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 بيان مشترك بمناسبة يوم األغذية العالمي واألزمة السورية
 

نعرب عن قلقنا إزاء انتشار الجوع وتزايده نود جميعًا أن ، هذا العامفي يوم األغذية العالمي  - 2021تشرين األول أكتوبر/  16

أكثر ب  (19-كورونا )كوفيدجائحة ة المدمرة، واالنهيار االقتصادي الحاد األخير، وزماأل في سوريا. لقد دفعت عشر سنوات من

 تعتبرالعوامل المناخية: فسوريا وتتعقد هذه المشكلة أكثر بسبب انعدام األمن الغذائي.  نحو المعاناة منمليون شخص  12من 

بين البلدان  ثالث أعلى نسبة سجلت ، وادةحال  اخيةمن الغيرات الت  جراء خطر شديد للغاية" " تعتبر في بلدان  ة واحدة من تسع

إجراءات عاجلة، فإن ماليين األشخاص الذين يعيشون في  إذا لم تتخذتحذر األمم المتحدة من أنه ومعرضة لخطر الجفاف. ال

 سوريا اليوم معرضون لخطر الجوع.

 

 بتدهور كذلك ااآلن مدفوعً أصبح  ، إال أنهوحلنزوا من النزاع نواتفي حين أن انعدام األمن الغذائي في سوريا ينبع من س

 في جميع أنحاء األسر فيه تواجه وفي الوقت الذي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. في جميع أنحاء البالدفاالقتصاد. 

ين يأكلون اص الذاألشخ يتزايد عددوخيارات صعبة. اللجوء لمنهم إلى  ون، يضطر الكثيرسوريا مستويات متزايدة من الفقر

من البقاء  فقط ، حتى يتمكنوا أو حتى إرسال أطفالهم إلى العمل ،إلطعام أفراد األسرة اآلخرين، ويتخلون عن وجباتهم كميات أقل

 على قيد الحياة.

 

األخيرة  فعل ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه دقت بالقد األمم المتحدة وكانت . المعاناةمن  امزيدً  ية عوامل المناخال وتضيف

قلة هطول األمطار وعدم   ت، وال سيما في الشمال والشمال الشرقي. وقد أد هة بالجفاف التي تؤثر على البالدوالظروف الشبي 

أضرار  ، إلى إلحاق من المتوسط التي بلغت مستويات أعلىالمحاصيل، ودرجات حرارة  لنمومر بالغ األهمية ، وهو أانتظامها

في   40حوالي  تبلغ نسبتهاالتي التي تعتمد على الري والمناطق الزراعية لم تعد ومن المحافظات. بالمحاصيل المهمة في العديد 

 المائة قادرة على االعتماد على توافر المياه.

 

باإلضافة إلى ارتفاع  ، النزاععندما يقترن ذلك باألضرار الحالية وإهمال األراضي الزراعية وأنظمة الري بعد سنوات من 

، يتخلى  اتضررً  األشدفي المناطق و وخيمة وطويلة األمد. تكون ، فإن العواقب بالفعل الالزمة لإلنتاجالشحيحة  الت تكاليف المدخ

معيشتهم  سبل كسب وتوقعات دخلهم  إنهاءإلى  التصرف ال يؤدي هذاوالمزارعون ببساطة عن أراضيهم ويبيعون ماشيتهم. 

 ، مما يؤثر على مجتمعات بأكملها.الغذائيةونقص المواد ية  المحل األغذية أسعاردة ، بل يؤدي أيًضا إلى زيافحسب

 

  1.8و  -في المائة من السكان غير قادرين بالفعل على ضمان الحصول على غذاء آمن ومغذي وكاف  60نظًرا ألن أكثر من 

جنب المزيد من المعاناة. لت العاجلة  اتزيادة المساعد نه من المحتمفإ -الجوع  السقوط في براثنمليون آخرين معرضون لخطر 

اإلنسانية وحدها كافية لحماية الناس من الجوع. تعتمد توقعات األمن الغذائي لسوريا على   ات، لن تكون المساعدومع ذلك

من أجل  وتدخالت  إلى االستثمار في برامجحاجة ماسة  وتوجدمجموعة واسعة من العوامل االجتماعية والبيئية واالقتصادية. 

 . قادرة على الصمودو ُمجدية اقتصاديًاة غذائي نظم 



  

معًا على إعادة تأهيل أصول اإلنتاج الزراعي والبنية التحتية مثل أنظمة   يعملوناألمم المتحدة وشركاؤها وتجدر اإلشارة إلى أن 

من خالل  ذلك و، هدفًا أساسيًا نتاج الزراعي بشكل أفضل إدارة اإلمساعدة المزارعين على  كذلك المياه ومرافق الري. ويظل 

، فضالً عن تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر لتحسين التعامل مع مختلف  واألسواق  عالية الجودةالمدخالت  تعزيز وصولهم إلى

 المخاطر الزراعية والكوارث الطبيعية.

 

 فمن الممكنيوم. ا المن الجوع في سوري  ونأن يعاني الكثير قبول، نشدد على أنه من غير المالعام في يوم األغذية العالمي هذاو

، ستظل األمن الغذائي تحقيق بدونف. مسؤولو، مع استثمار حكيم ألمر يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا، لكن الألزمة حلولإيجاد 

، من الضروري أن نبذل المزيد الذين عانوا الكثير بالفعل أولئك، ومن أجل من أجلهموألجيال القادمة في سوريا قاتمة. ل توقعاتال

 ن حصول جميع الناس في سوريا على حقهم في الغذاء. لضما

 

 الموقعون 

للمنظمة   والممثل اإلقليمي( لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو العام مساعد المدير، الواعر عبد الحكيم /السيد

 .ال أفريقياوشم األوسط منطقة الشرق في

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا )برنامج األغذية العالمي( لمنطقة ةاإلقليمي  ة، المديركورين فاليشر /السيدة

 ، المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لسوريا عمران رضا /السيد

 ، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية مهند هادي /السيد

 

 
 :من المعلومات، يرجى االتصال  للحصول على المزيد

 االتصاالت االستراتيجية للمكتب اإلقليمي لتنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة المعني باألزمة السوريةمسؤول تورستن الجوي فالينج، 
torsten.flyng@un.org   

 


