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Background 
•Jordan has been classified as a net food importing 
developing country by the World Trade 
Organization (WTO) and the Food and Agriculture 
Organization (FAO). 
  
•  Jordan is classified as one of the driest countries 

in the world, even in the best seasons, producing 
no more than 8-10% of its cereal requirements. 

 
• Jordan is almost exclusively dependent on 

imports for its food and feed grain needs. Thus 
the impacts of the international prices pose 
apprehension and fear to government and 
consumers who are concerned more on the 
affordability and availability of food for 
consumption purposes.  

• The poor in Jordan tend to cluster around the 
poverty line. Hence shocks may move significant 
numbers into or out of poverty 

 
• The country’s economy is further stretched by the 

refugees from neighboring countries by wars   

 
 
 

 

 

صنف األردن من قبل منظمة التجارة  •
ومنظمة األغذية والزراعة ( (WTOالعالمية

 .،”بلد نام مستورٍد للغذاء"بوصفها ( الفاو)
 
يصنف األردن على انه واحد من اكثر األقطار  •

جفافاً في العالم، حتى في أفضل المواسم، تنتج ما ال 
 .٪ من االحتياجات من الحبوب10-8يزيد عن 

 
األردن تكاد تعتمد اعتمادا كليا على الواردات •

وبالتالي . الحتياجاتها الغذائية واحتياجات حبوب العلف
من اآلثار الناجمة عن األسعار الدولية تشكل التوجس 

والخوف من الحكومة والمستهلكين الذين يشعرون 
بالقلق أكثر على القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر 

 .المواد الغذائية ألغراض االستهالك
ولذا .يتجمع معظم السكان في األردن حول خط الفقر•

فان أي هزات اقتصادية يمكن آن ُتدخل أو ُتخرج 
 أو من دائرة الفقر/أعداداً كبيرة من الناس في

 
يعاني اقتصاد البلد من امتداد الهجرات من الدول •

 المجاورة بسبب الحروب
 



Background 
 

•The Agricultural sector in Jordan is one of the main 
pillars of national development in its economic, 
social and environmental aspects. It is a key sector 
in providing employment, poverty alleviation and 
enhancing food security  in the rural and Badia 
areas.  
 
•The agriculture sector, which represents sources of 
income for more than 15% of the population, is 
currently struggling to cope with a global rise in 
grain prices, and continues to grapple with 
challenges of scarce water, recurrent drought, 
urbanisation and desertification. 
 
•With regard to poverty alleviation in the farming 
population, the main focus on increasing 
productivity, especially of poor farmers, increasing 
work opportunities, especially for rural women. 
training on project management of agricultural 
income-generating 

القطاع الزراعي في األردن هو واحد من الركائز •
األساسية للتنمية الوطنية في جوانبها االقتصادية 

بل هو قطاع رئيسي في . واالجتماعية والبيئية
توفير فرص العمل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز 

 .األمن الغذائي في المناطق الريفية والبادية
 
قطاع الزراعة، والذي يمثل مصادر دخل ألكثر •

٪ من السكان، ويكافح في الوقت الراهن 15من 
لمواجهة االرتفاع العالمي في أسعار الحبوب، 

ويستمر في التعامل مع التحديات المتمثلة في ندرة 
 .المياه، الجفاف المتكرر والتحضر، والتصحر

 

تم التركيز في مجال مكافحة الفقر في المجتمعات •
الزراعية على زيادة اإلنتاجية وخاصة لصغار 

المزارعين ومربي الماشية، وزيادة فرص العمل 
خاصة للنساء الريفيات وتدريبهم على إدارة 

 .المشاريع الزراعية المدرة للدخل

 
 



 البيانات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة في تقرير حالة األمن الغذائي في األردن لألعوام 
  2012تقرير حالة الفقر في األردن  و 2010-2011

 According to Jordan’s Department of Statistics, food security survey in 2012, 
 The state of poverty in Jordan in 2012 

•  0.3% food insecure households in the 
Kingdom and 2.1% of them vulnerable to food 
insecurity 
• 64% of the food insecure households were 

households under the poverty line. 
• More than half of the households under the 

poverty line used coping mechanisms food 
• 10.2% of kingdom households received food 

aid, and 4.6% received non-food assistance. 
• 28.2% of households under the poverty line 

received food aid. 
• The percentage of absolute poverty in Jordan, 

14.4% of the population in 2010, compared to 
13.3% in 2008. 

• The absolute poverty line is located at 816 
dinars(1150 Dollar ) per person per year, and 
the amount needed for the individual to meet 
the basic needs of necessities including food 
(68) JD / month (96) Dollar. 
 

 

%  2.1من أسر المملكة غير آمنه غذائيا و  %0.3 •
 .منها تعتبر هشة نحو انعدام األمن الغذائي

من األسر غير اآلمنة غذائيا هي % 64ان حوالي •
 .أسر تحت خط الفقر

أكثر من نصف األسر الواقعة تحت خط الفقر •
 استخدمت آليات تكيف غذائية

من أسر المملكة تلقت مساعدات غذائية، و  %10.2•
 .تلقت مساعدات غير غذائية%  4.6

من األسر التي تقع تحت خط الفقر تلقت  %28.2•
   .مساعدات غذائية

من % 14,4بلغت نسبة الفقر المطلق في األردن •
عام % 13,3مقارنة ب  2010السكان في عام 

2008. 
دينار سنويا  816يقع خط الفقر المطلق عند •

للشخص الواحد، والمبلغ الالزم دوالر ( 1150)
للفرد لتلبية حاجاته األساسية من الضروريات بما في 

 .دوالر( 96) شهريا/دينار (68)ذلك الغذاء 
 
 
 

 



National Food Security strategy 
 االسترتيجية الوطنية لألمن الغذائي

 MOA &UNDP developing FSS in Jordan for 
5-year .The first strategy at the national 
level has been co-developed various 
relevant agencies to food security. 

 
 The national food security and nutrition 

strategy for Jordan aims at systematic 
analyses of the current and future policy 
trends of food security, through analytical 
work and knowledge based on experience 

       planned prioritize interventions to 
improve social protection and poverty 
alleviation for vulnerable Jordanians. 

 It targets secure food security future for 
all Jordanians and refuges 
 

 
 

 
 قامت وزارة الزراعة وبرنامج االمم المتحدة

االنمائي بتطوير استراتيجية االمن الغذائي 
في االردن لمدة خمس سنوات وتعتبر 

االستراتيجية االولى على المستوى الوطني 
وقد شارك في وضعها مختلف الجهات ذات 

 .العالقة باالمن الغذائي
 تهدف للقيام بتحليل ممنهج لتوجهات السياسة

الحالية والمستقبلية لألمن الغذائي، من خالل 
 . العمل التحليلي والمعرفة القائمة على الخبرة

لتخطيط وتحديد أولويات التدخالت، لتحسين ا
الحماية االجتماعية والحد من الفقر لدى 

 األردنيين المحتاجين
 تهدف لتحقيق مستقبل آمن غذائياً لجميع

.المواطنين األردنيين باإلضافة إلى الالجئين
  



 طرق الحصول علي الغذاء الكافي 

Methods of access to adequate food 

 

• At the household level 

 Self-production  

 Income generating activities 

 

•  At the national level 

Agricultural production  

Import  

 

 

  In addition to food aid from 

institutions, associations and 

philanthropists 

 على المستوى االسري•

 اإلنتاج الذاتي 

 االنشطة المدرة الدخل 

 على المستوى الوطني•

االنتاج الزراعي 

االستيراد 

باالضافة الى المساعدات الغذائية  

من المؤسسات والجمعيات 

 واهل الخير

 

 



 االزمة السورية

Syrian crisis 
• The conflict in Syria entering its fifth year in 2015, 

Jordan is hosting 1.4 million Syrians, of whom 
646,700 are refugees. Eighty-five percent of 
refugees live outside camps in some of the poorest 
areas of the country, and a significant proportion 
are classified as  extremely vulnerable. 

• Approximately 23.5 %of all Syrian refugees are 
women, and almost 53 %are children, 18  %
whom are under five years of age. Providing for 
their needs has impacted heavily on Jordan’s 
public finances, increasing government 
expenditure on subsidies, public services, and 
security, while further compounding the negative 
economic consequences of regional instability. 

  واألردن 2015الصراع في سوريا يدخل عامه الخامس في عام ،

.  من  الالجئين 646700مليون سوري، منهم  1,4تستضيف 

يعيش خمسة وثمانين في المائة من الالجئين خارج المخيمات في 

بعض  أفقر المناطق في البالد، ونسبة كبيرة تصنف على أنها 
 .عرضة للغاية

 

 من جميع الالجئين السوريين هم من النساء، ونحو %23.5حوالي

.  منهم دون سن الخامسة من العمر%  18من األطفال، و % 53

توفير احتياجاتهم أثرت بشكل كبير على المالية العامة في األردن، 

 وزيادة اإلنفاق الحكومي على الدعم، الخدمات العامة، واألمن، 

مما زاد من تفاقم العواقب االقتصادية السلبية عدم االستقرار في      
 .المنطقة



 اثار االزمة السورية

The Impact of the Syrian crisis 
Education 
Pressure on the education system includes overcrowding in 
high population density areas, shortages of qualified 
teachers, and concerns about declining quality. There is 
therefore an urgent need for support to address 
overcrowding and violence amongst school children. 

Energy 
This crisis has been compounded by the increased demand 
from Syrian refugees, with total residential energy 
consumption rising from 4926 GWh in 2009 to 6265 GWh in 
2013 

Health 

The health sector urgently requires the continuation of 
humanitarian assistance to cope with the immediate health 
needs of refugees, while simultaneously strengthening 
systems to maintain and restore quality and extend coping 
capacity for future inflows. 

Livelihoods & Food Security 

Low and limited income remains the most restraining factor 
to food access, and is compounded by greater national 
demand for food and non-food items. 

التعليم 
ويشمل الضغط على نظام التعليم االكتظاظ في المناطق كثافة 

سكانية عالية ونقص المعلمين المؤهلين، والمخاوف بشأن 
وهناك بالتالي حاجة ملحة للحصول على دعم . انخفاض الجودة

 لمعالجة االكتظاظ والعنف بين تالميذ المدارس

 

الطاقة 

وقد فاقمت هذه األزمة من قبل زيادة الطلب من الالجئين السوريين، مع 
جيجا  4926إجمالي استهالك الطاقة في القطاع السكني حيث ارتفعت من 

 2013جيجا واط ساعة في عام  6265الى   2009واط ساعة في 

 

 

الصحة 
يتطلب قطاع الصحة على وجه السرعة استمرار المساعدات اإلنسانية 

للتعامل مع االحتياجات الصحية لالجئين، مع تعزيز نظم في وقت واحد 
 .لصيانة واستعادة جودة وتوسيع التعامل والقدرة على التدفقات المستقبلية

 

سبل العيش واألمن الغذائي 
الدخل المنخفض والمحدود يشكل معظم التحدي للوصول إلى الغذاء، 

زيادة  الطلب الوطني على المواد الغذائية من وتتفاقم المشكلة أكبر 
 .وغير الغذائية



 اثار االزمة السورية

The Impact of the Syrian crisis 
 Local Governance and Municipal Services 

The influx of Syrian refugees has exacerbated municipalities’ 
already limited capacities to meet local needs and address 
social cohesion within communities. 

Housing 

Since 2012, the average annual shortfall of 3,400 housing 
units has been compounded by the need for an additional 
120,000 housing units to accommodate Syrian refugees. 

Transport 

The influx of refugees has also heavily impacted Jordan’s 
transport infrastructure, particularly in areas with high 
concentrations of refugees. Servicing refugees’ needs has 
increased the pressure on transport networks 

Water and sanitation 

Jordan is the fourth most water scarce country in the world, 
and is facing an enduring imbalance between the demand 
and the supply of fresh water, With the influx of Syrian 
refugees into Jordan, the gap between available water and 
demand has widened significantly 

الحكم المحلي والخدمات البلدية 

تدفق الالجئين السوريين ادى إلى تفاقم قدرات البلديات المحدودة أصال 

لتلبية االحتياجات المحلية ومعالجة التماسك االجتماعي داخل المجتمعات 

 .المحلية

السكن 

وحدة  3400، وقد تفاقم متوسط عجز سنوي قدره 2012منذ عام 
وحدة سكنية إضافية  120000وزادت المشكلة بسبب الحاجة ل  سكنية 

 .الستيعاب الالجئين السوريين

نقل 

تدفق الالجئين أثر بشكل كبير على  البنية التحتية للنقل في األردن، ال  

لخدمة احتياجات . سيما في المناطق ذات التركيز العالي من الالجئين

 الالجئين مما زاد من الضغط على وسائل النقل وشبكات الطرق

 

المياه والصرف الصحي 

األردن هو رابع أكثر دولة تعاني من ندرة المياه في العالم، وتواجه عدم 
،ومع تدفق الالجئين  التوازن بين الطلب والعرض من المياه العذبة

السوريين إلى األردن، اتسعت الفجوة بين المياه والطلب المتاح بشكل 
 كبير



  
Agricultural Livelihoods 

The crisis in Syria has negative consequences on the 
agricultural livelihood of the Jordanian population, especially 
in the northern parts of Jordan. While agriculture’s 
contribution to GDP has increased from JD 561 million in 
2010 to JD605 million in 2012, annual growth of the 
agriculture sector decreased from 13% to 9% over the same 
period. Following are some major impact on the agricultural 
livelihoods. 

Disruption of Agricultural food trade 

Syria is considered a major trading partner for all its 
neighboring countries, including Jordan. The crisis has 
disrupted agriculture and food trade in the region, with 
negative consequences felt both at the livelihood level and 
the sector as a whole. Agricultural trading between the two 
countries decreased significantly over the period 2011-2012 

The agricultural sector is estimated losses due to the crisis by 
about 300 million dinars 

FAO reports a 25 percent decline in agricultural exports to 
Syria and a 30% decline in agricultural imports from Syria. 

سبل العيش الزراعية 

األزمة في سوريا لها عواقب سلبية على سبل العيش الزراعي لسكان 
بينما مساهمة . األردن، وخاصة في األجزاء الشمالية من األردن

مليون دينار في عام  561الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي زاد من 
، انخفض معدل النمو 2012مليون دينار عام   605إلى  2010

 .  مقارنة بالفترة نفسها  %9الى %13السنوي لقطاع الزراعة  من 

 .وفيما يلي بعض تأثير االزمة على سبل العيش الزراعية  

 

تعطيل تجارة األغذية الزراعية 

 بما لها، المجاورة البلدان لجميع بالنسبة رئيسيا تجاريا شريكا سوريا تعتبر
 مع المنطقة، في األغذية وتجارة الزراعة األزمة عطلت وقد .األردن فيها

 بين الزراعية التجارة .ككل والقطاع المعيشة مستوى على سلبية عواقب
 2012-2011 الفترة خالل ملحوظ بشكل انخفضت البلدين

   

 دينار مليون 300 بحوالي االزمة بسبب الزراعي القطاع خسائر تقدر

 

 

 في ٪25 بنسبة انخفاضا تبين (الفاو )والزراعة األغذية منظمة تقارير
 الواردات في ٪30 بنسبة وانخفاضا سوريا إلى الزراعية الصادرات
 .سوريا من الزراعية

 

يالزراعالقطاع على اثار االزمة السورية    

 The Impact of the Syrian crisis on agriculture sector 



Marginalization of Smallholder Farmers 

Although there is no official data available to date, several socio-
economic baseline surveys have indicated that large numbers of 
marginal and small-scale farmers and livestock breeders in Irbid and 
Mafraq Governorates (as well as the Jordan Valley ) have suffered 
significant losses in income as a consequence of the Syria crisis. 
Farmers have been impacted due to forced abandonment of 
farmlands as a result of insecurity along border areas;  

Trans-boundary Animal Diseases  

The first and the most important potential impact on Jordan’s 
agriculture sector is the increased uncontrolled movements of 
livestock across borders from Syria and Iraq (especially the Badia 
rangelands of Mafraq Governorate). This is a major concern because 
Syrian livestock have not been vaccinated  due to the collapse of 
Syria’s field veterinary services. 

Trans-boundary Crop Diseases and Pests 

With the collapse of plant protection services in Syria, weak sanitary 
and photo-sanitary controls at Jordanian border crossings,  there is a 
risk of increased trans-boundary crop diseases and pests, any 
additional losses in crop production could be quite damaging to the 
impoverished rural communities in border areas.  high risk of food 
insecurity and increased poverty. 

تهميش صغار المزارعين 
رغم عدم وجود بيانات رسمية  متاحة حتى اآلن، أشارت عدة 
دراسات استقصائية اجتماعية واقتصادية أن أعدادا كبيرة من 

المزارعين الهامشيين الحيازات الصغيرة ومربي الثروة الحيوانية في 
عانوا من خسائر ( وكذلك وادي األردن)محافظات اربد والمفرق 

قد تأثر المزارعين بسبب . فادحة في الدخل نتيجة ألزمة سوريا
التخلي القسري عن األراضي الزراعية نتيجة النعدام األمن على 

 .طول المناطق الحدودية

 

األمراض الحيوانية العابرة للحدود 
أول األثر المحتمل األكثر أهمية على القطاع الزراعي في األردن 

هو زيادة الحركات غير المنضبطة من الماشية عبر الحدود من 
هذا (. وخاصة مراعي البادية في محافظة المفرق)سوريا والعراق 

هو مصدر قلق كبير بسبب الماشية السورية التي لم يتم تحصينها 
 .بسبب انهيار الخدمات البيطرية الميدانية في سوريا

 

العابرة للحدودالنباتية فات المراض واالا 

مع انهيار الخدمات وقاية النبات في سوريا، وضعف الرقابة الصحية 
والصور والصحية عند المعابر الحدودية األردنية، هناك خطر من 
زيادة األمراض المحاصيل العابرة للحدود واآلفات، فإن أي خسائر 
إضافية في إنتاج المحاصيل أن يلحق ضررا تماما إلى الفقراء في 

مخاطر عالية من . المناطق الريفية المجتمعات في المناطق الحدودية
 .انعدام األمن الغذائي وتزايد الفقر

يالزراعالقطاع على اثار االزمة السورية    

 The Impact of the Syrian crisis on agriculture sector 



 Food Security 
Food Availability 
Over recent years, the agricultural sector in Jordan has been 
grappling with a number of structural challenges; water 
scarcity, land fragmentation, soil erosion and increased 
opportunity cost for agribusiness. Jordan is a food deficit 
country with almost 85 %of its food imported.  
 Food Accessibility and Household food security 
The Department of Statistics (DoS) reported that 0.3% of 
Jordanian households were food insecure and 2.1% were 
vulnerable to food insecurity in 2010, translating to 155,000 
food insecure/vulnerable people. The highest rates of food 
insecurity were registered in the rural areas of Mafraq, Zarqa, 
Aqaba, Amman and Karak.  
Malnutrition 
Malnutrition and food intake deficiency are major challenges 
to food security for Jordan poor. Chronic malnutrition is 
deeper in rural areas, a survey on living conditions showed 
that the incidence of malnutrition and stunting in agricultural 
communities is about 25 percent, compared to 12 per cent in 
urban areas. 

 االمن الغذائي 
توافر األغذية 

خالل السنوات األخيرة، والقطاع الزراعي في األردن وقد 
تتصارع مع عدد من التحديات الهيكلية، ندرة المياه، وتجزئة 
األراضي وتآكل التربة وزيادة تكلفة الفرصة أمام الصناعات 

من  85%واألردن بلد يستورد ما يقرب من . الزراعية
 .احتياجاتها الغذائية

 

إمكانية الوصول  الى الغذاء واألمن الغذائي األسري 
من األسر األردنية  0.3%ذكرت دائرة اإلحصاءات العامة أن 

عرضة النعدام  2.1%تعاني من انعدام األمن الغذائي وكانت 
انعدام األمن  155،000، ويعني 2010األمن الغذائي في عام 

وسجلت أعلى معدالت انعدام األمن . المستضعفين/ الغذائي 
الغذائي في المناطق الريفية في المفرق والزرقاء والعقبة وعمان 

 .والكرك

 

سوء التغذية 
سوء التغذية ونقص االستهالك الغذائي من التحديات الكبيرة في 

سوء التغذية المزمن أعمق . تحقيق األمن الغذائي  لفقراء األردن
أظهر مسح على الظروف المعيشية أن .  في المناطق الريفية

%  حاالت سوء التغذية والتقزم في المجتمعات الزراعية حوالي
 .في المناطق الحضرية 12%مقارنة  25

 

على االمن الغذائياثار االزمة السورية    

 The Impact of the Syrian crisis on food security 



Impact Syrian conflict  

The Syrian conflict has compounded the impact of the 
economic crisis on Jordan, which affected almost all 
sectors in the country, including food security. Regional 
instability, the closure of borders, disruption of trade, 
and the influx of over (1.4) million refugees have all 
posed significant challenges to food security in Jordan. 

Impact 

Stress on Local Food supplies 

Upward Pressure on Food Prices 

 Increased pressure on food safety nets: Bread 
subsidies and school feeding 

Potential worsening of Household food security 

Food safety  

تأثير االزمة السورية 
فاقم الصراع السوري تأثير األزمة االقتصادية على األردن، 

مما أثر على جميع القطاعات تقريبا في البالد، بما في ذلك 

عدم االستقرار في المنطقة، وإغالق الحدود . األمن الغذائي

مليون الجئ قد ( 1.4)وتعطيل التجارة، وتدفق أكثر من 

 .فرض تحديات كبيرة في تحقيق األمن الغذائي في األردن

االثار 

الضغط على اإلمدادات الغذائية المحلية 

الضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائية 

دعم الخبز : زيادة الضغط على شبكات األمان الغذائي

 والتغذية المدرسية

تفاقم إمكانات األمن الغذائي  لمعيشة األسر 

 سالمة الغذاء 
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Agricultural Livelihoods 

Response options to the challenges that face the 
agricultural sector include: 

surveillance and control of TADs and trans boundary crop 
diseases and pests, to protect the asset base and health 
of Jordan’s vulnerable population groups, reduce the 
impact on the livestock and crops sectors, and safeguard 
their contribution to food security and income 
generation; 

 crop diversification and intensification, and income 
generation through community-based “climate-smart 
agriculture” technologies and practices through adaptive 
research and participatory extension approaches (e.g. 
farmer field schools), to increase the resilience of 
individuals, households and communities to the impact of 
the Syrian crisis; and 

 capacity development of the Ministry of Agriculture and 
other stakeholders in the agriculture sector, to strengthen 
the ability of the Government, NGOs and the private 
sector to cope with the food and agricultural livelihood 
aspects of the Syrian crisis, and implement and monitor 
crisis response options. 

 

سبل العيش الزراعية 

وتشمل خيارات االستجابة للتحديات التي تواجه القطاع 
 :الزراعي

 المراقبة والسيطرة على حدود ومتابعتها واألمراض وآفات
المحاصيل العابرة للحدود، لحماية قاعدة األصول والصحة 

للفئات الضعيفة من السكان في األردن، والحد من تأثير 
ذلك على قطاعي الثروة الحيوانية والمحاصيل، والحفاظ 

 على مساهمتها في تحقيق األمن الغذائي وتوليد الدخل؛

 تنويع المحاصيل والتكثيف، وتوليد الدخل من خالل
" الزراعة الذكية مناخيا"المجتمعات باستخدام تكنولوجيا 

والممارسات من خالل البحوث التطبيقية ونهج اإلرشاد 
، لزيادة قدرة (مثل المدارس الحقلية للمزارعين)التشاركية 

 .  األفراد واألسر والمجتمعات على تأثير األزمة السورية

  تنمية قدرات وزارة الزراعة وغيرها من أصحاب
المصلحة في القطاع الزراعي، لتعزيز قدرة الحكومة 

والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع 
الجوانب الغذائية والمعيشية الزراعية من األزمة السورية، 

 .وتنفيذ ورصد األزمة لمعرفة خيارات االستجابة

ثار االزمة السورية خيارات االستجابة ال   
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Food Security 

The food insecure and those vulnerable to food insecurity 
are among the most difficult strata to support Enhancing 
food security at the household level calls for a collective 
approach that brings different stakeholders together to 
enhance efficiency: 

National food security strategy 

Food security monitoring 

Nutritional dimension 

Stakeholders’ coordination 

Medium to long-term interventions 

 االمن الغذائي 

انعدام األمن الغذائي والمعرضين النعدام األمن الغذائي هي 

من بين الطبقات األكثر صعوبة لدعم تعزيز األمن الغذائي 

على مستوى األسرة ووضع نهج  يجمع مختلف أصحاب 

 :المصلحة معا لتعزيز الكفاءة

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 

متابعة األمن الغذائي 

ويغذتالبعد ال 

التنسيق بين أصحاب المصلحة 

التدخالت على المدى المتوسط والطويل 

ثار االزمة السورية خيارات االستجابة ال   
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lessening  

 

 شكرا

 لحسن 

 استماعكم


