ما يا أدوى إنلازات الحافظة .وهناك أر ىة أ ىاد رئيسية لهذا النلاح الذا دا مثاالً يحتذى
في عمليات البرنامج في مناطق أخرى ،مثل الىراق ،ولبنان ،وتركيا:

( )22تم إدخال طريقة تقديم المساعدة الغذائية الىامة عبر القسائم إلى الضفة الغر ية عا  .2009وال تتوافر يانات خط األساا المتىلقة درجات االسته ك الغذائي.
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رأى المستفيدون و اعة التلزئة أكثر ف كثر أن البطادة اإللكترونية سهلة االستخدا  .وأتاحت الطريقة المح َّدثة مؤخرا،
والتي تم تطويرها االشططططططتراك مع نك فلسطططططططيا ونظا مىام ته اإللكترونية جPalPayج ،اسططططططت

اعة التلزئة

للمدفوعات في الودت الفىلي لقيامهم مىام ت المساعدة الغذائية في محالهم.


ويسرت اآللية الرصد وأتاحت تحديد نود السلع المستلمة في داعدة ياناتها الذاتية ،في الودت الفىلي أيضا.



وكان ما السطططهل مواامة الطريقة وتوسطططيع نطادها ،مع تحديد المسطططتفيديا ما خ ل طادات الهوية الفلسططططينية .وأتاح
اسططتخدا جمحفظة إلكترونيةج لمنظمات أخرى تسططليم المسططاعدة عبر البطادة اإللكترونية ذاتها .وما أ رز األمثلة على
ذلك أن طريقة البرنامج سططططاعدت منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسططططف) على توفير خدمات المياه ،واإلصططططحاح،
والنظافة الصططحية ،وكذلك الزا المدرسططي في زة خ ل أزمة عا  ،2014حينما زاد عدد المسططتفيديا ما المسططاعدة
الغذائية االعتماد على القسائم ما  60 000إلى  300 000مستفيد في ضون أسا يع.



ويسططرت الطريقة إدماج ليات األمان االجتماعية للبرنامج ،والسططلطة الفلسطططينية ،والوكاالت األخرى ،مع إتاحتها في
الودت ذاته للتحديد والرصططد المنفصططليا للمسططتفيديا المختلفيا سططما النظا  .وفي حيا أنه ظلت هناك فسططحة واسططىة
للمزيد ما الصطططططقل لفلية فإن تقد البرنامج وأدااه المتىلقيا الطريقة خ ل فترة االسطططططتىراي لقيا الثناا على نطاق
واسع ما جانب مبلغي األمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.

-35

كما حققت طريقة القسطططططائم اإللكترونية نتائج ادتصطططططادية هامة ،حيث عادت مباشطططططرة الفائدة على أصطططططحاا المحال التلارية
الم شاركيا ،والملهزيا ،والمنتليا ،والخزينة الفل سطينية .وارتفع متو سط المبيىات ال شهرية أل صحاا المحال ن سبة  40في
المائة على امتداد زة والضططططططفة الغر ية .وزادت مبيىات منتلي األلبان نسططططططبة  207في المائة في زة و 58في المائة في
الضطططفة الغر ية ،مع إمكانية مناظرة لزيادة عائدات الضطططرائب .وتم إنشطططاا نحو  300وظيفة جديدة )23(.وكانت عمليات القياا
()24

المنتظمة المتىلقة الت ثيرات االدتصادية لتدخ ت البرنامج أدل ،وتشير الدالئل إلى أن هذه الت ثيرات كانت أسىف.

الكفاءة
-36

تم ما أجل هذا التقييم وسططططع تقديرات أولية لمتوسططططط تكاليف األ ذية الىينية (المسططططاعدة الغذائية الىامة والتغذية المدرسططططية)
وطرائق القسطططائم (المسطططاعدة الغذائية الىامة ،وأنشططططة المسطططاعدة الغذائية مقا ل إنشطططاا األصطططول/مقا ل التدريب) .وعلى امتداد
الحافظة ،واسططتناداً إلى اإلنفاق المالي الفىلي وأعداد المسططتفيديا الفىلية ،فقد لغت تكلفة المسططاعدة الغذائية الىينية  74.4دوالر
أمريكي المقارنة مع  91.1دوالر أمريكي النسبة لطريقة القسائم.

-37

على أن القسائم كانت أشد فىالية ما الدعم الىيني في النهوي الحصائل ،أا درجات اال سته ك الغذائي .وتبلغ تكلفة تحسيا
فئة درجة اال سته ك الغذائي لألسرة (ما استه ك ’ سىيف‘ إلى ’حدا‘ إلى ’مقبول‘) عبر المساعدة الغذائية الىينية سىف
ما هي عليه عند استخدا القسائم.

-38

ور م الظرو ف التي أدت إلى تضطططخم األسطططىار فقد تمكا المكتب القطرا ما تحسطططيا الكفااة اللوجسطططتية لبرملته خ ل فترة
االسططططططتىراي ،ما في ذلك عا طريق إدخال نظا المدفوعات اإللكترونية .وظلت الىمليات المتىلقة المشططططططتريات واللوانب
اللوجسطططتية تسطططير شطططكل جيد ،وتشطططير األدلة السطططردية إلى أن البرنامج يدير رامله شطططكل حسطططا .وأثنى مسطططؤولو السطططلطة
الفلسطططينية والمسططتفيدون شططدة على تنفيذ األنشطططة .ويؤكد هذه التلر ة التحليل الذا أجرا لدعم البرنامج واليونيسططف وأظهر

( )23رنامج األ ذية الىالمي .2014 ،األثر الثانوا لبرنامج دسائم البرنامج في دولة فلسطيا .تقرير النتائج.
( )24تقرير التقييم الكامل :كانت المشتريات المحلية ما كبار منتلي األلبان .وكان هناك نهج أشد انتظاماً إزاا حساا الفوائد االدتصادية الثانوية المت تية ما طريقة
القسائم منه إزاا دياا الكفااة.
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أن  97في المائة ما المستفيديا ما األ ذية ،والتىليم ،وخدمات المياه ،واإلصحاح ،والنظافة الصحية أعر وا عا رساهم عا
()25

ليات التسليم.

المسائل الجنسانية
-39

أ دى المكتب القطرا التزاما ً واسططططتلا ة في اسططططتحداث نهج مىززة لترويج اإلنصططططاف يا اللنسططططيا ،وتتوجت جهوده في هذا
الصططدد عا  2014وسططع اسططتراتيلية جنسططانية ،وتوفير التدريب الهادف إلى التوعية اللنسططانية لكل الموظفيا ،والبدا ىملية
لتحديد جمناصططططططرا المسططططططاواة يا اللنسططططططياج .على أن الت ثيرات الىملية كانت محدودة اسططططططتثناا ما تحقق في حملة التوعية
التغذوية .وتولى البرنامج ومنظمة محلية ير حكومية في زة تنفيذ هذه الحملة التي تركت انطباعا ً نها أحدثت فردا ً حقيقياً
في الصطططورة الذاتية للمرأة وفي تمكينها ،اإلسطططافة إلى ت ثيراتها على الوعي التغذوا للمشطططاركيا .ور م أن حلم هذه الحملة
كان متواسىا ً فإن إنلازاتها كانت هامة.
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ير أن مسططاعدة البرنامج خلَّفت ت ثيراً عمليا ً سططئي ً على تىزيز اإلنصططاف يا اللنسططيا .فقد جىل السططياق الثقافي ما مس ط لة
اتخاذ مودف نشططيط إزاا المسططائل اللنسططانية أمراً حسططاس طا ً على مسططتوى الملتمع المحلي ،ل ور ما محفوفا ً المخاطر النسططبة
لموظفي البرنامج ،وال سيما في زة .وعلى ما يبدو فإن حملة التوعية التغذوية كانت تدخ ً أكثر فائدة فيما يتىلق سبل الىيش.
ودد تركت هذه الحملة أثراً مباشطططراً على تحسطططيا تغذية األسطططرة ،وما ثم زيادة رأا المال البشطططرا .وشطططلىت الحملة النسطططاا،
اللواتي يىشططططا حياة محصططططورة نتيلة الوسططططع في زة واألعراف الثقافية على حد سططططواا ،على مغادرة منازلها ،واالخت ط
قريناتها ،وتطوير ع دات اجتماعية أدوى .و هذه السبل فقد أسهمت الحملة أيضا ً في ناا رأا المال االجتماعي.

الشراكة
-41

عمل البرنامج صورة ا ستبادية على إدراج رملته سا اإلطار النا شئ للتخطيط اإلن ساني ال سنوا والمتىدد ال سنوات .وكان
البرنامج مساهما ً نشطا ً في إعداد إطار عمل األمم المتحدة األول للمساعدة اإلنمائية الخاص دولة فلسطيا.

-42

وحقق اللانب األعظم ما عمل البرنامج مع الشركاا على الصىيد التشغيلي التىاون والتكامل ال التتزر والت ثيرات المضاعفة.
وكان هناك تكامل واسططح يا البرنامج ووكالة األمم المتحدة إل اثة وتشططغيل ال جئيا الفلسطططينييا ما لديهما ما مسططؤوليات
ش ن توفير الم ساعدة الغذائية ل جئيا و ير ال جئيا ،وتىاونهما الوثيق أثناا أزمة زة عا  .2014كما كان هناك تكامل مع
اليونيسطف ،وهو ما لغ مسطتوى أعلى دوره خ ل أزمة زة ،حينما اسطتخدمت منصطة القسطائم اإللكترونية للبرنامج في توزيع
الدعم الذا ددمته اليونيسف .وتتىلق أوسع فلوة في فرص التتزر واآلثار المضاعفة ميدان التغذية .وخ ل فترة االستىراي
ت ضاالت القدرة التغذوية ل شركاا البرنامج .وأخذ هؤالا ال شركاا يللؤون أكثر ف كثر إلى البرنامج التما سا ً للم شورة التغذوية،
مما ألقى ىبا ثقيل على كاهله وعلى موظفه الوحيد المىني التغذية ،وخلق تودىات تقديم البرنامج لخدمات تغذوية هي
خارج نطاق واليته.

االستدامة والترابط
-43

أدى السطططياق الوطني إلى تقييد مفهو االسطططتدامة تقييداً شطططديدا ،واكتسطططبت مسططط لة تىزيز اسطططتدامة المؤسطططسطططات وترا طها أهمية
طا ية .وفي األنشطة التي دامت داا الوظائف األساسية لشبكات األمان عبر المساعدة في سمان األما الغذائي وحماية سبل
الىيش ما الفقر الىميق ،فإن توافق اآلراا يا المبلغيا كان على أن البرنامج حقق تقدما ً ديما ،حيث دا بناا القدرات ،والنظم،
والملكية سما السلطة الفلسطينية ما أجل نظا للحماية االجتماعية رأى المبلغون أنه أسحى أدوى في نهاية فترة االستىراي

(Al Athar Global Consulting. 2015. Joint emergency assistance programme to vulnerable families in Gaza. Formative )25
review of the joint WFP-UNICEF e-voucher.
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عما كان عليه في دايتها .ولم تظهر اللهود الضيقة النطاق التي ذلها البرنامج لبناا القدرة على الصمود في ميدان سبل الىيش
الكثير ما األدلة على تحقيق نتائج مستدامة ،ولو أنه كان هناك متسع لحماية سبل الىيش وتىزيز الصمود عبر األشغال الىامة
الكثيفة الىمالة.

االستنتاجات
التقدير العام
-44

كان أداا البرنامج في إطار ركيزة اإل اثة جيدا .وفي النشاط الرئيسي للحافظة ،وهو المساعدة الغذائية الىامة ،حافظ البرنامج
على سططمىته ما حيث راعة ددراته اللوجسططتية في تسططليم المسططاعدات الغذائية الىينية ،وأسططهم في إرسططاا سططمىة متىاظمة في
ملال الكفااة واال تكار فضططل اسططتخدا طريقة القسططائم اإللكترونية .ويىتبر اسططتحداث طريقة القسططائم اإللكترونية ،الذا عكس
التزاما ً يسطططططتحق الثناا اال تكار والتىلم ما التلر ة اللارية ،ما يا أفضطططططل إنلازات أداا البرنامج في هذه الحافظة .وكانت
الخيارات المىتمدة جيدة ش ن أيا وألا فئات ما المستفيديا ،ت ستخد األ ذية الىينية ،أو القسائم ،أو الطرق المختلطة أحيانا،
وذلك اسططتناداً إلى مىايير مناسططبة ولكنها سططيطة نسططبيا .ور م دلة الموارد ما الموظفيا فقد عمل البرنامج ىناية و شططكل جيد
على مىاللة أمر التبىات والتحديات التغذوية ألنشطته في ملال المساعدة الغذائية الىامة في السياق الفلسطيني.
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وما منظور الحماية االجتماعية فإن أنشطة اإل اثة والت هب مترا طة شكل وثيق .وخ ل فترة االستىراي دعت الحاجة إلى
اإل قاا على جانب كبير ما أنشططططططة الت هب كمسطططططؤولية خارجية :وهكذا فقد كان على البرنامج وشطططططركائه الودوف على أهبة
اال ستىداد ل ستلا ة .و ساهم البرنامج شكل جيد في هذا الت هب الخارجي ،على أن األهم أنه دد م ساهمات ديمة في ناا نظم
الت هب الوطنية عبر جهاز الدفاع المدني الفلسطططيني والتقد المؤسططسططي في ددرات و رامج السططلطة الفلسطططينية .وما يزال هناك
متسع لفىل الكثير في هذا الملال .على أنه أمكا ناا درجة ما الملكية الوطنية للنظم المىززة.

-46

وفي حيا أن ركيزتي اإل اثة والت هب في االسططتراتيلية القطرية حققتا شططكل عا أداا متينا ً ونتائج دوية ،فإن ركيزة الصططمود
علزت عا القيا ذلك .وكان هذا الملال سططططما االسططططتراتيلية القطرية والحافظة األصططططىب ما حيث تحديده وتنفيذه شططططكل
مري .و ينما كانت عوائق الموارد سططططببا ً رئيسططططيا ً في سططططيق نطاق تنفيذ أنشطططططة المسططططاعدة الغذائية مقا ل إنشططططاا األصططططول
والمساعدة الغذائية مقا ل التدريب ،فإنه كانت هناك ديود مفاهيمية واستراتيلية خطيرة في البت في طبيىة األعمال المفيدة التي
يمكا أن يقو ها البرنامج  .ودد سطططاهمت المسطططاعدة الغذائية الىامة في حماية سطططبل الىيش إال أنها فشطططلت في تىزيز صطططمودها
واسططتدامتها .ور م أنه تم تحديد التغذية المدرسططية سططما االسططتراتيلية القطرية على أنها تسططهم في حماية سططبل الىيش فلم يكا
هناك أا رصد لما إذا كانت دد حققت هذا الغري ،ولم يىثر التقييم على أا أدلة عملية على أنها دامت ذلك.

-47

و صططططورة إجمالية فإن أداا الحافظة ونتائلها يظهران أن السططططياق الخاص لدولة فلسطططططيا شططططكل تحديا ً متواصطططط  :فقد عطلت
حاالت الطوارئ الدورية عمليات البرنامج الىادية وتطلبت استلا ات سريىة لظروف األزمات .ولم يكا على المكتب القطرا
التىامل فحسب مع زحا اآلراا السياسية لألمم المتحدة ،ل وكذلك مع هشاشة دولة فلسطيا .أما تحديات دلة التمويل فهي ما
األمور األكثر شيوعا ً النسبة للبرنامج ككل على المستوى الىالمي.

-48

وتىزز اإلداا كثيراً فضططل مهارة وتفاني موظفي البرنامج ،ولو أنهم افتقروا إلى التدريب وتلقوا القليل ما اإلرشططاد المؤسططسطي
في ىض الملاالت مثل سطططبل الىيش والصطططمود .وتمكا المكتب القطرا عبر اإل داع واال تكار ما تحقيق نلاحات مهمة فيما
يتىلق طريقة القسطططائم والتي دت مثاالً يحتذى في عمل البرنامج في لدان أخرى .وفي حيا أن الحافظة اسطططتفادت إجماالً ما
اإلدارة الملتزمة والماهرة فإن تخطيط االسططططتراتيلية القطرية لم يكا وادىيا ً شططططكل كامل فيما يتىلق ما يمكا تحقيقه في ميدان
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ناا سططبل الىيش القادرة على الصططمود ،في سططوا السططياق الفلسطططيني وموارد البرنامج .وسططاعد تنفيذ الحافظة المسططتفيديا على
حماية سبل كسب عيشهم ،وتفادا اللوع والفقر المددع ،وهو ما يشكل إنلازاً ارزاً في ظل الظروف القائمة.

التوصيات
كشططططططف تقييم الحاف ظة القطرية هذا عا الكثير ما ملاالت األداا المتيا لحاف ظة البرنامج في دولة فلسطططططططيا ال خاسططططططىة

-49

ل ستىراي .ويركز هذا القسم على الملاالت التي يمكا أن تستفيد ما إعادة تحديد الحافظة أو تىديلها.
الرقم

المسألة

1

التوجه
االستراتيلي

2

التحول إلى دور
استشارا

األساس المنطقي

التوصية

توسيح الدور األشد فىالية الذا يمكا أن
يضطلع ه البرنامج في ميدان المساعدة
الغذائية في دولة فلسطيا.

ينبغي على المكتب القطرا ،في
االستراتيلية القطرية المقبلة ،أن يىيد
تحديد وجهة تركيز مساعدته الغذائية في
دولة فلسطيا وصفها دعما ً لضمان األما
الغذائي ،و التالي حماية سبل الىيش،
سما إطار وطني للحماية االجتماعية
مراع للتغذية ،ما يكفل التخفيف ما وط ة
ٍ
تتكل األصول وزيادة المديونية .ويشمل
هذا التركيز تىزيز الت هب لملا هة
التحديات الحادة لألما الغذائي.

يشكل انىدا األما الغذائي مشكلة حقيقية
في الىديد ما األسر الفلسطينية الفقيرة.
وينبغي أن تدرج اآللية ال زمة لمىاللة
هذه المشكلة سما اإلطار الوطني للحماية
االجتماعية ال سما النظم الخارجية لألمم
المتحدة.
وفقا ً لتىريف البرنامج( )26فإن األما
الغذائي يشكل موسوعا ً مهما ً له في
السياق الفلسطيني .وفي ركيزة الت هب في
االستراتيلية القطرية فإن مقدور
البرنامج أن يستخد كفااات راسخة ،ودد
دد مساهمات ديمة في خ ل فترة
االستىراي.

ينبغي على البرنامج أن يىيد هيكلة تصميم
وعري الحافظة وفقا ً لذلك .وينبغي أن
يشمل ذلك حماية سبل الىيش ال نااها .وال
يوصى متا ىة الىمل فيما يتىلق ركيزة
’الصمود‘.

المسؤولية والتوقيت
المكتب القطرا،
دعم ما المكتب
اإلدليمي والمقر
الرئيسي2016 :
ينبغي أن يسترشد
التنفيذ الدراسة
المقبلة لتحديد النطاق
التي سيلريها المكتب
اإلدليمي ومىهد
دراسات التنمية ش ن
دور البرنامج في
الحماية االجتماعية.

ال تتوافر لدى المكتب القطرا المهارات
أو الموارد الكافية في ملال تنمية سبل
الىيش .وفض ً عا ذلك فإن السياق
الفلسطيني يلىل ما الصىب للغاية على
البرنامج أن يستخد المساعدة الغذائية في
تىزيز سبل الىيش األكثر استدامة .وينبغي
أن ينصب تركيز البرنامج عوسا ً عا ذلك
على استخدا المساعدة الغذائية في حماية
سبل الىيش.
ر م المساهمات القيمة والمفيدة التي ددمها
البرنامج لنهج التغذية المدرسية وتنفيذها
خ ل فترة االستىراي ،فإن ذل جهود
جديدة لتوسيع االنخراط المباشر في هذا
الملال لا يمثل استخداما ً جيداً للموارد
الشحيحة.
لم تكا جهود تمويل وتنفيذ أنشطة
المساعدة الغذائية مقا ل إنشاا األصول
والمساعدة الغذائية مقا ل التدريب خ ل
فترة االستىراي مقنىة ولم تق ِّد أا
مسوغ للمزيد ما االنخراط المباشر
()26

رنامج األ ذية الىالمي .2015 ،ما هو األما الغذائي؟

ينبغي على البرنامج أن يوفر الخدمات
االستشارية التقنية للسلطة الفلسطينية في
استحداث )1 :سياسة التغذية المدرسية
ونهج تنفيذها؛  )2سياسة األشغال الىامة
الكثيفة الىمالة ونهج تنفيذها.
ال يىني الدور االستشارا التقني استبىاد
الىمل التلريبي المشترك مع السلطة
الفلسطينية.

المكتب القطرا،
دعم ما المكتب
اإلدليمي والمقر
الرئيسي:
.2018-2016
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الرقم
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المسألة

األساس المنطقي

التوصية

المسؤولية والتوقيت

للبرنامج .وليس ألنشطة المساعدة الغذائية
مقا ل التدريب ما مكان واسح في
استراتيلية الحماية االجتماعية .ودد يكون
لألشغال الىامة الكثيفة الىمالة مثل هذا
المكان .وهذا هو ميدان يتمتع فيه البرنامج
خبرة مؤسسية.
3

الموارد البشرية

يستدعي تىديل التوجه االستراتيلي
والتركيز تغييراً مقا ً في المؤه ت
المطلو ة لدى الموظفيا.

ينبغي على البرنامج أن يحدد المؤه ت
المطلو ة لدى الموظفيا ،ما في ذلك وسع
توصيفات للوظائف ،لللمع يا الكفااة
التشغيلية الىالية القائمة وكفااة استراتيلية
أدوى في ملال الحماية االجتماعية ،مع
الحفاظ على المرونة في االستلا ة
للتحديات الحادة والمزمنة على حد سواا.

المكتب القطرا،
دعم ما المكتب
اإلدليمي والمقر
الرئيسي:
.2018-2016

4

االستهداف

على نحو ما يدرك المكتب القطرا فإن
نهج االستهداف الذا يحدد الملموعات
الفرعية ما المستهدفيا ما حيث الفقر،
ومستوى األما الغذائي ،وحلم األسرة،
سيىزز ما الفىالية الكلية للمساعدة الغذائية
المقدمة إلى الملموعات األشد فقرا،
وال سيما في األودات التي دد تدعو فيها
الحاجة إلى خفض مستوى الدعم.

ينبغي على البرنامج أن يصقل استهداف
األسر التي سيقو النظا الوطني للحماية
االجتماعية دعم أمنها الغذائي ،حيث تتم
مساعدة الملموعات الفرعية طبقا ً لمستوى
الفقر واألما الغذائي إلى جانب حلم
األسرة.

المكتب القطرا،
التشاور مع وزارة
الشؤون االجتماعية،
و دعم ما المكتب
اإلدليمي والمقر
الرئيسي:
.2018-2016

5

الرصد

توفير أدلة متينة على الكفااة ،وعلى
حصائل األما الغذائي وسبل الىيش ،ما
يىزز فهم أوجه االستخدا المناسبة
للطرائق المختلفة.

ينبغي على البرنامج أن يستحدث نظما ً

المكتب القطرا،
دعم ما المكتب
اإلدليمي والمقر
الرئيسي:
.2018-2016

للرصد والتحليل ما أجل )1 :التحليل
األشمل والروتيني لكفااة عملياته والتحليل
المقارن األعمق لكفااة الطرائق؛
 )2التحديد الدديق للرصد المتيا والىملي
على مستوى الحصائل ش ن ت ثيرات
المساعدة الغذائية على حماية سبل الىيش.

6

المسائل
اللنسانية
والتغذية

يمكا أن يحقق توسيع حملة التوعية
التغذوية فوائد الغة فيما يتىلق المسائل
اللنسانية والتغذية ،كما أن ذلك يىتبر
طريقة عملية لتحقيق الهدفيا  2و 3لسياسة
البرنامج ش ن المساواة يا اللنسيا

ينبغي على البرنامج استقطاا الت ييد
والتماا الموارد لتوسيع حملة التوعية
التغذوية حيث تشمل كل األسر المستفيدة
ما المساعدة الغذائية في دولة فلسطيا.

المكتب القطرا،
دعم ما المكتب
اإلدليمي والمقر
الرئيسي:
.2018-2016
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تىتمد األمم المتحدة حاليا ً اعتماداً مفرطاً

ينبغي على البرنامج ،فيما يتىلق الىمل
على امتداد منظومة األمم المتحدة ش ن
خطة التغذية الىالمية ،أن يتشاور مع
وكاالت األمم المتحدة المىنية األخرى في
دولة فلسطيا للتثبت ما أدوارها المىينة
في ملال التغذية ،واستقطاا الت ييد لتوفير
الموارد الكافية واالسط ع تلك األدوار،
وت كيد الوالية المحددة للبرنامج في هذا
الميدان.

المكتب القطرا،
دعم ما المكتب
اإلدليمي والمقر
الرئيسي.2016 :

على البرنامج فيما يتىلق الخبرة التغذوية
في دولة فلسطيا .ور م أن أداا البرنامج
كان جيداً في هذا الميدان ،فإن الوسع ير
دا ل ل ستدامة ومضر تغذية السكان
الفلسطينييا ،و سمىة األمم المتحدة.
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