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إضاءة على أهم محتويات هذا العدد:

يرس معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( إصدار العدد الثاين للعام 2017 من نرشة األمن 
الغذايئ نصف السنوية. برغم أن قطاع األمن الغذايئ FSS مل يتمكن، لسوء الحظ، منذ عام 2014 من تأمني 
الدعم املايل الالزم لجمع بيانات جديدة حول حالة األمن الغذايئ وانعدام األمن الغذايئ يف فلسطني، إال أن الخرب 
السار أن أصحاب املصلحة املعنيون قد متكنوا من توفري التمويل الالزم إلجراء جولة أخرى من املسح االستقصايئ 
للظروف االجتامعية - االقتصادية ولحالة األمن الغذايئ )SEFSec( يف عام 2018، والذي سيوفر بيانات جديدة 

لتتبع التغريات يف حالة األمن الغذايئ يف فلسطني.

برغم هذه الصعوبات، نلقي الضوء يف العدد الحايل من النرشة عىل مسائل هامة كأسعار املواد الغذائية يف 
فلسطني، من أجل تتبع حركتها يف األشهر األخرية، ومقارنتها باألسعار العاملية لألغذية. من ثم يتم استعراض 
وتحليل البيانات املتعلقة بالتمويل الذي طلبه الرشكاء يف القطاع لتنفيذ مشاريع األمن الغذايئ يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة. كام نلخص تقرير مؤرش الجوع العاملي)GHI( السنوي للعام 2017، لتسليط الضوء عىل النتائج 
الرئيسية للتقرير والتوصيات السياساتية املرتتبة عليها لتخفيف معاناة املجتمعات األقل حصانة يف جميع أنحاء 
العامل، والحد من الجوع مبا يستجيب للهدف )2( من أهداف التنمية املستدامة “القضاء عىل الجوع وتحقيق 
الخاص مبراجعة  القسم  أما يف  العام 2030.  بحلول  املستدامة”  الزراعة  وتعزيز  أفضل  وتغذية  الغذايئ  األمن 
األدبيات، فنستعرض مقاال يحلل العالقة بني األمن الغذايئ والتحول الهيكيل، واألسواق، والسياسات الحكومية.

بعد إنهاءه العمل عىل “املراجعة االسرتاتيجية لألمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني 2017”، بتكليف من برنامج 
األغذية العاملي )WFP(، بارش “ماس” أعامل بحثية أخرى حول األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني، تستمر 
إىل ما بعد تاريخ صدور هذا العدد من النرشة، ذلك أن املعهد قد رشع، بتكليف من منظمة األغذية والزراعة 
)الفاو(، بإعداد ثالث دراسات تستند ملسوح استقصائية، األوىل حول خسائر األغذية، والثانية حول التزامات 
وقدرات قطاع األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني، واألخرية حول تقييم مساهمة برامج الحامية االجتامعية 
يف تحسني أوضاع األمن الغذايئ والتغذوي. ونأمل أن نتمكن يف األعداد القادمة من النرشة من اطالع القراء 

عىل آخر أعامل املعهد حول هذا القطاع الهام.

بلغ مجموع ما طالب به الرشكاء القامئون عىل قطاع األمن الغذايئ من خالل خطة االستجابة اإلنسانية   •
قرابة 289 مليون دوالر لتنفيذ 51 تدخال يف الضفة الغربية وقطاع غزة توزعت بني مساعدات غذائية 

ومساعدات نقدیة ومشاريع لدعم سبل العیش. وهو يقل عن نداء عام 2017 بـ 11 مليون دوالر؛
خالل الفرتة ما بني أيار وترشين األول 2017 ارتفعت أسعار املواد الغذائية يف فلسطني بنسبة %0.6.   •
حيث بلغ مؤرش الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ألسعار الغذاء 106.2 نقطة عند نهاية الفرتة. أما عىل 
أساس سنوي، فقد ارتفع مؤرش أسعار الغذاء بني ترشين األول 2016 وترشين األول 2017 بنسبة 0.8%.؛

ما بني العام 2000 والعام 2017، انخفض مؤرش الجوع العاملي بنسبة 27%، من 29.9 إىل 21.8 عىل   •
الرغم من التحسن عىل املستوى الكيل، هناك فروقات إقليمية رئيسية، حيث تعاين بعض البلدان 

من مستويات مرتفعة من الجوع، تعود يف معظمها ألسباب بفعل اإلنسان؛
أما يف الفرتة بني أيار وترشين األول 2017، فقد ارتفعت أسعار األغذية العاملية بنسبة 2.3% يف حني   •

بلغت الزيادة بني ترشين األول 2016 وترشين األول 2017 قرابة 2.6%؛
مع  بالعالقة  األغذية  أسعار  أهمية  يناقش  مقاال  نستعرض  األدبيات،  مبراجعة  الخاص  القسم  يف   •
األمن الغذايئ ودور سياسات الحكومة يف تحقيق األمن الغذايئ والتحوالت األساسية الالزمة لضامن 

تحقيق األمن الغذايئ والبيئة العاملية املتغرية املؤثرة يف حالة األمن الغذايئ.
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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 شديد: 34.9-20.0
جوع ينذر بالخطر :49.9-35.0

جوع ينذر بالخطر الشديد:  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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تمويل قطاع األمن الغذائي في فلسطين
القناة   )HRP( اإلنسانية  االستجابة  خطة  تعترب 
يف  الغذايئ  األمن  لقطاع  األموال  لتجنيد  الرئيسية 
فلسطني. وتغطي الخطة سبع مجموعات/مجاالت 
املياه  والدعم؛  التنسيق  خدمات  التعليم؛  رئيسية: 
)WASH(؛  العامة  والنظافة  الصحي  والرصف 
الصحة والتغذية؛ الحامية؛ املأوى؛ واألمن الغذايئ. 
آليات  بكفاءة  اإلنسانية  االستجابة  خطة  وتتميز 
قطاع  يف  املختلفة  القطاعات  بني  فيام  التنسيق 
األخرى  القطاعات  بني  فيام  وكذلك  الغذايئ  األمن 
مام يساعد يف تفادي ازدواجية التدخالت املنفذة، 
ومساعدة الرشكاء، وتسهيل تقديم طلبات التمويل 

للجهات املانحة.

نداء متويل قطاع األمن الغذايئ 2017

يف عام 2017 بلغت قيمة نداء األرايض الفلسطينية 
دوالر،  مليون   547 اإلنسانية  االستجابة  خطة  يف 
لقطاع   %4 الغذايئ،1  األمن  لقطاع  منها   %55
التعليم، 3% لخدمات التنسيق والدعم، 7% لقطاع 
املياه والرصف الصحي والنظافة العامة، 2% لقطاع 
و%19  الحامية،  لقطاع   %10 والتغذية،  الصحة 
للأموى. بلغ إجاميل التمويل الذي طالب به قطاع 
الغذايئ 300 مليون دوالر: 75 مليون دوالر  األمن 
مليون  و225  الغربية  الضفة  يف  مشاريع  لتنفيذ 

دوالر لتنفيذ مشاريع يف قطاع غزة.

وعىل املستوى الوطني، خصص 52% من التمويل 
و%28  غذائية،  مساعدات  لتقديم  املطلوب 
متكني  مشاريع  لدعم  و%20  نقدية،  كمساعدات 
سبل العيش. وكان يتوقع أن يصل العدد اإلجاميل 
للمستفيدين 1.57 مليون، معظمهم من قطاع غزة، 
ممن يعانون من وضع أكرث قسوة من حيث انعدام 

األمن الغذايئ.

حوايل 85% من احتياجات التمويل طلبتها وكاالت 
األمم املتحدة، بينام طالبت املنظامت غري الحكومية 
من  فقط  بـ 8% و%7  املحليون  والرشكاء  الدولية 
التمويل  من  من %40  أكرث  التوايل.  املجموع عىل 
طلب لدعم مشاريع ستنفذ من خالل رشاكات بني 

الجهات الفاعلة يف قطاع األمن الغذايئ.

نداء متويل قطاع األمن الغذايئ 2018

يف عام 2018 بلغت قيمة نداء األرايض الفلسطينية 
دوالر.  مليون   540 اإلنسانية  االستجابة  خطة  يف 
مخصص  نصفها  من  أكرث  كان  السابقة،  كالسنة 
لقطاع األمن الغذايئ )54%(،2 4% لقطاع التعليم، 
1 http://fscluster.org/state-of-palestine/

documents
2 http://fscluster.org/state-of-palestine/

documents

املياه  لقطاع   %7 والدعم،  التنسيق  لخدمات   %5
لقطاع   5% العامة،  والنظافة  الصحي  والرصف 
و%17  الحامية،  لقطاع   %8 والتغذية،  الصحة 
للأموى. ويالحظ تراجع طفيف يف إجاميل التمويل 
الذي طالب به قطاع األمن الغذايئ عن العام 2017 
يف  دوالر  مليون   289 ليصبح  دوالر(  مليون   300(
يف  مشاريع  لتنفيذ  دوالر  مليون   61  :2018 العام 
 228 مقابل  اإلجاميل(  من   %21( الغربية  الضفة 
لتنفيذ مشاريع يف قطاع غزة )%79  مليون دوالر 

من اإلجاميل(.

يف  الغربية  الضفة  يف  املطلوبة  التدخالت  ترتكز 
العيش حيث خصصت %40  مشاريع متكني سبل 
لتنفيذ  لتنفيذ مشاريع شبيهة، و%37  األموال  من 

الشكل 1: األموال املطلوبة حسب نوع املرشوع يف الضفة الغربية، 2018 
)بالدوالر األمرييك كنسبة مئوية(

املصدر: قطاع األمن الغذايئ، 2017.

الشكل 2: األموال املطلوبة حسب نوع املرشوع يف قطاع غزة، 2018 )بالدوالر األمرييك كنسبة مئوية(

املصدر: قطاع األمن الغذايئ، 2017.

برامج املساعدات الغذائية، و23% املتبقية لتنفيذ 
برامج مساعدات نقدية. أما يف قطاع غزة، فسيتم 
حيث  مختلقة  بطريقة  املطلوبة  األموال  توزيع 
األكرب  النسبة  الغذائية  املساعدات  برامج  تشكل 
من احتياجات القطاع )56% من مجموع األموال(، 
ثم  من   )%33( النقدية  املساعدات  برامج  تليها 

مشاريع متكني سبل العيش )%11(.

يتوقع أن يصل عدد املستفيدين من مشاريع قطاع 
من   2018 عام  للتمويل يف  املقدمة  الغذايئ  األمن 
الف   250 قرابة  اإلنسانية  االستجابة  خطة  خالل 
شخص غري آمن غذائياً يف الضفة الغربية فقط. ومن 
املخطط تنفيذ ما مجموعه 22 مرشوعاً يف الضفة 
الغربية )9 مشاريع فلسطينية و13 مرشوعا دولياً(، 

مساعدات غذائیة
56%

مساعدات نقدیة
33%

برامج تمكین سبل العیش
11%

مساعدات غذائیة
37%

مساعدات نقدیة
23%

برامج تمكین سبل العیش
40%
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أسعار الغذاء  في فلسطين ينفذها 17 من املؤسسات الرشيكة يف قطاع األمن 
مؤسسات  و10  فلسطينية  مؤسسات   7( الغذايئ 
دولية(. حوايل 7 ماليني دوالر من إجاميل التمويل 
املطلوب للضفة الغربية )والبالغ 61 مليون دوالر( 
مليون  و54  فلسطينية  مشاريع  لتنفيذ  ستخصص 
تخطط  تحديداً،  دولية.  مشاريع  لتنفيذ  دوالر 
العاملة يف  الرئيسية  الثالث  املتحدة  األمم  وكاالت 
قطاع األمن الغذايئ لتنفيذ خمسة مشاريع مبوازنة 
مقدارها 67% من إجاميل األموال املخصصة للضفة 
الغربية. بينام قدمت ست منظامت غري حكومية 
التمويل  من   %21 بحوايل  مشاريع  سبعة  دولية 
حكومية  غري  منظامت  مثانية  وقدمت  املطلوب، 
من   %12 تنفيذها  يستلزم  مشاريع  محلية عرشة 
الجغرايف  التوزيع  أما  املطلوب.  التمويل  إجاميل 
“ج”  املسامة  املنطقة  فتحتاج  املطلوب،  للتمويل 
لـ 70% من األموال، وتحتاج املناطق املسامة “أ” 
 ،%10 فتحتاج  الرشقية  القدس  أما   ،%15 و”ب” 

.H2 %1 والخليل

محلية  بني  ما  املشاريع  بتوزيع  يتعلق  فيام  أما 
ودولية يف قطاع غزة فهو مشابه للضفة الغربية إىل 
حد ما. حيث تستهدف املشاريع املقدمة للتمويل 
آمن  غري  شخص  مليون   1.2 قرابة   2018 عام  يف 
مرشوعا   30 مجموعه  ما  تنفيذ  خالل  من  غذائياً 
فلسطينية  مشاريع   8 الغذايئ:  األمن  قطاع  يف 
مؤسسة رشيكة   22 وستقوم  دوليا.  مرشوعا  و22 
مؤسسات   8 التدخالت:  هذه  بتنفيذ  القطاع  يف 
 7 سيخصص  كام  دولية.  مؤسسة  و14  فلسطينية 
املطلوب  التمويل  إجاميل  من  فقط  دوالر  ماليني 
للقطاع )والبالغ 228 مليون دوالر( لتنفيذ مشاريع 
بإدارة فلسطينية، يف حني أن الـ 221 مليون دوالر 
الوكاالت  تنفذها  ملشاريع  ستخصص  املتبقية 
الدولية. كام هو الحال يف الضفة، تسيطر الوكاالت 
من  العظمى  الغالبية  عىل  املتحدة  لألمم  التابعة 
الثالث  املتحدة  األمم  وكاالت  قدمت  املشاريع. 
طلبا  الغذايئ  األمن  قطاع  يف  العاملة  الرئيسية 
من   %67 تصل  مبوازنة  مشاريع  مثانية  لتنفيذ 
إجاميل األموال املطلوبة، بينام قدمت إحدى عرش 
منظمة غري حكومية دولية 14 مرشوعاً بحوايل %7 
من التمويل املطلوب، وقدمت مثانية منظامت غري 
 %3 تنفيذها  يستلزم  مشاريع   8 محلية  حكومية 
من  األكرب  النسبة  املطلوب.  التمويل  إجاميل  من 
دوالر( ستخصص  مليون   75.8( املطلوب  التمويل 

لتنفيذ مشاريع يف محافظة غزة.

مكونات  أحد   ،)FPI( الغذاء  أسعار  ملؤرش  وفقا 
الذي   )CPI( املستهلك  ألسعار  القيايس  الرقم 
الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  يصدره 
ارتفاعا  الغذائية يف فلسطني  املواد  أسعار  شهدت 
ملحوظ  بشكل  انخفاضها  بعد  األخرية.  الفرتة  يف 
ارتفعت   ،2017 وحزيران  أيار  بني   %3.1 بنسبة 
يف   %0.5 بنسبة  املحلية  الغذائية  املواد  أسعار 
يف   %1.4 وبنسبة  آب،  يف   %1.5 وبنسبة  متوز، 
ونتيجة  األول.  ترشين  يف   %0.4 وبنسبة  أيلول، 
يف  فلسطني  يف  الغذاء  أسعار  مؤرش  ارتفع  لذلك، 
الفرتة ما بني أيار 2017 )الشهر األخري الذي يغطيه 
الغذايئ(  األمن  نرشة  من   16 رقم  السابق  العدد 
يغطيه  الذي  األخري  )الشهر  األول 2017  وترشين 
 106.2 بلغ  حيث   %0.6 بنسبة  الحايل(  العدد 
أما عىل أساس سنوي- بني  الفرتة.  نهاية  نقطة يف 
فقد   -  2017 األول  وترشين   2016 األول  ترشين 

ارتفع املؤرش بنسبة %0.8.

أسعار املواد الغذائية مقارنة بأسعار السلع 
االستهالكية 

التغريات  اتخذت  املاضية،  القليلة  األشهر  خالل 
أسعار  ومؤرش  الشهري  الغذاء  أسعار  مؤرش  يف 
االتجاه.  نفس  فلسطني  يف  الشهري  املستهلك 
يشكل  الغذاء  أسعار  مؤرش  أن  إىل  ذلك  ويعود 
مكونا رئيسيا يف مؤرش أسعار املستهلك، وله وزن 

نسبي يقارب الثلث.

أكرث  األغذية  أسعار  التغريات يف  كانت  ذلك،  ومع 
ارتفع  عام،  وبشكل  شهري.  أساس  عىل  وضوحا 

الشكل 3: 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(، ترشين األول 2016– ترشين األول 2017

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017، ومنظمة الغذاء والزراعة )الفاو(، 2017.
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FPIقطاع غزة  FPIالقدس الشرقیة 
CPIالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  FPI) الفاو(منظمة األغذیة والزراعة 

الفرتة  خالل   %0.3 بنسبة  املستهلك  أسعار  مؤرش 
بارتفاع  مقارنة   ،2017 األول  وترشين  أيار  بني  ما 
قدره 0.6% يف مؤرش أسعار الغذاء. يف الفرتة ما بني 
ترشين األول 2016 وترشين األول 2017، ارتفعت 
أسعار السلع االستهالكية بنسبة 1%، مقارنة بارتفاع 

أسعار املواد الغذائية بنسبة %0.8.

أسعار املواد الغذائية املحلية مقارنة بأسعار 
املواد الغذائية العاملية

يقارن الشكل )3( أسعار املواد الغذائية يف األرايض 
الفلسطينية، حسب مؤرش الجهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، بأسعار املواد الغذائية العاملية، حسب 
اتخذ كل منهام مسارا  الفاو، حيث  مؤرش منظمة 
به. ومبا أن مؤرش أسعار الغذاء يف فلسطني  خاصاً 
مكون يف أغلبه من مواد غذائية منتجة محلياً، يعد 
العاملية  الغذائية  املواد  أسعار  يف  بالتغريات  تأثره 
محدوداً. خالل الفرتة بني أيار 2017 وترشين األول 
العاملية  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت   ،2017
ارتفاعا ملحوظا )بنسبة 2.3%(، والتي فاقت الزيادة 
يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية الفلسطينية بشكل 
واضح، والتي مل تتجاوز 0.6%. وكانت الزيادة عىل 
بكثري  أعىل  الفاو  منظمة  مؤرش  يف  سنوي  أساس 
وفق   %0.8 بنسبة  مقارنة   %2.6 وصلت  حيث 

مؤرش الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

أسعار املواد الغذائية حسب املنطقة

ميثل مؤرش أسعار الغذاء- الجهاز املركزي لإلحصاء 
مؤرشات  لثالثة  املرجح  املتوسط  الفلسطيني 
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املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017.

 التغري يف األسعار
 ترشين أول 2016
 -ترشين أول 2017

)%(

 التغري يف األسعار
 أيار 2017

 -ترشين أول
2017  
)%(

 ترشين

أول

2017

 أيلول

2017

 آب

2017

 متوز

2017

 حزيران

2017

 أيار

2017

 نيسان

2017

 آذار

2017

 شباط

2017

 كانون

 ثاين

2017

 كانون

 اول

2016

 ترشين

 ثاين

2016

 ترشين

 أول

2016

 وحدة
 القياس
كغم

السلعة الغذائية

-13.9 -8.9 120.4 121.2 122.8 121.5 126.4 128.6 128.9 129.8 128.9 129.3 130.3 133.8 25 أرز

-4.0 -1.7 132.0 136.3 136.6 137.8 134.6 141.4 139.5 138.2 124.9 137.2 137.5 137.8 60 دقيق أبيض
-2.7 0.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 1 خبز أبيض
-9.5 6.3 46.7 47.0 46.4 46.0 44.6 46.2 44.9 45.4 45.1 45.7 50.8 52.4 1 لحم بقري طازج
-1.5 -2.2 13.3 14.6 13.8 13.9 13.7 13.8 16.6 15.3 13.5 13.9 13.8 13.6 1 دجاج طازج
0.0 0.0 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 1 حليب 3%
-0.7 6.9 14.0 14.5 12.7 12.4 13.1 14.2 15.1 15.3 15.8 15.7 15.0 14.1 2 بيض دجاج
-1.9 -2.3 30.4 31.1 30.9 30.7 30.9 30.9 31.0 30.8 30.8 31.4 31.0 30.8 1 زيت زيتون
-26.6 -17.1 115.0 122.5 125.1 128.0 131.8 124.3 142.6 141.9 144.8 148.6 151.4 149.0 50 سكر أبيض

الوزن(،  إلجاميل   0.59( الغربية  الضفة  جغرافية: 
 .)0.07( الرشقية  والقدس   ،)0.34( غزة  وقطاع 
أساس  عىل  الغذاء  أسعار  مستويات  تتبع  لهذا، 
مؤرش  يف  التغريات  الوطني  الصعيد  عىل  شهري 
أسعار الغذاء يف الضفة الغربية إىل حد كبري. عىل 
العدد،  هذا  يغطيها  التي  الخمسة  األشهر  مدار 
الغربية  الضفة  يف  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت 
 %1.7 بنسبة  انخفضت  حني  يف   ،%0.8 بنسبة 
ارتفع  فقد  غزة،  قطاع  يف  أما  سنوي.  أساس  عىل 
مؤرش أسعار الغذاء ارتفاعاً طفيفا بنسبة ال تتجاوز 
0.02% خالل الفرتة بني أيار وترشين األول 2017، 
وبنسبة 5.3% عىل أساس سنوي. وأخرياً، انخفض 

فرتة  خالل   %1.0 بنسبة  الرشقية  القدس  مؤرش 
الخمس شهور، وبنسبة 0.8% عىل أساس سنوي.

أسعار املواد الغذائية األساسية

سلع  لتسع  الشهرية  األسعار   )1( الجدول  يوضح 
غذائية أساسية يف سلة املستهلك الفلسطيني خالل 
العام املايض، وكذلك التغريات التي طرأت عليها يف 
الفرتة ما بني أيار وترشين األول 2017 والفرتة ما 

بني ترشين األول 2016 وترشين األول 2017.

أسعار  انخفضت  املاضية،  الخمسة  الشهور  خالل 
خمسة أصناف من املواد الغذائية األساسية. لوحظ 

جدول )1(: أسعار تسع سلع غذائية أساسية يف فلسطني، ترشين األول 2016 – ترشين األول 2017 )شيكل(

 )%17.1( األبيض  السكر  سعر  يف  انخفاض  أكرب 
 ،)%2.3( الزيتون  زيت  ثم  من   ،)%8.9( واألرز 
األبيض  والطحني   ،)%2.2( الطازج  الدجاج  ولحم 
)1.7%(. بينام بقيت أسعار الخبز األبيض والحليب 
الدجاج  بيض  أسعار  ارتفعت  حني  يف  تغري،  بال 
)بنسبة 6.9%(. ولحم البقر الطازج )بنسبة %6.3(.

عىل أساس سنوي، انخفضت أسعار جميع السلع 
بنفس  بقي  الذي  الحليب  باستثناء  األساسية، 
األبيض،  السكر  يف  انخفاض  اكرب  وكان  املستوى، 
 ،%26.6 بنسبة  الطازج،  البقري  واللحم  األرز، 

13.9%، و9.5% عىل التوايل.

يف ترشين األول 2017 نرش املعهد الدويل لبحوث 
 Concernو  ،)IFPRI( الغذائية  السياسات 
 )Welthungerhilfe )WHHو  Worldwide
تقرير مؤرش الجوع العاملي)GHI(  السنوي للعام 
2017 الذي يصدر للسنة الثانية عرش عىل التوايل، 
 GHI مؤرش  يعترب  الجوع”.1  “تباينات  بعنوان 
مقياسا متعدد األبعاد للجوع عىل املستوى العاملي 

واإلقليمي والوطني. 

)GHI( منهجية مؤرش الجوع العاملي

ذات  معقدة  مسألة  الجوع  املؤرش،  لهذا  وفقا 
مؤرش  نتائج  وتعتمد  عديدة.  وجوانب  عنارص 
الثالثة  األبعاد  تجمع  معادلة  عىل  العاملي  الجوع 
للجوع - 1( استهالك كمية غري كافية من السعرات 
و3(  األطفال،  لدى  التغذية  نقص  و2(  الحرارية، 

ووفيات األطفال- باستخدام أربعة مؤرشات:
1 http://www.globalhungerindex.org/pdf/

en/2017.pdf

مؤشر الجوع العالمي 2017
نقص التغذية: نسبة السكان الذين يعانون من   .1
لكمية  استهالكهم  تعكس  التي  التغذية،  نقص 

غري كافية من السعرات الحرارية؛
نسبة  )الهزال(:  األطفال  لدى  الوزن  نقص   .2
يعانون من  الذين  الخامسة  األطفال دون سن 
نقصاً  يعكس  مام  للطول،  نسبة  الوزن  نقص 

حاداً يف التغذية؛
تقزم األطفال: نسبة األطفال دون سن الخامسة   .3
الذين يعانون من التقزم )انخفاض الطول نسبة 

للعمر(، مام يعكس نقصاً حاداً يف التغذية؛
وفيات األطفال: معدل وفيات األطفال دون سن   .4

الخامسة.

وتحسب نتيجة املؤرش عىل مقياس من 100 درجة، 
هي  و100  جوع(  )ال  نتيجة  أفضل  هو   0 حيث 
يف  الجوع  مستويات  املؤرش  ويقسم  نتيجة.  أسوأ 

الدول إىل إحدى الفئات التالية:

Low : 9.9 – 0.0 جوع منخفض  .1
Moderate : 19.9-10.0 جوع متوسط  .2

Serious : 34.9 -20.0 جوع شديد  .3
Alarming : 49.9 – 35.0 جوع بالخطر  .4

جوع ينذر بالخطر الشديد: 50.0 - 100  .5
  Extremely alarming  

مؤرش GHI عىل الصعيد العاملي

الجوع  مستويات  انخفضت  العاملي،  الصعيد  عىل 
انخفض  حيث  الطويل،  املدى  عىل  التغذية  وسوء 
متوسط املؤرش من 29.9 يف عام 2000 إىل 21.8 يف 
وقد   .%27 بنسبة  انخفاضا  ميثل  وهو   ،2017 عام 
تحسناً؛  أعاله  املذكورة  األربعة  املؤرشات  شهدت 
من  يعانون  الذين  السكان  نسبة  انخفضت  حيث 
الفرتة ما بني -1999 التغذية من 18.2% يف  نقص 
2001 إىل 13.0% يف الفرتة ما بني عام 2014 - 2016؛ 
الهزال  من  يعانون  الذين  األطفال  نسبة  انخفضت 
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عام 2017؛  9.5% يف  إىل  عام 2000  9.9% يف  من 
األطفال من 37.7% إىل  تقزم  انخفضت نسبة  كام 
معدل  انخفض  فيام  نفسها،  الفرتة  خالل   %27.8
وفيات األطفال من 8.2% يف عام 2000 إىل %4.7 

يف عام 2015.

حتى  جهد  من  بذل  ما  يكن  مل  سبق،  ما  برغم 
التغذية  ونقص  الجوع  عىل  للقضاء  كافياً  اآلن 
العميقة  التباينات  نتيجة  العامل  أرجاء  كافة  يف 
لألمم املتحدة،  واملستمرة ملستويات الجوع. وفقاً 
مليون   20 من  أكرث  هناك  كان   2017 عام  أوائل 
)نيجرييا والصومال وجنوب  أربعة بالد  شخص يف 
املجاعة. وتعود  السودان واليمن( معرضني لخطر 
حد  إىل  يعيشونها  التي  الصعبة  الظروف  هذه 
كبري إىل عوامل بفعل اإلنسان، كالنزاعات العنيفة 
والرصاعات الداخلية التي تحول دون وصول الناس 
وصول  دون  وتحول  النظيفة  واملياه  الغذاء  إىل 

منظامت اإلغاثة إىل الناس ومساعدتهم.

مؤرش الجوع عىل الصعيد اإلقليمي

الجوع  مستوى  متوسط  انخفاض  من  الرغم  عىل 
عاملياً، ال تزال بعض مناطق العامل تعاين من الجوع 
أكرث من غريها، حيث سجلت أعىل نسب للجوع 
وفق املؤرش يف جنوب آسيا والدول اإلفريقية جنوب 
التوايل. وهذه  الكربى: 30.9 و29.4 عىل  الصحراء 
جوع  من  تعاين  املناطق  هذه  أن  تعني  النتائج 
املستوى  تسجيل هذا  ويعزى  املتوسط.  شديد يف 
من الجوع يف هاتني املنطقتني إىل عوامل مختلفة. 
ذلك  يف  الرئييس  السبب  يعود  آسيا،  جنوب  ففي 
الذين يعانون من نقص  ارتفاع نسبة األطفال  إىل 
التغذية والتي تقاس بنسب تقزم األطفال وهزال 
الصحراء  جنوب  اإلفريقية  الدول  ويف  األطفال. 
الرتفاع  املؤدية  الرئيسية  العوامل  تعزى  الكربى 
التغذية  نقص  نسب  ارتفاع  إىل  الجوع  مستويات 
الذين يحصلون عىل  السكان  بنسبة  يقاس  )الذي 
سعرات حرارية غري كافية( ووفيات األطفال. وقد 
أدى ارتفاع أسعار املواد الغذائية، والجفاف، وعدم 
يف  الجوع  مستويات  رفع  إىل  السيايس  االستقرار 

تلك املنطقة.

أما املناطق األربع األخرى يف العامل، التي تم فحص 
الجوع  مؤرش  معايري  وفق  فيها  الجوع  مستويات 
العاملي، فهي: الرشق األدىن وشامل أفريقيا، رشق 
وجنوب رشق آسيا، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الدول  وكومونويلث  الرشقية  وأوروبا  الكاريبي، 
املستقلة. وقد أظهرت النتائج مستويات منخفضة 
إىل متوسطة من الجوع يف هذه املناطق ترتاوح بني 

7.8 إىل 12.8 درجة.

مؤرش GHI عىل املستوى القطري

السنوي لعام 2017 استمرار وجود  التقرير  يظهر 
تباينات كبرية بني البلدان الـ 119 املشمولة بالتقرير 
بينها. يف عام 2017، كان هناك  املناطق وفيام  يف 

الشديد.  بالخطر  ينذر  جوع  من  يعاين  واحد  بلد 
وكانت نتائج جمهورية إفريقيا الوسطى األسوأ يف 
تحسن  أي  تعكس  ال  )50.9%(، وهي  عام 2017 
الذي  التحسن  من  الرغم  عىل   2000 العام  عن 
سجلت  حيث   2008 عام  يف  الجمهورية  أحرزته 
47.0 درجة. ويعزى الرتاجع الذي حدث بعد عام 
الطائفي  والعنف  االستقرار  عدم  حالة  إىل   2008
كام   .2012 عام  منذ  املشتعلة  األهلية  والحرب 
)تشاد، وسرياليون،  أخرى  بلدان  كان هناك سبعة 
وليبرييا(  والسودان،  واليمن،  وزامبيا،  ومدغشقر، 
تعاين من جوع ينذر بالخطر، رغم أن جميع هذه 

الدول شهدت تحسنا واضحاً يف السنوات املاضية.

يف حني يظهر التقرير أن 44 دولة عانت من جوع 
أن  ينفي  ال  ذلك  أن  إال   .2017 العام  يف  “شديد” 
جميع هذه البالد شهدت انخفاضا كبريا يف نسب 
بعد عام 2000. ففي رواندا، مثاًل،  الجوع  انتشار 
عام  يف   56.3 من  العاملي  الجوع  مؤرش  انخفض 
2000 إىل 31.1 يف عام 2017؛ يف إثيوبيا من 56.0 
ويف  30.5؛  إىل   48.7 من  موزامبيق  يف  32.3؛  إىل 
إىل   48.1 من  الشعبية  الدميقراطية  الو  جمهورية 

27.5؛ ويف بوركينا فاسو من 47.9 إىل 27.6.

باإلضافة إىل ذلك، كانت 24 دولة من بني الـ 119 
دولة تعاين من نسب جوع “متوسط”، و43 دولة 

كان فيها نسب جوع “منخفضة”.

توصيات سياساتية

الجوع  مؤرش  تقرير  يختتم  السابقة،  كالتقارير 
تهدف  سياساتية  بتوصيات   2017 لعام  العاملي 
تعيشها  التي  الصعبة  األوضاع  من  للتخفيف 
الفئات األكرث تهميشا يف جميع أرجاء العامل. يلقي 
التقرير الضوء عىل حقيقة استمرار الجوع برغم أن 
ما يتم إنتاجه من غذاء يكفي إلطعام سكان العامل. 
فالجوع متجذر يف عالقات القوة غري املتكافئة، وما 
والسياسات  القوانني  هو  الوضع  هذا  من  يفاقم 

واملواقف واملامرسات السائدة.

ملواجهة هذه الصعوبات يقدم التقرير التوصيات 
التالية:

تعزيز نهج الحكم الدميقراطي يف أنظمة الغذاء   •
كصغار  املمثلة،  غري  الفئات  بإرشاك  الوطنية 

املزارعني، يف عملية صنع السياسات؛
ومنظامت  الشعبية  الحركات  مشاركة  توسيع   •
يف  العامل  أنحاء  جميع  من  املدين  املجتمع 

النقاشات الدولية حول السياسات الغذائية؛
املجال  إتاحة  ضامن  الوطني،  الصعيد  عىل   •
القرارات عىل  املدين ملساءلة صانعي  للمجتمع 

التزامهم بحامية وضامن الحق يف الغذاء؛
وضع أطر تنظيمية وإنفاذها لحامية املواطنني،   •
وخاصة الفئات الضعيفة، من التأثريات السلبية 
والزراعية  التجارية  االتفاقيات  عىل  املرتتبة 
الدولية باإلضافة إىل بعض املامرسات التي تقوم 

تعرض  قد  والتي  الخاصة  الرشكات  بعض  بها 
الغذايئ  وأمنهم  للمواطنني  الغذائية  السيادة 

والتغذوي للخطر؛

عىل  والنفوذ  القوى  تباين  يؤثر  كيف  تحليل   •
مختلف فئات املجتمع؛

النساء  سيام  ال  املنتجني،  صغار  قدرات  بناء   •
منهم، وذلك بضامن وصولهم للخدمات العامة؛
للوصول  الجنسني  بني  متساوية  فرص  إتاحة   •

للتعليم والصحة وضامن الدخل؛
بالجوع  املتعلقة  البيانات  يف  فجوات  أي  سد   •
وتفاوت مستوياته من اجل رصد التقدم املحرز 
التنمية  أهداف  من  الثاين  الهدف  تحقيق  يف 
وملساءلة   - جوع  صفر   –  )SDG( املستدامة 

الحكومات؛
التنمية  أهداف  لتحقيق  الالزم  التمويل  تجنيد   •

املستدامة. 
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أسعار الغذاء في األسواق العالمية
وفق  العاملية،  األسواق  يف  الغذاء  أسعار  استمرت 
االرتفاع حتى متوز  الغذاء، يف  الفاو ألسعار  مؤرش 
مطلع  يف  بدأته  الذي  املسار  نفس  متبعة   ،2017
عام 2016 بعد انخفاضها بشكل ملموس يف عامي 
ارتفع   ،2017 ومتوز  حزيران  يف  و2015.   2014
مؤرش أسعار الغذاء العاملية بنسبة 1.6% و%2.1 
عىل التوايل. ليعود وينخفض بنسبة 1.0% يف آب. 
وعاد مجددا لريتفع بنسبة 0.8% يف أيلول وانخفض 
الشهور  فرتة  خالل  أول.  ترشين  يف   %1.1 بنسبة 
الغذائية  املواد  أسعار  يف  الزيادة  كانت  الخمس 
كانت  حني  يف   ،%2.3 بنسبة  العاملية  األسواق  يف 

الزيادة عىل أساس سنوي %2.6.

أسواق  حول  السنوي  نصف  الفاو  تقرير  يسلط 
يف  صدر  الذي  الغذاء”1  “توقعات  العاملية  الغذاء 
ترشين الثاين 2017، الضوء عىل أن أسواق السلع 
توقع  بشكل جيد، وعىل  مزودة  العاملية  الغذائية 
أن تصل فاتورة واردات السلع الغذائية العاملية إىل 
ثاين أعىل مستوى قيايس لها نتيجة االرتفاع الحاد 
يف أسعار الشحن، والطلب املتزايد عىل الواردات، 

وثبات أسعار السلع الغذائية األساسية. 

أسعار السلع الغذائية األساسية يف األسواق العاملية 
يبني الشكل )4( حركة مؤرش الفاو ألسعار الغذاء 
التغريات  وكذلك  املاضيني  العامني  مدار  عىل 
الغذائية  للسلع  مجموعات  خمس  مؤرشات  يف 
اللحوم،  العام:  املؤرش  منها  يتكون  التي  األساسية 
والسكر.  والزيوت  والحبوب،  األلبان،  ومنتجات 
من  مؤرش  كل  إتخد  أدناه،  الجدول  يظهر  وكام 
املؤرشات  عن  مختلفاً  توجها  الخمس  املؤرشات 
وفيام  املاضية.  القليلة  األشهر  مدى  عىل  األخرى 

ييل وصف موجز لحركة كل مؤرش.

مؤرش أسعار اللحوم

يف  اللحوم  أسعار  استمرت  العاملي،  الصعيد  عىل 
االرتفاع، متبعة نفس املسار الذي بدأته يف نيسان 
أول  ترشين   - أيار  بني  ما  الفرتة  وخالل   .2016
 .%0.9 بنسبة  اللحوم  أسعار  مؤرش  ارتفع   ،2017
يف حني ارتفع بنسبة 6.9% عىل أساس سنوي. ويف 
السوق  يف  اللحوم  أسعار  وصلت   ،2017 حزيران 
العاملي أعىل مستوى لها )175.6 نقطة( منذ شباط 

2015 )176.9 نقطة(.

أسعار  ارتفاع  أسباب  تعود  الفاو،  ملنظمة  وفقاً 
الثاين وحزيران 2017  اللحوم يف الفرتة بني كانون 
إىل زيادة اإلقبال عىل االسترياد وقلة الكمية املتاحة 
املنافسة  حدة  أدت   ،2017 متوز  ومنذ  للتصدير. 
أسعار  تراجع  إىل  االسترياد  عىل  اإلقبال  وتراجع 

املواد الغذائية يف األسواق العاملية.
1 http://www.fao.org/3/a-I8080e.pdf

مؤرش أسعار منتجات األلبان

ارتفاع  أعىل  األلبان  منتجات  أسعار  مؤرش  شهد 
أيار  بني  الفرتة  ففي  األخرية.  األشهر  خالل  له 
 %11.3 بنسبة  املؤرش  ارتفع   2017 أول  وترشين 
يف حني ارتفع بنسبة 17.5% بني ترشين أول 2016 
وترشين أول 2017. يف آب 2017 وصل مؤرش الفاو 
نقطة(   224.2( له  مستوى  ألعىل  األلبان  ألسعار 

منذ متوز 2014 )226.1 نقطة(.

تتوقع منظمة الفاو أن يتجاوز اإلنتاج العاملي من 
 2016 العام  إنتاج   2017 عام  يف  األلبان  منتجات 
بسبب الظروف املناخية املواتية واألسعار العاملية 

املحفزة.

مؤرش أسعار الحبوب

اتجاهاً  العاملية  الحبوب  أسعار  يف  التغريات  تتبع  مل 
محدداً خالل األشهر األخرية. يف حني ارتفع مؤرش الفاو 
الخمسة  األشهر  خالل   %3.1 بنسبة  الحبوب  ألسعار 
األخرية، كانت الزيادة عىل أساس سنوي بنسبة %7.3. 
يف متوز 2017 سجل املؤرش أعىل مستوى له )162.2 

نقطة( منذ متوز 2015 )166.5 نقطة(.

من  العاملي  اإلنتاج  بانخفاض  الفاو  منظمة  تتنبأ 
القمح إىل اقل من مستواه يف العام 2016، إال أن 
العاملي  السوق  يف  وفرية  ستبقى  القمح  إمدادات 
غري  فائض  وجود  نتيجة   2018/2017 املوسم  يف 
مسبوق يف املخزون. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن 
مستوًى  العام  هذا  الخشنة  الحبوب  إنتاج  يصل 
قياسياً، مام سينتج فائضا غري مسبوق يف املخزون 
العاملي. كام يتوقع ارتفاع اإلنتاج العاملي من األرز، 

ذلك أن العرض يفوق االستهالك.

مؤرش أسعار الزيوت

العاملية  األسواق  يف  الزيوت  أسعار  كذلك شهدت 
حالة غري مستقرة. حيث ارتفع مؤرش الفاو ألسعار 
الزيوت بنسبة 0.8% يف الفرتة ما بني أيار- ترشين 
أول  بني ترشين   %1.3 بنسبة  وارتفع  أول 2017، 

2016 وترشين أول 2017. 

ووفقا ملنظمة الفاو، سيبقى إنتاج املحاصيل الزيتية 
ومن   .2018/2017 املوسم  يف  املستوى  بنفس 
املتوقع أن تبقى إمدادات الزيت وفرية يف السوق 
يتساوى  أن  يتوقع  كام  املخزون،  فائض  نتيجة 
اإلنتاج مع الطلب، تاركا املخزون املتبقي مبستويات 

مناسبة.

مؤرش أسعار السكر

كان مؤرش أسعار السكر العاملي املؤرش الوحيد الذي 
شهد انخفاضا، متبعا نفس املسار الذي اتخذه منذ 
آذار 2017. ففي الفرتة بني أيار وترشين أول 2017، 
انخفضت أسعار السكر العاملية بنسبة 10.7% فيام 
ويف  سنوي.  أساس  عىل   %35.5 بنسبة  انخفضت 
له  مستوى  أدىن  الفاو  مؤرش  وصل   2017 حزيران 

)197.3 نقطة( منذ شباط 2016 )187.1 نقطة(.

أسعار  يف  املتتايل  االنخفاض  الفاو  منظمة  وتعزو 
يف  اإلمدادات  ارتفاع  إمكانية  إىل  العاملية  السكر 
محصول  وفرة  لتوقعات  باإلضافة   ،2017/2018

البنجر يف االتحاد األورويب وإنتاج أكرب يف روسيا.

الشكل 4: مؤرش الفاو ألسعار الغذاء ومؤرشات أسعار خمسة سلع غذائية أساسية،
ترشين األول 2015 - ترشين األول 2017 )سنة األساس 2002 - 2004 = 100(

املصدر: منظمة الفاو، 2017.
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مؤرش أسعار منتجات األلبان

شهد مؤرش أسعار منتجات األلبان أعىل ارتفاع له 
خالل األشهر األخرية. ففي الفرتة بني أيار وترشين 
حني  يف   ،%11.3 بنسبة  املؤرش  ارتفع   2017 أول 
ارتفع بنسبة 17.5% بني ترشين أول 2016 وترشين 
أول 2017. يف آب 2017 وصل مؤرش الفاو ألسعار 
األلبان ألعىل مستوى له )224.2 نقطة( منذ متوز 

2014 )226.1 نقطة(.

تتوقع منظمة الفاو أن يتجاوز اإلنتاج العاملي من 
 2016 العام  إنتاج   2017 عام  يف  األلبان  منتجات 
بسبب الظروف املناخية املواتية واألسعار العاملية 

املحفزة.

مؤرش أسعار الحبوب

مل تتبع التغريات يف أسعار الحبوب العاملية اتجاهاً 
محدداً خالل األشهر األخرية. ففي حني ارتفع مؤرش 
األشهر  خالل   %3.1 بنسبة  الحبوب  ألسعار  الفاو 
سنوي  أساس  عىل  الزيادة  كانت  األخرية،  الخمسة 
أعىل  املؤرش  سجل   2017 متوز  يف   .%7.3 بنسبة 
مستوى له )162.2 نقطة( منذ متوز 2015 )166.5 

نقطة(.

من  العاملي  اإلنتاج  بانخفاض  الفاو  منظمة  تتنبأ 
القمح إىل اقل من مستواه يف العام 2016، إال أن 
العاملي  السوق  يف  وفرية  ستبقى  القمح  إمدادات 
غري  فائض  وجود  نتيجة   2018/2017 املوسم  يف 
مسبوق يف املخزون. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن 
مستوًى  العام  هذا  الخشنة  الحبوب  إنتاج  يصل 
قياسياً، مام سينتج فائضا غري مسبوق يف املخزون 
العاملي. كام يتوقع ارتفاع اإلنتاج العاملي من األرز، 

ذلك أن العرض يفوق االستهالك.

مراجعة األدبيات
األمن الغذايئ والتحول الهيكيل، واألسواق، 

والسياسات الحكومية1

C.Peter Timmer تأليف: بيرت مِتَّر

دراسات سياساتية ملنطقة آسيا واملحيط 
الهادئ، مجلد 1، العدد 1، صفحة 4 - 19

األغذية لألمن  أسعار  املقالة أهمية  تناقش هذه 
الغذايئ ودور سياسات الحكومة يف تحقيق األمن 
لضامن  الالزمة  األساسية  والتحوالت  الغذايئ 
املتغرية  العاملية  والبيئة  الغذايئ  األمن  تحقيق 

املؤثرة يف حالة األمن الغذايئ

أسعار املواد الغذائية

تعترب أسعار املواد الغذائية مؤرشاً رئيسياً عىل حالة 
األمن الغذايئ من خالل مؤرشين فرعيني: متوسط 
تأثري  ويبدو  األسعار.  وتقلب  األسعار  مستويات 
مستويات أسعار األغذية عىل حالة األمن الغذايئ، 
خاصة بني الفقراء، واضحاً للغاية، ذلك أن األسعار 
بني  الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  تساعد  املنخفضة 
الفئات املهمشة، يف حني أن أسعار األغذية املرتفعة 
الفئات.  هذه  لدى  ذلك  تحقيق  يف  سلباً  تؤثر 
القدر من األهمية حيث  والستقرار األسعار نفس 
أن التغريات املفاجئة يف مستوى األسعار - صعودا 
الفقر  وهبوطا - تشكل مخاطر تهدد برفع نسب 
السلع  توفر  مع  حتى  واملزارعني  املستهلكني  بني 
التقلب  يؤثر  األول،  املقام  ففي  مقبولة.  بأسعار 
عىل  األرس  عىل  سلبي  بشكل  األسعار  يف  الشديد 
املستوى الجزيئ. ثانيا، لهذا التقلب تأثري كبري عىل 
االقتصادي  النمو  يبطئ  أنه  الكيل حيث  املستوى 
والتحول الهيكيل الذي تحتاجه املجتمعات الريفية 
استقرار  عدم  فإن  لهذا  الفقر.  دائرة  من  للخروج 
وكذلك  القصري  املدى  عىل  بالفقراء  يرض  األسعار 

عىل املدى الطويل.

دور السياسات الحكومية

الغذايئ  لألمن  مبسطا  منوذجا  املقال  كاتب  يطور 
يركز عىل املدى القصري وعىل املستوى الكيل )صناع 
عندما  األرسة(.  يف  القرار  صناع  وليس  السياسات 
الغذائية  املواد  وأسعار  العاملي  االقتصاد  يكون 
أن  الوطنية  السياسات  لصانعي  ميكن  مستقران، 
يوظفوا الرأسامل السيايس واملوارد املالية لتحقيق 
هذا  مثل  ويف  الطويل.  املدى  عىل  الشامل  النمو 
من  الفقراء  منع  تكلفة  واألقل  األسهل  من  العامل، 
ال  منها.  خروج  ال  التي  الفقر  مصيدة  يف  الوقوع 

1  http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/app5.161/epdf

وبل ميكن للفقراء أنفسهم أن يستخدموا مواردهم 
ومهاراتهم الريادية لتحقيق األمن الغذايئ املستدام.
عدم  يسيطر  حيث  معاكس،  سيناريو  يف  أما 
الغذاء،  اقتصاد  عىل  املستمرة  واألزمات  االستقرار 
الجهود  كل  تكريس  السياسات  صانعي  عىل 
وتخصيص املوارد واستغالل نفوذهم بهدف تثبيت 
للسكان  الغذاء  شبكات  وتوفري  األغذية  أسعار 
تستنفذ جميع مصادرها  املهمشة  فاألرس  الفقراء. 
الغذاء  عىل  الحصول  أجل  من  والبرشية  املالية 
الذين  للامنحني  بالنسبة  األمر  كذلك  والبقاء. 
التي  األزمات  أمام  محارصين  أنفسهم  يجدون 
واملالية  البرشية  املوارد  تخصيص  عىل  تجربهم 
يف  االستثامر  من  بدال  الطوارئ  حاالت  يف  لإلغاثة 
التنمية طويلة األمد. لذا، ينبغي أن تركز السياسات 
تحقيق  بهدف  شامل  اقتصادي  منو  تحقيق  عىل 
األمن الغذايئ املستدام، بالحد من الفقر املستدام 

والوصول بشكل منتظم لغذاء صحي ومغذي.

تحقيقا لهذه الغاية، البد من توافر املرونة التحليلية 
مع  التعامل  كيفية  فهم  أجل  من  والسياساتية 
الحاالت املختلفة، حالة األسعار املرتفعة واألسعار 
املنخفضة، من أجل مواجهة عدم استقرار األسواق. 
فهم  يف  العملية  هذه  يف  األوىل  الخطوة  وتتمثل 
نظام تسويق األغذية الذي يحول اإلنتاج الزراعي 
من  كان  تقليديا  الطعام.  مائدة  عىل  غذاء  إىل 
األغذية،  تسويق  نظم  يديرون  بالوسطاء  يدعون 
الستغاللهم  اللوم  عليهم  يلقى  ما  كثريا  والذين 
ضغوطات  أدت  وقد  واملستهلكني.  املزارعني 
املزارعني األكرث إنتاجية وتنويعا واملستهلكني األكرث 
تطلبا يف املناطق الحرضية، إىل تطوير نظم تسويق 
األغذية التقليدية إىل سالسل إمداد/توريد حديثة. 
مل يغري ذلك فقط من طبيعة العالقة التفاعلية بني 
املزارع واألسواق واملستهلكني، بل زاد من مخاوف 
املستهلكني بشأن سالمة األغذية ومنشأها، وأصبح 
أيضا مصدرا هاما لنمو الدخل وخلق فرص العمل 
عملية  أدت  ولقد  والحرضية.  الريفية  املناطق  يف 
للتسويق  التقليدية  النظم  من  الرسيع  التغيري 
التحوالت  لتحقيق  الحديثة  النظم  إىل  الغذايئ 
الثالث األساسية التي مهدت الطريق للخروج من 
الفقر يف املناطق الريفية: 1( تحوالت هيكلية، 2( 

تحوالت زراعية، و3( تحوالت يف النظام الغذايئ.

ميكن للسياسات الغذائية الفعالة الحد من الفقر 
رسيعا وبصورة مستدامة من خالل أربعة أهداف: 
1( تحقيق منو اقتصادي رسيع )الكفاءة(؛ 2( توزيع 
أكرث عدالة للدخل املستجد )الرفاه(؛ 3( ضامن حد 
أدىن من التغذية للفقراء )شبكة أمان(؛ )4( توافر 
األغذية واستقرار األسعار يف أسواق األغذية )األمن 
الغذايئ(. وتقودنا هذه األهداف األربعة املتزامنة 
سوقي  سعر  أن  ذلك  األغذية،  أسعار  معضلة  إىل 
األهداف  يحقق هذه  أن  ال ميكن  لألغذية  موحد 
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تم تمويل هذه النشرة بدعم من:

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
)AFESD( واالجتماعي

إىل  حاجة  هناك  ولذلك  الوقت،  نفس  يف  جميعا 
أدوات سياساتية إضافية.

الكاتب  يقول  املقال،  من  القسم  هذا  ختام  ويف 
بأنه يف الوقت الذي تلعب فيه األسواق دورا هاما 
يف اكتشاف األسعار )أي القيمة النقدية لسلعة أو 
خدمة ما( ويف تخصيص موارد املجتمع الشحيحة 
لتلبية االحتياجات غري املحدودة للمستهلكني، عىل 
من  سوية  العمل  واألسواق  الحكومية  السياسات 
أجل أن تعيش األرس الفقرية يف ظل اقتصاد متنام 

يقوم عىل نظام غذايئ منتج ومستديم ومستقر.

التحوالت األساسية املطلوبة

كام سبق وذكر أعاله، هناك حاجة لثالثة تحوالت 
الغذايئ:  باألمن  االقتصادية  التنمية  لربط  أساسية 
و3(  زراعية؛  تحوالت   )2 هيكلية،  تحوالت   )1

تحوالت يف النظام الغذايئ.

ترتبط التحوالت الهيكلية برتاجع حصة الزراعة يف 
وسبب  كنتيجة  والعاملة،  اإلجاميل  املحيل  الناتج 
كام  الزراعي.  القطاع  يف  للعاملة  أعىل  إلنتاجية 
يرتبط هذا التغيري ارتباطا وثيقا بالتوسع الحرضي 
يف  الحرضية  االقتصادية  األنشطة  حصة  أن  ذلك 
الصناعة والخدمات الحديثة، واملصحوبة بانخفاض 
الريف  يف  العامل  يدفع  الزراعي،  النشاط  حصة 
للهجرة إىل املناطق الحرضية. كذلك، عادة ما يكون 
املواد  أسعار  يف  بهبوط  مصحوبا  الهيكيل  التحول 
اإلنتاجية  حققتها  التي  املكاسب  بسبب  الغذائية 
ملستوى  رفع  من  ذلك  عن  ينتج  وما  الزراعية. 
اإلنتاجية يف جميع القطاعات هو ما يحد من الفقر 
بصورة مستدامة ويشكل تحسنا مستداماً يف حالة 

األمن الغذايئ.

أما التحوالت الزراعية، فيحركها التغريات يف الطلب 
املحيل عىل الغذاء، وفرص التجارة الدولية، وتتجري 
عملية صنع القرار والتقدم التقني. وينتج عن ذلك 
وبهذا  واألرض.  العاملة  من  لكل  اإلنتاجية  رفع 
العقود  تم تحقيق مكاسب رسيعة يف  الخصوص، 
أن ضم/ العامل، يف حني  مناطق  األخرية يف معظم 

العاملي.  الصعيد  عىل  بدأ  بالكاد  األرايض  تجميع 
بشكل  العمل  إنتاجية  رفع  إىل  حاجة  وهناك 
التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  ذلك  من  أكرب 

املستدامة بحلول عام 2030.

أما التحوالت يف النظام الغذايئ، فهي قضية معقدة 
واحد.  مبقياس  بها  اإلحاطة  أو  قياسها  ميكن  وال 
رئيسية يف  تحوالت  أربعة  كان هناك  عام،  بشكل 
السعرات  إجاميل  ارتفع  أوال،  العامل.  أنحاء  جميع 
الفرتة  بنسبة 0.8% سنويا يف  املستهلكة  الحرارية 
شائع  غري  الجوع  فأصبح  و2011،   1961 عام  بني 
وظهرت السمنة كتحدي جديد خالل تلك الفرتة. 
ثانياً، تحسنت النوعية التغذوية يف النظام الغذايئ 
بشكل كبري حيث انخفضت نسبة السلع النشوية 

من 75% إىل 61%، بينام ارتفع استهالك الربوتني 
ملواكبة  ثالثاً،  أضعاف.  ثالثة  من  ألكرث  الحيواين 
الحيوانية  املنتجات  استهالك  عىل  الطلب  ارتفاع 
رابعاً،  حديثة.  أعالف  صناعات  تطوير  من  البد 
منتجات  من  الحرارية  السعرات  استهالك  ارتفع 
القمح بنسبة 8% سنويا، يف حني تراجع استهالك 

األرز.

البيئة العاملية املتغرية

منذ أواسط القرن العرشين تغريت البيئة العاملية 
بالسياسات  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  املؤثرة 
كان  األول،  املقام  يف  كبرياً.  تغرياً  املحلية  الغذائية 
إبراز  يف  دور  آسيا  يف  الرسيع  االقتصادي  للنمو 
الريفيني  للعامل  العالية  اإلنتاجية  بني  العالقة 
والقضاء عىل الفقر والجوع بشكل مستدام. ثانياً، 
أدت ثورة االتصاالت إىل خفض هوامش التسويق 
يف  والتحسن  املعامالت  تكاليف  تراجع  بسبب 
كل  عىل  بالنفع  يعود  مام  للمعلومات،  الوصول 
ذلك،  إىل  باإلضافة  واملستهلكني.  املزارعني  من 
أدى الربوز الرسيع للصني والهند كمحركات للنمو 
السلع  الطلب عىل  العاملي إىل تحول يف محركات 
املحرك  أن  الواضح  من  وأصبح  الطبيعية.  واملوارد 
إىل  طاقة  من  األساسية-  السلع  ألسعار  الرئييس 
أغذية - هو الدول النامية. وأخريا، أصبحت أسعار 
يف  تغري  إلحداث  رئيسيا  سببا  املرتفعة  الطاقة 
الزراعة واقتصاد الغذاء، مام برر استخدام السكر 
والذرة والكسافا )البفرة( والزيوت النباتية كبديل 
البنزين والديزل، مام ربط أسعار  للنفط يف إنتاج 

السلع الزراعية بأسعار النفط.


