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انه ملن دواعي رسورنا يف معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) إصدار العدد الخامس عرش من
نرشة األمن الغذايئ نصف السنوية ،وهو االصدار الثاين لعام  ،2016والذي يغطي عموما النصف الثاين من العام.
يف الوقت الذي نكتب فيه هذا التقرير ،ال يزال وضع إنعدام األمن الغذايئ يف فلسطني مثريا للقلق ،حيث تشري
التقدريرات اىل أن  %27من مجموع األرس تعاين من إنعدام األمن الغذايئ ،كام أن آفاق املستقبل ال تبرش بالخري.
نقدم يف هذه النرشة تقريرا كامال عن املسح االجتامعي واالقتصادي واألمن الغذايئ مع بيانات من عام ،2014
والذي قام باعداده عدد من الرشكاء يف قطاع األمن الغذايئ الفلسطيني .وقد تأخر نرش التقرير بسبب التغيريات
يف املنهجية والن املؤلفني قدموا تحليال للنتائج أكرث عمقا من املعتاد .ونتيجة لذلك ،جاء هذا التقرير بتحليالت
مفصلة ودقيقة ،والتي توصلت اىل أن السبب الرئييس إلنعدام األمن الغذايئ يف فلسطني هو عدم القدرة عىل
الوصول للغذاء .ومبا ان األسباب الجذرية للفقر -املتمثلة يف االحتالل وارتفاع معدالت البطالة وضعف النمو
االقتصادي -ال زالت قامئة ،فمن غري املرجح أن يطرأ تحسن عىل وضع االمن الغذايئ يف املستقبل القريب.
تقديرا للسجل الحافل ملعهد ماس يف العمل البحثي الخاص باألمن الغذايئ ،قام مؤخرا برنامج الغذاء العاملي لألمم
املتحدة بتكليف املعهد بالقيام «مبراجعة اسرتاتيجية لألمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني ».وبناء عليه يقوم حاليا
فريق من الخرباء باجراء مشاورات مع الجهات املعنية املحلية والدولية التي تنشط يف قطاع األمن الغذايئ والتغذية
يف فلسطني ،كام يقوم الفريق مبراجعة االبحاث والتقارير حول املوضوع .ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من املراجعة مع
نهاية نيسان  ،2017مام ميكننا من عرض النتائج يف العدد القادم من نرشة األمن الغذايئ.
عىل الصعيد العاملي ،ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بشكل خاص ،ال يزال وضع االمن الغذايئ يشكل
مصدرا للقلق .فقد أدت املحددات الرئيسية إلنعدام األمن الغذايئ يف املنطقة ،واملتمثلة يف الرصاع الدائر وإنعدام
السلم -وال سيام يف سوريا والعراق واليمن وليبيا  -إىل نزوح جامعي للسكان وتعطل التجارة وهشاشة اإلنتاج الزراعي.
ويف أجزاء أخرى من العامل تظل الرصاعات والظروف الجوية القاسية احدى االسباب الرئيسية إلنعدام األمن الغذايئ.

نشرة نصف سنوية تصدر عن:

المؤشرات الرئيسية

•
•
•
معهد أبحاث السياسات
االقتصادية الفلسطيني (ماس)
تلفون972 2 2987053/4 :
فاكس972 2 2987055 :
info@mas.ps
www.mas.ps

•
•
•

يف عام  2014بلغ معدل إنعدام األمن الغذايئ الشديد او املتوسط يف فلسطني  %28.8ووصل هذا املعدل
اىل  %46.7يف قطاع غزة .تتمثل الطريقة الوحيدة ملعالجة هذه املشكلة بطريقة مستدامة يف القضاء عىل
األسباب الجذرية ،وهي القيود اإلرسائيلية يف الضفة الغربية والحصار املفروض عىل قطاع غزة.
طلب قطاع االمن الغذايئ ما مجموعه  300مليون دوالر من الجهات الدولية املانحة لتنفيذ  61مرشوعا
لألمن الغذايئ يف فلسطني يف عام  .2017وهذا املبلغ يقل بحوايل  22مليون دوالر عن مخصصات النداء
املوحد لعام  2016ولكنه يفوق التمويل الفعيل لعام  2016مبقدار  63مليون دوالر.
ال تزال أسعار املواد الغذائية يف فلسطني غري مستقرة .ففي الفرتة الواقعة بني أيار  2016وترشين الثاين من
نفس العام ،بقيت االسعار دون تغيري ،ولكن يف الفرتة الواقعة بني ترشين الثاين  2015ونفس الشهر من
عام  ،2016انخفضت االسعار مبعدل .%4.6
وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة الفاو ،هناك حاليا  37دولة بحاجة ملساعدات غذائية خارجية ،منها
 28دولة أفريقية.
بعد االنخفاض الكبري يف أسعار املواد الغذائية يف االسواق العاملية ،عادت االسعار لالرتفاع من جديد ،فقد
ارتفع مؤرش أسعار الفاو لألغذية بنسبة  %10يف الفرتة الواقعة بني أيار  2016وترشين الثاين من نفس العام
وبنسبة  .%10يف الفرتة الواقعة بني ترشين الثاين  2015ونفس الشهر من عام .2016
يف الفرتة الواقعة بني عامي  2000و ،2016انخفض مؤرش الجوع العاملي من  31اىل  21.3نقطة .ومع ذلك،
فإن بعض البلدان ال تزال تعاين من مستويات عالية من الجوع ،وال تزال معظم بلدان العامل النامي عاجزة
عن تخطي فئة «الجوع الشديد».
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نرشة األمــن الغذائــي

التعريفات
األمن الغذائي
جاء في البيان الختامي لمؤتمر القمة العالمي لألغذیة ( )1996التعريف التالي لألمن
الغذائي« :يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع كافة البشر وفي جميع األوقات بفرص
الحصول على أغذية كافية وسليمة ومفيدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية وأذواقهم كي
يعيشوا حياة صحية موفورة النشاط ».وقد جاء هذا التعريف ليشتمل على األركان
األربعة لألمن الغذائي:
*
*

*

*

توفر الغذاء (بكميات كافية وبجودة مناسبة) سواء المنتج محليا أو المستورد أو من
خالل المساعدات.
الوصول إلى الغذاء  -بحيث يتمكن جميع األفراد من الحصول على موارد
كافية لتلبية االحتياجات الغذائية المناسبة.ويقصد بالموارد المجموعات السلعية
التي يمكن للفرد الحصول عليها بموجب ترتيبات قانونية وسياسية واقتصادية
واجتماعية يصطلح عليها المجتمع (بما في ذلك الحقوق التقليدية مثل الوصول
إلى الموارد المشتركة).
استخدام الغذاء  -استهالك الغذاء الكافي مع توفر خدمات الصرف الصحي
المالئم ،والمياه النظيفة ،والرعاية الصحية ،بهدف الوصول إلى حالة من الرفاه
التغذوي تلبي جميع االحتياجات الفسيولوجية .وهذا األمر يبرز أهمية المدخالت
غير الغذائية في األمن الغذائي.
استقرار الغذاء  -حيث يتم تأمين حصول السكان (أفرادا وأسرا) على الغذاء
الكافي بشكل دائم ،مع عدم وجود خطر الصدمات (مثل األزمات االقتصادية
والمناخية) أو األحداث المتكررة (مثل انعدام األمن الغذائي الموسمي) .وبالتالي
فإن مفهوم االستقرار يشتمل على بعدي التوافر والوصول لألمن الغذائي.

األمن الغذائي في فلسطين :قامت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية
العالمي ،وبالتعاون مع األونروا والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتقسيم
األسر الفلسطينية إلى أربع مجموعات في إطار األمن الغذائي لعام :2014
أسر آمنة غذائيا :األسر القادرة على تأمين استهالك غذائي كاف دون الحاجة
إلى استخدام استراتيجيات التكيف والمواجهة ،مع القدرة على تأمين االحتياجات
الضرورية الغذائية وغير الغذائية.
أسر آمنة غذائيا بشكل جزئي :األسر التي تواجه خطر عدم القدرة على الحفاظ على
استهالك ما يكفي من الغذاء ،واألسر التي لديها موارد مالية كافية ولكنها ال تستطيع
توفير نظام غذائي بالمستوى المقبول.
أسر تعاني انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة :األسر التي تواجه صعوبات في
توفير كمية أو نوعية الطعام المستهلك ،وذلك بسبب محدودية الموارد المالية ،وهذه
األسر غالبا ما تلجا إلى استراتيجيات التكيف والمواجهة لتامين احتياجات الغذاء
الضرورية.
أسر تعاني انعدام األمن الغذائي الشديد :األسر التي تعاني فجوة استهالك كبيرة
وال تستطيع في نفس الوقت ردم هذه الفجوة من خالل سبل التقنين أو آليات التكيف.
الفقر في فلسطين :يعرف الجهاز المركزي لإلحصاء الفقر باستخدام ميزانية األسرة
القياسية (خمسة أعضاء :اثنان بالغان وثالثة أطفال) ،ويقدم مستويين للفقر في
فلسطين:
الفقر :أية أسرة قياسية تقل ميزانيتها الشهرية عن  2293شيكل ( )2011لتغطية
تكاليف المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والمواصالت والنفقات

المنزلية األخرى.
الفقر المدقع :أية أسرة قياسية تقل ميزانيتها الشهرية عن  1832شيكل ()2011
لتغطية تكاليف المأكل والملبس والمسكن.
مستوى المعيشة :وهو نسبة استهالك األسرة من الغذاء بالعالقة مع إجمالي
االستهالك .يقسم الجهاز المركزي لإلحصاء مستوى المعيشة إلى ثالث فئات:
مستوى مرتفع :حيث يمثل استهالك الغذاء أقل من  %30من االستهالك اإلجمالي.
مستوى متوسط :نسبة استهالك الغذاء إلى االستهالك اإلجمالي تتراوح ما بين 30
إلى .%44
مستوى متدن :نسبة استهالك الغذاء إلى االستهالك اإلجمالي تتجاوز .%45
مؤشر الجوع العالمي :هو مؤشر لقياس الجوع وسوء التغذية ،ويتكون من أربعة
مؤشرات لها نفس الوزن :نقص التغذية ،نقص الوزن لدى األطفال ،تقزم األطفال
ومعدل وفيات األطفال .يقسم هذا المؤشر الدول إلى  5فئات على مقياس مكون من
 100نقطة:
جوع منخفض9.9-0.0 :
جوع متوسط19.9-10.0 :
جوع خطير34.9-20.0 :
جوع مقلق49.9-35.0:
جوع مقلق للغاية100-50.0 :
نقص التغذية :وهذا المصطلح وفقا لمنظمة الفاو هو عدم قدرة األفراد لمدة عام على
توفير الغذاء الالزم لتلبیة الحد األدنى من متطلبات الطاقة الیومیة.
األهداف اإلنمائية المستدامة :في عام  ،2015اعتمدت البلدان األعضاء في األمم
المتحدة  17هدفا تشتمل على  169غاية للقضاء على الفقر ،وحماية الكوكب،
وضمان الرخاء للجميع بحلول عام  2030في إطار برنامج  2030للتنمية المستدامة.
مؤشر التنمية البشرية :هو مؤشر مركب يقيس انجازات البلدان في حقول التنمية
البشرية :التمتع بحياة طويلة وخالية من األمراض واكتساب المعرفة والحصول على
مستوى معيشي الئق .ويتكون المؤشر من أربعة مؤشرات فرعية :العمر المتوقع عند
الوالدة ،متوسط سنوات الدراسة ،وسنوات التعليم المتوقعة والدخل القومي اإلجمالي
للفرد (مقاسا بالقدرة الشرائية).
الرقم القياسي ألسعار المستهلك :يستخدم هذا المؤشر في الغالب كأداة لقياس
التضخم واالرتفاع في تكاليف المعيشة .ويتم حسابه عن طريق احتساب متوسط
التغيرات في أسعار مجموعات محددة في سلة المستهلك .يبلغ عدد السلع والخدمات
التي تدخل في حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك الفلسطيني حوالي ،568
ويتم احتسابها وفقا ألهميتها النسبية ،حيث يشكل الغذاء حوالي  %40من إجمالي
مؤشر أسعار المستهلك ،وأما النقل واالتصاالت فتمثل حوالي  %13والمنسوجات
والمالبس واألحذية تشكل حوالي .%10
مؤشر أسعار الغذاء :يمثل مؤشر الفاو ألسعار الغذاء األسعار العالمية للسلع الغذائية،
ويتم حسابه عن طريق أخذ المتوسط المرجح ألسعار المجموعات السلعية الخمس:
اللحوم ،ومنتجات األلبان ،والحبوب ،والزيوت ،والسكر.
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األمن الغذائي في فلسطين
في منتصف  2016أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،بالتعاون مع قطاع األمن الغذائي الفلسطيني،
تقرير المسح االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي
لعام  .2014ويهدف التقرير ،الذي بدأ اصداره في عام
 ،2009إلى تحديد ووصف االتجاهات والتغيرات في
واقع األمن الغذائي لألسر الفلسطينية .وقد جاء التاخير
في نشر التقرير نتيجة للتغييرات الكبيرة التي ادخلت على
المنهجية المستخدمة لتقييم األمن الغذائي وإنعدامه في
فلسطين .وتعبر هذه المنهجية عن المحددات متعددة األبعاد
في موضوع إنعدام األمن الغذائي في فلسطين ،وذلك من
خالل تطوير نظام يتكون من ثالث مؤشرات رئيسية:
 .1الفقر على أساس األصول؛
 .2الجوانب النوعية والكمية لالستهالك الغذائي؛
 .3المرونة  -قياس قدرة األسر على التكيف مع
الصدمات وتحويلها والتعامل معها.
وفقا لمسودة التقرير النهائي ،بلغ معدل إنعدام األمن
الغذائي في فلسطين في عام  2014حوالي ،%26.8
مما يعني أن  1.6مليون فلسطيني عانوا في ذلك العام
من مستويات متوسطة الى شديدة من إنعدام األمن
الغذائي .ويمثل هذا المعدل تحسنا في أوضاع إنعدام
األمن الغذائي مقارنة بما كان عليه الحال في عام
 2013عندما كانت  %27.9من األسر الفلسطينية
غير امنة غذائيا .في عام  2014كانت  %15من
األسر تتمتع بمستوى متوسط من األمن الغذائي مقابل
 %58.3صنفت على انها آمنة غذائيا.

االختالفات على مستوى المنطقة

تواصلت الفجوة الكبيرة في وضع األمن الغذائي بين
الضفة الغربية وقطاع غزة لسنة أخرى .ففي الضفة
الغربية وصلت نسبة األسر التي تمتعت باألمن الغذائي في
عام  2014إلى  ،%70.4وهو تحسن بمقدار  3.6نقطة
مئوية مقارنة بعام  ،2013كما انخفضت نسبة األسرالتي
تعاني من إنعدام األمن الغذائي الشديد من  %8.2في عام
 2013إلى  %5.5في عام  .2014وبشكل عام ،بلغ عدد
السكان الذين عانوا من إنعدام األمن الغذائي الشديد أو
المتوسط في الضفة الغربية في عام  2014حوالي 556
ألفا ،مقارنة بـ  681ـألفا في عام .2013

جدول  :1عدد األفراد الذين يعانون من إنعدام األمن الغذائي حسب المنطقة2013-2014 ،

أفراد يعانون من إنعدام أمن غذائي شديد
أفراد يعانون من إنعدام أمن غذائي بشكل متوسط
أفراد آمنون غذائيا بشكل هامشي
أفراد آمنون غذائيا
المجموع

المصدر :تقرير المسح االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي لعام 2014

أن ما يزيد على ربع ( )%28.4األسر في غزة تعاني من
إنعدام األمن الغذائي الشديد ،في حين ان نسبة األسر اآلمنة
غذائيا ال تزيد عن .%35.1وبشكل عام ،هناك ما يقارب
مليون شخص في غزة يعانون من إنعدام األمن الغذائي،
أي تقريبا ضعف العدد في الضفة الغربية على الرغم من
الفارق في عدد السكان لصالح الضفة الغربية.
ال تزال اتجاهات االمن الغذائي بين الضفة الغربية
وقطاع غزة تزداد اختالفا .فقد ازدادت اوضاع األمن
الغذائي في غزة سوءا بين عامي  2013و،2014
في حين كان العكس هو الصحيح في الضفة الغربية.
هذا االختالف ناجم في االصل عن إغالق األنفاق
التجارية غير القانونية بين غزة ومصر في عام 2013
واستمرار جوالت الصراع مع االحتالل وعقبات
التنمية االقتصادية طويلة األمد الناجمة عن الحصار.
وعلى سبيل المقارنة ،ارتفعت نسبة األسر الغزية غير
اآلمنة غذائيا من  %44.5في عام  2013الى %46.7
في عام  ،2014في حين انخفضت نسبة األسر اآلمنة
غذائياً من  %55.5إلى  %53.4خالل نفس الفترة.
لعب الوضع الوظيفي لرب األسرة في غزة أيضا دوراً
رئيسيا في تحديد مستويات األمن الغذائي ،فقد عانت
األسر التي يعيلها افراد يعملون في قطاع البناء من
أعلى مستويات إنعدام األمن الغذائي الشديد ،في حين
أن األسر التي يعيلها افراد يعملون في مهن تتطلب
مهارات خاصة تمتعت بافضل مستويات األمن الغذائي.

مستوى المرونة في مواجهة إنعدام األمن
ومن المهم التأكيد هنا على أن الوضع الوظيفي هو أحد الغذائي

المحددات الرئيسية لألمن الغذائي في الضفة الغربية،
فاألسر التي يعيلها افراد مهرة ومن ذوي الدخول المرتفعة
تتمتع بأعلى معدل لألمن الغذائي ،بينما عانت األسر التي
يعيلها افراد يعملون في المهن األولية أو الحرفيين من إنعدام
األمن الغذائي في معظم األحيان .وقد كان للقيود على حرية
الحركة أيضا تأثير كبير على حالة األمن الغذائي .وبطبيعة
الحال ،فاالفراد الذين عانوا أكثر من القيود عانوا أيضاً من
معدالت أكبر من إنعدام األمن الغذائي.
بلغ مستوى إنعدام األمن الغذائي في قطاع غزة في عام
 2014أكثر من ضعفي مستواه في الضفة الغربية (%46.7
مقارنة بـ  .)%16.3وال شك ان هذه النسب مقلقة ،حيث

قطاع غزة
الضفة الغربية
2014
2013
2014
2013
664,416
600,438
210,737
288,704
333,613
311,283
344,876
392,659
292,889
272,471
416,973
326,542
531,101
578,925 1,887,393 1,776,345
1,822,020 1,763,118 2,859,979 2,787,250

أدخلت المنهجية الجديدة لقياس إنعدام األمن الغذائي
في فلسطين مفهوم جديدا ،اال وهو «المرونة ».فقد
أفادت نسبة كبيرة من األسر الفلسطينية بانها تعرضت
للصدمات في عام  .2014وفي كل من الضفة الغربية
وقطاع غزة كانت االسعار المرتفعة للمواد الغذائية
أكثر الصدمات وضوحا ( %88.8في الضفة الغربية
و %93.2في غزة) .وفي حين أن أقل من  %18من
أسر الضفة الغربية تعرضت لصدمات رئيسية أخرى،
كانت الصدمات متكررة ومتشعبة في غزة %72.3 :من
األسر عانت من نقص المياه %45.8 ،من األسر كانت
غير قادرة على دفع تكاليف العالج %35.8 ،من األسر

لم تتمكن من الحصول على الرعاية الصحية ،و%35.4
من األسر عانت من التأخر في دفع الرواتب.
وبطبيعة الحال ،كانت األسر في كل من الضفة وغزة
مضطرة إلى تبني استراتيجيات مواجهة للتخفيف من
آثار هذه الصدمات على وضع االمن الغذائي .كانت أكثر
االستراتيجيات انتشارا شراء واستهالك عدد أقل من السلع
الغذائية (مرتفعة الثمن) سواء في غزة (حيث اضطرت
 %81.7من االسر الى اللجوء الى هذه االستراتيجيات) أو
في الضفة الغربية (حيث وجدتها  %44من األسر أفضل
استراتيجيات التاقلم) .وقد لوحظ أن أسر غزة لجأت الى
سبل أخرى للتاقلم ،مثل شراء الطعام بالدين (%65.9
من األسر) ،شراء من األسواق ذات الجودة المنخفضة
( )%58.5وتناول المواد الغذائية المخزنة (.)%56.6

توصيات

يختتم تقرير المسح االجتماعي واالقتصادي واألمن
الغذائي لعام  2014ببعض التوصيات الهامة التي
تستهدف مختلف الجهات المعنية بمسألة األمن الغذائي
الفلسطيني .أوال وقبل كل شيء ،يؤكد التقرير على أن
السبيل الوحيد اليجاد حلول مستدامة لتحدي إنعدام األمن
الغذائي في فلسطين يكمن في معالجة أسبابه الجذرية،
والمتمثلة في القيود المفروضة على الحركة في الضفة
الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة.
أما المجموعة الثانية من اإلجراءات ذات األولوية
فتهدف الى تعزيز النمو االقتصادي الشامل والعادل من
خالل دعم القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني .هناك
حاجة ملحة لمثل هذه االستراتيجيات وذلك الن ضعف
الفرص االقتصادية  -بمعنى تفاقم الفقر والبطالة  -تعتبر
المعوقات الرئيسية للوصول إلى الغذاء في فلسطين.
وفي ظل نقص المساعدات من الدول المانحة ،ينبغي
وضع نظام للمعونات الغذائية يقوم على أساس االحتياجات
الفعلية .وفي هذا السياق ينبغي إيالء اهتمام خاص للفئات
الضعيفة ،بما في ذلك األسر التي تعيلها نساء والالجئين
وسكان المخيمات واألسر التي لديها أشخاص ذوي إعاقة
أو أمراض مزمنة .وبالمثل ،هناك حاجة إلى بذل المزيد من
الجهود في مجال حماية الفئات الحساسة مثل فقراء المناطق
الحضرية والمزارعين والرعاة والصيادين واألسر التي
تعيلها نساء ،وذلك من خالل برامج تعزيز الصمود.
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نرشة األمــن الغذائــي

تمويل قطاع األمن الغذائي
تعتبر خطة االستجابة اإلنسانية اآللية الرئيسية لتمويل
قطاع األمن الغذائي في فلسطين ،حيث تضمن هذه
الخطة وجود تنسيق فعال بين مختلف الجهات الفاعلة
في هذا القطاع ،وذلك من أجل تجنب االزدواجية في
اإلجراءات وتسهيل الشراكات وتقديم الطلبات إلى
الجهات المانحة .وال يقتصرعمل خطة االستجابة
اإلنسانية على األمن الغذائي فحسب ،بل يتعداه الى سبعة
قطاعات اخرى :التعليم وخدمات التنسيق والدعم والمياه
والصرف الصحي والنظافة والصحة العامة والتغذية
والحماية والمأوى ،باالضافة الى األمن الغذائي.

نداء التمويل لقطاع االمن الغذائي 2016
في عام  2016بلغ إجمالي احتياجات التمويل لقطاع
األمن الغذائي في فلسطين حوالي  322مليون دوالر.
وكان النصيب األكبر مخصصا لمشاريع المساعدات
الغذائية ( %57من االجمالي) ،تليها البرامج النقدية
( ،)%26ثم التمويل المخصص لدعم سبل كسب
الرزق ( .)%18إال ان مجموع ما تلقاه قطاع االمن
الغذائي في فلسطين لم يتجاوز 137مليون دوالر في
عام  ،2016أي أن نسبة التمويل بلغت  %47فقط.
وهذه الحصة صغيرة نسبيا مقارنة بالدول األخرى
في المنطقة %85 :في جنوب السودان%84 ،
في العراق %59 ،في اليمن و %56في السودان
(وكانت ليبيا هي االستثناء الوحيد ،حيث لم تتجاوز
حصتها الفعلية  .)%37ويمكن تفسير انخفاض حصة
فلسطين بان الدول المانحة لديها أولويات في المنطقة
نتيجة للحاالت اإلنسانية الطارئة في هذه البلدان على
المستوى القطاعي ،استحوذت خدمات التنسيق والدعم
على  %74من مجمل التمويل في عام  ،2016تلتها
خدمات الحماية ( ،)%68ثم خدمات الصحة والتغذية
( ،)%40ثم االيواء ( )%39والتعليم ( )%35والمياه
والصرف الصحي والنظافة (.)%30
حسب نوع المشروع ،استحوذت المساعدات الغذائية
على الحصة االكبر من التمويل في عام ()%79
 ،2016تلتها البرامج النقدية ( ،)%13ثم التمويل
المخصص لدعم سبل كسب الرزق ( .)%8في حين
كانت نسبة التمويل المخصص للمساعدات الغذائية
أعلى بكثير من المتوسط (وبنسبة  ،)%60انخفضت
حصة كل من البرامج النقدية وبرامج دعم سبل كسب
الرزق بشكل كبير ( %22و ،%18على التوالي).
وقد لوحظ وجود هوة واسعة بين حجم التمويل المقترح
من خالل النداء والمبالغ الفعلية التي تلقاها القطاع
بناء على الجهة مقدمة الطلب .فمن المبلغ اإلجمالي
المطلوب من خالل النداء ،كانت حصة وكاالت االمم
المتحدة  ،%90في حين أن حصة المنظمات غير
الحكومية الدولية لم تتجاوز  ،%8وأما حصة الشركاء
الوطنيين فقد بلغت  %3فقط .وبالمثل ،تلقت وكاالت
األمم المتحدة أكبر حصة من التمويل ( ،)%93تلتها
المنظمات الدولية غير الحكومية ( ،)%7وأخيرا
الشركاء الوطنيين (أقل من  .%1بلغت نسبة التمويل
لوكاالت األمم المتحدة  ،%44تبعتها المنظمات
الدولية غير الحكومية ( ،)%39بينما لم تتجاوز حصة
المنظمات المحلية  %3فقط من مجمل التمويل.

نداء التمويل لقطاع االمن الغذائي 2017
في عام  2017بلغت القيمة اإلجمالية لنداء خطة
االستجابة اإلنسانية  547مليون دوالر ،منها %55
تقدم بطلبها قطاع االمن الغذائي ،بينما بلغت حصة
المأوى  %19والحماية  ،%10والمياه والصرف
الصحي  ،%7والتعليم  ،%4والتنسيق وخدمات
الدعم  %3والصحة والتغذية  .%2وقد بلغ اجمالي
نداء االغاثة لقطاع االمن الغذائي حوالي 300
مليون دوالر لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونظرا لالختالفات الكبيرة بين المنطقتين من حيث
االحتياجات وبرامج األمن الغذائي ،فقد كانت حصة
الضفة الغربية من مجمل النداء الربع فقط ( 78مليون
دوالر) ،بينما كانت البقية ( 225مليون دوالر) من
نصيب قطاع غزة .وعلى المستوى الوطني ،تجاوزت
حصة برامج المساعدات الغذائية نصف اجمالي النداء
( ،)%52تلتها البرامج النقدية ( ،)%28ثم برامج دعم

سبل كسب الرزق ( .)%20ومن المتوقع أن يصل
العدد اإلجمالي للمستفيدين إلى  1.57مليون شخص،
غالبيتهم العظمى من قطاع غزة نظرا للمستويات
المقلقة إلنعدام األمن الغذائي هناك.
وعلى غرار السنوات السابقة ،فإن الغالبية العظمى
من أموال النداء تقدمت بطلبها وكاالت األمم المتحدة
( ، )%85في حين أن حصص كل من المنظمات غير
الحكومية الدولية والشركاء الوطنيين كانت متقاربة
( %8و %7على التوالي) .ومن الجدير بالمالحظة أن
 %40من األموال تم تخصيصها لمشاريع سيتم تنفيذها
ضمن شراكات قطاع االمن الغذائي .فقد تم تخصيص
نصف تلك األموال المطلوبة لمبادرات شراكة وتعاون
مستقبلي بين احدى وكاالت األمم المتحدة ومنظمة
غير حكومية دولية ،في حين تم تخصيص %24
للشراكة بين احدى وكاالت األمم المتحدة ومنظمة غير
حكومية وطنية ،كما تم تخصيص نسبة  %16لشراكة

الشكل  :1نداء التمويل حسب نوع البرنامج في الضفة الغربية( 2017 ،مليون دوالر)

مساعدات غذائية
35.5$
%47

مساعدات كسب الرزق
26.4$
%35

مساعدات نقدية
13.1$
%18

المصدر :قطاع األمن الغذائي

الشكل  :2نداء التمويل حسب نوع البرنامج في قطاع غزة( 2017 ،مليون دوالر)
مساعدات كسب الرزق
31.1$
%14
مساعدات غذائية
118.6$
%53

المصدر :قطاع األمن الغذائي

مساعدات نقدية
75.0$
%33

أسعار المواد الغذائية في فلسطين
مستقبلية بين منظمة غير حكومية دولية ومنظمة غير
حكومية فلسطينية ونسبة  %6للشراكات بين وكاالت
األمم المتحدة ،و %5للشراكات بين المنظمات غير
الحكومية المحلية.
في الضفة الغربية ،سيتم إستخدام المبلغ المطلوب
( 75مليون دوالر) الستهداف  370ألف من االفراد
غير اآلمنين .وهناك في الوقت الحالي  17شريكا
يعملون في قطاع االمن الغذائي في الضفة الغربية
(منهم  7شركاء فلسطينيين و 10شركاء دوليين) .هذا
وتعتزم هذه الجهات الـ  17تنفيذ  27مشروعا لألمن
الغذائي ،منها  13مشروعا فلسطينيا و 14مشروعا
دوليا .توزع مبلغ الـ  75مليون دوالر حسب الجهة
المقدمة لطلب التمويل الى  9ماليين دوالر تقدم
بطلبها شركاء فلسطينيون و 66مليون دوالر تقدم
بطلبها شركاء دوليون ،ما يعني أن المشاريع الوطنية
ستكون أقل بكثير من المشاريع الدولية .حسب نوع
المشروع ،بلغت حصة المساعدات الغذائية المطلوبة
 %47من مجمل االموال المطلوبة ،تلتها برامج دعم
سبل الرزق ( ،)%35ثم المساعدات النقدية (.)%17
وعلى مستوى المحافظات ،استحوذت محافظة الخليل
على النصيب االكبر من التمويل المطلوب ( 23مليون
دوالر أو  %37من مجمل حصة الضفة الغربية من
النداء) ،بينما كانت حصة محافظة سلفيت هي األصغر
( 2مليون دوالر أو  %2من حصة الضفة الغربية).
وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من االستثمار المتوقع في
الضفة الغربية حوالي  24.90دوالر.
في هذه األثناء ،يخطط شركاء قطاع األمن الغذائي
الستهداف  1.2مليون شخص يعانون من إنعدام األمن
الغذائي في قطاع غزة ،وذلك من خالل  225مليون
دوالر تقدم بها القطاع ضمن آلية خطة النداء .ويالحظ
وجود اختالفات بين الضفة الغربية وقطاع غزة من
حيث توزيع األموال حسب نوع المشروع .ففي قطاع
غزة ،تم تخصيص أكثر من نصف األموال للمساعدات
الغذائية ( )%53وثلثا للمساعدات النقدية و %14لدعم
برامج سبل كسب الرزق .هذا ويعمل في قطاع االمن
الغذائي في غزة  26شريكا 11 :منظمة فلسطينية
و 15منظمة دولية .توزعت مشاريع األمن الغذائي الـ
 37المتوقعة على النحو التالي 16 :سينفذها شركاء
فلسطينيون و 21سينفذها شركاء دوليون ،وألن
مجال نشاط الشركاء الدوليين اكبر بكثير من مجال
عمل الشركاء الفلسطينيين ،فقد تم تخصيص %95
من االموال المطلوبة للشركاء الدوليين.على مستوى
محافظات قطاع غزة ،استحوذت محافظة غزة على
الحصة األكبر من األموال المخصصة للقطاع ضمن
خطة النداء ،بينما كانت الحصة األصغر من نصيب
رفح .وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من االستثمار
المتوقع في قطاع غزة حوالي  115.60دوالر أو ما
يقارب خمسة أضعاف نصيب الفرد في الضفة الغربية.

استمرت أسعار المواد الغذائية في فلسطين (والتي
تقاس بمؤشر أسعار الغذاء الذي يعده الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني) في الصعود والهبوط .فقد
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في حزيران (بنسبة
 )%0.9وتموز (بنسبة  )%0.4وآب (بنسبة ،)%2.8
قبل أن تهبط في أيلول (بنسبة  )%0.8وتشرين أول
(بنسبة  )%2.9وتشرين ثاني (بنسبة  .)%0.2وفي
المحصلة ،شهد مؤشر اسعار المواد الغذائية ارتفاعا
هامشيا (بنسبة  )%0.1بين شهري أيار ( 2016وهو
آخر شهر ورد في نشرة األمن الغذائي ،العدد )14
وتشرين الثاني ( 2016وهو آخر شهر مشمول
باحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)،
حيث وصل المؤشر إلى  105.2نقطة في نهاية فترة
الدراسة .وعلى مدار  12شهرا بين تشرين الثاني
 2015وتشرين ثاني  ،2016تراجعت أسعار المواد
الغذائية في فلسطين بنسبة  .%4.6وسوف يتم توضيح
أسباب هذا االنخفاض أدناه.

أسعار المواد الغذائية مقارنة بأسعار السلع
االستهالكية في المؤشر العام ألسعار المستهلك
يعتبر مؤشر أسعار المواد الغذائية مكونا هاما من
مؤشر أسعار المستهلك الذي يعده الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،حيث يشكل مؤشر أسعار المواد
الغذائية حوالي ثلث الوزن النسبي لمؤشر أسعار
المستهلك .وهذا ما يفسر التشابه النسبي في حركة
هذين المؤشرين في فلسطين في النصف الثاني من عام
 .2016وقد كان أيلول هو الشهر الوحيد الذي اتخذ فيه
المؤشران منحى مختلفا ،حيث انخفضت أسعار المواد
الغذائية في ذلك الشهر بنسبة  ،%0.9بينما ارتفعت
أسعار السلع األساسية بنسبة  .%0.1وكذلك الحال
في الفترة الواقعة بين أيار وتشرين الثاني ،2016
حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة ،%0.3
في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة .%0.1
وعلى أساس سنوي ،انخفض مؤشر أسعار المستهلك
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بنسبة  ،%1.1في حين ان االنخفاض في أسعار المواد
الغذائية كان أكثر وضوحا (.)%4.6

أسعار المواد الغذائية المحلية مقارنة بأسعار
المواد الغذائية العالمية
يقارن الشكل  3أسعار المواد الغذائية في السوق
الفلسطيني،المقاسة بمؤشر أسعار المواد الغذائية ،مع
أسعار الغذاء العالمية ،المقاسة بمؤشر الفاو السعار
الغذاء .واصل المؤشران اتخاذ مسارات مختلفة،
وذلك بفضل النسبة الكبيرة من المواد المنتجة محليا
في مؤشر أسعار الغذاء الفلسطيني ،مما يجعله محصنا
نسبيا للتغيرات في أسعار الغذاء العالمية .فخالل ستة
أشهر فقط (من أيار الى تشرين الثاني  ،)2016ارتفعت
أسعار الغذاء العالمية بنسبة  ،%10مقارنة بزيادة
طفيفة ( )%0.1في السوق الفلسطيني .وفي الفترة
الواقعة بين أيار  2015وأيار  ،2016ارتفع مؤشر
الفاو السعار الغذاء بنسبة  ،%10.4في حين انخفض
مؤشر أسعار الغذاء في فلسطين بنسبة .%4.6

أسعار المواد الغذائية المحلية حسب المنطقة
يتكون مؤشر أسعار الغذاء الفلسطيني من المتوسط
المرجح لثالثة مؤشرات منفصلة :الضفة الغربية
( )0.59وقطاع غزة ( )0.34والقدس الشرقية
( .)0.07ومن الطبيعي االفتراض بان أسعار الغذاء
في فلسطين تتحرك تبعا لحركة المؤشر في الضفة
الغربية ،والذي لديه أعلى وزن نسبي .ففي الفترة
الواقعة بين أيار وتشرين الثاني  ،2016ارتفع مؤشر
الضفة الغربية بنسبة  ،%2.8بينما انخفض بنسبة
 %4.6على اساس سنوى .أما مؤشر قطاع غزة
فقد انخفض بنسبة  %5.0في كال الفترتين موضوع
الدراسة .وأما في القدس الشرقية فقد ارتفع المؤشر
بشكل الفت في األشهر األخيرة ( ،)%6.7بينما كان
االنخفاض أقل بكثير على أساس سنوي (.)%2.8

الشكل  :3مؤشر أسعار الغذاء -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومؤشر أسعار المستهلك-
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (سنة األساس  )100=2010ومؤشر الفاو ألسعار الغذاء
(سنة األساس  ،)100=2002-2004تشرين الثاني  2015-تشرين الثاني 2016
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الجدول  :2أسعار المواد الغذائية األساسية في فلسطين ،تشرين الثاني  - 2015تشرين الثاني ( 2016بالشيكل)
السلعة الغذائية

وحدة
القياس
كغم

أرز

25

دقيق أبيض
خبز أبيض
لحم بقري طازج
دجاج طازج
حليب 3%
بيض دجاج
زيت زيتون
سكر أبيض

60
1
1
1
1
2
1
50

تشرين
تاني

2015

كانون
أول
2015

كانون
تاني
2016

شباط
2016

آذار
2016

نيسان
2016

أيار
2016

حزيران
2016

تموز
2016

آب
2016

أيلول
2016

تشرين
أول
2016

تشرين
ثاني
2016

130.3 133.8 134.0 134.5 135.6 134.7 134.1 134.1 135.7 134.4 133.6 135.3 135.9
137.5 137.8 144.5 138.7 140.0 140.2 144.5 144.3 146.0 146.8 145.7 150.2 146.8
3.7
3.7
3.7
3.7
3.8
3.8
3.8
3.7
3.7
3.8
3.8
3.8
3.8
50.8 52.4 52.7 53.0 53.8 53.6 52.8 53.3 53.6 54.2 55.1 55.9 55.5
13.8 13.6 14.6 15.9 13.0 13.7 13.8 13.7 15.1 15.5 15.1 15.9 14.4
7.4
7.4
7.3
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.5
7.5
7.5
7.5
15.0 14.1 15.2 14.4 11.9 11.7 11.0 11.1 12.4 13.2 13.4 14.6 13.9
31.0 30.8 31.7 31.3 31.6 31.4 31.4 31.5 31.5 31.0 31.5 30.8 30.9
151.4 149.0 146.1 148.0 146.9 134.3 130.1 128.3 126.9 126.7 126.5 127.2 127.6

التغير في األسعار التغير في األسعار
 2016أيار  - 2015أيار2016 %
 %أيار 2016
-2.8
-4.1
-4.7
0.0
-4.7
0.7
0.0
35.1
-1.6
18.0

-6.3
-2.6
-8.5
-4.2
-1.3
7.9
0.3
18.7

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2016 ،

أسعار المواد الغذائية األساسية
يستعرض الجدول  2أسعارالمواد الغذائية األساسية
التسع في فلسطين في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني
 2015وتشرين الثاني  ،2016باالضافة إلى التغيرات
على أسعار تلك السلع بين  )1أيار وتشرين الثاني 2016
و )2تشرين الثاني  2015وتشرين الثاني .2016
عموما ،في الفترة الممتدة بين أيار وتشرين الثاني
 ،2016انخفضت اسعار  4سلع وارتفعت اسعار

سلعتان وبقيت اسعار سلعتين دون تغير .فقد انخفضت
أسعار كل من الدقيق األبيض واللحم البقري الطازج
بنسبة  ،%4.7كما انخفض سعر األرز بنسبة %2.8
وسعر زيت الزيتون بنسبة  .%1.6وأما أسعار الخبز
األبيض والحليب فبقيت على حالها على الرغم من
بعض التقلبات الطفيفة طوال هذه الفترة .وفي المقابل،
ارتفع سعر البيض الطازج بشكل كبير (،)%35.1
كما ارتفع سعر الدجاج الطازج أيضا في آب لكنه عاد
إلى االنخفاض بعد ذلك ،وفي المحصلة ارتفعت أسعار

الدجاج بنسبة  %0.7فقط على مدار الفترة موضوع
الدراسة .وأما أسعار السكر األبيض ،فقد ارتفعت
بشكل كبير ووصلت الزيادة إلى .%18.0
على أساس سنوي ،انخفضت أسعار معظم المواد الغذائية،
باستثناء أسعار السكر األبيض (التي ارتفعت بنسبة
 )%18.7وأسعار البيض (التي ارتفعت بنسبة ،)%7.9
في حين بقي سعر زيت الزيتون دون تغير يذكر.

الوضع الغذائي في العالم
حذر تقرير صدر مؤخراً عن منظمة األغذية والزراعة
بعنوان «آفاق المحاصيل وحالة األغذية» من أنه في الوقت
الراهن هناك  37بلدا حول العالم بحاجة إلى مساعدات
غذائية خارجية .وقد قدم التقرير توصيفا للبلدان التي
تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية :هي تلك البلدان التي
تفتقر إلى الموارد الالزمة للتعامل مع االزمات الحرجة
المتعلقة بإنعدام األمن الغذائي .وفي حين أن األزمات
الغذائية تعتبر من الظواهر المعقدة الناتجة عن مجموعة
من العوامل ،اال ان االستجابة لها تتطلب تحديد طبيعة
األزمة المتعلقة بصفة أساسية بعدم توفر الغذاء ومحدودية
فرص الحصول على الغذاء أو نتيجة الزمات محلية .وبناء
على هذه المعايير ،صنفت منظمة الفاو البلدان التي تحتاج
إلى مساعدات غذائية خارجية إلى ثالث فئات رئيسية :
 .1البلدان التي تواجه نقصا استثنائيا في مجمل اإلنتاج
الغذائي/إمدادات الغذاء ،والناتج عن فشل المحاصيل
والكوارث الطبيعية وانقطاع الواردات ،واختالل التوزيع،
والخسائر المفرطة ما بعد الحصاد ،أو غيرها من عوامل
الضغط على االمدادات.
 .2البلدان التي تعاني من ضعف فرص الوصول الى
الغذاء ،حيث الغالبية العظمى من السكان غير قادرين على
شراء المواد الغذائية من األسواق المحلية بسبب الدخل
المنخفض جدا ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل
استثنائي ،أو ضعف انتشار السلع الغذائية داخل البلد.
 .3البلدان التي تعاني من إنعدام أمن غذائي شديد في أسواقها
المحلية ،بسبب تدفق الالجئين و المشردين من دول أخرى،
أو بلدان تعاني من فشل المحاصيل والفقر المدقع في آن.

ووفقا لهذا التصنيف ،يعتبر إنعدام األمن الغذائي الشديد
السبب الرئيسي لعجز البلدان عن توفير احتياجاتها
من الغذاء .فمن بين  37دولة بحاجة إلى مساعدات
خارجية ،هناك  19بلدا تقع ضمن هذه الفئة ،في حين
يعاني  14بلدا من نقص كبير في فرص الوصول الى
الغذاء ،واألربعة المتبقية تعاني نقصا استثنائيا في
مجمل اإلنتاج الغذائي/إمدادات الغذاء.

التوزيع اإلقليمي
تقع أكثر البلدان التي تحتاج الى مساعدات غذائية خارجية
في قارة أفريقيا ( 28بلدا من أصل  37بلدا) .وتختلف
هذه األزمات الغذائية باختالف البلدان نفسها :من نقص
إمدادات الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مالوي،
الى االنكماش االقتصادي واالرتفاع الحاد للعملة المحلية
وتشرد السكان وإنعدام األمن في نيجيريا ،إلى استمرار
تأثير تفشي االيبوال في غينيا وليبيريا وسيراليون.
في آسيا ،هناك ثمانية بلدان بحاجة إلى مساعدات
غذائية خارجية :تندرج سوريا ضمن الفئة األولى،
وكوريا الشمالية واليمن ضمن الفئة الثانية ،وأفغانستان
والعراق وليبيا وميانمار وباكستان ضمن الفئة الثالثة.
تعتبر الصراعات االهلية وإنعدام األمن وتشريد السكان
األسباب الرئيسية وراء األزمات الغذائية في آسيا،
باإلضافة إلى ضعف االنتاج الزراعي وارتفاع األسعار.
وأخيرا ،في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
تعتبر هايتي البلد الوحيد الذي يحتاج إلى المساعدات

الغذائية الخارجية ،وذلك إثر موجات الجفاف المتكررة
واالضرار التي سببها االعصار.

البلدان ذات اآلفاق غير المواتية للمحاصيل
وباإلضافة إلى ذلك ،يذكر تقرير الفاو بلدين يعانيان
من ظروف غير مواتية للمحاصيل الحالية ،حيث
تشير التوقعات في هذين البلدين إلى نقص في إنتاج
المحاصيل نتيجة لالنخفاض في المساحة المزروعة
و/أو انخفاض في المحصول بسبب عوامل الطقس
غير المواتية واآلفات الزراعية واألمراض وغيرها
من المحددات .أول هذه البلدان هي جمهورية أفريقيا
الوسطى ،والتي تعاني من صراعات واسعة النطاق،
مما أدى إلى نزوح جماعي وفقدان ونضوب األصول
اإلنتاجية لألسر ونقص المدخالت .واما الدولة الثانية
فهي سري النكا ،التي تعصف بها موجات الجفاف منذ
سنوات عديدة ،مما أثر على حوالي مليون شخص في
 23مقاطعة من أصل .25

استعراض ألوضاع الغذاء على مستوى األقاليم
يقدم التقرير أيضا وصفا مختصرا لتوقعات المحاصيل
والوضع الغذائي المتوقع في جميع أنحاء العالم حسب االقليم
والمناطق المختلفة ضمن االقليم الواحد .في شمال أفريقيا،
على الرغم من التوقعات المتفائلة للمحاصيل الشتوية لعام
 ،2017تتوقع منظمة األغذية والزراعة ان تكون احتياجات
االستيراد لموسم  2017 / 2016فوق المستوى المتوسط
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األهداف اإلنمائية المستدامة
وذلك بسبب انخفاض محصول الحبوب عن المتوسط في
عام  .2016بقيت أسعار الحبوب الخشنة ثابتة أو انخفضت
قليال في جميع أنحاء غرب أفريقيا ،باستثناء نيجيريا ،حيث
يتوقع ان تتفاقم أزمة الغذاء في هذا البلد نتيجة للحرب األهلية
المستمرة والنزوح الداخلي لحوالي  2.6مليون شخص.
وفي أفريقيا الوسطى كان حصاد  2016من الحبوب أقل
من المتوسط ،كما تظل التوقعات فى جمهورية أفريقيا
الوسطى غير مؤكدة بسبب االوضاع االمنية المضطربة.
فعلى الرغم من ارتفاع انتاج المحاصيل الغذائية بنسبة
 %16في عام  2016مقارنة بعام  ،2015اال أن االنتاج
بقي تحت المستويات التي كانت سائدة قبل االزمة (2008
  )2012بنسبة  .%17وأما الوضع في شرق أفريقيا فليسبافضل حال ،حيث يؤثر الجفاف تأثيرا شديدا على المراعي
ومحاصيل الموسم الثانوي في الصومال وكينيا وأوغندا
وشمال تنزانيا .كما تستمر اسعار الحبوب في االرتفاع
إلى مستويات قياسية في بعض المناطق في القارة .فقد تم
اإلعالن عن اجزاء من جنوب السودان كمناطق مجاعة،
حيث تفاقمت مستويات إنعدام األمن الغذائي خالل السنوات
الثالث الماضية من الصراع والعنف وانهيار االقتصاد
واستنفاد آليات التكيف لألسر .كما تستمر أزمة إنعدام األمن
الغذائي في الصومال ،حيث ازداد عدد السكان الذين يعانون
من إنعدام األمن الغذائي الشديد الى ما يقرب من  3ماليين
شخص ،أي أكثر من ضعف العدد قبل ستة أشهر.
في الشرق األقصى ،بلغ اإلنتاج الكلي للحبوب في عام
 2016مستويات قياسية ،ويعود ذلك في األساس إلى الزيادة
الكبيرة لالنتاج في الهند .وفي الوقت نفسه ،يتوقع انخفاض
واردات الحبوب لموسم  2017/2016بحوالي  %3بسبب
انخفاض مشتريات الصين من الشعير والذرة والذرة الرفيعة.
وأما في الشرق األدنى ،يبدو أن التوقعات للمحاصيل
الشتوية لعام  2017متفائلة في البلدان الرئيسية المنتجة.
فقد كان موسم  2016لمحاصيل الحبوب الشتوية أعلى
من المعدل ،مما أدى إلى انخفاض الواردات .ومع ذلك،
ظلت األنشطة الزراعية ضعيفة في كل من سوريا واليمن
والعراق نتيجة الستمرار الصراع وما يترتب على ذلك
من انخفاض االنتاج .فاليمن ،على وجه الخصوص،
يتهدده خطر المجاعة .فوفقا لبيانات تشرين الثاني ،2016
هناك ما مجموعه  17مليون شخص يعانون من إنعدام
األمن الغذائي في اليمن ،أي بزيادة قدرها  3ماليين مقارنة
بحزيران من نفس العام .وفي الوقت الراهن تعاني %65
من األسر اليمنية من إنعدام األمن الغذائي ،مقارنة بـ %41
قبل األزمة األمنية .وأما في العراق ،فهناك حوالي 2.4
مليون شخص يعانون من إنعدام األمن الغذائي (منهم 1.5
مليون يعانون من إنعدام أمن غذائي شديد) .وأما في سوريا
فتشير االحصائيات الى ان ما يقرب من  7ماليين شخص
يعانون من إنعدام األمن الغذائي ،وأما في أفغانستان
فهناك  9.7مليون من السكان يعانون من إنعدام أمن غذائي
متوسط وحوالي  1.6مليون يعانون من إنعدام أمن غذائي
شديد.

أسعار الغذاء في األسواق العالمية

مؤشر أسعار اللحوم

تواصل االرتفاع في أسعار الغذاء العالمية في النصف
الثاني من عام  ،2016مستمرة في المنحى الذي بدأته
في أوائل العام ،وذلك بعد انخفاضها بشكل ملموس
في عامي  2014و .2015في الفترة الواقعة بين أيار
 –2016وهو آخر شهر تناوله االصدار  14لنشرة
األمن الغذائي– وتشرين الثاني  –2016وهو آخر
شهر غطاه تقرير الفاو ،ارتفعت أسعار مؤشر الفاو
بنسبة  ،%10.0بينما ارتفعت بنسبة  %10.4على
أساس سنوي .وفي تشرين أول  2016وصل المؤشر
الى  172.0نقطة ،وهو أعلى مستوى له منذ شباط
( 2015عندما وصل الى  175.8نقطة).

استمرت أسعار اللحوم في األسواق العالمية باالرتفاع
بدءا من نيسان  .2016فقد ارتفعت االسعار في الفترة
الواقعة بين أيار وتشرين الثاني  2016بنسبة ،%6.3
في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة  .%4.5وفقا
لمنظمة األغذية والزراعة ،بقي انتاج اللحوم العالمي
في عام  2016يراوح مكانه عند مستوى  320مليون
طنا .وعلى الرغم من أن اإلنتاج ارتفع في كل من
الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي والبرازيل والهند
والمكسيك وكندا وروسيا ،اال ان النمو لم يتحقق نتيجة
النخفاض االنتاج في كل من الصين واستراليا.

وفقا ألحدث إصدار من «توقعات األغذية :التقرير
نصف السنوي حول أسواق الغذاء العالمية» ،الذي
تعده منظمة األغذية والزراعة ،من المتوقع أن تظل
أسواق الغذاء العالمية مستقرة بفضل الكميات الكبيرة
المعدة للتصدير ونتيجة لألسعار المنخفضة والمستقرة
نسبيا للمواد الغذائية ،ال سيما الحبوب .هذا ومن
المتوقع أن تنخفض فاتورة واردات االغذية إلى أدنى
مستوياتها منذ ست سنوات ،على الرغم من انها ستظل
فوق مستوى  1تريليون دوالر.

أسعار السلع الغذائية األساسية في األسواق
العالمية
يبين الشكل  4حركة أسعار مؤشر الفاو السعار
الغذاء على مدار العامين المنصرمين ،باالضافة الى
حركة اسعار المجموعات السلعية األساسية الخمسة
التي يتكون منها مؤشر الفاو السعار الغذاء :اللحوم
ومنتجات األلبان والحبوب والزيوت والسكر .فيما يلي
نقدم وصفا موجزا للتغيرات في أسعارهذه المجموعات
في األشهر القليلة الماضية.

مؤشر أسعار األلبان
بعد أيار  ،2016ارتفعت أسعار منتجات االلبان بشكل
ملموس ،فقد ارتفعت االسعار حتى شهر تشرين الثاني
بنسبة  ،%45.6ليصل بذلك االرتفاع في األسعار على
أساس سنوي إلى  .%23.4وقد وصل مؤشر أسعار
األلبان في تشرين الثاني  2016إلى  186.4نقطة،
وهو أعلى مستوى له منذ أيلول ( 2014عندما وصل
إلى  187.8نقطة).
حسب منظمة الفاو ،يعزى هذا االرتفاع في األسعار
إلى انخفاض إمدادات التصدير ،مع العلم أن االنتاج
العالمي من الحليب ارتفع في عام  2016بنسبة .%1.1

مؤشر أسعار الحبوب
كانت مجموعة الحبوب هي الوحيدة التي استمرت
أسعارها في االنخفاض في النصف الثاني من عام
 .2016ففي الفترة الواقعة بين أيار وتشرين الثاني
 ،2016انخفض المؤشر العالمي ألسعار الحبوب
بنسبة  ،%7.1كما انخفض بنسبة  %7.9على اساس
سنوى .وقد انخفض مؤشر أسعار الحبوب في أيلول
 2016الى  140.9نقطة ،وهو ادنى مستوى له منذ

الشكل  : 4مؤشر الفاو السعار الغذاء والسعار المجموعات السلعية األساسية الخمسة،
كانون الثاني  –2015تشرين الثاني ( 2016سنة األساس )100=2002-2004
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تشرين أول ( 2016عندما انخفض الى  132.4نقطة).
وفقا لمنظمة األغذية والزراعة ،هناك أسباب عديدة
وراء هذا االنخفاض في أسعار الحبوب ،أهمها
وصول اإلنتاج من القمح الى مستوى قياسي رافقه
وفرة في المخزون ،ووصول إنتاج الواليات المتحدة
من الحبوب الخشنة الى مستوى قياسي ،باالضافة إلى
التوسع في اإلنتاج العالمي من األرز للمرة األولى
خالل السنوات الثالث الماضية .وعموما ،من المتوقع
أن تستمر أسعار الحبوب في االنخفاض في عام 2017
بسبب التوسع في التبادل التجاري.

مؤشر أسعار الزيوت
استمرت أسعار الزيوت في األسواق العالمية باالرتفاع
خالل النصف الثاني من عام  .2016ففي الفترة الواقعة
بين أيار وتشرين الثاني ،ارتفعت األسعار بنسبة
 ،%7.5وقد كان االرتفاع بين شهري تشرين الثاني
 2015وتشرين الثاني  2016كبيرا للغاية ،حيث بلغ
 .%27.0وقد وصل مؤشر أسعار الزيوت في تشرين
الثاني  2016إلى  175.6نقطة ،وهو أعلى مستوى له
منذ تموز ( 2014عندما ارتفع الى  181.1نقطة).
وتتوقع منظمة األغذية والزراعة أن يبقى وضع
العرض والطلب العالمي على الزيوت مستقرا في
موسم  .2016/2017كما تتوقع المنظمة حصول
انتعاش في انتاج الزيوت نتيجة لعودة انتاج فول
الصويا وزيت النخيل الى مستوياته الطبيعية ،في
الوقت الذي سيستمر فيه الطلب العالمي على الزيوت
في االرتفاع.

مؤشر أسعار السكر
واصلت األسعار العالمية للسكر االرتفاع في عام
 .2016ففي الفترة الفاصلة بين أيار وتشرين الثاني،
ارتفعت أسعار السكر بنسبة  ،%19.4لتحل بذلك في
المرتبة الثانية من حيث االرتفاع بعد أسعار منتجات
األلبان .وعلى أساس سنوي ،ارتفعت أسعار السكر
بنسبة  ،%39.1وهي أعلى نسبة ارتفاع ضمن جميع
السلع الغذائية األساسية .وقد وصل مؤشر أسعار
السكر في تشرين أول  2016إلى  315.3نقطة ،وهو
أعلى مستوى له منذ تموز ( 2012عندما ارتفع الى
 324.3نقطة).
وترى منظمة الفاو أن الزيادة الحادة في أسعار السكر
ناتجة عن الظروف الجوية غير المواتية في البرازيل،
أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم .

أدبيات األمن الغذائي
مؤشر الجوع العالمي 2016
أصدرت ثالث مؤسسات مؤخرا (المعهد الدولي
لبحوث السياسات الغذائية ومنظمة «كونسيرن
العالمية» ومؤسسة «ﭭيلت هونغر هيلفه») التقرير
السنوي الحادي عشر لمؤشر الجوع العالمي لعام
 ،2016تحت عنوان «القضاء على الجوع ».يعتبر
مؤشر الجوع العالمي أداة لقياس الجوع بطريقة
شاملة ورصد اتجاهات الجوع على المستوى العالمي
واإلقليمي والقطري.

مكونات مؤشر الجوع العالمي
يعتبر الجوع مسألة معقدة تحتوي على جوانب عديدة.
ويشدد واضعو التقرير على أهمية ثالثة مفاهيم
نحتاجها للوصول الى وصف شامل لمفهوم الجوع:
 .1الجوع :يرتبط الجوع عادة بالمعاناة الناجمة عن
نقص الغذاء .تعرف منظمة الفاو الحرمان من الغذاء
 أو نقص التغذية -على انه استهالك أقل من 1800سعر حراري في اليوم ،وهو الحد األدنى الذي يحتاجه
معظم الناس لكي يعيشوا حياة صحية ومنتجة.
 .2نقص التغذية :يقيس هذا المؤشر جوانب تتجاوز
مجرد الحصول على السعرات الحرارية ،وتشمل
نقص الطاقة والبروتين والفيتامينات الضرورية
والمعادن .وبناء عليه يكون سوء التغذية ناجما عن
نقص استهالك المواد الغذائية سواء من حيث الكمية أو
النوعية و /أو ضعف االستفادة من العناصر الغذائية.
 .3سوء التغذية :يهتم هذا المؤشر بالجوانب المتعلقة
بنقص التغذية وتناول الغذاء غير المتوازن.
يتكون مؤشر الجوع من أربعة مؤشرات فرعية ،تسهم
مجتمعة في قياس أدق للجوع:
 .1نقص التغذية :تقاس نسبة من يعانون من نقص
التغذية كنسبة مئوية من مجموع السكان.
 .2نقص الوزن لدى األطفال :يقاس بالنسبة المئوية
النتشار نقص الوزن لدى األطفال الذين تقل أعمارهم
عن خمس سنوات وتكون اوزانهم قليلة مقارنة بطولهم،
ما يدل على سوء التغذية الحاد.
 .3تقزم االطفال :يقيس هذا المؤشر نسبة األطفال
دون سن الخامسة الذين يعانون من قصر القامة بالنسبة
ألعمارهم ،مما يدل على نقص تغذية مزمن.
 .4معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة ،وهو
مؤشر على نقص في التغذية والبيئات غير الصحية.

مقياس شدة مؤشر الجوع العالمي
يستخدم مؤشر الجوع مقياسا مكونا من  100نقطة،
حيث أن قيمة  0تعني أفضل الحاالت (ال وجود
للجوع) ،بينما تمثل القيمة  100أسوأ الحاالت .يقسم
هذا المؤشر مستويات الجوع الى  5فئات:

جوع منخفض9.9 - 0:
جوع متوسط19.9 - 10.0 :
جوع خطير34.9 - 20.0 :
جوع مقلق49.9 - 35.0 :
جوع مقلق للغاية100 - 50.0 :

االتجاهات العالمية
في السنوات االخيرة ،أحرزت بلدان العالم النامية
تقدما كبيرا في مجال مكافحة الجوع .فمنذ عام 2000
انخفض مؤشر الجوع في هذه البلدان من  30إلى
 .21.3ومع ذلك ،فان هذا االنخفاض (بنسبة )%29
لم يستطع أن ينتشل العالم النامي ككل من فئة «الجوع
الشديد ».ومن الجدير بالمالحظة أن العالم النامي حقق
في السنوات األخيرة نجاحات في جميع المؤشرات:
انخفضت نسبة نقص التغذية من  %18.5في عام
 2000إلى  %13.1في عام  ،2016وخالل الفترة
نفسها ،انخفضت نسبة نقص الوزن لدى األطفال من
 %9.9إلى  ،%8.4كما انخفضت نسبة تقزم األطفال
من  %37.8إلى  ،%28.1وأخيرا انخفض معدل
وفيات األطفال من  %8.2إلى .%4.7

االتجاهات اإلقليمية
ال تزال هناك اختالفات كبيرة بين المناطق المختلفة في
العالم النامي من حيث وضع األمن الغذائي .فال يزال
الجوع هو المعضلة الرئيسية في جنوب الصحراء
الكبرى االفريقية ،حيث يبلغ مؤشر الجوع ،%30.1
تليها جنوب آسيا ( .)%29أما في شرق وجنوب شرق
آسيا فقد بلغ معدل الجوع  %12.8وأقل من ذلك بقليل
( )%11.7في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا.
في منطقة شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة،
وكذلك في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
كان مؤشر الجوع متدنيا %8.3 :و ،%7.8على
التوالي .ومن الجدير بالمالحظة أن منطقة جنوب
الصحراء الكبرى ومنطقة جنوب آسيا ومنطقة شرق
وجنوب شرق آسيا سجلت منذ عام  2000نسبا متقاربة
في التقدم باتجاه تخفيض معدالت الفقر ( 17.8و 17.4
و 16.6نقطة ،على التوالي) .من المهم أن نالحظ أيضا
أن مساهمات مؤشرات الجوع األربعة تختلف بشكل
كبير من منطقة إلى أخرى ،وهو ما يعني أن المناطق
المختلفة من العالم تواجه تحديات مختلفة في مكافحتها
للجوع.

االتجاهات على المستوى القطري
هناك اختالفات جوهرية في هذا المستوى بين المناطق
المختلفة وضمن المنطقة الواحدة .في عام 2016
لم يعان أي بلد من مستويات جوع «مقلق للغاية»،
إال أن سبع بلدان بقيت تعاني من مستويات جوع
«مقلقة» ،كما أن هناك  42بلدا أخرى ال زالت تعاني
من مستويات «خطيرة» من الجوع .في عام 2016
سجلت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
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وزامبيا أعلى مستويات الفقر على االطالق (،46.1
 44.3و ،39على التوالي) ،وجميعها تقع في منطقة
جنوب الصحراء الكبرى .وقد كان التقدم في مكافحة
الفقر في هذه الدول الثالث بطيئا كونها لم تحقق
انخفاضا يذكر في نسبة الجوع في الفترتين اللتين
جرت فيهما المراقبة بدءاً من  1992و .2000وبشكل
عام ،تمكنت  22بلدا من تحسين ترتيبها على مؤشر
الجوع بنسبة  %50أو أكثر ،في حين شهدت  70دولة
تراجعا تراوح بين  %25و %49.9بين عامي 2000
و .2016وقد سجلت كل من ناميبيا وسري النكا
أقل معدالت االنخفاض في الجوع .ففي سري النكا،
ازدادت معدالت نقص الوزن لدى األطفال ،والناتج
على األرجح من نقص المغذيات الدقيقة المتعددة.
وأما في ناميبيا ،فقد ارتفعت معدالت نقص التغذية
بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتجة عن عدم
انتظام هطول األمطار وموجات الجفاف المتكررة
والفيضانات.

توصيات سياساتية
يختتم تقرير مؤشر الجوع  2016بمجموعة من
التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة من أجل تحقيق
الهدف االنمائي الثاني :القضاء على الجوع ،وتحقيق
األمن الغذائي وتحسين التغذية ،وتعزيز الزراعة
المستدامة .ويرى المعهد الدولي لبحوث السياسات
الغذائية أن تحقيق التقدم في الهدف االنمائي الثاني
مرتبط بتحقيق التقدم في االهداف االنمائية الستة
عشر المتبقية .وفيما يلي أهم التوصيات التي خرج بها
التقرير:
• إعطاء األولوية التساق السياسات من أجل التنمية
المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي ،والتنسيق
بين القطاعات الرئيسية والبرامج لتحقيق القضاء على
الجوع؛
• دمج اإلجراءات الهادفة الى القضاء على الجوع
(بما في ذلك اجراءات األمن الغذائي والتغذية والتنمية
المستدامة) في خطط التنمية الوطنية؛
• إعطاء األولوية لإلنتاج الزراعي لتحقيق األمن
الغذائي والتغذية وتحسين البنية التحتية والتكنولوجيا
والنقل والتوزيع ،والسياسات الهادفة إلى الحد من
فقدان وإهدار المواد الغذائية؛
• معالجة االختالالت الهيكلية في التجارة الدولية
والنظم المالية وتوجيه السياسات والبرامج الوطنية
والدولية الى تحسين األمن الغذائي والتغذية للفئات
األكثر تهميشا؛
• جمع البيانات على المستوى القطري ووضع
مؤشرات على المستوى العالمي لتقييم أثر السياسات
الغذائية والتغذوية؛
• حث المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتقوم بدورها
في حث الحكومات على االضطالع بمسؤولياتها تجاه
تحقيق الرفاهية لشعوبها.

تم تمويل هذه النشرة بدعم من:

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ()AFESD
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