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 ماعية. حيث يزود املمارس�ن بأمثلة عن منا�ج مختلفة للر�ط ب�ن املساعدات النقدية والقسائم وا�حماية االجت موارد أك��،�عد هذا امل�خص ا�خاص بالدولة جزًءا من مجموعة 

 

 �حة عامة

 سياق حاالت الطوارئ 

املتفاقمة، • واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  األزمات  مع  االحتالل  من  الطاقة    عقود  أزمة  ذلك   �� (بما  األساسية  ا�خدمات  تقديم   �� وتراجع  منقسمة،  سياسية  إدارة  ذلك   �� -2017بما 

(منذ  2018 غزة  لقطاع  املستمر  وا�حصار  األعوام  2007)،   �� غزة   ��) العسكر�ة  واالشتبا�ات  ا�حتل2021و  2014و  2012)،  الفلسطينية  األرض  أنحاء  جميع   �� املقيدة  ا�حركة  حر�ة  وو�اء  )،  ة 

 أيًضا مواجهة سياسية جعلت من الصعب ع�� السلطة الفلسطينية تحصيل عائدات الضرائب. 2021-2020ف��وس �ورونا. وشهدت األعوام  

% �� 15% (25الصادرة عن املكتب املركزي الفلسطي�ي لإلحصاء أن معدل البطالة اإلجما�� يبلغ    أحدث األرقامتظهر    وارتفاع معدالت البطالة والفقر مع تفاوتات كب��ة ب�ن الضفة الغر�ية وقطاع غزة. •

% 6% �� غزة مقابل  30% �� فقر مدقع (أك�� من  17% �� الضفة الغر�ية)، ويعيش  14  % �� غزة مقابل50% من الفلسطيني�ن �� فقر (أك�� من  30% �� غزة) حيث �عيش حوا��  46الضفة الغر�ية مقابل  

 �� الضفة الغر�ية). وال تزال الفجوة �� مستو�ات املعيشة ب�ن الضفة الغر�ية وقطاع غزة آخذة �� اال�ساع.

  3مخيمات لالجئ�ن. و�بلغ عدد س�ان الضفة الغر�ية    8مليون �خص �عيشون �� غزة هم من الالجئ�ن يقيمون ��   2من مليون  1.4ما يقرب من  .1948عدد كب�� من الالجئ�ن نزحوا �سبب حرب عام  •

 عن 
ً
 لالجئ�ن �� الضفة الغر�ية. 19ال��: هناك   ألف  820مالي�ن �سمة، م��م ما يز�د قليال

ً
 مخيما

https://www.calpnetwork.org/themes/social-protection-and-humanitarian-cash-assistance/
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2557.pdf
https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip
https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank


 سياق ا�حماية االجتماعية 

من • النا��ئ  االجتماعية  ا�حماية  نظام  �سيتكون  و�تم  االجتماعية.  وا�خدمات  ا�ح�ومة  موظفي  ع��  يقتصر  حيث  االجتما��،  والتأم�ن   ،
ً
تطورا األك��  امل�ون  و��  االجتماعية،  املساعدة  هذه  :  ليم 

 امل�ونات �ش�ل مختلف من خالل مز�ج من ا�جهات ا�ح�ومية والقطاع ا�خاص واملنظمات غ�� ا�ح�ومية.

أمرً  • األرا��ي  ع��  االجتماعية  ا�حماية  برامج  تقديم  يجعل  أم�ي  وضع  وجود  مع   ،
ً
و�دار�ا  

ً
سياسيا مجزأة  ا�حتلة  الفلسطينية  األرا��ي  االجتماعية  �عت��  التنمية  وزارة  وتقود  صعًبا.  ا�حماية  ا  قطاع 

 االجتماعية و�� مسؤولة عن وضع السياسات وتوف�� ال��امج للمواطن�ن الفلسطيني�ن.

الفلسطينية هو   • الرائد للسلطة  املساعدة االجتماعية  النقدية. برنامج  للتحو�الت  الفلسطي�ي  الوط�ي  املواطن�ن والالجئ�ن. و�ستفيد   تدير    ال��نامج  ال��نامج و�س��دف كال من  التنمية االجتماعية  وزارة 

ة االجتماعية �� ا�جهة املسؤولة  الوط�ي الفلسطي�ي للتحو�الت النقدية، بما �� ذلك املوجودة ع�� قائمة االنتظار �� غزة، حيث تتمتع بوضع الال��. كما أن وزارة التنمي  من ال��نامج% من األسر  55.3

، أدارت وزارة التنمية االجتماعية القوائم األر�ع 2021انات املستلم�ن. واعتباًرا من عام �ش�ل أسا��ي عن قوائم األ�خاص املستضعف�ن وال�ي �ستخدمها ا�جهات الفاعلة النقدية ا�ختلفة للوصول إ�� بي

النقدية للتحو�الت  الفلسطي�ي  الوط�ي  ال��نامج  انتظار  النقدية، وقائمة  للتحو�الت  الفلسطي�ي  الوط�ي  ال��نامج  املستفيدون من  االتالية:  الضعيفة �سبب ف��وس �ورونا، والفئات  لضعيفة ، والفئات 

 ن املقيم�ن �� األرا��ي الفلسطينية.�� غزة. ولدى و�الة األمم املتحدة إلغاثة و�شغيل الالجئ�ن الفلسطيني�ن �� الشرق األد�ى (األونروا) تفو�ض لدعم الالجئ�ن الفلسطيني� 2021�سبب حرب 

املستدامة،م • التنمية  ألهداف  املش��ك  املتحدة  األمم  صندوق  خالل  االجتماعية يدعم    ن  ا�حماية  نظام  لتعز�ز  االجتماعية  التنمية  وزارة  واليونيسف  الدولية  العمل  ومنظمة  العاملي  األغذية  برنامج 

 لأل�خاص ذوي اإلعاقة وكبار السن. �جعلھ أك�� 
ً
 شموال

 ولكن هنالك العديد من التحديات تز�ج النظام مما يقلل من فعاليتھ. و�شمل ما ي��:  األدوات،تم تزو�د ال��نامج الوط�ي الفلسطي�ي للتحو�الت النقدية بمجموعة من  •

 من االتحاد األورو�ي. ويعت�� التمو�ل تحد دائم للتنفيذ واالستدامة. 2020% من تمو�ل عام 55حيث وصلت االعتماد الكب�� ع�� تمو�ل املانح�ن  •

 أن ال��نامج لديھ  2011نطاق التغطية منذ إ�شائھ �� عام   ال سيما من السلطة الفلسطينية، إذ �ع�ي أن عدًدا كب�ً�ا من األسر املؤهلة ال تتلقى الدعم. وع�� الرغم من توسيع  عدم كفاية التمو�ل، •
ّ

، إال

واستمرت املساحة املالية �� التقلص). ومن حيث املبدأ، يتم إعطاء األولو�ة للفئات األشد    2020أسرة ع�� قائمة االنتظار �� عام   10,000(ع�� سبيل املثال، �انت  قوائم انتظار طو�لة لتلقي الدعم  

�� السلطة    فقًرا وضعًفا  املدفوعات باستمرار مع    الفلسطينية،م��انية  أسا��ي، تتعطل  الش�وك حول ا�حسو�ية. و�ش�ل  إ�� جانب  تتعلق بدقة االس��داف والتحقق،  ولكن هناك تحديات كب��ة 

 . . كما ال يوجد إطار عمل لعملية التخرج2018سداد ثالثة فقط من املدفوعات ر�ع السنو�ة األر�عة سنوً�ا منذ عام  

معمول  • سيا��ي  إطار  أو  محدد  �شريع  أي  وجود  (  عدم  اإلنمائية  للمساعدة  املتحدة  األمم  عمل  إطار  حدد  ذلك،  ومع  االجتماعية.  ا�حماية  قطاع  لتوجيھ  حالًيا  )  2022-2018بھ 

UNDAF) االجتماعية كتدخل أسا��ي ملعا�جة الفقر وحماية األسر من الصدمات �� األرض الفلسطينية ا�حتلة. ) ا�حماية 2022-2017واس��اتيجية قطاع التنمية االجتماعية 

واإلدار�ة، • الفنية  ا�جاالت   �� حرجة  ضعف  نقاط  خالل  وجود  من  جزئًيا  املشكالت  هذه  معا�جة  وتتم  واالس��داف.  البيانات  إدارة   �� القصور  أوجھ  ذلك   �� لتعز�ز    بما  الدو��  البنك  مشروع 

 ) الذي يدعم تطو�ر �جل اجتما�� وتحس�ن أنظمة إدارة ا�حاالت2023 - 2017( ا�حماية االجتماعية

https://static1.squarespace.com/static/5769a0b5f7e0ab7b91a3362b/t/5c6cb4e5eb393157f02b87a1/1550628074721/ReachProject%2BPalestine%2BFinal.pdf
https://www.jointsdgfund.org/programme/towards-universal-and-holistic-social-protection-floor-persons-disabilities-and-older
https://www.undp.org/content/dam/papp/docs/Publications/UNDP-papp-research-undaf_2018-2022.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/903881499956074884/pdf/SPEP-PAD-SECPO-July-7-Social-Protection-Enhancement-Project-P160674-07102017.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/903881499956074884/pdf/SPEP-PAD-SECPO-July-7-Social-Protection-Enhancement-Project-P160674-07102017.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/903881499956074884/pdf/SPEP-PAD-SECPO-July-7-Social-Protection-Enhancement-Project-P160674-07102017.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/903881499956074884/pdf/SPEP-PAD-SECPO-July-7-Social-Protection-Enhancement-Project-P160674-07102017.pdf
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 برامج الحمایة االجتماعیة ذات الصلة
 البرنامج الوطني الفلسطیني للتحویالت النقدیة 

على   :األھداف الفقر  آثار  من  التخفیف  إلى  یھدف 
 .األسر الفلسطینیة التي تعیش تحت خط الفقر

یقدم مساعدات نقدیة ربع سنویة غیر  :مكونات البرنامج
مشروطة لألسر الضعیفة في الضفة الغربیة وقطاع غزة  

ویمكن للعائالت أیًضا ). ثلثا المستفیدین یقیمون في غزة(
 الحصول على مساعدات تكمیلیة،

 .العیش سبل ودعم الصحي والتأمین الغذائیة المساعدة ذلك في بما 

على قائمة   10,000) + 2020( 105,000 :نطاق التغطیة 
 االنتظار في غزة 

)2020( 

تدیر المدیریة العامة لمكافحة الفقر، تحت    :التكوین اإلداري
الوطني  البرنامج  االجتماعیة،  التنمیة  وزارة  إشراف 
غزة،  وقطاع  الغربیة  الضفة  في  الفقر  لمكافحة  الفلسطیني 

 15األخصائیین االجتماعیین من 
المدیریات اإلقلیمیة للوزارة مسؤولة عن تحدیث سجالت األسرة  

 .تحدیات كبیرة في القیام بذلكولكنھا تواجھ  ،التأھیلوإعادة 

االستھداف   المباشرة : األھلیة /آلیة  غیر  بالوسائل  االختبار 
عام   في  الدخل  مستوى  األسر . 2021لقیاس  تصنیف  یتم 

المعیشیة على أنھا فقیرة للغایة، وفقیرة، وغیر فقیرة بناًء على  
المختلفة،   األسرة  خصائص  االعتبار  في  تأخذ  مرجحة  صیغة 

ذلك   في  واألصول،  بما  االجتماعیة،  والحالة  األسرة،  تكوین 
 ویتم إعطاء األولویة  . والتوظیف، والصحة

 إعطاء من الرغم على الدعم، على للحصول مدقع فقر في تعیش التي لألسر
 تعولھا التي مثل) "الضعیفة" الفقیرة األسر من معینة لفئات أیًضا األولویة

 )والمعوقین السن، وكبار امرأة،

یـــتم إجـــراء تحـــویالت البرنـــامج الـــوطني  :التنفیـــذآلیـــة 
الفلسطیني للتحویالت النقدیة في الضفة الغربیة مباشرة إلـى 
الحسابات المصرفیة للمستلمین، بینمـا فـي غـزة، یـتم دفعھـا 
دون وصفة طبیـة فـي البنـوك أو فـي الحسـابات المصـرفیة 

 ویتم تسلیم القسائم اإللكترونیة للطعام عن طریـق. للمستلمین
 .بطاقات الدفع

الجدول الزمني للتطورات الرئیسیة للحمایة االجتماعیة  
 والقسائم ومساعدات النقد 

قدمت خطة اإلصالح والتنمیة الفلسطینیة المقدمة في  : 2007
الحمایة   لنظام  وطنیة  رؤیة  للمانحین  باریس  مؤتمر 

 .االجتماعیة

دمج  : 2009 على  بالموافقة  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 
النقدیة للتحویالت  الصعبة  : برنامجین  الحاالت  برنامج 

 .الخاصة الممول من االتحاد األوروبي والبنك الدولي
 .مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي إلى برنامج موحد

برنامج  : 2009 العالمي  األغذیة  برنامج  استحدث 
 .قسائم المساعدة الغذائیة لألسر غیر الالجئة

أعقاب    :2009/2010 لعام  في  العالمیة  المالیة  األزمة 
من 2009 الضعیفة  لألسر  دعمھا  البرامج  معظم  عززت   ،

 .خالل دفعتین طارئتین لمرة واحدة

للتحویالت  : 2010 الفلسطیني  الوطني  البرنامج  إطالق  تم 
  ومعادلة حیث قدم مستوى منفعة موحدًا ومعیار األھلیة    النقدیة،

م لقیاس  المباشرة  غیر  بالوسائل  ونظم  االختبار  الدخل  ستوى 
 .المعلومات اإلداریة

الوطني  : 2014 البرنامج  تغطیة  توسعت  غزة،  حرب  خالل 
الفلسطیني للتحویالت النقدیة، حیث قام برنامج األغذیة العالمي  
المساعدات   برنامج  في  مساعدتھما  نطاق  بتوسیع  والیونیسف 
الصحي   والصرف  المیاه  ومواد  لألغذیة  الطارئة  النقدیة 

ا لبرنامج األغذیة والنظافة  المشتركة  البطاقة  لصحیة من خالل 
 .العالمي

في مؤتمر القاھرة للمانحین من أجل فلسطین : 2014
 وإعادة إعمار غزة وإنعاش غزة 

الحمایة   بناء  إعادة  ذلك  في  بما  اإلعمار،  إعادة  خطة  وتقدیم 
 .االجتماعیة في غزة

بإطالق  : 2017 الدولي  البنك  لتعزیز قیام  مشروع 
 )2023-2017( الحمایة االجتماعیة

عمل  : 2018–2017 إطار  للمساعدة  تحدید  المتحدة  األمم 
االجتماعیة  ) 2022-2018(اإلنمائیة   التنمیة  قطاع  واستراتیجیة 

من  ) 2017-2022( للتخفیف  حاسم  كتدخل  االجتماعیة  الحمایة 
 .حدة الفقر وتخفیف آثار الصدمات 

التوسع الرأسي واألفقي البرنامج الوطني : 2020
ت النقدیة وقسائم الطعام للتخفیف من  الفلسطیني للتحویال

    

         
        

         
         

        
        

        

 

 

 

 

البدویة والرعاة مساعدات  وتتلقى المجتمعات  . في الضفة الغربیة" مدقع "مساعدة نقدیة ربع سنویة عبر بطاقة الخصم إلى أسر الالجئین الذین یعیشون في فقر   األونرواتقدم   •
وتقدم األونروا في غزة مساعدات غذائیة عینیة لألسر التي تعیش في فقر وفرص عمل قصیرة األجل من خالل برنامج  . غذائیة عینیة بالشراكة مع برنامج األغذیة العالمي

 .النقد مقابل العمل

دوالر   100، تقدم الدول الخلیجیة منًحا لألسر الفقیرة بقیمة 2018منذ عام  .ممول من دولة قطر -أسرة   120,000یدعم ما یقرب من  -أكبر برنامج لشبكات األمان في غزة   •
 أمریكي شھریًا كجزء من وقف إطالق النار 

% 50، بزیادة قدرھا 2021ملیون دوالر أمریكي إضافیة لعام  360بتقدیم  تعھدت دولة قطر ، 2021ینایر وفي . الذي تم الترتیب لھ بین إسرائیل وجماعات المقاومة الفلسطینیة
المدفوعات في قطر، على الرغم من وجود خطط للتعامل مع قطر بموجب خارطة طریق المساعدة   النقدي ونظامالعمل  كما ال یوجد تنسیق بین مجموعة. عن العام الماضي

 . Nexusاالجتماعیة 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/903881499956074884/pdf/SPEP-PAD-SECPO-July-7-Social-Protection-Enhancement-Project-P160674-07102017.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/903881499956074884/pdf/SPEP-PAD-SECPO-July-7-Social-Protection-Enhancement-Project-P160674-07102017.pdf
https://www.undp.org/content/dam/papp/docs/Publications/UNDP-papp-research-undaf_2018-2022.pdf
https://www.undp.org/content/dam/papp/docs/Publications/UNDP-papp-research-undaf_2018-2022.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/opt_ea_progress_report_2020_final_4.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/opt_ea_progress_report_2020_final_4.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/opt_ea_progress_report_2020_final_4.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20210412-qatar-distributes-100-to-100000-poor-families-in-gaza-2/
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 أمثلة من ارتباطات برنامج املساعدات النقدية والقسائم 

�ــخص.  300,000وصــل ال��نــامج إ�ــ� أك�ــ� مــن ، 2021�ــ� ف��ايــر يقــدم برنــامج األغذيــة العــاملي مســاعدات غذائيــة لألســر ال�ــي �عــا�ي مــن ا�عــدام األمــن الغــذائي �ــ� الضــفة الغر�يــة وقطــاع غــزة: 

للمستفيدين. لدى برنــامج األغذيــة العــاملي  وتوف�� املز�د من ا�خيارات واملرونةم اإللك��ونية لألغذية إ�� القسائ تحول تدر�جًيا من الدعم العي�يتطور ال��نامج �ش�ل كب�� منذ بدايتھ، حيث 

ًفا ية لتعز�ز ال��نامج الوط�ي الفلسطي�ي للتحــو�الت النقديــة مــن خــالل اســتكمال التحــو�الت النقديــة الروتينيــة لألســر غ�ــ� الالجئــة األك�ــ� ضــعشراكة طو�لة األمد مع وزارة التنمية االجتماع

ل غ�ـــ� املباشــرة لقيـــاس مســـتوى الـــدخل ائوامل�ــجلة �ـــ� ال��نـــامج بمســاعدة غذائيـــة (قســـيمة إلك��ونيـــة �شــ�ل أسا�ـــ�ي). ويســـتخدم ال��نـــامج آليــة اســـ��داف مشـــ��كة، معادلــة االختبـــار بالوســـ 

ة و�دخــال أدوات إدار�ــة مختلفــة. �عــد بنــاء قــدرات التا�ع لل��نامج الوط�ي الفلسطي�ي للتحو�الت النقدية تكملها درجــات اســ��الك الغــذاء. كمــا يــوفر الــدعم الف�ــي �ــ� تصــميم ال��نــامج ومراجعــ 

أســر ال��نــامج الــوط�ي الفلســطي�ي للتحــو�الت النقديــة إ�ــ� ا�خــدمات مجــال دعــم ذا أولو�ــة، بمــا �ــ� ذلــك تبســيط وتحســ�ن األدوات  العــامل�ن االجتمــاعي�ن �ــ� ا�خطــوط األماميــة لتقيــيم و�حالــة

 من إدارة الفوائد.
ً
 اإلدار�ة (بما �� ذلك تكنولوجيا املعلومات) إلتاحة مز�د من الوقت لوظائف العمل االجتما�� بدال

كمنصة مش��كة مفيدة لتقديم املساعدة ا�خاصة بالقطاع (الغذاء، النظافة، الصرف الص��، املياه،   كة) مع وظيفة "ا�حفظة اإللك��ونية"عمل بطاقة الدفع (البطاقة املش�� ت

ا 2،  1الزي املدر��ي) من قبل شر�اء مختلف�ن (اليونيسف (   �حاالت الطوارئ األخرى.)، م����ي �ور�س، ومنظمة أوكسفام �� غزة، واألونروا �� الضفة الغر�ية ألسر الالجئ�ن) 
ً
  ستجابة

، قدم برنامج لف��وس استجابةاملثال،  برامج املساعدات النقدية والقسائم ال�ي �ستخدم هذه املنصة املش��كة من التوسع (أفقًيا ورأسًيا) �سرعة �� حاالت الطوارئ: ع�� سبيل    تمكنت

برنامج القسائم ا�خاص بھ �� الضفة   بتقييمثار الو�اء. قام برنامج األغذية العاملي  األغذية العاملي ز�ادة إ�� املستفيدين ا�حالي�ن من برنامج املساعدات النقدية والقسائم للتخفيف من آ

مع برنامج "اختياري" برنامًجا تجر�بًيا للمساعدة النقدية متعدد األغراض  (قيد النشر). يدير برنامج األغذية العاملي حالًيا    2020-2019وأيًضا    2019-2018الغر�ية وقطاع غزة لألعوام  

 مع صندوق األمم املتحدة للس�ان.  مشروع ناٍج من العنف القائم ع�� النوع االجتما�� ��   5300التجر��ي مع اتحاد حماية غزة. يتم استخدام املنصة لتحو�ل نقدي يركز ع�� 

أسرة إضافية من قائمة االنتظار. قدم    9,000التوسع الرأ��ي واألفقي لل��نامج الوط�ي الفلسطي�ي للتحو�الت النقدية من خالل توف�� التمو�ل ليشمل    2020دعم االتحاد األورو�ي �� عام  

 لف��وس �ورونا للمساعدة �� التخفيف من األزمة املالية للسلطة الفلسطينية.  2020ألورو�ي مساهمة مالية إضافية إ�� ال��نامج الوط�ي للمساعدات النقدية �� عام االتحاد ا
ً
 استجابة

والشمول) اإل�سانية  كور�س،  م����ي  لالجئ�ن،  الن�و���  (ا�جلس  غزة  حماية  اتحاد  يوليو    وتأسس  اختياري    2020��  مبادرة  لتقديم  العاملي  األغذية  برنامج  مع  الوثيق  بالتعاون 

 و�توافق �ش�ل وثيق مع مجموعة العمل النقدية �� غزة.

حتمل�ن ثم طبقت نموذج معادلة االختبار بالوسائل غ�� املباشرة ) قائمة انتظار ال��نامج الوط�ي الفلسطي�ي للتحو�الت النقدية، لتحديد املستفيدين ا�1،2استخدمت م����ي �ور�س ( 

ا. ولدى تجارب املنظمات غ�� ا�ح�ومية  لقياس مستوى الدخل لتحديد األهلية. بالنسبة لألسر ال�ي تتلقى مساعدات غذائية من و�االت أخرى، تم استخدام درجة اس��الك الغذاء أيضً 

ل وا�خدمات  النقد  تقدم  ال�ي  بتجر�ةا�ختلفة  يقومون  ما  غالًبا  ثانًيا،  أفقًيا.  االجتماعية  املساعدة  برنامج  توسيع   �� �ساعدون   ،
ً

أوال عديدة.  فوائد  ال��نامج  من  األساليب    لمستفيدين 

التجر��ي مل����ي �ور�س ال��نامج  اخت��  الوط�ي.  النظام  أن تؤثر ع�� إصالحات  ال�ي يمكن  النقدية ثالث طرائق مختل  Corps 2019-2020املبتكرة  املساعدة  التسليم:  فة وآليات ومبالغ 

)  EUR112والتحو�الت متعددة ا�حافظ املقيدة جزئًيا ع�� بطاقات ا�خصم (  EUR63يورو ع�� بطاقات ا�خصم والقسائم اإللك��ونية للطعام    175مقيد بقيمة    األغراض غ��متعددة  

 نا، قدم برنامج م����ي �ور�س عملي�ي �حن إضافيت�ن ��دفان إ�� تلبية احتياجات النظافة اإلضافية.). مع بداية ف��وس �ورو EUR63والقسائم اإللك��ونية للطعام ( 

ومات (ال�ي يرأسها العمل ضد ا�جوع ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانية) منصة فعالة للتنسيق والتخطيط االس��اتي�� وتبادل املعل  مجموعة العمل النقدية �� غزة�انت  

طورت مجموعة العمل    باإلضافة إ�� املوافقة ع�� املعاي�� ووضعها. �سليم املساعدات النقدية والقسائم .  جهة فاعلة �� ا�جال اإل�سا�ي توفر النقد والقسائم �� غزة،  20ب�ن أك�� من  

لتنسيق طرق اس��داف التحو�الت النقدية غ�� املشروطة وغ��    أداة موحدة لتقييم نقاط الضعف وأصدرت أيًضا    2020الشه�� �� عام    ا�حد األد�ى من سلة اإلنفاق  ع�� ا�جتمعات

ي�ي للتحو�الت النقدية  نامج الوط�ي الفلسطاملقيدة. تتب�ى األداة ن�ج االس��داف ذي الشق�ن والذي �ستخدم نموذج معادلة االختبار بالوسائل غ�� املباشرة لقياس مستوى الدخل لل�� 

امج ا�ح�ومي. استفادت برامج املساعدات النقدية  باعتباره املعيار األول ثم املعاي�� ا�خاصة بالقطاع أو ال��نامج. �سمح هذا بن�ج اس��داف موحد ع�� ا�جهات الفاعلة اإل�سانية وال��ن

ال��  ل��نامج  اإلدار�ة  املعلومات  نظام  من  أيًضا  اإل�سانية  (والقسائم  النقدية  للتحو�الت  الفلسطي�ي  الوط�ي  الو�االت  Portalgateنامج  طلبت  م��م.  والتحقق  املستفيدين  لتحديد   (

نات ال��نامج الوط�ي  لتقليل االزدواجية أو استخدام بيااإل�سانية (ع�� سبيل املثال، األونروا، برنامج األغذية العاملي) من وزارة التنمية االجتماعية مراجعة قوائم املستفيدين ا�خاصة ��ا 

 الفلسطي�ي للتحو�الت النقدية (بما �� ذلك قائمة االنتظار) لتقديم املساعدة التكميلية.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Palestine%20Country%20Brief%2C%20February%202021.pdf
https://www.un.org/unispal/document/strategic-review-of-food-and-nutrition-security-in-palestine-2017/
https://www.un.org/unispal/document/strategic-review-of-food-and-nutrition-security-in-palestine-2017/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000113739.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021%201%20Palestine%20Country%20Brief%20.pdf
https://www.wfp.org/news/wfp-and-unfpa-support-gender-based-violence-survivors-palestine
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/Cash-Transfers-and-Social-Protection-at-Mercy-Corps.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/Gaza-Multi-Purpose-Cash-Programme-Endline-Evaluation-August-2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/occupied-palestinian-territory/cash-working-group
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/occupied-palestinian-territory/document/cwg-5wsfebruary-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/occupied-palestinian-territory/document/cwg-5wsfebruary-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/occupied-palestinian-territory/document/cwg-5wsfebruary-2021
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-cash-working-group-cwg-gaza-minimum-expenditure-basket
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-cash-working-group-cwg-gaza-minimum-expenditure-basket
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-cash-working-group-cwg-gaza-minimum-expenditure-basket
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/occupied-palestinian-territory/document/unified-vulnerability-assessment-tool-uvat
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 دالالت رئيسية

 عن �عز�ز الوظائف   التغطية،ع نطاق تو�ح حالة األرض الفلسطينية ا�حتلة الدور ا�حيوي الذي تؤديھ التحر�ات اإل�سانية ملواجهة الطوارئ �� تلبية احتياجات الطوارئ وتوسي
ً
فضال

لفقر والضعف، إ�� جانب القدرة املالية املقيدة لتقديم املساعدة، هناك حاجة مستمرة الروتينية لنظام ا�حماية االجتماعية الوط�ي النا��ئ. و�النظر إ�� املعدالت املرتفعة واملتنامية ل

املنسقة، مما يؤدي إ�� حدوث فجوات   ل�جهات غ�� ا�ح�ومية لسد الثغرات وتقديم الدعم. ومع ذلك، فإن وجود العديد من مقدمي ا�خدمات يز�د من إم�انية املساعدة ا�جزأة وغ�� 

ل��نامج الوط�ي الفلسطي�ي للتحو�الت النقدية نقاط دخول مختلفة يمكن من خاللها للفاعل�ن �� مجال التعاون �� حاالت الطوارئ لالستفادة من ا�جوانب ا�ختلفة  وازدواجية. وتوفر ا

 اإل�سانية أن يدعموا نظام ا�حماية االجتماعية. 

أنھ   إال  �� فقر،  ال�ي �عيش  املساعدة لألسر  لتقديم  النقدية يوفر قاعدة جيدة  للتحو�الت  الفلسطي�ي  الوط�ي  ال��نامج  أن  الرغم من  املنخفضة وع��  املنافع  بتأث�� مستو�ات  يتأثر 

هو التار�خ التا�� املتوقع للدفع).    2021ال يوجد دفع منتظم. و�ان أكتو�ر  ،2021يو اعتباًرا من يول املثال،لل��نامج وتحديات التمو�ل ال�ي أدت إ�� عدم انتظام جدول الدفع (ع�� سبيل 

املدى الطو�ل، ال يكفي االعتماد   وازدادت قيود النقل �� األرا��ي الفلسطينية، مع وجود حواجز �عيق ا�حركة والوصول، وارتفاع مستو�ات البطالة وقلة فرص كسب العيش. وع��

ال �س��دف  برنامج  نظع��  تتطلب  وال�ي  واألطفال)  السن  وكبار  اإلعاقة  ذوي  األ�خاص  (مثل  معينة  اجتماعية  فئات  تواجهها  ال�ي  املتعددة  الضعف  نقاط  ملعا�جة  حماية فقر  ام 

 يقدم دعًما محدًدا من خالل ال��امج ع�� دورة ا�حياة
ً
  ة للتحو�ل النقدي ون�ج النقد املضاف.لتطو�ر برامج محددلذلك، هناك حاجة وا�حة   .�ش�ل شامل )  اجتماعية أك�� شموال

 و�تطلب بناء نظام حماية اجتماعية شامل برامج �عمل ع�� دورة ا�حياة 

ا النخفاض مستو�ات الفوائد. من  وتقديم دعم محدد، حيث سي�ون تطو�ر ال�جل االجتما�� مفيًدا لذلك. هناك أيًضا مخاوف �شأن القدرة ع�� ا�حد من الفقر �ش�ل مستدام، نظرً 

حس�ن كفاية التحو�الت من خالل توف�� عمليات �حن إضافية ور�ط  يمكن ملقدمي املساعدات النقدية والقسائم تخالل االرتباط بال��نامج الوط�ي الفلسطي�ي للتحو�الت النقدية،  

 و�مكن أن �ساعد ذلك �� توف�� املز�د من الدعم املش��ك ب�ن الدعم �� حاالت الطوارئ واالنتعاش االقتصادي. األسر ب��امج دعم سبل العيش.

ابط ب�ن ا�حماية االجتماعية و�دارة مخاطر الكوارث.تؤدي دوًرا حاسًما �� �عز�ز الر   و�مكن ل�جهات الفاعلة اإل�سانية أيًضا أن لدى األرا��ي الفلسطينية �جنة وطنية معنية بإدارة    و

 مخاطر ال�وارث واملركز الوط�ي إلدارة مخاطر ال�وارث

االجتماعية ل�حد من  ا�حماية  ال�وارث و�دار��ا. نظًرا ألهمية  اس��اتيجية وطنية ل�حد من مخاطر  إ�� وجود  آثار    لك��ا تفتقد  يجب ع�� ا�جهات    الصدمات،ا�خاطر والتخفيف من 

ا�حماية   نظام  ب�ن  ابط  الرو إ��  الدعوة  اإل�سانية  اإلدار�ة    االجتماعية،الفاعلة  املعلومات  نظام  سيما  لل��نامجوال  (وال�جل   التا�ع  النقدية  للتحو�الت  الفلسطي�ي  الوط�ي 

 سيساعد هذا أيًضا ع�� إ�شاء نظام حماية اجتماعية أك�� استجابة للصدمات.  االجتما�� عند تطو�ره) ونظام إدارة مخاطر الكوارث إلدارة وتقديم املساعدة �ش�ل فعال.

ا�ح�و  غ��  املنظمات  إلدراج  الدعوة   �� النقدية  العمل  مجموعة  ��نجحت  ا�حماية    مية  قطاع  عمل  ب�ن  االجتماعية،مجموعة  الرئي��ي  املنتدى  وا�جهات    وهو  الفلسطينية  السلطة 

  هناك حاجة إ�� توسيع قاعدة املعرفة من أجل مناصرة أقوى وقائمة ع�� األدلة.مما �ساعد ع�� �عز�ز الروابط ب�ن املساعدات النقدية والقسائم وا�حماية االجتماعية.    املانحة،

 بل يجب أن يركز أيًضا ع�� الدروس املستفادة �ش�ل أفضل فحسب،نتائج من حيث الرفاهية وال ينب�� أن يركز رصد وتقييم برامج املساعدات النقدية والقسائم ع�� ال

 ية. لتعز�ز األنظمة. يمكن أن تؤدي مجموعة العمل النقدية دوًرا قوً�ا �� إ�شاء التحليل التلوي من جميع الالعب�ن لتحقيق تأث�� أك�� فعال

https://cc.bingj.com/cache.aspx?q=palestine%2Bsocial%2Bprotection%2Bsector%2Bworking%2Bgroup&d=4633522586720555&mkt=en-US&setlang=en-US&w=4ZK9N6IOLfs7FS9MxkqoCEgRw5QJBUsB
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 املؤلف: لو�زا لي�ي 

) وتم  CaLPتم إجراء دراسة ا�حالة هذه من قبل شراكة التعلم النقدي (
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