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المؤشرات الرئيسية 

العدد “16” من نرشة األمن الغذايئ هو العدد األول الذي يصدر يف العام 2017، وهو عدد مميز كونه 
يتزامن مع إنهاء “ماس” العمل عىل “مراجعة اإلسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني” 
بتكليف من برنامج األغذية العاملي )WFP(. لهذا، خصصنا قساًم يف هذا العدد لتسليط الضوء عىل أهم 
النتائج والتوصيات التي جاءت بها املراجعة اإلسرتاتيجية، التي تم االنتهاء من العمل عليها وسيتم نرشها 
يف ترشين ثاين 2017 باللغتني العربية واإلنجليزية. تهدف املراجعة إىل دعم ومتكني الحكومة الفلسطينية 
أهداف  من  الثاين  الهدف  مع  يتواءم  مبا  التغذية  الغذايئ وسوء  األمن  انعدام  القضاء عىل  من ترسيع 
الزراعة  التغذية وتشجيع  التنمية املستدامة “القضاء كلياً عىل الجوع وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني 
ذات  الرئيسة  األطراف  واسعة من  وبعد مشاورات مكثفة مع رشيحة  عام 2030.  بحلول  املستدامة” 
العالقة عىل الصعيدين الوطني والدويل، توصل فريق الخرباء الذي شكله املعهد إىل نتائج واستنتاجات 
هامة بشأن مختلف املسائل املتصلة بانعدام األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني، مبا يف ذلك طبيعة 
التحديات التي تواجه القطاع، واالستجابة السياساتية، واالستجابة الربامجية، ومسائل متعلقة باملنهجية، 
واإلطار القانوين والتنظيمي، والوكاالت الرئيسية الفاعلة وبرامجها، وتقييم األثر. وأخرياً، ُتختتم املراجعة 
االسرتاتيجية مبجموعات محددة من التوصيات تعالج تحدي انعدام األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني 
من أجل تحقيق الهدف الثاين من أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030. وتهدف هذه التوصيات 
إىل إحداث تغيريات يف إطار السياسات الوطنية واإلطار املؤسيس والقانوين، والتغذية، وتصميم وتنفيذ 

الربامج، والتنسيق بني ذوي العالقة.

يتناول هذا العدد أيضاً التغريات يف أسعار السلع الغذائية األساسية واتجاهات التغيري يف فلسطني كام 
عىل الصعيد العاملي، ويستعرض بشكل خاص قطاع زيت الزيتون الفلسطيني يف العام 2016.

أعد “ماس” مؤخراً، وسينرش قريباً، “املراجعة اإلسرتاتيجية لألمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني”،   •
الفلسطينية من  الحكومة  العاملي )WFP(، والتي تهدف إىل متكني  األغذية  برنامج  بتكليف من 
مع  التغذية بحلول عام 2030، متاشياً  الغذايئ وسوء  األمن  انعدام  القضاء عىل  إحراز تقدم نحو 

الهدف الثاين من أهداف التنمية املستدامة؛
شهد مؤرش أسعار الغذاء يف فلسطني ارتفاعاً يف الفرتة ما بني ترشين ثاين 2016 وحتى أيار 2017   •
بنسبة 0.4% ليصل إىل 105.6 نقطة يف نهاية الفرتة. وارتفعت أسعار املواد الغذائية يف فلسطني يف 

الفرتة ما بني أيار 2016 وأيار 2017 بنسبة 0.5%؛
ما  بعرص   2016 عام  274 معرصة يف  والبالغ عددها  فلسطني  العاملة يف  الزيتون  معارص  قامت   •
مجموعه 84,184 طن من الزيتون، بحجم إنتاج 20,135 طن من زيت الزيتون. أي شهدت كميات 
الزيتون والزيت انخفاضاً بنسبة 11.6% و4.5% عىل التوايل مقارنة بعام 2015. ويف عام 2016 بلغ 

االستهالك املحيل من زيت الزيتون 18,000 طن، يف حني تم تصدير 4,000 طن من الزيت؛
يف الفرتة ما بني ترشين ثاين 2016 - أيار 2017 )الفرتة التي تفصل العدد السابق من نرشة األمن   •
مقارنة   ،%0.4 بنسبة  ارتفاعاً  الغذائية  للسلع  العاملية  األسعار  شهدت  العدد(  هذا  عن  الغذايئ 

بارتفاع بنسبة 10.2% يف الفرتة ما بني أيار 2016 وأيار 2017.
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التعريفات
األمن الغذايئ

التايل  التعريف  البيان الختامي ملؤمتر القمة العاملي لألغذیة )1996(  جاء يف 
جميع  ويف  البرش  كافة  يتمتع  عندما  الغذايئ  األمن  »يتحقق  الغذايئ:  لألمن 
األوقات بفرص الحصول عىل أغذية كافية وسليمة ومفيدة لتلبية احتياجاتهم 
جاء هذا  وقد  النشاط.«  موفورة  حياة صحية  يعيشوا  وأذواقهم يك  الغذائية 

التعريف ليشتمل عىل األركان األربعة لألمن الغذايئ: 

توفر الغذاء )بكميات كافية وبجودة مناسبة( سواء املنتج محليا أو املستورد    *
أو من خالل املساعدات.

الوصول إىل الغذاء - بحيث يتمكن جميع األفراد من الحصول عىل موارد   *
املجموعات  باملوارد  املناسبة.ويقصد  الغذائية  االحتياجات  لتلبية  كافية 
السلعية التي ميكن للفرد الحصول عليها مبوجب ترتيبات قانونية وسياسية 
واقتصادية واجتامعية يصطلح عليها املجتمع )مبا يف ذلك الحقوق التقليدية 

مثل الوصول إىل املوارد املشرتكة(.
استخدام الغذاء - استهالك الغذاء الكايف مع توفر خدمات الرصف الصحي   *
املالئم، واملياه النظيفة، والرعاية الصحية، بهدف الوصول إىل حالة من الرفاه 
أهمية  يربز  األمر  وهذا  الفسيولوجية.  االحتياجات  جميع  تلبي  التغذوي 

املدخالت غري الغذائية يف األمن الغذايئ.
استقرار الغذاء - حيث يتم تأمني حصول السكان )أفرادا وأرسا( عىل الغذاء   *
الكايف بشكل دائم، مع عدم وجود خطر الصدمات )مثل األزمات االقتصادية 
املوسمي(.  الغذايئ  األمن  انعدام  )مثل  املتكررة  األحداث  أو  واملناخية( 
لألمن  والوصول  التوافر  بعدي  يشتمل عىل  االستقرار  مفهوم  فإن  وبالتايل 

الغذايئ.

األغذية  وبرنامج  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت  فلسطني:  الغذايئ يف  األمن 
العاملي، وبالتعاون مع األونروا والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بتقسيم 

األرس الفلسطينية إىل أربع مجموعات يف إطار األمن الغذايئ لعام 2014:

أرس آمنة غذائيا: األرس القادرة عىل تأمني استهالك غذايئ كاف دون الحاجة إىل 
القدرة عىل تأمني االحتياجات  التكيف واملواجهة، مع  استخدام اسرتاتيجيات 

الرضورية الغذائية وغري الغذائية.

أرس آمنة غذائيا بشكل جزيئ: األرس التي تواجه خطر عدم القدرة عىل الحفاظ 
عىل استهالك ما يكفي من الغذاء، واألرس التي لديها موارد مالية كافية ولكنها 

ال تستطيع توفري نظام غذايئ باملستوى املقبول.

أرس تعاين انعدام األمن الغذايئ بدرجة متوسطة: األرس التي تواجه صعوبات 
املوارد  محدودية  بسبب  وذلك  املستهلك،  الطعام  نوعية  أو  كمية  توفري  يف 
لتامني  واملواجهة  التكيف  اسرتاتيجيات  إىل  تلجا  ما  غالبا  األرس  املالية، وهذه 

احتياجات الغذاء الرضورية.

أرس تعاين انعدام األمن الغذايئ الشديد: األرس التي تعاين فجوة استهالك كبرية 
وال تستطيع يف نفس الوقت ردم هذه الفجوة من خالل سبل التقنني أو آليات 

التكيف.

ميزانية  باستخدام  الفقر  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  يعرف  فلسطني:  يف  الفقر 
األرسة القياسية )خمسة أعضاء: اثنان بالغان وثالثة أطفال(، ويقدم مستويني 

للفقر يف فلسطني: 

 )2011( شيكل   2293 عن  الشهرية  ميزانيتها  تقل  قياسية  أرسة  أية  الفقر: 
لتغطية تكاليف املأكل وامللبس واملسكن والرعاية الصحية والتعليم واملواصالت 

والنفقات املنزلية األخرى.

الفقر املدقع: أية أرسة قياسية تقل ميزانيتها الشهرية عن 1832 شيكل )2011( 
لتغطية تكاليف املأكل وامللبس واملسكن.

مستوى املعيشة: وهو نسبة استهالك األرسة من الغذاء بالعالقة مع إجاميل 
االستهالك. يقسم الجهاز املركزي لإلحصاء مستوى املعيشة إىل ثالث فئات:

االستهالك  من   %30 من  أقل  الغذاء  استهالك  ميثل  حيث  مرتفع:  مستوى 
اإلجاميل.

مستوى متوسط: نسبة استهالك الغذاء إىل االستهالك اإلجاميل ترتاوح ما بني 
30 إىل %44. 

مستوى متدن: نسبة استهالك الغذاء إىل االستهالك اإلجاميل تتجاوز %45.

من  ويتكون  التغذية،  الجوع وسوء  لقياس  هو مؤرش  العاملي:  الجوع  مؤرش 
أربعة مؤرشات لها نفس الوزن: نقص التغذية، نقص الوزن لدى األطفال، تقزم 
فئات عىل   5 إىل  الدول  املؤرش  يقسم هذا  األطفال.  وفيات  ومعدل  األطفال 

مقياس مكون من 100 نقطة:

جوع منخفض: 9.9-0.0
جوع متوسط: 19.9-10.0

جوع خطري: 34.9-20.0
جوع مقلق:49.9-35.0

جوع مقلق للغاية: 100-50.0

نقص التغذية: وهذا املصطلح وفقا ملنظمة الفاو هو عدم قدرة األفراد ملدة 
عام عىل توفري الغذاء الالزم لتلبیة الحد األدىن من متطلبات الطاقة الیومیة.

األهداف اإلمنائية املستدامة: يف عام 2015، اعتمدت البلدان األعضاء يف األمم 
املتحدة 17 هدفا تشتمل عىل 169 غاية للقضاء عىل الفقر، وحامية الكوكب، 
للتنمية   2030 برنامج  إطار  يف   2030 عام  بحلول  للجميع  الرخاء  وضامن 

املستدامة.

حقول  يف  البلدان  انجازات  يقيس  مركب  مؤرش  هو  البرشية:  التنمية  مؤرش 
التمتع بحياة طويلة وخالية من األمراض واكتساب املعرفة  التنمية البرشية: 
والحصول عىل مستوى معييش الئق. ويتكون املؤرش من أربعة مؤرشات فرعية: 
العمر املتوقع عند الوالدة، متوسط سنوات الدراسة، وسنوات التعليم املتوقعة 

والدخل القومي اإلجاميل للفرد )مقاسا بالقدرة الرشائية(. 

الرقم القيايس ألسعار املستهلك: يستخدم هذا املؤرش يف الغالب كأداة لقياس 
احتساب  طريق  عن  حسابه  ويتم  املعيشة.  تكاليف  يف  واالرتفاع  التضخم 
يبلغ عدد  التغريات يف أسعار مجموعات محددة يف سلة املستهلك.  متوسط 
املستهلك  ألسعار  القيايس  الرقم  حساب  يف  تدخل  التي  والخدمات  السلع 
الفلسطيني حوايل 568، ويتم احتسابها وفقا ألهميتها النسبية، حيث يشكل 
الغذاء حوايل 40% من إجاميل مؤرش أسعار املستهلك، وأما النقل واالتصاالت 

فتمثل حوايل 13% واملنسوجات واملالبس واألحذية تشكل حوايل %10.

العاملية للسلع  الغذاء األسعار  الفاو ألسعار  ميثل مؤرش  الغذاء:  مؤرش أسعار 
املجموعات  املرجح ألسعار  املتوسط  أخذ  عن طريق  ويتم حسابه  الغذائية، 

السلعية الخمس: اللحوم، ومنتجات األلبان، والحبوب، والزيوت، والسكر.
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مراجعة االستراتيجية الوطنية لألمن 
الغذائي والتغذوي في فلسطين 2017

أواخر العام 2016 كلف برنامج األغذية العاملي التابع 
االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  املتحدة  لألمم 
إلعداد  عمل  فريق  بقيادة  )ماس(  الفلسطيني 
مراجعة االسرتاتيجيةالوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي 
متكني  املراجعة  من  الهدف  وكان   .2017 فلسطني  يف 
حكومة فلسطني من ترسيع وترية التقدم نحو القضاء 
يتامىش  مبا  التغذية،  الغذايئ وسوء  األمن  انعدام  عىل 
مع الهدف الثاين من أهداف التنمية املستدامة. تؤكد 
الوطنية  السياسات  أجندة  يف  الفلسطينية  السلطة 
2017 - 2022 عىل التزامها بأهداف التنمية املستدامة 
الـ 17 التي تبناها أكرث من 150 من زعامء العامل يف قمة 
أيلول 2015. للتنمية املستدامة يف 25  املتحدة  األمم 
املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثاين  الهدف  ينص 
عىل “القضاء متاماً عىل الجوع وتحقيق األمن الغذايئ 
وتحسني التغذية وتشجيع الزراعة املستدامة” بحلول 
عام 2030. برغم أن حالة الفقر يف فلسطني أفضل منها 
الغذايئ  األمن  أن  إال  النامية؛  البلدان  من  العديد  يف 
والتغذوي، والزراعة املستدامة، تشكل مشكلة دامئة يف 
السياق االجتامعي واالقتصادي والتنموي الفلسطيني.

املنهجية
جرى إعداد هذه املراجعة يف 2017 وفق منهجية تستند 
ملكونني رئيسيني. حيث قام فريق البحث بإجراء مراجعة 
شاملة لألدبيات السابقة يف فلسطني وللمامرسات الدولية 
كبري  بشكل  املراجعة  اعتامد  إىل  باإلضافة  الفضىل، 
املؤسسات  جميع  مع  ومعمقة  مكثفة  مشاورات  عىل 
الوضع  عىل  للتعرف  ومحلية،  دولية  العالقة،  ذات 
فلسطني  يف  والتغذوي  الغذايئ  األمن  لقطاع  الحايل 
فيام  الفاعلة  املؤسسات  نظر  وجهات  وسامع  وتحليله؛ 
رئيسية  وثغرات  حالية  احتياجات  يشكل  أنه  يعتقدون 
كل  ودور  الرشيكة  االستجابة،وتحديداملؤسسات  يف 
الحالية  والربامج  والسياسات  املؤسسية؛  وقدراتها  منها؛ 
التي تنفذ يف قطاع األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني 
فريق  بتشكيل  املعهد  قام  املراجعة  إعداد  لغاية  حالياً. 
بالقطاعات  خاصة  تخصصات  عدة  من  الخرباء  من 
األكادميي،  القطاع  من  املراجعة،  تغطيها  التي  املتعددة 
املجتمع املدين، وقطاع الغذاء. وتم عقد ست ورش عمل 
تشاورية نوقش خاللها 9 محاور رئيسية: 1. التحديات، 
2. املؤرشات، 3. السياسات، 4. تصميم الربامج، 5. تنفيذ 
القدرات   .7 والترشيعي؛  القانوين  6.اإلطار  الربامج، 
فيام  والتنسيق  الرشكاء  دور   .8 الوطنية؛   املؤسسية 
بينهم، 9. وتقييم أثر املساعدات الغذائية عىل االقتصاد 

الفلسطيني.  

وأخريا، تم عرض نتائج وتوصيات املراجعة االسرتاتيجية 
عىل مجموعة مختارة من ذوي العالقة الوطنيني من 
لتأكيد  الخاص  والقطاع  املدين  واملجتمع  الحكومة 
النتائج وضامن مشاركة الجهات الوطنية يف صياغتها 

وملكيتها.

النتائج
انعدام األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني

تؤكد املراجعة أن األبعاد األربعة لتعريف األمن الغذايئ 
عاملياً– توافر الغذاء، والوصول للغذاء، واستقرار الغذاء، 
واستخدام الغذاء- تنطبق عىل الحالة الفلسطينية. فيام 
للغذاء  رئيسيني  مصدرين  هناك  الغذاء،  بتوافر  يتعلق 
املحيل،  الزراعي  اإلنتاج  الفلسطيني:  السوق  يف  املتوفر 
يف  أهمية  أكرث  دوراً  تلعب  أصبحت  التي  والواردات 
السنوات  يف  الفلسطينية  الغذائية  االحتياجات  تلبية 
فإن  األغذية،  إىل  الوصول  بإمكانية  يتعلق  فيام  األخرية. 
ال  للغذاء  للوصول  واالجتامعية  املادية  اإلمكانات  توفر 
تشكل قضايا رئيسية يف فلسطني. إال أن توفر اإلمكانات 
وراء  الرئييس  املحرك  يعد  للغذاء  للوصول  االقتصادية 
فيام  الفلسطيني.  املجتمع  يف  الغذايئ  األمن  انعدام 
يتعلق باستقرار فرص الحصول عىل الغذاء، فقد أظهرت 
من  تعاين  املهمشة  الفلسطينية  األرس  أن  املراجعة 
عن  الناجمة  األزمات  نتيجة  مضاعفة،  بنسب  الحرمان 
استمرار احتالل إرسائيل وارتفاع أسعار الغذاء يف األسواق 
العاملية. فيام يتعلق باستخدام الغذاء، أو التغذية، يواجه 
كالبدانة  التغذية  بسوء  مرتبطة  مشاكل  الفلسطينيون 
)اإلفراط يف التغذية( أو نقص املغذيات الدقيقة )نقص 

التغذية(.

استجابة السياسات النعدام األمن الغذايئ والفقر
كانت االستجابة السیاساتية للتحدي املضاعف املتمثل 
يف انعدام األمن الغذايئ والفقر عملية غاية التعقيد يف 
بالتصدي  املستمرة  املطالبة  من  الرغم  فلسطني. وعىل 
النعدام األمن الغذايئ والفقر من خالل نهج إمنايئ، إال 
أن التنفيذ عىل أرض الواقع يتم من خالل قنوات إغاثية، 
الغذايئ  األمن  وانعدام  الفقر  آثار  مع  التعامل  يتم  أي 
استدعى  الجذرية. وقد  أسبابهام  القضاء عىل  بدالً من 
تدهور وضع األمن الغذايئ تدخل العديد من الجهات 
املحلية والدولية الفاعلة التي كان لعملها وجهودها دور 
كبري يف تعزيز قدرة املجتمع الفلسطيني عىل الصمود، 
ذاته،  بحد  املؤسسات يشكل تحدياً  تعدد هذه  أن  إال 
سواء من حيث تحديد وصياغة سياسات ورؤية مشرتكة 
أو تنسيق للجهود املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة 

والتقييم فضاًل عن ملكية قطاع األمن الغذايئ. 

مسألة  تناول  تم  الوطنية  السياسات  مستوى  عىل 
الوطنية  السياسات  أجندة  يف  الغذايئ  األمن  انعدام 
2017 - 2022 كإحدى التدخالت السياساتية املقررة، 
لألمن  ينظرون  ال  السياسات  صانعي  أن  يظهر  مام 
السياسات  الغذايئ والتغذوي كمنظومة متكاملة من 
الوطنية املرتبطة باألمن اإلنسان لألفراد واألرس، أو األمن 
فقد  القطاعي،  املستوى  أما عىل  االقتصادي.  القومي 
تم تناول األمن الغذايئ كإحدى مكونات اإلسرتاتيجية 
اإلسرتاتيجية   ،2022  -  2017 الزراعة  لقطاع  الوطنية 
 -  2017 الوطني  االقتصاد  لتنمية  القطاعية  الوطنية 

2022 اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية االجتامعية 2017 
- 2022، بينام اإلسرتاتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد 
2017 - 2022 مل تويل قطاع األمن الغذايئ أو اإلنتاج 

الزراعي اهتامما كافياً.

قضايا تتعلق مبنهجية قياس األمن الغذايئ
وملكية  رؤية  غياب  عىل  ترتبت  التي  النتائج  إحدى 
وقيادة وطنية لقطاع األمن الغذايئ يف فلسطني، هي عدم 
وتقييم  لقياس  معتمدة  وطنية  ومعايري  منهجية  وجود 
قطاع  يعتمد  الفراغ،  هذا  ولسد  الغذايئ.  األمن  حالة 
األمن الغذايئ عىل استخدام منهجية تم تطويرها من قبل 
مؤسسات دولية تعمل داخل فلسطني؛ مستندة ملسوح 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  يجريها  التي  الغذايئ  األمن 

الفلسطيني منذ عام 2009، وكان آخرها عام 2014.

اإلطار القانوين والتنظيمي
نصوص  إىل  الفلسطينية  القانونية  املنظومة  تفتقر 
قانونية رصيحة حول حامية الحق يف الغذاء أو قوانني 
إال  والتغذوي.  الغذايئ  باألمن  الحق  تضمن  محددة 
أن املادة )10( من القانون األسايس لعام 2003 تنص 
عىل رضورة حامية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 
تبدأ  أن  عىل  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وتحث 
العمل دون إبطاء عىل االنضامم لعضوية املعاهدات 
اإلنسان.  الدولية واإلقليمية لحامية حقوق  واملواثيق 
الغذايئ  األمن  يتحقق  لن  قانونية،  نظر  وجهة  من 
كايف  غذاء  يف  الحق  ترسيخ  دون  املطلوب  بالشكل 
)آمن ومناسب(. حيث يتكون اإلطار القانوين لسالمة 
األغذية يف فلسطني بشكل أسايس من: قانون الصحة 
العامة رقم )20( لسنة 2004، قانون الزراعة رقم )2( 
لسنة 2003، قانون املواصفات واملقاييس الفلسطينية 
رقم  الصناعة  بقانون  مرسوم   ،2000 لسنة   )6( رقم 
)10( لعام 2011، وقانون حامية املستهلك رقم )21( 
لسنة 2005. فحتى اليوم ال يوجد قانون شامل خاص 
عدة  مناقشة  تم  أنه  من  الرغم  الغذاء، عىل  بسالمة 

مقرتحات يف عدة مراحل خالل السنوات املاضية.

استجابة السياسات لسوء التغذية
وضعت  التغذية،  سوء  آثار  من  التخفيف  أجل  من 
للتغذية  الصحة أول سياسة واسرتاتيجية وطنية  وزارة 
ذاك  منذ  تحديثها  يتم  والتي   ،)2008 الصحة،  )وزارة 
الغذايئ،  التنوع  زيادة  الخطة  أهداف  تشمل  الحني. 
وتدعيم األغذية، والتدعيم باملغذيات الدقيقة ملكافحة 
تلبية  من  والتأكد  والفيتامينات،  املغذيات  يف  النقص 
االحتياجات الغذائية للسكان األكرث عرضة ملخاطر سوء 
التغذية )كالنساء واألطفال(، والرتويج الستهالك وجبات 
وتحسني  والنوعية،  الكمية  حيث  من  متوازنة  غذائية 
مستوى التواصل والتنسيق بني أصحاب العالقة، ورفع 

الوعي التغذوي لدى املجتمع الفلسطيني.

استجابة الربامج النعدام األمن الغذايئ والفقر
تسببت األزمة املالية املستمرة يف املوازنة العامة، بعجز 
املجتمع  احتياجات  تلبية  عن  الفلسطينية  السلطة 
وتقليص الحيز املتاح النتهاج سياسات عامة، مام أدى إىل 
اعتامد السلطة عىل الحامية االجتامعية كسياسة رئيسية 
الفقرية  األرس  وتتلقى  الغذايئ.  األمن  انعدام  ملعالجة 
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املستحقة للدعم مساعدات اجتامعية بعدة أشكال، بدءاً 
من التحويالت النقدية إىل املساعدات الغذائية. إضافة 
املحلية  الفاعلة  الجهات  من  العديد  تقوم  ذلك،  إىل 
والدولية بتنفيذ مجموعة واسعة من برامج املساعدات، 
ونظرا لكون هذه الربامج تعتمد عىل التمويل الخارجي، 
وبالرغم من أنه ال شك يف أنها تعد مصدرا هاماً الستدامة 
قدرة  بشأن  جدية  مخاوف  هناك  أن  إال  العيش،  سبل 
خطط الحامية االجتامعية الحالية عىل الحد من انعدام 
األمن الغذايئ بشكل مستدام أو منهجي. فشبكة األمان 
يف فلسطني ال تزال قيد البناء والتطوير حتى يومنا هذا، 
من  متامسكة  سياساتية  هيكلية  من  تنبثق  ال  أنها  كام 

الخدمات والحامية االجتامعية.

املؤسسات والوكاالت والربامج الرئيسية 
مزود  أكرب  وهي  االجتامعية،  التنمية  وزارة  تقدم 
مساعدات  فلسطني،  يف  االجتامعية  الحامية  لخدمات 
الفقرية،  لألرس  الكهرباء  لفواتري  ودعم  منتظمة،  نقدية 
من  للمنتفعني  املجاين  الصحي  التأمني  بطاقة  وتقدم 
يف  الرسوم  من  الفقرية  األرس  أبناء  وإعفاء  برامجها، 
لألرس  النقدية  املساعدات  وتقدم  الحكومية،  املدارس 
طارئة،  واقتصادية  وصحية  اجتامعية  ألزمات  املعرضة 
إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  تأيت  ثم  من  لأليتام.  وكذلك 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا( 
للحامية االجتامعية تقدم  الثانية كأكرب وكالة  املرتبة  يف 
الطارئة  الغذائية  واملساعدات  االجتامعية  الخدمات 
العمل. من  مقابل  والنقد  الطارئة  النقدية  واملساعدات 
املنظمة  وهو   )WFP( العاملي  األغذية  برنامج  يأيت  ثم 
الغذايئ- األمن  مساعدات  تقدم  التي  الرئيسية  الدولية 

من  فلسطني  يف  الالجئني  لغري  الغذاء-  وقسائم  عينية 
خالل استهداف املنتفعني من برنامج التحويالت النقدية 
بتوزيعه،  االجتامعية  التنمية  وزارة  تقوم  الذي   ،CTP
التحويالت  برنامج  من  املنتفعة  غري  املهمشة  واألرس 
النقدية الذي تتوىل مؤسسة مجتمعات عاملية مسؤولية 
األغذية  لربنامج  تابعة  أهلية  مؤسسة  )وهي  إدارتها 
العاملي ومزود خدمات(، واملجتمعات البدوية والرعوية 
إدارة  مسؤولية  األونروا  تتوىل  التي  الغربية  الضفة  يف 
مساعداتها. وتنفذ منظمة الغذاء والزراعة التابعة لألمم 
املتحدة )الفاو( برنامجا مكوناً من عنرصين يف فلسطني: 
يستهدف  الذي  امللحة  اإلنسانية  املساعدات  األول، 
املحلية  القدرات  تنمية  والثاين،  الفلسطينيني،  املنتجني 
وتهيئة البيئة املواتية لزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية 

والعاملة يف القطاع الزراعي.

تقييم األثر
ال شك أن للمساعدات االجتامعية دوراً هاماً يف مساعدة 
جميع  أن  إال  الفقر.  مع  التكيف  عىل  املهمشة  األرس 
املساعدات التي تحصل عليها األرس الفقرية، ال تزيد من 
تأثري  فإن  ولذلك،  الدخل.  توليد  عىل  األرس  هذه  قدرة 
مؤقت  الفقر  عىل  والحامئية  الوقائية  املساعدات  هذه 
وال ميكن أن يكون متكينيا أو تحويلياً إال إذا كان مستدمياً 
واعتامداً عىل درجة ارتباطه بتدخالت إمنائية اجتامعية 

أخرى )توفري فرصة عمل أو التمويل متناهي الصغر(.

التوصيات الرئيسية للمراجعة
نتج عن املراجعة االسرتاتيجية سلسلة من التوصيات 
ملواجهة انعدام األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني 
أهداف  من  الثاين  الهدف  تحقيق  مع  يتامىش  مبا 

التنمية املستدامة بحلول عام 2030، نوجزها أدناه:

اإلطار السياسايت الوطني 
من الرضوري إيجاد مقاربة وطنية متكاملة لألمن الغذايئ 
للتحديات  التصدي  والتغذوي يف فلسطني، تعمل عىل 
السياسات  ترابط  عدم  من  القطاع:  هذا  تواجه  التي 
)فوق  الكلية  السياسات  ومع  بينها  فيام  القطاعية 
باألمن  خاصة  واضحة  وطنية  رؤيا  وغياب  القطاعية(، 
الغذايئ والتغذوي، وضعف الهيكلية املؤسسية، وتشتت 
مسؤوليات وصالحيات اإلدارة الفلسطينية لهذا القطاع. 
بحيث يستند هذا النهج الجديد إىل منظومة متكاملة 
من السياسات الوطنية القطاعية املتعلقة باملساعدات 
السلع األساسية  االجتامعية واإلنتاج واالسترياد؛ وتوفري 
وحامية  وحقوق  التسعري؛  وسياسات  اإلسرتاتيجية؛ 
املستهلك؛ وتشجيع ثقافة التغذية الجيدة، واالستهالك 
التي  الزراعية  واالسرتاتيجيات  والسياسات  املتوازن؛ 
الدعم  بخدمات  وتزودهم  املزارعني  صغار  تدعم 
والتمويل؛ والسياسات املتعلقة بضامن توفري الخدمات 

األساسية يف جميع املناطق املحلية.

اإلطار املؤسيس والقانوين
ال بد من تطوير نظام للضامن االجتامعي شامل وفعال 
وقادر عىل تلبية مصالح وحقوق جميع الفلسطينيني، 
مثل  وتهميشاً،  ضعفاً  األكرث  الفئات  عىل  الرتكيز  مع 
التي  واألرس  فقراً،  األشد  واألرس  العمل،  عن  العاطلني 
عىل  عالوة  الشديد.  الغذايئ  األمن  انعدام  من  تعاين 
يف  السري  يبدؤا  أن  الفلسطينيني  عىل  يتوجب  ذلك، 
القامئة  التفضيلية  التجارية  الرتتيبات  تنفيذ  طريق 
واملربمة مع دول أخرى، ضمن املمكن ومبا يتامىش مع 
إيجاد توازن بني العرض والطلب. كام أن سالمة األغذية 
الغذايئ  لألمن  الهامة  الجوانب  أحد  هي  وجودتها 
عىل  معالجتها  يتوجب  والتي  فلسطني،  يف  والتغذوي 
فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  واملؤسيس.  القانوين  املستويني 
إنشاء هيئة تنسيقية وطنية دامئة وتعمل وفق أسس 
يحظى  جيداً،  وممّكنة  جيدا  تنظيام  منظمة  منهجية، 
رؤية  من  انطالقاً  القصري.  املدى  عىل  قصوى  بأولوية 
تعتمد عىل أن تأمني الغذاء عنرص من عنارص تحقيق 
املستويات،  مختلف  عىل  الوطني  االقتصادي  األمن 
ميكن تحديد صالحيات هذه الهيئة لتهتم مبجموعة من 
املسائل املتصلة باألغذية، مبا يف ذلك اإلنتاج والتجارة 
بطريقة  والسالمة/الجودة  والتغذية،  الفقراء،  ووصول 
الغذايئ  كاألمن  هامة  ملسألة  املتعددة  باألبعاد  تحيط 
والنمو  اإلنتاج  عن  فضاًل  العامة،  والصحة  والتغذوي، 
االقتصادي. لهذا ال بد من وضع قانون خاص لتنظيم 
املؤسسات  بهذه  خاص  مجلس  أو  كهذه  هيئة  عمل 

ولتنظيم عالقته بأذرع الحكم التنفيذي املختصة. 

التغذية
باالحتياجات  خاصة  تدخالت  وتنفيذ  تصميم  عند 
املساعدات  برامج  من  املستفيدين  للسكان  التغذوية 

الغذائية )ليس فقط من حيث عدد السعرات الحرارية(، 
ينبغي أن تستند هذه الربامج إىل ما يتوفر من بيانات 
الهرم،  قاعدة  التنسيق  يشكل  أن  يجب  التغذية.  حول 
من  وغريها  املتحدة  األمم  وكاالت  جميع  من  املكون 
من  غذائية،  مساعدات  برامج  تقدم  التي  املؤسسات 
ومغذية.  كافية  غذائية  مساعدات  تقديم  ضامن  أجل 
عند إعادة تصمم الربامج، هناك حاجة إلدخال تدخالت 
ورفع  التغذوية،  والتوعية  الثقافة  بتشجيع  خاصة 
ونشيط  صحي  حياة  منط  وتشجيع  الوعي،  مستوى 
فعند  فلسطني.  يف  التغذية  لتحسني  كخطوات رضورية 
األفراد  احتياجات  أن يستند فهم  بد  الربامج ال  تصميم 

واألرس والسكان إىل تقييم للحالة التغذوية. 

تصميم وتنفيذ الربامج والتنسيق بني أصحاب 
العالقة

يتوجب مبخططات الحامية االجتامعية التحول تدريجياً 
برامج  إىل  التقليدية  الغذائية  املساعدات  برامج  من 
القسائم الغذائية، والربامج النقدية، وبرامج خلق فرص 
التي  باألرس  املستفيدين  فئة  حرص  رضورة  مع  عمل، 
تعاين من انعدام األمن الغذايئ الشديد. ولزيادة معدل 
املساعدات  عىل  االعتامد  وتقليل  الفقر  من  الخروج 
إنشاء  الفلسطينية  السلطة  عىل  يتوجب  الغذائية، 
املانحني  مع  وثيق  بشكل  بالتعاون  وطني،  صندوق 
الدوليني والقطاع الخاص، يختص بتقديم قروض ميرسة 
لألرس الفقرية لتمكينها من خالل إيجاد مشاريع مدرة 
للدخل وتوفري فرص عمل. من أجل تعزيز فعالية برامج 
إدماج  الرضوري  من  الترسب،  من  والحد  املساعدات 
أدوات ومعايري استهداف برامج املساعدات االجتامعية 
الحالية ضمن آلية مرتابطة ومتسقة معتمدة من جميع 
وزارة  استهداف  آلية  مع  ودمجها  الفاعلة،  الجهات 
التحويالت  برنامج  يف  املستخدمة  االجتامعية  التنمية 
معدالت  من  الحد  يف  فعاليتها  ثبت  والذي  النقدية– 
الترسب– بحيث يتم استخدام اآللية األخرية كنموذج 
اعتامد  املهم  الجديدة. وباإلضافة إىل ذلك، من  لآللية 
بوابة معلومات وطنية موحدة لجميع الجهات الفاعلة 
املساعدات إىل  تقديم  ازدواجية  من أجل ضامن عدم 
األرس املستفيدة، ومن املهم أيضا وضع آليات مشرتكة 
لضامن  الربامج  مختلف  تنفيذ  وتقييم  ومراقبة  لرصد 

استجابتها لالحتياجات الفعلية

تحديات وثغرات يف مكافحة الجوع 
املراجعة  تشجع  املثىل،  الدولية  املامرسات  مع  متاشيا 
االسرتاتيجية التحول إىل نهج قائم عىل نظم منهجية أكرث 
من نهج قائم عىل الربامج، من خالل تحسني استهداف 
عىل  االعتامد  وزيادة  الجغرايف،  واالستهداف  األرس، 
النقدية  املساعدات  قيمة  وتوحيد  النقدية،  التحويالت 
بني مختلف الجهات التي تقدم مساعدات. كام يتوجب 
االستفادة من الفرص التي تنشأ من حني آلخر لالنتقال 
من نهج التحويالت العينية إىل التوسع يف النهج القائم 
عىل املساعدات النقدية. كذلك هناك حاجة لبذل املزيد 
القوانني  بسن  األغذية،  سالمة  مجال  يف  الجهود  من 
يتوجب  وأخرياً  والتنفيذ.  للرصد  الالزمة  والترشيعات 
األمن  لقطاع  القيادة  زمام  استالم  الوطنية  بالسلطات 
الغذايئ والتغذوي من خالل إنشاء هيئة تنسيقية وطنية 

تعنى بشؤون القطاع.  
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أسعار المواد الغذائية في فلسطين

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 2017.

الشكل 1: مؤرش أسعار الغذاء )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني( حسب املنطقة، الرقم 
القيايس ألسعار املستهلك )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني( )سنة األساس 2010 = 
100(، ومؤرش أسعار الغذاء )منظمة الفاو( )سنة األساس 2002 - 2004 = 100(،أيار 

2016 –أيار 2017

وفقا ملؤرش أسعار الغذاء )FPI(، أحد مكونات الرقم 
القيايس ألسعار املستهلك )CPI( الذي يصدره الجهاز 
املواد  أسعار  شهدت  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي 
الغذائية يف فلسطني تذبذبا واضحاً يف الفرتة األخرية. 
بنسبة  املحلية  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت  حيث 
0.2% يف كانون أول 2016، وبنسبة 0.3% يف كانون 
ثاين 2017، وبنسبة 1.6% يف شباط، و2.2% يف آذار، 
لتعود وتنخفض بنسبة 1.5% يف نيسان وبنسبة 2.3% 
الغذاء يف  أسعار  ارتفع مؤرش  لذلك،  ونتيجة  أيار.  يف 
فلسطني خالل الفرتة ما بني ترشين ثاين 2016 )آخر 
األشهر التي يغطيها العدد 15 من نرشة األمن الغذايئ( 
ليصل إىل 105.6 نقطة يف  بنسبة %0.4  وأيار 2017 
بني   – سنوي  أساس  االرتفاع عىل  وكان  الفرتة.  نهاية 

أيار 2016 وأيار 2017 – بنسبة %0.5.

أسعار املواد الغذائية مقارنة بأسعار السلع 
االستهالكية األخرى

يف  التغريات  اتخذت  املاضية،  القليلة  األشهر  خالل 
مؤرش أسعار الغذاء الشهري والرقم القيايس للمستهلك 
يف فلسطني نفس االتجاه. ويتضح ذلك من أن مؤرش 
أسعار  مؤرش  يف  رئيسيا  مكونا  يشكل  الغذاء  أسعار 
املستهلك، وله وزن نسبي يقارب الثلث. وكان الفرق 
الوحيد يف التغريات بني املؤرشين هو أن التغيريات يف 
ما  الفرتة  أكرث وضوحا. يف  الغذاء كانت  مؤرش أسعار 
بني ترشين ثاين 2016 – أيار2017، ارتفع مؤرش أسعار 
الغذاء بنسبة 0.4%، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.8% يف 
أيار 2016  الفرتة ما بني  املستهلك. ويف  مؤرش أسعار 
السلع  وأسعار  األغذية  أسعار  ارتفعت   ،2017 وأيار 

االستهالكية اإلجاملية بنسبة %0.5.

أسعار املواد الغذائية املحلية مقارنة بأسعار 
املواد الغذائية العاملية

األرايض  يف  الغذائية  املواد  أسعار   )1( الشكل  يقارن 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  مؤرش  حسب  الفلسطينية، 
حسب  العاملية،  الغذائية  املواد  بأسعار  الفلسطيني، 

اتباع  الشكل  يبني  حيث  الفاو.  منظمة  مؤرش 
وكون  مختلفني.  مسارين  املذكورتني  املجموعتني 
أغلبه من  فلسطني مكون يف  الغذاء يف  أسعار  مؤرش 
يف  بالتغريات  تأثره  يعد  محلياً،  منتجة  غذائية  مواد 
مدار  فعىل  محدوداً.  العاملية  الغذائية  املواد  أسعار 
األشهر الستة املاضية، ارتفعت أسعار املواد الغذائية 
الزيادة عىل  بنسبة 0.4%. إال أن  يف فلسطني وعاملياً 
أساس سنوي يف مؤرش منظمة الفاو كانت أعىل بكثري 
حيث وصلت 10.2% مقارنة بنسبة 0.4% وفق مؤرش 

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

أسعار املواد الغذائية حسب املنطقة
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  الغذاء-  أسعار  مؤرش  ميثل 
الفلسطيني املتوسط املرجح لثالثة مؤرشات جغرافية: 
الضفة الغربية )0.59(، وقطاع غزة )0.34(، والقدس 
الغذاء  أسعار  تتبع مستويات  لهذا،   .)0.07( الرشقية 

جدول )1(: أسعار تسع سلع غذائية أساسية يف فلسطني، أيار 2016 - أيار 2017 )شيكل(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017.

 التغري فيا ألسعار
 أيار 2016

)%( -أيار2017

 التغري يف األسعار
 ترشين ثاين

 2016 -أيار2017
)%(

 أيار

2017

 نيسان

2017

 آذار

2017

 شباط

2017

 كانون

 ثاين

2017

 كانون

 أول

2016

 ترشين

 ثاين

2016

 ترشين

 أول

2016

 أيلول

2016

 آب

2016

 متوز

2016

 حزيران

2016

 أيار

2016

 وحدة
 القياس
كغم

السلعة الغذائية

-5.7 -3.0 126.4 128.6 128.9 129.8 128.9 129.3 130.3 133.8 134.0 134.5 135.6 134.7 134.1 25 أرز

-6.9 -2.1 134.6 141.4 139.5 138.2 124.9 137.2 137.5 137.8 144.5 138.7 140.0 140.2 144.5 60 دقيق أبيض
-5.3 -2.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 1 خبز أبيض
-15.5 -12.2 44.6 46.2 44.9 45.4 45.1 45.7 50.8 52.4 52.7 53.0 53.8 53.6 52.8 1 لحم بقري طازج
-0.7 -0.7 13.7 13.8 16.6 15.3 13.5 13.9 13.8 13.6 14.6 15.9 13.0 13.7 13.8 1 دجاج طازج
0.0 0.0 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 1 حليب 3%
19.1 -12.7 13.1 14.2 15.1 15.3 15.8 15.7 15.0 14.1 15.2 14.4 11.9 11.7 11.0 2 بيض دجاج
-1.6 -0.3 30.9 30.9 31.0 30.8 30.8 31.4 31.0 30.8 31.7 31.3 31.6 31.4 31.4 1 زيت زيتون
1.3 -12.9 131.8 124.3 142.6 141.9 144.8 148.6 151.4 149.0 146.1 148.0 146.9 134.3 130.1 50 سكر أبيض

عىل الصعيد الوطني التغريات يف مؤرش أسعار الغذاء 
الغربية،  الضفة  يف  بعيد.  حد  إىل  الغربية  الضفة  يف 
يف   %1.8 بنسبة  الغذائية  املواد  أسعار  انخفضت 
يف   ،2017 أيار  وحتى   2016 ثاين  ترشين  من  الفرتة 
ويف  سنوي.  أساس  عىل   %1.0 بنسبة  ارتفعت  حني 
الوقت نفسه، ارتفع مؤرش أسعار الغذاء يف قطاع غزة 
بينام عىل  املاضية،  الستة  بنسبة 4.6% خالل األشهر 
انخفض  وأخرياً،   %0.7 بنسبة  انخفض  سنوي  أساس 
الفرتة  يف  فقط   %0.1 بنسبة  الرشقية  القدس  مؤرش 
بني ترشين ثاين -2016 أيار 2017، إال أنه عاد وارتفع 
بنسبة 7.4% يف الفرتة ما بني أيار 2016 - أيار 2017.

أسعار املواد الغذائية األساسية
سلع  لتسع  الشهرية  األسعار   )1( الجدول  يوضح 
خالل  الفلسطيني  املستهلك  سلة  يف  أساسية  غذائية 
يف  عليها  طرأت  التي  التغريات  وكذلك  املايض،  العام 
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FPIقطاع غزة  FPIالقدس الشرقیة 

CPIالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  FPI) الفاو(منظمة األغذية والزراعة 
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زيت الزيتون في فلسطين

 2017 أيار  وحتى   2016 ثاين  ترشين  بني  ما  الفرتة 
والفرتة ما بني أيار 2016 وحتى أيار 2017.

يف الفرتة ما بني ترشين ثاين 2016 وأيار 2017، انخفضت 
سعر  باستثناء  املختارة،  الغذائية  املواد  جميع  أسعار 
األبيض،  السكر  سلع  أما  تغري.  دون  الذي ظل  الحليب 

وبيض الدجاج، ولحم البقر الطازج، فقد شهدت انخفاضاً 
و%12.2  و%12.7   %12.9 بنسبة  األسعار  يف  واضحاً 
الزيتون  زيت  أسعار  انخفاض  لوحظ  وقد  التوايل.  عىل 
والدجاج الطازج بنسب أقل، 0.3% و0.7%، عىل التوايل.

بينام، عىل أساس سنوي ارتفع سعر بيض الدجاج ارتفاعاً 
ملحوظاً بنسبة تصل 19.1%، مقابل ارتفاع بنسبة %1.3 

فقط يف سعر السكر األبيض. وبقي سعر الحليب كام هو. 
األخرى،  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار  انخفضت  كام 
الطازج  البقر  لحم  أسعار  يف  انخفاض  أكرب  كان  حيث 

بنسبة 15.5%، تاله سعر الطحني األبيض )%6.9(.

أنشطة عرص الزيتون
الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  لبيانات  وفقا 
بلغ عدد املعارص العاملة يف فلسطني يف عام 2016 ما 
بـ 272 معرصة  زيتون، مقارنة  مجموعه 274 معرصة 
إىل 21 معرصة مغلقة  باإلضافة  عام 2015،  زيتون يف 
هناك  كان  العاملة،  الزيتون  معارص  بني  ومن  مؤقتا. 
255 معرصة آلية )مؤمتتة( بالكامل، و19 منها تقليدية 
أو نصف آلية؛ 245 معرصة منها يف الضفة الغربية و29 

يف قطاع غزة.

الزيتون،  من  طن   84,148 عرص  تم  املايض  العام  يف 
وإنتاج 20,135 طن من زيت الزيتون، ما يعني أن كمية 
الزيتون املدروسة والزيوت املستخرجة منها انخفضت 
بنسبة 11.6% و4.5% عىل التوايل مقارنة بعام 2015. 
عىل مستوى املحافظات، كانت حصة محافظتي جنني 
 -  %24.2  - األعىل  املدروس  الزيتون  من  وطوباس 
مقارنة بكمية الزيتون الكاملة التي تم درسها يف قطاع 
غزة - 23.8%. وبلغ معدل االستخراج - )نسبة زيت 
الزيتون املستخرج إىل نسبة الزيتون املدروس( يف عام 
2016، 23.9%، أي أعىل من مستواها عام 2015 البالغ 
22.2%، ومتوسط الفرتة 2003 - 2015 البالغ %23.5. 
ومن  ألخرى  سنة  من  االستخراج  معدل  ويتفاوت 
الري  ونظم  املناخية  الظروف  بسبب  ألخرى  منطقة 
يف  االستخراج  معدل  كان   ،2016 عام  يف  املستخدمة. 
الضفة الغربية )25.6%( أعىل بكثري منه يف قطاع غزة 
)%18.5( وهو مسار مستمر منذ عدة سنوات. بشكل 
أشجار  لزراعة  مناسباً  غزة  قطاع  مناخ  يعترب  ال  عام 
الزيتون، والذي يعترب السبب وراء تدين نسبة الزيتون 
من  فقط   )%23.8( تقارب  التي  القطاع  املدروسة يف 

كامل كمية الزيتون.

بلغ عدد عامل املعارص العاملة يف فلسطني 1,393عامال 
السابق.  العام  عامل  عدد  نفس  وهو   ،2016 عام  يف 
وكان ثالثة أرباعهم عاملني بأجر، يف حني كانت النسبة 
الباقية عامل من أفراد األرسة غري مدفوعي األجر. وقد 
دوالر  مليون   0.92 بأجر  العاملني  أجور  مجموع  بلغ 
عام  يف   .2015 العام  يف  دوالر  مليون   1.1 بـ  مقارنة 
2016، بلغ إجاميل القيمة املضافة ألنشطة الزيتون 8.8 
دوالر  مليون   10.8 اإلنتاج  قيمة  وبلغت  دوالر،  مليون 
ارتفعت  وقد  دوالر.  مليون   2.1 الوسيط  واالستهالك 
و%5.1   %22.4 بنسبة  واإلنتاج  املضافة  القيمة  نسب 
عىل التوايل، مقابل انخفاض بنسبة 35.0% يف االستهالك  

الوسيط.

الشكل )2(: كمية الزيتون املعصورة وزيت الزيتون املستخرج 
يف فلسطني، 2003 - 2015 )طن(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017.

الشكل )3(: استهالك وتصدير زيت الزيتون يف فلسطني، 2016-2000 )طن(

املصدر: املجلس الدويل للزيتون، 2017.

االستهالك املحيل والتجارة
تشري البيانات الصادرة عن املجلس الدويل للزيتون إىل 
أن استهالك زيت الزيتون املحيل يف فلسطني قد بلغ 
بلغت صادرات  ألف طن يف عام 2016، يف حني   18
فلسطني من زيت الزيتون 4,000 طن . وهذا يعني 

االستهالك  احتياجات  لسد  كايف  املحيل  اإلنتاج  أن 
ميكن  الزيتون  زيت  من  فائض  أيضاً  وهناك  املحيل، 
آخرين  منتجني  من  الزيتون  زيت  فاسترياد  تصديره. 

يف حده األدىن.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

زيتون مدروس زيت زيتون مستخرج

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

االستھالك الصادرات



7 نرشة األمــن الغذائــي

استمرت أسعار الغذاء يف األسواق العاملية، وفق مؤرش 
أسعار الغذاء–منظمة الفاو، يف االرتفاع خالل األشهر 
األوىل من عام 2017، وفق املسار الذي بدأته بداية 
 2014 عامي  يف  ملموس  انخفاض  بعد   2016 عام 
ارتفاع  أكرب  حدث  األخرية،  األشهر  وخالل  و2015. 
األول  كانون  العاملي يف شهر  الغذاء  أسعار  يف مؤرش 
أدىن  وسجل   .)%2.5(  2017 وأيار   )%2.7(  2017
بني  ما  الفرتة  )2.2%(. يف  آذار 2017  له يف  مستوى 
أيار 2017 ارتفعت أسعار  ترشين ثاين 2016 وحتى 
بنسبة 0.4%، يف  العاملية  األسواق  الغذائية يف  املواد 
حني أن الزيادة بني أيار 2016 وأيار 2017 كانت أكرب 

بكثري، %10.2.

ويظهر التقرير الذي نرشته منظمة الفاو يف حزيران 
2017 بعنوان “توقعات األغذية: تقرير نصف سنوي 
السلع  معظم  استقرار  العاملية”،  الغذاء  أسواق  عن 
وفقاً  العاملية.  الغذاء  أسواق  يف  بالتقرير  املشمولة 
الواردات  فاتورة  تتجاوز  أن  املتوقع  من  للتقرير، 
الغذائية العاملية 1.3 مليار دوالر هذا العام، بزيادة 
قدرها 10.6% مقارنة بعام 2016. ويرجع أسباب ذلك 

إىل ازدياد حجم الواردات وارتفاع تكاليف الشحن.

أسعار السلع الغذائية األساسية يف األسواق 
العاملية

عىل  الغذاء  أسعار  مؤرش  حركة   )4( الشكل  يبني 
الصعيد العاملي عىل مدار العامني املاضيني وكذلك يف 
التي  األساسية  الغذائية  للسلع  الخمسة  املجموعات 
يتكون منها املؤرش العام: اللحوم، ومنتجات األلبان، 
والحبوب، والزيوت والسكر. وفيام ييل وصف موجز 
الخمس  األساسية  السلع  هذه  أسعار  يف  للتغريات 

خالل األشهر األخرية.

مؤرش أسعار اللحوم
يف  اللحوم  أسعار  استمرت  العاملي،  الصعيد  عىل 
نيسان  يف  بدأته  الذي  املسار  نفس  متبعة  االرتفاع، 
أيار  الفرتة من ترشين ثاين 2016 إىل  2016. وخالل 
5.2%، يف  بنسبة  اللحوم  أسعار  ارتفع مؤرش   ،2017
حني ارتفع بنسبة 11.3% عىل مدار عام كامل )أيار 
أسعار  وصلت   ،2017 أيار  ويف  أيار2017(.   -  2016
أعىل  نقطة(   171.7( العاملي  السوق  يف  اللحوم 

مستوى لها منذ متوز 2015 )172.7 نقطة(.

العاملي من  اإلنتاج  يستمر  أن  الفاو  منظمة  وتتوقع 
التوايل، ألن منو  الثالثة عىل  للسنة  الركود  اللحوم يف 
البلدان سيقابله انخفاض يف  إنتاج اللحوم يف معظم 
العاملية  األغذية  تجارة  الصني، كام ستنمو  اإلنتاج يف 
بنسبة 2.5% بسبب زيادة الطلب من الصني وزيادة 

العرض من الواليات املتحدة األمريكية والربازيل.

الشكل )4(: مؤرش أسعار الغذاء–الفاو ومؤرشات أسعار السلع الغذائية األساسية 
الخمس، أيار -2015 أيار 2017 )سنة األساس 2002 - 2004 = 100(

املصدر: الفاو، 2017.

مؤرش أسعار منتجات األلبان
األلبان  منتجات  أسعار  واصلت  اللحوم،  غرار  عىل 
االرتفاع، لكن بوترية اقل من االرتفاع يف أسعار اللحوم 
ومع   .)%3.6(  2017 وأيار   2016 ثاين  ترشين  بني 
ذلك، كانت الزيادة السنوية يف مؤرش أسعار منتجات 
األلبان العاملي كبرية حيث كانت 50.8%، وكان أعىل 
مستوى لها يف شباط 2017 )194.2 نقطة( منذ آب 

2014 )200.8 نقطة(.

املواتية  املناخية  الظروف  فإن  الفاو،  ملنظمة  ووفقا 
وتحسن أسعار الحليب يف العديد من البلدان سوف 
تساهم يف دفع عجلة اإلنتاج العاملي من الحليب يف 
العام 2017. ويف الوقت نفسه، سرنى منواً يف التجارة 

العاملية مبنتجات األلبان ولو بنسبة متواضعة، %1.

مؤرش أسعار الحبوب
مل تتبع التغريات يف األسعار العاملية للحبوب اتجاهاً 
أسعار  مؤرش  فيه  ارتفع  الذي  الحني  ففي  محدداً. 
ثاين  ترشين  بني  الفرتة  يف   %4.7 بنسبة  الحبوب 
2016 –أيار2017، كان التغري عىل أساس سنوي سلبياً     

.)%29-(

من  العاملي  اإلنتاج  بانخفاض  الفاو  منظمة  وتتنبأ 
القمح بنسبة 2.2%، نتيجة انخفاض إنتاجه يف أمريكا 
الشاملية وروسيا وأسرتاليا، بعد أن سجل رقام قياسيا 
القمح  إمدادات  ستبقى  ذلك،  ومع   .2016 عام  يف 
وفرية يف السوق العاملي يف املوسم 2018/2017 نتيجة 
ناحية أخرى، سيظل  املخزون. ومن  فائض يف  وجود 
تقريبا  مرتفعاً،  العام  هذا  الخشنة  الحبوب  إنتاج 
بنفس املستوى القيايس يف العام املايض. ومن املتوقع 
الجنوبية  أمريكا  يف  الذرة  إنتاج  يف  النمو  يعوض  أن 
وجنوب أفريقيا االنخفاض املتوقع يف اإلنتاج العاملي 

.)sorghum( من الشعري والذرة البيضاء

مؤرش أسعار الزيوت
العاملية  األسواق  يف  الزيوت  أسعار  شهدت  كذلك 
حالة غري مستقرة. حيث انخفض مؤرش الفاو ألسعار 
الزيوت بنسبة 3.9% يف الفرتة من ترشين ثاين 2016 
حتى أيار 2017؛ إال أن التغري عىل أساس سنوي كان 
إيجابياً عند 3.3%. وكان أعىل مستوى لها يف كانون 
ثاين 2017 حيث وصل سعر الزيوت لـ )186.3 نقطة( 

منذ حزيران 2014 )188.8 نقطة(.

ووفقا ملنظمة الفاو، هناك توازن بني العرض والطلب 
مام   ،2017/2016 املوسم  يف  الزيتية  املحاصيل  عىل 
عام  من  األوىل  األشهر  يف  األسعار  انخفاض  إىل  أدى 
2017. ومن املتوقع أن تبقى إمدادات الزيت وفرية 

يف السوق خالل املوسم 2018/2017.

مؤرش أسعار السكر
شهدت األسعار العاملية للسكر عدة زيادات ملحوظة 
يف 2016 وخالل أول شهرين من عام 2017، وعادت 
لتنخفض يف آذار ونيسان وأيار 2017. ونتيجة لذلك، 
السكر        أسعار  يف  الكيل  االنخفاض  نسبة  بلغت 
وأيار2017   2016 ثاين  ترشين  بني  الفرتة  يف   %20.6

وبنسبة 5.2% يف الفرتة بني أيار 2016 - أيار 2017.

وتعزو منظمة الفاو انخفاض أسعار السكر يف األسواق 
إنتاج  تجاوز  أوال،  العوامل.  لعدد محدد من  العاملية 
املستوى  الربازيل  وجنوب  وسط  منطقة  يف  السكر 
املتوقع  من  ذلك،  إىل  باإلضافة  كبري.  إىل حد  املتوقع 
أن ترفع باكستان من نسبة صادراتها من السكر، بينام 
قررت الصني فرض رسوم عىل الواردات التي تزيد عن 
مبنظمة  الخاصة   )TRQ( الجمركية  التعرفة  حصص 

التجارة العاملية.

أسعار الغذاء في األسواق العالمية
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تم تمويل هذه النشرة بدعم من:

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
)AFESD( واالجتماعي


