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وإليانا فافاري, سينثيا مونيتا, جيهان  من منظمة األغذية  والزراعة مونيكا توتهوفا ومامادو نيانج هذا التقرير من إعداد
الحسيني, سيدهارت كريشناسوامي, راما سليمان, كينيث أينانزو, غيث فاضل وجان ميتشيل من برنامج األغذية العالمي, 
تحت مسؤولية أمناء السر في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالمي باالستناد إلى معلومات من 
مصادر رسمية ومصادر أخرى. يجدر اإلشارة وتقدير الدعم خالل المهمة الحقلية والمقدم من هيا أبوعساف, عبد الباسط 
خليل, جالل الحمود, ماهر خلوف, فادي الحمود, جهاد المقداد, خالد عمر, عبد الحكيم ديواني, سليمان كرزون, لوكا 

م, ياسر علي, عال محمد, عبدهللا الموماني, أمجد الحمادا, بشار العقاد. أنيسونتا, سويثن غودبادي, معمر الحسين, آيا حاز
 .على اعتبار أن الظروف قد تتغير بسرعة فيرجى االتصال بالموقعين أدناه في حال الضرورة

Mario Zappacosta مهند هادي 
شعبة التجارة  -خبير اقتصادي أقدم   مدير إقليمي 

النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر -واألسواق  برنامج الغذاء العالمي 
 بريد الكتروني: Muhannad.Hadi@wfp.org منظمة األغذية والزراعة – شعبة التجارة واألسواق 

giews1@fao.org :بريد الكتروني 

كجزء من  www.fao.orgالعنكبوتية الخاصة بالمنظمة  على الشبكةالرجاء أخذ العلم أن هذا التقرير الخاص متوفر 
على:  وكذلك http://www.fao.org/giews/الشبكة العالمية لإلنترنت على العنوان التالي: 

security/reports/CFSAM-http://www.wfp.org/food

 أعد النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر لمنظمة األغذية والزراعة قائمة بالعناوين البريدية بغرض نشر تقاريره.
 استمارة التسجيل من خالل الرابط التالي:لالشتراك يرجى تقديم 

.http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world
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 إضاءات
 

 :أكثر أمناً قياساً بما شهدته  ترغم استمرار وجود جيوب للصراعات الدائرة هنا وهناك، إال أن معظم أرجاء البلد قد بات األمن

السنوات السابقة، كما بدأ عدد ملحوظ من النازحين داخلياً بالعودة إلى ديارهم ومزارعهم. وتقدر وزارة الزراعة واإلصالح 

. أما مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2018نازح داخلي، جلهم من المزارعين، إلى مناطقهم عام  000 800الزراعي عودة نحو 

 . 2019نازح داخلي بحسب تقديراته خالل النصف األول من عام  000 130بع لألمم المتحدة فيضيف عودة التا

 إلى جانب تحسن 2018/19: أدت الهطوالت المطرية الوفيرة التي اتسمت بتوزع جيد خالل الموسم الزراعي إنتاج المحاصيل ،

مليون هكتار(  1.26كبير. فمساحة القمح التي تم حصادها ) المستوى األمني، إلى اتساع المساحة المزروعة بالحبوب بشكل

في المائة قياساً بمساحة أراضي القمح التي تم حصادها  25، لكنها تبقى أدنى بنسبة 2018وصلت إلى قرابة ضعف نظيرتها عام 

المائة عن العام في  73مليون هكتار( بنسبة  1.34(. كما اتسعت مساحة أراضي الشعير )2011-2002قبل األزمة )معدل 

طن/هـ غلة استثنائية، حيث كان الرتفاع  1.73الماضي، لتصل بذلك إلى معدلها قبل األزمة. ولم تكن غلة القمح التي سجلت 

طن/هـ هي  1.5درجات الحرارة خالل مايو/أيار تأثيراً مناوئاً في امتالء الحبوب، لكن بالمقابل، كانت غلة الشعير التي سجلت 

مليون طن، مرتفعاً بذلك عن الكمية المسجلة  2.2قل خالل السنوات العشر األخيرة. ويقدر إنتاج القمح بكمية األعلى على األ

مليون طن  4.1مليون طن. إال أن اإلنتاج ال يزال أدنى من نظيره المسجل قبل األزمة حيث وصل إلى  1.2والبالغة  2018عام 

ى نظيره قبل األزمة مسجالً مليوني طن مرتفعاً بذلك عن الكمية المسجلة (. أما إنتاج الشعير فقد تخطى مستو2002-2011)

 مليون طن.  0.4والبالغة  2018عام 

 التي تصيب محاصيل الحبوب ال تعد ظاهرة غريبة مع اقتراب موعد الحصاد في البلد، إال أنه نظراً الرتفاع درجات الحرائق  إن

بتكرار أكبر وضراوة أشد. فقد بلغت مساحة المحاصيل التي أكلتها النيران هذا  الحرارة والرياح الشديدة، ُسجلت حاالت حرائق

هكتار. وتشتعل كثير من الحرائق بشكل غير مقصود، لكن ثمة أدلة تشير إلى أن بعضها  000 85العام تبعاً لتقديرات الحكومة 

 . بين األطرافقد أضرم نتيجة الضغائن 

  :ال يزال المزارعون يتحدثون عن مخاوفهم حيال ارتفاع تكاليف اإلنتاج، معوقات زراعية أساسية تواجه إنتاج المحاصيل

وكذلك ارتفاع تكاليف النقل واالفتقار إلى المستلزمات الزراعية عالية النوعية. أما المبادرات الحكومية فقد أدت إلى زيادة توفير 

تبقى غير كافية بصفة عامة. وقد أحرز شيء من التقدم على صعيد إعادة تأهيل البنى المخصصة  اآلليات الزراعية، إال أنها

للري، مع أن حفر اآلبار بطريقة غير قانونية خالل السنوات السابقة من شأنه التسبب في خفض منسوب المياه الجوفية خالل 

اكهة والخضروات بنسب كبيرة، وذلك إثر انخفاض سنة متوسطة الهطوالت المطرية. وورد حديث عن خسائر في إنتاج الف

 القدرة الشرائية لدى المستهلك وغياب إمكانية التصدير وقلة منشآت التصنيع. 

 واألبقار : استقرت أعداد الحيوانات عموماً على المستوى الوطني رغم التراجع الطفيف الذي شهدته أعداد األغنام الحيوانات

ً 2018/19خالل الموسم  الشائعة بقي دونما تغيير نسبياً، إال أن  الوبائيةبالعام المنصرم. صحيح أن تفشي األمراض ، قياسا

، وهذا قد يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة 2018/19ازداد في بعض المناطق خالل الموسم  المتكتلمرض الجلد 

م انتشاره، إال أن نجاحه ظل عند مستويات منخفضة، ما دعم انتشار الحشرات الناقلة للعدوى. أما التلقيح االصطناعي، ورغ

وهذا يعود إلى سوء التوقيت وغياب معرفة المربي بدورة الشبق. كما استمر ارتفاع أسعار األعالف، بيد أن حالة المراعي 

 ر الحليب. ، في حين تراجعت أسعا2017/18شهدت تحسناً. وأظهرت أسعار الحيوانات واللحوم اتجاهاً صاعداً قياساً بموسم 

 التي كانت صناعة تقليدية منتشرة في البلد، قد باتت تعاني من مشكالت تتشابه مع غيرها من مشكالت القطاعات تربية النحل ،

وكذلك  التأبير لزيادةاألخرى خالل األزمة. وتـبذل الحكومة ومنظمات دولية مختلفة الجهود إلعادة القطاع إلى سابق عهده 

سبل العيش. غير أن المخاوف مستمرة حيال موت النحل الناجم عن سوء استخدام مبيدات اآلفات ل متنوعة لتوفير خيارات

 وغياب قنوات تسويق العسل ومنتجات النحل لضمان سبل عيش مجدية. 

 :2018ال يزال عدد األشخاص الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها في تضاؤل عام  وصول المساعدات اإلنسانية 

)آخر تاريخ توافرت فيه المعلومات(، قدر عدد األشخاص الذين يعيشون في  2018وبحلول أكتوبر/تشرين األول  .2019و

مليون شخص في  4.1جع هذا العدد عن سابقه الذي سجل مليون شخص، حيث ترا 1.2مناطق يصعب الوصول إليها بنحو 

نطقة تحت الحصار في الجمهورية العربية السورية، حيث ، لم تعد أي م2018. ومنذ أبريل/نيسان 2017يناير/كانون الثاني 

كانت المناطق المحاصرة سابقاً والتي كان يصعب الوصول إليها تمثل مواقعاً عالية التكلفة البشرية واالقتصادية، وكانت ساحة 

 للقتال وانتشار الدمار. 

 :إال أن أعداد النازحين داخلياً في الجمهورية العربية 2018مليون نازح عام  6.2رغم تراجع عدد النازحين عن نحو  النزوح ،

مليون  5.9في المائة من السوريين ) 29السورية تبقى صادمة. وقدر فريق العمل المشترك بين الوكاالت المعني بالسكان أن 

صحيح أن العودة إلى الديار قد بدأ في المناطق الوسطى والجنوبية من البالد، . 2019ن داخلياً في مايو/أيار ونسمة( هم نازح

قد بدأت بفعل استمرار الصراع في شمال غرب  2019شخص منذ مايو/أيار  000 518إلى أن موجات نزوح جديدة تقدر بنحو 

ن الصراعات أحد الدوافع الرئيسية النعدام الجمهورية العربية السورية )محافظات حماة وإدلب وحلب(. ويبقى النزوح الناجم ع

 األمن الغذائي، إذ مع انتقال النازحين داخلياً إلى مناطق أخرى يفقدون سبل العيش وأصولهم اإلنتاجية. 

 :شهد الوصول إلى األسواق تحسناً ملحوظاً على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية منذ فترة ذروة  األسواق والتجارة

(، وذلك بفعل إمكانية استخدام خطوط اإلمداد الرئيسية بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب 2016-2014ات )الصراع

ونشاط الحركة عليها. صحيح أن التجارة الداخلية تلقى رواجاً، إال أن أسواق التصدير تبقى محدودة تارة أو ال يمكن لمعظم 

، وتردي حالة القدرة الشرائية 2018/19اً لزيادة تكاليف النقل خالل الموسم المنتجات السورية الوصول إليها تارة أخرى. ونظر

لدى المستهلك والموسم الزراعي الذي فاق معدله، نجد أن كثيراً من التجار باتوا غير قادرين على بيع منتجاتهم. وهذا ينطبق 
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ة وطرطوس، حيث تحدث التجار عن فاقد بصفة خاصة على المناطق المنتجة لفائض الفاكهة والخضروات كمحافظتي الالذقي

 كبير في األغذية وبالتالي إمكانية إنهاء أعمالهم في ميدان تجارة األغذية. 

 :في الجمهورية العربية السورية نتيجة الصراع. وترجع األسباب  اتجاهات األسعار ً ً فاحشا شهدت أسعار األغذية ارتفاعا

ة الوصول إلى األراضي والمستلزمات، وتراجع اإلنتاج المحلي، وكذلك إلى يالرئيسية لهذا االرتفاع في األسعار إلى محدود

ضها للسلب، ناهيك عن خسارة العملة الوطنية لقيمتها. ومع األضرار التي أصابت أصول المنتجات ومنشآت التصنيع وتعر

، بدأت تشهد زيادة تدريجية أخرى ابتداًء من األشهر 2016تراجع األسعار بعد وصولها إلى الذروة في ديسمبر/كانون الثاني 

الصرف غير الرسمي )فقد األخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واستمرار تراجع قيمة الليرة السورية في سوق  14إلى  12الـ 

 (. 2018في المائة مقابل الدوالر األمريكي منذ يونيو/حزيران  34تراجعت قيمة الليرة السورية بنسبة 

 :رغم التحسن األولي في اتجاه استهالك األغذية، إال أن عدد األسر التي تتبنى آليات  استهالك األغذية والتكيف مع نقصها

في المائة(، لكن  15)+ 2018قص األغذية لديها قد ازداد بشكل طفيف قياساً بالموسم األول لعام تكيف سلبية للتعايش مع حالة ن

. كما انعكست محدودية القدرة الشرائية لدى األسر أيضاً في طبيعة 2016العدد لم يتجاوز مستويات التكيف السلبية المسجلة عام 

في المائة من األسر التي تعتمد على أغذية  50رير هنالك ما يزيد على استراتيجيات التكيف مع استهالك األغذية، فتبعاً للتقا

في المائة من تلك األسر قيدت  38في المائة منها لجأت إلى تخفيض عدد الوجبات، في حين  46أرخص وأقل تفضيالً، كما أن 

ة التكيف األوسع نطاقاً على امتداد استهالك الكبار لصالح إطعام األطفال. ولعل استهالك أغذية أرخص وأقل تفضيالً يمثل آلي

 الجمهورية العربية السورية. 

 :شهد إجمالي حالة األمن الغذائي تحسناً قياساً بالعام الفائت في قرابة جميع  اتجاهات األمن الغذائي والحاجة إلى المساعدات

البلد فهي تلك التي ال تزال تشهد عمليات عسكرية محلية كمحافظات تأثراً في  األكثر. أما المحافظات المناطق الخاضعة للتقييم

حلب والرقة ودير الزور. أما المحافظة ذات النسبة األعلى من األسر التي تعيش فقر الحال على مستوى استهالك األغذية فهي 

تويات مقلقة في المناطق الحضرية الرقة. وتبقى سرعة التأثر بانعدام األمن الغذائي في الجمهورية العربية السورية عند مس

 والريفية على حدّ سواء.  
 

 

 مقدمة

 

أجرت بعثة مشتركة بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي لتقييم المحاصيل واألمن الغذائي زيارة إلى الجمهورية 

لتقدير إنتاج المحاصيل وتقييم حالة األمن الغذائي بصفة عامة  2019يوليو/تموز  4يونيو/حزيران و 8العربية السورية خالل الفترة بين 

 في البلد. 

 

لدى وصول األعضاء الدوليين للبعثة إلى البلد، أقاموا في دمشق لمدة ثالثة أيام قبل انطالقهم إلى الميدان. وخالل تلك الفترة، انضم و

بعض الموظفين الوطنيين لدى منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي إليهم، حيث عقدوا اجتماعات مع وزارة الزراعة 

، ومع عديد من الهيئات الوزارية والحكومية األخرى في الجمهورية العربية السورية. بعد ذلك أمضى الفريق واإلصالح الزراعي

المؤلف من أعضاء وطنيين ودوليين فترة ثالثة أسابيع في الميدان، جمعوا خاللها البيانات الالزمة وراقبوا حالة األمن الغذائي والوضع 

بع عشرة محافظة في البلد. ففي محافظة حماة، التقى الفريق مع كادر وطني من محافظتي محافظات من أصل أر عشرةالزراعي في 

الرقة وإدلب، حيث لم يكن باإلمكان زيارة هاتين المحافظتين ألسباب أمنية، وذلك لمناقشة الوضع فيهما. ولدى العودة إلى دمشق، عقد 

يداء، المحافظتين األخريين اللتين لم يكن باإلمكان زيارتهما. كما بحث فريق البعثة اجتماعات مع مديري الزراعة في القنيطرة والسو

الفريق أيضاً نتائجه ومالحظاته التي توصل إليها على أرض الواقع مع الفريق التقني األول لدى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. 

 على أهم النتائج التي توصلوا إليها. وقبل مغادرتهم البلد، أطلع أعضاء البعثة وزير الزراعة واإلصالح الزراعي 

 

 التوصيات

 

 الزراعة

 

تمحورت التوصيات الرئيسية التي تمخضت عن المناقشات التي أجرتها البعثة حول الحاجة الملحة إلى دعم التوظيف المباشر وغير 

استدامة استخدام الموارد الطبيعية في  المباشر السيما في المناطق الريفية، وزيادة إمكانية جني المزارعين لألرباح، مع رفع مستوى

الزراعة. وخالفاً للسنوات السابقة التي تم فيها تقديم توصيات تتعلق باإلنتاج الزراعي على المدى الطويل ضمن ظروف الصراع السائدة 

سي إلى استعادة القطاع والتي بدت وكأنها توصيات نظرية، باتت الظروف التي تدعو إلى االنتقال من دعم سبل العيش الطارئ واألسا

الزراعي وإعادة إعماره أكثر واقعية مع تحسن األمن في البلد والعودة التدريجية لألنشطة الزراعة. صحيح أن الهدف المباشر يكمن في 

يتزامن  إنعاش اإلنتاج وتوفير خيارات سبل العيش للعائدين كي يتمكنوا من استئناف أنشطتهم الزراعية في أراضيهم، إال أنه يجب أن

ذلك مع األخذ بعين االعتبار المعوقات البيئية من قبيل توافر المياه وتكرار موجات الجفاف. وهنا يجب اعتماد أية مداخلة تدعم هذا 

الحيوانات دونما توفير لخدمات بيطرية وأعالف ودعم سالسل القيمة األساسية على  استئناف تربيةالقطاع. إذا ال يكفي على سبيل المثال 

 التوازي مع ذلك.
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 إجراءات عاجلة إلى متوسطة األجل 

 

  :ونظيفة ألصناف  مرخصةدعم تعافي المؤسسة العامة إلكثار البذار من الناحية التقنية بحيث تتمكن من توفير بذور حبوب البذور

عدد ممكن من المزارعين. ويجب أن يشتمل الدعم على التمويل لزيادة عدد المزارعين ألكبر  االستقرار الزراعي مع مناطقب تناس

الخارجيين المتعاقدين معها وتوفير مبيدات األعشاب واألسمدة التي يتوجب على كثير من المزارعين المتعاقدين شراؤها اليوم 

ال شك أن هذا األمر سيعود بالنفع على المزارعين والبلد ككل من خالل زيادة األغذية بأنفسهم، وكذلك توفير أجهزة تنظيف البذور. 

بذور األساسية والمركزات العلفية للحيوانات. كما يجب دعم أنشطة أخرى للمؤسسة العامة إلكثار البذار بما يمكنها من إكثار 

 ووضع الخطط الالزمة إلنعاش إنتاج بذور الخضروات. البطاطا

 اشتكى المزارعون من عدم فعالية المبيدات الكيماوية الزراعية لمبيدات الكيماوية الزراعية واستخدامها بطريقة صحيحةتوافر ا :

. وفي هذا المقام، يجب توفير تدريب إضافي بخاليا نحلهمالمتوافرة، بينما يشك مربو النحل بأن تلك المبيدات تلحق الضرر 

صيدليات الزراعية حول االستخدام الصحيح للمبيدات الكيمياوية الزراعية، بما في ذلك التوقيت للمرشدين الزراعيين والعاملين في ال

ً لتعليمات الجهة المصنعة، ناهيك عن ممارسات  الصحيح الستخدامها، وكذلك التراكيز الصحيحة والجرعات المطلوبة وفقا

ه المزارعين لتمييز المبيدات الكيماوية المعتمدة من قبل الحكومة االستخدام اآلمن لتلك المبيدات. كما على المرشدين الزراعيين توجي

 وشرائها واستخدامها.

  :على أكثر منها  فرديةالري إلى التدمير، كانت طريقة الري  كبير من شبكات نظراً لتعرض جزءالري واآلبار غير المرخصة

حيث يتنافسون في  –المرخصة منها وغير المرخصة  –ن اليوم آبارهم الخاصة فقد بات لدى المزارعي .مستوى المجتمع المحلي

ً ما ال يحصل مستخدمو قنوات  كثير من الحاالت مع جيرانهم على استخراج المياه من مصادر مياه آخذة في االنخفاض. وغالبا

نتظم من قبل غيرهم الري التي نجت من الدمار على كميات كافية من المياه عند آخر مجرى تلك القنوات نتيجة الستخدامها غير الم

من المزارعين عند أعلى المجرى. وهنا يجب تعريف المزارعين بالمنافع المالية واإلنتاجية لجمعيات مستخدمي المياه، فضالً عن 

 الترويج للهياكل الفعالة لتلك الجمعيات.

 لجمع معلومات دقيقة تتعلق بها وبمواقعها في البلد بغية تسهيل وضع البرامج الخاصة بتنمية الحيوانات  تتطوير تسجيل الحيوانا

والمساعدة على ذلك لغاية تنفيذ اإلحصاء التالي. وتتم في الوقت الراهن عمليات تسجيل الحيوانات إال أن تقدم تلك العمليات يبقى 

 طية نفقات العاملين والنقل وما إلى ذلك( أن يسرع عملية التسجيل. بطيئاً نسبياً. ويمكن لتقديم دعم مالي )لتغ

 ورد عن مالكي األبقار أن التلقيح االصطناعي اقتصر في نجاحه على حاالت قليلة. ولعل السبب وراء عدم  :التلقيح االصطناعي

فعاليته ال يعود لسوء نوعية السائل المنوي المستخدم في عملية التلقيح بقدر ما يعود إلى إخفاق بعض البيطريين في تحديد فترة 

يون وفنيو التلقيح االصطناعي مزيداً من التدريب على تحديد فترة الشبق بدقة الشبق بشكل صحيح. وعليه، يجب أن يتلقى البيطر

 لدى سالالت األبقار المحلية منها والُمستقدمة. 

 للقاحات واألدوية البيطرية ومواد التلقيح االصطناعي، حيث يجب تحري إمكانية التعاون  إعادة تأهيل السلسلة المبردة لتوزيع آمن

 رد. مع شركات النقل المب

 وسنوات عدة من انخفاض  2018/19بعد الهطوالت المطرية الجيدة خالل الموسم  :تحسن ظروف منتجي الحيوانات في البادية

مستوى الرعي، باتت البادية توفر اليوم مرعى ممتازاً. وهنا يجب تقديم الدعم للرعاة ولمربي لحيوانات، وعلى رأسها األغنام. كما 

منة في البادية الخالية من األلغام حيثما أمكن. كذلك يجب إعادة تأهيل مناطق السقاية في البادية التي يجب رسم حدود المناطق اآل

 تضررت خالل األزمة. 

  بهدف تحسين إمكانية تحديد األمراض الحيوانية إعادة تأهيل مختبرات التشخيص البيطرية ومختبرات السالمة الغذائية والمسالخ

ستهالك البشري؛ بالتالي عدم االقتصار على تحسين مراقبة األمراض الحيوانية فحسب، بل أيضاً تحسين واألغذية غير المناسبة لال

 السالمة الغذائية والصحة العامة. 

 أنشطة وحدات الدواجن الصناعية مجدداً. إلطالق  التفقيسراكز إنعاش م 

  :والخضروات، يجب إيالء دعم ألعمال إعادة تأهيل بعض من منشآت تجنباً للفاقد الكبير في الفاكهة إعادة تأهيل منشآت التصنيع

التصنيع في المناطق المنتجة الرئيسية. وليس بالضرورة أن تكون تلك المنشآت مربحة على المدى القريب، لكنها تضمن أن يُدفع 

. بالتالي يمكن تجنب الفاقد، وتحقيق للمزارعين سعر عادل مقابل فائض منتجاتهم وبيع المنتج المصنّع حتى بأقل من تكلفة اإلنتاج

نفع مالي للمزارعين، الذين يفكر ثلة منهم بترك العمل في الزراعة نظراً ألن التكاليف تفوق اإليرادات، وبالتالي العمل على إبقائهم 

 في ساحة اإلنتاج.

 صائبة وزيادة أرباحهم، فضالً عن بهدف مساعدة المنتجين على اتخاذ القرارات ال تحسين نظم المعلومات المتعلقة باألسواق

تخفيض الفاقد. وعلى المرشدين الزراعيين المطلعين جيداً على الربحية التي تدرها محاصيل مختلفة، والسيما المنتجات الطازجة 

 العُرضة للتلف بدرجة كبيرة، تقديم النصح للمنتجين بهذا الخصوص. 

 

 على المدى البعيد

 

  :أمكن ذلك وحيثما لزم األمر بخصوص المنافع المالية لشراء  للمزارعين كلما يجب إسداء النصحالتفكير بالترتيبات التعاونية

 المستلزمات وتسويق المنتجات بطريقة تعاونية، وكذلك نصحهم بخصوص االقتراض الجماعي. 

 وهنا يجب تحري لنفطيوقود االللري والتي تعمل بلتخفيض تكاليف تشغيل المضخات المخصصة جدوى الطاقة الشمسية  تحري .

لري التي تعمل بالطاقة الشمسية الستخراج المياه من اآلبار. إال أن الجدل الذي يلف االجدوى االقتصادية الستخدام مضخات 

معيات مستخدمي المياه استخدام المضخات العاملة بالطاقة الشمسية هو أنها تقود إلى اإلسراف في استخدام مياه الري، لكن وجود ج

 . من شأنه تجاوز هذه الجزئيةإدارة جيدة ب

 عندما تسمح الظروف بذلك. إحصاء عدد الحيوانات 
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  التي تمكن  ةيتيح تعافي القطاع بشكل كامل، بما في ذلك تشغيل السالسل المبرد على نحو في البلد التوريدإعادة تأسيس سالسل

البلد. كما  داخل إلى تلك التي تعيش حالة من العجزالتي تشهد فائضاً في اإلنتاج من نقل المنتجات الزراعية بسالسة من المناطق 

في تقليص الخسائر ما بعد الحصاد في قطاع المحاصيل الحقلية وكذلك تخفيض الخسائر  التوريدسيسهم تشغيل األسواق وسالسل 

نات. في إنتاج الحيوا

 كنظم التأمين ضد الطقس لتمكين المزارعين من اإلحاطة بمخاطرهم بشكل فعال.  التفكير بإدخال أدوات نظام إدارة المخاطر

  في هذا القطاعتحسين القدرات الفنية العامة للموارد البشرية

 للمساعدة على تجديد القطاع الزراعي وتعافيه.  تعزيز االستثمار

 األمن الغذائي

 عاجل

في هذا المقام: ونذكر على وجه الخصوص. المساعداتتأثير  لزيادة استدامةعديدة ومتزامنة على مستوى األمن الغذائي  بتدخالت القيام

  تصميم تدخالت متعددة على مستوى األمن الغذائي لمعالجة احتياجات السوريين الملحة لألغذية، وذلك بالتزامن مع توفير المساعدة

 تخفض االعتماد على المساعدات الغذائية وتعمل على زيادة توافر األغذية وإمكانية الوصول إليها.  الالزمة بطريقة

 على توفير أنشطة القيمة المضافة والخبرات المطلوبة للتدخالت المتعلقة  ةإقامة الشراكات مع مؤسسات محلية وجهات فاعلة قادر

 باألمن الغذائي. 

 انعدام األمن الغذائي وتصميم  درجةالمتعلقة باألمن الغذائي وذلك اعتماداً على  اتالمساعد تحديد مداخل ومخارج واضحة لتقديم

 الناس.  شتى فئاتتدخالت تالئم 

  ساعة من النزوح لتغطية الحاجة الفورية إلى الغذاء على المدى  72لمتضررين باألزمة خالل فترة لتقديم مساعدات غذائية طارئة

 ية مناسبة والتحول إلى مساعدات غذائية محددة أكثر اعتماداً على الحاجة. القصير من خالل توفير أغذ

  إعطاء أولوية ألولئك الذين تقطعت بهم السبل عن الوصول إلى مصادر الغذاء والدخل بشكل طبيعي عند تقديم المساعدات الغذائية

تعزيز قاعدة أصول سبل العيش لديها ل القابلةألسر التي قصيرة األجل لتلبية احتياجاتهم الفورية لألغذية، لكن بالتزامن مع تحديد ا

 دعم نوعي لألمن الغذائي. تقديم من خالل 

 .مواصلة العمل على توفير المساعدات الغذائية للنازحين الجدد عن مناطقهم األصلية خالل الفترة األولى

 ى مناطقهم األصلية. ويجب أيضاً تحديد األسر التي غذائية حال عودتهم إل اتتحديد طرق إضافية لمساعدة أولئك المتلقين لمساعد

تقديم مزيد من الدعم لها من خالل تدخالت إضافية تحسن من فرص سبل العيش  بهدفتتلقى المساعدات الغذائية عند وصولها 

دانه من أصول ومأوى، وحصول تلك األسر على الغذاء والدخل. األمر الذي قد يتطلب دعماً قطاعياً إضافياً الستعادة ما تم فق الديه

إحياء سبل العيش مجدداً. و

  .دعم السكان سريعي التأثر الذين يواجهون مشكالت تتعلق بالوصول إلى المساعدات لتغطية احتياجاتهم الغذائية األساسية 

  من الناحية التغذوية، كاألسر  سريعة التأثرإيالء اهتمام كبير باألسر ذات األطفال دون الخامسة من العمر وغيرها من المجموعات

سريعة التأثر لألسر ذات نسب اإلعالة الكبيرة والمجموعات  وتحديد درجة االستهالك الغذائيذات األفراد المعاقين أو المسنين، 

الغذائية. ، وإجراء دراسة معمقة بشكل أكبر لصفاتها على نحو يسهل تحديد تلك األسر واستهدافها في التدخالت من الناحية التغذوية

رصد فعال لمستويات األمن الغذائي على امتداد البلد في الوقت المناسب. إن جمع مؤشرات أساسية حول األمن الغذائي والتغذوي إجراء 

بشكل منتظم على مستوى الناحية والمنطقة والمحافظة من شأنه إتاحة رصد مستمر لحالة األمن الغذائي واالحتياجات الوشيكة على 

 لواقع، األمر الذي يكفل:  أرض ا

 تأسيس نظام لجمع وتحليل البيانات شهرياً على مستوى البلد وتحديثه في الوقت المناسب؛

  لتقييم ً االحتياجات الغذائية  على مستوى تلبيةتقدم ما تم إحرازه من إجراء تقييمات لألمن الغذائي على المستوى الوطني سنويا

 وتقييم الجوانب التي تتطلب تركيزاً أكبر في الجهود.

  جهات فاعلة على المستوى اإلنساني في ميدان األمن الغذائي  تشترك فيهإعداد نظام مشترك بين الوكاالت لتحليل األمن الغذائي

 ها. ووزراء حكوميين من أجل تقييم مستويات األمن الغذائي في البلد والتحقق من

على المدى المتوسط 

  ألمن الغذائي الستهداف األسر النازحة مؤخراً مع تقديم مساعدات إضافية أو بديلة اعتماداً با ذات الصلةتحديد المزيد من النـُهج

 التأكد من تقديم دعم إضافي للقطاع الزراعي. كذلك على فرص تلك األسر في الحصول على األغذية والدخل. و

  تخطيط على المدى التحديد التدخالت التي تعزز توافر األغذية واالستقرار الغذائي لدى األسر المقيمة القادرة على االستثمار في

 المهارة. مفتقرة إلى عمل محتملة السيما للعمالة ال والقادرة على إيجاد فرصاألبعد نظراً الستقرارها النسبي، 

 نعدام األمن الغذائي على مستوى األسرة لتحديد األسر ذات الدخل المنخفض أو غير المستقر تطبيق عدسة الفقراء العاملين على ا

 غذائية. المصادر ال محدودةفي المائة من دخلها المتاح لصالح األغذية وتكون  75والتي تخصص أكثر من  بدرجة كبيرة

  كتوفير لتشمل األسواق ) توسيع نطاق التدخالت مكانيةإ لمعرفةاستكمال تقييم األسواق على امتداد الجمهورية العربية السورية

 سندات أو كليهما معاً(. الأو  النقدية المبالغ
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  السوق حيثما يكون ذلك مجدياً وذلك لتحسين القدرة الشرائية لدى مستوى التحول من مساعدات غذائية نوعية إلى تدخالت على

الفائض المحلي من المنتجات في مناطق مختلفة من باألمر الذي من شأنه المساعدة على تناول بعض القضايا المتعلقة  ؛المستهلك

 الوجبات لدى السكان الحاصلين على المساعدات. زيادة تنوع البلد، بالتزامن مع 

 ليات المتبعة لديهم في العادة للتكيف على عقب تسع سنوات من الصراع، يبدو أن الكثير من السوريين قد استنزفوا الكثير من اآل

 لتوفير األغذية.  مستوى توفير األغذية. وعليه، ثمة حاجة إلعادة تقييم وتحديث آليات التكيف المتبعة لدى السوريين

 

 على المدى البعيد

 

 ألولئك المعرضين لخطر انعدام األمن الغذائي وألولئك الذين قد تكون المساعدات الغذائية جزءاً  المطلوبةلتدخالت ل أفضل تحديد

سبل العيش وتمنع استخدام استراتيجيات سلبية للتأقلم مع سبل العيش من شأنها التأثير في  متطلباتمن حزمة دعم أكبر تفي ب

 ائي. انعدام األمن الغذ حالة من إلى الوصولاستهالك األغذية و

 قياس تصعب  تقديم مساعدات شهرية دورية مع فترات فاصلة طويلة مساعدات غذائية موسمية إن أمكن بدالً من تقديم التفكير في

 نتائج األمن الغذائي بدقة.

 اع الزراعي. الطاقة اإلنتاجية للقط تأثيرها فياألمن الغذائي السوري السيما ها في إجراء دراسة على تكلفة العقوبات الدولية وتأثير 

 

التأكد من أخذ االستقرار الغذائي بعين االعتبار عند الحديث عن التدخالت المتعلقة باألمن الغذائي لحماية سبل العيش ودعمها. وهذا 

 يعني:

 

  األغذية تعزيز القطاع الزراعي واألسر المنخرطة في نظم إنتاج األغذية بطريقة تحفز األمن الغذائي على مستوى األسرة وتوافر

 في البلد؛

 سبل العيش لدى األشخاص المعرضين لخطر انعدام األمن الغذائي من خالل قائمة تدخالت تناسب  الحصول على تعزيز فرص

 الموقع وتأخذ بعين االعتبار األصول اإلنتاجية على المستوى المجتمعي؛ 

  المساعدة البلد و داخلفي األمن الغذائي من شأنها اإلسهام التي وإنتاج األغذية  خارج نطاقتحديد سبل العيش القائمة على األسواق

 . هعلى تحسين مناخ السوق على امتداد

  العمل مع جهات فاعلة على امتداد سالسل القيمة الغذائية لصالح اقتصادات نطاق أكفأ وتدخالت قائمة على السوق لصالح هوامش

 ربح أفضل.

 لهم في مواقع إقامتهم. المتاحة ساسية سبل العيش األ الحصول على قة بفرصالعمل مع الشباب لضمان بناء المهارات المتعل 
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