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 األمن الغذائي يف سورية: دراسة حتليلية ألثر األزمة على املتاح من الغذاء

 *لني املقدم

 يف اهليئة العامةابحثة مساعدة 
 للبحوث العلمية الزراعية

 مجال العليد. 
 أستاذ يف قسم االقتصاد الزراعي

 جامعة البعث –كلية الزراعة 

 وائل حبيبد. 
 ابحث يف اهليئة العامةدكتور 

 الزراعية للبحوث العلمية

 leeno1411@yahoo.com، الربيد االلكرتوين:  9633374718+ماجستري اقتصاد زراعي، هاتف:  *

 املستخلص:

الرئيسة لألمن الغذائي،  املؤشرات على 2011هتدف هذه الدراسة إىل حتليل مدى أتثري األزمة اليت تعرضت هلا سورية مع بداية عام 
الغذاء واملكوانت  من إمدادات الطاقة الغذائية )كيلو كالوري/ الفرد/ اليوم(، واالكتفاء الذايت )كغ/الفرد/السنة(،: إمداد الغذاء وأمهها

 .2017و 2006بني عامي  املمتدةوعدد السكان  واالستهالكاإلنتاج حساهبا ابالعتماد على بياانت إعدادها و الغذائية الكربى. ومت 
، (2017-2012( و )2011-2006خالل املقارنة بني فرتيت ) السابق نتيجة لألزمة السورية من تاملؤشرامت قياس التغريات يف 

،  خالل فرتيت الدراسة أظهرت الدراسة أن أغلب متوسطات املتاح من اجملموعات الغذائية للفرد كان معدل منوها السنوي متناقص حيث
كالوري/الفرد/اليوم ، كما كان هناك اخنفاض كبري يف استهالك الفرد   2797إىل  4303كما اخنفض امجايل امدادات الطاقة للفرد من 

، حيث اخنفض متوسط استهالك الربوتني والدهون والكربوهيدرات بنسبة رتة األزمة السوريةربى خالل فمن املكوانت الغذائية الك
كانت ملكوانت  هذه االنسبة األكرب من . غري أن بقي فوق االحتياج اليومي للفرد هولكن ،% على التوايل39% و 22.5و  %32.2

احليوانية يف االستهالك اليومي من الربوتني والدهون الكربوهيدرات سوى حنو مل تتجاوز نسبة مسامهة املصادر إذ من مصادر نباتية، 
 .%68مشكلة حنو الكربوهيدرات أعلى مصدر إلمدادات الطاقة يف سورية احتلت وقد على التوايل،  %( 22-34-2)
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 املقدمة:

توفر اإلمكانية الفيزايئية واالقتصادية نه يعرب عن أب FAOوفقًا ملنظمة األغذية والزراعة العاملية مت توضيح مفهوم األمن الغذائي 
واالجتماعية لكافة البشر ويف كافة األوقات للحصول على الغذاء الكايف والصحي واآلمن الذي يؤمن العناصر الغذائية الضرورية 

ية لنمط حياة نشط وصحي"، هذا التعريف يوضح أربعة أبعاد أساسية لألمن الغذائي وهي: اإلاتحة املادية للغذاء، وتفضيالهتم الغذائ
 .(FAO,2002)الوصول املادي واالقتصادي للغذاء، االستفادة من الغذاء، واالستقرار لألبعاد الثالثة السابقة مع مرور الزمن 

 االحتياجات األساسية للمجتمع، وتعترب الزراعة من أهم مصادر ريإىل بلوغه هو توفإن اهلدف األساسي الذي تسعى دول العامل 
نظرًا ألمهيتها كمصدر رئيسي للغذاء، وكقطاع يستوعب نسبة عالية من استمرار واستقرار احلياة يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية، 

ت الوسطية للعديد من الصناعات، وتوفري موارد مالية من خالل عائدات قوة العمل، كما أهنا تسهم يف توفري املواد األولية واملدخال
 (2017)فرج هللا،  الصادرات أو إحالل السلع الزراعية املستوردة

يعد القطاع الزراعي يف سورية أحد اهم القطاعات يف االقتصاد السوري، حيث بلغ وسطي معدل النمو السنوي للقطاع خالل فرتة 
اليت  األزمة السوريةت دأب 2011عام ولكن يف  ،%23ة يف النمو الكلي بلغت حوايل % مع مسامه3.9حوايل  1970-2010
فرض العقوابت االقتصادية من اجملتمع الدويل على سورية والتدخل الدويل السليب ابإلضافة إىل ، واجتماعيا واقتصادايبعداً أمنياً  اختذت

 2017/مليون هكتار عام 4.1اىل  2011/مليون هكتار عام 4.5أدى اىل تراجع املساحات املزروعة من  مما ابلشأن السوري،
، كما تراجعت الثروة 2017/ألف هكتار عام 948اىل  2011/مليون هكتار عام 1.4وتراجع املساحات املزروعة املروية من 

/مليون طن 10اىل  2011/مليون طن عام 18نتاج الزراعي من % حسب اإلحصائيات الرمسية، وتراجع بذلك اإل30احليوانية بنسبة 
 .(2018)اجملموعة اإلحصائية الزراعية،  201عام 

داء كل من بينما كان أ ،يف الوفرة والنفاذن األمن الغذائي قبل األزمة، متثلت نقاط القوة سورية تتمتع مبستوايت مرتفعة مكانت 
كان   أما خالل فرتة النزاع مصادر الدخل وعدم استدامة استخدام املوارد الطبيعية.قل جودة بسبب ضعف االستخدام واالستدامة أ

مما يعكس اآلاثر السلبية للنزاع يف حرمان  (2014 -2010) عامي% بني 34هناك تراجع حاد يف مستوى األمن الغذائي حبوايل 
كان مكون النفاذ أي حصول حيث تراجعت مكوانت دليل األمن الغذائي كافة إال أن أكثرها تراجعا ً  ،السكان من األمن الغذائي
%، اذ أتثر حباالت احلصار والقيود على االنتقال وتراجع القدرة الشرائية، يليه تراجع كل من مكون 48االسر على الغذاء حبوايل 

% 8تراجع الدليل حبوايل  (2018 -2014). ويف الفرتة % على التوايل23% و 25% و 37ايل االستخدام واالستقرار والوفرة حبو 
لكن مكوانت الوفرة  ،% نتيجة تراجع حاالت احلصار وحدة العمليات العسكرية3ابلرغم من التحسن يف مكون النفاذ حبوايل 

 (.2019السياسات،  )املركز السوري لبحوث % على التوايل1% و 14% و 20واالستقرار واالستخدام تراجعت مبعدالت 
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 أمهية الدراسة ومربراهتا:

وجود نقص يف استهالك ، غري أهنا أقل من املأمول نظراً لاألمن الغذائي لفية الثانية حتقيق درجة جدية مناستطاعت سورية مع بداية األ
خمتلفة وجود مشاكل تسببت يف وجود نقص وسوء تغذية بني  تواالستهالك من املصادر احليوانية، كما أظهرت استقصائيا أفيتامني 
سوء  ص يف استهالك املنتجات احليوانية،نق ،نقص يف الوصول اىل الغذاء بسبب الفقر ،العدالة يف توزيع الدخل معد بسببالسكان 

اقمت أيضاً مع بداية األزمة السورية، (. كما أن هذه املشاكل قد تف2013)املركز الوطين للسياسات الزراعية،  يف العادات االستهالكية
حيث تبني وجود عجز يف استهالك بعض املكوانت الغذائية  (،2015 -2010) فرتةالاخنفاض يف درجة األمن الغذائي خالل مع 

غرى ولكنه ، كما اخنفض االستهالك من بقية املكوانت الغذائية األخرى الكربى والص12مثل الكالسيوم واليود وفيتامني أ وفيتامني ب 
الخنفاض املتاح من  بقي ضمن حدود االحتياج اليومي للفرد من هذه املكوانت أو جتاوزها ابلنسبة لبعضها اآلخر. وهذا طبيعي نظراً 

املركز الوطين للسياسات االستهالك من املصادر احليوانية ) يف رتة األزمة وقد ظهر االخنفاض جلياً أغلب املنتجات الغذائية خالل ف
(. إن التغريات يف تركيب السلة الغذائية الرئيسة لألسرة السورية يشكل صورة عامة عن تغري حالة األمن الغذائي يف 2016 ،يةالزراع

  .الرئيسة ومصادرها نتيجة لألزمة السورية األغذيةالذايت واملتاح من  االكتفاء اجتاهاتسورية، ومن هنا أتيت أمهية هذه الدراسة يف حتديد 

 الدراسة:هدف 

-2012( و )2011 -6200ركائز األمن الغذائي خالل فرتتني زمنيتني )هتدف هذه الدراسة إىل تقييم املتاح من الغذاء كأحد 
اء الغذإمداد على اجلوانب التالية:  2011ية عام ا(، وذلك لدراسة مدى أتثري األزمة اليت تعرضت هلا سورية مع بد1720

طاقة الغذائية )كيلو كالوري/ الفرد/ اليوم(، واالكتفاء الذايت من املواد الغذائية األساسية خالل فرتة إمدادات ال )كغ/الفرد/السنة(،
 الدراسة.

 املواد والطرائق:

تعرف على أهنا جمموعة من واليت  (Food Balance Sheetمعلومات امليزانية الغذائية )هذه الدراسة بشكل أساسي على تعتمد 
واليت تتضمن بياانت حول هتدف إىل تقدمي صورة شاملة عن أمناط إمدادات الغذاء لبلد معني وخالل فرتة مرجعية معينة، البياانت 

الغذاء من الطاقة )كيلو  توإمدادا كميات إمدادات الغذاء )كغ/الفرد/السنة(و طن(  1000املتاح من الغذاء )و  (طن 1000) اإلنتاج
مت مجعها من اجملموعة اإلحصائية الزراعية الصادرة ومت حساهبا ابالعتماد على بياانت اثنوية  .(FAO, 2001) كالوري/الفرد/اليوم

بياانت منظمة الغذاء وقاعدة  عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي يف سورية واجملموعة اإلحصائية التابعة للمكتب املركزي لإلحصاء
اعتمدت الدراسة يف حتقيق (. 2017 -2012( و)2011-2006) زمنيتنيومت دراستها خالل فرتتني  ،(FAOSTAT) والزراعة

 املؤشرات التالية: أهدافها على حساب
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 :Food Availabilityاملتاح من الغذاء  -

 .املتاح للفرد من الغذاء وإمجايليستند حتليل املتاح من الغذاء على مفهومني ومها: إمجايل املتاح من الغذاء 

 عالقة التالية:للمت حساب إمجايل املتاح من الغذاء وفقاً 

 التغري يف املخزون  ±االستخدامات غري الغذائية  -الصادرات –إمجايل املتاح = اإلنتاج احمللي + الواردات 

املعدة لالستهالكات يف هذه الدراسة تتضمن كميات امجايل املتاح من السلع الغذائية الكميات املعدة لالستهالك الغذائي والكميات 
األخرى مثل العلف والبذار والفاقد واهلدر واالستخدامات الصناعية، وذلك نتيجة عدم وجود معلومات دقيقة عن الفاقد واهلدر والتغري 

الزراعة  الصادر عن وزارةيف املخزون، وعدم توفر ميزان دقيق حول العرض من السلعة واستخداماته، وهبذا تعترب بياانت امليزان السلعي 
 .(2010الزراعي أفضل مؤشر لتقييم تطور املتاح من الغذاء يف سورية )املركز الوطين للسياسات الزراعية،  واإلصالح

حيسب إمجايل نصيب الفرد من املتاح من الغذاء عن طريق قسمة الكمية اإلمجالية من املتاح للغذاء على عدد السكان خالل الفرتة 
 املعنية.

  SSR (Self-Sufficiency Ratio) الذايتنسبة االكتفاء  -
لتلبية احتياجات االستهالك من انتاجها احمللي بقدر املستطاع مع الدولة على املؤشر غالبًا لإلشارة إىل مدى قدرة  يستخدم هذا -

احمللي من السلعة  نتاجويتم حساب نسبة االكتفاء الذايت لسلعة ما من خالل قسمة إمجايل اإلتقليل نسبة لالعتماد على االسترياد، 
 .100 بـ الناتج وضربعلى إمجايل املتاح من السلعة 

 :DES (Dietary Energy Supply) الطاقة الغذائية تإمدادا -

وهو مؤشر حيسب على املستوى الوطين، يستخدم لتقدير كمية السعرات احلرارية من األغذية املتاحة لالستهالك البشري، ويعترب هذا 
كانت االمدادات الغذائية للبلد حتتوي ما يكفي من الطاقة الغذائية لتلبية االحتياجات السكانية االمجالية   إذااملؤشر مفيداً لتحديد ما 

 .حتسني كمية الطاقة الغذائية املتاحة للسكانتساعد على تدابري الختاذ نت هنالك حاجة كا  إذاوما 

يتم حساب هذا املؤشر من خالل تقدير حمتوى الطاقة الغذائية للمتاح للفرد من كميات الغذاء من كل نوع من اجملموعات الغذائية يف 
الصادرة عن قاعدة البياانت اإلحصائية ملنظمة األغذية  Food Composition Tablesالعام ابستخدام جداول تكوين األغذية 

 .(INDDEX project, 2018)للفرد يوماً حلساب الطاقة الغذائية اليومية املتاحة  365، مث يتم تقسيم القيمة على FAOوالزراعة 
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 النتائج واملناقشة:

 املتاح من الغذاء: -1

 األوىل الستالسورية، ومن مث مقارنتها ابلسنوات  األزمةاليت سبقت  الست السنواتيف سورية خالل  الغذاءمت دراسة تطور املتاح من 
حسن أن هذه الفرتة قد متيزت بت(، 1املوضحة يف اجلدول رقم ) (2011-2006) ، حيث بينت النتائج يف الفرتة األوىلاألزمةهلذه 

  .أمجايل املتاح من اجملموعات الغذائية املدروسة

 ( )ألف طن(2011-2006إمجايل املتاح من جمموعات غذائية رئيسية يف سورية للفرتة )(: تطور 1جدول)

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 اجملموعة الغذائية
معدل النمو 
 السنوي

CAGR 
 0.5- 6330.6 6247.1 7475.2 3575 4669 6523 احلبوب الغذائية

 3.46 211.3 139.9 211.22 68 36.6- 180.4 البقول
 1.71- 1099.1 974.4 905.6 844.9 521 1218.9 حماصيل زيتية
 1.64 2439.8 2068.3 1809.4 2085 2004.7 2212.5 اخلضار
 0.77 2375.9 2023.1 2374.1 2250.6 2368 2268.7 الفاكهة
 0.84- 443 444.6 497.5 389.1 493.4 466 اللحوم

 0.97 3266.8 2864.8 2929.7 3428.8 3779 3083.6 البيض)مليون (
 0.19 2558.3 2241.7 2409.2 2425 2680 2529 احلليب

 املصدر: اجملموعة اإلحصائية الزراعية، أعداد خمتلفة

واضحًا يف املتاح من احلبوب الغذائية يعود إىل اخنفاض اإلنتاج احمللي  اخنفاضاً قد شهدت  األوىليتضح من اجلدول أيضًا أن الفرتة 
 نفسه ابلنسبة للمحاصيل الزيتية. منها، األمر

كميات املتاح من اجملموعات الغذائية أن أغلب  (، تبني 2(، كما هو مبني يف اجلدول رقم )2017 -2012ولكن ابملقارنة مع فرتة )
نتيجة الخنفاض اإلنتاج  %9.7- بلغ متناقص سنوياخنفضت بشكل كبري، فاخنفض امجايل املتاح من احلبوب الغذائية مبعدل منو 

 % خالل تلك الفرتة.50بنحو 
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 ( )ألف طن(2017 -2012(: تطور إمجايل املتاح من جمموعات غذائية رئيسية يف سورية للفرتة )2)جدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 اجملموعة الغذائية
معدل النمو 
 السنوي

CAGR 

 9.71- 2998.4 3309.4 4202.5 3739.3 5352 5532.8 احلبوب الغذائية

 2.36- 195.6 155.4 171.1 210.2 216.2 225.7 البقول
 3.72- 846.8 670.6 925.4 403.4 852.7 1062.9 حماصيل زيتية
 2.41 2282.5 1870.1 1818.2 1691.8 1418.9 1978.7 اخلضار
 0.66- 2159.7 2290.1 2267.4 2064.1 2056.4 2247.9 الفاكهة
 4.18- 326.4 321.8 319.1 361.6 371.3 421.8 اللحوم

 8.13- 2078.1 2132 2038.6 2208.3 2947.5 3457.3 البيض)مليون (
 4.38- 1873.8 1989 1978 2311.1 2363.5 2452.2 احلليب

 املصدر: اجملموعة اإلحصائية الزراعية، أعداد خمتلفة

نتيجة لزايدة اإلنتاج خالل السنوات الست األوىل من األزمة السورية مجايل املتاح من اخلضار يف إحتسن  وجود( 2)يتضح من اجلدول 
 %.88% ولكن اخنفض التصدير منها بشكل كبري خالل تلك الفرتة بنحو 15احمللي منها مبقدار 

ارتفاع ، ويعود السبب إىل اخنفاض أعداد األبقار والدواجن و 2011ابلنسبة للمنتجات احليوانية لوحظ اخنفاض عام مع بداية عام 
، أيضاً 2017عام  833130ليصل إىل  2011عام  1111710تكلفة الرتبية بشكل عام، حيث اخنفض عدد االبقار من 

، وذلك وفقاً 2017ألف دجاجة عام  10371إىل  2011ألف دجاجة عام  17113اخنفضت أعداد الدواجن البياض من 
 للمجموعة اإلحصائية الزراعية.  

 نسبة االكتفاء الذايت:  -2

يشري مفهوم االكتفاء الذايت الغذائي عمومًا إىل مدى قدرة البلد على تلبية احتياجاته الغذائية من إنتاجه احمللي، وميكن تطبيق هذا 
( أن املتاح من الغذاء يف سورية قد 3. يشري اجلدول )(FAO, 2015) و البلدان أو املناطقالتعريف األساسي على مستوى األفراد أ

%، يف 56.1خالل تلك الفرتة مبقدار ألف طن، حيث ازدادت نسبة الواردات  254( مبقدار 2011-2006) ازداد خالل فرتة
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، انعكست نتيجته يف االجتاه املتناقص لالكتفاء %0.39-بلغ الغذائي مبعدل منو متناقص  حني اخنفض اإلنتاج احمللي من املواد
 % لكل سنة.1.8الذايت من الغذاء يف تلك الفرتة بنسبة 

( شهد كل من اإلنتاج احمللي والواردات من الغذاء اخنفاضًا ملحوظًا أدى إىل اخنفاض املتاح 2017-2012خالل سنوات األزمة )
% ولكن االخنفاض األكرب يف الواردات أدى إىل زايدة االعتماد 5.02-ألف طن ومبعدل منو متناقص بلغ  4618من الغذاء مبقدار 

ل تلك الفرتة والذي وهذا ما يفسر االجتاه الصاعد لنسبة االكتفاء الذايت خالحتياجات احمللية من الغذاء على اإلنتاج احمللي لتلبية اال
  %.90.34بلغ ابملتوسط 

 -2012( و )2011 -2006)نتا  الحملي والواردات واملتاح من الغذاء ونسبة االكتفاء الذايت يف سورية للال ترتيت متوسط اإل(: 3) جدول
 )ألف طن(: (2017

 البيان
2006- 2011 2012- 2017 
 معدل النمو املتوسط معدل النمو املتوسط

 4.9- 12819.62 0.39- 16495.25 اإلنتا  الحملي
 10.16- 1730.82 7.71 2508.45 الواردات

 5.02- 14194.6 0.23 17396.27 املتاح من الغذاء
 0.13 %90.3 0.62- %94.8 نسبة االكتفاء الذايت

 املصدر: مت حسابه من قبل الباحث بناء على بياانت امليزان السلعي الصادر عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 اكتفاءحيث أظهرت نسب  (2011-2006( أن سورية كانت مكتفية ذاتياً تقريباً ملعظم املواد الغذائية خالل فرتة )4يشري اجلدول )
احلبوب الغذائية )القمح والذرة الصفراء(، فعلى الرغم من أن متوسط االكتفاء الذايت من القمح يف تلك ابستثناء عالية وابجتاه متصاعد 

%، حيث بلغت نسبة التبعية للواردات ابلنسبة حملصول 12.3% مل حيقق االكتفاء الذايت من الذرة الصفراء سوى 92.5الفرتة بلغ 
 %.88.4الذرة حنو 
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 (2017 -2012( و )2011 -2006 جملموعات الغذاء الرئيسية يف سورية للال ترتيت )(: نسبة االكتفاء الذايت4) جدول

 اجملموعة الغذائية
2006-2011 2012-2017 

 معدل النمو % املتوسط معدل النمو % املتوسط

 1.25- 62.85 2.85- 67.59 احلبوب الغذائية

 1.62 100.26 7.75- 123.3 البقول

 0.21 99.67 0.2 99.38 حماصيل زيتية

 0.02- 100.35 0.11- 121.82 اخلضار

 1.34- 110.93 0.93 121.97 الفاكهة

 0.62 97.14 0.79 99.68 اللحوم

 0.01- 97.57 0.11- 102.9 البيض

 0 100 0 100.04 احلليب

 املصدر: مت حسابه من قبل الباحث بناء على بياانت امليزان السلعي الصادر عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

( اخنفض متوسط االكتفاء الذايت ملعظم اجملموعات الغذائية عما كان عليه قبل األزمة، وتظهر 2017-2012يف سنوات األزمة )
وميكن أن يعزى ذلك إىل تناقص املساحات املزروعة ابخلضار والفواكه وارتفاع تكاليف اجتاهات متناقصة لكل من اخلضار والفواكه 

 اإلنتاج.

 املتاح من الغذاء للفرد:امجايل  -3

مقدرة ابلكمية مبثل امجايل املتاح من الغذاء )كغ/الفرد/السنة( تقديرات نصيب الفرد من االمدادات الغذائية املتاحة لالستهالك البشري 
، وجتدر اإلشارة أن املتاح من الغذاء للفرد ال ميثل كمية الغذاء اليت تستهلك فعليًا يف الواقع، مما ينتج عنه مبالغة يف مرجعيةخالل فرتة 

يف سورية  .(Elbushra & Ahmed,2020تقدير استهالك الغذاء عند مقارنتها مع املسوحات الغذائية على املستوى الفردي )
خالل فرتيت  متوسطات املتاح من اجملموعات الغذائية للفرد كان معدل منوها السنوي متناقصأن أغلب  (5الحظ من اجلدول )ن

 حصة الفرد من حده األقصى يفاالخنفاض وقد بلغ هذا ، (2017-2012أكرب يف سنوات األزمة )كان   خنفاضاالغري أن ، الدراسة
، بينما ارتفع نصيب الفرد من البقول من 11.51-( بلغ 2017 -2012)احلبوب الغذائية مبعدل منو سنوي متناقص خالل فرتة 

)كغ/الفرد/السنة( إىل  221.56اخنفض متوسط نصيب الفرد من اخلضار والفواكه من  كغ/ السنة،  8.55كغ/ السنة إىل   6.22
غرام على األقل يومياُ، أي ما  400)به من قبل منظمة الصحة العاملية  املوصي)كغ/الفرد/السنة( واليت تعترب ضمن املستوى  174.9

 .(WHO,2003كغ سنوايً( )146يعادل 
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 -2012( و )2011 -2006متوسط نصيب الفرد من املتاح من اجملموعات الغذائية الرئيسية يف سورية للال ترتيت )(: 5) جدول
 (. )كغ/الفرد/ السنة(2017

 اجملموعة الغذائية
2006-2011 2012-2017 

 CAGR املتوسط CAGR املتوسط

 11.51- 183.99 2.71- 292.74 احلبوب الغذائية

 4.3- 8.55 1.18 6.22 البقول
 5.64- 34.65 3.9- 46.84 حماصيل زيتية
 0.36 80 0.62- 106.32 اخلضار
 2.65- 94.91 1.47- 115.24 الفاكهة
 6.1- 15.46 3.05- 23.07 اللحوم
 9.97- 108.68 1.28- 163.47 البيض
 6.29- 94.48 2.04- 125.31 احلليب

 لإلحصاءواملكتب املركزي املصدر: مت حسابه من قبل الباحث بناء على بياانت امليزان السلعي الصادر عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 امدادات الطاقة الغذائية: -4

وصعوبة العمل الذي ينتجه، ويعترب االستهالك اليومي ختتلف كمية الطاقة اليت حيتاج إليها الفرد حسب العمر واحلجم والظروف البيئية 
يف  (FAO, 2001. ) اليوم الواحدكيلو كالوري يف  2100الك ال يقل عن من الطاقة ضمن املتطلبات املقبولة يف حال كان االسته

اخنفض ( حيث 2017-2012و ) (2011-2006سورية كان هناك اخنفاض يف متوسط استهالك الفرد من الطاقة يف فرتيت )
%، ولكن مع ذلك بقي استهالك الطاقة فوق االحتياجات اليومية للفرد. تساهم احلبوب الغذائية ابلنسبة األكرب يف أتمني 35مبقدار 

. ازدادت مسامهة كل من اخلضار والفاكهة والبقول % فقط3االحتياجات اليومية للفرد من الطاقة يف حني مل تتعدى اللحوم نسبة 
بشكل طفيف يف فرتة األزمة. ومت احلصول على القسم األكرب من امدادات الطاقة من املصادر النباتية مع األخذ  والزيوت النباتية

 ابالعتبار أن نسبة مسامهة املصادر احليوانية قد ازدادت خالل فرتة األزمة. 
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 -2012( و )2011 -2006للال ترتيت )دات الطاقة حمتوى املواد الغذائية من الطاقة والنسبة املئوية ملسامهتها يف امجايل امدا(: 6) جدول
 :(اليوم/الفرد/ يكالور   كيلو(. )2017

 اجملموعة الغذائية
2006-2011 2012-2017 

 CAGR % املتوسط CAGR %  املتوسط

 11.51- 61.3 1714 2.71- 63.4 2728 احلبوب الغذائية

 4.3- 2.9 81 1.18 1.4 59 البقول
 0.36 2.9 80 0.62- 2.5 107 اخلضار
 2.65- 3.6 101 1.47- 2.9 123 الفاكهة
 6.1- 3.1 87 3.05- 3 130 اللحوم
 9.97- 1.5 41 1.28- 1.4 62 البيض
 6.29- 6.9 194 2.04- 6 257 احلليب
 8.23- 8.2 229 1.14- 12.7 548 سكر

 6.28- 9.7 270 0.38 6.7 289 زيوت نباتية
 9.36- 100 2797 2.22- 100 4303 اجملموع

واملكتب املركزي لإلحصاء وقاعدة املصدر: مت حسابه من قبل الباحث بناء على بياانت امليزان السلعي الصادر عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 
 .FAOSTATوالزراعة البياانت اإلحصائية ملنظمة الغذاء 

 :) كربوهيدراتوالالبروتين والدهون ) ىالكبر الغذاءمكونات  -5

كبرية )غرام(، وتتضمن املاء والربوتني والدهون والكربوهيدرات، تعترب املغذايت الثالثة الكربى حنتاج للعناصر الغذائية الكربى بكميات  
كربوهيدرات( املصدر الرئيسي للطاقة يف وجباتنا الغذائية، حيث أهنم املغذايت الوحيدة اليت حتتوي على الطاقة من الربوتني والدهون وال)

الغذاء واليت تقاس ابلسعرات احلرارية )الكالوري(، إن احلصول على الطاقة الكافية ضروري للحفاظ على منو اجلسم وتطوره بصحة 
وظائف معينة يف اجلسم لذلك جيب توفريها  من الربوتني والدهون والكربوهيدراتلطاقة فإن لكل جيدة، وابإلضافة إىل تزويد اجلسم اب

 .(FAO,2013. )غرام/اليوم على التوايل( 360و  60و  60واملقدرة ب ) ابلكميات املوصي هبا

 (.7سة، كما هو مبني يف اجلدول رقم )من الطاقة الغذائية ومصادره يف سورية خالل فرتيت الدرا االستهالكوتبعاً لذلك مت قياس تطور 
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(. 2017 -2012( و )2011 -2006للال ترتيت )يف سورية  كربوهيدرات(: تطور استهلاك الفرد اليومي من الربوتني والدهون وال7) جدول
 (:ليوم/الفرد/ اغرام)

 البيان املكون الغذائي
2006-
2011 

معدل 
 %النمو

2012-2017 
معدل 

 %النمو

 الربوتني
 9.39- 86.28 2.36- 127.24 االستهالك متوسط

 10.13- 77.5 2.4- 78.6 النسبة من املصادر النباتية%
 6.88- 22.5 2.21- 21.4 النسبة من املصادر احليوانية%

 الدهون
 7.44- 68.62 1.29- 88.58 متوسط االستهالك

 7.79- 67.4 0.83- 64.6 النسبة من املصادر النباتية%
 6.75- 32.6 2.27- 35.4 املصادر احليوانية%النسبة من 

 الكربوهيدرات
 9.6- 436.41 2.26- 715.16 متوسط االستهالك

 9.7- 97.2 2.27- 97.7 النسبة من املصادر النباتية%
 6.35- 2.8 2.03- 2.3 النسبة من املصادر احليوانية%

واملكتب املركزي لإلحصاء وقاعدة  السلعي الصادر عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعياملصدر: مت حسابه من قبل الباحث بناء على بياانت امليزان 
 .FAOSTATوالزراعة البياانت اإلحصائية ملنظمة الغذاء 

حيث ( أنه ابملتوسط كان هناك اخنفاض كبري يف استهالك الفرد من املكوانت الغذائية الكربى خالل فرتيت الدراسة، 7يشري اجلدول )
ويالحظ معدل النمو % على التوايل، 39% و 22.5و  32.2اخنفض متوسط استهالك الربوتني والدهون والكربوهيدرات بنسبة %

تهالك فوق االحتياج اليومي للفرد، ويالحظ أن ولكن رغم هذا االخنفاض بقي هذا االساملتناقص لكافة املكوانت خالل الفرتتني، 
، حيث مل تتجاوز نسبة مسامهة املصادر احليوانية يف االستهالك اليومي من كربى كانت من مصادر نباتيةالنسبة األكرب من املكوانت ال

(% على التوايل مع اختالف طفيف بني فرتيت قبل وخالل األزمة، كما هو 2-34-22الربوتني والدهون الكربوهيدرات سوى حنو )
  (.1موضح يف الشكل)
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 (.2017 -2012( و )2011 -2006للال ترتيت ) املكوانت الغذائية الكربىالنسبة املئوية للمصادر النباتية واحليوانية من (: 1) شكل

-20%( و )65-50يشمل النظام الغذائي الصحي على األقل نصف االحتياجات اليومية من السعرات احلرارية من الكربوهيدرات )
( أن الكربوهيدرات تصنف على أهنا 8(، ويالحظ من اجلدول )FAO,2013ني )%( من الربوت30-10%( من الدهون و )35

% من امدادات الطاقة الغذائية يف فرتة قبل األزمة واخنفضت إىل 68أعلى مصدر إلمدادات الطاقة يف سورية حيث شكلت ما يقارب 
فتغريت نسبة مسامهته بنسبة ضئيلة واليت % أما الربوتني 22.8% ارتفعت إىل 19% يف فرتة األزمة، سامهت الدهون بنسبة 64.5

 %، وتبقى النسب ضمن احلدود املقبولة ملسامهة كل من املكوانت الكربى يف امجايل امدادات الطاقة الغذائية.  12تراوحت مبقدار 

 (.2017 -2012و )( 2011 -2006للال ترتيت )(: مسامهة املكوانت الغذائية الكربى يف امجايل امدادات الطاقة الغذائية 8) جدول

 البيان
2006-2011 2012-2017 

 % متوسط % متوسط
 12.7 355 12.3 529 بروتني
 22.8 638 19.1 822 دهون

 64.5 1804 68.6 2952 كربوهيدرات
 100 2797 100 4303 امجايل امدادات الطاقة

واملكتب املركزي لإلحصاء وقاعدة  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي املصدر: مت حسابه من قبل الباحث بناء على بياانت امليزان السلعي الصادر عن
 .FAOSTATوالزراعة البياانت اإلحصائية ملنظمة الغذاء 
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 اخللاصة:

على املتاح من الغذاء ونصيب الفرد من  2011تظهر خالصة البحث وجود أتثري سليب واضح لألزمة اليت تعرضت هلا سورية يف عام 
%، 35مبقدار مستوى استهالك الفرد من الطاقة املتاح من الغذاء، ولكن كان هناك اجتاه متصاعد لنسبة االكتفاء الذايت، اخنفض 

، كما تبني اخنفاض يف متوسط استهالك الفرد من املكوانت طاقة فوق االحتياجات اليومية للفردولكن مع ذلك بقي استهالك ال
الغذائية الكربى ولكنه بقي فوق االحتياجات اليومية للفرد من هذه املكوانت. وتوصي الدراسة إىل ضرورة إيالء القطاع الزراعي بشقيه 

 سنوات القادمة من خالل دعم اإلنتاج الزراعي وتوفري مستلزماته وختفيض تكاليفه.النبايت واحليواين اهتمام أكرب ضمن خطط الدولة لل

 العربية: املراجع

حالة اجلزائر، مذكرة خترج الستكمال متطلبات نيل شهادة –(. دور الزراعة يف حتقيق األمن الغذائي 2017فرج هللا، عائدة ) .1
االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة ماي قالة، املاسرت يف العلوم االقتصادية، قسم العلوم 

 اجلزائر. 
 (. األمن الغذائي والنزاع يف سورية، بريوت، لبنان.2019املركز السوري لبحوث السياسات ) .2
 (. مناذج األمن الغذائي، دمشق سورية.2010املركز الوطين للسياسات الزراعية ) .3
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Food Security in Syria: An Analytical Study of the Impact of Crisis on Food 

Availability 

Abstract: 

The study aims to analyze the impact of the Syrian crisis) at the beginning of 2011(on the main 

indicators of food security, such as: Food Supply (kg/capita/year), Dietary Energy Supply 

(kcal/capita/year), self-sufficiency ratio and Macronutrients. These indicators have been 

calculated based on a production, consumption and population data during the period of (2006-

2017). The changes of food security indicators due to Syrian crises were measured by comparing 

between two periods, (2006-2011) and (2012-2017). Results showed that most of the food 

group’s average supply had a decreasing annual growth rate during the study periods, the total 

energy supply decreased from 4303 to 2797 (kcal/capita/day). There was a significant decrease in 

the per capita consumption of Macronutrients, where the average consumption of protein, fat and 

carbohydrates decreased by 32.2%, 22.5% and 39% respectively, but, they still remained above 

the daily requirement per capita. However, the largest proportion of the macronutrients were from 

plant sources, as the proportion of animal sources' contribution to daily consumption did not 

exceed for Protein, fat and carbohydrate only about (22-34-2) %, respectively, carbohydrates 

occupied the highest source of energy supplies in Syria, its proportion was approximately 68%. 


