


 

   
 

 2021ا�جهات الفاعلة �� املساعدات النقدية والقسائم �� الضفة الغر�ية  ح م�تمر�ن 

 نظرة عامة

تم �شكيل فر�ق العمل النقدي �� الضفة الغر�ية لتقييم جدوى    العام،�عد اجتماع مجموعة التنسيق املش��كة ب�ن ا�جموعات الذي عقد �� وقت سابق من هذا  

ر خطة االستجابة اإل�سانية  ومالءمة العمليات النقدية وطرق �عز�ز تصميمها. و��خص التقر�ر التا�� امل�ون من صفحت�ن تمر�ن وضع ا�خططات النقدية �� إطا

 . 2021مارس  18مسارات عمل، بناًء ع�� االجتماع الذي عقده فر�ق العمل النقدي بالضفة الغر�ية ��  4باستخدام  2021�� عام 

 أهداف تمر�ن وضع ا�خططات  

 سيكمل تمر�ن وضع مخططات دراسات ا�جدوى اإلضافية ويساعد ع�� فهم أفضل:  

 سواء ما �انت املساعدات النقدية والقسائم مناسبة ومجدية، أي ما �� طر�قة االستجابة أو مجموعة أنواع املساعدة املناسبة،  -

 الثغرات والتناقضات.  تحديد األ�شطة ال�ي يجري تنفيذها حالًيا من قبل الشر�اء لتجنب االزدواجية و  -

 بناًء ع�� تمر�ن وضع ا�خططات، تم ت�خيص الوضع ا�حا�� ل��امج املساعدات النقدية والقسائم �� الضفة الغر�ية:  

والنظافة  يتم استخدام املساعدات النقدية والقسائم بالفعل ع�� نطاق واسع �� قطاعات متعددة �� الضفة الغر�ية، و�� املياه والصرف الص��   -

 وقطاع األمن الغذائي واملأوى واملواد غ�� الغذائية وا�حماية وال�حة. 

  يبدو أن تصميمات مشروع املساعدات النقدية والقسائم تميل نحو جهود االستجابة للصدمات، وال�ي تنعكس من خالل املشاريع ال�ي تقدم �ش�ل  -

شي�ات. يقدم هذا األساس الذي يمكن أن يدعم ا�جهود اإلضافية نحو أنظمة أسا��ي مدفوعات ملرة واحدة أو مخصصة و�� الغالب عن طر�ق ال

 ع�� سبيل املثال.  للصدمات،ا�حماية االجتماعية املستجيبة 

عالية هناك فرصة وا�حة لتحس�ن التنسيق واملواءمة ب�ن الو�االت ال�ي تقدم املساعدات النقدية والقسائم لضمان تقديم املساعدة بأك�� الطرق ف -

اًنا. إن إ�شاء مجموعة عمل للنقد لتسهيل هذا التنسيق �ش�ل م���� سيساعد ع�� تقليل االزدواجية وتبسيط ن�ج االس��داف وقيم التحو�ل  وأم

 النقدي وز�ادة مدى وصول ال��مجة. 

 املن�جية املتبعة

والقسائم وتبادلها مع جميع ا�جهات املعنية العاملة �� الضفة    املساعدات النقدية  م�حومكتب تنسيق الشؤون اإل�سانية بتطو�ر أداة    CALPقامت شبكة  

�سع م��ا �عمل �� الضفة الغر�ية وثما�ي م��ا تقدم املساعدة من خالل برامجها. وقدمت املنظمات ذاتًيا �حات عامة عن    1الغر�ية. واستجابت عشر منظمات  

واملناطق وا�جتمعات املس��دفة، وتصنيف األهداف حسب ا�جنس، واأل�شطة ال�ي تم تجميعها �� قاعدة مشاريعها، وطرائقها، وآليا��ا، وتواتر وقيمة الدعم،  

علم التحليل التا��. وسيعزز 
ُ
 عملية خطة االستجابة اإل�سانية. حامل�البيانات، وال�ي �

   امل�ححدود 

 �ش�ل زائد غ�� وا�ح.الوضوح فيما يتعلق بالفجوات �� املساعدة أو امل�ونات املمولة  -

توجد األسواق ومقدمو ا�خدمات املالية و�تم استخدامها)، هناك حاجة إ�� فهم    املثال، بينما ي�ون النقد مجدًيا من الناحية التشغيلية (ع�� سبيل   -

 أعمق لتحديد اآلليات النقدية األك�� مالءمة لألسواق ا�حددة ومقدمي ا�خدمات املالية وتفضيالت ا�جتمع.  

 يتم ��جيل اس��اتيجيات وأساليب االس��داف ال�ي تم تبن��ا عند تحديد األفراد أو األسر ل�حصول ع�� الدعم �� عملية رسم ا�خرائط. لم -
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أ) . �عد النظر �� كال األمر�ن ضروري لفهم أفضل  امل�حلم يتم احتساب االزدواجية والعدد املزدوج لألسر ال�ي تتلقى املساعدة من خالل عملية   -

 فجوات التنسيق ب) فرص تحس�ن الكفاءة والوصول إ�� أولئك الذين تم تحديدهم ع�� أ��م بحاجة إ�� املساعدة ع�� أساس ن�ج االس��داف. 

 . امل�حلم يتم تضم�ن ال��نامج النقدي ا�حا�� الذي تقوده ا�ح�ومة �� عملية  -

 النتائج الرئيسية 

 النقدية والقسائم تصميم برنامج املساعدات 

ب�ن  �ش�ل عام،   ع��ا    105من  اإلبالغ  تم  قبل  مشروًعا  الغر�ية من  الضفة  يمثل    10��  مًعا    72منظمات،  والقسائم  للنقد  األساليب %  68.6مشروًعا  من 

 ).2021( 1املستخدمة، كما هو مو�ح أدناه �� الش�ل 

% هم من الالجئ�ن، إما �ش�ل حصري أو كمجموعة مس��دفة  6والنسبة املتبقية    الضعيفة، ة  % من الفئات ا�حلي94من ب�ن ا�جتمعات املتضررة املس��دفة،  

 باإلضافة إ�� الفئات الضعيفة ا�حلية.

 

 : طرائق برنامج الضفة الغر�ية1الش�ل

 الطرق   القطاعات  الشر�اء 

 عينية متعدد القطاعات بر�مي�� إلرجنس إن��ناشيونال 

 النقد متعدد القطاعات ال�جنة الدولية للصليب األحمر  

 عينية وقسائم األمن الغذائي  جمعية التنمية الزراعية 

 قسائم  األمن الغذائي  برنامج الغذاء العاملي 

 تقديم خدمات ومساعدات نقدية وقسائم وعينية  متعدد القطاعات و�الة التعاون التق�ي والتنمية  

 النقد املياه والصرف الص�� والنظافة  مجموعة الهيدرولوجيا الفلسطينية 

 النقد األمن الغذائي وا�حماية و�الة األمم املتحدة إلغاثة و�شغيل الالجئ�ن الفلسطيني�ن 

 املساعدات النقدية والقسائم وتقديم ا�خدمات  متعدد القطاعات وزارة التنمية االجتماعية 

 عينية مأوى  العمل ضد ا�جوع 

 تفصيل القطاعات والطرائق  -: الشر�اء 1ا�جدول 

ب�ن  .  والنظافة ال�حية، واألمن الغذائي، واملأوى   الص��،القطاعات الثالثة ال�ي حظيت بأك�� قدر من ال��ك�� �� ال��مجة �� املياه والصرف   برنامًجا   72من 

 من ال��امج املتوسطة  % ما ب�ن شهر واحد وسنة واحدة، مما �عكس ال��ك�� ع�� االستجابات قص��ة  87.5للمساعدات النقدية والقسائم، تبلغ مدة  
ً
األجل بدال

 م�ن ا�جهات الفاعلة ا�حلية. % من هذه املشاريع �ش�ل مباشر، مع تنوع محدود وتض52.4إ�� طو�لة األجل. باإلضافة إ�� ذلك، يتم تنفيذ 

 �سبة ال��مجة  القطاع

املياه والصرف الص��  

 % 34 والنظافة 

 % 19 األمن الغذائي 



 

   
 

 % 13 مأوى 

 %2 ا�حماية 

 %2 مأوى 

 %1 التعليم

 %1 ال�حة

 : م�خص القطاعات املمولة 2ا�جدول 

% من املشاريع، من  5ال�ي تمثل  3% من املشاريع، و�رامج ا�حماية االجتماعية،23وال�ي تمثل  2القطاعات، تمت إزالة املشاريع ال�ي تندرج �� إطار ال��مجة متعددة 

 التصنيف أعاله نظًرا أل��ا ال تندرج ضمن مجموعة محددة. 

 وصنع القرار �ش�ل مناسب.   أهمية ضمان تنسيق معاي�� التقار�ر والتعار�ف لضمان الفعالية والوضوح إلثراء التنسيق امل�حأظهرت عملية 

 الطرق واآلليات

ستخدم    4الدعم النقدي ع�� أساس مخصص غالًيا ما يتم تقديم  
ُ
أو دعم ملرة واحدة لألسر. ومع ذلك، فإن القسائم، ال�ي تمثل جزًءا صغ�ً�ا من ال��مجة، �

 وأسبوعًيا.  ا�خدمة مخصًصاباستمرار للتدخالت، أي ملدة ستة أشهر ع�� األقل. وغالًبا ما ت�ون املساعدات العينية ملرة واحدة و��ون تقديم 

 أسبوعًيا  حدة مرة وا شهرً�ا  مخصص الطر�قة / الوت��ة 

 % 0.00 % 35.71 % 5.71 % 58.57 النقد

 % 5.00 % 70.00 % 5.00 % 20.00 مساعدة عينية

 % 23.08 % 15.38 % 7.69 % 53.85 تقديم ا�خدمة

 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 قسائم 

 

 : طر�قة مفصلة حسب وت��ة التوزيع 3ا�جدول 

لكن الشي�ات ال�ي يتم صرفها ��    اإللك��ونية،فيما يتعلق بآليات النقد املستخدمة، يتم استخدام بطاقات الصراف اآل��، والنقد �� اليد، والشي�ات والقسائم  

 البنوك �� اآللية األك�� شيوًعا واألك�� انتشاًرا.

 
ذین ینفذون المساعدات النقدیة متعددة األغراض ویغطي مكونات مختلفة من خالل دعم  تشیر البرمجة متعددة القطاعات إلى اتحاد من الشركاء ال2

 المساعدات النقدیة والقسائم. 
 تم اإلبالغ عن بعض الجھات الفاعلة التي تقدم حالیًا النقد اإلنساني والحمایة االجتماعیة في تمرین رسم الخرائط التالي. 3

   ویعتمد على حدوثھ لتقدیم المساعدة اإلنسانیة.على سبیل المثال، رد فعل لحدث ما 4



 

   
 

    

 : آليات �سليم النقد 2الش�ل

 قيم التحو�ل ووت����ا

، والتدخالت �� �� األساس استجابات قطاعية منعزلة، هناك مواءمة وتنسيق محدودان  يتعلق بقيم التحو�الت النقدية ومد��ا وا�جموعات املس��دفة،فيما  

ت��اوح تدخالت   بناًء ع�� تصميم املشروع. ح�ى داخل منظمة مانحة واحدة، تم صرف قيم تحو�ل مختلفة متعددة ب�ن الس�ان املس��دف�ن. ع�� سبيل املثال،

 �جائحة ف��وس �ورونا �� الضفة الغر�ية وال�ي استخدمت النقود للفئات الضعيفة
ً
  300ا�حلية ب�ن    املياه والصرف الص�� والنظافة العامة الطارئة استجابة

 دوالر أمر��ي.  1100ودوالر أمر��ي 
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