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افتتاحية
يصــدر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) نشــرة األمــن الغذائــي مرتيــن فــي الســنة
للمســاهمة فــي رصــد تطــورات قطــاع األمــن الغذائــي فــي فلســطين بشــكل دوري ،وتقديــم مرجــع مفيــد
لدعــم صانعــي القــرار والمؤسســات الســاعية لتحســين أوضــاع األمــن الغذائــي فــي فلســطين.
نســتهل هــذا العــدد مــن النشــرة التــي تغطــي النصــف األول مــن العــام  2021بعــرض عــام لتقييــم االحتياجــات
العاجلــة فــي قطــاع األمــن الغذائــي فــي قطــاع غــزة الــذي أعــده برنامــج الغــذاء العالمــي ( .)WFPوالــذي تــم عقــب
أعمــال العنــف والغــارات الجويــة التــي اســتهدفت القطــاع أيــار الماضــي ،وطالــت دون أدنــى شــك القطــاع الزراعــي
واألمــن الغذائــي .يهــدف التقريــر لتقييــم تأثيــر الهجمــات العدوانيــة علــى األمــن الغذائــي وتحديــد الفئــات األكثــر
تضــررا لمســاعدة الشــركاء فــي قطــاع األمــن الغذائــي للتخطيــط لبرامجهــم بشــكل أفضــل .كمــا تتنــاول النشــرة
االســتجابات الفوريــة لشــركاء مجموعــة قطــاع األمــن الغذائــي ( )FSSلالحتياجــات الملحــة والمتعاظمــة فــي قطــاع
غــزة .فيمــا يناقــش القســم الــذي يلــي ذلــك تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو) حــول
«التقييــم الجنســاني القطــري  -القطــاع الزراعــي والريفــي فــي فلســطين» ،والــذي يستكشــف األدوار الجندريــة
والفجــوات بيــن الجنســين فــي القطــاع الزراعــي والتنميــة الريفيــة ويســتعرض أهــم التحديــات والفــرص المتاحــة.
وكعادتهــا ،تســتعرض النشــرة فــي القســم المخصــص لذلــك أحــدث تطــورات أســعار الغــذاء عالميــا ومحليــا مــع
تقديــم تحليــل مقــارن بهــدف تفســير التغيــرات التــي طــرأت عليهــا خــال الفتــرة التــي تغطيهــا النشــرة .وفــي القســم
األخيــر والخــاص بمراجعــة األدبيــات يتــم عــرض ملخــص لدراســة أعدهــا «مــاس» حديثــا وستنشــر قريبــا لصالــح
وزارة الزراعــة الفلســطينية والتــي تبحــث فــي الميــزة النســبية لمختلــف المحاصيــل والمناطــق الزراعيــة ،ســعيا لتحديد
المحاصيــل المربحــة أكثــر مــن غيرهــا اقتصاديــا والصديقــة للبيئــة مــن أجــل تقليــل الــواردات وزيــادة الصــادرات.
بينمــا يواظــب «مــاس علــى رصــد أوضــاع قطــاع األمــن الغذائــي فــي فلســطين عمومــا ،يعمــل المعهــد أيضــا
علــى دراســة مختلــف القضايــا ذات الصلــة بشــكل معمــق وموســع ،مــن خــال التغطيــة المنتظمــة للقطــاع
الزراعــي وقضايــا التنميــة االجتماعيــة فــي المراقــب االقتصــادي الربعي ،وفــي دراســاته التحليلية والسياســاتية
حــول مختلــف المواضيــع كالتمويــل الزراعــي ،وخســائر الغــذاء ،والنظــم الغذائيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة
ذات الصلــة .إذ يســعى المعهــد مــن خــال اتباعــه النهــج الشــمولي فــي البحــوث التــي يعدهــا بحيــث تشــمل
مختلــف التخصصــات ،وذلــك مــن اجــل توفيــر منتــدى شــمولي للبحــث والحــوار حــول القضايــا الشــائكة والبــارزة
التــي تؤثــر علــى األمــن الغذائــي والتغذيــة.

إضاءة على اهم محتويات العدد
• بلغــت خســائر القطــاع الزراعــي فــي قطــاع غــزة نحــو  103مليــون دوالر نتيجــة العــدوان اإلســرائيلي األخيــر
فــي أيــار .2021
• تشــكل نســبة النســاء فــي فلســطين مــن العمالــة الالزمــة لإلنتــاج الحيوانــي حوالــي  ،٪87و ٪54إلنتــاج
المحاصيــل.
• وصــل مؤشــر أســعار الغــذاء العالمــي خــال أيــار حوالــي  127.8وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ أيلــول ،2011
وأقــل بنســبة  ٪7.6فقــط مــن أعلــى مســتوى لــه علــى اإلطــاق.
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تقرير التقييم الطارئ لألمن الغذائي في قطاع غزة  -برنامج الغذاء العالمي
شــنت إســرائيل عــدة غــارات جويــة علــى قطــاع غــزة مــا بيــن  10و 21أيــار  ،2021اســتهدفت منــازل المدنييــن
ومنشــآت عامــة ومبانــي حكوميــة .علــى المســتوى اإلنســاني كان الوضــع قاســياً للغايــة ،إذ أســفر العــدوان
عــن استشــهاد مــا يقــارب  253فلســطينيا (بينهــم  66طفــ ً
ا) ،وخ ّلــف  2000جريــح (بينهــم أكثــر مــن 600
طفــل) ،يتوقــع أن يعانــي  ٪10منهــم مــن إعاقــات علــى المــدى الطويــل .تســبب العــدوان أيضــا بتدميــر أكثــر
مــن  2000وحــدة ســكنية دمــارا شــامال ،وتضــرر أكثــر مــن  15,000وحــدة ســكنية بأضــرار مــا بيــن طفيفــة
إلــى متوســطة .كمــا أدى العــدوان الــى تدميــر كبيــر فــي البنيــة التحتيــة العامــة الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك 58
منشــأة تعليميــة ،و 19مركــز للرعايــة الصحيــة األوليــة ،والــذي فاقــم أيضــا مــن الوضــع المــزري أصــا فــي
قطــاع غــزة ،والمتمثــل فــي االرتفــاع الكبيــر فــي نســب الفقــر والبطالــة ونقــص الخدمــات األساســية ،وبالطبــع
انعــدام األمــن الغذائــي فــي ذروتــه.
فــي  25حزيــران مــن العــام الحالــي ،أصــدر برنامــج الغــذاء العالمــي تقييمــا الحتياجــات األمــن الغذائــي العاجلــة
فــي قطــاع غــزة بعــد الضربــات الجويــة وتحديــد الفئــات األكثــر تضــرراً لمســاعدة الشــركاء فــي التخطيــط
للمســاعدات المقدمــة لقطــاع األمــن الغذائــي .ويناقــش التقريــر حالــة األمــن الغذائــي فــي غــزة قبــل أعمــال
العنــف األخيــرة .بحســب وزارة التنميــة االجتماعيــة ،تغطــي التحويــات النقديــة ضمــن برنامــج الحمايــة
االجتماعيــة الوطنــي مــا يقــدر بنحــو  80ألــف أســرة فــي قطــاع غــزة ،بمــا فــي ذلــك  9,200أســرة انضمــت
إلــى البرنامــج خــال جائحــة كوفيــد .19-علمــا ان جائحــة كورونــا ســاهمت بشــكل كبيــر فــي زيــادة أعــداد
المواطنيــن الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي فلســطين مــن  300ألــف عــام  ،2018الــى قرابــة 2
مليــون أوائــل العــام .2021
كمــا يق ِّيــم التقريــر األثــر علــى األســر التــي فقــدت مصــدر دخلهــا .ويظهــر التقييــم األولــي تأثــر قرابــة 19,766
عامــ ً
ا باألضــرار التــي لحقــت بالمنشــآت فــي غــزة .حيــث تســببت األضــرار بفقــدان  5,013شــخصا مصــدر
دخلهــم بشــكل كامــل ،وتضــرر مصــادر دخــل  6,585شــخصا بشــدة ،وتأثــر مصــادر دخــل  8,168شــخص
بشــكل جزئــي .ويقــدر عــدد العائــات التــي فقــدت مصــدر دخلهــا بنحــو  20,000أســرة ( 120,000شــخص).
كذلــك ،تكبــد العمــال فــي قطاعــات معينــة خســائر مؤقتــة ارتبطــت بفتــرة العــدوان .فعلــى ســبيل المثــال،
حظــرت جميــع أنشــطة الصيــد خــال فتــرة العــدوان ،وسُــمح بــه وبعــد أســبوع مــن وقــف إطــاق النــار ،ولكــن
ضمــن أميــال بحريــة محــدودة .كان أكثــر العامليــن تضــررا العاملــون في قطــاع الزراعــة ،والبالــغ عددهم 7000
عامــل ،حيــث أفــاد العديــد مــن المزارعيــن عــن عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى مزارعهم أثنــاء العــدوان ،كما
لــم يتمكنــوا مــن بيــع منتجاتهــم فــي األســواق المحليــة .كذلــك األمــر بالنســبة للعمــال الموســميين والمؤقتيــن
فلــم يتمكنــوا مــن العمــل ،خاصــة فــي موســم العيــد الــذي عــادة مــا تتوفــر خاللــه وظائــف مؤقتــة أكثــر مــن
المواســم األخــرى ،وتركــوا بــا دخــل يمكنهــم مــن تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.
حســب تقييــم مبدئــي أعدتــه وزارة الزراعــة ،بلغــت خســائر القطــاع الزراعــي قرابــة  103مليــون دوالر ،مــا بين
أصــول زراعيــة ودفيئــات وآبــار خربــت وثــروة حيوانيــة نفقــت وإنتــاج نباتــي وأشــجار وحظائــر حيوانــات دمــرت
بالكامــل .ويتوقــع أن يطــال تأثيــر هــذه الخســائر العديــد مــن األســر العاملــة فــي الزراعــة ويهــدد ســبل عيشــها
وأمنهــا الغذائــي لعــدة مواســم .كمــا كان الوصــول إلــى المــزارع صعبــا خــال فتــرة العــدوان ،ممــا أدى إلــى
خســائر فادحــة بيــن مزارعــي الدواجــن ومــزارع الخضــروات ،بســبب النقــص الشــديد فــي ميــاه الشــرب والــري.
كمــا أثــر انقطــاع الكهربــاء علــى أنظمــة الــري ومكافحــة اآلفــات وحلــب األبقــار .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تدميــر
بعــض مخــازن المدخــات الزراعيــة ،بمــا فــي ذلــك احتــراق أكبــر منشــأة لتخزيــن الكيماويــات الزراعيــة فــي
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غــزة ،ممــا أدى إلــى خســائر تقــدر بالمالييــن .كمــا أفــاد مزارعــو النباتــات بوجــود حفــر عميقــة فــي أراضيهــم
الزراعيــة بســبب الغــارات الجويــة ،ممــا تســبب فــي تلــوث التربــة وحــد مــن آفــاق الزراعــة فيهــا مســتقبال.
لجــأ الغزيــون إلــى آليــات تأقلــم مختلفــة للتعامــل مــع انعــدام األمــن الغذائــي الــذي تفاقــم عقــب العــدوان.
خــال العــدوان وبعــده ،أفــاد المســتطلعون فــي التقييــم الــذي أعــده برنامــج الغــذاء العالمــي باعتمادهــم علــى
برامــج المســاعدات كالتحويــات النقديــة ضمــن برنامــج الحمايــة االجتماعيــة الوطنــي ،بأشــكاله المتعــددة،
خاصــة القســائم اإللكترونيــة ،والنقــد مقابــل الغــذاء ،والنقــد متعــدد األغــراض ،والطــرود الغذائيــة ،الــخ .وكانت
هــذه المســاعدات تنفــذ مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة الدوليــة والمحليــة والحكومــات األجنبيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي .وأشــاروا إلــى اعتمادهــم
أيضــا علــى أقاربهــم وشــبكة معارفهــم االجتماعيــة لتأميــن المــأوى والغــذاء واقتــراض المــال ،فيمــا لجــأت
بعــض العائــات لمدخراتهــا.
قــدم التقريــر سلســلة مــن التوصيــات والتــي تضمنــت تدخــات ضروريــة .أولهــا ،اســتمرار دعــم برامج شــبكات
األمــان االجتماعــي .فقــد أدى ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر ،بالتزامــن مــع انتشــار الوبــاء والعــدوان األخيــر،
إلــى مفاقمــة حالــة انعــدام األمــن الغذائــي وازديــاد هشاشــة األســر ،ممــا يجعــل مــن وجــود برامــج مشــابهة
ضــرورة ملحــة .ويوصــي تقريــر برنامــج الغــذاء العالمــي شــركاء مجموعــة قطــاع األمــن الغذائــي بدعــم
وتوســيع نطــاق خطــط المســاعدات طويلــة األمــد وعــدم إغفــال الفئــات الضعيفــة التــي ربمــا لــم تتأثــر بشــكل
مباشــر باألحــداث األخيــرة .كمــا يوصــي التقريــر بتوســيع نطــاق برامــج دعــم ســبل العيــش واألنشــطة المــدرة
للدخــل وبنــاء القــدرة علــى الصمــود .ويشــمل ذلــك برامــج إعــادة تأهيــل القــدرات اإلنتاجيــة للفئــات األشــد
تأثــراً والتــي تعمــل علــى تحســين مشــاركة النســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وصغــار المنتجيــن فــي
الســوق.
أمــا التدخــل اآلخــر الــذي يوصــي بــه التقريــر فهــو توســيع نطــاق الدعــم العاجــل قصيــر األجــل لألســر
المتضــررة مــن العــدوان .إذ أعربــت العديــد مــن األســر عــن تقديرهــا للمســاعدات المقدمــة لهــا قبــل العــدوان
األخيــر وطالبــت بزيــادة حجــم المســاعدات الغذائيــة خــال فتــرة التعافــي .يوصــي التقريــر بإعطــاء األولويــة
لبنــاء القــدرة علــى الصمــود وتوفيــر فــرص العمــل لهــذه األســر ،باإلضافــة إلــى توســيع نطــاق المســاعدات
الغذائيــة الشــهرية العاجلــة .وأخيــرا ،يوصــي التقريــر بضــرورة االهتمــام بتقييــم األضــرار التــي لحقــت بالقطــاع
1
الزراعــي ،لغايــة وضــع اســتراتيجيات تدخــل فعالــة مثــل إعــادة تأهيــل األصــول الزراعيــة.

االستجابة الفورية لشركاء مجموعة األمن الغذائي
باإلضافــة إلعــداد تقريــر التقييــم المذكــور ،اســتجاب شــركاء مجموعــة األمــن الغذائــي لالحتياجــات العاجلــة
والفوريــة بتقديــم مســاعدات ماليــة .حيــث تخطــط الفــاو الســتخدام مســاهمة الحكومــة البلجيكيــة والبالغــة
 610,000دوالر أمريكــي ،لتوزيــع العلــف علــى  1600أســرة زراعيــة (انتــاج حيوانــي) مــن الفئــات الضعيفــة
لمســاعدتها علــى اســتعادة قدرتهــا اإلنتاجيــة .وســتعمل الفــاو علــى التنســيق مــع وزارة الزراعــة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة المحليــة لضمــان توزيــع نخالــة الشــعير والقمــح 2.كمــا تــم تخصيــص مليــون دوالر أمريكــي
أخــرى لنفــس الغــرض ســتوزع الحقــا.
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129650/download/?_ga=2.130444367.1988479509.1625392480725050454.1624972390
https://www.un.org/unispal/document/fao-provides-emergency-assistance-to-safeguard-food-security-and-livelihoods-of-vulnerablefarmers-and-herders-in-gaza-press-release/
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خــال فتــرة العــدوان ،قــدم برنامــج األغذيــة العالمــي دعمــا لمــا يقــارب  300,000مواطــن غــزي علــى مــدار
أســبوعين ،إمــا كمســاعدات غذائيــة عينيــة أو قســائم إلكترونيــة عاجلــة .كمــا اســتمر برنامــج األغذيــة العالمــي
واألونــروا بتقديــم المــواد الغذائيــة الجاهــزة مثــل التونــة أو الخبــز لمــا يقــارب  250مواطنــا نزحــوا عــن منازلهم
إلــى مالجــئ الطــوارئ .باإلضافــة لتقديــم مجموعــة األمــن الغذائــي ووزارة التنميــة االجتماعيــة للمســاعدات
3
الغذائيــة والنقديــة لألســر المتضــررة.

الفاو :التقييم الجنساني القطري للقطاع الزراعي والريفي  -فلسطين
نشــرت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو) مؤخــراً التقييــم الجنســاني القطــري للقطاع
الزراعــي والريفــي فــي فلســطين ،والــذي يستكشــف األدوار الجندريــة والفجــوات بيــن الجنســين فــي القطــاع
الزراعــي والتنميــة الريفيــة ويســتعرض أهــم التحديــات والفــرص المتاحــة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين
فــي التنميــة الريفيــة والزراعــة.
يعتبــر القطــاع الزراعــي مكونــا هامــا مــن مكونــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني .كذلــك الزراعــة
صغيــرة النطــاق تســاهم بشــكل رئيســي فــي األمــن الغذائــي وتوفيــر مصــدر دخــل لألســر وفــرص عمــل .إال
أن هــذا القطــاع الزراعــي يواجــه تحديــات عــدة .فاإلنتــاج الحيوانــي غيــر مســتقر ومكلــف حيــث تبقــى فــرص
الوصــول ألراضــي الرعــي والميــاه محــدودة ،وهنــاك انخفــاض فــي زراعــة الشــعير ،وكثــرة القوانيــن الضابطــة
لقطــاع تربيــة الماشــية .كمــا يعانــي القطــاع مــن قلة ميــاه الــري ،خاصة فــي المنطقــة «ج» ،ومصــادرة األراضي
الزراعيــة لالســتخدام العســكري وبنــاء المســتوطنات .حافظــت قيمــة اإلنتــاج الزراعــي علــى نفــس المســتوى
مــا بيــن العــام  2015وحتــى العــام  ،2019حيــث بلغــت مســاهمة الزراعــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي
العــام  219حوالــي ( ٪7وهــي أحــدث بيانــات متوفــرة) ،والــذي يمثــل ذلــك تراجعـاً بنســبة  %1عــن العــام 2014
وحوالــي  %6مــن اعلــى مســاهمة لهــا فــي األعــوام  1994و 1996والبالغــة . %13
قرابــة  ٪87مــن العامليــن فــي اإلنتــاج الحيوانــي و ٪54مــن العامليــن فــي إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة هــن مــن
النســاء ،باإلضافــة لعملهــن فــي رعايــة األطفــال واألســرة .فــي العــام  ،2019بلغــت نســبة النســاء العامــات فــي
القطــاع الزراعــي  ٪6.7مــن إجمالــي النســاء العامــات فــي فلســطين ،مقارنــة بـــ  ٪5.9للرجــال ،ومــن المحتمــل
أيضــا أن تكــون هــذه اإلحصــاءات أقــل مــن الواقــع ألنهــا تغطــي فقــط العمالــة المطلوبــة لإلنتــاج فــي الســوق،
فــي حيــن أن معظــم النســاء العامــات فــي الزراعــة يعملــن فــي اإلنتــاج لالســتهالك المنزلــي.
تعمــل النســاء فــي المتوســط  ٪8أكثــر مــن ســاعات العمــل اليومــي مقارنــة مــع نظرائهــن مــن الرجــال ،بينمــا
يتلقيــن أجــر يومــي أقــل بـــ  ٪15بالمتوســط .بعيــدا عــن القطــاع الزراعــي ،هنــاك أيضــا فجــوة فــي األجــور
بيــن النســاء والرجــال الفلســطينيين بشــكل عــام .فــي العــام  ،2017شــكلت األســر التــي تعولهــا نســاء حوالــي
 ٪10.1مــن إجمالــي األســر فــي فلســطين ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الفئــة مــن أعلــى المتلقيــن للمســاعدات
الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،إال أن معــدالت الفقــر لألفــراد لديهــا بلغــت  ٪30.6مقارنــة بـــ
 ٪29.2لألفــراد فــي األســر التــي يرأســها رجــال .كمــا ان حوالــي  ٪20مــن األفــراد فــي األســر التــي تعولهــا
نســاء يعانــون مــن فقــر مدقــع (ليــس لديهــم القــدرة علــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية مــن الغــذاء والمــأوى
والملبــس) مقارنــة بـــ  ٪17لألســر التــي يرأســها رجــال.

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/fss_mom_2021.06.10_wbgs_.pdf
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يســلط التقريــر الضــوء أيضــا علــى الســياق التشــريعي والسياســي ،باإلضافــة لإلجــراءات الماليــة والمؤسســية
المتخــذة لتمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين فــي فلســطين .فيمــا يتعلــق باإلجــراءات المتعلقــة بالزراعــة
بالــذات ،تتنــاول االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الزراعــة  2022-2017تحديــدا ضمــان المســاواة والعدالــة
بيــن الجنســين فــي انتــاج األغذيــة الزراعيــة ،وأن التنميــة حــق للرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء ودون تمييــز
علــى أســاس الجنــس أو المنطقــة الجغرافيــة أو العمــر .كمــا تتنــاول االســتراتيجية أهميــة المشــاركة الفعالــة
للمزارعيــن والمزارعــات فــي التخطيــط والتقييــم والتنفيــذ ألي تدخــل زراعــي .انســجاما مــع ذلــك ،فــي العــام
 2016تــم تعييــن مركــز تنســيق للشــؤون الجنســانية فــي وزارة الزراعــة للعمــل علــى مراجعــة السياســات
والدراســات واالســتراتيجيات مــن منظــور جنســاني لضمــان مراعــاة مشــاريع وزارة الزراعــة للنــوع االجتماعــي.
مــن ثــم يتطــرق تقريــر التقييــم للعوامــل الرئيســية الثالثــة المؤثــرة فــي مشــاركة الرجــل والمــرأة فــي
األنشــطة الزراعيــة :العمــر ،والمنطقــة الجغرافيــة ،والحالــة االجتماعيــة .فيمــا يتعلــق بالعمــر ،أفــادت النســاء
اللواتــي تــم مقابلتهــن إلــى أن األجيــال الشــابة تتــرد فــي المشــاركة فــي األنشــطة الزراعيــة ،وكان مــن بيــن
اقتراحاتهــن أن تقــدم المبــادرات الحكوميــة والجهــات األخــرى ذات العالقــة حوافــز للشــباب للمشــاركة فــي
القطــاع الزراعــي .فيمــا يتعلــق بالمنطقــة الجغرافيــة ،هنــاك اختــاف طفيــف فــي نســب مشــاركة اإلنــاث فــي
الزراعــة بيــن المناطــق ،ففــي قطــاع غــزة أو بعــض التجمعــات البدويــة المحافظــة أكثــر مــن غيرهــا ،تتركــز
أدوار المــرأة فــي األعمــال المنزليــة والرعايــة األســرية بــد ً
ال مــن الزراعــة .تعــد الحالــة االجتماعيــة أيضــا أحــد
المحــددات الهامــة ،حيــث تكــون النســاء غيــر المتزوجــات والمطلقــات واألرامــل أكثــر عرضــة للقيــود االجتماعيــة
التــي تحــد مــن حريتهــن فــي التنقــل والحركــة .فيعتبــر تنقــل وعمــل المطلقــات واألرامــل غيــر محبــذ اجتماعيا،
كمــا أن النســاء غيــر المتزوجــات يمنعــن مــن العمــل فــي األنشــطة الزراعيــة خــارج نطــاق األســرة.
إدارة الوقــت أيضــا مــن التحديــات التــي تعانــي منهــا النســاء العامــات فــي الزراعــة .إذ تقضــي النســاء وقتــا فــي
األعمــال المنزليــة أطــول مــن الرجــال ،كمــا يحتجــن لقضــاء وقــت كعضــوات فاعــات مســاهمات فــي المجتمــع.
حيــث أفــادت جميــع النســاء اللواتــي تــم مقابلتهــن أنهــن يعملــن أكثــر مــن  12ســاعة يوميــا فــي أعمــال منزليــة
وإنتاجيــة .وبرغــم أن النســاء يعملــن لفتــرات أطــول مــن الرجــال ،فــإن عملهــن فــي القطــاع غيــر الرســمي ال
يدخــل فــي حســابات الدخــل القومــي .أظهــر مســح أجــراه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أن النســاء
يقضيــن مــا يقــارب  ٪93مــن وقتهــن فــي األعمــال المنزليــة ،والرعايــة األســرية ،واألنشــطة المنزليــة األخــرى
بمــا فــي ذلــك إنتــاج الغــذاء ،بينمــا تنخفــض النســبة إلــى  ٪56.8بيــن الرجــال.
كمــا يقــدم التقييــم تحليــا لتأثيــر أنشــطة المــرأة فــي الزراعــة فــي مكافحــة الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي علــى
مســتوى األســرة والمجتمــع ككل .ووجــدت الدراســة أن التعاونيــات النســائية تســاهم فــي تمكيــن النســاء اقتصاديــا،
حيــث تتيــح للمــرأة تســويق منتجاتهــا والمشــاركة فــي ورش العمــل والمحاضــرات .كمــا تســاعد هــذه التعاونيــات
النســاء فــي التغلــب علــى الصعوبــات الماليــة مــن خــال مســاعدتهن علــى توليــد دخــل إضافــي؛ إال أن هنــاك
مزارعــات أخريــات ال يســتفدن مــن هــذه األعمــال التعاونيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وجــد أن المبــادرات التــي تبيــع
منتجــات النســاء بأســعار مخفضــة فــي المعــارض ال تســاعد فــي انتشــال المزارعــات مــن الفقــر ،مــا يبــرز الحاجــة
للتركيــز أكثــر علــى تســويق منتجــات النســاء تجاريــا.
أهم النتائج والتوصيات
توصلــت الدراســة إلــى أن التدخــات المؤسســية فــي مجــال تمكيــن المــرأة فــي المناطــق الريفيــة ،وخاصــة
العامــات فــي الزراعــة ،قــد فشــلت فــي إحــداث تغييــر فــي األدوار الجنســانية ،حيــث آن هــذه األدوار الجنســانية
راســخة ومتجــذرة فــي الحيــاة األســرية والمجتمــع عامــة والســوق .تقتصــر أدوار النســاء فــي سلســلة اإلنتــاج،
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علــى المهــام المتعلقــة باإلنتــاج وإعــداد األغذيــة ،ويتــم اســتبعادهن فــي الغالــب مــن التســويق والتوزيــع
وتوظيــف األربــاح .كذلــك فاقــم الوضــع االقتصــادي العــام مــن هــذا التقســيم الجنســاني ،ال ســيما بســبب
نقــص التمويــل الــازم لتســويق منتجــات الجمعيــات النســائية .كمــا يميــل الرجــال للســيطرة علــى عمليــة
شــراء وبيــع المنتجــات الزراعيــة ،حتــى وإن تــم زراعتهــا وإنتاجهــا مــن قبــل النســاء.
إن قلــة األراضــي المتوفــرة ،وقلــة االســتثمار فــي الزراعــة ،وإلــزام النســاء بالمكــوث بالمنــزل ،يقيــد أنشــطتهن
الزراعيــة بالمنــزل ويجعلهــن يعتمــدن علــى تقنيــات الزراعــة التقليديــة فقــط .كمــا أن النســاء غيــر قــادرات
علــى الوصــول إلــى العديــد مــن المــوارد ،مثــل التعليــم والتثقيــف حــول التنميــة الريفيــة ،والخدمــات الصحيــة،
والمعلومــات الالزمــة للعامليــن فــي قطــاع الزراعــة .كمــا تفتقــر المناطــق التــي يغطيهــا التقريــر للبنيــة التحتية
األساســية عامــة .برغــم مــا ذكــر ،فــإن نســبة النســاء العامــات فــي قطــاع الزراعــة فــي تزايــد خاصــة مــع
توجــه الرجــال للعمــل فــي الســوق اإلســرائيلي الرتفــاع األجــور هنــاك .كمــا بــدأت النســاء تحــل مــكان الرجــال
فــي عمليــة اإلنتــاج الزراعــي ،ولكــن فقــط فــي التجمعــات المحليــة ،وبشــكل أساســي فــي الزراعــة المنزليــة.
يشــدد التقريــر علــى أن ردم الفجــوة بيــن الجنســين فــي الزراعــة ال يســاعد فقــط المــرأة الريفيــة ،وإنمــا لــه دور
فــي تحقيــق الجهــود الكبيــرة الراميــة للحــد مــن الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي .ويمكــن تحقيــق ذلــك عندمــا يتــم
حفــظ حقــوق المــرأة فــي امتــاك األراضــي والمــوارد ،واكتســابهن معــارف ومهــارات فنيــة تمكنهــن مــن الوصــول
إلــى األســواق األوســع نطاقــا.
مــن ثــم يوجــه التقريــر توصيــات للحكومــة الفلســطينية تضــم بشــكل أساســي ضــرورة دعــم حصــول النســاء
علــى حقوقهــن فــي وراثــة األراضــي الزراعيــة والحصــول علــى قــروض طويلــة األجــل بفائــدة مخفضــة .ويقترح
إجــراء مراجعــة وتدقيــق جنســاني لــوزارة الزراعــة ،وتعزيــز مركــز التنســيق الجنســاني فــي الــوزارة ،وإنشــاء
قاعــدة بيانــات مصنفــة حســب الجنــس خاصــة بقطــاع الزراعــة ،وتبســيط وتعزيــز دور المنظمــات النســائية
فــي عمليــة صنــع القــرار والتخطيــط السياســاتي .كذلــك وجــوب تضميــن اإلســتراتيجية الوطنيــة إرشــادات
واضحــة حــول تعميــم المنظــور الجنســاني ،وتطويــر موازنــات تراعــي النــوع االجتماعــي ،كمــا يجــب أن تدعــم
الحكومــات المحليــة المناطــق المهمشــة بشــق طــرق رئيســية جانبيــة والتفافيــة.
كمــا يوجــه التقريــر سلســلة مــن التوصيــات لمنظمــة الفــاو ،تشــمل عقــد دورات فنيــة وورش عمــل تدريبيــة
للمزارعــات؛ وأنشــطة لبنــاء القــدرات تركــز علــى المســاواة بيــن الجنســين ،وعقــد شــراكات مــع وكاالت األمــم
المتحــدة األخــرى للعمــل علــى تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي قطــاع الزراعــة ،وتشــجيع النســاء علــى
االنضمــام إلــى التعاونيــات الزراعيــة .ويختتــم التقريــر بمجموعــة توصيــات عامــة لكافــة أصحــاب العالقــة،
منهــا ضــرورة إنشــاء شــبكة للتعاونيــات المحليــة مــن أجــل إنشــاء منصــة للتبــادل المعرفــي بيــن النســاء ،ورفــع
وعــي الشــركاء المحلييــن فــي مجــال دمــج وتعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني.

11

أسعار الغذاء في األسواق العالمية (كانون أول  - 2020حزيران )2021
يظهــر مؤشــر أســعار الفــاو للغــذاء ،ارتفاعــا مضطــردا خــال الفتــرة كانــون أول  2020وحتــى حزيــران .2021
بعــد التقلبــات الحــادة التــي شــهدها العــام  ،2020واالرتفــاع القياســي فــي األســعار جــراء انتشــار الوبــاء ومــا
تبعــه مــن إغالقــات ،شــهد العــام  2021زيــادة مضطــردة فــي أســعار الغذاء حتــى حزيــران حين انخفض المؤشــر
بصــورة طفيفــة مــن  127.8إلــى  ،124.6وهــو االنخفــاض الوحيــد الــذي شــهده المؤشــر خــال اثنا عشــر شــهرا،
إال أنــه يبقــى أعلــى مــن مســتواه خــال الشــهر المناظــر مــن العــام الســابق .وســجل مؤشــر أســعار الغــذاء فــي
أيــار  127.8نقطــة وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ أيلــول  ،2011وأقــل بـــ  ٪7.6فقــط عــن أعلــى مســتوى ســجله
علــى اإلطــاق ،وهــو أعلــى بنســبة  ٪39.7مقارنــة بمســتواه فــي أيــار  .2020إجمــاال ،ارتفــع مؤشــر أســعار
الغــذاء بنســبة  ٪9.3مــا بيــن كانــون الثانــي  2020وحزيــران .2021
أسعار السلع الغذائية األساسية في األسواق العالمية
يبيــن الشــكل ( )1حركــة مؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء علــى مــدار العاميــن الماضييــن وكذلــك فــي المجموعــات
الخمــس للســلع الغذائيــة األساســية التــي يتكــون منهــا المؤشــر العــام :اللحــوم ،ومنتجــات األلبــان ،والحبــوب،
والزيــوت والســكر .كمــا توضــح البيانــات ،اســتمرت مؤشــرات الســلع الغذائيــة األساســية باالرتفــاع خــال الســنة
الماضيــة باســتثناء بعــض الحــاالت التــي شــهدت تذبذبــا فيهــا .تظهــر هــذه المؤشــرات مســارا تصاعديــا واضحا
للغايــة فــي مؤشــر أســعار الغــذاء الكلــي ،وزيــادة أكثــر ثباتــا فــي مؤشــرات األســعار األخــرى .فيمــا يلــي تحليــل
ألســعار كل مجموعــة ســلعية مــن المجموعــات الخمــس.
شكل  :1مؤشر أسعار الغذاء-الفاو ومؤشر أسعار الخمس سلع الغذائية األساسية،
حزيران  -2019حزيران ( 2021سنة األساس )100=2016-2014
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مؤشر أسعار اللحوم
تظهــر أســعار اللحــوم فــي األســواق العالميــة منحنــى متذبذبــا خــال العاميــن الفائتيــن ،حيــث بــدأت بالتراجــع
بشــكل مضطــرد فــي كانــون الثانــي  ،2020فيمــا شــهدت ارتفاعــا مضطــردا منــذ تشــرين ثانــي  .2020خــال
الفتــرة بيــن كانــون أول  2020وحزيــران  ،2021ارتفــع مؤشــر أســعار اللحــوم بنســبة  ،%15.6حيــث وصــل إلــى
 109.6نقطــة .وهــو مــا يشــكل ارتفاعــا بنســبة  %2.1عــن مســتواه فــي أيــار ،وهــو فــي ارتفــاع مســتمر للشــهر
التاســع علــى التوالــي .ارتفعــت أســعار جميــع أنــواع اللحــوم ،وعوضــت الزيــادة فــي واردات عــدد مــن دول شــرق
آســيا عــن انخفــاض شــراء الصيــن للحــوم الخنازيــر .كمــا أدى انخفــاض عــرض إمــدادات الصــادرات إلــى ارتفــاع
األســعار ،بســبب انخفــاض العــرض مــن الدواجــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وتعافــي مبيعــات قطــاع
خدمــات تقديــم الطعــام فــي البلــدان المصــدرة الرئيســية ،وتراجــع العــرض مــن الحيوانــات «الجاهــزة للذبــح»
فــي أوقيانوســيا والبرازيــل.
مؤشر أسعار منتجات األلبان
حافــظ مؤشــر أســعار األلبــان العالمــي علــى نفــس المســتوى حتــى بدايــة العــام  2020حيــث تراجــع بعــد
انتشــار الوبــاء ،وعــاد ليرتفــع بشــكل مضطــرد مجــددا منــذ حزيــران  .2020خــال الفتــرة بيــن كانــون أول
 2020وحزيــران  ،2021شــهد مؤشــر أســعار األلبــان ارتفاعــا بنســبة  ،٪9.8وبلــغ مــا معدلــه  119.9نقطــة
خــال حزيــران  ،2021أي انخفــض بنســبة  ٪1علــى أســاس شــهري ،وهــو أول تراجــع يشــهده منــذ عــام كامــل.
كمــا ارتفــع بنســبة  ٪22مقارنــة بقيمتــه خــال الشــهر المناظــر (حزيــران  )2020والبالغــة  98.3نقطة .وســجلت
الزبــدة أكبــر انخفــاض فــي األســعار نظــرا لتراجــع الطلــب العالمــي علــى الــواردات وزيــادة طفيفــة فــي العرض،
خاصــة فــي أوروبــا .كمــا انخفضــت أســعار الحليــب المجفــف كامــل الدســم جزئيــا بســبب انخفــاض مشــتريات
الصيــن ،فــي حيــن انخفضــت أســعار الجبــن والحليــب المجفــف الخالــي مــن الدســم بشــكل طفيــف لتراجــع
4
الطلــب العالمــي علــى الــواردات وزيــادة طفيفــة فــي عــرض إمــدادات الصــادرات مــن كبــار المنتجيــن.
مؤشر أسعار الحبوب
خــال العاميــن الماضييــن ،اســتمرت أســعار الحبــوب فــي الســوق العالمــي بالتذبــذب ،إال أنهــا لــم تتراجــع خــال
الجائحــة بالشــكل الــذي تراجعــت بــه مؤشــرات المجموعــات الغذائيــة األخــرى حتــى حلــول حزيــران  2020حيــن
بــدأت باالرتفــاع .فــي أيــار 2021ســجل مؤشــر أســعار الحبــوب أعلــى مســتوى لــه خــال الســنوات الثمانــي األخيــرة
حيــث وصــل عنــد  132.8نقطــة ،أي بزيــادة قدرهــا  ٪6علــى أســاس شــهري و %36.6علــى أســاس ســنوي .ويعــزى
ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى ارتفــاع أســعار الــذرة ،التــي ســجلت ارتفاعــا فــي أيــار  2021بنســبة  ٪89.9عمــا كانــت
عليــه فــي أيــار  5.2020انخفــض المؤشــر بشــكل طفيــف فــي حزيــران بنســبة  ،٪2.6متراجعــا إلــى  129.4نقطــة،
نظــرا النخفــاض أســعار الــذرة بنســبة  .٪5ويعــود ذلــك للعــرض المرتفــع فــي األرجنتيــن والبرازيــل والواليــات
المتحــدة .وانخفضــت أســعار الشــعير والــذرة البيضــاء والقمــح بشــكل طفيــف فــي حزيــران.
كمــا انخفضــت أســعار األرز ،حيــث وصلــت أدنــى مســتوى لهــا منــذ خمســة عشــر شــهرا بســبب ارتفــاع تكاليــف
النقــل ونقــص حاويــات النقــل ،ممــا أدى إلــى تراجــع الصــادرات .بالمجمــل ،ارتفــع مؤشــر أســعار الحبــوب فــي
الفتــرة بيــن كانــون أول  2020وحزيــران  2021بقرابــة .٪11.6

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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مؤشر أسعار الزيوت
تعرضــت أســعار الزيــوت عالميــا للعديــد مــن التقلبــات الحــادة خــال العاميــن الماضييــن ،حيــث شــهدت أوائــل
العــام  2020انخفاضــا حــادا ،بينمــا شــهدت ارتفاعــا حــادا بدايــة تشــرين أول  .2020كمــا ســجلت مســتوى
قياســيا فــي أيــار  ،2021حيــث وصلــت الــى  174.7نقطــة ،أي بزيــادة قدرهــا  ٪101.7علــى أســاس ســنوي،
بمعــدل نمــو بلــغ نحــو  ٪20.1بيــن كانــون أول  2020وحزيــران  .2021ويعــود ارتفــاع األســعار لتراجــع العــرض
مــن جنــوب شــرق آســيا ،فــي حيــن أدت التوقعــات بارتفــاع الطلــب الدولــي إلــى رفــع أســعار زيــت الصويــا.
وانخفضــت بنســبة  ٪9.8فــي حزيــران ،مســجلة أدنــى مســتوى لهــا خــال أربعــة أشــهر وانخفــاض بنســبة ٪9.8
علــى أســاس شــهري .ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض أســعار زيــت النخيــل (برغــم الزيــادة المضطــردة علــى مــدار
عــام) نتيجــة انخفــاض الطلــب وارتفــاع اإلنتــاج .كذلــك انخفضــت أســعار زيــت الصويــا وعبــاد الشــمس ،فــي
حيــن لــم يتأثــر زيــت بــذور اللفــت بهــذا المنحــى التنازلــي العــام.
مؤشر أسعار السكر
خــال فتــرة الســتة أشــهر األخيــرة ارتفــع مؤشــر أســعار الســكر بشــكل مضطــرد ،ليصــل إلــى أعلــى مســتوى
لــه علــى مــدار عــدة ســنوات والبالــغ  107.7نقطــة فــي حزيــران  ،2021بزيــادة قدرهــا  %23.6منــذ كانــون أول
 ،2020وبنســبة  ٪43.7منــذ حزيــران  .2020يعــود االرتفــاع األخيــر لحالــة عــدم اليقيــن مــن تأثير ســوء األحوال
الجويــة علــى محاصيــل البرازيــل ،أكبــر مصــدر للســكر فــي العالــم .وقــد اضطــر منتجــو الســكر البرازيليــون
للتحــول إلــى إنتــاج اإليثانــول بــدال مــن طحــن قصــب الســكر نظــرا الرتفــاع أســعار الطاقــة ،كمــا أثــر ارتفــاع
قيمــة العملــة البرازيليــة ســلبا علــى الصــادرات .ومــع ذلــك ،حالــت التوقعــات الجيــدة لإلنتــاج والتصديــر فــي
6
الهنــد دون ارتفــاع األســعار إجمــاال.

أسعار المواد الغذائية في فلسطين (كانون أول  - 2020حزيران )2021
يقــوم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بقيــاس أســعار الغــذاء باســتخدام مؤشــر أســعار الغــذاء ()FPI
وهــو أحــد مكونــات الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ( .)CPIيظهــر الشــكل ( )2تقلــب مؤشــر أســعار المــواد
الغذائيــة فــي فلســطين خــال العــام الفائــت ،حيــث كان فــي صعــود وهبــوط مســتمر .ارتفــع المؤشــر إلــى
 101.58فــي حزيــران  ،2021بزيــادة قدرهــا  ٪3.25مقارنة بحزيــران  ،2020و ٪0.9مقارنــة بكانون أول .2020
ووصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه فــي تشــرين أول  2020عنــد  102.58نقطــة ،مــن ثــم بــدأ بالتراجــع تدريجيــا
حتــى وصــل أدنــى مســتوى لــه عنــد  97.87نقطــة فــي كانــون ثانــي  ،2021ليعــاود االرتفــاع مجــددا الشــهر
التالــي .خــال الفتــرة مــا بيــن كانــون أول  2020وحزيــران  ،2021ارتفــع مؤشــر المــواد الغذائيــة الفلســطيني
بنســبة .٪0.9

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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جدول ( :)2مؤشرات أسعار السلع الغذائية األساسية لدى منظمة األغذية والزراعة
وخمسة من مؤشرات أسعار السلع الغذائية األساسية ،حزيران  - 2019حزيران 2021
(سنة األساس )100 = 2016-2014
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المصدر :جهاز اإلحصاء الفلسطيني ( )2021والفاو (.)2021

مؤشر أسعار الغذاء ( )FPIمقارنة بمؤشر أسعار المستهلك
كانــت التغيــرات فــي منحنــى مؤشــر أســعار الغــذاء أكثــر وضوحــا منهــا فــي منحنــى مؤشــر أســعار المســتهلك
فــي فلســطين خــال الفتــرة المدروســة ،برغــم أن مؤشــر أســعار الغــذاء يشــكل مكونــا رئيســيا فــي مؤشــر
أســعار المســتهلك ،ولــه وزن نســبي يقــارب الثلــث .كمــا أن مؤشــر أســعار الغــذاء يمثــل المتوســط المرجــح
لثالثــة مؤشــرات جغرافيــة :ســوق الضفــة الغربيــة ( 0.59مــن الــوزن الكلــي) ،وقطــاع غــزة ( ،)0.34والقــدس
الشــرقية ( ،)0.07مــا يعنــي أن مؤشــر أســعار الغــذاء فــي الضفــة الغربيــة هــو األكثــر تأثيــراً علــى المســتوى
الكلــي لمؤشــر أســعار الغــذاء وبالتالــي فــي مؤشــر أســعار المســتهلك .خــال العــام الماضــي ،كان مؤشــر أســعار
المســتهلك ثابتــا نســبيا ،ولــم يتراجــع كثيــرا مقارنــة بتراجــع مؤشــر أســعار المــواد الغذائيــة فــي العــام .2021
خــال الســت أشــهر الماضيــة ،ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك الفلســطيني بنســبة  %0.4مقارنــة بارتفــاع
بنســبة  %0.9فــي مؤشــر أســعار الغــذاء.
مؤشر اإلحصاء ألسعار الغذاء مقارنة بمؤشر الفاو ألسعار الغذاء
يقــارن هــذا القســم أســعار المــواد الغذائيــة فــي األراضــي الفلســطينية (حســب مؤشــر الجهــاز المركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني) بأســعار المــواد الغذائيــة العالميــة (حســب مؤشــر الفــاو) ،مــع العلــم انــه يصعــب مقارنــة
المؤشــرين الختالفهمــا ،ذلــك أن مؤشــر أســعار الغــذاء فــي فلســطين مكــون فــي أغلبــه مــن مــواد غذائيــة
منتجــة محلي ـاً ،ممــا يحــد مــن تأثــره بالتغيــرات فــي أســعار المــواد الغذائيــة العالميــة .لغايــات إعــداد الشــكل
أعــاه ،تــم اعتمــاد العــام  2018كســنة األســاس لمؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء بــدال مــن  ،2016-2014لتتناســب
مــع ســنة األســاس لمؤشــر اإلحصــاء ألســعار الغــذاء ومؤشــر أســعار المســتهلك.
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خــال فتــرة الســتة أشــهر الماضيــة (كانــون أول  -2020حزيــران  ،)2021ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة
العالميــة بنســبة  ، %9.3بينمــا ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة فــي فلســطين بنســبة  . %0.9ويعكــس هــذا
التبايــن الكبيــر بيــن أســعار األغذيــة فــي فلســطين واتجاهــات األســعار العالميــة ارتبــاط االقتصــاد الفلســطيني
بشــكل كبيــر بحركــة التضخــم فــي إســرائيل ،باإلضافــة الــى التشــوهات التــي يعانيهــا االقتصــاد مــن حيــث
الوصــول إلــى التجــارة وتيســيرها والتــي تؤثــر ســلبا علــى المســتهلكين الفلســطينيين.
أسعار المواد الغذائية حسب المنطقة
خــال الســت شــهور الماضيــة ،ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة فــي القــدس الشــرقية بنســبة  .%1.9أمــا فــي
قطــاع غــزة ،فانخفــض مؤشــر أســعار الغــذاء بنســبة  ،%1.7وارتفــع بنســبة  %1.8فــي الضفــة الغربيــة .يتشــابه
منحنــى الضفــة الغربيــة ألســعار الغــذاء مــع المنحنــى اإلجمالــي لفلســطين ،كذلــك مــع منحنــى القــدس وإن
كان األخيــر أعلــى مســتوى .بينمــا منحنــى قطــاع غــزة أقــل بكثيــر ،إال أنــه ال يــزال يتبــع معظــم التقلبــات فــي
منحنــى أســعار الغــذاء الفلســطيني.
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مراجعة األدبيات
الميزة النسبية للمحاصيل الزراعية في فلسطين وتوزيعها الجغرافي
جميل حرب ،حسام الدين السعيد ،طلعت التميمي ،محمد العمري ،ظافر سلحب
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
اعــد معهــد «مــاس» خــال العاميــن  2021/2020دراســة لصالــح وزارة الزراعــة الفلســطينية ،فــي إطــار
برنامجــه البحثــي الممــول مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،والتــي هدفــت للوقــوف
علــى الميــزة النســبية للمحاصيــل الزراعيــة المختلفــة وتوزيعهــا الجغرافــي ،وتحديــد المحاصيــل الزراعيــة ذات
الجــدوى االقتصاديــة األعلــى والتــي تمتــاز بكونهــا صديقــة للبيئــة للتقليــل مــن اســتيراد المحاصيــل الزراعيــة
وزيــادة الصــادرات .تضمنــت منهجيــة إعــداد الدراســة إجــراء بحــث ميدانــي ،ومجموعــات عمــل مركــزة،
ومقابــات ،وتحليــل كمــي ونوعــي للبيانــات .مثلــت هــذه الدراســة بحثــا محدثــا وموســعا للدراســة الســابقة
التــي أعدهــا مــاس فــي العــام  2011بعنــوان «الميــزة التنافســية لمجموعــة مختــارة مــن المحاصيــل الزراعيــة
فــي الضفــة الغربيــة باســتخدام مصفوفــة تحليــل السياســات ( .»)PAMوتحــدد الدراســة التــي ســيتم نشــرها
فــي أيلــول  ،2021أنــواع المحاصيــل االقتصاديــة المالئمــة لــكل محافظــة ،مقدمــة توصيــات حــول الجــدوى
االقتصاديــة والبيئيــة لــكل محصــول زراعــي.
جنين
أولــى المحافظــات التــي تتناولهــا الدراســة هــي محافظــة جنيــن والتــي تتميــز بوفــرة الميــاه فــي مناطــق معينــة
وبكــون الجــزء األكبــر مــن أراضيهــا ســهلية ،فيمــا تعانــي مناطق أخــرى فيهــا من قلــة الينابيــع والميــاه الجوفية.
يالحَــظ أن أجــزاء كبيــرة مــن تــرب محافظــة جنيــن ثقيلــة ذات درجــة حموضــة قاعديــة متوســطة وتتشــقق
بســهولة ممــا يــؤدي إلــى خســارة ميــاه الــري .تعتبــر المحاصيــل الحقليــة مــن أهــم المحاصيــل المزروعــة
فــي المنطقــة ،وأغلبهــا مزروعــة بالقمــح .كمــا تــزرع البطاطــا فــي جنيــن ،والزيتــون واللوزيــات فــي األراضــي
الصخريــة والمنحــدرة ،والعنــب فــي الســهول والمــزارع الصغيــرة .أجمــع أغلــب الذيــن تــم مقابلتهــم فــي هــذه
الدراســة علــى أن زراعــة المحاصيــل الحقليــة غيــر مجــدي اقتصاديـاً ،ويتوجــب التحــول لزراعــة الخضــار وأشــجار
الفاكهــة ،وهــذا يتطلــب حــل مشــكلة المــاء والتربــة فــي المنطقــة.
تقتــرح الدراســة تقســيم المحافظــة إلــى ثــاث نطاقــات بيئية-زراعيــة وهــي :النطــاق البيئــي الزراعــي األول
فــي جنــوب المحافظــة ويقتــرح زراعتــه بأشــجار فاكهــة مبكــرة النضــج فــي المنطقــة المرويــة بشــكل جيــد ،مــع
التركيــز علــى التفــاح واللوزيــات ،والرمــان والتيــن .كمــا تقتــرح الدراســة ســحب ميــاه مــن منطقــة الشــعراوية إلــى
المناطــق األقــل ريــا مثــل كفــر راعــي ،والرامــة .وزراعــة أشــجار الفاكهــة تحــت الــري ،ونباتــات عطريــة وطبيــة في
المنطقــة البعليــة والمناطــق المرويــة ،وزراعــة لوزيــات ذات أصــول قويــة تتحمــل الجفــاف فــي المناطــق البعليــة
المرتفعــة ،وتكثيــف زراعــة الخضــار المرويــة والزراعــات المحميــة فــي المناطــق التــي يتوفــر بهــا مصــادر مائيــة
كافيــة .والبــدء فــي اســتخدام تقنيــات حديثــة كالزراعــة بــدون تربــة (ليســت الزراعــة المائيــة) فــي حاضنــات.
فيمــا يتعلــق بالنطــاق البيئي-الزراعــي الثانــي لجنيــن -وســط المحافظــة ،-توصــي الدراســة بالبحــث عــن
وتطويــر المصــادر المائيــة للــري التكميلــي ،وزراعــة اللوزيــات والرمــان والتيــن ذات األصــول القويــة المتحملــة
للجفــاف فــي المنطقــة البعليــة ،وزراعــة العنــب البــذري المــروي والــدراق والنكتاريــن وبعــض أنــواع البرقوق في
المناطــق ذات المصــادر المائيــة .باإلضافــة لزراعــة نباتــات عطريــة وطبيــة كالبابونــج والريحــان واليانســون،
مــع العمــل حثيثـاً علــى ضمــان بنيــة تحتيــة لتســويق مالئــم.
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أمــا النطــاق البيئي-الزراعــي الثالــث  -شــمال المحافظــة -فيتبايــن توفــر الميــاه فيــه حســب المنطقــة.
أغلبيــة المحاصيــل هــي خضــار مرويــة مكشــوفة ،بينمــا تُــزرع المناطــق البعليــة بمحاصيــل حقليــة .أفــاد
المســتطلعون كذلــك أن مــن المشــاكل الحاليــة ،إلــى جانــب مشــكلة الميــاه ،هــي عــدم توفــر العمــال وتوجــه
غالبيــة المزارعيــن لزراعــة نفــس النــوع النباتــي فــي العديــد مــن المناطــق .توصــي الدراســة بزراعــة الخضــار
والفاكهــة المرويــة فــي المناطــق المنخفضــة والمتوســطة االرتفــاع ذات المصــادر المائيــة فــي هــذا النطــاق
مــع التركيــز علــى زراعــة الحمضيــات .وزراعــة المنطقــة المرتفعــة قليـ ً
ا بأشــجار فاكهــة مثــل التيــن والرمــان،
والــدراق والنكتاريــن ،وخضــار بعليــة بــدال مــن المحاصيــل الحقليــة فــي األراضــي المنبســطة.
طوباس
شــهدت طوبــاس نمــوا كبيــرا فــي القطــاع الزراعــي خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،علــى الرغــم مــن زحــف
التوســع العمرانــي نحــو أراضــي الســهول الخصبــة .تتكــون المحافظــة مــن مناطــق مرتفعــة ومنخفضــة نســبياً
ممــا يســمح بتبايــن كبيــر فــي الزراعــات .تعانــي طوبــاس أيضــا مــن نقــص العمــال فــي القطــاع ،نظــرا لتوجههــم
للعمــل فــي المناطــق اإلســرائيلية الرتفــاع األجــور .الحــظ المســتطلعون أن أعمــال الشــركات الخاصة فــي المنطقة
كانــت أنجــح مــن الجمعيــات التعاونيــة ،وأكــدوا علــى الحاجــة لفحــص التربــة مخبريــا ،واشــتكوا مــن إغــراق الســوق
الفلســطيني بالمنتوجــات اإلســرائيلية مــن اللوزيــات والتفــاح والمــوز والجــزر وبعــض أنــواع الحمضيــات.
تقتــرح الدراســة تقســيم محافظــة طوبــاس لنطاقيــن بيئييــن -زراعييــن :يضــم النطــاق البيئــي األول طمــون،
والبقيعــة ،ومدينــة طوبــاس مــع دمــج المناطــق المرويــة الشــرقية مــن محافظــة نابلــس .وتقتــرح الدراســة التوســع
بزراعــة هــذا النطــاق بالعنــب الالبــذري وأصنــاف متأخــرة النضــج (ممــا يتطلــب بحثــا لتحديــد تلــك األصنــاف ،ونظــم
رعايتهــا) ،وزراعــات مكثفــة للــدراق والنكتاريــن والتفــاح والتيــن والرمــان (مــع ضــرورة تحســين خــواص التربــة قبــل
الزراعــة) ،والتوســع فــي زراعــة النباتــات الورقيــة والعطريــة والطبيــة لصالــح الســوق المحلــي ،بجانــب أســواق التصدير،
والتوســع فــي زراعــة أشــجار الفاكهــة شــبه االســتوائية فــي المناطــق األكثــر دفئـاً وتحــت الــري ،والتوســع في المســاحات
المخصصــة للبطاطــا والبصــل ،وإدخــال محاصيــل جديــدة كالزعفــران والمانجــا والحمضيــات ســهلة التقشــير.
أمــا النطــاق البيئــي -الزراعــي الثانــي فهو األغــوار الشــمالية ،وتوصي الدراســة بزراعة الخضــراوات المكثفة في
بيــوت محميــة لتميــز المنطقــة بدفئهــا ،وزراعــات مكثفــة ألشــجار الفاكهــة مبكــرة النضــج كالخــوخ والنكتاريــن،
وزراعــة النخيــل مــع دراســة إمكانيــة إدخــال أصنــاف أخــرى منهــا ،والتوســع فــي زراعــة الورقيــات والنباتــات
العطريــة والطبيــة ،واألعــاف وأصنافهــا التــي تتحمــل اإلجهــاد الحــراري والملوحــة ،ودراســة االســتفادة مــن
الميــاه المتوســطة الملوحــة وتحديــد أفضــل األنــواع النباتيــة لزراعتهــا باســتعمال هــذه الميــاه.
نابلس
تنتقــل الدراســة لمحافظــة نابلس ،مشــيرة إلى أنهــا محافظة واســعة ومترامية األطــراف وتتباين فيهــا ارتفاعات األراضي
وتوافــر المصــادر المائيــة واألراضــي .وأشــار المختصــون العاملــون فــي المحافظــة إلــى مجموعــة مــن المالحظــات أهمهــا:
ضــرورة الحفــاظ علــى المســاحات المزروعــة بالزيتــون ،وعــدم جــدوى زراعــة البرقــوق وخاصــة أشــجار المشــمش ،إذا
لــم تكــن المســاحات المزروعــة كبيــرة ،وإلــى أن التعاونيــات غيــر فعالــة .وقــدم المختصــون جملــة مــن التوصيــات ،أولهــا
ضــرورة تحســين التربــة الثقيلــة المتشــققة ،حتــى يتــم زراعــة التفــاح واللوزيــات والعنــب فــي ســهل بيــت فوريــك والتــي
تتطلــب ميــاه عادمــة معالجــة .وضــرورة التوســع فــي زراعــات الرمــان والتيــن ،والعنــب الالبــذري ،وخيــار المخلــات
واليقطيــن وبعــض أصنــاف الحمضيــات تحــت الــري .ودعــا المختصيــن لزراعــة اللــوز المخملــي فــي الســهول والمنحــدرات
البســيطة ممــا يحتــاج لدراســة أوليــة لتحديــد أفضــل األنــواع واألصــول مــن اللــوز.
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تقتــرح الدراســة تقســيم محافظــة نابلــس إلــى نطاقيــن بيئييــن زراعيين ،يضــم النطــاق األول الســهول والتالل
والمنحــدرات الســهلة ،المزروعــة بالنباتــات وأشــجار الفاكهــة فــي حــال توفــر ميــاه للــري ،مــع التركيــز علــى اللــوز
والمشــمش والــدراق والنكتاريــن والتفــاح ،وزراعــة النباتــات العطريــة والطبيــة فــي التــال والهضــاب البســيطة
االنحــدار ،والزيتــون والمحاصيــل الحقليــة فــي ظــروف الزراعــة البعليــة .أمــا النطــاق البيئــي الزراعــي الثانــي
فهــو شــمال وغــرب وجنــوب المحافظــة .تقتــرح الدراســة زراعــة أشــجار الفاكهــة بعـ ً
ا بأصــول قويــة فيــه ،مثــل
التفــاح ،مــع ري تكميلــي خــال الســنوات األولــى ،وتوصــي بزراعــة الخضــروات البعليــة للمناطــق المنبســطة
بيــن الجبــال ،وزراعــة األعــاف المــدرة للحليــب ،والمكســرات والزيتــون باســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة.
طولكرم/قلقيلية وسلفيت
مــن ثــم تتطــرق الدراســة لمحافظتــي طولكــرم وقلقيليــة ،وهمــا مــن المحافظــات ذات الخبــرة الزراعيــة
العاليــة ،وتتشــابهان كثيــراً فــي اإلمكانــات والتحديــات .كال المحافظتيــن تعانيــان مــن عــدم توفــر أشــتال
بنوعيــة جيــدة ألشــجار الفاكهــة ،علــى عكــس أشــتال الخضــراوات ذات النوعيــة العاليــة ،وتفتــت الملكيــات،
واالســتعمال المكثــف لألســمدة والمبيــدات الزراعيــة ،ومصــادرة األرضــي ،وقلــة الخبــرة فــي األصنــاف الجديــدة،
وضعــف دور التعاونيــات الزراعيــة.
تقتــرح الدراســة تقســيم المحافظتيــن إلــى نطاقيــن بيئيين-زراعييــن :النطــاق الزراعــي البيئــي األول هــو
الواجهــة الغربيــة لطولكــرم وقلقيليــة ويتميــز بتوفــر الميــاه بكميــات كبيــرة .وتوصــي الدراســة بزيــادة
المســاحات المزروعــة باألفــوكادو والجوافــة ،والتوســع بزراعــة الزعتــر والورقيــات كالســبانخ والملوخيــة
والحمضيــات ،وإدخــال أنــواع جديــدة مــن أشــجار الفاكهــة االســتوائية .أمــا النطــاق الزراعــي البيئــي الثانــي
فهــو الواجهــة الشــرقية للمحافظتيــن ،وتعانــي مــن نقــص ميــاه الــري وهــي ذات طبيعــة منبســطة بالغالــب.
توصــي الدراســة بنقــل ميــاه الــري مــن الواجهــة الغربيــة إلــى الواجهــة الشــرقية ،وتشــجيع زراعــة األشــجار
المثمــرة المقاومــة للجفــاف ،واالســتمرار فــي زراعــة الزيتــون ،والتوســع فــي زراعــة النباتــات الطبيــة والعطريــة،
وتشــجيع زراعــة الخضــار المكشــوفة مثــل الباميــة.
فيمــا يتعلــق بمحافظــة ســلفيت ،تقتــرح الدراســة التوســع فــي زراعــة أشــجار الفاكهــة ،خاصــة فــي المناطــق
المنبســطة حيــث تتوفــر المصــادر المائيــة .والتوســع فــي زراعــة الخضــراوات المكشــوفة ،كالباميــة ،والثــوم،
والبصــل .كمــا يجــب التركيــز علــى الخضــراوات البعليــة فــي المناطــق التــي تعانــي مــن الفيضانــات خــال
فصــل الشــتاء ،واالســتمرار فــي زراعــة الزيتــون لحمايــة األراضــي مــن زحــف المســتوطنات.
األغوار
الحقــا تتطــرق الدراســة لمنطقــة األغــوار ومحافظــة أريحــا ،والتــي تتســم بارتفــاع درجــات الحــرارة خــال فصــل
الشــتاء ،وتتنــوع محاصيلهــا تنوع ـاً عالي ـاً وهــي ذات جــدوى اقتصاديــة عاليــة .وتعانــي المنطقــة مــن التوســع
العمرانــي وأوبئــة التربــة ،والصعوبــات التســويقية وكميــة ونوعيــة الميــاه .توصــي الدراســة باســتخدام وتطوير
تكنولوجيــات محــددة منهــا :تطويــر البيــوت المحميــة باتجــاه الزراعــة فــي بيئــات معزولــة للتغلــب على مشــاكل
التربــة؛ تطويــر إمكانيــة اســتغالل الميــاه بصــورة أكثــر نجاعــة ،باســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة أو المالحــة
قليـ ً
ا بخلطهــا مــع ميــاه عذبــة واســتخدامها فــي ري مزروعــات ذات تحمــل عالــي نســبياً للملوحــة؛ وضــع آليــات
الختيــار أصنــاف الفاكهــة األكثــر إنتاجــا؛ واســتمثال برامــج التســميد.
توصــي الدراســة بالتعامــل مــع أريحــا واألغــوار الفلســطينية كنطــاق بيئــي واحــد ،ووقــف أي توســع عمرانــي
علــى حســاب األراضــي الزراعيــة ،والعمــل علــى صياغــة خطــة وطنيــة لتطويــر المصــادر المائيــة وإدارتهــا
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فــي المنطقــة ،ووضــع خطــة وطنيــة لتطويــر قطــاع البيــوت المحميــة .تضــم الخضــروات الموصــى بزراعتهــا
فــي البيــوت المحميــة البنــدورة ،والباذنجــان ،والفلفــل الحــار ،والفاصوليــاء ،والكوســا ،والملوخيــة ،والســبانخ،
والباميــة ،والملفــوف ،والزهــرة ،والخــس ،والــذرة ،والشــمام .كمــا توصــي بالتوســع فــي زراعــة أشــجار الفاكهــة
ذات النضــج المبكــر والنباتــات واألعشــاب العطريــة والطبيــة.
وسط وجنوب الضفة الغربية
تاليــا تبحــث الدراســة فــي محافظــات الخليــل ،بيــت لحــم ،والقــدس ،ورام اهلل والتــي تتشــابه بيئيــا وتقــوم
الدراســة بتقســيمها لثــاث نطاقــات بيئيــة .النطــاق البيئي-الزراعــي األول هــو البــارد ويضــم مناطــق الوســط
والشــمال وتوصــي الدراســة لهــذا النطــاق بـــ :التوســع فــي زراعــة أشــجار الفاكهــة التــي تتطلــب ســاعات بــرودة
عاليــة (األمــر الــذي يتطلــب دراســة بحثيــة لتحديــد أهــم األصنــاف) ،والتوســع فــي زراعــة النباتــات البعليــة
الطبيــة والعطريــة ،وتقليــل زراعــة الزيتــون البعلــي ،والتوســع فــي زراعــة الخضــروات الصيفيــة المكشــوفة،
والتوســع فــي زراعــة الخضــروات المرويــة فــي قطــع األراضــي الصغيــرة والمنخفضــة والمحميــة.
النطــاق البيئي-الزراعــي الثانــي هــو الجــاف (الشــرق والجنــوب) ،ويوصــي فيــه بالمحافظــة علــى والتوســع
فــي المحاصيــل الحقليــة ،الحمــص األخضــر ،والنباتــات العطريــة ،والتوســع فــي زراعــة الزيتــون فــي المناطــق
المنحــدرة ،واســتعمال المســاحات التــي ال يمكــن االســتفادة منهــا فــي الزراعــات االقتصاديــة كمراعــي ،مــع
التركيــز علــى تكنولوجيــات الحصــاد المائــي ،وحفــظ المــاء ،ومنــع التــرب مــن االنجــراف .أمــا النطــاق البيئــي-
الزراعــي الثالــث فهــو الدافــئ (الغــرب) وتوصــي فيــه بالتوســع فــي زراعــة الخضــروات ،زراعــة أشــجار الفاكهــة
المتســاقطة األوراق ذات النضــج المبكــر إلــى المتوســط علــى أصــول قويــة ،وتشــجيع زراعــة أشــجار الفاكهــة
شــبه االســتوائية ،والنباتــات العطريــة والطبيــة .وتوصــي بالعمــل علــى تطويــر المصــادر المائيــة مــن خــال
إدخــال تكنولوجيــات حفــظ الميــاه.
قطاع غزة
آخــر المحافظــات التــي تتناولهــا الدراســة هــو قطــاع غــزة .وتوصــي الدراســة بمقاربتين للقطــاع؛ أولهما تســتند
إلــى اســتمرار الوضــع الحالــي مــن حصــار ،وثانيهمــا تحســن األوضــاع بمــا يتيــح حريــة نقــل الســلع الغذائيــة.
المصــادر المائيــة فــي القطــاع شــحيحة للغايــة ،ويشــكل التوســع العمرانــي فــي القطــاع تهديــدا حقيقيــا
لألراضــي الزراعيــة ،والزراعــات المحميــة فــي قطــاع غــزة واســعة االنتشــار واالســتعمال المكثــف للكيماويــات
الزراعيــة .فيمــا يتعلــق بالمقاربــة األولــى التــي تفتــرض اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه ،فتوصي الدراســة
بالحفــاظ علــى التنــوع الشــديد الحالــي فــي األصنــاف النباتيــة المزروعــة والــذي يقلــل بشــكل كبيــر من خســائر
المزارعيــن فــي األزمــات ،مــع زيــادة المســاحات المزروعــة بالجــزر والبصــل والثــوم والبطيــخ .وتوصــي كذلــك
بدراســة إمكانيــة زيــادة المســاحات المزروعــة بالمــوز ،والعنــب ،والحمضيــات ،واألفــوكادو ،والمانجــا لتلبيــة
احتياجــات الســوق المحلــي فــي القطــاع .فيمــا يتعلــق بالمقاربــة الثانيــة ،توصــي الدراســة بزيــادة التخصصيــة
بالتركيــز علــى الخضــروات والفواكــه المنتجــة تحــت الظــروف المحميــة ،والخضــروات المكشــوفة ،والحمضيــات،
وأشــجار الفاكهــة شــبه االســتوائية ،واألعشــاب العطريــة والطبيــة .كمــا توصــي بتقليــل زراعــة المحاصيــل
الحقليــة واســتبدالها بأشــجار عاليــة كالنخيــل والزيتــون.
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االستنتاجات العامة
تقــدم الدراســة جملــة مــن التوصيــات العامــة ،وتلخــص أهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع الزراعــي .بدايــة
تحــث الدراســة صانعــي القــرار علــى زيــادة مخطــط القطــاع الزراعــي فــي الموازنــة الوطنيــة العامــة خصوصـاً
فــي مجــاالت بنــاء القــدرات البشــرية والبحــث العلمــي والعمــل علــى تحســين المنظومــة القانونيــة التنظيميــة
للعامليــن فــي الزراعــة لتصبــح أكثــر جاذبيــة للشــباب واإلنــاث .ثانيــا ،توصــي الدراســة بزيــادة البحــث العلمــي
الزراعــي التطبيقــي فــي مجــاالت األنــواع النباتيــة الجديــدة التــي ربمــا يكــون لهــا وزن اقتصــادي مؤثــر فــي
المــدى المنظــور .ثالثــا ،تحــدد الدراســة القطاعــات األولــى بالبحــث والدراســة بالتاليــة :قطــاع زراعــة أشــجار
الفاكهــة المرويــة ،قطــاع الزراعــة المحميــة ،قطــاع الخضــراوات المرويــة المكشــوفة ،والنباتــات العطريــة
والطبيــة ،وقطــاع النباتــات الرعويــة.
وفــي اســتعراض التحديــات الرئيســية ،تعتبــر الدراســة أولــى وأهــم هــذه التحديــات نــدرة المــوارد المائيــة.
يمكــن معالجــة هــذا التحــدي بطريقتيــن؛ نوعيــا ،بزيــادة كفــاءة اســتعمال الميــاه ،وكميــا ،بزيــادة كميــات الميــاه
المتوفــرة للزراعــة .أمــا التحــدي الثانــي فهــو تشــوه قطــاع التســويق الزراعــي ،الــذي يحتكــره مجموعــة مــن
التجــار ،وقصــور التعاونيــات الزراعيــة .يجــب تغييــر هــذا الوضــع بتقويــة قطــاع التعاونيــات ،وبدعــم نشــوء
شــركات زراعيــة متخصصــة كقطــاع خــاص ،باألخــص فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة .أمــا التحــدي األخيــر
فيتعلــق بتطويــر القــدرات البشــرية ،باألخــص العمالــة الماهــرة .هنــاك حاجــة لبرامــج تدريــب واســعة لتغطيــة
النقــص الشــديد فــي العمالــة الماهــرة ومنــح أجــور أعلــى للعمــال.
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التعاريف
األمن الغذائي
جاء في البيان الختامي لمؤتمر القمة العالمي لألغذیة ( )1996التعريف التالي لألمن الغذائي« :يتحقق األمن الغذائي
عندما يتمتع كافة البشر وفي جميع األوقات بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة ومفيدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية
وأذواقهم كي يعيشوا حياة صحية موفورة النشاط ».وقد جاء هذا التعريف ليشتمل على األركان األربعة لألمن الغذائي:
•
•
•
•

توفر الغذاء (بكميات كافية وبجودة مناسبة) سواء المنتج محليا أو المستورد أو من خالل المساعدات.
الوصول إلى الغذاء  -بحيث يتمكن جميع األفراد من الحصول على موارد كافية لتلبية االحتياجات الغذائية المناسبة.
ويقصد بالموارد المجموعات السلعية التي يمكن للفرد الحصول عليها بموجب ترتيبات قانونية وسياسية واقتصادية
واجتماعية يصطلح عليها المجتمع (بما في ذلك الحقوق التقليدية مثل الوصول إلى الموارد المشتركة).
استخدام الغذاء  -استهالك الغذاء الكافي مع توفر خدمات الصرف الصحي المالئم ،والمياه النظيفة،
والرعاية الصحية ،بهدف الوصول إلى حالة من الرفاه التغذوي تلبي جميع االحتياجات الفسيولوجية .وهذا
األمر يبرز أهمية المدخالت غير الغذائية في األمن الغذائي.
استقرار الغذاء  -حيث يتم تأمين حصول السكان (أفرادا وأسرا) على الغذاء الكافي بشكل دائم ،مع عدم
وجود خطر الصدمات (مثل األزمات االقتصادية والمناخية) أو األحداث المتكررة (مثل انعدام األمن الغذائي
الموسمي) .وبالتالي فإن مفهوم االستقرار يشتمل على بعدي التوافر والوصول لألمن الغذائي.

األمن الغذائي في فلسطين:
قامت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ،وبالتعاون مع األونروا والجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني بتقسيم األسر الفلسطينية إلى أربع مجموعات في إطار األمن الغذائي لعام :2014
أسر آمنة غذائيا:
األسر القادرة على تأمين استهالك غذائي كاف دون الحاجة إلى استخدام استراتيجيات التكيف والمواجهة ،مع
القدرة على تأمين االحتياجات الضرورية الغذائية وغير الغذائية.
أسر آمنة غذائيا بشكل جزئي:
األسر التي تواجه خطر عدم القدرة على الحفاظ على استهالك ما يكفي من الغذاء ،واألسر التي لديها موارد
مالية كافية ولكنها ال تستطيع توفير نظام غذائي بالمستوى المقبول.
أسر تعاني انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة:
األسر التي تواجه صعوبات في توفير كمية أو نوعية الطعام المستهلك ،وذلك بسبب محدودية الموارد المالية،
وهذه األسر غالبا ما تلجا إلى استراتيجيات التكيف والمواجهة لتامين احتياجات الغذاء الضرورية.
أسر تعاني انعدام األمن الغذائي الشديد:
األسر التي تعاني فجوة استهالك كبيرة وال تستطيع في نفس الوقت ردم هذه الفجوة من خالل سبل التقنين أو آليات التكيف.
الفقر في فلسطين:
يعرف الجهاز المركزي لإلحصاء الفقر باستخدام ميزانية األسرة القياسية (خمسة أعضاء :اثنان بالغان وثالثة
أطفال) ،ويقدم مستويين للفقر في فلسطين:
الفقر:
أية أسرة قياسية تقل ميزانيتها الشهرية عن  2293شيكل ( )2011لتغطية تكاليف المأكل والملبس والمسكن والرعاية
الصحية والتعليم والمواصالت والنفقات المنزلية األخرى.
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الفقر المدقع:
أية أسرة قياسية تقل ميزانيتها الشهرية عن  1832شيكل ( )2011لتغطية تكاليف المأكل والملبس والمسكن.
مستوى المعيشة:
وهو نسبة استهالك األسرة من الغذاء بالعالقة مع إجمالي االستهالك .يقسم الجهاز المركزي لإلحصاء مستوى
المعيشة إلى ثالث فئات:
مستوى مرتفع :حيث يمثل استهالك الغذاء أقل من  %30من االستهالك اإلجمالي.
مستوى متوسط :نسبة استهالك الغذاء إلى االستهالك اإلجمالي تتراوح ما بين  30إلى .%44
مستوى متدن :نسبة استهالك الغذاء إلى االستهالك اإلجمالي تتجاوز .%45
مؤشر الجوع العالمي:
هو مؤشر لقياس الجوع وسوء التغذية ،ويتكون من أربعة مؤشرات لها نفس الوزن :نقص التغذية ،نقص الوزن لدى
األطفال ،تقزم األطفال ومعدل وفيات األطفال .يقسم هذا المؤشر الدول إلى  5فئات على مقياس مكون من  100نقطة:
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 المصطلح وفقا لمنظمة الفاو هو عدم قدرة األفراد لمدة عام على توفير الغذاء الالزم لتلبیة الحد األدنى
من متطلبات الطاقة الیومیة.
األهداف اإلنمائية المستدامة:
في عام  ،2015اعتمدت البلدان األعضاء في األمم المتحدة  17هدفا تشتمل على  169غاية للقضاء على
الفقر ،وحماية الكوكب ،وضمان الرخاء للجميع بحلول عام  2030في إطار برنامج  2030للتنمية المستدامة.
مؤشر التنمية البشرية:
هو مؤشر مركب يقيس انجازات البلدان في حقول التنمية البشرية :التمتع بحياة طويلة وخالية من األمراض واكتساب
المعرفة والحصول على مستوى معيشي الئق .ويتكون المؤشر من أربعة مؤشرات فرعية :العمر المتوقع عند الوالدة،
متوسط سنوات الدراسة ،وسنوات التعليم المتوقعة والدخل القومي اإلجمالي للفرد (مقاسا بالقدرة الشرائية).
الرقم القياسي ألسعار المستهلك:
يستخدم هذا المؤشر في الغالب كأداة لقياس التضخم واالرتفاع في تكاليف المعيشة .ويتم حسابه عن طريق احتساب متوسط
التغيرات في أسعار مجموعات محددة في سلة المستهلك .يبلغ عدد السلع والخدمات التي تدخل في حساب الرقم القياسي
ألسعار المستهلك الفلسطيني حوالي  ،568ويتم احتسابها وفقا ألهميتها النسبية ،حيث يشكل الغذاء حوالي  %40من إجمالي
مؤشر أسعار المستهلك ،وأما النقل واالتصاالت فتمثل حوالي  %13والمنسوجات والمالبس واألحذية تشكل حوالي .%10
مؤشر أسعار الغذاء:
يمثل مؤشر الفاو ألسعار الغذاء األسعار العالمية للسلع الغذائية ،ويتم حسابه عن طريق أخذ المتوسط المرجح
ألسعار المجموعات السلعية الخمس :اللحوم ،ومنتجات األلبان ،والحبوب ،والزيوت ،والسكر.
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