تصريح صحفي
ورشة عمل إلطالق مشروع
تحليل دور برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين في تحقيق متطلبات ألامن الغذائي

عقد اليوم ألاربعاء املوافق  2018/8/82في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) برام
هللا لقاء تشاوري جمع ممثلين عن املؤسسات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية ألاعضاء في مجموعتي
العمل الخاصة باألهداف إلانمائية املستدامة ( )SDG1, SDG2واملعنيتين بموضوعي الحماية الاجتماعية
للفقراء وتأمين ألامن الغذائي .ويأتي هذا اللقاء ألاول للمجموعتين في إطار إطالق مشروع ينفذه ماس
بالتعاون مع منظمة ألاغذية والزراعة لألمم املتحدة بالتعاون الوثيق مع وزارتي الزراعة والتنمية
الاجتماعية ،يهدف لتحليل دور برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين ،وخاصة برنامجي التحويالت
النقدية والتمكين الاقتصادي ،في تحقيق متطلبات ألامن الغذائي.
ً
ً
افتتح الجلسة السيد رجا الخالدي منسق البحوث في ماس ،مرحبا بالحضور ومشيرا الى أهمية التركيز على
موضوع تقييم برنامجي التحويالت النقدية والتمكين الاقتصادي لألسر املحرومة .وبين الخالدي أن هذه
الجلسة تهدف للتعرف على منهجية العمل امليداني املرتقب وإلى تكوين فريق عمل مكون من ممثلين عن
املجموعتين املكلفتين بمتابعة سير العمل في املشروع خالل ألاشهر الثالثة القادمة .كما رحب السيد شيرو
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ممثل منظمة الغذاء والزارعة بعقد هذا الاجتماع املشترك بين مجموعتي العمل مما يجسد وحدة الرؤية
الفلسطينية في التعامل مع تحديات التنمية املستدامة.
من ثم استعرض فريق بحث "ماس" بقيادة الدكتورة وئام حمودة ،من جامعة بيرزيت ،بعض مالمح أزمة
الامن الغذائي في فلسطين ،وأبرز مالمح برنامجي الحماية الاجتماعية الفلسطينية املستهدفين في هذا
البحث التحليلي.
فيما أشار السيد عبد هللا لحلول ،وكيل وزارة الزراعة ،إلى حجم التحديات التي تواجه التنمية في ظل
الاحتالل ،وأشار إلى تفاقم حجم وأشكال الفقر ،بينما ما تزال مؤشرات انعدام ألامن الغذائي مرتفعة
ً
جدا ،مما يستدعي ضرورة التميز في زيادة فاعلية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية وارتباطها بتحقيق
أهداف ألامن الغذائي مع تحسين التكامل بينهما وخاصة تلك املتعلقة بتلبية احتياجات إلانسان
الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أمنه الغذائي ،ودعا إلى تكثيف الجهود لبلورة أجندة
سياسات وطنية موحدة للتعامل مع انعدام ألامن الغذائي .وأضاف لحلوح أن مفهوم "الهشاشة" بات
ينطبق أكثر من أي وقت مض ى فيما يتعلق بحالة ألاسر الفقيرة مما يتطلب تضافر الجهود لدعم صمودها
في مختلف مجاالت الحياة.
من ناحيته أشار السيد داوود الديك ،وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ،إلى العالقة الوثيقة بين الحماية
الاجتماعية وبين ألامن الغذائي والتغذوي ،وأكد على أن التوجه املعتمد لدى الوزارة هو "الاستثمار
بالفقراء" وليس "الاستثمار من أجل الفقراء" ،مما يعني أن برامج التحويالت النقدية والتمكين الاقتصادي
وحدها ال يمكن أن تعالج حالة الفقر في فلسطين ،وأنه ال بد من ادماج خدمات الدعم الاجتماعية وغيرها
ً
من الوسائل لضمان استدامة التمكين ،مؤكدا على دور برنامج التحويالت النقدية وبرنامج التمكين
الاقتصادي في توفير عناصر هامة من شبكة ألامان الاجتماعي وضرورة تحويل املستفيدين من برامج
املساعدة من الاحتياج إلى إلانتاج .وخالل الجلسة الثانية للورشة ،شارك الحضور في نقاشات فنية
مفصلة حول منهجية التحليل والاستبيان املستخدم وبرنامج املقابالت التي ستجرى مع كافة ألاطراف
املؤسسية الفاعلة في هذه املجاالت املترابطة ومجموعات من املستفيدين من البرامج املعنية ،بهدف
الخروج خالل الشهرين القادمين بتشخيص دقيق للعالقات (والفجوات) بين هذه البرامج للحماية
الاجتماعية من جهة وألاوجه املختلفة لألمن الغذائي والتغذوي من جهة ثانية.
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