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افتتاحية
يصــدر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) نشــرة األمــن الغذائــي مرتيــن ســنويا اســهاما منــه
فــي جهــود قطــاع األمــن الغذائــي فــي فلســطين .تهــدف النشــرة إلــى دعــم صانعــي القــرار والمؤسســات العاملــة فــي
مجــال تحســين أوضــاع األمــن الغذائــي فــي فلســطين وتشــكل مرجعــا دوريــا مفيــدا الســتعراض تطــورات القطــاع.
يغطــي هــذا العــدد مــن النشــرة النصــف الثانــي مــن العــام  ،2021ويســتهل بآخــر أخبــار قطــاع األمــن الغذائــي،
أبرزهــا التقريــر المنشــور مؤخــرا حــول نتائــج مســح الظــروف االجتماعية-االقتصاديــة واألمــن الغذائــي ()SEFSec
 ،2020والــذي أعــده «مــاس» بالشــراكة مــع برنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة
(الفــاو) ضمــن سلســلة مســوح أطلقــت فــي العــام  .2013يظهــر تقريــر هــذا العــام تدهــور مســتويات األمــن الغذائي
فــي فلســطين نظــرا لتأثــر البــاد بتبعــات جائحــة كوفيــد .19-إضافــة إلــى التقريــر ،وفــي مبــادرة مــن معهــد
«مــاس» لتســهيل الوصــول إلــى آخــر البيانــات حــول المؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة المهمــة فــي فلســطين،
تضمنــت مخرجــات المســح إعــداد منصــة للبيانــات الرقميــة والتــي توفــر أداة متابعــة ( )dashboardتتيــح عــرض
أهــم مؤشــرات األمــن الغذائــي والمؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة ذات الصلــة .يمكــن للمهتميــن الولــوج إلــى
اللوحــة عبــر موقــع مــاس اإللكترونــي الــذي يطــل علــى متابعــي المعهــد بإطاللــة جديــدة مــن خــال صفحــة مركــز
المــوارد البحثيــة ( .)https://mas.ps/sefsec
كمــا يتطــرق العــدد الحالــي مــن النشــرة لقــرار الحكومــة الهولنديــة وقــف تمويــل اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي
الفلســطيني ،وتأثيراتــه الســلبية المتوقعــة علــى أنشــطة االتحــاد علمــا ان الحكومــة الهولنديــة هــي مــن الشــركاء
الرئيســيين لالتحــاد وأكبــر داعــم لــه منــذ العــام .2013
كمــا هــي العــادة ،تســتعرض النشــرة الحاليــة آخــر تطــورات أســعار المــواد الغذائيــة عالميــا وفلســطينيا ،مــع تحليــل
مقــارن للتغييــرات التــي طــرأت عليهــا خــال الفتــرة التــي تغطيهــا النشــرة .فــي الختــام ،يتنــاول القســم المخصــص
لمراجعــة األدبيــات فــي موضوعيــن رئيســيين ،األول يتنــاول صمــود القطــاع الزراعــي – خاصــة فيمــا يتعلــق بمــا
أظهرتــه لنــا تجربــة كوفيــد 19-ومــا تعلمنــاه حــول قــدرة القطــاع علــى مواجهــة األزمــات والكــوارث الكبــرى.
أضــف الــى ذلــك ،ســيتم مقاربــة الموضــوع مــن منظــور عالمــي ومحلــي ،بدراســة دقيقــة للحالــة الفلســطينية .أمــا
الموضــوع الثانــي فيتنــاول دراســة حــول موضــوع رقمنــة أنظمــة األغذيــة الزراعيــة المســتدامة ،والتــي تناقــش
أيضــا إمكانــات ومخاطــر رقمنــة هــذا القطــاع فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
منحنــا النصــف الثانــي مــن العــام  2021فرصــة لفهــم األثــر الحقيقــي لجائحــة كوفيــد 19-فــي فلســطين بما يشــمل
تأثيــرات الجائحــة علــى كل مــن القطــاع الزراعــي ،واألمــن الغذائــي ،واألزمــات اإلنســانية ،والتنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة الشــاملة .مــن خــال هــذه المواضيــع ،تلقــي النشــرة نظــرة علــى التحديــات الهيكليــة التــي تواجــه
القطــاع الزراعــي واألمــن الغذائــي فــي فلســطين.
فــي الوقــت الــذي يســتمر معهــد “مــاس” فــي رصــد تطــورات حالــة األمــن الغذائــي فــي فلســطين بشــكل عــام،
يعمــل المعهــد أيضــا علــى تزويــد المهتميــن بتحليــل معمــق وموســع للقضايــا ذات الصلــة ،مــن خــال مــا ينشــره
فــي المراقــب االقتصــادي الربعــي والعــدد الســنوي مــن تغطيــة دوريــة لقطــاع الزراعــة وقضايــا التنميــة االجتماعيــة
ذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى دراســات السياســات التحليليــة المعمقــة حــول التمويــل الزراعــي ،والنظــم والخســائر
الغذائيــة ،وأهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة .يوفــر المعهــد أيضــاً ،مــن خــال نهجــه الشــامل متعــدد
التخصصــات ،منتــدى شــمولي للبحــث والحــوار حــول كافــة القضايــا الشــائكة والبــارزة التــي لهــا تأثيــر علــى األمــن
الغذائــي والتغذيــة .لمعرفــة المزيــد حــول هــذه المنشــورات ،تفضلــوا بزيــارة موقعنــا اإللكترونــي بحلتــه الجديــدة
علــى (.)www.mas.ps
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إضاءة على أهم محتويات العدد

•
•باتــت أقــل مــن نصــف األســر فــي فلســطين آمنــة غذائيــا خــال العــام  ،2020وهــو مــا يعكــس تدهــور
مســتويات األمــن الغذائــي بيــن العاميــن  2018و ،2020ال ســيما فــي قطــاع غــزة.
•أعلنــت الحكومــة الهولنديــة وقــف تمويلهــا التحــاد لجــان العمــل الزراعــي الفلســطيني ،وهي أكبر مؤسســة
غيــر حكوميــة للتنميــة الزراعيــة في فلســطين.
•ال تــزل الــدول العربيــة بعيــدة عــن تحقيــق الهــدف الخــاص بالجــوع والتغذيــة ضمــن أهــداف التنميــة
المســتدامة ،خاصــة مــع ارتفــاع مســتويات الجــوع منــذ العــام .2014
•بحســب مؤشــر منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو) ألســعار المــواد الغذائيــة ( ،)FFPIفقــد
قفــزت أســعار المــواد الغذائيــة العالميــة بنحــو  %28نهايــة العــام  2021مقارنــة بالعــام  ،2020لتصــل إلــى
أعلــى مســتوياتها خــال عقــد مــن الزمــن.
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نشــر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) فــي  20كانــون األول  2021تقريــرا حــول نتائــج
مســح الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة واألمــن الغذائــي ( )SEFSecوالــذي تــم إعــداده بالشــراكة مــع برنامــج
األغذيــة العالمــي ( )WFPومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو) .ويأتــي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة
مســوح الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة واألمــن الغذائــي التــي أطلقــت العــام  .2013يقــدم التقريــر تقييمــا
شــامال لحالــة األمــن الغذائــي فــي فلســطين ،والــذي يبنــى علــى المســح الــذي أعــده الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني لهــذا الغــرض .يعمــل التقريــر علــى تقييــم حالــة األمــن الغذائــي لألســر الفلســطينية خــال العــام
 2020ويحلــل التغيــرات التــي طــرأت علــى توجهاتهــا منــذ تنفيــذ المســوح الســابقة فــي العــام  2018والعــام .2020
يحــذر التقريــر األخيــر مــن تدهــور أحــوال األمــن الغذائــي فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة؛ أي فــي الضفــة
الغربيــة (باســتثناء القــدس الشــرقية) وقطــاع غــزة .ويســتنتج التقريــر أن أقــل مــن نصــف األســر فــي فلســطين
باتــت آمنــة غذائيــا فــي العــام  ،2020مــا يعكــس تدهور مســتويات األمــن الغذائــي بيــن العاميــن  2018و،2020
خاصــة فــي قطــاع غــزة .فــي العــام  ،2020وصــل عــدد الفلســطينيين الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائي
المتوســط أو الشــديد إلــى  1.78مليــون فلســطيني .كمــا ارتفعــت نســبة األســر التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن
الغذائــي الشــديد مــن  %14.6فــي العــام  2018إلــى %17.6فــي العــام  .2020بينمــا ارتفعــت نســبة األســر التــي
تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد فــي قطــاع غــزة مــن  %35.8إلــى  %40.7بيــن العــام  2018و.2020
فــي حيــن مــا زال معــدل انتشــار الفقــر كمــا هــو عليــه خــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ،تحســنت قــدرة
األســر علــى الصمــود كمــا ازداد الحرمــان مــن الغــذاء بصــورة متوســطة علــى الصعيــد الوطنــي .بحســب
التقريــر ،تشــكل القــدرة علــى الصمــود واحــدة مــن المكونــات الثالثــة لمؤشــر األمــن الغذائــي (التــي تقيــس
قــدرة األســرة علــى التكيــف وامتصــاص الصدمــات) .مــع ذلــك ،ال يقــل انعــدام األمــن الغذائــي مــع ازديــاد
قــدرة األســر علــى الصمــود ويعتمــد علــى العوامــل األخــرى (الحرمــان والفقــر) .بوجــه عــام ،كلمــا زادت األســر
صمــوداً ،كلمــا قـ ًّ
ـل انعــدام األمــن الغذائــي ،لكــن التغيــرات األخيــرة ال تعكــس ذلــك.
كمــا ارتفعــت نســبة األســر التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد مــن  %14.6فــي العــام 2018
إلــى  %17.6فــي العــام  .2020بينمــا ارتفعــت نســبة األســر التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد
فــي قطــاع غــزة مــن  % 35.8إلــى %40.7بيــن العــام  2018و .2020أصبحــت الفروقــات اإلقليميــة بيــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة أكثــر حــدة مــن أي وقــت مضــى .فــي حيــن أن  %60مــن األســر فــي الضفــة الغربيــة آمنــة
غذائيــا ،فــإن  %60مــن األســر فــي قطــاع غــزة تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي المتوســط والشــديد فــي
العــام  .2020ومــع هــذا ،يجــد المســح أن جــزء مــن األســر فــي الضفــة الغربيــة التــي كانــت آمنــة غذائيــا فــي
العــام  2018أصبحــت آمنــة غذائيــا بشــكل طفيــف فقــط فــي العــام  .2020فــي حيــن كانــت  %69.1مــن أســر
الضفــة الغربيــة آمنــة غذائيــا و %22.8كانــت آمنــة غذائيــا بشــكل هامشــي فــي العــام  ،2018أصبحــت %62.2
و %28.8مــن األســر آمنــة غذائيــا وآمنــة غذائيــا بشــكل طفيــف علــى التوالــي فــي العــام  .2020أمــا فــي غــزة،
اتســع نطــاق انعــدام األمــن الغذائــي المتوســط والشــديد علــى حــد ســواء.
تباينــت مســتويات األمــن الغذائــي حســب المناطــق فــي الضفــة الغربيــة ،حيــث انخفضــت حصــة األســر اآلمنــة
غذائي ـاً فــي المناطــق الجنوبيــة إلــى أقــل مــن نصــف حصــة األســر فــي شــمال ووســط الضفــة الغربيــة فــي
العــام  .2020عــاوة علــى ذلــك ،يخلــص التقريــر أيضــا إلــى وجــود تبايــن فــي حالــة األمــن الغذائــي بيــن
المناطــق اإلداريــة للضفــة الغربيــة .فــي العــام  ،2020بقيــت األســر الفلســطينية فــي المنطقــة “ج“ األســوأ
حـ ً
ـال مقارنــة بالمنطقــة “أ“ و “ب” علــى صعيــد األمــن الغذائــي .فــي قطــاع غــزة المحاصــر ،كانــت المناطــق
الوســطى والجنوبيــة األكثــر تراجعــا مــن حيــث مســتويات األمــن الغذائــي ،مــع زيــادة حصــة األســر التــي تعانــي
مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد فــي هــذه المناطــق إلــى مــا يقــرب مــن ضعــف حصــة األســر التــي تتمتــع
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باألمــن الغذائــي فــي العــام  .2020ويشــدد التقريــر علــى االتجــاه التنازلــي الخطيــر فــي حالــة األمــن الغذائــي فــي
غــزة بشــكل عــام ،وتحديــدا فــي المناطــق الوســطى والجنوبيــة.
كان هنــاك أيضــا تفــاوت فــي حالــة األمــن الغذائــي بيــن األســر فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة .فقــد شــهدت
األســر الريفيــة (أي المناطــق التــي فيهــا أنشــطة زراعيــة أكثــر مــن غيرهــا) ،مقارنــة بالمناطــق الحضريــة
ومخيمــات الالجئيــن ،مســتويات أعلــى مــن األمــن الغذائــي .فــي الواقــع ،يخلــص التقريــر إلــى أن األســر المقيمــة
فــي هــذه المناطــق يشــكلون الفئــة الوحيــدة التــي شــهدت تحســناً فــي حالــة األمــن الغذائــي خــال الفتــرة مــا
بيــن  ،2020-2018وهــو مؤشــر هــام علــى ضــرورة الربــط بيــن قطــاع زراعــي صحــي وســبل العيــش.
هولندا تعلن وقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني
تأســس اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي أثنــاء االنتفاضــة األولــى بهــدف دعــم المزارعيــن فــي جميــع أنحــاء فلســطين فــي
أربعــة مجــاالت رئيســية :إعــادة تأهيــل واســتصالح األراضــي الزراعيــة ،وإدارة المــوارد البيئيــة ،وتطويــر البنيــة
التحتيــة ،وتعزيــز اســتدامة ســبل العيــش للمزارعيــن وتنويعهــا 1.تشــمل أنشــطة االتحــاد دعم حوالــي  50لجنة
زراعيــة محليــة وجمعيــات للصياديــن وبنــاء الطــرق لضمــان وصــول المزارعيــن إلــى األســواق ،مثــل الطريــق
الــذي يبلــغ طولــه  110كيلومتــرات الــذي بنــاه االتحــاد فــي العــام  2014واســتصالح وإعــادة تأهيــل حوالــي
 3000دونــم مــن األراضــي المهــددة بالمصــادرة االســرائيلية.
يعتبــر بنــك البــذور البلديــة الركيــزة األساســية لعمــل االتحــاد ،ويقوم بتخزيــن بذور األصنــاف النباتيــة المحليــة وتوثيق
مصادرهــا لتعزيــز تنــوع النباتــات وحمايــة االصنــاف مــن االنقــراض .حصــل البنــك حتــى اآلن علــى  270عينــة مــن 36
نوعـاً مــن المحاصيــل الزراعيــة مــن  12عائلــة نباتيــة .تشــمل أنشــطة االتحــاد ايضـاً تحديــد نقــاط الضعــف التــي يعاني
منهــا المزارعــون وتوفيــر التدريــب المنخفــض التكلفــة والعالــي األثــر فــي التقنيــات الحديثــة إلدارة المــوارد ،وإدارة
الثــروة الحيوانيــة ،وحفــظ التنــوع البيولوجــي .فــي الســابق ،قامــت الحكومــة الهولنديــة بتمويــل برنامــج إدارة مــوارد
األراضــي والميــاه ،والــذي شــمل اســتصالح األراضــي وإعــادة تأهيلهــا ،وإدارة نظــم الــري وإمــدادات الميــاه ،والتكيــف مــع
التغيــر المناخــي؛ والتــي قــد يتــم تقليــص نطاقهــا بعــد انســحاب الحكومــة الهولنديــة ووقــف دعمهــا.
فــي بدايــة العــام  ،2022أعلنــت الحكومــة الهولنديــة ،وهــي أكبــر ممول التحــاد لجان العمــل الزراعي الفلســطيني
منــذ العــام  ،2013نيتهــا وقــف تمويــل اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي الفلســطيني ،والــذي يعتبــر أكبــر مؤسســة
للتنميــة الزراعيــة فــي فلســطين ،وذلــك علــى إثــر تصنيــف إســرائيل هــذه المؤسســة و 6مؤسســات فلســطينية
أخــرى ضمــن “المؤسســات اإلرهابيــة” 2.بهــذا ،ينضــم اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي إلــى مجموعــة تضــم أكثــر مــن
3
 400منظمــة محليــة ودوليــة فــي فلســطين قامــت الحكومــة اإلســرائيلية بحظرهــا منــذ العــام .1967
القــى القــرار االســرائيلي انتقــادات واســعة النطــاق من األمم المتحــدة والمنظمــات غير الحكوميــة والعديد من الدبلوماســيين
كونــه يســتند إلــى أجنــدة سياســية ،حيــث لــم تقــدم الحكومــة اإلســرائيلية بدورهــا أي أدلــة تبــرر الحظــر 4.علــى ســبيل
المثــال ،صــرح وزيــر الخارجيــة اإليرلنــدي بــأن “[المعلومــات] المقدمــة إلــى ايرلنــدا لــم تثبــت مثــل هــذه التهمــة» ،فيمــا قــال
5
ووزيــر الخارجيــة النرويجــي إن «[التحقيقــات] لــم تكشــف عــن أي دالئــل علــى المشــاركة فــي نشــاط إرهابــي”.
علــى الرغــم مــن أن قــرار هولنــدا بقطــع العالقــات الماليــة مــع االتحــاد ،يعكــس موقفــا مغايــرا للمانحيــن
اآلخريــن ،إال أنــه يشــكل ســابقة تبيــح معاقبــة المنظمــات علــى أســاس االنتمــاءات السياســية الفرديــة
6
لموظفيهــا ،والتــي ال تتحمــل المنظمــات أي مســؤولية تجاههــا و «ال يتوقــع منهــا أن تكــون علــى علــم بهــا»،
كمــا أنــه يوفــر دعمــا دوليــا غيــر مشــروع إلفــات إســرائيل مــن المســاءلة جــراء اســتهداف المجتمــع المدنــي
https://www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/case_1471988073.pdf

https://www.middleeasteye.net/news/netherlands-ends-funding-israel-outlawed-palestinian-ngo
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/dutch-government-ends-funding-to-palestinian-civil-society-group
https://www.972mag.com/shin-bet-dossier-palestinian-ngos/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/LetterHRJosepBorrell.8.12.2021.pdf

https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/dutch-government-ends-funding-to-palestinian-civil-society-group
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الفلســطيني النشــط ،ويحــول األنظــار عــن انتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان ونشــاطها االســتيطاني غيــر القانونــي.
فــي ذات الوقــت ،ســينظر اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي الفلســطيني فــي الطعــن قانونيــا فــي قــرار الحكومــة
الهولنديــة ،لمــا لــه مــن مخاطــر وتبعــات ماليــة جســيمة علــى االتحــاد.
نظرة إقليمية عامة على حالة األمن الغذائي والتغذوي
في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا
أعــد المكتــب اإلقليمــي للشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا التابــع لمنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو)،
تقريــرا اســتعرض فيــه آخــر مســتجدات التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول العربيــة علــى صعيــد تحقيــق الهــدف الثانــي مــن
أهــداف التنميــة المســتدامة ( )SDG2المعنــي بالقضــاء علــى الجــوع واألمــن الغذائــي والتغــذوي ،باإلضافــة إلــى أهــداف
التغذيــة العالميــة لعــام  2025كمــا حددتهــا جمعيــة الصحــة العالميــة ( .)WHAجــاء فــي التقريــر أن الــدول العربيــة ال تــزال
بعيــدة عــن المســار الصحيــح فيمــا يتعلــق بغايــات التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالجــوع والتغذيــة ،ذلــك أن مســتويات
الجــوع فــي ارتفــاع منــذ العــام  .2014بصــورة عامــة ،يظهــر التقريــر أن البلــدان العربيــة تواجــه تحديــات جســيمة علــى
صعيــد تحقيــق الغايــة  1.2مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بضمــان حصــول الجميــع علــى غــذاء كافــي ومغــذي،
وكذلــك الغايــة  2.2مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال ســوء التغذيــة.
يقــدر التقريــر أن مــا يقــرب مــن  69مليــون شــخص أي مــا يعــادل  %15.8مــن الســكان يعانــون مــن نقــص التغذيــة.
إثــر جائحــة كوفيــد ،19-ارتفــع عــدد األفــراد الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة بمقــدار  4.8مليــون مقارنــة بالعام
 .2019خــال العقديــن الماضييــن ،ارتفــع عــدد األفــراد الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة فــي العالــم العربــي
بنســبة  ،%91.1أي وصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه كمــا فــي العــام  ،2011الــذي عانــت فيــه الــدول العربيــة بشــكل
خــاص مــن الصدمــات الناجمــة عــن الثــورات السياســية .ارتفــع عــدد الجوعــى فــي جميــع الــدول العربيــة وبغــض
النظــر عــن مســتوى الدخــل ومــا إذا كان بلــد مــا فــي حالــة صــراع فــي غضــون العقديــن الماضييــن .عــاوة علــى
ذلــك ،فــإن انعــدام األمــن الغذائــي المتوســط و/أو الشــديد فــي تزايــد فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،ممــا يؤثــر علــى
مــا يقــدر بـــ  141مليــون شــخص فــي العــام  ،2020أي مــا يزيــد عــن العــام الســابق بحوالــي  10مالييــن شــخص.
كمــا ال تــزال المنطقــة العربيــة تعانــي مــن ســوء التغذيــة بأشــكالها المتعــددة ،ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى
تحقيــق غايــات الهــدف  2.2مــن أهــداف التنميــة المســتدامة .فــي العــام  ،2020عانــى  %20.5و %10.7مــن
األطفــال دون ســن الخامســة مــن نقــص النمــو (التقــزم) وزيــادة الــوزن علــى التوالــي ،وبلــغ معــدل انتشــار
الهــزال بيــن األطفــال دون ســن الخامســة حوالــي  %7.8وهــو أعلــى مــن المتوســط العالمــي البالــغ  ،%6.7ممــا
يشــير إلــى وجــود مشــكلة صحيــة عامــة متوســطة الخطــورة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان معــدل انتشــار فقــر
الــدم بيــن النســاء فــي ســن اإلنجــاب ( 49-15عامــا) قرابــة  %33.5فــي العــام  .2020فــي حيــن أن فقــر الــدم
يعــد مشــكلة صحيــة متوســطة الخطــورة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،إال أنــه ال يــزال يمثــل مشــكلة صحيــة
عامــة شــديدة الخطــورة فــي الــدول العربيــة منخفضــة الدخــل.
بحســب غايــات جمعيــة الصحــة العالميــة ،فــإن الســمنة أكثــر انتشــارا بيــن األفــراد البالغيــن ( 81عامــا فمــا فــوق)
حيــث تشــهد معدالتهــا ارتفاعــا مســتمرا منــذ العــام  ،2020حيــث يقــدر التقريــر أن  %28.8مــن الســكان البالغيــن
يعانــون مــن الســمنة ،وتشــكل هــذه النســبة أكثــر مــن ضعــف المتوســط العالمــي للســمنة البالــغ  .%13.1ال بــل
كانــت معــدالت الســمنة فــي  9دول مــن أصــل  22دولــة عربيــة أعلــى مــن ذلــك ،متجــاوزة .%30
فيمــا أحــرزت معظــم الــدول العربيــة تقدمــا علــى صعيــد تقليــص األوزان المنخفضــة عنــد الــوالدة منــذ العــام
 ،2002وتقــدر نســبة مــن يعانــون مــن نقــص الــوزن عنــد الــوالدة بنحــو  %11.6مقارنــة بالمتوســط العالمــي
والبالــغ  .%14.6مــع ذلــك ،ال تــزال معــدالت الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة أقــل مــن المتوســط العالمــي البالــغ
 %44علــى الرغــم مــن تحســنها فــي الســنوات األخيــرة.
يخلــص التقريــر ،بالرغــم أنــه مــن الســابق ألوانــه تقييــم تأثيــر جائحــة كوفيــد 19-علــى التغذيــة ،إال أن تدهور مؤشــرات
األمــن الغذائــي والجــوع ترجــح أن الجائحــة ســتخلف تبعــات ســلبية علــى الحالــة التغذوية لشــعوب المنطقــة العربية.
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أسعار الغذاء في األسواق العالمية (تموز  - 2021كانون األول )2021
بحســب مؤشــر منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو) ألســعار المــواد الغذائيــة ( ،(FFPIقفــزت
أســعار المــواد الغذائيــة العالميــة بنحــو  %28بحلــول نهايــة العــام  2021مقارنــة بالعــام  ،2020لتصــل إلــى
أعلــى مســتوى لهــا خــال عقــد مــن الزمــن (عنــد  125.7نقطــة) ،أي أعلــى مســتوى لهــا منــذ ارتفاعهــا الحــاد
فــي العــام  2011والــذي بلــغ 131.9نقطــة .فــي حيــن شــهدت مؤشــرات أســعار الغــذاء علــى أســاس شــهري
انخفاضــا طفيفــا فــي كانــون أول  ،2021إال أنهــا كانــت فــي ارتفــاع علــى مــدار األشــهر األربعــة الســابقة.
عمومــا ،ارتفــع مؤشــر أســعار الغــذاء بنســبة  %8.8خــال النصــف الثانــي مــن العــام  .2021يرجــع هــذا االرتفــاع
بشــكل رئيســي إلــى تراجــع غلــة المحاصيــل وانتعــاش قــوي فــي الطلــب خــال العــام  .2021ســاهمت الزيــادة
فــي أســعار المــواد الغذائيــة فــي األســواق العالميــة فــي ارتفــاع معــدالت التضخــم العالمــي تزامنــا مــع تعافــي
االقتصــادات مــن جائحــة كوفيــد 7.19-فــي هــذا الســياق ،حــذرت الفــاو مــن أن ارتفــاع أســعار الغــذاء يزيــد مــن
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الســكان األفقــر فــي الــدول التــي تعتمــد علــى الــواردات 8،خاصــة ان ارتفــاع تكلفــة
المدخــات ،واســتمرار تجــدد موجــات الوبــاء العالمــي ،والظــروف المناخيــة غيــر المســتقرة ال تدعــو للتفــاؤل
9
كثيــرا فيمــا يتعلــق باحتماليــات عــودة األســواق لالســتقرار خــال العــام .2022
اتجاهات األسعار 2021- 2020
يوضــح الشــكل ( )1االتجاهــات فــي مؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء العالميــة علــى مــدار فتــرة العاميــن الســابقين
لخمــس مجموعــات مــن الســلع الغذائيــة األساســية التــي يتكــون منهــا مؤشــر األســعار الكلــي ،وهــي اللحــوم،
ومنتجــات األلبــان ،والحبــوب ،والزيــوت النباتيــة ،والســكر .يوضــح الشــكل االرتفــاع المضطــرد فــي مؤشــرات
أســعار الســلع الغذائيــة المذكــورة طــوال العــام الماضــي ،مــع بعــض التقلبــات .وفــي حيــن تظهــر معظــم
مؤشــرات األســعار ارتفاعــا مضطــردا ،ارتفعــت أســعار الزيــوت ارتفاعــا حــادا.
الشكل رقم ( :)1أسعار السلع الغذائية األساسية في األسواق العالمية
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 7المرجع السابق.

https://www.reuters.com/markets/europe/world-food-prices-hit-10-year-peak-2021-2022-01-06/
https://www.aa.com.tr/en/world/world-food-prices-hit-10-year-high-in-2021-un-body/2467298
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أسعار اللحوم
خــال فتــرة العاميــن الســابقين ،تذبذبــت األســعار العالميــة للحــوم ،حيــث واصلــت االنخفــاض بعــد كانــون
ثانــي  ،2020لتعــود لالرتفــاع مجــددا نهايــة العــام بصــورة مســتمرة .اســتمر مؤشــر األســعار فــي االرتفــاع فــي
العــام  ،2021حيــث بلــغ ذروتــه فــي تمــوز عنــد  114.1نقطــة .الحقــا ،شــهدت األســعار انخفــاض مضطــرد مــا
بيــن تمــوز  2021وكانــون االول  ،2021لتصــل إلــى  112.3نقطــة فــي كانــون األول .بشــكل عــام ،ارتفعــت
األســعار العالميــة للحــوم بنســبة  %16.3مــا بيــن كانــون الثانــي  2021وكانــون األول  .2021وســجلت لحــوم
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األغنــام أكبــر زيــادة ســعرية ،تالهــا لحــوم األبقــار والدواجــن.
أسعار منتجات األلبان
شــهد مؤشــر األســعار العالميــة لأللبــان تراجع ـاً خــال النصــف األول مــن العــام  ،2020ليعــود مؤشــر األســعار
فــي االرتفــاع المضطــرد ابتــداء مــن حزيــران  2020وحتــى منتصــف العــام  ،2021حيــث بلــغ المؤشــر ذروتــه
فــي شــهر أيــار مــن العــام  2021عنــد  121.1نقطــة ليعــود وينخفــض بشــكل طفيــف فــي شــهر حزيــران ،ومــن
ثــم ارتفــع مجــددا وبشــكل مضطــرد ليصــل إلــى مســتوى قياســي بلــغ  129نقطــة خــال شــهر كانــون األول
الماضــي .شــكل ذلــك زيــادة قدرهــا  %19.8عــن قيمتــه فــي كانــون األول  2020والبالغــة  ،109.2وتعكــس
هــذه الزيــادة الطلــب المتواصــل علــى الــواردات ،خاصــة مــن دول جنــوب آســيا  ،وضعــف العــرض مــن المنتجيــن
الرئيســيين لأللبــان فــي العالــم .منــذ كانــون الثانــي  ،2022بقيــت توقعــات إنتــاج الحليــب فــي أوقيانوســيا،
علــى ســبيل المثــال ،دون المعــدل بســبب قلــة االمــدادات فــي أســواق األلبــان العالميــة .هــذا باإلضافــة إلــى
التأخيــر فــي تجهيــز الحليــب ونقلــه نظــرا النحســار اإلمــدادات نتيجــة جائحــة كوفيــد .19-ســاهم أكبــر مســتورد
يومــي فــي العالــم ،أي الصيــن ،فــي ارتفــاع الــواردات ارتفاعــا كبيــرا خــال العــام  ،2021نتيجــة ارتفــاع الطلــب
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مــن المســتهلكين ،واصحــاب الصناعــات الغذائيــة ،وزيــادة أنشــطة الخدمــات الغذائيــة.
أسعار الحبوب
ســجل مؤشــر أســعار الحبــوب أعلــى متوســط ســنوي لــه منــذ العــام  ،2012حيــث ارتفــع بنســبة  %27.2فــي
العــام  2021مقارنــة بالعــام الســابق .وكانــت هــذه الزيــادة مدفوعــة فــي الغالــب بالطلــب القــوي وانحســار
اإلمــدادات مــن مصدريــن رئيســيين للقمــح ،ال ســيما القمــح ذو الجــودة العاليــة 12.يوضــح الشــكل ( )1تذبذبــت
األســعار العالميــة للحبــوب علــى مــدار العاميــن الماضييــن .فــي حيــن تذبذبــت األســعار بشــكل طفيــف مــا
بيــن كانــون الثانــي وآب  ،2020إال أنهــا عــادت لالرتفــاع مجــددا بنحــو  %7.8بيــن أيلــول وتشــرين أول .2020
اســتمرت األســعار العالميــة للحبــوب فــي االرتفــاع بشــكل حــاد حتــى بدايــة العــام  2021وخاللــه ،حيــث بلغــت
ذروتهــا عنــد  141.4فــي تشــرين الثانــي وتراجعــت إلــى  140.5فــي كانــون األول .خــال الفتــرة ما بيــن حزيران
 2021وكانــون األول  ،2021ارتفعــت أســعار الحبــوب بحوالــي .%10.2
أسعار الزيوت النباتية
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ارتفــع مؤشــر أســعار الزيــوت النباتيــة خــال العــام  2021علــى أســاس ســنوي ارتفاعــا غيــر مســبوق بنحــو
 %65.8عــن العــام  14.2020انخفضــت أســعار الزيــوت النباتيــة خــال النصــف األول مــن العــام  ،2020مــا
يعكــس تأثيــر الجائحــة علــى الطلــب والعــرض فــي األشــهر األولــى الحرجــة مــن انتشــار الوبــاء ،اال انهــا عــادت
لمســتوياتها الســابقة تدريجي ـاً بحلــول أيلــول مــن نفــس العــام .اعتبــارا مــن تشــرين األول  ،2020ارتفعــت
10 https://www.aa.com.tr/en/world/world-food-prices-hit-10-year-high-in-2021-un-body/2467298
11 https://www.fao.org/3/cb7982en/cb7982en.pdf
12 https://www.aa.com.tr/en/world/world-food-prices-hit-10-year-high-in-2021-un-body/2467298

 13يتكون من متوسط األوزان الترجيحة لـ  10زيوت مختلفة ،يتم احتسابها بمتوسط حصص تجارة الصادرات لكل منتج منها خالل الفترة - 2014
2016

14 https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-Food-Price-Index-december-2022/en
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أســعار الزيــوت بشــكل حــاد ،حيــث بلغــت أعلــى مســتوى لهــا عنــد  8.471نقطــة فــي أيــار  .2021وفــي حزيــران
مــن نفــس العــام ،شــهدت األســعار تراجعــا متســارعا بحوالــي  %17مقارنــة بالشــهر الســابق ،ولكنهــا عــادت
لترتفــع بشــكل قياســي حــاد لتصــل  184.8نقطــة فــي تشــرين األول  ،2021أي بزيــادة قدرهــا  %78.4مقارنــة
بشــهر تشــرين األول مــن العــام  .2020انخفضــت األســعار بشــكل طفيــف خــال الشــهرين األخيريــن مــن العــام
 2021لتصــل إلــى  178.5نقطــة.
أسعار السكر
ارتفــع مؤشــر أســعار الســكر بحوالــي  %29.8بيــن األعــوام  2020و2021و وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ العــام
 15.2016برغــم تذبــذب األســعار العالميــة للســكر خــال العــام  ،2020إال أنهــا اتخــذت منحنا تصاعديــا مضطردا
فــي الغالــب خــال العــام  .2021وفعليــا ،ارتفعــت األســعار إلــى  121.2نقطــة فــي أيلــول مــن العــام  ،2021أي
بزيــادة قدرهــا  %42.2مقارنــة بالشــهر المناظــر مــن العــام الســابق .تُعــزى هــذه الزيــادة فــي األســعار العالميــة
للســكر بشــكل رئيســي إلــى المخــاوف مــن تراجــع إنتــاج الســكر فــي البرازيــل فــي الوقــت الــذي كان الطلــب
العالمــي عليــه فــي تزايــد .يالحــظ أيضـاً أن الزيــادة فــي أســعار اإليثانــول فــي البرازيــل قــد أثــرت أيضــا علــى
16
أســعار الســكر مــع زيــادة اســتخدام قصــب الســكر ألغــراض إنتــاج اإليثانــول.

أسعار الغذاء في األسواق الفلسطينية
يقــوم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بقيــاس أســعار الغــذاء باســتخدام مؤشــر خــاص بجهــاز االحصــاء
ألســعار الغــذاء ( )FPIوهــو أحــد مكونــات الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ( .)CPIيشــير الشــكل ( )2الــى
تذبــذب فــي أســعار الغــذاء خــال العاميــن الماضييــن .فــي الفتــرة بيــن حزيــران وأيلــول  ،2021ارتفــع مؤشــر
أســعار الغــذاء بشــكل مضطــرد ،حتــى بلــغ ذروتــه عنــد  105نقطــة فــي أيلــول  .2021فــي األشــهر الثالثــة
األخيــرة مــن العــام ،انخفــض المؤشــر ليصــل إلــى  102.45نقطــة فــي كانــون األول  .2021بشــكل عــام ،ارتفــع
مؤشــر االحصــاء ألســعار الغــذاء بقرابــة  %1.73فــي كانــون األول  2021مقارنــة بالشــهر المناظــر مــن العــام
.2020
مؤشر أسعار الغذاء مقابل مؤشر أسعار المستهلك
علــى الرغــم مــن حقيقــة أن مؤشــر أســعار المســتهلك فــي فلســطين قــد ســجل ارتفاعــا نســبته  %1.24خــال
العــام  2021مقارنــة بالعــام  17،2020إال أن التقلبــات فــي منحنــى مؤشــر أســعار الغــذاء كانــت أكثــر وضوحــا
مقارنــة بمنحنــى مؤشــر أســعار المســتهلك الــذي كان أكثــر ثباتــا .ففــي حيــن ارتفــع مؤشــر أســعار الغــذاء
مــن  101.78نقطــة فــي حزيــران  2021إلــى  105.5نقطــة فــي أيلــول مــن نفــس العــام (أي بزيــادة قدرهــا
 ،)%3.72شــهدت الفتــرة مــا بيــن آب وأيلــول  2021أكبــر ارتفــاع فــي مؤشــر أســعار المســتهلك حيــث بلــغ
المؤشــر  %4.4بنــاء علــى ذلــك ،كانــت التقلبــات فــي مؤشــر أســعار الغــذاء أكثــر وضوحــا كمــا يبيــن الشــكل
( .)2يشــكل وزن مؤشــر أســعار الغــذاء حوالــي ثلــث األوزان اإلجماليــة المكونــة لـــمؤشر أســعار المســتهلك.
كمــا يمثــل مؤشــر أســعار الغــذاء ،المتوســط المرجــح لثالثــة مؤشــرات جغرافيــة :الضفــة الغربيــة ( 0.59مــن
الــوزن الكلــي) ،وقطــاع غــزة ( ،)0.34والقــدس الشــرقية ( ،(0.07مــا يعنــي أن تقلبــات مؤشــر أســعار الغــذاء
فــي الضفــة الغربيــة هــي األكثــر تأثيــراً فــي مســتويات أســعار الغــذاء الكليــة ،وبالتالــي علــى مؤشــر أســعار
المســتهلك .بشــكل عــام ،ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك الفلســطيني خــال النصــف الثانــي مــن العــام 2021
بحوالــي  %0.77مقارنــة بزيــادة بنحــو  %0.67فــي مؤشــر أســعار الغــذاء.

15 https://www.aa.com.tr/en/world/world-food-prices-hit-10-year-high-in-2021-un-body/2467298
16 https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_sugar.pdf
17 https://pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=4157
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الشكل رقم ( :)2مؤشر أسعار الغذاء الفلسطيني
ومؤشر أسعار المستهلك بحسب المنطقة
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المصدر :اإلحصاء ،)2021( ،الفاو (.)2021

مؤشر اإلحصاء الفلسطيني ألسعار الغذاء مقارنة بمؤشر الفاو ألسعار الغذاء
نقــارن فــي هــذا القســم مــا بيــن مؤشــر أســعار الغــذاء الفلســطيني ومؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء ،مــع علمنــا
بصعوبــة اجــراء هــذه المقارنــة ،نظــرا ألن مؤشــر أســعار الغــذاء فــي فلســطين مكــون فــي أغلبــه مــن مــواد غذائيــة
منتجــة محلي ـاً ،ممــا يحــد مــن تأثــره بالتغيــرات فــي األســعار العالميــة للمــواد الغذائيــة .ألغــراض إعــداد الشــكل
الــوارد أعــاه ،تــم اعتمــاد العــام  2018كســنة أســاس لمؤشــر الفــاو بــدال مــن  ،2016 - 2014لتتناســب مــع ســنة
األســاس فــي مؤشــري الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ألســعار الغــذاء وأســعار المســتهلك.
خــال العاميــن الماضييــن ،ارتفعــت األســعار العالميــة للغــذاء ارتفاعــا كبيــرا ،أي بمعــدل أعلــى مــن ارتفــاع أســعار
الغــذاء فــي فلســطين .يعكــس تبايــن أســعار المــواد الغذائيــة الفلســطينية واألســعار العالميــة ارتباط ـاً قوي ـاً بيــن
االقتصــاد الفلســطيني ومســارات التضخــم فــي إســرائيل وتأثــره بتشــوهات الوصــول للتجــارة والتســهيالت التــي
تؤثــر علــى المســتهلكين الفلســطينيين بشــكل غيــر متكافــئ.
أسعار الغذاء بحسب المنطقة
فــي النصــف الثانــي مــن العــام  ،2021ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة فــي القــدس الشــرقية بحوالــي  .%1.41أمــا
فــي قطــاع غــزة ،ارتفــع مؤشــر االســعار بنحــو  ،%1.88بينمــا شــهد المؤشــر ارتفاعــا طفيفــا بنســبة  %0.10فــي
الضفــة الغربيــة .هنــاك تشــابه بيــن منحنــى الضفــة الغربيــة ألســعار الغــذاء والمنحنــى الكلــي ألســعار الغــذاء فــي
فلســطين ،وكذلــك منحنــى القــدس وإن كان أعلــى قليــا .بينمــا منحنــى قطــاع غــزة فهــو أدنــى بشــكل كبيــر مــن
المنحنــى الكلــي ،إال أنــه يتعــرض لمعظــم التقلبــات التــي يتعــرض لهــا المنحنــى الفلســطيني الكلــي ألســعار الغذاء.
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مراجعة األدبيات
تســتعرض نشــرة األمــن الغذائــي بصــورة منتظمــة أحــدث وأهــم اإلســهامات البحثيــة فــي مجــال األمــن الغذائــي
والتغــذوي لضمــان وصــول المهتميــن وإحاطتهــم بموجــز حــول آخــر الدراســات التــي تهــم صانعــي السياســات
والجهــات المعنيــة باألمــن الغذائــي عالميــا ،وإقليميــا ،ومحلي ـًا.
تعزيز قدرة الزراعة على التعامل مع األزمات والكوارث الكبرى :ما الذي تعلمناه من
تجربة كوفيد19-
D.Lioutas, E.& Charatsari C., 2021. Enhancing the Ability of Agriculture to Cope with Major
Agriculture Systems, 187. .»Crises or Disasters: What the Experience of COVID-10 teaches US
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.103023

فــي مقــال نشــر فــي مجلــة النظــم الزراعيــة ،لـــ إيفاغلــوس د .ليوتــاس ،األســتاذ فــي قســم إدارة سالســل التوريــد
فــي الجامعــة الهيلينــة الدوليــة ( ،)IHUوكريســانثي كراكتســاري األســتاذة فــي قســم االقتصــاد الزراعــي فــي الجامعة
الهيلينــة المفتوحــة ،يناقــش الكاتبــان اضطرابــات األغذيــة الزراعيــة الناجمــة عــن تفشــي جائحــة كوفيــد،19-
وضــرورة قيــام الحكومــات بتطويــر سياســات مواجهــة خاصــة بإنتــاج األغذيــة الزراعيــة وتوزيعهــا ،والتــي يجــب ان
تركــز علــى وضــع خطــط إلدارة األزمــات ،وتعزيــز قــدرة المزارعيــن علــى مواجهــة االضطرابــات الخارجيــة ،وتعزيــز
قنــوات التســويق المجتمعيــة التــي مــن شــأنها أن توفــر حــد أدنــى مــن الدخــل للمزارعيــن ،مــع تيســير وصــول
المســتهلكين إلــى المنتجــات الزراعيــة الغذائيــة ،وتعزيــز دور التكنولوجيــا الذكيــة والبيانــات فــي مســاعدة المزارعيــن
علــى اإلعــداد لمواجهــة الصدمــات الخارجيــة مثــل األوبئــة والتغيــر المناخــي ،والتكيــف معهــا أو التغلــب عليهــا.
كشــف تفشــي جائحــة كورونــا فــي جميــع أنحــاء العالــم عــن مواطــن الضعــف فــي االنتــاج الزراعــي الغذائــي
أمــام االضطرابــات الخارجيــة فــي كافــة أنحــاء العالــم .فقــد تأثــر االنتــاج الزراعــي الغذائــي ،وبالتالــي األمــن
الغذائــي ،بشــدة نتيجــة حــدوث اضطرابــات فــي إنتــاج األغذيــة الزراعيــة وتوزيعهــا طــوال فتــرة الجائحــة .وقــد
أثــرت قضايــا متعــددة تتعلــق بسالســل التوريــد ســلبا علــى تجــارة معظــم المنتجــات الزراعيــة الغذائيــة ،منهــا
التوصيــل ،والتغيــب عــن العمــل فــي شــركات تجهيــز األغذيــة وتصنيعهــا نظــرا لإلغالقــات الطارئــة وارتفــاع
معــدالت البطالــة بســبب عــدم االســتقرار االقتصــادي والقيــود علــى الحركــة التجاريــة.
منحــت أزمــة كوفيــد 19-فرصــة إلعــادة التفكيــر والتأمــل فــي مســتقبل النظــم الزراعية-الغذائيــة والزراعــة،
ويشــير المقــال إلــى أن هنــاك ثــاث آليــات لمســاعدة القطــاع الزراعــي بشــكل عــام والمزارعيــن بشــكل أكثــر
تحديــدا علــى التعامــل مــع األزمــات والكــوارث الكبــرى والحــد مــن آثارهــا ،وهــي:
تطوير خطط إلدارة األزمات وتصميم سياسات لتعزيز القدرة على الصمود

أكــد ليوتــاس وكراكتســاري أنــه فــي حيــن أن التدابيــر التصحيحيــة ضروريــة لضمــان اســتمرار تعايــش
المزارعيــن علــى المــدى القصيــر مــع األزمــات ،ومــن ثــم إنتــاج األغذيــة الزراعيــة وتوزيعهــا ،يتوجــب علــى
الحكومــات أن تضــع خططــا اســتباقية إلدارة األزمــات والكــوارث ،حيــث تعمــل هــذه الخطــط علــى التنبــؤ
بالتهديــدات الخارجيــة المحتملــة وتوقــع آثارهــا علــى القطــاع الزراعــي وايجــاد آليــات فعالــة للتعامــل مــع مثــل
هــذه التهديــدات .ينبغــي علــى الحكومــات أيضــا توفيــر آليــات وقائيــة ،وخطــط لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ،
وخطــط للعــودة للعمــل ،للمســاعدة فــي التخفيــف مــن اآلثــار القصيــرة والطويلــة األجــل لألزمــات .كمــا وجــد
الباحثــان ،فــإن جائحــة كوفيــد 19-كشــفت عــن نقــص فــي هــذه األدوات فــي الــدول المتقدمــة والناميــة علــى
حــد ســواء.
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فــي ذات الســياق ،أشــار الباحثــان الــى ان تعزيــز مرونــة نظــم األغذيــة الزراعيــة وصمودهــا يكــون من خــال زيادة
قدرتهــا علــى امتصــاص الصدمــات ،والتكيــف معهــا .للقيــام بذلــك ،يتعيــن علــى الحكومــات ايجــاد احتياطيــات من
المــوارد الطبيعيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال تقديــم تمويــل طويــل األجــل وأيضــا الدعــم المؤسســي
للمزارعيــن .عــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي علــى الحكومــات تعزيــز تنــوع نظــم إنتــاج األغذيــة الزراعيــة (علــى ســبيل
المثــال ،الزراعــة واإليكولوجيــا الزراعيــة واســعة وضيقــة النطــاق وعاليــة المدخــات ،والزراعــة الموجهــة نحــو
الصناعــة ،والزراعــة الموجهــة نحــو المجتمــع المحلــي) ،وتمكــن االحتياطيــات الطويلــة األجــل فضــا عــن التنــوع
فــي نظــم اإلنتــاج ،زيــادة قــدرة المزارعيــن فــي التعامــل مــع األزمــات عــن طريــق تكييــف نماذجهــم التشــغيلية
وإيجــاد بدائــل لنظــم األغذيــة الزراعيــة المهيمنــة فــي حالــة حــدوث اضطرابــات خارجيــة.
إنشاء وتوظيف برامج التسويق المجتمعية
أثــارت جائحــة كوفيــد 19-مخــاوف عديــدة حــول قــدرة سالســل توريــد األغذيــة الزراعيــة علــى تلبيــة الطلــب مــن
المســتهلكين خــال األزمــات الكبــرى .أدت عمليــات الشــراء بدافــع الهلــع ،وانحســار الصناعــات الغذائيــة ،واإلشــكاالت
المتعلقــة بسالســل اإلمــداد الغذائيــة والتــي رافقــت انتشــار جائحــة كورونــا ،إلــى نقــص فــي مختلــف المنتجــات
الزراعيــة الغذائيــة ،ممــا اثــر بشــكل اكبــر علــى الفئــات المهمشــة مثــل أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المناطــق
الريفيــة ،والمســنين ،فضــا عــن المواطنيــن ذوي القــدرة الشــرائية المحــدودة (أي ذوي الدخــل المتدنــي).
يقصــد بالتســويق المجتمعــي ،قنــوات التوزيــع التــي يتــم تكوينهــا مــن خــال الشــراكات بيــن الجهــات الفاعلــة
القائمــة بهــدف الوصــول إلــى فئــات محــددة تعانــي مــن نقــص الخدمــات لتلبيــة احتياجاتهــا .خــال الجائحــة،
ظهــرت أشــكال متعــددة مــن مشــاريع األســواق المجتمعيــة ،مثــل أســواق تضامنيــة لدعــم المزارعيــن فــي
مناطــق معينــة ،تهــدف لتقصيــر سالســل اإلمــداد الغذائيــة ،وتقليــل حجــم العمــل والمســائل المتعلقــة
بالتوزيــع .ال تتيــح هــذه المشــاريع وصــول المنتجــات الغذائيــة الحيويــة إلــى فئــات معينــة مــن المجتمــع المحلي
التــي تفتقــر إلمكانيــة الوصــول إليهــا فحســب ،بــل توفــر فرصــة للمزارعيــن لبيــع منتجاتهــم بأســعار أفضــل،
وبالتالــي تحقيــق دخــل أكبــر .تفيــد الدراســة أيض ـاً بــأن مثــل هــذه المشــاريع تضمــن وجــود حــد أدنــى مــن
الدخــل لــدى المزارعيــن حتــى عنــد تعطــل قنــوات التوزيــع ،وذلــك ألن األســواق التضامنيــة تعمــل كقنــوات
توزيــع ثانويــة .ومــن األمثلــة األخــرى علــى هــذه المشــاريع البيــع عبــر اإلنترنــت والتوصيــل إلــى المنــازل،
ويمكــن لنظــم التســويق المجتمعــي أيضــا أن تلعــب دورا هامــا فــي تعزيــز برامــج المســاعدات الغذائيــة ألنهــا
تســهل وصــول األســر المحتاجــة للمســاعدات ،وتحــد مــن البصمــة البيئيــة مقارنــة بقنــوات التوزيــع التقليديــة،
وتعــزز االســتدامة االجتماعيــة مــع زيــادة توطيــن سالســل التوريــد.
الزراعة الذكية والبيانات الضخمة
يشــير الباحثــان إلــى ضــرورة اســتخدام الزراعــة الذكيــة والبيانــات الضخمــة لتعزيــز قــدرة المزارعيــن علــى
صنــع القــرار وتزويدهــم بــاألدوات الالزمــة للتنبــؤ بالكــوارث والتعامــل معهــا واالســتجابة لهــا .فــي ذات الوقــت،
حــذر الباحثــان مــن أن األنظمــة ذاتيــة التشــغيل قــد تحــل محــل العمالــة البشــرية ،خاصــة وأن المزارعيــن
لديهــم فــرص محــدودة للعثــور علــى وظائــف بديلــة .لذلــك ،وبــدال مــن اســتخدام هــذه األنظمــة ،ينبغــي
تشــجيع االبتــكار الزراعــي لتعزيــز قــدرة المزارعيــن علــى التعامــل مــع األزمــات ووصولهــم إلــى المــوارد،
وفــرص العمــل ،والمســتهلكين .مــع ذلــك ،ال تتوافــق الزراعــة الذكيــة مــع مختلــف أنظمــة اإلنتــاج عبــر البلــدان
المختلفــة .لذلــك مــن األهميــة بمــكان تحديــد الفوائــد والمخاطــر المحتملــة للزراعــة الذكيــة وطــرق مقاربتهــا
كوســيلة لدعــم المزارعيــن وتطويــر مهاراتهــم وليــس اســتبدالهم والمســاهمة فــي زيــادة نســب البطالــة.
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اعتمــادا علــى كل مــن األدبيــات الرماديــة (غيــر األكاديميــة) واألكاديميــة ،تجمــع هــذه الدراســة مــا يتوفــر مــن
أدلــة لمراجعــة إمكانيــات التقنيــات الرقميــة واســهاماتها الحاليــة والمســتقبلية فــي قطاعــات األغذيــة الزراعيــة فــي
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .كمــا تحاجــج الدراســة أن التقنيــات الرقميــة توفــر حلــوال جوهريــة لتحســين
االســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لنظــم األغذيــة الزراعيــة خاصــة فــي المناطــق الناميــة مثــل منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وبشــكل أكثــر تحديــدا ،تســلط الدراســة الضــوء علــى اإلمكانيــات الواســعة
للزراعــة الرقميــة 18فــي معالجــة التحديــات الرئيســية التــي تواجــه النظــم الغذائيــة الزراعيــة فــي جميــع أنحــاء دول
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،بمــا فــي ذلــك :تحســين اإلنتــاج األولــي ،واألداء اللوجســتي لسلســلة التوريــد،
واالســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة الشــحيحة (أبرزهــا الميــاه الزراعيــة) ،والتكيــف مــع التغيــر المناخــي.
مــن أجــل تحقيــق هــذه اإلســهامات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للزراعــة الرقميــة ،ال ينبغــي للسياســات
العامــة الزراعيــة أن توطــد اعتمــاد التقنيــات الرقميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا فحســب،
وإنمــا أيضــا ضمــان تكافــؤ فــرص الوصــول ،وشــفافية االســتخدام ،وحمايــة البيانــات ،وكذلــك حمايــة العمــال .ومــن
المنظــور األشــمل ،تؤكــد الدراســة علــى ضــرورة أن يتجــاوز صانعــو السياســات وجهــات النظــر التقليديــة التــي تركــز
فقــط علــى اإلنتــاج إلــى تحقيــق إنجــاز علــى صعيــد االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة فــي جميــع أنحــاء
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
اإلسهامات الممكنة
تشــمل الزراعــة الرقميــة مجموعــة مــن التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة بمــا فــي ذلــك أجهــزة االستشــعار،
والروبوتــات ،ووســائل االتصــال الرقميــة ،وقواعــد البيانــات المتسلســلة ،وأدوات تحليــل البيانــات ،والتقنيــات
الســحابية .علــى ســبيل المثــال ،يتــم اســتخدام أجهــزة االستشــعار ،والروبوتــات وأدوات االتصــال الرقميــة
لتطويــر أدوات للتحكــم بالبيئــة ألغــراض زراعيــة مثــل البيــوت المحميــة «الذكيــة» ،والمــزارع الداخليــة،
والمــزارع العاموديــة والمائيــة .يوفــر الــذكاء االصطناعــي وبرامــج التحليــل التنبؤيــة للمزارعيــن البيانــات
الالزمــة لتوجيــه الــدورة الزراعيــة األمثــل للمحاصيــل وأوقــات الزراعــة والحصــاد وإدارة التربــة .وتلقــي الدراســة
الضــوء علــى قــدرة التقنيــات الرقميــة علــى جعــل قطــاع األغذيــة الزراعيــة أكثــر كفــاءة وشــمولية واســتدامة
بيئيــا ،ممــا يعــود بفوائــد أكبــر علــى المزارعيــن والمســتهلكين والمجتمــع ككل .كمــا يمكــن للتطوير المســتدام
لنظــم األغذيــة الزراعيــة باســتخدام التقنيــات الرقميــة أن يعــزز التنميــة طويلــة األجــل مــن خــال تعزيــز
االســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة و/أو البيئيــة للقطــاع.
يمكــن تطبيــق التقنيــات الرقميــة علــى أنظمــة األغذيــة الزراعيــة فــي جميــع مراحــل سلســلة القيمــة بدءا مــن تحديد
األرض إلــى الوصــول إلــى شــبكات اإلنتــاج وإلــى المســتهلكين .ترتبــط المنصــات اإللكترونيــة ،والزراعــة الدقيقــة،
واألســواق الرقميــة التــي تعمــل كحلقــة وصــل بيــن المدخــات والمنتجيــن ،والمســتهلكين ،بإمكانــات هائلــة لزيــادة
اإلنتاجيــة داخــل سالســل القيمــة لألغذيــة الزراعيــة ،وتحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد ،ودعــم التكيــف مــع تغيــر
المنــاخ وخاصــة فــي البلــدان الناميــة كمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
 18يقصد بالزراعة الرقمية (يشار إليها أحيانًا باسم «الزراعة الذكية») تصميم وتطوير واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الرقمية في
الزراعة وقطاع األغذية الزراعية.
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بالنســبة لإلســهامات االقتصاديــة ،يســهم إدخــال التكنولوجيــا الرقميــة فــي نظــم األغذيــة الزراعيــة بزيــادة اإلنتاجيــة
وتعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد (الماديــة ،أو الطبيعيــة ،أو غيــر الملموســة كالبيانــات) ،وتحســين إدارة سلســلة التوريــد
وتنظيمهــا .فهنــاك العديــد مــن المســارات التــي يمكــن للتقنيــات الرقميــة القيــام بذلــك مــن خاللهــا .فعلــى ســبيل
المثــال ،تعمــل األدوات الزراعيــة الرقميــة علــى تحســين الوصــول إلــى األراضــي مــن خــال نظــم المعلومــات الرقميــة
لألراضــي المتاحــة للجمهــور والتــي تســمح بتحديــد األراضــي المتاحــة بكفــاءة وتقليــل تكاليــف التســجيل .عــاوة علــى
ذلــك ،يمكــن للتكنولوجيــات الرقميــة تحســين كميــة ونوعيــة اإلنتاج الزراعــي باســتخدام مدخالت أقــل (الميــاه ،والطاقة،
واألســمدة ،والمبيــدات الحشــرية) .فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،يعــد تحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه
مــن خــال الــري الذكــي والرقابــة عــن بعــد أمــورا بالغــة األهميــة كــون معظــم بلــدان المنطقــة تعتبــر شــحيحة بالميــاه.
علــى المســتوى الكلــي ،وجــدت الدراســة أنــه مــع إدخــال التقنيــات الزراعيــة يمكــن أن ترتفــع غلــة المحاصيــل
بشــكل كبيــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا بحلــول العــام ( 2050مــع زيــادة فــي الغلــة بنســبة
 %18بســبب اســتخدام األســمدة الدقيقــة ،و %13بســبب الزراعــة الدقيقــة ،و %4بســبب الــرش الدقيــق ،و %10بســبب
الــري الدقيــق) .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن الوصــول إلــى بيانــات زراعيــة متخصصــة عاليــة الجــودة ومعلومــات حــول
الطقــس واألســعار يمكــن أن يحســن إدارة المزارعيــن وقراراتهــم ممــا ســيؤدي بالمحصلــة إلــى زيــادة أرباحهــم
ودخولهــم .يمكــن أيض ـاً أن يــؤدي الوصــول إلــى المعلومــات إلــى تعزيــز إدمــاج المنتجيــن المهمشــين مــن الريــف.
ســيؤدي التحــول الرقمــي لنظــم األغذيــة الزراعيــة فــي نهايــة المطــاف إلــى زيــادة فــرص الوصــول إلــى األســواق
حيــث ،علــى ســبيل المثــال ،تربــط المنصــات اإللكترونيــة المنتجيــن بالمســتهلكين مباشــرة ،وتقصــر سلســلة
القيمــة لألغذيــة الزراعيــة ،وتوســع فــرص وصــول المنتجيــن إلــى أســواق جديــدة ،وتحــد مــن الفاقــد فــي األغذيــة،
وتضيــف أعمــال تجاريــة جديــدة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
وفــي حيــن أن الحصــة الحاليــة للزراعــة فــي االقتصــاد صغيــرة فــإن األثــر المضاعــف علــى مســتوى االقتصــاد ككل
والروابــط الخلفيــة واألماميــة للقطــاع الزراعــي قــد تكــون ذات أهميــة فــي البلــدان الناميــة .يشــير ذلــك إلــى وجــود
إمكانــات قويــة لالســتثمار فــي الزراعــة .فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،يمكــن لقطــاع األغذيــة
الزراعيــة أن يكــون مســاهما مهمــا فــي صافــي األداء التجــاري ،ممــا ســيقلل مــن الفجــوة التجاريــة واالعتمــاد الكبيــر
علــى الــواردات الغذائيــة (علــى ســبيل المثــال ،يســتورد العــراق  %80مــن احتياجاتــه الغذائيــة) وهــذا أمر بالــغ األهمية،
حيــث مــن المتوقــع أن تــزداد التبعيــة الغذائيــة فــي الســنوات القادمــة بســبب النمــو الســكاني واالحتياجــات الغذائيــة.
ســلطت جائحــة كوفيــد 19-الضــوء علــى التبعيــة الغذائيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا حيــث
تعرضــت سالســل التوريــد الدوليــة لصدمــة .لتتمكــن مــن تلبيــة الطلــب علــى الغــذاء ،مــن الضــروري بمــكان أن
تقــوم بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بتقصيــر سلســلة التوريــد ،وتوظيــف التقنيــات الرقميــة للحفــاظ
علــى اإلنتــاج المحلــي لألغذيــة الزراعيــة .إن مرونــة القيمــة المضافــة طويلــة األجــل للعمالــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا أعلــى فــي قطــاع الزراعــة منهــا فــي الخدمــات الصناعيــة؛ حيــث يســاهم االســتثمار
فــي الزراعــة الرقميــة فــي خلــق فــرص عمــل علــى طــول سلســلة القيمــة ،مــن اإلنتــاج ،إلــى التجهيــز ،والتعبئــة،
والتغليــف ،والتوزيــع إلــى جانــب اآلثــار غيــر المباشــرة علــى القطاعــات األخــرى ذات الصلــة مثــل النقــل.
كذلــك للزراعــة الرقميــة اســهامات عديــدة علــى الصعيــد االجتماعــي .عــادة مــا يتركــز الفقــر فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي المناطــق الريفيــة ،حيــث تعتمــد األســر بشــكل أكبــر مــن غيرهــا علــى الزراعــة
كمصــدر أساســي للدخــل .نظــرا ألن الزراعــة تشــغل العديــد مــن الفئــات الفقيــرة والمهمشــة فــي البلــدان العربيــة
التــي دمرتهــا الحــروب ،يمكــن للقطــاع أن يلعــب دورا حاســما فــي الحــد مــن الفقــر والهشاشــة .توفــر التكنولوجيــات
الزراعيــة التــي تتيــح التحــول الشــامل اجتماعيــا فــي الزراعــة ،طريقــا مباشــرا للخــروج مــن الفقــر .أضــف الــى ذلــك،
تناقــش الدراســة بــأن التكنولوجيــات توســع فــرص العمــل فــي القطاعــات غيــر الزراعيــة ،وبالتالــي تضــخ العمالــة
إلــى القطاعــات غيــر الزراعيــة وتزيــد قوتهــا الشــرائية .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تعزيــز نظــم األغذيــة الزراعيــة لــه
تأثيــر مباشــر وغيــر مباشــر علــى األمــن الغذائــي.
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أيضــا ،تعتبــر التكنولوجيــا ضروريــة للموائمــة بيــن النظــم الغذائيــة الزراعيــة واالحتياجــات الغذائيــة والتغذويــة
للنــاس فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا ،وضمــان زيــادة مســتدامة فــي اإلمــدادات الغذائيــة .يعــد هــذا
أمــرا بالــغ األهميــة ألن انعــدام األمــن الغذائــي ونقــص التغذيــة المعتدليــن والشــديدين ال يــزاالن منتشــران بشــكل
كبيــر فــي المنطقــة .إضافــة إلــى تمكيــن صغــار المزارعيــن مــن رفــع مســتوى مهاراتهــم وخلــق وظائــف تعتمــد
علــى العمالــة الماهــرة بكثافــة ومجزيــة أكثــر علــى طــول سلســلة القيمــة ،يمكــن للتكنولوجيــات الرقميــة أن تمكــن
الحكومــات مــن تحســين فعاليــة اســتهداف تقديــم مدخــات االنتــاج واإلعانــات النقديــة للمزارعيــن ،وإنشــاء ملفــات
تعريــف رقميــة للمزارعيــن لتحســين تقديــم الخدمــات ،وانشــاء أنشــطة اقتصاديــة جديــدة للمهمشــين والفقــراء.
كمــا تعــزز التكنولوجيــات الرقميــة كذلــك االســتدامة البيئيــة ،ويمكــن لهــذه التكنولوجيــا ،وخاصــة تقنيــات الزراعــة
الدقيقــة ،أن تؤثــر إيجابيــا علــى البيئــة مــن خــال الحــد مــن االســتخدام المفــرط وغيــر الســليم للمدخــات .لــذا،
يمكنهــا التقليــل مــن مســاهمة المنطقــة فــي تلــوث التربــة ،والميــاه ،واســتخدام الطاقــة ،وغــازات الدفيئــة .بإمــكان
الزراعــة الدقيقــة انتــاج غلــة أكبــر مــن المحاصيــل وذات تأثيــر إيجابــي أو علــى األقــل محايــد علــى خدمــات النظــام
اإليكولوجــي عنــد مقارنتهــا بتقنيــات الزراعــة التقليديــة المكثفــة.
المخاطر والتحديات
تحــدد الدراســة عــددا مــن المعيقــات التــي تواجــه اعتمــاد التكنولوجيــا الرقميــة الزراعيــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط ِوشــمال أفريقيــا ،منهــا أن تكاليــف الشــراء والتشــغيل والصيانــة المرتفعة يمكنهــا أن تعيق اعتمــاد صغار
المزارعيــن للتكنولوجيــا الرقميــة ،الذيــن يفتقــرون علــى األرجــح إلــى المــوارد الماليــة الالزمــة والوصــول إلــى
االئتمــان .عــاوة علــى ذلــك ،مــن المرجــح أن يــؤدي افتقــار صغــار المزارعيــن إلــى المعرفــة والخبــرة إلــى ردعهــم
عــن اســتخدام التكنولوجيــات المتطــورة .تلقــي الدراســة الضــوء علــى مســألة أخــرى فــي غايــة االهميــة ،وهــي
أن معظــم التقنيــات الزراعيــة مصممــة لالســتخدام فــي بلــدان خــارج منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
لذلــك ،مــن المرجــح أن هنــاك حاجــة لتكييفهــا لتلبيــة االحتياجــات الخاصــة بالمزارعيــن فــي كل منطقــة وباللغــة
المســتخدمة فــي بالدهــم .فعلــى ســبيل المثــال ،يجــب أن يوفــر االرشــاد الزراعــي اإللكترونــي ()e-extensions
معلومــات مخصصــة ،موطنــه ،وفــي الوقــت المناســب لمعالجــة مشــاكل زراعيــة محــددة بصيغــة مفهومــة.
حيثمــا هنــاك نقــص فــي الدعــم السياســاتي المناســب ،هنــاك خطــورة محتملــة أن تــؤدي الرقمنــة إلــى تعطيــل
القطــاع بطــرق ســلبية ،مثــل الحــد مــن تشــغيل العمالــة (احــال العمالــة) ،وتوســيع الفجــوة بيــن كبــار وصغــار
المزارعيــن ،واالســتغالل الزائــد للمــوارد الشــحيحة أصــا (أي ،زيــادة انبعاثــات غــازات الدفيئــة نتيجــة تخزيــن
البيانــات بأجهــزة ذات اســتهالك مكثــف للطاقــة ،أو الصــادرة عــن فضــات المــواد اإللكترونيــة) .لذلــك ،يجــب أن
تنطــوي السياســات العامــة علــى إجــراءات شــاملة ومدروســة لضمــان تعزيــز التكنولوجيا الرقميــة للنمــو االقتصادي،
والشــمول االجتماعــي ،واالســتدامة البيئيــة.
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السلوكيات الغذائية وسلوك المستهلك تجاه الغذاء في المناطق المتأثرة بالنزاع
خالل جائحة كوفيد :19-دراسة حالة األراضي الفلسطينية
بقلم :طارق بن حسن ،حميد الباللي ،محمد صادق اللهياري ،رابح مرار
Ben Hassen, T., El Bilali, H., Allahyari, M.S. and Morrar, R. (2021), «Food attitudes and consumer behavior towards food in conflict-affected zones during the COVID-19 pandemic: case of the Palestinian
territories», British Food Journal.

أثــرت عمليــات اإلغــاق والقيــود التــي فرضتهــا الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى ضــوء جائحــة كوفيــد،19-
علــى الســلوكيات الغذائيــة وأنمــاط االســتهالك .نظــرا لتأثــر البلــدان المتأثــرة بالنزاعــات أكثــر بكثيــر مــن غيرهــا
بانعــدام األمــن الغذائــي واالجتماعــي واالقتصــادي ،فعلــى األغلــب أن هــذه البلــدان قــد شــهدت تغيــرا واضحــا فــي
الســلوكيات الغذائيــة وأنمــاط االســتهالك .بهــدف تحليــل آثــار الوبــاء علــى المســائل المتعلقــة باختيــار األغذيــة
واالســتهالك فــي البلــدان المتأثــرة بالنزاعــات ،تركــز هــذه الدراســة على فلســطين كحالة دراســية مثيــرة لالهتمام.
اســتنادا الــى نتائــج عينــة اســتقصائية مكونــة مــن  322فلســطينيا بالغــا ،تحلــل الدراســة اآلثــار المســتمرة
لجائحــة كوفيــد 19-علــى اختيــار وتنــاول األطعمــة والمشــروبات ،فضال عــن االتجاهات الســلوكية للمســتهلكين
تجــاه الغــذاء فــي فلســطين .يخلــص التقريــر إلــى أن الســلوكيات الغذائيــة بيــن الفلســطينيين قــد تغيــرت
بالفعــل علــى نطــاق واســع ،حيــث حــاول البالغــون تبنــي أنظمــة غذائيــة صحيــة ولكنهــم تناولــوا المزيــد مــن
الطعــام بيــن الوجبــات .عــاوة علــى ذلــك ،تأثــرت الســلوكيات الغذائيــة بالمحــددات النفســية الســلبية مثــل
القلــق واالكتئــاب ،كمــا أدى الوبــاء إلــى تغييــر ســلوكهم عنــد التســوق متســببا فــي شــراء الطعــام بدافــع
الذعــر والهلــع ،مــا أثــر ســلبا علــى قدرتهــم علــى تحمــل تكلفــة الطعــام نظــرا الرتفــاع األســعار .كمــا وتخلــص
الدراســة إلــى أنــه برغــم أن الوبــاء قــد أثــر ســلبا علــى األمــن الغذائــي فــي فلســطين ،إال أنــه فتــح «آفاقــا»
حفــزت التحــول نحــو أنظمــة غذائيــة أكثــر اســتدامة.
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