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االجتامعية  ¾ الجوانب  حول  عامة  معلومات 
باتت  السورية  األرايض  جل  أن  صحيح  واالقتصادية: 
مستقرة اليوم، مع القليل فقط من جيوب القتال التي 
يتم احتواؤها، إال أن الظروف االقتصادية فيها ليست 
النزاع الذي  بالظروف املؤاتية. فاالقتصاد الذي أنهكه 
نكسات  من  عاىن  سنوات   10 مدى  عىل  البلد  شهده 
ومنعكسات  كوفيد-19  جائحة  تفيش  نتيجة  إضافية 
تأثريات األزمة االقتصادية التي عصفت بلبنان، التي ما 
فتئت تعد رشيان الحياة لالقتصاد السوري. إىل جانب 
ذلك، تسود البلد معدالت تضخم مرتفعة تقرتن برتاجع 
قيمة العملة ونقص املنتجات األساسية ومنها الوقود. 
فالعقوبات الدولية حملت تأثريات جمة منها املبارش 
ومنها غري املبارش، وألقت بظاللها عىل مصادر املعيشة 
األغذية  برنامج  عن  جاء  ملا  ووفقاً  السوريني.  ملاليني 
العاملي، هنالك ما يربو عىل 12.4 مليون شخص )60 
عام  الغذايئ  األمن  إىل  افتقروا  السكان(  من  املائة  يف 
بعام       قياساً  شخص  مليون   5.4 بنحو  أكرث  أي   ،2020
1.2019  والتزال حالة األمن الغذايئ يف ترٍد عام 2021. 

وسوء  ¾ املطرية  الهطوالت  شح  أسفر  املحاصيل:  إنتاج 
والذي   ،21/2020 الزراعي  املوسم  خالل  توزعها 
تكاليف  وارتفاع  الحر  العديد من موجات  مع  ترافق 
للري،  الالزمة  املياه  توافر  ومحدودية  املستلزمات 
وكذلك ارتفاع تكاليف الوقود الالزم للضخ، عن تقلص 
مساحة  تقدر  إذ  الحبوب.  لزراعة  املخصصة  املساحة 
القمح التي تم حصادها بنحو 000 787 هكتار، وهي 
املحصودة  املساحة  بشكل طفيف عىل  تزيد  مساحة 
عام 2019. بينام تقدر مساحة الشعري التي تم حصادها 
بنحو 000 352 هكتار، أي أقل من نظريتها قبل عام 
األرايض  من  واسعة  فمساحات  املائة،  يف   75 بنسبة 
القمح عام  إنتاج  أنها ال تستحق الحصاد. أما  اعتربت 
عن  مرتاجعاً  طن،  مليون   1.05 بنحو  فيقدر   2021
كمية 2.8 مليون طن املسجلة عام 2020، ليكون بذلك 
الفرتة  )خالل  األزمة  قبل  املسجل  املعدل  ربع  مجرد 
كمية  بينام  طن.  مليون   4.1 والبالغ   )2011-2002

إنتاج الشعري التي سجلت 000 268 طن فتعادل نحو 
عامي  خالل  املجني  الوفري  الحصاد  من  املائة  يف   10

 .2020/2019

ما  ¾ املحاصيل:  إنتاج  أمام  الرئيسة  الزراعية  املعوقات 
فتئ املزارعون يبدون مخاوفهم حيال ارتفاع تكاليف 
الجودة  ذات  املستلزمات  وغياب  والنقل  اإلنتاج 
العالية. فأسطول اآلليات الزراعية بات متهالكاً، وأمىس 
استثامره غري مجٍد. إال أن شيئاً من التقدم تم إحرازه 
الحفر  أن  مع  الري،  بنى  تأهيل  إعادة  صعيد  عىل 
للمراقبة بهدف  لآلبار بطريقة ال تخضع  القانوين  غري 
الحصول عىل املياه الجوفية عىل مدى السنوات األخرية 
قد تسبب فيام يبدو بانخفاض منسوب املياه الجوفية. 
وبقيت مساحة ال يستهان بها من األرايض التي كانت 
أو  املعدات  إىل  االفتقار  بسبب  ري  دون  يوماً  مروية 
غياب الصيانة أو عدم توافر الوقود. كام جرى الحديث 
عن نسب هدر مرتفعة يف إنتاج الفاكهة والخرضوات، 
لدى  الرشائية  القدرة  انخفاض  إىل  تعزى  ألسباب 
التصدير ونقص منشآت  القدرة عىل  املستهلك وعدم 
التصنيع. أضف إىل ذلك أن التزويد بالطاقة الكهربائية 
عىل نحو غري موثوق أدى إىل زيادة هدر األغذية عىل 

مستوى األرس. 

أبرز النقاط 

1

 اليزال تقييم األمن الغذايئ ومصادر املعيشة عام 2020 الذي أجراه برنامج األغذية العاملي ورشكاؤه عام 2020 آخر تقييم لألمن الغذايئ أجري
 عىل مستوى البلد.
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اإلنتاج الحيواين: استقر عدد رؤوس الحيوانات عىل  ¾
بداية  مع  شهده  الذي  الحاد  الرتاجع  بعد  يبدو  ما 
وغياب  األعالف  تكاليف  ارتفاع  أن  إال  النزاعات. 
قد  الراهن  الوقت  يف  املراعي  إىل  الوصول  إمكانية 
وبالفعل  كبري.  بشكل  أعدادها  تخفيض  إىل  يقود 
الفائت  بالعام  قياساً  الحية  الحيوانات  عدد  انخفض 
بعد أن باع املزارعون بعض قطعانهم للحصول عىل 
من  وغريها  األعالف  من رشاء  متكنهم  التي  السيولة 
املستلزمات ملا تبقى لديهم من حيوانات. أما أسعار 
ازدادت ألسباب تعزى  األلبان والبيض فقد  منتجات 
بالدرجة األوىل إىل ارتفاع تكاليف األعالف والوقود. 
نظراً  مالية،  خسائر  عبء  يتكبدون  املنتجني  أن  إال 
نظريه  من  أدىن  يبقى  األسعار  زيادات  معدل  ألن 
حول  تقارير  ترد  مل  أنه  صحيح  اإلنتاج.  لتكاليف 
التغذوي  الوضع  أنه  إال  الحيوانية،  األمراض  تفيش 
الحيوانات ُعرضة  لتبقى  بالضعف،  يتسم  للحيوانات 

عموماً لإلصابة باألمراض. 

السيولة  ¾ إىل  املزارعون  يفتقر  مستقبلية:  اتجاهات 
وإلمكانية الحصول عىل االئتامنات بالتزامن مع ارتفاع 
املستلزمات  أسعار  ارتفعت  فقد  املستلزمات.  أسعار 
خالل  واألسمدة،  الوقود  أسعار  فيها  مبا  املدعومة، 
املوسم 21/2020، كام توقف دعم أسعار األسمدة منذ 
يونيو/حزيران 2021. أما تأمني البذور فمسألة صعبة 

عىل ما يبدو بسبب االنخفاض الهائل يف حصاد 2021، 
ناهيك عن رداءة نوعية البذور التي قد تكون بحسب 
التوقعات ذات معدالت إنبات متدنية. لكن املزارعني، 
مجدية  اقتصادية  معيشة  مصادر  إىل  يفتقرون  ممن 
يف  مستخدمني  أراضيهم،  زراعة  يف  مستمرون  بديلة، 
من  أقل  كميات  مع  كثافة  أقل  إنتاج  أساليب  ذلك 

املستلزمات. 

خالل  ¾ املزارعني  واجهت  التي  للتحديات  واستجابة 
إجراءات  اتخاذ  إىل  حاجة  هنالك   ،21/2020 موسم 
األصول  ضياع  ومنع  الزراعي  القطاع  لدعم  عاجلة 
تقييم  بعثات  دعت  إذ  ذلك.  من  أكرث  اإلنتاجية 
تقديم  من  التحول  إىل  سابقاً  نفذت  التي  املحاصيل 
دعم عاجل ملصادر املعيشة األساسية إىل العمل عىل 
هذا  يف  أنه  إال  بنائه.  وإعادة  الزراعي  القطاع  تعايف 
العام يعترب تقديم الدعم العاجل خطوة بالغة األهمية 
حيث من املحتمل أن يتأثر املوسم القادم بانخفاض 
الهطوالت عن معدلها ونقص البذور عالية الجودة. أما 
الهدف من وراء تقديم هذا الدعم العاجل فيكمن يف 
الحّد من نقص املستلزمات وتحسني إمكانية الحصول 
املطلوب  بالديزل  كافية  إمدادات  ضامن  مع  عليها، 
وتجنب  الرسمية  األسعار  وفق  الزراعية  للعمليات 
ارتفاع  بسبب  الحيوانات  عدد  خفض  إىل  اللجوء 

تكاليف األعالف. 
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سنوياً  تنفذ  الغذايئ  واألمن  املحاصيل  تقييم  بعثة  كانت 
باالشرتاك ما بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 
 2013 بني  ما  السورية  العربية  الجمهورية  يف  العاملي 
و2019، باستثناء عام 2015. أما القيود التي فرضت عىل 
التنقالت الدولية إثر تفيش كوفيد-19 فقد أعاقت تنفيذ 

البعثة بصورة متكاملة خالل 2020 و2021. 

معظم  شهدتها  التي  املتقلب  الطقس  ظروف  أن  إال 
املنتجة  الرئيسة  املناطق  يف  السيام  السورية،  املناطق 
للحبوب يف البلد عام 2021 زادت من الحاجة إىل إجراء 
حالة  لتقدير  بها  معرتف  قوية  معايري  إىل  يستند  تقييم 
املحاصيل عىل نحو يقارن بالتقييامت السابقة. واستجابة 
إلجراء  السورية  العربية  الجمهورية  حكومة  من  لطلب 
ويف   ،21/2020 املوسم  خالل  الزراعي  لإلنتاج  تحليل 
االقتصادي  واملناخ  الحرجة،  الطقس  ظروف  ضوء 
تفاقمه،  عىل  أخرى  تحديات  ساعدت  الذي  الصعب 
لتقييم  بعثة  بتنفيذ  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت 
املحاصيل واإلمداد باألغذية، وهي بعثة مستقلة لتقدير 
للقطاع  العام  الوضع  وتقييم   2021 لعام  الحبوب  إنتاج 
الزراعي، وكذلك لحساب آفاق املوسم القادم 22/2021. 
البعثة  اعتمدت  السفر،  عىل  املفروضة  للقيود  ونظراً 
املختلفة مبعرفة  املحافظات  موظفيها يف  من  عىل شبكة 
واملناطق  املحلية  االقتصادية  الظروف  بشأن  مفصلة 
املحافظات.  شتى  امتداد  عىل  اإليكولوجية  الزراعية 
يونيو/حزيران  بني  ما  امليدانية  املعلومات  جمع  وتم 
ويوليو/متوز 2021. كام تم الحصول عىل املعلومات من 
العديد من  الزراعي وغريها من  الزراعة واإلصالح  وزارة 
الوزارات املعنية والهيئات الحكومية ومديريات الزراعة 

املحافظات.  يف 

عىل  الزراعي  واإلصالح  الزراعة  وزير  معايل  إطالع  وتم 
الرئيسة  والنتائج  البعثة  هذه  اتبعتها  التي  املنهجية 
النهائية من هذا  التي توصلت إليها قبل إصدار النسخة 

التقرير. 

املنهجية املتبعة يف التقييم

املحافظات  كافة  إىل  زيارة  املحليون  العاملون  أجرى 
حلب  وهي  منها،  املعلومات  لجمع   ii14 الـ  السورية 
والالذقية  الزور  ودير  وحمص  وحامة  والحسكة 
وطرطوس ودمشق وريف دمشق ودرعا والرقة وإدلب 
هي  التي  دمشق،  وباستثناء  والسويداء.  والقنيطرة 
الوطني  الفريق  عقد  والتي  مبعظمها،  حرضية  محافظة 
عقد  املعنية،  الوطنية  السلطات  مع  فيها  اجتامعاته 
التقنية  الكوادر  مع  اجتامعات  املحليون  العاملون 
ورعاة  املزارعني  ومع  الزراعة،  مديريات  لدى  العاملة 
اآلليات  وماليك  التجار  مع  وكذلك  ومربيها،  الحيوانات 
ومع  الفالحية،  التعاونية  الجمعيات  لدى  الزراعية 
جميع  يف  األساسيني  املعلومات  مقدمي  من  غريهم 
الفرصة  كانت  وعندما  زيارتها.  متت  التي  املحافظات 
والحيوانات  األغذية  أسواق  إىل  زيارة  أجروا  سانحة، 
لتقييم اإلمدادات املحلية واتجاهات األسعار. كام تفقد 
املزروعة  املحاصيل  البعثة  خالل  املحليون  العاملون 
املحاصيل  تفقد  تم  كذلك  املحتملة.  غاللها  لتقييم 
السنابل  أعطى حجم  إذ  بعد،  تدرس  التي مل  املحصودة 
للحبوب  العامة  والظروف  فيها  الحبوب  وعدد  ووزنها 

استعراض عام

3

 إضافة إىل مديريات الزراعة يف املحافظات الـ 14، هنالك يف سهل الغاب، وهو منخفض خصب يقع بني محافظتي حامة وإدلب، مديرية زراعة
 خاصة به، حيث تقدم هذه املديرية البيانات املتعلقة بسهل الغاب عىل نحو مستقل.
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ميكن  التي  الغلة  مستويات  عن  املؤرشات  من  مزيداً 
مؤسسة  قدمت  كام  املزارعني.  تقديرات  مع  مقاطعتها 

لعملياتها. شامالً  استعراضاً  »حبوب« 

تقديرية  أرقاماً  الزراعة  واإلصالح  الزراعة  وزارة  أعطت 
واملحصودة،  منها  املزروعة  الحبوب  أرايض  ملساحات 
جميع  يف  الزراعة  مديريات  أكدتها  أرقام  وهي 
الزراعة  ومديريات  الوزارة  قدمت  كام  املحافظات. 
مراجعة  متت  حيث  التقديرية،  الغالل  بشأن  أرقاماً 
ونتائج  امليدانية  املالحظات  ضوء  يف  بدقة  األرقام  هذه 
وخالل  املتاحة.  املعلومات  من  وغريها  املحاصيل  تفقد 
اللقاءات التي أجريت مع املزارعني، تم جمع معلومات 
وتوافر  البذور  ومعدالت  الزراعة  مبوعد  تتعلق  إضافية 
واألسمدة  املصدقة  )كالبذور  واستخدامها  املستلزمات 
والوقود وغريها من املستلزمات(، واستخدام اآلليات يف 
عمليات املزرعة، وكذلك توافر اليد العاملة، والري ومدى 
سجالت  من  أخرى  معلومات  استُمدت  كام  موثوقيته. 
امللتقطة  االصطناعية  األقامر  وصور  املطرية  الهطوالت 
بفاصل عرش سنوات التي تظهر أمناط الهطوالت املطرية، 
وحاالت الشذوذ يف الهطوالت املطرية عن املعدل طويل 
الزراعي.  اإلجهاد  ومؤرش  الرتبة  رطوبة  وإجهاد  األجل، 
بعد ذلك متت مطابقة هذه املعلومات مع مصادر أخرى 
ومن ثم تلخيصها يف هذا التقرير الذي يعرض تقديرات 
الزراعي  القطاع  لوضع  وتقييم  الحبوب  إنتاج  حول 

القادم. كام  املوسم  آفاق  وكذلك  البلد،  عامة يف  بصورة 
الفريق  جانب  من  التقديرية  الغالل  حجم  تعديل  تم 
املحيل عندما اقتضت الرضورة وذلك باملشورة مع فريق 
النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن األغذية 

والزراعة يف روما. 

جامعية  مناقشة   24 كذلك  املحليون  العاملون  أجرى 
من  اختيارها  تم  شخصيات  مع  محددة  ملوضوعات 
امتداد  عىل  البعثة  زارتها  التي  املناطق  يف  القاطنني 
تحليل  نتائج  عىل  التقرير  هذا  يشتمل  كام  املحافظات. 
محافظة   13 يف  زراعية  أرسة   256 غطى  الذي  املسح 
باستثناء محافظة دمشق( الستكامل  املحافظات  )جميع 

 iii.مصادر املعلومات وإغنائها

بجمع  املنظمة  لدى  املحيل  الفريق  قيام  مع  وبالتزامن 
املكتب  لدى  العاملون  عقد  البلد،  داخل  املعلومات 
من  عدد  مع  اجتامعات  دمشق  يف  للمنظمة  القطري 
الزراعية  بالقضايا  املعنية  والهيئات  التنفيذية  الوزارات 
واألنشطة املتعلقة مبصادر املعيشة، ومنها وزارة الزراعة 
واإلصالح الزراعي، ووزارة موارد املياه، واملؤسسة العامة 
املؤسسة  وهي   – )حبوب(  الحبوب  وتصنيع  لتجارة 
العامة  واملؤسسة  القمح،  رشاء  عن  املسؤولة  الحكومية 
واملرصف  البذار،  إلكثار  العامة  واملؤسسة  لألعالف 

التعاوين.  الزراعي 

 أجريت مسوحات يف معظم املحافظات ملا ال يقل عىل 20 أرسة زراعية. ونظراً للتشابه بني محافظتي الالذقية وطرطوس من حيث الظروف األهلية
 واالقتصادية، فقد اقترص املسح عىل عدد صغري من األرس الزراعية يف الالذقية. ومنذ سبتمرب/أيلول 2021، يتم العمل عىل استكامل مسح مفصل

 يغطي 000 4 مزارع.
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التزال جّل التوصيات التي قدمتها بعثة تقييم املحاصيل 
واألمن الغذايئ عام 2019 )آخر بعثة مشرتكة بني منظمة 
تم  للتقييم  العاملي  األغذية  وبرنامج  والزراعة  األغذية 
لتاليش  نظراً  هذا  يومنا  حتى  سارية  البلد(  يف  تنفيذها 
بعض اإلنجازات التي تحققت عىل مدى العامني املاضيني 
بفعل األزمة االقتصادية املستمرة. ورغم الحاجة إىل اتخاذ 
القادم  الزراعي  املوسم  إنتاج  إلنقاذ  الالزمة  اإلجراءات 
عىل  االستدامة  وتحقيق  املعيشة  مصادر  توافر  وضامن 
إصالح هيكيل  لعدم وجود  نظراً  أنه  إال  املتوسط،  املدى 
أسباب  معالجة  أجل  من  واسع  نطاق  عىل  لالقتصاد 
وغياب  جذورها،  من  العملة  قيمة  يف  الرسيع  الرتاجع 
الحلول ملسألة نقص الوقود وضعف القدرة الرشائية لدى 
أن  نرى  كوفيد-19،  بفعل جائحة  تفاقمت  التي  السكان 
ملحوظة  تحسينات  أية  إىل  تقود  لن  املقرتحة  التوصيات 

ومديدة ضمن قطاع املنتجات الزراعية والغذائية. 

ملّحة احتياجات 

صحيح أن بعثات تقييم املحاصيل التي نفذت سابقاً دعت 
املعيشة  ملصادر  العاجل  الدعم  تقديم  من  التحول  إىل 
وإعادة  الزراعي  القطاع  تعايف  عىل  العمل  إىل  األساسية 
بنائه، ونظراً للمصاعب والتحديات التي واجهت املزارعني 
خالل املوسم الزراعي 21/2020، نرى أن التوصية الرئيسة 
بصورة  االستعداد  يف  تكمن  فورياً  إجراًء  تستدعي  التي 
أفضل للموسم الزراعي القادم وتجنب ضياع أصول اإلنتاج 

بشكل أكرث من ذلك من خالل:  

الجودة  ¾ ذات  املستلزمات  نقص  حدة  من  التخفيف 
ذلك  إىل  وما  واألسمدة  والوقود  والبذور  العالية 
التوجه  خالل  من  عليها  الحصول  إمكانية  وتحسني 
التي  الهشة  املناطق  يف  تأثراً  األرسع  الجامعات  إىل 
ظروف  تقلبات  بسبب  املحاصيل  إنتاج  يف  أخفقت 
توافرت  ما  فإذا   .21/2020 موسم  خالل  الطقس 
األسواق،  إىل  الوصول  إمكانية  وأتيحت  املستلزمات 
عندئذ يجب تقديم املساعدات عىل شكل قسائم أو 
ميكن  كام  األسواق.  عجلة  تحريك  وبالتايل  شابه،  ما 
تقديم مبالغ نقدية عىل نحو غري مرشوط، إضافة إىل 

تقديم ما يلزم لتغطية االحتياجات الرشائية املبارشة 
للمزارعني  يتيح  ما  األعجف،  املوسم  خالل  السيام 

تخصيص الوقت والجهد املطلوب لزراعة أراضيهم. 

وذلك  ¾ محاصيلها،  خرست  التي  الزراعية  األرس  دعم 
املصحوبة  الزراعية  املستلزمات  تقديم  خالل  من 
الفرصة  إلتاحة  الشتاء  فرتة  غذائية خالل  مبساعدات 

أمام تلك األرس للعودة إىل اإلنتاج الزراعي.

املطلوب  ¾ الديزل  من  كافية  بكميات  اإلمداد  ضامن 
تقنني  أي  دون  الرسمية،  باألسعار  الزراعية  للعمليات 
يف الكميات كام هي الحال بالنسبة ملركبات اإلسعاف. 
فكام أن الوقود املخصص ملركبات اإلسعاف غري مقنن، 
يجب أن يحصل املزارعني عىل كميات كافية من الوقود. 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف اللجوء إىل خفض أعداد  ¾
خالل  من  األعالف  تكاليف  ارتفاع  بسبب  الحيوانات 
أو  إما عينياً  األعالف بشكل عاجل  توزيع  إىل  السعي 
تعمل  األسواق  كانت  إن  القسائم  تقديم  طريق  عن 

عىل نحو مناسب مع توافر إمكانية الوصول إليها.

توفري الرعاية البيطرية الطارئة، مثل أدوات التشخيص  ¾
املحتملة  األمراض  تشخيص  من  املزارعني  متكن  التي 

التوصيات

5



6  تقرير خاص - حول بعثة منظمة األغذية والزراعة إلى الجمهورية العربية السورية عام 2021  |  ديسمبر/كانون األول 2021

يف املناطق التي ال تغطيها الخدمات البيطرية بشكل 
كاٍف. 

االستمرار يف إزالة األلغام التي خلفتها الحرب. ¾

مناخياً  ¾ الذكية  الزراعية  املامرسات  وإدخال  تعزيز 
املحاصيل  إلنتاج  حدة  عىل  سياق  لكل  املناسبة 
املطلوبة  املياه  شبكات  مد  ذلك  يف  مبا  والحيوانات، 
عىل  والغذائية  الزراعية  النظم  قدرة  مستوى  لرفع 

التأقلم مع تأثريات تغري املناخ. 

إجراءات عىل املدى املتوسط

إىل  الحاجة  عىل  التوصيات  تركز  املتوسط،  املدى  عىل 
يف  السيام  املبارش،  وغري  املبارش  التوظيف  فرص  تعزيز 
الزراعية،  األنشطة  ربحية  وزيادة  الريفية،  املناطق 
وتحفيز  للعائدين،  كرمية  معيشة  مصادر  وتوفري 
الزراعي  امليدان  يف  وإدارتها  الطبيعية  املوارد  استخدام 
تنشيط  إعادة  يجب  كام  االستدامة.  من  أعىل  مبستوى 
البيئية،  املعوقات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  اإلنتاج 
تنسيق  يجب  كام  الجفاف،  وموجات  املياه  شح  ومنها 
فعىل  املنشودة.  املنافع  جني  بهدف  اإلجراءات  جميع 
أعداد رؤوس  زيادة  إىل  السعي  يكون  لن  املثال،  سبيل 
لخدمات  الوقت  ذات  يف  توفري  دومنا  كافياً  الحيوانات 
سالسل  ودعم  املختلفة،  األعالف  وتقديم  البيطرة 

األساسية.   القيمة 

املحاصيل  ¾ إنتاج 
بذور 	  عىل  الرتكيز  مع  البذور،  إنتاج  تنشيط 

تكون  والتي  البلد،  يف  زراعة  األكرث  املحاصيل 
اإليكولوجية.  الزراعية  املناطق  لشتى  مناسبة 
حيث  بالقمح،  خاص  اهتامم  إيالء  يجب  كام 
تواجه الغلة املحتملة يف الوقت الراهن معوقات 
من  الجودة  عالية  بذور  إىل  االفتقار  إىل  تعزى 
الجيل املبكر والبذور املصدقة من الجيل األول. 
إلكثار  العامة  املؤسسة  أن  نرى  املقام،  هذا  ويف 
البذار لديها قدرة جيدة عىل إدارة هذا العمل، 
حيث قد يشمل الدعم توفري موارد مالية لزيادة 
مبيدات  وتوفري  املتعاقدين،  املزارعني  عدد 
الوقت  الجودة حيث يف  عالية  أعشاب وأسمدة 
الراهن يتعني عىل كثري من املزارعني املتعاقدين 
رشاءها بأنفسهم، وتوفري أجهزة تنظيف البذور. 
بها  تقوم  التي  األخرى  األنشطة  دعم  يجب  كام 

أنشطة  ومنها  البذار،  إلكثار  العامة  املؤسسة 
إنتاج  وتنشيط  للبذار  املخصصة  البطاطا  إكثار 

بذور الخرضوات وفق خطط محددة.

دعم صناعة الكمبوست عىل املستوى املجتمعي 	 
النفايات  من  وغريها  األغذية  مخلفات  من 

املناسبة لتحسني إنتاجية الرتبة. 

دعم املزارعني عن طريق توفري التدريب املطلوب 	 
الجديدة  املحاصيل  إدارة  من  ميكنهم  مبا  لهم 
)ومنها  أفضل  بشكل  املزارعون  يعتمدها  التي 
إىل  وما  والبقولية  والعطرية  الطبية  املحاصيل 

ذلك(. 

واالستدامة 	  يتامىش  مبا  البساتني  تأهيل  إعادة 
والبيئية. االقتصادية 

قطاع 	  لدعم  األعالف  من  املحيل  اإلنتاج  تحسني 
الرثوة الحيوانية املتدهور بصورة خطرية.

الري ¾
االستمرار يف إعادة تأهيل البنى التحتية املترضرة 	 

عىل التوازي مع صيانة البنى التحتية القامئة قبل 
تردي حالها أكرث. ولعل تقديم مبالغ نقدية مقابل 
السياقات  من  كثري  يف  نجده  ما  وهو   – العمل 
يتم  حيث  الغاية:  ثنائية  دعم  آلية   – األخرى 
لتغطية  النقدية  املبالغ  اآللية توفري  مبوجب هذه 
االحتياجات الفورية وكذلك توفري العاملة املطلوبة 

ألعامل إعادة تأهيل البنى التحتية األساسية. 

حصص 	  عىل  للحصول  جهوده  يف  البلد  استمرار 
خالل  من  ودجلة  الفرات  نهري  مياه  من  عادلة 

منتديات دولية وهيئات معنية. 

الحديثة 	  الري  أساليب  اعتامد  عملية  دعم 
)الري بالتنقيط وما إىل ذلك(. يف الوقت الراهن، 
يعتمد عدد كبري من املزارعني عىل الري الفييض، 
وهو أسلوب الري األكرث هدراً للمياه. صحيح أن 
أساليب الري الحديثة تتطلب استثامرات كبرية، 
وخفض  املياه  موارد  استدامة  يف  تسهم  أنها  إال 

للضخ.  الالزم  كالوقود  الطاقة،  استخدام 

إطالع املزارعني عىل منافع االنضامم إىل جمعيات 	 
املستوى  عىل  منافع  وهي  املياه،  مستخدمي 
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لتلك  الفعالة  الهياكل  وتعميم  واإلنتاجي  املايل 
املياه  موارد  توزيع  لضامن  كطريقة  الجمعيات 

عىل نحو مناسب. 

إمكانية 	  يعطي  مبا  املياه  معالجة  منشآت  بناء 
املزارعني  ومنع  الري  يف  العادمة  املياه  استخدام 

من استخدام املياه العادمة غري املعالجة. 

الرثوة الحيوانية  ¾
جمع 	  بهدف  الحيوانات  تسجيل  تحسني 

وبالتايل  الجغرايف  موقعها  حول  دقيقة  معلومات 
وتقديم  املناسبة  الربامج  وضع  عمليات  تسهيل 
املساعدة الالزمة لنامء الحيوانات إىل حني إجراء 
تسجيل  الراهن  الوقت  يف  ويتم  القادم.  التعداد 
الحيوانات، إال أن تقدم هذه العملية اليزال بطيئاً 
املطلوب  املايل  الدعم  تقديم  يؤدي  وقد  نسبياً. 
للعاملني والنقل وما إىل ذلك سيؤدي إىل ترسيع 

التسجيل.   عملية 

تنشيط الخدمات البيطرية ضامناً لنجاح التلقيح 	 
عىل  يجب  حيث  أعىل،  مبستويات  االصطناعي 
التدريب  تلقي  والتقنيني  البيطريني  األطباء 
املناسب عىل تحديد دورة الشبق الصحيحة لدى 

سالالت األبقار املحلية منها واملدخلة. 

البيطري، 	  التشخيص  مختربات  تأهيل  إعادة 
أجل  من  واملسالخ  الغذائية،  السالمة  ومختربات 
تحسني الكشف املبكر عن األمراض الحيوانية ووجود 
أغذية غري صحية أو غري آمنة ال تصلح لالستهالك 
البرشي، وبالتايل ال يقترص األمر عىل تحسني مكافحة 
تحسني  إىل  ميتد  بل  فحسب،  الحيوانية  األمراض 

مستوى السالمة الغذائية والصحة العامة أيضاً. 

البيطرية وتسهيلها لصالح األرس 	  تعزيز الخدمات 
والديوك  واألرانب  والدجاج  املوايش  متلك  التي 
تنويع  بهدف  الحيوانات  من  وغريها  الرومية 
مصادر الدخل وزيادة إنتاج األرس وتحسني الحالة 

التغذوية واألمن الغذايئ لدى األرس.

بأنشطة 	  مجدداً  لإلقالع  التفريخ  منشآت  إنعاش 
وحدات الدواجن الصناعية.

أنه يجب 	  إال  املياه،  يعاين من شح  البلد  أن  رغم 
مزارع  وإنشاء  املائية  األحياء  برتبية  التفكري 

بلد  السلور( كام يف  )السلطعون وسمك  األسامك 
الجوار العراق.

االئتامنات ¾
محل 	  لتحل  األجل  قصرية  صغرية  قروض  تقديم 

موردو  يقدمها  كان  التي  الدائنة  االئتامنات 
سابقاً. املستلزمات 

قروض 	  برامج  وإدخال  مكفولة  ائتامنات  تقديم 
العام  خالل  الزراعة  من  املزارعني  متكن  صغرية 
املخازن، وما  بناء  إمكانية  تتيح لهم  الالحق، كام 
إىل ذلك. ميكن أيضاً تقديم منح صغرية إن أمكن 

بدالً من تقديم تسهيالت ائتامنية.

التسويق ¾
املنتجات 	  لصالح  التربيد  سالسل  تأهيل  إعادة 

توزيع  لتحسني  وكذلك  للتلف،  القابلة  الغذائية 
التلقيح  ومحاقن  البيطرية  واألدوية  اللقاحات 
التعاون  إمكانية  تحري  ميكن  وهنا  االصطناعي. 

مع رشكات النقل بالشاحنات املربّدة. 

بناء مرافق تخزين مربدة يف املزارع أو يف القرى 	 
فيها  منتجاتهم  تخزين  للمزارعني  ميكن  بحيث 
من  بذلك  مستفيدين  أبعد،  أسواق  إىل  ونقلها 
التعاونية  الرتتيبات  تكون  قد  النطاق.  اقتصادات 

خياراً مناسباً يف هذا املقام. 

إضافة 	  لتحسني  التصنيع  منشآت  تأهيل  إعادة 
الفاكهة  يف  الكبري  الهدر  من  والحد  القيمة 
والخرضوات السيام يف املناطق املنتجة الرئيسة. 

النظر يف جعل قنوات التسويق أقرص يف املناطق 	 
القريبة من املراكز واألسواق الحرضية. 

إال 	  املالية،  الناحية  من  تحقيقها  صعوبة  رغم 
قيمة  الرتاكمي يف  الرتاجع  أخذ  املطلوب  من  أنه 
تسعري  خطط  وضع  عند  االعتبار  بعني  العملة 
القرارات  اتخاذ  للمزارعني  يتيح  ما  املشرتيات، 

الصحيحة بشأن زراعة املحاصيل.

تخزين 	  مجال  يف  القدرات  تنمية  عىل  العمل 
وتصنيعها.  وتغليفها  األغذية 

وطاقة 	  الشمسية  كالطاقة  البديلة  الطاقة  اعتامد 
تصنيع  ووحدات  املربدة  املخازن  لتشغيل  الرياح 
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اليوم  الوقود  نقص  عىل  التغلب  وبالتايل  األغذية 
وغداً. 

خدمات اإلرشاد الزراعي  ¾
املعلومات 	  توفري  الزراعي  اإلرشاد  خدمات  من 

إلنتاج  املختلفة  الجوانب  بخصوص  والتدريب 
املحاصيل والحيوانات، مبا يف ذلك استخدام األدوية 
الصحيح  بالشكل  الزراعية  والكيامويات  البيطرية 
– كاختيار التوقيت املناسب الستخدامها وتركيزها 
الصحيح وجرعتها الدقيقة بحسب تعليامت الجهة 
املصنعة وطرق استخدامها بصورة آمنة. ويف هذا 
الزراعي  اإلرشاد  خدمات  تنشيط  سيكون  املقام، 
جانباً أساسياً يف التعامل مع التكيف مع تغري املناخ 
أنشطة  زيادة  ذلك  يف  مبا  آثاره،  من  والتخفيف 

التدريب عىل مامرسات الزراعة الذكية مناخياً. 

املعلومات وتوفري السلع العامة  ¾
تحسني نظم املعلومات املتعلقة باألسواق بهدف 	 

مساعدة املنتجني عىل اتخاذ القرارات الصحيحة يف 
الوقت املناسب وزيادة أرباحهم، إضافة إىل تقليص 
الزراعيني،  املرشدين  وعىل  اإلنتاج.  يف  الخسائر 
املطلعني جيداً عىل ربحية املحاصيل بشتى أنواعها، 
تقديم  التلف،  رسيعة  الطازجة  املنتجات  السيام 

النصائح الالزمة إىل املنتجني بهذا الشأن. 

جمع القياسات املتعلقة مبنسوب املياه الجوفية 	 
املناخ  تغري  مع  التكيف  جوانب  من  كجانب 
إمكانية  يعطي  مبا  آثاره  من  التخفيف  وتدابري 

اتخاذ قرارات أفضل.

املناخ 	  تغري  تأثريات  بشأن  مفصلة  دراسة  إعداد 
لربنامج  كمدخل  املزروعة  املحاصيل  أمناط  يف 
املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  حول  مستهدف 
والتكيف معها. صحيح أن بعض املزارعني يعمدون 
املتعلقة  خططهم  تعديل  إىل  الراهن  الوقت  يف 
بزراعة املحاصيل تبعاً ألمناط الطقس املتغرية، إال 
أن معظم القطاع الزراعي اليزال يرجو بأن تكون 
بعض تقلبات الهطوالت املطرية ودرجات الحرارة 

ترجع إىل التباين غري الطبيعي يف الطقس. 

تساعد 	  التي  املبكر  واإلنذار  الرصد  نظم  تعزيز 
املناسب  بالشكل  االستعداد  عىل  املزارعني 
اإلنتاج  عىل  الطبيعية  الكوارث  مخاطر  ومواجهة 

الزراعي بطريقة منتظمة وعلمية. 

إجراءات عىل املدى املتوسط

دعم الرتتيبات التعاونية: تقديم النصح إىل املزارعني  ¾
إن كان الوضع مالمئاً ووفقاً ملا تقتضيه الرضورة بشأن 
املنتجات  وتسويق  املستلزمات  لرشاء  املالية  املنافع 
بأسلوب تعاوين، والحصول عىل االئتامنات الجامعية 
من خالل األداء السديد للجمعيات التعاونية الفالحية 
تعزيز  بهدف  القامئة  التعاونيات  أعامل  وتنشيط 
اعتامد نهج جغرايف مجتمعي. كام ميكن اإلفادة من 
املربدة  املخازن  تأمني  يف  أيضاً  التعاونية  الجمعيات 

والنقل واآلليات الزراعية، وما إىل ذلك. 

تحري جدوى استخدام مصادر الطاقة البديلة، مبا يف  ¾
ذلك الطاقة الشمسية، لخفض تكاليف تشغيل املضخات 
يف  والستخدامها  املحاصيل  لري  بالوقود  تعمل  التي 
مجاالت أخرى. صحيح أن اللوم يقع عىل املضخات التي 
تعمل بالطاقة الشمسية ملا تسببت به من ضخ جائر 
للمياه الجوفية، إال أن أصابع اللوم يجب أن توجه أكرث 

إىل العدد الكبري من اآلبار غري القانونية. 

ما  ¾ بأرسع  الحيوانات  رؤوس  لعدد  إحصاء  إجراء 
ميكن عندما تكون الظروف سانحة. 

تأسيس سالسل اإلمداد املتنوعة مجدداً عىل مستوى  ¾
البلد مبا يسمح بتعايف القطاع الزراعي بأكمله، مبا يف 
ذلك عمل سالسل التربيد التي من شأنها إتاحة املجال 
مناطق  من  بسالسة  الزراعية  املنتجات  نقل  أمام 
كام  البلد.  مستوى  عىل  العجز  مناطق  إىل  الفائض 
ستساعد األسواق العاملة وسالسل اإلمداد عىل اإلسهام 
يف الحد خسائر ما بعد الحصاد يف الحقل، وكذلك الحد 

من الخسائر يف إنتاج الحيوانات. 

املخاطر، 	  إدارة  برامج  أدوات  إدخال  يف  النظر 
ومنها عىل سبيل املثال برامج التأمني القامئة عىل 
املخاطر  بتغطية  للمزارعني  يسمح  مبا  الطقس 

التي يتعرضون إليها عىل نحو فعال. 

البرشية يف  ¾ للموارد  العامة  التقنية  القدرات  تحسني 
هذا القطاع.

إعامر  ¾ إعادة  عىل  يساعد  مبا  االستثامرات  تعزيز 
الزراعية وتعافيها. التحتية  البنى 
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