
  
  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

  
  
  
  
 

  ألمن الغذائيل ستراتيجيةاالمراجعة ال
 والتغذوي في فلسطين

  

  
  
  

2017



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السيد رجا الخالدي منسق البحوث:
  السيدة دانيال اندريفيسكا منسقة المشروع:

 

  :معد المراجعة فريق البحث

  فلسطين د. بالل الفالح، جامعة بولتكنيك
 د. جين هاريغان، مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، جامعة لندن

  د. محمود دودين، جامعة بيرزيت
  د. مهند الكفري، جامعة بيرزيت
  د. ياسر شلبي، جامعة بيرزيت

  
  د. محمد نصر، جامعة بيرزيت الميسر:

  
  مساعدو البحث:

  مساعدةباحثة وفاء بيطاوي، 
  ايمان سعادة، مساعدة بحث

  
  .FSSبرنامج األغذية العالمي والمؤسسات األعضاء في قطاع األمن الغذائي  للصور:الطبع  حقوق

  
قــام معهـــد أبحــاث السياســـات االقتصــادية الفلســـطيني (مــاس) بإعـــداد هـــذه المراجعــة بتكليـــف وتمويــل مـــن برنــامج األغذيـــة العـــالمي 

)WFP( في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين وال تعبر بالضـرورة عـن وجهـة نظـر والنتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة اآلراء . إن
كمــا أن  .المراجعــةأو مواقــف رســمية لألمــم المتحــدة أو مســؤوليها أو الــدول األعضــاء فيهــا أو أي مــن المنظمــات المشــار إليهــا فــي 

اص لألمانـة العامـة لألمـم المتحـدة أو التصنيفات المستخدمة وطريقـة عـرض المـواد الـواردة فـي هـذه الوثيقـة ال تعبـر عـن أي رأي خـ
أو منطقــة أو فيمــا يتعلــق بســلطاتها، أو  أي مــن المنظمــات المــذكورة أعــاله فيمــا يتعلــق بالوضــع القــانوني ألي بلــد أو إقلــيم أو مدينــة

  بتعيين حدودها أو تخومها.
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  مـــــــــــــــــــــــــتقدي
  

  المدير العام، - الدكتور نبيل قسيس

  السياسات االقتصادية الفلسطينية (ماس) معهد أبحاث
  

عــــداد "مراجعــــة إلفرصــــة لنــــا ة الحــــاتإمعهــــد أبحــــاث السياســــات االقتصــــادية الفلســـطينية (مــــاس) يشـــرفنا فــــي 
الوطنيــة لألمــن الغــذائي والتغــذوي فــي فلســطين" بنــاء علــى طلــب مــن برنــامج األغذيــة العــالمي  ســتراتيجيةاال

قــام المعهــد لهــذا الغــرض الشــريكة الفاعلــة فــي قطــاع األمــن الغــذائي. والتــي سيســتفيد منهــا جميــع المؤسســات 
القطاعــات المتعــددة التــي تغطيهــا المراجعــة، عملــوا خاصــة بعــدة تخصصــات مــن بتشــكيل فريــق مــن الخبــراء 

إن  ،غالبيـةه المراجعة التي شملت بالشراكة مع باحثي المعهد، من خالل مشاورات مكثفة، على إدارة دفة هذ
ــم يكــن جم المؤسســات الحكوميــة، أو المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــركاء الفلســطينيين والــدوليين، ســواء  ،يــعل

نتبـاه إلـى أن المراجعـة االن الفـت أالعاملين في قطاع األمـن الغـذائي. كمـا يسـعدني سائر والقطاع الخاص، و 
لقطـاع األمـن الغـذائي، شـاملة ورصـد  اسـتراتيجيةمراجعـة إجـراء الحالية قد حققت أهـدافها الرئيسـية مـن حيـث 

مــا تــم إحــرازه مــن تقــدم خــالل الســنوات األخيــرة فــي مجــال التشــريعات والسياســات والبــرامج الحكوميــة  مظهــرةً 
مجموعـــة مـــن  ةقترحـــممـــة وضـــع قطـــاع األمـــن الغـــذائي مـــن حيـــث المـــوارد، و وبـــرامج الوكـــاالت الدوليـــة، ومقيّ 

  لجميع.لولتسريع عملية تحقيق األمن الغذائي لقائمة االتدخالت ذات األولوية الضرورية لالستجابة للفجوات 
 

المسـاعدات اإلنسـانية الطارئـة  تزايـدانه برغم تراجع أزمة األمن الغذائي في فلسـطين منـذ المراجعة  أكدت فقد
ـــاه الشـــعب  ـــزال تهـــدد رف ـــد الماضـــي، إال أن تشـــوهات وهشاشـــة قطـــاع األمـــن الغـــذائي والتغـــذوي ال ت فـــي العق

فــــي قطــــاع غــــزة، ال وبــــل األمــــن الغــــذائي االقتصــــادي الــــوطني. بينمــــا تــــولي الحكومــــة الفلســــطيني، خاصــــة 
ص مــا يتــوفر مــن مــوارد، إال يخصـبتسياسـة األمــن الغــذائي والتغــذوي اهتمامهــا بالفلسـطينية والمجتمــع المــدني 

ن أن تحــدي األمــن الغــذائي يبقــى واحــدًا مــن بــين عــدد ال يحصــى مــن التحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية مــ
تأمين االحتياجات األساسـية ألشـد النـاس فقـرًا، وتعزيـز سـبل العـيش والصـمود، وبنـاء اقتصـاد منـتج يمكـن أن 
يضـــمن تـــوفير غـــذاء وتغذيـــة جيـــدة للجميـــع ومعالجـــة األســـباب الجذريـــة للجـــوع، تماشـــيًا مـــع أهـــداف التنميـــة 

هــذا القطــاع فــي الســنوات القادمــة المســتدامة. تبــدو المســؤوليات الملقــاة علــى عــاتق المســؤولين والعــاملين فــي 
هائلــة، إال أن هــذه المراجعــة تبــين بوضــوح دور مختلــف الشــركاء وكيفيــة عملهــم بطريقــة متضــافرة ومنتظمــة 
بمنظور شامل لجميع المسـائل المتعلقـة بالغـذاء والتغذيـة. بـرغم أن المـوارد الفلسـطينية العامـة تسـتطيع تغطيـة 

تســتطيع تعــويض الخســائر الناجمــة عــن ممارســات االحــتالل وانعــدام  بعــض متطلبــات هــذا القطــاع إال أنهــا ال
  .السيادة، مما يجعلها تدعو إلى استدامة مشاركة الجهات المانحة
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أظهــرت أولــى حيــث  تفــاؤل فيمــا يخــص هــذا الموضــوع،دعو للمــن تطــورات تــاليــوم ليســت هنالــك فــي الواقــع 
ـــي  ،بفلســـطين 2017عـــام جابة اإلنســـانية لفـــي خطـــة االســـت 2017مؤشـــرات تجنيـــد األمـــوال للربـــع األول  والت

نســبة مــا تــم االلتــزام حيــث بلغــت  هــا،، انخفــاض نســبة تمويلإعــداد هــذه المراجعــة بقليــلأصــبحت متــوفرة بعــد 
، وهو أقل مما هو عليه في البلدان األخرى فـي المنطقـة. في الربع األول من العام% 13بتمويله من الخطة 

بلــغ مجمــوع التمويــل لبــرامج مــن احتياجاتــه الســنوية، حيــث  %14الغــذائي بلغــت نســبة تمويــل قطــاع األمــن 
السـتجابة الموحد ل نداءيطلبه "المليون دوالر  300صل أمليون دوالر من  42األمن الغذائي في الربع األول 

 0.4%)، و8مليــون دوالر بــرامج مســاعدات نقديــة ( 7%)، 22مليــون للمســاعدات الغذائيــة ( 34: "اإلنســانية
دنـى بكثيـر مـن نظيراتهـا المسـجلة فـي أ. وجميـع هـذه النسـب (%0.4) العـيشسـبل تمكين برامج ل ون دوالرملي

األعوام السابقة مما يشير إلى تراجع اهتمام المانحين بالرغم من استمرار المشـاكل المزمنـة التـي تـدق نـاقوس 
. في الوقت نفسه، ساء الوضع االقتصادية في األجل القريب-الخطر إيذانا بتصاعد الضغوطات االجتماعية

الطاقــة التــي يتــأثر بهــا جميــع ســكان القطــاع الــذين يقــاربون تفــاقم أزمــة غــزة بشــكل واضــح نتيجــة قطــاع فــي 
، 2017بــال اســتثناء. اســتجابة لهــذا الوضــع تــم تحــديث خطــة االســتجابة اإلنســانية فــي تمــوز  مليــوني نســمة

، والميـاه والصـرف الصـحي والنظافـة الصـحيةلصـحي، لتضمينها بعض التدخالت ذات األولوية فـي القطـاع ا
وقطـــاع األمـــن الغـــذائي، لمواجهـــة أخطـــر واشـــد االحتياجـــات اإلنســـانية. حيـــث تـــم تضـــمين الخطـــة تـــدخالت 
إضــافية للتــدخالت الســابقة التــي تضــمنتها، تســتجيب للتغيــرات الحاصــلة فــي الحالــة اإلنســانية ألهــل القطــاع. 

  مليون دوالر.  25إضافتها للخطة بـ  وتقدر احتياجات التمويل التي تم
 

كلنــا أمــل أن تســهم هــذه المراجعــة فــي تحفيــز جميــع الجهــات الفلســطينية المختصــة علــى تــولي زمــام المبــادرة 
وقيادة الجهود في هذا القطاع، وبـذل قصـارى جهـدهم لتشـجيع شـركائهم الـدوليين علـى مواصـلة تقـديم دعمهـم 

ألهميــة، إن لــم يكــن العتبــارات إنســانية بحــت، فللموقــع المركــزي التــي لهــذا القطــاع. وهــذا أمــر غايــة ا يالســخ
األمــن الغــذائي فــي العالقــة بــين اإلنتــاج الزراعــي والتجــارة، وتصــنيع األغذيــة وســالمة الغــذاء، والفقــر  وأهيتبــ

علـى والحماية االجتماعية لألسرة، والتغذيـة والصـحة العامـة، والتبـاين التنمـوي اإلقليمـي، وعلـى نطـاق أوسـع، 
 من اقتصادي وطني والسيادة على الغذاء.أ مستوى تحقيق
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  رسالة
  

   ،المدير القطري - السيدة دانيال اوين

  فلسطينبرنامج األغذية العالمي في  وممثلة
  

يتقــدم برنــامج األغذيــة العـــالمي مــن معهــد أبحـــاث السياســات االقتصــادية الفلســـطيني (مــاس) بعميــق امتنانـــه 
رؤيته حول وضع األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين. فالنتـائج واآلراء و وبحوثه وتقديره على توظيف خبرته 

للســـنوات  ســـتراتيجيةاالالتـــي يعرضـــها هـــذا التقريـــر ستســـاعد برنـــامج األغذيـــة العـــالمي فـــي صـــياغة توجهاتـــه 
ألمـن التي تستجيب لألهداف واألولويات الوطنية فـي قطـاع ا الخمس القادمة وعلى تصميم عملياته البرامجية

الغذائي بشراكة وثيقة مع السلطة الفلسطينية. وإلدراكنا انه ال يمكن لطرف واحد أن ينجح في تنفيـذ توصـيات 
بـين جميـع الشـركاء الفـاعلين تآزر أقـوى ونتائج التقرير، نأمل أن يمهد هذا التقرير لنهج يستند لشراكة أوسع و 

والهـدف  2030ا علـى إنفـاذ أجنـدة األهـداف التنمويـة في هذا القطـاع، المحليـين والـدوليين مجتمعـين، ليتعـاونو 
 في فلسطين.منها الثاني 
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 ملخص

  
على التزامها بأهداف التنمية المستدامة  2022-2017تؤكد السلطة الفلسطينية في أجندة السياسات الوطنية 

أيلـول  25مـن زعمـاء العـالم فـي قمـة األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة فـي  150التي تبناهـا أكثـر مـن  17الـ 
) مــن أهــداف التنميــة المســتدامة علــى "القضــاء تمامــًا علــى الجــوع وتحقيــق األمــن 2. يــنص الهــدف (2015

. بـرغم أن حالـة الفقـر فـي فلسـطين 2030لزراعـة المسـتدامة" بحلـول عـام الغذائي وتحسـين التغذيـة وتشـجيع ا
فضل منها في العديد من البلدان النامية؛ إال أن األمن الغذائي والتغذوي، إضافة للزراعة المسـتدامة، تشـكل أ

مـا  خـرآ( 2014مشكلة دائمة في السياق االجتماعي واالقتصـادي والتنمـوي الفلسـطيني. فحسـب بيانـات عـام 
% مـن األسـر الفلسـطينية مـن انعـدام األمـن الغـذائي، موزعـة بالتسـاوي 27عانت ما نسبته  )يتوفر من بيانات

بين أسر تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد وأسر تعاني من انعدام األمـن الغـذائي بدرجـة متوسـطة. فـي 
ال أن التباينـات اإلقليميـة مـدعاة لقلـق حين أن انتشار انعدام األمـن الغـذائي فـي األراضـي الفلسـطينية مقلـق، إ

%، أي مــا يقــارب ثالثــة أضــعاف معــدل انعــدام 47أكبــر. ففــي قطــاع غــزة، بلــغ معــدل انعــدام األمــن الغــذائي 
  .%16البالغ و األمن الغذائي في الضفة الغربية 

  

 انعدام األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين  .أ

تـــوافر الغـــذاء، والوصـــول للغـــذاء،  –ن الغـــذائي عالميـــاً يظهـــر التحليـــل أن األبعـــاد األربعـــة لتعريـــف األمـــ
هنــاك تنطبــق علــى الحالــة الفلســطينية. فيمــا يتعلــق بتــوافر الغــذاء،  -واســتقرار الغــذاء، واســتخدام الغــذاء

مصـــدرين رئيســـيين للغـــذاء المتـــوفر فـــي الســـوق الفلســـطيني: اإلنتـــاج الزراعـــي المحلـــي، والـــواردات التـــي 
ميــة فــي تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة الفلســطينية فــي الســنوات األخيــرة. فــي أصــبحت تلعــب دورًا أكثــر أه

، التــي تعكــس نســبة (IDR)، ارتفعــت نســبة االعتمــاد علــى االســتيراد 2014و 2010الفتــرة مــا بــين عــام 
اســتهالك األغذيــة المســتوردة، بشــكل ملحــوظ، فــي حــين واصــل اإلنتــاج الزراعــي الفلســطيني االنخفــاض 

أن الواردات الغذائية تواجه تحديات كبيرة بسـبب القيـود اإلسـرائيلية علـى تيسـير حركـة بشكل كبير، برغم 
التجارة. فيما يتعلـق بإمكانيـة الوصـول إلـى األغذيـة، فـإن تـوفر اإلمكانـات الماديـة واالجتماعيـة للوصـول 

ذاء يعــد للغــذاء ال تشــكل قضــايا رئيســية فــي فلســطين. إال أن تــوفر اإلمكانــات االقتصــادية للوصــول للغــ
المحـــرك الرئيســـي وراء انعـــدام األمـــن الغـــذائي فـــي المجتمـــع الفلســـطيني. ويـــرتبط انعـــدام األمـــن الغـــذائي 

بـالفقر فغالبيـة الفقـراء الفلسـطينيين يعـانون مـن انعـدام األمـن الغـذائي. فيمـا يتعلـق باسـتقرار  ارتباطا وثيقـاً 
بنسـب  ة المهمشـة تعـاني مـن الحرمـانفرص الحصول على الغذاء، أظهرت التجربة أن األسر الفلسطيني

نتيجــة األزمــات الناجمــة عــن اســتمرار احــتالل إســرائيل للضــفة الغربيــة والحصــار المفــروض مضــاعفة، 
على قطاع غزة. عالوة علـى ذلـك، فـإن األسـر المهمشـة بشـكل عـام عرضـة لمخـاطر االرتفـاع المحتمـل 

تها الشرائية. فيما يتعلق باستخدام الغذاء، أو في أسعار الغذاء في األسواق العالمية نتيجة النخفاض قدر 
التغذية، يواجه الفلسطينيون مشاكل محددة، حيث أن حوالي ثلث األسر تعـاني مـن عـدم الحصـول علـى 



x 

تغذية كافية، ونسبة مشابهة تقريبا تعاني من سوء التغذية. إن زيادة الوزن والبدانة (اإلفـراط فـي التغذيـة) 
ذية المتوطدة في المجتمع الفلسطيني. حيث يؤثر نقص بعض الفيتامينات هو شكل من أشكال سوء التغ

والمعــادن، وخاصــة بــين الفئــات الضــعيفة مثــل األطفــال والحوامــل والمرضــعات، بشــكل خطيــر علــى نمــو 
الطفـــل وعلـــى الصـــحة العامـــة ألفـــراد المجتمـــع الفلســـطيني أيضـــًا. وبـــرغم أن التقـــزم ونقـــص الـــوزن لـــدى 

ي فلسطين، إال أن نقص المغذيات الدقيقة والبدانة هما من أهم المشاكل الرئيسية األطفال غير منتشرة ف
  .المنتشرة في فلسطين

  

 استجابة السياسات النعدام األمن الغذائي والفقر  .ب

ة للتحــدي المضــاعف المتمثــل فــي انعــدام األمــن الغــذائي والفقــر عمليــة غايــة يكانــت االســتجابة السياســات
الــرغم مــن المطالبــة المســتمرة بالتصــدي النعــدام األمــن الغــذائي والفقــر مــن  التعقيــد فــي فلســطين. وعلــى

خــالل نهــج إنمــائي، إال أن التنفيــذ علــى أرض الواقــع يــتم مــن خــالل قنــوات إغاثيــة، أي يــتم التعامــل مــع 
مـن القضـاء علـى أسـبابهما الجذريـة. وقـد اسـتدعى تـدهور وضـع  آثار الفقـر وانعـدام األمـن الغـذائي بـدالً 

الغذائي باإلضافة إلـى ارتفـاع معـدالت الفقـر والبطالـة تـدخل العديـد مـن الجهـات المحليـة والدوليـة  األمن
وانعـــدام األمـــن  الفاعلـــة لبـــذل الجهـــود علـــى عـــدة مســـتويات وجبهـــات مـــن أجـــل مواجهـــة الفقـــر المســـتديم

ة وتعـــدد الغـــذائي. وبـــرغم مســـاهمة عـــدد كبيـــر مـــن ذوي العالقـــة الفـــاعلين فـــي مجـــاالت اإلغاثـــة والتنميـــ
بحد  يشكل تحدياً تعدد هذه المؤسسات أدوارهم في تعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود، إال أن 

ــالتخطيط  ذاتــه، ســواء مــن حيــث تحديــد وصــياغة سياســات ورؤيــة مشــتركة أو تنســيق للجهــود المتعلقــة ب
  عن ملكية قطاع األمن الغذائي.  والتنفيذ والمتابعة والتقييم فضالً 

  

مســتوى السياســات الوطنيــة تــم تنــاول مســألة انعــدام األمــن الغــذائي فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة وعلــی 
لكن هذا االهتمام انحصر في المستوى الرابع مـن کإحدى التدخالت السياساتية المقررة.  2017-2022

كمنظومـة مصفوفة هذه األجندة، وانحصر في المجال الخدمي، ولم يتعامل مع األمن الغـذائي والتغـذوي 
بــاألمن اإلنســاني والقــومي. إضــافة إلــى أن أجنــدة السياســات  المرتبطــةمتكاملــة مــن السياســات الوطنيــة 

الوطنيــة لــم تتطــرق فــي أي مــن مســتوياتها لألمــن الغــذائي او التغــذوي ممــا يؤكــد علــى هــذه المالحظــة. 
بنيـوي مؤسسـي،  واضـح بـاألمن الغـذائي والتغـذوي، وضـعفويعكس هذا الـنهج عـدم وجـود إدراك وطنـي 

وضــعف الملكيــة والقيــادة الوطنيــة لهــذا الملــف، والمتجســد بعــدم وضــوح المســؤوليات والصــالحيات بــين 
  مختلف الفاعلين.

  

يعتبــــر األمــــن  2022-2017الوطنيــــة لقطــــاع الزراعــــة   ســــتراتيجيةعلــــى المســــتوى القطــــاعي، وفقــــًا لال
، وأحـد أهــم أولوياتهـا، محــددة عــددًا  ســتراتيجيةالغـذائي أحــد المكونـات التــي تقـوم عليهــا الرؤيــا العامـة لال

الوطنيــة القطاعيــة لتنميــة االقتصــاد الــوطني   ســتراتيجيةااللــم تــولي مــن التــدخالت للتعامــل معــه. فيمــا 
الوطنيـة   سـتراتيجيةاالاعتبـرت اهتمامًا كافيًا بـاألمن الغـذائي وال باإلنتـاج الزراعـي. فيمـا  2017-2022



xi 

ـــــة  ـــــة االجتماعي ـــــة  2022-2017للتنمي ـــــات عملهـــــا المرتبطـــــة بالحماي األمـــــن الغـــــذائي جـــــزءًا مـــــن أولوي
فلســطيني منيـــع ومتضــامن ومنـــتج  مجتمــعاالجتماعيــة ودعــم األســـر الفقيــرة، انطالقــًا مـــن رؤيــا مفادهـــا "

ـــالحقوق والمســـاواة والعدالـــة  ـــدع، يضـــمن الحيـــاة الكريمـــة لجميـــع أفـــراده، ويحـــرر طاقـــاتهم، ويـــؤمن ب ومب
  . "اجدمنوالشراكة واإل

  

  قضايا تتعلق بمنهجية قياس األمن الغذائي  .ت
إحــدى النتــائج التــي ترتبــت علــى غيــاب رؤيــة وملكيــة وقيــادة وطنيــة لقطــاع األمــن الغــذائي فــي فلســطين، 

عــدم وجــود منهجيــة ومعــايير وطنيــة معتمــدة لقيــاس وتقيــيم حالــة األمــن الغــذائي. ولســد هــذا الفــراغ،  يهــ
تخدام منهجيــة تــم تطويرهــا مــن قبــل مؤسســات دوليــة تعمــل داخــل علــى اســيعتمــد قطــاع األمــن الغــذائي 

؛ مستندة لمسوح األمن الغذائي التي يجريها الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بشـكل دوري فلسطين
  .2014عام أجري أحدثها ، 2009خالل السنوات الست الماضية منذ عام 

 

 اإلطار القانوني والتنظيمي  .ث

. عـالوة ة الفلسطينية إلى نصوص قانونية صريحة حـول حمايـة الحـق فـي الغـذاءتفتقر المنظومة القانوني
إال أن المــادة علــى ذلــك، ال توجــد قــوانين محــددة تضــمن تحقيــق األمــن الغــذائي والتغــذوي فــي فلســطين. 

تـنص علــى ضـرورة حمايــة حقـوق اإلنســان وحرياتـه األساســية،  2003) مـن القــانون األساسـي لعــام 10(
وطنية الفلسـطينية علـى أن تبـدأ العمـل دون إبطـاء علـى االنضـمام لعضـوية المعاهـدات وتحث السلطة ال

والمواثيـــق الدوليـــة واإلقليميـــة لحمايـــة حقـــوق اإلنســـان. وفقـــًا لهـــذه المـــادة، فـــإن القـــانون األساســـي يعتـــرف 
حقــًا ضــمنًا بــالحق فــي غــذاء كــاف مســتندًا للمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان، حيــث يشــكل الحــق بالغــذاء 

 أساسيًا. 
  

بــالحق فــي الغــذاء بوصــفه حقــا أساســيًا مــن حقــوق بكــل وضــوح يعتــرف القــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان 
األساســية التــي تضــمن كرامــة اإلنســان. عنــد تصــميم سياســات وطنيــة  بــالحقوقاإلنســان، بــل إنــه يربطــه 

ة الفلسـطينية فـي الحسـبان، ودولية تستجيب النعدام األمن الغذائي في فلسطين البـد مـن أن تأخـذ السـلط
وتبقــي فــي صــدارة قائمــة اهتماماتهــا، ضــمان تطبيــق المواثيــق الدوليــة التــي تهــدف إلــى ضــمان الحقــوق 
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة للشـــعب الفلســـطيني المحتـــل خاصـــة وأنهـــا لـــم تـــنجح فـــي تطبيـــق هـــذه 

  المواثيق في السابق. 
  

خاصــة وأن إســـرائيل تســيطر علــى إدارة الـــواردات مــن المـــواد  وهــذا ينطبــق أيضـــا علــى األمــن الغـــذائي،
الغذائية إلى فلسطين. ومع ذلك، فإن السلطة هي الجهة المسؤولة فعليا على ارض الواقـع، ال سـيما فـي 

  حاالت الطوارئ الناجمة عن عوامل بفعل الطبيعية أو اإلنسان. 
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لمطلـوب دون ترسـيخ الحـق فـي غـذاء كـافي. من وجهة نظر قانونية، لن يتحقق األمن الغـذائي بالشـكل ا
فالقانون األخير يتضمن حق األفـراد فـي الغـذاء اآلمـن والمناسـب. فـي فلسـطين، يتكـون اإلطـار القـانوني 

، قــانون الزراعــة رقــم 2004) لســنة 20لســالمة األغذيــة بشــكل أساســي مــن: قــانون الصــحة العامــة رقــم (
، مرســــوم بقــــانون 2000) لســــنة 6الفلســــطينية رقــــم (، قــــانون المواصــــفات والمقــــاييس 2003) لســــنة 2(

حتـى اليـوم ال يوجـد ف. 2005) لسنة 21، وقانون حماية المستهلك رقم (2011) لعام 10الصناعة رقم (
عدة مقترحـات فـي عـدة مراحـل خـالل ه تم مناقشة قانون شامل خاص بسالمة الغذاء، على الرغم من أن

  السنوات الماضية.
  

 وء التغذيةاستجابة السياسات لس  .ج

وطنيـة للتغذيـة   اسـتراتيجيةمن أجل التخفيف من آثار سوء التغذية، وضعت وزارة الصـحة أول سياسـة و 
ذ ذاك الحين. تشمل أهـداف الخطـة زيـادة التنـوع الغـذائي، ن)، والتي يتم تحديثها م2008(وزارة الصحة، 

مغــذيات والفيتامينــات، والتأكــد مــن وتــدعيم األغذيــة، والتــدعيم بالمغــذيات الدقيقــة لمكافحــة الــنقص فــي ال
تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة للســكان األكثــر عرضــة لمخــاطر ســوء التغذيــة (كالنســاء واألطفــال)، والتــرويج 
الســتهالك وجبــات غذائيــة متوازنــة مــن حيــث الكميــة والنوعيــة، وتحســين مســتوى التواصــل والتنســيق بــين 

، ورفـــــع الـــــوعي التغـــــذوي لـــــدى المجتمـــــع ة الصـــــحةالتغذيـــــة فـــــي وزار أصـــــحاب العالقـــــة، وتمكـــــين دائـــــرة 
  .الفلسطيني

  

 استجابة البرامج النعدام األمن الغذائي والفقر  .ح

كما ذكرنا آنفًا، يعزى انعدام األمن الغذائي في فلسطين إلى حد كبير إلى عدم القدرة على الوصول إلى 
لفقـر والبطالـة ومحدوديـة الـدخل. األمـر الـذي يعـود إلـى عـدة عوامـل رئيسـية، منهـا ا ة،قتصـادياالالموارد 

عـن تلبيـة احتياجـات السـلطة الفلسـطينية األزمة الماليـة المسـتمرة فـي الموازنـة العامـة، بعجـز وقد تسببت 
وتقلــيص الحيــز المتــاح النتهــاج سياســات عامــة، ممــا أدى إلــى اعتمــاد الســلطة علــى الحمايــة المجتمــع 

ـــرة المســـتحقة للـــدعم االجتماعيـــة كسياســـة رئيســـية لمعالجـــة انعـــدام األمـــ ن الغـــذائي. وتتلقـــى األســـر الفقي
مــن التحــويالت النقديــة إلــى المســاعدات الغذائيــة. وبشــكل عــام،  مســاعدات اجتماعيــة بعــدة أشــكال، بــدءاً 

تقوم العديـد مـن الجهـات الفاعلـة المحليـة والدوليـة بتنفيـذ مجموعـة واسـعة مـن بـرامج المسـاعدات، يهـدف 
ت األساســية والعاجلــة لألســر األشــد فقــرًا. وبــالرغم مــن أنــه ال شــك فــي أن معظمهــا إلــى تــوفير االحتياجــا
، إال أن هنـاك مخـاوف جديـة بشـأن قـدرة خطــط العـيشالسـتدامة مصــادر  هـذه البـرامج تعـد مصـدرا هامـاً 

  الحماية االجتماعية الحالية على الحد من انعدام األمن الغذائي بشكل مستدام أو منهجي. 
  

فــي فلســطين قيــد البنــاء والتطــوير حتــى يومنــا هــذا، وبــرغم أنهــا تعــد إجمــاال شــبكة  ال تــزال شــبكة األمــان
، إال أنها ال تنبثق من هيكلية سياسـاتية متماسـكة مـن الخـدمات والحمايـة االجتماعيـة، حيـث تعتمـد فعالة
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 البرامج المنفذة على توفر التمويل، الذي هو في الغالب خـارجي ويعتمـد بشـكل متزايـد علـى الضـغوطات
  .التي تمارسها بلدان أخرى تعد أولى بالمساعدة

  

 المؤسسات والوكاالت والبرامج الرئيسية   .خ

تقــدم وزارة التنميــة االجتماعيــة، وهــي اكبــر مــزود لخــدمات الحمايــة االجتماعيــة فــي فلســطين، مســاعدات 
ني للمنتفعــين نقديــة منتظمــة، ودعــم لفــواتير الكهربــاء لألســر الفقيــرة، وتقــدم بطاقــة التــأمين الصــحي المجــا

مــن الرســوم فـي المــدارس الحكوميــة، وتقـدم المســاعدات النقديــة  الفقيـرةمـن برامجهــا، وٕاعفـاء أبنــاء األســر 
قـدمت  2016لألسر المعرضة ألزمات اجتماعيـة وصـحية واقتصـادية طارئـة، وكـذلك لأليتـام. فـي العـام 

شـخص  217,000ة وعينيـة لحـوالي مواد غذائيألف أسرة، وقامت بتوزيع  115الوزارة مساعدات نقدية لـ 
  السنة.  تلك

  

تعد وكالة األمم المتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين فـي الشـرق األدنـى (األونـروا) ثـاني أكبـر 
ــة للحمايــة االجتماعيــة بعــد وزارة التنميــة االجتماعيــة الفلســطينية. حيــث تقــدم الخــدمات االجتماعيــة  وكال

اإلضافة إلى تقديم المسـاعدات الغذائيـة الطارئـة والمسـاعدات النقديـة الطارئـة لالجئين المسجلين لديها، ب
 1.3مليـون الجـئ:  2.11والنقد مقابل العمل. ويبلغ عدد الالجئين في فلسطين المسجلين لـدى األونـروا 

مليون في الضفة الغربية. أكثر من نصفهم يستفيدون من أحد برامج المساعدات  0.81مليون في غزة و
ذائيــة (المســاعدات الغذائيــة الطارئــة، أو المســاعدات النقديــة الطارئــة، أو النقــد مقابــل العمــل، أو دعــم الغ

مليون دوالر لتنفيذ هذه التدخالت البرامجية،  181، طالبت االونروا بمبلغ 2016). في عام سبل العيش
  %).52مليون دوالر (أي  94إال أنها لم تتلقى سوى 

  

-) المنظمة الدولية الرئيسية التي تقدم مسـاعدات األمـن الغـذائيWFPالعالمي ( ويعتبر برنامج األغذية
لغير الالجئين في فلسطين من خالل اسـتهداف المنتفعـين مـن برنـامج التحـويالت  -عينية وقسائم الغذاء

ـــوم ، الـــذي CTPالنقديـــة  ـــة تق ـــة بتوزيعـــه، بينمـــا تتـــولى مؤسســـة مجتمعـــات عالمي وزارة التنميـــة االجتماعي
ولية إدارة مســاعدات األســر المهمشــة غيــر المنتفعــة مــن برنــامج التحــويالت النقديــة (وهــي مؤسســة مســؤ 

أهلية تابعة لبرنامج األغذية العالمي ومزود خدمات)، بينما تتـولى األونـروا مسـؤولية المجتمعـات البدويـة 
خـرى، بشـكل رئيسـي والرعوية في الضـفة الغربيـة. ويتعـاون برنـامج األغذيـة العـالمي أيضـا مـع وكـاالت أ

ـــز األمـــن الغـــذائي عـــن طريـــق  منظمـــة الغـــذاء والزراعـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة (الفـــاو)، مـــن أجـــل تعزي
، قــدم برنــامج األغذيــة 2016). فــي عــام شــبل العــيشالتــدخالت اإلنمائيــة حيثمــا أمكــن (مشــاريع لتــوفير 

ة الغربيــة مــن خــالل % فــي الضــف49% فــي قطــاع غــزة و51شخصــًا:  479,124لـــ  العــالمي المســاعدة
%)بـــرامج تقـــديم الوجبـــات الغذائيـــة فـــي 3%) مســـاعدات عينيـــة، و(59%) قســـائم غذائيـــة عينيـــة، (38(

  المؤسسات (كالمدارس).
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الـذي  الملحـةاإلنسـانية  اتمن عنصرين في فلسطين: األول، المسـاعد وتدير منظمة الفاو برنامجا مكوناً 
نميــة القــدرات المحليــة وتهيئــة البيئــة المواتيــة لزيــادة اإلنتاجيــة يســتهدف المنتجــين الفلســطينيين، والثــاني، ت

  .والقدرة التنافسية والعمالة في القطاع الزراعي
  

 تقييم األثر  .د

ال شك أن للمساعدات االجتماعية دورًا هامًا في مساعدة األسر المهمشة على التكيف مع الفقر. إال أن 
رة، سـواء أكانـت نقديـة أو عينيـة أو قسـائم غذائيـة، ال معظم المسـاعدات التـي تحصـل عليهـا األسـر الفقيـ

تزيد من قدرة هذه األسر على توليد الـدخل. ولـذلك، فـإن تـأثير هـذه المسـاعدات الوقائيـة والحمائيـة علـى 
علـى درجـة ارتباطــه  إال إذا كـان مسـتديمًا واعتمــاداً   الفقـر مؤقـت وال يمكـن أن يكــون تمكينيـا أو تحويليـاً 

 .اجتماعية أخرى (توفير فرصة عمل أو التمويل متناهي الصغر) بتدخالت إنمائية
  

الرسالة التي يهدف هذا التقرير إليصالها علـى المـدى البعيـد هـي أنـه إذا اسـتمرت الظـروف االقتصـادية 
منـة غـذائيًا، ومـن المتوقـع أن يـزداد تـدهور آوالسياسية الراهنة، فمن المتوقع أن يـزداد عـدد األسـر الغيـر 

ن الغـذائي مسـتقبًال. لـذلك، سـيتعين تـوفير المزيـد مـن التمويـل لألمـن الغـذائي لسـد االحتياجـات األمحالة 
الفعلية. وهذا بدوره يعني أنه إذا استمر التمويل المخصص للمساعدات الغذائية باالنخفاض، فإن األمن 

  .الغذائي في فلسطين ال يملك إال أن يتدهور في غياب تدخالت أخرى
  

عتبــارات ذات الصــلة الممكــن مالحظتهــا فيمــا يتعلــق بــدوافع وتفضــيالت المــانحين فــي هنــاك عــدد مــن اال
فلســطين، باإلضــافة إلــى المحــددات التــي تــؤثر علــى مشــاركتهم فــي تحســين حالــة األمــن الغــذائي. تعتمــد 
مشاركة المانحين في هذا القطاع على أسس إنسانية وتنمويـة علـى حـد سـواء، حيـث تعتقـد هـذه الجهـات 

ــة، لــدعم صــمود الشــعب أن الم ســاعدات الغذائيــة ينبغــي أن تكــون مؤقتــة وتســتجيب لالحتياجــات العاجل
ومن ثم تحقيق التنمية. بالتالي، غالبًا ما يكون من الصعب على الوكاالت المانحـة تبريـر اسـتمرارها فـي 

م مـن وجـود تقديم المساعدات الغذائية للمجتمع الفلسطيني كونـه ال يحتـاج لمسـاعدات طارئـة، علـى الـرغ
"جيـــــوب  للفقـــــر" بشـــــكل واضـــــح داخـــــل المـــــدن والمنـــــاطق ذات الكثافـــــة الســـــكانية العاليـــــة أو الطبقـــــات 

مــن بــرامج الحمايــة االجتماعيــة. ومــع قيــام الجهــات المانحــة بتوجيــه مؤهلــة لالســتفادة الغيــر االجتماعيــة 
ا الــدعم يشــمل أيضــا المزيــد مــن المــوارد المخصصــة للســلطة الفلســطينية إلــى مجــاالت تنمويــة، فــإن هــذ

برامج خاصة بـدعم القطـاع الخـاص والمـزارعين فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة. بيـد أنـه لـيس باإلمكـان 
  .زيادة المساعدات اإلنمائية لتفوق المساعدات الغذائية
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  التوصيات الرئيسية
  
 االطار السياساتي الوطني  .1

لمواجهـة انعـدام األمـن الغـذائي والتغـذوي فـي سلسلة من التوصيات   ستراتيجيةاالنتج عن هذه المراجعة 
ـــق الهـــدف الثـــاني  يتماشـــىفلســـطين بمـــا  ـــول عـــام  SDG2مـــع تحقي ـــة المســـتدامة بحل مـــن أهـــداف التنمي

ضــرورة ايجــاد مقاربــة وطنيــة متكاملــة لألمــن الغــذائي فــي أولــى وأهــم هــذه التوصــيات تــتلخص . 2030
ـــرابط اعـــدانمـــن ي تواجـــه هـــذا القطـــاع: والتغـــذوي فـــي فلســـطين، تعمـــل علـــى التصـــدي للتحـــديات التـــ م ت

غيــاب رؤيــا وطنيــة واضـــحة ، و السياســات القطاعيــة فيمــا بينهــا ومـــع السياســات الكليــة (فــوق القطاعيـــة)
خاصــة بــاألمن الغــذائي والتغــذوي، وضــعف الهيكليــة المؤسســية، وتشــتت مســؤوليات وصــالحيات اإلدارة 

إلــى منظومــة متكاملــة مــن السياســات الوطنيــة لجديــد الفلســطينية لهــذا القطــاع. بحيــث يســتند هــذا الــنهج ا
األساســية؛   ســتراتيجيةاالبالمســاعدات االجتماعيــة واإلنتــاج واالســتيراد؛ وتــوفير الســلع القطاعيــة المتعلقــة 

وسياســات التســعير؛ وحقــوق وحمايـــة المســتهلك؛ وتشــجيع التغذيــة الجيـــدة، وثقافــة االســتهالك المتـــوازن؛ 
ت الزراعيــة التــي تــدعم صــغار المــزارعين وتــزودهم بخــدمات الــدعم والتمويــل؛ والسياســات واالســتراتيجيا

  .والسياسات المتعلقة بضمان توفير الخدمات األساسية في جميع المناطق المحلية
 

 اإلطار المؤسسي والقانوني .2

هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير نظام للضمان االجتماعي شامل وفعال وقادر على 
بية مصالح وحقوق جميع الفلسطينيين، مع التركيز على الفئات األكثر ضعفًا وتهميشًا، مثـل العـاطلين تل

عن العمل، واألسر األشد فقرًا، واألسر التي تعاني من انعدام األمـن الغـذائي الشـديد. عـالوة علـى ذلـك، 
برمـة التفضـيلية القائمـة والم يتوجب على الفلسطينيين أن يبدؤا السـير فـي طريـق تنفيـذ الترتيبـات التجاريـة

مــع دول أخــرى، ضــمن الممكــن وبمــا يتماشــى مـــع إيجــاد تــوازن بــين العــرض والطلــب. كمــا أن ســـالمة 
األغذية وجودتها هي أحد الجوانب الهامة لألمن الغذائي والتغذوي في فلسطين، والتي يتوجـب معالجتهـا 

  .على المستويين القانوني والمؤسسي
  

إن إنشــاء هيئــة تنســيقية وطنيــة دائمــة وتعمــل وفــق أســس منهجيــة، منظمــة تنظيمــا باإلضــافة إلــى ذلــك، فــ
جيــدا وممّكنــة جيــدًا، يحظــى بأولويــة قصــوى علــى المــدى القصــير فهــو أمــر كــان يتوجــب تنفيــذه منــذ مــدة 

األمــن االقتصــادي  تحقيــقطويلــة. انطالقــًا مــن رؤيــة تعتمــد علــى أن تــأمين الغــذاء عنصــر مــن عناصــر 
تلـــف المســـتويات، يمكـــن تحديـــد صـــالحيات هـــذه الهيئـــة لتهـــتم بمجموعـــة مـــن المســـائل الـــوطني علـــى مخ

المتصــلة باألغذيــة، بمــا فــي ذلــك اإلنتــاج والتجــارة ووصــول الفقــراء، والتغذيــة، والســالمة/الجودة بطريقــة 
تحــيط باألبعــاد المتعــددة لمســألة هامــة كــاألمن الغــذائي والتغــذوي، والصــحة العامــة، فضــًال عــن اإلنتــاج 
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الفلسطينية التي عانـت لسـنوات طويلـة مـن االحـتالل. وفـي هـذا اإلطـار االراضي والنمو االقتصادي في 
أو مجلـس خـاص بهـذه المؤسسـات ولتنظـيم كهـذه هيئـة  عمـلاألخير، سيلزم وضع قـانون خـاص لتنظـيم 

الوقت قد يمكن القول أن عالقته بأذرع الحكم التنفيذي المختصة. على ضوء ما جاء في هذه المراجعة، 
حــان للتفكيــر بالطريقــة التــي يمكــن أن يخــدم بهــا مجلــس فلســطيني للغــذاء والتغذيــة كــأداة ناجحــة لمتابعــة 

  عدة أهداف مترابطة في وقت واحد، وبأقصى قدر من الكفاءة.
 

 التغذية .3

عنــد تصــميم وتنفيــذ تــدخالت خاصــة باالحتياجــات التغذويــة للســكان المســتفيدين مــن بــرامج المســاعدات 
ئيــة(ليس فقــط مــن حيــث عــدد الســعرات الحراريــة)، ينبغــي أن تســتند هــذه البــرامج إلــى مــا يتــوفر مــن الغذا

برنـــامج األغذيـــة العـــالمي، واليونيســـيف، ومنظمـــة و بيانـــات حـــول التغذيـــة، لـــدى كـــل مـــن وزارة الصـــحة، 
األمـم  الصحة العالمية، ومنظمة الفاو. يجب أن يشكل التنسيق قاعدة الهرم، المكون مـن جميـع وكـاالت

المتحــدة وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تقــدم بــرامج مســاعدات غذائيــة، مــن أجــل ضــمان تقــديم مســاعدات 
غذائيـــة كافيـــة ومغذيـــة، بـــدءًا مـــن أعلـــى المســـتويات وصـــوال إلـــى قاعـــدة الهـــرم المكونـــة مـــن المنظمـــات 

مم البـرامج، هنـاك والوكاالت المحلية والدولية المنفذة بما فيها مؤسسات القطاع الخاص. عند إعـادة تصـ
حاجة الدخال إجراءات خاصة بتشجيع الثقافة والتوعية التغذوية، ورفع مسـتوى الـوعي، وتشـجيع أسـلوب 

منـين حياة صحي ونشيط كخطوات ضـرورية لتحسـين التغذيـة فـي فلسـطين. فـذلك ال يـؤثر علـى غيـر اآل
مـن سـوء التغذيـة ال مـن انعـدام  غذائيًا فحسب، بل على الطبقات االجتماعية الفقيرة األخـرى التـي تعـاني

األمن الغذائي. عند تصميم البرامج ال بد ان يستند فهمنا الحتياجات األفراد واألسر والسكان علـى تقيـيم 
للحالة التغذوية. عند إجراء هذا التقييم، ال بد أن نأخذ باالعتبار االحتياجات الغذائية لألسر التي تعاني 

تياجات الخاصة لبعض األفراد ألسباب سـريرية مثـل هـؤالء الـذين يعـانون من انعدام األمن الغذائي واالح
  .من أمراض أو اضطرابات هضمية

  
 تصميم وتنفيذ البرامج والتنسيق بين أصحاب العالقة .4

مـن  في هذا المقال، التوصية األولـى واألهـم هـي ضـرورة تحـول مخططـات الحمايـة االجتماعيـة تـدريجياً 
لتقليديــة إلــى بــرامج القســائم الغذائيــة، والبــرامج النقديــة، وبــرامج خلــق فــرص بــرامج المســاعدات الغذائيــة ا

عمــــل. حيــــث يجــــب انتهــــاج آليــــة اســــتهداف أكثــــر دقــــة للمســــتفيدين مــــن البــــرامج بحيــــث يقتصــــر تقــــديم 
المساعدات الغذائية، بمرور الوقت، على األسـر التـي تعـاني مـن انعـدام األمـن الغـذائي الشـديد، بمـا فـي 

ت المحليـة المهمشـة فـي المنطقـة "ج"، مـع التركيـز بشـكل أساسـي علـى األسـر التـي تفتقـر ذلك المجتمعا
إلى األصـول غيـر الماليـة وغيرهـا مـن األصـول. ولزيـادة معـدل الخـروج مـن الفقـر وتقليـل االعتمـاد علـى 
المســـاعدات الغذائيـــة علـــى المـــدى الطويـــل، يتوجـــب علـــى الســـلطة الفلســـطينية إنشـــاء صـــندوق وطنـــي، 
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ون بشكل وثيق مع المانحين الدوليين والقطاع الخاص، يختص بتقديم قروض ميسرة لألسر الفقيرة بالتعا
  لتمكينها من خالل إيجاد مشاريع مدرة للدخل وتوفير فرص عمل. 

  

من أجل تعزيز فعالية برامج المساعدات في الوصول إلى المستفيدين والحد من التسرب، من الضروري 
الحاليـــة ضـــمن آليـــة مترابطـــة ومتســـقة  تهداف بـــرامج المســـاعدات االجتماعيـــةأدوات ومعـــايير اســـإدمـــاج 

معتمدة من جميع الجهات الفاعلـة، ودمجهـا مـع آليـة اسـتهداف وزارة التنميـة االجتماعيـة المسـتخدمة فـي 
بحيث يتم استخدام اآلليـة  –والذي ثبت فعاليته في الحد من معدالت التسرب –برنامج التحويالت النقدية

رة كنمــوذج لآلليــة الجديــدة. وباإلضــافة إلــى ذلــك، مــن المهــم اعتمــاد بوابــة معلومــات وطنيــة موحــدة األخيــ
مــا ملجميــع الجهــات الفاعلــة مــن أجــل ضــمان عــدم ازدواجيــة تقــديم المســاعدات إلــى األســر المســتفيدة، 

وبالتـالي  فـي،واسـتخدام االسـتهداف الجغرايزيد من فعالية استخدام الموارد المتاحة لـدى كافـة الجهـات، س
ينعكس على زيادة حجم المسـاعدات المقدمـة لألسـر الفقيـرة، أو توسـيع/تقليص قاعـدة التغطيـة وشـمول س

ومن المهم أيضا وضع آليات مشـتركة لرصـد ومراقبـة وتقيـيم تنفيـذ مختلـف البـرامج لضـمان أسر جديدة. 
  .استجابتها لالحتياجات الفعلية

  
 الجوع في مكافحة تحديات وثغرات  .5

مــن  الوطنيــة لألمـن الغــذائي والتغـذوي فــي فلسـطين عــدداً   ســتراتيجيةالختــام، تحـدد هــذه المراجعـة لالفـي 
الثغرات الرئيسية التـي يتوجـب معالجتهـا بتضـافر جهـود جميـع أصـحاب العالقـة خـالل المرحلـة القادمـة، 

  :كما هو موضح هنا
 

 .ت وتقلبات األسعاراالعتماد على االستيراد بشكل كبير يزيد من خطورة التعرض لهزا −

يعــزى ارتفــاع مســتويات انعــدام األمــن الغــذائي فــي فلســطين إلــى عــدم القــدرة علــى الوصــول للغــذاء  −
 .نتيجة الفقر وانعدام فرص العمل

بشكل عام حالت المساعدات اإلنسانية وبرامج الحماية االجتماعية دون تدهور حالة األمن الغذائي  −
 .للسكان الفلسطينيين بشكل أكبر

ع أفضل الممارسات الدولية التحول إلى نهج قـائم علـى نظـم منهجيـة أكثـر مـن نهـج قـائم علـى تشج −
ــــى  ــــادة االعتمــــاد عل البــــرامج، مــــن خــــالل تحســــين اســــتهداف األســــر، واالســــتهداف الجغرافــــي، وزي

 .بين مختلف الجهات التي تقدم مساعداتالتحويالت النقدية، وتوحيد قيمة المساعدات النقدية

الفرص التي تنشأ من حين آلخر لالنتقال من نهج التحويالت العينية الى التوسع في  االستفادة من −
النهج القائم على المساعدات النقدية، بما في ذلك التحول تدريجيًا إلى المسـاعدات النقديـة المباشـرة 

 .بطريقة تضمن عدم استبعاد أي أسرة مستحقة للدعم



xviii 

تهداف أن توجــه نحــو األســر التــي تعــاني مــن انعــدام ثــر أكبــر ينبغــي بآليــات االســأمــن أجــل تحقيــق  −
األمن الغذائي الشديد مـع إعطـاء األولويـة لألسـر التـي ترأسـها نسـاء. كمـا أن هنـاك حاجـة لتحسـين 

 .الربط بين تصميم برامج التغذية واألمن الغذائي ومخرجاتهما

زراعــي واإلنتاجيــة فــي هنــاك مجموعتــان مــن العوامــل التــي تحــدد وتــتحكم بإمكانــات زيــادة اإلنتــاج ال −
 -مرتبطــــة بالصــــراع مــــع إســــرائيل وأخــــرى مرتبطــــة بــــالظروف االقتصــــاديةعوامــــل دولــــة فلســــطين: 

 .الزراعية

، أي محدودية الوصول للموارد الراهنفلسطين تحقيق السيادة الغذائية في ظل الوضع يس بإمكان ل −
 .الطبيعية اإلنتاجية

بســن  الجهــود فــي مجــال ســالمة األغذيــة، بــدءاً إجمــاع علــى ضــرورة بــذل المزيــد مــن  هنــاك أيضــاً  −
 .الرصد والتنفيذوانتهاًء بالقوانين واللوائح 

يتعين على السلطات الوطنية أن تتولى السيطرة الكاملة على قطاع األمن الغذائي من خالل إنشاء  −
 .تنسيق عمل المؤسسات العاملة في قطاع األمن الغذائيتقوم بهيئة تنسيقية وطنية 
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 المقدمة
  

  األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين
  
  خلفية .1

 50 أوجــدهاتعرضــت األراضــي الفلســطينية لظــروف سياســية واجتماعيــة واقتصــادية وٕانمائيــة فريــدة مــن نوعهــا 
مــن االحــتالل اإلســرائيلي. فقــد نــتج عــن عــدم االســتقرار السياســي، والســيطرة اإلســرائيلية علــى المــوارد  عامــاً 

والقيـــود المفروضـــة علـــى حركـــة النـــاس والبضـــائع، والتوســـع  ،الحـــدود والمعـــابرالفلســـطينية، وعلـــى الطبيعيـــة 
االســتيطاني، وتفتيــت الضــفة الغربيــة، والحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، اقتصــاد مشــوه إلــى حــد كبيــر، 

لقطـاع العـام. اإلنشـاءات والخـدمات والقطـاع المـالي واقطـاع وقطاعات غير منتجة، وغير قابلـة للتـداول مثـل 
لقـــد ترافـــق تـــدهور النمـــو االقتصـــادي فـــي الســـنوات األخيـــرة مـــع ارتفـــاع كبيـــر فـــي وتيـــرة النمـــو الســـكاني فـــي و 

فلســـطين، ممـــا أدى إلـــى ركـــود أو حتـــى انخفـــاض حصـــة الفـــرد مـــن الـــدخل. يضـــاف إلـــى ذلـــك، االنخفـــاض 
الل العقــــود الماضــــية، ، خــــةالمســــتمر فــــي مســــاهمة القطاعــــات اإلنتاجيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الزراعــــة والصــــناع

الـذي كـان ضـعيفا  -والتداعيات االجتماعية واالقتصادية الناجمـة عـن ذلـك. وهـذا يعنـي أن النمـو االقتصـادي
كانت تحركه أنشطة ذات قدرة محدودة على خلق فرص عمل، فكان هذا أحد األسـباب  -خالل الفترة السابقة

  ).2016ي عام % ف26.9الرتفاع معدالت البطالة (التي أدت الرئيسية 
  

وقد ساهم انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وارتفاع معدالت البطالـة بشـكل كبيـر فـي ارتفـاع 
). وقـد بـرز الفقـر 2011في عـام % 12.9مدقع الفقر معدل الو % 25.8الفقر معدل  حيث كانمعدل الفقر (
ضـي اوضع األمن الغـذائي فـي األر فسطينيين. حالة األمن الغذائي والتغذوي للسكان الفللرئيسي  كعامل محدد

الفلســطينية المحتلــة هــو وضــع اســتثنائي نــاتج عــن عوامــل اغلبهــا خــارج ســيطرة وســلطة الســلطة الفلســطينية 
ومؤسساتها ذات الصلة، والمنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني، والقطـاع الخـاص، 

المؤسســات وكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة، والجهــات المانحــة، وجميــع والمنظمـات غيــر الحكوميــة الدوليــة، وال
أن األبعـاد األربعـة لتعريـف األمـن الغـذائي المعتمـد علـى فبـرغم قطاع األمـن الغـذائي الفلسـطيني.  العاملة في

الوصــول للغــذاء، واســتقرار فــرص الحصــول علــى الغــذاء، وقابليــة علــى قــدرة التــوافر الغــذاء،  -نطــاق واســع 
 السببعد تإلى الغذاء  اً الوصول اقتصاديالقدرة على ن إال أ، ةالفلسطينيتنطبق على الحالة  -خدام الغذاءاست

متوسط،  دخلذات انعدام األمن الغذائي في فلسطين. وعلى الرغم من تصنيف فلسطين كدولة وراء الرئيسي 
%، موزعــة بالتســاوي بــين أســر 27 ، إذ تبلــغفيهــا إال أن معــدالت انعــدام األمــن الغــذائي مرتفعــة بشــكل كبيــر

من المالحظ . متوسطوال الشديدتعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد وأسر تعاني من انعدام األمن الغذائي 
 واجتماعياً  المهمشة اقتصادياً  الفئاتبالفقر ألن غالبية  وثيقاً  ارتباطاً في فلسطين انعدام األمن الغذائي ارتباط 
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من الغذائي بشكل كبيـر. فيمـا يتعلـق باسـتخدام الغـذاء، فهـو جانـب آخـر يسـتدعي اهتمـام من انعدام األ يعانت
صــانعي السياســات، حيـــث أن حــوالي ثلـــث األســر الفلســـطينية تعــاني مــن عـــدم الحصــول علـــى تغذيــة كافيـــة 

  يمارسون أسلوب حياة صحي. ال متوازنة و 
  

اإلقليميـة  التباينـاتضي الفلسـطينية مقلـق، إال أن في األرا والتغذوي في حين أن انتشار انعدام األمن الغذائي
غيــر آمنــين غــذائيًا مقارنــة بـــ  أنهــم% مــن ســكان قطــاع غــزة يصــنفون علــى 47مــدعاة لقلــق أكبــر. فــأكثر مــن 

ـــة. و 16 ـــغ نالحـــظ % فـــي الضـــفة الغربي ـــذي يبل ـــر ال ـــة أخـــرى كمعـــدل الفق هـــذه الفجـــوة فـــي مؤشـــرات اجتماعي
عـن الوضـع  التبـاين. وقـد نـتج هـذا -%17.8 -ة أقل من ذلك بكثيـر% في القطاع بينما هو في الضف38.8

االقتصادي المتردي بشكل خاص في قطاع غزة، الذي يتسم بمعدالت بطالة مرتفعـة وتـدني حصـة الفـرد مـن 
القطـاع، ونمـوه فـي تنميـة الثار جلية على آالدخل. فقد كان للحصار الذي استمر منذ أكثر من عشر سنوات 

  .يد الدخل، وخلق فرص العملاالقتصادي، وتول
  

في قطاع األمن الغذائي في فلسـطين، سـواء تعمل العديد من المؤسسات المحلية والدولية و منذ سنوات عديدة 
المؤسســات غيــر  وأ ةمؤسســات حكوميــة أو غيــر حكوميــة محليــة، أو مــن المؤسســات الدوليــة المانحــأكانــت 

كـــان لهـــا دور فـــي دعـــم األســـر و ســـات القطـــاع الخـــاص، و مؤسأالحكوميـــة الدوليـــة ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة 
األساسية وهو أمر ال يمكن إنكاره، إال أن ذلك لم يحسـن مـن حالـة  مواألفراد األكثر تهميشًا وتوفير احتياجاته

  .كاناألمن الغذائي، أو يحد من تهميش هؤالء السكان، أو يخرجهم من الفقر بصورة مستدامة بأي شكل 
 

حداث تغيير في حالة األمن الغذائي فـي إاألغذية العالمي بوجود حاجة ملحة للعمل على  برنامجمن  اً وٕادراك
فلسطين بطريقة مختلفة وكجزء من عمله البرامجي، فقد كلف معهد أبحاث السياسات االقتصـادية الفلسـطيني 

لغـذائي والتغـذوي لألمن االوطنية  ستراتيجيةاالعمل مراجعة فريق  بقيادة 2017(ماس) في كانون ثاني/يناير 
على مشاورات مع كافة األطراف،  اً مبني مستقالً  لتقدم تحليالً  ستراتيجيةاالفي فلسطين. وتهدف هذه المراجعة 

تحـــدد للتحديـــد التحـــديات الرئيســـية التـــي تواجههـــا فلســـطين فـــي ســـعيها للقضـــاء علـــى انعـــدام األمـــن الغـــذائي و 
ين فـــي المجـــال اإلنســـاني واإلنمـــائي بمـــا فـــيهم برنـــامج مجـــاالت العمـــل ذات األولويـــة لجميـــع الشـــركاء الفـــاعل

بالتشــاور  ســتراتيجيةاالبــدوره بقيــادة فريــق الخبــراء الــذي أعــد هــذه المراجعــة  "مــاس"األغذيــة العــالمي. وقــد قــام 
  العاملين في قطاع األمن الغذائي. الشركاءبقية وكذلك مع مع الحكومة  الوثيق

  

 :في تمكين الحكومة الفلسطينية من التاليالوطنية  ستراتيجيةلاللمراجعة من ا الغاية الرئيسية تمثلت

مــن الثــاني مــع الهــدف  تســريع الخطــوات نحــو القضــاء علــى انعــدام األمــن الغــذائي وســوء التغذيــة تماشــياً  −
علــى الجــوع وتحقيــق األمــن الغــذائي وتحســين التغذيــة وتشــجيع  كليــاً أهــداف التنميــة المســتدامة "القضــاء 

 و ،مة"الزراعة المستدا
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تعزيز مشاركة برنـامج األغذيـة العـالمي فـي السياسـات الحكوميـة واألهـداف اإلنمائيـة الوطنيـة مـن خـالل  −
مواءمة توجهات برنامج األغذية العـالمي مـع األهـداف واألولويـات الوطنيـة. باإلضـافة إلـى ذلـك، تمكـين 

  استراتيجيةملهم لتصميم فضل في دعم جهود الحكومة والشركاء اآلخرين في عأالمؤسسة من لعب دور 
ســيتم كمــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. الثــاني تحقيــق الهــدف  تكفــللتطبيــق، قابلــة لمتوســطة األجــل 

القطريــة لبرنــامج األغذيــة العــالمي لألعــوام   ســتراتيجيةاالفــي الخطــة تضــمين نتــائج وتوصــيات المراجعــة 
2017-2021.  

  
 :المحددة، تشملالغايات من  عدداً  ستراتيجيةاالعة ولتحقيق هذه األهداف العامة، وضعت المراج

باســـتخدام جميـــع البيانـــات والمعلومـــات  هاي ورصـــدو إجـــراء مراجعـــة شـــاملة لحالـــة األمـــن الغـــذائي والتغـــذ −
مـن أهـداف التنميـة الثـاني المتوفرة، مع مراعاة التحليل للنوع االجتماعي (الجندر)، بما يتماشـى والهـدف 

ة الحاليـــة لألمـــن الغـــذائي والتغـــذوي لجميـــع القطاعـــات الســـكانية فـــي الضـــفة المســـتدامة والخطـــط الوطنيـــ
 .الغربية وقطاع غزة

تقـدم فـي السـنوات األخيـرة فـي اإلطـار التشـريعي والسياسـي وفـي بـرامج الحكومـة ما تم إحرازه مـن تحديد  −
ص، تقيـيم أثـر ي. وعلـى وجـه الخصـو و األمـن الغـذائي والتغـذحالـة والوكاالت الدولية الرامية إلى تحسـين 

البــرامج التــي تســـتهدف الفقــراء مـــن النســاء والرجـــال واألطفــال والالجئـــين وغيــرهم مـــن الفئــات المهمشـــة، 
 المؤسسية للقضاء على انعدام األمن الغذائي؛ اتوتحديد الثغرات في االستجابة، مع التركيز على القدر 

ذوي مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى تقديم لمحة عامة عن وضـع المـوارد فـي قطـاع األمـن الغـذائي والتغـ −
 اإلنتاج الريفي وقنوات التجارة؛ و،

إعطاء األولويـة لإلجـراءات الالزمـة لسـد الثغـرات فـي االسـتجابة وتسـريع وتيـرة التقـدم نحـو تحقيـق األمـن  −
 .الغذائي من قبل جميع ذوي العالقة، واستعراض كيف يمكن تنفيذ هذه اإلجراءات وتمويلها

 

 المنهجية .2

، تعريــف عــالمي معتمــد لألمــن 1996تمر القمــة العــالمي لألغذيــة، الــذي عقــد فــي رومــا عــام صــدر عــن مــؤ 
 كافــة يتمتــع عنــدما الغــذائي والتغــذوي األمــن الغــذائي ال يــزال قائمــا حتــى اليــوم، ويــنص علــى التــالي "يتحقــق

 لغذائيـــةا احتياجــاتهم تلبــي وســـليمة ومغذيــة كافيــة أغذيــة علــى الحصــول بفـــرص األوقــات جميــع وفــي البشــر
األبعـــاد  علـــى التعريـــف ويشـــتمل هـــذا. النشـــاط" موفـــورة صـــحية حيـــاة يعيشـــوا كـــي والتغذويـــة وتناســـب أذواقهـــم

  :الغذائي المتعلقة باألمن األربعة
 

(بمــا فــي ذلــك مــن خــالل  المســتورد أو محليــا المنــتج مناســبة ســواء وبجــودة كافيــة الغــذاء: بكميــات تــوافر −
 .المساعدات)
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 لتلبيــــة كافيــــة مــــوارد علــــى الحصــــول مــــن األفــــراد جميــــع يــــتمكن لغــــذاء: بحيــــثل لوصــــولعلــــى اقــــدرة ال −
 عليهــا الحصــول للفــرد يمكــن التــي الســلعيةت المجموعــا  بــالموارد ويقصــد .المناســبة الغذائيــة االحتياجــات

 الحقــوق ذلــك بمــافي( االمجتمــع عليــه يصــطلح واجتماعيــة واقتصــادية وسياســية قانونيــة ترتيبــات بموجــب
 .)المشتركة الموارد إلى الوصول ثلم التقليدية

 غــذاء كــافي وأســرًا علــى الســكان أفــرادا حصــول تــأمين يــتم فــرص الحصــول علــى الغــذاء: حيــث اســتقرار −
 أحــداث أو) االقتصــادية والمناخيــة األزمــات مثــل( خطــر التعــرض لصــدمات وجــود عــدم دائم،مــع بشــكل

 بعــدي علــى يشــتمل االســتقرار مفهــوم لي فــإنوبالتــا )اً موســمي الغــذائي األمــن انعــدام مثــل( ر دوريــاً كــر تت
 .الغذائي لألمن والوصول التوافر

 والميـــاه المالئمـــة، الصـــحي الصـــرف خـــدمات تـــوفر مـــع الغـــذاءالكافي اســـتهالك :الغـــذاء قابليـــة اســـتخدام −
ــــة إلــــى بهــــدف الوصــــول الصــــحية، والرعايــــة النظيفــــة،  الحاجــــات جميــــع تلبــــي التغــــذوي الرفــــاه مــــن حال

  .الغذائي األمنالمرتبطة ب الغذائية غير المدخالت أهمية يبرز األمر اوهذ الفسيولوجية.
  

اعتمد فريق الخبراء على هذه األبعاد األربعة كأساس لتحديد الثغرات القائمة في األمن الغذائي والتغـذوي فـي 
 ،مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامةالثـــاني حتـــى نـــتمكن مـــن تحقيـــق الهـــدف لمعالجتهـــا فلســـطين والتـــي نحتـــاج 

 تصميم التدخالت المقترحة والتغييرات السياساتية. واعتبر هذا البحث أن الغايات المحددة في إطار الهدفلو 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة هــي المعيــار الــذي تقــاس بــه الحالــة الراهنــة لألمــن الغــذائي والتغــذوي، الثــاني 

  .يةالخطط اإلنمائعلى مستوى والتقدم المحرز على المستوى الوطني، و 
 

مـن مـزيج مـن أسـاليب البحـث التـي تركـز علـى مكونـة إلـى منهجيـة شـاملة  سـتراتيجيةاالوتستند هذه المراجعة 
مجيـــة فـــي ســـياق األمـــن الغـــذائي والتغـــذوي الفلســـطيني ومقارنتهـــا مـــع أفضـــل اتحليـــل الثغـــرات المؤسســـية والبر 

مراجعـة علـى مـدار أربعـة أشـهر: بـين الممارسات اإلقليميـة والدوليـة فـي هـذا المجـال. وقـد جـرى إعـداد هـذه ال
  :لخطوات التالية اوفق 2017كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 

  
 واالســباب، بــإجراء مراجعــة شــاملة لألدبيــات الســابقة تــم خاللهــا تحديــد المالمــح بدايــةقــام فريــق الخبــراء،  .1

ي الكلــي، األبعــاد الرئيســية الرئيســية وراء الحالــة الراهنــة لألمــن الغــذائي، الســياق االجتمــاعي واالقتصــاد
لتحـــديات األمـــن الغـــذائي والتغـــذوي فـــي فلســـطين، البـــرامج الحاليـــة، والهياكـــل، والمـــوارد، واالســـتراتيجيات 
المتعددة التي تطبقها الجهات ذات العالقة، فضال عن القدرة المؤسسية للحكومة وقدرتها على اإلنجـاز. 

ات المثلـى لتحديـد تجـارب البلـدان األخـرى ذات األوضـاع مراجعة األدبيات الدولية حـول الممارسـكما تم 
االجتماعية واالقتصادية المماثلة لفلسطين في دعم وتنظيم قطاع األمن الغذائي والتغذوي والقضاء علـى 
 انعدام األمن الغذائي لجميع السـكان. وقـد قـام فريـق البحـث بتصـميم أسـئلة بحثيـة محـددة تتطـرق للهـدف
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يــة المســتدامة واألهــداف المــذكورة أعــاله. وقــد اســتخدمت هــذه األســئلة فيمــا بعــد مــن أهــداف التنمالثــاني 
لجمع البيانات األولية والثانوية الالزمـة خـالل ورش العمـل، والمقـابالت الرئيسـية مـع أشـخاص مطلعـين، 

  .العمل المكتبيمن خالل و 
يـة وقطـاع غـزة، برئاسـة علـى مشـاورات مكثفـة فـي كـل مـن الضـفة الغرب  سـتراتيجيةاالاعتمدت المراجعة  .2

فـــي جامعـــة بيرزيـــت)، وشـــملت جميـــع اســـتاذ االقتصـــاد المقـــرر وميســـر الحـــوار الـــدكتور محمـــد نصـــر (
المؤسسات الحكومية المختصة (وزارة التنمية االجتماعية، ووزارة الزراعـة، ووزارة الصـحة، ووزارة التربيـة 

القطـاع الخـاص عـن  ناألهليـة المحليـة وممثلـيوالتعليم العالي، ووزارة االقتصاد الوطني) وأهم المنظمات 
العاملين في مجال األمن الغذائي والتغذوي، والمنظمات غيـر الحكوميـة الدوليـة والوكـاالت التابعـة لألمـم 
المتحدة، والجهات المانحة. كما عقد الفريق ست ورش عمل شارك فيها أكثر من مائة شخص من ذوي 

مـــن خـــالل عقـــد هـــذه الـــورش إلـــى التعـــرف علـــى تجـــارب جميـــع  العالقـــة الرئيســـيين. وقـــد ســـعى الخبـــراء
دعم قطاع األمن الغـذائي والتغـذوي فـي فلسـطين وتحليلهـا؛ وسـماع وجهـات نظـرهم ب المهتمينالمشاركين 

ـــدون أنـــه يشـــكل ثغـــرات رئيســـية و  تحســـين تصـــميم وتنفيـــذ لمجـــاالت مـــا يعتقـــدون بوجـــوده مـــن فيمـــا يعتق
دور كل من المؤسسات الشريكة والتنسيق فيما بينها؛ وتحديد مـا هـي السياسات والقوانين والبرامج وحول 

اإلجراءات التي يعتقـدون أنهـا ذات أولويـة مـن جـانبهم. نـورد المزيـد مـن التفاصـيل حـول هـذه المشـاورات 
المراجعـــة، كمـــا يـــرد فـــي اجريـــت لغايـــات ي تـــال ات: تقريـــر الميســـر والمقـــرر حـــول الحـــوار )1(فـــي ملحـــق 

ها فـي المجموعـات المركـزة التـي أجريـت ضـمن هـذه ونمؤسساتالتي يمثلالالمشاركين و ) أسماء 2الملحق (
 .المراجعة

باإلضافة إلى ذلك، والستكمال العمل الذي تم في ورش العمل والحصول على بيانات أكثر تفصيًال، 
 يلحكومفي القطاع اأجرى فريق الخبراء عددًا من المقابالت مع عدد من الممثلين الرئيسيين 

  .المؤسسات غير الحكوميةو 
  ســـتراتيجيةاالأخيــرة لعـــرض نتــائج المراجعـــة  ، عقــد المعهـــد مجموعــة مركـــزة2017نيســـان/أبريل  3فــي  .3

 والمؤسســاتممثلــي أصــحاب المصــلحة الــوطنيين مــن الــوزارات المختصــة اســتنتاجاتها بحضــور وتأكيــد 
للنقــاش  د وفـر هـذا اللقـاء منبـراالعامـة األخـرى والمنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة والقطـاع الخـاص. وقــ

اء وأتــاح المجــال للحصــول علــى تغذيــة راجعــة حــول النتــائج البحثيــة التــي توصــل لهــا فريــق الخبــراء، البّنــ
، والتوصــيات الرئيســية، علمــًا بأنــه قــد تــم تزويــد المشــاركين بملخصــات واالســتنتاجات والنتــائج الرئيســية

 .حول نتائج المراجعة قبل عقد اللقاء بأيام

تمكــن فريــق الخبــراء مــن تنفيــذ مخرجــات المشــروع كمــا هــو مخطــط لــه والتوصــل لعــدد مــن النتــائج علــى  .4
التـي واجهتـه، والتـي كـان علـى رأسـها وجـود فجـوات بسـيطة بسـبب عـدم تـوفر  المعيقاتالرغم من بعض 

ويــة، تمكــن البيانــات كمــا كــان متوقعــا منــذ البدايــة. بــرغم ذلــك، خــالل مرحلــة جمــع البيانــات األوليــة والثان
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 ألدلـة. مـنل مسـتندةالباحثون مـن جمـع كـم مـن البيانـات والمعلومـات كـافي لبنـاء اسـتنتاجات وتوصـيات 

عـدم  ،األخرى التي واجهت فريق الخبـراء خـالل المشـاورات التـي عقـدت علـى هـامش المشـروع المعيقات
ون لقـاء فريـق الخبـراء مـن المؤسسـات الدوليـة ذات العالقـة. إال أن ذلـك لـم يحـل د محـدوداستجابة عـدد 

لضـمان ين، الرئيسـيالشـركاء ومناقشتهم لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية والدولية مـن جميـع 
  اسـتراتيجيةأخذ جميع وجهات النظر ذات الصلة بعين االعتبار. وفي الختـام، يقـدم هـذا التقريـر مراجعـة 

ذوي في فلسـطين، تسـتند إلـى كـم هائـل مـن األدبيـات شاملة ونموذجية للحالة الراهنة لألمن الغذائي والتغ
 .ووجهات نظر أصحاب العالقة وجميع الشركاء الرئيسيين في قطاع األمن الغذائي
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  الفصل األول
  

  األمن الغذائي في فلسطين حالة سياق وديناميكيات
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  الفصل األول
  

  األمن الغذائي في فلسطين حالةسياق وديناميكيات 
 

  الكليعلى المستوى سياق الديمغرافي واالقتصادي ال 1-1
  

تقــع األرضــي الفلســطينية المحتلــة والتــي تضــم الضــفة الغربيــة (وتشــمل القــدس الشــرقية التــي ضــمتها إســرائيل 
كيلـومتر  6,220عنوة) وقطاع غزة على الشاطئ الشرقي للبحر األبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها اإلجماليـة 

المســاحة اإلجماليــة لفلســطين التاريخيــة). وفــي ظــل االحــتالل الجــاثم ألكثــر مــن % مــن 22مربــع (أي حــوالي 
عامــًا، يعــيش الفلســطينيون فــي منــاطق جغرافيــة مجزئــة: قطــاع غــزة والقــدس الشــرقية والمنــاطق "أ" و "ب"  50

حتالل لسلطة اال ةضعاخالالتابعة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو والمنطقة "ج" في الضفة الغربية 
مليـون فـي  2.9مليـون نسـمة:  4.75مـا مجموعـه  2015اإلسرائيلي. وقـد بلـغ إجمـالي عـدد السـكان فـي عـام 

يشـكل مليـون فـي قطـاع غـزة. و  1.85نسمة في القـدس الشـرقية) و ألف 320أكثر من تشمل الضفة الغربية (
يبقـى قطـاع غـزة). و  % فـي67.3% مـنهم فـي الضـفة الغربيـة و27.1% من السكان (44.8ن حوالي و الالجئ

، علـــى الـــرغم مـــن 2013-2012 والدة خـــالل الفتـــرة 4.1، حيـــث بلـــغ معـــدل الخصـــوبة فـــي فلســـطين مرتفعـــاً 
والدة. ويعتبر الشعب الفلسطيني شـعبًا فتيـًا حيـث تبلـغ  6.1حيث كان  1997في عام تراجعه عما كان عليه 

ز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، عــدة % مــن الســكان (الجهــا37الشــباب دون ســن العشــرين قرابــة فئــة نســبة 
  مصادر).

  

 7171.9 1)2004باألسـعار الثابتـة وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في األراضي الفلسطينية المحتلـة (
دوالر. وقد كان أداء سوق العمـل الفلسـطيني  1744.5، بينما بلغت حصة الفرد 2015مليون دوالر في عام 

 2015قـــوى العاملــــة الـــذي نفــــذه الجهـــاز المركـــزي لإلحصــــاء الفلســـطيني عــــام ضـــعيفًا، حيـــث يبــــين مســـح ال
%، وذلـك بسـبب 46والتـي بلغـت نسبة القـوى العاملـة إلـى القـوة البشـرية) ( (LFPR)انخفاض نسبة المشاركة 

% للـذكور). وفـي نفـس الســياق، 72% لإلنـاث مقابـل 19انخفـاض نسـبة مشـاركة اإلنـاث فـي القـوى العاملـة (
ســنة)  25إلــى  15% وهـي نســبة مرتفعــة، وهــو أعلـى بــين الشــباب (الفئــة العمريـة مــن 26البطالــة بلـغ معــدل 

%، ممــا يشــير إلــى قــدرة االقتصــاد المحــدودة (وخاصــة القطــاع الخــاص) علــى توليــد فــرص 41حيــث يصــل 
 عمــل للوافــدين الجــدد لســوق العمــل. وقــد مهــد ذلــك الطريــق أمــام القطــاع العــام ليصــبح أكبــر قطــاع مــن حيــث

% مــن إجمــالي القــوة 22عــدد العــاملين الــذين يشــغلهم مــن بــين جميــع القطاعــات. حيــث كــان يشــغل حــوالي 
العجــز المـالي المـزمن فــي ميزانيتهـا، تعتمــد السـلطة الفلســطينية نتيجـة . وبـرغم هــذا، و 2015العاملـة فـي عــام 

                                                           

  كسنة أساس لتقديره.   2004اعتمد هذا التقرير، في جميع أقسامه، على أرقام الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وتم استخدام أسعار سنة    1
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لمـوظفي القطـاع العـام (صرصـور  على المنح والمساعدات الدولية لسد فـاتورة األجـور والرواتـب كبيراً  اعتماداً 
  2).2011وآخرون، 

  

، والتــي الصــارخةإن الخصــائص والمؤشــرات االقتصــادية علــى المســتوى الــوطني ال تظهــر الفــروق اإلقليميــة 
" وصـفًا غيــر دقيـق. حيـث بلـغ إجمـالي النــاتج متوسـط دخـلذات تجعـل مـن وصـف فلسـطين علـى أنهــا "دولـة 

مليـون دوالر فـي  1,813مقارنـة بــ  2015مليـون دوالر فـي عـام  5,906المحلي الحقيقي في الضـفة الغربيـة 
$ فــي 996$ فــي الضــفة مقارنــة بـــ 2,667قطــاع غــزة. وتظهــر الفجــوة بشــكل حــاد فــي مســتوى دخــل الفــرد (

% وهـي نسـبة مرتفعـة للغايـة مقارنـة 40القطاع). فيما يتعلق بسوق العمل، بلغ معدل البطالة فـي قطـاع غـزة 
% فـي قطـاع غـزة 61الغربية. وأسوء من ذلك أن معدل البطالـة بـين فئـة الشـباب قـد بلـغ  % في الضفة17بـ 

ـــة والعـــدوان المتكـــرر 28مقابـــل  ـــد أدى اســـتمرار الحصـــار التجـــاري لســـنوات طويل ـــة. لق % فـــي الضـــفة الغربي
داء السياســـي إلـــى تكبـــد اقتصـــاد القطـــاع خســـائر فادحـــة. فمـــن خـــالل تتبـــع األ ماســـواألزمـــات اإلنســـانية واالنق

  .على المنطقة التي تركتها هذه العوامل مجتمعة اآلثاراالقتصادي على مدار السنوات الماضية سيبدو جليًا 
  

. كانــت 2015 1994 مـا بـين) التغيـرات فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي (الحقيقـي) فـي الفتـرة 1يظهـر الشـكل (
ل االنتفاضــة الثانيــة (فــي الفتــرة بــين األزمــات االقتصــادية قــد ضــربت االقتصــاد الفلســطيني خــالوأقــوى أولــى 

ــ2004والعــام  2000نهايــة العــام  ردة فعــل الحكومــة اإلســرائيلية علــى هــذه الهبــة الجماهيريــة  ت). حيــث كان
بفــرض قيــود مشــددة علــى التنقــل بــين المــدن وخــارج الــبالد. وقــد نــتج عــن هــذه اإلجــراءات أن تراجعــت نســبة 

% بنهايـة االنتفاضـة الثانيـة، 11% إلـى 26ائيلي بشكل كبير، مـن العمال الفلسطينيين في سوق العمل اإلسر 
. حيـــث انخفـــض النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي الحقيقـــي مـــن عميـــق ودخـــل االقتصـــاد الفلســـطيني فـــي حالـــة ركـــود

 أكبـر، وكـان هـذا التراجـع 2002دوالر بنهايـة العـام مليون  3,441إلى  2000دوالر في عام مليون  4,336
% 23% إلــى 12إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة بــين الفلســطينيين مــن األزمــة وقــد أدت هــذه فــي الضــفة الغربيــة. 

. ومع انحسار االنتفاضـة الثانيـة، وتخفيـف إسـرائيل القيـود المفروضـة علـى التنقـل تـدريجيا 2004بحلول عام 
 فــي الضــفة فـي الســنوات الالحقــة، بـدأ النــاتج المحلــي اإلجمـالي الحقيقــي فــي االرتفـاع، وأظهــر تحســنا مسـتمراً 

ــم يتعــافى قطــاع غــزة مــن الركــود االقتصــادي. فمنــذ عــام الالغربيــة. بــ ، تفــرض 2007رغم ممــا ســبق ذكــره، ل
 وصــولعلــى القطــاع، ممــا أدى إلــى تقييــد حركــة البضــائع مــن وٕالــى القطــاع، وحظــر  شــامالً  إســرائيل حصــاراً 

الصيد. بـرغم أن المسموح فيها باطق منالالعمال الفلسطينيين إلى سوق العمل اإلسرائيلي، ناهيك عن تقليص 
تهريب البضائع عبر األنفاق التي تصل القطاع مع مصر قد ساهم في منع انهيار القطـاع بشـكل كامـل ولـو 

. فقـــد دمـــر العـــدوان المتكـــرر فـــي ســـوءاً  تســـكان القطـــاع ازدادالظـــروف المعيشـــية للفتـــرة مـــن الـــزمن، إال أن 
والمصـــانع والمرافـــق العامـــة وأضـــر بكثيـــر غيرهـــا، وحـــد مـــن آالف المنـــازل  2014و 2012و 2008األعـــوام 

                                                           

  % من إجمالي نفقات السلطة الفلسطينية من بند المنح والمساعدات الدولية.42، تم تغطية 2013نهاية العام مع    2



10 

إمكانيــة الوصــول إلــى األراضــي الصــالحة للزراعــة. كــل هــذه العوامــل شــلت اقتصــاد القطــاع وعمقــت الركــود 
  .االقتصادي المزمن الذي يعانيه

  

  : تطور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الضفة الغربية 1شكل 
  يون دوالر)(مل 2015-1994وقطاع غزة، 
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  المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية.

  

% 5بلــغ معــدل النمــو فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي الحقيقــي فــي الضــفة الغربيــة  2015-1994خــالل الفتــرة 
عـن  %). وقـد نـتج2.6النمـو السـكاني السـنوي المقـدر ( معـدلسنويًا، وهو أعلى بحوالي نقطتين مئـويتين مـن 

دوالر  2,267.2دوالر إلـــى  1,494.2ذلــك ارتفـــاع حصـــة الفـــرد مـــن النــاتج المحلـــي اإلجمـــالي الحقيقـــي مـــن 
التــي خلفتهــا االنتفاضــة الثانيــة خيمــت بظاللهــا لفتــرة  واآلثــار. ومــع ذلــك، فــإن التــداعيات 2015بحلــول عــام 

المسـتويات التـي وصـلها قبـل عـام  طويلة حتـى أن النـاتج المحلـي اإلجمـالي الحقيقـي لـم يعـاود االرتفـاع لـنفس
مر بالنسبة لسوق العمل في الضفة الغربيـة الـذي لـم يتعـافى كليـًا، . كذلك األ2005إال مع نهاية عام  2000

. بينمـا فـي قطـاع 2000فبرغم انخفاض معدل البطالة إال انه لم يعد أبدًا إلـى المسـتوى الـذي حققـه قبـل عـام 
%، أي أقــــل مــــن معــــدل النمــــو الســــكاني 2محلــــي اإلجمــــالي الحقيقــــي غــــزة، بلــــغ معــــدل النمــــو فــــي النــــاتج ال

سـنة  15%). وهذا يعني أن حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي قد انخفضت بمقدار الثلث خـالل 3.3(
فـي بـين غـزة والضـفة الغربيـة الفجـوة اإلقليميـة مسـار اتسـاع دوالرًا). وتماشيا مـع  996.3إلى  1,346.8(من 

  .ي اإلجمالي الحقيقي، تضاعف معدل البطالة في قطاع غزةالناتج المحل
 

ســـيطر قطـــاع الخـــدمات علـــى بنيـــة االقتصـــاد الفلســـطيني، حيـــث تشـــير بيانـــات الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء ي
% من الناتج المحلي اإلجمـالي الحقيقـي، 63نحو تساهم بإلى أن أنشطة هذا القطاع  2015الفلسطيني لعام 
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% للزراعــة (يــرد فــي التقريــر الحقــًا تفاصــيل حــول 3% للبنــاء، و7، وة التحويليــة% للصــناع13.5مقارنــة بـــ 
التغيرات في حصة القطاع الزراعـي). وينطبـق نفـس االسـتنتاج عنـد النظـر فـي توزيـع العمالـة. فبحلـول نهايـة 

ات % مــن إجمــالي القــوى العاملــة، بينمــا شــغل قطــاع الصــناع60، كــان قطــاع الخــدمات يشــغل 2015عــام 
  .% على التوالي7.8% و18.6%، وقطاعي البناء والزراعة كانا يشغالن 13.4 يليةالتحو 

  
من أهداف التنمية المستدامة في فلسطين: من منظور إقليمي  SDG2تحقيق الهدف الثاني  1-2

  وعالمي
  

 بقيـادةغاية. وقد وضعت الدول األعضاء  169هدفًا عالميا تشتمل على  17تضم أهداف التنمية المستدامة 
التابعــة لألمــم المتحــدة ومؤسســات المجتمــع المــدني برنامجــًا لبلــوغ التنميــة المســتدامة بحلــول العــام  الوكــاالت

عالم خالي من من أهداف التنمية المستدامة فيهدف للقضاء على الجوع ( SDG2الثاني . أما الهدف 2030
  .2030امة بحلول عام ) وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة المستدالجوع

  

ممكـن، حيـث يفيـد تقريـر صـادر عـن  2030وعلى مستوى دول العالم، فإن القضـاء علـى الجـوع بحلـول عـام 
)، مستشــهدًا بتجــارب Fan et al 2013( 2013فــي العــام  IFPRIالمعهــد الــدولي لبحــوث سياســات التغذيــة 

. ويحــدد التقريــر ثالثــة 2025ف بحلــول عــام ، بأنــه يمكــن تحقيــق هــذا الهــدوتايالنــدالصــين وفيتنــام والبرازيــل 
) مســار يعتمــد علــى تــدخالت الحمايــة االجتماعيــة 2قــوده الزراعــة؛ ت) مســار 1مســارات لتحقيــق هــذا الهــدف: 

توجيهـات الثـاني ) وآخر ثالث يمزج بين المسـارين. وتشـكل العديـد مـن الغايـات المرتبطـة بالهـدف 3والتغذية؛ 
االحتياجــات الغذائيــة تــوفير  :متمثــل فــي القضــاء علــى الجــوع: مــن خــاللالاألكبــر حــول ســبل تحقيــق الهــدف 

وكبـــار الســـن؛ مضـــاعفة اإلنتاجيـــة الزراعيـــة  ،الحوامـــل والمرضـــعاتالنســـاء و  ،والفتيـــات المراهقـــات ،لألطفـــال
والمــزارعين أبنــاء مــن أهــل البلــد األصــليين، والســكان  ،النســاءمــن ومــدخول صــغار منتجــي األغذيــة، خاصــة 

والرعــاة والصــيادين، مــن خــالل ضــمان حصــولهم علــى األراضــي والمــوارد اإلنتاجيــة األخــرى ، لواحــدةالعائلــة ا
نظــم إنتــاج األغذيــة اســتخدام علــى قــدم المســاواة مــع اآلخــرين؛ تــوفير فــرص للعمــل غيــر الزراعــي؛ وضــمان 

للنباتــات والبــذور التغيــر المنــاخي؛ الحفــاظ علــى التنــوع الــوراثي تراعــي المســتدامة للمحافظــة علــى نظــم بيئيــة 
الحــد مــن و إصــالح والحيوانــات؛ وزيــادة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة فــي الريــف والبحــث والتطــوير الزراعــي؛ 

التشــوهات التجاريــة فــي األســواق الزراعيــة العالميــة؛ واعتمــاد مجموعــة إجــراءات لضــمان عمــل أســواق الســلع 
وقت المناسب، وتطوير احتياطي األغذية، واتخاذ الغذائية بشكل صحيح، والوصول لمعلومات األسواق في ال

بـــين األقســـام التاليـــة مــن التقريـــر، فـــإن جميـــع هـــذه التـــدابير تأســـعار األغذيــة. وكمـــا  اتتقلبـــللحـــد مـــن تــدابير 
بشكل خـاص، بـالرغم مـن أن الجـوع فـي حـد  واإلجراءات ذات عالقة بالحالة الفلسطينية، ال وبل بعضها ملحّ 

  .وأن ظروف االحتالل وانعدام السيادة تفرض مجموعة من القيود الفريدة ساسية،األ ذاته ليس هو القضية
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الثـاني بمحاولـة فلسـطين تحقيـق الهـدف مرتبطة جميع اإلجراءات المذكورة والمعتمدة في كثير من دول العالم 
ـــدًا ودول منطقـــة الشـــرق األو 2030مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة بحلـــول عـــام  ســـط . إال أن فلســـطين تحدي

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الثــاني وشــمال أفريقيــا (المينــا)، تواجــه ظروفــا فريــدة تجعــل مــن تحقيــق الهــدف 
-أخــرى زراعيــةتحــديا خاصــًا. فإمكانــات الزراعيــة محــدودة فــي غالبيــة دول المنطقــة بســبب عوامــل مناخيــة و 

ذائيــة لتلبيــة احتياجــات االســتهالك اقتصــادية، ممــا زاد مــن اعتمــاد هــذه الــدول بشــكل متزايــد علــى الــواردات الغ
 IFPRIالغذائي محليًا. وقد تم تطوير نموذجين للتنبؤ بالعرض والطلب علـى األغذيـة فـي المسـتقبل، نمـوذج 

IMPACT  المعهــد الــدولي لبحــوث السياســات الغذائيــةالــذي طــوره IFPRI  ونمــوذج تــوازن األغذيــةFood 

Balance  سينمو الطلب على الغذاء بشكل  2030ذجين أنه بحلول عام الذي طورته الفاو. ويتوقع كال النمو
العربيـة (باســتثناء السـودان) وأن إنتـاج الغــذاء علـى المســتوى اإلقليمـي لـن يــتمكن مـن مواكبــة  الــدولكبيـر فـي 

هــذا النمــو. ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة االعتمــاد علــى الــواردات الغذائيــة خــالل العشــرين ســنة القادمــة. فلســطين 
ـــاو والجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني ووزارة الزراعـــة ليســـت مســـتثنا ة. وفـــي الواقـــع تعمـــل كـــل مـــن الف

ويحــدد  ،مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي فلســطينالثــاني الفلســطينية علــى إعــداد تقريــر حــول إنفــاذ الهــدف 
  .التقرير المؤشرات األفضل لرصد التقدم الذي بلغته في هذا االتجاه

  

 إتبـــاعء علـــى الجـــوع فـــي المنطقـــة وفـــي فلســـطين بالـــذات يحتـــاج إلـــى أكثـــر مـــن مجـــرد وهـــذا يعنـــي أن القضـــا
علـى تركـز والتـي  الغذائيـة،التي جاءت في تقرير المعهد الدولي لبحوث السياسات البسيطة المسارات الثالثة 
واد . حيـث ســيكون مـن الضــروري تحسـين وتســهيل عمليـات اســتيراد المــالحمايـة االجتماعيــةالقطـاع الزراعــي و 

الغذائية وتوفير النقد األجنبي الالزم لشراء هذه الواردات وتأمين الحصـول علـى الغـذاء وتخفيـف تـأثير ارتفـاع 
. وفـي حالـة فلسـطين، فـإن التحـول نحـو إنتـاج أسعار األغذية المستوردة وتقلبهـا. هـذا يتطلـب تنوعـًا اقتصـادياً 

قتصــاد بتقلــيص اعتمــاده الشــديد علــى الســلع غيــر ســلع قابلــة للتــداول يســتلزم التركيــز علــى إعــادة هيكلــة اال
اإلنفاق العام غير المستدام الذي يعتمد  لنموذجالمتداولة واالقتصاد الخدمي، األمر الذي يعزى بشكل رئيسي 

  .على الدعم الخارجي كبيراً  اعتماداً 
  
 الفقر والبطالة وارتباطهما بانعدام األمن الغذائي على المستوى الجزئي والكلي 1-3

  

يـــرتبط األمـــن الغـــذائي علـــى المســـتوى الجزئـــي باألســـرة والفـــرد، اســـتنادًا إلـــى التعريـــف المعتمـــد عالميـــًا لألمـــن 
 األمـن : "يتحقق1996الغذائي الذي تبنته المنظمات الدولية في مؤتمر القمة العالمي لألغذية في روما عام 

وســليمة  كافيــة أغذيـة علــى الحصـول رصبفــ األوقــات جميـع وفــي البشـر كافــة يتمتــع عنـدما الغـذائي والتغــذوي
النشـاط" (مـؤتمر  موفـورة صـحية حيـاة يعيشـوا كـي والتغذويـة وتناسـب أذواقهـم الغذائيـة احتياجـاتهم تلبـي ومغذيـة

). بينمــا يــرتبط األمــن الغــذائي علــى المســتوى الكلــي بقــدرة الدولــة علــى 1996القمــة العــالمي لألغذيــة، رومــا، 
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لتلبيــة احتياجــات مواطنيهــا. إن تحقيــق األمــن الغــذائي علــى المســتوى الكلــي أو تــأمين إمــدادات غذائيــة كافيــة 
الــوطني ضــروري إال انــه غيــر كــافي لتحقيــق األمــن الغــذائي الفــردي علــى المســتوى الجزئــي، حيــث يمكــن أن 

يـة أن جميـع المـواطنين لـديهم إمكانبالضـرورة تمتلك الدولة ما يكفي من إمدادات غذائية إال أن ذلـك ال يعنـي 
الوصول لهذه اإلمدادات. وتغطـي هـذه المفـاهيم الجزئيـة والكليـة معـا األبعـاد الرئيسـية الثالثـة لألمـن الغـذائي، 

الوصــول (إلــى المــوارد لتلبيــة االحتياجــات  القــدرة علــىوهــي: تــوافر (األغذيــة المنتجــة محليــا أو المســتوردة)؛ 
عار مقبولة لجميـع األفـراد)، باإلضـافة للقضـايا المتعلقـة (السلع الغذائية األساسية بأساالقتناء  الغذائية)؛ تيسر

، وهــو قابليــة اســتخدام األغذيــة (بشــكل رابعــاً  وقــد أضــافت منظمــة الصــحة العالميــة بعــداً  3بــالعرض والطلــب.
صــحية). كمــا أضــافت عنايــة كــافي لســد االحتياجــات التغذويــة األساســية وكــذلك الحصــول علــى ميــاه كافيــة و 

اســتقرار (فــرص الحصــول علــى الغــذاء الكــافي فــي جميــع األوقــات دون خطــر التعــرض الفــاو بعــدا آخــر وهــو 
) االســتراتيجيات الرئيســية الممكــن اســتخدامها لتحقيــق األمــن الغــذائي 1لصــدمات). ويوضــح الرســم البيــاني (

. وســوف يــتم اســتراتيجيةعلـى المســتوى الجزئــي والكلــي وأهــم السياسـات التــي يمكــن اســتخدامها فــي إطـار كــل 
  .في هذا التقرير مرجعكستخدام هذا الرسم ا
  

كانــت معــدالت  SEFSec,2016(4) (2014االقتصــادية واألمــن الغــذائي (-ووفقــا لمســح الظــروف االجتماعيــة
أو  5% مــن األسـر الفلســطينية27حيـث عـانى  مرتفعـة جــداً  2014انعـدام األمـن الغــذائي الفلسـطيني فـي عــام 

هنــاك أظهــر المســح أن  انعــدام األمــن الغــذائي. كمــاتوســطة مــن درجــات شــديدة إلــى ممــن نســمة  مليــون 1.6
% من األسر في القطاع تعاني من انعدام األمـن 47فـ  ،فجوة إقليمية واضحة بين قطاع غزة والضفة الغربية

% في الضفة الغربية. حيث تعكس هذه الفجوة شلل عملية التنمية في قطاع غزة نتيجـة 16الغذائي مقارنة بـ 
، ونتيجـة تـراكم العديـد 2013من الحصار، ونتيجة إغالق األنفاق بين القطاع ومصر منذ عام عشر سنوات 

من آثار العدوان المستمر الذي يتعرض له القطاع. وقد تسببت كـل هـذه العوامـل بانخفـاض سـريع فـي النـاتج 
فـــي الفتـــرة بـــين  %12المحلـــي اإلجمـــالي، وتنـــامي معـــدالت البطالـــة، وارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة (بنســـبة 

بسبب الصراع وانهيار االقتصاد)، وبالتالي ازداد االعتماد علـى المسـاعدات  2014أيار/مايو وآب/أغسطس 
  .الغذائية

                                                           

ن وجهان لنفس العملية: سواء االغذاء في مفهوم "إمكانية الوصول" حيث يعتبر البعداقتناء إمكانية الوصول وتيسر  دمج بعديت يتم في بعض الحاال    3
  كانت لدى األسر القدرة على الوصول للمصادر التي تحتاجها أو سواء كانت هذه المصادر كافية لشراء الغذاء.    

 40من  أكثر. وهي جسم تنسيقي في فلسطين يضم األونرواة قادتها منظمة الفاو وبرنامج األغذية العالمي بالتعاون مع مبادر ن قطاع األمن الغذائي هو إ  4
، الوكاالت التابعة لألمم المتحدة، والمنظمات الدولية والفلسطينية المختصةمن المؤسسات العاملة في مجال األمن الغذائي، بما في ذلك مؤسسات الدولة 

  ية (مؤسسات أهلية) ويساهم هذا الجسم بتسهيل التنسيق لجمع البيانات وتحليلها واالستجابة لها.غير الحكوم
حول انعدام  العالم" أنحاء في بين البالغين الغذائي األمن انعدام انتشار معدالت تقدير بعنوان "طرق 2016في العام يوفر تقرير حديث صدر عن الفاو    5

% من مجموع السكان البالغين يعانون من انعدام األمن الغذائي 27.6ات مشابهة النعدام األمن الغذائي في فلسطين، حيث األمن الغذائي عالميًا تقدير 
  شديد% من انعدام أمن غذائي 10بدرجة متوسطة إلى شديدة، بينما يعاني 
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  ): استراتيجيات وسياسات األمن الغذائي1رسم بياني (

  
 

 

 
 
 

 

 

  

  

  
  
  
  

  .Harrigan ،2014المصدر: عن 
  

 ذائي وطني كلي أمن غ

 أمن غذائي للفرد/ لألسرة

شراء أراضي  واردات غذائية غذاء محلي
 خارج البالد

- سياسات غير
 سعرية

 سياسات أسعار
  إنتاج منزلي

 تنويع المحاصيل الغذائية
مصادر لكسب 
  الرزق والتوظيف

 حماية اجتماعية

 تكنولوجيا
 مدخالت إنتاج مجانية

 إرشاد
 ئتمانا

دعم حكومي لمدخالت 
 اإلنتاج

 برامج حماية األسعار

 مساعدات غذائية تجارية

 صرف العمالت

 الصناعة والخدمات محاصيل نقدية 
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معالجــة هــذه المســتويات المرتفعــة مــن  يمكنهــاخاصــة بالغــذاء والتغذيــة  اســتراتيجيةى نــتمكن مــن صــياغة حتــ
الطلـــب لألمــن الغـــذائي لألســر باســـتخدام و انعــدام األمـــن الغــذائي، ســـيكون مــن المفيـــد تحليــل جانـــب العــرض 

األمـن الغـذائي. وعلـى الـرغم ، من أجل التركيـز علـى األسـباب الجذريـة النعـدام أعاله األبعاد الثالثة المذكورة
من أهمية التأثير الكبير لألبعاد األخرى (التـوافر، واالسـتخدام، واالسـتقرار)، إال أنـه مـن الواضـح أن المشـكلة 

الغـذاء (القـدرة علـى تحمـل اقتنـاء شـيء إلمكانيـة الوصـول مـن ثـم لتيسـر  أيالرئيسية في فلسـطين ترجـع قبـل 
 .تكاليفه)

 

ســباب انعــدام األمــن الغــذائي فــي فلســطين إلــى عــدم تــوفر اإلمكانــات االقتصــادية ترجــع أهــم أرئيســي، بشــكل 
للوصــول للغــذاء وهــو أمــر مــرتبط بشــكل وثيــق بــالفقر، علــى الــرغم مــن أن عــدم اســتقرار وعــدم تــوفر إمــدادات 

االحــتالل إجــراءات فتــرات زمنيــة محــددة بســبب يكــون إحــدى المخــاطر الــواردة خــالل غذائيــة كافيــة يمكــن أن 
(مــثًال خــالل فتـرات الحصــار كمــا حـدث فــي غــزة، أو عنـد شــن هجمــة جديـدة، أو فــرض قيــود علــى  اتهـاأثير تو 

ت. بعبـارة أخـرى، يمكـن القـول اوقـفـي معظـم األ إال أن األسواق قادرة على تلبية الطلب على الغذاء ،الحركة)
 ،) أما على المستوى الجزئيهناك أمن غذائي وطني على المستوى الكلي (أي توافر الغذاء ،ماإلى حد  ،انه

في محدودية مترسخ تعاني األسر الفلسطينية من انعدام األمن الغذائي. كما أن انعدام األمن الغذائي  ،فقطعاً 
أن األســر التــي تعــاني مــن  SEFSecتوصــل مســح  حيــثالحصــول علــى الغــذاء نتيجــة الفقــر االســتهالكي: 
ابــة نصــف حصــة الفــرد مــن الــدخل اليــومي لألســر اآلمنــة انعــدام األمــن الغــذائي الشــديد تجنــي بالمتوســط قر 

  .غذائياً 
  

 SEFSecاألسباب المؤدية للفقر وما يصـاحبه مـن انعـدام لألمـن الغـذائي. وأكـد مسـح  أهمتعتبر البطالة أحد 
، أن األسـر التـي لــديها قـدرة علــى الوصـول إلـى مصــادر دخـل أعلــى وأكثـر اسـتقرارا هــي أكثـر أمانــا )2016(

ة األسر التي مصـدر دخلهـا مـن سـوق العمـل اإلسـرائيلي أو يعمـل أفرادهـا فـي منظمـات دوليـة، غذائيا وخاص
القطاعــات األوليــة (الزراعــة والثــروة الحيوانيــة وصــيد األســماك)، عــادة مــا مــا يعــرف بفــي حــين أن العــاملين في

حـد كبيـر علـى حالـة  تكون أسوأ حاال من حيث األمن الغذائي: "إن البعد المتعلق بالوصـول للغـذاء يـؤثر إلـى
للوصول إلـى الغـذاء. وتشـير  دداألمن الغذائي، (خاصة من خالل الحق بالعمل)، والذي يمثل أهم عامل مح

ارتبـاطهم بعمـل غيـر رسـمي أو غيـر كالبيانات إلى أنـه كلمـا كـان هنـاك إشـكاليات تتعلـق بعمـل أفـراد األسـرة، 
  ).12، صSEFSec، 2016الغذائي (مسح  ثابت، كلما ازداد احتمال تعرض األسرة النعدام األمن

 

 2000تضـاعف معـدالت البطالـة منـذ بدايـة االنتفاضـة الثانيـة عـام فـي المشـكلة  تفيما يتعلـق بالبطالـة، ليسـ
% 2.9 -مشـكلة فـي المسـتقبل نظـرا الرتفـاع معـدل النمـو السـكانيتتعاظم هذه الفحسب، إنما من المرجح أن 

ورد فــي تقريــر كمــا  -2014المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــام  (الجهــاز 2015-2010بــين عــامي  ســنوياً 
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مــن  أكثــر)، وحقيقــة أن فلســطين دولــة ذات هيكــل ســكاني فتــي 2أ صــفحة  2016برنــامج األغذيــة العــالمي 
فقط، كان معدل نمو القـوى  2014سنة). وفي عام  18% في قطاع غزة دون سن 51جميع الدول العربية (

  .2014-2013% في الفترة 68بلغت نسبة البطالة بين الشباب في قطاع غزة % تقريبا، بينما 9العاملة 
  

انخفـــاض فـــي علـــى مـــدى العقـــد والنصـــف الماضـــيين، تســـبب تـــدني األجـــور وارتفـــاع أســـعار األغذيـــة وغيرهـــا 
بنحـــو 2012-2006حيـــث انخفـــض متوســط األجـــور اليوميـــة الحقيقيـــة فــي الفتـــرة مـــا بـــين  –األجــور الحقيقيـــة

% (مـع ارتفـاع فـي أسـعار المـواد الغذائيـة بـأكثر مـن 24جزئيا إلى ارتفـاع األسـعار بنسـبة % ويرجع ذلك 25
 2014و 2005% فـي الفتـرة مـا بـين 10.7%)، بينما انخفضت القوة الشرائية للعمال الفلسـطينيين بنسـبة 35

ـــة، الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني، عـــدة ســـنوات). وأنفقـــت األســـرة الف لســـطينية (مســـح القـــوى العامل
علــى الغــذاء، ممــا جعــل األســر عرضــة بشــكل كبيــر  2014% مــن إجمــالي نفقاتهــا فــي عــام 55المتوســطة 

عمـل لألسـرة، قـد ال حتى مع وجود فرصـة  ). لذلكSEFSec ،2016لتذبذب الدخل وتقلبات األسعار (مسح 
  .يحميها من انعدام األمن الغذائي

 

انعدام األمن الغذائي على المستوى الجزئـي فـي نفـس الوقـت ال يعتبر توافر غذاء كافي على مستوى الوطن و 
 ,Sen) وغالبــا مــا يحــدث ذلــك كنتيجــة مباشــرة للصــراع (IFRPI, 2016أمــرًا غيــر شــائع بــين دول العــالم (

). وفــي الســياق الفلســطيني، يعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى اآلثــار االجتماعيــة واالقتصــادية لالحــتالل 1981
أن لالحـتالل اإلسـرائيلي تـأثيرات جسـيمة  SEFSecمسـح ائج الرئيسية التي توصل إليهـا من النتو اإلسرائيلي. 

على حالة األمن الغذائي الفلسطيني. في قسم سابق من هذا التقرير تم التطرق للوضع الصعب الذي يعيشـه 
جموعـة قطاع غـزة بسـبب االحـتالل، ال سـيما الحصـار المفـروض عليـه. أمـا فـي الضـفة الغربيـة، فقـد أثـرت م

ونقـاط التفتـيش، وطـرق  ،أخرى من العوامل على حياة الفلسـطينيين: منهـا العقبـات الماديـة مثـل جـدار الفصـل
عقبـات إداريـة، باإلضـافة إلـى سـيطرة إسـرائيل علـى المنطقـة "ج" وعلـى و  ،مخصصة لحركة المسـتوطنين فقـط

ن عليهـــا لكســـب الـــرزق، وٕانشـــاء الوصـــول للميـــاه، إلـــى جانـــب هـــدم منـــازل الفلســـطينيين والبنـــى التـــي يعتمـــدو 
مستوطنات إسرائيلية جديدة. وتشمل الصدمات األخرى التي يتعرض لها االقتصاد الفلسـطيني علـى المسـتوى 

ومــا تبعهــا مــن انقســام سياســي، واحتجــاز إســرائيل  2006الكلــي وقــف المســاعدات الخارجيــة عقــب انتخابــات 
ة الفلســطينية. وقــد فــاقم االنقســام السياســي فــي الســاحة إليــرادات المقاصــة التــي تحصــلها بالنيابــة عــن الســلط

  هذه القيود والعقبات. 2006الفلسطينية منذ عام 
  

وتظهــر انعكاســات الصــراع علــى حالــة األمــن الغــذائي مــن خــالل دراســة الفئــات التــي تعــاني مــن اشــد حــاالت 
ة علـى حركـة التنقـل واإلغـالق وهـم المزارعـون الـذين أثـرت الحـواجز والقيـود المفروضـ -انعدام األمـن الغـذائي

على وصولهم إلى األراضي والمدخالت الزراعية؛ المجتمعات الرعوية في الضفة الغربيـة الـذين حـدت القيـود 
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المفروضــة والتوســع االســتيطاني اإلســرائيلي مــن وصــولهم إلــى الميــاه والمراعــي؛ والصــيادين فــي قطــاع غــزة 
وقطــع الغيــار؛ األســر التــي انخفــض دخلهــا بســبب فقــدانها الــذين تــأثر وصــولهم إلــى منــاطق الصــيد والوقــود 

عملها في إسرائيل أو التي تتلقى راتبًا غيـر كامـل مـن القطـاع العـام أو فـي غيـر موعـده. بشـكل خـاص، وجـد 
القيــود  درجــةأن هنــاك دلــيال واضــحا علــى ارتبــاط زيــادة التعــرض النعــدام األمــن الغــذائي مــع  SEFSecمســح 

. باختصـــار، خلصــــت الدراســـة إلـــى أن انخفـــاض المركــــز وشـــدتها نقــــل والوصـــولالمفروضـــة علـــى حريـــة الت
المهني/الــوظيفي وفــرض قيــود علــى الحركــة يعــدان مــن أهــم العوامــل الكامنــة وراء انعــدام األمــن الغــذائي فــي 

  .فلسطين
  

عــدام ان لمواجهــةفــاالحتالل اإلســرائيلي يحــد مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى انتهــاج سياســات عامــة فعالــة 
غذائيـة وتغذويـة أكثـر مـن أي  اسـتراتيجيةاألمن الغذائي. فوجود كيان احتاللـي دائـم يشـكل تحـديًا أمـام وضـع 

النعــدام األمــن  بيئــة أخــرى. إال أنــه هنــاك مجــاًال للتعامــل مباشــرة مــع األســباب الجذريــة علــى المســتوى الثــاني
  .اشة التي تخلقهاالفقر والبطالة والهش -الغذائي إذا ما تم التصدي لها جميعا

  
لإلنتاج الزراعي وقضايا االكتفاء الذاتي من األغذية في تحقيق  ستراتيجيةاالاألبعاد االقتصادية  1-4

 األمن الغذائي على المستوى الكلي

  

بـــرغم أن انعـــدام األمـــن الغـــذائي فــــي فلســـطين هـــو بشـــكل رئيســـي علــــى المســـتوى الجزئـــي (أي بـــين األســــر 
لب إلى عدم توفر الموارد االقتصادية للوصول إلى الغـذاء، إال أن ذلـك ال يقلـل مـن واألفراد)، ويعزى في الغا

ــأثير المخــاطر العاليــة لعــدم كفايــة أو عــدم اســتقرار إمــدادات الغــذاء فــي فتــرات زمنيــة معينــة. كــذلك األمــر  ت
والسـلع األخـرى، هـائال علـى الـواردات وٕانتـاج األغذيـة  بالنسبة لقطاع غزة، حيث أثر الحصار والصراع تـأثيراً 

في حين أن القيـود المفروضـة علـى الحركـة فـي الضـفة الغربيـة حـدت مـن األنشـطة االقتصـادية وسـبل كسـب 
العــيش، بمــا فــي ذلــك فــي قطــاع إنتــاج األغذيــة. بالتــالي، هــذا يتطلــب النظــر فــي قضــايا األمــن الغــذائي علــى 

مـا يكفـي مـن الغـذاء إلطعـام سـكانها؟ كيـف يمكـن لفلسـطين أن تـؤمن  -على مستوى الدولـة  ،المستوى الكلي
، هناك ثالث طرق لتحقيق هذا الهـدف: إنتـاج األغذيـة محليـًا؛ الـواردات، )1( البياني الرسموفقا للمخطط في 

). تعتمــد فلســطين علــى Harrigan, 2014( األراضــي فــي الخــارج وحيــازةبمــا فــي ذلــك المســاعدات الغذائيــة؛ 
  .النظر في تطوير القطاع الزراعي والعالقات التجاريةالطريقة األول والثانية مما يستدعي 

  

 اســتراتيجية إتبــاع) ال يتعــارض مــع الكامــلوعلـى الــرغم مــن أن إنتــاج الغــذاء محليــًا (فــي ظـل االكتفــاء الــذاتي 
أمــن غــذائي قائمــة علــى التجــارة (أي تعتمــد علــى الــواردات) (حيــث أن معظــم الــبالد تعتمــد علــى مــزيج مــن 

في منطقة المينا يدور جدل كبير إال أن هناك من الغذائي على المستوى الوطني الكلي)، لتحقيق األ النهجين
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). بالنســبة للمجتمــع الــدولي والكثيــر مــن البــاحثين تعتبــر Harrigan, 2014حــول المزايــا النســبية لكــل نهــج (
اعيـــــة المحـــــدودة القائمـــــة علـــــى التجــــارة الخيـــــار األفضـــــل لمنطقــــة المينـــــا بســـــبب إمكاناتهــــا الزر  ســــتراتيجيةاال
)Breisinger et al. 2011, 2012; ESCWA 2010; FAO 2008; Lofgren and Richards 2003, 

World Bank 2009) إال أن الــنهج القــائم علــى التجــارة أصــبح أقــل جاذبيــة للعديــد مــن الحكومــات فــي .(
ث التـي تعصـف بأسـواق ألحـدالأصبحوا مدركين تماما أن هذا النهج يزيد مـن انكشـاف بالدهـم  حيثالمنطقة 

عندما تصاعدت أسعار الواردات الغذائيـة وقامـت  2007/2008الغذاء العالمية منذ أزمة الغذاء العالمية في 
ركز على "السيادة الغذائية" على يالعديد من الدول المصدرة بحظر التصدير. ظهر في المنطقة توجه حديث 

ى اإلمـدادات الغذائيـة الوطنيـة عـن طريـق اإلنتـاج المحلـي ز على السـلطة والسـيطرة علـيركبالتالمستوى الكلي 
). وفـــي هـــذا Harrigan, 2014وحيــازة األراضـــي بغـــض النظــر عـــن التكلفـــة االقتصــادية وتكـــاليف المـــوارد (

السياق، من المفيد تقييم االعتماد علـى اإلنتـاج المحلـي مقابـل االعتمـاد علـى الـواردات لتـأمين المـواد الغذائيـة 
  .في فلسطين

  
يجــب علــى فلســطين أن تــدعم تطــوير قطاعهــا الزراعــي بالقــدر الــذي يجعلهــا تــؤمن المزيــد مــن االحتياجــات 
الغذائيــة مــن خــالل اإلنتــاج المحلــي. ولكــن مركزيــة الزراعــة تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن تحقيــق األمــن الغــذائي 

ربع طــرق وعلــى مســتويات علــى المســتوى الــوطني. وهــذا ألن التطــوير الزراعــي يســهم فــي األمــن الغــذائي بــأ
عــزز مــن اإلنتاجيــة الزراعيــة ي) 2ن النــاس مــن إنتــاج المزيــد مــن الغــذاء الســتهالكهم الخــاص؛ مّكــي) 1عــدة: 

(لــيس فقــط مــن خــالل إنتــاج المحاصــيل الغذائيــة) ممــا يرفــع مــن القــدرة الشــرائية للفقــراء فــي المنــاطق الريفيــة، 
) ويمكـن أن تعـزز 3؛ الل خلق قطاع زراعي أكثر ازدهاراً ويزيد من دخل القرويين من غير المزارعين من خ

المكاسب من خالل التبادل الخارجي عبر زيـادة الصـادرات الزراعيـة مـا يـدر عملـة صـعبة تسـتخدم فـي شـراء 
الحاجة للواردات ويخفف من ارتفاع  يصقلت فيإنتاج الغذاء المحلي  يساهم) يمكن أن 4الواردات الغذائية؛ و

  .لياً أسعار الغذاء مح
  

وعلــى الــرغم مــن أن فلســطين مكتفيــة ذاتيــا إلــى حــد كبيــر، إن لــم يكــن بشــكل كامــل، فــي إنتــاج الخضــراوات 
والعنــب والتــين وزيــت الزيتـــون والــدواجن واللحــوم والبـــيض والعســل، إال أن فلســطين، شـــأنها شــأن العديــد مـــن 

لــى المســتوى الــوطني، وتعتمــد علــى الــدول العربيــة األخــرى، تعــاني مــن انعــدام األمــن الغــذائي بدرجــة كبيــرة ع
 Ameta 2015% من الحبوب والبقوليات (95%، وأكثر من 40واردات من المواد الغذائية الرئيسية بنسبة ال

p.6 ،حتى مع تعزيز إنتـاج الغـذاء المحلـي لتحسـين حالـة األمـن الغـذائي عـن طريـق دعـم القطـاع الزراعـي .(
بشــكل كبيــر علــى الــواردات لتلبيــة نســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا فــإن فلســطين ســوف تحتــاج باســتمرار لالعتمــاد 

  .الغذائية
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كما هو الحال بالنسبة لتنمية القطاع الزراعي كطريق لتحقيق األمن الغذائي، تعيق ممارسات االحتالل بشـدة 
ة لألمن الغذائي قائمـة علـى التجـارة علـى المسـتوى الـوطني. ففلسـطين لـيس لـديها أي سـيطر  استراتيجيةوضع 

تكــاليف  بمضــاعفةعلــى تجارتهــا الدوليــة والتــي تــتحكم بهــا إســرائيل وتســيطر عليهــا. حيــث يتســبب االحــتالل 
معامالت المصدرين الفلسطينيين وتقليل الحوافز االستثمارية مما يجعل هذا القطاع غير قادر على المنافسـة 

مفتـوح جـدا، إال أن ذلـك نـاجم عـن عالميا في معظم المنتجات. ونتيجـة لـذلك، وعلـى الـرغم مـن أن االقتصـاد 
، وهـو مـن 2012% فقـط مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي عـام 7حجم اإليرادات ال الصادرات والتي شكلت 

  .أدنى المعدالت في العالم. وبالتالي، تعاني فلسطين من عجز تجاري مزمن
 

الرغم من قيود االحتالل على التجارة فيما يتعلق بالدور الذي يمكن للزراعة أن تلعبه لتعزيز األمن الغذائي، ب
األمن الغذائي القائم على التجارة. يتسم  استراتيجيةالخارجية، هناك الكثير مما تستطيع فلسطين عمله لتقوية 

ــــًا،  ــــروابط التبادليــــةقطــــاع الصــــادرات الضــــعيف بتــــدني قيمتــــه المضــــافة، وضــــعفه تكنولوجي مــــع  وضــــعف ال
لـذلك هنـاك )، وهي جميعا قضايا يمكن معالجتها. 24ص  2015، كتاداألونالقطاعات االقتصادية األخرى (

ث تحـول بنيـوي فـي تركيبـة االقتصـاد احـدإلوطنية لألمن الغذائي القائم على التجارة  استراتيجيةلوضع حاجة 
ـــداول ـــة للت ـــر القابل شـــكلت  2013فـــي عـــام  -الموجـــه بشـــكل مفـــرط نحـــو قطاعـــات الخـــدمات والقطاعـــات غي

% من الناتج المحلي اإلجمالي، وتعتبر السياحة 66المالية، الصحة، التعليم، والنقل نحو  السياحة، الخدمات
ة الصــناعكانــت حصــة القطــاع الوحيــد القابــل للتــداول بينهــا، والــذي يجنــي الكثيــر مــن النقــد األجنبــي، بينمــا 

  ). Ameta, 2015% (5% فقط، والزراعة 4 التحويلية
  

علـى  كبيراً  يعتمد اعتماداً  ةستدامقابل لالمات على نموذج إنفاق عام غير ويعتمد االقتصاد الموجه نحو الخد
، وهـي مـن بـين أعلـى 2013دوالر فـي عـام  626لفرد في فلسطين لـ لمعونة قيمة الالدعم الخارجي (وصلت 

ييــر أكثــر فعاليــة لألمــن الغــذائي تســتند إلــى التجــارة البــد أن يــتم تغ اســتراتيجيةالمســتويات فــي العــالم). لوضــع 
. فهذين القطاعين ليسـا دينـاميكيين ةغير المتداولوهما من القطاعات  لبناءاالعتماد على قطاعي الخدمات وا

وٕامكانيات االبتكار التكنولوجي والتوسـع فيهمـا محـدودة. فـي المقابـل هنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن التركيـز علـى 
  الزراعة والتصنيع والمجاالت المتقدمة تكنولوجيا.

  

تعزيـــز الزراعـــة  –نيـــة للـــدمج بـــين المقـــاربتين الخاصـــتين بـــاألمن الغـــذائي علـــى المســـتوى الـــوطني هنـــاك إمكا
بحيـث يمكـن التركيـز علـى بعـض المنتجـات الزراعيـة  –كوسيلة لكسب الرزق، والمقاربة القائمة علـى التجـارة 

سـتيراد الغـذاء. غيـر وتطويرها لغايات التصـدير للمسـاهمة فـي توليـد العملـة الصـعبة التـي يمكـن اسـتخدامها ال
، وذلـك بسـبب االنكشــاف فريـدةاألمـن الغـذائي القائمـة علــى التجـارة لمخـاطر  اسـتراتيجيةأن االحـتالل يعـرض 

ليس فقط ألسواق األغذية العالمية وأسـواق التصـدير العالميـة، بـل أيضـا إزاء اآلثـار التـي ال يمكـن التنبـؤ بهـا 
الماضــي، قــام العديــد مــن المــزارعين فــي قطــاع غــزة باســتبدال الحــتالل. فعلــى ســبيل المثــال، فــي ممارســات ال
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أزهــار لتســويقها فــي ســوق تصــدير الزهــور. إال أن الحصــار الــذي  مــزارعببســاتين الحمضــيات الخاصــة بهــم 
حـــدث الحقـــا أضـــرر بهـــذه الصـــادرات، فـــي الوقـــت الـــذي أغـــرق فيـــه المنتجـــون اإلســـرائيليون ســـوق األغذيـــة 

ممــا يجعلهــا أرخــص. وأدى ذلــك إلــى إلحــاق  مالئمــةفــي ظــل ظــروف أكثــر  الفلســطيني بحمضــياتهم المنتجــة
  ).2015ماس مقتبس في أضرار بالغة بمصادر رزق العديد من الفالحين الفلسطينيين (كرزم، 

 

باالسـتيراد لرفـع كفـاءة اسـتيراد الغـذاء المرتبطـة مجموعـة مـن السياسـات  المثلـىتقتـرح الممارسـات الدوليـة كما 
تتـراوح هـذه السياسـات بـين و ). 2009؛ البنـك الـدولي، 2010يسـكوا، اللل من تكلفة الطعام (اقمكن أن يما يم

فـــي  وقائيــةسياســات لبنــاء القــدرات لمســـاعدة الحكومــات والمقــاولين مـــن القطــاع الخــاص علــى تبنـــي مواقــف 
طــيط أســواق الغــذاء العالميــة؛ المســاعدة فــي رصــد ظــروف ســوق الغــذاء المحليــة بشــكل أفضــل لتحســين التخ

الستيراد الغذاء (يمكن لمنظمة الفاو المساعدة فـي هـذا الشـأن)؛ تطـوير اللوجسـتيات الخاصـة باسـتيراد الغـذاء 
) مـن خـالل تطـوير البنيـة Lampietti, et al. 2012التي تعتبر ضعيفة بشكل خاص في منطقة دول المينـا (

حسـين وسـائل النقـل. وعلـى الـرغم مـن أن التحتية، وتسهيل التخليص في الموانئ، والحد مـن البيروقراطيـة، وت
محـــدود فـــي فلســـطين، إال أن هنـــاك فرصـــا واعـــدة لإلصـــالح فـــي هـــذه الممارســـات تطـــوير ل المجـــال المتـــاح

  .المجاالت األخرى
  
 السلع العامة بظل االحتالل والصراع  إدارةالقدرة على الصمود والحماية االجتماعية:  1-5

  

طين أعلى من مسـتواه بالمقارنـة بمجمـوعتين مشـابهتين: الـدول العربيـة يعد الوضع الصحي والتعليمي في فلس
إال أن حصـة  6).2.3وجـدول  2.2، جدول SEFSec 2016(مسح  HD)Iومؤشر التنمية البشرية المتوسط (

القـــوة الشـــرائية) أقـــل بكثيـــر مـــن  ئكـــافمدوالر أمريكـــي  4,699الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي (والبالغـــة 
وفقًا لخط الفقـر الـوطني،  2011% عام 25.8المرجعيتين. باإلضافة إلى ذلك، بلغ معدل الفقر  المجموعتين

% في الضفة الغربية). ومع ارتفاع مسـتويات الفقـر وانعـدام األمـن الغـذائي، 17.8% في قطاع غزة و38.8(
  .تصبح الحماية االجتماعية قضية سياساتية هامة للغاية

  
بـرامج الحمايـة االجتماعيـة بوجـه عـام دون تـدهور حالـة األمـن الغـذائي للسـكان حالت المساعدات اإلنسانية و 

هامـــا للـــدخل بالنســـبة  بـــين الالجئـــين. وأصـــبحت التحـــويالت االجتماعيـــة مصـــدراً  بشـــكل أكبـــرو  ،الفلســـطينيي
% لألسر األشد فقرًا. وأهم أشكال المساعدات 31% من استهالك األسر و16لمعظم األسر، حيث تساهم بـ 

  .التحويالت النقدية والمساعدات الغذائيةهي 

                                                           

بالمقارنة بين مستويات التنمية في البالد من خالل  ،UNDP ائي، يجمعه ويصنفه برنامج األمم المتحدة اإلنمهو مقياس للتنمية مؤشر التنمية البشرية    6
  منخفضة) وفق مؤشر التنمية البشرية.   أواستخدام عدد من المؤشرات، ويصنف البالد في مجموعات حسب معدالتها (مرتفعة، متوسطة، 
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 2016-2014قطــاع التنميــة االجتماعيــة  اســتراتيجيةتــولي فلســطين أهميــة قصــوى للحمايــة االجتماعيــة فــي 
لتخفيــف حـدة الفقــر فــي فلســطين، ). فيمــا يتعلـق بعملهــا 2022-2017(والحقـا فــي أجنــدة السياسـات الوطنيــة 

النقديــة (البرنــامج الفلســطيني الــوطني للتحــويالت النقديــة) الــذي ينتفــع هنــاك أربعــة بــرامج: برنــامج التحــويالت 
عفـاء مـن الرسـوم المدرسـية، ومـنح نقديـة طارئـة؛ اإلكالتأمين الصحي، و المستفيدون منه من مساعدات أخرى 

)؛ مسـاعدات طارئـة؛ وبرنـامج التمكـين االقتصـادي لألسـر نظـام القسـائم الغذائيـةالمساعدات الغذائية (تشمل و 
. ويعتبر البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويالت النقدية من أكثر البرامج تقـدما )DEEP(المحرومة اقتصاديًا 

، كمـا تـم اإلشـادة ببرنـامج القسـائم الغذائيـة الـذي نفـذه برنـامج األغذيـة a) 2012فـي المنطقـة (البنـك الـدولي، 
الـذي يقـوم ) PSNP( امج شـبكة األمـان االجتمـاعيبرنـاألونـروا العالمي دوليًا. بالنسبة ألسـر الالجئـين، تـدير 

بتــوفير الغــذاء األساســي والتحــويالت النقديــة لألســر الالجئــة. وهنــاك جــزء مكمــل للبرنــامج وهــو النقــد مقابــل 
  .العمل الذي يوفر فرص عمل قصيرة األجل لالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي

  

. حيـث يـتم  عمومـاً هداف فـي شـبكة األمـان االجتمـاعي فـي فلسـطين فعـاالوفق المعايير اإلقليمية يعتبـر االسـت
استنادا إلى متغيرات االسـتهالك منـذ  )PMTFاستخدام اختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل (

). وقـد اعتمـد اسـتخدام هـذا الـنهج بشـكل FCS، وتم حاليـًا إضـافة مؤشـر درجـة اسـتهالك الغـذاء (2010عام 
ــــ ــــة فيمــــا بينهــــا، وهــــيواســــع ب ــــات طفيف ــــة، مــــع وجــــود فروق ــــة  -ين مجموعــــة مــــن الجهــــات الفاعل وزارة التنمي

االجتماعيــة، والبنــك الـــدولي، وبرنــامج األغذيــة العـــالمي، واألونــروا مـــع إعــادة اســتهداف الفئـــة المســتفيدة كـــل 
 أوي تحت خط الفقـر التي ه األسرلفعاليته في تحديد  PMTFعامين. وقد تم اإلشادة كثيرا بنظام استهداف 

  ).2012aخط الفقر المدقع (البنك الدولي، 
 

على الرغم من أن أنظمـة الحمايـة االجتماعيـة فـي فلسـطين تعتبـر مـن أقـوى األنظمـة فـي منطقـة دول المينـا، 
ناهيــك عــن  ،إال أن القــدرات المؤسســية الحكوميــة تبقــى محــدودة وقــدرتها علــى الرصــد والتقيــيم تعتبــر ضــعيفة

ازدواجيــة االســتفادة مــن البــرامج والتشــتت فــي ســيق بــين جميــع المؤسســات الفاعلــة ممــا ينــتج عنــه صــعوبة التن
ـــذة المتعـــددة ـــدخالت بـــين الجهـــات المنف ـــة،  -تصـــميم وتنفيـــذ الت الوكـــاالت و األونـــروا، و وزارة التنميـــة االجتماعي

دقاء. تـــرى عـــدة دراســـات واألصـــ ةالعائلـــو جمعيـــات دينيـــة، و المؤسســـات األهليـــة المحليـــة والدوليـــة، و الدوليـــة، 
أنه يمكن تحسـين آليـات التنسـيق  ODI ((2012)( ) ومعهد التنمية لما وراء البحار2015لالتحاد األوروبي (

ونـــروا وبرنـــامج األغذيـــة العـــالمي ووزارات الســـلطة الفلســـطينية لضـــمان عـــدم ازدواجيـــة االســـتفادة مـــن بـــين األ
ضــعف التنســيق فــي القطـاع مرتبطــة بضــعف ســيطرة الســلطة المرتبطــة بالتشـتت و المشــاكل البـرامج المتعــددة. 

دمـــج  إلــى 2016-2014قطــاع الحمايـــة االجتماعيــة  اســتراتيجيةعلــى القطــاع. تهـــدف الحكومــة مــن خـــالل 
اآلليات الرسمية وغيـر الرسـمية لتحسـين فعاليـة هـذه اآلليـات، إال انـه ال يـزل هنـاك الكثيـر مـن العمـل إلنجـازه 

تقـــوم المجتمعـــات واألســـر بنشـــر اآلليـــات غيـــر  حوالـــةنظـــام الك ات غيـــر الرســـميةالمجـــال. فـــي اآلليـــ هـــذافـــي 
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شـــديد تـــتم تحـــت ضـــغط المخـــاطر والتحـــويالت الخارجيـــة، والتـــي  ةشـــاركمالتقليديـــة كـــالقروض، و  أوالرســـمية 
خاصــة فــي فتــرات األزمــات، والبــد فــي ذلــك الوقــت مــن تصــميم شــبكات أمــان اجتمــاعي لــدعم هــذه المبــادرات 

  والذي ال يتعامل مع المستفيدين المحليين. األسفلعلى إلى األعملها بدًال من استخدام نهج من ولتستكمل 
  

من حيث سياسة الحماية االجتماعية، يعتبر برنامج األغذية العـالمي أن لـدى فلسـطين قـدرة متوسـطة فـي أما 
غيـر قـادرة علـى تأكيـد بيئة غيـر مسـتقرة "بقيـت السـلطة الفلسـطينية تعـاني مـن ضـعف سياسـي ومـالي وتقنـي و 

ســيادتها الوطنيــة الكاملــة علــى السياســات االجتماعيــة واإلنمائيــة لجميــع ســكانها" (برنــامج األغذيــة العــالمي، 
a2016 .مـن تجـارب دول منطقـة المينـا (يسـتفاد ). و 21صWB, 2012a ؛Devereux, 2016 (  فـي كيفيـة

حمايــة اجتماعيــة فعالــة.   اســتراتيجيةوتنفيــذ أمــر ضــروري لوضــع  وهــو ســابقاالقضــايا المــذكورة تعاملهــا مــع 
معالجــة بعـض هــذه القضــايا مـن خــالل االنتقــال  2016-2014قطــاع التنميـة االجتماعيــة  اســتراتيجيةتحـاول 

من نهج قائم علـى البـرامج إلـى نهـج قـائم علـى الـنظم، مصـمم بطريقـة تسـاعد علـى بنـاء روابـط مـع الشـركاء، 
، وتحسين االسـتهداف وجمـع المعلومـات مـع تطـوير قاعـدة بيانـات مركزيـة ودمج مبادرات الحماية االجتماعية

واحــدة تضــم ســجل محوســب للمســتفيدين، يمنــع االزدواجيــة وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة. وقــد أوصــى كــل مــن 
نهـج قـائم علـى الـنظم فـي مجـال الحمايـة اعتمـاد ب) b2012) والبنك الـدولي (2012العالمي ( األغذيةبرنامج 

، أي بنـاء يجـب أن يسـتفاد منـه ية. ويذكر برنامج األغذية العالمي أن التجربة أظهرت أن هـذا درساالجتماع
  :وهذا يعزز التغطية واألداء والجاهزية نظام قبل وقوع األزمات، بدال من االعتماد على نهج مجزأ.

  

 -يجي يشــتمل النظــام الــوطني علــى التوافــق والتواصــل والتكامــل بــين مختلــف األنشــطة بشــكل تــدر 
فــي إطــار سياســاتي متــرابط يتضــمن آليــات مؤسســية  -والتصــميم والتنفيــذ والرصــد والتقيــيمالتقــدير، 

إلدارة المعلومـــــات مثـــــل قاعـــــدة بيانـــــات متكاملـــــة للمســـــتفيدين، وربطهـــــا  ثابتـــــةواضـــــحة، وترتيبـــــات 
  .)7ص  p 2012بالمبادرات األخرى (برنامج األغذية العالمي

  

شــبكات  أفضــلؤسســات العاملــة فــي قطــاع األمــن الغــذائي فــي فلســطين حــول كــذلك ال يوجــد اتفــاق بــين الم
المســاعدات النقديــة، أم المســاعدات الغذائيــة  أمالقســائم الغذائيــة،  -األمــان فعاليــة فــي تحقيــق األمــن الغــذائي

ات أفضـل الممارسـ وتشـيرالتوظيف، أم برامج التغذيـة المدرسـية، باسـتخدام جميـع المنـاهج.  برامجالعينية، أم 
 Adato( فعاليـةالمشروطة، هـي أكثـر البـرامج سيما التحويالت النقدية ، ال التحويالت النقديةالدولية إلى أن 

and Hoddinott, 2009وأنــه يجــب أن يحظــى موضــوع توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن بــرامج التحــويالت ،( 
التغــذوي المســتقبلية. ومــن األمثلــة األمــن الغــذائي و  اســتراتيجيةالنقديــة وٕاخضــاعها لشــروط، لدراســة وافيــة فــي 

فـــي المكســـيك (المعـــروف  PROGRESAعلـــى بـــرامج التحـــويالت النقديـــة المشـــروطة الفعالـــة للغايـــة برنـــامج 
أمريكـــا الالتينيـــة مثـــل  ان) وهنـــاك كـــذلك أمثلـــة مـــن بلـــدOportunidades) (Skoufias, 2005ســـابقا باســـم 
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ارنة التحويالت النقدية مقابل التحويالت العينية لشـبكات ) بمقHarvey, 2007البرازيل وتشيلي. يقوم هارفي (
األمــــان االجتمــــاعي باســــتخدام قائمــــة مــــن المعــــايير: فعاليــــة التكلفــــة؛ المخــــاطر األمنيــــة؛ والفســــاد، ومخــــاطر 

؛ النـــوع االجتمـــاعي؛ الخيـــار؛ والمرونـــة والكرامـــة؛ آثـــار الســـوق؛ اً اجتماعيـــغيـــر المضـــر االســـتخدام ، التحويـــل
برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي وصـندوق  يقدمتغذية؛ االستهداف والمهارات وبناء القدرات. بينما االستهالك/ال

ـــيالً IVملحـــق  -2008 ،النقـــد الـــدولي (صـــندوق النقـــد الـــدولي ـــا وســـلبيات شـــبكات األمـــان  مفيـــداً  )، تحل لمزاي
  .)7، ص 2010آخرون: أفضل الممارسات الدولية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و بناء على المختلفة 

 

 أنوتشــير أفضــل الممارســات الدوليــة أيضــا إلــى أنــه لكــي يكــون للتحــويالت النقديــة أثــر علــى الفقــر، يجــب 
تسـتجيب البـرامج لتلبيـة االحتياجــات العاجلـة فقـط وذلـك لمنــع اعتمـاد األسـر علـى المســاعدات. مـع ذلـك نــرى 

فــي برنــامج خلــق فــرص  ةالشــهري الدفعــةفمــثًال  ،يــةفــي مســتويات التحــويالت النقد واضــحاً  تباينــاً فــي فلســطين 
أعلــى مــن الحــد األدنــى لرواتــب مــوظفي القطــاع العــام فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة  لألونــرواالعمــل التــابع 

فـــي حــين أن قيمـــة الــدفعات فـــي إطـــار برنــامج التحـــويالت النقديــة الـــوطني التــابع لـــوزارة التنميـــة  ،الفلســطينية
  ستوى بكثير.االجتماعية دون هذا الم

  

 ,Coady et Alمــن أهــم الــدروس المتعلقــة بفاعليــة شــبكات األمــان االجتمــاعي أهميــة االســتهداف الجيــد (

التغطيـة، ال وبـل يقلـل مـن التكلفــة فــي  االسـتبعاد الشـمول أوفـي مؤشـري  )، فهـو يحـد مـن نسـبة الخطــأ2002
ل المـوارد بشـكل أفضـل. مـن الواضـح بحيـث يـتم اسـتغال –خالل جعل شبكات األمان أكثـر فعاليـة المالية من

أســر ترأســها نســاء، والبطالــة (رب  -ارتبــاط انعــدام األمــن الغــذائي فــي فلســطين بــبعض الخصــائص األســرية
سر فقيرة تعيش في مناطق ريفية، صغار المـزارعين والرعـاة، اسـر تعـيش فـي أاألسرة ال يعمل)، أسر الجئة، 

وأحد أفـراد األسـرة لديـه إعاقـة أو مـرض مـزمن. وعلـى الـرغم مـن  ،المعالينمعدل ارتفاع الجئين، و ال اتمخيم
اإلشـــــادة الدوليـــــة بـــــوزارة التنميـــــة االجتماعيـــــة وآليـــــات االســـــتهداف التـــــي تســـــتخدمها فـــــي بـــــرامج المســـــاعدات 
االجتماعيــة، إال أن هنــاك بعــض التحســينات الممكــن القيــام بهــا فــي هــذا الشــأن. حاليــا تعتمــد صــيغة اختبــار 

لمباشرة لقياس مستوى الدخل على عدة جوانب تتعلق باالستهالك بما في ذلك التنـوع الغـذائي. الوسائل غير ا
 إتبـاعوبعد ذلك يتم تصنيف األسر التي يتم اختيارها حسب حجمهـا. بينمـا تفيـد التجـارب المقارنـة بأنـه يمكـن 

صــنيفات رئيســية نهــج أكثــر دقــة، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق تصــنيف األســر بنــاء علــى حاجتهــا أو وفــق ت
الســتهداف  األســري التصــنيفمثــل "تحــت خــط الفقــر المــدقع" و"تحــت خــط الفقــر". بالمثــل، يمكــن اســتخدام 

مجموعــات فرعيــة محــددة مــن المســتفيدين ولتحديــد الفئــات الضــعيفة مــن خــالل تحليــل ومســح الهشاشــة. ال بــد 
شرات المركبـة لتحديـد الفقـراء الجـدد من تحسين آليات االستهداف من خالل االستهداف الجغرافي والمؤ  أيضاً 

في أوقات األزمات والصراعات، الذين من غير المرجح أن يتم استهدافهم وفق اختبار الوسائل غير المباشرة 
نصف السنوي بـالرغم مـن انهيـار دخلهـم كـونهم غالبـا مـا يحتفظـون بقاعـدة  –)PMTFلقياس مستوى الدخل (

  .جيدة من األصول
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 أحـــداهماعلـــى سياســـة الحمايـــة االجتماعيـــة الفلســـطينية،  الل اإلســـرائيلي أثـــرا مزدوجـــاً وقـــد تركـــت آثـــار االحـــت
سلبي. فمن ناحية، فإن محدودية الفرص لمعالجة الفقـر والبطالـة وانعـدام األمـن الغـذائي عبـر واآلخر إيجابي 

إلـى التركيـز طرق أخرى مثل خلق النمو والعمالة بسـبب االحـتالل يعنـي أن السـلطة الفلسـطينية قـد اضـطرت 
علـى بــرامج الحمايـة االجتماعيــة كطريـق لتحقيــق األمــن الغـذائي. وفــي إطـار هــذا الحيـز المحــدود للسياســات، 
يعني التركيز على الحماية االجتماعية أنه علـى الـرغم مـن أنـه ال يـزال هنـاك مجـال لـبعض التحسـينات علـى 

عيـة مـن حيـث قدرتـه علـى التخفيـف مـن حـدة وضع نظام فعال للحمايـة االجتماتم النحو المفصل أعاله، فقد 
والصــراعات المتكــررة الناجمــة عــن االحــتالل إلــى الحــد مــن  اتالجــوع والفقــر. ومــن ناحيــة أخــرى، أدت األزمــ

على نظام الحماية االجتماعية، مما أدى إلى الحـد مـن قدرتـه علـى بنـاء  أشملالقدرة على إضفاء بعد تنموي 
  .طولاألعلى المدى القدرة على الصمود 

 

على سياسة الحمايـة االجتماعيـة فـي فلسـطين قابلـة للتنفيـذ، إال الذكر وعلى الرغم من أن التحسينات السابقة 
أنــه مــن الضــروري التســليم بتــأثيرات االحــتالل التــي تجعــل فلســطين حالــة فريــدة مــن حيــث سياســات الحمايــة 

ة االجتماعيـــة الفلســـطينية لهـــا وجهـــان، االجتماعيـــة. ويمكـــن االعتبـــار أن هـــذه التـــأثيرات علـــى سياســـة الحمايـــ
أحــدها إيجــابي واآلخــر ســلبي. فمحدوديــة المســاحة المتاحــة لوضــع السياســات واســتخدام اســتراتيجيات أخــرى 
لمعالجــــة الفقــــر، والبطالــــة، وانعــــدام األمــــن الغــــذائي، مــــن خــــالل ســــبل أخــــرى مثــــل خلــــق الوظــــائف والنمــــو 

نية علــى االعتمــاد بشــكل مكثــف علــى الحمايــة االجتماعيــة االقتصــادي، قــد أجبــرت الســلطة الوطنيــة الفلســطي
كوســيلة لتحقيـــق األمـــن الغـــذائي. هـــذا يعنـــي، بـــرغم انــه ال يـــزال هنـــاك مجـــال إلجـــراء بعـــض التحســـينات، أن 
التركيز على سياسات الحماية االجتماعية أدى إلى وضع نظام حماية اجتماعية سليم وفعال من حيث قدرته 

والجوع. من جهـة أخـرى، أدت تبعـات تكـرار النـزاع واألزمـات الناجمـة عـن االحـتالل على التخفيف من الفقر 
  لصعوبة شمول نظام الحماية االجتماعية لمنظور تنموي يعزز من القدرة على الصمود على المدى البعيد.

  

وحمايـة يـة اإلغاثفأنظمة الحماية االجتماعيـة موجهـة بشـكل كبيـر نحـو تلبيـة االحتياجـات الطارئـة واإلنسـانية و 
سبل العيش في سياق األزمات المزمنة والممتدة بـدال مـن التوجـه نحـو تـوفير سـبل العـيش لتعزيـز القـدرة علـى 
الصمود. ومن الصعب الجمع بين نهج إنساني وٕانمائي للحماية االجتماعية، وهو ما يلزم لتعزيـز القـدرة علـى 

ررة تلقـي بالنـاس فـي حفـرة الفقـر وتخلـق أسـر الصمود، أمام ما يتسبب به االحتالل من صدمات وأزمـات متكـ
فقيـــرة جديـــدة، ممـــا يتســـبب باســـتنزاف المـــوارد وتوجيههـــا نحـــو المســـاعدات اإلنســـانية، وهـــو مـــا أعلنـــه برنـــامج 

خاصـا فـي الـدول الهشـة ومنـاطق النـزاع"  األغذية العالمي قـائال: "إن تعزيـز القـدرة علـى الصـمود يمثـل تحـدياً 
  ).10ص  2015 (برنامج األغذية العالمي،

  

غير أن القدرة على الصـمود أمـر بـالغ األهميـة لتحقيـق األمـن الغـذائي والتغـذوي المسـتدام. وقـد عرفـت القـدرة 
علـــى الصـــمود علـــى أنهـــا "القـــدرة علـــى ضـــمان عـــدم وجـــود عواقـــب إنمائيـــة ضـــارة طويلـــة األجـــل للصـــدمات 
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ســر ألعلــى الصــمود أن تكــون لــدى ا ). وتتطلــب القــدرة2013 " (شــبكة معلومــات األمــن الغــذائيالضــغوطاتو 
المتاحــة الفــرص مجموعــة أكبــر مــن ل لتتســعاســتيعاب الصــدمات والتكيــف معهــا وتحويــل ظروفهــا  القــدرة علــى

االرتبــاط بــين القــدرة علــى الصــمود واألمــن الغــذائي يســير فــي  إن). 5ص  2015(برنــامج األغذيــة العــالمي، 
على الصمود من خالل جعل األسر أكثر قـدرة علـى التخفيـف  اتجاهين: األمن الغذائي والتغذوي يعزز القدرة

) 2015قبــل األزمــة وأثناءهــا وبعــدها (برنــامج األغذيــة العــالمي،  الضــغوطاتمــن اآلثــار المــدمرة للصــدمات و 
ولكن تحسين القدرة على الصمود يعني أيضـا أن الصـدمات والضـغوطات سـيكون لهـا تـأثير سـلبي أقـل علـى 

سر. يتطلب بناء القدرة على الصمود تحديد مواطن الهشاشة والضعف ومعالجتها من حالة األمن الغذائي لأل
خالل مجموعة من البرامج التي تركز على الجانب اإلنمائي طويـل المـدى إضـافة إلـى تركيزهـا علـى الجانـب 
اإلنســاني، مـــن خـــالل تـــوفير الحمايــة االجتماعيـــة مـــن خـــالل شــبكات أمـــان اجتمـــاعي والضـــمان االجتمـــاعي 

  .ز سبل العيش المستدامةياألصول وتعز  بمراكمةالخدمات األساسية كذلك من خالل أنشطة تنموية تقوم و 
  

اليـوم، يعــد دمـج المنظــور التنمــوي فـي بــرامج الحمايـة االجتماعيــة، بالنســبة للعديـد مــن المنظمـات الدوليــة مــن 
لــى وضــع خطــة عمــل لمعالجــة أفضــل الممارســات والمنــاهج. وتقــوم لجنــة األمــن الغــذائي العــالمي بالعمــل ع

األمــن الغــذائي والتغــذوي فــي فتــرات األزمــات الممتــدة، وتؤكــد علــى ضــرورة دمــج الــنهج والتــدخالت اإلنســانية 
) 2015واإلنمائية من أجل تعزيز القـدرة علـى الصـمود. وقـد لقـي ذلـك صـدى لـدى برنـامج األغذيـة العـالمي (

ود يعني معالجة األسباب العاجلة ومتطلبات انعـدام األمـن حيث أشار البرنامج إلى أن بناء القدرة على الصم
الغذائي واالنكشاف، وفـي نفـس الوقـت بنـاء قـدرة الشـعوب والحكومـات علـى إدارة المخـاطر التـي تتعـرض لهـا 
ســبل العــيش مــن خــالل التــدخالت والمشــاريع التنمويــة "لــم يعــد باإلمكــان فصــل التنميــة عــن العمــل اإلنســاني" 

  ).8ص  2015العالمي، (برنامج األغذية 
  

 b ،(برنـامج األغذيـة العـالمي 2021-2017 سـتراتيجيةاالكـذلك، صـرح برنـامج األغذيـة العـالمي فـي خطتـه 

وسيطبق أدوات إنمائية بمـا يعـزز مـن القـدرة علـى  تنموياً  ) على أن استجاباته اإلنسانية ستأخذ منظوراً 2016
األزمات الممتدة لفترات طويلة (برنامج األغذية  ةحالالصمود وخلق فرص إنتاجية طويلة المدى، خاصة في 

). ومن األمثلة حول طبيعة هذه األنشطة: مساعدة المجتمعات المحلية على إعادة 6ص  b  2016العالمي،
تأهيل األراضي وبناء أو إعادة بناء السدود واآلبار والطرق الفرعيـة وغيرهـا مـن الممتلكـات عـن طريـق إعـداد 

لعامــة. وتعتبــر بــرامج شــبكات األمــان االجتمــاعي التــي ينفــذها البرنــامج، وعلــى نطــاق مخططــات لألشــغال ا
ــة لتعزيــز القــدرة علــى الصــمود، مثــال علــى ذلــك برنــامج الغــذاء مقابــل العمــل والــذي يســتخدم  واســع أداة فعال

لسـطين، هنـاك فـي ف إلنشاء أصول مجتمعية. وبالنظر إلى الدمار الكبير الذي ألحقه االحتالل بالبنية التحتية
مجال واسع لنشر مثل هذه المشاريع. ويقر البرنامج بأن العالقة بـين العمـل اإلنسـاني والعمـل اإلنمـائي تسـير 

علــى فاالســتجابة اإلنســانية فــي حــاالت الطــوارئ تحتــاج إلــى دعــم تعــافي االقتصــاد أو التنميــة  -فــي اتجــاهين
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أيضـًا اسـتجابتها للمخـاطر والضـعف وسـبل حمايـة ، إال أن األنشطة اإلنمائيـة يجـب أن تعكـس الطويل المدى
  ).31صفحة   2016b ،الفئات الضعيفة من األزمات (برنامج األغذية العالمي

  

استنادا إلـى الممارسـات  ،الفاو كما توصي منظمة ،وتشمل التدخالت الرامية إلى تحسين القدرة على الصمود
مبكـر؛ والتأهـب النـذار لإلث من خـالل أنظمـة متكاملـة ما يلي: تحسين إدارة مخاطر الكوار  ،العالمية الفضلى

ــــأمين ضــــد المخــــاطر المناخيــــة؛ ومســــح وتحليــــل أســــباب  للطــــوارئ؛ التمويــــل وأدوات نقــــل المخــــاطر مثــــل الت
الهشاشة؛ وبرامج مجتمعية ودعم نظم الحماية االجتماعية. كما ثبتت نجاعة اإلجراءات التي تهدف للحد من 

والتنويـــع فـــي ســــبل كســـب العـــيش، واالعتمــــادات  متنـــاهي الصــــغرالتـــأمين  المخـــاطر المجتمعيـــة مـــن خــــالل
فــي تعزيــز الصــمود وتحســين األمــن الغــذائي فــي أثيوبيــا. وعلــى الصــعيد العــالمي، يشــجع برنــامج  ،واالدخــار

األغذيــة العــالمي قيــام شــراكة مــع القطــاع الخــاص لتنفيــذ مبــادرات مثــل المنتجــات الماليــة والتأمينيــة الشــاملة. 
ل أكثر تحديدًا، هناك أيضا حاجة للتخفيف من آثار التغير المناخي وبناء القدرة على الصمود في وجه وبشك

% مـن األراضـي المزروعـة فـي فلسـطين هـي 94هذا التحدي خاصة في ضوء المعطيات التـي تفيـد أن نحـو 
  لتقلبات المناخية.لمحاصيل بعلية أي أنها عرضة 

  

ى بكـــل وضـــوح الـــرأي القائـــل بـــأن فلســـطين بحاجـــة إلـــى دمـــج المنظـــور تـــدعم األدلـــة المســـتمدة مـــن دول أخـــر 
مــع مشــاريع أخــرى إنمائيــة. ومــن للتكامــل اإلنمــائي فــي بــرامج الحمايــة االجتماعيــة، وأن هــذه البــرامج تحتــاج 

) فــي إثيوبيـــا الــذي بـــدأ تنفيــذه فـــي عـــام PSNPاألمثلــة الجيـــدة علــى ذلـــك برنــامج شـــبكات األمــان اإلنتاجيـــة (
ذي يتكون من عنصرين هما: مخطط لألشغال العامة الريفية وتحـويالت نقديـة مباشـرة لـدعم غيـر ، وال2005

القادرين على العمل. وتبين البحوث أن البرنامج حسن من حالة األمن الغذائي لدى األسر التـي شـاركت فـي 
تستهدف لواضح أنها من ابرنامج شبكات األمان اإلنتاجية وبرامج إضافية أخرى خاصة باألمن الغذائي التي 

االســتثمارات الزراعيــة. ويشــير ذلــك إلــى الحاجــة إلــى الجمــع بــين بــرامج شــبكات األمــان االجتمــاعي وبــرامج 
التنمية الريفية بشكل عام، ويبين كيف يمكن للبرامج المشتركة تحسين حالة األمن الغذائي وزيادة القدرة علـى 

 ;GFDRE 2009; Gilligan et al 2009; Berhane et al 2011األصول ( الصمود من خالل تنمية قاعدة

Hoddinott et al 2012.(  
  

بــالرغم ممــا ســبق ذكــره، نــرى أن مجــال تعزيــز الجمــع بــين نظــم الحمايــة االجتماعيــة والمشــاريع اإلنمائيــة فــي 
فلســطين قــد تضــاءل بشــدة خــالل الســنوات األخيــرة. فغالبيــة الجهــات المانحــة تقــدم دعمهــا علــى شــكل دعــم 

زانية لتغطية النفقـات المتكـررة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. فمـع بـدء االنتفاضـة الثانيـة بـدأت المسـاعدات للمي
الدولية في التحول بشكل ملحوظ من مساعدات إنمائية إلى مساعدات إغاثية طارئة. وقد سلطت نتائج مسح 

الصـمود والـذي توصـل  ) الضـوء علـى أهميـة تعزيـز القـدرة علـى5.1، شكل SEFSec ،2016 (مسح 2014
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إلى أنه بالنسبة للعديد من األسر، تضعف القدرة على الصمود وتزداد قابليتها للتأثر مع تزايد استخدام آليـات 
للتعامل مع الصدمات. ومن المتطلبات الضرورية لبناء القدرة علـى الصـمود فـي فلسـطين منـع السلبية  التأقلم

دمتها العديـد مـن األسـر كآليـات تـأقلم سـلبية. إن إيجـاد سـبل عـيش تآكل األصول وزيادة المديونيـة التـي اسـتخ
مستدامة أمر بالغ األهمية لتنمية القدرة على الصـمود. إال أن فلسـطين تفتقـر إلـى إطـار وطنـي لبـرامج تـأمين 
ســبل العــيش، وهنــاك عــدم وضــوح بشــأن كيفيــة إعــادة بنــاء وتعزيــز ســبل العــيش فــي ســياق وجــود االحــتالل 

لمملكـة لسـبل العـيش المسـتدامة التـابع لـوزارة التنميـة الدوليـة  برنـامجزاع. وفي هذا الصدد، يقتـرح واستمرار الن
وٕادمـاج الـنهج اإلغـاثي واإلنعـاش،  العـيشأفضل الممارسات إلعادة بناء سبل كسب بعض  DFID -المتحدة

  .أي النهج اإلنساني واإلنمائي
  

أن التغذيــة ) 2016b(برنــامج األغذيــة العــالمي، لعــالمي الفــاو وبرنــامج األغذيــة ا وقــد أدركــت كــل مــن منظمــة
تنميــة رأس مــن الســليمة عنصــر أساســي مــن عناصــر تحقيــق الصــمود. فالتغذيــة الجيــدة تعــزز مــن الصــحة و 

التـــي  التـــأقلما دور فـــي ضـــمان ســـبل العـــيش المســـتدامة. وقـــد كـــان الســـتراتيجيات مـــله لـــذانالمـــال البشـــري، ال
تعامــل مــع األزمــات، مثــل تنــاول عــدد اقــل مــن الوجبــات، ووجبــات اقــل جــودة، تســتخدمها العديــد مــن األســر لل

وأغذية مغذية بشكل محدود وأقل تكلفة من األطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم واألسـماك والـدجاج واأللبـان 
لسـوء  تأثير سلبي مباشر على التغذية. مثلها مثل باقي دول المينا، بدأت فلسطين تعاني من العـبء المـزدوج

التغذية الذي يتسبب بنقص المغذيات الدقيقة وتزايد عدد السكان الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانـة. فعـدم 
معالجــة هــذه المشـــكلة األخيــرة ســـوف يــؤدي إلـــى تزايــد الحــاالت المصـــابة بــاألمراض غيـــر الســارية مثـــل داء 

الغــذاء والتغذيــة فــي  اســتراتيجيةتعــين علــى الســكري وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وارتفــاع ضــغط الــدم. وي
عامــة لألغذيــة والتغذيــة أن تركــز علــى هــذه  اســتراتيجيةفلســطين أن تعــالج هــذه المســألة كأولويــة وينبغــي بــأي 

القضية. وتتمثل المهمة القادمة في تحسين الصلة بين مخرجات ونتائج األمن الغذائي والتغذيـة ودمـج العمـل 
  .الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي ستراتيجيةاالالتغذوي في 
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  الفصل الثاني
 

 األمن الغذائي والتغذويحالة تحليل 
  

-مســـح خـــاص "بـــالظروف االجتماعيـــة بـــدء الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني بتنفيـــذ 2009منـــذ عـــام 
بالتنســيق مـــع قطـــاع أصـــبح إعــداد المســـح يـــتم  2013)، ومنــذ عـــام SEFSecاالقتصــادية واألمـــن الغـــذائي" (

ـــى درجـــة  ـــاء الضـــوء عل ـــاألمـــن الغـــذائي. إللق فـــي األراضـــي الفلســـطينية  هاألمن الغـــذائي وخصائصـــالتمتـــع ب
  7المحتلة، يتم تصنيف األسر إلى أربع فئات وفق منهجية المسح وتضم:

 

فجـــوة اســـتهالك كبيـــرة أو شـــديدة وال تســـتطيع مواجهتهـــا انعـــدام األمـــن الغـــذائي الشـــديد: أســـر تعـــاني مـــن  −
 باستخدام سبل التقنين أو آليات التأقلم والتكيف؛

انعدام األمن الغـذائي بدرجـة متوسـطة: األسـر التـي تواجـه صـعوبة فـي تـوفير كميـة أو نوعيـة معينـة مـن  −
ه الصـعوبة دون اسـتخدام األغذية االستهالكية، بسبب مواردهـا الماليـة المحـدودة وال تسـتطيع معالجـة هـذ

 آليات التكيف بصورة مستمرة؛

عرضــة لخطــر عــدم القــدرة علــى الحفــاظ علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء ممنــة غــذائيًا بشــكل جزئــي: األســر الآ −
 بالمســـتوى غـــذائي نظـــام تســـتطيع تـــوفير ال لالســـتهالك، واألســـر التـــي لـــديها مـــوارد ماليـــة كافيـــة، ولكنهـــا

 المقبول؛ 

الحفــاظ عليــه مــع تلبيــة علــى التــي لــديها مــا يكفــي مــن الغــذاء لالســتهالك، والقــادرة  أمنــة غــذائيًا: األســر −
 .احتياجاتها الغذائية واحتياجاتها األساسية غير الغذائية األخرى

  

ن ي) الصــورة األساســية لحالــة األمــن الغــذائي، باســتخدام بيانــات المســحين األخيــرين اللــذ1يســتعرض الجــدول (
بالنســبة  تبــين النتــائج أن انعــدام األمــن الغــذائي ال يــزال يشــكل تحــديا كبيــراً  8). 2014و 2013أجريــا عــامي (

، تـم تصـنيف أكثـر مـن ربـع األسـر الفلسـطينية (مـا يقـارب 2014لقسم كبير من الشعب الفلسطيني. في عـام 
 انعــدامأســر تعــاني بالتســاوي بــين  ةتعــاني مــن انعــدام األمــن الغــذائي، موزعــعلــى أنهــا مليــون شــخص)  1.6

  %.15بشكل جزئي حوالي  منة غذائياً الشديد أو المتوسط، بينما تمثل األسر اآلالغذائي األمن 
  

. علـــى الصـــعيد 2013مقارنـــة بعـــام  2014وتبـــين النتـــائج تحســـنا بســـيطًا فـــي حالـــة األمـــن الغـــذائي فـــي عـــام 
لتـي تعـاني مـن انعـدام اإلقليمي،  يظهر الجدول تباينـا حـادا فـي حالـة األمـن الغـذائي، إذ بلغـت نسـبة األسـر ا

                                                           

  .33)، صفحة SEFSec" (2014ئي االقتصادية واألمن الغذا -مسح الظروف االجتماعيةتم أخذ هذه التعريفات نقًال عن "   7
عــن نتــائج مســوح الســنوات الســابقة بســبب اســتخدام منهجيــة مختلفــة لتعريــف األمــن  2014ومســح عــام  2013هنــاك تبــاين فــي نتــائج مســح األمــن الغــذائي     8

  الغذائي. 
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% في الضفة الغربية. ومن الجدير بالمالحظة أن األمن 16.3% مقارنة بـ 46األمن الغذائي في قطاع غزة 
 نسـبة عاارتفـ ومـا يزيـد االمـر سـوءًا، . 2013مقارنـة بعـام  كبيـراً  الغذائي في الضـفة الغربيـة قـد تحسـن تحسـناً 

نقطة مئوية. ساهم في هذا الوضع عدة عوامل رئيسية منهـا  2.2قطاع غزة بمقدار في انعدام األمن الغذائي 
  .2014األنفاق تحت األرض التي تصل القطاع بمصر، والحرب المدمرة في عام ٕاغالق الحصار المشدد، و 

  
 :عادة ما يعتمد الباحثون على أربعة مؤشرات في تفسير وضع األمن الغذائي على المستوى الكلي

 األغذية المنتجة محليا أو المستوردة؛توافر األغذية: سواء كانت  •

الوصـــول إلـــى األغذيـــة: تعكـــس إمكانيـــة الحصـــول علـــى مـــوارد كافيـــة لتلبيـــة االحتياجـــات الغذائيـــة  •
 المناسبة؛

ـــم دون خطـــر التعـــرض  • ـــة الحصـــول علـــى غـــذاء كـــافي بشـــكل دائ ـــة: يعكـــس إمكاني اســـتقرار األغذي
 للصدمات؛ و

والنظافـــة  المالئــم الصــحي الصــرف خــدمات تــوفر عمــ الكــافي الغــذاء اســتهالك –اســتخدام الغــذاء  •
 الصحية. والرعاية النظيفة، والمياه ،العامة

 

  (نسبة مئوية) 2014-2013: مؤشرات األمن الغذائي في فلسطين، 1جدول 
  

  السنة  المنطقة

تعاني انعدام األمن 

  الغذائي الشديد

(%)  

تعاني انعدام األمن 

  الغذائي بدرجة متوسطة

(%)  

 آمنة غذائياً 

  بشكل جزئي

(%)  

  آمنة غذائياً 

(%)  

  58.3  15  13.4  13.4  2014  فلسطين
2013  14.5  15.2  13  57.3  

  70.4  13.3  10.8  5.5  2014  الضفة الغربية
2013  8.2  13.9  11.1  66.8  

  35.1  18.3  18.3  28.4  2014  قطاع غزة
2013  26.6  17.9  16.5  39  

  ".2014ة واألمن الغذائي االقتصادي -مسح الظروف االجتماعية"المصدر: 
 

 توافر الغذاء: التحديات التي تواجه اإلنتاج المحلي وقطاعي التجارة والزراعة 2-1

 

 اإلنتاج الزراعي المحلي، وتصنيع األغذية، والواردات الغذائية 1- 1- 2

فرة) (وهــي آخــر بيانــات متــو  2015للقطــاع الزراعــي فــي فلســطين المحتلــة عــام  الكليــةبلغــت القيمــة المضــافة 
فــي الضــفة الغربيــة بنســب متفاوتــة تركــز اإلنتــاج الزراعــي وي). 2004مليــون دوالر (باألســعار الثابتــة  265.7
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) التغيــرات فــي القيمــة 2مليــون دوالر فــي قطــاع غــزة. يبــين الشــكل ( 87.2مليــون دوالر) مقارنــة بـــ  178.2(
 تراجعـًا،. وتظهـر البيانـات 2015-1994المضـافة الزراعيـة علـى الصـعيدين الـوطني واإلقليمـي خـالل الفتـرة 

مليون دوالر  251مليون دوالر ( 361) 2004(باألسعار الثابتة  1994حيث بلغت القيمة المضافة في عام 
  مليون دوالر في قطاع غزة). 110في الضفة الغربية و

 

   2015-1994: القيمة المضافة للقطاع الزراعي، 2شكل 
  )2004(مليون دوالر، باألسعار الثابتة 
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  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية. المصدر:

  
شهد اإلنتاج الزراعي، الذي يتركز معظمه في الضفة الغربيـة، انخفاضـًا حـادًا خـالل االنتفاضـة الثانيـة والتـي 

اج الزراعـي ، إال أن اإلنتـالالحقةنتج عنها فرض قيود مشددة على حركة التنقل. وبرغم انتعاشه في السنوات 
. بصورة إجمالية، انخفضـت حصـة القطـاع الزراعـي مـن النـاتج المحلـي 2011بعد عام  تراجعي سجل مساراً 

. كمــا بلغــت القيمـــة المضــافة لقطــاع األغذيـــة 2015-1994% خـــالل الفتــرة 3.4% إلــى 12اإلجمــالي مــن 
ليـــون دوالر (باألســـعار م 184(كمـــا تظهـــر البيانـــات المتـــوفرة حـــول هـــذا القطـــاع)  2014المصـــنعة فـــي عـــام 

تغيــر واقــع قطــاع إنتــاج األغذيــة المصــنعة بشــكل كبيــر  2014-2010). إال أنــه خــالل الفتــرة 2004الثابتــة 
ـــاج الزراعـــي خـــالل الســـنوات 2(انظـــر الجـــدول ( ـــة المصـــنعة واإلنت )) حيـــث انخفـــض كـــل مـــن إنتـــاج األغذي

  .الماضية
  

االســتيراد. حيــث بلغــت قيمــة الــواردات الغذائيــة عــام  ولســد الــنقص فــي إنتــاج الغــذاء، لجــأ الفلســطينيون إلــى
مليــون دوالر (باألســعار الثابتــة). وفقــًا ألحــدث بيانــات متــوفرة هنــاك ارتفــاع فــي الــواردات  678 حــوالي 2014
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وعلى مستوى جميع المناطق في األراضي الفلسطينية المحتلة (انظـر الجـدول القطري مستوى الالغذائية على 
، على األرجح، للقيود التـي فرضـتها إسـرائيل بعـد 2014خفاض في نسبة الواردات في عام )). ويعزى االن2(

) تعكـس الـواردات 2عدوانها على قطاع غزة ذلك العام. ومن الجـدير بالـذكر أن البيانـات الـواردة فـي جـدول (
تيراد األغذية ازدهرت تجارة اس 2013-2011المرصودة التي تم شحنها عبر المعابر الحدودية. خالل الفترة 

السـتيراد المـواد الغذائيـة بظـل  رئيسـياً  في قطاع غزة عبر األنفاق المحفورة تحت األرض والتي شكلت مصـدراً 
ممــــا اضــــطر  ،قامــــت الســــلطات المصــــرية بتــــدمير معظــــم هــــذه األنفــــاق 2013الحصــــار، إال أنــــه بعــــد عــــام 

  .ية مع إسرائيل الستيراد المواد الغذائيةالقطاع لالعتماد بشكل رئيسي على المعابر الحدودفي ن يالفلسطيني
  

  )2004دوالر، باألسعار الثابتة  ألف( 2014-2010: الواردات الغذائية، 2جدول 
  

  2010  2011  2012  2013  2014  

  603,731.6  582,738.3  532,097.7  478,422.8  445,558.3  الضفة الغربية
  74,375.67  97,880.13  101,263.1  74,561.27  71,961.14  قطاع غزة
  678,107.3  680,618.4  633,360.8  552,984  517,519.5  المجموع

 .. إحصاءات التجارة الخارجية2017المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  

وإللقاء المزيد من الضوء على حجم الواردات الغذائية، يمكن االستدالل بمؤشر نسبة االعتماد علـى الـواردات 
)IDR ( جدول))ويحسب على النحو التالي:  ،يعكس حصة األغذية المستهلكة من الوارداتالذي  )،)3  
  

  الصادرات).  -(اإلنتاج + الواردات /100= الواردات * ) IDRمؤشر نسبة االعتماد على الواردات (
  

% 65% إلـى 53قـد ارتفعـت بشـكل مطـرد مـن ) IDR) أن نسبة االعتماد على الواردات (3ويوضح جدول (
. وتشمل الواردات الغذائية التي يعتمد عليهـا الفلسـطينيون اعتمـادا كبيـرًا: الحبـوب 2014-2010لفترة خالل ا

واللحوم (المجمدة أو الطازجة) والفاكهة واألرز والقمـح والسـكر والزيـوت النباتيـة وزيـت عبـاد الشـمس (الجهـاز 
ي الخضـراوات وزيـت الزيتـون ولحـوم فـ عـالٍ ). بينما هناك اكتفاء ذاتي 2015المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  ).2011-2010الدواجن والبيض والعسل (انظر التعداد الزراعي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 

عديـدة علـى التجـارة الفلسـطينية ويخضـعها لمعاملـة  يفرض النظام التجاري الثنـائي الـذي تطبقـه إسـرائيل قيـوداً 
ـــأثر قطـــاع الصـــناعات تمييزيـــة كقيامهـــا بإعاقـــة طلبـــات التصـــا ريح وحظـــر اســـتيراد بعـــض المنتجـــات. وقـــد ت

بــالقيود المفروضــة علــى االســتيراد.  شــديداً  التحويليــة والزراعــة واألدويــة وقطاعــات تكنولوجيــا المعلومــات تــأثراً 
واقـــع يجعـــل مـــن الصـــعب للغايـــة تطـــوير اقتصـــاد موجـــه نحـــو التصـــدير لكســـب النقـــد األجنبـــي الـــالزم هـــذا الف

نحو التصدير إلـى حـد  الحصار، كان اقتصاد غزة موجهاً ما قبل الواردات الغذائية. في الفترة للحصول على 
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التجاريــة مــع الضــفة وأصــبحت التعــامالت الحصــار حظــرت الصــادرات إلــى إســرائيل فــرض كبيــر، ولكــن بعــد 
ة التجـارة قيـد مـن حركـ 2013األنفـاق الواصـلة بـين غـزة ومصـر فـي عـام  إغالقبشدة. كما أن مقيدة الغربية 

بشــدة. وتشــير بعــض التقــديرات إلــى أن حجــم تجــارة األنفــاق قــد تجــاوز حجــم التجــارة المرصــودة رســميا (مســح 
SEFSec 2016 – نتيجــة لــذلك، أصــبحت الضــفة الغربيــة اآلن مصــدر الصــادرات الفلســطينية 10مــذكرة .(

التجــارة  بمعاملــةة العالميــة، فــي منظمــة التجــار  بشــكل كامــل تقريبــا. وقــد رفضــت إســرائيل، بــرغم كونهــا عضــواً 
). وهـو إجـراء مـن 2015بتيسير التجـارة (األونكتـاد  فيما يتعلقأحكام منظمة التجارة العالمية  وفقالفلسطينية 

إجراءات جمركية أكثـر كفـاءة وشـفافية وتقليـل المعـامالت الورقيـة الالزمـة إلتمـام  تطبيقشأنه أن يساعد على 
ة الحكومــة الفلســطينية علــى تحصــيل الرســوم واإليــرادات الجمركيــة. وفقــا وأن يعــزز مــن قــدر  ،عمليــات الشــحن

 ةالوقــت الــذي يقضــيه المســتوردون الفلســطينيون الســتكمال إجــراءات االســتيراد أربعــيبلــغ )، 2015لألونكتــاد (
التــــي التصـــدير أن أســـواق  كمـــاأضـــعاف الوقـــت الـــذي يحتاجـــه المســـتوردون اإلســـرائيليون ألنشـــطة مماثلـــة. 

% مـن 75. وتبقـى إسـرائيل الشـريك التجـاري المسـيطر، حيـث تصـدر غير منوعة بتاتاً  الفلسطينيونا يستهدفه
  .إلسرائيلالصادرات الفلسطينية إجمالي 

  

   2014-2010: نسبة االعتماد على الواردات في فلسطين، 3جدول 

  )مليون دوالر للقيمة المضافة 2004ثابتة السعار وباأل، للواردات (مليون دوالر
  

  2010  2011  2012  2013  2014  

  678,107.3  680,618.4  633,360.8  552,984  517,519.5  الواردات
  286.4  309.9  339.1  408.7  332.9  القيمة المضافة للقطاع الزراعي

  183.8369  200.5438  176.2322  127.7474  183.5866  القيمة المضافة لقطاع تصنيع األغذية 
  IDR% (  0.53  0.55  0.60  0.62  0.65نسبة االعتماد على الواردات (

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية.

  
 أن الفلسـطينيين يواجهـون انخفاضـاً هـي فحـوى النقـاش حـول تـوافر األغذيـة التي يمكن استنباطها من الرسالة 

هم علــى الــواردات لتلبيــة احتياجــات فــي إنتــاج األغذيــة واإلنتــاج الزراعــي. ممــا أدى إلــى زيــادة اعتمــاد مزمنــاً 
األساســية. لــذا عنــد الحــديث عــن تــوافر الغــذاء، فــإن الفلســطينيين أصــبحوا  الشــعب مــن األغذيــة االســتهالكية
تقلـب من ذي قبل، حيث أن ارتفاع نسبة الواردات يعرضـهم لصـدمات  أكثريعانون من انعدام األمن الغذائي 

  . ةق الدولياسو األسعار في األ
  

ســم التــالي، نســلط الضــوء علــى أســباب انخفــاض اإلنتــاج الزراعــي، مركــزين علــى تــأثير انعــدام الســيادة فــي الق
  الفلسطينية على الموارد الزراعية.
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تعتمـد آفـاق تحقيـق األمـن الغـذائي المسـتدام فـي فلسـطين علـى وجـود قطـاع زراعـي مزدهـر. غيـر أن القطــاع 
راعي الفلسطيني يواجه حاليا تحديات جمة تحول دون ازدهاره، لذا كان ال بد من التعرض لهذه التحـديات الز 

في سياق هذه المراجعة. يتمثل العائق الرئيسي أمام توسع القطاع الزراعي في فلسطين بالقيود التـي يفرضـها 
فق اتفاق أوسـلو، تـم تقسـيم الضـفة احي الحياة على مدى عقود طويلة. و و االحتالل اإلسرائيلي على مختلف ن

الغربية إلى ثالث مناطق ("أ"، "ب" و"ج")، بحيث تقع المنطقـة "أ" تحـت سـيطرة السـلطة الفلسـطينية بالكامـل، 
% فقط من أراضي الضفة الغربية وتشمل المـدن والمنـاطق الرئيسـية المأهولـة بالسـكان. بينمـا 18وهي تشكل 

% من أراضـي الضـفة الغربيـة وتشـمل 22الفلسطينية مدنيًا، وهي تشكل تقع المنطقة "ب" تحت إدارة السلطة 
المناطق الريفية. أما بالنسبة للمنطقـة المتبقيـة مـن الضـفة الغربيـة أو مـا يسـمى بــمنطقة "ج" فتسـيطر إسـرائيل 

، يعيشـون فــي بقـع متنــاثرة نسـمة 300,000يبلـغ عــدد سـكانها قرابــة  هـي منطقــة مأهولـةعليهـا بشـكل كامــل، و 
ـــة (مكتـــب األمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية 10 أي % مـــن الســـكان الفلســـطينيين فـــي الضـــفة الغربي
)(OCHA 2011 ــــــة،  وتطــــــال. )2014و ــــــب اإلدارة المدني ــــــد مــــــن جوان الســــــيطرة اإلســــــرائيلية األمــــــن والعدي

 بحكــم وضــع قــائم المخطــط اإلســرائيلي لتقســيم الضــفة جغرافيــاً  أصــبح. وقــد 9كــالتخطيط والبنــاء والبنيــة التحتيــة
  .بحد ذاته ألكثر من عقدين من الزمن

  

% 40وقد فرضت إسرائيل قيودًا عديدة أثرت على الزراعة في المنطقة "ج". حيث أعلنت إسرائيل أن حوالي 
يحظــر فيهــا جميــع أنــواع البنــاء أو األنشــطة االقتصــادية، باإلضــافة  "دولــة"مــن أراضــي المنطقــة هــي أراضــي 

راضــي المنطقــة، اغلبهــا فــي وادي األردن، كمنــاطق عســكرية ومحميــات طبيعيــة. % مــن أ30إلــى تخصــيص 
% 1فعليـًا، فــإن أقـل مــن 10% المتبقيـة مـن أراضــي المنطقـة محــدودة جـدًا.30وحتـى إمكانيـة الوصــول إلـى الـــ 

). ويمكـن القـول انـه بفـرض 2013، البنـك الـدوليسـكنية (للفلسـطينيين كمنطقـة  من المنطقة "ج" متاحة حالياً 
  .)2015هذه القيود، فقد الفلسطينيون سيادتهم على ثلثي مواردهم الزراعية (األونكتاد، 

  

كما زادت القيود المفروضة على حركة التنقل من سوء الوضع، مقيدة وصول المزارعين إلى أراضـيهم وزادت 
لمنطقـة "ج". أضـف اإلمكانات الزراعيـة فـي ا أضعفمن تكلفة نقل السلع الزراعية إلى األسواق المحلية مما 

إلى ذلك أن زراعة األراضـي المجـاورة للمسـتوطنات اإلسـرائيلية تعـد أكثـر صـعوبة بسـبب أعمـال العنـف التـي 
يمارسها المستوطنون بحق المزارعين. عالوة على ذلك، تسبب جدار الفصل بتدمير جزء كبير مـن األراضـي 

دونـم مـن األراضـي الزراعيـة الخصـبة،  ألـف 170حد من إمكانية الوصول إلى حوالي و الزراعية الفلسطينية، 
% من إجمالي المساحة المزروعة في الضفة الغربية، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى مناطق 10أي قرابة 

                                                           

  ).2013لم السلطة الفلسطينية مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية والتعليم لسكان منطقة "ج" (انظر بتسي  9
  )، لمراجعة القيود االقتصادية والتنموية المفروضة على المنطقة "ج".2015انظر فالح (  10
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). وقــد ســاهمت القيــود المفروضــة علــى أنشــطة البنــاء فــي المنطقــة "ج" بشــكل 2008الرعــي (البنــك الــدولي، 
اضــي الزراعيــة فــي المنطقتــين "أ" و"ب". حيــث يشــير مــا يتــوفر مــن كبيــر فــي مــد التوســع العمرانــي فــي األر 

% مـن الســكان فــي الضـفة الغربيــة قــاموا ببنـاء منــازل علــى أراضـيهم الزراعيــة بــين 15بيانـات إلــى أن حــوالي 
) القيمـة المضـافة 2013). وتقـدر إحـدى دراسـات البنـك الـدولي (2015(معهد أريـج،  2003و 1993عامي 

ها إسرائيل علـى المنطقـة بأقـل تقـدير بنحـو ضنهاء القيود التي تفر إالمنطقة "ج" في حالة  للقطاع الزراعي في
  .2012مليون دوالر، أي حوالي ضعف القيمة المضافة للقطاع الزراعي في عام  704

  

فـي اقـتالع الممنهجـة سياسـة إسـرائيل  ،ومن العوامل األخرى التـي سـاهمت فـي إعاقـة تطـور القطـاع الزراعـي
لــف شــجرة فــي أ 600بــذرائع أمنيــة، حيــث قامــت بــاقتالع أكثــر مــن مليــون شــجرة فــي قطــاع غــزة و األشــجار

). ومــن العوامــل األخــرى إمكانيــة الوصــول إلــى 2015الضــفة الغربيــة خــالل االنتفاضــة الثانيــة (معهــد أريــج، 
ــــى اســــتيراد مــــدخالت اإلنتــــاج واآلالت الزرا ــــودا عل ــــة ذات المــــدخالت الزراعيــــة، فقــــد فرضــــت إســــرائيل قي عي

 االستخدام المزدوج، مثل األسـمدة والكيماويـات واألنابيـب الفوالذيـة، مـن بـين العديـد مـن المـواد األخـرى. قياسـاً 
% مـن 40بما يعد االستخدام األمثـل لألسـمدة، تتـراوح نسـبة اسـتخدم المـزارعين الفلسـطينيين لألسـمدة بحـوالي 

عن استخدامهم أسمدة أقـل جـودة، ممـا يـؤثر سـلبًا علـى  مستوى استخدام المزارعين األردنيين لألسمدة، ناهيك
  ).2015اإلنتاجية الزراعية (معهد أريج، 

  

، علــى 2011كمـا تــأثرت إمكانـات قطــاع الزراعــة الفلسـطيني بشــكل كبيــر بـنقص المصــادر المائيــة. فـي عــام 
الحصـة المتفـق  مليون متر مكعب سـنويا مـن 87سبيل المثال، لم يتمكن الفلسطينيون من الحصول إال على 

والينــابيع فــي الجوفيــة مليــون متــر مكعــب مــن ميــاه الطبقــة الصــخرية  1,358عليهــا مــع اإلســرائيليين والبالغــة 
المنطقــة "ج". كمــا تشــكل القيــود علــى إصــالح وحفــر اآلبــار وبنــاء خزانــات الميــاه عقبــات إضــافية. بعــد عــام 

متـر مكعـب فقـط سـنويا؛ أي أقـل مـن الحصــة مليـون  13، اسـتطاع الفلسـطينيون حفـر آبـار تـزودهم بــ 1994
مليـون متـر مكعـب سـنويا) وهـي أقـل بكثيـر مـن حاجـة  20.5اتفاقات أوسـلو (حسب المخصصة للفلسطينيين 

  .مليون متر مكعب) 80-70الفلسطينيين مستقبًال من المياه (
  

ة بشـراء الميـاه مباشـرة تكيـف قامـت السـلطة الفلسـطيني اسـتراتيجيةوكلمعالجة نقص المياه فـي الضـفة الغربيـة، 
% (الجهاز 100بنسبة أكثر  المشتراةكمية المياه  أصبحت، 2010إلى  1995من إسرائيل. خالل الفترة من 

). إال أن ذلـك لـم يمنـع تراجـع حصـة الفـرد مـن إمـدادات الميـاه (البنــك 2009المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني، 
وسط اسـتهالك الميـاه فـي الضـفة الغربيـة يبلـغ حـوالي )، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن مت2009الدولي، 

  ).2013لتر للفرد في إسرائيل (البنك الدولي،  287لتر للفرد/يوميًا، مقابل  79
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إلــى تــدمير القطــاع  2007أدت الصــراعات المتكــررة والحصــار المســتمر منــذ عــام فقــد قطــاع غــزة، أمــا فــي 
الفلسطينيين ومـنعهم مـن الوصـول إلـى معظـم األراضـي الزراعي. وقد أدى الحظر المفروض على المزارعين 

فـــاقم الوضـــع. كمـــا أن نـــدرة الميـــاه تالزراعيـــة ومنـــاطق الرعـــي الواقعـــة بـــالقرب مـــن الحـــدود مـــع إســـرائيل إلـــى 
أصــبحت غيــر صــالحة لالســتخدام الزراعــي  الزراعيــة قــد ســاهمت بتــردي الوضــع، خاصــة وأن الميــاه الجوفيــة

العادمة غير المعالجة ونتيجـة تلـف البنيـة التحتيـة لقطـاع الميـاه وعـدم إصـالحها. بالمياه  بسبب تلوثها المفرط
باهظـــا بســـبب القيـــود التـــي يفرضـــها االحـــتالل علـــى أنشـــطته، فلـــم يعـــد  كمـــا تكبـــد قطـــاع صـــيد األســـماك ثمنـــاً 

ا أميــال بحريــة عــن الشــاطئ؛ بينمــ 6-3الصــيادين الفلســطينيين أن يبحــروا لمســافة تبعــد أكثــر مــن  ةســتطاعاب
  ).2014ميل بحري (قطاع األمن الغذائي،  20ينص اتفاق أوسلو على 

  

) التغيــرات التــي طــرأت علــى األراضــي المزروعــة بمحاصــيل الحقــل والخضــراوات واألشــجار 4يبــين الجــدول (
. وتظهـــر البيانـــات أن فتـــرة التســـعينات 2011-1968المثمـــرة فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة خـــالل الفتـــرة 

خفــاض فــي حجــم هــذه األراضــي بعــد فــرض قيــود علــى المنطقــة "ج" منعــت الفلســطينيين مــن شــهدت أكبــر ان
زراعة ما يقارب نصف مليون دونم من األراضي الزراعية أو استخدام حوالي مليون دونم من أراضـي الرعـي 

  .11والحراجة
 

  2011-1968: أنماط التغير في حجم األراضي الزراعية، بالدونم، خالل الفترة 4جدول 
  

    1968-1970  1978-1980  1984-1986  1990  2011  

 221 588 439 530 955  محاصيل حقلية  الضفة الغربية
 96 150 170 101 107  خضراوات 

 613 1,055 1,034 983 670  أشجار مثمرة
 930 1,793 1,643 1,614 1,732  المجموع

 25 37 35 23 53  محاصيل حقلية  قطاع غزة
 34 48 40 39 20  خضراوات 

 47 103 108 93 69  أشجار مثمرة
 106 188 183 155 142  المجموع

  .2015، األونكتادالمصدر: 
  

هناك مجموعتان من العوامل التي تحد من إمكانات تحسين اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية في فلسطين: تأثيرات 
% مــــن األراضــــي 31أن ن مــــرغم علــــى الــــاالقتصــــادية الســــائدة فــــي الــــبالد. -االحــــتالل والظــــروف الزراعيــــة

                                                           

  ) لمزيد من المعلومات حول توزيع األراضي الزراعية في المناطق "أ"، "ب" و "ج" لكل محافظة من محافظات الضفة الغربية. 2015انظر االونكتاد (   11
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%. باإلضــافة إلــى ذلــك، 5الفلســطينية هــي أراضــي زراعيــة إال أن نســبة األراضــي المرويــة منهــا ال تتجــاوز 
فــي قطـاع غــزة -والمـدن مليــون نسـمة فــي التجمعـات الحضــرية 4.5يعـيش ثالثـة أربــاع السـكان البــالغ عـددهم 

% فقـط فـي النـاتج المحلـي 5هم الزراعة بنسـبة % فقط من السكان يعيشون في المناطق الريفية، وتسا3مثال 
اإلجمــالي. فالبنيــة التحتيــة الزراعيــة ضــعيفة نتيجــة عقــود مــن اإلهمــال علــى مســتوى رســم السياســات ونتيجــة 

أو  % مـن األراضـي الزراعيـة فـي غـزة متعـذراً 46أصـبح الوصـول لــ  2009استهدافها من إسـرائيل. فـي عـام 
). كـــــذلك، تســـــبب القيـــــود 2010(وزارة الزراعـــــة الفلســـــطينية،  جنتـــــااإلدورة أصـــــبحت هـــــذه األراضـــــي خـــــارج 

التربــة واالســتعمال المكثــف فــي حالــة المفروضــة علــى الــواردات مــن األســمدة الزراعيــة مشــاكل مثــل تــدهور 
)، بعــد فــرض 2015لألونكتــاد ( لألســمدة األقــل جــودة والتــي تكــون غالبــا مخففــة أو مغشوشــة أو مهربــة. وفقــاً 

%. كمـا تفـرض إسـرائيل قيـودًا 33-20واردات األسـمدة انخفضـت اإلنتاجيـة الزراعيـة بنسـبة  هذه القيـود علـى
علــى اســتيراد األشــتال واألصــناف المحســنة مــن الماشــية والبــذور. ومــن العوامــل التــي تــؤثر علــى قطــاع تربيــة 

ع التزامهـا بالتوريـد لـى أنـه ال يمكـن االعتمـاد مـإاألعالف المستوردة من إسرائيل، إضـافة رداءة  سلباً  المواشي
والتـي تكـون فـي كثيـر  ،وارتفاع أسعارها. كما أن إغراق إسرائيل للسوق الفلسطيني بالسـلع الزراعيـة الرخيصـة

من شأنه أن يقـوض اإلنتـاج  ،يتم إنتاجها بدعم من الحكومة اإلسرائيليةالمطلوب و من األحيان دون المستوى 
  .الفلسطيني

  

، مــن الضــروري أن لإلمكانــات المتاحــة فــي األفــقق يضــيتا تفرضــه مــن وعلــى الــرغم مــن هــذه المحــددات ومــ
نولي اهتمام سياساتي أكبر بالقطاع الزراعي لتعزيز األمن الغذائي على المسـتوى الـوطني والمسـتوى األسـري 

قطـاع الزراعـة، إال أن هنـاك إمكانـات لتوسـع القطـاع يمكـن االسـتفادة منهـا، يواجهـه على حد سواء. برغم مـا 
% مــن األراضــي المزروعــة 94 -ســبيل المثــال بتوســيع حجــم األراضــي المرويــة بطــرق الــري المختلفــةعلــى 

. هنـــاك اعتقـــاد شـــائع فـــي منطقـــة المينـــا بأنـــه علـــى دول المنطقـــة إجـــراء تحـــول هيكلـــي فـــي -أراضـــي بعليـــة
علـى تعتمد ما  الباً وغ قطاعاتها الزراعية فبدًال من التركيز على السلع منخفضة القيمة والتي تدر أرباحا قليلة

لتركيز على محاصيل ذات قيمة عالية. مثًال االبتعاد عن زراعـة الحبـوب وتربيـة الماشـية يتوجب امكثف ري 
؛ 2010؛ اإلسكوا Breisinger et al 2011,2012( والبستنة واتوالتحول إلى زراعة أشجار الفاكهة والخضر 

أن يقــدر ). باإلضــافة إلــى ذلــك، 2009ولي، ؛ البنــك الــدLofgren and Richards 2003؛ 2008الفــاو 
وضعف االسـتثمار المياه بربع قدرته التشغيلية فقط بسبب القيود التي يفرضها االحتالل ونقص يعمل القطاع 

). قد يصعب 2016aالعالمي، األغذية كما يرد في برنامج  2013العالمي، األغذية في هذا القطاع (برنامج 
ــه للتصــدي لمشــكلة  نأإال معالجــة التحــديين األخيــرين،  فــي  ضــعف االســتثمارهنــاك الكثيــر ممــا يمكــن عمل

  .القطاع
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على الرغم من أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي محدودة، إال أنه يعتبر ثالث أكبـر قطـاع مـن 
طيني، % من إجمالي العمالة الرسمية (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس15حيث عدد العاملين، بنسبة تصل 

حيــث تشـــير  -). إال أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مـــن العمــال غيــر الرســـميين (غيــر المســجلين) فـــي القطــاع2012
أجــــر (ســــلطة النقــــد واحــــدة يعملــــون بــــدون % مــــن العمــــال المــــزارعين هــــم أفــــراد أســــرة 94التقــــديرات إلــــى أن 
% 40ون فـي هـذا القطـاع )، كما تقـارب نسـبة العمـال غيـر الرسـميين الـذين يعملـ2012 ،الفلسطينية وآخرون

أسـرة  ألـف 110هنـاك  ،2011-2010من إجمالي القوى العاملـة غيـر الرسـمية. وفقـًا للتعـداد الزراعـي للفتـرة 
 ،الصــدماتاســتيعاب فـي  هامــاً  ريفيـة تعتمــد علـى الزراعــة كمصــدر للـرزق. كــذلك لعــب القطـاع الزراعــي دوراً 

للـدخل للعديـد مـن األسـر الفلسـطينية،  رئيسـياً  ائيل مصـدراً فقبل اندالع االنتفاضة الثانية، شكل العمل فـي إسـر 
جمـالي المتـاح للتصــرف اإلالقــومي  الـدخل% مـن 20حيـث بلغـت تحـويالت العمــال الفلسـطينيين فـي إســرائيل 

ـــاد،  2000و 1999خـــالل عـــامي  ). إال انـــه بعـــد االنتفاضـــة الثانيـــة، تراجعـــت نســـبة العمـــال 2011(األونكت
وتوجـــه العديـــد مـــن العمـــال الـــذين فقـــدوا وظـــائفهم فـــي إســـرائيل للعمـــل فـــي القطـــاع  الفلســـطينيين فـــي إســـرائيل

وقـد أدى التـأثير المشـترك الزديـاد عـدد  .في وقت سابق القطاع من العمالةيفسر تراجع حصة الزراعي، مما 
بنســبة العمــال فــي القطــاع الزراعــي والقيــود التــي يفرضــها االحــتالل اإلســرائيلي إلــى انخفــاض إنتاجيــة العمــل 

مـر الــذي نجــم عنــه تـدني فــي أجــور العـاملين فــي هــذا القطــاع ، األ2011و 1995% بــين عــامي 50تتجـاوز 
القطاع وتعزيز الزراعة كوسيلة  إلنعاشهناك حاجة ماسة بناء على ما سبق، ). 11، ص 2015(األونكتاد، 

  .العيشلكسب 
  

ســر أن تحســن مــن األمــن الغــذائي علــى ) إلــى أنــه يمكــن للزراعــة علــى مســتوى األ1( البيــاني الرســميظهــر 
ـــة فـــي مزرعة ـــة الزراعي ـــاج األغذي ـــي مـــن خـــالل إنت ـــة/المســـتوى الجزئ ـــي احتياجاتهـــا  حديق خاصـــة باألســـرة تلب

األسـرية فـي إنتـاج الغـذاء األساسـي فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة  ةعـاالغذائية. برغم ذلك تعد مسـاهمة الزر 
). فـي المنـاطق الريفيـة فـي 2008 ،ج األغذية العالمي وآخرون(برنام 2008% في عام 1.9 -ضئيلة للغاية

ك. لهــذا فــإن المصــادر الرئيســية ســتهال% فقــط مــن اال12 تهنســبمــا اإلنتــاج الغــذائي يغطــي الضــفة الغربيــة، 
) أنه يمكن 1( البياني الرسمغذاء هي إما رواتب الموظفين أو أنشطة مدرة للدخل. كما يبين حصول على اللل

األمـن الغـذائي القائمـة علـى التجـارة  استراتيجيةأن يلعب دورا، على المستوى الوطني الكلي، في  لهذا القطاع
مــن خــالل إنتاجــه ســلع قابلــة للتصــدير مــدرة لإليــرادات. غيــر أن مســاهمة القطــاع فــي الصــادرات الفلســطينية 

. ونظرًا القطفوزهور محدودة، ويتم تسويق معظمها في إسرائيل، خاصة الزيتون وزيت الزيتون والخضروات 
ألن الصـــادرات الفلســـطينية تمـــر عبـــر المـــوانئ واألراضـــي اإلســـرائيلية حتـــى تســـتطيع الوصـــول إلـــى األســـواق 

ـــي أن القـــدرة التنافســـية للصـــادرات الفلســـطينية تعتمـــد اعتمـــاداً  ـــى  كبيـــراً  اإلقليميـــة والعالميـــة، فـــإن ذلـــك يعن عل
والمعـامالت الناشـئة عـن ذلـك. هـذا يعنـي أيضـًا أن قضـايا سياسات االحتالل اإلسرائيلي وعلى تكـاليف النقـل 

أمــن غــذائي  اســتراتيجيةخاصــة إذا مــا تــم تبنــي بشــكل خــاص الســيادة علــى الغــذاء تمــس التجــارة الفلســطينية 
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"رغـم  األونكتاد. اقتباسًا من تقرير يسرائيلاالحتالل اإلسيطرة التي تقبع تحت فلسطين في قائمة على التجارة 
ن إنتاج زراعي موجه نحو سد االحتياجـات المحليـة إلـى إنتـاج زراعـي موجـه لألسـواق الخارجيـة أن التحول م

زيد مــن ذلــك ســي جنبــي، إال أناأل نقــدمــن السيســاهم فــي دعــم قطــاع التصــدير الضــعيف والــى توليــد إيــرادات 
ى إسـرائيل انكشاف القطاع لسياسات االحتالل خاصة وأن جميع الصـادرات الفلسـطينية تمـر مـن خـالل أو إلـ

  ).10ص  2015، األونكتاد(
  

األمـن حالـة ستدل من التحليل السابق أن الدور الرئيسـي الـذي يمكـن للقطـاع الزراعـي أن يلعبـه فـي تحسـين ي
رغم أن القطـاع يعمـل السـبل كسـب العـيش. وأنـه بـ تمكـينالغذائي هو على المستوى الجزئي وذلك مـن خـالل 

التربـة والمنـاخ فـي األراضـي الفلسـطينية فال أن هنـاك إمكانـات لتوسـعه. بظل احتالل إسرائيلي يقيد ازدهـاره، إ
نتاجيـة، ال إال أن الزراعة الفلسـطينية، مـن حيـث المنتجـات واإلرغم هذا هي ذات التربة والمناخ في إسرائيل، 

لسـطيني الف سرائيل ونظيراتها من دول المنطقة. يشكل المحصول الزراعيإعن الزراعة في  تزال متأخرة كثيراً 
% مـن محصـول إسـرائيل، كمـا أن اسـتخدام الفلسـطينيين 43بالمعدل نصف المحصول الزراعي في األردن و

لألســمدة. ويمكــن تفســير هــذه الفروقــات  يــين% مــن معــدل اســتخدام المــزارعين األردن40لألســمدة هــو بمعــدل 
حـة لهـذا القطـاع الهـام، وهـو أمـر بتأثيرات االحتالل اإلسرائيلي، ناهيك عن إهمال الفلسطينيين والجهـات المان

ن معالجته. كذلك من المهم اإلشارة إلى أن بعض أسباب الفروقات في اإلنتاجية تتعلق بعوامل تقنية، امكباإل
بوجــود ثغــرات بحاجــة تنظيميــة، وٕاداريــة، وهــي إلــى حــد مــا تحــت ســيطرة الفلســطينيين. وتــرتبط هــذه العوامــل 

جـــراء بحـــوث، الحاجـــة إلمـــزارعين أنظمـــة وتقنيـــات زراعيـــة حديثـــة، فـــي هـــذه المجـــاالت كاســـتعمال اللمعالجـــة 
ضمان تنوع البذور والمحاصيل وأنسال الماشية ذات النوعية الممتـازة، تـوفر خـدمات بيطريـة، حمايـة النبـات، 

  ).4ص  2015، األونكتادالتسويق، التمويل وخدمات ما بعد الحصاد" (
  
  هامواردو الوصول إلى الغذاء: دخل األسرة  2-2
  

-يقســم البــاحثون القــدرة علــى الوصــول إلــى األغذيــة إلــى ثالثــة أنــواع، وهــي الوصــول المــادي، واالجتمــاعي
الثقــافي، واالقتصــادي. ويقصــد بالوصــول المــادي عنــدما يــتم إنتــاج الغــذاء فــي منطقــة مــا مــن الــبالد، ويحــول 

تعاني مـن نقـص فـي األغذيـة، وهـو البنية التحتية في قطاع النقل دون نقل األغذية إلى مناطق أخرى  مانعدا
ما يحدث في السياق الفلسطيني. ويقصد بالوصول االقتصادي كفاية المـوارد االقتصـادية، وخاصـة  أمر نادراً 

الــدخل، لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة المناســبة. أمــا فيمــا يتعلــق بالوصــول االجتمــاعي والثقــافي، فإنــه عــادة مــا 
والحـــروب األهليـــة حيـــث ال يـــتم تزويـــد بعـــض الطبقـــات االجتماعيـــة يظهـــر فـــي منـــاطق الصـــراع االجتمـــاعي 

  .12باألغذية
                                                           

  http://www.fao.org/fileadmin/templates/ERP/uni/FIMI.pdf.للغذاء وقياسه انظر لمعرفة المزيد حول الوصول     12
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ال يعد الوصـول االجتمـاعي عـامًال هامـًا فـي تحقـق األمـن الغـذائي فـي فلسـطين، وعلـى األغلـب أن الوصـول 
القطــاع ال  رئيســيا كــذلك. وعلــى الــرغم مــن الحصــار المســتمر علــى قطــاع غــزة، إال أن المــادي لــيس عــامالً 

يســـمح للبضـــائع بالـــدخول إلـــى القطـــاع عبـــر المعـــابر اإلســـرائيلية، كونـــه نقـــص حـــاد فـــي الغـــذاء مـــن يعـــاني 
). 2012باإلضافة إلى استخدام األنفاق الواصلة بين القطاع والحدود المصـرية إلدخـال البضـائع (حتـى عـام 

الوصـول المـادي  ظهـر تعـرض إمكانيـةيتـدفق البضـائع عبـر المعـابر مـع إسـرائيل، ال بيانات وعند النظر في 
، نستكشف ما ذكر)). بناء على 5ألي صدمات خطيرة حتى خالل فترات الحروب المتكررة (انظر الجدول (

في هذا القسم البعد االقتصادي باعتباره العنصر الرئيسي المحدد للوصول إلـى الغـذاء فـي فلسـطين المحتلـة. 
اقتنــاء الغــذاء لطنا الضــوء علــى مؤشــر تيســر األمــن الغــذائي، ســو الوصــول االقتصــادي العالقــة بــين ولدراســة 

 ،المؤشـرات كمعـدل الفقـر، واألجـور بعـض(القدرة على تحمل تكاليف الغذاء) للفلسطينيين، مـع التركيـز علـى 
  .واألسعار

 

  إلى قطاع غزة الماشية و  ئيةالغذاالمواد : تدفق 5جدول 

  2016 -2007من خالل المعابر، 
  

  السنة
  عدد الشاحنات المحملة

  المجموع  ثروة حيوانية  ذاءغ

2007 8,730 307 9,037 
2008 14,502 492 14,994 
2009 19,524 389 19,913 
2010 19,206 499 19,705 
2011 18,189 478 18,667 
2012 17,099 1,190 18,289 
2013 19,196 1,263 20,459 
2014 21,682 1,322 23,004 
2015 20,073 1,196 21,269 
2016 23,265 1,260 24,525 

 OCHA المصدر:

 http://data.ochaopt.org/Gazastripcrossing/index.aspx?id=5   
  
 معدالت الفقر 1- 2- 2

جهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء المســـح الـــذي يجريـــه الأولهمـــا هنـــاك مصـــدران ألحـــدث البيانـــات المتعلقـــة بـــالفقر، 
االسـتهالك، والفقـر. ويـوفر هـذا و الفلسطيني حول مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية، حـول اإلنفـاق، 
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 2009المســح بيانـــات حـــول معـــدل الفقـــر والخصـــائص االجتماعيـــة واالقتصـــادية لألســـر الفقيـــرة خـــالل الفتـــرة 
االقتصادية واألمن  -و مسح الظروف االجتماعية. والمصدر الثاني هو مسح آخر يجريه الجهاز وه2011و

  .الغذائي
 

ع اارتفـتشـير البيانـات إلـى إلى ارتفاع معـدل الفقـر فـي فلسـطين المحتلـة. كمـا  2009تشير بيانات مسح عام 
ع معـدل الفقـر المـدقع بشـكل اارتفـوٕالـى  ،2011% فـي عـام 25.8 إلـى 2009% فـي عـام 22.3المعدل مـن 
فجوة كبيرة ومتزايدة في معدالت الفقر، حيث ارتفـع معـدل هناك ، اً . إقليمي13%12.9% إلى 12.3طفيف من 

% فـي 17.8% إلى 16.2%، بينما ارتفع من 38.8% إلى 33.7الفقر في قطاع غزة خالل نفس الفترة من 
% فـي قطـاع 21.1% إلى 19.9على معدالت الفقر المدقع؛ حيث ارتفعت من ذلك الضفة الغربية. وينطبق 

  .%8كما هي في الضفة الغربية، حوالي  تالرغم من أنها بقي غزة، على
  

، أن الفقـــر أكثـــر انتشـــارًا بـــين الالجئـــين (األســـر التـــي تعـــيش فـــي مخيمـــات 2011تظهـــر بيانـــات مســـح عـــام 
 التجمعــــات الحضــــرية% مقارنــــة باألســــر التــــي تعــــيش فــــي 35.4لالجئــــين) حيــــث بلغــــت نســــبة الفقــــر بيــــنهم 

%). كــذلك تشــير البيانــات إلــى أن الفقــر أكثــر 19.4(المنــاطق الريفيــة فــي %) واألســر التــي تعــيش 26.15(
% مــن العـدد الكلــي للفقـراء هــي أسـر عــدد 50انتشـارًا بـين األســر الكبيـرة (مــن حيـث عــدد أفرادهـا). حيـث أن 

% فقـط. كمـا أن ضـعف 9أو أكثـر، فـي حـين أن األسـر المكونـة مـن فـردين أو ثالثـة أفـراد تمثـل  10أفرادها 
المؤديــة للفقـر، حيــث تظهـر البيانــات أن معـدل الفقــر يرتفــع  ةرئيسـيالســوق العمـل يعــد مـن العوامــل ب ماجاالنـد

يعمـل لألسـر التـي % بالنسبة 22عاطلين عن العمل مقارنة بـ  هاأرباباألسر التي %) بين 48.5(إلى حوالي 
  .بهاأربا

  

اجـاتهم األساســية، حيـث لهـذه المســاعدات كمـا يعتمـد حـوالي ثلــث األسـر الفقيـرة علــى المسـاعدات لتـأمين احتي
) االختالفات في معدالت الفقر والفقـر المـدقع قبـل 6أثر في تحسين معيشة الكثير منهم. يستعرض الجدول (

وبعــد الحصــول علــى مســاعدات، حيــث تظهــر البيانــات أن المســاعدات أدت إلــى تراجــع معــدل الفقــر الــوطني 
الفقـر والفقـر المــدقع كانـت أكبـر فـي قطــاع غـزة. ومـع ذلــك، %، وأن تراجـع معــدالت 25.8% إلـى 31.5مـن 

 ، وبالتالي فإن تأثيرها مؤقـت عمومـاً فإن معظم المساعدات التي تحصل عليها األسر الفقيرة ال تولد لها دخالً 
وعلــى درجــة ارتباطــه بتــدخالت إنمائيــة اجتماعيــة أخــرى  علــى كونــه مســتديماً  أو تحويليــاً  ويعتمــد كونــه تمكينيــاً 

  .ير فرصة عمل أو التمويل متناهي الصغر)(توف
  

                                                           

  األسر على الغذاء، والملبس، والسكن. إنفاقيقاس الفقر بناء على   13
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االقتصــادية واألمــن الغــذائي إلــى أن معــدل -اعتمــادًا علــى بيانــات أحــدث، يشــير مســح الظــروف االجتماعيــة
% 37؛ واسـعة% مـع وجـود فجـوة إقليميـة 22، بلـغ معـدل الفقـر الـوطني 2014. في عام الفقر ال زال مرتفعاً 

% فـي 20غربية. كذلك األمر في معدالت الفقر المدقع حيث بلغت % في الضفة ال17في قطاع غزة مقابل 
) وجـود ارتبـاط 7% فقـط فـي الضـفة الغربيـة. وتظهـر بيانـات المسـح الـواردة فـي الجـدول (5قطاع غزة مقابل 

ــذين يعــانون مــن 80وثيــق بــين الفقــر وانعــدام األمــن الغــذائي. فعلــى الصــعيد الــوطني فــإن  % مــن الســكان ال
غــذائي الشــديد هـم فقــراء وتــنخفض هــذه النسـبة بالنســبة لمــن يعــانون مـن انعــدام األمــن الغــذائي انعـدام األمــن ال
. كمـا أن األسـر التـي ترأسـها نسـاء تعـاني مـن انعـدام األمـن األسر اآلمنة غذائيا بشـكل جزئـيبشكل متوسط و 

  .الغذائي أكثر من األسر التي يرأسها ذكور
  

  2011المدقع قبل وبعد الحصول على مساعدات،  في معدل الفقر والفقرالتغيرات : 6جدول 
  

  المنطقة
  معدل الفقر المدقع  معدل الفقر

  بعد المساعدات%  قبل المساعدات %  بعد المساعدات%  قبل المساعدات %

 7.8 9.7 17.8 20.2  الضفة الغربية
 21.2 31.9 38.8 49.9  قطاع غزة
 12.9 18.2 25.8 31.5  المجموع

، مستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية: مسح اإلنفاق، 2011كزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر: الجهاز المر 
  .االستهالك، والفقر

  

  2014: معدل الفقر بين تصنيفات األمن الغذائي، 7جدول 
  

انعدام أمن     

  غذائي شديد

انعدام أمن 

  غذائي متوسط

آمن غذائيا 

  جزئيا
  آمن غذائيا

 0.00 0.02 0.23 0.34  فقر مدقع  الضفة الغربية
 0.01 0.27 0.10 0.35  فقيرة

 0.99 0.71 0.67 0.31  غير فقيرة
 0.00 0.04 0.21 0.53  فقر مدقع  قطاع غزة

 0.05 0.19 0.20 0.29  فقيرة
 0.95 0.78 0.59 0.17  غير فقيرة

 0.00 0.03 0.22 0.49  فقر مدقع  المجموع
 0.02 0.23 0.15 0.31  فقيرة

 0.98 0.74 0.63 0.20  غير فقيرة
  .2014، االقتصادية واألمن الغذائي-المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح الظروف االجتماعية
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 األجور االسمية، األجور الحقيقية وٕامكانية الوصول إلى الغذاء 2- 2- 2

األمــن الغــذائي هــو  و اً الوصــول اقتصــاديالعالقــة بــين القــدرة علــى الثــاني الــذي سيســاعدنا علــى دراســة العامــل 
علـى األجـور.  اً ر اأثـتركـت األجور. خـالل السـنوات الماضـية، تعـرض سـوق العمـل الفلسـطيني لعـدة صـدمات 

تطــور األجــور االســمية فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي الفتــرة بــين أدنــاه ) 3الشــكل (فــي أ  يظهــر القســم
ًا خـالل هـذه الفتــرة، إال يصـاعدت مسـاراً تبــع وتظهـر البيانـات أن متوسـط األجـور االسـمية ي 2015.14و 2000

انــه لــم يتســارع إال بعــد انتهــاء االنتفاضــة الثانيــة. الوضــع فــي قطــاع غــزة أكثــر صــعوبة، حيــث ارتفــع متوســط 
  .تقارب مع الضفة الغربيةعندما وصلت إلى  2007و 2003في الفترة بين  األجور بشكل حاد

  
ويظهـــر القســـم "ب" فـــي  15.يـــرة معـــدل التضـــخم (القســـم "ج")وتيجـــاري  مكمــا أن النمـــو فـــي متوســـط األجـــور لـــ

الشكل اتجاهات األجور الحقيقيـة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة خـالل نفـس الفتـرة، وهـو يتخـذ مسـارًا تنازليـا 
إلــى زيــادة فــي  2007فــي الضــفة الغربيــة. أمــا بالنســبة لقطــاع غــزة، فقــد أدى معــدل النمــو الســريع قبــل عــام 

مـن الضـفة  أسـرعإال أن هـذا لـم يـدم طـويال، حيـث انخفضـت األجـور الحقيقيـة بقـوة، بـوتيرة  األجور الحقيقيـة،
اإلسرائيلي. إجماًال، يعكس تراجع األجور الحقيقية في قطاع غزة انخفاضا في األجـور  الحصارالغربية، بعد 

ؤكـد كيـف أن االضـطرابات اإلسمية وارتفاعًا في األسعار. وهو ما يعني تدهور القدرة الشرائية للفلسطينيين وي
  رفاه السكان.السياسية تعكر 

  
لخطر انعدام األمن الغذائي بشكل أكبر، حيـث تتراجـع  المهمشونمع ارتفاع معدل التضخم، يتعرض العمال 

أسـرع مقارنـة بالعمـال الـذين دخلهـم أعلـى، وخاصـة فـي قطـاع غـزة. وإلثبـات بصورة قدرتهم على شراء الغذاء 
بحســاب تكلفــة الســلة الغذائيــة (المكونــة مــن مــواد غذائيــة أساســية)، وتتبــع التغيــر فــي  م فريــق البحــثذلــك، قــا

)). وقـد 4من الضفة الغربية وقطاع غزة (انظر الشكل (في كل  2014و 2005تكلفتها شهريا في الفترة بين 
ة الغربيـة شـيكل فـي الضـف 806شـيكل إلـى  516تبين أنه خالل هـذه الفتـرة ارتفعـت تكلفـة السـلة الغذائيـة مـن 

قـد حـدث  شيكل في قطاع غزة. وتشير البيانات إلى أن أكبر ارتفاع في األسـعار 756شيكل إلى  494ومن 
  .، مما يعكس وجود صدمات في أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي2010و 2008بين عامي 

  
  
  
  
 

                                                           

  ور العاملين في إسرائيل.ال تشمل العينة المستخدمة في حساب متوسط األج   14
  كسنة مرجعية. 1996قياسا بمؤشر أسعار المنتج باستخدام سنة  بتثبيط متوسط األجور لحساب األجور الحقيقة في الضفة الغربية، قمنا   15
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  ، الحقيقية: تطور متوسط األجور االسمية، واألجور 3شكل 
  2015-2000وقطاع غزة،  ر المستهلك في الضفة الغربيةومؤشر أسعا
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 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوحات المشاركة في القوى العاملة والحسابات القومية.

  
إلى الغذاء، نقارن معدل نمو أسـعار  على الوصول اقتصادياً  المهمشينولتقديم دليل على تدهور قدرة العمال 

مع ارتفاع تكلفة سلة الغذاء. بالنسبة للضفة  (P25)لخامس والعشرون ألجور العمال ا16مع المئينسلة الغذاء 
شـيكل)، مقارنـة  46شيكل إلى  40% سنويًا (من 2.8الغربية، ارتفع األجر المئين الخامس والعشرون بنسبة 

حيــث  ،ســوأ مــن ذلــك%. أمــا فــي قطــاع غــزة، فقــد كــان الوضــع أ4.5بارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 
شيكل) مقارنة بارتفـاع أسـعار  35شيكل إلى  40% (من 1انخفض األجر المئين الخامس والعشرون بمعدل 

%. نســتنتج مــن هــذه المقارنــة بشــكل رئيســي أن القــوة الشــرائية للعمــال الضــعفاء قــد 4.2المــواد الغذائيــة بنســبة 
(ومســح عــام  2014تشــير نتــائج مســح عــام  انخفضــت، بــوتيرة أكبــر فــي قطــاع غــزة منهــا فــي الضــفة. كــذلك

من األسر التي تعاني من انعدام األمن الغـذائي قـد تعرضـت لصـدمات ارتفـاع % 95) إلى أن حوالي 2013
  .أسعار المواد الغذائية

                                                           

  % من العاملين أجرًا دونه.25المئين: األجر الذي يتلقى   16
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  2014-2005الغذاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسعار : اتجاهات 4شكل 
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  المصدر: برنامج األغذية العالمي.

  
 قرار الغذاء: بالعالقة مع تشوهات السوق والنمو السكانياست 2-3

  

كان الوصول إلى غذاء كاف مـؤمن بشـكل دائـم دون خطـر التعـرض ألي ما يقيس مؤشر استقرار الغذاء إذا 
 1.6رض أكثــر مــن ، أظهرنــا أن االفتقــار للمــوارد االقتصــادية قــد ّعــالمراجعــةصــدمات. فــي قســم ســابق مــن 

ـــون شـــخص النعـــدام األمـــ ـــة أن األســـر الفلســـطينية المهمشـــة تعـــاني مـــن كمـــا . ن الغـــذائيملي أظهـــرت التجرب
نتيجة األزمات الناجمة عن استمرار االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية والحصار المفروض  الشديدالحرمان 

 مــن المتوقــع أن تتــدهور حالــة األمــن الغــذائي أكثــر فــأكثر فــيفعلــى قطــاع غــزة. ومــع اســتمرار هــذه القيــود، 
  .المستقبل

  

من المتوقع أن يزداد االعتماد علـى الـواردات الغذائيـة نتيجـة تقلـص القطـاع الزراعـي وازديـاد النمـو السـكاني. 
 ةق العالميـاسو سيعرضها لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء في األالمهمشة كما أن انخفاض القوة الشرائية لألسر 

التـوازن نمـوذج ( ) باستخدام نموذج محاكـاةWillenbockel, 2011دراسة نشرتها أوكسفام (تقوم بشكل أكبر. 
ة والتجــارة العالميــة علــى أســعار المــواد الغذائيــة حتــى عــام يــتفاقيــات التجار اال) لفحــص تــأثير المحوســبالعــام 
. وتبــين نتــائج النمــوذج ارتفــاع متوســط ســعر التصــدير فــي الســوق العالميــة لعــدة مــواد غذائيــة أساســية 2030

). وتعـزى هـذه الزيـادة فـي األسـعار إلـى مجموعـة مـن األسـباب كـالنمو السـكاني، والتوسـع )8(انظر الجـدول (
  .المحدود في األراضي الزراعية، وبطء نمو اإلنتاجية الزراعية
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  مؤشرات األسعار العالمية لعدد من المواد الغذائية : توقعات8جدول 
  

  2030  2020  المنتج

 75 28  القمح
 73 31  الذرة

 89 33  أرز مصّنع 
 20 10  مواد غذائية مصنعة عدا عن اللحوم واألرز

 67 22  لحوم
 25 10  لحوم مصنعة

  .Willenbockel, 2011المصدر: 

  
ــادة المتوقعــة فــي أســعار المــواد الغذائيــة،  أن ترتفــع األجــور االســمية بــوتيرة أكبــر فــي  ينبغــيللتعامــل مــع الزي

اقتصـــاديًا للغـــذاء وســتزداد حالـــة انعـــدام األمـــن الغـــذائي  وٕاال ســـتتدهور القـــدرة علــى الوصـــول ،الضــفة الغربيـــة
. أمـــا فــي قطـــاع غــزة، فيجـــب معالجــة تراجـــع األجــور االســـمية (أي عكســها) ال وبـــل يجــب رفعهـــا إلـــى ســوءاً 

معــدالت عاليــة فاســتمرار االتجــاه التنــازلي الحــالي فــي األجــور االســمية ســوف يــؤدي إلــى تــدهور حالــة انعــدام 
على قدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب الزيادة في العـرض علـى تحقيق ذلك د يعتم، و األمن الغذائي

لبيانـــات الجهـــاز المركـــزي  وفقـــاً ف ،إلـــى ارتبـــاط ذلـــك بمعـــدل النمـــو الســـكاني ،العمالـــة. البـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا
 4,682إلــى  1997ألـف نسـمة عـام  2,783لإلحصـاء الفلسـطيني، فقـد ارتفــع عـدد السـكان الفلسـطينيين مــن 

إلــى  995(مــن  2015فقــد تضــاعف عــدد الســكان بنهايــة عــام  ،. أمــا فــي قطــاع غــزة2015ألــف نســمة عــام 
 2,890ألـف نسـمة إلـى  1,787مـن (ألف نسمة)، بينما ارتفع عددهم في الضفة الغربيـة بنسـبة أقـل  1,843

الفلسـطينيين إلـى نسمة). وعلى الرغم من انخفاض معدل الخصوبة، من المتوقع أن يـزداد عـدد السـكان  ألف
  17مليون في الضفة الغربية). 3.9مليون في قطاع غزة و 3.1( 2030ماليين نسمة بحلول عام  7
  

لخروج بتوقعات حول قدرة االقتصاد الفلسطيني على استيعاب الوافدين إلى ه المراجعة إلى اهدف هذتال 
ا رسم صورة تقريبية على افتراض إال أنه يمكنن ،الشباب) ةسوق العمل في المستقبل (بشكل رئيسي من فئ

) تطور معدل البطالة لفئة الشباب واألفراد 5استمرار الوضع االقتصادي والسياسي الراهن. يظهر الشكل (
. وتشير 2014-1999في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة  عاماً  26الذين تقل أعمارهم عن 

قطاع غزة. في الضفة الغربية، ستؤدي الزيادة المستمرة  البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل أكبر في
) إلى الحد من ارتفاع األجور. أما في قطاع العمالفي معدالت البطالة (الزيادة في فائض العرض على 

                                                           

  .Courbage et Al., 2016  انظر  17
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من رفع الحصار وٕاعادة دمج اقتصاد القطاع بشكل قبل أي شيء بد  األجور االسمية فالإذا أردنا رفع غزة، 
  .لضفة الغربيةكامل مع اقتصاد ا

 

  الضفة الغربية وقطاع غزة ،فئات الشباببين : تطور معدل البطالة 5شكل 
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  المصدر: مسح القوى العاملة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

  
 استخدام الغذاء في فلسطين: االستهالك والتغذية والصحة العامة 2-4

 

 الغذاء، والتغذية والصحة: لمحة عامة 1- 4- 2

(المعروفـــة أيضـــا باســـم الجمعيـــة األوروبيـــة ) ESPENالجمعيـــة األوروبيـــة للتغذيـــة الوريديـــة والمعويــة (تعــرف 
) ســوء التغذيــة بأنــه "حالــة يــؤدي فيهــا نقــص أو زيــادة (أو اخــتالل التــوازن) فــي ســتقالبللتغذيــة الســريرية واال

(شكل الجسم تكوين أنسجة/شكل ى الطاقة والبروتين والمواد المغذية األخرى إلى تأثيرات معاكسة ملموسة عل
سـوء التغذيـة يأخـذ . )(Lochs, Allison et Al, 2006"ه اإلكلينيكيـةجـائالجسـم وحجمـه وتكوينـه) ووظائفـه ونت

إفراط في التغذية أو نقص في التغذية، ويمكن أن يتسـبب اإلفـراط فـي التغذيـة مـن خـالل اإلفـراط إما شكلين، 
والسـوائل ممـا  أمـا نقـص التغذيـة فينـتج عـن عـدم كفايـة المغـذيات الكبيـرة في تناول المغذيات الكبيـرة بالسـمنة،

  .يؤدي إلى فقدان الوزن والجفاف
 

الحبوب الكاملـة حتـى ال يحـرم الجسـم كـمن مصادر الكربوهيدرات يتوجب أن يحصل الجسم على حاجته من 
. إن اسـتهالك تة تنقية الكربوهيـدراعمليخالل من األلياف الغذائية والفيتامينات والمعادن األساسية التي تفقد 

يقلـل مـن خطـر اإلصـابة بمـرض السـكري مـن النـوع الثـاني وأمـراض القلـب فهـو الحبوب الكاملة مفيد للصحة 
نسـبة  ضـبطألليـاف الغذائيـة والتـي يمكـن أن تسـاعد فـي علـى اهـا ائحتو الذلـك ويرجـع ، )Liu, 2002التاجية (
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غنيـة  كه والخضروات باإلضافة إلى الفيتامينات والمعـادن المختلفـةالفواوتعد في الدم  الدهونومستوى السكر 
نظــام غــذائي غنــي باألليــاف الغذائيــة فــي الحــد مــن الكولســترول  إتبــاعاألليــاف الغذائيــة. ويمكــن أن يســاعد ب

ـــة ـــدهني مـــنخفض الكثاف ـــأمراض القلـــب  LDL( ال ـــل مـــن خطـــر اإلصـــابة ب أو الكوليســـترول الضـــار) ممـــا يقل
الفلســطيني المطــبخ فــي الكربوهيــدرات عــادة تتــوفر ). Brown, Rosner et Al, 1999ة (واألوعيــة الدمويــ

  .سكر المائدةفي بشكل رئيسي في الحبوب الكاملة والمكررة والبطاطس والحلويات وكذلك و 
  

ألهميتهــا فــي الوقايــة مــن أمــراض العظــام مثــل هشاشــة العظــام  كــذلك ال يتوجــب إهمــال منتجــات األلبــان نظــراً 
)Bener, Hammoudeh et al. 2007) تــوخي الحــذر فــي اســتهالك هــذه المنتجــات بســبب ضــرورة )، مــع

الـدهون فـي الـدم ويزيـد مـن خطـر اإلصـابة بـأمراض  مسـتوىاحتوائها على الدهون المشبعة ممـا قـد يرفـع مـن 
ة فـي وتشـمل منتجـات األلبـان التـي تسـتهلك عـاد Hu, Stampfer et al. 1999).18القلـب واألوعيـة الدمويـة (

  .بيض واللبن واللبنة (الزبادي المصفى) والحليب ومنتجات األلبان األخرىفلسطين الجبن األ
  

تكـــوين لمنتجـــات األلبـــان، تعتبـــر الـــدهون الحيوانيـــة غنيـــة بالـــدهون المشـــبعة، والتـــي تعتبـــر مهمـــة مثلهـــا مثـــل 
غشية الخاليا. إال أن اإلفراط من أ الهرمونات المختلفة الضرورية لوظائف الجسم، باإلضافة إلى كونها جزءاً 

 Hu, Stampfer etفي استهالك الدهون المشبعة يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعيـة الدمويـة (

al. 1999 وتشمل مصادر الدهون الحيوانيـة (وكـذلك الكولسـترول) الـدواجن ولحـم البقـر ولحـم الخـراف (بمـا .(
وقـد ال ، تشير عـدة دراسـاتكما  ،)HDL( الجيد لكوليسترولل رئيسيمصدر وهو في ذلك الماعز)، والبيض 

  .19صابة بأمراض القلب واألوعية الدموية (األمراض القلبية الوعائية)اإلتكون سببًا ب
 

ينبغـي االعتمـاد علـى المصـادر النباتيـة أو األسـماك ذلـك أن لهـا تـأثير إيجـابي علـى ، دهونحصول على الـلل
لــدهون النباتيــة فــي زيــت الزيتــون، والمكســرات، وبعــض الخضــروات مثــل . وتتــوفر افــي الــدم الــدهونمســتوى 

بعض الزيوت النباتيـة أثنـاء تركيبة الطهي باستخدام الزيت النباتي محط جدل بسبب تحول إال أن األفوكادو. 
). Katragadda, Fullana et al. 2010واعتبارهـا مصـدر تلـوث داخلـي ("اللدهيـد" هـا عمليـة التسـخين وٕانتاج

هناك فروقات بين أنواع الزيـوت النباتيـة بهـذا المجـال، إال أنـه ال ينبغـي إعـادة اسـتخدامها أو تسـخينها لدرجـة 
  .مواد مسرطنةإنتاج تطاير الدخان منها أثناء الطهي/القلي ألن هذا يمكن أن يسهم في 

  

(فـي حالـة استعادة حيويته وتعافيـه الجسم ونموه (في حالة األطفال)، و  ية لحمايةتعتبر ضرور فالبروتينات أما 
ـــاك  ـــام بنشـــاط بـــدني مضـــني)، وهـــي مكونـــة مـــن أحمـــاض أمينيـــة. حيـــث هن ـــي  20القي منهـــا  9حمـــض أمين

                                                           

  )Tarino, Sun et al. 2010-Siriالبحث لتأكيد ذلك خاصة وان هناك تباين في نتائج عدة أبحاث بهذا الخصوص (هناك حاجة لمزيد من    18
صابة بأمراض القلب حاجة لمزيد من البحث لتأكيد ذلك خاصة وانه قد يكون له تأثير عكسي على مستوى الدهون وخطر اإلبرغم ذلك ال يزال هناك    19

  ).et al., 2001Weggemans, Zockالوعائية (
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بقيـة األحمـاض ه ال حاجـة السـتهالك مصـادر غنيـة بفـي حـين أنـ .ضرورية، أي انه ال يمكـن للجسـم تكوينهـا
يمكن للجسم إنتاجها. تتوفر الدهون النباتية الصحية في األطعمة النباتية، وال تتوفر األحماض  حيثاألخرى 

فــي البروتينــات النباتيــة كمــا هــو الحــال فــي البروتينــات الحيوانيــة (البــروتين الحيــواني مصــدره  20األمينيــة الـــ 
منتجـات األلبـان، وكـذلك األسـماك). اللحوم الحمراء والبيضاء مثل الدواجن واللحم األحمر والبيض والحليب و 

البقوليــات والمكســرات، وبنســب أقــل فــي بشــكل رئيســي هــي فالبروتينــات فيهــا تــوفر تأمــا األطعمــة النباتيــة التــي 
الحبــوب الكاملــة. ومــع ذلــك، فــإن مــزيج مــن أنــواع مختلفــة مــن البــروتين النبــاتي يمكــن أن يزودنــا بمجموعــة 

لــرغم مــن أن البــروتين الحيــواني يعتبــر أفضــل مــن حيــث قــدرة الجســم متكاملــة مــن األحمــاض األمينيــة. علــى ا
تــوافر جميــع األحمــاض األمينيــة فيــه، إال أنــه يحــذر مــن حيــث علــى امتصاصــه (التــوافر البيولــوجي العــالي) و 

ـــات الحيوانيـــة (باســـتثناء األســـماك) مـــن  ـــد لســـتهالك االعنـــد اســـتهالك البروتين ـــدهون المشـــبعة الزائ لـــدهون وال
  .ولوالكوليستر 

  

تعتبـر البقوليــات والمكسـرات مصــدرا لألليـاف الغذائيــة التـي يمكــن أن تسـاعد فــي خفـض مســتوى الكوليســترول 
مـادتي الكلي وتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدمويـة. كمـا تحتـوي البقوليـات والمكسـرات علـى 

مـــن الكوليســــترول الكلـــي فـــي الــــدم  أيضــــا فـــي الحـــد ايمكـــن أن تســـاعد انتــــلالالنبـــاتيتين ســـتيرول والســـتانول 
)Katan, Grundy et al. 2003) .( ا تركيبـة شـبيهة بالكوليسـترول إال مـله يتينسـتيرول وسـتانول النبـاتمـادتي

ا فـي ممعـه ليـتم امتصاصـهان الكولسـترول وتتنافسـ انتقلـدكما أنهمـا ، الدهنيا تأثير الكولسترول مأنه ليس له
ا وٕافـراز الكوليسـترول الـذي لـم يـتم امتصاصـه، معليـه حيـث يـتم امتصاصـه نااألمعاء الدقيقـة وعـادة مـا تتغلبـ

الـدهون فـي الـدم. مسـتوى الكوليسـترول مـن الغـذاء وتـأثيره علـى  تأثير على تقليص امتصـاصفللمادتين لذلك 
ومـــن البقـــول األكثـــر شـــيوعًا: الحمـــص والفاصـــوليا والمكســـرات التـــي تضـــم الجـــوز والفـــول الســـوداني والفســـتق 

  .زواللو 
  
 لسطين: كمية وجودة الغذاء والعناصر الغذائيةفاستهالك الغذاء في  2- 4- 2

التــي شــملها األســر معلومــات حــول  SEFSecاالقتصــادية واألمــن الغــذائي -يــوفر مســح الظــروف االجتماعيــة
 5,047أســرة، منهــا  8,177كميــة الغــذاء ونوعيتــه وأنمــاط االســتهالك الغــذائي، ومجموعهــا مــن حيــث  المســح
مــــن الغــــذائي والجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء فــــي قطــــاع غــــزة (قطــــاع األ 3,130فــــي الضــــفة الغربيــــة و أســــرة

  .) 2016الفلسطيني، 
 

  كمية الوجبات الغذائية
 بـأن كميـة الوجبـات الغذائيـة كانـت غيـر كافيـةالتـي أفـادت األسـر التـي تعـيش فـي الضـفة الغربيـة بلغت نسبة 

، حيـــث تـــم اإلبـــالغ عـــن نفـــس 2013رنـــة بالعـــام الماضـــي دون أي تغيـــر مقا، 2014فـــي عـــام  %36 قرابـــة
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، 2014% فــي عــام 33مقارنــة بـــ  2013% فــي عــام 45فــي قطــاع غــزة كانــت نســبة األســر المســتوى. بينمــا 
التي  كفاية كميات الغذاء عدم. في فلسطين عمومًا، تراجعت نسبة 2013مقارنة بالعام ما يظهر تحسنًا وهو 

%. وعلـى الـرغم مـن هـذا التحسـن، إال أن 34% إلـى 46من  2014و 2013أبلغت عنها األسر بين عامي 
% مــن األســر الفلســطينية أشــارت إلــى تــدهور 40للقلــق نظــرا ألن  يــدعوالــنقص الغــذائي يظــل مرتفعــا بشــكل 

، خاصة في قطـاع غـزة الـذي شـهد تحسـنًا عـدديًا حتـى 2014مستويات معيشتها منذ النصف األول من عام 
هر التباين بين اآلمنـين غـذائيا وغيـر اآلمنـين غـذائيًا بشـكل أوضـح فـي الضـفة الغربيـة . يظ2014نزاع تموز 

جميع األسر، ممـا تعاني منه منه في قطاع غزة. وقد يعزى ذلك إلى الحصار المفروض على القطاع والذي 
فـي بيـة يوميـًا يجعل تأثيره شامال، بينما يمكن مالحظة عدم المساواة االقتصادية واالجتماعيـة فـي الضـفة الغر 

  .فيما بينهاالمناطق و 
  

 نوعية الوجبات الغذائية 

فـي قطـاع غـزة حيـث  انتشـاراً  أكثـرفيما يتعلق بنوعية الوجبات الغذائية، فاألسر التـي تعـاني مـن سـوء التغذيـة 
% من األسر بأنهم حصلوا علـى وجبـات غذائيـة ذات نوعيـة متدنيـة خـالل السـبع أيـام التـي سـبقت 33.5أفاد 

. لم تشهد الضفة الغربية أي تحسن خالل العام 2014% في الضفة الغربية في العام 18.4مقارنة بـ  المسح
%) من حيث جودة الوجبات الغذائية، في حين أن جودة الوجبات الغذائية 18.3( 2013مقارنة بعام  2014

نقــاط  9، بفــارق 2013%) مقارنــة بعـام 33.5( 2014فــي عـام  المتدنيـة فــي قطـاع غــزة كانـت أكثــر وضـوحاً 
ن يرافــق هــذا االنخفــاض فــي جــودة النظــام الغــذائي، عــدم أ%). كمــا يمكــن 24.7(حيــث كانــت  مئويــة تقريبــاً 

  .الصراعفترات المواد الغذائية في مجموعة متنوعة من إمكانية الوصول أو توافر 
  

  الغذائيةالمواد استهالك 

بفحــص معــدل عــدد المــواد الغذائيــة  SEFSecي االقتصــادية واألمــن الغــذائ-يقــوم مســح الظــروف االجتماعيــة
المستهلكة يوميًا خالل األيام السبعة السابقة للمسح. يعد الكربوهيدرات المصـدر الرئيسـي الـذي يـتم اسـتهالكه 
بشكل يومي للحصول علـى السـعرات الحراريـة؛ علـى األقـل سـت مـرات خـالل سـبعة أيـام فـي كـل مـن الضـفة 

حيث ظهر تشـابه بـين  ،بغض النظر عن حالة األمن الغذائي 2014و 2013الغربية وقطاع غزة في عامي 
مرة/أسـبوع فـي  6.4وغير اآلمنة (اسر تعاني انعـدام األمـن الغـذائي فـي الضـفة الغربيـة:  األسر اآلمنة غذائياً 

 7.0، و2013مرة/أسـبوع فـي عـام  6.9 :، أمـا فـي قطـاع غـزة2014فـي عـام  مرة/أسبوع 7.0و، 2013عام 
). ال تشـــير هـــذه األســـر لنـــوع الحبـــوب التـــي تســـتهلكها ســـواء أكانـــت كاملـــة غنيـــة 2014فـــي عـــام مرة/أســـبوع 

  .بقيمة غذائية اقل تفتقر إلى الفيتامينات واأللياف بالفيتامينات واأللياف الغذائية أو مكررة
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غـذائيا أم ال ستهلكها جميـع األسـر بغـض النظـر عمـا إذا كانـت آمنـة تالسكر هو السلعة الغذائية الثانية التي 
بمعــدل ســت مرات/أســبوعيا علــى األقــل مــا يعــادل اســتهالك يــومي، ممــا يــدل علــى أن النظــام الغــذائي الغنــي 

 6.6الضفة الغربية غير اآلمنة غذائيا: سر أد النظام الغذائي الفلسطيني (اهو عمالفارغة  بالسعرات الحرارية
مرة/أســـبوع فـــي عـــام  6.6أســـر قطـــاع غـــزة ؛ 2014مـــرة/ أســـبوع فـــي عـــام  5.8، 2013مرة/أســـبوع فـــي عـــام 

). كـذلك كـان نمـط اسـتهالك الزيوت/الـدهون بـين األسـر الفلســطينية 2014مرة/أسـبوع فـي عـام  6.3و 2013
مـرة فـي األسـبوع  6.9سـر الضـفة الغربيـة غيـر اآلمنـة غـذائيا: أمشابه لـنمط اسـتهالك الكربوهيـدرات والسـكر (

 6.6و 2013مرة/أســــبوع فــــي عــــام  7.0؛ وقطــــاع غــــزة 2014مرة/أســــبوع فــــي عــــام  6.5، 2013فــــي عــــام 
ســر لنــوع الــدهون/الزيوت التــي تســتهلكها ســواء أكانــت زيــوت ير هــذه األشــ). ال ت2014مرة/أســبوع فــي عــام 

الــدهون التقابليــة (المهدرجــة) و زيــوت حيوانيــة مشــبعة، أو أنباتيــة غيــر مشــبعة أو زيــوت مصــدرها األســماك، 
لنظر في تأثيرها على صـحة القلـب واألوعيـة للى الرغم من أهمية هذه االختالفات كالزبدة والسمن النباتي، ع

نظـــام غـــذائي غنـــي بالســـعرات  إتبـــاعالدمويـــة. فواقـــع اســـتهالك األطعمـــة الغنيـــة بالطاقـــة كـــل يـــوم يشـــير إلـــى 
  .ةالحراري

  

ن الغـذائي فـي أظهر المسـح أن اسـتهالك منتجـات األلبـان كـان أعلـى فـي األسـر التـي تعـاني مـن انعـدام األمـ
) مقارنة باألسر التي تعـاني مـن 2014مرة/أسبوع في عام  3.9، 2013مرة/أسبوع في عام  3.1قطاع غزة (

). 2014مرة/أســـبوع فـــي  2.7، 2013مرة/أســـبوع فـــي عـــام  2.9انعـــدام األمـــن الغـــذائي فـــي الضـــفة الغربيـــة (
 4.1بنسـبة  2013ضفة الغربية فـي عـام وكان استهالك الفاكهة أعلى في األسر (اآلمنة وغير اآلمنة) في ال

علــى التــوالي) ممــا يشــير إلــى ارتفــاع األســعار أو عــدم  0.6و 1.4( 2014علــى التــوالي مقارنــة بعــام  1.7و
يومي. وقد لوحظ ا على أساس ، مما حد من استهالكه2014و 2013في عامي  لغير اآلمنين غذائياً  هاتوفر 

ستهالك األسر من الفواكه أقل مما كان عليه في الضـفة الغربيـة في قطاع غزة حيث كان ا هذا التوجه أيضاً 
مقابـل  2013مرة/أسـبوع فـي عـام  1.4مرة/أسـبوع و 2.6بالنسبة لألسـر اآلمنـة وغيـر اآلمنـة علـى حـد سـواء؛ 

  على التوالي. 2014مرة/أسبوع في عام  0.6مرة/أسبوع و 1.4
 

آلمنة غذائيًا في الضفة الغربيـة (أسـر تعـاني مـن كما انخفض استهالك الخضروات بين األسر اآلمنة وغير ا
)، وفـي قطـاع غـزة 2014مرة/أسـبوع فـي عـام  1.4، و2013مرة/أسـبوع فـي عـام  4.6انعدام األمن الغذائي: 

). وكانـت األسـر اآلمنـة غـذائيًا تسـتهلك اللحـوم 2014مرة/أسـبوع فـي  0.7، 2013مرة/أسبوع في عـام  5.5(
ر مـن الضـعف مقارنـة باألسـر التـي تعـاني مـن انعـدام األمـن الغـذائي فـي كـل في معظم أيـام األسـبوع أي أكثـ

مرة/أســبوع  4.2) وقطــاع غــزة (2014مرة/أســبوع فــي  4.5و 2013مرة/أســبوع فــي  4.7مــن الضــفة الغربيــة (
). كـــان اســـتهالك اللحـــوم بـــين جميـــع األســـر فـــي الضـــفة 2014مرة/أســـبوع فـــي عـــام  4.0، و2013فــي عـــام 

فـي قطـاع غـزة. وعلـى الـرغم مـن أن البقوليـات تعتبـر مـادة مغذيـة رخيصـة الـثمن، إال أنهـا  الغربية أعلـى منـه
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، مـع بين جميع المواد الغذائية األخرى حيث لم يتعدى معدل استهالكها مـرتين أسـبوعياً  كانت األقل استهالكاً 
  .لغربيةارتفاع طفيف في نسبة استهالكها بين األسر في قطاع غزة مقارنة باألسر في الضفة ا

 

نوعيــة المــواد يتبــين مــن التغذويــة بشــكل واســع، وهــو مــا ضــعف الثقافــة ممــا ســبق يتبــين انتشــار عــدم الــوعي و 
اآلمنـة غـذائيًا. وعلـى الـرغم مـن األسـر األسر التـي تعـاني مـن انعـدام األمـن الغـذائي و  هاستهلكتي تالغذائية ال

ال أنهـا إلغـذاء وانعـدام إمكانيـة الحصـول عليـه، الغذائيـة يتمثـل فـي مكافحـة نقـص ا اتأن دور برامج المساعد
بـرامج فـي محاولـة لتحسـين نوعيـة اللمسـتفيدين مـن لتحسـين نوعيـة النظـام الغـذائي عن محاولة مسؤولة أيضًا 

  .من األمراض تهمحياتهم، وظروفهم الصحية ووقاي
  
 الحالة التغذوية  3- 4- 2

بالتعـاون مـع إدارة التغذيـة فـي وزارة الصـحة تنفـذه إن مسح المغذيات الدقيقـة لدولـة فلسـطين هـو مسـح شـامل 
بتقيـــيم نقــص المغـــذيات الدقيقـــة المســـح الطفولــة (اليونيســـيف). ويقــوم  لرعايـــةصــندوق األمـــم المتحــدة الـــدولي 

سـنوات وبـين المـراهقين مـن الفتيـات  5والنمو لدى النساء الحوامل واألمهات المرضـعات واألطفـال حتـى سـن 
-6طفل تتـراوح أعمـارهم بـين  1,200شخص بينهم  7,200ما مجموعه المسح ينة شملت عقد والصبيان. و 

تحــت إشــراف معهــد علــوم التغذيــة فــي جامعــة فيينــا، وبــدعم مــالي مــن االتحــاد المســح  . وقــد أجــرياً شــهر  59
األوروبي. وشملت عملية االختيار العشوائي للعينة مجموعة منوعة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من 

ألطفـــال والنســـاء اعيـــادات العينـــة مـــن  لـــف المنـــاطق: المدينـــة والقريـــة ومخيمـــات الالجئـــين. وتـــم اختيـــارمخت
ــــال ومــــدارس المــــراهقين (وزارة الصــــحة واليونيســــف،  الحوامــــل واألمهــــات المرضــــعات أو فــــي مــــدارس األطف

2013.(  
  

ـــ اقــل -تعــرف منظمــة اليونســيف "التقــزم" بأنــه "إمــا متوســط أو شــديد  وســيطراف معيــاري عــن درجــة انحــ 2 ب
لسـكان".ووفقا لليونيسـف، كانـت نسـبة التقـزم فـي فلسـطين لألطفـال الـذين تتـراوح ل لسـن المرجعـيل نسبةالطول 

% 7.7% فــي مصــر و21% فــي دول المينــا و17.4%، مقارنــة بـــ 10.3 شــهراً  59أشــهر و 6أعمــارهم بــين 
% في الضفة الغربية. ويعد نقص الوزن 9.5% و11وفي قطاع غزة، بلغ معدل انتشار التقزم  20في األردن.

 نسـبةمتوسـط الـوزن  عـنانحـراف معيـاري  ةدرجـ 2"اقـل بــ  بــسوء التغذية، ويعرف على آخر  اً (الهزال) مؤشر 
% في 3.4% في قطاع غزة و5.5% (4.5في فلسطين  . كان معدل انتشار الهزال"للسكان للطول المرجعي

                                                           

 31/5/2017تم زيارة الموقع بتاريخ   /http://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutritionمرجع دول المينا: بيانات اليونيسيف. متوفرة على   20
ف. البيانات حسب البلد: األردن، متوفرة على مساء؛ مرجع األردن: اليونيسي 2:00الساعة 

https://www.unicef.org/infobycountry/jordan_statistics.html مرجع مصر: مساء 2:25الساعة  31/5/2017تم زيارة الموقع بتاريخ .
مساء بتاريخ  2:20تم زيارة الموقع بتاريخ   https://www.unicef.org/egypt/nutrition.htmlية. متوفرة على مصر، التغذ-اليونيسيف

31/5/2017. 
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% 54.8يتـــامين (أ) فـــي فلســـطين بـــين الحوامـــل والمرضـــعات الضـــفة الغربيـــة). وكـــان معـــدل انتشـــار نقـــص ف
%. وكـــان نقـــص فيتـــامين (أ) بـــين 72.9بنســـبة  شـــهراً  69-9% علـــى التـــوالي، وبـــين األطفـــال بعمـــر 28.7و

  % لدى الذكور.42.6% مقارنة بـ 57اإلناث أعلى بنسبة  اتالمراهق
  

رة الحمـل، وخـالل فتـرة الرضـاعة يزيـد نقـص يعتبر فيتامين (أ) ضروريًا لتطور الجنـين ونمـوه السـليم خـالل فتـ
). إذا كانــت Stoltzfus, 1994( فيتــامين (أ) لــدى األم مــن خطــورة نقــص فيتــامين (أ) لــدى الطفــل الرضــيع

المــرأة الحامــل تعــاني مــن نقــص فيتــامين (أ) فهنــاك احتمــال عــدم اكتمــال نمــو الجنــين ممــا يزيــد مــن احتمــال 
داخـل الـرحم. الرضـاعة الطبيعيـة بالكامـل عـادة مـا تلبـي احتياجـات  إصابة الجنـين بمـرض مـا أو حتـى الوفـاة

الطفل الرضيع من فيتامين (أ)، إال إذا كانت األم تعاني من نقـص فيتـامين (أ) ممـا سـيؤدي إلـى نقصـه لـدى 
أطفالهــا علــى األرجــح، وســتظهر عالمــات نقصــه مــع نمــوهم إذا لــم يــتم التــدخل لمعالجــة هــذا الــنقص. ويزيــد 

 .Oomen, Mclaren et alالمناعـة ( تعزيـزن (أ) مـن خطـر التعـرض للعـدوى، بسـبب دوره فـي نقـص فيتـامي

). ويتــوفر فيتــامين (أ) فــي النباتــات ذات اللــون األصــفر/البرتقالي (الكــاروتين) مثــل المــانجو والبطاطــا 1964
نية مثل األنـواع حيوامن مصادر الحلوة والمشمش وغيرها، والخضروات الورقية الخضراء كالسبانخ واألطعمة 

(الكبد بشكل رئيسي)، ومنتجـات األلبـان إن لـم تكـن خاليـة مـن  الذبائح واحشاء واللحومالمختلفة من األسماك 
  ).Krause 2011, pp63-66الدهون (

  

% 99.3بلغــــت نســــبة النســــاء الحوامــــل والمرضــــعات الالتــــي يعــــانين مــــن نقــــص فيتــــامين (د) فــــي فلســــطين 
% 51.9، وشــهراً  59-6% لألطفــال بــين ســن 60.1بلــغ معــدل االنتشــار  % علــى التــوالي، فــي حــين98.7و

%). فيتــامين 97.2بــين المــراهقين الــذكور وهــي نســبة اقــل بكثيــر مــن نســبة االنتشــار بــين المراهقــات اإلنــاث (
امتصــاص الكالســيوم ممــا يســمح بتمعــدن العظــام  ةدازيــًا فــي رئيســي عــامالً يشــكل هــام لنمــو العظــام كونــه  (د)

) Wagner and Greer 2008م. يمكـن أن يـؤدي نقـص فيتـامين (د) لـدى األطفـال إلـى الكسـاح (سـليبشـكل 
)، وفـي كـال الحـالتين تصـبح العظـام لينـة ضـعيفة. Basha, Rao et al., 2000ولـين العظـام لـدى البـالغين (

بهشاشة العظام، أو تراجع في كثافة العظام، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة  وفي المراحل المتأخرة قد يصاب المريض
ـــامين (د) فـــي النظـــام الغـــذائي الفلســـطيني إال فـــي مصـــادر محـــدودة  ـــوفر فيت احتمـــال تعرضـــه للكســـور. ال يت

فـــي منتجـــات األلبـــان المدعمـــة و التونـــة المعلبـــة والســـلمون والمـــأكوالت البحريـــة، و كـــالبيض (صـــفار البـــيض)، 
  .فقط بالفيتامينات

  

)، بلغت نسبة النساء الحوامل والمرضعات الالتي يعانين من نقص هذا الفيتامين فـي هتعلق بفيتامين (يفيما 
% بـين األطفـال الـذين تتـراوح 64.3% على التـوالي، فـي حـين بلـغ معـدل االنتشـار 44.1% و21.6فلسطين 

ـــين  ـــذكور وهـــي نســـبة أ72.7، وشـــهراً  59-6أعمـــارهم ب ـــين المـــراهقين ال ـــى مـــن نســـبة االنتشـــار بـــين % ب عل
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، إال فـي أيامنـا هـذه %). على مستوى العالم يعتبر نقص فيتامين(ه) نـادر الحـدوث58.7المراهقات اإلناث (
 Traberلدوره كمضاد لألكسدة ( الضرورية للصحة نظراً  أنه منتشر في فلسطين. وهو يعتبر من الفيتامينات

and Atkinson, 2007 فــي تحييــد الجــذور  الحــرة التــي يمكــن أن تســبب تلــف )، والــذي يمكــن أن يســاعد
  .(ه) بشكل رئيسي في المكسرات والزيوت . ويتوفر فيتامينDNAالخاليا، وخاصة الحمض النووي 

  

% مــع نســبة انتشــار أعلــى 17.1بلغــت نســبة النســاء الحوامــل الالتــي يعــانين مــن نقــص الحديــد فــي فلســطين 
%. أما بين النساء المرضعات فـي فلسـطين 3.1-لضفة الغربيةامقارنة ب% 30.8في قطاع غزة تصل بكثير 

% فـي الضـفة 2.7% فـي قطـاع غـزة مقارنـة ب 19.7، بنسـبة انتشـار %11.2فقد بلغت نسبة نقـص الحديـد 
فــي  شـهراً  59و 6الغربيـة. كمـا لــوحظ ارتفـاع معــدالت نقـص الحديــد بـين األطفــال الـذين تتــراوح أعمـارهم بــين 

% فــي الضــفة الغربيــة، فــي حــين بلــغ معــدل 8.9% فــي قطــاع غــزة مقابــل 32.4 قطــاع غــزة، بنســبة انتشــار
% 21.9%. وكـان معـدل نقـص الحديـد لـدى المـراهقين الـذكور 20.9نقص الحديد في جميع أنحـاء فلسـطين 

%). وقـد 15.4%) مقارنـة بالضـفة الغربيـة (28.5في فلسطين، مسجًال معدل انتشار أعلـى فـي قطـاع غـزة (
نــاث فــي قطــاع غــزة والضــفة تشــار مماثلــة، ولكــن بنســب أقــل عمومــا، بــين المراهقــات اإللوحظــت معــدالت ان

% على التوالي. ويمكن أن يتسبب نقص الحديد باإلصـابة بالعديـد مـن األمـراض، 15% و6.1الغربية بنسبة 
ـــة الع ـــنقص فـــي التطـــور المعرفـــي (اإلدراكـــي) وانخفـــاض إنتاجي ـــاة أو اإلعاقـــة أو ال ـــد تنتهـــي بالوف مـــل التـــي ق

)Stoltzfus, 2003 ويتـوفر الحديـد فـي اللحـوم الحمـراء والخضـار الورقيـة الخضـراء والبقوليـات وغيرهـا مـن .(
) البيولـوجي هتـوافر (قـل أالمصادر. في البقوليات والخضروات الورقية الخضـراء، واألغذيـة النباتيـة امتصاصـه 

كما أن تنـاول األغذيـة النباتيـة . "ج"نسهل عند تناول المصدر النباتي مع مصدر لفيتاميأويصبح امتصاصه 
كافيـك المع الشـاي أو القهـوة يمكـن أن يقلـل مـن امتصـاص الحديـد بتـأثير حمـض التنيـك فـي الشـاي وحمـض 

  في القهوة اللذان يثبطان امتصاص الحديد (والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين).
  

% مع معدل انتشـار أعلـى بـين 71.1ين من نقص الزنك بلغت نسبة النساء الحوامل في فلسطين الالتي يعان
% فـي الضـفة الغربيـة. أمـا نسـبة المرضـعات الالتـين لـديهن 61.6%) مقارنة بـ 80.6النساء في قطاع غزة (

% فـي فلسـطين. كمـا سـجل معـدل انتشـار بـين األطفـال الـذين تتـراوح 90.7نقص في الزنك فقد بلغت حوالي 
% فــي الضــفة الغربيــة، حيــث بلغــت 39.5% مقارنــة بـــ 71قطــاع غــزة بقرابــة فــي  شــهراً  59و 6أعمــارهم بــين 

%. أمـــا نســـبة نقـــص الزنـــك بـــين المـــراهقين الـــذكور فـــي دولـــة 55.6نســـبة نقـــص الزنـــك فـــي فلســـطين عمومـــًا 
% 79.3%، بمعــدل انتشــار أعلــى فــي قطــاع غــزة مقارنــة بالضــفة الغربيــة بنســبة 72.5فلســطين فقــد بلغــت 

وقد لوحظ نفس االتجاه، ولكن بنسب اقل، بين المراهقات اإلناث اللـواتي يعـانين مـن  % على التوالي.65.9و
% 76.7نقــص الزنـــك فــي الضـــفة الغربيــة مقارنـــة بالمراهقـــات اإلنــاث فـــي قطــاع غـــزة، حيــث بلغـــت نســـبتهن 

% (وزارة الصـحة 83.6% على التوالي، حيث بلغ متوسط نسـبة الـنقص بـين المراهقـات فـي فلسـطين 90.3و
  ).2013ونيسيف، والي
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على نمو الطفل والصـحة  ةيشير معدل االنتشار الواسع لنقص الزنك بين الفلسطينيين إلى وجود تأثيرات كبير 
العامــة للســكان الفلســطينيين، منهــا علــى ســبيل المثــال تــأخر النضــج الجنســي لــدى األطفــال، قابليــة اإلصــابة 

حوامل، وضـعف التئـام الجـروح بشـكل عـام، وفقـدان بالعدوى بين األشخاص ذوي المناعة الضعيفة كالنساء ال
 ,Plum( الشعر المعروف باسـم "الثعلبـة"، وهنـاك العديـد مـن الحـاالت المرضـية التـي قـد يسـببها نقـص الزنـك

Rink et al. 2010.( ويتوفر الزنك بشكل أساسي في المكسرات والمحار.  
  

امــل والمرضــعات الالتــي يعــانين مــن نقــص ،  بلغــت نســبة النســاء الحو  Folateفيمــا يتعلــق بــنقص الفوليــت
علـى تـوفر خـدمات جيـدة للرعايـة الصـحية مـا يـدل % على التوالي، ممـا 20.1% و7.4الفوليت في فلسطين 

%، 1.4 شـهراً  59و 6قبل الوالدة. بلغ معـدل انتشـار نقـص الفوليـت بـين األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين 
% بمعـدل انتشـار أعلـى فــي 21ذكور فــي فلسـطين، كانـت النسـبة وهـو معـدل مـنخفض. أمـا بـين المـراهقين الـ
% علـــى التـــوالي. فيمـــا كـــان معـــدل انتشـــار نقـــص 10.1% و32قطـــاع غـــزة مقارنـــة بالضـــفة الغربيـــة بنســـبة 

%، بمعــدل انتشــار أقــل فــي الضــفة الغربيــة 18.7الفوليــت بــين المراهقــات اإلنــاث أفضــل بشــكل عــام بنســبة 
%). الفوليـــت هـــو احـــد الفيتامينـــات القابلـــة للـــذوبان فـــي المـــاء ولـــه دور 22%) مقارنـــة بــــقطاع غـــزة (15.4(

رئيسي في انقسام الخاليا، كما أن له أهمية خاصـة خـالل األشـهر الثالثـة األولـى مـن الحمـل عنـدما تتضـخم 
 البويضة الملقحة، ويزداد عدد الخاليـا، وعنـدما يرتفـع معـّدل انقسـام الخاليـا بشـكل متطـرد. ويـؤدي نقـص هـذا

). وتتـوفر Czeizel, Dudás et al., 2013الفيتامين خالل األشـهر األولـى إلـى تشـوهات خلقيـة لـدى األجنـة (
  .الفوليت في الحمضيات والفاصوليا وغيرها من المواد الغذائية

 

، %62.8قرابــة " 12ب " وأخيــرا، بلغــت نســبة النســاء الحوامــل فــي فلســطين الالتــي يعــانين مــن نقــص فيتــامين
%. وكــان نقــص فيتــامين 10.9شــهرًا  59-6%، واألطفــال بعمــر 20.6النســاء المرضــعات ت نســبة بينمــا كانــ

%، بمعـــدل انتشـــار أعلـــى فـــي قطـــاع غـــزة بنســـبة 29.8بـــين المـــراهقين الـــذكور فـــي فلســـطين بنســـبة " 12"ب 
ين %. وقد لوحظ نفس االتجـاه بـين اإلنـاث المراهقـات فـي فلسـط18.7% مقارنة بالضفة الغربية بنسبة 41.1

%، بمعـــدل انتشـــار أعلـــى فـــي قطـــاع غـــزة مقارنـــة بالضـــفة 25.1حيـــث بلغـــت نســـبة انتشـــار نقـــص الفيتـــامين 
مــن الفيتامينــات الضــرورية للجهــاز " 12"ب  % علــى التــوالي. يعتبــر فيتــامين18.2% و31.9الغربيــة بنســبة 

فـي العديـد مـن األغذيــة  العصـبي ليقـوم بوظائفـه، وتكـوين كريــات الـدم الحمـراء. ويتـوفر الفيتـامين بشــكل كبيـر
 يـةأدت) ويـؤثر فـي ,2015Huمن مصادر حيوانية. يؤدي نقص هذا الفيتـامين إلـى الشـعور بالتعـب واإلرهـاق (

). وعــادة مــا يــربط Stabler, 2013الجهــاز العصــبي لوظائفــه باإلضــافة إلــى العديــد مــن األعــراض األخــرى (
ادة لحموضــة المعــدة، والتــي بــدورها تثــبط عمليــة باالســتخدام المتكــرر لألدويــة المضــ" 12"ب  نقــص فيتــامين

) الــذي يفــرزه جــدار المعــدة ويحتــاج intrinsic factorمــع بــروتين العامــل الــداخلي ("12ب "ارتبــاط فيتــامين 
  لنقله إلى األمعاء الدقيقة المتصاصه." 12"ب  لبيئة حمضية ليرتبط بفيتامين
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سنوي الذي تصدره وزارة الصحة الفلسطينية فإن الملف الصحي في فلسطين يشير إلـى انتشـار وفقا للتقرير ال
األمـراض المزمنـة فـي المجتمـع الفلسـطيني ممـا يـدق نـاقوس الخطـر. الحالـة التغذويـة ونظـام الحيـاة الرياضـي 

غالبــا مـا ترفــع مــن لهـا تــأثير كبيـر علــى األمـراض المزمنــة أو األمـراض غيــر المعديــة. فزيـادة الــوزن والسـمنة 
الســمنة  احتماليـة اإلصــابة بــاألمراض المزمنــة بشــكل كبيــر، حيــث تــربط مجموعــة واســعة مــن األدبيــات الطبيــة

، ناهيـك عـن السرطان وارتفاع ضغط الدممتعددة من بمرض السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية وأنواع 
  .عديدة على الصحةالسلبية ها التأثيرات

 

، وكـان معـدل 201.3حالـة قرابـة  100,000الصحة، كـان معـدل اإلصـابة بمـرض السـكري لكـل  لوزارة ووفقاً 
% مـن إجمـالي الوفيـات، فـي 6.8. وكانت نسبة الوفيات من مرضى السـكري حالة 83.8اإلصابة بالسرطان 

نسـبة الوفيـات مـن مرضـى أما % من إجمالي الوفيات، 13.8حين كانت نسبة الوفيات من مرضى السرطان 
%. هذه األرقام ما هي إال جرس إنذار ينذرنا بانتشار نظام حياة ونظـام تغـذوي 27.8قلب واألوعية الدموية ال

غير صـحيان فـي المجتمـع الفلسـطيني، إلـى جانـب انتشـار نقـص الفيتامينـات األساسـية بـين األطفـال والنسـاء 
  .تعراض أهم نتائجه أعالهالحوامل واألمهات المرضعات كما يبين مسح المغذيات الدقيقة الذي تم اس

  
علــى واضــحة مؤشــرات  201121-2010 ورد فــي مســح رصــد عوامــل خطــر األمــراض المزمنــة فــي فلســطين

ون مـن السـمنة % مـن الفلسـطينيين يعـان26.8األمراض المزمنة. وفق المسح نتيجة وجود حاالت وفاة عديدة 
الـذين يعـانون مـن زيـادة فـي الـوزن فـي أمـا نسـبة m2.كـغ/ BMI (≤ 30مؤشـر كتلـة الجسـم (بالتي تم تعريفها 

 ).m2كـــغ/ 29.99 ≤مؤشـــر كتلـــة الجســـم  ≤ 25(% وتعـــرف الزيـــادة فـــي الـــوزن بــــ 57.8فلســـطين فقـــد بلغـــت 
إلى وجود عالقة قوية بين زيادة الوزن أو السمنة باألمراض المزمنة. وتفيـد مؤشـرات كثيرة أدلة علمية وتشير 

% قــــد يعــــانون مــــن ضــــغط الــــدم 24.7هم أمــــراض مزمنــــة و% قــــد يظهــــر لــــدي35.8المســــح أيضــــا أن هنــــاك 
 إتبـاعهمعلى التوالي نتيجة  يمم زئبق 90 ≥وضغط الدم االنبساطي  )mmHg( مم زئبقي 140 ≥االنقباضي 

ويعتبـر ارتفـاع  عـادات غذائيـة سـيئة. وٕاتبـاعلنظام حياة غير نشط (أي يقضي الفرد الكثيـر مـن وقتـه جالسـًا) 
حية الخطيرة التي تحتاج إلى عـالج طبـي، ويمكـن ألسـلوب حيـاة نشـط وعـادات ضغط الدم من الحاالت الص

% 75مرتبطـة بحقيقـة أن  القياسـاتغذائية صحية ومتوازنة أن تساعد فـي الحـد مـن انتشـاره. وقـد تكـون هـذه 
ة لألغذيــة الغنيــٕالــى افتقــار الحميــة الغذائيــة مــن الفلســطينيين ال يقومــون بأنشــطة بدنيــة مكثفــة بشــكل منــتظم، و 

ـــاف خاصـــة وأن  ـــة المســـح يســـتهلكون أقـــل مـــن 85.9بالبوتاســـيوم واأللي حصـــص مـــن الفواكـــه  5% مـــن عين
  .والخضروات يومياً 

  
                                                           

21  State of Palestine STEPS survey 2010-2011 
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 الفصل الثالث
 

 لفقر وانعدام األمن الغذائيا اتاستجابة السياسات لتحدي
  
المطالبات المستمرة بضرورة التعامل مع ملفات الفقر واألمـن الغـذائي مـن منظـور تنمـوي، إال من لى الرغم ع

التعامـل مـع التبعـات المترتبـة علـى يـتم يتم عبـر وسـائل إغاثيـة، إال مـا نـدر، أي الواقع أرض التنفيذ على أن 
 خـالل التعامـل مـع أسـبابها. ويـرتبط هـذاحاالت الفقر وانعدام األمـن الغـذائي للتخفيـف مـن آثارهـا، ولـيس مـن 

فلسـطين، فـي على الموارد الطبيعية  تهسيطر ك ،سرائيلياالحتالل اإلالظروف التي فرضها وجود كبير ببشكل 
ارتبـاط سياسـات االسـتيراد والتصـدير ممـا أدى إلـى على الحـدود والمعـابر، ته سيطر و ال سيما األرض والمياه، 

يلية، والتبعية الشديدة لالقتصاد الفلسطيني لالقتصـاد اإلسـرائيلي، وبنـاء وتوسـيع الفلسطينية بالسياسات اإلسرائ
والتي المستوطنات اإلسرائيلية، وبناء جدار الضم والتوسع، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، 

نقــاش علــى لفلســطينيا أمــام أيـة توجهــات تنمويــة فلســطينية. وهنــا تبـرز الحاجــة  مهولــةمعيقــات جميعهــا تشـكل 
المســـتوى الـــوطني حـــول الـــرؤى الوطنيـــة والسياســـات العامـــة الالزمـــة للتصـــدي لتحـــديات الفقـــر وانعـــدام األمـــن 

  الغذائي. 
  

أدى تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية الذي انعكس في ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وانعـدام األمـن 
ع هــذه التحــديات، ســواء مــن المؤسســات الحكوميــة أو الغــذائي، إلــى تــدخل عــدد كبيــر مــن الجهــات للتعامــل مــ
و المانحــــة، لتضــــطلع بالمهــــام المتعــــددة علــــى شــــتى أغيــــر الحكوميــــة المحليــــة، أو مــــن المؤسســــات الدوليــــة 

وانعــدام األمــن  األصــعدة. وتهــدف هــذه الجهــود والتــدخالت المنفــذة بالدرجــة األولــى للتصــدي للفقــر المســتفحل
لـذي يسـهم فيـه هـذا العـدد الكبيـر مـن المؤسسـات الفاعلـة فـي هـذا القطـاع الهـام وفـي الوقـت االغذائي الشديد. 

فـــي تعزيـــز منعـــة المجتمـــع الفلســـطيني، إال أن كبـــر عـــدد الفـــاعلين المحليـــين والـــدوليين فـــي مجـــاالت اإلغاثـــة 
 والتنمية يشكل تحـديا بحـد ذاتـه، سـواء مـن حيـث القـدرة علـى بلـورة سياسـات عامـة متفـق عليهـا، أو مـن حيـث

القدرة على تنسيق الجهود في مجاالت التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، أو من حيث توفر الملكيـة والقيـادة 
الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز صــمود النــاس علــى أرضــهم، ناهيــك عــن بلــورة رؤيــا مشــتركة متفــق لكافــة الوطنيــة 

  عليها تجمع ما بين اإلغاثة والتنمية.
  

لتحليـــل السياســـات العامـــة والقطاعيـــة الفلســـطينية المرتبطـــة بـــاألمن الغـــذائي  اجعـــةالمر يهـــدف هـــذا القســـم مـــن 
والتغذوي في فلسطين، والى تحليل البرامج والمصـادر التـي يوظفهـا الالعبـون الرئيسـيون لخدمـة هـذا القطـاع، 

يـة السياسـات والى تحديد الثغرات الرئيسية التي تواجه عملهم على شتى المستويات. يركز التحليل على تكامل
ومـــدى ارتباطهـــا بمقاربـــة وطنيـــة عامـــة متفـــق عليهـــا؛ علـــى الهيكليـــة القانونيـــة التـــي يتـــأثر بهـــا قطـــاع األمـــن 
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ومــا يــرتبط بهــذا الســياق مــن أمــور مثــل مــدى تــوفر القيــادة والملكيــة الوطنيــة لملــف األمــن الغــذائي؛  ،الغــذائي
ئي والتغذوي؛ البرامج التي تنفـذها الجهـات الفاعلـة تحليل قدرات المؤسسات الوطنية ذات العالقة باألمن الغذا

المختلفـــة فـــي مجـــاالت األمـــن الغـــذائي والتغـــذوي، ومـــدى اســـتجابة هـــذه البـــرامج مـــن حيـــث التصـــميم والتنفيـــذ 
  لحاجات المجتمع الفلسطيني.

  
  لصلةالسياسات الوطنية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية والقطاعات ذات ا 3-1
  

 السياسات الوطنية أطر 1- 1- 3

المسـتوى سياسات علـى تقسم السياسات المرتبطة باألمن الغذائي والتغذوي في فلسطين إلى قسمين رئيسيين: 
، يعكـس إدراج )فـوق القطـاعيالكلـي (المستوى القطاعي. فعلـى المسـتوى أخرى على الكلي (فوق قطاعي)، و 

(دولـة فلسـطين،  2022-2017أجنـدة السياسـات الوطنيـة في ساتية األمن الغذائي كواحد من التدخالت السيا
) اهتمـام المخطـط الفلسـطيني بموضــوع األمـن الغـذائي. لكـن إدراج األمــن الغـذائي فـي المسـتوى الرابــع 2016

مــن مصــفوفة األجنــدة يحصــر هــذا االهتمــام فــي المجــال الخــدمي. فقــد ورد "ضــمان األمــن الغــذائي للســكان" 
ن السياسـة الوطنيـة "تـوفير الخـدمات األساسـية للتجمعـات السـكانية" التـي وردت ضــمن كتـدخل سياسـاتي ضـم

األولوية الوطنية "مجتمع قادر على الصمود والتنمية" في إطار المحور الثالث "التنمية المستدامة". وبالتـالي، 
 اة تتـــرابط فيهـــلـــم يتعامـــل المخطـــط الفلســـطيني مـــع األمـــن الغـــذائي كمنظومـــة متكاملـــة مـــن السياســـات الوطنيـــ

أي أن المخطط الفلسطيني ربـط األمـن الغـذائي بمنظـور تـدخالت ، السياسات االقتصادية واالجتماعية العامة
ولــيس برؤيــة وطنيــة أشــمل لألمــن الغــذائي كــأمن  ،مرتبطــة بتقــديم الخــدمات للتجمعــات الســكانية الفلســطينية

اسـات الوطنيـة لـم تتطـرق فـي أي مـن مسـتوياتها إنساني وقومي. وما يؤكد على هذا االسـتنتاج أن أجنـدة السي
  لألمن التغذوي.

  

إن إدراج األمــن الغــذائي فــي إطــار التــدخالت الالزمــة لتــوفير الخــدمات األساســية للتجمعــات الســكانية يعكــس 
ـــر  غيـــاب مقاربـــة وطنيـــة واضـــحة لحالـــة ومفهـــوم األمـــن الغـــذائي والتغـــذوي فـــي الســـياق الفلســـطيني، وقـــد عب

موعات العمل المركـزة وفـي المقـابالت الشخصـية مـع بعـض الشـركاء عـن غيـاب مثـل هـذه المشاركون في مج
والقيـادة لهـذا الملـف وعلـى الملكيـة الوطنيـة لـه. فغيـاب  اتالمقاربة، والذي انعكس على عدم وضوح المسـؤولي

دوار بـين الرؤيا الوطنية الواضحة والمحددة قد أدى إلى عدم وضوح في توزيـع المسـؤوليات والصـالحيات واأل
عدم وجود قيادة وطنيـة تتـولى مسـؤولية المتابعـة والتنسـيق والتشـبيك إلى الجهات الحكومية المختصة، وكذلك 

مع كافة الجهـات الفاعلـة، المحليـة والدوليـة، وهـو مـا أدى إلـى وجـود مسـؤوليات مشـتتة بـين الجهـات الوطنيـة 
وينســق أعمالــه مــع الجهــات الدوليــة ذات العالقــة المختلفــة التــي يقــوم كــل منهــا بتــولي مســؤولية جزئيــة معينــة 

  دارة وملكية هذا الملف موزعة بين مختلف الفاعلين.إبتلك الجزئية، لتصبح 
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وزارة -(دولـــة فلســـطين 2022-2017القطـــاع الزراعـــي  اســـتراتيجيةأمـــا علـــى المســـتوى القطـــاعي، فـــاعتبرت 
، وكأحــد أهــم ســتراتيجيةاال عليهــا تبنيــتــي ل) األمــن الغــذائي كأحــد مكونــات الرؤيــا العامــة ا2017الزراعــة، 

رؤيــة القطــاع الزراعــي فــي فلســطين علــى  ســتراتيجيةاالمــن التــدخالت. فقــد حــددت  اً أولوياتهــا، ووضــعت عــدد
زراعة مستدامة، منافسة محليًا وخارجيًا، تسـاهم بشـكل فاعـل فـي تعزيـز األمـن الغـذائي الـوطني وارتبـاط "أنها 

بمــا يســهم فــي بنــاء مقومــات الدولــة الفلســطينية عــزز مــن ســيادته علــى مــوارده المــواطن الفلســطيني بأرضــه وت
ربطت قضايا األمن الغذائي بهدفها االستراتيجي الثالث الذي يحصـر  ستراتيجيةاال). لكن 30" (ص المستقلة

اجيـة هـذا الهـدف علـى النحـو التـالي: "إنتـاج وٕانت سـتراتيجيةاالاألمن الغذائي باإلنتاج الزراعي، حيث صاغت 
وتنافســية الزراعــة فــي األســواق المحليــة والدوليــة ومســاهمتها فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي واألمــن الغــذائي قــد 

  زادت".
  

اإلنتــاج واإلنتاجيــة وتعزيــز فــي إلــى زيــادة ســيؤدي هــذا الهــدف االســتراتيجي تحقيــق أن  ســتراتيجيةاالواعتبــرت 
طـاع اقتصـادي جـاذب لريـاديي األعمـال وداعـم أساسـي تنافسية المنتجات الزراعية مـن جهـة لجعـل الزراعـة ق

لألمــن الغــذائي علــى مســتوى أســر المــزارعين أو علــى المســتوى الــوطني، ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا الهــدف 
ســيعزز مــن مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي الصــادرات الفلســطينية وفــي النــاتج المحلــي وســيعمل علــى تحســين 

   ملة، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة.اعيدي الدور الزراعة كقطاع اقتصادي مشغل لأل
  

الوطنيــــة لتنميــــة االقتصــــاد الــــوطني  ســــتراتيجيةاالالقطــــاع الزراعــــي، إال أن  اســــتراتيجيةالنقــــيض مــــن وعلــــى 
بــاألمن الغــذائي وال  اً كافيــاهتمامــا ) لــم تــولي 2017وزارة االقتصــاد الــوطني، -(دولــة فلســطين 2017-2022

رؤيتهـا علـى أنهـا "االنتقـال إلـى اقتصـاد منـتج يتمتـع باالسـتقالل  سـتراتيجيةاالددت باإلنتاج الزراعي، حيـث حـ
 عنــد .قـادر علـى الصــمود والمنافسـة وجــذب االسـتثمارات لتحقيـق التنميــة االقتصـادية واالجتماعيــة المسـتدامة"

تقاللية االقتصــاد فــي هــدفها األول علــى اســاألخيــرة  ســتراتيجيةاالركــزت  ،األربعــة ســتراتيجيةاالتحديــد أهــدافها 
الفلســطيني، وفــي هــدفها الثــاني علــى تمكــين األعمــال وجــذب االســتثمارات، وفــي هــدفها الثالــث علــى تطــوير 
الصناعة الفلسطينية لزيادة تنافسيتها، وفي هدفها الرابع على تنظـيم السـوق الـداخلي وحمايـة المسـتهلك. ومـن 

طـاع الصـناعي، ولـم تعطـي القطـاع الزراعـي القـدر ركـزت بشـكل رئيسـي علـى الق سـتراتيجيةاالهنـا، فـإن هـذه 
الـــالزم مـــن االهتمـــام. وهـــو مـــا يعكـــس عـــدم التـــرابط بـــين السياســـات واألهـــداف التـــي حـــددتها االســـتراتيجيات 

  القطاعية المختلفة.
  

وزارة التنميــــة -(دولــــة فلســــطين 2022-2017قطــــاع التنميــــة االجتماعيــــة  اســــتراتيجيةمــــن جهتهــــا، وضــــعت 
المرتبطـة بالحمايـة االجتماعيـة ودعـم األسـر الفقيـرة.  هـا) األمـن الغـذائي علـى سـلم أولويات2017االجتماعية، 
مــن رؤيــا تســعى لتحقيــق: "مجتمــع فلســطيني منيــع ومتضــامن ومنــتج ومبــدع، يــوفر  ســتراتيجيةاالتنطلــق هــذه 
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كة واإلدمـاج". وضـمن الحياة الكريمـة لكـل أفـراده، ويحـرر طاقـاتهم، ويـؤمن بـالحقوق والمسـاواة والعدالـة والشـرا
للقضـاء علـى جميـع أشـكال الجـوع والحرمـان،  سـتراتيجيةاال تسعىهدفها االستراتيجي األول "الحد من الفقر"، 

وملـبس ومسـكن  مالئـمالحياتيـة األساسـية، مـن غـذاء صـحي  اوتعزيز قدرة األسر الفقيرة على تـأمين متطلباتهـ
الت وخـدمات اجتماعيــة. ومـن ضــمن السياسـات التــي مناسـبين وعنايـة طبيــة وتعلـيم ورعايــة شخصـية ومواصــ

لتحقيـــق هــذه األهـــداف: تنظــيم وتنســيق المســـاعدات االجتماعيــة النقديـــة والعينيــة والتـــي  ســتراتيجيةاالحــددتها 
تسـتهدف تطـوير "نظــم" للمسـاعدات االجتماعيــة بـدًال مــن "البـرامج" لضــمان عنصـر االســتدامة العتمـاد مــنهج 

تطــوير برنــامج التمكــين االقتصــادي لألســر الفقيــرة، الــذي يشــمل تــوفير المصــادر مــرتبط بــالحقوق، ومأسســة و 
  المالية وبرامج تسويق األعمال وتعزيز التشريعات ذات العالقة. 

  

أن هــذا الهــدف يتقــاطع مــع جميــع القطاعــات المشــمولة فــي االســتراتيجيات القطاعيــة،  ســتراتيجيةاالواعتبــرت 
عـام واالقتصـاد المحلـي والتشـغيل والتعلـيم والصـحة والزراعـة والحكـم المحلـي إدارة المـال ال استراتيجيةوخاصة 

والميــاه العادمــة، وذلــك مــن منطلــق أن الحــد مــن الفقــر يجــب أن يتضــمن وصــول األســر الفقيــرة إلــى خــدمات 
  .المالئمةالبنية التحتية والتعليمية والصحية واالجتماعية 

  

للتنمية االجتماعية عن تحول جذري في شكل برامج الحماية  ةاستراتيجيأحدث وتعبر الرؤية التي جاءت في 
أن هــذا االنتقــال  ســتراتيجيةاالوالتــي تحولــت مــن نهــج الحمايــة واإلغاثــة إلــى نهــج التنميــة االجتماعيــة. وتقــر 

كـد يعكس توجهًا متفائال لتغيير الواقع التنموي للفئات الفقيرة والمهمشة ولتعزيـز التـرابط االجتمـاعي، إال أنـه يؤ 
حق الشعب الفلسطيني في التنمية، كجزء أساسي من منظومة حقوق اإلنسان الدوليـة، ويتضـمن أيضـًا الحـق 

 ســتراتيجيةاالفـي تقريـر المصـير والسـيادة الكاملـة علـى الثــروات والمـوارد الطبيعيـة. ومـن هـذا المنطلـق، تبنـت 
عمليـة تغييـر مجتمعـي تركـز علـى تمكـين مفهومًا فلسطينيًا للتنمية االجتماعية ينطلق بشـكل أساسـي مـن أنهـا 

المجتمع، وتهـدف إلـى تحسـين وتعزيـز نوعيـة حيـاة الجميـع، وتـوفير الحمايـة االجتماعيـة والخـدمات األساسـية 
للعائالت الفقيرة والمنكشفة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة وفرص عمـل الئقـة، باإلضـافة إلـى رعايـة وتعزيـز 

  ي والسياسي للفئات المهمشة. اإلدماج االقتصادي واالجتماع
  

أن عمليــة االنتقــال مــن الحمايــة االجتماعيــة إلــى التنميــة االجتماعيــة تتطلــب العمــل علــى  ســتراتيجيةاالوتبــين 
عــدة جبهــات، مــن ضــمنها االســتمرار فــي تعزيــز األمــن الغــذائي وتحقيــق التكامــل فــي السياســات االقتصــادية 

لشركاء في العملية التنموية للقضاء على الفقـر، بمـا يشـمل تطـوير والسياسية واالجتماعية وتطوير إسهامات ا
تــــوفير االحتياجــــات األساســــية لألســــر الفقيــــرة و الخــــدمات المســــاندة لألفــــراد واألســــر فــــي الطــــوارئ واألزمــــات 

والمهمشــة، مــن تعلــيم وصــحة ومســكن، إلــى جانــب العمــل علــى تغييــر الثقافــة التــي ترســخ مــن اعتمــاد األســر 
أنه ال بد أن تعتمد عملية التنمية االجتماعيـة علـى  ستراتيجيةاال. وضمن هذا اإلطار، تؤكد على المساعدات
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إطار مفاهيمي وسياساتي يحقق تكامًال بين األبعاد االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة. ويعتمـد تحقيـق 
يـة، التـي تضـمن التعـاون بـين هـذه المهمـة علـى تنفيـذ مجموعـة متكاملـة مـن السياسـات االقتصـادية واالجتماع

  جميع األطراف الفاعلة في هذا المجال من مؤسسات حكومية وأهلية ودولية وقطاع خاص.
  

ما من شك، أن السياسات والتدخالت المرتبطة باألمن الغذائي ومكافحـة الفقـر أكثـر وضـوحا، وقـد تسـهم فـي 
، مــن خــالل البــرامج المرتبطــة بهــا فقــرًا مــدقعاً ة ر يــفقــر وانعــدام األمــن الغــذائي علــى األســر الفقالالحــد مــن أثــر 

الخاصة بتقديم المساعدات المالية أو العينية (الغذائية)، والتي بدورها قد تحسن من حالة األمن الغذائي لهذه 
المترتبة على فقرها، لكنهـا تبقـى غيـر واضـحة التـأثير فـي تعزيـز حالـة األمـن الغـذائي  اآلثاراألسر وتحد من 

ملة ترتبط بـاألمن اإلنسـاني واألمـن القـومي، وال سـيما فـي ظـل غيـاب الرؤيـا الوطنيـة الواضـحة كمنظومة متكا
  والقيادة الوطنية والملكية الوطنية. 

  

مــن جهــة أخــرى، فــإن غيــاب الرؤيــا الوطنيــة العامــة، أثــر فــي اتجاهــات االســتراتيجيات والسياســات القطاعيــة، 
نجـم عنـه ضـعف فـي التـرابط بـين هـذه السياسـات مـن الغـذائي فمعالجة أجندة السياسـات الوطنيـة لموضـوع األ

القطــاع الزراعــي، مــثال، تركــز علــى اإلنتــاج الزراعــي لتحســين حالــة  اســتراتيجيةف. معاكســةوظهــور توجهــات 
 اســتراتيجيةركــزت  بينمــاتنميــة االقتصــاد الــوطني.  اســتراتيجيةالتوجــه لــم يبــرز فــي  ااألمــن الغــذائي، لكــن هــذ

يــــة علــــى مكافحــــة الفقــــر كمــــدخل لتعزيــــز حالــــة األمــــن الغــــذائي، ســــواء مــــن خــــالل بــــرامج التنميــــة االجتماع
القطاع الزراعي مع تعزيز حالة األمن الغـذائي  استراتيجيةالمساعدات أو برامج التمكين، في حين لم تتعامل 

   على انه عنصر مكمل لمكافحة الفقر.
  

ألمـن لوخطـة عمـل  اسـتراتيجيةو سياسـة الفلسطينية أما على مستوى األمن التغذوي، فقد طورت وزارة الصحة 
الغايـة  سـتراتيجيةاال. وقـد حـددت )2016(دولـة فلسـطين، وزارة الصـحة الفلسـطينية،  2016 في عام التغذوي

للشـــــعب  والرفـــــاهالرئيســـــية لسياســـــة التغذيـــــة الوطنيـــــة الفلســـــطينية بتحســـــين والحفـــــاظ علـــــى الوضـــــع التغـــــذوي 
من األهداف  اً ت لتحقيق هذه الغاية، ووضعت لكل من هذه األولويات عددالفلسطيني، ووضعت تسعة أولويا

ومــــن ضــــمنها أهــــداف تــــربط بــــين األمــــن الغــــذائي والتغــــذوي بشــــكل عــــام. ولكــــن الالفــــت أن مكونــــات هــــذه 
وزارة الصـــحة، -(دولـــة فلســـطين 2022-2017الصـــحية الوطنيـــة  ســـتراتيجيةااللـــم تـــنعكس فـــي  ســـتراتيجيةاال

لقضايا التي تتعلق مباشرة بالخدمات الصحية األوليـة والثانويـة لالصحية  ستراتيجيةالا)، حيث تطرقت 2017
والوقائيـــة، ولكنهـــا لـــم تركـــز علـــى قضـــايا األمـــن التغـــذوي أو الغـــذائي، وهـــو مـــا يشـــير إلـــى عـــدم التكامـــل فـــي 

  عمليات رسم السياسات والتخطيط حتى على المستوى القطاعي.
  

والقطـاعي) خاصـة بـاألمن الغـذائي  فـوق القطـاعيلـة (علـى المسـتوى الكلـي بيد أن الحاجة إلـى سياسـة متكام
الوطنيــة لألمـــن الغـــذائي (المتقادمــة) (الســـلطة الوطنيـــة  ســـتراتيجيةاال. وتؤكــد بكافــة أبعـــاده لــيس أمـــرًا جديـــداً و 
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اك بشــكل واضــح عــن أن هنــ) والتــي لــم يتعــدى تنفيــذها المرحلــة األولــى، 2005وزارة الزراعــة،  -الفلســطينية 
اعتقاد خاطئ بأن األمن الغذائي قابل للتحسن بمجـرد زيـادة إنتـاج الغـذاء، و/أو تقـديم المسـاعدات اإلنسـانية. 

ألمـن افـي السـياق الفلسـطيني، إال أن مفهـوم  أنه على الرغم من أهميـة هـذين الجـانبين ستراتيجيةاالواعتبرت 
ن هنـاك حاجـة ماسـة لتوحيـد الرؤيـا والمفهـوم يمس عدة قطاعـات. وبالتـالي فـإ الغذائي مفهوم ذا طابع شمولي

  حول األمن الغذائي على المستوى الوطني وبين كافة الجهات الفاعلة وفي المجتمع ككل.
  

علــى ، ســتراتيجيةاالالتــي عقــدت لغايــات إعــداد هــذه وبشــكل عــام، أجمــع المشــاركون فــي الجلســات الحواريــة 
ي والتغــذوي فــي فلســطين، ينـدرج فــي إطارهــا رؤيــا وطنيــة ضـرورة تطــوير مقاربــة وطنيــة متكاملــة لألمـن الغــذائ

ومنظومة متكاملة من السياسات واالستراتيجيات. لقد حـان الوقـت الـذي يتوجـب فيـه علـى السـلطة الفلسـطينية 
ــــة هــــذا القطــــاع الهــــام. أ ــــادة وملكي إطــــار كــــافي ك )HRPبــــرغم أن خطــــة االســــتجابة اإلنســــانية (ن تتــــولى قي

تعتبـر و  .زيـادة فـي طموحهـا طة الفلسـطينية إال أنـه يعـاني مـن ضـعف التمويـل وربمـالالستجابة ألولويات السل
متطلبـات مـن يمكـن أن تتسـع ألي بمثابـة أطـر نمطيـة الخطط الفلسـطينية، كأجنـدة السياسـات الوطنيـة، غالبًا 

والســؤال  الوطنيــة فــي مقدمــة ســلم أولوياتنــا. والقيــادةقضــايا الملكيــة يؤكــد علــى ضــرورة وضــع المــانحين. وهــذا 
الذي يشغل المانحين بشكل متزايد هـو مـا إذا كـان يتوجـب علـيهم العمـل فـي فلسـطين فـي مجـاالت تنمويـة أم 

الهيكـل الحـالي بظـل التـي تنفـذها السـلطة الفلسـطينية،  لتلـكموازيـة أن برامجهم قد تتحـول إلـى أنظمـة وبـرامج 
  .لعمل قطاع األمن الغذائي على سبيل المثال

  
 علق ببيانات األمن الغذائي الوطنيتتقضايا  2- 3-1

ضــعف الملكيــة والقيـــادة الوطنيــة لهـــذا عـــن نــتج عــن غيـــاب رؤيــا وطنيـــة واضــحة لألمــن الغـــذائي والتغــذوي و 
القطــاع، عــدم وجــود منهجيــة معتمــدة وطنيــا لقيــاس وتقيــيم حالــة األمــن الغــذائي. ولســد هــذا الفــراغ، يــتم حاليــا 

لكــن لــم يــتم مناقشــة هــذه  .ل مؤسســات دوليــة عاملــة فــي فلســطيناالعتمــاد علــى منهجيــة تــم تطويرهــا مــن قبــ
بمــا يــتالءم مــع اعتمادهــا عنــدما تــم مراجعــة المنهجيــة لتطويرهــا و الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة مــع المنهجيــة 

الجهــات ذات كافــة الصــالحيات بــين و فــي ظــل عــدم وضــوح المســؤوليات متوقــع ، وهــو أمــر الحالـة الفلســطينية
  ملف.العالقة بهذا ال

  

يعزى عدم تـرابط قصـور السياسـات فـوق القطاعيـة والقطاعيـة، وعـدم التكامـل بـين السياسـات القطاعيـة جزئيـا 
 األمن الغــذائيبـالمعلومـات المتعلقــة كافــة لجمـع وتحليــل ونشـر  ةمتكاملــ ةوطنيـ قاعـدة بيانــاتإلـى عـدم وجــود 

بقضــايا ذات العالقــة أو المتعلقــة اء، والتغــذوي، ســواء مــن حيــث مؤشــرات تــوافر أو الوصــول أو اســتخدام الغــذ
الفقـر، سـواء مـن حيـث إنتــاج الغـذاء أو اسـتيراده، أو مـن حيـث الــدخل والنفقـات والقـوة الشـرائية، أو مـن حيــث 

القاعـدة  هاستهالك الغذاء وسالمته، أو من حيث المؤشرات المرتبطة باألمن التغذوي، وغيرها. فتوفر مثل هـذ
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بالتالي يسهم في اتخـاذ القـرارات ورسـم السياسـات العامـة التـي مـن شـأنها الحـد يساعد في تحديد الفجوات، و س
من انعدام األمن الغذائي وكذلك في مكافحة الفقر. ويجـب التأكيـد هنـا، علـى أن المعلومـات والبيانـات متاحـة 

حـدة، يبقـي الشركاء المحليين والدوليين، إال أن غياب نظام معلومات وطني أو قاعدة معلومـات مو لعديد من ل
  .محدودا للغايةاالستفادة من المعلومات المتوفرة 

  

ويعتبر توافر البيانات وٕامكانية استخدامها وتداولها أمرا بالغ األهمية بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة، ال سـيما 
ت الجهــات المانحــة والوكــاالت التابعــة لمؤسســات دوليــة ألغــراض تتعلــق بوضــع البــرامج. يشــكل تــداول البيانــا

، والتـي تعكـس حالـة مـا بعـد الحـرب 2016التـي تـم إصـدارها فـي العـام  2014المتوفرة مشكلة. فبيانـات عـام 
حــول الوضــع الحــالي فــي القطــاع. كــذلك ال يمكــن مقارنــة تمامــًا فــي قطــاع غــزة، ال تعطــي صــورة صــحيحة 

أن تعكس  األخرى لبياناتباينبغي لذلك  ،القضايا المتعلقة بإمكانية الوصول للغذاء في فلسطين ببلدان أخرى
 تحــدياً األمــد  الطويــلانعــدام األمــن الغــذائي الممتــد شــكل أن تكــون حديثــة. ويو ، ةالفلســطينيالحالــة  ةخصوصــي

كبيـرا مــن حيــث البيانـات، حيــث يــؤثر ذلــك علـى تأجيــل المســاعدات الغذائيـة أو االســتجابة للحــاالت الطارئــة، 
وتعتمـد الجهـات المانحـة والوكـاالت علـى جمـع وتحليـل البيانـات والتي تتطلب كل حالة منهـا بيانـات مختلفـة. 

مــن الشــركاء المحليــين، وبــرغم جميــع هــذه الجهــود ال تــزال بعــض البيانــات الهامــة مفقــودة. وال تعتبــر الجهــات 
) ســهلة االســتخدام لمــلء جميــع البيانــات المطلوبــة. بينمــا DARPالمانحــة قاعــدة بيانــات تنســيق المعونــات (

التحســـينات هنـــاك بعـــض ن أز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني مصـــدرًا موثوقـــا للمعلومـــات، إال يعتبـــر الجهـــا
   .في هذا الصددالممكنة 

 

غرافــي، وربمــا قــد يكــون مــن األنســب كــذلك هنــاك مجــال لتحســين بيانــات األمــن الغــذائي مــن حيــث الرصــد الج
لضـروري أيضـا تـوفير بيانـات مصـنفة . ومـن اسـبل العـيشيالء مزيـد مـن االهتمـام بـالنهج القـائم علـى تـوفير ا

حسب نوع الجـنس. كمـا يفضـل معظـم أصـحاب العالقـة اسـتخدام مؤشـرات موحـدة لسـهولة مقارنتهـا بالمعـايير 
ي تـال اتلمؤشر هذه امهمة، ويمكن ل ةالفلسطينيالحالة والمؤشرات الدولية. إن البيانات التي تعكس خصوصية 

ك لـلجهـات المانحـة إجـراء مقارنـات وبرمجـة مبسـطة. هنايح أمـام اتت معلوماتضيف قيمة أو تأن  ايتم إنتاجه
 متسـقةاالجتماعيـة واألمـن الغـذائي وهـي غيـر -كم هائل من البيانات التي يوفرهـا مسـح الظـروف االقتصـادية

البـد للسـلطة الفلسـطينية لهـذا مع المقارنات الدورية بـين البلـدان وتحتـاج إلـى إعـداد وعـرض أفضـل للبيانـات. 
مؤشــرات وطنيــة فهــو أمــر بــالغ األهميــة وقــد طــال تنفيــذه. تشــمل البيانــات المطلــوب تطــوير عمليــة  أن تقــود
على مستوى العائلة/األسرة/المزارع؛ المستوى الكلي المـرتبط بخطـط القطـاع الحكـومي بيانات ما يلي: توفيرها 

انـات التـي تسـهل عمليـة اتخـاذ كـل ثـالث سـنوات علـى األقـل؛ والبي المتـوفرةوميزانياتـه؛ بيانـات األمـن الغـذائي 
فـإذا مـا أدركـت الجهـات  ،ينبغي ربط المؤشرات الوطنية بالسياسات الوطنيـةكما الجهات المانحة.  لدى قرارال

   .الستجابةذلك سيشجعها على ا، فإن وطنياً  استحداثهاالدولية أن البيانات يتم 
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  الشركاء الرئيسيون من المؤسسات غير الحكومية 3- 3-1

تواجــد المنظمــات كــان هنــاك حاجــة لة التــي ســبقت قيــام الســلطة الفلســطينية فــي األراضــي الفلســطينية فــي الفتــر 
. مـا بعـد نشـوء االجتماعي-نهج خاص بالعمل االقتصاديإيجاد كبير والتي نتج عن عددها الغير الحكومية 

العمــل فيهــا أو ال الســلطة أصــبحت هــذه المنظمــات شــريكة للســلطة الفلســطينية فــي المنــاطق التــي ال تســتطيع 
ترغـب المخـاطرة بالعمـل فيهـا. وقـد أنشـئت معظـم هـذه المنظمـات الفلسـطينية التـي تعمـل فـي المجـال التنمــوي 
واإلغاثي كشكل من أشكال العمل الكفاحي الهادف لتحرير فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. فعلى 

اســتجابة  1986ظمــة غيــر ربحيــة فــي عــام كمن )UAWCتحــاد لجــان العمــل الزراعــي (اســبيل المثــال، أنشــئ 
للظروف االجتماعية والسياسية الصعبة التي مر بها المزارعون نتيجة سياسات االحتالل ومصـادرة األراضـي 

وجــاء إطــالق  22والميــاه فــي أوائــل الثمانينيــات والتــي أضــرت بمصــالح المــزارعين والفلســطينيين بشــكل مباشــر.
واخر السبعينات، بهدف سد الفجوة  في عدم وجـود جهـة مسـؤولة عـن في أ) PARCلجان اإلغاثة الزراعية (

عمــدت ســلطات تتــوفير خــدمات اإلرشــاد الزراعــي وبــرامج تنمويــة كــالتي تقــدمها اإلغاثــة الزراعيــة، وهــي فجــوة 
معـًا فـي -). ومـن ثـم تـم تأسـيس مركـز العمـل التنمـوي2013غاثة الزراعيـة، االحتالل اإلسرائيلي إيجادها (اإل

وتعمل على تنميـة المـوارد معتمدة على الذات ، والذي انبثق عن الحاجة لمبادرات مستقلة 1989اني كانون ث
لبيانـات مسـح المنظمـات  وفقاً  23االكتفاء الذاتي.و البشرية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تجسد قيم التمكين 

حكوميــة العاملــة فــي فلســطين بلــغ عــدد المنظمــات غيــر ال 2007غيــر الحكوميــة الــذي نفــذه "مــاس" فــي عــام 
منظمة غير حكومية نشطة/عاملة في ذلك الوقت، كـان الهـدف الرئيسـي لــ  1,381منظمة من بينها  1,496

% منهــا بشـــكل 9.8% منهــا المســـاهمة فــي التنميـــة الزراعيــة وتطـــوير القطاعــات األخـــرى، بينمــا هـــدفت 5.6
يــة الصــحية وتــوفير دور لأليتــام وغيرهــا مــن أعمــال رئيســي لتقــديم المســاعدات العينيــة والنقديــة وخــدمات الرعا

منظمـة، إال أن  1,500إلى قرابـة  ). وبرغم ارتفاع عدد المنظمات غير الحكومية حالياً 2007إغاثية (ماس، 
  .مجاالت عملها وتخصصاتها، خاصة تلك المتعلقة باألمن الغذائي لم تتغير كثيراً 

  

ــة فــي وتعتبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة الــثالث المــذ كورة أعــاله مــن أبــرز المنظمــات غيــر الحكوميــة العامل
قطــاع األمــن الغــذائي، وهــي تتبــع سياســات تنمويــة تركــز علــى حمايــة القطــاع الزراعــي لمقاومــة االســتيطان 
اإلسرائيلي ومصادرة األراضي والسيطرة االقتصادية. على سبيل المثال، تهـدف اإلغاثـة الزراعيـة إلـى تطـوير 

وتعزيز قدرة المـزارعين علـى الصـمود، والوصـول إلـى الفئـات الفقيـرة والمهمشـة، والمنظمـات القطاع الزراعي، 
تعبئة وتنمية قدرات سكان الريف على التحكم في مواردهم، والمساهمة فـي إنشـاء مجتمـع و  هلية المجتمعيةاأل

يـنص أحـد أهـداف و  ).2016فلسطيني حر وديمقراطي قائم على قـيم العدالـة االجتماعيـة (اإلغاثـة الزراعيـة، 
تقليص فجوة األمن الغذائي على المستوى الوطني وزيـادة على ضرورة العمل على اإلغاثة الزراعية وغاياتها 
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). في نفس الوقت، يهدف االتحاد إلـى 2013مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي (اإلغاثة الزراعية، 
عدالــة االجتماعيـة متمســك بأرضــه ويعـيش فــي دولــة الوصـول إلــى "مجتمــع فلسـطيني آمــن غــذائيا قـائم علــى ال

على حد سـواء فـي  وٕاناثاً  فلسطينية ديمقراطية حرة ويتمتع بالسيادة على موارده، حيث يساهم المزارعون ذكوراً 
جميـــــع مجـــــاالت الحيـــــاة". ويعتقـــــد االتحـــــاد أن أهميـــــة الزراعـــــة واألرض للشـــــعب الفلســـــطيني تتجـــــاوز البعـــــد 

ة المنتجـات الزراعيـة: فعالقـة الشـعب بأرضـه متجـذرة بعمـق فـي الثقافـة الفلسـطينية االقتصادي المتعلق بزراع
تفعيل دوره الوطني كجزء ال يتجزأ مـن النضـال مـن أجـل تحريـر تعمل على وتحفظ مكانة الفالح الفلسطيني و 

ات، فـي وتعمل مؤسسة معا، باعتبارها منظمة رائدة في مجال تنمية المجتمـع المحلـي وبنـاء القـدر  24فلسطين.
لتحســــين نوعيــــة حيــــاة النــــاس وتمكيــــنهم مــــن القيــــام بــــدور قيــــادي فــــي تنميــــة  أفقــــر المنــــاطق وأكثرهــــا تهميشــــاً 

مجتمعاتهم وتحقيق االعتماد علـى الـذات والثبـات والتنميـة المسـتدامة علـى أسـس الحريـة والمسـاواة، المشـاركة 
الة االجتماعية. وتتضـمن بعـض أهـداف مركـز ، واحترام حقوق اإلنسان، والديمقراطية، والعدوالمنصفة العادلة

في المجتمع الفلسـطيني علـى مسـتوى  وأكثرها تهميشاً  معا تحسين أوضاع األمن الغذائي ألشد القطاعات فقراً 
األســرة والمجتمــع المحلــي، وتعزيــز التنميــة المجتمعيــة والحــد مــن الفقــر فــي المنــاطق الريفيــة والمنــاطق األكثــر 

  ).2016(مركز معا،  حرماناً 
  
  التخطيطي والبرامجي للمانحين والوكاالت العاملة في قطاع األمن الغذائي اإلطار 3-2
  

 )2017a(برنـــامج األغذيـــة العـــالمي،  2021-2017لبرنـــامج األغذيـــة العـــالمي  ســـتراتيجيةاالحـــددت الخطـــة 
 ما الهــدف، وال ســي2030رؤيتهــا بـــ "ضــمان أن بــالد العــالم تســير علــى الطريــق الصــحيح لتحقيــق خطــة عــام 

معـروف سـجل علـى هويـة و  سـتراتيجيةاالمن أهداف القضاء على الجوع (صفر جوع). وتستند الخطة  الثاني
للبرنــامج باعتبــاره أكبــر منظمــة إنســانية فــي العــالم، والتــي تحملــه مســؤولية الوفــاء بااللتزامــات والتوقعــات فــي 

ــــورات، لغ ــــاذ األرواح مــــن خــــالل تــــدخالت االســــتجابة لحــــاالت الطــــوارئ والتعــــافي فــــي األزمــــات والث ايــــة إنق
الغذائية من الدرجة األولى التي تم تصميمها وتنفيذها بالشراكة مع الحكومات الوطنية والوكـاالت  اتالمساعد

على هذا البعد الحساس في عمل البرنـامج، بمـا  ستراتيجيةاالالدولية والجهات الفاعلة األخرى. وتؤكد الخطة 
. كمـا تحـدد الخطـة 2030زه. ومن خـالل مواءمـة عمـل البرنـامج مـع خطـة عـام يضمن المحافظة عليه وتعزي

يمكـن للبرنـامج أن ينفـذ تـدخالت أوسـع مـن خاللـه بمـا يخـدم أهـداف  اً وشـفاف اً مترابطـ اً طار إأيضا  ستراتيجيةاال
خـالل عملـه التنمية المستدامة في عدة سياقات باستخدام المهارات واإلمكانيات والخبـرة التـي راكمهـا البرنـامج 

أوًال: دعم بالد العـالم علـى القضـاء علـى  ،هدفين استراتيجيينتحدد الخطة في المجاالت اإلنسانية والتنموية. 
ــًا: الشــراكة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. لتحقيــق هــذين العــالم خــالي مــن الجــوع ( جــوع). ثاني
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مــن الثــاني مرتبطــة بالهــدف  اســتراتيجيةغايــات  الهــدفين االســتراتيجيين، ســيعمل البرنــامج علــى تحقيــق خمــس
) 2) القضــاء علــى الجــوع مــن خــالل حمايــة القــدرة علــى الوصــول إلــى الغــذاء، 1أهــداف التنميــة المســتدامة: 

) الشــراكة لتحقيـــق 5) دعــم تنفيــذ أهـــداف التنميــة المســـتدامة، 4) تحقيـــق األمــن الغـــذائي، 3تحســين التغذيــة، 
  ).2017aغذية العالمي، نامج األنتائج التنمية المستدامة (بر 

  

)، يوائم برنامج األغذيـة العـالمي ويـدمج 2017-2014الشراكة المؤسسية ( استراتيجيةكما هو معلن عنه في 
قدراتــه وبرامجــه فــي مجــال المســاعدات الغذائيــة مــع تــدخالت واســتثمارات الحكومــات والوكــاالت التابعــة لألمــم 

القطاع الخاص والمجتمع المدني. وسيعمل البرنامج مع هؤالء الشـركاء المتحدة والجهات الفاعلة األخرى من 
  ).2017aجمع نقاط القوة والموارد التكميلية واالستفادة منها (برنامج األغذية العالمي، على 

  

برنـامج األغذيـة العـالمي، السـلطة على مستوى الشراكة والتنسيق محليًا، يعتبـر دعـم األمـن الغـذائي مـن مهـام 
)، والتـــي لهـــا عالقـــة وثيقـــة بأنشـــطة FAOومنظمـــة األمـــم المتحـــدة لألغذيـــة والزارعـــة (، األونـــروانية، الفلســـطي

 العـالمي بالشـراكة مـع الحكومـة، المنظمـات غيـر الحكوميـة األغذيـةيعمـل برنـامج اليونيسف وشركاء آخرون. 
) حتـى األونـروامتحـدة ()، وشركاء تابعين لمنظمـة األمـم الاإلنسانارض جمعية مجتمعات عالمية و مؤسسة (ك
تمكن مــن تنفيــذ برامجــه بنجــاح وتقــديم المســاعدات الغذائيــة والنقديــة فــي قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة. ويقــوم يــ

من الغذائي بالشراكة مع الفاو وقطاع األمن الغذائي، بهدف تعزيز تحليـل واالسـتجابة البرنامج بقيادة ملف األ
دخالت اإلنســانية واإلنمائيــة للســلطة الفلســطينية (برنــامج األغذيــة األمــن الغــذائي، وربــط التــلمتطلبــات قطــاع 

الشريك األساسي للبرنامج في فلسطين. يعمل البرنـامج مـع وزارة التنميـة االجتماعيـة علـى ) 2017bالعالمي، 
لــ يـة والنقديـة ائتطوير وتوفير شبكة أمان غذائي وطنية متكاملة تستند إلى االحتياجات، تقدم المساعدات الغذ

  ).2017bشخص (برنامج األغذية العالمي،  214,000
  

"عـالم خـال مـن الجـوع وسـوء التغذيـة حيـث  2009كانت الرؤية العالمية التي اعتمدتها منظمة الفاو منذ عام 
تســـهم األغذيـــة والزراعـــة فـــي تحســـين مســـتويات المعيشــــة للجميـــع، وال ســـيما األشـــد فقـــرًا، بطريقـــة مســــتدامة 

: القضـاء علـى ". ولتحقيـق هـذه الرؤيـة، حـددت المنظمـة ثالثـة أهـداف عالميـة، أوالً يئيـاً بو  واجتماعياً  اقتصادياً 
العمـل تـدريجيا علـى الوصـول لعـالم يتمتـع فيـه النـاس فـي جميـع و الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، 

وخيـاراتهم الغذائيـة مـن أجـل األوقات بمـا يكفـي مـن األغذيـة السـليمة والمغذيـة التـي تلبـي احتياجـاتهم الغذائيـة 
: القضـاء علـى الفقـر والمضـي فـي طريـق التقـدم االقتصـادي واالجتمـاعي للجميـع، حياة نشطة وصحية. ثانيـاً 

: اإلدارة واالســـتخدام مـــع زيـــادة إنتـــاج الغـــذاء، وتعزيـــز التنميـــة الريفيـــة وتـــوفير ســـبل العـــيش المســـتدامة. ثالثـــاً 
ذلــك األرض والميــاه والهــواء والمنــاخ والمــوارد الوراثيــة لصــالح األجيــال المســتدامين للمــوارد الطبيعيــة، بمــا فــي 

  .الحاضرة والمقبلة
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علــى المســتوى التنفيــذي، ولتحقيــق األهــداف الثالثــة الســابقة، تركــز منظمــة الفــاو علــى خمســة مجــاالت عمــل 
ام األمـن الغـذائي . أوًال، المساهمة في القضـاء علـى الجـوع وانعـداستراتيجيةرئيسية تنعكس في خمسة أهداف 

وســوء التغذيــة. ثانيــًا، زيــادة وتحســين تــوفير الســـلع والخــدمات الزراعيــة والحراجــة ومصــائد األســماك بطريقـــة 
مسـتدامة. ثالثــًا، الحــد مــن الفقــر فــي األريــاف. رابعــًا، تمكـين نظــم زراعيــة وغذائيــة أكثــر شــمولية وكفــاءة علــى 

علــــى الصــــمود أمــــام التهديــــدات ســــبل العـــيش ، زيــــادة قــــدرة المســـتويات المحليــــة والوطنيــــة والدوليــــة. وخامســـاً 
  .واألزمات

 

علــى ويســاهم برنــامج المنظمــة فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي تحقيــق رؤيــة المنظمــة وفــي دعــم أهــدافها 
الضــفة -. وكمــا هــو معلــن فــي وثيقــة إطــار عمــل برنــامج الفــاوســتراتيجيةاالالمســتوى العــالمي وكــذلك أهــدافها 

العالميـة الخمسـة مـن  سـتراتيجيةاالاع غزة، تساهم مكونات البرنامج ونتائجه فـي تحقيـق األهـداف الغربية وقط
-2014الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة فـي وثيقـة برنـامج -خالل مجموعـة منوعـة مـن المشـاريع. تركـز المنظمـة

اع الزراعــي القطــ اســتراتيجيةعلــى تعزيــز القــدرة علــى الصــمود والنمــو االقتصــادي، بمــا يتماشــى مــع  2016
). وعلى مـدى السـنوات العشـر 2014: القدرة على الصمود والتنمية (منظمة الفاو، )2016-2014(الوطني 

ـــى وجـــه الخصـــوص. وفـــي  ـــت المنظمـــة بالشـــراكة مـــع الســـلطة الفلســـطينية ووزارة الزراعـــة عل الماضـــية، عمل
لتطـــوير وٕاضـــفاء الطـــابع  ، التـــي أعـــدت بنـــاء علـــى طلـــب مـــن الســـلطة الفلســـطينية2009لعـــام  اســـتراتيجيتها

مناسـبين لكيفيـة مسـاهمة المنظمـة  اسـتراتيجيةو المؤسسي على العالقة بينهما، تم تطـوير واعتمـاد إطـار عمـل 
  ).2014في دعم قطاع الزراعة الفلسطيني (منظمة الفاو، 

 

عدتها فــي كـذلك، تعمـل الفـاو بالشـراكة مــع عـدد مـن المنظمـات غيـر الحكوميــة المحليـة لتنفيـذ تـدخالتها ومسـا
الوصول إلى المستفيدين من خالل مجموعـة متنوعـة مـن األنشـطة الزراعيـة. باإلضـافة إلـى ذلـك، اضـطلعت 

متكاملـــة خاصـــة بـــاألمن الغـــذائي فـــي الضـــفة  يةبـــدور هـــام فـــي إنشـــاء هيئـــة تنســـيق 2013المنظمـــة فـــي عـــام 
وكــاالت األمــم المتحــدة والســلطة  والقطــاع، تســتند لمبــادئ تــم التوافــق عليهــا كتقاســم المســؤولية والمســاءلة بــين

ضــمن مهـام قطــاع  اتـم إدماجهـمهمــة  يالوطنيـة الفلسـطينية والمنظمــات غيـر الحكوميـة الدوليــة والوطنيـة، وهـ
  .)2014بتنسيق جهود االستجابة لقضايا األمن الغذائي (منظمة الفاو،  األمن الغذائي الذي يقوم حالياً 

  

أهداف للتنمية البشرية معتبرة إياها محور عملياتهـا لتعزيـز التنميـة وضعت األونروا على خطة أعمالها أربعة 
البشــرية لالجئــين الفلســطينيين، وهــي: اكتســاب المعرفــة والمهــارات؛ أن يعيشــوا حيــاة طويلــة وصــحية؛ تحقيــق 
مســتويات معيشــية الئقــة؛ والتمتــع بحقــوق اإلنســان إلــى أقصــى حــد ممكــن. وتشــمل خــدمات األونــروا للتنميــة 

المهنـي، والرعايـة الصـحية األوليـة، والخـدمات اإلغاثيـة التعلـيم و  ةاالبتدائيـللمرحلـة واإلنسانية، التعليم  البشرية
واالجتماعيـــة، وتحســـين البنيـــة التحتيـــة وتحســـين ظـــروف المخيمـــات، والتمويـــل متنـــاهي الصـــغر، واالســـتجابة 

  .للحاالت الطارئة
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لبرامج الوكالـة وعملياتهـا  ستراتيجيةاالالرؤية واألهداف ) MTSاألونروا متوسطة المدى ( استراتيجيةوتعرض 
ــأثير عملياتهــا فــي خدمــة الالجئــين. 2021-2016خــالل الفتــرة  ، التــي تهــدف لتعظــيم اســتخدامها للمــوارد وت

من جديد على التزام الوكالة بمناصـرة الالجئـين الفلسـطينيين واسـتكمالها العمـل فـي مجـال  ستراتيجيةاالوتؤكد 
ســـتعمل  اســـتراتيجيةالمتوســـطة المـــدى خمســـة مخرجـــات  ســـتراتيجيةاالبشـــرية والحمايـــة. وقـــد حـــددت التنميـــة ال

ــــى إنجازهــــا خــــالل الفتــــرة التــــي تحــــددها  ــــوطنيين  ســــتراتيجيةاالاألونــــروا عل بمســــاعدة الشــــركاء اإلقليميــــين وال
الالجئـــين محميـــة ، حقـــوق الالجئـــين معـــززة ومحميـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي. ثانيـــًا، صـــحة والمحليـــين. أوالً 

، يتــوفر لألطفــال فــي ســن الدراســة خــدمات تعلــيم أساســي جيــد وعــادل وشــامل للجميــع. واألمــراض اقــل. ثالثــاً 
، يسـتطيع الالجئـون تلبيـة احتياجـاتهم ، دعم قدرات الالجئين من أجـل زيـادة فـرص كسـب الـرزق. خامسـاً رابعاً 

  ).2016األونروا، اإلنسانية األساسية من الغذاء والمأوى والصحة البيئية (
  
 المواءمة بين سياسات وأطر برامج األمن الغذائي للسلطة الفلسطينية وهيئات األمم المتحدة 3-3

  

) فــي التحليــل القطــري المشــترك 2016يقــوم فريــق األمــم المتحــدة القطــري فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة (
)CCA علــى االحــتالل اإلســرائيلي. ويقــدم التقريــر  عامــاً  50)، بدراســة حالــة التنميــة فــي فلســطين بعــد مــرور

، ويســعى لتحديــد العوامـــل تحلــيًال شــامال للتحــديات اإلنمائيــة فـــي فلســطين مركــزًا علــى الفئــات األكثـــر ضــعفاً 
الرئيســـية وراء ضـــعف هـــذه الفئـــات والتحـــديات التـــي تواجههـــا. ويســـتجيب التحليـــل القطـــري المشـــترك ألجنـــدة 

األمـــم  ســـتراتيجيةالكومـــة الفلســـطينية وكـــان بمثابـــة األســـاس التحليلـــي للح 2022-2017السياســـات الوطنيـــة 
 (UNDAF) المتحدة اإلنمائية لفلسطين، التي تم إدراجها في إطار عمل األمم المتحـدة للمسـاعدات اإلنمائيـة

ـــل القطـــري المشـــترك إلـــى خطـــة عمـــل فـــي إطـــار األمـــم المتحـــدة 2018-2022 ـــائج التحلي . وقـــد ترجمـــت نت
، وهــــو مــــا تــــم مواءمتـــه مــــع األولويــــات اإلنمائيــــة للحكومــــة الفلســــطينية 2022-2018نمائيــــة للمســـاعدات اإل

  .المحددة في أجندة السياسات الوطنية
  

) التــي توثــق الفهــم المشــترك 2016كــذلك قــام الفريــق القطــري اإلنســاني بإعــداد خطــة االســتجابة اإلنســانية (
ــــر إلحاحــــاً للفريــــق القطــــري اإلنســــاني لألزمــــة، ولالحتياجــــات اإلنســــ ، ويعكــــس تخطيطهــــا المشــــترك انية األكث

. حــددت الخطــة ثالثــة 2017لالســتجابة اإلنســانية للفتــرة مــن كــانون الثاني/ينــاير إلــى كــانون األول/ديســمبر 
 (IHL)ظــل االحـــتالل وفقــا للقــانون الــدولي اإلنســـاني بوهــي: حمايـــة حقــوق الفلســطينيين  اســتراتيجيةأهــداف 

نســان، والتأكــد مــن وصــول الفلســطينيين األكثــر عرضــة للخطــر فــي ظــل االحــتالل والقــانون الــدولي لحقــوق اإل
في قطاع غزة والضفة الغربية للخدمات األساسية، وتعزيـز قـدرة األسـر الفلسـطينية الشـديدة التـأثر بالتهديـدات 

ع والصدمات المسـتديمة. وفـي إطـار كـل هـدف مـن هـذه األهـداف الثالثـة، تـم تحديـد عـدد مـن التـدخالت. تتبـ
وخطة االستجابة اإلنسانية   UNDAFالمصفوفة أدناه مواءمة إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية

HRP  2022-2017مع أجندة السياسات الوطنية.  
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  : مواءمة إطار األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية وخطة االستجابة 9جدول 
  2022-2017اإلنسانية مع أجندة السياسات الوطنية 

  

جندة أمحاور 
  السياسات الوطنية

أولويات أجندة 
  السياسات الوطنية

جندة أسياسات 
  السياسات الوطنية

إطار عمل األمم المتحدة 
للمساعدات اإلنمائية 

UNDAF 

  HRP خطة االستجابة اإلنسانية

ول: الطريق المحور األ
  نحو االستقالل

 : 1.1 الوطنية األولوية

وٕاقامة االستعمار  نهاءإ
   المستقلة لةالدو 

 وطنياً  الجهود تصعيد

  االستعمار إلنهاء ودولياً 
    

 مساءلة آليات تفعيل

  االستعمار
  :1.1المخرج 

تزايد استخدام آليات حماية 
حقوق اإلنسان في مساءلة 

إسرائيل عن التزاماتها بموجب 
  القانون الدولي

 :1قطاع التعليم 

تحسنت قدرة قطاع التعليم على 
هاكات وتوثيقها اإلبالغ عن االنت

والدعوة لتعزيز المناصرة وآليات 
  االستجابة

: 2.1 الوطنية األولوية
  الوطنية الوحدة

 األرض وحدة تحقيق

  الفلسطيني الشعبووحدة 
 :2.1المخرج 

سيادة الهوية الوطنية 
  الفلسطينية بقوة

  

  :3.1المخرج   
-الظروف والحدود الجيو

سياسية المجزأة لألراضي 
  لمحتلة تم إصالحهاالفلسطينية ا

  

 الممارسة تجسيد-

 دولة في الديمقراطية

  فلسطين

 :1.2المخرج  

دولة فلسطينية ملتزمة بمنهج 
ديمقراطي شامل وحوكمة 

  تضمن تمثيل الناس

  

 :3.1الوطنية األولوية

 الدولية المكانة تعزيز

  فلسطين لدولة

 في المشاركة تعزيز

  الدولية المنظومة
    

 قاتالعال تعزيز 6-  

  فلسطين لدولة الثنائية
    

 :الثاني المحور

 جودة وتحسين اإلصالح

  العامة الخدمات

 :1.2الوطنية  األولوية

  للمواطن مستجيبة حكومة
 الهيئات استجابة تعزيز

  للمواطن المحلية
 :3.2المخرج 

جميع الفلسطينيين واثقون من 
قدرة الدولة على االستجابة 

 القيامعلى  وقدرتهاالحتياجاتهم 
بوظائفها على الصعيدين 

  الوطني ودون الوطني

  

 الخدمات بمستوى االرتقاء

  للمواطن المقدمة العامة
  

  :2.2 الوطنية األولوية

  فعالة حكومة
      والشفافية المساءلة تعزيز
 المال إدارة وفعالية كفاءة

  العام
    

 التنمية :الثالث المحور

 المستدامة

 :1.3الوطنية  األولوية

 االستقالل قيقتح

 االقتصاد مقومات بناء

  المستقبلي الفلسطيني
 :3.1المخرج 

قطاعات إنتاجية فلسطينية أكثر 
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 استثمارية بيئة توفير  االقتصادي  

  مالئمة
    تنوعا وبمعدالت نمو أعلى

 الصناعة تعزيز

  الفلسطينية
  

 الئقة عمل فرص توفير

  للجميع
 :3.2النتيجة 

قدرة أكبر فلسطينيون يتمتعون ب
لوصول لفرص العمل على ا

  الالئق المنتجة

  

 :2.3الوطنية  األولوية
 االجتماعية العدالة

  القانون وسيادة

 :4.2المخرج   الفقر من الحد

جميع الفلسطينيين، وال سيما 
كثر ضعفا، لديهم الفئات األ

القدرة على الوصول إلى نظام 
حماية اجتماعية موحد ومتكامل 

  ومستجيب للصدمات

 :1نتيجة المأوى 

لنساء لضمان توفر المأوى المالئم 
كحد والفتيات والفتيان والمسنين 

  أدنى
 األمن الغذائي: - 2النتيجة    االجتماعية الحمايةدعم 

األسر التي تعاني من ضعف 
الوصول إلى الغذاء قادرة على 

  تلبية احتياجاتها الغذائية األساسية
 :2نتيجة المأوى       

ن أثر النزوح على التخفيف م
الفلسطينيين بعد الصراع أو الهدم 
من خالل استمرار الوصول إلى 

  حلول لمشاكل المأوى
 :3نتيجة المأوى       

التخفيف من مخاطر وتأثير النزوح 
بسبب الكوارث الطبيعية أو 
الصراع من خالل التأهب 

والتدخالت المناسبة لتوفير المأوى 
  في الحاالت الطارئة

  التعليم: -3 نتيجة      
اآلباء جميع ذوي العالقة ( 

طفال) مهات والمجتمعات واألواأل
اقدر على التكيف واالستجابة 
للكوارث والحاالت الطارئة من 

أخطار الكوارث ال  خالل الحد من
المناطق المعرضة  يسيما ف

لمخاطر حدوث انتهاكات تتعلق 
  بالتعليم والكوارث الطبيعية

 :التنسيق -1نتيجة       

عم المؤسسات الفاعلة  في د
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المجال اإلنساني وآليات التنسيق 
لضمان آليات تأهب فعالة 

  واالستجابة
 :2نتيجة التنسيق       

الدعوة إلى ضمان حصول 
الفلسطينيين الضعفاء على الحماية 

  والمساعدة الضروريتين.
 المواطنين وصول تعزيز  

  للعدالة
: جميع المواطنين 2.2المخرج 

يتمتعون باألمن  الفلسطينيين
والعدالة وٕانفاذ القانون وحماية 

  حقوق اإلنسان 

 :1نتيجة الحماية 

 يساننزيادة احترام القانون اإل
الدولي وقانون حقوق اإلنسان 

  والمساءلة عن االنتهاكات
 بين المساواة تعزيز  

  المرأة  وتمكين الجنسين
: مؤسسات الدولة 4.2المخرج 

تشجع وترصد المساواة بين 
جنسين وتطبق سياسية عدم ال

  التمييز بين الجميع

  الحماية: -3نتيجة 
الضحايا والناجين من العنف 

الوصول على الجنسي لديهم القدرة 
 ة على عدة قطاعات.ستجاباإلى 

      مستقبلنا شبابنا،  
: 3.3 الوطنية األولوية

  للجميع وشامل جيد تعليم
في  التعليم نوعية تحسين

المرحلة االبتدائية 
  والثانوية

السكان حصول : 1.4المخرج 
الضعفاء خاصة الفلسطينيين 

خدمات ذات جودة عادلة  على
  وشاملة وآمنة

األطفال  :2النتيجة التعليمية 
الضعفاء في قطاع غزة والقدس 

الشرقية والضفة الغربية يحصلون 
على خدمات تعليمية آمنة وشاملة 

  .للجميع
 

  العمل إلى التعليم من
  : 4.3الوطنية  يةاألولو 
 ذات شاملة صحية رعاية

  للجميع ومتاحة جودة

 الرعاية خدمات توفير

  للجميع الشاملة الصحية
الصحة والتغذية:  – 1النتيجة   

في قطاع غزة الفئات المهمشة 
والقدس الشرقية والضفة الغربية 

صحية يحصلون على خدمات 
  بأسعار ميسرة.

 المواطن بصحة االرتقاء  

  ورفاهيته
  

 :5.3 الوطنية األولوية
 على قادر مجتمع

  والتنمية الصمود

 واألمان األمن توفير

 وتعزيز والمواطن للوطن

  القانون سيادة

  الحماية: – 2نتيجة   
يقاف العنف الناجم عن إ الحد من و 

  .االحتالل الصراع

 االحتياجات توفير  

 للتجمعات األساسية

  السكانية

  :3.3المخرج 
ينية، وموارد بنية تحتية فلسط

طبيعية وثقافية تستخدم وتدار 
  بشكل أكثر استدامة

المياه والصرف الصحي  نتيجة
  : -  1والنظافة العامة 

فرص وصول متكافئة لخدمات 
المياه والصرف الصحي والنظافة 

ساسية بما يضمن سالمة األالعامة 
المستفيدين وغير وكرامة جميع 

من  كافيغير ن بشكل يستفيدالم
كثر األالفئات و ات هذه الخدم

تهميشا من الفلسطينيين القابعين 
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تحت االحتالل في قطاع غزة 
   .والضفة

  األمن الغذائي:  -3نتيجة       
آلية تنسيق محسنة لمستوى 

الجاهزية والمناصرة وتنفيذ األنشطة 
  ومشاركة المعلومات.

      المستدامة البيئة ضمان  
والتراث  الهوية حماية  

  نيالفلسطي الثقافي
    

 بالزارعة النهوض  

  الريفية وبالمجتمعات
 :3.4المخرج 

 المنتجون األكثر ضعفاً 
القائمة يستفيدون من التنمية 

  على السوق

  األمن الغذائي: -1نتيجة 
استعادة صمود وتعزيز الطاقة 

اإلنتاجية لألسر المهمشة وحماية 
  سبل العيش

: المجتمعات 4.3المخرج     
والمؤسسات الفلسطينية 

لضعيفة مجهزة بشكل أفضل ا
للتعامل مع التهديدات 

  والصدمات التي طال أمدها

  الصحة والتغذية: -2نتيجة 
في الضفة الغربية الضعيفة الفئات 

وقطاع غزة أقدر على التكيف مع 
الكوارث القائمة والمحتملة من 

 أو الطبيعة اإلنسانصنع 

تعزيز القدرة على  -2نتيجة     
المياه والنظافة االستجابة لمتطلبات 

الصحية للتكيف مع الحاالت 
الطارئة والتهديدات والصدمات 

  الحديثة والمستديمة. 
 :المصادر

لكـي ال يتـرك أحــد : 2016). التحليـل/التقييم القطـري المشــترك 2016األراضـي الفلسـطينية المحتلــة ( -فريـق األمـم المتحـدة القطــري -
 . 2016ي في فلسطين"، نظرة إلى الضعف والحرمان الهيكل -خلف الركب

 .2017). خطة االستجابة اإلنسانية: كانون الثاني/ كانون أول 2016األراضي الفلسطينية المحتلة ( -الفريق القطري اإلنساني  -

ـــــة 2017األراضـــــي الفلســـــطيني المحتلـــــة ( -الفريـــــق القطـــــري لألمـــــم المتحـــــدة - ). إطـــــار عمـــــل األمـــــم المتحـــــدة للمســـــاعدات اإلنمائي
)UNDAF (2018-2022 لدولة فلسطين. 

  
 

  ألمن الغذائيالناظم لالقانوني  اإلطارتحليل  3-4
  

  التشريعات المحلية والقوانين الدولية 1- 4- 3

، أي لـيس هنـاك مـن غـذاءالالحق فـي حماية تفتقر المنظومة القانونية الفلسطينية إلى نصوص صريحة حول 
) مــن القــانون 10والتغــذوي. إال أن المــادة (قــوانين محــددة تضــمن حــق اإلنســان الفلســطيني بــاألمن الغــذائي 
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تـنص علـى ضـرورة حمايـة حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية، وتحـث السـلطة الوطنيـة  2003األساسي لعام 
الفلســطينية علــى أن تبــدأ العمــل دون إبطــاء علــى االنضــمام لعضــوية المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة واإلقليميــة 

ن وجود بيئة نظيفـة يضـمن بقـاء الحيـاة علـى وجـه األرض واسـتمرار وجـود لحماية حقوق اإلنسان. في حين أ
) مــن نفـس القــانون علــى أن تــوفر بيئــة 33جميـع الكائنــات الحيــة مــن نباتــات وحيوانـات وميــاه، تــنص المــادة (

البيئـة وحمايتهـا مـن التلـوث مـن أجـل أجيـال اليـوم متوازنة نظيفة هو إحدى حقوق اإلنسان ويعد الحفاظ علـى 
ضـمنًا بـالحق فـي غـذاء كـاف مسـتندًا  يعتـرفوفقًا لهذه المادة، فإن القـانون األساسـي واجبًا وطنيًا. مستقبل الو 

لمواثيق حقوق اإلنسان، حيث يشكل الحق بالغذاء حقًا أساسيًا وفقًا للمواثيـق الدوليـة لحقـوق اإلنسـان كمـا هـو 
   مبين تاليًا.

  

مــن حقــوق اإلنســان، ويربطــه  أساســياً  الغــذاء بوصــفه حقــاً  يعتــرف القــانون الــدولي صــراحة بحــق اإلنســان فــي
لكـل إنسـان  -1) من اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان علـى أن: 25بضمان كرامة اإلنسان. وتنص المادة (

الحــق فــي مســتوى معيشــي مالئــم للصــحة ورفاهــه الشخصــي وألســرته، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والملــبس والمســكن 
عيــة الالزمــة والخــدمات، والحــق فــي األمــن الغــذائي فــي حالــة البطالــة أو المــرض أو والرعايــة الطبيــة واالجتما

العجــز أو مــوت المعيــل (ترمــل) أو الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن أســباب فقــدان ســبل العــيش نتيجــة ظــروف 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن مقدمــة اتفــاق بــاريس حــول التغيــر المنــاخي تشــير تحديــدا إلــى  25خارجــة عــن إرادتــه.

ظ علــى األمــن الغــذائي والقضــاء علــى الجــوع، وضــعف نظــم إنتــاج األغذيــة مــن اآلثــار الســلبية لتغيــر "الحفــا
  .المناخ". كما يشير االتفاق إلى مجموعة من القضايا المركزية في القطاع الزراعي وحماية إنتاج األغذية

  

والثقافيـة، الـدول األعضـاء  مـن الميثـاق الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة 1.11وتلزم المادة 
بــاالعتراف "بحــق كــل شــخص بمســتوى معيشــي الئــق لــه وألســرته، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى مــا يكفــي مــن 
الغـــذاء والملـــبس والمســـكن، وتحســـين الظـــروف المعيشـــية بشـــكل متواصـــل". وتحـــث هـــذه المـــادة أيضـــا الـــدول 

، بمــا فــي ذلــك التعــاون الــدولي. واعترافــا األعضــاء علــى اتخــاذ الخطــوات المناســبة لضــمان التمتــع بهــذا الحــق
مـن الميثـاق نفسـه، الـدول بـأن تتخـذ،  2-11بالحق األساسي لكل إنسان فـي التحـرر مـن الجـوع، تلـزم المـادة 

) 1منفــردة ومـــن خــالل التعـــاون فيمــا بينهـــا، التــدابير الالزمـــة، بمـــا فــي ذلـــك بــرامج محـــددة لتحقيــق مـــا يلـــي: 
والعلميـة الفنيـة ا وتوزيعها عـن طريـق االسـتفادة الكاملـة مـن كافـة الوسـائل تحسين طرق إنتاج األغذية وحفظه

من خالل نشر المعرفة بمبادئ التغذيـة وعـن طريـق تطـوير أو إصـالح الـنظم الزراعيـة بطريقـة تحقـق أقصـى 
ــ2قــدر مــن الفعاليــة فــي تنميــة المــوارد الطبيعيــة واســتخدامها؛ و  ة ) ضــمان التوزيــع العــادل لإلمــدادات الغذائي

                                                           

محاربة  ) من ميثاق14و 12) من ميثاق حقوق الطفل؛ المادتين (27و 24) من الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية؛ المادتين (6انظر المادة (    25
، الميثاق الدولي 1974، الميثاق الدولي حول القضاء على الجوع وسوء التغذية، 1999جميع أشكال العنصرية ضد النساء؛ ميثاق المساعدات الغذائية، 

الغذاء  -1996 ،51/171. قرار 1986كانون أول  4، 41/128عالن حول الحق بالتنمية، المعتمد في قرار األمانة العامة ، اإل1992حول التغذية 
   http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Standards.aspxوالتنمية الزراعية المستدامة   



77 

ـــة  ـــارات ذات أهميـــة متســـاوية فـــي حالـــة قضـــايا الغـــذاء والتغذي العالميـــة وفـــق الحاجـــة. وهـــذه المبـــادئ واالعتب
الفلســطينية، وتتفــق مــع األهــداف األساســية لسياســات وبــرامج األمــن الغــذائي فــي حالــة الصــراع أو الســالم أو 

  .التدهور االقتصادي أو النمو
  

بأهميـة كفايـة واسـتدامة تـوافر  12العـام رقـم  التعليـقعيـة والثقافيـة فـي وتقر لجنة الحقوق االقتصادية واالجتما
األغذية وٕامكانية الحصول عليها، وتحدد أيضا االلتزامات التي يتوجب على الدول األعضاء االلتزام بهـا مـن 

ات: ). وتشـمل هـذه االلتزامـ1999أجل إنفاذ الحق في الغذاء الكافي علـى المسـتوى الـوطني (األمـم المتحـدة، 
األمـر الـذي يقتضـي أال تتخـذ الـدول األطـراف أي تـدابير تـؤثر  -االلتزام باحترام الوصول إلى الغذاء الكـافي 

ـــى هـــذ ـــدرة هســـلبا عل ـــام أفـــراد أو الق ـــة تـــدابير لضـــمان عـــدم قي ـــة، الـــذي يقتضـــي اتخـــاذ الدول ؛ االلتـــزام بالحماي
تيســير، يعنــي أنــه يجــب علــى اللتــزام بمؤسســات بحرمــان أفــراد آخــرين مــن حصــولهم علــى الغــذاء الكــافي؛ اال

في األنشطة التي تهدف لتعزيز وصول األفراد للموارد والوسـائل الكفيلـة بضـمان سـبل  بهمةالدولة أن تشارك 
الرزق، بما في ذلك األمن الغذائي. ومـن الواضـح والمؤكـد، أن التزامـات إسـرائيل بخصـوص جميـع مـا سـبق، 

تزامــات الســلطة الفلســطينية نظــرا لمحدوديــة ســيادة األخيــرة، بــل إن هــذا وهــي القــوة المحتلــة، تفــوق وتتجــاوز ال
: علــى عــاتق مــن يتوجــب أن يقــع التــزام ضــمان أمــن األســر الفلســطينية عليــه اإلجابــة يتوجــبيطــرح تســاؤًال 

. فعنـدما يكـون هنـاك فـرد أو مجموعـة غيـر قـادرة، ألسـباب خارجـة عـن إرادتهـا، علــى ؟واألمـن الغـذائي الكلـي
بالحق في الغذاء الكافي ضمن ما هو متاح من وسائل، على الدول االلتزام بتـوفير هـذا الحـق (فـورًا). التمتع 

علــــى ضــــحايا الكــــوارث الطبيعيــــة أو كــــوارث أخــــرى (األمــــم المتحــــدة والمجلــــس  وينطبــــق هــــذا االلتــــزام أيضــــاً 
  ).1999االقتصادي االجتماعي، 

  

ـــة التـــي تهـــدف لضـــمان الحقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة للشـــعب  إن فشـــل تطبيـــق المواثيـــق الدولي
الفلسطيني تحت االحتالل يجب أن يبقى في طليعة سلم األولويـات عنـد تصـميم اسـتجابة السـلطة الفلسـطينية 
واالستجابات الدولية النعدام األمن الغذائي في فلسطين. وهذا ينطبق أيضا على األمن الغـذائي، خاصـة وأن 

ر علـى تـدفق المـواد الغذائيـة إلـى فلسـطين (الـواردات الغذائيـة). ومـع ذلـك، فـإن السـلطة إسرائيل وحدها تسيط
، ال سيما في حاالت الطوارئ الناجمة عن عوامل بفعل الطبيعية على ارض الواقع هي الجهة المسؤولة فعلياً 

ـــر مباشـــر بوصـــفالمرتبطـــة بأفعـــال أو اإلنســـان. وجميـــع الحـــاالت  ه الســـلطة االحـــتالل، بشـــكل مباشـــر أو غي
  .ياتهمسؤول، تعتبر من الفعلية

 

وٕاقــرارا منهــا باســتمرار انعــدام األمــن الغــذائي فــي جميــع أنحــاء العــالم، عينــت األمــم المتحــدة (مجلــس حقــوق 
اإلنسان) مقررا خاصا للحق في الغذاء لرصد حالة الحق في الغذاء فـي جميـع أنحـاء العـالم، وللقيـام بزيـارات 

وغيرها من األطراف المعنية فيما يتعلق بحاالت انتهاك الحق في الغذاء التـي تـم  للدول، والتواصل مع الدول
  ).2007بالغ عنها (مجلس حقوق اإلنسان، اإل
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 صــحيحاً  اً إن تنفيـذ اإلجــراءات التــي تـنص عليهــا القــوانين السـارية التــي تــم مراجعتهـا فــي هــذه المراجعـة، تنفيــذ
وتامًا، يمكن أن يدعم حالة األمن الغـذائي فـي فلسـطين، شـريطة أن تصـبح اللـوائح الالزمـة والقـرارات المعلقـة 

  .نافذة المفعول
 

المخــاطر  درءبشــأن صــندوق  2013لســنة  12عــام، فــإن األحكــام الــواردة فــي المرســوم بقــانون رقــم بشــكل و 
السياق الفلسطيني المحفوف بالمخاطر. ولكن هذه لن تكـون  الزراعية تعتبر منصفة وضرورية في اتوالتأمين

قابلة للتطبيق قبل إصدار اللوائح التنفيذية والتعليمـات التـي تمـر بموجبهـا، حيـث أن القـانون أذن لمجلـس هـذا 
الصندوق بالحق فـي إصـدار تشـريع ثـانوي مثـل تحديـد أنـواع المخـاطر واألضـرار الزراعيـة القابلـة للتعـويض، 

أنواعها وأشكالها، واألقساط التـي بآليات التعويض، وأنواع المخاطر المؤمن عليها، وشروط التأمين ومعايير و 
يجــب أن يــدفعها المزارعــون، ومبـــادئ حســاب التعويضــات عــن األضـــرار، ومبــادئ تقــدير قيمــة المحاصـــيل، 

يـع المـزارعين علـى وغيرها. وفـي جميـع الحـاالت، ينبغـي أن تكـون أقسـاط التـأمين ميسـورة التكلفـة لتشـجيع جم
االنخــراط فــي هــذا النــوع مــن التــأمين. وال ينبغــي حرمــان المــزارع مــن التعويضــات المســتحقة بســبب الكــوارث 

  .البيئية حتى وٕان لم تكن التعويضات مشمولة في بنود العقد
  

الغـذائي وزارة الزراعة بالعمل على تعزيز وضع األمن  2/9مادة  – 2003) للعام 2يلزم قانون الزراعة رقم (
من أجل تحقيق أهداف هذا القانون. ويتطرق نفس القانون لعـدة مسـائل متعلقـة بـاألمن الغـذائي، منهـا: الثـروة 
الزراعيـة، ومصـادر الميـاه، والتصـحر، والنباتـات، والمـوارد الطبيعيـة، والتنـوع الزراعـي والحيـواني، واالسـتخدام 

هــداف هــذا القــانون ومــن أجــل ضــمان اســتغالل المــوارد .الخ. وتحقيقــا أل.المســتدام للمــوارد ومصــائد األســماك.
) من القانون مجموعة مـن التـدابير تشـمل إنشـاء صـندوق تعـويض 3الزراعية بطريقة مستدامة، تحدد المادة (

قـــانون وقـــد تـــم إصـــدار  27وبنـــك إقـــراض زراعـــي يحـــتكم لقـــوانين خاصـــة. 26المـــزارعين عـــن الكـــوارث الطبيعيـــة
  .28اإلقراض مؤخرا مؤسسة ، وقد أنشئ2013م صندوق تعويض المزارعين في عا

  

بشــأن صــندوق درء المخــاطر  2013) لســنة 12وبشــكل عــام، فــإن األحكــام الــواردة فــي القــرار بقــانون رقــم (
والتأمينــات الزراعيــة تعتبــر عادلــة وضــرورية فــي الســياق الفلســطيني المحفــوف بالمخــاطر. إال أنــه لــن يكــون 

صدار اللوائح التنفيذية والتعليمـات التـي تطبـق بموجبهـا، حيـث أن القـانون باإلمكان وضعها حيز التنفيذ قبل إ

                                                           

وفقا لهذا القانون صندوق مستقل متخصص  أنشأاعية. حيث المتعلق بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزر  2013) عام 12انظر قرار بقانون رقم (    26
لطبيعية بالتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية. وهناك حسابين للصندوق: حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث ا

عمل الصندوق ويخصص له مخصصات سنوية تشغيلية وتطويرية وحساب آخر خاص بالتأمينات الزراعية بكافة أشكالها. ويشرف مجلس الوزراء على 
  ضمن بنود الموازنة العامة السنوية.

  الخاص بالمؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي. 2015) عام 8قرار بقانون رقم (    27
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يخــول مجلــس إدارة الصــندوق بإصــدار تشــريعات ثانويــة تحديــد أنــواع المخــاطر واألضــرار الزراعيــة الممكــن 
تعويضــها، ومعـــايير وآليـــات التعـــويض، وأنـــواع المخـــاطر المــؤمن عليهـــا، وشـــروط التـــأمين بأنواعـــه وأشـــكاله، 

قسـاط التــي يجـب أن يــدفعها المزارعــون، ومبـادئ حســاب التعويضـات عــن األضــرار، ومبـادئ تقــدير قيمــة واأل
المحاصــيل، وغيرهــا. وفــي جميــع الحــاالت، ينبغــي أن تكــون أقســاط التــأمين منخفضــة التكلفــة لتشــجيع جميــع 

التعويضـات المسـتحقة المزارعين على االنخراط في هذا النوع من التأمين. كمـا ال ينبغـي حرمـان المـزارع مـن 
   .بسبب الكوارث البيئية حتى وٕان لم تنص بنود العقد على تقديم هذه التعويضات

 

لغاية اليوم لم يقم صندوق درء المخـاطر والتأمينـات الزراعيـة بالتعامـل مـع األضـرار الممكـن تعويضـها. وهـذا 
فـــال يـــزال يتعـــين إصـــدار أو  ة حتـــى ال يعيـــق عمـــل المـــزارعين أو يحـــبطهم.يـــوضـــع ال بـــد مـــن معالجتـــه بفعال

مراجعة جميع التشريعات الثانويـة الالزمـة لعمـل هـذا الصـندوق، كمـا لـم يـتم مراجعـة أو تطـوير اآلليـة الحاليـة 
بشأن الرسوم الجمركية ورديات الضـرائب، بالنسـبة للمنتجـين المسـتفيدين وفقـا للقـوانين المعمـول بهـا، ممـا مـن 

  .شأنه تسريع عملية االسترداد
 

حــول حمايــة األســماك، مهنــة  2005) لعــام 243قــرار آخــر ذا صــلة، يــنظم قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (وفــي 
الصــيد والتــراخيص واســتيراد وتصـــدير وتســويق األســماك مـــن أجــل تعزيــز مســـاهمة مصــائد األســماك وتربيـــة 

  ).2/8األسماك في تعزيز األمن الغذائي (المادة 
  

الــواردة فــي القــرار  16علــى الصــناعات الغذائيــة، فــإن المــادة رقــم أمــا بالنســبة لإلطــار القــانوني الــذي يــؤثر 
مـن الرسـوم الجمركيـة علـى  أو جزئيـاً  ، تعفي المنشآت الصناعية كلياً 2011) لسنة 10بقانون الصناعة رقم (

واردات اآلالت والمعــدات وقطــع الغيــار تماشــيًا مــع الئحــة تعليمــات يتوجــب أن يصــدرها مجلــس الــوزراء بنــاء 
من القانون على أنه يحـق لمجلـس الـوزراء  17ية من وزير االقتصاد الوطني. كذلك، تنص المادة على توص

أن يصــدر الئحــة تعليمــات، بنــاء علــى توصــية مــن الــوزير والهيئــات المختصــة، لتحديــد أســعار خاصــة للميــاه 
تتـــيح مــــنح ف 18/1والكهربـــاء والوقـــود المســـتخدمة ألغــــراض صـــناعية فـــي المنشـــآت الصــــناعية. أمـــا المـــادة 

لالسـتهالك  اً إعفاءات وامتيازات إضـافية يحـددها وزيـر االقتصـاد الـوطني للمنشـآت الصـناعية التـي تنـتج سـلع
مـن نفـس القـانون، الـوزير  19المحلي ذات جودة منافسـة للسـلع المسـتوردة مـن نفـس الصـنف. وتخـول المـادة 

ا مراجعة مشروع قانون بشأن حمايـة اإلنتـاج بإصدار القرارات الالزمة لحماية المنتجات الوطنية. ويجري حالي
الفلسطيني، بمـا فـي ذلـك الصـناعات، والـذي قـد يسـاهم فـي تشـجيع الصـناعات الغذائيـة الناشـئة، وهـي خطـوة 

فـــي تصـــنيع األغذيـــة  أكبـــرهامـــة مـــن حيـــث تحقيـــق التنميـــة الصـــناعية الشـــاملة ومـــن حيـــث ضـــمان اســـتقرار 
ــــدعم الفلســــطينية واالكتفــــاء الــــذاتي. كمــــا يــــنظم  مشــــروع القــــانون اإلجــــراءات والتــــدابير لمكافحــــة اإلغــــراق وال

لتعـويض دعـم صـادرات الشـركاء التجـاريين، باإلضـافة إلـى التـدابير  الحكومي، والرسوم "التعويضـية" الخاصـة
  .الطارئة للحد من الواردات بشكل مؤقت، والمصممة "لحماية" الصناعات المحلية
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، فال يوجد إشارة صريحة لمسألة األمن الغذائي؛ إال أنـه 2004) لعام 20(بالنسبة لقانون الصحة العامة رقم 
  .يتطرق، إلى حد ما، لقضايا سالمة األغذية، كما هو مبين أدناه

 

، الـذي لـه أهميـة 2014لعـام  )14(وبالمثل، ال توجد إشارة إلى األمن الغذائي في المرسوم بقانون المياه رقـم 
عـن اعتبــارات الصـحة العامـة. ويهـدف القــانون  اج الزراعــي والغـذائي، فضـالً غيـر مباشـرة السـتراتيجيات اإلنتـ

إلى تطوير وٕادارة الموارد المائية فـي فلسـطين وزيـادة قـدرتها وتحسـين جودتهـا والمحافظـة عليهـا وحمايتهـا مـن 
د المائيـة التلوث والنضوب وتحسين مستوى خدمات المياه من خالل تنفيـذ اإلدارة المتكاملـة والمسـتدامة للمـوار 

). وينظــر القــانون فــي جميــع المــوارد المائيــة فــي األراضــي الفلســطينية، ويمــنح ســلطة الميــاه ســلطة 2(المــادة 
  ).3إدارة هذه الموارد بطريقة تكفل العدالة والكفاءة في التوزيع (المادة 

 

الــذي يــرتبط بشــكل ، و 2014) لســنة 14كــذلك، ال يوجــد إشــارة لألمــن الغــذائي فــي القــرار بقــانون الميــاه رقــم (
غيــر مباشــر باســتراتيجيات الزراعــة وٕانتــاج تطــوير وحفــظ الغــذاء، واعتبــارات تتعلــق بالصــحة العامــة. يهــدف 

 وحمايتها وحفظها نوعيتها وتحسينوٕادارة المصادر المائية في فلسطين، وزيادة طاقتها على  ةفظاحللمالقانون 

 المتكاملـة مبـادئ اإلدارة تطبيـق خـالل مـن المائيـة خـدماتال تقـديم مسـتوى ورفع وتحسين واالستنزاف التلوث من

 عامـًا، ملكـاً  فلسـطين فـي الموجـودة الميـاه مصـادر ويعتبر القانون جميـع .)2المياه (المادة  لمصادر والمستدامة

 .)3بالتوزيع (مادة  والكفاءة العدالة يضمن بما المصادر هذه بإدارة المياه الحق ويعطي لسلطة

  

) من القانون فتكفل حق كل مواطن في الحصول على احتياجاتـه مـن ميـاه الشـرب ذات الجـودة 5أما المادة (
أنـه المناسبة الستعماله بأسعار موحدة وثابتة وفقا لنظام تعرفة يصدر عن مجلس الوزراء. كما يحـدد القـانون 

 الالزمـة الخطـط ضـعوو  الحـق، هـذا لضـمان المناسـبة اإلجـراءات باتخـاذ يقومـوا أن الميـاه خـدمات مقـدمي علـى

). أمـا قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 35والمـادة  5 ) المـادةالعامـة المائية والسياسة ينسجم بما الخدمات هذه لتطوير
ـــاه فيحـــدد منهجيـــة احتســـاب التعرفـــة 2013) لســـنة 1( ـــوم مقـــدمو خـــدمات الميـــاه بنظـــام تعرفـــة المي ، فيمـــا يق

يقــدمونها بمــا يتماشــى مــع المنهجيــة، أخــذين بعــين  والصــرف الصــحي بتحديــد األســعار مقابــل الخــدمات التــي
) مـن القـانون فتحـدد 8االعتبار اعتبارات تتعلـق بالعدالـة االجتماعيـة والقـدرة علـى تحمـل التكلفـة. أمـا المـادة (

 ديمومـة لضـمان األمثـل واالسـتخدام العـادل التوزيـع التـي يتوجـب أن تسـعى لتحقيـقمسـؤوليات سـلطة الميـاه، 

 المختصة والمشاركة الجهات مع ) فتلزم السلطة بالتعاون50والسطحية. أما المادة ( الجوفية المائية المصادر

  .عام تلوث أو بسبب المياه أوبئة أو فيضانات أو جفاف حدوث عند األزمات بإدارة الخاصة اآلليات إعداد في
 

بنظـام مهنـة التغذيـة.  2011) لسـنة 14فيما يتعلق بموضوع التغذيـة، فقـد أصـدر مجلـس الـوزراء القـرار رقـم (
ووفقًا لهذا القرار فإنه يمنع على أي شخص ممارسة مهنة التغذيـة مـا لـم يكـن حاصـًال علـى تـرخيص بمزاولـة 
هذه المهنة من وزارة الصحة. ويحدد القرار في نصه مجموعة من الشروط ومتطلبات التـرخيص. إال أنـه فـي 
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مـن الغـذائي وال إشـارة إلـى قواعـد موضـوعية أو منهجيـة مـن نص القرار ال يوجد ما يـربط مـا بـين التغذيـة واأل
  شأنها تنظيم هذه المهنة كما يجب.

  

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع توريـــد المـــواد الغذائيـــة فـــي الحـــاالت الطارئـــة، فيقـــوم مشـــروع قـــانون "إدارة مخـــاطر 
الـوطني إلدارة مخـاطر الكوارث" بإعطاء صالحية وسلطة تنسيق المسـاعدات العينيـة والمـنح الدوليـة "للمركـز 

الكــوارث"، الــذي أنشــئ مــؤخرًا بنــاء علــى قــرار مــن مجلــس الــوزراء، تحــت إشــراف رئــيس الــوزراء أو مندوبــه 
  المفوض.

 

  تشريعات سالمة األغذية على المستوى الوطني 3- 3-4

والـذي  دون ترسيخ الحق في غذاء كافي،بالصورة المأمولة حقق األمن الغذائي يتمن وجهة نظر قانونية، لن 
يتعلــق بحــق األفــراد بالغــذاء اآلمــن والمناســب. فــي فلســطين، يتكــون اإلطــار القــانوني لســالمة األغذيــة بشــكل 

، قـــانون 2003) لســـنة 2، قـــانون الزراعـــة رقـــم (2004لســـنة  )20(أساســـي مـــن: قـــانون الصـــحة العامـــة رقـــم 
ـــم (، قـــرار بقـــانون الصـــن2000) لســـنة 6المقـــاييس والمواصـــفات الفلســـطينية رقـــم ( ، 2011) لعـــام 10اعة رق

. فلغايــة اليــوم ال يوجــد قــانون شــامل لســالمة الغــذاء، علــى 2005) لســنة 21وقــانون حمايــة المســتهلك رقــم (
تتـــولى وزارة الصـــحة  .عـــدة مقترحـــات فـــي عـــدة مراحـــل خـــالل الســـنوات الماضـــيةه تـــم مناقشـــة الـــرغم مـــن أنـــ

ويعمـل تحـت جناحهـا لجنـة  انتشار األوبئـةحقق من مسؤولية إصدار الموافقات على الواردات والصادرات والت
عليا لسالمة األغذية، أعضائها من مختلف الوزارات المعنيـة. وتشـمل التشـريعات المتعلقـة بحمايـة الحيوانـات 
والنباتـــات قــــانون الزراعــــة الـــذي يتنــــاول القضــــايا المتعلقـــة بــــالحْجر الزراعــــي وأعـــالف الحيوانــــات والظــــروف 

نيــة والــذبح واألســماك باإلضــافة إلــى العديــد مــن التشــريعات الفرعيــة بمــا فــي ذلــك نظــام الصــحية للثــروة الحيوا
بنظـــام مـــزارع  2005) لســـنة 383، قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (2010) لعـــام 8مراقبـــة صـــحة الحيـــوان رقـــم (

م بنظـام مفرخـات الـدواجن وقـرار مجلـس الـوزراء رقـ 2005) لسـنة 380الحيوانات، قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (
  بشأن نظام الحجز البيطري. ،2010) لسنة 6(
 

كما بينت المراجعة أن شرذمة وتجزئ اإلطار النـاظم نـتج عنـه ازدواجيـة فـي لعـب األدوار والمهـام بـين جميـع 
وتنفيــذ اإلجــراءات ذات العالقــة بســالمة علــى علــى فعاليــة مراقبــة، والســيطرة  أثــرالجهــات ذات العالقــة ممــا 

  األغذية.
  

القتصــاد الــوطني فــي الفتــرة الماضــية مــع الجهــات المانحــة الدوليــة والمؤسســات الوطنيــة العامــة عملــت وزارة ا
، أقــر مجلــس الــوزراء السياســة الوطنيــة 26/8/2014والخاصــة علــى تحســين الوضــع الــراهن وٕاصــالحه. فــي 

إنشاء  3/2/2015للجودة في فلسطين. ولضمان أن يتم تنفيذ هذه السياسة بسالسة، قرر مجلس الوزراء في 
لجنة توجيهية وطنية مسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة برئاسة وزير االقتصاد الوطني، وتشكل من ممثلـين عـن 
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البنية وزارات الصحة والزراعة، واألشغال العامة، ومؤسسة المعايير والمواصفات الفلسطينية. وتحدد السياسة 
م و/أو الخـــاص) الـــالزم لوضـــع وتنفيـــذ خـــدمات علـــى أنهـــا اإلطـــار المؤسســـاتي بأكملـــه (العـــا التحتيـــة للجـــودة

التوصيف والقياس (الميترولوجيا) (العلمي والصناعي والقانوني)، وخدمات االعتماد وتقييم المطابقة (التفتيش 
واالختبــار ومــنح الشــهادات) الالزمــة لتقــديم أدلــة مقبولــة علــى أن المنتجــات والخــدمات تلبــي معــايير محــددة، 

يير مطلوبة بفعل اإلجراءات التنظيمية (أي وفق التعليمات الفنيـة) أو متطلبـات السـوق سواء أكانت هذه المعا
    29).تخميناً  خمنت(أي في التعاقد أو 

  

بناء على ذلك، قررت وزارة االقتصاد الوطني إنشاء لجنة التعليمات الفنية الوطنية بموجب تعليمـات يصـدرها 
برئاســـة وزارة االقتصـــاد الـــوطني،  30الســـلطات المختصـــة، مجلـــس الـــوزراء لتعزيـــز آليـــات التنســـيق بـــين جميـــع

    يتكون أعضائها من المؤسسات المشاركة في وضع التعليمات الفنية كل في مجال اختصاصه.
  

بــــين عــــدة أمــــور، بمــــا يلــــي: (أ) تحديــــد االحتياجــــات ذات األولويــــة للســــلطات والهيئــــات مــــن وتقــــوم اللجنــــة، 
لــق بتطــوير قــدراتها الفنيــة؛ ب) تقــديم توصــيات للســلطات المختصــة المختصــة العاملــة فــي فلســطين فيمــا يتع

بشــأن شــروط ومعــايير جــودة المنــتج وســالمته ومتطلبــات إنشــاء مرافــق خاصــة لالختبــارات ومختبــرات؛ (ج) 
استعراض البنية التحتية الوطنية للجودة وتقـديم اإلرشـاد للسـلطات المختصـة فيمـا يتعلـق بآليـات تطـوير البنيـة 

لوطنيــة للجــودة؛ د) مراجعــة المعــايير والممارســات الدوليــة الفضــلى فيمــا يتعلــق بالتعليمــات والمعــايير التحتيــة ا
الفنيــة للتصـــنيع، التـــداول، وتخـــزين، ونقــل، وتوزيـــع المنتجـــات وجميـــع العمليـــات المرتبطــة بهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 

وتطبيـق اإلجـراءات ")، TBT"اتفاقيـة اتفاقيـات منظمـة التجـارة العالميـة الخاصـة بـالعوائق الفنيـة أمـام التجـارة (
    31")؛SPSالصحة النباتية ("اتفاقية الصحية و 

  
 التجارب المقارنة ذات الصلة والفجوات في األطر القانونية والسياساتية الفلسطينية 4- 3-4

امـة، ولكن في سـياق أحكـام قانونيـة ع 32تتطرق معظم النظم القانونية الوطنية المقارنة لمفهوم األمن الغذائي،
سـن تشـريعات بشـأن سـالمة األغذيـة. نجــد القليـل مـن النمـاذج التـي قامــت يـتم العمـل علــى وفـي الوقـت نفسـه 

                                                           

  .8، رام اهللا، ص 2014شباط  -وزارة االقتصاد الوطني، سياسة الجودة الوطنية لفلسطين    29
و تتطرق أات الفنية: الوثيقة التي تحدد مواصفات وخصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها التي يعتبر االلتزام بها إجباريًا. وقد تحتوي لتعليم  ا  30

  لمصطلحات فنية، رموز، تغليف، وسمات مميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة بيان خاصة بالمنتج أو طريقة اإلنتاج.  
ن تدعو مستشارين من ذوي الخبرة واالختصاص كما تراه مناسبا للمشاركة في اجتماعاتها لسماع آرائهم أ سيس اللجنة، يمكن للجنةوفقا لمشروع قرار تأ    31

ن يكون لهم حق التصويت. وستجتمع اللجنة بصفتها صاحبة صالحية النقض للنظر أو كل البنود المدرجة على جدول أعمال االجتماع دون أحول جزء 
و توفر التعليمات الفنية أعلى قرارات اتخذتها السلطات المختصة حول قابلية تطبيق  االعتراضات التي يقدمها أصحاب المصلحة اعتراضاً في الشكاوى و 

  مام محكمة العدل العليا وفقا للقانون.أالخاصة بموضوع النزاع. وسيتم النظر في قرار اللجنة لغايات االستئناف 
  ، الواليات المتحدة األمريكية،2016نون األمن الغذائي العالمي لعام قا انظر على سبيل المثال:    32

   https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1567/text .  
  ، في1985وزارة الواليات المتحدة، قانون األمن الغذائي لعام أيضا، وزارة الزراعة والغذاء والتغذية 
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) لعــام 30بســن قــوانين خاصــة بــاألمن الغــذائي. فــي األردن، علــى ســبيل المثــال، أصــبح قــانون األغذيــة رقــم (
األردنيـة للغـذاء والـدواء، والتـي . وقـد أنشـأ بموجـب هـذا القـانون المؤسسـة 2015حزيـران  16نافذًا في  2015

أصـــبحت الســـلطة الوحيـــدة المكلفـــة باإلشـــراف علـــى ســـالمة ونوعيـــة األغذيـــة المحليـــة والمســـتوردة فـــي جميـــع 
مراحلهــا. ويــنص القــانون علــى إنشــاء لجنــة فنيــة تابعــة للمؤسســة المــذكورة تتــألف مــن أعضــاء يمثلــون عــدة 

يـة وسـالمتها وبعـد ذلـك للتجـارة بـالمواد الغذائيـة وٕاصـدار جهات ذات عالقة لوضع تعليمات فنية لجودة األغذ
). وينشـئ القـانون أيضـا لجنـة عليـا مـن 10تدابير خاصة بالرقابة واإلشراف وٕاجراءات تقييم المخاطر (المادة 

أجل: اعتمـاد التعليمـات والتـدابير الصـادرة عـن اللجنـة الفنيـة؛ ووضـع الخطـط والبـرامج الالزمـة لمراقبـة جـودة 
ة وســــالمتها؛ اعتمــــاد طــــرق فحــــص واختبــــار المنتجــــات الغذائيــــة وتــــدابير المطابقــــة؛ وحــــدد مختبــــرات األغذيـــ

). يمــنح القــانون مؤسســة الغــذاء والــدواء األردنيــة عــدة صــالحيات 8، 6للتحاليــل المخبريــة والتحليــل (المــواد 
ظــر عمــا إذا كــان الغــذاء منهــا: الرقابــة واإلشــراف علــى تطبيــق التــدابير الصــحية والتعليمــات الفنيــة، بغــض الن

المعنــي منتجــا محليــا أو مســتوردا؛ حظــر تــداول أو اســتيراد أي طعــام قبــل أن يــتم اختبــاره وثبــوت أنــه مناســب 
لالستهالك البشري وبما يتفـق مـع شـروط السـالمة الصـحية؛ والقيـام بعمليـات تفتـيش فـي األمـاكن التـي يجـري 

  ).4فيها تداول هذه األغذية (المادة 
  

المتعلق بإنشـاء الهيئـة القوميـة لسـالمة الغـذاء صـالحية حمايـة صـحة  1/2017منح القانون رقم في مصر، ي
المســتهلكين ومصــالحهم مــن خــالل التأكــد مــن أن المــواد الغذائيــة المحليــة والمســتوردة يــتم إنتاجهــا واســتهالكها 

ـــه فـــي وتوزيعهـــا وتســـويقها فـــي مصـــر وفـــق معـــايير ســـالمة األغذيـــة وجودتهـــا علـــى النحـــو المنصـــ وص علي
التشــريعات الوطنيــة. وبفحـــص هــذا القــانون نجـــد تشــابها كبيــرا بينـــه وبــين القــانون األردنـــي، باســتثناء الهيكـــل 
التنظيمي للهيئـة؛ فـي حالـة القـانون المصـري تتـوزع إدارة الهيئـة علـى مجلـس األمنـاء ومجلـس اإلدارة والمـدير 

  33وفق القانون. التنفيذي، لذلك ال ينص القانون على إنشاء لجان محددة
  

علــى إنشــاء لجنــة ســالمة األغذيــة. ويغطــي القــانون  35/2015فــي لبنــان، يــنص قــانون ســالمة الغــذاء رقــم 
مختلف خطوات عملية إنتاج األغذية. وتنـدرج مراقبـة األغذيـة ضـمن اختصـاص هـذه اللجنـة، مـع وجـود آليـة 

قـــات الدوليـــة المتعلقـــة بســـالمة األغذيـــة، تنســـيق بـــين اللجنـــة والـــوزارات المختصـــة. ويشـــير القـــانون إلـــى االتفا
). وتعــين TBTخاصــة االتفاقــات المتعلقــة بالتــدابير الصــحية والصــحة النباتيــة والعوائــق الفنيــة أمــام التجــارة (

اللجنة مجلس إدارة يتألف مـن سـبعة أعضـاء يعيـنهم مجلـس الـوزراء. وتضـم مسـؤوليات اللجنـة وضـع سياسـة 
مخــاطر، وعمليــة االختبــار، والمعــايير والمقــاييس الفنيــة المتعلقــة باألغذيــة خاصــة بســالمة األغذيــة، وتقيــيم ال

                                                                                                                                                               

 https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/PL_99-198.pdf .  
؛ وقانون األمن الغذائي  act.htm-http://dfpd.nic.in/nfsa، 2013نون األمن الغذائي الوطني، انظر أيضا، قسم األغذية والتوزيع العام، الهند، قا

   e.htm-11-egis/bill/FILE/58/1/Billhttp://www.gnb.ca/lالمحلي (حكومة نيو برونزويك، كندا) 
   http://www.nfsa.gov.egلمزيد من المعلومات حول القانون:     33
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ومبيـدات اآلفــات الزراعيــة واألسـمدة والعلــف. ويتعــين علـى جميــع الــوزارات والسـلطات المختصــة تقــديم تقــارير 
  .شهرية حول االنتهاكات المتعلقة بسالمة األغذية

  

باألمن الغذائي في فلسطين. إال أنه يمكن  ةجة ومتسقة خاصكما ذكرنا سابقا، ال يوجد منظومة قانونية ممنه
أن يفهم من التشريعات الفرعية المتعددة التـي تطرقـت لموضـوع األمـن الغـذائي، والتـي سـبق وأشـير إليهـا، أن 
كــل هيئــة تنظيميــة مــن هــذه الهيئــات لــديها صــالحية عامــة تخولهــا العمــل فــي مجــال اختصاصــها فــي قطــاع 

ا يعني أنه ال يوجد مـا يمنـع هـذه الهيئـات مـن وضـع خطـط عمـل تتصـدى لمشـكلة األمـن األمن الغذائي. وهذ
الغــذائي، خاصــة وأن غالبيــة هــذه القــوانين ال تتطــرق بشــكل مباشــر لمســألة األمــن الغــذائي. وقــد يكــون هــذا 

بمعالجــة  فــي هــذه الحالــة، إذ يمكننــا تفســيره قانونيــا علــى أنــه تفــويض ضــمني لكــل هيئــة الفــراغ القــانوني مفيــداً 
  هذه القضية. 

  

مــن المســائل الرئيســية التــي لــم تعــالج فــي التشــريعات الوطنيــة؛ اإلدارة التنفيذيــة وآليــات التنســيق بــين مختلــف 
عدم اليقين القـانوني مـن ناحيـة حالة الهيئات، وهي مسألة هامة جدا للتخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن 

مـن الغـذائي. علـى سـبيل المثـال، تشـرف وزارة االقتصـاد الـوطني وجود نظـام قـانوني وطنـي يغطـي مسـائل األ
علــى التجــارة، بمــا فـــي ذلــك التجــارة بــالمواد الغذائيـــة، وتتــولى مديريــة حمايــة المســـتهلك فــي الــوزارة مســـؤولية 

، بمــا فــي ذلــك مراقبــة الســوق، وهــو مــا يتعــارض مــع الصــالحية 2005تطبيــق قــانون حمايــة المســتهلك لعــام 
ونــًا لــوزارة الصــحة بمراقبــة الســوق ومكافحــة المخــاطر الصــحية الناجمــة عــن المنتجــات التــي يــتم الممنوحــة قان

تــداولها فــي األســواق. كمــا تضــطلع وزارة الزراعــة بمهــام مماثلــة فــي نطــاق اختصاصــها. باإلضــافة إلــى ذلــك، 
يس الخاصة بـالجودة فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مخولة بإعداد واعتماد المواصفات والمقاي

  .وتطبيقها على المنتجات
  

ينطـــوي تـــداخل الصـــالحيات والمســـؤوليات بــــين الهيئـــات المختلفـــة، وهـــو مــــا أكدتـــه المشـــاورات المكثفـــة مــــع 
أصحاب المصلحة التي تم إجرائها ألغراض هذه المراجعة. بنـاء علـى ذلـك، هنـاك حاجـة آلليـة تنسـيق فعالـة 

المصلحة؛ تحدد بوضوح إجـراءات العمـل لكافـة األبعـاد المتعلقـة بـاألمن بين جميع الجهات الفاعلة وأصحاب 
الغذائي كعملية موحـدة ومسـتدامة؛ وتحـدد أدوار الهيئـات العامـة، والمنظمـات غيـر الحكوميـة بمـا فيهـا نقابـات 

  .العمال وجمعيات حماية المستهلك والوكاالت والمنظمات الدولية
  
  الجة الثغرات على مستوى األمن التغذويسوء التغذية ودور الحكومة في مع 3-5
  

مــن األهــداف  عــدداً  )2008وزارة الصــحة، (التغذيــة الوطنيــة   اســتراتيجيةحــددت وزارة الصــحة فــي سياســة و 
ــــف  ــــة ثــــار آمــــن واالســــتراتيجيات للتخفي ــــدعيم المــــواد الغذائي ــــوع النظــــام الغــــذائي، ت ــــة، تشــــمل: تن ســــوء التغذي
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يقـــة) لمواجهـــة مشـــكلة نقـــص المغـــذيات، وللتأكـــد مـــن تـــوفير االحتياجـــات بـــالمكمالت الغذائيـــة (المغـــذيات الدق
والـدعوة إلـى اسـتهالك نظـام طفـال مـثال)، التغذوية للسكان األكثر عرضة لخطر نقص المغذيات (النسـاء واأل

وتحسـين مسـتوى التواصـل والتنسـيق بـين ذوي العالقـة، بنـاء قـدرات ، غذائي متوازن من حيث الكمية والنوعيـة
التغذية، وزيادة الـوعي التغـذوي فـي المجتمـع الفلسـطيني. وتتعـدد االسـتراتيجيات الراميـة إلـى تحقيـق هـذه  إدارة

األهداف بين تحديد االحتياجات التغذوية من خالل النظام الوطني لمراقبة التغذية، ووضع استراتيجيات لمنع 
ت الغذائية، ومكافحة السمنة واألمـراض م الدقيق وٕاضافة المكمالينقص المغذيات الدقيقة ومعالجتها مثل تدع

غيــر الســارية ذات العالقــة المتصــلة بالتغذيــة وتشــجيع الرضــاعة الطبيعيــة ووســائل الفطــام المناســبة، ومراقبــة 
   .نمو األطفال، وٕادارة حاالت سوء التغذية الشديدة، واتخاذ تدابير تتعلق بتعزيز سالمة األغذية وجودتها

 

فــي الجــزء الخــاص باألمهــات وحــديثي الــوالدة، إلــى ضــرورة تنــاول النســاء الحوامــل  ســتراتيجيةاالأشــارت كمــا 
األولــى مــا بعــد الــوالدة للمكمــالت الغذائيــة مــن المغــذيات الدقيقــة كحمــض  ةخــالل فتــرة الحمــل واألشــهر الثالثــ

لتوســيع "أ" و"د". و  ) فيتــامينشــهراً  12 غايــةالفوليــك والحديــد باإلضــافة إلــى إعطــاء الرضــع (مــن عمــر يــوم ل
مكافحـة سـوء التغذيــة، اتبعـت وزارة الصـحة اسـتراتيجيات أكثـر شـمولية يمكــن نطـاق التـدخالت التـي تسـتهدف 

بوضع برنامج لتدعيم الدقيق، اشتمل على إضافة عشـر  2006أن تصل إلى جمهور أوسع. فقامت في عام 
ب ، وبانتوثينيـك أسـيد ""3ب "سـين والنيا"، 2ب " والريبـوفالفين"، 1ب " مغـذيات دقيقـة للـدقيق، وهـي الثيـامين

وحمـــض الفوليـــك،  "،12ب وفيتـــامين الكوبـــاالمين ""، 7ب والبيـــوتين " "،6ب " البيريدوكســـين وفيتـــامين "5
هرية ا. على الرغم من تطبيق هذا النهج الشامل الذي يصل إلى قاعدة جم"د"" وأوالحديد، والزنك، وفيتامين "

االستهالك بمجموعة من المغـذيات الدقيقـة، ال تـزال البيانـات تظهـر واسعة من خالل دعم منتج غذائي واسع 
وجود نقص بالفيتامينات المذكورة سابقا. حيث يبـين مسـح المغـذيات الدقيقـة الفلسـطيني درجـة التـزام أصـحاب 

نسـبة % فقط من إجمـالي العينـات التـي خضـعت الختبـار 41المخابز بتدعيم الدقيق، حيث اظهر المسح أن 
% فــي قطــاع غــزة كانــت مدعمــة بشــكل كــافي. وللتحقــق مــا إذا كــان الوســيط 2الضــفة الغربيــة و الحديــد فــي

) مـن عينـات n=1070% (44(الخبز) مدعمًا، تم إجراء المزيد من االختبارات لعينات من الخبز، وتبـين أن 
ي قطاع غزة % ف51الخبز التي تم فحصها في الضفة الغربية كانت تحتوي على الحديد، بينما كانت النسبة 

)n=604 2013، واليونيسيف) (وزارة الصحة.(  
  

ــاليود فــي عــام  إلــى ملــح  ، بإضــافة يوديــد البوتاســيوم1996كــذلك اســتخدمت وزارة الصــحة الملــح المعــالج ب
الطعام المنتج محليا/المعبـأ لتـوفير اليـود ومنـع تضـخم الغـدة الدرقيـة. وكانـت عمليـة معالجـة الملـح بـاليود مـن 

، إذ يعتبر استخدامه شائعا بين الفلسطينيين. ولتقييم مـا إذا كانـت كميـة اليـود بـالملح كافيـة ضلةالمفالخيارات 
اختيـار بكغ من الملح، قامت الوزارة /ملجرام 55-35 ، أي ما بينضمن المستويات اإللزامية لدعم اليود وتقع

بـين أن جميـع العينـات التـي تـم عينة من الفحوصات الموثقة في مسح المغذيات الدقيقة لدولة فلسطين، وقد ت
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(وزارة الصــحة واليونيســيف،  % قطــاع غــزة3% فــي الضــفة الغربيــة و9فحصــها كانــت مدعمــة بــاليود بنســبة 
). وخلــص التقريــر إلــى أن فلســطين تحتــاج إلــى مقــاييس فحــص أفضــل لليــود فــي الملــح، وٕالــى رقابــة 2013

  .وٕاشراف أكثر دقة لضمان أن العملية تتم بالطريقة الصحيحة
  

هــذه المســاعي، علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة ومؤسســات القطــاع الخــاص أن تلعــب دورا ضــمن و 
رئيسيًا، للتأكد مـن أن المخـابز والمصـانع (القطـاع الخـاص) ملتزمـة بالتعليمـات المتعلقـة بتـدعيم الملـح تنفيذيًا 

المحليـة بحمـالت تثقيـف صـحي أو والدقيق. باإلضافة إلى ذلـك، ال تقـوم المنظمـات غيـر الحكوميـة الصـحية 
التمويل المقدم من المانحين ذلك. إال أنه من المهم مشاركة المنظمـات غيـر الحكوميـة اشترط مشاريع إال إذا 

ط الحيــاة لقاعــدة انمــأفــي الطويلــة نظــرًا لخبرتهــا  ةالتغذويــ تلتــدخاللالوطنيــة والقطــاع الخــاص فــي أي بــرامج 
مــع التــي تتمتــع بهــا ل إلــى مــوارد المجتمــع، وشــبكة العالقــات الواســعة جماهريــة واســعة، وقــدرتها علــى الوصــو 

التغذيـة. وبـرغم أن بـرامج اإلفراط فـي من أجل منع الوفيـات واإلصـابة بـاألمراض المتصـلة بـ ،مختلف السكان
المســاعدات الغذائيــة يمكــن أن تســاعد فــي الحــد مــن الجــوع، وتخفيــف آثــار الكــوارث، وتــوفير الغــذاء لمــن ال 

ون الوصــول للغــذاء، إال أن ذلــك وحــده ال يضــمن الحصــول علــى تغذيــة ســليمة تحــافظ علــى صــحة يســتطيع
   .اإلنسان وتمنع اإلصابة باألمراض، سواء لألسر التي تعاني انعدام األمن الغذائي أو للسكان عموماً 

  

ة وغيـر اآلمنـة وكما تظهر البيانات التي جمعت عن أنماط استهالك األغذية، ال يوجد فرق بـين األسـر اآلمنـ
غذائيا من حيث استهالك المواد الغذائية الغنية بالطاقة مثل الـدهون والكربوهيـدرات. وكـان المصـدر الرئيسـي 

لشعبيته بين السكان الفلسطينيين وتوافره تجاريًا. ويـؤثر  للقمح بالنسبة لغالبية األسر هو الطحين المكرر نظراً 
ل عـــام علــى جودتـــه مـــن حيـــث محتـــواه التغـــذوي مـــن الفيتامينـــات نــوع الـــدقيق الـــذي يـــتم تســـويقه وتكريـــره بشـــك

واأللياف الغذائية. فالطحين المكـرر يفتقـر لألليـاف الغذائيـة والفيتامينـات وغنـي بالسـعرات الحراريـة فقـط، ممـا 
يجعلــه مصــدرا للســعرات الحراريــة الفارغــة، أي مصــدرًا للطاقــة فقــط. أمــا المصــدر الرئيســي اآلخــر للســعرات 

بين األسر فكان الزيوت؛ تعد الزيوت النباتية، بالرغم من أنهـا مسـتخرجة مـن النباتـات، مصـدرا غنيـًا  الحرارية
غــم مــن 1ســعرات حراريــة/ 9بالســعرات الحراريــة، فالــدهون بشــكل عــام هــي األكثــر غنــًا بالطاقــة حيــث هنــاك 

  غم. 1سعرات حرارية/ 4الدهون مقارنة بالكربوهيدرات والبروتينات التي توفر كالهما 
  

العديد من األسر بقلي طعامهـا بالزيـت النبـاتي، والـذي تقوم وعلى الرغم من أن الزيت مستخرج من النباتات، 
إذا ما تم تسخينه لدرجات حرارة عالية، قد يتسبب بإطالق مـواد مسـرطنة (بشـكل أساسـي األكـرولين). السـكر 

يــومي، ممــا يشــير إلــى أن الســعرات الحراريــة هــو الســلعة الغذائيــة الثانيــة التــي تســتهلكها جميــع األســر بشــكل 
الفارغة مالزمة للنظام الغذائي المنزلي الفلسطيني ممـا يمكـن أن يسـهم فـي زيـادة الـوزن والسـمنة، والعديـد مـن 

ومـع انتشـار  مكثفـة،يقومون بتمارين بدنية في المجتمع الفلسطيني % 25أقل من وبوجود األمراض المزمنة. 
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ة الـوزن والبدانـة، يعتبـر اإلفـراط فـي التغذيـة شـكل مـن أشـكال سـوء التغذيـة المتجـذرة ارتفاع ضغط الدم، وزيـاد
فــي المجتمــع الفلســطيني. تؤكــد هــذه الحقــائق فقــط علــى اإلحصــاءات المقلقــة التــي تشــير إلــى أن أكثــر مــن 

  % من الوفيات في فلسطين سببها أمراض القلب واألوعية الدموية.40
  

الفلســـطينية مـــن الفواكـــه والخضــراوات كافيـــة وال تتوافـــق مـــع مـــا يوصـــى بـــه ال تعتبــر حصـــة اســـتهالك األســـر 
بخمسـة حصـص يوميـًا. أي نظـام غـذائي بحصـص منخفضـة مـن الفواكـه والخضـروات يمكـن أن يزيـد  تغذوياً 

من خطر اإلصابة بعدة أنواع من السرطان وأمراض القلب واألوعيـة الدمويـة، مـع زيـادة خطـر السـمنة. وكمـا 
لســابق فالســكريات البســيطة (األحاديــة) والحبــوب المكــررة واألغذيــة الغنيــة بالســعرات الحراريــة يبــين العــرض ا

وغيرهــــا مــــن األطعمــــة تســــتهلك بكثــــرة وتشــــكل عــــامال مســــاعدًا علــــى الســــمنة ســــكريات الفارغــــة كالــــدهون وال
واكــــه ومضــــاعفاتها، وبالتــــالي تزيــــد مــــن خطــــر اإلصــــابة بمجموعــــة كبيــــرة مــــن األمــــراض المزمنــــة. وتعــــد الف

والخضـروات مصـدرا غنيـًا بالمغـذيات الدقيقـة (الفيتامينــات والمعـادن) ممـا يجعـل المجتمـع الفلسـطيني معرضــًا 
لخطر نقص المغذيات الدقيقة. بالنظر إلى أنماط االستهالك وحقيقة أن التغذية في فلسطين غنية بالطاقة ال 

 .طين غير مفاجئةغنية بالمغذيات، فإن نتائج مسح المغذيات الدقيقة لدولة فلس

 

ويؤكد مسح المغذيات الدقيقة وجود مجموعة من الثغرات الهامة في الحالة التغذوية الفلسطينية. وفقا للمسـح  
% من النساء الحوامل والمرضـعات يعـانين مـن نقـص فيتـامين (أ) بينمـا ترتفـع النسـبة إلـى أكثـر 25أكثر من 

شــهرًا. كمــا كــان نقــص فيتــامين (د) منتشــرًا بــين  59-6األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين بــين % 65مــن 
فـــي نقـــص  حـــدوث % مـــن األطفـــال. يجـــب تجنـــب50غالبيـــة النســـاء الحوامـــل والمرضـــعات ولـــدى أكثـــر مـــن 

فيتامين (د) في سـن مبكـرة ذلـك أن تمعـدن العظـام يسـتمر حتـى أوائـل العشـرينات أو أواخرهـا وفـي حالـة كـان 
 احتمـالممـا يزيـد مـن  ى،األقصـ هاكثافـة العظـام لـن تصـل إلـى حـد لدى الشـخص نقـص بهـذا الفيتـامين، فـإن

% مـن األطفـال 50مـن ربـع النسـاء الحوامـل وأكثـر مـن  أكثـرصابة بهشاشة العظام والكسور. بينمـا عـانى اإل
 اإلجهـــادللصـــحة ويمكـــن أن يســـاعد فـــي تخفيـــف  (ه) ضـــرورياً  مـــن نقـــص فيتـــامين (ه). ويعتبـــر فيتـــامين

ــــف ا يأكســــدتال ــــب واألوعيــــة الدمويــــة، لحمايــــة تل ــــالي الحــــد مــــن خطــــر اإلصــــابة بــــأمراض القل لخاليــــا، وبالت
اقل انتشارًا مـن المغـذيات الدقيقـة األخـرى، إال أن  )12ب (دة أخرى. نقص فيتامين يوالسرطان، وأمراض عد

. أما نقص الزنك فهو منتشر بشـكل كبيـر فـي فلسـطين 12 بثلثي النساء الحوامل يعانين من نقص فيتامين 
% من السكان)، وهو مـا يمكـن أن يـؤدي إلـى تـأخر النضـوج الجنسـي لألطفـال، وزيـادة 50(بنسبة تتجاوز الـ 

التعــرض لإلصــابة بالعــدوى لفئــات الســكان األقــل مناعــة مثــل النســاء الحوامــل، وقــد يــؤدي إلــى حــدوث تشــوه 
قـل انتشـارا، كمـا أنــه األخلقـي مـع تطـور الجنـين ونمــوه فـي الـرحم، خـالل فتــرة الحمـل. أمـا نقـص الحديـد وهــو 

ذلك تغذيــة لــنزيــف المعــوي (ومــن المســببات العديــدة مــن حــدة ال يزيــدانتشــارا فــي قطــاع غــزة، يمكــن أن  أكثــر
   حديثي الوالدة بحليب أبقار أو وجود طفيليات في األمعاء).
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  الفصل الرابع
  

 االستجابة البرامجية للتحدي المزدوج: الفقر وانعدام األمن الغذائي
  

أظهرت الفصول السابقة كيف أن انعدام األمن الغذائي في فلسطين يعزى إلى حد كبير إلى عدم القدرة على 
كـات الرئيســية ورائهـا. وقــد الوصـول إلـى المــوارد االقتصـادية التـي يعــد الفقـر والبطالـة ومحدوديــة الـدخل المحر 

عـن تلبيـة احتياجـات المجتمـع السـلطة الفلسـطينية األزمة الماليـة المسـتمرة فـي الموازنـة العامـة، بعجـز تسببت 
وتضـــييق الحيـــز المتـــاح النتهـــاج سياســـات عامـــة، ممـــا أدى إلـــى اعتمـــاد الســـلطة علـــى الحمايـــة االجتماعيـــة 

. تتلقى األسر الفقيرة المؤهلة مساعدات اجتماعية بعدة أشكال، كسياسة رئيسية لمعالجة انعدام األمن الغذائي
بدءا من التحـويالت النقديـة إلـى المسـاعدات الغذائيـة. وممـا ال شـك فيـه أن هـذه التـدخالت االجتماعيـة هامـة 
لتحسـين الظــروف المعيشـية لألســر المسـتفيدة. ومــع ذلـك، ال تــزال هنـاك تســاؤالت ومخـاوف جديــة بشـأن قــدرة 

ايـــة االجتماعيـــة الحاليـــة علـــى الحـــد مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذائي. وتشـــمل هـــذه التســـاؤالت: أهميـــة خطـــط الحم
المســـاعدات الغذائيـــة والنقديـــة فـــي مســـاعدة األســـر الفقيـــرة علـــى الخـــروج مـــن الفقـــر، وارتبـــاط عـــدم االســـتقرار 

ت الحاليــة والمســتقبلية الغــذائي، وضــعف االقتصــاد والنمــو الســكاني، وتــوافر التمويــل الــالزم لتلبيــة االحتياجــا
لألســر التــي تعــاني مــن انعــدام األمــن الغــذائي. يركــز هــذا القســم مــن المراجعــة علــى البــرامج التــي يــتم تنفيــذها 

  .هاوأثر ووسائلها التنفيذية حاليًا الخاصة باألمن الغذائي 
  

تم تنفيــذها تعتمــد ال يوجــد فــي فلســطين شــبكة أمــان فعالــة تســتند لتوجهــات سياســاتية واضــحة، فــالبرامج التــي يــ
على مدى توفر التمويل، والذي فـي معظمـه خـارجي ويعتمـد علـى ضـغوطات تتعلـق باألولويـة. وبشـكل عـام، 
تنفــذ الجهــات المختلفــة العاملــة فــي فلســطين، المحليــة والدوليــة، عــددا كبيــرا مــن بــرامج المســاعدات، وهــي فــي 

األشـد فقـرًا. كمـا يوجـد بعـض البـرامج التـي تقـدم  غالبها تستهدف توفير االحتياجات األساسية والعاجلة لألسر
ــــدمج بــــين البعــــدين اإلغــــاثي والتنمــــوي. ووفقــــًا لإلحصــــاءات الوطنيــــة، تســــهم  المســــاعدات لألســــر الفقيــــرة وت
المســـاعدات التـــي تقـــدمها هـــذه البـــرامج بمختلـــف أشـــكالها فـــي خفـــض معـــدل الفقـــر، والـــذي بلـــغ وفقـــًا ألنمـــاط 

ـــة  2006االســـتهالك الشـــهري فـــي العـــام  ـــى 31قراب ـــنخفض بعـــد المســـاعدات إل ـــذي ي % (الجهـــاز 11%، وال
% فـي العـام 26الشـهري  االسـتهالك بلـغ معـدل الفقـر وفقـا ألنمـاط). و 2007المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني، 

  ). 2011% (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 17وانخفض بعد المساعدات إلى ، 2010
  

جــة المســاعدات انعكــس أيضــا علــى تحســين حالــة انعــدام األمــن الغــذائي ال شــك أن انخفــاض معــدل الفقــر نتي
لدى األسر التي تتلقى هذه المسـاعدات. لكـن وعلـى الـرغم مـن أن تقـديم المسـاعدات النقديـة أو العينيـة يسـهم 
 في التقليل من أثار الفقر وانعدام األمن الغذائي، ال سيما كون فلسطين تـرزح تحـت االحـتالل، إال أن هـذا ال
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يجب أن يقلل من أهمية تطوير تـدخالت تنمويـة، لكـون هـذه التـدخالت "هـي الوسـيلة الوحيـدة للحـد مـن الفقـر 
  ).2009وبالتالي الحد من المسببات الرئيسية النعدام األمن الغذائي على المدى الطويل" (مطرية والربضي، 

  

المختلفة أهم عـاملين فـي الكشـف عـن تعد أشكال المساعدات وآليات االستهداف المستخدمة من قبل البرامج 
مــدى فاعليــة هــذه البــرامج ومــدى تجاوبهــا مــع احتياجــات المجتمــع. بالنســبة لشــكل المســاعدات، تقــدم بعــض 
ـــوفير  ـــة عينيـــة. ومـــن البـــرامج المنتجـــة التـــي تســـتهدف ت البـــرامج مســـاعدات ماليـــة واألخـــرى مســـاعدات غذائي

ًا والتـي تعـاني مـن انعـدام األمـن الغـذائي، برنـامج التحـويالت االحتياجات األساسية والعاجلة لألسر األشـد فقـر 
الماليــة التــابع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة الــذي يتضــمن أيضــا تــوفير مســاعدات غذائيــة دوريــة يقــدمها برنــامج 

 العـالمي، وبـرامج المسـاعدات الماليـة والعينيـة التـي تقـدمها األونـروا، وبـرامج المسـاعدات التـي يقـدمها األغذية
العـالمي، وغيرهـا مـن البـرامج التـي تقـدمها مؤسسـات دوليـة أخـرى، أو مؤسسـات محليـة، مثـل  األغذيةبرنامج 

  لجان الزكاة والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية. 
  
   برامج الحد من الفقر وبرامج المساعدات الغذائية وزارة التنمية االجتماعية: 4-1
  

يــة مســاعدات نقديــة منتظمــة، ودعــم لفــواتير الكهربــاء لألســر الفقيــرة، وتقــدم بطاقــة تقــدم وزارة التنميــة االجتماع
التــأمين الصـــحي المجـــاني، وتعفــي أبنـــاء األســـر الفقيــرة مـــن الرســـوم المدرســية الحكوميـــة، وتقـــدم المســـاعدات 

وزارة النقديــة لألســر التــي تتعــرض ألزمــات اجتماعيــة وصــحية واقتصــادية طارئــة، وكفــاالت لأليتــام. قــدمت الــ
، مــع أن الــوزارة كانــت تهــدف لتقــديم مســاعدات نقديــة لـــ 2016ألــف أســرة فــي العــام  115مســاعدات نقديــة ل 

ألــف أســرة، وعــزت الــوزارة ذلــك إلــى تقلــيص وزارة الماليــة لمخصصــات برنــامج التحــويالت الماليــة. أمــا  120
امــل علــى تمويــل برنــامج األغذيــة علــى صــعيد المســاعدات الغذائيــة التــي تقــدمها الــوزارة، فهــي تعتمــد بشــكل ك

ألــف شــخص ســنويًا. ويالحــظ انــه خــالل  217مــواد غذائيــة وعينيــة موســمية لحــوالي العــالمي، وقــد تــم توزيــع 
السنوات األخيرة لم يرتفـع عـدد المسـتفيدين مـن هـذه المسـاعدات بسـبب محدوديـة التمويـل الـذي يقدمـه برنـامج 

راد جــدد كمــا كانــت الــوزارة تهــدف لتحقيقــه فــي خططهــا لتوســيع العــالمي وعــدم القــدرة علــى إضــافة أفــ األغذيــة
مستفيد وهو علـى مـا يبـدو سـيناريو متفائـل وعلـى األغلـب غيـر ضـروري. ألف  600قاعدة المستفيدين لتضم 

هذا ولم تقم الوزارة حتى اليوم بعمل دراسات لتقيـيم وقيـاس مـدى تحسـن مسـتويات األمـن الغـذائي لـدى األسـر 
  ). 2017وزارة التنمية االجتماعية، -لسطينالفقيرة (دولة ف

  

إن برنــامج الحمايــة االجتماعيــة الرئيســي الــذي تــديره وزارة التنميــة االجتماعيــة هــو برنــامج التحــويالت النقديــة 
. وبــدأ العمـل بهــذا البرنــامج فــي 2010الحمايــة االجتماعيــة فـي عــام  اســتراتيجيةالـوطني الــذي أنشــئ بموجـب 

آلية ومن ثم في قطاع غزة في العام التالي بهدف تعزيز مكافحة الفقر. تعتمد  2010 الضفة الغربية في عام
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ما يعرف باختبـار الوسـائل غيـر االستهداف المتبعة في البرنامج الختيار األسر الفقيرة المؤهلة على استخدام 
ألسـر إلـى: أسـر ) استنادا إلى معايير االسـتهالك، يصـنف االختبـار اPMTFالمباشرة لقياس مستوى الدخل (

، الفقـراء (يتـراوح اسـتهالكهم بـين تحـت المـدقعشديدة الفقر، وتشـمل األسـر الـذين اسـتهالكهم تحـت خـط الفقـر 
وتعتبر األسر التي تعـيش تحـت خـط الفقـر المـدقع مؤهلـة .  )، وغير الفقراءالمدقعخط الفقر  فوقخط الفقر و 

ــــت أنهــــا  للحصــــول علــــى مســــاعدات نقديــــة، بينمــــا تكــــون األســــر الفقيــــرة خاصــــية تعــــاني مــــن مؤهلــــة إذا ثب
  محددة.  هشاشة/ضعف

  

تم احتساب قيمة المساعدات النقدية المخصصة لكل أسرة مؤهلة بما يقلص مـن فجـوة الفقـر لـدى األسـرة إلـى 
. ومـــن المـــدقع، وخـــط الفقـــر PMTFالنصـــف. وهـــذا هـــو الفـــرق بـــين مســـتويات اســـتهالك األســـر، كمـــا يقـــدره 

حجــم األســرة الــذي بموجبــه تحصــل األســر الكبيــرة علــى الحــد األعلــى للمســاعدات  العوامــل المحــددة األخــرى
 1800شــيكل و 750النقديــة. وفقــا لهــذه المعــايير، تحصــل األســر المؤهلــة علــى مســاعدة نقديــة تتــراوح بــين 

أسـرة وصـلها تحـويالت  118,790، بلغ عدد المستفيدين مـن البرنـامج 2016شيكل كل ربع سنة. نهاية عام 
مليون دوالر. نظرًا الرتفاع معدل الفقر في القطاع، تجاوزت حصة قطاع غـزة مـن  533إجمالية قدرها  نقدية

% (انظر الجـدول 60المساعدات حصة الضفة الغربية، والتي يشكل حاليا مجموع المستفيدين فيها أكثر من 
10(.  

  

لــم قيــيم لقطــاع الحمايــة االجتماعيــة وقــد أقــرت وزارة التنميــة االجتماعيــة بــأن جهودهــا لتطــوير نظــام متابعــة وت
لم يجري كما كان مخططًا له. لكن  2016-2014الوطنية للحماية االجتماعية  ستراتيجيةاالوأن تنفيذ  تنجح

الوزارة قامت بإعداد نظام أولي لمتابعة وتقييم برنـامج مكافحـة الفقـر الخـاص بـالوزارة، بتمويـل ودعـم فنـي مـن 
علـى بنـاء نظـام متابعـة وتقيـيم  2017صرحت الوزارة بأنها ستعمل خـالل العـام  برنامج األغذية العالمي. وقد

العــالمي واالتحــاد األوروبــي، بــالتوازي مــع تــوجهين آخــرين، األول  األغذيــةللبــرامج األخــرى بــدعم مــن برنــامج 
يهـــدف لتطـــوير نظـــام متابعـــة وتقيـــيم خـــاص باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، والثـــاني تطـــوير إطـــار عمـــل منطقـــي 

ــة فلســطين خــاص ). وهنــا ال بــد مــن التأكيــد علــى أن 2017وزارة التنميــة االجتماعيــة، -بمكافحــة الفقــر (دول
غياب نظم المتابعة والتقييم يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تحـد مـن إمكانيـة قيـاس األثـر للبـرامج المنفـذة، 

دوريــة لهـا، وهـو مـا يسـتدعي ضــرورة كمـا أنهـا تحـد مـن إمكانيـة تطــوير هـذه البـرامج باالسـتناد إلـى مراجعـات 
  العمل على تطوير مثل هذه النظم.

  
  )األونروابرامج المساعدات الغذائية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ( 4-2
  

ـــدأت  عملـــت وكـــاالت األمـــم المتحـــدة فـــي مجـــال تقـــديم المســـاعدات الغذائيـــة لالجئـــين الفلســـطينيين منـــذ أن ب
، وبالفعــل يرمــز امــتالك الالجــئ الفلســطيني (بكــل 1948ذه المســاعدات ألول مــرة بعــد عــام األونــروا بتقــديم هــ
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وســندات  1948فخـر) لبطاقـة التمـوين الخاصـة بــاألونروا لهويتـه كالجـئ كمـا ترمـز مفــاتيح منـازلهم قبـل عـام 
م مـــن أن الملكيــة ألراضـــيهم المنكوبـــة ورمـــوز أخــرى لتجريـــد الفلســـطينيين مـــن أرضــهم وأمالكهـــم. وعلـــى الـــرغ

األونروا واجهت ضـغوطا متزايـدة علـى مـدى أكثـر مـن سـتة عقـود لتقلـيص حجـم عملياتهـا، إذ تخلـت إلـى حـد 
ة"، إال أن المســاعدات الغذائيــة ال تــزال يــكبيــر عــن بــرامج "أشــغال"، وقلصــت الخــدمات االجتماعيــة و"اإلغاث

مـن الغـذائي بـين الالجئـين، إال تشكل عنصرا هاما ضمن أهدافها. وبغض النظر عن مـدى انتشـار انعـدام األ
  .أن األونروا لم تألوا جهدا حتى تبقى على عهدها ومخلصة في مهمتها

  

وتعتبـــر األونـــروا ثــــاني أكبـــر وكالـــة للحمايــــة االجتماعيـــة بعـــد وزارة التنميــــة االجتماعيـــة. وتقـــدم المســــاعدات 
وتقـــدم األونـــروا أيضـــا الخـــدمات فـــي فلســـطين المحتلـــة.  األونـــروالـــدى االجتماعيـــة إلـــى الالجئـــين المســـجلين 

. كمـا تقـدم األونـروا 34وٕاصـالح المـأوى )،WASHاألساسية مثل التعلـيم والصـرف الصـحي والنظافـة العامـة (
مسـاعدات اجتماعيــة أخـرى، تشــمل المسـاعدات الغذائيــة الطارئــة، والمسـاعدات النقديــة الطارئـة، والنقــد مقابــل 

مليــون فـي غــزة  1.3مليــون الجـئ:  2.11ســجلين لـدى األونـروا العمـل. ويبلـغ عــدد الالجئـين فــي فلسـطين الم
مليـــون فـــي الضـــفة الغربيـــة، أكثـــر مـــن نصـــفهم يحصـــلون علـــى إحـــدى أشـــكال المســـاعدات الغذائيـــة  0.81و

(المســاعدات الغذائيــة الطارئــة، المســاعدات النقديــة الطارئــة، النقــد مقابــل العمــل، أو ســبل العــيش). وفــي عــام 
مليون دوالر، في حين لم تتلـق األونـروا  181لمطلوبة لتنفيذ هذه التدخالت البرامجية ، بلغت األموال ا2016
  % فقط).52مليون دوالر ( 94سوى 

 

أســرة الجئــة (ضــمت  157,152، قــدمت األونــروا مســاعدات غذائيــة ل 2016فــي النصــف األول مــن العــام 
شخصــًا مــن المســتفيدين الــذين  392,259شخصــًا) فــي قطــاع غــزة. وفقــًا لبيانــات األونــروا، فــإن  839,425

% مــن 80دوالر للفــرد يوميــًا، تلقــوا مســاعدات تغطــي  1.74يعيشــون تحــت خــط الفقــر المــدقع الــذي يعــادل 
احتياجــاتهم اليوميــة مــن الســعرات الحراريــة. أمــا األفــراد الــذي يعيشــون تحــت خــط الفقــر المطلــق الــذي يعــادل 

حتياجــاتهم مــن الســعرات الحراريــة. أمــا فــي الضــفة الغربيــة، % مــن ا43دوالر للفــرد يوميــًا، فقــد تلقــوا  3.87
العـالمي مسـاعدات علـى شـكل كوبونـات غذائيـة ألسـر الالجئـين  األغذيـةقدمت األونروا بالشـراكة مـع برنـامج 

شخصـًا.  46,255أسـرة تضـم  7,767التي تعاني من انعدام األمن الغذائي وتقطن خارج المخيمات، شـملت 
% فقــط مــن األســر المحتاجــة لمســاعدات مشــابهة ضــمن 30غطــت هــذه المســاعدات  ونظــرًا لشــح التمويــل،

ـــامج  ـــروا بالتعـــاون أيضـــا مـــع برن ـــامج. كمـــا قـــدمت األون ـــةالبرن ـــة لــــ  العـــالمي، األغذي مســـاعدات غذائيـــة عيني
  .)2016(األونروا، تجمع بدوي سواء الجئين أو غير الجئين  65شخص يقطنون في  34,660

  

                                                           

   appeal-emergency-opt-appeals/2016-g/resources/emergencyhttps://www.unrwa.orانظر:     34
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وظيفة غير دائمـة فـي قطـاع غـزة،  2,947ألف يوم عمل، بما يعادل  420على إيجاد كذلك عملت األونروا 
ضــمن برنــامج خلــق فــرص عمــل. وبلــغ  2016شــخص خــالل النصــف األول مــن العــام  7,793اســتفاد منهــا 

. أمــا فــي الضــفة الغربيــة، فقــد دوالر 4,860,000حجــم المبلــغ الــذي خصصــته األونــروا لتنفيــذ هــذا البرنــامج 
مخيم لالجئين من برنامج العمل مقابل النقـد، حيـث حصـل كـل مسـتفيد  19أسرة الجئة في  4,462استفادت 

باإلضافة إلى ذلك، يوفر برنـامج خـاص  .)2016دوالر أمريكي لمدة ثالثة أشهر (األونروا،  420على مبلغ 
، مثــل أعمــال للنقــد مقابــل العمــل فــرص عمــل لمــدة ثالثــة أشــهر لالجئــين المهمشــين لــدعم مخيمــات الالجئــين

 10,000البرنــامج  أشــرك، 2016وٕاعــادة التأهيــل وأنشــطة لــدعم المجتمــع المحلــي. فــي عــام بســيطة صــيانة 
  .مليون دوالر 12.6الجئ، معظمهم من فئة الشباب والنساء وذوي اإلعاقة، وبلغت ميزانية المشروع 

  

 في فلسطين) WFP(برنامج األغذية العالمي  عمل 4-3
  

) هــو المنظمــة الدوليــة الرئيســية التــي تقــدم مســاعدات األمــن الغــذائي لغيــر WFPعــالمي (برنــامج األغذيــة ال
، أي عشـية االنتفاضـة األولـى وبظـل 1991الالجئين في فلسطين. بدء البرنامج عمله في فلسطين في العـام 

يق األمـن ظروف مشددة واإلغالقات التي اتبعتها إسرائيل عقب حرب الخليج األولى. ولتحقيق غايته في تحق
تلبيــــة -الغــــذائي بطــــرق مســــتدامة، ارتكــــز عمــــل البرنــــامج علــــى ثــــالث أولويــــات رئيســــية، وهــــي أوال: اإلغاثــــة

مـن خـالل دعـم سـبل -االحتياجات الغذائية العاجلة لألسر الفقيرة الضـعيفة؛ وثانيـًا: دعـم القـدرة علـى الصـمود
ين القــدرة الوطنيــة علــى االســتجابة لحــاالت تحســ-العـيش واألنشــطة االقتصــادية لهــذه األســر؛ وثالثــًا: الجاهزيـة

الطوارئ فـي األزمـات. تركـز عمـل البرنـامج علـى المجـال اإلغـاثي، خاصـة عقـب االنتفاضـة الثانيـة وحصـار 
غــزة والحــروب الالحقــة ومــا تبــع ذلــك مــن أزمــات إنســانية. ويقــدم برنــامج األغذيــة العــالمي مســاعدات غذائيــة 

ير الالجئين، بما في ذلك المستفيدين من برنـامج التحـويالت النقديـة الـذي عينية وقسائم غذائية (كوبونات) لغ
تــديره وزارة التنميــة االجتماعيــة، واألســر الضــعيفة غيــر المســتفيدة مــن برنــامج التحــويالت عــن طريــق مؤسســة 
مجتمعــات عالميــة (المنظمــة غيــر الحكوميــة الرئيســية المســؤولة عــن تقــديم خــدمات البرنــامج)، والمجتمعــات 

لبدوية والرعوية في الضفة الغربية من خالل األونروا. ويتعاون البرنامج أيضا مع وكاالت أخرى متـى أمكـن ا
ذلك، خاصة منظمة الفاو، من أجل تعزيز حالة األمن الغذائي عن طريق التدخالت اإلنمائية (مشـاريع سـبل 

  العيش).
  

، 2016-2014فلسـطين والتـي تغطـي األعـوام األولى التي أعدها البرنـامج ألعمالـه فـي  ستراتيجيةاالحددت 
 األغذيـــةغايتهـــا علـــى أنهـــا تحقيـــق األمـــن الغـــذائي بطـــرق مســـتدامة. وقـــد أظهـــر تقريـــر تقيـــيم أنشـــطة برنـــامج 

العالمي، أن البرنامج استطاع تحقيق تقدم في مجال اإلغاثة وفي مجال بناء القدرات في قطاع غزة اسـتجابة 
ال أنه لم ينجح في تحقيـق األولويـة الثانيـة المرتبطـة بـدعم الصـمود والمنعـة للظروف التي أوجدتها األزمات، إ
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" ليس هناك دليل واضح أو إشارة على أنه قد تم تحقيـق تحسـن فـي ). WFP and Mokoro, 2016لألسر (
القدرة على الحفاظ على سبل العيش بشكل مسـتدام علـى نطـاق واسـع... وهـذا مـا فرضـه السـياق الفلسـطيني" 

). نظــــرا لصــــعوبة تحقيــــق هــــدف مثــــل "الصــــمود" كونــــه غيــــر 44ص ، 2016aج األغذيــــة العــــالمي، (برنــــام
التزمــت ملمــوس، ال يتوجــب بالبرنــامج اعتبــار ذلــك إخفاقــا؛ علــى أي حــال، مــن الطبيعــي أن نفتــرض أنــه إذا 

وي المؤسســات الدوليــة بــالخطوط الرئيســية لعملهــا، فإنهــا ســتتجنب أي تــدخالت طموحــة بشــكل واضــح قــد تنطــ
علــى االزدواجيـــة والتــداخل مـــع بـــرامج المؤسســات األخـــرى. هـــذا عــدا عـــن أن التركيـــز علــى مجـــاالت الخبـــرة 

لرئيســية لكــل مؤسســة، يزيــد مــن فــرص نجــاح هــذه التــدخالت، وبالتــالي يــنعكس بشــكل إيجــابي علــى الفئــات ا
  المستفيدة، ويحد أيضًا من المنافسة بين الجهات الفاعلة على مصادر التمويل.

  

% 51، 2016شخصـًا فـي العـام  479,124دم البرنامج مساعدات لغير الالجئين في فلسطين استفاد منهـا ق
% فـــي الضـــفة الغربيـــة. وكـــان هنـــاك ثـــالث أشـــكال لهـــذه المســـاعدات: قســـائم غذائيـــة 49فـــي قطـــاع غـــزة، و

نســــبة %)، ووجبــــات غذائيــــة مدرســــية (ب59%)، ومســــاعدات غذائيــــة عينيــــة (بنســــبة 38(كوبونــــات) (بنســــبة 
% عن طريـق وزارة التنميـة االجتماعيـة، 42%). وكانت عدة وكاالت مسؤولة عن توزيع هذه المساعدات: 3

  % عن طريق األونروا. 7% عن طريق منظمات غير حكومية، 51
  

وقد أشار المشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقد في قطاع غزة في سياق إعداد هذه المراجعـة، إلـى وجـود 
ؤشـرات األمـن الغـذائي والتغـذوي مـن جهـة، وبـين البـرامج والمشـاريع المنفـذة فـي القطـاع مـن جهـة فجوة بـين م

أخرى، خاصة تلك التي تنفـذها مؤسسـات دوليـة، فأهـداف هـذه البـرامج ال تتوافـق مـع أولويـات األمـن الغـذائي 
الغذائيــة العينيــة إلــى وهنــاك خلــل فــي آليــة االســتهداف التــي تتبعهــا. كمــا اعتبــروا أن التحــول مــن المســاعدات 

نظام القسائم الغذائية والكوبونات تحوًال جيدًا لكونه يزيـد مـن كفـاءة البـرامج ويحـافظ علـى "كرامـة" األسـر التـي 
تتلقى مسـاعدات. وبالمقابـل، اعتبـروا أنـه وعلـى الـرغم مـن كثـرة البـرامج، إال أنهـا تسـتند ألولويـات المؤسسـات 

لــي لهــا، فــالتركيز علــى إحــداث أثــر قصــير األمــد ولــيس علــى إحــداث أثــر المنفــذة دون االهتمــام بــاألثر الفع
  مستدام، وهو ما يستدعي إعادة النظر في تصميم هذه البرامج وتوجيهها نحو تحقيق التمكين االقتصادي.

  

  منظمة األمم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو) واألمن الغذائي 4-4
  

ألغذيــــة والزارعــــة (الفــــاو) فــــي فلســــطين مكــــونين، األول تلبيــــة يشــــمل برنــــامج عمــــل منظمــــة األمــــم المتحــــدة ل
االحتياجــات اإلنســانية الحرجــة للمنتجــين الفلســطينيين، والثــاني تنميــة القــدرات المحليــة والبيئــة المواتيــة لزيــادة 

 ). ضــمن المكــون األول، تنفــذ الفــاو2014اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية والتشــغيل فــي القطــاع الزراعــي (الفــاو، 
ثالثــة أنــواع مــن التــدخالت لزيــادة فــرص الحصــول أو تأهيــل ســبل العــيش المســتدام. ففــي مجــال زيــادة فــرص 

، مــن ضــمنها 2016أســرة فــي العــام  9,417الحصــول علــى ســبل العــيش المســتدام قــدمت الفــاو مســاعدات لـــ 
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اقعـة بمحـاذاة جـدار إنشاء أو تأهيل آبار لجمع مياه األمطار، واستصالح أراضي بـالتركيز علـى األراضـي الو 
الضــم والتوســع، وتوزيــع بــذور مقاومــة للجفــاف. كمــا قــدمت المنظمــة مســاعدات فــي مجــال إعــادة تأهيــل ســبل 

، شـملت تأهيـل آبـار جوفيـة، وبـرك ميـاه للزراعـة 2016أسرة فلسطينية فـي العـام  10,043العيش المستدام لـ 
افة إلـى توزيـع أعـالف وخزانـات ميـاه السـتخدام في قطاع غزة، وخزانات مياه زراعية في الضفة الغربيـة، إضـ

الثروة الحيوانية، وتوزيع األسمدة والمبيدات ومدخالت إنتاج أخرى للمزارعين المهمشـين والرعـاة. كـذلك تأهيـل 
دفيئـــات زراعيـــة وحظـــائر حيوانـــات، بـــالتركز علـــى المنـــاطق المســـماة "ج". ويشـــمل هـــذا المكـــون أيضـــًا علـــى 

ول إلى الغذاء في المناطق الحضرية وشبة الحضـرية فـي قطـاع غـزة، اسـتفادت تدخالت تعنى بتحسين الوص
أســرة فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع  4,498أســرة، وحمايــة ســبل العــيش المســتدام التــي اســتفاد منهــا  479منهــا 

  ).2017غزة، من ضمنها مساعدات لتنويع مصادر سبل العيش وحمايتها من مخاطر الطبيعة (الفاو، 
  

الثـــاني لبرنـــامج الفـــاو، فيشـــمل أيضـــًا ثالثـــة أنـــواع مـــن التـــدخالت؛ يســـتهدف األول بنـــاء القـــدرات  أمـــا المكـــون
المؤسســية فــي مجــال السياســات الزراعيــة، وســالمة الغــذاء، وٕادارة الميــاه واألراضــي، وٕادارة مخــاطر الكــوارث، 

اونيــات فــي مجــال المنافســة وغيرهــا. أمــا النــوع الثــاني مــن التــدخالت فيركــز علــى بنــاء القــدرات المؤسســية للتع
. أمـا النـوع 2016تعاونية خـالل العـام  71والدخول لألسواق وخلق فرص العمل، وقد استفاد من هذا التدخل 

الثالث من التدخالت فيركز على تعزيز إنتاجية المزارعين من خالل تقنيات زراعية حديثة موفرة للمياه، ورفع 
تهم علـى الوصـول لألسـواق المحليـة والخارجيـة وذلـك مـن خـالل رفـع مستوى وجودة وتنوع اإلنتاج، وزيادة قدر 

مســتوى اإلنتــاج الزراعــي لمســتوى المواصــفات والمقــاييس العالميــة، وقــد اســتفاد مــن هــذا النــوع مــن التــدخالت 
أن هـذه التـدخالت ال تسـتهدف المجتمعـات المحليـة ). بـرغم 2017(الفاو،  2016مزارع خالل العام  7,622

أو الغيـــر آمنـــة غـــذائيًا بشـــكل خـــاص، إال أن تأثيرهـــا الكلـــي علـــى تعزيـــز قـــدرة القطـــاع الزراعـــي األشـــد فقـــرا 
الفلسطيني على الصمود، الذي هو في األسـاس قطـاع صـغير، ريفـي، أسـري، وضـعيف، يسـاهم بشـكل غيـر 

   .مباشر في تعزيز حالة األمن الغذائي
  
 برامج المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية الرئيسية 4-5

  

والتــي هــدفت إلــى تطــوير وتحســين  2015نفــذت اإلغاثــة الزراعيــة مجموعــة مــن األنشــطة المنوعــة فــي عــام 
 6,255دونمــا تملكهــا  6,944إنتاجيــة األراضــي الزراعيــة والقــدرة علــى الوصــول إليهــا، غطــت هــذه األنشــطة 

غراض الـري، نجحـت أسرة ترأسها نساء. ومن أجل تطوير شبك األراضي بمصادر المياه أل 438أسرة، منها 
 11لخدمـة أكثـر مـن  2015متر مكعب في عـام  ألف 22الحصاد المائي بمقدار  اإلغاثة الزراعية في زيادة

مزرعـة للـدواجن  225ألف أسرة. فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، قامت اإلغاثة الزراعيـة بإعـادة تأهيـل وصـيانة 
مــاعز شــامي  12أســرة؛ توزيــع  225ســتفادت منهــا (دجــاج الحــم ودجــاج بيــاض) وتوزيــع مســتلزمات إنتــاج، ا
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وحــدة إنتــاج حيــواني  93مزارعــًا، وتوزيــع  450حظيــرة أغنــام اســتفاد منهــا  450علــى أربــع عــائالت، وتــرميم 
أســرة. وقــد تمكنــت اإلغاثــة الزراعيــة بتــدخالتها  70وحــدة إنتــاج حيــواني علــى  70مســتفيدا، وتوزيــع  93علــى 

  ).2016عامال زراعيًا (اإلغاثة الزراعية،  1,030سين سبل العيش ل هذه من خلق فرص عمل مؤقتة وتح
  

ألـــف مـــزارع وصـــياد اســـتفادوا مـــن  30أن  )UAWC، أعلـــن اتحـــاد لجـــان العمـــل الزراعـــي (2016فـــي عـــام 
والتـــي تركـــزت فـــي المنـــاطق المســـماة "ج" فـــي الضـــفة الغربيـــة  2016التـــي نفـــذت فـــي عـــام  29مشـــاريعه الــــ 

دونـم مـن األراضــي  1,900استصــالح وتأهيـل  29قطـاع غــزة. وشـملت المشـاريع الــ  والمنـاطق الحدوديـة فـي
غير المستغلة والمعرضة لخطر مصادرتها. ويتوقـع أن يـؤدي هـذا التـدخل إلـى زيـادة دخـل المسـتفيدين بنسـبة 

 32,620كم من الطرق الزراعية وزيادة حصاد الميـاه بــ  105% على المدى الطويل؛ فتح وٕاعادة تأهيل 25
 1,000متر مكعب. أما فيما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية، فقد دعمت المؤسسة إنشاء أرض رعوية بمساحة 

 24مــزارع، باإلضــافة إلــى تــوفير اللقاحــات والفيتامينــات لـــ  200يســتفيد منهــا  نموذجيــةدونــم، ومزرعــة أغنــام 
شــبكة صــيد، كمــا  80ب صــيد وقــار  40طنــًا مــن بــذور العلــف، وٕاعــادة تأهيــل  19ألــف رأس غــنم، وتوزيــع 

لتحسين سالالت األغنـام. كمـا قـدم االتحـاد دعمـه  Merinoرأس غنم من ساللة ميرينو االسباني  40وزعت 
للمزارعين الذين تأثروا بظروف صعبة، وقدموا مساعدات غذائية لألسر الفقيرة، مما أسهم في الحد من الفقـر 

  ).2017طق المستهدفة (اتحاد لجان العمل الزراعي، والبطالة ورفع مستوى األمن الغذائي في المنا
 

مشــروعًا إنمائيـًا أو إغاثيــًا  69معــًا، فقـد نجـح فــي تنفيـذ أو اســتكمال العمـل علـى  –أمـا مركـز العمــل التنمـوي 
ضـمن سـبعة بـرامج رئيسـية. ويـرتبط برنـامجين رئيسـيين منهـا  2015في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة فـي عـام 

ألمن الغـــذائي والتغــذوي. البرنـــامج األول هـــو "برنـــامج األمــن الغـــذائي والزراعـــة المســـتدامة" ارتباطــا مباشـــرا بـــا
ويهدف إلى دعم استقرار المزارعين في أراضيهم وتعزيز قـدرتهم علـى الصـمود وتحسـين حالـة األمـن الغـذائي 

ر الغـذاء الصـحي على مستوى األسر والمجتمع المحلي والمستوى الوطني وتعزيز االعتماد على الذات وتـوفي
عائلـة فـي  627دونـم تملكهـا  890مشروعًا تشمل استصالح وتأهيـل  20واآلمن. اشتمل البرنامج على تنفيذ 

ـــل  ـــة تملكهـــا  92الضـــفة والقطـــاع، وٕانشـــاء أو تأهي ـــة زراعي ـــل  89دفيئ ـــومترًا مـــن الطـــرق  17أســـرة، وتأهي كيل
تطـوير الميـاه ألغـراض الزراعـة، تـم ضـمن  أسرة. وفي مجال 298دونما تملكها  1,662الزراعية التي تخدم 

بئــر ارتــوازي،  14بئــر زراعــي، وبــرك لتجميــع الميــاه، وتشــييد وتأهيــل  116هــذا البرنــامج حفــر وٕاعــادة تأهيــل 
م من خطـوط نقـل الميـاه. فـي قطـاع الثـروة الحيوانيـة، تـم ضـمن هـذا البرنـامج صـيانة وٕاعـادة 1,350وصيانة 
دجاجـة.  6,648غـنم و رأس 493مزرعة دواجن، وتوزيـع  136ٕاصالح مزرعة أغنام، وصيانة و  239تأهيل 

ألـــف يـــوم عمـــل. أمـــا البرنـــامج الثـــاني فهـــو "برنـــامج المســـاعدات  60وقـــد أوجـــدت مشـــاريع البرنـــامج حـــوالي 
 62,392و بقيمـة ماليـةقسـيمة  521,747مشاريع تم خاللهـا توزيـع  7اإلنسانية والمساعدات الطارئة" ويضم 

وجبـات غذائيـة سـاخنة لريـاض األطفـال  1,075طـرد غـذائي و 7,671م لشـراء مالبـس وأدوات صحية وقسائ
    ).2016يوم عمل نتجت عن تنفيذ المشاريع الطارئة (مركز معًا،  39,559وخلق 
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  لمساعدات الغذائية، والتمكين، وقضايا االستهدافل الوسائل التنفيذيةتقييم األثر:  4-6
  

دورا هامــًا فــي مســاعدة األســر المهمشــة علــى التكيــف مــع الفقــر. إال أن ال شــك أن للمســاعدات االجتماعيــة 
معظم المساعدات التـي تحصـل عليهـا األسـر الفقيـرة، سـواء أكانـت نقديـة أو عينيـة أو قسـائم غذائيـة، ال تزيـد 
مــن قـــدرة  هـــذه األســـر علـــى توليــد الـــدخل. ولـــذلك، فـــإن تـــأثير هــذه المســـاعدات علـــى الفقـــر مؤقـــت ومرهـــون 

ة المساعدات. بناء على ذلك، قام االتحـاد األوروبـي بتمويـل دراسـة لتقيـيم األثـر تقـوم بقيـاس مسـاهمة باستدام
. وكان االستنتاج الرئيسي للدراسة كالتالي: "تشير 2013في عام  CTP برنامج التحويالت النقدية الفلسطيني

كثيـر، ولكـن لـيس كـل، احتياجاتهـا البيانات إلـى أن معظـم األسـر كانـت قـادرة علـى جسـر فجـوة الفقـر لتلبيـة ال
األساسية من الغذاء والتعليم األساسي والسكن والرعاية الصحية. وبرغم أن توفير االحتياجات األساسية لهـذه 
األسـر قــد يمّكـن تــدريجيًا مـن تحقيــق التنميـة البشــرية واالقتصــادية، إال أنـه لــيس هنـاك مــن أدلـة علــى أن هــذه 

من دائرة الفقر إضافة إلى وجود بعض األسر التي ال تزال تفتقر إلـى بعـض األسر كانت قادرة على الخروج 
). ومـن هنـا ال شـك فـي أن البـرامج الحاليـة لتقـديم Hackstein et al, 2013, p. 4االحتياجـات األساسـية (

المساعدات االجتماعية تساهم في مسـاعدة األسـر المحرومـة علـى التكيـف مـع الفقـر وانعـدام األمـن الغـذائي؛ 
ونظرًا  ألن األسر الفقيرة الغير آمنة غذائيًا أصبحت أكثر اعتمادا على المساعدات، فإن تخفيض مساعدات 

  .األمن الغذائي سيكون له عواقب وخيمة على هذه األسر
 

ـــة االجتماعيـــة قيمـــة جـــداً  نظـــراً  بالنســـبة  للظـــروف االقتصـــادية الصـــعبة، تعتبـــر مســـاعدات بـــرامج وزارة التنمي
اصــة لألســر التــي ال معيــل لهــا، أو يعــاني رب األســرة فيهــا مــن مــرض مــزمن، أو األســر التــي للمســتفيدين، خ

وقد أكدت جميع هذه األسر عن حاجتها المسـتمرة للمسـاعدات، سـواء النقديـة أو لديها ظروف خاصة أخرى. 
ــم يفضــلوا اســتبدالها بالكامــل بالمســاعدات  الغذائيــة، وقــد أفــادت جميــع األســر بأهميــة المســاعدات الغذائيــة ول

النقدية لكونها تشكل ضمانة لتوفر الغذاء األساسي لألسرة األشد احتياجا، خالل فترة الثالثة شهور، وصرفها 
مما قد يعـرض األسـرة لعـدم كفايـة الغـذاء، إذا  أشهرنقدًا قد يتسبب باستنزاف النقد المتوفر خالل فترة الثالث 

المصـاريف األخـرى الضــرورية، مثـل األدويـة، أو لتغطيــة المـال علــى أي مـن  إنفـاقمـا اضـطرت األسـرة إلــى 
نفقات التعليم، أو لسد الديون. إال أن أسر أخرى مستفيدة مـن المسـاعدات أكـدت علـى أهميـة الحصـول علـى 
مساعدات تنمويـة لتطـوير أعمالهـا البسـيطة، واعتبـرت أن مثـل هـذه المسـاعدات قـد تسـهم فـي اعتمادهـا علـى 

ة الفقر، لكن تبقى دراسة الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية المحيطة ضـرورية ذاتها وٕاخراجها من دائر 
  لضمان نجاح المشاريع. 

  

خـــالل اللقـــاءات التشـــاورية، قـــدمت بعـــض هـــذه األســـر مالحظاتهـــا حـــول بـــرامج المســـاعدات، ومـــن ضـــمنها 
شــيكل كــل ثالثــة  750لــغ محدوديــة المســاعدات المقدمــة، خاصــة المســاعدات النقديــة، حيــث تتلقــى األســرة مب
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أشـــهر، وهـــو مبلـــغ غيـــر كـــافي علـــى اإلطـــالق مـــن وجهـــة نظـــر األســـر لتلبيـــة الحـــد األدنـــى مـــن احتياجاتهـــا 
األساسية، هذا عدا عن عدم العدالـة فـي مـنح جميـع األسـر نفـس المبلـغ بغـض النظـر عـن عـدد أفرادهـا. مـن 

، ة دائمـةأفـراد، أربعـة مـنهم يعـانون مـن إعاقـ 10األمثلة التي ذكرت، وجود أسرة وصل عـدد المعـالين فيهـا لــ 
إال أن هذه األسرة تحصل على نفس المبلغ المخصـص للمسـاعدات. كمـا ذكـرت بعـض األسـر المشـاركة فـي 
اللقاء أن بعض أصناف المساعدات الغذائية غير كافية، مثل الزيت، ولم تعتبر إلغاء صنف السكر من سلة 

  جميع هذه األسر اعتبرته سلعة أساسية.المساعدات الغذائية خطوة إيجابية، ف
  

كمــا شــددت األســر المســتفيدة علــى أن االنخفــاض النســبي فــي قيمــة المســاعدات المقدمــة لهــا ال يتناســب مــع 
ـــى قيمـــة  ـــنعكس مؤشـــر غـــالء المعيشـــة عل ـــاع األســـعار المضـــطرد، وربمـــا يتوجـــب أن ي غـــالء المعيشـــة وارتف

الحـد األدنـى مـن احتياجـات األسـر األساسـية. وٕاضـافة لـذلك، المساعدات المقدمة لغاية تطبيق سياسـة تـوفير 
اعتبرت هذه األسر أن تكاليف خدمات الكهرباء والمياه تشكل عبئا حقيقا على كاهلها، حيث أنهـا تنفـق جـزءًا 
كبير من المساعدات المقدمة لها كتكلفة لهذه الخدمات. كمـا تشـكل تكـاليف العـالج والخـدمات الصـحية عبئـا 

هل هذه األسر، والتي لدى أغلبها فـرد ذا إعاقـة أو حالـة مرضـية مزمنـة تسـتدعي تنـاول األدويـة آخر على كا
والعقاقير الطبية بشكل دائم، وقد اشتكت هذه األسر، وعلى الـرغم مـن أنهـا جميعـا مشـمولة بالتـأمين الصـحي 

وميــة، ممــا يضــطرها الحكــومي، مــن أن جــزءًا مــن أصــناف األدويــة التــي تحتاجهــا ال تتــوفر فــي المراكــز الحك
لشراء هذه األدوية من الصيدليات التجارية لحاجتها الماسة لها، وهـي أدويـة تتسـم غالبـا بارتفـاع أسـعارها، مـا 

على كاهل األسر الفقيرة، والتي تتلقى أصـال مسـاعدات قيمتهـا محـدودة وال تغطـي مختلـف  اً ييشكل عبئا حقيق
  احتياجاتها.

  

) أن التحول نحو المساعدات النقدية أكثر نجاعة وكفاءة مـن المسـاعدات 2011وقد أظهرت دراسة لألونروا (
العينية. ذلك أن هذا التحول يعني تكاليف إدارية أقل، ومنح األسر الفقيرة مرونة أكبر في استخدام المساعدة 

دها مــن حســب أولوياتهــا. فقــد أظهــرت الدراســة أن هــذا التحــول يقلــل التكلفــة اإلداريــة فــي الضــفة الغربيــة لوحــ
ألـــف دوالر ســنويا فقـــط. أدى هــذا االســـتنتاج الهــام إلـــى قيــام األونـــروا  126دوالر ســـنويا إلــى مليــون  1.489

بتحويــل شــكل المســاعدات ولكــن تــدريجيا. ونؤكــد هنــا علــى ضــرورة أخــذ كافــة العوامــل المتعلقــة بقــرار التحــول 
مـل تخفـيض التكلفـة اإلداريـة ال يجـب أن بعين االعتبار خاصة تأثير هذا التحـول علـى األسـر المسـتفيدة، فعا

يكـــون العامـــل الوحيـــد المحـــدد لقـــرار التحـــول مـــن المســـاعدات العينيـــة إلـــى المســـاعدات النقديـــة. بالتـــالي البـــد 
فعليهـا قبـل ذلـك التأكـد مـن قـدرة األسـر  ،لألونروا التفكير مليًا وعـدم التسـرع فـي تبنـي هـذا الـنهج بشـكل كامـل

  د النقدية التي تتاح لها بشكل فعال وال يؤثر على وضعها التغذوي. الفقيرة على إدارة الموار 
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بشكل عام، يعتبر توجه تقليل اعتماد األسر الفقيرة على المساعدات الغذائية، وٕاتاحة المرونة الالزمة لها فـي 
المســاعدات  تــوفير احتياجاتهــا مــن المســاعدات الماليــة المقدمــة لهــا، توجهــًا ســليمًا، إال أن االنتقــال مــن بــرامج

الغذائيــة إلــى المســاعدات النقديــة، يتطلــب التخطــيط الســليم واإلعــداد المــدروس، فعمليــة االنتقــال يجــب أن تــتم 
  بشكل تدريجي لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تقع على الفقراء.

  

الـدمج ، هناك بعض البـرامج التـي تسـعى إلـى تمكـين األسـر الفقيـرة، مـن خـالل أما فيما يتعلق ببرامج التمكين
ـــذي يـــديره برنـــامج األمـــم  ـــامج التمكـــين االقتصـــادي ال ـــة والسياســـات التنمويـــة، كبرن مـــا بـــين التـــدخالت اإلغاثي

)، الـــذي يفتـــرض أن تنتقـــل إدارتـــه إلـــى مؤسســـات الســـلطة الفلســـطينية؛ ومشـــاريع UNDPالمتحـــدة اإلنمـــائي (
  لذي تديره وزارة العمل الفلسطينية.منظمة الفاو التي تنفذ بالشراكة مع وزارة الزراعة؛ وصندوق التشغيل ا

  

مشـروع تنمـوي لألسـر الفقيـرة، منهـا  13,600فضمن إطار برنامج التمكين االقتصادي مثال، تم تقديم حـوالي 
. ولكـــن فـــي ظـــل عـــدم تـــوفر 2015تمويـــل صـــغير حتـــى نهايـــة شـــهر كـــانون األول  5,581منحـــة و 8,153

-2014تطاعت الخـروج مـن دائـرة الفقـر خـالل األعـوام ، من الصعب تقييم كم من األسر استقييميهدراسات 
شخص من ذوي اإلعاقـة  100أسرة و 50فقط، أن  2016عبر الوقت. تظهر البيانات المتوفرة للعام  2016

وزارة -أســرة اســتفادت مــن بــرامج التمكــين (دولــة فلســطين 500تمكنــوا مــن الخــروج مــن دائــرة الفقــر مــن أصــل 
  ). 2017التنمية االجتماعية، 

  

الــذي يمــنح رواد األعمــال مــن األســر ) DEEPأظهــر تقيــيم برنــامج التمكــين االقتصــادي لألســر المحرومــة (
الضــعيفة والمهمشــة مــنح وقــروض للبــدء بمشــاريع رياديــة، أن البرنــامج قــد عــزز مــن قــدرة المســتفيدين علــى 

ي والمســتويات الصــمود مــن خــالل الحــد مــن المخــاطر وزيــادة االدخــار وكــذلك تحســين معــدل الــدخل الشــهر 
% مــن المنشــآت 87، حيــث أن المعيشــية بمــا فــي ذلــك األمــن الغــذائي واالســتهالك ورأس المــال االجتمــاعي

  )..(Sansour and Zahran 2011 cited in Ameta 2015(فعًال عاملة هي القائمة 
  

فــة التــي ينفــذها فــي هــذا الســياق ال بــد مــن النظــر فــي أمــرين، األول يتعلــق بصــعوبة قيــاس أثــر البــرامج المختل
الشــركاء بظــل غيــاب نظــم خاصــة بالمتابعــة والتقيــيم الــدوري (مقارنــة بالتقييمــات الداخليــة التــي تــتم مــن حــين 

كانـت  2016آلخر)، مما يتطلب العمل على تطوير مثل هذه النظم. أما األمـر الثـاني فهـو أن بيانـات العـام 
تـأثير كبيـر علـى إخـراج األسـر مـن دائـرة الفقـر، ممـا مشجعة، حيث أن هذه التدخالت التنمويـة التمكينيـة لهـا 

يعني خروج هـذه األسـر مـن قاعـدة األسـر التـي تتلقـى مسـاعدات، وبالتـالي مـن المهـم التفكيـر بآليـات لتطـوير 
مثــل هــذه التــدخالت. كــذلك ال بــد مــن اعتمــاد بــرامج مصــممة لبنــاء قــدرات األســر الفقيــرة، ومســاعدتهم علــى 

ية الخاصة، وذلك لتقليل اعتماد هـذه األسـر علـى المسـاعدات، وتمكينهـا مـن الخـروج إنشاء مشاريعهم اإلنتاج
من فقرها واالعتماد على الذات، وهو ما يعتبر التوجه األكثر نجاعة في تقليل معـدالت الفقـر، وبالتـالي الحـد 
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أي  إتبـــاعئيــة أو مــن حــاالت انعـــدام األمــن الغـــذائي. إال أن االنتقــال مــن بـــرامج المســاعدات النقديـــة أو الغذا
سياسة أو نهج جديد، يتطلب تخطيطًا رشيدًا وٕاعدادًا مسبقًا، وتنفيذ عملية االنتقال بشـكل تـدريجي لتجنـب أي 

  تأثيرات سلبية قد تنجم عن عملية االنتقال على الفقراء في حال فشل التدخالت التنموية.
  

يــادة فاعليــة أي برنــامج مــن خــالل زيــادة ) االســتهداف علــى أنــه وســيلة لز 2004تعــرف دراســة للبنــك الــدولي (
المنافع التي يحصل عليها الفقراء في ظل موازنة محددة. وحـددت الدراسـة محفـزات االسـتهداف ضـمن ثـالث 

الرغبة بالحد من الفقر بشكل كبير أو، بصورة أعم، تحسين الرفـاه االجتمـاعي.  –قضايا رئيسية: أوًال: الهدف
ن الموازنــة المخصصـة لمكافحــة الفقــر محــدودة. وثالثـًا: تكلفــة الفرصــة البديلــة، ثانيـًا: محــددات الموازنــة: أي أ

زيـــادة قيمـــة التحـــويالت لألســـر لصـــالح عـــدد المســـتفيدين مـــن التـــدخل أو البرنـــامج تقلـــيص وذلـــك مـــن خـــالل 
  المحتاجة على حساب استبعاد األسر غير الفقيرة التي تستفيد من البرنامج أو تقليل عددها. 

  
سرب والشمول أو االستبعاد من التغطية للفئات المحتاجة أكثر المؤشرات أهمية لقياس كفاءة أداء ويمثل الت

، ويتم احتسابه بقسمة األكبر المشكلةآليات ومعايير استهداف برامج المساعدات االجتماعية. فالتسرب يمثل 
فراد الذين يتلقون مساعدات. أما عدد األفراد غير المحتاجين الذين يتلقون مساعدات على العدد اإلجمالي لأل

المحدد الثاني فهو االستبعاد، ويتم احتسابه بنسبة األفراد الفقراء الذين ال يتلقون مساعدات إلى إجمالي 
(الجهاز المركزي لإلحصاء  2006). أشار تقرير الفقر في فلسطين 2009الفقراء (شلبي ولدادوة، 

%، بينما يبين 29%، ونسبة االستبعاد حوالي 57حوالي  ) إلى أن نسبة التسرب بلغت2007الفلسطيني، 
) ارتفاعًا في 2011(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2010-2009تقرير الفقر في فلسطين لألعوام 

%. وتشير النتائج إلى أن نسبة 43% والثانية إلى 66نسب التسرب واالستبعاد، حيث ارتفعت األولى إلى 
انت تقدم ألسر غير فقيرة غير مؤهلة للحصول على المساعدات وأن نسبة كبيرة من كبيرة من المساعدات ك

األسر الفقيرة ال تحصل على مساعدات، مما يشير إلى وجود خلل واضح في آليات االستهداف. وقد 
 االجتماعية، التنمية) حول برنامج التحويالت النقدية الذي تنفذه وزارة 2012أظهرت دراسة للبنك الدولي (

  . 2012% في العام 24% ونسبة االستبعاد بلغت 22أن نسبة التسرب في البرنامج لم تتجاوز 
 

هنــاك عــامالن يفســران أســباب االخــتالف بــين بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وبيانــات البنــك 
حتســـاب نســـب الـــدولي؛ يتعلـــق العامـــل األول فـــي أن بيانـــات تقريـــر الفقـــر الصـــادر عـــن الجهـــاز يســـتند إلـــى ا

التســرب واالســتبعاد ارتباطــا بخــط الفقــر الــوطني النســبي، بينمــا تقــوم دراســة البنــك الــدولي باعتمــاد احتســاب 
النســب علــى أســاس الفقــر المطلــق لكــون برنــامج التحــويالت االجتماعيــة يســتهدف بشــكل أساســي أشــد األســر 

ب التســــرب والشــــمول لكافــــة أنــــواع فقــــرًا. أمــــا العامــــل الثــــاني، فمــــرتبط فــــي أن بيانــــات الجهــــاز تحتســــب نســــ
المســاعدات، بمــا فيهــا المســاعدات غيــر الرســمية، أي المســاعدات التــي يقــدمها أفــراد أو أســر ألفــراد أو أســر 
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أي منهجيـة، يبقـى هـذا النـوع  إتبـاعأخرى. ونظرًا ألن هذه المساعدات تقدم عـادة لألقـارب أو المعـارف بـدون 
كبيـر. تشـير بيانـات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني إلـى من المساعدات عرضة لخطأ التسرب بشكل 

وجـــود فجـــوات فـــي آليـــات االســـتهداف المتبعـــة فـــي البـــرامج التـــي تنفـــذها مؤسســـات محليـــة أو دوليـــة أخـــرى، 
باستثناء آليـة االسـتهداف التـي يتبعهـا برنـامج التحـويالت النقديـة التـابع لـوزارة التنميـة االجتماعيـة، لـذلك فهـذه 

بحاجة لمراجعة وتحسين لتقليل نسب هذه األخطاء إلى حد مقبول. وتجدر اإلشـارة هنـا إلـى أن البنـك  البرامج
 التنميــةالــدولي، وعلــى الــرغم مــن تــدني نســب التســرب واالســتبعاد فــي برنــامج التحــويالت النقديــة التــابع لــوزارة 

  أكبر.  االجتماعية، يرى بأنه يمكن تحسين آليات االستهداف لخفض هذه النسب بشكل
 

ال بد من اإلشارة هنا، إلى أن وزارة التنمية االجتماعية، ومنـذ تقيـيم البرنـامج مـن قبـل البنـك الـدولي فـي العـام 
، بدأت العمل على معالجة هذه المشاكل من خالل عدد من اإلجراءات، مما أدى، كمـا يفتـرض، إلـى 2012

ســؤولون فــي الــوزارة، تــم العمــل علــى عــدة وكمــا أفــاد م خفــض هــذه النســب خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة.
  إجراءات محددة لتحسين أداء برنامج التحويالت النقدية، وهي اإلجراءات التالية:

 

ــــة مــــن  - ــــي عضــــويتها شخصــــيات اعتباري ــــي تضــــم ف ــــة، والت ــــة المحلي ــــة االجتماعي إنشــــاء شــــبكات الحماي
فـي المجتمعـات المحليـة،  المجتمعات المحلية، ومؤسسات مجتمع مدني محليـة، ووحـدات الحكـم المحلـي

  والتي تتضمن مسؤولياتها من بين عدة أمور، المساعدة في تحسين االستهداف. 
بالتعـاون مـع شـبكات الحمايـة االجتماعيـة تقـديم طلبـات المسـاعدة عملت الوزارة أيضا على تطوير نظام  -

ر المسـتفيدة شـهريًا لتقيـيم المحلية، والذي يعني تكثيف زيارات العمال االجتماعيين الميدانين لجميـع األسـ
 أوضاعها.

كما بدأت الوزارة بخطوات هامة لتنفيذ سياسة إدارة الحالة، والتي تهدف إلـى تصـميم تـدخالت بنـاء علـى  -
احتياجــات كــل أســرة فقيــرة، أي تحويــل تصــميم التــدخالت واالســتهداف مــن تصــميم واســتهداف عــام إلــى 

ؤولية ملقـــاة علـــى عـــاتق العمـــال الميـــدانيين تصـــميم واســـتهداف خـــاص بكـــل حالـــة علـــى حـــدة، وهـــي مســـ
 بالتعاون مع الشركاء المحليين، أي المؤسسات المحلية التي تقدم خدمات لألسر الفقيرة.

، لتبـادل البيانـات المتـوفرة مـع كافـة الجهـات 2016كذلك، قامت الوزارة بإنشاء بوابة إلكترونيـة فـي العـام  -
، بحيــــث أصـــبح بإمكـــان جميـــع الشـــركاء الوصـــول لقواعــــد المـــزودة للخـــدمات ســـواء المحليـــة أو الدوليـــة

 البيانات المختلفة الخاصة بجميع الشركاء.

كما عملت وزارة المالية على إيقاف مساعدات وزارة التنمية االجتماعية عن جميع األسر التي تتلقى أية  -
 مخصصات أخرى من الحكومة.

ء برنــامج التحــويالت االجتماعيــة، وذلــك بهــدف ويقــوم البنــك الــدولي حاليــا بالعمــل علــى إعــادة تقيــيم أدا -
 قياس مدى فاعليته من جهة، وللعمل على تطويره من جهة ثانية.
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  االستدامة المالية لبرامج األمن الغذائي والتغذوي 4-7
  

إن رسالة هذا التقرير على المدى البعيد هي أن اسـتمرار الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة الراهنـة، سـيؤدي 
ممــا . ور حالـة األمـن الغــذائي أكثـر فـأكثر فـي المســتقبل، وسـيزيد مـن عـدد األســر الغيـر آمنـة غـذائياً إلـى تـده

سينجم عنه حاجة لتوفير المزيد من التمويل لألمن الغذائي لسد االحتياجات الفعلية. وهذا بدوره يعني أنـه إذا 
ذائي فـي فلسـطين ال يملـك إال أن استمر التمويل المخصص للمساعدات الغذائية باالنخفاض، فإن األمـن الغـ

، تتبــع التغيــر فــي ســتراتيجيةاالنحــاول فــي هــذا القســم مـن المراجعــة  .يتـدهور فــي غيــاب تــدخالت فعالــة أخـرى
التمويل المخصص لقطاع األمن الغذائي خالل السنوات األخيرة من خالل استعراض توجهـات التمويـل ألهـم 

ـــــة، وبرنـــــامج األغذيـــــة العـــــالمي،  الالعبـــــين الرئيســـــيين فـــــي قطـــــاع األمـــــن الغـــــذائي (وزارة التنميـــــة االجتماعي
   35).واألونروا

  
الرئيســية، التــي تشــمل: األمــن المجــاالت الــدولي اإلنســاني علــى فــي البدايــة ســنتطرق لموضــوع توزيــع الــدعم 

؛ المــأوى؛ )WASHالغـذائي؛ التعلـيم؛ الصـحة والتغذيـة؛ الحمايـة؛ الميـاه والصـرف الصـحي والنظافـة العامـة (
مـــــن إجمـــــالي  مجـــــال) حصـــــة كـــــل 10وخـــــدمات التنســـــيق والـــــدعم؛ ومجموعـــــات أخـــــرى. يعـــــرض الجـــــدول (

األمــن الغــذائي أكبــر حصــة  مجــال. وتظهــر البيانــات تلقــي 2016-2006المســاعدات اإلنســانية خــالل الفتــرة 
، . إال أنـــه خــالل الســنوات األخيـــرة2006% فــي عــام 77مــن إجمــالي تمويـــل المســاعدات اإلنســانية، بنســـبة 

% عــام 49، بــدأت حصــة األمــن الغــذائي مــن التمويــل بــالتراجع، حيــث وصــلت إلــى 2013وخاصـة بعــد عــام 
. ويخصــص تمويــل األمــن الغــذائي للمســاعدات الغذائيــة وتمكــين ســبل العــيش. 2016% عــام 58، و2015

لتـي لـيس لـديها وصممت المساعدات الغذائية لتلبيـة االحتياجـات الغذائيـة األساسـية لألسـر الفقيـرة والضـعيفة ا
القدرة على الحصول على الغذاء (غير آمنة غذائيًا). وبلـغ التمويـل الفعلـي المتـاح لبـرامج األمـن الغـذائي فـي 

% 15% منها لتمويل المساعدات الغذائية، و79مليون دوالر، تم تخصيص حوالي  159حوالي  2016عام 
صصـت لبـرامج دعـم سـبل العـيش (اسـتعادة وتحسـين تم تحويلهـا لقسـائم غذائيـة نقديـة، أمـا النسـبة المتبقيـة فخ

  القدرة اإلنتاجية، وحماية األصول، وتعزيز القدرة على الصمود (المرونة) لألسر غير اآلمنة غذائيًا).
  
  
  
  
  

                                                           

% من التمويل اإلنساني المخصص لألمن الغذائي (المصدر: قطاع األمن الغذائي، 92كل من األونروا وبرنامج األغذية العالمي  تلقت، 2016في عام     35
2017.(  
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  )2016-2006الرئيسية في فلسطين ( للمجاالت: المساعدات اإلنسانية 10جدول 
  

 السنة
األمن 

 الغذائي (%)

التعليم 

(%)  

الصحة 

 تغذية (%)وال

الحماية 

(%) 

المياه والصرف الصحي 

 والنظافة العامة (%)

المأوى 

(%) 

مجموعات 

 أخرى
 %)(المجموع 

2006 77 5 1 10 -- 2 4 100 

2007 75 3 12 0 2 0 8 100 

2008 73 1 7 1 2 -- 18 100 

2009 63 3 4 5 3 10 11 100 

2010 55 2 7 11 6 4 16 100 

2011 68 2 6 9 4 3 8 100 

2012 64 3 7 11 5 -- 9 100 

2013 69 3 4 13 2 -- 8 100 

2014 52 2 5 8 3 19 11 100 

2015 49 2 3 9 5 26 6 100 

2016 54 2 4 11 3 15 11 100 

  .2017المصدر: قطاع األمن الغذائي، 
  

ن التمويـل فـي ومن بين المجموعات األخرى، استدعت االحتياجات المتزايدة للمـأوى والحمايـة تـوفير المزيـد مـ
السنوات األخيرة. وتخصص هذه المجموعة لتلبيـة االحتياجـات الطارئـة لألسـر الضـعيفة النازحـة التـي شـردت 
أو المعرضـــة لخطـــر التشـــرد. عـــادة تســـتجيب تـــدخالت دعـــم المـــأوى الحتياجـــات األســـر التـــي تقـــوم الحكومـــة 

 أنه في أعقاب الحرب على قطـاع غـزة، تـم اإلسرائيلية بهدم منازلها في المنطقة "ج" وفي القدس الشرقية. إال
، 2014تخصـــيص تمويـــل للمـــأوى لألســـر فـــي قطـــاع غـــزة بنســـبة كبيـــرة. بشـــكل خـــاص، خـــالل حـــرب عـــام 

شـخص ألـف  108ألف وحدة سكنية لضرر تام أو شديد، مما أدى إلى نـزوح مـا يقـارب  18تعرضت حوالي 
). أمــا مجموعــة الحمايــة، فتهــدف لحمايــة OCHA  ،2014(مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية

حقوق اإلنسان بما يتماشى مـع القـانون الـدولي اإلنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان، وتقـوم لهـذه الغايـة 
بعدد من األنشطة كتقديم المساعدات واالستشارات القانونية وخدمات حماية الطفـل، ورصـد وتوثيـق انتهاكـات 

  36حقوق اإلنسان.
  

قمنا بمقارنة التمويل المطلوب بالفعلي خـالل السـنوات الماضـية، سيتضـح لنـا وجـود ثغـرات خطيـرة فـي إذا ما 
تــوافر المــوارد وسيســاعدنا ذلــك علــى وضــع تصــور علــى المــدى المتوســط ألي درجــة ســيكون باإلمكــان تقــديم 

ئي. ننــاقش أوال مصــادر المســاعدات الغذائيــة، النقديــة أو العينيــة، لألســر التــي تعــاني مــن انعــدام األمــن الغــذا
) 11تمويل برنامج التحويالت النقدية ومن ثم نناقش مصـادر تمويـل قطـاع األمـن الغـذائي. يعـرض الجـدول (

                                                           

ة اإلنسانية عبر المجموعات. ، للمزيد حول األنشط2017انظر خطة االستجابة اإلنسانية     36
.http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_response_plan_2017.pdf  
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. تظهـر البيانـات أن 2016و 2010اتجاهات المستفيدين من برنـامج التحـويالت النقديـة واإلنفـاق بـين عـامي 
ألف أسرة فقيرة بحلول عام  125مستفيدين من البرنامج لـ وزارة التنمية االجتماعية تمكنت من توسيع قاعدة ال

. ونظـــرًا الرتفـــاع معـــدل الفقـــر إلـــى مســـتويات مرتفعـــة جـــدًا، 2010% بعـــد عـــام 75؛ أي زيـــادة بنســـبة 2015
وخاصة في قطاع غزة، ارتفع عدد المستفيدين من القطاع على مدى السنوات الماضية، والذي أصبح يشـكل 

، أخـذ المسـار التصـاعدي ألعـداد 2016لعدد اإلجمالي من المسـتفيدين. فـي عـام % من ا60حاليا أكثر من 
ألف أسـرة مسـتفيدة. وتشـير مصـادر وزارة التنميـة  119المستفيدين بالتراجع للمرة األولى، حيث انخفض نحو 

 علمــًا أن، 2017ألــف بحلــول نهايــة عــام  112االجتماعيــة إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يــنخفض هــذا العــدد إلــى 
مليـون شـيكل، ومـن المتوقـع  29بمبلـغ  2016خـالل العـام خفضت تمويلها لهـذا البرنـامج السلطة الفلسطينية 

  .2017مليون شيكل في عام  520أن ينخفض التمويل أكثر من ذلك بكثير ليصل إلى 
  

ت النقديـة % مـن ميزانيـة برنـامج التحـويال50يقوم االتحاد األوروبي والبنك الدولي فـي الوقـت الحـالي بتمويـل 
. وتقوم السلطة الفلسطينية بتمويل الباقي، علمًا بأنهـا تسـتخدم جـزءًا مـن الـدعم الـدولي الموجـه CTPالمباشرة 

مليـون دوالر فـي  762إلـى  2014مليـون دوالر فـي عـام  1,230للموازنـة لهـذا الغـرض، والـذي انخفـض مـن 
لفلســطينية عجــزًا ماليــًا دائمــًا فــي ميزانيتهــا ). وتواجــه الســلطة ا2016(ســلطة النقــد الفلســطينية،  2016عــام 

وتعتمد بشكل كبيـر علـى الـدعم الخـارجي للموازنـة لسـد هـذه الفجـوة. وبـال شـك أن اعتمـاد السـلطة الفلسـطينية 
علــى التمويــل الخــارجي يضــعف، ال وبــل يهــدد، قــدرتها علــى تــوفير مســاعدات اجتماعيــة إلــى حــد كبيــر فــي 

  فترات األزمات. 
 

  ستفيدون من برنامج التحويالت النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة: الم11جدول 
  

 2011 2010 المنطقة
 عدد المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية

2015 2016 
2012 2013 2014 

 43,410 44603 46096 47,998 47,975 48,024 34,526 الضفة الغربية
 75,380 78149 71096 60,764 49,296 45,923 31,306 قطاع غزة
 118,790 124,767 119,206 110,775 99,283 95,958 67,842 المجموع

    القيمة اإلجمالية لتحويالت برنامج التحويالت النقدية ($)   
 147,757,466 163,968,165 164,311,902 175,024,677 176,467,547 174,279,750 113,481,113 الضفة الغربية

 385,268,052 401,293,914 341,637,111 287,241,714 242,506,431 153,081,783 127,963,712 قطاع غزة
 533,025,518 565,262,079 505,949,013 462,266,391 418,973,978 327,361,533 241,444,825 المجموع

  .2017المصدر: وزارة التنمية االجتماعية، 
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ة العـالمي تحــديات مشـابهة مرتبطـة بالتمويــل. وتتكـون البلــدان كبقيـة المنظمـات األخــرى، واجـه برنـامج األغذيــ
ــة لبرنــامج األغذيــة العــالمي مــن: الواليــات المتحــدة األمريكيــة، التــي تســاهم بنحــو  % مــن 49الرئيســية الممول

%) 12%)، وأطـراف متعـددة (9%)، واليابان (9%)، والمفوضية األوروبية (21تمويل البرنامج، تليها كندا (
). لطالمــا كــان التمويـــل الفعلــي لألمــن الغـــذائي دون المســتويات المطلوبـــة 2015ألغذيــة العـــالمي، (برنــامج ا

مليـون دوالر،  159، بلغ التمويل الفعلـي لألمـن الغـذائي 2016). وفي عام 12من الجدول  2(انظر العمود 
طلـوب مقابـل التمويـل ) تحلـيًال للتمويـل الم6% من المبلغ المطالب به. يظهر الشـكل (49وهو ما يمثل نحو 

% مـن المبلـغ المطلـوب، فـي حـين أن 60الفعلي للمشاريع. ويشكل اإلنفاق الفعلي على المسـاعدات الغذائيـة 
% على التوالي. وثمـة عامـل 22% و18برامج تمكين سبل العيش والبرامج القائمة على النقد ال تشكل سوى 

األمـوال المطلوبـة فـي سـنوات مختلفـة. حيـث انخفضـت آخر هو التباين الكبير فـي نسـبة األمـوال الفعليـة إلـى 
 2009% فــي عــام 80، وانخفضــت مــن 2007% فــي عــام 58إلــى  2006% فــي عــام 70هــذه النســبة مــن 

(جـدول  2013بعـد عـام . ومن المالحظ أن التمويـل أخـذ اتجاهـا تنازليـا مضـطردًا 2010% في عام 36إلى 
  تمويل لقطاع األمن الغذائي. ))، وهو ما يؤكد حالة عدم اليقين في تأمين12(
  

  2016-2006: تمويل األمن الغذائي، 12جدول 
  

 السنة
التمويل الفعلي لألمن 

 الغذائي

نسبة الفعلي 

 للمطلوب

إجمالي المساعدات 

 اإلنسانية

2006 207,952,137 0.7 265,527,631 
2007 188,785,670 0.58 250,510,495 
2008 259,666,083 0.72 325,408,425 
2009 370,276,591 0.8 562,439,233 
2010 153,718,362 0.36 250,664,392 
2011 200,865,447 0.52 290,890,791 
2012 190,695,246 0.66 287,792,896 
2013 180,680,657 0.69 260,363,539 
2014 259,610,356 0.58 486,917,892 
2015 195,733,846 0.61 389,624,078 
2016 159,113,649 0.49 272,523,281 

  .المصدر: قطاع األمن الغذائي
  

) تقلبـــات واضـــحة فـــي التمويـــل الفعلـــي خصوصـــًا خـــالل أوقـــات الحـــرب فـــي قطـــاع غـــزة 12يظهـــر الجـــدول (
). ومـــن المالحـــظ انخفـــاض التمويـــل المخصـــص لألمـــن الغـــذائي فـــي الســـنتين 2014و 2008(خاصـــة فـــي 
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. ويمكــن تفســير ذلــك بعــاملين. يتعلــق 2006مــن تمويــل عــام أدنــى ى ) إلــى مســتو 2016و 2015األخيــرتين (
. خــالل 2014األول بتحويــل جــزء مــن مخصصــات األمــن الغــذائي إلــى خــدمات اإليــواء بعــد حــرب غــزة عــام 

% مـن إجمـالي المسـاعدات اإلنسـانية. ويتعلـق 27% إلـى 16هذه الفتـرة، تـراوح اإلنفـاق علـى المـأوى مـا بـين 
عــام فــي إجمــالي المســاعدات اإلنســانية. وعلــى الــرغم مــن الــدمار الواســع الــذي العامــل الثــاني باالنخفــاض ال

لسـبل العـيش لشـريحة كبيـرة مـن الفلسـطينيين، انخفـض إجمـالي المسـاعدات إلـى  2014تسببت به حرب عام 
، قبل الحرب. ولمعالجة مشكلة انخفـاض تمويـل قطـاع األمـن الغـذائي، قـام 2013مستوى قريب منه في عام 

بتخفــيض قيمــة المعاشــات والقســائم الغذائيــة لمعظــم المســتفيدين.  واألونــروانــامج األغذيــة العــالمي كــل مــن بر 
مليــون  62حيــث انخفضــت المصــادر الماليــة المخصصــة لتنفيــذ عمليــات برنــامج األغذيــة فــي فلســطين مــن 

  .2016مليون دوالر في عام  45إلى  2013دوالر في عام 
  

  : الفعلي مقارنة بالمطلوب لكل مشروع2016لعام : تمويل األمن الغذائي في ا6شكل 
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  .2017المصدر: قطاع األمن الغذائي، 

  

لهــذا يشــدد المــانحون علــى  ومــن المتوقــع أن يــنخفض تمويــل األمــن الغــذائي علــى المــدى القريــب والمتوســط،
انتظــام حتــى يــتم تصــميم تــدخالت أكثــر تركيــزًا الحاجــة لتحــديث المعلومــات المتعلقــة بانعــدام األمــن الغــذائي ب

ـــه ســـابقًا. ال شـــك أن  ـــم تحقيق ـــذي ت ـــر ال ـــى األث ـــرة والمـــوارد المتاحـــة مـــع المحافظـــة عل ـــات المتغي ـــى األولوي عل
الضـغط بشـكل متزايـد علـى الـدول المانحـة الصراعات اإلقليميـة والمجاعـة الكبـرى فـي أفريقيـا قـد سـاهمت فـي 

وبالتـالي تبـدو على حجم المساعدات المقدمـة للفلسـطينيين  أثرإنسانية، مما  من أجل توفير مساعدات إغاثية
ممــا ال شــك فيــه أن  .آفـاق تحســن المســتويات الحاليــة مــن المســاعدات الغذائيــة علــى المــدى المتوســط ضــعيفة

هــذه الضــغوطات ستضــطر الســلطة الفلســطينية إلــى البحــث عــن مصــادر أخــرى غيــر المصــادر التــي يوفرهــا 
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فـي المسـتقبل، حتـى لـو  أكثـرالحاليين، لتمويل سياسة للحماية االجتماعية التي سـوف تكـون مكلفـة المانحون 
لــم يتجـــدد الصـــراع أو تتعـــرض المنطقـــة لغيـــر ذلـــك مـــن ظـــروف أو عوامـــل حاســـمة. تعـــد منظمـــات المجتمـــع 

بير علـى أمـوال المدني المحلية األكثر تأثرًا بتخفيض مساعدات الدول المانحة فأغلب برامجها تعتمد بشكل ك
المــانحين، باإلضــافة إلــى اضــطرار هــذه المنظمــات للتنــافس علــى نحــو متزايــد مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدولية على مصـادر التمويـل. وتلعـب هـذه المنظمـات دورًا حيويـًا فـي المجـاالت والقطاعـات التـي ال تسـتطيع 

نــاك مــا يمكــن عملــه لــدعم المنظمــات غيــر أو ال ترغــب الســلطة الفلســطينية الخــوض فــي مضــمارها. إال أن ه
الحكومية المحلية ماليًا كتنفيذ بعض برامج المسؤولية االجتماعية للشـركات الفلسـطينية، ويمكـن بمسـاعدة مـن 
الجهــات المانحـــة وقـــف التســـربات الماليـــة للســـلطة مـــن خـــالل معالجـــة بعـــض الخالفـــات الماليـــة بـــين الســـلطة 

هـــود يمكـــن أن تســـاهم فـــي زيـــادة مـــوارد الســـلطة الفلســـطينية المخصصـــة الفلســـطينية وٕاســـرائيل. مثـــل هـــذه الج
للتخفيــف مــن وطــأة الفقــر ولتنفيــذ بــرامج للمســاعدات الغذائيــة بمــا يــتالءم مــع الفهــم الفلســطيني لهــذه القضــية 

  ويتواءم مع تسلم الفلسطينيين زمام القيادة.
  
  تقييم الترتيبات والقدرات المؤسساتية 4-8
  

  الحكومة الوطنيةعلى مستوى  1- 4-8

يمكــــن ربــــط ضــــعف القــــدرات لــــدى المؤسســــات الحكوميــــة الفلســــطينية بمجمــــوعتين متــــرابطتين مــــن العوامــــل: 
المجموعة األولى ترتبط باالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين الممتد لسنوات طويلة، والقيـود اإلسـرائيلية االقتصـادية 

باإلضــافة إلــى حداثــة نشــوء المؤسســات الفلســطينية والماليــة المفروضــة علــى الدولــة الفلســطينية ومؤسســاتها، 
التي يتوقع منها االسـتجابة لضـغوطات المـواطنين المتزايـدة لتقـديم خـدمات أوسـع وذات جـودة. أمـا المجموعـة 
الثانيــة، والتــي تــرتبط بشــكل وثيــق بالمجموعــة األولــى، فتتعلــق بــالعجز المســتمر فــي الموازنــة العامــة، وعجــز 

علــى . فــي نفــس الوقــت ينية عــن تلبيــة احتياجــات المجتمــع دون مســاعدات خارجيــةمؤسســات الدولــة الفلســط
  المؤسسات الفلسطينية العمل على بناء مقاربات وطنية متعددة تجمع ما بين البعد اإلغاثي والتنموي.

 

ق وتقــر أجنــدة السياســات الوطنيــة باســتحالة تحقيــق التنميــة المســتدامة دون تحقيــق االســتقالل، واســتحالة تحقيــ
االســتدامة االقتصــادية بعيــدة المــدى فــي ظــل الوضــع القــائم، أي اســتمرار الســيطرة اإلســرائيلية علــى المــوارد 
الطبيعيـة والتجــارة الفلســطينية؛ وصــعوبة تطــوير البنيــة التحتيـة الضــرورية وتأهيلهــا؛ وحرمــان الفلســطينيين مــن 

"ج". وكـذلك الحـال فيمـا يخـص االسـتدامة  استغالل اإلمكانات الكامنة ال سيما في األراضي المسـماة بمنطقـة
االجتماعية، والتي ال يمكن تحقيقها في ظل حالـة التشـرذم التـي يعيشـها المجتمـع الفلسـطيني بفعـل السياسـات 

  واإلجراءات التي يفرضها االستعمار اإلسرائيلي.
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تـوفير الحمايـة االجتماعيـة لقد تراجع دور الحكومة الفلسطينية خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية، في مجال 
لألســر الفقيــرة والمحرومــة، بمــا فــي ذلــك رســم سياســات المســاعدات االجتماعيــة، فيمــا تعــاظم دور المنظمــات 

العـــالمي واألونـــروا وغيرهـــا، والتـــي تـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل المـــانحين لتوزيـــع  األغذيـــةالدوليـــة، مثـــل برنـــامج 
، بفعـل التغيـر السياسـي 2006هـذه المؤسسـات فـي العـام  المساعدات الطارئـة خـالل االنتفاضـة. وتعـزز دور

على الساحة الفلسطينية، والحصار المالي على الحكومة الفلسطينية من قبل الجهات المانحة، والذي انعكس 
في وقف العديد من البرامج فـي القطـاع. وقـد كـان لهـذا الوضـع الجديـد آثـار سـلبية علـى المجتمـع الفلسـطيني 

لمســـاعدات بمـــا فيهـــا بـــرامج المســـاعدات االجتماعيـــة؛ وتوقـــف بـــرامج اإلصـــالح، وشـــل بوقـــف بعـــض بـــرامج ا
)، وهـــو مـــا أثـــر فـــي عمليـــة البنـــاء 2009(شـــلبي ولـــدادوة،  تنظيمـــهعمليـــات التخطـــيط لتطـــوير أداء الســـلطة و 

لقطــاع والقــدرات المؤسســية الفلســطينية، ولعــب دورًا أساســيًا فــي إضــعاف الملكيــة والقيــادة الوطنيــة الفلســطينية 
األمــن الغــذائي وملفــات مكافحــة الفقــر والحــد مــن انعــدام األمــن الغــذائي. فاالعتمــاد علــى المؤسســات الدوليــة 
لتنفيذ البرامج اإلغاثيـة أو التنمويـة جعـل مـن هـذه المؤسسـات الالعـب الرئيسـي فـي هـذا القطـاع علـى حسـاب 

  القطاع.قيادة هذا  علىالقدرة و اإلرادة المؤسسات الوطنية، سالبا إياها 
  

فقد كان لحالـة االنقسـام السياسـي فـي الصـف الفلسـطيني تـأثيرات معاكسـة علـى الجهـود الراميـة لبلـورة سياسـة 
لمكافحــة الفقــر تجمــع بــين البعــدين اإلغــاثي والتنمــوي، والتــي  اســتراتيجيةاجتماعيــة واضــحة المعــالم ولتطــوير 

ته، ونوعه، والموارد المتاحـة لألسـر الفقيـرة (شـلبي تأخذ بعين االعتبار المؤشرات المتعددة للفقر، كشدته ودرج
ففــي ظــل األزمــات السياســية واالقتصــادية المســتمرة، التــي يفرضــها االســتعمار المديــد علــى ). 2009ولــدادوة، 

فلسطين، ومع تضاعف االحتياجات المجتمعية زادت األعبـاء علـى المؤسسـات الوطنيـة العاملـة فـي مجـاالت 
لرعايـة االجتماعيــة. فقـد أنتجـت السياســات واإلجـراءات اإلســرائيلية مجتمعـًا فلســطينيًا التنميـة أو فـي مجــاالت ا

ـــه االقتصـــادية، وأدت إلـــى عجـــز المؤسســـات الفلســـطينية عـــن تلبيـــة احتياجـــات  هشـــًا وزادت مـــن عمـــق أزمات
السـتعمار المجتمع الفلسطيني دون المساعدات الخارجية. لكن في الواقع، ومع القيود المشددة التي يفرضـها ا

اإلســـرائيلي، تشـــهد فلســـطين فـــي الســـنوات األخيـــرة، تراجعـــًا حـــادًا فـــي المســـاعدات الخارجيـــة. فحســـب أجنـــدة 
% مــن النــاتج 81)، تراجــع مســتوى المســاعدات الخارجيــة بنســبة 2016السياســات الوطنيــة (دولــة فلســطين، 

، حيـث كانـت 2008ي العـام . فبعد أن وصلت أعلى مسـتوياتها فـ2015-2008المحلي اإلجمالي في الفترة 
. وفقـًا ألجنـدة السياسـات 2015% فقـط فـي العـام 6% من الناتج المحلـي اإلجمـالي، تراجعـت إلـى 32تشكل 

الوطنيـة فقــد أضـر هــذا التراجــع باالقتصـاد الفلســطيني، وقيـد مــن قــدرة السـلطة الفلســطينية علـى متابعــة بــرامج 
عمليـــات التخطـــيط لتطـــوير أداء المؤسســـات العامـــة اإلصـــالح التـــي أطلقتهـــا منـــذ عـــدة ســـنوات، وزعـــزع مـــن 

. وحسب أجندة السياسات الوطنية فإن المساعدات الخارجية لفلسطين سيبقى لها دور كبير في دعـم هوتنظيم
ــــرغم تصــــريحات بعــــض المســــؤولين المــــاليين  ــــى حــــين زوال االســــتعمار، ب جهــــود تقــــديم الخــــدمات العامــــة إل
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وأن الهـدف المعلــن للســلطة الفلســطينية هــو القضــاء علــى  ؤكــدًا، خاصــةالفلسـطينيين بــأن هــذا التمويــل لــيس م
العجــز المــالي تمامــا فــي الســنوات المقبلــة، لــذلك ينبغــي توقــع المزيــد مــن االقتطاعــات مــن مخصصــات دعــم 

  .الميزانية
  

ع وقـف للعمليـة التنمويـة، فـإن تراجـ 2006وكما نتج عن الحصار المالي على الحكومة الفلسطينية فـي العـام 
مشــابه، خاصــة فيمــا يتعلــق ببلــورة سياســات  أمــرالتمويـل الــدولي لفلســطين فــي الســنوات األخيــرة قــد ينــتج عنـه 

اجتماعية واقتصادية متماسكة، مـن ضـمنها اسـتراتيجيات وطنيـة لمكافحـة الفقـر وانعـدام األمـن الغـذائي تجمـع 
لى المؤسسات الدولية في تنفيذ البرامج ما بين البعدين اإلغاثي والتنموي. وفي نفس الوقت، يعزز االعتماد ع

من إعاقة بناء قدرات المؤسسات المحلية، ال سيما إذا لـم يترافـق تنفيـذ هـذه البـرامج مـع أجنـدة بنـاء مؤسسـات 
  الدولة الفلسطينية.

 

) 2005وزارة الزراعـة، -(السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 2005لألمن الغـذائي  الوطنيةستراتيجية االوقد حددت 
اإلجـــراءات المؤسســــية الالزمـــة لتنفيـــذها، والتــــي يمكـــن االســــتفادة منهـــا فـــي تطــــوير البنـــاء المؤسســــي  بعـــض

المسؤول عن إدارة قطاع األمن الغذائي وجميع القضايا المتعلقة بالغذاء والتغذية في فلسطين. فباالستناد إلى 
ذائي بيد الدولة الفلسطينية، لكونها ينبغي أن تكون ملكية وقيادة ملف األمن الغ 2005 استراتيجيةما ورد في 

الجهة المخولة برسم السياسات العامـة، ووضـع االسـتراتيجيات والخطـط الوطنيـة والقطاعيـة لتنفيـذها، ولكونهـا 
أيضا الجهة الرقابية العليا، على أن تعمل بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسـطيني، وكـذلك 

ــًا بالشــراكة مــع األطــراف الدول ، يمكــن تحقيــق ذلــك بالعمــل علــى إرســاء تــدابير ســتراتيجيةلاليــة المختلفــة. وفق
مؤسســية مناســبة، وذلـــك مــن خــالل إنشـــاء جســم وطنــي يتـــولى مســؤولية قيــادة هـــذا الملــف واإلشــراف عليـــه، 

ـــيم المتعلقـــة بتنفيـــذ السياســـا ـــات التخطـــيط والمتابعـــة والتقي ت وتنســـيق مهـــام المؤسســـات الفاعلـــة، والقيـــام بعملي
  الوطنية واالستراتيجيات والخطط المرتبطة بها. 

  
) 2005وزارة الزراعـة، -الوطنية لألمن الغـذائي (السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ستراتيجيةاالوقد عبرت كل من 

عــــن أهميــــة إنشــــاء مجلــــس وطنــــي لألمــــن  )2016الوطنيــــة لألمــــن التغــــذوي (وزارة الصــــحة،  ســــتراتيجيةواال
المؤسسية لهـذا المجلـس، فإنـه مـن المهـم التأكيـد علـى تمثيـل عـالي المسـتوى لكافـة  حيث البنية. ومن الغذائي

الجهـــات ذات العالقـــة (الجهـــات الحكوميـــة، ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني، والقطـــاع الخـــاص)، وعلـــى أن يـــتم 
تفويض هذا الجسم بالصالحيات والمسـؤوليات الواضـحة والمحـددة، ومـن ضـمنها تنسـيق الجهـود، سـواء علـى 

ســتوى الــوطني أو القطــاعي أو المحلــي، والتشــاور والحــوار المتبــادل مــع الجهــات المانحــة ومــع منظمــات الم
  األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين. 
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 عمل الجهات المانحة في مجال األمن الغذائي والحماية االجتماعية في فلسطين 2- 4-8

لمؤسسـات المانحـة التـي تـم عقـدها ألغـراض إعـداد هـذه المراجعـة، تـم اإلشـارة مـع اخـالل اللقـاءات التشـاورية 
إلى عـدد مـن االعتبـارات ذات الصـلة بـدوافع وأفضـليات الجهـات المانحـة فـي فلسـطين، باإلضـافة إلـى القيـود 
التــي تــؤثر علــى مشــاركتهم فــي تحســين حالــة األمــن الغــذائي. تعتمــد مشــاركة المــانحين فــي هــذا المجــال علــى 

س إنسانية وتنموية على حد سواء. بعض هذه الجهات تفضل أن تعطى األولوية للبرامج التنموية وتحـاول أس
يصــعب  أمــرمــن برامجهــا اإلغاثيــة إلــى بــرامج تنمويــة، إال أن ذلــك  أكبــرأغلــب هــذه الجهــات أن تحــول نســبة 

بمخصصــات البــرامج تسترشــد  تحقيقــه للغايــة بوجــود االحــتالل اإلســرائيلي. فقــرارات الجهــات المانحــة المتعلقــة
باالحتياجـــات واألولويـــات الوطنيـــة. فهنـــاك العديـــد مـــن الجهـــات المانحـــة التـــي تســـتهدف برامجهـــا المنطقـــة "ج 
واحتياجات مكافحة الفقر، استنادا لدراسة مسبقة للخطط الوطنية والقطاعية والشاملة. فغالبا ما يتم أخذ القدرة 

  .االعتبار الفلسطينية في اتلقطاعلاالستيعابية 
 

األمن الغذائي هي شأن دولي كما هي شأن خاص بالسلطة الفلسطينية، إال أن الجهات المانحة تعتقد قضية 
أن المســاعدات الغذائيــة يجــب تكــون مؤقتــة وتســتجيب لالحتياجــات العاجلــة، لــدعم صــمود الشــعب ومــن ثــم 

 لـدوائرهابـرر أن تى الوكـاالت المانحـة مساعدته على تحقيق التنمية. بالتالي، غالبًا ما يكون مـن الصـعب علـ
استمرارها فـي تقـديم المسـاعدات الغذائيـة للمجتمـع الفلسـطيني كونـه ال يحتـاج لمسـاعدات والبرلمانية السياسية 

طارئــة، علــى الــرغم مــن أنــه مــن الواضــح وجــود "جيــوب للفقــر" داخــل المــدن والمنــاطق ذات الكثافــة الســكانية 
. ومــع قيــام الجهــات الوصــول إليهــابــرامج الحمايــة االجتماعيــة التــي تســتطيع يــة العاليــة أو الطبقــات االجتماع

المانحة بتوجيه المزيد من الموارد المخصصة للسلطة الفلسطينية إلى مجاالت تنموية، نتيجة انحسـار األزمـة 
ربيــة اإلنســانية، فــإن هــذا الــدعم يشــمل أيضــًا بــرامج خاصــة بــدعم القطــاع الخــاص والمــزارعين فــي الضــفة الغ

وقطــاع غــزة (كــدعم المــزارعين لزراعــة الخضــروات). بيــد أن هنــاك قيــود سياســية وبرامجيــة تحــول دون زيــادة 
  .المساعدات اإلنمائية لتفوق المساعدات الغذائية

 

تقدم الجهات المانحة أشكاًال متعددة من المساعدات الغذائية، تشمل المساعدات الغذائيـة العينيـة والتحـويالت 
. ومـــع ذلـــك، تؤكـــد بعـــض أكبـــرقســـائم اإللكترونيـــة وغيرهـــا، مـــع تفضـــيل التحـــويالت النقديـــة بشـــكل النقديـــة وال

الجهــات المانحــة علــى الحاجــة إلــى النظــر فــي تــأثير المســاعدات الغذائيــة علــى رغبــة واســتعدادية المســتفيدين 
للتحـويالت، علـى  للعمل ومن حيث االحتياجات الفعلية: فإن استمرار الوضع لفترة طويلة كالجـئ أو كمتلقـي

سبيل المثال، يمكن أن يرسخ الشعور باألحقيـة (حـق مكتسـب) أو الحصـول علـى مسـاعدات بصـورة متقطعـة 
  .مما قد يؤدي إلى التبعية بدال من تمكين التنمية

  

اإلنتاج المحلي غير كـافي لتحقيـق األمـن الغـذائي، لـذلك تعتبـر مسـاعدات الـواردات الغذائيـة ضـرورية. فعلـى 
ثال، يشتمل أحد برامج المساعدات الغذائية التي يقـدمها برنـامج األغذيـة العـالمي علـى تـوفير خمـس سبيل الم
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ســلع أساســية: القمــح والعــدس والزيــت والحمــص والملــح. وهنــاك ســلعة فلســطينية واحــدة فقــط (الملــح المعــالج 
من الخارج والقيمة المضافة من باليود) متوفرة محليًا من بين السلع التي يوفرها البرنامج. أما القمح المشترى 

طحنــه تعطــى للمصــنعين الفلســطينيين، الــذين لــيس لــديهم روابــط كافيــة مــع مــزودي الســلع الفلســطينية. ولكــن 
حتى إذا تم شراء السلع محليًا، مما يعني ضخ النقد في االقتصاد المحلي، يبقى األثر اإلنمائي الحقيقي لهـذا 

محــدودًا جـــدًا. وعلــى وجـــه العمـــوم، ال يــرى المـــانحون أن المســـاعدات النــوع مـــن بــرامج المســـاعدات الغذائيـــة 
الغذائية تشكل خطرًا كبيرا يهـدد الصـناعات المحليـة. ربمـا هنـاك بعـض السـلع كبـودرة الحليـب فـي قطـاع غـزة 
التي تنافس صناعات األلبان المحليـة، إال انـه لـيس هنـاك الكثيـر مـن الصـناعات أو الحـاالت المشـابهة لهـذه 

  .ةالسلع
 

كما اتضح للجهات المانحة انتشار حالة من المنافسة بـين الـوزارات المختلفـة للحصـول علـى تمويـل لبرامجهـا 
تعمـل القطاعية، وتضارب التصريحات لعدة مسؤولين في نفس الوزارة تتعلـق باحتياجـات القطاعـات للتمويـل. 

اء، إال أن هنـاك بعـدًا سياسـيًا مرتبطـا جميع الجهـات المانحـة فـي المجـاالت اإلنسـانية واإلنمائيـة علـى حـد سـو 
بالمجـــال اإلنمـــائي يـــدعو إلـــى اعتمـــاد األولويـــات التـــي تحـــددها الســـلطة الفلســـطينية، ولـــيس الجهـــات المانحـــة 
والمجتمع الدولي. بالرغم مـن ذلـك، فـإن المسـاعدات اإلنمائيـة الغذائيـة أصـبحت، وعلـى نحـو متزايـد، مشـاريع 

روف المعيشة (البنية التحتية/المياه) أكثر منها مسـاعدات غذائيـة طارئـة. تنفذ على عدة سنوات تستهدف الظ
إن التـــدخالت اإلنســـانية والتنمويـــة غالبـــا مـــا تنفـــذ علـــى قـــدم وســـاق فـــي الحالـــة الفلســـطينية، إال أن المجـــاالت 

  .اإلنسانية عادة ما تكون ذات طبيعة وتأثير قصير األمد
  

راعية، على نحو متزايد، إحدى أشكال التدخالت الممكـن للجهـات أصبح فهم األمن الغذائي على أنه تنمية ز 
المانحة أن تنفذها في هذا القطاع، والتي قد تعزز الروابط بين السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية 
الزراعيــــة والوكــــاالت المانحــــة المختلفــــة التــــي تعمــــل علــــى مســــتوى تحســــين اإلنتــــاج وعلــــى مســــتوى التســــويق 

مــا أن هنــاك تواءمــًا بــين أولويــات الجهــات المانحــة الخاصــة بالقطــاع الزراعــي واألهــداف الوطنيــة الزراعــي. ك
التــي اعتمــدتها الســلطة الفلســطينية/وزارة الزراعــة، كمــا هــو مبــين فــي قائمــة األولويــات التاليــة التــي وضــعتها 

  :ين األمن الغذائيإحدى الجهات المانحة كخطة عمل لمرحلة قادمة لتعزيز نمو القطاع الزراعي وتحس
  

 تحسين اإلجراءات التنظيمية لدعم المزارعين والتعاونيات. −

ضـــمان الوصــــول العـــادل وبأســــعار مقبولــــة لجميـــع أعضــــاء التعاونيـــات إلــــى األســــواق فـــي المــــدن لبيــــع  −
 منتجاتهم.

 حماية الغذاء المنتج محليًا على حساب الواردات. −
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كومة، وعلى أن تشمل دعمًا حكوميًا لجميع منتجات صناعة التأمين الزراعي، بحيث تنظمها الح تطوير −
 التأمين.

 استكمال تطوير نظام السالمة للغذاء. −

 تطوير نظام إرشاد زراعي يصل إلى صغار المزارعين والتعاونيات. −

 تحسين الوصول لألراضي الزراعية والمياه ألغراض الري. −

 

 تصميم وتنفيذ برامج الشركاء الدوليين 3- 4-8

، فـــإن بـــرامج المؤسســـات الدوليـــة فـــي معظمهـــا تشـــتمل علـــى مكـــون يتعلـــق ببنـــاء القـــدرات مـــن ناحيـــة أخـــرى
)، FAO(، وبرنامج منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )WFPالعالمي ( األغذيةالمؤسسية، مثل برنامج 

وهــي مكونــات ذات أهميــة، ولكــن يجــب العمــل علــى تطــوير مثــل هــذه المكونــات وصــوال لتمكــين المؤسســات 
الوطنيــــة الشــــريكة مــــن امــــتالك قــــدرات إدارة الملفــــات الخاصــــة بمجــــاالت عملهــــا، ســــواء علــــى مســــتوى رســــم 

. باإلضـافة إلـى عـدم تـرابط الترتيبـات المؤسســية السياسـات، أو تصـميم وتنفيـذ التـدخالت، أو المتابعـة والتقيـيم
ـــة، ال ســـيما ـــف الجهـــات الفاعل علـــى مســـتوى صـــنع  الوطنيـــة، وضـــعف تنظـــيم التنســـيق المؤسســـي بـــين مختل

السياســات ووضــع البــرامج. ال شــك أن أوجــه القصــور هــذه تــؤثر فــي فاعليــة وكفــاءة تنفيــذ تــدخالت مختلــف 
، تـم تشـكيل مجموعـة خاصـة بالتنسـيق 2014الجهات الفاعلـة، نتيجـة االزدواجيـة وتـداخل البـرامج. وفـي عـام 

غيــاب القيــادة الوطنيــة لقطــاع األمــن (قطــاع األمــن الغــذائي) تــديرها مؤسســات دوليــة، وهــو مؤشــر آخــر علــى 
  .الغذائي، على الرغم من دورها البناء والمفيد عمومًا منذ ذلك الحين

  
كما أظهرت المراجعة سابقًا، هناك عدد من التحديات التي تعيق عملية التنسيق لتنفيذ التدخالت التـي تهـدف 

للقــدرات المؤسســية الفلســطينية الالزمــة لمكافحــة الفقــر وتحســين حالــة األمــن الغــذائي، خاصــة بظــل االفتقــار 
ي مجــال تصــميم لــذلك، وتعــدد البــرامج وتنوعهــا، وكثــرة عــدد الفــاعلين الــدوليين والمحليــين فــي هــذا القطــاع. فــ

وتنفيذ التدخالت، أدى ضعف التنسيق إلى وجود تدخالت مكـررة ومجـزأة. وقـد أشـارت دراسـة أجراهـا االتحـاد 
) إلــى أن ODI, 2012) ودراســة أخــرى أصـدرها معهــد التنميــة الدوليــة (2015األوروبـي (االتحــاد األوروبــي، 

وزارة التنميــة االجتماعيـــة واألونــروا وبرنـــامج  تـــديرهاهنــاك متلقــو مســـاعدات يســتفيدون مـــن أكثــر مـــن برنــامج 
  .األغذية العالمي. ولتجنب هكذا ازدواجية في المساعدات، ينبغي تعزيز التنسيق

 

بمراجعـة آليـات التنسـيق بـين الجهـات الدوليـة الفاعلـة ) تقـوم Humphries, 2013( وقـد أظهـرت دراسـة أخـرى
في تقديم المساعدات اإلنسانية (والتي تشمل فلسطين)، أن التنسيق القطاعي في مجال المساعدات اإلنسانية 

 إيجابيـًا فــي زاد مـن فاعليتهـا بشــكل عـام، وبـالرغم مــن االنتقـادات الكثيــرة التـي يتعـرض لهــا، إال أنـه يعـد تغيــراً 
أعمــال اإلغاثــة اإلنســانية. كمــا أظهــرت الدراســة أن هنــاك عــددًا مــن التحــديات التــي يجــب التعامــل معهــا فــي 
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مجـــال التنســـيق، ومـــن ضـــمنها غيـــاب جســـم تنســـيقي يقـــود عمليـــة وجهـــود التنســـيق مـــع التركيـــز علـــى حياديـــة 
؛ وكـذلك نقـص الخبـرة والقـدرات لـدى المؤسسات القياديـة؛ وفصـل قيـادة التنسـيق عـن بـرامج المؤسسـات نفسـها

األشخاص المخولين بهذا الدور. كذلك، فإن هناك صعوبات كبيـرة فـي شـمول كافـة الفـاعلين فـي القطـاع فـي 
هــذه الشـــراكة نظـــرًا لكثـــرتهم، وكـــذلك لعـــدم تـــوفر عــدد كـــافي مـــن الكفـــاءات البشـــرية، الســـيما لـــدى المنظمـــات 

المنظمات بافتقارها لملكية آليات التنسيق. وكـذلك، فـإن هـذا  الصغيرة الحجم، وهو ما تسبب في إحساس هذه
  النهج في التنسيق تعوزه آليات لتعزيز المساءلة أمام الفئات المستهدفة.

  
التحديات التي تواجه عملية التنسيق الجيد بالمنافسة علـى التمويـل بـين الفـاعلين فـي هـذا القطـاع،  أحديرتبط 

مشـاركون فـي لقـاء تشـاوري عقـد فـي قطـاع غـزة عـن أن وجـود عـدد كبيـر مـن المحليين والدوليين. وقد عبر ال
المؤسسات العاملة في القطاع التـي لهـا نفـس الـدور والمسـؤوليات، وبالـذات مؤسسـات المجتمـع المـدني، يعقـد 

ويعـزى هـذا التحـدي إلـى غيـاب التكامـل والتنسـيق بـين المؤسسـات العاملـة . المواءمـةعمليات التنسيق وجهـود 
جال تقديم الخدمات، وخاصة في مجال تعزيز وبناء قدرات القطاع الزراعي. وباإلضافة إلى ذلـك، فـإن في م

المنافســـة علـــى التمويـــل بـــين هـــذه المؤسســـات الصـــغيرة عمومـــا لهـــا آثـــار ســـلبية علـــى فعاليتهـــا وعلـــى النســـيج 
  .المؤسسي للقطاع ككل

 

نية، قد عبروا خالل اللقاءات التشاورية التي إضافة إلى أن بعض مسؤولي المنظمات غير الحكومية الفلسطي
عقـدت فـي رام اهللا، عـن أن المنافسـة بـين المؤسسـات المحليــة والمؤسسـات الدوليـة غيـر عادلـة، حيـث يفضــل 
بعــض الممــولين والمؤسســات الدوليــة تنفيــذ بــرامجهم مــن خــالل تكليــف منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة، كونهــا 

لمســتوى، وبالتــالي فهــي مؤهلــة للفــوز بدرجــة أكبــر فــي المناقصــات الدوليــة. قــدرات إداريــة وتقنيــة عاليــة اذات 
وهو مـا يـؤثر بشـكل كبيـر علـى بقـاء واسـتدامة عمـل المنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة. وقـد أكـد المشـاركون 
فــــي اللقــــاءات الحواريــــة علــــى ضــــرورة إعطــــاء األولويــــة للمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة المحليــــة لتنفيــــذ البــــرامج 

الت للحفاظ على بقائها واستدامة أعمالها، ولما لذلك من أثر في خلق فرص العمل وتـدعيم االسـتدامة والتدخ
  االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني.

  
وفــي إطــار تحســين التنســيق، عملــت وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى تنظــيم وتنســيق المســاعدات االجتماعيــة 

الــوزارة علــى بنــاء أنظمــة للمســاعدات وتطــوير قواعــد البيانــات الخاصــة  النقديــة وغيــر النقديــة، حيــث عملــت
بقطاعـــات عمـــل الـــوزارة. فقامـــت ببنـــاء قواعـــد بيانـــات متخصصـــة فـــي مجـــاالت المســـاعدات النقديـــة تتضـــمن 

أســــرة، وبيانـــات الشــــمول والتمكـــين االقتصــــادي وحمايـــة الطفــــل ومســــح  200,000بيانـــات تفصــــيلية لحـــوالي 
اإلعفاءات الجامعية. كما تم ربط قواعد البيانات مع مؤسسات شريكة مثل وزارة الصحة  اإلعاقة، إضافة إلى

خدمــة، وعمــل النمــاذج  52والتربيــة والتعلــيم والداخليــة. كمــا عملــت الــوزارة علــى تجميــع دليــل إجــراءات يشــمل 
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ماذج الالزمة لتقديم الخاصة بها للمساعدات الطارئة والمساعدات الغذائية والتأمين الصحي، كما تم إعداد الن
ــــة فلســــطين ــــة (دول ــــة االجتماعيــــة، -هــــذه الخــــدمات اإلغاثي ). ويمكــــن االســــتفادة مــــن هــــذه 2017وزارة التنمي

الخطــوات لتعزيــز التنســيق والــربط مــع بــرامج الجهــات الفاعلــة األخــرى، وذلــك مــن خــالل االســتناد إلــى قاعــدة 
غـذائيًا،  اآلمنـةت وطنيـة خاصـة باألسـر الفقيـرة وغيـر البيانات التي طورتها الـوزارة لتكـون أسـاس لقاعـدة بيانـا

  من برنامج.  أكثرحتى يتم تفادي استفادة المستفيدين من 
  

وفي الواقع، ال تتحمل الجهات الحكومية الفلسطينية المسؤولية الكاملـة عـن غيـاب الرؤيـا والسياسـات الوطنيـة 
الملكيــة الوطنيــة، وال عــن ضــعف التنســيق بــين المتكاملــة لألمــن الغــذائي والتغــذوي، وال عــن ضــعف القيــادة و 

الجهات الفاعلة في هذا المجال، فقد ساهمت الجهات الدولية العاملة في فلسطين في ذلـك جزئيـًا، وذلـك مـن 
خــالل قيامهــا بتصــميم برامجهــا فــي فلســطين وفقــا لرؤاهــا وأجنــدتها السياســاتية. عمومــًا، ال شــك أن عــدم قــدرة 

قليص اعتمادها على المساعدات الخارجية للموازنة العامة له دور كبير فـي جعـل الحكومة الفلسطينية على ت
الجهـات المانحـة والمؤسسـات الدوليـة العاملـة فـي فلسـطين العبـا رئيسـيًا مـؤثرًا فـي السياسـات العامـة فـي عـدة 

فـــي  مجـــاالت خاصـــة تلـــك المرتبطـــة بالماليـــة العامـــة وتمويـــل المـــانحين. فـــي اغلـــب دول العـــالم، ولـــيس فقـــط
فلســطين، تصــمم المؤسســات الدوليــة العاملــة برامجهــا بنــاء علــى رؤاهــا وسياســاتها، ممــا يــؤدي إلــى إضــعاف 
قـــدرات المؤسســـات الوطنيـــة علـــى تصـــميم وتنفيـــذ البـــرامج الخاصـــة بهـــا، وقيادتهـــا وتوجيههـــا ومجـــاراة الـــدعم 

 الدولي.
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  الفصل الخامس
 

  انسجامًا والتغذوي في فلسطين  استنتاجات وتوصيات لتحسين األمن الغذائي
  مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة
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  الفصل الخامس
 

  استنتاجات وتوصيات لتحسين األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين انسجامًا 
  مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة

  
في فلسطين تحت االحتالل أم في ظل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة  5-1

 االستقالل؟ 

  

أظهــر التحليــل الســابق المشــهد المعقــد والصــعب لألمــن الغــذائي والتغــذوي فــي فلســطين. فــاألمن الغــذائي، فــي 
فلسطين علـى وجـه الخصـوص، هـو فـي الواقـع قطـاع شـامل يقـع فـي التقـاطع بـين اإلنتـاج الزراعـي بالتجـارة، 

ذيــة، وفقــر األســر بالحمايــة االجتماعيــة، والتغذيــة بالصــحة العامــة، والتفــاوت وصــناعة األغذيــة بســالمة األغ
التنموي اإلقليمي، وعلى نطاق أوسع ارتباط األمـن االقتصـادي الـوطني األساسـي بالسـيادة علـى الغـذاء. وهـو 

اع أيضـــا قطـــاع يشـــرك جميـــع الشـــركاء اإلنمـــائيين: الحكومـــة والمجتمـــع المـــدني واألوســـاط األكاديميـــة، والقطـــ
القضـية األعقـد  بـال منـازعالخاص، والوكاالت الدوليـة، والجهـات المانحـة. فالغـذاء والتغذيـة فـي فلسـطين هـي 

   .من حيث عدد التحديات المتشابكة الخاصة التي تواجهها والتي تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة
 

نعدام األمن الغذائي على المسـتوى تتجلى األزمة المستمرة في قطاع الغذاء الفلسطيني في األبعاد المختلفة ال
الكلــي والجزئــي، وســوء التغذيــة، وانعــدام التــرابط المؤسســي، وفتــور أصــحاب المصــلحة. وقــد نشــأت وتعــززت 
أوجـــه القصـــور هـــذه عـــن مجموعـــة مـــن العوامـــل، علـــى رأســـها االحتياجـــات اإلنســـانية الطارئـــة الناجمـــة عـــن 

لسـنوات طويلـة، والفشـل التنمـوي فـي بنـاء قطـاع زراعـي  اصـلالمتو الصراعات المتكررة واالحتالل اإلسـرائيلي 
منــــتج، والقيــــود المفروضــــة علــــى التجــــارة، وحرمــــان الشــــعب الفلســــطيني مــــن حقــــه بالســــيادة وتحديــــد مصــــيره 
ومستقبله. في المحصلة، فإن الفلسطينيين األشد فقـرًا واألكثـر ضـعفًا فـي كـل مـن قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة 

  .فاقات التي صنعتها أيدي البشر واالستجابات غير الكافيةكانوا ضحية هذه اإلخ
  

لــــذا لــــيس غريبــــا أن يــــرتبط انعــــدام األمــــن الغــــذائي ارتباطــــا وثيقــــا بــــالفقر والبطالــــة، ذلــــك أن غالبيــــة الفقــــراء 
هـذا مـن اعتمـاد بـرامج ينشأ الفلسطينيين يعانون من انعدام األمن الغذائي وغالبية الغير آمنين غذائيًا فقراء. و 

الحماية االجتماعية بشكل كبير على المساعدات الغذائية، وكون تمويل األمن الغـذائي أصـبح جـزءًا ال يتجـزأ 
مـــن الحمايـــة االجتماعيـــة، وأن أي تخفـــيض فـــي المســـاعدات الغذائيـــة ال يمكـــن النظـــر إليـــه إال كتراجـــع فـــي 

دة، لالسـتجابات اإلنسـانية التـي مستوى الحماية االجتماعية. وهـذا مـا هـو إال نتيجـة رئيسـية، ولـو غيـر مقصـو 
مـا اسـفرت عـن ذلـك مـن بدأت قبل أكثر من عقد من الزمان، ولم تتحول بالكامـل إلـى أداة تمكينيـة للتنميـة، و 
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بأن الطلب على الغـذاء سـيظل فـي ارتفـاع بغـض النظـر عـن التغيـر فـي األسـباب الكامنـة الثابتة التوقع حالة 
  .وراء انعدام األمن الغذائي

  

مليار دوالر خالل العقد الماضي للتخفيف من حدة أزمة األمن الغذائي  2.4رغم من تخصيص مبلغ وعلى ال
في فلسطين من خالل البرامج التي تديرها السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المـدني، والجهـات المانحـة 

فقيـرة فحسـب، إنمـا ال تـزال والوكاالت الدولية المتفانيـة، فـإن نسـبة عاليـة جـدًا مـن الشـعب الفلسـطيني، ليسـت 
تواجه عوائق كبيرة تحول دون حصولها على الغذاء الكافي والتمتـع بنظـام غـذائي صـحي ومغـذي. وبـرغم أن 
القطـــاع الزراعـــي فـــي فلســـطين مـــن حيـــث المبـــدأ لديـــه قـــدرة عاليـــة علـــى تحقيـــق االكتفـــاء الـــذاتي فـــي معظـــم 

ت الغذائيـة الفلسـطينية قـد أظهـرت قـدرات واعـدة فـي االحتياجات الغذائية للفلسـطينيين، وخاصـة وأن الصـناعا
السنوات األخيرة، إال أن فلسطين تعتمد بشكل متزايد على مصادر خارجية للحصول على الغذاء، وال يمكنهـا 

  .إنتاج أكثر من ثلث تلك االحتياجات نظرا للقيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي
  

يق القطري اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة خطة ، أطلق الفر 2016في ديسمبر/كانون أول 
. ومنذ ذلك الحين، تدهور الوضع في قطاع غزة بشكل كبير، نتيجة تفاقم 2017االستجابة اإلنسانية لعام 

أزمة الطاقة، التي طالت جميع سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة. استجابة لهذا الوضع، قام 
وتضمينها بعض التدخالت ذات األولوية  2017خطة االستجابة اإلنسانية في يوليو/تموز  الفريق بتحديث

القصوى المطلوبة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة واألمن الغذائي لمواجهة 
دخالت حيث تم تضمين الخطة تدخالت إضافية للت االحتياجات اإلنسانية األشد واألكثر أولوية اليوم.

السابقة التي تضمنتها، تستجيب للتغيرات الحاصلة في الحالة اإلنسانية ألهل القطاع. وتقدر احتياجات 
  مليون دوالر. 25التمويل التي تم إضافتها للخطة بـ 

  
تفاقم أزمة الكهرباء المستمرة منذ زمن في قطاع غزة. ففي  إلىالسبب الحقيقي وراء تدهور األوضاع  عودي

ساعات تقريبا من الكهرباء  6-4الراهنة، ال تكفي كمية الطاقة المتوفرة في القطاع ألكثر من ظل الظروف 
يوميًا. كما أن فترات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة تؤثر على جميع جوانب الحياة، وعلى توفر الخدمات 

من نقص الطاقة، إال  األساسية وتولد مخاوف حول تأثيرات ذلك خطيرة على الصحة العامة. وعلى الرغم
منشأة حيوية ال تزال قادرة على تقديم خدماتها في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي  189أن 

وجمع النفايات الصلبة ولو بالحد األدنى من قدرتها التشغيلية، حيث توفر لها بعض الوكاالت اإلنسانية 
 2017ت في حاالت الطوارئ. ما بعد أغسطس/آب والمركبا االحتياطيةالكهربائية الوقود لتشغيل المولدات 

حتى هذا المستوى األدنى الحالي من تقديم الخدمات سيكون عرضة للخطر نتيجة نقص التمويل الالزم 
  .للحصول على الوقود لحاالت الطوارئ
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مر ال يمكـن إال أن تـزداد سـوءا إذا اسـت يةوجودأزمة لذلك من الواضح أن الوضع الحالي، من ناحية، يعكس 
االحتالل والقيود التي يفرضها علـى مـا هـي عليـه، وهـي عوامـل ال يمكـن لبـرامج التحـويالت النقديـة ومشـاريع 
تمكين سبل العيش والمؤسسات غير السيادية، التخفيف من حدتها، ناهيك عن إيجـاد حلـول لهـا. ومـن ناحيـة 

التحـويالت النقديــة للفلســطينيين األشــد أخـرى، تؤكــد األدلــة الـواردة فــي هــذه المرجعـة أن المســاعدات الغذائيــة و 
فقرًا قد ساهمت بالفعل بالتخفيف من عبء الفقر المدقع، ولـو بشـكل غيـر كـاف، وأنـه حتـى فـي ظـل ظـروف 
االحـــتالل الصـــعبة، ومواجهـــة التوســـع االســـتيطاني والحصـــار المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة، يمكـــن للمـــزارعين 

خالت المناســبة وحتــى بمــوارد محــدودة، تحقيــق قــدر أكبــر مــن مــا تــم تنفيــذ التــد إذاالفلســطينيين الصــامدين، 
  .اإلنتاجية والتسويق واالكتفاء الذاتي

 

ومن المؤكد أن حجم هذا التحـدي هائـل، وأعبـاء حشـد األمـوال، ووضـع خطـط لهـا، وتوزيعهـا بطريقـة تضـمن 
ال نـرى دائمـا مـا صلون على ما يكفيهم من غذاء صحي، هي أعبـاء كبيـرة، وأن اإلحباطـات أن حأن الناس ي

يــتم إنجــازه لمكافحــة الفقــر كافيــًا أو حتــى واضــحا مســتمرة. غيــر أنــه ال يمكــن لهــذه العوامــل المثبطــة أن تثنــي 
الجهــود المتواصــلة، والمكثفــة، إذا مــا تــم وضــع األهــداف والتنســيق لهــا، وتنفيــذها علــى نحــو أفضــل، لتحقيــق 

الثــاني مــن أهــداف التنميــة المســتدامة "القضــاء علــى  أهــداف التنميــة المســتدامة فــي فلســطين، ال ســيما الهــدف
  ."الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتغذية أفضل وتعزيز الزراعة المستدامة

  

يتطلــب التصــدي للجــوع وانعــدام األمــن الغــذائي فــي فلســطين مجموعــة سياســات شــاملة للقضــاء علــى الجــوع 
طــاع الزراعــي وتحســـين بــرامج الحمايـــة ، وهـــو أمــر يحتـــاج إلــى أكثــر مـــن مجــرد دعـــم الق2030بحلــول عــام 

ـــر، إال أن  ـــة فـــي فلســـطين بشـــكل كبي ـــة االجتماعي ـــه يمكـــن تحســـين بـــرامج الحماي ـــالرغم مـــن أن االجتماعيـــة. ب
يتطلبان توليد مزيد من فرص العمل، مع التركيز علـى النسـاء والشـباب. الحق بالعمل للفقراء التصدي للفقر و 

لن يكون كافيا، فتحقيق هدف القضاء على الجوع يعتمد أيضًا على إال أن مجرد إيجاد فرص عمل أيا كانت 
القدرة على خلق فرص عمل جيـدة ووقـف انخفـاض األجـور الحقيقيـة، وتحسـين إنتاجيـة العمـل. ويمكـن أيضـا 
تحسين سبل العيش من خالل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة واألعمـال الحـرة. ومـن ثـم، فإنـه ال يمكـن 

دف الثاني من أهداف التنمية المستدامة عن األجندة التنمويـة الفلسـطينية الشـاملة. ويتماشـى فصل تحقيق اله
هذا النهج الشامل مع أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي التي لم تعد تفصل بين الغـذاء، وسـبل 

تطلب أكثر مـن مجـرد تعزيـز العيش، وٕادارة الموارد الطبيعية، فإتباع نهج شامل متكامل للقضاء على الجوع ي
  .إنتاج الغذاء وتحسين برامج الحماية االجتماعية

 

والمجـــال المتـــاح سياســـيا  2030تعتمـــد قـــدرة فلســـطين علـــى تحقيـــق هـــدف القضـــاء علـــى الجـــوع بحلـــول عـــام 
لتحقيــق الهــدف الثــاني، إلــى حــد كبيــر علــى مــا إذا كــان ســيتم حــل النــزاع مــع إســرائيل وٕامكانيــة إقامــة دولــة 



121 

نية تتــوفر لــديها مقومــات البقــاء. فخلــق فــرص العمــل ومكافحــة الفقــر وقلــة فــرص العمــل، ستســاهم فــي فلســطي
تنويـع االقتصــاد، وتعزيـز اإلنتــاج الزراعـي وتمكــين سـبل العــيش الريفيـة وتحســين كفايـة الــواردات الغذائيــة، إال 

من التركيز على تحسـين بـرامج أنها ستظل عرضة للتأثيرات السلبية لالحتالل. وفي ظل هذا السيناريو، البد 
الحماية االجتماعية، دون إهمال وضع سياسات خاصة بالمجاالت األخرى التي تم التطرق لها. إن اسـتمرار 
المستويات المرتفعـة مـن الـدعم الخـارجي للسـكان الفلسـطينيين لـيس بحـل مسـتدام حقيقـي كمـا تقتضـي أهـداف 

 وعرضـــةلـــى المســـاعدات الدوليـــة والمســـاعدات اإلنســـانية التنميـــة المســـتدامة فـــذلك يبقـــي فلســـطين معتمـــدة ع
  لتقلباتها.

 

إن إنهاء االحتالل وٕاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة من شأنه أن يعزز إلى حد كبير من قدرة فلسطين على 
بشكل مستدام وسيادي. وسيضمن ذلـك سـيطرة فلسـطين  2030تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 

وتحريرهـــا مـــن بـــراثن االحـــتالل، ال ســـيما فـــي القطـــاع الزراعـــي، وســـيتيح خلـــق فـــرص عمـــل،  علـــى مواردهـــا
وسيعزز وييسر التجارة الدولية، وسيزود الدولة الجديدة بمصادر دخـل ذاتيـة يمكـن االعتمـاد عليهـا، ضـرورية 

ـــل، فـــإن إنهـــاء االحـــتالل سيســـم ـــه. وبالمث ـــة محليـــًا ممكـــن تطبيق ـــة االجتماعي ح بتطبيـــق لتطـــوير نظـــام للحماي
األمن الغذائي على المستوى الكلي القائمة علـى التجـارة، فضـال عـن تحسـين األمـن الغـذائي علـى  استراتيجية

المســتوى الجزئــي مــن خــالل المســاعدة فــي خفــض تكلفــة األغذيــة المســتوردة. كــذلك، ســيؤدي إنهــاء االحــتالل 
امة التـي تفرضـها إسـرائيل والتـي جعلـت إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع القيود التجارية الع

مــن الصــعب علــى فلســطين حتــى يومنــا هــذا أن تطــور اقتصــادها القتصــاد متنــوع موجــه نحــو التصــدير، وهــو 
التوجه الذي نحتاج أن نبدأ به ليس فقط للمساعدة في تمويل الواردات الغذائيـة بـل أيضـا لخلـق فـرص العمـل 

  .والحد من الفقر
  

راتيجيات التــي يجــب علــى فلســطين أن تضــعها فــي مقدمــة ســلم أولوياتهــا علــى مــدار تعتمــد السياســات واالســت
السنوات الخمس عشر المقبلة لتحقيـق هـدف القضـاء علـى الجـوع بكـل وضـوح علـى تحقـق أحـد السـيناريوهين 
المـــذكورين أعـــاله المتعلقـــين بـــاالحتالل والحيـــز المتـــاح لوضـــع السياســـات. وبغـــض النظـــر عـــن نتـــائج عمليـــة 

ســـواء فـــي  -، ســـتواجه فلســـطين تحـــديات فريـــدة لتحقيـــق الهـــدف الثـــاني مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامةالســالم
التعـــافي مـــن آثـــار الصـــراع أو االحـــتالل الســـابق وبنـــاء دولـــة جديـــدة قابلـــة للحيـــاة أو فـــي التعامـــل مـــع اآلثـــار 

   .المستمرة لالحتالل
  

التــي يعـــاني منهـــا قطــاع األمـــن الغـــذائي مــن خـــالل التحليــل الســـابق تـــم تحديــد مجموعـــة مـــن أوجــه القصـــور 
والتغذوي والتـي يوجـد بشـأنها توافـق واسـع فـي اآلراء بـين أصـحاب المصـلحة والخبـراء (علـى الـرغم مـن وجـود 
اختالف في وجهات النظر ونطاق العمل والصالحيات)، باإلضافة لمجموعة من األفكار حول كيفية تحسين 

فـــي الفصـــول الســـابقة. وتلخـــص األقســـام التاليـــة العناصـــر الضـــرورية  األداء والنتـــائج، والتـــي تـــم التطـــرق لهـــا
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واألكثــر أهميــة فــي معالجــة انعــدام األمــن الغــذائي وســوء التغذيــة فــي فلســطين اليــوم وفقــا الحتياجــات األســر 
واألولويـات اإلنمائيـة وواقـع وقيـود فرضـها االحـتالل الممتــد لسـنوات طويلـة واحتمـال ممارسـة ضـغوطات أكبــر 

  انحين أو متلقي المساعدات الغذائية في السنوات القادمة.على الم
 

 فرص تحسين أطر السياسات الوطنية المرتبطة باألمن الغذائي والتغذوي 5-2

  
ــة اللقــاءات التشــاورية بشــكل عــام، أجمــع المشــاركون فــي  علــى أهميــة وضــرورة تطــوير مقاربــة وطنيــة متكامل

الترابط بين السياسات فوق القطاعية والقطاعية، وعـدم التكامـل  لألمن الغذائي والتغذوي في فلسطين. فانعدام
بين السياسات القطاعية، يعود في جزء كبير منه إلى غياب مقاربة وطنية واضحة لألمن الغـذائي والتغـذوي، 
وٕالــــى ضــــعف البنيــــة المؤسســــية، وضـــــعف الملكيــــة والقيــــادة الوطنيــــة لهـــــذا الملــــف، وبالتــــالي عــــدم وضـــــوح 

الحيات، لتصبح إدارة هذا الملف موزعة بـين مختلـف الفـاعلين، ولتبقـى المسـؤوليات مشـتتة المسؤوليات والص
ومجزأة. لذا ال بـد مـن أن تسـتند هـذه المقاربـة الجديـدة علـى رؤيـا وطنيـة تتنـاول مؤشـرات قيـاس جيـدة النعـدام 

فقـر علـى المسـتوى األمن الغذائي من خالل منظومة متكاملة من السياسات عبـر القطاعيـة تـرتبط بمكافحـة ال
االستراتيجي، وترتكـز علـى ربـط محكـم مـا بـين العمـل اإلغـاثي والتنمـوي، فـي سـبيل تعزيـز صـمود النـاس فـي 
مواجهــة االســتعمار، وترتكــز أيضــا علــى شــراكة واســعة بــين القطاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة (المجتمــع 

تحـــدة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة المـــدني والقطـــاع الخـــاص) والشـــركاء الـــدوليين (وكـــاالت األمـــم الم
  والمانحين).

  
ويتوجب بالنهج الشامل لألمن الغذائي والتغذوي المتضـمن فـي خطـة التنميـة الوطنيـة أن يتماشـى مـع أهـداف 

)، التـي لـم تعـد تفصـل بـين الغـذاء، وسـبل العـيش، وٕادارة المـوارد الطبيعيـة، فإتبـاع SDGsالتنميـة المسـتدامة (
ل للقضاء على الجوع يتطلـب أكثـر مـن مجـرد تعزيـز إنتـاج الغـذاء أو إتاحـة المجـال للتجـارة نهج شامل متكام

وال بـد أن يتبـع هـذا الـنهج أيضـا زيـادة فـي الـدخل مـن خـالل تحسـين سـبل الـرزق، وٕانشـاء نظـم غذائيـة  .الحرة
   .وأسواق مرنة

 

ظومـة متكاملـة مـن السياسـات الوطنيـة ومن المهم أن تستند المقاربـة الوطنيـة لألمـن الغـذائي والتغـذوي إلـى من
والقطاعيــة خاصــة بالمســاعدات االجتماعيــة، وسياســات اإلنتــاج واالســتيراد، وتــوفير مخــزون اســتراتيجي مــن 

ــــه، ونشــــر  ــــوق المســــتهلك وحمايت ــــةالســــلع الرئيســــية، وسياســــات األســــعار، وحق ــــة الجيــــدة  التوعي حــــول التغذي
زراعيـة تـدعم صـغار المـزارعين وتـوفر لهـم الخـدمات المسـاندة واالستهالك المتوازن، وسياسات واسـتراتيجيات 

كصندوق درء المخاطر، وسياسات مرتبطة بتوفير خـدمات أساسـية أخـرى لجميـع التجمعـات السـكانية كالميـاه 
  والطاقة وحماية البيئة.
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لمسـاعدات خاصة باألمن الغذائي والتغذوي معتمدة وطنيًا، فإن الخطط الحالية ل استراتيجيةوفي ضوء غياب 
الغذائية المقدمة لألسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي هي في أفضل األحوال آليات للتأقلم. وبدال مـن 
ذلـــك، يتوقـــف النجـــاح فـــي الحـــد مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذائي علـــى نحـــو مســـتدام علـــى تمكـــين األســـر الفقيـــرة 

رك الرئيســي النعــدام األمــن الغــذائي فــي والضــعيفة مــن الخــروج مــن الفقــر وهــو، كمــا هــو مبــين ســابقًا، المحــ
الحالــة الفلســطينية. وممــا ال شــك فيــه أن هــذا المجهــود الهائــل يتطلــب حــال للصــراع. كمــا يقتــرح هــذا التقريــر 
عــددًا مــن التوصــيات السياســاتية الراميــة للحــد مــن شــدة الفقــر والهشاشــة وبالتــالي انعــدام األمــن الغــذائي فــي 

  .فلسطين المحتلة
  

غيــاب الرؤيــا الوطنيــة الواضــحة لألمــن الغــذائي والتغــذوي فــي فلســطين، وغيــاب القيــادة والملكيــة وقــد انعكــس 
الوطنيـة، علـى عــدم وجـود منهجيـة وطنيــة متفـق عليهـا الحتســاب مسـتويات األمـن الغــذائي. فالقـائم حاليـا هــو 

م مناقشــة هــذه االعتمــاد علــى منهجيــة تــم تطويرهــا مــن قبــل مؤسســات دوليــة عاملــة فــي فلســطين، لكــن لــم يــت
المنهجيـــة مـــع الجهـــات الوطنيـــة ذات العالقـــة أو مراجعتهـــا العتمادهـــا أو إلجـــراء تغييـــرات عليهـــا، وهـــو أمـــر 

  متوقع في ظل عدم وضوح المسؤوليات والصالحيات للجهات الوطنية ذات العالقة بهذا الملف.
 

األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين أن  ستراتيجيةاليتضح من التقييم الوارد في األقسام السابقة أنه ال يمكن 
تركز فقط على الغذاء، والتغذية، والزراعة كمجاالت منفصلة، إنما يتوجـب أن يـتم إدماجهـا فـي خطـة إنمائيـة 
ــدان  وطنيــة شــاملة بطريقــة شــمولية مــن أجــل التصــدي للفقــر والبطالــة. ويســتفاد مــن الــدروس المســتقاة مــن بل

الغذائيـة والتغذويـة علـى  اسـتراتيجيتهامؤسسـات. تميـل البلـدان التـي تركـز أخرى أن لذلك آثارا واضحة علـى ال
وزارة الزراعـــة (بحيـــث تضـــع إطـــارًا مؤسســـيًا تكـــون الـــوزارة فيـــه الهيئـــة التنفيذيـــة الرئيســـية، بحيـــث يـــرأس وزيـــر 
ـــى وضـــع  ـــاألمن الغـــذائي) إل ـــوزارات المعنيـــة ب ـــين ال ـــة مشـــتركة ب ـــال، لجنـــة توجيهي ـــى ســـبيل المث الزراعـــة، عل
اســتراتيجيات ضــعيفة وتواجــه عنــد تنفيــذها صــعوبات عديــدة، كمــا حــدث فــي األردن. ومــن ناحيــة أخــرى، إذا 

الغــذاء والتغذيــة علــى أعلــى مســتوى، كــرئيس الــوزراء، أو مكتــب  ســتراتيجيةالكانــت قيــادة الهيكــل المؤسســي 
يــة وشـمولية ويــتم تطبيقهــا الـرئيس، أو وزارة التخطــيط، فـإن مــا يــتم صـياغته مــن اســتراتيجيات تكـون أكثــر فعال

مـــن عـــدة وكـــاالت ولـــديها قـــدرة قياديـــة وتنفيذيـــة أقـــوى، كمـــا فـــي الـــيمن، حيـــث تتـــولى وزارة التخطـــيط قيـــادة 
األمـــن الغـــذائي والتغـــذوي بـــدعم مـــن التعـــاون الـــدولي. وفـــي الواقـــع، علـــى ضـــوء التوصـــيات التـــي  اســـتراتيجية

غـذوي بطبيعتـه المتعـددة األبعـاد والقطاعـات، اسـتجابة خرجت بها المراجعة، يتطلب تحدي األمـن الغـذائي والت
  .وطنية يتم تنسيقها وقيادتها على أعلى المستويات السياسية

 

أن تعـالج فشـل إيجـاد فـرص عمـل.  سـتراتيجيةاالغذائية تغذوية في فلسطين ال بد لهذه  استراتيجيةلنجاح أي 
ين ســبل العــيش والعمالــة بهــدف تعزيــز األمــن تمكــ اســتراتيجية، ينــدرج هــذا الجانــب فــي 1فــي الرســم البيــاني 
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الغذائي للفرد ولألسرة. وعلى الرغم مـن ارتفـاع معـدل البطالـة، فـإن العمـل المـدفوع األجـر هـو مصـدر الـدخل 
الرئيســي الــذي تعتمــد عليــه األســر، لــذلك تــؤثر البطالــة تــأثيرًا كبيــر علــى األمــن الغــذائي. حيــث تتواجــد أعلــى 

ائي لـدى األســر التـي رب األسـرة فيهـا عاطـل عــن العمـل، بنسـبة أكبـر مـن األســر معـدالت انعـدام األمـن الغـذ
التي رب األسرة فيها مستخدم بأجر. وإليجاد المزيد مـن فـرص العمـل، يحتـاج االقتصـاد إلـى تقلـيص اعتمـاده 

ي الشـــديد علـــى القطاعـــات غيـــر القابلـــة للتـــداول مثـــل قطاعـــات الخـــدمات والبنـــاء والقطـــاع المـــالي والعمالـــة فـــ
القطــاع العــام، والتوجــه نحــو التصــنيع والزراعــة والســياحة. فالمجــال محــدود جــدًا لتوســيع هــذه القطاعــات إلــى 
المستوى المطلوب لتوليد فرص العمل بالقدر الذي يحتاجه االقتصاد كـون هـذه القطاعـات أقـل ديناميكيـة مـن 

بالتـالي تبقـى إمكانيـات خلقهـا لفـرص قطاعي التصـنيع والزراعـة، ومجـال االبتكـار التكنولـوجي فيهـا محـدود، و 
  .عمل محدودة

  

آخذين بعين االعتبار األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي واألبعاد الجغرافية النعـدام األمـن الغـذائي، باإلضـافة 
إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة بــين النســاء والشــباب وانخفــاض معــدل األعمــال الرياديــة بــين النســاء، ينبغــي ألي 

لتوليـــد فـــرص العمــل أن تـــولي اهتمامـــًا خاصـــًا بالحاجــة إلـــى إيجـــاد فــرص عمـــل للشـــباب والنســـاء  اســتراتيجية
خلــق فــرص  اســتراتيجيةوالتركيــز علــى قطــاع غــزة والقــدس الشــرقية والمنطقــة (ج) بشــكل خــاص. وفــي إطــار 

تباطــًا عمـل، هنــاك حاجــة أكبـر إلــى تشــجيع المشــاريع التجاريـة الصــغيرة كمصــدر لكسـب العــيش والعمالــة. وار 
بالحاجة إلى توفير وضمان دخل كافي للفئات األكثـر تهميشـًا، يجـب علـى الحكومـة الفلسـطينية فـرض قـانون 

منهـا فـي قطـاع غـزة. حيـث  أفضـلملزم بالحد األدنى لألجور في الضفة الغربية، حيث الظروف االقتصادية 
  ل االمتثال حتى يومنا هذا. تظهر األدلة ضعف القدرة على إنفاذ القانون، مما أدى إلى انخفاض معد

  

على الرغم من أنه من الممكن أن يتسبب تطبيق قانون الحـد األدنـى لألجـور فـي ارتفـاع معـدل البطالـة، فـإن 
زيادة دخـل العـاملين مـن ذوي الحـد األدنـى لألجـور الـذين يشـكلون مـا يسـمى بفئـة "الفقـراء العـاملين" ضـروري 

ية التـي تتبعهـا السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن خـالل وزارة الزراعـة ألمنهم الغـذائي. مـن اإلجـراءات السياسـات
ووزارة االقتصــاد الــوطني لضــمان كفايــة دخــل األســر المهمشــة لتغطيــة احتياجاتهــا الغذائيــة األساســية، القيــام 
بإلغـــاء الممارســـات االحتكاريـــة التـــي تـــؤثر علـــى التجـــارة بـــالمواد الغذائيـــة والتخطـــيط المحكـــم لتجنـــب الـــنقص 

  لموسمي بما يقلل من االرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية األساسية.ا
 

سياســـات كهـــذه تعـــد ضـــرورية ألن خلـــق فـــرص عمـــل لــــن يكـــون كافيـــا لوحـــده، فقـــد أظهـــر مســـح الظــــروف 
أن العمالــة بحــد ذاتهــا ال تحمــي األســر مــن انعــدام األمــن الغــذائي. االقتصــادية واالجتماعيــة واألمــن الغــذائي 

غير الرسمي وغير المنتظم ألرباب األسر هو صفة شائعة بين األسر التي تعاني من انعدام األمن التوظيف 
األسر في قطاع غزة التي يعمل أربابها في الزراعة تعاني من انعدام األمن فإن الغذائي. على سبيل المثال، 

وظـائف مؤقتـة ومتدنيـة األجـر من األسر التي يعمـل أربابهـا فـي مجـال البنـاء. وعليـه فـان خلـق  أكثرالغذائي 
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لــن يكــون كفــيال بحــل مشــاكل األمــن الغــذائي المترتبــة علــى ظــروف العمالــة الســيئة. عوضــًا عــن ذلــك، هنــاك 
حاجة ماسة لنمو شامل وسياسات لدعم الفقراء وخلق فرص عمل مناسبة لزيادة إنتاجية العمالة وبالتـالي رفـع 

القطاعات اإلنتاجية وزيـادة تنافسـيتها، لتوجيههـا نحـو  عاشإناألجور. يتضمن هذا إشراك القطاع الخاص في 
  أسواق الصادرات بما فيها الصادرات الغذائية.

  

مـن أجـل تحسـين  الـدخلالمحسـوب بحسـب فقـر الإضافة إلـى خلـق فـرص عمـل وٕايجـاد سـبل للعـيش لمعالجـة 
إضـــافيتين يتوجـــب  ناســـتراتيجيتي) 1علـــى المســـتوى الجزئـــي، يوضـــح الشـــكل البيـــاني (حالـــة األمـــن الغـــذائي 

الشـــاملة للغـــذاء والتغذيـــة أن تتضـــمنهما: تحديـــدًا تحســـين الحمايـــة االجتماعيـــة كوســـيلة مباشـــرة  ســـتراتيجيةباال
لمكافحـــة الفقـــر وانعـــدام األمـــن الغـــذائي وتعزيـــز اإلنتـــاج الغـــذائي الـــذاتي للعـــائالت. بالنســـبة إلنتـــاج العـــائالت 

تـاج الغـذاء بـين الفقـراء مـن خـالل إزالـة العقبـات الرئيسـية التــي الـذاتي للغـذاء، فـان فلسـطين بحاجـة لتطـوير إن
يواجهونهــا، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى األراضــي، ضــعف البنيــة التحتيــة، ضــعف المعرفــة بالوســائل 
الحديثــة إلنتــاج األغذيــة الزراعيــة، وغيــر ذلــك مــن عوامــل. هنــاك أيضــًا حاجــة إلــى مجموعــة مــن المحفــزات 

اءات الضريبية، وتوزيع األراضي الحكومية لدعم اإلنتاج الغـذائي والقطـاع الزراعـي.  بـدون كاإلقراض، اإلعف
ذلـــك فـــإن فلســـطين قـــد تواجـــه معضـــلة إضـــافية مرتبطـــة بقـــدرة الســـكان علـــى الحصـــول علـــى المـــواد الغذائيـــة 

خيــار  األساســية بأســعار مســتقرة تحــافظ علــى مســتويات معيشــية مقبولــة لــذوي الــدخل المتــدني. هنالــك أيضــا
في المدن بما أن األسر الفقيـرة فـي المـدن بـاألخص هـي أكثـر عرضـة األسر تشجيع إنتاج الغذاء البيتي بين 

  النعدام األمن الغذائي. األردن مثال جيد على نجاح هذه السياسات.
 

ث وعلى الرغم من أن الخطط التنمويـة للسـلطة الفلسـطينية، بمـا فـي ذلـك أجنـدة السياسـات الوطنيـة وهـي أحـد
هـــذه الخطـــط، تؤكـــد باســـتمرار علـــى الهـــدف االســـتراتيجي بضـــرورة بنـــاء قطـــاع زراعـــي مســـتدام وقـــادر علـــى 
المنافســة فـــي األســـواق الدوليـــة، إال أن القطــاع الزراعـــي يعـــاني مـــن اإلهمــال السياســـاتي وضـــعف االســـتثمار 

غذيــة. فتمويــل المشــاريع الوطنيــة لألغذيــة والت ســتراتيجيةاالاللــذان يتوجــب معالجتهمــا بشــكل عاجــل كجــزء مــن 
اإلنمائيــة، بــالرغم مــن محدوديتــه، يركــز علــى المــدن الرئيســية فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة الواقعــة تحــت 
السـيطرة الفلســطينية بشــكل كامــل علــى حســاب المشــاريع اإلنمائيـة فــي القــدس الشــرقية والمنــاطق الريفيــة. كمــا 

البنيــة التحتيــة، ويعــزى ذلــك جزئيــًا إلــى التــدمير الواســع  يركــز التمويــل علــى بنــاء المؤسســات بــدال مــن تطــوير
لمشاريع البنية التحتية التـي تمولهـا الجهـات المانحـة منـذ بدايـة االنتفاضـة الثانيـة، األمـر الـذي أدى إلـى تـردد 
المـانحين لالسـتثمار مـرة أخـرى فـي هـذا القطـاع. كــذلك أوجـد ذلـك إحساسـًا بالالمبـاالة تجـاه النفقـات اإلنمائيــة 
من قبل السلطة الفلسطينية ومانحيها، ال وبل إهمال أكبر للقطـاع الزراعـي. وفيمـا يتعلـق باسـتثمارات القطـاع 
الخــاص فــي الزراعــة، كــان التركيــز أكثــر علــى األعمــال الزراعيــة الصــناعية أكثــر مــن التركيــز علــى اإلنتــاج 

أن تسـاعد فـي تصـدير المنتجـات  أن المناطق الصناعية الموجهة نحو التصـدير يمكـنوبرغم الزراعي نفسه. 
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)، إال إن إنشاء مناطق صناعية في JAIP-الزراعية وتشجيع الزراعة (مثل حديقة أريحا الزراعية والصناعية
أراضي مناسبة للتوسع الزراعي يعرض سبل عيش المزارعين للخطر كونهم مهددين بـانتزاع ملكيـة أراضـيهم. 

  .اضي الزراعية لبناء المنازل والمصانعاألمر الذي ينطبق أيضًا على استخدام األر 
  

مــن أجــل تحســين القطــاع الزراعــي فــي محاولــة لتغييــر التوجهــات الســلبية الســابقة، تحتــاج الســلطة الفلســطينية 
والجهــات المانحــة إلــى االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الزراعيــة وٕاعــادة بنائهــا إلــى جانــب اتخــاذ مجموعــة مــن 

تكــــاليف اإلنتــــاج والنقــــل؛ اســــتقرار ذلــــك: دعــــم وٕانشــــاء تعاونيــــات للمــــزارعين، التــــدخالت السياســــاتية بمــــا فــــي 
واســـتهداف المـــزارعين أصـــحاب الحيـــازات الصـــغيرة كمســـتفيدين مـــن الخـــدمات البيطريـــة، والتعبئـــة، والتخـــزين 

وير تتــيح تــوفير الطاقــة وحفــظ الميــاه وٕاعــادة تــد مالئمــةبالتبريــد، والنقــل والتســويق؛ واســتخدام تكنولوجيــا أكثــر 
الميــاه العادمــة. وهنــاك حاجــة أيضــًا إلــى اســتخدام أكثــر كفــاءة للميــاه فــي هــذا القطــاع عــن طريــق خطــط إدارة 
الميـاه للمـزارعين، والحصـاد المـائي، وحفـظ الميـاه وترشــيد اسـتهالكها، والزيـادات المحتملـة علـى تعرفـة الميــاه، 

األخــرى للتجديــد الزراعــي التــي اتبعتهــا بعــض  وٕاعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة لقطــاع الميــاه. وتشــمل الخيــارات
الــدول علــى المســتوى اإلقليمــي إنشــاء مصــرف للتنميــة الزراعيــة تدعمــه الدولــة ممــا يتــيح مشــاركة المخــاطر 
ويضمن تـوفير االئتمـان والتـأمين ويـدعم التسـويق ويضـمن دعـم واالسـتثمار فـي تمويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة 

نقص التمويل واالئتمان، نتيجة المخاطر العالية لإلقراض بسبب االحتالل وعـدم الزراعية والمائية. حيث يعد 
كفايــة الضــمانات، ونقــص المنتجــات الماليــة المتاحــة لصــغار المــزارعين، عائقــًا أمــام تطــور القطــاع. ستســاعد 

؛ فـي تحسـين القـدرة علـى الصـمود اً الكثير من هذه األنشطة ليس فقط على تنمية سبل كسب العيش بـل أيضـ
ودعم خدمات التأمين الزراعي، كما يمكن لقطاعات الثروة الحيوانية وصيد األسماك أن تسـاعد فـي التخفيـف 
من آثار الكوارث الطبيعية مثل الجفـاف والصـقيع واألمـراض التـي تصـيب الحيوانـات، وبالتـالي المسـاعدة فـي 

  تعزيز القدرة على الصمود.
 

لشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا بـأن القطـاع الزراعـي بحاجـة لنقلـة هناك فكر سائد في العديد مـن دول منطقـة ا
هيكلية بعيدًا عـن المنتجـات منخفضـة القيمـة والعائـد والتـي تعتمـد غالبـًا علـى االسـتهالك المكثـف للمـاء، نحـو 
المحاصــيل عاليــة القيمــة. علــى ســبيل المثــال االبتعــاد عــن زراعــة البقوليــات وتربيــة المواشــي وزراعــة أشــجار 

 ;Breisinger et al 2011, 2012; ESCWA 2010)هـة والخضـروات ومنتجـات البسـتنة الشـجرية (الفاك

FAO 2008; Lofgren and Richards 2003; World Bank 2009). كذلك سيكون لمثل هذه النقلـة أثـر .
عــين علــى تحســين القيمــة الغذائيــة فــي األســواق المحليــة للفواكــه والخضــروات، لــذلك هنــاك حاجــة ألخــذ ذلــك ب

الوطنيـة للغـذاء والتغذيـة،  سـتراتيجيةاالاالعتبار عند وضع استراتيجيات القطاع الزراعـي ضـمن سـياق وضـع 
  والتي تتماشى مع التوصيات المتعلقة بالجانب التغذوي لألمن الغذائي.
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، علـــى وزارة الزراعـــة أن تؤكـــد علـــى 2022-2017القطـــاع الزراعـــي لألعـــوام  اســـتراتيجيةوفـــي إطـــار تنفيـــذ 
العتبارات المتعلقة باألمن الغذائي وعلى أهمية القطاع كمصدر لتوليد الدخل. لـذلك لتعزيـز األمـن الغـذائي، ا

ينبغـــي التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى الـــدور الـــذي يمكـــن أن يلعبـــه القطـــاع فـــي التصـــدي للفقـــر وانعـــدام األمـــن 
ت الرعويــة وصــيادي األســماك. الغــذائي لــدى الفئــات الضــعيفة جــدًا مثــل األســر التــي ترأســها نســاء والمجتمعــا

اإلنتــــاج الزراعــــي،  -شــــاملة للقطــــاع تغطــــي السلســــلة الكاملــــة لإلنتــــاج  اســــتراتيجيةحيــــث هنــــاك حاجــــة إلــــى 
  .والتصنيع، والتسويق

  

ـــة  ـــاج الســـلطة الوطني ـــة المســـتمرة، تحت ـــة مـــن الضـــغوط المالي ـــة، وفـــي ظـــل حال ـــر مركزي ـــى المســـتوى األكث عل
ولوياتها من حيث النفقات. في الوقت الحالي، تخصص الحصة األكبر من الفلسطينية إلى إعادة النظر في أ

النفقات الحكومية لألمن، وهي تتجاوز المعايير الدولية بكثير. وحتـى تـتمكن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن 
ادية مكافحة الفقر بشكل أكثر فعالية، ال بد عند وضع ميزانيتها من أن تأخذ بعين االعتبار المكاسب االقتص

واالحتياجات االجتماعية لوضع مخصص أكبر للحماية االجتماعية. فعلى الرغم من ارتفـاع معـدل الفقـر فـي 
  الحكومة مخصص لبرامج وزارة التنمية االجتماعية. إنفاق% فقط من 10فلسطين، إال أن 

  

إشــراك مــن أجــل وضــع سياســات وتصــميم البــرامج بشــكل أفضــل، شــددت جميــع الجهــات المعنيــة علــى أهميــة 
جميــع الشــركاء فــي مراجعــة المنهجيــة المتبعــة لقيــاس وتقيــيم حالــة األمــن الغــذائي، لتعــديلها وتغييــر مــا يحتــاج 
لتغييــر أو المحافظــة علــى األســاليب المســتخدمة حســب مــا تقتضــيه الحاجــة، وتحــديث البيانــات بشــكل دوري 

ؤسســات الســلطة الفلســطينية. األهــم كــون هــذه البيانــات تخــدم جميــع المســتخدمين ســواء الجهــات المانحــة أو م
مـن ذلــك، يجــب أن تعكــس مؤشـرات األمــن الغــذائي والتغــذوي الفهــم الفلسـطيني للمشــاكل التــي تواجــه المنطقــة 
وٕاجماعًا وطنيًا حيال السياسات الضرورية لحـل هـذه التحـديات بمـا يتماشـى مـع المعـايير والممارسـات الدوليـة 

بيانات وطنية موحـدة لألمـن الغـذائي والتغـذوي مرتبطـة بقواعـد البيانـات  المثلى. كما وأن تطوير وٕانشاء قاعدة
الخاصــة بالحمايــة االجتماعيــة أمــر قــد طــال انتظــاره. فــيمكن لهكــذا قاعــدة بيانــات أن تقــدم معلومــات وبيانــات 
متعلقــة بــاألمن الغـــذائي وأن تســاهم فــي وضـــع سياســات، وتصــميم خطـــط، ونظــام رصــد وتقيـــيم مســتندة إلـــى 

  .المعرفة
 

  :وباختصار، يتطلب وضع إطار سياساتي محسن ما يلي
تطوير مقاربة وطنية متكاملة لألمن الغذائي والتغذوي، يندرج في إطارهـا رؤيـا وطنيـة ومنظومـة متكاملـة  -

من السياسات العامة، مع ضمان ترابط السياسات القطاعية مع السياسات الكلية (فوق القطاعيـة) وفيمـا 
 بينها.
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لمقاربــة الوطنيــة لألمــن الغــذائي والتغــذوي بمكافحــة الفقــر علــى المســتوى االســتراتيجي، ضــرورة ارتبــاط ا -
وارتكازها على الربط المحكم ما بين البعد اإلغاثي والتنمـوي فـي سـبيل تعزيـز صـمود النـاس فـي مواجهـة 
 االحـــتالل، وعلـــى شـــراكة واســـعة بـــين القطاعـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة (المجتمـــع المـــدني والقطـــاع

 الخاص) والشركاء الدوليين.

اعتمــاد منهجيــة وطنيــة الحتســاب حالــة األمــن الغــذائي والتغــذوي فــي فلســطين تســتند لمؤشــرات خاصــة  -
 بالمراقبة والرصد الدوري لحالة األمن الغذائي والتغذوي في فلسطين.

 تقييم.بناء نظام معلومات خاص باألمن الغذائي يسهم في رسم السياسات والتخطيط والمتابعة وال -

والسياســــات بالبيانــــات الدقيقــــة ضــــرورة قيــــام الجهــــات الدوليــــة بــــربط برامجهــــا وتــــدخالتها بشــــكل محكــــم  -
  واألولويات الوطنية. 

  
  فرص تحسين اإلطار القانوني والمؤسسي  5-3
  

القــانوني الحــالي بأحكامــه وبنــوده، هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن  اإلطــاركمــا هــو موضــح فــي القســم الــذي يحلــل 
ه لترشــــيد وتحســــين الوضــــع التنظيمــــي القــــانوني الخــــاص بقطــــاع األمــــن الغــــذائي والتغــــذوي فــــي ويجــــب عملــــ

فلسطين. فيما يلـي توصـيات محـددة حـول كيفيـة معالجـة المشـاكل األكثـر إلحاحـا. قبـل أي شـيء، يجـب سـن 
والدوليــة، تشــريعات جديــدة مرتبطــة بــالقوانين أو مشــاريع القــوانين القائمــة لتنظــيم بــرامج المســاعدات الوطنيــة 

وإلدارة المساعدات الغذائيـة الخارجيـة ولضـبط وتنسـيق توزيـع المـواد الغذائيـة بـين المؤسسـات العاملـة فـي هـذا 
  المجال.

  

معـدل الفقـر وزيـادة الوصـول لألمـن الغـذائي حـول الحد من تلعب أنظمة الحماية االجتماعية دورًا أساسيا في 
صـلة والتـي تسـتهدف األفـراد العـاطلين عـن العمـل والفئـات الضـعيفة العالم. كمـا تسـاهم البـرامج الدائمـة والمتوا

والمهمشة، بشكل إيجابي في استقرار األمن الغذائي والتغذوي. عـدا عـن بـرامج المسـاعدات التـي تنفـذها وزارة 
قانونيــة لتنظــيم إدارة هــذه  صـكوكاالجتماعيــة والمشــاريع المؤقتـة، لــيس هنــاك بـرامج رســمية وطنيــة أو  التنميـة

لبرامج في فلسطين. عـالوة علـى ذلـك، لـم يـتم إقـرار قـانون الحمايـة االجتماعيـة إال حـديثًا، لـذلك عمليـًا، فـان ا
نظــام الحمايــة االجتماعيــة الفلســطيني لــم يوضــع موضــع التنفيــذ بعــد، كمــا أن القــانون ال يركــز علــى البطالــة. 

جتماعي شامل وفعال وقادر علـى تلبيـة لذلك هناك حاجة لحشد الجهود في هذا المجال إلنشاء نظام حماية ا
احتياجـات وحقــوق جميـع الفلســطينيين، مــع التركيـز علــى الفئــات األشـد ضــعفًا واألكثــر تهميشـًا مثــل العــاطلين 

  عن العمل والفقراء تحت خط الفقر المدقع.
 

لـدول األخـرى إضافة إلى ذلك، على فلسـطين البـدء بتطبيـق ترتيبـات التجـارة التفضـيلية القائمـة والموقعـة مـع ا
بشــكل فعــال، للحــد المســموح بــه وبمــا يراعــي التــوازن بــين العــرض والطلــب. حيــث تتمتــع فلســطين بمجموعــة 
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امتيازات تمنحها لها اتفاقيات التجـارة الحـرة الثنائيـة والمتعـددة األطـراف مـع شـركاء إقليميـين ودوليـين، كإعفـاء 
البحريــة األخــرى مــن الرســوم الجمركيــة. وٕاذا مــا  معظــم المنتجــات الصــناعية والزراعيــة واألســماك والمنتجــات

نفــذت هــذه الترتيبــات بالكامــل، فــإن تــدفق المنتجــات إلــى الســوق الفلســطينية سيســهم فــي تحســين تــوافر الغــذاء 
وتخفـــيض تكلفتـــه فـــي فلســـطين. وفـــي الوقـــت نفســـه، ينبغـــي أن تواصـــل فلســـطين العمـــل علـــى توســـيع قـــدرتها 

لرغم مـن القيـود العديـدة التـي تفرضـها إسـرائيل، حيـث مـن المتوقـع أن يكـون التصديرية للمنتجات الزراعية، بـا
لـذلك أثــر إيجــابي علــى الــدخل (مـن خــالل دعــم قطــاعي الصــناعة والزراعـة) وعلــى تــوافر الغــذاء (مــن خــالل 
الواردات). في الوقت ذاته على السلطات الفلسطينية المختصة أن تضع بعض األطر القانونية (بما يتماشـى 

لقوانين الدولية كذلك) بشأن تصدير المنتجات الغذائية األساسية من أجل ضمان متطلبات توافر الغذاء، مع ا
خاصـــة فـــي حـــاالت الطـــوارئ. ويوصـــى أيضـــا بـــإقرار مشـــروع القـــانون بشـــأن حمايـــة اإلنتـــاج الـــوطني، كونـــه 

قضـاء علـى الممارسـات سيحسن من البيئة القانونية الناظمة لقطاع تصـنيع األغذيـة الـوطني، وسيسـاهم فـي ال
  .غير العادلة القائمة حالياً 

  

تستدعي حالة الطوارئ وجود تعليمات ملموسة وٕادارة للمساعدات كذلك. فحالة الطوارئ هي حالة ناجمة عـن 
وقـــوع أحـــداث غيـــر متوقعـــة تتطلـــب مســـاعدات عاجلـــة أو إغاثيـــة. مـــؤخرًا، تـــم إنشـــاء المركـــز الـــوطني إلدارة 

مجلـس الـوزراء، ويجـري حاليـًا إعـداد مشـروع قـانون بشـأن إدارة مخـاطر الكـوارث. مخاطر الكوارث بقرار مـن 
وفــق مشــروع القــانون األخيــر ســيكون المركــز الــوطني هــو الســلطة المخولــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة 
المعنيــة ومقــدمي الخــدمات مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني لوضــع خطــط لالســتجابة وبــدائل للحلــول 

فــي حــاالت الكــوارث والطــوارئ مــن أجــل ضــمان اســتمرارية تــوفير الخــدمات لألفــراد. كمــا انــه وفقــًا  األنســب
لمشــروع القــانون، يكــون المركــز مســؤوًال عــن تنســيق المســاعدات والمــنح الدوليــة المخصصــة إلدارة مخـــاطر 

نون ووضـعه الكوارث تحت إشراف رئيس الوزراء أو من يفوضه. نوصـي هنـا بتسـريع عمليـة سـن مشـروع القـا
حيز النفاذ من أجل تفعيل عمل المركز الوطني إلدارة مخاطر الكوارث الذي أنشئ حديثًا الذي يعد في غاية 

  األهمية في منطقة غير مستقرة كفلسطين.
 

وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في فلسطين، الذي رافقه ارتفـاع فـي حصـة إنفـاق األسـرة 
) مـن القـانون األساسـي 21وعلـى الـرغم مـن أن المـادة ( 37لى تفاقم حالة األمن الغذائي لألسر.على الغذاء، إ

تقر بأحكام اقتصاد السوق الحر، وبالتالي تتيح حرية األنشطة االقتصادية، إال أن نفـس المـادة تجيـز للقـانون 
للقـوانين الوطنيـة أن تحـدد هـا. وبنـاء علـى ذلـك، يجـوز نطاق وحـدود عليهـا شـرافاإلتحديد القواعد التـي تحكـم 

الحد األعلى ألسـعار المـواد الغذائيـة األساسـية. ونوصـي هنـا بضـرورة معالجـة هـذه المسـألة بعنايـة فـي سـياق 
إعــداد مشــروع قــانون المنافســة، حيــث يتــيح مشــروع القــانون تحديــد أســعار بعــض الســلع والخــدمات األساســية 

 اتلى تطوير مشروع القانون بحيـث يـتم تضـمينه التعريفـدون تعريف واضح أو تحديدها. كما ينبغي العمل ع

                                                           
37   http://www.arij.org/files/admin/Chapter_1.pdf.  
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ذلـك، ينبغـي علـى الحكومـة على  عالوةضرورة سنه في الوقت المناسب. إلى  إضافةوالمواصفات المطلوبة، 
  .أن تسن التشريعات الالزمة لضمان جودة المنتجات وتسويقها بأسعار منافسة دولياً 

 

مـــن المســـائل األخـــرى المتعلقـــة بـــاألمن الغـــذائي والتغـــذوي فـــي وتعتبـــر ســـالمة الغـــذاء وجودتـــه مســـألة هامـــة 
فلســطين، والتــي يجــب معالجتهــا علــى مســتويين؛ القــانوني والمؤسســي. هنــاك عــدة نقــاط ضــعف فــي اإلطــار 
التنظيمي ذا الصلة بما في ذلك تفرعه وتجـزؤه فـي عـدة تشـريعات، حيـث لـيس هنـاك مـن قـانون شـامل موحـد 

فإن اإلطار القانوني غير متسق وبحاجـة لتنسـيق وال يفـي بمتطلبـات قـوانين سـالمة لسالمة األغذية. وبالتالي 
 Codexاألغذيــــة الحديثــــة التــــي تتماشــــى مــــع المعــــايير الدوليــــة، بمــــا فــــي ذلــــك معــــايير دســــتور الغــــذاء (

Alimentarius( كمــا أن التشــريعات الحاليــة ينقصــها، مــن بــين عــدة أمــور، أحكــام جديــدة تتعلــق بالصــحة .
النباتيـة، وتحتـاج لتوسـيع نطاقهـا لتشـمل سـالمة األغذيـة وجودتهـا فـي العمليـة الكليـة إلنتـاج األغذيـة  والصحة

والحقــًا عنـــد التجــارة بـــالمواد الغذائيــة بمـــا فــي ذلـــك ســحبها مـــن األســواق فـــي حالــة تـــم رصــد مخالفـــات وٕانفـــاذ 
   القانون.

 

ت بين المؤسسات العامة العاملـة فـي هـذا باإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود تداخل في المسؤوليات والصالحيا
المجال فيما يتعلق بسـالمة األغذيـة وجودتهـا ومراقبـة األسـواق. لهـذا، يجـب العمـل علـى إصـدار كافـة اللـوائح 
والتعليمات والقرارات المشار إليها سابقًا وتنفيذها بكفاءة. باإلضـافة إلـى ذلـك، البـد مـن تشـكيل هيئـة تنسـيقية، 

العمــل علــى الــوزارات والهيئــات المختصــة العاملــة فــي هــذا المجــال، وٕاعطاءهــا طابعــًا  تعنــى بتنظــيم وتوزيــع
  مؤسسيًا. 

 

إن إنشاء هيئة تنسيقية دائمة تعمل وفق منهجية محددة، ومنظمة بشكل جيد وتمكينها (لجنة وطنية، مجلس، 
ظـاره. ومـن الممكـن، فـي المـدى القريـب، وهـو أمـر قـد طـال انت علىأو شيء من هذا القبيل) يعد أولوية عليا 

إطار ترسيخ رؤية غذائية كمفهوم لتحقيق األمن االقتصـادي الـوطني علـى مختلـف المسـتويات، تحديـد نطـاق 
صالحيات هذه الهيئة بما يضمن معالجة مجموعة مـن المسـائل المتعلقـة باألغذيـة، تشـمل اإلنتـاج، والتجـارة، 

بطريقـــة تحـــيط بكافـــة األبعـــاد المرتبطـــة بـــاألمن الغـــذائي  ووصـــول الفقـــراء للغـــذاء، والتغذيـــة والســـالمة/الجودة،
والتغــذوي، والصــحة العامــة، باإلضــافة إلــى اإلنتــاج والنمــو االقتصــادي فــي فلســطين المحتلــة لســنوات طويلــة. 
وفي حالة إنشاء هيئة أو مجلس تنسـيقي، ال بـد مـن وضـع قـانون خـاص لتنظـيم هـذا المجلـس وعالقتـه بـأذرع 

لمختصــة. إن الفشــل الــذي القتــه فكــرة إنشــاء مجلــس أعلــى لألمــن الغــذائي كمــا تــم وضــع الحوكمــة التنفيذيــة ا
، ال يعد سببا كافيًا لعدم إعادة النظر فـي هـذا االقتـراح، ففـي ضـوء مـا جـاءت بـه هـذه 2005تصوره في عام 

متابعـة المراجعة، البد من إعادة النظر في كيف يمكن لمجلس غذاء وتغذية فلسطيني أن يشكل أفضـل أداة ل
  .عدة أهداف مترابطة في آن واحد، وبأكبر قدر من الكفاءة
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 اإلجراءات المقترحة على المستوى المؤسساتي الوطني وبناء القدرات هي: أهمن أ نستخلص مما سبق

تعزيـــز الملكيــــة والقيـــادة الوطنيــــة بمــــا ســـيمّكن مــــن تطـــوير سياســــات وتــــدخالت خاصـــة األمــــن الغــــذائي  -
ة الفلســـــطينية هـــــي الجهـــــة الوحيـــــدة المخولـــــة برســـــم السياســـــات العامـــــة ووضـــــع والتغـــــذوي، لكـــــون الدولـــــ

االستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية، ولكونها أيضا الجهة الرقابية العليا، علـى أن تعمـل بالشـراكة 
 مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومع المؤسسات الدولية المختلفة.

الوطنية إنشاء جسم وطنـي مخـتص (مجلـس وطنـي لألمـن الغـذائي)، وتفويضـه تستدعي الملكية والقيادة  -
بالصــالحيات والمســؤوليات الواضــحة، علــى أن يضــم فــي عضــويته كافــة الجهــات والمؤسســات الوطنيــة 
ذات العالقة، ليتولى قيادة ملف األمن الغذائي واإلشراف عليه، وتنسيق جهود الفاعلين، والقيام بعمليات 

 ابعة والتقييم المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية واالستراتيجيات والخطط المرتبطة بها. التخطيط والمت

ضــرورة توضــيح وتحديــد الصــالحيات والمســؤوليات لكافــة المؤسســات الحكوميــة الفاعلــة فــي هــذا المجــال  -
 لضمان عدم وجود تضارب في السياسات والتدخالت التي تنفذها. 

سطينية من قبل المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، بما يتماشى مـع دعم بناء قدرات المؤسسات الفل -
اســـتراتيجياتها الدوليـــة التـــي تضـــع ضـــمن أولوياتهـــا دعـــم الملكيـــة والقيـــادة الوطنيـــة للـــدول المســـتفيدة مـــن 
برامجهــا، وكــذلك بنــاء القــدرات المؤسســية فــي هــذه الــدول. هــذا مــع أهميــة التنســيق الفعــال بــين الجهــات 

لمختلفــــة فــــي مجــــال البنــــاء المؤسســــي لضــــمان عــــدم االزدواجيــــة أو التضــــارب بــــين أنشــــطتها الدوليــــة ا
 وتدخالتها.

 

 غذائياً  اآلمنينفرص تحسين التغذية في فلسطين، وخاصة لغير  5-4

  

برغم التأكيـد علـى أهميـة التغذيـة علـى مسـتوى السياسـات الوطنيـة، إال أنـه يتوقـع مـن بـرامج محـددة أن تكـون 
ـــر األدوات ـــذ بـــرامج  أكث ـــائج المطلوبـــة فـــي هـــذا المجـــال. عنـــد تصـــميم وتنفي ـــق النت ـــة فـــي تحقي ـــات فعالي واآللي

المساعدات الغذائية يجب أن يؤخذ بعين االعتبار النمط االستهالكي السائد لألغذية الغنية بالطاقـة، وانتشـار 
وهـو مـا يشـكل صـورة  -كثفـةالوزن الزائد، والبدانـة واألمـراض المزمنـة، وانخفـاض مسـتوى األنشـطة البدنيـة الم

ـــة -الوضـــع الصـــحي للفلســـطينيين ـــرامج التثقيـــف التغذوي ـــة وب ـــدًا، يجـــب أن تصـــبح اســـتراتيجيات التغذي . تحدي
الحياة جزءًا من برامج المساعدات الغذائية، كون هذه البرامج أكثر المنـاهج فعاليـة فـي الحـد مـن  نمطوتغيير 

بــرامج المســاعدات الغذائيــة هــو تــوفير الطعــام فحســب بــل األمــراض. فــال ينبغــي أن يكــون الهــدف الرئيســي ل
أيضــا تعزيــز الصــحة، األمــر الــذي ســيعزز عنصــر المســؤولية االجتماعيــة فــي هــذه البــرامج. بنــاء علــى ذلــك، 

  .يجب أن تكون التغذية في صميم برامج المساعدات الغذائية
  

البيانـات التغذويـة المتـوفرة لـدى وزارة أوًال وقبل كل شـيء، يتوجـب بـأي برنـامج مسـاعدات غذائيـة أن يسـتخدم 
الصــحة، وبرنــامج األغذيــة العــالمي، واليونيســيف، ومنظمــة الصــحة العالميــة، ومنظمــة الفــاو، بتصــميم وتنفيــذ 
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تدخالته وفقا لالحتياجات التغذوية (وليس فقط االحتياجات من السعرات الحرارية) للسـكان المسـتفيدين. علـى 
يانــات المتـوفرة مــا يلـي: مــن منظمــة الصـحة العالميــة (رسـومات بيانيــة للنمــو وجـه التحديــد، تتضـمن بعــض الب

تــوفر معلومــات قيمــة عــن االحتياجــات التغذويــة لألطفــال؛ واســتخدام بــرامج المســاعدات الغذائيــة مــن مختلــف 
 59أشــهر إلــى  6الســكان)؛ اليونيســيف (نقــص المغــذيات الدقيقــة لــدى الحوامــل والمرضــعات واألطفــال بعمــر 

 والمــــراهقين)؛ ومنظمــــة الفــــاو (معــــدالت اإلنتــــاج الزراعــــي والغــــذائي مــــع التقلبــــات الناتجــــة عــــن البيئــــة شــــهراً 
  والنزاعات).

 

كما يجب أن يشكل التنسيق قاعدة الهرم، المكون من جميع وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات األخـرى التـي 
غذائيـة كافيـة تغـذويًا. باإلضـافة إلـى ذلـك، تقدم برامج المساعدات الغذائية، من أجل ضمان تقديم مسـاعدات 

يجب أن يبدأ التنسيق من أعلى المستويات الوزارية، من ثم نـزوًال إلـى المنظمـات والوكـاالت المحليـة والدوليـة 
المنفـــذة، بمـــا فـــي ذلـــك القطـــاع الخـــاص. وقـــد أبـــرزت اللقـــاءات التشـــاورية أن التنســـيق بـــين الجهـــات المحليـــة 

ــة فــي ال فعاليــة حتــى يــتمكن مــن  أكثــرقطــاع لــيس بالشــكل المطلــوب وان هنــاك حاجــة ليكــون والدوليــة الفاعل
التغلـــب علــــى التحـــديات الناجمــــة عـــن العقبــــات السياســـية واالقتصــــادية والماليـــة ويســــتطيع المســـاهمة بتقــــديم 

تجمع مـنظم للمـوارد مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة /تحـالفمـن خـالل إنشـاء  -تدخالت مفيـدة تغـذوياً 
ـــاه 2يقتـــرح الرســـم البيـــاني (. –الدوليـــة ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة و  عمـــل لبـــرامج المســـاعدات  اســـتراتيجية) أدن

  .الغذائية تولي اهتمامًا كافيًا بقضايا التغذية والصحة العامة
 

ومن اإلجراءات األخرى الواجب اعتبارها كخطوات ضرورية لتحسين التغذية في فلسطين عنـد إعـادة تصـميم 
ضــرورة نشــر بــرامج التثقيــف فــي مجــال التغذيــة، ورفــع مســتوى الــوعي، وتعزيــز نمــط حيــاة نشــط. ال  البــرامج:

تتعلق هذه اإلجـراءات بغيـر األمنيـين غـذائيًا فقـط، فهـي تـؤثر علـى الطبقـات االجتماعيـة الفقيـرة األخـرى التـي 
يـــة األســـر الفلســـطينية ال تعــاني مـــن ســـوء التغذيـــة وقـــد ال تعـــاني مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذائي. فحقيقـــة أن غالب

ــــدهون والخضــــرواتتســــتهلك مــــا يكفــــي مــــن الفواكــــه  ــــار بــــدًال منهــــا األطعمــــة الغنيــــة بالطاقــــة مثــــل ال ، وتخت
والكربوهيدرات، باإلضافة إلى حقيقة أن السـكان الفلسـطينيين ال يقومـون بأنشـطة بدنيـة كافيـة، ال بـد أن تغيـر 

جـــاالت التـــي يمكـــن تحســـينها مـــا يلـــي: تقيـــيم الحالـــة أي برنـــامج مســـاعدات غذائيـــة فعـــال. وتشـــمل الم شـــكل
  .التغذوية، والتثقيف التغذوي، وتعزيز األنشطة البدنية

  

البرامج. فـي  تصميمعلى مستوى تقييم الحالة التغذوية، ال بد من فهم احتياجات األفراد واألسر والسكان عند 
ألسـر التـي تعـاني مـن انعـدام األمـن الغـذائي هذه العملية، يجب أن يؤخذ فـي االعتبـار االحتياجـات الغذائيـة ل

كمرضى االضطرابات الهضمية. وكمـا أشـير سريرية واالحتياجات الخاصة لبعض األفراد التي تعود ألسباب 
ســابقا فــي ســياق المراجعــة، قامــت منظمــة الصــحة العالميــة بتــدريبات واســعة النطــاق لطــاقم مــن المهنيــين فــي 

لم، حول تقييم نمو الطفل وتغذيتـه باسـتخدام معـايير النمـو الجديـدة. وقـد القطاع الصحي في جميع أنحاء العا
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اســتفاد مــن التــدريب مهنيــون يعملــون فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والعيــادات الخاصــة والحكوميــة 
  .وموظفو وزارة الصحة وبالتحديد دائرة التغذية، حتى يتمكنوا من إجراء تقييم للحالة التغذوية

  

غيـر إلى ذلك، يعد فحص مؤشر كتلة الجسم للبـالغين، كمؤشـر علـى زيـادة الـوزن والسـمنة، طريقـة  باإلضافة
التي قام بها موظفون من المنظمات غير الحكومية المحليـة لتقيـيم البشرية  ييسقامللوسريعة. فيمكن مجتاحة 

وتثـري البيانـات المتـوفرة لـدى  نوع المواد الغذائية والمغذيات التـي يلـزم توفيرهـا لضـمان رفـاه السـكان أن تعـزز
برنامج األغذية العالمي ومنظمة الفاو حول المحتاجين لبرامج المساعدات الغذائية. وعالوة على ذلـك، يمكـن 
دعم المنظمات غير الحكومية الصحية المحلية، والعيـادات الحكوميـة أو الخاصـة المحليـة، وتلـك التـي تعمـل 

 )،عــد الــدموي الشــاملوال ،مســتوى الــدهون فــي الــدميويــة الكيماويــة (القياســات الحفــي هــذه المنــاطق فــي جمــع 
بالتنســيق مــع اليونيســيف ومنظمــة الصــحة العالميــة مــن خــالل جمــع عينــات الــدم وتحليــل وفهــم العوامــل التــي 

ويمكن استخدام بيانـات الحميـة الغذائيـة لألسـر التـي تعـاني  .والوفيات باألمراضيمكن أن تسهم في اإلصابة 
 الدوريــة، عــدد وجبــات الغــذاءحـول والتــي يــتم جمعهـا باســتخدام مســوحات مثــل اســتبيان  األمــن الغــذائيانعـدام 

للتحقق من نوع المواد الغذائية التـي تسـتهلكها األسـر لتحليـل حصـة األفـراد مـن الغـذاء واالحتياجـات التغذويـة 
د المساعدات الغذائية بطريقة وتحديد التدخالت بناء على ذلك. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتصميم طرو 

  .تكفل تلبية االحتياجات الغذائية لألسر بما يعزز من الصحة والوقاية من األمراض
 

وتعتبر برامج المساعدات الغذائية التي تقتصر على تقديم الطرود الغذائية ومكافحة الجوع مهمة فـي ظـروف 
تــالي فهـــي تنفــذ علــى المـــدى القصــير وغيـــر قــاهرة وصــعبة مثـــل الحــروب والكــوارث البيئيـــة والمجاعــات، وبال

مســتدامة كونهــا قــد تــؤثر ســلبًا علــى الحالــة التغذويــة للمســتفيدين وعلــى صــحتهم. فــي فلســطين، ال تعــد مســألة 
توافر الغذاء قضية رئيسية؛ القضية الرئيسية هي تأثير العوامـل االقتصـادية علـى القـدرة علـى الحصـول علـى 

بقة من هـذه المراجعـة أنـه ال فـروق تـذكر فـي أنمـاط االسـتهالك بـين األسـر الغذاء. وقد أظهرت الفصول السا
ناتجــة عــن كونهــا آمنــة غــذائيًا أو غيــر آمنــة. كمــا يجــب تصــميم الطــرود الغذائيــة بطريقــة تلبــي االحتياجــات 

. علــى ســبيل المثــال، يجــب أخــذ احتياجــات األفــراد المصــابين وبأفرادهــاالتغذويــة الخاصــة بكــل أســرة مســتفيدة 
أمراض مزمنــة مثــل مــرض االضــطرابات الهضــمية فــي االعتبــار. وينبغــي بــالطرود الغذائيــة أيضــا أن تــوازن بــ

بــين المغــذيات الكبيــرة والدقيقــة للقضــاء علــى نقــص المغــذيات الدقيقــة بمــا يتفــق مــع الخطــة الوطنيــة. وأخيــرًا 
  .وليس آخرًا، ينبغي أن يرفق بالطرود الغذائية نشرات تثقيفية حول التغذية

 

وتشــير بيانــات أنمــاط االســتهالك الغــذائي التــي تــدعمها بيانــات الحالــة الصــحية إلــى ضــرورة وضــع التثقيــف 
ــا لقطــاع الصــحة وبــرامج المســاعدات الغذائيــة. ولهــذا الغــرض، يمكــن  التغــذوي ضــمن قائمــة األولويــات العلي

الهـرم االجتمـاعي، مـع  أسـفلمـن  استخدام برامج المساعدات الغذائية كآلية لنشر الوعي بالتغذية والتثقيـف بـه
التركيــز علــى األنشــطة البدنيــة والتغذيــة المتوازنــة ونمــط حيــاة صــحي. ويمكــن أن تشــتمل آليــات التنفيــذ علــى 
ورش عمــل وبــرامج تثقيفيــة بالتنســيق مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والعيــادات المحليــة التــي تعمــل فــي مجــال 
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علـــى توزيـــع كتيبـــات ونشـــرات تثقيفيـــة عنـــد توزيـــع الطـــرود  تعزيـــز أهميـــة التغذيـــة مـــن أجـــل الصـــحة، وكـــذلك
تغذيــة لــديهم القــدرة علــى صــياغة المعلومــات العلميــة  خبــراءالغذائيــة. ويجــب تصــميم هــذه البــرامج مــن قبــل 

والســريرية (نتــائج الفحوصــات) التغذويــة باســتخدام لغــة ســهلة الفهــم وأســاليب مبســطة لتســهيل فهمهــا مــن قبــل 
الثقافة التغذوية بين جميع األسر المستفيدة من برامج المساعدات، وينبغي تنظيمها في العامة. ويتوجب نشر 

  .مجموعات: األطفال، والمراهقون والبالغون، بمن فيهم النساء في سن اإلنجاب، والحوامل والمرضعات
 

والتغذويــة  يعــد العنصــر الثالــث إلعــادة هيكلــة بــرامج المســاعدات الغذائيــة بمــا يســتجيب لالحتياجــات الصــحية
كمـا يمكـن للمنظمـات الغيـر  عنصرًا مكمًال لنجاح أي برنامج تغذوي. -األنشطة البدنية–للسكان الفلسطينيين 

حكوميــة الدوليــة والمحليــة والقطــاع الخــاص المســاهمة فــي الجهــود التــي تعنــى بتعزيــز األنشــطة البدنيــة بــين 
ألنشطة البدنية على نشاطات ترويحيـة ممتعـة أطياف واسعة من السكان. يتوجب أن تشتمل أعمال الترويج ل

لألطفال وأخرى تثقيفية حول أهمية األنشطة البدنية في تعزيز الصحة البدنية والعقلية للبالغين. كما يمكن أن 
يقـــوم المختصـــون بتقـــديم أفكـــار لتمـــارين رياضـــية يمكـــن القيـــام بهـــا فـــي المنـــزل ألولئـــك الـــذين يشـــعرون بـــأنهم 

بـرامج المســاعدات الغذائيـة ال تشــجع علـى األنشــطة  أغلـبمـة. وعلــى الـرغم مــن أن محـاطون ببيئـة غيــر داع
البدنيــة، إال أن التغذيــة وحــدها ال تضــمن الوقايــة مــن األمــراض، خاصــة األمــراض المزمنــة، فــي حــين تشــير 
البحــوث حــول األنشــطة البدنيــة إلــى أهميتهــا فــي الحــد مــن خطــر اإلصــابة بمــرض نقــص المناعــة والســكري 

  ة وأمراض القلب واألوعية الدموية.والسمن
  

فيما يتعلق باألدوار والمسؤوليات، ينبغي ان يكون لدائرة التغذية في وزارة الصـحة والمنظمـات غيـر الحكوميـة 
ة المحلية والقطـاع الخـاص دور مركـزي فـي أي برنـامج تثقيفـي فـي مجـال التغذيـة وبـرامج تشـجيع أنمـاط الحيـا

امج الطرود الغذائية. كذلك على الجهات المعنية أن تلعـب دورًا نشـطًا فـي وأن تشارك في تصميم بر الصحية 
ــة التغذويــة وســلوكيات نمــط الحيــاة  رصــد األنشــطة، وجمــع البيانــات التغذويــة كأنمــاط اســتهالك الغــذاء والحال

 وخطـــة التغذيـــة الوطنيـــة الفلســـطينية  اســـتراتيجيةالصـــحية لتقيـــيم مـــا إذا كانـــت برامجهـــا تتماشـــى مـــع أهـــداف 
الراميــة لتحســين الحالــة التغذويــة فــي فلســطين. وفــي ذات الوقــت، يجــب علــى وكــاالت األمــم المتحــدة (برنــامج 
األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة ومنظمـة الصـحة العالميـة) العمـل 

ة محليــة مثــل دائــرة التغذيــة فــي وزارة ســويًا علــى تنفيــذ بــرامج المســاعدات الغذائيــة مــع إشــراك هيئــات فلســطيني
الصــحة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والقطــاع الخــاص، وتقــديم رؤى معمقــة اســتنادًا لفهمهــم للظــروف 
علـى أرض الواقـع. ويجــب أن يكـون االتصــال والتعـاون وتبــادل المعلومـات والخبــرات فيمـا بــين وكـاالت األمــم 

والمنظمـات غيــر الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة الوطنيــة  المتحـدة ودائـرة التغذيـة بـوزارة الصـحة
والقطاع الخاص، النهج الجديد لبرامج المساعدات الغذائيـة حتـى نضـمن أن الهـدف مـن المسـاعدات الغذائيـة 

   .أو نقص التغذية اإلفراط في التغذيةليس فقط توفير الغذاء بل أيضا مكافحة سوء التغذية، سواء 
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صيات األخرى الهامة المتعلقة بالرصد والتقييم، ضرورة إجراء تقييمات دورية للحالة التغذوية بهـدف ومن التو 
ــــد بقيــــة االحتياجــــات لألســــر المتلقيــــة  ــــى الحالــــة األوليــــة للمســــتفيدين وتحدي مقارنــــة نتــــائج البــــرامج اســــتنادًا إل

ـــة ـــرة التغذي ـــر ا-للمســـاعدات. ويجـــب أن تشـــارك دائ ـــة والقطـــاع وزارة الصـــحة والمنظمـــات غي ـــة الوطني لحكومي
القياســـات ، و المقـــاييس البشـــريةالخـــاص فـــي إجـــراء هـــذه التقييمـــات، وأن تكـــون شـــاملة بحيـــث تشـــمل تقنيـــات 

  .Dietary Recall Techniquesالغذائي التذكر ، الحيوية الكيماوية
 

  العمل المقترحة للمساعدات الغذائية  استراتيجية): رسم تخطيطي يوضح 2رسم بياني (
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  فرص تحسين تصميم وتنفيذ البرامج والتنسيق بين أصحاب العالقة 5-5
 

وضــع إطــار سياســاتي مناســب يغطــي كافــة جوانــب األمــن الغــذائي والتغــذوي فــي الســياق بــالرغم مــن أهميــة 
الفلسطيني، مدعوما بقوانين ولوائح تم صياغتها وسنها وتنفيذها بشكل سـليم، اال أنـه يظهـر جليـًا مـن التحليـل 

فصـــول الســـابقة مـــن المراجعـــة، وجـــود مجـــال الجـــراء المزيـــد مـــن اإلصـــالحات فـــي إطـــار بـــرامج األمـــن فـــي ال
مـن أجـل رفـع مسـتوى كفاءتهـا وفعاليتهـا،  -سـواء علـى مسـتوى التصـميم أو التنفيـذ-الغذائي المحلية والدوليـة 

  دون أن يشكل ذلك بالضرورة عبئًا ماليًا إضافيًا على الحكومة والجهات المانحة.
  

وتتمثـل أولـى التوصــيات فـي هــذا المجـال فـي ضــرورة تحـول بــرامج الحمايـة االجتماعيـة بشــكل تـدريجي بعيــدًا 
عن توفير المساعدات الغذائية التقليدية إلى برامج توزيع القسائم الغذائية، والمسـاعدات النقديـة، وبـرامج خلـق 

ائيــة علــى األســر التــي تعــاني مــن فــرص عمــل. ومــع مــرور الــزمن، ينبغــي أن يقتصــر تقــديم المســاعدات الغذ
انعـدام األمــن الغـذائي والفئــات المهمشــة فـي المنطقــة "ج" مـن خــالل اســتهداف أكثـر حــذرًا لألسـر التــي تعــاني 
من انعدام األمن الغذائي الشديد، مع التركيز بشكل رئيسي على األسر التي تفتقر إلى األصول غيـر الماليـة 

د فــي التعامــل مــع التخفــيض المتوقــع مســتقبًال فــي تمويــل األمــن واي أصــول أخــرى. مــن شــأن ذلــك أن يســاع
وزارة لـ التـابع) DEEPالغذائي. ومن األمثلة علـى هـذه البـرامج برنـامج التمكـين االقتصـادي لألسـر المحرومـة (

ـــة ـــتم تنفيـــذه بتعـــاون وثيـــق مـــع برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي  .التنميـــة االجتماعي ـــامج، الـــذي ي يهـــدف البرن
)UNDP( إلى التخفيف من حدة الفقر من خالل تدخالت تهدف إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم مسـاعدات ،

نموذج توليد فرص العمل في البرنامج إلى إشراك األسـر المهمشـة فـي  ويستندغذائية ومشاريع عمالة مؤقتة. 
تمكــين االقتصــادي صــغر. ويتوقــع أن يســاعد توســيع نطــاق برنــامج المتناهيــة الأعمــال حــرة ومشــاريع تنمويــة 

)DEEP ( وٕانشــاء بـــرامج جديــدة ناجحـــة، علــى زيـــادة معــدل الخـــروج مــن الفقـــر ممــا ســـيعزز بــدوره مـــن األمـــن
الغذائي والتغذوي ويقلل االعتماد على المساعدات الغذائية على المدى الطويل. في هذا الخصوص، يوصـى 

ات المانحـة الدوليـة والقطـاع الخـاص صـندوقًا بأن تنشئ السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون الوثيق مع الجه
  .وطنيا يعنى بتوفير قروض ميسرة لألسر الفقيرة كوسيلة لتمكينها من خالل برامج توليد العمالة

  

في نفـس الوقـت، وقبـل أن يـتم التحـول إلـى دفعـات نقدية/قسـائم، وٕاصـالح معـايير الشـمول للمسـتفيدين، يجـب 
عــادة تركيــز أو تحســين لعمليــة االســتهداف أو تقلــيص لنطـــاق جــة إلالحاقبــل أي خطــوة أن يــتم التحقــق مــن 

والمســاعدات الغذائيــة الحاليــة، مبــررة وتوجــه للجهــة الصــحيحة. ومــن  االجتماعيــةتغطيــة مســاعدات الرعايــة 
الشـروط المســبقة للشـمول الزيــارات التفقديـة المباشــرة لتقيـيم الظــروف المعيشـية لمتلقــي المسـاعدات لتحديــد أي 

فــي التغطيـة، بحيــث ال يعـاني األشــخاص المعنيـون مــن بيروقراطيـة تــأخر المعـامالت أو أخطــاء فــي  تغييـرات
التصنيف التي يمكن أن تزيد من سوء الحالة التي يعيشها األشـخاص المحتـاجون. فقـد أصـبحت المسـاعدات 

ايقافـه إال إذا كـان لـذلك الغذائية والتحويالت النقدية للفقراء امرًا مترسخًا بصورة فعلية كحق مكتسـب ال يمكـن 
  .ما يبرره تماما وتبين أن االسرة لم تعد تحتاجها
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هنــاك حاجــة للعمــل علــى توحيــد والحــد مــن التســرب، لتعزيــز فاعليــة البــرامج فــي الوصــول إلــى المســتحقين، 
 وسائل االستهداف الحاليـة فـي آليـة واحـدة معتمـدة مـن قبـل كافـة الجهـات العاملـة فـي هـذا المجـال، واسـتخدام

آليــة االســتهداف المتبعــة فــي برنــامج التحــويالت الماليــة الخــاص بــوزارة التنميــة االجتماعيــة، والــذي اثبــت أنــه 
. كـذلك هنـاك ضـرورة كنمـوذج لآلليـة الجديـدة -بشكل ملحوظالحد من معدالت التسرب أكثر نجاعة وكفاءة ب

ضـمان عـدم االزدواجيـة فـي تقـديم  فـي المجـال مـن أجـل العاملـةالعتماد قاعدة بيانات موحدة لجميع الجهات 
المســاعدات لألســر المســتفيدة، ممــا ســيزيد مــن فعاليــة اســتخدام المــوارد المتاحــة لــدى كافــة الجهــات، وبالتــالي 

لتشـمل تقليص/توسـيع قاعـدة الشـمول سينعكس على زيادة حجـم المسـاعدات المقدمـة لألسـر المحتاجـة، و/أو 
غــذائيًا. لــذلك، يجــب العمــل علــى تطــوير آليــات لرصــد وضــبط  شــريحة أوســع مــن األســر الفقيــرة غيــر اآلمنــة

  وتقييم تنفيذ البرامج المختلفة لضمان استجابة هذه البرامج الحتياجات المجتمع الفعلية.
  

  ويمكن تلخيص التوصيات السياساتية الرئيسية المتعلقة بتصميم البرامج وتنفيذها بالتالي:

ثيــة إلــى المســاعدات التمكينيــة لألســر الفقيــرة، وقــد يشــكل مشــروع االنتقــال تــدريجيًا مــن المســاعدات اإلغا −
 تمكين األسر المحرومة اقتصاديًا نموذجًا للدراسة والتطوير.

االنتقال تـدريجيًا مـن تقـديم المسـاعدات الغذائيـة العينيـة إلـى القسـائم والمسـاعدات النقديـة، وذلـك لضـمان  −
االسـر بشـكل فعـال مـن جهـة. ومـن جهـة اخـرى ضـمان أن  قدرة األسر الفقيـرة علـى إدارة المـوارد النقديـة

 التي تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد تتمتع بتغذية كافية وحياة صحية.

العمل على توحيد آليات االستهداف في آليـة واحـدة معتمـدة مـن قبـل كافـة الجهـات العاملـة فـي المجـال،  −
ويالت الماليـة التـابع لـوزارة التنميـة االجتماعيـة قاعـدة وقد تشكل آلية االستهداف المتبعة في برنامج التحـ

 لالنطالق واستخدام االستهداف الجغرافي لوضع االولويات.

تعزيز فاعلية آلية االستهداف من خالل اعتماد قاعدة بيانات موحدة لجميع الجهات العاملـة فـي القطـاع  −
فيدة، ممـا سـيعمل علـى زيـادة فعاليـة من أجل ضمان عدم االزدواجية في تقديم المسـاعدات لألسـر المسـت

اســتخدام المــوارد المتاحــة لــدى كافــة الجهــات، وبالتــالي ســينعكس علــى زيــادة حجــم المســاعدات المقدمــة 
لألســر الفقيــرة والتــي تتســم بمحــدوديتها فــي الوقــت الحــالي، أو علــى توســيع قاعــدة التغطيــة وشــمول أســر 

 جديدة في البرامج المنفذة.

تنفيذ البرامج والتـدخالت للحفـاظ علـى قـدراتها وبقائهـا لنظمات غير الحكومية المحلية إعطاء األولوية للم −
  واستدامة أعمالها.

ضرورة تطوير آليات المتابعة والرقابة والتقييم المعتمدة حاليًا لتنفيذ البرامج المختلفة لضمان فاعليـة هـذه  −
  البرامج واستجابتها الحتياجات المجتمع.

 

  



138 



139 

  عـــــــالمراج
  

Adato, M. and Hoddinott, J. (2009). Institute Conditional Cash Transfer Programs: A “Magic 

Bullet” for Reducing Poverty? In von Braun, J., Vargas Hill, R., and Pandya-Lorch. 

R. (Eds.). The Poorest and Hungry: Assessments, Analyses, and Actions. Washington, 

DC: IFPRI.  

Adwan, Y. (2009). Arable Land in Palestine: Reasons of Decline and Policies for Protection. 

Ramallah: MAS. 

Alzain B. (2012). Amenia and nutritional status of pre-school children in North Gaza. 

International Journal of Scientific and Technology Research 1: 11. 

Ameta, D. (2015). Social Protection and Safety Nets in Palestine. Sussex: Institute of 

Development Studies Center for Social Protection. 

ARIJ (2015). Palestinian Agricultural Production and Marketing between Reality and Challenges. 

In partnership with the Palestinian Ministry of National Economy and the Palestinian 

Ministry of Agriculture. Bethlehem: ARIJ. 

ARIJ and WFP (2010). Socio-Economic and Food Security Atlas. 

Atos Consulting and Technology Services and Public Administration International (2015). DFID 

Palestine Program: Improving Food Security for the People of Gaza, Independent 

Evaluation. London. 

Babar, Z. & Mirgani, S. (Eds.). Food Security in the Middle East. London: Hurst. 

Basha, B., et al. (2000). Osteomalacia due to vitamin D depletion: a neglected consequence of 

intestinal malabsorption. The American Journal of Medicine 108(4): 296-300. 

Bener, A., et al. (2007). Prevalence and predictors of osteoporosis and the impact of life style 

factors on bone mineral density. APLAR Journal of Rheumatology 10(3): 227-233. 

Berhane, G., Hoddinott, J., Kumar, N. and Taffesse, A. (2011). Can social protection work in 

Africa? Economic Development and Cultural Change. 

Breisinger, C., Ecker O., and Al-Riffai P. (2011). Economics of Arab Awakening: From 

Revolutions to Transformation and Food Security.  IFPRI Policy Brief 18.  

Washington, DC: IFPRI. 

Breisinger, C., Ecker O., Al-Riffai, P. and Yu, B. (2012). Beyond the Arab Awakening: Policies 

and Investments for Poverty Reduction and Food Security. Washington, DC: IFPRI. 

Brown, L., et al. (1999). Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. The 

American Journal of Clinical Nutrition 69(1): 30-42. 

B'Tselem's (2013).  Acting the Landlord: Israel's Policy in Area C, the West Bank. 

Coady, D., Grosh, M.,& Hoddinott, J. (2002). Targeting Anti-Poverty Interventions: A Selected 

Annotated Bibliography. Washington, DC: World Bank. 

Courbage, Y., Abu Hamad. B., and Zagha. A.  (2016) Palestine 2030 - Demographic Change: 

Opportunities for Development. New York: UNFPA. 

Czeizel, A., et al. (2013). Folate Deficiency and Folic Acid Supplementation: The Prevention of 

Neural-Tube Defects and Congenital Heart Defects. Nutrients 5(11): 4760. 

Devereux, S. (2016). Social Protection and Safety Nets in the Middle East and North Africa. IDS 

Research Report No. 80. Sussex: Institute of Development Studies. 

Egyptian Law No. (1) of 2017 on Establishing the National Food Safety Authority. 

ESCWA (2010). Food Security and Conflict in the ESCWA Region. New York: ESCWA. 

EU (2015). EU Technical Assistance to MoSD Program Report. Brussels: EU. 

Fallah, B. (2014). The Extent of Minimum Wage Compliance in West Bank. Ramallah: MAS. 

Fallah, B., and Daoud, Y. (2015). Wage Differential and Economic Restrictions: Evidence from 

the Occupied Palestinian Territories. The Economics of Peace and Security Journal. 

10: 14-23.  



140 

Fan, S. and Polman, P. (2013) “An ambitious development goal: Ending hunger and 

undernutrition by 2025”, chapter 2, pp 15-28 in 2013 Global Food Policy Report, eds. 

Marble, A. and Fritschel, H.  International Food Policy Research Institute, 

Washington DC.  

FAO (2008). Near East Agriculture Towards 2050: Prospects and Challenges. Rome: FAO. 

Food Assistance Convention (1999). 

Food Security Information Network (2013). Resilience Measurement Principles: Toward an 

Agenda for Measurement Design. Rome.  

FSS (2014). Report of the Rapid Qualitative Emergency Food Security Assessment (EFSA) Gaza 

Strip. 

FSS and PCBS (2016). Socio-Economic and Food Security Survey 2014. State of Palestine. 

Ramallah. 

GFDRE (2009). Food Security Programme: 2010-2014 Productive Safety Net Technical Report. 

Addis Ababa: Ministry of Agriculture and Rural Development Government of the 

Federal Democratic Republic of Ethiopia. 

Gilligan, D., Hoddinott, J. and Taffesse, A. (2009). The impact of Ethiopia’s productive safety net 

programme and its linkages. Journal of Development Studies, 45, 1684-1706.  

Government of New Brunswick, Canada. Local Food Security Act. 

Hackstein, H., Miller, C., and Mahdi E. (2013) Impact Evaluation of the EU Contribution to the 

Palestinian Cash Transfer Programme (CTP) in the Framework of the PEGASE 

Prgramme of Support to Vulnerable Palestinian Families (VPF).    

Harrigan, J. (2014). The Political Economy of Arab Food Sovereignty. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

Harvey, P. (2007) Cash-Based Responses in Emergencies. Briefing Paper 25, Humanitarian Policy 

Group Discussion Paper. London: Overseas Development Institute. 

Hoddinott, J, Berhane, G., Gilligan, D., Kumar N., and Taffesse A. (2012). The impact of 

Ethiopia’s productive safety net programme and related transfers on agricultural 

productivity. Journal of African Economies, 21 (5) 761-786.  

Hu, F. B., et al. (1999). Dietary saturated fats and their food sources in relation to the risk of 

coronary heart disease in women. The American Journal of Clinical Nutrition 70(6): 

1001-1008. 

Hu, R. (2015). Vitamin B12 Deficiency. B12 Vitamini Eksikliği. 12(3): 261-266. 

IFPRI (2016). 2016 Global Hunger Index: Getting to Zero Hunger. Washington, DC: IFPRI. 

IMF (2008). Food and Fuel Prices: Recent Developments, Macroeconomic Impact, and Policy 

Responses. Fiscal Affairs, Policy Development and Review and Research Department 

Special Report. Washington, DC: IMF. 

Indian Department of Food and Public Distribution (2013). National Food Security Act (NFSA). 

Jordanian Food Law No. (30) of 2015. 

Katan, M. B., et al. (2003). Efficacy and Safety of Plant Stanols and Sterols in the Management of 

Blood Cholesterol Levels. Mayo Clinic Proceedings 78(8): 965-978. 

Katragadda, H. R., et al. (2010). Emissions of volatile aldehydes from heated cooking oils. Food 

Chemistry 120(1): 59-65. 

Lampietti, J., Battat, M., de Hartog, A., Erekat, D., Michaels S., and Larson D., (2012). The Grain 

Chain: Food Security and Managing Wheat Imports in Arab Countries. Presentation at 

IFPRI and UNESCWA conference Food Secure Arab World, Beirut, February 6-7 

2012. 

Le More, A. (2004). The international politics of Assistance in the occupied Palestinian territory.  

Humanitarian Exchange, No. 28, November 17-20 2004.  

Lebanese Food Safety Law No. 35/2015. 



141 

Liu, S. (2002). Intake of Refined Carbohydrates and Whole Grain Foods in Relation to Risk of 

Type 2 Diabetes Mellitus and Coronary Heart Disease. Journal of the American 

College of Nutrition 21(4): 298-306. 

Lochs, H., et al. (2006). Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, 

Definitions and General Topics. Clinical Nutrition 25(2): 180-186. 

Lofgren, H. and Richards, A. (2003). Food Security, Poverty, and Economic Policy in the Middle 

East and North Africa. Washington, DC: IFPRI. 

MAS (2013). Food Security Bulletin. Ramallah: MAS. 

MAS (2015). Food Security Bulletin. 13: Winter 2015. Ramallah: MAS. 

MAS, PMA and PCBS (2012). Economic and Social Monitor No. 27. 

OCHA (2011). Humanitarian Factsheet on Area C of the West Bank. 

ODI (2012). Transforming Cash Transfers: Beneficiary and Community Perspectives of the 

Palestinian National Cash Transfer Program, Part 1, The Case of the Gaza Strip. 

London: Overseas Development Institute. 

Oomen, H. A. P. C., et al. (1964). Epidemiology and public health aspects of hypovitaminosis A. 

A global survey on xerophthalmia. Tropical and Geographical Medicine 16: 271-315. 

Palestinian Agriculture Law No. (2) of 2003. 

Palestinian Basic Law of 2003. 

Palestinian Consumer Protection Law No. (21) of 2005. 

Palestinian Control of Animal Health No. (8) of 2010. 

Palestinian Decision No. (14) of 2011 on Regulation of the Nutritionist Profession. 

Palestinian Decision of the Council of Ministers No. (243) of 2005 Concerning the Protection of 

Fish. 

Palestinian Law Decree No. (8) of 2015 Concerning the Palestinian Agricultural Credit 

Corporation 

Palestinian Law Decree No. (12) of 2013 Concerning the Agricultural Risks Prevention and 

Insurance Fund. 

Palestinian Law Decree No. (14) of 2014 Concerning Water. 

Palestinian Law Decree on Industry No. (10) of 2011. 

Palestinian Ministry of Agriculture (2010). Agriculture Sector Strategy: A Shared Vision – 2010-

2013. Ramallah: MoA. 

Palestinian Ministry of Health (2008). The National Nutrition Policy and Strategy. Ramallah: 

MoH. 

Palestinian Ministry of Health (2016). National Nutrition Policy, Strategies and Action Plan 

(NNPSAP) 2016-2018. Ramallah: MoH. 

Palestinian Ministry of Health and UNICEF (2013). Palestine Micronutrient Survey. Ramallah. 

Palestinian Ministry of National Economy (2014). National Quality Policy for Palestine. 

Ramallah. 

Palestinian Ministry of National Economy and ARIJ (2011). The Economic Cost of the Israeli 

Occupation for the Occupied Palestinian Territory.  

Palestinian Public Health Law No. (20) of 2004. 

Palestinian Regulation of Animal Farms No. (383) of 2005. 

Palestinian Regulation of Chicken Hatcheries No. (380) of 2005 and Veterinary Quarantine No. 

(6) of 2010. 

Palestinian Standards and Measurements Law No. (6) of 2000. 

PCBS (2009). Water Statistics in the Palestinian Territory Annual Report. Ramallah: PCBS. 

PCBS (2012). Press Report on the Labor Force Survey Results. Ramallah: PCBS. 

Plum, L. M., et al. (2010). The Essential Toxin: Impact of Zinc on Human Health. International 

Journal of Environmental Research and Public Health 7(4): 1342. 

Sansour V. and Tartir A. (2014). Palestinian farmers lose land for failed economic zones. 

Aljazeera, August 2014.  



142 

Sarsour, S., Naser, R. and Atallah, M. (2011). The Economic and Social Effect of Foreign 

Assistance in Palestine. Ramallah: PMA. 

Sen, A. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: 

Clarendon Press. 

Siri-Tarino, P. W., et al. (2010). Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the 

association of saturated fat with cardiovascular disease. The American Journal of 

Clinical Nutrition. 

Skoufias, E. (2005). PROGRESA and its Impacts on the Welfare of Rural Households in Mexico, 

IFPRI Research Report number 139. Washington, DC: IFPRI. 

Stabler , S. P. (2013). Vitamin B12 Deficiency. New England Journal of Medicine 368(2): 149-

160. 

Stoltzfus, R. J. (1994). Vitamin A deficiency in the mother-infant dyad. SCN News (11): 25-27. 

Stoltzfus, R. J. (2003). Iron Deficiency: Global Prevalence and Consequences. Food and Nutrition 

Bulletin 24(4_suppl2): S99-S103. 

Taghdisi-Rad S. (2011). The Political Economy of Assistance in Palestine: Relief from Conflict or 

Development Delayed? London: Routledge. 

Traber, M. G. and Atkinson, J. (2007). Vitamin E, antioxidant and nothing more. Free Radical 

Biology and Medicine 43(1): 4-15. 

UNCTAD (2011). Rebuilding the Palestinian Tradable Goods Sector: Towards Economic 

Recovery and State Formation.Geneva: United Nations Conference on Trade and 

Development.  

UNCTAD (2015). The Besieged Palestinian Agricultural Sector. Geneva: United Nations 

Conference on Trade and Development. 

UNDP, UNFPA, UNICEF and WFP (2010). Recovering from Economic and Financial Crisis: 

Food Security and Safety Nets. Joint Meeting of the Executive Boards of 

UNDP/UNFPA, UNICEF and WFP 15 and 18 January 2010. 

United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(1979) (CEDAW). 

United Nations Declaration on the Right to Development (1986). 

United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) (UNCRFC). 

United NationsYou +1'd this publicly. Undo 

UnitedU Economic and Social Council (1999). Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights. 

United Nations General Assembly Resolution 51/171 (1996). Food and sustainable agricultural 

development. 

United Nations Human Rights Council, Resolution 6/2 (2007). Mandate of the Special Rapporteur 

on the right to food. 

United Nations International Covenant on Civil and Political Rights (1966). 

United Nations Right to Food (1999). 

Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition (1974). 

US Congress (2016). Global Food Security Act of 2016. 

US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Food Security Act of 1985. 

Wagner, C. L. and Greer, F. R. (2008). Prevention of Rickets and Vitamin D Deficiency in 

Infants, Children, and Adolescents. Pediatrics 122(5): 1142. 

Weggemans, R. M., et al. (2001). Dietary cholesterol from eggs increases the ratio of total 

cholesterol to high-density lipoprotein cholesterol in humans: a meta-analysis. The 

American Journal of ClinicalNutrition 73(5): 885-891. 

WFP (2012). Update on WFP’s Safety Nets Policy: The Role of Food Assistance in Social 

Protection. Rome: WFP. 

WFP (2015a). Policy on Building Resilience for Food Security and Nutrition. Rome: WFP. 

WFP (2015b). State of Palestine: An Evaluation of the WFP’s Portfolio (2011-mid 2015).   



143 

WFP (2016a). Country Portfolio Evaluation State of Palestine: An Evaluation of WFP’s Portfolio 

2011-mid 2015. Rome: WFP.  

WFP (2016b). WFP Strategic Plan (2017-2021). Rome: WFP. 

WFP, FAO and UNRWA (2008). Joint Rapid Food Security Survey in the Occupied Palestinian 

Territory. 

Willenbockel, D. (2011). Exploring Food Price Scenarios Toward 2030 with A Global Multi-

Region Model. OXFAM Research Report. 

World Bank (2008). The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank. 

World Bank (2010). Toward a Palestinian State: Reforms for Fiscal Strengthening. Report for the 

Ad Hoc Liaison Committee Meeting. Madrid, April 2010. 

World Bank (2012a). Inclusion and Resilience: The Way Forward for Social Safety Nets in the 

Middle East and North Africa, Report number 72975. Washington, DC: World Bank. 

World Bank (2012b). Resilience, Equity and Opportunity: The World Bank’s Social Protection 

and Labor Strategy 2012-2022. Washington, DC: World Bank. 

World Bank (2013). Area C and the Future of the Palestinian Economy. Report No. AUS2922. 

World Bank, FAO and IFAD (2009). Improving Food Security in Arab Countries. Washington, 

DC: World Bank.  

World Declaration and Plan of Action on Nutrition (1992). 

World Food Summit Rome (1996). Rome Declaration on World Food Security.  

WTO. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). 

WTO. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). 
 



144 



145 

  
  
  

  المالحق
  
 

 
 

 

 



146 

  المالحق
  

  تقرير ميسر الحوار والمقرر، الدكتور محمد نصر: 1ملحق 
  

  مقدمة  .أ
التــابع لألمــم المتحــدة معهــد أبحــاث السياســات االقتصــادية الفلســطيني (مــاس)  كلــف برنــامج األغذيــة العــالمي

إلـى مراجعـة الالوطنية لألمـن الغـذائي والتغـذوي فـي فلسـطين". تهـدف  ستراتيجيةاالبقيادة فريق عمل "مراجعة 
بمـا ذيـة، تقدم ملموس في القضاء على انعدام األمن الغذائي وسوء التغإحراز من  يةفلسطينالحكومة التمكين 

  مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة. شىتماي
  

، فضــــلىمراجعــــة األدبيــــات المتــــوفرة حــــول فلســــطين والممارســــات الدوليــــة الو باإلضــــافة إلــــى العمــــل المكتبــــي 
ـــع أصـــحاب العالقـــة  ســـتراتيجيةاالاعتمـــدت المراجعـــة  ـــة مـــع جمي ـــر علـــى مشـــاورات مكثفـــة ومعمق بشـــكل كبي

من أجل النظر في الحالة الراهنة لألمـن الغـذائي والتغـذوي وتحليلهـا وتحديـد  -ن والدوليينالوطنيي -المعنيين 
االحتياجـــات الحاليـــة والفجـــوات فـــي االســـتجابة لهـــا؛ والشـــركاء المعنيـــين بالقطـــاع، وأدوارهـــم الحاليـــة وقـــدراتهم 

  المؤسسية؛ والسياسات والبرامج الحالية.
 

 يةالتخطيط والتحضير لورش العمل التشاور   .ب

المراجعـــة، شـــكل المعهـــد فريقـــا مـــن كبـــار الخبـــراء المتخصصـــين مـــن األوســـاط األكاديميـــة، إعـــداد ألغـــراض 
والمجتمــع المــدني، وقطــاع األمــن الغــذائي. وقــد اجتمــع المقــرر وفريــق البحــث بشــكل منــتظم طــوال فتــرة تنفيــذ 

ات الالحقـة لكـل مرحلـة، إضـافة المشروع لمناقشة أهداف المراجعة ونتائجها، وما تم إحرازه من تقدم، والخطـو 
إلـى الشـروط المرجعيـة، تـم تحديـد مجموعـات مـن  إلـى التخطـيط والتحضـير لـورش العمـل التشـاورية. واسـتناداً 

أصـــحاب العالقـــة الرئيســـيين (بمـــا فـــي ذلـــك الحكومـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المحليـــة وممثلـــي المجتمـــع 
الحكوميــة الدوليــة ووكــاالت األمــم المتحــدة والمــانحين)  المــدني والقطــاع الخــاص الفلســطيني والمنظمــات غيــر

وتم تحديد أهم ممثلين لكـل مجموعـة. باإلضـافة إلـى ذلـك، أعـد الفريـق والمقـرر مجموعـة محـددة مـن األسـئلة 
لكـــل مجموعـــة لفحـــص وتقيـــيم وجهـــات نظـــرهم المتعلقـــة بمشـــاركتهم فـــي قضـــايا األمـــن الغـــذائي فـــي فلســـطين 

فــــي مراحــــل متقدمــــة مــــن إعــــدادها. نــــورد فيمــــا يلــــي قائمــــة  ســــتراتيجيةاالاجعــــة والتشــــاور بشــــأن نتــــائج المر 
  ):2بجميع المشاركين في المرفق ( سجالً ورش العمل، ونورد /البؤريةمجموعات الب
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  األطراف المشاركة  تاريخ عقدها  الورشة

  إطالق المشروع (جميع أصحاب العالقة)  2017 شباط/فبراير 6  1
  أصحاب العالقة على المستوى الوطني (الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص)  2017شباط /فبراير 20  2
  أصحاب المصلحة الدوليين (المنظمات غير الحكومية الدولية ووكاالت األمم المتحدة)  2017شباط/ فبراير  28  3
  جميع أصحاب العالقة في قطاع غزة (محليين ودوليين)  2017آذار/مارس  6  4
  الجهات المانحة  2017آذار/مارس  14  5
  أصحاب العالقة على المستوى الوطني (الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص)  2017نيسان/أبريل  3  6

  

تــاريخ ســابق لأرســلت دعــوة لألســماء التــي تــم تحديــدها فــي كــل مجموعــة للمشــاركة فــي ورش العمــل فــي وقــت 
  لطبيعة المشروع وأهداف ورشة العمل والنتائج المتوقعة من الورشة.الورشة، وتضمنت الدعوة وصفًا عقد 

 

 ورش العمل التشاورية  .ت

فـي حفـل حضـره العديـد مـن المسـؤولون  2017 شـباط/فبراير 6فـي  سـتراتيجيةاالتـم إطـالق مشـروع المراجعـة 
م المتحـــدة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المحليـــة والدوليـــة والقطـــاع الخـــاص ووكـــاالت األمـــ والحكوميـــون وممثلـــ

مقتضـب عـرض تالهـا ، كلمـة ترحيبيـة، "مـاس"ن والصحافة. وألقـى الـدكتور نبيـل قسـيس، مـدير عـام و والمانح
الغـرض مـن إجـراء المراجعـة وأهـدافها  قدمه الدكتور محمـد نصـر، ميسـر الحـوار والمقـرر للمراجعـة، موضـحاً 

كلمـة بإلقـاء ج األغذيـة العـالمي فـي فلسـطين ومنهجيتها. كما قامت السيدة دانيال أوين، المديرة القطرية لبرنـام
افتتاحية، من ثم قام الدكتور محمد أبو حميد، نائب وزير التنمية االجتماعية، والسيد عبـد اهللا اللحلـوح، وكيـل 

  وزارة الزراعة بتقديم مداخلة. 
  

ســر الحــوار ، نظمــت ثــالث ورش عمــل تشــاورية مركــزة، قــام بإدارتهــا ميســتراتيجيةاالوعقــب إطــالق المراجعــة 
والمقــرر، الــدكتور محمــد نصــر، بحضــور فريــق البحــث. فــي بدايــة كــل ورشــة عمــل، قــام المقــرر بتقــديم لمحــة 

يـتم اسـتعراض أسـئلة النقـاش (التـي تـم كـان موجزة عن المشروع وأهداف كـل ورشـة عمـل للمشـاركين. مـن ثـم 
مجموعة من األسئلة تتعلـق  من شريحةذكر) كعرض بوربوينت، حيث تتألف كل و كما سبق مسبقًا تحضيرها 

، والتــي دعــي المشــاركون إلــى مناقشــتها بطريقــة ســتراتيجيةاالبمســألة محــددة واحــدة يــتم تناولهــا فــي المراجعــة 
منظمة ومنهجية. كما تم تسجيل ما دار في الجلسـات صـوتيا لضـمان تسـجيل جميـع مـا دار مـن نقـاش وآراء 

ألســئلة نحين ألســباب تتعلــق بالســرية). وقــد غطــت ا(باســتثناء ورشــة العمــل المخصصــة للمــا حســب األصــول
  المواضيع التالية: التي عرضت خالل ورش العمل

  

 أبعاد األمن الغذائي والتغذوي -

 مؤشرات األمن الغذائي -
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 سياسات األمن الغذائي والتغذوي وتصميم البرامج -

 تنفيذ برامج األمن الغذائي والتغذوي -

 القوانين والتعليمات -

 لوطنيةالقدرات المؤسسية ا -

 دور الشركاء والتنسيق فيما بينهم -

  أثر المساعدات الغذائية على االقتصاد الفلسطيني -
  

مــن الهيئــات  وممــثالً  خبيــراً  40، وجمعــت أكثــر مــن 2017 شــباط/فبراير 20عقــدت ورشــة العمــل األولــى فــي 
ل الثانيـة فـي الحكومية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية ومنظمـات القطـاع الخـاص. وعقـدت ورشـة العمـ

شارك فيها نحو عشر ممثلين عن المنظمات غيـر الحكوميـة الدوليـة ووكـاالت األمـم  2017فبراير/شباط  28
وخصصـت للتشـاور مـع  2017 آذار/مـارس 6المتحدة وقطاع األمن الغذائي. أما الورشـة الثالثـة فعقـدت فـي 

 شخصاً  15رس مع رام اهللا وشارك فيها الفيديوكنفتقنية الربط عبر أصحاب العالقة في قطاع غزة من خالل 
 مــن مختلــف القطاعــات، الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة والقطــاع الخــاص فــي قطــاع

 .غزة

  

المانحــة لألمــن  الــدولرابعــة مــع ممثلــي  بؤريــةاستضــاف "مــاس" ورشــة تشــاورية  2017آذار  /مــارس 14فــي 
تماع ممثلين عن خمسة مؤسسـات مانحـة. وقـد تـم تنظـيم النقـاش الغذائي والتغذوي في فلسطين. وحضر االج

  وتناولت نفس القضايا التي تم تناولها في ورش العمل السابقة. ستراتيجيةاالوفقًا لفصول المراجعة 
  

وأخيـــرا، وبعـــد أن قـــام الخبـــراء بإعـــداد ملخصـــات للتحليـــل والتوصـــيات وقبـــل إعـــداد التقريـــر النهـــائي، دعيـــت 
الشــركاء الــوطنيين، بشــكل خــاص مــن الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومؤسســات  مجموعــة مختــارة مــن

القطــاع الخــاص المعنيــة بــاألمن الغــذائي، إلــى ورشــة عمــل تشــاورية للتحقــق مــن صــحة النتــائج. وقبــل موعــد 
، الورشـة، أرســلت الملخصــات التنفيذيــة للنتــائج األوليــة واالســتنتاجات والتوصــيات للمــدعوين، مــع رســالة دعــوة

 2017نيسـان /أبريـل 3لتمكينهم من تحضير مالحظاتهم واقتراحاتهم مسبقًا قبل االجتماع. عقدت الورشة في 
مــن أصــحاب العالقــة. وقــد ســاهمت التغذيــة الراجعــة والتعليقــات التــي وردت خــالل هــذه  15بحضــور حــوالي 

  هام عند إعداد التقرير النهائي.الورشة النهائية في تحسين التحليل والتوصيات التي جاء بها، وكان لها دور 
 

وبعـــد كـــل ورشـــة عمـــل، كـــان المقـــرر يقـــوم بجمـــع التغذيـــة الراجعـــة ومـــداخالت المشـــاركين مـــن ذوي العالقـــة، 
وٕاعداد تقرير موجز حول المداوالت التي دارت خالل الورش البؤرية ومن حضـرها. مـن ثـم كـان التقريـر يقـدم 

  الطالع برنامج األغذية العالمي. نسخة عنه المشروع التي كانت ترسل ةلمنسق
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 النتائج  .ث

نجحت عملية التشاور مع أصحاب العالقة بشكل كبير في تحقيق النتائج المتوقعـة كمـا هـي مبينـة فـي وثيقـة 
اء لعــدد مــن القضــايا الرئيســية الخاصــة للنقــاش البّنــ هامــاً  الشــروط المرجعيــة. وأتاحــت ورش العمــل هــذه منبــراً 

ذوي في فلسطين، باإلضافة إلى التغذية الراجعة من الخبراء حـول التحليـل البحثـي بقطاع األمن الغذائي والتغ
. وكانـت المناقشـة فـي ءاالتي توصل لهـا الخبـر  نتائجالالذي جاءت به المراجعة، واألهم من ذلك، التحقق من 

لرئيسـيين فـي ومثمرة للغاية. وقد ساعدت المشاركة النشطة ألصـحاب العالقـة ا ورش العمل فعالة ومفيدة جداً 
تحديــد التحــديات التــي تعيــق جهــود تحقيــق األمــن الغــذائي، وتحديــد دور الوكــاالت الدوليــة والمنظمــات غيــر 
الحكومية، وتقييم البـرامج والتـدخالت المعتمـدة فـي فلسـطين. وقـد سـاهمت مخرجـات ورش العمـل بشـكل كبيـر 

  عند صياغة التقرير النهائي.
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  في اللقاءات المركزة التشاوريةقائمة بأسماء المشاركين  :2ملحق 
  

  المؤسسة  المنصب الوظيفي  االسم
  )EQAهيئة جودة البيئة (  مهندسة بيئية  داليا العملة 
  PalPay  مدير عام   إياد قمصية

  كير الدولية  مهندسة زراعية  ليلى أبو ندى
  غزة –الدولية  CHFمؤسسة   مدير برنامج األمن الغذائي الدولي  محمد سبع

Hanne Kristotterse  ACO  LACS  
  وزارة الصحة  القائم بأعمال مدير إدارة التغذية  موسى حاليقة
  )PYUاتحاد الشباب الفلسطيني (  مدير إداري  رياض عطاري

  وزارة التربية والتعليم  مدير إداري  نداء عمرو
  وزارة التربية والتعليم  مدير إداري  حنين سالم

  نمية االجتماعيةوزارة الت  مستشار الوزير  أيمن صوالحه
  وزارة التنمية االجتماعية  مساعد وكيل الوزارة  سناء خزندار
  المركز العربي للتنمية الزراعية (أكاد)  التعاونية المطور  ثائر فاخوري

  وزارة الزراعة  وكيل الوزارة  عبد اهللا اللحلوح
  )WFPبرنامج األغذية العالمي (  امجمسؤول البر   لحامالصالح 

  المركز العربي للتنمية الزراعية (أكاد)  مدير  نمحسن أبو رمضا
  وكالة معا اإلخبارية  المدير العام  سامي خضر
  الضفة الغربية -شركة الملح   المدير العام  حسام الحالق
  )MoSDوزارة التنمية االجتماعية (  مدير عام وحدة مكافحة الفقر  خالد البرغوثي
    )EQAيئة جودة البيئة (ه  مدير عام السياسات والتخطيط  زغلول سمحان

  )PCBSالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (  مدير عام إدارة السجالت والرصد اإلحصائي  مصطفى خواجا
  وزارة الزراعة  مدير التخطيط  حسن األشقر

  )ESDCمركز التنمية االقتصادية واالجتماعية (  مدير البرامج والمشاريع  عبد ياسين
ت العامة واإلعالم ومسؤول مدير العالقا  ماهر الطباع

  )STEPاالتصال بمشروع (
  غرفة التجارة والصناعة في غزة

  )PHGمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين (  المدير التنفيذي  أيمن الرابي
  مركز أبحاث األراضي   نائب المدير العام  محمد حساسنة

  )PFIUطيني (اتحاد الصناعات الغذائية الفلس  المدير التنفيذي  بسام أبو غليون
Jennifer Bloom  مكتب الممثلية الكندية  السكرتير االول  

  )WFPتجمع قطاع األمن الغذائي (  منسق عمليات غزة  أنس مسلم
  )EQAهيئة جودة البيئة (  رئيس قسم التغير المناخي  هديل اخميس
  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  رئيس قسم التغذية   سوزان طوطح

  وزارة الصحة  يس قسم مراقبة التغذيةرئ  لينا بحر
  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)  رئيس البرنامج  عزام صالح

Peter Holtsberg  برنامج األغذية العالمي (  رئيس البرنامجWFP(  
  جمعية التنمية الزراعية (االغاثة الزراعية)  رئيس إدارة المشاريع والبرامج  نهى الشريف
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  المؤسسة  المنصب الوظيفي  االسم
  وزارة االقتصاد الوطني  رئيس قسم حماية المستهلك  وةمحمد طرا

  معا األخبار  صحافي  فراس طنينة
  االيام  صحافي  إبراهيم أبو كامش

  قناة القدس  صحافي  محمد علوان
  مؤسسة التعاون  مدير  أمل داود

  شركة مطاحن السالم  مدير  عبد الدايم عواد
  شركة مطاحن السالم   ---  طارق عواد
  شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية  يرمد  أمجد الشوا

  تجمع النخيل للتمور  مدير  جهاد الخطيب
  )WFPقطاع األمن الغذائي (  منسق العمليات  حسني بركات
    مصور فوتوغرافي  محمد منصور

  )PFUاتحاد المزارعين الفلسطينيين (  مدير السياسات  داود حمودة
  ة غزةغرفة تجارة وصناع  رئيس الغرفة  وليد حصري
  )ACADالمركز العربي للتنمية الزراعية (  مدير البرامج  عيسى الشتلة

  )WFPبرنامج األغذية العالمي (  موظف برامج  روال خلف
  مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية  موظف مشاريع مساعد   روند زعارير

  )PHGمجموعة الهيدرولوجيا الفلسطينية (  مدير المشروع  سمحان سمحان
  مطاحن القمح الذهبية  مدير ضمان الجودة  ال عطاونهنض

  اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين  وكيل  تحسين سعادات
  وزارة الزراعة  مدير دائرة التنمية الريفية  صفاء بسيس

  غرفة التجارة والصناعة في غزة  أمين سر  محسن خزندار
  )NROمكتب الممثل النرويجي (  مستشار  ثمين حجاوي

  )SDCالقنصلية العامة لبلجيكا (  مستشارة  حلو رعدجينيا 
  القنصلية العامة السويسرية   مستشار   أيمن دراغمة
  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  اإلدارة العامة للصحة المدرسية  رزان صالح

Kram Satri  مترجم    
  ) UAWCاتحاد لجان العمل الزراعي (  قسم الدراسات  عمر طبخنا
  الحدث  صحافي  ريمحمد الغفا

Marco Ferloni  قطاع األمن الغذائي (  منسق القطاعFSS(  
  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)  موظفة برامج  رنا حنون

Pirro-Tomaso Ferri  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)  مسؤول البرامج والتخطيط  
  )WFPمج األغذية العالمي (برنا  موظف سياسات برامجية  سماح حلو
  مجتمعات عالمية  مسؤول البرامج  رائد حنانيا

  ANERA  مدير البرامج  ناصر قدوس
  اإلغاثة اإلسالمية  رئيس البعثة  عبد الرحيم الشواهنة

David Makin-Taylor  العمل ضد الجوع (ِ   منسق األمن الغذائي وسبل العيشACF(  
  USAID  أخصائي المساعدة اإلنمائية  حازم خويص
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