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 األمن الغذائي 

                                  هومؤشرات همفاهيم

 

 مقدمة:

لشببمولك فا ة النوا ي اتصتدبباوية واتعتماوية والبيئية يعتبر األمن الغذائي ذو أولوية بالنسبببة لسنسببان 

التي تتفامل  يما بينها للودببول الت ت قيا ال اعاا األسبباسببية لسنسببان  ي ال اتببر والمسببتقبل  و و 

ولت ت قيقها  20116من وا    و اً رئيسبببياً من أ وال التنمية المسبببتوامة الذت تعهوا وول العال  بو اً 

 استفماتً لأل وال األلفية.

  والذت يت قا من خالل تناسبببببا السبببببياسببببباا والبرام  بين ويعو الغذا  أ و أ   اإل تياعاا للسبببببفان

القطاواا اتصتداوية المختلفة فالزراوة والدناوة والتعارة والتي يواعك ت قيقها  ي السنواا األخيرة 

وتراعع الموارو تغيراا المناخية وأثر العفال السبببلبي ولت اتنتال الزراوي دبببعوباا فبيرة نتيعة لل

 طبيعية مع استمرار ازوياو ووو السفان وتغير األنماط اتستهالفية.

تال الزراوي وأثر  غة نتيعة تراعع اإلن بال غذائي أ مية  وخالل  ترة ال رب واألزمة فسببببببببب األمن ال

وما را ا  رية وتو ور الموارو الطبيعية األرتبببية والمائيةالعقوباا اتصتدببباوية المفروتبببة ولت سبببو

ذلك من تغير  ي عوانب العرض والطلب ولت الغذا  ولت المسبببببتول الفلي وولت المسبببببتول المفاني 

  وتراعع واألسرت  ووو  استقرار األسواق نتيعة نشو  أسواق م لية عويوة  وتراعع مستوياا الوخل

 .مان اتعتماويتطبيا برام  الد ة العامة واأل

صياس مؤشببببراا األمن الغذائي لعو  قو واعك الوارسببببون والبا ثون خالل األزمة دببببعوباا فبيرة  ي ل

  .غياب القورة ولت الت ف  بقياوة ونادر األمن الغذائيتو ر صاووة بياناا متفاملة ووصيقة  ول

 :والزراعة لألمم المتحدة/الفاومنظمة األغذية  حسب معاييرأوالً: برنامج األمن الغذائي 

 بالتعريف:

ية  يت قا األمن الغبذائي ونبو تبببببببمبان  دبببببببول عميع النباس و ي فبا بة األوصباا ولت القبورة المباو

واتعتماوية واتصتدبببببباوية لل دببببببول ولت فمياا فا ية من الغذا  المن والمغذت لت قيا ا تياعاته  
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  ويتوعب ت قيا  ذا األمر ولت ثالثة ونشطةً  سليمةً   ياةً ال ياة وتفتيالته  الغذائية ولفي يتمفنوا من 

 الفروت واألسرت والوطني/اإلصليمي.  " فس الوصامستوياا  ي ن

 

 ي:ألمن الغذائلالعناصر الرئيسية 

  :أو المتاح من الغذاء وفرة الغذاء .1

شمل إنتال األغذية   سفان  وبالتالي تو ر الغذا  ي يعب أن تفون المواو الغذائية متو رة وفا ية إلطعا  ال

والتدبببنيع والتسبببويا  ويمفن إتا ة الماوة الغذائية أيتببباً من خالل واإلنتاعية  وإوارة ما بعو ال دببباو 

 .اتستيراو ونوما ت يفون لسوريا ميزة نسبية  ي انتاعها

ويت  صياس تو ر الغذا  ب سبببباب اعمالي المتا  من الغذا  المعو لالسببببتهالك و قاً للميزان السببببلعي الذت 

 الداوراا(". -اا( يتتمن "إعمالي المتا  = ))اإلنتال الوطني+ الوارو

  امكانية الوصول الى الغذاء: .2

يعب أن يتمتع األ راو بإمفانية الودبببول الماوت واتعتماوي واتصتدببباوت الت ما يففي من الغذا  ونو 

ال اعة وبالتالي يشبببمل ودبببول شببببفاا األمان الغذائي للفئاا التبببعيفة المترا قة مع األنشبببطة المورة 

 .ماوية وأخرل اصتداويةللوخل  وتتتمن مفوناا 

 من خالل: صياسها ويمفن

ومستول   واألمني من خالل ووة مؤشراا مثل اتستقرار السياسييت  تقييمها المفوناا الماوية  -

الخوماا للمناطا النائية ومول تو ر والت سبببببببن  ي وعووة الطرق   الت سبببببببن  ي البنية الت تية

 . متطلباا السفان  والتعويض  ي  الة الفوارث الطبيعيةالبوائل القابلة لالستخوا  لتلبية 

سها من خالل  - داوية يمفن صيا واإلنفاق األسرت توزيع الوخل  –الوخل  –األسعارالمفوناا اتصت

تشببببغيل اليو العاملة  وإن تطور األسببببعار والوخل يؤثر ولت الفمياا المسببببتهلفة وولت البنية  –

  .المستهلفة بالتوا ا مع مستوياا الوخلاتستهالفية من خالل استبوال السلع 

  استقرار وجود الغذاء: .3

الودول الت الغذا  وتو يره  ي عميع األوصاا وبالتالي استقرار المواو الغذائية يشمل المخزون الغذائي 

 .والتخفيل من الفوارث واإلعرا اا القائمة ولت آلياا السوق إلوارة المخاطر

 اس استقرار المعروض من الغذا  وإمفانية الودول إليك من خالل: يت  صيو
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 .ويمومة اإلنتال والتعارة والمخزون -

 .التغيراا  ي اتستهالك -

 .التغيراا  ي الوخل -

 العوع المؤصا أو المزمن. -

 

  استخدام وسالمة الغذاء: .4

سليمة ومغذية  فما يودل األمن الغذائي بأنك  ال الة التي يفون  يها لول عميع يعب أن تفون األغذية 

الناس  ي فا ة األوصاا القورة ولت اتسبببتفاوة بيولوعياً من العنادبببر الغذائية الفا ية للعي   ياة نشبببطة 

 .ود ية

   صياسها من خالل ووة مؤشراا تتتمن: توي

 اتنسانية. الد ة -

 .ونوويتها الشرب فمية مياه -

اتستهالك من العنادر الغذائية الفبرل والدغرل ونو البالغين الوتع التغذوت من خالل ت ويو  -

 واألطفال.

 :2017-2011ثانياً: المؤشرات 

  وفرة الغذاء أو المتاح من الغذاء: .1

وة من خالل العمل ولت تن ي   ماتبببببببي وملا ال فومة ولت وو  الزرا ناا من القرن ال ماني نذ الث م

ية والمائية  وولت وو  القطاع الزراوي من خالل تن ي  تعارة  اسبببببببتثمار الموارو الطبيعية األرتببببببب

ير  وتواول مسبببتلزماا اإلنتال الزراوي مع الترفيز ولت وو  للم ادبببيل اتسبببتراتيعية "القم   الشبببع

القطن  الشببونور السببفرت" وتو ير البذار الم سببن بأسببعار مووومة وتو ير الخوماا المسبباووة لسنتال 

الزراوي النباتي وال يواني "الب وث العلمية الزراوية  اإلصراض الزراوي  اإلرشاو والتأ يل والتوريب 

ية  تنفيذ مشبببببباريع التنمية الريفية والتعلي  الزراوي  المفا  اا العامة  الرواية البيطرية للثروة ال يوان

وتمفين المرأة الريفية  خوماا المؤسبببببسببببباا العامة/الوواعن  األبقار  األوالل  افثار البذار  خوماا 

المويرياا التن يمية الزراوية"  فما صاما بوو  صطاع الموارو المائية من خالل تو ير اتسبببببببتثماراا 

وتنفيذ شبببببفاا الرت ال فومية لتو ير الموارو المائية الالزمة تسببببتدببببال  األراتببببي وإصامة السببببووو 
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الالزمة للتوسبببع بالمسبببا اا المروية المزرووة و ققا بذلك معاولة األمن الغذائي وودبببلا مسبببا مة 

 .2000% وا  24.7القطاع الزراوي  ي النات  الم لي الدا ي الت 

نمو متقلب ومتذبذب نتيعة معاناتك من  إت أن اإلنتال الزراوي بشقيك النباتي وال يواني فان يشهو معول

أزماا  اوة عرا  العفال والتغيراا المناخية خالل سنواا متعاصبة تمن وورة مناخية شبك مستقرة  

والتي ترا قا مع معمووة الت وياا التي تواعك القطاع والمتمثلة  ي ارتفاع معول النمو السفاني بنسبة 

ت وو  تلبية الطلب ولت األراتبببببببي الزراوية  ور ع نسبببببببب أفبر من معول نمو الموارو  مما أول ال

التفثيل الزراوي  واتستثمار العائر للموارو األرتية والمائية  والتغاتي ون البعو التنموت المستوا  

 ي اسببببتثمار ا  إتببببا ة الت أثر المشببببافل المتعلقة بملفية األراتببببي واسببببتخواماتها والتعوت العمراني 

األراتبببي الزراوية وخادبببة الخدببببة منها  وفذلك ملفية الثروة ال يوانية والخومي والدبببناوي ولت 

وتنميتها  األمر الذت أول الت تفتا ال يازاا الزراوية  ووو  التمفن من موافبة التطور العالمي  ي 

تاعية وتو ير  ثة المتطورة والمبتفرة التي تمفن المزاروين من تطوير اإلن يب الزراوية ال وي األسببببببببال

ا الزراوية المطابقة للموادبببفاا القياسبببية المطلوبة  ي األسبببواق الخارعية  ووو  وعوو ن ا  المنتعا

متطور لتسبببببويا المنتعاا الزراوية  والتي فان  ي  ال ت ققها يمفن ر ع ففا ة اتسبببببتثمار الزراوي 

 وزياوة العوائو اتصتداوية منك وت قيا استقرار أ تل لألسرة الفال ية.

التمفن من ر ع مسببببتول القطاواا األخرل  ي المناطا الهشببببة وما تسببببببك من  يتببببال الت ذلك وو 

 عرة العمالة الزراوية الموسبببببببمية من الريل وت ولها الت  عرة وائمة ن و مناطا البنا  العشبببببببوائي 

  ول المون الرئيسية ونشو  معتمعاا تعيفة البنية اتعتماوية واتصتداوية. 

بل األزمة التعامل مع  ذه الت وياا وتنفيذ ووو من البرام  والمشاريع وصو وملا ال فومة  ي  ترة ما ص

التنموية ومنها مشببببباريع اسبببببتدبببببال  األراتبببببي وتنمية الموارو الطبيعية  ومشببببباريع التنمية الريفية 

المتفاملة  ومشاريع تمفين المرأة الريفية  ومشاريع تنمية وتطوير إوارة الموارو واستثمار ا  ومشاريع 

المبفر للعفال واتنذار المبفر لل رائا  لتعزيز مسا مة القطاع الزراوي  ي اتصتداو الوطني  اإلنذار

 ي  ل المتغيراا اإلصليمية والعالمية   يث أ ل  بعتبببببببها  ي رو  الهوة الناشبببببببئة ون  ذه التغيراا 

اا والمناطا و شلا  ي بعتها الخر وخادة  ي وو  تمفنها من ت قيا التنمية المتوازنة بين الم ا  

ووو  التمفن من معالعة المشببببافل المتعلقة بتفتا ال يازة الزراوية و ي عذب اتسببببتثماراا الخادببببة 

 لر ع مسا متها  ي تطوير سالسل القيمة لسنتال الزراوي و ي تن ي  تسويا المنتعاا الزراوية.

الزراوي الت اتسببببببتقرار  ومع بواية التعا ي من أثر التغيراا المناخية ووووة القطاع 2011و ي وا  

النسبببببببي والتفيل مع التغير  ي السببببببياسبببببباا الزراوية العويوة وتعويل سببببببياسبببببباا الوو  بوأ  هور 
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اتتبببطراباا الشبببعبية التي ت ولا الت مواعهاا مسبببل ة و رض العقوباا اتصتدببباوية من المعتمع 

ول الت تراعع المسبببا اا الوولي ولت سبببورية والتوخل الوولي السبببلبي بالشبببأن السبببورت  األمر الذت أ

وتراعع المسبببببببا اا  2017مليون  فتار وا  /4.1الت  2011مليون  فتار وا  /4.5المزرووة من 

  فما تراععا 2017ألل  فتار وا  /948الت  2011مليون  فتار وا  /1.4المزرووة المروية من 

ال الزراوي من %  سببببببب اإل دببببببائياا الرسببببببمية  وتراعع بذلك اإلنت30الثروة ال يوانية بنسبببببببة 

 .2017مليون طن وا  /10الت  2011مليون طن وا  /18

مليون طن وا  /3.2لقو ترفز تراعع اإلنتال الزراوي خالل  ترة األزمة ولت تراعع انتال القم  من 

الت  2011ألل طن وا  /470  فما تراعع انتال القطن من 2017مليون طن وا  /1.2الت  2011

الت  2011مليون طن وا  /1.4اعع انتال الشبببببببونور السبببببببفرت من   وتر2017ألل طن وا  /124

  أما انتال باصي الختبببار والم ادبببيل واألشبببعار المثمرة  قو اسبببتمر انتاعها 2017ألل طن وا  /12

ياً بين وا   تال الثروة ال يوانية 2017ووا   2011بفمياا متوازية ومتوازنة نسبببببببب   فما تراعع ان

المواشبببببي وتوصل منشببببب ا الوواعن ون اتسبببببتثمار  يث تراعع انتال بالتوازت مع تراعع ووو صطيع 

وتراعع انتببال الل   األ مر  2017مليون طن وببا  /2الت  2011مليون طن وببا  /2.2ال ليببب من 

  فما تراعع انتال البيض من 2017ألل طن وا  /310الت  2011ألل طن وا  /419واألبيض من 

"مع  أن  ناك عهاا غير  2017مليار بيتبببببببة وا  /1.8الت انتال  2011مليار بيتبببببببة وا  /3.3

% من  يث ووو القطيع وانتاعك من ال ليب والل   50رسببببمية تشببببير الت أن اإلنتال ال يواني تراعع 

والبيض  ويال   أنها ت تتوا ا مع ات دبببببائياا الرسبببببمية  مما يقتتبببببي الب ث والتوصيا والمقاربة 

المزاروون باسببتثمار ووامل اإلنتال المتا ة لويه  لتأمين للودببول الت الرص  الدبب ي "   يث اسببتمر 

ا تياعاته  الذاتية من الغذا  وتو ير المنتعاا الزراوية للسبببببببوق لتو ير موارو مالية له  لتمفينه  من 

 تو ي سبل العي  له  وألبنا  منطقته .

ار تترر الزراوة نتيعة إن تراعع اإلنتال الزراوي خالل  ترة األزمة لك سببين رئيسيين  األول استمر

 التغيراا المناخية والعفال  وثانيهما  رول ال رب واألترار الناعمة ونها.

 ال رول المناخية ل  تفن خالل  ترة األزمة عيوة  يث يبين الخط البياني فيل تباينا معوتا الهطول 

الرئيسببية   يث يتتبب  والتي ت  ردببو ا ولت مسببتول المناطا  2017-2011المطرت خالل الفترة 

فانا سنواا عا ة وصاسية ولت القطاع الزراوي وتراعع  2017-2016-2014من خاللها أن أووا  

 اإلنتال الزراوي خاللها بالتوازت مع تراعع معوتا  طول األمطار:
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 .2017-2011مخطط متوسط الهطول المطري على مستوى المناطق خالل الفترة 

 

 2017-2011الزراعي من المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة مخطط اإلنتاج 

 

  

أما أثر ال رب وأترار ا  قو فانا ولت مستويين األول واخلي وما تسببا بك ال رب من تومير للبنية 

اتصتدبباوية واتعتماوية والبيئية بأشببفالها وبنيتها ومفوناتها وموارو ا المختلفة  والثاني خارعي نتيعة 
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اتصتدببببباوية المفروتبببببة ولت سبببببورية من المعتمع الوولي والتي فان تبببببرر ا فبيراً ولت  للعقوباا

 اإلنسان أوتً وولت الموارو الطبيعية والبيئية واتصتداوية ثانياً.

 وصو فانا األترار المباشرة لل رب ولت القطاع: 

ا للسببرصة أو  قو المزاروين لوسببائل اإلنتال والمعواا الزراوية ومتببخاا البار التي تعرتبب -

 التخريب.

وو  تو ر األمن واألمان لوعوو مسل ين  أو لوعوو أومال وسفرية  ي منطقة األثر  أو لوعوو  -

مخلفاا ال رب  ي األراتي الزراوية من ألغا  وغير ا  أو لتخريب بنية األراتي الزراوية 

خريب صنواا نتيعة مرور اللياا العسبببفرية وليها  أو تعرض بعض األراتبببي للتمل  نتيعة ت

الرت واغراق األراتي ومواً أو طوواً مما ي ول وون إواوة استثمار ا وون إواوة استدال ها 

 من عويو.

 الهعرة الواخلية والخارعية من الريل الت مناطا أفثر أماناً واستقراراً. -

دببببببعوبة تأمين مسببببببتلزماا اتنتال ونورتها وارتفاع أسببببببعار ا وا تفار ا "أسببببببموة  بذار   -

 ا  مبيواا".م روصا

وو  تو ر السيولة المالية الالزمة لول المزاروين لشرا  مستلزماا اإلنتال بعو ارتفاع أسعار ا  -

 وتوصل المدرل الزراوي التعاوني ون من  القروض الزراوية للمزاروين.

ارتفاع أعور النقل بعو ر ع أسبببعار المازوا وتقاتبببي أعور نقل متببباوفة لتغطية دبببعوباا  -

 ومخاطر تسويا اإلنتال ونو اتنتقال من منطقة الت أخرل يسيطر ولت فل منها عهاا مختلفة.  

تأمينها  ي المناطا الزراوية لتنفيذ األومال  - يو العاملة الزراوية ودبببببببعوبة  ارتفاع أعور ال

 لزراوية.والخوماا ا

إن اسببتمرار اسببتثمار األراتببي ت يعني بأت  ال من األ وال أن زراوتها تت  من المزاروين  -

أدبببب اب األراتببببي بل  ناك مسببببا اا فبيرة يت  اسببببتثمار ا من صبل أدبببب اب النفوذ أو من 

 العهاا المسيطرة ولت األراتي أو المناطا وون وعك  ا.

ا التي فانا تواعك القطاع الزراوي  ي  ترة ما صبل األزمة ونتيعة ذلك ... تفاصما الت وياا والمشفال

 مع ما أتيل لها من ت وياا عويوة وأ مها:

 األترار التي تعرتا لها المنش ا والبنت الت تية الخادة والعامة. -

ارتفاع تفاليل اإلنتال الزراوي  نتيعة ارتفاع أسبببببببعار مسبببببببتلزماا اإلنتال  وأعور اليو العاملة   -

واعور النقل  والنفقاا المسبببببببتورة  وتراعع اإلنتال  ي الو وة اإلنتاعية المسبببببببتثمرة لعو  تو ر 
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  الخوماا األسببموة والمبيواا والبذور من األدببنال المالئمة للمناطا البيئية ووو  التمفن من تقوي

 الزراوية.

 دعوبة النقل والتسويا وارتفاع نسبة المخاطر ولت اإلنتال وخادة خالل  ترة التسويا. -

ارتفاع أسبببببعار المنتعاا الزراوية بنسببببببة زياوة أصل من نسببببببة زياوة تفاليل اإلنتال الزراوي مع  -

اتسبببتثمار الزراوي تراعع القورة الشبببرائية للسبببفان األمر الذت أول الت تراعع الريع الم قا من 

واتطرار المزاروين الت تعويل الممارساا الزراوية والتفيل مع األوتاع الرا نة والتوعك ن و 

زراوببة المنتعبباا التي ت قا ا تيبباعبباته  الغببذائيببة ولت المسبببببببتول الم لي أوتً ومن ث  زراوببة 

 .الم اديل القابلة للتسويا والتي يوعو وليها طلب وت قا له  أولت رب  ممفن

شهوا األسواق ارتفاع  ي نسبة فمياا المنتعاا الزراوية المعروتة للبيع مع وعوو اتطراباا  -

فبيرة  ي فمياا المنتعاا الزراوية المعروتببة نتيعة اسببتبوال بعض المسببا اا التي فانا تزرع 

شونور" بزراوة م اديل أخرل غير مخطط  شعير  القطن  ال بالم اديل اتستراتيعية "القم   ال

اوتها  إتببا ة الت تراعع التدببوير الت ال ووو الونيا وتوصل معامل الدببناواا الغذائية الفبيرة لزر

ون العمل ووو  تمفن العهاا ال فومية من تببببط المسبببا اا المزرووة مما أول الت اتبببطراب 

ميزان العرض والطلب تببمن  تراا زمنية صدببيرة واتببطراب األسببعار و قوان الثقة باألسببواق 

   بين القطاوين العا  والخاص.وتقاذل الته

لقو تأثر القطاع من توصل معامل الدبببببناواا الت ويلية والدبببببناواا الغذائية  فما تأثر من تراعع  -

التدببوير بعو اغالق المعابر ال وووية  فما تراععا الطاصة المتا ة للتخزين نتيعة تخريب منشبب ا 

واللذان أويا الت ارتفاع تفاليل التخزين  التخزين أو ارتفاع أسببببعار الطاصة من الفهربا  والمازوا 

 %.30% الت 14األمر الذت أول الت ارتفاع نسبة الهور بالمنتعاا الزراوية من 

استمرا ال فومة تمن امفانياتها بتو ير ال و الممفن من الوو  الزراوي ومن مستلزماا اإلنتال  -

% مما فان وليك  ي 12-8سببتول التي فانا تو ر ا  ي  ترة ما صبل األزمة والتي انخفتببا الت م

 ترة ما صبل األزمة  وت  التوسع بمشاريع وو  األسر الريفية لتمان استقرار ا  ي الريل وتو ير 

مدببباور العي  والوخل لها  ي أمافن تواعو ا  وت  الترفيز ولت وو  المشببباريع الدبببغيرة المولوة 

% من ووو 70ي الريل الت ما يزيو ون للوخل الخادة بالنسا  الريفياا بعو ارتفاع نسبة النسا   

السبببفان المقيمين  يك  فما ت  تقوي  الخوماا المسببباووة للمزاروين  ي الم ا  اا واألمافن المنة  

وأدبببببورا معمووة من القوانين والقراراا التي تسببببباوو المزاروين والمنتعين ولت اتسبببببتمرار 

 بممارسة نشاطه  الزراوي.
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قو بلغا الخسببببببببائر المباشبببببببرة  - ية وا  ل غا ياا ل ية والل وة من األبن  والي  2017لوزارة الزرا

 2017-2011مليار ل.س  وودبببببببلا خسبببببببائر القطاع الزراوي اإلعمالية خالل األزمة /115

% من اعمالي الخسارة الترافمية للنات  الم لي 11.6مليار ليرة سورية و ي تشفل /483 والي 

 اإلعمالي للبالو خالل األزمة.

  ل الى الغذاء:امكانية الوصو .2

غير ال لة  ي المناطا وخادبببببببة تتبببببببرر الطرصاا العامة ووو  تو ر األمن واألمان وليها  -

 بالسفان.

ارتفاع أسببعار الم روصاا وتفاليل التشببغيل ومنعفسبباتها ولت ارتفاع أعور النقل الموني وأعور  -

 التسعير.ش ن البتائع وأثر ا ولت ارتفاع أسعار السلع  ي  ل غياب الرصابة ولت 

تراعع الخوماا  ي فا ة المناطا ال تبببرية والريفية والنائية التي شبببهوا اتبببطراباا وأومال  -

 وسفرية.

وو  التمفن من ت قيا الرصابة ولت األسبببعار وخادبببة  ي  ل تأسبببيس أسبببواق عملة عويوة ولت  -

 المستول الم لي وانتشار بيع المنتعاا  ي األمافن غير المرخدة.

 ل بشفل فبير بين األسر.تباين مستوياا الوخ -

 ت ولت الغذا .اإلنفاق األسر% من 80تخديص تراعع القورة الشرائية و -

وو  معالعة سببببلسببببلة الرواتب واألعور ومعوتتها أول الت ارتفاع نسبببببة البطالة وارتفاع نسبببببة  -

 الطلب ولت العمالة  ي نفس الوصا.

العببالمي الت تغير العبباوتا اتسبببببببتهالفيبة أوا المعونبباا الغببذائيببة المقببومببة من برنببام  الغببذا   -

 للمستفيوين منها وت تتو ر لويه   رص ومل واومة.

  استقرار وجود الغذاء:  .3

نتيعببة تراعع البنت الت تيببة والخببومبباا ووببو  تو ر األمن واألمببافن  ي المنبباطا الريفيببة  قببو  -

ومعامل الدناواا الغذائية تراععا  رص تخزين المنتعاا نتيعة توصل ووو فبير من البراواا 

 ون العمل.

نتيعة ارتفاع أسبببعار الم روصاا وأعور النقل والنفقاا المسبببتورة  قو ارتفعا أسبببعار المنتعاا  -

تببعل  مما أول الت ارتفاع نسبببة األسببر غير المن غذائيا واتببطرار  1000-500الزراوية 

 الئ  مستوياا الوخل.  الفثير منها الت تغيير واواتها الغذائية ن و المنتعاا التي ت

 سا ما وملياا ات تفار والتهريب  ي اتطراب األسواق وتفاوا اتا ة المنتعاا  يها. -
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أثر تباين أيعار الووتر مقابل الليرة السببورية ولت اتا ة مسببتلزماا اإلنتال الزراوي التي أثرا  -

 سلباً ولت اإلنتال الم قا.

ستيراو مستلزماا اإلنتال من مداور موثوصة وأثر أوا العقوباا اتصتداوية الوولية الت  عب ا -

 ذلك ولت اإلنتال الزراوي سلياً.

  استخدام وسالمة الغذاء: .4

ينورل تببببمنها الدبببب ة  والوتببببع التغذوت من خالل ت ويو اتسببببتهالك من العنادببببر الغذائية  -

ب يث صاما المرافز الب ثية والمياه الدال ة للشرب  الفبرل والدغرل ونو البالغين واألطفال" 

% بشفل 35-23المتخددة بمراصبتها وصياسها وتبين لها تراعع مستوياتها بنسب تراو ا بين 

 وا .

األوتبببببباع األمنية تراععا القورة ولت مراصبة عووة المنتعاا واختبار ا فما تراععا بسبببببببب  -

 القورة ولت مراصبة مستلزماا اإلنتال من المبيواا واألسموة واألثر المتبقي منها ولت المنتعاا.

ارتفاع نسبة المخاطر من التغيراا المناخية والعفال نتيعة وو  التمفن من تطبيا البرام  الفنية  -

 المخططة لمواعهتها.

مكاتب الدراسببببببات المحلية والمنظمات تقييم األمن الغذائي حسببببببب الدراسببببببات الصببببببادرة عن ثالثاً: 

  :الجهات الحكوميةو

التي  مركز دمشبببق لألبحاا والدراسبببات /2017األمن الغذائي في سبببورية/منظور كلي دراسبببة  .1

 :خلصت لما يلي

 الغذائي.% من السفان     اصوون ألمنه  33.4  -

شبببببببهو معول نقص الوزن ونو األطفال ارتفاواً  ي  ل األزمة متأثراً بشبببببببفل مزوول من نقص  -

الغذا  ونقص الخوماا الدبب ية وخرول ووو من مرا قها الدبب ية خارل نطاق الن ا  الدبب ي  

 %.13.2الت  ووو  2015أذ ارتفع المعول  تت ودل وا  

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

ألل طفل سببببببورت ت ا سببببببن الخمس سببببببنواا يعانون من سببببببو  تغذية   يما يعاني  65.5إن  -

 .طفل وون سن الخمس سنواا أيًتا من سو  تغذية  او 18.700

مليون ناز    يما ودببل ووو الالعئين السببوريين  ي  6.6ووو الناز ين واخليًا  ي سببوريا بن و  -

مليون شبببببببخص يعانون من  6.5مليون تعئ وأن  5.6إلت ن و  وول العوار والوول األوروبية
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مليون من السبببببفان ب اعة الت وو  الغذا  وسببببببل العي    يما /10.5  وأن انعوا  األمن الغذائي

 مليون شخص  ي مناطا يدعب الودول اليها  ي سورية./2.3يعي  

 :2017تقرير منظمة األغذية والزراعة  .3

   ول ما ودببل إليك األمن الغذائي  ي منطقة الشببرق األونت أدببورا المن مة تقرير ا السببنوت -

 .  وخدا  ي مس ها سوريا2017وشمال إ ريقيا وا  

% من سببببفان سببببوريا 80%  تت 70تقوير ات تياعاا اإلنسببببانية  ي سببببوريا يتراو  بين ت    -

مساوواا غذائية ي تاعون إلت تلك المساوواا  وأن ندل ووو سفان سوريا بالفامل ب اعة إلت 

 .ت ويًوا

 تقرير المكتب المركزي لإلحصاء: .4

% من 31  صال  يها إن 2017لمفتب المرفزت لس دبببا  إ دبببائية  ي فانون الثاني اأدبببور  -

 % تمن  ئة المعرتين تنعوا  األمن الغذائي45غذائيًا   يما يعتبر ” غير آمنين“سفان سوريا 

 مهمشين.

 

غذائي  وفي الختام لووره  ي تو ير األمن ال قو زاوا أ مية القطاع الزراوي خالل األزمة ن راً     ...

األسببرت وولت مسببتول المناطا الم لية وال فا  ولت ال و األونت من الشببروط المعيشببية للسببفان  يها  

ة وتو ر وصو اسبببببببتمر العمل الزراوي لتو ر ووامل اإلنتال المتمثلة باألرض والمياه والموارو البشبببببببري

% من مسا ة سورية   يث استطاع مات يقل 44الثروة ال يوانية والمرول والمراوي الطبيعية بنسبة 

% من الثروة 60% من المزاروين اتسبببببببتمرار بزراوببة أراتبببببببيه  وال فببا  ولت  والي 60ون 

سبببببببتثمار % من الطاصة اإلنتاعية لتربية الوواعن  وصو صاموا بتعويل أسببببببباليب ات65ال يوانية وولت 

الزراوي ب يث ت  الت ول ن و التوسبببع بزراوة الم ادبببيل الشبببتوية البعل بوتً من الزراواا المروية 

فاا الرت ال فومية  ها وشبببببببب فة من البار وتعهيزات لذت طال مدبببببببباور الرت المختل عو التخريب ا ب

خاا وم طاا التببببس ووسببببائل الرت ودببببعوبة تو ير الطاصة من الفهربا  والمازوا لتشببببغيل المتبببب

وم رفاا الرت "صاما ال فومة بر ع األسعار الرسمية لماوة المازوا بهول تخفيض نسبة الوو  ولت 

الطاصة  ولموافبة األسبببببببعار العالمية وال و من التهريب الت وول العوار  إت أن وو  ففاية الماوة  ي 

الم ا  اا أول الت السببوق ووعوو دببعوباا  ي نقلها من موانئ اتسببتيراو الت مناطا اتسببتهالك  ي 

تتبببباول سببببعر ا  ي السببببوق السببببووا  نتيعة ات تفار والفسبببباو"  فما ت  اسببببتبوال بعض المسببببا اا 

المزرووة بالختبببار الشبببتوية "ال سببباسبببة للنقل والتخزين وت يت  تسبببويقها إت طازعة لقابليتها للتلل" 
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ل بعض المسبببا اا المزرووة بزراوة الم ادبببيل الشبببتوية ال بية القابلة للتخزين  إتبببا ة الت اسبببتبوا

بم دبببول القم  بزراوة م دبببول الشبببعير العلفي الذت يسبببتخو  فأوالل لتغذية الثروة ال يوانية  فما 

انتشرا زراوة م اديل التوابل  ي األراتي الخدبة التي فانا مخددة لزراوة م دول القم  

المعابر غير الن امية  فما توعك نتيعة ارتفاع الطلب وليها من التعار لتدببوير ا الت وول العوار وبر 

مون وال وائا  عة  ول القرل وال وة ال يازاا الدبببببببغيرة الواص يةالمزاروون ن و العووة لزرا  المنزل

لتو ير  اعة السفان من الغذا  ولت المستول الم لي والتخلص من الت وياا التي تواعك نقل المنتعاا 

ادببة  ي المناطا التي تشببهو أومال وسببفرية أو ت الت مناطا أخرل وتال ي مخاطر النقل وتفاليفك وخ

 يتو ر  يها األمن واألمان ولت الطرصاا.

آلياا ومل القطاع الزراوي بين منطقة وأخرل من البالو و قاً لل رول األمنية والقواوو  اختلفالقو 

أو الموتووة من العهاا المسيطرة ولت المناطا بعو أن ساو  ي سورية مناطا نفوذ خادة بفديل 

عهة أو عي   وصو وانت من اسببتطاع اتسببتمرار بالزراوة من: ت وياا تو ير مسببتلزماا اإلنتال "من 

 يث الفمية  والنوع  واألسعار  والموادفاا  ومواويو تأمينها وتو ير ا"  ومن تسويا منتعاتك  يث 

ععا الفمياا تراععا الفمياا المسبببوصة الت المؤسبببسببباا ال فومية من القم  والقطن والشبببونور وترا

المسببوصة الت أسببواق العملة المرفزية الواصعة  ي مرافز الم ا  اا وت  الت ول بتسببويقها الت األسببواق 

العويوة التي ت  ا واثها ولت مسببببببتول المناطا اإلوارية التي تتو ر  يها فثا ة سببببببفانية والية لتسببببببويا 

بول بالشببروط المع فة الموتببووة المنتعاا الزراوية واتببطرار المزاروين  ي فثير من األ يان الق

 من صبل من يوير  ذه المناطا. 

 

 


