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األمم المتحدة للمرأة لتعزيز   وهيئةتضافر جهود برنامج األغذية العالمي 
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في فلسطين  

 

وقعت هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( وبرنامج األغذية العالمي   -القدس
في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المحرز  التقدم    التابع لألمم المتحدة اتفاقية لدعم دولة فلسطين بشكل أفضل لتسريع

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وفي سبيل للتنمية المستدامة 2030أجندة  بما يتماشى مع  

 الجنسين   بين  المساواة   يعززو   النوع االجتماعي  مراعي العتباراتتحويلي    نهج  تبني  في  الحكومة  الوكالتان  تدعمومن المزمع أن  
 ات المساعد  استخدام  حرية  األفراد   تمنح  التي  األغراض  متعددة  النقدية  اتوالمساعد   يةالنقد   التحويالت  خالل  من  المرأة   وتمكين

 العالمي   األغذية   برنامج   سيقومو .  األخرى   الملحة   المنزلية   االحتياجاتو   والصحة  والتعليم  والغذاء   اإليجار   اإلنفاق على   في
 شاملة   األنشطة  تكون   أن  يضمن  مما  ،بينهما  وثيق ال  تنسيقمن خالل ال   األنشطة  وتنفيذ  بتخطيط  للمرأة   المتحدة   األمم  وهيئة

 .جيد  بشكل   ومحددة الهدف  ومتداخلة 

توقيت   خالل  التعاون   هذا  يأتي"  : فلسطين  في  للمرأة   المتحدة   األمم   لهيئة  الخاصة  الممثلة   جيموند،  ماريز  ومن جانبها قالت
 بشكل   ولكن  والنساء  الرجال  من  كل  يتأثرحيث    ؛(19-فيروس كورونا )كوفيد   أزمة  فيه  نكافح  وهو الوقت الذي  للغاية  حرج

 إلى   المرأة   وصول   تعزيز  إلى   فلسطين  في  العالمي  األغذية  وبرنامج  للمرأة   المتحدة   األمم  هيئة  ستسعى"  وأضافت:  ".مختلف
 ."وشمولية  واستدامة  وإنصاًفا  مساواة   أكثر  بمجتمع  النهوض  أجل   من  والتعافي  الموارد 

 الحالية   واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  األوضاع  تدهور  تفاقم   إلى  (19-فيروس كورونا )كوفيد  جائحة  انتشار  أدىوقد  
الوظائف على.  ضعفاً و   فقراً   األشد   الفئات  سيما  وال   للفلسطينيين، في  الهائلة  الخسائر  قطاع    النساء  وأثرت  في  العامالت 

الرسميالتوظيف   معظمالذي    -غير  ي  - العامالت  النساء  يضم  كما  متفاوت   اإلغالق   بعمليات  كبير  بشكل   تأثرن بشكل 
  كاٍف،  بشكل  النساء  متناول  في  ليست  فلسطين  في  االجتماعية  الحماية  أنظمة  إال أن  المحرز،  التقدم  من  الرغم  علىو .  والحظر

 وإجازة   اإلعاقة  وبدالت  الصحي  والتأمين   الشيخوخة  معاشات مثل   أساسية  وخدمات  اجتماعي أمان   شبكات  بدون   يتركهن  مما
 . المرضيةاإلجازات  و   األمومة



  

 األرواح  إنقاذ في سبيل  "  :فلسطين  في  العالمي  األغذية   برنامج  مدير  بأعمال  ةالقائم  لينجناو،  هيلدغارد   تومن ناحية أخرى قال
 اإلنسانية   األزماتأوقات    خالل   خاص  بشكلتتضح أهمية ذلك  و .  الجميع  وتمكين  المساواة   تعزيز   علينا  يجب  ،الحياة  وتغيير

 ".التغذية  وسوء الغذائي األمن  انعدام  يتفاقم  حيث  النزاعات؛  أماكنفي  و 

 المتمثل   هدفنا  إلى  للوصول   أنشطتنا  في  المرأة   وتمكين  الجنسين  بين  المساواة   بدمج  العالمي  األغذية  برنامج  لتزم ي: "تضافأو 
 ."والفتيان  والفتيات  والرجال   للنساء  الغذائية  االحتياجات  تلبية  وضمان  الجوع علىالتام    القضاء  في

ومنسق  ةمقيمال ةمنسقال  ،هاستينغز  لين  بحضور  التفاهم  مذكرة  توقيع  تموقد   المتحدة  اإلنسانية  ةلألمم  في   الشؤون 
  ونهج  والتنمية  والسالم  اإلنساني  العمل  بين  الثالثية  العالقة  تعزيز  في  أهميتها  على  تشدد   التي   ،الفلسطينية المحتلة األرض

 .  واحتياًجا  ضعفاً   األشد   الفئات  لصالح  فلسطين   في  الواحد   المتحدة   األمم

من   من غير الالجئينشخص    426000في فلسطين، يسعى برنامج األغذية العالمي إلى تقديم مساعدات غذائية إلى  و 
نصفهم من النساء والفتيات. كما يدعم برنامج األغذية العالمي و فقرًا واألكثر معاناة من انعدام األمن الغذائي،    األشدالفئات  

 وشمولية.   فاعليةالحكومة الفلسطينية لتعزيز بناء نظام حماية اجتماعية أكثر  

#                   #                   # 

 هيئة األمم المتحدة للمرأة 

  للمرأة األمم المتحدة للمرأة هي كيان تابع لألمم المتحدة مكرس للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تم إنشاء هيئة األمم المتحدة هيئة 
 التقدم في تلبية احتياجاتهن في جميع أنحاء العالم.وتيرة تسريع بهدف  للنساء والفتيات لمناصرة العالميةا

 

 العالمي  األغذيةبرنامج 

. نحن أكبر منظمة إنسانية في العالم، ننقذ  2020العالمي التابع لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام    األغذيةبرنامج  
لبناء   الغذائية  المساعدات  ونستخدم  الطوارئ  في حاالت  الذين    المؤدي  مسارالاألرواح  لألشخاص  واالزدهار  واالستقرار  السالم  إلى 

 عافون من النزاعات والكوارث وتأثير تغير المناخ.  يت

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالجهات التالية:

 yasmin.abuelassal@wfp.org،  546773170 972+: الجوال برنامج األغذية العالمي / القدس،  العسل،ياسمين أبو 

 shareef@unwomen.org-samar.al  ، 972+-59-9777-694هيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين. الجوال:  الشريف،سمر 
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