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إضاءة على أهم محتويات هذا العدد:

مع ما يعيشه الشعب الفلسطيني من تحديات جمة وقيود يفرضها االحتالل اإلرسائييل عىل كافة مناحي الحياة، يبدو 
جليا تأثر القطاع الغذايئ والتغذوي بهذه التحديات يف دولة غري مستقلة كفلسطني ال سيادة لها عىل حدودها ومواردها 

واقتصادها بالكامل.  

نستعرض يف هذا العدد من النرشة بعض الجهود املبذولة لتحسني أوضاع القطاع والتي تنصب يف سياق مواجهة هذه 
الغذايئ  األمن  الزراعي:  القطاع  يف  الوطني  االستثامر  “خطة  لـ  بعرض  النرشة  نستهل  بالقليلة.  ليست  التحديات وهي 
النرشة  الفلسطينية. كام تسلط  الزراعة  األغذية والزراعة ووزارة  التي تقودها منظمة  املستدامة”،  والتغذوي والزراعة 
الحالية الضوء بشكل خاص عىل الوسائل الزراعية البديلة املستخدمة يف إنتاج منتجات محلية ذات جودة أفضل لالستهالك 
املحيل. ويتطرق العدد الحايل من النرشة لقضايا النوع االجتامعي يف سالسل القيمة الزراعية يف فلسطني وتداعياتها عىل 
األمن الغذايئ والتغذوي لألرس الفلسطينية. كام هي العادة، تتناول النرشة مستجدات أسعار الغذاء الفلسطينية والعاملية 
وتغطي آخر التطورات يف قطاع األمن الغذايئ يف فلسطني. وتختتم النرشة يف قسم مراجعة األدبيات بعرض تقرير للبنك 
الدويل حول التكلفة االقتصادية واملخاطر الصحية الناجمة عن استهالك األغذية غري املأمونة يف الدول ذات الدخل املتدين 

واملتوسط.

 يصدر معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( نرشة األمن الغذايئ عىل نحو نصف سنوي. وتعد هذه 
النرشة مرجعا لتتبع تطورات القطاع ومد يد العون لصانعي القرار واملؤسسات العاملة يف مجال القضاء عىل الجوع يف 
بتكليف من  الغذايئ والتغذوي يف فلسطني 2017”  السابق “املراجعة االسرتاتيجية لألمن  املعهد يف  فلسطني. وقد أعد 
وتقارير  دراسات  إعداد خمس  والزراعة )FAO( عىل  األغذية  منظمة  مع  العاملي WFP((. كام عمل  األغذية  برنامج 
الغذايئ. مام ساهم يف تجديد أوارص عالقة عريقة تجمع املعهد  التي تواجه األمن  تناولت األبعاد املختلفة للتحديات 
مع الرشكاء العاملني يف هذا القطاع الحيوي. ويرس املعهد أن يعلن عن انتهاء إعداده للتقرير التحلييل ملسح الظروف 
االقتصادية واالجتامعية واألمن الغذايئ للعام SEFsec( 2018(، والذي سيتم عرض نتائجه بشكل موسع يف العدد القادم.

والتغذوي  الغذايئ  األمن  الزراعي:  القطاع  يف  الوطني  االستثامر  “خطة  تنفذ  أخرى رشيكة  ومنظامت  الفاو   •
والزراعة املستدامة” )NFNSP(، التي تهدف للحد من انعدام األمن الغذايئ يف فلسطني. 

املنتجات  استهالك  من  للحد  محاولة  النطاق يف  الخرضاء ضيقة  الزراعة  نحو  الفلسطينيني  املزارعني  تحول    •
اإلرسائيلية.

يظهر تحليل قطاع األمن الغذايئ ألدوار املرأة ومهامها يف سالسل القيمة الزراعية يف فلسطني بأن هناك عدم   •
إملام باملصطلحات املتعلقة بالنوع االجتامعي واملساواة، ووجود تحديات جمة مرتبطة بالنوع االجتامعي يف 

قطاع الزراعة الفلسطيني.
وفقاً ملؤرش أسعار األغذية العاملي-الفاو، ارتفعت أسعار الغذاء يف األسواق العاملية بنسبة 5.5% يف النصف   •
األول من العام 2019 )كانون ثاين- حزيران 2019(، وبنسبة 0.2% عىل أساس سنوي )حزيران 2018 - حزيران 

.)2019
شهد مؤرش أسعار الغذاء الفلسطيني ارتفاعا طفيفا خالل الستة أشهر املاضية بنسبة 0.8%، بينام انخفض   •

بنسبة 3% عىل أساس سنوي.
املتدين  الدخل  ذوات  الدول  اقتصادات  تتكبدها  التي  التكلفة  بلغت   )2019( الدويل  البنك  لتقرير  وفقا   •
واملتوسط نتيجة استهالك الغذاء غري املأمون حوايل 110 مليار دوالر سنويا، بسبب هدر اإلنتاجية وتكاليف 
العالج. يويص التقرير برضورة توسيع االستثامرات، وتحسني البيئة واإلجراءات الناظمة لتغيري السلوكيات مام 

سيقيض عىل هذه الظاهرة.  
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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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خطة االستثامر الوطني يف القطاع الزراعي: األمن الغذايئ 
والتغذية والزراعة املستدامة التي تديرها الفاو

القطاع  يف  الفاعلة  املؤسسات  من  مجموعة  بادرت 
الزراعي، خالل األشهر األخرية، إىل اتخاذ سلسلة إجراءات 
لدعم الجهود الساعية لتعزيز األمن الغذايئ يف فلسطني. 
الفلسطينية،  الزراعة  وزارة  املؤسسات  هذه  تضم 
والتغذوي،  الغذايئ  األمن  تأثري  وبرنامج  الفاو،  ومنظمة 
هذا  ويف   .)FIRST( والتحول  واالستدامة،  واملرونة، 
التحضريية  األعامل  بقيادة  الفاو  تكليف  تم  الصدد، 
الفنية لوضع “سياسة األمن الغذايئ والتغذوي” “وخطة 

االستثامر الوطني” كخطوة مصاحبة. 

تؤثر الظروف االقتصادية التي يفرضها االحتالل اإلرسائييل 
وكذلك الفجوة الجغرافية والسياسية بني الضفة الغربية 
وقطاع غزة عىل نحو كبري ومبارش عىل حالة األمن الغذايئ 
يف فلسطني..  فتأثريات القيود اإلرسائيلية املشددة تطال 
والوصول  الغذاء،  توافر  األربع:  الغذايئ  األمن  قطاعات 
الغذاء.  واستقرار  والتغذية،  الغذاء  واستخدام  للغذاء، 
وفقا ألحدث البيانات التي نرشها الجهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني )2014(، بلغت نسبة األرس الفلسطينية التي 
املتوسط  أو  الشديد  الغذايئ  األمن  انعدام  من  تعاين 
حوايل 26.8%، موزعة بنسبة 47% يف قطاع غزة و%16 
يف الضفة الغربية. وهي نسبة مقاربة لتلك الناتجة عن 
 2016-2014 الغذايئ  األمن  انعدام  من  املعاناة  مقياس 
)29.9%(. وأثرت معدالت انعدام األمن الغذايئ املرتفعة 
تظهره  كام  األطفال،  صحة  عىل  الفلسطينية  األرس  بني 
نسب تقزم األطفال دون الـ 5 سنوات والتي وصلت إىل 
7.4% يف الفرتة 2014-2016 يف فلسطني، وبنسبة %19.6 
يف قطاع غزة يف العام 1.2017  ستعرض النرشة القادمة 
بشكل مفصل نتائج التقرير التحلييل الذي أعده “ماس” 
واألمن  واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  مسح  حول 
الغذايئ يف فلسطني SEFsec( 2018( والذي نفذه الجهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

استجابة لرضورة وضع سياسة وإطار اسرتاتيجي 
واستثامري متسق، قامت مجموعة عمل الهدف اإلمنايئ 
الثاين )SDG2-WG(، بالرشاكة مع منظمة الفاو 
ومؤسسات رشيكة أخرى، بوضع مسودة “السياسة 
 ،”)NFNSP 2030( الوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي
 NPA(- 2017 مبا ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية
2022(. وتسعى السياسة الوطنية لألمن الغذايئ 
والتغذوي لربط عملية صنع السياسات الفلسطينية 
بأهم األهداف اإلمنائية املستدامة )SDGs(، وبخاصة 
الهدف اإلمنايئ الثاين “صفر جوع”. استنادا عىل هذا 
الهدف، تعهدت مجموعة عمل الهدف اإلمنايئ الثاين، 
وتحت إرشاف وزارة الزراعة الفلسطينية وبالتعاون مع 
الفاو/برنامج تأثري األمن الغذايئ والتغذوي، واملرونة 
واالستدامة والتحول )FIRST( عىل العمل عىل تضمني 
األمن الغذايئ يف “السياسة الوطنية لألمن الغذايئ 
والتغذوي” كأولوية سياساتية، وأن يتم وضع إرشادات 
1 https://bmcpediatr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/

s12887-017-0957-y

توجيهية بالخصوص.
آذار  يف  بدأت  والتي  املشاورات،  مرحلة  استكامل  بعد 
عمل  ورشة  تنظيم  تم   ،2018 أيلول  يف  وانتهت   2018
فنية قامت خاللها الفاو/برنامج FIRST بتسليط الضوء 
عىل رضورة وضع خطة االستثامر الوطني )NIP( والتي 
لألمن  الوطنية  للسياسة  التنفيذي  الذراع  مبثابة  ستكون 
لغايات  والدعوة  للتنسيق  وأداة  والتغذوي  الغذايئ 
التأكيد  تم  الثاين SDG 2. كام  اإلمنايئ  الهدف  ومقاصد 
والتغذية،  للغذاء  وزاري  مجلس  إلنشاء  الحاجة  عىل 
والذي طرح ضمن التوصيات السياساتية لـ “اسرتاتيجية 
األمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني 2017” التي أعدها 
  2.)WFP( العاملي  الغذاء  برنامج  من  بتكليف  “ماس” 
االستثامر  خطة  إدراج  رضورة  عىل  املشاركون  وأكد 
العامة.   الوطنية  للموازنة  التخطيط  عملية  يف  الوطني 
 ،FIRST الفاو/برنامج  سيقوم  الغايات،  هذه  وإلنجاز 
بالرشاكة مع مركز الفاو لالستثامر )TCI(، بالتحقق من 
خطة االستثامر الوطني والتي بدأ العمل عليها منتصف 

العام 2019.

إىل حشد  رئيس  بشكل  الوطني  االستثامر  تهدف خطة 
الوطنية  األولويات  وفق  وتوجيهها  العامة  االستثامرات 
الخطة  وتضم  الثاين.  اإلمنايئ  الهدف  ضمن  املقرتحة 

خمسة مبادئ:

تعزيز تنفيذ السياسة الوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي • 
)NFNSP 2030(

الغذايئ •  لألمن  الوطنية  السياسة  انسجام  ضامن 
والتغذوي مع السياسات واالسرتاتيجيات الفلسطينية 

األخرى.
الهدف •  عمل  مجموعة  قيادة  عىل  القامئني  تشجيع 

اإلمنايئ الثاين والوزارات الرشيكة.
وحامية •  للقطاع  وملكيتهم  املصلحة  أصحاب  إرشاك 

ذلك.
الغذايئ •  لألمن  الوطنية  بالسياسة  االمتثال  ضامن 

والتغذوي وتسهيل إدارة شؤونها.

والسياسة  الوطنية  االستثامر  كل من خطة  تنفيذ  سيتم 
الوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي يف آن واحد وجنبا إىل 
يحقق  مبا  الحوكمة  سياسات  نفس  وباستخدام  جنب 
تنفيذ  سيتم  فعال.  بشكل  الثاين  اإلمنايئ  الهدف  غايات 
هذه الخطط تحت جناح مجلس الغذاء والتغذية وبدعم 
من برنامج لتنمية القدرات واالستثامرات. وقد صمم إطار 
عمل خطة االستثامر الوطني لتكون نتائجه مستندة إىل 
التحليل العلمي ومبا يضمن توافقها مع السياسة الوطنية 
لألمن الغذايئ والتغذوي. ويف هذا اإلطار، تم تضمني إطار 
العمل آلية للمراقبة بهدف تقييم الخطة دورياً، وتعريفا 
ذات  والربامج  وحدوده،  نطاقه  يحدد  لالستثامر  واضحا 

األولوية. كام يضم سجال لكافة التدخالت ذات الصلة.

2 http://www.mas.ps/files/server/20171812120902-1.pdf

نحو  االستهالكية  الخيارات  أدى حدوث تحول عاملي يف 
متنام  ظهور  اىل  وعضوية،  )بيئية(  إيكولوجية  بدائل 
بشكل  ولو  فلسطني،  يف  جديدة  زراعية  ملامرسات 
وغني  مستدام  زراعي محيل  إنتاج  نحو  تتجه  متواضع، 
الزراعة  أو  النطاق  ضيقة  الزراعة  ونحو  املغذية  باملواد 
أم  مزرعة  املزارع  هذه  عىل  األمثلة  ومن  املجتمعية.1  
زراعة  يتم  الغربية.  الضفة  يف  بلعني  قرية  يف  سليامن 
الكركم، واللفت، والبطيخ  القرنبيط،  الزنجبيل،  الربوكيل، 
وعدة أصناف فواكه وخضار. ويتم إنتاج هذه األصناف 
أوفر  إنتاج  اإليكولوجية-الزراعية:  املبادئ  باستخدام 

وصحي بأقل املصادر مع تقليل األثر البيئي.    
 

تهدف هذه املامرسات الزراعية، كام هو معلن، الستعادة 
االعتامد عىل  من  بدالً  الفلسطيني  الغذاء  السيادة عىل 
األسواق  عىل  يسيطر  الذي  إلرسائيل  الزراعي  اإلنتاج 
الفلسطينية- والذي يتسم بارتفاع كمية املواد الكيميائية 
الفلسطيني،  للسوق  تزودها  التي  والخضار  الفواكه  يف 
الـ  والتي حتى العام 2012 كانت مستوياتها األعىل بني 
34 دولة األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
مدير  لنب،  ابو  طارق  السيد  ذكره  ملا  وفقا   .)OECD(
فانه  الفلسطينية،  الزراعة  وزارة  يف  التسويق  إدارة  عام 
الزراعية  املنتجات  من  األحيان  بعض  يف  التخلص  يتم 
بسبب  ألوروبا،2   بتصديرها  يسمح  ال  التي  اإلرسائيلية 
عن  املسموح،3  الحد  عن  الكياموي  محتواها  ارتفاع 
وهو  أقل.  بأسعار  الفلسطينية  األسواق  بيعها يف  طريق 
وبتنافسية  الفلسطينيني  املستهلكني  بصحة  يرض  ما 
املنتجات الفلسطينية يف األسواق املحلية. وتضم أهداف 
الزراعة  مبادئ  ميارسون  الذين  الفلسطينيني  املزارعني 
اإليكولوجية والزراعة ضيقة النطاق، املساهمة مبا يسمى 
باالقتصاد التضامني، وهو أحد العنارص األساسية للزراعة 
للعودة  تدعو  والتي   ،)agroecology( اإليكولوجية 
أيدي فلسطينية  أنتجتها  التي  الغذائية  املنتجات  لتناول 
اإلرسائيلية  البضائع  مع  للمنافسة  وللتصدي  فخر  بكل 

املشبوهة. 

املزارعني  بعض  يوزع  للسوق،  حديثا  الوافدين  وكبقية 
الفلسطينيني البضائع العضوية واإليكولوجية بالتعاون أو 
بالرشاكة مع مؤسسات متخصصة بالتسويق. عىل سبيل 
املثال، أنشئت مزرعة أم سليامن نظام لتسليم صناديق 
 900 يقارب  مبلغ  مقدما  الزبائن  يدفع  حيث  البضائع، 
استالم  مقابل  موسم  كل  بداية  دوالر(   250( شيكل 
1 https://www.aljazeera.com/news/2019/02/working-food-sov-

ereignty-palestine-190209110514832.html
يف العــام 2016، وصلــت قيمــة صــادرات إرسائيــل مــن املنتجــات    -2
ــار دوالر. أكــر مــن نصــف  ــة 1.3 ملي ــة الطازجــة إىل قراب الزراعي
ــت  ــل كان ــا يف إرسائي ــم إنتاجه ــي ت ــادرات )53%( الت ــذه الص ه
موجهــة ألســواق أوروبــا الغربيــة. وزارة الزراعــة والتنميــة الريفيــة 
https://www.moag.gov.il/en/Ministrys%20Units/For-

eign%20Trade/Pages/default.aspx
3 https://www.aljazeera.com/news/2019/02/work-

ing-food-sovereignty-palestine-190209110514832.html

انتشار االقتصاد األخرض من 

خالل الزراعة ضيقة النطاق



نرشة األمــن الغذائــي 4
املحلية  املجموعات  وتعمل  أسبوعيا.  موسمية  منتجات 
مثل  باألسواق،  املنتجات  هذه  منتجي  لربط  كوسيط 
رشكة عدل للغذاء العضوي والتجارة العادلة، والتي تعمل 
املزارعني  وتدرب  منتجاً،   450 الـ  تتجاوز  بشبكة  حاليا 
عىل  باملصادرة(  مهددة  أرايض  يف  يعملون  من  )خاصة 
األيكولوجية وتساعدهم يف  الزراعة  استخدام مامرسات 
تسويق منتجاتهم وتوزيعها.4  نظرا ألن هذه املنتجات مل 
تتمكن من الوصول لألسواق املركزية بعد، تقوم الرشكة 
الله،  ورام  جاال  بيت  يف  أسبوعيا  جوالة  أسواق  بتنظيم 
باإلضافة لبيع هذه املنتجات يف محالتها القريبة من معرب 

قلنديا يف رام الله.

التحديات املرتبطة  العام 2018  ناقشت ورقة بيضاء يف 
يف  الورقة  أعدت  وقد  األسواق.  إىل  والوصول  بالطلب 
إطار برنامج SwitchMed الذي ميوله االتحاد األورويب، 
واإلنتاج  لالستهالك  اإلقليمي  العمل  مركز  وينفذه 
تسهيل  إىل  يهدف  والذي   ،)SCP/RAC( املستدامني 
 )SCP( املستدامني  واإلنتاج  االستهالك  نحو  التحول 
الورقة  وهدفت  املتوسط.5   البحر  جنوب  منطقة  يف 
ونشطاء  الخرضاء،  األعامل  رواد  وخربات  آراء  لتوثيق 
القطاع  يف  والفاعلني  الدعم،  ومقدمي  املدين،  املجتمع 
العام والجهات املالية الفاعلة، حول التحديات والفرص 
واالسرتاتيجيات املتبعة للرتويج لألعامل الريادية الخرضاء 
https://www. :ــة 4- رشكــة عــدل للغــذاء العضــوي والتجــارة العادل
facebook.com/pg/Adel-fair-trade-non-profit-corpora-
tion-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
%D8%B9%D8%AF%D9%84-379997238762866/

about/?ref=page_internal
5 https://www.switchmed.eu/en/e-library/pales-

tine-the-white-paper

والحركات  واالجتامعية  اإليكولوجية  واالبتكارات 
الشعبية يف فلسطني.

العالقة، كام تنص  املقابالت مع أصحاب  نتائج  أظهرت 
الورقة، أنه عىل الرغم من الفرص التي يقدمها أصحاب 
اإليكولوجية  الشعبية  واملبادرات  الخرضاء  املشاريع 
مع  وتكيفهم  البيئية  للتحديات  للتصدي  املبتكرة 
االحتالل  مامرسات  عن  الناجمة  املوارد  محدودية 
اإلرسائييل، إال أنها ال تزال تعاين من ضعف فرص الوصول 
واملنظمني  املستهلكني  بني  الوعي  وانعدام  للتمويل، 
)الزراعة  الخرضاء  الريادية  املبادرات  لتشجيع  للقطاع. 
ضيقة النطاق أو الزراعة األرسية/املجتمعية التي تشكل 
هذا  ولدعم  املبادرات(،  منها هذه  تنطلق  التي  البذرة 
املقابالت  يف  املشاركون  يويص  زخام،  وإعطاءه  القطاع 
بإدماج مبادئ االقتصاد األخرض يف منظومة الترشيعات 
إىل  باإلضافة  الوطنية،  التنمية  اسرتاتيجية  وبخاصة 
حول  األطياف  جميع  تشمل  وطنية  توعية  حملة  شن 
الوعي  إذ البد من رفع  املستدامني.  االستهالك واإلنتاج 
وسائل  قدرات  وتعزيز  املدرسية  املناهج  خالل  من 
تحول  وإحداث  البيئة،  مجال  يف  والناشطني  اإلعالم 
عىل  البحت  يف  بالرتكيز  بها  يسهمون  التي  الرسائل  يف 
االستدامة، وتضمني رسائل للناس حول الفوائد الصحية 
الستهالك غذاء صحي ومغذي. كام تويص أيضا بإطالق 
مبادرات لرفع الوعي لدى القطاع الخاص حول املشاريع 
الريادية الخرضاء، وإنشاء وتعيني نقاط البيع املخصصة 
لألدوات  باللجوء  والبدء  للبيئة،  الصديقة  للمنتجات 
الضامن  مخططات  ذلك  يف  مبا  املخصصة  االقتصادية 

العامة، وتحفيز االستثامرات املالية الخرضاء.

يف  لالستثامر  الوقت  حان  أنه  الفاو  منظمة  توضح 
املشاريع الخرضاء والزراعة ضيقة النطاق، خصوصا مع 
بإمكانيات  وإدراك  الدويل  املجتمع  لدى  تحرك  وجود 
الزراعة ضيقة النطاق والزراعة العائلية. نظمت منظمة 
الفاو والصندوق الدويل للتنمية الزراعية )IFAD( حفال 
إلطالق “عقد األمم املتحدة للزراعة األرسية”6  يف مقر 
املنظمة يف روما يف 27- 29 أيار 7.2019  انطلقت فعاليات 
مساحة  وفر  حيث  أيار2019،  و28   27 يومي  الحدث 
لتبادل املعرفة مع املزارعني وعقد حلقات حوار إقليمية 
مبشاركة  العقد،  يف  بالتنفيذ  األحق  األولويات  حول 
ومؤسسات  الحكومي  القطاع  من  العالقة  أصحاب 
واألكادمييني  املنتجة،  واملؤسسات  املدين،  املجتمع 
عقدت  والتي  االفتتاحية،  الجلسة  أما  الخاص.  والقطاع 
يف 29 أيار، فتضمنت فقرة وزارية حول تشجيع الزراعة 
اإلمنائية واستكشاف  لتحقيق األهداف  األرسية كوسيلة 
دور الزراعة األرسية يف إحراز التحول نحو نظم صحية 

وأكر استدامة.

بأهمية  املتحدة  األمم  من  اعرتافا  العقد،  إطالق  ويعد 
الزراعة األرسية: حيث شكل الناتج الزراعي منها حوايل 
80% من غذاء العامل، وملساهمتها يف االستدامة البيئية 
والنظم  البيولوجي  التنوع  عىل  والحفاظ  للزراعة، 
اإليكولوجية، باإلضافة لدعم النظم الغذائية والتغذوية 
األمم  عقد  يهدف  الريفي.  الثقايف  والرتاث  التقليدية 
معاً  للعمل  الدويل  املجتمع  طاقات  لحشد  املتحدة 
عىل تصميم وتنفيذ سياسات اجتامعية-اقتصادية بيئية 

شاملة تعزز من وضع الزراعة األرسية.
أعلــن عنهــا يف االجتــامع الـــ 72 للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة    -6

ــون أول 2017. يف كان
7 http://www.fao.org/family-farming/decade/en/

تحليل جندري ألدوار النساء ومهامهن يف سالسل القيمة الزراعية يف فلسطني

عقد قطاع األمن الغذايئ ورشة عمل يف مقر وزارة الزراعة 
التحليل  نتائج  لعرض   ،2019 أيار   27 يف  الله،  رام  يف 
الذي  فلسطني،  يف  االجتامعي-االقتصادي  الجندري 
أعدته السيدة فيدريكا ماري، مستشارة منظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم املتحدة )الفاو(.  شارك يف الورشة 
يف  الرشيكة  واملنظامت  الوزارات  من  العالقة  أصحاب 
قطاع األمن الغذايئ، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف قطاع 
غزة عرب تقنية الفيديوكونفرنس. وكان الهدف من عقد 
اآلراء  لتبادل  املجال  النتائج وإتاحة  العمل عرض  ورشة 
وردود الفعل، باإلضافة لتعزيز قدرات العاملني يف املجال 
عدم  لقضايا  التصدي  من  ميكنهم  مبا  واإلمنايئ  اإلنساين 

املساواة بني الجنسني يف فلسطني. 

أدوار  بشأن  تقريرها  ماري  السيدة  أوجزت  البداية،  يف 
حيث  الزراعية.   القيمة  سالسل  يف  ومهامهن  النساء 
تهدف  والتي  وغاياتها،  الدراسة  إعداد  مربرات  رشحت 
إىل إسامع صوت العامالت يف قطاع الزراعة يف فلسطني 
وتصوراتهن ألدوارهن يف سالسل القيمة الزراعية وأوجه 
لالستجابة  التقرير  يهدف  املحتملة.  املساواة  عدم 

اإلنساين  املجال  يف  العاملني  بني  املتداولة  للمفاهيم 
واإلمنايئ يف فلسطني، حيث ال تزال النتائج مخيبة لآلمال 
للنوع  املستجيبة  والتدخالت  املبذولة  الجهود  كل  رغم 
وإدماجها.  املرأة  لتمكني  الفكرية  واألطر  االجتامعي 
العامالت  النساء  عمل  إبراز  إىل  أيضاً  التقرير  يهدف 
اإلحصاءات  عن  يغنب  ما  غالبا  إذ  الزراعي،  القطاع  يف 

الرسمية بسبب طبيعة العاملة غري الرسمية يف القطاع.

عقد  خالل  من  أجري  والذي  امليداين،  البحث  غطى 
مجموعات مركزة يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
النساء  فيه  تنخرط  الذي  الزراعية  األغذية  إنتاج  قطاع 
للهدف  امليداين  البحث  منهجية  استندت  أكرب.  بشكل 
الجنسني  بني  واملساواة  املرأة  “متكني  الثامن  اإلمنايئ 
)GEWE وتم استخدام التحليل امليداين أويل لالسرتشاد 
به يف إكامل مراحل البحث الالحقة. بحثت املجموعات 
املركزة يف األعامل اليومية للنساء، والوقت واملكان املتاح 
لهن ملامرسة أعاملهن كمزارعات إىل جانب عملهن يف 
املنزل، باإلضافة ملدى وعي هؤالء النسوة بالهوية املهنية 

الجندرية. 

املساواة  مثل  مبفاهيم  اإلملام  إىل ضعف  النتائج  وتشري 
األبوية  والسلطة  وحقوقها،  املرأة  ومتكني  الجنسني  بني 
والذكورية والتي تساهم بخلق حالة من عدم املساواة بني 
الجنسني بأشكالها املتعددة والتي تعاين منها املشاركات. 
التي  التحديات  اختالف  عىل  أنه  ذكره  الجدير  ومن 
تواجهها النساء من القرى املختلفة وتعدد احتياجاتهن، 
كان القاسم املشرتك بينهن تعبريهن عن العمل بالزراعة 
املقاومة.  حيث تعاين جميع  بوصفه شكل من أشكال 
االحتالل  يفرضها  التي  والقيود  التحديات  من  النساء 
يتعلق  فيام  خصوصاً  للموارد،  الوصول  عىل  اإلرسائييل 
النساء  تحتاج  أخرى،  والكهرباء. ومن جهة  املاء  بتوافر 
إىل املوامئة بني مسئولياتهن يف العمل واملنزل باستمرار، 
يؤدي  حيث  املوارد.   توافر  عىل  بناًء  أولويتهن  وتغيري 
انعدام التوازن بني أعباء العمل يف الخارج واملسئوليات 
للدخل  املّدرة  األعامل  بني  الفصل  لصعوبة  األرسية 

واألعامل الخاصة بتدبري شؤون املنزل ومرصوفاته. 

يف  يشاركن  النساء  أن  إىل  امليدانية  النتائج  تشري 
األنشطة  بني  تجمع  التي  املهام  من  كبرية  مجموعة 
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قبل  ما  أعامل  للدخل، من  واملّدرة  واملجتمعية  املنزلية 
املنزلية، مبا يف  األعباء  الحصاد، وحتى  الحصاد وما بعد 
أفراد  من  السن  وكبار  بصغار  واالعتناء  الطهي،  ذلك 
التحديات  شملت  املوارد،  قلة  إىل  باإلضافة  العائلة.  
التي أرشن إليها عموماً، نقص املرافق الصحية يف الحقل 
لهن  أن يسمح  والتي من شأن وجودها،  يعملن  حيث 
التحديات  تشمل  كام  أطول.  زمنية  لفرتات  بالعمل 
نقص املعدات الالزمة مليكنة العمل، وعدم توفر وسائل 
النقل واملوصالت لتسهيل وصولهن لألسواق، واستخدام 
منتجات  عالمة  إضافة  مثال  مميزة،  تسويق  عالمات 
عن  أيضاً  النساء  أعربت  إنتاجهن.   للبيئة عىل  صديقة 
حاجتهن لربطهن بالقنوات التجارية بشكل سليم، لكن 

دون العودة لتسويق فكرة املشاريع الصغرية واملتوسطة 
األعامل  عىل  الذكورية  األبوية  السيطرة  أو  “النسوية”، 

التجارية واملشاريع النسائية.  

وأثار العديد من املشاركني يف ورشة العمل العديد من 
القادمة  الدارسات  يف  عليها  الرتكيز  يجب  التي  القضايا 
إىل  املشاركون  من  العديد  وأشار  االحتياجات.   ورصد 
الحاجة إىل إجراء املزيد من البحوث والدراسات لتحديد 
مراحل سالسل القيمة الزراعية )خالل الحصاد وما قبله 
الجنسني.  بني  املساواة  عدم  من  الحد  وحول  وبعده(، 
سيساعد ذلك يف تحديد التدخالت الالزمة ملعالجة هذه 
املسائل.  ذكر مشاركون آخرون مشاكل تتعلق بتصميم 

التي  التدخالت  من  مبزيد  وطالبوا  الحايل  الربنامج 
تستهدف الرجال يف املجتمعات الريفية، ألنهم يف العادَة 
ما يؤثرون عىل نوعية العمل من حيث مناسبته للنساء 
مخاوفهم  عن  املشاركني  من  العديد  أعرب  والرجال.  
بشأن تعميم األفكار املطروحة يف التقرير املذكور أعاله، 
حذر  كام  الخاصة.  وظروفه  خصائصه  مجتمع  فلكل 
املشاركون العاملون يف املجال اإلنساين واإلمنايئ يف املدن 
املناطق  املستفيدين يف  من تطوير تدخالت مبعزل عن 
إرشاك  ذلك،  عن  عوضاً  عليهم،  ينبغي  وأنه  الريفية، 
الربامج  هذه  تصميم  يف  مستمر  بشكل  املستفيدين 
الجنسني وفق  لضامن معالجة قضايا عدم املساواة بني 

ما يتفق مع مفاهيمهم ومصطلحاتهم. 

تذبذبا  الفاو،  الغذاء–منظمة  أسعار  مؤرش  يظهر 
معتدال ولكن ثابتا خالل العام 2018 والنصف األول 
العاملي  الغذاء  مؤرش  2019. حيث شهد  العام  من 
انخفاضا مضطردا يف النصف الثاين من العام 2018، 
حزيران  بني  ما  الفرتة  خالل   %6.5 بنسبة  مرتاجعا 
 ،2019 العام  خالل  أما   .2018 أول  وكانون   2018
فرتة  يف   %5.5 بنسبة  العاملي  الغذاء  مؤرش  ارتفع 
 .)2019 حزيران   -  2019 ثاين  )كانون  أشهر  الستة 
أما التغري يف مؤرش الغذاء العاملي عىل أساس سنوي 
خالل الفرتة ما بني حزيران 2018 وحزيران 2019، 

فيظهر ارتفاعا مبقدار %0.2. 

أسعار السلع الغذائية األساسية يف األسواق العاملية: 
يبني الشكل )1( حركة مؤرش أسعار الغذاء –منظمة 
الفاو عىل مدار العامني املاضيني وكذلك يف مؤرشات 
التي  الغذائية األساسية  املجموعات الخمس للسلع 
السلع  العام. وتضم مجموعات  املؤرش  يتكون منها 
والسكر.   الزيوت،  الحبوب،  األلبان،  اللحوم،  هذه 
وكام يظهر الشكل، استمر مؤرش كل سلعة غذائية 
التي  األخرية  شهور  الستة  خالل  بالتذبذب  أساسية 
يغطيها العدد الحايل، وخاصة مؤرش أسعار الزيوت 
والسكر واأللبان. فيام ييل تحليل لطبيعة التغري يف 

أسعار هذه السلع األساسية وأسباب تغريها.

عىل  اللحوم  أسعار  حافظت  اللحوم:  أسعار  مؤرش 
فرتة  خالل  العاملي،  الصعيد  عىل  املستوى،  نفس 
)كانون  أشهر  الستة  فرتة  خالل  املاضيني.  العامني 
بنسبة  اللحوم  أسعار  مؤرش  ارتفع  حزيران(،  ثاين- 
9.9% وبنسبة 5.7% عىل أساس سنوي.  وقد وصل 
اللحوم ألعىل مستوى له، عند 176.0  مؤرش أسعار 
الحايل، وأدىن  العام  األول من  النصف  نقطة، خالل 
مستوى له يف كانون ثاين 2019 عند 160.1 نقطة، 
فرتة  نهاية   .%9.9 بنسبة  ارتفاعا  يشكل  ما  وهو 
الستة أشهرـ ارتفعت أسعار لحم األغنام، والدواجن 
لرتاجع  نظرا  عليها  الطلب  ارتفاع  نتيجة  والخنزير 
اإلنتاج املحيل من اللحوم يف عدة مناطق حول العامل 

الخنازير  حمى  انتشار  نتيجة  آسيا  غرب  كمنطقة 
العاملي  الطلب  ارتفاع  من  الرغم  عىل  اإلفريقية. 
عىل لحوم األغنام، إال أن أسعارها مل تتغري كثريا نظرا 

لتوفر كميات كبرية منها يف أوقيانوسيا.

أسعار  واصلت  األلبان:  منتجات  أسعار  مؤرش 
فرتة  خالل  كبري  بشكل  التقلب  األلبان  منتجات 
الستة أشهر األخرية. يف بداية الفرتة، أي يف كانون ثاين 
2019، سجلت أسعار منتجات األلبان أدىن مستوى 
مستوى  أعىل  سجلت  بينام  نقطة   182.1 عند  لها 
أيار 2019 حني ارتفع مؤرش أسعار منتجات  لها يف 
 226.1 عند   %24.2 بنسبة  كبري  بشكل  األلبان 
نقطة. وبشكل عام، سجلت أسعار منتجات األلبان 
أقل مستوى لها يف حزيران 2019 حيث كانت أقل 
 .2018 لعام  املناظر  بالشهر  مقارنة   %6.5 بنسبة 
انخفضت  شهور،  الست  فرتة  خالل  ارتفاعها  برغم 
أسعار األلبان العاملية يف حزيران 2019 نظرا لتوفرها 

وتراجع الطلب.

مؤرش أسعار الحبوب: برغم ارتفاعه بشكل طفيف 
أن مؤرش  إال  أشهر،  الستة  بنسبة 2.7% خالل فرتة 
أسعار الحبوب ارتفع بنسبة 3.8% عىل أساس سنوي 
أسعار  مؤرش  سجل  وقد   .2018 بحزيران  مقارنة 
أي يف  الفرتة،  منتصف  له يف  أدىن مستوى  الحبوب 
له  نقطة وأعىل مستوى  نيسان 2019، عند 160.1 
نقطة، وهو   173.2 عند مستوى   2019 يف حزيران 
ما يشكل ارتفاعا بنسبة 8.2%. حيث تأثرت أسعار 
الحبوب العاملية باالرتفاع الكبري يف أسعار صادرات 
أسعار  ارتفعت  كام  أشهر.  الستة  فرتة  خالل  الذرة 
أما  املاضية.  األشهر  خالل  هبوطها  بعد  القمح 

بالنسبة ألسعار األرز، فقد بقيت بنفس املستوى. 

يف  الزيوت  أسعار  واصلت  الزيوت  أسعار  مؤرش 
بنسبة  تراجعت  حيث  تراجعها.  العاملية  األسواق 
4.4% خالل فرتة الستة أشهر )كانون ثاين - حزيران 
سجل  سنوي  أساس  عىل   %14.1 وبنسبة   .)2019
فرتة  خالل  له  مستوى  أعىل  الزيوت  أسعار  مؤرش 

شكل 1: مؤرش أسعار الغذاء–الفاو ومؤرشات أسعار السلع الغذائية األساسية 
الخمس، أيار 2017 - حزيران 2019 )سنة األساس 2004-2002 = 100(

املصدر: الفاو، 2019.
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الستة أشهر التي تغطيها النرشة حيث سجل 133.5 
ثاين  ترشين  يف  فكان  له  مستوى  أدىن  أما  نقطة، 
الرتاجع  هذا  نجم  وقد  نقطة.   125.5 سجل  حيث 
عن انخفاض يف أسعار زيوت النخيل والصويا لركود 
الطلب عىل صادراتها، برغم ارتفاع أسعار زيوت بذر 

اللفت وعباد الشمس.

يف  السكر  أسعار  شهدت  السكر  أسعار  مؤرش 
الستة  فرتة  طفيفة. خالل  تقلبات  العاملية  األسواق 
أشهر ارتفع مؤرش أسعار السكر بنسبة 0.8% بينام 
كان االرتفاع عىل أساس سنوي بنسبة 3.3%. سجل 
أيار 2019  له يف  أدىن مستوى  السكر  أسعار  مؤرش 

عند 176.0 نقطة وأعىل مستوى له يف شباط 2019 
بنسبة  انخفاضا  يشكل  ما  وهو  نقطة،   184.1 عند 
تقلبات  السكر عامليا عن  ارتفاع أسعار  نتج   .%4.4
قيمته  ارتفعت  والذي  الريال،  الربازيلية،  العملة 

مقابل الدوالر األمرييك.

العاملية،  الغذاء  أسعار  اتجاهات  ملتابعة  باإلضافة 
الغذائية  املواد  أسعار  دوري  بشكل  النرشة  توثق 
يف فلسطني وذلك لرصد أي تغريات فيها، أو اتباعها 
اتجاهات مشابهة ألسعار الغذاء يف األسواق العاملية. 
بقياس  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  بقوم 
 )FPI( أسعار الغذاء باستخدام مؤرش أسعار الغذاء
املستهلك  القيايس ألسعار  الرقم  وهو أحد مكونات 
أسعار  مؤرش  يظهر   ،2 الشكل  يبني  كام   .)CPI(
العامني،  بني  ما   %3.0 بنسبة  تراجعا طفيفا  الغذاء 
وزيادة غري ملحوظة بنسبة 0.8% خالل فرتة الستة 

أشهر التي تغطيها النرشة.

السلع  بأسعار  مقارنة  الغذائية  املواد  أسعار 
أسعار  مؤرش  من  كل  استمر  األخرى:  االستهالكية 
حيث  بالتقلب،  املستهلك  أسعار  ومؤرش  الغذاء 
ما  وتراجعا  األخرية،  أشهر  الست  فرتة  ارتفعا خالل 
بني العامني. يجدر املالحظة أن مؤرش أسعار الغذاء 
يشكل مكونا رئيسيا يف مؤرش أسعار املستهلك وله 
املرجح  املتوسط  وميثل  الثلث  يقارب  نسبي  وزن 
لثالثة مؤرشات جغرافية: الضفة الغربية )0.59 من 
الوزن الكيل(، وقطاع غزة )0.34(، والقدس الرشقية 
)0.07(، مام يعني أن مؤرش أسعار الغذاء يف الضفة 
الغربية هو األكر تأثرياً يف مستويات أسعار الغذاء 
أشهر،  الست  فرتة  وخالل  الوطني.   الصعيد  عىل 
مقارنة   %1.6 بنسبة  املستهلك  أسعار  ارتفعت 
عىل  أما  الغذاء.  أسعار  يف   %0.8 مقدارها  بزيادة 
بنسبة  املستهلك  أسعار  تراجعت  السنوي،  األساس 

8.4% مقارنة برتاجع بنسبة 3% يف أسعار الغذاء. 

أسعار املواد الغذائية املحلية مقارنة بأسعار املواد 
مقارنة  القسم  هذا  يستعرض  العاملية:  الغذائية 
الفلسطينية  األرايض  يف  الغذائية  املواد  أسعار  بني 
املركزي  الجهاز   - الغذاء  أسعار  مؤرش  )حسب 
لإلحصاء الفلسطيني( وأسعار املواد الغذائية العاملية 
)حسب مؤرش الفاو(. خالل فرتة الستة أشهر )كانون 
املواد  أسعار  ارتفعت   .)2019 حزيران  وحتى  ثاين 
الغذائية العاملية بنسبة 5.5%، بينام ارتفعت أسعار 
بنسبة  طفيفا  ارتفاعا  فلسطني  يف  الغذائية  املواد 
انخفضت  فقد  السنوي،  املستوى  عىل  أما    .%0.8
مقارنة   %0.2 بنسبة  للغذاء  العاملية  األسعار 
يف  الغذاء  أسعار  يف   ،%3 مبقدار  أعىل،  بانخفاض 

شكل 2: مؤرش أسعار املستهلك- اإلحصاء مقابل مؤرش أسعار الغذاء-اإلحصاء

املصدر: اإلحصاء، 2019.

شكل 3: مؤرش أسعار الغذاء )اإلحصاء( مقارنة مبؤرش أسعار الغذاء )الفاو(

املصدر: اإلحصاء، 2019، الفاو 2019. 

فلسطني يعكس تباين األسعار هذا ارتباطاً قوياً بني 
االقتصاد الفلسطيني ومسارات التضخم يف إرسائيل 
والتسهيالت  للتجارة  الوصول  بتشوهات  وتأثره 
الفلسطينيني بشكل غري  التي تؤثر عىل املستهلكني 

متناسب.

أسعار الغذاء حسب املنطقة )الضفة الغربية وقطاع 
الغربية  الضفة  يف  الغذاء  أسعار  ارتفعت  غزة(: 

بنسبة 1.4% بني كانون ثاين وحزيران 2019 مقارنة 
برتاجعها بنسبة 6.3% خالل السنة املاضية.

أما يف قطاع غزة، تراجع مؤرش أسعار الغذاء بنسبة 
2.9% خالل فرتة الستة أشهر وارتفع بنسبة %1.3 
عىل أساس سنوي. شهدت أسعار املواد الغذائية يف 
طفيفا  ارتفاعا  الدراسة  فرتة  خالل  الرشقية  القدس 
سجلت  حني  املايض  بالعام  مقارنة   ،%1.7 بنسبة 

تراجعا بنسبة %10.2.
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7 نرشة األمــن الغذائــي

جدول )1(:  أسعار بعض السلع الغذائية األساسية يف فلسطني، كانون ثاين 2019 - حزيران 2019

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019.

 التغري خالل

2018-  

 حزيران 2019

)%(

 التغري  خالل

 كانون ثاين 2019

 - حزيران 2019

)%(

 حزيران

2019

 أيار

2019

 نيسان

2019

 آذار

2019

 شباط

2019

 كانون

 ثاين

2019

 كانون

 أول

2018

 ترشين

 ثاين

2018

 ترشين

 أول

2018

 أيلول

2018

 آب

2018

 متوز

2018

 حزيران

2018

 وحدة
 القياس
كغم

السلعة الغذائية

15.9 0.5 140.2 140.4 140.2 140.7 140.5 139.5 137.0 130.2 126.7 127.7 124.8 121.9 121.0 25 أرز

-1.4 1.1 133.9 138.9 136.6 137.1 136.0 132.4 131.1 136.6 133.1 139.0 139.2 135.9 135.8 60 دقيق أبيض
3.6 1.4 3.74 3.73 3.74 3.74 3.71 3.69 3.61 3.62 3.62 3.63 3.62 3.62 3.61 1 خبز أبيض
1.8 4.1 46.6 45.8 45.5 45.0 44.9 44.7 45.0 45.6 48.1 48.5 48.5 51.0 45.7 1 لحم بقري طازج
7.7 24.6 15.6 15.4 15.9 14.2 13.2 12.5 11.6 12.2 13.1 12.6 13.1 13.9 14.5 1 دجاج طازج
-2.2 -1.5 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 1 حليب %3
-13.2 -19.9 12.2 13.4 14.1 14.2 14.7 15.2 15.4 15.8 14.8 14.8 15.1 14.6 14.0 2 بيض دجاج
5.9 -0.3 34.0 34.2 34.4 34.5 34.4 34.1 34.2 33.8 33.9 32.8 32.5 32.5 32.1 1 زيت زيتون

-12.4 -5.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.2 3.2 3.4 3.3 3.4 50 سكر أبيض

 )1( الجدول  يبني  األساسية:  الغذائية  املواد  أسعار 
أساسية  غذائية  سلع  لتسع  الشهرية  األسعار  أدناه 
املايض.  العام  خالل  الفلسطيني  املستهلك  سلة  يف 
الزيتون،  وزيت  والبيض،  الحليب،  أسعار  انخفضت 
املاضية.   شهور  الستة  فرتة  خالل  األبيض  والسكر 
يليها   ،)%19.9( انخفاضا  األكر  البيض  أسعار  وكانت 
وزيت   ،)%1.5( الحليب   ،)%5.1( السكر  أسعار 
الزيتون )0.3%(.  بينام ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 
24.6%، ولحم البقر بـ 4.1%، والخبز األبيض بـ %1.4، 
والطحني األبيض بـ 1.1%، واألرز بـ 0.5%. أما خالل 
تراجعا،  سلع  أربع  أسعار  شهدت  املاضية،  السنة 
 ،)%12.4( األبيض  السكر   ،)%13.2( البيض  وتضم: 
الحليب 3% )2.2%(، والطحني األبيض )1.4%(.  فيام 
شهدت أسعار األرز تحسنا كبريا مبقدار 15.9%، تالها 
أسعار الدجاج )7.7%(، زيت الزيتون )5.9%(، الخبز 

األبيض )3.6%(، ولحم البقر )%1.8(.

شكل 4: مؤرش أسعار الغذاء يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الرشقية

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019.

مراجعة األدبيات

“رضورة الغذاء املأمون: ترسيع وترية اإلصالح 
يف الدول ذوات الدخل املتدين واملتوسط”1

التي  البحثية  األدبيات  أحدث  القسم  هذا  يستعرض 
القراء  إلبقاء  والتغذوي،  الغذايئ  األمن  قضايا  تتناول 
عىل اطالع بأهم البحوث يف هذا املجال التي تهم صناع 

1 Jaffee, Steven, Spencer Henson, Laurian Unnevehr, 
Delia Grace, and Emilie Cassou. 2019

 رضورة الغذاء اآلمن: ترسيع وترية التقدم يف الدول ذوات الدخل املتدين
واملتوسط سلسلة الزراعة والغذاء. واشنطن العاصمة: البنك الدويل

doi:10.1596/978-1-4648-1345-0. املشاع رخصة  نرش:   إجازة 
 هذا املقال مقتبس من عمل أصيل .CC BY 3.0 IGO اإلبداعي
 للبنك الدويل. تقع مسؤولية وجهات النظر واآلراء املُعربَّ عنها يف
 االقتباس حرصياً عىل عاتق كاتب االقتباس أو كاتبيه وحدهم، وال

.يُقرها البنك الدويل

عىل  العالقة  وذوي  الغذايئ  األمن  قطاع  يف  السياسات 
املستوى الدويل واإلقليمي

صدر عن مجموعة البنك الدويل يف العام 2019 تقرير 
حول سالمة الغذاء ومشاكل الصحة العامة والتكلفة 
ووضع  املأمون،  غري  الغذاء  عن  الناجمة  االقتصادية 
املتدين  الدخل  ذوات  الدول  يف  األغذية  سالمة  إدارة 
التنمية  بأهداف  األغذية  سالمة  ترتبط  واملتوسط. 
بالقضاء  املتعلقة  تلك  وخاصة   ،)SDGs( املستدامة 
الجيدة  الصحة  عىل  والحفاظ  والفقر،  الجوع  عىل 
والرفاه. فتحقيق األمن الغذايئ والتغذوي غري ممكن 
الناس  يدرك  أن  وقبل  لالستهالك  مأمون  غذاء  دون 
الرفاه  املأمون مؤرش عىل  عامة أهمية ذلك. فالغذاء 
الغذاء تصبح جزءاً  الزراعية. فسالمة  القطاعات  ومنو 

ترنو  كانت  ما  إذا  الوطنية  الغذائية  للنظم  مكمال 
لتوسيع مجاالت عملها إىل األسواق اإلقليمية والدولية.

يف  دوراً  العالقة  ذات  األطراف  من  العديد  تلعب 
عىل  بسالمتها  اإلرضار  أو  األغذية  سالمة  تعزيز 
والعاملني  املزارعني،  وتضم  لغذائية:  السلسلة  طول 
يف إنتاج وتوزيع األغذية، ومصنعي املواد الغذائية، 
وواضعي  واملستهلكني،  الطعام،  تقديم  ومتعهدي 
ووسائل  واملعلمني،  والعلامء،  واألنظمة،  القوانني 
اإلعالم. يتأثر هؤالء جميعا بالعوامل البيئية والبنية 
ميكن  سياسية.  اجتامعية  أخرى  وعوامل  التحتية 
أسواق  خلق  يف  رئيسيا  دورا  تلعب  أن  للسياسات 
املشاريع  املزارعني وأصحاب  مزدهرة، مام سيشجع 
الغذائية عىل االمتثال ملعايري سالمة األغذية- والتأكد 
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نرشة األمــن الغذائــي 8
من أن املستهلك، يف املقام األول، مدرك متاما ألهمية 
املطالبة بغذاء مأمون. فاألغذية غري املأمونة تشكل 
اقتصادية  تكلفة  ولها  العامة  الصحة  عىل  عبئا 

مرتفعة. 

عىل  الضوء  تلقي  جديدة  أبحاث  حديثا  ظهرت 
مشكلة األمراض املنقولة عرب الغذاء )FBD(2  وتبني 
أن توزع األعباء العاملية لألمراض املنقولة بالغذاء 
غري منصف. فآسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
تتحمل عبئا أكرب من غريها، حيث معدالت اإلصابة 
بها يف هذه  اإلصابة  نتيجة  األمراض واملوت  بهذه 
البلدان هي األعىل. كام ترتفع فيها كذلك معدالت 
العمر  سنوات  أو  لإلعاقة  الحياتية  السنة  فقدان 
املصححة باحتساب العجز )DALYs(3 هي األعىل. 
املنقولة  باألمراض  اإلصابة  معدل  يصل  الواقع،  يف 
عرب الغذاء يف الدول ذات الدخل املتدين واملتوسط 
يف جنوب آسيا وجنوب رشق آسيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء )ميثل مجموع سكان هذه املناطق حوايل 
العامل(، إىل حوايل 53%، ومعدل  41% من سكان 
الوفيات الناتجة عن هذه األمراض 75%، ومعدل 
فقدان السنة الحياتية لإلعاقة 72%. يعد األطفال 
الصغار دون سن الخامسة من العمر أشد الفئات 
من   %9 )ميثلون  املأمونة  غري  األغذية  من  ترضرا 
اإلصابة  معدل  يصل  حيث  العامل(،  سكان  إجاميل 
بهذه األمراض بينهم لنحو 38% و40% من حاالت 
التي تعاين من سنوات العمر املصححة باحتساب 
يعزى  عنها.   الناجمة  الوفيات  من  و%30  العجز 
غري  لألغذية  الفقر  خط  تحت  الفئات  استهالك 
ملياه  الوصول  بعدم  تتعلق  ألسباب  املأمونة 
الحيوانات،  من  بالقرب  السكن  للرشب،  صالحة 
استخدام  البيئية، عدم  للملوثات  الشديد  التعرض 
املدخالت بالصورة األمثل ومامرسات أخرى ميارسها 
مزارعو الكفاف، وضعف البنية التحتية يف الريف، 
الحرضية،  األسواق  يف  الصحية  غري  والظروف 
واألغذية غري املأمونة التي تباع يف الشارع.  ومن 
املشاكل األخرى، عدم وجود استثامرات كافية يف 
فيها  تباع  التي  الصغرية  الشعبية واملحال  األسواق 

املنتجات الزراعية ملعظم الفقراء.

غري  للغذاء  االقتصادية  التكاليف  أشكال  تتعدد 
من  استهالكه.  عن  الناجمة  والتداعيات  املأمون 
وتراجع  العامة  الصحة  تكاليف  عليها  األمثلة 
الغذاء،  عرب  املنقولة  باألمراض  املرتبطة  اإلنتاجية 
نحو  التحول  أو  األسواق،  يف  األغذية  وانقطاع 
تعرتض  التي  والعقبات  أكر،  مأمونة  تعترب  بدائل 
تقديــرات فريــق منظمــة الصحــة العامليــة املرجعــي املعنــي    -2
بوبائيــات عــبء األمــراض املنقولــة باألغذيــة )FERG( ملعــدالت 
ــي 31  ــام 2006، تغط ــذ الع ــا من ــراض عاملي ــذه األم ــة به اإلصاب

ــة. ــارا يف 14 منطق ــراض انتش ــذه األم ــر ه ــن أك ــا م مرض
ــة  ــر املصحح ــنوات العم ــة أو س ــة لإلعاق ــنة الحياتي ــدل الس مع   -3
ــاس لعــبء املــرض العــاّم  باحتســاب العجــز )DALY( هــو مقي
يعــرّب عنــه بعــدد الســنوات الّضائعــة مــن العمــر بســبب اعتــالل 
الصحــة أو اإلعاقــة أو الوفــاة املبّكــرة. عــىل ســبيل املثــال، يقــدر 
ــون  ــا بـــ 600 ملي ــذاء عاملي ــرب الغ ــة ع ــراض املنقول ــبء األم ع
مريــض و420.000 وفــاة بعمــر مبكــر، أي مــا مجموعــه 33 
مليــون حالــة فاقــدة لســنوات العمــر املصححــة باحتســاب 

ــز. العج

الصادرات من املواد الغذائية الزراعية الناتجة عن 
أو  سواء حصلت  الغذاء،  بسالمة  مرتبطة  مشاكل 
متوقعة، وتكاليف االلتزام بأحكام ومقاييس سالمة 
األغذية يف األسواق الخارجية. وتضم التكاليف غري 
املبارشة تلك الخاصة بالتكاليف الوقائية واملرتبطة 
القيمة  وذات  املصنعة  األغذية  نحو  بالتحول 
موثقة  تقديرات  تتوفر  ال  أنه  إال  األقل.  التغذوية 
التكاليف غري املبارشة يف أغلب الدول ذات  حول 

الدخل املتدين واملتوسط.

يتم تقدير هذه التكاليف، يف التقرير محل الدراسة، 
بناء عىل “خسائر اإلنتاجية”، والتي تقاس بإجاميل 
الوفاة  أو  باإلعاقة  معدال  للفرد  القومي  الدخل 
املبكرة املسجلة يف معدالت فقدان السنة الحياتية 
لإلعاقة. وتذهب التقديرات إىل أن تكلفة خسائر 
اإلنتاجية الكلية املرتبطة باألمراض املنقولة بالغذاء 
يف الدول ذات الدخل املتدين واملتوسط تبلغ 95.2 
مليار دوالر سنويا. كانت حصة الرشيحة العليا من 
قرابة  الخسائر  الدخل من هذه  متوسطة  البلدان 
50.8 مليار دوالر )53%(، فيام بلغت لدى الدول 
الدخل املتدين واملتوسط 40.6 مليار دوالر  ذوات 
مليار   3.8 املتدين  الدخل  ذوات  والدول   ،)%43(
الحاالت  تكاليف عالج  إضافة  دوالر )4%(. وعند 
املصابة باألمراض املنقولة عرب الغذاء، والتي تصل 
التكاليف  استثنينا  ما  وإذا  دوالر،  مليار   15 قرابة 
مجموع  يرتفع  تقديرها،  لصعوبة  املبارشة  غرب 
عىل  دوالر  مليار   110 لحوايل  املحلية  التكاليف 

األقل يف الدول ذات الدخل املتدين واملتوسط.

االلتزام  عن  الناجمة  التكاليف  حجم  أن  رغم 
الناجمة  التكاليف  أقل من  مبعايري سالمة األغذية 
عن تأثريات الغذاء غري املأمون عىل الصحة العامة 
وتطورات األسواق، إال أنها تؤثر أيضا عىل التجارة 
الدخل  ذات  الدول  يف  الزراعية  الغذائية  باملواد 
املتدين واملتوسط. فحتى تتمكن املنشآت الزراعية 
االنتباه  عليها  العاملية،  األسواق  يف  املنافسة  من 
اىل التكاليف الباهظة املرتتبة عىل القطاع الخاص 
والعام وخاصة إذا ما حاولت تسويق منتجاتها يف 
ملتطلبات  واالمتثال  املرتفع  الدخل  ذوات  البلدان 
السالمة يف الغذاء التي تطبقها. يف الغالب، تتحمل 
املنشئات الصغرية أعباء التكاليف الثابتة الستيفاء 
أسواق  يف  األغذية  لسالمة  الصارمة  املتطلبات 
الصادرات الخارجية فيام تستطيع املنشآت الكربى 
مجموع  أن  التقرير  ويبني  العادة.  يف  تحملها 
الصادرات الغذائية الزراعية يف هذه البلدان ذوات 
 2016 العام  يف  بلغ  قد  واملتوسط  املتدين  الدخل 
تكاليف  التقرير  ويقدر  دوالر.  مليار   475 قرابة 
سالمة  سلطات  مبتطلبات  الرشكات  هذه  امتثال 
تأثري  أو  الغذاء،  سالمة  معايري  وإجراءات  الغذاء، 
سنويا،  دوالر  مليون  و7   5 بني  االمتثال،  تكاليف 
وهو ما يعادل 15/1 و20/1 من إجاميل التكاليف 

املحلية املقدرة للغذاء غري املأمون.  

يخلص التقرير كذلك إىل اختالف حجم التكاليف 
املطلقة والنسبية الناتجة عن األغذية غري املأمونة 

باختالف مستوى التقدم االقتصادي. فهي مرتبطة 
االقتصادية  العوامل  من  مرتابطة  معقدة  بشبكة 
البيئية،  والصحية  الغذائية  والحمية  والدميغرافية 
عن  ناجمة  وأمراض  ملخاطر  الناس  تعرض  والتي 
يف  تحدث  كربى  تحوالت  هناك  الغذاء.   سالمة 
معظم الدول ذوات الدخل املتدين واملتوسط من 
الغذاء  توريد  مثل  للناس،  الغذائية  الحمية  حيث 
يف  الحوكمة  وترتيبات  واألطر  تحضريه،  وأمناط 
تنشأ  اإلطار،  هذا  ويف  الغذائية.  القيمة  سالسل 
معظم تحديات سالمة األغذية من تفاوت القدرات 
يف إدارة سالمة األغذية يف القطاع العام والخاص. 
كام أن قدرات إدارة سالمة األغذية تعكس الحوافز 
القطاع  يف  الفاعلة  للجهات  والسوقية  السياسية 

العام والخاص، للقيام باالستثامرات الالزمة.

مقايضات إدارة سالمة األغذية يف الدول ذات 
الدخل املتدين واملتوسط

والشاملة  املقارنة  الدراسات  من  العديد  يتوفر  ال 
الدخل  ذات  الدول  يف  األغذية  إدارة سالمة  حول 
املتدين واملتوسط. إال أن تقرير البنك الدويل يشري 
سالمة  نظم  يف  الشائعة  القصور  أوجه  بعض  إىل 

األغذية لتلك الدول، نذكر منها:

بسالمة •  الخاصة  الوطنية  السياسات  غياب 
يؤثر سلبا عىل تحديد  أو ضعفها، مام  األغذية 

أولويات االستثامر. 
بدال •  كاألمراض  األخطار  الرتكيز عىل  املبالغة يف 

من الرتكيز عىل املخاطر )احتاملية حدوثها( مام 
يؤدي اىل سوء تخصيص املوارد.

ضعف •  مع  واملعايري  التنظيمية  اللوائح  كرة 
التنفيذ. 

عدم تحديد الصالحيات املؤسسية وتشتتها بني • 
الرقابة عىل األسواق، والتفتيش عىل إنتاج املواد 
وتوريد  مناولة  ومؤسسات  وتصنيعها  الغذائية 

األغذية. 
والفحوصات •  التحاليل  نقص  من  النظم  تعاين 

املخربية الالزمة للكشف عن مسببات األمراض 
املنقولة عرب الغذاء.

عدم إرشاك املستهلك يف بعض املسائل املتعلقة • 
بسالمة الغذاء.

خاصة •  الخاص  للقطاع  حوافز  تقديم  عدم 
بسالمة األغذية: و

وال •  فعالة  غري  الحدود  عرب  االسترياد  إجراءات 
تتسم بالشفافية، وال تستجيب للحجم املتزايد 

من الواردات.  

إدارة  عىل  أكرب  قدرة  البلدان  من  العديد  لدى 
قدرتها  من  أكر  املصدرة  األغذية  سالمة  مخاطر 
التزام  أن  يبدو  املحليني.   املستهلكني  عىل حامية 
واملتوسط  املتدين  الدخل  ذات  الدول  من  العديد 
تجارية،  ألغراض  األغذية  سالمة  معايري  مبتطلبات 
سعيا  فقط،  األغذية  سالمة  إدارة  ترقية  يهدف 
منها لتسويق منتجاتها يف بعض الدول التي تطبق 
نتج عن ذلك  للصادرات. وقد  أكر رصامة  معايري 
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الضبط،  وأنظمة  القوانني  يف  مستمرة  تحسينات 
بسالمة  الخاصة  القيمة  سلسلة  حوكمة  وأنظمة 
األغذية.   إال أن تكاليف االلتزام مبتطلبات معايري 
عبئا  تشكل  قد  تجارية  ألغراض  األغذية  سالمة 
الدخل  ذوات  من  الصغرية  الدول  لبعض  بالنسبة 
ورشكاتها  قطاعاتها  لصغر  واملتوسط،  املتدين 
وحداثتها، ولعدم متكنها من االستفادة من وفورات 
الحجم.  فقلام ما كانت سالمة األغذية أولوية يف 

رصاع املنافسة املستمر يف هذه الدول.  

كام أن التوجهات الحديثة يف تجارة املواد الغذائية 
عىل  بقوة  ستؤثر  العاملي  الصعيد  عىل  الزراعية 
الخطاب الخاص بسالمة األغذية والتجارة وسيكون 
املتدين  الدخل  ذات  الدول  اسرتاتيجي يف  بعد  لها 
واملتوسط. فواردات هذه الدول من املواد الغذائية 
العام 2000 وكانت  منذ  ارتفاع  الثمن يف  مرتفعة 
العام 2016.  قد قاربت عىل 150 مليار دوالر يف 
تحديات  يعني  أخرى  نامية  لبلدان  التصدير 
الدول  تطبقها  التي  املعايري  أن  صحيح  جديدة. 
ذات الدخل املرتفع عادة ما تكون واضحة، إال أن 

الحدود  عرب  التجارة  تنظم  التي  والقوانني  املعايري 
أو بني بلدان الجنوب قد ال تكون بنفس املستوى 
من الشفافية. فالقوانني التجارية واملعايري الصحية 
والصحة النباتية التي تطبقها أقل تقدما، وتكاليف 
املعامالت التجارية عىل الحدود مرتفعة، باإلضافة 
البضائع األكر  الطلب عىل  املتسارع يف  التغري  إىل 
جودة وسالمة لدى املستهلكني.  تنترش التجارة غري 
الرسمية أو التجارة الحدودية غري الرشعية بشكل 
املتدين  الدخل  ذات  الدول  من  الكثري  يف  واسع 
حجم  يقارب  قد  حجمها  أن  لدرجة  واملتوسط، 
التجارة الرسمية. إال أن التجارة باملنتجات الحيوانية 
والغذائية من خالل القنوات غري الرسمية ال تخضع 
إلجراءات التفتيش والفحص الصحية املعمول بها. 

تضافر  من  البد  الطريق  هذا  يف  تقدم  إلحراز 
الجهود واتخاذ اإلجراءات وتوزيع املسؤوليات

يقدم التقرير مجموعة من التوصيات تهدف للحد 
األغذية،  املرتبطة بسالمة  والتكاليف  املشاكل  من 
من خالل اقرتاح مجموعة من اإلجراءات املرتابطة: 

ال بد من وضع اسرتاتيجية وقائية استباقية تحدد 
واإلجراءات  املشكالت  لحل  املناسبة  األولويات 
التدخلية لتمكني الدول من تفادي هذه الخسائر.  
عىل الحكومات أن تضع مناذج لتغيري الرؤية تهدف 
املزارعني،  مشاركة  مستوى  ورفع  وتحفيز  إلرشاك 
ومتعهدو تقديم الطعام، واملستهلكني. ال يعد إنفاذ 
مناسبا  يعد  وال  كافيا  التفتيش  من خالل  القانون 
يف املناطق التي يشكل صغار املزارعني، والرشكات 
املنظمة  غري  والقنوات  والصغرية،  الصغر  متناهية 
للرقابة  املتوفرة  القدرات  وحيث  األعظم  السواد 
وقائية/ اطر سياساتية  املهم وجود  محدودة. من 

استباقية وتحسني نظم املتابعة، إال أن إيجاد مناذج 
املنظم-التنظيامت  عالقة  لتحويل  مشرتكة  إدارية 
إنتاج  وتسهيل  تحفيز  املهم  من  كام  حاسم،  أمر 

ومعالجة، وتوزيع األغذية املأمونة. 


