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 الغذائي في فلسطينالتنمية المستندة إلى العنصر البشري في تقليل الفقر واألمن 

  

 مقدمة :

تعتبر التنمية من أهم األمور التي يجب أن تسعى إليها الدول من أجل ضمان بقاء وجودها وإستمرارها وضمان 
حياة كريمة ألفرادها، وتبنى التنمية ألي مجتمع على عدة مقومات أساسية يجب أن تسعى الدولة لتحقيقها ومن 

و تحقيق األمن الغذائي ورفع مستوى معيشة الفرد واألسره من خالل توفير أهم ما يجب أن تسعى إلى توفيره ه
اإلحتياجات األساسية والثانوية الضرورية لصحة الفرد والجماعة داخل المجتمع، فذلك سوف ينعكس على توفر 

 مجتمع سليم وصحي خالي من المشكالت النفسية واإلجتماعية واإلقتصادية وغيرها من األمور .

 عنصر البشري في تحقيق التنمية .أهمية ال

اإلنسان هو العنصر األساسي لتكوين المجتمع وهو المحور األساس لعملية التنمية بشكل عام، فاإلنسان بطبيعة 
فطرته له إحتياجات أساسية يجب توفيرها حتى يضمن بقاء وجوده وحاجات ثانوية تجعله يعيش حياه كريمة 

يعمل على توفير تلك الحاجات األساسية والثانوية ليضمن تطور مجتمعه  وسليمة بإشباعها، فدور المجتمع أن
وتحضره والعمل على إستثمار كافة الطاقات البشرية ألفراد مجتمعها فكل فرد في المجتمع ال بد أن يمتلك من 

لمجتمع السليم القدرات والطاقات والمواهب التي وهبها هللا إليه ليسخرها في المجال الذي يجد نفسه تميل إليه، فا
من يسعى ليستفيد من خبرات ومهارات ومكنونات كل فرد من خالل توفير المؤسسات والمواد التي تؤدي 
لتطويره واإلستفاده وتحقيق غاية وجوده في هذه الحياة، فالمجتمع الذي يهمل أبناءه ومبدعيه ال بد أنه قد ضيع 

دولة من الدول، فوجود ثروة بشرية إلى جانب توفر ثروة  ثروة كبيرة تعتبر من أهم الثروات التي تتمتع بها أي
 مادية فاستغاللهما معا بشكل علمي ومدروس ال بد أن يعطي للمجتمع نتائج عظيمة في تنميته وتقدمه .

  

 أهم المشكالت المجتمعية التي تؤثر في تنمية المجتمع من خالل إستغالل العنصر البشري .

لعالم وإنخفاض مستوى المعيشة للفرد والجماعة ال بد أن يؤثر على جوانب عديدة إن إنتشار الفقر في ا الفقر :
في المجتمع ومن أهمها الفرد نفسه فعندما يحرم الفرد من أساسيات الحياة من الغذاء السليم والصحي، وتوفير 

حية وغيرها من الرفاهية والراحة النفسية، والحق في التعليم، والحق في توفر العالج ومراكز العناية الص
اإلحتياجات فال بد أن ذلك سينعكس على سلوك الفرد داخل المجتمع فيؤدي لوجود السلوكيات المنحرفه والجرائم 
واألمراض النفسية والجسدية وغير ذلك، كما أن ذلك سنعكس على المجتمع بشكل كلي من خالل عدم اإلستقرار 

 وفقدان األمن وعدم التطور في كافة المجاالت .

 فقر في فلسطين ال

نبين حسب إحصائيات دائرة اإلحصاء الفلسطيني التالية مدى إنتشار نسبة الفقر في فلسطين والعوامل التي 



 أدت لذلك .

  

 5661/0222(نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية لألعوام 5جدول رقم )

 0222 0225 5661 المتغيرات

الفقر  الفقر
 المدقع

الفقر  الفقر
 المدقع

الفقر  الفقر
 المدقع

األراضي 
 الفلسطينية

02.2 50.1 0..6 56.1 21.1 01.2 

 02.2 22.6 50.2 51.6 1.1 51.1 الضفة الغربية

 20.0 ..11 21.1 ..19 05.9 22.2 قطاع غزة

( أن نسبة الفقر والفقر المدقع ترتفع في كل عام عما سبقها من األعوام، ويالحظ أن 1يالحظ ن الجدول رقم )
كان الفارق بين نسبة الفقر والفقر المدقع ليس كبيراً مما  3002نسبة الفقر أعلى من نسبة الفقر المدقع ولكن في 

يدل على زيادة في نسبة الفقر المدقع بين األسر الفلسطينية، كما يالحظ أن نسبة الفقر والفقر المدقع في قطاع 
ف اإلقتصادية واإلجتماعية والجغرافية لقطاع غزة والذي غزة أعلى بكثير من الضفة الغربية وذلك لطبية الظرو

يختلف نوعا ما عن الضفة الغربية ، كما يعتبر أن من أهم أسباب إرتفاع نسبة الفقر هو السياسات الصهيونية 
ضد الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تسعى إلضعاف اإلقتصاد الفلسطيني والتضييق على أية 

مان من إستغالل الموارد مما يدفع أغلب العائالت الفلسطينية لإلعتماد على العمالة داخل الكيان مشاريع وحر
الصهيوني فيزيد من فرصة التحكم في مستوى المعيشي لألسره الفلسطينية، كما أن بناء الجدار العنصري حرم 

م من توفر الدخل الشهري، كما أن الكثير من العمال للتوجه للعمل داخل الكيان الصهيوني مما حرم الكثير منه
إرتفاع األسعار والغالء على السلع وزيادة اإلستهالك والمتطلبات لألسره الفلسطينية مع عدم توفر الدخل الكافي 

 لألسر زاد من المعاناة وإرتفاع نسبة الفقر في كل عام .

: أن يتسنى للفرد الحصول على الغذاء الصحي والسليم في جميع الظروف واألوقات  مفهوم األمن الغذائي
لممارسة الحياة السليمة مملوءه بالصحة والنشاط .و تهيأت الظروف التي يمكن في ظلها لجميع الناس ضمان 

 الغذاء الذي يحتاجونه والتمتع بالتغذية الجيدة بطريقة كريمة ومستدامة.

 بعدد من العوامل منها : ييتأثر األمن الغذائ 

  ،اإلمدادات الغذائية، والحصول على العمل، وبعض الخدمات األساسية مثل مرافق التعليم، والصحة
 واإلصحاح، والمياه النظيفة، والمسكن اآلمن. 

  يعتبر الفقر والظلم االجتماعي ونقص التعليم األسباب الرئيسية للجوع وسوء التغذية، والعقبات
 الرئيسية أمام الحصول على األمن الغذائي 

: تعتبر فلسطين من الناحية الجغرافية منطقة غنية إلنتاج مواد غذائية نتيجة لطبيعة  األمن الغذائي في فلسطين
عتدل، ولكن نتيجة للوضع السياسي لفلسطين واإلحتالل الصهيوني لها كان لذلك تربتها الخصبة ومناخها الم

األثر الكبير على األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية والقدرة على توفير المواد الغذائية المحلية والتي تتناسب مع 
 . عدد السكان 

  

لدينار األردني في األراضي الفلسطينية نبين في اإلحصائيات التالية نسبة إستهالك وإنفاق األسره الشهري با
 وعالقة ذلك بقدرتها على توفير الغذاء الصحي والسليم ألفرادها .

  

 ( متوسط إستهالك وإنفاق األسرة الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية  0جدول رقم ) 



 5661/0225/0221) الضفه الغربية وقطاع غزة /

 3002 3001 1991 مجموعات السلع

      

 9.9 9.9 0.0 متوسط حجم األسره

 193.9 191.0 330.2 اإلنفاق النقدي على الطعام

 300.0 190.1 331.1 اإلستهالك النقدي من الطعام

 205.9 395.2 310.1 اإلنفاق النقدي على غير الطعام

اإلستهالك النقدي من غير 
 الطعام

203.0 292.0 200.0 

 900.0 512.9 900.0 اإلستهالك النقدي الكلي

 525.3 510.2 529.9 اإلنفاق النقدي الكلي

( أن حجم اإلستهالك الكلي على الطعام أعلى من حجم اإلنفاق الكلي مما يدل على  3يالحظ من الجدول رقم ) 
عدم توفر الدخل الشهري المناسب لتغطية تكاليف المواد الغذائية الضرورية وإنخفاض في مستوى المعيشه مما 

 سينعكس على مدى قدرة األسره على توفير كافة األطعمة الغذائية الضرورية لبناء الصحة السليمة .

  

  

  

(متوسط إستهالك وإنفاق الفرد الشهري بالدينار األردني في األراضي الفلسطينية  2جدول رقم ) 
5661/0225/0221 

 3002 3001 1991 مجموعات السلع

 9.9 9.9 0.0 متوسط حجم األسرة

 39.0 39.2 21.1 اإلنفاق النقدي على الطعام

 20.3 30.2 23.3 اإلستهالك النقدي من الطعام

اإلنفاق النقدي على غير 
 الطعام

20.5 23.5 29.1 

اإلستهالك النقدي على غير 
 الطعام

53.2 59.9 90.3 

 90.2 12.3 12.9 اإلستهالك الكلي

 10.9 02.5 00.1 اإلنفاق الكلي

( أن اإلستهالك الكلي للطعام للفرد أعلى من اإلنفاق على الطعام مما يدل على   2الجدول رقم ) يالحظ من 
حاجة الفرد اليومية والضرورية من الطعام والتي يجب أن يوفرها من خالل توفير الدخل الكافي لمصاريف 

أيضا من اإلنفاق مما  الطعام وغيرها من المصاريف األخرى، وكذلك يالحظ أن حجم اإلستهالك الكلي أعلى
يؤشر على صعوبة الفرد في توفير المصاريف الضرورية للحياة مما سيؤثر على صحته النفسية والجسدية 

 وشعوره بعدم األمن الغذائي .

  

 ( األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك  1جدول رقم ) 

 0221-0225في األراضي الفلسطينية للمواد الغذائية 



 الرقم القياسي لسعر للمواد الغذائية الزمنيةالفترة 

3002 123.20 

 122.03 كانون ثاني

 122.35 شباط

 123.92 آذار

 122.22 نيسان

 121.10 أيار

 120.33 حزيران

 120.91 تموز

 139.20 أب

 120.29 أيلول

 120.23 تشرين أول

 123.20 تشرين ثاني

 120.09 كانون أول

( أن هناك إما زيادة ملحوظه في أسعار المواد الغذائية أو ثباتها على نفس السعر  2)  يالحظ من الجدول رقم
مما يؤثر على قدرة الفرد واألسره على توفيرها لهذه المواد وزيادة عدم الشعور باألمان والتفكير الدائم في كيفية 

ية سليمة بعيده عن االمراض توفير اإلحتياجات الضرورية والعناصر الغذائية األساسية للتمتع بحياة صح
 واإلضطرابات، وهذا يعزز نسبة الفقر لدى األسرة الفلسطينية .

 0221-0225(األرقام القياسية ألسعار المنتجين للمواد الغذائية  1جدول رقم ) 

 الرقم القياسي لسعر المنتج المنتج

 صادر محلي إجمالي  

المنتجات الغذائية 
 والمشروبات

3002 3002 3002 3002 3002 3002 

131.00 135.95 130.02 132.09 111.09 135.12 

( أن هناك إرتفاع بأسعار المنتجين للمواد الغذائية في كل عام على كافة المستويات  5  يالحظ من الجدول رقم )
المواد اإلجمالية والمحلية والصادرة مما سيعود ذلك بالصورة السلبية على الفرد أو األسرة المستهلكة لهذه 

الغذائية ويزيد من صعوبة توفيرها واإلحساس بالخوف والقلق في كيفية توفير المبالغ الالزمة إلنفاقها على هذه 
المواد الغذائية فيعزز الشعور بعدم األمن الغذائي لدى المواطن، وكلما زاد سعر المنتوج ال بد أن يؤدي ذلك 

هلك للحصول عليه مما يؤثر سلبا على صحة الفرد في تناول لزيادة سعره في السوق مما سيؤثر على قدرة المست
 المواد الغذائية الضرورية وعدم الشعور باألمن الغذائي .

  

 (متوسط حصة الفرد اليومية من الطاقة والعناصر الغذائية 9جدول رقم ) 

 :5661-5669في األراضي الفلسطينية للفترة 

 3112.0 الطاقة
كيلو سعر 

 حراري
 ملغم 102.9 الفوسفات

 ملغم 13.9 الحديد غم 59.2 البروتين

 ملغم 5199.2 الصوديوم غم 59.1 الدهون

 ملغم 1902.5 البوتاسيوم غم 221.0 الكربوهيدرات

 ملغم 392.2 المغنيسيوم غم 519.0 الماء

 ملغم A" 232.2فيتامين " ملغم 211.5 الكالسيوم



       ملغم C " 92.1فيتامين "

( أن الفرد بحاجة لتوفير كافة هذه العناصر الضرورية بصورة يومية والتي يجب  9الجدول رقم ) يالحظ من 
الحصول عليها من المواد الغذائية وفي حالة عدم توفر هذه المواد وحصول الفرد عليها سوف يؤدي إلصابته 

لفقر وإرتفاع األسعار باألمراض واإلضطرابات وذلك يعود ألسباب عدم توفر الدخل الكافي وزيادة نسبة ا
 المستمر على السلع الغذائية والضرورية لحاجة وبقاء اإلنسان.

  

  آمال أبو خديجة

  


