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 إضاءات
 

  شهدت األوضاع االقتصادية في الجمهورية العربية السورية مزيداً من التراجع على مدى الشهور
، 6103في المائة في  3.5جمالي الناتج المحلي الذي تراجع بنسبة من المتوقع إل. الماضية 06الـ 

بنسبة  6103كما حلّق التضخم عام . 6102في المائة في  5.5أن يشهد مزيداً من التدهور بنسبة 
. عاّمين في الدعم المقدم للوقود والمنتجات الغذائية وانقطاعاً في المائة، ما يعكس نقصاً  53

كانون الثاني ومنتصف /حيث شهدت الليرة السورية بين يناير: هبوطها وواصلت الليرة السورية
 .دوالر أمريكيللليرة  351ليرة لـ  593تراجعاً من  6102آب /أغسطس

  لتسجل أدنى مستوى  6103/02انخفضت المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب للموسم الزراعي
مليون هكتار كانت  0.3مقارنة مع  هكتار، 911 111ُتقدر المساحة المزروعة بالقمح بـ : لها

 .األزمةًتزرع قبل 

  في المائة من متوسط إنتاج ما قبل األزمة  33مليون طن، أي أدنى بـ  0.3ُيقّدر إنتاج القمح اليوم بـ
بينما سجل إنتاج محصول الشعير األكثر مقاومة (. 6100-6112)مليون طن في  5.3الذي بلغ 

 111بـ  متوسط األعوام العشرة السابقة ما تجاوزالمناوئة  لظروف الطقس والمدخالت الزراعية
 . طن 322

  ففي الوقت الذي سجلت فيه المساحة : في جميع أنحاء البلد تقلباتوسجلت هطوالت األمطار
ميات أمطار أعلى من الوسطي، سجلت محافظات حلب ك ،األساسية المتنامية في الحسكة، شرق البلد

كما . ، مخلفة بقعاً كبيرة من المحاصيل المتأثرة بالجفافالوسطين وإدلب وحمص مستويات أدنى م
ضاعفت األضرار التي تكبدتها البنى التحتية المخصصة للري من أثر الهطوالت غير المنتظمة 

 .على ظروف المحاصيل وأدائها

  عالوة على ذلك، شهد اإلنتاج الزراعي عراقيل وخيمة بفعل حالة انعدام األمن التي حّدت من
الزمة لبنى الوصول إلى الحقول، ناهيك عن الدمار والخراب ونقص عمليات الصيانة وقطع الغيار ال

من قبيل الوقود والبذار  بعض مدخالت اإلنتاج بانقطاع، مقرونة الري التحتية وآليات الري
ف إال أنه ثمة فروقات كبيرة تم لحظها بين المحافظات، ما يشير إلى وجود فرص لتكثي. واألسمدة

 . دعم المحاصيل في المناطق التي يعد الوصول إليها ممكن نسبياً 

  مليار طن، مع  5.333المقدر بـ طن في الطلب الوطني على القمح،  353 111ثمة عجز يقدر بـ
 . أخذ الواردات التجارية بعين االعتبار

 طني للجمهورية لالقتصاد الو بالنسبة عانى قطاع الثروة الحيوانية الذي طالما شكل أهمية كبرى
مخلفاً تراجعات من حيث أعداد  6100أشد معاناة منذ لتجارته الخارجية، العربية السورية و
لقطعان األغنام في المائة بالنسبة  31و في المائة بالنسبة لقطعان األبقار، 51القطعان تقدر بـ 
عامة المتاح لالحيواني  كميات الدواجن، التي تعد مصدراً أساسياً للبروتين انكمشتوالماعز، بينما 

 .عدم توفر علف الدواجن بأسعار مقبولة نتيجةفي المائة  21، بنسبة بأسعار مقبولة الشعب

 فارتفعت أسعار . تأثر توفر المراعي والوصول إليها بنقص التشاركية واتساع رقعة انعدام األمن
أعداد كبيرة من النازحين من األعالف الحيوانية بشكل كبير، وخاصة في المناطق التي تتركز فيها 

 .الداخل، الذين نزحوا مع قطعانهم

  بينما من مراكز الخدمات البيطرية في البلد بشكل سريعاللقاحات واألدوية الروتينية البيطرية  َتنفذ ،
 .تزايدت كميات العقاقير غير الموثوقة التي تباع في السوق المفتوحة خالل العام المنصرم

  األمراض الحيوانية أو النباتية السارية في المناطق  تفشي أية حاالت خطيرة منلم ترد تقارير عن
المجاورة بالرغم من محدودية منتجات حماية النبات في األسواق والعرقلة التي طرأت على 

 .الخدمات البيطرية

 يواجه المنتجون وشركات الشحنو. وشرذمة األسواقاختناقات النقل  في البالد حاالت من تسود 
تدفقات ولم تسجل . السائدة المخاطر األمنية، ناهيك عن المعامالتباهظة في والتجار تكاليف 
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ارتفاع مقارنة بالعام  أيالغرب في فوائض القمح من الشمال الشرقي إلى مناطق العجز الغذائي 
بشكل  الجزء الغربيفي الشمال الشرقي، بينما يعتمد  القمح غير المباع اتمخزونتتراكم . الماضي

  .كبير على الواردات

  بدأت األسعار 6103عقب المنحى الصاعد الذي سجلته أسعار القمح بشكل متواصل منذ بدايات ،
وذلك  6102حزيران، /في المائة في يونيو 03-06بالتراجع في عدد من األسواق الرئيسة بنسبة 

إلقاؤها من الطائرات  متبفضل المحاصيل التي جرى حصادها مؤخراً والمساعدات الغذائية التي 
اإلمدادات ووفر استقراراً مؤقتاً لسعر صرف العملة األجنبية  حجم على المناطق المحاصرة، ما رفع

في  31-31حزيران على نسبة أعلى بـ /بينما حافظت أسعار القمح في يونيو. والتضخم، بشكل عام
 .المائة من نظيرتها قبل عام

 ارتفعتبلد، ارتفعت أسعار الثروة الحيوانية ارتفاعاً حاداً حيث نتيجة لتراجع أعداد الماشية في ال 
في  6103و 6103تقريباً، بين عامي  بنحو ضعف، أسعار األبقار واألغنام والماعز والدجاج

 .األسواق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أو المعارضة، على حد سواء

  اعية والحيوانية إلى ازدياد، ولكن عندما شهراً الفائتة، كانت أسعار المنتجات الزر 06على مدى الـ
قلصت التي و، المتسببة برفع األسعارات محدودية اإلمدادض انخفاض القدرة الشرائية أثر عوّ 

أسعار المنتجات النهائية أبطأ، مقارنة مع أسعار  كانت نسب ارتفاعمن حجم الطلب،  بدورها
األسواق وتراجع سعر الليرة  تقلباتو ةاالقتصادي العقوباتمدخالت اإلنتاج التي حلقت بسبب 

 . خسارات فادحة، ما عّرض المزارعين إلى تكبد السورية

  تعرض صمود المزارعين إلى الكثير من االنتقاص بعد تعرضهم لخمس سنوات من األزمة
، ناهيك عن التأثيرات الوخيمة قد يضطر الكثير منهم إلى التخلي عن إنتاج األغذية ، ماواالقتتال
ما األمن الغذائي ألسر المزارعين، بل ووتوافر الغذاء على المستوى الوطني  التي قد تطاللة المحتم
وبالتالي، ثمة حاجة إلى توفير دعم عاجل وكبير للمزارعين من خالل تزويدهم . أبعد من ذلكهو 

 .بالمدخالت الحرجة ومساعدتهم في تأهيل البنى التحتية للري

 لخاصة والصناعات إلى حد بعيد، ما أدى إلى اإلخفاق في توفير سبل تعطل القطاع العام واألعمال ا
ومع تعرضها لنقص الدخل المباشر، أو فقدانه . العيش للمواطنين في الجمهورية العربية السورية

بشكل كامل، لجأت األسر إلى موارد بديلة من قبيل الحواالت المالية واقتراض األموال من األقارب 
المقترضة بشكل أساسي من أجل تأمين لقمة  ثلث األسر تحت براثن الديون يقع نحو: واألصدقاء

 .العيش

  تلجأ نحو نصف األسر السورية إلى استراتيجيات جائرة للتغلب على ظروف الحرب، وغالباً ما
ومن المحافظات . تكون استراتيجيات ال عودة فيها، من قبيل بيع األصول التي تساعد في اإلنتاج

فيها حاالت أكثر تكراراً من اضطرار األهالي إلى اتباع هكذا استراتيجيات بسبب جلت التي سُ 
تعرضهم المباشر إلى األزمة، نذكر إدلب والقنيطرة ودرعا وحلب والحسكة والسويداء وحماه 

 .وريف دمشق، جميعها

 ر عدد السوريين المحتاجين للمساعدات الغذائية منذ سبتمب6103حزيران، /في يونيو أيلول، /ر، قُدِّ
أكثر وضوحاً في محافظات القنيطرة الزيادة في الحاجة للمساعدات  وكانت نسبة. في المائة 3بنحو 

ودرعا ودمشق وإدلب وحلب، التي كانت قد عانت من حاالت نزوح جديدة وتدهور في ظروف 
 .الوصول إلى الغذاء

 نسمة  396 111بة آب بلغت ظروف األمن الغذائي مستويات حادة بالنسبة لقرا/منذ أغسطس
منطقة محاصرة أو صعبة الوصول، حيث تكون اإلمدادات الغذائية في أسوأ  03يعيشون في 

من الضرورة بمكان أن تواصل . أحوالها وحيث تعتمد األمة كلها على المساعدات الغذائية
 فها لهذه الجماعات األكثر تضررالمساعدات اإلنسانية التي قد تنقذ الحياة استهدا
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 مقدمة
 

بشأن التركيز على المحاصيل زارت بعثة مشتركة بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي 
تموز، /يوليو 0وحزيران /يونيو 03الجمهوريَة العربيَة السورية في الفترة بين ( البعثة)واألمن الغذائي 

 .بشكل عامبهدف تقييم إنتاج المحاصيل وتقدير حالة األمن الغذائي،  6102
فور وصولها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، أمضى أعضاء البعثة ستة أيام في دمشق قبيل 

لمناقشة ( المنظمة والبرنامج)خالل هذه الفترة، عقدوا اجتماعاً ضم الوكالتين . توجههم إلى الميدان
راعة واإلصالح الزراعي استراتيجية البعثة ومسارها، تبعته سلسلة من االجتماعات مع وزارة الز

والهيئة العامة ( حبوب)لتجارة وإكثار البذار ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة والهيئة العامة 
لإلعالف والهيئة العامة إلكثار البذار، من أجل اإللمام بالوضع الزراعي في البلد، للفترة ما بين عامي 

6103-6102. 
 

في الحركة فرضتها وزارة الشؤون  بالغة محدودية هذا العام، دمشقشهدت حركة الوفد الدولي خارج 
وعليه، لم يتمكن أعضاء الوفد الدولي من زيارة إال محافظتين فقط من . الخارجية ألسباب أمنية

طن  31و 31أما محافظة الحسكة، التي تنتج بين . في البلد، وهما حمص وطرطوس 03المحافظات الـ 
قد زارها في ية السورية، والتي كان فريق البعثة المشتركة بكامل أعضائها من قمح الجمهورية العرب

ومع . ، ُصّنفت أنها غير آمنة بسبب النزاع المسلح األخير واحتمال استئناف العنف المفاجيء فيها6103
ابالت التي لم تتمكن البعثة المشتركة زيارتها، باستبيانات ومق( عدا الرقة)ذلك، ُغّطَيت جميع المحافظات 

حيث تلقى أعضاء الوزارة . المعارين للمنظمةمعمقة نفذها فريق وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 
تبعه تدريب الحق في  6103نيسان، /تدريباً لمدة ثالثة أيام بشأن جمع البيانات الزراعية في أبريل

 .حالياً حول االستبيان المحدد الذي يستخدمه وفد البعثة المشتركة  6102أيار، /مايو
 

في المحافظات، وكلما سنحت الفرصة، عقدت الفرق الدولية أو الوطنية، أو كالهما، اجتماعات مع 
كما قابلوا تجاراً بهدف قياس حجم اإلنتاج الزراعي الوارد إلى . دوائر حكومية ذات صلة في المحافظة
فكرة حول توجهات  ثم نفذوا دراسات سوق هدفها تكوين. األسواق، مقارنة مع األعوام الماضية

مزارعين لفهم الظروف التي تكتنف إنتاج المحاصيل هذا عدداً من الأما في الميدان، قابل الوفد . األسعار
العمل المحاصيل وتفقدوها من خالل  كما راقب أعضاء الوفد. حجم الغلةل تقديراتالعام وللحصول على 

 المشتركة، الذيعالوة على ذلك، قام الفريق األساسي للبعثة . عدد محدود من قصاصات الحبوب على
ضم األعضاء الدوليين من الوفد، بإجراء مقابالت مع مجموعة من المزارعين ومالكي المواشي من 

وغطت المقابالت غير الممنهجة مع  .محافظة حماه، في الوقت الذي كان الفريق فيه في طرطوس
والري وتوافر اليد العاملة  وتكاليفهامزارعين، من ضمن ما غطت، مواضيع تتعلق بالبذور واألسمدة ال

وتكاليفها وإمكانية الوصول إلى المكننة الزراعية وتكاليف الوقود وتوافره والوصول إلى األسواق 
   .وتخزين الحبوب

 
ارعين ومالكي المواشي من ريف عند عودته من الميدان في دمشق، قابل الوفد مدراء زراعيين ومز

دمشق والقنيطرة والسويداء، وناقشوا آثارها مع األقسام الفنية في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 
وقبيل مغادرة الجمهورية العربية السورية، أحاطت البعثة وزير الزراعة (. راجع قسم منهج التقييم)

 .ونواب الوزراء باستنتاجاتها
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 توصيات
 

قدرة الشعب تهدف التوصيات المنبثقة عن البعثة المشتركة في الجمهورية العربية السورية إلى تعزيز 
 :على كسب العيش وتحقيق األمن الغذائي من خالل

 
تلبية االحتياجات الفورية من خالل التدخالت السريعة لدعم األمن الغذائي وتمتين القدرة االستيعابية  .0

 .للسكان المعرضين للخطر
عزيز النظم اإليكولوجية الزراعية وتحسين فرص الحصول المستدام على المدخالت الزراعية ت  .6

استعادة سبل بالرئيسية والخدمات وإدارة الموارد الطبيعية للسماح للناس الذين يعتمدون على القطاع 

 .عيشهم
 .للخروج من األزمة بنجاح( جفاف وتغير المناخ، وغيرها) المنتظمةالتصدي للمخاطر  .5

 
 :توصيات خاصة

 
 :لرفع القدرة االستيعابية .0

دعم إنتاج الحبوب من خالل إعادة تأهيل نظم إنتاج وتوزيع البذار، إلى جانب توفير المدخالت  -
 .الزراعية الالزمة األخرى

دعم التنوع في اإلنتاج، ومن ضمنه توفير المدخالت الزراعية من قبيل األغطية البالستيكية  -
المحاصيل الُمدرة للدخل سعياً نحو المستخدمة في البيوت البالستيكية والتنوع للوصول إلى 

 (.التوابل واألعشاب وتربية النحل وما إلى ذلك)زيادة دخل األسرة 
 .واألصول الحيوانية واللقاحات واألدوية البيطرية الدوريةدعم مربي المواشي باألعالف  -
زيادة الدعم الموجه للزراعة وتربية الدواجن المنزلية من خالل توزيع بذور وصيصان عالية  -

 .الجودة
 :الستعادة سبل العيش .6

 .في المناطق الريفية قائمة على الزراعة يرةصغمشاريع تأسيس  -
إعادة تأهيل البنى التحتية المخصصة للري وتحسين المياه لتوفير كفاءة في اإلنتاج من خالل  -

 ربما من خالل تنفيذ، (ألواح الطاقة الشمسية وغيرها)التكاليف استخدام تكنولوجيا منخفضة 
 .نظام المال مقابل العمل

 .توفير فرص إلدرار الدخل، من خارج المزرعة -
جزء من التعاقد كئتمانية للمزارعين باستخدام الضمانات البديلة، تقديم بعض التسهيالت اال -

 .اآلجل
 .مراكز خاصة إلنتاج وتوزيع البذار على مستوى القرية، لدعم النقص في التوزيع العامتأسيس  -
 .توفير سائل منوي بقري عالي الجودة ووحدات إنتاج النتروجين السائل لتحسين االستيالد -
 التنوع الغذائيسواق المحلية بهدف تحسين صغيرة لتجميع الحليب وتصنيعه لأل تأسيس مراكز -

 . حفاظاً على الصحة العامة الخامحليب الوتجنب األمراض المنتقلة عبر 
تدريب مالكي المواشي على تصنيع منتجات الحليب واألجبان واأللبان وغيرها، منزلياً، في  -

وصول إلى األسواق المحلية وذلك من أجل توفير مناطق مختارة، وخاصة التي يصعب فيها ال
 .فرص إضافية إلدرار الدخل والتنويع في مصادر التغذية المحلية

اإلنتاج الزراعي عن طريق تحويل المخلفات الزراعية دعم  للطاقة بهدف النظر في مصادر بديلة -

  .إلى وقود
 :يليلمعالجة المخاطر المنتظمة والخروج من األزمة يجب القيام بما  .5

 .اإلنذار المبكر عن الجفافمواصلة دعم مراكز رصد  -
 . مواصلة دعم إدارة المعلومات المتعلقة باألمن الغذائي -
 .إعادة تأهيل خدمات اإلرشاد الزراعي والبحوث وخاصة فيما يخص السالالت المحلية -
 .إعادة تأهيل البنى التحتية باستخدام مصادر بديلة للطاقة لتحقيق االستدامة -
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 :ينبغيكما 
 

  متابعة توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة للجماعات المتضررة من انعدام األمن الغذائي إلى حد
 .خطير في المناطق المحاصرة وصعبة الوصول

  تشمل الفئات المحتاجة للمساعدات الغذائية بشكل طارئ النازحين من الداخل الذين تركوا منازلهم
الذين نزحوا أكثر من مرة، إضافة إلى األسر التي ترأسها نساء أو أطفال أو خالل العام الماضي، أو 

األسر في المناطق المحاصرة أو صعبة الوصول، أو األسر ذات الوصول المحدود لألسواق المحلية 
 .وتلك التي يكون رّبها من العاجزين أو ممن يعانون من أمراض مزمنة

  نقل القسائم العائد لبرنامج الغذاء العالمي بهدف دعم القوة كلما سمحت األسواق بذلك، توسيع برنامج
وتفيد . الشرائية لدى جميع الفئات المستضعفة في الوقت الذي يتم فيه دعم أسواق الغذاء المحلية

ب الذي أصاب سياق التسي   الدراسات المكرسة لتقييم األسواق بتحديد هذه المواقع؛ كما يقتضي
  .عمليات األسواقوثيق ل رصد إجراء األسعار واإلمدادات

  من أجل تقييم الفئات التي تعاني من  تحليل المعمق لألمن الغذائيتمرين التقييم االحتياجات باستخدام
االستراتيجيات في سر والغذائية لأل حميةالانعدام األمن الغذائي بشكل أكثر دقة، بناًء على التنوع في 

أن هذا التمرين كذلك، أن يسمح بمزيد من التحسينات في ومن ش. التي يتبعونها للتعامل مع الوضع
 . مجال استهداف المساعدات

  توفير الدعم للمطاحن والمخابز العامة والخاصة في مواقع النزاع، وذلك من خالل توفير الوقود
 .وخميرة الخبز أو دعمها، على سبيل المثال

 حيث ينبغي تأسيس نظام من شأنه إنتاج تحديثات منتظمة في . مواصلة عمليات رصد األمن الغذائي
 .الغذاء ومؤشرات الناتج األسريالبلد، مع اإلشارة إلى الزراعة وأسعار 
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