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تم انجاز ھذه النشرة بدعم مشكور من:

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي

المؤشرات الرئيسية 

یسر معھد أبحاث السیاسات االقتصادیة (ماس) إطالق العدد الثاني عشر من نشرة األمن الغذائي نصف السنویة 
وھو اإلصدار األول لعام 2015. وبما أن االقتصاد الفلسطیني ال یزال یعاني من اآلثار المدمرة للعدوان اإلسرائیلي 
على قطاع غزة في صیف 2014، فإنھ من غیر المحتمل أن تتحسن حالة األمن الغذائي في فلسطین في المستقبل 
القریب. وعلى الرغم من أن البیانات الشاملة المتعلقة بواقع األمن الغذائي وانعدامھ لعام 2014 لن تكون متاحة إال 
بعد منتصف 2015، إال أنھ من المتوقع أن یستمر انعدام األمن الغذائي بتشكیل تحدیًا جدیًا لألسر الفلسطینیة، خاصة 
تلك ذات الدخل المنخفض. ومن الجدیر بالذكر أنھ حتى قبل العدوان اإلسرائیلي األخیر على قطاع غزة، كانت أكثر 

من ثلث األسر الفلسطینیة وأكثر من 57% من أسر قطاع غزة تعاني من انعدام األمن الغذائي. 

دولیة إلنجاز  التي حددتھا جھات  الفترة  نھایة  العالمیة حیث یصادف  الساحة  ویعتبر عام 2015 عام مھم على 
ھدفْین أساسیین فیما یتعلق باألمن الغذائي: أھداف مؤتمر القمة العالمي لألغذیة (1996) واألھداف اإلنمائیة لأللفیة 
(1990). ولذا سیركز قسم خاص في ھذه النشرة على مدى وصول العالم ككل وبعض المناطق والدول إلى تحقیق 
ھذه األھداف. فخالل إعالن روما الذي تم اعتماده خالل مؤتمر القمة العالمي لألغذیة، تم تحدید ھدف مباشر بخفض 
عدد الذین یعانون من سوء التغذیة في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. أما الغایة 1-ج من األھداف اإلنمائیة 
لأللفیة فھي تخفیض نسبة السكان  الذین یعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بین 1990 و2015. وبما أننا قد 
وصلنا اآلن إلى عام 2015، فمن المشجع أن نرى أن عدد السكان الذین یعانون من سوء التغذیة في العالم قد انخفض 
بمعدل 216 ملیون شخص مقارنة بعام 1990. ولكن، لم یتحقق أي من الھدفْین حیث انخفض عدد الذین یعانون من 

سوء التغذیة في العالم بنسبة 21.4% بینما قلت نسبة السكان الذین یعانون من الجوع بنسبة %41.6.

•  لم تتخذ أسعار المواد الغذائیة في فلسطین منحى واحدًا خالل الخمسة شھور الماضیة، حیث انخفضت األسعار خالل شھري 
تشرین األول وتشرین الثاني ثم ارتفعت خالل شھر كانون األول قبل أن تعود لتنخفض في شھرْي كانون ثاني وشباط ومن ثم 
ترتفع أخیرًا خالل شھر آذار. وقد انخفض مؤشر أسعار المواد الغذائیة بنسبة 0.12% خالل السنة على عكس مؤشر أسعار 
المستھلك العام الذي ارتفع بنسبة 0.95%. كما انخفضت أسعار المواد الغذائیة في الضفة الغربیة بنسبة 2.26% بینما ارتفعت 
في قطاع غزة والقدس الشرقیة بنسبة 3.21% و1.32% على التوالي. وكانت أكبر زیادة سنویة في أسعار األرز (%15.81) 

في حین كان االنخفاض األكبر في أسعار الدجاج الطازج (%1.97). 
•  خالل عام 2014، تم عصر 108379 طن زیتون واستخراج 24758 طن من زیت الزیتون. وتمثل ھذه األرقام زیادة 
 Olive Oil  بنسبة 65% و40% عن العام السابق، على التوالي. وتتناول النشرة الغذائیة تقریرین صدرا مؤخرًا، وھما
The National Strategy for the Olive Sector in Palestine (2018-  و Sector Export Strategy 2014-2018

2019)   یناقشان أھم التحدیات التي تواجھ قطاع الزیتون ویقترحان توصیات محددة لزیادة اإلنتاجیة ودعم التجارة. 
•  استمرت أسعار المواد الغذائیة في األسواق العالمیة باالنخفاض حتى نھایة نیسان 2015. فخالل سنة واحدة، انخفض المؤشر 
العالمي لألسعار الغذائیة بنسبة 19.15% ومن المتوقع أن تبقى األسعار منخفضة خالل األشھر القادمة. فقد انخفضت أسعار 
جمیع السلع الغذائیة األساسیة (اللحوم ومنتجات األلبان والحبوب والزیوت والسكر) في األشھر الـ 12 الماضیة. وقد كان 

االنخفاض األكبر في أسعار منتجات األلبان (31.45%) والسكر (25.75%) والزیوت (%24.49). 
العالمي لألغذیة واألھداف اإلنمائیة لأللفیة، فإن  القمة  النھائي لتحقیق أھداف مؤتمر  •  بما أن عام 2015 یصادف الموعد 
المجتمع الدولي یركز حالیًا على التقدم في تحقیق ھذه األھداف. فخالل السنوات الـ 25 الماضیة، انخفض عدد األشخاص الذین 
یعانون من الجوع بنسبة 21.4% بینما انخفضت نسبتھم بمعدل 41.6%. مما یعني أن كال الھدفْین اللذْین تم ذكرھم أعاله لم 
یتحققا. ومع ذلك، فقد تم تحقیق انجازات كبیرة حیث انخفض عدد الذین یعانون من نقص التغذیة بمعدل 216 ملیون شخص 

على الرغم من ارتفاع معدل النمو السكاني في العدید من المناطق. 
• یقدم استعراض األدبیات في ھذا العدد ملخصًا لتقریر صدر مؤخرًا عن المنتدى العربي للبیئة والتنمیة حول وضع األمن الغذائي 
في الدول العربیة. بشكل عام، تعاني الدول العربیة من نسبة منخفضة من االكتفاء الذاتي فیما یتعلق بالمواد الغذائیة األساسیة، 
بسبب سوء الوضع الزراعي نتیجة لعوائق طبیعیة متعددة (ندرة المیاه ونقص في األراضي الصالحة للزراعة) وعوائق أخرى 

من صنع اإلنسان (ممارسات إسراف). بناءًا على ذلك، یقدم التقریر مجموعة توصیات لزیادة إنتاجیة القطاع الزراعي. 
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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
األشھر  خالل  بالتقلب  الغذائیة  المواد  أسعار  استمرت 
یتم  الذي  الغذاء،  سعر  مؤشر  انخفض  فقد  الماضیة. 
الفلسطیني،  المركزي لإلحصاء  الجھاز  إصداره من قبل 
وتشرین  األول  تشرین  شھرْي  خالل   %0.27 بنسبة 
الثاني، ثم ارتفع المؤشر بنسبة 0.86% في كانون األول 
كانون  و0.88% خالل   %0.74 بنسبة  ینخفض  أن  قبل 
الثاني وشباط، على التوالي، ویرتفع مجددًا بنسبة %1.85 
في شھر آذار. ففي نھایة الربع األول من 2015، وصل 
إلیھ  ما وصل  یقارب  وھذا  نقطة،  إلى 106.66  المؤشر 

المؤشر في شھر آذار 2014 (106.79 نقطة).

أسعار المواد الغذائية مقارنة بأسعار السلع 
االستهالكية األخرى

الغذاء  أسعار  مؤشر  من  كال  أن  إلى   1 الشكل  یشیر 
مؤشر  یعتبر  (الذي  المستھلك  ألسعار  القیاسي  والرقم 
بین  االتجاه  نفس  اتخذا  قد  مكوناتھ)  أحد  الغذاء  أسعار 
تشرین أول 2014 وآذار 2015، ویمكن تفسیر ذلك بأن 
المواد الغذائیة والمشروبات الخفیفة تشكل نسبة كبیرة من 
استھالك األسر الفلسطینیة. فقد ارتفع مؤشر أسعار الغذاء 
بنسبة 0.80% خالل ھذه الفترة بینما ارتفع الرقم القیاسي 
من  بالرغم  وعمومًا،   .%0.50 بنسبة  المستھلك  ألسعار 
آذار  بین  بنسبة %0.12  الغذائیة  المواد  أسعار  انخفاض 
األساسیة  السلع  أسعار  ارتفعت   ،2015 وآذار   2014

بنسبة 0.95% خالل الفترة نفسھا.

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

الغذائیة  المواد  أسعار  بین  مقارنة  أیضًا   1 الشكل  یبین 
في  الغذائیة  المواد  وأسعار  األیسر)  (المحور  فلسطین  في 
أن  من  الرغم  وعلى  األیمن).  (المحور  العالمیة  األسواق 
والمشروبات  الغذائیة  السلع  من  الكثیر  تستورد  فلسطین 
فلسطین  في  الغذائیة  المواد  أسعار  حركة  أن  إال  الخفیفة، 
اختلفت عن حركة األسعار في األسواق العالمیة بین تشرین 
االختالف  ھذا  تفسیر  ویمكن   .2015 وآذار   2014 أول 
بالنظر إلى مكونات مؤشر أسعار الغذاء في فلسطین الذي 
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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 2014 -آذار 2015

المصادر: الجھاز المركزي لإلحصاء، 2015 والفاو، 2015
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یضم في معظمھ –إن لم یكن بشكل حصري- سلع منتجة 
محلیًا. فعلى عكس أسعار المواد الغذائیة في فلسطین التي 
أسعار  استمرت  مجددًا،  ارتفعت  ثم  انخفضت  ثم  ارتفعت 
المواد الغذائیة عالمیًا باالنخفاض منذ آذار 2014. وخالل 
في  الغذائیة  المواد  أسعار  مؤشر  ارتفع  المدروسة،  الفترة 
الفاو  مؤشر  انخفض  حین  في   %0.80 بنسبة  فلسطین 
وبینما   .%10.19 بنسبة  عالمیًا  الغذائیة  المواد  ألسعار 
انخفض مؤشر أسعار المواد الغذائیة في فلسطین، بین آذار 
انخفض   ،(%0.12) ضئیلة  بنسبة   ،2015 وآذار   2014

مؤشر أسعار المواد الغذائیة عالمیًا بنسبة %19.03. 

أسعار المواد الغذائية حسب المنطقة
لفلسطین  الغذائیة  المواد  أسعار  مؤشر   2 الشكل  یعرض 
فبینما  الشرقیة.  والقدس  غزة  وقطاع  الغربیة  والضفة 
والضفة  فلسطین  في  الغذائیة  المواد  أسعار  اتخذت حركة 
الغربیة و(بحدة أكبر) قطاع غزة نفس النمط من شھٍر إلى 

فبین  استقاللیة.  أكثر  الشرقیة  القدس  حركتھا  كانت  آخر، 
أسعار  مؤشر  ارتفع   ،2015 وآذار   2014 أول  تشرین 
 106.99 (إلى   %3.14 بنسبة  غزة  في  الغذائیة  المواد 
 .%0.80 بنسبة  العام  المؤشر  ارتفاع  متجاوزًا  نقطة)، 
الغربیة  الضفة  مؤشرات  شھدت  نفسھا،  الفترة  وخالل 
 %0.39 بنسبة  نسبیًا،  متساویًا  انخفاضًا  الشرقیة  والقدس 
نقطة)،   110.96 (إلى  و%0.44  نقطة)   106.03 (إلى 
على التوالي. ومنذ آذار 2014 حتى آذار 2015، انخفضت 
مماثلة  بنسبة  الغربیة  الضفة  في  الغذائیة  المواد  أسعار 
لالنخفاض الكلي في فلسطین (2.26%)، بینما ارتفعت في 

قطاع غزة (3.21%) والقدس الشرقیة (%1.32).

أسعار المواد الغذائية األساسية 
أساسیة  غذائیة  مواد  تسعة  أسعار   1 الجدول  یستعرض   
في فلسطین في األشھر ما بین آذار 2014 وآذار 2015 ، 
باإلضافة إلى عرض التغیرات النسبیة بین شھري تشرین 
آذار 2014  وبین  وآذار 2015 من جھة،  األول 2014 
وآذار 2015 من جھة أخرى. منذ إصدار العدد 11 لنشرة 
الغذائیة  المواد  معظم  أسعار  ارتفعت  الغذائي،  األمن 
األساسیة بما ال یزید على 8%. وكانت االرتفاعات األكبر 
الطازج  والدجاج   (%7.65) الدجاج  بیض  أسعار  في 
(7.13%) واألرز (6.74%). وكان االرتفاع األقل في 
 .(%0.98) األبیض  والدقیق   (%0.79) األبیض  الخبز 
بنسبة  انخفضت  فقد  األبیض،  الحلیب والسكر  أسعار  أما 

0.13% و2.29%، على التوالي.

ارتفعت  آذار 2015)،  (آذار 2014-  السنة  مدار  وعلى 
أسعار خمسة مواد غذائیة أساسیة بینما انخفضت أسعار 
بنسبة  األرز  سعر  ارتفع  فقد  أخرى.  غذائیة  مواد  أربعة 
 .%8.06 بنسبة  الدجاج  بیض  سعر  وارتفع   %15.81
وزیت  األبیض  الدقیق  سعر  ارتفع  ذلك،  على  عالوًة 
الزیتون واللحم البقري الطازج بنسبة 3.95% و%3.68 
و1.90%، على التوالي. وخالل الفترة نفسھا، انخفضت 
أسعار الدجاج الطازجة والسكر األبیض والحلیب والخبز 
بنسبة 1.97%، 1.72%، 1.52% و%0.41،  األبیض 

على التوالي. 

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



نشرة األمــن الغذائــي 45 نشرة األمــن الغذائــي

قطاع الزيتون في فلسطين

الجدول 1: أسعار المواد الغذائية األساسية في فلسطين، آذار 2014-آذار 2015 (بالشيكل)

المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء، 2014

وحدةالسلع
(كغ)

 آذار
2014

نيسان
2014

ايار
2014

حزيران
2014

تموز
2014

آب
2014

ايلول
2014

 تشرين
اول

2014

 تشرين
ثاني

2014

 كانون
اول

2014

 كانون
ثاني

2015

شباط
2015

آذار
2015

 التغيير %
 (تشرين اول
 2014-آذار

2015)

 التغيير %
(آذار 2014-
(آذار 2015

25118.0125.9128.3128.0126.0125.0125.3128.0130.0133.8136.7137.6137.66.715.9أرز
60146.3151.8151.8150.9150.6159.2150.9150.5150.2150.9153.9152.9152.01.04.0دقیق ابیض
0.4-13.93.93.93.93.93.93.93.83.83.83.83.93.90.8خبز أبیض

148.447.647.547.448.248.747.246.747.249.449.048.849.35.61.9لحم بقري طازج
2.0-116.315.815.015.315.616.016.514.915.316.213.913.915.97.1لحم دجاج طازج

1.5-0.1-17.67.57.57.57.67.67.57.57.57.57.57.57.5حلیب %3
216.815.614.815.118.017.515.916.917.218.419.419.518.27.78.1بیض دجاج
128.228.228.428.328.527.928.228.428.929.029.129.029.23.03.7زیت زیتون

1.7-2.3-50142.5145.1147.1147.1146.2146.7145.8143.3143.1143.7144.1140.6140.0سكر (كرستال)

في عام 2014، بلغ عدد معاصر الزیتون 284 معصرة، 
93% منھا كانت تعمل، وفقًا للجھاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطیني. ویوجد أكبر عدد من المعاصر األوتوماتیكیة 
من   %26.5 بعصر  ساھمتا  اللتان  وطوباس  جنین  في 
السنة  خالل  للمعاصر  تزویدھا  تم  التي  الزیتون  كمیة 
والتي بلغت 108379 طن. ویمثل ھذا الرقم زیادة بنسبة 
64.6% مقارنة بعام 2013. وكما یوضح الشكل 3 أدناه، 
بلغت كمیة الزیت المستخرج عام 2014، 24758 طن، 

مما یمثل ارتفاع بنسبة 40% مقارنة بعام 2013. 

بلغ عدد العاملین في معاصر الزیتون 3353 شخصًا، %81.7 
منھم عاملون بأجر، مقارنة بـ 1119 عامل في عام 2013، 
المضافة  للقیمة  بالنسبة  أما  بأجر.  یعملون  كانوا  منھم   %64
لنشاط معاصر الزیتون، فقد بلغت 10.9 ملیون دوالر في عام 
أما  بعام 2013.  مقارنة  بنسبة %68  ارتفاعًا  ممثلة   ،2014
ملیون دوالر  بلغت حوالي 3.1  فقد  الوسیط،  المستھلك  قیمة 

بینما بلغت قیمة إنتاج المعاصر 14 ملیون دوالر. 

االحتياجات االستثمارية لقطاع زيت الزيتون
الفلسطیني  االقتصاد  ووزارة  الدولیة  التجارة  مركز  أصدر 
"إستراتیجیة  بعنوان  تقریرًا  الفلسطیني  التجارة  ومركز 

الشكل 3: كمية الزيتون المدروس والزيتون المستخرج في فلسطين
2003 - 2014 (طن)
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المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء، 2015

أداء  یدرس   "2018-2014 الزیتون  زیت  لقطاع  التصدیر 
الصادرات من قطاع زیت الزیتون. فیعمل الفلسطینیون منذ 
المزایا  بالعدید من  الزیتون ویتمتعون  زمن طویل في قطاع 
النسبیة مثل: وجود أصناف متعددة من الزیتون وجودة الموارد 
واإلنتاج العضوي ووجود معاصر زیتون حدیثة وتعاونیات 
لتصدیر زیت الزیتون. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال 
قدرة الفلسطینیین على التصدیر محدودة جدًا بسبب قصور في 
التجاریة، حجم  العالمات  الجودة،  مراقبة  البحوث،  كل من: 

اإلنتاج والمعرفة بالسوق.

ولذا ھناك حاجة لتعزیز المعلومات التجاریة المتوفرة للعموم 
والخدمات  التمویل  على  والحصول  الجودة  إدارة  وتحسین 
اللوجیستیة التجاریة، مما سیؤدي بدوره إلى تشجیع االستثمار 
على   كبیر  بشكل  التأثیر  شأنھ  من  ما  القطاع،  في  الخاص 
االستثمارات العامة والخاصة وعلى تطویر المنتجات واإلنتاج 

وضمان الجودة والعالمات التجاریة وتطویر السوق.   

األداء الفلسطيني في التصدير
یكفي اإلنتاج المحلي من زیت الزیتون لتلبیة الطلب المحلي 
في معظم السنوات ویتم تصدیر فائض اإلنتاج والذي یمثل 
25% من اإلنتاج المحلي إلى الخارج. وفقًا لوزارة الزراعة، 

یتم تصدیر 14% من فائض اإلنتاج إلى الدول العربیة و%8 
إلى إسرائیل و3% إلى األسواق العالمیة الكبیرة. ولكن بسبب 
إنتاج أشجار الزیتون لعوائد، تكون كبیرة أحیانًا وقلیلة أحیانًا 
أخرى، ھناك تقلبات كثیرة في المنتج تسبب تقلبات في حجم 

التصدیر، كما یوضح الشكل أدناه. 

العوائق التي تواجه قطاع زيت الزيتون 
الفلسطيني 

قطاع  یواجھھا  التي  التحدیات  من  أنواع  ثالثة  التقریر  یذكر 
ومشاكل  األعمال  وبیئة  العرض  جانب  من  الزیتون  زیت 

دخول السوق. 

عوامل:  عدة  من  العرض  بجانب  تتعلق  التي  المشاكل  تنبع 
األمثل  المستوى  دون  أراضي  الزیتون على  أشجار  زراعة 
مما یؤدي إلى انخفاض العوائد؛ عدم وجود ما یكفي من شتل 
أشجار الزیتون؛ قصور في استخدام التقنیات الحدیثة للحصاد 
والعصر والتخزین مما یؤثر سلبًا على جودة المنتج ویرفع 
من سعره؛ االستخدام غیر الكافي للري مما یقلل من إنتاجیة 
المحصول ویحد من القدرة على زیادة الصادرات؛ صعوبة 
في تلبیة معاییر الجودة التي یتبعھا المستوردون الدولیون؛ قلة 
القدرة التنافسیة لزیت الزیتون الفلسطیني بسبب ارتفاع تكالیف 
اإلنتاج والنقل؛ نقص في االستثمارات من قبل القطاع الخاص؛ 

وعدم القدرة على معالجة أمراض نباتیة وآفات كبیرة. 

بیئة األعمال، فھي متعلقة بصعوبات  لقضایا  بالنسبة  أما 
الحصول على االئتمان لبدء األعمال التجاریة مما یعیق من 
استثمارات القطاع الخاص. عالوة على ذلك، فإن ضعف 
التعاونیات الزراعیة والنقابات والھیئات الخاصة األخرى، 
باإلضافة إلى ضعف التنسیق بین المجتمع المدني ووزارة 

الزراعة، كلھا تؤثر سلبًا على بیئة األعمال. 

لدخول  التحدیات  من  العدید  أیضًا  الفلسطینیون  ویواجھ 
السوق من حیث: قلة معلومات حول جودة التجارة والسوق 
لمنتجي زیت الزیتون؛ عدم وجود كفاءة عالیة لتسویق زیت 
زیتون البكر والذي یمثل أكثر من ثلثي إجمالي إنتاج زیت 
الزیتون في فلسطین؛ وتقلبات في حجم المنتج وسعره مما 
ال یمكن المصدرین من ضمان شروط البیع على المستوى 

المتوسط والبعید.
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أسعار  المواد الغذائية عالميًا

الرؤية والتحديات
زیت  لقطاع  المستقبلیة  الرؤیة  أن  إلى  التقریر  یشیر 
الزیتون بین 2014 و2018 ھي: تحقیق اعتراف عالمي 
بما  الصادرات  حجم  وزیادة  الفلسطیني  الزیتون  بزیت 
یتناسب مع كون زیت الزیتون الفلسطیني زیت عضوي 
من  العدید  ھناك  ولكن  عالمي.  مستوى  ذات  وبنوعیة 
التي  األعمال  السوق وسلسلة  بتطویر  المرتبطة  العوائق 
الرؤیة.  ھذه  تحقیق  من  تحد  والتي  القیمة  إلى  تضیف 
وللتغلب على ھذه الصعوبات، یشیر التقریر إلى ضرورة 
تصدیر  اعتبار  اآلتي:  طریق  عن  القطاع  تنمیة  تعزیز 
للتخلص  وسیلة  ولیس  استراتیجیًا  ھدفًا  الزیتون  زیت 
سوق  لكل  تجاریة  عالمات  إنشاء  اإلنتاج؛  فائض  من 
الجودة  على  المحافظة  اإلنتاج؛  تكلفة  تقلیل  مستھدف؛ 
تلبي  كمیات  وإنتاج  الفلسطیني؛  الزیتون  لزیت  العالیة 

كافة الطلبات من الخارج. 

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

المصدر: مجلس الزیتون العالمي، 2014
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شھر  منذ  باالنخفاض  الغذائیة  المواد  أسعار  استمرت 
انخفض مؤشر  لذلك،  ونتیجة  الماضي،  العام  نیسان من 
بنسبة  (الفاو)  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة 
19.15% خالل سنة واحدة. وكان االنخفاض بین شھر 
في  شملھ  تم  الذي  األخیر  (الشھر   2014 ثاني  تشرین 
نشرة األمن الغذائي 11) وشھر نیسان 2015 الفتًا حیث 
قیمة  وصلت  ذلك،  من  واألھم   .%10.60 نسبتھ  بلغت 
المؤشر خالل شھر نیسان (171 نقطة) إلى أدنى مستوى 
یصل إلیھ منذ حزیران 2010. وأحد أھم األسباب وراء 
انخفاض أسعار المواد الغذائیة ھو إنتاج كمیات كبیرة من 
السلع الغذائیة وقوة الدوالر األمریكي، كما جاء في تقریر 
للفاو بعنوان: "توقعات األغذیة: تقریر نصف سنوي حول 
المواد  أسعار  انخفاض  وبسبب  العالمیة."  الغذاء  أسواق 
الغذائیة  السلع  فاتورة  تصل  أن  المتوقع  من  الغذائیة، 
خمس  منذ  مستویاتھا  أدنى  إلى   2015 عام  في  العالمیة 
سنوات. إضافة إلى ذلك، ال تتوقع الفاو أن یطرأ اختالف 
كبیر على الوضع الحالي بالرغم من أن تحركات العملة 
تأثیر  لھا  یكون  أن  ممكن  الكلیة  االقتصادیة  والتطورات 

كبیر على أسواق األغذیة عام 2016-2015. 

األسعار العالمية للمواد الغذائية األساسية 
خمس  ألسعار  المؤشرات  في  الحركة   6 شكل  یبین   
مجموعات سلعیة أساسیة وھي: اللحوم ومنتجات األلبان 
لما حدث  یلي وصفًا  وفیما  والسكر.  والزیوت  والحبوب 

ألسعار ھذه المواد الغذائیة خالل األشھر الماضیة: 

مؤشر أسعار اللحوم
باالنخفاض  العالمیة  األسواق  في  اللحوم  أسعار  استمرت 
منذ تشرین ثاني 2014 حتى نیسان 2015، حین ارتفعت 
بنسبة 1.69% إلى 178 نقطة. وخالل شھر آذار 2015، 
بلغ مؤشر سعر اللحوم أدنى مستوى لھ منذ تموز 2012. 
 ،(2015 ونیسان   2014 نیسان  (بین  واحدة  سنة  وخالل 
في  االنخفاض  من  أقل   ،%6.49 بنسبة  المؤشر  انخفض 
المؤشر العام ألسعار الغذاء (19.15%) خالل نفس الفترة.

بنسبة %1.3  اللحوم  إنتاج  الفاو، سیزید  لتوقعات  ووفقًا 
في السنة الحالیة، خاصة لحوم الخنزیر والدواجن. وفي 
 %1.7 نسبة  إلى  التجارة  توسع  سیتراجع  نفسھ،  الوقت 
ألن عرض الصادرات وطلب الواردات محدودین جدًا. 

مؤشر أسعار منتجات األلبان
كان االتجاه في األسعار العالمیة لمنتجات األلبان أقل وضوحًا 
من المؤشر العام أو من مؤشر أسعار اللحوم. فقد انخفض 
األول  كانون  شھري  خالل  األلبان  منتجات  أسعار  مؤشر 
وكانون الثاني قبل أن یرتفع في شھري شباط وآذار وینخفض 
مجددًا في شھر نیسان لیصل إلى أدنى حد لھ (172.4 نقطة) 
أسعار  انخفضت  عام،  وبشكل   .2009 أول  تشرین  منذ 
منتجات األلبان بنسبة 31.45% خالل سنة واحدة وتعتبر 

ھذه النسبة األكبر مقارنة بالمؤشرات األخرى.  

ومن أھم العوامل وراء انخفاض أسعار منتجات األلبان 
بالنسبة للفاو ھي: وفرة عرض الصادرات والطلب غیر 
المؤكد على الواردات. باإلضافة إلى ذلك، یستمر إنتاج 

الحلیب بالنمو بثبات في العدید من البلدان. 

مؤشر أسعار الحبوب
 2014 آذار  منذ  باالنخفاض  الحبوب  أسعار  استمرت 
الغذائیة  المواد  ألسعار  العام  المؤشر  مع  حصل  مثلما 
ومؤشر أسعار اللحوم. ففي غضون سنة، انخفض مؤشر 

وبشكل أخص، یجب التركیز في المدى القصیر (السنوات الثالثة 
المقبلة) على توطید العالقات التصدیریة المتاحة مع األسواق 
الخارجیة، وعلى تطویر المنتج من خالل طرح منتجات جدیدة 
في السوق. أما على المدى المتوسط والبعید، فینبغي إیالء أولویة 

لتطویر السوق عن طریق استھداف أسواق جدیدة.

لقطاع  شمولیة  أكثر  رؤیة  فلھا  الزراعة،  لوزارة  بالنسبة  أما 
الوطنیة  "اإلستراتیجیة  تقریرھا  في  أوضحت  فكما  الزیتون. 
الوزارة  تعتبر   ،"2019-2014 فلسطین  في  الزیتون  لقطاع 
أن قطاع الزیتون ذو جدوى اقتصادیة عالیة وأنھ بإمكانھ أن 
یسھم بشكل فعال في تحقیق األمن الغذائي والتنمیة المستدامة، 
باإلضافة إلى تعزیز سیادة الفلسطینیین على أرضھم ومواردھم. 
ولذا أشارت الوزارة لثالثة أھداف إستراتیجیة: تحسین إنتاج 
وإنتاجیة قطاع الزیتون؛ زیادة كفاءة استخدام وإدارة الموارد 
بعد  ما  وأنشطة  التسویق  نظم  وفعالیة  كفاءة  زیادة  المتاحة؛ 

الحصاد؛ وتطویر اإلطار المؤسساتي والقانوني. 

الشكل 5: مؤشر الفاو كانون الثاني 2014 - نيسان 2015 
(سنة األساس 2004-2002=100)

المصدر: الفاو، 2015
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نشرة األمــن الغذائــي 67 نشرة األمــن الغذائــي

حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم

أسعار الحبوب بنسبة 19.87% متجاوزًا نسبة انخفاض 
المؤشر العام. وكان مستوى شھر نیسان (167.6 نقطة) 

أدنى مستوى وصل إلیھ المؤشر منذ تموز 2010. 

الخشنة  للحبوب  العالمي  اإلنتاج  سینخفض  للفاو،  ووفقًا 
 2014 عام  مستوى  تحت  واألرز)  القمح  تستثني  (التي 
المتوقع  المستوى  إلى  المخزون  إجمالي  من  سیقلل  مما 
اإلنتاج  یلبي  أن  المتوقع  ومن   .2016-2015 خالل 

متطلبات أسواق الحبوب الخشنة في الموسم الجدید.   

مؤشر أسعار الزيوت
نیسان  منذ  انخفاض  في  أیضًا  الزیوت  أسعار  كانت 
2014، فخالل عام واحد، انخفض مؤشر أسعار الزیوت 
إلى 150.2  نیسان 2015  بنسبة 24.49% ووصل في 

نقطة وھذي أدنى قیمة لھ  منذ تموز 2009. 

المصدر: الفاو، 2015

الشكل 6: مؤشر الفاو ألسعار المجموعات الغذائية الخمس األساسية كانون 
الثاني 2014- نيسان 2015 (سنة األساس 2004-2002=100)
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والزیوت  الزیتیة  البذور  أسعار  تستمر  أن  الفاو  وتتوقع 
للمخزون  متوقع  حاد  ارتفاع  بسبب  باالنخفاض  والوجبات 
بنتیجة اإلنتاج القیاسي لفول الصویا والنمو الھامشي للطلب.  

مؤشر أسعار السكر
األشھر  خالل  السكر  ألسعار  العالمي  المؤشر  انخفض 
الغذائیة  السلع  معظم  أسعار  انخفضت  مثلما  الماضیة، 
األساسیة. فخالل السنة الماضیة، انخفضت أسعار السكر 
بنسبة 25.75% أي بنسبة أكبر من انخفاض المؤشر العام. 
وقد كانت القیمة التي وصل إلیھا المؤشر في نیسان 2015 

(185.5 نقطة) ھي األدنى منذ كانون ثاني 2009. 

مجددًا،  للسكر  العالمي  اإلنتاج  یرتفع  أن  الفاو  وتتوقع 
على  الخامسة  للسنة  العالمي  االستھالك  بذلك  متجاوزًا 

التوالي ومسببًا ارتفاعًا في المخزون العالمي.  

(الفاو)  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذیة  منظمة  أصدرت 
(ایفاد)  الزراعیة  للتنمیة  الدولي  الصندوق  مع  بالتعاون 
وبرنامج األغذیة العالمي تقریرًا حول "انعدام األمن الغذائي 
في العالم لعام 2015." وللعام 2015 خصوصیة ھامة حیث 
یصادف نھایة الفترة التي تم تحدیدھا لتحقیق ھدفین مرتبطین 
بمكافحة الجوع في العالم وتحقیق األمن الغذائي كما جاء في 
مؤتمر القمة العالمي لألغذیة واألھداف اإلنمائیة لأللفیة. فقد 
دعا إعالن روما الذي تم اعتماده خالل مؤتمر القمة العالمي 
الذین  األشخاص  عدد  تخفیض  إلى   1996 عام  لألغذیة 
یعانون من نقص التغذیة إلى النصف بحلول عام 2015. أما 
بالنسبة لمسألة األمن الغذائي والجوع، فكانت الغایة 1-ج من 
األھداف اإلنمائیة لأللفیة تخفیض نسبة السكان الذین یعانون 

من الجوع إلى النصف ما بین 1990 و2015. 

على الصعيد العالمي
وفقًا للتقدیرات في التقریر الذي صدر مؤخرًا، فشل المجتمع 
الدولي في تحقیق كال الھدفین أعاله بحلول 2015. ولكن تم 
تحقیق تقدم أكبر في اتجاه تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة. 
فعلى الصعید العالمي، ھناك 794.6 ملیون شخص یعاني 
العدد  كان  بینما   2016-2014 خالل  التغذیة  نقص  من 

1010.6 ملیون خالل 1990-1992. ومع ذلك، لم یكن 
انخفاض عدد من یعانون من سوء في التغذیة بمعدل 216 
العالمي  القمة  أھداف مؤتمر  لتحقیق  ملیون شخص كافیًا 
لألغذیة التي تم اتخاذھا قبل 19 عامًا. حیث انخفض عدد 
األشخاص الذین یعانون من سوء التغذیة بنسبة %21.4 
اإلنمائیة  باألھداف  یتعلق  فیما  أما   .%50 بنسبة  ولیس 
لأللفیة، فإن انخفاض نسبة السكان الذین یعیشون في حالة 
جوع (41.6%) كانت قریبة من الھدف المحدد (%50). 
ولكن، ال تزال ھناك اختالفات واسعة بین المناطق وبین 

الدول من حیث التقدم الذي تم إحرازه. 

المناطق النامية
كما ھو متوقع، یأتي معظم االنخفاض من الدول النامیة التي 
تعاني من انتشار عالي جدًا لنقص التغذیة. فخالل الـ 25 سنة 
الماضیة، انخفض عدد السكان الذین یعیشون في حالة جوع 
في الدول النامیة من 990.7 ملیون إلى 779.9 ملیون. ولكن 
ما زال ھذا االنخفاض بنسبة 21.3% بعید جدًا عن الھدف 
الذین  األشخاص  بنسبة  یتعلق  فیما  أما   .(%50) الرئیسي 
یعانون من سوء التغذیة، فقد انخفضت من 23.3% خالل 
1990-1992 إلى 12.9%  خالل 2014-2016، وھو ما 

االنخفاض  نسبة  من  أعلى  بنسبة %44.5،  انخفاضًا  یمثل 
في العدد (21.3%). وعمومًا، انخفض عدد من یعانون من 
الجوع الیوم بمعدل 210.8 ملیون شخصًا مقارنة بقبل 25 

عامًا، على الرغم من النمو الكبیر للسكان.  

أمریكا  في  والنسبة  العدد  حیث  من  تقدم  اكبر  تحقق  وقد   
من  عدد  انخفض  حیث  الكاریبي،  البحر  ومنطقة  الالتینیة 
یعانون من سوء التغذیة إلى النصف (من 66.1 ملیون إلى 
34.3 ملیون)، وبشكل خاص، كانت نسبة االنخفاض %48 
اإلنمائیة  األھداف  تحقیق  تم  وقد  المطلقة.  القیمة  حیث  من 
الذین  األشخاص  نسبة  انخفضت  حیث  كامل  بشكل  لأللفیة 
إلى   %14.7 من   :%62.7 بنسبة  جوع  حالة  في  یعیشون 
شخص  ملیون   34.3 ھناك  الحالي،  الوقت  وفي   .%5.5
التغذیة في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر  یعانون من سوء 
التي  الھادي،  المحیط  ومنطقة  أسیا  أحرزت  وقد  الكاریبي. 
تضم أكبر عدد ممن یعانون من نقص التغذیة (490.1 ملیون 
شخص خالل 2014-2016) تقدمًا ملحوظًا نسبیًا في محاربة 
الجوع، على الرغم من أنھ لم یتم تحقیق الھدفین الرئیسیین. 
فخالل فترة الرصد، انخفض عدد السكان الذین یعانون من 
الجوع بنسبة 32.5%، من 726.2 ملیون في عام 1990. أما 
فیما  یتعلق باألھداف اإلنمائیة األلفیة، فقد كانت على وشك 
أن تتحقق حیث انخفضت نسبة من یعانون من سوء التغذیة 
إلى   1992-1990 خالل   %24.3 من   :%49.5 بمعدل 
12.3% خالل 2014-2016. وبشكل أخص، بینما %71.9 
الذین یعانون من الجوع كانونا یعیشون في  من األشخاص 
ھذه  انخفضت  عامًا،  قبل 25  الھادي  المحیط  ومنطقة  أسیا 
النسبة إلى  61.7% الیوم. ولكن، لم یتم إحراز أي تقدم في 
إفریقیا بل إن عدد السكان الذین یعیشون في جوع ازداد بنسبة 
25.2% منذ 1990-1992. مما یعني أن ھناك 44.3 ملیون 
إفریقي یعیش في حالة جوع الیوم. ولكن تزامن ھذا االرتفاع 
من  نسبة  انخفضت  ولذا  السكان  عدد  في  كبیرة  زیادة  مع 
یعانون من سوء التغذیة بمعدل 30.1%: من 33.2% خالل 
1990-1992 إلى 23.2% خالل 2014-2016. أما بالنسبة 
لمنطقة الشرق األدنى وشمال إفریقیا، فمشكلة الجوع لیست 
كبیرة جدًا حیث أن 7.5% من السكان یعانون من الجوع. 
ولكن، ھناك خطر بسبب ارتفاع عدد السكان الذین یعانون من 
سوء في التغذیة خالل الـ 25 سنة الماضیة: من 16.5 ملیون 
شخص إلى 33 ملیون، بینما ارتفعت نسبتھم بمعدل %14.6 

(من 6.6% خالل 1992-1990).

المناطق المتقدمة
انخفض عدد السكان الذین یعانون من سوء التغذیة في المناطق 
إلى  المتقدمة من 20.0 ملیون شخص خالل 1992-1990 
14.7 ملیون شخص خالل 2014-2016 أي بنسبة %26.3. 
السكان  نسبة  حول  تفصیلیة  بیانات  التقریر  یعطي  ال  ولكن 
حیث  المتقدمة،  المناطق  في  التغذیة  سوء  من  یعانون  الذین 
كانت النسبة أقل من 5% خالل فترة الفحص، مما یعني أن 

قضیة الجوع ال تشكل تحدیًا كبیرًا في ھذه المناطق.

على صعيد البلدان
بلدًا  الـ 129  بلدًا من  البلدان، فقد حقق 29  أما على صعید 
لألغذیة،  العالمي  القمة  مؤتمر  أھداف  متابعتھا  تمت  التي 
التغذیة  سوء  من  یعانون  الذین  السكان  عدد  انخفاض  أي 
حققت  التي  بلدًا   29 الـ  وجمیع  األقل.  على  النصف  إلى 
إلى  نظرنا  ما  ,إذا  النامیة.  المناطق  من  ھي  األھداف  ھذه 
أكثر نجاحاًً في تحقیق  أنھا كانت  البلدان فرادى، نرى  ھذه 
األھداف اإلنمائیة لأللفیة، حیث انخفضت نسبة السكان الذین 

یعانون من سوء التغذیة إلى النصف في 72 بلدًا.
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أدبيات األمن الغذائي الملحوظ  التقدم  بالرغم من  أنھ  إال  المھم اإلشارة  ولكن، من 
فیھا  ازداد  أخرى  بلدان  ھناك  البلدان،  بعض  أحرزتھ  الذي 
عدد األشخاص الذین یعیشون في حالة جوع. وكان االرتفاع 
جمھوریة  زامبیا،  العراق،  في:    -%100 من  األكبر-أكثر 
لیبیریا،  أوغندا،  سوازیالند،  مدغشقر،  المتحدة،  تنزانیا 
وساحل  الشعبیة،  الدیمقراطیة  كوریا  جمھوریة  أفغانستان، 
العاج. ومن بین البلدان  التي ازداد فیھا عدد األشخاص الذین 
یعانون من سوء التغذیة، حصل في بعضھا انخفاض في نسبة 
فقد  البعض األخر،  أما في  الجوع  یعانون من  الذین  السكان 
الفترة  خالل  السكان  نمو  معدل  على  بناءًا  النسبة،  ازدادت 
أكثر من  كبیر-  بشكل  النسبة  ارتفعت  وقد  تم فحصھا.  التي 
الشعبیة  الدیمقراطیة  كوریا  العراق وجمھوریة  في:   -%50
الجوع  العراق حالة خاصة في مكافحة  وسوازیالند. وتمثل 
التغذیة  سوء  من  یعانون  الذین  األشخاص  عدد  ازداد  حیث 
بینما  ملیون)،   8.1 إلى  ملیون   1.4 (من   %470.4 بنسبة 
ارتفعت نسبتھم بمعدل 189.7% (من 7.9% إلى %22.8). 

استنتاجات ومبادئ توجيهية سياساتية
استخالص نتائج سیاساتیة من ھذه التجربة العالمیة لمدة 25 
التقدم  من،  أھمیة  أكثر  یكن  لم  إن  عن،  أھمیة  یقل  ال  عامًا 
البلدان  أغلبیة  أن  التقریر إال  تم تحقیقھ. ویشیر  الذي  الفعلي 
التي حققت األھداف العالمیة لمحاربة سوء التغذیة كانت تتمتع 
حمایة  وسیاسات  اقتصادي  ونمو  مستقرة  سیاسیة  بظروف 
اجتماعیة تستھدف الفئات الضعیفة من السكان. ففي ظل ھذه 
مثل  مختلفة  استیعاب صدمات  في  الدول  نجحت  الظروف، 
النمو السكاني السریع، تقلب أسعار السلع األساسیة، ارتفاع 
البطالة،  معدالت  وارتفاع  والطاقة،  الغذائیة  المواد  أسعار 
والركود االقتصادي. أما بالنسبة للدول التي لم تنجح في تحقیق 
من  كوارث  أو  طبیعیة  لكوارث  تعرض  فبعضھا  األھداف، 
صنع اإلنسان وعدم استقرار سیاسي وبعضھا األخر لم یتمكن 
من توزیع منافع النمو االقتصادي بشكل عادل على الفقراء. 
لذا، تعتبر الكوارث وغیاب االستقرار السیاسي ووجود نمو 
اقتصادي غیر شامل من األسباب الرئیسیة لعدم القدرة على 

محاربة الجوع وتحقیق األھداف المحددة.

أساسًا  تكون  أن  یمكن  التي  النتائج  ببعض  التقریر  ویختم 
للتوصیات السیاساتیة للقضاء على الجوع في العالم. فبالرغم 
وسوء  والجوع  الفقر  من  للحد  االقتصادي  النمو  أھمیة  من 
شامًال  النمو  یكون  أن  فیجب  كافیًا.  یعد  لم  أنھ  إال  التغذیة، 
- بمعنى أن یوفر فرصًا لمن ال یوجد لدیھ الموارد والفرص 
عیش  وسبل  دخل  تحسین  في  تأثیر  ذا  لیكون   – والمھارات 
تعزیز  الجھود على  تركز  أن  یجب  وبشكل خاص،  الفقراء. 
النمو الزراعي بما أن سكان الریف یشكلون النسبة األكبر من 
سوء  من  ویعانون  جوع  حالة  في  یعیشون  الذین  األشخاص 
موارد  إنتاجیة  تحسین  یعتبر  ذلك،  إلى  إضافة  التغذیة.  في 
أساسي  عنصر  الصغیرة  الحیازات  وأصحاب  المزارعین 
أیضًا  العالمي  التجاري  االنفتاح  ویوفر  شامًال.  نموًا  لتحقیق 
دورًا  یلعب  أنھ  كما  الغذائي،  األمن  لزیادة  كثیرة  إمكانیات 
رئیسیًا في زیادة توافر األغذیة وتشجیع االستثمار والنمو. ومع 
لتجنب  بعنایة  الدولیة  التجارة  اتفاقیات  أن تصاغ  ذلك، یجب 
اآلثار الضارة على األمن الغذائي في البلدان النامیة. وتعتبر 
الجوع  من  للحد  –مباشرة-  أخرى  أداة  االجتماعیة  الحمایة 
وسوء التغذیة، عن طریق تأمین الحصول على ضمان الدخل 
ھناك  وأخیرًا،  والتعلیم.  الصحیة  والرعایة  التغذیة  وتحسین 
أھمیة كبیرة لتواجد اإلرادة السیاسیة وااللتزام بمعالجة األسباب 
الجذریة لألزمات التي طال أمدھا حیث أن انعدام األمن الغذائي 
وسوء التغذیة ینتشران بشكل ملحوظ خالل األزمات التي تنتج 

عن النزاعات والكوارث الطبیعیة. 
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ملخص التقرير األصلي للمنتدى العربي
 للبيئة والتنمية 2014

األمن الغذائي في العالم العربي
بلغت نسبة االكتفاء الذاتي للبلدان العربیة 54% في الدھون 
فلسطین) و%37  الحبوب (10% في  والزیوت و46% في 
في السكر، وتحول عدة عوامل دون تحقیق اكتفاء ذاتي أعلى، 
تداعیات  للزراعة،  الصالحة  األراضي  شح  الجفاف،  منھا: 
واالستثمار  الضعیفة  الزراعیة  والسیاسات  المناخ،  تغیر 
الضئیل في العلوم والتكنولوجیا التي أدت إلى تقلیص إنتاجیة 
الموارد الزراعیة وھددت االستدامة الزراعیة. یضاف إلى ذلك 
التزاید السكاني، ارتفاع الطلب على الغذاء، تحویل األراضي 

الزراعیة إلى مساحات حضریة، ونقص الموارد الطبیعیة. 

ندرة الموارد المائية في العالم العربي
یرتبط األمن الغذائي وندرة المیاه بشكل قوي جدًا وعلى البلدان 
العربیة أن تتبنى استخدامًا أكثر فعالیة للموارد الزراعیة والمائیة 
المتاحة من أجل ضمان األمن الغذائي. تبلغ الحصة السنویة للفرد 
من الموارد المائیة المتجددة في العالم العربي 850 مترًا مكعبًا، 
ھذا  یشي  وال  مكعبًا.  مترًا  العالمي 6000  المتوسط  یبلغ  بینما 
المتوسط اإلقلیمي باالختالفات الشاسعة بین البلدان العربیة، حیث 
أن 13 منھا تصنف في فئة البلدان ذات ندرة شدیدة للمیاه، بحصة 
سنویة للفرد أقل من 500 مترًا مكعبًا، تقل الحصة السنویة للفرد 
من المیاه المتجددة في 6 منھا عن 100 مترًا مكعبًا، مما استدعى 
استحداث فئة خاصة بھذه الدول وھي فئة "الندرة االستثنائیة." 
العربي استخدام  العالم  المائیة في  الموارد  ومما یزید من ندرة 
حوالي 85% من إجمالي السحوبات المائیة ألغراض الزراعة. 
وترى منظمة األغذیة والزراعة (الفاو) أن البلدان التي تستخدم 
أكثر من 40% من مواردھا المائیة المتجددة للزراعة تكون في 
الخلیجي  التعاون  مجلس  بلدان  تصنف  وبالتالي  حرج،  وضع 
على أنھا في وضع حرج جدًا بمعدل سحوبات مائیة لألغراض 

الزراعیة حوالي 630%  (الكویت %2460!). 

تحسين كفاءة الري
بلغ متوسط كفاءة الري في 19 بلدًا عربیًا 46%. ویقدر المنتدى 
العربي للبیئة والتنمیة أن رفع ھذه النسبة إلى 70% كفیل بتوفیر 
50 ملیار مترًا مكعبًا من المیاه سنویًا. ولذا، ھناك حاجة ملحة 
لتحسین كفاءة الري، أي إنتاج المزید من المحاصیل الزراعیة 
بكمیة أقل من المیاه بتبني وسائل أكثر فاعلیة للري مثل التنقیط 

واستخدام نظام الرش والزراعة في مساكب مرتفعة.

زيادة إنتاجية المياه
األول  المیاه،  إنتاجیة  لتحسین  خیارین  التقریر  یعرض 
تخصیص المیاه لمحاصیل أعلى قیمة، والثاني إنتاج كمیة 
المیاه. ویمكن تحقیق ذلك  بنفس كمیة  المحاصیل  أكبر من 
باللجوء إلى ممارسات زراعیة مبتكرة مثل: استخدام األسمدة 
والمبیدات الحشریة وأسالیب جدیدة للري لحمایة المحاصیل 
وتعزز  حراثة.  دون  والزراعة  الصحي  الصرف  وتحسین 
ھذه األسالیب أیضًا االستدامة الزراعیة. كذلك یمكن تحسین 
باتجاه  االستھالك  عادات  تغییر  خالل  من  المیاه  إنتاجیة 
ذلك،  ومع  المیاه.  من  كمیة  ألقل  تحتاج  التي  المحاصیل 
من المتوقع أن یؤثر تغیر المناخ بشكل سلبي على إنتاجیة 

المحاصیل، ما یحتاج إلى معالجة مستعجلة. 

تحسين إنتاجية المحاصيل
إنتاجیة المحاصیل في العالم العربي متدنیة حیث بلغت إنتاجیة 
الحبوب الرئیسیة في خمسة من البلدان العربیة الرئیسیة المنتجة 
للحبوب (الجزائر، العراق، المغرب، السودان، وسوریا) حوالي 
1133 كیلوغرامًا للھكتار مقابل متوسط عالمي یبلغ نحو 3619 
كیلوغرامًا للھكتار. ویسلط التقریر الضوء على ضرورة تعزیز 
إنتاجیة المحاصیل خاصة في األراضي البعل التي تشكل أكثر 
من 75% من األراضي المزروعة في المنطقة العربیة ویعدد 
طرق مختلفة لزیادة المحاصیل مثل الري بمیاه السیول، الحفظ 
في الموقع الزراعي والتخزین من أجل الري التكمیلي. فوفقًا 
للتقریر، أدت الزراعة في مساكب مرتفعة في مصر إلى زیادة 
غلة الحبوب بنسبة 30% وتوفیر 25% في میاه الري. وبشكل 
إلى  المطریة من 800  الحبوب  غلة  متوسط  زیادة  فإن  عام، 
1600 أو 2400 كیلوغرامًا للھكتار یمكن أن تضیف ما بین 

15 و 30 ملیون طن من الحبوب إلى اإلنتاج السنوي.

استخدام مياه الصرف المعالجة
استخدام  طریق  عن  المحاصیل  إنتاجیة  زیادة  أیضًا  ویمكن 
الزراعة المرویة بدًال من البعلیة. وھنا تأتي أھمیة استخدام میاه 
الصرف المعالجة، فالكمیة المعالجة حالیًا ال تصل إلى نصف 
المتوفر في البلدان العربیة. إضافة، 9% فقط من میاه الصرف 
والمغرب  واألردن  وتونس  مصر  مثل  بلدان  في  المعالجة 
تستخدم في الري الزراعي. ولذا ینصح التقریر بإعادة استعمال 
أجل  من  ومنزلیة  لنشاطات زراعیة وصناعیة  الصرف  میاه 
تخفیف الضغط على البیئة ومصادر المیاه العذبة. فوفقًا للفاو، 
یمكن زیادة المحاصیل بنسبة 100% إلى 400% من خالل 

استخدام الزراعة المرویة عوضًا عن الزراعة البعلیة. 

تقليل خسائر ما بعد الحصاد 
بنحو 6.6  في 2012  العربیة  البلدان  في  الحبوب  تقدر خسائر 
ملیون طن ، بینما بلغت خسائر القمح المستورد في بعضھا حوالي 
3.3 ملیون طن. وتبلغ القیمة اإلجمالیة لخسائر ما بعد الحصاد 
أسعار  وفق  دوالر  ملیار   3.7 حوالي  القمح  واردات  وخسائر 
2011، ما یساوي قیمة نحو أربعة أشھر من واردات القمح. ومن 
أھم أسباب ذلك عدم كفاءة لوجستیات االستیراد واستخدام وسائل 

غیر مناسبة في حصاد المحاصیل ومعالجتھا ونقلھا وتخزینھا. 

التكامل االقتصادي والتعامل اإلقليمي
العربیة  الدول  بین  التعاون  تعزیز  أھمیة  على  التقریر  یؤكد 
المالیة والزراعیة من  الموارد  النسبیة في  المیزات  على أساس 
یتطلب  ما  اإلقلیمي،  المستوى  على  الغذائي  األمن  تعزیز  أجل 
مواءمة السیاسات الزراعیة الوطنیة، زیادة االستثمار في التنمیة 
للموارد،  كفاءة  أكثر  استخدام  لدعم  الحوافز  زیادة  الزراعیة، 
الطبیعیة على كل  للموارد  المنتجة  الحیویة  القدرة  الحفاظ على 
وتحفیز  والوطني)،  الفرعي  واإلقلیمي  (اإلقلیمي  المستویات 
االقتصادي  التكامل  لتعزیز  العربیة  البلدان  بین  الحرة  التجارة 

اإلقلیمي.

تطوير الثورة السمكية
الثورة  في  العربیة  البلدان  استثمار  أھمیة  على  التقریر  یؤكد 
السمكیة من أجل تلبیة الطلب المحلي والتصدیر. فمع أن قیمة 
صادرات األسماك خالل 2013 بلغت 3 ملیار دوالر، إال أنھ 
یمكن زیادتھا من خالل تطبیق تشریعات على الصید ونشاطات 
تربیة األسماك والحوكمة المشتركة لمخزونات الثورة السمكیة 
في البلدان العربیة. كما یشجع التقریر البلدان العربیة على زیادة 
اللحوم بما یحد من اآلثار  استھالك األسماك وتقلیل استھالك 

السلبیة إلنتاج الثورة الحیوانیة على الموارد المائیة النادرة. 
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