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بادلء ذم بدء ال يسعني إال أف نتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر عبد
الرحمف التميمي ،الذم تفضؿ كأشرؼ عمى ىذه الرسالة ،كالذم كاف عمى مدار إعداد ىذه
الرسالة م ثاؿ العالـ الرصيف ،كالراعي الصالح ،كاإلنساف المثالي الحؽ .فإذا كاف في رسالتي
جكدة كحسف ،فإلى أستاذم الكريـ يعكد الفضؿ كمو ،كاليو تعزل كؿ إجادة ،كعمي كزر ما كقعت
فيو مف أخطاء .كما أتكجو بالشكر العميؽ لمدكتكر عامر مرعي كالدكتكر منصكر غرابة المذاف
تفضال بمناقشة ىذه الرسالة.

كما أف الكاجب يدعكني إلى رفع آيات الشكر كالتقدير إلى جامعة القدس التي أتاحت لي فرصة
إنجاز ىذه الرسالة ،كالى كؿ الذيف ساعدكني في إنجازىا كاخراجيا المخرج العممي الرصيف.

ب

ممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف
كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي .كتككف مجتمع الدراسة
مف جميع المكظفيف العامميف في المجاؿ الزراعي سكاء المؤسسات الحككمية أك المؤسسات

األىمية كالبالغ عددىـ حكالي ( )3722مكظؼ كمكظفة في الضفة الغربية .كتككنت عينة الدراسة

مف ( )011مكظؼ ممف يعممكف في القطاع الزراعي الحككمي كاألىمي ،حيث تبمكرت مشكمة
الدراسة حكؿ مدل اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية ،كبالنسبة لمحد

المكضكعي فقد اقتصر عمى اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي ،بينما اقتصر حدىا البشرم
عمى العامميف في المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي ،بينما اقتصر حدىا

المكاني عمى الضفة الغربية.

كمف مبررات اختيار ىذا المكضكع ،الميؿ إلى الخكض فػ ػ ػػي المكاضيع الحديث ػ ػ ػػة التػػي تشيد
تطكرات كتحكالت متالحقة باعتبارىا مكضكع الساعة ،ال سيما أماـ التحديات التي يفرضيا الكاقع

االقتصادم اليادؼ إلى خدم ػ ػ ػػة مصالح التطكر كالتنمية ،كالرغبة في الكقكؼ عمى حقائؽ األمف
الغذائي لما لو مف انعكاسات عمى التنميػ ػ ػػة االقتصادي ػ ػ ػػة كالتنمي ػ ػػة االجتماعية ،إضافة إلى

الرغبػ ػ ػػة الذاتي ػ ػ ػػة فػػي مجاؿ التنمية الزراعية كاألمف الغذائي كالكقكؼ عمى مقكمات كخبايا ىذا
القطاع.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اتباع األسمكب اإلحصائي الكصفي كاألسمكب اإلحصائي االستداللي
لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة ،كمالت الدراسة إلى استخداـ األسمكب الكصفي في كصؼ بعض
مؤشرات االقتصاد الفمسطيني كحجـ المساعدات الغذائية المقدمة لألراضي الفمسطينية خالؿ

خمسة كعشريف عاما( ،)2013 – 1988كما كظفت الباحثة االستبانة كأداة لمكصكؿ إلى الكثير
مف الحقائؽ حكؿ األمف الغذائي ،عالكة عمى استخداـ أسمكب المقابمة .تـ التحقؽ مف صدؽ أداة

الدراسة باالعتماد عمى محكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص كالمذيف نصحكا بالتعديؿ كالحذؼ
كاالضافة عمى الفقرات حتى اصبحت بصكرتيا النيائية بحث تككنت االداة مف ( )60فقرة مكزعة

عمى اربعة مجاالت عمى أربع محاكر :القدرة عمى جسر الفجكة الغذائية ،دكر المؤسسات األىمية

في جسر الفجكة الغذائية ،دكر المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة الغذائية ،دكر المساعدات
الخارجيػ ػ ػة فػي جسر الفجكة الغذائيػة .كلمتأكد مف ثبات أداة الدراسة تـ احتساب

ج

معادلة كركنباخ الفا ( ،)Cronbach's Alphaككانت قيمة معامؿ الثبات ( )19.7كىي قيمة

مرتفعة تفي بأغراض الدراسة .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا استخدمت الباحثة

التحميالت اإلحصائية اآلتية :معادلة  Cronbach's Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة،
ومعامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق اداة الدراسة.
كدلت نتائج الدراسة عمى :اف االمف الغذائػ ػي ىك ظاىػ ػ ػ ػ ػرة اجتماعي ػ ػة متعددة االبعػ ػاد ،كيستكجب

دراستيا مف ىذا المستكل ،كانو عممية سياسية تشترؾ فييا الدكلة كالمكاطف مف الدرجة األكلى،
كأف ىناؾ مجمكعو مف المكارد كالطاقات الزراع ػ ػية الزالت غيػر مستغمػ ػ ػة استغػ ػ ػالال أمثؿ ،كأف

المستغؿ منيا ما زاؿ دكف مستكل االستغالؿ االقتصادم األمثؿ ،كأف ىناؾ قصك ار كاضحا فػ ػ ػ ػي
مستكل الخدم ػات الزراعيػة التكنكلكجي ػة كقم ػة المخصصات المالية االستثمارية كالتسييالت
االئتمانية كالككادر البشرية المؤىمة.
كأكصت الدراسة بعدة تكصيات مف أىميا :تنشيط االستثمارات العامة كالخاصة في مجاؿ

الزراعة ،كبصف ػ ػ ػة خاصػ ػة ف ػي مج ػاؿ اليياكؿ األساسية الريفية ،كالبحث كالتطكير كاالبتكار،
ككضع استراتيجيات كأدكات إلدارة المخاطر ،كزيادة فرص إتاحتيا لممزارعيف ،كضركرة التكيؼ

مع تغير المناخ :زراعة األصناؼ المالئمة ،كتحسيف نظـ الرم ,كالتقنيات الزراعية ،كتحسيف بيئة
االستثمار في القطاع الزراعي .كزيادة االىتماـ بالبحث الزراعػي كتكفي ػر التمكيؿ الضركرم

لتطكيػ ػر مراكز البحكث الزراعية كدعميا.
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Abstract
This study aimed to Know the potential and gaps in food security in the West Bank
from the perspective of governmental and private
institutions working in the
agricultural field. The Population of study consisted all the employees who are
working in the governmental and private agricultural sector and their number around
1500 in west bank , and the sample of study consist 100 of them.
Of the justifications for choosing this subject is the tendency to follow up the new
topics that standup on many of successive developments and transformations.
Especially in front of the challenges that imposed by the economic situation to serve
the interests of development, and the desire to identify the facts of food security
because of its serious and dangerous implications on the economic and social
development.

To achieve this goal the study followed descriptive statistical method and Indicative
statistical method to reach the desired results, The study tended to use the descriptive
method to describe some indicators of the Palestinian economy and the size of the
food aid that are introduced to the Palestinian lands during twenty five years 1988 –
2013, the researcher use the questionnaire as a tool to reach to many facts about the
food security, she use also the interview method. The questionnaire consists sixty
paragraphs that are distributed to four parts: the ability to solve the food problem, the
rule of the national institutions in solving the food problem, the rule of the
governmental institutions in solving the food problem, the rule of the external
assistance in solving the food problem.
And to ensure the stability of the study tool, it was used the Cronbach's Alpha
formula, The value of the stability rate was ( 0.97) and it's a high value that meets the
study objectives. To achieve the aims of study and answer it's questions, the
researcher used The following statistical analyzes: Cornbach's Alpha formula to
ensure the stability of the study tool and Pearson correlation coefficient to verify the
veracity of the study instrument.

ه

The results of the study indicate that the food security is a social phenomenon with
multidimensional, so it's necessary to study it from this side, and it is a political
process that in it involving the state and the citizen. And there is a group of resources
and agricultural energies are not exploited until now, and there is a clear failure in the
level of agriculture and technological services and a lack of the investment financial
allocations and the human resources.

The study recommended with several recommendations To activate the public and
private investments in agriculture field. To Make a strategies and tools to avoid the
riskiness and to manage it, and to increase the chances of making them available for
the farmers. The adaptation with the climate change. To develop the investment
environment in agriculture sector. To increase the attention with the agriculture
research and to provide the necessary funding to improve the agriculture centers.

و

الفصؿ األكؿ

___________________________________________________________

اإلطار العاـ لمدراسة

 1:1مقدمة الدراسة

تعتبر الزراعة مف أىـ النشاطات كالحرؼ التي ساعدت اإلنساف عمى كسب رزقو ،كمارستيا
جميع الشعكب ،كبالرغـ مف تفاكت نسبة الممارسة كالنتائج المترتبة عمييا كتحقيؽ االكتفاء الذاتي

أك الفائض في اإلنتاج أك غير ذلؾ .مكرست الزراعة قبؿ الصناعة أك أم مينة أخرل ،كال يمكف
ألم شعب أك أمة أف تعيش بدكرىا رغـ ما تقدمو الصناعة مف كسائؿ إنتاج التكنكلكجيا لمعمؿ

بيا ،فيي تعتبر إحدل المؤشرات الضركرية لقياـ تنمية فعالة في شتى مجاالت االقتصاد

المختمفة.
إف بمكغ النمك االقتصادم يتكقؼ أساسا عمى تحقيؽ تنمية تنافسية بيف الزراعة كالصناعة تيدؼ
إلى تحقيؽ نمك مشترؾ كذلؾ مف خالؿ عالقتيما الترابطية التي أضحت أم ار بديييا .لقد ظيرت
العالقة في كثير مف األحياف مف خالؿ النمك االقتصادم الذم يعتمد بصفة كبيرة عمى التنافس
التقني بيف القطاعيف ،كبالتالي فإنو يستكجب عمى األمة العربية أف تجد حال لمعضمتيا الغذائية،

كاعطاء أىمية قصكل لمقطاع الزراعي لتحقيؽ ما يسمى بالتنمية الزراعية مف أجؿ ضماف أمنيا
الغذائي مف المنتجات الزراعيػػة (الغذائي ػػة) التػ ػػي ينتجي ػ ػػا ىذا القطاع كىي كبيرة كمتنكعة ،مثؿ
(الحبكب ،الخضركات ،الفكاكو ،المنتجات الحيكانية كالمحكـ البيضاء كالحمراء ،كاأللباف ..الخ )،

كبالتالي تحقيؽ االحتياجات المتزايدة لألفراد.

كاألمف الغذائي ىك إحدل ركائز األمف القكمي العربي نظ ار الرتباطو بالحاجات المعيشية

األساسية لمسكاف كأبعاده االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ،كقد أخذ االىتماـ بمكضكع األمف

الغذائي يتزايد منذ سبعينات القرف الماضي عندما أصبح الخمؿ كاضحا بيف ما تنتجو البمداف
العربية مف الغذاء مف مكاردىا الكطنية مف جية ،كما يحتاجو سكاف كؿ بمد مف الغذاء كما كنكعا
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مف جية أخرل .كفي الكقت الذم يتزايد فيو الكضع الغذائي تدىكرا ،كتتضاءؿ الجيكد الراميػ ػ ػػة

لتحسينػ ػ ػػو عمػ ػ ػى المستكل القط ػ ػػرم كالقكمػ ػ ػػي ،تت ػ ػ ػزايد األخطػ ػ ػار المحدقػ ػػة بالكطف العربي ،كتتزايد
كتتزايد احتماالت استخداـ الغذاء سالحا لمضغط كالتيديد كزعزعة استق ارره االقتصادم

كاالجتماعي كالسياسي.

كاألمف الغذائي أيضا يعتبر مف التحديات الرئيسة في الكطف العربي ،فعمى الرغـ مف تكفر
المكارد الطبيعية مف األرض كالمياه كالمكارد البشرية ،فإف الزراعة العربية لـ تحقؽ الزيادة

المستيدفة في اإلنتاج لمقابمة الطمب عمى األغذية ،كاتسعت الفجكة الغذائية كأصبحت الدكؿ

العربية تستكرد حكالي نصؼ احتياجاتيا مف السمع الغذائية الرئيسة ،كقد ازداد اىتماـ الدكؿ
العربية بتكفير احتياجاتيا مف األغذية في أعقاب األزمة الغذائية العالمية الحادة التي بمغت

ذركتيا عاـ  ،422:كالمتمثمة في مضاعفة أسعار السمع الغذائية الرئيسة ،كتقمص الكاردات منيا

مما دعا الدكؿ العربية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثؿ دعـ أسعار األغذية ،كتقنيف تصدير

السمع الغذائية ،كالغاء الضرائب عمى الكاردات ،كزيادة أجكر العامميف.

 2 :1مبررات الدراسة
 -3الميؿ إلى الخكض فػ ػ ػػي المكاضيع الحديث ػ ػ ػػة التػػي تشيد تطكرات كتحكالت متالحقة باعتبارىا
مكضكع الساعة ،ال سيما أماـ التحديات التي يفرضيا الكاقع االقتصادم اليادؼ إلى خدم ػ ػ ػػة

مصالح التطكر كالتنمية.

 -4الكقكؼ عمى حقائؽ األمف الغذائي لما لو مف انعكاسات عمى التنميػ ػ ػػة االقتصادي ػ ػ ػػة كالتنمي ػ ػػة
االجتماعية.

 -5الرغبػ ػ ػػة الذاتيػ ػ ػػة فػػي مجاؿ التنمية الز ارعية كاألمف الغذائي كالكقكؼ عمى مقكمات كخبايا
ىذا

القطاع.

 -6أىميػ ػ ػػة القطاع الز ارع ػ ػ ػ ػػي بالنسبػ ػ ػ ػػة لمتنمي ػ ػ ػػة المستدامة كاىمالو يؤثر عمى احتياجات األجياؿ
القادمة.

 -7محاكلػ ػ ػ ػػة إظيار مدل مساىمػ ػ ػ ػػة القطاع الز ارع ػ ػػي في ضماف التكازف البيئي كتحقيؽ التنميػ ػػة
المستدامة.
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 3 :1أىمية الدراسة
تكمف أىمية البحث فيما يأتي:

 -3خطكرة الكضع اإلنتاجػ ػ ػػي كاالستيالكػي كالتجارة الخارجي ػ ػ ػػة ألىـ السمع الرئيسة ،إذ اتسعت
الفجكة الغذائية العربية مف سنة ألخرل ،كأصبحت قضية األمف الغذائي ليست مجرد استيراد

المكاد الغذائية ،بؿ اكتست أبعاد سياسية ،كصار الغذاء سالحا فتاكا بيد الدكؿ المتقدمة.

 -4تعد قضية األمف الغذائي الركيزة األساسي ػ ػ ػػة الستراتيجيػ ػ ػػة التنميػػة الشاممة ،بحيث أف مسألة
األمف الغذائي مرتبط باألمف القكمي ،ككذلؾ الكفاء بالمتطمبات الغذائيػ ػػة لممكاطنيف مف ضمف

األكلكيات ،كفي الكقت نفسو شرط لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية.

 -5كؿ الدكؿ العربية تحقؽ عج از غذائيا كال سيما فيمػ ػػا يتعمؽ باستيراد السم ػ ػػع الغذائي ػ ػػة الرئيسػ ػػة،
مما ييدد أمنيا الغذائي ،عمى الرغـ مف تكافر القدرة المالية لمدكؿ العربية النفطية ،كمػ ػ ػػع ذلؾ فإف

المتغيرات الدكلية قد فرضت عمى بعض ىذه الدكؿ عدـ إمكانية الحصكؿ عمى الغذاء.

 -6ترجع أىمي ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػة ألىميػ ػ ػػة نمكذج التنمية المستدامة كأحد األساليب التي تستطيع تحقيؽ
التكازف بيف النمك االقتصادم كالحفاظ عمى المكارد الطبيعية.

 -7تعتبر التنميػ ػػة الزراعية كالمحافظة عمى البيئة مف أبرز األمكر التي تمقى اىتماما كاسعا عمى
المستكيات الدكلية كالعربية كافة.

 -8يعد مكضكع األمف الغذائي مكضكع الساعػ ػػة عم ػػى الساحة العالمية ،كمحكر اىتماـ الجمي ػ ػ ػع
بصفة عامة ،كفمسطيف بصفة خاصة.

 -9كال شؾ أف القيكد السياسيػ ػ ػة كالجغرافي ػ ػ ػة كاالقتصادي ػ ػ ػة التػ ػ ػي فرضتيا إسرائيؿ عمى األراضي

الفمسطيني ػ ػ ػ ػة منذ عاـ (  )3;89حتػ ػ ػ ػى اآلف أدت إل ػ ػ ػى تدىكر الكضع الغذائ ػ ػ ػي في فمسطيف
عم ػ ػى الرغـ مف تكف ػ ػ ػر الظ ػ ػ ػركؼ كاإلمكاني ػ ػ ػ ػات الالزمػ ػ ػة لتحقيؽ النمك كاالزدى ػ ػ ػار الزراعػ ػ ػ ػي
كاالقتصادم بشك ػ ػ ػؿ عػ ػ ػ ػاـ .كحكلت ىػ ػ ػ ػذه القيكد شعبنػ ػ ػ ػا إلػ ػ ػ ػى مجتم ػ ػ ػ ػع مستيمؾ غير منتػ ػ ػ ػج

زراعي ػ ػ ػ ػا ،كمنذ قي ػ ػ ػ ػاـ السمطػ ػ ػ ػة عاـ ( )3;;6كتكقيع اتفاقية أكسمك حدث نمك بسيط لالقتصاد

الفمسطين ػ ػ ػي بشكؿ عػ ػ ػاـ ف ػ ػ ػ ػي حيف بقي القطاع الزراعي يراكح مكانو في الرككد كانعداـ آفػ ػ ػاؽ
التطكير كالتسكيؽ كتحسيف نكعية المنتجات كاعادة تأىيؿ المزارعيف.

 -:كعمى الرغـ مف تنبو السمطة الكطنية ممثم ػ ػ ػة بك ازرة الزراع ػ ػ ػة في السنكات األخيرة إلى
مكضكع األمف الغذائػ ػ ػ ػي حيث أعدت ىذه الك ازرة استراتيجية كطنية لألمف الغذائي ،كذلؾ بالتعاكف

مػ ػ ػع الجيات ذات العالقػ ػ ػ ػة كافػة ،إال أف تطبيؽ ىذه االستراتيجية يكاجو العديد مف العراقيؿ
كالقيكد
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المحميػ ػة كالخارجية ،أىميا رفض المانحيف لتكفير الدعـ لمشاريع زراعية ضخمة في

فمسطيف ،كىك ما اضطر السمطة الكطنية إلى تكجيو االستثمار إلى المجاليف الصناعي
كالخدماتي.
; -كمف الناحية العممية تتجمى أىمية ىذا البحث في ككنو يساىـ في إثراء المعرفػ ػ ػ ػة العمميػ ػ ػ ػة
في مجاؿ االقتصاد الزراعػ ػ ػ ػي مف خػ ػ ػػالؿ مػ ػ ػػا سيتكصؿ إلي ػػو مف نتائج ،كما يسمط الضكء عم ػ ػ ػى

خصكصيات التنميػ ػ ػة الزراعي ػ ػ ػة لكاحد مف البمداف العربية ممثال في فمسطيف ،كذلؾ مف خالؿ

تقييـ كاقع تجربتيا الراىنػ ػ ػ ػة في مجاؿ تكفير األمف الغذائي ،باإلضافة إلى مساىمتو العمميػ ػ ػ ػة

كمرجع يستفيد منو الطمبة كالباحثكف في مجاؿ الزراعات الغذائية .أما مف الناحي ػ ػة التطبيقيػ ػ ػة فإف

األىمية تكمف فيما قد يطرح أماـ الميتميف بشأف األمف الغذائي مف حمكؿ مستنبطة مف الكاقع مف
أجؿ تدارؾ السمبيات لتحقيؽ حالة مف األماف ،كاعتبار ذلؾ نمكذجا يحتذل بو في بعض البمداف

العربية.

 4 :1مشكمة الدراسة
تعد مشكمة تكفير الغذاء إحدل مشكالت العصر الممحة عمى النطاؽ العالمي كاآلخذة في التفاقـ
عاما بعد عاـ رغـ الجيكد المبذكلة لمعالجتيا ،كيقرر العمماء أف نصؼ سكاف الريؼ تقريبا ال
يحصمكف عمى الغذاء الصحي بالكميات المناسبة ،بؿ إف بعض الدكؿ كبخاصة الفقيرة تعاني مف

انفجار سكاني ،لذا فإنو كثي ار ما تتعرض لممجاعات كما حصؿ في أفريقيا (القاسـ.)4223 ،

كتمثؿ قضية األمف الغذائي العربي أىـ القضايا التي تكاجو الكطف العربي لما ليا مف تأثيرات

مباشرة عمى األكضاع السياسية كاالقتصادية كالبيئية كما يرتبط بيا مف ق اررات كمسارات تنمكية،

كالتي تتزايد مع تصاعد أزمة الغذاء عمى المستكيات العالمية ،لذا فقد حظيت قضية األمف

الغذائي باىتماـ المستكيات العالمية كالعربية كافة ،كسبب ىذا االىتماـ ليس فقط أف الغذاء حؽ
لكؿ مكاطف كىك جكىر بقاء اإلنساف ،بؿ لفشؿ الجيكد المبذكلة في تجاكز المشكمة الغذائية التي
تعاني منيا كثير مف الدكؿ .كالمشكمة تتعمؽ أيضا بالمعكقات التي تحكؿ دكف تطكر إنتاج الغذاء

في البمداف العربية كالتبعات الناجمة عنيا ستزداد حدة مع احتمػاالت استم ارريػ ػ ػ ػػة تدن ػ ػ ػػي االعتماد
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العربػ ػػي عمى الذات ػ ػ ػ أم االعتماد عمى مكارده المحمي ػ ػػة كالكطنية كتنميتيا كتطكيرىاػ كتكسع
العجز الغذائي عمى مدل السنكات .فكمما ضعفت قاعدة اإلنتاج الغذائي ،ازداد االعتماد عمى

مصادر أجنبية لسد الفجكة الغذائيػ ػ ػ ػة ،كازداد انكشاؼ األسكاؽ المحميػ ػ ػ ػ ػ ػة أماـ مزاحم ػ ػ ػ ػة المنتجات

األجنبية إلى الحد الذم يشجع إىماؿ اإلنتاج المحمي كتفضيؿ المستكردات المنافسة ،األمر الذم

يؤدم إلى استمرار كتزايد االعتماد عمى الخارج كقبكؿ ما يفرض مف مستكل السمػ ػ ػع أيػ ػ ػا ما كاف،
كيعرض في الكقت نفسو البمداف العربية ألخطار استخداـ سالح الغذاء مف قبؿ الدكؿ المصدرة،
كما يكمفيا دفع فكاتير استيراد فائقة الكمفة.
ككفقان لمتقرير االقتصادم العربي المكحد الذم جعؿ المحكر األساسي لو بعنكاف ":األمف

الغذائي في الدكؿ العربية " فإنو عمى الرغـ مف تحقيؽ زيادة في إنتػاج الحبػكب كالمحاصػيؿ
الرئيسية إال أف قيمة الفجكة لمسمع الغذائية الرئيسية قد استمرت في التزايد .كاستمر العجز فػي

بعض المحاصيؿ الرئيسة ،حيث تستكرد الدكؿ العربية أكثر مف ( ) %50مػف احتياجاتيػا مػف

الحبكب ،كنحك ( )%63مف الزيكت النباتي ػ ػة ،ك( ) %71مف السكر ،كقد شكمت ىذه السمع نحك
( )%76مف قيمة فجكة السمع الغذائية الرئيسية خالؿ عاـ( ()4235المنظمة العربية لمتنمية
الزراعية.)4235 ،

كقد أكضح التقرير أيضان أف الفجكة الغذائية لمسمع الرئيسة قد ازدادت قيمتيا في الػدكؿ

العربية عاـ  ،4235كيأتي القمح في مقدمة الحبكب المستكردة حيث يمثؿ أكثر مف ( )%72مف
قيمة فجكة الحبكب كنحك () %28مف إجمالي قيمة الفجكة الغذائية العربيػة ،ثػـ الشػعير كاألرز

بحكالي (%8,2ك  )%6,6مف قيمة الفجكة عمى الترتيب ،كما بمغت مسػاىمة السػكر كالزيػكت

النباتية نحك (%11ك ) %8عمى التكالي ،في حيف ساىمت المنتجات الحيكانية بنحك  %26مف
قيمة الفجكة الغذائية ( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.)4235 ،

كقد أشار التقرير إلى أف السمع الغذائية في الدكؿ العربية يمكف تصػنيفيا إلػى أربػع

مجمكعات رئيسة حسب االكتفاء الذاتي الذم حققو حتى اآلف ،كتضـ المجمكعة األكلى السػمع

التػ ػ ػي حققت اكتف ػ ػاء كفائضان لمتصديػر كىػي األسمػاؾ كالخضػركات بمعػدالت بمغػت () %106
ك( )%102عمى الترتيب ،كتضـ المجمكعة الثانية السمع التي حققت معدالت اكتفاء عاليػة كىػي
البطاطس كالفكاكو بمعدالت بمغت نحك ( ) %99ك( )%;9عمى التكالي ،بينمػا تشػمؿ المجمكعػة

الثالثة السمع التي حققت فييا الدكؿ العربية معدالت نسبة اكتفاء متكسطة كىي المحػكـ بنسػبة
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( )%81كاألرز بنسبة ( ،)%75كاأللباف كمشتقاتيا بنسبة ( ،)%70كالبقكليػات بنسػبة (،) %64

أمػا المجمكعة الرابعة التي تحقؽ معدالت اكتفاء منخفضة كتشكؿ القسـ األكبر مف الفجكة
الغذائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة العربية فتضـ الحبكب كفي مقدمتيا القمح بنسبة ( ،) %48كالزيكت النباتية بنسبة (
 )% 37كالسكر بنسبة (; ( )% 4المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.) 4225 ،

مف ىنا جاءت ىذه الدراسة في محاكلة لمعالجة مشكمة الدراسة كىي " :ما ىي اإلمكانات

كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية

العاممػة في المجاؿ الزراعي".

 5 :1أىداؼ الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يأتي:
 -3معرفػ ػ ػػة مدل اإلمكان ػ ػ ػات كالفجكات فػ ػ ػ ػي األمف الغذائ ػ ػ ػ ػي في الضف ػ ػ ػة الغربية مف كجية نظر
المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممػة في المجاؿ الزراعي.

 -4تشخيص كضعي ػ ػػة اإلنتاج الزراعي في مجاؿ الغذاء كمدل قدرتو عمى تحقيؽ األمف
الغذائي.

 -5التنميػ ػ ػػة الغذائية في فمسطيف كاألسباب التي أدت إلػ ػ ػ ػى تفاقـ الفجكة الغذائي ػ ػ ػ ػة كانعداـ األمف
الغذائي.

 -6تشخيص الكضعية كاألسباب كالتحديات الحقيقية المرتبطة بإشكالية األمف الغذائي.
 -7اآلليات الممكنة لتحقيؽ استراتيجية األمف الغذائي.

 -8محاكلة دعـ تحقيؽ األمف الغذائي الذم يعد ىدفا رئيسا ضمف استراتيجية التنميػ ػ ػ ػة الزراعية.
 -9تقييـ اإلص ػػالحات التي مست القطاع الز ارعػ ػػي ف ػ ػػي فمسطيف خالؿ الفترة المدركسة كالنتائج
المترتبة عمييا.

 -:محاكلة الكصكؿ إلى سياسة مالئمة لتحقيؽ األمف الغذائي ف ػػي فمسطيف بما يتكافؽ
كالتحديات

الدكلية.
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 6 :1أسئمة الدراسة
تعد متابعة تطكرات األمف الغذائي كرصدىا كتحميميا مف أىـ المكضكعات التي يزداد االىتماـ
بيا عمى المستكل العالمي ،كىذا يقكدنا إلى السؤاؿ الرئيس األكؿ اآلتي " :ما ىي اإلمكانات

كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية

العاممػة في المجاؿ الزراعي"؟

كالسؤاؿ الرئيس الثاني " :ما مدل تأثير متغيرات الدراسة ( المحافظة ،الجنس ،العمر ،الحالػػػػػػػػة
االجتماعيػػػػػػػػػػة ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة في المجاؿ الزراعي ،الدكرات التدريبية في

مجاؿ الزراعة) عمى تقدير اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية؟

 7 :1فرضيات الدراسة
تستند الدراسة إلى فرضية أساسية كىي أف الفجكة الغذائية في الضفة الغربية تمثؿ خمال ىيكميا

يعرقؿ نمكىا كتطكرىا ،كعدـ قدرتيا عمى تمكيؿ الفجكة ذاتيا ،كبالتالي االعتماد عمى تمكيميا مف
مصادر خارجية.

كيتفرع مف ىذه الفرضية ،فرضيات أخرل فرعية:

 -3أف الفجكة الغذائية المحمية ترتبط بضعؼ القطاعات اإلنتاجية كالقدرة الذاتية لالقتصاد.

 -4أف قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى تمكيؿ الفجكة الغذائيػ ػ ػ ػة مف مصادر محمية مرتبطة
بإع ػ ػ ػادة

ىيكمة شاممة بما فييا التخمص مف ىيمنة االقتصاد اإلسرائيمي.

 -5تحقيؽ استراتيجي ػ ػ ػ ػة األمف الغذائ ػ ػ ػ ػي فػ ػ ػ ػي الضف ػ ػة الغربية يتطمب إرادة سياسية صادقة ،كدعـ
كاف ػ ػ ػي لمقطاع الزراعي في إطار تنمية زراعية مستدامة

 8 :1محددات الدراسة
مف الصعكبات التي كاجيت الباحثة خالؿ إعداد ىذه الدراسة ما يأتي:
 -3صعكبػ ػ ػػة الكصكؿ إل ػ ػ ػػى المصادر كالم ارج ػ ػ ػ ػػع بسبب األكضاع األمنيػػة كالحكاجز المنتشرة
ىنا كىناؾ.
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 -4تضارب البيانات كاإلحصائيات بيف الجيات الرسمية ،ككاف ىذا كاضحا جميا فػ ػػي األرقاـ
بيف لباحثيف كالمختصيف مف جية ،كبيف الجيات كالمؤسسات التي تعنى بيذا المكضكع مف جية
أخرل كك ازرة الزراعة كمنظمة األغذية كالزراعة كالمنظمة العربية لمتنمية الزراعية.

 -5افتقار قطاع الزراعة إلى بيانات كاحصائيات دقيقة.

 -6عدـ كجكد قاع ػ ػػدة بيانات عمػػى المستكل الكطنػ ػػي أك حتى المحمي تعكس حقيق ػ ػ ػػة الكضػ ػ ػػع
البيئي كالزراعي كاألمف الغذائي في فمسطيف.

 9 :1حدكد الدراسة
الحد المكضكعي :اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي

الحد البشرم :العاممكف في المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي
الحد المكاني :الضفة الغربية

الحد الزماني4239 /4238 :

 10 :1مصطمحات الدراسة
الفجكة الغذائية :ىي مقدار الفرؽ بيف ما تنتجو الدكلة ذاتيان كما تحتاجو إلى االستيالؾ مف

الغذاء ،كما يعبر عنيا أيضان بالعجز في اإلنتاج المحمي عف تغطية حاجات االستيالؾ عف
السمع الغذائية ،الذم يتـ تأمينو باالستيراد مف الخارج (الشكبكي.) 4223 ،

كىي تمؾ الكمية مف المكاد الغذائية التي يحتاجيا البمد الكاحد كال يستطيع تكفيرىا محميا ،بؿ نمجأ
إلى إشباعيا عف طريؽ االستيراد مف الخارج (أحمد.)7 :4232 ،
األمف الغذائي :ىك إمكانية حصكؿ الناس كميـ في األكقات كافة عمى الغذاء الكافي كالالزـ
لنشاطيـ كصحتيـ "( قناكم.)5 :4224 ،
المؤسسات الحككمية :ىي تمؾ القطاعات التي تككف مممككة لمدكلة إما أف تككف استثمارية

ربحية ،أك استثمارية خيرية أك غير ذلؾ .كىي التي تخدـ المجتمع كال يمتمكيا أفراد كتشرؼ
عمييا الدكلة كتتكفؿ بركاتب مكظفييا (اسحؽ كىريمات.)2007 ،
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المؤسسات األىمية :ىي مؤسسات كجماعات متنكعة االىداؼ كاالىتمامات مستقمة كميا اك جزئيا
عف الحككمات كتتسـ بالعمؿ االنساني كالتعاكف كليس ليا اىداؼ تجارية اك ربحية كىي تعمؿ

لتحسيف اكضاع الفئات التي تنضكم تحت لكائيا التي في الغالب ما تككف فئات محركمة

كميمشة (البرغكثي.)4229 ،

 11 :1ىيكمية الدراسة
قسمت الدراسة إلى ستة فصكؿ ،حيث تناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار العاـ لمدراسة (مقدمة الدراسة

كمبرراتيا كأىميتيا كمشكمتيا كأىدافيا كأسئمتيا كفرضياتيا كمحدداتيا كحدكدىا كمصطمحاتيا).

أما الفصؿ الثاني فقد تناكؿ الجانب النظرم لمدراسة كالدراسات السابقة ،بينما تناكؿ الفصؿ الثالث

منيجية الدراسة كاجراءاتيا ،كخصص الفصؿ الرابع لعرض نتائج الدراسة كمناقشتيا ،أما الفصؿ
الخامس فتناكؿ االستنتاجات كالتكصيات ،كتناكؿ الفصؿ السادس مصادر الدراسة كمراجعيا

كمالحقيا.
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الفصؿ الثاني

___________________________________________________________

اإلطار النظرم كالدراسات السابقة

تناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظرم لمدراسة مف خالؿ تكضيح مفيكـ األمف الغذائي كالمفاىيـ

المرتبطة بو كأنكاعو كسياساتو كأبعاده كركائزه ،مع تكضيح مفيكـ الفجكة الغذائية ،مع اإلشارة إلى
ىذه الفجكة عالميا كعربيا كفمسطينيا ،ثـ تناكؿ الدراسات السابقة التي تناكلت ىذه المكضكعات.

 1 :2اإلطار النظرم
 1 :1 :2تعريؼ األمف الغذائي كالمفاىيـ المرتبطة بو
األمف الغذائي إحدل ركائز األمف القكمي العربي نظ ار الرتباطو بالحاجات المعيشية األساسية
لمسكاف كأبعاده االقتصادية كاالجتماعية .كقد أخذ االىتماـ بمكضكع األمف الغذائي يتزايد مف
سبعينات القرف الماضي ،عندما أصبح الخمؿ كاضحا بيف ما تنتجو البمداف العربية مف الغذاء مف

مكاردىا الكطنية مف جية ،كما يحتاجو سكاف كؿ بمد مف الغذاء كما كنكعا مف جية أخرل.

كفي الكقت الذم يتزايد فيو الكضع الغذائي تدىكرا ،كتتضاءؿ الجيكد الرامية لتحسينو عمى

المستكييف القطرم كالقكمي ،تتزايد األخطار المحدقة بالكطف العربي ،كتتزايد احتماالت استخداـ
الغذاء سالحا لمضغط كالتيديد كزعزعة استق ارره االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي.
كالمشكمة أف المعكقات التي تحكؿ دكف تطكر إنتاج الغذاء في البمداف العربية كالتبعات الناجمة

عنيا ستزداد حدة مع احتماالت استم ارري ػ ػ ػة تدني االعتماد العربي عمى الذات ػ ػ أم االعتماد عمى

مكارده المحمية كالكطنية كتنميتيا كتطكيرىا كتكسع العجز الغذائي عمى مدل السنكات ،فكمما
ضعفت قاعدة اإلنتاج الغذائػ ػ ػػي ،ازداد االعتمػ ػ ػػاد عمى مصادر أجنبية لسد الفجكة الغذائية ،كازداد

انكشاؼ األسكاؽ المحمية أماـ مزاحمة المنتجات األجنبية إلى الحد الذم يشجع إىماؿ اإلنتاج

المحم ػ ػ ػي كتفضيؿ المستكردات المنافسػ ػ ػ ػة ،األم ػ ػ ػر الذم يؤدم إلػ ػى استمرار االعتماد عمى الخارج
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كتزايده كقبكؿ ما يفرض مف مستكل السمع أيا ما كاف ،كيعرض في الكقت نفسو البمداف العربية
ألخطار استخداـ سالح الغذاء مف قبؿ الدكؿ المصدرة ،كما يكمفيا دفع فكاتير استيراد فائقة

الكمفة.
اما منظمة االغذية كالزراعة لألمـ المتحدة ( ،)FAOفقد أكردت أف األمف الغذائي يتكفر عندما
تتاح لمناس جميعيـ في األكقات جميعيا الفرص المادية كاالجتماعية كاالقتصادية لمحصكؿ

عمى غذاء كاؼ كمأمكف كمغذ يمبي احتياجاتيـ التغذكية كأذكاقيـ الغذائية كيكفؿ ليـ أف يعيشكا

حياة مكفكرة الصحة كالنشاط (منظمة األغذية كالزراعة.)4232 ،
بينما عرؼ البنؾ الدكلي األمف الغذائي عمى أنو " :إمكانية حصكؿ الناس كميـ في األكقات كافة
عمى الغذاء الكافي كالالزـ لنشاطيـ كصحتيـ"(قناكم.)4224 ،

كمف كجية نظر الباحثة فإف األمف الغذائي ال يعني بالضركرة إنتاج كؿ االحتياجات الغذائية

األساسية ،بؿ يقصد بو أساسا تكفير المكاد الالزمة لتكفير ىذه االحتياجات مف خالؿ
منتجات أخرل يتمتع فييا القطر المعني أك األقطار المعنية بميزة نسبية عمى األقطار
األخرل .كبالتالي فإف المفيكـ النسبي لألمف الغذائي يعني تأميف الغذاء بالتعاكف مع

اآلخريف.

كيتحقؽ األمف الغذائي لقطر ما عندما يصبح ىذا القطر بنظمو التسكيقية كالتجارية قاد ار عمى

إمداد كؿ المكاطنيف بالغذاء الكافي في كؿ األكقات ،حتى في أكقات األزمات كفي أكقات تردم
اإلنتاج المحمي كظركؼ السكؽ الدكلية ،كالمتمعف في ىذا التعريؼ يكتشؼ اف تعريؼ البنؾ

الدكلي لألمف الغذائي يستند عمى أربعة اسس ىي:

 -3األساس الفيزيقي :كالذم يرتبط بحصكؿ األفراد عمػ ػ ػى كمي ػ ػة غذاء تكفي ألف يقكمكا
بأنشطتيـ في الحياة اليكمية بما يحافظ عمى صحتيـ.

 -4أساس الشمكؿ :الذم يرتبط بتطبيؽ األساس السابؽ عمى كافة المكاطنيف في المجتمع بغض
النظر عف قدراتيـ المالية أك الشرائية.

 -5األساس الزمني :كالذم يرتبط بتطبيؽ األساس الفيزيقػ ػ ػ ػي ف ػ ػي األكقات كافة خاصػ ػ ػ ػة أكقات
األزمات الت ػ ػ ػي تتضمف األزم ػ ػ ػات كافة بمػ ػ ػا فيي ػ ػا تردم اإلنتاج المحمي أك اختالؿ أكضاع
األسكاؽ الدكلية في تجارة السمع الغذائية.
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 -6مصدر الحصكؿ عمى الغذاء :فػ ػ ػ ػي ىذا الشأف لـ يشتػ ػ ػ ػرط التع ػ ػ ػريؼ مصد ار محميػ ػ ػا أك

دكليػ ػا لمحصكؿ عمى الغذاء ،كانما اشترط قدرة النظـ التسكيقية المحمية ،كنظـ التجارة الخارجية
عمى القدرة عمى القياـ بتكفير الغذاء لبعض المناطؽ النائية.

 2 :1 :2الفجكة الغذائية
ىي مقدار الفرؽ بيف ما تنتجو الدكلة ذاتيان كما تحتاجو إلى االستيالؾ مف الغذاء ،كما يعبر

عنيا أيضان بالعجز في اإلنتاج المحمي عف تغطية حاجات االستيالؾ عف السمع الغذائية ،الذم

يتـ تأمينو باالستيراد مف الخارج ،كالفجكة الغذائية –بيذا التعريؼ –تشمؿ الكضع الغذائي
الراىف ،كفؽ عادات االستيالؾ فػ ػ ػي الدكل ػ ػ ػة ،كبالمعدالت التػ ػ ػي يتناكليا الفرد مف مختمؼ أنكاع
األغذية ،كىي بذلؾ ال تتطرؽ إلى تحديد الكميات الكاجب تناكليا مف الغذاء ،كال إلى تحسيف

نكعية الغذاء المستخدـ ،سكاء مف حيث السعرات التي يحصؿ عمييا الفرد أك مككناتو مف
البركتيف النباتي كالحيكان ػ ػ ػي ،كانم ػ ػ ػا يؤخذ بعيف االعتبػ ػ ػ ػار تطكر الطم ػ ػب الطبيع ػ ػ ػي عم ػ ػى الغ ػ ػذاء

( نتيجة لمعكامؿ الداخمية في الدكلة ) كالتغير الذم يمكف أف يحصؿ عمى عادات االستيالؾ (
نتيجة لمظركؼ االقتصادية كاالجتماعية التي تسكد الدكلة) (الشكبكي.)4223 ،
كالفجكة الغذائية  :ىي تمؾ الكمية مف المكاد الغذائية التي يحتاجيا البمد الكاحد كال يستطيع
تكفيرىا محميا ،بؿ نمجأ إلى إشباعيا عف طريؽ االستيراد مف الخارج (أحمد.)7 :4232 ،
الفجكة الغذائية = االستيالؾ الغذائي – اإلنتاج الغذائي المحمي
كحجـ الفجكة الغذائية يتأثر بعامميف:
* كمما زاد االنتاج المحمي عف الحاجيات مف السمع الغذائيػ ػ ػ ػة ينكمش حجـ الفجكة الغذائيػ ػة
كالعكس صحيح

* كمما زاد ترشيد الحاجيات االساسية مف السمع الغذائية قؿ حجـ الفجكة الغذائية.
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 3 :1 :2مفيكـ األمف الغذائي
إف مفيكـ األمف الغذائي الحديث ينطكم عمى حالة نسبية مف مقدرة الدكلة عمى تأميف الغذاء

لمسكاف بمكاصفات تحدد الكـ كالنكع كالتكزيع لفئات العمر كالجنس كالحالة االجتماعية
كاالقتصادية

جميعيا  ،كىذا المفيكـ ال يعني ػ ػ بأم حاؿ ػ ػ مقدرة الدكلة عمى تأميف كؿ ما يحتاجو السكاف مف

مكاد غذائية مف مكارد الزراعة الذاتية ،كلكف درجة األمف الغذائي التي تتمتع بيا كؿ دكلة تعتمد

عمى تكافر عدد مف الشركط اآلتية( القاسـ.) 3;;: ،

* إنتاج أكبر قدر مف المكاد الغذائية األساسي ػ ػػة الت ػ ػػي يحتاجي ػػا السكػػاف ػ ػ كما كنكعا ػ ػ مف
مكارده الذاتية ،أك مف بمد متحالؼ معو.

* إنتاج أكبر عدد مف المكاد الغذائية كفؽ أسس الفائدة النسبيػ ػ ػػة كالجدكل االقتصادي ػ ػػة التػ ػػي

تمبي الطمب عمى المكاد الغذائية ،داخؿ الدكلة كخارجيا.

* تمكيف السكاف مف الحصكؿ عمى الغذاء بالكـ كالنكع المناسبيف لألطف ػ ػػاؿ كالرجػ ػ ػػاؿ كالنساء مف
الطبقات االجتماعي ػ ػ ػػة كاالقتصاديػ ػ ػػة جميعيا كف ػ ػ ػػي األكقات كمي ػ ػػا ،بحيث يضمف ى ػ ػ ػ ػذا الغذاء

حياة مفعمة بالنشاط كالصحة كالحيكية المقبكلة كفؽ المعايير العالمية المتفؽ عمييا.

* تحقيؽ أكبر نسبػ ػ ػػة مئكي ػ ػ ػػة مف المي ػ ػ ػ ػزاف التجارم الغذائ ػ ػ ػػي الكطني ،كفؽ أسس تجارية مستقرة
كعادلة ،تضمف مصمحة األطراؼ المعنية جميعيا.

* تكفير احتياطػ ػ ػ ػي مخػ ػ ػ ػ ػزكف مف المكاد الغذائي ػ ػ ػ ػ ػػة األساسيػ ػ ػػة يكف ػ ػ ػ ػػي لطمبات السكاف مف الغذاء
ألطكؿ مدة ممكنة ،ال تقؿ عف ستة أشير.

* تكافر قكة تفاكضيػ ػ ػػة ذاتيػ ػ ػ ػػة ،مف خػ ػ ػػالؿ االنتماء لعضكيػ ػ ػػة تحالؼ إقميمػ ػػي أك غي ػ ػ ػ ػر إقميمي،
يضمف تأميف الغذاء كتبادلو بشركط عادلة كمناسبة اقتصاديا كسياسيا.

 4 :1 :2مفيكـ االكتفاء الذاتي كالغذائي
يعرؼ االكتفاء الذاتي الغذائي بأنو " :قدرة المجتمع عمى تحقيؽ االعتماد الكامؿ عمى النفس

كعمى المكارد كاإلمكانات الذاتية في إنتاج احتياجاتو الغذائية كميا محميا "( عبد السالـ.)3;;: ،
كقد اختمط مفيكـ األمف الغذائي مع تعبير االكتفاء الذاتي عمى المستكل الكطني ،حتى أدل ىذا

التداخؿ كالخمط إلى تبني سياسات أضرت باألمف الغذائي بدال مف دعمو ،فاالكتفاء الذاتي

الغذائي ال يعني المقاطعة التجارية مع البمداف المجاكرة أك العالـ الخارجي ،كما أف االكتفاء
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الذاتي ال يعني إنتاج أية سمعة غذائية عمى المستكل الكطني دكف األخذ بعيف االعتبار تكمفتيا

االقتصادية ،كىك بطبيعة الحاؿ ال يعني إنتاج ما يحتاجو السكاف مف السمع الغذائية جميعيا،
فتحقيؽ ذلؾ عمى المستكل الكطني غير ممكف حتى ألغنى الدكؿ بالمكارد الطبيعية كالبيئات

الزراعية.

يعبر االكتفاء الذاتي في مفيكمو عف إرادة كطنية كاستراتيجية عممية كاقعية ،أكثر مما يعبر عف
أىداؼ كمية محددة يسعى البمد لتحقيقيا ،بمعزؿ عما يدكر مف حكلو في الخارج ،فانكفاء البمد

عمى ذاتو كاالستغناء عف التبادؿ التجارم ،كالكؼ عف االستيراد ،ممارسات أثبتت فشميا ،سكاء

في الحرب أك السمـ .كتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف سمعة غذائية أك أكثر ،يحسف مف كضع األمف
الغذائي ،شريطة أف يبنى عمى أسس اقتصادية مرنة ،تضمف لمبمد فائدة نسبية أك تنافسية مع

الخارج .أما طبع ىذا المفيكـ بالطابع اآليدكلكجي فإنو يضر بالخطكات كالسياسات التي تتخذىا
الدكؿ لتحسيف كضع األمف الغذائي ،فالمقاطعة التجارية ( استيراد الغذاء كتصديره ) التي دعا
إلييا البعض في السبعينات كالثمانينات أضرت بالمستكيات التي كانت قد تحققت في تمؾ الفترة

عمى صعيد تحسيف كضع األمف الغذائي في الدكؿ العربية ،لذلؾ فإف كثيريف يميمكف إلى تبني
مفيكـ األمف الغذائي بدال مف مفيكـ االكتفاء الذاتي في كؿ التطكرات االقتصادية كالسياسية التي

يشيدىا العالـ اليكـ ( فتحي.) 4223 ،

 5 :1 :2أماف الغذاء
عرؼ العالـ ابتداء مف منتصؼ الثمانينات أمنا غذائيا نسبيا بسبب  -بشكؿ رئيس -تزايد
أف تزايد اإلنتاجية الزراعية بيذه الطريقة جمب
استخداـ الكيماكيات في الزراعة الحديثة .إالّ ّ
لصحة
مخاكؼ كثيرة لممستيمكيف ،كبدأ الحديث عف طريقة جديدة لزيادة اإلنتاجية أكثر أمانا
ّ
إف مفيكـ منظمة الصحة
اإلنساف كالزراعة البديمة أك الزراعة العضكية .فما ىك أماف الغذاء إذا؟ ّ
العالمية لألماف الغذائي يعني ك ّؿ الظركؼ كالمعايير الضركرية الالّزمة -خالؿ عمميات إنتاج

كصحيا كمالئما
كتصنيع كتخزيف كتكزيع كاعداد الغذاء -لضماف أف يككف الغذاء آمنا كمكثكقا بو
ّ
لالستيالؾ اآلدمي .فأماف الغذاء متعمّؽ بالمراحؿ كميا ابتداء مف مرحمة اإلنتاج الزراعي كحتّى

لحظة االستيالؾ مف طرؼ المستيمؾ األخير (مجمة الكحدة العربية.) 4227 ،

بأف االىتماـ في المرحمة األكلى
كيذ ّكرنا عمـ التسكيؽ " "Marketingفي مجاؿ السمع الغذائية ّ
ألف الطمب يفكؽ
أف االىتماـ كاف
كاف
ّ
ّ
الكـ ّ
منصبا عمى تكفير السمع الغذائية ،أم ّ
منصبا عمى ّ
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الكـ كالكيؼ في
ثـ بدأت بعد ذلؾ مرحمة االىتماـ بالجكدة كالنكعية أك المكازنة بيف ّ
العرضّ .
الصحية لمسمع الغذائية أك ما
السمع الغذائية .كحاليا في المرحمة األخيرة بدأ التركيز عمى األبعاد
ّ

ُيعرؼ بأماف الغذاء ،كزاد ىذا االىتماـ أكثر بعد ظيكر مرض جنكف البقر كالحمى القالعية كما
تخكؼ عالمي ( المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيط.) 3;;9 ،
أحدثاه مف ّ
 6 :1 :2الزراعة العضكية

المخصبات
حد كبير-
بأنيا نظاـ إنتاجي يتحاشى  -أك يستبعد إلى ّ
عرؼ الزراعة العضكية ّ
ّ
تُ ّ
النمك كاضافات العمؼ الحيكاني .كتعتمد نظـ
المركبة صناعيا كالمبيدات الحشرية كمنظمات
ّ

حد ممكف عمى نظاـ الدكرات الزراعية (تعاقب المحاصيؿ)
الزراعة العضكية إلى أقصى ّ
كمخمّفات المحاصيؿ كالسماد الحيكاني كالبقكؿ كاألسمدة الخضراء كالمخمّفات العضكية لممزرعة
كاألساليب البيكلكجية -كمكافحة اآلفات -لممحافظة عمى إنتاجية التربة الزراعية كطبيعتيا كتكفير

كيؤخذ مف ىذا
العناصر الغذائية لمنبات كمكافحة الحشرات كاآلفات األخرل( القاسـُ ) 3;;: ،
التعريؼ ّأنو عمى المزارع االلتزاـ بما يأتي:
المخصبات كالكيماكيات المرّكبة صناعيا.
ػ ػ ػ الكؼ عف استخداـ
ّ

ػ ػ ػ اتّباع نيج المحاصيؿ المتعاقبة أك الدكرات الزراعية.
حيا يجب المحافظة عميو كتنميتو.
ػ ػ ػ اعتبار التربة الزراعية نظاما ّ

الكؼ عف استخداـ الكيماكيات ليس عمى إطالقو بؿ يعني تحاشي
أف
ّ
غير ّأنو تجب اإلشارة إلى ّ
االستخداـ المباشر كالركتيني لمكيماكيات الجاىزة .كعندما يككف استخداـ ىذه المرّكبات كالمك ّاد

أف تقييـ الزراعة
فإنو يمزـ استخداـ أق ّؿ
ّ
ضركريا ّ
المعدالت إخالال بالبيئة .كما يجب االنتباه إلى ّ
البديمة أك الزراعة العضكية يجب أف يككف عمى أساس تأثير ىذه الزراعة عمى اإلنتاجية كعمى
المنتَج الغذائي كعمى البيئة.

أف اإلنتاجية الزراعية تتراجع بنسبة (  ) %46عند
فعمى مستكل اإلنتاجية ّ
تبيف بعض الدراسات ّ
المخصبات المرّكبة
استخداـ الزراعة العضكية بدؿ الزراعة التقميدية المعتمدة باألساس عمى
ّ

فإف
أما فيما يتعمّؽ بالمنتَج الغذائي ّ
صناعياّ .
الحيكية كالنترات مف الزراعة التقميدية ،كما تُعد

الزراعة العضكية تعد أق ّؿ احتكاء عمى المبيدات
أغنى بالبركتينات كالفيتامينات كالس ّكريات كالحديد

كالبكتاسيكـ كالكالسيكـ كالفكسفكر( الراكم.) 4227 ،
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 7 :1 :2التكثيؼ الزراعي
محددات
أف ّ
عرؼ التكثيؼ الزراعي بأنو تكثيؼ العائد مف استخداـ المكارد .كمف المعركؼ ّ
ُي ّ
يتـ عف طريؽ تعظيـ اإلنتاج
التكسع الزراعي ىي األرض كالماء .لذا فإف التكثيؼ الزراعي ّ
المكعب مف المػ ػ ػاء أك كمييمػ ػ ػ ػا .إالّ ّأن ػ ػو في بعض
لكحدة المساحة مف األرض أك كحدة المتػ ػ ػر
ّ
كيتـ
الحاالت يعتبر تكثيؼ إنتاجية عنصر العمؿ كرأس الماؿ مف عكامؿ التكثيؼ الزراعيّ .

عدة آليات( منتديات الفكر العربي.) 3;;8 ،
التكثيؼ الزراعي مف خالؿ ّ

المكعب
األكلى :زيادة إنتاجية المحاصيؿ النباتية كالحيكانية لكحدة المساحة مف األرض كالمتر
ّ
مف الماء .كترتكز الجيكد المبذكلة لزيادة إنتاجية المحاصيؿ النباتية كالحيكانية عمى تربية

ثـ إدخاؿ ىذه األصناؼ كالسالالت
أصناؼ نباتية جديدة أك تربية سالالت حيكانية جديدة ّ
الزراعية في ظركؼ إنتاج أفضؿ تم ّكنيا مف تحقيؽ ما تتيحو ليا طاقاتيا الكراثية.
الثانية :زيادة المحاصيؿ المزركعة في مساحة األرض نفسيا في السنة نفسيا ،أك ما ُيعرؼ

يتـ إالّ بعد تكافر مجمكعة مف العكامؿ مثؿ
بتكثيؼ المحصكؿ .إالّ ّ
أف ىذا التكثيؼ ال يمكف أف ّ
م كافية ككفاءات بشرية كخصكبة األرض كشركط متعمّقة
الظركؼ المناخية المالئمة كمياه ر ّ
بطبيعة المحاصيؿ.

التحكؿ مف زراعات أق ّؿ قيمة نقدية إلى أخرل أعمى قيمة.
الثالثة:
ّ
الرابعة  :صناعة الزراعة
كتتـ عف طريؽ زراعة العديد مف المحاصيؿ في بيكت
كىي درجة عالية مف التكثيؼ الزراعيّ ،
ضخمة كظركؼ خاضعة لمتح ّكـ فييا مف الح اررة كالرطكبة كاإلضاءة كمكافحة األمراض.
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 8 :1 :2سياسات األمف الغذائي
ىناؾ العديد مف السياسات التي تنتيجيا الدكؿ لغرض تأميف الغذاء لممستيمكيف كذلؾ باستخداـ

مجمكعة مف األدكات االقتصادية الزراعية نذكر منيا:
أ -السياسة الزراعية

تعد السياسة الزراعية فرعا مف فركع السياسة االقتصادية ،كقد تـ تعريفيا عمى أنيا عبارة

عف خطة محددة تستيدؼ تحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة مف األىداؼ في فترة زمنية معينة (خزار،

 ،)4235كىي أيضا عبارة عف مجمكعة البرامج الزراعية االنشائية كاالصالحية التي تكفؿ تحقيؽ
االستخداـ األمثؿ لممكارد االقتصادية الزراعية المتاحة ،كالتي يتحقؽ بتنفيذييا أىداؼ معينة داخؿ

القطاع الزراعي مف شأنيا تحقيؽ التكازف بيف مصمحة الفرد كمصمحة المجتمع كمصمح ػ ػة

األجياؿ
الحاضرة كاألجياؿ القادمة أيضا كتؤدم في النياية إلى تحسيف األحكاؿ المعيشية لمسكاف
الزراعييف .أم تحقيؽ الرفاىية االقتصادية الز ارعية (الرسكؿ.)4226 ،
كلتحقيؽ األمف الغذائي يستكجب تحقيؽ اإلنتاج الكافي لتمبية حاجات السكاف عند األسعار التي
ال تؤثر في القدرة الشرائية كبالتالي أم خمؿ في األسكاؽ الزراعية يستكجب تدخؿ الدكلة عف

طريؽ اتخاذ سياسة زراعية تعيد التكازف إلى السكؽ .ألف غياب الدكلة يعني التبعية لألسكاؽ
الخارجية لتمبية الحاجات الغذائية ،فاليدؼ مف السياسة الزراعية ىك ضماف إنتاج كاؼ كبأسعار
في متناكؿ المستيمؾ باإلضافة إلى تخصيص المكارد بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ أكبر معدالت الرفاه.
ب -سياسة دعـ األسعار
يعد ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة ارتفاع تكاليفيا كتكجو األفراد إلى الطمب عمى السمع
األجنبية نتيجة جكدتيا كانخفاض أسعارىا مف أىـ الدكاعي لتدخؿ السمطات العمكمية في األسكاؽ

الزراعي ػ ػ ػة ،كيككف شكؿ ىذا التدخؿ عف ط ػ ػ ػريؽ تقديـ الدعـ الالزـ لممزارعيف لضمػ ػ ػاف استم ارري ػة

اإلنتاج كخاصة السمع الضركرية ،كبالتالي ضماف أمنيا الغذائي ،كمف الدكؿ التي اتبعت ىذه

االستراتيجية الياباف فبالرغـ مف ارتفاع تكمفة إنتاج األرز محميا عف تكمفة استيرادىا إال أف
الحككمة تقكـ بدعـ منتجي األرز ،كىناؾ شكؿ آخر مف أشكاؿ الدعـ كذلؾ مف خالؿ قياـ

السمطة المختصة بخمؽ طمب جديد لرفع أسعار المنتجات عف مستكاىا اإلدارم لتشجيع
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المزارعيف عمى االستمرار في اإلنتاج حيث تقكـ بتخزيف ذلؾ المنتكج كاستعمالو في حالة زيادة

األسعار عف المستكل المطمكب ،كىذا النظاـ تـ اعتماده داخؿ مجمكعة االتحاد األكركبي.
ج -سياسة تطكير االستثمار

يعاني ا لقطاع الزراعي في معظـ الدكؿ النامية مف نقص االستثمارات سكاء المحمية أك األجنبية،
كلتطكير االستثمار الزراعي لخدمة األمف الغذائي كجب عمى تمؾ الدكؿ تييئة مناخ االستثمار

المناسب لممستثمر ،كيرل البعض أف مناخ االستثمار يتضمف " السياسات كالمؤشرات التي تؤثر
بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى الق اررات االستثمارية كميا (القاسـ.) 3;;: ،
 9 :9 :7أنكاع األمف الغذائي
يمكف تمييز نكعيف مف االمف الغذائي:
أ -األمف الغذائي المطمؽ :كيتحدد بو إنتاج الغذاء داخؿ الدكلة الكاحدة بما يعادؿ أك يفكؽ
الطمب المحمي ،كىك ما يعرؼ باألمف الغذائي الذاتي ،كىك صعب التحقؽ كما أنو يعكؽ عمميات
التبادؿ التجارم بيف الدكؿ ،مما يؤدم إلى القضاء عمى الميزة النسبية التي تكجد بالدكلة.

ب -األمف الغذائي النسبي :يعني قدرة الدكلة أك مجمكعة مف الدكؿ عمى تكفير السمع كالمكاد
الغذائية كميا أك جزئيا لضماف الحد األدنى مف تمؾ االحتياجات بانتظاـ(فتحي.) 3;;3 ،

 91 :9 :7مؤشرات األمف الغذائي
ىناؾ عدة مؤشرات لألمف الغذائي تمكف مف معرفة كضعيتو كحالتو في أم بمد ،مع العمـ أنيا
تختمؼ مف دكلة إلى أخرل إال أنو يمكف إدراج أىميا في النقاط اآلتية( القاسـ:) 3;:; ،
أ -الناتج المحمي اإلجمالي
تعتمد الدكؿ عمى مؤشر الناتج المحمي اإلجمالي لرصد الكضع الغذائي كمتابعتو ،فالتغيرات
السنكية لألمف الغذائي تؤثر بشكؿ كبير عمى األمف الغذائي لممكاطنيف ،فانخفاض الناتج مثال
ينجـ عنو انخفاض الدخؿ الكطني .كبالتالي انخفاض الطمب الكمي مما يؤثر عمى الكضع

الغذائي.
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ب -الناتج المحمي الزراعي
يعد مف أىـ المؤشرات التي تمكننا مف معرفة الكضع الغذائي فيك بمثابة مقياس لمدل اعتماد
الدكلة عمى ذاتيا كىناؾ عدة طرؽ لحساب الناتج المحمي الزراعي ،فالتغيرات الكبيرة في الناتج
تؤثر بشكؿ سمبي عمى الكضع الغذائي ،فانخفاضو مع زيادة حجـ االستيالؾ مف الغذاء يعني

كجكد فجكة غذائية يجب تغطيتيا مف العالـ الخارجي كىذا يعتمد عمى قدرة الدكلة ماديا.
ج -متكسط استيالؾ الفرد مف الغذاء
يمكف حساب متكسط استيالؾ الفرد مف الغذاء بالعالقة التالية:

متكسط نصيب الفرد مف استيالؾ الغذاء = االستيالؾ الكمي مف الغذاء/عدد السكاف
لكف ىذا المؤشر يراعي فقط مدل انخفاض أك زيادة االستيالؾ الكمي مف الغذاء كيحسب

المتكسط عمى ىذا االستيالؾ الكمي دكف مراعاة الدخؿ الفردم ،فزيادة االستيالؾ الكمي مف
الغذاء ال تعني بالضركرة تحسف المستكل الغذائي لفئات المجتمع جميعيا ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ

الدعـ الذم تقدمو الحككمات في الدكؿ النامية ال يصؿ إلى مستحقيو ،فزيادة الكمية كبأسعار

رخيصة لـ يحسف الكضع الغذائي لممحتاجيف.
د -مركنة الطمب السعرية

تعريؼ مركنة الطمب السعرية :ينص قانكف الطمب عمى كجكد عالقة عكسية بيف التغير فػي

سعر السمعة كالتغير فػي الكمية المطمكبة منيا .غير أف ىذا القانكف ال يكشؼ عف درجة ذلؾ
التغير أك مدل االستجابة فػي الكمية المطمكبة لمتغير فػي سعػ ػ ػر السمع ػ ػ ػ ػة .كىذا يع ػ ػ ػرؼ بمركن ػ ػ ػة

الطمب السعرية كالتي يقصد بيا :درجة استجابة الكمية المطمكبة مف السمعة لمتغير فػي سعرىا.

كيمكف حسابيا بالقانكف اآلتي) WWW. Startimes.com?t=8210612 ( :

مركنة الطمب السعرية = النسبة المئكية لمتغير فػي الكمية

المطمكبة/النسبة المئكية لمتغير فػي السعر
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مثاؿ :إذا ارتفع سعر الكيمك البف بنسبة  %15كنتيجة لذلؾ انخفضت الكمية المطمكبة مف البف
نسبة  .%20فما ىي قيمة معامؿ المركنة.
المركنة= التغير النسبي في الكمية المطمكبة مف البف ÷ التغير النسبي في السعر =
1.3 - = 4 /3 = 20 / 15 = %15 / %20 -

الحظ أف قيمة المركنة أكبر مف الكاحد الصحيح ،أم أف السمعة مرنة .كعادة ال تنظر إلى إشارة

المركنة ألنيا تعكس قانكف الطمب ،كبالتالي ننظر لمقيمة المطمقة لممركنة ( .) 1.3
ىػػػ  -مركنة الطمب الدخمية

يقصد بمركنة الطمب الدخمية " التغير النسبي في الكمية المطمكبة عندما يتغير الدخؿ"
فأصحاب الدخكؿ المرتفعة يمكنيـ شراء السمع المختمفة عمى الرغـ مف ارتفاع أسعارىا .لذا فإف

الطمب عندىـ غير مرف ،في حيف أف الطمب عند الفقراء أم أصحاب الدخكؿ المنخفضة مرنا

ألنيـ يتأثركف بارتفاع أسعار السمع مما يجعميـ يتحكلكف إلى السمع األخرل األقؿ سع ار حتى كاف

كانت سمع رديئة ،كىذا ما يدفع الدكلة إلى تقديـ الدعـ لخفض األسعار عف طريؽ دعـ

مستمزمات اإلنتاج .كتحسب كاآلتي:

مركنة الطمب الدخمية = التغير النسبي في كمية الطمب ÷ التغير النسبي في الطمب

 99 :9 :7أبعاد األمف الغذائي

عرؼ اإلنساف قضية األمف الغذائي كظاىرة اجتماعية منذ القدـ ،كاعتمد عمييا محاكلة منو لمبقاء

مف خالؿ السيطرة عمى الطبيعة كقسكتيا كتقمباتيا ،كىي قضية مركبة تتميز بالتعقيد ،إذ تتشابؾ
في كجكدىا أبعاد عدة لكؿ كاحد منيا داللتو التأثيرية ،كنذكر مف بيف ىذه األبعاد المتعددة أربعة

أساسية ليا دالالتيا كآثارىا الكاضحة في كؿ بمداف العالـ.
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أ -البعد الديمغرافي
يتدخؿ العنصر البشرم في ىذه القضية مف ثالثة أقطاب ،أكليا أف التأميف الغذائي أكجده ىك

ألجمو ذاتو كبقائو .لذا فقد عدد األسباب كالطرؽ منذ كجكده االجتماعي كطكرىا تبعا لمظركؼ
التي يعيشيا كالتي يتكقع حصكليا ،كثانييا أف اإلنساف ىك المنشط لحيثيات اإلنتاج

كالتسييرالدالة عمى األمف الغذائي ،كثالثيا كىك األىـ ،ألف الكائف البشرم يعد مقياسا لمكفاية
الغذائية ألنو المحدث لألزمة الغذائية التي تستدعي التأميف ليا .لقد بدا ىذا كاضحا بعد التزايد

السكاني المذىؿ الذم عرفتو معظـ بمداف العالـ ،كبخاصة في العالـ العربي في العقكد الماضية،

فقد شيد حجـ السكاف تسارعػ ػ ػا ممحكظ ػ ػ ػا بمعدؿ بمغ تقريبا  %5سنكيا عاـ (4225الطرابمسي،
.) 4226

مف ناحية أخرل فإف " التزايد الكمي لمسكاف رافقو تغيير جكىرم في تكزيع السكاف بيف الريؼ
كالحضر .فقد أدت اليج ػ ػرة الريفيػ ػ ػة إلػ ػ ػى الم ػ ػ ػدف داخػ ػ ػؿ البمد الكاحد أك بيف الدكؿ العربية

(الطالبة لمعمالة ) إلػ ػى ت ػ ػزايد كبيػ ػ ػر لسك ػاف المدف ،كحرماف القطاع الزراعي في ىذه المناطؽ "
(برنامج األمـ المتحدة .) 4222 :كىذا يعني أف تأثير البعد الديمغرافي بالزيادة النكعية أك الزيادة
الكمية لو تأثير غير محدكد في األمف الغذائي.

ب -البعد االقتصادم
يرتبط العنصر االقتصادم باألمف الغذائي ارتباطا مباش ار ،إذ يتجسد في اإلنتاج الفالحي كميا
كنكعيا كفؽ ما يستدعيو الكضع الصحي لإلنساف ،لكف عالـ األرض كالزراعة مرتبط بدرجة كبيرة

بالكثير مف المعالـ التي تؤثر عمى مسار الحركة اإلنتاجية الزراعية الكمية كالكيفية.
إف ارتباط عالـ األرض كالزراعة بعمـ البيكلكجيا كعمـ الحيكاف كالبيطرة كغيرىا قضية تستدعي

االعتماد عمييا باعتبارىما عمميتي تنشط ألجؿ تطكير الزراعة العضكية التي تعتمد في نظميا "
إلى أقصى حد ممكف عمى نظاـ الدكرات الزراعية (تعاقب المحاصيؿ) كمخمفات المحاصيؿ
كالسماد الحيكاني كالبقكؿ كاألسمدة الخضراء كالمخمفات العضكية لمزراعة كاألساليب البيكلكجية

كمكافحة اآلفات لممحافظة عمى إنتاجية التربة الزراعية كطبيعتيا كتكفير العناصر الغذائية لمنبات

كمكافحة الحشرات كاآلفات األخرل "(مجمة آفاؽ استراتيجية .)4228 ،مما يؤدم إلى الحصكؿ
 عمى اعتبار ىاتيف العمميتيف أم اإلنتاج كالتسيير ىما العمميتاف األساسيتاف في تجسيد األمف الغذائي بكفاءة
عالية.
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عمى نكعية عالية لممنتكج الزراعي ،كعميو فإف تمؾ العمميات المتنكعة تحتاج إلى تمكيؿ كبير

يعبر عف احتالؿ عالـ األرض كالزراعة المقاـ األكؿ في سمـ اىتماـ الدكلة ،كما جاءت فكرة
التكثيؼ الغذائي الذم يعني " تعظيـ اإلنتاج لكحدة المساحة مف األرض أك كحدة المتر المكعب

مف الماء أك كمييما " (مجمة آفاؽ استراتيجية ) 4228 :بغرض الحصكؿ عمى كميات كبيرة مف
اإلنتاج الزراعي ،كالميـ في ىذه القضية أف تكثيؼ اإلنتاج الفالحي يدؿ عمى " تكثيؼ إنتاجية
عنصر العمؿ كرأس الماؿ مف عكامؿ التكثيؼ الزراعي " (مجمة آفاؽ استراتيجية ) 4228 ،أم

أنو تأثير متبادؿ بيف العناصر االقتصادية الثالثة :رأس الماؿ ،اليد العاممة أك المكرد البشرم،
كاألرض الزراعية بسعتيا كنكعية األرض .فاألمف الغذائي اقتصاديا ىك عممية تتداخؿ فييا

عناصر عدة منيا الثالثة األساسية المذككرة.

ج -البعد السياسي
تعد الدكلة ال جية المعنية بتأميف الغذاء لممجتمع بكؿ أفراده كفئاتو كجماعاتو دكف استثناء ،كيككف
ذلؾ مف خالؿ جممة الق اررات الصادرة عنيا التي تجسد إرادتيا " المسئكلة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ػ ػ

األمف الغذائػ ػ ػي ػ ػ ال ػ ػ ػذم أصب ػ ػح المخرج الكحيد ػ ػ لمدكؿ الفقيرة ػ ػ مف األزمات التي تعاني منيا "
( التقرير االقتصادم العربي المكحد ،) 4223 ،كبخاصة النقص الغذائي أك المجاعة .لذا فإف

التكامؿ السببي بيف ما تسيـ بو الدكل ػ ػ ػػة مف يد عاممة كرأس ماؿ لمقطاع الزراعي باعتبارىما

أبعادا اقتصادية لمحصكؿ عمى إنتاج كبير كعمى الجكدة الغذائية ،مف جية كمف جية أخرل،
جممة الق اررات كاإلجراءات المكحدة كالمتكاممة إلزالة المشاكؿ التي تعيؽ التنمية بصكرة عامة

كالتنمية الزراعية عمى كجو الخصكص.

أضؼ إلى ذلؾ أف تدخؿ الدكلة ال يككف باحتكار القطاع الزراعي كركافده كميا بقدر ما يككف

تدخمي ػ ػا بإعطاء فرصػة لمشعب بممارسػ ػة ىذا النشاط كرعايتػو بالتخطيط كفتح أسكاؽ داخمي ػة
كخارجية لتركيج السمع كالتبادؿ الدكلي ،بالتالي تأميف ما يحتاجو الشعب أك ينقصو ،مف جية

كمف جية أخرل ،إعطاء قيمة األرض ،العمؿ فييا كالعامؿ بيا ،كيتحقؽ تدخؿ الدكلة العقالني،
المقبكؿ كالمالئـ لألمف الغذائي بإجراء "التحكالت السياسية الجذرية بتكريس الديمقراطية كفسح
الطريؽ أماـ الشعكب لمتأثير بالطرؽ الديمقراطية في الق اررات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

المصيرية كتنفيذى ػا كمتابعتي ػا"(التقري ػ ػ ػر االقتصادم العربي المكحد ،)4223 ،كمما استدعى ذلؾ
الكضع السياسي الراىف لمبالد كالعالقات الدكلية الخارجية ،كاألىـ في قضية األمف الغذائي أف
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يككف لمدكلة المتبنية فكرة األمف الغذائي " سياسة شعبية فالحية"( Fondation pour le
.)progrès de l’homme, 2007
د -البعد الثقافي
يختمؼ البعد الثقافي عف األبعاد السالفة الذكر كميا ،ألنو ال يتطمب ق ار ار سياسيا أك أم ار كاجبا
لمتنفيذ أك يتكقؼ عمى مقدار رأس الماؿ المستثمر فيو .ألف القضية ىنا تتعمؽ بدرجة كبيرة بنكع
معتقدات الفرد كدالالت تمؾ المعتقدات في إطار األرض كالعمؿ بيا كقيمة العمؿ الفالحي ،مف

ىنا يدخؿ البعد الثقافي لمشعكب في تعزيز استراتيجية األمف الغذائي المعتمدة مف طرؼ الدكلة

كالتي كجب عمى الشعب المشاركة فييا.

لقد أكد " عمـ االنساف " مف خالؿ الدراسات التي قاـ بيا عدد مف العمماء أمثاؿ :تايمكر ،مالينك

فيسكي ،كأنطكاف تكماس ،التي أجريت عمى الكثير مف الشعكب أف الثقافة دفعت الكثير مف
الشعكب عمى اختالؼ رؤاىـ حكؿ األرض كالعمـ بيا كالزراعة فييا كأنكاع منتجاتيا ،إضافػ ػ ػ ػػة إلى

اختراع أساليب مختمفة لألمف الغذائي كاإلبداع في الكسائؿ التكنكلكجية.

بالنسبة لمقضية األكلى ػ ػ اختالؼ رؤاىـ حكؿ األرض ػ ػ ػ ػ فإف ثقافة أم شعب مف الشعكب تحمؿ

الكثير مف القيـ المتعمقة بحب األرض كحب العمؿ الفالحي ،كتحث عميو ،كيعد الفالح أكثر
المكاطنيف شرفا ألنو يكسب أرضا كيعمؿ بيا بحرية ،كبالتالي تمنحو دافعية قكية لمعمؿ بيا،

كتحدم أنماط الصعكبات كميا ،سكاء بالظركؼ االقتصادية لمبالد أك السياسية ،كبالتال ػ ػ ػي يصب ػ ػح

التمسؾ باألرض نكعا مف القداسة التي تعطيو معنى لكجكده ،كيعد الفالح الذم يعيؿ عائمتو

كيكفر ليا القكت " خضار كفكاكو طازجة " بشكؿ مستمر مف أرضو عمى مدار السنة نكعا مف

مشاركة الشعب في تجسيد األمف الغذائي ( .) F.P.H, 2007

أما بالنسبة لمقضية الثانية كالمتمثمة في اختراع أساليب مختمفة لألمف الغذائي ،فقد كشؼ عمماء
األنثربكلكجيا كاألركيكلكجيا أشكاال كثيرة أكجدىا اإلنساف منذ القدـ لمتأميف الغذائ ػ ػ ػ ػ ػػي كؿ حسب

ىك ذلؾ العمـ الذم يقكـ بدراسة الظكاىر الثقافية القديمة التي تعبر عف األنماط المعيشية القديمة التي كاف
اإلنساف يعيشيا .لذا فقد عرفيا دافيد تكماس في كتابو المعنكف بالتنبؤ بالماضي عمى أف " األركيكلكجية ىي
دراسة الماضي أك دراسة لإلنساف في عيكده القديمة ،كىي تركز عمى الجانب المادم مف ثقافة اإلنساف ".

كيتناكؿ عمـ اآلثار في المجتمعات اإلنسانية مف ظيكر اإلنساف العاقؿ ،كيتابع التغير الثقافي كالحضارم
عمى مر العصكر ،كتطكر أساليب الحياة ليذه الشعكب القديمة ( انظر :رشكاف ،الحميد أحمد.)4225 ،
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البيئة التي يعيش فييا المجتمع كمعطيات الكاقع الجغرافي ،فقد عرؼ األسكيمك التجميد ،كسكاف

الجباؿ التقديد ،كسكاف التالؿ التمر.

الميـ في ىذه القضية أف داللة األمف االجتماعي كظاىرة اجتماعية ىي ممارسة اإلنساف منذ
األزؿ ليذه السمككيات ،لكف المقصكد ليس فقط أثر البعد عمى األمف الغذائي ،بقدر ما يقصد بو

قدرة الشعب عمى إيجاد طرؽ كثيرة ككيفيات تناسب كضعو كظركفو ،كىذا يدخؿ في " إطار حؽ

الشعكب في تقرير المصير الممزكج بحقو في الغذاء " ( L’acceptation universelle du
.) droit à l’alimentation, 2004
كقد حدث شبو إجماع بيف منظرم التنمية المعاصريف ،مفاده أف تطكر الدكؿ يرتكز بدرجة كبيرة

جدا عمى النمك االقتصادم الذم عماده االكتفاء الذاتي بالدرجة األكلى ،كيشير إلى قدرة الدكلة

عمى إشباع احتياجات أفرادىا كما ككيفا دكف المجكء إلى مساعدات خارجيػ ػ ػػة ،كلكػ ػػف أق ػ ػ ػ ػػر

الكثير

مف العمماء في التنمية االقتصادية أف المفيكـ ذك داللة طكبكية نتيجة تشابؾ العالقات الدكلية،

المصالح كالمصائب ،مما دفع بيـ إلى أخذ مفيكـ األمف الغذائي الذاتي كبديؿ لو ،ككف ىذه
األخيرة أكثر مركنة مف األكلى مف ناحية التفكير كالنشاط ،ككذلؾ األبعاد (حمداف.) 3;;; ،

كيشير مفيكـ األمف الغذائي إلى تكفير احتياجات المجتمعات مف السمع الغذائية األساسية كميا أك

جزئيا ،كضماف الحد األدنى مف تمؾ االحتياجات بانتظاـ باالعتماد عمى مصادرىا الغذائية

الخاصة ،ك األسكاؽ الدكلية كالمساعدات الدكلية ،لكف كمما كانت نسبة اعتماد الدكلة في
استراتيجية األمف الغذائي تميؿ أكثر عمى المصادر الغذائيػ ػ ػة الخاصة كالتقميؿ مف االعتماد عم ػ ػى

المصادر الخارجيػ ػ ػة مف خالؿ " جممػ ػ ػ ػة مف اإلج ػ ػ ػراءات عمى المستكل الكطني ألجؿ خمؽ كسط

يمكف الشعب مف التغذية  ....مف خالؿ إنشاء مسالؾ مف أبناء الشعب " ،كانت األبعاد األخرل

السياسية كاالقتصادية كالثقافية أكثر استق اررا ،تقؿ بذلؾ التبعية لمدكؿ األخرل بكؿ أبعادىا
(الطرابمسي.) 4226 ،

 12 :1 :2ركائز األمف الغذائي
حددت المنظمة العالمية لمصحة مفيكـ األمف الغذائي بككنو " كؿ الظركؼ كالمعايير الضركرية

الالزمة خالؿ عمميات إنتاج الغذاء كتصنيعو كتخزينو كتكزيعو كاعداده ،كمكثكقا بو كصحيا
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كمالئما لالستيالؾ اآلدمي .فأمف الغذاء متعمؽ بمراحؿ اإلنتاج الزراعي كميا حتى لحظة
االستيالؾ مف طرؼ المستيمؾ األخير "(سيدم .)4227 ،كيحمؿ في ثناياه ثالثة مرتكزات

أساسية اعتبرتيا المنظمة العالمية لمصحة مراحؿ لتجسيد األمف الغذائي ،كىي:
أ -كفرة السمع الغذائية
تتجسد المرحمة األكلى في تكفير السمع الغذائية ،أم أف االىتماـ كاف ينصب عمى الكـ ،ألف
الطمب يفكؽ العرض الغذائي دكف النظر إلى جكدتو ،ألنو بقدر ما يجب النظر إلى كمية الغذاء

مقارنة بالحجـ السكاني الذم يتطمب تكافر الغذاء بقدر ما يجب تكافر السمع الغذائية ،كعندما

تتحقؽ ىذه المرحمة تبدأ المحمػة المكالية كالتي تكسع رؤيتيا إلى النكعية الغذائية(سيدم.)4227 ،
ب -كجكد السمع الغذائية في السكؽ بشكؿ دائـ
بعد ذلؾ تأتي مرحمة تكجيو االىتماـ مف طرؼ الدكلة لمنظر إلى الجكدة كالنكعية الغذائية ،أك
المكازنة بيف الكـ كالكيؼ في السمع الغذائية ( سيدم .) 4227 ،كىنا بدأ التفكير ف ػي حاجيات
الجسـ الغذائية الضركرية لقياـ الفرد بكؿ نشاطاتو بشكؿ معتدؿ ،ـ بعد ىذه المرحمة تأتي

األخيرة ،كىي مرحمة االستيالؾ.

ج -أسعار السمع في متناكؿ المكاطنيف
في المرحمة األخيرة بدأ التركيز عمى األبعاد الصحية لمسمع الغذائية أك ما يعرؼ بأماف الغذاء.
كيقصد بيذه المرحمة أف تككف أسعار المكاد الغذائية في متناكؿ الجميع ،أم التقميؿ مف الفكارؽ

التي يعبر عنيا بالدخؿ الفردم ،ىذا يعني إما رفع أجكر العماؿ مف الطبقتيف الكسطػى كالدنيا ،أك

تخفيض أسعار السمع ،كىذا يرجع إلى جممة الق اررات أك اإلجراءات السياسية التي تدخؿ في

إطار الشطر الخاص بالدكلة في عممية األمف الغذائي( لرقاـ.) 4228 ،

كخالصة القكؿ أنو انطالقا مف المعالجة المفيكمية لألمف الغذائي كأبعاده تبيف أف األمف الغذائي
ىك ظاىرة اجتماعية متعددة األبعاد يستكجب دراستيا مف ىذا المستكل ،مف ىنا نعتبر أف األمف

ال غذائي عممية سياسية تشترؾ فييا الدكلة كالشعب مف الدرجة األكلى باالعتماد عمى المصادر
الغذائية الخاصة بالبالد ،لتقميؿ التبعية الغذائية أك تجنبيا ثـ الكصكؿ إلى مرحمة التعاكف الدكلي،
سكاء في شكؿ التبادؿ في األسكاؽ الغذائية الدكلية ،أك في شكؿ المساعدات الدكلية ،كىي
العممية التي يعتقد أنيا مجدية كمستقبمية ،كتضمف لممجتمع العيش في أماف كاستقرار ،كال تبعية

لو بأم شكؿ مف األشكاؿ.
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 13 :1 :2مستكيات األمف الغذائي
في ضكء تعريؼ األمف الغذائي تتراكح مستكيات األمف الغذائي بيف الحد األدنى الذم يمثؿ
مستكل الكفاؼ ،كالحد األقصى الذم يعبر عف مستكل الكماليات ( إف صح التعبير ) ،بحيث
يعني قدرة الدكلة عمى رفع مستكل الغذاء ألفرادىا ليساىمكا في العممية اإلنتاجية عمى أكمؿ كجو،
كتعد درجة التقدـ االقتصادم إحدل العكامؿ الرئيسة لتحديد ىذه المستكيات ،كيجب اإلشارة إلى

أف استراتيجية األمف الغذائي تصبك إلى االنتقاؿ مف مستكل الكفاؼ إلى المستكل األعمى لألمف
الغذائي.
أ -مستكل الكفاؼ
كفؽ المقررات الصادرة عف المنظمة العالمية لمزراعة كالغذاء (  ) FAOفإف مستكل الكفاؼ مف

الغذاء يتكافؽ مع مفيكـ حد الفقر ،كالدكلة ممزمة بتحقيؽ ىذا الحد األدنى مف الحاجات الغذائية
لألفراد الستمرار حياتيـ كتمبية حاجاتيـ الضركرية لمحياة ،فضال عف الغذاء .كمف المالحظ أف
مستكل الكفاؼ يتضمف البعد االستيالكي لمسألة األمف الغذائي كحد أدنى مف السعرات الح اررية

مف أجؿ بقاء االنساف حيا ( الزىراء,) 4232 ،

ب -المستكل المتكسطي

كيمثؿ المستكل المعتاد الذم يككف فكؽ مستكل الكفاؼ كال يصؿ إلى المستكل المحتمؿ ،كيعبر
ىذا المستكل عف القدرة عمى التخمص مف سكء التغذية ،كالذم يتـ التخمص منو عف طريؽ كفالة

المستكل المالئـ مف االحتياجات الغذائية البيكلكجية لكؿ أفراد المجتمع( لرقاـ.) 4228 ،
ج -المستكل المرتقب
يعبر ىذا المستكل عف قدرة الدكلة عمى رفع مستكل الغذاء ألفرادىا إلى حد يسمح لرعاياىا بأداء
أعماليـ اإلنتاجية عمى أحسف كجو ،كبكفاءة عالية .فيذا المستكل يتضمف البعد اإلنتاجي مف

جية ،كمستكل الدخؿ الفردم مف جية أخرل ،كعميو يعتمد ىذا المستكل المتكقع مف الغذاء عمى

شقي معادلة األمف الغذائي كىما:

* عرض الغذاء :سكاء تعمؽ األمر باإلنتاج أك التجارة الخارجية.
* طمب الغذاء :فتكفير عرض الغذاء ال يكفي كحده لتحقيؽ الطمب عميو ،ألنو كمما ارتفع الدخؿ

الشخص ػ ػػي المتػ ػػاح ،زاد المستكل المحتمؿ مف الغذاء ،كالذم يمنح الفرد القدرة عمى المساىمة
الفعالة في عممية اإلنتاج ،كدفع عممية التنمية االقتصادية مما يؤدم إلى زيادة الناتج الكطني،

كبالتالي يتطكر البمد كيمتحؽ بالدكؿ المتقدمة( لرقاـ.) 4228 ،
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 14 :1 :2مؤشرات األمف الغذائي كعالقتيا بسياسات كأنظمة تكزيع الغذاء
إف لألمف الغذائي بمحاكره المختمفة عالقات مباشرة كغير مباشرة بسياسات كنظـ تداكؿ الغذاء،
يمكف تكضيحيا فيما يأتي (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية:) 4228 ،

أ -كفاية اإلمدادات الغذائية مف حيث الكـ كالنكع
حيث يجب أف تأخذ سياسات كنظـ تداكؿ األغذية بعيف االعتبار كيفية تكفير االحتياجات

الغذائية لمسكاف ،سكاء مف المصادر المحمية أك الخارجية ،كبخاصة في ظؿ الزيادة العالية في
معدالت النمك السكاني.
ب -استقرار االمدادات الغذائية مف عاـ آلخر
مما يشير إلى ضركرة أف تأخذ سياسات تكزيع الغذاء ضركرة تكفير مخزكف استراتيجي مناسب

يكفي لفترات ال تقؿ عف  5شيكر ،ذلؾ لضماف استقرار إمدادات األغذية في الظركؼ غير
الطبيعية كالجفاؼ كالحركب ،كبخاصة بالنسبة لمسمع االستراتيجية الميمة كفي مقدمتيا الحبكب.
ج -القدرة عمى الحصكؿ عمى األغذية
تعد مف المحاكر الميمة في تحقيؽ األمف الغذائي ،ألنو حتى إذا تكافرت كميات كافية مف
األغذية ،فإف جميع األفراد كاألسر أك األسر الزراعية تحتاج إلى فرص لمحصكؿ عمى ىذه
األغذية مف الناحية المادية كاالقتصادية .كتؤثر جميع الخطكات في نظاـ األغذية في القدرة

عم ػ ػى الحصكؿ عمييا ،إال أف الخطكات التي تؤثر فييا بصكرة مباشرة فتشمؿ نقؿ األغذية
كتداكليا بحيث يمكف إيصاليا مف مناطؽ اإلنتاج إلى مناطؽ االستيالؾ بكفاءة عالية كتكاليؼ
منخفضة ،كبخاصة لمفئات األقؿ حظا سكاء في الريؼ أك المدف .كتشمؿ العكامؿ التي تؤثر في

القدرة عمى الحصكؿ عمى األغذية ،كذلؾ مستكيات الدخؿ الفردم كاألمف كاالستقرار السياسي،
حيث إف ذلؾ يمكف أف يقمؿ مف القدرة عمى الحصكؿ عمى األغذية نتيجة لخكؼ المستيمكيف مف

عدـ تمكنيـ مف االنتقاؿ إلى بعض المناطؽ نتيجة الحركب كالعصابات كغير ذلؾ مف األخطار
التي تيدد األمف .كيمكف لسياسات الغذاء زيادة القدرة عمى الحصكؿ عمى األغذية مف خالؿ

تحسيف قدرات الكسب لدل الناس جميعيـ ،فضال عف تحسيف الخدمات الحككمية (الطرؽ
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كشبكات النقؿ) ،كاألنظمة التسكيقية كالتجارية ،كتحسيف شركط االتفاقيات التجارية الدكلية

كاإلقميمية.

د -نكعية كسالمة األغذية
كىذا يمكف تحقيقو مف خالؿ انتياج سياسات غذائية تركز عمى ضركرة تطبيؽ المعايير

الضركرية لسالمة األمف الغذائي كمالءمتو لالستيالؾ اآلدمي عمى طكؿ السمسمة الغذائية.

 15 :1 :2أزمة الغذاء العالمية
أ -السياؽ التاريخي كالمكقؼ الراىف ألزمة الغذاء
لقد مر العالـ بأزمة غذائية عالمية حادة في منتصؼ السبعينات مف القرف الماضي نتيجة
لظركؼ مناخية غير مكاتية لإلنتاج الزراعي ،أدل ذلؾ إلى انخفاض إنتاج الحبكب بنسبة
( )%52تقريبا ،كتالزمت تمؾ األزمة مع زيادة الطمب عمى استيراد محاصيؿ الحبكب كارتفاع
أسعار البتركؿ ،الذم كاف أحد األسباب اليامة ألزمة الغذاء العالمية بما أدت إليو أزمػ ػػة الطاقػ ػػة

م ػ ػ ػػف ارتفاع تكمفة الكقكد الالزمة لتشغيؿ األدكات الزراعية كنقص المكاد الخاـ الالزمة لصناعة
األسمدة ،مما عمؿ عمى ارتفاع أسعارىا ،فضال عف تكمفة النقؿ الناتجة عف ارتفاع أسعار

الكقكد ،كأدت ىذه العكامؿ إلى تدني اإلنتاج الزراعي عاـ (  ،) 3;95كمف ثـ تفاقمت أزمة

الغذاء العالمية ،ككاف مف آثارىا أف ارتفعت أسعار الحبكب أربعة أمثاؿ مستكاىا عاـ (،)3;94
فاضطربت األسكاؽ الدكلية كانخفضت كاردات الغذاء في الدكؿ النامية ،كتزايد سكء التغذية

كالجكع (عبد البديع .)4228 ،كبذلؾ انعكست أزمة الغذاء عمى الدكؿ النامية كالدكؿ الفقيرة،

ككانت أىـ الجيكد التي بذلت لمكاجية أزمة الغذاء انعقاد مؤتمر الغذاء العالمي في ركما(
 ) 3;96الذم ناقش مشكمة إنتاج الغذاء في العالـ ،تمخض عنو مجمكعة مف التكصيات ،ىي:
* إقامة نظاـ غذائي عالمي يعمؿ عمى تفادم نقص الغذاء كأزماتو.

* العمؿ عمى تخفيؼ الجكع كسكء التغذية في العالـ خالؿ عقد مف الزمف.
* إقامة نظاـ تخزيف يككف قاد ار عمى التعامؿ مع أزمات الغذاء.

* تحسيف نظـ تكزيع الغذاء كاستيالكو في إطار سياسات الدخؿ كالعمالة.
* إقامة صندكؽ دكلي لمتنمية الزراعية لرفع إنتاج المحاصيؿ في الدكؿ النامية.
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كمع بداية الثمانينات مف القرف الماضي ظيرت بكادر التحسف ،حيث تضاعؼ مخزكف العالـ مف

الحبكب ،كارتف ػع إنتػ ػاج العالـ خالؿ العقكد الثالثة الماضية بنسية بمغت نحك (  ) %5.:لمقمح،
ك( ،)%5كلألرز ( )%4.9لمذرة الشامية ،كىي معدالت كما تقكؿ مصادر منظمة الزراعة العربية
التابعة لألمـ المتحدة ( ) FAOتفكؽ معدالت النمك السكاني عمى المستكل العالمي ،كأنو منذ
ثالثيف عاما استقرت أسعار المكاد الغذائية األساسية نسبيا ،في حيف كاف االتجاه العاـ يميؿ نحك

االنخفاض( بشير .)422; :كمنذ عاـ ( ) 4222بدأ العالـ يشيد نياية العصر الذىبي الخاص
باستقرار أسعار المكاد الغذائية ،كبداية عصر تقمبات األسعار كلكف في إطار مرتفع دائما.

ففي مطمع عاـ (  ) 4228اتجيت أسعار الغذاء العالمية إلى االرتفاع السريع كغير المسبكؽ،
حيث كصمت إلػ ػ ػػى أرقاـ قياسي ػ ػ ػػة( مجمة االستثمار الزراعي ،) 422: ،ككفقا لمنظمػ ػ ػػة األغذيػ ػػة

كالزراعة لألمـ المتحدة فإف الرقـ القياسي ألسعار الغ ػ ػ ػػذاء ارتف ػ ػ ػػع فػ ػ ػػي المتكسط بيف عامي

( 4227ك )4228بنحك (  ،)%:كبنحك(  ) %46بيف عامػ ػ ػػي (  4228ك  ،) 4229كتقدر
الزيادة لمتكسط الرقـ القياسي لفترة الشيكر الثالثة األكلى مف عاـ (  ) 422:بنحك ( )%75

مقارنة بفترة الشيكر الثالثة األكلى مف عاـ (  ،)4229كقد قدرت نسب ػ ػػة الزي ػػادة في الربع األكؿ

مف العاـ (; )422بنحك ( )%;9لمزيكت النباتية (  )%:9لمحبكب )%7: ( ،لأللباف كمنتجاتيا،
كما استمرت أسعار المحكـ كالسكر في الزيادة كلكف بنسب أقؿ (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية،

 .) 4234كعمى صعيد أىـ السمع الغذائية االستراتيجية لكحظ:

* متكسط الزي ػ ػ ػادة ف ػ ػ ػػي أسع ػ ػػار سمػ ػ ػع القم ػ ػ ػح بمغ بيف عامي (  ،) %94 ،422:-4228بينمػ ػا
سجمت أسعار القمح انخفاضا في الربع األكؿ مف عاـ ( ; )422مقارنة بمستكيات األسع ػ ػ ػ ػ ػار

عاـ (  ،) 422:كلكنيػ ػ ػ ػا ظمت أعمػ ػ ػ ػى بحكال ػ ػ ػ ػي (  ) %46عف مستكيات األسعار ف ػ ػ ػي ع ػ ػاـ

( ( )4228المنظم ػ ػ ػة العربيػ ػ ػ ػ ػ ػة لمتنمية الزراعية.) 422: ،

* متكسط أسعار سمعػ ػ ػ ػة األرز سجؿ ارتفاع ػ ػ ػ ػا بمغ (  %345في عاـ  )422:مقارنػ ػ ػػة بمتكسط

أسع ػػار ( ،)4228كقد استمرت أسعار األرز فػ ػ ػ ػي الػ ػ ػزيادة كلكف بصكرة متناقصة ،حيث بمغت
نسب ػ ػ ػة الزيػ ػ ػ ػادة فػ ػ ػػي متكسط األسعػ ػ ػ ػػار ف ػ ػ ػػي الرب ػ ػ ػػع األكؿ مف ع ػ ػ ػاـ ( ; 422حكالي ;;) %

مقارنػ ػ ػة بأسعار عػ ػ ػػاـ ( ( )4228المنظمة العربية لمتنمية الزراعية .)422: ،كيكضػ ػ ػح الجدكؿ

رقـ ( )3التغيرات في األرقاـ القياسية لبعض السمع الغذائية خالؿ األعكاـ( .)4233 – 4229
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جدكؿ ( )1 :2األرقاـ القياسية لبعض مجمكعات السمع الغذائية في العاـ خالؿ الفترة (

) 2011-2007
( بالمميكف دكالر )
السنكات
7117
7118
7119
7191
7199

الحبكب
96668
74969
94767
956
777

الزيكت النباتية
96969
77563
951
965
731

السكر
93461
98961
75764
758
755

المحكـ
99769
97864
99766
941
937

األلباف
79763
79966
93966
779
719

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،تقرير أكضاع األمف الغذائي العربي  ،7119ص.57

المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،تقرير أكضاع األمف الغذائي العربي  ،7191ص.75

يالحظ مف خالؿ الجدكؿ ( )3 :4االنخفاض الكبير باألرقاـ القياسية لمجمكعات السمع الغذائية

الرئيس ػ ػػة عم ػ ػػى مستكل العالـ ،حيث بم ػ ػػغ الرقـ القياسي ألسعار مجمكعة الحبكب في عاـ

(; )422نحك )  ) 395.9مقارنػ ػ ػػة بحكال ػ ػ ػػي (  ) 45;.3فػ ػ ػػي عػػاـ (  ،) 422:أم انخفض
بحكالػ ػ ػػي (  .) 87.6كبم ػ ػ ػ ػػغ الرقـ القياسي لألسعار (  ) 339.8عاـ ( ; ) 422مقارنة بنحك

( ) 34:.5عاـ (  ) 422:بنحك (  ،) 32.9ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمرقـ القياسي ألسعار األلباف
الذم بمغ حكالي (  ) 363.8عاـ ( ; ) 422مقارنة بنحك (  43;.5عاـ  .) 422:غير أف

الرقـ القياسي ألسعار السكر قد ارتفع مف (  3:3.5عاـ  ) 422:إلى (  479.5عاـ ;.) 422

كعمى مستكل الكطف العربي ارتفعت األرقاـ القياسية ألسعار معظـ السمع الغذائية نتيجة الرتفاع

األسعار عالميا بسبب نقص المعركض منيا كمحصمة لمظركؼ المناخية غير المالئمة في
بعض مناطؽ اإلنتاج الرئيسػ ػ ػ ػة ،كذلؾ بسبب ارتفاع الطمب نتيج ػ ػ ػة لمزيادات السكانيػة المتالحقة،

كتغيير

األنماط االستيالكية .كلمكاجية االرتفاع في أسعار السمع الغذائية الرئيسة ،اتخذت الدكؿ العربية

العديد مف اإلجراءات اشتممت عمى الدعـ المباشر لممستيمكيف كالمزارعيف ،كتكفير مدخالت

اإلنتاج ،كاعداد البرامج الخاصة باألمف الغذائي كالمشركعات المدرة لمدخكؿ ،كشبكات األمف
االجتماعي ،كتخفيض الضرائب كالرسكـ عمى استيراد المكاد الغذائية (بشير.) 422; ،

30

 96 :9 :7األسباب الرئيسية لألزمة الغذائية
أدت عكامؿ عدة إلى تفاقـ أزمة الغذاء في العالـ ،منيا ما ىك ظرفي مثؿ :الجفاؼ كاألكبئة،
كالتقمبات المناخية نتيجة لظاىرة االحتباس الحرارم التي تؤدم إلى الجفاؼ كالتصحر في بعض
المناطؽ ،كحدكث الفيضانات كاألعاصير في مناطؽ أخرل ،كظيكر أمراض جديدة بسبب تمكث
البيئة ،تؤدم كنتيجة حتمية إلى القضاء عمى المحاصيؿ الزراعية قبؿ نضجيا( المخادمي،

; .)422كمنيا ما ىك بنيكم يرتبط بالعكلمة االقتصادية كما رافقيا مف تطكرات كاستحقاقات،

إضافة إلى زيادة االستيالؾ كالطمب عمى المكاد الغذائية في بمداف ناىضة مثؿ الصيف كاليند

كالب ارزيؿ ،كذلؾ الزيادات السكانية االنفجارية ،كالتي ال تتماشى مع مستكل النمك كانتاج الحاجات
الغذائية في بمداف كثيرة في ظؿ تكزيع غير عادؿ لمغذاء عمى المستكل العالمي (المخادمي،
;.)422

كتتحدد أيضا أسباب أزمة الغذاء في ارتفاع أسعار منتجات الطاقة كاألسمدة ،كزيادة عمى حجـ
الطمب عمى الكقكد الحيكم خصكصا في الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ االتحاد األكركبي،

كانخفاض سعر صرؼ الدكالر األمريكي بالنسبة إلى اليكرك كالعمالت األخرل( المخادمي،

; ،)422كيرتبط ارتفاع األسعار العالمية لمسمع الغذائية بيف عامي (  ،) 4229 – 4228كخالؿ
الربع األكؿ مف عاـ (  ) 422:بعكامؿ عديدة أىميا:
أكال :العكامؿ المرتبطة بجانب العرض

 -9التغير المناخي :كمف العكاقب المحتمم ػ ػ ػػة لتغيػ ػ ػػر المناخ ما يأتي( مجمة االستثمار الزراعي،
:) 4232
* خسارة مخزكف مياه الشرب.
* تراجع المحصكؿ الزراعي.

* تراجع خصكبة التربة كتفاقـ التعرية كالتصحر.

* انتشار اآلفات كاألمراض.

* ارتفاع مستكل البحار ،مما سيؤدم إلى ارتفاع ح اررة العالـ كبالتالي تمدد كتمة مياه المحيطات،
إضافة إلى ذكباف الجميد ،كىذا سيشكؿ تيديدا لمتجمعات السكانية الساحمية كزراعتيا.

كليذا فإف التغير المناخي يؤثر عمى الزراعة عف طريؽ التأثير السمبي عمى تكفير المياه ( الذم

يعد أىـ المصادر الطبيعية التي تتأثر بشدة نتيجة لمتغيرات كالتقمبات في الظركؼ المناخية كالتي
ترتبط ارتباطا مباش ار بإنتاج الغذاء ) كاألراضي كالتنكع البيكلكجي كخدمات النظـ االيككلكجية
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األرضية ،كما أنو يرفع مستكل اليقيف في السمسمة الغذائية ،كسكؼ يككف لو األثر المباشػ ػ ػػر فػ ػػي

التأثير عمػ ػػى األمف الغذائ ػ ػػي كالقدرة عمى إطعاـ مميارات البشر بحمكؿ عاـ (  ( ) 4227مجمة
االستثمار الزراعي.) 4232 ،
كما يمكف أف يؤثر تغير المناخ في نمك النباتات كانتاجيا مف خالؿ تسببو في انتشار اآلفات

كاألمراض ،كتزايد التعرض لضغكط الح اررة ،كتغيرات في سقكط األمطار ،كيمكف لتزايد

الضغكط ػ ػػات الح ػ ػ ػػارة كالتربػ ػ ػ ػػة األكثػ ػػر جفافا أف تخفض غمة المحاصيؿ بما يصؿ إلى الثمث في

المناطؽ المدارية كشبو المدارية ،أضؼ إلى ذلؾ أنو يؤثر عمى التنكع البيكلكجي ،فزيادة ذكباف

الجميد تعمؿ عمى زيادة دكراف المحيطات لزيادة المياه العذبة ،بالتالي فإف تركيز الممكحػ ػ ػ ػة

سيتغير

مؤث ار عمى الكثير مف المكارد الكراثية النباتية كالحيكانية التي تعيش في المحيطات ألنيا غير

قادرة عمى التأقمـ مع ىذا التغير( المخادمي.) 422; ،

كقد أصدرت منظمة األمـ المتحدة لألغذية كالزراعة ( الفاك ) تقري ار أشارت فيو إلى أف التغيرات
المناخية ستعمؿ عمى تفاقـ األكضاع الصحية لمدكؿ الفقيرة ،كستشكؿ تيديدا خطي ار لألمف

الغذائي العالمي.

ىذا ككفقا لمنتائج البحثية التي أصدرتيا ىذه المنظمة ،فإف اإلنتاج الزراعي العاـ لمدكؿ النامية قد
ينخفض بمعدؿ ( ; %إلى  ) %43بسبب االحتباس الحرارم بحمكؿ عاـ (  ،) 4227كسيكاجو

العالـ في الكقت نفسو تيديدا كبي ار متمثال في زيادة سكاف العالـ مف (  ) 8مميارات نسمة إلى (;

مميارات ك ) 322مميكف نسمة.
 -7المخزكف العالمي

االنخفاض في حركة المخزكف العالمي مف الحبكب ،حيث كصؿ مخزكف الحبكب األمريكي أدنى
مستكل لو منذ (  ) 82عاما سنة (  ،) 422:بينما كصؿ مخزكف الشعير إلى أدنى مستكل لو

منذ  64عاما ،كيتكقع أف ينخفض المخزكف مف البذكر الزيتية بنحك (  () %44المخادمي،
;.) 422
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 -4األزمة المالية العالمية
التباطؤ االقتصادم العالمي بسبب األزمة المالية العالمية ،كمف أىـ مظاىره انعداـ السيكلة
المالية في المؤسسات المالية ،كالذم يؤدم بدكره إلى تقميص االستثمارات في مجاؿ إنتاج السمع

الغذائية ،مما أدل إلى نقص المعركض مف السمع الغذائية( المخادمي.) 422; ،
ثانيا :العكامؿ المرتبطة بجانب الطمب

 -9االنفجار السكاني

ارتفاع مستكيات المعيشة كمعدالت النمك في االقتصاديات الناشئة ذات الكثافة السكانية العالية
مثؿ اليند كالصيف (  4.7مميار نسمة ) التي تزايد فييا الطمب عمى الغذاء بسبب االرتفاع
الممحكظ في متكسطات الدخكؿ الفردية ،أدل ذلؾ إلى إحداث طمب إضافي عمى السمع الغذائية

بالتالي ارتفاع األسعار( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.) 422: ،
 -7ارتفاع أسعار النفط
ففي عاـ ( )422:فاقت أسعار البتركؿ حدكد (  ) 362دكالر لمبرميؿ .مما أثر عمى السمع

الغذائية ف ػ ػ ػػي اتجاىيف :أكليمػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػا ترتب عم ػ ػ ػػى ارتفاع أسع ػ ػػار النفط مف ارتفاع في تكاليؼ
إنتاج المكاد الغذائية ،حيث تتطمب أساليب الزراعة الحديثة كعمميات إنتاج الغذاء استيالؾ جزء

كبير مف الطاقة أثناء الحصاد كالنقؿ كالتخزيف كالتصنيع ،كثانييما ما ترتب عمى ارتفاع أسعار
النفط أيضا مف تكجو الدكؿ الصناعية كالنامية الكبرل نحك إنتاج الكقكد الحيكم مف المحاصيؿ

الزراعية األساسية ،كىذا بدكره أدل إلى دفع جزء مف اإلنتاج العالمي مف ىذه المحاصيؿ إلى

خزانات السيارات كالمحركات بدال مف البطكف الخاكية لمجياع كالفقراء( المنظمة العربية لمتنمية
الزراعية.) 422: :
 -4الكقكد الحيكم
نظ ار لتفاقـ مشكمة التمكث ،لجأت الدكؿ إلى البحث عف بدائؿ لمتخفيؼ مف حدة ىذه المشكمة

كبخاص ػ ػ ػة التقميؿ مف انبعاثات الغازات المسبب ػ ػ ػة لظاى ػ ػ ػرة االحتباس الحرارم ،فكانت الكجية نحك

استخداـ الكقكد الحيكم ف ػ ػ ػي تػ ػ ػرشيد استيالؾ الطاقػ ػ ػ ػة كالبديؿ المالئـ لمبنزيف كالديزؿ النفطػ ػ ػي
كمصدر متجدد لمكقكد(المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،) 422: ،فالكقكد الحيكم ،كقكد نظيؼ
الكقكد الحيكم ىك الطاقة المستمدة مف الكائنات الحية النباتية كالحيكانية ،كىك أحد مصادر الطاقة المتجددة
عمى خالؼ غيرىا مف المكارد الطبيعية كالنفط كالفحـ الحجرم ككؿ أنكاع الكقكد األحفكرم كالنككم.
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يعتمد إنتاجو في األساس عمى المحاصيؿ الزراعية مثؿ :الذرة كالقمح كقصب السكر كالبنجػ ػ ػر

(إنتاج اإليثانكؿ الحيكم) ،كذلؾ الزيكت النباتي ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػزيت النخيؿ كزيت فكؿ الصكي ػ ػ ػػا (إلنتاج
الديزؿ الحيكم) .كيكضح الجدكؿ رقـ ( )4المحاصيؿ الزراعية التي تستعمؿ في إنتاج الكقكد

الحيكم.

جدكؿ ( )2 :2إنتاجية الكقكد الحيكم لعدد مف المحاصيؿ كالدكؿ
إنتاجية المحصكؿ

كفاءة التحكيؿ

إنتاجية الكقكد

المحصكؿ

التقدير

الكقكد الحيكم

الشمندر السكرم

العالـ

إيثانكؿ

( ألؼ طف )
3665

( لتر  /طف )
991

( لتر  /ىكتار )
5161

قصب السكر

العالـ

إيثانكؿ

6565

71

3551

الذرة

العالـ

إيثانكؿ

369

311

9971

األرز

العالـ

إيثانكؿ

367

341

9816

القمح

العالـ

إيثانكؿ

768

431

957

ذرة رفيعة

العالـ

إيثانكؿ

964

481

393

قصب السكر

البرازيؿ

إيثانكؿ

7465

7365

5376

قصب السكر

اليند

إيثانكؿ

6167

7365

3577

زيت النخيؿ

ماليزيا

الديزؿ الحيكم

7166

741

3746

زيت النخيؿ

اندكنيسيا

الديزؿ الحيكم

9768

741

3197

الذرة

الكاليات المتحدة

إيثانكؿ

963

499

4759

الذرة

الصيف

إيثانكؿ

565

499

9995

فكؿ الصكيا

الكاليات المتحدة

الديزؿ الحيكم

767

715

557

فكؿ الصكيا

البرازيؿ

الديزؿ الحيكم

763

715

399

العممي /الكطني
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يتبيف مف خالؿ العمكد األكؿ مف الجدكؿ ( )4 :4كالمتعمؽ بتقدير اإلنتاج عمى مستكل العالـ أف
المحاصيؿ التي تستعمؿ في إنتاج االيثانكؿ محاصيؿ غذائية ىامة مثؿ الشمندر السكرم كقصب

السك ػ ػ ػر ،كالػ ػ ػ ػذرة كاألرز كالقمح كالذرة الرفيع ػ ػة ،ككما ىك مالحظ فإف إنتاجية الكقكد الحيكم تعتمد

عمى إنتاجية المحصكؿ ككفاءة تحكيمو .أما العمكد الثاني مف الجدكؿ كالذم يبرز إنتاجية بعض

الدكؿ لمكقكد الحيكم السائؿ فتتقدـ الب ارزيؿ عمى اليند في إنتاجية اإليثانكؿ .كيعكد السبب في

ذلؾ إلى اإلنتاجية المرتفعة لممحصكؿ فييا ( طف  /ىكتار ) ،كذلؾ تتقدـ أمريكا عمى الصيف في

إنتاجية اإليثانكؿ بسبب ارتفاع إنتاجية المحصكؿ فييا ،التي تعادؿ ضعؼ إنتاجيتو في الصيف،
كذلؾ تتقدـ أمريكا عمى الب ارزيؿ ف ػ ػي إنتػ ػاج الديزؿ الحيكم مف فكؿ الصكيا ،بالتالي تزايد استخداـ
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بعض المحاصيؿ الزراعية في إنتاج الكقكد الحيكم المدعكـ ماليا ،كىذا ما أدل إلػ ػ ػػى رفػ ػ ػػع

أسعار المكاد الخاـ المستخدمة في إنتاجو مثؿ محصكؿ الذرة الشامية الذم ارتفع سعره بمعدالت
عالية بسبب البرنامج األمريكي إلنتاج االيثانكؿ ،إلى جانب انخفاض مخزكف الذرة فػ ػ ػػي البمػ ػ ػػداف

المصدرة الرئيسػ ػػة ،حيث تتجو الدكؿ المنتجة كالكاليات المتحدة كالب ارزيؿ كدكؿ االتحاد األكركبي
نحك مضاعفػ ػ ػة إنت ػ ػ ػاج الكقكد الحيكم ،حيث أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية تستيمؾ ما

يػ ػ ػزيد

عف ثمث إنتاجيا مف الذرة ،كىي أكبر دكلة منتجة كمصدرة ليذه السمعة في إنتاج الكقكد الحيكم،

حكالي ( ):3مميكف طف ،كذلؾ في عاـ (  ،) 4229كما بمغ اإلنتاج العالمي مف الكقكد الحيكم
نحك ( )57مميار لتر في عاـ ( ،)4229بعد أف كاف ىذا اإلنتاج ال يتجاكز (  ) 6مميار لتر في

عاـ ( ،) 3;;7كمف المتكقع أف يصؿ إنتاج الكقكد الحيكم في ظؿ سياسات الدعـ الكثيؼ

المعمكؿ بيا ليبمغ نحك ( )82مميار لتر في عاـ (( ) 4228مجمة االستثمار الزراعي.)422: ،
إف ىذا التطكر السريع الذم تحقؽ في إنتاج الكقكد الحيكم ،كتكقعات ىذا اإلنتاج مستقبال،
سيؤدم إلى تحكيؿ المزيد مف المكارد الزراعية بعيدا عف إنتاج السمع الغذائية ،مما يخمؽ الضغط

عمى أسكاؽ الغذاء ،كبالتالي يقؿ المعركض منيا ،كترتفع أسعارىا ،كىذا بدكره يؤثر سمبا عمى

األمف الغذائي.

كمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف لنا اآلثار السمبية المترتبة عمى استخداـ المحاصيؿ الغذائية في

إنتاج الكقكد الحيكم عمى األمف الغذائي أف إنتاج الكقكد الحيكم مف المحاصيؿ الغذائية سيأتي

عمى حساب المجتمعات الفقيرة ،حيث تقدر نسبة األراضي الزراعية المطمكب تخصيصيا إلنتاج

المكاد األكلية إلنتاج الكقكد الحيكم (  ) %5:في دكؿ أكركبا ،ك (  ) %65في أمريكا ،كمف ثـ
يكاجو العالـ حياؿ إنتاج الكقكد الحيكم تحكؿ األراضي الزراعية الخصبة إلى أراضي منتجة

لمحاصيؿ غذائية تحرؽ مف أجؿ الكقكد الحيكم كليس مف أجؿ غذاء اإلنساف .كسكؼ تتأثر

أكضاع األمف الغذائػ ػ ػي العالم ػ ػ ػي بالتطكرات فػ ػ ػ ػي إنتاج كأسعار تجارة السمع الغذائية ،بجانب
التطكرات في حجـ المخزكف منيا ،كتشير تقديرات مؤشرات األمف الغذائي عمى المستكل العالمي

( تقديرات الفاك ) إلى أف نحك (  ) :76مميكف نسمة يعانكف مف نقص الغذاء ،منيـ ( ) :42
مميكف نسمة في الدكؿ النامية( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.) 422; ،
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 2 :2أكضاع األمف الغذائي في الكطف العربي
يعتبر األمف الغذائي مف التحديات الرئيسة في الكطف العربي ،فعمى الرغـ مف تكفر المكارد

الطبيعيػ ػ ػة مف األرض كالمياه كالمكارد البشري ػة ،فإف الزراعة العربية لـ تحقؽ الزيادة المستيدفة

في

اإلنتاج لمقابمة الطمب عمى األغذية ،كاتسعت الفجكة الغذائية كأصبحت الدكؿ العربية تستكرد

حكالي نصؼ احتياجاتيا مف السمع الغذائية ،كقد ازداد اىتماـ الدكؿ العربية بتكفير احتياجاتيا مف
األغذية في أعقاب األزمة الغذائية العالمية التي بمغت ذركتيا عاـ  ،2008المتمثمة في مضاعفة

أسعار السمع الغذائية الرئيسة ،كتقمص الكاردات منيا ،مما دعا الدكؿ العربية إلى اتخاذ إجراءات

استثنائية مثؿ دعـ أسعار األغذية ،كتقنيف تصدير السمع الغذائية ،كالغاء الضرائب عمى
الكاردات ،كزيادة أجكر العامميف.
 1 :2 :2مؤشرات إنتاج مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة
تشغؿ األراضي الزراعية المستغمة في زراعة الحبكب حكالي  %52مف المساحة المزركعة في

الكطف العربي( ،) http://www.amf.org.ae/ar/jointrepحيث تشكؿ مجمكعة الحبكب الغذائية
بأنكاعيا المختمفة أىـ مككنات سمة الغذاء بالكطف العربي ،كتضـ ىذه المجمكعة القمح ،كالذرة

الشامية ،كاألرز ،كالشعير ،كالذرة الرفيعة .كالجدكؿ رقـ ( )3 :2يكضح تطكر إنتاج مجمكعة

الحبكب الرئيسة في الكطف العربي.

جدكؿ ( )3 :2تطكر إنتاج مجمكعة الحبكب الرئيسة في الكطف العربي خالؿ الفترة – 2007

2010
المجمكعة

2007

2008

2009

2010

السمعية

التغير

بيف

عامي

التغير
عامي

-2007

-2008

%2008

%2009

مجمكعة الحبكب

49759.67

46679.71

54976.03

54107

6.2-

17.8

القمح

22860.03

20472.67

25885.23

24708

10.6-

26.7

الشعير

4422.32

3016.65

4398.93

6076

31.8-

45.8

الذرة الشامية

7327.00

7664.97

8068.79

7950

4.6

5.3

األرز

7428.93

7670.87

7989.27

5632

3.3

4.2

الذرة الرفيعة

6643.00

6661.00

7550.00

5335

0.3

13.3
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بيف

مف الجدكؿ ( )3 :2يتضح أف ىناؾ تراجعا ممحكظا في اإلنتاج العربي مف مجمكعة الحبكب

خػ ػ ػ ػالؿ عامػ ػ ػ ػي  ،2008 – 2007حيث انخفض اإلنتػ ػ ػاج مف حكالػ ػ ػي  49.76مميكف طف ع ػ ػ ػاـ

 2007إلى نحك  46.68مميكف طف عاـ  ،2008بانخفاض قدر بنحك  ،%6.2كيرجع ذلؾ

أساسا إلى مكجة الجفاؼ كعدـ انتظاـ سقكط األمطار خالؿ المكسـ ،التي أثرت بشدة عمى
اإلنتاج الزراعي في العديد مف الدكؿ العربية .أما في عاـ  2009فقد قدر اإلنتاج بنحك 55

مميكف طف ،بزيادة نسبي ػ ػ ػة تقدر بنحك  %17.8عف عاـ  ،2008كنحك  %10.5عف إنتاج

ع ػ ػ ػاـ  .2007كيمثؿ اإلنتاج العربي مف مجمكعة الحبكب نحك  %1.8مف اإلنتاج العالمي ليذه
المجمكعة ،كما ارتفع إنتاج القمح في عاـ  2009إلى نحك  25.9مميكف طف ،بزيادة تقدر بنحك

 %26.7عف عاـ  .2008كيمثؿ إنتاج القمح في الدكؿ العربية نحك  %2.9مف حجـ اإلنتاج

العالمي مف القمح.
كما تراجع إنتاج البقكليات مف حكالي  1.3مميكف طف إلى حكالي  1.14مميكف طف ،كبنسبة
 %11.7بيف عامي  ،2008 – 2007ثـ تحسف اإلنتاج ليصؿ إلى نحك  1.44مميكف طف عاـ
 ،2009إما إنتاج الخضركات فقد ارتفع بنسبة سنكية مقدارىا  ،%1.5كتكاصؿ االرتفاع ليصؿ

نحك  53.2مميكف طف عاـ  2009بارتفاع قدره  %2.9عف إنتاج  ،2008كانتاج السكر بنسبة

 %2.8سنكيا ،ثـ كاصؿ ارتفاعو عاـ  2009بارتفاع نسبي قدره  %3عف عاـ  ،2008في حيف
تراجع إنتاج الزيكت النباتية بنسبة  %0.7خالؿ نفس الفترة ،كقد ساىمت زيادة اإلنتاج في
تقميص

الفجكة

الغذائية

كزيادة

معدؿ

االكتفاء

مختمفة(.) http://www.amf.org.ae/ar/jointrep

الذاتي

مف

المحاصيؿ

بنسب

كذلؾ تمتمؾ الدكؿ العربية ثركة حيكانية كبيرة تبمغ حكالي  395مميكف رأس مف الماشية ،كما

حققت نمكا في اإلنتاج الحيكاني خالؿ الفترة  ،2008 – 2000إذ ازد إنتاج المحكـ مف 6.3
مميكف طف إلى حكالي  7مميكف طف ،أم بمعدؿ  ،%1.3كارتفع إنتاج األلباف كمشتقاتيا مف

 19.3مميكف طف إلى حكالي  25.8مميكف طف ،أم بنسبة  %3.6سنكيا .كقد ساىـ ذلؾ في

مكاجية جزء مف الطمب المتزايد عمى المنتجات الحيكانية باعتبارىا عنص ار ىاما مف عناصر

األمف الغذائي العربي(.) http://www.amf.org.ae/ar/jointrep

كما يقدر المخزكف السمكي في الدكؿ العربية بحكالي  8.2مميكف طف ،منيا  7.7مميكف طف في
المياه اإلقميمية ،ك مميكف طف في المياه الداخمية ( األنيار كالبحيرات ) ،كقد ارتف ػ ػ ػع حجـ

اإلنت ػ ػاج
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السمكي مف  3مميكف طف إلى حكالي  3.6مميكف طف ،كقد شكمت كميات إنتاج عاـ 2008
حكالي  %44مف حجـ المخزكف السمكي ،كحكالي  %63مف الطاقة السمكية المتاحة التي تقدر

بنحك  5.7مميكف طف( .) http://www.amf.org.ae/ar/jointrepكقد انعكست زيادة اإلنتاج

عمى زيادة فكائض تصديرية مف األسماؾ .كتتكفر فرص كبيرة لالستثمار السمكي ،يمكف أف
تساىـ في تحسيف أكضاع األمف الغذائي إذا تكفرت كسائؿ الصيد الحديثة ،كخدمات التصنيع

كالتسكيؽ المتطكرة.

 2 :2 :2مؤشرات تجارة مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة
ل قد تأثرت قيمة التجارة الخارجية العربية مف مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة بارتفاع األسعار

العالمية لمسمع الغذائية ،حيث ارتفعت قيمتيا مف  36.37مميار دكالر عاـ  2006إلى 44.28

مميار دكالر عاـ  ،2007ثـ إلى  50.41مميار دكالر عاـ  2008بزيادة تقدر بنحك ،%13.9

ثـ ارتفعت إلى نحك  50.55مميار دكالر عاـ  2009بنسبة قدرت  ،%1كالجدكؿ رقـ ()4 :2
يكضح اتجاه قيمة الصادرات كالكاردات العربية مف مجمكعات السمع الغذائية خالؿ الفترة 2004

– .2008

جدكؿ ( )4 :2تطكر إجمالي الصادرات كالكاردات العربية مف مجمكعات سمع الغذاء الرئيسة (
مميار دكالر )

2004

2005

2006

2007

2008

الصادرات

4.8

6.9

9.1

9.5

10.6

الكاردات

20.5

22.3

27.3

32.7

33

المصدر :مف إعداد الباحثة اعتمادا عمى إحصائيات تقرير أكضاع األمف الغذائي العربي .2008

لقد عرفت قيمة الصادرات العربية ارتفاعا مف  9.1مميار دكالر عاـ  2006إلى حكالي 9.5

مميار دكالر عاـ  2007بارتفاع يقدر بنحك  .%4.2إال أف قيمة الكاردات العربية مف
المجمكعات السمعيػ ػ ػػة ارتفع بنحك  ،%19.8حيث ارتفعت قيمتيػ ػ ػػا مف  27.28مميار دكالر إلى

نحك 32.70

مميار دكالر .كتميزت الكاردات مف مجمكعة الحبكب الرئيسة بارتفاع مستمر خالؿ الفترة 2007

–  ،2009حيث ارتفعت الكميات مف  57.18مميكف طف عاـ  2007إلى نحك  58.77مميكف
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طف عاـ  2008بنسبة زيادة بمغت  ،%2.8ثـ إلى نحك  59.18مميكف طف عاـ  2009بنسبة

زيادة بمغت  (%1.7تقرير أكضاع األمف الغذائي.)2009 ،

أما مف جانب الصادرات العربية فإف مجمكعة الحبكب الغذائية خالؿ الفترة  2009 – 2007قد
تراجعت مف حكالي  3.3مميكف طف عاـ  2007إلى حكالي  2.62مميكف طف عاـ  ،2008أم

بنسبة انخفاض قدرىا  ،%20.9بينما في عاـ  2009ارتفعت كمية الصادرات إلى نحك 3.35

مميكف طف ،أم بنسبة بمغت نحك  ،%27.9كارتفعت قيمتيا إلى نحك  916مميكف دكالر بنسبة
ارتفاع بمغت  (%14تقرير األمف الغذائي.) 17 :2009 ،

 3 :2 :2المؤشرات االستيالكية كالتغذكية
أ -المتاح لالستيالؾ مف مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة
يمثؿ المتاح لالستيالؾ في صكرتو البسيطة حصيمة العممية التجارية لمصادرات كالكاردات مضافا
إلييا اإلنتاج الكمي مف ىذه المجمكعات الغذائية ،كقد أكضح ىذا المؤشر ارتفاع المتاح

لالستيالؾ بيف عامي  2007ك 2008لكافة المجمكعات الغذائية الرئيسة فيما عدا مجمكعتي
البطاطا كالسكر المكرر ،كشيد المتاح لالستيالؾ مف المنتجات الحيكانية كالسمكية ارتفاعات

ممحكظة بيف عامي  2007ك 2008نتيجة زيادة اإلنتاج كالكاردات مف ىذه المجمكعات( الزىرا،
.)2010

ب -متكسط نصيب الفرد مف المتاح لالستيالؾ مف السمع الغذائية الرئيسة
يتككف المتاح لالستيالؾ مف اإلنتاج الفعمي مضافا إليو الكاردات كمخزكف أكؿ المدة مخصكما

منو الصادرات كمخزكف آخر المدة ،كيتـ حساب متكسط نصيب الفرد مف المتاح لالستيالؾ

بالقسمة عمى تقديرات السكاف في العالـ ،حيث تتزايد معدالت استيالؾ الغذاء عادة متأثرة بارتفاع
معدالت النمك السكاني ،كتطكرات مستكيات الدخكؿ كارتفاع مستكل معيشة السكاف .كالجدكؿ رقـ

( )5 :2يكضح متكسط نصيب الفرد مف المتاح لالستيالؾ في الكطف العربي.
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جدكؿ ( )5 :2متكسط نصيب الفرد مف المتاح لالستيالؾ مف المجمكعات السمعية الغذائية
الرئيسة في الكطف العربي خالؿ الفترة 2008 – 2006
المجمكعات السمعية

2006

2007

2008

التغير النسبي بيف

التغير النسبي بيف

الحبكب كالدقيؽ

334.2

307.3

317.3

8.05-

3.27

القمح كالدقيؽ

157.5

144.2

149.7

8.05-

3.83

الذرة الشامية

61.4

62.8

62.4

2.26

0.66-

األرز

30.2

29.5

29.5

2.36-

0.07-

الشعير

51.9

44.7

47.8

13.82-

6.98

الذرة الرفيعة

24.9

24.0

26.0

3.44-

8.12

البقكليات

7.6

6.6

6.8

12.53-

2.52

البطاطس

30.7

28.4

28.6

7.68-

0.92

الخضر

145.5

142.6

145.9

1.99-

2.27

الفاكية

98.4

94.1

94.0

4.40-

0.11-

السكر المكرر

30.1

31.1

29.8

3.02

3.97-

الزيكت النباتية

16.9

13.0

15.6

23.03-

19.66

المحكـ الحمراء

15.3

15.1

15.2

1.35-

0.68

لحكـ الدكاجف

10.6

11.3

12.0

6.08

6.11

األباف كمنتجاتيا

107.6

105.8

105.8

1.67-

0.08

األسماؾ

10.4

9.9

10.4

4.62-

5.75

2007-2006

2008-2007

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنكم لإلحصاءات الزراعية العربية  ،2008المجمد .28

يتضح مف الجدكؿ ( )5 :2أنو بيف عامي  2007ك  2008ارتفع نصيب الفرد مف المجمكعات

الغذائية الرئيسة المختمفة ( القمح ،الذرة  ،) ...بينما تراجع مف السكر المكرر كالفاكية فقط ،كما

ارتفع نصيب الفرد مف األسماؾ مف حكالي  9.9كغـ عاـ  2007إلى حكالي  10.4كغـ عاـ

.2008

ج -معدالت استيالؾ الفرد مف مككنات الطاقة كالبركتيف كالدىكف
يتراكح المتكسط اليكمي لنصيب الفرد مف السعرات الح اررية عمى المستكل العالمي بيف 2358
سع ار في منتصؼ التسعينات إلى نحك  2803سع ارت في نياية الفترة ذاتيا ،كتشير اإلحصائيات
إلى اتجاه ىذا المتكسط نحك الزيادة ،كيقدر أف يبمغ  2940سع ار ح ارريا في عاـ  ،2015كما
تشير تقارير المنظم ػ ػػة العربي ػ ػػة لمتنمية الزراعية إلى أف المتكسط اليكمي لنصيب الفرد العربي مف

السعرات الح ارريػ ػ ػػة بمػ ػ ػػغ نحك  2844سعػ ػ ػ ػ ار ح ارريػ ػ ػػا خػ ػ ػػالؿ الفترة  2006 – 2004مقارنة بنحك
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 2770سع ار ح ارريا ،أما متكسط نصيب الفرد العربي مف البركتيف فيقدر بحكالي  79غراما

مقارنة بنحك  76غراما عمى المستكل العالمي ،كبالنسبة لمدىكف فإنو مقدر بنحك  74غراـ مقارنة
بنحك  78غـ عمى المستكل العالمي.
كفيما يتعمؽ بمصادر البركتينات كالدكف ،فإف المستيمؾ مف الكطف العربي يعتمد عمى المصادر

ال نباتية كبخاصة الحبكب كالزيكت كالسكر ( كىي سمع العجز الغذائي العربي ) لتكفير الجزء
األكبر مف احتياجاتو اليكمية مف الطاقة كالبركتيف كالدىكف ،كيتضح أف مصادر الغذاء الحيكانية

تكفر لممستيمؾ العربي نحك  %15.9ك  %33.8ك  %28.5مف احتياجاتو مف الطاقة كالبركتيف

كالدىكف عمى التكالي ،أما عمى المستكل العالمي ،كحسب بيانات األغذية الزراعية لألمـ المتحدة

(الفاك) لعاـ  2007فإف مصادر الغذاء الحيكانية تكفر نحك  %16.7مف السعرات الح اررية،
كنحك  %38.1مف البركتيف ،كنحك  %44.9مف الدىكف( منظمة األغذية كالزراعة.) 2010 ،

 4 :2 :2الناتج الزراعي العربي كحصة الفرد منو
الجدكؿ رقـ ( )6 :2تطكر مساىمة الناتج الزراعي العربي في إجمالي الناتج المحمي العربي
خالؿ الفترة 2010 – 2005
البياف

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الناتج المحمي اإلجمالي

477.48

682.73

662.86

674.82

751.04

870.74

1065.8

كسطي
النمك
السنكم%
8.36

(مميار دكالر)
الناتج الزراعي ( مميار

45.15

56.5

58.1

57.9

62.7

67.6

71.42

4.69

نسبة الناتج الزراعي إلى

9.5

8.3

8.8

8.6

8.3

707

6.7

3.43-

نصيب الفرد مف الناتج

189

209

210

204

216

226

231

2.03

دكالر )

الناتج اإلجمالي%
الزراعي(الدكالر)

المصدر :صندكؽ النقد العربي ،التقرير االقتصادم العربي المكحد .2011

يالحظ مف الجدكؿ ( )6 :2أف الناتج الزراعي العربي قد ازداد مف  45.15مميار دكالر في عاـ
 2004إلى  71.42مميار دكالر في عاـ  2010بكسطي معدؿ نمك سنكم مقداره %4.49
تقريبا ،كمع ذلؾ فقد تراجعت مساىمة الزراعة في الناتج المحمي مف قرابة  905في عاـ 2004
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إلى  %6.7في عاـ  ،2010مما يدؿ عمى تقمص األىمية النسبي ػ ػ ػػة لمقطاع الز ارعػ ػػي في

اليياكؿ

اإلنتاجية العربيػة حيث بمغ معدؿ التراجع قرابة  %3.43سنكيان خالؿ الفترة .2010 – 2004
كما نالحظ ارتفاع متكسط نصيب الفرد مف الناتج الزراعي مف  189دكال انر أمريكيان عاـ 2004

إلى  231دكال ار عاـ  2010بكسطي معدؿ نمك سنكم مقداره  ،%2.3كبمقارنة ىذا المؤشر مع
مثيمػو في دكؿ العالـ في الجدكؿ رقـ ( )7 :2نالحظ انخفاض متكسط نصيب الفرد مف الناتج
الزراعي العربػي بالنسبة لممتكسط العالمي كيشكؿ فقط %85منو ،كىك أقؿ بكثير مف نظيره في

الدكؿ المتقدمة حيػث يمثؿ نسبة  %42.9منو في الدكؿ المرتفعة الدخؿ ،كىك يكاد يقترب مػف
مقابمػو بالنسػبة لمػدكؿ المتكسطة الدخؿ حيث يشكؿ  %94منو.

الجدكؿ ( )7 :2نسبة الناتج الزراعي العربي إلى الناتج اإلجمالي العربي كنصيب الفرد منو

عاـ  2004بالمقارنة مع العالـ
البياف

الناتج

العالـ

41400

1679

الدكؿ المرتفعة الدخؿ

32900

526

1.6

الدكؿ المتكسطة الدخؿ

72000

720

1

240

1200

265

22.1

115.3

الدكؿ

المحمي

اإلجمالي(مميار دكالر)

ذات

الدخؿ

الناتج الزراعي

( مميار دكالر )

مساىمة الزراعة %

نصيب

4.1

265.2
526.4

الفرد

مف

الناتج الزراعي(دكالر)

المنخفض
الدكؿ األقؿ نمكا

261

74

28.4

100.9

الدكؿ العربية

870

67

7.7

226

المصدر :إحصائيات البنؾ الدكلي ،عمى الرابطwww.worldbank.org :

كيختمؼ معدؿ نمك الناتج الزراعي في الكطف العربي إذا نظرنا إليو مف خالؿ تصنيؼ الدكؿ
العربيػة إلى دكؿ نفطية كأخرل غير نفطية حيث يبيف الجدكؿ ( )8 :2تفاكت كسطي معدؿ النمػك

السػنكم لمناتج الزراعي بيف الدكؿ النفطية ،كالدكؿ غير النفطية حيث بمغ  %2.8سنكيان بالنسبة
لمدكؿ النفطية ك  %5.9لمدكؿ غير النفطية ،كقد تفاكتت معدالت النمك بشكؿ كبيػر بػيف الػدكؿ

العربيػ ػ ػ ػة ضػمف مجمكعتيا ،ففي مجمكعػ ػ ػة الدكؿ العربية النفطية تراجع كسطي معدؿ النمك في
كؿ مف قطػر كليبيػا بنسبة %3ك  %7.78عمى التكالي عمى الرغـ مف نمك الناتج الزراعي في

ىذه مميكف طف .الدكؿ في السػنكات الثالث األخيرة  %مف الطاقة السمكية المتاحة التي تقدر
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بنحك معدالت سنكية كسطية بمغت %5.6ك  %3.7عمى التكالي ،كحققت اإلمارات أعمػى

معدالت نمك بمغت %9.37مف بيف الدكؿ العربية النفطية تمييا الككيت  %8.92ثـ الجزائ ػر

 .%6.68كم ػ ػ ػا تفاكتت بشكػ ػ ػ ػؿ كاض ػ ػ ػح معدالت نمك الناتػ ػ ػج الزراعػ ػ ػ ػي في الدكؿ غير النفطية
تراكحت بػيف  %2.54في األردف ك  %16.63في السكداف ،كلكف عمى خالؼ الدكؿ النفطية

فمـ تتراجع معدالت نمك اإلنتاج الزراعي في أم دكلة مف ىذه المجمكعة.

الجدكؿ ( )8 :2تطكر الناتج الزراعي في الدكؿ العربية خالؿ الفترة 2010 - 2004

الكحدة مميكف دكال
الدكلة/السنة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

* 2010

الدكؿ النفطية

كسطي معدؿ
النمك

السنكم%

19.610

21.980

23.048

21.790

22.630

25.606

26.027

2.87

ليبيا

2.667

2.813

2.314

1.062

1.066

1.184

1186

7.78-

العراؽ

2.540

2.131

2.775

2.670

2.006

3.191

2940

1.47

عماف

383

389

409

412

423

421

448

1.58

قطر

80

66

66

50

55

55

59

3.00-

الككيت

114

137

156

197

217

238

268

8.92

االمارات

1.226

2.463

2.413

2.479

2.492

2.750

3003

9.37

البحريف

52

61

59

57

61

66

53

0.19

الجزائر

4.122

4.594

5.334

5.236

6.589

7.784

7866

6.68

السعكدية
الدكؿ

النفطية

غير

8.426

6.326

9.522

9.627

9.721

9.917

10204

1.93

25.531

34.523

35.054

36.022

40.070

41.456

45.402

5.93

جيبكتي

14

17

18

18

19

20

22

4.62

السكداف

2.162

4.677

5.315

6.144

7.164

8.334

10.068

16.63

سكريا

4.624

4.666

5.135

5.197

5.380

5.416

6390

3.29

تكنس

2.052

2.402

2.317

2.380

3.240

3.682

3357

5.05

لبناف

871

1.288

1.307

1.357

1.415

1.542

1722

7.05

األردف

245

171

175

210

252

276

315

2.54

مصر

9.449

15.174

13.860

13.204

12.718

11.133

12545

2.87

المغرب

4.828

4.610

5.278

5.820

8.048

9.037

8467

5.78

مكريتانيا

248

186

181

185

219

234

342

3.27

اليمف

1.038

1.332

1.468

1.507

1.615

1.782

2174

2.67

مجمكع

45.140

56.503

58.101

57.901

62.702

67.062

71.429

4.70

الدكؿ

العربية

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنكم لإلحصائيات الزراعية العربية ،األعداد 25-22
لألعكاـ 2010 – 206

* صندكؽ النقد العربي ،التقرير االقتصادم العربي المكحد .2011
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الجدكؿ ( )9 :2تطكر نصيب الفرد مف الناتج الزراعي العربي خالؿ الفترة 2010 - 2004

الكحدة :دكالر

كسطي

الدكلة/السنة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

* 2010

الدكؿ

254

264

250

217

216

227

235

0.77-

ليبيا

554

499

396

176

171

185

179

10.68-

العراؽ

124

88

112

108

76

118

105

1.65-

عماف

180

162

165

162

182

186

178

0.11-

قطر

163

116

114

80

87

83

75

7.47-

الككيت

58

62

67

81

87

90

90

4.49

االمارات

509

759

692

660

617

630

732

3.70

البحريف

89

95

90

85

89

93

74

1.83-

الجزائر

146

142

162

156

192

221

240

5.10

السعكدية

465

456

454

448

442

440

442

0.51-

الدكؿ غير

149

163

166

170

191

202

217.5

3.85

معدؿ النمك
السنكم%

النفطية

النفطية
جيبكتي

24

25

25

25

26

26

27

1.18

السكداف

80

150

168

190

218

248

294

13.90

سكريا

327

286

307

303

306

301

352

0.74

تكنس

229

251

241

244

328

371

335

3.88

لبناف

249

342

344

355

368

399

442

5.91

األردف

58

35

35

41

48

52

58

0.00

مصر

166

240

214

200

189

162

179

0.76

المغرب

183

161

181

196

267

295

272

4.04

مكريتانيا

108

70

66

66

76

78

115

0.63

اليمف

67

73

78

77

80

86

101

4.19

مجمكع

189

209

210

204

216

226

231

2.03

الدكؿ

العربية

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنكم لإلحصائيات الزراعية العربية ،األعداد 25-22
لألعكاـ  ،2010 – 206كالتقرير االقتصادم العربي المكحد .2011
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أما عف تطكر نصيب الفرد مف الناتج الزراعي العربي فنالحظ مف الجدكؿ رقـ ( )9 :2ت ارجػع
نصػيب الفرد في الدكؿ النفطية مف  254دكال انر عاـ  2004إلى  235دكالر عاـ ،2010

كلكنػ ػ ػػو بقػي أعمػى مف نصيب الفرد في الدكؿ العربية غير النفطية كأدنى مف الكسطي العالمي

كقد شمؿ ىػذا الت ارجػع أغمب الدكؿ النفطية كلكف بنسب مختمفة .أما الدكؿ غير النفطية فقد

تحسف متكسط نصيب الفرد مف الناتج الزراعي بالنسبة لمجمكعة ىذه الدكؿ كشمؿ التحسف كؿ

الػدكؿ العربيػة ضػمف ىػذه المجمكعة عدا األردف.

كما نالحظ مف الجدكؿ رقـ ( )9 :2تفاكتان كبي انر في نصيب الفرد مف الناتج الزراعي بيف الدكؿ

العربيػة حيث يتجػ ػ ػاكز  400دكالر ف ػ ػ ػي ك ػ ػؿ مف اإلمارات كالسعكدية كلبناف ،كتتراكح بػيف 200
ك  400دكالر في خمس دكؿ عربية ىي الجزائر كالسكداف كسكرية كتكنس كالمغرب ،كتقؿ عف

 200دكالر فػي بقية الدكؿ العربية عممان أف ىناؾ خمس دكؿ يقؿ فييا نصيب الفرد عف 100
دكالر أمريكي ،في حيف أف الكسطي العالمي يبمغ  265دكال انر أمريكيان لمفرد ،مما يشير إلى أف

الدكؿ العربية ال تعاني نقصان في اإلنتاج كنصيب الفرد منو فقط كانما أيضان سكء تكزعو بيف

الدكؿ العربيػة ،كانعكػس ذلػؾ بشكؿ سمبي عمى مستكل التغذية كنكعيتيا كيؤكد ذلؾ األرقاـ التي

كردت في تقرير حالة انعداـ األمف الغذائي لعاـ  2010الصادر عف منظمػ ػ ػة األغذي ػ ػ ػ ػة

كالزراع ػ ػ ػة ( ) FAOبأف  15دكلة عربية ما زالت تعاني مف انتشار حاالت نقص التغذية؛ حيث
تزيد نسبة ناقصي التغذية عمى %10في 4دكؿ عربية ىػي :جيبكتي كاليمف  /أكثر مف

/%35كالسكداف كمكريتانيا ،كتتراكح نسبتيـ مف  %9-5في أربػع دكؿ عربية ىي :الجزائر
كالمغرب كاألردف كالككيت ،كتقؿ النسبة عف  %4في سػبع دكؿ عربيػة ىػي سكرية كلبناف
كالسعكدية كمصر كاإلمارات العربية كتكنس كليبيا ( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.) 2011 ،

أما بالنسبة لمستكل االكتفاء الذاتي باعتباره مف أىـ السمع الغذائية فإف الجدكؿ رقـ ()10 :2

يبيف تحسػنان فػي إنتاج السمع الغذائيػة بنسب نمك كسطيػة مختمفػ ػة تتػ ػراكح بيف  %0.94لمبقكلي ػات

ك %8.13لمبذكر الزيتية ،بالمقابؿ فقد ازداد استيالؾ الغذاء في الكطف العربي؛ نتيجة لمتحسف

في مستكل الدخؿ كالمعيشة فضالن عف تغير األنماط الغذائية في استيالؾ بعض السمع الزراعية.
كيبيف الجدكؿ رقـ ( )10تزايد االستيالؾ بنسب متفاكتة في جميع السمع الغذائية عدا الزيكت

كالشحكـ ( .المنظمة العربية لمتنمية الزراعية) 2011 ،
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الجدكؿ ( )10 :2تطكر انتاج كاستيالؾ الغذاء العربي مف مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة خالؿ الفترة  ( 2010 – 2004الكحدة ألؼ طف )
االنتاج

البياف

كسطي معدؿ النمك

المتاح لالستيالؾ

السنكم%
السنة

4002

4002

4002

4002

4002

4002

4000

4002

4002

4002

4002

4002

4002

4000

االنتاج

الحبكب

3223482

3222284

222223

2232284

2232482

2242282

24320

2222082

2202082

2222082

22324082

القمح

0224282

0222282

4432084

4422082

4222204

4202282

42023

3423282

3232082

2224280

2222283

000322.2
22020

2224082

004022

3802

22222

2022284

2804

الدرنات

232282

232282

224082

220282

202283

0000282

2020

202284

222282

202082

202482

224082

2420

230082

4.02

4822

المحاصيؿ السكرية

ػػػػػػػػػػػػػػػػ
043284

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
042282

3002282

3022284

3000282

024282

020382

022283

023282

022280

ػػػػػػػػػػػػػػػ
0322

202282

223480

224084

222282

220283

222482

202482

020284

020084

440282

4300

433282

4200

422282

ػػػػػػػػػػػػػ
0822

3840

البقكليات

المتاح

لالستيالؾ
2802
2822

3800

البذكر الزيتية

422084

324280

220282

220284

222382

220282

2220

2322

323482

2020

224282

222282

222282

322282

2803

الخضار

42232

2004282

3200282

2042282

2430282

2223284

23222

4203282

3222082

3202280

2022282

2422382

22220

2232080

2802

08222802

الفاكية

022203

4232082

4224482

4200282

4222282

4222482

42242

4032082

4223282

4204282

4200282

4222282

4242282

4232082

2800

3832

جممة المحكـ

220282

200282

2202

222384

220082

222283

2200

222280

222282

22223

202380

242082

232482

232382

البيض

22082

000380

002282

032282

033282

0322802

0243

22282

000282

040282

032082

03222

023282

022382

3.68
2842

2802

األلباف

0222282

0230282

0224082

4022283

4022282

4402284

44222

420233

4223082

4222082

4224282

3023280

3024084

3022280

3802

4830

األسماؾ

430482

302482

3222802

332482

332282

3220822

422482

4022080

42203

332280

34434

342082

322282

323080

2842

2804

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنكم إلحصاءات الزراعة العربية ،األعداد  25-22لألعكاـ 2100 – 2115
* صندكؽ النقد العربي ،التقرير االقتصادم العربي المكحد لعاـ .4000
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كبمقارنة معدالت نمك اإلنتاج مع معدالت نمك االستيالؾ نجد أف نسب نمػك االسػتيالؾ
لممنتجػات الزراعية األساسية في الدكؿ العربية كىي الحبكب كمنيا القمح ،كالدرنيات كمنيا
البطاط ػ ػا كالبقكليات ىػ ػ ػي أكبػ ػ ػر مف نسب نمك إنتاجيا ،مما يشير إلى تراجع في مستكل
االكتفػ ػ ػاء

الذاتي مف ىػذه السػمع .كبالنسبة لبقية السمع يالحظ أف معدالت النمك في كؿ مف اإلنتاج
كاالستيالؾ كانت متقاربة مما يشير إلى أف التحسف في نسب االكتفاء الذاتي ضعيؼ جدان.

 3 :2الفجكة الغذائية في الكطف العربي
 1 :3 :2تقديـ
يعد الغذاء المصدر الياـ كاألساسي لكجكد اإلنساف كاستمرار بقائو ,حيث بقي ىاجس الحصكؿ
عمى الغذاء مف أبرز المشكالت التي كاجيت اإلنساف عبر تاريخو ,لقد شيدت السنكات األخيرة

انعطافات كبيرة َّ
بدلت الخارطة السياسية كالمسارات االقتصادية العالمية المعركفة مف قبؿ كبرزت

مالمح عصر جديد يقكـ عمى التكتالت االقتصادية لزيادة الكفاءة اإلنتاجية العالمية حتى
أصبحت القكة االقتصادية ىي السالح األىـ في تحقيؽ األىداؼ السياسية ألم بمد مف بمداف
العالـ ,كقد شكؿ تأميف الغذاء أبرز جكانب الكضع االقتصادم الجديد ،كمما الشؾ فيو أف
المسألة الغذائية ىي مف أكثر المسائؿ حساسية كأشدىا تأثي انر في مجرل األحداث السياسية
كاالقتصادية كفي تككيف الفرد االجتماعي كالثقافي.

كتعد مشكمة الغذاء أحد أبرز مظاىر األزمة االقتصادية في الكطف العربي كعالمة مف عالمات

فشؿ السياسات االقتصادية كالتنمكية العربية ,كقد بدا جميان استفحاؿ ىذه المشكمة غداة حصكؿ
األقطار العربية عمى استقالليا السياسي حيث انخرطت في سياسات تنمكية صناعية كزراعية
مختمفة أدت بالتدريج إلى عدـ االكتفاء الذاتي في مجاؿ الغذاء في كثير مف ىذه األقطار ,حتى

أصبحت منذ نياية العقد الماضي كاحدة مف أخطر المعضالت التي تكاجييا دكؿ المنطقة

العربية إذ أضحى تمكيؿ استيراد الغذاء عبئان تعاني منو المكازيف االقتصادية لمعظـ الدكؿ
العربية ،كيستنزؼ جزءان ال يستياف بو مف الدخؿ القكمي العربي الذم يتجو نحك األسكاؽ العالمية

لسد الحاجة المتفاقمة إلى الغذاء في الكطف العربي.
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لقد شاع مصطمح الفجكة الغذائية في األدبيات االقتصادية كالسياسية منذ بداية النصؼ الثاني مف
القرف العشريف ,إذ أخذت فجكة الغذاء تشكػ ػ ػؿ تحدي ػ ػ ػان حقيقيان لمدكؿ العربية كبدأت تتسع ىكتيا منذ
سبعينيات القرف الماضي ,حتى كصمت في الكقت الراىف إلى مستكيات كبيرة أصبحت تشكؿ

خط انر حقيقيان عمى المستقبؿ االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي العربي.

ٍ
بشكؿ عاـ سببو االختالؿ في تركيبة السكؽ الغذائية في أم بمد ،ىذا
إف منشأ ىذه الفجكة

االحتالؿ الناجـ عف عجز المعركض المحمي عف تمبية حاجات الطمب المحمي عمى الغذاء
خالؿ فترة زمنية معينة ,األمر الذم يدفع ىذا البمد إلى االستيراد مف الخارج لتمبية احتياجات

مكاطنيو

الغذائيػ ػ ػػة .بالتالػ ػ ػ ػي تحكيؿ جزء مف مدخػ ػ ػ ػرات ىذا البمد كقدراتو لتمكيؿ استيراده لمغذاء ,في حيف
أنو كاف مف الممكف ليذه المدخرات كاألمكاؿ أف تكظؼ في قطاعات إنتاجية أخرل تزيد مف
عممية النمك االقتصادم في ىذا البمد.

كتأتى أىمية مكضكع الغذاء في الكطف العربي كنتيجة لمتزايد المستمر في أعداد السكاف كما
يتطمبو مف زيادة إنتاج الغذاء بالمعدؿ نفسو لمحد مف الفجكة الغذائية ،التي يمكف سدىا عف طريؽ
الكاردات مف السمع الغذائية كما يستتبع ذلؾ مف عجز في الميزاف التجارم.
كما تعكس فجكة العرض مف الغذاء فى األقاليـ العربية مجمكعة مف المتغيرات مف أىميا

اإلمكانات المكردية المتاحة كالمستكل التقني السائد فضال عف نمط السياسات االقتصادية كمدل
فاعميتيا .كيعد حجـ ىذه الفجكة أحد أىـ المؤشرات الرئيسة إلمكانات تحقيؽ األمف الغذائي

العرب ػ ػػي مف خ ػ ػ ػالؿ تحقيؽ التكامؿ االقتصادم العرب ػ ػػي الذم يعد ضركرة لتحقيؽ األمف العربػػي
لمكاجية المتغيرات العالمية ذات التأثير السمبي عمى ىذا األمف جراء التغيرات في األسعار
العالمية لمسمع الغذائية الرئيسية (الحبكب) أك التقمبات التي يشيدىا اإلنتاج العالمي مف

الغذاء(النجفي.) 2002 ،

كتعتبر قضية األمف الغذائي العربي مف أىـ القضايا التي تكاجو الكطف العربي ،لما ليا مف
تأثيرات مباشره عمى األكضاع السياسية كاالقتصادية ،كما يرتبط بيا مف ق اررات تنمكية ،تتزايد مع

تصاعد أزمة الغذاء عمى المستكيات العالمية ،خاصة في ضكء االعتماد الكبير لمكطف العربي
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عمى كاردات الغذاء في سكؽ عالميو تتسـ بالتقمبات الكبيرة .األمر الذم يستمزـ ضركرة اتباع
سياسات جديدة تتالءـ كالمتغيرات العالمية الراىنة ،بما يتطمب تعبئة الجيكد العربية إلحداث

التعديالت المطمكبة في السياسات الزراعية العربية لتحقيؽ األمف الغذائي العربي.

كلـ يعد مفيكـ األمف الغذائي مجرد تحقيؽ االكتفاء الذاتي كمضمكف سياسي ،بؿ أصبح مضمكنا
اجتماعيا ييدؼ إلى الكفاية الغذائية الصحية ألفراد المجتمع كميـ دكف تمييز مف حيث مستكل

الدخؿ أك المنطقة ،كما يعد مدل تحقيؽ االستيالؾ الغذائي لمكفاية الغذائية لمفرد معيا ار لتحقيؽ
التنمية باعتبار أف التنمية البشرية تعنى تكفير مستكل دخؿ كمستكل صحى كتعميمي مالئـ لمفرد،
كال شؾ أف تكفير مستكل غذائي مناسب لمفرد يعد أحد مقكم ػ ػات تحقيؽ المستكل الصحػ ػػي ال ػ ػ ػ ػذل
تستيدفو التنميػ ػ ػة البشريػ ػ ػة كالتي تعد بدكرىا اليدؼ النيائي لمتنمية المتكاصمة .لذا فقد أصبح لزاما
عمى الدكؿ العربية أف تكاجو تحديات األمف الغذائي في ظؿ المتغيرات اإلقميمية كالدكلية
المتسارعة ( سميماف.) 2000 ،

 2 :3 :2مفيكـ الفجكة الغذائية
الفجكة الغذائية ىي صافي الكاردات مف السمع الغذائية الرئيسة ،كبعبارة أخرل فإف الفجكة الغذائية

تمثؿ الفرؽ بيف الكميات المنتجة محميا كمجمؿ الكميات الالزمة لالستيالؾ المحمي ( التقرير
االقتصادم العربي المحكر.) 2008 ،
كال فجكة الغذائية عبارة عف التعبير الكمي لمشكمة الغذاء الناتجة عف عجز الطاقات المحمية في
تكفير ىذه الكمية لتغطية النقص في االحتياجات الغذائية ،كعادة يتسـ سدادىا عف طريؽ

االستيراد ،كبذلؾ نجد أف الفجكة الغذائية تختمؼ عف الفجكة التغذكية ،إذ إف األخيرة تعبر عف
القصكر في مككنات التغذية المتمثمة في مختمؼ البركتينات الغذائية الضركرية لممحافظة عمى

الكظائؼ البيكلكجية لمفرد ،كبذلؾ نجدىا تيتـ بالجانب النكعي لممشكمة كليس بالجانب الكمي

(حكشيف.) 2007 ،

فالفجكة الغذائية تشير إلى الفرؽ بيف كمية اإلنتاج المحمي مف السمع الغذائية ،كالكمية المستكردة
مف الخارج لتمبية احتياجات السكاف مف الغذاء اليكمي ،كفقا لممعايير الدكلية المتعارؼ عمييا مف

سعرات ح اررية كبركتينات  ....الخ ( غربي.) 2010 ،
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كلمعرفة مظاىر األمف الغذائي في مجتمع ما ،ىناؾ مجمكعة مف المؤشرات التي تسمح بتحديد
ىذه المشكمة بحسب ( لرقاـ ،) 2006 ،أىميا:

 3 :3 :2مؤشر نسبة االكتفاء الذاتي:
كىك عبارة عف قسمة حجـ اإلنتاج المحمي مف الغذاء عمى حجـ االستيالؾ المتاح منو ،كتحسب
بالعالقة اآلتية ( بكفاس.) 2010 ،
درجة االكتفاء الذاتي الغذائي = ( اإلنتاج المحمي  /االستيالؾ الكمي ) × 100
فدرجة االكتفاء الذاتي الغذائي تقيس درجة االعتماد عمى الذات ،فعندما تساكم ( )%100فإف
ذلؾ يعني تحقيؽ االكتفاء الذاتي الكامؿ ،كيحدث ىذا عندما يتساكل اإلنتاج المحمي مع المتاح

لالستيالؾ ،كيسمى عدـ االكتفاء الذاتي عندما يزيد المتاح لالستيالؾ عف اإلنتاج المحمي،

كيسمى أيضا العجز الغذائي أك الفجكة الغذائية ،كىي الظاىرة التي ميزت االقتصاد العربي

عمكما

رغـ اإلصالحات التي أجريت في الميداف الفالحي ،التي كانت تيدؼ جميعا إلى التقميؿ مف

الفجكة الغذائية .كتظير أزمة الغذاء ( الفجكة الغذائية ) إذا كاف حجـ اإلنتاج الكطني مف الغذاء

أقؿ مف االستيالؾ ،أم عاجز عف تغطية الحاجات االستيالكية.
كتكتب:

نسبة الفجكة الغذائية =  – 1نسبة االكتفاء الذاتي
ككمما ارتفع حجـ االستيالؾ مف الغذاء عف حجـ اإلنتاج المحمي منو أدل بالدكلة إلى استيراد
السمع الغذائية لتمبية حاجات المجتمع الغذائية ،أك طمب المعكنات الغذائية إف لزـ األمر.
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 4 :3 :2حجـ الكاردات كالمعكنات الغذائية
حسب ىذا المؤشر الذم يعكس مشكمة األمف الغذائي ،الذم يتضمف كيفية تغطية الفجكة الغذائية

الفعمية فإف:

حجـ الفجكة الغذائية الفعمية = مجمكع الكاردات الغذائية  +المعكنات الغذائية
فإذا كاف ىذا المؤشر مكجبا ،فيذا داللة عمى كجكد الفجكة الغذائية ،كبما أف المعكنات الغذائية
تتحدد أساسا بالظركؼ السياسية الدكلية ،فإف الدكلة ال تستطيع التحكـ فييا ،لذا عادة ما يرتكز

العجز الغذائي عمى االستيراد .كليذا فإف المؤشر لـ يحظ باالستعماؿ الكاسع.

 5 :3 :2نسبة الكاردات الغذائية إلى الصادرات
يقكـ ىذا المؤشر بحساب كتحديد قدرة البمد عمى تمكيؿ فاتكرة الكاردات الغذائية ،كيتضمف ىذا

المؤشر إلى جانب األمف الغذائي ،طريقة تمكيؿ العجز في الغذاء أك ( الفجكة الغذائية الفعمية ).
فإذا ارتفعت نسبة الكاردات الغذائية مقارنة بالصادرات ،ستؤدم إلى استفحاؿ مشكمة األمف

الغذائي.

 4 :2الفجكة الغذائية في الكطف العربي
بدأت المشكمة الغذائية في الكطف العربي مع بداية السبعينات ،حتى أصبحت في نياية العقد

الماضي مف أخطر المعضالت التي تكاجييا دكؿ المنطقة العربية ،بعد أف كصمت إلى مستكيات

حرجة لتبمغ قيمة الفجكة الغذائية حكالي  14مميار دكالر ( سيدم .) 2005 ،كيمكف قياس
تجميات المشكمة الغذائية ىذه بحجـ الفجكة الغذائية كتطكرىا كدرجة االكتفاء الذاتي مف السمع

الغذائية.
كتتصؼ الفجكة الغذائيػ ػػة العربيػ ػ ػػة ( سميماف ) 1996 ،بالتذبذب مف سنة ألخرل بسبب التغير
في اإلنتاج الزراعي (النباتي كالحيكاني) كحجـ االستيالؾ ،كتقمبات األسعار العالمية لمسمع
الغذائية .كيعاني الكطف العربي مف فجكة غذائية حادة في تزايد مع الزمف منذ بداية التسعينات،

كأصبح تمكيؿ استيراد الغذاء عبئا تئف تحت كطأتو معظـ المكازنات المالية لمعظـ الدكؿ العربية،
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كيستنزؼ جزءا ال يستياف بو مف الدخؿ القكمي العربي يتجو نحك األسكاؽ العالمية لسد الحاجة

المتفاقمة لمغذاء في الكطف العربي (السعدم.) 2001 ،

كىناؾ عجز في معظـ السمع الغذائية في الدكؿ العربيةػ كتعتبر الحبكب خاصة القمح مف أىـ
السمع الغذائية المستكردة ،إذ تمثؿ نسبة كارداتيا حكالي  %50مف الكاردات الغذائية كىك ما
يعادؿ ما قيمتو حكالي  6مميارات دكالر عاـ  .1999كما يستكرد الكطف العربي ثمثي احتياجاتو

مف السك ػ ػ ػ ػر ،كأكثر مف نصؼ احتياجاتو مف الزيكت كالشحكـ ،كحكالي ثمثي متطمباتو مف األلباف

كالبقكليات .كتبمغ نسبة االكتفاء الذاتي مف الخضار كالفكاكو كاألسماؾ حكالي  ،%100كترتفع
ىذه لتسمح بإنتاج فائض لمتصدير .انظر الجدكؿ (.)11 :2

الجدكؿ ( )11 :2تطكر الفجكة الغذائية العربية لمسمع الغذائية الرئيسة ( بالمميكف دكالر )
البياف

1990

1995

1996

1997

1998

1999

االكتفاء
الذاتي %

1999

اإلجمالي 11.7
الحبكب

5.552

13.26 11.524
5.942

6.733

11.888 13.432 12.643
6.148

5.943

5.861

50.1

كالدقيؽ
القمح

2.383

2.87

3.842

2.853

3.201

2.625

49.2

الشعير

406

745

908

1.114

647

889

33.5

األرز

847

936

792

1.045

999

974

77.2

الذرة

699

797

1.125

1.009

1.047

1.347

37

الشامية
البطاطس

22

87

45

57

85

112

99.9

السكر

1.911

1.190

1.636

1.644

1.44

1.323

33.9

المكرر
البقكليات

188

360

349

1.644

1.44

1.323

33.9

الزيكت

1.128

1.554

1.35

928

1.69

1.002

44.7

كالشحكـ
الخضركات

203

120

268

201

135

150

98.6

الفكاكو

182

20

262

153

475

154

98.4

المحكـ

1.192

978

1.462

1.538

1.58

1.577

84.3

األلباف

2.036

2.82

1.972

2.05

2.298

2.058

72.5

البيض

86

81

40

36

39

46

96.3

السمؾ

436

890

857

306

441

666

107.8

المصدر :التقرير االقتصادم العربي المكحد ،أيمكؿ .2001
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كمالت نسبة االكتفاء الذاتي في الكطف العربي مف الغذاء منذ بداية التسعينات إلى التدىكر،
كأصبحت في السنكات األخيرة شديدة التدني ،كترتب عمى ذلؾ أف اعتبرت المنطقة العربية مف

أكثر مناطؽ العالـ استيرادا لمغذاء .كيتضح مف الجدكؿ ( )11 :2انخفاض نسب ػ ػ ػػة االكتف ػ ػ ػػاء
الذات ػ ػػي العربي مف أىـ السمع الغذائية مثؿ الحبكب التي بمغت نسبة االكتفاء الذاتي منيا حكالي

 %50فقط عاـ  ،1999كبالنسبة لمشعير كالقمح فقد بمغت النسبة  %33.5ك  %49.2عمى
التكالي في نفس العاـ ،كىناؾ عجز في معظـ السمع الغذائية في الكطف العربي باستثناء األسماؾ
كالخضركات كالفاكية ،كبدرجة أقؿ في البطاطس كالبيض .كيشكؿ تدىكر معدالت االكتفاء الذاتي
العربي خط ار عمى األمف الغذائي يمثؿ أحد المككنات األساسية لألمف القكمي العربي مف منظكره
االقتصادم ،فاألمف الغذائي الذم يعني قدرة المجتمع عمى تأميف احتياجاتو االستيالكية مف

السمع الغذائية األساسية بإنتاجيا محميا أك باستيرادىا مف الخارج ( شؤكف عربية.) 2010 ،

تعتمد الدكؿ العربية في الكقت الحاضر عمى االستيراد مف الخارج لسد العجز في احتياجاتيا مف
الغذاء ،كىنا تنبغي اإلشارة إلى بعض الحقائؽ المتصمة بيذا الكضع:

* إف التركيب السمعػ ػ ػ ػػي لمكاردات الغذائي ػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة يعكس أىمي ػػة السمع الضركرية لمحياة ،التي
يصعب االستغناء عنيا أك التقميؿ مف حجميا االستيالك ػ ػ ػ ػػي بسيكل ػ ػ ػ ػػة إال بقػ ػ ػ ػ ػػدر طفيؼ،

مثؿ الحبكب التي تعتبر سمعة حساسة في نظاـ المستيمؾ.

* طبيعة األسكاؽ الغذائيػ ػ ػػة العالميػ ػ ػ ػػة الت ػ ػػي تحتكرىا مجمكعة قميمة مف الدكؿ كالشركات المتعددة
الجنسيػ ػػة ،كما تممكػ ػ ػػو ىذه القكل مف إمكانية التأثير في ىذه األسكاؽ كالتحكـ في أسعار

السمع لغذائي ػ ػ ػػة ،كاستخداـ الغذاء كسالح ضغط كعقكبة لتركيض الحككمات المارقة مف كجي ػ ػػة
نظر ىذه األطراؼ.

* ضعؼ القدرة التفاكضيػ ػ ػ ػػة لمدكؿ المستكردة لمغػ ػ ػػذاء بسبب تعامميا منفردة مع القكل الفاعمة

فػ ػػي ألسكاؽ الغذائيػ ػ ػػة الدكلي ػ ػػة ،كضعؼ ىامش المساكمة نتيجة حساسية الغذاء كدكره في
االستقرار السياسي كاالقتصادم.

إف تعاظـ الفجكة الغذائية كتدىكر نسب االكتفاء الذاتي في الكطف العربي يسمح بالقكؿ بأف األمف

الغذائي ما زاؿ حمما لـ يتحقؽ حتى ىذه المحظات ،كيتطمب تحقيقو في المستقبؿ اتخاذ جمم ػػة مف

المكاقؼ كاإلجراءات المكحدة كالمتكاممة إلزالة المشكالت التي تعيؽ التنمية بصكرة عامة ،كالتنمية
الزراعية عمى كجو الخصكص.
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كيتطمب الخركج مف المأزؽ الغذائي جيكدا عربية جادة عف طريؽ التكامؿ عمى جميع األصعدة

كباػمذات الصعيد الز ارع ػ ػ ػ ػػي ،إال أف جيكد التكامؿ العرب ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػا زالت تنقصيا اإلرادة السياسيػ ػ ػػة

كحككمات مسؤكلة كقكل ناشطة لتحقيؽ ىذا اليدؼ الذم أصبح المخرج الكحيد لمكطف العربي
مف األزمات التي يعاني منيا اقتصاديا كسياسيا كاجتماعيا .كقد آف األكاف إلحداث تحكالت

سياسية جذرية تكرس الديمقراطية ػ ػ كما أشار إلى ذلؾ تقرير التنمية البشريةػ ػ ػ ػ( Report,
 )2000كتفسح الطريؽ أماـ الشعكب لمتأثير بالطرؽ الديمقراطية في الق اررات االقتصادية

كاالجتماعية كالسياسية المصيرية ،كفي طرؽ تنفيذىا كمتابعتيا.

إف تحقيؽ األمف الغذائي ألم أمة كلألمة العربية عمى كجو الخصكص ،قضية محكرية ييستكجب
عدـ تركيا لمظركؼ المتغيرة( عبد السالـ ،) 9 :1998 :كال لمعكامؿ الخارجية لمتحكـ فييا ،كانما
يجب السعي كبكؿ جدية إلى ضماف أمف مستديـ مف خالؿ زيادة العناية بالقطاع الزراعي،

كتكسيع قاعدة العمؿ المنتج كتحسيف اإلنتاجية.

كقد شدد البنؾ الدكلي في تقرير أصدره عاـ  2009عمى أف البمداف العربية تستكرد أكثر مف
نصؼ حاجاتيا الغذائية ،كأف ىذه البمداف تعتبر المستكرد األكبر لمحبكب في العالـ .بمعنى آخر،
تعتمد البمداف العربية عمى الدكؿ األخرل مف أجؿ تحقيؽ أمنيا الغذائي .فيي تبدك حساسة

لألمطار في أستراليا كلمبرد في كندا أكثر مف حساسيتيا لكمية المحاصيؿ في الجزائر أك مصر.

كأنفقت البمداف العربية عاـ  2009حكالى  30بميكف دكالر عمى استيراد السمع الغذائية .كمع
كصكؿ أسعار األغذية إلى معدؿ أعمى مف ذلؾ الذم سجؿ في حزيراف  2008متسببا بمكجة

احتجاجات في عشرات البمداف في أنحاء المعمكرة ،حيث يكاجو السكاف العاطمكف عف العمؿ
كالفقراء في البمداف العربية ارتفاعان في أسعار األغذية المستكردة ( شيترياف.) 2011 ،

كيعتمد البمد الذم يعاني مف الفجكة الغذائية عمى االستيراد لتأميف ما ينقصو مف المكاد الغذائية،
كالنقص في الغذاء ليس فقط مف الناحية الكمية بؿ يمكف أف يككف أيضا مف الناحية النكعية أم
طبيعة الراتب الغذائي كعدد السعرات الح اررية في الكجبة الغذائية ( ىؿ ىي مف أصؿ نباتي أـ

حيكاني )( سعيد.) 2005 ،

كتعاني الدكؿ العربية مف فجكة غذائية كبيرة تجعميا تتربع أعمى قمة الدكؿ المستكردة لمغذاء في

العالـ مما جعؿ اقتصادياتيا ىي الخاسر األكبر مف ارتفاع أسعار الغذاء أثناء األزمات العالمية
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لمغذاء بأكثر مف  %1مف دخميا الكطني حيث تستكرد الدكؿ العربية نحك %2.58مف احتياجاتيا
مف الحبكب كأكثر مف  %50مف إجمالي احتياجاتيا مف السعرات الح اررية المستمدة مف الغذاء
كالمقدرة بنحك  1800كيمك كالكرم لمفرد الكاحد يكميا .كيعمؽ مف ىذه المشكمة أف معدالت

الزيادة السكانية في الدكؿ العربية تعد ىي األعمى عالميا كتتجاكز %2.3في دكؿ الخميج

كبمتكسط عاـ لمدكؿ العربية جميعيا يبمغ %7.1مقارنة بمتكسط العالـ الذم ال يتجاكز %1.1

فقط ( مجمة أخبار اليكـ.) 2010 ،

كتنشأ الفجكة الغذائية نتيجة الفرؽ بيف الكميات المنتجة محميان كمجمكع الكميات الالزمة

لالستيالؾ المحمي مف السمع كالمكاد الغذائية ،كبحسب ما كرد في تقرير المنظمة العربية لمتنمية
الزراعية عاـ  ،2009فإف مجمكعة مف العكامؿ كالمحددات تتحكـ في كميات اإلنتاج الزراعي
كحجـ الفجكة الغذائية في الدكؿ العربية ،تتمثؿ في قمة المساحة المزركعة ،كشح المكارد المائية،
كتدني كفاءة الرم ،كقمة مساحة األراضي المركية ،كتشير األرقاـ المتعمقة بالعجز الغذائي العربي

إلى أف قيمة الفجكة كانت في عاـ  1990نحك  11.8مميار دكالر ،كارتفعت إلى نحك

13.9مميار دكالر عاـ 2000،ثـ ازدادت إلى نحك 18.1مميار دكالر عاـ  ،2005كذلؾ قبؿ
ارتفاع أسعار الغذاء عالميػ ػ ػان .كمػ ػ ػ ػا بمغت نحك  23.8مميار دكالر عاـ  ،2007كازدادت بنحك

%40في عػ ػ ػ ػ ػاـ  2008مقارنة بعاـ  .2005كتظير ىذه األرقاـ أف الفجكة ازدادت بمعدؿ سنكم
بمغ  %1.7خالؿ الفترة  ،2000 – 1990بينما ازدادت بمعدؿ سنكم بمغ  %8خالؿ الفترة

 ،2007 – 200ازدادت بمعدؿ سنكم بمغ %8خالؿ الفترة مف 2000إلى  ،2007.كمف

المتكقع أف تصؿ قيمة الفجكة إلى نحك  44مميار دكالر في عاـ  (2120ككش) 2011 ،

كتكقعت دراسة بأف تصؿ الفجكة الغذائية في العالـ العربي خالؿ العقد الثاني مف األلفية الثالثة

إلى 44مميار دكالر .كقد رت الدراسة الفجكة الغذائية في العالـ العربي خالؿ العقد األكؿ بشكؿ
سنكم مقارنة بفترة التسعينات مف القرف الماضي بػ  27مميار دكالر في  .2010كتمثمت ىذه

الفجكة في عدـ قدرة اإلنتاج المحمي الغذائي في البمداف العربية عمى مكاكبة الطمب المحمي
الذم يزيد بشكؿ كبير مف عاـ آلخر ألسباب عديدة منيا ارتفاع معدؿ النمك السكاني كتحسف

مستكل المعيشة لطكائؼ عديدة مف المجتمع ،لذلؾ فإف االكتفاء الذاتي في الكقت الحاضر يقدر
بنحك  %50فقط مف مجمكع االحتياجات الفعمية(.) www.nodhoob.com

كتشير بيانات المنظمة العربية لمتنمية الزراعية أف إجمالي قيمة الكاردات العربية مف سمع الغذاء

الرئيسة زادت مف  13.14مميار دكالر أميركي في عاـ 2000ـ إلى نحك  24.94مميار دكالر
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في عاـ 2005كمف ثـ إلى  32.70مميار دكالر في عاـ  .2007كقد ارتفعت قيمة الفجكة

الغذائية مف  13.46مميار دكالر كمتكسط لمفترة  2003 – 1999إلى  18.06مميار دكالر في
عاـ 2005ثـ إلى 23.23مميار دكالر في عاـ  .2007كقد شكمت كاردات الحبكب كحدىا في

عاـ 2007نحك %41مف القيمة الكمية لكاردات السمع الغذائية األساسية ،كشكمت نسبة قيمة
كاردات القمح كالدقيؽ نحك %52مف قيمة كاردات الحبكب ك 21%مف القيمة

الكمية لكاردات السمع الغذائي ػ ػ ػة األساسي ػ ػ ػة .كم ػ ػ ػا يستكرد الكطف العربي ثمثي احتياجاتو مف

السك ػر.

كأكثر مف نصؼ احتياجاتو مف الزيكت كالشحكـ كحكالي ثمث متطمباتو مف األلباف كالبقكليات.
كيتضح مف بيانات المنظمة العربية لمتنمية الزراعية أف الدكؿ العربية تعاني عج از متصاعدا في

مجمكعات السمع الغذائية جميعيا باستثناء األسماؾ كمجمكعة الخضار ،حيث حققت األكلى

فائضا عاـ  2007بمغ 1406مالييف دكالر كالثانية 950مميكف دكالر( البشير.) 2011 ،

كيضيؼ العيثـ ( 1428ىػ ػ ) إلى جانب األسباب السابقة لتفاقـ الفجكة الغذائي ػ ػ ػة لمكطف العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

األسباب اآلتية:

* سيادة النمط االستيالكػ ػ ػ ػي ف ػ ػ ػ ػي العالـ العرب ػ ػ ػ ػي كىك نمط يمثؿ فيو الغذاء المادة االستيالكي ػ ػ ػ ػة
الرئيسة ،كىك األمر الذم يؤدم إلى تكجيو أم زيادة في الدخؿ إلػ ػ ػى الطمب عمى الغذاء أكثػ ػ ػر

مف أم سمعة أخرل.

* سكء استغالؿ المكارد الزراعيػ ػ ػة المتاح ػ ػ ػة في العالـ العربي حيث يبمغ حجـ األراضي
المستغمػ ػ ػة بالفعؿ في اإلنتاج الزراعي حكالي ثمث مساحة األراضي القابمة لمزراعة.

* التكزيع المتبايف لألراض ػ ػ ػ ػي الزراعيػ ػ ػ ػة ،حيث تستحكذ  6أقطار عربيػ ػة ىي (المغرب كالسكداف
كالجزائر كالعراؽ كتكنس كسكريا) عمى  %78مف مجمكع األراض ػ ػ ػ ػي المزركعػ ػ ػ ػة فػ ػ ػ ػي الكطف

العرب ػ ػ ػ ػي ،ف ػ ػ ػ ػي حيف بمػ ػ ػ ػ ػغ الناتػ ػ ػج الزراعػ ػ ػي العربي في عاـ  2004حكالي  68مميار دكالر،
استحكذت السكداف بمفردىا عمى حكالي %23منو ما يعني ضعؼ إنتاجية باقي الدكؿ.

* سيادة أسمكب اإلنتاج العائمي في الكطف العربػ ػ ػي حيث يتبع في ىذا األسمكب االعتماد عم ػ ػ ػ ػى
زراعة الكفاؼ المكجية لالكتفاء الذاتي.

* تمثؿ إنتاجية األراضي المزركعػ ػ ػ ػة المؤشر الحقيقي لكفاءة استخدامي ػ ػا كلنتائج النشاط

اإلنتاجي الزراعي ،كتعد اإلنتاجيػة العربي ػة عمى كجو العمكـ باستثناء مصر إنتاجية ضعيف ػة
كيرجع ذلؾ إل ػى االعتماد عمى األساليب التقميدية في اإلنتاج كتدىكر المستكل الفني لمعامميف في

المج ػاؿ الزراعي كعدـ االعتماد عمى استخداـ مستكيات تكنكلكجية عالية.

* ضعؼ االستثمار في مجاؿ البحكث الزراعيػ ػ ػ ػة العربي ػ ػة كعدـ استقرار السياسات الزراعية ،كىك
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األمر الذم يؤدم إلى ضعؼ االستثمارات المكجية لمقطاع الزراعي (العيثـ1428 ،ىػ ).
كبتحميؿ تطكر حجـ الفجكة الغذائية العربية بالكمية كالقيمة في الجدكؿ رقـ ( )12نجد أف قيمة

الفجػكة قد ازدادت في عاـ  2005بنسبة  %35عما كانت عميو في عاـ  ،1995بكسطي معدؿ

زيادة سػنكية قدرىا ( %3.05عمى الرغـ مف تراجع قيمة الفجكة في بعض السنكات) .كبمغت قيمة
الفجكة في عاـ  15470( 2005مميكف دكالر).

كبتحميؿ التطكر في قيمة الفجكة كالتطكر الكمي ليا لبعض السمع الغذائية نجد:

* ازدياد حجـ الفجكة الغذائية لمعظـ المجمكعات السمعية الغذائية باستثناء البطاطا كالخضار فقد
تحكؿ العجز في البطاطا البالغ  104.21ألؼ طف في عاـ  1995إلى فائض بمقدار 77.9

ألؼ طف عاـ  ،2005إال أف الفجكة كقيمة بقيت في حالة عجز بمقدار  89.3مميكف دكالر.

أما بالنسبة لمخضار فقد تناقصت كمية الفجكة بنسبة سنكية قدرىا  %6.32فػي حػيف ازدادت

قيمتيا بنسبة  %4.92سنكيان.

* بالنسبة لألسماؾ ال يكجد فجكة غذائية ألف حجـ اإلنتاج يفكؽ حجـ االستيالؾ.
* كانت الزيادة الكبرل لمفجكة الغذائيػ ػ ػ ػة في الفكاك ػ ػ ػ ػو ،حيث ازدادت كمي ػة الفجكة بمعدؿ كسػطي
سػنكم قدره  %5.98فػ ػ ػي حيف ازدادت قيمتيا بمعدؿ  ،%26.96حيث بمغػ ػ ػ ػت كمي ػ ػ ػ ػة الفجكة

ف ػ ػ ػ ػي عاـ  2005قرابة  1110.5ألؼ طف بقيمة  320.5مميكف دكالر ،يمييا السكػ ػ ػر المك ػرر
حيػث بمػغ كسػط ػ ػ ػي الزيادة السنكي ػ ػ ػة لكمي ػ ػ ػة الفجكة  %5.07مقابؿ  %0.12لقيمتيا ،ثـ تأت ػي

زيػ ػ ػادة فجػكة الحبػكب التػ ػ ػ ػي تشك ػ ػ ػؿ قرابػ ػ ػ ػ ػ ػة %50مف إجمال ػ ػ ػي الفجكة الغذائيػ ػة العربية كتػزداد
كميتيػا كسػطيان بمقدار  %4.48كقيمتيا بمقدار .%4.58

* إف تطكر كمية الفجكة لـ تيـ دكمان باتجاه تطكر قيمتيا أك حتى بالنسبة نفسيا ففي حيف ازدادت
كمي ػ ػ ػة الفجكة بالنسبػ ػ ػ ػة لمبيض تناقصت قيمتيػ ػ ػ ػا خالؿ الفترة  ،2005 – 1995كذلؾ ازدادت

كميػ ػ ػ ػ ػة الفجكة بنسبة أكبر مف ازدياد قيمتيا بالنسبة لكؿ مف البقكليات كالسكر المكرر

كالمحكـ؛ ممػا يشير إلى انخفاض أسعار ىذه السمع خػ ػ ػالؿ تمؾ الفترة ،كبالمقابؿ فقد ازدادت قيمة
الفجكة بنسبة أكبر مف الزيادة في كميتيا بالنسبػ ػ ػ ػة لكػ ػ ػ ػؿ مف الحبكب كالفاكية كاأللباف؛ مما يدؿ

عمػى ارتف ػ ػ ػػاع أسع ػ ػ ػ ػار ىذه السمػ ػ ػ ػع في السكؽ العالمية خالؿ تمؾ الفترة ،كذلؾ األمر بالنسبة

لمسمؾ الذم ازدادت قيمة الفائض منو عمى كميتو.
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تختمؼ الفجكة الغذائية بيف الدكؿ العربية كبيف مختمؼ السمع بحسب ما تنتجو الدكؿ العربيػة مػف

منتجات زراعية تتناسب مع ما تممكو كؿ دكلة مف مكارد زراعية كمدل كفاءة استثمار ىذه
المػكارد

في إنتاج السمع الغذائية .ففي بداية الثمانينيات تركزت الفجكة الغذائية لمحبكب في الدكؿ

النفطية(المنظمة العربية لمتنمية الزراعية( ،) 2003إال أف الصكرة انعكست في السنكات األخيرة

نتيجة تنفيذ برامج لزيادة إنتاج الحبكب في تمؾ الدكؿ السيما السعكدية التػي قدمت لممنتجيف دعمان

سخيان لسعر شراء القمح مكنتيـ مف استخداـ التقنيات الحديثة كاإلدارة ذات الكفاءة لتكسيع
المساحة المزركعة كرفع اإلنتاجية( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،) 2003 ،كأصبحت فجكة

الحبكب حاليان تتركز فػي الج ازئػر كمصر كالعراؽ كالمغرب( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية،
.) 2003

أما بالنسبة لمزيكت كالشحكـ فيشير تقرير أكضاع األمف الغذائي العربي إلى أف معظـ الدكؿ
العربية تعد مستكردان صافيان ليذه المجمكعة ماعدا السكداف ،كتشكؿ كاردات ثالث دكؿ عربية ىي
الجزائ ػ ػ ػػر كالمغرب كمصر قرابة  %51مف حجـ الكاردات العربية مف الزيكت كالشحكـ (المنظم ػ ػ ػة

العربية لمتنمية الزراعية .) 2004،كبالنسبة لمحكـ الحمراء كاأللباف تأتي السعكدية كمصر في
ٍ
صاؼ لمحكـ الدكاجف بمعدالت
مقدمة الدكؿ العربية المستكردة .كالدكؿ العربية جميعيا مستكرد

متزايدة ( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية .) 2004 ،أما السكر المكرر فإنو يشكؿ عج انز مستم انر
في فاتكرة الغذاء العربية بالنسبة لمعظـ الدكؿ العربيػة ،كىك يدخؿ في صادرات ثالث دكؿ عربية

فقط ىي :اإلمارات العربية كمصر كالسكداف .كيبيف الجدكؿ ( )12 :2تطكر التركيز الجغرافي
لمفجكة الغذائية في الدكؿ العربية حيث نالحػظ مػف تحميمو ما يأتي:
* إف قرابة  %72مف إجمالي الفجكة العربية تتركز في الدكؿ النفطية ،كاف  %72مف فجكة
الدكؿ

النفطية تتركز في ثالث دكؿ ىي الجزائر كالسعكدية كاإلمارات.

* بالنسبة لمدكؿ غير النفطية فيتركز %13مف إجمالي الفجكة العربية في مصر عمى الرغـ مػف
تراجع قيمتيا بنسبة  38.8عاـ  2004عما كانت عميو عاـ  1995،كما تراجعت في كػؿ مػف
العراؽ كالككيت كتكنس كفمسطيف كالمغرب ،فػ ػ ػػي حيف ازدادت قيمتيػ ػ ػػا في باقي الدكؿ العربية،

كتجاكزت ىذه الزيادة  %50في عشر دكؿ عربية ىي :اإلمارات كالسعكديػ ػ ػػة كقطػ ػ ػ ػ ػ ػػر كاألردف
كجيبكتي كالسكداف كسكريا كلبناف كمكريتانيا كاليمف ،كازدادت قيمػ ػ ػ ػ ػػة الفجكة الغذائي ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة

اإلجمالية بنسبة .%40.18
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جدكؿ ( )13 :2التركيز الجغرافي لمفجكة الغذائية في الدكؿ العربية في الفترة – 1995
 2004الكحدة

( مميكف دكالر أمريكي )
التغير بيف عامي – 1995

البياف  /السنة

1995

2004

الدكؿ النفطية

7834.23

11651.93

48.73

االمارات

975.13

1466.06

50.35

البحريف

218.49

321.98

47.37

الجزائر

2552.5

3734.91

46.32

السعكدية

1288.48

3177.94

146.64

العراؽ

874.56

691.55

20.93

عماف

298045

382.67

28.22

قطر

180.74

302.68

67.47

الككيت

738.62

604.38

18.17-

ليبيا

707.62

969.76

37.12

الدكؿ غير النفطية

3617.64

4401.39

21.66

األردف

353.99

675.84

90.92

تكنس

408.78

300.49

26.49-

جيبكتي

58.73

99.79

70.22

السكداف

62.14

137.39

121.10

سكريا

69.77

403.4

482.49

الصكماؿ

61.64

85.59

38.85

فمسطيف

232.36

82.18

64.63-

لبناف

356.33

580.72

62.97

مصر

2274.6

1391.97

38.80-

المغرب

260.15-

132.99

151.12-

مكريتانيا

120.2-

206.35-

71.67

اليمف

119.65

714.2

496.91

مجمكع الدكؿ العربية

11541.87

16053.32

40.18

% 2004

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنكم لإلحصاءات الزراعية العربية ،العدد  25لعاـ .2005

كبالرغـ مف الجيكد الحثيثة المبذكلة مف طرؼ العديد مف الدكؿ العربية كانتياجيا لسياسات
زراعية أكثر تشجيعا لالستثمار كتحفي از إلنتاج السمع الغذائية الرئيسة ،ال يزاؿ ىناؾ عجز كبير

في الغذاء في الكطف العربي .فقد تجاكزت قيمة الفجكة الغذائية  35مميار دكالر عاـ ،2012

كىي بذلؾ تفكؽ
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الناتج المحمي اإلجمالي لبعض الدكؿ كالبحريف أك اليمف أك مكريتانيا ( المعيد العربي لمتخطيط،

.) 1 :2013

الشكؿ ( )1 :2يكضح مساىمة الدكؿ العربية في قيمة الفجكة الغذائية.

27%
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شكؿ ( )1 :2مساىمة الدكؿ العربية في قيمة الفجكة الغذائية
المصدر :المعيد العربي لمتخطيط

كتتفاكت مساىمة الدكؿ العربية لعدة أسباب كعدد السكاف ،كاألنماط االستيالكية ،كمستكل

الدخؿ ،كمحدكدية اإلنتاج الزراعي .كتساىـ أربع دكؿ ىي السعكدية ،كاإلمارات كمصر كالجزائر
بحكالػ ػ ػػي  %62مف إجمالي قيمة الفجكة الغذائية العربيػ ػ ػػة الكمية كمتكسط لمفترة 2012 – 2010

( المعيد العربي لمتخطيط.) 2013 ،

كتشكؿ مجمكعة الحبكب كحدىا نصؼ إجمالي قيمة الفجكة الغذائية ،خاصة القمح كالدقيؽ

( ،)%23كتأتي مجمكعة المحكـ في الصؼ الثاني مف حيث األىمية النسبية في الفجكة بحكالي
( ،)%18كاأللباف كمنتجاتيا بنسبة ( .)%11عكس ذلؾ ،تتصدر مجمكعة الخضر بحكالي
( )%70مف قيمة ىذا الفائض مف السمع الغذائية ،متبكعة باألسماؾ ( ،)%20كالبطاطس
( ()%9المعيد العربي لمتخطيط .)2013 ،كالجدكؿ رقـ ( )16يبيف قيمة العجز أك الفائض مف
مجمكعات السمع الغذائية لمدكؿ العربية ( مميكف دكالر ).
كتؤكد دراسات كتقديرات المنظمة العربية لمتنمية الزراعية أف تتسع قيمة الفجكة إلى حكالي 53
مميار دكالر في عاـ  ،2020ك  60مميار في  ،2030في حاؿ استقرار معدالت نمك اإلنتاج
الزراعي العربي كاستمرار تزايد االستيالؾ ،كزيادة متكسط الدخؿ كعدد السكاف ،كارتفاع أسعار

السمع الغذائية( المعيد العربي لمتخطيط.) 2013 ،
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جدكؿ ( )14 :2قيمة العجز أك الفائض مف مجمكعات السمع الغذائية لمدكؿ العربية ( مميكف
دكالر)

المجمكعات السمعية

2012

2011
قيمة

العجز أك الفائض

العجز

أك

العجز أك الفائض

الفائض

قيمة

العجز

أك

الفائض

قيمة العجز

36805

100.0

38474

100.0

قيمة الفائض

2364

100.0

3444

100.0

قيمة الفجكة

34441

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

35031

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مجمكعة الحبكب

18436

50.1

11924

50.0

القمح كالدقيؽ

8414

22.9

8900

23.1

الذرة الشامية

1405

11.0

2428

11.1

األرز

8364

9.9

1378

9.8

الشعير

3224

6.1

1218

5.7

البطاطس

210

4.3

312

9.1

الخضر

1631

69.0

2393

69.5

الفاكية

25

1.1

42

1.2

السكر المكرر

3207

8.7

3251

8.5

الزيكت النباتية

4391

10.6

3867

10.1

مجمكعة المحكـ

3066

18.1

9701

18.2

األسماؾ

606

25.6

669

20.2

األلباف كمنتجاتيا

3701

10.1

4082

10.6

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،أكضاع األمف الغذائي.2012 ،
11.10%
10.10%
50%

10.60%
18.20%

األلبان و منتجاتها

مجموعة اللحوم

مجموعة الحبوب

سلع أخرى

الزيوت النباتية

شكؿ ( )2 :2مساىمة المجمكعات السمعية في قيمة العجز الغذائي بالكطف العربي 2012
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يتضح مف الكضع الراىف إلنتاج السمع الغذائية كاستيالكيا في الكطف العربي أف ىناؾ بعض

السمع الغذائية يفي اإلنتاج العربي منيا إلى حد كبير لمتطمبات سكاف الكطف العربي كالخضر
كالفاكية كاألسماؾ ،إال أف ىناؾ الكثير مف السمع الغذائية ما زاؿ اإلنتاج الزراعي العربي منيا ال
يستطيع الكفاء باالحتياجات المطمكبة لمسكاف منيا ،كيتـ استيراد كميات كبيرة منيا مف خارج

الكطف العربي ،كفي مقدمة ىذه السمع كبصفة خاصة القمح كالذرة الشامية كالشعير ،باإلضافة

إلى السكر كالزيكت النباتية كالمحكـ الحمراء.

كقد تبيف مف تحميؿ ىيكؿ الكاردات الغذائية العربية عاـ  ،2008أف كال مف الجزائر كمصر

كالمغرب كاليمف تعد مف أكبر الدكؿ العربية استيرادا لمقمح ،حيث تمثؿ كمية كارداتيا منو نحك
 %7.3 ،%12.6 ،%20.6 ،%21.6لكؿ منيا عمى التكالي مف إجمالي كمية الكاردات العربية

منو كالبالغة نحك  29.366مميكف طف .بينما تعد كؿ مف مصر كالجزائر كالمغرب كالسعكدية مف
أكبر الدكؿ العربية استيرادا لمذرة الشامية ،حيث تمثؿ كمية كارداتيا منيا نحك ،%31.5

 %13 ،%13.5 ،%15.2لكؿ منيا عمى التكالي مف إجمالي كمية الكاردات العربية منيا

كالبالغة نحك  14.077مميكف طف(الكتاب اإلحصائي السنكم ،أعداد مختمفة ) .بينمػ ػ ػا تعد كؿ
مف السعكدية كاإلمارات كالعراؽ مف أكبر الدكؿ العربية استيرادا لألرز ،حيث تمثؿ كمية كارداتيا

منو نحك  %10.9 ،%18.4 ،%24.3لكؿ منيا عمى التكالي مف إجمالي كمية الكاردات

العربية

منو كالبالغة نحك  3.988مميكف طف .بينما تعد كؿ مف السعكدية كسكريا مف أكبر الدكؿ العربية
استيرادا لمشعير ،حيث تمثؿ كمية كارداتيا منو نحك  %10.9 ،%64.6لكؿ منيا عمى التكالي
مف إجمالي كمية الكاردات العربية منو كالبالغة نحك  10.984مميكف طف .كتعد كؿ مف الجزائر

كمصر كالمغرب كتكنس مف أكبر الدكؿ العربية استيرادا لمزيكت النباتية ،حيث تمثؿ كمية

كارداتيا منيا نحك  %9.9 ،%13.9 ،%14.1 ،%16.5لكؿ منيا عمى التكالي مف إجمالي
كمية الكاردات العربية كالبالغة نحك  3.921مميكف طف.
كما يتضح مف الجدكؿ ( )14 :2أف قيمة الفجكة الغذائية مف مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة
عمى مستكل الكطف العربي خالؿ متكسط الفترة  2008 – 2006تقدر بنحك  12.02مميار
دكالر .كتمثؿ قيمة فجكة الحبكب كالدقيؽ بنحك  %53.12مف قيمة تمؾ الفجكة ،كتمثؿ قيمة فجكة

القمح كدقيقو نحك  25.66مف إجمالي قيمة الفجكة الغذائية ،يمييا مف حيث األىمية النسبية فجكة
األلباف كمنتجاتيا بنسبة  ،%17.84كالسكر المكرر بنسبة  ،%13.72كالذرة الشامية بنسبة

 %10.03كالزيكت النباتي ػ ػ ػة بنسبػ ػ ػة  ،%10.03ثـ باقي السمع بنسب متباينة .كما تجدر اإلشارة
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إلى أف كال مف الخضر كاألسماؾ عمى مستكل الكطف العربي قد حققت االكتفاء الذاتي مع كجكد

فكائض تصديرية بمغت نسبتيا نحك %6.77 ،%6.42مف قيمة الفجكة عمى التكالي.

جدكؿ ( )15 :2كمية كقيمة الفجكة الغذائية مف مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة في الكطف
العربي خالؿ الفترة 2008 – 2006
المجمكعة السمعية

كمية الفجكة باأللؼ طف

قيمة الفجكة بالمميكف دكالر

األىمية النسبية %

الحبكب كالدقيؽ

52455.91

11307.67

53.80

القمح كالدقيؽ

25149.21

5392.67

25.66

الذرة الشامية

13243.12

2317.57

10.03

األرز

2534.40

1500.73

7.14

الشعير

10551.52

1860.4

8.85

البقكليات

885.04

395.2

1.88

البطاطس

( ) 157.96

( )147.63

()0.70

الخضركات

( )2451.57

()1350.03

()6.42

الفاكية

2570.02

493.4

2.35

السكر المكرر

7058.57

2883.93

13.72

الزيكت النباتية كالشحكـ

3230.54

2104.9

10.02

المحكـ الحمراء

746.63

1618.8

7.70

المحكـ البيضاء

916.19

1235.2

5.88

األلباف كمنتجاتيا

10644.12

3750.27

17.84

األسماؾ

(157.34

()1422.97

()6.77

اإلجمالي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

21016.37

100

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنكم لإلحصاءات الزراعية .2009

 5 :2األمف الغذائي كالفجكة الغذائية في فمسطيف
 1 :5 :2كاقع األمف الغذائي في فمسطيف
إف تدىكر األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية لو طبيعة خاصة تميزه عف معظـ مناطؽ

ٍ
نقص في كفرة الغذاء كلكنو ناتج عف القيكد المفركضة عمى الحراؾ
العالـ ،حيث إنو لـ يتكلد عف

االقتصادم بما في ذلؾ القيكد عمى حركة البضائع كالمنتجات الزراعية الفمسطينية كعمى حركة

األشخاص لمعمؿ بيف القرل كالبمدات كالمدف كاحراز دخؿ يمكف مبادلتو بالغذاء .كما أف األراضي
الزراعية المنتجة تأثرت إلى حد كبير بإجراءات اإلغالؽ كالعزؿ عف األسكاؽ في الم اركز الرئيسة

خاصة بسبب مصادرة األراضي كاقام ػ ػ ػة جدار الفصؿ العنص ػ ػ ػرم الذم عزؿ العديد مف األراضي
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الزراعية الفمسطينية خارج الجدار مما أثر عمى الكاقع االقتصادم لمعديد مف األسر المعتمدة في

دخميا كغذائيا عمى اإلنتاج الزراعي.

لقد تدىكر كاقع األمف الغذائي في أكساط األسر الفمسطينية إلى درجة مقمقة ،تسببت األكضاع
السياسية كاالجتماعية-االقتصادية في زيادة معدالت الفقر في األراضي الفمسطينية حيث كصمت

النسبة إلى (  ،) %75ككذلؾ زيادة نسبة انعداـ األمف الغذائي ،ليؤثر في  %38مف الشعب

الفمسطين ػ ػػي ،كم ػ ػ ػا يتأثر قط ػ ػ ػاع غػ ػ ػزة بشك ػ ػ ػؿ كبي ػ ػر مف انعداـ األمف الغذائي ،حيث كصمت إلػ ػى

( ) %56في حيف أنيا (  ) %25في الضفة الغربية .كأدل االجتياح اإلسرائيمي األخير عمى
قطاع غزة كما خمفو مف دمار لمبنية التحتية كلممرافؽ االقتصادية كاستمرار الحصار إلى مزيد مف

التدىكر في حاؿ األمف الغذائي في غزة ،إذ أظيرت الدالئؿ األكلية أف نسبة األسر غير اآلمنة

غذائيان في قطاع غزة ارتفعت إلى (  ) %76بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة كاستمرار الحصار.

كمف المثير لمقمؽ سرعة تدىكر األمف الغذائي في المناطؽ الحضرية ،إذ زادت نسبة غير اآلمنيف

نحك (  ) %23في عاـ (  ) 2008بالمقارنة مع عاـ (  () 2007غطاس .) 2009 ،إضافة
إلى ذلؾ تدني دخؿ األس ػ ػ ػرة الفمسطينيػ ػ ػ ػة كتزايد معدالت البطالػ ػ ػ ػ ػة زاد مف نسبػ ػ ػة األسر الفقيرة

كالميمشػ ػة ،حيث إف (  ) %40مف األسر الفمسطينية في األراضي الفمسطينية المحتمة تعاني
مف تدني مستكل الدخؿ ( غطاس.) 2009 ،

كمف الكاضح أف األمف الغذائي لـ يتحسف في الفترة بيف عامي (  2006ك  ) 2008عمى الرغـ

مف أف قطاع األمف الغذائػ ػ ػي قد دعـ بمبمػ ػغ (  ) 158مميكف دكالر في عاـ ( ،)2008أم بزيادة

مقدارىا (  ) %20عف عاـ (  .) 2006كقد انعكس االرتفاع الحاد في أسعار المكاد الغذائية في
األسكاؽ العالمية منتصؼ عاـ ( )2008عمى أسعار األغذية في األراضي الفمسطينية حيث
كضع برنامج األمف الغذائي العاـ األراضي الفمسطينية في مرتبة (  ) 30مف بيف البمداف األكثر

تأث انر مف مكجة ارتفاع األسعار .لقد ارتفع الرقـ القياسي ألسعار المستيمؾ في األراضي

الفمسطينية بنسبة (  ) %10خالؿ العاـ (  () 2008غطاس.) 2009 ،

كما أظيرت نتائج مسح اإلنفاؽ كاالستيالؾ التي أجراىا الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني
في (  ،) 2008أف نسبة اإلنفاؽ عمى الغذاء مقارنة باإلنفاؽ الكمي في األراضي الفمسطينية تبمغ
( ،) %39كتتكزع ىذه النسبة بيف  %35في الضفة الغربية ك(  )43%في قطاع غزة (غطاس،
 .) 2009كيعزل األمر إلى ارتفاع األسعار لممكاد الغذائية بشكؿ ممحكظ في المكاد األساسية
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فعمى سبيؿ المثاؿ ارتفع سعر األرز كلحـ البقر كالعدس إلى (  ،) %90 ،%60 ،%89.4عمى
التكالي في عاـ (  ) 2009مقارنة مع عاـ (  .) 2005كالجدكؿ رقـ ( )16يكضح ذلؾ.
جدكؿ ( )16 :2متكسط أسعار المستيمؾ لبعض السمع الغذائية في األراضي الفمسطينية
 ( 2009األسعار بالشيكؿ )

التغير

الصنؼ

كحدة الشراء

2005

2009

أرز حبة قصيرة ػػػ استرالي

 25كغـ

86.03

162.72

%89.14

طحيف أبيض ػػػ حيفا

 60كغـ

106.77

177.24

%66.01

لحـ بقر طازج ػػػػ محمي

 1كغـ

32.38

51.89

%60.25

عدس

 1كغـ

3.74

7.11

%90.07

بندكرة طازج ػػػػ محمي

 1كغـ

1.89

1.63

%13.76-

حميب مبستر ( )%3ػػػ إسرائيمي

 1كغـ

5.39

7.16

%32.84

سكر كريستاؿ ػػػػػ إسرائيمي

 1كغـ

2.68

3.69

%37.46

ممح طعاـ ػػػػ إسرائيمي

 1كغـ

1.30

1.41

%8.11

باألسعار

المصدرPCBS- WFP- FAO Survey 2009 :

يشير الكضع في قطاع غزة إلى تدىكر في مكارد الرزؽ األساسية ألىالي غزة خاصة بعد الحرب

اإلسرائيمية (  ) 2008عمى قطاع غزة ،حيث كاجو (  ) 1.5مميكف نسمة نقصان حادان في المكاد
الغذائية .كال شؾ في أف األسر التي كانت عرضة لعدـ األمف الغذائي قبؿ الغزك انضمت إلى
األسر غير اآلمنة .فكما أشرنا سابقان زاد عدد األسر غير اآلمنة غذائيا (  ) %20لتصبح نسب ػ ػ ػة

األسر غير اآلمنة غذائيان ( ،) %76مما يجعؿ سكاف غزة أكثر اعتمادان عمى المساعدات الغذائية
المستكردة مف قبؿ الككاالت اإلنسانية الدكلية ( إف  % 80مف سكاف غزة كانكا يتمقكف

المساعدات قبؿ االجتياح كال شؾ أف ىذه النسبة زادت حاليان ) .لذلؾ طالبت مجمكعة مف

ككاالت األمـ المتحدة كالمنظمات غير الحككمية الدكلية كالمحمية تغطية احتياجات حاالت
الطكارئ اإلنسانية لقطاع غزة بنحك (  )613مميكف دكالر لمدة تسعة شيكر ،حيث شكمت مشاريع

األمف الغذائي (  ) %25مف إجمالي المبمغ المطمكب( غطاس.) 2009 ،

لذلؾ يقكـ معيد األبحاث التطبيقية-القدس (أريج) بتنفيذ عدة مشاريع في مجاؿ تحسيف كاقع
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األمف الغذائي لألسر الفمسطينية كمنيا مشركع النظاـ المعمكماتي لألمف الغذائي في محافظات

طكباس كبيت لحـ كالخميؿ الذم ييدؼ إلى دراسة تطكير انعداـ األمف الغذائي كسكء التغذيػ ػ ػة
في محافظات طكباس كبيت لحـ كالخميؿ ،ذلؾ مف خالؿ تطكير نظاـ معمكماتي لألمف الغذائي

لممساىمة في عممية التخطيط المستقبمي السميـ ( سكؼ يستيدؼ المشركع (  ) 3500أسرة في
المناطؽ المستيدفة لدراسة كاقعيا التغذكم ) كتطبيؽ بعض البرامج( غطاس.) 2009 ،
كفي إطار برنامج اإلغاثة كالتعافي الذم يستغرؽ سنتيف الذل بدأ في سػبتمبر (  ،) 2005كاف
برنامج األغذية العالمي يساعد ( )480ألؼ نسمة مف غير الالجئيف ممف يفتقركف لألمف

الغذائي ،في سائر أنحاء األراضي الفمسطينية المحتمة (الضفة الغربية كقطاع غػزة ) .كينػدرج
المستفيدكف مف مساعدات برنامج األغذية العالمي في ثػالث فئػات ىي:
* حاالت المشقة االجتماعية ( ) %39مف األعباء.

* الفقراء الجدد (  ) %59مف األعباء

* التغذية المؤسسية (  )% 2مف األعباء( برنامج اإلغاثة العالمي.) 2007 ،
كمنذ يناير (  ،) 2006أدل تضافر األزمة المالية لمسمطة الكطنية الفمسطينية مع الزيادة الدراميػة

في عمميات إغالؽ المعابر ،إلى تصاعد سػ ػ ػريع ف ػ ػ ػي الفقػ ػ ػ ػر ،كزيادة أسع ػ ػ ػ ػار السكؽ لمسم ػ ػع
الغذائي ػ ػة األساسية كالنفاد الحرج الستراتيجيات التصدم .كأدت ىذه االتجاىات بدكرىا إلى زيادة

حادة في انعداـ األمف الغذائي .األمر الذم ينتيي إلى زيادة اعتماد المستفيديف مف برنامج

األغذيػة العالمي كتنامي االحتياجات إلى المساعدة الغذائية .كتابع برنامج األغذية العالمي
الكضع عف كثب ،كبدأ في إعداد خطة طارئة منذ فبراير (  ) 2006استعدادا لمعمؿ إذا استمر

ىذا الكضع ( برنامج األغذية العالمي.) 2007 ،

كبحمكؿ أبريؿ  ،2006كانت ىناؾ عالمات متزايدة بأف أزمة إنسانية تبدك في األفػؽ .كبنػاء
عميو ،قاـ برنامج األغذية العالمي باالشتراؾ مع منظمة األغذية كالزراعة بمراجعة احتياجات

األمف الغذائي الطارئة لتحديد مقدار الزيادة في االحتياجات .كأسفرت ىذه المراجعة عف زيادة

مقدارىا (  ) %14مف عدد السكاف صاركا غير قادريف بدكرىـ عمى تحقيؽ األمف الغذائي

(مقارنػ ػ ػ ػ ػػة بأرقاـ يكليو  2005الخاصة بإطار تقكيـ االحتياجات) ،مما يعنى اف ق اربػة مميػكني
فمسطيني بما في ذلؾ مجمكعة جديدة مف 200ألؼ نسمة كىـ األكثر ضعفا بيف غير الالجئيف
ممف كانكا قادريف مف قبؿ عمى التعايش .كمف ثـ ،كمف أجؿ الحد مف أثر األزمة الراىنة عمى

السكاف األكثر ىشاشة مف غير الالجئيف ،كاستجابة لالحتياجات المت ازيػدة ،يعتػزـ برنػامج
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األغذي ػ ػة العالمي تنشيط خطتو الطارئة بدءا مف شير يكنيو لزيادة عدد األفراد الػذيف يتمقػكف
المساعدات ،كذلؾ بمقدار (  ،) %25أم لتشمؿ (  ) 600ألؼ فرد مف غير الالجئيف( برنامج

اإلغاثة العالمي.) 2007 ،

كألقى استعراض احتياجات األمف الغذائي الطارئة الضكء عمى أىـ العكامؿ التي تتدىكر معيا

مستكيات األمف الغذائي كىي:

* األثر عمى دخؿ األسرة بسبب خفض المدفكعات المباشرة لمسمطة الكطنيػة الفمسػطينيػ ػ ػ ػة كتعميؽ
مدفكعات المكارد الضريبية.

* ازدياد إغالؽ المعابر ،كاآلثار المترتبة عمى اإلسراع فػي بنػاء الجدار العازؿ ( برنام ػ ػج

اإلغاثػ ػة العممي.) 2007 ،

* األزمة المالية لمسمطة الكطنية الفمسطينية تتفاقـ بسبب انخفاض التمكيؿ المباشر لمسمطة
كتعميؽ إسرائيؿ لممدفكعات الضريبية

تؤثر األزمة المالية لمسمطة الكطنيػ ػ ػة الفمسطينيػ ػ ػة بصكرة مباشرة عمى قطاعات المجتمع فػي
األراضي الفمسطينية المحتمة جميعيا ،األمر الذم يزيد مف تفاقـ الكضع الصعب القائـ .كقد أدل

الخفض في التمكيؿ المباشػر لمسمطة الكطنية الفمسطينية إلى نتائج مباشرة في ( :برنامج اإلغاثة
العالمي.) 2007 ،

ػ ػ ػ تأخير دفع مرتبات ما يقرب مف ( )165أل ػ ػؼ مكظؼ بالسمط ػ ػ ػة الكطني ػ ػ ػة الفمسطينيػ ػ ػ ػة ،حيث
يعد المكظفػكف أصحاب الدخكؿ المتدينة الذيف ال يممككف مدخرات األكثر تأث ار.

ػ ػ ػ انخفاض الدعـ المقدـ إلى أفراد عائالت مكظفي السمطػ ػ ػة الكطني ػ ػ ػة الفمسطينية ( يقدركف بأكثػ ػر
مف مميكف نسمة يعتمدكف عمى دخؿ مف يعكليـ ) .يكاجو ىػؤالء األفػراد اآلف صػعكبات خطيػ ػ ػرة

لتغطيػة االحتياجات الغذائية األساسية.

ػ ػ ىبكط حرج في مستكيات النقد في االقتصاد المحمى كتزايد المؤشرات التي تنبئ بكسػاد
اقتصادم خطير يؤثر عمى دكرات اإلنتاج الزراعي كاألسكاؽ.

* ازدياد إغالؽ المعابر ،كاآلثار المترتبة عمى التعجيؿ ببناء الحاجز األمني
ػ ػ ػ أدت عممي ػ ػ ػات اإلغ ػ ػ ػ ػالؽ المتك ػ ػ ػررة كالممتدة منذ يناير (  )2006إلى الحيمكلػ ػة دكف كصكؿ
أعداد مت ػ ػ ػزايدة مف المكظفيف إلػ ػ ػى أعماليـ ف ػ ػ ػػي مكاعيػ ػ ػ ػد العمؿ ،كالمزارعيف إلػ ػى حقكليـ ،ممػ ػا
يؤثر عمى دخميـ كييػدد سبؿ عيشيـ.
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ػ ػ في الضف ػ ػ ػة الغربيػ ػ ػ ػة ،كبصف ػ ػ ػة خاصػ ػ ػ ػة فػ ػػي قطاع غزة ،أدل تأثير عمميات اإلغػالؽ

المت ازيػدة

كالقيػكد التجاري ػ ػ ػ ػة المفركضػ ػة عمى المكرديف إلى تصاعد الخمؿ في األسكاؽ /كاضػطراب تجػارة

األغذيػة كتجزئتيا بصكرة مضرة ،كالى نقص في السمع الغذائية األساسية ،كما تفاقـ
االغالقات

مػف أزم ػ ػ ػػة السيكل ػ ػ ػة .كأدل فقداف القدرة التصديري ػ ػة في غزة إلى خسائر تقدر بعشرات

المالييف

مػف الػدكالرات شيريا لالقتصاد الفمسطيني ( برنامج اإلغاثة العالمي.) 2007 ،
* عمميات إغالؽ قطاع غزة
تعرضت نقطة العبكر الرئيسة لمسمع مف غزة إلى إسرائيؿ ( معبر كارني  /المنطار ) لإلغالؽ

لفترات دامت أكثر مف (  ) %50مف السنة الحالية .ككاف ليذا اإلغالؽ أثراف رئيساف عمى
األمف الغذائي ( برنامج اإلغاثة العالمي) 2007 ،

ػ ػ لـ تتمكف المنتج ػ ػ ػات الفمسطينية في قطاع غزة ( الطماطـ كالخيار كالفراكلة ) مف المركر عب ػ ػر
إسرائيؿ إلى األسكاؽ العالمية مما نتج عنو خسائر تقدر بعشرات المالييف مف الدكالرات .األمر

الذم أضعؼ االقتصاد الفمسطيني كزاد مف الفقر في أكساط المزارعيف كالعماؿ .ككػ ػ ػاف مف أثر
ذلؾ أف أسكاؽ غػ ػ ػ ػزة غمرتي ػ ػ ػ ػا السمع المنتجػ ػ ػ ػ ػة محميا ،لتنخفض األسع ػ ػ ػار إلى ما دكف تكاليؼ

اإلنتاج.

ػ ػ ػ أكقؼ إغ ػ ػ ػالؽ المعاب ػ ػ ػر الكاردات مف السمع القادم ػ ػة مف إسػ ػ ػ ػرائيؿ جميعيػ ػ ػػا مما نتج عنو نقص
ف ػػي المػكاد الغذائي ػ ػ ػ ػة كتضخـ فػ ػ ػػي أسعار السمع األساسي ػ ػ ػة .كالمع ػ ػ ػركؼ أف غزة تعتمد بالكامؿ

عم ػ ػى إسػ ػ ػ ػ ػرائيؿ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػي كاردات السمػ ػ ػ ػع الغذائيػ ػ ػ ػ ػة (دقيؽ القمح ،كالسكر ،كالزيت) كغيرىا مف

األساسيات الكثي ػ ػ ػ ػرة األخ ػ ػ ػ ػرل مثػؿ منتجػ ػ ػ ػات األلبػ ػ ػ ػاف كالمحكـ .كتؤثر الزيادات ف ػ ػ ػػي األسعػ ػار
عمى نحك شديد الكطأة عمى الشريحة األفقر مف المجتمع.

ػ ػ ػ ع ػ ػ ػالكة عمػ ػ ػ ػى ذلؾ ،يكاج ػ ػ ػ ػو برنامج األغذيػ ػ ػ ػة العالمػػي صعكبات متزايدة في تكفير المساعدات
الغذائية في حينيا لمجماىير األشد ىشاشة كالتي يعكزىا األمف الغذائي في غزة نظ ار لإلغ ػ ػ ػالؽ
المتكرر لممعبػر الحدكدم الرئيس في غزة ( معبر كارني ).
* السكر العازؿ لمضفة الغربية /عمميات اإلغالؽ
ػ ػ ػ تؤدم عممية اإلسراع في استكماؿ السكر اإلسرائيمي العازؿ في الضفػ ػ ػ ػ ػة الغربيػ ػ ػ ػ ػة ،بالتكافؽ مػع
قيػكد التصاريح الصارمة ،كقيكد االنتقاؿ الداخمي بيف مدف الضفػ ػ ػ ػ ػة الغربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،كػذلؾ عممي ػ ػػات
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اإلغ ػ ػ ػ ػالؽ اإلضافي ػ ػ ػ ػة كمنع الكافػ ػ ػ ػة حتى حاممي التصاريح ( عماؿ كتجار ) مف الكصكؿ إلى
أعماليـ في إسرائيؿ ،تؤدم كميا إلى خمؽ كضع بالغ الصعكبة لمسكاف.

ػ ػ يتأثر سكاف الضف ػ ػ ػ ػة الغربي ػ ػ ػ ػة جميعا بصكرة يكمية بيذه القيكد ،كما يتأثر دخؿ عشرات اآلالؼ

مػنيـ .كتتصاع ػ ػ ػ ػد أسع ػ ػ ػ ػار السم ػ ػ ػ ػع األساسي ػ ػ ػة بسبب صعكبػ ػ ػ ػات النقؿ التي يتعرض ليا التجار
كالمزارعكف ،األمػر الذم يؤثر عمى أسكاؽ الريؼ /الحضر التقميدية .كما أف استمرار مص ػ ػ ػ ػادرة

األراض ػ ػ ػ ػػي كتدمير مصادر الرزؽ إلفساح الطريؽ لبناء سكر الضفة الغربية كالبني ػ ػ ػ ػة التحتي ػ ػ ػ ػ ػة
لممستكطنات ،يمثؿ صػدمػ ػ ػ ػة لػبعض االقتصاديات المنزليػ ػ ػ ػ ػ ػة مما يترؾ تأثي ار شديد الكطأة عمى

األسر الفقيرة(برنامج اإلغاثة العالمي)2007 ،
تفاقـ آثار األزمة كاألمف الغذائي عمى السكاف:
* أثرت األزمة الراىنػة في األراضي الفمسطينية المحتمة ليس فقط عمى األمف الغذائي

لمفمسطينييف كانما عمػ ػ ػ ػى إمكانياتيـ في البقاء عمى قيد الحياة أيضا .كقد أصبحت األسر الفقيرة

اآلف ،الت ػ ػ ػػي كػاف في مقدكرىا التعايش مع أكقات الشدة ،تكاجو صعكبات متزايدة لتغطية
االحتياجات الغذائية األساسية ليا.

* كتتمثؿ استراتيجيػ ػ ػة شائعػ ػ ػ ػة أخػ ػ ػ ػرل لمتعايش في االستدانة مف المتاجر المحمية ،إال أف المحاؿ
كاألعمػاؿ التجارية الصغيرة ليست قادرة عمى امتصاص الصدمػ ػ ػ ػة الناجم ػ ػ ػة عف الطمب

الكبيػر المت ازيػد عمػ ػ ػ ػػى االئتماف ككذلؾ ندرة األمكاؿ السائم ػ ػ ػ ػة ،األمػ ػ ػر الذم يمزؽ عالقاتيا في

السكؽ كييدد مستقبؿ أعماليػا التجارية.

* يرفض الكثير مف المتاجر اآلف تقديـ االئتماف الػ ػ ػى مكظف ػ ػػي السمطة الكطنية الفمسطينية .كما
أصبحت اآلف محاكالت بيع المكجكدات المنتج ػ ػ ػ ػة (مثؿ الحيكانات كاأل ارض ػ ػ ػ ػػي) ،كاألصػكؿ
األسػريػ ػ ػة (مثػؿ السيارات) كالممتمكات الخاص ػ ػ ػة (مثؿ المجكىرات) محػ ػ ػدكدة بسبب أزم ػ ػ ػة

السيكلة .كلـ يبؽ أماـ األسر المبتالة سكل خيارات قميمة لمتعايش مع الكضع الراىف ،منيا

تكبد الديكف ،كسػحب األطفػاؿ مػف المدارس ،كخفض المصركفات عمى الخدمات الصحية كالحد
مف عدد الكجبات كنكعيتيا األم ػ ػ ػر الذل ال تقتصر آث ػ ػ ػاره فقط عمى خفض المدخالت مف
السعرات الح اررية إنما ينسحب أيضا عمى القيمػة (النكعية) الغذائيػ ػ ػ ػة الشامم ػ ػ ػ ػة لممأككالت

االستيالكية (برنامج اإلغاثة العالمي.)2007 ،
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الجدكؿ ( )10 :2تطكر انتاج كاستيالؾ الغذاء العربي مف مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة خالؿ الفترة  ( 2010 – 2004الكحدة ألؼ طف )
االنتاج

البياف

كسطي معدؿ النمك

المتاح لالستيالؾ

السنكم%
المتاح

السنة

4002

4002

4002

4002

4002

4002

4000

4002

4002

4002

4002

4002

4002

4000

االنتاج

الحبكب

3223482

3222284

222223

2232284

2232482

2242282

24320

2222082

2202082

2222082

22324082

00032282

2224082

004022

3802

القمح

0224282

0222282

4432084

4422082

4222204

4202282

42023

3423282

3232082

2224280

2222283

22020

22222

2022284

2804

2822

الدرنات

232282

232282

224082

220282

202283

0000282

2020

202284

222282

202082

202482

224082

2420

230082

4802

4822

المحاصيؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

3002282

3022284

3000282

024282

ػػػػػػػػػػػػػػػ

202282

223480

224084

222282

220283

222482

202482

ػػػػػػػػػػػػػ

3840

البقكليات

043284

042282

020382

022283

023282

022280

0322

020284

020084

440282

4300

433282

4200

422282

0822

3800

البذكر

422084

324280

220282

220284

222382

220282

2220

2322

3234.9

2020

224282

222282

222282

322282

2803

0822-

الخضار

42232

2004282

3200282

2042282

2430282

2223284

23222

4203282

3222082

3202280

2022282

2422382

22220

2232080

2802

2802

الفاكية

022203

4232082

4224482

4200282

4222282

4222482

42242

4032082

4223282

4204282

4200282

4222282

4242282

4232082

2800

3832

جممة المحكـ

220282

200282

2202

222384

220082

222283

2200

222280

222282

22223

202380

242082

232482

232382

3822

3820

البيض

22082

000380

002282

032282

033282

0322802

0243

22282

000282

040282

032082

03222

023282

022382

2842

2802

األلباف

0222282

0230282

0224082

4022283

4022282

4402284

44222

420233

4223082

4222082

4224282

3023280

3024084

3022280

3802

4830

األسماؾ

430482

302482

3222802

332482

332282

3220822

422482

4022080

42203

332280

34434

342082

322282

323080

2842

2.02

لالستيالؾ
2802

السكرية

الزيتية

المصدر :المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنكم إلحصاءات الزراعة العربية ،األعداد  25-22لألعكاـ 2100 – 2115

* صندكؽ النقد العربي ،التقرير االقتصادم العربي المكحد لعاـ .4000
* المتاح لالستيالؾ = اإلنتاج  +الكاردات – الصادرات.
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كتعد المجمكعات اآلتية أكثر تضر ار بسبب األزمة:
* حاالت المشقػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة في سائر أنحاء الضف ػ ػ ػة الغربيػ ػ ػ ػة كقطاع غزة ،التي تعمػد
عمػى
المسػاعدات االجتماعية ،كالتي لـ تتمؽ مخصصاتيا النقدية مف الك ازرة منذ فبراير ( .) 2006

* مكظفك السمطػػػػػة الكطنيػػػػػػة الفمسطينيػػػػػػػة أصحػػػػػػػاب الدخؿ المنخفض :يممؾ ىذا الجم ػع مف
المكظفيف مػدخرات قميمة ،كال يستطيعكف الكصكؿ إلى االئتماف ،لذلؾ فإف التأخي ػ ػر فػ ػ ػػي الدخؿ
يؤثر مباشػرة عمػى أمػنيـ الغذائي كأمف مف يعكلكف.

* أصحػػػػػاب المتاجػػػػػػر الصغيػػػػرة في قطاع غزة :يتأثػ ػ ػ ػر التج ػ ػ ػ ػار الفمسطينيكف بقسػكة ككػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ
أصػح ػ ػ ػاب المحػاؿ الصغيػ ػ ػ ػرة بسياسػ ػ ػات اإلغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالؽ .كيشك ػ ػ ػ ػؿ النقص ف ػ ػ ػي حركػ ػ ػة المسافريف

الفمسطينييف كانتقاؿ السمع تأثي ار مباش ار عمى تدفؽ السمع التجارية مما يحد مف األربػ ػ ػاح كيػ ػ ػزيد

التكاليؼ .كقد عمدت كثير مف المصانع كالمتػاجر إلى خفض عدد العماؿ لمحد مف التكاليؼ،
كتشيػ ػ ػر التقديرات إل ػ ػ ػى أف كثي ار مف األعماؿ الصغيرة لف تقػدر عمى البقاء إذا استمر الكضع

عمى ما ىك عميو.

* صغار المزارعيف :نظ ار المتداد عمميات اإلغالؽ ،فإف غالبية المدخالت الزراعي ػ ػ ػة األساسيػ ػ ػ ػة
مثؿ الشتالت كاألسمدة ( المستكردة مف إسرائيؿ ) لـ تعد متاحػ ػة في األسكاؽ في سائر أنحاء

الضف ػ ػة الغربي ػ ػ ػة كقطاع غزة .كيعد المزارعكف في غ ػ ػ ػ ػزة األشد تضر ار بسبب اإلصرار عمػ ػ ػ ػى
إغالؽ معبر كارني الحدكدم ( برنامج اإلغاثة العالمي.) 2007 ،

أما األكثر ىشاشة مف الفئات غير اآلمنة غذائيا الذيف يتعػيف اسػتيدافيـ مػف جانػب
مساعدات برنامج األغذي ػ ػ ػة العالم ػ ػ ػي فإف غالبية قطاعػات المجتمػع غيػر اآلمنة غذائيا تظؿ ىػي

نفسػيا ذات االحتياجات الغذائية المتعاظمػة كذات الدخكؿ الدنيا :األسر التي تضـ العديد مف

األطفاؿ ،كاألىالي الذيف يفتقركف إلى التعميـ ،ككبار السف .كتعتبر النساء الحكامؿ كالمرضػعات

ضمف أكثر الشػرائح ىشاشػة مػف السكاف في األزمة الراىنة ،حيػث إف نقص الحديد ( لو تأثير

خطيػر عمػى النساء الحكامؿ كلو أثر سمبي مباشػر عمى أطفاليف ) ،كاالفتقار إلى فيتاميف أ،
كنقص اليكد تعتبر مشكالت غذائية شائعة في المنػاطؽ الفمسػطينية المحتمة( برنامج اإلغاثة

العالمي.)2007 ،
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كطبقا لمتقكيـ الغذائي الذم أعدتو ىيئة كير بالتعاكف مع جامعة جكنز ىكبكنز ( ،)2004فإف

( ) %22مف األطفػ ػ ػاؿ تح ػ ػت سف الخمس سنكات يعانكف مف نقص فيتاميف أ ،كأف ( %53.9
) آخريف يكادكف يحصمكف عمى معظـ احتياجاتيـ مف ىذا الفيتاميف .كالمرجح أف تساىـ األزمة
الحالية كقيكد التكصؿ إلى المكاد الغذائية في إحداث نقص شديد في المغذيات الدقيقة كفى زيادة

احتماالت اليزاؿ ( انخفاض نسبة الكزف مقابؿ الطكؿ ) كالتقزـ ( تدني نسبة الطكؿ الى السف).
كسيقكـ برنامج الغػ ػ ػ ػذاء العالم ػ ػ ػ ػػي بالتعاكف مع صندكؽ األمػـ المتح ػ ػ ػ ػدة لمطفكلػ ػ ػة ( اليكنيسؼ )

كمنظمة الصحة العالمية بكضع نظاـ إشرافي لمراقبة التغذية لمراقبة الزيادة فػي معدالت اليزاؿ

كالتقزـ .كيؤدم ذلؾ إلى مساعدة برنامج األغذية العالمي كاليكنيسؼ في اتخاذ الق اررات في حينيا
لكضع البرامج المتعمقة باالحتياجات المحتممة لتكزيع حصص غذائية عامة إضافة إلى بػرامج

تغذيػة تكميمية .كخضعت المجمكعات المستيدفة لممساعدة لمراجعة أخرل في إطار تقكيـ األمف

الغذائي الشامؿ المشػترؾ لبرنامج األغذية العالمي كاليكنيسؼ في أغسطس (  () 2006برنامج
اإلغاثة العالمي.) 2007 ،

كتستند استجابة برنامج األغذية العالمي عمى الخطة الداخمية الطارئة التي أعدت لمتطبيؽ

التدريجي مف فبراير إلى مايك ( .)2006كتشير التقارير الميدانية اآلف إلى الحاجة القكية لتفعيؿ
الخطة الطارئة بػدءا مػف يكنيػو بغرض االستجابة إلى االحتياجات المتزايدة ،لحماية الجمكع األشد
ىشاشة مف غير الالجئيف مف أثر الخفض في تمكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية كعمميات

اإلغالؽ المتزايدة أماـ أرزاقيـ كالمساعدة في منع التػدىكر في الكضع الغذائي لمجماعات اليشة.
كعمى ىذا األساس ،يستعد برنامج األغذية العالمي لزيادة عممياتو بمقدار (  ) %25لتغطيػة

احتياجػات الغذاء األساسية ليذه المجمكعة الجديدة األشد فق ار كىشاشة مف غير الالجئيف.
كالجدكؿ رقـ ( )17يكضح عدد المستفيديف مف مساعدات برنامج األغذية العالمي.
جدكؿ ( )17 :2عدد المستفيديف مف برنامج األغذية العالمي
الفئة
حاالت

المشقة

قطاع غزة

الضفة الغربية

إجمالي

%

103500

137000

240500

%40

االجتماعية
الفقراء الجدد

92300

250200

342500

%57

الجماعات اليشة في

5000

12000

17000

%3

المؤسسات
اإلجمالي

200800

399200

600000

%33

%67

%100

%100

المصدر :برنامج اإلغاثة العالمي (  ،) WFPاألمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة ،برنامج األغذية
العالمي 2007
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 2 :5 :2مستكيات انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف
أظير تقرير مشترؾ صادر بتاريخ (  ) 2014/6/2مف ِقبؿ الجياز المركزم لإلحصاء ،كمنظمة
األغذية كالزراعة ،كككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف كبرنامج الغذاء العالمي أف

مستكيات انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف ال تزاؿ مرتفعة جدا.

كبيف التقرير أف ثمث األسر الفمسطينية ( )%33أك ما يعادؿ (  ) 1.6مميكف شخص يعانكف مف
انعداـ األمف الغذائي ،مشي ار إلى أف ذلؾ كفقا لممسح السنكم لألمف الغذائي لعاـ ( ،) 2013
كىك مسح بجيد مشترؾ بيف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني كككاالت األمـ المتحدة ممثمة

ببرنامج الغذاء العالمي ،منظمة األغذية كالزراعة كككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف.

كيعد مستكل انعداـ األمف الغذائي في قطاع غزة أكثر انتشا ار عمى نطاؽ كاسع ليصؿ إلى
( ،) %57كىك ما يقارب ثالثة أضعاؼ المستكل في الضفة الغربية كالذم يبمغ (  ) %19كلـ

تتغير مستكيات انعداـ األمف الغذائي لعاـ (  ) 2013مقارنة مع مستكيات عاـ ( .) 2012كيعد

ارتفاع مستكيات انعداـ األمف الغذائي في عامي (  ) 2012ك ( ) 2013نقيض التحسف الذم
حصؿ في الفترة (  ،) 2011 – 2009الذم انخفض خالليا مستكل انعداـ األمف الغذائي في

فمسطيف إلى ( .) %.27

ككرد في التقرير أيضا :أنو عمى الرغـ مف التحسف الذم شيده معدؿ انعداـ األمف الغذائي بيف
الالجئيف في الضفة الغربية (حيث انخفض مستكل انعداـ األمف الغذائي مف  %23إلى ،)%20

إال أف ىذه المعدالت ال تزاؿ أعمى بيف الالجئيف مقارنة مع غير الالجئيف ( %20لالجئيف

ك %19لغير الالجئيف) .كال تزاؿ مستكيات انعداـ األمف الغذائي في مخيمات الالجئيف في
الضفة الغربية أعمى مف تمؾ المستكيات في المناطؽ الحضرية أك الريفية .كفي قطاع غزة ،ال
يزاؿ الالجئكف يتمتعكف بمستكل أمف غذائي أفضؿ مقارنة مع غير الالجئيف ( %54لالجئيف

مقارنة مع  % 63لغير الالجئيف) ،كعمى األرجح فإف السبب يعكد إلى المساعدات التي تقدميا
األمـ المتحدة كغيرىا مف المؤسسات.

كأشارت نتائج المسح إلى حدكث بعض التضارب نكعان ما في الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية
خالؿ العاـ المنصرـ ،فمف جية بقيت مستكيات انعداـ األمف الغذائي مرتفعة ،كمف جية أخرل،

ازدادت نسبة األسر اآلمنة غذائيان مف (  ) %24في العاـ (  ) 2012إلى (  ) %35في

فمسطيف.
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كأىـ ما يؤثر في ارتفاع مستكيات انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف معدالت الفقر المرتفعة

الناجمة عف البطالة ،الذم يرجع جزئيان إلى القيكد اإلسرائيمية المفركضة عمى الكصكؿ كالتنقؿ

كالحركة ،فضالن عف ارتفاع أسعار المكاد الغذائية كالصدمات االقتصادية التي يتعرض ليا

االقتصاد الفمسطيني .فعمى الرغـ مف تكفر المكاد الغذائية في األسكاؽ الفمسطينية بكميات كافية
إال أف أسعارىا مرتفعػ ػ ػ ػة ،مم ػ ػ ػا يسبب االفتقار ف ػ ػي التنكع الغذائي كانخفاض القيمة الغذائية

لمنظاـ

الغذائي لألسر .كقد أظيرت نتائج المسح أف غالبية األسر الفمسطينية في كؿ مف الضفة الغربية

كقطاع غزة تنفؽ أكثر مف نصؼ دخميـ عمى الغذاء.
كىناؾ عدد مف العكامؿ التي تشكؿ ضغطان عمى مستكيات األمف الغذائي في فمسطيف .ففي

الضفة الغربية ،انخفض النمك االقتصادم إلى (  ) %0.1في النصؼ األكؿ مف عاـ ( )2013

مقارنة بالفترة نفسيا في العاـ (  ) 2012لألسعار الثابتة (سنة االساس  ،)2004كفقان لمبيانات
المتكفرة في الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني .كيعكد السبب إلى انخفاض المساعدات

الخارجية مف جية ،كالى القيكد التي تفرضيا اسرائيؿ عمى الضفة الغربية مف جية أخرل .لذلؾ
فإف النمك االقتصادم لـ يعد قاد انر عمى المساىمة في انخفاض مستكيات انعداـ األمف الغذائي

في الضفة الغربية.

كيكاصؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزة منذ عاـ (  ،) 2007في تضييؽ الخناؽ عمى
االقتصاد المحمي كيمنع أم انتعاش في القطاعات األخرل األكثر انتاجية .كقد تفاقمت الحالة

االقتصادية سكءان عاـ ( )2013بعد تقميص تجارة األنفاؽ غير الرسمية ،مما يعني أف المنتجات
منخفضة التكمفة القادمة مف مصر عبر األنفاؽ قد استبدلت بالمنتجات األكثر تكمفة كالتي تعبر
قطاع غزة عف طريؽ اسرائيؿ عبر المعابر الرئيسة .باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف القيكد المفركضة

عمى استيراد مكاد البناء شكمت ضغطان عمى العمالة ،حيث بمغ معدؿ البطالة (  ) %40.8في

الربع األكؿ مف عاـ ( ،) 2014أم حكالي (  ) 180,200شخص كىي األعمى خالؿ السنكات

الخمس االخيرة.

يتزامف استمرار ارتفاع معدالت انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف مع االنخفاض المستمر في

تمكيؿ برامج األمـ المتحدة مثؿ الغذاء ،كالزراعة ،كالماؿ مقابؿ العمؿ ،تمؾ التي ركزت عمى

تقديـ المساعدة لمف ىـ في أمس الحاجة إلييا ،مما أدل بالفعؿ إلى الحد مف تقديـ المساعدات
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ليذه الفئة ،كقد يؤدم إلى المزيد مف انخفاض تمؾ المساعدات المقدمة في منتصؼ عاـ (
 .) 2014إف التقميصات في ىذه البرامج اإلنسانية الحيكية ليا تأثير كبير ،خاصة مع استمرار

االحتياجات .كمع ذلؾ ،فإف حالة انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف يمكف تحسينيا بشكؿ مستداـ

بالتصدم لألسباب الجذرية ليذه األزمة ،مثؿ الحصار المستمر عمى قطاع غزة كالقيكد
المفركضة عمى التنقؿ كالحركة في الضفة الغربية .
كقد كرد في البياف كذلؾ ،أف التقرير السنكم لمسح الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف
الغذائي الذم ينفذ بكاسطة الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني  ،PCBSكمنظمة األغذية

كالزراعة) ، (FAOكككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف ) (UNRWAكبرنامج الغذاء

العالمي) ، (WFPيتـ إعداده سنكيا منذ عاـ (  .) 2009كقد جمعت بيانات العاـ ( ) 2013
في بداية عاـ (  .) 2014كيتـ حاليا مراجعة منيجية ىذا التقرير تحت اشراؼ قطاع األمف
الغذائي ،بيدؼ تحسيف منيجية المسح في عرض أبعاد مستكل انعداـ األمف الغذائي كحسابيا

جميعيا (الفقر ،االستيالؾ الغذائي كمركنة ظركؼ المعيشة) .كىذا البياف يعطي لمحة عامة عف
اتجاىات األمف الغذائي باستخداـ المنيجية القائمة ،بينما سيتـ نشر تقرير مختصر جديد يتضمف

المنيجية المحدثة خالؿ الربع الرابع مف عاـ ( .) 2014
كأعمف الجياز المركزم لإلحصاء في كرشة عمؿ نظميا بمقره براـ اهلل في سبتمبر ( ،) 2013
نتائج الدكرة الرابعة لمسح الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف الغذائي في فمسطيف .كنظمت

الكرشػ ػ ػ ػة بالتعاكف مع برنامػ ػ ػ ػج الغذاء العالم ػ ػ ػ ػي كمنظم ػ ػ ػ ػة الزراعة العالمية كككالة الغكث الدكلية،
كحضرىا ممثمك الك ازرات المعنية كعدد مف ممثمي الجيات المانحة كالمنظمات الدكلية في

فمسطيف.

كأكضح رئيس الجياز المركزم لإلحصاء عال عكض أنو تـ تنفيذ ىذا المسح بعيد انتياء العدكاف
"االسرائيمي" عمى قطاع غزة في نياية العاـ (  ،) 2012عمى عينة ممثمة مككنة مف ( ) 8359

أسرة في الضفة الغربية كقطاع غزة .ليغطي مجمكعة ىائمة مف المؤشرات اإلحصائية في
المجاالت االجتماعية كاالقتصادية لتقديـ بيانات السالسؿ الزمنية.
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مف جيتو استعرض مدير المسح في اإلحصاء مصطفى خكاجا ،النتائج االساسية لممسح ككانت

عمى النحك اآلتي:

ثمث السكاف (حكالي  1.6مميكف فرد) يعانكف مف انعداـ األمف الغذائي ما يربك عمى نصفيـ

في قطاع غزة

أشارت نتائج المسح إلى أف ىناؾ تراجعا في كاقع األمف الغذائي لمعاـ (  ) 2012مقارنة

بالعاميف (  2011ك ) 2010ككانت ىذه النسبة في فمسطيف (  ) %34لمعاـ (  ) 2012مقارنة
بػ (  %33ك ) %27لمعاميف (  2010ك ) 2011عمػ ػ ػى التكال ػ ػ ػ ػي ،بكاق ػ ػ ػع (  ) %19في

الضف ػ ػ ػة الغربية لمعاـ (  ) 2012مقارنػ ػة بػ (  %22ك ) %17لمعاميف (  2010ك) 2011
عمى التكالي ،أما في قطاع غزة فكانت ىذه النسبة ( ) %57لمعاـ (  ) 2012مقارنة بػ ()%52

ك( ) %44لمعاميف (  2010ك ) 2011عمى التكالي.
الضفة الغربية أكثر قدرة عمى مكاجية انعداـ االمف الغذائي مف قطاع غزة
أشارت النتائج الى أف انخفاض األسر اآلمنة غذائيا في الضفة الغربية عف العاـ ()2011

( %34لمعاـ  2012مقابؿ  %45لمعاـ  )2011قابمو استيعاب فئات أخرل مف السكاف اآلمنيف
غذائيا بشكؿ ىامشي أك أكلئؾ المعرضيف النعداـ األمف الغذائي ،أما في قطاع غزة فانتقؿ

السكاف اآلمنيف غذائيا ( %10لمعاـ  2012مقابؿ  %23لمعاـ  )2011إلى غير اآلمنيف دكف

القدرة عمى استيعاب أم منيـ في الفئات االخرل.

الالجئكف في غزة في كضع غذائي أفضؿ مف غير الالجئيف قابمو العكس في الضفة المحتمة
عند المقارنة حسب حالة المجكء ،أشارت النتائج إلى أف ( ) %56مف الالجئيف في قطاع غزة

يعانكف مف انعداـ األمف الغذائي مقابؿ (  ) %60مف غير الالجئيف ،بينما كانت ىذه النسبة في
الضفة الغربية (  ) %23لالجئيف مقابؿ (  ) %18لغير الالجئيف.
تراجع نسبة مساىمة المساعدة في اإل نفاؽ عمى االسر غير اآلمنة غذائيا إلى أكثر مف

النصؼ

أظيرت نتائج المسح أف مساىمة المساعدات (بأنكاعيا كافة بما فيو األىؿ كاألقارب كالمؤسسات

الدينية) إلى تراجع النسبة في العاـ (  ) 2012حيث بمغت في قطاع غزة حكالي (  ) %7لمعاـ
( ) 2012مقابؿ (  ) %15في العاـ (  ،) 2011أما في الضفة الغربية فكانت حكالي ( )%3
في العاـ (  ) 2012مقابؿ (  ) %7في العاـ ( .) 2011
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الك ازرات ذات العالقة كالمؤسسات الدكلية تؤكد أىمية المسح كبياناتو نحك تطكير التخطيط
كتعظيـ االستفادة الفعالة مف المكارد المتاحة

ف بعد عرض النتائج ،شدد ممثمك ك ازرات الشؤكف االجتماعية ،كالزراعة ،كالتخطيط كالتنمية
اإلدارية ،عمى أىمية ىذا المسح كالبيانات التي يتـ جمعيا مف خاللو ،حيث سيساعد في تحديث
الخطط االستراتيجية لألعكاـ (  .) 2016- 2014مما يساعد ك ازرة التخطيط كالتنمية اإلدارية
في تحسيف نظاـ المراقبة كالتقييـ الذم تعمؿ عميو.

كقد عقبت مؤسسات األمـ المتحدة الشريكة (برنامج الغذاء العالمي كمنظمة الزراعة العالمية

كككالة الغكث الدكلية) عمى أىمية تعظيـ االستفادة مف المسح ،مف أجؿ تحسيف البرامج كمف
أ جؿ استعماؿ المكارد المتاحة بصكرة فعالة كمف اجؿ تحسيف نظـ االستيداؼ المتبعة لشبكات
األماف االجتماعي.

كأكصى المشارككف في الكرشة بدعكة الشركاء الكطنييف كالميتميف كافة لتفعيؿ المشاركة في

الحكار البناء لتطكير منيجيات ىذا المسح لتمبية االحتياجات الكطنية مف البيانات اإلحصائية.

كعبر مسؤكالف رفيعا المستكل في األمـ المتحدة في تمكز (  ) 2013عف قمقيما إزاء تدىكر
كضع األمف الغذائي في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة ،حيث تعاني أسرة كاحدة مف بيف كؿ

ثالث أسر فمسطينية مف انعداـ سبؿ تكفير الغذاء.

كقاـ كؿ مف المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمي التابع لألمـ المتحدة السيدة إرثاريف كازيف
كالمفكض العاـ لككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى

(أكنركا) السيد فيميبك غراندم بزيارة إلى قرية بدكية تقع بيف مدينتي القدس كأريحا ،حيث تـ ىنالؾ
تكزيع األغذية بشكؿ مشترؾ مف قبؿ ىاتيف المنظمتيف األمميتيف.

إف ارتفاع أسعار األغذية ،كمستكيات الدخؿ المنخفضة كغيرىا مف العكامؿ تعني أف ما عدده
( ) 1.6مميكف فمسطيني يعيشكف حالة دائمة مف انعداـ اليقيف بخصكص إمكانية تكفير كجباتيـ
الغذائية اليكمية .ىذا ما صرحت بو المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمي التابع لألمـ

المتحدة.
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كما أضافت السيدة كازيف "إف األمف الغذائي ىك بحد ذاتو جكىر األمف عامة ،نظ ار ألىميتو

البالغة لتحقيؽ السالـ الدائـ في كافة أرجاء ىذه المنطقة مف العالـ" .كما رحبت السيدة كازيف
بتكقيع اتفاؽ جديد مع الككالة األممية إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف (أكنركا) ،الذم مف شأنو تعزيز

التعاكف في فمسطيف ،كفي كافة أرجاء المنطقة ،كذلؾ تمبية االحتياجات الممحة لمسكاف.

كأظيرت النتائج األكلية لد ارسة شارؾ في إعدادىا كؿ مف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،

كبرنام ػ ػج األغذي ػ ػ ػة العالم ػ ػ ػي لألمـ المتحدة ،كالككالػ ػ ػة األممي ػ ػ ػة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف (أكنركا)

كمنظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة أف ىنالؾ ما عدده (  ) 1.6مميكف فمسطيني ،أم ما

يعادؿ ( )34بالمائة مف األسر الفمسطينية ،قد عانكا في عاـ (  ) 2012مف انعداـ األمف
الغذائي ،ىذا ما يمثؿ ارتفاعا حادا بنسبة  27بالمائة مقارنة مع إحصائيات العاـ ( .) 2011
كمف بيف العكامؿ المؤثرة عمى كضع األمف الغذائي المستكيات العالية لمبطالة ،الرككد
االقتصادم ،كالمشاكؿ المالية التي تكاجييا السمطة الفمسطينية كاستمرار االحتالؿ اإلسرائيمي في
الضفة الغربية كقطاع غزة باإلضافة إلى الحصار المفركض عمى قطاع غزة.

كيتكاصؿ برنامج األغذية العالمي لألمـ المتحدة مع ما يصؿ عدده (  ) 650,000أسرة في

فمسطيف مف غير الالجئيف الذيف يعانكف مف انعداـ األمف الغذائي ،كىي األسر التي تعاني مف
فقر مدقع ،في حيف تكفر األكنركا المعكنة الغذائية لما يزيد عف مميكف مف الالجئيف الفمسطينييف

في الشرؽ األكسط الذيف يعانكف مف انعداـ األمف الغذائي.

كخالؿ زيارتيما لقرية خاف األحمر ،قاـ المسؤكالف األممياف بتكقيع مذكرة تفاىـ التي مف شأنيا

تكسيع كتعميؽ أكاصؿ العالقات ما بيف المنظمتيف.

كجاء عمى لساف المفكض العاـ لمككالة األممية إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف " :باإلضافة إلى المزيد
مف التعاكف في مجاالت األمف الغذائي كالتغذية السميمة ،باستطاعتنا تبادؿ الخبرات في مجاالت

مختمفة مثؿ المكجستيات ،كادارة سمسمة اإلمداد كغيرىا مف النشاطات ليس فقط في فمسطيف كلكف
عمى المستكل العالمي أيضا ،خاصة كنحف نكاجو التحديات الناجمة عف األزمة في سكريا ".
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كفي بياف صحفي مشترؾ مف ِقبؿ الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ،كمنظمة األغذية

كالزراعة ،كككالة االمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف كبرنامج الغذاء العالمي أكد عمى أف
مستكيات انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف ال تزاؿ مرتفعة جدا.
حيث إف ثمث األسر الفمسطينية ( )%33أك ما يعادؿ  1.6مميكف شخص يعانكف مف انعداـ
األمف الغذائي ،ذلؾ كفقان لممسح السنكم لألمف الغذائي لعاـ  ،2013كىك مسح بجيد مشترؾ

بيف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني كككاالت األمـ المتحدة ممثمة ببرنامج الغذاء العالمي،

منظمة األغذية كالزراعة كككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف.

كعمى الرغـ مف التحسف الذم شيده معدؿ انعداـ األمف الغذائي بيف الالجئيف في الضفة الغربية
(حيث انخفض مستكل انعداـ األمف الغذائي مف  %23إلى  ،)%20إال أف ىذه المعدالت ال

تزاؿ أعمى بيف الالجئيف مقارنة مع غير الالجئيف ( %20لالجئيف ك %19لغير الالجئيف) .كال
تزاؿ مستكيات انعداـ األمف الغذائي في مخيمات الالجئيف في الضفة الغربية أعمى مف تمؾ
المستكيات في المناطؽ الحضرية أك الريفية .كفي قطاع غزة ،ال يزاؿ الالجئكف يتمتعكف بمستكل

أمف غذائي أفضؿ مقارنة مع غير الالجئيف ( %54لمالجئيف مقارنة مع  %63لغير الالجئيف)،
كعمى األرجح فإف السبب يعكد إلى المساعدات التي تقدميا األمـ المتحدة كغيرىا مف المؤسسات.
كأشارت نتائج المسح إلى حدكث بعض التضارب نكعان ما في الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية
خالؿ العاـ المنصرـ ،فمف جية بقيت مستكيات انعداـ األمف الغذائي مرتفعة ،كمف جية أخرل،

ازدادت نسبة األسر اآلمنة غذائيان مف (  ) %24في العاـ (  ) 2012إلى (  ) %35في
فمسطيف.

كتؤثر معدالت الفقر المرتفعة الناجمة عف البطالة في ارتفاع مستكيات انعداـ األمف الغذائي في
فمسطيف ،كيعكل السبب إلى القيكد اإلسرائيمية المفركضة عمى الكصكؿ كالتنقؿ كالحركة ،فضالن
عف ارتفاع أسعار المكاد الغذائية كالصدمات االقتصادية التي يتعرض ليا االقتصاد الفمسطيني.

فعمى الرغـ مف تكفر المكاد الغذائية في األسكاؽ الفمسطينية بكميات كافية إال أف أسعارىا

مرتفعة ،مما يسبب االفتقار في التنكع الغذائي كانخفاض القيمة الغذائية لمنظاـ الغذائي لألسر.
كقد أظيرت نتائج المسح أف غالبية األسر الفمسطينية في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة تنفؽ

أكثر مف نصؼ دخميـ عمى الغذاء.
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كىناؾ عدد مف العكامؿ التي تشكؿ ضغطان عمى مستكيات األمف الغذائي في فمسطيف .ففي

الضفة الغربية ،انخفض النمك االقتصادم إلى (  ) %0.1في النصؼ األكؿ مف عاـ ()2013

مقارنة بالفترة نفسيا في العاـ (  ) 2012لألسعار الثابتػ ػ ػة (سنة االساس  ،)2004كفقان لمبيانات

المتكفرة فػ ػي الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني .كيعكد السبب إلى انخفاض المساعدات
الخارجية مف جية ،كالى القيكد التي تفرضيا إسرائيؿ عمى الضفة الغربية مف جية أخرل .لذلؾ

فإف النمك االقتصادم لـ يعد قاد انر عمى المساىمة في انخفاض مستكيات انعداـ األمف الغذائي

في الضفة الغربية.

يكاصؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزة منذ عاـ (  ،) 2007في تضييؽ الخناؽ عمى
االقتصاد المحمي كيمنع أم انتعاش في القطاعات األخرل األكثر انتاجية .كقد ازدادت الحالة

االقتصادية سكءان عاـ (  ) 2013بعد تقميص تجارة األنفاؽ غير الرسمية ،مما يعني أف
المنتجات منخفضة التكمفة القادمة مف مصر عبر األنفاؽ قد استبدلت بالمنتجات األكثر تكمفة

كالتي تعبر قطاع غزة عف طريؽ إسرائيؿ عبر المعابر الرئيسة .باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف القيكد

المفركضة عمى استيراد مكاد البناء شكمت ضغطان عمى العمالة ،حيث بمغ معدؿ البطالة (

 ) %40.8في الربع األكؿ مف عاـ (  ،) 2014أم حكالي (  ) 180,200شخصان كىي األعمى
خالؿ السنكات الخمس االخيرة.

كيتزامف استمرار ارتفاع معدالت انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف مع االنخفاض المستمر في

تمكيؿ برام ػ ػ ػج األمـ المتحدة مثؿ الغذاء ،كالزراعة ،كالماؿ مقابؿ العمؿ ،التي ركزت عم ػ ػ ػ ػى تقديـ

المساعدة لمف ىـ في أمس الحاجة إلييا .مما أدل بالفعؿ إلى الحد مف تقديـ المساعدات ليذه
الفئة كقد يؤدم إلى المزيد مف انخفاض تمؾ المساعدات المقدمة في منتصؼ عاـ ( .) 2014

إف التقميصات في ىذه البرامج اإلنسانية الحيكية لو تأثير كبير خاصة مع استمرار االحتياجات.
كمع ذلؾ ،فإف حالة انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف يمكف تحسينيا بشكؿ مستداـ بالتصدم

لألسباب الجذرية ليذه األزمة ،مثؿ الحصار المستمر عمى قطاع غزة كالقيكد المفركضة عمى
التنقؿ كالحركة في الضفة الغربية.
منذ العاـ (  ) 2009عكؼ كؿ مف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني) ، (PCBSكمنظمة
األغذية كالزراعة ( ، )FAOكككالة االمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف ()UNRWA

كبرنامج الغذاء العالمي ( ،)WFPعمى إعداد التقرير السنكم لمسح الظركؼ االجتماعية

كاالقتصادية كاألمف الغذائي بشكؿ سنكم .كقد جمعت بيانات العاـ (  ) 2013في بداية عاـ (
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 .) 2014كيتـ حاليا مراجعة منيجية ىذا التقرير تحت اشراؼ قطاع األمف الغذائي ،بيدؼ
تحسيف منيجية المسح في عرض أبعاد مستكل انعداـ األمف الغذائي جميعيا كحسابيا (الفقر،
االستيالؾ الغذائي كمركنة ظركؼ المعيشة) .كىذا البياف يعطي لمحة عامة عف اتجاىات األمف

الغذائي باستخداـ المنيجية القائمة ،بينما سيتـ نشر تقرير مختصر جديد يتضمف المنيجية
المحدثة خالؿ الربع الرابع مف عاـ (.)2014
كيتحقؽ األمف الغذائي عندما يتمتع البشر كافة في األكقات جميعيا بفرص الحصكؿ ،مف
الناحيتيف المادية كاالقتصادية ،عمى أغذية كافية كسميمة كمغذية تمبي حاجاتيـ التغذكية كتناسب

أذكاقيـ الغذائية كي يعيشكا حياة تكفر ليـ النشاط كالصحة
خالصة القكؿ إف المكاطنيف الفمسطينييف يكاجيكف انعداما باألمف الغذائي ،كزاد ىذا االنعداـ
نتيجة األكضاع االقتصادية التي تعيشيا األراضي الفمسطينية مف ارتفاع في األسعار بشكؿ

ممحكظ ،كارتفاع معدالت الفقر كالبطالة كانخفاض قيمة األجكر مقارنة مع مستكل غالء المعيشة.
كيقدر مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤكف اإلنسانية (أكتشا) أف (  ) 1.3مميكف فمسطيني ال

يستطيعكف الحصكؿ عمى ما يكفييـ مف الغذاء ,متكقعا ارتفاع األعداد إلى أكثر مف ذلؾ في ظؿ

األكضاع المتردية كارتفاع األسعار.
كفي ىذا المجاؿ أكد أستاذ االقتصاد في جامعة األزىر د .معيف رجب أف ارتفاع أعداد
الفمسطينييف الذيف يكاجيكف انعداما في األمف الغذائي يرجع إلى استمرار ارتفاع معدؿ البطالة

كالفقر كانخفاض قيمة الدخكؿ مقارنة بحجـ ارتفاع األسعار.

كأكضح في حديث لػ " فمسطيف " أف الغذاء مف أىـ االحتياجات لممكاطنيف كانخفاضيا يشير إلى

خطكرة األكضاع االقتصادية ،كأف األفراد يحاكلكف التأقمـ مع أكضاعيـ االقتصادية بسد
احتياجاتيـ الضركرية كالتخمي عف السمع غير الضركرية كمنيا الغذائية.
كقاؿ رجب :إف " العائالت الفقيرة ىي أكثر الفئات العاجزة عف تكفير السمع األساسية كالضركرية,

كا ف بمكغ عدد أفراد األسر التي ال تستطع تكفير كفايتيا الغذائية إلى نحك مميكف فمسطيني يتطمب
تكفير حمكؿ ليا ".
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كأضاؼ ،إف الحمكؿ الالزمػ ػ ػ ػة لع ػ ػ ػالج فقداف األمف الغذائػ ػ ػي الفمسطيني ىي حمكؿ جكىرية
كحمكؿ إغاثية عاجمة ،كتتمثؿ الحمكؿ الجكىرية بتكفير كظائؼ لممتعطميف بدخكؿ مناسبة قادرة

عمى تمبية االحتياجات ،إضافة إلى حمكؿ إغاثية منيا مساعدة العائالت الفقيرة جدا.
كتابع رجب ،إ ف األجكر كالركاتب الفمسطينية لـ تعد تفي باالحتياجات الضركرية كأنيا لـ تتناسب

طرديا مع ارتفاع األسعار المرتفعة ،مطالبا بزيادة الحد األدنى لألجكر ليتناسب مع األكضاع

االقتصادية الجديدة.

كبيف أف االحتياجات الفمسطينية كثيرة كال تقتصر عمى الغذاء كأف عدـ القدرة عمى تمبية
االحتياجات األىـ "الغذاء" يدلؿ عمى أف الكضع االقتصادم خطير جدا ،الفتا إلى أف االحتالؿ

اإلسرائيمي مف خالؿ تضييقو عمى االقتصاد الفمسطيني ساىـ في زيادة المعاناة.

مف جيتو ،أكد المحمؿ االقتصادم د .ماىر الطباع أف الفمسطينييف يعانكف مف انخفاض األمف
الغذائي لدييـ لعدة أسباب منيا محدكدية الدخكؿ ،كانخفاض المساعدات المقدمة لمفقراء خاصة

في الفترة األخيرة ،إضافة إلى ارتفاع األسعار بصكرة كبيرة.
كأكضح في حديث لػ " فمسطيف " أف أزمة الركاتب المستمرة ساىمت في انخفاض األمف الغذائي
نتيجة ضعؼ مقدرة العائالت عمى تمبية االحتياجات الغذائية الضركرية كاالستغناء عف بعض

السمع غير الضركرية.

كأشار الطباع إلى أف مكجات الصقيع المتكررة في فترة الشتاء أثرت سمبا عمى المزركعات

كأتمفت بعضيا باإلضافة إلى ارتفاع معدؿ الممكحة ،األمر الذم ساىـ في العجز عف تكفير
المنتجات الغذائية كتـ استيرادىا مف الخارج بأسعار مرتفعة.
كقاؿ :إف ارتفاع أعداد الفمسطينييف العاجزيف عف تكفير كفايتيـ مف الغذاء يرجع إلى ارتفاع

معدالت البطالة كالفقر كغياب سياسة ربط األجكر بنسبة غالء المعيشة كارتفاع األسعار خالؿ

األشير الماضية بحكالي (  ) % 70-60كثبات األجكر كالركاتب.

كأضاؼ إف الفق ػ ػ ػراء ىـ أكثر الفئ ػ ػ ػات فقػ ػ ػ ػ ار فػ ػ ػ ػي المجتمع الفمسطيني كيتأثركف مباشرة بأم ارتفاع
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لألسعار كاف كاف بسيطا ،إضافة إلى العاطميف عف العمؿ كالفئات محدكدة الدخؿ ،مشي ار إلى أف
مشكمة األمف الغذائي سيككف ليا انعكاسات عمى المدل البعيد.

كنكه إلى أف نقص الغذاء يمكف أف يتسبب بارتفاع معدؿ األمراض نتيجة عدـ اتباع أنظمة
غذائية مناسبة خاصة عند األطفاؿ ككبار السف كىذا لو تبعات صحية.
كتجدر اإلشارة إلى أف برنامج الغذاء العالمي ككفقا لنشرة أصدرىا ،أشار إلى أف األجكر
الفمسطينية لـ تكاكب التضخـ المتزايد ،منكىا إلى أف العديد مف الفمسطينييف الفقراء استنفدكا آليات

التكيؼ لدييـ " المجكء إلى القركض كتقميص االستيالؾ" ,كأصبحكا أكثر مف أم كقت مضى
عرضة لمتأثر بأم ارتفاع ضئيؿ في األسعار.

 3 :5 :2تطكر األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية
 1 :3 :5 :2األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة في الفترة ( ) 2008 – 2003
جرل أكؿ تقييـ لألمف الغذائي في األراضي الفمسطينية عاـ (  ) 2003مف قبؿ ثالث منظمات

دكلية ىي :منظمة األغذية كالزراعة ،كبرنامج الغذاء العالمي ،كاألكنركا ،كشكؿ ىذا المرجع
األساس لتقييـ تطكر أك تدىكر األمف الغذائي في الضفة الغربية كقطاع غزة .كقد خمص التقييـ
إلى أنو عمى الرغـ مف أف األغذية متاحة عمكما ،إال أف إمكانية الكصكؿ إلييا تشكؿ عقبة

كبيرة ،كأشار التقييـ إلى أف العكامؿ الرئيسة التي تؤثر عمى األمف الغذائي في األراضي
الفمسطينية ىي القيكد اإلسرائيمية المشددة ،ليس فقط عمى الحدكد الخارجية لمضفة الغربية كقطاع
غزة ،إنما عمى حركة األفراد الداخمية بيف القرل كالبمدات كالمدف ،كقد أثرت ىذه القيكد بصكرة

سمبية عمى إمكانية الحصكؿ عمى الغذاء ،إذ حالت دكف القدرة االقتصادية لمحصكؿ عمى الغذاء

بسبب فقداف الكظائؼ كمصادرة الدخؿ ،كتـ تحديث ىذا التقييـ في كانكف الثاني ( ،) 2007

كجاءت النتائج لتدعـ التقييـ األكؿ :إف األراضي الزراعية المنتجة تأثرت إلى حد كبير بإجراءات
اإلغالؽ كالعزؿ عف األسكاؽ في المراكز الحضرية المأىكلة ،كأف المساعدات الغذائية أصبحت

أكثر أىمية كمصدر لغذاء السكاف ،كجرل تحديث آخر في أيار ( ( ) 2008ماس) 2009 ،

كيكضح شكؿ ( )1تطكر مستكيات كنسب األمف الغذائي في الدراسات الثالث.
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شكؿ ( )3 :2األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية
المصدرCFSVA 2003, 2007 and FAO/WFP/UNRWA, May 2008 :

يبيف الشكؿ ( )3تغيي ار طفيفا في نسبة الذيف يعانكف مف انعداـ األمف الغذائي في األراضي

الفمسطينية ،إذ انخفضت النسبة في عاـ (  ) 2006إلى (  ) %34مقارنة بػ ( ) % 40في العاـ

( ،)2003كتكرر تدىكر الكضع ثانية في العاـ (  ،) 2008إذ ارتفعت نسب ػ ػ ػة الػ ػ ػ ػذيف يعانكف
مف انعداـ األمف الغذائي إلى (  .) %38مف الكاضح أف األمف الغذائي لـ يتحسف في الفترة بيف

عامي ( 2006ك ،)2008عمى الرغـ مف أف قطاع األمف الغذائي قد دعـ بمبمغ (  )150مميكف
دكالر في عاـ ( ،)2008بالمقارنة مع (  ) 132مميكف دكالر في العاـ (  ،) 2006أم بزيادة

قدرىا ( )%20في التمكيؿ المكجو لقطاع األمف الغذائي.

شكؿ ( ) 4 :2يشير إلى نكع األشخاص غير اآلمنيف غذائيا بيف الريؼ كالحضر ،كيتضح مف
الشكؿ أف ( )%39مف سكاف الحضر غير آمنيف غذائيا في (  ،) 2008في حيف تبمغ النسبة

( )%29في األرياؼ ،كتصؿ ىذه النسبة إلى نحك (  ) %50بيف سكاف المخيمات.
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شكؿ ( )4 :2مستكيات انعداـ األمف الغذائي مكزعة حسب المنطقة
المصدرCFSVA, 2007 and FAO/WFP/UNRWA, May 2008:
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 2 :3 :5 :2األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ 2009
باشر الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني بالتعاكف مع منظمة األغذية كالزراعة كبرنامج الغذاء
العالمي بتنفيذ مسح "األمف الغذائي كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لألسر الفمسطينية " خالؿ

العاـ  . 2009كتبيف مف ىذا المسح أف مشكمة األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية لـ يط أر
عمييا أم تحسف ممحكظ خالؿ العاـ  2009مقارنة مع العاـ  ،2008إذ ظمت معدالت انعداـ
األمف الغذائي في الضفة الغربية خالؿ العاميف  2009 ،2008عمى مستكل  %25مف إجمالي
عدد األسر ،مف جية أخرل انخفضت معدالت األسر اآلمنة غذائيا في الضفة الغربية بنسبة

 %20خالؿ العاـ  2009مقارنة بالعاـ الذم سبقو ( مف  %44خالؿ العاـ  2008إلى %35

خالؿ العاـ  .) 2009إف ثبات نسبة األسر غير اآلمنة غذائيا كانخفاض نسبة األسر اآلمنة في
الضفة الغربية ،يعني أف عدد األسر اآلمنة ىامشيا قد ارتفع خالؿ العاـ  ،2009إذ ارتفعت

نسبة

األسر اآلمنة غذائيا بشكؿ ىامشي في الضفة الغربية إلى  %29خالؿ العاـ  ،2009مقارنة مع

 %15خالؿ العاـ  .2008كفي قطاع غزة ازداد الكضع تدىك ار لتصؿ معدالت انعداـ األمف
الغذائي فيو ألكثر مف  %60مقارنة مع  %56خالؿ العاـ  ،2008فيما لـ تصؿ نسبة األسر

اآلمنة إلى  .%18كتزداد نسبة انعداـ األمف الغذائي في القطاع في أكساط غير الالجئيف لتصؿ
إلى  %64مقارنة مع  %58في أكساط الالجئيف( ماس.) 2010 ،
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شكؿ ( )5 :2األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية في العاـ 2009
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إف تفاكت مستكيات انعداـ األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة ال ينعكس فقط في

التفاكت في مستكيات انعداـ األمف الغذائي بيف الضفة الغربية  ،%25كقطاع غزة  ،%60بؿ
في التفاكت الكبير بيف المحافظات في األراضي الفمسطينية المحتمة خاصة في الضفة الغربية

(انظر الشكؿ  .) 6 :2في قطاع غزة تكاجدت أعمى مستكيات انعداـ األمف الغذائي بيف األسر
التي تقطف في محافظة رفح ( ،)%66عمى الرغـ مف مكقعيا االستراتيجي عمى الحدكد مع
مصر ،كبالتالي قربيا مف معابر المكاد الغذائية كاالحتياجات األساسية ،بيد أف تقارير األمـ

المتحدة أشارت إلى أف محافظة رفح كانت مف أكثر المحافظات تضر ار جراء اجتياح غزة مف
قبؿ القكات اإلسرائيمية خالؿ الفترة مف  27كانكف أكؿ  18 – 2008كانكف الثاني .2009

أما في الضفة الغربية فقد كصؿ التفاكت في مستكيات انعداـ األمف الغذائي إلى أكثر مف

 %200بيف أعمى مستكيات انعداـ األمف الغذائي التي سجمت في محافظة جنيف ،كأقؿ مستكيات

انعداـ األمف الغذائي التي كجدت في محافظة سمفيت .كأشارت منظمة الغذاء كالزراعة كبرنامج

الغذاء العالمي إلى سببيف أساسييف النخفاض مستكيات انعداـ األمف الغذائي في سمفيت ،ىما:

* زيادة اعتماد محافظة سمفيت في استيالكيا عمى إنتاجيا الذاتي مقارنة مع المحافظات األخرل

* زيادة حصة متمقي المساعدات في محافظة سمفيت مقارن ػ ػ ػػة مع المحافظػ ػ ػات األخػ ػرل .فقد بمغ
معدؿ حصػ ػ ػػة األس ػ ػ ػرة المتمقي ػ ػ ػػة لممساعدة في محافظة سمفيت  218شيكال شيريا ،مقارنة مع

 180شيكال معدؿ حصة األسرة المتمقية لممساعدة في الضفة الغربية.
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شكؿ ( )6 :2مستكيات انعداـ األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة عمى مستكل

المحافظة
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 3 :3 :5 :2األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ 2010
قامت ككالة الغكث (األكنركا) كمنظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ( اليكنسيؼ ) كبرنامج الغذاء

العالمي في شباط  ،2010بعمؿ مسح لألكضاع االقتصادية كاالجتماعية كاألمف الغذائي
كالتغذية لممجتمعات الرعكية كالنمك في الضفة الغربية الكاقع في مناطؽ (ج) ،كتـ اختيار مناطؽ
(ج) بسبب القيكد كالعكائؽ التي تفرضيا قكات االحتالؿ اإلسرائيمية عمى حرية الحركة كالتنقؿ.
مما يؤدم إلى محدكدية الكصكؿ إلى األراضي الرعكية ،كصعكبة الحصكؿ عمى الكـ الكافي مف

المياه ،كالكصكؿ إلى المصادر الطبيعية كبالتالي الغذاء( ماس.) 2010 ،

كتشير نتائج المسح التي أجريت عمى  5200أسرة رعكية كبدكية إلى كجكد نتائج كارثية في

انعداـ األمف الغذائي كسكء التغذية .فقد تبيف أف  %79مف ىذه العائالت تعاني مف انعداـ األمف
الغذائي ،كعند مقارنة مستكيات انعداـ األمف الغذائي في المناطؽ المصنفة (ج) مف الضفة
الغربية مع معدالت انعداـ األمف الغذائي عمى مستكل الضفة الغربية يبدك التبايف كاضح ػ ػ ػا ،فػ ػ ػي

حيف لـ تتجاكز معدالت انعداـ األمف الغذائي في الضفة الغربية  ،%25تضاعفت ىذه النسبة

في المناطؽ المصنفة (ج) لتصؿ إلى  .%79انظر الشكؿ (.)7
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شكؿ ( )7 :2مستكيات األمف الغذائي بيف األسر في المناطؽ المصنفة (ج) مف الضفة
الغربية مقارنة مع مستكيات األمف الغذائي في الضفة الغربية
المصدر :األكنركا ،اليكنسيؼ ،كبرنامج الغذاء العالمي ،شباط 2010

أما بالنسبة لمؤشرات سكء التغذية فيي مقمقة ،خاصة عند األطفاؿ تحت سف الخامسة ،فقد بمغت
نسبة اليزاؿ (انخفاض الكزف مقارنة بالطكؿ )  ،%59في حيف أف  %15.3منيـ يعانكف مف
نقص في الكزف (مقارنة مع العمر ) ،كما أف  %28.5منيـ يعاني مف التقزـ ( قصر القامة

مقارنة بالعمر) ،أضؼ إلى ذلؾ أف ما يقارب مف  %46مف األطفاؿ يعانكف مف أمراض عديدة
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ناتجة عف سكء التغذية .كعند عقد مكازنة بيف ىذه النسب كالنسب السائدة في األراضي

الفمسطينية بشكؿ عاـ ،يتضح لنا حجـ المعاناة التي تعيشيا ىذه األسر مف أكضاع متردية.

انظر الجدكؿ (.)18 :2
جدكؿ ( )18 :2أبرز المؤشرات الصحية في المناطؽ المصنفة (ج) مف الضفة الغربية مقارنة
مع األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ ()%

المؤشرات الصحية

البدك الصحي لمبدك في المناطؽ المصنفة (ج) مف

الكضع الصحي في األراضي الفمسطينية

اليزاؿ

5.9

1.4

نقص الكزف

15.3

2.9

التقزـ

28.5

10.2

الضفة الغربية 2009

المحتمة بشكؿ عاـ 2006

المصدر :األكنركا ،اليكنسيؼ ،برنامج الغذاء العالمي ،شباط 2010

كمف المعمكـ أف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني كبالتعاكف مع منظمة الغذاء كالزراعة
كبرنامج الغذاء العالمي ،قد باشر منذ العاـ  2009بتنفيذ مسح سنكم" األمف الغذائي كالظركؼ

االقتصادية كاالجتماعية لألسر الفمسطينية .ففي العاـ  ،2010تـ انجاز المسح في الفترة تمكز
كآب  .2010يظير الشكؿ ( )6التبايف في مستكيات انعداـ األمف الغذائي في الضفة الغربية
كقطاع غزة خالؿ العاـ  ،2010لـ يط أر أم تحسف ممحكظ عمى كضع األمف الغذائي خالؿ العاـ

 2010مقارنة مع األعكاـ السابقة .حيث ال تزاؿ  %37مف األسر الفمسطينية تعاني مف انعداـ
األمف الغذائي .عالكة عمى ذلؾ ،فإف ىناؾ ما ال يقؿ عف  %12مف األسر الفمسطينية معرضة
النعداـ األمف الغذائي.

يقسـ شكؿ ( )8 :2األسر الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة إلى أربع مجمكعات فيما

يتعمؽ باألمف الغذائي .كيتضح مف الشكؿ أف معدالت انعداـ األمف الغذائي أعمى بكثير في

قطاع غزة ( )%52مقارنة بالضفة الغربية ( .)%22كيعزل ذلؾ بالمقاـ األكؿ إلى الحصار
اإلسرائيمي الخانؽ الػ ػ ػذم ال يػ ػ ػ ػزاؿ مفركضان عم ػ ػ ػى قطاع غ ػ ػزة .كتقاربت نسبة األسر المعرضة
النعداـ األمف الغذائي في الضفة كالقطاع ،حيث كصمت إلى نحك  .%12أما الفجكة في األسر

الفمسطينية اآلمنة غذائيا بيف الضفة كالقطاع فال تزاؿ كبيرة كبحاجة لردـ .فبينما كصمت نسبة
األسر اآلمنة غذائيا في الضفة الغربية إلى  ،%41انخفضت النسبة في قطاع غزة إلى ما ال
يتجاكز .%19
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شكؿ ( )8 :2مستكيات األمف الغذائي بيف األسر في األراضي الفمسطينية خالؿ العاـ 2010
( )%المصدر :مسح األمف الغذائي كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لألسر الفمسطينية ،برنامج الغذاء
العالمي ،كمنظمة الغذاء كالزراعة ،كالجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني2010 ،

كتجدر اإلشارة إلى أف تفاكت مستكيات انعداـ األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية يزداد حدة
عمى مستكل المناطؽ (انظر شكؿ  .)9 :2فقد كصمت أعمى معدالت انعداـ االمف الغذائي بيف

األسر التي تقطف في جنكب قطاع غزة حيث كصمت النسبة إلى .%56أما في الضفة الغربية،
تتكاجد في أعمى معدالت انعداـ األمف الغذائي بيف األسر التي تقطف في جنكب الضفة

( .)%26ال تزاؿ محافظات كسط الضفة الغربية تستحكذ عمى أقؿ معدالت انعداـ االمف
الغذائي ،حيث لـ تتجاكز

 .%13مف المرجح أف تككف ىذه األسر متكاجدة في المناطؽ

المصنفة (ج) مف كسط الضفة الغربية ،حيث أشرنا سابقا إلى تزايد انعداـ األمف الغذائي بيف
األسر القاطنة في المناطؽ المصنفة (ج) مف الضفة الغربية.
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شكؿ ( )9 :2مستكيات انعداـ األمف الغذائي في االراضي الفمسطينية عمى مستكل المناطؽ

2010

المصدر :مسح األمف الغذائي كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لألسر الفمسطينية ،برنامج

الغذاء العالمي كمنظمة الغذاء كالزراعة ،كالجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني2010 ،
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كمف المعمكـ أف تصنيؼ األسر إلى أربع مجمكعات فيما يتعمؽ باألمف الغذائي تـ بناء عمى دخؿ
كاستيالؾ األسر دكف التطرؽ إلى نكع الغذاء المستيمؾ .كتشير نتائج الجياز المركزم لإلحصاء
الفمسطيني الصادرة أكاخر  2010إلى تراجع متكسط حصة الفرد اليكمية مف الطاقة كالعناصر

الغذائية في األراضي الفمسطينية خالؿ العاـ  2009مقارنة مع األعكاـ السابقة ( انظر جدكؿ :2

 .) 19بمغ متكسط حصة الفرد اليكمية مف الطاقة  1687سعر حرارم خالؿ العاـ 2009

مقارنة مع  2482سعر خالؿ العاـ  ( 2006انخفاض أكثر مف  .)%32كذلؾ ط أر انخفاض
عمى متكسط حصة الفرد مف معظـ العناصر الغذائية األخرل ،قد يعكس ىذا التراجع في متكسط

حصة الفرد اليكمية مف الطاقة كالعناصر الغذائية كضعان أكثر سكءان بالنسبة لمستكيات انعداـ

األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية.

جدكؿ ( )19 :2متكسط حصة الفرد اليكمية مف الطاقة كبعض العناصر الغذائية في األراضي

الفمسطينية

العناصر الغذائية

2006

2007

2009

الطاقة ( سعر حرارم )

2481.6

2067.7

1687

البركتيف (غـ)

64.8

57

40.3

الدىف (غـ)

63.4

57.4

55.2

الكربكىيدرات (غـ)

408

327

254.7

الماء (غـ)

801.2

580

566.7

الكالسيكـ (ممغـ)

850.7

652.1

707.6

فيتاميف " ( " cممغـ)

187.8

122.3

125.9

الفكسفات (ممغـ)

965.3

841.7

720.3

الحديد (ممغـ)

16.6

14

13

الصكديكـ (ممغـ)

5544.8

5412.5

6008.3

المصدر :الجياز المركز لإلحصاء الفمسطيني  ،2010مسح إنفاؽ كاستيالؾ األسرة .2009

ىناؾ حاجة ماسة لمحاكلة تصحيح أكضاع انعداـ األمف الغذائي كسكء التغذية في ىذه المناطؽ،
كالعمؿ عمى تكفير االحتياجات الرئيسة ليا مف ماء كغذاء كرعاية صحية ،إال أنو مف الميـ

بمكاف إعادة التأكيد عمى مطمب كزير الزراعة الفمسطيني خالؿ مؤتمر القمة العالمي لألمف
الغذائي  2009بضركرة العمؿ عمى تشكيؿ لجنة لتقصي الحقائؽ حكؿ أكضاع األمف الغذائي
في األراضي الفمسطينية المحتمة ،كالمعيقات التي تكاجييا ،كالدعكة إلى رفع الحصار عف قطاع
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غزة ،كالسماح بدخكؿ المنتجات الغذائية ،ككقؼ سمب األراضي الزراعية الفمسطينية لبناء

المستكطنات اإلسرائيمية.

 4 :3 :5 :2األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ 2012 - 2011

في العاـ  2011قاـ الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني بدعكة الجيات المعنية بمكضع األمف
الغذائي لمناقشة استمرار مسح " األمف الغذائي كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لألسر

الفمسطينية " .كقد باشر الجياز المسح في تشريف الثاني مف العاـ نفسو ،كقد تـ رفع العينة لمعاـ

 2011لتصؿ إلى  8100أسرة مقارنة مع  6870أسرة خالؿ العاـ  ،2010كىذا يعني أف مسح

العاـ  2011سيكفر بيانات أكثر تفصيمية كدقة.

كقد أصدر الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني بالتعاكف مع األكنركا كبرنامج الغذاء العالمي

كمنظمة األغذية كالزراعة في منتصؼ العاـ  2012التقرير السنكم الثالث لمسح " األمف الغذائي

كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لألسر الفمسطينية " خالؿ العاـ  .2011كقد كفر ىذا المسح

فيما عميقا لكاق ػ ػػع األمف الغذائػ ػ ػػي الراىف فػ ػ ػ ػػي األراضي الفمسطينية المحتمة ،كذلؾ التغيرات التي

كقعت عمى حالة األمف الغذائي عمى مدل السنكات الثالث الماضية .كتجدر اإلشارة إلى أنو قد

تـ استثناء القدس الشرقية مف المسكحات الثالث .ذلؾ ألف األسر الفمسطينية في القدس الشرقية

تعاني مف تكاليؼ حياة أعمى .كبالتالي فإف مقاييس الفقر المستخدمة في تحديد مستكيات األمف
الغذائي في باقي الضفة الغربية كقطاع غزة قد ال تككف مالئمة لمتطبيؽ عمى األسر في القدس

الشرقية( ماس.) 3 :2012 ،

بشكؿ عاـ ،يشير تقرير نتائج مسح العاـ  2011إلى تحسف طفيؼ في مستكيات األمف الغذائي

في الضفة الغربية كقطاع غزة ( انظر الشكؿ رقـ  .) 8إال أف الكضع ال يزاؿ مقمقان خاصة أف

ىذا التحسف معتمد بالدرجة األكلى عمى المساعدات الدكلية كزيادة إنفاؽ القطاع العاـ .يالحظ

مف الشكؿ ( )6أف نسبة األسر غير اآلمنة غذائيان في قطاع غزة قد انخفضت مف  %60في

العاـ  ،2009في أعقاب االجتياح اإلسرائيمي لقطاع غزة إلى  %44في العاـ  .2011كيرجع
ذلؾ في المقاـ األكؿ إلى المساعدات الدكلية كتكسع تجارة األنفاؽ .مف جية أخرل ،يالحظ
انخفاض نسبة األسر اآلمنة غذائيا في قطاع غزة مف  %24إلى  %23خالؿ الفترة نفسيا .ىذا
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يعني أف مجمكعة كبيرة مف األسر اآلمنة غذائيان قد أصبحت آمنة غذائيانّ بشكؿ ىامشي أك

معرضة النعداـ األمف الغذائي .في الضفة الغربية ،يالحظ أف نسبة األسر غير اآلمنة غذائيان قد
انخفضت مف  %22خالؿ العاـ  2009إلى  %17في العاـ  ،2011لكف نسبة األسر اآلمنة
غذائيا قد ارتفعت بشكؿ كبير خالؿ نفس الفترة مف  %36إلى  (%45ماس.) 2012 ،
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شكؿ ( )10 :2مستكيات األمف الغذائي بيف األسر في األراضي الفمسطينية بعد المساعدات
)%( 2011 – 2009

المصدر :مسح األمف الغذائي كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لألسر الفمسطينية ،برنامج الغذاء
العالمي ،كمنظمة الغذاء كالزراعة ،كالجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني2011 ،

مثير
ا
يعد تسميط الضكء عمى مستكيات األمف الغذائي في المناطؽ المختمفة مف الضفة الغربية
لالىتماـ .فقد كصمت نسبة األسر غير اآلمنة في المناطؽ المصنفة (ج) مف الضفة الغربية إلى

 ( %24أعمى مف مثيمتيا في مناطؽ الضفة الغربية ) ،في حيف كصمت نسبة األسر اآلمنة
غذائيان في ىذه المناطؽ إلى  %33فقط .كيزداد الكضع سكءان بيف األسر البدكية القاطنة في

المناطؽ المصنفة (ج ) ،إذ تصؿ نسبة األسر غير اآلمنة غذائيا بينيـ إلى  ،%34كيعزل ذلؾ

بالمقاـ األكؿ إلى السياسات اإلسرائيية في ىذه المناطؽ المتمثمة في مصادرة األراضي ،كعدـ

إعطاء تراخيص ،كىدـ المنازؿ كالسيطرة عمى مصادر المياه .أما نسبة األسر غير اآلمة غذائيان
في المحافظات الشمالية كالجنكبية مف الضفة الغربية فقد كصمت إلى %19مقارنة مع  %13في

المحافظات الكسطى مف الضفة الغربية .أما في قطاع غزة ،فإف مستكيات انعداـ األمف الغذائي

لـ تختمؼ كثي انر كفقان لممنطقة ،إذ كصمت نسبة األسر غير اآلمنة غذائيان في كؿ مف محافظات
غزة الشمالية كالجنكبية كالكسط إلى  .%44أما في قطاع غزة فيالحظ أف مستكيات انعداـ األمف

الغذائي عقب عممية الرصاص المصبكب كالحصار المفركض أعمى في المناطؽ الريفية مقارنة
مع المناطؽ الحضرية .كقد انخفضت نسبة األسر غير اآلمنة غذائيان في المناطؽ الريفية في

قطاع غزة إلى  %52في العاـ  2011مقارنة مع  %69في العاـ  ،2010إال أنيا ال تزاؿ أعمى
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مف نسبة انعداـ األمف الغذائي في المناطؽ الحضرية  ،%44كمخيمات الالجئيف  .%40كيعزك
التقرير ىذا االنخفاض إلى أف اليجمات اإلسرائيمية عمى المزارعيف في األراضي المحظكر

الكصكؿ إلييا قد قمت خالؿ العاـ 2011بالتالي أعطت المزارعيف بعض األماف النسبي لزراعة

األراضي في " المناطؽ المحظكرة ".

كتشير نتائج المسح إلى أف نسبة انعداـ األمف الغذائي أعمى بيف الالجئيف في الضفة الغربية (

 ) %20مقارنة مع غير الالجئيف (  ،) %17كما بمغت نسبة األسر اآلمنة غذائيان بيف الالجئيف
في الضفة الغربية  %41مقارنة مع  %46بيف غير الالجئيف .كيزداد المكضكع سكءان بيف
الالجئيف القاطنيف في المخيمات ،إذ كصمت نسبة األسر غير اآلمنة غذائيان بينيـ إلى .%29

أما في قطاع غزة فإف الصكرة معككسة ،إذ إف كضع الالجئيف فييا ( منذ العاـ  2009كحتى

 ) 2011أفضؿ مف غير الالجئيف) نسبة األسر اآلمنة غذائيان بيف الالجئيف في قطاع غزة ىي

 %24مقارنة مع  %20بيف أسر غير الالجئيف) .إضافة إلى ذلؾ ،فإف مستكيات انعداـ األمف

الغذائي أقؿ في مخيمات قطاع غزة (  40%مقارنة مع  %44في المناطؽ الحضرية ك 52%

في المناطؽ الريفية) ،كيعزل ذلؾ بالمقاـ األكؿ إلى المساعدات التي تقدميا األكنركا لالجئيف في
غزة .كعمػ ػ ػى الػ ػ ػرغـ مف ىذه الصكرة المعككسػ ػ ػ ػة فػ ػ ػ ػي قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية ،تجدر

اإلشارة إلى أف مستكيات انعداـ األمف الغذائي في مخيمات الضفة الغربية ال تزاؿ أقؿ بكثير
منيا في مخيمات قطاع غزة.
ثمة مسألة أخيرة تجدر اإلشارة إلييا كىي الفركقات في نتائج مقياس مستكيات األمف الغذائي
كمقياس كمية الغذاء المستيمؾ .إذ تضمف مسح " األمف الغذائي كالظركؼ االقتصادية

كاالجتماعية لألسر الفمسطينية خالؿ العاـ  " 2011سؤاال حكؿ عدد المرات التي قامت بيا

األسر الفمسطينية خالؿ األسبكع الماضي باستيالؾ مجمكعات معينة مف الغذاء ( حبكب ،لحكـ،

خض اركات كفكاكو) .كقد تـ بناء مؤشر بثالث درجات متفاكتة لكمية الغذاء المستيمؾ :مستكل

فقير ،مستكل حدكدم كمستكل مقبكؿ.
كبما أف المقياسيف يحاكالف قياس ما إذا كاف الناس قادريف عمى تمبية احتياجاتيـ الغذائية ،فإف
نتائجيـ يجب أف تتقارب بدرجة كبيرة .عمى سبيؿ المثاؿ ،كجد أف  %20مف األسر في الضفة

الغربية لدييـ مستكل فقير أك مستكل حدكدم مف كمية الغذاء المستيمؾ .منطقيان ،ىذه األسر
يجب أف تشمؿ الػ  %17مف األسر التي تعاني مف انعداـ األمف الغاذئي في الضفة الغربية .إال
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أف نتائج التقرير تشير إلى تقارب ضئيؿ كغير مبرر بيف نتائج المقياسيف .إذ تشير نتائج التقرير

إلى أف  %50فقط مف األسر التي تقع ف ػ ػي مجمكعػ ػ ػة مستكل فقي ػ ػر مف كمية الغذاء المستيمؾ،
ك  34%مف األسر التي تقع في مجمكعة مستكل حدكدم مف كمية الغذاء المستيمؾ أسر غير

آمنة غذائيان .بالمقابؿ ،فإف  %56مف األسر المصنفة غير آمنة غذائيان لدييا مستكل مقبكؿ مف

كمية الغذاء المستيمؾ ،ك  %8مف األسر اآلمنة غذائيان لدييا مستكل فقير أك مستكل حدكدم مف
كمية الغذاء المستيمؾ.

كيشير التحميؿ السابؽ إلى أف األسر غير اآلمنة غذائيا قد يككف مقياس كمية الغذاء المستيمؾ

لدييا أفضؿ مف األسر اآلمنة غذائيان كفقان لنتائج التقرير .كىذا بدكره يدلؿ عمى أف كاحدان مف

المقياسيف أك كالىما المقياسيف قد فشال في القبض عمى جكانب ىامة مف قدرة الناس عمى

الحصكؿ عمى الغذاء.

كما تشير بيانات مسح " الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف الغذائي في فمسطيف " الذم

يشترؾ في إصداره كؿ مف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ،كبرنامج الغذاء العالمي،
كمنظمة األغذية كالزراعة كاألكنركا ،إلى تراجع مستكيات األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية

المحتمة في عاـ  2012مقارنة بالعاـ السابؽ .كقد أثبت ىذا المسح نفسو كأداة مكثكقة لقياس
مستكيات األمف الغذائي في الضفة الغربية كقطاع غزة كاتجاىاتو ،كما ىك الحاؿ في المسكح

السابقة ،استثنى المسح الرابع القدس الشرقية مف إحصاءات الضفة الغربية.

ما زاؿ كضع األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة عمى حافة الخطر ،بؿ انو ازداد

سكءا في عاـ  .2012ككما يبيف الشكؿ ( ،)11فقد أصبح انعداـ األمف الغذائي بيف عامي

 2011ك  2012أكثر انتشا ار بيف األسر الفمسطينية ،في حيف تراجع مستكل األمف الغذائي
العاـ .كقد عانى أكثر مف ثمث األسر في األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ  2012مف
انعداـ األمف الغذائي حتى بعد تمقي أشكاؿ المساعدات المختمفة .ىذا يعني أف ما يزيد عف

 1.57مميكف شخص كانكا يعانكف مف انعداـ األمف الغذائي في عاـ  .2012كبالمقارنة مع عاـ
 ،2011فقد ازدادت نسبة األسر التي تعاني مف انعداـ األمف الغذائي بمقدار سبع نقاط مئكية.
كتشير بيانات  2012إلى أف ربع األسر الفمسطينية فقط استطاعت تحقيؽ األمف الغذائي ،أم

أف ىناؾ انخفاض بمقدار  12نقطة مئكية مقارنة بالعاـ السابؽ.
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الشكؿ ( )11 :2مستكيات األمف الغذائي لألسر في األراضي الفمسطينية بعد تمقي المساعدات
2012 – 2009

المصدر :مسح الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف الغذائي في الضفة الغربية كقطاع غزة ،فمسطيف
 ، 2012الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ،برنامج األغذية العالمي ،منظمة األغذية
كالزراعة ،األكنركا2012 ،

ىذا الكاقع يعني أف التقدـ البطيء الذم تحقؽ في األعكاـ 2009ك  2010ك  2011قد تكقؼ،

بؿ إنو أخذ منحى عكسيا في عاـ  ،2012كما يتضح مف الشكؿ ( ،)7في حيف أف نسبة األسر

التي تعاني مف انعداـ األمف الغذائي انخفضت مف  %36في عاـ  2009إلى  %27في عاـ
 ،2011إال أنيا عادت كارتفعت الى  %34في عاـ  .2012كقد شيدت السنكات الثالث التي

سبقت  2012زيادة مطردة في مستكيات األمف الغذائي مف  %32إلى  ،%37لكنيا عادت
كتراجعت في عاـ  2012بمقدار 12نقطة مئكية مقارنة بعاـ  .2011كمف الجدير بالذكر أنو

خالؿ  2012ازداد عدد األسر التي عانت مف انعداـ األمف الغذائي عمى تمؾ التي تتمتع باألمف
الغذائي ،لممرة األكلى منذ عاـ .2009

نتج ىذا التدىكر في مستكل األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة في عاـ  2012عف
عدد مف العكامؿ عمى أرض الكاقع  .فقد أدت القيكد االسرائيمية المستمرة كاألزمة المالية لمسمطة

الفمسطينية إلى تباطؤ االقتصاد كانخفاض الدخؿ الحقيقي كزيادة معدالت البطالة .كفي الكقت
نفسو ،زادت أسعار المكاد الغذائية كالسمع األخرل.

كىناؾ اختالفات كبيرة في مستكيات كاتجاىات األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة
عمى مستكل المناطؽ الجغرافية .فالشكؿ ( )8يبيف تكزيع األسر في الضفة الغربية كقطاع غزة
تبعا لحالة األمف الغذائي في الفترة ما بيف  2009ك  .2012مف الكاضح أف مستكيات األمف

الغذائي في الضفة الغربية في عاـ  2012كانت أعمى بكثير مف نظيراتيا في قطاع غزة (
95

 %40مقابؿ  .) %10كما أف األسر التي تعاني مف انعداـ األمف الغذائي في الضفة الغربية

أقؿ بكثير مف نظيراتيا في غزة ( حكالي  %20مقابؿ  .) %57مف ناحية أخرل ،عمى الرغـ مف
االنخفاض الحاد في مستكيات األمف الغذائي في عاـ  2012بمقدار  11نقطة مئكية عف العاـ

السابؽ كنقطتيف مئكيتيف عف عاـ  2009في الضفة الغربية ،إال أف استيعاب بعض األسر في
مجمكعات يطمؽ عمييا اسـ "المعرضكف إلنعداـ األمف الغذائي" ك "اآلمنكف غذائيا بشكؿ ىامشي"
خفؼ جزئيا مف تأثيرات ىذا التدىكر ،بالتالي بقيت مستكيات انعداـ األمف الغذائ ػي أقؿ مما كانت

عميو في السنكات السابقػ ػ ػة ( باستثناء  .) 2011ىذا يدؿ عمى أف األسر في الضفة الغربية
(بفضؿ ىذه اإلجراءات ) لدييا بعض المركنة التي تمكنيا مف الصمكد في كجو الظركؼ
المعيشية الصعبة .كمع ذلؾ ،يبقى خطر انزالؽ المزيد مف األسر إلى دائرة انعداـ األمف الغذائي

قائما إذا لـ تتحسف الظركؼ عمى أرض الكاقع في السنكات المقبمة.

كفي الكقت ذاتو ،تدىكرت مستكيات األمف الغذائي في غزة في عاـ  ،2012حيث بمغت نسبة

األسر اآلمنة غذائيا أدنى مستكل ليا منذ الدكرة األكلى لممسح في عاـ ) 2009انظر الشكؿ ) 8
ففي سنة كاحدة ،انخفضت نسبة األسر اآلمنة غذائيا بمقدار  13نقطة مئكية ،كىك أكبر انخفاض

حتى اآلف .كعمى عكس الحاؿ في الضفة الغربية ،بقيت فئات (المعرضكف النعداـ األمف

الغذائي) ك ( اآلمنكف غذائيا بشكؿ ىامشي ) دكف تغيير يذكر ،حيث إف الزيادة في انعداـ األمف

الغذائي قابميا انخفاض في األمف الغذائي .ىذا يعني أف الحصار المستمر كاالعتداءات
اإلسرائيمية عمى غزة أفقد المجتمع الغزم القدرة عمى تحمؿ الصدمات االجتماعية كاالقتصادية.
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شكؿ ( )12 :2مستكيات األمف الغذائي لألسر الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة بعد
تمقي المساعدات 2012 – 2009

المصدر :مسح األمف الغذائي كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لألسر الفمسطينية ،برنامج الغذاء
العالمي ،كمنظمة الغذاء كالزراعة ،كالجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني2011 ،
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أما كضع الالجئيف فيعد أحد المحددات اليامة لألمف الغذائي في كؿ مف الضفة كغزة .ففي

الضفة الغربية ،ما زاؿ الالجئكف يعانكف مف ارتفاع مستكيات انعداـ األمف الغذائي بالمقارنة مع
غيرىـ مف السكاف .كترتبط ىذه الفجكة بالظركؼ االقتصادية الصعبة لالجئيف ىناؾ .أما في

قطاع غزة ،فيعيش الالجئكف ظركفا غذائية أفضؿ مف غيرىـ مف السكاف ،ذلؾ نظ ار لألشكاؿ

العديدة مف المساعدات التي يتمقكنيا ىناؾ.

 5 :3 :5 :2األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ 2013
قاـ الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني– بالتعاكف مع منظمة األغذية كالزراعة التابعة لألمـ

المتحدة كككالة األكنركا كبرنامج الغذاء العالمي بإصدار تقرير سنكم عف حالة األمف الغذائي في
فمسطيف لعاـ  .2013كىذه ىػ ػ ػي السن ػ ػ ػة الخامسػ ػ ػ ػة عمػ ػ ػػى التكالػ ػ ػػي التػ ػي يقكـ بيا كؿ مف الجياز

المركزم لإلحصاء الفمسطيني كككاالت األمـ المتحدة ذات الصمة كقطاع األمف الغذائي في

فمسطيف بجيد مشترؾ إلجراء مسح لمستكيات كاتجاىات كصكؿ األسر الفمسطينية إلى األمف

الغذائي .مرة أخرل ،يتـ استثناء القدس الشرقية المحتمة مف مسح الضفة الغربية.
كيشير المسح إلى أف مستكيات انعداـ األمف الغذائي بيف األسر الفمسطينية ما تزاؿ مرتفعة

كتصؿ إلى حكالي الثمث ،مما يعني أف  1.6مميكف شخص ليس لدييـ المكارد الغذائية الكافية

لتمبية احتياجاتيـ الغذائية التي تكفؿ ليـ حياة صحية كمنتجة .كىذا يعني (كما يكضح الشكؿ )9

تحسنا بنقطة مئكية كاحدة منذ عاـ  .2012بينما شيدت الفترة مف عاـ  2009إلى عاـ 2011

انخفاضا كبي ار في مستكل انعداـ األمف الغذائي ( مف  %27 - %36عمى التكالي ) ،تحكال في
ىذا االتجاه اإليجابي ،حيث عاد مستكل انعداـ األمف الغذائي كارتفع إلى  ،%34كاستقر في
عاـ  2013قريبا مف ىذا المستكل .انظر:

( ) http://www.Pcbs.gov.Ps/portats/-pcps/pressRelease/press-En-FoodSecuir2014
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الشكؿ ( )13 :2مستكيات األمف الغذائي في فمسطيف 2013 – 2009

كبالرغـ مف ىذه األرقاـ المتشائمة كميا ،إال أف ىناؾ ما يدعك إلى التفاؤؿ ،ففي حيف ظمت
مستكيات انعداـ األمف الغذائي دكف تغيير إلى حد كبير عف العاـ السابؽ ،إال أف عاـ 2013

شيد زيادة ممحكظة في نسبة األسر اآلمنة غذائيا ،التي ارتفعت إلى (  %35مقارنة بحكالي

 %24في العاـ الذم سبقو ) مقتربة مف المستكل القياسي الذم بمغتو في عاـ .)%37( 2011

ىذا االستقطاب في الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لألسر ( حيث إف الغالبية مف األسر إما

آمنة غذائيا أك عكس ذلؾ ) يعني أف نسبة األسر الكاقعة في الكسط – إما ضمف المجمكعة
المعرضة النعداـ األمف الغذائي أك ضمف الشريحة اآلمنة غذائيا بشكؿ جزئي – ال تتجاكز الثمث
(  %16لكؿ منيا ).

ككفقا لقطاع األمف الغذائي ،كاف معدؿ الفقر المرتفع ( الذم زاد مف حدتو ارتفاع معدؿ البطالة

إلى  %23.4في عاـ  2013السبب الرئيس كراء انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف .إف حرماف
االحتالؿ اإلسرائيمي لمفمسطينييف مف الكصكؿ إلى معظـ مكاردىـ الطبيعية كاالقتصادية في ما

يسمى بمنطقة "ج" كالقدس الشرقية كغكر األردف كالبحر الميت ،باإلضافة إلى استمرار الحصار

عمى قطاع غزة ،أدل إلى تردم الكضع االقتصادم .كفي حيف أف المكاد الغذائية متكفرة في

السكؽ الفمسطيني ،إال أف تكمفتيا باىظة ،مما يضطر األسر إلى الحد مف التنكيع في نظاميـ

الغذائي ،بالتالي خفض قيمتو الغذائية.
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كفي الكقت الذم ظمت فيو مستكيات انعداـ األمف الغذائي مرتفعة ،أصبحت برامج األمـ المتحدة
ذات الصمة ( مثؿ األغذية كالزراعة كالماؿ مقابؿ العمؿ ) تعاني مف شح المكارد المالية .كما
أظيرت األعداد السابقة مف "مسح " الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف الغذائي "،تمعب
المساعدات دك ار حاسما في خفض مستكيات انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف كدعـ صمكد

األسر في مكاجية ارتفاع أسعار المكاد الغذائية كتفشي البطالة .ىذا كتشير البيانات إلى أف األمـ

المتحدة قامت بالفعؿ بخفض المساعدات بسبب انخفاض التمكيؿ ،كمف المتكقع أف نشيد مزيدا

مف تقميص المساعدات في المستقبؿ.
كتفيد البيانات ذات الصمة إلى استمرار الفجكة في مستكيات انعداـ األمف الغذائي بيف الضفة
كالقطاع ،حيث كصؿ مستكل التبايف عاـ  2013إلى  38نقطة مئكية (  %19في الضفة

الغربية مقابؿ  %57في قطاع غزة ) .كمف الميـ اإلشارة إلى أف ىذه النسب بقيت عند مستكاىا
ف ػ ػ ػي ع ػ ػ ػ ػاـ  .2012ففػ ػ ػي الضف ػ ػ ػة الغربي ػ ػ ػػة ،ظمت دكف (  %22كىي النسبة التي تـ رصدىا في
 ،2009أم السنة األكلى التي يتـ فييا قياس األمف الغذائي في فمسطيف ) لكنيا زادت قميال عف

مستكاىا لعاـ  2011حيف انخفضت إلى  .%17أما في قطاع غزة ،فقد كاف المستكل فػ ػ ػي ع ػ ػ ػاـ

 2013أقرب إلى ذركة عاـ  (%60) 2009منو إلى المستكل األدنى المتحقؽ عاـ 2011
(.)%44
وىناؾ عكامؿ مختمفة أثرت عمى مؤشرات األمف الغذائي .ففي الضفة الغربية ،أخفؽ النمك
االقتصادم اليامشي عاـ  %1.8 ( 2013كفؽ تقديرات صندكؽ النقد الدكلي ) في خفض

مستكل انعداـ األمف الغذائي .أما في قطاع غزة ،فال زاؿ االقتصاد المحمي يرزح تحت كطأة
الحصار ،مما يحكؿ دكف انتعاش القطاعات اإلنتاجية.كما أدت عممية تدمير األنفاؽ بيف مصر

كقطاع غزة ( كالتي بدأت في عاـ  (2012إلى تفاقـ الكضع االقتصادم المتردم أصال ىناؾ.

كقد أجبر كقؼ تجارة األنفاؽ المكاطنيف في قطاع غزة إلى استبداؿ المنتجات الرخيصة المستكردة

مف مصر بمنتجات مرتفعة الثمف تدخؿ مف المعابر مع إسرائيؿ ،مما يثقؿ عمى كاىؿ المكاطنيف

كيحد مف قدرتيـ عمى تكفير كمية الغذاء الكافية .كما أف عدـ سماح إسرائيؿ بدخكؿ كميات كبيرة
مف مكاد البناء إلى غزة شكؿ عائقا أماـ قطاع اإلنشاءات الحيكم .كنتيجة لذلؾ ،كصؿ معدؿ

البطالة في قطاع غزة إلى  %32.6أك ما يعادؿ  129,000عاطؿ عف العمؿ .كقد أسيمت ىذه

العكامؿ بمجمميا في تردم حالة األمف الغذائي في قطاع غزة.
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باإلضافة إلى المنطقة الجغرافية ،كاف كضع الالجئيف محددا آخر لمؤشرات األمف الغذائي .ففي
الضفة الغربية ،بمغ مستكل انعداـ األمف الغذائي في أكساط الالجئيف  %20مقابؿ  %19لغير

الالجئيف المقيميف في المناطؽ الحضرية أك الريفية .كقد شيد معدؿ األمف الغذائي ليؤالء

الالجئيف في عاـ  2013تحسنا بمقدار ثالث نقاط مئكية عف العاـ السابؽ .أما في قطاع غزة،

فقد بمغ مستكل انعداـ األمف الغذائي في أكساط الالجئيف  %54مقابؿ  %63لغير الالجئيف.

كيعزل ىذا االختالؼ الكبير إلى المساعدات الغذائية ( كغيرىا ) التي تقدميا األمـ المتحدة
كالمنظمات األخرل لسكاف مخيمات الالجئيف .كالشكؿ ( )12يكضح تطكر مستكيات األمف

الغذائي لألسر الفمسطينية في الفترة .2013 – 2009

 6 :3 :5 :2األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ 2014
في أكائؿ كانكف أكؿ مف العاـ  ،2014قاـ قطاع األمف الغذائي بنشر النتائج األكلية لإلصدار
السابع لمتقرير السنكم لمسح الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف الغذائي في فمسطيف .كمنذ

العاـ  ،2009يقكـ عمى إعداد ىذا التقرير كؿ مف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني كمنظمة

الفاك كبرنامج األغذية العالمي كككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في

الشرؽ األدنى .كيأتي تقرير  2014نتيجة لجيكد استغرقت سنتيف كىدفت إلى مراجعة كتعديؿ
منيجية المسح لتنسجـ مع السياؽ الفمسطيني.

 7 :3 :5 :2المنيجية الجديدة
بناء عمى تقديرات قطاع األمف الغذائي كالجيات المعنية األخرل ،لـ تستطع المنيجية التي

كضعت في عاـ  2007كتمت مراجعتيا كأقرت في عاـ  2009تغطية جميع أبعاد األمف
الغذائي /انعداـ األمف الغذائي في السياؽ الفمسطيني ،عمى الرغـ مف انسجاميا مع المعايير

الدكلية .كقد كانت ىذه المنيجية تستخدـ لقياس الدخؿ كاالستيالؾ باإلضافة إلى سبعة متغيرات
تتعمؽ باليشاشة :حجـ األسرة ،كضع الالجئيف ،المساعدات ،تكقعات المكارد المالية ،التأثير عمى

النفقات اإلجمالية ،التأثير عمى اإلنفاؽ عمى الغذاء كالتأثير عمى النفقات غير الغذائية .كبناء

عمى مستكيات االستيالؾ ،كانت األسر تقسـ إلى فئات أربع :أسر غير آمنة غذائيان ،أسر

معرضة النعداـ األمف الغذائي ،أسر آمنة غذائيا جزئيان كأسر آمنة غذائيا.
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كأضافت المنيجية الجديدة ( التي اعتمدت في مسحي  2013ك  ) 2014نيجا ثالثي المحاكر
يعكس العكامؿ المتشعبة التي تفرض كاقع انعداـ األمف الغذائي في فمسطيف .يستند المحكر األكؿ

(كىك الفقر) عمى ممكية األسرة مف األصكؿ .أما الركيزة الثانية ( الحرماف مف الغذاء ) فتقيس

كمية استيالؾ األغذية كجكدتيا .أما المحكر الثالث ( المركنة ) ،فيبحث في قدرة األسر عمى

التكيؼ لمكاجية الصدمات أك الضغكطات باالعتماد عمى األصكؿ كاألنشطة المدرة لمدخؿ
كالخدمات األساسية كشبكات األماف االجتماعي .كبناء عميو ،تـ تقسيـ األسر إلى أربع فئات:

* أسر تعاني انعداـ األمف الغذائي الشديد :األسر التي تعانػ ػ ػي فجكة استيػ ػػالؾ كبيرة كال تستطيع
في الكقت نفسو ردـ ىذه الفجكة مف خالؿ سبؿ التقنيف أك آليات التكيؼ.
* أسر تعاني انعداـ األمف الغذائي بدرجة متكسطة :األسر التي تكاجو صعكبات في تكفير
كمية

أك نكعية الطعاـ المستيمؾ ،بسبب محدكديػ ػ ػة المكارد المالي ػ ػ ػة ،كىذه األسر غالبا ما تمج ػ ػ ػأ إلػػى
استراتيجيات التكيؼ كالمكاجية لتأميف احتياجات الغذاء الضركرية.

* أسر آمنة غذائيا جزئيان :األسر الت ػ ػ ػي تكاجػ ػ ػػو خطر عدـ القدرة عمى الحفاظ عمى استيالؾ ما
يكفي مف الغذاء ،كاألسر التي لدييا مكارد مالي ػ ػػة كافي ػ ػػة كلكنيا ال تستطيع تكفير نظاـ غذائي
بالمستكل المقبكؿ.

* أسر آمنة غذائيا :األسر القادرة عمى تأميف استيالؾ غذائي كاؼ دكف الحاج ػ ػ ػة إلػ ػ ػى
استخداـ
استراتيجي ػ ػ ػات التكيؼ كالمكاجي ػ ػ ػػة ،مػ ػػع القدرة عم ػػى تأميف االحتياجات الضركرية الغذائية

كغير

الغذائية.
كأخيرا ،يجب التنكيو إلى أنو نظ ار لمتغييرات في المنيجية ،فإف بيانات عاـ  2014يمكف مكازنتيا
فقط ببيانات  ،2013في حيف يتعذر إجراء مثؿ ىذه المقارنات مع األعكاـ السابقة .انظر الشكؿ

رقـ (.)14
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39.5
66.8
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35.1
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26.6
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13.4

2014
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2014

18.3

قطاع غزة
آمن غذائيا

الضفة الغربية
آمن غذائيا جزئيا

األمن الغذائي منعدم جزئيا

13

13.4

15.2
14.5
2013

فلسطين
األمن الغذائي منعدم بشدة

الشكؿ ( )14 :2مستكيات األمف الغذائي لألسر حسب المنطقة  2013ك )%( 2014
المصدر :التقرير السنكم لمسح الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف الغذائي في فمسطيف 2014-2013

يستفاد مف المسح بياف أف مستكيات انعداـ األمف الغذائي بيف األسر الفمسطينية في عاـ 2014

بقيت مرتفعة بشكؿ ممحكظ ،حيث كصمت إلى  %26.8،مما يعني أف حكالي  1.6مميكف
شخص عانكا مف انعداـ األمف أكس ػ ػ ػاط الفئات التػ ػ ػ ػي تعان ػ ػ ػي مف انعداـ األمف الغذائ ػ ػ ػ ػي بدرج ػ ػ ػ ػة

متكسطة ( مف %15.2إلى  .(%13.4كفي الكقت نفسو ،ارتفعت نسبة األسر اآلمنة غذائيا

بمقدار 3نقاط مئكية :مف  %70.3في  2013إلى  %73.3في عاـ .2014كقد جاء ىذا
التغير اإليجابي نتيجة ارتفاع مقداره  2نقطة مئكية في أكساط األسر اآلمنة غذائيا جزئيان ( مف

 %13.0إلى  (%15.0كزيادة بمغت نقطة مئكية كاحدة في نسبة األسر اآلمنة غذائيا ( مف
 %57.3إلى .) %58.3

كتشير بيانات العاـ  2014إلى استمرار فجكة األمف الغذائي بيف الضفة الغربية كقطاع غزة
نتيجة الختالؼ الظركؼ االجتماعيػ ػ ػة كاالقتصادي ػ ػ ػ ػة .فقد بمغت نسب ػ ػ ػ ػة انعداـ األمف الغذائي فػ ػي

الضفة الغربية  %16.3مقابؿ  %46.7في قطاع غزة ،ما يعني أف ما يقرب مف نصؼ األسر
في غزة عانت مف انعداـ األمف الغذائي.
كمف الميـ تسميط الضكء عمى الفارؽ اليائؿ بيف نسب األسر التي عانت حرمانا شديدا في كؿ

مف الضفة الغربية كقطاع غزة (  %28.4 ،%5.5عمى التكالي ) .كما يالحظ أيضا فكارؽ كبيرة
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بيف معدالت األسر التي عانت مف انعداـ األمف الغذائي بدرجة متكسطة بيف المنطقتيف

( %10.8في الضفة الغربية مقابؿ  %18.3في غزة ) .كفي حيف بمغت نسبة األسر اآلمنة
غذائيا في الضفة الغربية ) %83.7 ( %13.3آمنة جزئيا ،ك  %70.4آمنة كميا ) ،لـ تتجاكز

النسبة في قطاع غزة  %18.3 ( %53.4آمنة جزئيا ،ك  %35.1آمنة كميا ).

كاستمر ىذا المؤشر في التأثير سمبا عمى أرقاـ األمف الغذائي في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع

غزة .ففي الضفة الغربية ،بمغت نسبة انعداـ األمف الغذائي في أكساط األسر الالجئة %22.4
مقارنة بػ  %13.7في أكساط غير الالجئيف .كيظير ىذا الفرؽ بشكؿ أكبر عند النظر في نسب

األسر التي تعاني انعداما شديدا في األمف الغذائي %8.0 :بيف الالجئيف ك  %4.5بيف غير

الالجئيف.
في عاـ  ،2014شيدت مؤشرات الغذاء لكؿ مف أسر الالجئيف كغير الالجئيف تحسنا مكازنة
بالعاـ  ،2013إال أف التحسف كاف ممحكظا في أكساط األسر غير الالجئة) حيث انخفضت

نسبة

انعداـ األمف الغذائي بمقدار  7.7نقطة مئكية ) ،في حيف أف التحسف في أكساط األسر الالجئة

كاف متكاضعا (1.5نقطة مئكية فقط ) .كىذا يعني أف الفجكة بيف الالجئيف كغير الالجئيف آخذة

في االتساع .بسبب االرتفاع المضطرد في معدالت البطالة بيف الالجئيف.

كعمى غرار السنكات السابقة ،كانت االتجاىات في قطاع غزة معاكسة لنظيرتيا في الضفة
الغربية .فقد بمغ مستكل انعداـ األمف الغذائي في أكساط الالجئيف في قطاع غزة %44.7

مقابؿ  %49.3لغير الالجئيف .كىذا ينسحب بشكؿ خاص عمى األسر التي عانت انعداما غذائيا

شديدا (  %26.6في أكساط الالجئيف مقابؿ  %31في أكساط غير الالجئيف ) .كعمى العمكـ
شيد مؤشر األمف الغذائي في عاـ  2014انخفاضا لألسر الالجئة كغير الالجئة بنسب 1.3
نقطة مئكية ك 3نقاط مئكية ،عمى التكالي .كقد جاء ىذا التراجع نتيجة النخفاض فرص الحصكؿ

عمى الغذاء بسبب االرتفاع القياسي لمعدؿ البطالة إلى  %44في عاـ  ،2014كالزيػ ػ ػ ػادة الح ػ ػ ػادة
في أسعار المكاد الغذائية كاالنييار الشامؿ لالقتصاد خالؿ كبعد الحرب اإلسرائيمية عمى غزة في
صيؼ عاـ  .2014انظر الشكؿ (.)15 :2
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غير الجئ
آمن غذائيا

الجئ
آمن غذائيا جزئيا

غير الجئ
األمن الغذائي منعدم جزئيا

الجئ…

األمن الغذائي منعدم بشدة

الشكؿ ( )15 :2مستكيات األمف الغذائي حسب مؤشر المجكء كالمنطقة  2013ك 2014
()%

المصدر :التقرير السنكم لمسح الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف الغذائي في فمسطيف 2014-2013

كيشير المسح إلى كجكد اختالفات كبيرة في مؤشر األمف الغذائي حسب مكاف اإلقامة :الريؼ أك
مخيمات الالجئيف أك المناطؽ الحضرية ،حيث تعاني األسر في مخيمات الالجئيف في الضفة
الغربية مف أعمى نسب انعداـ األمف الغذائي (  ،) %29.4تمييا المناطؽ الريفية ( ،) %19.7
كمف ثـ المدف (  .) %13.9كقد كانت األسر في مخيمات الالجئيف ىػ ػ ػ ػي الكحيدة التػ ػ ػي شيدت
زيادة في مستكل انعداـ األمف الغذائي بمقدار  3نقاط مئكية بيف عامي  2013ك  ،2014كفي
الكقت نفسو شيدت األسر الحضرية كالريفية انخفاضا بمقدار  6.6نقطة مئكية ك  5.7نقطة
مئكية ،عمى التكالي ،في معدالت انعداـ األمف الغذائي.

كىنا أيضا نالحظ أف الكضع في غزة اتخذ منحى مغاي ار تماما ،حيث بمغت معدالت انعداـ األمف

الغذائي في المناطؽ الحضرية  %47مقارنة بحكالي  45.7%في المناطؽ الريفية ك 40.8%
في المخيمات .كفي حيف أف مستكل انعداـ األمف الغذائي بيف األسر الحضرية ارتفع بنسبة 3.4

نقطػ ػ ػة مئكي ػ ػ ػة ،إال انو انخفض بنسبػ ػ ػة  8.4نقطػ ػة مئكية لألسر الريفية ك  2.8نقطة مئكية ألسر
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الالجئيف في المخيمات .كعمى العمكـ ،شيد األمف الغذائي لألسر الريفية تحسنا ممحكظا بيف

عامي  2013ك  ،2014كذلؾ ألف ىذه األسر تمتمؾ سبؿ تحمؿ الصدمات ( مثؿ الحرب
عم ػ ػ ػ ػى

غزة ) أكثر مف غيرىا لقدرتيا عمى تكفير الغذاء مف بعض األنشطة الزراعية المنزلية ،حيث
يمكف استيالؾ المنتجات أك بيعيا لتعكيض نقص فرص العمؿ كتكفر الغذاء) بسبب إغالؽ

األنفاؽ في قطاع غزة( .انظر الشكؿ ()16 :2
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آمن غذائيا

آمن غذائيا جزئيا

األمن الغذائي منعدم جزئيا

األمن الغذائي منعدم بشدة

الشكؿ ( )16 :2مستكيات األمف الغذائي األسرم حسب مكاف اإلقامة كالمنطقة  2013ك
)%( 2014

المصدر :التقرير السنكم لمسح الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمف الغذائي في فمسطيف 2014-2013

كيعتبر جنس رب األسرة أحد محددات مستكل األمف الغذائي لألسر الفمسطينية .كعمى العمكـ،

ظمت الفركؽ بيف األسر التي يعيميا الرجاؿ كتمؾ التي تعيميا النساء دكف تغير جكىرم في
السنكات األخيرة .كتشير المعطيات إلى أف حكالي ربع األسر الت ػ ػ ػي يعيميا رجاؿ عانت مف
انعداـ األمف الغذائي في عاـ  ،2014بالمكازنة مع ثمث األسر التي تعيميا نساء .كما يالحظ
كجكد فجكة كبيرة بيف ىذيف النكعيف مف األسر في الضفة الغربية بالنسبة لمعدؿ انعداـ األمف

الغذائ ػ ػ ػي:

 %15.2لألسر التي يعيميا الذككر مقابؿ  %24.5لألسر التي تعيميا اإلناث .كمع ذلؾ ،فإف
التحسف بالنسبة لألسر التي تعيميا النساء بيف العاميف  2013ك  8.4 ( 2014نقطة مئكية )

كاف أعمى بكثير مف التحسف الذم ط أر عمى األسر التي يعيميا الذككر (  5.6نقطة مئكية ) .أما

في قطاع غزة ،فإف الجنس ال يشكؿ متغي ار ميما ،حيث كانت النسب متقاربة :فقد بمغت نسبة
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انعداـ األمف الغذائ ػ ػ ػي ف ػ ػ ػي أكساط األس ػ ػر التي يعيميا ذككر  %46.1مقابؿ  %49.5في

أكساط األسر التي تعيميا نساء .كفي الكقت نفسو ،شيدت كمتا المجمكعتيف تراجعا عف العاـ

الماضي( :نقطتاف مئكيتاف كنقطة مئكية كاحدة ،عمى التكالي).
كخالصة القكؿ ،فإف تحقيؽ األمف الغذائي يعد ىدفا استراتيجيا ألم بمد ،ذلؾ لتمكيف المكاطف
مف الحصكؿ عمى السمعة الغذائية بسعر معقكؿ كجكدة عالية ،مع كفرة في السكؽ عف طريؽ

اإلنتاج المحمي ،مع المحافظة عمى المكارد الطبيعية بإدارة مستدامة ،تضمف حؽ األجياؿ القادمة
في استثمارىا كاالستفادة منيا ،كلعؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ يحتاج إلى استنياض اإلمكانات المختمفة،

سكاء مادية أـ بشرية ،كاالىتماـ بالقطاع الزراعي ييدؼ إلى تأميف الغذاء لممكاطنيف كتحقيؽ

دخؿ أفضؿ لممزارع ،كاالنتقاؿ بو إلى خارج دائرة الفقر كالحاجة ،كعميو فإف تطكير ىذا القطاع لو
بعد استراتيجي مف حيث رفع طاقة اإلنتاج كتعزيز قدرتو التنافسية كميزتو النسبية.

كيعد رسـ السياسات الزراعية مف أىـ اآلليات المتبعة في مجالي النيكض االقتصادم كتحسيف
إدارة المكارد الطبيعية ،كبخاصة تمؾ التي تحكميا المتغيرات السياسية كالجغرافية كاالقتصادية،
كتؤثر فييا ظركؼ البيئة اليشة كظركفنا في فمسطيف ،كالتي يعد التنافس عمى مكاردىا بيف
االحتالؿ الذم يستنزؼ المياه كيصادر األراضي كيدمر المزارع ،كبيف نمك بشرم كعمراني ىما

األعمى في المنطقة ضمف مساحة محدكدة كمكارد مستنزفة ،مما جعؿ الكثافة البشرية كالعمرانية
تضغط بضركرة تكفير الكـ األكبر مف الغذاء لسد احتياجات الشعب ،كاقعا يحد مف مركنة

التخطيط ،كيفرض نمطا خاصا كجديدا ،يصعب التغمب عميو.

كقد لعب القطاع الزراعي دك ار رئيسا في تككيف الناتج المحمي الفمسطيني عبر فترات زمنية

طكيمة ،حيث كاف القطاع الحيكم الذم ساىـ في تكفير الغذاء لمشعب الفمسطيني ،كاستيعاب جزء

كبير مف العامميف ،إال أف التدىكر الذم حدث لمقطاع الزراعي ،قد سبؽ االنتفاضة بفترة ،ففي
التسعينات مف القرف السابؽ ،حيث تحكؿ الكثير مف العماؿ الزراعييف إلى العمؿ في سكؽ العمؿ

اإلسرائيمي ،كما تحكؿ االستثمار كاالىتماـ مف الزراعة إلى القطاعات االقتصادية األخرل ،مثؿ

الصناعة كالتجارة كالخدمات .نتيجة لتدني العائد مف الزراعة( مجمة التخطيط الفمسطيني،
.)2002
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كيشيد القطاع الزراعي في فمسطيف تراجعات مممكسة بالنسبة لبعض المؤشرات الرئيسة المتعمقة

بدكر ىذا القطاع في البنية االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع الفمسطيني ،كمف المؤش ػ ػ ػرات

اليامػ ػ ػ ة عمى ذلؾ حدكث تراجع كبير في مساىمة الزراعة في اإلنتاج المحمي اإلجمالي ،كالتي
ىبطت مف حكالي  %30 – 25في أكاخر الستينات إلى حكالي  %12لممكسـ الزراعي

 ،1997/1996ككذلؾ حصتو مف القكل العاممة ،حيث انخفض عدد العامميف فيو بأكثر مف

 %50عما كاف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،كلعؿ مف أبرز المؤشرات عمى ىذا التراجع أيضا ىك
حصكؿ انخفاض حاد في كمية كقيمة الصادرات الزراعية ،بحيث أف فمسطيف أصبحت تعاني مف

عجز في ميزانيا التجارم الزراعي ،بعد أف كانت تحقؽ فائضا مممكسا فيو لعشرات

السنيف(الراعي.) 25 :2004 ،

إال أف اإلشكالية األساسية كاليامة التي كاجيت القطاع الزراعي ىي تمؾ الناجمة عف تراجعو

بشكؿ خطير منذ عاـ  ،1994حيث كصمت نسبة مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي

الفمسطيني الذم كانت قيمتو  3012.3دكالر أمريكي في العاـ  1995إلى  ،%15كفي العاـ
 ،2000كانت قيمتو  4511.7كصمت نسبتو إلى  ،%10.6كمع بداية انتفاضة األقصى في

العاـ  2000انحسرت نسبتو إلى  ،%6.5كفػ ػ ػػي الع ػ ػ ػػاـ  2001كصمت قيمػ ػ ػػة الناتج المحمي

حكالي  4118.5ارتفعت إلى  %11في العاـ  ،2004ككذلؾ قيمة الناتج المحمي 3749.6
دكالر ،ثـ عػ ػ ػػادت كانخفضت إل ػ ػػى  %7فػ ػ ػػي الع ػ ػػاـ  ،2005حيث كاف الناتج المحمي 4198.4

دكالر ،ككصمت نسبة مساىمتو في الناتج المحمي التي كانت قيمتو حكالي  4850.9مميكف دكالر

فكصمت نسبتو إلى  %5.6في العاـ  (2008الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني.)2005 ،

كتعد انتفاضة األقصى عاـ  2000السبب الرئيس في انخفاض الناتج المحمي ،فقد عمد
االحتالؿ إلى تدمير القطاع الزراعي بشكؿ ممحكظ ،حيث قاـ باقتالع األشجار كتجريؼ

المزركعات ،كمنع تسكيؽ المنتكجات الزراعية في الداخؿ كالخارج ،كلـ تقتصر سياسات االحتالؿ
التدميرية عمى القطاع الزراعي ،بؿ طالت جميع القطاعات االقتصادية ،ككما ىك متعارؼ
عمي ػ ػ ػ ػػو اقتصاديا ،فإف التراجع في أحد القطاعات االقتصادية ،مثؿ الزراعة ينعكس سمبا عمى

باقي القطاعات االقتصادية كعمى الناتج المحمي اإلجمالي ،بسبب حمقة التكامؿ كالترابط بيف

القطاعات االقتصادية المختمفة (تقرير القطاع الزراعي في فمسطيف.)1994 ،

كال شؾ في أف السياسات الزراعية التي طبقتيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي كالتي كانت تيدؼ

إلى خدمة االقتصاد اإلسرائيمي كالحاؽ االقتصاد الفمسطيني كتبعيتو لو قد ساىمت إلى حد كبير
في تعميؽ ظاىرة االختالؿ بيف اإلنتاج كاالستيالؾ مف خػ ػ ػ ػالؿ السيط ػ ػ ػ ػرة عمػ ػ ػ ػى المعابر كحرك ػ ػة
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االستيراد كالتصدير كتكجيو النمط الزراعي كغير ذلؾ مف السياسات التدميرية لمقطاع الزراعي

الفمسطيني ،األمر الذم فرض عمينا إعطاء القطاع الزراعي أىمية خاصة كاىتماـ كبير ،كقد
الحظنا عدـ االىتماـ بالتكثيؽ الدقيؽ لممعمكمات الزراعية كالتخطيط القائـ عمى أساس تكفير

الغذاء كاالستثمار الزراعي.

كبمكجب اتفاؽ الحكـ الذاتي الفمسطيني الذم كقعتو منظمة التحرير الفمسطينية مع إسرائيؿ الذم

يعرؼ باتفاؽ أكسمك في أيمكؿ  ،1993ترتب عميو قياـ سمطة فمسطينية تمارس حكما ذاتيا
محدكدا عمى قسـ مف الضفة الغربية كقطاع غزة خالؿ فترة انتقالية مدتيا خمس سنكات ،يتـ فييا

تنظيـ العالقات االقتصادية بيف الجانبيف .كعميو تسممت السمطة الكطنية الفمسطينية بمكجب ىذا
االتفاؽ زماـ األمكر ،ككاف االقتصاد الفمسطيني في حالة رككد اقتصادم تحمؿ أعباء ثقيمة خمفيا
اإلرث االقتصادم لالحتالؿ ،كيعاني أيضا مف تشكىات ىيكمية كتبعية اقتصادية ،عممت إسرائيؿ

عمى تكريسيا طكاؿ فترة االحتالؿ ،حيث أحكمت سيطرتيا عمى االقتصاد الفمسطيني مف خالؿ
نيب ثركاتو االقتصادية ،كتدمير بنيتو التحتية كقاعدتو اإلنتاجية ،كقطع عالقاتو مع العالـ
الخارجي .كقد أدل ذلؾ إلى إلحاؽ االقتصاد الفمسطيني بعالقات قائمة عمى الضعؼ كالتبعية

لالقتصاد اإلسرائيمي ،كتحكؿ االقتصاد الفمسطين ػ ػػي إل ػ ػػى سكؽ استيالكي ػ ػػة لمبضائ ػ ػػع

اإلسرائيميػ ػ ػػة ،باإلضافػ ػ ػ ػػة إل ػػى اختػ ػػالالت قطاعيػ ػػة ( االنخفاض الكبير لمساىمة الزراعة
كالصناعة في الناتج المحمي اإلجمالي ) ،كاالعتماد الكمػ ػ ػػي عمى إسرائيؿ في التصدير كاالستيراد

كتدني مستكل االستثمار اإلنتاجي كالخدمات االجتماعية ،كارتفاع معدالت البطالة كاإلغاثة ....

الخ ،كذلؾ بيدؼ إجياض قدرة الفمسطينييف عمى بناء دكلة مستقمة.

 1 :3الدراسات السابقة
 1 :1 :3الدراسات العربية

دراسة ( أبك شكشة ،كآخركف ،) 1983 ،بعنكاف " مشكالت الكطف العربي " .كقد تناكؿ الباحث
مشكالت عدة تكاجو الكطف العربي ،كمف بينيا المشكمة الزراعية ،كقد تطرقت الدراسة إلى أىمية
الدراسة ككاقع الزراعة في البالد العربية ،كتكصؿ إلى أف تمؾ المشكالت الطبيعية تتمثؿ بالجفاؼ

كممكحة التربية كاالنجراؼ كالتعرية كالمشكالت البشرية ،كتتضمف األساليب التقميدية ،كالخبرة

الفنية ،كقمة المساحات المركية ،كخمص الباحث إلى عدة استنتاجات أىميا :أف األرض العربية

تتعرض لمشكالت عدة ال تقكل كىي في ىذا الحاؿ عمى اإلنتاج المطمكب لسد أفكاه الناس.
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دراسة ( الفرا ،) 1986 ،بعنكاف " مشكمػػة الغذاء فػػي الكطف العربي كاألزمة االقتصادية
العالمية " .كتستيدؼ ىذه الدراسة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية عمى العرب ،عمى اعتبار
أف ىناؾ أزمة اقتصادية عارمة تطحف االقتصاد العالمي منذ بداية فترة السبعينات مف القرف
الماضي ،كقد تناكلت الدراسة عددا مف المشكالت أىميا بركز مشكالت الغذاء عمى النطاؽ
العالمي ،كتفاقـ مشكمة المديكنية الخارجية ،كالرككد الكاضح الذم يطغى عمى معظـ
االقتصاديات الرأسمالية ،كتفترض ىذه الدراسة أف األزمة االقتصادية العالمية قد اندلعت في
األساس في الدكؿ الرأسمالية المتقدمة ،إال أف دكؿ العالـ الثالث ،كمف بينيا الدكؿ العربية بطبيعة

الحاؿ ،قد تأثرت بشكؿ قكم جراء ىذه األزمة ،كانعكست تمؾ اآلثار عمى شكؿ قيكد عمى

الحركة كالتنمية نتيجة الصالت بينيا كبيف االقتصاد الرأسمالي الحر ،كأىـ االستنتاجات انكماش

المساحة المزركعة بالقمح ،كىك ليس مف صالح الكطف العربي الذم تزداد مستكرداتو مف ىذه
السمعة الغذائية اليامة سنكيا ،كأف مشكمة الغذاء ترجع إلى تخمؼ القطاع الزراعي ،كعدـ قدرتو

عمى تمبية حاجات السكاف مف الغذاء.

دراسة ( البرعي ،) 1992 ،بعنكاف " إمكانيات فرض ضريبة عمى الدخؿ الزراعػي الصافي بيف

التشريعات القائمة كتطكر القطاع الزراعي " .تحدثت الدراس ػ ػ ػة عف المكان ػ ػ ػػة اليامػ ػػة التي

يشغميا القطاع الزراعي في االقتصاد القكمي ،كدكره في تحقيؽ األمف الغػذائي كاشػباع حاجات
أفراد المجتمع مف السمع الغذائية كالزراعية .كتـ التركيز عمى تقييـ كتحميؿ الضػرائب الزراعية

المباشرة الحالي ػ ػ ػة فػ ػ ػي تحقيؽ األى ػ ػ ػ ػداؼ المحددة ،كمدل تكافػ ػ ػ ػر مبادئ العدالػ ػة كالمساكاة في
تكزيع العبء الضريبي بيف جميع أفراد المجتمع بشكؿ يتناسب كالدخؿ المتحقؽ .كبينت أىميػة

مساىمة الضرائب التي فرضيا المشرع عمى القطاع الزراعي في تمكيؿ نفقات الدكلة العامػة،
كتحقيؽ أىدافيا المالية كاالقتصادية كاالجتماعية .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ،عدـ قدرة

التشريعات الضريبية الحالية المفركضػة عمى القطاع الزراعي عمى تحفيز النشاط الزراعي نحك
النمك كالتطكر ،حيث إف كعػاء ىػذه الضريبة الذم يتمثؿ في الدخؿ الدفترم كليس الفعمػي يتحدد

في الغالب عمى أسس غير حقيقية.
دراسة (العاني ،) 1992 ،بعنكاف " الغذاء كالنفط كاألمف القكمي " .كتستيدؼ ىذه الدراسة
تسميط الضكء عمى أىمية النفط كالغذاء في حياة األمـ ،فالنفط يعد المحرؾ الرئيس لمتطكرات

االقتصادية التي تسكد أنحاء العالـ كبخاصة الدكؿ المتقدمة صناعيا ،إضافة إلى ككنو مصد ار

لمطاقة ،كالغذاء يعد مصد ار لحياة بني البشر ،فال يمكف االستغناء عنو دائما كتحت أم ظركؼ
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اعتيادية أك استثنائية .كقد تناكؿ الباحث مشكمة الغذاء العربي ،كتكصؿ إلى عدة استنتاجات
أىميا :أف المنطقة العربية منطقة عجز غذائي بسبب قصكر كؿ مف القطاع الزراعي كالحيكاني

لسد حاجات االستيالؾ العربي ،مما أدل إلى ارتفاع حاد في استيرادات تمؾ المنتكجات ،األمر
الذم يؤدم بدكره إلى انعداـ االستقرار السياسي كاألمني في الدكؿ العربية ،مما انعكس سمبا عمى

إنتاجيا كاستثمارىا.
دراسة ( السعدم ،)1992 ،بعنكاف " الفجكة الغذائية كتباينيا المكاني في الكطف العربي ".
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ تسميط الضكء عمى مشكمة الغذاء التي كاجيت العالـ منذ أزمتو
المشيكرة في أكائؿ السبعينات ،التي كانت محكر اىتماـ الدكؿ النامية كالمتقدمة عمى سكاء.

كتطرقت الدراسة إلى مشكمة تزايد الفجكة الغذائية العربية بشكؿ حاد ،بحيث أصبح استيراد الغذاء
عبئا عمى المكازنات المالية لألقطار العربية .كقد تكصؿ البحث إلى عدة استنتاجات يتمثؿ

أىميا :في كجكد الفجكة الغذائية في الكطف العربي تجعمنا نردد القكؿ أف األمف الغذائي في
الكقت الحاضر ىك أمؿ غير محقؽ ،كسيبقى عمى ما ىك عميو إذا لـ تتخذ اإلجراءات كالمكاقؼ

العربية المكحدة كالمتناسقة كالمتكاممة تجاه المشكالت التي تكاجو األمف الغذائي المذككر.
دراسة ( كرزـ  " ،) 1999 ،بعنكاف " نحك تنمية زراعية بديمة كمعتمدة عمى الذات " .ىدفت
الدراسة إلى طرح البديؿ اإلنتاجي الزراعي الشعبي ،كغير الرسمي لمخطط كالسياسات الزراعية

العربيػ ػ ػ ػة بشكؿ عاـ ،كالدكلي ػ ػ ػة الرسميػ ػ ػة المرسكمة لمضفة الغربية كقطاع غزة بشكؿ خاص ،كالى

تحميؿ نقدم لألطركحات كالسياسات كاالستراتيجيات الزراعية القائمة كالتي ينطمؽ معظميا مف
حقيقة ككف االقتصاد الفمسطيني ممحقا باالقتصاد اإلسرائيمي .كأظيرت نتائج الدراسة أنو يجب أف

تعمؿ منظمات المجتمع المدني عمى سد العديد مف الفجكات الخدماتية الزراعية ،كما دلت النتائج

عمى غياب مراكز أبحاث(رسمية أك غير رسمية) متخصصة في الضفة كالقطاع ،كعمى ضعؼ

كضكح آليات محددة لمتنسيؽ ،كبعدىا عف الطابع المؤسساتي كالميني ،كأف منظمات المجتمع

المدني تعاني مف صعكبات في التمكيؿ .كأكصت الدراسة بضركرة تكثيؼ عمؿ منظمات
المجتمع المدني إليجاد نكع مف التكامؿ بينيا كبيف مراكز األبحاث كالتجارب الرسمية في مجاؿ

التنمية الزراعية ،ككجكب اعتماد النظاـ اإلنتاجي المجدم كالمعتمد عمى الذات ،إضافة إلى
ضركرة مشاركة المزارعيف بصياغة خطط تطكير منظمات المجتمع المدني.
دراسة ( حمداف ،) 2000 ،بعنكاف " األمف الغذائي ،نظرية كنظاـ كتطبيؽ " .ىدفت الدراسة
إلى معرفة األمف الغذائي باالعتماد عمى ىيكمية الميزانية الغذائية الكاقعة ما بيف اإلنتاج الزراعي
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كاالستيالؾ .كدلت نتائج الدراسة عمى تدني نسبة االكتفاء الذاتي مف الغذاء في غياب

المؤسسات

الفمسطينية ،كتفاقمت التبعية المطمقة لمقطاع الزراعي كالغذائي الفمسطيني لمسكؽ اإلسرائيمية بما
رافؽ ذلؾ مف تعطيؿ لممكارد الزراعية ،كحرماف لمقطاع الزراعي مف االستفادة مف القيمة المضافة

لممنتجات الزراعية كاستنزاؼ الميزانية الغذائية الفمسطينية.
د ارسػة ( األطرش ،) 2002 ،بعنكاف " معكقات االقتصاد الفمػسطيني كالسياسات المطمكبة
لتحقيؽ التنمية المستقمة كالمطّردة " .كقػ ػ ػ ػػد ى ػ ػ ػ ػػدفت ى ػ ػ ػ ػذه الد ارس ػ ػ ػة إلى حصر قدرات االقتصاد

الفمسطيني كتقدير الناتج الممكف ،كتقػدير الػسياسات االقتصادية األكثر مكاءمة لالقتصاد

الفمسطيني ،كتقدير فرص كامكانيات إحداث تنميػة مػستقمة كمطردة .كمف أىـ النتائج التي
خمصت إلييا الد ارسػة ،تبيف أف االستراتيجية المناسػبة لتكجيو سمع اإلنتاج الفمسطيني ،تتطمب

إعطاء أىمي ػ ػ ػة خاص ػ ػ ػة لسياس ػ ػ ػ ػة إحػ ػ ػ ػالؿ الكاردات ،كتحديػدان مػف السم ػػع االستيالكية ،كبخاصة

التصنيع

الزراعي ،إلى جانب إنماء النشاطات االقتصادية القػادرة عمػى المنافسة في الخارج ،مثؿ بعض

األنماط الزراعيػة ،كقػد خمػصت الدراسة إلػى القػكؿ أف استراتيجية التكجو في اإلنتاج نحك الداخؿ

أك الخارج ليس بدائؿ إحداىمػ ػ ػا لألخػ ػ ػ ػرل ،كأف إمكانيػ ػ ػ ػات االقتصاد الفمسطيني ،سكاء اإلنتاجي ػ ػة،

أك نطاؽ حجـ السكؽ تسمح باألخذ بكال التكجييف فػي آف كاحد ،كاف كاف ثقؿ كؿ منيما يتغير

مع تغير المرحمة التي يمر بيا االقتصاد الفمػسطيني ،ففػي المرحمة األكلى يزداد ثقؿ التكجو في

اإلنتاج لمداخؿ ،كفي المرحم ػ ػ ػة الالحق ػ ػ ػة تزداد أىميػ ػ ػ ػة التكجو في اإلنتاج نحك الخارج .كما أكدت

الدراسة في النتائج التي تكصمت إلييا ،عمى ضركرة التركيز عمى األنشطة االقتصادية التي
تحتاج إلى كثافة األيدم العاممة ،تحديدان في المرحمة األكلى مف عممية التنمية ،كمف أىـ ىذه

األنشطة إنتاج السمع االستيالكية .كقد كشفت الد ارسػة عف كجكد ثغرات في أداء السمطة الكطنية

الفمسطينية ،أسيمت في تثبيط العممية االستثمارية ،بنشاطيا االحتكارم ،كالمعكقات اإلدارية

كالفػساد ،كالتركيػز عمػى النشاط الريعي ،عمى حساب النشاط اإلنتاجي ،مما يتطمب مف الحككمػة
في حالػة قيػاـ دكلػة فمسطينية تحديد سياسة عامة بعيدة المدل لبناء المؤسسات ككضع التدابير

اإلصالحية ،ككضػع برامج إعادة اإلعمار لتكجيو كاعداد سياسة لمتنمية االستراتيجية.
د ارسػة ( مقداد كآخركف  ،) 2004 ،بعنكاف " آليات إحالؿ السمع المستكردة مف إسػرائيؿ،
دراسػة إلحػالؿ مجمكعة مف السمع المحمية " .كقد ىدفت الدراسة إلى تحديد أكثر السمع
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المستكردة مػف إسػرائيؿ استيالكان في األراضي الفمسطينية كآلية إحالليا محميان ،ككذلؾ التعرؼ

عمى جكدة السمع المحميػة كالقدرة عمى حماية ىذه السمع ،كقد خمصت الدراسة إلى ضركرة البدء

بالصناعات الغذائية كالزراعية بأشكاليا المختمفة كالتركيز عمييا ألجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية
المنشكدة ،حيث إنيا تػشكؿ أكلكية ىامة في اإلنتاج كاإلحالؿ محؿ البضائع اإلسرائيمية

المستكردة ،كقد أكدت الد ارسػػة أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تساىـ في القدرة عمى إحالؿ
ىػذه المنتجػات المحميػة محؿ المنتجات اإلسرائيمية كالمستكردة ،كىذه العكامؿ بالترتيب ىػي:

االىتمػاـ بػالجكدة ،االىتمػاـ بتخفيض األسعار ،االىتماـ بالشكؿ كالتغميؼ ،االىتماـ بالدعاية

كاإلع ػ ػ ػالف ،أسباب إضػافيػ ػ ػ ػة مثػؿ شيادات الجكدة المحميػ ػ ػ ػة كالدكليػ ػػة .كقد كضعت الد ارسػة قائمة

بأسماء السمع المقترحة لإلحالؿ ،حيث ظيرت الػصناعات الغذائية في قمة ىذه القائمة كتمثمت

فيما يمي "عصير ،مشركبات غازيػ ػ ػ ػة ،خػض ػ ػ ػ ػركات مجمػدة ،شرائػ ػ ػ ػ ػح لحـ الحبش ،منتجات ألباف،

تعميب ،فقاسات ،مخمػالت ،بػسككيت ،حمكيػات ،سػكاكر ،مربى" .كقد قدمت الدراسة العديد مف

دراسات الجػ ػ ػ ػدكل األكلي ػ ػ ػة لمػصناعات الغذائيػ ػ ػػة المقترح ػة لإلحػ ػالؿ مثؿ مصنع إلنتاج المرتديال،

مشركع مطاحف إلنتاج الدقيؽ ،مػشركع إنػشاء مػصنع شيبس ،مشركع مصنع إنتاج السمف كتعبئة
الزيػكت النباتيػة ،مػشركع صػناعة المعجنػات كالحمكيات ،مشركع مصنع إلنتاج األلباف كالجبف،

مصنع إلنتاج األسكيمك ،إنشاء مصنع ألبػاف ككحدة إنتاج أعالؼ طبيعية ،حيث أكدت الدراسة
كجكد فائض في الطمب مػف الػسمع الػسابقة كحاجة السكؽ الفمسطينية ليذه السمع .كما أف ىذه

المشاريع تساىـ في تنمية االقتصاد الفمػسطيني كتغطية النقص الكاضح في سكؽ ىذه السمع.

دراسة(لبد ،) 2004 ،بعنكاف " تجربة السمطة الفمسطينية في استغالؿ المساعدات الدكليػػػػػػػػػة

 ." 2003 -1994تستعرض الدراسة أىداؼ المساعدات الدكلية المقدمة مف طػرؼ الدكؿ
المانحة لمسمطة الكطنية الفمسطينية كطبيعتيا كأثرىا عمى االقتصاد الفمسطيني بصكرة عامػ ػ ػة،
كأثر ذلؾ عمى تطكرات األكضاع االقتصادية كاالجتماعية .كأظيرت ىػذه الد ارسػة أف المسػاعدات

الدكلية المقدمة عبر السمطة الكطنية الفمسطينية لـ تحقؽ األىداؼ المرجكة منيا ،سكاء كاف ذلػؾ
بسبب العكامؿ المتعمقة بالجانب الفمسطيني أك العكامؿ الخارجية ،خاصة التي تتعمػؽ بالجانػب

اإلسرائيمي كالدكؿ المانحة ذاتيا .كأظيرت الدراسة أيضان أف االعتماد عمى المسػاعدات الدكليػة

أصبح يمثؿ عبئان عمى الجانب الفمسطيني ،تحديدان في قدرتو عمى تحقيػؽ اسػتقاللو االقتصػادم
كالسياسي ،كأف القطاع الزراعي ،لـ يستحكذ إال عمى نسبة %1.82مف قيمة ىذه المساعدات.

دراسة ( الشنيفي ،) 2005 ،بعنكاف " الزراعة لتحقيؽ األمف الغذائي في المممكة العربية
السعكدية " .ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية الزراعة في تحقيؽ األمف الغذائي ،كتنبع أىمية
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ىذه الدراسة مف تبياف أف مفيكـ األمف الغذائي ال يتكقؼ فقط عمى تكفير االحتياجات الغذائية

ألفراد المجتمع جميعيـ ،بؿ يضاؼ إلى ذلؾ جكدة الغذاء كسالمتو كنشر الكعي الغذائي .كقد
خمصت الدراسة إلى عدد مف االستنتاجات أىميا :إف جكدة الغذاء كسالمتو ،مفيكماف متالزماف
مرتبطاف ببعضيما البعض ،كيعبراف عف مدل القيمة التغذكية لمغذاء ،كتقبؿ المستيمؾ لو ،كعف

مدل صالحية الغذاء لالستيالؾ ،كخمكه مف كؿ ما يضر بصحة المستيمؾ.
دراسة ( سمماف ،) 2005 ،بعنكاف " تقييـ األثر البيئي المترتب عمى بناء الجدار الفاصؿ في
الضفة الغربية " .تـ في ىذه الدراسة تحميؿ اآلثار البيئية المترتبة عمى اقامػة الجػدار الفاصؿ
عمى األراضي الفمسطينية ،كتكمف أىمية ىذه الدراسة بالنسبة لممكاطنيف الفمسطينييف لما كاف ليذا
الجدار مف أثر عمييـ ،حيث أفقدىـ مصدر رزقيـ كنيب أرضيـ كمياىيـ كاقتمع أشجارىـ .األمر

الذم دمػر اقتصادىـ كبيئتيـ ،حيث تـ بناء الجدار مف قبؿ الحككمة اإلسػرائيمية عمػى أ ارضػي
المػكاطنيف الفمسطينييف كبيف قراىـ كبيكتيـ ،فكانت آثاره مدمرة عمى االنساف كالحيكاف حتى
الشجر كالحجر .كقد تعدت ىذه المشكمة األشخاص الذيف ىدمت بيكتيـ كجرفت أراضييـ حيث
أصبحت آثارىا كاضحة عمى قطاع كبير مف الشعب الفمسطيني ،فقد منع العديد مف العماؿ

الكصكؿ إلى أماكف عمميـ داخػؿ الخط األخضر ،كذلؾ أصبحت مشكمة اجتماعية ،حيث عزلت

السكاف بعضيـ عػف بعػض كعػف المجتمع الخارجي .كتتحدث الدراسة أيضا عف تأثي ػ ػ ػر الج ػ ػدار

عم ػ ػ ػى الحيكانات كالنباتات البرية حتى عمػى الماء كالمراعي .كقد تمت الدراسة عمى الفترة الكاقعػ ػػة
بيف  ،2004 - 2003كشممت محافظة جنيف كقمقيمية كالقدس ،بسبب التأثير الكبير الذم حػؿ
عمػى ىػذه المحافظػات مقارنػة بالمحافظات األخرل فكاف التأثير كبير جدا عمييا .كقد أظيرت
نتائج الدراسة أف التأثير عمى القطاع الصحي كاف بنسبة  %76.01،كنسبة التأثير عمى القطاع

البيئي كانت كبيرة كلكنيا أقؿ مػف القطاعػات األخرل الصحية كالمائية كالزراعية كاالقتصادية

حيث بمغت النسبة  .%70.41كتشير النتػائج أف القطاع الزراعي مف أكثر القطاعات تضر انر
حيث كانت نسبة التأثير %78.52،كىػذا يؤكػد إلى أف أىداؼ الجدار األساسية ىي ضـ
األراضي كتدمير المزركعػات الفمػسطينية .كبالنػسبة لمقطػاع االقتصادم كاالجتماعي فكانت أكثر

القطاعات تضر انر بالنسبة لغيرىا فكانت النسبة  ،%79.69أما بالنسبة لمقطاع المؤسساتي فكاف
أقؿ تأث انر مف القطاعات األخرل فكانت نسبة التأثير .57.7%.

دراسة (لرقاـ ،) 2006 ،بعنكاف " األمف الغذائي في الدكؿ العربية " .ىدفت الدراسة إلى
التعرؼ عمى أزمة الغذاء في الكطف العربي مع التركيز عمى تشخيص كضعية األمف الغذائي
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العربي ،كمف أجؿ سد الفجكة الغذائية كالتخفيؼ مف حدتيا ،تسعى الدكؿ العربية إلى تضافر

الجيكد مف أجؿ تطكير القطاع الزراعي عمكما ،كزيادة اإلنتاج الغذائي خصكصا ،مف خالؿ
إتباع حزمة مف السياسات الرامية إلى تحقيؽ األمف الغذائي .كقد استخدمت الدراسة في ىذه
الدراسة المنيج الكصفي كالتحميمي ،ككاف مف نتائجيا أف الكطف العربي يعاني مف أزمة غذاء

تفرض عميو ضركرة التكامؿ الزراعي في استغالؿ المكارد الزراعية المتاحة كحتميتو ،مف خالؿ

العمؿ العربي المشترؾ .بغية الكصكؿ إلى األمف الغذائي الذم تطمح إليو األقطار العربية.

دراسة (إسماعيؿ ،)2006 ،بعنكاف ،أثر الجدار الفاصؿ عمى األكضاع االقتصادية

كاالجتماعية ،ككضع األمف الغذائي لمنطقة راـ اهلل " .ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدل تأثير
الجدار الفاصؿ عمى النكاحي االقتصادية كاالجتماعية لمنطقة راـ اهلل خالؿ الفترة – 2004

 ،2005كذلؾ مف خالؿ بياف أثر الجدار الفاصؿ عمػ ػ ػ ػػى نظاـ الز ارعػ ػ ػ ػ ػ ػػة مف ناحيػ ػ ػ ػ ػػة المساحات
الزراعي ػ ػ ػة ككميػ ػ ػ ػة االنتاج كعممي ػ ػ ػػة التسكيؽ كالعالقات االجتماعيػ ػ ػ ػة كنسبة البطالة ككضع األمف

الغذائي ،كذلؾ بعمؿ مكازنة بينيا كبػيف منطقة ال يقاـ عمييا الجدار .كقد تـ تحديد مجتمع
الدراسة الذم بمغ  60مزارعا ،حيث تػـ أخػذىا بطريقة عشكائية كجمعت البيانات باستخداـ
استبانة ،كتـ تحميؿ النتائج باسػتخداـ نظػاـ التحميػؿ االحصائي  spss،كاستخداـ المتكسط

الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنػسبػ ػ ػ ػة المئكي ػ ػ ػػة ،كأفادت النتائج بأف ىناؾ فرؽ في التأثير عمى
منطقة الجدار كغي ػ ػر الجدار بالنسبة لممساحات الزراعية ككمية اإلنتاج كعممية التسكيؽ كنسبة
البطالة كالعالقات االجتماعية كاألمف الغذائي .كما أف الجدار الفاصؿ حاؿ دكف كصكؿ العامميف

داخؿ إسرائيؿ مف الكصكؿ الى أماكف عمميـ كأدل ذلؾ الػى ارتفػاع البطالة الى  %60كظيكر
عادات اجتماعية سيئة كظاىرة التسكؿ كعمالة األطفاؿ ،باإلضافة إلػى انعداـ األمف الغذائي في

المنطقة بنسبة  %23.3نظ انر العتمادىـ عمى ما يزرعكنو في تغذيتيـ.

دراسة (عمر ،)2006 ،بعنكاف " تكيفات القطاع الزراعي الفمسطيني في مكاجية الحصار

كاإلغالؽ ،دراسة حالة ،محافظة جنيف" .ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الحصار
كاإلغ ػ ػ ػػالؽ عمػ ػ ػػى القطاع الزراعي في محافظة جنيف في الفترة  .2006 – 2005كمثؿ مجتمع

الدراسة جميع المزارعيف كالمزارعات في محافظة جنيف ،كقد أجريت الدراسة ،لما لقطاع الزراعة
مف أىمية ،كىدفت الػ ػ ػى التعػ ػ ػرؼ عمى تكيفات المزارعيف مع الكاقع الصعب الذم يعاني منػ ػو
القطاع الزراعي الفمسطيني .استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كقد تـ جمع المعمكمات
عف طريؽ استبانة كما استخداـ نظاـ التحميؿ االحصائي  SPSSلتحميؿ النتائج .ككانت نتائج

الدراسة تفيد بأف غالبية المبحكثيف يؤكدكف اآلثار السمبية الكاقعة عمى القطاع الزراعي ،سكاء
114

كانت مباشرة مف تجريؼ كمصادرة األراضي الزراعية ،كاقتالع األشجار ،كاحراؽ المحاصيؿ

كسرقتيا ،كمصادرة اآلبار الزراعية كتدمير شبكات الرم ،باإلضافة إلى منع المزارعيف مف

الكصكؿ الى مزارعيـ .ككذلؾ ىناؾ آثار سمبية غير مباشرة انعكست عمى مستمزمات اإلنتاج بأف

زاد سعرىا ،كقؿ تكفرىا في األسكاؽ ،مما اضطر المزارعيف الى استخداـ بعض المستمزمات
لإلنتاج التالفة فػ ػ ػي العممي ػ ػ ػة اإلنتاجية .كذلؾ كاف ىناؾ أثر كبير عمى اإلنتاج الزراعي ،مما أدل

إلى انخفاض الدخؿ الزراعي ،كتمؼ المنتجات الزراعية نتيجة عدـ القدرة عمى الكصكؿ إلييا
كقطفيا في الكقت المناسب أك تمفيا خالؿ نقميا لعدـ تكفر كسائؿ الحفظ كالنقؿ السميمة ،ككذلؾ
ىناؾ أثر عمى عممية التسكيؽ الزراعي مف حيث عدـ القدرة عمى تصدير المنتجات الزراعية

كاغالؽ المعابر أماـ تسكيؽ المنتجات ،كتدفؽ المنتجات اإلسرائيمية الى األسكاؽ الفمسطينية.

دراسة ( اليدىد ،) 2006 ،بعنكاف " الزراعة الفمسطينية ،دراسة حالة لمدينة نابمس " .اختار
الباحث مدينة نابمس كحالة دراسية حيث إف الزراعة ىي أىـ قطاع فييا ،كالتحضر كاحد مف

القضايا الكبرل التي تكاجو البشرية اليكـ ،إف الييئات الحككمية كالدكلية كالقكمية كالحككمات

المحمية ال تستطيع أف تتجاىؿ ىذه الظاىرة كمف المتكقع بحمكؿ  2020أف ما نسبتو %45-40

مف الفقراء في األراض ػ ػي الفمسطيني ػ ػ ػة ستككف مركزة ف ػ ػي قرل كمدف مثؿ مدينة نابمس ،إف الزيادة

المطردة في السكاف يرافقيا زيادة في الطمب عمى الغذاء كالمياه كخمؽ فرص عمؿ كمكارد

متجددة .إف ساكني مدينة نابمس استيمككا ما يقدر بػ  38,584طف مف المكاد الغذائية عاـ

2000ـ ،كىذا سيككف أكثر تعقيدان لممسؤكليف لتأميف المدينة مف حيث االستيالؾ كبناء مساكف

مناسبة كالطرؽ كالمرافؽ ،كمياه كافية لمحفاظ عمى الرم ،في ظؿ شح المياه كارتفاع نسبة

العاطميف عف العمؿ سيؤدم ذلؾ إلى تعقيد المشكالت في تخطيط المدف .ىذه الدراسة تيدؼ إلى
تبيف تأثير تطكير الزراع ػ ػ ػ ػة الحضري ػ ػ ػ ػة كالتخطيط عم ػ ػ ػ ػى التحفيؼ مف حدة المشكالت المستقبمية

التي ستكاجو المدف الكبيرة مثؿ نابمس .كلمتخفيؼ مف حدة ىذه المشكالت الناتجة مف زيادة

النفاي ػ ػ ػات الصمب ػ ػ ػة غير المعالجة بالمياه ،كفي ىذا يجب إشراؾ أصحاب المصمحة الميدديف مف
الزراعة الحضرية مف أجؿ تنمية الحرية باستخداـ أداة تخطيط المدف كاصالح استخداـ األراضي

لتخفيؼ اليجرة العشكائية التي تتيح ف ػ ػ ػرص العمؿ ،كيجب مشارك ػ ػ ػ ػة كػ ػ ػؿ مف ممثمك المجالس

البمدية كالك ازرات كالمنظمات غي ػر الحككمية كالقادة المحمييف كالمجالس القركية كالقطاع الخاص

مف أجؿ التخطيط المستقبمي لمتخفيؼ مف المشالت المتكقعة.

دراسة (خميؿ ،) 2006 ،بعنكاف " السياسػة اإلنتاجيػػة كالتصديريػػػػػة لألسماؾ في الكطف
العربي " .ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى السياسة اإلنتاجية كالتصديرية لألسماؾ في
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الكطف العربي ،كاعتمدت الدراسة عمى بيانات المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،كقد استخدمت

الدراسة في تحميؿ النتائج كعرضيا األسمكب الكصفي كالكمي مثؿ معادالت االنحدار البسيط
كتحميؿ التبايف إلى جانب األىمية النسبية مع بعض المقترحات لتنمية إنتاج األسماؾ كتطكيره

كتطكير تسكيقو في الدكؿ العربية .كأكضحت النتائج أف إنتاج األسماؾ في الكطف العربي يتزايد
سنكيا بمعدؿ معنكم إحصائيا بمغ نحك  141.6ألؼ طف ،كبمعدؿ تغير سنكم بمغ نحك %5.03

لألسماؾ.

دراسة (اليندم ،)2006 ،بعنكاف " تقييـ دكر منظمات المجتمع المدني في التنمية
االقتصاديػػػػػػة فػػػػػػي فمسطيف " .ىدفت الد ارس ػ ػػة إلى التعرؼ عمى كاقع المنظمات غير الحككمي ػ ػة

العاممػػة في فمسطيف مف حيث مجاالت عمميا كمنيجية أدائيا ،كاقتراح آليات لتحسيف عمؿ
المنظمات غير الحككمية العاممة في فمسطيف بما يخدـ التنمية االقتصادية الشاممة كالتعرؼ عمى

دكر المنظمات غير الحككميػ ػ ػة ف ػ ػي تنمية كاقع البيئة السياسية كالقانكنية فيما يخدـ أىداؼ

التنمية االقتصادية .كدلت النتائج عمى أف عفكية البرامج التي تقكـ بيا المنظمات كعدـ ارتباطيا

بخطة تنمكية شاممة أدت إلى تشتيت جيكدىا ،كما أف ضعؼ التنسيؽ بيف الجمعيات األىميػ ػ ػة

كالعاممػ ػة في فمسطيف ،كبيف الجمعيات األىمية كالسمطة الفمسطينية سبب مف أسباب فشؿ

الجمعيات في تحقيؽ التنمية ،كما أف  %88.3مف عينة الدراسة أفادت بأف العالقة بيف
الجمعيات األىمية العاممة في قطاع غزة كالسمطة الفمسطينية ىي عالقة تكاممية ،إضافة إلى أف
نظـ اإلدارة التقميدية في الجمعيات األىمية ىي التي تحكؿ دكف كجكد تنسيؽ قكم بيف الجمعيات.

دراسة ( صكالحة ،) 2007 ،بعنكاف " استراتيجيات التنمية المستدامة لمحفاظ عمى األراضي
الزراعية في ضكء التطكر العمراني لممدف الفمسطينية ،دراسة تحميمية لمدينة طكلكرـ " .تناكلت

ىذه الدراسة تحميؿ استعماالت األراضي في مدينة طكلكرـ ،كذلؾ بدراسة المخططات

الييكمية لممدينة منذ عاـ  1945كحتى عاـ  2001مع التركيز عمى االستعماؿ الزراعي

لػألرض .كاليدؼ الرئيس ليذه الدراسة اقتراح استراتيجيات لحماية األراضي الزراعية في مدينة
طكلكرـ في ضكء التكسع العمراني المستقبمي ككذلؾ الحد مف تناقص المػساحة المخصػصة

لالسػتعماؿ الزراعي في المخططات الييكمية لممدينة.

لقد تناكلت ىذه الدراسة األىمية الزراعية لمدينة طكلكرـ ،ككذلؾ األىمية الخاصة التي تتمتع بيا
السيكؿ كالمناطؽ الزراعية الخصبة المتبقية داخؿ المدينػة ،كأىمية القطاع الزراعي في االقتصاد

الفمسطيني عامة كلمدينة طكلكرـ خاصػة .كارتكػزت الدراسة في منيجيتيا عمى المنيجيف الكصفي
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كالتحميمي مف خالؿ د ارسػة المخططػات الييكمية لممدينة كتحميميا عبر سنكات مختمفة باالعتماد
عمى المعمكمات المتكفرة لدل المصادر ذات العالقػة ،كذلؾ نتائج المسح الميداني الذم اعتمدت

عميو الدراسة .كأشارت نتائج الدراسة الى تداخؿ االسػتخدامات الحضرية لألراضي في مدينة
طكلكرـ كتناقص مساحة األراضي الزراعيػة ضػمف المخططػات الييكمية التي أعدت لممدينة ابتداء

استرتيجيات تطكير
ا
مف مخطط عاـ  1948كلغاية عاـ  .2001كذلؾ أظيرت الدراسة غياب
األراضي الزراعية كالحفاظ عمييا ،باإلضػافة إلػى غيػاب األنظمػة كالقكانيف كغياب آليات تطبيؽ

ىذه األنظمة كالقكانيف.

دراسة ( اسحؽ كىريمات ،) 2007 ،بعنكاف " كاقع القطاع الزراعي في فمسطيف " .تحدثت
الدراسة عف كاقع القطاع الزراعي في األراضي الفمسطينية ،حيث تناكلت التنكع في األراضي
الزراعية الفمسطينية كمشكالت الكصكؿ إلى عمى تمؾ األراضي كالسيطرة عمييا .كبينػت حجػـ

مسػاىمة الزراعة في االقتصاد الفمسطيني مف حيث استيعابو لمقكل العاممة .كحصت ػ ػ ػ ػو مف الناتج

المحمػ ػ ػ ػ ػي اإلجمالي ،كسمطت الضكء عمى دكر المؤسسات الحككمية كغير الحككمية فػي إدارة
القطاع الزراعي كتنميتو ،ككذلؾ عمى مصادر التمكيؿ المقدـ لممستثمريف في ىذا القطاع ،كما

كضحت أىـ المعكقات التي تكاجو قطاع الزراعة الفمسطيني .كقد خمصت ىذه الدراسة إلى عدة
نتائج أىميػا معانػاة القطػاع الز ارعػي لمعيقػات كصعكبات كبيرة عمى رأسيا سيطرة االحػتالؿ

اإلسػرائيمي عمػى المنػاطؽ المسػماه (ج) كاستم ارره في بناء جدار الفصؿ العنصرم كسيطرتو عمى
المعابر؛ األمػر الػذم يحػد مػف االستيراد كالتصدير .كبينت أف غالبية االنتاج الزراعي في

فمسطيف ييػدؼ إلػى سػد حاجػة االستيالؾ المنزلي فقط ،عمى الرغـ مف ذلؾ يعد القطاع الزراعي
القطاع الثالث مػف حيػث استيعابو لأليدم العاممة حيث استطاع استيعاب أعداد كبيرة مف العماؿ

الذيف حرمكا مف عمميػـ في الداخؿ المحتؿ .كدعت ىذه الدراسة البرامج كالمشاريع التي تنفذ في

قطاع الزراعة إلى الحد مف المشكالت التي تكاجو تقدـ ىذا القطاع ،كتطكره كالتنكيع في

المحاصيؿ الزراعية.
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دراسة ( المجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمية كاالعمار ،) 2007 ،بعنكاف " مظاىر
التيميش كالتشكيو في القطاع الزراعي الفمسطيني " .تحدثت الدراسة عػف كاقػع الزراعة في

فمسطيف كمعطياتيا ،كبينت المشكالت كالصعكبات التي تكاجو الزراعة الفمسػطينية .كركزت

الدراسة عمى مظاىر التشكيو كالتيميش التي يعاني منيا القطاع الزراعي مف حيث قمة مصادر
التمكيػؿ كقمة الدعـ كالمساعدات الخارجية كالداخمية كمحدكدية المكازنات لدعـ ىذا القطاع.

كبينت دكر االحتالؿ اإلسرائيمي في إضعاؼ تطكر القطاع الزراعي الفمسطيني كتنميتو .كمف
النتائج التي خمصت الييا ضركرة إعادة النظر في البرامج المطبقة مف أجؿ إعادة االعتبار

لمقطاع الزراعي ككضع ىذا القطاع عمى سمـ األكلكيات .كطالبت بضػركرة تحػرؾ ك ازرة الزراعة

مف أجؿ دعـ األنشطة كالمشاريع الزراعية ،كضركرة مساندة ىذا القطاع مػف خالؿ زيادة الدعـ
الداخمي كتشكيؿ مجمكعات الستقطاب مزيد مف الدعـ الخارجي.
دراسة ( الدركبي ،) 2008 ،بعنكاف " كاقع األمف الغذائي العربي كتغيراتو المحتممة في ضكء
المتغيرات االقتصادية الدكلية " .ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ الفجكة الغذائية كتطكرىا خالؿ

الفترة  ،2005 – 1995مكضحة خالؿ التحميؿ أسباب العجز الغذائي العربي كتفاقمو،
كالتأثيرات المحتممة لممتغيرات الدكلية ،كبشكؿ خاص تحرير التجارة عمى فاتكرة الغذاء في الكطف

العربي كعمى االستثمار الزراعي .كقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :إف حجـ الفجكة
الغذائية العربية كقيمتيا آخذة باالتساع مع الزمف مف جية ،كأف نسبة االكتفاء الذاتي مف مككنات
الحبكب آ خذة باالنخفاض مف جية أخرل ،كما أشارت النتائج إلى أنو عمى الرغـ مف تزايد حجـ
الفجكة الغذائية كالتراجع في األىمية النسبية لالكتفاء الذاتي ،كما ليذه المتغيرات مف تأثير في
متكسط نصيب الفرد مف السمع الغذائية ،فإف سياسات تطكير المكارد الزراعية ،سكاء تمؾ المتعمقة
بالمكارد األرضية أك المالية ،لـ تكف في مستكل متطمبات التكسع في برامج التنمية االقتصادية

الزراعية كزيادة حجـ الغذاء ليتناسب مع االحتياجات منو عمى الصعيد العربي ،كما أشارت
النتائج إلى أنو عمى الرغـ مف أف المكارد الزراعية تمثؿ جانبا ميما في اقتصاديات معظـ الدكؿ

العربية كبخاصة غير النفطية ،فإف نصيب القطاع الزراعي مف االستثمارات الكمية ال يتناسب مع
حجـ المكارد الزراعية ،كقد ترتب عميو أف الناتج الزراعي العربي ال يمثؿ إال أىمية نسبية

متكاضعة مف ناتجيا المحمي اإلجمالي.

دراسة ( المكزم كالقاسـ ،) 2009 ،بعنكاف " تحديات األمف الغذائي العربي " .استيدفت ىذه
الدراسة تسميط الضكء عمى أىـ القضايا التي تؤثر بصكرة مركزية سمبا أك إيجابا في مستقبؿ

األمف الغذائي العربي ،كقد تناكلت الدراسة عدة مشكالت أىميا :تأثير تغير المناخ عمى األمف
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الغذائي كالزراعة ،حيث يكضح الباحث أىـ األسباب التي أدت إلى ىذه المشكمة كالمتمثمة
باستعماؿ المنتجات الكيماكية ( مبيدات كأدكية ) ،الرعي الجائر ،التصحر كقطع الغابات .كقد

خمصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أىميا :أف الزراعة تعد عامال مؤث ار كمتأث ار بتغير المناخ
عمى غرار األسمدة ،كىناؾ زراعات معينة ،إضافة إلى قطع الغابات كالرعي الجائر ،كاستيالؾ

الثركة الحيكانية ،كانتاج الكقكد الحيكم.
دراسة ( اليزايمة كالعزاـ ،) 2009 ،بعنكاف " اآلثار السياسية لمتبعية الغذائية العربية ".
كتستيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ عمى الكاقع العربي مف ناحية إنتاج الغذاء ،كمقدار الفجكة
الغذائية ،كصكال إلى اآلثار السياسية المترتبة عمى الغذاء العربي ،أما فرضية الدراسة فمفادىا أف
الكطف العربي يعيش في حالة عجز غذائي يفتح الباب عمى مصراعيو أما التدخؿ كالييمنة

األجنبية في
شؤكنو الداخمية ،كبخاصة السياسية .كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كبعض
الكسائؿ اإلحصائية لتفسير كاقع الغذاء العربي كما يترتب عميو مف آثار سياسية .كقد خمصت

الدراسة إلى عدة استنتاجات أىميا :أف الكطف العربي سكؽ استيالكي ألسكاؽ إنتاج الغذاء،

باإلضافة إلى التزايد في الفجكة الغذائية ،كالذم يزيد مف التدخؿ األجنبي في الشأف العربي كأف

الكطف العربي أصبح اليكـ مستعم ار غذائيا.

دراسة (عبد الكريـ ،) 2009 ،بعنكاف " تقكيـ دكر المنظمات غير الحككمية كمنظمات
المجتمع القاعدية في أنشطة التنمية الزراعية كاستدامتيا " .ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة

مدل مساىمة المنظمات غير الحككمي ػ ػ ػة كالمنظمات القاعديػ ػ ػة الريفية في إحداث تنمية زراعية
لتحسيف األحكاؿ

المعيشية ليذه المجتمعات (في الريؼ السكداني) ،كمعرفة المعكقات كالمشكالت التي تحكؿ دكف
استم اررية التنمية الزراعية بعد نياية دعـ المنظمات المعنية بالتنمية بالمنطقة المستيدفة كالخركج
بتكصيات كحمكؿ تساعد فػ ػ ػ ػي استم ارريػ ػ ػ ػ ػة العمؿ التنمكم بالمنطق ػ ػ ػ ػة .كدلت نتائج الد ارس ػ ػ ػ ػػة عمى

أف المنظمات غير الحككمية كمنظمات المجتمع القاعدية ليا دكر فاعؿ في إرساء دعائـ التنمية
الزراعية كالريفية بالمنطقة ،كما أظيرت النتائج كجكد اىتماـ مف قبؿ إدارات المنظمات غير
الحككمية بالتنسيؽ مع الجيات األخرل الميتمة بتحقيؽ التنمية ،كأف ىناؾ زيادة في إنتاجية

الفداف لممحاصيؿ الزراعية المختمفة أثناء عمؿ المنظمات.
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دراسة ( السعدني ،كممكؾ ،) 2010 ،بعنكاف " الفجكة الغذائية بالكطف العربي " .استيدؼ
البحث التعرؼ عمى المكقؼ الغذائي الراىف بالكطف العربي ،كتحميؿ بعض المؤشرات التي يمكف
مف خالليا التعرؼ عمى مدل تحقيؽ األمف الغذائي مف عدمو بمختمؼ دكؿ الكطف العربي،

باإلضافة إلى التقدير القياسي لفجكة العرض مف الغذاء لمتعرؼ عمى أىـ المتغيرات ذات التأثير

عمى تمؾ الفجكة ،ككذلؾ التعرؼ عمى بعض السياسات التي يمكف مف خالليا تقميؿ حجـ الفجكة

الغذائية كتحقيؽ األمف الغذائي بالكطف العربي .كقد أكضحت الدراسة أف قيمة الفجكة الغذائية مف

مجمكعات السمع الغذائية الرئيسة عمى مستكل الكطف العربي خالؿ متكسط الفترة – 2006
 2008تقدر بنحك  21.02مميار دكالر ،كتمثؿ قيمة فجكة الحبكب كالدقيؽ نحك  %53.12مف
قيمة تمؾ الفجكة ،كما أكضحت الدراسة كجكد تأثير إيجابي معنكم إحصائيا لكؿ مف متغير مقدرة

الدكلة عمى االستيراد كمتغير الزمف عمى قيمة فجكة العرض مف الغذاء بالكطف العربي ،كما
أكضحت أف زيادة مقدرة الدكلػ ػ ػ ػة عم ػ ػ ػ ػى استي ػ ػ ػ ػ ػراد الغذاء بنسبة  %10يؤدم إلى زيادة قيمة فجكة
العرض مف الغذاء بنسبة  ،%38كأف زيادة عدد سنكات الزمف بنسبة  %10تؤدم إلى زيادة قيمة
فجكة العرض مف الغذاء بنسبة  ،%14كما اتضح مف الد ارسػ ػػة أف نسبػ ػػة مساىمة الناتج الزراعي

في إجمالي الناتج المحمي العربي خالؿ الفترة  2008 – 2006بمغ نحك  ،%15.7كما تبيف أف
كػ ػ ػػال مف الصكماؿ كالسكداف كسكريػ ػ ػػا ىػ ػ ػػي أعمػ ػ ػ ػػى الدكؿ العربية مف حيث نسبة مساىمة ناتجيا

الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث بمغت نحك  %20.5 ،%29.4 ،%63.6في كؿ

منيا عمى التكالي ،كما اتضح تدني نسبة مساىمة الناتج الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي في
كثير مف الدكؿ العربية ،مما يشير إلى ضعؼ مساىمة الزراعة كنشاط اقتصادم بالدكؿ العربية،

كبالتالي ضعؼ قدرتيا عمى تمبية االحتياجات الغذائية لسكانيا.

دراسة ( عفانة ،) 2010 ،بعنكاف " استراتيجيات التنمية المستدامة لأل راضي الزراعيػة في

الضفة الغربية ،محافظة طكباس كحالة دراسية " .تناكلت ىذه الدراسة تحميؿ إمكانيات التنميػة
الزراعية المستدامة في محافظة طكباس بالضفة الغربية في فمسطيف ،ذلؾ في ضػكء المعمكمػات
كالبيانات المتكفرة عف األراضي الزراعية في المحافظة كالمعمكمات كالبيانات التي جمعتيا الباحثة

كالبيانات المتكفرة عف األراضي الزراعية في المحافظة كالمعمكمات كالبيانات التي تـ جمعيا في

الدراسة كالمسح الميداني .كاليدؼ الرئيس ليذه األطركحة يتمثؿ في تحديد المعكقات التي تعيؽ
تنمية األراضي الزراعية في محافظة طكباس ككضع استراتيجيات تعنػى بالحفػاظ عمػى تمػؾ

األراضي كتحقيؽ االستخداـ األنسب كالمستداـ ليا ،مع األخذ بعػيف االعتبػار األىميػة الزراعيػة

لممحافظة ،باإلضافة إلى المشكالت كالتحديات التي تكاجييا .كقد اعتمدت الد ارسػة المػنيج
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الكصػفي التحميمي .كتـ استخداـ االستبياف الذم كزع عمى عينة مف المزارعيف كالعامميف في قطاع

الز ارعػة بالمحافظة ككذلؾ المقابالت مع عدد مف المعنيف في الجيات ذات العالقة .ككانت نتػائج

الد ارسػة تتمثؿ في كجكد تناقص في مساحة األراضي المزركعة في محافظة طكباس في األعكاـ

السابقة ،عمى الرغـ مف تنكع األراضي الزراعية فييا كمالئمتيا لمعظـ األنماط الزراعية .أيضان
أشارت النتػائج إلػى كجكد تكجو نحك االستخداـ الدائـ لألراضي الزراعية بدؿ االستخداـ المؤقػت،
كأف ىنػاؾ زيػادة بالزراعة البعمية أكثر مف المركية .كما أظيرت الدراسة كجكد ضعؼ في مستكل

اإلرشاد الزراعي ككعي المزارعيف بتقنيات ِ
الزراعة المستدامة .كأشارت النتائج إلى أف كاقػع التنميػة
الزراعية المستدامة كامكانياتيا المستدامة في المحافظة متكسط نسبيا ،كىك يكاجو بعض

المشكالت كالتحديات.

دراسة ( أبك منديؿ ،) 2010 ،بعنكاف " كاقع الثركة الحيكانية في فمسطيف " .تناكلت الدراسة
كاقع الثركة الحيكانية في األراضي الفمسطينية ،كتحميؿ بيانات تعػداد الثػركة الحيكانية في فمسطيف

مف خالؿ عرض كاقع االقتصاد الزراعي الفمسطيني كاإلنتاج الحيػكاني .كبينت مسار التنمية
المستدامة كعالقتيا في الثركة الحيكانية ،كما ليا مف دكر في تحقيؽ األمف الغذائ ػ ػي كالسع ػي نحك

الكصكؿ إلى إنتاج حيكاني فمسػطيني يحمػؿ معنػى االكتفػاء الػذاتي .كأكضحت أىمية االستثمار
في األراضي الفمسطينية ،كما كشفت أىمية االتفاقيػات االقتصػادية كقكانيف االستثمار كضريبة
الدخؿ في جذب االستثمار في قطاع الثركة الحيكانية في فمسطيف .كقد خمصت إلى عدة نتائج

مف أىميا انخفاض عاـ في حيازات المزارعيف مف الثػركة الحيكانية مقارنة بالفترة ما قبؿ العاـ
( ،)2004ككاف التطكر األكبر لقطاع الثركة الحيكانية مػا حققتو صناعة الدكاجف ،إال أنيا ما
زالت تعتمد عمى استيراد نسبة كبيره مػف بػيض التفػريخ كالصكص كاألعػ ػ ػ ػالؼ ،كتكصمت إلى دكر
منظمات المجتمع المدني الياـ في االغاثة الزراعيػة كالحفاظ عمى الثركة الحيكانية .أما بالنسبة

لمتمكيؿ الزراعي فبينت أنو ما زاؿ محدكدا كال يؤىؿ عممية االستثمار الزراعي كتحقيؽ التنمية
الزراعية ،كأكضحت أف السمطػ ػ ػة الفمسطينية استطاعت تحقيؽ التقدـ اإليجابي في مناخ

االستثمار بشكؿ عاـ ،حيث قدـ قانكف االسػتثمار العديػد مػف الحكافز كاإلعفاءات ،بالرغـ مف أنو

مازاؿ االستثمار الخاص في االنتػاج الحيػكاني محػدكدا كيتركز في الغالب عمى شكؿ مشاريع
فردية بدكف شريؾ .كبينت كػذلؾ دكر اتفاقيػة بػاريس االقتصادية السمبي المتمثؿ في إجبار
السمطة الفمسطينية عمى استخداـ المعابر كالمنافذ اإلسرائيمية لالستيراد كالتصدير كالتي اعتبرت

عائقا لالستثمار في القطاع الزراعي.
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دراسة ( الشكؾ ،) 2010 ،بعنكاف " التبعية الغذائية العربية كاألمف القكمي العربي األسباب
كاآلثار "  .ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف األسباب التي أدت إلى حدكث التبعية الغذائية العربية،
كاآلثار المترتبة عمى األمف القكمي العربي كنتيجة ليذه التبعية ،كقد قامت ىذه الدراسة عمى

فرضية رئيسة مفادىا أف الكطف العربي يعيش في حالة تبعية غذائية لمسكؽ الغذائي العالمي ،كأف
ىذه التبعية تعد أحد العكامؿ األساسية التي تؤدم إلى خمخمة األمف القكمي العربي كاضعافو ،كقد

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمتحقؽ مف صحة الفرضية أك عدمو ،حيث تـ اتباع

نيج االقتصاد السياسي عمى اعتبار المنتجات الغذائية تمؾ التي تشكؿ محك ار ىاما مف محاكر

االقتصاد ،ذلؾ الرتباط االقتصاد بالسياسة كالسياسة باالقتصاد ،فال اقتصاد بال سياسة ،كال

سياسة بال اقتصاد .إف ىذه الدراسة أكصمت الباحثة إلى صحة الفرضية التي ذىبت إلييا ،كما
أكصمتيا إلى عدة استنتاجات ،أىميا :أف التبعية الغذائي ػ ػة العربية لمسكؽ الخارجي ػ ػ ػػة متحقق ػ ػ ػػة ،إذ

أف اإلنتاجيػ ػ ػػة العربية مف الغذاء ال ترتقي إلى حد االكتفاء ألبناء الكطف العربي ،كأف السياسات

الحككمية المالية كالتشجيعية ال زالت دكف المستكل المطمكب ،كأف األمف الغذائي العربي بعيد

المناؿ ،كأف جيكد التنمية الزراعية العربية غير قادرة عمى النيكض بالزراعة العربية كاالنتقاؿ بيا

إلى مستكل الطمكحات العربية ،كأف أسباب التبعية تتضافر حكليا أسباب داخمية عربية ،كأسباب
خارجية تكمف في الدكؿ المتحكمة بأسكاؽ الغذاء العالمية ،كاألمف القكمي العربي يتأثر سمبا بقدر

حاجة الكطف العربي مف الغذاء المستكرد خارجيا ،كاف مشكمة الغذاء العربي تعد عالمة دالة عمى
فشؿ السياسات االقتصادية التنمكية العربية ،كأف بكابة الكطف العربي في ظؿ التبعية الغذائية

العربية مفتكحة لكؿ الطامعيف لمدخكؿ كالعبث في مقدراتو ،كخمخمة أمنو القكمي.

دراسة ( المكاشفي ،) 2010 ،بعنكاف " دكر الزراعة المطرية في الحد مف الفجكة الغذائية
بمحمية ككستي ػػػ كالية النيؿ األبيض ػػػػػ في السكداف في الفترة  ." 2008 – 1975تناكؿ ىذا

البحث الزراعة المطرية بشقييا اآللي كالتقميدم كدكرىا فػي تحقيػؽ األمػف الغذائي بالريؼ
بالشمالي كالجنكبي بمحمية ككستي بكالية النيؿ األبيض .تعد ىذه المحمية مف المحميات التي

حباىا اهلل بمكارد طبيعية كفيرة ،كمكقع جغرافي متميز كمناخ يالئػـ اإلنتػاج الزراعي عمكما ،رغـ

ذلؾ نجد أف العديد مف سكانيا يعانكف مف الفقر ككثرة التعػرض لنقص الغذاء بدرجات كمستكيات

متفاكتة كعميو ييدؼ ىذا البحػث إلػى معرفػة األسػباب كالعكامؿ التي أدت إلى التدني في اإلنتاج
كاإلنتاجية .كمعرفة حجـ ىػذا التػدني كاآلثػار الناجمة عنو كانعكاساتو عمى الفجكة الغذائية التي

تشيدىا المنطقػة حاليػان كتقػدير الفجػكة المستقبمية في ظؿ تدني اإلنتاج كتزايد السكاف .كمحاكلة
إيجاد الحمكؿ الناجعة ليذه المشػكمة بتقديـ تكصيات مف شانيا المساىمة في حميا .كاستخدمت

الدراسة منيج األيكمكجيا السياسية إلى جانب المنيج الكصفي ك التحميمي اإلحصائي كاالستقرائي
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معتمدةن عمى أدكات مختمفة في جمع البيانات مف أىميػا المالحظػة كالمقابمػة الشخصية
كاالستبياف .كاستخدمت العينة العشكائية البسيطة في جمع المعمكمات بمػغ حجميػا 300استمارة
تمثؿ المجتمع تمثيؿ كامالن كتـ تحديد حجميا باستخداـ المعادالت اإلحصػائية كتـ تحميميا

كتفسيرىا باألساليب اإلحصائية ببرنامج (  ،) SPSSإضافة إلى المصادر الثانكيػة
التي تمثمت في المراجع كالتقارير كالبحكث .ك قد خمصت الدراسة إلى أف الزراعة المطرية
بمنطقة الدراسة تعاني مف تدىكر مريع في اإلنتاج كاإلنتاجية حيث انخفضت إنتاجيػة الفػداف

بالزراعة المطرية التقميدية مف  378كيمك جراـ/فداف عاـ 1970ـ إلي  98كيمك جراـ/فداف عاـ
2005ـ كانخفضت اإلنتاجية بالزراعة اآللية مف  458كيمك جراـ لمفداف إلى  116كيمك جراـ
لنفس الفترة بنسبة انخفاض بمغت  .%75ىذا االنخفاض جعؿ المنطقة تعيش في فجكة غذائية

بمغت  33425طف كنسبة اكتفاء ذاتي بمغت  %65عاـ 2008ـ  .كما تـ حساب الفجكة

الغذائيػة المستقبمية المتكقعة لمفترة مف  2053 – 2008كالتي بمغت  79277طف مف الحبكب
الغذائية لمفترة األكلى لإلسقاط  2023ك  245700طف لمفترة الثانية لإلسقاط  2053كنسبة

اكتفاء ذاتي بمغ . %20
دراسة ( زيتي ،) 2010 ،بعنكاف " الفجكة الغذائية العربية في ظؿ تقمبات األسعار العالمية ".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة حجـ الفجكة الغذائية العربية .حيث أفادت بأف الفجكة الغذائية
العربية تعد كاحدة مف أكثر القضايا االقتصادية الحساسة في الكاقع العربي الراىف ،كقد أشارت

الدراسة إلى اتساع ىذه الفجكة مف سنة ألخرل ،إذ كصمت قيمة ىذه الفجكة إلى مستكيات حرجػ ػة،

كما بينت الدراسة أف المنظمة العربية لمتنمية الزراعية قدرت قيمة الفجكة الغذائية في الكطف

العربي بنحك  29.863مميار دكالر عاـ  .2008كما عرضت الدراسة كاقع أسعار الغذاء
العالمية بيف عامي  ،2008 – 2000كبينت األسباب التي أدت إلى طفرة األسعار خالؿ الفترة

 ،2008/2007كما عرضت الدراسة كاقع إنتاج الغذاء كاستيالكو في الكطف العربي ،كبياف

العجز الغذائي منو ،كقامت بدراسة معامالت االرتباط بيف تطكر الفجكة الغذائية كبيف كؿ مف
مستكل السعر العالمي لمجمكعة الحبكب الغذائية كمعدؿ النمك السكاني كتطكر نصيب الفرد مف
الناتج المحمي اإلجمالي مف جية أخرل.

دراسة (نصار ،) 2010 ،بعنكاف " أثر االدخار كاالستثمار عمى الناتج المحمي اإلجمالي
الفمسطيني " .ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة أثر كؿ مف االستثمار كاالدخار عمى الناتج المحمي
الفمسطيني في الفترة الزمنية  ،2008 – 1995باإلضافة إلى بحث العكامؿ التي تؤثر عمػ ػػى

ك ػ ػػؿ
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مف الناتج المحمي ككؿ مف االدخار كاالستثمار في فمسطيف .كقد تكصمت إلى أف ىناؾ عالقة

طردية ما بيف إجمالي الناتج المحمي ،ككؿ مف إجمالي االدخار كاالستثمار ،باإلضافة إلى أف

العالقة ما بيف إجمالي االدخار كاالستثمار طردية ،كىذه النتائج تطابؽ النظرية االقتصادية مف
حيث العالقات ،كتعاني خطط التنمية الفمسطينية مف عيكب تمكيمية ،منيا اعتماد الخطط بشكؿ

كبي ػ ػػر عم ػ ػ ػػى المنػ ػ ػػح كالمساعدات ،كأىداؼ الخطط التنمكية كانت سياسية كليست تنمكي ػ ػػة ،كعدـ
قدرة الخطط عمى التنبؤ ،كعدـ كجكد خطط بديمة لمطكارلء ضمف ىذه الخطط ،كأثر الحصار

عمى قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية ،كمف آثاره انخفاض الناتج المحمي كاالدخار كاالستثمار،

كزيادة البطال ػ ػ ػة كتفشػ ػ ػ ػي الفقػ ػ ػ ػر ،كتضخـ فػ ػ ػي مستكل األسعار ،كانخفاض الدخؿ الحقيقي لمفرد،

كالتدىكر المستمر في البنية التحتية ،كأف ىناؾ فجكة في الناتج المحمي ما بيف الضفة الغربية

كالقطاع ،حيث بمغ متكسط الفجكة في فترة الدراسة حكالي  1341.3مميكف دكالر.
دراسة ( صبيح ،) 2011 ،بعنكاف " فجكة االدخار كسياسات الحد مف تعاظميا في االقتصاد

الفمسطيني " .ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة فجكة االدخار كمصادر تمكيميا في الفترة – 1994
 ،2009كتحديد أىـ العكامؿ ذات العالقة كالمؤثرة بيذه الفجكة باعتبارىا كاحدة مف االختالالت
الييكمية الرئيسة كالتحديات التي تكاجو االقتصاد الفمسطيني في ىذه الفترة .كقد تكصمت الدراسة
إلى نتائج عدة ،مف أىميا :كجكد عالقة ارتباط كذات داللة معنكية بيف فجكة االدخار كعدد مف

المتغيرات االقتصادية الكمية ،خاصة ما بيف اإلنفاؽ االستيالكي النيائي ،كالعجز في المكازنة

العامة ،كالعجز في الميػ ػ ػزاف التجارم السمعػ ػ ػي كالخدمػ ػ ػ ػي كصافي التحكيالت الجارية مف الخارج،

كالناتج ( الدخؿ ) المحمي ،حيث ترافقت الزيادات المتحققة في ىذه المتغيرات خالؿ فترة الدراسة،

مع اتساع فجكة االدخارات المحمية ،باإلضافة إلى عجز االدخارات المحمية عف تغطية

االستثما ارت المحمية ،بالتالي االعتماد عمى االدخارات األجنبية لتغطية فجكة االدخار المحمي،

إضافة إلى تذبذب فجكة االدخار كضعؼ مركنة التككيف الرأسمالي اإلجمالي ( االستثمار )

لمتغيرات النسبية في االدخار.

دراسة ( أبك جامع ،) 2011 ،بعنكاف " االقتصاد الفمسطيني كمعكقات االستثمار كأحد أىـ
معكقات التنمية " .ىدفت الدراسة إلى دراسة العالقة ما بيف الدخؿ كاالستثمار في فمسطيف،
كتحديد العكامؿ المؤثرة في االستثمار ،كمحاكلة قياس الكفاية الحدية لرأس الماؿ في فمسطيف.

كتكصؿ الدراسة إلى عدة نتائج منيا :عدـ قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى التنمية كاالعتماد عمى

الذات خالؿ االثنتي عشرة سنة السابقة (  ،) 2007 – 1995مما أثار الكثير مف التساؤالت
ذات العالقة بالتنمية الفمسطينية كمعكقاتيا بالرغـ مف التدفقات المالية مف الدكؿ المانحة ،كما
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كضعت المشرع كالمخطط الفمسطيني أماـ قضية ممحة ،كىي أنو يجب عميو تحديد معكقات

عممية التنمية الفمسطينية ،التي كانت دائما تصطدـ بالسياسة فتفشؿ كؿ المحاكالت كترجع الكرة
مف جديد تحت مفيكـ المحاكلة كالخطأ ،ككاف ليذا األثر األكبر عمى إدارة كتطكير المكارد

كاالقتصاد ،كعدـ بناء أم قدرة تنمكية ذاتية في االقتصاد الفمسطيني عمى مدار األعكاـ السابقة،

كفي أحياف أخرل ىجرة بعض االستثمارات مف فمسطيف.
دراسة ( سحكيؿ ،) 2011 ،بعنكاف " قدرة اإلنتاج الزراعي المحمي عمى تكفير الطمب المحمي ػػ

دراسة عممية عمى قطاع غزة  2009 – 1994ػػػ " .ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح أىمية

الناتج المحمي الزراعي كقدرتو عمى تكفير طمب السكؽ المحمي كذلؾ في الفترة ( – 1994
 ،) 2009كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي لككنو يتناسب مع الظاىرة مكضكع الدراسة،
باإلضافة إلى المنيج التحميمي .كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :إف القطاع

الزراعي الفمسطيني ما زاؿ يشكؿ أىـ القطاعات في االقتصاد الفمسطيني ،كيكفر فرص عمؿ
لشريحة كاسعة مف السكاف في ضكء انخفاض فرص العمؿ المتاحة مف األنشطة االقتصادية،
كأف القطاع الزراعي في قطاع غزة يكفر االحتياجات الزراعية لمسكاف مف الخضار كالبندكرة

كالخيار كالفمفؿ كغيرىا ،كيحقؽ فكائض إنتاج في بعض المحاصيؿ ،في حيف أف ىناؾ عجز في

محاصيؿ أخرل كالبصؿ كالثكـ يتـ استيرادىا مف إسرائيؿ أك المحافظات الشمالية ،كما أظيرت
الدراسة أف قطػ ػ ػاع إنتػ ػ ػ ػاج الفكاك ػ ػ ػو يعانػ ػ ػي مف ظاىرة القصكر الكاضحة في تمبية الطمب المحمي،

باإلضافة الرتفاع أسعار األسمدة الكيماكية مما أدل إلى زيادة كمية الكاردات ،كما أكضحت
الدراسة أف قطاع اإلنتاج الحيكاني يعاني مف ارتفاع كمفة اإلنتاج بسبب استيراد معظـ

المستمزمات الزراعية ،كبسبب قمة المراعي الطبيعية ،كما أشارت إلى ارتفاع استيالؾ سكاف

قطاع غزة مف األسماؾ مما أدل إلى زيادة الكاردات منيا ،إضافة إلى أف تزايد حجـ الطمب أكبر
مف معدؿ النمك في اإلنتاج الحيكاني كاألسماؾ.
دراسة ( أبك منديؿ ،) 2011 ،بعنكاف " الدكر التمكيمي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية

الزراعية المستدامة " .ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى برامج التنمية الزراعية المستدامة في
فمسطيف كمؤشراتيا ،كالتعرؼ عمى مصادر التمكيؿ المتاحة الحالية لمقطاع الزراعي الفمسطيني
كأيضا دراسة كاقع منظمات المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزة مف حيث مجاالت عمميا
كتمكيميا لمتنميػ ػ ػ ػة الزراعيػ ػ ػة .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف التكجو الرئيس
لمنظمات المجتمع المدني ىك التخفيؼ مف الفقر دكف مراعاة التركيز عمى األبعاد التنمكية ،إنما

بصكرة إغاثية ،إضافة إلى عدـ مالئمة أكلكيات ىذه المنظمات مع أكلكيات التنمية المحمية.
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دراسة ( مضحي ،كآخركف ،) 2012 ،بعنكاف " االكتفاء الذاتي كالعجز الغذائي لمحاصيؿ

الحبكب الرئيسة في بعض األقطار العربية لممدة  ." 2015 – 2005ىدفت ىذه الدراسة إلى
تقييـ حالة االكتفاء الذاتي مف محاصيؿ الحبكب الرئيسة في بعض األقطار العربية لممدة 5002

 5002-كالتع ػ ػ ػرؼ عم ػ ػ ػى كاقع العجز الغذائي كمستقبمو مف ىذه الحبكب فييا ,كصكال إلى تككيف

فكرة عما ستككف عميو حالة األمف الغذائي الحبكبي في ىذه األقطار .لقد كجدت الدراسة أف
معدؿ نمك إنتاج محاصيؿ الحبكب القمح كالشعير كاألرز كالذرة الصفراء في اقطار الدراسة
العراؽ كسكريا كمصرك السعكدية كالسكداف كاف متدنيا جدا كأحيانا سالبا لممدة – .5002

 5002كأف مستكيات األمف الغذائي الحبكبي فييا متفاكتة .كقد تمتع العراؽ بنسبػ ػ ػ ػة اكتفاء ذاتػ ػي
عالي ػ ػ ػة مف محصكلي الشعير كالذرة الصفراء الكتفائو بإنتاجو المحمي .كما بينت الدراسة اعتماد
سكريا كالسعكدية عمى الخارج في تأميف احتياجاتيما االستيالكية مف الرز بالكامؿ .تتميز مصر
بنسبة اكتفاء ذاتي عالية مف محصكلي الرز كالشعير .كأف مستكيات اإلنتاج لكؿ المحاصيؿ في

السكداف كانت متدنية .كلقد كانت سكريا أعمى أقطار الدراسة اكتفاء في محصكؿ القمح كاقميا

السكداف ،كلمشعير كاف العراؽ أعالىا كالسعكدية أقميا ،كلألرز كانت مصر أعمى أقطار الدراسة
اكتفاء منو ،أما بالنسبة لمذرة الصفراء فقد حقؽ العراؽ أعمى نسبة اكتفاء ذاتي فييا.
دراسة ( ريـ ،) 2012 ،بعنكاف " األمف الغذائي كالتنمية المستدامة ػػ حالة الجزائر ػػػ " .ىدفت
الدراسة إلى تشخيص كضعية اإلنتاج الزراعي في مجاؿ الغذاء كمدل قدرتو عمى تحقيؽ األمف
الغذائي ،كمف ثـ الخركج مف الحمقة المفرغة لمتبعية الغذائية التي تؤثر سمبا في التنمية
االقتصادية ،إضافة إلى تشخيص الكضعية كاألسباب كالتحديات الحقيقية المرتبطة بإشكالية
األمف الغذائي ،كما ىدفت الدراسة إلى محاكلة الكصكؿ إلى سياسة مالئمة لتحقيؽ األمف الغذائي
في األقطار العربية بما يتكافؽ كالتحديات الدكلية التي تجابو المنطقة العربية ،مع اإلشارة إلى

حتمية التكامؿ الزراعي فيما بيف الدكؿ العربية كأداة فعالة لتحقيؽ مستكل مقبكؿ مف األمف

الغذائي .كلمكصكؿ إلى نتائج البحث كحؿ اإلشكاؿ كاعطاء التفاسير كاثبات الفرضيات استخدمت
الباحثة المنيج الكصفي الذم يعتمد عمى جمع البيانات كالمعمكمات التي تساعد عمى الكصؼ

الدقيؽ لممشكمة كتحميميا لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة ،كما استخدمت المنيج التاريخي لمعرفة

األسباب التي أدت إلى نشكء األزمة ،كدراسة كمعرفة اتجاىيا كنمكىا .كقد تكصمت الدراسة إلى
عدة استنتاجػ ػ ػػات مف أىميا :أف التنميػ ػػة الزراعية تحتؿ مرك از ميما في اقتصاديات الدكؿ النامية،

كيتعاظـ دكرىا أكثر بالنسبة لمبمداف العربية ،كأكؿ مياميا تكفير األمف الغذائي لجميع السكاف عف

طريؽ التنمية المستدامة ،التي تشمؿ استثمار المكارد الطبيعية المتاحة ،كتكفير فرص العمؿ
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لسكاف الريؼ ليعزز بقاءىـ كيح مف ىجرتيـ لممدينة ،كذلؾ تكفير المكاد األكلية لمتصنيع الزراعي

بيدؼ زيادة الصادرات الزراعية لخفض العجز في ميزاف المدفكعات .كما أشارت النتائج إلى أف

التنمية المستدامة ترتبط بزيادة اإلنتاج كتحسينو كما كنكعا بالتالي تحقيؽ األمف الغذائي.

دراسة ( حمس ،) 2013 ،بعنكاف " فجكة المكارد المحمية كطرؽ تمكيميا في االقتصاد
الفمسطيني " .ىدفت الدراسة إلى تحديد حجـ فجكة المكارد المحمية التي يعاني منيا االقتصاد

الفمسطيني ،كتحميؿ تطكراتيا ،كمف ثـ التعرؼ عمى أسباب كجكدىا ،كدراسة طرؽ تمكيؿ فجكة
المكارد المحمية مف المصادر المختمفة .كاستخدمت الدراسة في تحميؿ الظكاىر كالمتغيرات
االقتصادية ،المنيج الكصفي لمظكاىر كالمتغيرات ذات العالقة بمكضكع الدراسة ،كذلؾ باالستناد

إلى البيانات كاإلحصاءات كالسالسؿ الزمنية المستقاة مف مصادرىا الرسمية كالمتمثمة بشكؿ
أساسي في إحصاءات الجياز المركز لإلحصاء الفمسطيني ،باإلضافة إلى اإلحصاءات التي

تكفرىا المؤسسات الدكلية ،مضافا إلى ذلؾ األبحاث كالدراسات الجادة ذات الصمة .كتكصمت
الدراسة إلى أف االدخار المحمي يعجز عف تغطية االستثمار المحمي ،بالتالي االعتماد عمى

مصادر التمكيؿ الخارجي لتغطية فجكة المكارد المحمية.
 2 :1 :3الدراسات األجنبية

دراسة ( كاركليف ،) 2012 ،بعنكاف " أسباب فرض الضرائب الزراعية في الكاليات المتحدة ".
Carolyn Orr (2012) :The hows and whys of taxing farm-land
varying state systems in Midwest continue to evolve.

أكضحت الد ارسػة األسباب الرئيسة لفرض الضرائب الزراعية في الكاليات المتحدة ،باعتبارىا
كمصدر كحيدا لمدخؿ .كاألكثر
ا
شػرياف الحيػاة لممدارس الريفية كغيرىا مف الخدمات العامة،
أىميػ ػ ػة أنػ ػ ػ ػو قد تـ تبريرى ػ ػ ػا عمػ ػ ػى أنيا سياس ػ ػ ػة لحماية المزارع العائمية كالحفاظ عمى استغالؿ

األراضي ،ككممخص لكيفية فرض الضرائب عمى األراضي الزراعية بينت الدراسة أنو ينبغي عمى
كاضعي السياسات ضماف استخداـ نيج منطقي يطبؽ باستمرار كعرضو عمى دافعي الضرائب

بكضكح كشفافية ،فيذا يعني أف يتـ فرض الضرائب عمى األراضي الزراعية فػي الكاليػات
المتحدة عم ػ ػى أساس االستخػ ػ ػداـ العادؿ أك القيمػ ػ ػة السكقية .أما بالنسبة لمكيفية ايضا ،فإنو يجب
أف يتـ تقييـ الحقكؿ الزراعية بأسعار أقؿ مف القيمة السكقية طالما أنيا األنشطة المستخدمة

ألغػراض اإلنتاج الزراعي.
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دراسة ( معيد الباكستاف لإلدارة التشريعية كالشفافية ،) 2011 ،بعنكاف " فرض الضرائب عمى
الدخؿ الزراعي في باكستاف ".

Pakistan institute of legislative department and transparency):"Taxing the
"agriculture income in Pakistan

عرضت الدراسة األحكاـ الدستكرية كالقانكنية األساسية المتعمقة بػدخؿ الزراعة في دكلة

باكستاف ،كناقشت اإلطار القانكني المحيط بفرض الضػرائب عمػى القطػاع الزراعي كدراسة كجية
نظر المؤيديف كالمعارضيف لفرض الضريبة عمػى الػدخؿ الز ارعػي كتحميؿ كجية نظرىـ ،حيث
يرل المؤيدكف أف الكضع االقتصادم القائـ يتطمب مػف الحككمػة جمع المزيد مف اإليرادات مف

خ ػ ػ ػ ػالؿ فرض ضرائب منخفضة لزيادة اإليرادات العامػة كرفػد خزينة الدكلة .كالتحكؿ نحك
القطاعات غير الخاضعة لمضريبة مما يتطمػب تكسػيع القاعػدة الضريبية؛ ألف الدخؿ في المناطؽ

الريفية قد ارتفع كأصبح مف الممكف االسػتفادة مػف دخػؿ المزارع لتمكيؿ التنمية في القطاعات
األخرل .أما المعارضكف فيركف أف الضريبة عمى القطاع الزراعي تفرض فعميا مف خالؿ قرار
رسمي بالتالي فاألغمبية ليسكا مف األغنياء ،لػذلؾ فإاف العكائد الممكنة مف القطاع الزراعي ليست

عالية باإلضافة إلى أف ضريبػ ػ ػ ػة الدخؿ ستزيد العػبء عمى المزارعيف الفقراء كىذا بدكره يؤثر

سمبا عمػ ػى أداء القطاع الزراعي .كبينت الدراسة أف النظـ الحالية لفرض الضرائب غير فعالو

كغير منصػفو؛ كجػاءت التكصيات بضركرة اعادة ىيكمو النظاـ الضريبي كتعديؿ التشريعات

القائمة.
دراسة (  ،) Tisdell, 2009بعنكاف " األحداث السياسية التي قادت الصيف إلى اتخاذ قرارىا
في بدء اإلصالحات االقتصادية عاـ ." 1978

Economic Reform and Openness in China: China s Development
Policies in the Last 30 years.

ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى األحداث السياسية التي قادت الصيف إلى اتخاذ قرارىا

في بدء االصالحات االقتصادية عاـ  ،1978ككذلؾ الطريقة التي قاد فييا دنغ شياك بينغ
التطكر الجديد ،كما تناقش مؤشرات التقدـ االقتصادم في الصيف منذ عاـ  ،1978كتسميط

الضكء عمػ ػ ػى مفيكـ اشتراكي ػ ػ ػة السكؽ الصيني ػ ػ ػ ػة مع تحميؿ خصائصيػ ػ ػ ػا ،كتحميؿ أىـ التحدي ػ ػ ػ ػات

االقتصادية التي تكاجو الصيف حاليان نتيجة الرككد االقتصادم العالمي كالطريقة التي تمكف

الصيف في مكاجية ىذه التحديات ،إضافة إلى مناقشة مستقبؿ الصيف السياسي كاالقتصادم
كمكانتيا الدكلية المتنامية .كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف بينيا :أف المؤسسات السياسية ليست
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الكحيدة صاحبة النفكذ االقتصادم في إدارة شؤكف الدكلة ،بؿ تمعب الخمفية الثقافية كالتفاعالت

االجتماعية لممجتمع الصيني دكرىا في التأثير عمى المؤسسات االقتصادية كالسياسية ،كالتي قد

تككف مرتبطة مع الككنفكشيكسية التي تدعـ احتراـ السمطة كتقدر االستقرار االجتماعي ،كيجب
أف يتطكر نظاـ اإلصالح االقتصادم ليشمؿ اإلصالح السياسي كمحاربة الفساد كعدـ العكدة

إلػ ػ ػى التخطيط المركػ ػ ػزم ،كم ػ ػػا أف النمك االقتصادم السريع الذم شيدتو الصيف في السنكات
األخيرة يرجع إلى قيادة حكيمة كقكية كذات حنكة سياسية كاقتصادية عالية ،كأف االستمرار في
تحسيف رفاىية الشعب الصيني يعتمد عمى نكعية القيادة التي يجب الحفاظ عمييا ،كتحسينيا ،في

الكقت الذم أصبحت التنمية االقتصادية فيو أكثر تعقيدا .كما تكصمت النتائج إلى أف التنمية

االقتصادية عممت خالؿ فترة اإلصالح عمػ ػ ػى تكسيع السكؽ المحميػ ػة بشكؿ كبير ،في حيف أف
الصيف

ليست

محصنة

ضد

آثار

الرككد

االقتصادم

العالمي،

كالمزيد

مف

التكسع في السكؽ المحمية الصينية يخفؼ مف أثر الرككد العالمي عمى اقتصادىا،
كما أف األىداؼ األساسية لمسياسة الصينية ال تزاؿ دكف تغيير ،كستستمر الصيف في ضبط
تكازنيا بيف العدالة في تكزيع الدخؿ كالحصكؿ عمى الخدمات االجتماعية  ،كالحفاظ

عمى البيئة كالتنمية الثقافية كالتنمية المستمرة.

دراسة (  ،) Burton, 2003بعنكاف " China’s Experience in Fighting Pover
".

ىدفت الدراسة إلى إبراز أىـ المداخؿ التي ساىمت في تحكؿ االقتصاد الصيني نحك اقتصاد

السكؽ عف طريؽ تطكير جمعيات المزارعيف ،ذلؾ مف خالؿ إحداث تغيرات في ىيكؿ القطاع
الزراعي كالريفي كلمساعدة أصحاب المزارع لالستفادة مف التقنيات الحديثة ،كالفرص المتاحة في
األسكاؽ ،كقد أصبحت جمعيات المزارعيف بمثابة اآللية المشتركة التي تعمؿ عمى تحسيف

التشبيؾ كالترابط كاالتصاؿ ،الذم ساىـ في العمؿ عمى إيجاد فرص تكليد الدخؿ الريفي كانشاء

المشركعات الريفية لممستمزمات كالمخرجات .كتحممت الجمعيات جزءا كبي ار مف تكمفة العمؿ ،كلـ

يكف مف الصعب إيجاد اإلطار القانكني لتمؾ التنظيمات في مستكياتيا المختمفة .كأظيرت نتائج

الدراسة أف جمعيات المزارعيف بالصيف تتصؼ بأنيا متعددة الكظائؼ ككذلؾ متعددة كسائؿ
االتصاؿ بالمستكيات األخرل ،كما أف الجمعيات تعمؿ عمى الترابط الفعاؿ مع األسكاؽ كالتجار
كمكردم المدخ ػ ػ ػالت ،إضافػ ػ ػ ػة إلى أف نظـ اإلرشاد لمزراعة في الصيف عممت عمى تجميع جيكد

أجيزة التنمية الزراعية كالريفية التي كانت تعمؿ فرادل كتعاني مف االزدكاجية في األداء كالتك ارر

في الممارسات كمف ثـ انخفاض الكفاءة عمكما إلى تجميع جيكدىا كتكامميا في مركز يطمؽ

عميو المركز اإلرشادم لمزراعة التقنية ،بما يخمؽ مكارد جديدة يمكف مف خالليا التركيز عمى

أكلكيات اإلرشاد بما يتفؽ كالتنمية الريفية.
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 3 :1 :3التعميؽ عمى الدراسات السابقة

تناكلت الدراسات السابقة مكاضيع تدكر حكؿ القطاع الزراعي ،مما يدلؿ عمى أىمية ىذا القطاع
كدكره الرئيس في االقتصاد الفمسطيني ،كلف تكجد ىناؾ دراسة تدكر حكؿ اإلمكانات كالفجكات

الغذائية في فمسطيف ،كذلؾ زاد مف صعكبة جمع البيانات كاالستدالؿ بدراسات مشابية لمكضكع

الدراسة .كقد تمت االستفادة مف الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة كأىميتيا ،كفي تحديد
أىداؼ الدراسة كمنيجيتيا ،كذلؾ المعمكمات التاريخية كالجغرافية الكاردة فييا ،كاالستفادة منيا

أيضا في إبراز نتائج الدراسة كتكصياتيا.

كقد تشابيت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنيا تناكلت األمف الغذائي كالفجكة الغذائية،

كلكنيا اختمفت في الفترة الزمنية ،كما أف ىذه الدراسة تناكلت تطكر األمف الغذائي كالفجكة

الغذائية في فمسطيف في الفترة مف .2014 – 2013
كتميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا انفردت في الحديث عف اإلمكانات كالفجكات

الغذائية في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ

الزراعي ،كىي كعمى حد عمـ الباحثة األكلى مف نكعيا في فمسطيف.
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الفصؿ الثالث
___________________________________________________________
منيجية الدراسة كاجراءاتيا

 1 :4منيجية الدراسة

ستمزج منيجية الدراسة بيف األسمكب اإلحصائي الكصفي كاألسمكب اإلحصائي االستداللي
لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة ،كستميؿ الدراسة إلى استخداـ األسمكب الكصفي في كصؼ بعض

مؤشرات االقتصاد الفمسطيني كحجـ المساعدات الغذائية المقدمة لألراضي الفمسطينية خالؿ

خمسة كعشريف عاما  ،2013 - 1988كما ستكظؼ الباحثة االستبانة كأداة لمكصكؿ إلى
الكثير مف الحقائؽ حكؿ األمف الغذائي ،عالكة عمى استخداـ أسمكب المقابمة.

كستعتمد ىذه الدراسة في جمع بياناتيا عالكة عمى االستبانة كالمقابالت عمى المعمكمات

كاإلحصائيات المتكفرة لدل ك ازرة الزراعة كالمؤسسات الزراعية ،إضافة إلى المؤسسات العاممة في
مجاؿ األمف الغذائي كمعا كأريح كالمجاف الزراعية كالييدركلكجية كاإلغاثة الزراعية كلجاف العمؿ

الزراعي كالمؤسسة العربية لإلقراض الزراعي كمركز اإلحصاء الفمسطيني ،إضافة إلى المصادر
كالمراجع ذات الصمة بالمكضكع.

اعتمدت الدراسة منيجا كصفيا كتحميميا يشتمؿ عمى:
مراجعة األدبيات
* مراجعة األدبيات كتحميؿ نصكص.

* مراجعة مفيكـ األمف الغذائي كامكاناتو كفجكاتو.

* مراجعة الكثائؽ كالتقارير الرسمية كنشرات األمف الغذائي.
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العمؿ الميداني
* ستعتمد الدراسة عمى االستبانة التي سيتـ تكزيعيا لمكشؼ عف اإلمكانات كالفجكات الغذائيػ ػ ػػة.
* المقابالت الشخصية لعدد مف الخبراء في تخصصات زراعية مختمفة كفي األمف الغذائػ ػ ػػي

كلعدد مف العامميف في المؤسسات األىمية العاممة في المجاؿ الزراعي كمتخصصيف ف ػ ػ ػ ػ ػػي

االستراتيجيات كالسياسات الزراعية بيدؼ الكقكؼ عمى اإلنتاج الزراعي كتأثيراتو عمى األمف

الغذائي.

التحميؿ الكيفي
تحميؿ مضمكف السياسات الزراعية كتأثيرىا عمى اإلمكانات كالفجكات الغذائية ،حيث ييدؼ
التحميؿ إلى التعرؼ عمى مضاميف السياسات االقتصادية كتأثيرىا عمى األمف الغذائي ،كمعرفة
مدل اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي كربط ذلؾ بالسياؽ الفمسطيني السياسي كاالجتماعي

كاالقتصادم.

 2 :4مجتمع الدراسة
تككف مجتمع الزراعة مف جميع المكظفيف العامميف في المجاؿ الزراعي سكاء المؤسسات

الحككمية أك المؤسسات األىمية كالبالغ عددىـ حكالي (  ) 3722مكظؼ كمكظفة.

 3 :4عينة الدراسة
بمغت عينة الدراسة (  ) 322مكظؼ مف المكظفيف العامميف في المجاؿ الزراعي ،تـ اختيارىـ

بالطريقة العشكائي الطبقية ،كقد تـ استرجاع ( )::نسخة مف أداة الدراسة .كالجدكؿ رقـ ()42

كالشكؿ رقـ ( )39يكضحاف خصائص العينة الديمغرافية.
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الجدكؿ ( :)20 :3خصائص العينة الديمغرافية
الرقـ

المتغير

0

المحافظة

4

العدد

الخميؿ

43

%49.4

بيت لحـ

18

%20.7

اريحا

4

%4.6

راـ اهلل

11

%12.6

نابمس

5

%5.7

جنيف

3

%3.4

طكلكرـ

3

%3.4

المؤىؿ العممي
دبمكـ

3

2

7

%8.0

بكالكريكس

48

%55.2

ماجستير فأعمى

32

%36.8

طبيعة العمؿ
ميداني

38

%43.7

مكتبي

38

%43.7

أخرل

11

%12.6

قطاع العمؿ
حككمي

60

%69.0

غير حككمي

22

%25.3

5

%5.7

خاص
2

2

2

النسبة المئكية

سنكات الخبرة في مجاؿ الزراعة
أقؿ مف  2سنكات

15

%17.2

 2 – 2سنكات

23

%26.4

 02 – 00سنة

29

%33.3

 02سنة فأكثر

20

%23.0

الدكرات التدريبية في مجاؿ الزراعة
دكرات قصيرة أقؿ مف عشريف ساعة

25

%28.7

دكرات متكسطة  50 – 20ساعة

29

%33.3

دكرات طكيمة أكثر مف  50ساعة

33

%37.9

ىؿ طبيعة عممؾ ليا عالقة باألمف الغذائي
نعـ

71

%81.6

ال

16

%18.4
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طولكرم
3%

المحافظة

جنين
3%

نابلس
6%
رام هللا
13%

الخليل
49%
بيت لحم
21%

اريحا
5%

الشكؿ ( )17 :3رسـ بياني يكضح خصائص العينة
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 5 :4صدؽ أداة الدراسة
تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة باالعتماد عمى محكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص
كالمذيف نصحكا بالتعديؿ كالحذؼ كاالضافة عمى الفقرات حتى اصبحت بصكرتيا النيائية بحث
تككنت االداة مف ( )5.فقرة مكزعة عمى اربعة مجاالت ،لإلجابة عمييا باالعتماد عمى مقياس
ليكرت الخماسي (مكافؽ بشدة =  ،5مكافؽ =  ،4محايد =  ،3معارض =  ،2معارض بشدة =
 )0كما تـ احتساب معامؿ االتساؽ الداخمي لمفقرات ( ،)Person Correlationبيف كافة
الفقرات كالدرجة الكمية كما تظير مف خالؿ الجدكؿ ( _20 :3أ).
الجدكؿ (_21 :3أ) :نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لالتساؽ الداخمي لفقرات الدراسة.
الرقـ

الرقـ

معامؿ االرتباط الداللة

معامؿ االرتباط الداللة

االحصائية
القدرة عمى جسر الفجكة الغذائية

**.507

0.00

3

.285

0.00

4

.672

0.00

2

5
6
7
8
9
10

**
**

**.466
**.538
**.341

0.00
0.00
0.00

*.232

0.00

.524

0.00

**.542

0.00

دكر المؤسسات األىمية في جسر الفجكة الغذائية

1

**.422

0.00

االحصائية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**.513

0.00

11

12

.546

0.00

12

13

.605

0.00

13

0.00

14

11

14

**
**

**.619

15
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**.726

0.00

**.680

0.00

.638

0.00

.626

0.00

**
**

*.759

0.00

.613

0.00

**.628
**.585
**.651
**.568

0.00
0.00
0.00
0.00

**.614

0.00

.627

0.00

.690

0.00

**
**

**.691
**.713

0.00
0.00

الجدكؿ (_21 :3ب) :نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لالتساؽ الداخمي لفقرات الدراسة.
الرقـ

معامؿ االرتباط

الرقـ

الداللة

معامؿ االرتباط

االحصائية
دكر المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة الغذائية

2

.660

0.00

3
4

**.663
**.670

0.00
0.00

**.694

0.00

6

.643

0.00

7

.661

0.00

5

8
9
10
11
12
13
14
15

**
**

**.563
**.476
**.550
**.449

االحصائية
دكر المساعدات الخارجية في جسر الفجكة الغذائية

1

*.727

0.00

0.00
0.00
0.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*.587

0.00

11

0.00

12

.657

**.624

0.00

13

0.00

14

.622

0.00

15

**

الداللة

**.650
**.538
**.522
**.634

0.00
0.00
0.00
0.00

**.661

0.00

.514

0.00

.681

0.00

**
**

*.631

0.00

.715

0.00

**.635
**.637
**.469
**.635

0.00
0.00
0.00
0.00

**.563

0.00

.628

0.00

**

 6 :4ثبات أدكات الدراسة
تـ احتساب معادلة كركنباخ الفا ( )Cronbach's Alphaلمػتأكد مف ثبات أداة الدراسة
ككانت قيمة معامؿ الثبات ( )19.7كىي قيمة مرتفعة تفي بأغراض الدراسة.
 7 :4المعالجة اإلحصائية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا استخدمت الباحثة التحميالت اإلحصائية اآلتية:
 معادلة  Cronbach's Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة. معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق اداة الدراسة.136

 كتـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،تحميؿ التبايف األحادم( One ،)Way Anovaكاختبار (ت) ( )t - testلمعينات المستقمة ،لتحميؿ البيانات مف خالؿ
برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (.)SPSS

 8 :4معيار التقكيـ

مف أجؿ تفسير المتكسطات الحسابية حكؿ " اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة

الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي" باستخداـ

مقياس ثالثي تـ االعتماد عمى المقياس التالي لتفسير النتائج.
 2933 – 0درجة قميمة.

 3966 – 2933درجة متكسطة
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 5 – 3967درجة كبيرة.

الفصؿ الرابع
___________________________________________________________
نتائج الدراسة

 0 :2النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

ما اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات

الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتطبيؽ استبانة اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في

الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي،
بحيث تككنت اإلستبانة مف ( )59فقرة مقسمة إلى اربعة مجاالت ،لإلجابة عمييا ضمف مقياس

ليكرت الخماسي كما يمي (مكافؽ بشدة =  ،5مكافؽ =  ،4محايد =  ،3معارض =  ،2معارض

بشدة =  .)1كما في الجدكؿ (.)22 :4

الجدكؿ ( )22 :4األعداد كالمتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية الستجابات عينة الدراسة عمى اإلمكانات
كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي.
الرقـ
1

2

3

4

المحكر

عدد

المتكسط

االنحراؼ

الفقرات

الحسابي

المعيارم

القدرة عمى جسر الفجكة الغذائية
دكر المؤسسات األىمية في جسر الفجكة
الغذائية
دكر المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة
الغذائية
دكر المساعدات الخارجية في جسر الفجكة
الغذائية

الدرجة الكمية
تظير الفقرات في المحاكر االربعة اف الدرجة متكسطة.
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الدرجة

61

2.94

0.98

متوسطة

61

3.01

0.97

متوسطة

61

2.77

0.99

متوسطة

61

2.82

0.95

متوسطة

16

2.885

0.92

متوسطة

المحكر األكؿ :ما ىي القدرة عمى جسر الفجكة الغذائية؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتطبيؽ استبانة القدرة عمى جسر الفجكة الغذائية ،بحيث
تككنت اإلستبانة مف ( )04فقرة ،لإلجابة عمييا ضمف مقياس ليكرت الخماسي كما يمي (مكافؽ
بشدة =  ،5مكافؽ =  ،4محايد =  ،3معارض =  ،2معارض بشدة =  .)0كمػ ػا فػ ػي الجدكؿ

( _24 :4أ ،ب).

الجدكؿ ( _23 :4أ) األعداد كالمتكسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول القدرة عمى
جسر الفجكة

الفقرة

الرقـ

3

5

2

6

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية في البيض.

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية مف المحكـ البيضاء
أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة

الغذائية في الخضركات

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية مف الحميب كاأللباف

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الدرجة

3.74

1.115

كبيرة

3.61

.981

متوسطة

3.51

1.022

متوسطة

3.46

.938

متوسطة

أعتقد أننا نستطيع زيادة معدالت إنتاج المحاصيؿ
13

الغذائية بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في جسر

الفجكة الغذائية
7

4

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية في الزيكت النباتية
أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية في المحكـ الحمراء

أعتقد أننا نستطيع إشباع حاجة السكاف مف المكاد

14

الغذائية بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في جسر

الفجكة الغذائية
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3.18

.922

3.06

1.038

متوسطة

3.06

.992

متوسطة

3.03

1.005

متوسطة

متوسطة

الجدكؿ ( _23 :4ب) األعداد كالمتكسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول القدرة
عمى جسر الفجكة الغذائية6
الرقـ

الفقرة
أعتقد أننا نستطيع تكفير المنتجات الغذائية بأسعار

12

معقكلة بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في جسر

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

3.00

الدرجة

.902

متوسطة

الفجكة الغذائية
أعتقد أننا نستطيع الحد مف تباطؤ معدالت النمك

9

كالتطكر الزراعي بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في

2.86

.795

متوسطة

جسر الفجكة الغذائية
أعتقد أننا نستطيع المكازنة بيف الكميات المنتجة

11

كالمستيمكة لممكاد الغذائية بنسبة  %50أك أكثر مما

2.85

.815

متوسطة

يساىـ في جسر الفجكة الغذائية
أعتقد أننا نستطيع الحد مف تذبذب أسعار المنتجات

10

الغذائية بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في جسر

2.84

.819

متوسطة

الفجكة الغذائية
1

8

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية في الحبكب

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية مف األسماؾ

الدرجة الكمية

2.80

1.055

متوسطة

2.31

1.164

قليلة

2.94

0.98

متوسطة

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ (  _ 23 :4أ ،ب ) اف الدرجة الكمية حكؿ القدرة عمى جسر

الفجكة الغذائية كانت بمتكسط حسابي مقداره )29.4( :كىي درجة متكسطة .ككاف أعمى متكسط
حسابي لمفقرة ( )2كالتي نصيا :أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة الغذائية في

البيض ،بقيمة ( )4773كىي درجة كبيرة ،تالىا في المقاـ الثاني الفقرة ( )5كنصيا :أعتقد أننا
نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة الغذائية مف المحكـ البيضاء ،بقيمة (.)3.61

ككاف أقؿ متكسط حسابي لمفقرة ( )1كالتي نصيا :أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف

الفجكة الغذائية في الحبكب ،بمتكسط حسابي مقداره ( )0782كىي درجة قميمة جدان ،كالفقرة ()8

كىي :أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة الغذائية في األسماؾ ،بمتكسط حسابي

مقداره (. )4830
140

المحكر الثاني :ما هو دكر المؤسسات األىمية في جسر الفجكة الغذائية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتطبيؽ استبانة دكر المؤسسات األىمية في جسر الفجكة

الغذائية ،بحيث تككنت اإلستبانة مف ( )15فقرة ،لإلجابة عمييا ضمف مقياس ليكرت الخماسي
كما يمي (مكافؽ بشدة =  ،5مكافؽ =  ،4محايد =  ،3معارض =  ،2معارض بشدة = .)1
كما في الجدكؿ ( _24 :3أ ،ب )
الجدكؿ ( _24 :4أ ) األعداد كالمتكسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حكؿ دكر
المؤسسات األىمية في جسر الفجكة الغذائية.
الرقـ

الفقرة

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الدرجة

تقدـ المؤسسات األىمية برامج لتدريب المزارعيف عمى

14

تطبيؽ التقنيات الحديثة مما يساىـ في جسر الفجكة

3.22

.970

متوسطة

الغذائية
1

15

2

5

تقدـ المؤسسات األىمية مشاريع تساعد في جسر

الفجكة الغذائية

تقدـ المؤسسات األىمية نشاطات مختمفة تساعد عمى

جسر الفجكة الغذائية

تقدـ المؤسسات األىمية خدمات تساعد في جسر
الفجكة الغذائية
تقدـ المؤسسات األىمية برامج لتحسيف اإلنتاج

الزراعي مما يساعد عمى جسر الفجكة الغذائية

3.18

1.029

متوسطة

3.09

.972

متوسطة

3.07

1.021

متوسطة

3.07

.962

متوسطة

تقدـ المؤسسات األىمية مساعدات في تكفير مصادر
13

التمكيؿ لممشاريع الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة

3.06

.992

متوسطة

الغذائية
6

8

3

تقدـ المؤسسات األىمية برامج حكؿ السياسات في
مجاؿ الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

تساىـ المؤسسات األىمية في العمؿ عمى زيادة الرقعة
الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية
تقدـ المؤسسات األىمية معرفة عممية تساعد في جسر

الفجكة الغذائية
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3.05

.901

متوسطة

3.03

.994

متوسطة

3.02

.988

متوسطة

الجدكؿ ( _24 :4ب ) األعداد كالمتكسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حكؿ دكر
المؤسسات األىمية في جسر الفجكة الغذائية.
الرقـ

الفقرة

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الدرجة

تساىـ المؤسسات األىمية في زيادة الرقعة البعمية

9

كالمركية مف خالؿ أنشطة االستصالح مما يساىـ في

2.97

.946

متوسطة

جسر الفجكة الغذائية
تساىـ المؤسسات األىمية في تحقيؽ األمف الغذائي
10

مف خالؿ العمؿ عمى تعزيز أنماط اإلنتاج كاالستيالؾ

2.95

.939

متوسطة

الزراعي كالغذائي المستداـ
12

تقدـ المؤسسات األىمية خدمات تساعد عمى تنظيـ

الدكرة الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

2.92

.991

متوسطة

تقدـ المؤسسات األىمية برامج تزيد مف القدرة عمى

11

تحديد كتطكير خطط اإلنتاج مما يساىـ في جسر

2.90

.953

متوسطة

الفجكة الغذائية
7

4

تقدـ المؤسسات األىمية مساعدات لمكصكؿ إلى
األسكاؽ الخارجية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

تقدـ المؤسسات األىمية مساعدات مالية تساعد في
جسر الفجكة الغذائية
الدرجة الكمية

2.87

.962

متوسطة

2.78

1.016

متوسطة

3.01

0.97

متوسطة

تظير النتائج في الجدكؿ أعاله حكؿ دكر المؤسسات األىمية في جسر الفجكة الغذائية أف
المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية كاف بقيمة ( )5.23كىي درجة متكسطة.

ككاف أعمى متكسط حسابي لمفقرة ( )04كالتي نصيا :تقدـ المؤسسات األىمية برامج لتدريب
المزارعيف عمى تطبيؽ التقنيات الحديثة مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية ،بقيمة ()4700

كىي درجة متكسطة ،تالىا في المقاـ الثاني الفقرة ( )1كنصيا :تقدـ المؤسسات األىمية مشاريع
تساعد في جسر الفجكة الغذائية ،بقيمة (.)3.18

ككاف أقؿ متكسط حسابي لمفقرة ( )3كىي :تقدـ المؤسسات األىمية مساعدات مالية تساعد في

جسر الفجكة الغذائية ،بمتكسط حسابي مقداره ( )0778كىي درجة قميمة ،كالفقرة ( )7كىي :تقدـ
المؤسسات األىمية مساعدات لمكصكؿ إلى األسكاؽ الخارجية مما يساىـ في جسر الفجكة

الغذائية ،بمتكسط حسابي مقداره (. )4822
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المحكر الثالث :دكر المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة الغذائية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتطبيؽ استبانة دكر المؤسسات الحككمية في جسر
الفجكة الغذائية ،بحيث تككنت اإلستبانة مف ( )05فقرة ،لإلجابة عمييا ضمف مقياس ليكرت

الخماسي كما يمي (مكافؽ بشدة =  ،5مكافؽ =  ،4محايد =  ،3معارض =  ،2معارض بشدة
=  .)0كما في الجدكؿ ( _25 :4أ ،ب ).

الجدكؿ ( _25 :4أ) األعداد كالمتكسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول دكر
المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة الغذائية6
الرقـ

الفقرة
تقدـ المؤسسات الحككمية خدمات إرشادية لممزارعيف

7

لمكصكؿ إلى زراعة مستدامة مف خالؿ خدمات اإلرشاد
المتخصص مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

6

تقدـ المؤسسات الحككمية معرفة عممية تساعد في

جسر الفجكة الغذائية

تقدـ المؤسسات الحككمية برامج تساىـ في رسـ
3

السياسات الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

3.08

1.070

2.94

.992

2.89

1.050

الدرجة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

الغذائية
تساىـ المؤسسات الحككمية في زيادة الرقعة البعمية

8

كالمركية مف خالؿ أنشطة االستصالح مما يساىـ في

2.86

1.047

متوسطة

جسر الفجكة الغذائية
تقدـ المؤسسات الحككمية خدمات تساعد في حماية
2

اإلنتاج الزراعي كزياد إنتاجو مما يساىـ في جسر

2.86

.990

متوسطة

الفجكة الغذائية
تقدـ المؤسسات الحككمية مساعدات لتعزيز النمك
1

االقتصادم بالمساىمة في تحقيؽ األمف الغذائي كجسر

2.86

1.047

متوسطة

الفجكة الغذائية
5

تقدـ المؤسسات الحككمية خدمات تساعد في جسر

الفجكة الغذائية

تقدـ المؤسسات الحككمية برامج تساعد عمى التكجو
13

نحك زيادة الرقعة الزراعية كالخضراء مما يساىـ في

جسر الفجكة الغذائية

143

2.83

2.82

1.037

.983

متوسطة

متوسطة

الجدكؿ ( _25 :4ب) األعداد كالمتكسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول دكر
المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة الغذائية6
الرقـ

4

15

الفقرة
تقدـ المؤسسات الحككمية مشاريع تساعد في جسر

الفجكة الغذائية

تقدـ المؤسسات الحككمية نشاطات مختمفة تساعد

عمى جسر الفجكة الغذائية

تقدـ المؤسسات الحككمية برامج تزيد مف القدرة عمى

14

تحديد كتطكير خطط اإلنتاج مما يساىـ في جسر

الفجكة الغذائية

تقدـ المؤسسات الحككمية مساعدات لتطكير بدائؿ
12

لمدخالت اإلنتاج الزراعي مما يساىـ في جسر الفجكة

الغذائية

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الدرجة

2.80

1.010

متوسطة

2.79

.978

متوسطة

2.78

2.74

.895

.982

متوسطة

متوسطة

تقدـ المؤسسات الحككمية مساعدات لتطكير بدائؿ
11

لمدخالت اإلنتاج الزراعي مما يساىـ في جسر الفجكة

الغذائية

2.51

.938

متوسطة

تقدـ المؤسسات الحككمية مساعدات لتحسيف القد ارت
10

التسكيقية لممنتجيف الزراعييف مما يساىـ في جسر

الفجكة الغذائية
9

تقدـ المؤسسات الحككمية الدعـ المادم الكافي في
المجاؿ الزراعي مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية
الدرجة الكمية

2.51

.938

2.31

.919

متوسطة

2.77

0.99

متوسطة

متوسطة

تظير النتائج في الجدكؿ أعاله حكؿ دكر المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة الغذائية أف
المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية كاف بقيمة ( )4.99كىي درجة متكسطة.
ككاف أعمى متكسط حسابي لمفقرة ( )7كالتي نصيا :تقدـ المؤسسات الحككمية خدمات إرشادية
لممزارعيف لمكصكؿ إلى زراعة مستدامة مف خالؿ خدمات اإلرشاد المتخصص مما يساىـ في

جسر الفجكة الغذائية ،بقيمة ( )4728كىي درجة متكسطة ،تالىا في المقاـ الثاني الفقرة ()6
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كنصيا :تقدـ المؤسسات الحككمية معرفة عممية تساعد في جسر الفجكة الغذائية ،بقيمة
(.)2.94

ككاف أقؿ متكسط حسابي لمفقرة ( )9كىي :تقدـ المؤسسات الحككمية الدعـ المادم الكافي في

المجاؿ الزراعي مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية ،بمتكسط حسابي مقداره ( )0741كىي

درجة قميمة ،كالفقرة ( )12كىي :تقدـ المؤسسات الحككمية مساعدات لتحسيف القدرات

التسكيقية لممنتجيف الزراعييف مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية ،بمتكسط حسابي مقداره

(. )4820

المحكر الرابع :ما دكر المساعدات الخارجية في جسر الفجكة الغذائية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتطبيؽ استبانة دكر المساعدات الخارجية في جسر

الفجكة الغذائية ،بحيث تككنت اإلستبانة مف ( )15فقرة ،لإلجابػ ػ ػ ػة عميي ػ ػ ػا ضمف مقياس ليكػ ػ ػ ػرت

الخماسي كما يمي (مكافؽ بشدة =  ،5مكافؽ =  ،4محايد =  ،3معارض =  ،2معارض بشدة

=  .)1كما في الجدكؿ ( _26 :4أ ،ب ).

الجدكؿ (  _26 :4أ ) األعداد كالمتكسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حكؿ دكر
المساعدات الخارجية في جسر الفجكة الغذائية.
الرقـ
7

المتكسط

الفقرة

الحسابي

أعتقد أف المساعدات األجنبية تساىـ في تقديـ

مشاريع تساعد عمى جسر الفجكة الغذائية

2.97

االنحراؼ

المعيارم

.933

الدرجة
متوسطة

أعتقد أف المساعدات األجنبية تعمؿ عمى تنفيذ
11

مشاريع لتحسيف مستكل المعيشة مما يساىـ في

جسر الفجكة الغذائية
12

أعتقد أف انتظاـ التمكيؿ مف خالؿ المساعدات
األجنبية يساعد عمى جسر الفجكة الغذائية
أعتقد أف المساعدات األجنبية تعمؿ عمى تطكير

13

القطاع الزراعي اإلنتاجي مما يساىـ في جسر الفجكة

الغذائية

أعتقد أف المساعدات األجنبية تيدؼ إلى تأىيؿ
14

مساحات كاسعة مف األرضي مما يساىـ في جسر

الفجكة الغذائية
8

أعتقد أف المساعدات األجنبية تساعد عمى خمؽ فرص

عمؿ جديدة مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية
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2.95

.926

2.94

.969

2.92

1.037

2.92

.967

2.91

.936

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

الجدكؿ (  _26 :4ب ) األعداد كالمتكسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حكؿ دكر
المساعدات الخارجية في جسر الفجكة الغذائية.
الرقـ

4

10

الفقرة
أعتقد أف المساعدات األجنبية تساعد في زيادة رقعة
األراضي الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

أعتقد أف المساعدات األجنبية تساىـ في تقديـ برامج
معرفة عممية تساعد عمى جسر الفجكة الغذائية

أعتقد أف المساعدات األجنبية تساعد عمى شراء آالت
3

زراعية حديثة مما يساعد في زياد اإلنتاج كجسر

الفجكة الغذائية

أعتقد أف الخطط التي تقدميا السمطة الكطنية لمدكؿ
15

المانحة تيتـ باإلنتاج الزراعي كتطكيره مما يسيـ في

جسر الفجكة الغذائية
9

6

أعتقد أف المساعدات األجنبية تساعد عمى تقديـ
خدمات تسيـ في جسر الفجكة الغذائية
أعتقد أف المساعدات األجنبية تساعد عمى تكفير
الخبراء الزراعييف مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

أعتقد أف  %51أك أكثر مف المساعدات األجنبية تتجو
5

لتطكير اإلنتاج الزراعي مما يساىـ في جسر الفجكة

الغذائية

أعتقد أف المساعدات األجنبية تساىـ في تشكيؿ

1

مستقبؿ االقتصاد الفمسطيني مما يساىـ في جسر

الفجكة الغذائية
2

أعتقد أف المساعدات األجنبية تساىـ في سد الفجكة

الغذائية

الدرجة الكمية

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الدرجة

2.91

1.041

متوسطة

2.87

.900

متوسطة

2.82

.934

متوسطة

2.79

.929

2.78

.958

متوسطة

2.78

.933

متوسطة

2.69

1.027

متوسطة

متوسطة

2.61

.881

2.56

.985

متوسطة

2.82

0.95

متوسطة

متوسطة

تظير النتائج في الجدكؿ أعاله حكؿ المساعدات الخارجية في جسر الفجكة الغذائية أف
المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية كاف بقيمة ( )4.:4كىي درجة متكسطة .ككاف أعمى متكسط
حسابي لمفقرة ( )7كالتي نصيا :أعتقد أف المساعدات األجنبية تساىـ في تقديـ مشاريع تساعد
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عمى جسر الفجكة الغذائية ،بقيمة ( )0797كىي درجة متكسطة ،تالىا في المقاـ الثاني الفقرة

( )11كنصيا:

أعتقد أف المساعدات األجنبية تعمؿ عمى تنفيذ مشاريع لتحسيف مستكل المعيشة مما يساىـ
في جسر الفجكة الغذائية ،بقيمة ( .)2.95ككاف أقؿ متكسط حسابي لمفقرة ( )0كىي :أعتقد أف

المساعدات األجنبية تساىـ في سد الفجكة الغذائية ،بمتكسط حسابي مقداره ( )0756كىي درجة

متكسطة ،كالفقرة ( )1كىي :أعتقد أف المساعدات األجنبية تساىـ في تشكيؿ مستقبؿ االقتصاد
الفمسطيني مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية ،بمتكسط حسابي مقداره (. )4820
 2 :5النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:

ىؿ تختمؼ استجابة عينة الدراسة حكؿ اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة

الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي باختالؼ

(المحافظة ،المؤىؿ العممي ،طبيعة العمؿ ،قطاع العمؿ ،سنكات الخبرة ،الدكرات التدريبية ،طبيعة
العمؿ) .كانبثؽ عف السؤاؿ الثاني سبع فرضيات صفرية ،فيما يمي نتائجيا:
الفرضية األكلى:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في اإلمكانات كالفجكات
في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي تبعان لمتغير المحافظة.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي
في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي

تبعان لمتغير المحافظة.

كيبيف الجدكؿ( )27 :4المتكسطات الحسابية اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة

الغربية ،كالجدكؿ ( )28 :4يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم.
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الجدكؿ ( )27 :4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلمكانات كالفجكات في األمف
الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير المحافظة.
العدد

الحالة

االنحراؼ

المتكسط

المعيارم

الحسابي

الخميؿ

43

2.78

.64

بيت لحـ

18

2.83

.45

اريحا

4

3.27

.12

راـ اهلل

11

3.02

.62

نابمس

5

3.21

.38

جنيف

3

2.80

.28

طكلكرـ

3

3.25

.20

الجدكؿ ( )28 :4نتائج تحميؿ التبايف األحادم لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في
الضفة الغربية تبعا ً لمتغير المحافظت.

مصدر التبايف

مجمكع

متكسط

درجات

المربعات

مجمكع

الحرية

قيمة (ؼ)

المربعات

بيف المجمكعات

2.26

6

داخؿ المجمكعات

25.64

80

المجمكع

27.90

86

الداللة اإلحصائية

.37
.32

1.17

0.32

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )28 :4إلى عدـ كجكد فػ ػ ػ ػ ػركؽ ذات دالل ػ ػ ػ ػة إحصائية عند
مستكل ( )α ≤ 0.05لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير

المحافظة ،كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية ( )0.32كىي أكبر مف ( ،)0.05كعميو نقبؿ

الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير المحافظة كيظير ذلؾ مف تقارب

المتكسطات الحسابية.
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الفرضية الثانية:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في اإلمكانات كالفجكات
في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي
في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي

تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.

كيبيف الجدكؿ ( )29 :4المتكسطات الحسابية اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في

الضفة الغربية ،كالجدكؿ ( )30 :4يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم.

الجدكؿ ( )29 :4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلمكانات كالفجكات في األمف
الغذائي في الضفة الغربية تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.
العدد

المؤىؿ العممي
دبمكـ

االنحراؼ

المتكسط

المعيارم

الحسابي
7

3.16

1.01

بكالكريكس

48

2.76

.48

ماجستير فأعمى

32

3.01

.53

الجدكؿ ( )30 :4نتائج تحميؿ التبايف األحادم لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في
الضفة الغربية تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.

مصدر التبايف

مجمكع

درجات

المربعات

الحرية

متكسط

قيمة (ؼ)

مجمكع

الداللة اإلحصائية

المربعات

بيف المجمكعات

1.75

2

داخؿ المجمكعات

26.15

84

المجمكع

27.90

86
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.87
.31

2.81

.06

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )30 :4إلػ ػ ػػى عدـ كجكد فػ ػ ػ ػركؽ ذات داللػ ػ ػػة إحصائية عند
مستكل ( )α ≤ 0.05لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير
المؤىؿ العممي ،كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية ( )0.06كىي أكبر مف ( ،)0.05كعميو نقبؿ

الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير المؤىؿ العممي كيظير ذلؾ مف
تقارب المتكسطات الحسابية.

الفرضية الثالثة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في اإلمكانات كالفجكات
في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي تبعان لمتغير طبيعة العمؿ.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي
في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي

تبعان لمتغير طبيعة العمؿ.

كيبيف الجدكؿ ( )31 :4المتكسطات الحسابية اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في

الضفة الغربية ،كالجدكؿ ( )32 :4يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم.

الجدكؿ ( )31 :4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلمكانات كالفجكات في األمف
الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير طبيعة العمؿ.

طبيعت العمل

العدد

االنحراؼ

المتكسط

المعيارم

الحسابي

ميداني

38

2.83

.54

مكتبي

38

2.96

.64

اخرل

11

2.81

.36
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الجدكؿ ( )32 :4نتائج تحميؿ التبايف األحادم لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في
الضفة الغربية تبعا ً لمتغير طبيعت العمل.

مصدر التبايف

مجمكع

متكسط

درجات

المربعات

مجمكع

الحرية

الداللة اإلحصائية

قيمة (ؼ)

المربعات

بيف المجمكعات

.37

2

داخؿ المجمكعات

27.53

84

المجمكع

27.90

86

.18
.32

.56

.57

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )32 :4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )α ≤ 0.05لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير طبيعة

العمؿ ،كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية ( )0.57كىي أكبر مف ( ،)0.05كعميو نقبؿ الفرضية

الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير طبية العمؿ كيظير ذلؾ مف تقارب

المتكسطات الحسابية.

الفرضيت الرابعت
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في اإلمكانات كالفجكات
في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي تبعان لمتغير قطاع العمؿ.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي
في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي

تبعان لمتغير قطاع العمؿ.

كيبيف الجدكؿ ( )33 :4المتكسطات الحسابية اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة

الغربية ،كالجدكؿ ( )34 :4يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم.
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الجدكؿ ( )33 :4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلمكانات كالفجكات في األمف
الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير قطاع العمؿ.
العدد

قطبع العمل

االنحراؼ المعيارم

المتكسط

الحسابي

حككمي

60

2.79

.59

غير حككمي

22

3.09

.47

5

3.12

.47

خاص

الجدكؿ ( )34 :4نتائج تحميؿ التبايف األحادم لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في
الضفة الغربية تبعا ً لمتغير قطاع العمل.

مصدر التبايف

مجمكع

درجات

المربعات

الحرية

متكسط
قيمة (ؼ)

مجمكع

المربعات

بيف المجمكعات

1.70

2

داخؿ المجمكعات

26.20

84

المجمكع

27.90

86

الداللة اإلحصائية

.85
.31

2.73

.07

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )34 :4إلى عدـ كجكد فػ ػ ػركؽ ذات داللػ ػ ػػة إحصائيػ ػ ػ ػػة عند
مستكل ( )α ≤ 0.05لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير
قطاع العمؿ ،كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية ( )0.07كىي أكبر مف ( ،)0.05كعميو نقبؿ

الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير قطاع العمؿ كيظير ذلؾ مف
تقارب المتكسطات الحسابية.

الفرضية الخامسة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في اإلمكانات كالفجكات
في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي تبعان لمتغير سنكات الخبرة.
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الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي
في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي

تبعان لمتغير سنكات الخبرة.

كيبيف الجدكؿ ( )35 :4المتكسطات الحسابية اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في

الضفة الغربية ،كالجدكؿ ( )36 :4يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم.

الجدكؿ ( )35 :4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلمكانات كالفجكات في األمف
الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير سنكات الخبرة.
العدد

سىىاث الخبرة

االنحراؼ

المتكسط

المعيارم

الحسابي

أقؿ مف  5سنكات

15

2.68

.50

.–5

23

2.71

.41

05 – 01

29

3.14

.55

 06سنة فأكثر

20

2.87

.67

الجدكؿ ( )36 :4نتائج تحميؿ التبايف األحادم لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في
الضفة الغربية تبعا ً لمتغير سنواث الخبرة.

مصدر التبايف

مجمكع

المربعات

متكسط

درجات

مجمكع

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

3.225

3

داخؿ المجمكعات

24.683

83

المجمكع

27.907

86
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قيمة (ؼ)

الداللة اإلحصائية

1.075
.297

3.615

.017

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )36 :4إل ػ ػ ػى كجكد فػ ػ ػ ػركؽ ذات داللػ ػ ػ ػ ػة إحصائي ػ ػ ػ ػة عن ػ ػ ػ ػ ػد

مستكل ( )α ≤ 0802لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية حبعب ً لمخغير
سىىاث الخبرة ،كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية ( )1.107كىي أقؿ مف ( ،)1.15كعميو
نرفض الفرضي ػ ػ ػة الصفري ػ ػ ػ ػة بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان سنكات الخبرة ،كإليجاد مصدر
الفركؽ استخدـ اختبار تككي ) (Tukeyلمفركؽ الثنائية البعدية كما تظير في الجدكؿ (.)37 :4
الجذول ( )32 :2نتائج اختبار توكي ) (Tukeyلمفركؽ الثنائية البعدية في اإلمكانات كالفجكات
في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي تبعا ً لمتغير سنواث الخبرة6
المقارناث
أقل
سنواث

من

أقل
سنواث

من

95 - 91

9-5 5

5
-.02970

9–5
95 – 91

*

 96فأكثر

-.45996

-.19399

*-.43026

-.16429
.26597

 96فأكثر
حظهر الىخبئج في الجدول (  ) 37 <4ان الفروق كبوج بيه الفئت  05-01سىت والفئخيه  ،. – 5و
أقل مه  ،5ولصبلح الفئت  05 – 01سىت.

الفرضيت السادست
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في اإلمكانات كالفجكات
في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي تبعان لمتغير الدكرات التدريبية.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي
في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي

تبعان لمتغير الدكرات التدريبية.
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كيبيف الجدكؿ ( )38 :4المتكسطات الحسابية اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة

الغربية ،كالجدكؿ ( )39 :4يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم.

الجدكؿ ( )38 :4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلمكانات كالفجكات في األمف
الغذائي في الضفة الغربية تبعان لمتغير الدكرات التدريبية.
العدد

الدوراث الخدريبيت

االنحراؼ المعيارم

المتكسط

الحسابي

أقؿ مف  21ساعة

25

2.76

.52

 51 – 21ساعة

29

2.87

.41

أكثر مف  51ساعة

33

2.99

.69

الجدكؿ ( )39 :4نتائج تحميؿ التبايف األحادم لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في
الضفة الغربية تبعا ً لمتغير الذوراث التذريبيت.

مصدر التبايف

مجمكع

متكسط

درجات

المربعات

مجمكع

الحرية

قيمة (ؼ)

المربعات

بيف المجمكعات

.75

2

داخؿ المجمكعات

27.15

84

المجمكع

27.90

86

الداللة اإلحصائية

.37
.32

1.16

.31

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )3. :4إلى عدـ كجكد فػ ػ ػ ػركؽ ذات داللػ ػ ػ ػة إحصائي ػ ػ ػة عند

مستكل ( )α ≤ 0802لإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية حبعب ً لمخغير
الدوراث الخدريبيت ،كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائية ( )1.30كىي أكبر مف ( ،)1.15كعميو
نقبؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير الدكرات التدريبية كيظير ذلؾ

مف تقارب المتكسطات الحسابية.
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النتائج المتعلقت بالفرضيت السابعت:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (≤ 0.05

 )αفي متكسطات

اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية

كاألىمية العاممة في المجاؿ الز ارعي تبعان لمتغير طبيعة العمؿ في االمف الغذائي (نعـ  ,ال ).

كالختبار الفرضية السابعة تـ استخداـ اختبار (ت) ( )t-testلعينتيف مستقمتيف ،كالجدكؿ (:4
 )40يكضح ذلؾ:

الجدكؿ ( )40 :4نتائج اختبار (ت) ( )t-testلمفركؽ في متكسطات اإلمكانات كالفجكات في
األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في

المجاؿ الزراعي تبعان لمتغير طبيعة العمؿ.
طبيعة العمؿ

العدد

المتكسط

الحسابي

االنحراؼ

المعيارم

نعـ

71

2.93

.56

ال

16

2.67

.55

قيمة (ت)
67.1

الداللة

اإلحصائية
0700

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( ،)40 :4أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة ( )α ≤ 0.05في متكسطات اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية
مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي تبعان لمتغير طبيعة

العمؿ  ،كذلؾ ألف قيمة الداللة تساكم ( )0.08كىي أكبر مف ( ،)0.05كعميو نقبؿ الفرضية
الصفرية بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية.

 3 :5خالصة النتائج
تبيف مف الجدكؿ ( )22 :4حكؿ ممخص محاكر الدراسة أف أعمى متكسط حسابي كاف لمحكر "
دكر المؤسسات األىمية في جسر الفجكة الغذائية " بمتكسط حسابي ( ،)3.01مما يدؿ عمى أف

لممؤسسات األىميػ ػ ػ ػة دك ار بار از فػ ػ ػ ػ ػي جس ػ ػ ػ ػ ػر الفجكة الغذائية ،كأف أقؿ متكسط حسابي كاف

لمحكر

" دكر المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة الغذائية " بمتكسط حسابي ( ) 2.77مما يدؿ عمى

أف المؤسسات الحككمية ال تكلي ىذه المشكمة القدر المطمكب مف العناية كاالىتماـ.
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كتبيف مف الجكؿ ( )23 :4حكؿ القدرة عمى جسر الفجكة الغذائية أف أعمى متكسط حسابي كاف
لمفقرة " أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة الغذائية في البيض " بمتكسط حسابي

( )3.74مما يدؿ عمى كفرة ىذه السمعة األساسية كمدل االىتماـ بيا ،كأف أقؿ متكسط حسابي
ك ػاف لمفقرة " أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثػ ػ ػ ػر مف الفجكة الغذائيػ ػ ػ ػ ػة مف األسم ػ ػ ػػاؾ "
بمتكسط حسابػ ػ ػ ػي (.)2.31

أما الجدكؿ ( )24 :4الذم تناكؿ دكر المؤسسات األىمية في جسر الفجكة الغذائية ،فقد أظير
التح ميؿ اإلحصائي أف أعمى متكسط حسابي كاف لمفقرة " تقدـ المؤسسات األىمية برنامج لتدريب
المزارعيف عمى تطبيؽ التقنيات الحديثة مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية " بمتكسط حسابي

( )3.22مما قد يعزل إلى مدل إدراؾ المؤسسات األىمية لدكر التقنيات الحديثة في جسر الفجكة

الغذائية ،كأف أقؿ متكسط حسابي كاف لمفقرة " تقدـ المؤسسات األىمية مساعدات مالية تساعد
عمى جسر الفجكة الغذائية " بمتكسط حسابي ( ،)2.78مما يدؿ عمى أف المؤسسات األىمية
بحاجة إلى دعـ مالي خارجي كداخمي لتمكينيا مف مساعدة المزارعيف عمى جسر الفجكة الغذائية.
كأظير التحميؿ اإلحصائي في الجدكؿ ( )4:25حكؿ دكر المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة
الغذائية أف أعمى متكسط حسابي كاف لمفقرة " تقدـ المؤسسات الحككمية خدمات إرشادية

لممزارعيف لمكصكؿ إلى زراعة مستدامة مف خالؿ خدمات اإلرشاد المتخصص مما يساىـ في
جسر الفجكة الغذائية " بمتكسط حسابي ( ،)3.08كأف أقؿ متكسط حسابي كاف لمفقرة " تقدـ
المؤسسات الحككمية الدعـ المالي الكافي في المجاؿ الزراعي مما يساىـ في جسر الفجكة

الغذائية

" بمتكسط حسابي ( ،)2.31مما يدؿ عمى أف الحككمة تتيتـ بمشاريع أخرل كال تخصص

لممجاؿ الزراعي سكل القدر اليسير ،كأف اىتمامو منصب عمى اإلرشاد فقط.

أما الجدكؿ ( )4:26حكؿ دكر المساعدات الخارجية في جسر الفجكة الغذائية فقد أظير التحميؿ
اإلحصائي أف أعمى متكسط حسابي كاف لمفقرة " أعتقد أف المساعدات األجنبية تساىـ في تقديـ

مشاريع تساعد عمى جسر الفجكة الغذائية " بمتكسط حسابي ( ،)2.77كأف أقؿ متكسط حسابي
كاف لمفقرة " أعتقد أف المساعدات األجنبية تساىـ في جسر الفجكة الغذائية " بمتكسط حسابي

( )2.56مما قد يعزل إلى أف المساعدات األجنبية تكجو إلى مجاالت معينة ،كال تيتـ بالمجاؿ
الزراعي ،كأف مقدمي المساعدات األجنبية غير معنييف بجسر الفجكة الغذائية.
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كلفحص الفرضيات تبيف أنو ال تكجد فركؽ في متكسطات الفرضيات ( متغير المحافظة ،المؤىؿ

العممي ،قطاع العمؿ ،الدكرات التدريبية ) ،بينما كانت ىناؾ فركؽ في الفرضية الخامسة " ال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية
مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية تبعا لمتغير سنكات الخبرة " كتعزك الباحثة ذلؾ إلى

أنو كمما زادت سنكات الخبرة لدل العامميف في المجاؿ الزراعي كمما ساىـ ذلؾ في جسر الفجكة

الغذائية.
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 4 :5تحميؿ محتكل المقابالت
اتفق المبحوثون الذين أجريت معهم مقابالت على األمور اآلتية التي توضحها الجداول (  ) 22 – 20 :2تفريغ البيانات مف نماذج إجابات أفراد العينة كما ىك

كاضح في جدكؿ ( -20 :2أ _ ؾ)

جدكؿ ( - 41 :4أ) تفريغ البيانات
المحاكر الرئيسية
مػػا ىػػك مفيػػكـ األمػػف الغػػذائي فػػػي
السياؽ الفمسطيني؟

0
القػػػػػدرة عمػػػػػى تمبيػػػػػة االحتياجػػػػػات،

االكتفاء الذاتي

مػػػا ىػػػي أىػػػـ المشػػػاريع التػػػي يػػػتـ

تنمية االنتاج النباتي كالحيكاني

الغذائي؟

استخداـ تقنيات متطكرة

أىػػػػػـ أربعػػػػػة معكقػػػػػات فػػػػػي تنفيػػػػػذ
مشاريع األمف الغذائي؟

3
تكفر السمع بالسعر المقبكؿ

تكفر الغذاء لسكاف الدكلة.

تكفر الغػذاء الكامػؿ لمسػكاف كبػدكف

ىػػػك قػػػدرة المػػػكاطف الحصػػػكؿ عمػػػى

اسػػػػتيراد ،كشػػػػعكر األفػػػػراد بػػػػاألمف

الغذاء

الغذائي.
استصالح األراضي

تنفيػػػػػػػذىا كليػػػػػػػا عالقػػػػػػػة بػػػػػػػاألمف

4

2

2

استصػػػػالح أراضػػػػي ،شػػػػؽ طػػػػػرؽ
زراعية
آبػػػػػار ارتكازيػػػػػة كتكعيػػػػػة كارشػػػػػاد
زراعي كتحسيف البذكر

تطكير األراضي الزراعية.

استصالح األراضي.

تطكير الثركة الحيكانية

البػػذكر البمديػػة .كالحػػدائؽ المنزليػػة

تحسيف مصادر المياه

كاالكتفاء الذاتي.

الحصػػػػػػاد المػػػػػػائي ،شػػػػػػؽ الطػػػػػػرؽ
الزراعيػػػة ،ارشػػػاد زراعػػػي ،تشػػػجيع

التصػدير ،افتتػاح مختبػرات الفحػص
كتنظػػيـ السػػكؽ مػػف حيػػث االسػػعار
كاالحتكار.

التعاكنيات ،كاالرشاد.

االحػػتالؿ ،التكسػػع العمران ػي ،نقػػص

االحػػػتالؿ ،الجػػػدار ،أزمػػػة السػػػمطة

قمػػة الػػدعـ ،اسػػتدامة المشػػاريع،

اج ػراءات االحػػتالؿ ،كنقػػص الميػػاه،

االحػػػتالؿ ،ارتفػػػاع األسػػػعار ،نقػػػص

التطػػػػػكير الزراعػػػػػي ،شػػػػػح المػػػػػكارد

االقتصػػػػػػػػادية ،شػػػػػػػػركط الجيػػػػػػػػات

طػػػكؿ فتػػػرة بدايػػػة االنتػػػاج .قمػػػة

قمة الكعي

الرقابػػة الحككميػػة ،عػػبء الض ػرائب

االقتصادية ،الككارث الطبيعية.

المانحة ،الظركؼ المناخية.

االىتماـ مف المستفيديف.

نقص مكازنة الحككمة لمزراعة.

عمى المزارعيف.

نقص التسكيؽ.
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جدكؿ ( - 20 :2ب) تفريغ البيانات
المحاكر الرئيسية
ما ىي أىـ المزركعػات
فػػي نظػػركـ التػػي تحقػػؽ

0
الحبكب ،الخضار ،انتاج حيكاني

4
الحبكب ،الزيتكف

كاسماؾ ،فكاكو (المكز)... ،

2

3
األعالؼ ،المحاصيؿ الحقمية،

الحبكب ،الزيتكف ،الفكاكو،

البستنة ،الفكاكو

الخضركات.

2
الخضركات تمبي  %22لمسكؽ

األمف الغذائي؟
مػػا العالقػػة بيػػنكـ كبػػيف
المؤسسات األخرل؟

التنسيؽ مع مؤسسات حككمية

التشاكر كالتشارؾ

تشاركية

عالقة مشتركة ،كالتنسيؽ محدكد.

....................

كخاصة ،تكفير تقنيات جديدة،
كالتطكير
عالقة ايجابية كتنسيؽ مشترؾ

تعاكف كاضح بيف المؤسسات

التنسيؽ ككجكد مذكرة تفاىـ،

مػػػا ىػػػي العالقػػػة بيػػػنكـ

لتنفيذ مشاريع محكلة مف االتحاد

األىمية ككزارة الزراعة.

لجنة مشتركة ،كاشراؼ غير

كبيف كزارة الزراعة؟

االكركبي لتصميح األ راضي

مباشر.

كتقنيات حديثة.
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التشاكر في تنفيذ المشاريع

....................

جدكؿ ( - 20 :2ج) تفريغ البيانات
المحاكر الرئيسية

0

4

ىػػػػػؿ تجػػػػػد أف الخطػػػػػط

ال بسػػػبب االحػػػتالؿ كالسػػػيطرة عمػػػى

ال ،ىنػػػػػاؾ تخػػػػػبط فػػػػػي التخطػػػػػيط،

الزراعيػة الرسػمية تمبػػي

األراضػػي ،كضػػعؼ الخطػػط الرسػػمية

كالخطط عمى الكرؽ فقط.

الحػػد األدنػػى مػػف األمػػف

كسكء إدارة القطاع الزراعي كنقػص

الغذائي؟

الخبرة التخصصية.
كضػػػػػع اسػػػػػتراتيجية كاضػػػػػحة مػػػػػف

مػػا ىػػي أىػػـ االقتراحػػات
بيػػذا الخصػػكص لتقميػػؿ
الفجكة؟

........................

3
مدل تحقيؽ الخطط مختمؼ.

كجػػػكد خطػػػة ضػػػمف اإلمكانيػػػات،

الحككمػػػػة ،كضػػػػع سياسػػػػة زراعيػػػػة

معالجػػػػة أم تغيػػػػر سياسػػػػي مػػػػف

لتحديػػػد محاصػػػيؿ األمػػػف الغػػػذائي،

االحتالؿ

اعفػػػػػاء مسػػػػػتمزمات الزراعػػػػػة مػػػػػف
الرسكـ

تعدد الخطط المقترحة.

2
ال تكجد خطط كاضحة.

2
ال ،تبقى الخطط دكف امكانيات

نشر الكعي ،تقميؿ االستيراد

تأميف مكارد مالية لممشاريع.

تشجيع االستثمار المحمي.

زيػػػادة التعػػػاكف بػػػيف القطػػػاع العػػػاـ
كالخاص.
تكسيع رقعة األراضي الزراعية
زيادة المشاركة المجتمعية.

تعزيز مكارد التمكيؿ الزراعي.
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جدكؿ ( - 20 :2د) تفريغ البيانات
المحاكر الرئيسية

2
الحصكؿ عمى كمية كافية مف الغذاء لمدكلة.

ما ىك مفيكـ األمف الغذائي في السياؽ الفمسطيني؟

2

2

2

قدرة الدكلة عمى تكفير االحتياجػات

تػػكفير االحتياجػػات األساسػػية مػػف

القػػػػػدرة عمػػػػػى تػػػػػكفير الغػػػػػذاء فػػػػػي

الغذائيػػػة -كمقػػػػدرتيا عمػػػى انتػػػػاج

الغػػػػػػػػذاء لألسػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػطينية،

المجتمػػػػػع بشػػػػػكؿ دائػػػػػـ ،يتناسػػػػػب

الغػػػػذاء داخميػػػػا أك ضػػػػماف تػػػػكفير

بانتظاـ كدكف انقطاع.

كامكانات المجتمع االقتصادية.

السمع بجكدة عالية.

اسػػػػػػتغالؿ كافػػػػػػة المػػػػػػكارد مػػػػػػف
الحككمة لتكفير األساسيات.

مػػا ىػػي أىػػـ المشػػاريع التػػي يػػتـ تنفيػػذىا كليػػا عالقػػة

استصالح األراضي ،ادخاؿ سػالالت جديػدة لمثػركة

مشػػػػركع النظػػػػاـ المعمكمػػػػات مػػػػػف

الحيكانيػػة ،تحسػػيف كاقػػع النحػػؿ ،تعزيػػز الحػػدائؽ

أريػػػػػج لألمػػػػػف الغػػػػػذائي .مشػػػػػاريع

المنزلية.

اإلغاثػػػػػػػة اإلسػػػػػػػالمية المسػػػػػػػتمرة،
برنػػامج األغذيػػة العػػالمي ،مشػػاريع

باألمف الغذائي؟

مؤسسػػػػػػة الفػػػػػػاك ،دعػػػػػػـ الػػػػػػكزارة
لممزارعيف باستمرار.

أىـ أربعة معكقات في تنفيذ مشاريع األمف الغذائي؟

إنشاء الحدائؽ المنزلية.

الحدائؽ المنزلية اآلبار الزراعية،

إنشاء البيكت البالستيكية.

تمكيف األسر المحركمة غذائيان.

دعـ قطاع الثركة الحيكانية.

مشاريع الجفاؼ.

إنشػػاء كحػػدات التصػػنيع الغػػذائي
بكافة مستكياتيا.

االحػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي ،عػػػػدـ تػػػكفر فيػػػػـ مشػػػػترؾ

انتشػػػػػار الفقػػػػػر كالبطالػػػػػة كالظمػػػػػـ

االعتماد عمػى السػمع المسػتكردة،

االحػػػػتالؿ ،قمػػػػة التمكيػػػػؿ ،كضػػػػعؼ

لألمػػػػف الغػػػػذائي ،عػػػػدـ التنسػػػػيؽ بػػػػيف الجيػػػػات

االجتمػػػػاعي ،الظػػػػركؼ السياسػػػػية

قمػػػػة المػػػػكارد المائيػػػػة ،اسػػػػتخداـ

الػػػػكعي بػػػػاألمف الغػػػػذائي ،الجفػػػػاؼ

المنفػػػػذة لممشػػػػاريع ،غيػػػػاب سياسػػػػية اقتصػػػػادية

المتقمبػػػػػػػػػػػة ،ضػػػػػػػػػػػعؼ المػػػػػػػػػػػكارد

أسػػػػاليب تقميديػػػػة فػػػػي الزراعػػػػة،

كالتغير المناخي.

لمكافحة الفقر.

االقتصػػادية المسػػتدامة عػػدـ القػػدرة

غيػاب اإلرشػاد الزراعػي الرسػمي،

عمى التصدير الرتفاع األسعار.

كانعػػػػػداـ التػػػػػكازف بػػػػػيف اإلنتػػػػػاج
كالتسكيؽ.
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المكارد المحدكدة.

جدكؿ ( – 20 :2ىػػػػ) تفريغ البيانات
المحاكر الرئيسية
مػػا ىػػي أىػػـ المزركعػػات فػػي نظػػركـ التػػي
تحقؽ األمف الغذائي؟

ما العالقة بينكـ كبيف المؤسسات األخرل؟

2

2

2

القمح كالشعير ،الزيتكف ،الفكاكػو

الحبػػػكب كافػػػة ،كاألشػػػجار كػػػالزيتكف ،كالعنػػػب

كافة ،الخضار المحمية.

كالنخيؿ ،زراعة المكزيات بأنكاعيا.

التشاكر كالتشارؾ كالتنسيؽ

تشػػبيؾ كمشػػاركة فػػي التخطػػيط كمسػػاندة كدعػػـ

تنسػػيؽ فػػي الغالػػب كتكامميػػة نكعػػا

بيف المؤسسات

ما ،كشراكة في بعض المشاريع.

عالقة تكاممية في إنتاج األشتاؿ بأقؿ التكػاليؼ

التنسػػػػػػػيؽ كالمشػػػػػػػاركة كالتعػػػػػػػاكف

عالقػة تكامميػة لتطػكير القطػاع الزراعػي،

كتكفر األسمدة كاإلشراؼ المسػتمر عمػى الثػركة

كالتخطيط في بعض القضايا.

كالطابع اإلشرافي عمى المشاريع.

الحبكب بشكؿ عاـ،
الخضػػػػػػػركات ،محاصػػػػػػػيؿ عمفيػػػػػػػة،

2
المحاصيؿ الحقمية كالحبكب.
الخضركات كالفكاكو .البطاطا.

المزارع الحيكانية.

إشراؼ ،متابعة ،تعاكف.
ما ىي العالقة بينكـ كبيف كزارة الزراعة؟

تشبيؾ كتنسيؽ كتكامؿ بشكؿ عاـ.

الحيكانية كالتكعية.
ىؿ تجد أف الخطط الزراعية الرسمية تمبػي
الحد األدنى مف األمف الغذائي؟

مػػا ىػػي أىػػـ االقتراحػػات بيػػذا الخصػػكص

االحػػتالؿ يعيػػؽ كافػػة الخطػػط فػػي

نعػػػػـ أكيػػػػد كضػػػػػركرة المتابعػػػػة عمػػػػى التنفيػػػػػذ

ال ،تفتقر المؤسسة الرسػمية لكجػكد

االنتاج كالتسكيؽ.

كمكاجية التحديات كالمعيقات.

خطػػط ذات قيمػػة لمحػػد مػػف الفجػػػكة

إزالة االحتالؿ

ال تمبي الحد األدنى

الغذائية.
الدراسػػات المسػػتمرة كاالطػػالع عمػػى كػػؿ جديػػد،

تشػػكيؿ لجنػػة خبػراء كذك صػػالحيات

التركيػػػز عمػػػػى الزراعػػػات البعميػػػػة ،إعػػػػداد

كاشػػػراؾ المؤسسػػػات فػػػي التخطػػػيط ،كاالعتمػػػاد

في اتخاذ القرار.

خطػػػػط لتطػػػػكير القطػػػػاع الزراعػػػػي .سػػػػف

عمى النفس.

تفعيؿ دكر االرشاد كالرقابة.

لتقميؿ الفجكة؟

اسػػػػػػتغالؿ المػػػػػػكارد المتاحػػػػػػة مػػػػػػف
المياه.
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القكانيف كالضكابط لإلنتاج الزراعي.
مػػػع ا الحػػػتالؿ مػػػف التػػػدخؿ فػػػي اإلنتػػػاج
الزراعي.

جدكؿ ( – 20 :2ك) تفريغ البيانات

المحاكر الرئيسية
مػػػا ىػػػك مفيػػػكـ األمػػػف
الغػػػػػذائي فػػػػػي السػػػػػياؽ
الفمسطيني؟

03

00

00

04

تػػكفير الغػػذاء لجميػػع فئػػات النػػاس

كفرة الغذاء كسػيكلة الكصػكؿ إليػو

تػػكفير المػػكاد الغذائيػػة األساسػػية

بشػػكؿ دائػػـ ،كجػػكد مخػػزكف غػػذائي

كاستخدامو بشكؿ آمف.

بجػػػكدة كأسػػػعار مناسػػػبة كتكفػػػي

الكميػػػة كبنكعيػػػة جيػػػدة فػػػي الكقػػػت

يكفي لمشػعب مػدة  2شػيكر عمػى ا

لفتػرة زمنيػة مناسػػبة ،كتعتمػد فػػي

المناسب.

ألقؿ.

فمسطيف عمى القطاع الخاص

...........................

02
تػػػػػكفر الغػػػػػذاء كالمػػػػػاء مػػػػػف حيػػػػػث

مشػػػػػػر كع بػػػػػػاؿ بػػػػػػاس ،مشػػػػػػاريع

إنشػػػػػاء اآلبػػػػػار المنزليػػػػػة كالبػػػػػرؾ

زراعة الحبكب لإلنسػاف كلمراعػي

استصػػػػػػػالح األراضػػػػػػػػي كالحصػػػػػػػػاد

استصػػػػػػػالح األراضػػػػػػػي ،الحػػػػػػػدائؽ

مػػا ىػػي أىػػـ المشػػاريع

استصػػػػػػػػػالح األراضػػػػػػػػػي ،زراعػػػػػػػػػة

المعدنية ،مشػاريع الحصػاد المػائي

الحيكانات.

المػػائي ،تخضػػير فمسػػطيف ،كالبػػذار

المنزليػة ،معالجػة الميػاه ،المشػػاريع

التػػي يػػتـ تنفيػػذىا كليػػا

األشػػػتاؿ ،حػػػدائؽ منزليػػػة ،مشػػػركع

الزراعػػػػػػػػػي ،مشػػػػػػػػػاريع الحػػػػػػػػػدائؽ

البمديػػػػػة ،مشػػػػػركع دعػػػػػـ معرشػػػػػات

المػػدرة لمػػدخؿ ،تكزيػػع أغنػػاـ كنحػػؿ

عالقة باألمف الغذائي؟

الحصار المائي.

المنزلية.

العنب.

كدجػػػػاج ،كتكزيػػػػع أشػػػػتاؿ كأعػػػػالؼ
لمماشية.

أىػػـ أربعػػة معكقػػات فػػي
تنفيػػػػذ مشػػػػاريع األمػػػػف
الغذائي؟

االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،قمػػة التمكيػػؿ،

مسػػاىمة مجتمعيػػة محػػدكدة بسػػبب

مسػػػػػػػػاحة األراضػػػػػػػػي الزراعيػػػػػػػػة

نقػػص الميزانيػػات ،كالمشػػاريع غيػػر

نػػػػػػػدرة مػػػػػػػكارد الميػػػػػػػاه ،إجػػػػػػػراءات

ضػػػػػػعؼ الػػػػػػكعي بمفيػػػػػػكـ األمػػػػػػف

الفقر ،عمر المشػركع محػدكد ،قمػة

محػػػػػػػدكدة ،نػػػػػػػدرة ميػػػػػػػاه الػػػػػػػرم،

متكاممػػػػة ،عػػػػدـ األخػػػػذ بالدراسػػػػات

االحػػػػػػتالؿ ،قمػػػػػػة المعرفػػػػػػة ،عػػػػػػدـ

الغذائي ،الجفػاؼ كالتغيػر المنػاخي،

مصادرة المياه.

المنافسػػػػػة الكبيػػػػػرة مػػػػػف الطػػػػػرؼ

الخاصػػة بمكاق ػع التنفيػػذ ،المشػػاريع

السيطرة عمى مناطؽ ج.

اآلخر.

ال تستخدـ لمفئة المستحقة ليا.

نقص اىتماـ الجيات الرسمية.
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جدكؿ ( – 20 :2ز) تفريغ البيانات

المحاكر الرئيسية
ما ىي أىـ المزركعػات
فػػي نظػػركـ التػػي تحقػػؽ

00
الحبكب محاصيؿ األعالؼ
الخضار مثؿ البطاطا.

األمف الغذائي؟
مػػا العالقػػة بيػػنكـ كبػػيف

00
الحبػػػػػػػػكب ،الخضػػػػػػػػار باسػػػػػػػػتثناء
الممكخيػػػػػػػة كالباذنجػػػػػػػاف ،أشػػػػػػػجار
الفاكيػػػػػػػػة كالمكزيػػػػػػػػات ،زيتػػػػػػػػكف،

04
القمح لإلنساف
الشعير لمحيكانات.

03
المحاصيؿ الحقمية ،الزيتػكف ،العنػب،
البندكرة كالخضار.

02
الحبكب
األعالؼ ،البقكليات

الزراعية الصيفية.
تشبيؾ كتنسيؽ متكاصؿ

عالقة تشارؾ كائتالؼ

المؤسسات األخرل؟

تكامػػػػػػؿ كتعػػػػػػاكف بػػػػػػيف الػػػػػػكزارة

تكامؿ كتعاكف كتشارؾ.

التنسيؽ كالتكامؿ كالتنافس.

كالمؤسسات األخرل.

مػػػا ىػػػي العالقػػػة بيػػػنكـ

عالقػػػػػة تكامميػػػػػة( تنسػػػػػيؽ كتنفيػػػػػذ

كبيف كزارة الزراعة؟

مشاريع كاشراؼ مشترؾ.

ىػػػػػؿ تجػػػػػد أف الخطػػػػػط

ال

تنسيؽ كتعاكف كتشارؾ.

عالقة مباشرة كتعاكف كتكامؿ

،.............................

تنسيؽ

أعمؿ في الكزارة.
لػػػػيس تمامػػػػا كالتمكيػػػػؿ الحكػػػػكمي

الزراعيػة الرسػمية تمبػػي

شػػػبو معػػػدكـ .كالتمكيػػػؿ الخػػػارجي

الحػػد األدنػػى مػػف األم ػف

مشػػػػػػركط بالنكعيػػػػػػة .كممارسػػػػػػات

الغذائي؟

االحتالؿ تعيؽ كؿ شيء

نعـ
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نعـ

ال

جدكؿ ( – 20 :2ح) تفريغ البيانات

المحاكر الرئيسية

00

04

00

03

02

التركيػػز عمػػى زراعػػة الحبػػكب تكزيػػػػػػػػػػػػػػػػع األدكار بػػػػػػػػػػػػػػػػيف التكسػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي زراعػػػػػػػػػػة مشػػاركة المؤسسػػات البحثيػػة التنسػػػيؽ لمعمػػػؿ فػػػي منػػػاطؽ
كاألعػػػػػػالؼ ،زيػػػػػػادة الػػػػػػكعي المؤسسػػػات األىميػػػة ،كعمػػػؿ المحاصػػػػػػػػػػػػيؿ الحقميػػػػػػػػػػػػة ،فػػػػي إعػػػػداد الخطػػػػط ،العمػػػػؿ ج ،التركيػػػػػػػز عمػػػػػػػى زراعػػػػػػػة

مػػػػػػا ىػػػػػػي أىػػػػػػـ لجميػػع فئػػات المجتمػػع ،دحػػر قاعػػػػدة بيانػػػػات ،زيػػػػادة دكر اسػػتغالؿ المنػػاطؽ الشػػرقية بركح الجماعة.

االقتراحػػات بيػػػذا االحتالؿ.

كزارة الزراعػػػػػػػػػػة ،تحسػػػػػػػػػػيف كعمػػؿ سػػدكد لحجػػز الميػػاه،

الخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكص

التسػػكيؽ لص ػغار الم ػزارعيف .تػػكفير مسػػتكدعات لمتخػػزيف

لتقميؿ الفجكة؟

خفػػػػػػض ضػػػػػػرائب التصػػػػػػدير مناسػػبة ،زراعػػة المحاصػػيؿ
كرفع جكدة االنتاج.

لمتصػػدير كالعنػػب كالزيتػػكف
كالنباتات الطبية.
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الحبػػػػػكب ،كاعػػػػػادة اسػػػػػتخداـ
المياه المعالجة.
تكسيع استصالح األراضي

جدكؿ ( – 20 :2ط) تفريغ البيانات

المحاكر الرئيسية

02

02

02

02

02

مػػػا ىػػػك مفيػػػكـ األمػػػف

تػػػػػػػكفير الغػػػػػػػذاء بكميػػػػػػػة كنكعيػػػػػػػة

االكتفػػػػاء الػػػػذاتي ،كصػػػػكؿ كميػػػػة

قػػػدرة الدكلػػػة عمػػػى تػػػأميف الغػػػذاء

تػػػػػػكفر السػػػػػػمع الزراعيػػػػػػة بالسػػػػػػعر

تػػػػػػدىكر األمػػػػػػف الغػػػػػػذائي بسػػػػػػبب

الغػػػػػذائي فػػػػػي السػػػػػياؽ

كسػػػػػػػػػػػػػػيكلة الكصػػػػػػػػػػػػػػكؿ إليػػػػػػػػػػػػػػو

كافية كمتنكعة مف الغذاء.

باسػػػتمرار لممػػػكاطف مػػػف اإلنتػػػاج

المقبكؿ

الحصػػار كمصػػادرة األراضػػي كعػػزؿ

الفمسطيني؟

كاالستمرارية.

مناطؽ زراعية.

المحمي أك مف الخارج.

استصػػالح أراضػػي ،مشػػاريع صػػغيرة

مشػػػاريع تنمكيػػػة ،تحسػػػيف نكعيػػػة

مشػػػاريع انتػػػاج حيػػػكاني كنبػػػاتي،

تطػػػكير األراضػػػي الزراعيػػػة ،تطػػػكير

مشاريع برنامج الغػذاء العػالمي مػع

مػػا ىػػي أىػػـ المشػػاريع

(تنميػػة ريفيػػة ،مػػدرة لمػػدخؿ ،تربيػػة

الغذاء كاالنتاج الزراعي.

مػػػزارع تربيػػػة المكاشػػػي ،مشػػػاريع

الثػػػركة الحيكانيػػػة ،تصػػػكير مصػػػادر

مؤسسػػػػة أريػػػػج ،مشػػػػركع االنتػػػػاج

التػػي يػػتـ تنفيػػذىا كليػػا

أغنػػػػاـ كنحػػػػؿ ،مشػػػػاريع فمسػػػػطيف

تصػػػػػػػػنيع منتكجػػػػػػػػات زراعيػػػػػػػػة،

الميػػػػػػػػاه ،التعاكنيػػػػػػػػات الزراعيػػػػػػػػة،

الغػػػذائي بػػػػدعـ مػػػػف مركػػػػز البحػػػػث

عالقة باألمف الغذائي؟

خض ػراء تكزيػػع أشػػتاؿ ،تأىيػػؿ آبػػار

مشاريع تنمية الثركة الحيكانية.

االرشاد كالتكعية.

كالتطكير العالمي ،4003

كشؽ الطرؽ
االحػػػػتالؿ كعػػػػدـ التصػػػػرؼ فػػػػي ج،

االحتالؿ كنقص كمية الميػاه كعػدـ

االحػػػػػتالؿ كاجػػػػػراء ات الحصػػػػػػار

اسػػػتدامة المشػػػاريع ،قمػػػة االىتمػػػاـ

نقػػػػػػص فػػػػػػي المعمكمػػػػػػات ،تػػػػػػداخؿ

أىػػـ أربعػػة معكقػػات فػػي

ضعؼ التمكيؿ كنقػص الخبػرات مػف

السػػيطرة عمػػى منػػاطؽ ج ،التمكيػػؿ

تيمػػػػػػػػيش األراضػػػػػػػػي الزراعيػػػػػػػػة

مػػف قبػػؿ المسػػتفيديف ،الػػدعـ غيػػر

الشػػركاء ،الكضػػع السياسػػي كتقييػػد

تنفيػػػػذ مشػػػػاريع األمػػػػف

المستفيديف معكقات تسكيقية

الرسمي محدكد.

لمعمالػػػػػػة فػػػػػػي اسػػػػػػرائيؿ ،ىجػػػػػػرة

كاؼ كغير محفز.

الحركة لعدة مكاقع في ج

الغذائي؟

الخبػػػراء ،نقػػػص الميػػػاه ،كضػػػعؼ
التمكيؿ لممشاريع.
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جدكؿ ( – 20 :2م) تفريغ البيانات
المحاكر الرئيسية

02

ما ىي أىـ المزركعػات

الخضػػػػػػػركات كاألشػػػػػػػجار المثمػػػػػػػرة

فػػي نظػػركـ التػػي تحقػػؽ

02
الخضركات.

كالزيتكف كالعنب

الحبػػػػػػكب بأنكاعيػػػػػػا ،كاألشػػػػػػجار

األعػػػػػػػػالؼ ،المحاصػػػػػػػػيؿ الحقميػػػػػػػػة،

القمػػػػػػػػػػػػح كالبطاطػػػػػػػػػػػػا كالبصػػػػػػػػػػػػؿ

المثمػػػػػرة كالخضػػػػػركات بأشػػػػػكاليا

البستنة ،الفكاكو

كالخضركات

المختمفة.

األمف الغذائي؟

القطاع الحيكاني مشاريع صغيرة

مػػا العالقػػة بيػػنكـ كبػػيف

التشػػػػػػػػاكر كالتشػػػػػػػػارؾ ،كمتابعػػػػػػػػػة

تشارؾ كتنسػيؽ مػع منظمػات غيػر

المؤسسات األخرل؟

المشاريع مف قبؿ الكزارة.

حككمية.

مػػػا ىػػػي العالقػػػة بيػػػنكـ

مكظؼ كزارة.

تشػػػػػػػػػارؾ كتكاصػػػػػػػػػؿ كاالسػػػػػػػػػتعانة

كبيف كزارة الزراعة؟

02

02

02

عالقة تكاممية مباشرة.

تشارؾ يتـ تنفيذ مشاريع مشتركة.

تشػػارؾ كتشػػػاكر مػػػع صػػػناع القػػػرار
الزراعي

عالقة مباشرة

تنسيؽ كاشراؼ

بالخبرات.

مشػػػػاركة فػػػػي التخطػػػػيط كالتطبيػػػػؽ
كالتقكيـ

ىػػػػػؿ تجػػػػػد أف الخطػػػػػط

نعػػػـ فػػػي الضػػػفة أمػػػا فػػػي القطػػػاع

الخطػػػػػػط جيػػػػػػدة كلكػػػػػػف المتابعػػػػػػة

نكعػػػػا مػػػػا كبحاجػػػػة إلػػػػى كضػػػػع

ضػػمف الخطػػة نعػػـ كلكػػف مػػدل تنفيػػذ

يكجػػػػػد خطػػػػػط كلكػػػػػف بعيػػػػػدة عػػػػػف

الزراعيػة الرسػمية تمبػػي

فالمشاريع إغاثية كليست تنمكية.

كالتقييـ غير مناسب.

حػػػػكافز لتشػػػػجيع الزراعػػػػة كدعػػػػـ

كتحقيؽ الخطة مختمؼ.

الشمكؿ

الحػػد األدنػػى مػػف األمػػف

المزارعيف.

الغذائي؟
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جدكؿ ( – 20 :2ؾ) تفريغ البيانات
المحاكر الرئيسية

02

02

02

02

02

تحسيف مصادر المياه ،زيػادة دعػػػػػػـ المػػػػػػزارعيف ،كتػػػػػػكفير تشػػجيع المشػػاريع الزراعيػػة معالجػػػػة التغيػػػػرات السياسػػػػية زيػػػػػػػػػادة دعػػػػػػػػػـ المنتجػػػػػػػػػات
الرقعػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػة ،تػػػػػػػكفير فػػػػػػرص عمػػػػػػؿ فػػػػػػي قطػػػػػػاع بالتعػػػػاكف مػػػػع المؤسسػػػػات المرتبطػػػػة بػػػػاالحتالؿ ،كضػػػػع الفمسػػػػػػػطينية ،تأكيػػػػػػػد عمػػػػػػػى

مػػػػػػا ىػػػػػػي أىػػػػػػـ
االقتراحػػات بيػػػذا
الخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكص

التمكيؿ ،تكفير أسكاؽ محميػة الزراعػػػػػػػػػة التغمػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى غيػػر الحككميػػة ،االسػػتخداـ أكثر مف سػيناريك فػي الخطػة تحديػػد معػػايير الفقػػر كالجػػكع،
كخارجية.

المعيقات المؤسساتية لدينا.

األمثػػػػػؿ لممشػػػػػاريع ضػػػػػمف لتتػػػػػػػػػػكاءـ مػػػػػػػػػػع التقمبػػػػػػػػػػات تبنػػػػػػػي اسػػػػػػػتراتيجية األمػػػػػػػف
المساكاة كالتشجيع.

المحيطة.

الغػػػػػػػػذائي ،مراقبػػػػػػػػة التقػػػػػػػػدـ
الحاصػػػػػػؿ ،إنشػػػػػػاء مصػػػػػػادر

لتقميؿ الفجكة؟

لطػػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػػتعمـ ،تكسػػػػػػػػػيع
األسكاؽ .
تفعيؿ قانكف العمؿ المعتمد.
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تحديد العبارات المفتاحية في البيانات السابقة عمى كؿ محكر مف محاكر المقابمة
جدكؿ رقـ ( - 42 :4أ) تحديد العبارات المفتاحية
الرقـ

اإلجابات

المحاكر -األسئمة المكجية

0

ما ىك مفيكـ األمف الغذائي في

2

ما ىي أىـ المشاريع التي يتـ تنفيذىا أظيرت عينة الدراسة أىـ المشاريع التي تـ تنفيذىا كليا عالقة باألمف الغذائية كما يمي:

السياؽ الفمسطيني؟

تكفير السمع كالغذاء لسكاف الدكلة ،أجاب عمييا  03فردان بنسبة مئكية تعادؿ %22
تكفير الغذاء لجميع فئات الشعب لمدة ال تقؿ عف  2شيكر أك فترة زمنية محددة ،أجاب عمييا  2أفراد بنسبة .%40
لـ يقدـ اثناف مف عينة الدراسة تكضيح لمفيكـ األمف الغذائي كىما بنسبة .%00

كليا عالقة باألمف الغذائي؟

استصالح كتطكير األراضي ،أجاب عمييا  00أفراد بنسبة .%24
تطكير المياه كاستصالح اآلبار 2 ،أفراد بنسبة %34
شؽ الطرؽ الزراعية 3 ،أفراد بنسبة %02
مشرع تنمية الحدائؽ المنزلية 2 ،أفراد بنسبة .%32
تنمية كتحسيف اإلنتاج الحيكاني 2 ،أفراد بنسبة .%24
تعزيز التصنيع الغذائي 2 ،أفراد بنسبة %40
مشاريع برنامج الغذاء العالمي كمشاريع مؤسسة أريج 2 ،أفراد بنسبة %40
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جدكؿ رقـ ( - 24 :2ب) تحديد العبارات المفتاحية
الرقـ
3

اإلجابات

المحاكر -األسئمة المكجية

أىـ أربعة معكقات في تنفيذ

 )0االحتالؿ كاجراءاتو في الحصار كاإلغالؽ ،أجاب عمييا  00أفراد بنسبة  %23مف عينة الدراسة.

مشاريع األمف الغذائي؟

 )4نقص المياه لمزراعة كالجفاؼ ،أجاب  2أفراد بنسبة  %22مف عينة الدراسة.
 )3نقص الدعـ كانخفاض ميزانية الزراعة 2 ،أفراد بنسبة  %22مف عينة الدراسة.
 )2الككارث الطبيعة كالمناخية 2 ،أفر اد بنسبة  %40مف أفراد العينة.
 )2نقص الكعي كقمة الخبرة في التطكير الزراعي 2 ،أفراد بنسبة  %32مف أفراد العينة.
ىناؾ مشكالت محدكدة أظيرتيا الدراسة مف بينيا :سكء التسكيؽ كىجرة الخبرات مف الكطف ،كشركط الجيات
المانحة ،كطكؿ فترة بداية اإلنتاج ،كنقص الرقابة الحككمية بنسب تتراكح بيف .%02 – 00

4

ما ىي أىـ المزركعات في
نظركـ التي تحقؽ األمف
الغذائي؟

أجمعت عينة الدراسة عمى أف الحبكب كخاصة القمح كالشعير مف أىـ المزركعات التي تحقؽ األمف الغذائي بنسبة  %000مف
عينة الدراسة.
الخضار كالفكاكو ،أجاب عمييا  03فردان بنسبة  %22مف أفراد العينة.
أشجار الزيتكف كاألشجار المثمرة كالمكزيات خاصة ،أجاب عمييا  2بنسبة  %32مف عينة الزراعة.
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جدكؿ رقـ ( - 24 :2ج) تحديد العبارات المفتاحية
الرقـ
2

المحاكر -األسئمة المكجية

ما العالقة بينكـ كبيف

اإلجابات
اجمع أفراد العينة اف العالقة المقصكدة تعتمد التنسيؽ كالتشاكر كالتشبيؾ ،كالشراكة في بعض المشاريع.

المؤسسات األخرل؟
2

ما ىي العالقة بينكـ كبيف
كزارة الزراعة؟

أظير الغالبية بنسبة  %22أف العالقة تكاممية كمشاركة كاشراؼ عمى المشاريع كالتطكير ،كالتعاكف في التخطيط كتطكير
القطاع الزراعي.
كاف ثالثة مف أفراد العينة بنسبة  %02مف مكظفي كزارة الزراعة كلـ يقدمكا اجابة عمى السؤاؿ.

2

ىؿ تجد أف الخطط الزراعية
الرسمية تمبي الحد األدنى

2

أجاب  00أفراد بنسبة  %23بالنفي عمى أف الخطط غير كافية ،كغير مناسبة معمميف ذلؾ لالحتالؿ كالتخبط في التخطيط،
كضعؼ االمكانيات المادية كعدـ كضكح الرؤية في التخطيط ،كنقص الحكافز.

مف األمف الغذائي؟

أجاب  2أفراد بنسبة  %22بنعـ كأكدكا عمى كجكد خطط كلكف التنفيذ كاالشراؼ عمى ذلؾ مختمؼ كبحاجة إلى تعزيز.

ما ىي أىـ االقتراحات بيذا

اإلجابات عمى السؤاؿ الثامف كانت متعددة االتجاىات ،كالجدكؿ رقـ ( )23يكضح ذلؾ

الخصكص لتقميؿ الفجكة؟
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إجابة السؤاؿ الثامف كنصو " ما ىي أىـ االقتراحات لتقميؿ الفجكة لتحقيؽ األمف الغذائي في األ راضي الفمسطينية "؟

جدكؿ ( - 43 :4أ) إجابات السؤاؿ الثامف
الرقـ
0

التكرار

المقترحات
كضع إستراتيجية كاضحة مف الجيات الرسمية

///////

كتبني إستراتيجية األمف الغذائي.

/

العدد
2

النسبة المئكية
%24

4

إعفاء مستمزمات الزراعة مف الرسكـ كالضرائب

///

3

%02

3

تعزيز مكارد التمكيؿ الزراعي كمشاريعو ،كدعـ

//

4

%00

المنتجات الزراعية.
2

معالجة تدخؿ االحتالؿ في الزراعة كمكاجية

/////

2

%42

إجراءاتو ضد الزراعة.
2

نشر الكعي كتعزيز اإلرشاد الزراعي كالرقابة.

/////

2

%42

2

تقميؿ االستيراد كتحسيف التسكيؽ.

////

2

%40
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مالحظات

جدكؿ ( - 23 :2ب) إجابات السؤاؿ الثامف

الرقـ
2

المقترحات
استصالح األراضي كتكسيع رقعة

العدد

التكرار
///

النسبة

مالحظات

المئكية
3

%02

األراضي الزراعية.
2

زيادة المشاركة المجتمعية.

//

4

%00

2

استغالؿ مكارد المياه كمعالجتيا.

////

2

%40

00

التكسع في زراعة الحبكب كالمحاصيؿ

////

2

%40

اليامة.

174

 5 :5االقتراحات لتقميؿ الفجكة لتحقيؽ األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية

نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ المفتكح كالمتعمؽ باالقتراحات لتقميؿ الفجكة لتحقيؽ األمف الغذائي في
األراضي الفمسطينية ،كقد تـ حصر المقترحات كما ىك مبيف في الجدكؿ (.)44 :4

جدكؿ ( )44 :4االقتراحات لتقميؿ الفجكة الغذائية
الرقـ الحمكؿ المقترحة
1

كضع استراتيجية كاضحة مف الجيات الرسمية كتبني استراتيجية األمف الغذائي.

2

إعفاء مستمزمات الزراعة مف الرسكـ كالضرائب

3

تعزيز مكارد التمكيؿ الزراعي كمشاريعو ،كدعـ المنتجات الزراعية.

4

معالجة تدخؿ االحتالؿ في الزراعة كمكاجية إجراءاتو ضد الزراعة.

5

نشر الكعي كتعزيز اإلرشاد الزراعي كالرقابة.

6

تقميؿ االستيراد كتحسيف التسكيؽ.

7

استصالح األراضي كتكسيع رقعة األراضي الزراعية.

8

زيادة المشاركة المجتمعية.

9

استغالؿ مكارد المياه كمعالجتيا.

10

التكسع في زراعة الحبكب كالمحاصيؿ اليامة.

مف خالؿ ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج ،كمف حمكؿ مقترحة مف عينة الدراسة ،كمف

خالؿ اإلطار النظرم ،كالدراسات السابقة ،كخبرة الباحثة منذ بدأت في عمؿ ىذه الدراسة ،تـ

اقتراح حمكؿ لتقميؿ الفجكة لتحقيؽ األمف الغذائي في األراضي الفمسطينية ،عمى النحك اآلتي:
 -1المجاؿ األكؿ :االستراتيجية

مما ال شؾ فيو انو تـ خالؿ المرحمة السابقة إرساء قكاعد كبنية تحتية مؤسسية كزراعية
استطاعت انجاز بعض المياـ كالمتطمبات الرئيسية لمتنمية الزراعية فباإلضافة لمنظمات المجتمع

المدني كالقطاع الخاص كالذم ساىـ بشكؿ رئيس فػ ػ ػي إدارة كتنمي ػ ػ ػ ػة القطاع الزراع ػ ػ ػ ػي قبؿ كبعد
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تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية ،فقد كاف لك ازرة الزراعة كالمؤسسات األخرل ذات العالقة

الدكر األساسي في قيادة كتكجي ػ ػ ػو ىذا القطاع .كبالرغـ مف ذلؾ فاف اإلط ػ ػ ػ ػار المؤسس ػ ػ ػ ػ ػي
كالقانكني الناظـ لمعمؿ
الزراعي الزاؿ بحاجة إلى إصالحات أساسية مف حيث التحديد الكاضح لممياـ كاألىداؼ كاألدكار
بيف أصحاب العالقة الرئيسية كتطكير آليات فاعمة كمعتمدة لمتكامؿ ،التنسيؽ بيف مؤسسات

القطاع المختمفة ،كفي ضكء ذلؾ يجب أف يتـ تحديد متطمبات كاليات إنجاح التطكير المؤسسي
حيث يشكؿ تطكير القكل البشرية أحد أىـ دعائميا.
كال بد مف كضع استراتيجية كاضحة فيما يتعمؽ بإنتاجية الزراعة بشقييا النباتي كالحيكاني

كمساىمتيا في تحقيؽ األمف الغذائي ،حيث يشكؿ ىذا اليدؼ تحديان كفرصة لمزراعة كالمزارعيف
الفمسطينييف كخاصة صغار المزارعيف كمربي األغناـ كالماعز كالمحاصيؿ الحقمية كالزراعات

البعمية كالزيتكف ،حيث أف اإلنتاجية متدنية كالقيمة المضافة المتأتية مف ىذه األنشطة محدكدة

جدان .لذا فإف زيادة إنتاجية ىذه األنشطة كغيرىا تعتبر أكلكية متقدمة مف خالؿ المرحمة القادمة

لما ليا مف آثار مباشرة عمى تحسيف دخكؿ كمستكيات معيشة المزارعيف كتحسيف أكضاع األمف

الغذائي كانعكاساتيا عمى الدخؿ المحمي اإلجمالي كالصادرات .كما أف تكفر بينة تحتية كخدمات

زراعية مناسبة تستجيب لحاجات المزارعيف كالمستثمريف تشكؿ أحد األدكات كالمتطمبات الرئيسية
لتحقيؽ زراعة مستدامة ،كغني عف القكؿ باف العديد مف الدكؿ تتنافس في تقديـ العكف كالدعـ
غير المباشر لمزارعييا عف طريؽ تقديـ تمؾ الخدمات في محاكلة منيا لاللتفاؼ عمى مكضكع

الدعـ الزراعي المباشر .لذا فاف مزيد مف االستثمار كالتركيز يجب أف يعطى ليذا اليدؼ

االستراتيجي خالؿ المرحمة القادمة.
المجاؿ الثاني :الرسكـ كالضرائب

في العاـ  2011كمع صدكر القرار) ( 8مف ضريبة الدخؿ لعاـ  ، 2011تـ اخضاع القطاع
الزراعي ألكؿ مرة لضريبة الدخؿ كباقي القطاعات االقتصادية ،ككذلؾ تـ إلغاء ق اررات مجمس

الكزراء الصادرة في العاـ  2008كالتي تقضي بإخضاع الثركة الحيكانية لضريبة القيمة المضافة
بنسبة صفر %في العاـ  ، 2011كبذلؾ تـ اخضاع النشاط المحم ػ ػ ػي لمزارعػ ػ ػ ػي الثركة الحيكانية

لضريبة القيمة المضافة كباقي النسب السارية المعمكؿ بيا عمى أف يتـ تنفيذ أحكاـ ىذا القرار
مف بداية عاـ .2012
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كمنذ ىذا التاريخ بدأت حصة االستثمار في القطاع الزراعي كتحديدا قطاع الثركة الحيكانية
بالتراجع ،كأصبحت مبالغ االسترداد الضريبي تمثؿ أرباح ضائعة عمى المزارعيف الذيف لـ يتمكنكا

مف تحميؿ مبالغ الضريبػ ػ ػ ػة لممستيمكيف كالكسطاء ،كشكم ػ ػ ػت ىذه القػ ػ ػ اررات عكامؿ طاردة

لالستثمار في القطاع الزراعي الفمسطيني ،كألحقت ضر ار كبي ار في ىذا القطاع بمختمؼ مككناتو

النباتية كالحيكانية كخاصة عمى صغار المزارعيف ،كدفعت قسـ كبير منيـ لترؾ عمميـ
الزراعي.

كاعتبرت ىذه الق اررات جائرة بحؽ القطاع الزراعي الفمسطيني كخصكصا إذا ما تـ مقارنة ىذا

القطاع مع الدكؿ المجاكرة ،ففي األردف عمى سبيؿ المثاؿ يعامؿ القطاع الزراعي بخصكصية

فيما يتعمؽ بضريبة المبيعات حيث تندرج غالبية منتجات القطاع الزراعي كالحيكاني ضمف
جداكؿ ممحقة بالقانكف كتطبؽ عمييا ضريبة المبيعات بنسبة  4%فقط.

كمف ىنا فإنو يستكجب عمى السمطة الفمسطينية إعادة النظر في ىذه الق اررات مف أجؿ دعـ

اإلنتاج الزراعي كالحيكاني كذلؾ مف خالؿ إلغاء نظاـ الرسكـ كالضرائب عمى القطاع الزراعي،

األمر الذم يترتب عميو مساىمة اإلنتاج الزراعي في تقميؿ الفجكة الغذائية.
المجاؿ الثالث :دعـ المنتجات الزراعية

إف االىتماـ بقطاع الزراعة سكاء مف قبؿ ك ازرة الزراعة ،أك مف قبؿ المنظمات الزراعية غير

الحككمية ،أك مف قبؿ اإلنساف الزراعي الفمسطيني ،يجب أف يككف ىك الشغؿ الشاغؿ في السنيف
القادمة ،فكؿ التقارير تشير إلى أف الناتج المحمي اإلجمالي يتنامى باضطراد مستمر رغـ

الصعكبات كالعراقيؿ .كعمى الجيات المعنية زيادة الجيكد في تطكير العمؿ الزراعي ،كزيادة
كفاءة ك حجـ االستثمار فيو ،كالتركيز عمى زيادة رقعة األرض الزراعية ،التي يجمك عنيا

االحتالؿ ،كزيادة الجيكد في استصالح األراضي لمالءمتيا لمزراعة ،كشؽ الطرؽ الزراعية في

القرل ،كتحسيف عمميات التسكيؽ الزراعي ،كايجاد أسكاؽ خارجية لدل الدكؿ العربية الشقيقة

كالصديقة كالتركيػ ػ ػز عم ػ ػ ػى زيادة اإلنتاجي ػ ػ ػة بالمجكء إلػ ػ ػى استعماؿ الطرؽ العممية الحديثة
بالزراعة ،ككضع
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التشريعات كالمكائح كالنظـ الزراعية ،كتسييؿ عمؿ القطاع الخاص ،كتشجيعو عمى االستثمار
بالزراعة ،كؿ ىذه اإلجراءات كالعمميات ،كفيمة بأف تؤدم لمضاعفة الدخؿ المتأتي مف القطاع

الزراعي ،كزيادة مساىمتو بالدخؿ الكطني العاـ كالتقميؿ مف الفجكة الغذائية ،في السنكات القادمة.

كما أف االستغالؿ األمثؿ لممصادر الطبيعية كاألرض كالمياه كاالستفادة القصكل منيما ،كزيادة

كفاءة الكادر كالعامؿ الزراعي مف خالؿ التدريب المتكاصؿ كالتعميـ المستمر ،عمى كسائؿ

اإلنتاج الحديثة ،كدعـ كزيادة كفاءة جياز اإلرشاد الزراعي ،كفيمة بالمحافظة عمى نمك كتطكر

القطاع الزراعي كالمساىمة في تقميؿ الفجكة الغذائية.

أضؼ إلى ذلؾ ،أف االىتماـ بالشؽ اآلخر مف اإلنتاج الزراعي ،كىك اإلنتاج الحيكاني بكافة
فركعو مف األبقار كاألغناـ كالماعز ،ككذلؾ صناعة الدكاجف ،كتكفير الخدمات البيطرية
كالصحية ،كتحسيف ساللتيا ،مف حيث اإلنتاجية كمقاكمتيا لألمراض ،كتكفير االحتياجات العمفية
ليا مف األعالؼ الخضراء كالمركزة ،كتحسيف المراعي الطبيعية كالصناعية لزيادة حمكلتيا

الرعكية ،كتشجيع المزارع لالستثمار في ىذا المجاؿ ،مف خالؿ تسييؿ ميمتو في إنشاء مزارع

لتربية األغناـ كالدكاجف كغيرىا ،كتكجييو كمساعدتو عمى تكفير احتياجاتو مف البنية التحتية

المتعمقة بطرؽ المكاصالت كالمياه كالكيرباء ،كمراقبة المعابر كمنع عمميات التيريب لمبضائع
التي تنافس المنتجات المحمية ،كفيمة بتشجيع كتنمية ىذا القطاع ،كزيادة مساىمتو بتغطية

االحتياجات الغذائية المحمية ،كتصدير الفائض منو ،عند زيادتو في مكاسـ الذركة.
المجاؿ الرابع :تدخؿ االحتالؿ في الزراعة

يسيطر االحتالؿ اإلسرائيمي عمى  67 %مف أراض الضفة الغربية ،كيغمؽ قسما كبي ار منيا

بحجة اعتبارىا مناطؽ عسكرية .كما أف بناء جدار الفصؿ العنصر ،كما نجـ عنو مف عزؿ

كتقسيـ كتدمير ألجزاء كبيرة مف األراضي الزراعية الفمسطينية كحرماف أصحابيا مف الكصكؿ

إلييا بحرية ،باإلضافة إلى تدمير الكثير مف أنابيب شبكة الرم المستخدمة في الزراعة كتجريؼ

آالؼ الدكنمات كاقتالع أشجار الزيتكف الركمي كالمعمر كأشجار الحمضيات كغيرىا ،كسيطرتو
عمى المياه كاآلبار الجكفية ،كاستغالؿ المستكطنات في الضفة الغربية ،في منافسة المنتجات

الزراعية ،كحرماف المزارعيف مف استيراد أنكاع كثيرة مف األسمدة كالمبيدات الزراعية ،تحت حجج
كذرائع أمنية ،كاستغالؿ األيدم العاممة الزراعية لمعمؿ في المزارع الصييكنية ،الحد مف حريػ ػة

حرك ػ ػة المنتجات الزراعية الفمسطينية بيف المناطؽ في الداخؿ ،ككذلؾ فرض القيكد عمى

تصديرىا أك استيرادىا لمخارج مف خالؿ تأخيرىا كالذم أدل إلى ارتفاع كمفة اإلنتاج كالتسكيؽ

الزراعي .ما مف شؾ في
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أف كؿ ما ذكر ساىـ في إضعاؼ اإلنتاج الزراعي الفمسطيني كبالتالي زيادة الفجكة الغذائية ،كىذا
بدكره يتطمب إنياء االحتالؿ كالتخمص مف التبعية.
المجاؿ الخامس :الكعي كاإلرشاد
اف العالـ يضع نصب عينية تحقيؽ التنمية االقتصادية الشاممة لرفع المستكم المعيشي لمشعكب
عمي اختالؼ الفركؽ الفردية بينيـ ،كىذا لف يتحقؽ اال مف خالؿ التنمية االقتصادية في كافة

المجاالت منيا ما ىك اقتصادم كصناعي كتقني كادارم كتعديني كسياحي كتجارم كسياسي
كاجتماعي كثقافي كمنيا بالطبع التنمية الزراعية كالريفية التي ىي عصب ام تقدـ

كالتنمية الزراعية كالريفية ىي اساس ام تنمية ألنيا ىي اساس الحياة فمنيا المأكؿ كالمشرب كلذا

ييتـ العالـ باإلنتاج الزراعي كتنظيمو كتنظيـ االستيالؾ لمتكافؽ بيف كؿ مف المعركض مف

االنتاج كالمطمكب منو ،كلمعمؿ عمي االكتفاء الذاتي مف ناحية كالحصكؿ التكازف السعرم مف
ناحية اخرم.
كالكعي كاإلرشاد الزراعي لف يأتي ذلؾ اال مف خالؿ اجيزة متخصصة لمقياـ بدكر الكسيط

كالناقؿ لمتكنكلكجيا الجديدة في صكرة معارؼ كميارات كخبرات جديدة لمنفذييا كيجب اف يككف
ىذا الكسيط مدرب كلو خبرة كقدرة لمتعامؿ مع جميكر متبايف الخصائص حتي يستطيع التفاعؿ
كاالتصاؿ بيذا الجميكر بفعالية ليمكنو مف التأثير كاحداث التغيرات السمككية المرغكبة لمزيادة

المأمكلة في االنتاج بالكـ كالجكدة المطمكبة لمكاكبة كمسايرة االسكاؽ المحمية كالعالمية.

كاالرشاد الزراعي ىك عممية تعميمية غير رسمية كغير مدرسية يقكـ بالتخطيط كالتنفيذ كالتقييـ
لمراحميا المختمفة جياز متكامؿ مف القادة المينيف كالقادة المحمييف كاالستشارييف باستخداـ

االساليب التقميدية كاالساليب االلكتركنية الحديثة طبقا لتطكرات العكلمة كتأثيرىا عمي العمؿ

كجكدة ككمية االنتاج ميتديا لفمسفة كحطة عمؿ كاضحة بغرض خدمة افراد المجتمع الريفي
كاسرىـ كبيئتيـ كاستغالؿ امكانياتيـ كجيكدىـ كمكاردىـ المتاحة االستغالؿ االمثؿ كمساعدتيـ

عمي تكجييا التكجيو االمثؿ بما يحقؽ رفعة لمستكاىـ االقتصادم كاالجتماعي مف خالؿ

مجيكدات كانشطػ ػ ػة تعميميػ ػ ػ ػة بغرض إحداث تغييرات سمككية مرغكبة فكؿ مف معارفيـ كمياراتيـ
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كاتجاىاتيـ بما يحقؽ زيادة في االنتاجية الزراعية كتحقيؽ اىداؼ التنمية الريفية المخطط ليا مف

خالؿ االجيزة المعنية كبالمشاركة المجتمعية.

كتتـ الخدمة االرشادية مف خالؿ برنامج مقسـ لخطكات ،مرحمة التخطيط – التنفيذ – التقييـ
كخطة عمؿ بيا كافة خطكات البرنامج االرشادم.
كلمعمؿ االرشادم فمسفة عمؿ كاضحة كىي خدمة لمفرد كالمجتمع كالدكلة ،بغرض خدمة افراد
المجتمع الريفي كاسرىـ كبيئتيـ كاستغالؿ امكانياتيـ كجيكدىـ كمكاردىـ المتاحة االستغالؿ
االمثؿ كمساعدتيـ عمي تكجييا التكجيو االمثؿ.

كاليدؼ االساسي مف العمؿ االرشادم رفع مستكم الجميكر المستفيد منو اقتصاديا كاجتماعيا مف
خالؿ احداث تغييرات سمككية مرغكبة في المعارؼ كالميارات كاالتجاىات .كتحقيؽ ىدؼ أكبر
كىك زيادة االنتاجية كالجكدة لممنتجات الريفية عمي المستكييف المحمي كالقكمي بما يحقؽ اىدافا

تنمكية عمي المستكم القكمي ،إضافة إلى العمؿ عمي زيادة دخؿ المنتج كزيادة الدخؿ القكمي
كنجاح الجياز االرشادم في ميمتو القكمية بما يخدـ المنتج كالمجتمع كالدكلة.
المجاؿ السادس :االستيراد كالتسكيؽ
يعتبر التسكيؽ أحد أىـ أسس العممية الزراعية ،كيمكف تعريؼ عممية تسكيؽ المنتجات الزراعية

بأنيا عممية كصكؿ المنتج في نياية المطاؼ لممستيمؾ في أجكد كأحسف صكرة كبأسعار منافسة.

كفي فمسطيف ال يزاؿ المزارعكف يستخدمكف الطرؽ التقميدية في تسكيؽ منتجاتيـ ،حيث يقكمكف
ببيع منتجاتيـ لمككيؿ الذم يأخذ مقابؿ ذلؾ عمكلة معينة ،كتباع نسبة صغيرة مف المنتجات

مباشرة لتاجر الجممة ،أك تجار التجزئو أك المستيمكيف النيائييف ،عمى العكس مف المزارعيف
اإلسرائيمييف كالتي تدخؿ منتجاتيـ الزراعية األسكاؽ المحمية مباشرة دكف الحبجت لطلب الىكالء.

كيجب أال ينظر بأم حاؿ مف األحكاؿ إلى أف األسكاؽ المحمية عمى استعداد الستيعاب كؿ ما
ينتج أك أف األسكاؽ الخارجية ىي امتداد لألسكاؽ المحمية ،حيث أف لكؿ سكؽ متطمباتو

كشركط ػ ػ ػو كال بد مف التع ػ ػ ػرؼ عمى متطمبات كحاجات تمؾ األسكاؽ في المكاسـ المختمفة كاعداد
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الخطط كاالستراتيجيات لمتعامؿ معيا كتكجيو المزارعيف كالمصدريف ليا ،كيمكف تحقيؽ ىذه

السياسة مف خالؿ إعداد كتنفيذ برامج لتنكيع اإلنتاج الزراعي كزيادة الربحية ،كتكفير الحكافز
كالبيئة إلنتاج السمع التصديرية كالبديمة لممستكردات .ككذلؾ تركيج المنتجات الزراعية الفمسطينية

كتحسيف تنافسيتيا كحمايتيا مف خالؿ إطالؽ حمالت لتركيج المنتجات الزراعية الفمسطينية
كحمايتيا ،كاعداد برامج دعـ الصادرات الزراعية.
المجاؿ السابع :استصالح األراضي

استصالح األراضي ىي عممية تحكيؿ أرض جرداء إلى أرض صالحة لمزراعة كغالبان ما يتـ ذلؾ
في األراضي الصحراكية عف طريؽ حفر آبار لجمب المياه الجكفية لمقياـ بالزراعة بيذه المياه

كيككف الرم بالتنقيط أك بالرش بحسب نكع المحصكؿ الذم يتـ زراعتو.

كال شؾ أف استصالح األراضي يساىـ في الحد مف البطالة ،عف طريؽ خمؽ فرص عمؿ دائمة،
كبالتالي زيادة إنتاجية كحدة المساحة الزراعية مما يساىـ في رفع مستكل األمف الغذائي .كاألىـ

مف ذلؾ أف استصالح األراضي قد يعمؿ عمى حمايتيا مف خطر المصادرة مف قبؿ االحتالؿ.
المجاؿ الثامف :المشاركة المجتمعية
يشير مفيكـ المشاركة المجتمعية إلى اشتراؾ السكاف جميعيـ أك بعضيـ في الحياة السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية بما في ذلؾ تحديد األىداؼ العامة لمدكلة ،كىي بذلؾ تمثؿ مستكل

متقدما مف الديمكقراطية .كالمشاركة المجتمعية في التخطيط تشير إلى دخكؿ السكاف في المجاف
ن
كالييئات المسئكلة عف إعداد كتنفيذ كمتابعة الخطط التنمكية كبمستكياتيا المختمفة ،عمى أف يككف

فعميا بحيث يؤدم إلى ما يعرؼ بالتنمية الصاعدة مف القاعدة باتجاه
اشتراؾ السكاف اشتراكا ن
القمة ،كالتي تركز عمى تخفيؼ الدكر القيادم لمحككمة في مجاؿ التنمية .كالمشاركة في مفيكميا

ظا اك
التنمكم تعني مشاركة كمساىمة قطاع عريض مف السكاف
كخصكصا الجماعات األقؿ ح ن
ن
الفئات الميمشة كذكم االحتياجات الخاصة في اختيار كاعداد كتنفيذ كمتابعة سياسات كمراجعة
كخصكصا ما يتعمؽ منيا بتحسيف
مشاريع التنمية التي يمكف مف خالليا تحقيؽ أىداؼ التنمية
ن
مستكيات معيشة السكاف ،مف خالؿ إيجاد فرص العمؿ خاصة في المجاؿ الزراعي ،مما يساىـ
في زيادة اإلنتاجية كبالتالي المساىمة في الحد مف الفجكة الغذائية.
عممية المشاركة قد تأتي بمبادرة مف الييئات المحمية أك متخذم الق اررات كقد تأتي أيضا نتيجة

لنمك الكعي لدل أفراد المجتمع كلكي تككف الخطة مكتممة الشركط كتمبي تطمعات المجتمع
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كبناء عميو يبدأ تنفيذ الخطط بعقد
المحمي كاف البد مف إشراؾ ىذا المجتمع في عممية التخطيط،
ن
المقاءات المجتمعية كالتي يحضرىا العديد مف الميتميف بشؤكف الزراعة كالحريصيف عمى تطكيرىا
كتقدميا ،كبعد ذلؾ يتـ تشكيؿ لجاف العمؿ المتخصصة لتشخيص الكاقع الزراعي كاعداد

الخطط الكفيمة بزيادة اإلنتاجية ،كتجميع البيانات كالمعمكمات مف المصادر المختمفة ،كتحميؿ

نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات ،كتحديد أىـ القضايا التنمكية ذات االكلكية كاالحتياجات

األساسية ،بما يكفؿ تقميؿ الفجكة الغذائية.
المجاؿ التاسع :مكارد المياه

إف المشاكؿ كالمعكقات التي ترتبط باالستغالؿ الراىف لممياه الجكفية ،تتأتى في معظميا مف

االحتالؿ اإلسرائيمي الذم ما زاؿ يضع يده بالكامؿ عمى مصادر المياه الجكفية ،كيسحب مف

المياه ما يشاء ،عمى حساب االحتياجات الفمسطينية ،كيفرض عمى الفمسطينييف "ككتا" مف

السحب سنكيا ،ال يحؽ لنا تجاكزىا ،ك إذا ما تـ ذلؾ ألسباب فكؽ إرادتنا نتعرض لممخالفات التي

قد تصؿ إلى حد غمؽ بعض اآلبار المخالفة.

إف سمطات االحتالؿ ال تراعي احتياجاتنا المتزايدة مف المياه سنكيا ،كالناتجة عف الزيادة السكانية
الطبيعية أك عف التكسع في المساحات المزركعة كغيرىا مف األعماؿ الزراعية ،فيي تفرض عمينا
قيكدا مجحفة ال يجكز لنا تجاكزىا ،كقد حددت اتفاقيات أكسمك مكضكع بحث المياه الى ما بعد

الفترة االنتقالية التي انتيت في تاريخ 1999/5/ 4ـ ،كليذا السبب ،فنحف ال سيطرة لنا عمى
مصادر المياه ،كنحف مرتينكف بسياسة سمطات االحتالؿ.
ىذا الكضع أدل إلى تفاقـ األزمة المائية ،فاالحتياجات الزراعية كالصناعية كالمنزلية متزايدة،

كالمتاح لنا منيا محدكدة .كلمحد مف ىذه المشكمة كلمتغمب عمى نقص مكارد المياه يجب العمؿ

عمى ترشيد استيالؾ المياه في الزراعة مف خالؿ استعماؿ طرؽ الرم الحديثة كالرم بالتنقيط أك

بالرش ،كالعمؿ عمى اصالح شبكات أنابيب المياه ،كالعمؿ عمى تغيير النمط الزراعي مف

الزراعات التي تستيمؾ كمية اكبر مف المياه إلى الزراعات التي تستيمؾ كمية اقؿ مف المياه،
كىذا
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سيؤدم بدكره إلى استغالؿ امثؿ لممياه ( أمثمة عمى ذلؾ زراعة المكز كالحمضيات ،فالمعركؼ

أنيا تستيمؾ كميات كبيرة جدا مف المياه ،كمع ارتفاع أسعار المياه فاف مثؿ ىذه الزراعة تصبح

غير اقتصادية ،كيجب البحث عف زراعات أخرل بديمة ليا كزراعة الزىكر كالفراكلة مثال ).

إضافة إلى العمؿ عمى إعادة تأىيؿ اآلبار كالينابيع الزراعية ،كتشجيع حفر آبار لتجميع المياه
مف األمطار الساقطة ،حيث يتأمؿ مف ىذه اآلبار تكفير نسبة كبيرة مف المياه لالستعماالت

المنزلية أك الزراعية.

كما يمكف االستفادة مف تجميع المياه المتساقطة عمى البيكت البالستيكية في مكسـ األمطار

حيث أف كمية ىذه األمطار كبيرة نسبيا ،كال يستفاد منيا في اغمب األحياف أما إذا ما تـ تجميعيا
في برؾ صغيرة ،بالقرب مف ىذه البيكت ،فأنو يمكف استخداميا في رم المزركعات في فترات

الرم المختمفة ،كالتي تقؿ فييا كميات المياه المتاحة لعمميات الرم كخالفو.

كؿ ىذه اإلجراءات مف شأنيا العمؿ عمى زيادة اإلنتاج الزراعي ،كبالتالي التخميص مف الفجكة

الغذائية ،أك عمى األقؿ التقميؿ منيا.
المجاؿ العاشر :التكسع في الزراعة
تحتؿ مجمكعة الحبكب مكانة ىامة في المجاؿ الزراعي ،سكاء مف ناحية اسياميا في الدخؿ

الزراعي ،أك مف ناحية المساحة المزركعة منيا ،أك مف ناحية استيعابيا لجانب كبير مف العمالة
الزراعية كالصناعية لما تقكـ عمييا مف الصناعات اليامة ،فضالن عف اعتبارىا أحد المككنات

الرئيسية لمكجبة الغذائية لسكاف الحضر كالريؼ.

كمما ال شؾ فيو أف التكسع الزراعي بجناحيو األفقي كالرأسي ىك الركيزة األساسية لتحقيؽ

التنمية الزراعية ،كفي ظؿ محدكدية المكارد األرضية كالمائية المتاحة لفمسطيف كندرتيا مع زيادة
االستثمارات الالزمة الستصالح أراضي جديدة ،فقد برزت أىمية استخداـ التكنكلكجيا الحيكية

لتنمية اإلنتاج النباتي مف خالؿ استنباط أصناؼ محسنة كمف ثـ سد الفجكة الغذائية التي تتفاقـ
عبر الزمف كالمساىمة في تخفيؼ العبء عمى الميزاف التجارم الزراعي.

كلمتقميؿ مف الفجكة يجب العمؿ عمى زيادة اإلنتاج الزراعي مف محاصيؿ الحبكب إما بالتكسع

األفقي عف طريؽ زيادة المساحة المزركعة ،أك بالتكسع الرأسي عف طريؽ استنباط السالالت
كاألصناؼ الجديدة ذات اإلنتاجية العالية بما يؤدم الرتفاع نسبة االكتفاء الذاتي منيا.
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الفصؿ الخامس

_______________________________________________________

النتائج كالتكصيات

أىـ النتائج
 -1تمعب المؤسسات األىمي ػ ػ ػ ػة الفمسطينيػ ػ ػ ػ ػة دك ار مساندا في تحقيؽ األمف الغذائػ ػي الفمسطيني كال
يمكف أف تككف بديال عف الدكر الحككمي
 -2التكامميػ ػ ػة بيف القطاعات المختمف ػ ػ ػ ػة ليا دكر كبير في تحقيؽ الحد األدنى مف األمف الغذائػ ػي
(الزراعة ،التصنيع الغذائي ،النمط االستيالكي)
 -3طبيعة السياسات الحككمي ػ ػ ػ ػة ىي القاعدة األساسي ػ ػ ػة لتشجيع النمك الزراعي كاالقتصادم لردـ
الفجكة في األمف الغذائي
 -4يمكف سد الفجكة الغذائيػ ػ ػ ػة في محاصيؿ كزراعات معينػ ػ ػ ػة مثؿ (بعض الحبكب،
الخضركات،
ا
كاألعالؼ كغيرىا)
 -5اعادة استخداـ المياه العادمػ ػ ػ ػ ػة سيساىـ ال ػ ػ ػ ػى حد كبير فػ ػ ػي تقميص الفجكة الغذائية في
مجاؿ
األعالؼ كالتمكر
 -6األمف الغذائي ىك سمكؾ كثقافة اجتماعية في كؿ مف االنتاج كاالستيالؾ
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التكصيات
خمصت الدراسة الى أىـ التكصيات التالية:
 -1ضركرة اعتماد سياسات تحفيزية في مجاؿ استخداـ المياه المعالجة
 -2الحكافز االقتصادية كاالجتماعية يجب أف تنعكس في السياسات كخاصة المكازنة العامة
 -3استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في مجاؿ االنتاج كالتكعية الجماىيرية في مجاؿ االستيالؾ
 -4تشجيع التكاممية في مجاؿ العمؿ الزراعي بيف القطاع األىمي كالحككمي كالقطاع الخاص
 -5تشجيع نمكذج المشاركة بيف القطاع الخاص كالحككمي كذلؾ في مجاؿ االستثمارات كبيرة
الحجـ
 -6تشجيع البحث العممي في مجاؿ المحاصيؿ التي تقاكـ الجفاؼ كالممكحة كتستيمؾ مياه قميمة
 -7تشجيع التكسع في الثركة الحيكانية مف خالؿ زيادة مساحات الرم كتحسيف الصح ػ ػ ػة البيئيػ ػة
لمثركة الحيكانية
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 4 :7المالحؽ

 9 :3 :7الممحؽ األكؿ  /االستبانة
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة القدس
عمادة الدراسات العليا
معهد التنمية المستدامة
السادة /العاممكف في المؤسسات الحككمية كاألىمية في المجاؿ الزراعي المحترمكف
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة حكؿ مكضكع " اإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة
الغربية مف كجية نظر المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي " .كذلؾ
استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات كالتنمية الزراعية مف

جامعة القدس .يرجى اإلجابة عف فقرات االستبانة بصدؽ كمكضكعية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ

ىذه الدراسة ،عمما بأف البيانات التي سيتـ جمعيا ستستخدـ ألغراض الدراسة فقط ،كستعامؿ

بسرية تامة.
شاكريف مساعدتكـ كحسف تعاكنكـ

الباحثة :عبير عكدة اهلل الحميدات
إشراؼ د .عبد الرحمف التميمي
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القسـ األكؿ :البيانات األساسية

الرجاء كضع إشارة ( × ) في المربع المناسب
المحافظة :الخميؿ 

بيت لحـ  أريحا  راـ اهلل  نابمس  جنيف 

المؤىؿ العممي :دبمكـ  بكالكريكس  ماجستير فأعمى 
طبيعة العمؿ :ميداني  مكتبي  أخرل 
قطاع العمؿ :حككمي  غير حككمي  قطاع خاص 
سنكات الخبرة في مجاؿ الزراعة  :أقؿ مف  5سنكات  16  15 – 10  9 – 5 سنة
فأكثر 
الدكرات التدريبية في مجاؿ الزراعة :دكرات قصيرة أقؿ مف عشريف ساعة 
دكرات متكسطة  50 – 20ساعة 
دكرات طكيمة أكثر مف  50ساعة 

ىؿ طبيعة عممؾ ليا عالقة باألمف الغذائي :نعـ 
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ال 

القسـ الثاني:

الفقرات اآلتية تتعمؽ باإلمكانات كالفجكات في األمف الغذائي في الضفة الغربية مف كجية نظر
المؤسسات الحككمية كاألىمية العاممة في المجاؿ الزراعي ،يرجى التكرـ بكضع إشارة ( × ) في
الخانة التي ترل أنيا تتناسب مع تقديرؾ كقناعتؾ الشخصية:

الرقـ

5

الفقػػػرة

المحكر األكؿ :القدرة عمى جسر الفجكة الغذائية
3

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية في الحبكب

4

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة

5

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة

الغذائية في الخضركات

الغذائية في البيض
6

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية في المحكـ الحمراء

7

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة

8

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة

الغذائية مف المحكـ البيضاء

الغذائية مف الحميب كاأللباف

9

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية في الزيكت النباتية

:

أعتقد أننا نستطيع سد  %50أك أكثر مف الفجكة
الغذائية مف األسماؾ

;

أعتقد أننا نستطيع الحد مف تباطؤ معدالت النمك

كالتطكر الزراعي بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في
جسر الفجكة الغذائية
32

أعتقد أننا نستطيع الحد مف تذبذب أسعار المنتجات
الغذائية بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في جسر
الفجكة الغذائية

33

أعتقد أننا نستطيع المكازنة بيف الكميات المنتجة

كالمستيمكة لممكاد الغذائية بنسبة  %50أك أكثر مما
يساىـ في جسر الفجكة الغذائية
36

أعتقد أننا نستطيع تكفير المنتجات الغذائية بأسعار
معقكلة بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في جسر
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3

4

7

9

الفجكة الغذائية
35

أعتقد أننا نستطيع زيادة معدالت إنتاج المحاصيؿ
الغذائية بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في جسر
الفجكة الغذائية

36

أعتقد أننا نستطيع إشباع حاجة السكاف مف المكاد

الغذائية بنسبة  %50أك أكثر مما يساىـ في جسر
الفجكة الغذائية

الرقـ

5

الفقػػػرة

4

المحكر الثاني :دكر المؤسسات األىمية في جسر الفجكة الغذائية
1

تقدـ المؤسسات األىمية مشاريع تساعد في جسر الفجكة

2

تقدـ المؤسسات األىمية خدمات تساعد في جسر الفجكة

الغذائية
الغذائية

3

تقدـ المؤسسات األىمية معرفة عممية تساعد في جسر
الفجكة الغذائية

4

تقدـ المؤسسات األىمية مساعدات مالية تساعد في

5

تقدـ المؤسسات األىمية برامج لتحسيف اإلنتاج الزراعي

جسر الفجكة الغذائية

مما يساعد عمى جسر الفجكة الغذائية

6
7

تقدـ المؤسسات األىمية برامج حكؿ السياسات في
مجاؿ الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية
تقدـ المؤسسات األىمية مساعدات لمكصكؿ إلى
األسكاؽ الخارجية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

8

تساىـ المؤسسات األىمية في العمؿ عمى زيادة الرقعة

9

تساىـ المؤسسات األىمية في زيادة الرقعة البعمية

الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

كالمركية مف خالؿ أنشطة االستصالح مما يساىـ في
جسر الفجكة الغذائية
10

تساىـ المؤسسات األىمية في تحقيؽ األمف الغذائي مف
خالؿ العمؿ عمى تعزيز أنماط اإلنتاج كاالستيالؾ
الزراعي كالغذائي المستداـ
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2

1

11

تقدـ المؤسسات األىمية برامج تزيد مف القدرة عمى
تحديد كتطكير خطط اإلنتاج مما يساىـ في جسر
الفجكة الغذائية

14

تقدـ المؤسسات األىمية خدمات تساعد عمى تنظيـ

13

تقدـ المؤسسات األىمية مساعدات في تكفير مصادر

الدكرة الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

التمكيؿ لممشاريع الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة
الغذائية
14

تقدـ المؤسسات األىمية برامج لتدريب المزارعيف عمى
تطبيؽ التقنيات الحديثة مما يساىـ في جسر الفجكة

الغذائية
15

تقدـ المؤسسات األىمية نشاطات مختمفة تساعد عمى
جسر الفجكة الغذائية

الرقـ

5

الفقػػػرة

3

المحكر الثالث :دكر المؤسسات الحككمية في جسر الفجكة الغذائية
3

تقدـ المؤسسات الحككمية مساعدات لتعزيز النمك
االقتصادم بالمساىمة في تحقيؽ األمف الغذائي كجسر

الفجكة الغذائية
4

تقدـ المؤسسات الحككمية خدمات تساعد في حماية
اإلنتاج الزراعي كزياد إنتاجو مما يساىـ في جسر الفجكة
الغذائية

5

تقدـ المؤسسات الحككمية برامج تساىـ في رسـ
السياسات الزراعية مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

6

تقدـ المؤسسات الحككمية مشاريع تساعد في جسر

7

تقدـ المؤسسات الحككمية خدمات تساعد في جسر

الفجكة الغذائية
الفجكة الغذائية

8

تقدـ المؤسسات الحككمية معرفة عممية تساعد في جسر
الفجكة الغذائية

9

تقدـ المؤسسات الحككمية خدمات إرشادية لممزارعيف
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7

9

لمكصكؿ إلى زراعة مستدامة مف خالؿ خدمات اإلرشاد
المتخصص مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية
:

تساىـ المؤسسات الحككمية في زيادة الرقعة البعمية
كالمركية مف خالؿ أنشطة االستصالح مما يساىـ في

جسر الفجكة الغذائية
;

تقدـ المؤسسات الحككمية الدعـ المادم الكافي في
المجاؿ الزراعي مما يساىـ في جسر الفجكة الغذائية

32

تقدـ المؤسسات الحككمية مساعدات لتحسيف القدرات
التسكيقية لممنتجيف الزراعييف مما يساىـ في جسر الفجكة
الغذائية

33

تقدـ المؤسسات الحككمية مساعدات لتطكير بدائؿ
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 7 :3 :7الممحؽ الثاني

أسئمة المقابمة

 -3ما ىك مفيكـ األمف الغذائي؟
 -4ما ىي أىـ المشاريع التي يتـ تنفيذىا ليا عالقة باألمف الغذائي؟
 -5ما ىي أىـ أربعة معكقات في تنفيذ مشاريع األمف الغذائي؟
 -6ما ىي أىـ المزركعات في نظركـ تحقؽ األمف الغذائي؟
 -7ما ىي العالقة بينكـ كبيف المؤسسات األخرل؟
 -8ما العالقة بينكـ كبيف ك ازرة الزراعة؟

 -9ىؿ تجد أف الخطط الرسمية تمبي الحد األدنى مف األمف الغذائي؟
 -:ما ىي أىـ االقتراحات بيذا الخصكص لتقميؿ الفجكة الغذائية؟
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