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يصدر معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) نرشة األمن الغذايئ نصف السنوية ،وتهدف هذه النرشة
اىل أن تكون مرجعا مفيدا ألحدث املعلومات حول هذا القطاع .تعمل هذه النرشة مبثابة مصدر مفيد ألحدث البيانات
حول هذا القطاع ،مام يدعم صانعي القرارات واملؤسسات العاملة من أجل تحسني األمن الغذايئ يف فلسطني .لقد
سلطت جائحة كورونا (كوفيد )19 -الضوء عىل هشاشة النظم الغذائية الزراعية يف جميع أنحاء العامل وكشفت عن نقاط
ضعف جديدة يف بنية األمن الغذايئ الفلسطيني .ويركز هذا العدد الخاص من النرشة ،كونه يصدر كعدد سنوي ألول
مرة ،عىل وجه التحديد عىل اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا ،وما ترتب عليها من إغالقات متتالية اقرتها الحكومية ،عىل
األمن الغذايئ الفلسطيني ،كام تركز عىل آخر املستجدات الخاصة بتجمع األمن الغذايئ (.)Food Security Cluster
تستهل النرشة باستعراض تقرير “النظم الغذائية الزراعية الوطنية وجائحة كورونا يف فلسطني” .ويحدد هذا التقرير
الذي أصدرته منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (الفاو) السياسات املتبعة من قبل الحكومة الفلسطينية،
إىل جانب الجهات غري الحكومية ،لدعم أولئك املترضرين مال ًيا من جائحة كورونا ،ولضامن استمرار توافر املواد الغذائية
ووصولها إىل األسواق .وقد تناول التقرير أثر جائحة كورونا عىل صغار املزارعني واألمن الغذايئ بشكل عام ،كام أوىص
مبجموعة من التدخالت السياسية املمكنة .ثم تناقش النرشة النتائج الكاملة ملسح الظروف االقتصادية واالجتامعية
واألمن الغذايئ يف فلسطني  )SefSec( 2018الذي تم نرشه يف كانون أول  ،2020مركزاً عىل التباينات الجغرافية
ملخصا لالسرتاتيجية الوطنية ا ُملحدثة للقطاع الزراعي ،مع الرتكيز عىل العنقود
والتدخالت املقرتحة .كام تقدم النرشة ً
الزراعي يف مدينة قلقيلية.
كام هو معتاد ،تقدم هذه النرشة تحديثات ألسعار املواد الغذائية العاملية والفلسطينية ،مع املقارنة بينها يف محاولة
لتتبع التغيريات التي طرأت عليها خالل الفرتة التي تغطيها النرشة .أخ ًريا ،يتناول قسم مراجعة األدبيات تحلي ًال عاملياً
لتأثري الجائحة عىل النظم الغذائية املحلية ،باإلضافة إىل دراسة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
مل تنرش بعد ،والتي أعدت لصالح وزارة الزراعة بتمويل من (الفاو) ،حول الخسائر الغذائية يف قطاعات الخيار والكوسا
والعنب الفلسطينية.
رغم أننا ما زلنا نلتمس استخالص أثر جائحة كورونا عىل القطاع الغذايئ الفلسطيني ،إال ان التأثري الكامل مل يتضح
حتى اآلن .لقد أظهرت جائحة كورونا مدى ترابط األهداف اإلنسانية واإلمنائية ،وسلطت الضوء عىل محدودية الفصل
التقليدي بينهام .يتم َثل أحد الدروس الواضحة يف أنه عىل الرشكاء عىل األرض العمل م ًعا لتقليل التبعية ،وضامن معالجة
متناسقة ومستدامة النعدام األمن الغذايئ ،ال سيام عىل ضوء آثاره عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية.
لقد عملت معاً لعدة سنوات كل من الجهات املعنية يف السلطة الوطنية الفلسطينية واملنظامت غري الحكومية الزراعية
الفلسطينية والجهات الدولية الفاعلة واملتربعني والخرباء الزراعيني عىل تنسيق نشاطاتهم من خالل تجمع األمن الغذايئ
( .)FSCويشاركهم التجمع يف تعزيز وتسهيل قدرات الرشكاء يف جمع وتحليل البيانات ضمن عملية منسقة .كام يعمل
كمنصة وآلية لدعم مبادرات التحليل املشرتكة والجهود الرامية لجمع البيانات ،وقد احتفظ بقاعدة للمعلومات ذات
الصلة واملوثوقة من مصادر مختلفة (الحكومات والوكاالت ومنظامت املجتمع املدين ومعاهد البحوث ولجان الكوارث).
واصل تجمع األمن الغذايئ جهود التنسيق خالل أزمة عام  ،2020حيث كانت قدرته الكامنة يف التصدي لألزمة أكرث
ً
نشاطا فيام يخص التمويل وامللكية الوطنية لسياسات وبرامج األمن الغذايئ أم ًرا يستحق االستكشاف يف ضوء التجارب
واألهداف األخرية املتمثلة يف “إعادة البناء عىل نحو أفضل” .ويعد هذا األمر وثيق الصلة ،وممكنًا ،بشكل خاص يف ضوء
السياسة الوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي لعام  2030التي اعتمدتها السلطة الوطنية الفلسطينية ،والتي باتت تشكل
املرجع األسايس الذي طال انتظاره للجهود املستقبلية ولتنسيقها يف هذا املجال.

النقاط األساسية:
•أشار %50من الفلسطينيني الذي شملهم املسح أثناء فرتة اإلغالق الحكومي األول إىل أن مستويات استهالك الغذاء
كانت ضعيفة وأن آليات التكيف كانت سلبية.
•فق َد أكرث من  35000منتف ًعا من وزارة التنمية االجتامعية وقطاع األمن الغذايئ مصدر دخلهم بسبب جائحة
كورونا.
• َبي مسح الظروف االقتصادية واالجتامعية واألمن الغذايئ يف فلسطني  2018أن  %26.9من األرس الفلسطينية
تعاين انعدام األمن الغذايئ.
•حقق مؤرش أسعار الغذاء العاملي (ً )FPI
رقم قياس ًيا مرتف ًعا خالل فرتة ست سنوات بلغ  105.0يف نوفمرب عام
.2020
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منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة «النظم
الزراعية الغذائية الوطنية وجائحة كورونا  19 -في فلسطين»

أدت جائحة كورونا وما تبعها من إغالق إىل تعطيل النظم الغذائية الزراعية واألمن الغذايئ يف
جميع أنحاء العامل .يف أكتوبر عام  ،2020نرشت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة
تقرير “النظم الغذائية الزراعية الوطنية وجائحة كورونا يف فلسطني” .يوضح التقرير السياسات
املتبعة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار الفريوس ،واإلجراءات املتخذة لضامن
استمرارية عمل النظم الغذائية الزراعية وتأثرياتها املحتملة عىل املجتمعات الهشة .كام يستعرض
التقرير السياسات املتبعة واالستثامرات املستقبلية املخصصة لجعل النظم الغذائية الزراعية
الفلسطينية أكرث مرونة.
يغطي التقرير الفرتة املمتدة من آذار إىل آب عام  .2020حيث يبدأ مبناقشة إجراءات اإلغالق
التي ُفرضت بعد ظهور أوىل حاالت اإلصابة بفريوس كوفيد 19-يف فلسطني ،وما تم فرضه من
إغالق كامل وحظر للتجوال يف الفرتة من آذار حتى أيار .وقد تم رفع اإلغالق مع اإلبقاء عىل
االلتزام بإجراءات السالمة والصحة والتباعد االجتامعي .مع ذلك ،ازداد عدد الحاالت ،مام أدى إىل
تجديد فرض اإلغالق ملدة  30يو ًما يف آب.
اإلجراءات والسياسات املتبعة
خالل هذه الفرتة ،عملت كل من وزارة الزراعة ( )MoAووزارة االقتصاد الوطني ()MoNE
عىل ضامن الوصول املستمر إىل املزارع واألسواق ،وتوفري املواد الغذائية الرئيسية ،وقد تم إعفاء
محالت البقالة واملخابز ومنشآت إنتاج وتصنيع األغذية من إجراءات اإلغالق .مع ذلك ،تم إغالق
أسواق البيع بالتجزئة خالل اإلغالق الذي امتد من آذار إىل آب ,وتم فتحها مرة أخرى يف حزيران،
لكن أعيد إغالقها يف متوز.
تضمنت بعض اإلجراءات املتبعة لضامن االمداد املستمر للمنتجات الغذائية الطازجة قيام وزارة
الزراعة بتوزيع مليون شتلة خرضاوات لغرض الزراعة املنزلية يف جميع أنحاء الضفة الغربية خالل
فرتة اإلغالق األوىل ،باإلضافة إىل توزيع ما قيمته مليون دوالر أمرييك من األسمدة واألعالف عىل
املزارعني ومريب الدواجن يف قطاع غزة .كام وزعت وزارة التنمية االجتامعية ( )MoSDقسائم
غذائية شهرية عىل  65000منتفع يف جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة  10.3دوالر
أمرييك لكل فرد .ولعبت الجهات الفاعلة غري الحكومية دو ًرا يف ضامن األمن الغذايئ ،حيث عمل
الرشكاء يف قطاع األمن الغذايئ ( )FSSعىل توفري الشتالت واألسمدة والسامد العضوي والبذور
لألرس الفلسطينية لدعم اإلنتاج الغذايئ املنزيل .حيث فقد  38955منتفعاً مصدر دخلهم السابق
بسبب جائحة كورونا .إضافة إىل ذلك ،قام الرشكاء يف قطاع األمن الغذايئ برشاء املنتجات الغذائية
ا ُملنتجة محل ًيا من قبل صغار املنتجني (االتحادات والجمعيات النسوية) ومن ثم توزيعها عىل
 44125من املنتفعني املستضعفني.
قدمت وزارة التنمية ،وكذلك السلطات املحلية ،مساعدات مادية لألرس الفقرية ممن فقدوا مصدر
دخلهم ،حيث قدمت وزارة التنمية االجتامعية دفعة نقدية ملرة واحدة بقيمة  100دوالر أمرييك
إىل  100000أرسة فقرية يف قطاع غزة ،مبا يف ذلك أولئك الذين شملهم برنامج التحويالت النقدية
( ،)CTPإىل جانب إضافات جديدة .وقدم الرشكاء يف قطاع األمن الغذايئ تحويالت نقدية ،بتنفيذ
من وزارة التنمية االجتامعية ،إىل أشد األفراد ضع ًفا (العجزة والنساء الحوامل والبالغني من ذوي
االحتياجات الخاصة ،إلخ) باإلضافة إىل توفري قسائم غذائية ألكرث من  45000منتفع .كام وفر
الرشكاء يف قطاع األمن الغذايئ املساعدات الغذائية لـ  13430منتف ًعا يف مراكز الحجر الصحي،
وقاموا بتوزيع القسائم والسالت الغذائية عىل األرس الالجئة املحرومة يف الضفة الغربية ،إىل
جانب أنواع أخرى من املساعدات الغذائية.

آثار جائحة كورونا عىل النظام الغذايئ الزراعي واألمن الغذايئ
يفيد التقرير بأن األثر الكامل للجائحة عىل األمن الغذايئ والنظام الغذايئ الزراعي مل يتضح
بعد ،ومع ذلك ،فإنه يشري إىل العديد من الدراسات االستقصائية واملقابالت التي أجرتها منظمة
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة منذ بداية الجائحة لتحديد تأثريها عىل األمن الغذايئ
وصغار املزارعني .لقد أدت إجراءات اإلغالق إىل انخفاض الطلب ونقص عنارص اإلنتاج (األسمدة
واملبيدات الحرشية واألعالف وما إىل ذلك) وزيادة األسعار ،فض ًال عن تعطيل سلسلة االمدادات
املنتظمة واتفاقيات االئتامن غري الرسمية .تأثر الرعاة بشكل كبري بسبب نقص األعالف يف الفرتة
من آذار إىل حزيران ،حيث أفاد العديد من الرعاة أن مواشيهم غري قادرة عىل التكاثر نتيجة
لنقص التغذية.
أشار املنتجون واملزارعون الذين شاركوا يف املسح إىل أن انخفاض الطلب وجودة املحاصيل،
إىل جانب ارتفاع أسعار عنارص اإلنتاج ،قد أرض أرباحهم بشكل كبري ،وأوقف بعض املنتجني
اإلنتاج بشكل مؤقت أو قاموا باإلنتاج لالستهالك الذايت فقط بسبب عدم قدرتهم عىل تحمل
تكاليف عنارص اإلنتاج .وأدى التباعد االجتامعي واإلجراءات الصحية ،إىل جانب إغالق األسواق
والقيود عىل السفر ،إىل انخفاض اإلنتاج واملبيعات والتسويق .عالوة عىل ذلك ،كان الخوف من
انتشار الفريوس وانخفاض اصدار التصاريح وانخفاض حركة التنقل سب ًبا يف نقص العاملة ،وبالتايل
انخفاض اإلنتاج .وجاء انخفاض الطلب نتيجة النخفاض دخل املستهلكني والقيود املفروضة عىل
التنقل وإغالق الفنادق واملطاعم.
باإلضافة لذلك ،تسببت الجائحة واإلجراءات الخاصة بها يف تعطيل اتفاقيات التسويق واالئتامن
غري الرسمية التي تشكل غالبية الصفقات الزراعية الصغرية يف فلسطني .لقد خيش املنتجون
الذين متكنوا من الحصول عىل ائتامن غري رسمي لدفع تكاليف عنارص االنتاج الوقوع يف الديون
ومواجهة القيود عىل السيولة .كام عانت املنتجات املحلية من ازدياد منافسة املنتجات اإلرسائيلية
املتوفرة بكميات أكرب وأسعار أقل ،ال سيام صناعة الدواجن.
يواصل التقرير مناقشة أثر الجائحة عىل مصادر الرزق ،وبالتايل عىل األمن الغذايئ .تلقت وزارة
طلب للمساعدة النقدية من األرس التي تقع تحت خط الفقر منذ
التنمية االجتامعية ٍ 130000
طلب من تلك الطلبات.
بداية الجائحة ،وغطى برنامج التحويالت النقدية أكرث من ٍ 106000
وميكن مالحظة نتيجة هذه الخسارة الجامعية للدخل يف مسح أجرته منظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم املتحدة (الفاو) ،والتي وجدت أن فقدان املشاركني يف الدراسة ملصدر دخلهم قد
أدى إىل تردي مستويات استهالك الغذاء ،مام أدى إىل وجود آليات سلبية ملواجهة األزمة ،مثل
اقرتاض الطعام ،وتقليل عدد الوجبات اليومية أو تناول األطعمة واألقل مثنًا وقيمة غذائية .خالل
شهري آذار ونيسان ،أشار حوايل  %50من املشاركني يف الدراسة إىل سوء مستويات استهالك
الطعام أو اقرتاض الطعام أو إلغاء الوجبات متا ًما.
التدخالت السياسية
تشري املوجات اإلضافية من الفريوس واملزيد من اإلغالقات واالضطرابات االقتصادية املحلية
واإلقليمية والدولية ،باإلضافة إىل التهديد بقيام إرسائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية املحتلة
عام  2020إىل تزايد وترية عدم االستقرار الغذايئ والتغذوي وغموض املستقبل القريب .من هذا
املنطلق ،حددت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة مجموعة من السياسات الالزم
اتباعها الستدامة النظام الغذايئ الزراعي يف فلسطني يف وقت األزمات كاألزمة التي تعرضت لها
مؤخ ًرا.
بالنسبة ملسألة اإلغالقات وحظر التجول الذي يعوق نقل املواد الغذائية أو عنارص االنتاج الغذايئ،
يجب تحديد احتياجات صغار املنتجني والتحديات التي تواجههم ،كام يجب صياغة عمليات
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التصدي املناسبة بالتعاون مع الحكومة املحلية والهيئات غري
الحكومية .وال بد من وجود آليات تسويقية مبتكرة تعمل
بالتزامن مع حركة املستهلكني املحدودة ،وتضمن الحصول
عىل الغذاء باستمرار (مثل خدمات التوصيل والتسويق عرب
اإلنرتنت ،إلخ).
هناك عدد من التدخالت لضامن تأقلم خدمات دعم اإلنتاج
الغذايئ للرعاة واملزارعني واملصنعني واملسوقني واملستهلكني
وجميع الجهات الفاعلة املشاركة يف النظم الغذائية مع
التحديات الناجمة عن الجائحة .يشمل هذا تقديم الدعم
الفني لصغار منتجي األغذية ومصنعيها ،والقيام بحملة توعية
إلبالغ جميع الجهات الفاعلة يف النظام الغذايئ الزراعي بكيفية
التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة ،وإعادة التأكيد
عىل قدرة النظام الصحي الوطني عىل ضامن الصحة الغذائية
واملحافظة عىل الصحة املهنية لجميع املنتجني واملصنعني.
أخ ًريا ،فيام يتعلق باملسألة الرئيسية املتمثلة يف نقص التنسيق
الف ّعال والتخطيط للتدخالت والعجز يف تخصيص املوارد
اإلنسانية لضامن الحصول عىل الغذاء ،يشري التقرير إىل
التدخالت الرضورية مثل تنسيق وجمع وتحليل ورصد آثار
الجائحة عىل النظم الغذائية وموامئة عمليات التصدي التي
تتبعها السياسة العامة وصياغة البيانات الخاصة باملساندة
لتحسني تقييد النظام الغذايئ ومتويله ،وتسهيل تحسني القدرات
لجميع الجهات الفاعلة يف سلسلة األغذية الزراعية.
غني عن القول ،أن اآلثار املرتتبة عىل هذا التقرير والرتاجع
الحايل يف تشغيل قطاع األمن الغذايئ تشري إىل الحاجة إىل دور
أكرث ً
نشاطا ومتاس ًكا للقطاع يف عام  ،2021وذلك يف حال بقيت
مهمة التنسيق وتبادل املعلومات الخاصة به ذات صلة.

التقرير الكامل الخاص
بمسح الظروف االقتصادية
واالجتماعية واألمن الغذائي
في فلسطين 2018
يف الرابع عرش من كانون األول ،نرش تجمع األمن الغذايئ
الفلسطيني تقريراً ً
خاصا مبسح الظروف االقتصادية
كامل ً
واالجتامعية واألمن الغذايئ يف فلسطني  .2018أجرى الجهاز
الفلسطيني املركزي لإلحصاء ( )PCBSهذا املسح يف عام 2018
بالتنسيق مع قطاع األمن الغذايئ وبدعم من منظمة (الفاو)
وبرنامج األغذية العاملي واألونروا ولجنة العمل التابعة التحاد
الزراعة .توىل معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
قيادة تحليل البيانات وصياغة التقرير يف عام  ،2019وقد تأخر
نرش هذا التقرير ً
كامل بسبب األزمة التي سببتها جائحة كورونا
يف العام املايض.
أدرجت النتائج الرئيسية للمسح يف العدد األخري من هذه
النرشة ،بينام تعمق التقرير بأكمله يف تفاصيل انعدام األمن
الغذايئ الفلسطيني .حيث تلخصت أهم نتائجه يف أن 256000
من األرس ( 1.6مليون فرد) تعاين من انعدام األمن الغذايئ،
وهم ميثلون  %26.9من األرس الفلسطينية %14.9 .من األرس

تعاين انعدام األمن الغذايئ الشديد ،ويعاين  %12انعدام األمن
الغذايئ بدرجة متوسطة ،يف حني يعاين  %18.6منهم انعدام
غذايئ بشكل جزيئ ،بينام يعترب  %54.5منهم أرس آمنة غذائية.
وميثل هذا تراج ًعا مقارنة مع عام  2014عندما كانت  %61من
األرس آمنة غذائ ًيا ،وكانت  %12.8من األرس تعاين انعدام األمن
الغذايئ .يجدر اإلشارة إىل أن األرس يف قطاع غزة تعاين انعدام
األمن الغذايئ عىل نحو أسوء منه يف الضفة الغربية ،حيث متثل
حصة الضفة الغربية من األمن الغذايئ حوايل  ،%68.3بينام
بلغت حصة قطاع غزة  .%27وتعاين  %87من األرس يف غزة
انعدام األمن الغذايئ بينام تعترب  %16فقط من األرس آمنة
غذائ ًيا.
تركز توصيات السياسة املتبعة الواردة يف التقرير بشكل رئييس
عىل قطاع غزة .ويشري التقرير إىل أن املساعدات اإلضافية،
سواء كانت من الحكومة الفلسطينية أو مؤسسات مثل برنامج
األغذية العاملي أو األونروا ،يجب أن تركز بشكل أسايس عىل
األرس الفقرية يف قطاع غزة .كام يجب أن تعمل املنظامت
العاملية عىل عكس اتجاه العجز األخري من خالل مساعدة
األرس التي تعاين انعدام األمن الغذايئ .باإلضافة لذلك ،يجب
أن تقترص برامج املساعدات يف الضفة الغربية عىل األرس التي
تعاين انعدام األمن الغذايئ الشديد وأولئك الذين يعيشون يف
املنطقة (ج) والذين يفتقرون لألصول غري املالية واألرس التي
تعيلها النساء .يركز التقرير كذلك عىل الربامج املستدامة التي
تعمل عىل متكني األرس الفقرية ،مثل املشاريع ا ُملدرة للدخل.
حيث يجب تخصيص قدر أكرب من موارد الحامية االجتامعية
الحالية ملثل هذه املشاريع ،مع زيادة عدد املنتفعني منها.
تحديث االسرتاتيجية الوطنية للقطاع الزراعي
تعمل وزارة الزراعة جاهد ًة عىل مراجعة وتحديث االسرتاتيجية
الوطنية للقطاع الزراعي ،تحت عنوان “الزراعة املرنة
واملستدامة  .”2022-2020تم تحديث االسرتاتيجية بتوجيهات
الحكومة بشأن فك االرتباط االقتصادي عن ارسائيل ،والتنمية
االقتصادية القامئة عىل أساس عنقودي واالنجازات التي متت يف
 ،2019-2017ونتائج املراجعة نصف السنوية.
متثل التنمية االقتصادية العنقودية إحدى الركائز االمنائية
الرئيسية لالسرتاتيجية .حيث تحدد االسرتاتيجية الطريقة التي
يعمل بها هذا النهج للمساعدة يف تحقيق األهداف العامة لفك
االرتباط االقتصادي عن االحتالل وكذلك دعم االنتاج الوطني،
باإلضافة إىل األهداف اإلمنائية الخاصة بتحقيق االكتفاء الذايت
الغذايئ واألمن الغذايئ ،وتعزيز االنتاج والتنافسية يف القطاع
الزراعي الفلسطيني.
تركز االسرتاتيجية عىل العنقود الزراعي يف مدينة قلقيلية ،إذ
متثل قلقيلية إحدى أهم املحافظات الزراعية يف الضفة الغربية.
ُيعترب تطوير القطاع الزراعي يف قلقيلية محدودًا بسبب
سياسات االحتالل ومامرساته ،ومحدودية املوارد املائية ومساحة
األرايض ،باإلضافة إىل نقص القدرات الفنية والتسويقية .وتحدد
االسرتاتيجية عددًا من التدخالت الالزمة لتنفيذ وتطوير العنقود

يف قلقيلية ،مبا يف ذلك زراعة مناطق زراعية جديدة مبحاصيل
ذات قيمة عالية وإنشاء طرق وإعادة تأهيل الطرق الحالية
وتحسني عملية الحصول عىل املياه من خالل تركيب خطوط
أنابيب مياه رئيسية وإعادة تأهيل اآلبار وضامن نقل املياه
إىل املناطق الرشقية .تشمل التدخالت األخرى تقديم القروض
الزراعية للخريجني الجدد وإنشاء مركز تعليمي زراعي يف
قلقيلية ،وإنشاء منشآت التعبئة والتغليف ما بعد الحصاد،
واملساعدة يف التسويق للجمعيات التعاونية والنساء الريفيات.
تتضمن النتائج املتوقعة للتدخالت املذكورة ساب ًقا زيادة
املساحات الزراعية املروية بنسبة  ،%37وزيادة مياه الري
مبقدار  2.8مليون مرت مكعب ،باإلضافة إىل زيادة األرايض
الزراعية الجديدة مبقدار  5000دونم ،وزراعة حوايل 180000
شتلة فاكهة ،وزيادة االنتاج النبايت بنسبة ترتاوح من .%25-30
كام تهدف الخطة إىل إعادة تأهيل وشق 360كم من الطرق
الزراعية التي تخدم  32ألف دونم من األرايض الزراعية وخلق
 2310فرصة عمل دامئة .وتعمل جميع التدخالت املخطط لها
والنتائج املتوقعة عىل تعزيز اإلنتاج الوطني واالعتامد عىل
الذات يف توفري الغذاء ،مام يعزز بدوره األمن الغذايئ ،حيث
يعترب األمن الغذايئ أحد األهداف الرئيسية لالسرتاتيجية.
وتتضمن التدخالت املخطط لها لتحقيق هذا الهدف تعزيز
البحوث حول اإلنتاج النبايت والحيواين يف املؤسسات البحثية
واألكادميية ،وتطوير مواصفات ومعايري املنتجات الزراعية،
وإعادة هيكلة النظام البيطري لتعزيز صحة الحيوان وسالمة
املنتجات والصحة العامة .كام تهدف االسرتاتيجية إىل تطوير
السياسات املتبعة العاملة عىل تخفيض تكاليف عنارص اإلنتاج
(خاصة األعالف واألسمدة واملبيدات) ،ودعم تطبيق النظم
الحديثة لإلنتاج الزراعي ،باإلضافة إىل إصالح املركز الوطني
الفلسطيني للبحوث الزراعية لتوطيد عمله.
باإلضافة لذلك ،يف ترشين األول  ،2020صادقت الحكومة
الفلسطينية عىل السياسة الوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي
( )NFNSP 2030وخطة االستثامر الوطني الخاصة باألمن
الغذايئ والتغذوي والزراعة املستدامة (.)NIP 2022-2020
وقد تبع ذلك املراجعة االسرتاتيجية لألمن الغذايئ والتغذوي
يف فلسطني (التي أجراها معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني لصالح برنامج األغذية العاملي  ،)2017والتي أشارت
إىل أن التحديات الرئيسة لألمن الغذايئ والتغذوي يف فلسطني
تتطلب عمليات مواجهة شاملة ومتكاملة تقوم بها مجموعة
السياسات املتبعة للقضاء عىل الجوع بحلول عام  .2030وتقدم
السياسة الوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي ()NFNSP 2030
وخطة االستثامر الوطني إطار نتائج مرب َمج متعدد القطاعات
وعميل املنحى لتنسيق التدخالت وتحديد أولوياتها وتنفيذها
بهدف تحقيق الهدف اإلمنايئ الثاين  .SDG2كام تدعوا السياسة
الوطنية لألمن الغذايئ والتغذوي وخطة االستثامر الوطني إىل
تشكيل مجلس األمن الغذايئ والتغذوي الفلسطيني إلضفاء
الصيغة املؤسساتية عىل حوكمة األمن الغذايئ والتغذوي يف
فلسطني.
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أسعار الغذاء في األسواق العالمية (نوفمبر  2019-نوفمبر )2020

تشري أسعار الغذاء يف األسواق العاملية ،وف ًقا ملؤرش أسعار الغذاء
الخاص مبنظمة (الفاو) إىل وجود تذبذ ًبا حادًا يف عام ،2020
وبشكل خاص عندما بدأت جائحة كورونا االنتشار عىل نطاق
عاملي .جلبت الجائحة يف طياتها مجموعة من االضطرابات
يف سالسل االمدادات واللوجستيات العاملية واملحلية ونطاق
وأمناط طلب املستهلكني وكذلك املنتجات الزراعية يف بعض
البلدان .وصل مؤرش أسعار الغذاء إىل أعىل مستوى خالل فرتة
ست سنوات تقري ًبا يف نوفمرب ،مبعدل  ،105.0وهي زيادة بنسبة
 %3.9مقارنة مع ترشين األول ،وزيادة مقدارها  %6.5مقارنة
مع قيمته يف ترشين الثاين .2019ويعترب هذا أعىل مستوى
للمؤرش منذ كانون األول  ،2014وهي أكرب زيادة شهرية منذ
متوز  .2012وقد ازدادت املكونات الفرعية ملؤرش أسعار الغذاء
يف ترشين الثاين ملعظم املواد الغذائية وال سيام مؤرش الزيوت
النباتية
أسعار الغذاء العاملية للسلع الغذائية األساسية
يوضح الشكل رقم  1االتجاهات يف مؤرش أسعار الغذاء حسب
منظمة األغذية والزراعة ( )FAO FPIخالل العامني املاضيني،
باإلضافة إىل مؤرشات ألسعار خمس سلع غذائية أساسية وهي
اللحوم ومنتجات األلبان والحبوب والزيوت والسكر ،والتي
تشكل املؤرش العام ألسعار الغذاء .كام يظهر يف الشكل أعاله،
استمرت مؤرشات أسعار تلك السلع الغذائية بالتذبذب طوال
ً
هبوطا حادًا ألسعار
السنة املاضية .وتعكس تلك املؤرشات
السكر والزيوت ،ويتبعها ارتفاعاً ثابتاً ،مع تذبذبات مختلفة يف
مؤرشات األسعار األخرى .فيام ييل تحليل ألسباب التذبذبات
املحتملة لكل مجموعة من مجموعات السلع الغذائية الخمس.
مؤرش أسعار اللحوم:
يشري مؤرش السعر العاملي للحوم إىل ارتفاع ثابت يف أسعار
اللحوم مع وجود بعض التذبذبات خالل العامني املاضيني ،حتى
بداية االنخفاض الثابت يف كانون الثاين  .2020يف السنة املاضية
(ترشين الثاين 2019-ترشين الثاين  ،)2020انخفض مؤرش أسعار

اللحوم مبقدار  ،%13.7وارتفع بنسبة  %0.9يف ترشين
الثاين  ،2020حيث ميثل ذلك أول ارتفاع له منذ شهر كانون
الثاين .وارتفعت كذلك اسعار لحوم األبقار ،بعد عدة أشهر
من االنخفاض املستمر ،نتيجة الزدياد الطلب عليها من
الصني .كام تحسنت أسعار لحوم الخنزير بشكل طفيف
بسبب انخفاض توريدها من الربازيل ،وارتفاع الطلب
عليها من الصني وأملانيا ومنع بولندا من تصدير لحوم
الخنزير لألسواق اآلسيوية بسبب ظهور حاالت انفلونزا
الخنازير .مع ذلك ،انخفضت أسعار الدواجن نتيجة
النخفاض الطلب العاملي املتزامن مع زيادة العرض.
مؤرش أسعار األلبان:
هبط مؤرش أسعار األلبان العاملي بشكل ثابت خالل
النصف األول من السنة ،وعاد إىل االرتفاع يف حزيران
 2020حتى اآلن .حيث وصل اىل  105.3نقطة يف ترشين
الثاين ،وهي أعىل قيمة له خالل فرتة مثانية عرش شه ًرا،
والتي متثل زيادة بنسبة  %0.9مقارنة مع الشهر املايض،
وزيادة مقدارها  %2.7مقارنة مع ترشين الثاين .2019
وتعزى الزيادة نصف السنوية يف األسعار إىل تزايد الطلب
الدويل عىل الواردات ،فض ًال عن االنخفاضات املوسمية يف
إنتاج الحليب يف أوروبا.
مؤرش أسعار الحبوب:
كان هناك تذبذ ًبا يف السعر العاملي للحبوب خالل العام
املايض ،لكنه ارتفع بشكل ثابت يف الفرتة بني حزيران
 2020وترشين الثاين  .2020حيث وصل إىل  114.4نقطة

يف ترشين الثاين ،وهو أعىل مستوى له منذ ست سنوات
تقري ًبا ،حيث ارتفع مبقدار  %2.5مقارنة مع قيمته يف
ترشين األول  ،2020وبزيادة مقدارها  %19.9مقارنة مع
قيمته يف ترشين الثاين  ،2019ويعود االرتفاع املفاجئ يف
األسعار يف أغلب األحيان إىل انخفاض محصول القمح يف
األرجنتني ،وزيادة الطلب عىل الذرة من الصني وانخفاض
العرض يف الواليات املتحدة وأوكرانيا.
مؤرش أسعار الزيوت:
واجهت األسعار العاملية للزيوت كث ًريا من التغريات الحادة
يف العام املايض .وقد بلغ أعىل مستوى لها يف السنوات
الثالث املاضية يف كانون الثاين  ،2020بزيادة مقدارها
 %7.1مقارنة مع كانون األول ،ويعود ذلك إىل انخفاض
العرض العاملي وزيادة الطلب .مع ذلك ،بدأت باالنخفاض
الح ًقا حتى وصلت إىل أدىن مستوى لها خالل فرتة عرش
أشهر يف أيار مبقدار ( 77.8نقطة ،وانخفضت مبقدار
 %28.4مقارنة مع كانون الثاين) ،وذلك نتيجة النخفاض
أسعار زيت النخيل والزيوت املعدنية ،االنخفاض الكبري يف
الطلب بسبب جائحة كورونا .استمر مؤرش أسعار الزيوت
يف االرتفاع بشكل ثابت ،حيث وصل إىل  121.9نقطة يف
ترشين الثاين ،وهو أعىل مستوى له منذ آذار  .2014وارتفع
ب مقدار %14.5شهر ًيا ،وبنسبة مقدارها  %30.1مقارنة
مع ترشين الثاين  .2019ويعزى هذا االرتفاع يف األسعار
إىل زيادة أسعار زيت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت
وعباد الشمس .وارتفعت كذلك أسعار زيت النخيل بسبب
انخفاض االمدادات من البلدان املصدرة الرئيسية تزامنًا مع
زيادة الطلب ،كذلك الحال بالنسبة لزيوت بذور اللفت
وعباد الشمس .فقد ارتفعت أسعار زيت الصويا نتيجة
انخفاض الصادرات من أمريكا الجنوبية بالتزامن مع زيادة
الطلب عىل الواردات من الهند.

مؤرش الفاو ألسعار السلع الغذائية األساسية ومؤرشات أسعار السلع الغذائية األساسية،
ترشين األول  - 2018كانون األول ( 2019سنة األساس )100 = 2014-2016
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أسعار المواد الغذائية في فلسطين (نوفمبر 2019-نوفمبر )2020
مؤرش أسعار السكر:
تذبذبت األسعار العاملية للسكر بقوة خالل العام املايض.
يف شباط ،ارتفع مؤرش أسعار السكر مبقدار  %4.5شهر ًيا،
وقد وصل بذلك إىل أعىل مستوى له منذ أيار  .2017ويعود
ذلك إىل حد كبري إىل انخفاض املخزون يف الهند والجفاف
املمتد يف تايالند ،وهام بلدان مهامن يف انتاج السكر .ومع
ذلك ،منذ ذلك الحني ،استمرت أسعار السكر يف الهبوط
قبل أن تصل إىل أدىن مستوى لها خالل فرتة ثالثة عرش عا ًما
ً
انخفاضا مبقدار  %14.5شهر ًيا .ويعود
يف نيسان ،وسجلت
ذلك إىل جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبري عىل الطلب،
باإلضافة إىل انخفاض أسعار النفط الخام ،مام قلل الطلب
عىل قصب السكر إلنتاج اإليثانول.وانتعشت أسعار السكر
بشكل ثابت ،حيث بلغ متوسط سعره يف نهاية املطاف
 87.5نقطة يف ترشين الثاين ،بزيادة بلغ مقدارها %10.5
مقارنة مع ترشين الثاين  .2019ويعود ذلك إىل سوء األحوال
الجوية يف تايالند وروسيا واالتحاد األورويب .باإلضافة لذلك،
ترضرت محاصيل قصب السكر والبنية التحتية لإلنتاج يف
نيكاراغوا وهندوراس وغواتيامال نتيجة لألعاصري ،مام أدى
إىل مزيد من االنخفاض يف املخزون العاملي.

يقوم جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني ()PCBS
بقياس أسعار املواد الغذائية الفلسطينية من خالل
مؤرش أسعار الغذاء ( ،)FPIوالذي ميثل أحد مكونات
مؤرش أسعار السلع االستهالكية ( .)CPIكام هو مبني
يف الشكل رقم  ،2ويظهر أن مؤرش أسعار النفط األولية
او االساسية الفلسطينية كان متذبذ ًبا بشكل أسايس
يف منحنى هابط خالل العام املايض .وقد وصل مؤرش
أسعار الغذاء  101.25نقطة يف ترشين الثاين ،2020
حيث وصل إىل انخفاض بلغت قيمته  %2.1مقارنة مع
ترشين الثاين  ،2019وانخفاض بنسبة  %0.42مقارنة
مع كانون الثاين  .2020وقد وصل إىل أعىل مستوى
له عند القيمة  103.83يف كانون الثاين ،ثم بدأ يف
االنخفاض بشكل ثابت حتى وصل إىل أدىن مستوى له
 97.86يف شهر متوز.
مؤرش أسعار املواد الغذائية مقارنة مع مؤرش أسعار السلع
االستهالكية
تكون التذبذبات يف منحنى مؤرش أسعار املواد الغذائية أكرث
وضوحاً مقارنة مع منحنى مؤرش أسعار السلع االستهالكية
األكرث ثبا ًتا بشكل طفيف ،عىل الرغم من أن مؤرش أسعار
املواد الغذائية يرجح بحوايل ثلث الرتكيبة اإلجاملية
ملؤرش أسعار السلع االستهالكية .ويعد مؤرش أسعار املواد
ً
مرجحا لثالثة أسواق متباينة
متوسطا
الغذائية بحد ذاته
ً
جغراف ًيا؛ وبلغ مؤرش الضفة الغربية  0.59وقطاع غزة 0.34
والقدس الرشقية  .0.07ويعني هذا أن تذبذبات أسعار
املواد الغذائية يف الضفة الغربية لها تأثري أكرب عىل مؤرش
أسعار املواد الغذائية اإلجاميل ،وبالتايل عىل مؤرش أسعار
السلع االستهالكية يف السنة املاضية ،وانخفض مؤرش أسعار
السلع االستهالكية الفلسطيني بنسبة  %0.8مقابل انخفاض
بنسبة  %2.1يف مؤرش أسعار السلع االستهالكية.

مؤرش أسعار الغذاء حسب جهاز االحصاء املركزي
الفلسطيني مقارنة مع مؤرش أسعار الغذاء وف ًقا ملنظمة
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة
هنا ،يتم مقارنة مؤرش أسعار الغذاء الفلسطيني مع مؤرش
أسعار الغذاء ملنظمة (الفاو) ،وقد يكون من الصعب
املقارنة بينهام ،مع األخذ بعني االعتبار أن مؤرش أسعار
الغذاء الفلسطيني يتكون يف الغالب من مواد غذائية منتجة
محل ًيا ،مام يجعله أقل تأث ًرا بالتغريات التي تطرأ عىل أسعار
الغذاء العاملية .وتحقي ًقا للشكل الوارد أعاله ،تم تغيري
السنة املرجعية ملؤرش أسعار السلع االستهالكية يف منظمة
األغذية والزراعة من  2016-2014إىل  ،2018لتتناسب مع
السنة املرجعية ملؤرش أسعار السلع االستهالكية يف الجهاز
املركزي الفلسطيني لإلحصاء.
خالل العام املايض ،من ترشين الثاين  2019إىل ترشين الثاين
 ،2020ارتفعت أسعار الغذاء العاملية بنسبة  ،%6.5بينام
انخفضت أسعار املواد الغذائية يف فلسطني بنسبة .%2.1
وميثل التناقض بني اتجاهات أسعار الغذاء الفلسطينية
والعاملية عالقة االعتامد الشديد لالقتصاد الفلسطيني
عىل اتجاهات التضخم يف إرسائيل (والشيكل اإلرسائييل
القوي حال ًيا) ،فض ًال عن االختالالت يف الوصول إىل التجارة
والتسهيالت التي تؤثر عىل املستهلكني الفلسطينيني بشكل
غري متناسق.
أسعار الغذاء حسب املنطقة
طوال السنة املاضية التي تغطيها هذه النرشة ،انخفضت
أسعار املواد الغذائية يف الضفة الغربية بنسبة  .%2.9ويف
قطاع غزة ،ارتفع مؤرش أسعار املواد الغذائية السنوي
بنسبة  ،%2.5يف حني ارتفع مؤرش أسعار املواد الغذائية
يف القدس الرشقية بنسبة  .%0.21عىل الرغم من أن
مؤرشات أسعار املواد الغذائية يف القدس الرشقية وقطاع
غزة سجلت زيادة إجاملية يف العام املايض ،عىل عكس
االنخفاض يف الضفة الغربية ،ويتضح يف الشكل رقم ()2
أن التذبذبات يف األسعار يف جميع املكونات الثالثة ملؤرش
أسعار املنتجات االستهالكية الفلسطيني قد اتخذت نفس
النمط ،وإن كانت مبقاييس مختلفة.

مؤرش جهاز االحصاء ألسعار الغذاء حسب املنطقة ،ومؤرش جهاز االحصاء ألسعار املستهلك ،ومؤرشالفاو
ألسعار الغذاء :ترشين ثاين  - 2019ترشين ثاين ( 2020سنة األساس )100 = 2018
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مراجعة األدبيات
تحليل الخسائر الغذائية :أسباب وحلول
للخسائر الغذائية يف القطاعات الفرعية:
الخيار والكوسا والعنب املنتج يف الضفة
الغربية (فلسطني)
جميل حرب ،ناهد سنارم ،طارق صادق،
محمد العمري ،أمينة جابر ،داليا أبو ظاهر،
منال شعيب ،ومحمد الواوي .2021 ،معهد
أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
(ماس).
يف عام  ،2020أجرى معهد أبحاث السياسات
االقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة حول
أصول الخسائر الغذائية يف إنتاج الخيار والكوسا
والعنب يف الضفة الغربية والحلول املمكنة لها.
وقد أجريت الدراسة بالرشاكة مع منظمة األغذية
والزراعة التابعة لألمم املتحدة وبدعم مايل منها،
لدعم تنفيذ خطة االستثامر الوطنية لألمن الغذايئ
والتغذوي والزراعة املستدامة 2022-2020
للحكومة الفلسطينية.
ميثل الخيار والكوسا والعنب أهم النباتات
املزروعة يف فلسطني ،وتعترب مزروعات ذات أهمية
اقتصادية للعديد من املحافظات .وقد بلغ حجم
إنتاج الخيار ما يقرب من  162000طن يف عام
 ،2017وبلغ حجم انتاج الكوسا حوايل 55000
طن ،وكان انتاج العنب أكرث من  100000طن .وقد
شملت الدراسة  60مزرعة خيار و  40مزرعة كوسا
و  30مزرعة عنب و  6محالت بيع بالتجزئة ومن
 5إىل  7أسواق جملة لكل قطاع.
وقد وجدت الدراسة ،التي قاد فريقها الدكتور
جميل حرب ،وهو استاذ متخصص يف التقنية
الغذائية يف جامعة بريزيت ،واملقرر نرشها يف
عام  ،2021أن إجاميل الخسائر الكمية يف سالسل
اإلمدادات الغذائية ( )FSCsالنتاج وتصنيع الخيار
والخيار الطازج الوارد من البيوت البالستيكية
قد بلغ  %13.1و %12.6عىل التوايل .وقد بلغت
كمية الخسائر للعنب البعيل والعنب املروي %18
و  %13.5عىل التوايل ،بينام بلغت الخسائر يف
محاصيل الكوسا .%22.5
يرجع السبب الرئييس لخسائر الخيار الوارد من
البيوت البالستيكية إىل االستخدام غري السليم
لألسمدة وطرق الحصاد غري السليمة .اذ ان
االستخدام املفرط لألسمدة النيرتوجينية يتسبب

يف انتاج مثا ًرا كبرية الحجم رسعان ما تتحلل
وتصاب باآلفات بسبب النمو الزائد .وفيام يخص
التصنيع والتعبئة والتغليف بعد الحصاد ،فهناك
الكثري من التحميل الزائد للحاويات ،وعدم توفر
سلسلة تربيد مناسبة مام يؤدي إىل خسائر كبرية.
وتعترب عملية معالجة املنتج بعد حصاده السبب
الرئييس والشائع للخسائر يف الخيار املستخدم يف
عمليات التصنيع .حيث تستخدم مصانع تخليل
الخيار ً
حجم معينًا فقط من الخيار ،وتتخلص من
أي منتج أكرب أو أصغر من الحجم املطلوب ،مام
يؤدي إىل خسائر تصل إىل  .%15-20كام تتمثل
مراكز الخسارة األخرى يف أسواق البيع بالجملة،
حيث ال يتم حامية الخيار من البيئة الخارجية وال
يتم تخزينه يف مرافق باردة ،مام يؤدي إىل تجعده
(تغري شكله) وتعفنه.
ويواجه محصول العنب كذلك مجموعة متنوعة
من نقاط الخسارة الحرجة .ويعترب عدم وجود
سلسلة تربيد مناسبة عامال كبرياً يف الخسارة التي
تلحق بهذا املنتج ،ألنه يؤدي إىل تعفن العنب.
وال توجد مشاكل يف التغليف والتعبئة فيام بعد
الحصاد ،حيث ُتعد إرسائيل أكرب سوق لهذا املنتج،
مام يعني أن التغليف والتعبئة والنقل املتقن
رضوري حتى ال تصبح هذه السوق يف مهب الريح.
ومع ذلك ،كان وباء الكورونا أحد األسباب الرئيسية
املسببة للخسائر خالل العام املايض .وقد عاىن
املستهلكون من خسارة كبرية يف الدخل ،نتيجة
لذلك انخفض الطلب عىل العنب الطازج ،مام
أدى الح ًقا إىل انخفاض أسعاره ،األمر الذي جعل
املزارعني غري قادرين مالياً عىل تسويق منتجاتهم.
كام كان املزارعون غري قادرين عىل تحمل تكلفة
مبيدات اآلفات الزراعية .لذلك قاموا بتأخري قطفه
عىل أمل الحصول عىل أسعار أفضل ،مام تسبب
يف خسائر فادحة يف هذا القطاع .وتعاين محاصيل
العنب ً
أيضا من االستخدام غري السليم لألسمدة كام
هو الحال بالنسبة للخيار .وتأيت الخسائر الرئيسية
للكوسا خالل مرحلة االنتاج والبيع بالتجزئة .حيث
تعترب مثار الكوس امثاراً حساسة وتحتاج إىل النقل
املناسب والتعامل بلطف وحذر خالل فرتة ما بعد
الحصاد ،وهو أمر به نقص واضح .وأثناء عملية
الحصاد ،تعاين هذه املزروعات ً
أيضا من ارتفاع
درجات الحرارة.

وتؤثر هذه الخسائر بشكل كبري عىل االقتصاد
واملجتمع الفلسطيني .وبالرغم من صعوبة تقدير
القيمة االقتصادية لهذه الخسائر ،حيث تتذبذب
أسعار املنتجات وعنارص انتاجها .وتقدر تلك
الدراسة إجاميل الخسائر السنوية للمصانع التي
شملتها الدراسة مببلغ تصل قيمته إىل  10ماليني
دوالر أمرييك ،مام يؤثر بشكل كبري عىل األرس
الريفية التي يعتمد معظمها عىل هذه املحاصيل
كمصدر للدخل .وقد تخلت األجيال الجديدة يف
تلك املناطق عن العمل يف القطاع الزراعي ،وهم
اآلن عامل يف إرسائيل يعملون بأجر يومي نتيجة
ارتفاع األجور هناك.
وحددت الدراسة عدد من إالجراءات ميكن
اتخاذها للتخفيف من حجم الخسائر يف القطاع
الغذايئ ،بدءاً بتحسني طرق مواجهة اآلفات التي
تصيب محاصيل العنب البعيل ،والتي ترش بكميات
كبرية من املبيدات .وقد أوصت الدراسة برضورة
إدخال مبيدات كياموية أقل سمية .باالضافة اىل
الحاجة لتحسني برامج تغذية النباتات وخاصة
النباتات املروية ،ألن األسمدة الكياموية تلحق
الرضر بجميع النباتات املروية تقريباً .ويجب أن
يكون هناك تغيري يف توقيت اإلخصاب ،وكذلك
نوع وكمية السامد .وتويص الدراسة ً
أيضا بتوفري
سلسلة تربيد وتحسني عملية التعبئة والتغليف
للعنب ،باإلضافة إىل إدخال أنواع جديدة من
العنب .وبالنسبة للكوسا ،فال بد من وجود تنظيم
وتخطيط أفضل لزراعته وقطفه ،وذلك تجن ًبا
للظروف املناخية الضارة .ومن اجل اعتامد هذه
السياسات وتنفيذها بشكل صحيح ،هناك حاجة
إىل سن معايري ولوائح تنظيمية محلية ،فض ًال عن
تدريب املزارعني عىل “الزراعة الذكية” ،وتقنني
استخدام الكيامويات الزراعية وتطوير تسويق
سالسل االمدادات الغذائية الطازجة وبرامج
البحث الخاصة.

قدرة النظم الغذائية المحلية
على الصمود وعالقتها باألمن
الغذائي – استعراض لبعض
المفاهيم الهامة في سياق
جائحة كورونا وغيرها من
الصدمات
كريستوف بينيه ،2020 ،األمن الغذايئ:
العلوم وعلم االجتامع والنظريات
االقتصادية الخاصة بإنتاج الغذاء وإمكانية
الحصول عىل الغذاء :سربينجر؛ الجمعية
الدولية لعلم أمراض النبات ،املجلد ،)4( 12
ص ،805-822 .أغسطس.
تقدم املجلة بشكل دوري استعر ً
اضا إلسهامات
ُ
البحوث الرئيسية الحديثة يف القضايا التي تعنى
باألمن الغذايئ والتغذوي لضامن متكن ق ّراء املجلة
من الوصول ا ُمليرس إىل الدراسات الحديثة ذات
األهمية لصانعي سياسة األمن الغذايئ وأصحاب
املصلحة عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني.
يف عام  ،2020قام كريستوف بينيه ،أحد كبار
املستشارين السياسيني يف املركز الدويل للزراعة
املدارية ( ،)CIATبنرش ً
خاصا بقدرة النظم
تحليل ً
الغذائية املحلية يف الدول املتدنية واملتوسطة
الدخل عىل الصمود يف ضوء التحديات التي نشأت
يف ظل جائحة كورونا .حيث ُي ّبي االستعراض
أن التأثري الرئييس للجائحة تجسد يف اإلغالقات
والقيود التي فرضتها الحكومات وما يرتتب عىل
ذلك من خسارة يف الدخل وتأثري تلك الخسارة عىل
األمن الغذايئ .ويواصل بينيه ليحدد التطبيقات
السياسة الرئيسة والدروس املستقاة من الجائحة
حتى اآلن لتعزيز الفهم العاملي لصمود النظم
الغذائية واألمن الغذايئ .ويتضمن التحليل عمق
واضح للتحديات التي يتم مواجهتها يف فلسطني.
الهياكل ،الصدمات ،الضغوطات والقدرة عىل الصمود
أظهر تأثري جائحة كورونا عىل األمن الغذايئ أن
انعدام األمن الغذايئ يف البلدان املتدنية واملتوسطة
الدخل( )LMICsجاء نتيجة قوتني رئيستني ،تتمثل
األوىل يف القضايا الهيكلية .حيث يشري بينيه إىل أنه
يف البلدان املتدنية واملتوسطة الدخل يعمل صغار
مصنعي األغذية واملنتجني ببنية تحتية غري كافية
وطريقة عمل غري رسمية إىل حد كبري ونقص يف
الوصول إىل الخدمات املالية ،إىل جانب االعتامد
املتزايد عىل األحوال الجوية .وتتمثل املجموعة
الثانية من العوامل ،التي تعزز العامل األول ،يف
الصدمات والضغوطات .و ُتظهر قضايا انعدام األمن
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الغذايئ الراهنة عدم قدرة النظم الغذائية املحلية
يف البلدان املتدنية واملتوسطة الدخل عىل التعايف
بشكل ف ّعال من الصدمات املفاجئة .وعندما تقع
صدمات مثل الكوارث الطبيعية أو ضغوطات
مثل الفساد ،فإنها تؤثر عىل كفاءة جميع الجهات
الفاعلة ضمن السلسلة املحلية لتوريد الغذاء.
ويعترب الوباء ً
مثال عىل مثل هذه الصدمات
والضغوطات التي متنع عمل النظم الغذائية املحلية
واإلقليمية ،مام يجربنا عىل دراسة مفهوم صمود
النظام الغذايئ املحيل عن كثبُ .تع ّرف القدرة عىل
الصمود بشكل أسايس ،ضمن إطار األمن الغذايئ،
عىل أنها قدرة األرس واملجتمعات عىل ضامن عدم
تأثري الصدمات أو الضغوطات بشكل سلبي عىل
الرفاه والتشغيل عىل املدى البعيد.
غال ًبا ،يهيمن الطابع غري الرسمي عىل النظم الغذائية
املحلية يف البلدان املتدنية واملتوسطة الدخل.
وعاد ًة ما يبيع املنتجون يف األسواق من خالل
وسطاء غري رسميني ،كام تتميز عملية املعامالت يف
البيع بالتجزئة بأنها غري رسمية .وتكون العمليات
التي يقوم بها املنتجون واملصنعون صغرية الحجم
وتفتقر إىل السيولة الكافية .حيث يكون مستهلكو
املنتجات من سكان الريف والحرض الذين يكونون
يف أغلب األحيان تحت مستوى خط الفقر أو
قريبني منه .هذه أمثلة عىل املشكالت الهيكلية
التي تواجهها النظم الغذائية املحلية يف البلدان
املتدنية واملتوسطة الدخل ،مام يجعلها أكرث عرضة
للصدمات والضغوطات ويقوض قدرتها عىل
الصمود .ويعترب كال النوعني من الضغوطات مألوفا
ملنتجي الغذاء الفلسطينيني ويربزان الطابع العاملي
للتحديات التي تواجه األمن الغذايئ والتغذوي.
تأثري جائحة كورونا وعمليات التصدي لها
عىل الرغم من أنه ال يزال يتعني علينا رؤية التأثري
الكامل للجائحة وما يرتتب عليها من قيود ،إال أنه
ميكننا مالحظة مجموعة من اآلثار املشرتكة عىل
الصعيد العاملي ،وعىل وجه التحديد داخل البلدان
املتدنية واملتوسطة الدخل .مع أنه مل يتم الكشف
عن جميع التأثريات يف وقت واحد ،أو يف نفس
املكان ،لكن قد يكون هناك منط لظهورها.
بعد انتشار جائحة كورونا وبدء عمليات اإلغالق
عىل الصعيد الوطني ،واجه املنتجون (مثل صغار
املزارعني أو الرعاة) اضطرا ًبا مفاجئًا يف العرض
و/أو أسعار املدخالت وتراجع الطلب وانخفاض
الحق يف األسعار ونقص العاملة .وقد أدى ذلك
إىل انخفاض دخل املنتجني وتراجع يف توافر الغذاء
لتجار التجزئة واملستهلكني.
ً
انخفاضا يف الطلب وتغي ًريا يف
واجه املصنعون

موردي األغذية (مع تراجع محتمل يف الجودة)
مام أدى إىل تدين دخلهم ،وبالتايل زيادة مخاطر
مشكالت سالمة األغذية بالنسبة للمستهلكني .وقد
شهد تجار التجزئة زيادة يف تكاليف املدخالت
وتغي ًريا يف موردي املواد الغذائية ،مام أدى ً
أيضا
إىل تدين دخلهم وبالتايل انخفاض توافر الغذاء
للمستهلكني .أخ ًريا ،واجه املستهلكون خسارة
مؤقتة أو دامئة يف الدخل وزياد ًة يف أسعار املواد
الغذائية وتراج ًعا يف توافر الغذاء ،مام أدى بدوره
إىل انخفاض طلبهم ،وبالتايل انخفاض دخل
املنتجني واملصنعني وتجار التجزئة.
ُيكشف تأثري الجائحة عن الرتابط القائم بني جميع
الجهات الفاعلة يف السلسلة الغذائية وما يرتتب
عىل ذلك من “تأثري متتابع” ،مام يربز أهمية
القدرة عىل الصمود .ومن الواضح أن القدرة
عىل الصمود تتكون من قدرات معينة :األصول
املالية ورأس املال االجتامعي ورأس املال البرشي.
اذ تعتمد العائالت أوالجهات الفاعلة األخرى يف
النظام الغذايئ عىل هذه املوارد يف عملية التصدي
للصدمة أو الضغوط .فعىل سبيل املثالُ ،تظهر
األدلة أن األصول املالية متثل أهم موارد املزارعني
يف القدرة عىل الصمود ،ويأيت رأس املال االجتامعي
عىل نحو أقل .ويؤدي عدم الحصول عىل هذه
املوارد إىل اسرتاتيجيات تأقلم سلبية ،مثل اقرتاض
الطعام وإلغاء العائالت لبعض الوجبات .بالنسبة
لتجار التجزئة ،ميكن أن تستخدم اسرتاتيجيات
املواجهة السلبية لديهم إمدادات غري صحية وأقل
تكلفة للحفاظ عىل مخزونهم عندما يكون هناك
تراجع يف الطلب.
نطرح هنا ً
مثال عىل االسرتاتيجيات السلبية يف
الجائحة عىل مستوى املستهلك ،عندما واجهت
العائالت حالة من عدم اليقني ،لجأت إىل التخزين
والرشاء بدافع الهلع .كام هو مبني يف “التأثري
املتتابع” املذكور أعاله ،وتؤثر هذه االسرتاتيجيات
الح ًقا عىل سلسلة النظام الغذايئ بأكملها ،كام
يتضح من انقطاع اإلمدادات الغذائية يف بداية
الجائحة بعد الرشاء بسبب الهلع .وتتجىل حاالت
التصدي األكرث إيجابية لدى بعض املزارعني
املتأثرين بالجائحة ،والذين تحولوا رسي ًعا إىل
موردي مدخالت آخرين بعد أن واجه موردهم
ً
اختالل واضحاً .ومع ذلك ،يصعب القيام
السابق
بذلك دون املوارد والقدرات املذكورة أعاله ،كام
هو الحال غال ًبا يف البلدان املتدنية واملتوسطة
الدخل .كام يوجد نقص يف البحوث حول القدرات
وحاالت التصدي األكرث ف ّعالية لقدرة الجهات
الفاعلة يف أسواق البلدان املتدنية واملتوسطة
الدخل عىل الصمود.
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التعريفات
مع األخذ بعني االعتبار مصادر انعدام األمن الغذايئ
وتأثريات الجائحة واملفاهيم املحيطة بالقدرة عىل
الصمود ،ميكن استنباط عدد من الدروس من
جائحة كورونا ،وكلها جديرة بالدراسة من منظور
األمن الغذايئ الفلسطيني .يتمثل الدرس األول يف
التفريق بني القدرة عىل الصمود وطاقة القدرة
عىل الصمود .طاقات القدرة عىل الصمود هي
العنارص والقدرات املختلفة التي ميكن للجهات
الفاعلة يف النظام الغذايئ استخدامها للتصدي
للصدمة أو الضغوط .ومتثل القدرة عىل الصمود
قدرتهم عىل التعايف من تلك الصدمة أو الضغوط.
ومتثل طاقات القدرة عىل الصمود “املدخالت يف
عملية الصمود” بينام تعترب القدرة عىل الصمود
نتيجة تلك املدخالت .ومن الصعب قياس القدرة
عىل الصمود ،يف حني تكون طاقات القدرة عىل
الصمود (املدخرات واألصول والبنية التحتية
والوصول إىل الرعاية الصحية ،وما إىل ذلك) أسهل
يف القياس والقياس الكمي .ومن أجل فهم النظام
الغذايئ والجهات الفاعلة الخاصة به ،يجب التمييز
بني االثنني .يعترب قياس ما إذا كان لدى الجهة
الفاعلة قدرة عىل الوصول إىل مجموعة معينة من
الطاقات يشء ،وقياس ما إذا كان ذلك سيرتجم إىل
قدرة ف ّعالة عىل الصمود عند مواجهة الصدمة يشء
آخر .لذلك ،يجب التمييز بني املفهومني من أجل
الوصول إىل سياسة تصدي ف ّعالة ومدروسة .عندما
تظهر آثار الجائحة عىل األمن الغذايئ بالكامل،
سنكون قادرين عىل تقييم طاقات القدرة عىل
الصمود التي أدت إىل قدرة صمود فعالة طويلة
األجل ،مام يؤدي إىل بناء طاقة صمود أكرث ف ّعالية.
ويتمثل الدرس الثاين يف دراسة جميع أبعاد القدرة
عىل الصمود .عىل سبيل املثال ،من املؤرشات
الشائعة املستخدمة يف قياس القدرة عىل الصمود
هو مقياس انعدام األمن الغذايئ يف األرس(  (�HFI
 )ASالذي يقيس مستوى حصول األرسة عىل
الغذاء .إذا انخفض مقياس انعدام األمن الغذايئ يف
األرس بعد الصدمة أو الضغوط ،فإن ذلك يشري إىل
ضعف قدرة األرس عىل الصمود .ومع ذلك ،ميكن
أن تؤثر هذه الصدمة أو الضغوطات عىل أكرث من
مجرد حصول األرسة عىل الغذاء  ،حيث قد تؤثر
ً
أيضا عىل األسعار والجودة والسالمة ،وما إىل ذلك.
وإن مجرد دراسة مقياس انعدام األمن الغذايئ لن
متكننا من الكشف عن جميع أبعاد تأثري الصدمة
أو الضغوط ،ولن تسمح لنا بقياس القدرة عىل
الصمود بدقة .بنا ًء عىل ذلك ،يجب أخذ العديد

من املؤرشات والتدابري بعني االعتبار لفهم القدرة
عىل الصمود بدقة وبناء عمليات تصدي سياسية
ذات أثر كبري.
الدرس الثالث هو أن التأثري النهايئ لصدمة
معينة عىل القدرة عىل الصمود ال يؤول فقط
إىل الصدمة األولية ،ولكن إىل مزيج من الصدمة
نفسها والجهات الفاعلة التي تم تفعيلها للتخفيف
من تأثري الصدمة .ويتجىل هذا بوضوح يف تأثري
الجائحة عىل األمن الغذايئ حتى اآلن ،حيث مل
يكن تأثريها األسايس متعل ًقا بالفريوس نفسه ولكن
بعمليات اإلغالق والقيود التي فرضتها الحكومات
الح ًقا .ومن ثم ،فإن القدرة عىل الصمود تتطلب
تعبئة املوارد خارج القطاعات الريفية والزراعية
والقطاعات األكرث فقراً ،ويف الواقع ميكن أن تعتمد
قدرتها عىل ضامن القدرة عىل الصمود بشكل كبري
عىل عوامل اإلدارة الخارجية أو السوق.
يتمثل الدرس األخري يف التعرف عىل “التأثريات
املتتابعة” وتقييم تلك التأثريات .بهدف إجراء
تحليل ف ّعال لقدرة النظام الغذايئ عىل الصمود.
ومن األهمية مبكان تحليل كيفية تصدي الجهات
الفاعلة للصدمات ،واألثر الالحق لعمليات التصدي
تلك عىل رفاهية الجهات الفاعلة ورفاهية الجهات
الفاعلة األخرى يف النظام .اذ تعتمد الجهات الفاعلة
يف النُظم الغذائية بشكل كبري عىل بعضها البعض،
ال سيام يف النُظم األكرث تر ً
ابطا وغري الرسمية يف
البلدان املتدنية واملتوسطة الدخل .وكام هو جيل
حتى اآلن خالل الجائحة ،فإن الصدمة األولية
التي تؤثر عىل إحدى الجهات الفاعلة ،تؤدي إىل
تأثري متتابع عىل جميع الجهات الفاعلة األخرى،
مام قد يكون ضا ًرا أو مفيدًا .لذلك ،يحتاج صانعو
السياسات الذين يهدفون إىل تحسني قدرة النظم
الغذائية املحلية عىل الصمود إىل العمل عىل تعزيز
أوجه التضافر و “الحلقات املثمرة” لعمليات
التصدي اإليجابية واآلثار اإليجابية املتتابعة للحد
من التأثري السلبي للصدمة أو الضغوطات.
ش ّبه الخبري االقتصادي البارز بول كروجامن التأثري
االجتامعي واالقتصادي للجائحة بتأثري الكوارث
الطبيعية .ويف الحقيقة ،تقدم هذه الدراسة التي
جاءت يف الوقت املناسب اقرتاحات مهمة للبلدان
املتدنية واملتوسطة الدخل مبا يف ذلك فلسطني يف
مجال إعادة بناء القدرات بشكل أفضل لحامية
وتعزيز األمن الغذايئ ،وكذلك يف االستعداد بشكل
أفضل للصدمات القادمة ،سواء كانت صحية أو
طبيعية أو رصاع ،يف سياقات هشة هيكل ًيا.

األمن الغذايئ
جاء يف البيان الختامي ملؤمتر القمة العاملي لألغذیة
( )1996التعريف التايل لألمن الغذايئ« :يتحقق
األمن الغذايئ عندما يتمتع كافة البرش ويف جميع
األوقات بفرص الحصول عىل أغذية كافية وسليمة
ومفيدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية وأذواقهم يك
يعيشوا حياة صحية موفورة النشاط ».وقد جاء
هذا 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 كافية لتلبية
االحتياجات الغذائية املناسبة.ويقصد باملوارد
املجموعات 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 التغذوي تلبي جميع
االحتياجات الفسيولوجية .وهذا األمر يربز
أهمية 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 واملناخية) أو األحداث املتكررة
(مثل انعدام األمن الغذايئ املوسمي) .وبالتايل
فإن مفهوم االستقرار يشتمل عىل بعدي التوافر
والوصول لألمن الغذايئ.

األمن الغذايئ يف فلسطني :قامت منظمة األغذية
والزراعة وبرنامج األغذية 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 استخدام اسرتاتيجيات
التكيف واملواجهة ،مع القدرة عىل تأمني
االحتياجات الرضورية الغذائية وغري الغذائية.
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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.

مؤرش الجوع العاملي :هو مؤرش لقياس الجوع
وسوء التغذية ،ويتكون من أربعة مؤرشات لها
نفس الوزن :نقص التغذية ،نقص الوزن لدى
األطفال ،تقزم األطفال ومعدل وفيات األطفال.
يقسم هذا املؤرش الدول إىل  5فئات عىل مقياس
مكون من  100نقطة:

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

جوع منخفض9.9-0.0 :
جوع متوسط19.9-10.0 :
جوع شديد34.9-20.0 :
جوع ينذر بالخطر 49.9-35.0:
جوع ينذر بالخطر الشديد100-50.0 :
نقص التغذية :وهذا املصطلح وفقا ملنظمة الفاو
هو عدم قدرة األفراد ملدة عام عىل توفري الغذاء
الالزم لتلبیة الحد األدىن من متطلبات الطاقة
الیومیة.

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.
الفقر يف فلسطني :يعرف الجهاز املركزي لإلحصاء
الفقر باستخدام ميزانية األرسة القياسية (خمسة
أعضاء :اثنان بالغان وثالثة أطفال) ،ويقدم
مستويني للفقر يف فلسطني:
الفقر :أية أرسة قياسية تقل ميزانيتها الشهرية
عن  2293شيكل ( )2011لتغطية تكاليف املأكل
وامللبس واملسكن والرعاية الصحية والتعليم
واملواصالت والنفقات املنزلية األخرى.
الفقر املدقع :أية أرسة قياسية تقل ميزانيتها
الشهرية عن  1832شيكل ( )2011لتغطية 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:
مستوى مرتفع :حيث ميثل استهالك الغذاء أقل
من  %30من االستهالك اإلجاميل.
مستوى متوسط :نسبة استهالك الغذاء إىل
االستهالك اإلجاميل ترتاوح ما بني  30إىل .%44
مستوى متدن :نسبة استهالك الغذاء إىل االستهالك
اإلجاميل تتجاوز .%45

األهداف اإلمنائية املستدامة :يف عام ،2015
اعتمدت البلدان األعضاء يف األمم املتحدة  17هدفا
تشتمل عىل  169غاية للقضاء عىل الفقر ،وحامية
الكوكب ،وضامن الرخاء للجميع بحلول عام 2030
يف إطار برنامج  2030للتنمية املستدامة.
مؤرش التنمية البرشية :هو مؤرش مركب يقيس
انجازات البلدان يف حقول التنمية البرشية :التمتع
بحياة طويلة وخالية من األمراض واكتساب املعرفة
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 التضخم واالرتفاع يف
تكاليف املعيشة .ويتم حسابه عن طريق احتساب
متوسط التغريات يف أسعار مجموعات محددة يف
سلة املستهلك .يبلغ عدد السلع والخدمات التي
تدخل يف حساب الرقم القيايس ألسعار املستهلك
الفلسطيني حوايل  ،568ويتم احتسابها وفقا
ألهميتها النسبية ،حيث يشكل الغذاء حوايل
 %40من إجاميل مؤرش أسعار املستهلك ،وأما
النقل واالتصاالت فتمثل حوايل  %13واملنسوجات
واملالبس واألحذية تشكل حوايل .%10
مؤرش أسعار الغذاء :ميثل مؤرش الفاو ألسعار
الغذاء األسعار العاملية للسلع الغذائية ،ويتم
حسابه عن طريق أخذ املتوسط املرجح ألسعار
املجموعات السلعية الخمس :اللحوم ،ومنتجات
األلبان ،والحبوب ،والزيوت ،والسكر.
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