
 

 الفلسطينية ألاسر والاستهالك الزراعي الفلسطيني وألامن الغذائي بين إلانتاج 

 2016حزيران  –وحدة التنوع الحيوي وألامن الغذائي إعداد 

 القدس )أريج(–معهد ألابحاث التطبيقية 

 

 ركز  التي والجزئيات الجوانب واختلفت تعاريفه تعددت تحقيقه، لذلك وأساليب ومقوماته الغذائي ألامن مفهوم حول  آلاراء تباينت

إلامكانية املادية  مع ،لجميع الناس في كل ألاوقاتالغذاء توفر ألامن الغذائي على  تعاريفلكن تتفق معظم ، تعريف كل عليها

وأفضلياتهم الغذائية للتمتع بحياة  التغذوية املواطنين لتلبية احتياجات يوالاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كاف

تدهور ألامن الغذائي في ألاراض ي الفلسطينية له طبيعة خاصة تميزه وعلى الصعيد الفلسطيني ما زال  .موفورة النشاط والصحة

صادي في وفرة الغذاء، وإنما هو نتيجة القيود املفروضة على الحراك الاقت العالم، حيث أنه لم يتولد عن نقصعن معظم مناطق 

حركة البضائع واملنتجات الزراعية الفلسطينية، وعلى حركة  بما في ذلك القيود املفروضة على من قبل الاحتالل إلاسرائيلي،

ألاشخاص بين القرى والبلدات واملدن. كما أن ألاراض ي الزراعية املنتجة تأثرت إلى حد كبير بإجراءات إلاغالق والعزل عن ألاسواق 

، وخاصة بسبب مصادرة ألاراض ي، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي عزل خلفه مساحات واسعة  من في املراكز الرئيسة

 إلانتاج ألاراض ي الزراعية الفلسطينية، مما أثر سلبا بشكل كبير على الواقع الاقتصادي ملعظم ألاسر املعتمدة في دخلها وغذائها على 

  الزراعي.

 فيوالتطور نتيجة تحكم الاحتالل إلاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة النمو  معدالت في تباطؤ يعاني الاقتصاد الفلسطيني من 

بشكل مباشر على الاوضاع  أثر مما  .فلسطينفي  العاملة ها من القطاعاتوغير  يةإلانتاج والقطاعات الاقتصادية املوارد كافة

في عام  %25.9نسبة البطالة  بلغتالفلسطينية. حيث  ألاسر وارتفاع معدالت البطالة والفقر لدى  والاجتماعية الاقتصادية

إلى  تالجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني الى أن معدل نسبة الفقر في الاراض ي الفلسطينية وصل إصداراتوأشارت اخر ، 20151

أواسط ألاسر مستوى ألامن الغذائي في هذه املؤشرات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير  في وصول  .2011في عام  25.8%2

 1.6ما يعادل  أيالفلسطينية  ألاسر من  %27 ألامن الغذائي، حيث بلغت نسبة انعدام لسطينية إلى درجة تبعث على القلقالف

 ومن املثير للقلق، سرعة تدهور ألامن الغذائي في. 20143 في عامألمن الغذائي الاخير ل سحاملحسب نتائج مليون شخص فلسطيني 

الحرب إلاسرائيلية  نتيجة، 2014خالل عام  سكان القطاعمن 4%46.7لتصل الى  يالغذائانعدام ألامن نسبة ، وارتفاع قطاع غزة

مستلزمات إعادة إلاعمار وفق آلالية الدولية العقيمة وادخال املواد الغذائية و  الحصار املفروض على قطاع غزة  الاخيرة واستمرار 
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، نتيجة 2014خالل عام 5%16.3الامن الغذائي لدى سكان الضفة الغربية الى  وصلت نسب انعدامفي حين  .املعمول بها حاليا

 تحسن الاوضاع الاقتصادية واملعيشية للسكان الضفة الغربية باملقارنة مع سكان قطاع غزة. 

الوضع أن  إال ، 2013باملقارنة مع عام  2014خالل عام  6%2.9على الرغم من انخفاض في مستوى انعدام الامن الغذائي بنسبة 

 للعام  على القطاع إسرائيل تفرضها التي الحصار  الاقتصادي ما زال غير مستقر وخاصة في قطاع غزة التي تعاني من سياسة

حيث أثرت الحرب  .البيئية و  الصحية و  والاجتماعية الاقتصادية النواحي كافة على الاعمار  في إعادة التوالي، وتأخر  على العاشر 

وال  من انعدام ألامن الغذائيالقطاع  أسر من عانت كثير على موارد الرزق الاساسية ألهالي القطاع، حيث  2014ألاخيرة في عام 

سر الفلسطينية في قطاع غزة سوف ترتفع في حال استمر الوضع كما هو عليه، مما انعدام الامن الغذائي لدى ألا  نسبشك في أن 

 على املساعدات الغذائية املستوردة من قبل الوكاالت الانسانية الدولية. يجعل سكان ا
ً
إن قضية لذا نجد لقطاع اكثر اعتمادا

كثير من الوزارات الفلسطينية واملؤسسات الفاعلة في مجال ألامن الغذائي، حيث بلغت قيمة  أهم أولويات عملمن  ألامن الغذائي

املشاريع املنفذة من قبل املؤسسات الفاعلة في مجال ألامن الغذائي؛ ألاعضاء في مجموعة العمل لألمن الغذائي في فلسطين لعام 

ايجاد املجموعة على املؤسسات الفاعلة في وقطاع غزة. وكما عملت  مليون دوالر امريكي في الضفة الغربية 259.67اكثر من  2014

 . 2015مليون دوالر امريكي في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عام  195.78 فرص تمويل ملشاريع نفذت بقيمة

أسعار  بتذبذبواقتصادية، وباألخص بما يتعلق  ظروف سياسيةعدم استقرار في من بشكل عام ألاسر الفلسطينية  تعانيوكما 

على الغذاء مقارنة باإلنفاق الكلي  وإنفاق الاسرةنسب ألامن الغذائي  ارتفاع الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على، املنتجات الغذائية

في الضفة الغربية،  %34من دخل الكلي لألسر ينفق على الغذاء بواقع  9%35.9 أنحيث لوحظ ، من قبل ألاسر الفلسطينية

ثالث خالل املواد الغذائية اسعار  ارتفاع نتيجةالفلسطينية على الغذاء  ألاسر غزة. ويعزى ارتفاع املستمر في انفاق في قطاع  40.8%

التي اعدها معهد أريج في  "الزراعية للمنتجات الفلسطينية الاسرة استهالك أنماط"دراسة  أشارت نتائجسنوات السابقة. حيث 

أسعار  أنتلك املنتجات على مدى السنوات الثالثة املاضية. فعلى سبيل املثال نجد   أسعار إلى ارتفاع سنوي في  ،2015العام 

 في السنوات الثالثة املاضية؛ ويعزى ألامر  %15.6الفواكه ارتفعت بنسبة وصلت إلى 
ً
، أي أن أسعار الفواكه تضاعفت تقريبا

ً
سنويا

سرائيلي مما يؤثر عظم منتجات الفاكهة من الجانب إلا الى ضعف انتاج الفاكهة محليا واعتماد السوق الفلسطيني على استيراد م

 %12ذبذب ألاسعار وارتفاعها. أما أسعار املحاصيل الحقلية وزيت الزيتون فقد ازدادت بنسبة وصلت إلى بشكل مباشر على ت

 
ً
أن النسبة ألاكبر من املنتجات الزراعية ألاساسية التي توفر ألامن الغذائي على مستوى وكما أشارت نتائج الدراسة الى . سنويا

كميات ال تصل إلى الاكتفاء الذاتي، وال تغطي احتياجات السوق الفلسطينية، مما ألاسرة، هي غير متوفرة إال في مواسم معينة، وب
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يدفع  املستهلك إلى شراء املنتجات املستوردة من إسرائيل، أو من الدول املجاورة، مما يزيد من فرص احتكار املنتجات، وارتفاع 

  .10أسعارها في ألاسواق املحلية

الى وجودة فجوة كبيرة بين الكميات املنتجة  "الزراعية للمنتجات الفلسطينية الاسرة استهالك أنماطوكما أشارت نتائج دراسة "

الحمضيات، اللوز، الزراعية التي تم استهدافها ضمن الدراسة. ولوحظ تدني نسب الاكتفاء الذاتي ملنتجات  للمنتجاتواملستهلكة 

اء، القمح ومشتقاته، البصل، والبطاطا، جميعها ال تغطي احتياجات البلح، الجوافة، الكوسا، الفلفل الحلو، الفاصولياء الخضر 

وأظهرت نتائج الدراسة الى أن نسب الاكتفاء الذاتي تحقق ضمن منتجات  .السوق الفلسطينية على مدار العام وفي مواسم إنتاجها

 عن الحاجة هذه املنتجات إنتاجحيان يفيض ألا  وفي بعضزيت الزيتون، العنب، البندورة، الخيار والباذنجان؛ معينة وهي 

في اختيار املحاصيل  املزارعينلدى الدراسة الى انتشار العشوائية والاعتماد على الخبرة السابقة الاستهالك املحلي. وكما أظهرت 

لزراعة تلك املنتجات طوال العام لضمان الاكتفاء من جانب ومن جانب اخر افتقار القطاع الزراعي الى وجود خطة  املراد زراعتها

يؤدي إلى دخول منتجات من نفس النوع من مصادر غير فلسطينية في غير موسمها، وهذا يؤدي إلى مما الذاتي في جميع املواسم، 

من جهة أخرى،  ارتفاع ألاسعار، وتفاوت في الجودة من مصدر إلى آخر. مما يضر  بمصلحة املستهلك من جهة، ومصلحة املزارع

 .  11وخاصة في ظل عدم قدرة السوق املحلية في استيعاب الفائض من املنتجات في مواسمها الزراعية

تهالك الزراعي والغذائي املستدام مع الاخذ والاسإلانتاج  أنماطالعمل على تعزيز من خالل في فلسطين يتحقق ألامن الغذائي وعلية 

العمل على وكما ال بد من . الى تنمية زراعية تنسجم مع بيئة مستدامةمن اجل الوصول  السليمة البيئية املمارسةبعين الاعتبار 

باالعتماد   من السلع الغذائيةالفلسطينية  ألاسر تسعى الى توفير احتياجات  تطبيق منظومة متكاملة من السياسات وإلاجراءات

بأسعار مناسبة  الزراعية املنتجات من املطلوبة والكميات املنتجة الكميات بين التوازن على  التخطيط املوسمي السليم يحقق 

إنشاء مراكز تخزين وتسويق تعمل على توفير املنتجات الغذائية لكافة املواطنين في . مع ضرورة العمل على الفلسطينية ألاسر لكافة 

إلانتاج حجم  معبما يتناسب  الاسواق الخارجيةمن الغذائية تسهيل انسياب الحركة التجارية للسلع والعمل على . الوقت املناسب

  .املحلي، لضمان استمرارية التوزان بين إلانتاج والاستهالك الزراعي الفلسطيني بشكل مستدام

  

                                                           
689system/reports/-information-http://www.arij.org/publications/market-  من 2015القدس )أريج(. أذار ،  -معهد ألابحاث التطبيقية 10

2015.html-report-baseline-consumer 
689system/reports/-information-http://www.arij.org/publications/market-  من 2015القدس )أريج(. أذار ،  -معهد ألابحاث التطبيقية 11

l2015.htm-report-baseline-consumer 

http://www.arij.org/publications/market-information-system/reports/689-consumer-baseline-report-2015.html
http://www.arij.org/publications/market-information-system/reports/689-consumer-baseline-report-2015.html
http://www.arij.org/publications/market-information-system/reports/689-consumer-baseline-report-2015.html
http://www.arij.org/publications/market-information-system/reports/689-consumer-baseline-report-2015.html
http://www.arij.org/publications/market-information-system/reports/689-consumer-baseline-report-2015.html
http://www.arij.org/publications/market-information-system/reports/689-consumer-baseline-report-2015.html

