إستجابة منظمة األغذية والزراعة ألزمة سوريا
نداء من أجل زيادة الدعم في الزراعة

يجب أال تكون الزراعة مسألة ثانوية
تواجه سوريا العام الخامس من الصراع ،والذى يتعرض فيه  9.8مليون شخص إلى انعدام األمن الغذائي .ومع وصول
تعداد السكان إلى  18مليون ،يعصف الجوع اآلن بأكثر من نصف ما تبقى من الناس في سوريا .واعتباراً من مارس/آذار
 ،2015ثمة  3.8مليون الجئ سوري في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا ،يعتمدون في المقام األول على المساعدات
اإلنسانية والمجتمعات المضيفة من أجل البقاء.
دون تقديم مساعدة إضافية لقطاع الزراعة ،سوف تستمر حالة األمن الغذائي في سوريا في االزدياد سوءا .فقد فقدت سوريا
بالفعل نصف ثروتها الحيوانية .وانخفض إنتاج الحبوب بشكل مطرد كل عام ،حيث قل في عام  2014إلى  50في المائة
من مستويات ما قبل األزمة نتيجة لنقص الزراعة وظروف الجفاف .لقد دمر العنف البنية التحتية الزراعية وأدي إلى نزوح
المزارعين وتعطيل التجارة اإلقليمية للغذاء ومدخالت الزراعة .واليزال تدفق األعداد الكبيرة من الالجئين إلى البلدان
المجاورة يرهق الموارد الطبيعية النادرة ،ويزيد التنافس على العمل ويدفع األجور الزراعية المحلية إلى االنخفاض.
وبالرغم من أن اإلنتاج الزراعي ال يزال ممكنا ً في أنحاء كثيرة من سوريا .إلال أن كثير من المزارعين ال يستطيعون
الوصول إلى المدخالت التي كانت مدعومة في الماضى والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير أو تحمل تكاليفها .وبالمثل ،يفتقر
الرعاة إلى العلف الحيواني ،أما الخدمات البيطرية فهي لم تعد تعمل .ونتيجة لذلك ،فإن نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية
بسوريا غير محصنة ،مما يعرض البلدان المجاورة إلى انتقال األمراض إليها .ويؤدي اإلنتاج المحدود والمكلف إلى تزايد
أسعار المواد الغذائية ،مما يؤثر بدرجة خطيرة على ثالثة أرباع السوريين الذين يعيشون حاليا تحت خط الفقر ،معظمهم
من المزارعين.
في مواجهة تحديات هائلة ،تبقى الزراعة العمود الفقري لسبل العيش الريفية وتحافظ على اإلمدادات الغذائية في سوريا.
وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع ،ظلت التدخالت الزراعية الطارئة تعاني من نقص التمويل بنسبة  75في المئة عام
 .2014ويجب القيام بأكثر من ذلك بكثير لزيادة توافر الغذاء في سوريا وتعزيز صمود سبل المعيشة القائمة على الزراعة
عبر سوريا واإلقليم الفرعي المتضرر.
ويقدم هذا الكتيب لمحة من جهود منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في االستجابة لألزمة السورية ،والتمويل الالزم
لتحسين مشهد األمن الغذائي لألسر في عام  2015وما بعده.
إنتاج الحبوب في سوريا (طن)
5 223 526

3 798 000

3 481 000
2 623 000

متوسط ما قبل األزمة
2001 - 2011
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2014
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دور وحضور منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
تعمل الفاو مع الشركاء لتعزيز األمن الغذائي وبناء قدرة األسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات في سوريا والدول المجاورة
 العراق واألردن ولبنان وتركيا  -على الصمود .ومن خالل دمج أنشطة اإلغاثة والتنمية ،تقوم جهود المنظمة الرامية إلىبناء القدرة على الصمود بإنقاذ سبل المعيشة وفي نفس الوقت تساعد المجتمعات على وضع أسس تعافيها على المدى الطويل.
تقوم الزراعة بدور محوري في معالجة العديد من جوانب األزمة .و يشمل هذا حماية واستعادة األمن الغذائي وفرص العمل
والنمو االقتصادي والموارد الطبيعية والتماسك االجتماعي .واألولوية القصوى للمنظمة ،في هذا الصدد ،هي مساعدة األسر
األشد ضعفا ً على تحسين فرص حصولهم على الغذاء والتغذية والدخل.
فمثالً:
■ ■المساعدة في مجال البذور تمكن المزارعين السوريين من جني ما يكفي من الحبوب إلطعام عائالتهم لمدة عام.
■ ■برامج ‘النقد مقابل العمل’ تخلق فرص الدخل وفي الوقت نفسه تعمل على إصالح البنية التحتية الحيوية على مستوى
المزرعة.
■ ■الحمالت البيطرية للدعم والتحصين في العراق واألردن ولبنان وسوريا تحافظ على الصحة الحيوانية وعلى المصادر
الحيوية للتغذية.
■ ■باقات الزراعة المنزلية تعطي العائالت النازحة والمضيفة وسائل إلنتاج األطعمة الغنية بالمغذيات ،مثل البيض
والحليب والخضروات ،مع تحقيق نتائج سريعة.
فهم االحتياجات
لضمان استجابة منسقة وقائمة على األدلة ،ترصد المنظمة تأثير األزمة من خالل الجمع والتحليل المنتظم لبيانات األمن
الغذائي ،وإجراء عمليات التقييم مع الشركاء ،وتنسيق االستجابة اإلنسانية في قطاع األمن الغذائي والزراعة مع برنامج
األغذية العالمي في العراق واألردن ولبنان وسوريا.

سوريا

التقييم المشترك السريع الحتياجات األمن الغذائي
(وزارة الزراعة والفاو وبرنامج األغذية العالمي)

سوريا

التقييم المشترك السريع الحتياجات األمن الغذائي
(وزارة الزراعة والفاو وبرنامج األغذية العالمي)

اإلقليم الفرعي

تقييم تأثير األزمة السورية على سبل العيش القائمة
على الزراعة واألمن الغذائي فى البلدان المجاورة
لسوريا وخطة االستجابة (الفاو)

سوريا

بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي
(الفاو وبرنامج األغذية العالمي)

سوريا
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التقييم المشترك السريع الحتياجات األمن الغذائي
(وزارة الزراعة والفاو وبرنامج األغذية العالمي)

يونيو /حزيران 2012

فبراير /شباط 2013

 2013مارس /آذار

يوليو /تموز 2013

ديسمبر /كانون األول 2013

مكاتب الفاو في اإلقليم الفرعي

تركيا

مكتب قطري

لبنان

لبنان

العراق

خطة عمل الفاو لسبل العيش القادرة على الصمود:
تناول تأثير األزمة السورية واالستجابة لألمن
الغذائي وتحقيق استقرار سبل العيش الريفية

لبنان

خطة عمل الفاو :سبل العيش القابلة للصمود في
مجال الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي في
المناطق المتضررة من األزمة السورية (تم تعديله
في نوفمبر /تشرين الثاني )2014

األردن

إستراتيجيّة منظمة الفاو اإلقليميّة الفرعيّة وخطة
العمل :سبل العيش القادرة على الصمود في مجال
الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي في المناطق
المتضررة من األزمة

اإلقليم الفرعي

تقييم األمن الغذائي وسبل المعيشة لألسر األردنية
في محافظات الوسط والشمال (الفاو)

األردن

خطة عمل الفاو :سبل العيش القابلة للصمود في
الزراعة المستدامة واألمن الغذائي والتغذية

يناير /كانون الثاني 2014

تقييم األمن الغذائي وسبل المعيشة لألسر المضيفة
(الفاو)

أغسطس /آب 2014

نوفمبر /تشرين الثاني 2014
فبراير /شباط 2014

مصر
المملكة العربية السعودية

ديسمبر /كانون األول 2014
يناير /كانون الثاني 2014

المكتب اإلقليمي

العراق
إيران

محور

األردن

تتواجد المنظمة في سوريا منذ عام  1979ونشاطها مازال مستمراً طوال فترة األزمة .حاليا ،تدير المنظمة عملياتها في
سوريا من دمشق ومركزا في جازينتاب بتركيا ،الذي أنشئ نتيجة لقرار مجلس األمن رقم  2165لعام  .2014وفي تآزر
وثيق ،تستجيب مكاتب المنظمة في العراق واألردن ولبنان وتركيا للتأثيرات اإلقليمية لألزمة السورية ،بدعم من مكتب الفاو
اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا في القاهرة بمصر.
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إستجابة الفاو في سوريا
الحفاظ على إنتاج الغذاء في ظل الصراع أمر بالغ األهمية .في سوريا ،حيث تم تفتيت قطاع الزراعة بشدة من جراء العنف،
تتزايد أهمية دعم اإلنتاج الزراعى صغير النطاق على مستوى األسرة .فباإلضافة إلى توفير سبل العيش ،تؤدي التدخالت
الزراعية إلى زيادة توافر األغذية المحلية وتنوعها وقدرة الوصول إليها ،باإلضافة إلى زيادة الدخل وتقليل االعتماد على
المساعدات الخارجية.
ومنذ عام  ،2011قدمت المنظمة الدعم لسبل المعيشة ألكثر من  942 000من السوريين ( 134 700أسرة) في المناطق
الريفية وشبه الحضرية في حلب والحسكة والرقة ودرعا ودير الزور وحماة وحمص وإدلب وريف دمشق وطرطوس.
المجاالت الرئيسية للدعم تشمل
√

√بذور القمح والشعير إلنتاج الحبوب الشتوية

√

√باقات إنتاج الخضروات

√

√الحدائق الصغيرة للعائالت النازحة

√

√حزم إنتاج الدواجن

√

√غذاء الحيوان وتعويض الرصيد من األغنام والخدمات البيطرية

√

√تحليل االحتياجات والتنسيق في مجال األمن الغذائي وقطاع الزراعة

إجمالي احتياجات التمويل
لـألزمــة الســوريـة

(بليون دوالر امريكي)

2.9
2.3

1.4
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 50في المائة

2013

2014

2015
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 9.8مليون
يعانون من انعدام األمن الغذائي

من الماشية

0.3
2012

 50في المائة
انخفاض في
محصول الحبوب

المانحون:
بلجيكا
إيطاليا
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
جنوب أفريقيا
السويد
سويسرا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية

نفقت

 7.6مليون
نـــازح

مالمح من عام 2014
تلقت  34 000أسرة زارعية ( 238 000شخص) بذور القمح والشعير إلنتاج ما يقرب من  61 000طن
من الحبوب ،تكفي إلطعام أكثر من  420 000شخص لمدة عام.
تلقت  3 500أسرة ( 24 500فرد) حزم الخضار ،واآلن زادت فرصها للحصول على األغذية الطازجة.
تلقت  3 000أسرة ما مجموعه  45 000دجاجة ،والتي سوف تضع حوالى  8.7مليون بيضة في سنة واحدة.
عولج أكثر من  1مليون حيوان من الطفيليات ،استفادت منها حوالي  9 600أسرة تعتمد على تربية الماشية.
تلقى  7 600من صغار مربي الماشية العلف لحيواناتهم.

التركيز على التغذية
تساعد المنظمة العائالت النازحة ،أينما كانت ودون استخدام األراضي ،في إنتاج
الطعام المغذي من خالل الحدائق الصغيرة .تسمح قطع األراضي بذاتها للناس
بزراعة الخضروات والجذور والدرنات واألعشاب بشكل مكثف في المساحات
الصغيرة .وفي أسابيع ،يمكن لألسر إضافة العناصر الغذائية الرئيسية إلى
وجباتهم الغذائية ،وبيع الفائض للحصول على دخل .هذه الحدائق لديها إمكانات
كبيرة لتحسين التغذية وتخفيف الضغوط المتزايدة على المجتمعات المضيفة
خصوصا ،حيث تضطرب اإلمدادات الغذائية واألسواق بشدة.
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إستجابة الفاو في البلدان المجاورة
ال تلوح نهاية في األفق ،فالصراع في سوريا ال يزال يسفر عن تدفق الالجئين الذين يواجهون التهجير على المدى الطويل .وتركز
أكثر من  3.8مليون الجئ سوري في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا بحلول مارس/آذار  .2015واستقر حوالي  85في
المائة منهم خارج المخيمات ،وال سيما في المناطق الريفية حيث الزراعة هي الدعامة األساسية لألسر األكثر فقرا .ويواجه العراق
تداخل أزمتي الالجئين والهجرة الداخلية ،بوجود  2.1مليون عراقي نازح بسبب النزاع الداخلي المسلح في عام  2014وحده.
تهديدات األزمة للزراعة هائلة ،ويمكن أن يكون لها تداعيات على المدى الطويل إذا لم ُتجابه .وهناك ضغوط على الموارد
الطبيعية المحدودة ،مثل المياه والمراعي والغابات ،والدخول غير المنضبط للنباتات والحيوانات المريضة من سوريا يمكن أن
يدمر السلسلة الغذائية في اإلقليم .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الفائض من العمالة السورية يقلص فرص العمل المحلية واألجور .لقد
خسر المزارعون أيضا فرص التجارة عبر الحدود ويواجهون ارتفاع تكاليف اإلنتاج ،كما أنهم ال ينتفعون باألراضي الزراعية
على طول الحدود بسبب العنف.
تدعم منظمة األغذية والزراعة قدرة نظم سبل العيش الزراعية على مجابهة األزمات من خالل:
√
√
√
√
√
√

√التطعيم الطارئ للماشية ،ودعم التغذية وقطاع األلبان
√المراقبة والسيطرة الوطنية على األمراض البيطرية
√تربية الدواجن على نطاق صغير وشبه مكثف
√إنتاج الخضار
√إعادة تأهيل البنية التحتية من خالل ‹النقد مقابل العمل›
√جمع معلومات األمن الغذائي والزراعة وتحليلها

 85في المائة
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يعيشون خارج المخيمات

2012

2013

2014

2015

 30في المائة

0.5

يعيشون فى فقر مدقع

3

تركيا

4.3

لبنان االردن العراق مصر

(بليون دوالر امريكي)

5.5

 3.8مليون
الجــئ

إجمالي احتياجات التمويل
ألزمة الالجئين اإلقليمية

المانحون:
بلجيكا
أيرلندا
المملكة العربية السعودية
صندوق إنعاش لبنان
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية

مالمح من عام 2014
العراق
 20 000أسرة زراعية ( 120 000نسمة) تلقت البذور إلنتاج مايقدر بنحو  44 480طن من القمح (تبلغ قيمتها
أكثر من  29مليون دوالر أمريكي).
تم تطعيم  550 000من الماشية ضد األمراض الحيوانية العابرة للحدود.
 17 000أسرة تلقت الدجاج ،إلنتاج ما يقدر بنحو  7.5مليون بيضة في السنة.
يشترك  5 000شخص في برنامج 'النقد مقابل العمل' ،حيث يعيدوا تأهيل البنية التحتية الحيوية على مستوى
المزرعة.
تلقت  5 000أسرة ( 30 000شخص) البذور واألدوات إلنتاج  52 000طن من الخضار.
األردن
تم تعزيز القدرات الوطنية للمراقبة واإلبالغ عن األمراض الحيوانية العابرة للحدود.
لبنان
تم تحصين  800 000حيوان (القطعان المحلية برمتها من الماشية واألغنام والماعز) ،كما تم تعزيز القدرات
الوطنية لرصد األمراض والسيطرة عليها.
تلقت  5 229أسرة منتجة للماشية العلف الحيواني.
إستفاد  3 500من منتجي الحليب أصحاب الحيازات الصغيرة في المجتمعات المضيفة من دعم قطاع األلبان.
حسنت  500مزرعة دواجن شبه مكثفة إنتاجها من خالل المدارس الحقلية للمزارعين.
حسنت  1 000أسرة إنتاجها المنزلي للدواجن.
إقليميا ً
تم تأسيس شبكة المعلومات اإلقليمية لألمن الغذائي لتحسين البرمجة واستهداف تدخالت األمن الغذائي في سوريا
واألردن ولبنان وإقليم كردستان العراق.
زيادة الغذاء والدخل
تساوي أعداد الالجئين اآلن ربع سكان لبنان وقد تضاعف معدل البطالة .وللمساعدة في
تلبية الطلب المتزايد على الغذاء والدخل ،تعمل منظمة األغذية والزراعة على تجهيز
المزارعين المحليين الضعفاء إلنشاء وحدات الدواجن شبه المكثفة من خالل المدارس
الحقلية للمزارعين .وهذه األسر الزراعية التي يبلغ عددها  1 500أسرة ،المنتشرة في
أكثر المناطق تضررا ،سوف تكون قادرة على استهالك وتسويق حوالي  1مليون بيضة في
الشهر .ومن المتوقع أن يتم بيع الكثير من اإلنتاج في المحالت التجارية المشاركة في برامج
المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج األغذية العالمي والتي تساعد الالجئين على شراء
الغذاء .تعزز مثل هذه األنشطة التماسك االجتماعي وتحقق االستفادة القصوى من أموال
المساعدات من خالل إعادة توجيهها إلى االقتصاد المحلي.

نداء من أجل زيادة الدعم في الزراعة
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سوريا  -متطلبات منظمة األغذية والزراعة للتمويل لعام 2015
تعمل المنظمة مع شركاء في قطاع األمن الغذائي والزراعة وقطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش من أجل:
■
■
■
■

■تعزيز قدرة المجتمعات المحلية المتضررة من األزمة على الصمود؛
■حماية وتعزيز قاعدة األصول الزراعية ،ودعم األنشطة المدرة للدخل وزيادة اإلنتاج الغذائي؛
■تعزيز قدرة الشركاء الوطنيين لتقديم مبادرات األمن الغذائي والزراعة؛
■وتنسيق عمل شركاء القطاع ضمن إطار 'كل سوريا'.

تسعى منظمة األغذية والزراعة للحصول على التمويل من أجل:
دعم إنتاج المواد الغذائية األساسية
القمح والشعير ،في األماكن التي فيها الزراعة ممكنة  -األسمدة  -التدريب على أساليب تحسين المحاصيل .بذور
تحسين التغذية وزيادة دخل األسرة
البستنة في الفناء الخلفي  -اإلنتاج البستاني والبساتين  -إنتاج الدواجن والحيوانات الصغيرة ' -النقد مقابل العمل' إلعادة تأهيل
األصول اإلنتاجية والبنية التحتية  -القسائم الزراعية  -التدريب المهني.
حماية أصول الثروة الحيوانية
العلف الحيواني  -حمالت تطعيم وعالج الماشية  -تعزيز القدرات البيطرية.
التخطيط واالستجابة بشكل جماعي
التنسيق  -تنمية القدرات  -الرصد واإلنذار المبكر للجفاف  -النهج المجتمعية  -تقييم ورصد االحتياجات  -جمع البيانات وتحليلها
وإعداد التقارير.

خطة االستجابة االستراتيجية لعام 2015
تحتاج المنظمة إلى
 59.1مليون دوالر أمريكي
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لمساعدة
 1 506 000شخص

سوريا إقليميا  -متطلبات منظمة األغذية والزراعة من التمويل لعام 2015
تعمل المنظمة مع الشركاء فى المنطقة من أجل:
■

■

■تعزيز قدرة المجتمعات المحلية المتضررة الستخدام مواردها وأصولها لزيادة اإلنتاج الزراعي والدخل بطرق أكثر فعالية
واستدامة؛
■والرصد عن كثب وتحليل البيانات عن حالة األمن الغذائي والتغذية لألسر الضعيفة وتوفيرها لبرامج صناعة القرار
وبرامج تعزيز القدرة على الصمود.

تسعى منظمة األغذية والزراعة للحصول على التمويل من أجل:
العراق 10.4 :مليون دوالر أمريكي
دعم زراعة القمح  -إنتاج الغذاء سريع األثر وتوليد الدخل للمجتمعات المضيفة والالجئين السوريين  -التنسيق الفعال لالستجابات
لقطاع الزراعة.
األردن 9.6 :مليون دوالر أمريكي
الزراعة المنزلية  -تنويع سبل المعيشة المرتبطة بسياسات المناخ الذكية  -مكافحة األمراض الحيوانية واآلفات واألمراض النباتية
العابرة للحدود  -إدارة الموارد الطبيعية  -تنسيق االستجابة القطاعية والبرمجة القائمة على األدلة.
لبنان 32 :مليون دوالر أمريكي
اإلنتاج الزراعي وتنمية سالسل القيمة  -مراقبة سالمة الغذاء  -رصد ومكافحة األمراض واآلفات النباتية والحيوانية  -إدارة
الموارد الطبيعية  -التكيف مع تغير المناخ  -التنسيق ووضع سياسات األمن الغذائي وسبل العيش الزراعية
تركيا 10 :مليون دوالر أمريكي
بستنة الحدائق الصغيرة لالجئين داخل وخارج المخيمات  -التدريب على الممارسات الغذائية الجيدة  -الدعم النقدي على المدى
القصير للمدخالت الزراعية في المجتمعات المضيفة  -المدارس الحقلية للمزارعين (إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية،
وتكنولوجيات ما بعد الحصاد ،وإدارة المياه).

خطة الالجئين اإلقليمي والقدرة على الصمود لعام :2016 - 2015
تحتاج المنظمة إلى
 62مليون دوالر أمريكي

لمساعدة أفراد المجتمعات المضيفة
والالجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة

نداء من أجل زيادة الدعم في الزراعة
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أزمة العراق  -متطلبات منظمة األغذية والزراعة من التمويل لعام 2015
إستجابة لالحتياجات اإلنسانية الناجمة عن النزاع في العراق ،تعمل المنظمة أيضا مع الشركاء في مجموعة األمن الغذائي
من أجل:
■

■

■زيادة توافر المواد الغذائية والدخل من خالل الحفاظ على سبل العيش و وتنويعها في المناطق الحضرية والريفية ،وتطوير
األنشطة المدرة للدخل؛
■وضمان استجابة فعالة ومسؤولة ومنسقة لحالة األمن الغذائي.

تسعى منظمة األغذية والزراعة للحصول على التمويل من أجل:
ضمان إنتاج غذائي ودخل آمنين
حملة حبوب الشتاء  -اإلنتاج الغذائي سريع األثر في الفناء الخلفي المنزلي ،بما في ذلك الخضروات والدواجن  -تجهيز األغذية
بالمنزل  -شبكات اإلرشاد الزراعي النسائية.
حماية الصحة الحيوانية واإلنتاج الحيواني
العلف الحيواني  -المراقبة العاجلة والتشخيص واإلبالغ عن األمراض  -مرافق الحجر البيطري  -التطعيم  -اللوازم البيطرية -
تدريب األطباء البيطريين  -السياسات  -زيادة التوعية
زيادة فرص العمل للنازحين والمجتمعات المضيفة
‹النقد مقابل العمل› إلعادة تأهيل األصول اإلنتاجية  -الصناعات المنزلية والصغيرة  -مجموعات المنتجين -روابط السوق -
التدريب المهني آلمصمم خصيصا للنساء والرجال والشباب.
تنسيق استجابة فعالة قائمة على االحتياجات
تنسيق مجموعة األمن الغذائي والزراعة  -تقييم األمن الغذائي وسبل العيش  -تحليل الوضع واالستجابة  -أنظمة الرصد  -إدارة
المعلومات  -تطوير القدرات.

خطة االستجابة اإلستراتيجية 2015-2014
تحتاج المنظمة إلى
 38.5مليون دوالر أمريكي
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لمساعدة
 258 000شخص في عام 2015
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لالتصال
المكتب اإلقليمي

المقر الرئيسي للمنظمة

السيد عبد السالم ولد أحمد
المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي
إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
Abdessalam.OuldAhmed@fao.org

السيد دومينيك بورجون
منسق القدرة على الصمود
مدير قسم الطوارئ والتأهيل
TCE-Director@fao.org

العراق

األردن

السيد فاضل محمد الزعبي
ممثل المنظمة
Fadel.ElZubi@fao.org

السيد نصر الدين حاج االمين
ممثل المنظمة
Nasredin.HagElamin@fao.org

لبنان

تركيا

السيد موريس سعادة
ممثل المنظمة
Maurice.Saade@fao.org

السيدة يوريكو شوجي
ممثل المنظمة
Yuriko.Shoji@fao.org

سوريا
السيدة إيريكو هيبي
ممثل المنظمة
Eriko.Hibi@fao.org
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الرسائل المستخلصة
تواجه سوريا العام الخامس من الصراع الذى يعاني فيه أكثر من نصف السكان من انعدام األمن الغذائي ،باإلضافة إلى
انخفاض  50في المائة من إنتاج الحبوب و  50في المائة خسائر في الماشية.

توقعات األمن الغذائي في سوريا تعتمد إلى حد كبير على زيادة االلتزام الدولي لعكس هذه االتجاهات المقلقة ومساعدة
السوريين على إنتاج الغذاء والوصول إليه والقدرة على شرائه حيث أنهم في أشد الحاجة إليه.

الزراعة في سوريا تمثل واحدة من الركائز األساسية لالقتصاد ،وتساهم في حوالي ربع الناتج المحلي اإلجمالي للبالد .ولها
دور حاسم يمكن أن تلعبه في استعادة األمن الغذائي وتعزيز النمو االقتصادي وفرص العمل وحماية الموارد الطبيعية.

هناك حاجة إلى الدعم السريع لتمكين األسر من مواصلة زراعة أراضيهم وإنتاج طعامهم ،وفي نهاية المطاف ،الحد من
االعتماد على المعونة طويلة األمد.

بواسطة كمية من البذور تساوي  150دوالر أمريكي لزراعة  1هكتار ،يمكن للمزارع في المتوسط إنتاج  1.7طن من
القمح على األقل ،وإطعام األسرة ألكثر من عام وايجاد الدخل من فائض اإلنتاج .تطعيم حيوان واحد بحوالي  2دوالر
أمريكي يوفر ما ال يقل عن  100دوالر أمريكي في الخسائر الناجمة عن انخفاض اإلنتاج الحيواني ونفوق الحيوانات.

لقد لجأ أكثر من  3.8مليون سوري إلى البلدان المجاورة .وفي ظل استمرار الصراع والتشريد ،تحتاج هذه الدول لدعم
مستدام لحماية أنظمة إنتاجها الزراعي وقاعدة مواردها الطبيعية باإلضافة إلى تعزيز التماسك االجتماعي.

جهود المنظمة لبناء القدرة على الصمود تحافظ على سبل العيش في نفس الوقت الذي تساعد فيه المجتمعات على إرساء
أسس التعافي على المدى الطويل.
www.fao.org/neareast
www.fao.org/emergencies

