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 أولويات االستثمار ألعضاء مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة، بما يشمل:  2022 - 2020 تلخص خطة االستثمار الوطنية

 وزارة الزراعة، )رئيس(  -

 مكتب رئيس الوزراء  -

 وزارة التربية والتعليم  -

 وزارة الصحة  -

 وزارة العمل  -

 وزارة الحكم المحلي -

 وزارة االقتصاد الوطني -

 التنمية االجتماعيةوزارة  -

 سلطة جودة البيئة -

 سلطة المياه الفلسطينية -

 وكالة العمل التعاوني -

   المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي -

 الصندوق الفلسطيني لدرء المخاطر والتأمينات الزراعية -

 لة للمنظمات غير الحكومية المحلية مث  لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، م   -

 هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الج  -

 اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، ممثالً للقطاع الخاص  -

 

 .  2022-2020خطة االستثمار الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة 

 . 2019المسودة النهائية أيلول وزارة الزراعة،  

بدعم من منظمة  وبقيادة وزارة الزراعة، التابعة للحكومة الفلسطينية وضمن أنشطة مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة،  2022-2020تم إعداد خطة االستثمار الوطنية 

في إطار مرفق المساعدة في مجال السياسات التابع لمنظمة والزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة  بقيادة مكتب تنسيق برامج منظمة األغذية  األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(،  

ة  بدعم من قسم مركز االستثمار بمنظمة األغذية والزراع، (FIRSTاألغذية والزراعة واالتحاد األوروبي "المشروع المعني بتأثير األمن الغذائي والتغذوي والصمود واالستدامة والتحول" )

 تغذية، والسياسات االجتماعية والمؤسسات الريفية. وبمساهمات من وأقسام المبادرات اإلقليمية للزراعة األسرية الصغيرة لبناء الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذوي، وانظمة الغذاء وال
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4Ps Public Private Producer Partnerships   العام الخاص  ينالقطاعالمنتجين من  شراكات 
AFD Agence Française de Développement (French 

Development Agency) 
 وكالة التنمية الفرنسية 

AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (Italian 

Cooperation and Develpoment Agency) 
 وكالة التنمية والتعاون اإليطالي 

AIS Animal Identification System  نظام تحديد الحيوان 
ASWG Agriculture Sector Working Group   مجموعة عمل القطاع الزراعي 
BFGS  Bethlehem Governorate Farmers Society  مزارعي محافظة بيت لحم جمعية 
BMZ Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development (of Germany) 
 )المانيا(الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية 

CC Climate change   تغير المناخ 
CGIAR Consultative Group for International Agricultural Research  المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
CHM  Complaints Handling Mechanism  آلية معالجة الشكاوى 
CPHL Central Public Health Laboratory  المختبر المركزي للصحة العامة 
CSA Community supported agriculture    الزراعة المدعومة مجتمعيا 
CSO Civil society organization  منظمة المجتمع المدني 
CWA Cooperative Work Agency  هيئة العمل التعاوني 
DEEP Deprived Families Economic Empowerment Programme   برنامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومة 
DP Development Partner الشريك في التنمية 
DP Development Partners  الشركاء التنمويون 
DPI Investment Centre Division of FAO قسم مركز االستثمار في منظمة األغذية والزراعة 
ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts  المركز األوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى 
ECOSOC United Nations Economic and Social Council  المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 
EJS European Joint Strategy  االستراتيجية األوروبية المشتركة 
EQA Environment Quality Authority  سلطة جودة البيئة 
ESN Nutrition and Food Systems Division of FAO  منظمة األغذية والزراعة قسم أنظمة التغذية والغذاء في 
ESP Social Policies and Rural Institutions Division of FAO   قسم السياسات االجتماعية والمؤسسات الريفية في منظمة

 األغذية والزراعة 
EU European Union   األوروبي االتحاد 
FAO Food and agriculture organization of the United Nations    منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
FAO-PAL FAO office for West Bank and Gaza  مكتب الفاو في الضفة الغربية وقطاع غزة 
FIES Food Insecurity Experience Scale   مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي 
FIRST Food and Nutrition Security Impact, Resilience, 

Sustainability and Transformation Project  
المشروع المعني بتأثير األمن الغذائي والتغذوي والصمود  

 واالستدامة والتحول 
FNS Food and nutrition security  األمن الغذائي والتغذوي 
FNSC Food and Nutrition Security Council  مجلس األمن الغذائي والتغذوي 
FNSSA Food and nutrition security and sustainable agriculture   األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة 
FR Farmers registry  سجل المزارعين 
FSP Financial Service Providers   مقدمو الخدمات المالية 
FSS Food Security Sector   قطاع األمن الغذائي 
GDP Gross Domestic Product  إجمالي الناتج المحلي 
GoP Government of Palestine  ية فلسطينال حكومة ال 
H1 Hebron area under Palestinian control   منطقة الخليل الخاضعة للسيطرة الفلسطينية 
H2 Hebron area under Israeli control  لسيطرة اإلسرائيلية الخاضعة لمنطقة الخليل 
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Ha Hectare   الهكتار 
HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Points   تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة 
HDP nexus Humanitarian Development Peace Nexus رابطة تنمية السالم اإلنسانية 
HHs Households   األسر المعيشية 
HLSS  Halhul Local Seeds Society  جمعية حلحول للبذور البلدية 
HRP Humanitarian Response Plan (managed by OCHA)   خطة االستجابة اإلنسانية )يديرها مكتب تنسيق الشؤون

 اإلنسانية( 
KAP Knowledge, Attitude and Practices   والمواقف والممارسات المعرفة 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Credit Institute for 

Reconstruction) 
 معهد االئتمان إلعادة اإلعمار 

ICN2 Second International Conference on Nutrition  المؤتمر الدولي الثاني للتغذية 
IFAD International Fund for Agricultural Development  ايفاد(  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( 
IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
INCR  Investor Network on Climate Risk   شبكة المستثمرين حول مخاطر المناخ 
INFE International Network on Financial Education   الشبكة الدولية للتعليم المالي 
IsDB Islamic Development Bank  بنك التنمية اإلسالمي 
ISO International Standards Organization  منظمة المقاييس العالمية 
KM Knowledge Management  إدارة المعرفة 
KM Knowledge Management  المعرفة إدارة 
LMIS Labour Market Information System  نظام معلومات سوق العمل 
LRC Land Research Centre  مركز أبحاث األراضي 
M&E Monitoring and Evaluation  المتابعة والتقييم 
MAS Palestine Economic Policy Research Institute  ماس(  السياسات االقتصادية الفلسطينيمعهد ابحاث( 
MFI Microfinance institutions  مؤسسات التمويل األصغر 
MoA Ministry of Agriculture  وزارة الزراعة 
MoARA Ministry of Awqaf and Religious Affairs  وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
MoE Ministry of Education   وزارة التربية والتعليم 
MoF Ministry of Finance   وزارة المالية 
MoH Ministry of Health  وزارة الصحة 
MoL Ministry of Labour  وزارة العمل 
MoLG Ministry of Local Government  وزارة الحكم المحلي 
MoNE Ministry of National Economy   وزارة االقتصاد الوطني 
MoSD Ministry of Social Development   وزارة التنمية االجتماعية 
NAMA facility Nationally Appropriate Mitigation Actions Facility    مرفق إجراءات التخفيف المالئمة وطنيا 
NAP National adaptation plan to climate change   الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 
NARC National Agricultural Research Center  المركز الوطني للبحوث الزراعية 
NASS National Agriculture Sector Strategy عي قطاع الزرا ل االستراتيجية الوطنية ل 
NARC National Agricultural Research Center  المركز الوطني للبحوث الزراعية 
NEEAP National Energy Efficiency Action Plan   خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة 
NetCode  National Code of marketing of breast milk substitutes   المدونة الوطنية لتسويق بدائل حليب األم 
NFIS National Financial Inclusion Strategy   االستراتيجية الوطنية للشمول المالي 
NFNSP National Food and Nutrition Security Policy  السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 
NGO Non-Governmental Organization  منظمة غير حكومية 
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NIP 2020-22 National Investment Plan for food and nutrition security and 

sustainable agriculture 
خطة االستثمار الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة  

 2022 -2020 المستدامة
NNPSAP National Nutrition Policy, Strategies and Action Plan  سياسة التغذية الوطنية واالستراتيجيات وخطة العمل 
NPA National Policy Agenda 2017-2022  2022-2017أجندة السياسات الوطنية 
NR Natural resources  الموارد الطبيعية 
NRM  Natural resources management  إدارة الموارد الطبيعية 
NSDS National Social Development Strategy  االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية 
NSFS National Strategy for Food Safety  االستراتيجية الوطنية لسالمة االغذية 
OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA) 
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development   منظمه التعاون االقتصادي والتنمية 
OFID OPEC’s (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries) Fund for International Development 
صندوق أوبك )اوبك: منظمة الدول المصدرة للنفط( للتنمية  

 ( )اوفيد   الدولية
PACI Palestinian Agricultural Credit Institution  المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي 
PADRRIF Palestinian Agricultural Disaster Risk Reduction and 

Insurance Fund 
 الصندوق الفلسطيني لدرء المخاطر والتأمينات الزراعية 

Paltrade Palestine Trade Center 

 
 )بالتريد(  مركز التجارة الفلسطيني

PARC Palestinian Agricultural Relief Committees   لجان االغاثة الزراعية الفلسطينية 
PCBS Palestinian Central Bureau of Statistics  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
PCMA Palestinian Capital Market Authority   المال الفلسطينيةهيئة سوق رأس 
PECS Palestinian Expenditure and Consumption Survey  مسح اإلنفاق واالستهالك الفلسطيني  
PFESP Palestinian Fund for Employment and Social Protection for 

Worker 
 لصندوق الفلسطيني للتوظيف والحماية االجتماعية للعمال ا

PH Post harvest  الحصادبعد 
PIPA Palestinian Investment Promotion Agency  تشجيع االستثمار الفلسطينية ئةهي 
PMA Palestine monetary authority سلطة النقد الفلسطينية 
PMO Prime Minister Office مكتب رئيس الوزراء 
PPP Public Private Partnerships العام والخاص  ينبين القطاع ات الشراك 
PT Proficiency test   اختبار الكفاءة 
PWA Palestinian Water Authority  سلطة المياه الفلسطينية 
R&D Research and development  البحث والتطوير 
RBM Results-based management  اإلدارة القائمة على النتائج 
ROF Results Oriented Framework (of the EJS)  خاص باالستراتيجية   إطار عمل موجه نحو النتائج(

 األوروبية المشتركة( 
SA Sustainable Agriculture  الزراعة المستدامة 
SDG Sustainable Development Goal  هدف التنمية المستدامة 
SEFSec  Socio-economic and Food Security Survey  المسح االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي 
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound  قابل لإلنجاز، ذو صلة بالموضوع،   للقياس،محدد، قابل

 د زمنياو محد
SOP Standard Operating Procedures  التشغيل القياسية إجراءات 
SPS  Sanitary and Phyto-Sanitary الصحي )المتعلق باإلنسان( والصحي المتعلق بالنبات 
SR Social registry  السجل االجتماعي 
TCA Territorial and co-responsibility approach اإلقليمي والمسؤولية المشتركة  نهجال 
TCANF Territorial and Co-responsibility National Forum   المنتدى الوطني اإلقليمي والمسؤولية المشتركة 
TOR Terms of Reference  البنود المرجعية 
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TVET Technical and Vocational Education and Training   التعليم والتدريب التقني والمهني 
UCASC Union of Credit and Saving Cooperatives  اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 
UN United Nations  األمم المتحدة 
UNEP United Nations Environment Programme برنامج األمم المتحدة للبيئة 
UNICEF United Nations Children Fund  منظمة األمم المتحدة للطفولة 
UNIDO  United Nations Industrial Development Organization  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
UNOPS United Nations Office for Project Services  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East 
ة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وكال

 في الشرق األدنى 
USD  United States Dollar  دوالر امريكي 
VAT Value added tax  ضريبة القيمة المضافة 
VC Value chain   سلسلة القيمة 
WASH Water and sanitation for health   المياه والصرف الصحي من اجل الصحة 
WB World Bank  البنك الدولي 
WFP World Food Programme of the UN  برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 
WHO World Health Organization of the UN  منظمة الصحة العالمية لألمم المتحدة 
UAWC Union of Agricultural Work Committees  اتحاد لجان العمل الزراعي 
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 اتالمصطلحات والتعريف

تشمل أهداف التنمية المستدامة جميع األبعاد التنموية من إنهاء الفقر والجوع إلى   :(Sustainable Development Goal 2) الهدف الثاني للتنمية المستدامة
ية المستدامة على النحو التالي:  االستجابة لتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والغذاء والزراعة. وعلى وجه التحديد، يتم تعريف الهدف الثاني من أهداف التنم

طة  يق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة". الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة هو محور التركيز الرئيسي لخ "القضاء على الجوع وتحق
؛ لتجمعات السكانيةتوفير االحتياجات األساسية ل 27: االولوية رقم 2022 -2017الوطنية  اتمع اولويات أجندة السياس بالتوافق، 2022 -2020االستثمار الوطنية 

، تساهم 2030. وحيث انها تمثل الذراع التشغيلية للسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 1( NPA)المرجع:  بالزراعة وبالمجتمعات الريفية النهوض 29واالولوية رقم 
ا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى.   فإن خطة االستثمار الوطنية "تحدد التدخالت التي يمكن أن تطور أوجه التآزر    ذلك،عالوة على  خطة االستثمار الوطنية أيض 

 NFNSPالمتعلقة بالتنمية المستدامة" )  2030األهداف الوطنية وتحقيق أهداف ومقاصد متعددة من اجندة األمم المتحدة  انجازاعية األخرى، وتحفز مع التدخالت القط
2030.) 

ويهدف الى "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان"، ويرتبط هذا الهدف ارتباط ا    :(Sustainable Development Goal 1)  الهدف االول للتنمية المستدامة
. 2022-2017واجندة السياسات الوطنية  2030جوهري ا بالهدف الثاني للتنمية المستدامة، كما انه وثيق الصلة بتحقيق اهداف السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 

توفير الحماية  16من الفقر، واالولوية رقم  حدال 15الهدف االول للتنمية المستدامة بأولويات اجندة السياسات الوطنية التالية: االولوية رقم  وعلى وجه التحديد، يرتبط
ا يتعلق بإمكانية المساهمة في تطوير  . لقد دمجت خطة االستثمار الوطنية الحماية االجتماعية في تدخالتها واعتبرتها أداة حاسمة، خاصة فيماالجتماعية للفقراء والمهمشين

 قدرات المستفيدين على إنشاء مرافق إنتاجية.

: يتوفر عندماوفق االقتراح المقدم خالل "المؤتمر الدولي الثاني للتغذية"، فان األمن الغذائي والتغذوي : ( Food and Nutrition Security) األمن الغذائي والتغذوي 
شكيلة والتنوع والمحتوى التغذوي  تجميع األوقات بإمكانية الوصول المادي واالجتماعي واالقتصادي إلى الغذاء بكمية ونوعية كافية من حيث ال"يتمتع جميع الناس في 

 2م والرعاية.ليوالسالمة من اجل تلبية احتياجاتهم الغذائية ورغباتهم من الطعام الالزم لحياة نشطة وصحية، ضمن بيئة نظيفة، وما يكفي من الصحة والتع

 لتغذية الرئيسية لمصطلحات التعريف 

 

وقصره الشديد   الشخص،هو نتيجة عدم كفاية تناول الطعام واألمراض المعدية المتكررة. ويشمل ذلك نقص الوزن بالنسبة لعمر  ( Undernutrition)نقص التغذية 
 دقيقة(. بالنسبة لعمره )قصر القامة(، والُنحف بشكل خطير بالنسبة لطول الشخص )الهزال( ونقص الفيتامينات والمعادن )سوء التغذية بالمغذيات ال

 

ضئيلة هو عدم كفاية تناول الفيتامينات والمعادن والعناصر ( Micronutrient deficiency (or hidden hunger))نقص المغذيات الدقيقة )أو الجوع الخفي( 
 والتي تعتبر ضرورية للعمل السليم للكائن الحي ونموه واستقالبه. صغيرة،المطلوبة بكميات   المقدار

 

ناتج عن اإلفراط في تناول الطعام مقارنة  باالحتياجات الغذائية. يتم ( Overnutrition (overweight and obesity))  ة الوزن والسمنة(االفراط في التغذية )زياد
. تشير السمنة إلى وزن الجسم الذي يزيد عن المعدل الطبيعي نتيجة للتراكم المفرط للدهون في األنسجة  30و 25تصنيف زيادة الوزن مع مؤشر كتلة الجسم ما بين 
ف. عادة ما يقترن مظهر من مظاهر اإلفراط في تناول الطعام بتصريف الطاقة. تعرف السمنة بأنها مؤشر كتلة  الدهنية إلى الحد الذي قد تتعرض فيه الصحة للتل

 .30الجسم يساوي أو أعلى من 

 

تكرر، و / أو عدم تغذية  االستمرار في نوبات سوء التغذية بسبب االعتالل المإلى انخفاض االرتفاع )الطول( بالنسبة للعمر، وهو ما يعكس ( Stunting)قصر القامة يشير 

 . الرضع وصغار االطفال ورعايتهم على النحو المالئم في مراحل الحياة المبكرة

 
  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/npa_english_final_approved_20_2_2017_printed.pdf. 2022 -2017اجندة السياسات الوطنية  1

:  ابط )اإلنجليزية والعربية(مسرد مصطلحات "المؤتمر الدولي الثاني للتغذية" متاح على هذا الر 2

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/ICN2Glossary-Nov2014-Updated2016_01.xls 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/npa_english_final_approved_20_2_2017_printed.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/ICN2Glossary-Nov2014-Updated2016_01.xls
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جوع  إلى انخفاض الوزن بالنسبة لالرتفاع )الطول(، ويعود ذلك عموم ا إلى فقدان الوزن الذي ارتبط مؤخرا  بالحرمان الشديد من الطعام أو ال( Wasting) يشير الهزال 
 أو المرض.

 

 20073 ، واليونيسيف،2014المصادر: منظمة األغذية والزراعة، مسرد التغذية للمؤتمر الدولي الثاني للتغذية، 

 

ُتعرَّف االستثمارات على أنها نفقات يتم تنفيذها في لحظة معينة لزيادة الفوائد المستقبلية )المالية    االقتصادية،من الناحية    :(Public investments)  االستثمارات العامة
لة من الموارد العامة  ، تشمل االستثمارات العامة المشاريع والبرامج الممو  2022 -2020واالقتصادية واالجتماعية والبيئية ...(. وضمن إطار خطة االستثمار الوطنية 

 2030المساهمات الخاصة ...( ذات الصلة بتحقيق أهداف السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي ، 4الجهات المانحة ...( أو الموارد الخاصة )المؤسسات  ة،الحكوم)
تدخل في حساب التنمية )أي البرامج والمشاريع(،    وتنسجم مع إطار نتائجها. اما فيما يتعلق بالتمويل العام الوطني للحكومة الفلسطينية، فإن االستثمارات هي التدخالت التي

تركز على برامج ومشاريع االستثمار   2022 -2020مقابل الحسابات المتكررة )عادة، الرواتب أو تقديم الخدمات المتكررة(. وعلى الرغم من أن خطة االستثمار الوطنية 
على االستثمار، االستثمارات الربحية( لتمكينهم من تهيئة الظروف للمساهمة في تحقيق األهداف العامة /   العام، إال أنها تتقاطع مع قرارات االستثمارات الخاصة )التأثير

 االجتماعية، وفتح استثمارات إضافية خاصة.

، تشير تنمية القدرات الى العملية التي يقوم األفراد والمنظمات والمجتمع  2022  -2020في إطار خطة االستثمار الوطنية    :(Capacity Development)  تنمية القدرات
حيث قامت خطة  . 5( نمية القدراتككل بإطالقها وتعزيزها وإنشائها وتكييفها والمحافظة عليها بمرور الوقت )المصدر: االستراتيجية المشتركة لمنظمة االغذية والزراعة لت

بتعميم ودمج تنمية القدرات بالكامل من خالل استثماراتها المقترحة، بهدف المساهمة في تحسين األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين  2022 -2020االستثمار الوطنية 
   من خالل تصميم وتنفيذ برامج استثمار أكثر فعالية وشمولية.

في فلسطين، يؤثر التفاوت وغياب المساواة بين النوع االجتماعي بشكل كبير على الحالة الغذائية  :(Gender mainstreaming) تعميم ودمج النوع االجتماعي
، (WFP, 2017)في المائة عن األسر المعيشية التي يرأسها رجال  15والتغذوية لألفراد؛ يزداد معدل انتشار انعدام األمن الغذائي بين األسر التي ترأسها نساء بنسبة 

ا إلى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض األجور. ُيعّرف  بأنه "استراتيجية لجعل  تعميم ودمج النوع االجتماعيويرجع ذلك أساس 
ا ال يتجزأ من تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج وتقييم اآل ثار المترتبة على النساء والرجال في أي عمل مخطط له، بما  اهتمامات وخبرات المرأة والرجل ُبعد 

سياسة منظمة االغذية والزراعة بشأن . وتبين (UN ECOSOC, 1997) "السياسات أو البرامج، في جميع المجاالت وعلى جميع المستوياتو في ذلك التشريعات، 
  الرجل في اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية المستدامتين للقضاء على الجوع والفقر.بدورها أهمية تحقيق المساواة بين المرأة و  6المساواة بين الجنسين 

عادة ما يتم تعريف المناخ بالمعنى الضيق على أنه متوسط حالة الطقس، أو بشكل أكثر صرامة، باعتباره   :( Climate and climate change)  المناخ وتغير المناخ
سيكية لمتوسط هذه  الوصف اإلحصائي من حيث متوسط وتغير الكميات ذات الصلة على مدى فترة زمنية تتراوح بين أشهر إلى آالف أو ماليين السنين. الفترة الكال 

وهطول  ة، على النحو المحدد من قبل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية. وغالب ا ما تكون الكميات ذات الصلة متغيرات سطحية مثل درجة الحرارة سن 30المتغيرات هي 
ر في حالة المناخ يمكن  إلى تغيي تغير المناخ(. يشير IPCC, 2014األمطار والرياح. المناخ بمعنى أوسع هو الحالة، بما في ذلك الوصف اإلحصائي، لنظام المناخ )

ا أو أكثر )تحديده )على سبيل المثال، باستخدام اختبارات إحصائية( بالتغيرات في متوسط و / أو تقلب خصائصه، وتستمر لفترة طويلة، عادة ما تكون ع  ,IPCCقود 
2014.) 

 
Nov2014-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/ICN2Glossary- على الرابط:  2014الثاني للتغذية،  مسرد التغذية للمؤتمر الدولييتوفر  3

Updated2016_01.xls;   ،على الرابط   :. تقدم من أجل األطفال: عالم صالح لألطفال، مراجعة إحصائية2007واليونيسيف

https://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41505.htm. 
 على الرغم من أن المؤسسات جزء من القطاع الخاص، إال أن عملية اتخاذ القرار قد تتبع المنطق المرتبط بالمصلحة العامة.   4
-2010، ومنظمة األغذية والزراعة، k8908e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتاحة على الموقع  -. االستراتيجية المؤسسية لتنمية القدرات2010منظمة األغذية والزراعة،   5

-http://www.fao.org/capacity-development/resources/fao-learning-material/learning. وحدات تعلم تنمية القدرات )متوفرة على الموقع 2014

modules/en/ .) 

:  على الرابط ة(، متاح FAO, 2013سياسة منظمة االغذية والزراعة بشأن المساواة بين الجنسين. تحقيق أهداف األمن الغذائي في الزراعة والتنمية الريفية )  6

http://www.fao.org/3/i3205e/i3205e.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/ICN2Glossary-Nov2014-Updated2016_01.xls
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/ICN2Glossary-Nov2014-Updated2016_01.xls
https://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41505.htm
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التكيف إلى التخفيف   هدفعلي أو المتوقع وآثاره. في النظم البشرية، ي(: عملية التكيف مع المناخ الف adaptation [Climate change]تغير المناخ[ ) مع ]التكيف 
(. القدرة IPCC, 2014التكيف مع المناخ المتوقع وآثاره )بتسهيل التدخل البشري  يساهمفي بعض النظم الطبيعية، قد و من الضرر أو تجنبه أو استغالل الفرص المفيدة. 

 (.IPCC, 2014الكائنات على التكيف مع الضرر المحتمل، أو االستفادة من الفرص، أو االستجابة للعواقب )وغيرهم من  والمؤسسات والبشر و على التكيف هي قدرة النظم  

 
 :2022 -2020المصطلحات الخاصة باالستثمارات الواردة في خطة االستثمار الوطنية 

تشمل الحماية االجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج   ،7للبلدان فيما يتعلق بمشاركة منظمة االغذية والزراعة ودعمها  :(Social Protection) الحماية االجتماعية
إلدراجها في  االقتصادية والبيئية واالجتماعية النعدام األمن الغذائي والفقر عن طريق حماية سبل المعيشة وتعزيزها. يتعلق األساس المنطقي  تهميش التي تعالج مواطن ال

بقدرة الحماية االجتماعية على تعزيز قدرات األفراد على إنشاء أو تعزيز األصول اإلنتاجية. في نشرة منظمة األغذية والزراعة  2022 -2020خطة االستثمار الوطنية 
في توفير الوسائل )النقدية أو العينية( للوصول إلى الغذاء وتخفيف آثار    "، ُذكر كذلك أن "الحماية االجتماعية يمكن أن تلعب دور ا وقائي ا2015"حالة األغذية والزراعة لعام  

الحرمان من خالل تعزيز الصمود ضد الصدمات ]والضغوط[ ومنع فقدان الدخل واألصول. يمكنها أن  المزيد من الصدمات. يمكن أن يكون لها وظيفة وقائية في تجنب 
ا وظيفة ترويجية من  تدعم تراكم الموارد للحفاظ على سبل العيش )على سبيل المثال من خالل نقل األصول واألشغال العامة(. يمكن للحماية االجتماعية أن تلعب أيض 

ت في األنشطة  في الدخل لتحفيز االستثماراخالل دعم االستثمارات في الموارد البشرية )التغذية، الصحة، التعليم وتنمية المهارات( مباشرة ، وتقليل قيود السيولة وانعدام األمن  
ا وظيفة تحويلية في حياة الفقراء من خالل إعادة توجيه تركيزهم إلى ما بعد البقاء ال يومي نحو االستثمارات في المستقبل،  الزراعية وغير الزراعية. يمكن أن يكون لها أيض 

 .8نحو تمكين أنفسهم اء زيز امكانيات وقدرات الفقر عن طريق تحويل عالقات القوة داخل األسر )حيث يمكن للحماية االجتماعية تمكين المرأة( وتع

اإلقليمي تحليل المشاكل وتحديد وتنفيذ الحلول على المستوى   نهجعني ال، ي  2022 -2020في خطة االستثمار الوطنية  :(Territorial approach) اإلقليمي نهجال
يكون المستوى المحلي تجمع ا أو   المحلي، مع السكان أنفسهم والجهات الفاعلة المحلية األخرى، سواء العامة أو الخاصة، وفق ا للسياق المحلي والموارد المتاحة. يمكن أن

 قرية أو بلدية أو حتى مجموعة من البلديات. 

. وهذا يعني "اإلقليمي نهجال" الجزء، يكّمل هذا 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية  ضمن :(Co-responsibility Approach) المسؤولية المشتركة جنه
على سبيل المثال المسؤولية المشتركة عن اإلدماج االجتماعي   داخل نفس المجتمع،(  1االتفاق على األهداف وتقاسم المسؤولية عن تحقيقها. قد تكون المسؤولية المشتركة:  

، على  ( وقد تتجاوز النطاق المحلي2ات والمساعدات المتبادلة؛ أو لألشخاص واألسر الذين يحتاجون إلى مساعدة أو مسؤولية مشتركة بين األجيال لنقل الموارد والمهار 
راعي الصديق للبيئة، وتوفير سبيل المثال المسؤولية المشتركة بين المزارعين والمستهلكين )العائالت أو المطاعم / المقاصف( الذين يشتركون في هدف دعم اإلنتاج الز 

التغذية الحساسة(. تهتم المسؤولية المشتركة ايضا بالعالقات بين الجهات الفاعلة    نهجهلكين من الوصول الى التغذية الجيدة )األمن والدخل الالئق للمزارعين، وتمكين المست
تحقيق  السبل لتحقيق االعتماد على الذات وصمود المجتمعات وما هو شكل الدعم المطلوب وطنيا  ل أفضلعلى المستويين المحلي والوطني نحو عملية تعلم مشترك حول 

تفترض المسؤولية المشتركة بين مختلف   الحاالت، تتعلق المسؤولية المشتركة بالعالقة بين المزارعين والباحثين في العمل التعاوني. في جميع  ذلك،ذلك. عالوة على 
 والمسؤوليات لتحقيق هذا الهدف. لألدواراألطراف وجود هدف مشترك بين هذه األطراف وتقاسم رسمي أو غير رسمي  

هو مزيج من العلم ومجموعة من الممارسات. تم إيجاده من خالل التقارب بين اثنين من التخصصات العلمية: الهندسة الزراعية  ( Agroecology)علم البيئة الزراعية 
يعتمد على ترابط المحاصيل واالستخدام المكثف للمواد العضوية والبيئة. فهو يدمج اإلنتاج الزراعي والنظم البيئية الطبيعية دون استخدام العالجات الكيميائية. وبشكل عام،  

درات المختلفة مثل الزراعة العضوية، في التربة، مما يوفر غطاء  أفضل للتربة )بواسطة النباتات أو المهاد( وتقليل استهالك المياه. وتشمل الزراعة البيئية الحركات والمبا

 9(، الحراجة الزراعية، إلخ.aculturePermالزراعة الحيوية، الزراعة المعمرة )

يشير الشمول المالي الريفي إلى تطبيق التعريف العملي لـ "الشمول المالي" الذي اعتمدته منظمة التعاون   .(Rural Financial Inclusion) الشمول المالي الريفي
في هذا التعريف العملي، يشير الشمول المالي إلى عملية تعزيز الوصول   ( على المناطق الريفية.INFE( / الشبكة الدولية للتعليم المالي )OECD) االقتصادي والتنمية

 
 . i7016e.pdf-http://www.fao.org/3/a( متاح هنا FAO, 2017األغذية والزراعة )إطار الحماية االجتماعية لمنظمة   7
 i4910e.pdf-http://www.fao.org/3/a( متاحة هنا: FAO, 2015منظمة األغذية والزراعة، حالة األغذية والزراعة. الحماية االجتماعية والزراعة: كسر حلقة الفقر الريفي )  8

الرابط:   ،,[A/HRC/16/49]ق اإلنسان يمكن استخدام مراجع إضافية: "علم البيئة الزراعية والحق في الغذاء"، تقرير مقدم إلى الدورة السادسة عشرة لمجلس األمم المتحدة لحقو  9
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf
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وتوسيع استخدامها من قبل جميع شرائح المجتمع من  للضوابط وفي الوقت المناسب وبشكل مالئم إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية الخاضعة الميسر 

 10. ي واالجتماعيخالل تنفيذ منهجيات قائمة ومبتكرة مصممة بما في ذلك الوعي والتعليم المالي بهدف تعزيز الرفاه المالي وكذلك الشمول االقتصاد

 ,FAO" )مستويات آمنة ومقبولةضمن  هاأو وجود، األغذية التي قد تضر بصحة المستهلكين منلمخاطر ا بأنها: “غياب( Food Safety)ُتعرَّف سالمة األغذية 
ا من اإلنتاج وحتى الحصاد والتصنيع والتخزين والتوزيع واإلعداد واالستهالك، تلعب سالمة األغذية   -باألغذية  تزويدعلى طول سالسل الف(.  2019 التي تغطي العمليات بدء 

 (.FAO, 2019دور ا رئيسي ا في حماية سالمة المستهلكين )

يمكن تلخيص المفهوم باعتباره الترويج للمنتجات الغذائية الجيدة واآلمنة لتسهيل التجارة وتقليل المخاطر على صحة   (.Consumer Protectionحماية المستهلك ) 
( التي تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين )توفير معلومات دقيقة في السوق، ومنع االحتيال(، وتشجيع  المؤسسات اإلنسان. ويتكون من مجموعة من القوانين واللوائح )و 
 التجارة لزيادة المنافسة )منع الممارسات غير العادلة(. 

  ها التي تشمل هي تلك النشاطات التي تعالج األسباب المباشرة لسوء التغذية. ومن بين األمور( Nutrition-specific Interventionsالتدخالت الخاصة بالتغذية )
األطفال  صغار  مض الفوليك وفيتامين أ والمغذيات الدقيقة المتعددة(، وتغذية الرضع و االدقيقة )بما في ذلك الحديد وحالغذائية  مزودات العناصر    "التدخالت الخاصة بالتغذية"

 وتدعيم(، WASHالتكميلية(، ومراقبة النمو، والوقاية من اإلسهال، وتحسين المياه والصرف الصحي والصحة ) الخالصة والرضاعة الطبيعية األغذية)الرضاعة الطبيعية 
التي تهدف هذه التدخالت إلى معالجتها   اآلثارالوقاية من السمنة وعالجها. بعض و األغذية والتغذية العالجية / التكميلية، الوقاية والعالج من نقص المغذيات الدقيقة، 

 تشمل قصر القامة، الهزال، زيادة الوزن والسمنة، الحد من اإلسهال، وتحسين نتائج الوالدة.

إلى القطاعات ذات  المنهجيات هي تلك التي تعالج األسباب الكامنة لسوء التغذية. وتستند هذه  ( Nutrition-sensitive Approachesالحساسة للتغذية )ج هُ النُ 
ذية مثل الفقر وانعدام األمن الغذائي. في  وغيرها، لمعالجة األسباب األساسية الكامنة لسوء التغوالصحة الصلة، مثل الغذاء والزراعة والحماية االجتماعية والتعليم والبيئة 

على التغذية. عند تفعيل المنهجيات الحساسة  ذلك  الحساسة للتغذية أهمية كبيرة بسبب ارتفاع مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي وتأثير  الُنه ج    ب تكتسالسياق الفلسطيني،  
ة األكثر عرضة لسوء التغذية أو التي تعاني بالفعل من سوء  مهمشواسع وبطريقة تصل إلى شرائح المجتمع الللتغذية في فلسطين، يجب إيالء االهتمام لتنفيذها على نطاق 

 11التغذية.

 

 

 

  

 
and-inclusion-http://www.oecd.org/finance/Financial-: ( في الميدان االقتصادي بما في ذلك OECDيمكن االطالع على مزيد من المعلومات في منشورات ) 10

consumer-empowerment-in-Southeast-Asia.pdf. 
(. وكبديل  i6275e.pdf-http://www.fao.org/3/aموجز مؤشرات الزراعة الحساسة للتغذية ) -(FAO, 2016ة في )لتغذية موجودلالحساسة  المنهجياتبالمراجع المتعلقة  11

(: "المنهجيات الحساسة للتغذية  Lancet, 2013 Aug 10;382(9891):536-51. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60843-0. Epub 2013 Jun 6التعريف المتوافق )
األمن الغذائي؛ توفير موارد كافية لتقديم الرعاية على مستوى األم واألسرة والمجتمع؛ والحصول على الخدمات الصحية وبيئة آمنة   -دة لتغذية وتطور الجنين واألطفالتتناول العوامل المحد  

 وتضمين أهداف وإجراءات التغذية المحددة ".  -وصحية 

http://www.oecd.org/finance/Financial-inclusion-and-consumer-empowerment-in-Southeast-Asia.pdf
http://www.oecd.org/finance/Financial-inclusion-and-consumer-empowerment-in-Southeast-Asia.pdf
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 تنفيذيالملخص ال

 2022 -2020مقدمة حول خطة االستثمار الوطنية 

فرصة فريدة لضمان تنسيق أعلى وفعالية  2022 -2020في السياق المعقد لفلسطين، تمثل خطة االستثمار الوطنية  مقدمة لخطة االستثمار الوطنية:
على المدى القصير، في توجيه وضمان تنفيذ مجموعة   2022  -2020وكفاءة في استخدام الموارد العامة. يتمثل الهدف من خطة االستثمار الوطنية  أكبر  

، بالتزامن مع الفترة الختامية لدورة السياسات الحالية. يعتمد تحديد 2022-2020رات العامة ذات األولوية لفترة ثالث سنوات متفق عليها من االستثما
ة، واالحتياجات التي عبر عنها الفلسطينيون من قائماألولويات على مزيج من األدلة التحليلية، واألولويات الواردة في أطر السياسات واالستراتيجيات ال

. تهدف 2022 -2020أصحاب الشأن )المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، إلخ( خالل تصميم خطة االستثمار الوطنية 
ماعي / االجتماعي واالقتصادي والتماسك االجت شمولأولويات االستثمار العام إلى تلبية االحتياجات الفورية للسكان الفلسطينيين )ال سيما نحو زيادة ال

ية والصناعات اإلقليمي، وزيادة األمن الغذائي والتغذوي والممارسات الزراعية األكثر تفاعلية واستدامة(، مع إطالق االستثمارات الخاصة بقطاع التغذ
 الغذائية الزراعية.

 الملحق(، بما يساهم في السياسات واالستراتيجيات الوطنية )وفق االمثلة الواردة في 5)القسم   أقسامتم تنظيم مجموعة أولويات االستثمارات العامة في ستة  
سلط تالتي تأخذ بعين االعتبار المشاريع الجارية بالفعل و  ( ت لحقوالم 5.7، والميزانية المالية )الفقرة ( ب لملحقوا 6 مع توفير إطار النتائج )القسم (،أ

في المائة من ميزانية خطة االستثمار  28مليون دوالر أمريكي، أو  136يد الموارد )التي يبلغ مجموعها حوالي جنالضوء على الفجوات المالية من اجل ت
المناصرة تجنيد ل(. هذه العناصر، من بين أمور أخرى، تفسح المجال للتحليل القائم على األدلة الذي من شأنه توفير الدعم 2022 -2020الوطنية 

 أن المعنيين.الموارد مع جميع ذوي الشو 

على قدم المساواة باعتبارها مجموعة من األولويات،  2022 -2020وعليه، ينبغي على جميع ذوي العالقة والمعنيين تقدير خطة االستثمار الوطنية 
صحاب الشأن المعنيين جميع أ  2022-2020واظهار التزامهم ضمن عملية تضمن التوافق وفاعلية الدعم. وفي هذا الصدد، تدعو خطة االستثمار الوطنية  

راعة المستدامة، إلى االلتفاف حول االستثمارات المتفق عليها ذات األولوية، وبالتالي تمكين انجاز األهداف المتفق عليها لألمن الغذائي والتغذوي والز 
 وتعزيز مشاركة جميع أصحاب الشأن وإعطاء األفضلية للتوافق الشامل.

، والذي سوف يشرف على تنفيذها وضمان متابعتها وتقييمها، وإعداد التقارير واالتصاالت، وتجنيد 2022  -2020نية  إن جهاز ادارة خطة االستثمار الوط
تم دمجها بالكامل يالموارد والمناصرة، سيكون له أهمية حاسمة وسيتطلب التزام جميع أصحاب الشأن إلى جانب توفير دعم أولي يّسهل هذه العملية حتى 

 في مهام الحكومة.

 التحديات الرئيسية

متوسط الدخل، وتواجه نظام ا من القيود واالختناقات يحُد من -فلسطين دولة ذات اقتصاد منخفض االحتالل هو المحرك الرئيسي النعدام األمن الغذائي.
د االحتالل والحصار على قطاع غزة، اللذان يقيدان حركة البضائع والناس والقدرة على الحصول على الموارد  الطبيعية، ٌيع دان اخراج طاقاتها الكامنة. ُيع 

مليون شخص(. يعد الوضع   1.5في المائة على التوالي )حوالي    32.7في المائة و  29.7انعدام األمن الغذائي، مما يؤثر على  المحركين الرئيسيين للفقر و 
ا، ويتسم بعبء متعدد الوجوه من سوء التغذية، الى وجود مستويات تبعث على القلق بشكل خاص نتيجة نقص الم ا أيض  غذيات التغذوي في البالد حرج 

 الزائد والسمنة. الدقيقة والوزن 

تتجلى األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي من خالل ما يسمى باألسباب المباشرة )أو  الفقر والبطالة من األسباب المباشرة النعدام األمن الغذائي. 
لفقر والبطالة وم وِاطن التهميش التي تسببها العوامل لموارد االقتصادية التي ينتج عنها الاألسباب الجذرية الثانوية(، والتي ُتعزى إلى حد كبير إلى االفتقار 

الثقافية مع ا وُتضاعف من تأثيرها السلبي في دوائر قاسية ومتشابكة بإحكام  -الرئيسية. غالب ا ما تعمل اسباب التهميش المحلية واالقتصادية واالجتماعية 
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ن الوصول إلى الغذاء بشكل أساسي. وهذا أمر بالغ الخطورة بالنسبة للفئات األكثر ر من خالل نقص / فقدان استحقاقات الفرد التي تمنعه مظه  والتي ت  
 12.ةقاعذوي االا التي تكسب رزقها من خالل استحقاق العمل، بما في ذلك الشباب والنساء و تهميش

فلسطين هي سياق يتم فيه تخصيص أكثر من تسعين بالمائة من الموارد المالية العامة الفلسطينية للنفقات المتكررة، ويتم  سياسة ثابتة وإطار استثمار.
خاصة بالنسبة لقطاع األمن  -. باإلضافة إلى ذلك، فإن التنسيق المؤسسي الضعيفينيو شركاء التنمالتمويل أكثر من نصف تمويل التنمية من قبل 

ق هذا بشكل خاص عندما تستمر معالجة قضايا دُ ص  أدى إلى تضارب في المنهجيات وعدم الكفاءة في استخدام الموارد العامة. وي   -ي الغذائي والتغذو 
ا للمساعدة    13اإلنسانية(، انعدام األمن الغذائي والتغذوي في الغالب من خالل المساعدات اإلنسانية )حيث أكثر من نصف التمويل الخارجي ال يزال مخصص 

لة لألزمة في فلسطين. وهذا يولد عجزا  في تمويل التنمية ويتحمل مخاطر على الرغم من الدالالت التنموية لمعظم هذه المساعدات، نظرا  إلى الطبيعة المطو  
فكير بشكل شمولي في اإلنسانية لفترات طويلة. يستدعي هذا الموقف الحاجة إلى الت اتإضافية تتمثل في خلق حلقة مفرغة من االعتماد على المساعد

ن من الوصول بفعالية إلى الفئات ال ة التي تحتاج إلى المساعدة اإلنسانية ومعالجة األسباب المباشرة النعدام األمن الغذائي مهمشالمنهجيات التي تمك 
وفي استراتيجياتها ذات  2022 -2017لوطنية واألسباب الكامنة لسوء التغذية. في الواقع، ينعكس األمن الغذائي والتغذوي بالكامل في أجندة السياسات ا

االجتماعية والحكم الصلة باعتباره مجموعة من التدخالت متعددة القطاعات، تمتد من خالل الزراعة والصحة، والتعليم والحماية االجتماعية والعمل والتنمية  
 2022-2020وخطتها لالستثمار الوطني  2030ة لألمن الغذائي والتغذوي تحقيقا  لهذه الغاية، تمثل السياسة الوطنيو المحلي والبيئة والطاقة والمياه. 

ز الموارد التقنية يحفتو  لوضع إطار سياسات واستثمار متناسق لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، األدوات الفريدة والمبتكرة في فلسطين 
لتحقيق مجموعة من النتائج المتفق والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص  ينيو شركاء التنمالوالتشغيلية والمالية من الحكومة و 

 .عليها

وخطة  2030يمثل اتساق إطار السياسة واالستثمار في السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي  الية المعونات والتوافق والتنسيق.فعَّ تحقيق فرصة ل
المتفق و المحددة    مدطويلة األ  اتمجموعة أولويات السياس  فإن،  لى الجانب المؤسسي والسياساتفعفرصة فريدة للتغيير.    2022-2020االستثمار الوطنية  

منهجيات بين  توافق  تجسيد التتيح  المصم م ة حول السياسات واالستراتيجيات الوطنية والقطاعية الحالية  و في السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي،  عليها  
المنظمة في خمسة   -فإن مجموعة منسقة من االستثمارات العامة    وفي الجانب التشغيلي، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.    ينيو شركاء التنمالالحكومة و 

في المناطق التي  مدسوف تسمح بإلغاء العوائق االجتماعية واالقتصادية قصيرة / متوسطة األ -خاص بالتغذية قسمضافة إلى حساسة للتغذية، باإل أقسام
 ترتبط مباشرة باألسباب المباشرة النعدام األمن الغذائي والتغذوي.

 2022-2020خطة االستثمار الوطنية  أقسام

األولويات الرئيسية المتفق عليها للتصدي الفوري لتحديات  2022 -2020خطة االستثمار الوطنية  أقسامتعكس  االستثمار ذات األولوية العالية.  أقسام
 األمن الغذائي والتغذوي، وتقترح تنفيذ استثمارات عامة مخصصة على النحو التالي:

لمعالجة األسباب المباشرة لسوء التغذية، مثل عالج سوء التغذية، والوقاية، وزيادة الوعي بما في ذلك التدخالت   االستثمارات الخاصة بالتغذية،  .1
 والتغييرات السلوكية، والقدرة على توليد/ مراقبة البيانات.

القتصادي بما في ذلك برامج الحماية االجتماعية المحسنة والفرص اإلضافية للشمول ا الشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء والمهمشين،  .2
ين )مع التركيز على الفئات األكثر تهميشا  مثل النساء والشباب والالجئين والبدو والصيادين( وتنمية القدرات من أجل زيادة التنسيق وتحس

 إلى تعزيز قابلية التوظيف والتمكين وبشكل جوهري قدرات االعتماد على الذات. قسمالهذا االستهداف. سوف يهدف 

 
  ( معدالً 2018اني من عام والنمو االقتصادي المنخفض إلى جانب النمو السكاني مشاكل هيكلية الستيعاب القوى العاملة المتنامية، حيث بلغت البطالة )في الربع الث تدنييمثل الدخل الم 12

غير متناسب، حيث تجاوز معدل البطالة بين  غزة تعاني بشكل   ال تزال أيًضا،(. وفي هذا الصدد 2017في المائة أعلى من متوسط البطالة في عام  5في المائة ) 32.4غير مسبوق وهو 
في المائة خالل السنوات األخيرة. وفيما يتعلق بالمرأة، ال تزال مشاركتها   19-18في المائة للشابات(، بينما بقي معدل البطالة في الضفة الغربية مستقراً عند حوالي    78في المائة )  70الشباب  

 معدل البطالة بين النساء أعلى وبشكل منهجي من الرجال. وفي المائة؛  19ة بنحو في القوى العاملة محدود
 .2018-2016( لقطاع األمن الغذائي للفترة HRPحسابات منظمة األغذية والزراعة استندت على قائمة الجرد المحددة لمشاريع خطة االستثمار الوطنية وخطة االستجابة اإلنسانية ) 13
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جميع اقسام سالسل القيمة الغذائية الزراعية، وسيعالج  قسمسيدعم هذا ال . لسالسل القيمة الغذائية الزراعيةالمستدام والشامل التطوير  .3
. تشمل االختناقات الرئيسية المتعلقة بالوصول إلى المدخالت والمعرفة المتعلقة باإلنتاج والتصنيع والتسويق )في األسواق المحلية واألجنبية( 

على الشمول المالي. سينتج الحالية  الفجوة في القدرة    رس  ج  "، ودعم  ريةلمزارعين" و"مركز المعرفة التصديل  ةمعرفالـ "مركز  انشاءالرئيسية    الميزاتُ 
 سمقاالستثماري تطوير العمالة ومهارات تطوير المشاريع في قطاع األغذية الزراعية. والجدير بالذكر أن استكمال نجاح هذا ال قسمعن هذا ال

 (.5 قسميكمن في تطبيق معايير سالمة األغذية وحماية المستهلك )انظر ال

الزراعية المستدامة   لألنشطةإلى الموارد الطبيعية الحيوية   في حين أن الوصول    .يتغير المناخالاإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في سياق   .4
في زيادة توافر وتعظيم الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة. تشمل أولويات االستثمارات   كمنمن قبل االحتالل اإلسرائيلي، إال أن األولوية ت  مقيدٌ 

التكيف استصالح األراضي على نطاق صغير وإعادة تأهيل المراعي، وجمع المياه واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتحسين إدارة المياه، و 
 مع تغير المناخ، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

التدخالت "من المزرعة إلى الشوكة" التي تركز على صحة النبات   قسميتناول المنهج الشامل لهذا ال  ضمان حماية المستهلك وسالمة األغذية. .5
درات المؤسسية أمٌر أساسٌي لتجنب ومعالجة األمراض التي تنقلها األغذية وصحة الحيوان وسالمة األغذية وحماية المستهلك. كما وان تنمية الق

لوطنية وتأثيرها على صحة السكان، وكذلك لزيادة ثقة المستهلكين الفلسطينيين في األغذية المنتجة على المستوى الوطني ودعم القدرة التجارية ا
 والدولية للمنتجين الفلسطينيين.

مجتمع شامل للجميع على نحو مستدام، وتشجيع جميع الناس على إقامة بناء و/ أو تعزيز  اإلقليمية والمسؤولية المشتركة.ج هُ الترويج للنُ  .6
اإلقليمي  نهجأمرا  أساسيا  للتصدي للتفتت االجتماعي الذي يدفع االحتالل اإلسرائيلي باتجاهه. تكمن فرصة الُيع د المشاركة بطريقة منصفة 

ركة في قدرته على تعزيز الحوار المباشر داخل المجتمعات، وبين المجتمعات ومؤسساتها اإلدارية، وكذلك بين المجتمع المدني والمسؤولية المشت
هو أداة قوية للمساهمة في )إعادة( إنشاء التماسك االجتماعي والصمود على المستوى المحلي من خالل دعم أنماط  نهجوالحكومة. هذا ال

تحتضن هذه المنطقة العرضية وتحفز استثمارات الشتات وتشجيع إعادة و  14المناطق العنقودية المختارة ذات األولوية. التنمية اإلقليمية في
وتوزيع التمسك في المناطق الريفية كشكل من أشكال الحفاظ على اهمية وقيمة اإلقليم، والروابط الريفية الحضرية، وتعزيز نظم اإلنتاج الزراعي  

 على المستوى المحلي، في سياقات محددة مختلفة. األغذية المستدامة

. كما 15(5القسم ( والتي ستتكون بدورها من مشاريع استثمارية )يوجد وصف تفصيلي للبرامج في 1الشكل الستة في البرامج )كما في  قساميتم هيكلة األس
 في االستثماري تم تحديده في تمويل ذال عجزومن ال 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية مشاريع وتم تفصيل الميزانية وفق ما نتج عن قائمة جرد 

 .1الجدول 

 
 مناطق قلقيلية وطوباس وطولكرم وجنين وشمال وادي األردن كأولويات للزراعة.  أنشأ مجلس الوزراء   14
 " التي تم تجهيزها من اجل إعداد خطة االستثمار الوطنية عناصر إضافية في المقترحات البرنامجية.االستشرافية فر "األوراق تو 15
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 2022 -2020 الوطنية االستثمار خطة بناء اسلوب  1  الشكل

 

حداث إفرص عمل و   خلقهدف  بتشدد الحكومة الفلسطينية المعينة مؤخر ا على ضرورة قيام فلسطين بإنشاء أنماط قوية للنمو االقتصادي،    العنقودي.  نهجال
النسبية اقتصادية. في هذا، تتمثل اإلستراتيجية السائدة في التركيز على تخصص "المجموعات العنقودية" الجغرافية، بناء  على ميزاتها و تنمية اجتماعية 

ف الجغرافي تدعم هذا النهج وسيتم تنفيذه واختيار االستهدا 2022 -2020. ونظر ا لتحديد أولويات االستثمار، فإن خطة االستثمار الوطنية ا  وإقليمي ا  مهني
 ودعما  إلى حد كبير. لالستثمارات بما يتماشى مع المؤشرات الحكومية األكثر حداثة  

 2022 -2020نظام إدارة خطة االستثمار الوطنية 

ت الوطنية إن تطوير القدرات المؤسسية في مجال األمن الغذائي والتغذوي هو حاجة واضحة تحددها اجندة السياسا تحسين االدارة والبيئة المواتية.
. وإنعكاسا  لهذه األولوية، تستند ادارة خطة 2030الغذائي والتغذوي  لألمنوتم التأكيد عليها كأولوية في السياسة الوطنية كما واالستراتيجيات ذات الصلة، 

نع القرار السياسي على المستوى على اآلليات القائمة، مع تحسين العناصر التي تعزز الروابط مع كل من عملية ص 2022 -2020االستثمار الوطنية 
. تحقيق ا لهذه الغاية، ستكون مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية قاعدةاألعلى، وكذلك مع عملية تحديد وتنفيذ مشاريع االستثمار على مستوى ال

دارة السياسات المستدامة هي الالعب الرئيسي المسؤول عن المحتوى الفني؛ سيتم إنشاء "مجلس لألمن الغذائي والتغذوي"، مع مسؤوليات سياسية، بدعم من ا
دارة خطة االستثمار إ( لضمان القيام بمهام 2الشكل انة. سوف تتفاعل هذه الهيئات الثالث )كما في متقوم بدور األوالتخطيط في وزارة الزراعة التي 

)ب( اعداد التقارير واإلعالن عن ، بما في ذلك: )أ( متابعة التقدم المادي والمالي لعملية صنع القرار المستندة على األدلة؛ 2022 -2020الوطنية 
التغييرات في السياسيات أو االنظمة المطلوبة، وازالة العوائق أمام  إلجراءتائج، وضمان مشاركة جميع أصحاب الشأن المعنيين؛ )ج( الدعوة والتحشيد الن

العمل المعنية  مجموعة كوينتدخالت القطاع الخاص / المنظمات غير الحكومية، أو تجنيد الموارد العامة من أجل سد االحتياجات ذات األولوية. ان ت
الغذائي والتغذوي" ستضمن شمولية ألمن االطبيعة التشاركية بين عدة وزارات في "مجلس إضافة الى  أطراف ةعدن مبالهدف الثاني للتنمية المستدامة 

 الدعم األولي المطلوب لتنفيذ هذه المهام، مع النقل التدريجي للقدرات والمسؤوليات.  "2022  -2020برنامج دعم خطة االستثمار الوطنية  "العملية. وسيوفر  
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 2022 -2020 الوطنية االستثمار  لخطة  االداري النظام  2  الشكل

 

 

 (األمريكية  الدوالرات بماليين) 2022-2020 الوطنية  االستثمار  خطة ميزانية 1 جدول

-2020خطة االستثمار الوطنية 
2022 

 2022 -2020الميزانية االجمالية 

تمويل في  عجزال
خطة االستثمار 

 الوطنية
 2020-2022 

 االلتزامات
الميسرة 

2020 -
2022 

االستثمارات 
 ةالجاري

2020-2022 

 قسمال
 )والبرامج(

 بالتغذية. استثمارات خاصة 1 0.8 0.3 1.5 2.6
 استثمارات خاصة بالتغذية 1.1 0.8 0.3 1.5 2.6

 . الشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء والمهمشين 2 73.8 83.5 26.8 184.1
 تعزيز الوصول إلى سلة الغذاء المتنوعة للفقراء والمهمشين 2.1 59.8 0.3 9.3 69.4
 االقتصادي للفقراء والمهمشينتشجيع الشمول   2.2 13.7 83.1 15.0 111.8

تعزيز القدرات على تنفيذ البرامج التي تعزز الشمول االجتماعي  2.3 0.4 - 2.5 2.9
 واالقتصادي

 لسالسل القيمة الغذائية الزراعية. التطوير المستدام والشامل  3 59.8 25.0 24.2 108.9

المحاصيل عالية القيمة والمتنوعة، وذات تأمين الوصول إلى أصناف  3.1 18.8 - 7.5 26.3
 صفات جينية عالية اإلنتاجية من المجترات الصغيرة وإصبعيات األسماك

47.0 5.0 16.4 25.6 
تحسين قدرات الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من القطاعين العام  3.2

وبيئيا  والخاص نحو تعزيز واعتماد تقنيات وممارسات مستدامة اجتماعيا  
 واقتصاديا  من خالل إنشاء "مركز المعرفة" 

تحسين تسويق منتجات البستنة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية   3.3 12.0 - 7.5 19.5
 "التصديريةعالية القيمة من خالل إنشاء "مركز المعرفة 

 تعزيز البيئة التمكينية لنظام الشمول المالي المستدام  3.4 3.4 8.6 4.2 16.2
 الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ. اإلدارة المستدامة للموارد 4 27.4 42.9 49.0 119.3

 استصالح األراضي وإعادة تأهيل المراعي 4.1 20.7 - 30.0 50.7

 تعزيز قدرات التكيف مع تغير المناخ 4.2 1.5 0.3 5.0 6.8
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 2022 -2020الميزانية االجمالية 

تمويل في  عجزال
خطة االستثمار 

 الوطنية
 2020-2022 

 االلتزامات
الميسرة 

2020 -
2022 

االستثمارات 
 ةالجاري

2020-2022 

 قسمال
 )والبرامج(

 تحسين إدارة الموارد المائية  4.3 5.2 42.6 14.0 61.8
 المستهلك. تحسين سالمة األغذية وحماية 5 0.3 - 13.8 14.0

دعم تنفيذ "خطة العمل الوطنية للصحة النباتية" لزيادة القدرات   5.1 - - 4.2 4.2
 القانونية والمخبرية المتعلقة بصحة النبات.

5.4 5.4 - - 
تعزيز القدرة على تطوير وتنفيذ "خطة صحة الحيوان" االستراتيجية  5.2

 والصحة النباتية )على أساس معايير الصحةالمستدامة ذات الصلة ب
 المنظمة العالمية لصحة الحيوان( 

4.4 4.2 - 0.3 
تعزيز القدرة على تطوير وتنفيذ "خطة سالمة األغذية" االستراتيجية  5-3

والصحة النباتية )استنادا إلى االستراتيجية  الصحةالمستدامة ذات الصلة ب
 الوطنية لسالمة األغذية(.

 ج اإلقليمية والمسؤولية المشتركةهُ . تعزيز النُ 6 35.6 2.0 21.5 59.1
 إنشاء منتدى اقليمي ووطني للمسؤولية المشتركة  6.1 - - 1.5 1.5
 االقليمي والمسؤولية المشتركة على المستوى المحلي  نهجتنفيذ ال 6.2 35.6 2.0 20.0 57.6

 2022 -2020مجموع خطة االستثمار الوطنية  197.6 153.6 136.8 488.0

 [ 2019حزيران   27االستثمار ]التحديث مشاريع  قائمة جرد  2022- 2020المصدر: خطة االستثمار الوطنية 
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 المقدمة .1

رغم كونها مجزأة إلى حد كبير، فإن  16المساعدات/ التنمية الخارجية من بين أعلى المعدالت في العالم،في بلد ما زال فيه نصيب الفرد من  .1
أمر أساسي لتبرير الجهود اإلنسانية واإلنمائية. وفيما يتعلق بالهدف الثاني  االتفاق على تحديد أولويات الموارد العامة من اجل ضمان القيمة مقابل المال

وما يتصل بها من خطة  2030، فقد اتخذ االتفاق المذكور اعاله شكل السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 17للتنمية المستدامة "القضاء على الجوع"
 .2022 - 2020زراعة المستدامة االستثمار الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وال

 تحقيق مقاصد الهدف الثاني للتنمية المستدامة: سياسة ثابتة وإطار لالستثمار 1.1
 

، بما يوجه االستراتيجيات القطاعية ذات 2022-2017كأولوية في اجندة السياسات الوطنية  ضمان إبراز األمن الغذائي والتغذوي بالكامل .2
ات العامة. ولعل من بين أهم اإلستراتيجيات المرتبطة باألمن الغذائي والتغذوي مؤسسالصلة والمتعددة القطاعات تحت المسؤولية الفردية للوزارات أو ال

 2022-2017لوزارة الزراعة؛ واالستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية  2022-2017ة الوطنية للقطاع الزراعي والزراعة المستدامة تأتي االستراتيجي
االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية و لوزارة الصحة؛  2022-2017السياسة الوطنية للتغذية، واالستراتيجيات وخطة العمل و لوزارة التنمية االجتماعية؛ 

 ؛ باإلضافة الى استراتيجيات أخرى تساهم ايضا بتأثير غير مباشر. 18راتيجية مشتركة بين عدة وزاراتكاست 2017-2022

في مواجهة األزمة التي طال أمدها لعدة عقود، ما فتئت فلسطين تبذل جهدا  فكريا  استراتيجيا  للبناء،  جدول أعمال طويل األجل لألمن الغذائي.  .3
مع عملية إعداد  2030. إن تزامن إطالق جدول أعمال األمم المتحدة 2030الوطنية والمضي قدما  نحو أجندة على أسس صلبة، وتحقيق األولويات 

قدم فرصة  مواتية  للعمل من أجل دمج اهداف التنمية المستدامة في اجندة السياسات الوطنية من البداية. حيث  2022-2017أجندة السياسات الوطنية 
ني إثنتي عشرة مجموعة عمل معنية بأهداف التنمية المستدامة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء إلفساح المجال لمختلف أنشأ مجلس الوزراء الفلسطي

تكليف وزارة  الشركاء بالمساهمة في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في جميع مراحل العملية، تحت قيادة إحدى الوزارات. وضمن هذا السياق تم
ة مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة الزراعة بقياد

 المستدامة".

ثاني ز نحو تحقيق الهدف النجبهدف تحفيز اإلجراءات ومراقبة التقدم الم .2030السياسة الوطنية الشاملة لألمن الغذائي والتغذوي لعام  .4
بدء  من آذار  2030للتنمية المستدامة، قامت مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة بتصميم السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 

شاملة، وعقد اجتماعات روتينية مع . وبالتوازي مع اجراء مشاورات  19المشترك بين الفاو واالتحاد األوروبي(  FIRSTمن برنامج    )بدعم  2018حتى ايلول  
فقد تم االخذ    20مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة، اضافة الى مقابالت مع ذوي الشأن الرئيسيين، وسلسلة من ورش العمل الوطنية،

 -الصلة باألمن الغذائي والتغذوي وعلى مستويات مختلفة الغذائي والتغذوي جميع أطر السياسات ذات لألمنبعين االعتبار في تطوير السياسة الوطنية 
كلما كان المحتوى   اجندة السياسات الوطنية، واالستراتيجيات القطاعية، واالستراتيجيات الشاملة )مثل سالمة األغذية، والتغذية(، وسواها من أطر السياسات

من خالل السعي لتحقيق األمن الغذائي و الغذائي والتغذوي. نتيجة لذلك،  لألمننية الغذائي والتغذوي ويضمن االتساق مع السياسة الوط باألمنعلى صلة 
 لألمنالغذائي والتغذوي في تحقيق أهداف اجندة السياسات الوطنية. وفي هذا المقام، تعتبر السياسة الوطنية  لألمنوالتغذوي، تسهم السياسة الوطنية 

 ينية لتحقيق األولويات الوطنية ضمن الهدف الثاني للتنمية المستدامة.الغذائي والتغذوي بمثابة االستراتيجية الفلسط

 
. باستثناء "الدول الجزرية الصغيرة النامية"، ت ظهر فلسطين  year_high_desc=true؟ https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZSالمصدر:   16

 . 2016أعلى صافي للمساعدة اإلنمائية الرسمية التي يتلقاها الفرد: بيانات البنك الدولي لعام 

17  ..un.org/sdg2https://sustainabledevelopment 

والتعليم العالي، ووزارة االقتصاد   ربيةلتتم إعداد االستراتيجية الوطنية لسالمة االغذية من قبل لجنة تتألف من وزارة الصحة كـ "مقرر"، وعضوية كل من وزارة الزراعة، ووزارة ا  18

، والجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك، اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية واتحاد غرف  الفلسطينيةمعات  الوطني، ووزارة التخطيط، ومؤسسة المقاييس الفلسطينية، باإلضافة إلى ممثلي الجا

 التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية.

مرفق للمساعدة في مجال   )المشروع المعني بتأثير األمن الغذائي والتغذوي والصمود واالستدامة والتحول( بين منظمة األغذية والزراعة واالتحاد األوروبي بمثابة  FIRSTيعد برنامج    19

اني للتنمية المستدامة(:  السياسات وتطوير القدرات لتعزيز قدرة البلد على تحقيق األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة )أي الهدف الث

http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/en 
 . 1، والملحق 2030لمزيد من المراجع، أنظر سياسة االمن الغذائي والتغذوي  20

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
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. وكجزء من نتائج التحقق، أوصى أصحاب الشأن بتصميم خطة 2018السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي في ايلول  منالتحقق تم  .5
، بالتوافق مع السياسات واإلطار الزمني ألجندة 2030لألمن الغذائي والتغذوي  كخطوة تالية فورية لتفعيل السياسة الوطنية    2022-2020استثمار وطنية  

 والزراعة المستدامة.السياسات الوطنية، وتوجيه جهود التنمية الوطنية )بتمويل من الموارد الوطنية وشركاء التنمية( لتحقيق مقاصد األمن الغذائي والتغذوي  

سات الوطنية واالستراتيجيات الوطنية القطاعية والمتعددة القطاعات التي تتبعها الحكومة لدورة وبعبارة أخرى، تساهم أولويات اجندة السيا .6
في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. يتم تلخيص مقاصد الهدف الثاني للتنمية المستدامة ذات الصلة وتعديلها  2022-2017 لألعوامالسياسات 

 مدخطة  استثماٍر قصيرة  األ 2022-2020، وتمثل خطة االستثمار الوطنية 2030الغذائي والتغذوي  لألمنلوطنية وفق ا للسياق الفلسطيني في السياسة ا
يل وتنفيذ عن تفع  ةمسؤول  ةتقني    مؤسسة  وجود نظام اداري بسيط ولكن واضح، والذي بدوره يتطلب  يستدعي  تعقيد السياسات واالستراتيجيات  إن  (.  3الشكل  ) 

عم من برنامج إطار السياسات واالستثمار المتسق بشأن األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، التي يراجعها مجلس لألمن الغذائي والتغذوي، وبد
ا   (.7القسم منهجي لتنمية القدرات واالستثمار )انظر أيض 

 يةالقطاع ستراتيجياتالوا الوطنية السياسات اجندة مع 2022-2020 الوطنية االستثمار وخطة 2030 والتغذوي الغذائي لألمن الوطنية السياسة بين التوافق 3  الشكل
 الصلة  ذات

 
تمثل هذه الخطة الذراع التشغيلي للسياسة الوطنية  . 2022-2020خطة االستثمار الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة  .7

ي السياسة لألمن الغذائي والتغذوي، وتصف أولويات االستثمار الموجهة نحو تحقيق األهداف الوطنية طويلة األجل لألمن الغذائي والتغذوي المحددة ف
ستثماري ذو أولوية مشتركة، متفق عليه من قبل جميع أصحاب هي إطار ا 2022-2020الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي. خطة االستثمار الوطنية 

 2022-2020ة الشأن المعنيين على المستويين التشغيلي والمالي )تصميم وتنفيذ المشاريع، وتجنيد األموال، وما إلى ذلك(. توفر خطة االستثمار الوطني
حددة التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، وتقدير حجم الموارد مجموعة من اإلرشادات ألصحاب الشأن لتحديد التدخالت ذات األولوية الم

السياسة الوطنية كل من في نتائج  2022-2020وصفا  لمساهمة خطة االستثمار الوطنية  5 القسميتضمن التي يجب تخصيصها لمختلف التدخالت. 
 لألمن الغذائي والتغذوي والهدف الثاني للتنمية المستدامة.

ية مع السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي نفس  االتساق مع إطار السياسات واإلستراتيج 2022-2020تتشارك خطة االستثمار الوطنية  .8
في أولويات  2022-2020الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة )الملحق أ يتضمن التفاصيل عن كيفية مساهمة خطة االستثمار الوطنية 

ستراتيجية المشتركة تنسجم مع الوثائق اإل  2022-2020فإن خطة االستثمار الوطنية    ذلك،اجندة السياسات الوطنية واالستراتيجيات القطاعية(. عالوة على  
تساهم، من  وأنهاما للحكومة والشركاء في التنمية )مثل اإلستراتيجية األوروبية المشتركة وتحديدا  ركيزتها الخامسة حول التنمية االقتصادية المستدامة( ك

 تلك االستراتيجيات(.مع التقدم الفردي وفّعالية التوافق )  متابعةخالل إطار نتائجها، في 



 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية  

9 

مع إطار التخطيط متعدد  2022-2020تتوافق خطة االستثمار الوطنية  . 2022-2020الزمني لتنفيذ خطة االستثمار الوطنية اإلطار  .9
، 2022-2017مع خطة التنمية الوطنية الرابعة    2022-2020السنوات الذي اعتمدته الحكومة الفلسطينية. كما وتتوافق خطة االستثمار الوطنية االولى  

الغذائي والتغذوي )والتي  لألمن( لتنفيذ خطة االستثمار الوطنية والسياسة الوطنية 2022 -2020. إن الدورة األولى ) 2022-2020وام التي تغطي األع
ورات السياسات واالستثمار المتسقة الالحقة، مع أفق ( ستوفر األدلة لتوجيه د7.2القسم  -يتم توثيقها بواسطة نظام المتابعة والتقييم والتعلم ذي الصلة 

 (.4الشكل )  2030جدول أعمال 

 2022-2020 الوطنية االستثمار وخطة 2030 والتغذوي الغذائي  لألمن الوطنية والسياسة الوطنية،  السياسات أجندة بين العالقة  4  الشكل

 

 

 للهدف الثاني من التنمية المستدامة 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية  1.2

تتوافق تمام ا مع رؤية  2022-2020، فإن خطة االستثمار الوطنية 2030بصفتها الذراع التشغيلية للسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي  .10
نظيم االستثمارات لتحقيق األولويات الوطنية ضمن مقاصد الهدف الثاني للتنمية المستدامة، فإنها تمثل النتائج. من خالل توفير إطار لت وإطارالسياسة 

 سية ما يلي:أداة لضمان التنسيق مع ذوي الشأن واالنسجام والتوافق مع رؤية ونتائج السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي. وتشمل عناصرها األسا

 أدناه(، بما في ذلك: 5القسم )انظر التوجيه الفني لالستثمار  −

ا وفق ا لعمليات تخطيط الميزانية الوطنية، وتحديد ما هو متضمن وما هو غير  تعريف للنطاق والحدود،  − مع تعريف متفق عليه لالستثمار، وأيض 
 مشمول.

وتوجيه تحديد االستثمارات التي ستسهم في أهداف السياسة الوطنية  ة على األدلة،ستندالمو مجموعة من البرامج ذات األولوية المتفق عليها  −
ّينة وتمويلها من مصادر مختلفة.الغذائي و  لألمن  التغذوي، بما في ذلك تدخالت تجميع البرامج الفرعية مع القيادة المؤسسية المع 

تصنيف أولويات االستثمار بين ما هو جاري، ومخطط له، والفجوات، مع معايير   مخزون من التدخالت االستثمارية ذات الصلة وذات األولوية:  −
 االستثمار وترتيبها.متفق عليها لتحديد أولويات 

الشاملة، مع  2030الغذائي والتغذوي  لألمنبما في ذلك إطار واضح للنتائج، مرتبط ومتوافق مع السياسة الوطنية  إطار موجه نحو النتائج،   −
الغذائي والتغذوي بشكل منتظم. سيشمل هذا النظام مهام االتصال   لألمنتوفير آلية لمتابعة وتقييم تنفيذ خطة االستثمار الوطنية والسياسة الوطنية  

شر على قرارات تخصيص الموارد العامة )انظر والمناصرة المنتظمة وسيتم موائمته مع عملية صياغة الميزانية الوطنية لضمان التأثير المبا
ا   أدناه(. 6القسم أيض 
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 2022  -2020سوف تشترك خطة االستثمار الوطنية    نظام اداري متسق لخطة االستثمار الوطنية والسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي:  −
)بما في ذلك األدوار والمسؤوليات(، تحت إطار التنسيق  يفي نفس النظام االداري والتنفيذ 2030تغذوي والسياسة الوطنية لألمن الغذائي وال

ا ألمن االشامل لـ "مجلس   أدناه(. 7القسم الغذائي والتغذوي"، وبدعم من برنامج منهجي لتطوير القدرات واالستثمار )انظر أيض 

ُيقصد به كمشروع مستقبلي ذي هدف مزدوج: )أ( ضمان التنفيذ الفعال لخطة  "، 2022-2020مفهوم "برنامج دعم خطة االستثمار الوطنية  −
في ظل النظام االداري المتفق عليه، من خالل تعزيز قدرات أصحاب الشأن المعنيين؛ )ب( دعم عملية  2022-2020ر الوطنية االستثما

الغذائي والتغذوي، بما في ذلك تحديد آليات متوائمة  لألمنتحديد االستثمارات ذات األولوية بما يتماشى مع النتائج المحددة للسياسة الوطنية 
ا ومصممة إلشراك   أدناه(. 7القسم أصحاب الشأن وتمويلهم )انظر أيض 

 فرصة لتغيير النموذج 1.3

في سياق تكون فيه الموارد الحكومية شحيحة وال يمكن ضمان إمكانية التنبؤ بتمويل الجهات المانحة لتدخالت  تحديد أولويات االستثمار.  .11
فإن البالد تحتاج إلى تغيير في نمط قرارات االستثمار. في مثل هذا السياق، يحتاج البلد إلى االستجابة   21وى السنوات السابقة،السياسيات الجديدة وفق مست

، تكون قادرة من ناحية مباشرة على تحقيق أكبر أثر على جميع األهداف ذات االولوية  مجموعة االستثماراتتحديد  للندرة المحتملة للموارد المالية من خالل  
اسة االمن الغذائي والتغذوي، ومن ناحية أخرى إلطالق العنان الستكمال راس المال من مصادر خاصة أو عامة. عالوة على ذلك، فإن االستراتيجية لسي

 لهذه الغاية،  التنسيق غير الكافي بين الجهات الفاعلة في قطاع األمن الغذائي والتغذوي يحتاج إلى التحرك نحو تخطيط منسق لالستثمار العام. تحقيق ا
)انظر النقاط الالحقة والقضايا البارزة( باإلضافة إلى آلية وطنية واضحة للمساءلة، وكخطوة عملية فورية، نظام اداري واضح الى يحتاج البلد، من جهة، 

ارات العامة ذات الصلة، االستثممشاريع تشكل قائمة جرد  22فإنه يحتاج إلى تخطيط التدخالت الجارية في األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة.
ا ال يتجزأ من محتوى خطة االستثمار الو  - 2020طنية التي تحدد تدخالت أصحاب الشأن المعنيين في األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، جزء 

لهدف األول للتنمية المستدامة، والتي تهدف التي ترأس مجموعة العمل المعنية با -. يتماشى هذا التحول في النموذج مع وزارة التنمية االجتماعية 2022
إلى االنتقال من "اإلغاثة والحماية إلى التنمية" والى "نهج متفائل لتغيير الوضع التنموي لفئات المهمشين والفقراء ولتعزيز التماسك  23في استراتيجيتها

 االجتماعي ".

على مجموعة فرعية من مشاريع وبرامج االستثمار العام ذات   2022-2020ستقتصر خطة االستثمار الوطنية    التركيز على االستثمار العام. .12
(. من الناحية 2الجدول )انظر  2022-2020الغذائي والتغذوي في األجل القصير  لألمناألولوية التي تسهم في تحقيق أهداف السياسة الوطنية 

والبيئية  ُتعرَّف االستثمارات على أنها نفقات يتم تنفيذها في لحظة معينة من أجل زيادة الفوائد المستقبلية )المالية واالقتصادية واالجتماعية االقتصادية، 
 الحكومة،العام ) ، تشمل االستثمارات العامة المشاريع والبرامج الممولة من قبل القطاع 2022-2020والصحية ...(. وفي إطار خطة االستثمار الوطنية 

الغذائي والتغذوي  لألمنالمساهمات الخاصة ...( ذات الصلة بتحقيق أهداف السياسة الوطنية  24المؤسسات،الجهات المانحة ...( أو الموارد الخاصة )
الت التي تدخل في حساب التنمية فإن االستثمارات هي التدخ الفلسطينية،فيما يتعلق بالتمويل العام الوطني للحكومة  نتائجها. وتتسق مع إطار  2030

. في إطار خطة االستثمار 25التكاليف الجارية أو تقديم الخدمات المتكررة( الرواتب،مقابل الحسابات المتكررة )بما في ذلك  (،عير ا)أي البرامج والمش
ا تدخالت تهدف إلى تحسين أو إدخال عناصر م2022-2020الوطنية  بتكرة في المهام المتكررة )مثل: التحسينات ، يمكن أن تشمل االستثمارات أيض 

العنان لالستثمارات   إطالقعلى برامج ومشاريع االستثمار العام بهدف    2022-2020والحماية االجتماعية ...(. تركز خطة االستثمار الوطنية    اإلرشاد،في  
ا.  الخاصة أيض 

 
 (.2017مرجع، من بين مراجع أخرى، االستراتيجية األوروبية المشتركة لدعم فلسطين )ال 21
والمحلي )ي شار إلى هذه  ستثمارات العامة المتعلقة بالغذاء والتغذية والتي تم تحديدها بالفعل مسبقا من  قبَل أصحاب الشأن المعنيين على المستويين المركزي سيتم إيالء اهتمام خاص لال 22

 األخيرة في بعض األحيان باسم خطط تنمية المجتمع(

 .2022-2017المرجع: استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية   23
 ى الرغم من أن المؤسسات هي جزء من القطاع الخاص، إال أن عملية اتخاذ القرار لديها قد تتبع المنطق المتعلق بالصالح العام. عل 24
السلطة الفلسطينية  ( "تميز ميزانية Public Expenditure Review of the Palestinian Authority)مراجعة اإلنفاق العام للسلطة الفلسطينية( )  2016فقًا للبنك الدولي، و 25

 بين اإلنفاق المتكرر ونفقات التنمية حيث ت ساوي األخيرة مع االستثمار العام". 
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 (األمثلة بعض) 2022-2020 الوطنية االستثمار لخطة االستثمارية الحدود 2جدول 

 ُتعتبر استثمارا   ال النشاطات التي  ُتعتبر استثمارا  النشاطات التي 

 • مشاريع وأنشطة االستثمار 
• المشاريع ذات الصلة بأولويات االستثمار الواردة في خطة االستثمار الوطنية 

2020-2022 
بدء ا من دورة حياة خطة االستثمار الوطنية    • مشروع قيد التنفيذ أو ممول ليتم تنفيذه

2020-2022 
• مشاريع المياه التي تزيد من توافر المياه للزراعة )المياه العادمة المعال جة، إعادة 

 استخدام المياه، الري ...( 
 التغذية وتعزيز النظم الغذائية الصحيةتطوير برامج • دعم 

 26 النساءب• دعم تمكين وتغذية المرأة / االرتباط 
 • دعم األونروا فيما يتعلق بتحقيق األمن الغذائي

 • تحسين قواعد البيانات والبيانات الزراعية والدراسات االستقصائية
• دعم تشغيل الشباب وإمكانية توظيفهم )بما في ذلك التعليم والتدريب في المجالين  

 والمهني، ودعم الشركات الناشئة(التقني 
 • المشاريع الداعمة الستثمارات القطاع الخاص

 • الروابط اإلنسانية، والتنمية، والسالم. 

 • األنشطة المتكررة 
 2022-2020• المشاريع التي ال ترتبط بوضوح بنتائج خطة االستثمار الوطنية  

 )مثال  إدارة النفايات(
ولكنها  2022-2020ة االستثمار الوطنية • المشاريع ذات الصلة بنتائج خط

 2020أغلقت قبل كانون الثاني 
• مشاريع المياه لألغراض المنزلية )تحلية المياه، والمياه، والصرف الصحي  

 والصحة(
 • العنف القائم على النوع االجتماعي / دعم النساء ذوات اإلعاقة

 األونروا( • مشاريع المدارس / التعليم )بما في ذلك مشاريع 
 • تدخالت خطة االستجابة اإلنسانية

 

تسهم خطة االستثمار الوطنية  27( ومع االتجاه المتناقص لدعم المانحين،WB 2016في سياق الموارد الوطنية المحدودة لالستثمار العام )  .13
. تحقيق ا لهذه الغاية، سيتم توجيه والزراعة المستدامةفي توفير مجموعة من أولويات االستثمار الوطني في األمن الغذائي والتغذوي  2020-2022

الغذائي والتغذوي. ستعمل هذه  لألمناالستثمار العام إلطالق العنان للتغييرات التحويلية التي تسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للسياسة الوطنية 
ني؛ ومن جهة االستثمارات، من جهة، على سد الثغرات في الصالح العام لتحسين تقديم الخدمات وتهيئة بيئة تمكينية أفضل لسياق األمن الغذائي الفلسطي

 السياق،التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف. في هذا    أخرى، ستكون هذه االستثمارات بمثابة محفزات فورية إلطالق العنان لالستثمارات الخاصة التكميلية
ا ترتيبات محتملة لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص )  2022-2020ستشمل خطة االستثمار الوطنية  ( والشراكات بين قطاعي PPPsأيض 

طوة األولى لمرافقة البلد إلى التغيير التحويلي المطلوب الخ 2022-2020تمثل خطة االستثمار الوطنية  عام، (. بشكل 4Psالمنتجين العام والخاص ) 
 نحو سياق آمن للغذاء والتغذية.

أن   حيثمن أجل ضمان تحديد أولويات شفافة وشاملة، تم وضع مجموعة من المعايير ومناقشتها في ورش العمل. و   معايير تحديد األولويات. .14
 ِجه تعريف االستثمار:ُتو    الغذائي والتغذوي هو المعيار الرئيسي، فهناك معايير عامة إضافية  منلألالنتائج الخاص بالسياسة الوطنية    إطاراالتساق مع  

: قدرة االستثمار على انتاج فوائد تتصل بأكثر من هدف استراتيجي واحد من السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي أو سياسات الشمولية (أ) 
 الصلة؛وأولويات اجندة السياسات الوطنية ذات 

القدرة الواضحة على توليد منافع مالية واجتماعية واقتصادية وبيئية والقدرة على الوصول )بداللة التكلفة وعدد  التأثير والقدرة على الوصول:  (ب) 
 ويشمل ذلك التجارب السابقة التي ثبت  نجاُحها من خالل نتائجها؛ -االستثمار( السكان المستفيدين من 

 
 التغذية(.، طريق المرأة إلى 18الشكل و  5.1لفقرة المخرجات التغذوية المنبثقة من تمكين المرأة )انظر الحقًا ا  26
عام  ال(، أن "التمويل الخارجي للنفقات المتكررة والتنموية انخفض بشكل كبير منذ Public Expenditure Review, 2016أفاد البنك الدولي، في تقرير مراجعة اإلنفاق العام )  27

 يف المالي للسلطة الفلسطينية". في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، مما خلق تحديًا كبيًرا للتك 30ذروة عندما بلغ  2008
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ذب وإشراك أكثر من مشارك واحد وتجنيد أموال إضافية )بما في ذلك: الجهات المانحة، القطاع الخاص، الشراكة بين القدرة على ج التحفيز:   (ت) 
 القطاعين العام والخاص ...(.

، فإن تصميم االستثمارات الفردية التفصيلية )في مرحلة أكثر تقدما  2022-2020بالنظر إلى األفق قصير األجل لخطة االستثمار الوطنية  .15
 من التصميم والتمويل( سوف يشمل عناصر إضافية تتعلق بما يلي: 

 كقدرة مؤسسية قائمة على تنفيذ المشروع بنجاح؛  :الجاهزية (ث) 

 على المدى القصير / المتوسط. القدرة على توليد النتائج (ج) 

 2022 -2020أصحاب الشأن ووكالء التغيير في خطة االستثمار الوطنية  1.4

، المتجذرة بالكامل في مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة، تبحث في إمكانيات 2022-2020إن خطة االستثمار الوطنية   .16
ا  ا معقد  التي تشمل  لمنظمات وأطر السياساتمن اتحسين إدارة األمن الغذائي والتغذوي. تشكل البنية المؤسسية لألمن الغذائي والتغذوي في فلسطين نسيج 

 يلي:ادارتها العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمدنية والخاصة. تشمل الجهات المعنية ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذوي ما 

ويتمثل دورها التي تقودها وزارة الزراعة، هي هيئة تضم عدد من أصحاب الشأن  إن مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة،   .أ
أو  ي مستوى الوزار الفي النظر في االستراتيجيات والسياسات والتدخالت المتعلقة بالهدف الثاني للتنمية المستدامة للمتابعة المحتملة على 

الحكومية والقطاع ات الحكومية وكذلك المنظمات غير مؤسستضم مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة ال 28الحكومي.
 الخاص.

أعضاء مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة، وتشمل وزارة الزراعة، ووزارة التنمية االجتماعية،   الهيئات الحكومية الرئيسية، .ب
اني للتنمية المستدامة، ولكن دورها ووزارة الصحة، ومكتب رئيس الوزراء. أما وزارة المالية فهي خارج نطاق مجموعة العمل المعنية بالهدف الث

 ، وهي من الهيئات الحكومية الرئيسية.2022-2020مهم لتحقيق خطة االستثمار الوطنية 

وزارة االقتصاد الوطني، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة شؤون المرأة، وزارة الحكم المحلي، سلطة المياه  الهيئات الحكومية اإلضافية:  .ت
ينية، وكالة العمل التعاوني، سلطة جودة البيئة، مؤسسة المقاييس الفلسطينية، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الصندوق الفلسطيني الفلسط

 لدرء المخاطر والتأمينات الزراعية، المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي، الصندوق الفلسطيني للتوظيف والحماية االجتماعية للعمال.

مع الهيئات العامة والمنظمات الدولية ووكاالت التعاون الثنائية،   29التي تلعب دورا  أساسيا  في المساهمة،  المدني الفلسطيني ومنظماته  المجتمع .ث
في تحقيق األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين. تتنوع أنشطتها ومجاالت عملها وتغطيتها الجغرافية، مع مالحظة أن نسبة كبيرة من أموال 

ت نحين يتم توجيهها من خالل المنظمات غير الحكومية التي تنفذ العديد من المشاريع / البرامج التي تعمل مباشرة مع المستفيدين. المنظماالما
 غير الحكومية ُممث لة في مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة من قبل لجان االغاثة الزراعية الفلسطينية.

)أ( المنتجون الذي يمثله جميع الفاعلين االقتصاديين على امتداد سلسلة القيمة الغذائية من المزرعة إلى الشوكة، بما في ذلك:  ص،  القطاع الخا . ج
بتنسيق من اتحاد الصناعات   )ب( الصناعات الغذائية،  30حيازة اراضي؛  110،000تعاونية وأكثر من    200، المنظ مون في أكثر من  الزراعيون 

الفاعلة في  )ج( الجهاتشركة ويعمل على ترويج وتحسين المنتجات الغذائية المصنعة محليا ؛  200الغذائية الفلسطيني الذي يمثل حوالي 

 
 خ الملحق البنود المرجعية لعمل مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة  28
فيها الناس أنفسهم لمتابعة المصالح المشتركة في المجال العام، بما في ذلك الحركات منظمات المجتمع المدني هي أي منظمات غير تابعة للسوق وغير تابعة للدولة خارج األسرة ينظم   29

واسعة من المنظمات التي تتراوح بين المنظمات  االجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة على األعضاء. وفقًا لهذا التعريف، يغطي مصطلح منظمات المجتمع المدني مجموعة  
 حليين.غير الرسمية والمجتمعية والمنظمات غير الحكومية الوطنية الكبرى والمنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة التي تعمل من خالل شركاء مالصغيرة و

 . /book1818.pdfhttp://www.pcbs.gov.ps/Downloads، متاح على الموقع 2011. كانون اول 2010التعداد الزراعي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   30
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للبيع  اندكمتجر و  28000مؤسسة تجارة جملة وما يقرب من  1050حوالي و مؤسسة،  29000تجارة األغذية الزراعية، التي تضم حوالي 
 . 31بالتجزئة

(. تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع IMF, 2018يساهمون في حوالي نصف نفقات التنمية في البالد )  شركاء التنمية والمؤسسات الدولية،  . ح
مات دولية مثل لدعم تعزيز األمن الغذائي والتغذوي، وهي مهمة تشترك فيها الحكومة الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ومنظ

لمانحون. منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، وبرنامج األغذية العالمي ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( وا
سيق جهود أصحاب برئاسة وزارة الزراعة وإسبانيا، آلية مهمة لتنمجموعة عمل القطاع الزراعي وضمن مجتمع الشركاء في التنمية، ُتشّكل 

ن بعثة االتحاد إالشأن الزراعيين المباشرين. وتشمل هذه المجموعة ممثلين عن المؤسسات الفلسطينية والجهات المانحة والمنظمات الدولية. 
للتدخالت المنفذة من األوروبي، وبفضل تنسيق دعم المفوضية األوروبية لفلسطين وبالتعاون مع الدول األعضاء فيها، والمتابعة المشتركة 

ا أحد أصحاب الشأن الرئيسيين، في تقديم الدعم المتماسك لضمان   خالل اإلستراتيجية األوروبية المشتركة واإلطار الموجه نحو النتائج تمثل أيض 
 توافق المجموع الكبير من أصحاب الشأن والشركاء.

ة في العالقة اإلنسانية / اإلنمائية، هناك أصحاب شأن آخرون ذوو للمساهم 2022-2020بالنظر إلى إمكانات خطة االستثمار الوطنية  .17
(، وهي األداة التشغيلية التي تعمل على تعميم ودمج الحماية من HRPصلة وهم جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية ) 

 ا. على وجه التحديد، فإن قطاع األمن الغذائيتهميشف الفئات الفلسطينية األكثر خالل برامج الحماية وتركيز التدخالت وجهود المناصرة، التي تستهد
 (FSS)دة ، الذي تشترك في إدارته منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، هو منصة لعدد من أصحاب الشأن بتنسيق من مكتب األمم المتح

التنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التنمية االجتماعية بما في ذلك التمثيل القوي للمجتمع  (، الذي يديره شركاءOCHAلتنسيق الشؤون اإلنسانية ) 
لى حجر الزاوية في بنية تنسيق النظام اإلنساني في هذا المجال، والتي تهدف إلى تعزيز تحليل األمن الغذائي واالستجابة له. يركز معظمه ع  فهوالمدني.  

 الرغم من بذل بعض المحاوالت إلدراج التدخالت الموجهة نحو التنمية. يشمل الشركاء والمحاورون اآلخرون ذوو الصلة مجموعة    التدخالت اإلنسانية على
ا منبر لعدد من أصحاب الشأن في إطار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )  (. WHO(، بقيادة منظمة الصحة العالمية ) OCHAالصحة والتغذية، وهي أيض 

ليست مجرد أداة لإلشارة إلى مجاالت األولوية التقنية لالستثمار.  2022-2020، فإن خطة االستثمار الوطنية 7القسم في  كما هو مفصل .18
الموارد العامة، والمناصرة لتحقيق نتائج إنها قبل كل شيء أداة للحوار، تمهد الطريق، من خالل عملية المتابعة، لزيادة التوافق بين أصحاب الشأن، وتجنيد  

 أفضل في األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص.

 عملية التصميم 1.5

)أ( مدفوعة بمبادئ:  2022 -2020كانت عملية اإلعداد لخطة االستثمار الوطنية  . 2022 -2020تصميم خطة االستثمار الوطنية  .19
والعمليات )ب( ُملكية العمل مع التركيز على مشاركة جميع أصحاب الشأن المعنيين في جميع المراحل الحرجة لتحليل وإعداد المقترحات؛  الشمولية،

من خالل توفير جميع   )ج( الشفافية،ني للتنمية المستدامة ووزارة الزراعة كرئيس لمجموعة العمل؛  والمنتجات من خالل مجموعة العمل المعنية بالهدف الثا
من خالل  )د( المشاركة 32الوثائق ذات الصلة )األوراق االستشرافية، وورش العمل / المواد االستشارية( وجعلها متاحة لجميع أصحاب الشأن المعنيين؛

القمة الذي يكفل مشاركة واسعة من أصحاب الشأن المعنيين بدءا  من المزارعين واألسر المحلية وصغار المنتجين والتجار النهج التصاعدي من القاعدة الى  
من خالل التحقق من البيانات من عدة مصادر  )هـ( االستناد على األدلة، وممثلي المحافظات حتى كبار القادة المركزيين في الحكومة والجهات المانحة؛ 

ا إلى توفير فرص التعلم أثناء العمل ألعضاء مجموعة العمل   2022  -2020انوية(. وكتأثير إضافي، أدى تصميم خطة االستثمار الوطنية  )أولية وث أيض 
 المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة )والمشاركين اآلخرين(، كون عملية التخطيط لالستثمار جديدة في البلد.

 

 تقرير المنشآت.  -، النتائج النهائية 2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  31
 الراجعة واخذها بعين االعتبار في الوقت المناسب. تمت مراجعة التغذية بل وزارة الزراعة والفاو للمراجعة والتشاور مع جميع ذوي الشأن، وتمت مشاركة جميع منتجات التصميم من ق  32
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 -2020(، تم تنفيذ عملية تصميم خطة االستثمار الوطنية 2018)بين آذار وايلول  2030الغذائي والتغذوي  لألمنلوطنية بناء  على تصميم السياسة ا
 لالطالع على تقرير أكثر تفصيال  عن العملية، 29الشكل و  جالملحق )انظر ، ضمن ست مراحل مخصصة 2019وحزيران  2018بين ايلول  2022

 بشأن المشاورات على مستوى المحافظات(: ح الملحقو 

كانون اول   -)ايلول    2022-2020طنية  والبدء بخطة االستثمار الو   2030مرحلة التحقق من السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي   .1
. أثناء المهمة، بدأت 2030تم إجراء مهمة تحديد نطاق، بالتزامن مع عرض والتحقق من السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي  (. 2018

في  مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة )بالتعاون الوثيق مع مجموعة العمل المعنية بالهدف االول للتنمية المستدامة(
 وخطة العمل. 2022-2020ق خطة االستثمار الوطنية تحديد نطا

ساعدت هذه المرحلة في جمع  (. 2019آذار  - 2018التشاور مع أصحاب الشأن حول مرحلة االستثمارات ذات األولوية )تشرين الثاني  .2
ئيسية. العديد من البعثات الفنية وأكثر األدلة واألولويات من أصحاب الشأن الوطنيين لتحديد نطاق ومحتوى مجاالت االستثمار ذات األولوية الر 

من اثنتي عشرة ورشة عمل، تضم خبراء تقنيين ومسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية دولية ومنظمات غير حكومية محلية وشركات 
ناقشات لمجموعات م 6نظمت وزارة الزراعة آخرين. خالل هذه المرحلة،  شأنزراعية ومنتجين ومزارعين ومراكز أبحاث ومانحين وأصحاب 

 .2019بؤرية على مستوى المحافظات بين كانون ثاني وشباط 

نتيجة لورش العمل واالجتماعات المذكورة أعاله، بدأ فريق تصميم خطة االستثمار الوطنية   (. 2019أيار    -إعداد األوراق االستشرافية )آذار   .3
ى األدلة التقنية ووجهات نظر أصحاب الشأن وتلخيص االحتياجات استشرافية، مع تسليط الضوء عل قوراأ ثمانيفي إعداد  2020-2022

 ذات األولوية لالستثمار.

بالتوازي مع إعداد األوراق االستشرافية،  (.2019 حزيران -ومراجعة تحسين الجودة )أيار 2022-2020مسودة خطة االستثمار الوطنية  .4
 ومراجعة النظراء. 2022-2020تمت صياغة خطة االستثمار الوطنية 

)حزيران  2022-2020تحقق مجموعتي العمل المعنيتين بالهدفين االول والثاني للتنمية المستدامة من صحة خطة االستثمار الوطنية  .5
، صادقت مجموعة العمل المعنية بالهدف 2022-2020ستشرافية وخطة االستثمار الوطنية بعد مراجعة تحسين جودة األوراق اال (. 2019

 27في ورشة عمل اتسمت بالمشاركة الواسعة برئاسة وزارة الزراعة في  2022-2020الثاني للتنمية المستدامة على خطة االستثمار الوطنية 
  2022-2020وخطة االستثمار الوطنية    2030الغذائي والتغذوي    لألمن  إن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية.  2019حزيران  

 أولوية لمجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة. هي مهمة ذات
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 . المبادئ2

 الشاملة. تتضمن هذه المبادئ:منذ مرحلة اإلعداد لها، تعكس خطة االستثمار الوطنية مبادئ السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي  .20

(. 8)انظر القسم  2022-2020عد ضمان ُمل كية أصحاب الشأن وإدماجهم عنصر ا حاسم ا في إدارة وتنفيذ خطة االستثمار الوطنية يُ  الشمول:  −
رهم من أصحاب الشأن من خالل إشراك الشركاء في الحكومة والمزارعين واتحاداتهم والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية وغي

األولويات الوطنية على النحو الذي تعبر عنه السياسات واالستراتيجيات الوطنية،  2022-2020عموم ا، تعكس خطة االستثمار الوطنية 
ية وتكملها آراء جميع الممارسين اآلخرين من ذوي العالقة. ان شعار "عدم ترك أي شخص في الخلف" هو عنصر حاسم في نهج أهداف التنم

م من خالل وضع الفئات األكثر   ا في المقام األول )بما في ذلك األسر التي ترأسها إناث، والشباب، وما إلى ذلك(.تهميشالمستدامة وُيترج 

م عنصر ا فاعلة  رئيسية ، وتماسُك مناهجه جهاتٍ ُتعتبر مجموعُة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة وأعضاؤها  الُمْلكية والقيادة:  −
رؤية مشتركة ألولويات  2022-2020طور وضع خطة االستثمار الوطنية وقد حاسم ا في التحول المطلوب في نموذج االستثمارات العامة. 

 االستثمار تحت إشراف الوزارات الفنية ذات الصلة.

يعد اتساق السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية مع إطار السياسة  التوافق مع سياسات واستراتيجيات الدولة: −
ة يضافار قيمة يالشامل عنصرا حاسما، لضمان أن االستثمارات المقترحة تتم بالتوافق مع إطار األولويات الوطنية الحالية والمتفق عليها، وتوف

ُتعد خطة   بناء  على السياسة واإلطار االستراتيجي الحالي، والغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة.  عن طريق معالجة موضوع شامل مثل األمن  
الذراع التشغيلي للسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وتوفر إطار ا لتنظيم االستثمارات في األمن الغذائي  2022-2020االستثمار الوطنية 

 والتغذوي.

هي وثيقة حية. من خالل اقتراح عملية متابعة وتواصل منتظمة، ستتمكن خطة االستثمار  2022-2020ر الوطنية خطة االستثماالمرونة:  −
من إحياء االفتراضات األساسية التي تحدد أولويات االستثمار، وستؤكد األدلة الناتجة عن نظام المتابعة والتواصل على   2022-2020الوطنية  

ا برنامج لتقديم المساعدة لتحديد الفرص 2022-2020و، فإن خطة االستثمار الوطنية مدى ثبات أهميتها. على هذا النح ، التي يدعمها أيض 
 (، ستكون قادرة على االستجابة بشكل أفضل لبيئة متغيرة.7.5القسم االستثمارية ومتابعتها وتقييمها )

ويعتمد على التنسيق والتفاعل والنوايا المشتركة بين جميع أصحاب  2022-2020يتطلب تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  فعالية المساعدات. −
من خالل معالجة القضايا المشتركة بين القطاعات، فإنه يتطلب التنسيق فالشأن المعنيين في البلد لضمان استخدام الموارد بأكثر الطرق فعالية.  

خالل تمثيل األولويات الوطنية، فهي تربط بين المجتمع المدني والمؤسسات؛ ومن خالل المطالبة بموارد إنمائية إضافية، بين الوزارات؛ ومن 
من خالل الترويج لهدف طويل األجل، فإنها يحتاج إلى رابطة إنسانية/ و فإنها تحث على التعاون والنوايا المتبادلة بين الحكومة وشركاء التنمية؛  

 تنموية أقوى.
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 . تحديات من السياق الوطني3
 

 دولة تحت االحتالل 3.1

 2017دوالر في عام  3,072متوسط الدخل، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  -اقتصاد منخفض دولة ذاتفلسطين  .21
مليون   2.95مليون منهم في قطاع غزة اضافة الى    1.96يعيش    34مليون نسمة،  4.92  حوالي  2018وبلغ عدد سكانها في    33(،2015الثابتة    )باألسعار

. تتميز البالد بوضع أمني هش وقيود عديدة على حركة األشخاص والسلع وعلى الوصول إلى الموارد الطبيعية (PCBS, 2019في الضفة الغربية ) 
 2007واألسواق. في الضفة الغربية، يتمثل هذا بشكل أساسي في الوضع الحرج في المنطقة )ج(، في حين أن قطاع غزة يخضع للحصار منذ عام 

 من خالل الجدار الذي يحيط بأراضيها.ويواجه تحديد "منطقة محظورة الوصول" 

نظر ا للروابط الصارمة بين التنمية االقتصادية الفلسطينية والعالقات  .22
السياسية مع إسرائيل، يعتمد االقتصاد الوطني الذي يعمل تحت االحتالل 

ا كبير ا على  مع وجود نظام معقد من السياسات  35االقتصاد اإلسرائيلي،اعتماد 
على مر السنين، أصبحت  36واإلجراءات اإلسرائيلية المقيِّدة من جانب واحد.

ا جمركي ا ونقدي ا من جانب واحد،  فلسطين وإسرائيل، بحكم األمر الواقع، اتحاد 
على سبيل المثال،   37حيث ال تسيطر فلسطين على حدودها، وال تجمع ضرائبها.

تتمتع المنتجات اإلسرائيلية عمليا  بحق الوصول المجاني إلى األسواق 
ادرات الفلسطينية )المسموح بها فقط إلسرائيل الفلسطينية، بينما تخضع الص

هذا باإلضافة إلى القيود  38ودول أخرى مختارة( لمجموعة واسعة من القيود.
األرض والمياه وغيرها   -والضوابط المفروضة على حركة الناس والسلع والموارد  

 بسبب االحتالل. -

في   7في المائة، مع انكماش بنسبة    0.9مجرد    2018كان النمو الحقيقي في األراضي الفلسطينية في عام    نمو اقتصادي منخفض ومتقلب. .23
في المائة. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يبلغ  3المائة في غزة بينما كان النمو في الضفة الغربية أقل من المتوسط في السنوات األخيرة عند 

ا مستمر ا في الدخل الحقيقي لكل رأس مال وزيادة أخرى في البطالة والفقر. إن في ا 1معدل النمو حوالي  لمائة في السنوات المقبلة، مما يعني انخفاض 
عالوة على ذلك، تؤكد أحدث   39حظة بين الدول المجاورة.معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي هذا منفصل تمام ا عن الدورات االقتصادية األوسع نطاق ا المال

دي الهائل لغزة البيانات المتاحة أن النمو االقتصادي في الضفة الغربية غير كاٍف للحفاظ على االقتصاد الفلسطيني واقف ا في مواجهة االنكماش االقتصا
 واالحتالل والدعم الخارجي المتناقص.

يف بسرعة كافية لمواكبة قوة العمل سريعة النمو. بتوليد التوظ  انال يسمح  تدنيإن وضع الدخل المنخفض، ومصيدة النمو الم  تحديات البطالة. .24
( والتصنيع بشكل 2018في المائة في عام  6.3إلى  2004في المائة في عام  16.4انخفض التوظيف في القطاعين القابلين للتداول: الزراعة )من 

المحلية(. ومع ذلك، فإن نمو األخير ال يولد عمالة ذات جودة ملحوظ، في حين توسع في قطاع التجزئة والقطاعات غير القابلة للتداول )البناء والخدمات 

 
 ( .PCBS, 2019. Palestine in Figures 2018. )2018. فلسطين في أرقام 2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  33
مليون    5.85مليون فلسطيني، منهم    8.13اإلقامة حيث يعيش خارج دولة فلسطين  في المائة فقط من توزيع الفلسطينيين في العالم حسب بلد    37.7الجدير بالمالحظة، ان هذا الرقم يمثل     34

 )بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(.  1948مليون في أراضي  1.57في الدول العربية إضافة الى 
  European Joint Strategy, 2017-2020المصدر: 35

 الملحق د نظر ا 36
معها هذه  جرة، بجمع ضرائب القيمة المضافة، ورسوم االستيراد وغيرها من اإليرادات )إيرادات التخليص(، نيابةً عن الحكومة الفلسطينية، وتتقاسم حكومة إسرائيل، مقابل اتقوم   37

 االيرادات بعد احتجازها بشكل متقطع. 
38UNCTAD, 2012.  
الناتج المحلي اإلجمالي في األعوام الخمسة عشر الماضية، في حين بقيت فلسطين حول قيمها في أوائل عام  شهدت كل من مصر واألردن ولبنان اتجاهات مماثلة في نصيب الفرد من   39

2000 (PCBS, 2016 .) 

 ( IMF, 2018)  البطالة  معدل  5الشكل  
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المركزي(. تؤثر البطالة المفرطة في غزة بشكل غير متناسب على الشباب والنساء  لإلحصاءوبيانات الجهاز الفلسطيني  World Bank, 2016كافية ) 
(. بسبب انخفاض فرص العمل في غزة، حيث بلغ معدل PCBS & FSS, 2016والالجئين، وقد زادت من حدة وعمق الفقر وانعدام األمن الغذائي ) 

نقطة مئوية أعلى من  2.4، أي حوالي 2018في المائة في عام  30.8في المائة، وصل معدل البطالة اإلجمالي وبشكل غير مسبوق إلى  52البطالة 
المركزي(. تجاوز معدل البطالة بين الشباب في  لإلحصاءما يقرب من عقدين من الزمن )بيانات الجهاز الفلسطيني خالل وأعلى معدل  2017،40عام 
. ومن المالحظ أن غزة ال تزال تعاني بشكل غير متناسب، حيث في الضفة 2018في المائة للشابات( في الربع الثاني من عام  78في المائة )  70غزة 

  (.5في المائة خالل السنوات األخيرة )الشكل  19-18، ظل معدل البطالة مستقرا  عند حوالي الغربية والقدس الشرقية

 ,UNFPAتؤثر المفاهيم االجتماعية للنوع االجتماعي على الرجال والنساء بشكل مختلف. في مجتمع أبوي مثل فلسطين )  النوع االجتماعي. .25
أهمية كبيرة، ويمكن أن يضر بالنساء والرجال على حد سواء.  نثىة واألدوار التقليدية للذكر واأليكتسب الفهم غير المتجانس للذكورة واألنوث 41(، 2017

االسرة، باإلضافة إلى العبء المشترك الناجم عن  ألفرادومع ذلك، تعاني النساء في فلسطين عبئ ا إضافي ا )أي محدودية الدور ضمن دور تقديم الرعاية 
في  51ا ما يتم استبعادهن من عمليات صنع القرار. عالوة على ذلك، تعاني النساء من معدالت بطالة أعلى من الرجال، أو االحتالل اإلسرائيلي(، وغالب  

 42(.PCBS, 2019في المائة للنساء والرجال المهرة على التوالي )  20.8مقابل    54.3، أو  2018في المائة للرجال، في عام    25المائة، مقارنة بمعدل  
في المائة للرجال(،  71، مقارنة مع 2018في المائة في عام  20باإلضافة إلى ذلك، ال تزال مشاركة المرأة في قوة العمل حوالي ربع مشاركة الرجال ) 
 43(.World Bank, 2017وأقل بنسبة خمسين في المائة من مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم العربي ) 

 مية وزيادة االعتماد عليهضعف تمويل التن 3.2 

في المائة( لألنشطة  92يتم تخصيص الغالبية العظمى من النفقات ) تمثل نفقات التنمية في فلسطين نسبة محدودة من المالية العامة. .26
لموازنة العامة واستخدامها (. ال يمكن ألي خطاب حول ا1الحكومية المتكررة، ويتم تمويل أكثر من نصفها من قبل شركاء التنمية )المخططات في اإلطار  

بالمائة من النفقات  44في فلسطين أن يتجاهل أن تطور ميزانية الحكومة عبر الزمن جعلها غير مستدامة ومكرسة للنفقات المتكررة )الرواتب تمثل حوالي  
وقد تم تعويض قيود اإلنفاق عن طريق انخفاض الموارد، حيث التمويل غير كاف لمنع استمرار المتأخرات، والتي تؤدي إلى ارتفاع الدين  44المتكررة(.

ا يتم من في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي مخصص للتنمية، فإن تمويل االستثمار العام في فلسطين بالكامل تقريب    2.5في الواقع، بما أن    45العام.
، 2009وبمرور الوقت انخفضت مساهمة تمويل الميزانية من المانحين من الناتج المحلي اإلجمالي بشكل كبير. ففي عام  46قبل شركاء التنمية الدوليين،

في المائة من  6حوالي  2017في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما شكلت في عام  19بلغت المساعدات المقدمة من الجهات المانحة حوالي 
 (.IMF, 2018، المصدر: 3الجدول )  إجمالي الناتج المحلي

 التنمية  وتمويل العامة المالية 3جدول 

    التوقعات  الفعلي  47  المالية العامة
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي

 21.8 21.7 21.6 21.6 23.7 24.6 25.8 اإلجمالي(اإليرادات )٪ من الناتج المحلي 

 
المائة، وبلغت البطالة  في  43.9في المائة( وقطاع غزة، حيث بلغ معدل البطالة  43.8في المائة، مع معدالت تثير الذعر للشباب ) 28.4نسبة  2017بلغت معدالت البطالة في عام   40

 في المائة. 64.7بين الشباب 
41UNFPA, Youth in Palestine, 2017.  
 سنة من التعليم.  13أكثر من  42
43 The World Bank, 2017. Enhancing job opportunities for skilled women in the Palestinian territories. Updates available also at 

https://data.worldbank.org. 
 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. 12-10٪ من النفقات المتكررة( أو حوالي  45٪ من التمويل العام )حوالي  40تمثل الرواتب حوالي  44
حيث أدى انخفاض إيرادات التخليص إلى إلغاء تأثير التخفيضات الكبيرة    2018توقف التحسن في الوضع المالي في عام    :(IMF, Sept. 2018تقرير إلى لجنة االتصال المخصصة ) 45

من المتوقع   - جور لغزة معظمه فاتورة األ -إلنفاق في إنفاق الحكومة الفلسطينية على غزة. على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لزيادة تحصيل اإليرادات المحلية وخفض ا

،  2017بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي(. هذا مشابه لعام  8.2مليار دوالر أمريكي ) 1.14إلى عجز كامل في السنة قدره  2018أن يؤدي انخفاض إيرادات التخليص حتى اآلن في عام 

ل حجم الفجوة التمويلية والمتأخرات الناتجة عن ذلك للقطاع الخاص وصندوق التقاعد سببًا للقلق ألنه يمكن أن  مليون دوالر. ال يزا  600ومن المتوقع أن يؤدي إلى فجوة تمويل تبلغ حوالي 

 يخنق االقتصاد في نهاية المطاف. 

46Public Expenditure Review of the Palestinian Authority (World Bank, 2016).  
، ومن المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الفجوة  2019تحويل إيرادات التخليص من إسرائيل الذي حدث في النصف األول من عام ( انخفاض IMF, 2018ال تعكس التوقعات )المصدر:  47

 المالية، وزيادة نسبة التمويل الخارجي من التمويل العام. 

https://data.worldbank.org/
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    التوقعات  الفعلي  47  المالية العامة
 29.2 29.2 29.3 29.4 29.4 30.1 31.3 اإلجمالي(  النفقات المتكررة )٪ من الناتج المحلي

 13.3 13.2 13.2 13.1 13 14.6 15.2 نفقات األجور )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(

 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 13.7 14.1 اإلجمالي(نفقات غير األجور )٪ من الناتج المحلي 

 1.5 1.6 1.8 1.9 2 1.8 2 صافي اإلقراض )٪ من إجمالي الناتج المحلي(

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 نفقات التنمية )٪ من إجمالي الناتج المحلي(

 445 426 408 391 381 367 335 )مليون دوالر(

 3.8 3.9 4 4.1 4.5 5 5.7 إجمالي الناتج المحلي(إجمالي الدعم الخارجي )٪ من 

 667 656 646 636 674 722 760 )مليون دوالر(

 440 440 440 440 490 546 603 المتكررة )مليون دوالر( -الدعم الخارجي 

 227 216 206 196 184 175 157 ة )مليون دوالر(تنميال -الدعم الخارجي 

        
 1,153 1,102 1,053 1,008 620 .. .. التمويل )مليون دوالر أمريكي( عجز

 6.6 6.5 6.5 6.5 4.1 .. .. ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي
 

 اتجاهات اإلنفاق العام  -  1اإلطار 
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 2019فإن الوضع المالي في عام  49أنه مع التطورات األخيرة حول إيرادات التخليص، 48في تحليل حديث، ُيظهر البنك الدوليمالحظة  .27
مليون دوالر  391، حيث تنخفض من 2019اعتبار ا من عام  3الجدول غامض إلى حد كبير. قد تنخفض التوقعات الخاصة بنفقات التطوير الواردة في 

ا حدوث انخفاض كبير في تمويل التنمية الممول من  252-163يتراوح بين  متوقعة سابق ا إلى نطاقال مليون دوالر. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أيض 
مليون دوالر أمريكي. هذا يمثل مخاطرة كبيرة لتمويل خطة االستثمار  196مليون دوالر أمريكي مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة  31الخارج، حوالي 

 . 2022-2020 الوطنية

 انعدام كبير لألمن الغذائي والتغذوي 3.3

معدل انتشار نقص التغذية،   يمكن وصف حالة التغذية بعبء سوء التغذية المزدوج. رسمية صادرة عن دولة فلسطين،    ألرقاموفق ا  سوء التغذية.   .28
البلدان وخاصة قصر القامة )انخفاض الطول بالنسبة للعمر( والهزال )انخفاض الوزن بالنسبة للطول( على المستوى الوطني أقل من متوسط العديد من 

ا باسم الجوع الخفي( األخرى في المنطقة. ومع ذلك، فإن نقص المغذيات الدقيقة  د والسمنة يشكالن تحديات كبيرة للصحة والوزن الزائ )المعروف أيض 
  لذلك، يجب تركيز االستثمارات الوطنية بشكل أكبر على كبح جماح نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة. 50والسالمة.

أن ثلث األسر في  51 (SEFSec)2018أظهرت النتائج األولية للمسح االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي لعام  انعدام األمن الغذائي. .29
(. تدهورت مستويات انعدام األمن الغذائي في فلسطين بين عامي 6)الشكل  2018في المائة( عانت من انعدام األمن الغذائي في عام  32.7فلسطين ) 

على الرغم من التحسينات النسبية في الضفة الغربية / القدس الشرقية، حيث شهد قطاع غزة زيادة في مستويات انعدام األمن الغذائي   52، 2018و  2014
بالمائة من  80بالمائة من أسره تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد( والذي يمثل  47قطاع غزة )الذي يظهر أن  وضعفي المائة. ان  15.8بنسبة 

 ، يثبت انه محرك األمن الغذائي المتدهور ويؤكد استمرار غياب التوازن الجغرافي.2018جمالي انعدام األمن الغذائي في فلسطين خالل إ

 باإلضافة ُتع د التباينات اإلقليمية والمحلية، وكذلك التباينات بين فئات السكان، سمات مميزة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في فلسطين. .30
قة )ج( أسوأ إلى التباينات الموضحة أعاله، فإن انتشار انعدام األمن الغذائي داخل الضفة الغربية له أيضا حاالت مختلفة بشكل ملحوظ، حيث أن المنط

المنطقة )ج(، حيث  ة مثل البدو والمجتمعات الرعوية فيمهمشوتتحمل اشد حاالت انعدام األمن الغذائي بين المجتمعات ال 53في المائة 26حاال  بنسبة 
 54 في المائة.  61وبلغ مستوى انعدام األمن الغذائي  ، في المئة يعانون من نظام غذائي فقير 40

 يمكن العثور على جيوب مماثلة من انعدام األمن الغذائي العالي في جميع الفئات المحرومة التي تعاني من نقاط الضعف، على النحو الموضح .31
(، والذي يقدم دليال  مطلقا  على انعدام األمن الغذائي ضمن خصائصها. UNCT CCA, 2016الُقط ري لفريق األمم المتحدة الُقط ري )في تحليل السياق 

و، المزارعين، الرعاة غير البدصغار وتشمل هذه: األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والتي ترأسها نساء؛ الالجئين الذين يعيشون في فقر مدقع؛ 
 55الصيادين.

مليون شخص(، مع  1.5في المائة )أي حوالي  29.7(، بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر PCBS)  2017في عام  الفقر.  .32
 في المئة(. 13.9في المائة ويمثلون أكثر من ثلثي جميع الفقراء في األراضي الفلسطينية( والضفة الغربية )  53التفاوت بين غزة )  معدلارتفاع 

 
48World Bank, 2019. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee.  

  بما يكافئ المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية ألسر الشهداء  2019مليون دوالر أمريكي في عام  138رار اإلسرائيلي بإجراء خصومات من إيرادات التخليص بمبلغ "في أعقاب الق 49
 (.WB, 2019الفلسطينية رفض تحويل عائدات التخليص تماما ". )}تقدير المدفوعات السنوية التي أجرتها الحكومة الفلسطينية ألسر الشهداء واألسرى{، قررت الحكومة 

 . الملحق دفي  "  أولويات واستثمارات البرمجة الحساسة للتغذية"انظر الورقة االستشرافية:  50
 :  المركزي بالتنسيق مع قطاع األمن الغذائي، متاح على   لإلحصاءالمسح االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي، الذي يديره الجهاز الفلسطيني   51

https://fscluster.org/state-of-palestine/document/sefsec-2018-survey-preliminary-results. 

 ط ، وهذا يمثل انخفاض متوس 2013في المئة في عام  35.2بالمقارنة مع  52
53SEFSec 2014 data.  
54SEFSec 2018 preliminary data  
، أشد تأثراً بواحد أو أكثر من  في حين أن جميع الفلسطينيين معرضون للضعف بسبب االحتالل، يبدو أن البعض وبشكل دائم أكثر هشاشة، وبشكل منهجي وفي وضع أكثر من غيرهم 55

( خمسة دوافع هيكلية لسرعة التأثر )الموقع أو مكان اإلقامة، والتعرض للعنف، والعوامل االقتصادية، والعوامل المؤسسية  CCA, 2016ري )الدوافع الهيكلية للضعف. حدد تحليل السياق الق ط  

 ة، بما في ذلك تلك المذكورة في النص. مهمشفئة محرومة أو  20والسياسية، والمعايير االجتماعية والثقافية( وقائمة من 

https://fscluster.org/state-of-palestine/document/sefsec-2018-survey-preliminary-results
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في المائة من  41.2ا في فلسطين هم الالجئون ) تهميش  (، فإن أكثر السكان SDSS, 2017وفق ا لوزارة التنمية االجتماعية )  . تهميشال .33
معاناة من محدودية الحق   -56في الخليل  H2في المائة من السكان(، والمجتمعات التي تعيش في المنطقة )ج( وسكان منطقة    39زة ) السكان(، وسكان غ

لشباب، والبدو، في التنقل والسكن والصحة والتعليم والعمل، وكذلك األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي واألسر التي ترأسها نساء، واألطفال، وا
 57االجتماعي واالقتصادي(. شمولوالنساء، والعمال الفقراء )يوجد معلومات إضافية في الورقة االستشرافية حول ال

 (. SEFSec 2018, 2014, 2013: المصدر) غزة وقطاع الغربية والضفة فلسطين في الغذائي األمن انعدام  6  الشكل

 
هناك إجماع واسع بين أصحاب الشأن وفي األدبيات على أن أي نقاش حول االمن الغذائي والتغذوي في فلسطين يجب أن يبدأ باالعتراف بأن  .34

األكثر أهمية النعدام األمن الغذائي والتغذوي. إن القيود المفروضة على الوصول إلى الموارد الطبيعية والقيود  األوحداالحتالل اإلسرائيلي هو المحرك 
االقتصادي -وجد مسح األمن الغذائي االجتماعي  58المفروضة على تحركات األشخاص والبضائع هي األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي في فلسطين.

 (2014 SEFSec)59 ا على وجود عالقة طردية بين فرض المزيد من القيود على حرية التنقل والوصول وبين زيادة قابلية التعرض النعدام دل يال  واضح 
 األمن الغذائي.

 ةبير ك بدرجةتتجلى األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي من خالل ما يسمى باألسباب المباشرة )أو األسباب الجذرية الثانوية(، ويعزى ذلك  .35
يشير جهاز االحصاء وقطاع االمن  60التي تسببها العوامل الرئيسية. تهميشإلى االفتقار إلى الموارد االقتصادية التي يشكل الفقر والبطالة وم واط ن ال

لوصول إلى الغذاء ( إلى أن انعدام األمن الغذائي في فلسطين ينبع بشكل أساسي من عدم وجود إمكانية اقتصادية لPCBS & FSS, 2016الغذائي ) 
تهيمن )على عمل(  صول  حأحد األسباب الرئيسية للفقر وانعدام األمن الغذائي المرتبط به هو البطالة. "ان القدرة على ال  61الذي يرتبط ارتباط ا وثيق ا بالفقر.

محدد للوصول إلى األغذية. تشير البيانات إلى إلى حد كبير على وضع األمن الغذائي )على وجه التحديد عن طريق استحقاق العمل(، والذي يمثل أهم 
ا، والتي تتميز عموم ا بزيادة عدم انتظام العمل وعدم االستقرار، كلما زاد احتمال تعرض  األمن  فقداناألسرة لأنه كلما كانت مشكلة عمل األسرة أكثر تعقيد 

 ,PCBS & FSSخل األسرة بمستويات أعلى من انعدام األمن الغذائي. ") الغذائي. عالوة على ذلك، يرتبط وجود اإلعاقة والمسنين والمرض المزمن دا
2016 .) 

 
  500وفلسطيني  35000حوالي  H2)تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية(. يسكن منطقة  H2)تحت السيطرة الفلسطينية( و H1تم تقسيم الخليل إلى منطقتين:  1997منذ عام   56

 لحظر التجول والقيود األخرى التي تعيق األنشطة التجارية أيًضا.  H2إسرائيلي. ويخضع الفلسطينيون من سكان منطقة  
 . الملحق د في  االجتماعي واالقتصادي لألسر الفقيرة والمهمشة الشمول انظر الورقة االستشرافية حول  57
ئي يمكن رؤيته عبر النظر إلى تلك المجموعات التي تعاني اكثر من غيرها من ( أن تأثير النزاع على األمن الغذاMAS, 2017يالحظ معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ) 58

ربية الذين سبل وصولهم  المزارعون الذين تأثر وصولهم إلى األراضي والمدخالت الزراعية بالحواجز، والقيود المفروضة على التنقل والحصار؛ الرعاة في الضفة الغ -انعدام األمن الغذائي

األسر التي انخفضت رواتبها نتيجة   عي محدودة بسبب القيود والمستوطنات اإلسرائيلية؛ الصيادون في قطاع غزة الذين تم تقييد وصولهم إلى مياه الصيد والوقود وقطع الغيار؛إلى المياه والمرا

 لفقدان وظائفهم في إسرائيل أو الذين ال يمكن دفع رواتبهم في القطاع العام بالكامل أو في الوقت المحدد. 

59.Economic and Food Security Survey, 2014-SocioPCBS & FSS, 2016.   
60MAS, 2017.  
٪   6.4في حين كانت النسبة في الربع األعلى فقط  ٪،  50.7، بلغت حصة األسر المعيشية التي ليس لديها مدخول غذائي كاف  في الربع األكثر فقراً من السكان 2014في عام  61

(Romano et al., 2017 .) 
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 التجزئة اإلقليمية 3.4

ة شهد العقدان الماضيان زيادة في التشرذم اإلقليمي بالتوازي مع انخفاض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات للسكان. أصبحت اإلدارة المحلي .36
االنطالق من القاعدة إلى القمة، حاسمة في االستجابة الحتياجات السكان المحليين. إن النظام الحالي لإلغالقات الداخلية للتنمية، بما في ذلك نهج 

عن التقسيم والخارجية والمناخ السائد من عدم اليقين السياسي واالقتصادي، إلى جانب تجزئة اقتصادات الضفة الغربية / القدس الشرقية وغزة الناجم 
 62والجغرافي الداخلي، هي أبرز القيود التي تواجه التنمية المحلية وكذلك بالنسبة لنمو القطاع الخاص. السياسي

وبالتالي فهو يمثل أداة ال غنى عنها لضمان االستدامة  2022-2020يمثل التماسك االجتماعي جزء ا من فلسفة خطة االستثمار الوطنية  .37
ة لضمان استمرارية آثارها، ومضاعفة ما يمكن أن تحققه المؤسسات المنفذة. في هذا السياق، يمكن أن يلعب االجتماعية لالستثمارات المقترحة، كوسيل

 الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني دور ا مهم ا للغاية للتماسك اإلقليمي.

ا إلمكاناتهم الملحوظة  مشاركة الشبابستكون  − حاسمة في ضوء دينامياتها في المجتمع ليس فقط بسبب التمثيل الكبير للشباب، ولكن أيض 
 في إحداث تغيير إيجابي كعناصر فاعلة في السالم والتنمية.

نوع االجتماعي هي محرك أساسي تلعب المرأة دورا  أساسيا  في إحداث التغيير االجتماعي، والمساواة في ال المساواة في النوع االجتماعي. −
 للنهوض بالحكم المحلي التشاركي والقادر على الصمود. وللتصدي للعقبات التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في الحكم المحلي

)انظر أيضا  الحقا  تعميم  وصنع القرار، من الضروري تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإدماجهما بالكامل في تدخالت االستثمار
 ودمج النوع االجتماعي(.

من الواضح أن هناك حاجة لزيادة مشاركة منظمات المجتمع  63يوجد عدد كبير ومتنوع من منظمات المجتمع المدني.المجتمع المدني.  −
في صنع السياسات وإدارة الموارد المدني في الحوار بشأن السياسات وفي الحوكمة، ليس فقط كشركاء في تنفيذ البرنامج، ولكن كشركاء 

شراكة مع المؤسسات العامة والجهات الفاعلة الالعامة، وبالتالي إدراك شرعية وقدرات منظمات المجتمع المدني للعب دور مستقل ونشط في 
 األخرى.

 الموارد الطبيعية 3.5

٪ فقط في قطاع غزة. يتم استخدام حوالي 6و  64الشرقية  ٪ في الضفة الغربية / القدس94كيلومتر مربع،    6023تبلغ مساحة فلسطين    األرض. .38
٪ منها تقع في قطاع غزة. في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ُتع د السيطرة على األرض واحدة من العقبات 10هكتار لألغراض الزراعية،  120،000

في المائة من األراضي تقع في المنطقة )أ( )تحت السيطرة اإلدارية والعسكرية   18الرئيسية، بسبب اإلجراءات التي تقوض السيادة على إدارة االقليم: حوالي  
بالمائة في المنطقة )ب( )تحت السيطرة اإلدارية الفلسطينية ولكن تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية(، والنسبة المتبقية   19الفلسطينية(، بينما يوجد حوالي  

ذلك غالبية األراضي الزراعية، تقع في المنطقة )ج( )تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة(. يتمثل عائق آخر، بالمائة من األرض، بما في  62.9البالغة 
في المائة من األراضي الزراعية في منطقة عازلة، المنطقة المقيدة الوصول، والتي تمتد على طول الحدود الداخلية  40خاص بغزة، في تضمين حوالي 

متر ا إلى كيلومتر واحد )المنطقة ال يستغلها المزارعون بسبب عجزهم عن الوصول إليها(. تهيمن المحاصيل   150يتراوح بين    مع إسرائيل وتمتد على عمق
في  57والي البعلية على اإلنتاج النباتي في الضفة الغربية. تغطي زراعة أشجار الزيتون البعلية أكبر مساحة زراعية في الضفة الغربية، حيث تشغل ح

في المائة من المجموع،  32في المائة من المحاصيل الحقلية البعلية. في غزة، يغطي إنتاج الخضروات حوالي  24من األراضي المزروعة، تليها المائة 
في المائة من األراضي المستخدمة في الزراعة، وال سيما في قطاع غزة، وفي   19تغطي المناطق المروية حوالي    65في المائة(.  24تليها أشجار الزيتون ) 

 
62dy.ILO, 2018. The Occupied Palestinian Territories. An Employment Diagnostic Stu  
في المائة من منظمات المجتمع المدني هذه بشكل    57من منظمات المجتمع المدني موزعة في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية. يعمل حوالي    2،793، كان هناك حوالي  2014في عام   63

في المائة أخرى تعمل داخل منطقة بأكملها )الضفة الغربية أو غزة قطاع( أو    43ن أساسي في منطقة معينة، مثل قرية واحدة، ومدينة يقيمون فيها، أو في بعض الحاالت، محافظة، في حين أ

 . Mapping Study of Civil Society in Palestine - Update 2015. Civil Society Facility South :(European Union,2015عبر كامل األرض الفلسطينية )
64  vernment, 2019, Country profile. State of Palestine. Ministry of Local Go .http://www.molg.pna.ps/Palestine.aspx 
65Development.2022) Resilience and Sustainable -Ministry of Agriculture.2017. National Agricultural Sector Strategy (2017  

http://www.molg.pna.ps/Palestine.aspx
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وادي األردن، وفي المناطق شبه الساحلية في الضفة الغربية. 
هكتار، معظمها في المنطقة )ج(.  202،000لمراعي تغطي ا

 هكتار. 41400أخير ا، تغطي الغابات حوالي 

ُتعتبر المياه ُمدخال مهم لكل  المياه. .39
من المحاصيل والماشية، ولكن تقييد الوصول إليها 
أعاق النشاط االقتصادي الذي يؤثر على سبل 
عيش المجتمعات، مما أدى إلى زيادة مستويات 
الفقر وزيادة التعرض للخطر. يؤدي اإلفراط في 
استغالل المياه التي يمكن الوصول إليها إلى زيادة 

المياه الجوفية، كما يساهم في تقليل استنزاف 
(. باإلضافة إلى ذلك، FAO, 2017جودتها ) 

يتفاقم نقص المياه والوصول إليها بسبب تغير 
المناخ، الذي ُيتوقع أن يزيد من شدة ندرة المياه 

 والجفاف.

الفلسطيني في البنية التحتية لتنمية الموارد  في بيئة تتميز بنقص مصادر المياه السطحية الهامة إلى جانب القيود المفروضة على االستثمار .40
مليون   60(، تظل المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين. تستخدم الزراعة في الضفة الغربية  B’tselem, 2016المائية في المنطقة ج ) 

في المائة فقط من كميات المياه الجوفية في الضفة  14لي (، يستخرج الفلسطينيون حواPWA, 2013متر مكعب. ومع ذلك، ووفق ا ألحدث التقديرات ) 
 ,FAOلو ) الغربية، بينما تستخرج إسرائيل أكثر من ستة أضعاف هذه الكمية، وهو ما يتجاوز إلى حد كبير المخصصات بين الطرفين وفق ا التفاقية أوس

كة جزئيا  بسبب االفتقار در  الفلسطينية، على الرغم من أن إمكاناتها الكامنة غير مُ ها موردا  ثمينا  للزراعة استخدام(. قد تكون المياه العادمة المعاد 2017
القدرات لمتابعة وإدارة استخدام المياه المستصلحة في الزراعة، ومعيقات االستثمار الخاص الى اإلطار المؤسسي المواتي، و الى إلى خطط الري الفعالة، و 

، فإن إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من مرافق البنية التحتية للصرف الصحي وإعادة (. عالوة على ذلكFAO, 2017في الزراعة ) 
 االستخدام تواجه نفس القيود التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية على البنية التحتية األخرى.

، تفيد المصادر الوطنية والدولية يتعلق بدرجات الحرارةالتحديات الرئيسية تأتي من اتجاهات درجات الحرارة وهطول األمطار. فيما    تغّير المناخ. .41
إلى أنه في الفترة   67تشير بيانات البنك الدولي  66ة قد ارتفع خالل المائة عام الماضية.أن هناك ثقة عالية في أن الحد األدنى والحد األقصى لدرجات الحرار 

درجة مئوية. وبشكل متسق، تظهر  20.3درجة مئوية إلى  18.9ارتفع متوسط درجة الحرارة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة من  2015-1901من 
االتجاه اإليجابي لكل من الحد األدنى والحد األقصى لدرجات الحرارة في  68ؤات الجوية متوسطة المدىالبيانات التي تم جمعها من المركز األوروبي للتنب

ا في هطول األمطار في فترات محددة من يتعلق بهطول األمطار (. فيما8)الشكل  2016-1989الفترة  ، في حين أن بعض البيانات تظهر انخفاض 
"الثقة قليلة للغاية بأن مجاميع هطول األمطار السنوية ( أنه في البالد EQA, 2016يفيد برنامج العمل الوطني ) السنة )حرجة بالنسبة لإلنتاج الزراعي(، 

ا  ثقة منخفضة جد ا في أنه لم يحدث أي تغيير الوالموسمية قد تغيرت في أي من االتجاهين على مدار الخمسين عام ا الماضية أو نحو ذلك، ولكن أيض 
ا بالتأكيد، بالنظر إلى أن المياه ال تزال واحدة من أهم  "األمطار السنوية والموسمية. في مجاميع هطول  ومع ذلك، سيكون الحذر ونهج عدم اإلضرار مفيد 

 المحددات للزراعة المستدامة.

 
  :) INCR) and the National Adaptation plan for climate change (NAP).Investors network for climate changeالمصدر  66
67.gaza-and-bank-https://data.worldbank.org/country/west  
68.data-project-https://www.ecmwf.int/en/research/projects/ensembles/available  

# Food item Water intake, L/kg
Ex-farm Price, 

NIS
Price Unit NIS/L of water 

1 Cucumber 322                      4.0               kg 0.012           

2 Tomato 322                      3.0               kg 0.009           

3 Potato 387                      2.5               kg 0.006           

5 Dates 1,000                   15.0             kg 0.015           

6 Avocado 300                      6.0               kg 0.020           

7 Olive tree / Olive oil 15.0             L

9 Pulses 4,055                   12.0             kg 0.003           

10 Almond 370                      4.0               kg 0.011           

12 Milk (cow) 1,020                   2.5               L 0.002           

13 Milk (sheep) 4.0               L

14 Eggs 3,265                   13.0             dozen 0.004           

15 Chicken meat 4,325                   8.0               kg 0.002           

16 Butter 5,553                   20.0             kg 0.004           

18 Cattle/Beef (intensive) 4,500                   15.0             kg 0.003           

 القيمة المقدرة للمياه في نظام األغذية الزراعية الفلسطيني

 وزارة الزراعة (،سلسلة تقارير أبحاث قيمة المياه )كمية المياهالمصدر: 

 الفلسطيني الزراعية األغذية نظام في للمياه  المقدرة القيمة  7الشكل  

https://data.worldbank.org/country/west-bank-and-gaza
https://www.ecmwf.int/en/research/projects/ensembles/available-project-data
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 ( ECMWF) 2016-1989 غزة وقطاع الغربية الضفة في( أقصى-االدنى  الدرجة) السنوية الحرارة درجات  متوسط  8  الشكل

 
ا لتغير المناخ، حيث كانت منتجات الزيتون والعنب وثمار الفواكه وكذلك فيما يتعلق بالتحديات .42 ، يبدو أن الزراعة هي القطاع األكثر تعرض 

المحاصيل البعلية )مثل الحبوب والبقول( الواردة في تقرير برنامج 
( هي األكثر عرضة للخطر. ومع ذلك، 2017العمل الوطني ) 

المناخ )مثل درجات   معالمي  فإن الجمع بين التغيرات المبلغ عنها ف
الحرارة وهطول األمطار( والنمو السكاني سيؤثر سلب ا على التكلفة 
اإلجمالية لإلنتاج الزراعي )زيادة تكاليف الطاقة والمياه(. على نحو 
متسق، ستؤثر اآلثار السلبية الرئيسية على األرجح على الزراعة 

 .والثروة الحيوانية المحمية / المروية

علق بتأثيرات األمن الغذائي، ركزت سلطة جودة فيما يت .43
البيئة الضوء على أن تأثيرات تغير المناخ ستؤثر على السلسلة 

 69الغذائية بأكملها مما قد يعرض األمن الغذائي للبلد للخطر
 (.9)الشكل 

 

 سالسل القيمة الغذائية الزراعية واالتجاهات التجارية 3.6

في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي في  2.8مساهمة كبيرة في دخل األسرة واألمن الغذائي، وإن كانت تمثل تشكل الزراعة في فلسطين  .44
في المائة منهم من النساء(، بينما تستوعب صناعة األغذية الزراعية   30ألف عامل )   120-100(. يستوعب اإلنتاج الزراعي حوالي  PCBS)   2017عام  
في المائة من  12(. ومع ذلك، فإن حيازة األراضي مجزأة للغاية، ويقتصر الري على PCBS, 2017في جميع الصناعات )في المائة من العمالة  18

في المائة في غزة )الزراعة شبه الحضرية بالكامل(، وهناك نقص في المياه للمعالجة. ومع ذلك، يمثل اإلنتاج الزراعي  77األراضي في الضفة الغربية و
لصناعات الغذائية(، ويعتمد النمو االقتصادي وسبل لفي المائة  19لزراعة ولفي المائة  12في المائة من الصادرات )  31الزراعية وصناعة األغذية 

 العيش واألمن الغذائي والوصول إلى العمل الالئق بشدة على التنمية الزراعية المتكاملة مع النمو االجمالي للصناعات الزراعية.

يمثل هذا مجاال  لألثر االقتصادي الكبير ونمو السوق مقارنة  بأنواع األنشطة الزراعية  اع الزراعي األبرز إلى حد بعيد.ُتعتبر البستنة القط .45
ستثناء األخرى. عادة ما تسمح زراعة محاصيل البستنة للمنتجين بالحصول على معدل عائدات أعلى بكثير مقارنة بمحاصيل األعالف والحبوب )ربما با

د القيمة العالية المميزة لكل وحدة من مساحة إنتاج محاصيل البستنة ذات أهمية خاصة لهؤالء المنتجين من القمحو  70ةالفريك (، وغيرها من المحاصيل. ُتع 

 
 The  http://www.climasouth.eu/sites/default/files/Technical%20Paper%20N.2%20Palestine%20%282.0%29_amend%20RT%20040717.pdf)انظر:  69

economics of climate change in Palestine, EQA, 2017). 
 القمح األخضر التقليدي المشوي باللهب في فلسطين 70

 ( EQA, 2017) فلسطين في الغذائي األمن على المناخ لتغير المحتملة التأثيرات   9الشكل  

http://www.climasouth.eu/sites/default/files/Technical%20Paper%20N.2%20Palestine%20%282.0%29_amend%20RT%20040717.pdf
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ستنة في بأصحاب الحيازات الصغيرة حيث تكون األراضي المتاحة للزراعة محدودة. يسيطر إنتاج الزيتون في الضفة الغربية إلى حد كبير على زراعة ال
في   54لزيتون ) الضفة الغربية، إال أن إنتاج الخضروات والمحاصيل الحقلية في غزة يولد مع ذلك قيمة عالية. تشمل أنواع المحاصيل الرئيسية في الريف ا

لمائة(. هذا القطاع مجزأ بدرجة في ا  10في المائة( والخضروات )   24في المائة( والمحاصيل الحقلية )   10المائة من المساحة المزروعة( وأشجار الفاكهة ) 
هكتارات(، مما يجعل إدارة سلسلة التوريد صعبة. اإلنتاج مقيد بسبب انخفاض   4دونما  )   40في المائة أصغر من   94ألف مزرعة، منها    111كبيرة، فيه  

 71مستويات الري وانخفاض معدل استخدام األسمدة.

على القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الفلسطينية في األسواق المحلية واإلسرائيلية وأسواق التصدير حيث تنشأ تكاليف   تؤثر قيود االحتالل سلبا   .46
إلى وجود العديد من االختناقات   72التعامالت وتنحرف ديناميات أسعار السوق. ومع ذلك، تشير تحليالت سلسلة القيمة التي أجرتها منظمات التنمية الدولية

لمزيد من القدرة لتي يمكن إزالتها عن طريق تحسين البيئة التمكينية وتقديم الخدمات االستشارية المهنية. لدى قطاع الصناعات الزراعية الفلسطيني مجال ا
بة. تظل حالة األمن إذا ما تمت إدارة الموارد بشكل صحيح مع وجود حوافز مناس 73التنافسية، والقيمة المضافة والتحول نحو اقتصاد أكثر اخضرارا،

زراعي يعتمد الحيوي الصارمة )صحة الحيوان وحماية النباتات( شرطا إلزاميا للتنمية المستدامة. من الضروري إحداث تغيير من خالل االنتقال من نظام 
 وع بتأثير السوق ونمو قطاع األغذية الزراعية. نحو التحول الديناميكي االستباقي المدف  74إلى حد كبير على المعرفة المقدمة من الموردين )ومقدمي األسعار(

ل إمكانات القطاع الكامنة. وإلى أن تتم إزالة هذه القيود، يصبح تعزيز القطاع الخاص أكثر إلحاحا  من اجل تشجيع النمو يقوض االحتالل الطو  .47
أن المعرفة ارعين تبدو واسعة االنتشار وواعدة بدرجة كافية، إال  االقتصادي والتشغيل المستدامين. ومع ذلك، في حين أن مهارات الريادة والتسويق لدى المز 

يضطلع القطاع الخاص بدور متزايد األهمية في تطوير مختلف القطاعات ذات القيمة العالية. ومع ذلك، ال يزال هناك نقص في  التقنية ما زالت متأخرة. 
ما هي المدخالت / الممارسات التي يمكن أن تحسن اإلنتاجية، وسالمة األغذية، وجودة فهم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة المزرعة )على سبيل المثال، 

 75المنتج، وإدارة ما بعد الحصاد(.

األراضَي يمّكن مناُخ البحر األبيض المتوسط ذو الصيف الطويل الحار والجاف، والشتاء الممطر، مقترنا  مع المناخ المميز لوادي األردن،  .48
طين، فإن بالنظر إلى البيئة المناخية والزراعية والمائية في فلس الفلسطينية من زراعة العديد من المحاصيل في فترات زمنية مختلفة على مدار العام.

عة نسبيا . من بين محاصيل مثل الحبوب والسكر أو منتجات األلبان ليست مستدامة في إطار إدارة الموارد الطبيعية وغير قابلة للحياة نظرا للتكاليف المرتف
تمر. بدال  من ذلك، على الرغم من المحاصيل الرئيسية التي تزرع في فلسطين، تشغل أشجار الزيتون معظم األراضي الزراعية، تليها الخضروات ونخيل ال

ألخيرة، وخاصة أن إنتاج ثمار التمر منخفض نسبي ا، فإن قيمته أعلى من قيمة البرتقال واللوز، مما يشير إلى تحول سريع إلى زراعة التمر في السنوات ا
 76في الضفة الغربية.

توضع المعيقات امام الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل وبقية العالم عبر الحواجز غير الجمركية والتأخيرات الناجمة عن إجراءات  التجارة.  .49
النقل واألمن المرهقة، وخاصة بالنسبة للسلع التي يمكن أن تضر بحصص 

المواد الخام   م استيراد معظمالسوق اإلسرائيلية القائمة. باإلضافة إلى ذلك، يت
والسلع الوسيطة بأسعار أعلى من إسرائيل. الواردات الرخيصة من البلدان األخرى 
إما محظورة أو باهظة الثمن بسبب تكاليف المعامالت المرتفعة للغاية الناتجة 

رون الفلسطينيون قدر ا كبير ا عن اإلجراءات اإلسرائيلية. بمرور الوقت، فقد المصدّ 
درتهم التنافسية في إسرائيل وأماكن أخرى، في حين تمتعت المنتجات من ق

اإلسرائيلية بوصول دون عوائق إلى األسواق الفلسطينية. تساهم الزراعة بنسبة 
في المائة من جميع الصادرات من فلسطين، بينما تساهم الصناعات الزراعية   12

 
  522في األردن، و 127في غزة،  147كجم على محاصيل الخضروات(،  90كجم من المواد الغذائية / الهكتار المفتلح في الضفة الغربية ) 37يبلغ متوسط معدالت استخدام األسمدة  71

 في المائة من مستويات إسرائيل(.  20في المائة من مستويات األردن،  40في إسرائيل ومعدل منخفض الستخدام األسمدة )
 هولندا.  -(CBI، مركز ترويج الواردات )RUAF(، مؤسسة SIDAأوكسفام، االتحاد السويسري، الوكالة السويدية للتنمية الدولية )  72
 .Greener Economyالمشروع األوروبي:  73
ألسعار ويعتمدون عليهم بدرجة كبيرة في  حاليا، يتم توفير المعرفة بمبادرة موردي المدخالت إلى حد كبير. فال يزال المزارعون يعتمدون على التجار وموردي المدخالت في تحديد ا 74

 ذلك( بدل اتخاذ المبادرات االستباقية.ردود افعالهم على الوضع المتغير )المناخ والسوق وما إلى  
 . دالملحق  في   تطوير سلسلة القيمة الشاملة والتنافسيةللحصول على مراجع إضافية، انظر الورقة االستشرافية حول  75
 . دلملحق  في ا تطوير سلسلة القيمة الشاملة والتنافسيةتشرافية حول للحصول على مراجع إضافية، انظر الورقة االس 76

 الصادرات  إجمالي على القائمة الزراعة قيم 10الشكل  
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في المائة من الصادرات ناتجة عن   83صادرات فلسطين. في غزة،    اجماليمن  متعلقة بالزراعة  في المائة    31ما مجموعه  بفي المائة،   19بنسبة إضافية  
  (. 10الشكل في المائة )  1مثل أقل من اإلنتاج الزراعي، لكن الصناعات الزراعية واألغذية المصنعة ت

  الشمول المالي 3.7

في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي(، فإن النظام   3.7الرسمي صغير نسبيا  في فلسطين )حيث يساهم بنسبة  في حين أن القطاع المالي   .50
؛ مؤسسات مستقر بشكل عام ويتألف من مجموعة متعددة من مقدمي الخدمات بما في ذلك البنوك التجارية الوطنية واإلقليمية والدولية؛ شركات التأمين

ونيات االدخار واالئتمان؛ شركات التأجير؛ الصيارفة والمؤسسات المالية المتخصصة األخرى التي تقدم مجموعة من المنتجات التمويل األصغر؛ تعا
  77والخدمات المصرفية الشخصية والشركات.

ية وهيئة سوق رأس المال ، برئاسة سلطة النقد الفلسطين2025-2018على الرغم من التقدم المحرز وتوفر االستراتيجية الوطنية للشمول المالي   .51
  خاصه: 78الفلسطينية، هناك مجال كبير للتحسين الوصول إلى الخدمات المالية،

المناطق الريفية، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب؛ استخدام النساء للخدمات المالية يساوي حوالي ثلث ال يزال التهميش المالي الكبير قائما في  −
استخدام الرجال؛ توجد فجوات واضحة بين الضفة الغربية / القدس 

 (،11الشكل  - PMA, 2016الشرقية وقطاع غزة ) 

ة معرفة المهارات المالية االساسية منخفضة للغاية وتؤثر على القدر  −
 المالية؛

ال يمتلك مقدمو الخدمات المالية حتى اآلن منتجات مناسبة لإلقراض  −
الزراعي تأخذ في االعتبار الطبيعة الدورية لإلنتاج وما يترتب على ذلك 
من التدفقات النقدية الدورية على مستوى األسرة، وتميل إلى تحديث 

والمتوسطة للتمويل نماذج اإلقراض األخرى للمؤسسات الصغيرة 
 الزراعي.

  

 
77nclusion in Palestine.Iinancial FPMA, 2016. Study of   
 . دالملحق  في   الشمول المالي الريفي في فلسطينحصول على مراجع إضافية، انظر الورقة االستشرافية حول لل 78

 Financial) واستخدامها المصرفية  للمنتجات المالي الشمول 11الشكل  
inclusion survey, 2016 ) 
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 2022 -2020. نظرية التغيير لخطة االستثمار الوطنية 4
 

 سبل التغيير 4.1

بها على نطاق واسع بشأن األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي والتغذوي   قرّ من المعرفة المُ   2022-2020تستفيد خطة االستثمار الوطنية   .52
(، أو تحليل السياق MAS, 2017في فلسطين، كما هو موضح بالتفصيل في تحليالت مثل العرض االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذوي في فلسطين )

م في األعمال الالحقة بما في ذلك السياسة FAO, 2017إلطار البرمجة الُقط رية لمنظمة االغذية والزراعة )  (، المعد بطريقة تشاركية وشاملة وُيستخد 
نفسها، أو في األعمال ذات الصلة قيد التنفيذ التي يتولى  2022-2020وتصميم خطة االستثمار الوطنية  2030الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 

( إجراءها على المستوى الُقط ري لتحليل فعالية السياسات لدعم FIRSTلصمود واالستدامة والتحول" ) "المشروع المعني بتأثير األمن الغذائي والتغذوي وا
  األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة في فلسطين.

قتصاد الفلسطيني والقدرة من األمن الغذائي والتغذوي في البلد وأهم دافع له في االحتالل وآثاره على هيكل اال دُ حُ يتمثل العامل الرئيسي الذي ي   .53
ايضا  باالنقسام الداخلي الفلسطيني(. ُتجبر آثاُر االحتالل الشعب  الفلسطيني على معاناة مجموعة واسعة من الحواجز التي  إضافة الى تأثرهعلى الحكم ) 

إلى طعام كاٍف ومغٍذ،  79والدخل المنخفض( تحول دون حصوله المادي )محدودية حركة األشخاص والسلع( والوصول االجتماعي واالقتصادي )البطالة،
، قسم "العوامل المحددة"، في األسفل(. إن انتشار انعدام 12الشكل  بسبب االنقسامات االجتماعية اإلضافية وفق ا لوضع الالجئين )انظر  هذا الوضع  تفاقم  يو 

في  53و 68.5( ومستوياتها المرتفعة في قطاع غزة ) PCBS, 2017في المائة؛  29.7( والفقر ) SEFSec, 2018في المائة؛  32.7األمن الغذائي ) 
حقيق نتائج األمن الغذائي والتغذوي التي حددتها السياسة الوطنية الحاصل وت المائة على التوالي( هي عواقب ملموسة تتطلب جهدا  منسقا  لوقف التدهور

 .2030لألمن الغذائي والتغذوي 

وية(، تتجلى األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي )االحتالل االسرائيلي( من خالل ما يسمى باألسباب المباشرة )أو األسباب الجذرية الثان .54
ار إلى الموارد االقتصادية التي ينتج عنها الفقر والبطالة وم وِاطن التهميش التي تسببها العوامل الرئيسية. غالب ا ما تعمل والتي ُتعزى إلى حد كبير إلى االفتق

ل الثقافية مع ا وُتضاعف من تأثيرها السلبي في دوائر قاسية ومتشابكة بإحكام والتي ت ظه ر من خال -اسباب التهميش المحلية واالقتصادية واالجتماعية 
ا التي تكسب رزقها تهميشنقص / فقدان استحقاقات الفرد التي تمنعه من الوصول إلى الغذاء بشكل أساسي. وهذا أمر بالغ الخطورة بالنسبة للفئات األكثر 

 من خالل استحقاق العمل، بما في ذلك الشباب والنساء والمعاقين.

الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة إلى مجموعة من التدخالت غير المنسقة، مع محدودية أدى التنسيق الضعيف بين الجهات المعنية باألمن   .55
على  ( تالملحق ، في المشاريع قائمة الجرد 2022-2020الموارد المالية العامة المخصصة لألمن الغذائي والتغذوي )انظر خطة االستثمار الوطنية 

 1.2: 1 الرغم من الحاجة إلى ضمان مسار التنمية للبلد، حيث ال يزال يتم تخصيص جزء أكبر من التمويل الخارجي للمساعدة اإلنسانية )يقدر بنسبة
ا انعدام األمن الغذائي والتغذوي من خالل المساعدة اإلنسانية )مع تخصيص إن معالجة قضاي  80نسبة الموارد المالية السنوية إلى األمن الغذائي والتغذوي(.

في سياق الموارد المحدودة، يولد نقصا  في األموال لدعم االستثمارات في النمو والتنمية   81أكثر من نصف التمويل الخارجي للتدخالت في حاالت الطوارئ(،
نشاء حلقة مفرغة من االحتياجات اإلنسانية، مما يحد في نهاية المطاف من تعظيم موارد التنمية )بما ين. باإلضافة إلى ذلك، فهناك مخاطرة بإتالمستدام

والتوافق، ال "، الجزء األيسر(. وبدون التنسيق ة، "قسم أعمال كالعاد13الشكل في ذلك من القطاع الخاص(، واستمرار الدعم غير المنسق للتنمية )انظر 
ل تشتت فعالية المعونة في مواجهة يمكن لالستراتيجيات القطاعية أن تعالج بشكل مناسب الطبيعة المتعددة األبعاد لألمن الغذائي والتغذوي، وال يمكن تحم  

 االتجاهات الحالية لتراجع الدعم الخارجي.

 
 هذه العوامل تؤثر على الرجال والنساء بطرق مختلفة.  79

( وجرد مخزون خطة االستثمار الوطنية من  HRPمن الغذائي لخطة االستجابة اإلنسانية )يتم احتساب هذا الرقم على أساس المقارنة بين متوسط التسليم السنوي األخير لمجموعة األ 80

 ( لمشاريع التنمية.2018-2016م دوالر )للفترة  118.7وما يقدر بـ   2018مليون دوالر أمريكي في عام  142.5مشاريع األمن الغذائي والتغذوي، على التوالي 

- 2020الصلة لمعظمها بالنظر إلى الطبيعة المطولة لألزمة في فلسطين. المصدر: حسابات تستند إلى قائمة مخزون خطة االستثمار الوطنية  على الرغم من الدالالت التنموية ذات  81

 . ت الملحق ظر . ان2018-2016( للفترة  FSS( لمجموعة األمن الغذائي )HRPمن المشاريع وخطة االستجابة اإلنسانية ) 0222
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المزيد تلبية االحتياجات الفورية للسكان الفلسطينيين )ال سيما نحو ، على المدى القصير، إلى 2022-2020تهدف خطة االستثمار الوطنية  .56
ة(، االجتماعي واالقتصادي والتماسك االجتماعي / اإلقليمي، واألمن الغذائي والتغذوي العالي والممارسات الزراعية األكثر تفاعلية واستدام شمولالمن 

 األغذية الزراعية.العنان لالستثمارات الخاصة لقطاع التغذية و  إطالقوأيضا 

تثمار تحقيق ا لهذه الغاية، يمثل اتساق إطار السياسات واالستثمار الذي اقترحته مجموعة السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االس .57
 فرصة فريدة للتغيير. 2022-2020الوطنية 

طويلة األجل المحددة في السياسة الوطنية لألمن  اتلسياستسمح المجموعة المتفق عليها من أولويات ا على الجانب المؤسسي والسياسات، −
المصممة حول السياسات واالستراتيجيات الوطنية والقطاعية الحالية، بتوافق الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع   -الغذائي والتغذوي 
واستراتيجيات القطاع األخرى   2022-2017من أجل االتساق مع أجندة السياسات الوطنية    )أ( الملحق  و ، الجزء األيمن  13الشكل  الخاص )انظر  

ألمن الغذائي والتغذوي )مجلس األمن الغذائي والتغذوي(. لمن قبل مجلس    2022-2020سيتم ضمان إدارة خطة االستثمار الوطنية    .ذات الصلة(
اتخاذ قرارات سياسية رفيعة المستوى بسالسة فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذوي  )أ(الغذائي والتغذوي مسؤوال  عن ضمان: ألمن مجلس اون سيك

نيد الموارد تج  )ج(  ،التنسيق بين الوزارات، ال سيما السياسات واالستراتيجيات أو اإلجراءات المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة  )ب(والزراعة المستدامة،  
المعنية   لتمويل التنمية، داخل الحكومة، وإذا لزم األمر مع مجتمع شركاء التنمية. سيتم دعم مجلس األمن الغذائي والتغذوي بواسطة مجموعة العمل

خطة  إطالق وتنفيذلضمان  بالهدف الثاني للتنمية المستدامة ووزارة الزراعة كرئيس له )وأمانة بالوكالة(. تتطلب البيئة المؤسسية دعم ا خارجي ا
ومتابعة وتنفيذ خطة االستثمار   إطالقيرافق المؤسسات ذات الصلة في  و   "دعمالبرنامج  ". يأخذ هذا التوجه شكل  2022-2020االستثمار الوطنية  

 أدناه(. 7القسم )انظر  2022-2020الوطنية 

ستسمح مجموعة منسقة من االستثمارات العامة قصيرة األجل بإلغاء العوائق االجتماعية واالقتصادية قصيرة األجل على الجانب التشغيلي،  −
تغذوي. ومتوسطة األجل أمام األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة في المناطق التي ترتبط مباشرة باألسباب المباشرة لألمن الغذائي وال

 األولويات الرئيسية للتحديات قصيرة األجل لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة.  2022-2020خطة االستثمار الوطنية    أقساميعكس اختيار  

 االستثمار تنسيق إلى والحاجة الغذائي األمن انعدام -2022- 2020 الوطنية  االستثمار لخطة التغيير نظرية 12  الشكل
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 االتساق  إلى  والحاجة المؤسسية  التحديات -التغيير نظرية 2022-2020 الوطنية  االستثمار  خطة 13  الشكل

 
 2022-2020ديناميات التحول في خطة االستثمار الوطنية  4.2

ه إلى حد كبير الجهات فيالشديد وغياب األمن الغذائي إلى الغذاء اآلمن بشكل ثابت( والم زارع )المقصود   تهميشإن عدم تجانس األسر )من ال .58
( يتطلب انتهاج تدخالت ةتجاريمن الناحية الالفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية الزراعية، والتي تمتد من أكثرها تهميشا  إلى الشركات الزراعية األكثر تكامال   

 82متنوعة.

من حيث الم زارع، يتألف الجزء األكبر من الزراعة الفلسطينية من الم زارع الهامشية، والم زارع التي تمر بمرحلة  ديناميات التحول في الَمزارع. .59
على هذه المجموعات، مع تدخالت مختلفة تتكيف مع  2022-2020انتقالية، والم زارع التجارية. سيكون تركيز تدخالت خطة االستثمار الوطنية 

 2022-2020الديناميات التي ستدعمها خطة االستثمار الوطنية   83)ولكن مع توازن مختلف( من الدعم اإلنساني والتنموي. االحتياجات، ممثلة بمزيج
اإليجابي مع   تبادلي(، وضمان ال14في الشكل    سوف تضمن التحول اإليجابي للمزارع الهامشية نحو المزيد من الُبعد التنافسي والتجاري )السهام الخضراء

المنتجة   الصغيرة والمتوسطة في القطاعات األخرى )السهام الزرقاء الفاتحة(، مع تجنب التراجعات في اتجاه المزارع الهامشية غير الفعالة أو غيرالشركات  
 أو حالة الالمزارع )السهام الحمراء(.

على سبيل المثال لنهج خطة االستثمار الوطنية  .60
المزارعون لدعم الديناميات التحويلية، سيستفيد  2020-2022

الفقراء في الغالب من اإلعانات أو الحماية  المهمشون 
ذلك في شكل إعانات أو حماية  االجتماعية، وغالب ا ما يكون 

 اجتماعية أو شبكات الحماية، او تحويالت نقدية تساعد على
تحسين إنتاجية مزارعهم )مثل تقنيات أفضل وممارسات إدارة 
الموارد الطبيعية( أو أن تقدم مساهمات مهمة في األمن الغذائي 

عادة  ما يكون  اإليرادات النقدية.الخاص بها وربما توفر بعض 
ا لمخاطر المناخ.  المزارعون المهمشون هم األكثر تعرض 

 
82section 5. –2022 -FAO, 2016. Palestine context analysis for FAO Country Programming Framework 2018  
 (  Palestine Context Analysis. –FAO, 2017مقتبسة من ) 83

 فلسطين في التحول ديناميات 14الشكل  
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على  84(.5.6القسم في  6 قسموال 5.2القسم في  2 قسماجة إلى مساعدة في تطوير نظم الزراعة المرنة )انظر الفباإلضافة إلى شبكات األمان فهم بح
بالفعل فرص مواتية  اكون لديهيسطة التي لديها أو قد )المزارع الصغيرة والمتو  المزارعون الذين يمرون بمرحلة انتقاليةجانب آخر من النطاق، قد يحتاج 

للنجاح في االقتصاد غير الزراعي، بما في ذلك في المساعدة في العديد من الحاالت خارج المزرعة( إلى المساعدة في تطوير المهارات واألصول المناسبة  
لعنصر ر األعمال التجارية الصغيرة، وهي مهمة بشكل خاص للنساء وغيرهم من الفئات المحرومة التي لديها خبرة قليلة في العمل خارج المزرعة )افي تطوي

غالبا  من اجل إيجاد فرص عمل  -الَمزارع ذات التوجه التجاري وأخيرا ، تحتاج  85(.5.5القسم في  5 قسموال 5.4القسم في  4 قسموال 5.3القسم في  2
التقنيات وإضافة قيمة، بما في ذلك من خالل التصدير، إلى الوصول إلى  

المحسنة وممارسات إدارة الموارد الطبيعية، والمدخالت الحديثة، واالئتمان 
 والخدمات المالية األخرى، واألسواق، وضمان الوصول إلى األراضي والمياه.

األسر ديناميات األمن الغذائي والتغذوي لألسر المعيشية.  .61
الغذائي هي تلك االسر المعيشية ذات الحصة االكبر من انعدام األمن 

التي لديها فرص محدودة للدخل بخالف المساعدة )سواء من المنظمات 
الدولية أو المساعدة االجتماعية(. باإلضافة إلى ذلك، لوحظ أن التفاوت 
في النوع االجتماعي يكون مع غياب األمن الغذائي في األسر الفلسطينية 

انون من انعدام األمن )ما يقرب من ربع األسر التي يرأسها ذكور يع
الغذائي، مقارنة بثلث األسر التي ترأسها إناث، وهو فارق مستقر نسبي ا 
ا، ستتبع تدخالت خطة االستثمار  عبر الزمن(. وفي حالة األسر أيض 

ديناميات تعزيز األمن الغذائي والتغذوي، وضمان   2022-2020الوطنية  
(، وتحسين الشمول 5.1القسم في  1 قسمتحسين النتائج التغذوية )ال

الشكل ( لزيادة الصمود والثبات. يوفر 5.6القسم في  6 قسم( ودعم التنمية المجتمعية واإلقليمية )ال5.2القسم في  2االجتماعي واالقتصادي )العنصر 
االنكفاء إلى حالة تمثيال  بياني ا لديناميات األسر المعيشية، مما يسهل االنتقال الفعلي نحو األمن الغذائي )األسهم الخضراء( والجهود المبذولة لتجنب  15

  86انعدام األمن الغذائي أو سوء التغذية )األسهم الحمراء(.

 الستثمارات العامةمجموعة منسقة من ا 4.3 

 الستة التالية لمواجهة التحديات الرئيسية ذات الصلة: قسامتم توضيح األ .62

 قسماألسباب المباشرة لسوء التغذية من خالل  2022-2020تتناول خطة االستثمار الوطنية  استثمارات خاصة بالتغذية.  .1
توليد البيانات  )د(زيادة الوعي؛  )ج(الوقاية؛  )ب(العالج؛  )أ(مخصص. يعكس االستثمار الخاص بالتغذية الحاجة إلى ضمان: 

ا    قسمبط هذا الت)بما في ذلك المراقبة(. سير  لق بمجاالت تدخل الهدف الثالث للتنمية المستدامة )الصحة الجيدة مع الهدف المتعأيض 
والرفاه( والهدف االول للتنمية المستدامة )القضاء على الفقر(، مع استكمال األهداف المحددة للتغذية في الهدف الثاني للتنمية 

 المستدامة.

ا في المجتمع الفلسطيني والمؤسسات تهميش  من خالل استهداف الشرائح األكثر    . والمهمشينالشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء   .2
برامج حماية اجتماعية فعالة وكفؤة، باإلضافة إلى فرص  قسموتعزيز صمود الناس، سيشمل هذا ال تهميشالعاملة على الحد من ال

ب والالجئين، وكذلك من خالل القطاع الزراعي، ا مثل النساء والشباتهميشخاصة  لألشخاص األكثر    -إضافية للشمول االقتصادي  

 
الية من حيث التكلفة وأكثر استدامة من بعض أشكال الحماية االجتماعية التي تدعم حصريًا استهالك السلع والخدمات وستحسن  قد تثبت هذه التدخالت في العديد من الحاالت أنها أكثر فع 84

، لذلك قد تكون هناك  لحصول على االئتمانمن قدرة صمود األسرة على مواجهة انعدام األمن الغذائي. لكن مزارعي الكفاف لديهم قدرة محدودة على دفع تكاليف المدخالت الحديثة أو ا

 (. FAO, 2017حاجة إلى تكنولوجيات وسيطة تتطلب القليل من المدخالت المشتراة، أو ستحتاج المدخالت إلى دعم كبير )
اس من التخلص بسهولة أكبر من  النيمكن أيًضا تسهيل االنتقال إلى االقتصاد غير الزراعي من خالل تأمين حقوق األراضي والمياه وتطوير أسواق األراضي الفعالة حتى يتمكن  85

ا االستفادة من التقنيات المحسنة وممارسات إدارة  مزارعهم. نظًرا ألنه من المرجح أن يواصل العديد من المزارعين الذين يعملون بمرحلة انتقالية العمل كمزارعين بدوام جزئي، يمكنهم أيضً 

 (. FAO, 2017عة )الموارد الطبيعية التي تعمل على تحسين إنتاجيتهم في المزر
 (  Palestine Context Analysis. –FAO, 2017مقتبسة من ) 86

 لألسر  والتغذوي الغذائي األمن ديناميات 15الشكل  
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وتنمية القدرات بما في ذلك على المستوى المؤسسي لضمان التحسين المنتظم في تقديم الخدمات ألولئك المحرومين. نتيجة لذلك، 
 عتماد على الذات في النهاية.االسيتم تحسين قابلية هؤالء االشخاص على التوظيف وتمكينهم و 

باعتماد نهج لدعم جميع قطاعات سالسل القيمة الغذائية الزراعية،  لقيمة الغذائية الزراعية المستدامة والشاملة.تطوير سالسل ا .3
ا المعرفة المتعلقة باإلنتاج والتصنيع بمعالجة االختناقات الرئيسية المتعلقة بالحصول على المُ  قسمسيسمح هذا ال دخالت، وأيض 

مركز المعرفة " و "لمزارعينلمركز المعرفة سواق الخارجية(. تشمل الميزات الرئيسية انشاء "والتسويق )على المستوى المحلي واأل
"، ودعم جسر الفجوة في القدرة الحالية على الشمول المالي. تتمثل المعايير ذات األولوية لتطوير سلسلة القيمة في تعظيم التصديرية

. العمالة ومهارات ريادة المشاريع في قطاع األغذية الزراعية ستكون نتائج ةالمطلوبرد المو لندرة االكثر القيمة لكل قطرة ماء، وهي 
فورية وهامة لهذه االستثمارات. ومع ذلك، فإن الشرط األساسي لنجاح قطاع األغذية الزراعية هو إنفاذ واحترام معايير سالمة 

 (.5 قسماألغذية وحماية المستهلك )انظر ال

ة للممارسات مهمفي حين أن الوصول إلى الموارد الطبيعية ال رد الطبيعية في سياق التغير المناخي. اإلدارة المستدامة للموا .4
يسعى الى تعظيم الكفاءة في استخدام الموارد التي يمكن الوصول إليها وزيادة  قسمالزراعية المستدامة يعوقه االحتالل، فإن هذا ال

اق صغير، وإعادة تأهيل المراعي، وزيادة توافر المياه من أجل الزراعة )بما توافر الموجود من خالل استصالح األراضي على نط
في ذلك من مصادر غير تقليدية(، وتحسين إدارة المياه، والتحسينات في التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك الوصول إلى مصادر 

درجة مئوية في كل من  1.5رجات الحرارة بمقدار الطاقة المتجددة. تشير تحليالت بيانات أنماط المناخ إلى زيادة عامة في د
(، وانخفاض مزعوم في هطول ECMWF)المصدر:  2018و 1989متوسط درجات الحرارة الدنيا والقصوى على حد سواء بين 

تستدعي هذه المتغيرات بذل جهد  NDC, 2016.)87" في الحالة األخيرة(؛ المرجع: قليلة األمطار )على الرغم من وجود "ثقة
 .قسمضافي لتحسين استخدام الموارد الطبيعية وضمان اعتماد أنماط كفؤة تتكيف مع المناخ والطاقة المقترحة في هذا الإ

إلى زيادة قدرات السالمة الغذائية والمعايير الصحية والصحة النباتية  قسميهدف هذا ال ضمان حماية المستهلك وسالمة األغذية.  .5
 متابعةلزيادة صحة المستهلكين الفلسطينيين وفرص التجارة المحلية / الدولية. تتطلب مراقبة سالمة األغذية، من خالل اعتماد نهج  

ين والصحة العامة، فضال  عن تشجيع الممارسات العادلة شامل، نظام ا تشريعي ا ومؤسسي ا كلي ا وداعم ا يوفر حماية لصحة المستهلك
في األولويات الوطنية لتجارة األغذية. يتناول النهج الشامل التدخالت "من المزرعة إلى الشوكة"، التي تركز على صحة النبات 

نقولة عبر األغذية وتأثيرها الم  حاالتوصحة الحيوان وسالمة األغذية. تنمية القدرات المؤسسية هي محور ضمان الحد من ظهور ال
على صحة الفلسطينيين، وكذلك زيادة ثقة المستهلكين الفلسطينيين بالسلع المنتجة وطنيا  ودعم القدرة التجارية الوطنية والدولية 

 (.3 قسمط مع الابتر لفلسطينيين )االل للمنتجين

بل العديد من الجهات الفاعلة في فلسطين، وخاصة بين تم تنفيذ هذا النهج من قتعزيز النهج اإلقليمي والمسؤولية المشتركة.  .6
منظمات المجتمع المدني. تكمن فرصة هذا النهج في قدرته على تعزيز الحوار المباشر داخل المجتمعات، وبين المجتمعات 

ة إلى القمة لتعزيز والمؤسسات اإلدارية ذات الصلة، وكذلك بين المجتمع المدني والحكومة. إن فرصة تعزيز آلية العمل من القاعد
أداة قوية لضمان دمج الجهود   هياالعتماد على الذات والصمود وتقرير المصير ليست فقط أولوية بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، بل  

األخرى، وتسهم في )إعادة( إنشاء التماسك االجتماعي والصمود على المستوى  قسامالوطنية لدعم المجتمعات. إنها تتخطى األ
ن خالل دعم أنماط التنمية اإلقليمية. تحتضن هذه المنطقة العرضية وتحفز استثمارات الشتات وتشجع إعادة التمسك في المحلي م

المناطق الريفية كشكل من أشكال الحفاظ على اهمية وقيمة اإلقليم، والروابط الريفية الحضرية، وتعزيز نظم اإلنتاج الزراعي وتوزيع 
ا استثمارات تهدف إلى األغذية المستدامة على المست وى المحلي، في سياقات محددة مختلفة. على وجه التحديد، سيتضمن أيض 

 زيادة الوعي الحساس بالتغذية من جانب المستهلكين والمجتمعات.

 
 . د الملحق المرجع في . انظر موجز الورقة االستشرافية الخاصة بتغير المناخيتم توثيق البيانات المتعلقة بتغير المناخ في  87
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وبرامج خطة  قسامد وصف ألوجمشاريع استثمارية فردية. وي( والتي ستتكون بدورها من 16الشكل الستة في برامج )كما في  قسامتتم هيكلة األ .63
هو  2022-2020التالي. إن تعميم ودمج الحساسية التغذوية في جميع مناحي خطة االستثمار الوطنية  5القسم في  2022-2020االستثمار الوطنية 

 .المهمشيناصة بالتغذية وتحقيق أقصى قدر من النتائج التغذوية ألكثر المحرومين و الخيار األكثر فعالية للمساهمة في الجهود الخ

 2022 -2020بنية نتائج خطة االستثمار الوطنية  16  الشكل

 
على ضرورة قيام فلسطين بإنشاء أنماط قوية للنمو االقتصادي، بهدف خلق فرص  ا  حديثتشدد الحكومة الفلسطينية المعينة العنقودي.  نهجال .64

بناء  على عمل واحداث تنمية اجتماعية واقتصادية. في هذا، تتمثل اإلستراتيجية السائدة في التركيز على تخصص "المجموعات العنقودية" الجغرافية، 
قلقيلية وطوباس وطولكرم وجنين وشمال وادي األردن كأولويات للزراعة والتنمية الزراعية الغذائية(. ونظر ا ميزاتها النسبية مهنيا  وإقليميا . )تم تحديد مناطق 

تدعم هذا النهج وسيتم تنفيذه واختيار االستهداف الجغرافي لالستثمارات بما  2022 -2020لتحديد أولويات االستثمار، فإن خطة االستثمار الوطنية 
 كومية األكثر حداثة  ودعما  إلى حد كبير.يتماشى مع المؤشرات الح
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  وبرامج االستثمار 2022-2020خطة االستثمار الوطنية  أقسام. 5

باالعتماد على هيكل نتائج السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وعلى ضوء األسباب المباشرة النعدام  مجاالت االستثمار ذات األولوية. .65
. 2022-2020األمن الغذائي والتغذوي في البالد، تم إجراء تمرين لتحديد األولويات يحدد مجاالت االستثمار الرئيسية في خطة االستثمار الوطنية 

الحفاظ  (2) عكس االتجاه السلبي في غزة،  (1) تمثل في الحد من انعدام األمن الغذائي والتغذوي في البلد )بما في ذلك: في إطار الهدف الشامل الم
، فإن ( معالجة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية لدى الفئات أو المناطق المعرضة للخطر داخلها ( 3)  88على اتجاه التخفيض في الضفة الغربية،

ضمان االندماج في المجتمع وفي االقتصاد للسكان المحرومين  )أ(مجاالت االستثمار ذات األولوية تسعى لتحقيق أهداف متعددة. وتشمل هذه: 
تفضيل ظهور طريق نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص؛   )ج( ية على مستوى األسرة والمزرعة والمؤسسات؛  تحفيز الديناميات التحويل  )ب( ؛  المهمشينو 

 تعزيز رأس المال االجتماعي على مستوى المجتمع المحلي وفي الشبكات الرأسية لتعزيز صمود وثبات البلد. )د( 

(، تتألف 1.5القسم  يالت التقنية ومشاورات أصحاب الشأن ذوي الصلة )انظر  بناء  على إطار السياسة واالستراتيجية الحالي، واستنادا  إلى التحل .66
( والتي بدورها تجمع ستة عشر برنامجا  استثماريا  ذا قسامذات األولوية )األ اتمن ستة مجاالت لالستثمار  2022-2020خطة االستثمار الوطنية 

الغذائي والتغذوي، والتي تتوافق مع السياسة الجامعة واإلطار  لألمناالستثمار الستة لألهداف االستراتيجية للسياسة الوطنية  أقسامأولوية. تستجيب 
اعية والقطاعية الفرعية واالستجابة لها(. تساهم جميع مجاالت االستثمار الوطنية، واالستراتيجيات القط اتاالستراتيجي لفلسطين )أي أجندة السياس

وما تاله(. الشكل  3.6الغذائي والتغذوي، القسم  لألمنذات األولوية في أكثر من هدف استراتيجي واحد ونتائجه القطاعية )انظر السياسة الوطنية 
 يوضح هذا التطابق. 17

 والتغذوي الغذائي لألمن الوطنية للسياسة االستراتيجية األهداف  في 2022-2020 الوطنية  االستثمار  خطة مساهمة 17الشكل  

 
خطة االستثمار  أقسام الغذائي والتغذوي. تساهم  لألمنخطة االستثمار الوطنية والهدف االستراتيجي/ النتائج القطاعية الخاصة بالسياسة الوطنية  أقسامالتوافق بين نطاق  "x" تمثل العالمات

)الشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء    2  قسم ن الالوطنية في أكثر من هدف استراتيجي واحد، على الرغم من أنها تساهم في الغالب في هدف واحد. على سبيل المثال، يركز الجزء األكبر م

)تطوير سلسلة القيمة( في الهدف االستراتيجي الثالث،   3 قسم ( على الهدف االستراتيجي األول، ولكن المساهمات تشمل االهداف االستراتيجية الثاني والثالث والسادس؛ أو يساهم الالمهمشينو

في الهدف االستراتيجي السادس في جهودها للمساهمة في تنمية القدرات كأحد األولويات الرئيسية التي   قسامرى. بالتوازي مع ذلك، تساهم جميع األولكن أيًضا يساهم في معظم العناصر األخ 

 .2030الغذائي والتغذوي  لألمن تم تسليط الضوء عليها في السياسة الوطنية 

يجب تخصيص "موارد بشرية كافية" لجميع الشركاء الحكوميين، ومع ذلك فهذه نفقات متكررة وليست استثماًرا وبالتالي لم يتم االشارة    6.3مالحظة: السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي  

 اليها في الجدول أعاله. 

 
 .2018كانون االول  10(، التي قدمت في رام هللا في SEFSecالنتائج األولية ) 2018إشارة إلى مسح األمن الغذائي االجتماعي واالقتصادي،  88
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 تعميم ودمج النوع االجتماعي

ي بشكل كبير على الحالة الغذائية والتغذوية في فلسطين، يؤثر التفاوت وغياب المساواة بين النوع االجتماع تعميم ودمج النوع االجتماعي: .67
 ,WFPفي المائة عن األسر المعيشية التي يرأسها رجال )  15لألفراد؛ يزداد معدل انتشار انعدام األمن الغذائي بين األسر التي ترأسها نساء بنسبة 

ا إلى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدالت ال2017 بطالة وانخفاض األجور. كإطار استثماري شامل وشمولي، تم (، ويرجع ذلك أساس 
للتأكد من أن اآلثار المترتبة على النساء والرجال في أي نشاط مخطط له تؤخذ في االعتبار الكامل  2022-2020تصميم خطة االستثمار الوطنية 

 (UN ECOSOC, 1997 عالوة على ذلك، فإن خطة االستثمار الوطنية .)ر بشكل كامل بأهمية ضمان المساواة بين المرأة والرجل قِ تُ  2022-2020
يتوافق تعميم ودمج النوع االجتماعي تمام ا مع اجندة السياسات  89في اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية المستدامة من أجل القضاء على الجوع والفقر.

ن حيث تأثيرها على النساء والفتيات والطرق التي يتم بها تعزيز مبادئ ، التي تنص على أنه "يجب تقييم السياسات الحكومية م2022-2017الوطنية 
من اجندة السياسات الوطنية. تهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على وجه التحديد، إلى "إزالة  18المساواة بين الجنسين"، ومع األولوية رقم 

 مجتمع والتنمية االقتصادية والحياة العامة".الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في ال

في جميع  بتعميم ودمج منظور المساواة بين النوع االجتماعي 2022-2020تقوم خطة االستثمار الوطنية في إطار السياسات هذا،  .68
الزراعية، حيث يمكن أن تزيد من كفاءة وإنتاجية دخالت ها االستثمارية من خالل المساهمة في تحسين وصول المرأة إلى الموارد والخدمات والمُ أقسام

أجورهن. يشتمل أحد العوامل  نسِّ ح  الم زارع الصغيرة إلى حد كبير، بينما زيادة وصول النساء الريفيات إلى فرص العمل الالئقة وفرص السوق يمكن أن يُ 
ا في مسار تمكين المرأة  على حقيقة أنه عندما تتعزز قوة كسب المرأة،  90(18لقسم التالي والشكل راجع ا -المهمة للنتائج التغذوية )كما هو موضح أيض 

إلى تحسين تغذية  فإنها تكون قادرة على المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرارات المنزلية والمجتمعية. عادة  ما ُيترجم تمكين المرأة هذا
سوء التغذية والفقر بين األجيال ودعم النمو االقتصادي على المدى الطويل. إن التركيز على تمكين  األطفال ورفاههم، مما يقلل من مخاطر انتقال دائرة

م إشراك الرجال المرأة )خاصة في حالة زيادة قوة المرأة في الكسب( ال يخلو من المخاطر التي قد يراها الرجل تهديدا . للتخفيف من هذا الخطر، من المه
باإلضافة إلى ذلك، يجب استكمال االستثمار الذي يراعي الفوارق بين النوع االجتماعي في مجاالت األمن الغذائي ين المرأة. كشركاء وحلفاء من أجل تمك

تمكين المرأة من والتغذوي والزراعة المستدامة بتدخالت تساعد على الحد من أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر للمرأة وإعادة توزيعها، وهو أمر ضروري ل
 الستفادة بفعالية من فرص العمل وغيرها من فرص توليد الدخل.ا

 تعميم ودمج التغذية

، االستثمار  الذي يعالج 2022-2020خطة االستثمار الوطنية  أقسامتعميم ودمج التغذية في جميع  تشمل االستثمارات الحساسة للتغذية،  .69
تعليم والبيئة وغيرها. األسباب األساسية لسوء التغذية )الفقر وانعدام األمن الغذائي(، باالعتماد على قطاعات مثل الغذاء والزراعة والحماية االجتماعية وال

ها من خالل الجهود أقساملتغذية مع أهداف قابلة للقياس على مستوى التأثير وعلى امتداد  أهداف ا واضحة ل  2022-2020أضافت خطة االستثمار الوطنية  
ألمن المنسقة عبر قطاعات وتخصصات متعددة. في فلسطين، تتسم المنهجيات الحساسة للتغذية بأهمية كبيرة بسبب ارتفاع مستويات الفقر وانعدام ا

يجب إيالء االهتمام لتنفيذها على نطاق واسع وبطريقة تصل إلى منهجيات الحساسة للتغذية في فلسطين، الغذائي وتأثير ذلك على التغذية. عند تفعيل ال
 األكثر عرضة لسوء التغذية أو التي تعاني بالفعل من سوء التغذية. مهمشةشرائح المجتمع ال

. باإلضافة 2022-2017، واالستراتيجيات وخطة العمل  على المستوى التشغيلي، يتم تحديد أولويات التغذية من خالل السياسة الوطنية للتغذية .70
ر بالزراعة إلى ذلك، وضعت منظمة األغذية والزراعة إطار ا لالستثمارات الحساسة للتغذية، حيث حددت ستة مجاالت للنتائج التغذوية تتأثر بشكل مباش

 91والتنمية الريفية والنظم الغذائية.

 
89.http://www.fao.org/3/i3205e/i3205e.pdfture and Rural Development (FAO 2013: Policy on gender equality. Attaining Food Security Goals in Agricul  
أولويات واستثمارات البرمجة   حولالورقة االستشرافية لخطة االستثمار الوطنية في ( Gillespie, Harris and Kadiyala, 2012تم وصف مسار تمكين المرأة )مقتبس من:  90

 . دالملحق  في   الحساسة للتغذية

91).i6275e.pdf-http://www.fao.org/3/asensitive agriculture (available at -FAO, 2017: Compendium of indicators for nutrition  

http://www.fao.org/3/i3205e/i3205e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6275e.pdf
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 . 2022-2020فية تشغيل المسارات الستة في سياق خطة االستثمار الوطنية العام لكي وصفتعرض الفقرات التالية ال .71

 بالضرورة على الحالة التغذوية.  ان برامج األغذية والزراعة وحدها ال تؤثر: التعاون والتنسيق مع القطاعات األخرى لتحسين التغذية.  1األولوية   −
إلى التعاون والتنسيق مع القطاعات األخرى بهدف محدد هو تحسين  2022-2020وعلى هذا النحو، أوال ، تهدف خطة االستثمار الوطنية 

التغذية، مع ضمان رصد نتائج التغذية من السياسات واالستثمار. تشمل القطاعات ذات الصلة: الوصول إلى برامج الصحة والمياه والصرف 
المناطق التي تتلقى تدخالت تغذوية أو تنسيق األنشطة مثل الشراء   الصحي والتعليم والحماية االجتماعية. يمكن تضافر الجهود الستهدف نفس

  من المزارعين المحليين من األطعمة المتنوعة تغذويا  لتزويد المقاصف المدرسية المحلية وبرامج التغذية المدرسية / وجبة منتصف اليوم. 

االستثمارات الغذائية والزراعية التي تستند إلى المعارف والمواقف إجراءات التثقيف الغذائي في تغيير السلوك االجتماعي و : دمج 2األولوية  −
يشجع التثقيف في مجال التغذية الناس على اتباع نظام غذائي صحي، كما أنه وسيلة لزيادة الطلب على المنتجات   والممارسات المحلية القائمة. 

نّ   عين وتجار التجزئة، على توفير األطعمة الغنية بالمغذيات.الزراعية المحلية وتشجيع الموردين المحليين، مثل المنتجين والُمص 

يرتبط دخل المرأة وسلطة اتخاذ القرار بتحسين التغذية ألفراد األسرة بسبب الدور الذي تلعبه النساء عبر الثقافات  : تمكين المرأة.3األولوية  −
لى ذلك، تأخذ العدالة بين النوع االجتماعي في االعتبار الدور كمزودات وحارسات لبوابات تغذية األسرة ورعاية األطفال والصحة. عالوة ع

 المركزي للمرأة في ترجمة المدخالت والنواتج الزراعية إلى تأثيرات غذائية، واألهم هو حق أساسي من حقوق اإلنسان.

ينبغي على األنشطة أن تستخدم الموارد للحفاظ على وتحسين توافر التنوع الغذائي    الحفاظ على أو تحسين قاعدة الموارد الطبيعية.   : 4األولوية   −
ض المحا  صيلُ الطبيعية بطريقة مستدامة، وأن تسهم في التكيف مع تغير المناخ، وأن تتخذ تدابير لضمان الحفاظ على التنوع الحيوي وأن ال تقو 

د المياه والتربة والهواء والمناخ والتنوع الحيوي عناصر هامة لسبل عيش المزارعين المعرضين الموارد الطبيعية. ُتع    الزراعية قواعد    أو الممارساتُ 
األمراض المنقولة لمعالجة أهمية خاصة  الموارد المائية ذاتُ  إدارة   إنللخطر وقدرتهم على الصمود ولألمن الغذائي والتغذوي المستدام للجميع. 

 .واالستخدام اآلمن للطعام والمستدامةوضمان مصادر المياه المنزلية اآلمنة 

يمكن أن  : تسهيل تنويع اإلنتاج، وزيادة إنتاج المحاصيل الكثيفة المغذية والثروة الحيوانية ومصايد األسماك على نطاق صغير. 5األولوية  −
سعار، واستهالك أكثر تنوع ا لألغذية، تكون نظم اإلنتاج المتنوعة مهمة للمنتجين سريعي التأثر لضمان الصمود في مواجهة صدمات المناخ واال

 والحد من تقلبات األغذية والمداخيل الموسمية، وزيادة توليد الدخل بشكل أكثر إنصافا  للنوع االجتماعي.

عند العمل مع سالسل على الوصول إلى األسواق، وخاصة لتسويق األطعمة المغذية. ة مهمش لفئات الا: توسيع األسواق وقدرة 6األولوية  −
 القيمة الفردية التي تركز على المنتجات الموجهة لألسواق، عادة ما تكون مهلة التنويع محدودة. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تكون فرص

. عادة  ما تستهدف استراتيجيات سلسلة القيمة بخالف ذلك مل أنهم ال يستهلكونهاالسوق حافز ا للمزارعين على إنتاج األطعمة المغذية التي يحت
لالستثمار واإلنتاج على نطاق واسع ويكونون أكثر قدرة على المنافسة،   كافية    أصوال    يمتلكون والتسويق المزارعين والمنتجين وتجار التجزئة الذين  

ا. ومع ذلك، يمكن اتخاذ تدابير لتعزيز المساهمة التغذوية لالستثمارات في سالسل قيمة محددة، ش  تهميوبالتالي فهم ليسوا الفئات السكانية األكثر  
ّنعين وتجار التجزئة  -وذلك بجعلها حساسة للتغذية وتعود بفوائد تغذوية على كل من موردي األغذية  والمستهلكين. بشكل  -المنتجين والُمص 

فردية كجزء من نظام األغذية األوسع لتحديد كيف يمكنهم المساهمة في تحسين النظم الغذائية عام، من المهم النظر في سالسل القيمة ال
 المحلية.

ا لتصميم تدخالت محددة ضمن  .72 ، 2022-2020خطة االستثمار الوطنية  أقسامفي حين أن جميع المسارات الستة حاسمة وتمثل مرجع ا مفيد 
خطة االستثمار، باتباع ثالثة مسارات ذات أولوية كخطوة أولى لمدة ثالث سنوات هي فترة حياة الخطة. فقد تم تصميم األنشطة الحساسة للتغذية، لغرض  

(. 18مسار تمكين المرأة، مع زيادة االهتمام بالتثقيف في مجال التغذية )الشكل  )ج( مسار الدخل،  )ب( مسار اإلنتاج،  )أ(وتشمل مسارات األولوية: 
األخرى لخطة االستثمار وفق ا لتوجيهات منظمة االغذية والزراعة المتاحة بشأن تعميم ودمج التغذية   قسامودمج التغذية في األباإلضافة إلى ذلك، يتم تعميم  
 في خطط االستثمار الزراعي.
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 2022- 2020 الوطنية  االستثمار خطة في األولوية  ذات التغذية إلى والزراعة الغذاء من مسارات  18  الشكل

 
، والتي بدورها 2022-2020ير مفصلة من االستثمارات الحساسة للتغذية والمضمنة في خطة االستثمار الوطنية  مجموعة غ  ثالملحق  يحوي   .73

  (. 5.7القسم )  2022-2020خطة االستثمار الوطنية  أقسامتتضمن ميزانية إرشادية مدرجة في تكاليف 

 ة بالتغذية. االستثمارات الخاص1 قسمال 5.1

 دة والمحركة لسوء التغذية في فلسطين على المدى القصير والطويل، سيكون لخطة االستثمار الوطنية نهج مزدوج:للتأثير على العوامل المحدِّ  .74

 التي تعالج األسباب المباشرة لسوء التغذية، عن طريق تنفيذ استثمارات محددة. تعزيز التدخالت الخاصة بالتغذية،  (أ) 

خطة االستثمار  أقسامالتي تعالج األسباب الكامنة لسوء التغذية، من خالل تعميم ودمج التغذية في جميع  تشجيع االستثمارات الحساسة للتغذية  (ب) 
  . 2022-2020الوطنية 

واحد مخصص لبرنامج واحد، مخصص لمعالجة األسباب المباشرة لسوء التغذية التي قسم في بالتغذية التدخالت الخاصة يتم تضمين جميع  .75
ألن تشتيتها سيخفف من أهميتها مع الخطر النهائي من اإلهمال   2022-2020األخرى في خطة االستثمار الوطنية   قساملن يتم التعرض لها بواسطة األ

زيادة الوعي؛   )ج( الوقاية؛    )ب(العالج؛    )أ(التي تركز على ضمان:  و   92منبثقة عن البرامج الجارية لوزارة الصحةالأو نقص التمويل. وهي تشمل التدخالت  
سيؤدي إلى جسر الفجوات  قسمتوليد البيانات )بما في ذلك المراقبة(. من خالل تضمين التدخالت ذات الصلة المختارة في مجال التغذية، فإن هذا ال )د( 

مال أهداف التغذية المحددة المتعلقة بالهدف الثالث للتنمية المستدامة )الصحة الجيدة والرفاه( والهدف األول للتنمية المستدامة )القضاء على الفقر(، مع استك
 في الهدف الثاني للتنمية المستدامة )القضاء على الجوع(.

ومراقبة مستويات التغذية  انشاء البيانات: 2022-2020تشمل االستثمارات المحددة في مجال التغذية المتوخاة في خطة االستثمار الوطنية  .76
سنوات؛ تنفيذ المدونة الوطنية  5مراقبة النمو بين األطفال حتى  واألسباب الكامنة وراء ذلك؛ التغذية(رصد من خالل تحديد االتجاهات الغذائية )نظام 

وسائل )بما في ذلك حمالت التوعية بشأن النظم الغذائية الصحية والتغذية باستخدام    تغيير السلوك االجتماعي وحمالت االتصاللتسويق بدائل حليب األم.  

 
تدعيم األغذية؛ برنامج دعم وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية؛ برنامج تشجيع االكل الصحي والنشاط  برنامج الرصد التغذوي؛ برنامج الحد من نقص العناصر الغذائية الدقيقة؛ برنامج  92

ل الملح  سنوات؛ الوقاية وعالج مشاكل السمنة واالمراض التغذوية المرتبطة باألمراض المزمنة؛ برنامج الحد من تناو  5البدني؛ برنامج تسجيل االغذية الخاصة؛ متابعة نمو االطفال االقل من  
 والسكر والدهون المشبعة والمتقابلة؛ برنامج ادارة االغذية التكميلية لألطفال؛ ومعالجة حاالت سوء التغذية الحاد والمزمن. 
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للحد من تناول الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكر( وتشجيع التنويع الغذائي؛ الحد من تناول  إشراك الشباب،وبرامج التواصل االجتماعي، 
من نقص المغذيات عالج الوقاية والالملح واألحماض الدهنية غير المشبعة واألحماض الدهنية المشبعة؛ تعزيز النظام الغذائي وبرامج النشاط البدني. 

والمغذيات الدقيقة المتعددة(، إغناء األغذية )إغناء الدقيق، إضافة اليود   أالدقيقة، مكمالت المغذيات الدقيقة )بما في ذلك الحديد وحمض الفوليك وفيتامين  
لتكميلية المناسبة واآلمنة وفي الوقت المناسب للرضع أشهر(. الترويج للتغذية ا  6إلى الملح(، الحماية والتشجيع ودعم اإلرضاع الحصري من الثدي )حتى  

ة والعالج من السمنة. وتنوع النظام الغذائي لألطفال )بما في ذلك مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال(. تعزيز التغذية المناسبة بين أطفال المدارس؛ الوقاي
 غذية الخاص الحالي.إدارة سوء التغذية الحاد والمعتدل؛ تحسين وتوسيع نظام تسجيل األ

 .تحسين الحالة الغذائية للشعب الفلسطيني.2022بحلول عام  النتيجة ، 

 الميزانية

 جاري  والبرامج )مليون دوالر( قساماأل 

2020-2022 

االلتزام الميسر 
2020-2022 

التمويلي خطة  عجزال
 -2020االستثمار 

2022 

الميزانية االجمالية لخطة 
 2022-2020االستثمار 

 2.6 1.5 0.3 0.8 االستثمارات الخاصة بالتغذية 1.1

 2019حزيران  27تحديث أرقام الموازنة: 

 المهمشين. الشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء و2 قسمال 5.2

ين والعاطلين عن العمل وغير اآلمنين على الدعم اإلنساني للشركاء مهمشالفقراء وال -من السكان  كبيرٌ  يعتمد جزءٌ  األساس المنطقي.  .77
والفقر في البلد، تحتاج البالد إلى تعزيز وشائج التنمية اإلنسانية  التهميشالخارجيين. وامام خطر مواجهة إرهاق الجهات المانحة مما قد يؤدي إلى زيادة 

خطة االستثمار   أقسامحد  أعالي مع التدخالت اإلنمائية بما يضمن اآلثار المستدامة. إن تخصيص  من خالل تحسين تنسيق االستجابة اإلنسانية والتنسيق ال
الغذائي   لألمنضمان تخصيص االستثمارات العامة   (1) ة سيساعد على:  مهمشللشمول االجتماعي واالقتصادي لألسر الفقيرة وال  2022-2020الوطنية  

تسهيل تعزيز وشائج التنمية اإلنسانية. عالوة  ( 3) تحسين واستدامة تأثيرات التدخالت الجارية؛  ( 2) ؛ ا  هميشتوالتغذوي بحيث تلبي احتياجات أشد الفئات 
وتوليد األصول  على ذلك، يوجد للحماية االجتماعية دوٌر تحويلٌي من خالل قدرتها على إعادة توجيه التركيز إلى ما بعد البقاء اليومي نحو االستثمارات

 اإلنتاجية.

ين في قطاع غزة يشمل التخرج ودعم الصيادين والمزارعين مهمشالتركيز على الشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء وال يز على غزة. الترك .78
(. بالنظر إلى األهمية الكبيرة النعدام األمن الغذائي في 3 قسمحيثما أمكن ذلك )روابط مع ال ةثاالمهمشين لضمان دعم سبل عيشهم واالنتقال إلى الحد

 قطاع غزة، هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لمراجعة نظام إيصال التحويالت النقدية والعينية لتجنب التأخير وتحسين االستهداف الفعال.

مجتمعا  ُمم كَّنا  يقوم، ايضا  من خالل التضامن والتعاون، بتوفير   في رؤية  يكمنأصحاب الشأن  هدف  كرؤية عامة، فإن    .شأنأولويات أصحاب ال
 الموارد وفرص توليد الدخل واألمن الغذائي للفقراء والمهمشين من المزارعين والصيادين والبدو واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والذين

معايير اختيار )أ( ما يلي:  2022-2020االستثمار الوطنية يعيشون في منطقة ج. تتضمن الحاجات المعلنة صراحة  لالستثمار في خطة 
التعزيز الجاد للقدرات اإلنتاجية للمزارعين والصيادين والرعاة، وخاصة لألشخاص المهمشين   )ب( واضحة ومتماسكة لبرامج الحماية االجتماعية؛  

ضمان  )د( ج المنتجين الصغار والمهمشين؛ ر  خ  ماية قدرات ت  إنفاذ قوانين التسويق من أجل ح )ج( والفقراء )مع إيالء اهتمام خاص للنساء(؛ 
 حماية المستهلك وتغذية الفقراء واألكثر تهميشا.
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 .ة من الوصول االقتصادي والمادي إلى الغذاء المطلوب كما  ونوعا  حتى في حاالت مهمش، تمكين األسر الفقيرة وال2022بحلول عام    النتيجة
 االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية.الصدمات 

  قسمبرامج ال: 

 . يتوخى هذا البرنامج تنفيذ التدخالت التالية:المهمشينتعزيز الوصول إلى األغذية المتنوعة للفقراء و  :2.1البرنامج 

تشمل برامج التحويالت النقدية والتأمين الطبي المجاني وإعفاءات   من خالل تدخالت محددة للحماية االجتماعية  المهمشينزيادة تغطية الفقراء و  −
وتدخالت التمكين / الصمود االقتصادي لألسر الفقيرة والمستفيدين من الشبكات لألمان االجتماعي من الرسوم المدرسية والقسائم اإللكترونية 

االجتماعية؛ وكفالة األيتام، وبرنامج المساعدة النقدية غير المشروطة )الزكاة( والمساعدة العينية التي تنفذها وزارة  التي تنفذها وزارة التنمية
 األوقاف والشؤون الدينية؛ التغذية المدرسية التي تنفذها وزارة التعليم.

من ان وزارة التنمية  التأكدمن خالل تعزيز ما يلي:  ،المهمشينإعادة تركيز تدخالت الحماية االجتماعية على مقاومة الصدمات للفقراء و  −
طيني االجتماعية تقوم بتنفيذ المساعدة الطارئة بالتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية؛ ضمان آلية استهداف موثوقة لدى الصندوق الفلس

 يرة من خطط التعويض.لدرء المخاطر والتأمينات الزراعية لضمان استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغ

من خالل: توفير سالت غذائية متنوعة للفقراء  وبرامج القسائم اإللكترونية، 93تعزيز التغذية داخل برامج الحماية االجتماعية الرئيسية −
المنزلية لصالح أشد الناس ؛ تعزيز التعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ التثقيف التغذوي؛ وتشجيع التدخالت التكميلية لتطوير الحدائق المهمشينو 

جمهور فقرا . وسيشمل ذلك وضع المبادئ التوجيهية الغذائية القائمة على الطعام، مع التأثير المباشر على برامج الحماية االجتماعية ولكن مع 
 أوسع.

 .المهمشينتعزيز الشمول االقتصادي للفقراء و  :2.2البرنامج 

اصة بالنسبة للبدو والشباب والنساء في النظم الغذائية، من خالل: )أ( تحسين وإعادة توجيه برنامج خ  -  المهمشينتشجيع العمل الحر للفقراء و  −
( والتدخالت التكميلية من خالل التعاون بين وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الزراعة ووزارة العمل DEEPالمحرومة )  لألسرالتمكين االقتصادي  

الشؤون الدينية( بمشاركة وزارة الزراعة ووزارة و األوقاف مكين االقتصادي لصندوق الزكاة )الذي تنفذه وزارة ووزارة الصحة؛ )ب( التوسع في الت
االجتماعية ووزارة العمل ووزارة الصحة؛ )ج( تشجيع االستثمارات المجتمعية من خالل تجربة مجموعة من التدخالت المجتمعية مع  تنميةال

 (.5.6الفقرة  - 6 قسمبرامج المساعدة االجتماعية )الروابط مع ال

شباب والنساء، من خالل: تحسين فرص الحصول على/ ونوعية التعليم والتدريب الفني وخاصة ال - المهمشيندعم قابلية توظيف الفقراء و  −
الصندوق الفلسطيني للتوظيف والحماية االجتماعية للعمال؛ وتجربة قيام الصندوق الفلسطيني للتوظيف و والمهني التي تنفذها وزارة العمل 

 مقابل العمل"، وخاصة في قطاع األغذية.والحماية االجتماعية للعمال بتنفيذ تدخالت "النقد 

في قطاعي الزراعة وصيد السمك، مع استثمارات محددة تشمل الدعم من  إلى قروض التمويل األصغر المهمشينتحسين وصول الفقراء و  −
ندوق الفلسطيني ( والصDEEPخالل "خدمات تطوير األعمال" للقروض الصغيرة التي تولدها برامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومة ) 

لخطة االستثمار الوطنية   3.4للتوظيف والحماية االجتماعية للعمال والمؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي )الروابط مع برنامج الشمول المالي  
 (.5.3القسم ، 2020-2022

 ع الشمول االجتماعي واالقتصادي.تعزيز القدرات على تنفيذ البرامج التي تشج: 2.3البرنامج 

)بما في ذلك: االستهداف والمتابعة والتقييم، والقدرات المالية،  تعزيز القدرات التشغيلية للحكومة من أجل الشمول االجتماعي واالقتصادي −
إنشاء سجل اجتماعي يتم تحديثه بانتظام، مع دمج مؤشرات الفقر متعدد األبعاد لالستهداف )أ(  والقدرات اإلدارية، والموارد البشرية(، عن طريق:  

(، ومسح SEFSecمن المسح االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي ) على سبيل المثال،  -)بما في ذلك مؤشرات األمن الغذائي والتغذوي 
 

 (.DEEP) لتمكين المهمشين(، البرنامج االقتصادي CTPبما في ذلك برنامج التحويالت النقدية ) 93



 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية  

38 

ومن خالل تحسين آلية التعامل مع الشكاوى عبر مشاركة أقوى من المجتمعات  94ي(،و التغذوبرنامج الرصد اإلنفاق واالستهالك الفلسطيني، 
كممُ تطوير نظام    )ج(   ومات المطلوبة والمحدثة؛ المعل  كلتعزيز نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني من خالل جمع    )ب( المحلية؛   للمتابعة   ح 

تدريب جميع الموظفين، على الصعيدين )د( والتقييم لوزارة التنمية االجتماعية الستخدامه بانتظام لتحسين تصميم البرامج الداعمة للفقراء؛ 
تعزيز آليات إيصال  )هـ( النهج اإلقليمي والمسؤولية المشتركة؛  وعلى 95الالمركزي والمحلي لوزارة التنمية االجتماعية على نهج إدارة الحاالت

 96تسليمالتحويالت النقدية والعينية التي تقودها الدولة في الضفة الغربية وغزة لتجنب التأخير وتحسين االستجابة، بناء  على مراجعة أنظمة ال
تحليل آثار تدخالت الحماية  )و( (؛ 5.3القسم ، في 2022-2020لخطة االستثمار الوطنية  3.4)الروابط مع برنامج الشمول المالي 

المعلومات مع مؤشرات دعم إنشاء نظام متعدد القطاعات للمتابعة و  )ز( االجتماعية على االقتصاد المحلي لتأمين القدرات المالية للقطاع؛ 
 تعزيز نظام مراقبة التغذية.)ح( ز؛ نجغذائية وتغذوية مناسبة لتقييم فعالية االستثمار الحساس في التغذية وتتبع التقدم الم

إضفاء الطابع الرسمي على استخدام السجل   )أ( من خالل:    تعزيز االتساق بين الوزارات في سياسات وبرامج الشمول االجتماعي واالقتصادي،  −
صرة للفقراء في فلسطين، وألي أنشطة استجابة لحاالت الطوارئ االجتماعي التابع لوزارة التنمية االجتماعية ألي نوع من التدخالت المناِ 

إنشاء نظام )ج( سجل للمزارعين؛  إنشاء )ب(ونشاطات التعويض التي يقوم بها الصندوق الفلسطيني لدرء المخاطر والتأمينات الزراعية؛ 
ضمان استخدام )د( للتشغيل البيني وإطار قانوني لتبادل المعلومات بين السجل االجتماعي، وسجل المزارعين ونظام معلومات سوق العمل؛ 

 )هـ( االجتماعي واالقتصادي؛  السجل االجتماعي وأنظمة المتابعة والتقييم التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ألي مؤسسة تنفذ برامج الشمول
جتماعي تطوير قدرات موظفي وزارة الزراعة، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم لتحسين التنسيق والتآزر ضمن برامج الشمول اال

والصندوق الفلسطيني للتوظيف والحماية االجتماعية المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين االقتصادي  إنشاء آليات تنسيق بين    )و( واالقتصادي؛  
وضع استراتيجية وطنية للحد من الفقر، وتوضيح دور كل وزارة ومؤسسة وطنية للشمول االجتماعي واالقتصادي ودمج الجوانب )ز( للعمال؛ 

لف الوزارات التي تنفذ الحماية االجتماعية تقييم مواضيعية لقياس آثار تدخالت مختعمليات إجراء  )ح(المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي؛ 
، وتقييم أوجه تآزرها المحتملة مع األنشطة األخرى القائمة، بشأن األمن الغذائي والتغذوي والشمول المهمشينوخلق فرص العمل للفقراء و 

 االقتصادي، لوضع مبادئ توجيهية وطنية.

الدراسات وورش العمل وإدارة المعرفة؛  )أ(من خالل:  تمكين االقتصادي ومواءمتها، إضفاء الطابع المؤسسي على برامج الحماية االجتماعية وال −
تشجيع )ج(  تجنيد الموارد المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة، وإنشاء آلية للتحشيد لصندوق الطوارئ المشترك في حالة الصدمات؛    )ب(

ل، وسجل المزارعين من قبل جميع الشركاء الخارجيين الذين ينفذون برامج تعزز الشمول استخدام السجل االجتماعي، ونظام معلومات سوق العم
االجتماعية كنظام رسمي لبرامج  التنميةتعميم استخدام نظام االستهداف والمتابعة والتقييم في وزارة  )د(؛ المهمشيناالجتماعي واالقتصادي للفقراء و 

ء الطابع المؤسسي على منصات التنسيق الحالية أو إدامتها على الصعيدين السياسات والتقني )بما في إضفا )هـ( اإلدماج االجتماعي واالقتصادي؛ 
تنظيم حوار وطني حول العالقة بين  )و( ذلك على المستويات المحلية( لتحسين التنسيق بين قطاعات األمن الغذائي والتغذوي والتمكين االقتصادي؛ 

  تنفيذ األنشطة.التنمية اإلنسانية ووضع خطة عمل و 

 الميزانية

 والبرامج )مليون دوالر( قساماأل 
 جاري 

2020-2022 

االلتزام الميسر 
2020-2022 

التمويلي  عجزال
خطة االستثمار 

2020- 2022 

الميزانية االجمالية لخطة 
-2020االستثمار 

2022 

 184.1 26.8 83.5 73.8 2 قسمال

 
 بة التغذية. توجد روابط محتملة أيًضا مع تعزيز نظام مراق 94
 : عملية مساعدة المستفيدين األفراد من خالل الدعم المباشر لنوع العمل االجتماعي وإدارة المعلومات 95

 (http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf). 
 اعتمادا على ارشادات النظام الغذائي الوطني.  96

http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
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المتنوعة للفقراء تعزيز الوصول إلى سلة الغذاء    2.1
 المهمشين و 

59.8 0.3 9.3 69.4 

 111.8 15.0 83.1 13.7 المهمشينتشجيع الشمول االقتصادي للفقراء و  2.2

تعزيز القدرات على تنفيذ برامج تعزز الشمول   2.3
 االجتماعي واالقتصادي

0.4 - 2.5 2.9 

 2019حزيران  27تحديث أرقام الموازنة: 

 . تطوير سالسل القيمة الغذائية الزراعية المستدامة والشاملة3 قسمال 5.3

تطوير سالسل القيمة الغذائية الزراعية تواجه العديد من العوائق المتعلقة باالحتالل اإلسرائيلي، ال سيما أن على الرغم من  األساس المنطقي.  .79
والجمارك )سواء الستيراد المدخالت وتصدير البضائع(، اال ان تطوير سالسل القيمة الغذائية تلعب ما يرتبط منها بالنقل الداخلي والتجارة عبر الحدود 

السوق لمنتجات   دور ا محوري ا لالقتصاد واألمن الغذائي والتغذوي في فلسطين. حتى مع ارتفاع تكاليف اإلنتاج والمعامالت ذات الصلة، هناك فرص قوية في
على مستوى سوق  في المائة من قيمة الصادرات هي الزراعة وصناعة األغذية الزراعية(.  30صعيدين المحلي والدولي ) البستنة الفلسطينية، على ال

ميزة القرب ألسواق االستيراد المتعددة )دول الخليج بشكل رئيسي(، و الصادرات، هناك إمكانات جيدة بسبب الميزة الموسمية للمنتجات الزراعية المتعددة، 
إنه بالنسبة للتمور الممتازة، واألعشاب الطازجة والمنتجات  97ة الفنية بسبب التراكم التاريخي للمعرفة والوصول إلى المعرفة في إسرائيل. ُيقالوميزة المعرف

ة، عنب المائدة، ، والسماق، فإن الطلب أكبر من العرض. الفواكه االستوائية والفواكه ذات النواة الحجريالفريكةالمتخصصة مثل الزعتر، والمريمية، و 
ق في السوق الفلسطينية. تتجه صناعات اللحوم واأللبا ن نحو السوق ومحاصيل التوت قد تحل محل كميات كبيرة من الفواكه ذات المنشأ اإلسرائيلي وُتسو 

ا جيدة المحلية، حيث تطلب الصناعات الزراعية المحلية إمدادات مستقرة من المواد الخام. كما يتزايد الطلب الداخلي عل ى األسماك، مما يوفر فرص 
 لالستزراع المائي داخل البالد، خاصة في الضفة الغربية.

إعطاء األولوية عند تطوير سالسل القيمة بهدف الوصول إلى األمن الغذائي في البالد، يجب   سالسل القيمة الغذائية الزراعية ذات األولوية.  .80
حدة من األرض، الغذائية الزراعية لتلك االصناف القادرة على المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي من خالل القيمة المضافة األعلى لكل قطرة ماء أو و 

وجهة نظر إدارة الموارد الطبيعية وغير قابلة للحياة نظرا  للتكاليف  واستثناء تلك التي، بالنظر إلى البيئة الزراعية والمائية لفلسطين، ليست مستدامة من
حجم السوق  ( 2) األثر المائي لكل قيمة ناتجة،  (1) تشمل معايير تحديد األولويات ما يلي:  النسبية المرتفعة )مثل الحبوب والسكر أو منتجات األلبان(.

صة للشباب. وحيث أن تحديد سالسل القيمة الواعدة يجب أن يستند إلى تحليل متعمق، يبدو امكانية خلق فرص العمل وخا (3) )المحلي والتصديري(، و 
زيت  )ب( التمور؛  )أ( تشمل: أكبر بشكل  98أن سالسل القيمة الواعدة

 )هـ(التوابل واألعشاب الخاصة؛ )د( األعشاب الطازجة؛  )ج( الزيتون؛ 
 opuntia)   )ثمر الصّبار(   الشائك  التينمحاصيل الفاكهة )عنب المائدة، اللوز، الرمان، األفوكادو، الجوافة(، محاصيل التوت )التوت، الفراولة(، بما في ذلك  

ficus-indica  .)مصايد األسماك،   )ز( (  اللحوم الحمراء )المجترات الصغيرة على وجه الخصوص  )ر( لذلك من الضروري اعطاء االهتمام الى    وباإلضافة
 نظرا  ألهميتها بالنسبة لالقتصاد الوطني وسبل عيش الناس.

وبشكل أكثر تحديدا ، يجب توجيه الجزء األكبر من  االنتقال من نموذج العمل التفاعلي إلى النموذج االستباقي. يستند النهج المقترح على  .81
ير ودمج سالسل القيمة التنافسية والمستدامة. يجب تحويل النموذج الحالي للزراعة في فلسطين االستثمار إلى رأس المال البشري لخلق قدرة وطنية على تطو 

  إلى مجتمعات استباقية للجهات الفاعلة في سالسل القيمة مع أدوار ومسؤوليات وحوافز جديدة.  -تطوير سالسل القيمة التي يحكمها الوسطاء  -

 
 اجتماعات تصميم هذه الخطة.  وفقا ألصحاب المشاريع من القطاع الخاص خالل 97

 . لملحق د المشار إليها في ا، تطوير سلسلة القيمة الشاملة والتنافسيةانظر بيانات إضافية في الورقة االستشرافية حول  98

 تكامل سلسلة القيمة كمحركات  19الشكل            
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ا غير عادية لخلق القيمة. إن تحسين السوق والمعلومات التي تسمح  تكامل سلسلة القيمة.  .82 توفر المعرفة الحديثة والمعلومات الدقيقة فرص 
صبح بالتخفيف من العديد من المخاطر ستؤدي إلى زيادة االستثمار الخاص في اإلنتاج واإلمداد من أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل أساسي. سوف ي

المدفوع من قبل القطاع الخاص يمة تكامل سلسلة القمجتمع 
القوة الدافعة لهذا التغيير. تقوم وزارة الزراعة بدور حاسم في ربط 
جميع العناصر المجزأة وتوفير التميز في المعرفة والبيانات. يجب 
أن يكون مكاملو سلسلة القيمة )قليل من المتخصصين المؤهلين 

قديم معرفة تأهيال عاليا في كل منطقة( في وضع يتيح لهم ت
سريعة وعالية الجودة للمزارعين الفلسطينيين في أي مكان وفي 
أي وقت. وبفضل الفهم الشامل للطلب والعرض، سيكونون فعالين 
في تنظيم المجموعات، وإنشاء روابط مباشرة بين المزارعين 
لي السوق النهائيين، مع تقديم نتائج البحوث للمزارعين  ومشغ 

  (.19الشكل ران ) وتمكين التعلم من األق

" هو التقدم الموازي في االستثمار لفرض معايير صارمة قسمالشرط المسبق لنجاح "ال سالمة األغذية وحماية المستهلك عامل نجاح حاسم.  .83
األغذية وحماية المستهلكين الفلسطينيين، وعلى  للصحة العامة والصحية النباتية والحيوانية. سيكون هذا هو الشرط الضروري، من جانب، لدعم سالمة

منتجات المنتجة محليا ( الجانب اآلخر لتوسيع الثقة في المنتجات الزراعية الغذائية الفلسطينية، في البالد )وبالتالي استبدال المواد الغذائية المستوردة بال
 والخارج )وبالتالي تسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية(.

في حين أن الحصار المفروض على غزة يمثل عامال  محِددا  بالغ األهمية في تطوير سالسل القيمة الغذائية الزراعية، فإن  غزة. التركيز على .84
٪ فقط من 0.5في المائة من الصادرات من قطاع غزة(. ومع ذلك، فإن هذا يمثل  83اإلنتاج الزراعي األساسي يمثل المساهمة الرئيسية في الصادرات ) 

فإن  99من أجل االستفادة من الفرصة الضائعة لزيادة القيمة المضافة على سالسل القيمة الغذائية الزراعية في غزة،و ميع الصادرات من فلسطين. قيمة ج
(، وتطبيق معايير سالمة األغذية )البرنامج 3.2)البرنامج  تصنيع المنتجات(، وقدرة واستقرار 4.2و 3.1االستثمار في الحصول على الطاقة )البرنامج 

. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب صموُد الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة في غزة 2022-2020( تمثل التركيز الرئيسي لخطة االستثمار الوطنية 5.3
ا.  وقدرتها على مواجهة حالة الصراع الكامنة اهتمام ا خاص 

ويشمل برز تعزيز البيئة التمكينية المواتية لالستثمار في سلسلة القيمة الغذائية الزراعية ضمن األولويات الرئيسية.  . نشأأولويات أصحاب ال
ويشكل  ضعيفاإلطار القانوني والمالي )على سبيل المثال، فيما يتعلق بقانون استرداد الضرائب، الذي ُينظر إليه حالي ا على أنه  تحسينذلك 

ستثمار الزراعي(، بما في ذلك سالمة األغذية وحماية المستهلك وتحسين الشمول المالي )خاصة للشباب ونساء(. تشمل العناصر حاجزا  أمام اال
راض اإلضافية ذات االولوية التي حددها أصحاب الشأن الذين تم التشاور معهم تطوير البنية التحتية الريفية، وتحسين الوصول إلى المياه ألغ

ذلك مياه الصرف المعالجة(، وزيادة الوصول إلى شبكة الكهرباء واالتصاالت، باإلضافة إلى تطوير نظام معلومات عن األسواق الري )بما في  
 والبيانات والمعرفة.

 .زيادة مستويات القدرة التنافسية والشمولية لسالسل القيمة المختارة زيادة كبيرة.2022بحلول عام  النتيجة ، 

 100.قسمبرامج ال 

 
سماك  التحليل المعمق في ظل المنظور المالي واالقتصادي )أي، بما في ذلك العوامل الخارجية اإليجابية والسلبية(. قد يشمل التركيز مصائد األيتم دعم اختيار سالسل القيمة عن طريق  99

 والبستنة والتصنيع ذا الصلة. 
ت في استكمال متطلبات سالمة األغذية للبلد. للحصول على مزيد من  هو ثمرة التنسيق الناجح لمجموعة العمل المشتركة بين الوزارات التي حددت النجاحات والثغرا قسمهذا ال  100

 . الملحق د ، في تطوير سلسلة القيمة الشاملة والتنافسيةالمراجع، انظر الورقة االستشرافية حول 
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تأمين الوصول إلى أنواع المحاصيل عالية القيمة والمتنوعة، وذات صفات وراثية عالية اإلنتاجية من المجترات الصغيرة وإصبعيات : 1-3البرنامج 
 األسماك.

إدخال أنواع جديدة ومحسنة من المحاصيل عالية الجودة والسالالت وأنواع األسماك، وخالية من آفات الحشرات  )أ(تشمل أهداف هذا البرنامج ما يلي: 
دارية لتحقيق التدريب والمساعدة الفنية لموظفي وزارة الزراعة على أفضل الممارسات اإل )ب( واألمراض، وعليها طلب في األسواق المحلية والدولية؛ 

 اإلنتاجية المثلى لألصناف والسالالت وأنواع األسماك الجديدة والمحّسنة.

 تحقيق ا لهذه الغاية، ستسهل وزارة الزراعة:

سيما   إدخال أنواع جديدة من األنواع والسالالت وأنواع األسماك لتعزيز اإلنتاج المحلي، واالستعاضة عن الواردات وتوسيع حافظة الصادرات، ال −
 فيما يتعلق بالمحاصيل عالية القيمة ومنتجاتها ذات القيمة المضافة؛

 الزراعية. المشاهداتسيتم إنشاء و / أو تحسين المزارع التدريبية وعرض  −

سيتم توسيع و / أو تحسين زراعة األنسجة ومواقع مشاتل وحضانة السالالت. سيتم تحديث مركز تربية األغنام )إلى جانب "البرنامج الوطني  −
 العملية.لتطوير قطاع المجترات"، الذي تنفذه وزارة الزراعة(، بما في ذلك نموذج اإلدارة بين القطاعين العام والخاص الالزمة لضمان استمرارية  

 يجب إنشاء و / أو تحسين النظام الوطني لتكاثر بذور األعالف المقاومة للجفاف. −

 سيتم تحديث مفرخة السمك في أريحا. −

 السياسات لضمان التقدم في شراكات المسالخ بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، وزارة االقتصادحوار   −
 الوطني، وزارة الزراعة؛ وحوار السياسات بشأن اإلصالحات المالية لضمان بيئة مواتية الستثمارات القطاع الخاص.

ا تطوير حالة استثمارية للتغذية، مع التركيز على العبء االقتصادي لإلفراط في التغذية ونقص باإلضافة إلى ذلك، سيتضمن ه − ذا البرنامج أيض 
 المغذيات الدقيقة على النمو االقتصادي واإلنتاجية.

 كثر مقاومة للظروف المناخية.األتحديد وتعزيز األصناف المحلية والتقليدية للمحاصيل ذات القيمة الغذائية و  −

على تشجيع واعتماد تكنولوجيات وممارسات مستدامة  101تحسين قدرات الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من القطاعين العام والخاص: 2-3رنامج الب
 . "مركز المعرفة للمزارعين"اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا من خالل إنشاء 

الزراعية وحصادها وما بعد حصادها، وعلى دمج صغار المزارعين في األعمال التجارية لسلسلة سيركز هذا البرنامج على إنتاج سالسل القيمة الغذائية 
قيمة، ومركز التوريد )على سبيل المثال، عن طريق المجموعات واألسواق االفتراضية والتعاونيات االفتراضية، إلخ(. سيكون دور مسؤولي تكامل سلسلة ال

 مل االستثمارات الرئيسية ما يلي:المعرفة للمزارعين، دور ا حاسم ا. تش

لنشر الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين كفاءة استخدام المياه والكيماويات الزراعية في المزرعة والوصول  "مركز المعرفة للمزارعين"إنشاء  −
 ل تكامل سالسل القيمة.إلى معلومات المناخ والطقس. سيغطي هذا المركز جميع قطاعات الزراعة الفرعية وسيربط المزارعين بمجا

لد( ضمان نشر أحدث االبتكارات مثل الزراعة الدقيقة والزراعة الرقمية )بالتعاون مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص الذين يتوسعون في الب −
 الالزمة لتحسين العمليات في الم زارع وعمليات ما بعد الحصاد وما يرتبط بذلك من الحد من المخاطر.

البحث والتوعية من قبل موظفي وزارة الزراعة، والجمع بين تقييم مركز البحوث اإلقليمي والتجارب في المزرعة في جميع مناطق تشجيع أنشطة   −
 اإلنتاج الرئيسية.

 
 ة والصيادون، والمصنَعون الزراعيون، ومكاملو سالسل القيمة ومقدمو الخدمات اآلخرون. منتجو المحاصيل والماشي -المزارعون  101
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 غذائية.دمج التغذية في التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة لموظفي اإلرشاد الزراعي لتمكينهم من فهم كيفية تعزيز تنويع الطعام واالنظمة ال −

طاع ضمان عملية التعلم المستمر لموظفي وزارة الزراعة والخدمات اإلرشادية في التكنولوجيات الجديدة وتسهيل االندماج لنشر المعرفة في الق −
 الخاص.

ناء صوامع إنشاء منتجات معرفية لتسهيل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خالل دراسات الجدوى السابقة )بما في ذلك لب −
 102فوالذية كبيرة الحجم للحبوب لتمكين االستيراد والتخزين(.

تسهيل وصول القطاع الخاص إلى خدمات استشارية قوية لألعمال بشأن الممارسات الزراعية الجيدة وشهادات معالجة األغذية، وتقنيات  −
يعانون من الحساسية وعدم تحّمل األغذية، والتغليف الحديث، واستراتيجيات التصنيع الجديدة بما في ذلك إنتاج المواد الغذائية للمستهلكين الذين  

 التسويق، وإدارة سلسلة التوريد، وكفاءة الطاقة، إلخ.

والتبريد المائي، وإجراءات الصرف الصحي المناسبة لمياه الغسيل أثناء تنظيف المنتج، وممارسات فرز  مضغوطتسهيل تبني تقنيات الهواء ال −
ما وتصنيف المنتج بشكل أكثر كفاءة، والتجفيف المناسب للتمور وترطيبها، وتحسين ممارسات ومواد التغليف، وادارة درجة الحرارة المناسبة ل

 بعد الحصاد للمنتج والرطوبة.

ات تيسير االمتثال للممارسات الزراعية الدولية الجيدة وشهادات المعالجة، واالمتثال لسالمة األغذية، وأنظمة تتبع المنتج من خالل الدور ينبغي  −
 التدريبية المتخصصة التي يقدمها موظفو وزارة الزراعة وبالتعاون مع المؤسسات الخاصة.

 خل وتحسين سبل المعيشة ودعم تحسين التغذية.إنشاء دورات تدريبية مهنية في الزراعة لتوليد الد −

 ".التصديريةمركز المعرفة تحسين تسويق منتجات البستنة والثروة الحيوانية واألحياء المائية عالية القيمة من خالل إنشاء ": 3.3البرنامج 

األسعار المعقولة وعالية الجودة. سوف تشمل المحركات الرئيسية سيركز هذا البرنامج على تعزيز إمكانات تسويق وتصدير األغذية الفلسطينية ذات 
 واالستثمارات ما يلي:

" من شأنه أن يوفر المعلومات الالزمة الستراتيجيات المصدرين التسويقية حول أسواق التصدير التصديريةمركز المعرفة إن تأسيس " −
الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة وتوليد فرص العمل. سيشمل هذا  وبالتالي زيادة قيمة قطاع البستنة الفلسطيني مع ضمان إيرادات

المركز منصة معلومات السوق، والتنقيب عن الشركاء التجاريين، وخطط تطوير سوق المنتجات )بما في ذلك "خطط االستثمار في 
 يمة." بأدوات تكامل سالسل القالتصديريةسلسلة القيمة االستراتيجية"(. يجب ربط "مركز المعرفة 

وهيئة  103( PalTradeتتطلب جهود تحسين تسويق منتجات البستنة التعاون بين وزارة االقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني )  −
تشجيع االستثمار الفلسطينية والقطاع الخاص ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات المعنية. ينبغي التركيز على توسيع حجم سوق التصدير 

 الفواكه اإلسرائيلية )وبعض المحاصيل األخرى مثل الفطر( بمنتجات البستنة المزروعة محليا . وقيمة واستبدال

قد تأخذ هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية زمام المبادرة في هذه العملية )التسويق بشكل عام(، في حين أن مركز التجارة الفلسطيني  −
 (PalTrade قد )الصادرات.قود مركز المعرفة في أسواق ي 

 بواسطة وزارة الزراعة باالشتراك مع وزارة الصحة ووزارة -تطبيق معايير المنت ج من قبل وزارة الزراعة، بينما يتم القيام بحملة إعالمية  −
 .االقتصاد الوطني

 تنفيذ حمالت التسويق وتثقيف المستهلك لزيادة االستهالك المحلي للفواكه والخضراوات واألسماك الفلسطينية. −

 
 ، بهدف المساهمة في استقرار العرض المحلي وأسعار الحبوب. 2016ي قتَرح هذا اإلجراء كجزء من الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، التي أصدرتها سلطة جودة البيئة في عام  102

 )بالتريد( ة الفلسطينيمركز التجار  103
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 تعزيز البيئة التمكينية لنظام الشمول المالي المستدام.: 4-3البرنامج 

يسعى الهدف العام للسياسة إلى تشجيع مزيج من التدخالت العامة التي تسهل عملية االبتكار داخل القطاع المالي من أجل تحديد منتجات 
العمالء وإدارة المخاطر وتطوير محفظة ريفية ذات استدامة مالية  وعمليات داخلية جديدة تخفض التكاليف وتحسن القدرة على تقييم احتياجات

من خالل األدوات والشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك من خالل تعزيز قدرات القطاع العام على التخلص   وايضا    ومربحة.  
دعم تخطيط األعمال للجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية مثل  قسممن االستثمارات الخاصة )أي من خالل األدوات المحددة في هذا ال

 الزراعية، حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص(، بما في ذلك من الشتات )أو التحويالت(.

على مستوى النظام المالي الزراعي يحلل السياسات واألطر التنظيمية القائمة التي تحكم سوق  إجراء تمرين تشخيصي لخط البداية −
التمويل الزراعي وتؤثر عليه؛ الوضع الحالي للبنية التحتية المالية على المستوى المتوسط؛ وديناميات العرض والطلب على مستوى البيع 

 بالتجزئة، ووضع استراتيجية ذات صلة.

النظام اإليكولوجي المالي  في الزراعي لإلقراض ةالفلسطينيالمؤسسة لتشخيص، االنخراط في عملية للتوفيق بين دور بناء  على ا −
 األوسع في الريف نحو ضمان مؤسسة مستدامة تدعم مشاركة القطاع الخاص والتعاوني.

تعميق سوق التمويل الزراعي )جانب العرض(، ل دعم تعزيز القدرات المؤسسية لمجموعة من مقدمي الخدمات المالية للقطاع الزراعي −
ا  إطالق كخطوة أولى لتعزيز البيئة التمكينية للتمويل الزراعي بما في ذلك على مستوى السياسات والبنية التحتية. وسيشمل ذلك أيض 

صغر والمؤسسات المالية غير " بتمويل من المانحين للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل األ"مرفق للمساعدة الفنية لالبتكار والتواصل
وسيشمل   104المصرفية األخرى المؤهلة )مثل شركات التأجير( لدعم تصميم الخدمات المالية وإدخالها وتوسيع نطاقها إلى المناطق الريفية.

ا إنشاء منبر للحوار حول سياسات التمويل الريفي لضمان تنسيق عمليات سياسات الزراعة والمالية واالقتصاد الكلي وتعزيزها  ذلك أيض 
 بشكل متبادل وجعل تناقضها ضمن الحد األدنى.

القابعين في قاع الهرم إلى التمويل  لدعم تخرجموائمة وتنسيق برامج الحماية االجتماعية واالستراتيجية الوطنية للشمول المالي  −
المصرفي من خالل برمجة التخرج المالي. ستشمل التدخالت المقترحة األولية في هذا الصدد إجراء عملية تخطيط المشهد القائم لتحديد 

يد الفرصة واالستعداد النهائي الخصائص التشغيلية واإلستراتيجية والمتعلقة بالموارد ذات الصلة ببرامج الحماية االجتماعية الحالية، وتحد
 لدمج عنصر التخرج المالي.

ومنصة لتسخير سوق التحويالت بشكل منهجي لتمويل القطاع الزراعي واالستثمار فيه. بناء  على وضع "إستراتيجية مشاركة الشتات"  −
عملية استشارية متعددة القطاعات، متعددة ( إطالق 1هذه التوصيات، يشمل مجال االستثمار المحتمل عمليتين متوازيتين، هما: ) 

( وضع خطة عمل ومنصة موحدة على اإلنترنت لتنسيق 2الوكاالت من أجل تحديد "استراتيجية وطنية فلسطينية لمشاركة الشتات"؛ و ) 
 وتسهيل وتفعيل االستراتيجية.

 الميزانية

 والبرامج )مليون دوالر( قساماأل 
 جاري 

2020-2022 

الميسر االلتزام 
2020-2022 

التمويلي  عجزال
خطة االستثمار 

2020- 2022 

الميزانية االجمالية 
لخطة االستثمار 

2020-2022 

 108.9 24.2 25.0 59.8 3 قسمال

تأمين الوصول إلى أصناف المحاصيل عالية القيمة والمتنوعة، وذات  3.1
 وإصبعيات األسماك مواصفات وراثية عالية اإلنتاجية من المجترات الصغيرة 

18.8 - 7.5 26.3 

 
 . الملحق دفي   المالي الريفي في فلسطين  شمولال تفاصيل تكميلية وجوهرية في الورقة االستشرافية حول  يوجد  104
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 والبرامج )مليون دوالر( قساماأل 
 جاري 

2020-2022 

الميسر االلتزام 
2020-2022 

التمويلي  عجزال
خطة االستثمار 

2020- 2022 

الميزانية االجمالية 
لخطة االستثمار 

2020-2022 

تحسين قدرات الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من القطاعين العام   3.2
والخاص على تعزيز واعتماد تكنولوجيات وممارسات مستدامة اجتماعيا وبيئيا 

 . ”مركز للمعرفة“واقتصاديا من خالل إنشاء 
25.6 16.4 5.0 47.0 

تحسين تسويق منتجات البستنة والثروة الحيوانية واألحياء المائية عالية  3.3
 ".التصديريةالقيمة من خالل إنشاء "مركز المعرفة 

12.0 - 7.5 19.5 

 16.2 4.2 8.6 3.4 تعزيز البيئة التمكينية لنظام الشمول المالي المستدام  3.4

 2019حزيران  27تحديث أرقام الموازنة: 

 . اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ4 قسمال 5.4

في سياق الموارد الطبيعية المحدودة والمستغلة بشكل مفرط والمستنفدة، تعتبر االستدامة البيئية شرطا أساسيا ألي تدخل  األساس المنطقي. .85
ر األرض والمياه وكذلك لضمان االستدامة االجتماعية واالقتصادية. في فلسطين، تبقى الزراعة أكثر القطاعات غير المستغلة لألمن الغذائي والتغذوي. تعتب

لجذرية س الممارسات الزراعية، وتعتبر القيود المفروضة على الوصول اليهما )إلى جانب القيود المفروضة على تحركات األشخاص والسلع( األسباب اأسا
ألحداث المتطرفة مثل باإلضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المحتملة المتعلقة بتغير المناخ )زيادة درجة الحرارة، زيادة ا  105النعدام األمن الغذائي في فلسطين.

دة عالوة على محدودية إدارة المياه تمثل مشكلة  إضافية  في البلد تتطلب الدعم. ُتعتبر هذه العوامل المقيِ   106الجفاف، انخفاض محتمل في هطول األمطار(،
األراضي والمراعي، وزيادة توافر  إستصالحذلك:  األساس المنطقي الرئيسي الختيار االستثمارات ذات األولوية الحاسمة لألمن الغذائي والتغذوي، بما في

باإلضافة إلى زيادة الوصول إلى مصادر المياه غير التقليدية مثل إعادة  107المياه )بما في ذلك إصالح اآلبار، وبناء سدود صغيرة جديدة وخزانات،
الطاقة )ال سيما في سياق ارتفاع درجات الحرارة مما قد يؤثر على استخدام المياه العادمة المعالجة(، وزيادة القدرة على التكيف وتعزيز الوصول إلى 

 متطلبات الزراعة المحمية(.

يتأثر الوصول إلى الموارد الطبيعية في قطاع غزة بشدة بالقيود التي تفرضها إسرائيل على المناطق القريبة من الحدود،  التركيز على غزة.  .86
وبالتوسع الحضري الداخلي السريع. باإلضافة إلى ذلك، تشكل زيادة متوسط درجات  108ب األسماك والمالحة،ميال  بحري ا لقوار  15وبالحد األقصى البالغ 

ستثمار في إعادة الحرارة وارتفاع الكثافة السكانية ضغط ا إضافي ا على الموارد المحدودة، مما يؤدي إلى تفاقم مستويات تلوث المياه واألراضي. يمثل اال
 دمة المعالجة، والوصول إلى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة والحد من تآكل السواحل أولوياٍت رئيسية  للقطاع.استخدام المياه العا

ا أهمية التحرك نحو االستخدام السليم للموارد الطبيعية وإدارتها،   أولويات أصحاب الشأن. يدرك أصحاب الشأن الذين تم التشاور معهم تمام 
والطاقة الشمسية واالصناف الوراثية البلدية والتنوع الحيوي لضمان رضا المجتمع وقدرة صغار المزارعين على  بما في ذلك المياه واألرض

مواصلة تعزيز إنتاجهم. تشمل االستثمارات ذات األولوية إعادة تأهيل / استبدال انظمة وشبكات الري القديمة لوقف تسرب المياه )وإن لم 
(، ومكافحة ذبابة الزيتون واآلفات، بما في ذلك الحيوانات البرية، وبشكل رئيسي 2022-2020الوطنية  يكن ذلك في نطاق خطة االستثمار  

ا كبير ا للمزارعين وإلحاق أضرار بالمحاصيل في جميع أنحاء الضفة الغربية؛ المساهمة في دعم المزارعين أصح اب الخنازير التي تمثل تهديد 
ن المهمشين من مشاريع التنمية، ودعم التوسع في استخدام السماد العضوي وغيرها من األسمدة الحيازات الصغيرة وضمان استفادة السكا

 
105MAS, 2017.    
 الملحق د ، في موجز عن تغير المناخانظر الورقة االستشرافية:  106
الذي تصدره "اللجنة المشتركة للمياه". سوف يسمح حفر آبار إضافية بإطالق مياه إضافية للزراعة دون   إن التوسع في قدرة سدود المياه والخزانات مقيد بسبب الترخيص المحدود  107

لمعنية( وبسبب  شمل السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية االمساس بالمياه الجوفية في البالد. وبشكل معاكس إلعادة تأهيل اآلبار، يتطلب إنشاء آبار جديدة تصاريح من "لجنة المياه المشتركة" )ت

 ضمن خطة االستثمار.  2022- 2020الصعوبة والوقت الطويل المطلوب للحصول على هذه التصاريح، لم يتم االخذ باالعتبار حفر آبار جديدة لعام 
 هذا اإلجراء في أي وقت.  أميال البحرية السابقة. ومع ذلك، يمكن التراجع  6من حدود الـ  2019مياًل بحريًا في منتصف عام  15تم تمديد الحدود إلى  108
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وفي تنظيم تصنيعها واستخدامها. بشكل عام، يعتبر الحصول على المياه وإدارة المياه، وخاصة تكلفة المياه وتوفيرها، التحدي الرئيسي 
ا بالسيطرة اإلسرائيلية على موارد المياه لجميع المزارعين والمنتجين. يرتبط ذلك بانخفاض مست ويات هطول األمطار بشكل عام، وأيض 

المجاالت وباإلدارة السيئة للموارد المائية المتاحة. في ظل هذه الظروف، تعد زيادة كفاءة استخدام المياه واالبداع في اإلدارة واالستغالل من  
مياه الصرف المعالجة، وجمع مياه بديلة على نطاق صغيرة )االبار والسدود(،  ذات األهمية القصوى للمنتجين. وقد يشمل ذلك استخدام

ينبغي  وتطوير ينابيع المياه، واستخدام أنظمة الري المتكاملة والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق كفاءة المياه وفعالية األنظمة. هناك مسار موازٍ 
ن )على سبيل المثال في وزارة الزراعة، سلطة المياه الفلسطينية، والهيئات المحلية( العمل عليه وهو تطوير قدرات الموظفين المعنيين والعاملي

 والمنتجين على أفضل ممارسات الري.

  .في المائة، مع استخدام ممارسات أكثر استدامة وتكّيف  10، زيادة الوصول إلى األراضي والمراعي والمياه بنسبة 2022بحلول عام النتيجة
  مع المناخ.

 قسمبرامج ال 

 استصالح األراضي وإعادة تأهيل المراعي.: 4.1البرنامج 

ة. وهو يستهدف أنسب األراضي والمراعي التي تطابق معايير الفقر مهمشهذا البرنامج مهم لضمان صمود أصحاب الشأن الفلسطينيين وحماية الفئات ال
(. وفق ا لـ "دراسة مدى مالئمة األراضي لالستصالح 2 قسمالشاملة )وهو مكمل للنهج المقترح في الوانعدام األمن الغذائي مع إمكانية تطوير سلسلة القيمة 

هكتار من األراضي الزراعية اضافة الى   46700التي أجراها مركز أبحاث األراضي، فإن المساحة المناسبة إلعادة التأهيل تضم    2010لعام    109والتنمية"
 ُيعد الموقع الجغرافي والمالئمة عنصرين أساسيين في استهداف هذا البرنامج. 110.هكتار من األراضي الرعوية 81000

 تعزيز قدرات التكيف مع تغير المناخ :4.2البرنامج 

المتجددة في  يشجع هذا البرنامج أدوات لتعزيز نقل المعلومات إلى الجمهور والمزارعين بشأن تغير المناخ، ودعم اعتماد عمليات كفاءة الطاقة والطاقة
 قسمال األعمال التجارية الزراعية، وتعزيز البحوث المناخية للحصول على سيناريوهات وتوقعات مخصصة )مع تآزر مهم مع االستثمارات المقترحة في

3.) 

تعزيز )ب( محلي وتغيراته؛ تعزيز قدرات دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية لفهم المناخ ال)أ( بما في ذلك:  االستثمارات في المعرفة والجاهزية، −
تشجيع ودعم سالسل القيم التفصيلية للمرجعيات الجغرافية ورسم الخرائط   )ج( مخصصة؛    وتنبؤاتالبحوث المناخية للحصول على سيناريوهات  

نقلها إلى الجمهور إنشاء أدوات وإجراءات لترجمة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ و )د( لفهم آثار تغير المناخ ومخاطره على اإلنتاج؛ 
 والمزارعين.

ودعم إدراج  2030-2020دعم خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة للفترة  )أ(بما في ذلك:  ة الطاقة / المياه، عالقاالستثمارات في تحسين  −
تعزيز عملية المتابعة  )ج(دعم اعتماد عمليات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في األعمال التجارية الزراعية؛ )ب( الزراعة ضمن أهدافها؛ 

دعم االستثمارات في إمدادات المياه  )هـ(ه في المزرعة وتحديث أنظمة الري؛ زيادة إنتاجية الميا )د( المتعلقة باالستخدامات المستدامة للمياه؛ 
 دعم االستثمارات التي تدعم / تعزز / توسع المناطق المحمية والنظم اإليكولوجية.)و( غير التقليدية؛ 

ية للمناخ بما في ذلك األصناف المقاومة مع التركيز على تقنيات الزراعة الذك  تشمل االستثمارات اإلضافية نشر ممارسات التكيف مع المناخ، −
 .وتكنولوجيا الزراعة المائية للجفاف

 

 
 http://rec.lrcj.org/Other_Files/Land_Suitability.pdfمة األراضي لالستصالح والتنمية: ئ. مال2010مركز أبحاث األراضي.  109

هطول األمطار. تبلغ طاقة الرعي في المراعي الشمالية   القدرة االستيعابية للمراعي في األجزاء الشمالية من الضفة الغربية أفضل من قدرة المناطق الجنوبية والشرقية بسبب ارتفاع 110

رأًسا / هكتار / شهر في المنحدرات الشرقية في العبيدية )مركز أبحاث   2.85رؤوس / هكتار / شهر في األجزاء الجنوبية، وتهبط بشدة إلى  7رأًسا / هكتاًرا / شهًرا تتناقص إلى  19

 اإلدارة في األراضي الجماعية.  . األراضي الرعوية المستدامة 2011األراضي، 
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 تحسين إدارة الموارد المائية :4.3البرنامج 

المياه وتحسين درة حصاد  يشمل هذا البرنامج تعزيز تنمية موارد المياه البديلة، وإصالح اآلبار والينابيع الزراعية، وتوسيع نطاق مشاريع حصاد المياه لزيادة ق
 111اإلدارة.

تشمل التدخالت المقترحة نظام النقل، باإلضافة إلى الدعم المطلوب لتحفيز  االستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المياه العادمة المعالجة. −
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة مثل تشكيل رابطة مستخدمي مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال اإلرشاد 

مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي   25و  15استخدام    قسمال  والمزارعين في إعادة استخدام وإدارة مياه الصرف الصحي. يستهدف هذا
 دوالر أمريكي للهكتار.  10،000هكتار بمتوسط تكلفة يبلغ  4000في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي بما يكفي لري 

والمناطق شبه الساحلية، ووفق ا لدائرة المياه الزراعية لم يتم بعد إعادة تأهيل العديد من آبار وادي األردن    إعادة تأهيل اآلبار والينابيع الزراعية. −
آبار أخرى في قلقيلية وطولكرم.   10بئر ا في وادي األردن بحاجة الى إعادة تأهيل، باإلضافة إلى    40إلى    30التابعة لوزارة الزراعة هناك ما بين  

عادة تأهيل ايضا . قامت سلطة المياه الفلسطينية بوضع خطة تطوير تحتاج ينابيع وادي األردن التي تعد واحدة من أهم مصادر مياه الري إلى إ 
 113والتي تهدف إلى إعادة تأهيل ينابيع الوادي؛ وتم إعادة تأهيل بعض الينابيع. 2010،112موارد مياه وادي األردن 

بالنظر إلى صعوبة استغالل المزيد من موارد المياه الجوفية  الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.  ئيحصاد الماالاستثمارات لتحسين مشاريع  −
د والسطحية بسبب القيود اإلسرائيلية بما في ذلك إنشاء منشآت كبيرة لحصاد المياه مثل السدود، من الضروري تسريع معدل تنفيذ مشاريع حصا

الصغيرة أن تخدم  ئيحصاد الماالود المستمرة لبناء مرافق كبيرة لحصاد المياه. يمكن لمشاريع المياه الصغيرة إلى المتوسطة بالتوازي مع الجه
 النبتة نفسها في قاع جذورها ويمكن أن يتم ذلك من خالل مشاريع إعادة التأهيل واالستصالح، كما تشمل مشاريع إعادة التأهيل واالستصالح

 بناء االبار.

 الميزانية

 والبرامج )مليون دوالر( قساماأل 
 جاري 

2020-2022 

االلتزام الميسر 
2020-2022 

التمويلي  عجزال
خطة االستثمار 

2020- 2022 

الميزانية االجمالية لخطة 
-2020االستثمار 

2022 

 119.3 49.0 42.9 27.4 3 قسمال

 50.7 30.0 - 20.7 استصالح األراضي وإعادة تأهيل المراعي 4.1

 6.8 5.0 0.3 1.5 قدرات التكيف مع تغير المناختعزيز  4.2

 61.8 14.0 42.6 5.2 تحسين إدارة الموارد المائية 4.3

 2019حزيران  27تحديث أرقام الموازنة: 

 

  

 
وزيادة توافرها بما في ذلك من خالل نظام   ما لم يتم تضمينه في االستثمار في إدارة المياه هو الجزء المتعلق باستخدام المياه لألغراض المنزلية )وما يتصل به من تحلية المياه، 111

 االستيراد والتوزيع(. 
112 ). linkAuthority, 2010. Jordan valley Water resources development plan (Palestinian water  
 تشمل الينابيع المستهدفة للتدخل كل من: )أ( وادي القلط والفوار؛ )ب( النويعمة؛ )ج( الدليب؛ و )د( فصايل.  113

http://www.pwa.ps/userfiles/server/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7/%D8%AE%D8%B7%D9%87%20%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1.pdf
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 . تحسين سالمة األغذية وحماية المستهلك5 قسمال 5.5

في مجال صحة النبات وسالمة األغذية وصحة الحيوان وكذلك في التغذية، من خالل نهج شامل  ، تساهم زيادة القدرات األساس المنطقي.  .87
الشوكة، في تحسين األمن الغذائي والتغذوي، وكذلك الوضع الصحي الفلسطيني )عن طريق الحد من تعرض المستهلكين لمسببات المزرعة الى من 

 لفرص التجارية الوطنية والدولية للمنتجات الفلسطينية.األمراض المنقولة عن طريق األغذية أو المخلفات( وا

-2017بناء  على نتائج البرنامج الوطني للصحة العامة والصحة النباتية، ولتحقيق التقدم نحو أهداف االستراتيجية الوطنية لسالمة االغذية  .88
سيساعد االستثمار اإلضافي في سالمة األغذية في النهاية على الحد ، حددت مجموعة العمل الوطنية المعنية بسالمة األغذية تدخالتها وأولوياتها.  2022

مية والدولية، مع من حدوث األمراض المنقولة عن طريق األغذية وزيادة ثقة المستهلكين في نظام إنتاج األغذية الفلسطيني لتسهيل التجارة الوطنية واإلقلي
ا من التجارة العادلة للمنتجات الغذائية بين الضفة الغربية / القدس الشرقية وإسرائيل وسيزيد من قدرة زيادة قدرات التفتيش وإدارة المخاطر. سُيم ّكن ذلك أيض  

 قطاع غزة بما يتماشى مع إجراءات الضفة الغربية / القدس الشرقية.

يؤثر التطبيق المحدود لمعايير سالمة األغذية في محافظات غزة ليس فقط على القدرة على إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية   التركيز على غزة. .89
ا خطر ا كبير ا على صحة اإلنسان. سيساعد االستثمار في سالمة األغذية في النهاية على الحد من حدوث األمرا ض المنقولة عن الزراعية، ولكنه يمثل أيض 

تيش وإدارة المخاطر. األغذية وزيادة ثقة المستهلكين في نظام إنتاج األغذية الفلسطيني لتسهيل التجارة الوطنية واإلقليمية والدولية، مع زيادة قدرات التف  طريق
ا من التجارة العادلة للمنتجات الغذائية بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وسيزيد من قدرة قطاع غزة  بما يتماشى مع إجراءات الضفة سيمكن ذلك أيض 

ي المختبر والقيود الغربية. على وجه التحديد بالنسبة لغزة، قد ال ينتج عن بناء القدرات المخبرية النتائج المطلوبة بسبب قيود الدخول للمستشارين وموظف
ُد تكييُف المشتريات أو النشاطات حسب الخصائص  114المفروضة على استيراد معدات ولوازم المختبرات )قائمة االستخدام المزدوج اإلسرائيلية(. لذلك، ُيع 

اإلضافية لالستثمار إعداد شهادة "مختبر صحة النبات" الذي تم تركيبه حديث ا في غزة، واالرتقاء بمستوى "مختبر ات األولويالمحلية لغزة أولوية . تشمل 
ين قدرات "مختبر فحص صحة الحيوان"، وتعزيز قدرات "الجمعية الفلسطينية لحماية سالمة األغذية" والتأكد من حصوله على شهادة األيزو، ومواصلة تحس

 المستهلك" فرع غزة.

أبدى المستهلكون والمنتجون والمواطنون الذين تمت استشارتهم اهتمامهم بنظام غذائي آمن وصحي ومستدام، وبأسعار   أولويات أصحاب الشأن. 
ا للمستهلك. تشمل المجاالت التي تعتبر أولوية لالستثمار تحسين عادلة تضمن هامش ربح للمزارع ليتمكن من   االستمرار والتقدم ومناسب أيض 

وائح المدخالت والدور التنظيمي للحكومة لسالمة األغذية وحماية المستهلك، من خالل مراقبة أكثر فعالية ألسواق الجملة والتجزئة؛ إنفاذ الل
لتجنب تدهور المناعة  -)مع ما يترتب على ذلك من آثار على سالمة األغذية، وكذلك على اإلنتاج  المتعلقة باستخدام النفايات البيولوجية

زراعة، الطبيعية، أو كفاءة معالجة األلبان(؛ والحاجة إلى توجيه المزارعين بشأن تحسين صحة النبات، من خالل التعاون بين الوزارات )وزارة ال
( لتحسين 2 قسمضافية المقترحة ذات األولوية الحاجة إلى صوامع لتخزين الحبوب واألعالف )انظر الوزارة الصحة(. وشملت االستثمارات اإل

 الوصول إلى مدخالت األغذية الزراعية عالية الجودة.

 .تحسين القدرات البشرية والمخبرية في إجراء اختبارات حساسة، فيما يتعلق بأنشطة المراقبة والتفتيش القائمة على 2022بحلول عام    النتيجة ،
 المخاطر.

 قسمبرامج ال 

 115دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية للصحة النباتية لزيادة القدرات القانونية والمخبرية لصحة النبات.: 5.1البرنامج 

 برنامج هو ثالثي االبعاد،هذا ال

 
ة، أو قطاع غزة، إال إذا حصل الطرف المعني على ترخيص. يتم نشر القائمة على موقع منسق األنشطة الحكومية  ي حظر نقل المواد المحددة في هذا المرسوم إلى مناطق يهودا والسامر 114

 ( Arabicand  English ,Hebrew.) ( باللغات العبرية واإلنجليزية والعربية. COGATفي المناطق )

 تعزيز البرنامج الحساس للتغذية من خالل تعزيز القدرات المخبرية سيتم تعزيز برنامج إغناء الدقيق ايضاً.  115

http://www.cogat.mod.gov.il/ar/services/Procedure/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84%20%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7.pdf
http://www.cogat.mod.gov.il/en/services/Documents/List%20of%20Dual%20Use%20Items%20Requiring%20a%20Transfer%20License.pdf
http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Procedure/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%93%D7%95-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%9D%20%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8.pdf
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تطوير واختبار نظام محوسب للفحص وإصدار الشهادات في الضفة )أ(  عن طريق:   تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية لفحص صحة النبات،  −
زيادة قدرات مديرية صحة  )ج( التدريب على التشخيص الميداني لآلفات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛  )ب(الغربية وقطاع غزة؛ 

 النبات التابعة لوزارة الزراعة في المنهجيات القائمة على المخاطر.

المخبرية المتعلقة بتشخيص اآلفات  ودعم شراء الموادضمان مراقبة "مختبر صحة النبات" لآلفات من خالل توفير القدرات الفنية واإلدارية،  −
ت لـ )وزارة الزراعة( واختبار جودة المبيدات الحشرية )المختبر المركزي للصحة العامة، وزارة الصحة(، وكذلك تعزيز القدرات إلصدار الشهادا

 "مختبر صحة النبات" المنشأ حديث ا في جنين ومختبر الصحة العامة في غزة.

من خالل تعزيز قدرات موظفي "دائرة صحة النبات"، وتوفير التدريب بشكل خاص على تحليل وادارة المخاطر يدات  ضمان اإلدارة األفضل للمب −
 فيما يتعلق بجودة المبيدات وفعاليتها، وتوريد المواد المخبرية الخاصة باختبار جودة المبيدات وفعاليتها.

والصحة النبات" )على أساس معايير المنظمة  الصحةستراتيجية لصحة الحيوان ذات الصلة باالخطة التعزيز القدرة على وضع وتنفيذ ": 5.2البرنامج 
 العالمية لصحة الحيوان(.

 يشتمل البرنامج على عدد من التدخالت ذات األولوية، بما في ذلك:

انجاز  )ب( إنشاء وضمان حسن أداء "مجلس سالمة األغذية"؛  )أ( ، من خالل: تسهيل المصادقة على األدوات التشريعية لسالمة األغذية −
 دعم تطوير اللوائح الفنية. )ج( قانون سالمة األغذية واللوائح ذات الصلة؛ 

من خالل وألجل تمكين "لجنة الدستور الغذائي  والصحة النباتية الصحةدعم مشاركة فلسطين في المنابر اإلقليمية والدولية ذات الصلة ب −
 الوطنية".

االرتقاء بمختبرات سالمة األغذية لتكون معتمدة في  )أ( إلى المعايير الدولية واالعتراف بها من خالل: دعم رفع مستوى اإلجراءات المخبرية  −
مواصلة التدريب السابق في علم  )ج( التدريب على تحليل بقايا المضادات الحيوية ومبيدات اآلفات؛  )ب( كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 

دعم توريد   )هـ( تطبيع قدرات "ضمان الجودة الخارجية" )سلطة جودة البيئة( وقدرات "اختبار الكفاءة" كإجراءات روتينية؛  )د( األحياء المجهرية؛  
يا المضادات الحيوية ومبيدات اآلفات، أو غيرها( والتدريب على إدارة معدات المختبرات وصيانتها معدات المختبرات والمستهلكات )بقا

 التدريب على فحص الهرمونات الغذائية والمواد المالمسة لألغذية. )و( واستخدامها؛ 

تشجيع التفتيش الميداني  )ب(الالزمة؛  طرح الخطة وإجراء التعديالت )أ(من خالل:  دعم اعتماد "الخطة الوطنية لمراقبة سالمة األغذية"، −
دعم تنفيذ اللوائح  )ج(المناسب وفق ا للخطة وتوفير تدريب للمتابعة على التفتيش الميداني )أخذ العينات على أساس المخاطر وما إلى ذلك(؛ 

تطوير قاعدة  )هـ(لك على المتابعة والتقييم؛ توفير التدريب وتنمية القدرات على تقييم مخاطر سالمة األغذية، وكذ)د( الفنية لسالمة األغذية؛ 
 بيانات مشتركة بين الوزارات لسالمة األغذية.

من أجل اتباع نهج شمولي معزز لمراقبة مخاطر سالمة األغذية في السلسلة الغذائية.  زيادة روابط التفتيش الميداني مع التحاليل المخبرية −
 )ب( هية التي تربط بيانات المختبرات وبيانات األوبئة من الميدان على المستويات المحلية؛ تطبيق المبادئ التوجي)أ( وسيتم ذلك من خالل: 

 )هـ(تطوير برامج جيدة / سليمة للمراقبة / المتابعة الوبائية؛  )د(؛ علم األوبئة تدريب المفتشين على  )ج( إجراء تقييم لنظام مراقبة األغذية؛ 
 إنشاء وحدات تشغيلية للمراقبة / المتابعة الوبائية السليمة من المخاطر المرتبطة بسالمة األغذية في وزارة الزراعة ووزارة الصحة.

من خالل دعم اتحاد الصناعات الغذائية   ل عن طريق األغذيةزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مراقبة وضبط المخاطر التي تنتق −
دعم اتحاد الصناعات الغذائية نحو تسجيل المنتجات  )أ( نحو تسجيل المنتجات ومتابعة العاملين في قطاع األغذية. تشمل تفاصيل ذلك: 

رقابة الحرجة" وبالممارسات الجيدة في الشركات الخاصة؛ زيادة المعرفة بنظام "تحليل المخاطر ونقاط ال)ب(  ومتابعة العاملين في قطاع األغذية؛  
 تطوير القدرات المخبرية لمصانع األغذية. )ج(
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رفع مهارات ومعارف الجهات الفاعلة   )أ(من خالل:    السليمة،   التغذويةزيادة وعي المستهلكين والجهات الفاعلة بسالمة األغذية والممارسات   −
تعزيز قدرات جمعيات )ب( غذية )من القطاع العام والقطاع الخاص(  بشأن قضايا سالمة األطعمة والتغذية؛ ذات الصلة بمجال سالمة األ

رة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة وتنسيق حمالت االتصال والتوعية بشأن سالمة األغذية والتغذية بالتعاون الوثيق مع وزا  على تطوير  ينالمستهلك
( لتقييم تأثير حمالت التوعية على ممارسات المستهلكين؛ KAPإجراء دراسة ثانية لـ "المعرفة والمواقف والممارسات" )  )ج( االقتصاد الوطني؛ 

عة وتحديث "بوابة حماية المستهلك" المطورة متاب  )هـ( تكييف حملة التوعية مع نتيجة الدراسة الثانية لبرنامج "المعرفة والمواقف والممارسات"؛    )د( 
 حديث ا.

والصحة النباتية" )مستندة إلى  الصحةتعزيز القدرة على وضع وتنفيذ "خطة استراتيجية مستدامة لسالمة األغذية ذات الصلة ب: 5.3البرنامج 
 االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية(.

 ية:يتضمن البرنامج التدخالت ذات األولوية التال

تنفيذ تحليل الفجوة وفق المنظمة  )أ( لالستجابة في الوقت المناسب لتفشي األمراض الحيوانية، من خالل: تعزيز النظم القانونية والرقابة  −
وضع وتنفيذ برنامج لجمعية مهنية بيطرية مستدامة   )ج(صياغة وتنفيذ مقترح لمواصلة تعليم "الخدمات البيطرية"؛  )ب(  العالمية لصحة الحيوان؛  

تطوير إجراءات التشغيل الموحدة  )هـ( (؛ scrapieإنتاج خطط إضافية لمكافحة األمراض الحيوانية )مثل الراعوش  )د( والقطاع الخاص؛ 
الخطط وإجراءات التشغيل القياسية في وتحديث اختبار )و( سة ذات األولوية التي سبق صياغتها؛ المتعلقة بخطط مكافحة األمراض الخم

تعزيز الشراكة ( خ ) على اإلدارة العامة؛  التدريب (ح) زيادة قدرة الخدمات البيطرية في مراقبة وضبط بقايا المضادات الحيوية؛ )ز( ن الميدا
 بين القطاعين العام والخاص.

متابعة تحديث القدرات المخبرية لفحص صحة )أ( من خالل زيادة قدرات المختبرات، بما في ذلك: زيادة كفاءة مراقبة األمراض ومكافحتها،  −
متابعة  )ج( التدريب على تشخيص األمراض )داء الكلب والسل والحمى المالطية(؛ )ب( الحيوان في الضفة الغربية / القدس الشرقية وغزة؛ 

دعم بناء برنامج  )هـ( تقديم الدعم العيني لألمراض الحيوانية لكل من مختبرات غزة والضفة الغربية؛ )د( يزو لمختبر غزة )المواد(؛ شهادة اال
 توأمة مع المختبرات ذات المرجعية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

)ب( التدريب المعمق والمتخصص في الوقاية من األمراض وإدارتها؛  )أ( من خالل:  تعزيز القدرات في مجال علم األوبئة وتحليل المخاطر، −
سنوي ا( على ممارسات اإلدارة الجيدة لصحة الحيوان )مكافحة األمراض والوقاية  10تدريب الموظفين البيطريين المعينين حديث ا )بحد أقصى 

وضع ملخصات وبطاقات عن )هـ( لوبائية لألمراض الشديدة الخطورة؛ التدريب على المراقبة ا)د( توريد وحدات المراقبة المتنقلة؛ )ج( منها(؛ 
 أمراض شديدة التأثير. 5إجراء المراقبة الوبائية الموسعة لما ال يقل عن )و( مخاطر األمراض؛ 

الحيوان" الحالي؛ تحسين إدارة البيانات باستخدام "نظام تحديد  )أ( من خالل:  تحسين تتبع الحيوانات من أجل إدارة أفضل لصحة الحيوان،  −
 التدريب على إدارة البيانات ونظام تحديد الحيوانات.)ب( 

 الميزانية

 والبرامج )مليون دوالر( قساماأل 
 جاري 

2020-2022 

االلتزام الميسر 
2020-2022 

التمويلي  عجزال
خطة االستثمار 

2020- 2022 

الميزانية االجمالية 
لخطة االستثمار 

2020-2022 

 14.0 13.8 - 0.3 5 قسمال

دعم تنفيذ "خطة العمل الوطنية للصحة النباتية" لزيادة القدرات القانونية   5.1
 والمخبرية لصحة النبات. 

- - 4.2 4.2 
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 والبرامج )مليون دوالر( قساماأل 
 جاري 

2020-2022 

االلتزام الميسر 
2020-2022 

التمويلي  عجزال
خطة االستثمار 

2020- 2022 

الميزانية االجمالية 
لخطة االستثمار 

2020-2022 

تعزيز القدرة على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية مستدامة لصحة   5.2
والصحة النباتية )على أساس معايير المنظمة    الصحةالحيوان ذات الصلة ب

 العالمية لصحة الحيوان(. 
- - 5.4 5.4 

تعزيز القدرة على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية مستدامة لسالمة   5-3
والصحة النباتية )االستراتيجية الوطنية لسالمة   الصحةاألغذية متعلقة ب

 األغذية(.
0.3 - 4.2 4.4 

 2019حزيران  27تحديث أرقام الموازنة: 

 ج اإلقليمية والمسؤولية المشتركةه  . تعزيز الن  6 قسمال 5.6

الوحدة الوطنية الفلسطينية ضرورية لتحقيق الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين. أدى االحتالل اإلسرائيلي والفصل  األساس المنطقي.  .90
ا. في حين أن االحتالل اإلسرائيلي  116المادي بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إلحاح متزايد في البالد للعمل والحفاظ على وحدة أجزاء الوطن مع 

اء لتأكيد السبب األساسي للتفتت االجتماعي، فإن العوامل األخرى التي تسهم في التماسك االجتماعي هي في أيدي الفلسطينيين. وتشمل هذه بنهو با
بة لنسمجتمع شامل ومستدام ومتماسك اجتماعيا، ومواجهة االقصاء وتشجيع جميع الناس على المشاركة بطريقة منصفة. هذا صحيح في المقام األول با

ا )الفقراء وغير اآلمنين غذائيا ، وكذلك الالجئين( وأيضا بالنسبة للفئات المتقاطعة األخرى، مثل النساء والشباب والشيوخ واألطفال. تهميشلألشخاص األكثر  
معالجة  2022-2020الوطنية  مكن أن يلعب المجتمع المدني ومنظماته دور ا كبير ا في اقامة الجسور بين السكان والمؤسسات، وتعتزم خطة االستثماري

يقدر الخصائص اإلقليمية ومزاياها النسبية، وكذلك التماسك   نهجهذا المجال من خالل تعزيز التنمية واإلدماج على الصعيدين المحلي والوطني من خالل  
من أربعة ركائز مترابطة )هنا: "الركائز األربع"(، بما في ذلك:  118والمسؤولية المشتركة"،  117اإلقليمي نهج، الذي ُيعرف بـ "النهجاالجتماعي. يتألف هذا ال

( المسؤولية المشتركة بين المنتجين والمستهلكين، و )د( التعليم في مجال التغذية وإنتاج الغذاء. سيكون 3( التنمية المجتمعية، ) 2( علم البيئة الزراعية، ) 1) 
 تهميشوحيث تتطلب مستويات ال 119في مناطق المجموعات ذات األولوية، مع ارتفاع المهن في قطاع األغذية الزراعية، هجنالهدف الجغرافي لهذا ال

 اهتماما خاصا بالتماسك االجتماعي.

ى التوتر مع الحصار المفروض على غزة، انتشر اإلحساس المتزايد بالعجز واليأس على نطاق واسع بين السكان مما أدى إلالتركيز على غزة.   .91
ا لتعزيز   وانعدام األمن والعنف في المجتمع وفي المنزل، مما أدى إلى تفتيت النسيج االجتماعي وتدهور التماسك االجتماعي. وهذا يجعل األمر أكثر إلحاح 

ية واالجتماعية والعنف في التماسك االجتماعي من خالل التنمية المجتمعية. على وجه الخصوص، فان االفتقار إلى الفرص للشباب، والصدمات النفس
اإلقليمي والمسؤولية المشتركة  نهجاألسر والمدارس، يستدعي تعزيز الفرص للشباب، بما في ذلك الدور الذي يمكن أن يلعبوه في مجتمعاتهم. يمثل ال

 لزراعة المستدامة.لمحافظات غزة فرصة تكمل جميع الجهود العامة األخرى لضمان النمو االقتصادي واألمن الغذائي والتغذوي وا

يدرك أصحاب الشأن تمام اإلدراك األهمية الحاسمة لتيسير االنتقال من المساعدة إلى الصمود، وتعزيز العمل  أولويات أصحاب الشأن.
المجتمعي من خالل زيادة النهج التشاركي والتعاوني الذي يشمل مختلف فئات المجتمع، بدعم من القطاعين العام والخاص نحو تكامل 

ة التي يتعين تعزيزها تنظيم األسر / المزارعين في الوحدات االقتصادية الزراعية )مثل التعاونيات ماساإلنتاج واالستهالك. تشمل الروابط الح

 
 النقسام الفلسطيني الداخلي بين فتح وحماس إلى مزيد من التباعد بين المجتمع الفلسطيني. إلى جانب االحتالل اإلسرائيلي، أدى ا 116
لمحلي والموارد المتاحة. يمكن أن يكون  تحديد وتنفيذ الحلول على المستوى المحلي، مع السكان أنفسهم والجهات الفاعلة المحلية األخرى، سواء العامة أو الخاصة، وفقا للسياق ا 117

 لمحلي مجتمعًا أو قرية أو بلدية أو حتى مجموعة من البلديات. المستوى ا
 االتفاق على األهداف وتقاسم المسؤولية عن تحقيقها 118
 (. 2019 حزيران ل األردن )حدد مجلس الوزراء قائمة مؤقتة بالمجموعات الجغرافية ذات المهن الزراعية، بما في ذلك مناطق قلقيلية وطوباس وطولكرم وجنين ووادي شما 119
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والشركات( للتغلب على تفتيت ملكية األراضي، وكذلك تيسير تكامل المنتجين مع التصنيع والتسويق، وضمان تنمية القدرات في جميع 
 األنحاء.

  ج اإلقليمية والمسؤولية المشتركة على المستوى المحلي يتم جمع المعرفة واألداء، هُ ن قد تم تنفيذ النُ ، بعد ان يكو 2022النتيجة. بحلول عام
 واالعتراف بها وإدماجها في سياسات األمن الغذائي والتغذوي الوطنية ذات الصلة.

 قسمبرامج ال 

 . المشتركةاالقليمي والمسؤولية للعمل المنتدى الوطني تطوير : 6.1البرنامج 

ج اإلقليمية والمجتمعية المماثلة )أو أي من الركائز هُ من خالل المنتدى، فإن أصحاب الشأن والمنظمات العاملة أو المشاِركة على مختلف المستويات مع النُ 
في توفير الخدمات للمجتمعات،   األربع ذات الصلة( سوف يتواصلون ويعززون التماسك العالي على المستوى الوطني. بشكل غير مباشر، سوف يفيد هذا

 واستكمال البرامج الحالية من خالل إقامة روابط.

مكان ا لالجتماع والنقاش لمختلف   االقليمي والمسؤولية المشتركةللعمل  المنتدى الوطني  سيكون تطوير    إنشاء وتسهيل منتدى وطني. −
اإلقليمي والمسؤولية المشتركة. المنتدى شامل قدر اإلمكان، حيث يضم  نهجالجهات الفاعلة التي تتدخل وتتمتع بخبرة في ال

المنظمات غير الحكومية والحكومة والجهات المانحة والجهات الفاعلة األخرى في هذا المجال. الهدف من المنتدى هو ضمان 
هم( وبناء توُجه منهجي يمكن أن يكون تبادل المعلومات حول المعرفة الفنية بشأن الخبرات والجهات الفاعلة )بما في ذلك قدرات

ُد مشاركة السلطات العامة )الوزارات، وموظفي اإلرشاد، وما إلى ذلك( ذات أهمية قصوى  بمثابة مرجع لتطوير السياسات العامة. ُتع 
ى هيكل تنظيمي لضمان الحوار الرأسي بين األطراف وضمان المتابعة المؤسسية والسياسية. على المستوى التشغيلي، سيكون للمنتد

 للتنسيق وتيسير المناقشة / التشبيك )بما في ذلك عبر الويب / تطبيقات أخرى موجودة(.

ا للعمل سيشمل تطوير المنتدى الوطني  ز. ائإنشاء وتسهيل مجموعات العمل الخاصة بالرك − االقليمي والمسؤولية المشتركة أيض 
لمسؤولية المشتركة، وكل مجموعة تجلب خبرات محددة، أي: ستجمع اإلقليمي وا نهجمجموعة عمل لكل من الركائز األربع لل

مجموعة البيئة الزراعية الباحثين والعاملين في المهنة؛ ستجمع المجموعة المعنية بالتنمية المجتمعية المنظمات غير الحكومية 
جموعة الخاصة بالشراكة ستأخذ شكل والجهات المانحة التي لديها معرفة ميدانية وترغب في تمويل مشاريع في هذا المجال؛ الم

وستشمل مجموعة عمل حدائق المدارس الجهات الفاعلة المشاركة في  120شبكة "للزراعة المجتمعية المستدامة" الموجودة بالفعل؛
 هذا الموضوع.

 .اإلقليمي والمسؤولية المشتركة على المستوى المحلي نهجتنفيذ ال :6.2البرنامج 

التعرض لمخاطر االحتالل  )أ( ا، سيختار هذا البرنامج المجتمعات المحلية على أساس: تهميشبهدف تلبية احتياجات أكثر السياقات 
ت الحضرية أو الريفية الواقعة في خطر التهميش من تدخالت الطوارئ )المجتمعا)ب( )مثل المجتمعات الريفية الواقعة في المنطقة ج(؛ 

مع منظمة غير حكومية راعية واحدة على األقل )مشاِركة في المنتدى  )ج(غزة(، بما في ذلك مجتمعات الالجئين، حيثما أمكن ذلك؛ 
هم للمشاركة في مع إبداء السكان المحليين استعداد )د( الوطني للعمل االقليمي والمسؤولية المشتركة(، نشطت مسبقا  في هذا المجال؛ 

 وجود عملية تنمية مجتمعية سابقة. )هـ(العملية؛ وإذا أمكن، 

ع. يتألف البرنامج بشكل أساسي من تدخل متكامل مع البعد اإلقليمي والمسؤولية المشتركة باعتبارهما العمود الفقري ويعززان الركائز األرب
تحليل المشاكل وتحديد وتنفيذ الحلول على المستوى المحلي، مع السكان أنفسهم والجهات الفاعلة المحلية األخرى، اإلقليمي  نهجالعني ي  

ا أو قرية أو بلدية أو حتى مجمو  عة سواء العامة أو الخاصة، وفق ا للسياق المحلي والموارد المتاحة. يمكن أن يكون المستوى المحلي مجتمع 
يعني االتفاق على األهداف ذات االهتمام العام لرفاهية الجميع، دون أي استثناء، وتقاسم ية المشتركة المسؤول نهجمن البلديات. 

 
 ( دعم إطالقها. www. urgenci.netالدولية )   Urgenciشراكات محلية وقائمة على التضامن بين المنتجين والمستهلكين. يمكن لشبكة  120
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( ضمن نفس المجتمع )على سبيل المثال، المسؤولية المشتركة بين 1المسؤولية عن تحقيقها. ُيقصد بالمسؤولية المشتركة أن تكون: ) 
( يمتد إلى ما وراء النطاق المحلي )على سبيل المثال، بين المزارعين 2متبادلة(؛ أو ) األجيال لنقل الموارد والمهارات والمساعدة ال
ا على النساء، اللواتي يقمن عادة  -والمستهلكين، األسر أو المطاعم / المقاصف  المقاصف( بأهداف بيئية  بإدارةمع تأثير محتمل أيض 

ماعية )ضمان الحصول على الغذاء والدخل أو النواتج الغذائية(. تهتم مشتركة )الممارسات الزراعية المستدامة( أو األهداف االجت
 المسؤولية المشتركة ايضا  بالعالقات بين الجهات الفاعلة المحلية والوطنية لعملية التعلم المشترك حول كيفية تحقيق االستقالل الذاتي

ستوى الوطني. تهتم المسؤولية المشتركة كذلك بالعالقة وصمود المجتمعات وأي نوع من الدعم المتفق عليه ينطوي على ذلك على الم
ا بين المزارعين والباحثين في مجال البحوث التعاونية. وفي جميع الحاالت، تفترض المسؤولية المشتركة بين األطراف المختلفة هدف ا مشترك  

، يتم وضع المجتمعات نهجلهدف. في هذا البين جميع األطراف وتقاسم ا رسمي ا أو غير رسمي للوظائف والمسؤوليات لتحقيق هذا ا
 121المحلية في مركز تقييم االحتياجات واتخاذ قرار بشأن كيفية المشاركة في عملية التنفيذ المستدام.

ة  نهجسيكون الهدف الجغرافي لهذا ال ا المناطق ذات الُعرض  في البداية هو المجموعات ذات األولوية المحددة ألهميتها الزراعية، وأيض 
 العالية للضرر والحاجة إلى التماسك االجتماعي. في هذه المناطق، سيتم تشجيع االستثمار بما في ذلك الركائز األربع، بما يتعلق بتنمية

وعية بما في ذلك في المدارس. عند تنفيذها ككل، تضمن الركائز األربعة الجدوى االجتماعية القدرات الفردية، وتماسك المجتمع، والت
 122، وتسمح بتحقيق الفوائد الكاملة للمجتمع واالقليم الخاص به. هذه الركائز األربع تشمل:نهجواالقتصادية لل

 تشجيع الممارسات المستدامة مثل البيئة الزراعية.تثمين التنمية الزراعية وتشجيع استخدام األراضي الزراعية من خالل  .أ
ا بحثي ا منتظما ، يدمج البحث المتخصص مع نظرة شمولية، من الناحية العملية من خالل ضمان اإلرشاد  تتطلب هذه الركيزة منهج 

 للممارسات ذات الصلة، ومد جسور التعاون بين الباحثين والمزارعين.

)األرض، المياه،  لموارد المحليةلمن خالل الفوائد الناتجة عن المشاركة الكفؤة حريك هذه الركيزة يتم ت تعزيز التنمية المجتمعية.  .ب
المعدات ...( ومن خالل تسهيل الوصول إلى أكثر الناس حرمان ا من خالل اتفاقيات مختلفة )تقديم، تبرعات، تأجير، بيع، تجميع 

ا تجميع الموارد البشرية المحلية )الوقت من خالل التعاونيات أو الشركات الصغيرة، وما إلى ذ لك(. ويشمل هذا النهج أيض 
 والمهارات( مع الموارد المادية والمالية )المحلية أو الوطنية / الدولية كمساعدات اجتماعية، والتعاون الدولي، إلخ(.

 123المتبادلة. بناء  على النماذج الحالية،  كوسيلة لتقصير سلسلة القيمة وضمان المنافعتعزيز الشراكات بين المنتجين والمستهلكين،   . ج
ر اكات بين المنتجين والمستهلكين إجراء تعديل دائم للعرض وفق ا للطلب، من خالل التخطيط والزراعة وفق ا الحتياجات  تضمن الش 

وقد يشمل   124األسر المنخرطة معهم، والمشاركة المتكاملة في المحاصيل، من قبل المستهلكين أنفسهم، على شكل سالل أسبوعية.
لة لتحسين توافر وإمكانية الوصول إلى الفواكه والخضروات في المناطق التي ترتفع فيها معدالت انتشار األسواق المتنق  ذلك تطوير

  انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. 

تشجيع الحدائق المدرسية، كطريقة عملية وفعالة للتوعية بأهمية اإلنتاج الزراعي وتحويل األغذية والتغذية، وكذلك لتوعية األطفال  .د
بيعة وتثمين العمل اليدوي. يتم تنفيذها في المدارس، ولكن قد يكون من الممكن تنظيمها بالشراكة مع المزارعين المحليين، بالط

 وضمان الروابط االجتماعية والتربوية.

  

 
تنظيم المجتمعات أو القطاعات    ( الىRELAP( وبتنفيذ وزارة الزراعة يسعى "مشروع صمود إلدارة األراضي والموارد" )IFADضمن تمويل "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" )  121

( بناء  3( جمع وتبادل معلومات السوق؛ )2( تحديد ومعالجة القيود الرئيسية التي تؤثر على تسويق المنتجات الزراعية؛ ) 1حول منصات متعددة ألصحاب الشأن. وتشمل األدوار ما يلي: )

( العمل كحلقة وصل مع المنصات / البرامج األخرى األوسع نطاقًا الموجودة على مستوى  4ر ومجموعة من المنتجين(؛ )الثقة وتطوير صفقات األعمال التجارية )على سبيل المثال بين التاج 

 ,RELAP Project)( تنظيم / المشاركة في األحداث التي تروج لتجارة المنتجات الزراعية المحلية  5المحافظات أو على المستوى الوطني التي تدعمها الحكومة والجهات المانحة األخرى؛ )

IFAD, 2017 ) 
 . الملحق د ، في المناهج اإلقليمية والمسؤولية المشتركةأنظر النقاش المفصل في الورقة االستشرافية حول  122
(. في اآلونة األخيرة، تم إنشاء شبكة متوسطية )شبكة البحر  /http://urgenci.netالدولية )  URGENCI، يتم تنظيم شراكات المستهلكين والمنتجين في شبكة 2003منذ عام  123

 ان ومناطق مختلفة كما هو الحال في فرنسا ورومانيا والبرتغال وما إلى ذلك(. المتوسط للشراكات المحلية والقائمة على التضامن في علم البيئة الزراعية(. تم إنشاء شبكات وطنية أيًضا في بلد
 تقاسم مخاطر وفوائد اإلنتاج الزراعي. كما هو موضح في الورقة االستشرافية ذات الصلة، تتطلب هذه االتفاقات قبول نماذج من المسؤولية المشتركة والتضامن، خاصة فيما يتعلق ب 124
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 الميزانية

 والبرامج )مليون دوالر( قساماأل 
 جاري 

2020-2022 

االلتزام الميسر 
2020-2022 

 التمويلي عجزال
خطة االستثمار 

2020- 2022 

الميزانية االجمالية 
لخطة االستثمار 

2020-2022 

 59.1 21.5 2.0 35.6 6 قسمال

 1.5 1.5 - - إنشاء المنتدى الوطني للعمل االقليمي والمسؤولية المشتركة 1.6

 57.6 20.0 2.0 35.6 اإلقليمي والمسؤولية المشتركة على المستوى المحلي  نهجتنفيذ ال 6.2

 2019حزيران  27تحديث أرقام الموازنة: 

 الميزانية والتمويل 2022-2020خطة االستثمار الوطنية  5.7

( التي، عبر أولويات السياسات قساموفق ا لمجموعة من مجاالت االستثمار ذات األولوية )األ  2022-2020تم وضع خطة االستثمار الوطنية   .92
ضمن رؤية قصيرة األجل. وهكذا  2030الغذائي والتغذوي  لألمنذات الصلة، تقوم بتضييق نطاق األهداف اإلستراتيجية األطول أمدا  للسياسة الوطنية 

  ناه.أد 4الجدول في  2022-2020خطة االستثمار الوطنية  أقساميتم تلخيص 

 2022-2020 الوطنية  االستثمار  خطة ميزانية 4 جدول

 2022-2020خطة االستثمار الوطنية 
 2022 -2020الميزانية االجمالية 

التمويلي  عجزال
لخطة االستثمار 

 الوطنية
 2020-2022 

التعهدات 
الميسرة 

2020-
2022 

االستثمارات 
-2020الجاري 

2022 

 قسمال
 )والبرامج(

 . استثمارات خاصة بالتغذية1 0.8 0.3 1.5 2.6
 استثمارات خاصة بالتغذية 1.1 0.8 0.3 1.5 2.6

 . الشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء والمهمشين 2 73.8 83.5 26.8 184.1
 والمهمشينتعزيز الوصول إلى سلة الغذاء المتنوعة للفقراء  2.1 59.8 0.3 9.3 69.4
 تشجيع الشمول االقتصادي للفقراء والمهمشين 2.2 13.7 83.1 15.0 111.8

2.9 2.5 - 0.4 
تعزيز القدرات على تنفيذ البرامج التي تعزز الشمول االجتماعي  2.3

 واالقتصادي
 لسالسل القيمة الغذائية الزراعية. التطوير المستدام والشامل  3 59.8 25.0 24.2 108.9

تأمين الوصول إلى أصناف المحاصيل عالية القيمة والمتنوعة، وذات  3.1 18.8 - 7.5 26.3
 صفات جينية عالية اإلنتاجية من المجترات الصغيرة وإصبعيات األسماك

47.0 5.0 16.4 25.6 
تحسين قدرات الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من القطاعين العام  3.2

واعتماد تقنيات وممارسات مستدامة اجتماعيا  وبيئيا  والخاص نحو تعزيز 
 واقتصاديا  من خالل إنشاء "مركز المعرفة" 

تحسين تسويق منتجات البستنة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية   3.3 12.0 - 7.5 19.5
 "التصديريةعالية القيمة من خالل إنشاء "مركز المعرفة 

 تعزيز البيئة التمكينية لنظام الشمول المالي المستدام  3.4 3.4 8.6 4.2 16.2
 الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ. اإلدارة المستدامة للموارد 4 27.4 42.9 49.0 119.3

 استصالح األراضي وإعادة تأهيل المراعي 4.1 20.7 - 30.0 50.7

 تعزيز قدرات التكيف مع تغير المناخ 4.2 1.5 0.3 5.0 6.8
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 2022-2020خطة االستثمار الوطنية 
 2022 -2020الميزانية االجمالية 

التمويلي  عجزال
لخطة االستثمار 

 الوطنية
 2020-2022 

التعهدات 
الميسرة 

2020-
2022 

االستثمارات 
-2020الجاري 

2022 

 قسمال
 )والبرامج(

 تحسين إدارة الموارد المائية  4.3 5.2 42.6 14.0 61.8
 المستهلك. تحسين سالمة األغذية وحماية 5 0.3 - 13.8 14.0

دعم تنفيذ "خطة العمل الوطنية للصحة النباتية" لزيادة القدرات   5.1 - - 4.2 4.2
 القانونية والمختبرية المتعلقة بصحة النبات. 

5.4 5.4 - - 
تعزيز القدرة على تطوير وتنفيذ "خطة صحة الحيوان" االستراتيجية  5.2

 والصحة النباتية )على أساس معايير الصحةالمستدامة ذات الصلة ب
 المنظمة العالمية لصحة الحيوان( 

4.4 4.2 - 0.3 
تعزيز القدرة على تطوير وتنفيذ "خطة سالمة األغذية" االستراتيجية  5-3

والصحة النباتية )استنادا إلى االستراتيجية  الصحةالمستدامة ذات الصلة ب
 الوطنية لسالمة األغذية(.

 اإلقليمية والمسؤولية المشتركة جهُ نُ . تعزيز ال6 35.6 2.0 21.5 59.1
 إنشاء منتدى اقليمي ووطني للمسؤولية المشتركة  6.1 - - 1.5 1.5
 االقليمي والمسؤولية المشتركة على المستوى المحلي  نهجتنفيذ ال 6.2 35.6 2.0 20.0 57.6

 2022 -2020مجموع خطة االستثمار الوطنية  197.6 153.6 136.8 488.0

 [ 2019حزيران  27قائمة جرد االستثمار ]التحديث   2022- 2020المصدر: خطة االستثمار الوطنية 
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 2022-2020. إطار النتائج لخطة االستثمار الوطنية 6
 (والنتائج التأثير مستوى)  2022-2020 الوطنية االستثمار خطة نتائج إطار  5جدول 

نتيجة السياسة   وسيلة التحقق  2022الهدف  2018خط األساس  المؤشر  المؤسسة الرئيسية  وبرامج خطة االستثمار الوطنية  أقسام  
الوطنية لألمن  
                الغذائي والتغذوي

األسر والمجتمعات في رؤية األمن الغذائي:   
الغذائي والتغذوي والقدرة  باألمنفلسطين تتمتع 
 على الصمود

  

مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية 
 المستدامة

 مفقود  مفقود  انتشار نقص التغذية  2.1.1
المسح الفلسطيني للمغذيات 

 الدقيقة 
1 

وزارات: الزراعة، الصحة، التربية، التنمية 
 االجتماعية

انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين السكان، بناًء على مقياس   1.2المستدامة الهدف الثاني للتنمية 
 تجربة انعدام األمن الغذائي 

 مفقود  مفقود 
وزارة الزراعة / منظمة االغذية 

 والزراعة
1 

  

وزارات: الزراعة، الصحة، التربية، التنمية 
 االجتماعية

عاًما من متوسط معايير نمو الطفل   2- انتشار قصر القامة )ارتفاع العمر أقل من  2.1المستدامة الهدف الثاني للتنمية 
 سنوات  5لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن 

 2 مراقبة التغذية الوطنية مفقود  مفقود 

   

  التأثير على البيئة المؤسسية التمكينية:
تخصيص موارد التنمية واستخدامها بفعالية 
  وكفاءة لألمن الغذائي والتغذوي في فلسطين

مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية 
 المستدامة

 %10 %28 فجوة الموارد في تنفيذ خطة االستثمار الوطنية 6.2.1
نظام متابعة خطة االستثمار 

 الوطنية
6.2 

الزراعة، الصحة، التنمية وزارات: 
  االجتماعية

وزارة الصحة ووزارة التنمية  الزراعة،الميزانية السنوية للبرامج / المشاريع الممولة من المانحين في وزارة  6.3.1
  االجتماعية

 17،000،000وزارة الزراعة: 
 1،000،000وزارة الصحة: 

  5460000التنمية االجتماعية: 

 25,000,000وزارة الزراعة: 
 3,000,000وزارة الصحة: 

  8,000,000التنمية االجتماعية: 

وزارات: الزراعة، الصحة، 
  التنمية االجتماعية

6.3  

 
             استثمارات خاصة بالتغذية   

، تحسن الحالة التغذوية للشعب  2022بحلول عام   
التربية، التنمية وزارات: الزراعة، الصحة،  الفلسطيني

 االجتماعية
من متوسط معايير نمو  2-أو > 2انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول< + 2.2الهدف الثاني للتنمية المستدامة .

 سنوات ، حسب النوع )الهزال وزيادة الوزن( 5الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن 
 2   مفقود  مفقود 

                

           المهمشين الشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء و  

، تحسين إمكانية وصول األسر 2022بحلول عام   
ة اقتصادًيا وماديًا إلى كمية مهمشالفقيرة وال

ونوعية الغذاء المطلوبة، حتى في حالة الصدمات 
 االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية

 االجتماعيةوزارة التنمية 
عدد األسر التي تحصل على استحقاقات من المساعدة االجتماعية لوزارة التنمية االجتماعية )حسب فئة االسرة  1.1.1

 وجنس رب االسرة(

110,000 
 ٪ 42أناث 
 ٪  58ذكور: 

100,000 
 ٪ 40أناث: 
 ٪  60ذكور: 

قاعدة بيانات وزارة التنمية 
 المستفيدة لألسراالجتماعية 

1.1 

                

  
           تنمية سالسل القيمة الغذائية الزراعية المستدامة والشاملة

، زيادة مستويات القدرة 2022بحلول عام   
 التنافسية والشمولية لسالسل القيمة المختارة.

االقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، وزارة 
 وزارة العمل

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمالة حسب فئة حجم المشروع الزراعي / الرعوي /   3.1الهدف الثاني للتنمية المستدامة 
 الحرجي 

 يتم تحديدها الحقا يتم تحديدها الحقا
الزراعة، االقتصاد،  اتوزار

 العمل
  

  
 يتم تحديدها الحقا يتم تحديدها الحقا متوسط دخل صغار منتجي األغذية، حسب الجنس وحالة السكان األصليين  3.2الهدف الثاني للتنمية المستدامة  وزارة الزراعة، وزارة االقتصاد الوطني

الزراعة، االقتصاد،  اتوزار
   العمل

مؤشر االستراتيجية 
 االوروبية المشتركة

 وزارة العمل يتم تحديدها الحقا يتم تحديدها الحقا )االستراتيجية األوروبية المشتركة(: ٪ من بطالة الشباب )مصنفة حسب الجنس والمنطقة(  OC2.1 وزارة العمل  

  
            

           االدارة المستدامة للموارد الطبيعية في سياق تغير المناخ   

األراضي ، زيادة الوصول إلى 2022بحلول عام   
والمراعي والمياه وزيادة اتباع الممارسات االكثر 

 استدامة وتكيفاً مع للمناخ
 4   يتم تحديدها الحقا يتم تحديدها الحقا نسبة المساحة الزراعية في ظل الزراعة المنتجة والمستدامة   2.4.1هدف التنمية المستدامة  وزارة الزراعة

                

             المستهلك وسالمة األغذية حماية   

، تحسن القدرات البشرية 2022بحلول عام   
والمخبرية في إجراء االختبارات الحساسة، فيما 
يتعلق بأنشطة المراقبة والتفتيش القائمة على 

 المخاطر.

وزارة الصحة، وزارة االقتصاد الوطني، 
 وزارة الزراعة

 نسبة عينات األغذية المطابقة للمعايير من مجمل االختبارات لكل وزارة 2.2.1
 ٪ 73وزارة االقتصاد: 
 ٪ 88وزارة الصحة: 
 ٪ 25وزارة الزراعة: 

 ٪ 77وزارة االقتصاد: 
 ٪ 90وزارة الصحة: 
 ٪ 30وزارة الزراعة: 

الصحة، االقتصاد،  اتوزار
 الزراعة

2.2 

  
االقتصاد الوطني، وزارة الصحة، وزارة 

 وزارة الزراعة
OC6.3  االستراتيجية االوروبية المشتركة(: التزام السلع الزراعية المنتجة محليًا )النبات والحيوان( بأفضل المعايير(

 الدولية من ناحية النوع والسالمة 
    

الصحة، االقتصاد،  اتوزار
 الزراعة

االستراتيجية  
االوروبية  
 المشتركة 

                

  
 ج اإلقليمية والمسؤولية المشتركة ه  الن  

  
          

، يتم جمع المعارف واالنجازات  2022بحلول عام   
المرتبطة بالنهج اإلقليمية والمسؤولية المشتركة التي تم  

تنفيذها على المستوى المحلي، واالعتراف بها وإدماجها في  
 الغذائي والتغذوي السياسات الوطنية ذات الصلة باألمن  

 مة ا مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستد
.  1تشارك تجمعات مختارة في تحديد وبدء مشروع استثماري متكامل وشامل للنهج االقليمي والمسؤولية المشتركة )بما في ذلك الركائز األربع: 

 . الحدائق المدرسية( 4 والمستهلكين،. شراكات المنتجين 3. التنمية المجتمعية، 2الزراعة البيئية، 
0 

)فرضية منخفضة(   50بين 
 عالية( )فرضية  200و

مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني  
 الزراعة . مة، وا للتنمية المستد

خاص بخطة  
 االستثمار الوطنية

              
  

  . "ب الملحق "إلى  ، ُيرجى الرجوع  2022-2020لالطالع على إطار النتائج التفصيلي، بما في ذلك النتائج الوسيطة ومؤشراتها حسب برامج خطة االستثمار الوطنية 
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 2022-2020خطة االستثمار الوطنية إدارة نظام . 7

 نظام إدارة األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة 7.1

ء يمتد األمن الغذائي والتغذوي بالضرورة إلى صالحيات مختلف الوزارات والهيئات العامة )ويحظى باالهتمام والتمويل من عدد كبير من شركا .93
إلى المسؤوليات الفردية ألصحاب الشأن المذكورين أعاله، تتولى وزارة الزراعة نظام  التنمية والمجتمع المدني والمستثمرين من القطاع الخاص(. باإلضافة

ي عشرة المعنية اإلدارة الحالي، كرئيس لمجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة، التي ُتع د واحدة من مجموعات العمل الوطنية االثنت
في فلسطين )يمكن  2030(، والمضّمنة في الرسم البياني الموضح أدناه من أجل نظام اإلدارة العامة لجدول أعمال 20الشكل التنمية المستدامة )  بأهداف

 (.خالملحق دامة في االطالع على البنود المرجعية لمجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المست

 المستدامة التنمية بأهداف المعنية فلسطين عمل لمجموعات المؤسسي  الهيكل 20  الشكل

  
والتقارير(   في الوقت الحالي، في حين أن الفريق العامل المعني بالهدف الثاني للتنمية المستدامة يحتفظ بمزيج من الدور الفني )المتابعة والتحليل .94

علقة بالسياسات تحت والتشغيلي )اقتراح التدخالت( فيما يتعلق بالتقدم المحرز في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تقع القرارات السياسية والمت
من أجل المسائل المتعلقة بأهداف التنمية  مسؤولية اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي تعمل من خالل الفريق الوطني المعني بأهداف التنمية المستدامة

  المستدامة. 

الغذائي والتغذوي، والذي  لألمن(، بناء  على ما ورد في السياسة الوطنية MAS, 2017ومع ذلك، وعلى النحو الذي تقدم به معهد ماس )  .95
ه أصحاب الشأن في مختلف الجهود وأكدته مناقشات متكررة داخل الحكومة الفلسطينية، فإن آفاق تحقيق األمن الغذائي والتغذوي ضمن إطار ب لباط

 2022-2020الغذائي والتغذوي وبدء تطبيق خطة االستثمار الوطنية  لألمنإنشاء نظام إداري لتنفيذ السياسة الوطنية  تستدعيمرجعي متعدد القطاعات 
 125تتمحور حول إنشاء مجلس رفيع المستوى لألمن الغذائي والتغذوي.

ل في المجلس وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي يمثتللينبغي أن تشمل الوزارات ذات الصلة  .96
الوة على ذلك، فإن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لها أهمية حاسمة، لضمان ووزارة االقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي ووزارة العمل. ع

  مشاركة متوازنة والقيام بمهام المتابعة والتقييم والمناصرة.

 
سية الرفيعة  لس مخصص لضمان اتخاذ قرار فعال وكفؤ بشأن األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، سيكون مجلس الوزراء مسؤوالً عن المهام السياإلى أن يتم إنشاء مج  125

 المستوى. 
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إن تطوير القدرات المؤسسية في مجال األمن الغذائي والتغذوي هو حاجة واضحة تحددها اجندة  تحسين اإلدارة وتهيئة البيئة التمكينية.  .97
. وكاستجابة لهذه األولوية، 2030السياسات الوطنية واالستراتيجيات ذات الصلة وت ك رر تأكيدها كأولوية في السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 

على اآلليات القائمة، مع تحسين العناصر التي تعزز الروابط مع عملية صنع القرار السياسي  2022-2020لوطنية يتأسس نظام ادارة خطة االستثمار ا
ة بالهدف الثاني على المستوى األعلى، وكذلك مع تحديد وتنفيذ مشروع االستثمار على المستوى القاعدي. تحقيق ا لهذه الغاية، ستكون مجموعة العمل المعني

ية المستدامة هي الالعب الرئيسي المسؤول عن المحتوى الفني؛ سيتم إنشاء مجلس رفيع المستوى لألمن الغذائي والتغذوي، مع مسؤوليات من أهداف التنم
 سياسية، بدعم من وحدة السياسات التابعة لوزارة الزراعة التي تعمل كأمانة.

 الرئيسية التالية:على هذا النحو، تتوخى المقترحات ذات الصلة لنظام اإلدارة العناصر  .98

ستكون وزارة الزراعة مسؤولة عن بدء وعقد التنسيق بين المؤسسات وحوار السياسات بشأن المواضيع المختلفة التي ستتناولها  الهيئة الداعية:  −
 السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي؛

حيث سيتم اتخاذ القرارات  غذوي رفيع المستوى الموقع السياسيهيئة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات: سيمثل مجلس األمن الغذائي والت −
، 2022-2020على مستوى الوزارات. سيكون مسؤوال  عن تنسيق تدخالت السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي / خطة االستثمار الوطنية  

 لة، وتقديم األدلة )مثل إعداد الملف( للهيئات التداولية العليا.واإلشراف على تنفيذ السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي والعمليات ذات الص

o   )عملية سلسة في صنع قرارات سياسية سيكون مجلُس األمن الغذائي والتغذوي رفيُع المستوى مسؤوال  بشكل خاص عن ضمان: )أ
التنسيق بين الوزارات، ال سيما حول السياسات أو )ب( رفيعة المستوى فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، 

ذا لزم األمر مع تجنيد الموارد لتمويل التنمية، من داخل الحكومة، وإ )ج(االستراتيجيات أو اإلجراءات المتعلقة بأكثر من وزارة. 
  مجتمع شركاء التنمية.

، وبمساعدة ي و والتغذي  ائلغذااالمن  ستكون مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة هي األمانة الفنية لمجلس    فرقة العمل الفنية: −
 االمن الغذائي والتغذوي.وحدة السياسات التابعة لوزارة الزراعة، ستقوم بمتابعة وتقييم التدخالت الموجهة نحو 

)أ( ، بما في ذلك:  2022  -2020( لضمان الوفاء بمهام إدارة خطة االستثمار الوطنية  21الشكل  سوف تتفاعل هذه الهيئات الثالث )كما في   .99
 التصال عن النتائج، وضمان مشاركة جميع أصحاب الشأن المعنيين؛اإلبالغ وا  )ب(متابعة التقدم المادي والمالي لعملية صنع القرار القائمة على األدلة؛ 

و تجنيد الدعوة إلى تغيير السياسات أو االمور التنظيمية المطلوبة، وازالة العوائق من أمام تدخالت القطاع الخاص / المنظمات غير الحكومية، أ )ج(
ُكُل مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة من أصحاِب شأٍن متنوعين الموارد العامة من أجل سد االحتياجات ذات األولوية. سيضمن ت ش  

 عالوة على الطبيعة متعددة الوزارات لمجلس األمن الغذائي والتغذوي رفيع المستوى شمولية  العملية.

 2022 -2020 الوطنية االستثمار  لخطة االداري النظام 21الشكل  
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ر عملية تعزيز نظام االدارة وإنشاء مجلس األمن الغذائي والتغذوي رفيع المستوى بأنها عملية تدريجية، مستفيدة م .100 ن في كل ما سبق، ُتصوَّ
بل اللجان القائمة بالفعل الدعم األولي للمساعدة التقنية. في هذا الصدد، تتمثل األولوية األولى في ضمان أداء وظيفة المجلس )على سبيل المثال، من ق

ن برنامج مثل اللجنة الوزارية(. بعد ذلك، بمجرد تحديد طريقة واضحة إلضفاء الطابع المؤسسي على الدور، سيتم إنشاء عملية لبناء المؤسسة بدعم م
الوطنية لتوفير  عم خطة االستثمار، من المتوقع توفير برنامج د2022 -2020من أجل مواكبة طرح خطة االستثمار الوطنية و لتعزيز دور المجلس. 

 (.7.5القسم الدعم األولي المطلوب لطرح تلك الوظائف، مع النقل التدريجي للقدرات والمسؤوليات )انظر 

 2022 -2020المتابعة والتقييم وإعداد التقارير لخطة االستثمار الوطنية  7.2

بإطار للنتائج يوجه الحكومة وأصحاب الشأن اآلخرين في تحديد االستثمار وتخصيص  2022 -2020االستثمار الوطنية يتم تزويد خطة  .101
. ومن اجل ضمان االتساق والتوافق، يتم متابعة أداء السياسة 2030الموارد، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي  

من خالل الهدف الثاني للتنمية المستدامة ومؤشرات أداء محددة أخرى حددها أصحاب الشأن أثناء تصميم السياسة   2030لغذائي والتغذوي  الوطنية لألمن ا
 ز.نجالوطنية لألمن الغذائي والتغذوي باعتبارها األنسب لقياس التقدم الم

من سلسلة نتائج من ثالثة   2022  -2020االستثمار الوطنية    يتكون إطار نتائج خطة  . 2022  -2020بنية نتائج خطة االستثمار الوطنية   .102
، والذي يركز على تحسينات األمن الغذائي 2022 -2020لخطة االستثمار الوطنية ( Overall Impact) مستويات، حيث يتم توضيح التأثير الكلي 

 Intermediate)  نتيجة متوسطة 16( و2022 -2020نية من خطة االستثمار الوط أقسام)تتوافق مع ستة ( Outcomes) والتغذوي، في خمس نتائج 
Outcomes)  (. سيتم تحديد مخرجات  16الشكل  )   2022  -2020خطة االستثمار الوطنية    أقسام، تتوافق مع برامج(Outputs  ) مخصصة لبرامج خطة

باعتبار هذه المخرجات محددة للغاية  2022 -2020خالل تصميم خطة االستثمار الوطنية والتي لم يتم اعتمادها  2022 -2020االستثمار الوطنية 
اقتراح النتائج وتتعلق بالتخصيص الفعلي للموارد، لذلك سيتم تحديدها على مدار عملية تصميم التدخالت ووضع ميزانيتها والموافقة عليها. ومع ذلك، يتم 

على االستثمارات التي يتم حشدها باعتبارها مرتبطة بشكل   ةها الفعليمتابعتعتمد تق االستشرافية التفصيلية، وسعلى مستوى المخرجات ومؤشراتها في األورا
  ، يتم اإلشارة إلى النتائج والنتائج الوسيطة بالنتائج. 2022 -2020مباشر باألنشطة الممولة. بالنسبة لتأثير خطة االستثمار الوطنية 

النتائج من خالل مؤشرات مختارة، بما في ذلك خط األساس والقيمة المستهدفة المحددة زمنيا، والتي تعكس يتم تحديد وقياس كل مستوى من  .103
كون مؤشرات إلى حد كبير مؤشرات السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي. تعتمد االختالفات والخصائص على اإلطار الزمني المختلف للوثيقتين، مع  

 أكثر تحديدا  من تلك الموضحة في السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي. 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية 

من خالل رؤية السياسة   2022  -2020. يتم تحديد تأثير خطة االستثمار الوطنية  ( Impact)   2022  -2020تأثير خطة االستثمار الوطنية   .104
الغذائي والصمود"، السعي لتحقيق الهدف العام لبلد يكون فيه الغذاء الكافي   باألمنين تتمتع  الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي: "المجتمعات واألسر في فلسط

ا للجميع، حيث تتم إدارة الموارد الطبيعية بطريقة تحافظ على وظائف النظام البيئي لدعم احتياجات السكان الحالية والمس تقبلية. في هذه والمغذي متاح 
مية االقتصادية المنصفة وتستفيد منها، وتتمتع بظروف عمل الئقة وأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الرؤية، تشارك المجتمعات واألسر بنشاط في التن

للمواطنين الطبيعية واالقتصادية والسياسية. يتم تعريف متابعة التأثير من خالل مجموعتين من المؤشرات، تتضمن: )أ( وضع األمن الغذائي والتغذوي 
في التمويل الشامل لألمن الغذائي والتغذوي، وتقاس كلتا المجموعتين بمؤشرات محددة من أهداف التنمية المستدامة الفلسطينيين؛ )ب( التقدم المحرز 

 والسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي.

النتائج المحددة. يتم تعريف  2022 -2020خطة االستثمار الوطنية  قسم(. يتم تعريف هذا المستوى من خالل نتائج Outcomesنتائج ) .105
 من خالل مؤشرات الهدف الثاني للتنمية المستدامة والسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي المحددة.

. فهي 2022 -2020عشر لخطة االستثمار الوطنية  ةوهي تتوافق مع البرامج الست (. Intermediate Outcomeالنتائج المتوسطة )  .106
وتعتزم رصد التغيرات السلوكية أو الهيكلية وغيرها من التحسينات التي  2022 -2020مار الوطنية ( خطة االستثOutcomesتمثل تفصيال  لنتائج ) 

مسؤولة وحدها عن تقدمها،  2022 -2020تسهم في تحقيق النتيجة المقابلة. بالنظر إلى تغطيتها الواسعة، فلن تعتبر تدخالت خطة االستثمار الوطنية 
قد ال يرصد مجموعة التدخالت ذات الصلة التي تسهم في النتائج المقصودة.  2022 -2020ة االستثمار الوطنية حيث إن التأثير المحفز المحتمل لخط
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طة االستثمار ويتم قياس النتائج الوسيطة بمزيج من المؤشرات المحددة للهدف الثاني للتنمية المستدامة والسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخ
 .2022 -2020الوطنية 

بالمبادئ ذاتها  2022 -2020يسترشد نظام المتابعة والتقييم والتعلم في خطة االستثمار الوطنية  إنشاء وظائف المتابعة والتقييم والتعلم.  .107
( مساءلة المؤسسات المعنية، وكذلك من خالل 1، مع التركيز بشكل خاص على: ) 2030إلطار النتائج في السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 

 عداد التقاريراركة أصحاب الشأن على جميع المستويات، من خالل اجتماعات منتظمة للتخطيط والمتابعة وا ( مش2آليات تبادل المعرفة والتواصل؛ ) 
التي تم متابعتها بالفعل من  126( SMART)  "سمارت"( بساطة النظام بما في ذلك عن طريق تفضيل مؤشرات 3والمناقشات المواضيعية ذات الصلة؛ )

 ( االتساق مع النظم الوطنية الحالية للمتابعة والتقييم.4قبل المؤسسات ذات الصلة؛ و ) 

  الهدف من نظام المتابعة والتقييم هو ثالثي االبعاد: .108

ا توفير إزاء المؤشرات المختار  2022 -2020تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  ضمان جمع المعلومات ذات الصلة خالل  .أ ة. سيضمن ذلك أيض 
 األساس لتعلم الدروس، ومراجعة األولويات، وفي النهاية التقييم.

، ال سيما في 2022 -2020في التنفيذ وتوجيه تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  توفير معلومات منتظمة ألصحاب الشأن حول التقدم المحرز .ب
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتخصيص الموارد أو حشدها؛

من خالل نشر تقارير منتظمة واعتماد مجموعة واسعة من أدوات االتصال على أساس توفير األساس للمناصرة ونشر المعرفة والمشاركة،  .ت
 تائج التي تم قياسها والحوار الالحق ألصحاب الشأن.المعلومات من الن

مراجعة شاملة بين التنفيذ  2022 -2020سيتطلب متابعة التقدم المحرز نحو نتائج خطة االستثمار الوطنية  متابعة التقدم المادي والمالي. .109
(، ومتابعة ليس فقط التقدم الفعلي للنتائج وتجنيد الموارد مقارنة بالخطة األولية 22الشكل الفعلي والتقدم المالي المقابل في اإلنفاق )كما هو مبين في 

ا العالقة بين النتائج وتمويلها )العمودي(. سيتم متابعة التقدم المادي من خالل مؤشرات    -2020نتائج خطة االستثمار الوطنية    إطار)األفقية(، ولكن أيض 
المصروفات المالية، سيوفر جميع أصحاب الشأن المعنيين في الهدف الثاني للتنمية المستدامة والجهات األخرى ذات الصلة ، بينما فيما يتعلق ب2022

 أرقام ا محدثة عن مشاريعهم االستثمارية على أساس منتظم )سنوي ا وفي نهاية دورة الثالث سنوات(.

 

 

 النتائج المادية:

 المخططة

 النتائج المادية:

 الفعلية

 النفقات المالية:

 المخططة

 النفقات المالية:

 الفعلية

 

 

ستلعب وزارة الزراعة، كرئيس للهدف الثاني للتنمية المستدامة، الدور القيادي في إدارة المتابعة والتقييم والتعلم  تشغيل نظام المتابعة والتقييم.  .110
ي والمالي. من في السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي. ستقوم وحدة السياسات في وزارة الزراعة بتنسيق جمع ومراجعة المعلومات حول التقدم الماد

ئمة على بمكان أن يكون أعضاء الهدف الثاني للتنمية المستدامة المعنيين الذين ساهموا في التمرين ملمين وقادرين على التعامل مع اإلدارة القااألهمية 
  مة.، وتمويل االستثمارات العا2022 -2020النتائج وآليات االدارة في السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية 

 
تتعلق بالنتائج التي تنوي التدخالت   -( Specificعادة في اإلدارة القائمة على النتائج لإلشارة إلى السمات الخمسة للمؤشرات: محددة ) (SMARTيستخدم المختصر "سمارت" ) 126

مفيدة ألغراض   -(Relevant) واقعية فيما يجب تحقيقه؛ ذات صلة  - (Achievableمذكورة بعبارات قابلة للقياس الكمي؛ قابلة للتحقيق ) -( Measurableتحقيقها؛ قابلة للقياس )

 مع ذكر التواريخ المستهدفة.  -( Time-boundالمعلومات اإلدارية؛ محدد زمنيا )

 
 لها   المخطط/  الفعلية واألهداف  المالية،/  المادية األبعاد مقارنة 22الشكل  
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قرير ستضع مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة خطة محددة للمتابعة واعداد التقارير، بما في ذلك الخطوط العريضة لـ "ت .111
حددة (. ستشمل الخطة إجراءات م2020)قبل حزيران  2022 -2020المتابعة" خالل األشهر الستة األولى من بدء تنفيذ خطة االستثمار الوطنية 

ا على سد الفجوة الحالية في معلومات خط األساس وتبسيط التخطيط أل نشطة ومسؤوليات وإطار زمني لتقديم التقارير واالتصال. ستساعد الخطة أيض 
 المتابعة والتقييم المتكررة.

عم الوحدات الحكومية ذات ، من خالل د2022 -2020وسيساعد برنامج الدعم المخصص في تنفيذ وظائف إدارة خطة االستثمار الوطنية  .112
  (.7.5القسم الصلة، مع النقل التدريجي للمسؤوليات )انظر 

 التواصل والمناصرة 7.3

 إن تحليل النتائج هي عملية متواصلة، في حين اعداد التقارير واالتصاالت تتم على أساس سنوي. تقع المسؤولية الشاملة عن جمع المعلومات .113
ع أعضائها ن جميوتنسيق االتصاالت من أجل مناصرة األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة على عاتق رئيس الهدف الثاني للتنمية المستدامة نيابة ع

ومناصرة المتطلبات  نالتحسيبأعمال وأصحاب الشأن الخارجيين اآلخرين. تهدف االجتماعات إلى توفير المعلومات الضرورية لصنع القرارات المتعلقة 
 وااللتزامات المالية المحتملة.

وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع  لضمان مشاركة أكبر وإمكانات أوسع نطاقا  للمناصرة، ُتدعى جميع المؤسسات العامة المعنية .114
 المدني والمؤسسات األخرى إلى اجتماعات تقديم التقارير واالتصاالت أو فعاليات حوار السياسات.

 ستستند التقارير واإلتصاالت على ثالثة مصادر رئيسية: .115

، المستمدة من 2022 -2020ستثمار الوطنية المعلومات والبيانات من أطر نتائج السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة اال (أ) 
اإلحصاءات الموجودة من الوزارات أو المؤسسات ذات الصلة )مثل جهاز االحصاء( وكذلك نتائج المتابعة والتقييم والبيانات المستمدة من 

نتائج السياسة الوطنية لألمن الغذائي  إطارمشاريع االستثمار الجارية أو المستقبلية، مع تزويد كل منها بإطار نتائج محددة بما يتفق مع 
 . 2022 -2020والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية 

المفتوح   النتائج التقنية والتحليلية من الدراسات ذات الصلة بشأن االستثمارات في األمن الغذائي والتغذوي، والتي تمت مناقشتها في فرص الحوار (ب) 
ا القسم التالي حول برنامج دعم بين العديد من أصحاب الشأن بشأن السياسات )ا لمعرفة من أجل االستثمار(. تسعى هذه الحوارات )انظر أيض 

( إلى تعزيز الشراكة القائمة بين أصحاب الشأن في الهدف الثاني للتنمية المستدامة ومع القطاع 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية 
والتغذوي والزراعة المستدامة. سوف يتشارك أصحاب الشأن في أحدث األفكار الخاص حول الهدف النهائي لتعزيز الدعم لألمن الغذائي 

 والممارسات المطبقة على فرص االستثمار المحددة، والمساهمة في إنشاء "مجتمع الممارسة" بشأن المسائل المتعلقة باالستثمار.

 تيسر في النهاية قرار االستثمار أو تحشيد الموارد.أي عنصر إضافي يمكن أن يسهل الحوار حول المواضيع ذات الصلة التي يمكن أن  (ت) 

 التنفيذ وتجنيد الموارد 7.4

التنسيق بين الجهات الفاعلة وتحشيد الموارد المشتركة حول األولوية المتفق عليها. من  2022 -2020تتوخى إدارة خطة االستثمار الوطنية  .116
لة، فإن خطة االستثمار موِ مستمر تنفيذها وفق ا لالتفاقيات المبرمة بين الهيئات المنِفذة والهيئات الالناحية العملية، فبينما مشاريع االستثمار الفردية سوف ي

وبرامج خطة االستثمار الوطنية  أقسامتمثل األداة القوية لضمان توافق الحكومة والشركاء في التنمية مع األولويات التي حددتها  2022 -2020الوطنية 
2020- 2022 . 

ئمة الموارد المالية اإلضافية مع األولويات المتفق عليها، بما يعني أن أصحاب الشأن في تصميم المشاريع االستثمارية سوف سيتعين موا .117
 محددة.ينسقون، لتحديد مجاالت التعاون، لضمان مشاركة االستثمارات الفردية في األمن الغذائي والتغذوي والحفاظ على اإلسهام في األولويات ال
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ار ر نتائج المشاريع الفردية ونظرية التغيير واألنشطة والموارد ذات الصلة االتساق  الداخلي والتوافق مع النتائج المرجوة لخطة االستثمسُيظهر إطا .118
(. من خالل هذا التخطيط الموجه نحو Outcomes and Intermediate Results، أي وفق ا للمخرجات والنتائج الوسيطة ) 2022 -2020الوطنية 

، وفي السياسة 2022 -2020النتائج وتصميم االستثمار، فإن الموارد اإلضافية التي تم حشدها للقطاع سوف تسهم في نتائج خطة االستثمار الوطنية 
للقدرات واالستعداد  الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي على المدى الطويل، وستحفز عملية التصميم النقاش بين الوزارات وتحديد المسؤوليات في التنفيذ وفق ا

 والمزايا النسبية.

 2022 -2020برنامج الدعم لخطة االستثمار الوطنية  7.5

(، فإن اإلدارة الحالية لألمن الغذائي 4القسم )  2022 -2020كما تم تسليط الضوء في نظرية التغيير الخاصة بخطة االستثمار الوطنية  .119
وارد العامة. والزراعة المستدامة مقيدة بسبب التشرذم العالي لمراكز القرار وما ينتج عن ذلك من كفاءة وفعالية دون المستوى األمثل في استخدام الم  والتغذوي 

ها ال توفر شرط ا كافيا، ذخرا وأداة فريدة من نوعها في البلد لتركيز إطار السياسة واالستثمار، إال ان 2022 -2020الوطنية  ُيع د وجود خطة االستثمار
"، إلى تعزيز القدرات واإلدارة على برنامج دعم خطة االستثمار الوطنيةمما يحتم توفير الدعم الضروري لنجاحها. يهدف هذا الدعم، تحت مظلة تسمى "

التحديد المستقبلي لخطط االستثمار و  2022 -2020لضمان بدء ومراقبة سلسة وفعالة لخطة االستثمار الوطنية الحالية ، المحليالمستوى الوطني و 
 .الوطنية التالية

من أجل تلبية االحتياجات / المخرجات المتوسطة والنتائج األطول أجال  بنجاح، سيتم هيكلة البرنامج بشكل مثالي في ثالثة عناصر لدعم:  .120
العامة  الحتياجاتا تقديم( 2المعرفة والمتابعة والتقييم؛ )  بإدارة( إنشاء نظام إدارة خطة االستثمار الوطنية ونشر وظائفها، بما في ذلك تلك المتعلقة 1) 

( تقديم المساعدة التقنية وتوليد المعرفة ألداء 3االستراتيجية لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، مثل المعلومات المتعلقة باالبتكارات التكنولوجية؛ ) 
 (.2( و ) 1الدعم بموجب ) 

، بما في ذلك مساعدة 2022 -2020االستثمار الوطنية  سيتم دعم تيسير وتنسيق جميع مدخالت القطاع العام من أجل التنفيذ الفعال لخطة .121
الغذائي والتغذوي، وتوفير تحليالت السياسات، وتعزيز مشاركة المواطنين وتحشيد الموارد ألمن  اوحدة السياسات في وزارة الزراعة في العمل كأمانة لمجلس  

أمور منها المتابعة والتقييم وإدارة المعرفة. سيتم تعزيز تنمية القدرات الوظيفية ، باإلضافة إلى جملة  2022  -2020العامة لتمويل خطة االستثمار الوطنية  
وظائف المتابعة واالتصاالت  قسمعبر تطوير بعض القدرات الفنية المتخصصة في مواضيع أحدث نسبيا ، بناء  على تقييم االحتياجات التدريبية. سيدعم ال

 ة تشاركية وشاملة.بطريق 2022 -2020في خطة االستثمار الوطنية 

، سيؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة واغتنام اخرى متاحة للحوار بشأن السياسات، 2022  -2020فيما يتعلق بمتابعة خطة االستثمار الوطنية   .122
ى المدى المتوسط إلى المدى عل  أكبرمن بين موضوعات أخرى، حول العالقة التنموية اإلنسانية والحاجة إلى إعادة تركيز اهتمام الشركاء في التنمية بشكل  

، والتي توفر مجموعة من نقاط الدخول 2022 -2020الطويل. هذا العنصر هو أحد العناصر األساسية لنظرية التغيير في خطة االستثمار الوطنية 
 إنتاج الغذاء. لخلق تقارب، على سبيل المثال، بين التحويالت النقدية وفرص التنمية االقتصادية المحلية؛ خاصة، وليس فقط، في

اص سيكون تعزيز تقديم الخدمات لتشجيع زيادة االستثمار في القطاع الخاص عامال  رئيسيا  في توفير الفرص للحوار بين القطاعين العام والخ .123
تشمل المواضيع القضايا المتعلقة في مجال السياسات، والتي تغذيها المنتجات المعرفية التي تهدف إلى إطالق الزيادة الالزمة في االستثمار الخاص )قد 

 ،قسميساهم البفرص تعزيز االتفاقيات التجارية / أو إنفاذ االتفاقات القائمة، وتحسين التراخيص، والتصاريح، وتسجيل األراضي، أو الضرائب، إلخ.(. س
عمال التجارية في هذا القطاع. سيتم استكشاف في التقليل من مخاطر االستثمار الخاص في الزراعة وتخفيف تكلفة ممارسة األ ، إلى أقصى حد ممكن
 التنظيمية بموجب اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس، والتي يمكن لوزارة الزراعة ويجب عليها االستفادة منها بشكل استراتيجي.المساحات  مساحات السياسات و 



 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية  

62 

 التخفيف إجراءات. المخاطر و8

ا باالحتالل، وما يت .124 رتب على ذلك من قيود على حركة البضائع واألشخاص والوصول إلى الموارد الطبيعية، والنزاع ال يزال تطور فلسطين مقيد 
تأثرا  بالركود اإلقليمي والعالمي. المجتمع الدولي لديه التزام طويل األمد بمساعدة الفلسطينيين  أسرعالمتواصل، ال سيما في قطاع غزة. وهذا يجعل البالد 

 ى الصمود.للبالد أكثر قدرة ععلى تخفيف هذه القيود وجعل ا

أن تلعب دورا  هاما   2022 -2020في إطار االدارة الفلسطينية لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، يمكن لخطة االستثمار الوطنية  .125
أصحاب الشأن وبين أولويات االستثمار الوطنية المتفق في التخفيف من المخاطر الرئيسية المتمثلة في غياب الفاعلية والشرذمة والتوافق غير الكافي بين 

وتشير إلى الطريقة  2022 -2020عليها. تمثل المخاطر الرئيسية ذات الصلة الموضحة أدناه لب الفشل المحتمل لبرنامج خطة االستثمار الوطنية 
 واألساس المنطقي ألصحاب الشأن لالنخراط في عملية تنفيذ مشتركة.

من أجل إدارة وتخفيف   2022  -2020سياق فلسطين، ينبغي أن تتحقق شروط أخرى غير مجرد تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  ومع ذلك، في   .126
ى خيار المخاطر بشكل فعال. على وجه الخصوص، ال يزال العمل السياسي والدبلوماسي العالي المستوى من جانب الحكومة والمجتمع الدولي للحفاظ عل

 ية كبيرة لضمان تحقيق اجندة الهدف الثاني للتنمية المستدامة لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة.حل الدولتين ذا أهم

 إدارة مجزأة لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة .1 ةروالخط نصرع

 يةحتمالاال  الفئة
  -2020تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  ىالتأثير عل

2022 

 عالية عالية ةمؤسسي

 التخفيفإجراءات  عناصر الخطر

هر القطاع إدارة مجزأة وتوزيع غير واضح للمسؤوليات. يتم وضع السياسات   ي ظ 

والبرامج وتنفيذها، بشكل مستقل، عن طريق الوزارات التنفيذية، مع تنسيق 

الغذائي والتغذوي معروفة،  لألمنوتوافق محدوَدي ن. الطبيعة متعددة القطاعات 

ات. في حالة غياب مؤسسل بين الولكن يتم تعزيزها دون توفير األولويات والتفاع

آلية إدارية رفيعة المستوى مناسبة للربط بين الوزارات والمؤسسات، فإن استجابة 

السياسات واالستثمارات النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ستبقى مشتتة وغير 

 متوازنة.

إن إقرار إطار متسق للسياسة واالستثمار وإنشاء مجلس رفيع المستوى لألمن  

الغذائي والتغذوي سيخلق الظروف الالزمة للتنسيق المؤسسي المشترك بين 

وظائف األمانة العامة   ذلكالوزارات والموّجه نحو تحقيق األهداف. ويرتبط ب

  - 2020لتنفيذ السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية  

ل مجموعة العمل المعنية  ، وظائف المتابعة والمناصرة واالتصاالت داخ2022

بالهدف الثاني للتنمية المستدامة، ووزارة الزراعة كرئيس لها ستكون عنصرأً  

لتيسير هذا الدور. تحقيقًا لهذه الغاية، من المتوقع أن يلعب تنفيذ برنامج دعم خطة 

 دوًرا أساسيًا. 2022 -2020االستثمار الوطنية 

 
 2022 -2020الجاذبية لالستثمارات المتصلة بسياسة االمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية فقدان  .2 ةروالخط نصرع

 يةحتمالاال  الفئة
  -2020تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  ىالتأثير عل

2022 

 عالية عالية تمويل التنمية

 التخفيفإجراءات  عناصر الخطر

األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين من السيطرة  يعاني تمويل التنمية بما في ذلك  

المحدودة على اإليرادات الحكومية )بسبب االحتالل واالتفاقيات ذات الصلة  

(  1:  2.6بتحصيل الضرائب( ومن التفاوت الكبير بالمقارنة مع النفقات المتكررة )

(2018 ,IMFيمثل الدعم الخارجي للتنمية نصف ميزانية التنمية في البالد .) ،

من خالل خطة   إلى حد كبيرت مَول األمن الغذائي ي  تدخالت زال تولكن ال 

 ( بدالً من االستثمار المناسب للتخطيط اإلنمائي. HRPاالستجابة اإلنسانية )

تمثل خطة االستثمار الوطنية أداة لتحشيد الموارد، موجهة صوب تحقيق الهدف 

من الغذائي والتغذوي والزراعة  والنتائج نحو األولويات الوطنية المتفق عليها لأل

المستدامة. من خالل وظائف المتابعة واالتصاالت والمناصرة، سيضمن تنفيذ  

خطة االستثمار الوطنية رؤية منتظمة لتدخالت االستثمار التي ستسمح بمكافأة 

 التوافق وفعالية المساعدات. 
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 الغربيةزيادة االنقسام بين غزة والضفة  .3 ةروالخط نصرع

 يةحتمالاال  الفئة
  -2020تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  ىالتأثير عل

2022 

 عالي متوسطة سياسية

 التخفيفإجراءات  عناصر الخطر

، نشأ االنقسام الداخلي في فلسطين. إن سيطرة سلطة األمر الواقع  2007منذ عام 

دٌّ من قدرة حكومة الوفاق الوطني  يَ على غزة وعدم وجود مصالحة وطنية  ح 

، على توفير الخدمات والحكم بشكل فعال  2014الفلسطيني، التي أنشئت في عام 

االنقسام على التمويل الفعلي للتنمية والدعم للسكان الفلسطينيين. قد يؤثر هذا 

ألصحاب الشأن حسب موقعهم الجغرافي، مقابل مبدأ الشمول ومشاركة المجتمع  

 بأسره.

األولويات الوطنية، التي تشمل   2022 -2020تمثل خطة االستثمار الوطنية 

الحكومة وتعبيراتها، وكذلك أولويات السكان والمزارعين والقطاع الخاص  

م من أصحاب الشأن من غير الدول. يعد الحفاظ على هذا المبدأ أمًرا  وغيره

، ويمكن تخفيف خطر  2022 -2020ضروريًا لنجاح خطة االستثمار الوطنية 

  نهج تفاقم االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل إقامة حوارات ال

ن سلطات غزة  اإلقليمي بين الحكومة والمجتمع المدني، والتي تتخطى الفجوة بي

 والضفة الغربية. 

 
 العوامل الخارجية التي تؤثر على التقدم نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل .4 ةروالخط نصرع

 يةحتمالاال  الفئة
  -2020تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  ىالتأثير عل

2022 

 عالي متوسطة سياسية

 التخفيفإجراءات  عناصر الخطر

االحتالل المتواصل والمستمر لألراضي الفلسطينية، وتآكل العالقات  يمثل 

المؤسسية بين إسرائيل وفلسطين والمخاطر المحتملة للصراعات المتزايدة، كل  

هذا يمثل مخاطَر على حق تقرير مصير للسكان الفلسطينيين، وعلى قدراتهم 

 االقتصادية، وعلى تنمية قدرات حكومتهم. 

فرصة قوية لتعزيز قدرات   2022 -2020تثمار الوطنية يمثل تنفيذ خطة االس

المؤسسات والسكان الفلسطينيين وصمودهم. عالوة على ذلك، فإن عملية التنفيذ 

نفسها تضمن تنمية قدرات المؤسسات والهيئات العامة، وبالتالي بناء كتلة حرجة  

ز ذلك  من الخبرة التي ستنجو من الصدمات السياسية أو المؤسسية. وسيتم تعزي

 2022  -2020من خالل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  

والمتابعة والمناصرة، وكذلك في تطوير مناهج إقليمية من القاعدة إلى القمة تعمل  

 على تطوير قدرة مؤسسات المجتمع على الصمود واالعتماد على الذات. 

 
 االستقالل المالي لحكومة فلسطين محدودية  .5 ةروالخط نصرع

 يةحتمالاال  الفئة
  -2020تنفيذ خطة االستثمار الوطنية  ىالتأثير عل

2022 

 عالي عالي مالي 

 التخفيفإجراءات  عناصر الخطر

ر تحليٌل حديثٌ  ي ظه 
فإن الوضع   128أنه مع التطورات حول إيرادات المقاصة، 127

غامض إلى حد كبير. قد تنخفض  2019المالي للحكومة الفلسطينية في عام 

 252-163وما بعدها إلى ما بين  2019توقعات النفقات التنموية اعتباًرا من 

مليون دوالر أمريكي(. واألهم من ذلك   391مليون دوالر أمريكي )كان التوقع 

مليون  31: حوالي ء التنمويينالشركاهو انخفاض تمويل التطوير الممول من 

مليون دوالر، في حين أن التمويل  196دوالر مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 

( إلى  IMF, 2018)  440سيرتفع من    الشركاء التنمويينالمتكرر الممول من قبل  

 مليون دوالر أمريكي.  506

ات خطة هناك قدرة محدودة للتخفيف من هذه الخطورة. من شأن تحديد أولوي

أن يلعب دوراً في التأكيد على اي االستثمارات    2022  -2020االستثمار الوطنية  

. قد تدعم المتابعة المالية ومتابعة النتائج في إعادة توجيه االستثمارات  أكثرمطلوبة  

 أثناء التنفيذ.

  

 
127The World Bank, 2019. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee.   
عوضاً عن المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى أسر    2019مليون دوالر أمريكي في عام    813"في أعقاب القرار اإلسرائيلي بإجراء خصومات على إيرادات المقاصة بمبلغ   128

 ,WBض تحويالت إيرادات المقاصة بالكامل.")الشهداء واألسرى، ]كتقدير للمدفوعات السنوية التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى أسر الشهداء واألسرى[، قررت السلطة الفلسطينية رف 

2019.) 



 2022 -2020خطة االستثمار الوطنية  

64 

 . الخطوات التالية9

كإطار شامل للسياسات واالستثمار في  2022 -2020الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية  لألمنالموافقة على السياسة الوطنية  .1
نتائج أفضل   األمن الغذائي والتغذوي، وبالتالي تزويد الدولة بأداة فريدة )مقارنة مع القطاعات االخرى / المواضيع المشتركة بين القطاعات( لتحقيق

 د أكثر كفاءة للموارد.حشيوت

والدعوة )بناء  على المدخالت الفنية من مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني  الغذائي والتغذوي"، ألمن اواعتماد اختصاصات "مجلس صياغة  .2
ا لألدوار وا ا واضح  لمسؤوليات للتنمية المستدامة( للموافقة عليها لدى مكتب رئيس الوزراء وفي اللجنة المشتركة بين الوزارات. سيضمن ذلك تحديد 

ات التي تقدم الدعم التقني وخدمات أمانة السر )مثل مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية مؤسسعلى أعلى مستوى سياسي، وبالتالي دور ال
لف أصحاب المستدامة المسؤولة عن القضايا ذات الطبيعة التقنية، ووحدة السياسات في وزارة الزراعة، المسؤولة عن تنسيق وتسهيل الحوار بين مخت

 الغذائي والتغذوي مسؤوليات لضمان ما يلي:ألمن االشأن(. يجب أن تشمل المهام الرئيسية لمجلس 

 عملية سلسة لصنع القرارات السياسية الرفيعة المستوى المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة، (أ) 

 التنسيق بين الوزارات، خاصة بالنسبة للسياسات أو االستراتيجيات أو اإلجراءات المتعلقة بأكثر من وزارة؛   (ب) 

 د الموارد لتمويل التنمية، داخل الحكومة وإذا لزم األمر مع مجتمع شركاء التنمية.حشيت (ت) 

سر ثاني للتنمية المستدامة ووزارة الزراعة كرئيس وأمانة الغذائي والتغذوي من قبل مجموعة العمل المعنية بالهدف الألمن اسيتم دعم مجلس 
 بالوكالة.

والسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي  2022 -2020لخطة االستثمار الوطنية تحديد خطة عمل المتابعة والتقييم واالتصاالت والمناصرة  .3
صحاب ألمسؤوليات  الدوار و األات المحددة زمنيا  )ذات احداث بارزة( و بطريقة شاملة. وسيشمل ذلك مجموعة من المهام والمنتجات واالنجاز   2030

ي للتنمية الشأن المشاركين. ستقود وزارة الزراعة أعمال المتابعة والتقييم واالتصاالت والمناصرة ضمن أنشطة مجموعة العمل المعنية بالهدف الثان
 -2020ميم السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية المستدامة )من خالل العملية التشاركية والشاملة المنفذة لتص

  (، وسوف تشمل الوظائف التالية: 2022

واستكمال المعلومات المتاحة عن مشاريع التنمية  2022 -2020لمشاريع الخاصة بخطة االستثمار الوطنية اتحديث قائمة جرد  (أ) 
 وتمويلها؛

مصادر المعلومات التكميلية  (2) المعلومات التي تنتجها وسائل التحقق المختلفة و  (1) تحديث بيانات مؤشرات إطار النتائج، وفق ا لـ  (ب) 
 المحددة )مثل الدراسات االستقصائية المخصصة( لملء البيانات المفقودة )انظر بيانات إطار النتائج التي سيتم تحديدها(؛

 لتحليل الموضوعي ذي الصلة؛اختيار موضوع رئيسي وا (ت) 

)بما في ذلك مواد االتصاالت(،   2022  -2020إنتاج تقرير سنوي شامل عن خطة المتابعة والتقييم الخاصة بخطة االستثمار الوطنية   (ث) 
مناصرة بما يشمل المعلومات المستقاة من التحديثات والتحليالت أعاله، بمشاركة جميع أصحاب الشأن المعنيين في نشر المعلومات وال

 وتشجيع الشمولية.

 تحديد استراتيجية االتصاالت والمناصرة وخطة العمل لنشر النتائج والرسائل الرئيسية والدفاع عنها. (ج) 
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والتي تهدف إلى تحديد السياسات واالختناقات التنظيمية والفرص  تنظيم أحداث مختارة لحوار السياسات بمشاركة القطاعين العام والخاص،  .4
م نتائج االوراق االستشرافية قدِ العنان الستثمارات القطاع الخاص. يجب أن يعتمد اختيار الموضوعات على األدلة. تُ بما يطلق  المتاحة للتحسين

 فرص الحوار األولى. ( أدلة وإلهام لتحديددالملحق )انظر 

 2022 -2020 الوطنية االستثمار خطة بتنفيذ الخاصة العمل خطة 6 جدول

  اذار-كانون ثاني حزيران –نيسان  ايلول -تموز كانون اول  -تشرين اول

 بدء تنفيذ المتابعة والتقييم

خطة االستثمار  الموافقة على  *ح
واعداد خطة  2022 -2020الوطنية 

 المتابعة والتقييم/إدارة المعرفة

خطة االستثمار التصميم والتحقق من 
 2022 -2020الوطنية 

خطة االستثمار الوطنية تصميم 
 واشراك أصحاب الشأن  2022 -2020

2019 

خطة االستثمار تصميم 
 2022 -2020الوطنية 

 المتابعة والتقييم
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                   المحور األول: الطريق نحو االستقالل

.تجسيد 1
الدولة  

المستقلة 
وإنهاء 
 االحتالل

. تصعيد  1.1
الجهود وطنيًا 
ودوليًا إلنهاء  

 االحتالل

بما في   ،1967بسط السيادة على كامل أرض دولة فلسطين على حدود العام  :1.1.1
 ذلك القدس الشرقية. 

  x               

رفع الحصار عن المحافظات الجنوبية وضمان التواصل الجغرافي بين    1.1.2
 شطري الوطن. 

حشد الدعم الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في   1.1.3
ذلك حق تقرير المصير وحق العودة وتحرير األسرى والعمل على تدويل حل  

 الصراع وفقاً للمرجعيات الدولية. 

استخدام أدوات الضغط السياسية والقانونية واالقتصادية والشعبية على   1.1.4
 المستوى المحلي والدولي إلنهاء االستعمار. 

إعداد خطط تنفيذية لتجسيد االستقالل، والتي تحدد الخطوات نحو تأكيد السيادة   1.1.5
الفلسطينية الكاملة على كل فلسطين وعلى جميع القطاعات والوظائف التي تمارسها  

 الدولة ذات السيادة. 

. تفعيل 1.2
آليات مساءلة  

 االحتالل

: مساءلة إسرائيل دولياً، بما في ذلك أمام األطر والمحاكم الوطنية والدولية من  1.2.1
 خال تفعيل األدوات المستخدمة في مواجهة االحتال والفصل العنصري )األبرتهايد(.  

  x               
حث الدول على االلتزام بواجبها فيما يتعلق باحترام وضمان احترام القانون   1.2.2

 الدولي، بما في ذلك إنهاء االحتال االستيطاني اإلسرائيلي لفلسطين. 

. الوحدة  2
 الوطنية

. تحقيق 2.3
وحدة األرض 

والشعب  
 الفلسطيني

إعادة توحيد المحافظات الشمالية والجنوبية وتنفيذ خطة إعادة اإلعمار والبناء   2.3.1
 للمحافظات الجنوبية.

                  
تحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع االلتزامات   2.3.2

 الدولية لدولة فلسطين. 

المؤسسات الدولية والدول المضيفة لضمان توفير الخدمات لالجئين العمل مع  2.3.3
 في أماكن تواجدهم كافة. 
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تعزيز الترابط مع الفلسطينيين أينما وجدوا، وتعزيز مساهمتهم في بناء الدولة   2.3.4
 وتحقيق االستقالل. 

.تجسيد  2.4
الممارسة 

الديمقراطية في 
 دولة فلسطين 

االنتهاء من إعداد وإقرار دستور معاصر ومنسجم مع االتفاقيات والمعاهدات   2.4.1
 الدولية لحقوق االنسان. 

 تنظيم انتخابات ديمقراطية ودورية على المستويات كافة.  2.4.2                  

تعزيز احترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز، وصون الحقوق   2.4.3
 والحريات األساسية للمواطنين. 

تعزيز . 3
المكانة 

الدولية لدولة  
 فلسطين 

.تعزيز 3.5
المشاركة في 

 المنظومة الدولية

 السعي إلى الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.  :3.5.1

              x   

الوفاء بااللتزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى عدد من  : 3.5.2
 المعاهدات والمنظمات الدولية. 

 األطر الدولية. المشاركة الفاعلة في : 3.5.3

االنضمام التدريجي والمدروس إلى عدد إضافي من االتفاقيات والمنظمات  : 3.5.4
 الدولية. 

.تعزيز 3.6
العالقات الثنائية 
 لدولة فلسطين 

 توسيع نطاق االعتراف الدولي بدولة فلسطين. :3.6.1

              x   

 تطوير العالقات الثنائية لدولة فلسطين.  :3.6.2

                   المحور الثاني: اإلصالح وتحسين جودة الخدمات العامة 

الحكومة  . 4
المستجيبة 
 للمواطن 

. تعزيز 4.7
استجابة الهيئات 
 المحلية للمواطن 

 إصالح قطاع الحكم المحلي وإعادة هيكلة الهيئات المحلية.  :4.7.1

  x               
تعزيز الالمركزية في توفير الخدمات على المستوى المحلي، حال توفر   :4.7.2

 القدرة لدى الهيئات المحلية على ذلك. 

 : تنمية االقتصاد المحلي.4.7.5

.االرتقاء 4.8
بمستوى 

الخدمات العامة  
 المقدمة للمواطن 

تطوير استراتيجية تحسن الخدمات المقدمة للمواطنن على المستويات   :4.8.1
المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وبالتركيز على المناطق المهمشة ال سيما  

 المسماة )ج( والقدس الشرقية. 

  x x             

ة للمواطنين من  إطالق بوابة الحكومة اإللكترونية وتوفير الخدمات األساسي :4.8.2
 خاللها.

تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع المنظمات غير الحكومية  :4.8.3
 والقطاع الخاص. 

اإلدارة الشاملة لألراضي )استكمال تسجيل األراضي، اإلدارة الكفؤة  : 4.8.4
 ألراضي الدولة، االستخدام األمثل لألراضي(. 

                   مكافحة الفساد بجميع أشكاله.  5.9.1
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.الحكومة 5
 الفعالة 

.تعزيز 5.9
المساءلة  
 والشفافية

 مأسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي.  5.9.2

 تعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل الحق في الوصول للمعلومات.  5.9.3

 تعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية واإلدارية.  5.9.4

العامة المرتكزة على النتائج واألداء واستكمال عملية دمج  تعزيز اإلدارة   5.9.5
 التخطيط بالموازنة والتحول لموازنة البرامج. 

 تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية. 5.9.6

 وموازنتها.إدماج النوع االجتماعي في سياسات الحكومة وبرامجها  5.9.7

. كفاءة  5.10
وفعالية إدارة  
 المال العام 

تعزيز إدارة المال العام وضمان االستدامة المالية، مع التركيز على تطوير   5.10.1
 السياسة المالية الكلية، وإدارة الدين العام، وإدارة المشتريات. 

                  

زيادة اإليرادات بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسن اَليات    5.10.2
 التحصيل، وحشد الدعم الخارجي، وترشيد النفقات. 

 إصالح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام. 5.10.3

 كفاءتها في تقديم الخدمات. إصالح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز  5.10.4

إنشاء مؤسسات مزودي الخدمات العامة األساسية السيما خدمات المياه   5.10.5
 والكهرباء. 

                   المحور الثالث: التنمية المستدامة

تحقيق .6
االستقالل 
 االقتصادي

. بناء  6.11
مقومات االقتصاد  

 الفلسطيني

إعادة بناء قاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني وتطويرها، بالتركيز على   :6.11.1
 الصناعة والزراعة والسياحة واستعادة قاعدة غزة الصناعية. 

      x     x   x 

جذب االستثمار المحلي واألجنبي المباشر وتشجيعه، بالتركيز على قطاعات   6.11.2
 اإلنشاءات، والسياحة، والزراعة، والطاقة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

 تطوير الصادرات وتوسيع نطاق التجارة العالمية.  6.11.3

تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية الالزمة لالقتصاد )ال سيما   6.11.4
المطار والميناء، المناطق الصناعية، شبكات المواصات والمياه والكهرباء  

 واالتصاالت(. 

 المالي في إسناد نمو القطاع الخاص. تعزيز دور القطاع  6.11.5

 جسر الفجوة التنموية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.  6.11.6

.توفير 6.12
فرص عمل الئقة 

 للجميع

اعتماد إجراءات ت عنى بالتعجيل بخلق فرص عمل دائمة من خالل شراكات   :6.12.1
 استثمارية بين القطاعين العام والخاص. 

  x   x           
اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في إطالق المشاريع الريادية إلعادة تأهيل   6.12.2

 الخريجين وتشغيلهم من كال الجنسن. 
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 عم صندوق التشغيل الفلسطيني وتطويره. د 6.12.3

 ضمان بيئة عمل آمنة ومراعية للمعايير الصحية والسالمة المهنية.  6.12.4

.توفير بيئة 6.13
استثمارية 

 مالئمة

تقديم الدعم للشركات الناشئة وتنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة   :6.13.1
 والمتوسطة. 

      x     x     

 دعم الصناعات الرقمية والتقنية وتشجيعها، وتعزيز المحتوى الرقمي.   6.13.2

 دعم الجمعيات التعاونية وتوسيع قاعدتها وتطويرها.   6.13.3

 توفير بيئة تشريعية وإجراءات إدارية مساندة لقطاع األعمال.  6.13.4

 توفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لتطوير قطاع األعمال.  6.13.5

تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات من الهيمنة والقرصنة، وتعزيز األمن   6.13.6
 السيبراني. 

: تعزيز 6.14
الصناعة  
 الفلسطينية

دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية وزيادة حصة المنتج   :6.14.1
           x       الفلسطيني في السوق المحلي. 

 إعادة بناء القطاعات اإلنتاجية في المحافظات الجنوبية. : 6.14.2

العدالة  . 7
االجتماعية 
وسيادة  
 القانون

. الحد من  7.15
 الفقر

 تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة.  :7.15.1

  x               
مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية الحتياجات الفئات الفقيرة  : 7.15.2
 والمهمشة. 

االدماج االجتماعي، وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة من )األفراد ذوي   :7.15.3
 اإلعاقة، الشباب، النساء، األسرى المحررين(. 

. توفير  7.16
الحماية 

االجتماعية 
 للفئات 
الفقيرة 

 والمهمشة

 تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة ومتكاملة ووضع حدود دنيا لها.  :7.16.1

  x               
 إنفاذ قانون عادل للضمان االجتماعي. : 7.16.2

 تطوير المسؤولية االجتماعية ومأسستها، وتعزيز الحوار االجتماعي. :7.16.3

. تعزيز 7.17
وصول  

 المواطنين للعدالة 

 تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق اإلنسان وإنفاذها.  :7.17.1

                  

 ضمان نزاهة النظام القضائي واستقالليته.: 7.17.2

 ضمان فعالية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية. : 7.17.3

الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها ال سيما : 7.17.4
 للنساء واألحداث. 

 تعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة. : 7.17.5
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. تعزيز 7.18
المساواة بين  

 الجنسين
 وتمكين المرأة

إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على كافة أشكال   7.18.1
 العنف ضدهن. 

                  
إزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في التنمية  7.18.2

 المجتمعية واالقتصادية والحياة العامة. 

. شبابنا  7.19
 مستقبلنا

تمكين الشباب في دولة فلسطين وتهيئتهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة   :7.19.1
 وبناء الدولة. 

 التأكد من توفر فرص للشباب لتحقيق مستقبل أفضل.  :7.19.2                  

 إيالء التركيز بوجه خاص على مساعدة الشباب المحرومين.  :7.19.3

تعليم جيد  .8
وشامل  
 للجميع 

. تحسين  8.20
التعليم المبكر 

 ألطفالنا

 تطوير برامج رعاية الطفولة المبكرة والمتاحة للجميع. :8.20.1
                  

 توسيع نطاق التعليم قبل المدرسي واالرتقاء بمستواه.  :8.20.2

. تحسين  8.21
االلتحاق والبقاء 

 في التعليم

االحتفاظ بنسب عالية من االلتحاق في التعليم األساسي لكال الجنسن والحد   :8.21.1
 من التسرب من المدارس. 

                  

تحسين االلتحاق لكال الجنسن في التعليم الثانوي بجميع مساراته العلمية  : 8.21.2
 واألدبية والمهنية وخلق التوازن في االلتحاق بها. 

تشجيع االلتحاق بالتعليم غير النظامي وبرامج محو األمية للذين خرجوا من  : 8.21.3
 النظام قبل استكمال تعليمهم. 

 توفير الدعم والحماية للتعليم في القدس والمناطق المسماة “ج” وغزة. : 8.21.4

تحسين   8.22
نوعية التعليم 

 المدرسي

 المناهج التعليمية االساسية والثانوية وتطويرها.إصالح : 8.22.1

                  

 تطوير برامج التعليم اإللكتروني.  :8.22.2

ضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات  : 8.22.3
 المهمشة. 

 للمعلمين والطواقم المساندة. التأهيل والتدريب المستمر : 8.22.4

 تطوير المرافق التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.: 8.22.5

 تطوير وتعزيز النشاط الحر كجزء ال يتجزء من تنفيذ المناهج.: 8.22.6

. من  8.23
 التعليم إلى العمل 

والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي مع احتياجات مواءمة التعليم  : 8.23.1
 التنمية وسوق العمل، وضمان تكافؤ فرص للجميع للحصول عليها. 

 تطوير قاعدة التعليم والتدريب التقني والمهني وتوسيعها.: 8.23.2                  

 تطوير القدرات في مجال البحث العلمي. :8.23.3

             x     إصالح نظام التأمين الصحي العام.  :9.24.1
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رعاية  . 9
صحية شاملة  
ذات جودة  
ومتاحة 
 للجميع

. توفير  9.24
خدمات الرعاية  
 الصحية الشاملة 

 للجميع

 الصحية. تعزيز االستدامة المالية لنظام الرعاية  : 9.24.2

االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها )البنية التحتية، األجهزة : 9.24.3
الطبية، األدوية، توظيف تكنولوجيا المعلومات، التدريب والتأهيل للكوادر الصحية، 

 المعاييرالصحية(.

 الرعاية الصحية. زيادة المساواة في الوصول والحصول على خدمات  : 9.24.4

. االرتقاء 9.25
بصحة المواطن 

 ورفاهيته

تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي  : 9.25.1
 للمواطنن. 

    x             9.25.2 : .تبنّي نهج صحة العائلة 

تعزيز برامج إدارة األمراض المزمنة وتطبيق السياسة الوطنية بهذا  : 9.25.3
 الخصوص. 

. مجتمع 10 
قادر على  
الصمود  
 والتنمية

. توفير 10.26
األمن واألمان 

للوطن والمواطن  
وتعزيز سيادة 

 القانون

 اتخاذ االجراءات لضمان السلم األهلي واألمن العام. : 10.26.1

        x         
 تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث وإدارة األزمات.  :10.26.2

تحسين حوكمة قطاع األمن، وتعزيز القدرات، وضمان االستخدام األمثل : 10.26.3
 للموارد. 

. توفير 10.27
االحتياجات 
األساسية 
للتجمعات  
 السكانية

ربط التجمعات السكانية بشبكات المياه النظيفة وشبكات الصرف  : 10.27.1
 الصحي. 

  x   x           

 ربط التجمعات السكانية بمصادر الطاقة التي يمكن االعتماد عليها.: 10.27.2

تطوير أنماط النقل المتعدد، وتحسن جودة خدمات النقل المقدمة   :10.27.3
 للمواطنن. 

 توفير اإلسكان ميسور التكلفة.  :10.27.4

 ضمان األمن الغذائي للسكان.  :10.27.5

. ضمان  10.28
استدامة البيئة 
والتكيف مع 
ظاهرة التغير 

 المناخي

 ضبط معدالت التلوث والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. : 10.28.1

  x   x x x       

 التوسع في إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها واستخدامها. :10.28.2

 التوسع في إدارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها.  :10.28.3

إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها، ال سيما األرض والمياه والطاقة  : 10.28.4
 االستخدام المستدام لها.وتعزيز 

تخضير فلسطين )المحافظة على التنوع الحيوي، المحميات الطبيعية، : 10.28.5
 زيادة رقعة المساحات الخضراء(. 

 زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. : 10.28.6
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 تدخل السياسات  السياسة الوطنية

 

 

 

 

هدف 
التنمية  
المستدامة  
2.1 

هدف 
التنمية  

المستدامة   
2.2 

هدف 
التنمية  
المستدامة  
2.3 

هدف 
التنمية  
المستدامة  
2.4 

هدف 
التنمية  
المستدامة  
2.5 

هدف 
التنمية  
المستدامة  

 .أ2

هدف 
التنمية  
المستدامة  

 .ب 2

هدف 
التنمية  
المستدامة  

 .ج2

10 .29  .
النهوض  
بالزراعة 

وبالمجتمعات  
 الريفية

 زيادة اإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني( وتطوير سالسل القيمة. : 10.29.1

      x x x x     

 حماية المزارعن ودعمهم وال سيما في المناطق المهددة والمهمشة.  :10.29.2

. حماية 10.30
الهوية والتراث 

الثقافي 
 الفلسطيني

 دعم اإلبداع واإلنتاج الثقافي.  :10.30.1

                  
 حماية التراث الثقافي الفلسطيني وتطويره.  :10.30.2

 تطوير الصناعات الثقافية والسياحية التقليدية. : 10.30.3

 ترويج فلسطين كمعلم سياحي. :10.30.4
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 االستراتيجيات القطاعية للحكومة الفلسطينية ذات الصلةمع  2022-2020. مصفوفة مواءمة برامج خطة االستثمار الوطنية 3أ

 ( ESSP) 2022-2017مع الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم   2022-2020مواءمة خطة االستثمار الوطنية 

NIP - ESSP.xlsx

 

  2022-2017مع االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية  2022-2020مواءمة خطة االستثمار الوطنية 

(NSFS) 

NIP - NSFS.xlsx

 

- 2017الوطني مع االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد  2022-2020 االستثمار الوطنيةمواءمة خطة 

2022 (SSDNE ) 

NIP - SSDNE.xlsx

 

 ( NHS) 2022-2017مع االستراتيجية الصحية الوطنية  2022-2020مواءمة خطة االستثمار الوطنية 

NIP - NHS.xlsx

 

  2022-2017مع االستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة  2022-2020مواءمة خطة االستثمار الوطنية 

(NASS) 

NIP - NASS.xlsx

 

  2022-2017مع استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية  2022-2020مواءمة خطة االستثمار الوطنية 

(SDSS) 

NIP - SDSS.xlsx

 

مع السياسة الوطنية للتغذية واالستراتيجيات وخطة العمل   2022-2020 االستثمار الوطنيةمواءمة خطة 

2017-2022 (NNPSAP ) 

NIP - NNPSAP.xlsx

 

  2022-2017مع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ  22-2020 االستثمار الوطنيةمواءمة خطة 

(NAP) 

NIP NAP.xlsx

 

 (NIP SUMMARY SPREADSHEETS) جداول البيانات الموجزة

NIP SUMMARY 

SPREADSHEETS.xlsx
 

 ( ESS) 2022-2017مع استراتيجية قطاع البيئة  2022-2020مواءمة خطة االستثمار الوطنية 

NIP - ESS.xlsx
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 الغذائي والتغذوي لألمنفي الهدف الثاني للتنمية المستدامة والسياسة الوطنية  2022-2020. مساهمات برامج خطة االستثمار الوطنية 4أ
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 إطار النتائج التفصيلية .ب

ات القائمين في البلد، تتوافق المؤشرات إلى حد كبير مع إطار نتائج السياسات أو االستراتيجيات القائمة، وهي جزء من آليات توليد البيانتمشيا مع مبدأ االستجابة قدر اإلمكان مع آليات المتابعة وإطار العمل 
 . 2022-2020ة الحالية في البلد. تم تحديد مؤشرات إضافية في الحد األدنى فقط لقياس جوانب محددة من االستثمارات المقترحة في خطة االستثمار الوطني

من رقمين أو ثالثة أرقام، لضمان التتبع الفعال )خاصة مع المؤشرات التي تتوافق مع مؤشرات السياسة   قسميشير العمود األخير )أعلى اليسار( إلى مصدر المؤشر. عند االقتضاء، تم االحتفاظ بالتشفير األصلي ال
. يشير العمود 2030ذائي والتغذوي الغ لألمنسياسة الوطنية الغذائي والتغذوي(. في العمود األخير، يشير الرمز إلى الهدف االستراتيجي )رمز من رقم واحد( أو النتيجة االستراتيجية )رقمان( من ال لألمنالوطنية 

ا بخطة االستثمار الوطنية  ا إلى متى يكون المؤشر خاص   النتائج(. متابعةأو من مصادر أخرى )على سبيل المثال، االستراتيجية األوروبية المشتركة، مع توفير إطار ل 2022-2020األخير أيض 

وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

       
 

          
 

تأثير خطة  

االستثمار  

 الوطنية: 

رؤية األمن الغذائي: األسر  

والمجتمعات في فلسطين تتمتع 

الغذائي والتغذوي والقدرة  باألمن 

 على الصمود 

مجموعة العمل المعنية 

بالهدف الثاني للتنمية 

 المستدامة 

 مفقود  مفقود  انتشار نقص التغذية   2.1.1
المسح الفلسطيني  

 للمغذيات الدقيقة 
1 

وزارات: الزراعة،  

الصحة، التربية،  

 التنمية االجتماعية

انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد   1.2الهدف الثاني للتنمية المستدامة 

 بين السكان، بناًء على مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي 
 مفقود  مفقود 

وزارة الزراعة / منظمة  

 االغذية والزراعة 
1 

    

وزارات: الزراعة،  

الصحة، التربية،  

 التنمية االجتماعية

  2-انتشار قصر القامة )ارتفاع العمر أقل من  2.1الهدف الثاني للتنمية المستدامة 

عاًما من متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن  

 سنوات  5

 2 مراقبة التغذية الوطنية مفقود  مفقود 

  

التأثير على البيئة المؤسسية  

التمكينية: تخصيص موارد التنمية 

لألمن  واستخدامها بفعالية وكفاءة 

 الغذائي والتغذوي في فلسطين 

  

مجموعة العمل المعنية 

بالهدف الثاني للتنمية 

 المستدامة 

 %10 %28 فجوة الموارد في تنفيذ خطة االستثمار الوطنية 6.2.1
نظام متابعة خطة 

 االستثمار الوطنية 
6.2 

  

وزارات: الزراعة،  

الصحة، التنمية  

 االجتماعية

السنوية للبرامج / المشاريع الممولة من المانحين في وزارة  الميزانية  6.3.1

 الزراعة وزارة الصحة ووزارة التنمية االجتماعية

وزارة الزراعة:  

17،000،000 

وزارة الصحة:  

1،000،000 

وزارة التنمية  

االجتماعية: 

5460000 

وزارة الزراعة:  

25,000,000 

وزارة الصحة:  

3,000,000 

وزارة التنمية  

ية: االجتماع

8,000,000 

وزارات: الزراعة،  

الصحة، التنمية  

 االجتماعية

6.3 

           
 

 
      

        استثمارات خاصة بالتغذية : 1 قسمال

، تحسن الحالة  2022بحلول عام  النتيجة: 

 التغذوية للشعب الفلسطيني 

وزارات: الزراعة،  

الصحة، التربية،  

 التنمية االجتماعية

انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول<   2.2للتنمية المستدامة .الهدف الثاني 

من متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال   2-أو > 2+

 سنوات، حسب النوع )الهزال وزيادة الوزن(  5دون سن 

 2  مفقود  مفقود 
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وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

  

 
      

البرنامج  

1.1 

. الحد من سوء التغذية عن  1.1

 طريق معالجة أسبابها المباشرة 
       وزارة الصحة 

  

  

 وزارة الصحة 

نسبة نقص المغذيات الدقيقة في الفئات السكانية ذات الصلة من الفئات   2.1.1

ة )الحوامل، النساء المرضعات، األطفال، المراهقون( لكل فئة من المغذيات  مهمشال

 الحديد، الزنك(، د، هـ، 12الدقيقة )فيتامين أ، ب 

]انظر التفاصيل حسب  

 المجموعة والفئة[ 

]انظر التفاصيل حسب  

 المجموعة والفئة[ 

  -وزارة الصحة 

اليونيسف، مسح  

المغذيات الدقيقة في  

 فلسطين 

2 

       
   

 

 

 
 

    
 

   المهمشينالشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء و  : 2 قسمال

   
 

، تحسين إمكانية 2022بحلول عام  النتيجة: 

ة  مهمشوصول األسر الفقيرة وال

اقتصاديًا وماديًا إلى كمية ونوعية  

الغذاء المطلوبة، حتى في حالة  

الصدمات االقتصادية والسياسية  

 واالجتماعية والبيئية

وزارة التنمية  

 االجتماعية

عدد األسر التي تحصل على استحقاقات من المساعدة االجتماعية لوزارة   1.1.1

 التنمية االجتماعية )حسب فئة االسرة وجنس رب االسرة(

110,000 

 ٪  42أناث 

 ٪  58ذكور: 

100,000 

 ٪  40أناث: 

 ٪  60ذكور: 

قاعدة بيانات وزارة  

التنمية االجتماعية لألسر  

 المستفيدة 

1.1 

  

 
      

البرنامج  

2.1 

. تعزيز الوصول إلى سلة  2.1

 المهمشينالطعام المتنوعة للفقراء و

وزارة التنمية  

 االجتماعية
      

  

.أ زيادة تغطية تدخالت الحماية 2.1

االجتماعية المحددة لألمن الغذائي  

٪ ولها تأثير 15والتغذوي بنسبة 

 إيجابي على االقتصاد المحلي

وزارة التنمية  

 االجتماعية

نسبة االسر المهمشة التي تلقت مساعدة من وزارة التنمية االجتماعية من  1.2.1 

ة المسجلة )حسب فئة االسر  مهمش من مجموع االسر ال DEEPخالل برنامج 

 المهمشة وجنس رب االسرة( 

٪   24إجمالي: 

من أصل   2،422)

 اسرة( 10000

 ٪،  30النساء: 

 ٪  45المعاقين: 

٪   20إجمالي: 

من أصل   2000)

 اسرة(  11000

 ٪  42ذكور 

 ٪ 58أناث: 

 ٪  45المعاقين: 

 DEEP 1.2ملفات 

  

.ب تنفيذ التدخالت المستهدفة  2.1

للحماية االجتماعية للفقراء  

 في حالة الصدمات  المهمشينو

وزارة التنمية  

االجتماعية، وزارة  

األوقاف، صندوق درء  

 المخاطر، األونروا 

تعويضها من وزارة التنمية االجتماعية الى مجموع نسبة االسر التي تم  1.3.1 

 االسر التي تقدمت بطلب للحصول على تعويض 

92٪ 

من     2400)

2600) 

92  % 

 اسرة(  3,000)

قاعدة بيانات وزارة  

التنمية االجتماعية لألسر  

 المستفيدة 

1.3 

 50 270 متوسط الوقت بين طلب االسرة للتعويض وتقديم التعويض لالسرة  1.3.2     

قاعدة بيانات وزارة  

التنمية االجتماعية لألسر  

 المستفيدة 

1.3 
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وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

 4,000 2,000 عدد المزارعين الذين يخدمهم صندوق درء المخاطر سنويا 1.3.3     

التقرير السنوي لصندوق  

درء المخاطر والتامينات 

 الزراعية 

1.3 

 70 300 التعويض للمزارع متوسط الوقت بين طلب المزارع للتعويض ومنح   1.3.4     

قاعدة بيانات وزارة  

التنمية االجتماعية لالسر  

 المستفيدة 

1.3 

  

.ج تقديم التثقيف التغذوي  2.1

لجميع المستفيدين من برامج  

التحويالت النقدية والمساعدات  

 الغذائية

وزارة التنمية  

االجتماعية، وزارة  

التربية والتعليم، وزارة  

 الصحة 

 التغذوية المقدمة للمستفيدين من برامج المعونة الغذائية والتحويالت النقديةالتوعية 

٪ من المستفيدين  40

من برنامج التحويالت 

 2018النقدية في عام 

سيتم تقديم التثقيف 

٪ من  100التغذوي إلى 

المستفيدين من برامج 

التحويالت النقدية و 

DEEP  والمساعدات

الغذائية وبرنامج 

األونروا شبكة األمان 

( SSNPاالجتماعي )

 2022بحلول عام 

تقارير المتابعة الصادارة  

عن وزارة الصحة،  

وزارة التنمية  

االجتماعية، األونروا  

ومراجعة السجل  

االجتماعي لوزارة  

 التنمية االجتماعية

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

البرنامج  

2.2 

. تعزيز الشمول االقتصادي  2.2

 المهمشينللفقراء و
وزارة التنمية  

االجتماعية، وزارة  

العمل، المؤسسة  

الفلسطينية لإلقراض  

 الزراعي 

      

  

.أ تشجيع العمل الحر للفقراء  2.2

وخاصة بالنسبة للبدو   - المهمشينو

 في النظم الغذائية  -والشباب والنساء

وزارة التنمية  

االجتماعية، المؤسسة  

الوطنية الفلسطينية 

 للتمكين االقتصادي 

عدد المشاريع الصغيرة التي يتم إنشاؤها من خالل تدخالت المعهد الوطني للتمكين  

 االقتصادي 

  16000تم إنشاء 

مشروع صغير بفضل  

في عام   DEEPمنح 

2018 

 50,000إنشاء أو دعم 

مشروع صغير بحلول 

من خالل  2022عام 

المؤسسة الوطنية 

الفلسطينية للتمكين 

االقتصادي )بما في ذلك 

عبر المنح الناتجة عن 

DEEP) 

تقرير المعهد الوطني  

للتمكين االقتصادي حول  

  المتابعة والتقييم. تقرير

استراتيجية قطاع التنمية  

االجتماعية حول المتابعة 

 والتقييم. 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

  

.ب دعم فرص توظيف الفقراء  2.2

وخاصة الشباب   -ين مهمشوال

 -والنساء 

وزارة التنمية  

االجتماعية، وزارة  

 العمل

IOC2.1 النسبة المئوية للخريجين الذين نجحوا في االنتقال إلى سوق العمل :-  

 (EJSمصنفة حسب الجنس )مؤشر 

٪ من خريجي   71

مراكز التدريب  

المهني الحكومية 

)الضفة الغربية فقط،  

2016) 

75 % 

تقارير جهاز االحصاء،  

ومنظمة العمل الدولية،  

 ووزارة العمل 

مؤشر االستراتيجية  

 ركةاالوروبية المشت 

     
عدد الفقراء والمهمشين الباحثين عن عمل الذين تم توظيفهم بشكل دائم بعد االستفادة  

 من تدخالت التعليم والتدريب الفني والمهني والنقد مقابل العمل
 وزارة العمل  يكمل الحقاً  يكمل الحقاً 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 
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وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

  

.ج تسهيل وصول الفقراء  2.2

إلى قروض التمويل   المهمشينو

األصغر في القطاع الزراعي  

 وصيد االسماك

وزارة التنمية  

االجتماعية، وزارة  

مؤسسة  الالعمل، 

إلقراض  الفلسطينية ل

 الزراعي 

عدد المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يصلون إلى الخدمات المالية  

ر شبه الرسمية أو غير الرسمية  من المؤسسات المالية الرسمية أو غيرها من المصاد

بما في ذلك المشترون وجمعيات المنتجين والمشاريع المستندة على التمويل  

 المجتمعي، إلخ )مالحظة: مصنفة حسب النوع: المدخرات واالئتمان والتأمين(

الخاص بالسياسة الوطنية   3.1.4]ملحوظة: هذا المؤشر سيرصد أيًضا المؤشر رقم 

غذوي:" "عدد المزارعين الذين تخدمهم المؤسسة الفلسطينية لألمن الغذائي والت

 129لإلقراض الزراعي في السنة""[ 

ال ينطبق )يحدد الحقا،  

 حسب التشخيص( 

٪   20-15زيادة 

)يحدد الحقا، حسب  

 التشخيص( 

إحصائيات / تقارير من 

سلطة النقد الفلسطينية؛ 

الفلسطينية مؤسسة ال

الزراعي؛  إلقراضل

المخاطر؛ صندوق درء 

مقدمي الخدمات المالية من 

القطاع الخاص؛ اتحاد 

الجمعيات التعاونية للتوفير 

 والتسليف

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

البرنامج  

2.3 

. تعزيز القدرات على تنفيذ  2.3

البرامج التي تعزز الشمول  

 االجتماعي واالقتصادي 

وزارة التنمية  

       االجتماعية

  

تعزيز القدرات التشغيلية  .أ. 2.3

)االستهداف، نظم المتابعة والتقييم،  

والقدرات المالية، والتسليم والموارد  

البشرية( للحكومة من أجل الشمول  

 االجتماعي واالقتصادي 

وزارة التنمية  

االجتماعية، وزارة  

الصحة، وزارة  

 الزراعة 

 ية والعينية مقارنة بالخطةعدد أيام التأخير في تقديم الخدمات لبرامج التحويالت النقد

تستخدم قاعدة بيانات  

وزارة التنمية  

(  PMTFاالجتماعية )

وال يتم تحديثها بانتظام 

 2018في عام 

ستصبح قاعدة بيانات 

وزارة التنمية االجتماعية 

بمثابة سجل اجتماعي 

يدمج مؤشرات الفقر 

المتعددة األبعاد )بما في 

ذلك االمن الغذائي 

والتغذوي من المسح 

االجتماعي واالقتصادي 

واألمن الغذائي( ويتم 

تحديثها بانتظام )كل 

عامين( بحلول عام 

2022 

تقييم السجل االجتماعي 

  2022بحلول عام 

ومراجعة تنفيذ  

استراتيجية قطاع التنمية  

 االجتماعية

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

  

.ب. تعزيز السياسات والبرامج  2.3

الوزارات مع  المشتركة بين 

القطاعات األخرى التي تشجع  

 الشمول االجتماعي واالقتصادي 

وزارة التنمية  

االجتماعية، وزارة  

التربية والتعليم العالي، 

 وزارة الصحة 

عدد برامج الحماية االجتماعية بما في ذلك مؤشرات التغذية كجزء من قياس الفقر  

 متعدد األبعاد

برامج الحماية 

االجتماعية ال تشمل  

 مؤشرات التغذية 

٪ من برامج   50

الحماية االجتماعية 

الجديدة تشمل  

 مؤشرات التغذية 

متابعة وزارة التنمية  

االجتماعية، متابعة 

 وزارة الصحة 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

  

.ج. توفير اإلجراءات الالزمة  2.3

إلضفاء الطابع المؤسسي أو  

التنسيقي على برامج الحماية 

االجتماعية والتمكين االقتصادي  

 التي ينفذها الشركاء الخارجيون

وزارة التنمية  

االجتماعية، وزارة  

العمل ووزارة  

 الزراعة 

السجل االجتماعي لوزارة التنمية االجتماعية وسجل المزارعين وآلية التنسيق متاحة  

المتحدة  ويتم استخدامها من قبل المؤسسات وأصحاب الشأن المعنيين )األمم 

 والحكومة والمنظمات غير الحكومية(

ال يوجد سجل  

اجتماعي أو سجل  

مزارعين أو مرتبط  

بنظام معلومات سوق  

 العمل

إنشاء واستخدام  

السجل االجتماعي 

وسجل المزارعين  

وربطهما بنظام  

 معلومات سوق العمل 

 وزارة التنمية االجتماعية
خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

           

  
      

 
 الزراعي في السنة".  إلقراضالفلسطينية ل مؤسسة ال: عدد المزارعين الذين تخدمهم 3.1.4ملحوظة: سوف يرصد هذا المؤشر أيضا مؤشر سياسة االمن الغذائي والتغذوي رقم " 129



 المالحق

84 

وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

       تنمية سالسل القيمة الغذائية الزراعية المستدامة والشاملة  : 3 قسمال

، زيادة  2022بحلول عام  النتيجة: 

مستويات القدرة التنافسية والشمولية  

 لسالسل القيمة المختارة. 

وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني، وزارة العمل

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمالة حسب فئة حجم   3.1المستدامة الهدف الثاني للتنمية 

 المشروع الزراعي / الرعوي / الحرجي 
 يتم تحديدها الحقا يتم تحديدها الحقا

وزارة الزراعة، وزارة  

االقتصاد الوطني، وزارة  

 العمل
 

  

  

وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني

متوسط دخل صغار منتجي األغذية، حسب   3.2الهدف الثاني للتنمية المستدامة 

 الجنس وحالة السكان األصليين 
 يتم تحديدها الحقا يتم تحديدها الحقا

وزارة الزراعة، وزارة  

االقتصاد الوطني، وزارة  

 العمل
 

  

  
 وزارة العمل 

OC2.1   االستراتيجية األوروبية المشتركة(: ٪ من بطالة الشباب )مصنفة حسب(

 الجنس والمنطقة( 
 وزارة العمل  يتم تحديدها الحقا يتم تحديدها الحقا

مؤشر االستراتيجية  

 االوروبية المشتركة

  

 
      

البرنامج  

3.1 

تأمين الوصول إلى أصناف   3.1

والمتنوعة ،  المحاصيل عالية القيمة  

وذات الصفات الوراثية عالية  

اإلنتاجية من المجترات الصغيرة  

 وإصبعيات األسماك 

 1,000,000 600,000 كمية الشتل/ البذور التي توزعها الحكومة على المزارعين في السنة  3.1.2 وزارة الزراعة 
التقرير السنوي لوزارة  

 الزراعة 
3.1 

البرنامج  

3.2 

الجهات الفاعلة  تحسين قدرات  3.2

في سلسلة القيمة من القطاعين العام  

والخاص* على تعزيز واعتماد  

تكنولوجيات وممارسات مستدامة  

اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا من خالل  

 إنشاء "مركز للمعرفة". 

 وزارة الزراعة 
متوسط فقدان الطعام والهدر في سالسل إمداد البندورة والخيار وفق مرحلة   4.2.1

 يمة واإلجماليسلسلة الق

 البندورة: 

 ٪11المزارعين: 

 ٪  1تاجر الجملة: 

 ٪0الوسطاء: 

 ٪  10باعة التجزئة: 

 البندورة: 

 ٪  10المزارعين: 

 ٪  1تاجر الجملة: 

 ٪0الوسطاء: 

 ٪10باعة التجزئة: 

 المستهلكون: ... ٪ 

 4.2 وزارة الزراعة 

  

منتجو المحاصيل   -)* المزارعون 

والماشية والصيادون، والمصنعون  

لزراعيون، ومكاملو سالسل  ا

القيمة، ومقدمو الخدمات  

 اآلخرون(.

   

 الخيار:

 ٪11المزارعين: 

 ٪  1تاجر الجملة: 

 ٪0الوسطاء: 

 ٪  10باعة التجزئة: 

 الخيار:

 ٪  10المزارعين: 

 ٪  1تاجر الجملة: 

 ٪0الوسطاء: 

 ٪  10باعة التجزئة: 

 المستهلكون: ... ٪ 

  

 1 غير متوفر  المزارعين عن الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الفاعلة رضا    3.1.5 وزارة الزراعة     
التقييم السريع المخصص  

 )وزارة الزراعة( 
3.1 

 2,000 1,340 عدد المزارعين الذين يتم تدريبهم على التقنيات الجديدة في السنة  3.3.1 وزارة الزراعة     
دائرة    -وزارة الزراعة

 االرشاد 
3.3 
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وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

 الزراعة وزارة     
عدد المشاهدات التي يتم تنظيمها وتنفيذها للمزارعين حول التقنيات الزراعية   3.3.2

 الجديدة كل عام 
115 150 

المتابعة   -وزارة الزراعة

 والتقييم 
3.3 

    

وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني

حسب  نسبة صغار المزارعين الذين يمكنهم الوصول إلى أسواق الجملة  3.2.1

 المناطق
1 1 

التقييم السريع المخصص  

 )وزارة الزراعة( 
3.2 

    

وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني

عدد االتفاقات الموقعة من الجهات الفاعلة )مثل المزارعين والمصنعين  6.1.3

 130والموزعين( داخل سالسل القيمة الغذائية الزراعية
 غير متوفر  غير متوفر 

الزراعة، وزارة  وزارة 

 االقتصاد الوطني
6.1 

البرنامج  

3.3 

تحسين تسويق المنتجات عالية   3.3

القيمة من البستنة والثروة الحيوانية 

واألحياء المائية من خالل إنشاء  

 ". التصديرية"مركز المعرفة 

وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني، بالتريد 

نسبة صغار المزارعين المصدرين الى األسواق الدولية )على سبيل المثال   3.2.2

 نيات / االتحادات / الجمعيات(التعاو من خالل
 غير متوفر  غير متوفر 

التقييم السريع المخصص  

 )وزارة الزراعة( 
3.2 

    

وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني، بالتريد 

 قيمة القطاعات المستندة على الزراعة بالنسبة إلى إجمالي الصادرات )٪( نسبة

٪ تتعلق   ٪12 ) 31

٪   19بالزراعة و

بالصناعات تتعلق 

 الزراعية( 

+10% 

الجهاز المركزي  

لإلحصاء الفلسطيني  

)الذي وضعته منظمة  

 األغذية والزراعة( 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

    

وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني، بالتريد 

تصدير سلع الصناعة الزراعية إلى إجمالي الصادرات القائمة على الزراعة   نسبة

 غزة  من قطاع
0% 10% 

الجهاز المركزي  

لإلحصاء الفلسطيني  

)الذي وضعته منظمة  

 األغذية والزراعة( 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

البرنامج  

3.4 

تعزيز البيئة التمكينية للتمويل  3-4

 الريفي الشامل والمستدام 

وزارات االقتصاد،  

الزراعة، سلطة النقد،  

هيئة سوق رأس المال،  

التمويل  مؤسسات 

األصغر، اتحاد  

الجمعيات التعاونية 

للتوفير والتسليف،  

 المانحون

  والتحقق من صحة التشخيص الشامل للشمول المالي الريفي اعداد 

توفر الدراسات  

التشخيصية  

 المخصصة 

اعداد التشخيص الشامل 

للشمول المالي الريفي 

ومصادقة المؤسسات 

والسلطات ذات الصلة 

على عليه )بما في ذلك 

األقل وزارة االقتصاد 

الوطني، سلطة النقد 

الفلسطينية، وزارة 

الزراعة، هيئة سوق 

رأس المال الفلسطينية، 

مؤسسات التمويل 

األصغر، الجهات 

 المانحة(

مجموعة العمل المعنية 

بالهدف الثاني للتنمية 

 المستدامة 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

 
 .6.2مؤشر مشترك مع البرنامج  130
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وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

    

الفلسطينية  مؤسسة ال

الزراعي،   إلقراضل

هيئة سوق رأس المال  

الفلسطينية، سلطة النقد  

 الفلسطينية

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يصلون إلى الخدمات المالية من   عدد

المالية الرسمية أو غيرها من المصادر شبه الرسمية أو غير الرسمية بما  المؤسسات

المنتجين ومشاريع التمويل المرتكزة على المجتمع، إلخ  المشترون وجمعيات  في ذلك 

 131مصنفة حسب نوع: المدخرات واالئتمان والتأمين(  :)مالحظة

ال ينطبق )يحدد الحقا،  

 حسب التشخيص( 

٪   20-15زيادة 

)يحدد الحقا، حسب  

 التشخيص( 

إحصائيات / تقارير من 

سلطة النقد الفلسطينية؛ 

الفلسطينية مؤسسة ال

الزراعي؛  إلقراضل

صندوق درء المخاطر؛ 

مقدمي الخدمات المالية من 

القطاع الخاص؛ اتحاد 

الجمعيات التعاونية للتوفير 

 والتسليف

3.1 

 صندوق درء المخاطر     

OC1.1    االستراتيجية االوروبية المشتركة(: النسبة المئوية للمزارعين الذين يقدم(

صندوق التأمين الزراعي خدمات التعويض، كنسبة مئوية من إجمالي عدد   لهم

 المتضررين  المزارعين

 صندوق درء المخاطر  10% 0%
مؤشر االستراتيجية  

 االوروبية المشتركة

    

مؤسسة االقراض  

هيئة سوق  الزراعي، 

رأس المال الفلسطينية، 

سلطة النقد الفلسطينية، 

اتحاد الجمعيات 

التعاونية للتوفير  

 والتسليف 

القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة )عدد القروض والقيمة اإلجمالية(  توفير

تقديم المؤسسات المالية لالئتمان للمزارعين بالشراكة مع الشركات   للمزارعين أو

    (VCF) طة من خالل الترتيبات القائمة علىوالمتوس  الصغيرة 

ال ينطبق )يحدد الحقا،  

 حسب التشخيص( 

٪   20-15زيادة 

)يحدد الحقا، حسب  

 التشخيص( 

الفلسطينية  مؤسسة ال

الزراعي؛   إلقراضل

مقدمي الخدمات المالية  

من القطاع الخاص؛  

اتحاد الجمعيات التعاونية 

 للتوفير والتسليف 

خاص بخطة  

 نية االستثمار الوط

  
  

       

  

      

       االدارة المستدامة للموارد الطبيعية في سياق تغير المناخ : 4 قسمال

، زيادة الوصول  2022بحلول عام  النتيجة: 

إلى األراضي والمراعي والمياه  

وزيادة اتباع الممارسات االكثر  

 استدامة وتكيفاً مع للمناخ 

 وزارة الزراعة 
نسبة المساحة الزراعية في ظل الزراعة المنتجة   2.4.1المستدامة هدف التنمية 

 والمستدامة 
 4  يتم تحديدها الحقا يتم تحديدها الحقا

           

البرنامج  

4.1 

استصالح األراضي وإعادة   4.1

 تأهيل المراعي
وزارة الزراعة، سلطة  

 المياه، سلطة البيئة

إستصالحها أو تأهيلها والتي أصبحت مناسبة  مساحات األراضي التي تم  4.1.3

 لالستخدام الزراعي 
120,000 135,000 

تقرير   -وزارة الزراعة

إنجاز إدارة تطوير  

 األراضي 

4.1 

البرنامج  

4.2 

تعزيز قدرات التكيف مع تغير   4.2

وزارة الزراعة، سلطة   المناخ

 المياه، سلطة البيئة
 الزراعية إجمالي المساحة المروية   4.1.1

228000 

 ٪ 60غزة: 

 ٪ 40الضفة الغربية: 

360000 

 ٪ 60غزة: 

 ٪ 40الضفة الغربية: 

 4.1 سلطة المياه

 
 الزراعي في السنة".  إلقراضالفلسطينية لمؤسسة ال: عدد المزارعين الذين تخدمهم 3.1.4الغذائي والتغذوي " لألمن ملحوظة: سوف يرصد هذا المؤشر أيضا مؤشر السياسة الوطنية  131
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وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

  

  
وزارة الزراعة، سلطة  

 المياه، سلطة البيئة
 غير متوفر  غير متوفر  . نسبة الَمزارع التي تستخدم موارد الطاقة المتجددة 4.3.2

 التقييم السريع المخصص 

الزراعة وسلطة  وزارة 

 البيئة

4.3 

  
  

 25 21 عدد تقارير اإلنذار المبكر الصادرة للمزارعين كل عام  4.3.3 وزارة الزراعة 
تقارير اإلنذار المبكر  

 )وزارة الزراعة( 
4.3 

البرنامج  

4.3 

 تحسين إدارة الموارد المائي 4.3
 الحكومة كل عام عدد اآلبار والسدود التي تبنيها  3.1.1 وزارة الزراعة 

 1115اآلبار: 

 3السدود: 

   1500الخزانات: 

 4السدود: 

التقارير السنوية لوزارة  

 الزراعة 
3.1 

وزارة الزراعة، سلطة    

 المياه، سلطة البيئة
 كمية المياه المستخدمة لري وحدة واحدة من األراضي الزراعية  4.1.2

 غزة: ... 

 الضفة الغربية: … 

 غزة: ...  

 الغربية: … الضفة 
 4.1 سلطة المياه

وزارة الزراعة، سلطة    

 المياه، سلطة البيئة

النسبة المئوية لمياه الصرف المعالجة المستخدمة في الزراعة مقارنة بمجمل   4.3.1

 التدفق  

 5.000غزة: 

الضفة الغربية:  

8.000 

   24.700غزة 

الضفة الغربية:  

52.300 

 4.3 سلطة المياه

الزراعة، سلطة  وزارة   

 المياه، سلطة البيئة

IOC4.2   االستراتيجية االوروبية المشتركة(: مساحة األراضي الزراعية المروية(

 132بالمياه المعالجة )دونم( 

 1700غزة: 

 0الضفة الغربية: 

   4000غزة: 

الضفة الغربية:  

4000 

مؤشر االستراتيجية   

 االوروبية المشتركة

    
      

 

  
      

        حماية المستهلك وسالمة األغذية  : 5 قسمال

، تحسن القدرات  2022بحلول عام  النتيجة: 

البشرية والمخبرية في إجراء  

االختبارات الحساسة، فيما يتعلق 

بأنشطة المراقبة والتفتيش القائمة  

 على المخاطر. 

  

وزارة الصحة، وزارة  

االقتصاد الوطني،  

 وزارة الزراعة 

 عينات األغذية المطابقة للمعايير من مجمل االختبارات لكل وزارة نسبة  2.2.1
 ٪ 73وزارة االقتصاد: 

 ٪ 88وزارة الصحة: 

 ٪ 25وزارة الزراعة: 

 ٪ 77وزارة االقتصاد: 

 ٪ 90وزارة الصحة: 

 ٪ 30وزارة الزراعة: 

وزارة الصحة، وزارة  

االقتصاد الوطني، وزارة  

 الزراعة 

2.2 

  

 
التفتيش على األغذية / األعالف التي أجريت باالشتراك مع وزارة  نسبة عمليات 

االقتصاد الوطني، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، 

 والقطاع الخاص بصفة مراقب 

0 % 20 % 

وزارة الصحة، وزارة  

االقتصاد الوطني، وزارة  

 الزراعة 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

           

البرنامج  

5.1 

دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية  5.1

للصحة النباتية لزيادة القدرات  

 القانونية والمخبرية لصحة النبات. 

 وزارة الزراعة 
اجراء اختبارات مخلفات المبيدات بشكل روتيني على المنتجات الغذائية ويتم اإلبالغ 

 عنها.
 ال يتم بشكل روتيني

٪  30يتم بشكل روتيني 

االختبارات على من 

 الطعام من أصل نباتي

وزارة الصحة، وزارة 

 الزراعة

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

  

 
وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني،

IOC1.1   االستراتيجية االوروبية المشتركة(: أقرار قانون صحة النبات وتنقيح(

 الئحة مبيدات اآلفات المعمول بها

أقرار قانون صحة  

 النبات

وجود نسخة منقحة من 

 الئحة مبيدات اآلفات

وزارة الصحة، وزارة 

االقتصاد الوطني، وزارة 

 الزراعة

مؤشر االستراتيجية  

 االوروبية المشتركة

البرنامج  

5.2 

تعزيز القدرة على وضع   5.2

وتنفيذ "الخطة االستراتيجية لصحة  

  الصحةالحيوان ذات الصلة ب

وزارة الصحة، وزارة  

 الزراعة 
 اعداد إجراءات التشغيل القياسية بناًء على خطط الرقابة الخمس 

جراءات  ال يوجد إ

 التشغيل القياسية 

تطوير إجراءات  

 التشغيل القياسية 

وزارة الزراعة )تقارير  

 خدمات الطب البيطري( 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

 
 هكتار.  1م = ون د  13210
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وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

  

والصحة النبات" )على أساس  

معايير المنظمة العالمية لصحة  

 الحيوان(.

  

اختبار خمس خطط للرقابة وتطبيقها من خالل تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية   

 المتقدمة. 
 ال شيء 

تطبيق واحد أو اثنين من 

محاكاة استخدام تمارين 

إجراءات التشغيل 

القياسية )في المكتب أو 

بالميدان( كل عام )كل 

تمرين في منطقة 

 مختلفة(.

وزارة الزراعة )تقارير  

 خدمات الطب البيطري( 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

البرنامج  

5.3 

تعزيز القدرة على وضع   5-3

وتنفيذ "خطة استراتيجية مستدامة  

  الصحةاألغذية ذات الصلة بلسالمة 

والصحة النباتية" )استنادا إلى  

االستراتيجية الوطنية لسالمة  

 األغذية(

وزارة الصحة، وزارة  

 الزراعة 

تدريب العاملين في مهن التجارة الغذائية على نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة  

 الحرجة. 
خاص بخطة    ٪  80ما ال يقل عن  ال شيء 

 االستثمار الوطنية 

  
وزارة الصحة، وزارة  

 التربية والتعليم العالي

عدد حمالت التوعية واألنشطة التعليمية المنفذة حول الممارسات الجيدة لسالمة  

 األغذية
 يتم تحديدها الحقا ال شيء 

التقرير السنوي لوزارة 

 الصحة

التقرير السنوي لوزارة 

التربية والتعليم / تقرير 

 الصحة المدرسية

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

           

        

 : 6 قسمال

ج اإلقليمية والمسؤولية  ه  الن  

        المشتركة 

، يتم جمع  2022بحلول عام  النتيجة: 

المعارف واالنجازات المرتبطة  

ج اإلقليمية والمسؤولية  ه  بالن  

المشتركة التي تم تنفيذها على  

المستوى المحلي، واالعتراف بها 

وإدماجها في السياسات الوطنية  

ذات الصلة باألمن الغذائي  

 والتغذوي 

مجموعة العمل المعنية 

بالهدف الثاني للتنمية 

 المستدمة 

تشارك تجمعات مختارة في تحديد وبدء مشروع استثماري متكامل وشامل للنهج  

.  2ية، . الزراعة البيئ1االقليمي والمسؤولية المشتركة )بما في ذلك الركائز األربع: 

 . الحدائق المدرسية( 4. شراكات المنتجين والمستهلكين، 3التنمية المجتمعية، 

0 

)فرضية   50بين 

  200منخفضة( و 

 )فرضية عالية( 

مجموعة العمل المعنية 

بالهدف الثاني للتنمية 

المستدامة، وزارة  

 الزراعة 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

           

البرنامج  

6.1 

تطوير المنتدى الوطني للعمل   6.1

 االقليمي والمسؤولية المشتركة

  

وزارة الحكم المحلي،  

وزارة الزراعة،  

المنظمات غير  

 الحكومية

انشاء المنتدى الوطني للعمل االقليمي والمسؤولية المشتركة ويعقد االجتماعات 

االجتماعات في عدد  -بانتظام بمشاركة المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية 

 السنة 

0 6 

مجموعة العمل المعنية 

بالهدف الثاني للتنمية 

المستدامة، وزارة  

 الزراعة 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 

   

عدد عمليات تبادل المعلومات واالجتماعات في السنة )مصنفة حسب الموضوع ذي  

.  3التنمية المجتمعية، . 2. الزراعة البيئية، 1الصلة بكل من الركائز األربع: 

 . حدائق المدارس(4شراكات المنتجين والمستهلكين، 

0 

 5000: 1الركيزة 

 5000: 2الركيزة 

 2000: 3الركيزة 

 1000: 4الركيزة 

مجموعة العمل المعنية 

بالهدف الثاني للتنمية 

المستدامة، وزارة  

 الزراعة 

خاص بخطة  

 االستثمار الوطنية 
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وبرامج خطة  أقسام  

 االستثمار الوطنية

المؤسسة 

 الرئيسية
 المؤشر

خط األساس 

2018 

 الهدف

2022 
 وسيلة التحقق

نتيجة السياسة  

الوطنية لألمن  

 الغذائي والتغذوي 

البرنامج  

6.2 

 

اإلقليمي   نهجتنفيذ ال 6.2

والمسؤولية المشتركة على  

 المستوى المحلي

وزارة الحكم المحلي،  

وزارة التربية والتعليم  

العالي، اتحاد لجان 

 العمل الزراعي 

 133عدد المزارعين المشاركين في برامج تربية المواشي التشاركية.   5.1.2

جمعية مزارعي محافظة 

 100بيت لحم: 

 370الزراعي: العمل 

جمعية البذور البلدية 

 25حلحول: 

جمعية مزارعي محافظة 

 150بيت لحم: 

 1500العمل الزراعي: 

جمعية البذور البلدية 

 30حلحول: 

تقارير لجان العمل 

الزراعي، جمعية مزارعي 

محافظة بيت لحم، جمعية 

 البذور البلدية حلحول

5.1 

  

وزارة الزراعة،  

وزارة االقتصاد  

 الوطني

عدد االتفاقات الموقعة من الجهات الفاعلة )مثل المزارعين والمصنعين  6.1.3

 134والموزعين( ضمن سالسل القيمة الغذائية الزراعية 
 غير متوفر  غير متوفر 

وزارة الزراعة، وزارة  

 االقتصاد الوطني
6.1 

وزارة الصحة، وزارة  

التربية والتعليم، وزارة  

 البيئة الزراعة، سلطة 

 3,150 )حوالي( 3000 135( المنشأة على مستوى المدارس والمجتمع.  ECعدد األندية البيئية ) 2.3.1
التقرير السنوي لوزارة  

 التربية / سلطة البيئة
2.3 

 

 :2.1.1تفاصيل المؤشر 
 2022الهدف   2018خط األساس  المؤشر

 
ة )الحوامل، النساء مهمشالسكانية ذات الصلة من الفئات النسبة نقص المغذيات الدقيقة في الفئات  2.1.1

  ، د، هـ، الحديد، الزنك(12المرضعات، األطفال، المراهقين( لكل فئة من المغذيات الدقيقة )فيتامين أ، ب 

 النساء الحوامل:
 ٪ 54.8فيتامين )أ(: 
 ٪ 62.8: 12فيتامين ب 
 ٪ 99.3فيتامين د: 
 ٪21.6فيتامين هـ: 

 ٪ 17.1الحديد: 
 ٪ 71.1الزنك: 

 النساء الحوامل:
 ٪ 39.8فيتامين أ: 
 ٪ 47.8: 12فيتامين ب 
 ٪ 84.3فيتامين د: 
 ٪6.6فيتامين هـ: 

 ٪ 2.1الحديد: 
 ٪ 66.1الزنك: 

 النساء المرضعات:
 ٪ 28.7فيتامين أ: 
 ٪ 20.6: 12فيتامين ب 
 ٪ 98.7فيتامين د: 
 ٪44.1فيتامين هـ: 

 ٪ 11.2الحديد: 
 ٪ 90.7الزنك: 

 النساء المرضعات:
 ٪ 13.7فيتامين أ: 
 ٪0.6فيتامين ب 
 ٪ 83.7فيتامين د: 
 ٪29.1فيتامين هـ: 

 ٪0الحديد: 
 ٪ 75.7الزنك: 

 األطفال:
 ٪ 72.9فيتامين أ: 
 ٪ 10.9: 12فيتامين ب 
 ٪ 60.1فيتامين د: 
 ٪64.3فيتامين هـ: 

 ٪ 20.9الحديد: 
 ٪ 55.6الزنك: 

 األطفال:
 ٪ 57.9فيتامين أ: 
 ٪0: 12فيتامين ب 
 ٪ 45.1فيتامين د: 
 ٪49.3فيتامين هـ: 

 ٪ 5.9الحديد: 
 ٪ 40.6الزنك: 

 سنة( 18-15المراهقون )
 ٪ 57٪ اناث:  42.6فيتامين أ: ذكور: 

 ٪25.1٪ اناث:  29.8: ذكور: 12فيتامين ب 
 ٪ 97.2٪ اناث:  51.9فيتامين د: ذكور: 
 ٪ 58.7٪ اناث: 72.7فيتامين هـ: ذكور: 

 ٪ 23.6٪ اناث:  21.9الحديد: ذكور: 
 ٪83.6٪ اناث:  72.5الزنك: ذكور: 

 سنة( 18-15المراهقون )
 ٪ 51٪ اناث:  38فيتامين أ: ذكور: 

 ٪23٪ اناث:  27: ذكور: 12فيتامين ب 
 ٪ 88٪ اناث:  47فيتامين د: ذكور: 
 ٪ 53٪ اناث: 65فيتامين هـ: ذكور: 

 ٪ 21٪ اناث:  29الحديد: ذكور: 
 ٪75٪ اناث:  65الزنك: ذكور: 

 
 على وجه الخصوص.  2و 1اإلقليمي والمسؤولية المشتركة، الركيزتين  قسمية التي تشمل التجمعات. من خالل ذلك، يرتبط المؤشر ارتباًطا غير مباشر بالملحوظة: يرتبط هذا المؤشر بربط البحوث والمزارعين، ومفيد في تحديد برامج الترب 133
 القسم من نهج   3 على سالسل القيمة الشاملة( بمتابعة جزء من اتفاقية سلسلة القيمة المتعلقة بشراكات المنتجين / المستهلكين، والتي تتوافق مع الركيزة 2قسمملحوظة: يسمح هذا المؤشر )الذي تم قياسه بالفعل كجزء من ال  134
 . 4و 1ناصر المتعلقة بالن ه ج اإلقليمية )مثل البيئة( على مستوى المدارس والتجمعات. يرتبط بشكل غير مباشر بالركيزتين الغذائي والتغذوي، برصد الوعي واهمية الع لألمنملحوظة: يسمح هذا المؤشر، الذي تتم متابعته كجزء من السياسة الوطنية  135
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 2022-2020قائمة جرد مشاريع خطة االستثمار الوطنية  .ت

، المكونة من 2022-2020ُتعد قائمة جرد مشاريع خطة االستثمار الوطنية  . 2022-2020أهداف قائمة جرد مشاريع خطة االستثمار الوطنية 
، والتي تمثل عنصر ا 2022-2020مشاريع األمن الغذائي والتغذوي والمشاريع الزراعية المستدامة، أداة  مبتكرة  تستخدم لتصميم خطة االستثمار الوطنية 

من االستثمارات الجارية   2022-2020ولويات. تتكون قائمة جرد مشاريع خطة االستثمار الوطنية  منهجي ا في تحديد األولويات / التحقق من صحة هذه األ
-2020وبرامج خطة االستثمار الوطنية    أقسامالغذائي والتغذوي )و   لألمنوالمستقبلية )مشاريع التنمية(، المصنفة وفق ا لنطاقها وأهميتها في السياسة الوطنية  

-2020لومات حول الموارد المالية، الجهات المانحة والمؤسسات المنفذة. وباالشتراك مع إطار نتائج خطة االستثمار الوطنية  ( والموقع وتوفير المع2022
 ، فان هذه القائمة تمثل األساس لعملية المتابعة والتقييم الخاصة بها.2022

ة في فلسطين بناء  على مشاورات مع خططية والمجار ال  2022-2020مشاريع خطة االستثمار الوطنية    قائمة جردتم بناء  المنهجية ومصدر المعلومات.  
تشرين الثاني الجهات المعنية وأصحاب الشأن باألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة. تم جمع المعلومات الرئيسية من خالل نموذج تم توزيعه في 

بالهدف الثاني للتنمية المستدامة وأعضاء قطاع االمن الغذائي )األعضاء من الهيئات الحكومية والمنظمات غير على مجموعة العمل المعنية  2018
ن النموذج بعض المعلومات األساسية التي تسمح بإجراء تنظيم أولي ضمن قاعدة بيانات بسيطة )يتوفر جدول البيانات في نهاية هذا الحكومية(. تّضم  

ل، قيد اإلعداد(، واإلطار الزمني للتنفيذ، والميزانية، والجهة/ الجهات الملحق، وعند الطلب(.  وتشمل هذه المعلومات: اسم المشروع، والحالة )جاري، ممو 
وبرامج  أقسامحديد المانحة(، والمنطقة الجغرافية، والتوافق مع األهداف االستراتيجية للسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي )تم تصميم النموذج قبل ت

 (.2022-2020خطة االستثمار الوطنية 

ا إلى التفاعالت الالحقة للحصول على معلومات تكميلية )في الفترة من كانون االول  (، تم تنقيح المعلومات الخاصة 2019إلى نيسان  2018استناد 
 )عندما تم تحديدها(. 2022-2020وبرامج خطة االستثمار الوطنية  أقسامبالمشاريع الفردية، والمشاريع المصنفة حسب 

، وتم 2018تم الحصول على معلومات تكميلية إضافية من قواعد البيانات األخرى المتاحة، مثل الجهد الذي قاده البنك الدولي في وقت مبكر من عام 
 خالله رسم خرائط التدخالت التنموية في محافظات غزة على مختلف القطاعات.

لتفادي االزدواجية، وتجنب تضمين مشاريع غير ذات صلة )انظر الحق ا المعايير(،   2022-2020مشاريع خطة االستثمار الوطنية  تم مراجعة قائمة جرد  
اإلنسانية بدال  من األهداف التنموية، ولكن  لألغراضعادة  لمدة سنة واحدة وتستجيب   136(،HRPوتجنب التداخل مع تدخالت خطة االستجابة اإلنسانية ) 

 (.HDPذلك المبادرات الداعمة لتعزيز رابطة السالم التنموية اإلنسانية )بما في 

ا إلى قواعد بسيطة " معايير وثاقة الصلة بالموضوع. "، التي عتبر استثمارال يُ  ذاماذا ُيعتبر استثمارا ومابطريقة مثالية، تم بناء قائمة جرد المشاريع استناد 
 أقسامالمشاريع ذات الصلة القوية ب 2022-2020النحو، تتضمن قائمة جرد مشاريع خطة االستثمار الوطنية تم تلخيصها في الجدول التالي. على هذا 

 (.2022-2020وضمن اإلطار الزمني لتنفيذ خطة االستثمار الوطنية )  2022-2020خطة االستثمار الوطنية 

 ُتعتبر استثمارا   ال النشاطات التي  ُتعتبر استثمارا  النشاطات التي 

 مشاريع وأنشطة االستثمار • 
• المشاريع ذات الصلة بأولويات االستثمار الواردة في خطة االستثمار الوطنية 

2020-2022 
• مشروع قيد التنفيذ أو ممول ليتم تنفيذه بدء ا من دورة حياة خطة االستثمار الوطنية  

2020-2022 
)المياه العادمة المعال جة، إعادة • مشاريع المياه التي تزيد من توافر المياه للزراعة 

 استخدام المياه، الري ...( 

 • األنشطة المتكررة 
 2022-2020 ترتبط بوضوح بنتائج خطة االستثمار الوطنية  • المشاريع التي ال 

 )مثال  إدارة النفايات(
ولكنها  2022-2020• المشاريع ذات الصلة بنتائج خطة االستثمار الوطنية 

 2020أغلقت قبل كانون الثاني 
• مشاريع المياه لألغراض المنزلية )تحلية المياه، والمياه، والصرف الصحي  

 والصحة(

 
اإلنسانية وبالتشاور الوثيق مع المجتمع  (، تحت قيادة منسق الشؤون  OCHA( من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )HRPيتم تنسيق تدخالت خطة االستجابة اإلنسانية ) 136

 اإلنساني.
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 ُتعتبر استثمارا   ال النشاطات التي  ُتعتبر استثمارا  النشاطات التي 

 • دعم التغذية وتعزيز النظم الغذائية الصحية
  137 النساءب• دعم تمكين وتغذية المرأة / االرتباط 

 • دعم األونروا فيما يتعلق بتحقيق األمن الغذائي
 والدراسات االستقصائية• تحسين قواعد البيانات والبيانات الزراعية 

• دعم تشغيل الشباب وإمكانية توظيفهم )بما في ذلك التعليم والتدريب في المجالين  
 التقني والمهني، ودعم الشركات الناشئة(

 • المشاريع الداعمة الستثمارات القطاع الخاص
 • الروابط اإلنسانية، والتنمية، والسالم. 

 القائم على النوع االجتماعي / دعم النساء ذوات اإلعاقة • العنف
 • مشاريع المدارس / التعليم )بما في ذلك مشاريع األونروا( 

 • التدخالت اإلنسانية جزء من خطة االستجابة اإلنسانية

نها ال تزال بحاجة إلى تنقيح ومعلومات تكميلية بحد ذاتها أداة مبتكرة، إال أ 2022-2020على الرغم من أن قائمة جرد مشاريع خطة االستثمار الوطنية 
راجع  -)المتابعة المالية  2022-2020وتحقق من الجهات المانحة. سيتم تنفيذ هذه الجوانب كخطوة أولى من عملية المتابعة لخطة االستثمار الوطنية 

قاعدة البيانات المتاحة بمعلومات إضافية أو أكثر دقة، مع فوائد  إلتمام(، كطريقة  2022-2020من النص الرئيسي لخطة االستثمار الوطنية    7.2القسم  
 مشتركة للتوافق.

والصرف والرصيد، كان من الضروري وجود عدد  واإلنجازافتراضات على تصنيفات الميزانية. في حالة عدم وجود معلومات كاملة عن ميزانية المشروع 
 من االفتراضات لضمان امكانية مقارنة البيانات.

روع السنوية على افتراض االنجاز المستمر طوال فترة هو عملية تقدير. تستند ميزانية المش 2022-2020إن حساب الميزانية ذات الصلة بالفترة  .1
هذا تبسيطا ، حيث أن المشاريع ُتظهر في البداية إنفاق ا منخفضا ، اال انه على المدى الطويل ومع وجود عدد   ُيعتبرالتنفيذ )أي التناسبية(. في حين  

 ضه.كبير من المشاريع ذات األطر الزمنية المختلفة، فإن هذا الفارق يتم تعوي
والتي تم توفير التكلفة لها على  2022-2020، بعض أنشطة وزارة الصحة( المقررة للفترة مثال  تم تمديد ميزانية األنشطة االستثمارية المستمرة )  .2

 . 2022-2020أساس سنوي فقط، لمدة ثالث سنوات من تنفيذ خطة االستثمار الوطنية 
، ُيفترض ان يكون متوسُط مدة المشاريع أربع  سنواٍت )بالتوافق مع متوسط 2022-2020ما لم يرد خالف ذلك، لحساب متوسط الميزانية للفترة  .3

الميزانيات  حصةالمدة(. تتضمن قاعدة البيانات التفصيلية )جدول البيانات المرفق الحق ا في هذا الملحق( معامالت مفصلة حول كيفية حساب 
 "(.2022-2020خطة االستثمار الوطنية  تناسبيةالعمود ")انظر  2022-2020متعلق بتنفيذ خطة االستثمار الوطنية ال

 يعتمد تصنيف حالة المشاريع على ما يلي: .4
اريخ )ت 2020المشاريع الجارية التي حصلت على تمويل وفي طور التشغيل، ومن المقرر إغالقها بعد كانون الثاني الميزانية الفعلية.  .أ

 (.2022-2020التنفيذ األولي لخطة االستثمار الوطنية 
أو الموارد المتوقع تمويلها بمجرد إجراء المناقشة مع الجهات المانحة. تشمل هذه الفئة المشاريع الممولة )أي، المشاريع االلتزام الميسر،  .ب

ممولة ولكن األنشطة لم تبدأ بعد(، والمشاريع المخططة )أي قيد اإلعداد والتي تمت الموافقة على ميزانيتها من قبل الهيئات المنفذة وال
تنفيذها، والتي تم طلب ميزانيتها أو مناقشتها مع الجهات المانحة، ولكن لم يتم اعتمادها أو االلتزام بها من قبل جهات   خططالمشاريع الم

في المائة   1)أقل من    2022-2020ستثمار الوطنية  التمويل(. بما أن المشاريع الممولة تمثل حصة ضئيلة من إجمالي ميزانية خطة اال
 ."االلتزام الميسر"من  مشتركة   فئة   انعتبر (، فإن المشاريع "الممولة" و "المخططة" تُ المشاريع قيد االعدادمن 

. تم حساب هذا المبلغ بناء  2022-2020التي تمثل متطلبات تنفيذ االستثمارات ذات األولوية لخطة االستثمار الوطنية  المالي، عجزال . ج
 على تكلفة التجارب السابقة، وتقديرات الميزانية المنجزة في "األوراق االستشرافية"، ومعلومات تكميلية إضافية.

 
 ، طريق المرأة إلى التغذية(. 18الشكل و  5.1المخرجات التغذوية المنبثقة من تمكين المرأة )انظر الحقًا الفقرة  137
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. ويرجع ذلك إلى الطبيعة المختلفة لالستثمارات قسامبين األ  ركبيال  تتفاو بال  2022-2020الستثمار الوطنية  م االستثمارات الحالية في خطة اتست  النتائج.
االقتصادي وتطوير سلسلة القيمة. هذا ليس مفاجئ ا بالنظر إلى -حوالي ثلث االستثمارات مخصص للشمول االجتماعيفوتكاليف التدخالت ذات الصلة. 

( والجهات 2 قسما وانعداما  لألمن الغذائي )بالنسبة للتهميشأهمية احتياجات الفئات المستهدفة فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذوي، أي: الفئات األكثر 
 (.3 قسمسلسلة القيمة كمحركات للنمو االقتصادي وزيادة فرص التوظيف / العمل الحر )للالفاعلة في 

  -والمستقبل: المقارنة بين الماضي 

 مليون دوالر أمريكي. 118.6متوسط الميزانية السنوية المصروفة على االمن الغذائي والتغذوي/ الزراعة المستدامة:  2019- 2016 −
 مليون دوالر أمريكي.  65.9 الغذائي والتغذوي/ الزراعة المستدامة: لألمنمتوسط الميزانية السنوية المتاحة  2022 -2020 −
 .مليون دوالر أمريكي 45.6 الغذائي والتغذوي/ والزراعة المستدامة: لألمنالمالي السنوي المقدر  عجزال 2022- 2020 −

 .مطلوب جهد لتحشيد الموارد 

 ( اريكي دوالر) قسمال  حسب 2022-2020 الوطنية االستثمار لخطة الجارية االستثمارات  23الشكل  

 

 ( أمريكي دوالر مليون)  المالي والعجز الميسر  االلتزام  -2022-2020 الوطنية  االستثمار  خطة  استثمارات 24الشكل  

 
  

 . استثمار خاص بالتغذية1 ◼

 . الشمول االجتماعي واالقتصادي2 ◼

 القيمة . تنمية سلسلة 3 ◼

 . اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية/ التغير المناخي4 ◼

 . حماية المستهلك/ سالمة الغذاء 5 ◼

 يالتضامن ي/. النهج المجتمع6 ◼
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 )٪( المالي والعجز( دوالر مليون) قسمال حسب 2022- 2020 الوطنية االستثمار خطة ميزانية 25الشكل  

 
تم استكمال تحليل قائمة مشاريع تطوير األمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة بتحليل القطاع الغذائي لخطة االستجابة  مقارنة التنمية واإلنساني. 

ة )تحتوي السائدة التالي  اإلنسانية. يتم تزويد األخير بآلية واضحة وفاعلة لمتابعة وشفافية البيانات. يشمل القطاع الغذائي مشاريع ذات آليات االنجاز الثالثة
 دعم سبل المعيشة.)ج( النقد مقابل العمل؛ )ب( الوصول المباشر إلى الغذاء )الطعام أو القسائم(؛ )أ( بعض المشاريع على أكثر من واحد(: 

 ( أمريكي دوالر مليون)  2018-2016 الفعلي  التمويل: الغذائي القطاع -اإلنسانية االستجابة  خطة 26  الشكل
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 اإلنسانية االستجابة لخطة الغذائي االمن  قطاع ضمن الميزانية توزيع 7جدول 

 المتوسط 2018 2017 2016 

 % 6 % 7 % 4 % 7 دعم سبل العيش

 % 13 % 15 % 17 % 9 النقد مقابل العمل

 % 81 % 79 % 79 % 84 الوصول المباشر للغذاء

  % 100 % 100 % 100 المجموع

 :ما يلييوضح تحليل قطاع االمن الغذائي لخطة االستجابة اإلنسانية  النتائج األولية والحاجة إلى رابطة تنمية السالم اإلنسانية. 

ا في تمويل "خطة االستجابة اإلنسانية" بنحو  2018  -2016يظهر االتجاه األخير )  − في المائة(.   6إلى    5ماليين دوالر أمريكي سنوي ا )   8( انخفاض 
قد مقابل يتوزع هذا بشكل غير متساٍو بين آليات االنجاز، مع تمويل مستقر نسبيا للوصول إلى الغذاء )مشاريع مباشرة / القسائم(، وتقلب أكبر للن

 العمل ودعم سبل المعيشة.
ا على  7إلى  4سانية )ما بين قطاع االمن الغذائي لخطة االستجابة اإلن فيسبل العيش هي المجموعة الفرعية األقل تمويال   − في المائة، اعتماد 

مليون دوالر لجميع قطاع االمن الغذائي  142.5مليون دوالر أمريكي سنويا ، من متوسط التمويل السنوي البالغ حوالي  ( 10) السنوات(، أو حوالي 
 لخطة االستجابة اإلنسانية.

ا موضوعي ا "الحتياجات" السكان، إال أن  على الرغم من أن المبلغ األصلي لخطة االستجابة اإلنساني − المالي   العجزة )المطلوب( ال يمكن اعتباره مقياس 
 (.2017في المائة غير الممولة في  89مرتفع للغاية، ال سيما بالنسبة للقطاع الفرعي سبل العيش )الذي بلغ ذروة 

  ربط بين المساعدات اإلنسانية والتنمية )رابطة تنمية السالم اإلنسانية(، نظر ا ألن دعم سبل العيش هو أقرب آلية انجاز لقطاع األمن الغذائي لل
 . 2022 -2020فإن هذا المجال يحتاج إلى مزيد من التحليل والتنسيق بين خطة االستجابة اإلنسانية وخطة االستثمار الوطنية 

 

  



 المالحق

 الجغرافية المناطق : 2022  -2020 الوطنية االستثمار خطة  مشاريع جرد قائمة 27  الشكل

 
  



 المالحق

97 

 

 الكبيرة  لالستثمارات  الموثقة المالية  االلتزامات: 2022- 2020 الوطنية االستثمار خطة  مشاريع جرد قائمة 28  الشكل
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NIP Inventory 

Database.xlsx 
 متوفرة في الملف أعاله )أو متوفرة عند الطلب(.  2022-2020مشاريع خطة االستثمار الوطنية النسخة اإللكترونية لقائمة جرد 

 

 2022-2020 الوطنية االستثمار   خطة  مشاريع جرد قائمة 8جدول 

برنامج خطة 
 االستثمار

2020-2022 

حالة  
 المشروع 

 المشروع العنوان المنفذ الرئيسي
  138تقديرية ميزانية
2020-2022   $ 

 المانح النهاية البداية

 يونيسيف نهاية مفتوحة 6/1/14 40,000 مبادرة المستشفى صديق الطفل وزارة الصحة فعلي 1.1

 يونيسيف نهاية مفتوحة 2/1/98 60,000 إضافة اليود إلى الملح وزارة الصحة فعلي 1.1

 يونيسيف نهاية مفتوحة 3/1/05 60,000 إغناء الدقيق وزارة الصحة فعلي 1.1

 يونيسيف نهاية مفتوحة 4/1/06 277,000 نظام مراقبة التغذية وزارة الصحة فعلي 1.1

 منظمة الصحة العالمية نهاية مفتوحة 6/1/17 150,000 الحد من تناول الملح منظمة الصحة العالمية فعلي 1.1

 يونيسيف/ منظمة الصحة العالمية نهاية مفتوحة 6/1/17 235,000 لمراقبة النمو في جميع مرافق الرعاية الصحيةضمان نظام فعال  منظمة الصحة العالمية فعلي 1.1

   نهاية مفتوحة 2/2/19 180,000 عيادات صديقة للطفل وزارة الصحة ممول 1.1

 منظمة الصحة العالمية نهاية مفتوحة 1/2/19 15,000 تنفيذ المدونة الوطنية لتسويق بدائل حليب األم وزارة الصحة ممول 1.1

 منظمة الصحة العالمية نهاية مفتوحة 1/2/19 14,000 الحد من تناول الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكر وزارة الصحة ممول 1.1

 نستلة 1/5/22 1/6/19 0 التغيرات السلوكية لدى أطفال المدارس  -أجيال سليمة  نستلة الشرق األوسط مخطط 1.1

 منظمة الصحة العالمية نهاية مفتوحة فحص 110,000 لتعزيز تنويع التغذية الغذائية من خالل تغيير السلوك. منظمة الصحة العالمية مخطط 1.1

 يحدد الحقا 12/1/22 1/1/20  1,500,000 بالتغذية. استثمارات خاصة 1 )عجز خطة االستثمار( عجز 1.1

    2,641,000 التغذية مجال في محددة استثمارات: 1.1 لبرنامج الفرعي المجموع

 انيرا خاص 12/1/20 1/1/19 118,000 برنامج األمن الغذائي في غزة انيرا فعلي 2.1

 االتحاد األوروبي سنوي فحص 39,900,000 دفعات التحويالت النقدية *: PEGASE السلطة الفلسطينية فعلي 2.1

 البنك الدولي 3/1/23 7/1/17 11,250,000 مشروع تعزيز الحماية االجتماعية * وزارة التنمية االجتماعية فعلي 2.1

 البنك الدولي 10/1/21 8/1/18 8,500,000 النقد مقابل العمل ودعم التوظيف الذاتي منظمات غير حكومية فعلي 2.1

 منظمة الصحة العالمية نهاية مفتوحة فحص 330,000 البرنامج التغذوي وتغذية المدرسية منظمة الصحة العالمية مخطط 2.1

 يحدد الحقا 4/1/20 4/1/19 1,800,000 برنامج النقد ميرسي كوربس عجز 2.1

 يحدد الحقا 12/2/22 1/2/20  7,500,000 المهمشينالوصول إلى سلة الغذاء المتنوعة للفقراء وتعزيز  2.1 )عجز خطة االستثمار( عجز 2.1

    69,398,000 والمهمشين للفقراء المتنوعة الغذاء سلة  إلى الوصول تعزيز: 2.1 لبرنامج الفرعي المجموع

 البنك اإلسالمي 6,153,846 1/1/09 12/1/21 (DFالفاخورة للمستقبل الديناميكي )برنامج  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فعلي 2.2

 التعاون اإليطالي 2/1/20 4/1/19 17,074 النشاط إعادة التأهيل وحدة إنتاج األعالف   -طوباس فرص األعمال الريفية واالبتكار االجتماعي  - TURBO مجموعة المتطوعين المدنيين فعلي 2.2

 التعاون اإليطالي 1/1/21 7/1/19 85,368 نشاط تطوير مخطط متكامل إلنتاج األعالف على مستوى المجتمع -وراء الحواجز  مجموعة المتطوعين المدنيين فعلي 2.2

 
 (.2022-2020) الوطنية االستثمار  خطة حياة دورة خالل تسليمه المتوقع للمبلغ مطابق تقدير  عن عبارة الميزانية  فإن ،"ت"  الملحق  سرد  في مذكور  هو كما  138
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 فحص 2/1/22 2/1/17 0 الشباب العاطل من الخريجين وإمكانيات التمكين المحتملة للعمل في القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة  اتحاد الشباب الفلسطيني فعلي 2.2

 وزارة المالية 12/1/20 1/1/16 1,540,000 دعم المناطق المهمشة المتضررة من الجدار والمستوطنات وزارة الزراعة فعلي 2.2

 سويسرا 10/30/20 فحص 0 ة في غزةمهمشتنمية المجتمعات ال صندوق البلديات فعلي 2.2

 منظمة األغذية والزراعة فعلي 2.2
تعزيز الصمود وسبل عيش تجمعات صيد األسماك في غزة من خالل الترويج إلقامة مزارع أقفاص بحرية تجارية 

 التعاون اإليطالي 4/30/21 4/1/17 841,026 مجتمعية

 كاريتاس المانيا /وزارة المالية االلمانية 4/1/22 9/1/18 1,915,200 تعزيز الصمود بين المهمشين من البدو ومجتمعات الرعي األخرى اإلغاثة الكاثوليكية فعلي 2.2

 منظمة الخبز للعالم 12/1/20 1/1/18 403,261 تعزيز صمود سكان غزة ضد أزمة المياه اإلغاثة الزراعية فعلي 2.2

 االتحاد األوروبي 10/31/22 10/1/18 2,717,392 برنامج فلسطين للشراكة القطرية لالستثمار -الشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية  منظمة األغذية والزراعة فعلي 2.2

 التعاون اإليطالي 12/1/20 فحص 456,000 القائم على النوع االجتماعي في فلسطين *تعزيز اآلليات واألدوات الشاملة لمنع العنف  -( RISE UPصعود ) COSPE-Educaid NGOs ممول 2.2

 التعاون اإليطالي 3/1/22 4/1/19 1,687,500 مبادرة متكاملة الستدامة النظام الغذائي في محافظة طولكرم -عقلنا وبيتنا  ( CESVIالتعاون والتنمية ) مخطط 2.2

 االتحاد األوروبي 12/1/24 فحص 5,985,000 تعزيز المرونة االقتصادية لغزة حكوميةمنظمات غير  مخطط 2.2

 البنك اإلسالمي للتنمية فحص فحص 75,000,000 (DEEPبرنامج التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني المبتكر ) وزارة التنمية االجتماعية مخطط 2.2

 يحدد الحقا 12/3/22 1/3/20  15,000,000 الشمول االقتصادي للفقراء والمهمشينتشجيع  2.2 )عجز خطة االستثمار( عجز 2.2

    111,801,667 والمهمشين للفقراء االقتصادي الشمول تعزيز: 2-2 لبرنامج الفرعي المجموع

 فعلي 2.3
معهد ابحاث السياسات االقتصادية 

(MAS)  نهاية مفتوحة 7/1/05 36,000 نشرة معهد ماس نصف السنوية لألمن الغذائي 
الصندوق العربي للتنمية  -الكويت 

 االقتصادية واالجتماعية

 االتحاد األوروبي 350,000 1/1/17 Jun-20 (FIRSTالمشروع المعني بتأثير األمن الغذائي والتغذوي والصمود واالستدامة والتحول ) منظمة األغذية والزراعة فعلي 2.3

 يحدد الحقا 12/4/22 1/4/20  2,500,000 تعزيز القدرات على تنفيذ البرامج التي تعزز الشمول االجتماعي واالقتصادي 2.3 )عجز خطة االستثمار( عجز 2.3

    2,886,000 واالقتصادي االجتماعي الشمول تعزز التي البرامج تنفيذ على القدرات تعزيز: 2.3 لبرنامج الفرعي المجموع

 الوكالة الفرنسية للتنمية 12/1/21 فحص 18,810,000 الخضراء لتعزيز االستثمارات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة * SUNREFمرفق  بنك فلسطين فعلي 3.1

 )عجز خطة االستثمار( عجز 3.1
المحاصيل عالية القيمة والمتنوعة، وذات الصفات الوراثية عالية اإلنتاجية من تأمين الوصول إلى أصناف  3.1

 المجترات الصغيرة وإصبعيات األسماك
     7,500,000  

 يحدد الحقا 12/5/22 1/5/20

 المجترات من اإلنتاجية عالية وراثية  صفات وذات والمتنوعة، القيمة عالية المحاصيل أصناف  إلى الوصول تأمين: 1-3 لبرنامج الفرعي المجموع
 األسماك وإصبعيات الصغيرة

26,310,000 
   

 كندا 3/31/22 3/1/16 6,684,510 دعم النمو االقتصادي من خالل سالسل القيمة الزراعية األمثل في الضفة الغربية منظمة األغذية والزراعة فعلي 3.2

 اليابان 2,000,000 1/1/16 12/1/21 (EVAP 2القيمة المضافة للزراعة ) -اإلرشاد  وزارة الزراعة فعلي 3.2

 البنك الدولي 11/1/23 6/1/18 6,500,000 تطوير القطاع الخاص المبتكر * وزارة االقتصاد فعلي 3.2

 فعلي 3.2
الجمعية األلمانية للتعاون الدولي 

(GIZ)  الفلسطيني المزيد من فرص العمل للشباب- (MJO* ) 570,000 المانيا 12/1/21 فحص 

 البنك الدولي 1/1/21 12/1/15 1,250,000 مشروع تمويل الوظائف * DAI فعلي 3.2

 البنك الدولي 10/1/21 7/1/17 5,800,000 * 2مشروع تمويل الوظائف  DAI فعلي 3.2

 ندالهو 5/30/21 فحص 0 الغربية / غزة(المهوسون بسماء غزة )جزئيا الضفة  Mercy Corps فعلي 3.2

 الوكالة الفرنسية للتنمية 12/1/20 فحص 2,308,500 االستثمار العادل في إنتاج تمر النخيل في أريحا NAKHEEL/PROPARCO فعلي 3.2

 الفرنسية للتنميةالوكالة  12/1/20 فحص 156,750 ٪( 50دعم المشاريع الصغيرة في مصر وفلسطين )يفترض  IECD فعلي 3.2

 فحص 313,333 1/1/19 6/1/21 (DPPتطوير سلسلة قيمة زيتون منخفض الكربون )مرحلة  منظمة األغذية والزراعة فعلي 3.2

 االتحاد األوروبي 12/1/23 فحص 1,410,750 تعزيز قدرة رواد األعمال في غزة وبيئة األعمال في غزة. ENABEL مخطط 3.2

 االتحاد األوروبي 12/1/23 فحص 5,985,000 حوافز لنقل الشركات في منطقة غزة الصناعية الفلسطينيةالسلطة  مخطط 3.2

 مؤسسة نماء 6/1/24 1/1/20 9,000,000 تطوير سلسلة قيمة زيتون منخفض الكربون )مرحلة االستثمار( منظمة األغذية والزراعة مخطط 3.2

 )عجز خطة االستثمار( عجز 3.2
تحسين قدرات الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة العامة والخاصة * على تعزيز واعتماد تكنولوجيات وممارسات  3.2

 مستدامة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا من خالل إنشاء مركز للمعرفة.
     5,000,000  

 يحدد الحقا 12/6/22 1/6/20
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  وممارسات تكنولوجيات واعتماد لتعزيز  والخاص العام القطاعين من القيمة سلسلة في الفاعلة الجهات قدرات تحسين: 3.2 لبرنامج الفرعي المجموع
    46,978,843 .للمعرفة مركز إنشاء خالل من واقتصاديا وبيئيا اجتماعيا مستدامة

 8/31/21 9/1/17 11,973,094 ومنظمات المنتجينإصالح وتطوير األسواق وسالسل القيمة  منظمة األغذية والزراعة فعلي 3.3
متعدد )هولندا، اسبانيا، الدنمارك، 

 االتحاد األوروبي، سويسرا(

 سويسرا 11/30/21 فحص 0 برنامج تطوير السوق المتكامل اكسفام بريطانيا فعلي 3.3

 3/31/22 فحص 0 ومنظمات المنتجينإصالح وتطوير األسواق وسالسل القيمة  منظمة األغذية والزراعة فعلي 3.3
هولندا )مه االتحاد األوروبي، سويسرا، 

 اسبانيا، الدنمارك(

 )عجز خطة االستثمار( عجز 3.3
تحسين تسويق منتجات البستنة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية عالية القيمة من خالل إنشاء "مركز  3.3

 ".التصديريةالمعرفة 
     7,500,000  

 يحدد الحقا 12/7/22 1/7/20

 مركز إنشاء خالل من العالية القيمة ذات المائية األحياء وتربية الحيوانية والثروة البستنة منتجات تسويق تحسين: 3.3 لبرنامج الفرعي المجموع
    19,473,094 .التصديرية المعرفة

 المانيا برنامج مستمر فحص 3,420,000 صندوق ضمان االئتمان الفلسطيني األوروبي EPCGF فعلي 3.4

 االتحاد األوروبي 12/1/23 فحص 8,550,000 صندوق ضمان االئتمان األوروبي الفلسطيني EPCGF مخطط 3.4

 يحدد الحقا 12/8/22 1/8/20  4,200,000      تعزيز البيئة التمكينية لنظام الشمول المالي المستدام 4-3 )عجز خطة االستثمار( عجز 3.4

    16,170,000 المستدام المالي الشمول لنظام التمكينية البيئة تعزيز: 3.4 لبرنامج الفرعي مجموعال

 12/1/23 1/1/18 20,686,500 مشروع إدارة األراضي الزراعية والموارد الطبيعية وزارة الزراعة فعلي 4.1
ايفاد، صندوق األوبك للتنمية الدولية، 

 وزارة المالية مجالس قروية 

 يحدد الحقا 12/9/22 1/9/20  30,000,000    المراعياستصالح األراضي وإعادة تأهيل  4.1 )عجز خطة االستثمار( عجز 4.1

    50,686,500 المراعي تأهيل وإعادة األراضي  استصالح: 4.1 لبرنامج الفرعي المجموع

 السويد 12/1/21 12/1/18 1,500,000 تعزيز برنامج العمل البيئي الخاص بسلطة جودة البيئة سلطة البيئة فعلي 4.2

 12/1/20 12/1/19 280,000 إعداد خطة وطنية لإلنتاج واالستهالك المستدامين وتنفيذ نماذج رائدة في الزراعة واألمن الغذائي والسياحة البيئية سلطة البيئة مخطط 4.2
برنامج األمم المتحدة -االوروبي  االتحاد
 للبيئة

 يحدد الحقا 12/10/22 1/10/20  5,000,000      تغير المناختعزيز قدرات التكيف مع  4.2 )عجز خطة االستثمار( عجز 4.2

    6,780,000 المناخ تغير مع التكيف قدرات تعزيز: 4.2 لبرنامج الفرعي المجموع

 انيرا خاص 5/1/20 6/1/18 566,667 الخضراء وجدائق المنازلمشروع إعادة استخدام رام هللا: إعادة استخدام المياه العادمة المعالَجة لري المساحات  انيرا فعلي 4.3

 التعاون اإليطالي 12/1/20 6/1/18 439,000 قطاع غزة -محافظة رفح  -إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لالستخدام الزراعي في منطقة المواصي  OVERSEAS فعلي 4.3

 منظمة األغذية والزراعة فعلي 4.3
لكفاءة/ إنتاجية المياه واستدامة المياه في منطقة الشرق األدنى وشمال  2030المشروع اإلقليمي: تنفيذ خطة عام 

 السويد 12/31/20 12/1/16 47,602 إفريقيا

 12/1/21 1/1/18 122,542 قطاع غزةتوليد الطاقة البديلة باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل اآلبار الزراعية في  مجموعة غزة للثقافة والتنمية فعلي 4.3
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

 البنك اإلسالمي للتنمية واالجتماعية، 

 هولندا  12/1/20 1/1/17 3,250,000 الوصول الشامل إلى موارد األراضي والمياه وإدارتها بشكل مستدام لجان العمل الزراعي فعلي 4.3

 االتحاد األوروبي 3/30/20 فحص 496,214 استخدام المياه العادمة المعالجة للري الزراعي في الجزء الجنوبي من قطاع غزةإعادة  اوكسفام فعلي 4.3

 الوكالة الفرنسية للتنمية 12/1/22 فحص 273,600 إدارة الموارد المائية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين في الخليل سلطة المياه فعلي 4.3

 سلطة المياه فحص فحص 9,800,000 بناء العديد من السدود وخطوط النقل وشبكات المياه سلطة المياه مخطط 4.3

 الوكالة الفرنسية للتنمية 12/1/23 1/1/19 1,455,944 تجميع المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ في شمال غزة السلطة الفلسطينية مخطط 4.3

 االتحاد األوروبي 12/1/24 فحص 1,368,000 إدارة مياه االمطار لدعم تغذية المياه الجوفية في غزة ومكافحة الفيضانات الفلسطينيةالسلطة  مخطط 4.3

 االتحاد األوروبي 12/1/24 فحص 2,479,500 الطاقة المتجددة للبنية التحتية للمياه في غزة السلطة الفلسطينية مخطط 4.3

 KfWبنك التنمية األلماني  6/1/20 6/1/19 6,000,000 مشروع إعادة استخدام محظة نابلس الغربية  المياهسلطة  مخطط 4.3

 KfWبنك التنمية األلماني  فحص فحص 15,000,000 عين جاريوت-محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتونيا سلطة المياه مخطط 4.3

 مخطط 4.3
مكتب األمم المتحدة لخدمات 

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع فحص فحص 6,000,000 مشروع إعادة استخدام البيرة المشاريع

 البنك اإلسالمي للتنمية 1/1/20 1/1/19 500,000 بناء سد في السموع سلطة المياه مخطط 4.3
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 يحدد الحقا 12/11/22 1/11/20  14,000,000    تحسين إدارة الموارد المائية 4.3 )عجز خطة االستثمار( عجز 4.3

    61,799,069 المياه موارد إدارة تحسين: 4.3 لبرنامج الفرعي المجموع

 يحدد الحقا 12/1/22 1/1/20 1,672,500 تنفيذ خطة العمل الوطنية للصحة النباتية لزيادة القدرات القانونية والمخبرية لصحة النبات منظمة األغذية والزراعة عجز 5.1

 يحدد الحقا 12/12/22 1/12/20  2,500,000      دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية للصحة النباتية لزيادة القدرات القانونية والمخبرية لصحة النبات. 5.1 )عجز خطة االستثمار( عجز 5.1

    4,172,500 النبات لصحة والمخبرية القانونية القدرات لزيادة النباتية للصحة الوطنية العمل خطة تنفيذ دعم : 5.1 لبرنامج الفرعي المجموع

 يحدد الحقا 12/1/22 1/1/20 2,932,500 تعزيز القدرة على اعداد وتنفيذ خطة استراتيجية مستدامة تتعلق بصحة الحيوان منظمة األغذية والزراعة عجز 5.2

 )عجز خطة االستثمار( عجز 5.2
والصحة النباتية )على أساس  الصحةتعزيز القدرة على اعداد وتنفيذ خطة مستدامة لصحة الحيوان ذات الصلة ب 5.2

 معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان(.
     2,500,000  

 يحدد الحقا 12/13/22 1/13/20

 بناءً ) المستدامة النباتية والصحة بالصحة الصلة ذات االستراتيجية الحيوان صحة خطة وتنفيذ وضع  على القدرة تعزيز: 5.2 لبرنامج المجموع الفرعي
 (. الحيوان لصحة العالمية المنظمة معايير على

5,432,500 
   

 غير متوفر نهاية مفتوحة 6/1/14 15,000 تسجيل المواد الغذائية الخاصة وزارة الصحة فعلي 5.3

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية نهاية مفتوحة 2/1/95 240,000 سالمة الغذاء وزارة الصحة فعلي 5.3

 يحدد الحقا 12/1/22 1/1/20 1,658,250 والصحة النباتية الصحةتعزيز القدرة على اعداد وتنفيذ خطة استراتيجية لسالمة األغذية ذات الصلة ب منظمة األغذية والزراعة عجز 5.3

 )عجز خطة االستثمار( عجز 5.3
والصحة النباتية   الصحةتعزيز القدرة على اعداد وتنفيذ خطة سالمة األغذية االستراتيجية المستدامة ذات الصلة ب  5-3

 )استنادا إلى االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية(.
2,500,000  

 يحدد الحقا 12/14/22 1/14/20

 النباتية والصحة  بالصحة الصلة ذات األغذية لسالمة مستدامة استراتيجية خطة وتنفيذ وضع  على القدرة تعزيز: 5.3 لبرنامج الفرعي المجموع
 (.األغذية لسالمة الوطنية االستراتيجية إلى استنادا)

4,413,250 
   

 يحدد الحقا 12/15/22 1/15/20  1,500,000 إنشاء المنتدى الوطني للمسؤولية االقليمية الجماعية 1.6 )عجز خطة االستثمار( عجز 6.1

      1,500,000 المشتركة والمسؤولية االقليمي للنهج الوطني المنتدى إنشاء: 1-6 لبرنامج الفرعي  المجموع

 مساعدة الشعب النرويجي 12/1/20 1/1/18 58,027 دعم صمود المجتمعات الهشة لجان العمل الزراعي فعلي 6.2

 المانيا 12/1/23 فحص 34,200,000 برنامج تنمية البلديات * صندوق البلديات فعلي 6.2

 المانيا 12/1/20 فحص 285,000 التدريب المهني والتقني * وزارة التربية فعلي 6.2

 كندا 12/1/22 فحص 0 تمكين رائدات األعمال الشابات في الضفة الغربية وقطاع غزة * انقاذ الطفل فعلي 6.2

 كندا 12/1/22 فحص 0 النساء والشباب رواد أعمال يقودون التغيير في الضفة الغربية وقطاع غزة * منظمة كير فعلي 6.2

 الوكالة الفرنسية للتنمية 12/1/20 فحص 228,000 دعم الشباب في غزة CCFD فعلي 6.2

 السويد 12/31/20 فحص 64,552 )المنظمات غير الحكومية النسائية( Kvinna till Kvinnaمؤسسة  Kvinna till Kvinna فعلي 6.2

 الوكالة الفرنسية للتنمية 12/1/20 فحص 154,986 غزةالتدريب المهني في  اإلغاثة الكاثوليكية فعلي 6.2

 فعلي 6.2

Premiere urgence 
/  Aide medicale 

international  الوكالة الفرنسية للتنمية 12/1/21 فحص 171,000 االقتصادي للنساء في التجمعات المهمشة في المناطق الشمالية من الضفة الغربية -الدعم االجتماعي 

 هولندا 12/1/20 1/1/16 400,000 )قرار شامل على المستوى المحلي( VNG IDEAL هولندا فعلي 6.2

 المانيا 12/1/20 فحص 1,995,000 برنامج توليد العمالة * برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مخطط 6.2

 يحدد الحقا 12/16/22 1/16/20  20,000,000    المستوى المحليتنفيذ النهج األراضي والمسؤولية المشتركة على  6.2 )عجز خطة االستثمار( عجز 6.2

    57,556,565 المحلي المستوى على المشتركة والمسؤولية اإلقليمي النهج تنفيذ: 2-6 لبرنامج الفرعي المجموع
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 االستثمارات الحساسة للتغذية .ث

 التدخالت والنتائج  
االستثمار الوطنية مضمن في خطة 

 قسم وال  2020-2022
الرابط مع وثائق السياسات  

 الوطنية
 139الميزانية التقديرية الشركاء

1 
تعزيز قدرات المختبرات الوطنية في تحليل عينات األغذية واألغذية  

 . المدعمة والعناصر الغذائية الدقيقة والهرمونات والمبيدات 
 . سالمة األغذية وحماية المستهلك. 5

السياسة الوطنية للتغذية،  
االستراتيجية وخطة العمل  

(2017-2022 .) 

وزارة الصحة، وزارة  
األغذية الزراعة، منظمة 

، برنامج والزراعة، اليونيسيف
 . الغذاء العالمي

دوالر أمريكي )جزء من   400,000~ 
استثمار متعلق بقدرات المختبرات في  

 إطار برنامج سالمة األغذية(

2 

المبادئ االرشادية للنظام الغذائي القائمة على الطعام للمواطنين 
)بما  والتدريب عليها وتطبيقهاالفلسطينيين التي تم تطويرها واعتمادها 

في ذلك تنمية القدرات ذات الصلة(، وإعداد جداول تكوين الغذاء، والنظام  
 الغذائي التقليدي الفلسطيني الموثق والمعلن. 

اعي واالقتصادي . الشمول االجتم2
 للفقراء والمهمشين

السياسة الوطنية للتغذية،  
االستراتيجية وخطة العمل  

(2017-2022  )
واالستراتيجية الوطنية للقطاع  

 (. 2022-2017الزراعي )

وزارة الصحة، وزارة  
الزراعة، وزارة التربية  

منظمة األغذية  والتعليم،
المؤسسات   والزراعة،
 األكاديمية

 دوالر أمريكي  150،000~ 

برنامج دعم خطة االستثمار الوطنية   
2020-2022 . 

3 
ي الوطني، مع دعم إنشاء نظام متعدد والتغذ الرصدتعزيز نظام 

المعلومات للمتابعة والمعلومات مع مؤشرات مناسبة لألغذية والتغذية 
 االستثمار الحساس في التغذية وتتبع التقدم المحرز. لتقييم فعالية 

. الشمول االجتماعي واالقتصادي 2
 للفقراء والمهمشين

السياسة الوطنية للتغذية،  
االستراتيجية وخطة العمل  

(2017-2022 ) 

وزارة الصحة ومنظمة الصحة  
 العالمية واليونيسيف.

دوالر أمريكي للمواد   50،000~ 
أمريكي  دوالر   80،000المخصصة )

هي تكلفة تشغيل النظام الوطني لمراقبة  
التغذية على المستوى الوطني. المصدر:  
سياسة التغذية الوطنية واالستراتيجيات 

 ( 2022- 2017وخطة العمل  

 مؤشرات التغذية المدرجة في قياس الفقر متعدد األبعاد. 4
. الشمول االجتماعي واالقتصادي 2

 للفقراء والمهمشين
 متوفرغير 

 االجتماعية،وزارة التنمية 
وزارة   الصحة،وزارة 

منظمة األغذية  الزراعة،
جهاز المركزي  ، ال والزراعة

 . لإلحصاء الفلسطيني

دوالر أمريكي للمواد   20000~ 
البساطة   ةالمخصصة )التكلفة في غاي
 بمجرد ضبط المؤشرات( 

5 
التركيز على العبء  مع    -حالة االستثمار من أجل التغذية المنفذ

االقتصادي لسوء التغذية )وخاصة التغذية المفرطة ونقص المغذيات  
 الدقيقة( على النمو االقتصادي واإلنتاجية.

. تطوير سالسل القيمة الغذائية 3
 الزراعية المستدامة والشاملة. 

 غير متوفر

جهاز  ال الصحة،وزارة 
  المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

البنك  والزراعة،منظمة األغذية 
برنامج األغذية العالمي   الدولي،

 واليونيسيف.

دوالر أمريكي للدراسة   50،000~ 
 الشأن وإشراك / التحقق من أصحاب  

برنامج دعم خطة االستثمار الوطنية   
2020-2022 . 

6 

والتعلم   التدريب،تنمية القدرات وإدارة المعرفة )بما في ذلك عن طريق 
وحوار السياسات، والمؤتمرات، وما إلى ذلك( على أنظمة   الوظيفة،في 

التغذية والغذاء لرفع أنظمة التغذية والغذاء أعلى على جدول أعمال 
 السياسات واالستثمار. 

برنامج دعم خطة االستثمار الوطنية   
2020-2022 . 

 غير متوفر

  والزراعة،منظمة األغذية 
وزارة   الزراعة،وزارة  اليونيسيف،
  والتعليم،وزارة التربية  الصحة،
   .األكاديميةاألوساط 

دوالر لتقييم االحتياجات  50،000~ 
 وتطوير المناهج

7 

اعداد برنامج لألمن الغذائي والتغذية للمدرسة الوطنية لإلدارة )استنادا  
التعلم اإللكتروني لمنظمة األغذية والزراعة لتحسين التغذية  إلى وحدات 

من خالل النظم الزراعية والغذائية( لتعزيز التفكير المشترك بين 
 القطاعات في األغذية والتغذية بين صانعي السياسات المؤثرين.

برنامج دعم خطة االستثمار الوطنية   
2020-2022 . 

 غير متوفر 

  الزراعة،وزارة  الصحة،وزارة 
منظمة   والتعليم،وزارة التربية  

المؤسسات    والزراعة،األغذية 
 األكاديمية

دوالر لتقييم االحتياجات  50،000~ 
 وتطوير المناهج

 
 يمكن أن تكون الميزانية مجرد تقدير ألن التدخل جزء من استثمار أوسع.  139
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 التدخالت والنتائج  
االستثمار الوطنية مضمن في خطة 

 قسم وال  2020-2022
الرابط مع وثائق السياسات  

 الوطنية
 139الميزانية التقديرية الشركاء

8 

( شراء األغذية 1وتشمل: )  -الترويج لمبادرة التغذية المدرسية الشاملة 
وأنشطة التثقيف ( تطوير الحدائق المدرسية 2من صغار المزارعين؛ )

في مجال التغذية لزيادة الوعي بشأن التغذية وتعزيز الممارسات الغذائية 
( مبادئ توجيهية بشأن النظم الغذائية الصحية ألطفال  3الصحية؛ )

 المدارس والشباب. 

. التنمية اإلقليمية والمسؤوليات  6
 المشتركة. 

 غير متوفر 

وزارة التربية   الصحة،وزارة 
منظمة   الزراعة،وزارة  والتعليم،
برنامج األغذية   والزراعة،األغذية 
 اليونيسيف.  العالمي،

  5000)حوالي   6.2جزء من البرنامج 
دوالر أمريكي لكل مدرسة   10،000 -
 140اعتماًدا على التواصل(  -

9 
تنفيذ حمالت عامة  تغيير السلوك االجتماعي واالتصاالت: بما في ذلك 

على النظم الغذائية الصحية والتغذية باستخدام وسائل التواصل 
 االجتماعي، بمشاركة الشباب. 

 . سالمة األغذية وحماية المستهلك. 5

االستراتيجية الوطنية للقطاع  
(. 2022-2017الزراعي )

السياسة الوطنية للتغذية،  
االستراتيجية وخطة العمل  

2017-2022.) 

  والزراعة،منظمة األغذية 

برنامج الغذاء   اليونيسيف،
وزارة   الزراعة،وزارة    العالمي

المؤسسات   التربية،الصحة، وزارة 
 .األكاديمية

 دوالر لمدة ثالث سنوات  90،000~ 

10 

التحويالت النقدية والغذائية  تصميم برامج شبكات األمان االجتماعي )مثل 
(( تكمله أهداف  DEEPوبرنامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومة )

وأنشطة )في مجال التغذية على وجه الخصوص( ومؤشرات عن األمن  
 الغذائي والتغذية.

. الشمول االجتماعي واالقتصادي 2
 للفقراء والمهمشين

 غير متوفر

االجتماعية، وزارة التنمية 
وزارة الصحة، وزارة  

الزراعة، منظمة األغذية 
والزراعة، برنامج األغذية 

 العالمي. 

دوالر أمريكي للمواد   20000~ 
البساطة   ةالمخصصة )التكلفة في غاي
 بمجرد ضبط المؤشرات( 

11 

الترويج لألسواق المتنقلة وعربات الطعام التي نشأت خالل فترات ارتفاع  
المواد الغذائية لتحسين توافر الفواكه والخضروات وإمكانية  أسعار  

الوصول إليها في المناطق التي ترتفع فيها معدالت انعدام األمن الغذائي  
 وسوء التغذية.

. التنمية اإلقليمية والمسؤوليات  6
 المشتركة. 

االستراتيجية الوطنية للقطاع  
(. 2022-2017الزراعي )

السياسة الوطنية للتغذية،  
الستراتيجية وخطة العمل  ا

2017-2022.) 

 وزارة الزراعة، الفاو
جزء من تنمية القدرات وتيسير المجتمع  

 6.2ضمن البرنامج 

12 
تشكيل منظمات المنتجين المزارعين )مع التركيز على المزارعات من  
أصحاب الحيازات الصغيرة( وتعزيز وصولهم إلى الموارد والمعلومات  

 والتكنولوجيات لتعزيز سالمة األغذية والتغذية.واالئتمان 

. تطوير سالسل القيمة الغذائية 3
 الزراعية المستدامة والشاملة. 

االستراتيجية الوطنية للقطاع  
(. 2022-2017الزراعي )

السياسة الوطنية للتغذية،  
االستراتيجية وخطة العمل  

2017-2022.) 

 وزارة الزراعة، الفاو

لتقييم االحتياجات دوالر  50،000~ 
وتطوير المناهج. تنمية القدرات هي  
جزء من أنشطة "مركز المعرفة"  

 ( 3.2)البرنامج 

13 
تشجيع األنواع المحلية والتقليدية من المحاصيل ذات القيمة الغذائية وأكثر  

 مقاومة للظروف المناخية المحددة والترويج لها. 
. تطوير سالسل القيمة الغذائية 3

 الزراعية المستدامة والشاملة. 
االستراتيجية الوطنية للقطاع  

 (.  2022-2017الزراعي )

وزارة الزراعة، المركز الوطني  
للبحوث الزراعية، الفاو، الفريق  
 االستشاري للبحوث الزراعية 

دوالر أمريكي لتطوير المناهج   30000~ 
الدراسية. تنمية القدرات هي جزء من أنشطة  

 ( 3.2لبرنامج مركز المعرفة )ا

14 
دمج التغذية في تدريب موظفي اإلرشاد الزراعي قبل الخدمة وأثناء 

 الخدمة لتمكينهم من فهم كيفية تعزيز تنويع األغذية والغذاء. 
. تطوير سالسل القيمة الغذائية 3

 الزراعية المستدامة والشاملة. 
االستراتيجية الوطنية للقطاع  

 (.  2022-2017الزراعي )
، برنامج وزارة الزراعة، الفاو

 الغذاء العالمي 

دوالر أمريكي، بما في   100000~ 
ذلك تقييم االحتياجات، وتطوير المناهج  

 والدورات التدريبية.

15 
إنشاء دورات تدريبية مهنية في الزراعة لتوليد الدخل وتحسين سبل 

 المعيشة ودعم التحسينات التغذوية.
. تطوير سالسل القيمة الغذائية 3

 الزراعية المستدامة والشاملة. 
االستراتيجية الوطنية للقطاع  

 (.  2022-2017الزراعي )
 وزارة الزراعة، الفاو

دوالر أمريكي، بما في   100000~ 
ذلك تقييم االحتياجات، وتطوير المناهج  

 التدريبية.والدورات  

 

  

 
 دوالر أمريكي ألربع مدارس فقط. على نطاق أوسع، ستكون تكلفة كل مدرسة أقل.  20.000المدرسية ضمن تدخالت الفاو في فلسطين حوالي كلفت التجارب السابقة لترويج الحدائق  140
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 عملية إشراك أصحاب الشأن .ج

واالستراتيجيات ذات الصلة، طورت مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني  2022-2017السياسات الوطنية  ألجندةاإلطار العام  تحت مظلة خلفية.ال
، بدعم من مرفق السياسة المشتركة بين منظمة االغذية والزراعة واالتحاد 2030من أهداف التنمية المستدامة السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 

ع المعني بتأثير األمن الغذائي والتغذوي والصمود واالستدامة والتحول(. تم إعداد الوثيقة من خالل عملية تشاور واسعة ( )المشرو FIRSTاألوروبي ) 
. خالل ورشة التحقق من الصحة السياسة الوطنية 2018ايلول  5وقدمت في ورشة عمل للتحقق الفني في  2018النطاق وعميقة، بدأت في أوائل آذار 

تطوير خطة االستثمار الوطنية باعتبارها الذراع التشغيلي للسياسة الوطنية لألمن الغذائي   ( 1) ، تم التأكيد على الحاجة إلى:  2030لتغذوي  لألمن الغذائي وا
ية تضمين خطة االستثمار في عملية تخطيط الميزان( 3) ي(؛ و و والتغذاالمن الغذائي إنشاء نظام اداري رفيع المستوى )مجلس  (2) ؛ 2030والتغذوي 

ا من حزمة لتحقيق األولويات الوطنية داخل  2022-2020الوطنية. ستكون السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية  جزء 
تعزيز )أ(  بشكل مشترك إلى: 2022-2020القطاع. من الناحية التشغيلية، تهدف السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية 

 تحديد األولوية للتدخالت. )ج(  تنسيق )وترسيم( تدخالت الجهات الفاعلة المختلفة؛ و  )ب(  أطر السياسات )تحديد الثغرات واألولويات والمؤشرات واألهداف(؛  

لجميع حلقات العمل. لم يكن من الممكن ونقاط المناقشة    2022-2020هذا الملحق مخصص لتلخيص أنشطة التصميم الرئيسية لخطة االستثمار الوطنية  
غذية والزراعة. لعملية إشراك أصحاب الشأن ان تكون غنية  ومثمرة  بدون القيادة المستمرة والدعم الفني واللوجستي المقدم من وزارة الزراعة ومنظمة األ

مصنعي قطاع األغذية الزراعية والخبراء من مختلف المؤسسات الشكر الخاص لجميع أصحاب الشأن، بما في ذلك المزارعين والمجتمعات الريفية ومنتجي و 
 . 2022-2020على وقتهم وتوجيههم، مما أتاح للفريق التقدم بسالسة في تصميم خطة االستثمار الوطنية 

 )أ( الشمولية،ئ: مدفوعة بمباد 2022-2020كانت عملية اإلعداد لخطة االستثمار الوطنية  . 2022-2020عملية تصميم خطة االستثمار الوطنية 
والعمليات والمنتجات  )ب( ملكية العملبالتركيز على مشاركة جميع أصحاب الشأن المعنيين في جميع المراحل الحاسمة من التحليل وإعداد المقترحات؛ 

من خالل إتاحة  )ج( الشفافية، 141؛من خالل مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة ووزارة الزراعة كرئيس لمجموعة العمل
من خالل النهج )د( المشاركة  جميع الوثائق ذات الصلة )األوراق االستشرافية، وورش العمل / المواد االستشارية( وتوفرها لجميع أصحاب الشأن المعنيين؛  

محلية وصغار المنتجين والتجار وممثلي المحافظات حتى التصاعدي الذي يكفل مشاركة واسعة من أصحاب الشأن المعنيين بدءا  من المزارعين واألسر ال
من خالل الحصول على البيانات والتحقق منها من عدة مصادر )أولية   )هـ( االستناد على األدلة،كبار القادة المركزيين في الحكومة والجهات المانحة؛ و  

ا إلى توفير فرص التعلم أثناء العمل ألعضاء مجموعة العمل المعنية   2022-2020وثانوية(. وكتأثير إضافي، أدى تصميم خطة االستثمار الوطنية   أيض 
 بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة )والمشاركين اآلخرين(، كون عملية تخطيط االستثمار جديدة على البلد.

ع ست بعثات دولية مخصصة، ثماني عشرة ورشة ، م2019وحزيران  2018بين ايلول  2022-2020تم تنفيذ عملية تصميم خطة االستثمار الوطنية 
وأعقب جميع مهام التصميم اجتماع  142عمل للمناقشة وأكثر من ثالثمائة اجتماع ثنائي مع مختلف أصحاب الشأن كما هو موضح في األقسام القادمة.

لنتائج مع وزارة الزراعة، حيث تمت مناقشة التقدم المحرز في التحليل والمشاورات، والعناصر الحاسمة للتصميم والطريق إلى األمام. تم تلخيص اختامي 
شاركة التي تم توزيعها على نطاق واسع على جميع أصحاب الشأن في نهاية كل مهمة لضمان الشفافية والم(  Aide Memoires)في "مذكرات المساعدة"  

 .نجزعلى التقدم الم الشأنوالملكية وإطالع جميع أصحاب 

 (:29الشكل في المراحل التالية )انظر  2022-2020تم إعداد السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية 

خالل هذه الفترة، تم تنفيذ جميع األعمال الالزمة   (.2018ايلول    -)آذار   2030مرحلة تصميم السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي   .1
 إلعداد السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وإطار النتائج الخاص بها.

 
 اسب. تمت مشاركة جميع منتجات التصميم من قبل وزارة الزراعة والفاو للمراجعة والتشاور، وتمت مراجعة التعليقات والنظر فيها في الوقت المن 141
زراعة تفاصيل المشاركين في  يوجد لدى وزارة الزراعة جميع تفاصيل المؤسسات واألشخاص المشاركين في ورش العمل واالجتماعات المختلفة، ويوجد لدى منظمة االغذية وال  142

 اجتماعات المانحين.
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كانون  -)ايلول  2022-2020خطة االستثمار الوطنية البدء بو  2030مرحلة التحقق من السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي  .2
 (:2018االول 

" وتزامنت مع عرض والتحقق من صحة 2022-2020خطة االستثمار الوطنية االستطالعية لبعثة الخالل هذه المرحلة، تم إجراء زيارة "
كنة بهدف تقييم نطاق اإلجراءات المم ستطالعوالمناقشات ذات الصلة. تم تنفيذ بعثة اال 2030السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 

شاركت البعثة في مناقشات مجموعة العمل المعنية  143. 2030لتصميم خطة االستثمار الوطنية للسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي 
كنة بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتحقق من السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وبدأت في تحديد خطة عمل مم

بعد الحصول على الدعم الالزم من مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني من أهداف التنمية   2022-2020صميم خطة االستثمار الوطنية  لت
 المستدامة.

خالل هذه المرحلة، قام فريق  (.2019آذار  - 2018مشاورات أصحاب الشأن حول مرحلة االستثمارات ذات األولوية )تشرين ثاني  .3
اجتماع ثنائي مع خبراء تقنيين من الحكومة، والمنظمات غير الحكومية   300دة بعثات، وأكثر من عشرة ورش العمل، وحوالي  بع  144التصميم

صحاب الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية، واألعمال التجارية الزراعية، والمنتجين، والمزارعين، ومراكز البحوث، والجهات المانحة وأ
ملت هذه األنشطة على جمع األدلة واألولويات من أصحاب الشأن الوطنيين لتحديد نطاق ومحتوى مجاالت االستثمار ذات الشأن اآلخرين. ع

 األولوية الرئيسية. غطت هذه االجتماعات جميع القطاعات ذات الصلة والعديد من المحافظات الفلسطينية.
. تم تصميم 2019بين كانون االول وشباط    مناقشات المجموعات البؤرية على مستوى المحافظاتخالل هذه المرحلة، نظمت وزارة الزراعة   .4

لتوسيع   2022-2020هذه المجموعات لضمان مشاركة أصحاب الشأن على مستوى المحافظات المحلية في صياغة خطة االستثمار الوطنية  
 ر وتحديد أفضل الطرق للشمول والتمثيل اإلقليمي.المشاركة في صنع القرا

نتيجة لورش العمل واالجتماعات المذكورة أعاله، بدأ فريق تصميم خطة االستثمار الوطنية   (. 2019ايار    -إعداد األوراق االستشرافية )آذار   .5
تشرافية من خالل المشاورات التشاركية مع أصحاب في إعداد األوراق االستشرافية التقنية السبع. مرت عملية إعداد األوراق االس  2020-2022

كخطوة أخيرة صوب التصديق على األوراق االستشرافية، تمت ثم الشأن في رام هللا، وعملية مراجعة النظراء الوطنيين والدوليين النهائية. 
أهداف التنمية المستدامة الذين راجعوا األوراق  مشاركة األوراق االستشرافية مع أعضاء مجموعتي العمل المعنيتين بالهدفين االول والثاني من

 داخل وزاراتهم مع الموظفين المعنيين، وبعد ذلك، قدموا مالحظاتهم النهائية التي تم دمجها في األوراق النهائية.
اق االستشرافية، بالتوازي مع إعداد األور   (. 2019حزيران    -ومراجعة تحسين الجودة )ايار    2022-2020مسودة خطة االستثمار الوطنية   .6

 ومراجعة النظراء. 2022-2020تمت صياغة خطة االستثمار الوطنية 
 2022-2020ق مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني )واالول( من أهداف التنمية المستدامة من صحة خطة االستثمار الوطنية حقُ تَ  .7

راجعات النظراء في البداية، ثم ألعضاء مجموعة العمل المعنية بالهدف ملبعد االنتهاء من األوراق االستشرافية، ومشاركتها    (.2019  حزيران) 
الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وبعد االنتهاء من خطة االستثمار الوطنية وبعد اجتيازها المراجعة الضرورية وضمان الجودة، فإن 

-2020امة قامت بالتحقق من صحة خطة االستثمار الوطنية مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني )واالول( من أهداف التنمية المستد
 .2019حزيران  27في  2022

)يحدد الحقا(؛ المهمة  2022-2020موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وخطة االستثمار الوطنية  .8
 ذات األولوية لمجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

 
 خبير اقتصادي )قسم االستثمار في مركز الفاو(. ضمت البعثة االستطالعية خالد الحريزي، كبير خبراء االقتصاد الزراعي، وتوماسو أالسفيتش،   143
(؛ عمر بن عامور،  DPI-FAO(؛ إينا بوندا، أخصائية أعمال زراعية )DPI-FAOيتألف فريق تصميم خطة االستثمار الوطنية من: توماسو األسيفيتش، خبير اقتصادي وقائد الفريق ) 144

فلسطين(؛ لودوفيك بلي،  -(؛ فوزي عبده، أخصائي إدارة الموارد الطبيعية )الفاوFAO-ESPتغذية والنظم الغذائية )(؛ أحمد رضا، مسؤول الFAO-ESPمسؤول الحماية االجتماعية )
أخصائي (؛ صموئيل ثيريون، FAO-DPI(؛ نورمان ميسر، أخصائي المؤسسات الريفية )FAO-ESPيبيني، أخصائي الشمول المالي )سفلسطين(؛ اكوس   - أخصائي سالمة األغذية )الفاو

  - فلسطين(؛ ناصر معالي، أخصائي أول سياسات )الفاو -(؛ وبدعم داخل البالد من ق بل بيرو توماسو بيري، مسؤول السياسات األول )الفاوFAO-DPIالنهج اإلقليمية والمسؤولية المشتركة )
دت البعثة من المساهمة الفنية القيمة التي قدمها تشيرو فيوريلو، رئيس مكتب الفاو في الضفة  فلسطين(. واستفا -فلسطين(؛ نصر سمارة، نائب مدير مشروع وخبير األعمال الزراعية )الفاو

  فلسطين(، وكذلك حسن أشقر، مدير عام التخطيط والسياسات، وزارة الزراعة؛   -فلسطين(، وعزام صالح، رئيس البرنامج في مكتب الفاو للضفة الغربية وغزة )الفاو  -الغربية وقطاع غزة )الفاو
 سامر التيتي، مدير السياسات والتخطيط، وزارة الزراعة؛ ومحمود فطافطة، مدير إدارة التخطيط والمشاريع والبرامج، وزارة الزراعة. 



 المالحق

106 

 2022-2020 الوطنية االستثمار خطة -والتغذوي الغذائي لألمن الوطنية السياسة تصميم عملية 29  الشكل

 
 مناقشات المجموعات البؤرية .ح

. تم تصميم هذه المجموعات لضمان مشاركة أصحاب الشأن 2019شباط   18وكانون الثاني    28تم إجراء مناقشات المجموعات البؤرية في الفترة ما بين  
لتوسيع المشاركة في صنع القرار وتحديد أفضل الطرق للشمول  2022-2020على مستوى المحافظات المحلية في صياغة خطة االستثمار الوطنية 

ا من المزارعين؛ الجمعيات النسائية؛  270التمثيل اإلقليمي. تمت المشاركة على نطاق واسع في مجموعات النقاش، بمشاركة نشطة ألكثر من و  شخص 
لمسؤولين من ا  جمعيات الشباب؛ المجموعات المهمشة؛ سكان الريف؛ المستفيدين من الحماية االجتماعية؛ رواد األعمال في األغذية الزراعية؛ التعاونيات؛ 
 المؤسسات الرئيسية األعضاء في مجموعتي العمل المعنيتين بالهدفين االول والثاني من أهداف التنمية المستدامة العاملين في المحافظات.

 أهداف ورش عمل مناقشات المجموعات البؤرية

 تهدف مناقشات المجموعات البؤرية إلى:

وعن تصميم ومبادئ خطة االستثمار الوطنية  2030ياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي تزويد المشاركين بالمعلومات األساسية عن الس .1
 ؛ 2020-2022

 تحت كل مجال مواضيعي؛ 2022بشأن ما يمكن تحقيقه بحلول عام  2022-2020تحديد الرؤية الفورية لخطة االستثمار الوطنية  .2
الرئيسية حسب مجال األولوية، تمشيا مع إطار نتائج السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي تحديد أفكار / مقترحات االستثمار ذات األولوية   .3

2030 . 

 :األنشطة المنفذة

اجتماعات لنقاش المجموعات البؤرية مع ممثلي  ةستبقيادة فريق التخطيط التابع لوزارة الزراعة، أجرى فريق متعدد التخصصات من الخبراء الوطنيين 
ا من  278، شارك ما مجموعه 2019شباط  18وحتى  2019كانون الثاني  30المحافظات الفلسطينية. في الفترة من  محافظة في مناقشات  15مشارك 

ا من التفاصيل حول هذه اللقاءات.  المجموعات البؤرية. يقدم الجدول التالي مزيد 
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 التاريخ حافظات المشاركةالم الموقع
 عدد المشاركين 

 المجموع اناث ذكور
 39 8 31 1/ 30 كل المناطق الفرعية: دورا، حلحول، يطا  الخليل

 35 2 33 30/1 محافظات غزة األربعة  غزة

 49 12 37 2/ 5 اريحا، القدس، سلفيت، رام هللا رام هللا

 50 6 44 11/2 جنين، طوباس جنين

 58 18 40 2/ 14 قلقيلية، طولكرم، نابلس  نابلس

 47 13 34 2/ 18 بيت لحم بيت لحم

 278 59 219 المجموع

االجتماعية واالقتصادية العامة والخاصة العاملة في المحافظات الفلسطينية: وزارة ل المشاركون في مناقشات المجموعات البؤرية مجموعة من المنظمات  مثّ 
لثروة الحيوانية الزراعة، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة االقتصاد الوطني، وكالة العمل التعاوني، بعض المنظمات غير الحكومية المحلية، تعاونيات ا

والمزارعين والشركات الزراعية وغيرها. ينتمي المشاركون إلى الفئات التالية: المزارعين؛ الجمعيات النسائية؛ والزراعية وبعض البلديات وبعض الجامعات 
المسؤولون  جمعيات الشباب؛ المجموعات المهمشة؛ سكان الريف؛ المستفيدون من الحماية االجتماعية؛ رواد األعمال في األغذية الزراعية؛ التعاونيات؛

 سية األعضاء في مجموعتي العمل المعنيتين بالهدفين االول والثاني من أهداف التنمية المستدامة العاملين في المحافظات.من المؤسسات الرئي

 فريق التيسير لموضوع/ الدور ا

 ناصر معالي )الفاو( +الزراعة( محمود فطافطة )وزارة  ادارة ورشات العمل 
 لما الخفش )وزارة الزراعة(، خالد البرغوثي وايمن صوالحة )وزارة التنمية االجتماعية(  والمهمشينالشمول االجتماعي واالقتصادي للفقراء 
 نصر سماره )الفاو(، ليلى زياد وبهاء خضر )وزارة الزراعة( تنمية التجارة الزراعية وسلسلة القيمة 
 فوزي عبده )الفاو( ، حنين المصري )وزارة الزراعة( اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
 محمود فطافطة وتيسير بصالت )وزارة الزراعة(، خولة نجوم )الفاو( حماية المستهلك وسالمة األغذية

 ناصر معالي )الفاو(  النهج المجتمعية 

 . 2022-2020خطة االستثمار الوطنية  أقسامتم عكس نتائج مناقشات المجموعات البؤرية أعاله، وفق ا لذلك، في 
 :لرئيسية لمناقشات المجموعات البؤريةالنتائج ا

المستدامة وفريق خالل مناقشات المجموعات البؤرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم لفت انتباه مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني من أهداف التنمية  
 االستثمار التالية:إلى االحتياجات الرئيسية وأولويات  2022-2020تصميم خطة االستثمار الوطنية 

 المروية، تطوير قطاع المياه لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وتوفير مصادر بديلة للمياه ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، والزراعة -
 تقنية وتيسير أنشطة توليد الدخل،دعم الفقراء والمهمشين والبدو وذوي االعاقة وسكان المنطقة ج وصغار المزارعين، من خالل بناء قدراتهم ال -
 تحسين التسويق محليا ودوليا، -
 تحسين بيئة االستثمار والخدمات ذات الصلة؛ أي الخدمات القانونية وخدمات البنية التحتية -
 تطوير قدرات منظمات المنتجين والتعاونيات، -
 إصالح األراضي واستصالح الطرق والوصول إليها، -
 والتقنيات الحديثة، الممارسات الجديدة -
 دعم مدخالت الزراعة وتربية الحيوانات، -
 مكافحة الحيوانات البرية، وخاصة الخنازير، -
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 إدخال أنواع نباتية وحيوانية جديدة مقاومة لألمراض وذات إنتاجية عالية، -
 رى،بناء قدرات الموظفين المعنيين والمزارعين / المربين والنساء والمجموعات المعنية األخ -
 االستثمار في تعزيز العمل الجماعي والتعاوني، -
 دعم الدراسات واألبحاث حول احتياجات اإلنتاج والسوق المناسبة، -
 تعزيز بيئة الشمول المالي، -
 حماية المنتجين المحليين من خالل منع التهريب، وإعطاء األولوية للمنتجات المحلية. -

لخصوص، أولويات تطوير مصايد األسماك وتربية األحياء المائية عن طريق األقفاص البحرية، وسياسات حماية من ناحية أخرى، أبرزت غزة، على وجه ا
دة البيئة البحرية من التلوث ومخزون األسماك؛ تنمية مصايد األسماك عبر ميناء غزة؛ تحسين أرصفة الصيد في المناطق األخرى؛ بناء غرف جدي

 (؛ وبناء قدرات الصيادين من خالل األدوات والمعدات الجديدة والعمالة.2014ايد )التي تضررت بعد للصيادين؛ إعادة تأهيل أصول المص

 البنود المرجعية الختصاصات مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة .خ

 الفريق الوطني للتنمية المستدامة - 2030أجندة التنمية المستدامة 

 العمل الوطنية ألهداف التنمية المستدامةمجموعة 

 الخطوط المرجعية

 تقديم

في عضويته  في سياق مساعيها لمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، أتخذت الحكومة الفلسطينية قراراً بتشكيل فريق وطني للتنمية المستدامة يضم

خاص. وفي سبيل ضمان مشاركة كافة االطراف المعنية، وتعزيز القطاع الي ومدنالمجتمع الحكومة والممثلين عن مختلف الشركاء والمعنيين من 

ية لكل تنسيق الجهود الوطنية نحو تحقيق االولويات الوطنية للتنمية المستدامة، قرر الفريق الوطني للتنمية المستدامة تشكيل مجموعات عمل وطن

ة على ان تتولى الجهة االممية ذات العالقة تقديم الدعم الفني والمساندة الالزمة ف التنمية المستدامة تقودها جهة التنسيق الحكومياهدف من اهد

 للمجموعة وتكون عضوا في مجموعات العمل تلك.

 عضوية المجموعة

قة تضم المجموعة كافة االطراف المعنية من مؤسسات حكومية، مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات القطاع الخاص، وهيئات االمم المتحدة ذات العال

عضواً  15تنسيب من جهة التنسيق لهيئات االمم المتحدة. ولضمان فعالية عمل المجموعة فان العدد المقترح للمجموعة هو أن ال يتجاوز الوذلك ب

 وذلك إن كان ممكناً.

 مهام ومسؤوليات المجموعة

ع مراعاة ترابطها مع االهداف االخرى للتنمية استعراض وبلورة الغايات ذات االولوية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الهدف م •

 المستدامة.

 تبادل المعلومات حول المبادرات/التدخالت المنفذة / الجاري العمل على تنفيذها وتلك المخططة لتحقيق الغايات ذات االولوية. •

 ولوية.مراجعة وبلورة المبادرات والتدخالت ذات االولوية لتعزيز التقدم نحو تحقيق الغايات ذات اال •

المساهمة في االستعراض الوطني لسير العمل على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة من خالل تنسيق االستعراض الوطني على مستوى الهدف  •

 ومراجعة وإثراء التقرير قبل إعتماده.

 ر من بيانات ومعلومات حولها.مؤشرات التنمية المستدامة على صعيد الهدف، وتقديم ما يتوف متابعةدعم ومساندة الجهود الوطنية في  •

بلورة االحتياجات الوطنية وتنسيق توفيرها ال سيما في مجال بناء القدرات وتوفير الدراسات والبحوث السياساتية الالزمة على مستوى  •

 الهدف، مع االهتمام بدراسة عالقة التأثير المتبادلة بين المؤشرات وتحديد تلك المؤثرة في االخرى.

 موعةاجتماعات المج

ات تقرر جهة المسؤولية عن قيادة المجموعة وبالتشاور مع أعضاء المجموعة في إجتماعها االول دورية إنعقاد اجتماعاتها، ونوصي بعقد اجتماع

 المجموعة بشكل شهري خالل المرحلة االولى من تشكيلها.
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 األوراق االستشرافية .د

، بناء  على تحليل المعلومات األساسية 2019وحزيران  2018فيما يلي أدناه قائمة باألوراق االستشرافية التي تم إعدادها في الفترة بين كانون االول 
ا )مراجعة األدبيات( ومشاورات أصحاب   جهد(. قام بتنسيق الشأنعملية إشراك أصحاب ال المخصص لنتائج "ذالمرفق "" و جالملحق "الشأن )انظر أيض 

ا تحليلي ا يتبعه تحديد أولي   لمجاالت االستثمار توماسو أالسيفيتش )خبير اقتصادي، مركز االستثمار في منظمة األغذية والزراعة(. تشمل جميع األوراق جزء 
 . 2022-2020ا األخير يشكل أساس برامج االستثمار المقترحة في خطة االستثمار الوطنية ذات األولوية. هذ

 أولويات واستثمارات البرمجة الحساسة للتغذية .1

 .، مسؤول أنظمة التغذية والنظم الغذائية، قسم نظم التغذية واألغذية، منظمة األغذية والزراعةأحمد رازاالمؤلف: 

 واالقتصادي لألسر الفقيرة والمهمشةالشمول االجتماعي  .2

 ، مسؤول الحماية االجتماعية، قسم السياسات االجتماعية والمؤسسات الريفية، منظمة األغذية والزراعة.عمر بن عامورالمؤلف: 

 تطوير سلسلة للقيمة شاملة وتنافسية .3

 إدارة شؤون اإلعالم -مركز االستثمار، منظمة األغذية والزراعة ، خبيرة اقتصادية في مجال الصناعات الزراعية، قسم إينا بونداالمؤلف: 

 إدارة الموارد الطبيعية في سياق تغير المناخ .4

 أخصائي في اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية واألراضي والمياه، استشاري مكتب منظمة األغذية والزراعة في الضفة الغربية وغزة  فوزي عبده،المؤلف: 

 مناخ موجز تغير ال .5

 مسؤول إدارة الموارد الطبيعية، قسم مركز االستثمار، إدارة شؤون األغذية والزراعة، منظمة األغذية والزراعة. جاكوبو مونزيني، المؤلف: 

 حماية المستهلك وسالمة األغذية .6

 غربية وغزةأخصائي سالمة األغذية ومدير البرامج، مكتب منظمة األغذية والزراعة للضفة ال لودوفيك بلي،المؤلف: 

 النهج اإلقليمية والمسؤولية المشتركة .7

 ، مهندس زراعي وخبير في التضامن ومناهج من القاعدة إلى القمة، مستشار شعبة االستثمار في مركز منظمة األغذية والزراعةصموئيل ثيريون المؤلف:  

 الشمول المالي الريفي في فلسطين .8

 .السياسات االجتماعية والمؤسسات الريفية، منظمة األغذية والزراعةأخصائي تمويل ريفي، قسم  أكوس سيبيني، المؤلف: 

 األوراق االستشرافية متوفرة عند الطلب لدى مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 
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 .2022-2020خطة االستثمار الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة 

 . 2019وزارة الزراعة، المسودة النهائية ايلول 

ضمن أنشطة مجموعة العمل المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة، التابعة   2022- 2020تم إعداد خطة االستثمار الوطنية  

)الفاو(، بقيادة مكتب تنسيق للحكومة الفلسطينية، بقيادة وزارة الزراعة ، بدعم من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

برنامج منظمة األغذية والزراعة للضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار مرفق المساعدة في مجال السياسات التابع لمنظمة  

(، بدعم FIRSTاألغذية والزراعة واالتحاد األوروبي، المعني بتأثير األمن الغذائي والتغذوي والصمود واالستدامة والتحول )

مركز االستثمار بمنظمة األغذية والزراعة وبمساهمات من وأقسام المبادرات اإلقليمية للزراعة األسرية الصغيرة  من قسم 

 لبناء الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذوي، وانظمة الغذاء والتغذية، والسياسات االجتماعية والمؤسسات الريفية. 


