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 المرصد الوطني للتنافسية
 

 األمن الغذائي

إلى تراجع مستوى األمن الغذائي في معظم بلدان العالم. حيث ارتفعت أسعار الغذاء أسعار السلع األساسية عالميًا ارتفاع  أدى
معدل التضخم في العقد الماضي، وهذا أدى إلى إفقار الماليين حول العالم. باإلضافة إلى أن عالميًا ثالث مرات أسرع من 

لحاق الضرر بكل من المنتجين  تقلب أسعار المحاصيل األساسية مثل القمح والذرة واألرز قد أدى إلى تفاقم األزمة، وا 
 والمستهلكين، وبالتالي أثر سلبًا على األمن الغذائي.

ن استمرار ا رتفاع أسعار الوقود ومدخالت الزراعة سيؤدي إلى تزايد تكلفة اإلنتاج، كما أن تقلب الطقس يهدد المحاصيل وا 
الزراعية، وهذا يؤثر على إنتاجية القوة العاملة ويرفع تكاليف الرعاية الصحية. ويقدر البنك الدولي أن ارتفاع أسعار المواد 

، ومعظمهم في البلدان الفقيرة. ووفقًا لمنظمة األغذية والزراعة 8002قر عام مليون نسمة إلى تحت خط الف 44الغذائية دفع 
 %.00% إلى 00، يتوجب زيادة اإلنتاج من 8000)الفاو(، فإنه لتلبية الطلب العالمي على الغذاء عام 

وتعرف منظمة  .نشطة وسليمةغذاء كاف لحياة في جميع األوقات على  ألفراداحصول األمن الغذائي بأنه البنك الدولي يعرف و 
ارية في اليوم، والتي تعتبر الحد سعرة حر  00811الجوع بأنه استهالك الفرد أقل من  FAOاألغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 ليعيشوا حياة صحية ومنتجة. ألفرادااألدنى التي يحتاجها 

 أسعار الغذاء تقلبالعوامل الموثرة على 
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بإصدار مؤشر األمن الغذائي العالمي، والذي يقيس األمن الغذائي ويستند على ثالثة  EIUوتقوم وحدة المعلومات االقتصادية 
، واالستخدام )جودة وسالمة Affordability، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء Availabilityأبعاد رئيسية وهي توفر الغذاء 

الناس في كافة األوقات على الوصول المادي . ويتبنى المؤشر تعريف األمن الغذائي بأنه قدرة Utilizationالغذاء( 
واالجتماعي واالقتصادي إلى أغذية كافية تلبي احتياجاتهم الغذائية من أجل حياة صحية. وينقسم المؤشر الرئيسي ضمن 

 بداية شهر في% 0.0ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا  المؤشر وبينبلدان.  500مؤشر فرعي، ويضم  80المجموعات الثالثة إلى 
 وتوصل إلى عدد من النتائج ومنها: ، نظرًا الرتفاع أسعار مشتقات الحليب والحبوب.8058حزيران 

  50800البلدان ذات الدخل المنخفض حوالي تفوق حصة الفرد من السعرات الحرارية يوميًا في البلدان المتقدمة بالمقارنة مع 
 50500سعرة حرارية يوميًا ليعيش حياة صحية. ويتجاوز عدد السعرات الحرارية  80300ويحتاج الفرد إلى  سعرة حرارية.

عن المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل  500عن المتوسط بالنسبة للبدان الغنية، في حين يقل عدد السعرات الحرارية 
 المتوسط.

 الغذائي ومنها الحصول على التمويل للمزارعين، ووجود برامج شبكة  تؤثر العديد من مؤشرات التغذية على تحقيق األمن
 األمان الغذائي، ونوعية البروتين وتنوع النظام الغذائي.

، وبلغت 8058تشرين األول  50، الصادر في 8058 مؤشر األمن الغذائي العالمي في 00/500وحافظت سورية على المركز 
في حين حصلت على المركز  .08.4ألفضل(، وبلغت قيمة مؤشر وسطي الدول )ا 500-0بمقياس بين  40.4قيمة المؤشر 

في مؤشر توفر الغذاء والذي يأخذ الوزن األكبر في حساب  70/500في مؤشر القدرة على تحمل التكاليف، والمركز  03/500
  في مؤشر جودة وسالمة الغذاء. 70/500%(، والمركز 44قيمة المؤشر اإلجمالي )

 8058 تشرين األول - لغذائي لسوريةمؤشر األمن ا

 الوزن الترتيب وسطي العينة قيمة المؤشر 
 %500 00/500 08.4 40.4 مؤشر األمن الغذائي )اإلجمالي(

 %40 03/500 00.0 33.7 القدرة على تحمل التكاليف
 %44 70/500 03.2 44.4 التوفر

 %57 70/500 07.0 40.4 االستخدام )الجودة والسالمة(
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 8058 تشرين األول -بالمقارنة مع الدول العربية  مؤشر األمن الغذائي لسورية

 قيمة المؤشر البلد الترتيب
تغير قيمة المؤشر بين حزيران وأيلول 

2102 
 0.5- 68.2 السعودية 0
 0.5- 52.2 تونس 2
 1.2- 50.4 مصر 3
 0.8- 49.8 األردن 4
 0.2- 49.1 المغرب 5
 1.1- 40.9 سورية 6
 0.4- 40.1 الجزائر 7
 — 33.3 اليمن 8

 

 

 8058-8000 تضخم أسعار الغذاء لسورية

 (500=8000)كانون الثاني 
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، تليها الدنمارك والنرويج وفرنسا، في مؤشر األمن الغذائي العالمي وتبوأت الواليات المتحدة األمريكية قمة الترتيب العالمي
. في حين احتلت السعودية المركز األول 0/500الغذائي، واحتلت سويسرا المركز بوصفها أكثر دول العالم في تحقيق األمن 

 .40/500، والسودان المركز 44/500عالميًا، وتونس المركز  82عربيًا والمركز 

 

 8058 تشرين األول – مؤشر األمن الغذائي لسورية بالمقارنة مع عدد من الدول

 
 دول 500ي الشكل إلى الترتيب بين تشير األرقام ف
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 8058تشرين األول  –سورية من الغذائي لالفرعية لأل اتمؤشر ال

قيمة  الوحدة المؤشر رقم المؤشر
وزن  السنة المؤشر

 المؤشر

01%  33.6  الغذاءتكاليف القدرة على تحمل  0  
 %22.2 2009 45.6 % من اإلنفاق األسري استهالك الغذاء كنسبة من اإلنفاق األسري 0.0

% من السكان الذين يعيشون بأقل من  العالمي السكان تحت خط الفقرنسبة  0.2
 دوالرين يوميًا بمعادل القوة الشرائية

16.9 2004 20.2% 

 %22.2 2011 4600 بالدوالر األمريكي بمعادل القوة الشرائية حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 0.1
 %10.1 2008 22.7 % الزراعيةالتعريفات الجمركية على المستوردات  0.0
 %14.1 2012 0 (0-1) وجود برامج شبكة األمان الغذائي 0.1
 %11.1 2012 1 (0-1) حصول المزارعين على التمويل 0.6
 00%  44.9  الغذاءتوفر  2
 %34.7     كفاية اإلمدادات 2.0
 %73.3 2007 3,034 كيلو كالوري للفرد يومياً  حصة الفرد من الغذاءمتوسط  2.0.0
 %26.7 2010-2006 1 (2-1) االعتماد على المعونات الغذائية المزمنة 2.0.2
 %12.0 2003 2 % من الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة ةاإلنفاق العام على البحوث الزراعي 2.2
 %18.7     البنية التحتية الزراعية 2.1
 %22.2 2012 1 (0-1) كافية لتخزين المحاصيل مخازنوجود  2.1.0
 %40.7 2011 الربع الرابع  1 (0-1) البنية التحتية للطرق 2.1.2
 %37.0 2011  الربع الرابع 2 (0-1) البنية التحتية للمرافئ 2.1.1
 %20.0 2010-1990 0.14 االنحراف المعياري تقلب اإلنتاج الزراعي 2.0
 %14.7 2100الربع الرابع  90 )المخاطر األعلى( 011-1 مخاطر االستقرار السياسي 2.1
 06%  47.9  )الجودة والسالمة( الغذاء استخدام 1
 %20.3 2007-2005 54 % تنوع النظام الغذائي 1.0
 %13.6     المعايير الغذائية 1.2
 %34.6 2012 0 (0-1) مبادئ النظام الغذائي الوطني 1.2.0
 %30.8 2012 1 (0-1) استراتيجية النظام الغذائي الوطني 1.2.2
 %34.6 2012 0 (0-1) رصد ومراقبة التغذية 1.2.1
 %25.4     توافر العناصر الغذائية الدقيقة 1.1
 A (1-2) 1 2005-2007 33.3%توافر فيتامين  1.1.0
 %33.3 2007-2005 2.00 ميليغرام للفرد يومياً  توافر عنصر الحديد الحيواني 1.1.2
 %33.3 2007-2005 11.30 ميليغرام للفرد يومياً  توافر عنصر الحديد النباتي 1.1.1
 %23.7 2007-2005 60.72 غرام جودة البروتين 1.0
 %16.9     سالمة الغذاء 1.1
 %32.1 2012 1 (0-1) وكالة لضمان سالمة وصحة الغذاءوجود  1.1.0
 %42.9 2008 89 % نسبة السكان الحاصلين على المياه الصالحة للشرب 1.1.2
 %25.0 2012 1 (2-1) وجود قطاع منظم للبقالة 1.1.1
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من أجل  Global Hunger Index( بتصميم مؤشر الجوع العالمي IFPRIوقامت الوكالة الدولية لبحوث السياسات الغذائية )
خفاقاتها في مجال الحد من  قياس وتتبع شامل للجوع على الصعيد العالمي، ويسلط المؤشر الضوء على نجاحات البلدان وا 
 1الجوع، كما يقدم لمحة عن محركات الجوع. ويتألف المؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية ذات أوزان متساوية وذلك بمقياس بين 

 )االسوأ(، وهي: 011-)األفضل(

 نقص ( التغذيةUndernourishmentويقيس نسبة :) يعانون نقص التغذية. السكان الذين 
 ( نقص الوزن لألطفالChild Underweight ويقيس نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الخامسة ويعانون :)

 من نقص الوزن. أي أنه يعكس نقص التغذية لدى األطفال.

 ( معدل وفيات األطفالChild Mortality.يقيس معدل وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الخامسة :) 

ويقسم المؤشر . 2101و 2115بلدًا، وتعكس البيانات الفترة بين عامي  021بيانات لـ  2102ويضم مؤشر الجوع العالمي 
 البلدان إلى خمس مجموعات حسب شدة الجوع وذلك وفقًا لقيمة المؤشر، وهي:

 

 شدة الجوع وفقًا لمؤشر الجوع العالميتقسيم البلدان حسب 

 التصنيف قيمة المؤشر
 منخفض 4.4 ≥
 معتدل 5.1-4.4
 خطر جدي 01.1-04.4
 مثير للقلق 21.1-24.4

 مقلق للغاية 31.1 ≤

 

درجات، أي تعد من الدول المنخفضة في شدة الجوع. حيث بلغت تقديرات نسبة  5وبلغت قيمة المؤشر لسورية أقل من 
، وبلغت نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن سن 2118و 2112% بين عامي 3السكان الذين يعانون نقص التغذية 
في حين بلغ معدل وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم ، 2101و 2115بين عامي  01.0الخامسة ويعانون من نقص الوزن 

 .2101عام  0.2عن سن الخامسة 
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 8058-5440الجوع العالمي لسورية  مؤشرتطور 

 

 

 

 

 8058-5440لجوع العالمي لسورية ل الفرعية مؤشراتالتطور 

 
قيمة 
 السنة المؤشر

قيمة 
 السنة المؤشر

قيمة 
 السنة المؤشر

قيمة 
 السنة المؤشر

 2.7 المؤشر اإلجمالي
0441 
 بيانات

(0488-0442) 
5.7 

0442 
 بيانات

(0444-0448) 
5.4 

2110 
 بيانات

(0444-2113) 
<5 

2102 
 بيانات

(2115-2101) 
 2118-2112 3 2112-2111 3 0447-0445 3 0442-0441 4 نقص التغذية

 2101-2115 01.0 2113-0444 00.0 0448-0444 00.3 0442-0488 02.3 نقص الوزن لألطفال
 2101 0.2 2110 2.2 0442 2.7 0441 3.8 معدل وفيات األطفال
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الدول المنخفضة في شدة الجوع، باإلضافة إلى معظم الدول العربية، إال أن السودان وجيبوتي  ضمن وتعد الدول المتقدمة بأنها
 متأخرة، ووصلت شدة الجوع فيها إلى مستويات مثيرة للقلق. مراكزواليمن قد احتلت 

 

 8058مؤشر الجوع العالمي لسورية بالمقارنة مع عدد من الدول 
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التي تهدد  يضاالمياه والطاقة واألر ب المتعلقة سياساتال
 األمن الغذائي

التي تؤدي إلى  يضاالمياه والطاقة واألر ب المتعلقة سياساتال
 تحقيق استدامة األمن الغذائي

 السياسات العامة السياسات العامة
 السياسات غير المتناسقة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية  السياسات المتناسقة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية 
 التركيز على المكاسب االقتصادية قصيرة األمد   التركيز على المكاسب االقتصادية المستدامة بعيدة األمد 
 المقايضة بين الموارد الطبيعية ورفاهية اإلنسان   التوازن بين الموارد الطبيعية ورفاهية اإلنسان 

 المياه المياه
 االستخدام غير الكفؤ لموارد المياه   االستخدام الكفؤ لموارد المياه 
 االستثمارات غير المخططة   ضمان حقوق المياه 
 مصادرة ملكية المياه ألصحاب الحيازات الصغيرة   دارة المراعي  تكامل مجمعات المياه وا 

 الطاقة الطاقة
 استخدام األراضي إلنتاج الوقود عوضًا عن الغذاء   ضمان ملكية األراضي 
 إزالة الغابات   شفافية االستثمارات األجنبية المباشرة 
 ضد اآلثار  التحوطالطاقة المائية بدون  زيادة االعتماد على

 االجتماعية والبيئية الضارة
  التخطيط السليم لألراضي 

 زيادة االعتماد على الطاقة من الزراعة   التنوع البيولوجي الحفاظ على التربة و 
 يضااألر  يضااألر 
 التصحر   تقييم دقيق للطاقة المتجددة 
 تآكل التربة   إعطاء أولوية استخدام األراضي لتحقيق األمن الغذائي 
 استغالل اإلنتاج   رفع مستوى كفاءة استخدام الطاقة 
 مصادرة ملكية األراضي   زراعة الغابات 

 :لضمان األمن الغذائيالعمل ذات األولوية مجاالت 

المياه  األفراد من ضمان حقوقو  ،والحد من استنزافها بالموارد الطبيعية بحماية مسؤولية الحكومة فيما يتعلقزيادة  .0
يجاد بيئة تمكينة على مستوى االقتصاد الكلي. ،واألراضي  وا 

 والحد مناالستثمار في تقانات اإلنتاج الزراعية التي تحقق كفاءة استخدام األراضي والمياه والطاقة في سلسلة اإلنتاج  زيادة .2
 .المتاحة استنزاف الموارد

 ،التغير الديموغرافي، وحصول المرأة على التعليم المناسب والصحة اإلنجابية، وزيادة الدخل والحد من عدم المساواةمواجهة  .3
 وتعزيز أنماط الحياة المستدامة، والتخفيف والتكيف مع تغير المناخ.


