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افتتاحية
يصــدر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) نشــرة األمــن الغذائــي مرتيــن ســنويا مســاهمة
منــه فــي قطــاع األمــن الغذائــي فــي فلســطين .تهــدف النشــرة إلــى دعــم صانعــي القــرار والمؤسســات التــي تواصــل
العمــل فــي مجــال تحســين أوضــاع وظــروف األمــن الغذائــي فــي فلســطين ،عــن طريــق تزويدهــم بمرجــع دوري لكل
القضايــا والمعلومــات المســتجدة فــي هــذا القطــاع .يأتــي العــدد الســادس والعشــرون مــن نشــرة األمــن الغذائــي بعــد
صدمــات غيــر مســبوقة ومتتاليــة فــي أســواق الســلع العالميــة كجائحــة كوفيــد 19-والحــرب الروســية-األوكرانية.
تســتهل النشــرة ،التــي تغطــي النصــف األول مــن العــام  ،2022بأحــدث أخبــار األمــن الغذائــي ومراجعــة لتداعيــات
األزمــة الروســية-األوكرانية علــى قطــاع األمــن الغذائــي ،وتســلط الضــوء علــى االنعكاســات الســلبية المترتبــة
علــى االضطرابــات التجاريــة والسياســات الحمائيــة فــي بلــدان أخــرى ،مــع مناقشــة تداعيــات ذلــك علــى قــدرات
االســتجابة علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي .هــذا باإلضافــة إلــى عــرض آخــر المســتجدات والتغيــرات فــي أســعار
األغذيــة العالميــة والفلســطينية التــي تســتعرضها النشــرة دوريــا ،اســتنادا ألحــدث بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو).
يأتــي هــذا العــدد مــن النشــرة ،فــي الوقــت المناســب ،إذ يجــيء فــي مرحلة حرجــة تواجــه فيهــا المؤسســات الحكومية
والمنظمــات األهليــة ضغوطــا ماليــة متراكمــة مــا يهــدد فعاليــة برامجهــا اإلغاثيــة واســتدامتها ،وفــي الوقــت الــذي
تجــري فيــه دراســة آخــر التطــورات فــي تمويــل البرامــج الرئيســية التــي تقدمهــا وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة
وتشــغيل الجئــي فلســطين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) وبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي ظــل انقطــاع المعونــات،
إلــى جانــب الوضــع المالــي الصعــب الــذي تمــر بــه الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والبرنامــج الوطنــي للتحويــات
النقديــة ( )NCTPالــذي تديــره وزارة التنميــة االجتماعيــة .كمــا تســتعرض النشــرة التأثيــرات الخارجيــة اإليجابيــة
لبرامــج األمــن الغذائــي فــي فلســطين ،وذلــك مــن خــال نشــر نتائــج تقريــر برنامــج األغذيــة العالمــي األخيــر الــذي
يتنــاول أنمــاط التحويــل النقديــة.
وأخيــرا ،تســتعرض النشــرة فــي القســم الخــاص بمراجعــة األدبيــات ورقتيــن بحثيتيــن رئيســيتين مرتبطتيــن بآخــر
تطــورات قضايــا األمــن الغذائــي العالميــة واإلقليميــة ،األنــف ذكرهــا .كمــا يتــم مراجعــة دراســة أخــرى تتنــاول
الكفــاءة التقنيــة واإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج ألعضــاء التعاونيــات الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة.
فــي الوقــت الــذي يســتمر معهــد “مــاس” فــي رصــد تطــورات حالــة األمــن الغذائــي بشــكل عــام فــي فلســطين،
يعمــل المعهــد أيضــا علــى تزويــد المهتميــن بتحليــل معمــق وموســع للقضايــا ذات الصلــة ،مــن خــال “المراقــب
االقتصــادي الربعــي” الــذي يحتــوي تغطيــة دوريــة لقطــاع الزراعــة وقضايــا التنميــة االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى عــدد
مــن الدراســات السياســاتية التحليليــة المعمقــة حــول التمويــل الزراعــي وخســائر الغــذاء والنظــم الغذائيــة وأهــداف
التنميــة المســتدامة ذات الصلــة .ويوفــر المعهــد ،مــن خــال نهجــه الشــامل والمتعــدد التخصصــات ،منبــرا للبحــث
والحــوار الشــامل حــول مختلــف القضايــا المعقــدة والبــارزة المؤثــرة فــي األمــن الغذائــي والتغذيــة.
تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني المحدث لمعرفة المزيدwww.mas.ps .
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إضاءة على أهم محتويات العدد
•تســتورد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  %95مــن احتياجاتهــا مــن القمــح مــع افتقارهــا إلــى البنيــة التحتية
االســتراتيجية الالزمــة لتخزيــن األغذية.
•تحتــاج األونــروا لحشــد  1.6مليــار دوالر أمريكــي مــن المجتمــع الدولــي فــي العــام  2022مــن أجــل الوفــاء
بالتزاماتهــا والقيــام بمهمتهــا بمســاعدة المالييــن مــن الجئــي فلســطين المســجلين لديهــا.
•اســتخدم قرابــة  360ألــف مســتفيد قســائمهم الشــرائية فــي المتاجــر المتعاقــدة مــع برنامــج األغذيــة
العالمــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة العــام .2021
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آخر مستجدات قطاع األمن الغذائي
الفلسطينيون يواجهون انعدام األمن الغذائي المتنامي مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
ما بعد حرب أوكرانيا
اســتمرت آثــار جائحــة كوفيــد 19-بإلقــاء ظاللهــا علــى الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي فــي فلســطين خــال نهايــة
العــام  2021والنصــف األول مــن العــام  2022حتــى بعــد إزالــة القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة للحــد مــن انتشــار
الجائحــة ،حيــث شــهدت أســعار المــواد الغذائيــة األساســية بمــا فــي ذلــك الحبــوب والزيــوت النباتيــة ارتفاعــا ملحوظــا
علــى الصعيــد العالمــي ،متجــاوزة الزيــادات التــي شــهدتها خــال األزمــات الماضيــة .مــع عــدم حســم نتائــج الحــرب
الدائــرة فــي أوكرانيــا ،ال تــزال المخــاوف الدوليــة فــي تصاعــد ،ليــس فقــط حــول إنتــاج الغــذاء والتجــارة والسياســة فــي
الــدول المتأثــرة بشــكل مباشــر فحســب ،وإنمــا يخشــى مــن أن تطــال تداعياتهــا الوخيمــة مــا هــو أبعــد مــن دول أوروبــا.
لقــد أدت موجــات مــن الصدمــات العالميــة التــي تلــت الحــرب إلــى تفاقــم مخاطــر األمــن الغذائــي فــي أفقــر البلــدان
الناميــة بتســببها فــي انقطــاع سالســل اإلمــداد العالميــة ،خاصــة مــع قيــام بعــض البلــدان باتبــاع سياســات حمائية،
بلغــت ذروتهــا بارتفــاع أســعار الطاقــة نتيجــة العقوبــات المفروضــة.
فــي حيــن أن إســرائيل هــي المــورد الرئيســي للقمــح فــي فلســطين ،حيــث وصلــت نســبة الــواردات منهــا لحوالــي %51
مــن اإلمــدادات المحليــة فــي العــام  ،2020تمثــل واردات القمــح الروســي قرابــة 1 %32.6باإلضافــة إلــى ذلــك ،توفــر
أوكرانيــا  ،%37و %14مــن واردات فلســطين لزيــت عبــاد الشــمس وزيــت الــذرة علــى التوالــي2 .لــذا ،مــن المرجــح أن
تتفاقــم الفجــوات فــي العــرض المحلــي الفلســطيني نتيجــة الزيــادات العالميــة المســتمرة فــي أســعار الســلع األساســية،
بغــض النظــر عــن اختــاالت العــرض الهيكليــة المتوقعــة فــي األســواق العالميــة للحبــوب 3.علــى ضــوء ارتفــاع أســعار
القمــح ،مــن المؤكــد عندئــذ أن يضطــر المســتوردين الفلســطينيين إلــى البحــث عــن مصــادر بديلــة لســد النقــص فــي
اإلمــدادات المحليــة خاصــة مــن االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة وغيرهمــا .أمــا فــي قطــاع غــزة ،فقــد واجهــت
المطاحــن المحليــة الرئيســية صعوبــات خاصــة فــي إعــادة تكويــن المخــزون ،حيــث كان المخــزون المســتورد المنافــس
بتكلفتــه المنخفضــة أكثــر مالءمــة للســوق ،مــا أدى إلــى فــرض ضغوطــات إضافيــة علــى اإلنتــاج المحلــي 4.باإلضافــة
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إلــى ارتفــاع األســعار العالميــة ،فــإن المطاحــن الفلســطينية مقيــدة باألنظمــة التجاريــة المفروضــة مــن قبــل االحتــال.
اتبعــت دول أخــرى مســارا معاكســا ،مثــل الهنــد التــي أوقفــت صادراتهــا مــن القمــح فــي  13أيــار  6.2022بالمثــل،
فرضــت الصيــن قيــودا علــى صادراتهــا مــن األســمدة ،مــا تســبب فــي ارتفــاع أســعارها فــي األســواق العالمية7.هناك
خــاف بيــن الجهــات الفاعلــة بشــأن مــدى قــدرة مخــزون القمــح الحالــي فــي فلســطين علــى تلبيــة الطلــب ،وحتــى
متى8.ومــع ذلــك ،تبقــى الحقيقــة التــي ال مــراء فيهــا ،أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تســتورد  %95مــن قمحهــا،
كمــا تفتقــر إلــى بنيــة تحتيــة اســتراتيجية لتخزيــن األغذيــة ،مــا يعنــي أن عليهــا االعتمــاد علــى مرافــق القطــاع
الخــاص اإلســرائيلي والفلســطيني9.في النصــف الثانــي مــن العــام  ،2022أعلنــت الحكومــة الفلســطينية عــن
خطــط لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة إلنشــاء عــدة مواقــع لتخزيــن الحبــوب.
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/wheat/reporter/pse
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp_palestine_monthly_market_dashboard_january_2022.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10272-022-1052-7.pdf
https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-flour-mills-ground-down-by-russian-ukraine-conflict-2022-05-23/
https://arabcenterdc.org/resource/food-insecurity-in-palestine-and-the-russia-ukraine-war-the-worst-is-yet-to-come/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10272-022-1052-7.pdf
https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/135857/filename/136071.pdf
https://www.forbes.com/sites/chloesorvino/2022/04/13/palestinians-could-run-out-of-wheat-reserves-in-three-weeks-in-ripple-effectof-ukraine-war/?sh=6b50f2e853e9
https://www.oxfam.org/en/press-releases/fears-wheat-stocks-could-run-out-occupied-palestinian-territory-within-three-weeks
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تعــد النظــم الغذائيــة العالميــة وترتيبــات التجــارة الدوليــة التنافســية مهمــة بشــكل خــاص فــي مواجهــة األزمــات
والحــد مــن مخاطــر نقــص األغذيــة .يمكــن لالســتيراد مــن مصــادر أخــرى مختلفــة أن يحــل مشــكلة االضطرابــات
التجاريــة فــي الــدول المصــدرة التــي تواجــه تحديــات 10.لكــن ســيطرة إســرائيل علــى حركــة التجــارة الخارجيــة
بيــن فلســطين والعالــم أدت الــى تبعيــة شــبه كاملــة لالقتصــاد الفلســطيني الــى االقتصــاد االســرائيلي ،مــا يحــول
دون إمكانيــة إيجــاد بدائــل تجاريــة مناســبة للتخفيــف مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه .لــم تكتــف إســرائيل بتقييــد
تدفــق إمــدادات الســلع والوقــود إلــى قطــاع غــزة منــذ بــدء الحصــار فــي العــام  ،2006بــل لجــأت أيضــا إلــى معــادالت
حســابية قاســية لتحديــد كميــة األغذيــة التــي يســمح بدخولهــا للقطــاع ،وتحديــد الحــد األقصــى لمــا هــو “ضــروري
11
لبقــاء الســكان المدنييــن أحيــاء”.
فــي  14حزيــران مــن العــام  ،2022أشــارت رئيســة المفوضيــة األوروبيــة ،أثنــاء زيارتهــا لحشــد مســاعدات بقيمــة 25
مليــون يــورو لتحســين األمــن الغذائــي فــي فلســطين ،إلــى أن هــذا ليــس ســوى حــل قصيــر األجــل .وشــددت علــى
أهميــة وضــع اســتراتيجية لألنشــطة طويلــة األجــل لتقليــل التبعيــة الغذائيــة وتحســين القــدرة اإلنتاجيــة لألغذيــة
األساســية12.ومن ثــم ،فــإن إنشــاء البنيــة التحتيــة االســتراتيجية لتخزيــن األغذيــة يعتبــر ضــرورة ملحــة ويحظــى
باهتمــام متزايــد مــن قبــل صنــاع القــرار والمؤسســات العاملــة فــي مجــال األمــن الغذائــي فــي فلســطين.
تجلــت اســتجابة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لهــذه المخاطــر المحدقــة باألمــن الغذائــي مــن خــال مجموعــة
مــن التدابيــر الماليــة التقديريــة .حيــث قامــت خــال الفتــرة مــا بيــن آذار وآب بإعفــاء جميــع مبيعــات دقيــق القمــح
المغلــف بأكيــاس تــزن  25كجــم فأكثــر مــن ضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة  .%16وذكــرت أن اإلعفــاء قــد يشــمل
فــي مراحــل الحقــة منتجــات أخــرى مثــل الزيــوت النباتية13.باإلضافــة إلــى ذلــك ،اتفقــت الحكومــة الفلســطينية
واتحــاد أصحــاب المخابــز علــى إبقــاء ســعر كيلــو الخبــز عنــد  4شــواكل كحــد أقصــى .عــاوة علــى ذلــك ،أعفــي
دقيــق القمــح المصــري المســتورد مــن الضرائــب خــال األشــهر مــن آذار وحتــى أيــار مــن العــام  14.2022إال أن
األســعار آخــذة فــي االرتفــاع برغــم هــذه المبــادرات ،وفــي خضــم الضغــوط التضخميــة األخــرى ،تســتمر القــوة
الشــرائية ألكثــر المتضرريــن المباشــرين فــي التراجــع .إن السياســات الحكوميــة غيــر المتســقة تجعــل مــن الصعــب
إحــداث تغييــر حقيقــي .فعلــى ســبيل المثــال ،برغــم موافقــة الســلطة الفلســطينية علــى إعفــاء القمــح مــن ضريبــة
القيمــة المضافــة ،إال أن القــرار ال يشــمل ســكان غــزة.
التحديات المالية التي تواجهها الحكومة والمنظمات غير الحكومية اإلنسانية
يثيــر الوضــع المالــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية قلقــا بالغــا لمــا تواجهــه مــن أزمــة ماليــة خانقــة والتــي تعــود
بشــكل رئيســي الــى تناقــص حجــم المســاعدات الدوليــة خــال الســنوات الماضيــة ،والقرصنــة اإلســرائيلية علــى
عائــدات مقاصــة فلســطين والتــي تشــكل جــزءا كبيــرا مــن إيــرادات الحكومــة الســنوية ،باإلضافــة الــى عوامــل
ذاتيــة أخــرى .ينعكــس ذلــك علــى عــدم قــدرة الحكومــة الفلســطينية علــى االنتظــام فــي دفــع فاتــورة الرواتــب
وتمويــل النفقــات التطويريــة ،حيــث بلــغ الديــن العــام  3.8مليــار دوالر فــي العــام  ،2021بزيــادة قدرهــا  %4مقارنــة
بعــام  15.2020نظــرا لشــح األمــوال والصعوبــات الماليــة التــي تواجههــا الســلطة الفلســطينية ،لــم تتلــق األســر
المســتفيدة مــن البرنامــج الوطنــي للتحويــات النقديــة ( )NCTPأي مدفوعــات بيــن شــهر أيــار مــن العــام 2021
وشــهر أيــار مــن العــام  16.2022بالرغــم مــن أن اســتئناف المســاعدات التــي يقدمهــا االتحــاد األوروبــي لفلســطين
خــال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي ،والتــي تأخــرت طويــا ،قــد ســاهم فــي تخفيــف الضغــوط الماليــة عــن
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10272-022-1052-7.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/129672
https://fscluster.org/state-of-palestine/document/fss-mom-20220627-wbgs
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp_palestine_monthly_market_dashboard_june_2022.pdf
https://portlandtrust.org/wp-content/uploads/2022/01/Bulletin-184-January-English-A4-1.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp_palestine_monthly_market_dashboard_5-may2022.pdf
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الســلطة الفلســطينية ،إال أن الحــرب األوكرانية-الروســية قــد أدت بالفعــل لتحويــل مســار مــوارد المســاعدات
اإلنســانية العالميــة الرئيســية ،حتــى فــي الوقــت الــذي تهــدد فيــه المجاعــات والفيضانــات والجفــاف الناجــم عــن
التغيــر المناخــي المالييــن فــي قارتــي أفريقيــا وآســيا .كمــا كان ألزمــة جائحــة كوفيــد 19-الماضيــة تأثيــر ســلبي
ملحــوظ علــى حيــاة الفلســطينيين ونوعيتهــا ،ممــا تــرك الســكان غيــر األمنيــن غذائيــا يواجهــون اوضاعــا اقتصاديــة
قاتمــة أكثــر مــن ذي قبــل .عــاوة علــى ذلــك ،كان مــن الصعــب إدارة السياســات الماليــة ،علــى الرغــم مــن
االنتعــاش االقتصــادي الطفيــف ،حيــث بلــغ العجــز فــي مرحلــة مــا بعــد الجائحــة  1.26مليــار دوالر أمريكــي بينمــا
بلغــت المســاعدات  317مليــون دوالر أمريكــي فقــط خــال العــام  .2021مــا أضطــر الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
17
إلــى االقتــراض مــن البنــوك المحليــة مجــددا حتــى تتمكــن مــن مواصلــة أعمالهــا المعتــادة.
هنــاك مــا يقــرب مــن  1.79مليــون شــخص غيــر أمــن غذائيــا فــي فلســطين ،قرابــة  %60منهــم يعانــون مــن
انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد 18.واجــه ســكان غــزة ،الذيــن يشــكلون  %90من الســكان المســتضعفين المشــار
إليهــم ،تحديــات مضاعفــة خــال ازمــة جائحــة كورونــا نتيجــة الضرائــب الباهظــة التــي ورد أنهــا فرضــت علــى
الدقيــق المســتورد مــن الضفــة الغربية19.كمــا أن الحــرب األوكرانيــة أثــرت بشــكل كبيــر علــى قــدرة المنظمــات
20
اإلغاثيــة علــى تقديــم الدعــم واطــاق برامــج للمســاعدات الغذائيــة لســد هــذه االحتياجــات االجتماعيــة.
تحتــاج األونــروا ،التــي يســتفيد مــن برامجهــا للمســاعدات الغذائيــة أكثــر مــن  800ألــف الجــئ فلســطيني
مســجل ،لحشــد قرابــة  1.6مليــار دوالر أمريكــي مــن المجتمــع الدولــي فــي العــام  2022حتــى تتمكــن مــن
الوفــاء بمســؤولياتها المتمثلــة فــي مســاعدة المالييــن مــن الجئــي فلســطين مــن خــال الخدمــات والبرامــج
األساســية التــي تشــمل تقديــم المســاعدات الغذائيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم 21.وقــد تعهــدت
الواليــات المتحــدة مؤخــرا بتقديــم  201مليــون دوالر للوكالــة ،إال أن األونــروا تتوقــع فجــوة تمويليــة بحوالــي
 100مليــون دوالر فــي العــام  2022علــى الرغــم مــن التبرعــات المقدمــة مــن الواليــات المتحــدة ،وإيطاليــا،
22
وقطــر ،وغيرهــا.
كمــا يعــزى ارتفــاع تكاليــف الشــحن إلــى تعــرض منطقــة البحــر األســود لعقبــات تشــغيلية وقيــود علــى الحــدود
فــي منطقــة الصــراع مــع مــا ترتــب علــى ذلــك مــن رســوم شــحن23.يزيد هذا مــن تعقيــد البرامــج اإلغاثيــة التي
تقــوم بهــا المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي فلســطين فــي وقــت تتــآكل فيــه القــوة الشــرائية للفلســطينيين
أكثــر فأكثــر مــا يعيــق وصولهــم للغــذاء وغيــره مــن ضروريــات الحيــاة .يبلــغ صافــي التمويــل المطلــوب مــن
برنامــج األغذيــة العالمــي للفتــرة مــا بيــن تمــوز ونهايــة العــام الحالــي مــا يقــارب  24.7مليــون دوالر أمريكــي.
عــاوة علــى ذلــك ،وكإجــراء إضافــي لمواجهــة ارتفــاع األســعار ،هنــاك حاجــة إلــى  12مليــون دوالر أمريكــي
إضافيــة لزيــادة قيمــة القســائم إلــى حوالــي  15دوالرا شــهريا لحوالــي  304ألــف شــخص معــوز فــي غــزة
24
والضفــة الغربيــة لنفــس الفتــرة.
األثار الثانوية لبرنامج األغذية العالمي – التحويالت النقدية
كــون وزارة التنميــة االجتماعيــة شــريك لبرنامــج األغذيــة فــي الضفــة الغربيــة ولمؤسســة مجتمعــات عالميــة فــي قطــاع
غــزة ،اســتطاع برنامــج األغذيــة العالمــي الوصــول إلــى شــبكة واســعة من المســتفيدين ،بــل ومســاعدة المنظمــات الدولية
والمحليــة األخــرى فــي تقديــم المســاعدات مــن خــال وســائلها المعتمــدة .تقــوم كل مــن اليونيســف واألونــروا وصنــدوق
17 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/09/the-palestinian-economy-will-continue-to-operate-below-potentialwithout-concrete-policy-actions
18 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000141238/download/
19 al-monitor.com/originals/2022/05/hamas-imposes-new-taxes-products-imported-west-bank
20 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2022-05-17_USG_West_Bank_and_Gaza_Complex_Emergency_Fact_Sheet_2.pdf
21 https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/un-agency-palestine-refugees-announces-2022-budget
22 https://www.fao.org/newsroom/detail/benchmark-fao-food-price-index-shows-dip-in-international-prices-of-cereals-vegetable-oils-and-sugar/en
23 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2022-05-17_USG_West_Bank_and_Gaza_Complex_Emergency_Fact_Sheet_2.pdf
24 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000141238/download/
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األمــم المتحــدة للســكان ومؤسســة ميرســي كــور بتوفيــر المــواد الغذائيــة أو غيــر الغذائيــة للســكان المســتضعفين فــي
المنطقــة مــن خــال قســائم برنامــج األغذيــة العالمــي .أخــذ هــذا التطــور مجــراه بعــد أن بــدأ برنامــج األغذيــة العالمــي
بتطبيــق نظــام القســائم اإللكترونيــة ،مــا مكنــه أيضــا مــن تتبــع المســاعدات التــي تصــل إلــى المســتفيدين بصــورة
أفضــل ،وهــي مهمــة ينبغــي أن تكــون ذات أهميــة قصــوى لــدى هــذه المنظمــات الدوليــة.
يحتــوي نظــام القســائم علــى آليــات تحــاول تحقيــق أفضــل اســتفادة مــن التأثيــرات الخارجيــة اإليجابيــة لــكل مــن
المســتفيدين والمحــال التجاريــة .وال يقتصــر األمــر علــى أن التحويــات تقــدر وتعتمــد علــى األغذيــة التــي يســتهلكها
الفلســطينيون عــادة ،ال بــل تقــوم المحــال عــادة بتوفيــر األغذيــة المصنعــة أو المنتجــة محليــا فقــط عندمــا يكــون ذلــك
ممكنــا .بحلــول العــام  ،2021وعلــى مــدى خمــس ســنوات ،ارتفــع عــدد المســتفيدين مــن برنامــج القســائم الشــرائية
ألكثــر مــن الضعــف ،إذ وصــل إلــى  360ألــف فــرد مســتفيد.
فــي  20أيــار  ،2022أصــدر برنامــج األغذيــة العالمــي تقريــرا عــن مســح أجــراه حــول أنمــاط التحويــات النقديــة ،يقيــم
األثــار الثانويــة لتدخــات البرنامــج علــى االقتصــاد .أحــد نتائــج المســح ،الــذي شــمل المتاجــر المشــاركة وغيــر المشــاركة
فــي برنامــج القســائم الشــرائية الممــول مــن برنامــج األغذيــة العالمــي الــذي بــدء تطبيقــه فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة منــذ العــام  ،2009تتعلــق بالتأثيــرات الخارجيــة للبرنامــج -الهــادف إلــى مســاعدة الفئــات األشــد ضعفــا فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة -علــى المتاجــر المشــاركة فــي البرنامــج .أظهــر التقريــر أن البرنامــج قــد حســن مــن االســتهالك
الغذائــي وقلــل مــن إنفــاق األســر المعيشــية علــى الغــذاء ،وعــزز أيضــا مــن القــوة التفاوضيــة للمتاجــر المشــاركة مــع
المورديــن ،ممــا أدى إلــى خفــض األســعار مــن المورديــن ،وزيــادة فــي المبيعــات ،وأتــاح للمحــال التجاريــة عمــل عــروض
وخصومــات للزبائــن المســتفيدين مــن البرنامــج ،ووســع قواعــد عمــاء المتاجــر ومنتجاتهــا المعروضــة.
مــن منظــور مالــي ،حفــز برنامــج القســائم أصحــاب المتاجــر علــى زيــادة اســتثماراتهم فــي متاجرهــم ،مقارنــة بالمحــال
التجاريــة غيــر المشــاركة فــي البرنامــج .علــى ســبيل المثــال ،حصــدت المتاجــر المتعاقــدة مــع برنامــج األغذيــة العالمــي
مــا مجموعــه  1,360,292دوالرا أمريكيــا فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة ،مــا ســاعدها علــى ترقيــة متاجرهــا بشــراء وحــدات
لتبريــد الهــواء (مكيفــات) ،ومولــدات جديــدة ،وتشــكيلة أوســع مــن المــواد الغذائيــة ،وغيرهــا مــن األصــول التــي يمكــن
أن تســاهم فــي زيــادة الطلــب ،وتحســن مــن خدمــة الزبائــن فــي نهايــة المطــاف .عــاوة علــى ذلــك ،تجنــي الحكومــة
شــهريا مــا مجموعــه  161,565دوالرا أمريكيــا أخــرى ،فــي المتوســط ،مــن إيــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة .مــع ذلــك،
هنــاك مــن يجــادل بــأن ضريبــة القيمــة المضافــة تفــرض كنســبة ضريبيــة ثابتــة علــى جميــع المنتجــات بغــض النظــر
عــن طبيعتهــا ،بالتالــي فهــي تثقــل كاهــل جميــع القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى حــد ســواء متغاضيــة عــن
25
التفاوتــات بينهــا .ناهيــك ،عــن القيــود التــي تضعهــا علــى التبرعــات ،ممــا يقيــد نشــاط المنظمــات غيــر الربحيــة.
أسعار الغذاء في األسواق العالمية (كانون األول  – 2021حزيران )2022
تظهــر أســعار الغــذاء فــي األســواق العالميــة ،وفــق مؤشــر منظمــة األغذيــة والزراعــة ألســعار الغــذاء (الفــاو)،
ارتفاعــا مــا بيــن كانــون األول  2021وحزيــران  .2022فــي الوقــت الــذي كان العالــم فيــه يتجــه نحــو تصاعــد
معــدالت التضخــم ويواجــه انتكاســة فــي موســم الحصــاد رافقهــا زيــادة فــي الطلــب خــال العــام الماضــي،
شــهدت أســعار الغــذاء العالميــة ارتفاعــا بنســبة  %8.8خــال النصــف الثانــي مــن العــام  .2021فكمــا يبــدو فقــد
وصــل مؤشــر الفــاو ذروتــه فــي آذار مــع بدايــة الحــرب علــى أوكرانيــا ،ثــم اســتقر إلــى حــد مــا ،وعــاد لينخفــض
26
بحلــول حزيــران.

25 https://portlandtrust.org/wp-content/uploads/2022/04/Bulletin-187-April-English-A4.pdf
26 https://www.fao.org/newsroom/detail/benchmark-fao-food-price-index-shows-dip-in-international-prices-of-cereals-vegetable-oils-and-sugar/en
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اتجاهات األسعار 2022-2020
يوضــح الشــكل  1أدنــاه االتجاهــات فــي مؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء العالميــة علــى مــدار فتــرة العاميــن،
لخمــس مجموعــات مــن الســلع الغذائيــة األساســية ،وهــي اللحــوم واأللبــان والحبــوب والزيــوت والســكر ،والتــي
يتكــون منهــا مؤشــر األســعار الكلــي .ارتفعــت أســعار الســلع الغذائيــة المختــارة باضطــراد علــى مــر الســنين،
مــع بعــض التقلبــات .تظهــر المؤشــرات اتجاهــا تصاعديــا حــادا ،وعلــى األخــص فــي مؤشــر الزيــوت .فيمــا يلــي
تحليــل ألهــم أســباب هــذه التقلبــات فــي أســعار الســلع األساســية الخمــس.
شكل ( :)1أسعار الغذاء في األسواق العالمية (مؤشر الفاو)
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أسعار اللحوم
كمــا يتضــح مــن الشــكل  ،1ســجل مؤشــر الفــاو ألســعار اللحــوم رقمــا قياســيا فــي حزيــران هــذا العــام ،حيــث
بلــغ مــا معدلــه  125.9نقطــة ،مرتفعــا بحوالــي  %2.4عــن أيــار و %13.7عــن حزيــران مــن العــام الماضــي .أدى
شــن الحــرب علــى أوكرانيــا إلــى فــرض المزيــد مــن القيــود علــى ظــروف العــرض العالميــة ،التــي كانــت مقيــدة
أصــا منــذ انتشــار وبــاء كورونــا ،مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار جميــع أصنــاف اللحــوم ،وخاصــة الدواجــن التــي
27
وصلــت إلــى مســتويات قياســية مرتفعــة.
أسعار األلبان
ارتفعــت أســعار جميــع منتجــات األلبــان فــي األســواق العالميــة فــي حزيــران هــذا العــام ،وبلغــت أوجهــا ببلــوغ
متوســط مؤشــر أســعار االلبــان مــا قيمتــه  150.2نقطــة ،مرتفعــا  %4.1مقارنــة بأيــار هــذا العــام و%25.3
مقارنــة بحزيــران  .2021يعــزى ارتفــاع أســعار األلبــان فــي الغالــب إلــى زيــادة الطلــب علــى واردات اإلمــدادات
الفوريــة الناجمــة عــن مخــاوف الســوق مــن نقــص اإلمــدادات مســتقبال .نظــرا للنقــص المســتمر فــي إمــدادات
28
الحليــب المجفــف فــي جميــع أنحــاء العالــم وارتفــاع الطلــب علــى وارداتــه ،شــهدت أســعاره زيــادة عالميــة.
27 https://www.fao.org/newsroom/detail/benchmark-fao-food-price-index-shows-dip-in-international-prices-of-cereals-vegetable-oils-and-sugar/en
28 https://www.fao.org/newsroom/detail/benchmark-fao-food-price-index-shows-dip-in-international-prices-of-cereals-vegetable-oils-and-sugar/en
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أسعار الحبوب
انخفــض مؤشــر أســعار الحبــوب بحوالــي  %4.1فــي حزيــران هــذا العــام عمــا كان فــي أيــار مــن نفــس العــام ،إال
أنــه يبقــى أعلــى بنســبة  %27.6ممــا كان عليــه فــي حزيــران  ،2021حيــث بلــغ متوســط المؤشــر  166.3نقطــة
فــي حزيــران .كمــا انخفضــت أســعار القمــح عالميــا بنســبة  %5.7فــي حزيــران  2022عــن الشــهر الــذي ســبقه،
لكنهــا بقيــت أعلــى بنســبة  %48.5مــن مســتواها قبــل عــام .وكان التحســن فــي التوافــر الموســمي للمحاصيــل
الجديــدة فــي نصــف الكــرة الشــمالي ،وظــروف زراعــة المحاصيل فــي بعض البلــدان المنتجــة الكبــرى ،وتوقعات
اإلنتــاج فــي االتحــاد الروســي مــن األســباب الرئيســية النخفــاض األســعار فــي حزيــران .عــاوة علــى ذلــك،
وبســبب تحســن ظــروف زراعــة المحاصيــل فــي الواليــات المتحــدة وتعزيــز التوافــر الموســمي فــي األرجنتيــن
والبرازيــل ،انخفضــت أســعار الــذرة عالميــا بنســبة  %3.5فــي المقارنــة الشــهرية بيــن حزيــران وأيــار .2022
أسعار الزيوت
بلــغ متوســط مؤشــر الفــاو ألســعار الزيــوت النباتيــة فــي حزيــران مــن هــذا العــام نحــو  211.8نقطــة ،بانخفاض
قــدره  %7.6عــن الشــهر الســابق .ويعــود ذلــك الرتفــاع اإلنتــاج الموســمي فــي الــدول المنتجــة الرئيســية
وتوقعــات ارتفــاع العــرض مــن إندونيســيا ،وانخفــاض أســعار زيــت النخيــل فــي جميــع أنحــاء العالــم .ونتيجــة
ارتفــاع األســعار ،انكمــش الطلــب العالمــي علــى الــواردات ،مــا أدى إلــى انخفــاض أســعار زيــوت الصويــا وعبــاد
الشــمس .بحلــول نيســان ،كانــت أســعار الزبــدة العالميــة األكثــر ارتفاعــا ،نظــرا لزيــادة الطلــب والنقــص فــي
29
زيــت عبــاد الشــمس والســمن النباتــي.
أسعار السكر
بلــغ متوســط مؤشــر الفــاو ألســعار الســكر  117.3نقطــة فــي حزيــران مــن هــذا العــام ،منخفضــا بحوالــي %2.6
مقارنــة بأيــار ،متراجعــا للشــهر الثانــي علــى التوالــي ،ومســجال أدنــى مســتوى له منذ شــباط ،وذلــك نظــرا للتوقعات
الجيــدة للتوافــر العالمــي .كمــا تأثــر الطلــب علــى الســكر فــي الخــارج وتكلفتــه بتباطــؤ النمــو االقتصــادي العالمــي.
أسعار الغذاء في األسواق الفلسطينية (حزيران  – 2021حزيران )2022
يقــوم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بقيــاس أســعار الغــذاء باســتخدام مؤشــر خــاص بجهــاز اإلحصــاء
ألســعار الغــذاء ( )FPIوهــو أحــد مكونــات الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ( .)CPIتذبــذب مؤشــر أســعار
الغــذاء الفلســطيني ( )FPIخــال العــام الماضــي ،كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل  ،2والــذي يظهــر تقلبــات واضحــة
مــا بيــن ارتفــاع وانخفــاض .خــال الفتــرة مــا بيــن كانــون أول ونيســان  ،2022ارتفــع مؤشــر أســعار الغــذاء
بشــكل مضطــرد ،حيــث بلــغ ذروتــه عنــد  112.32نقطــة فــي نيســان  .2022أمــا فــي األشــهر التــي تلتهــا
فقــد انخفــض المؤشــر الفلســطيني ليصــل  108.57فــي حزيــران  .2022مقارنــة بالشــهر المناظــر مــن العــام
الســابق ،ارتفــع مؤشــر اإلحصــاء ألســعار الغــذاء بقرابــة  %6.8فــي حزيــران .2022
مؤشر أسعار الغذاء مقابل مؤشر أسعار المستهلك
فــي حيــن ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك فــي فلســطين بنســبة  %4.4بيــن حزيــران  2021وحزيــران  ،2022كانــت
التقلبــات فــي منحنــى مؤشــر أســعار الغــذاء أكثــر وضوحــا مقارنــة بمؤشــر أســعار المســتهلك األكثــر ثباتــا .ارتفــع
مؤشــر أســعار الغــذاء مــن  104.35فــي كانــون الثانــي مــن العــام  2022إلــى  108.57فــي حزيــران مــن نفــس العــام،
وقــد تــم تســجيل أكبــر زيــادة فــي مؤشــر أســعار المســتهلك مــا بيــن شــباط ونيســان  ،2022بزيــادة قدرهــا %1.1
فقــط .يظهــر الشــكل  2هــذا التذبــذب األكثــر وضوحــا فــي مؤشــر أســعار الغــذاء مقارنــة بمؤشــر أســعار المســتهلك.
29 https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-eases-in-april/en
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شكل ( :)2مؤشر جهاز اإلحصار ألسعار الغذاء بحسب المنطقة
ومؤشر اإلحصاء ألسعار المستهلك ومؤشر الفاو ألسعار الغذاء
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مؤشر اإلحصاء ألسعار الغذاء مقارنة بمؤشر الفاو ألسعار الغذاء
يعــرض هــذا القســم مقارنــة بيــن مؤشــر أســعار الغــذاء الفلســطيني بمؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء ،مــع ضــرورة
اإلشــارة لصعوبــة إجــراء هــذه المقارنــة ،نظــرا ألن مؤشــر أســعار الغــذاء فــي فلســطين مكــون فــي أغلبــه مــن
مــواد غذائيــة منتجــة محليـاً ،مــا يحــد مــن تأثــره بالتغيــرات فــي األســعار العالميــة للمــواد الغذائيــة .وألغــراض
إعــداد الشــكل الــوارد أعــاه ،تــم اعتمــاد العــام  2018كســنة أســاس لمؤشــر الفــاو بــدال مــن ،2016-2014
لتتناســب مــع ســنة األســاس فــي مؤشــر اإلحصــاء ألســعار الغــذاء ومؤشــره ألســعار المســتهلك .ارتفعــت
األســعار العالميــة للغــذاء ارتفاعــا كبيــرا خــال العــام الماضــي ،تجــاوز ارتفــاع أســعار الغــذاء فــي فلســطين.
يعكــس التبايــن مــا بيــن أســعار المــواد الغذائيــة علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي بوضــوح ارتبــاط االقتصــاد
الفلســطيني بمســارات التضخــم فــي إســرائيل بشــكل كبيــر وتأثــره بالقيــود المفروضــة علــى التجــارة الخارجية
30
مــا يؤثــر علــى المســتهلكين الفلســطينيين بشــكل غيــر متكافــئ.
أسعار الغذاء بحسب المنطقة
خــال األشــهر الســتة الماضيــة مــن العــام  ،2022ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة فــي القــدس الشــرقية
بمعــدل  %3.1شــهريا .أمــا فــي قطــاع غــزة ،ارتفــع مؤشــر أســعار الغــذاء بنحــو  ،%2.25بينمــا ارتفــع بنســبة %3
فــي الضفــة الغربيــة .مــن الواضــح أن منحنــى الضفــة الغربيــة ألســعار الغــذاء يتبــع المنحنــى الكلــي ألســعار
الغــذاء فــي فلســطين ،وكذلــك منحنــى القــدس ،وإن كان األخيــر قــد شــهد مســتويات أعلــى بكثيــر حتــى كانــون
الثانــي  ،2022وعــاد لينخفــض مجــددا مــا بيــن شــباط وحتــى نهايــة النصــف األول مــن هــذا العــام .بينمــا
منحنــى قطــاع غــزة فهــو أقــل نســبيا مــن المنحنــى الكلــي ،إال أنــه عرضــة لنفــس التقلبــات التــي يتعــرض لهــا
المنحنــى الفلســطيني الكلــي ألســعار الغــذاء ،مــع حــدوث معظــم التباينــات بيــن نيســان وأيــار .2022
30 https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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مراجعة األدبيات
تســتعرض نشــرة األمــن الغذائــي فــي هــذا القســم آخــر المســاهمات البحثيــة الهامــة فــي مجــال األمــن الغذائــي
والتغــذوي لضمــان وصــول المهتميــن لموجــز بنتائــج هــذه الدراســات الحديثــة ذات األهميــة لصانعــي سياســات األمــن
الغذائــي العالمــي واإلقليمــي والوطنــي وأصحــاب المصلحــة.

انعكاسات األزمة الروسية-األوكرانية على األمن الغذائي عالميا وإقليميا واالستجابات
السياساتية الممكنة
Abay, K., Breisinger, C., Glauber, J., Kurdi, S., Laborde, D., Siddig, K. (2022). The
Russia-Ukraine crisis: Implications for global and regional food security and potential
policy responses. International Food Policy Research Institute. Washington.
تبحــث هــذه الورقــة فــي تأثيــر الحــرب األوكرانية-الروســية علــى األمــن الغذائــي محليــا وعالميــا .تركــز الدراســة
علــى تقصــي هــذا التأثيــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ( )MENAبالــذات ،نظــرا لهشاشــتها
أكثــر مــن غيرهــا أمــام الصدمــات التجاريــة الناجمــة عــن االعتمــاد الشــديد علــى الــواردات الغذائيــة .تُظهــر
حساســية النظــام الغذائــي والسياســات المتعاقبــة لصدمــات األســعار كيــف يمكــن لألزمــة أن تؤثــر علــى الفقــراء
وغيــر الفقــراء وكذلــك األســر فــي الريــف والمــدن بدرجــات متفاوتــة .مــن المرجــح أن تتســبب الزيادات في أســعار
المــواد الغذائيــة بصعوبــات فــي البلــدان التــي تفتقــر إلــى دعــم للمــواد الغذائيــة وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة.
تبنــي الورقــة توصياتهــا السياســاتية قصيــرة وطويلــة المــدى علــى الــدروس المســتفادة مــن أزمــات الغــذاء
الســابقة ،وتســتجيب بشــكل خــاص الحتياجــات بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تحديــدا .كمــا
تغطــي تدخــات الحمايــة االجتماعيــة ،والتنــوع الغذائــي ،وقــدرات اإلنتــاج المحلــي لحمايــة األســر األشــد ضعفـاً.
فــي حيــن أن تعطــل إنتــاج الحبــوب والــواردات التجاريــة يشــكل خطــرا علــى الــدول التــي تعتمــد علــى مثــل هــذه
الــواردات ،إال أن االرتفــاع الســريع فــي األســعار العالميــة لألغذيــة واألســمدة هــو مصــدر القلق الحقيقي ،بحســب
مــا تشــير الدراســة .كمــا أن األزمــة اإلنســانية فــي أوكرانيــا تحــرف االنتبــاه وتحــول المــوارد عــن المجتمعــات
والمناطــق األخــرى المتضــررة مــن النــزاع ،والتــي تفاقمــت أوضــاع األمــن الغذائــي فيهــا نتيجــة هــذا الصــراع.
يعــد توقيــت الحــرب مــن العوامــل األخــرى التــي أدت لزعزعــة االســتقرار ،ذلــك أن مخــزون الــدول المعتمــدة على
االســتيراد كان شــحيحا بعــد وبــاء كوفيــد ،19-مــا أضعــف قدرتهــا علــى التعافــي مــن الصدمــات .عــاوة علــى
ذلــك ،فــإن حكومــات الــدول ذات الدخــل المتدنــي التــي تعتمــد بشــدة علــى الــواردات تعانــي مــن مخاطــر عــدم
وجــود مســاحة كافيــة لتطبيــق سياســات ماليــة بهــدف الحفــاظ علــى القــوة الشــرائية للمواطنيــن ووقــف ارتفــاع
تكاليــف الغــذاء نتيجــة تفاقــم حالــة انعــدام األمــن الغذائــي .تــدل الــدروس المســتفادة مــن أزمــات الغــذاء فــي
عامــي  2007و 2010علــى أن القيــود ســتزيد مــن الضغــوط علــى إمــدادات الغــذاء وســتؤدي إلــى رفــع األســعار.
كمــا تســلط الدراســة الضــوء علــى الفروقــات بيــن األســر الفقيــرة فــي الريــف والحضــر .فــي الحضــر ،تنفــق األســر
األفقــر نســبة أكبــر مــن دخلهــا علــى اســتهالك الغــذاء ،مــا يجعلهــا أكثــر عرضــة لتأثيــر الصدمــات التجاريــة التــي
تفضــي لرفــع أســعار المــواد الغذائيــة .كذلــك ،وألن تكلفــة كل ســعرة حراريــة فــي الوجبــات الغذائيــة االرخــص
ثمنــا أقــل ،فالفقــراء هــم األكثــر عرضــة لالعتمــاد علــى الحبــوب واألطعمــة األخــرى األرخــص ثمنــا .كمــا تقيــم
الدراســة أهميــة هــذه العمليــات فــي عــدد مختــار مــن دول المنطقــة ( ،)MENAمــن خــال وضع مخطط الســتهالك
القمــح للفــرد مقارنــة بمؤشــر ثــروة األســرة أو دخــل األســرة المســجل .تؤكــد نتائــج العديــد مــن الــدول علــى وجــود
عالقــة عكســية بيــن ثــروة األســرة واســتهالك الحبــوب ،وعالقــة مباشــرة بيــن االعتمــاد علــى المســاعدات الغذائيــة
واســتهالك األطعمــة غيــر األساســية ،حيــث تقلــل األســر مــن اســتهالكها للمــواد ذات القيمــة األعلــى.
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لــدى األســواق العالميــة قــدرة أكبــر علــى تحمــل الصدمــات ،لحجمهــا وتنوعهــا ،مــا يجعلهــا أكثــر اســتقرارا مقارنــة
باألســواق المحليــة .لهــذا توصــي الدراســة بالحــد مــن تشــوهات الســوق والســماح لألســواق بالعمــل بشــكل طبيعــي.
هــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى الــدول التــي تفــوق وارداتهــا صادراتهــا مــن الغــذاء ،حيــث يمكــن أن تكــون مثــل
هــذه النظــم مكلفــة وتــزداد المخاطــر نتيجــة عوامــل عــدم اليقيــن فــي اإلنتــاج .لتتمكــن مــن ذلــك ،علــى هــذه
الــدول االحجــام عــن الشــراء الفجائــي خوفــا مــن انقطــاع هــذه الــواردات ،واالمتنــاع عــن فــرض قيــود علــى التصديــر،
واســتهداف برامــج الحمايــة االجتماعيــة للفئــات األشــد حرمانــا ،وتقديــم المســاعدات اإلنســانية .تشــير الدراســة
الــى أن السياســات الحكوميــة يجــب أن تركــز علــى دعــم الفئــات األكثــر ضعف ـاً ،مــن خــال توفيــر شــبكات األمــان
االجتماعــي والمســاعدات اإلنســانية مسترشــدة بالــدروس السياســاتية المســتفادة مــن األزمــات الســابقة.
الحقــا تمضــي الدراســة فــي توضيــح كيــف أن اســتهالك القمــح أقــل فــي المناطــق الريفيــة ،وكيــف تصبــح
العالقــة العكســية بيــن اســتهالك القمــح وثــروة األســرة أكبــر ،إذا انتقلنــا إلــى المناطــق الحضريــة .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،فــإن مرونــة الطلــب بحســب الدخــل علــى القمــح والحبــوب أكبــر بكثيــر فــي المناطــق الحضريــة .وقــد
لوحــظ أنــه مــن المحتمــل أن يكــون هــذا ناتجــا عــن قــدرة األســر الريفيــة علــى اســتبدال القمــح ببدائــل منتجــة
محليــا أكثــر مــن غيرهــا مــن األســر .وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن الفقــراء فــي المناطــق الحضريــة هــم األكثــر
عرضــة للتأثــر باألزمــات المســتمرة والزيــادات الالحقــة فــي تكاليــف الغــذاء.
عوضــا مــن ذلــك ،ينبغــي إعطــاء األولويــة للسياســات التــي تزيــد مــن الفــرص التجاريــة فــي عــدد أكبــر مــن
الــدول ،ومــن خــال اســتخدام شــبكات األمــان والتحويــات النقديــة والقســائم  -التــي ثبــت أنهــا أكثــر فعاليــة
مــن التحويــات العينيــة – قــد تتمكــن دول المنطقــة ( )MENAمــن تنويــع إمــدادات القمــح وحمايــة األســر األكثــر
ضعفــا .علــى المــدى الطويــل ،علــى الحكومــات أن تــزن مزايــا االنفتــاح التجــاري وتقييمهــا مقارنــة بالتكاليــف
المحتمــل تكبدهــا مــن الــدول المعرضــة للصدمــات التجاريــة ،مــع الحفــاظ علــى دعــم اإلنتــاج المحلــي مــن
المحاصيــل ذات الميــزة النســبية التــي تأخــذ االحتياجــات الغذائيــة بعيــن االعتبــار.
أثــر المســاعدات علــى الفقــر واألمــن الغذائــي فــي ســياق هــش وأزمــة ممتــدة :دراســة
حالــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
Romano, D., Stefani, G., Rocchi, B., Fiorillo, C. (2019). The impact of assistance on
poverty and food security in a fragile and protracted-crisis context: the case of West
Bank and Gaza Strip. Bio-based and Applied Economics. Italy.
تقيــم هــذه الورقــة البحثيــة أثــر المســاعدات علــى رفــاه األســرة الفلســطينية .يتــم تقديــر حالــة الفقــر واألمــن
الغذائــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باســتخدام بيانــات تســتند لنتائــج جولتي العــام  2013والعــام 2014
مــن مســح الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة واألمــن الغذائــي الفلســطيني .بحســب مــا أظهــرت النتائــج ،لــوال
المســاعدات لكانــت مســتويات الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي أكثــر انتشــارا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
عمومــا ،مــع انتشــارهما أكثــر فــي المناطــق حيــث مســتوى المســاعدات متدنــي .برغــم أن مســتوى المســاعدات
لــه تأثيــر إيجابــي ملمــوس فــي الحــد مــن الفقــر ،واألغذيــة المســتهلكة ،وتنــوع النظــام الغذائــي فــي الضفــة
الغربيــة ،إال أن البحــث فــي قطــاع غــزة كشــف عــن نتائــج مغايــرة.
تســتهل الورقــة بمراجعــة لألدبيــات التــي تتنــاول موضــوع المســاعدات ،والتــي تتضمــن الحجــج النظريــة
والتجريبيــة؛ مــن ثــم تقــوم باســتعراض الســياق الفلســطيني؛ وتحليــل ســمات األســر الفلســطينية؛ ووصــف
البيانــات واألســاليب المســتخدمة فــي تقييــم األثــر؛ وأخيــرا ،تناقــش نتائــج التحليــل وتلخــص النتائج الرئيســية
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مــن خــال مناقشــة كيــف ســتؤثر علــى السياســات .بينــت الدراســة أن الســمات التاليــة لــرب األســرة لهــا تأثيــر
إيجابــي علــى مؤشــر الفقــر :المســتوى التعليمــي ،والعمــر ،وحالــة العمــل ،وحالــة اللجــوء ،أو اإلقامــة فــي الضفــة
الغربيــة .نتيجــة لذلــك ،اظهــرت نمــاذج االنحــدار الزمنــي للتأثيــرات الثابتــة مــع متغيــرات مختــارة ذات صلــة
كيــف أن المســاعدات المكثفــة لهــا تأثيــر ملمــوس علــى الحــد مــن فقــر األســر .فيمــا يتعلــق بأنمــاط اســتهالك
الغــذاء ،تزيــد المســاعدات بشــكل كبيــر مــن احتماليــة تأميــن الغــذاء المســتهلك للنــاس .باإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن وجــود رب أســرة بعمــر شــاب ،لديــه عمــل ،ومتعلــم والجــئ يقلــل مــن انعــدام األمــن الغذائــي بيــن األســر.
كمــا قــدرت الدراســة تأثيــر المســاعدات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي كل منطقــة علــى حــدة .حيــث
شــهدت الضفــة الغربيــة تأثيــرا ايجابيــا ملحوظــا ومماثــا للتأثيــر الــذي شــهدته فلســطين ككل .وعلــى عكــس
المتوقــع ،وجــدت الدراســة أن المســاعدات لــم يكــن لهــا تأثيــر يذكــر فــي قطــاع غــزة .يبــدو أن هــذا مرتبــط
بأوضــاع قطــاع غــزة السياســية واالقتصاديــة وكونهــا تتلقــى فــي الوقــت نفســه مســاعدات تكفــي لتغطيــة
أكثــر مــن  %80مــن الســكان ،مــا يجعــل مــن الصعــب اســتخالص نتائــج وتحليــات منطقيــة مــن البيانــات
المتوفــرة .بغــض النظــر عــن ذلــك ،تقــوم الدراســة ببحــث االختالفــات بيــن محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة .فــي المتوســط ،كانــت نتائــج محافظــات المنطقتيــن المركزيتيــن االقتصاديتيــن  -مدينــة غــزة فــي
القطــاع ورام اهلل والقــدس الشــرقية فــي الضفــة الغربيــة أفضــل مقارنــة بالمناطــق األخــرى .يجــادل مــن حــاول
تفســير هــذا التفــاوت فــي الضفــة الغربيــة ،بــأن الحيــاة فــي حــدود بلديــة رام اهلل أو محيطهــا لــه مزايــاه مــن
حيــث فــرص العمــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بالمقارنــة مــع المناطــق الشــمالية والجنوبيــة مــن الضفــة الغربيــة،
فــإن تأثيــر المســتوطنات اإلســرائيلية والتفتــت المناطقــي أقــل وضوحــا .كمــا أن الحيــاة بعيــدا عــن الحــدود
اإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة تؤثــر إيجابــا علــى األمــن الغذائــي.
أثر التعاونيات الزراعية على الكفاءة واإلنتاجية :دالئل من مزارع الزيتون في الضفة
الغربية في فلسطين
Kashiwagi, K. (2020). The impact of agricultural cooperatives on efficiency and
productivity: Evidence from olive-growing farms in West Bank of Palestine. New
Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment.
تبحــث هــذه الدراســة فــي تأثيــر التعاونيــات الزراعيــة علــى اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج والكفــاءة
الفنيــة لمــزارع الزيتــون فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال تحليــل البيانــات المقطعيــة مــن مــزارع الزيتــون فــي
محافظــة جنيــن .يناقــش المؤلــف كيــف يجــب علــى مزارعــي الزيتــون فــي محافظــة جنيــن زيــادة مشــاركتهم
فــي التعاونيــات كاســتراتيجية إنتاجيــة لمواجهــة انعــدام الكفــاءة وضعــف إنتاجيــة األراضــي .مــن بيــن 107
تعاونيــة وجمعيــة زراعيــة فلســطينية يتركــز عملهــا فــي النباتــات وأشــجار الزيتــون ،تشــارك  35تعاونيــة فــي
الضفــة الغربيــة فــي زراعــة الزيتــون وتصنيــع زيــت الزيتــون .تســهيل الوصــول إلــى مدخــات اإلنتــاج الحديثــة،
وتطويــر البنيــة التحتيــة للــري ،وتوســيع قنــوات بيــع المنتجــات وخدمــات تجهيــز األغذيــة وتســويقها ،ليســت
ســوى بعــض الحوافــز التــي تحفــز علــى االنضمــام إلــى التعاونيــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــدم التعاونيــات
الزراعيــة خدمــات اســتصالح األراضــي وتــزود المزارعيــن باألشــتال المثمــرة التــي يمكــن أن تســاهم فــي
تحســين اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج والكفــاءة الفنيــة لمزارعهــم.
تشــير النتائــج إلــى أن االنضمــام إلــى التعاونيــات لــه تأثيــر فعــال علــى كل مــن الكفــاءة الفنيــة واإلنتاجيــة
الكليــة لعوامــل اإلنتــاج ،حيــث ارتفعــت الكفــاءة الفنيــة مــن  %10.16إلــى  .%10.52لكــن ،وبغــض النظــر عــن
العضويــة فــي التعاونيــات ،يعانــي مزارعــو الزيتــون فــي جنيــن مــن أوجــه قصــور وتدنــي مســتوى الكفــاءة فــي
شــتى األمــور .مقارنــة بمــزارع الزيتــون فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ،فــإن متوســط قيمــة الكفــاءة
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الفنيــة لمــزارع جنيــن متدنيــة .حيــث ينصــب تركيــز المبــادرات الحكوميــة الحاليــة إلــى حــد كبير على التســويق
وعمليــات مــا بعــد الحصــاد ،إال أن المؤلــف يجــادل بأنــه يمكــن تحقيــق المكاســب مــن خــال تحســين سلســلة
القيمــة األوليــة ،وخاصــة فــي إنتاجيــة قطــاع زراعــة الزيتــون.
يشــكل االحتــال اإلســرائيلي ،بمــا يفرضــه مــن قيــود سياســية وجغرافيــة ،عائقــا إضافيا أمــام تحســن اإلنتاجية
الفلســطينية .مــع ذلــك ،ال يفســر هــذا تمامــا تصديــر الزيتــون المحــدود بنســبة  %1.4فقــط ،مــا يشــير إلــى أن
هنــاك مجــال كبيــر أمــام المزارعيــن الذيــن يذهــب انتاجهــم للســوق المحلــي لالبتعــاد عــن زراعــة الكفــاف .إن
تشــجيع هــؤالء المزارعيــن ذوي االمكانــات علــى االنضمــام إلــى التعاونيــات مــن شــأنه أن يســهم فــي تحســين
إنتاجيتهــم وكفاءتهــم الفنيــة .كذلــك ،توصــل المؤلــف إلــى أن إنتاجيــة العمــال فــي مــزارع الزيتــون فــي جنيــن
متدنيــة للغايــة مقارنــة بمــزارع الزيتــون األخــرى فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط .إذا مــا تــم اســتخدام
المدخــات بشــكل أكثــر كفــاءة واإلقبــال بشــكل أكبــر علــى اعتمــاد التقنيــات المتوفــرة ،يمكــن لمــزارع الزيتــون
فــي جنيــن أن تزيــد مــن مســتوى إنتاجيتهــا بنســبة تتــراوح مــا بيــن .%48.9-%38.6
بشــكل عــام ،تشــير النتائــج إلــى أن االنضمــام إلــى التعاونيــات الزراعيــة يعــد اســتراتيجية ناجحــة لتحســين
اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج والكفــاءة الفنيــة وتؤكــد الورقــة علــى أهميــة االنضمــام إلــى التعاونيــات مــن
أجــل تحســين إنتاجيــة المــزارع علــى ضــوء انخفــاض معــدل مشــاركة المزارعيــن فــي عضويــة التعاونيــات.
كمــا تؤكــد علــى أن مــزارع الزيتــون فــي جنيــن لديهــا القــدرة علــى زيــادة إنتاجهــا ،برغــم المعيقــات السياســية
والجغرافيــة ،مــن خــال اســتخدام مدخــات اإلنتــاج المتاحــة واعتمــاد التقنيــات المتوفــرة.
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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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