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و  یی غربکرانهاوضاع امنیت غذایی در شدن ارزیابی وخیم، نخست کند.را دنبال میدوگانه  هدفی این مقاله

کند که ورد این موضوع بحث می. دوم، در م0222در سال دوم از زمان بروز انتفاضه )قیام مردمی( نوار غزه 

، هم به صورت فیزیکی و هم  عدم دسترسی به غذا ینتیجه عمدتاًو نوار غزه  ی غربیکرانهناامنی غذایی در 

 اییججابههای سفت و سخت در و محدودیتها رزمبه  ،. عدم دسترسی فیزیکیست، ابه صورت اقتصادی

 ،منع آمدوشد، حصارکشیاست، و اشکال مختلف  کردهحمیل تیل یاسرامردم و کاالها اشاره دارد که ارتش 

 یگیرد. عدم دسترسی اقتصادی به بدتر شدن درآمد به واسطهزمین را در بر می یایجاد دیوار حایل، و مصادره

کاالها  نیروی کار وه دارد، که از عواقب بالفصل محدودیت بر روی تحرک اشار وکارکسببیکاری باال و نبود 

 .است

ست، های تاریخ معاصر اکند که بحران فلسطین، یکی از بدترین نمونهرشی از بانک جهانی اشاره میگزا

بیش از یک سوم کاهش یافته است، و بیش تا  0222تا  0222های که متوسط درآمد هر فرد بین سالی طوربه

 یکه برنامه نان وخیم شدهچ، وضعیت امنیت غذایی متعاقباً 1.کننداز نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می

مبتالیان  را در ردیف نوار غزهو  ی غربیکرانهبیش از نیمی از جمعیت  ،0222( در سال WFP) 1جهانی غذا

 قرار داد. ییناامنی غذابه 

های تحرک، رشد اقتصادی، و )نا(امنی ای قوی را بین محدودیتها در اقتصاد فلسطین، رابطهگرایش

 تقاضا، مردم و کاالها بتوانند سمتآید که در به امنیت غذایی زمانی به دست می نیل سازد.غذایی آشکار می

های تحرک، عرضه، محدودیت سمتآن درآمدها و حقوق افزایش یابد. در  در پیآزادانه حرکت کنند، و 

در حالی  های غذا افزایش یابدشود هزینهباعث میدهد و افزایش میونقل غذا را عامالتی حملهای مهزینه

 تر شده است.که دسترسی به آن کم

ی غذایی هاکمکامنی غذایی ات ناتأثیربرای تسکین برخی از بدترین گونه چهدهد که این مقاله نشان می

وبیش مک بر فقرهای کمک غذایی برنامه یکند که اثرات تخفیفمیهم گیرد، اما تأکید مورد استفاده قرار می

بحران  های، به جای درمان ریشهنوار غزهو  ی غربیکرانهویژه در مورد ایی، بهی غذها. کمکاستمحدود 

اش که نتیجهمدت تحرک درازهای فیزیکی کنند. محدودیتعالئم بیماری را درمان می ناامنی غذایی، صرفاً

تهدیدی  ،یدراترهای صااوارداتی، و نبود باز یشدید قیمت، کمبود مواد اولیه ، تحریفتکه شدن بازار استتکه

ی کرانهمی یهای تولیدی فلسطینیان است. این موضوع باعث وابستگی داناپذیر ظرفیتجبرانبرای نابودی 

                                                           
1 . World Food Program 
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به سمتی سوق خواهد داد که در الک خود را اهالی  های غذایی خواهد شد و تمامو نوار غزه به کمک غربی

 دیگران وابسته خواهد بود. صدقاته که همیشه بشوند تبدیل منزوی  ایجامعهو به فرو روند، 

 یای است، اما جامعهعملکرد سیاسی منطقهدر حاصل اختالل  نخست یدر وهلهناامنی غذایی فلسطین 

که اینجای بهل لالمبین ی: جامعهدکنمیاختالل عملکرد تکنیکی و/یا طبیعی فرض  ینتیجه آن راالملل بین

به این بحران پاسخ  ،های غذاییکردن کمک روانهقدامی انجام دهد، با ا کاردر قبال نیاز مردم به تحرک و 

تواند های غذایی هرگز نمیکمک امادهد، های بشردوستانه زندگی افراد را نجات میشک، کمکبیدهد. می

 و حفظ کرامت مردم باشد. ربرای بهبود اوضاع فق مییداحلی راه

 در مداوم طوربهسیاسی،  هایآشفتگی رغم به 1992 یههد دوم ینیمه و نوار غزه در ی غربیکرانه

در  اییغذ مواد به دسترسی پایپابه داخلی غذایی مواد یبود. عرضه غذایی امنیت یزمینه در پیشرفت حال

بار  یلیاسرا ارتش که بعد سال دو و شد مختل شدتبه 0222 سال در اواخر مثبت روند بود. این حال بهبود

 بر را شاسنگینی سایه انسانی یبه اوج خود رسید. فاجعه کرد، اشغال را ی غربیکرانهزه و کل نوار غ دیگر

 با مقاله ،تحوالت این دادن نشان برای .وارد کرد غذایی امنیت بر جدی هاییضربه و افکند فلسطینیان زندگی

 اصِخ یپدیده شود. سپسمی آغاز و نوار غزه ی غربیکرانه اقتصاد اصلی هایویژگی از ایپیشینهی ارائه

 در شدید فیزیکی هایمحدودیت اعمال با جمعیت کردن محصور ـ کشیممی تصویر به را محدویت تحرک

 دربه این سو  0222 سال از را که سیاسی و اقتصادی-اجتماعی یفاجعه بتواند خواننده تا شاید ـ جاییجابه

 مواد مصرفنیز  و عرضه روندهای بررسی بخش دوم، بادریابد. در  روی داده، و نوار غزه ی غربیکرانه

 نیم. بخشکمی ارزیابی فلسطین در غذایی امنیت در نظر گرفتن عدم با را سیاست تبط بامر مسائل غذایی،

 محدودیت و هندر بخش چهارم، دامکند. شناسایی می را غذایی هایکمک تجارت اصلی سهامداران سوم،

 .است گرفته قرار توجه مورد فلسطین در غذایی هایکمک هایسیاست

 

 پیشینه

 اقتصاد

 تا 1991 یدوره در درتمندق رشدی روند و نوار غزه، شاهد ی غربیکرانه اقتصاد ،شدید نوسانات رغمبه

 نسبی سهولت همچنین و آینده در صلح توافق نسبت به بینیخوش یدر نتیجه روند اینبوده است.  1999

 1992 هایسال در ثابت گذاریوجود آمد. سرمایهبه ،اسراییل کار بازار جمله از جی،خار بازارهای به دسترسی
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 این یعمده 3.رسید درصد 21 بهاین نسبت  1999 سال در بود و داخلی ناخالص تولید درصد 33 ،1999تا 

 نیمنازل مسکو وسازساخت در یزیاد نسبت ههر چند ب گرفت، انجام خصوصی بخش گذاری توسطسرمایه

 یافت افزایش %33 به %21 از تدریجبه کار نیروی اشتغال نرخ دوره، همان طول . درنیز صورت پذیرفت

 میانگین به اسراییل در فلسطینی نشاغالآمار  1999 در سال. (ببینید را مقاله این یدر ضمیمه A1 جدول)

 بهبود به مطلوب ندرو این 2داد.می تشکیل را فلسطینی شاغلین کل %03 که رسید کارگر 222،132

( 1999 سال در و نوار غزه ی غربیکرانهجمعیت  %02) فقر نرخ متوسط در و شدمنجر  زندگی استانداردهای

 کسانی مدتاًعیعنی  بود، فلسطین جمعیت از محدودی نسبتاً بخش نگرانی دیگر ،غذایی ناامنی .انعکاس یافت

 ، ناتوان شده بودند. فقر فرط از  که

 برای اسراییل. گرایش به تنش یافت 0(PA) فلسطین دولت و اسراییل بین روابط ،1992 یدهه پایان در

قرار  تحت فشاراقتصادی  نظر از و نوار غزه را ی غربیکرانه دولت فلسطین،به سیاسی  هایسازش تحمیل

 جادای رایب خود تعهدات انجام در اسراییل رسدمی نظر کرد که بهگونه احساس میداد. دولت فلسطین این

 یچرخه ت،اس رفته بین از امیدها کهنباشد. همچنان جدی مستقل،با حق حاکمیت  فلسطینیدولت  کشور یک

 اقتصاد بر 3اسلو توافقنامه مثبت بالقوه هایجنبه از بسیاریشد.  مسلط صحنه بر ،مقابله به مثل و خشونت شریر

نوار  و ی غربیکرانه بین امن نتقالوانقل خارج، انجه و اسراییل غنی بازار به آزاد دسترسی مانند فلسطین،

 ته به اختیاراتوابس و بینی،پیشغیرقابل غیرقانونی، ،اسراییل به فلسطین کار نیروی تحرک آزاد جریان و غزه

 ی شد.اسراییل سیاستمداران پذیرشغیرقابل

 انسانی یفاجعه

 دوم یضهانتفا با مردم، ناگهان یهمه برای غذا به دسترسی افزایش به نیل جهت در اوضاع کلی پیشرفت

 رب که بود هاییمحدودیت کردن نهادینه و تشدید جدید، وضعیت اصلی ویژگی 1شد. قطع 0222 سپتامبر در

 خود گرفتند، ازجمله هب مختلفی اشکال هااعمال محدودیت اعمال شد. این کاالها و فلسطین مردم تحرک آزاد

 در که) ای، قوانین رانندگی و دیوارهای حائلجاده هایبلوکتعبیه  پرواز، ازرسیب هایایستگاه ،هاراه بستن

 2(.ردگذمی فلسطینی پناهندگان اردوگاه و روستایی شهری، مراکز میان از و رسدمی متر 10 به هابخش برخی

                                                           
2 . Palestinian Authority 
3 . Oslo Accords 
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محدودیت  (1: )اندگرفته به سه طریق شکل و نوار غزه ی غربیکرانهدر  وآمدهای رفتاعمال محدودیت

وآمد تقویت اجباری رفت منع توسط که و نوار غزه، ی غربیکرانه در حرکت ممنوعیت مرزهای داخلی، در

 بین نیز نتیجه در و) و نوار غزه ی غربیکرانهو  اسراییل بین خارجی محدودیت در مرزهای( 0) شود؛می

 و غزه نیز بین و اردن و ی غربیکرانه ینب بندر از عبور محدودیت خارجیِ( 3) و ؛(نوار غزه و ی غربیکرانه

و  ی غربیکرانهروز محدودیت کامل بر مرزهای  311.1 مجموع در ،1999 و 1993 هایسال طول مصر. در

. یافت افزایش شدت به انتفاضه از مرزها، پس( جزئی و کامل) محدودیت تعداد روزهای 7شد. اعمال نوار غزه

 طول در فلسطینیان که معنا بدین ،اعمال شد روز 012 از بیشودیت مرزها محد ،0220 سال در مثال، عنوان به

 .(1 نمودار) آزادی تحرک داشتند ماه 2 کمتر از سال

 
ی منف تأثیر نوار غزهو  ی غربیکرانه در غذایی زنجیره کل در ایگسترده طوربه حرکت هایمحدودیت

 غذایی وادم به دسترسی و غذا به دسترسی توانایی ذایی،غ مواد واردات داخلی، این زنجیره شامل تولید داشت،

یت محدود اسراییلشد. غذا می به اقتصادی مردم دسترسی همه از ترمهم و غذایی مواد قیمت نیازمندان، برای

 ینفلسط اقتصاد تا شروع کرد را تولیدی اموال تخریب و زمین یمصادره تهاجم، ،منع آمدوشد عبورومرور،

 مالیاتی معافیت درآمدهای حال، عین بود. در فقر و بیکاری از ایسابقهبی اش سطحآورد، که نتیجهدر زانو به را

 یکاریب افزایش دلیل به داخلی عمومی درآمدهای و قطع شد اسراییل توسط شد،که عاید دولت فلسطین می

 قوی یاربس اجتماعی اهرف یشبکه یک که افتاد اتفاق زمانی درآمد شدید کاهش. یافت کاهش تقاضا کاهش و

 نیمی از بیش و یافت کاهش 0222 سطح سال درصد 12 به واقعی سرانه درآمد ،0220 سال تا 3بود. نیاز مورد

 .(A1 جدول) کردندمی زندگی فقر خط زیر جمعیت از
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 زا و نوار غزه ی غربیکرانه دررا  اسراییل هایسیاست ینتیجه در مادی آسیب ،جهانی بانک ی ازگزارش

 رد. بود کشاورزی بخش در آن تربیش که کرد برآورد دالر میلیون 321 ، معادل0221 دسامبر تا 0222 سپتامبر

و نوار غزه  ی غربیکرانهاشغال مجدد  به منجر که اسراییل بزرگ نظامی عملیات از پس ،0220 سال اواخر

 بردنازبین یا تخریب از شد کهیی متلفات شامل خسارت 9.یافت افزایش دالر میلیون 932 تا رقم این شد،

 لوله خطوط دیوارها، و حصارها ها،حوضچه و آبیاری هایسیستم ،مزارع ها،چاه طیور، و دام مزارع ها،گلخانه

 کشته نهمچنی و ،مزرعه سبزیجات ،، درختانتغال ،هاقلمستان ،گاهیآزمایش و بندیبسته هایایستگاه اصلی،

 12شد.ناشی می کندوهای آسیب دیدهطیور و  ،هابز ،انگوسفند ،هاگاو شدن

 یکاهشمعادل  ،بود 0222 سال چهارم و سوم یماههسه در شغل 129222 دادنازدست، دیگر سریع آمدپی

 الس پایان درشمار شاغلین  و شد هاشهرک و اسراییل درمتوجه شاغلین آسیب  ینتربیش 11.درصدی 13

 دست از 10.یافت کاهش 222،02 و 222،27 ترتیب به 0220 و 0221 هایسال در و 222،92 حدود 0222

 یماهه سه در چشمگیر رشد رغمبه، 0222 سال در: گذاشت فلسطین اقتصاد بر زیادی تأثیر، اشتغال دادن

 یسرانه ملی ناخالص تولید ،0221 سال در. یافت کاهش %9.2 سرانه واقعی داخلی ناخالص تولید، نخست

 حدود بهآمار بیکاری  جهانی، بانک یگفتهبه(. A1 جدول) بود 1992 سال در آن میزان از ترکم واقعی

 جمعیت درصد 02 یا و نفر 722،222 حدود رفاه بر مستقیم طوربه و رسید 0221 سال در شغل 122،222

 برآورد جهانی بانک. شدمنجر  زندگی استانداردهای کاهش به و 13گذاشت تأثیرو نوار غزه  ی غربیکرانه

 ایناند. کردهزندگی می روز در دالر 0.1 با درآمد فقر خط زیر جمعیت %02 انتفاضه، آغاز از قبل که کندیم

افزایش  %11 ، به0220 سال دسامبر در و %37به  0221 سال دسامبر در و، %07 به 0222سال  دسامبر تا تعداد

های کمک امدادی، هایسازمان از( یتجمع %3.1) فلسطینی 022.222 حدود ،1997 سالحالی که در  در. یافت

 نفر میلیون 1.7 به نزدیک 0221 سال دراین رقم در  ،کردنددریافت می غذایی هایکمکمختلف از جمله 

 12.نوار غزهو  ی غربیکرانه جمعیت درصد 11 حدودچیزی  ،رسید
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 سیاسی مسایل

 امنیت غذایی: تعریف

. داشت وجود ادبیات در غذایی امنیتتعریف از  022 حدود 1990 سال تا که دنکنمی ادعا انمحققتن از  دو

با استقبال فراگیری به رسمیت  شد، تصویب 2غذا جهانی مجمع توسط 1992 سال در که یدقیق تعریف اما

 ترسیدس ،اوقات تمام در ،افراد تمامی که است زمانی» غذایی امنیت که کندمی اشارهتعریف  اینشناخته شد. 

 را خود غذایی ترجیحات و ی رژیمینیازها بتوانند تا دارند مغذی و سالم کافی، غذای به ادیاقتص و فیزیکی

 11«.ندکنبرطرف  سالم و فعال زندگی برای

 از قبل ،این اجزا یهمه که است ضروری جزء چهار دارای غذایی امنیت که کندمی تأکید تعریفاین 

موارد ین ا. این اجزا شامل دنباش داشته حضور باید بیندیشد، به امنیت غذایی( کشور یا خانوار یا) فرد کهاین

اخل دتولید  چه ،شته باشددا وجودبا کیفیت  غذایی مواداز  کافی مقادیر کهطوریبه) بودن فراهمشود: می

ه شتدا مغذی و مناسب غذایی رژیم به دسترسی افراد) دسترسی ،(وارداتی غذایی مواد چه و باشد کشور

 صادیاقت هایشوک دلیل به دسترسی دادن دست از خطر بدون زمان طول در غذا به دسترسی) ثبات ،(باشند

 (.اشدب همراه بهداشتی های مراقبت و مناسب بهداشت تمیز، آب با غذا مصرف که) سودمندی و( اقلیمی یا و

 بخش رب فاًدر اکثر موارد صر که قبلی تعاریف خالف بر. دارد تأکید مصرف و تقاضا طرف بر تعریف این

تأکید  پذیرآسیب افراد توسط ویژهبه – غذا داشتنبه  حق - دسترسی ابعاد بر تعریف این بود، متمرکز عرضه

 12.کندمی

 

 غذا یعرضه

 و هوایی و آب شرایط در تغییرات دلیل به عمدتاً ،و نوار غزه ی غربیکرانه در غذایی مواد تولیدهر سال، 

 در غذایی مواد تولید کل میانگین. کندمی تغییر توجهی قابل طوربهزیتون  دتولی در قوی یدوساله یچرخه

 ودندب عبارت ترتیب به )به درصد( اصلی اقالم که بود دالر میلیون 331 با برابر 0222تا  1993های سال طول

 تولید در ثباتیبی. (2) مرغ تخم و( 9) شیر ،(12) زیتون ،(11) میوه ،(02) گوشت ،(07) سبزیجات: از

 نیست،ونه گاین کنندگانمصرف برای لزوماً اما است، تولیدکنندگان برایبزرگ  مشکلی کشاورزی محصوالت

تا  1993ی دوره طول در. دهدمی تشکیل را غذایی رژیم از بزرگی سهم ،تجاری غذایی مواد واردات چراکه

                                                           
4 . World Food Summit 
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 میلیون 092 ساالنه ارزش با بود، دالر 122 متوسط طوربه فرد هرازای به ساالنه خالص واردات ارزش 0222

 ی نیزترکم درصدو  ،تخصیص یافته بود غالت به غذایی مواد واردات هایهزینه از درصد 22 حدود. دالر

 محصوالت واردات %37 از بیش. (درصد 1 و 12 ،11 ترتیب به) گوشت واردات و لبنیات میوه،واردات  برای

 یتجار تراز درو نوار غزه  ی غربیکرانه بودجه کسری، 0222 الس در. است بوده اسراییل از ،کشاورزی

 17.سالآن  در تجاری کسری کل %02 معادل یا بود، دالر میلیون 331 اسراییل با کشاورزی

 و ،استو نوار غزه  ی غربیکرانه در ارزی درآمد تریندارای بیش یصادرات به عنوان کاالی سبزیجات

 صادرات ارزش %21 ی،یغذا نوع مواد دو این ،0222 تا 1999 هایسال در. قرار دارند هامیوه آن از پس

 در را خالص صادرات که هستند ییغذا مواد بخش تنها سبزیجات. دادند اختصاص خود به را کشاورزی

 مانند فاسدشدنی غذاهای تولید بدون که است معنی نابداین،  و دهندمی نشان وهواییآب خوبِ هایسال

 بود.می باالتر سیارب تجاری کسری سبزیجات، و هامیوه

 مواد یعرضه متوسط مقدار شوند،می ترکیب خالص واردات و تولید ارزش مورد در هاداده که هنگامی

 تولید سهمسال است.  نفر/ /دالر 331معادل  1993-1992 هایسال برای نوار غزهو  ی غربیکرانه در غذایی

 میزانِ یا مقدار به اگر ،شده مصرف غذایی مواد تربیش. است درصد 72 ودحد در غذایی مواد کل در داخلی

 شود،می محاسبه غذایی انرژی لحاظ از که زمانی اما شود،می تولید کشور داخل در شود گیریاندازه ،ارزش

 بازارهای به دسترسی که است معنی بدان این 13است. خارجی منابع آنِ از مصرفی یرکال مقدار ینتربیش

 روریض نوار غزهو  ی غربیکرانه در کافی غذایی مواد یعرضه حفظ برای ،المللیبین ی یا اسراییل غذایی

 .است

 هب کنندگانمصرف دسترسی و خود هایزمین به دسترسی برایمحدودی  رشد توانایی هاآن که جاآن از

 مواد تأمین برای ،اسراییلسوی از اعمال شده  عبورومرور هایمحدودیت ،دارند غذایی مواد بازار واردات

 تولیدات ارزش که حالی در که دهدنشان می یک جدول. است آورزیان نوار غزهو  ی غربیکرانه در غذایی

 از ترکم 0222 سال از کشاورزی یافزوده ارزش است، نیافته کاهش توجهی قابل طوربه داخلی کشاورزی

 .است از آن بوده االترب اندکی فقط یا و مواد اولیه هایهزینه

 این. گذاردخود را می تأثیر، غذایی مواد قیمت بر گذاریتأثیر طریق از عبور و مرور هایمحدودیت

 با مرتبط هایهزینه سایر و تحویلتر طوالنی زمانمدت  ونقل،حملتر باال یهزینه از موضوع ناشیتأثیر

 از نِصادرکنندگا و واردکنندگان مثال، عنوان به. تاس عبور و مرور هایمحدودیت بودن بینیپیش غیرقابل

 دالر 0322) تجربه کردند. را غزه به اددشا بندر از ونقلحمل هایبرابری را در هزینه 12افزایشی  ،غزه نوار
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 افزایش غذایی مواد قیمت نتیجه در. (انتفاضه از قبل دالر 012در مقایسه با  0222 سال در کامیون هر به ازای

 به نسبت 0222 دسامبر در غذایی موادکننده برای قیمت مصرف شاخص که غزه، نوار در ویژهبه است، یافته

 19.یافت افزایشدرصد  10معادل  0221 دسامبر

 

 غذایی مواد مصرف

 نیاز برآوردن ایبر کافی پروتئین مصرف و انرژی مصرف یآستانه ،ی دارندسبک بدنی فعالیت که کسانی برای

است. یک  گرم 13 و کیلوکالری 0122 ترتیب به، شودمی تعیین تغذیه متخصصان توسطکه  انرژی روزانه

 پروتئین و انرژی مصرف که دهدمی نشان (PCBSدفتر مرکزی آمار فلسطین ) ها توسطخانواراز  نظرسنجی

 12.3 و کالریکیلو 0،112 میزان به روز در فرد هر ازای به 1993-1992 هایسال در فلسطینی جمعیت توسط

 02.است شده توصیه یآستانه از باالتر مقادیر صرفا کمی این. بود گرم

-1992 های سال طی در پروتئین و انرژی مصرف میزان و غذایی مواد به یدسترس به مربوط هایداده

 که کندبیان می شود،می داده نشان هانظرسنجی و شده آوریجمع هایداده در که طورهماندرست  ،1993

 به 0222 سال در انتفاضه آغاز زمان از وضعیت این ،همه این با .بودند ینسبدارای امنیت غذایی  هافلسطینی

 اد غذاییمو قیمت افزایش نیز و زندگی سطح کاهش و اقتصادی شرایط شدن بدتر. است کرده تغییر شدت

د مواد غذایی نه به دلیل کمبو غذا به اقتصادی دسترسی ترتیب، همین به. است شده ییغذا ناامنی افزایش سبب

 ازمانس یگفته طبق. است مغذی و سالم رژیم یک حفظ برای اصلی محدودیت ،خرید قدرت لحاظ ازبلکه 

یار بس مقدار وضعیت، این با مقابله پذیر برایآسیب هایخانواده اعضای ،(FAO) سازمان ملل کشاورزی و غذا

 دهش تشکیل چای و نان از صرفاً زیادی ییغذاهای وعده و کنندمی مصرفهای گزاف با قیمت پروتئین یکم

 که زندیم تخمین جهانی بانک. است سوءتغذیه ،گسترده فقراین  از ناشی عواقب از یکی بنابراین، 01.است

. است یافته کاهش %01 میزان به ،0220 سال پایان تا 1993 هایسال بین مواد غذاییواقعی  یسرانه مصرف

در هم را افزایشی چشمگیر  PCBS هاییکی از نظرسنجی. است یافته افزایش سوءتغذیه نرخ ،نتیجه در

 00دهد.نشان می 0220 تا 0222 هایلبین سا ،مزمنتغذیه ءسودر هم  و حاد سوءتغذیه

 

 نفعهای ذیگروه
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 کی به غذایی مواد به دسترسی ،اسراییل اقدامات یکنندهویران پیامدهای از پس ،0222 سال از که ییجاآن از

 سال در( WFP) ی جهانی غذابرنامه همکاری با فائو شد، تبدیل نوار غزهو  ی غربیکرانه در جدی مشکل

 و ییغذا یناامندچار  جمعیت که بود این این همکاری هدف. داد انجام را پذیریآسیب ارزیابی اولین 0223

 هامحدودیت ،وآمدرفت منع که کرد ییدتأ مطالعه این 30.شود مشخص هاآن پذیریآسیب و ناامنی علل و عوامل

 نیطوال حال، عین در .دارد و همچناناست  داشته فلسطین مردم معیشت بر مخربی اتتأثیر ،دیوار حایل و

 اهآن توانایی و اندازدمی خطررا به  خانوارها های وارده به، بهبود آسیبدائمی طوربه ،هامحدودیت این شدن

 که کرد یریگنتیجه ارزیابی این خاص، طوربه. کندمی تضعیف مدتدراز در غذایی امنیت به ستیابید برایرا 

 نفر 12هر  از نفر 2به عبارتی  بود، مییدا و واقعی یتهدید نفر میلیون 1.2 برای 0223 سال در غذایی ناامنی

 مییاد تقریبا یتهدید، غذایی ناامنی ،این بر عالوه. در معرض تهدید قرار داشتند نوار غزهو  ی غربیکرانه در

 .بود( جمعیت دیگر درصد 32) دیگر نفر میلیون 1.1 برای

گرفتار نفر میلیون 0،0 جمعیت مجموع از نفر 320222: است گسترده نسبتا ییغذا ناامنی ،ی غربیکرانه در

دچار  ییغذا ناامنیمردمی که به  جمعیت متراکمی از. شودنیز می شرقی اورشلیمکه شامل  ؛بودند غذا یناامن

 یکینزد در همچنین و اسراییل ایجاد دیوار حایل ثیرأت تحت مناطق و سبز خط نزدیک هایمحدوده دربودند 

 بازار و های کشاورزیزمین به دسترسی ، مانعداخلی موانع تردد آن در کهبودند  نظامی مناطق و هاشهرک

 .بودند غذایی دچار ناامنی( نفر 110،222) جمعیت زا %21 غزهدر  که شد زده تخمین. دشومی

ی کوچک بهبود ،جدید ارزیابی. کردروز به را فائو های مقدماتیارزیابی، 0222 سال در ی جهانی غذابرنامه

 از هتسوی پول جزئی بازپرداخت و های رانندگیمحدودیت کاهشداد که ناشی از نشان می کلی شرایط در را

 ییغذا یناامندچار به  افراد کل تعداد ی جهانی غذابرنامه 0222 سال در. بودلت فلسطین دو به اسراییلطرف 

 07 میزان به غذا یناامنمواجه با خطر  جمعیت. اعالم کرد( 0223 سال در میلیون 1.2) نفر میلیون 1.3 را

سطوح  در اییغذ ناامنی که داد نشان ترعمیق مطالعات. شد تخمین زده( 0223 سال در درصد 32) درصد

 یتمحدود آن در کهحایل  دیوار و هاشهرک به نزدیک مناطقی در . ناامنی غذاییاست متفاوت بسیار استانی

 02.است تربیش است، باال بسیار تولیدی اموال تخریب و فیزیکی حرکاتت

 در ذاغ کلی طوربه که دهدمی همچنان نشان پذیری،آسیباز  ارزیابیدومین  گیریِنتیجه ترینمرتبط

 و( محدودیت تحرک اجباری، منع) فیزیکی یلدال به دسترسی اما است، دسترس در نوار غزهو  ی غربیکرانه

 اجتماعی نیپشتیبا هایشبکه و مقابله، هایاستراتژی فرسایش منابع، فقدان باال، بیکاری) اقتصادی دالیل
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 اهشک با اگر چه ؛کنند مدیریترا  دشوار شرایط این اندتوانسته خانوارها. محدود شده است (شده تضعیف

 .غذایی هایکمک افزایش و هاشوک بهنسبت  پذیریآسیب باال رفتن، منابع

 

 جدید فقر و مزمن فقر

 جدید ایقرف ودیرپا  ایفقر عنوان به دارند، غذایی ناامنی بهنسبت  را پذیریآسیب ینتربیش که خانوارهایی

 خانوار، سرپرست زنان غیرفعال، یا مریض اعضای دارای که هستند هاییوادهخان فقرای دیرپا. شوندمی شناخته

 انسازم آژانس امداد و کار توسط که است یپناهندگان شامل رده این. باشند درآمد بدون سالمندان و هابیوه

 بهو غیرپناهندگانی که  شوند؛می بندیطبقه( SHC) ویژه دشوار موارد عنوان به 1(UNRWA) متحد ملل

ز نی انتفاضه از قبل حتی ی دیرپافقرا از بسیاری 01.وندشمی بندیطبقه( HSC) اجتماعیدشوار  موارد عنوان

 جربهت را بدتری وضعیتتدریج به هاآن اما است نداشته چشمگیریتغییر  آنها معیشت. بودندجزو فقرا 

 هایازمانس یا ملی رفاه سساتؤم از یک هیچ از که هستند کسانی در میان فقرا افراد پذیرترینآسیب. اندکرده

 با ابلهمق برای امکانات را ترینکم گروه این. کنندنمی دریافت غذایی هایکمک یا ومالی  کمک بشردوستانه

 .کمبود غذا دارند

 معاش اصلی منبع ،0222 سال از پس هایمحدودیت و آشفتگی یهدرنتیج که هستند کسانی جدید یفقرا

 انهایشزمین که افرادی ،بودند بگیرزدمُ کارگربیکارانی که قبالً  شامل این گروه. انددهدا دست از را خود

 نشینانادیهب جمله از ـ کشاورزان و شده تخریب هایشانخانه که کسانی شده، نابود وکارشانکسب یا مصادره

 و تولیدی هایدارایی. اندداده دست از را بازار و دریا زمین، به دسترسی که گرانیمعامله و گیرانماهی ـ

 ابد،ی بهبود وضعیت اگر حتی که رسدمی نظر به بعید و یابدمی کاهش سرعت به گروه این در اندازهاپس

 به نوار غزهو  ی غربیکرانه در جدید یفقراشمار  0223 سال در. دست یابند ییغذاامنیت  به راحتیبه هاآن

 .رسیدمی نفر میلیون 1،1

 هایمحدودیت اقتصادی پیامدهای اثرات ترینمخرب از برخی است ممکن گرچها ـ یغذای هایکمک

 هانآ پذیریآسیب. است اثربی جدید فقرای غذایی ناامنی ایهریشه با رویارویی در ـ دهد کاهش را تحرک

 گروه، این برای غذایی امنیت تضعیف با مقابله راه تنها اساس، این بر. است داده رخ سیاسی تحوالت علت به

 .بازگرداند عادی حالت به را زندگی و طبیعیتا وضعیت را به روال  بود خواهد حرکتی هایمحدودیت لغو

                                                           
5 . United Nations Relief and Works Agency 
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 غذایی هایکمک دهندگانارائه

دچار  0222 سال از که مردم از بزرگی گروه نیازهای ساختن برآورده برایفعاالن  و هاسازمان از تعدادی

 به توانمی را هااین. کنندمی تأمینرا  غذایی هایکمک جمله از، شردوستانهب هایکمک اند،شده غذا یناامن

 هایسازمان و فلسطینی غیردولتی هایسازمان( 0) فلسطینی؛دولتی  سساتؤم( 1: )کرد بندیطبقه نهاد نوع سه

 اجتماعی امور توزار توسط که امدادرسانی هایبرنامه ترینمهم. المللیبین هایسازمان( 3) و ؛ی مدنیجامعه

؛ که شامل (خانوار 222،27 حدود) است اجتماعیهای سخت مربوط به موارد آسیب شود،می ارائه 2فلسطین

این برنامه  02.شودمی سالمندان و یتیمان ها،بیوه زنان، پوشش تحت خانوارهای مانند یپذیرآسیب هایوهگر

 جتماعیا امنیت شبکه ی، برنامههابرنامه از دیگر یکی. از این دست است ییهاکمک و نقد پول پرداختشامل 

 ، چرا کهاست عملی اجتماعی حفاظت یبرنامه تنهاها، از میان آن که شودمی ی فرعیرنامهب 9 شامل که است

 ینفقیرتر ،اجتماعی حمایت یبرنامه هدف. هستیمدولت فلسطین  درآمد چشمگیر کاهشی شاهد دالیلبه

 گیرد.را در بر می نوار غزهو  ی غربیکرانه خانوارهای درصد 11 تا 12 حدود که است شهروندان

 هارائ نوار غزهو  ی غربیکرانه در را خیریه خدمات که المللیبین و محلی غیردولتی هایسازمان تعداد

 نه قطعاً ماا ،شودمی توزیع غیردولتی هایسازمان توسط که غذایی کمک ینتربیش. است بسیار زیاد ندکنمی

 سرخ صلیب المللیبین یکمیته و ی جهانی غذابرنامه مانند المللیبین بزرگ هایسازمان از اصل در ،شانهمه

(ICRC)7 ارائه منظم طوربه را غذایی هایکمک ،المللیبین سازمان سه. است شده داده تحویل هاآن به 

 انحصاری طوربه UNRWA پناهندگان فلسطینیسازمان وابسته به ملل متحد امداد و کار برای  (1: )دهندمی

 در پناهندگان تمام که حالی در کند؛می کمک( میلیون 1.7 حدود) نوار غزهو  ی غربیکرانه در پناهندگان به

 و غذا دارند، UNRWA بهداشتی هایمراقبت و آموزشی خدمات به دسترسی حق نوار غزهو  ی غربیکرانه

 هایکمک( ICRC) صلیب سرخ المللیبین یکمیته( 0) است؛ ویژهو دشوار  دموار به محدود نقدی هایکمک

 ،WFPی جهانی غذا برنامه( 3) و دهد؛می ارائه فلسطینی( غیرپناهنده) یفقرا به را غذایی مواد و نقدی

 ار غذایی یناامندچار  هایخانواده به کمک WFP. است گانغیرپناهند برای غذایی کمک اصلی یدهندهارائه

 اصخ غذایی هایجیره با ،واسطه یک طریق از معموال توانبخشی، و تسکینی های برنامه از وسیعی طیف از

 .دهد می گسترش خاص، گروه

                                                           
6 . Palestinian Ministry of Social Affairs 
7 . International Committee of the Red Cross 
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 محدودیت و قلمرو: غذایی هایکمک

 مساعدت غذایی

 هایبرنامه ،0222 سال از نوار غزهو  ی غربیکرانه در رفاه و اقتصادی شرایط چشمگیر افول ینتیجه در

 اصلی ءزج به انتفاضه از پیش ی دیرپایفقرا بر متمرکز کوچک یبرنامه یک از سرعتبه ،غذایی مساعدت

 به تُن 03،222 از 0221 تا 1999 های سال بین اضطراری غذایی های کمک. تبدیل شد اجتماعی رفاه نظام

 نوار غزهو  ی غربیکرانه در نفر میلیون 1.7 حدودمان زدر آن  که ،(A0 جدول) یافت افزایش نتُ 123،222

 .بودند غذایی هایکمک هدف

 کمیساریای ازمساعدت های بسته نفر 111،222 ،0223 سال در ای دیرپارفق 021222 تعداد مجموع از

 71) کیلوکالری 1722کردند که شامل حداقل دریافت می( UNRWA) متحد ملل سازمان پناهندگان عالی

 نیاز مورد انرژی حداقل نیازهای از درصد 32 حدود مقدار صرفاً این. بود( برنج و آرد ازمحصوالت  درصد

 غذایی سبد یک ،WFP هایطبق شاخص، نفر هزار 112 ی پایدار، حدودفقرا . باقیاست (کیلوکالری 0122)

 تریکوچک غذایی سبد نفر، میلیون 1.2 حدود جدید، یفقرا. کردند دریافت غذا کالری کیلو 0122 حاوی

 کالری کیلو 1222 و پناهندگان برای جیره کالری کیلو 1202 تقریباً که اند،کرده دریافتی دیرپا فقرا به نسبت

 یغذای انرژی از مقدار این با را غذایی هایبسته که کسانی است واضح. آوردمی فراهمپناهندگان غیر برای

ا امنیت ت باشند داشته مساعدت یا ددرآم از توجهیقابل جایگزین منابع به دسترسی باید کنندمی دریافت

 .مین شودأشان تغذایی

 ادهد تحویل نوار غزهو  ی غربیکرانه به گذشته های سال در که غذایی هایکمک کلی مقادیر به نگاهی

 132،222: است توضیح قابل غیر و شدید نوساناتاگرچه همراه با  روند، افزایش یدهندهنشان ،ه استشد

 به توجه با(. ببینید را A0 جدول) 0222 سال در تن 020،222 و ؛0220 سال در 31،222 ؛0221 سال در تن

اقل حد یایافته  افزایش یا اند،ی بودهغذا یناامنکسانی که دچار  تعداد نوار غزهو  ی غربیکرانه در که این

 در سریع تغییراتان تونمی ،(گونه بوداین 0221تا  0223 هایسال طول در که طورهمان) ثابت مانده است

 هب غذایی هایکمک حجم ظاهراً. داد توضیح نیازها در موازی تغییرات را به وسیله رسیده غذایی هایکمک

 سانیان نیازهایتوجه به  جای به غذایی هایکمک. گیردت میأهای عرضه نش، از انگیزهتقاضاهای انگیزه جای
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 هایکمک. دبستگی دار کمک یارائه برای المللبین یجامعه هایظرفیت به غذایی، یناامنمبتال به  فلسطینیانِ

 .باشد غذایی ناامنی درمان برای اعتماد قابل یمنبع نتواند است ممکن غذایی

 نوار غزهو  ی غربیکرانه در غذایی ناامنی ایریشه وفصلحلسمت  به المللبین جامعه هایتالش اگر

 هایرزمینس اشغالچیزی نیست جز نیز ناامنی غذایی  یخواهد بود، و ریشهثَمرتر  پایدارتر و پُر ،هدفمند شود

 رکتح آزادانهبتوانند  فلسطین مردم ، اگرعادیدر حالت . اسراییلبه دست  رکتح هایمحدودیت و فلسطین

 نابعماز  کنند، فعالیت صادرات و وارداتمربوط به  هایفعالیت در ،داشته باشند را خود وکارکسب کنند،

تبدیل  گذرا ایدیدهپ به گرسنگی یسایه. امنیت غذایی باز خواهد گشت کنند، استفاده موجود انسانی و طبیعی

 به ییغذا ناامنی یابد، ادامه همچنان فعلی وضعیت اگر. ی بودانسان موقت یفاجعه یک هب طومربشود که می

ه مرور ب افراد آن موجب به که شد خواهد یلتبد نوار غزهو  ی غربیکرانه مردم زندگی از ناپذیرجدایی یبخش

 کامالً همین مسیر را ادامه دهند هاتالش اگر که وضعیتی ،خواهند شد خیریه به وابسته کامالً و ناتوان

 .است ناپذیراجتناب

 

 4002تا  4002  و 4002 غذایی، های کمک نیازهای برآورد

 یفقرا و ی دیرپافقرا از حمایت هدف به دستیابی ظورمن به که بود این بر مبنی 0222 سال در فائو اتتحقیق

 نوار غزهو ی غربی کرانه به غذایی کمک کل ،هابرای آن روز درالزم  کیلوکالری 0022 کردن فراهم با جدید،

 هایهزینه. شودبرآورد می دالر میلیون 112 حدودآن  یهزینه باشد که نتُ هزار 312 حدود 0222 سال در باید

 انرژی با هزینهکم غذاهای حاوی شده پیشنهاد غذایی سبدهای، چرا که است کم غذایی مساعدت ایهبرنامه

 غذایی کمک مقدار اینبا علم به این که  مطالعات اما 07.است وپزپخت روغنو  قند، غالت، شامل تربیش باال،

 1202 عادلم ترتیب به یدجدفقرای  و دیرپا یفقرا وقتی که کرد تأکید ،نباشد یابیدست قابل است ممکن

 ،0222 سال در کنند،می دریافت روز در فرد هر ازای به را ذاییغ انرژی کیلوکالری 1222 و کیلوکالری

 حداقل از ترکم مراتب بهمقدار  این. کافی خواهد بود( دالر میلیون 90.1) غذایی کمک تن 023،222 مجموع

 به فقرا از برخی که کندمی فرض برآورداین . است زرو در کیلوکالری 0122 حداقل مورد در شده توصیه

 خود ردیگ نیازهای و برسانند الزم سطح به را خود غذایی رژیم تا دارند دسترسی یدیگر منابع کافیِ مقدار

 غذاییع نو هیچ به افراد از بسیاری ،ی غذاییناامنمبتال به  نفر میلیون 1.2 با که است بدیهی اما. دهند پوشش را

 .ندارند دسترسی
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 0221-7 یدوره برایرا  نوار غزهو ی غربی کرانه غذایی نیازهای WFP ی جهانی غذابرنامه هنگامی که

 WFP شد، ذکر قبال که طور همان. اتخاذ کرد را ینادرست برآورد رویکرد ات خودمطالعدر  ،ردکمی ارزیابی

 20 حدود حذف بااین تعداد . ه بودزد تخمین نفر میلیون 1.3 حدود در را غذایی یناامنمبتالیان به  تعداد

 710.222 از. است UNRWA ها باآن مسئولیت ،هپناهند عنوانبه شدگفته می که حاصل شد جمعیت از درصد

 ادعا و کنند، کمک هاآن از نفر 232.222 به تنها که کندمی پیشنهاد WFP غذایی، یناامندچار به  افراد از نفر

با ناامنی  مقابله هایمکانیسم و درآمدداشتن  برای یوسیع امکانات دارای» دیگر رنف 070.222 که کندمی

 .هستند «غذایی

WFP 0222 حدود بانفر  232،222 برای رارفاه نسبی  غذایی ارائه دهد تا سبد یک تا دارد قصد 

خب دچار تمن ادافر. دهدمی نشان را سبد محتوای دو جدول. کند فراهم روز نفر در هر ازای به کیلوکالری

 133،322که  مستقیم رایگان غذایی هایجیره( 1: )یابنداین سبد دست می به کانال سه طریق از ییغذای ناامن

 ها،بیمارستان) سساتؤم در نفر 12،222 برای روزانه غذای( 0) ؛ دهدپوشش می سال روز 321 را در نفر

 این(. FFT) 9آموزش برای غذا و( FFW) 3کار برای اغذ برنامه( 3) و ؛(سالمندان هایخانه و هاخانهیتیم

 یاجتماع هایدارایی بازسازی یا ایجاد بر تمرکز با سال، در جدید نفر فقرای 031،122 به کمک برای هابرنامه

 شودخواسته می هدف هایخانواده توانمند اعضایاز . اندشده طراحی زنان برای ویژهبه ها،مهارت یارتقا و

 ماه 3 رحداکث هابرنامهاین ) در این زمینه کمکی کرده باشند بتوانند تا کنند کار ساعت 01 تا 02 بین ماه هر که

 تا 0221 سپتامبر)است  دو ساله ریزیبرنامهیک  WFP یبرنامه(. ندکمی پیشنهاد را سال در نفر هر برای کار

 اعالم وظایف انجام برای که کندمی برآورد WFP شود، می دیده سه جدول در که همانطور(. 0227 اوت

 29.1 تنها که است دالرلیونیم 32.9 مبلغ به عملیات کل هزینه. دارد نیاز غذایی کمک نتُ 112،229 به شده،

 .شودمی داده اختصاص غذایی مواد مستقیم خرید به( درصد 22 حدود یا) دالرلیونیم

  

                                                           
8 . food-for-work 
9 . food-for-training 
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 : سبد غذایی و جیره روزانه4جدول 

 هاتمام فعالیت 

 220 گندم ردآ

 01 روغن

 22 

 13 شکر

 1 نمک یددار

 0222 مقدار کیلوکالری روزانه به ازای فرد

 WPF (0221)منبع: 

ر اگ. کنندمی اضافه دوستانهانسان غذایی هایکمک بهنیز  را توسعه ی ازعدبُ FFT و FFW های برنامه

 ارتقا وند کن حفظ را خود معیشت تا کنند کمک دجدی یفقرا به توانندمی د،نشو اجرا درستی بهها این برنامه

 و کنند اجرا را FFT و FFW هایبرنامه تا کرد خواهند کمک WFP به محلی کنندگانمشارکت. بخشند

 کشاورزی، هایزمین احیای( 1: )از عبارتند مداخله پیشنهادی هایزمینه. کنند شناسایی را توسعه نیازهای

 و بهداشتی؛ هایسیستم و آب مخازن بازسازی( 0) ها؛جاده تقویت و تدرخ کاشت ،تراز کردن و تسطیح

 و کرد خواهند ایفا مهمی نقش جنسیتی مالحظات. سوادآموزیهای برگزاری دوره و یغذای فراوری مواد( 3)

 از برخی شناخت از پس حتی حال، این با. بود خواهند زنان FFT در کنندگانشرکت از درصد 72 حداقل

 یغذای هایکمک: است انتقادی و معتبرهمچنان  ما دیدگاه غذایی،های کمک رویکرد مثبت بالقوه هایجنبه

 اگرچه. باشد نوار غزهو  ی غربیکرانهدر  غذایی ناامنی برای مییدا و مؤثر حلراه یک تواندنمی هرگز

 شرایط عادی اگر اما است، شده انفلسطینی مشکالت از برخی کاهش موجب غذایی هایکمک ابتکارات

، یرانگرو تخریب این قلب در. بود نخواهد نیاز هاتالش اینبه دیگر  شود، احیا دوباره نوار غزهو  ی غربیکرانه

 نرخ ی،زندگ معقول استانداردهای اندتوانسته هادهه طی فعالی را که افراد و است گرفته قرار انسانی ایفاجعه

 یجیره نتظاردر اتبدیل کند که  گرسنه مردم از گروهی به شته باشند،دا کارا اقتصاد و باال نسبتاً تحصیالت

 فلسطین در ییغذا ناامنی شکلم لاست برای ح بهتر المللبین جامعه. غذایی ناچیزشان هستند تا زنده بمانند

 کرده است بشکند. محاصره را فلسطین جمعیت کل که یقفس تانجام دهد اآنچه را که الزم 
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  نوار غزهو  ی غربیکرانهبرای  ی جهانی غذابرنامههای غذایی کمک یپروژه یینه: ریز هز3جدول 

(4002 - 4002) 

ارزش )دالر ایاالت  هزینه متوسط )دالر/تُن( مقدار )تُن( 

 متحده(

 29.137.022 319.01 112.229 کاال

 30.312.122 012.22 109.213 گندم آرد -

 1.720.312 912.22 2.223 روغن -

 3.322.22 3.322.22 1.222 روغن زیتون -

-  11.022 112.22 2.123.322 

 1.332.112 071.22 1.220 شکر -

 032.222 022.22 1.222 نمک یددار -

 12.302.122 27.21 112.229 ونقل خارجیحمل

 3.222.122 10.32 112.229 ونقل داخلیحمل

 1.332.222 3.92 112.229 های عملیاتی مستقیمدیگر هزینه

 2.201.022 23.22 112.229 کل پشتیبانی مستقیم  یهزینه

 1.092.222 - 112.229 پشتیبانی غیرمستقیم یهزینه

 WFP 32.371.312کل  یهزینه

 WPF (0221)منبع: 
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 و اقتصاد یمؤسسه در کپنهاگ دانشگاه زیستی علوم دانشکده استاد( Numan Kanafani) کنفانی نعمان

 (.kan@life.ku.dk) است غذایی نابعم مدیریت

 است Birzeit دانشگاه در توسعه مطالعات مرکز مدیر دیگر، نویسنده ،(Samia Al-Botmeh) البتمه سامیه

(abotmeh@birzeit.edu.) 
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 ی غربی و نوار غزهروندهای تخمینی اقتصادی در کرانه:    A1جدول

0221 0222 0223 0220 0221 0222 1999 1993 1997 1992 1991  

 *درآمد ملی ناخالص سرانه 1221.0 1102.1 1233.1 1311.0 1333.9 1232.2 1211.1 1027.3 1091.2 ناموجود ناموجود

 بر حسب دالر( 1997)به قیمت ثابت 

 *تولید داخلی ناخالص سرانه 1333.0 1327.3 1237.7 1122.0 1210.3 1213.3 1321.3 1191.3 1132.3 1017.3 248624

 بر حسب دالر( 1997)به قیمت ثابت 

 درآمد ملی ناخالص سرانه 1.2 - 2.7 7.3 12.3 2.1 - 12.3 - 12.0 - 12.0 1.9 ناموجود ناموجود

 )رشد ساالنه واقعی به درصد(

 تولید داخلی ناخالص سرانه - 2.1 - 0.9 2.7 7.1 2.3 - 9.2 - 12.7 - 3.1 - 2.1 0.3 222

 )رشد ساالنه واقعی به درصد(

 گذاریسرمایه 1219.1 1109.1 1027.2 1121.3 0212.2 1227.2 1132.0 707.0 1102.3 ناموجود ناموجود

 صادرات 227.1 709.3 727.1 919.3 913.3 339.1 221.0 121.2 220.3 229.2 ناموجود

 واردات 0123.1 0307.2 3203.2 3223.1 2292.0 3121.0 3111.1 0211.1 0909.9 3090.2 ناموجود

83320 

929 

222.2 

3.7 

192.7 

9.7 

237.1 

12.3 

123.1 

13.3 

191.0 

19.2 

191.2 

03.2 

133.2 

01.7 

227.0 

17.1 

230.2 

12.1 

329.2 

12.0 

 اشتغال )هزار نفر(

 شاغل در اسرائیل -

 )به درصد(درصد مشارکت نیروی کار  39.2 22.2 22.1 21.2 21.2 21.1 33.7 33.1 22.2 ناموجود ناموجود

 ناموجود

 ناموجود

 ناموجود

 ناموجود

 ناموجود

 ناموجود

31.3 

01.2 

2.0 

31.2 

31.3 

2.3 

09.1 

01.1 

2.2 

19.1 

12.1 

1.2 

17.0 

11.3 

1.2 

02.9 

12.2 

2.1 

09.2 

02.3 

9.3 

37.1 

03.3 

11.9 

39.3 

13.0 

01.1 

 درصد بیکاری

 بیکاری آشکار -

 پاداشکم و تخصصکم اشتغال -

)درصد از جمعیت با درآمد زیر  نرخ فقر ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود 02.2 07.2 37.2 11.2 27.2 ناموجود 2220

 دالر در روز( 0.1
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 شاخص قیمت موادغذایی ناموجود 122.2 122.0 113.9 119.3 101.0 102.7 103.3 109.1 130.3 23228

(122 = 1992) 

 نسخ) کنندهمصرف قیمت شاخص ،(مختلف نسخ) کار نیروی نظرسنجی ،(مختلف نسخ) ملی هایحساب ،(PCBS) فلسطین آمار مرکزی دفتر: منابع

 (40082 ؛4002) جهانی بانک از مربوط به فقر هایداده(2 مختلف

 المقدسبیت شرق جزهب* 

 غالت(حبوبات ن، معادل تُ به) 4002تا  2990به مناطق فلسطینی، سال های رسیده غذایی جهانی  هایکمک: A4جدول 

  غالت غیر غالت تمام غذاها

  ضروریات برنامه پروژه ضروریات پروژه ضروریات برنامه پروژه کل

 TP LP DT TP LP DT LP DT DT TP LP DT  

482982 92222  222622   22222 29  22292  22968  42398 226 22294 2990 

822899 22292  882403   484  400 242462  22433  22232  282264 2992 

402222 32224  222232  23 380 26  82403 22223 22848  22908  82424 2994 

482264 82242  402422   836 933  22246 22000 22669  82222  62339 2993 

222492 22222  232222 286  286 494  22022 22222 42682  422829  282229 2992 

262492 42300  222992  334 492 362  22222 430 22224  442628  222823 2992 

222242 220  222223 220   32264  666    22802  22696 2998 

222923 222822  32309 422  42262  40 42620 42263 82229  282 422  2992 

202828 222423  482244 242  236 222829  32022 32628 62938   429 22200 2996 

232226 222922 32289 432803      32222 22600 222222 32289  924 262922 2999 

282249 202222  222222    302462  32222  202222  82292 690 22422 4000 

2622202 32922 242293 2862204 429   42022  92642 229 32423 242293 242320 22222 962994 4002 

622692 22920 22443 242246    32968 226 82264 282 22222 22443 292980 222040 302600 4004 

882222   882222    22603 609 22238    462428 22226 422234 4003 
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4042289 22328  2962443   242 62492 22322 32222  32942  822032 302022 692892 4002 

292622   292622    22294 42922 22224    242462 392299 282028 4002 

 (.WFP) غذا جهانی برنامه ؛(غذایی مواد المللیبین اطالعات سیستم) Interfais توسط شده ارائه اطالعات :منبع

 ریقط از و اعطا مالی هایکمک صورت به معموال شود؛می توزیع نفعذی هایگروه بین آزادانه صورت به کمک این. انسانی یا طبیعی بالیای قربانیان به کمک: اضطراری غذایی هایکمک( 1: )غذایی هایکمک بندیطبقه: هایادداشت

 صورت به نفعذی هایگروه بین آزادانه صورت به معموال هاکمک این. است فجایع از پیشگیری هایفعالیت و فقر کاهش از حمایت آن هدف که است هاییکمک: غذایی هایکمک پروژه( 0) شود؛می هدایت چندجانبه هایسازمان

 هایفعالیت یا پرداخت تعادل برای منابع انتقال عنوان به معموال که است کمکی: غذایی هایکمک برنامه( 3) .شودمی معرفی« پولی» غذایی کمک عنوان به بنابراین شود؛ فروخته آزاد بازار در است ممکن اما شود،می توزیع هدفمند

 به .شودمی مصرف کشور همان در و شده خریداری کشور یک در غذایی کمک(: محلی خرید) LP آیند؛می کنندهکمک کشور یک از مستقیما که غذایی هایکمک(: مستقیم انتقال) DT: تحویل حالت. شودمی ارائه بودجه حمایتی

 برای کشور یک در غذایی مواد مبادله یا خرید(: مثلثی معامله) TP داشتند؛ کمتر یا زمین هکتار سه 0221-27 های سال طی که کند خریداری فلسطینی فقیر کشاورزان از را زیتون روغن تن 1222 داشت قصد WFP مثال، عنوان

 .دیگر توسعه حال در کشور در غذایی کمک عنوان به استفاده

 


