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 امللخص 

 املراجع

األمتن الغتذائي لرسترة فتي ألتم األزمتة  علتىتقييم حالة األمن الغذائي على مستوى سورية وعلى مستوى األسرة المعيشية بالتركيز على مؤشر استتالك  الغتذا و وتقتدير العوامتم المتؤ رة هدفت الدراسة إلى 
علتى حافتة األمتن الغتذائيو وفتق معيتار مؤشتر من دخلالا الشتالر  علتى استتالك  الغتذا و حيت  تقتم بمعألمالتا % 60.6تنفق بينت النتائج أن غالبية األسر في منطقة الدراسة عموماً هي أسر فقيرة . السورية

ووفقاً لالذا المؤشر فإن النسبة األعألم من هتذ  األستر (. نقطة 35)نقطةو وهو أقم بشكم طفيف من العتبة المقبولة لالذا المؤشر والبالغة  34.3نقطة بمتوسط ( 49.8-16.4)استالك  الغذا  الذ  تراوح بين 

و واألستر غيتر اآلمنتة %29.2نستبتالا نحتو غتت تقم ضمن فئة األسر اآلمنة غذائياًو أما األسر المتبقية فقد توزعت ضمن فئتين هما فئة األسر المالددة بفقدان األمن الغذائيو والتتي بل% 56.3والمقدرة بنحو 
 %.14.6وهي تم م الجز  األقم في العينة مقدرة بنحو ( الفقيرة غذائياً )غذائياً 

 القسم النظري

حصوم كم الناس في كم األوقات على غذا  كاٍف لحياة " وهو(. 1994البن  الدوليو )تعريف إلى عرض الطعام على الصعيد العالمي والوطنيو والمحلي ويستند هذا المفالوم إلى " وفرة الغذا " يشير مفالوم 

أمتن  التكتوافر اإلمدادات الغذائيةو واستقرارهاو وإمكانيتة الحصتوم عليالتاو ومتن  تم فتإن : ويتضمن هذا التعريف  ك ة مبادئ هي". وفرة الغذا  والقدرة على تحصيله"نشطة وسليمةو وعناصر  الجوهرية هي 

 الغذا الغذائي هو االفتقار إلى القدرة على تحصيم 
األمن الغذائي بأنه توفر اإلمكانية الفيزيائية واالقتصادية واالجتماعيتة لكافتة البشتر ( FAO, 2003)فإن منألمة األغذية والزراعة الدولية قد تبنت تعريفاً مشابه تقريباً لتعريف البن  الدولي حي  عرفت وعموماً 

 :فاألمن الغذائي يتطلب توفر الجوانب اآلتية. للحصوم على الغذا  الكافي والصحي الذ  يؤمن العناصر الغذائية الضرورية للقيام بفعاليات الحياة الصحية
 . توفر كميات كافية من الغذا  بنوعية جيدة

 .توفر إمكانية الحصوم على الغذا  الكافي لرفراد واألسر
 العامةتوفر شروط التغذية الجيدة بما فيالا الوجبات المنتألمةو الما  النأليف وشروط الصحة 

 : مفهوم االكتفاء الذاتي
يقتاس االكتفتا  التذاتي  .من خكم االعتماد الكامم على الموارد واإلمكانات الذاتيةو واالستغنا  كليا عن استيراد األغذية متن الختارج لتلبيتة هتذ  االحتياجتات هو القدرة على إنتاج جميم االحتياجات الغذائية محليا

. و إذا تعلق األمر بمعدم االكتفا  الذاتي الغتذائي الكلتي أو الكامتم(الصادراتو الوارداتو المعونة الغذائية+ اإلنتاج )االستالك  الداخلي  مقارنة بإجمالي لبلد ما من خكم نسبة اإلنتاج الوطني من جميم األغذية

مقارنتة بإجمتالي االستتالك  متن هتذ  األغذيتة ( الحبتوبو الخضتراواتو الفواكتهو اللحتوم وغيرهتا)ويمكن قياس معدم االكتفا  الذاتي الجزئي أو القطاعي من خكم نسبة اإلنتاج الوطني لنوع معين من األغذيتة 
  (.2007حمزاو  وعليو )

 :  مفهوم الفجوة الغذائية
تيراد وتقاس الفجوة بمقتدار الفترق بتبن إجمتالي االحتياجتات الغذائيتة الستعبر الفجوة الغذائية عن مدى كفاية اإلنتاج المحلي من الغذا  لمواجالة متطلبات االستالك  المحلي وغالبا ما بسد هذا العجز عن طريق ا

 (.2008صيامو )وكلما زاد الفرق دم ذل  على عدم قدرة االقتصاد المحلي على الوفا  باحتياجات المجتمم . المختلفة وبين إجمالي اإلنتاج المحلي منالا
 
 

Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), 2003, Syrian Agriculture at the Crossroads, FAO Agricultural Policy and Economic 
Development Series, Rome 2003. 
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االقتصاد الزراعٍ قسم     

هتذا العجتز ختكم فتترة األزمتة الستورية اد إن استالك  كم من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية في سورية خكم فترة ما قبم األزمة هو اقم من الحتدود التدنيا المنصتوح بالتاو وقتد أزد
 .بشكم كبيرو مما يعتبر مؤشر خطير جداً على حالة األمن الغذائي في سورية

هيدرات حي  يبدو تأ ير األزمة الستورية عليالتا ربوإن استالك  العناصر الغذائية الكبرى قد انخفض بشكم كبير خكم فترة األزمة السورية مقارنة بالفترة السابقة لالاو وخاصًة بالنسبة للك
 .أك ر وضوحاً من بقية المكونات الغذائية األخرى

% 10.9لرسر متوسطة الحامو في حتين انخفضتت نستبة األستر ميستورة الحتام إلتى % 27.3و مقابم نسبة %61.7نسبة األسر الفقيرة الجز  األكبر من عينة البح  مقدرة بنسبة شكلت 

 .فقطو وهذا يعكس التأ ير السلبي الكبير لرزمة السورية على الوضم المعيشي لرسر في منطقة الدراسة عموماً 
 . غذابينت النتائج أن األسر في منطقة الدراسة عموماً هي اسر تقم على حافة األمن الغذائيو وليست آمنة غذائياً وفق معيار مؤشر استالك  ال

 43.6إال أنالا تميزت بارتفاع طفيف في قيمة مؤشر استالك  الغذا  عن الحدود المقبولة بحي  بلت  وستطياً نحتو % 56.3وبالرغم من ارتفاع نسبة األسر األمنة غذائياً في العينة إلى نحو 

وهتذا يشتير إلتى أهميتة تبنتي استتراتيجيات لتدعم هتذ  األستر متم . نقطة فقطو مما يشير إلى أن جز اً مالماً من هذ  األسر يتميتز بالشاشتة غذائيتةو أ  أنته ال يتمتتم بتاألمن الغتذائي المستتدام

أو الحفتاأل علتى نمتط / وض الموجالتة لبنتا  ولقترمراعات أولويات األسر غير اآلمنة غذائياًو بحي  يمكن استالداف هذ  الفئة بأشكام أخرى من الدعمو ومنالا الدعم بمستلزمات اإلنتاج أو ا
 .ة الغذائيةاعدإنتاجي مستدام بغرض حماية هذ  األسر من أية صدمات اقتصادية قد تقود إلى فقدان أمنالا الغذائية وتدفعالا إلى قائمة األسر األحوج للمس

و النوع األوم هو األسر الواقعة على حدود ائيأما القسم المتبقي من أسر العينة فالي أسر غير آمنة غذائياً بشكم مطلقو وتتضمن نوعين من األسر حسب شدة فجوة االنعدام في األمن الغذ

و حي  تعتبر من األسر المرشحة لكستالداف بالمساعدات أو المعونات الغذائيةو وذل  بعد األسر ضمن النتوع األوم %29.2عتبة األمن أو انعدام األمن الغذائيو والتي بلغت نسبتالا نحو 

 .من إجمالي أسر العينة% 14.6والتي شكلت الجز  األقم في العينة مقدرة بنحو ( الفقيرة غذائياً )والتي تسمى باألسر غير اآلمنة غذائياً 


