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 مقدمة:

والب ئ ة التي لشبببب ولف  الة النواالي اادتةبببباتية واا ت ا  ة يعتبر األمن الغذائي ذو أولوية بالنسبببببة لن سببببا  

تتكامل ل  ا ب نها للوصول الى تحق ق الحا ات األساس ة لن سا  لي الحاضر وال ستقبل، وهو هدلاً رئ س اً من 

  لى تحق قها استك ااً لألهداف األلف ة. 2006أهداف التن  ة ال ستدامة الذي تعهدت تول العالم بدءاً من  ام 

، والذي يتحقق من خالل تناسببببق السبببب اسببببات والبراما ب ن الق ا ات ويعد الغذاء أالد أهم اإلالت ا ات للسببببكا 

اادتةبباتية ال لتلفة  الارا ة والةببنا ة والت ارل والتي يوا ف تحق قها لي السببنوات األخ رل صببعوبات  ب رل 

سلبي  لى اا تاج الارا ي  ست رار از ت  ة للتغ رات ال ناخ ة وأثر ال فاف ال تيات وترا ع ال وارت طب ع ة مع ا

  دت السكا  وتغ ر األ  اط ااستهال  ة.

وخالل لترل الحرب واألزمة  سبببببببا األمن الغذائي أه  ة بالغة  ت  ة ترا ع اإل تاج الارا ي وأثر العقوبات 

وما رالق ذلك من تغ ر لي  اادتةبببباتية ال فروضببببة  لى سببببورية وتدهور ال وارت ال ب ع ة األرضبببب ة وال ائ ة

 وا ا العرض وال لا  لى الغذاء  لى ال سبببتول الكلي و لى ال سبببتول ال كا ي واألسبببري، و دم اسبببتقرار 

، وترا ع ت ب ق براما الةببببحة العامة األسببببواي  ت  ة  شببببوء أسببببواي محل ة  ديدل، وترا ع مسببببتويات الدخل

 .واألما  اا ت ا ي

د اس مؤشببرات األمن الغذائي لعدم تولر دا دل قد وا ف الدارسببو  والباالنو  خالل األزمة صببعوبات  ب رل لي ل

  .غ اب القدرل  لى التحكم بق اتل  ناصر األمن الغذائيب ا ات متكاملة وتد قة، ول

 :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة/الفاو ييرسب معاحأوالً: برنامج األمن الغذائي 

 بالتعريف:

واا ت ا  ة األودات  لى القدرل ال اتية   الةضبببببب ا  الةببببببول    ع الناس ولي  يتحقق األمن الغذائي  ند

   ات  ال ة من الغذاء اآلمن وال غذي لتحق ق االت ا اتهم وتفضببببب التهم الغذائ ة  للحةبببببول  لىواادتةببببباتية 

 " ق هذا األمر  لى ثالثة مسبببتويات لي  فل الود ويتو ا تحق ، و شببب ةً  سبببل  ةً  ال الً الح ال ولكي يت كنوا من 

 الفرتي واألسري والوطني/اإلدل  ي. 



 ي:ألمن الغذائلالعناصر الرئيسية 

  :أو المتاح من الغذاء وفرة الغذاء .1

غذاء يشبببببب ل ، تاج األ ذية،  تالي تولر ال كا ، وبال غذائ ة متولرل و ال ة إلطعام السبببببب ي ا أ  تكو  ال وات ال

واإل تا  ة، و،تارل ما بعد الحةببات والتةببن ع والتسببويق، وي كن ،تاالة ال اتل الغذائ ة أيضبباً من خالل ااسببت رات 

 . ندما ا يكو  لسوريا م ال  سب ة لي ا تا ها

يتم د اس تولر الغذاء بحسببباب ا  الي ال تان من الغذاء ال عد لالسبببتهالً ولقاً لل  اا  السبببلعي الذي يتضببب ن و

 الةاترات(". -ال تان = ))اإل تاج الوطني+ الوارتات( "،  الي 

  الوصول الى الغذاء:مكانية ا .2

ي ا أ  يت تع األلرات بإمكا  ة الوصبببببول ال اتي واا ت ا ي واادتةببببباتي الى ما يكفي من الغذاء  ند الحا ة 

 درل للدخل، وتتضبب ن وبالتالي يشبب ل وصببول شبببكات األما  الغذائي للفئات الضببع فة ال ترالقة مع األ شبب ة ال

 .مكو ات ماتية وأخرل ادتةاتية

 من خالل: د اسها وي كن

ومستول التحسن ، واألمني من خالل  دل مؤشرات منل ااستقرار الس اسي هاتق   يتم ال كو ات ال اتية  -

ئل والتحسببببببن لي و وتل ال ري،  لي البن ة التحت ة بدا نائ ة ومدل تولر ال ناطق ال مات لل  لد قابلبة ال ال

 . لالستلدام لتلب ة مت لبات السكا ، والتعويض لي الالة الكوارث ال ب ع ة

تشغ ل  – واإل فاي األسريتوزيع الدخل  –الدخل  –األسعارال كو ات اادتةاتية ي كن د اسها من خالل  -

الك  ات ال ستهلكة و لى البن ة ااستهال  ة من خالل  ىال د العاملة، و،  ت ور األسعار والدخل يؤثر  ل

  .استبدال السلع ال ستهلكة بالتوالق مع مستويات الدخل

  استقرار وجود الغذاء: .3

ل ال لاو  الغذائي الوصببببببول الى الغذاء وتول رم لي    ع األودات وبالتالي اسببببببتقرار ال وات الغذائ ة يشبببببب 

 .والتلف ف من الكوارث واإل راءات القائ ة  لى آل ات السوي إلتارل ال لاطر

 اس استقرار ال عروض من الغذاء و،مكا  ة الوصول ،ل ف من خالل: يتم د و

 .تي ومة اإل تاج والت ارل وال لاو  -

 .التغ رات لي ااستهالً -

 .التغ رات لي الدخل -

 ال امن.ال وع ال ؤد  أو  -

 

 



  استخدام وسالمة الغذاء: .4

ي ا أ  تكو  األ ذية سل  ة ومغذية،   ا يوصف األمن الغذائي بأ ف الحالة التي يكو  ل ها لدل    ع الناس لي 

 . الة األودات القدرل  لى ااستفاتل ب ولو  اً من العناصر الغذائ ة الكال ة للع ش ال ال  ش ة وصح ة

 رات تتض ن: من خالل  دل مؤشها م د استيو

 .اا سا  ة الةحة -

 .و و  تها الشرب م ام   ة  -

ااسببببببتهالً من العناصببببببر الغذائ ة الكبرل والةببببببغرل  ند البالغ ن من خالل تحديد الوضببببببع التغذوي  -

 .واألطفال

 :2018لعام  ثانياً: المؤشرات الكمية

  وفرة الغذاء أو المتاح من الغذاء: .1

 2018 2010اإلنتاج  المؤشر

 ألف طن/1200 ألف طن/3083 انتاج القمح

 ألف طن/570 ألف طن/679 انتاج الشعير

 ألف طن/73 ألف طن/77 العدس

 ألف طن/28 ألف طن/43 الحمص

 ألف طن/124 ألف طن/473 انتاج القطن

 ألف طن/12 ألف طن/1473 انتاج الشوندر

 ألف طن/80 ألف طن/205 انتاج بطاطا خريفية

 ألف طن/35 ألف طن/24 انتاج بطاطا صيفية

 ألف طن/435 ألف طن/444 انتاج بطاطا ربيعية

 ألف طن/550 ألف طن/673 مجموع بطاطا

 ألف طن/550 ألف طن/585 انتاج البندورة حقلية

 ألف طن/590 ألف طن/571 انتاج بندورة محمية

 ألف طن/1140 ألف طن/1056 مجموع

 ألف طن/122 ألف طن/155 انتاج الخيار

 ألف طن/80 ألف طن/108 الكوساانتاج 

 ألف طن/45 ألف طن/36 الثومانتاج 

 ألف طن/130 ألف طن/149 انتاج الباذنجان

 ألف طن/140 ألف طن/538 انتاج البطيخ األحمر

 

 



 2018 2010اإلنتاج  المؤشر

 اإلنتاج الزراعي أشجار مثمرة:

 ألف طن/687 ألف طن/960 انتاج الزيتون

 ألف طن/1200 ألف طن/1071 انتاج الحمضيات

 ألف طن/340 ألف طن/393 انتاج التفاح

 ألف طن/29 ألف طن/62 انتاج المشمش

 ألف طن/205 ألف طن/326 انتاج العنب

 االنتاج الحيواني:

 ألف طن/1120 ألف طن/2242 انتاج الحليب

 ألف طن/114 ألف طن/228 انتاج اللحم األحمر

 ألف طن/122 ألف طن/191 انتاج اللحم األبيض

 مل ار ب ضة/1.8 مل ار ب ضة/3.3 البيضانتاج 

  الوصول الى الغذاء:مكانية ا .2

   ر اآلهلة بالسكا .لي ال ناطق وخاصة تضرر ال ردات العامة و دم تولر األمن واألما   ل ها  -

ارتفاع أسبببعار ال حرودات وتكال ف التشبببغ ل ومنعكسببباتها  لى ارتفاع أ ور النقل ال د ي وأ ور شبببحن  -

 وأثرها  لى ارتفاع أسعار السلع لي ظل   اب الردابة  لى التسع ر.البضائع 

 ترا ع اللدمات لي  الة ال ناطق الحضرية والريف ة والنائ ة التي شهدت اض رابات وأ  ال  سكرية. -

 دم الت كن من تحق ق الردابة  لى األسببعار وخاصببة لي ظل تأسبب ل أسببواي   لة  ديدل  لى ال سببتول  -

 ع ال نت ات لي األما ن   ر ال رخةة.ال حلي وا تشار ب 

 تباين مستويات الدخل بشكل  ب ر ب ن األسر. -

 ي  لى الغذاء.اإل فاي األسر% من 80تلة ص ترا ع القدرل الشرائ ة و -

 دم معال ة سببلسببلة الرواتا واأل ور ومعداتها أتل الى ارتفاع  سبببة الب الة وارتفاع  سبببة ال لا  لى  -

 الود .الع الة لي  فل 

أتت ال عو ات الغذائ ة ال قدمة من بر اما الغذاء العال ي الى تغ ر العاتات ااسببتهال  ة لل سببتف دين منها  -

 وا تتولر لديهم لرص   ل تا  ة.

  استقرار وجود الغذاء:  .3

 ت  ة ترا ع البنى التحت ة واللدمات و دم تولر األمن واألما ن لي ال ناطق الريف ة لقد ترا ع  لرص  -

 تلاين ال نت ات  ت  ة تودف  دت  ب ر من البراتات ومعامل الةنا ات الغذائ ة  ن الع ل.

 ت  ة ارتفاع أسببعار ال حرودات وأ ور النقل والنفقات ال سببتورل لقد ارتفع  أسببعار ال نت ات الارا  ة  -

واض رار الكن ر منها الى تغ  ر  اضعف، م ا أتل الى ارتفاع  سبة األسر   ر اآلمن  ذائ  500-1000

  اتاتها الغذائ ة  حو ال نت ات التي تالئم مستويات الدخل.  



 ساه     ل ات ااالتكار والتهريا لي اض راب األسواي وتفاوت اتاالة ال نت ات ل ها. -

سلباً  لى أثر تباين أيعار الدوار مقابل الل رل السورية  لى اتاالة مستلامات اإل تاج الارا ي التي أثرت  -

 اإل تاج ال حقق.

أتت العقوبات اادتةببباتية الدول ة الى ال ا اسبببت رات مسبببتلامات اإل تاج من مةببباتر موثودة وأثر ذلك  -

  لى اإل تاج الارا ي سل اً.

  استخدام وسالمة الغذاء: .4

الكبرل ااسببببتهالً من العناصببببر الغذائ ة من خالل تحديد والوضببببع التغذوي ، الةببببحةيندرج ضبببب نها  -

بح ث دام  ال را ا البحن ة ال تلةببةببة وال  ام الةببالحة للشببرب،  "والةببغرل  ند البالغ ن واألطفال

 .% بشكل  ام35-23ب رادبتها ود اسها وتب ن لها ترا ع مستوياتها بنسا تراوال  ب ن 

ترا ع  القدرل  لى بسببببا األوضببباع األمن ة ترا ع  القدرل  لى مرادبة  وتل ال نت ات واختبارها   ا  -

 مرادبة مستلامات اإل تاج من ال ب دات واألس دل واألثر ال تبقي منها  لى ال نت ات.

ارتفبباع  سبببببببببة ال لبباطر من التغ رات ال نبباخ ببة وال فبباف  ت  ببة  ببدم الت كن من ت ب ق البراما الفن ببة  -

 ال ل  ة ل وا هتها.

الجهات و المحلية والمنظماتب الدراسبببببات مكاتتقييم األمن الغذائي حسبببببب الدراسبببببات ال بببببادرة عن ثالثاً: 

  :الحكومية

التي خل ببل لما  مريز دمشببل لألبحاو والدراسببات /2017األمن الغذائي في سببورية/منظور يلي دراسببة  .1

 :يلي

 % من السكا  هم لاددو  ألمنهم الغذائي.33.4  -

شهد معدل  قص الوز   ند األطفال ارتفا اً لي ظل األزمة متأثراً بشكل ماتوج من  قص الغذاء و قص  -

ارتفع ال عدل التى اللدمات الةبببح ة وخروج  دت من مرالقها الةبببح ة خارج   اي النصام الةبببحي، أذ 

 %.13.2الى الدوت  2015وصل  ام 

 :WFP” 21/5/2018“ برنامج األغذية العالميتقرير  .2

طفل  18.700ألف طفل سببوري تح  سببن الل ل سببنوات يعا و  من سببوء تغذية، ل  ا يعا ي  65.5،   -

 .تو  سن الل ل سنوات أيًضا من سوء تغذية الات

مل و   ازن، ل  ا وصبببببل  دت الال ئ ن السبببببوري ن لي تول  6.6سبببببوريا بنحو  دت النازال ن تاخل ًا لي  -

لدول األوروب ة ،لى  حو  عا و  من ا عدام األمن  6.5وأ   مل و  ا ئ 5.6ال وار وا مل و  شببببببلص ي

مل و  شلص /2.3مل و  من السكا  بحا ة الى ت م الغذاء وسبل الع ش، ل  ا يع ش /10.5، وأ  الغذائي

 ا الوصول ال ها لي سورية.لي مناطق يةع



 :2017تقرير منظمة األغذية والزراعة  .3

تقريرها السببنوي، الول ما وصببل ،ل ف األمن الغذائي لي من قة الشببري األت ى وشبب ال ال نص ة أصببدرت  -

 .، وخة  لي مسحها سوريا2017،لريق ا  ام 

% من سببكا  سببوريا يحتا و  ،لى 80% التى 70تقدير ااالت ا ات اإل سببا  ة لي سببوريا يتراون ب ن تم   -

 .تلك ال سا دات، وأ   ةف  دت سكا  سوريا بالكامل بحا ة ،لى مسا دات  ذائ ة تحديدًا

 المكتب المريزي لإلح اء:تقرير  .4

% من سكا  سوريا 31، دال ل ها ،  2017لي  ا و  النا ي ،الةائ ة  ل كتا ال ر اي لنالةاءاأصدر  -

 مه ش ن. % ض ن لئة ال عرض ن ا عدام األمن الغذائي45 ذائ ًا، ل  ا يعتبر ”   ر آمن ن“

 

 

.االطالعيرحى   

     

م. محمد حسان قطنا                                                15/11/2018                           


