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Dear Madam/Sir, 
 
The World Food Programme (WFP) and the Applied Research Institute - 
Jerusalem (ARIJ) are pleased to announce the inception of the joint initiative for 
a Socio Economic and Food Security Atlas of the oPt. 

The impact of the rising food prices is particularly pronounced in oPt, putting the 
country within the list of the 30 watch list countries identified by WFP, partly as a 
consequence of 96% dependency on cereal imports, high food CPI increase as 
well as a significant proportion of household income being spent on food. 
Currently, 38 percent of the Palestinian population is food insecure (compared to 
34 percent in 2006). Food insecurity in the Gaza Strip is more widespread, 
reaching 56 percent while in the West Bank it is 25 percent. 

In view of mapping out the impact of global food prices on the oPt context as well 
as to build on the available socio-economic data in oPt, the socio Economic and 
Food Security Atlas will serve the following main goals: 
 

• To consolidate and uniform the available spatial information in view of 
supporting the targeting of humanitarian aid as well as social safety nets 
activities 

• To provide information on the geographical distribution of food security, 
nutrition, environmental, climatic and land use data for the West Bank and 
Gaza Strip  

• To map out food production patterns and availability, access to food and 
income sources, regional food market price patterns, family income and 
expenditure 

• To improve access to and visibility of secondary geographical data and in 
particular to macro level data sets at a country level for donors, 
policymakers and managers use 

• To track the impact of rising international food prices in the oPt context 

In view of easing the sharing of secondary data and in order to discuss the next 
steps of this initiative and agree on the identification of the socio economic and 
food security indicators required for developing the Atlas in oPt, ARIJ will soon 
invite you to attend the Project Advisory Committee meeting. 



                                              
 

  االقتصادي واألمن الغذائي لألراضي الفلسطينية المحتلة-األطلس االجتماعي
 2008 موزت

  
  

  حضرات السيدات والسادة،،،
   

 تحية طيبة وبعد،،،

  
العمل  عن بدء  اإلعالن،)أريج( القدس –يسر كل من برنامج الغذاء العلمي ومعهد األبحاث التطبيقية 

  .االقتصادي واألمن الغذائي لألراضي الفلسطينية المحتلة -إعداد األطلس االجتماعيعلى مشترك ال
  

ضعها ومما المحتلة بشكل واضح األراضي الفلسطينية على العالمية ارتفاع أسعار الغذاء ت عملية أثرلقد 
 تعتمد وبشكل أساسي على بأنهاضمن قائمة الثالثين دولة والتي عرفت من قبل برنامج الغذاء العالمي 

أصبح لمستهلك وكذلك البيع لمؤشر أسعار وبالمقابل فقد ارتفع  استهالكها للحبوب، من% 96 استيراد
غير أصبح من الشعب الفلسطيني % 38  نجد أنحاليا.  يصرف على الغذاءاألسرةجزء هام من دخل 

 انتشارا الغذائي أكثر  األمننقصر بيعتومن ناحية أخرى ). 2006عام % 34بالمقارنة مع (آمن غذائيا 
 %.  25بينما في الضفة الغربية تصل النسبة إلى من مجمل السكان % 56طاع غزة حيث يصل إلى في ق

 
 الفلسطينية المحتلة ومن األراضي واقع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على آثروتقييم دراسة أجل ومن 
للوصول إلى  واألمن الغذائي االقتصادي-االجتماعيحول الواقع البناء على المتوفر من المعلومات أجل 
االقتصادي واألمن الغذائي لألراضي الفلسطينية -األطلس االجتماعيإعداد فإن  التخطيط األفضل،  آلية

  : المحتلة من المتوقع أن يخدم األهداف الرئيسة التالية
كة شبتعزيز  وة اإلنسانيالدعمالجغرافية المتاحة من أجل تدعيم نشاطات ودمج البيانات توحيد  •

 . في األراضي الفلسطينية المحتلةاآلمان المجتمعية

استخدام األرض واألمن الغذائي، التغذية، البيئة، المناخ، المتاحة حول واقع علومات المتوفير  •
 .على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزةوجغرافية توزعها 

مصادر الدخل، ، ى الغذاءالوصول إلإمكانية  الغذاء، ، وفرةإعداد خرائط حول أنماط إنتاج الغذاء •
 .واإلنفاق، األسرةأنماط أسعار السوق، دخل 

لتوفير مجموعة من المعلومات الجغرافية الثانوية  استعراضوتحسين إمكانية الوصول  •
من قبل صانعي السياسات والممولين الستخدامها الوطن لى مستوى ع والمتنوعةالمعلومات 

 . والمختصين ورؤساء المؤسسات

    . األراضي الفلسطينية المحتلةاألمن الغذائي في واقع على عالميا  أسعار الغذاء تصاعد أثر تعقب •

 

هذه المبادرة ل القادمة الخطواتومن أجل تسهيل عملية مشاركة المعلومات الثانوية وبهدف مناقشة 
ة أساسية في واالتفاق على المعايير االجتماعية االقتصادية ومعايير األمن الغذائي والتي تعتبر مرحل

قريبا أريج القدس - التطبيقيةاألبحاث، سوف يقوم معهد تطوير أطلس األراضي الفلسطينية المحتلة
    .  بدعوتكم للمشاركة باجتماع اللجنة االستشارية للمشروع


