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تم انجاز ھذه النشرة بدعم مشكور من:

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي

یسر معھد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني (ماس) إطالق العدد الحادي عشر من نشرة األمن الغذائي نصف 
السنویة، وھو اإلصدار الثاني لعام 2014. مرة أخرى تشیر النتائج إلى أن إنعدام األمن الغذائي ال یزال یشكل تحدیا 
كبیرا في فلسطین. وعلى الرغم من أن البیانات الشاملة المتعلقة بواقع األمن الغذائي وانعدامھ لعام 2014 لن تكون 
متاحة قبل منتصف عام 2015، إال أن مؤشراتنا ال تشي بحدوث تحسن على واقع األمن الغذائي لألسر الفلسطینیة 
عما كان علیھ الحال في عام 2013، عندما عانت ثلث األسر من إنعدام األمن الغذائي وثلثھا الثاني كان إما معرضا 
إلنعدام األمن الغذائي أو آمنا غذائیا بشكل ھامشي، وثلث فقط كان آمنا غذائیا. وقد كانت الحرب اإلسرائیلیة على قطاع 
غزة– التي استمرت 51 یوما–  أكبر محددات األمن الغذائي، حیث أثرت على توافر الغذاء وأسعار المواد الغذائیة 
والدخل المتاح في فلسطین، ال سیما في قطاع غزة. وقد جاء ھذا العدوان العسكري المدمر لیزید الوضع تعقیدا، حیث 
عانى االقتصاد الغزي من الھشاشة وعدم االستقرار نتاج ثماني سنوات من الحصار القاسي والقیود المشددة على 
حریة الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة. في الربع الثاني من ھذا العام إرتفع معدل البطالة في قطاع غزة الى %45 
بعد القضاء على تجارة األنفاق وتراجع أنشطة البناء. ووفقا ألحدث البیانات المتاحة لعام 2013، كانت 57% من 
األسر في غزة تعاني بالفعل من إنعدام األمن الغذائي قبل الحرب، ومن الطبیعي ان نفترض ارتفاع ھذه النسبة بعد 
العدوان. ویمكن القول أنھ فقط بفضل المساعدات الطارئة من الحكومة الفلسطینیة والمنظمات والحكومات الدولیة لم 
یتطور االمر إلى مستوى المجاعة بین األسر في غزة. ومع ذلك، فإن الطریق إلى تعافي القطاع الزراعي– المساھم 
األكبر في تحقیق األمن الغذائي– ال زال طویال، خاصة إذا عرفنا ان األضرار في ھذا القطاع بلغت حوالي 450 
ملیون دوالرا. وفي ظل القیود اإلسرائیلیة المفروضة على الوصول إلى األراضي الزراعیة في المناطق الشمالیة 

والشرقیة من القطاع واستمرار الحصار الشامل، یصبح التعافي من شبھ المستحیالت. 

 ،(IFPRI) یقدم استعراض األدبیات في ھذا العدد ملخصا لتقریر صدر مؤخرا عن المعھد الدولي لبحوث السیاسات الغذائیة
والذي یرى في بناء قدرات المجتمعات على مواجھة إنعدام األمن الغذائي عنصرا أساسیا في منع الصراعات الدامیة.

المؤشرات الرئيسية 
• بعد تراجع أسعار المواد الغذائیة في فلسطین في األشھر الخمسة األولى من العام الحالي، عادت وإرتفعت في منتصف العام 
قبل أن تعود الى اإلنخفاض بعد شھر آب. وعموما، إنخفض مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 1.42% في الفترة بین كانون ثان 
وتشرین أول 2014. أما فیما یتعلق بالمواد الغذائیة األساسیة، فقد كانت أھم التغیرات في أسعار الدجاج الطازج (-%12.39) 

واألرز (+ 23.79%)؛
• خلص التقییم الذي أصدره مؤخرا قطاع األمن الغذائي في فلسطین الى أن المواد الغذائیة عادت على العموم الى التدفق الى 
قطاع غزة في شھر أیلول، في أعقاب الحرب اإلسرائیلیة، باستثناء الفواكھ والخضروات الطازجة، والتي ال یزال الطلب علیھا 
یفوق العرض. والسبب في ھذا النقص ھو الخسائر الجسیمة التي مني بھا القطاع الزراعي، والتي تقدر ب 450 ملیون دوالرا، 

واألكثر تضررا كانت األسر التي فقدت مساكنھا وأصولھا الزراعیة و / أو عملھا نتیجة العدوان العسكري اإلسرائیلي.
• بعد ارتفاعھا في بدایة العام، عادت أسعار الغذاء العالمیة لإلنخفاض ووصلت في تشرین الثاني إلى أدنى مستویاتھا منذ أربع 
سنوات. وباستثناء أسعار اللحوم في الشھر المذكور (والتي إرتفعت عن مستواھا في العام السابق بنسبة 13.3%، إنخفضت 

أسعار األلبان والزیوت والسكر والحبوب بنسب 29.0%، 16.9%، 8.2% و5.8%، على التوالي مقارنة بالعام السابق.
• تشیر بیانات مؤشر الجوع العالمي(GHI)  2014 الى إنخفاض معدالت الجوع على الصعید العالمي على مدى السنوات 
القلیلة الماضیة، وھو ما یعني أن ھذا الھدف من األھداف اإلنمائیة لأللفیة الثانیة قد تحقق قبل سنة واحدة من الموعد المحدد. 
ومع ذلك، ال تزال ھناك 16 بلدا تصارع مستویات جوع مقلقة، منھا اثنتان تعانیان مستوات مقلقة للغایة. یركز مؤشر الجوع 
العالمي، اإلصدار 2014، على الجوع الخفي أو سوء التغذیة الناجم عن نقص المغذیات الدقیقة، والذي یؤثر على أكثر من 

ملیاري شخص حول أنحاء العالم.
• یتناول أحدث تقریر للمعھد الدولي لبحوث السیاسات الغذائیة العالقة بین إنعدام األمن الغذائي والصراعات العنیفة، ویتوصل 
الى أن إنعدام األمن الغذائي یعتبر لیس فقط نتیجة للصراع وإنما أیضا مسببا لھ، مما یستدعي وضع سیاسات لبناء القدرة على 

الصمود في وجھ إنعدام األمن الغذائي باعتباره خطوة نحو منع نشوب الصراعات.
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التعريفات
االمن الغذائي

التالي لالمن  التعریف  العالمي لألغذیة (1996)  القمة  لمؤتمر  الختامي  البیان  ورد في 
بفرص  األوقات  جمیع  وفي  البشر  كافة  یتمتع  عندما  الغذائي  األمن  "یتحقق  الغذائي: 
الحصول على أغذیة كافیة وسلیمة ومفیدة لتلبیة احتیاجاتھم الغذائیة وأذواقھم كي یعیشوا 
حیاة صحیة موفورة النشاط." وقد جاء ھذا التعریف لیشتمل على األركان األربعة لألمن 

الغذائي: 

• توفر الغذاء - سواء المنتج محلیا أو المستورد.
• الوصول الى الغذاء - بحیث یتمكن جمیع األفراد من الحصول على موارد كافیة لتلبیة 

االحتیاجات الغذائیة المناسبة.
الكافي بشكل دائم، مع عدم  الغذاء  تأمین الحصول على  یتم  الغذاء - حیث  • استقرار 

وجود خطر الصدمات؛
• استخدام الغذاء - إستھالك الغذاء مع توفر خدمات الصرف الصحي المالئم، والمیاه 

النظیفة، والرعایة الصحیة.

األمن الغذائي في فلسطين: قام الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ومنظمة األغذیة 
أربع  الى  الفلسطینیة  االسر  بتقسیم  العالمي  األغذیة  وبرنامج  واألونروا  والزراعة 

مجموعات في إطار األمن الغذائي لعام 2012:

أسر آمنة غذائيا: األسر ذات الدخل واالستھالك الذي یزید على 7.07 دوالرا في الیوم 
لكل فرد بالغ فیھا. 

أسر آمنة غذائيا بشكل هامشي: األسر ذات دخل أو استھالك (أحدھما فقط) یزید على 
7.07 دوالرا في الیوم لكل فرد بالغ فیھا.

أسر معرضة إلنعدام األمن الغذائي: األسر ذات الدخل واالستھالك أقل من 7.07 دوالرا 
في الیوم لكل فرد بالغ فیھا.

أسر غير آمنة غذائيا: األسر ذات الدخل واالستھالك دون 5.65 دوالرا في الیوم لكل 
فرد بالغ فیھا. 

الدخل. وعادة ما  الفقر على أساس االستھالك أو  الغذائي أو  مالحظة: یتم قیاس األمن 
یكون االستھالك أعلى من الدخل بفضل المساعدات المحلیة والخارجیة المقدمة إلى األسر 

المحتاجة وآلیات التكیف التي طورتھا االسر (مثل اإلنتاج الذاتي من المواد الغذائیة).

األسرة  میزانیة  باستخدام  الفقر  المركزي لإلحصاء  الجھاز  یعرف  فلسطين:  في  الفقر 
القیاسیة (خمسة أعضاء: اثنان بالغان وثالثة أطفال)، ویقدم مستویین للفقر في فلسطین: 

الفقر المدقع: أیة أسرة قیاسیة تقل میزانیتھا الشھریة عن 1832 شیكال (2011) لتغطیة 
تكالیف المأكل والملبس والمسكن.

الفقر: أیة أسرة قیاسیة تقل میزانیتھا الشھریة عن 2293 شیكال (2011) لتغطیة تكالیف 
المنزلیة  والنفقات  والمواصالت  والتعلیم  الصحیة  والرعایة  والمسكن  والملبس  المأكل 

االخرى.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك: یستخدم ھذا المؤشر في الغالب كأداة لقیاس التضخم 
في  التغیرات  متوسط  احتساب  ویتم حسابھ عن طریق  المعیشة.  تكالیف  في  واالرتفاع 
في  تدخل  التي  والخدمات  السلع  عدد  یبلغ  المستھلك.  سلة  في  محددة  عناصر  أسعار 
وفقا  إحتسابھا  ویتم   ،568 حوالي  الفلسطیني  المستھلك  ألسعار  القیاسي  الرقم  حساب 
ألھمیتھا النسبیة، حیث یشكل الغذاء حوالي 40% من إجمالي مؤشر أسعار المستھلك، 
وأما النقل واالتصاالت فتمثل حوالي 12.7% والمنسوجات والمالبس واألحذیة تشكل 

حوالي %10.

مستوى المعيشة: وھو نسبة استھالك األسرة من الغذاء بالعالقة مع اجمالي االستھالك. 
یقسم الجھاز المركزي لإلحصاء مستوى المعیشة إلى ثالث فئات:

مستوى مرتفع: حیث یمثل استھالك الغذاء أقل من 30% من االستھالك اإلجمالي.
مستوى متوسط: نسبة استھالك الغذاء إلى االستھالك اإلجمالي تتراوح بین 30 الى %44. 

مستوى متدن: نسبة استھالك الغذاء إلى االستھالك اإلجمالي تتجاوز %45.

ویتكون من  التغذیة،  الجوع وسوء  لقیاس  العالمي (GHI): ھو مؤشر  الجوع  مؤشر 
ثالثة مؤشرات لھا نفس الوزن: النسبة المئویة للسكان الذین یعانون من نقص التغذیة، 
النسبة المئویة النتشار نقص الوزن لدى األطفال الذین تقل أعمارھم عن خمس سنوات 
ومعدل وفیات األطفال دون سن الخامسة. یصنف ھذا المؤشر الدول على مقیاس مكون 
من 100 نقطة: منخفض (4.9 أو أقل)، متوسط (5-9.9)، مقلق (10 -19.9)، خطیر 
الغذائیة  السیاسات  لبحوث  الدولي  المعھد   ) أكثر)  أو   30) للغایة  (20-29.9( وخطیر 

 .(IFPRI، 2010

على   الحصول  عدم  ھو  التغذیة  سوء  والزراعة،  االغذیة  لمنظمة  وفقا  التغذية:  نقص 
الغذاء الالزم لتلبیة الحد األدنى من متطلبات الطاقة الیومیة. تقوم الفاو FAO)) بتحدید 
قیم ھذا المؤشر عن طریق حساب مجموع كمیة الغذاء في بلد ما باالستعانة بسجالت 
المیزان الغذائي وتحویل الغذاء إلى ما یكافئھ من السعرات الحراریة، مع االخذ بالحسبان 
التفاوت في توزیع الغذاء باستخدام معامل االختالف (CV) باالستناد الى المسح األسري 

في البلد المعني أو في البلدان المجاورة في حال لم تتوفر بیانات قطریة. 

مؤشر الفاو ألسعار المواد الغذائية: یقیس ھذا المؤشر األسعار العالمیة للسلع الغذائیة 
عن طریق أخذ متوسط  األسعار القیاسیة لخمسة مجموعات من السلع االساسیة (اللحوم 
واأللبان والحبوب والزیوت والسكر). وكل مجموعة لھا وزن یساوي نسبة تصدیرھا في 

االسواق العالمیة.  

األهداف اإلنمائية لأللفية: ھي ثمانیة مراٍم إنمائیة (تشتمل على 18 غایة) اتفقت الدول 
على  الدولیة  المنظمات  وبعض  الثماني  ومجموعة  المتحدة  األمم  منظمة  في  األعضاء 
تحقیقھا بحلول سنة 2015. تنطلق ھذه المرامي من إعالن األمم المتحدة لأللفیة الذي تم 

توقیعھ في ایلول 2000. 

المرمى األول يشتمل على ثالثة أهداف: تخفیض نسبة السكان الذین یقل دخلھم الیومي 
عن دوالرا واحدا إلى النصف في  الفترة ما بین 1990 و2015؛ توفیر العمالة الكاملة 
والمنتجة والعمل الالئق للجمیع، بمن فیھم النساء والشباب؛ وتخفیض نسبة السكان الذین 

یعانون من الجوع إلى النصف في  الفترة ما بین 1990 و2015.

یتكون من عدة مؤشرات فرعیة:  البشرية (HDI): ھو مؤشر مركب  التنمية  مؤشر 
التعلیم  وسنوات  التعلیم  سنوات  (متوسط  العلمي  التحصیل  الوالدة،  عند  المتوقع  العمر 
الواحد).  للفرد  الحقیقي  اإلجمالي  القومي  بالدخل  (مقاسا  المعیشة  ومستوى  المتوقعة)، 
تتراوح قیمة ھذا المؤشر بین صفر وواحد. في عام 2010، سجلت النرویج أعلى قیمة 
(0.938) على المؤشر، بینما كانت زیمبابوي في الحضیض (0.140)، أما فلسطین فلم 

یتم إدراجھا ضمن المؤشر. 

عملية النداء الموحد(CAP): في كل عام تقوم عدد من منظمات اإلغاثة، بما في ذلك 
وتنظیم  وتنسیق  بتخطیط  األخرى،  الحكومیة  غیر  والمنظمات  المتحدة  األمم  مؤسسات 
وتوجیھ جھودھا لالستجابة لطلبات االغاثة والمعونات العاجلة عوضا عن التنافس فیما 
بینھا، وقد تم إطالق مسمى "عملیة النداء الموحد" على ھذا الجھد المشترك. بلغ إجمالي 
أكثر من 374  الموحد  النداء  للعام 2013 ضمن عملیة  فلسطین  في  المالیة  المتطلبات 

ملیون دوالرا لتنفیذ 144 برنامجا طارئا.
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أسعار المواد الغذائية في فلسطين
في  الغذائیة  المواد  أسعار  تتخذ  لم  عام 2014،  بدایة  منذ 
أسعار  مؤشر  بیانات  تظھر  حیث  واحدا،  منحى  فلسطین 
الغذاء في فلسطین إنخفاضا في أسعار المواد الغذائیة في 
األشھر الخمس األولى من السنة، ثم ارتفاعا حتى شھر آب، 
قبل أن تعود لإلنخفاض مرة أخرى. وعلى العموم، إرتفع 
(أخر شھر  أیار  بین  ما  فلسطین  في  الغذاء  أسعار  مؤشر 
مشمول في نشرة األمن الغذائي العدد العاشر) وتشرین أول 
بنسبة 3.48% لیصل إلى 105.81 نقطة. وخالفا للمنحى 
عام  من  األولى  القلیلة  األشھر  في  اتخذتھ  الذي  التنازلي 
2014، إرتفعت أسعار المواد الغذائیة والمشروبات الخفیفة 
بنسبة 6.37% بین أیار وآب، عندما بلغت أعلى مستوى لھا 
لھذا العام عند 108.76 نقطة، وذلك قبل ان تنخفض بنسبة 

2.71% بین آب وتشرین أول. 

أسعار المواد الغذائية حسب المنطقة
والضفة  لفلسطین  الغذاء  أسعار  1 مؤشر  الشكل  یعرض 
الغربیة وقطاع غزة والقدس الشرقیة. من المھم أن نالحظ 
أن حركة أسعار المواد الغذائیة في الضفة الغربیة وقطاع 
العام  المؤشر  في  األسعار  نمط  نفس  تقریبا  اتخذت  غزة 
ألسعار الغذاء في فلسطین. ففي الضفة الغربیة بلغ مؤشر 
األسعار أدنى مستوى لھ لعام 2014 (103.79 نقطة) في 
حزیران بینما بلغ ذروتھ (107.42 نقطة) في أیلول. ومن 
تجاوزت  قیم مؤشر األسعار في غزة  أن  لالنتباه  الملفت 
قیم المؤشر في الضفة الغربیة في تموز وبقیت كذلك في 
شھري آب وأیلول. أما في تشرین االول، فقد رجعت الى 
الضفة  في  مستواھا  دون  بإنخفاضھا  المعھود  مستواھا 
في  األسعار  مؤشر  عندما وصل  آب،  في شھر  الغربیة. 
نقطة)،   111.01) العام  في  لھ  مستوى  أعلى  إلى  غزة 
تجاوز لیس فقط مؤشر األسعار في الضفة الغربیة، وإنما 
أیضا مؤشر القدس الشرقیة (110.50 نقطة) على الرغم 
بالعادة  الشرقیة  القدس  في  الغذائیة  المواد  أسعار  أن  من 
و  الغربیة  الضفة  من  كل  في  مستویاتھا  من  بكثیر  أعلى 
قطاع غزة. بعد أیار، شھد مؤشر القدس تذبذبا في األسعار 
صعودا ونزوال، ولكنھ طوال فترة الدراسة ظل أعلى من 
نظیره في الضفة الغربیة، لیبلغ 111.45 نقطة في تشرین 
أول. وبشكل عام، إرتفع مؤشر أسعار الغذاء ما بین أیار 
الضفة  في   %2.06 المناطق:  جمیع  في  أول  وتشرین 

القدس  في  و%1.82  غزة،  قطاع  في   %6.16 الغربیة، 
إلى  غزة  في  الكبیرة  الزیادة  تعزى  أن  ویمكن  الشرقیة. 
العدوان اإلسرائیلي األخیر وأثره السلبي على توفر المواد 

الغذائیة وأسعارھا.

أسعار المواد الغذائية مقارنة بأسعار السلع 
االستهالكية األخرى

یشیر الشكل 2 إلى أن كال من مؤشر أسعار الغذاء والرقم 
القیاسي ألسعار المستھلك (الذي یعتبر مؤشر أسعار الغذاء 
إحدى مكوناتھ) إتخذا تقریبا نفس االتجاه في عام 2014، 
والمشروبات  الغذائیة  المواد  أن  إذ  ذلك  في  عجب  وال 
الخفیفة تشكل جزءا كبیرا من استھالك األسر الفلسطینیة. 
بعد تراجع كال المؤشرین في األشھر الخمسة األولى من 
العام، أخذا في االرتفاع بعد أیار، واستمر الرقم القیاسي 
بدأ  في حین  أیلول،  االرتفاع حتى  في  المستھلك  ألسعار 
مؤشر أسعار الغذاء باإلنخفاض بعد شھر آب. وعموما، 
والمشروبات  الغذائیة  المواد  أسعار  في  االرتفاع  كان 
السلع  جمیع  أسعار  في  االرتفاع  من  أعلى  الخفیفة 

الشكل 1: مؤشر أسعار الغذاء- الجهاز المركزي لإلحصاء، حسب المنطقة (سنة األساس 
2010 = 100)، من كانون ثان- تشرين أول 2014

المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2014
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االستھالكیة. وبین شھري أیلول وتشرین أول، إنخفضت 
قیم المؤشرین، إال أن اإلنخفاض في مؤشر أسعار الغذاء 
كان أكبر. وبشكل عام، إرتفع مؤشر أسعار الغذاء ما بین 
بنسبة  ارتفاع  مقابل   %3.48 بنسبة  أول  وتشرین  أیار 

2.05%  في الرقم القیاسي ألسعار المستھلك.

أسعار المواد الغذائية األساسية
الغذائیة األساسیة في  المواد  الجدول 1 أسعار  یستعرض 
باالضافة  العام،  من  األولى  العشرة  األشھر  في  فلسطین 
وتشرین  الثاني  كانون  شھري  بین  النسبیة  التغیرات  إلى 
جھة  من  األول،  وتشرین  أیار  وبین  جھة،  من  األول، 
األساسیة  الغذائیة  المواد  معظم  أسعار  إنخفضت  أخرى. 
ذروتھا  في  بلغت  متفاوتة  بنسب  أول  وتشرین  أیار  بین 
2.6%. فقد شھدت أسعار السكر إنخفاضا بنسبة %2.57، 
 %1.56 بنسبة  الطازج  البقر  لحم  أسعار  إنخفضت  فیما 
 .%1.04 األبیض  والخبز   %1.13 الطازج  والدجاج 
إرتفاع  ھو  الدراسة  فترة  خالل  الوحید  االستثناء  وكان 
االرتفاع  نتیجة   %14.15 بنسبة  الدجاج  بیض  أسعار 
الكبیر في أسعار البیض في القدس الشرقیة (25%) وفي 
قطاع غزة (16.28%). وقد وصلت معظم أسعار السلع 

أعلى مستویاتھا في تموز وآب.

المواد  العدید من  ومنذ مطلع عام 2014، شھدت أسعار 
وعلى  متفاوتة.  بنسب  ولكن  إنخفاضا،  األساسیة  الغذائیة 
بنسبة  الطازج  الدجاج  أسعار  إنخفضت  التحدید،  وجھ 
المقابل  وفي   .%8.15 بنسبة  الدجاج  وبیض   %12.39
ارتفاعا  الزیتون  وزیت  والسكر  األرز  أسعار  سجلت 
ملحوظا: 23.79%، 3.54%، و1.15%، على التوالي.

أسعار المواد الغذائية في فلسطين مقارنة 
بأسعار المواد الغذائية في األسواق العالمية

(المحور  فلسطین  في  الغذاء  أسعار  بین   2 الشكل  یقارن 
(المحور  العالمیة  االسواق  في  الغذاء  وأسعار  األیسر) 
األیمن) خالل العام 2014. وعلى الرغم من أن فلسطین 
تستورد الكثیر من السلع الغذائیة والمشروبات الخفیفة، اال 
أن أسعار المواد الغذائیة في فلسطین إختلفت خالل فترة 

الشكل 2: مؤشر أسعار الغذاء الفلسطيني والرقم القياسي ألسعار المستهلك 
الفلسطيني (سنة األساس 2010 = 100)، ومؤشر الفاو ألسعار الغذاء (سنة 

األساس 2002-2004 = 100)، كانون ثان-تشرين أول 2014

المصادر: الجھاز المركزي لإلحصاء، 2014 والفاو، 2014
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نشرة األمــن الغذائــي 45 نشرة األمــن الغذائــي

تقييم األمن الغذائي في قطاع غزة

الجدول 1: أسعار المواد الغذائية األساسية في فلسطين، كانون ثان-تشرين أول (بالشيكل)

المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء، 2014

وحدةالسلع
 تشرينايلولآبتموزحزيرانايارنيسانآذار شباطكانون األول(كغ)

اول

% التغيرمن 
(ايار-تشرين 

أول)

% التغير من 
(كانون ثاني-
تشرين أول)

0.2423.79-25103.38107.42117.96125.87128.29128.05125.89125.06125.33127.98أرز

0.44-0.84-60151.20151.23146.25151.75151.82150.88150.58159.23150.90150.54دقیق ابیض
0.27-1.04-13.833.843.873.863.863.863.863.863.863.82خبز أبیض

1.26-1.56-147.3047.4248.3947.5647.4547.4148.1648.7047.2246.71لحم بقري طازج
12.39-1.13-116.9716.9016.2515.7515.0415.3115.6015.9716.5014.87لحم دجاج طازج

0.88-0.53-17.547.517.587.517.517.507.587.577.497.47حلیب %3
8.15-218.3618.1016.8015.5714.7715.0517.9517.4615.9216.8614.15بیض دجاج
0.181.15-128.0427.6128.1628.1528.4128.2928.4827.9128.2428.36زیت زیتون

2.573.54-50138.37142.65142.45145.10147.05147.09146.16146.69145.77143.27سكر (كرستال)

العالمیة  الغذائیة في األسواق  المواد  الدراسة عن أسعار 
الى  بالنظر  االختالف  ھذا  تفسیر  ویمكن  بعید.  حد  الى 
مكونات مؤشر أسعار الغذاء في فلسطین، باالضافة الى 
العدید من العوامل المحلیة التي تؤثر على أسعار الغذاء. 
وفي حین أن أسعار المواد الغذائیة والمشروبات الخفیفة 

في فلسطین تراجعت في األشھر الخمسة األولى من العام 
تتراجع  بدأت  (عندما  آب  حتى  إرتفعت  ثم  ومن  الحالي 
مرة أخرى)، إرتفعت أسعار المواد الغذائیة في األسواق 
العالمیة في األشھر الثالثة األولى ومن ثم إنخفضت قبل 
وتشرین  ثان  كانون  شھري  وبین  أیلول.  في  تستقر  أن 

أول وصلت أسعار المواد الغذائیة في فلسطین ذروتھا في 
شھر آب، إبان العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة. وفي 
المقابل، بلغ مؤشر منظمة األغذیة والزراعة ذروتھ في 
المحلي  المؤشر  بلغ  العام (آذار). وبینما  وقت سابق من 
األغذیة  منظمة  مؤشر  سجل  أیار،  في  مستویاتھ  أدنى 

تقریر  مؤخرا  فلسطین  في  الغذائي  األمن  قطاع  أصدر 
في  الطوارئ  حاالت  في  الغذائي  لالمن  السریع  التقییم 
قطاع غزة. (1) یتناول التقریر (الذي یستند الى زیارات 
أجرتھا  محلیة  ومجتمعات  أسر  مع  ومقابالت  میدانیة 
حالة  أول)  تشرین  و 2  ایلول  بین 15  ما  شركة خاصة 
بدایة وقف  بعد حوالي شھر من  في غزة  الغذائي  األمن 
إطالق النار الذي وضع حدا للعدوان اإلسرائیلي. والھدف 
الرئیسي من التقریر ھو توجیھ التدخالت في مجال األمن 
الغذائي والزراعة وسبل كسب العیش في قطاع غزة على 
 18-6) المتوسط  والمدى  أشھر)   6-2) القصیر  المدى 

شھرا).  

التقریر إلى أربعة استنتاجات رئیسیة حول حالة  توصل 
أوال،  اإلسرائیلیة.  الحرب  بعد  غزة  في  الغذائي  األمن 
ما  مستویات  إلى  ووصل  غزة  الى  لیتدفق  الغذاء  عاد 
الغذائیة  الواردات  الرتفاع  نتیجة  وذلك  العدوان،  قبل 
الضفة  من  المتحدة  األمم  ووكاالت  الخاص  للقطاع 
الغربیة وإسرائیل، فضال عن االستئناف الجزئي لإلنتاج 
الوقت  وفي  والبیض.  واللحوم  الخضروات  من  المحلي 
المعلبة  والخضروات  والبقولیات  األرز  یتوفر  الراھن 
وعصائر  والقھوة  والشاي  والصلصات  والمخلالت 
أنحاء غزة  في جمیع  بالتجزئة  البیع  في محالت  الفاكھة 
األلبان  منتجات  تتوفر  حین  في  الحرب،  قبل  ما  بأسعار 
الكبیرة  ماركت  السوبر  والمحلیة في محالت  المستوردة 
وفي شبكة محالت التجزئة المشاركة في برنامج القسائم 
الغذائیة والمشروبات  المواد  أسعار  أن  إال  (الكوبونات). 
في  األخیرة  السنوات  في  كبیر  بشكل  إرتفعت  الخفیفة 
الغذائیة  المواد  أسعار  في  االرتفاع  بسبب  غزة  قطاع 
الواردات  على  الكبیر  واالعتماد  العالمیة،  االسواق  في 
والتكالیف  الداخلي،  النقل  تكالیف  وارتفاع  الغذائیة، 

المرتبطة بالقیود المفروضة عند نقاط العبور.

إنخفض  فقد  الطازجة،  والخضروات  الفواكھ  أما 
القطاع  قدرة  عدم  بسبب  االسواق  في  منھا  المعروض 
الزراعي المحلي على تلبیة الطلب المحلي على البندورة 
تحدث  ظاھرة  وھي  والباذنجان،  والكوسا  والبطاطا 
الماضیة كنتیجة مباشرة  السنوات ال 20  ألول مرة في 
لألضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي خالل 

الھجوم اإلسرائیلي.

وغیر  المباشرة  التقدیریة  2التكالیف  الجدول   یلخص 
المباشرة للحرب على القطاع الزراعي حتى تاریخ 21 
آب. بلغت الخسائر االجمالیة للقطاع الزراعي ما یعادل 
خسائر  شكل  على  ثلثیھا  من  أكثر  دوالرا،  ملیون   450
النباتي حوالي 43.2% من  اإلنتاج  تكبد قطاع  مباشرة. 
األضرار، تلیھ خسائر البنیة التحتیة بنسبة 30.9%، ثم 
وأخیرا  بنسبة 23.6% من األضرار،  الحیواني  اإلنتاج 

قطاع صید االسماك بنسبة %2.2. 

ویخلص التقریر أیضا الى أن الحرب أثرت على وصول 
األسر التي دمرت منازلھا و / أو أصولھا اإلنتاجیة و / 
األسر  ھذه  وتشمل  الغذاء،  الى  رزقھا  مصدر  فقدت  أو 
الزراعة  وعمال  والمزارعین  القطاع  داخل  النازحین 

مالیة  معونات  تقدم  التي  تلك  أو   / و  المضیفة  واألسر 
الغذائیة  المساعدات  تكفي  وبالكاد  النازحة.  للعائالت 
من  االدنى  الحد  على  للحصول  المالجئ  في  المقدمة 
السعرات الحراریة والتنوع الغذائي، وھذا ینسحب على 

األسر النازحة واألسر المضیفة. 

ثالثا، یرجح التقریر حدوث تدھور في الوضع الغذائي إذا 
لم یتم إجراء إصالحات عاجلة لشبكات المیاه والوحدات 
السكنیة المتضررة، حیث أن وضع المیاه النظیفة لم یكن 
الحرب،  بعد  تفاقم  وقد  الحرب،  قبل  حتى  حال  باحسن 
قطاع  یعاني  كما  بیوتھا.  تضررت  التي  لألسر  خاصة 
غزة من مشاكل النظافة، ال سیما بین األطفال الصغار، 
حیث یرفع االكتظاظ في مالجئ مدارس األونروا ومنازل 
األسر المضیفة من مخاطر األمراض المعدیة. أما بالنسبة 
للوقود، فعلى الرغم من توفره، غال أن أسعاره باھظة. أما 
غاز الطھي، فال یتوفر إال بكمیات محدودة كما كان علیھ 
إستخدام  إلى  العائالت  یضطر  مما  الحرب،  قبل  الحال 
على  القادرة  غیر  األسر  فان  وبالتالي  للطھي،  الحطب 
استھالكھا من  تقلیل  الى  الحطب تضطر  الحصول على 

األطعمة المطبوخة والتحول الى األطعمة الجاھزة.

الجدول 2: الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع الزراعي في قطاع غزة (دوالر امريكي) 

المصدر: تقریر التقییم السریع لالمن الغذائي في حاالت الطوارئ في قطاع غزة، تشرین أول، 2014.

 خسائر مباشرة (دوالرالقطاع الفرعي
(امريكي

خسائر غير مباشرة
 (دوالر امريكي)

مجمل الخسائر 
(دوالر امركي)

131,666,03662,500,000194,166,036اإلنتاج النباتي
54,676,50051,500,000106,176,500اإلنتاج الحیواني

120,806,90018,000,000138,806,900البنیة التحتیة
8,000,0002,000,00010,000,000قطاع االسماك

315,149,436134,000,000449,149,436المجموع



نشرة األمــن الغذائــي 45 نشرة األمــن الغذائــي

أسعار  المواد الغذائية في األسواق العالمية

األسر  قدرة  على  سلبا  اإلسرائیلي  الھجوم  أثر  وأخیرا، 
الدخل  مصادر  لفقدان  نتیجة  والصمود  التكیف  على 
المعالین  من  كبیرة  أعداد  ووجود  المدخرات  واستخدام 
وارتفاع األسعار وزیادة النفقات. ولذلك فان تجنیب األسر 
االختیار بین شراء المواد الغذائیة أو المواد األساسیة غیر 
الغذائیة یتطلب إستجابات اقتصادیة ومادیة سریعة لتوفیر 

السكن واستعادة القدرة اإلنتاجیة.

یقدم  غزة،  قطاع  في  الغذائي  األمن  تحدیات  ولمواجھة 
مواصلة  إلى  فباإلضافة  التوصیات.  من  عددا  التقریر 
قبل  سادت  التي  الوتیرة  بنفس  للفقراء  المساعدات  تقدیم 
لألسر  المساعدة  تقدیم  في  االستمرار  بد من  الحرب، ال 
فقدت  أو  و/  اإلنتاجیة  وأصولھا  بیوتھا  تضررت  التي 
المساعدات  تلك  ومثل  الحرب.  خالل  رزقھا  مصادر 
المقدمة یجب أن تتطور من توزیع المواد الغذائیة العینیة 
إلى المساعدات النقدیة، بما في ذلك قسائم الغذاء، لضمان 
حصول األسر على جمیع احتیاجاتھا الغذائیة، وإعادة بناء 
على  والقدرة  االدنى  بالحد  اإلنتاجیة  واألصول  المنازل 
الوصول إلى الخدمات التعلیمیة والصحیة. ویرى التقریر 

خالل  ضروریة  كانت  الطارئة  الغذائیة  المعونات  بان 
الغذائیة  المواد  لتوفر  وذلك  كذلك  تعد  لم  ولكنھا  الحرب 
بان األھم من ذلك  التقریر  المحلیة. ویوصي  السوق  في 
ھو (إلى جانب تقدیم المساعدات الغذائیة) تقدیم مساعدات 
أو مساعدات عینیة  مالیة وتوفیر فرص عمل مؤقتة و/ 
تأھیل  إعادة  ذلك  في  بما  األصول  بناء  وإعادة  إلصالح 
تتدخل  أن  یجب  الخصوص،  وجھ  وعلى  األراضي. 
لحقت  التي  األضرار  الستعادة  اإلنسانیة  الوكاالت 
الري  وآبار  المحمیة  البیوت  مثل  الزراعیة  باألصول 
والدواجن  الماشیة  ومزارع  المیاه  وشبكات  والمضخات 
واألسیجة وبساتین الزیتون والحمضیات وقوارب الصید. 
وأخیرا ال بد من وضع برامج مساعدات اجتماعیة مؤقتة 
اإلنتاجیة  قدرتھا  استعادة  لحین  المزارعین  أسر  لدعم 

الكاملة. 

1 http://foodsecuritycluster.net/sites/default/files/
EFSA%20Report-Gaza-Nov2014_0.pdf

منذ مطلع العام الحالي، اتخذت أسعار الغذاء في االسواق 
منحى  األغذیة)  ألسعار  الفاو  بمؤشر  (مقاسة  العالمیة 
تصاعدیا  قبل ان تبدأ في نیسان باإلنخفاض لتستقر في 
أیلول عند حوالي 193 نقطة(1). كما نتبین من الشكل (3) 
أنھ بین شھري أیار (أخر شھر مشمول في نشرة األمن 
الغذائي العدد العاشر) وحزیران، إنخفضت أسعار الغذاء 
من  المزید  تبعھ  ثم   ،%0.7 بنسبة  العالمیة  االسواق  في 
اإلنخفاض بین شھري حزیران وتموز (2.2%( وشھري 
منظمة  مؤشر  إنخفض  آب،  ففي   .(%2.9) وآب  تموز 
 198.3 (الى  نقطة  عتبة200   تحت  والزراعة  األغذیة 
نقطة) للمرة األولى في عام 2014. إستمر الھبوط لمدة 
شھر آخر، حین ھبط المؤشر 2.8% بین آب وأیلول، قبل 
وتشرین  أیلول  شھري  في  نقطة   192.7 عند  یستقر  أن 
المثیر  ومن  الثاني.  تشرین  في  نقطة   192.6 و  أول 
آب  منذ  األدنى  كان  الثاني  تشرین  مستوى  أن  لالھتمام 
لتوقعات  السنوي  نصف  لتقریر"الفاو"  وفقا   .2010
ھذا  یدلل   ،(2014 أول  تشرین  في  نشر  (الذي  األغذیة 
اإلنخفاض على توفر معظم المواد الغذائیة في األسواق 
العالمیة وإنخفاض مستوى عدم الیقین عما كان علیھ في 

السنوات األخیرة(2). 

أن  البیانات  تظھر  السابق،  بالعام   2014 العام  وبمقارنة 
حركة األسعار في أشھر 2014 كانت مماثلة الى حد بعید 
لمثیالتھا في عام 2013: إرتفاع في بدایة السنة، إنخفاض 
العام.  نھایة  في  نسبي  واستقرار  الوسطى  األشھر  خالل 
الفاو ألسعار  قیمة مؤشر  أن  بالذكر  الجدیر  وأخیرا، من 
الغذاء في تشرین الثاني 2014 كانت أقل ب  6.4% من 

قیمتھ في تشرین الثاني 2013.

أسعار السلع الغذائية األساسية في األسواق 
العالمية 

المجموعات  ألسعار  القیاسیة  األرقام   4 الشكل  یبین 
ألسعار  الفاو  مؤشر  على  الخمسة  األساسیة  السلعیة 
والزیوت  والحبوب  األلبان  ومنتجات  اللحوم  الغذاء: 
في  الرئیسیة  التطورات  نستعرض  یلي  فیما  والسكر. 
أسعار ھذه المجموعات بین شھري أیار وتشرین الثاني 

من ھذا العام.

•  مؤشر أسعار اللحوم 
في  باالرتفاع  العالمیة  األسواق  في  اللحوم  أسعار  بدات 
نقطة،  إلى 212  آب، عندما وصلت  أوائل 2014 حتى 
تھبط  أن  قبل  المؤشر،  تاریخ  في  مستوى  أعلى  وھو 

الشكل 3: مؤشر الفاو ألسعار الغذاء، كانون الثاني 2013- تشرين الثاني 2014 
(سنة األساس 2004-2002=100)

المصدر: الفاو، 2014

لتصل إلى 210.4 نقطة في تشرین الثاني، وھذه القراءة 
تمثل ارتفاعا بنسبة 13.3% عن الشھر المناظر من عام 
متوسط  بلغ  الثاني  وتشرین  أیار  شھري  وبین   .2013
 %13 أو  نقطة،   206.7 اللحوم  ألسعار  القیاسي  الرقم 

أعلى من متوسط الفترة المناظرة من العام السابق.

وتتوقع منظمة األغذیة والزراعة أن ینمو اإلنتاج العالمي 
للحوم بنسبة 1.1% في عام 2014، لیصل إلى 311.6 
ملیون طنا. ومن المتوقع أن تكون البلدان النامیة المصدر 
األساسي لھذا النمو، كما ستشكل ھذه البلدان محور الطلب 
والزراعة  األغذیة  منظمة  وتتوقع  الغذائیة.  السلع  على 
إلى  (لیصل   %0.8 بنسبة  األبقار  لحوم  إنتاج  إرتفاع 
68.3 ملیون طن) ولحوم الدواجن بنسبة 1.1% (لیصل 
 %1.4 بنسبة  الخنزیر  ولحوم  طن(  ملیون  الى107.6 
بنسبة  الضأن  ولحوم  طن)  ملیون   116.1 إلى  (لیصل 

0.6% (لیصل الى 14 ملیون طن).

 • مؤشر أسعار األلبان 
وعلى غرار المؤشر العام، واصل مؤشر أسعار األلبان 
أكبر.   بمعدالت  ولكن  الدراسة،  فترة  خالل  اإلنخفاض 
أسعار  إنخفضت  الثاني،  وتشرین  أیار  شھري  فبین 
منتجات األلبان بمقدار الربع، وھبط المؤشر الى 178.1 
نقطة في تشرین الثاني، وھو أدنى مستوى لھ منذ تموز 
الشھر  مستوى  عن   %29 بنسبة  أقل  انھ  كما   ،2012
وتشرین  أیار  شھري  وبین   .2013 عام  من  المناظر 
الثاني بلغ متوسط الرقم القیاسي ألسعار االلبان 207.5 
من  المناظرة  الفترة  متوسط  من  أقل   %16.7 أو  نقطة، 

العام السابق.

وتشیر بیانات منظمة األغذیة والزراعة إلى توقع ارتفاع 
 ،2014 عام  في   %2.4 بنسبة  العالم  في  األلبان  إنتاج 
لیصل إلى 792 ملیون طن. وفي حین أن مختلف مناطق 
الزیادة  معظم  أن  إال  اإلنتاج،  في  زیادة  ستشھد  العالم 
فیھا  الطلب  سیكون  والتي  اآلسیویة،  البلدان  من  ستاتي 
(ال سیما الصین وإندونیسیا ومالیزیا وتایالند) أعلى من 

غیرھا من المناطق.
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•  مؤشر أسعار الحبوب
واصل مؤشر أسعار الحبوب الھبوط حتى أیلول، عندما 
تموز  منذ  لھ  مستوى  أدنى  وھو  نقطة،    178.1 بلغ 
2010. وفي تشرین أول إرتفعت أسعار الحبوب لتصل 
إلى 178.3 نقطة وإرتفعت مرة أخرى الى 183 نقطة في 
تشرین الثاني، أي أقل ب 5.8% من القراءة التي سجلھا 
السابق.    وخالل  العام  المناظر من  المؤشر في الشھر 
الفترة الممتدة من أیار الى تشرین الثاني بلغ متوسط الرقم 
القیاسي ألسعار الحبوب 187.2 نقطة، أو 11.6% أقل 

من متوسط الفترة المناظرة من العام السابق.

اإلنتاج  یبلغ  أن  والزراعة  األغذیة  منظمة  وتتوقع  ھذا 
العالمي من الحبوب لموسم 2015/2014 حوالي 2523 
موسم  في  الفعلي  اإلنتاج  حجم  نفس  وھو  طنا،  ملیون 
2014/2013. كما تتوقع منظمة الفاو أن یحقق إنتاج القمح 
أن  ملیون طن)، في حین  قیاسیا جدیدا (718.5  مستوى 
الخشنة (1308 ملیون طنا) سیكون قریبا  الحبوب  إنتاج 
العالمي  االنتاج  أما  السابق.  الموسم  في  االنتاج  من حجم 
من األرز، فلن یتجاوز 496.4 ملیون طنا نتیجة للظروف 
الجویة غیر المواتیة. ومن المتوقع أیضا أن یزداد استخدام 
السابق لیصل  العام  بنسبة 1.8% عن  الحبوب  محاصیل 
إلى 2461 ملیون طنا، وھو ما یمثل زیادة بنسبة %1.1 
في إجمالي استخدام الحبوب في الغذاء البشري و %2.5 
ارتفاع في إجمالي استخدام الحبوب كاعالف للحیوانات و 

2.2% زیادة في استخدامات أخرى.

 • مؤشر أسعار الزيوت 
باإلنخفاض  العالمیة  األسواق  في  الزیوت  أسعار  إستمرت 
أدنى  وھو  نقطة،   162.0 المؤشر  بلغ  عندما  ایلول،  حتى 
مستوى لھ منذ تشرین أول 2009. وفي الشھرین التالیین، 
المؤشر إلى163.7  نقطة في تشرین أول و164.9   إرتفع 
نقطة في تشرین الثاني، ما یشكل إنخفاضا بنسبة %16.9 
أیار  شھري  وبین   .2013 عام  من  المناظر  الشھر  عن 
الزیوت  القیاسي ألسعار  الرقم  بلغ متوسط  الثاني  وتشرین 
المناظرة  الفترة  متوسط  أقل من  أو %7.9  نقطة،   174.6

من العام السابق.

تتوقع منظمة األغذیة والزراعة نمو إنتاج البذور الزیتیة  في 
موسم 2015/2014 بنسبة 4.7% (مقارنة بالموسم السابق) 

لتصل إلى 535.5 ملیون طنا نتیجة للتوسع في إنتاج فول 
الصویا. كما تتوقع منظمة الفاو أن یرتفع االنتاج العالمي من 
الزیوت والدھون بنسبة 2.7% لیصل إلى 207.5 ملیون 
ارتفاعا  والدھون  الزیوت  استخدام  سیشھد  حین  في  طنا، 
تتوقع  كما  طنا.  ملیون   206.6 إلى  لیصل   %4.1 بنسبة 
المنظمة أن یرتفع انتاج وجبات الطعام والكعك إلى 137.1 
ملیون طنا، أي بزیادة مقدارھا 7% مقارنة بالموسم السابق، 
الوجبات  أن یرتفع استخدام ھذه  المتوقع  المقابل من  وفي 

بنسبة 5.8% الى 130.9 ملیون طنا. 

•  مؤشر أسعار السكر
من  تقلبا  أكثر  الدراسة  فترة  خالل  السكر  أسعار  كانت 
المجموعات االخرى، وإن كانت نسب التغیر الشھریة قلیلة 
نسبیا. ھبطت أسعار السكر في االسواق العالمیة بین أیار 
وحزیران، ومن ثم عادت الى االرتفاع بین حزیران وتموز، 
قبل أن تھبط حتى نھایة أیلول. ومن ثم شھدت ارتفاعا في 
تشرین األول وإنخفاضا في تشرین الثاني. بلغ مؤشر أسعار 
ایلول 228.1 نقطة، وھو أدنى مستوى لھ منذ  السكر في 
حزیران 2010. وفي تشرین الثاني بلغ المؤشر 230 نقطة، 
ما یشكل إنخفاضا بنسبة 8.2% عن الشھر المناظر من عام 
2013. وبین شھري أیار وتشرین الثاني بلغ متوسط الرقم 
من  أقل  أو %1.1  نقطة،  السكر 245.2  القیاسي ألسعار 

متوسط الفترة المناظرة من عام 2013.

في  السكر  من  العالم  إنتاج  إرتفاع  الفاو  منظمة  تتوقع 
موسم 2015/2014 لیفوق االستھالك للعام الخامس على 
التوالي، إال أن الفائض سیكون محدودا. ومن المالحظ أن 
التراجع الحاصل في انتاج السكر في البرازیل والصین 
وباكستان یقابلھ زیادة انتاج في الھند واالتحاد األوروبي 
نمو  الفاو  تتوقع  االحوال،  كل  وفي  الروسي.  واالتحاد 
ملیون  إلى 1839   %0.9 بنسبة  السكر  من  العالم  انتاج 
الكلي سیبلغ 181.9 ملیون  طنا، في حین أن االستخدام 

طنا، أي بزیادة قدرھا 2.4% عن الموسم السابق. 

1 http://www.fao.org/worldfoodsituation/
foodpricesindex/en/

2 http://www.fao.org/3/a-i4136e.pdf

الشكل 4: مؤشر الفاو ألسعار المجموعات الغذائية الخمس األساسية كانون 
الثاني 2013- تشرين الثاني 2014 (سنة األساس 2004-2002=100)

المصدر: الفاو، 2014
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مؤشر الجوع العالمي 
2014

لبحوث  الدولي  المعھد  أصدر   ،2014 اول  تشرین  في 
الجوع  مؤشر  تقریر  من  التاسع  العدد  الغذائیة  السیاسات 
المحدد  الموعد  من  عام  قبل  التاسع  العدد  ویأتي  العالمي(1). 
عام 2014،  لتقریر  وفقا  لأللفیة.  اإلنمائیة  األھداف  لتحقیق 
إنخفض مؤشر الجوع في البلدان النامیة ككل بنسبة 39% منذ 
عام 1990، ومع ذلك، فإن معدالت الجوع في العالم ما زالت 
خطیرة، حیث ال زال ما مجموعھ 805 مالیین إنسان یعانون 
الكبرى  االفریقیة  الصحراء  الجوع، ال سیما في جنوب  من 
وجنوب آسیا، على الرغم من أن ھذه المناطق بالذات شھدت 
تحسنا ملحوظا ومطردا منذ عام 1990، وخاصة في االعوام 
و   1990 عامي  بین  الواقعة  الفترة  ففي   .2005 تلت  التي 
2014، إستطاعت 26 دولة خفض مستویات الفقر فیھا بنسبة 
50% أو أكثر. وقد جاءت في قمة ھذه البلدان كل من أنغوال 
وبنغالدیش وكمبودیا وتشاد وغانا ومالوي والنیجر ورواندا 
وتایالند وفیتنام. وفي نھایة تشرین الثاني 2014، أكدت منظمة 
الفاو نجاح 13 بلدا في مكافحة الجوع، محققة الھدف االنمائي 
االول (والمتمثل في خفض نسبة الجیاع في العالم الى النصف 
بحلول 2015) وھدف مؤتمر القمة العالمي لألغذیة- 1996 
(والمتمثل في خفض عدد الجیاع في العالم الى النصف بحلول 
2015)(2). وتشمل ھذه البلدان البرازیل والكامیرون وإثیوبیا 
وموریتانیا  ومالیزیا  وكیریباتي  وإیران  وغامبیا  والغابون 

وموریشیوس والمكسیك والفلبین واألوروغواي.

ومع ذلك، ال یزال الجوع یشكل تحدیا كبیرا للبشریة، حیث 
من  تعاني  تزال  ال  بلدا   14 أن  الى  الجوع  مؤشر  یشیر 
مستویات جوع خطیرة (تیمور الشرقیة وجزر القمر وجنوب 
السودان وتشاد وإثیوبیا والیمن وزامبیا وھایتي وسیرالیون 
وموزمبیق  والنیجر  الوسطى  أفریقیا  وجمھوریة  ومدغشقر 
بلدین  إلى  باالضافة  الشعبیة)،  الدیمقراطیة  الو  وجمھوریة 
تعیشان مستویات خطیرة للغایة (بوروندي وإریتریا). وبینما 
شھدت كثیر من بلدان جنوب الصحراء الكبرى تراجعا في 
معدالت الجوع، تدھور الوضع في سوازیالند التي شھدت 

أكبر زیادة في مستوى الجوع بین عامي 1990 و2014.

إھتماما   2014 لعام  العالمي  الجوع  مؤشر  تقریر  یولي 
خاصا بمسألة كثیرا ما یتم التغاضي عنھا، أال وھي مسالة 
الدقیقة،  المغذیات  نقص  أیضا  یسمى  الذي  الخفي،  الجوع 
وھو شكل من أشكال سوء التغذیة ناتج عن النقص الحاد في 
الفیتامینات والمعادن الالزمة للحفاظ على نمو سلیم وصحة 
والعقلیة  البدنیة  والوظائف  الجسم  وقیام  األطفال  لدى  جیدة 
الحیویة لدى البالغین. وعادة ما ینتج الجوع الخفي عن سوء 
(أثناء  الدقیقة  المغذیات  الى  الحاجة  الغذائي وازدیاد  النظام 
الحمل أو الرضاعة) أو بسبب بعض األمراض وااللتھابات 
والطفیلیات. وفي حین أن الجوع الخفي ال یمكن مالحظتھ 
بسھولة كما ھو الحال مع الجوع العادي، إال أنھ یترك آثارا 
خطیرة وطویلة األمد على االنسان. وتشیر التقدیرات إلى أنھ 
في الوقت الراھن ھناك أكثر من  ملیاري شخص حول العالم 
أكثر من ضعف  الدقیقة، وھو  المغذیات  نقص  یعانون من 
عدد األشخاص الذین یعانون من نقصان السعرات الحراریة 
(805 مالیین). وعلى الرغم من أن الجوع الخفي یعتبر أكثر 
انتشارا في البلدان النامیة، إال أنھ موجود أیضا على نطاق 
واسع في البلدان الغنیة، خاصة على شكل نقص في الحدید 
والیود. ومن حیث التوزیع اإلقلیمي، تم رصد أعلى المعدالت 
في جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسیا، في حین تنخفض 
المعدالت في بلدان أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي بسبب 
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النظام الغذائي األكثر تنوعا والخدمات التي تقدمھا ھذه الدول 
لمواطنیھا، مثل المغذیات الدقیقة والتعلیم والتغذیة والخدمات 
الصحیة األساسیة. یقترح التقریر عدة حلول لمشكلة الجوع 
الخفي، بما في ذلك تنویع الوجبات الغذائیة وتدعیم األطعمة 
إلى  الدقیقة  المغذیات  من  ضئیلة  كمیات  إضافة  التجاریة) 
المواد الغذائیة األساسیة أو التوابل أثناء المعالجة) والتقویة 
محاصیل  انتاج  الى  یھدف  نسبیا  جدید  (تدخل  البیولوجیة 
جدیدة باستخدام األسالیب التقلیدیة أو المعدلة وراثیا لزیادة 

محتوى المغذیات الدقیقة (والمكمالت الغذائیة.

یخلص التقریر الى أھمیة التركیز على نوعیة الغذاء لمعالجة 
مشكلة الجوع الخفي وبالتالي القضاء علیھا. كما یقدم التقریر 
ھذه  لمعالجة  العامة  بالسیاسة  المتعلقة  التوصیات  من  عددا 
الغذائي  األمن  بقضایا  القرار  أصحاب  التزام  أوال،  المشكلة. 
یعتبر أولى الخطوات للقضاء على الجوع الخفي. ثانیا، یتعین 
ومنظمات  ودوائر  وزارات  إشراك  الوطنیة  الحكومات  على 

الصحة والزراعة والتعلیم والتخطیط والمالیة والمیاه والصرف 
الصحي في وضع السیاسات لضمان أن تكون ھذه السیاسات 
ضرورة  ثالثا،  البعض.  لبعضھا  ومكملة  وكافیة  مناسبة 
األموال  وتخصیص  البشریة  القدرات  بناء  في  االستثمار 
الالزمة لبناء الخبرات في مجال التغذیة على جمیع المستویات، 
جنبا إلى جنب مع التنسیق مع المجموعة االستشاریة للبحوث 
ومنظمة  العالمي  األغذیة  وبرنامج  والفاو  الدولیة  الزراعیة 
الصحة العالمیة والیونیسیف ومنظمات المجتمع المدني. رابعا، 
ینبغي على الحكومات والمؤسسات الدولیة خلق بیئة قانونیة 
یجب  وأخیرا،  المساءلة.  وتعزز  الكافیة  التغذیة  على  تشجع 

توسیع قاعدة المراقبة والبحوث لتعزیز مبدأ المساءلة.

1 http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/
ghi14.pdf

2  http://www.fao.org/news/story/en/item/270380/icode/

أدبيات األمن الغذائي
كيفية بناء القدرة على التكيف مع الصراع:

 دور األمن الغذائي

تقرير السياسات الغذائية– المعهد الدولي لبحوث 
(IFPRI) السياسات الغذائية

تشرين اول 2014

فیما یلي نقدم ملخصا للتقریر األصلي.
نتیجة  ھو  الغذائي  األمن  إنعدام  بأن  التقریر  ھذا  یحاجج 
للصراع ومسببا لھ في نفس الوقت(1). فمن البدیھي االفتراض 
بأن الصراع یقلل من مستویات األمن الغذائي بشكل مباشر، 
وذلك كونھ یترافق مع إنخفاض اإلنتاج الزراعي الناتج عن 
تدمیر البنیة التحتیة للقطاع الزراعي والممتلكات الزراعیة 
والبنیة التحتیة المادیة، وبالتالي یزید من المخاطر المرتبطة 
بالوصول إلى أسواق األغذیة، والذي بدوره یرفع من أسعار 
المواد الغذائیة المحلیة. تطرق التقریر الى عدد من الدراسات 
السابقة التي أكدت على التأثیر السلبي للصراع على األمن 

الغذائي والتغذیة والصحة والتعلیم.

ویذھب التقریر الى أبعد من ذلك عندما یفترض أن إنعدام األمن 
الغذائي یمكن أیضا ان یأجج الصراعات. منذ زمن بعید، بحث 
العلماء في أسباب إندالع الصراعات وتوصلوا الى مجموعة 
من العوامل، تحدیدا الفقر والبطالة بین الشباب وعدم المساواة 
في توزیع الدخل واألراضي والموارد الطبیعیة والخصائص 
الجغرافیة ووجود الموارد الطبیعیة عالیة القیمة وعدم كفاءة 
الحكم. وفي االونة االخیرة، سلطت بعض الدراسات الضوء 
على دور إنعدام األمن الغذائي، ال سیما إرتفاع أسعار المواد 
الغذائیة في تاجیج النزاعات، واالمثلة على ذلك كثیرة، خاصة 
في السنوات االخیرة. وعالوة على ذلك، أظھر مقال(2) نشر 
األمن  نشرة  من  العاشر  العدد  في  الیھ  التطرق  (تم  حدیثا 
الغذائي) أن إنعدام األمن الغذائي ھو أحد االسباب الرئیسیة 
لنشوب الصراعات في البلدان العربیة، حیث شھدت البحرین 
ارتفاع  على  احتجاجات  والیمن  والمغرب  واألردن  ومصر 
أسعار السلع الغذائیة في عام 2008، أي قبل وقت قصیر من 

اندالع االنتفاضات  في عدة بلدان عربیة. 

لبناء  الغذائي  األمن  استخدام  كیفیة  في  التقریر  بحث  كما 
القدرة على التكیف مع الصراعات، واقترح إطارا للتمییز 

مستوى  وعلى  الوطني  المستوى  على  الغذائي  األمن  بین 
األسرة، حیث یتحقق األمن الغذائي على المستوى الوطني 
عندما یكون البلد قادرا على إنتاج أو استیراد أو تخزین ما 
یكفي من الغذاء لجمیع المواطنین في جمیع األوقات، وھو 
األسرة  مستوى  على  الغذائي  األمن  لتحقیق  أساسي  شرط 
بفرص  األوقات  جمیع  في  كافة  البشر  تمتع  یفترض  الذي 
واالقتصادیة،  واالجتماعیة  المادیة  النواحي  من  الحصول، 
التغذویة  حاجاتھم  تلبى  ومغذیة  وسلیمة  كافیة  أغذیة  على 
وتناسب أذواقھم الغذائیة، كي یعیشوا حیاة موفورة النشاط 
والصحة(3). ویتم من خالل السیاسات واالستثمارات تحقیق 
التكیف على المستوى الوطني، الذي یعتبرا شرطا لتحقیق 

التكیف على مستوى األسرة.

یشتمل اإلطار المفاھیمي للتقریر على ثالث أفكار رئیسیة: 
1. إن النزاعات، وما یرافقھا من صدمات، تؤثر على األمن 
الغذائي على المستویین الوطني واألسري. 2. یمكن أن یؤدي 
إنعدام األمن الغذائي الى تأجیج النزاعات. 3. بناء القدرة على 
مواجھة إنعدام األمن الغذائي قد یقلل من النزاعات. قام مؤلفو 
التقریر باجراء أربع دراسات حالة على البلدان المتضررة 
الدخل  ذوات  من  البلدان  إحدى  فیھا  بما  النزاعات،  من 
المنخفض (الصومال) وثالثة بلدان من ذوات الشریحة الدنیا 

من الدخل المتوسط (مصر والسودان والیمن).

عصفت بالیمن، البلد العربي الذي یعاني من أعلى مستویات 
إنعدام األمن الغذائي (45% في 2011 و32% قبل ذلك)، 
في  أدت  الماضي  العقد  مدى  على  الصراعات  من  سلسلة 
مجملھا إلى إرتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائیة في عام 
2011. بدأ دخل الفرد ومستویات األمن الغذائیة بالتحسن في 
بوضع  دولي،  بدعم  الیمنیة،  الحكومة  وقامت  عام 2012، 
استراتیجیة األمن الغذائي الوطني التي تتماشى مع اإلطار 
المفاھیمي للتقریر المذكور، والھادفة إلى بناء القدرات على 

التكیف على المستویین الوطني واألسري. 

الغذائي السبب الرئیسي  أما في مصر، فقد كان تدھور األمن 
على  الغذائي  األمن  ولدعم   .2011 عام  ینایر  ثورة  الندالع 
الغذائیة  للمواد  دعمھا  من  الحكومة  زادت  األسرة،  مستوى 
دورا  لعب  الذي  االجتماعي،  األمان  شبكة  برنامج  من  كجزء 
رئیسا في حمایة الفقراء. ومع ذلك، إستمرت مستویات إنعدام 

على  االعتماد  أدى  وقد  االرتفاع.  في  والفقر  الغذائي  األمن 
السلع الغذائیة الرخیصة (بما في ذلك السلع المدعومة) والغنیة 
التغذیة.  وسوء  السمنة  معدالت  رفع  إلى  الحراریة  بالسعرات 
على  االسر  قدرة  بناء  أن  المصریة  التجربة  أظھرت  وقد 
التعامل اآلني مع األزمات  ینبغي أال یقف عند مجرد  التكیف 
والصراعات. وبالتالي قدم التقریر ثالث توصیات: تحسین كفاءة 
واستبدال  وتكمیل  االستھداف،  نظام  وتحسین  التورید،  سلسلة 

السلع المدعومة. 

وأما بالنسبة للصومال، البلد الذي مزقتھ الصراعات المتتالیة 
بھا  قام  دراسة  التقریر  أورد  فقد  الماضیین،  العقدین  في 
مایشتات وإكر (2014)(4). توصلت الدراسة الى أن التقلبات 
بدرجة  الجفاف  فترة  طول  وزیادة  الحرارة  درجات  في 
واحدة عن المعدل االقلیمي (والذي یؤثر بشكل خاص على 
أسعار الماشیة) تزید من احتماالت الصراع بنسبة %62. 
أي  من  كجزء  المناخ  تغیر  بمعالجة  الدراسة  أوصت  وقد 
استراتیجیة لمنع نشوب الصراعات واالھتمام بشكل خاص 
الضروري  ومن  المواشي.  ومربي  للرعاة  المعیشة  بسبل 
لتحسین  الدخل  االقتصادي وتنویع مصادر  بالنمو  االھتمام 
قدرة األسر على تحمل صدمات الطقس. كما ینبغي توسیع 
أسواق االئتمان والتأمین والمساعدات المالیة والتقنیة الالزمة 
لتكیف الرعاة مع الجفاف وتشجیعھم على تربیة الحیوانات 

التي یتم تسویقھا في أوقات مبكرة من الموسم. 

وأخیرا فیما یتعلق بالسودان، أظھرت دراسة أجراھا برنامج 
الطبیعیة  الموارد  على  المنافسة  أن  للبیئة(5)  المتحدة  األمم 
للصراع.  الرئیسیة  األسباب  من  واحدة  كانت  المحدودة 
عانت المجتمعات الرعویة والزراعیة-الرعویة في ھذا البلد 
من الظروف المناخیة القاسیة. وعلى غرار الصومال، أدى 
االرتفاع في درجات الحرارة الى زیادة وتیرة الصراع العنیف 
بنسبة 32%(6). وقد أوصى التقریر بتحسین فرص الوصول 
إلى األسواق والمعلومات عن السوق وتعزیز قطاع التأمین 
بالقطعان  االحتفاظ  بتقلیل  للرعاة  تسمح  كأدوات  واالئتمان 
وتوفیرھا خالل فترات الجفاف. ومن الضروري أیضا تعزیز 
الخدمات األساسیة (خاصة المقدمة للمناطق النائیة التي تعاني 
من اإلنعدام المزمن في األمن الغذائي) كخطوة نحو تعزیز 

التكیف على المدى الطویل.

وعلى العموم، توصل تقریر السیاسات الغذائیة إلى استنتاج 
الوطني  المستوى  على  التكیف  على  القدرة  بناء  أن  مفاده 
یتطلب لیس فقط سیاسات على المستوى الحكومي، بل أیضا 
نھجا تشاركیا یضمن أوال إنخراط المواطنین في عملیة صنع 
القرار وثانیا توفیر الخدمات الكافیة لجمیع المحتاجین. أما 
على المستوى األسري، فال بد من تطویر برامج محددة من 
قبل الحكومة أو الھیئات الدولیة لردع االفراد عن المشاركة 
في النزاعات وتعریفھم بتكلفة الفرصة البدیلة إذا ما فكروا 

باالنخراط في ھذه الصراعات. 
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