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تدهور   عن يكشف 2020ألمن الغذائي  اح و مسأحدث 
 أوضاع األمن الغذائي في فلسطين

أن أقل من نصف األسر الفلسطينية  2020مسح األمن الغذائي واالجتماعي واالقتصادي للعام   نتائجت أظهر   - رام هللا 
في   2020و 2018من الغذائي بين العام األحالة  تدهور نجم عن   ما ووه  2020العام  ل خل   آمنة غذائياً بشكل كامل كانت
 وخاصة في قطاع غزة. راضي الفلسطينيةاأل

لعام لالسياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( اليوم مسح الظروف االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذائي   صدر معهد أبحاثأ
2020  (SEFSec الذي ) األغذيةة والزراعةة لممةم المتحةدة )الفةاو(. يسةتعر   مةذاء العالمي ومنظلغا جنامع بر راكة مه بالشعدأ

االقتصادية واالجتماعيةة واألمةن الغةذائي فةي الظروف مسوح نتائج  ،التقاريرمن سلسلة هذه ال، وهو أحدث إصدار ضمن تقريرال
 .2020و 2018بين  فترة مالا للخي من الغذائلتطورات في مشهد األخر اآل تحليليقدم و  2020خلل العام فلسطين 

 سةةةرأقةةةل مةةةن نصةةةف عةةةدد األسةةةر الفلسةةةطينية اآلمنةةةة غةةةذائيا كةةةان عةةةدد األ 2020العةةةام  خةةةللالتقريةةةر إلةةة  أنةةة  تشةةةير نتةةةائج  
ائيا، الضفة الغربية آمنة غذسر أ% من 60 كانت شاسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة: فبينماليمية قإ، مع فروقات الفلسطينية

ن أوضاع أ. كما يظهر التقرير ةأو شديد ةمتوسط ةبصور غذائي من انعدام األمن التعاني ألسر في قطاع غزة ن ا% م60  كانت
 اإلقليمي.  وأعل  المستوى الوطني ء اسو كثر من ذي قبل أقد تدهورت  2020و 2018األمن الغذائي ما بين العامين 

حصةةاء الجهةةاا المركةةزي لإ جمعهةةاقةةد تماعيةةة واألمةةن الغةةذائي الجوا ديةوف االقتصةةايةةذكر أن البيانةةات المنشةةورة فةةي مسةةوح الظةةر 
محةةددات نتةةائج المسةةوح م تلةةف الجوانةةة األساسةةية و تقةةارير تغطةةي  .تجمةةع األمةةن الغةةذائيالفلسةةطيني بالتنسةةي  مةةع الشةةركاء فةةي 

 سةةةرجاهاتةةة  بةةةين األمسةةةتويات األمةةةن الغةةةذائي وات عةةةن، باإلضةةةافة لعرضةةةها لمحةةةة عامةةةة شةةةموليةب األمةةةن الغةةةذائي فةةةي فلسةةةطين
 الفلسطينية عبر الزمن.    



 

 ارتفاع ، و2020في العام  انتشار انعدام األمن الغذائي بشكل واسع وتفاقم حدته في قطاع غزة كما يسلط التقرير الضوء عل  

ألساسية  لعوامل احيث تدهورت كافة ا  .الجنوبية والوسط   المحافظاتمن الغذائي الحاد بين األسر في  مستويات انعدام األ
 ي خلل العامين الماضيين، ال سيما في المدن وم يمات اللجئين. المرتبطة باألمن الغذائ

 

 أثيرت هاوضحأكان الغربية، ضفة ل في ا ملموسةاقتصادية   آثارالذي كان ل    19-وباء كوفيدلتداعيات التقرير يتطرق ما ك
الجائحة. تتجل  الفروقات اإلقليمية في الضفة الغربية عند  ما بعد آمنة غذائيا غير سرا أت حبأصاألسر التي  عل الجائحة 
ضعف النسبة المئوية  نألكثر موالتي وصلت الجنوبية المحافظات  سر غير اآلمنة غذائيا في نسبة األفي تراجع المقارنة 

انعدام األمن الغذائي   سر التي تعاني مناأل ةبنس تاادادكما وسط . الشمالية وال المحافظاتا في اآلمنة غذائير لمسر غي
دائماً الجنوبية والوسط  تحسنا طفيفا عل  مدار العامين الماضيين.  المحافظات الحاد في الشمال بينما شهدت األسر في 

 . "ما تكون ظروف األمن الغذائي في المنظقة "ج" أسوأ من ظروف المنطقتين "أ" و"ب 

سةيتم نشةر المزيةد مةن  األمن الغذائي في فلسةطين.الراهن في حالة مشهد الفهم تساعد عل     ثاقبةتاجات  دالئل واستنير  التقر   يقدم
ت السياسةةا، تليهةةا مجموعةةة مةةن أوراق 2022"مةةاس" فةةي كةةانون ثةةاني منصةةة البيانةةات الرقميةةة التةةي سةةيطلقها علةة  نتةةائج التقريةةر 

 يها.لإل التي تم التوصوالتي تبحث في تبعات النتائج الستشرافية،  ا

 الرابطعل  الرجاء الضغط  للتقرير باللغة اإلنجليزية ةالكامل وثيقةاللقراءة  

https://www.mas.ps/files/server/2021/studies/Food%20security%20report%202020.pdf

