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 الملخص التنفيذي 
 املقدمة

 مواءمته وحتسني زة،غ وقطاع الغربية الضفة يف املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة برنامج استعراض إىل التقييم يهدف .1
 حتقيق يف املنظمة اتمسامه أثر تعزيز إىل أيضا التقييم ويهدف(. املتضررين والسكان الفلسطينية احلكومة احتياجات مع

 الفقر على القضاء( 2) التغذية؛ وسوء الغذائي األمن وانعدام اجلوع على القضاء( 1: )املنظمة ألعضاء العاملية األهداف
 توىاملس على الطبيعية للموارد املستدامني واالستخدام اإلدارة( 3) للجميع؛ لألمام واالجتماعي االقتصادي التقدم ودفع

 .القطري
 ،2015 إىل 2011 من الفرتة خالل غزة وقطاع الغربية الضفة يف املنظمة عمل تقييم هو التقييم هلذا العام اهلدف كان .2

 العمل جماالتو  املنظمة برجمة يف والثغرات والفشل، النجاح وأسباب اجليدة، واملمارسات املستفادة، الدروس وحتديد
 وقطاع الغربية الضفة يف للمنظمة االسرتاتيجية األمهية( 1) تقييم يف للتقييم احملددة األهداف ومتثلت. املستقبل يف احملتملة

 قدرة إىل باإلضافة الغذائي، واألمن املستدام االقتصادي االجتماعي للنمو املنظمة قدمتها اليت واملسامهات( 2) غزة،
 .غزة وقطاع الغربية الضفة يف الصمود على األمساك وصيادي والرعاة املزارعني صغار

 يف احمللية تمعاتواجمل املوارد، يف والشركاء احلكوميني، وغري احلكوميني الشركاء أمام املساءلة توفري إىل التقييم هدف .3
 الضفة يف املنظمة رنامجب وتنفيذ تصميم التقييم واستعرض. األعضاء البلدان مجيع عن فضال غزة، وقطاع الغربية الضفة
 يواصلون الذي الوقت يف الرئيسيني وشركائها للمنظمة املشورة وتقدمي الدروس استخالص أجل من غزة وقطاع الغربية

 .والقطاع الضفة يف لألزمة االستجابة فيه
            2011 عامي نيب غزة وقطاع الغربية الضفة يف والزراعة األغذية منظمة نفذته الذي بأكمله الربنامج التقييم ومشل .4

 التحليل ارإط واستند. للمنظمة اخلاصة واملوارد االستئمانية الصناديق خالل من املمولة األنشطة ذلك يف مبا ،2015و
 .2016-2014 الربناجمي واإلطار 2013-2011 للفرتة العمل وخطة الربجمة وثيقيت أهداف إىل التقييم يف

 والغابات الزراعة جعل" الثاين االسرتاتيجي اهلدف سيما وال للمنظمة، االسرتاتيجية األهداف نطاق ضمن التقييم ُأجري .5
 واهلدف" وفعالة شاملة وغذائية زراعية نظم متكني" الرابع االسرتاتيجي اهلدف ،"واستدامة إنتاجية أكثر األمساك ومصايد

 خاصا تمامااه التقييم وأوىل".  واألزمات التهديدات أمام الصمود على العيش سبل قدرة زيادة" اخلامس االسرتاتيجي
 هذه قيقحت أجل من املنظمة عمل تفيد اليت الدروس استخالص إىل سعيا األهداف، هذه مع االسرتاتيجية للمواءمة
 .األهداف

 صلة ذات وصياتوالت النتائج كانت  حيث مرجعي، كإطار  باألزمات املتصل االنتقال يف املنظمة مسامهة تقييم خدماستُ  .6
 والتعاريف لتغيري،ا ونظرية للتقييم، النظري اإلطار اعتماد مت اخلصوص، وجه وعلى. غزة وقطاع الغربية الضفة بسياق

 .منهجيته وتطوير التقييم هذا صياغة عند هبا االستعانة ومتت املفاهيمية،
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 المنهجية
 وكان. القطاعية رباتاخل من جمموعة يضم أشخاص أربعة من مؤلف فريق بتنفيذه وقام التقييم إدارة التقييم مكتب توىل .7

 وقطاع الغربية الضفة فريقال وزار. العربية باللغة ومتحدثني فلسطيين أصل من أو فلسطينيني اخلارجي الفريق أعضاء معظم
 واستعراض املقابالت إجراء إىل وباإلضافة. 2016 نيسان/أبريل 15و شباط/فرباير 15 بني ما الفرتة يف وإسرائيل غزة

 .غزة قطاع يف ومخسة الغربية الضفة يف حمافظات عشر الفريق زار القدس، يف الوثائق
 إجراء ومت. اجلغرايف وعوالتن األمهية حتقيق هبدف غزة وقطاع الغربية الضفة مكتب مع بالتشاور املشروع مواقع اختيار مت .8

 لفهم احمللية السلطاتو  املنفذين والشركاء املستفيدين وغري املستفيدين مع مركزة مجاعية ومناقشات مربجمة شبه مقابالت
 .نظرهم وجهات

 وسبل النقدية التحويالت: للتقييم التحضريية املرحلة خالل خاصة أمهية ذات باعتبارها التالية العمل جماالت ُحددت .9
 هذه نظورم من املنظمة مسامهات يف النظر ومت. واملياه األراضي موارد وإدارة األسواق، إىل والوصول الضعيفة، العيش

 .الثالثة اجملاالت
 (:الصلة ذات الفرعية واألسئلة) التالية التقييم أسئلة أساس على غزة وقطاع الغربية الضفة برنامج بتحليل التقييم فريق قام .10

)أ( بالنظر إىل والية املنظمة وإطارها االسرتاتيجي، هل كانت اسرتاتيجية املنظمة ذات صلة وفعالة يف الضفة الغربية وقطاع 
 غزة؟
كيف وضعت املنظمة نفسها يف سياق األزمة املمتدة يف الضفة الغربية وقطاع غزة؟ ما هي التحديات والفرص بالنسبة ()ب

 تقنية يف هذا السياق، وإىل أي مدى تناولتها واستفادت منها؟ للمنظمة بوصفها وكالة
)ج إىل أي مدى عاجل الربنامج االحتياجات اإلنسانية والتنموية للفلسطينيني وجمتمعاهتم من خالل الزراعة، وساعدهم 

آثار عمل  وما هيعلى التقدم حنو حتقيق النمو االجتماعي االقتصادي املستدام، والقدرة على الصمود األمن الغذائي؟ 
 املنظمة على سبل العيش والقدرات املؤسسية وجماالت العمل الشاملة لعدة قطاعات؟

 

 السياق
 وإىل واألراضي املياه إىل الوصول على بقيود وتتميز االحتالل، بسبب األمد طويلة أزمة غزة وقطاع الغربية الضفة تواجه .11

 أمدها، طال ليتا االقتصادية األغذية إىل الوصول يف األمد الطويلة واألزمة املتكررة، والنزاعات واخلارجية، احمللية األسواق
 العيش كسب  سبل قابلية فإن ذلك، على وعالوة. االستجابة على املؤسسية القدرة كفاية  وعدم العيش، سبل واهنيار
 وتقييد األراضي ادرةومص املستوطنني عنف مثل) الغربية الضفة يف وخمتلفة حمددة وخماطر ضعف مواطن تقيدها الزراعية
 املرتفع االعتمادو  احلصار، مثل) غزة وقطاع( جيم املنطقة بإدارة املرتبطة واملشاكل واملياه األراضي إىل والوصول احلركة
 وتقلب وثية،الغ املعونة على الكبري واالعتماد والبحر، التماس منطقة يف األراضي إىل والوصول األغذية، واردات على

 املنظمة عمل تقييمب التقييم قام ذلك، على وبناء(. وتصديرها السلع دخول على املنتظمة غري والقيود املرتفعة، األسعار
 .املنطقتني يف السكان يواجهها اليت املختلفة التحديات مراعاة مع غزة، وقطاع الغربية الضفة يف
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 النتائج
 والزراعة يف الضفة الغربية وقطاع غزةتقييم الوضع االسرتاتيجي ملنظمة األغذية 

 األهمية االستراتيجية والفعالية

 
  النتائج المتعلقة باألطر االستراتيجية لمنظمة األغذية والزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة

 الفجوة سد إىل أدى مما ية،التنم على الرتكيز حنو متزايدة بصورة الغربية وقطاع غزة الضفة يف والزراعة األغذية ملنظمة االسرتاتيجية األطر حتولت •
 .املرونة هنج خالل من اإلمنائية/ اإلنسانية

 أساس على لقيمةا سلسلة هنج وكذلك السياق، غزة ومتصالً هبذا وقطاع الغربية الضفة يف والزراعة األغذية منظمة لعمل طبيعيا تطورا هذا كان •
 .كامال  استغالال تستغل مل األسواق بشكل رئيسي متمحور حول تركيز اعتماد إمكانات أن من الرغم على الربنامج، إطار

 مقادةال تزال  احلافظة أن من الرغم علی أکثر، برناجمي هنج حنو تطور إلی املشروعات لبعض نطاقا األوسع واألهداف األطول الزمين اإلطار أشار •
 .للمشروعات الطوعي التمويل علی الکبري االعتماد إلی أساساً  ذلك ويرجع عموما، املشروعاتمن قبل 

 حمددة العام واإلطار شطةواألن املشاريع بني السببية تكن سالسل العالقات مل املثال، سبيل فعلى الضعف. نقاط بعض الربنامج تصميم لدى كان •
 .اجلبهات من عدد على املنطقي إىل الوضوح اإلطار وافتقر جيدا،

  .الدولتني لحل املتحدة األمم دعم مع ومتناسبا متصال وكان املنظمة والية مع املعياري والعمل السياسات ودعم الوطنية القدرات بناء متاشى  •

 

 النتائج المتعلقة بالنهج التحليلي لمنظمة األغذية والزراعة

 األغذية منظمة هأجرت الذي الشامل التحليل وكان للسياق؛ يويل اهتماما الذي احلالة حتليل خالل من املراجعة قيد الربجمة وثائق من كل  دعم مت •
 .التدريبات من واسعة جمموعة إىل واستند البناء جيد احملافظات ومستوى القطري املستوى على والزراعة

 على القدرة بناء وهدف املنظمة لعمل واملناسبة بالسياق الصلة ذات القيمة سالسل خالل من للعمل إطارا والزراعة األغذية منظمة وضعت •
 .الصمود

 النقدي الدعم عمليات أو للمخاطر حتليل أو حتليل إجراء يتم يالحظ بأنه مل االحتياجات يف املشروع، إلی جمموعة معينة من تقييمات النظر عند •
 تفيد أن ميكن تالتحليال هذه أن من الرغم وعلى. واألسر املعيشية احمللي اجملتمع مستوى كل من علی الطبيعية املوارد أو احلماية أو األسواق أو

املنظمة  مقر لاملشروع ال من قب تصميم قبل األساس خطوط بناء أو التقييمات إلجراء بشكل كبري، إال أنه مل يتم توفري التمويل املنظمة برامج
 املاحنة. اجلهات وال من قبل الرئيسي

 احلايل السنوي ركيزهات عن يتحول أن الغذائي األمن معلومات لنظم الداعم املستقبلي عملها على سيتعني التنمية، حنو املنظمة حافظة حتول مع •
 الزراعية لبياناتا من واسع نطاق تغطية أجل من املالية وااللتزامات التقين والدعم البحوث من ومزيدا مشوال، أكثر نظم وإىل الطوارئ، حاالت يف

 .املعلومات ونظم
 الفلسطينية لطةللس اجلديدة الوطنية السياسة خطة وضعب سيكون مقيداويدعمها  الغذائي األمن معلومات يدعو إىل حتسني مستقبلي عمل أي •

نية يف الضفة الفلسطي قتصادية وحاالت األمن الغذائي لألسرمسح الظروف االجتماعية واالعلى  النهائية املوافقة عن فضال ،2022-2017 للفرتة
 .الفلسطينية السلطات قبل من واعتمادها الغربية وقطاع غزة
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 النتائج المتعلقة بربط مسائل اإلغاثة واإلصالح والتنمية

 اسرتاتيجياهتا يف املفهوم حيث من بنّاءا وانعكس بوضوح والتنمية والتأهيل اإلغاثة لربط كطريقة  الصمود على القدرة على املنظمة تركيز كان •
 .األنشطة تصميم يف ليس ولكن السياسية، وتوجيهاهتا

 أساسه ستندي الذي اخلاص باملنظمة، القيمة سلسلة هنج يف والتنموي اإلنساين العمل جماالت يف حمدود اندماج هناك كان  العملية، الناحية من •
 .السياق يعرضها اليت اإلنسانية التحديات على وليس بشكل كاف األعمال بيئة حتليل إىل املنطقي

 من بدال األصول بناء على من األحيان كثري  يف املشاريع هذه ركزت فقد الصمود، على القدرة بناء أنشطة تنفذ أهنا املشاريع زعمت حني يف •
 الوصول حمدودية أو عيةالطبي للموارد التدرجيي التآكل )مثل املستهدفني السكان ضعف من تزيد أو تدمي أو ختلق اليت األساسية القضايا معاجلة

 (.اخلدمات أو السلع أسواق املوارد والعمل، وأسواق إىل
 الغذائي األمن قطاع بني اءمةونقص يف املو  واإلمنائية، اإلنسانية املنظمة أنشطة بني التشغيلي املستوى على فيما يتعلق بالتنسيق فجوة هناك كانت •

 .الزراعي العامل الفريق وأنشطة وأهداف
 من الطوارئ االتحل االستجابة على قدرهتا أثبتت املنظمة أن إال منهجي، الربنامج بشكل يف األزمة تعديل عوامل من أنه مل يتم دمج الرغم على •

 .امليداين املستوى على تعديلها أو التدخالت نطاق توسيع خالل

 

 النتائج المتعلقة باالتساق مع اإلطار االستراتيجي المؤسسي للمنظمة

 االستعراض يدق الفرتة يف وثيقيت الربجمة ومت ربط اسرتاتيجيته، يف 2023-2013 استعراضه مت الذي احلايل االسرتاتيجي اإلطار الربنامج إطار أدرج •
اخلامس  االسرتاتيجي واهلدف األول االسرتاتيجي اهلدف مع يتماشى مبا الصمود، على القدرة تعزيز يف املتمثل املؤسسي باهلدف واضح بشكل
 األهداف االسرتاتيجية الثاين والثالث والرابع.مع كل من  الروابط بعض أيضا هناك وباإلضافة إىل ذلك، كانت احلايل.

 الربجمة. حتسني على أنه قادر بالضرورة ليس ولكن الشاملة، واليتها يف االسرتاتيجي للتفكري مفيدة أداة للمنظمة االسرتاتيجي اإلطار املوظفون اعترب •

 

  النتائج فيما يتعلق بالشراكة والتنسيق

 بشكل يركز وأصبح خمتلفة، وزارات مع والتشغيلي االسرتاتيجي العمل خالل من السنني مر على الفلسطينية السلطة مع املنظمة تعاون تكثف  •
 .املؤسسية القدرات تنمية على متزايد

 جمتمع ويقر. يةالعمل التقن وجمموعات املتعددة التنسيق منتديات يف وقيادهتا املنظمة حبضور واسع نطاق على املصلحة أصحاب مجيع أشاد  •
 .احلكوميني النظراء مع التعاون على ويقدر قدرهتا للمنظمة التقين بالدور املاحنني

 احلكومية ريغ املنظمات مع شراكات إقامة عند ضعف نقاط تُظهر املنظمة فإن الرئيسية، الفاعلة اجلهات مع القوية الشراكات من الرغم على  •
 .االتفاق كتب  تنظمها اليت اخلدمات توفري على الغالب يف عملها يقتصر واليت اجملتمع احمللي، ومنظمات احمللية

 

 

 



 امللخص التنفيذي –تقييم برنامج منظمة األغذية والزراعة يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

6 
 

 النتائج فيما يتعلق في الالمركزية

 احلصول صعوبة حال دون امم اإلقليمية، املبادرات مع يتماشى مبا األنشطة تنفيذ يف غزة، باعتبارها بلداً حمط تركيز، وقطاع الغربية الضفة مت دعم •
 .التمويل األويل على

ب املنظمة يف ملكت الداعمة املنظمات من أوسع جمموعة مع تنفيذها، من املنصرمتني السنتني مدى على حتسنت الُقطري الدعم عملية أن يبدو •
  .الدعم طلبات من أكرب عدد وتلبية ،الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 وضع المنظمة في سياق األزمات الممتدة 
 المنظمةالنتائج فيما يتعلق بالوضع الخاص لمكتب 

 عدم ذلك يف مبا ملكتب املنظمة، ةبالنسب خمتلفة تبعات عليه ترتتب واإلداري للضفة الغربية وقطاع غزة الدبلوماسي املستويني على متثيل وجود عدم •
 .تنفذها اليت املشاريع خالل من بالكامل ومتويلها للمنظمة السنوية العادية امليزانية خمصصات من االستفادة

 تأثرت أن ميكن املنظمة عمل إمكانات أن غري الرئيسية، القضايا يف توضيح 2014 عام يف لدعم املكاتب امليدانية اجلهود بعض الدعممكتب  بذل •
 .الربامج تنفيذ من خفض جدي بشکل

حاجة املكتب  أن ويبدو. باملکت مسعة املکتب لرئيس بشكل مستمر العايل واملستوىاملؤهلني  األساسيني باملوظفني االحتفاظ القدرة على رفعت •
 مرور مع  متتع هبااليت العالية املعايري وراء السبب جزئيا األقل على كانت  من أجل االستمرارية بالعمل، ألن يكون على قدر من الكفاءة والفعالية

 .الوقت
 اإلدارية لتكاليفل خمصصة املشروع ميزانية من حصة وعلى تشغيله، تكاليف لتغطية الطوارئ أعمال على احلاضر الوقت يف املكتب يعتمد •

 .فيه مشكوك أمر النموذج هذا استدامة ولكن .والتشغيلية
 يف املكتب عزل إىل يؤدي مما املشرتك، العمل أمام خطريا عائقا غزة وقطاع الغربية الضفة بني يسافرون الذين املوظفني وصول صعوبات تشكل  •

 .غزة قطاع

 

 في السياق السياسي النتائج فيما يتعلق بالعمل التقني

 عملية يف السياسية اركةاملش( مباشر غري بشكل) و اإلنسانية، واالستجابة اإلمنائي، التعاون شارك مكتب املنظمة يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف  •
 .الدولة أجندة بناء لتعزيز النسبية ميزهتا باستخدام السالم،

 عواقب هةمواج على الناس مساعدة أجل من الصمود على القدرة وتعزيز العيش سبل دعم خالل من الغالب يف جانب احلماية تناولت املنظمة  •
 .السلمي حللها وإعدادهم النزاع

 .التقين اجلانب تبين خالل من املفاوضات من عدد يف للمشاركة نفوذا يعطياها ووضعها املنظمة مصداقية •
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 غزة اعوقط الغربية الضفة في واإلنمائية اإلنسانية االحتياجات تلبية في المنظمة مساهمة تقييم

 

 

 النتائج فيما يتعلق باالستهداف

فة الغربية الفلسطينية يف الض قتصادية وحاالت األمن الغذائي لألسرمسح الظروف االجتماعية واال بيانات والزراعة األغذية منظمة استعملت  •
 إال املستهدفني؛ لسكانل واالقتصادية االجتماعية اخلصائص يف للنظرللقياس والتحليل  الصمود على القدرةمؤشر  وحتليل والتغذية ( وقطاع غزة

 األسر قدرة ياسلق جيدا مقياسا سيكون ذلك أن من الرغم على ،األسر املعيشية مستوى على التعرض للصدمات بشأن كافيا  اهتماما ولت مل اأهن
 .الصمود على املعيشية

 معايري بشأن بشكل قليل جمتمعية مشاورات إجراء من الرغم على االستهداف، إزاء املنظمة هنج وتعزيز الشفافية لتحسني شاملة جهود بذلت •
 .االستهداف

  .االستهداف معايري وتعريف حتديد يف احمللية اجملتمعات اخنراط من االستهداف يف واالستبعاد الشمول أخطاءحدت  •

 النتائج فيما يتعلق بالمالءمة

 عادة يستند ال ألنشطةا تصميم أن غري احللية؛ باالحتياجات وثيقة صلة ذات أو صلة ذات العيش وسبل بالزراعة املتعلقة املنظمة أنشطة أن تبني •
 إىل
 .املنظمة ملوظفي الضمنية املعرفة إىل يستند وإمنا السياق، حمدد حتليل 

 مثل امللموسة غري اردواملو  العمليات لدعم اهتمام حمدود إيالء مع املستفيدين، أصول قاعدة توسيع على الغالب يف العيش سبل تدخالت تركزت  •
 .غزة وقطاع الغربية الضفة يف الضعف ملعاجلة رئيسيان عنصران حيث أهنما احلماية، وهتديدات السوق قيود إزالة

 .التصميم يف املتكررة الضعف نقاط ببعضباملوضوع  صلة أقل ارتبط وجود أنشطة  •

 

 النتائج فيما يتعلق بالفعالية وحسن التوقيت  

األسر  مستوى على الغذائي واإلنتاج الرئيسية واملوارد األصول إىل الوصول زيادة أو استعادة طريق أمثرت معظم األنشطة عن آثار إجيابية عن  •
 على ذاء والقدرةوتنوع الغ جبودة فيما يتعلق وصاحب ذلك مكاسب هامة األخرية، الستهالك الغالب يف املنتجة األغذية واستخدمت. املعيشية
 .االدخار

 .اإلنتاج فائض بيع على املستفيدين بعض قدرة تعزيز إىل األغذية وإنتاج فرص الوصول إىل األصول أدت زيادة  •
 من واحلد يهم،أراض على الفلسطينيني املزارعني وجود على احلفاظ خالل من سياسية أمهية ذات أيضا للزراعة الداعمة املنظمة أنشطة اعتربت  •

 .االحتالل مقاومة يف واملسامهة ،املستوطنني وهجمات املصادرة خماطر
 فاعلة، وجهات إدارات ةعد شاركت عندما األحيان بعض يف بطيئا التنفيذ وكان. متباينة فعل ردود التدخالت من كجزء  املقدمة التدريبات تلقت  •

 .املناسب الوقت استجابتها للصدمات ويفأثبتت عموما فعالية  املنظمة أن غري
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 القضايا الشاملة لعدة قطاعات

 النتائج فيما يتعلق بالرصد والتقييم

 وكان. املصنفة البيانات روعدم تواف النتائج حنو التقدم غياب عملية رصد بسبب التأثري يف والربامج املشروعات مسامهات تقييم عُرقل عام، بشكل •
 .املكتب داخل املكرسة املوظفني وقدرات املوارد حملدودية نتيجة أيضا ذلك

واالستفادة  وسالدر  استخالص لضمان نظم أي توجد ال أنه ويبدو العمل، وخطط املشاريع مقرتحات يف السابقة التوصيات إىل إشارة أي ترد مل  •
 .أنشطتها لرصد نظام بوضع حاليا تقوم املنظمة أن غري. األخطاء من

 جدا صغرية املدخالت كميات  تكون عندما: العيش كما يلي سبل بشأن املنظمة تدخالت فعالية من حتد متكررة عوامل ثالثة هناك أن تبني  •
 يث ال يضمن ذلكحب للغاية حمدودة تغطية املدخالت تكون وعندما وعد به؛ مما جودة وأقل خمتلفة املدخالت تكون عندما فرقا؛ حتدث ال حبيث
 .إجيابية نتيجة حتقيق

 النتائج فيما يتعلق بدعم السياسات وتنمية القدرات

 جمال يف املساعدة على صولللح القطرية للطلبات االستجابة يف كبرية  بأمهية القدرات لتنمية التمكيين البيئي البعد مع املنظمة مشاركة حظيت  •
 يف تنمية القدرة وساعدت كبرية  أمهية ذات األغذية وسالمة النباتات وقاية بشأن التنظيمية واألطر للسياسات املنظمة مساعدة وكانت. السياسات

 .املستهلكني لطلبات املتزايد التطور مع والتكيف الزراعة، املنتجات، ومحاية تصدير على
لحدود، على سبيل ل العابرة املوارد إدارة يف احلكومة ومشاركة التخصصات املتعددة والربامج السياسات حتديد يف التنسيق أيضا املنظمة عززت  •

 .واحليوانات باآلفات بشأن األمراض املتعلقة املثال
أما . ةالقدرات املنمّا أثرو  استدامة على يؤثر مما وتنفيذها، وصياغتها السياسات يف حتليل احمللية القدرات تنمية من األمور اليت كانت أقل وضوحا  •

مشاركة  أن من الرغم على العامة فإهنا حمدودة، ومنظمات اجملتمع احمللي واملؤسسات الوطنية احلكومية غري املنظمات قدرات لتنمية املبذولة اجلهود
 .احمللي اجملتمع مستوى على مضاعفة آثارا وختلق االستدامة تعزز أن ميكن هذه املؤسسات

هتم من جانب املنظمة الحتياجا وتقييم مع املستفيدين أولية مشاورات وجود عدم جانب إىل الفلسطينية، للسلطة واملؤسسية املادية القيود حدت  •
 التدخل من بدال جالنتائ حتقيق على املنظمة تركز أن إىل األحيان بعض يف ذلك وأدى القدرات؛ تنمية أنشطة بعض استدامة امللكية وقوضت من
 .واالستدامة احمللية امللكية تكفل أن شأهنا من اليت العمليات يف

 .عاليةوتم إنجازها بف أهمية ذاتكانت  الجيدة الزراعية الممارسات وتعزيز التكنولوجيات لنقل المصممة التقنية التدريبية الدورات معظم •
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 يتعلق بالنوع االجتماعيالنتائج فيما 

 بقدر جتماعيالا النوع قضايا حظيت املنظمة، عمليات يف جتماعيالنوع اال جوانب إلدماج جهودا بذلوا املنظمة موظفي أن التقييم وجد حني يف •
 .االسرتاتيجية والوثائق املشاريع وضع يف االهتمام من ضئيل

 أن جيب ذلك، من دالوب. جتماعيالنوع االفيما خيص  الربجمة مع تتساوى وال كافية،  ليست كفئة مستفيدة  النساء الستهداف احلالية الطريقة  •
 .الغربية وقطاع غزة الضفة يف التكيف واسرتاتيجيات باملرأة اخلاصة الضعف أوجه بفهم مستنرية الربامج تصاميم تكون

 

 النتائج فيما يتعلق بالمسؤولية إزاء السكان المتضررين

 يف تقدم إحراز من غمالر  على املتضررين، السكان جتاه املساءلة بشأن للمنظمة املؤسسية بااللتزامات غزة وقطاع الغربية الضفة مكتب يفي مل •
 .الربجمة يف اجملتمعية املشاورات إدماج بعد نشأت اليت الدروس فضالً عن بعض االختيار، عمليات شفافية

 بعد، التوصيات ذهه تنفيذ يتم ومل. املشروع دورة طوال املسؤولية إزاء السكان املتضررين لتعميم االلتزامات من سلسلة بإصدار مؤخرا املكتب قام •
 .املفاهيمية الضعف نقاط بعض على ينطوي املسؤولية إزاء السكان املتضرريناجلديد بشأن  العمل إطار أن يبدو ولكن

 

 النتائج فيما يتعلق باالستدامة البيئية

 مستوى على بوالتدري املعرفة تبادل خالل من سيما ال مستدام، حنو على املوارد استخدام إىل الرامية اجلهود على أمثلة عدة املنظمة عمل يعرض  •
 استخدام يف اإلفراطو  الكيميائية املواد استخدام من احلد طريق عن احلاالت بعض ويف السليمة، الزراعية املمارسات على والتدريب األسر املعيشية،

 .املبيدات واستخدام التقليدية األمسدة استخدام على تنطوي القيمة عالية احملاصيل زراعة معظم فإن ذلك، ومع. العذبة املياه
 العادمة املياه فإن متلحها،و  واستنفادها املياه مصادر استغالل يف اإلفراط يف يتمثل البيئية االستدامة يواجه الذي الرئيسي التحدي أن إىل وبالنظر  •

 املؤسسي ملستوىا على عمل املنظمة ويشمل. اجملال هذا يف عملها تواصل أن للمنظمة وينبغي الصمود، على للقدرة تشكل مفتاحا تدويرها املعاد
 .واالستدامة اإلنتاج كفاءة  وضمان املوارد وتنظيما يف هذ الشأن تنظيم استخدام اسرتاتيجية األكثر والسياسات

 

 االستنتاجات
يف سياق اإلجابة عن أسئلة التقييم، تأخذ هذه االستنتاجات بعني االعتبار اجلوانب اليت ثبت جناحها يف برنامج الضفة الغربية وقطاع 

 الفجوات واجلوانب االبتكارية بالنسبة للمنظمة.غزة، وأين كانت 
 
 االستنتاج األول: فيما يتعلق بوضع المنظمة االستراتيجي وسمعتها  

 .البالغ احلساسية السياسي والوضع الصعبة التشغيلية الظروف من الرغم على فعاليتها املنظمة أثبتت •
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جمال القدرة  ناولت وكدرس للسياسة املؤسسية للمنظمة، غزة، وقطاع الضفة الغربية لربنامج املبتكرة الناشئة السمات من •
 .األسواق إلی الوصول من أجل القيمة سالسل خالل من العمل عن طريق على الصمود

 بني املنظمة مستوى فعتو  املوارد يف الشرکاء استقطاب التأييد بتقدير يف تقين هنج العتماد املنظمة اسرتاتيجية حظيت •
 نطاق على قديروالت القطاع، باالعرتاف هذا يف التنسيق، وكرائدة منتديات يف املنظمة دور وحظي. املتحدة األمم وکاالت

 .واسع
 شراكة يف طواالخنرا املنظمة، مع العمل عند أكرب بدور والشركاء املنفذين بالقيام احلكومية غري املنظمات يرغب كل من •

 .مساواة أكثر
 

 بترجمة بالوضع البرنامجي للمنظمةاالستنتاج الثاني: فيما يتعلق 

 للربنامج العام هليكلا فإن الربناجمي، املستوى على واالتساق االستمرارية لتعزيز أجنز قد العمل من الكثري أن من الرغم على •
 مشاريع إىل نامجالرب  صلب يف الصمود على القدرة هنج يرتجم أن وينبغي. وأنشطة مشاريع إىل ترمجته عند ينعكس مل

 .واإلنسانية منائيةاإل املنظمة أنشطة بني التنسيق يف فجوة هناك ذلك، على وعالوة. األصول وتوزيع العيش سبل تتناول
 .واإلمنائية اإلنسانية األنشطة بني الفجوة لسد فرصة للربجمة كأساس  القيمة سالسل استخدام يتيح •
 يةاإلنسان واألهداف لألنشطة الفعال والتكامل الصمود، على القدرة هدف مما يقوض ال زالت التحليالت عمومية، •

 اليت املشاريع تصميم ندع االعتبار دائما يف غزة وقطاع الغربية الضفة بني الفروق أخذ يتم مل املثال، سبيل فعلى. واإلمنائية
 .كلتا املنطقتني  تستهدف

 لألهداف( اآلن حىت) الواضح املؤسسي غريبالتعريف  جزئيا املشروع وأنشطة الربجمة وثائق بني الضعيفة الصلة ارتبطت •
 الذي اجلديد لقطريةا الربجمة إطار منوذج خالل من جزئيا املسألة هذه حل وينبغي اخلاصة باملنظمة؛ الربجمة لوثائق الرئيسية

 .اعتماده غزة وقطاع الغربية الضفة تعتزم كل من
 
 :فيما يتعلق بدعم السياساتالثالث: الستنتاج ا

السلطة الفلسطينية يف تطوير السياسات حمدود ولكنه مهم وينمي من حافظة املنظمة يف الضفة الغربية  دعم مؤسسات إن •
وقطاع غزة. وبالنظر إىل السياق، تبني أن املساعدة اليت تقدمها املنظمة فعالة وتقدرها السلطات الوطنية. وتتمثل اآلثار 

ت واألطر املعيارية مما ينطوي على إمكانية تيسري الوصول الفوري ( حتسني السياسا1املرتتبة على هذا العمل فيما يلي: )
( حتسني البيئة السياسية مما يثمر عن بناء مصداقية للسلطة الفلسطينية يف 2لالقتصاد الفلسطيين املقيد أو فتح منافذ له؛ )

املوقف الفلسطيين وسلطته فيما  ( تعزيز3املفاوضات مع الشركاء احملليني والدوليني، وكذلك مع السلطات اإلسرائيلية؛ )
 .يتعلق بالتقدم يف املستقبل وعملية السالم

يؤثر الوضع احلايل للمكتب، بوصفه غري ممثل، على قدرة املنظمة على أداء وظائفها األساسية، مبا يف ذلك العمل املعياري  •
 .اق أنشطة املشروعووضع السياسات ودعم نظم املعلومات، حيث إن هذه األنشطة كثريا ما تقع خارج نط

 
 
 
 



 امللخص التنفيذي –تقييم برنامج منظمة األغذية والزراعة يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

11 
 

 :فيما يتعلق بالدعم على مستوى المجتمع المحلي الرابع:االستنتاج 

على مستوى اجملتمع احمللي، يركز عمل املنظمة أساسا على بناء األصول وإعادة تأهيل األراضي واملياه، خالفا للتدخالت  •
على الصمود من خالل استهداف االحتياجات احملددة ومواطن الضعف.  املعيشية األخرى األكثر دقة لتعزيز قدرة األسر

وقد وفر ذلك لألسر واجملتمعات احمللية أصوال حامسة لتعزيز إنتاجها الزراعي. غري أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمام آلثار 
 .اشرة لألصول املوزعة(آلثار غري املببني املستفيدين وا املقايضات األنشطة على املستفيدين )على سبيل املثال، املخاطر أو

 .ميكن القيام باملزيد من أجل التعامل مع املخاطر واحلماية على مستوى اجملتمع احمللي، وخبصوص محاية سبل العيش ودعمها •
لكية املرأة، مب ينبغي أن تنظر وثائق املنظمة يف الربجمة يف كيفية تأثري األنشطة على إدماج املرأة ومتكينها، وال سيما فيما يتعلق •

 .وإمكانية حصوهلا على املوارد الطبيعية، وموقفها يف القطاع الزراعي
 

 التوصيات
 

 وقطاع غزة الغربيةفي الضفة  االستراتيجي المنظمة : بشأن وضعاألولى التوصية

 أ( عامة

قطاع غزة، بينما حتاول حتسينها الغربية و  ينبغي للمنظمة أن تبين على موقعها االسرتاتيجي الناجح واملعرتف به بشكل كبري يف الضفة
 يف اجملاالت املقرتحة أدناه.

 ب( اإلطار االسرتاتيجي

بالنظر إىل والية املنظمة وخربهتا التقنية، فإن الوصول إىل األسواق وسالسل القيمة تعد أطرا اسرتاتيجية مناسبة لدعم القدرة على 
يت ذات الصلة، زيادة الوضوح فيما يتعلق بأهداف تعزيز سبل العيش واحلماية، الالصمود. غري أنه يلزم، عند وضع االسرتاتيجيات 

 ينبغي أن تكون مالئمة للسياق واجملموعة املستهدفة.

 وينبغي استعراض املواءمة االسرتاتيجية مع األهداف االسرتاتيجية يف ضوء السياق احمللي واألولويات الوطنية وموارد التمويل املتاحة.

 بالعمل التقين يف سياق األزمات ج( القيام

ينبغي للمنظمة أن تسعى إىل فهم أفضل ألسباب ضعف سبل العيش، والروابط املتعددة بني سبل العيش واحلماية. وأحد السبل اليت 
 متكن املنظمة من تعزيز تركيزها على احلماية هو التنسيق مع املنظمات األخرى العاملة يف جمال قضايا احلماية.

 نسيق واالتساق بني العمل اإلنساين والعمل اإلمنائي)د( الت

ينبغي للمنظمة أن تواصل القيام بدور يف تنسيق كل من العمل اإلمنائي واإلنساين والربط بينهما. وينبغي تعميم الربط بني العمل 
الغذائي، والتنسيق  ا، وقطاع األمناإلنساين والعمل اإلمنائي يف مجيع األنشطة وجهود التنسيق، مبا يف ذلك صياغة الربامج وتنفيذه

 بني مجاعات العمل.

 

 



 امللخص التنفيذي –تقييم برنامج منظمة األغذية والزراعة يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

12 
 

 البرمجة الثانية: بشأنالتوصية 

 أ( عامة

على الرغم من أن املكتب يستحق الثناء على جهوده املستمرة العتماد هنج برناجمي ومتناسق على حنو متزايد، فإنه يوصى بإدماج 
عزيز والتقييم. ويف سياق تناقص املوارد، من األمهية مبكان زيادة الكفاءة من خالل تأكثر انتظاما فيما بني التحليل والربجمة والرصد 

أوجه التآزر بني املشاريع واألنشطة. غري أن ذلك يتطلب موارد خمصصة، ويتعني على اجلهات املاحنة أن تكون أكثر انفتاحا على 
 .شردعم األنشطة اليت تتجاوز فوائدها املشاريع اليت متوهلا بشكل مبا

 ب( حتليل

( سليما من الناحية املنطقية 1ويلزم إيالء مزيد من االهتمام ألنشطة املشروع لضمان أن يكون تصميم وتنفيذ أنشطة املشروع )
( تشمل احلصول على املوارد التقنية واملالية 3( تستند إىل حتليل متني للسياق )االجتماعي واالقتصادي والسياسي(؛ )2والتقنية؛ )

 .إلجراء التقييمات والدراسات األوليةالالزمة 

 ج( دعم السياسات

وينبغي للمنظمة أن تدعم وتدعم القدرات املؤسسية الالزمة لرتمجة السياسات إىل إجراءات. وتشمل هذه القدرات تعزيز التنسيق 
 .تخدامهابني املؤسسات ومع اجلهات الفاعلة اخلارجية، وحتسني القدرات على توليد املعلومات وإدارهتا واس

 د( الوصول إىل األسواق

وينبغي للمنظمة أن تعاجل االختالل بني املنتجني والتجار. وينبغي دعم األسواق احمللية من أجل احلد من خسائر املزارعني بعد احلصاد 
الل محالت خ وتشجيع تسويق املنتجات الفلسطينية ذات اجلودة العالية. ومن شأن العمل يف هناية املستهلك لسلسلة القيمة من

 .التوعية والتوعية أن يعزز القدرة التنافسية لإلنتاج احمللي عايل اجلودة

 ه( املساعدة على مستوى اجملتمع احمللي والتحويالت النقدية

وينبغي للمنظمة أن توضح وتوضح األساس املنطقي الختيار طرائق املساعدة )النقدية أو العينية( وأن توضح بوضوح االتساق مع 
ف العام لبناء القدرة على الصمود. وينبغي حتسني مالءمة التحويالت النقدية املشروطة ومدى مالءمتها وإبالغها، وينبغي اهلد

 .للمنظمة أن حتسن شراكاهتا مع الوكاالت األخرى املشاركة يف األنشطة القائمة على النقد

 الرصد والتقييم و(

على  التدخالت للمشروع والربنامج إىل احلد من قدرة املنظمة على قياس فعالية وخطوط هنائية أدى عدم وجود خطوط أساس
 أن جتماعينوع االال لالعتبارات املراعية التدخالت وحتليل الرصد حتسني مستوى األسر املعيشية. فضال عن ذلك، فإن من شأن

 .ومتكينها املرأة إدماج حتسني على يساعد
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 الخاص مركزه إلى بالنظر للمكتب الدعم تقديم الثالثة: بشأن التوصية
 عامة( أ

 وينبغي. الالزمة والتقنية يةاملال املوارد تيسري طريق عن غزة وقطاع الغربية الضفة مكتب لدعم السبل أفضل يف للمنظمة النظر ينبغي
 وصياغة االحتياجات، يموتقي واملساءلة، والتقييم، باملشاريع بشكل خاص، وباألخص الرصد تتعلق ال اليت للمهام دعما املوارد توفري

 .واالتصاالت املشاريع، وتطوير الربامج،
 
 املايل الدعم( ب

املقر الرئيسي  يوفر أن بغيين التمثيل، ومسؤوليات واجبات غزة وقطاع الغربية الضفة يتحمل مكتب املنظمة يف أن املتوقع أنه من طاملا
 يتعني إجراء يأ لتكاليف االسرتداد الكامل هو العام املبدأ يكون أن وينبغي. املكتب بواجبات لالضطالع الالزمة املوارد للمنظمة

 .به القيام املكتب على
 
 التقين الدعم( ج

مكتب  إىل التقين الدعم لتقدمي( أفريقيا ومشال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب من بدال) الرئيسي ملقر املنظمة قوية حالة تقدمي ميكن
 األطر صياغة يف للمساعدة الالزمة التقنية املهارات ميتلك وحده الرئيسي حيث أن املقر غزة، وقطاع الغربية الضفةاملنظمة يف 
 وعالوة(. الدراساتو  واالتصاالت، فضال عن التقديرات والتقييم والرصد القدرات وبناء والتقييمات التقديرات) وكذلك التشريعية،

 .إسرائيل عرب السفرب هلم تسمح ومشال أفريقيا ال األدىن للشرق اإلقليمي املكتب يف املوظفني من العديد جنسيات فإن ذلك، على
 الشراكات الرابعة: بشأن التوصية

 عامة( أ

أيضا  يستجيب أن ذلك شأن ومن. الشراكات من أجل إقامة للتنفيذ قابلية وأكثر أبسط قانونية صكوكا تضع أن املنظمة على يتعني
 .الساعية لشراكات أكثر مساواة املتكررة( احلكومية غري واملنظمات) املاحنني ملطالب

 مع ثقة راكاتش وبناء احلكومات مع التفاوض على القدرة لتحسني من مقر املنظمة الرئيسي منهجية أكثر بتوجيهات ويوصى
 .املوارد يف الشركاء

  الفلسطينية احلكومة( ب

 أن تضمن أن لمنظمةل وينبغي. فعالة املنظمة مع شراكتها تصبح ومنخرطة متاما كي ملتزمة احلكومية أن تكون الكيانات على يتعني
ومن أجل ضمان استدامة املساعدة التقنية  .اعتمادها والعمل هبا لضمان بالكامل وطنيا مملوكة عملية أطر الشراكة القطرية تكون

ونظم األغذية الزراعية  ريفي،ال والتمويل التقنية، االبتكارات يف الفلسطينية احلكومة قدرات حتسن أن للمنظمة من قبل املنظمة، ينبغي
 للتحديات ستجابةيف اال املزارعني تأهب دعم على الزراعة وزارة قدرة تعزز أن للمنظمة ينبغي كما.  اآلمنة والزراعة املراعية للتغذية،

 .املومسية

 املتحدة األمم وكاالت( ج

 إلغاثة املتحدة األمم وكالة مع الشراكة خالل من( 1) املتحدة األمم وكاالت مع تكامال وأكثر أفضل تعاون حتقيق إىل السعي ينبغي
 أن للمنظمة ميكن حيث( 2) النقدية؛ التدخالت بشأن العاملي األغذية وبرنامج األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل
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 تعاونيات لربط اجلهود ثيفتك طريق عن املثال سبيل على) والطلب العرض بني أفضل تطابق حتقيق تيسري طريق عن قيمة تضيف
 وىالق على تنطوي اليت األنشطة بشأن الدولية العمل منظمة الشراكة مع (3) ؛(األغذية قسائم يقبلون الذين التجزئة وجتار املزارعني

 /لبشريةا الصحة أوجه تداخل) النباتية والصحة الصحة تدابري بشأن العاملية الصحة منظمة الشراكة مع( 4) العمل؛ وسوق عاملة
 الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة مع ( الشراكة5) ؛(أعاله انظر) الصحة وزارة مع هبا املضطلع األنشطة والتنسيق بشأن( احليوانية

 برنامج الشراكة مع( 6) و املختربات؛ بتطوير الغذائية وفيما يتعلق الصناعات تشمل اليت األنشطة بشأن التآزر أوجه تيسري بشأن
 .العيش اخلاصة به سبل حبافظة فيما يتعلق اإلمنائي املتحدة األمم

 احمللي اجملتمع احلكومية/ الشركاء املنفذون/ منظمات غري املنظمات( د

 منظمة، كل  ومسؤوليات أدوار توضيح املدين، اجملتمع ومنظمات احلكومية غري املنظمات مع شراكتها إطار يف للمنظمة، ينبغي
اليت  والقدرات اتاملهار  على القائمة التآزر أوجه خلق إىل جاهدة تسعى أن للمنظمة وينبغي. املناسبة التعاقدية األدوات واستخدام

 .منفذين جمرد اعتبارهم من بدال الشركاء قدرات وبناء تنافسي، بشكل العمل من تضيف قيمة بدال

 اخلاص القطاع( ه

 الفاعلة اجلهات حتوض أن للمنظمة ينبغي القيمة، سالسل بشأن وعملها السوق، على تركز اليت املنظمة اسرتاتيجية إىل وبالنظر
 .الشراكة شروط لتنظيم سبال جتد وأن معها، تتعامل اليت املختلفة
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