
          

)أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية                                               
   ، شارع الكاريتاس860ب .                       ص

                         بيت لحم ، فلسطين
  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

 

 

واقع األمن الغذائي في فلسطين

  غطاس/السيدة روبينا باسوس

  2009تموز، 

             

 أنه  حيث،طق العالمعن معظم مناتميزه  له طبيعة خاصة األراضي الفلسطينية فياألمن الغذائي تدهور إن 
يود المفروضة على الحراك االقتصادي بما في ذلك لم يتولد عن نقٍص في وفرة الغذاء ولكنه ناتج عن الق

 بين القرى الفلسطينية وعلى حرآة األشخاص للعمل القيود على حرآة البضائع والمنتجات الزراعية
 حد آبير إلىآما أن األراضي الزراعية المنتجة تأثرت .  دخل يمكن مبادلته بالغذاءوإحراز والبلدات والمدن

  مصادرة األراضي وإقامة  بسببخاصة عن األسواق في المراآز الرئيسة و والعزل اإلغالق بإجراءات
 مما أثر على  من األراضي الزراعية الفلسطينية خارج الجدارالعديدذي عزل لجدار الفصل العنصري ا

  .الزراعياالنتاج الواقع االقتصادي للعديد من األسر المعتمدة في دخلها وغذائها على 

  

لقد سببت األوضاع السياسية ف  الغذائي في أواسط األسر الفلسطينية إلى درجة مقلقة،األمنواقع تدهور لقد 
، %57حيث وصلت النسبة إلى في األراضي الفلسطينية الفقر معدالت االقتصادية في زيادة -واالجتماعية

 )WFP/FAO, 2008(من الشعب الفلسطيني % 38وآذلك زيادة نسبة انعدام األمن الغذائي ليؤثر في 
في حين % 56 إلى تصلوحيث ، ألمن الغذائي اانعدام، آما ويتأثر قطاع غزة وبشكل آبير من )1شكل (

على قطاع غزة وما خلفته من دمار للبنية   األخيراإلسرائيلي وأدى االجتياح .في الضفة الغربية% 25 أنها
 األمن الغذائي في غزة، إذ التحتية وللمرافق االقتصادية واستمرار الحصار إلى مزيد من التدهور في حال

الحرب بعد % 76أظهرت الدالئل األولية أن نسبة األسر غير اآلمنة غذائيًا في قطاع غزة ارتفعت إلى 
تدهور األمن الغذائي في المناطق من المثير للقلق سرعة و .اإلسرائيلية األخيرة واستمرار الحصار

 2007 بالمقارنة مع عام 2008 في عام% 23الحضرية، إذ زادت نسبة غير اآلمنين نحو 
)FAO/WFP/UNRWA, May 2008.( األسرة الفلسطينية وتزايد دخل إن تدني ، إضافة إلى ذلك

األسر الفلسطينية في األراضي  من% 40 حيث أن ،والمهمشةمعدالت البطالة زاد من نسبة األسر الفقيرة 
CAP, 2008   )(الدخل مستوى  تدنيالفلسطينية المحتلة تعاني من 
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 قطاع على الرغم من أن 2008 و2006امي  ومن الواضح أن األمن الغذائي لم يتحسن في الفترة بين ع
 ( 2006عن عام % 20، أي بزيادة مقدارها 2008 مليون دوالر في عام 158 قد دعم بمبلغ األمن الغذائي

في األسواق العالمية منتصف ة الغذائي انعكس االرتفاع الحاد في أسعار المواد ).2008عملية النداء الموحد، 
وضع برنامج األمن الغذائي العام األراضي حيث  على أسعار األغذية في األراضي الفلسطينية 2008عام 

لقد ارتفع . ) ,2008WFP(سعارأل من بين البلدان األآثر تأثرًا من موجة ارتفاع ا30الفلسطينية في مرتبة 
 سسنة األسا (2008خالل العام % 10ي الفلسطينية بنسبة المستهلك في األراضألسعار الرقم القياسي 

  .2شكلانظر  )2008جهاز اإلحصاء المرآزي، ) (100=2004

  

، 2008لجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في  واالستهالك التي أجراها ااإلنفاقآما وأظهرت نتائج مسح 
، وتتوزع هذه النسبة %39أن نسبة اإلنفاق على الغذاء مقارنة باإلنفاق الكلي في األراضي الفلسطينية تبلغ 

ويعزى األمر إلى ارتفاع األسعار للمواد الغذائية . في قطاع غزة% 43في الضفة الغربية و% 35بين 
، %89.4 األرز ولحم البقر والعدس إلى ارتفع سعراسية فعلى سبيل المثال وبشكل ملحوظ في المواد األس

  )).1(جدول ( 2005 مقارنة مع عام 2009 على التوالي في عام 90%، 60%

  

الحرب ن الوضع في قطاع غزة يشير إلى تدهور في موارد الرزق األساسية ألهالي غزة خاصة بعد إ
وال شك .  المواد الغذائية مليون نسمة نقصًا حادًا في1.5ث واجه  حياالسرائيلية اتألخيرة على قطاع غزة، 

فكما اشرنا . غير اآلمنةاألسر  إلىسر التي آانت عرضة لعدم األمن الغذائي قبل الغزو انضمت في أن األ
، مما يجعل %76لتصبح نسبة األسر غير اآلمنة غذائيًا % 20 اآلمنة غذائيا سر غيردت عدد األسابقًا زا
% 80إن  ( الدوليةزة أآثر اعتمادًا على المساعدات الغذائية المستوردة من قبل الوآاالت اإلنسانيةسكان غ

 لذلك طالبت ).من سكان غزة آانوا يتلقوا المساعدات قبل االجتياح وال شك أن هذه النسبة زادت حاليًا
 تغطية احتياجات حاالت مجموعة من وآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية

 األمن ت مشاريع مليون دوالر ولمدة تسعة شهور، حيث شكل613الطوارئ اإلنسانية لقطاع غزة بنحو 
  .  المطلوبغمن إجمالي المبل% 25الغذائي 

     

مجال تحسين واقع األمن الغذائي بتنفيذ عدة مشاريع في ) أريج(القدس - يقوم معهد األبحاث التطبيقيةلذلك
 النظام المعلوماتي لألمن الغذائي في محافظات طوباس وبيت لحم والخليل منها مشروع الفلسطينيةلألسر 
 ،محافظات طوباس وبيت لحم والخليلسوء التغذية في  الغذائي و انعدام األمن تطويرإلى دراسة  يهدفوالذي

سوف  (السليمالمستقبلي  التخطيطفي عملية للمساهمة ألمن الغذائي ل يذلك من خالل تطوير نظام معلوماتو
 البرامج  بعضوتطبيق) يوالتغذلدراسة واقعها المناطق المستهدفة  في  أسرة3500يستهدف المشروع 
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):1(جدول   

األسعار  (2009متوسط أسعار المستهلك لبعض السلع الغذائية األساسية في األراضي الفلسطينية 
)بالشيكل

تغير ال
األسعارب وحدة الشراء  2005 2009 الصنف

آغم 25 86.03 162.72 89.14% استراليا-أرز حبة قصيرة

آغم 60 106.77 177.24 66.01% حيفا-طحين أبيض

آغم 1 32.38 51.89 60.25% محلي-لحم بقر طازج

آغم 1 3.74 7.11 90.07% عدس

آغم 1 1.89 1.63 13.76%- محلي-بندورة طازج

آغم 1 5.39 7.16 32.84%  اسرائيل-%) 3(حليب مبستر 

آغم 1 2.68 3.69 37.46% اسرائيل- سكر آريستال

آغم 1 1.30 1.41 8.11% اسرائيل-ملح طعام

  PCBS-WFP-FAO Survey 2009: المصدر
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الشكل 1:واقع األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية
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: المصدر  CFSVA 2003, 2007 and FAO/WFP/UNRWA May 2008

 

الشكل 2:  مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك والمواد الغذائية في األراضي 
الفلسطينية
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قطاع غزة الرقم القياسي ألسعار المستهلك  قطاع غزة الرقم القياسي ألسعار المواد الغذائية 
  

  2007األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، ، الجهاز المرآز لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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