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 : واألزمات الدوليةاألمن الغذائي 

يكد   آلم  من  يتعافى  العالمي  االقتصاد  الر    الحرب  جاءت  حتى  كورونا،  جائحة  أوكرانياثار  على  ه لتوج     ؛وسية 
تبدو رة على األمن الغذائي العالمي، وال  عواقب مدم   فرت عن  أس    مو االقتصادي العالمي، والتيللن    جديدة    ضربة  

إذ  قريبة؛  الطبيعي  للوضع  أهم     يعد    العودة  من  الكيانات   الغذاء  وتسعى  اإلنسان،  لحياة  األساسية  المصادر 
لب وهو ما جعل مسألة تحقيق األمن الغذائي في ص    راعة أو باالستيراد،بالز     السياسية إلى تأمين احتياجاتها سواء  

 تسارعة.  ولية الم  رات الد  تغي   ء الم  ضو  في  ، خاصة  ااالهتمامات الدولية األكثر إلحاح  

 ، ة دة التي يجمعها في مجال التنمية االقتصادي  تعد   والمجاالت الم    ،ر المفهومتتزايد أهمية األمن الغذائي نتيجة تطو  
يأتي في ظل   والص     ،ةي  والبيئ ذلك  للبشر، ولحية، كل  الكثافة السكانية  نمو  قد    القم  قد  العالمي  مت  لألغذية في ة  ة 
بشر في جميع ال  جميعع  ق األمن الغذائي عندما يتمت  "يتحق  حيث    ؛لألمن الغذائي  متكامل    اتعريف    م1996العام  

بف   الحصولاألوقات  أغذية    قتصاديةواال  ،يةالماد     رص  احتياجاتهم  ية  غذ   وم    ،وسليمة    ،كافية    على  واقهم  وأذ    ،تلبي 
حياة    ؛ةالغذائي   أجل  المقاييس  ية  وصح     ،طة  ش  ن    من  أو  المستويات  جميع  كماعلى  أربع  "،  المفهوم  أبعاد حمل  ة 
 فاذ إليه، واستخدامه، واستدامة توافره للجميع. ، والن  دة  جي    ة  ونوعي   كافية   ر الغذاء بكمية  ، وهي: تواف  رئيسة

نتاج  إ  ول علىوالذي يعني قدرة الد    ،اتي"صطلحات كـ "االكتفاء الذ  من الم    يرتبط مفهوم األمن الغذائي بمجموعة  
الغذائي  الس    الط    ،ةلع  يعادل  الد  أم    ،لب عليهابما  القادرة على توفيرها  ا  ،ول غير  إلى  تذهب  لتأمين  فإن ها  الستيراد 

 %( من 30على )  منهما   كل     إذ تستحوذ   األوكرانية؛  -رت بالحرب الروسيةالتي تأث    ،وريد" الت  ل  سغذائها عبر "سل
%، وهي  23.1لع الغذائية بنسبة  أسعار الس    ارتفعت  ؛وبفعل الحرب  ،1ا رة عالمي  %( من الذ  20صادرات القمح، و)

 . سبة األعلى منذ عقود الن   

 
1  FAO Food Price Index posts significant leap in March, Food and Agriculture Organization (FAO), April 8, 2022: 
https://bit.ly/3FKwfwL  
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ول سياسات اقتصادية عاجلة؛ فهنالك دول ذهبت لتأمين احتياطي أكبر رات، انتهجت بعض الد  نتيجة لتلك التغي  
وزراعته على حساب زراعات أخرى، فيما ذهبت دول أخرى لسياسات   ،وامع جديدةللمواد الغذائية عبر بناء ص 

القمح  ،حمائية تصدير  على   ،اوإندونيسي   ،والمجر  ،كالهند   ؛ومنع  تجارية  حواجز  وضع  عبر  واألرجنتين، 
أقر    دراتها،صا )الد  ت  فيما  الس  مجموعة  اجتماعهابع(  ول  مايو    14  في  وتأمين    ،ن عاو لت  ل  ات  آلي    م2022أيار/ 

 وريد لألغذية. الت   سلسل

 : أزمة الغذاء العالمي وفلسطين

علـى  ختصـر  م   ف ولـو بشـكل  مـن التعـر   ال بد   العالمي وانعكاساتها على فلسطين؛  للحديث عن أزمة الغذاء  كمدخل  
الظـروف االقتصـادية  رإذ تـثث    ؛قات يات والمعو من التحد    بمجموعة  ر واقع القطاع الزراعي في فلسطين، والذي يتأث  

 ومباشـر   كبيـر   ة على نحو  فة الغربية وقطاع غز  وة الجغرافية والسياسية بين الض   ، وكذلك الفج  تفرضها إسرائيلالتي  
  .على حالة األمن الغذائي في فلسطين

 :القطاع الزراعي في فلسطين

%( فـي الضـفة الغربيـة، كمـا 94ظم )( مليون دونم، سوادها األع6,023تبلغ مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة )
، والبـاقي % منهـا فـي الضـفة الغربيـة90( مليـون دونـم )1,2سـتخدمة فـي الزراعـة نحـو )تبلغ مساحة األراضـي الم  

 :يت ضح ما يأتي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة واقع القطاع الزراعيظر إلى وبالن   في قطاع غزة(،

 : الضفة الغربية

مــن  يواجــه المزارعــون الفلســطينيون جملــة   ،ســتراتيجية القطاعيــة لــوزارة الزراعــة الفلســطينيةاإلد فــي بحســب مــا ور 
تقـع معظـم مـوارد األراضـي الزراعيـة فـي منطقـة )ج( الخاضـعة للسـيطرة اإلسـرائيلية حيث  ؛العمل الصعبة  ظروف

وعليــه فــل  ضــفة الغربيــة؛لثــي المــا يقــرب مــن ث مــن األراضــي الزراعيــة الفلســطينية أي: %(61الكاملــة، وتمثــل )
 راعة في المنطقة )ج(.وتكثيف الز    ،ائمسمح باالستثمار الفلسطيني الد  ي  

حيث تستغل  تنمية القطاع الزراعي الفلسطيني؛ ضت ة التي قو  إسرائيل على الموارد المائي   ضاف إلى ذلك سيطرة  ي  
ــرائيل  ــة  إسـ ــطينية، متجاهلـ ــاه الفلسـ ــوارد الميـ ــ مـ ــات الفلسـ ــااالحتياجـ ــة  طينية المنصـــوص عليهـ ــات الثنائيـ ــي االتفاتيـ فـ
%( مــن الكميــات المتوقعــة مــن الميــاه الجوفيــة فــي الضــفة الغربيــة، 20يســتخرج الفلســطينيون حــوالي )و  الموقعــة،

والتـي  ،شـتركةد باتفاتيـة أوسـلو، وموافقـة لجنـة الميـاه الم  بينما تستخرج إسـرائيل الكميـة الكبـرى مـن الميـاه دون التقيـ  
 لتنظيم وإدارة قضايا المياه المشتركة.  ؛للتفاق اتعمل وفق   مفترض أن  من ال
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 : قطاع غزة 

حيث بلغت خسائر القطاع الزراعي في االعتداء   ؛واالعتداءات المستمرةة بفعل الحصار  تتزايد المشكلت في غز  
 ، ودفيئات   ،ةأصول زراعي    مليون دوالر، ما بين  103بحسب تقييم وزارة الزراعة الفلسطينية قرابة    2021األخير  
قد أوضح أسامة لو   ،2رت بالكامل م   وإنتاج نباتي وأشجار وحظائر حيوانات د    ،وثروة حيوانية نفقت   ،بت ر   وآبار خ  
 27إلذاعة صوت األقصى في    إعلمي     مدير عام السياسات في وزارة االقتصاد بقطاع غزة في تصريح    ،نوفل

% من استهلكنا  80  وأن    ، خاصة  اجد    كبير    اء ارتفاع األسعار بشكل  ع جر  عاناة القطام    م2022نيسان/ إبريل  
 م.سعار في العالبسبب ذلك نتأثر بارتفاعات األ  ،في قطاع غزة والضفة يأتي من الخارج، ولألسف

الزراعي، القطاع  واقع  إفرازات  ضوء  المزدوجة  والس     في  االقتصادية  األياسات  انعدم  الغربية؛  والضفة  من  بغزة 
أكثر   أن    م2020ح األمن الغذائي االجتماعي واالقتصادي لعام  تشير نتائج تقرير مس  حيث    الغذائي الفلسطيني؛

األ  60من   من  تتمت  %  الغربية  الضفة  في  أن  سر  في حين  الغذائي،  باألمن  من    ع  قطاع غزة60أكثر  في   % 
عن الضفة  مرة    20دام األمن الغذائي بأكثر من عحيث يعاني قطاع غزة من ان    يعانون من انعدام األمن الغذائي؛

 . 3الغربية 

  ا بارتفاع األسعار عالمي    اأكثر تأثر  رات العالمية، و للتغي    رضة  يكون ع    أن  ى  لإت هشاشة االقتصاد الفلسطيني  أد  لقد  
الفلسطينية  -بفعل الحرب الروسية $ 550ن منذ بدء الحرب  حيث أصبح سعر الط    ؛األوكرانية على المطاحن 

 ؛ياسة إسرائيل والسلطة الفلسطينيةس تخضع المطاحن ل  ،بات األسعار الدوليةلتقل    باإلضافةو ،  $350كان    بعد أن  
  .4حيث تستورد معظم مطاحن قطاع غزة القمح من إسرائيل 

إلى   تنو  قل  باإلضافة  الغذائية  ة  المواد  إلىالتي تثد   ع  أج    اووفق    ،تداخلةمشاكل م    ي  رنامج األغذية راه بالستطلع 
%  50يعاني  مليون شخص( يعانون من انعدام األمن الغذائي، و   1.8)  ؛ فإن  م2022ذار/ مارس  آالعالمي في  

بد  تعم  ولقد    ،5في المعادن والفيتامينات األساسية   اكبير    انقص    منهم ء قت مشكلة األمن الغذائي في فلسطين منذ 
األوكرانية توض     ؛الحرب  الشهر ح  حيث  المستهلك( )النشرات  ألسعار  الثلث  6ية  ارتفاع    ةفي  األخيرة   اشهور 

بحسب منظمة )الفاو( أساس   التي تعد  و   ،بما فيها الفواكه والخضراوات ،  أسعار المواد الغذائيةلمعظم    اتصاعدي  
الغذائي الم    ،النمط  ضوء    عتتاب  ح  رج  ومن  في  األسعار  األوكرانية  يةاستمرار ارتفاع  اسات يالس     وثبات   ،الحرب 
 وقطاع غزة. ، فة الغربيةمن الض    في كل   وتناقضها  ،ةالحكومية الحالي  

 
2 food security bulletin issue 24- summer 2021, Palestine economic policy research institute (mas),  p6. 
3 FOOD SECURITY SECTOR – Palestine, February 23, 2022 - Minutes of Meeting – West Bank & Gaza Strip, p1-2.  
4Abd El Dayem Awwad, Interview, Gaza: May 18, 2022 
5 Palestine, WFP Palestine Country Brief, World Food Programme,  March 2022, p1 
6 World Food Programme, WFP Palestine Monthly Market Dashboard, March 2022, p1 
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أعلنت   األزمة،  بدء  الوطنيمنذ  االقتصاد  مارس  آ  4  في  وزارة  الس    أن    م2022ذار/  في  الطحين  وق  مخزون 
م من االضطرابات غ بالر    ،، وعمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق المواطنيني احتياج  الفلسطيني يلب   

الروسية   األزمة  نتيجة  اإلمدادات  هذه  الراهنةفي  بيانها  ،األوكرانية  في  الوزارة  الم  "وج    وأضافت  دين  ور   هنا 
الم   الدول  أسواق  لتنويع  للقمحالفلسطينيين  الذرة  ،نتجة  الس     ،وزيت  المخزون وبعض  على  للحفاظ  األساسية  لع 

 . "التمويني السلعي

 قـــرار اتخـــاذ  م2022 ذار/ مـــارسآ 24فـــي ورشـــة عمـــل عقـــدت بغـــزة فـــي أســـامة نوفـــل ح أوضـــفـــي ذات الســـياق، 
ــلتتحم   ؛بالتعــاون مــع الضــفةبتجميــد رفــع أســعار البتــرول  وزارة  وأشــار إلــى أن   ،ة والضــفةالماليــة فــي غــز  الــه وزارت

بـر، مضـيف ا "منـذ اليـوم جار من الجمارك عن استيراد القمح والطحين مـن أي معاالقتصاد أصدرت قرار ا بإعفاء الت  
علــى لعمــل له وكــان التوجــ   ،-تجــار الســلع األساســية- مــع أكبــر تجــار قطــاع غــزة قــد اجتمــاع  ع   ،مــةل مــن األز  األو  

  ."بالعودة إليها صاد قرارها بعدم رفع األسعار إال  أصدرت وزارة االقت لع أساسية، ثم  توفير الس   

 "لـدينا سـعة   :، قـال مـدير عـام شـركة مطـاحن السـلم، عبـد الـديم عـواد اتحديـد  ة خزينية في قطـاع غـز  عة الت  وعن الس  
وتـأمين القطـاع بـالقمح  ،وامعولكـن بنـاء الصـ   ،ة خمسة أشـهر"لمد    تكفي قطاع غزة  بناء صوامع  وإمكانية    ،تخزينية  

وحمايـة فـي تلـك  ،تخزينـهل لسياسـة   القمح بحاجة   ألن   ؛الخاص تحتاج إلى سياسة توافقية ما بين الحكومة والقطاع 
 المدة.

 :ديات األمن الغذائي الفلسطينيتح   

ــة   يفـــرض  سياساااات اللاااسرا السااا ائيلي: -أولً  ــرائيلي جملـ ــن الت   االحـــتلل اإلسـ ــذائي مـ ــديات علـــى األمـــن الغـ حـ
رض السـيطرة علـى األعلـى الفلسطيني، والتي يمكن تركيزها في ثلث نقاط رئيسـة، وهـي: عـدم قـدرة الفلسـطينيين 

عـــدم ســـيطرة الفلســـطينيين علـــى فهـــو حـــدي الثـــاني، ا الت  أمـــ    فـــي المنـــاطق المصـــنفة )ج(،والمـــوارد المائيـــة، خاصـــة  
 مـا يطــرس تســا ال   السـتيراد والتصــدير؛يــة ابعيـة االقتصــادية إلســرائيل، وتمنـع حر   المعـابر والحــدود، والتـي تفــرض الت  

بحســب مــا ورد فــي نــص ليــه فــي تــوفير االحتياجــات األساســية، واالعتمــاد الفلســطيني ع ،حــول مســثولية االحــتلل
 .اتفاتية جنيف الرابعة ( من68( و)76المادتين )

ــى ذلــــك،  ــافة إلــ ــباإلضــ ــل مــ ــزال عوامــــل مثــ ــ   ا تــ ــتمرارية الصــ ــل   اســ ــق للحــ ــالر   ياســــي،الس    راع دون أفــ ــحوب ا بــ كود مصــ
إلــى جانــب ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر،  جــارة، وصــعوبة الوصــول إلــى المــوارد،االقتصــادي، وتقييــد حركــة الت   
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 ،وعامي إلى القضاء على الج  الر   ،من أهداف التنمية المستدامة (2)ل تحديات خطيرة أمام تحقيق الهدف رقم تشك   
 .7وتحسين التغذية في فلسطين ،ن الغذائيوتحقيق األم  

طيني باالقتصــاد الخــدمي؛ إذ تصــاد الفلســيمكــن وصــف االق: لرقسصاااا الفلسااطينيالبنياا    الس كياا  خلاا  -اثانيااً 
، والحراجـــة هـــو يد والصـــ   ،راعـــةعـــدد العـــاملين فـــي الز    ن  صـــادي إلـــى أالعـــاملين فـــي النشـــاط االقت حصـــاءات تشـــير إ
ل قطــاع الخــدمات فــي نفــس العــام مــا ، بينمــا ســج  م2020( فــي العــام 6.4حيــث وصــلت النســبة المئويــة ) األدنــى؛
 . قطاع الزراعيأكثر من الالحكومي  االهتمامقطاع الخدمات على إذ يستحوذ  ؛8(36.3نسبته )

ــد أو  لو  ــا ضـــحت قـ ــطينية فـــي خطتهـ ــة الفلسـ ــتراتيجية أ وزارة الزراعـ ــاليالت   ن  اإلسـ ــدي المـ ــعف تم   ،حـ ــاع وضـ ويـــل القطـ
لزراعي  ستراتيجية الوطنية للقطاع ادة لإلأحد العوامل الحاسمة التي حالت دون تحقيق األهداف المحد    اعي هوالزر 

 مــن ميزانيــة الحكومــة علــى التنميـة والتطــوير الزراعــي أقــل مــن انفاقــه سـنوي  (، ومــا يــتم إ2019-2017فـي الفتــرة )
 % من إجمالي الميزانية العامة.1

ــاف ي   ــى ضـ ــل الب  إلـ ــوي الخلـ ــطيني نيـ ــاد الفلسـ ــه االقتصـ ــاني منـ ــذي يعـ ــ  ، الـ ــةالس    ة  ازدواجيـ ــات الحكوميـ ــوء  ياسـ ــي ضـ فـ
ضــريبة القيمــة المضــافة  ؛ فهنالــك إعفــاء مــنزدوجــة  م   اقتصــادية   المطــاحن بغــزة مــن سياســة   تعــانيحيــث  ؛االنقســام

فة دون علــى مطــاحن الضــ    ي ر فقــرار اإلعفــاء يســ   ؛ضــافةلــت مطــاحن غــزة تــدفع القيمــة الم  اســلعة القمــح، لكــن مــا ز ل
فــي المقابــل، أعلــن المكتــب  ب فــي أســعار الــدقيق باألســواق الفلســطينية.مــا نــتج عنــه تقلــ   ؛-ازدواج ضــريبي- ةغــز  

عامــل بالمثـــل، وتفعيــل تحصـــيل سياســة الت  ســـيعتمد ه ، بأنــ  م2022أيــار/ مـــايو  23فــي  اإلعلمــي الحكــومي بغـــزة
 .في غزة محلي   التي لها بديل  من الضفة الغربية، و نتجات الواردة ضافة على الم  ضريبة القيمة الم  

ال  ، وبـالرغم مـن ذلـك،القمـح اسـتيراد علـى  رئـيس   الفلسـطيني بشـكل   يعتمـد المجتمـع: نا  السحسيا ضعف الب    -اثالثً 
ة وواضــحة لشــركات المطــاحن فــي أو حتــى سياســة عامــ   وامع،كالصــ   نــى تحتيــة لتخــزين الغــلل والحبــوب؛توجــد ب  

 ب األســعارتقلــ   ســرعةمــن  وتحــد   المجتمــع الفلســطيني،ز مــن قــدرة صــمود الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، والتــي تعــز   
 يـتم  ، و برنـامج األغذيـة العـالمي( أشـهر بحسـب إحصـاءات 3إذ ال يكفي المخزون من القمح ألكثر من )  ؛ةالعالمي  

 لب المحلي على القمح من خلل الواردات.% من الط  90تلبية حوالي 

وث وتشـغيل وكالـة الغـ عـاني المنظمـات الدوليـة مـن أزمـة تمويـل، خاصـة  ت  أزم  تم ي  المنظماات الدوليا :    -ارابعً 
أشــهر  ةمها كـل ثلثــاللجئـين )األونــروا(، والتـي يعتمــد ثلــث سـكان قطــاع غــزة علـى المســاعدات الغذائيـة التــي تقــد   

ول المانحــة هــا تطالــب بــأموال إضــافية مــن الــد  لكن   ،ســليموحتــى ا ن حافظــت )األونــروا( علــى عمليــة الت   ،للجئــين

 
7 Ibid, World Food Programme,  March 2022, p2 
8 Indicators, Palestinian Central Bureau of Statistics: https://bit.ly/38hKaxS  

https://bit.ly/38hKaxS
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زم الســتمرار عمــل عم المـالي الــل  ول المانحـة بتقــديم الــد  ة اللتــزام الــد  وهـو مــا يعنــي الحاجـ ،يـة ارتفــاع األســعارلتغط
 .9فجواتها وسد   ،درتها للقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطينيوتعزيز ق   ،وليةالمنظمات الد  

فير السـلع تـو  علـىقـدرتها  فـي اتحـدي   ل، والتـي تشـك   عـاني منهـا السـلطة الوطنيـةاألزمـة الماليـة التـي ت    باإلضافة إلى
 ،الفلسـطيني فـي المجتمـع اواألكثـر فقـر   ،ةر علـى برامجهـا ومسـاعدتها للفئـات الهشـ  ثث   تـ  ح أن  األساسية، ومن المـرج  

األوكرانية؛ فهنالك احتمالية كبيرة إلعادة نتيجة األزمة   الدولية  ت مة للسلطة أو للمنظماقد  ر المساعدات الم  وقد تتأث  
 .تدويرها ألوكرانياو  ،مةة بالمساعدات المقد  ممي  لمنظمات األ  تفكير العديد من الدول وا

 : قترحات البدائل والم  

ه مــن ، لكنـ  صـعبة   عمليـة   دقيـق   األوكرانيـة بشـكل   -داعيات االقتصـادية والماليـة للحـرب الروسـيةث بالتـ  ا يـزال التنبـ  مـ
 ،األمــن الغــذائيذ إجــراءات وتــدابير عاجلــة لتــوفير خــاول فــي جميــع أنحــاء العــالم بــدأت بالفعــل بات   الــد   أن  د المثكــ  

ــكانها ــات سـ ــل  واحتياجـ ــد   ، ولعـ ــعيفة الـ ــد ول الضـ ــي تعتمـ ــتيراد  التـ ــمنها فلســـطين ،علـــى االسـ ــر  ومـــن ضـ ــة األكثـ حاجـ
مـن  والخضـروات إلـى األسـواق، بـدال   ،الفواكـه بمـا فيهـا ،كامل   ق المواد الغذائية بشكل  تضمن تدف    عاجلة    لسياسات  

ــي الس    ــاقض فـ ــافر والتنـ ــفة،التنـ ــزة والضـ ــين غـ ــيات مـــا بـ ــن  ياسـ ــ  ومـ ــر فـــي السياســـات  رورة بمكـــانالضـ ــداث تغييـ إحـ
ــ   ــطينية العامـــ ــرامج للم  ات   و  ،ةالفلســـ ــدابير وبـــ ــاذ تـــ ــع خ   ،ســـــاعدات اإلنســـــانيةخـــ ــط للس   ووضـــ  ،ياســـــات االقتصــــــاديةطـــ

 ريعات قبل تزايد أزمة األمن الغذائي في فلسطين، وذلك من خلل:شوالت   ،واالجتماعية

 :م   أز  تشكي  خلي  

سياسـات وطنيـة  من خلل بنـاء ب تغليب المصالح الوطنيةيتوج   ؛االقتصادية ي األوضاعفي ضوء االنقسام وترد   
، تقــوم زمــة القادمــةعاجلــة لمواجهــة األ ت وتقـديم سياســا ،المجتمــع المــدني   مــع راكة شــ  الوب ،مشـتركة لتجــاوز االنقســام

 على:

ــطيني • ــع الفلسـ ــات المجتمـ ــوفير احتياجـ ــ  تـ ــلل الشـ ــن خـ ــك مـ ــمن ، وذلـ ــاص ضـ ــاع الخـ ــع القطـ ــة مـ راكة الحقيقيـ
وضــبطها  ،باإلضـافة إلــى متابعـة األسـعار ،ة القمـحلتخـزين الغـلل، خاصــ  بنـاء صــوامع سياسـات جامعـة، و 

 بما يتناسب مع المجتمع الفلسطيني.

الخــدمات وتوحيــدها، ومحاولــة تــوفير رائب تخفــيض الضــ  ، وذلــك مــن خــلل جــارالت  القطــاع الخــاص و دعــم  •
 .وجستيةالل  

 
9 Gaza flour mills ground down by Russian-Ukraine conflict, Nidal Al-Mughrabi, REUTERS, May 23, 2022: 

https://reut.rs/3MTTuaj  

https://reut.rs/3MTTuaj
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 المجتمــع الفلســطيني علــى درةتعزيــز قــ  ســاعد علــى ت   ،جامعــة   ة  حكوميــ   مــن خــلل سياســات   ســتهلكدعــم الم   •
 واالحتكار. ،والحماية من ارتفاع األسعار لع األساسية،الس     لجميع  ر الحماية الغذائيةمن خلل توف  مود  الص  

 : ياسات الحك مي  الس   

 ،لع الغذائيــةوة بــين اســتيراد الســ   تقليــل الفجــ  مــن شــأنها  ،ةسياســات زراعيــ  وضــع  ب علــى الحكومــة الفلســطينيةيتوجــ  
  :ما يأتي من خلل ذلكو اتي، واالعتماد على اإلنتاج المحلي، وهو الطريق الذي يقود إلى تحقيق االكتفاء الذ  

 ،بحيــةمعــدالت الر    انخفــاض تقــديم الحــوافز للمــزارعين لزراعــة القمــح رغــم ، مــن خــلل م القطــاع الزراعــيدعــ   •
  .تراكمةعن خسائرهم الم   لهم تقديم برامج تعويض و 

 .بما يخدم المصالح الفلسطينية ةتعزيز االتفاتيات التجارية الدولي  ، و القطاع التجاري  تطوير •

األمــر الــذي  ة؛نتيجــة الحــرب األوكرانيــ   ا، والــذي تزايــد ســوء  فلســطين تحــيط بــاألمن الغــذائي فــي كوكزال الشــ  ا تــمــ
وكـذلك  على األمن الغذائي الفلسطيني،ب ا ثار الكارثية لتجن   كاتفالت   ةفي رام هللا وغز    اع القراريفرض على صن  

عاون مـن خـلل تقـديم تسـهيلت إسرائيل الت   بواجباتها األخلتية، وعلىساتها القيام ومثس    ،حدةاألمم المت    علىفإن   
 ق األمن واالستقرار.ياقتصادية تساعد الفلسطينيين على تأمين متطلباتهم الغذائية، وتحق


