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إضاءة على أهم محتويات هذا العدد:

يرس معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( إصدار العدد 18 من نرشة األمن الغذايئ نصف 
القارئ يف  العدد  النرشة، سيضع هذا  السابق من  العدد  العدد األول للعام 2018. كام ذكر يف  السنوية وهو 
صورة آخر األعامل البحثية التي عمل عليها “ماس” يف مجال األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني. فبعد إنهاءه 
برنامج  من  2017”بتكليف  فلسطني  يف  والتغذوي  الغذايئ  لألمن  الوطنية  االسرتاتيجية  “مراجعة  عىل  العمل 
من  بتكليف  استقصائية،  ملسوح  تستند  دراسات  خمس  عىل  العمل  املعهد  بارش   ،)WFP( العاملي  األغذية 
منظمة األغذية والزراعة )الفاو(؛ تتناول األوىل والثانية خسائر الغذاء يف عينتني متثيلتني، أما الثالثة فهي بعنوان 
“االلتزام باألمن الغذايئ والتغذوي والقدرات املؤسساتية يف فلسطني )FSCCP(”، واألخرية بعنوان “تحليل دور 
برامج الحامية االجتامعية يف فلسطني بتحقيق متطلبات األمن الغذايئ والتغذوي”. وقد تم اختيار ثالث دراسات 
من الدراسات الخمس الستعراض اهم ما جاء فيها، حيث نستعرض بداية الدراسة التي تتناول االرتباطات بني 
برامج الحامية االجتامعية ونتائج األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني، من ثم نتناول الدراسة الثانية والثالثة 
واللتان تتناوالن تحلياًل لخسائر الغذاء يف سلسلة توريد نوعني من الفواكه )البندورة والفليفلة الحلوة( ونوع 
من الخضار)االفوكادو( يف الضفة الغربية. نأمل أن ما ستعرضه النرشة حول هذه الدراسات سيحفز القارئ عىل 

قراءة الدراسات كاملة واالطالع عىل نتائجها والتي سيتم نرشها الحقا هذا العام وفقا للمخطط.

كام هي العادة، يلقي العدد الحايل الضوء عىل أسعار املواد الغذائية يف فلسطني، ويتتبع حركتها يف األشهر األخرية، 
ويقارنها بأسعار األغذية العاملية. من ثم يتم عرض ملحة رسيعة حول خطة االستجابة اإلنسانية )2017( واملوازنة 
التي طالب بها الرشكاء يف القطاع لتنفيذ مشاريع األمن الغذايئ يف فلسطني. من ثم نّطلع رسيعا عىل تطورات 
العمل عىل مسح الظروف االجتامعية-االقتصادية واألمن الغذايئ )SEFSec( للعام الحايل، والذي سيوفر، بعد 
االنتهاء منه الحقا هذا العام، معلومات وافية حول التطورات التي طرأت عىل قطاع األمن الغذايئ يف فلسطني 
تتناول  العام 2014 وحتى اآلن. ويف قسم األدبيات، نلخص ورقة صدرت حديثا  منذ آخر مسح تم إجراءه يف 

أحد املواضيع األكرث إلحاحا يف مجال األمن الغذايئ عاملياً، واملتعلق مبصيدة اإلنتاج التي تلوح يف األفق القريب.

استعراض دراسة يعدها “ماس” بتكليف من الفاو، حول تقييم دور مجموعة مختارة من برامج الحامية   •
االجتامعية املشرتكة بني الوكاالت يف تحسني حالة األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني،

استعراض لدراستني موازيتني يعدهام “ماس”، حول أسباب خسائر الغذاء يف عينتني لسالسل توريد الغذاء،  •
العام  به يف  املطالب  بنسبة 53% عن  التمويل  يف  اإلنسانية 2017” يظهر عجزاً  االستجابة  تحليل “خطة   •
2017.حيث تم املطالبة بتخصيص مبلغ 299 مليون دوالر أمرييك بينام تم تلقي مبلغ 154 مليون دوالر 
أمرييك، حصل قطاع غزة عىل 74% منها. توزع املخصص بني 77.3% كمساعدات غذائية و19% مساعدات 

نقدية و3.5% مشاريع لدعم سبل العيش.
االجتامع  وعقد  العام،  لهذا   )SEFSec( الغذايئ  واألمن  واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  مسح  إطالق   •

التشاوري األول مع ذوي العالقة الرئيسيني خالل الربع األول من العام يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
خالل الفرتة ما بني كانون ثاين 2017 وحزيران 2018 انخفضت أسعار املواد الغذائية يف فلسطني بنسية   •
طفيفة )0.4%(. و عىل أساس سنوي، طرأ تغريات سلبية عىل حركة األسعار، حيث ارتفع مؤرش أسعار الغذاء 

يف فلسطني بنسبة 3.0% يف الفرتة بني حزيران 2017 وحزيران 2018.
يف الفرتة ما بني كانون ثاين 2017 وحزيران 2018، ارتفعت أسعار املواد الغذائية العاملية بنسبة 4.0%، أما   •

عىل أساس سنوي فقد كان االرتفاع بنسبة %0.1.
يف قسم مراجعة األدبيات، نستعرض ورقة بحثية صدرت حديثاً حول مربرات الداعني إىل اللجوء إىل اإلنتاج   •

.)Fouilleux et al. 2017( الزراعي لحل مشكلة انعدام األمن الغذايئ والتحديات التي تواجههم
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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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دراسة ارتباط برامج الحماية االجتماعية بتحقيق نتائج األمن 
الغذائي والتغذوي في فلسطين

التي  األدوات  من  االجتامعية  الحامية  أدوات  تعترب 
الغذايئ  األمن  انعدام  معالجة  يف  حاسام  دورا  تلعب 
وسوء التغذية يف الدول النامية، خاصة إذا ما اتبعت 
أهدافا محددة لتحقيق النتائج املرجوة يف هذا املجال. 
رصد  عن  املسؤولة  الدولية  الوكاالت  طورت  وقد 
التنمية  أهداف  من  والثاين  األول  الهدف  وتحقيق 
لتقييم  والجوع(،”أداة  الفقر  عىل  )القضاء  املستدامة 
الوكاالت  بني  املشرتكة  االجتامعية  الحامية  برامج 
لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  بقيادة   ،”)ISPA(
بناء عىل  هذه  التقييم  أداة  )الفاو(. طورت  والزراعة 
منهجية مستندة إىل األدلة، وهي تهدف إىل مساعدة 
أنظمة  القوة والضعف يف  الدول عىل تحديد مواطن 
الحامية االجتامعية التي تطبقها، واالسرتشاد بها لعمل 
األهداف  لتحقيق  وإصالحات  تحسينات  من  يلزم  ما 
اإلمنائية االجتامعية -االقتصادية عىل املستوى الوطني 
أهداف  من  والثاين  األول  الهدف  بتحقيق  واملرتبطة 
التنمية املستدامة، من خالل اتباع نهج مرتابط ومتسق.

إمكانية  العالقة  لذوي   )ISPA( التقييم  أداة  توفر 
تقييم برامج الحامية االجتامعية التي لها أثر واضح 
عىل األمن الغذايئ والتغذوي، حيث تهدف األداة إىل:

الحامية  لربامج  املكونة  العنارص  وفهم  تحديد   •
قد  والتي  مستقبال  إضافتها  واملمكن  االجتامعية 
تسهم يف تحقيق أهداف األمن الغذايئ والتغذوي؛

دعم الحوار والتفاعل حول برامج ونظم الحامية   •
االجتامعية واسرتاتيجيات األمن الغذايئ والتغذوي 

عىل املستوى الوطني؛
املجموعات  الحتياجات  االستجابة  يف  املساهمة   •
واحتياجاتها  املدى،  وقصرية  الطارئة  املهمشة، 
محسنة  غذائية  أنظمة  تحقيق  حتى  للتكيف 

طويلة املدى؛
إبراز نقاط القوة يف العمل مع مختلف الوزارات   •

والقطاعات ذات العالقة.

أربع  هنالك  التطبيق،  موضع  “األداة”  وضع  قبل 
جمع  توجيهي،  اجتامع  عقد  منها:  بد  ال  خطوات 
البيانات من خالل التشاور مع الخرباء وعقد مقابالت 
يتم خاللها تعبئة استبيان مفصل، وعقد ورشة عمل 
تقييمية مع مختلف األطراف ذات العالقة، وإعداد 
تقرير عىل املستوى القطري. لتقييم برامج الحامية 

االجتامعية تعتمد “األداة” عىل سبعة معايري:

ومؤرشاته  والتغذوي  الغذايئ  األمن  أهداف  أ . 
الواضحة؛ 

الشمول بالتغطية وسهولة الوصول؛  ب . 
ومواعيد  منها  االستفادة  ومدة  املنافع  كفاية  ت . 

تلقيها والقدرة عىل التوقع؛ 
االستجابة؛  ث . 

الرتابط ما بني القطاعي بني الهياكل التشغيلية  ج . 
والحوكمة؛ 
االستدامة؛ ح . 

الحقوق والكرامة.  خ . 

لتصنيف  مختلفة  مقاييس  أربعة  املنهجية  تعتمد 
كل معيار منها )خفي، متوسط، أو متقدم أو تطبيق 
قامئة  وضع  يف  النتائج  ببطاقات  ويسرتشد  كامل(. 
املتاحة  والخيارات  واإلصالح  التحسني  بأولويات 
السياسات  القطري،  التقرير  يف  يناقش  كام  لذلك. 

املقرتحة لنتائج كل معيار.

أداة تقييمISPA - األمن الغذايئ والتغذوي يف 
فلسطني

تم  الفلسطيني،  الزراعة  وزير  استجابة القرتاح من 
اختيار فلسطني كأحد البالد التي يجري فيها تجربة 
الفاو  منظمة  كلفت  السياق،  نفس  ألداةISPA. يف 
الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد 
“ماس” القيام بعمل تقرير تقّييمي لتأثري مجموعة 
مختارة من برامج الحامية االجتامعية املشرتكة بني 
يف  والتغذوي  الغذايئ  األمن  تحسني  عىل  الوكاالت 
فلسطني، بالتعاون بشكل وثيق مع أعضاء مجموعتي 
العملSDG1 وSDG2 اللتان تم تشكيلهام حديثا، 
االجتامعية   التنمية  وزارة  يف  املسؤولني  كبار  ومع 
مع  )MoA(.وباالتفاق  الزراعة  )MoSD(وزارة 
وزارة التنمية االجتامعية، تم تحديد برامج الحامية 
أداة  خالل  من  تحليلها  سيتم  التي  االجتامعية 
ISPA– األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني، وهي:

برنامج التحويالت النقدية.  •
.)DEEP( برنامج التمكني االقتصادي لألرس املحرومة  •

 ،2018 نيسان  وحتى  شباط  يف  املرشوع  إطالق  ومنذ 
التقييم  بإجراء  املكلف  ماس  يف  البحث  فريق  أكمل 
شاملة  سلسلة  خالل  من  البيانات  جمع  فلسطني  يف 
حد  عىل  واملستفيدين  العالقة  ذوي  مع  املقابالت  من 
النتائج  من  للتحقق  اجتامع  عقد  ذلك  تال  كام  سواء. 
ووزارة  االجتامعية،  التنمية  وزارة  الفاو،  منظمة  مع 
ورشة  تاله  األولية،  النتائج  مناقشة  خالله  تم  الزراعة، 
عمل تقييمية مع مختلف أصحاب املصلحة. ويتم حاليا 
صياغة التقرير النهايئ الذي سيتم نرشه الحقاً هذا العام.

ISPA ورشة عمل حول أداة

 ISPA من ضمن الخطوات الرئيسية يف عملية تقييم أداة
- األمن الغذايئ والتغذوي، تم عقد ورشة تقييمية تضم 
بهدف   2018 أيار   7 يف  العالقة  ذات  األطراف  مختلف 
إجراء حوار معمق بني مختلف أصحاب املصلحة وصناع 

تحسني  ولكيفية  الحايل  للوضع  تقييمهم  حول  القرار 
السيد  العمل  ورشة  افتتح  االجتامعية.  الحامية  برنامج 
رجا الخالدي، منسق البحوث يف ماس، وممثل عن وزارة 
التنمية االجتامعية، وممثل عن وزارة الزراعة. يف الكلمة 
عرضاً  االجتامعية  التنمية  وزارة  ممثل  قدم  االفتتاحية، 
تجاه  للوزارة  الجديدة  االسرتاتيجية  للتوجهات  مفصاًل 
هذه الربامج، وتحديداً التحول إىل تطوير مقياس متعدد 
األبعاد للفقر لتقييم أهلية األرس، والتزام الوزارة بتوسيع 

مجال برامج التمكني االقتصادي.

مدير  نائب  تكاجي،  مايا  السيدة  قدمت  ثم  من 
فيه  تناولت  عرضا  الرئييس،  املقر  الفاو-  منظمة 
الغذايئ.  واألمن  االجتامعية  الحامية  بني  االرتباطات 
من ثم عرضت الدكتورة وئام حمودة، رئيسة فريق 
التقييم  أداة  لتنفيذ  الرئيسية  النتائج  البحث-ماس، 
ISPA، من منظور انطباق معايري أداة ISPA عىل كال 
النقدية  املساعدات  برنامج  املستهدفني،  الربنامجني 
.DEEP وبرنامج التمكني االقتصادي لألرس املحرومة

أن  الربنامجني  من  املستفيدون  يفرتض  عام،  بشكل 
أي زيادة يف دخل األرسة، تعني تحقق األمن الغذايئ 
باالستهداف،  يتعلق  فيام  أكرب.  بنسبة  والتغذوي 
يتضح من النتائج أن كال الربنامجني يأخذان باالعتبار 
قيمة  أن  إال  ما،  حد  إىل  والتغذوي  الغذايئ  األمن 
املساعدات التي يقدمها برنامج املساعدات النقدية 
 DEEP غري كافية. من ناحية أخرى، يبدو أن لـربنامج
تأثرياً أكرب يف تحقيق النتائج عىل املستوى التغذوي. 
يتبع برنامج املساعدات النقدية آلية للرصد والتقييم، 
هنالك   .DEEP لربنامج  محدد  نظام  هناك  بينام 
التنسيق  الربنامجني عىل مستوى  مجال لتحسني كال 
وبني  بينها  أفضل  بشكل  والربط  املؤسسات  بني 
الربنامجني  كال  أن  كام  األخرى.  والربامج  الخدمات 
العالقة.  ذات  الوطنية  االسرتاتيجيات  يف  مدرجني 
بعد االنتهاء من عرض النتائج، تم فتح باب النقاش 
أمام املشاركني يف الورشة، الذين كانوا مهتمني بشكل 
بالنتائج املتعلقة باالستهداف وإذا كان األمن  خاص 
الغذايئ والتغذوي من ضمن األمور التي تراعى عند 
إعداد الربامج. وقد وضح العرض الذي قدمته السيدة 
تكاجي تساؤالت كانت لدى املشاركني باإلضافة إىل 
توضيحها الفوائد الناجمة عن تعزيز ترابط الحامية 

االجتامعية باألمن الغذايئ والتغذوي. 

يف جلسة الحقة، تم استعراض النتائج وفحص املعايري 
تصنيف  يف  خاللها  املشاركون  شارك  معمق،  بشكل 
واختتمت  املعتمدة.  للمعايري  وفقا  وترتيبها  الربامج 
الورشة بتسليط الضوء عىل االستنتاجات والتوصيات 
العمل  مجموعة  له  توصلت  ما  عىل  بناء  الرئيسية 
والنقاش العام، والتي ستدرج يف التقرير النهايئ الذي 

.ISPA يعده “ماس” الستكامل تحليل تقييم أداة
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تحليل خسائرالغذاء  في سالسل توريد نوعين من الفواكه )البندورة والفليفلة 
الحلوة(  ونوع من الخضار )االفوكادو( في فلسطين: األسباب والحلول

لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  برامج  سياق  يف 
والزراعة )الفاو( ملساعدة الشعب الفلسطيني، تم 
تكليف “ماس” بإجراء دراستني تحليليتني تستندان 
ميدانية حول مسببات خسائر  استقصائية  ملسوح 
توريد  )سالسل  متثيليتني  غذاء  الغذاء يف سلسلتي 
الغذاء )Food Supply Chains )FSC( من بوابة 
املزرعة إىل سوق التجزئة، بهدف البحث يف الحلول 
املمكنة لتقليل الخسائر. تم العمل عىل الدراستني 
خالل  الغذاء  لخسائر  الحرجة  املراحل  وتحديد 
الفرتة ما بني أيلول 2017 وحتى آذار 2018. وقد 
جميل  الدكتور  برئاسة  البحث-ماس،  فريق  قام 
البحث  بإنجاز  بريزيت،  جامعة  يف  األستاذ  حرب، 
معلومات  من  يتوفر  ما  جمع  مراحل:  أربع  عىل 
وأسواق  التجميع  ومراكز  املزارع  مسح  ومراجع؛ 
البيع بالجملة ومحالت البيع بالتجزئة؛ أخذ عينات 
مراحل، وصياغة  أو  الفواكه يف عدة محطات  من 
تجربة  إجراء  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة  التوصيات. 
إىل  جنني  من  الطازج  املنتوج  من  حمولة  لتتبع 
الخليل لتقييم مدى تأثري النقل عىل إحداث خسائر 
محالت  وحتى  املزرعة  من  العينة  جودة  وعىل 
التجزئة. يف املرحلة النهائية تم مناقشة النتائج مع 
ذوي العالقة عىل املستوى الوطني، حيث عقدت 
 ،)2018 حزيران  يف  وأخرى  أيار  )يف  عمل  ورشتي 
واملنظامت  الزراعة  وزارة  عن  ممثلون  فيها  شارك 
التنمية  مجال  يف  الفاعلة  الرئيسية  الحكومية  غري 
الدراستني  عىل  العمل  من  االنتهاء  تم  الزراعية. 

خالل صيف 2018.

نقاط  أن  باالفوكادو  املتعلقة  النتائج  أظهرت 
اإلنتاج  مرحلة  يف  تكون  ما  غالبا  الرئيسية  الفاقد 
ارتباًطا  مرتبطة  وهي  الحصاد(،  قبل  ما  )مرحلة 
وثيًقا بالتوقيت غري املناسب للحصاد )حصاد مبكر 
مالمئة،  غري  تسميد  برامج  واستخدام  متأخر(  أو 
وتدريب غري كايف وتقليم األشجار وتربيتها بطرق 
غري مالمئة. يضاف لذلك مشاكل تتعلق باملناولة يف 
مرحلة ما بعد الحصاد وغياب سلسلة التربيد. بينام 
كان للنقل تأثري محدود عىل خسائر االفوكادو. أما 
والعيوب  واألرضار  اإلصابات  بطبيعة  يتعلق  فيام 
امليكانيكية  اإلصابات  أن  التقييم  يظهر  ودرجتها، 
الخسائر  بينام  شيوعا.  األكرث  هي  والفسيولوجية 
األقل حدوثا.  اآلفات والحرشات هي  الناجمة عن 
يزداد  وتعفنها  الثامر  تلف  أن  يالحظ  هذا،  برغم 
تاريخ  من  أيام  عرشة  بغضون  ملحوظ  بشكل 

قطفها.

تظهر  الحلو،  والفلفل  بالبندورة  يتعلق  فيام  أما 
املزرعة  يف  باألساس  كانت  الخسائر  أن  النتائج 
)مرحلة ما قبل الحصاد( وتعزى يف املقام األول إىل 
استخدام برامج تسميد غري مالمئة، والبيئة القاسية 
والشديدة  الحارة  األيام  خالل  الدفيئات  داخل 
الربودة، باإلضافة لنقص التهوية الفعال يف معظم 
الدفيئات. لذلك نجد أن معظم الخسائر يف املزارع 
بعد  ما  مرحلة  يف  أما  فسيولوجية.  طبيعة  ذات 
الحصاد، فتزداد الخسائر امليكانيكية، غالبا بسبب 
التعبئة الزائدة وغري السليمة للفاكهة يف صناديق 
كرتون قدمية غري نظيفة. استنادا إىل ما تم التوصل 
الحقيقية  املسببات  تحديد  تم  نتائج،  من  إليه 
غري  التسميد  برامج  وتشمل؛  الغذاء،  لخسائر 
الرضورية  باملغذيات  املزروعات  لتزويد  املتوازنة 
)األسمدة(، والتلقيح غري املالئم خالل فرتات الربد 

وسوء املناولة ما بعد الحصاد ونقل الثامر.

التوريد  سلسلة  أن  الحاليتان  الدراستان  تؤكد 
يف  الواعدة  الزراعات  من  لألفوكادو  الغذايئ 
التصدير، يف حني  إمكانيات  ذلك  يف  مبا  فلسطني، 
أن الحصة السوقية للبندورة والفلفل الحلو ميكن 
هناك  أن  إال  الحالية.  حصتها  من  أكرب  تصبح  أن 
الزراعي  للقطاع  التحتية  البنية  تطوير  إىل  حاجة 
يف فلسطني من خالل األنشطة والربامج التعليمية 
العلمي،  والبحث  التوعية  وبرامج  كالتدريب 
بعد  ما  ملرحلة  املناولة  تحسني  إىل  باإلضافة 
نتائج،  من  له  التوصل  تم  ما  عىل  وبناء  الحصاد. 
للحد  التوصيات  من  مبجموعة  الدراستني  تختتم 
من خسائر الغذاء بنسبة 50% عىل األقل. ومن بني 
التوصيات، تطبيق برامج تسميد أكرث توازنا  هذه 
فعالة  تربيد  سلسلة  وإنشاء  للمزروعات  ومالمئة 
وكفؤة. كام تويص الدراستني برضورة صياغة أنظمة 
املحلية، وكذلك وضع  البيئة  ومعايري متوافقة مع 
بإيجاد  يعنى  التطبيقي  العلمي  للبحث  برنامج 
حلول للمشاكل املتعلقة بسالسل التوريد الغذايئ 
املحلية واملعايري  الظروف  يتوافق مع  املختارة مبا 
بناء  الدراستان  تقرتح  ذلك،  إىل  يضاف  السليمة. 
تشمل  الخضار  هذه  لجميع  حديثة  تعبئة  مراكز 

غرف إنضاج حديثة ونظيفة لألفوكادو.

تم تقسيم كال الدراستني إىل ثالثة فصول رئيسية. 
القطاع؛  وأهمية  وضع  عىل  الضوء  يسلط  األول 
التي حدثت عىل مدار السنوات  التطورات  وعىل 
الخمس عرشة املاضية، مشتمال عىل بعض األنشطة 

تم  التي  التدخالت  من  املستفادة  والدروس 
تطبيقها للحد من خسائر الغذاء يف القطاع، أو يتم 
تطبيقها حالياً، وكذلك استعراض املراحل التي مرت 
بها عملية صنع السياسات وأطر السياسات الحالية 
يف  الغذاء  خسائر  حول  الوطنية  االسرتاتيجية  أو 

القطاعات الفرعية واملؤسسات ذات العالقة.

أما يف الفصل الثاين، فيتم الرتكيز عىل تحليل حالة يف 
سلسلة التوريد الغذائية؛ ووصف أنظمة التسويق 
الفرعية  الغذائية  التوريد  لسلسلة  املعتمدة 
للعينات املختارة لصغار املنتجني؛ مشاركة الجهات 
فائدة  ومدى  الغذايئ  التوريد  سلسة  يف  الفاعلة 
بيانات  الدخل؛  وتوليد  وظائف  خلق  يف  دورها 
وكذلك  الغذايئ؛  التوريد  سالسل  حول  اقتصادية 
التوريد  وبسالسل  بالبيئة  مرتبطة  أخرى  عوامل 
املسح  نتائج  فيعرض  الثالث  الفصل  أما  الغذايئ. 
واملراحل  واملخاطر  الغذاء  خسائر  حول  امليداين 
الخسائر  هذه  وأسباب  الغذاء،  لخسائر  الحرجة 
تحديدها  تم  التي  الخسائر  من  الحد  وإجراءات 
تؤدي  التي  الجيدة  واملامرسات  املحتملة،  وكذلك 
إىل خفض خسائر الغذاء. ويختتم الفصل بتوصيات 
حول وضع اسرتاتيجية لخفض الخسائر يف الغذاء، 
والفوائد  التكاليف  وتحليل  املطلوبة،  والتدخالت 
لآلثار  وتحليل  الغذاء،  هدر  من  الحد  إلجراءات 
وخطة  االستثامر،  ومتطلبات  لذلك،  االجتامعية 

عمل للمتابعة
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أسعار الغذاء في األسواق العالمية
واصلت  الفاو،  الغذاء–منظمة  أسعار  مؤرش  وفق 
بشكل  االرتفاع  العاملية  األسواق  يف  الغذاء  أسعار 
بسيط  انخفاض  فربغم   .2016 عام  منذ  مضطرد 
بداية  العاملي  الغذاء  أسعار  بنسبة 0.4% يف مؤرش 
عاد مؤرش  العام 2017،  بنهاية  مقارنة  العام 2018 
يف شباط  االرتفاع مجدداً  إىل  العاملي  الغذاء  أسعار 
وآذار 2018 بنسبة 1.7% و1.1% عىل التوايل. بالتايل، 
يف   %0.5 بنسبة  العاملية  الغذاء  أسعار  ارتفعت 
نيسان وبنسبة 1.2% يف أيار، إال انها عادت لتتحسن 
بعد ذلك منخفضة بنسبة 1.4% يف حزيران. أما عىل 
وحتى   2018 ثاين  كانون  من  شهور  الستة  مستوى 
حزيران 2018 فقد كانت الزيادة بنسبة 3.1% بينام 

تراجعت االسعار خالل العام بنسبة %0.9.

أسعار السلع الغذائية األساسية يف األسواق العاملية 

– الغذاء  أسعار  مؤرش  حركة   )1( الشكل  يبني 
وكذلك  املاضيني  العامني  مدار  عىل  الفاو  منظمة 
األساسية  الغذائية  للسلع  الخمس  املجموعات  يف 
اللحوم، ومنتجات  العام:  التي يتكون منها املؤرش 
توضح  كام  والسكر.  والزيوت  والحبوب،  األلبان، 
أساسية  غذائية  سلعة  كل  مؤرش  استمر  البيانات، 
وخاصة  األخرية،  شهور  الستة  خالل  بالتذبذب 
مؤرشي السكر واأللبان. فيام ييل نربز اهم أسباب 

التغري يف أسعار هذه السلع األساسية.

مؤرش أسعار اللحوم

اللحوم  أسعار  استمرت  العاملي،  الصعيد  عىل 
للمسار  خالفا  املنرصم،  العام  خالل  االنخفاض  يف 
وخالل   .2016 نيسان  يف  بدأته  الذي  التصاعدي 
حزيران  وحتى   2018 ثاين  كانون  بني  ما  الفرتة 
 ،%1.4 بنسبة  اللحوم  أسعار  مؤرش  ارتفع   ،2018
خالل  العام.  خالل   %3.6 بنسبة  انخفض  حني  يف 

يبني الشكل )1( مؤرش أسعار الغذاء–الفاو ومؤرشات أسعار السلع الغذائية 
األساسية الخمس، أيار -2017 أيار 2018 )سنة األساس 2002-2004 = 100(

املصدر: الفاو، 2017.

العامني السابقني، وصلت أسعار اللحوم يف السوق 
العاملي أعىل مستوى لها يف حزيران 2017 )175.6 
ذلك  منذ  باالنخفاض  استمرت  إنها  إال  نقطة(، 
الحني، حتى بلغت 169.8 نقطة يف حزيران 2018، 

وهو أعىل بقليل من مستواها يف أيار.

االرتفاع  هذا  يعزى  أن  ميكن  الفاو،  ملنظمة  وفقاً 
الطفيف يف املؤرش إىل ارتفاع أسعار لحم األغنام، 
مقابل ارتفاع طفيف عىل أسعار الدواجن. بشكل 
عام، انخفضت أسعار لحوم الخنازير واألبقار عىل 
املستوى العاملي، نتيجة تراجع الواردات من الصني 
قيمة  ارتفاع  ونتيجة  الخنازير،  بلحم  يتعلق  فيام 

الدوالر األمرييك فيام يتعلق بلحوم األغنام.

مؤرش أسعار منتجات األلبان

خالل  االرتفاع  األلبان  منتجات  أسعار  واصلت 
األشهر األخرية، حيث ارتفعت يف الفرتة بني كانون 
وعىل   %18.5 بنسبة   2018 وحزيران   2018 ثاين 
أساس سنوي بنسبة 2.0%. خالل العامني السابقني، 
مستوى  أعىل  الفاو  األلبان-  أسعار  مؤرش  سجل 
أخذ  ثم  من  نقطة(،   224.2(  2017 أيلول  يف  له 
أيار 2018 حني بدأ باالرتفاع لفرتة  بالرتاجع حتى 
قصرية، ليعود ويرتاجع مجدداً )215.2 نقطة يف أيار 
و213.2 يف حزيران(. وميكن تفسري هذا االرتفاع يف 
ايار بارتفاع الطلب عىل األلبان عاملياً والذي مل ينتج 
كان  كام  األلبان  أسعار  يف  أخرى  زيادات  أي  عنه 
متوقعاً.1  أثر تزايد كميات الصادرات يف الواليات 
األجبان، يف  أسعار  األورويب عىل  املتحدة واالتحاد 
حني ادى استمرار الطلب عىل الواردات إىل تحسن 
ارتفعت  كام  الدسم.  خايل  الحليب  بودرة  أسعار 
أوروبا  يف  الدسم  كامل  والحليب  الزبدة  اسعار 

لكنها انخفضت بشكل طفيف يف أوقيانوسيا.

1  Dairy Global )22 Mar 2018(: https://bit.ly/2J0QPKh

مؤرش أسعار الحبوب

بعد استقرار األسعار خالل األشهر األخرية من عام 
2017، بدأ مؤرش أسعار الحبوب العاملي باالرتفاع 
بداية العام 2018. بشكل عام، ارتفع مؤرش الحبوب 
األخرية،  أشهر  الستة  خالل   %6.1 بنسبة  -الفاو 
بينام ارتفع بنسبة 7.7% عىل أساس سنوي. خالل 
الفرتة املدروسة، سجل مؤرش أسعار الحبوب أعىل 
مرتفعاً  نقطة(،   172.9( أيار 2018  له يف  مستوى 
عاد  انه  إال  السابق.  بالشهر  مقارنة   %2.4 بنسبة 
وميكن   ،%3.9 بنسبة  حزيران  يف  مجدداً  وتراجع 
ان يعزى هذا الرتاجع إىل الرتاجع الحاد يف اسعار 
القمح والذرة بالرغم من التوقعات بإنتاج متدين، 

يف حني بقي األرز بنفس املستوى.

مؤرش أسعار الزيوت

الزيوت  أسعار  يف  االستقرار  عدم  حالة  استمرت 
يف األسواق العاملية، والتي شهدت تراجعا مستمرا 
الفاو  مؤرش  انخفض  حيث  املايض.  العام  خالل 
بني  ما  الفرتة  يف   %10.5 بنسبة  الزيوت  ألسعار 
كام   ،2018 حزيران  وحتى   2018 ثاين  كانون 
بني  ما  الفرتة  خالل   %9.6 بنسبة  املؤرش  انخفض 
للفاو، يعزى  حزيران 2017 وحزيران 2018. وفقاً 
الصويا  النخيل وفول  تراجع أسعار زيت  ذلك إىل 
بذور  أسعار زيت  انتعشت  بينام  الشمس،  وعباد 
زيت  أسعار  انخفاض  ويرجع  )اللفت(.  السلجم 
الواردات  عىل  العاملي  الطلب  تراجع  إىل  النخيل 
كان  كام  املايض.  بالعام  مقارنة  املخزون  ووفرة 
للعرض واملخزونات الوفرية من زيت الصويا تأثري 
أسعار  بارتفاع  يتعلق  فيام  العاملية.  األسعار  عىل 
األحوال  لسوء  ذلك  فيعود  السلجم،  بذور  زيت 
الجوية التي تأثر بها محصول 2018-2019 يف عدة 

مناطق يف أوروبا.

مؤرش أسعار السكر

آخراً،  انخفاضا  العاملي  السكر  أسعار  مؤرش  شهد 
انخفض  حيث  آذار2017.  منذ  اتبعه  مسار  وهو 
املؤرش يف الفرتة ما بني كانون ثاين 2018 وحزيران 
2018 بنسبة 11.3%، بينام عىل أساس سنوي كان 
أدىن  املؤرش  سجل  وقد   .%6.3 بنسبة  االنخفاض 
أيار 2018 )175.8 نقطة(، آخر  نهاية  له  مستوى 
شهر يف الفرتة املدروسة. وعاد لريتفع مجدداً ألول 
مرة خالل فرتة ست شهور يف حزيران بنسبة %1.2 
)177.4 نقطة(. وترجح الفاو أن السبب يف تراجع 
من  كبري  مبحصول  التوقعات  إىل  يعود  األسعار 
قصب السكر يف الربازيل، اال انه خالفا للتوقعات، 
أثرت ظروف مناخية جافة بشكل سلبي عىل كمية 
يف  االسعار مجدداً  ارتفاع  عنه  نتج  املحصول، مام 

حزيران. 
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أسعار املواد الغذائية يف فلسطني

مكونات  أحد   ،)FPI( الغذاء  أسعار  ملؤرش  وفقا 
الرقم القيايس ألسعار املستهلك )CPI( الذي يصدره 
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، عادت أسعار 
املواد الغذائية يف فلسطني إىل االرتفاع مجدداً بعد 
تراجعها تراجعا طفيفاً نهاية العام. بينام يف قطاع 
باالنخفاض،  الغذائية  املواد  أسعار  استمرت  غزة، 
 2018 حزيران  يف   %3.8 بنسبة  انخفضت  وقد 
بنسبة  طفيف  تراجع  2018.بعد  ثاين  كانون  منذ 
1.9% بعد كانون أول 2017، ارتفعت أسعار املواد 
بنسبة  األخرية،  اشهر  الست  خالل  قليال  الغذائية 
1.8% يف حزيران. بينام ارتفع املؤرش بنسبة %3.0 

عىل أساس سنوي.

أسعار املواد الغذائية مقارنة بأسعار السلع 
االستهالكية األخرى

تغريات  الغذاء  أسعار  التغريات يف مؤرش  نتج عن 
مشابهة عىل الرقم القيايس للمستهلك يف فلسطني 
مؤرش  أن  ذلك  املاضية،  القليلة  األشهر  خالل 
أسعار الغذاء يشكل مكونا رئيسيا يف مؤرش أسعار 
وكان  الثلث.  يقارب  نسبي  وزن  وله  املستهلك، 
أن  هو  املؤرشين  بني  التغريات  يف  الوحيد  الفرق 
التغريات يف مؤرش أسعار الغذاء كانت أكرث وضوحا. 
يف الفرتة ما بني كانون ثاين 2018 وحزيران 2018، 
ارتفع مؤرش أسعار املستهلك بنسبة 0.6%، مقارنة 
الغذاء.  أسعار  مؤرش  يف   %1.8 بنسبة  بارتفاع 
ما بني حزيران 2017 وحزيران 2018،  الفرتة  ويف 
ارتفعت أسعار السلع االستهالكية اإلجاملية بنسبة 
0.9%. مقارنة بارتفاع بنسبة 3.0% يف أسعار املواد 

الغذائية.   

أسعار المواد الغذائية في فلسطين

أسعار املواد الغذائية املحلية مقارنة بأسعار 
املواد الغذائية العاملية

يقارن الشكل )2( أسعار املواد الغذائية يف األرايض 
الفلسطينية، حسب مؤرش الجهاز املركزي لإلحصاء 
العاملية،  الغذائية  املواد  بأسعار  الفلسطيني، 
حسب مؤرش منظمة الفاو. إال انه يصعب مقارنة 
املجموعتني املذكورتني، ذلك أن مؤرش أسعار الغذاء 
يف فلسطني مكون يف أغلبه من مواد غذائية منتجة 
أسعار  يف  بالتغريات  تأثره  من  يحد  مام  محلياً، 
املواد الغذائية العاملية. خالل الفرتة ما بني كانون 
املواد  ارتفعت أسعار  ثاين 2018 وحزيران 2018، 
انخفضت  بينام   %4.0 بنسبة  العاملية  الغذائية 

الشكل 2: مؤرش أسعار الغذاء )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني( حسب 
املنطقة، الرقم القيايس ألسعار املستهلك )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني( 
)سنة األساس 2010 = 100(، ومؤرش أسعار الغذاء )الفاو( )سنة األساس -2002

2004=100(، أيار 2017 – أيار 2018

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2018، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 2018.

جدول )1(: أسعار تسع سلع غذائية أساسية يف فلسطني )شيكل(

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2018.

أسعار املواد الغذائية يف فلسطني بنسبة 0.4%. كام 
تظهر الزيادة االسمية عىل أساس سنوي يف مؤرش 
اتباع  بنسبة %0.1،  العاملي  الغذائية  املواد  أسعار 
عكسياً،  اتجاها  فلسطني  يف  الغذاء  أسعار  مؤرش 
حيث ارتفع املؤرش بنسبة 3.1% وفق مؤرش الجهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل نفس الفرتة.

أسعار املواد الغذائية حسب املنطقة

ميثل مؤرش أسعار الغذاء- الجهاز املركزي لإلحصاء 
مؤرشات  لثالثة  املرجح  املتوسط  الفلسطيني 
غزة  وقطاع   ،)0.59( الغربية  الضفة  جغرافية: 
أن  يعني  مام   .)0.07( الرشقية  والقدس   ،)0.34(

 التغري يف
 األسعار أيار

- 2017 
)%( أيار2018

 التغري يف األسعار

 ترشين ثاين

 2017 –أيار

2018 )%(

 أيار

2018

 نيسان

2018

 آذار

2018

 شباط

2018 

 كانون
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2017
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 أيلول

2017

 آب

2017

 متوز

2017

 حزيران

2017

 أيار

2017

 وحدة
 القياس
كغم

السلعة الغذائية

-5.5 4.5 119.5 119.3 119.0 116.6 115.3 116.6 114.3 115.2 120.4 121.2 122.8 121.5 126.4 25 أرز

0.6 2.9 135.4 137.2 134.4 133.7 132.4 131.0 131.7 132.3 132.0 136.3 136.6 137.8 134.6 60 دقيق أبيض
0.5 -1.2 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 1 خبز أبيض
-3.0 -7.8 43.3 43.6 42.9 43.0 44.9 46.5 46.9 47.4 46.7 47.0 46.4 46.0 44.6 1 لحم بقري طازج
7.4 17.8 14.7 13.9 14.3 14.2 13.6 12.5 12.5 13.4 13.3 14.6 13.8 13.9 13.7 1 دجاج طازج
-2.8 -1.7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 1 حليب 3%
14.6 5.9 15.0 14.4 14.4 15.8 15.2 13.3 14.2 14.0 14.0 14.5 12.7 12.4 13.1 2 بيض دجاج
1.8 2.9 31.5 31.1 31.1 31.1 31.5 30.5 30.6 30.2 30.4 31.1 30.9 30.7 30.9 1 زيت زيتون

-24.0 -8.5 100.1 100.8 102.1 102.7 103.0 104.7 109.4 109.3 115.0 122.5 125.1 128.0 131.8 50 سكر أبيض
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إضاءة على خطة االستجابة اإلنسانية 2017 األكرث  هو  الغربية  الضفة  يف  الغذاء  أسعار  مؤرش 
الصعيد  عىل  الغذاء  أسعار  مستويات  يف  تأثرياً 
هذا  يغطيها  التي  شهور  الستة  خالل  الوطني. 
الضفة  يف  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت  العدد، 
الغربية بنسبة 5.2%، مسجلة نسبة مامثلة خالل 
العام بأكمله مرتفعة بنسبة 6.0%. بينام انخفض 
مؤرش أسعار الغذاء يف قطاع غزة بنسبة 3.9% يف 
 ،2018 وحزيران   2018 ثاين  كانون  بني  ما  الفرتة 
ارتفع  كذلك  سنوي.  أساس  عىل   %1.9 وبنسبة 
الرشقية  القدس  يف  الغذائية  املواد  أسعار  مؤرش 
شهور،  الستة  فرتة  خالل   )%2.9( طفيفة  بنسبة 

وبنسبة 3.5% عىل أساس سنوي.

أسعار املواد الغذائية األساسية

سلع  لتسع  الشهرية  األسعار   )1( الجدول  يوضح 
غذائية أساسية يف سلة املستهلك الفلسطيني خالل 
عليها  طرأت  التي  التغريات  وكذلك  املايض،  العام 
خالل الفرتة ما بني كانون ثاين 2018 وحتى حزيران 
2018 والفرتة ما بني حزيران 2017 وحزيران 2018.

انخفضت أسعار  املاضية،  الستة شهور  خالل فرتة 
سعر  يف  أبرزها  كان  مختارة.  غذائية  سلع  ثالث 
 ،)%2.0( األبيض  السكر   ،)%8.0( الدجاج  بيض 
السلع  بقية  أسعار  أما   .)%0.1( األبيض  والخبز 
فقد شهدت ارتفاعا: لحم الدجاج الطازج )%6.6(، 
األرز )4.9%(، الطحني األبيض )2.6%(، لحم البقر 

الطازج )1.9%(. وزيت الزيتون )%1.9(. 

خمس  أسعار  انخفضت  سنوي  أساس  عىل  بينام، 
األبيض  السكر  شهد  حيث  فقط.  غذائية  سلع 
انخفاضا ملحوظاً )بنسبة 21.2%(، من ثم الحليب 
بنسبة دسم 3% )2.2%(، الطحني األبيض )%1.5(، 
لحم البقر الطازج )0.6%(، وأخرياً األرز )0.4%( يف 
نفس الوقت، ارتفعت أسعار بيض الدجاج بنسبة 

 .%12.8

القناة   )HRP( اإلنسانية  االستجابة  خطة  تعترب 
يف  الغذايئ  األمن  لقطاع  األموال  لتجنيد  الرئيسية 
فلسطني. وتغطي الخطة سبع مجموعات رئيسية: 
التعليم؛ خدمات التنسيق والدعم؛ املياه والرصف 
الصحة  )WASH(؛  العامة  والنظافة  الصحي 
وتتيح  الغذايئ.  واألمن  املأوى؛  الحامية؛  والتغذية؛ 
الخطة إمكانية التنسيق بدرجة عالية من الكفاءة 
فيام بني القطاعات املختلفة املرتبطة بقطاع األمن 
مام  األخرى  القطاعات  بني  فيام  وكذلك  الغذايئ 
املنفذة،  التدخالت  ازدواجية  تفادي  يف  يساعد 
ويساعد الرشكاء، ويسهل من عملية تقديم طلبات 

التمويل للجهات املانحة.

خطة  مجمل  متويل  يف   العجز  نسبة  وصلت 
وهذه   ،%53  2017 العام  يف  االنسانية  االستجابة 
السابقة.   بالسنوات  مقارنة  األعىل  هي  النسبة 
الغذايئ  األمن  لقطاع  التمويل   نسبة  1وكانت 

51%، مقابل 67% لقطاع الصحة والتغذية، %63 
لخدمات التنسيق والدعم، 56% لقطاع الحامية، 

1  http://fscluster.org/state-of-palestine/document/
hrp-2017-achievements

الشكل 3: األموال املطالب بها واملستلمة حسب نوع املرشوع، 
2018 )بالدوالر األمرييك والنسبة املئوية(

املصدر: قطاع األمن الغذايئ، فلسطني.

والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  لقطاع   %41
وللأموى/ التعليم  لقطاع  و%31  و%28  العامة، 

مواد غري غذائية، عىل التوايل. 

األمن  قطاع  به  طالب  الذي  التمويل  إجاميل  بلغ 
مبلغ  تلقي  تم  بينام  دوالر،  مليون   299 الغذايئ 
خصص   .)3 )الشكل  فقط  دوالر  مليون   154
غزة  قطاع  يف  مشاريع  لتنفيذ  التمويل  من   %74
املخصص  توزع  الغربية.  الضفة  يف   %25 مقابل 
مساعدات  و%19  غذائية  مساعدات   %77.3 بني 
)من  العیش  سبل  لدعم  مشاريع  و%3.5  نقدیة 
دوالر(.  مليون   154 بقيمة  امللتقى  املبلغ  اجاميل 
الغذائية  املساعدات  برامج  مخصصات  أن  رغم 
واملساعدات النقدية كانت أعىل يف 2017 مقارنة 
بعام 2016، إال أن العجز يف متويل مشاريع دعم 
تراجعاً  يظهر  ما  وهو   ،%91 وصل  العيش  سبل 
بالعام 2.2016 تلقت وكاالت  بنسبة 50% مقارنة 
تلقت  بينام  التمويل،  من   %93.7 املتحدة  األمم 
املنظامت غري الحكومية الدولية والرشكاء املحليون 

4.8% و1.5% فقط من املجموع عىل التوايل. 

2  https://fscluster.org/sites/default/files/documents/
fss_opt_brief_2017-q4.pdf
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مراجعة األدبيات

واألمن  االجتامعية-االقتصادية  الظروف  مسح  إن 
يف  إطالقها  تم  مبادرة  هو   )SEFSec( الغذايئ 
التغريات  العام 2009 تهدف إىل تحديد وتوصيف 
يقوم  الفلسطينية.  لألرس  الغذايئ  األمن  أوضاع  يف 
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )PCBS( بإدارة 
 ،  )FSS( الغذايئ  األمن  بالتنسيق مع قطاع  املسح 
والزراعة  األغذية  منظمة  قيادته  يف  يتشارك  الذي 
بتعاون   )WFP( العاملي  األغذية  وبرنامج  )الفاو( 
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  مع  وثيق 
املسح  يستند   .)UNRWA( الفلسطينيني الالجئني 
ملجموعة شاملة من املعايري واملؤرشات حول حالة 
األمن الغذايئ للفلسطينيني ويضع تصوراً مفاهيمياً 
من خالل هيكل مبني عىل ثالث ركائز: قياس الفقر 
الغذاء  ونوعية  كمية  اململوكة،  األصول  عىل  بناء 
الذي يتم استهالكه، والقدرة عىل الصمود )املرونة(، 
أي قدرة األرس عىل التكيف والتعامل مع الصدمات 

أو الضغوطات وتغيري ظروفها.

التشاوري  االجتامع  ُعقد   2018 عام  مسح  إلطالق 
األول  الربع  الرئيسيني خالل  العالقة  األول مع ذوي 
ناقش  غزة.1  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  العام  من 
التي  املؤرشات  األساسية مجموعة  املجموعة  أعضاء 
ستستخدم يف املسح وتم اعتامدها، وقد تقدم البعض 
للمسح.  أخرى  مؤرشات  بإضافة  تتعلق  باقرتاحات 
بالبدء  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  سيقوم 
ينتهي  املخطط  ووفق   2018 متوز  يف  املسح  بتنفيذ 
أسابيع.  مثانية  إىل  ستة  خالل  املسح  عىل  العمل 
ويتوقع اإلعالن عن نتائج املسح أواخر ترشين األول/
أوائل ترشين الثاين 2018. وسيستند اإلطار التحلييل 
من  الحرمان  الفقر،  مكونات:  ثالثة  إىل  للمسح 
األخريتني  الجولتني  يتوافق مع  الغذاء، والصمود، مبا 

ملجموعتي البيانات )2013 و2014(.

بناء  الجهاز عىل تحديد عينة املسح،  حاليا يعمل 
عىل املعلومات التي يوفرها تعداد السكان األخري. 
كام يتم العمل عىل تقييم القيمة املضافة لالستمرار 
 .panel approach يف اتباع منهجية العينة املثبتة
استخدمت املسوح السابقة تصميم العينة ذاته، ما 
التي تم مسحها عىل سبيل  يعني أن أغلب األرس 
املثال يف العام 2013 كانت ضمن عينة مسح العام 
2014. ذلك يعني أيضاً أن تصميم العينة يستخدم 
قياسات مكررة من نفس العينة خالل فرتة زمنية 
للضفة  تغطية عينة ممثلة  أطول. جغرافيا، سيتم 
الغربية )مبا يف ذلك القدس الرشقية( وقطاع غزة 

واملحافظات، ومنطقة “أ” و”ب” ومنطقة “ج”.

1 Food Security Cluster )2018(: https://bit.
ly/2u4L7Cp

مسح الظروف االجتماعية 
- االقتصادية واألمن 

)SEFSec 2018( إطعام 9 مليارات شخص”: جداالت الغذائي “
األمن الغذايئ العاملي ومصيدة اإلنتاج

Fouilleux, E., Bricas, N. & Alpha, A. 
)2017(. Journal of European Public 

Policy, 24:11, 1658-1677.

التحول  فهم  الباحثون  يحاول  الورقة  هذه  يف 
الشغب  أعامل  بعد  ما  الغذايئ  األمن  مفهوم  يف 
بسبب الغذاء عام 2008، من كونه أحد األولويات 
الهامة عىل األجندة الدولية والذي يضم مجموعة 
واسعة من القضايا مبا يف ذلك اإلنتاج واالستهالك 
والفقر وعدم املساواة والرعاية الصحية والنزاعات، 
وهو  أال  وحيد:  تركيز  ذا  مخترصا  مفهوما  ليصبح 
التحيز  هذا  الورقة  ترشح  الزراعي.  اإلنتاج  زيادة 
بناء   1”productionist اإلنتاجي  “للخطاب 
مؤسساتية  نظر  وجهة  من  وتحليالت  أفكار  عىل 
املؤسسات/ سيطرت  كيف  موضحة  ومعرفية، 
العاملي  الجدل  عىل  والصغرى  الكربى  الرشكات 
لتوافر  تنظر  والتي  الغذايئ،  األمن  حول  الدائر 
والحل،  املشكلة  انه  الزراعي عىل  واإلنتاج  الغذاء 
حيث ساهمت الرشكات واملؤسسات العاملية وأبرز 
تعزيز  يف  املصدرة  الدول  يف  املزارعني  اتحادات 
“الخطاب اإلنتاجي” والذي يسري أجنداتها الخاصة. 
عىل الرغم من التوقعات بأن الفاعلني يف املجتمع 
املدين سيضيفون إىل الجدل السائد، إال أن تركيزهم 
الرؤية  مصيدة  يف  أوقعهم  األرسية  الزراعة  عىل 
اإلنتاجية. وشدد مؤلفو الورقة عىل رضورة تحليل 
الهام،  املوقع  هذا  احتالله  وأسباب  الخطاب  هذا 
تتعلق  هامة  أخرى  أبعاد  لتناول  املجال  إلفساح 

باألمن الغذايئ، كالفقر والتفاوت الهيكيل.

الغذايئ”  “األمن  مأسسة  تم   ،1945 عام  بعد  ما 
تعريف  وتم  الدولية،  املنظامت  من  عدد  بإنشاء 
القمة  مؤمتر  يف  رسميا  الغذايئ”  “األمن  مفهوم 
تصف  التي  “الحالة  بأنه   1996 للغذاء  العاملي 
بالقدرة عىل  البرش كافة ويف جميع األوقات  متتع 
وسليم  كايف  غذاء  إىل  واقتصادياً  مادياً  الوصول 
والتغذوية  الغذائية  احتياجاتهم  يلبي  ومغذي 
ويناسب أذواقهم يك يعيشوا حياة صحية موفورة 
النشاط”. اكتسب مفهوم األمن الغذايئ أهمية بعد 
أزمة الغذاء العاملية 2008، التي نتج عنها “أعامل 

 ”productionism ــاج ــج اإلنت ــة “نه ــو الورق ــرف مؤلف 1-  يع
كفلســفة حيــث اإلنتــاج هــو املعيــار الوحيــد لتقييــم 
الزراعــة أخالقيــاً. باملقابــل، يشــري مصطلــح “اإلنتاجيــة  
تقنــي  زراعي-اجتامعــي–  منــوذج  إىل   ”Productivism
معينــة.  وتكنولوجيــا  مدخــالت  عــىل  يعتمــد  محــدد 
production- ــاج ــج اإلنت  باختصــار، يشــري مصطلــح “نه
ــام  ــاج، بين ــادة اإلنت ــو إىل زي ــام يدع ــاب ع ism “ إىل خط
ــادة  ــىل زي ــة productivism” ع ــح “اإلنتاجي ــز مصطل يرك
اإلنتاجيــة مــن خــالل اســتخدام املدخــالت الكيميائيــة 

والبــذور الهجينــة وامليكنــة واملــزارع الكبــرية.

شغب بسبب الغذاء” يف جميع أنحاء العامل. عىل 
وراء  السبب  يكن  مل  اإلنتاج  نقص  أن  من  الرغم 
العاملي  الغذايئ  اإلمداد  فائض  إمنا  األزمة،  هذه 
بعد  ما  القائم  الجدل  أصبح  الطلب،  تجاوز  الذي 
أزمة الغذاء يدور حول التوازن بني العرض والطلب 
بدأ  لذلك،  نتيجة  اإلنتاج.  حول  وكذلك  الزراعي، 
النقاش بالرتكيز عىل التصدي لتحدي إطعام سكان 
كوكب األرض الذين من املتوقع أن يصل عددهم 

إىل تسعة مليارات بحلول عام 2050.

أزمة 2008 - محفز لرؤية أمن غذايئ انتاجي 

بشكل  معدة  الغذايئ  األمن  مؤسسات  تكن  مل 
مؤلفي  بتقدير  مثاًل،  2008؛  أزمة  ملجابهة  جيد 
الورقة فقد فشل البنك الدويل يف استغالل الفرصة 
تركيزه  عند  لألزمة،  سياساتية  الستجابة  للتنسيق 
عىل أسواق البضائع وتحرير التجارة. أما استجابة 
مؤمتر  موضوع  بتغيري  كانت  فقد  لالزمة،  الفاو 
والوقود  املناخي  التغري  حول  ستعقده  كانت 
املستوى  رفيعة  قمة  إىل   2008 العام  يف  األحيايئ 
والحلول  التوصيات  وأصبحت  الغذاء.  أزمة  حول 
املقرتحة منذ ذلك التاريخ موجهة نحو املساعدات 
الغذائية ودعم اإلنتاج الزراعي. بهذا، فقد أتاحت 
استعادة  فرصة  والزراعة  األغذية  ملنظمة  األزمة 
رشعيتها عىل الصعيد العاملي، وقد متكنت من ذلك 

من خالل منارصة نهج اإلنتاج.

هامة  تغيريات   2008 عام  أزمة  أحدثت  وقد 
العاملي،  الصعيد  عىل  الغذايئ  األمن  مجال  يف 
بأزمة  يختص  املستوى  عايل  عمل  فريق  كإنشاء 
الثامين العاملي )HLTF( ومجموعة  الغذايئ  األمن 

العاملي  والربنامج   G20 العرشين  ومجموعة   G8
يضم  والذي   ،)GAFSP( الغذايئ  واألمن  للزراعة 
ومؤسسة  العامة  املانحة  الجهات  من  مجموعة 
هذه  أن  بيد  الدويل.  البنك  بإدارة   ،Gatesغايتس
اإلنتاجية  تعزيز  بقوة عىل  تركز  املؤسسات كانت 
معالجة  يف  وفشلت  النامية  الدول  يف  الزراعية 
الغذاء.  ألزمة  األوسع  الهيكلية  االقتصادية  األبعاد 
كام كان من املتوقع أن تتمكن لجنة األمن الغذايئ 
هذا  عىل  الرد  من   2009 عام  يف   )CFS( العاملي 
ما  النظام  هذا  نطاق  وتوسيع  املهيمن  الخطاب 
املجتمع،  يف  أخرى  قطاعات  ليشمل  الدول  بني 
الزراعي.  اإلطار  يف  محصورة  بقيت  اللجنة  أن  إال 
هيمنة  يف  ساهمت  التي  األخرى  العوامل  من 
الورقة، طرق  نهج اإلنتاج، من وجهة نظر مؤلفي 
زيادة  تدعم  والتي  الغذايئ،  األمن  انعدام  قياس 
أو االسترياد. فبعد  اإلنتاج  الغذاء من خالل  توافر 
أزمة عام 2008 بدأ الخرباء بالتشكيك يف األدوات 
تلك  وخاصة  الغذايئ  األمن  لقياس  الكالسيكية 
تطوير  وتم  الفاو.  منظمة  بتقديرات  املتعلقة 
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تم تمويل هذه النشرة بدعم من:

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
)AFESD( واالجتماعي

مؤرشات جديدة، وتحديداً من جهات فاعلة خاصة، 
مثل مؤرش الجوع العاملي السنوي الذي يصدر عن 
الذي  الغذائية،  السياسات  ألبحاث  الدويل  املعهد 
وأخرى  التغذوي  الجانب  حول  مؤرشات  يجمع 

حول أسباب انعدام األمن الغذايئ.

جامعات ضغط األمن الغذايئ وعدم تكافؤ الفرص 

ظهرت  فاعلة  جهات  بتتبع  الورقة  مؤلفو  يقوم 
الغذايئ  األمن  مجال  يف  جديدة  وساحات  حديثا 
التي  العاملية  الرشكات  نشاط  تزايد  فقد  العاملي. 
النهج  رؤية  وتشجع  الزراعي،  العرض  عىل  تركز 
والسياسات  الغذايئ  لألمن  واإلنتاجية  اإلنتاجي 
ذات العالقة. حيث تستخدم هذه الرشكات األمن 
شخص  مليارات  تسع  إلطعام  والحاجة  الغذايئ 
مجال  يف  أما  التجارية.  أعاملها  لزيادة  كوسيلة 
التغذية، فرنى الرشكات واملؤسسات الخاصة تعمل 
عىل نرش خطاب الفنيني بالرتويج لفكرة “تدعيم” 
الذي يعكس مصالح الرشكات  الغذائية،  املنتجات 
مبارش.  بشكل  والغذائية  الزراعية  واملؤسسات 
بالضغط  أيضا  الخاصة  الفاعلة  الجهات  تقوم  كام 
تتلقى  التي  والحكومات  املانحة  الحكومات  عىل 
مساعدات. مثل هذه الرشكات، كام يعرب املؤلفون، 
كلجنة  لجنة  ومجاالت  عمل  نطاق  يف  تعمل  ال 
األمن الغذايئ العاملي CFS، إمنا متارس ضغوطاتها 

عىل الجهات التي تتمتع بالسلطة واالمتيازات.
 

دور  لعب  املدين  املجتمع  منظامت  بإمكان  كان 
وتعديله  القائم  الجدل  تسييس  إعادة  يف  هام 
يقوم  ومن  كيف  حول  تساؤالت  بإثارة  قامت  لو 
أن  يعتقدون  الورقة  مؤلفو  أن  إال  الغذاء.  بإنتاج 
تركيز منظامت املجتمع املدين عىل الزراعة األرسية 
مل يسهم يف الفصل بشكل كايف بني مواقفها ونهج 
اإلنتاج، بل قد أسهم بطريقة ما يف إيجاد تقارب 
أن  كام  اإلنتاجية.  واالسرتاتيجيات  مواقفها  بني 
أن  وخاصة  اإلنتاج،  عىل  يؤكد  الوطني  الخطاب 
الدول  النهج اإلنتاجي يف  األزمات تعزز من حجة 
االعتامد  لخطر  للتصدي  وسيلة  باعتباره  النامية 

عىل األسواق العاملية بشكل مفرط.

املوارد  يف  الكبري  التباين  أن  إىل  الورقة  وتخلص 
إىل  أدى  قد  الفاعلة  الجهات  ملختلف  املتاحة 
وضع  حول  به  خاصة  لرؤية  منها  كل  تكوين 
األمن الغذايئ وما قد يرتتب عن ذلك من عواقب 
الوطنية(  العاملية )عرب  أن الرشكات  سياسية. وإىل 
هذا  يف  تأثرياً  أكرث  أصبحت  الخاصة  واملؤسسات 
املجال، بينام أصبح تأثري وموارد منظامت املجتمع 
املدين محدوداً. فتباين السياق السيايس واملؤسيس 
اإلنتاجي.  النموذج  خطاب  قوة  وراء  السبب  هو 
العاملي  املستوى  عىل  يركز  الخطاب  هذا  كون 
األوضاع  اختالف  بطبيعته  يهمل  فإنه  واملستقبل، 
املحلية ويحول دون قيام الجهات الفاعلة بتوجيه 
ان  كام  الحارض.  للوقت  كافية  سياساتية  حلول 

التقنية وارتباطه  الحلول  النموذج عىل  تركيز هذا 
الوثيق بخطاب اإلنتاجية، أدى إىل فشله يف معالجة 
اآلثار االجتامعية والبيئية لزيادة اإلنتاج. بناء عىل 
الرؤية  هذه  حول  التساؤالت  إثارة  فإن  سبق،  ما 
القوى يف  توازن  يف سياقات محلية وإزالة اختالل 
الغذائية أمر ال بد منه  هذا املجال وبني األنظمة 
األمن  النعدام  للتصدي  حقيقية  محاولة  أية  قبل 

الغذايئ.


