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سلسلة قضايا التنمية البشرية في سورية

سلســلة دوريــة تصــدر بشــكل ربــع ســنوي مــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات )مــداد(، تتنــاول قضايا ومشــكالت 
ــى  ــة، إل ــة االجتماعي ــي والحماي ــن الغذائ ــش واألم ــبل العي ــر وس ــم والفق ــل التعلي ــة مث ــرية المختلف ــة البش التنمي
جانــب قضايــا التشــغيل وســوق العمــل والصحــة والفئــات الهشــة، والتمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي 
للنســاء والشــباب، فضــاًل عــن قضايــا الســكان والديمغرافيــا وهجــرة العقــول ومنــاخ االســتثمار والنمــو االقتصــادي 

المســتدام والتــوازن التنمــوي والتنميــة المحليــة.... إلــخ.
تهدف السلسلة إلى:

- تسليط الضوء على قضايا التنمية البشرية وتناول مفرداتها ومؤشراتها بشكل معمق في سورية.
- تحليل وتقييم أثر السياسات المتبعة على مؤشرات وقضايا التنمية البشرية.

- اقتراح توصيات سياساتية لتحسين مناخ العمل التنموي.
- تحفيز العمل والمشاركة المجتمعية في قضايا التنمية البشرية.

- إنتــاج معرفــة علميــة بخبــرات وطنيــة متخصصــة لتلبيــة الحاجــة المتناميــة للمعطيــات والمعلومــات المتصلــة 
بسورية.

- إقامة منصات حوار وحلقات نقاش حول أولويات التنمية البشرية ومسارات تطورها المستقبلية.
يساهم في تحرير وإعداد السلسلة نخبة من أهم خبراء وباحثي التنمية البشرية في سورية.

تطلق السلسلة باكورة أعمالها العلمية بعنوان:
1. األمــن الغذائــي فــي ســورية )منظــور كلــي(، العــدد 1، أيــار 2017. والتحضيــرات جاريــة الســتكمال ملفــات وأعــداد 

الحقــة مثــل:
- أولويات السياسة السكانية في سورية.

- هجرة العقول والنزيف التنموي للكفاءات السورية.
- بدائل محتملة لتحسين مستوى المعيشة في سورية.

وبهــذه المناســبة يســر مركــز دمشــق وهيئــة اإلشــراف علــى السلســلة تجديــد الدعــوة للباحثيــن والخبــراء 
ــات  ــذه الموضوع ــراء ه ــل بإث ــا يتص ــوار فيم ــث والح ــة والبح ــي الكتاب ــاركة ف ــوي للمش ــأن التنم ــن بالش والمهتمي

ــً... ــاهمتنا جميع ــا ومس ــى جهودن ــاج إل ــي تحت والت
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ملخص تنفيذي

ــزة  ــكل مي ــي ش ــي والبيئ ــوع الطبيع ــاً؛ إال أن التن ــة مائي ــبه الجاف ــة وش ــق الجاف ــن املناط ــورية م ــف س تُصنَّ

مــن امليــزات التــي أهلــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، ألن تكــون دولــًة متتلــك املقومــات األساســية لألمــن 

ــة، إال أن  ــة واالقتصادي ــوارد الطبيعي ــىل امل ــاً ع ــاً وضغط ــكايّن عبئ ــو الس ــدالُت النم ــكلت مع ــن ش الغذايّئ.ول

ــن  ــر م ــد األخ ــًة يف العق ــذايئ ملواطنيها،خاص ــن الغ ــن األم ــوالً م ــتوًى مقب ــر مس ــتطاعت أن توف ــورية اس س

ــدة. ــة الجدي ــة األلفي ــن بداي ــة م ــة والســنوات القليل ــة الثاني األلفي

ــام  ــا يف ع ــا وتأثراته ــي تعمقــت مالمحه ــاف الت ــة الجف ــة أزم ــذ بداي ــد تغــر الوضــع بصــورٍة جوهريةمن ولق

2008،وأصبــح توفــر مســتلزمات األمــن الغــذايئ إشــكالية مــن إشــكاليات التنميــة الرئيســة يف ســورية،خاصًة 

مــع ترافــق هــذه األزمــة بأزمــة عامليــة، أشــد تأثــراً، أدت إىل ارتفاعــات غــر مســبوقة يف أســعار الغــذاء. 

وفــر القطــاع الزراعــي طــوال الســنوات الخمــس التــي ســبقت األزمــة الســورية مســتوًى جيــداً مــن مقومــات 

األمــن الغــذايئ، رغــم انخفــاض االهتــامم االســتثامري يف هــذا القطــاع الــذي ظهــر بســبب تراجــع اإلنفــاق فيــه 

مــن )2.5%( مــن إجــاميل اإلنفــاق العــام عــام 2005 إىل)2%( عــام2010. وانخفــاض إســهام القطــاع يف تشــكيل 

الناتــج الوطنــي مــن )23%( عــام 2005 إىل )16%( عــام2010، وانخفــاض يف نســبة إســهام القطــاع بالتشــغيل 

مــن )18.9%( إىل )13.2%( طــوال املــدة نفســها.

عــاد القطــاع الزراعــي يف ســنوات األزمــة، ليشــكل نوعــاً مــن الحصانــة للمجتمــع الســوري، وليوفــر مقومــاً مــن 

مقومــات صمــود الدولــة الســورية، فبعــد أن تراجــع إســهامه يف الناتــج املحــي اإلجاميل،عــاد هــذا اإلســهام إىل 

االرتفــاع ليتجــاوز عــام 2014 حــدود 24% وليوفــر القطــاع جــزءاً جيــداً مــن مقومــات األمــن الغــذايئ. ورغــم 

أنَّ اإلنفــاق العــام مل يعكــس أولويــة القطــاع الزراعــّي، فقــد انخفضــت نســبة اإلنفــاق العــام عــىل الزراعــة مــن 

إجــاميل اإلنفــاق مــن )2%( عــام 2010 إىل نحــو )1%( عــام 2015 .

مل تكــن السياســات الزراعيــة عــىل مســتوى التحديــات التــي أفرزتهــا األزمــة، إذ إن القطــاع الزراعــي بقي ميارس 

ــه  ــة السياســة األهــم يف القطــاع الزراعي،ألن ــاد. وتعــد الخارطــة الزراعي ــة كاملعت أدواره السياســاتية والتنفيذي

ــل  ــة وحاجة،بوســاطة ســعيها إليجــاد بدائ ــر أولوي ــرض أن توجــه النشــاط الزراعــي نحــو املنتجــات األك يُف

جغرافيــة لتغطيــة القصــور الحاصــل يف خــروج مناطــق واســعة مــن اإلنتــاج الغــذايئ الزراعــي.  وتشــر بيانــات 

ــوع مــن  ــة-يف هــذا الشــأن- إىل عــدم وجــود تغــر يف نســب األرايض املزروعــة، وفــق كل ن الخارطــة الزراعي

أنــواع املنتجــات،  وبالتــايل مل تلحــظ هــذه الخارطــة االحتياجــات الوطنيــة املتعلقــة برتيــب األولويــات الكليــة، 

بــل شــهدت نســبة األرايض املزروعــة ببعــض املنتجــات الهامــة يف ســلة االســتهالك الســوري تناقصــاً، مبعــدالت 

أكــرب مــن تناقــص معــدالت األرايض بشــكل عام،ومــن هنــا ميكــن تأكيــد أنَّ أولويــة األمــن الغــذايئ -كهــدف 

ــا األدوات  ــتجب له ــة- مل تس ــدة األزم ــوري يف م ــع الس ــات املجتم ــتجابة الحتياج ــة االس ــداف مرحلي ــن أه م

ــة  ــات الغذائي ــة باملنتج ــاحات املزروع ــاض املس ــة انخف ــذه الحقيق ــد ه ــا يؤك ــاريع(، وم ــات واملش )السياس

األساســية. فعــىل ســبيل املثــال: تراجعــت نســبة إجــاميل األرايض املزروعــة بشــكل عــام مبقــدار 17.2%، بينــام 

تراجعــت املســاحات املزروعــة مبــادة القمــح )وهــي املنتــج األهــم يف ســلة االســتهالك الســورية( بنســبة %19.5 

شهدت 
نسبة األراضي 

المزروعة ببعض 
المنتجات 

الهامة في 
سلة االستهالك 
السوري تناقصً
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)1( تم الحساب بناًء عىل بيانات املجموعات االحصائية،2006 -2011، املكتب املركزي لإلحصاء.
)2( تم الحساب بناء عىل بيانات اإلنفاق الفعي من تقارير تتبع التنفيذ، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي.
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طــوال ســنوات األزمــة، وهــذا يــدل عــىل ضعــف يف تخطيــط املــوارد لالســتجابة لالحتياجــات.

       وياُلحــظ رغــم اشــتداد الحاجــة إىل املنتجــات الصناعيــة الغذائيــة، أنَّ سياســات التصنيــع الغــذايئ للقطــاع 

العــام، كانــت بعيــدة كل البعــد عــن اســتحقاقات األزمــة، فاإلنفــاق العــام عــىل الصناعــات الغذائيــة كان شــبه 

معــدوم، كــام أنــه مل يجــر تحفيــز القطــاع الخــاص للتوجــه نحــو التصنيــع الغــذايئ، إذ إنَّــه طــوال مــدة األزمــة 

مل تُْشــَهد مشــاريع جديــدة يف مجــال اإلنتــاج الغــذايئ.

ــكل  ــة، ل ــة ومناطقي ــل األزمــة، إىل أســواق محلي ــي كانــت ســائدة قب ــت الســوق الســورية الواحــدة الت تحول

ــل  ــام جع ــعار. م ــة واألس ــات الغذائي ــواد واملنتج ــُر امل ــث تواف ــن حي ــة، م ــه الخاص ــه ومؤرشات ــا محددات منه

ــن  ــاؤالت ع ــن التس ــيالً م ــر س ــطح، وتث ــىل الس ــو ع ــوري تطف ــاد الس ــة االقتص ــل جغرافي ــكالية خل ــن إش م

نهــج التــوازن التنمــوي الجغــرايف الــذي كان ســائداً قبــل األزمــة. لقــد أدت األزمــة الســورية ومــا رافقهــا مــن 

ــر بارتفــاع التكاليــف واحتامليــة املخاطــر إىل فائــض مــن املنتجــات  ــة املتأث صعوبــات يف نقــل املــواد الغذائي

ــة التــي متثلــت يف دعــم بعــض  ــة يف بعــض املحافظــات وعجــز يف أخــرى، ورغــم التدخــالت الحكومي الغذائي

ــة محــدودة  ــف يف طــور السياســات اآلني ــزال تصن ــا ت ــود م ــذايئ، إال أن هــذه الجه ــن الغ أوجــه نشــاط األم

ــد.   ــي البعي ــر عــىل املــدى الزمن التأث

تبنــت الحكومــة الســورية وضمــن بياناتهــا الوزاريــة األمــن الغــذايئ كهــدف يحظــى برتيــب متقــدم ضمــن 

ــبة  ــالت مناس ــدف إىل تدخ ــذه اله ــة ه ــف ترجم ــل يف ضع ــاس متث ــل األس ــة، إال أن الخل ــات الوطني األولوي

ــة،  ــد أزم ــه ال توج ــام أن ــزال ك ــا ت ــي م ــاع الزراع ــات القط ــة )سياس ــة وكافي ــاريع مالمئ ــج مش ــاطة برام بوس

واإلنفــاق الزراعــي العــام يف تناقــص، كــام أن االســتثامر الصناعــي الغــذايئ غــر محفــز، واإلنفــاق العــام عــىل 

ــات(. ــلم األولوي ــة يف أدىن س ــات الغذائي الصناع

تتســم الجهــود الوطنيــة يف مجــال األمــن الغــذايئ بالتشــتت، فعــىل ســبيل املثــال: ال توجــد جهــة وطنيــة معنيــة 

بتنســيق مكونــات األمــن الغــذايئ مــن منظــور كي تكامــي. ويتبــدى هــذا األمــر جليــاً عنــد معرفــة أن حجــم 

الطلــب عــىل املنتجــات الغذائيــة غــر معــروف، وبالتــايل ســينعكس ذلــك عــىل إمكانيــة التخطيــط لجوانــب 

العــرض مــن اإلنتــاج الغذايئ)الزراعــي والصناعــي(، وردم الفجــوة أو ترصيــف الفائــض )التصديــر واالســتراد(، 

واســتقرار اإلمــداد بــني املحافظــات )النقــل والتجــارة الداخليــة(.

انعكــس الخلــل الــذي أصــاب مقومــات األمــن الغــذايئ عــىل شــكل ارتفــاع يف أعــداد األرس املعرضــة النعــدام 

األمــن الغــذايئ، والتــي دخــل قســم منهــا يف دائــرة الفقــر املدقــع، ورغــم تكثيــف جهــود الحكومــة ومنظــامت 

املجتمــع األهــي واملنظــامت الدوليــة يف إطــار االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية، إال أن هــذه الجهــود–وإن 

ــة  ــاد الحاج ــتدامة الزدي ــة لالس ــر قابل ــتهلكًة، وغ ــدُّ ُمس ــرات األزمة-تَُع ــف تأث ــاً يف تخفي ــا إيجابيّ كان دوره

املقــرن مبحدوديــة املــوارد.

عاد القطاع الزراعي في سنوات 
األزمة، ليشكل نوعً من الحصانة 
للمجتمع السوري، وليوفر مقومً 

من مقومات صمود الدولة 
السورية

انعكس الخلل 
الذي أصاب 

مقومات األمن 
الغذائي على 
شكل ارتفاع 

في أعداد 
األسر المعرضة 

النعدام األمن 
الغذائي
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يُعتــرب األمــن الغــذايئ املحــور األول مــن محــاور أمــن اإلنســان مبفهومــه الواســع الشــامل لنواحــي الحيــاة االقتصاديــة 

ــه  ــة تأمــني أوىل الحاجــات األساســية لإلنســان واملتعلقــة ببقائ ــى بكيفي ــة والسياســية ...، فهــو يُعن ــة والبيئي واالجتامعي

عــىل قيــد الحيــاة، حســب هــرم االحتياجــات األساســية الالزمــة لبقــاء اإلنســان. كــام يعــد قضيــة كليــة تتداخــل أبعادهــا 

يف معظــم القطاعــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة، ويشــكل هدفــاً أوليــاً مــن أهــداف التنميــة البرشيــة والتنميــة 

املســتدامة، واملتمثــل يف القضــاء عــىل الجــوع وتوفــر األمــن الغــذايئ، فهــو ينعكــس عــىل غايــات هامــة جــداً للتنميــة، 

تتعلــق بعيــش اإلنســان وصحتــه وعمــره املتوقــع.

يعــد الغــذاء الحاجــة األوىل مــن حاجــات اإلنســان، ويتمحــور حــول هــذه الحاجــة عمــل قطاعــات اقتصاديــة كالزراعــة 

ــة  ــات التنمي ــاءة سياس ــة وكف ــن نجاع ــرب ع ــة، تع ــة هام ــذايئ قضي ــن الغ ــكل األم ــايل يُش ــارة، وبالت ــة والتج والصناع

ــتمر يف  ــاع املس ــة واالرتف ــات الغذائي ــىل املنتج ــد ع ــب املتزاي ــل الطل ــًة يف ظ ــة، خاص ــة والبيئي ــة واالجتامعي االقتصادي

أســعارها املرافــق الزديــاد عــدد الســكان وتغــر األمنــاط االســتهالكية. ويكتســب األمــن الغــذايئ أهميتــه القصــوى يف زمــن 

ــة، ملــا يرافقهــا مــن تغــر يف جوانــب العــرض والطلــب عــىل الغــذاء، فنقــص  ــة والبرشي ــة والطبيعي األزمــات االقتصادي

ــرة يف جوهــر ومضمــون األمــن الغــذايئ. الغــذاء وعــدم اســتقرار األســواق وتــرضر الدخــول، كلهــا مــن العوامــل املؤث

مقدمة
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الفصل األول 
األمن الغذائي )المفهوم، والمقومات( 

سوريةسورية

سوريةسورية



1- تأصيل مفاهيمي

يَُعــدُّ األمــن الغــذايئ مــن القضايــا املتشــعبة متعــددة العالقــات، وهــو قضيــة كليــة تتداخــل أبعادهــا يف معظــم 

ــة  ــن األهــداف الرئيســة ألي عملي ــاً م ــه هدف ــة، ويتحــدد بصفت ــة والبيئي ــة واالجتامعي ــات االقتصادي القطاع

تنمويــة فهــو ينعكــس عــىل غايــات هامــة للتنميــة، تتعلــق بعيــش اإلنســان وصحتــه وعمــره املتوقــع، وبالتــايل 

ــة )الزراعــة والصناعــة والتجــارة واألســعار....(،  ــة االقتصادي ــق بأبعــاد التنمي ــإن أبعــاد األمــن الغــذايئ تتعل ف

ــاخ والتصحــر  ــة املتعلقــة باملن ــة، خاصــًة البعــد الصحــي........(، والبيئي ــة البرشي ــة )الفقــر والتنمي واالجتامعي

ــات  ــلع واملنتج ــداد بالس ــتقرار اإلم ــكان واس ــتقرار الس ــة باس ــة املتعلق ــي، واألمني ــاج الزراع ــره يف اإلنت وتأث

الغذائيــة.

احتلــت الحاجــة إىل الغــذاء مكانــًة عظمــى يف هــرم 

الحاجــات الــذي أســس عليــه عــامل النفــس األمريــي 

أبراهــام »ماســلو« نظريتــه النفســية، إذ توصــل إىل وضــع 

تــدرج لالحتياجــات بــدءاً باالحتياجــات األساســية الالزمــة 

ــة  ــدرج يف ســلم يعكــس مــدى أهمي ــم تت لبقــاء الفــرد ث

ــات. االحتياج

       ركــز »ماســلو« بشــكل أســاٍس عــىل الجوانــب 

نظريتــه يف  قــدم  إذ  اإلنســانية.  للشــخصية  الدافعيــة 

الدافعيــة اإلنســانية Human motivation حــاول فيها أن 

ــغ نســقاً مرابطــاً يفــر بوســاطته طبيعــة الدوافــع  يصي

أو الحاجــات التــي تحــرك الســلوك اإلنســاين وتشــّكله. يف 

هــذه النظريــة، يفــرض »ماســلو« أن الحاجــات أو الدوافع 

 Hierarchy اإلنســانية تنتظــم يف تــدرج أو نظــام متصاعــد

 ،Prepotency التأثــر  شــدة  أو  األولويــة  مــن حيــث 

فعندمــا تشــبع الحاجــات األكــر أولويــة، أو األعظــم طلبــاً 

وإلحاحــاً، فــإن الحاجــات التاليــة يف التــدرج الهرمــي تــربز 

وتطلــب اإلشــباع هــي األخــرى، وعندمــا تشــبع نكــون قــد 

صعدنــا درجــة أعــىل عــىل ســلم الدوافــع، وهكــذا حتــى 

نصــل إىل قمتــه. 

     شــكلت أزمــة الغــذاء العاملــي، التــي بــدأت مالمحهــا 

ــي  ــات الت ــرب التحدي ــن أك ــام 2008، واحــداً م تتجســد ع

ــت  ــي الوق ــة. فف ــة الثالث ــع األلفي ــامل يف مطل ــه الع تواج

الــذي كان يطمــح العــامل إىل تجــاوز أزماتــه الســابقة 

املتوارثــة عــن القــرن العرشيــن، والنهــوض مبشــاريع 

التنميــة، عــادت بــه أزمــة الغــذاء عــدة عقــود إىل الــوراء، 

مبــا يفــرض حقائــق جديــدة يف الواقــع، متثــل أرضيــة 

خصبــة إىل املزيــد مــن االضطرابــات وعــدم االســتقرار 

ــي. العامل

     أطلــق خــرباء األمــم املتحــدة عــىل أزمــة الغــذاء 

العامليــة تســمية »التســونامي الصامــت«، وترســخ اعتقــاد 

بــأن هــذه األزمــة لــن يتمكــن معظــم الــدول مــن إيجــاد 

ــر  ــي األك ــادي ه ــض االقتص ــا، وأن دول الفائ ــرج له مخ

قــدرة عــىل الخــروج منهــا )الــدول التــي تتمتــع بإيــرادات 

عاليــة مــن النفــط(، وهــي عــىل كل حــال دول معــدودة 

ــًة،  ــدول عام ــي ال ــا باق ــع، أم ــامل أجم ــني دول الع ــن ب م

وخاصــًة الناميــة منهــا ســتجد نفســها أمــام أوضــاع صعبــة 

لتوفــر الطعــام ملواطنيهــا.

ــة عــىل  ــة والعاملي ــُر مــن املنظــامت الدولي ــز الكث      رك

قضيــة األمــن الغــذايئ وتحقيــق االكتفــاء الــذايت، وتجســد 

هــذا االهتــامم بتحديــد مفهــوم األمــن الغــذايئ والوقــوف 

إحــدى  وقامــت  وأبعــاده.  األساســية  مكوناتــه  عــىل 

ــة األمــن  ــرؤى حــول قضي ــد ال ــة بتوحي املنظــامت العاملي

الغــذايئ، إذ عرفتــه بأنــه » توافــر الغــذاء لــكل فــرد مــن 

أفــراد الشــعب يف أي وقــت بكميــة ونوعيــة كافيتــني مبــا 

ــليمة ونشــطة«. ــة س ــاة صحي ــه حي ــن ل يضم

     وعرفــت منظمــة الصحــة العامليــة األمــن الغــذايئ مــن 

ــه  ــىل أن ــه( ع ــذاء وانعكاس ــج الغ ــذوي )نوات ــور تغ منظ

»يعنــي كّل الظــروف واملعايــر الرضوريــة الالّزمــة -طــوال 

ــاج وتصنيــع وتخزيــن  ــات إنت الوقــت املســتغرق يف عملي

ــاً  ــذاء آمن ــداد الغذاء-لضــامن أن يكــون الغ ــع وإع وتوزي

ــاً ومالمئــاً لالســتهالك البــرشي«.  وموثوقــاً بــه وصحيّ

ــاو(  ــم املتحــدة )الف ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــا منظم أم

فقــد تبنــت تعريــف األمــن الغــذايئ، بأنــه يتحقــق عندمــا 

البــرش، ويف كل األوقــات، اإلمكانــات  »تتوافــر لكافــة 

ــة  ــول إىل األغذي ــة للوص ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي املادي

ــم  ــة احتياجاته ــة؛ لتلبي ــات كافي ــة بكمي ــة واملغذي املأمون

وتفضيالتهــم الغذائيــة؛ لينعمــوا بحيــاة مفعمــة بالنشــاط 

والصحــة«.

شكلت أزمة 
الغذاء العالمي، 

التي بدأت 
مالمحها 

تتجسد عام 
2008، واحدًا من 
أكبر التحديات 

التي تواجه 
العالم في 

مطلع األلفية 
الثالثة
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مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذايئ)2009(:

 يتحقــق األمــن الغــذايئ عندمــا تتوافــر لجميــع النــاس، يف كل األوقــات، الفــرص 

ــة. ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي املادي

ــخاص،  ــا األش ــر فيه ــي يفتق ــة الت ــو الحال ــذايئ: فه ــن الغ ــدام األم ــا انع       أم

ــة،  ــة واملغذي ــة املأمون ــن األغذي ــة، م ــات الكافي ــات الوصــول إىل الكمي إىل إمكاني

لضــامن منــو وتنميــة طبيعيــني وحيــاة مفعمــة بالنشــاط والصحــة. فقــد يحصــل 

نتيجــة عــدم توافــر أحــد املكونــات الســابقة: إمــا عــدم توافــر األغذيــة أو عــدم 

ــة.  ــم أو اســتخدام األغذي ــر املالئ ــع غ ــة، أو التوزي ــدرة الرشائي ــة الق كفاي

     ويُعــدُّ انعــدام األمــن الغــذايئ، إىل جانــب تقهقــر أوضــاع الصحــة، ومامرســات 

ــة  ــاالت التغذوي ــية للح ــباب األساس ــن األس ــبة، م ــر املناس ــام غ ــة واإلطع الرعاي

الســيئة. فمنظــوره أوســع مــن مجــرد الجــوع )والــذي يســتخدم كمــرادف لنقــص 

التغذيــة املزمــن(؛ وذاك الشــتامله عــىل ســوء التغذيــة أيضــاً، وهــي عــدم وجــود 

مــا يكفــي مــن املغذيــات الدقيقــة، أو وجــود كميــات مفرطــة، أو غــر متوازنــة 

ــة. ــة الغذائي يف الوجب

      وهنا البد من التمييز بني مستويني لألمن الغذايئ املطلق والنسبي:

ــدة،  ــة الواح ــل الدول ــذاء داخ ــاج الغ ــي إنت ــق يعن ــذايئ املطل ــن الغ        فاألم

ــذايت  ــب املحــي، وهــذا املســتوى مــرادف لالكتفــاء ال مبــا يعــادل أو يفــوق الطل

الكامــل، أو األمــن الغــذايئ الكامــل. ومــن الواضــح أن هــذا التحديــد املطلــق غــر 

واقعــي، كــام أنــه يفــّوت عــىل الدولــة إمكانيــة االســتفادة مــن التجــارة الدوليــة 

ــا النســبية. القامئــة عــىل التخصــص وتقســيم العمــل واســتغالل املزاي

       أمــا األمــن الغــذايئ النســبي، فيعنــي قــدرة دولــة، أو مجموعــة مــن الــدول 

ــاً. مبعنــى: توفــر احتياجــات  ــاً أو جزئي ــة، كلي عــىل توفــر الســلع واملــواد الغذائي

ــاً، يف حّدهــا األدىن، فهــو  ــاً أو جزئي ــة األساســية، كلي املجتمــع مــن الســلع الغذائي

ال يعنــي إنتــاج كل االحتياجــات الغذائيــة األساســية، وإمنــا توفــر املــواد الالزمــة 

لتأمــني هــذه االحتياجــات الغذائيــة بالتعــاون مــع الــدول األخــرى.

     يرتبــط مبفهــوم األمــن الغــذايئ مفاهيــم أخــرى كثــرة: كالفقــر الغــذايئ وســوء 

التغذيــة والحرمــان، وغرهــا.

    

ــم  ــع إنفاقه ــن يق ــه يشــمل الســكان الذي ــع »الغــذايئ«: بأن ــر املدق  يعــرف الفق

ــر  ــة( تحــت خــط الفق ــاق عــىل الحاجــات األساســية الغذائي عــىل الغــذاء )اإلنف

ــذايئ. الغ

     يف حــني يعــرف ســوء التغذيــة: بأنــه االســتهالك غــر الــكايف، أو الزائــد، أو غــر 

ــة  ــات تغذوي ــؤدي إىل اضطراب ــي ت ــة، الت ــات الغذائي ــوازن مــن املــواد واملكون املت

تنعكــس بشــكل أو بآخــر عــىل الصحــة.

     توافــر الغــذاء )Food availability(: مــؤرش يعــرب عــن مــدى توافــر الغــذاء 

ألبنــاء املجتمــع، طــوال مــدة اســتهالك معينــة مــن مصــادره املختلفــة، وتحديــداً: 

الناتــج املحــي الوطنــي، التخزيــن، والتجــارة.

ــاس عــىل الحصــول  ــدرة الن ــس ق ــذاء )Food access(: مــؤرش يقي     إتاحــة الغ

ــة  ــذاء(، أو اقتصادي ــول إىل الغ ــارشة )الوص ــورة مادية-مب ــا بص ــذاء، إم ــىل الغ ع

ــب  ــي(، ويتطل ــل االجتامع ــق التكاف ــن طري ــة )ع ــرشاء(، أو اجتامعي ــاطة ال )بوس

ــة إذا كان  ــا ملعرف ــل الســوق وموجــودات األرس ودخله ــاس هــذا املــؤرش تحلي قي

ــه.  الغــذاء متاحــاً أو ميكــن الوصــول إلي

     االنتفــاع مــن الغــذاء )Food utilization(: مــؤرش يقيــس إذا كان الشــخص 

قــادراً عــىل تأمــني احتياجاتــه التغذويــة اليوميــة، مــن الغــذاء املتوافــر واملتــاح.

ــع  ــن التمت ــان م ــتخدام، أو الحرم ــالك، أو ال اس ــدم امت ــي ع ــان: ويعن       الحرم

ــان  ــرن الحرم ــح . ويق ــش املري ــا اإلنســان للعي ــي يحتاجه ــية الت ــياء األساس باألش

بصعوبــة الوصــول إىل املصــادر األساســية للحيــاة، كــام يقــرن مــع الفقــر عندمــا 

ــا  ــا، إذ يعــد الفــرد فقــراً عندم ــان منه ــي يعــاين الفــرد الحرم تتعــدد األشــياء الت

ــايل الهــروب مــن  ــه األساســية، وبالت ــة حاجات ــة لتلبي ــه املصــادر املالي ــر ل ال تتواف

الحرمــان. وعليــه، فــإن الفــرق بــني الفقــر والحرمــان هــو املــال الــذي ال يتوافــر 

للفقــر، ولكنــه قــد يتوافــر لغــره، ومــع هــذا يبقــى محرومــاً ألســباب أخــرى غــر 

ــتوى  ــون مس ــام يك ــة، فحيث ــتوى املعيش ــان مبس ــط الحرم ــام يرتب 10 . ك ــة مالي

املعيشــة متدنيــاً يكــون الحرمــان عاليــاً، والعكــس صحيــح، أي كلــام كان مســتوى 

ــان . ــاً انخفــض الحرم املعيشــة مرتفع

ــه  ــىل مقومات ــوف ع ــذايئ الوق ــن الغ ــة لألم ــف املختلف ــاطة التعاري ــن بوس   ميك

ــة: ــة التالي الرئيس

- توافر كميات كافية من الغذاء وبنوعية جيدة.

- إمكانية الوصول اقتصادياً ومادياً إىل األغذية.

- توافــر رشوط التغذيــة الجيــدة مبــا فيهــا الــرشوط الصحيــة، الوجبــات املنتظمــة 

والصحيــة، املــاء النظيــف والصحــة العامــة.

- استقرار التوافر وإمكانية الوصول مع مرور الزمن )االستدامة(.
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2- األمن الغذائي وأبعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية
يُعّد األمن الغذايئ قضية متشعبة ومتعددة األبعاد، إال أنه ميكن الوقوف عىل األبعاد الخمسة التالية:

1- البعد االقتصادي

ــر  ــوى يف توف ــة قص ــادي بأهمي ــو االقتص ــم النم يتس

ــر  ــر تقاري ــذايئ، إذ تش ــن الغ ــات ورشوط األم مقوم

املنظــامت املعنيــة إىل أن الــدول التــي حققــت منــواً 

اقتصاديــاً هــي أقــل عرضــة النعــدام األمــن الغــذايئ، 

ــو  ــادي ه ــو االقتص ــة أن النم ــد مقول ــا يؤك ــذا م وه

ــة. ــل التنمي حام

ــن  ــة لألم ــات األربع ــادي املقوم ــد االقتص ــال البع يط

الغــذايئ، فقطاعــات الزراعــة والصناعــة والتجــارة، 

ــات  ــرة. وسياس ــق الوف ــات تحقي ــا مقوم ــر فيه تتواف

تحــدد  واألجــور  والرواتــب  والتشــغيل  التســعر 

ــة واألســواق  ــى التحتي ــة الوصــول املــايل، والبن إمكاني

توفــر إمكانيــة الوصــول املــادي الصحــي. وسياســات 

ــة،  ــة املتوازن ــر يف الحصــول عــىل التغذي الدخــول تؤث

وسياســات اإلنفــاق تؤثــر يف ميــاه الــرشب والــرصف.

2- البعد الدميوغرايف

يحتــوي البعــد الدميوغــرايف لألمــن الغــذايئ عــىل 

مكونــات الطلــب عــىل الغــذاء، فاملعــدالت املرتفعــة 

للنمــو الســكايّن )كــام هــو الحــال يف الحالــة الســورية( 

تزيــد الضغــوط عــىل قطاعــات اإلنتــاج الغــذايئ، 

ــذاء،  ــن الغ ــدة م ــات املتزاي ــر االحتياج ــدف توف به

كــام يتضمــن البعــد الدميوغــرايف جــزءاً مــن محــددات 

ــي  ــة الت ــوة العمــل، كجــزء مــن القــوة البرشي منــو ق

يذهــب قســم منهــا إىل أعــامل وقطاعــات إنتــاج 

ــذاء.  الغ

3- البعد االجتامعي

يتضمــن البعــد االجتامعــي قطاعــات هامــة ذات 

عالقــة مبــارشة باألمــن الغــذايئ، فالخلــل يف مقــدرات 

ــوال  ــىل األح ــس ع ــذايئ، ينعك ــن الغ ــات األم ومقوم

بشــكل  للســكان  التغذويــة  واملعيشــية  الصحيــة 

ــذايئ  ــًة الغ ــر، خاص ــدالت الفق ــاع مع ــارش، فارتف مب

منــه، يســبقها فقــدان لــرشوط ومتطلبــات األمــن 

األمــراض  مــن  العديــد  نشــوء  أن  كــام  الغــذايئ. 

ــات  ــة وارتفــاع معــدالت الوفي ومظاهــر ســوء التغذي

وانتهــاًء بانخفــاض العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة، كلهــا 

انعكاســات صحيــة يشــكل قصــور األمــن الغــذايئ 

ــبباتها. ــم مس ــد أه أح

4- البعد السيايس واألمني

أحــد  واألمنيــة  السياســية  البيئــة  اســتقرار  يُعــّد 

ــول إىل  ــداد والوص ــتقرار اإلم ــة يف اس ــرات الهام املؤث

الغــذاء، فاالضطرابــات تحــد مــن إمكانــات إنتــاج 

ــاج  ــات إنت ــر يف قطاع ــة تؤث ــر مختلف ــذاء مبظاه الغ

ــات  ــارش يف تقلب ــكل مب ــر بش ــا تؤث ــام أنه ــذاء، ك الغ

األســعار وانخفــاض القــوة الرشائيــة لألشــخاص واألرس، 

وتحــد مــن قدرتهــم عــىل الوصــول إىل األســواق والتي 

تتأثــر بدورهــا بعــدم اســتقرار اإلمــداد بالغــذاء فيهــا. 

كــام تعــد العقوبــات والحصــار االقتصــادي أحــد اهــم 

ــد. ــرة يف هــذا البع ــل املؤث العوام

5- البعد البيئي

يَُعــدُّ البعــد البيئــي مــن أهــم أبعــاد األمــن الغــذايئ، 

ويذهــب التأثــر املتبــادل بينهــام يف اتجاهــني: يتمثــل 

ــر  ــاف والتصح ــة كالجف ــر البيئ ــر مظاه األول يف تأث

عــىل مقــدرات الوفــاء باالحتياجــات الغذائيــة ملــا 

ــام  ــة، بين ــاع الزراع ــارش يف قط ــر مب ــن تأث ــه م متلك

ــادة  ــاين يف اســتنزاف املــوارد يف معــرض زي ــل الث يتمث

النشــاط االقتصــادي مــن أجــل زيــادة إنتــاج الغــذاء، 

املائيــة  املــوارد  واســتنزاف  الصناعــة  كمخلفــات 

املســتدام  وغرهــا مــن مظاهــر االســتخدام غــر 

ــة. ــوارد الطبيعي للم
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الفصل الثاني: األمن الغذائي في سورية 
بين االكتفاء والعجز

سوريةسورية

سوريةسورية



أواًل- العوامل المحددة لألمن الغذائي

ــتويات  ــددات مس ــن مح ــل ع ــذه العوام ــرب ه     تع

األمــن الغــذايئ يف الدولــة، إذ بوســاطة تحليلهــا ومدى 

مالءمتهــا لتحقيــق غايــات األمــن الغــذايئ، ميكــن أن 

تشــكل منطلقــاً للدخــول منــه إىل تقييــم مــدى كفايــة 

سياســات القطاعــات املختلفــة، ومــدى إســهام كل 

منهــا يف تحقيــق األمــن الغــذايئ.

1- التوافر 
ــات  ــن مكون ــي م ــاء الوطن ــؤرشات االكتف ــرب م     تع

)الزراعــي  الغــذايئ  كاإلنتــاج  الغــذايئ،  األمــن 

والصناعــي وتجــارة الغــذاء(، عــن مقــدرة القطاعــات 

االقتصاديــة عــىل توفــر احتياجــات الســكان مــن 

ــاً لطبيعــة منــط االســتهالك  ــة، وفق ــات الغذائي املكون

ــه  ــز يف غذائ ــذي يرك ــوري، ال ــعب الس ــذايئ للش الغ

ــدس  ــول والع ــدس والف ــح والع ــوب كالقم ــىل الحب ع

ــة، ومــن  والخــرضاوات والفواكــه واملنتجــات الحيواني

هنــا ميكــن الوقــوف عــىل بعــض مالمــح إنتــاج الغذاء:

1- الحبــوب: تَُعــدُّ الحبــوُب مصــدراً رئيســاً للغــذاء يف 

ــاج هــذه املحاصيــل تراجعــاً  ســورية، لكــن شــهد إنت

الواقعــة  املــدة  طــوال   )%3.9-( ســنوي  بوســطي 

بــني عامــي 2005 و2010، وميكــن أن يعــزى هــذا 

الراجــع إىل ســنوات الجفــاف التــي بــدأت عــام 

2007، وتعمقــت يف عامــي 2008 و2009، مــن جهــة، 

وارتفــاع مســتلزمات اإلنتــاج، خاصــًة أن هــذه املــدة 

ترافقــت مــع بــدء رفــع تدريجــي للدعــم عــن املكــون 

األهــم يف مســتلزمات اإلنتــاج وهــو املحروقــات، مــن 

ــة. جهــة ثاني

اســتمر هــذا الراجــع بشــكل أكــر حــدة طــوال 

األزمــة  عمــر  مــن  املنقضيــة  الخمــس  الســنوات 

ــي  ــباب الت ــابه لألس ــا مش ــباب بعضه ــورية، ألس الس

ــرزات  ــن مف ــا اآلخــر م ــة، وبعضه ــل األزم ســادت قب

األزمــة الســلبية، كراجــع املســاحات املزروعــة نتيجــًة 

لخــروج مســاحات واســعة مــن األرايض الزراعيــة 

عــن اإلنتــاج عامــًة، وخاصــًة يف محافظــات املنطقتــني 

الرشقيــة والشــاملية، اللتــني يشــكل اإلنتــاج املحاصيي 

فيهــام أكــر مــن )72%(  مــن إجــاميل اإلنتــاج الســوري 

ــوب. ــن الحب م

 تراجــع إنتــاج الحبــوب الغذائيــة طــوال ســنوات 

ــني  ــو )8.6%(  ب ــارب نح ــنوي يق ــطي س ــة بوس األزم

و2015.   2011 عامــي 

ــذ  ــاداً من ــاً ح ــح: تراجع ــادة القم ــاج م ــهد إنت      ش

العــام 2006 مــن )4.7( مليــون طــن إىل )3.1( مليــون 

طــن عــام 2010، ووصــل هــذا اإلنتــاج أدىن قيمــه يف 

ــًة  ــن كنتيج ــون ط ــغ )2.1( ملي ــث بل ــام 2008 حي ع
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املصدر: حسابات لجنة التحرير بناًء عىل بيانات منظمة الغذاء والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( -
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لتأثــر ســورية عامــًة، وخاصــًة املنطقــة الرشقيــة بأزمة 

جفــاف حــادة أدت إىل انخفــاض كبــر يف اإلنتــاج 

ــة.  ــاج األرايض البعلي ــًة، وخاصــة إنت عام

ــكل  ــاف وبش ــة الجف ــن أزم ــورية م        خرجــت س

ــح  ــاج القم ــاود إنت ــام 2011، إذ ع ــى ع تدريجــي حت

العــام نفســه إىل )3.8(  االرتفــاع إىل أن وصــل يف 

مليــون طــن. هــذا االرتفــاع مل يــدم طويــالً فــام لبــث 

أن عــاود االنخفــاض بشــكل كبــر يف ظــل األزمــة 

ــع آذار 2011، نظــراً  ــدأت مــع مطل ــي ب الســورية الت

ــة  ــن الخدم ــة ع ــن األرايض الزراعي ــم م ــروج قس لخ

مناطــق  يف  املســلحني  انتشــار  بســبب  اإلنتاجيــة، 

ــني  ــىل الفالح ــة ع ــن الصعوب ــل م ــام جع ــه م زراعت

الوصــول إىل أراضيهــم وزراعتهــا، إذ تشــر بيانــات 

املزروعــة  األرايض  مســاحة  أن  إىل  الزراعــة  وزارة 

ــام  ــار ع ــون هكت ــن )1.7( ملي ــت م ــح انخفض بالقم

ــام  ــام 2013. ك ــار يف ع ــون هكت 2011 إىل )1.2( ملي

عامــًة،  اإلنتــاج  مســتلزمات  أســعار  الرتفــاع  كان 

وخاصــًة أســعار املحروقــات واألســمدة التأثــر الكبــر 

ــم أو  يف عــزوف بعــض الفالحــني عــن زراعــة أراضيه

ــالء األرايض  ــدم إي ــة أو ع ــاحات املزروع ــل املس تقلي

الزراعيــة مســتحقاتها )التقليــل مــن الســامد، وعــدد 

الريــات املطلوبــة(، وهــذا مــا انعكــس بشــكل مبــارش 

عــىل الغلــة الزراعيــة إذ انخفضــت بشــكل كبــر مــن 

ــار  ــار عــام 2006 إىل 2372 كغ/هكت 2933 كــغ/ هكت

عــام 2010 واىل 2300كغ/هكتــار عــام 2013. 

      انخفــض إنتــاج القمــح يف ظــل هــذه األزمــة حتــى 

وصــل أدىن قيمــه يف عــام 2014، إذ يقــدر اإلنتــاج يف 

هــذا العــام بـــ )2.2( مليــون طــن ثــم عــاود االرتفــاع 

عــام 2015، مــع إنتــاج نحــو )2.9( مليــون طــن.

     ســجلت فجــوة )فائــض( الغــذاء مــن مــادة القمــح 

ــة  ــل املناخي ــة، كان للعوام ــل األزم ــراً قب ــاً كب تذبذب

ــاج  ــض اإلنت ــا ففائ ــد طبيعته ــرب يف تحدي ــدور األك ال

الــذي ســجل يف عامــي 2006 و2007 )1300 و152 

ألــف طــن عــىل التــوايل( تحــول يف األعــوام 2008 

و-120   311-( بحــوايل  عجــز  إىل  و2010  و2009 

ــم انخفــض هــذا  ــوايل( ث ــىل الت ــف طــن ع و-667 أل

ــن.  ــف ط ــام 2011 إىل )-8( أل ــز يف ع العج

     أمــا يف ظــل األزمــة الســورية فقــد شــهدت فجــوة 

االنخفــاض  )رغــم  كبــراً  ارتفاعــاً  الغــذايئ  األمــن 

امللمــوس يف االســتهالك( ووصلــت أعــىل قيمهــا يف 

عــام 2014 إىل عجــز يقــارب نحــو )1759-( ألــف 

طــن، وانخفــض هــذا العجــز يف عــام 2015 إىل نحــو 

ــن.  ــف ط )930( أل

ــكل  ــح بش ــادة القم ــن م ــذايئ م ــن الغ ــر األم     تأث

كبــر يف ظــل األزمــة الســورية فبعــد أن كان القطــاع 

الزراعــي يحقــق نســب اكتفــاء مــن املــادة، ويســجل 

ــنوات )2006  ــض الس ــر يف بع ــاً للتصدي ــاً متاح فائض

و2007(، عجــز هــذا القطــاع يف ظــل األزمــة عــن 

توفــر االحتيــاج مــن املــادة مــام زاد نســبة االعتــامد 

عــىل العــامل الخارجــي حتــى وصــل يف العــام 2014 إىل 

ــا نســبته نحــو )%46(.  م
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أسعار 

مستلزمات 
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ــوب  ــواع الحب ــي أن ــاج باق ــق بإنت ــام يتعل ــا في     أم

األخــرى التــي تحتــل حيــزاً هامــاً يف منــط االســتهالك 

الغــذايئ للشــعب الســوري، فقــد شــهد إنتــاج كل 

ــّدة  ــوال امل ــراً ط ــاً كب ــدس تراجع ــص والع ــن الحم م

الواقعــة بــني عامــي 2005 و2010 وبوســطي منــو 

ســلبي ســنوي يقــارب نحــو )-9% و -5.7%( عــىل 

ــوال  ــتقراراً ط ــول اس ــاج الف ــهد إنت ــام ش ــوايل بين الت

املــدة نفســها، ويعــود الســبب وراء تراجــع إنتــاج كٍل 

ــادة  ــاف الح ــة الجف ــدس إىل أزم ــص والع ــن الحم م

ــام  ــدة، بين ــذه امل ــوال ه ــورية ط ــت س ــي اجتاح الت

ــا  ــول إىل أن زراعته ــادة الف ــاج م ــتقرار إنت ــود اس يع

ــالً.  ــزرع بع ــري وال ت ــىل ال ــد ع تعتم

     تــرضر اإلنتــاج مــن العــدس بشــكل كبــر طــوال 

مــدة األزمــة الســورية فقــد انخفــض اإلنتــاج مبقــدار 

)39%( بــني عامــي 2011 و2015، ويعــزى الســبب 

األســاس لهــذا الراجــع إىل خــروج مســاحات واســعة 

ــة  ــق مضطرب ــا يف مناط ــراً لوقوعه ــاج، نظ ــن اإلنت م

ــي  ــب الت ــب وإدل ــي حل ــًة يف محافظت ــًة، وخاص عام

تشــكل املســاحات املزروعــة فيهــام أكــر مــن )%90( 

مــن إجــاميل املســاحات املزروعــة باملــادة. شــهد إنتاُج 

ــو )%51.4(،  ــارب نح ــراً ق ــرضراً كب ــص ت ــادة الحم م

ذلــك لخــروج مســاحات واســعة مــن الزراعــة، إذ 

ــك  ــق ذل ــة 40%، وتراف انخفضــت املســاحات املزروع

ــة وحــدة املســاحة. ــع تراجــع يف إنتاجي م

شــهد  فقــد  بـــالخرضاوات  يتعلــق  فيــام  أمــا   -2

إنتاجهــا اســتقراراً نســبياً يف املــدة الواقعــة بــني عامــي 

2005 – 2010، رغــم زيــادة املســاحات املزروعــة 

ــًة، وخاصــة الخضــار الشــتوية،  ــن الخــرضوات عام م

ويعــزى ذلــك إىل أزمــة الجفــاف ونقــص املســتلزمات 

الزراعيــة )أســمدة – بــذار ...( وتأثــر ارتفــاع أســعار 

املحروقــات وتوافرهــا يف عــدد الريــات املطلوبــة، 

ــرضاوات  ــاج الخ ــهد إنت ــد ش ــة فق ــدة األزم ــا يف م أم

تذبذبــاً، إذ ارتفــع اإلنتــاج  يف عــام 2011،  بعــد خروج 

ســورية مــن أزمــة الجفــاف ثــم عــاد لالنخفــاض مــن 

جديــد، إذ تراجــع اإلنتــاج بوســطي ســنوي يُقــّدر 

بنحــو )-4.4 %( يف مــدة األزمــة، ويعــود ذلــك إىل 

ــعار مســتلزمات  ــًة، وخاصــة أس ــعار عام ــاع األس ارتف

اإلنتــاج واملحروقــات، فمثــالً: اســتمر إنتــاج مــادة 

البطاطــا التــي تَُعــدُّ مــن املغذيــات األساســية بالنســبة 

ــام  ــة ع ــاع لغاي ــة الســورية، باالرتف ــادات الغذائي للع

2011 بوســطي ســنوي يقــّدر بنحــو ) 1.8 %(، إال أنــه 

تراجــع لألســباب املذكــورة ســابقاً يف مــدة األزمــة 

)2011-2015( ومبعــدل ســنوي وســطي يقــّدر بنحــو 

 .)%7.8-(
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حققــت ســورية طــوال الســنوات التــي ســبقت األزمة 

قفــزات إنتاجيــة كبــرة عــىل صعيــد القطــاع الزراعــي 

ــزات جــاءت  ــك القف ــواين، والســيام أن تل بشــقه الحي

التــي  الناجحــة  واإلجــراءات  السياســات  بســبب 

انتهجتهــا الدولــة عــىل مــدار ســنوات مضــت، أدت إىل 

تحــوالت مهمــة عــىل صعيــد اإلنتــاج الحيــواين، وعــّزَز 

مــا تحقــق مــن العوائــد االقتصاديــة مــوارد الخزينــة 

مــن العمــالت الصعبــة، فأســهم ذلــك يف الحفــاظ 

عــىل جــزء مــن مقومــات األمــن الغــذايئ.

      تعــد الــروة الحيوانيــة الســورية كبــرة عدديـّـاً، إال 

أنهــا تتســم بتواضــع إنتاجيتهــا مقارنــة مــع نظراتهــا 

ــاج البقــرة  يف الــدول املتقدمــة، إذ يبلــغ متوســط إنت

الســورية مــن الحليــب 2.5 طــن/ ســنة، بينــام يصــل 

إىل 9 أطنــان يف الــدول املتقدمــة يف اإلنتــاج الحيــواين. 

كــام يصــل إنتــاج الدجاجــة البياضــة إىل 340 بيضــة/ 

ــاج  ــط إنت ــل متوس ــام يص ــدول، بين ــك ال ــنة يف تل س

ــة.  ــدود 180 بيض ــورية بح ــة يف س ــة البياض الدجاج

رغــم أن الــروة الحيوانيــة الســورية مشــهود لهــا 

بكفايــة مقدرتهــا الوراثيــة اإلنتاجيــة، ومل تتعــرض 

لجوائــح مرضيــة، أو أمــراض ســارية تحــد مــن قدرتهــا 

ــة  ــور إنتاجي ــبب يف تده ــن الس ــاج، ويكم ــىل اإلنت ع

الحيوانــات الســورية يف أن تلــك الحيوانــات ال تتلقــى 

احتياجاتهــا الحقيقيــة مــن الغــذاء، وال تنــال نصيبهــا 

الــالزم مــن الرعايــة، يف ظــل تشــتت الجهــود وعــدم 

ــة  كفايتهــا تجــاه القطــاع، وغيــاب االتحــادات النوعي

والجمعيــات العلميــة للعــروق والســالالت الحيوانيــة، 

ــدور  ــة ال ــدم كفاي ــك ع ــر األداء، وكذل ــة بتطوي املعني

ــي  ــة الت ــة اإلنتاجي ــات التعاوني ــه الجمعي ــذي تلعب ال

تكبلهــا ضوابــط وإجــراءات تعــوق قدرتهــا عــىل 

ــة.  ــدور أكــر فاعلي ــام ب القي

ــل  ــاج، إذ تق ــم اإلنت ــف نظ ــاع بتخل ــم القط       اتس

حيــازة 78% مــن مــريب األغنــام عــن 100 رأس، وتقــل 

حيــازة 83% مــن مــريب األبقــار عــن5 رؤوس بقــر، 

و71% مــن مداجــن البيــاض طاقتهــا تــراوح بــني 

5-10 آالف طــر، أمــا مداجــن الفــروج فــإن 85% مــن 

املداجــن تقــع طاقتهــا اإلنتاجيــة بــني 5-10 آالف طر، 

ويف ظــل مثــل هــذه الطاقــات اإلنتاجيــة، فإنــه ال 

ــة. ــن الربي ــة م ــة عالي ــق اقتصادي ينتظــر تحق

       شــهد اإلنتــاج الغــذايئ ذو املنشــأ الحيــواين يف مدة 

ــض  ــاً يف بع ــوراً إيجابي ــورية تط ــة الس ــل األزم ــا قب م

ــطي  ــاج بوس ــم الدج ــاج لح ــا إنت ــد من ــه، فق مكونات

ســنوي )2.9%(، وكذلــك وإنتــاج البيــض بوســطي 

ســنوي )1%( طــوال املــدة بــني عامــي 2005 و2010. 

يف حــني شــهد إنتــاج كٍل مــن اللحــم األحمــر والســمك 

ــنوي  ــطي س ــلبياً وبوس ــواً س ــتقاته من ــب ومش والحلي

)-1.6% و-4.7% و -1%( عــىل التــوايل طــوال املــدة 

ــطي  ــاج بوس ــم الدج ــاج لح ــا إنت ــني من ــها. يف ح نفس

ــاد عــدد املداجــن مــن  ســنوي )2.9%( كنتيجــة الزدي

)8150( مدجنــة عــام 2005 إىل )10500( مدجنــة 

عــام 2010، وارتفعــت للســبب نفســه أعــداد البيــض 

ــو )1%(، إال أن  ــل إىل نح ــنوي يص ــطي س ــج بوس املنت

هــذا النمــو ال يتناســب مــع احتياجــات الســكان 

املتزايديــن مبعــدل وســطي يقــارب نحــو )%2.45(   

ــدة نفســها. طــوال امل

املصدر: بيانات املجموعة اإلحصائية الزراعية، وزارة الزراعة حتى عام 2014. وتقديرات لجنة التحرير لعام 2015، بفرض استمرار 

اتجاه النمو الحاصل طوال املدة بني عامي 2011 و2014.

17

2017 العــدد األول - حزيــران / يونيو 

)14( حسابات لجنة التحرير بناًء عىل بيانات املجموعة اإلحصائية الزراعية لألعوام 2011-2006.

14



ــة،  ــر باألزم ــة بشــكل كب ــروة الحيواني ــرت ال       تأث

عــىل  ملحــوظ  بشــكل  التأثــر  هــذا  وانعكــس 

أعــداد الــروة الحيوانيــة، إذ تشــر التقديــرات إىل 

الحيوانيــة يقــدر  الــروة  أن االنخفــاض يف أعــداد 

بنســبة 30% مــن أعــداد )األبقــار – األغنــام – املاعــز( 

ــروة  ــب ال ــراً لتهري ــن، نظ ــداد الدواج ــن أع و40% م

الحيوانيــة إىل الــدول املجــاورة أو قتلهــا أو ذبحهــا 

بشــكل عشــوايئ، بســبب ارتفــاع أســعار األعــالف 

ــم  ــامل تفاق ــئ باحت ــا ينب ــاع أســعار اللحــوم. م وارتف

واســتمرار تدهــور الــروة الحيوانيــة إذا مل تتخــذ 

التدخــالت املناســبة لتنميتهــا، ومواجهــة العوامــل 

قطاعــي  عــىل  تأثراتهــا  تراكمــت  التــي  املضــاّدة 

املاشــية واإلنتــاج العلفــي. 

اإلنتــاج  يف  كبــرة  تغــرات  إىل  األزمــة  أدت        

الحيــواين، فقــد شــهد إنتــاج معظــم املكونــات تراجعــاً 

ــراً وصــل إىل حــدود خطــرة يف بعــض الســنوات،  كب

إذ تراجــع إنتــاج لحــم الدجــاج والبيــض تراجعــاً 

بوســطي ســنوي يقــارب نحــو )-10.3% و-8.2%( عــىل 

التــوايل، نظــراً الرتفــاع تكاليــف إنتاجــه وخروج قســم 

مــن منشــآت اإلنتــاج خــارج الخدمــة لوقوعهــا يف 

مناطــق غــر آمنــة عامــًة، وخاصــًة يف محافظــات درعا 

وحمــص وريــف دمشــق وحلــب التــي تحتــوي عــىل 

)92%( مــن إجــاميل منشــآت الدواجــن يف ســورية، إذ 

تشــر البيانــات الرســمية إىل انخفــاض عــدد املداجــن 

ــاج  ــهد إنت ــام ش ــة.  ك ــام 2015 إىل )8991( مدجن ع

األســامك تراجعــاً كبــراً طــوال ســنوات األزمة، إذ شــهد 

هــذا اإلنتــاج تراجعــاً ســنوياً بوســطي ســنوي حــوايل 

)-6.7%(، ويعــزى الســبب وراء الراجــع إىل ارتفــاع 

مســتلزمات اإلنتــاج وخــروج قســم كبــر مــن املــزارع 

ــة  ــة يف منطق ــًة، وخاص ــاج عام ــن اإلنت ــمكية ع الس

الغــاب يف حــامة والتــي كانــت تنتــج نحــو )20%( مــن 

ــاج الســمي يف ســورية إجــاميل اإلنت
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       تعــرب مــؤرشات الوصــول املــادي عــن البنــى 

واســتجابتها  ونوعيتهــا  كفايتهــا  ومــدى  التحتيــة 

للوصــل بــني مكامــن إنتــاج الغــذاء، بشــقيها الزراعــي 

االســتهالك. بأســواق  والصناعــي، 

     منــت أطــوال طــرق النقــل الربيــة بكافــة أنواعهــا 

)اإلســفلتية واملعبــدة واملمهــدة( بوســطي ســنوي 

حــوايل )6.3%( بــني عامــي 2005 و2011، يف حــني 

منــت أطــوال الطــرق املعبــدة بوســطي ســنوي حــوايل 

)12.2%( طــوال املــدة نفســها، رغــم منــو الطــرق 

املعبــدة مبعــدالت أكــرب مــن منــو إجــاميل أطــوال 

الطــرق، إال أن املشــكلة األساســية تتمثــل يف أن أطــوال 

الطــرق املعبــدة مــا تــزال تشــكل نحــو ربــع أطــوال 

ــورية. ــرق يف س الط

ــرضراً، نجــم  ــة يف ســورية ت      شــهدت الطــرق الربي

بشــكل رئيــس عــن ضعــف عمليــات الصيانــة الدورية 

التــي كانــت تتــم بهــدف إعــادة تأهيــل املهــرئ 

منهــا، وتشــر بيانــات الطــرق املتــرضرة والتــي توافرت 

بيانــات عنهــا إىل انخفــاض بســيط يف أطــوال الطــرق 

ــد بشــكل أســاس عــن ضعــف عمليــات  املعبــدة، تولّ

ــة  ــا نتيج ــول إليه ــات الوص ــاع إمكاني ــة، المتن الصيان

ــل،  ــات التأهي ــاض يف موازن ــة وانخف ــر األمني للمخاط

ــي  ــات التوســع الطرق ــف عملي ــرن بتوق ــك اق كل ذل

طــوال ســنوات األزمــة.

ــداً  ــاً جدي ــي تحدي ــع الطرق ــف التوس ــكل توق      ش

2- الوصول المادي

أفرزتــه الحــرب عــىل ســورية، وأثــر بشــكل ملمــوس 

يف بنيــة األمــن الغــذايئ، الســيام إذا مــا ترافــق تقييــم 

البنيــة املاديــة الطرقيــة بأمــان ومخاطــر هــذه البنيــة، 

محــددات  أهــم  مــن  الطرقــات  أمــان  أصبــح  إذ 

إمكانيــات النقــل يف ظــل املخاطــر والتهديــدات التــي 

ــذا  ــج ه ــدت نتائ ــة. تب ــات اإلرهابي ــا العصاب فرضته

الواقــع عــىل شــكل فائــض يف الســلع الغذائيــة يف 

محافظــات اإلنتــاج وتــدين األســعار فيهــا، ومــا يقابلــه 

ــة يف  ــات الزراعي ــلع واملنتج ــر الس ــة يف تواف ــن قل م

محافظــات االســتهالك وارتفــاع كبــر يف أســعار هــذه 

ــات. ــلع والخدم الس

ــورية  ــة الس ــكك الحديدي ــق بالس ــام يتعل ــا في     أم

فقــد تــم آخــر توســع يف أطوالهــا يف العــام 2004، ومل 

ــوال،  ــذه األط ــادة يف ه ــه أي زي ــى تاريخ ــهد حت تش

بيانــات  فــإن  ازدادت هــذه األطــوال  لــو  وحتــى 

ــة بوســاطة هــذه الوســيلة تشــر إىل  البضائــع املنقول

ــه  ــم أن ــة، رغ ــام للســلع واملنتجــات الغذائي ــاب ت غي

ــذه  ــل ه ــف نق ــن تكالي ــر م ــزء كب ــر ج ــن توف ميك

املنتجــات، نظــراً لقدرتهــا عــىل حمــل كميــات وأوزان 

كبــرة عامــًة، وخاصــة يف ظــل ارتفــاع تكاليــف وأجــور 

النقــل يف وســائط النقــل الطرقــي املتأثــر بارتفــاع 

ــة عــىل التســعرة،  ــاب الرقاب ــات وغي أســعار املحروق

ــرة يف  ــدان الكب ــرضر والفق ــر ال ــن مخاط ــك ع ناهي

ــا. ــة فيه ــراً للظــروف األمني ــض املناطــق نظ بع

املصدر: بيانات املجموعات اإلحصائية لألعوام 2005-2011، بيانات املؤسسة العامة للطرق عامي 2014-2012.

ارتفاع تكاليف 
وأجور النقل في 

وسائط النقل 
الطرقي المتأثر 

بارتفاع أسعار 
المحروقات 

وغياب الرقابة 
على التسعيرة، 

ناهيك عن 
مخاطر الضرر 

والفقدان الكبيرة 
في بعض 

المناطق نظرًا 
للظروف األمنية 

فيها.
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    كان لإلنتاجيــة الزراعيــة يف ســورية الــدور األبــرز 

حتــى عــام 2011، يف تحديــد ســبل العيــش وتأمــني فرص 

ــتويات  ــذت مس ــة أخ ــدء األزم ــع ب ــه م ــل. إال أن العم

واضــح،  بشــكل  بالراجــع  الزراعــي  القطــاع  إنتــاج 

ــي  ــزوح الداخ ــي والن ــوء الخارج ــة اللج ــت حرك وعمق

ــت  ــم وارتفع ــدالت التضخ ــزادت مع ــع، ف ــذا الراج ه

ــاص  ــكل خ ــذاء بش ــعار الغ ــام وأس ــكل ع ــعار بش األس

لتصــل إىل )500%( يف عــام 2015، مقارنــة مبــا كانــت 

ــل رشاء  ــام جع ــة )2010(، م ــل األزم ــعار قب ــه األس علي

ــاً  ــح مكلف ــني القم ــيام األرز وطح ــا وال س األرس لطعامه

للغايــة، وبالتــايل وســع مــن دائــرة األرس الفاقــدة ألمنهــا 

ــذايئ. الغ

     والقمــح هــو املحصــول االســراتيجي األكــر أهميــة 

يف ســورية واملــادة األساســية يف النظــام الغــذايئ الوطنــي 

لجميــع فئــات الســكان التــي يشــكل الخبــز املــادة 

ــي. ــا اليوم األساســية يف طعامه

ذلــك إىل أنــه قــد تــرضرت طوال األزمــة الحالــة اإلنتاجية 

والتخزينيــة لهــذا املحصــول االســراتيجي، بســبب الدمار 

الكبــر الــذي ألحقتــه العصابــات املســلحة بالعديــد مــن 

ــح  ــن القم ــة لتخزي ــة التحتي ــة وبالبني ــن الحيوي املطاح

زراعتــه ومبحصــول  ومبســتلزمات  زراعتــه  ومبناطــق 

أكان  ســواء  حصــاده،  بعــد  أو  قبــل  ذاتــه  القمــح 

ــوءاً  ــر س ــه. وازداد األم ــتيالء علي ــه، أم باالس ــك بحرق ذل

جــراء تباطــؤ حركــة نقــل هــذا املحصــول بــني مناطــق 

الفائــض والعجــز وارتفــاع تكاليــف النقــل، مــا أدى إىل 

ــايل تخفيــض مقــدار الدعــم  ــادة ســعر القمــح، وبالت زي

الحكومــي ملــادة الخبــز التموينــي، األمــر الــذي انعكــس 

ــة األساســية  ــادة الغذائي ــارش عــىل امل ســلباً وبشــكل مب

ــألرس الســورية. ــة ل اليومي

      أصبــح غالبــاً أنَّ الحصــول عــىل الغــذاء بــكل 

مكوناتــه وبكميــات كافيــة لجميــع أفــراد األرسة -الســيام 

ــزداد  ــة، ت ــة يومي األرس محــدودة الدخل-مشــكلة حياتي

مســتويات  وارتفــاع  األزمــة  اســتمرار  مــع  صعوبــة 

مــن  مبجموعــة  ذلــك  ويقــرن  واألســعار.  التضخــم 

العوامــل األخــرى املؤثــرة يف األمــن الغــذايئ الفــردي 

محدوديــة  أو  العيــش،  ســبل  كضعــف  واألرسي، 

اســراتيجيات التأقلــم أو املواجهــة أو اســتنزافها، مبــا يف 

ذلــك الديــون والقــروض.

       يوضــح رصــد تغــرات الرقــم القيــايس ألســعار 

املســتهلك لألغذيــة يف ســورية تأثــر األزمــة يف مســتوى 

معيشــة الفــرد، وقــد تأثــرت أســعار الســلع عامــًة، 

ــام  ــدأت ع ــي ب ــة الت ــة العاملي ــة، باألزم ــة األغذي وخاص

2008، وترافقهــا يف ســورية مــع تكــرار مواســم الجفــاف 

ــراً  يف  ــاج الزراعــي، وكان أشــدها تأث ــي أرضت باإلنت الت

3- الوصول االقتصادي: مؤشرات أسعار األغذية

ارتفعت األسعار 
بشكل عام 

وأسعار الغذاء 
بشكل خاص 

لتصل إلى )%500( 
في عام 2015. 
وبالتالي وسع 

من دائرة األسر 
الفاقدة ألمنها 

الغذائي.

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء

الجدول رقم )1(: الرقم القيايس ألسعار املستهلك ترشين أول 2015)2010=100(
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)15( نتائج مسح األمن الغذايئ، املكتب املركزي لإلحصاء 2015.
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تُعــدُّ ســورية بلــداً شــبه جــاف ذا مــوارد مائيــة 

املطّــرد،  الســكاين  التزايــد  أدى  وقــد  محــدودة. 

والتنميــة الحرضيــة، والتطــور االقتصــادي الريــع 

إىل زيــادة الضغــوط عــىل املــوارد الطبيعيــة وتدهــور 

املــوارد املائيــة، األمــر الــذي ســيكون لــه انعكاســات 

ــوارد. ــدة املــدى عــىل اســتدامة هــذه امل ســلبية بعي

     تقســم ســورية إىل ســبعة أحــواض مائيــة. يُقــدر 

ــاه الســطحية بنحــو 10 مليــارات  متوســط كميــة املي

ــط  ــام إىل أن متوس ــر األرق ــام تش ــب، بين ــر مكع م

كميــة املــوارد الجوفيــة املتجــددة يقــارب 6 مليــارات 

مــر مكعــب. عنــد مقارنــة وتحليــل البيانات الســابقة 

مــع األرقــام الحاليــة يتبــني أن رسعــة اســتنزاف امليــاه 

تجديــد  عــىل  الطبيعــة  قــدرة  يتجــاوز  الجوفيــة 

الســورية.  املناطــق  أغلــب  يف  الجوفيــة  مواردهــا 

يظهــر تأثــر هــذا العامــل يف انخفــاض منســوب امليــاه 

ــن القطــر. ــدة م ــة يف مناطــق عدي الجوفي

     تشــر بيانــات تــوزع االســتخدام للميــاه قبــل 

ــتهلك  ــي يس ــاع الزراع ــورية إىل أن القط ــة الس األزم

ــم اســتهالك  ــة، بينــام يت نحــو 90% مــن املــوارد املائي

حــوايل 8% مــن امليــاه ألغــراض الــرشب و2% للقطــاع 

ــوايل  ــاج ح ــم إنت ــه ت ــر أن ــر التقاري ــي. وتش الصناع

1160 مليــون مــر مكعــب مــن ميــاه الــرشب يف عــام 

2004، إذ تــراوح الفاقــد املــايئ بــني 16% و46%. وقــد 

ــرك. ــون مش ــركني إىل 2.7 ملي ــدد املش ــل ع وص

ــاه الــرشب بوســطي ســنوي يقــارب  ــاج مي     منــا إنت

نحــو )4.8%( طــوال الســنوات الخمــس التــي ســبقت 

األزمــة بينــام منــا االســتهالك بوســطي ســنوي يقــارب 

نحــو )3.2%(، وإذا مــا تــم أخــذ انخفــاض نصيــب 

ــاً ارتفــاع نســب الهــدر  الفــرد بالحســبان يتضــح جلي

مــن امليــاه.

ــاج واالســتهالك  ــن اإلنت      تحــول النمــو اإليجــايب م

ــد  ــلبية فق ــدالت س ــو مبع ــرشب إىل من ــاه ال ــن مي م

منــا اإلنتــاج بوســطي ســنوي يقــارب نحــو ) -%17.3( 

بينــام منــا االســتهالك بوســطي ســنوي يصــل إىل نحــو 

)-20.9%( كنتيجــة لهجــرة ونــزوح أعــداد كبــرة مــن 

الســكان. واســتمر ارتفــاع نســبة الهــدر يف ميــاه 

الــرشب بصــورة كبــرة يف ظــل األزمــة مــن 34% عــام 

2010 إىل 49% عــام 2015 نتيجــًة لقــدم الشــبكات 

ــاه الــرشب  ــة ملي ــى التحتي ــذي أصــاب البن والــرضر ال

ــة. يف ظــل األزم

4- االستخدام: مؤشرات مياه الشرب والصرف الصحي.

تشير بيانات 
توزع االستخدام 

للمياه قبل 
األزمة السورية 
إلى أن القطاع 

الزراعي 
يستهلك نحو 

90% من الموارد 
المائية
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ــت مل  ــك يف وق ــد ذل ــة بع ــت األزم ــام 2008، ، وأت ع

ــُد،   ــايف بع ــن التع ــورّي م ــاد الس ــه االقتص ــن في يتمك

ــة، إذ وصــل  ــايس لألغذي ــم القي ــاع الرق فتواصــل ارتف

عــام 2015إىل 551% عــام كان عليــه عــام 2010، وقــد 

بلــغ الرقــم القيــايس ألســعار األغذيــة أعــىل مســتويات 

حــوايل 625% للمــواد : األلبــان واألجبــان والبيــض، يف 

حــني بلــغ نحــو 519% ملــادة اللحــوم و527 % ملــاديت 

ــوب.  ــز والحب الخب

      ويالحــظ وجــود تفــاوت يف أســعار املــواد الغذائية 

األساســية عــىل مســتوى املحافظــات، وعــىل مســتوى 

املناطــق ضمــن املحافظــة الواحــدة، إذ يرتفــع الرقــم 

محافظــة  يف   %575 إىل   الغــذاء  ألســعار  القيــايس 

حلــب و568% يف الســويداء، عــىل أن أســباب االرتفــاع 

محافظــة  ففــي  املحافظتــني،  بــني  كليــاً  مختلفــة 

حلــب تُعــّد املقــدرة املاديــة عــىل الوصــول مبؤرشاتهــا 

املختلفــة الســبب الرئيــس يف ارتفــاع األســعار، بينــام 

الســويداء  محافظــة  يف  الرئيــس  الســبب  يركــز 

املحافظــة  ألن  نظــراً  التوافــر،  مبــؤرشات وعوامــل 

مــن املحافظــات قليلــة اإلنتــاج الغــذايئ )زراعيــاً 

وصناعيــاً(، ونقــل املنتجــات إىل املحافظــة يزيــد مــن 

التكاليــف. مقابــل ذلــك ينخفــض الرقــم القيــايس 

ــن  ــذاء إىل حــدود 522% و537% يف كل م ألســعار الغ

محافظتــي حــامة ودمشــق عــىل التــوايل، نظــراً لقــرب 

دمشــق مــن مكمــن هــام مــن مكامــن إنتــاج الغــذاء 

الزراعــي )درعــا وريــف دمشــق( وتوافــر اإلنتــاج 

ــبة إىل  ــيان بالنس ــر س ــا، واألم ــي فيه ــذايئ الصناع الغ

محافظــة حــامة. غــر أنّــه توجــد شــكوك تتعلــق 

ــك  ــىل ذل ــف ع ــام، ويُعط ــذه األرق ــة ه ــدى صح مب

ــر  ــة أك ــواد الغذائي ــة للم ــة أنَّ األســعار الحقيقي دالل

تفاوتــاً بــني املحافظــات عامــًة، وخاصــًة يف املحافظات 

التــي تعــاين مــن صعوبــات ماديــة يف وصــول املنتجات 

ــا.   ــة إليه الغذائي



تراجع نصيب الفرد مبعدل وسطي سنوي يقّدر بنحو 11.6% ما يشر إىل تفاقم مشكلة الفقر املايئ.

املصدر: بيانات املؤسسة العامة ملياه الرشب والرصف الصحي.

ــة  ــاه موصول ــة للمي وياُلحــظ رغــم أن الشــبكة العام

إىل أغلــب املنــازل إال أن عــدم توافــر امليــاه يف الشــبكة 

ــكلة  ــبب مش ــف، يس ــل الصي ــًة يف فص ــًة، وخاص عام

نقــص امليــاه يف بعــض املناطــق وال ســيام اآلمنــة منهــا 

والتــي وفــد إليهــا النازحــون مــن املناطــق غــر اآلمنة، 

يضــاف إىل ذلــك التخريــب الــذي طــال البنــى التحتية 

ــن  ــو )10.2%( م ــل نح ــاء جع ــاه والكهرب ــبكة املي لش

األرس الســورية يف عــام 2015 تلجــأ إىل رشاء امليــاه 

املنقولــة بوســاطة الصهاريــج لتغطيــة بعــٍض أو جــزٍء 

ــة،  ــاه لالســتخدامات املنزلي ــن املي ــا م ــن احتياجاته م

مــا زاد مــن األعبــاء املعيشــية ملثــل هــذه األرس.

    وتركــز هــذه النســبة بشــكل رئيــس يف محافظــة 

ــزود  ــب الت ــا نس ــض فيه ــي تنخف ــق الت ــف دمش ري

بامليــاه مــن الشــبكة العامــة إىل )54%(، حيــث يلجــأ 

ــة  ــاه املنقول ــرشاء املي ــص ب ــة النق ــكان إىل تغطي الس

ــبة  ــرى بنس ــادر أخ ــن مص ــج أو م ــاطة الصهاري بوس

الشــبكة  )35%(. ويف محافظــة درعــا تصــل ميــاه 

العامــة إىل نحــو )75.6%( مــن األرس، وتســتكمل األرس 

ــج  ــاه الصهاري ــرشاء مي ــص ب ــة النق ــذه املحافظ يف ه

بنســبة تصــل إىل نحــو )22.9%(. ويف محافظــة حلــب 

التــي تصــل الشــبكة ألكــر مــن )90%( مــن منازلهــا، 

ــة  ــاه الواصل ــص املي ــن نق ــاين م ــا تع ــن األرس فيه لك

إىل هــذه الشــبكة، بســبب األعــامل التخريبيــة التــي 

طالــت البنــى التحتيــة ليــس لشــبكة امليــاه وحســب، 

وإمنــا أيضــاً لشــبكة الكهربــاء التــي يســبب انقطاعهــا 

فقــدان األهــايل القــدرة عــىل جــر امليــاه مــن الشــبكة 

ــم.  ــة ملنازله العام

      أمــا فيــام يتعلــق بالــرصف الصحــي فقــد ارتفعــت 

نســبة الســكان املســتفيدين كإجــاميل مــن 98.8% عام 

2005 إىل 99.9 % عــام 2010، ثــم عــاودت االنخفــاض 

نحو )10.2%( من 
األسر السورية 
في عام 2015 

تلجأ إلى شراء 
المياه المنقولة 

بوساطة 
الصهاريج 
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إىل 95% يف عــام 2015، وقــد كان هــذا االنخفــاض 

واضحــاً يف الريــف أكــر، إذ كانــت نســبة املســتفيدين 

يف الريــف 97% عــام 2005، وارتفعــت إىل 99.7% عــام 

ــام 2015.  ــاض إىل 93% ع ــاودت االنخف ــم ع 2010، ث

أمــا يف املــدن فقــد ارتفعــت نســبة املســتفيدين مــن 

الــرصف الصحــي ارتفاعــا بســيطاً مــن 99.8% إىل 

99.9% ثــم عــاودت االنخفــاض إىل %96. 

     وتركــز األســباب األساســية يف توقــف معظــم 

املشــاريع، بســبب أن الــرصف الصحــي ومحطــات 

ــل  ــورية يف ظ ــة يف س ــام األولوي ــد له ــة مل تع املعالج

ــة  ــوارد املوازن ــاض يف م ــازت بانخف ــي امت ــة الت األزم

ــة، وعــدم املقــدرة للوصــول إىل أماكــن  العامــة للدول

ــذ مشــاريع الــرصف  ــف الســوري لتنفي ــرة يف الري كث

ــا. ــي فيه الصح

مــؤرشات الــواردات مــن املــواد الغذائيــة، ومــؤرشات 

األرايض الصالحــة للزراعــة وكفايــة اســتخدامها.

     يكتســب اســتراد الســلع واملنتجــات الغذائيــة 

أهميتــه القصــوى يف ظــل األزمــات التــي ترافــق عادًة 

مبحدوديــة املقــدرة الوطنيــة عــىل إنتــاج الغــذاء، 

وبالتــايل فــإن املنــاص الوحيــد لــردم الفجــوة الغذائيــة 

ميكــن أن يتــم عــن طريــق االســتراد لــدرء الوقــوع يف 

خطــر انعــدام األمــن الغــذايئ. كــام يكتســب التصديــر 

أهميتــه مــن كونــه مصــدراً مــن مصــادر توفــر القطع 

األجنبــي الــذي يتــم اســتخدامه للتدخــل ملنــع ارتفــاع 

أســعار الغــذاء املصاحــب لتأثــر العملــة الوطنيــة.

      ذلــك إىل أنــه بعــد قيــام دراســة الصــادرات 

قبــل  واقعــة  مــدة  يف  الغذائيــة  واملســتوردات 

األزمــة بــني عامــي 2005 و2010، تبــني انخفــاض 

ــادرات  ــة– الص ــتوردات الغذائي ــذاء )املس ــوة الغ فج

ــاع  ــدأت يف االرتف ــت أن ب ــا لبث ــي م ــة( والت الغذائي

البيانــات  حســب   )2013-2010( األزمــة  مــدة  يف 

املتوافــرة، ابتــداًء مــن عــام 2011، إذ حافظــت عــىل 

ارتفاعهــا طــوال األزمــة، ويــربر ذلــك بســبب انخفــاض 

اإلنتــاج الزراعــي الغــذايئ.  كــام أن القيــود املفروضــة 

عــىل التبــادل التجــاري الــدويل، بفعــل العقوبــات 

التجــارة  عــىل  االعتــامد  مــن  حــدت  االقتصاديــة 

الخارجيــة فاقتــرص التبــادل التجــاري عــىل بعــض 

الــدول دون غرهــا.

ــاميل  ــة إىل إج ــادرات الغذائي ــبة الص ــت نس       بلغ

يف  وارتفــع   ،2010 عــام  يف   %18 نحــو  الصــادرات 

ــاودت  ــم ع ــو 22% ث ــارب نح ــا يق ــام 2011 إىل م ع

االنخفــاض لتصــل يف عــام 2013 إىل حــوايل 7.5 %.

       أمــا بالنســبة للمســتوردات الغذائيــة فقــد بلغــت 

ــتوردات يف  ــاميل املس ــن إج ــو 35% م ــارب نح ــا يق م

ــة 29.5  ــاض إىل قراب ــاودت االنخف ــم ع ــام 2010، ث ع

% يف عامــي 2011 و2012، وعــاودت االرتفــاع لتصــل 

ــربر  ــاع م ــذا االرتف ــام 2013. وه ــو 42% يف ع إىل نح

ــذايت مــن الســلع  ــاء ال ــاع فجــوة االكتف يف ضــوء ارتف

ــة. الغذائي

بالنسبة 
للمستوردات 

الغذائية فقد 
بلغت ما 

يقارب نحو %35 
من إجمالي 

المستوردات 
في عام 2010،  

وعاودت االرتفاع 
لتصل إلى نحو 

42% في عام 
 .2013

املصدر: بيانات املؤسسة العامة ملياه الرشب والرصف الصحي.

5- التعرض للخطر
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املصدر: حسابات لجنة التحرير بناًء عىل بيانات اإلنتاج واالستراد والتصدير للمنتجات

الجدول رقم )2(: تطور الفجوة من بعض املواد الغذائية طوال سنوات األزمة )طن(

    أمــا فيــام يتعلــق بــاألرايض الزراعيــة:  فقــد 

حافظــت نســبة األرايض القابلــة للزراعــة إىل إجــاميل 

األرايض عــىل ثباتهــا إذ شــكلت نســبة تصــل إىل نحــو 

)32.8 %( منــذ عــام 2005 وحتــى عــام 2015، مــا يثــر 

الكثــر مــن التســاؤالت عــن املبالــغ الكبــرة والجهــود 

األرايض  نســبة  أمــا  األرايض،  باســتصالح  املتعلقــة 

املزروعــة إىل األرايض القابلــة للزراعــة فقــد انخفضــت 

منــذ عــام 2005 مــن 82.1% إىل 79.3 % يف مرحلــة مــا 

قبــل األزمــة مــا يعرب عــن ضعــف السياســات الزراعية 

ــتخدام  ــة اس ــص كفاي ــام يخ ــة في ــالت املتبع والتدخ

األرايض القابلــة للزراعــة، واســتمرت نســبة هــذه 

األرايض باالنخفــاض لتصــل إىل مــا يقــارب نحــو %65.3 

ــروج  ــا خ ــتصلحة قابله ــاحات املس ــام 2015، فاملس ع

ــة  ــري التقليدي ــاليب ال ــراً ألس ــة نظ ــل يف الكمي مامث

التــي تــؤدي إىل خــروج أراٍض بســبب التملــح، وعــدم 

ــرات الجفــاف . املقــدرة عــىل مواجهــة تأث

     كــام أن نســبة األرايض املرويــة إىل إجــاميل األرايض 

ــن  ــي 2005 و2010 م ــني عام ــت ب ــة انخفض املزروع

29.3% إىل 28% والــذي يُــربر بقلــة االعتــامد عــىل 

أســاليب الــري الحديــث وتطويرهــا يف مــدة مــا قبــل 

األزمــة، األمــر الــذي يثــر القلــق حــول تقييــم آليــات 

ــال  ــث يف مج ــري الحدي ــو ال ــول نح ــراءات التح وإج

تطويــر القطــاع الزراعــي الرافــد األول واألســاس لألمن 

ــوام  ــاع يف األع ــبة االرتف ــاودت النس ــم ع ــذايئ. ث الغ

ــدل 30.6% و31.8% و%31.1  2011 و2012و2013 مبع

ــت أن انخفضــت إىل%29.4  ــا لبث ــم م ــوايل، ث عــىل الت

ــوايل.  ــىل الت ــوام 2014 و2015 ع و28% يف األع

املصدر: بيانات املجموعات اإلحصائية الزراعية لألعوام 2015-2006.
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مــؤرشات االســتقرار الســيايس واألمنــي، وتقلبــات 

ومــؤرشات  املحليــة،  األســواق  يف  الغــذاء  أســعار 

اســتقرار نصيــب الفــرد مــن اإلنتــاج الغــذايئ. 

ــكل  ــا بش ــة منه ــًة البرشي ــات وخاص ــر األزم      تؤث

كبــر يف مناحــي اســتقرار األســواق باملــواد الغذائيــة، 

فعــدم أمــان الطــرق وارتفــاع تكاليــف النقــل يؤديــان 

ــلع  ــص الس ــة ونق ــواد الغذائي ــعار امل ــاع أس إىل ارتف

ــة.  الغذائي

     كانت األســواق الســورية قبل األزمة تشــهد تجانساً 

كبــراً يف توافــر املــواد واســتقرار اإلمــداد بهــا، وتقــارب 

مســتويات أســعارها، ذلــك لوجــود تنــوع إنتاجــي يف 

ــد مــن املحافظــات مــن جهــة وســهولة النقــل  العدي

وتكاليفــه املنخفضــة مــن جهــة أخــرى. بينــام تعمــل 

غالبيــة األســواق يف املناطــق األقــل تــرضراً مــن األزمــة 

وتحديــداً يف الالذقيــة وطرطــوس والســويداء ودمشــق 

بكامــل طاقتهــا نســبياً، أصيــب العديــد مــن أســواق 

بعــض املحافظــات األخــرى بخلــل كبــر متأثــراً بشــكل 

مبــارش بعمليــة نقــل الســلع والبضائــع والســالمة 

األمنيــة للطــرق بــني املحافظــات والوضــع األمنــي 

داخــل كل محافظــة.

     وتتفــاوت املشــكالت املتصلــة بالتســوق مــن 

منطقــة جغرافيــة ألخــرى، ففــي بعــض املناطــق 

الريفيــة املعتمــدة عــىل األســواق األســبوعية، ال يتــاح 

ــة  ــواد الغذائي لألهــايل التســوق أو الحصــول عــىل امل

التــي ال يتــم تصنيعهــا منزليــاً إال يف يــوم واحــد مــن 

األســبوع. ويف مناطــق أخــرى تعــد مســألة الوصول إىل 

الســوق أو بعــد املســافة مــا بــني الســكن والســوق أو 

تكاليــف النقــل واالنتقــال جــزءاً مــن املشــكالت التــي 

ــالً  ــذا فض ــوق، ه ــة التس ــا األرس يف عملي ــاين منه تع

عــن املشــكالت العديــدة التــي ولدتهــا األزمــة والتــي 

ــة  ــدم كفاي ــعار وع ــاع األس ــاً، كارتف ــا آنف ــر بعضه ذك

العــرض مــن بعــض الســلع األساســية، وصعوبــات 

التنقــل واالنتقــال بــني املناطــق بســبب ســوء األوضــاع 

ــة.  األمني

نقــل  ازدادت صعوبــة  املثــال:       فعــىل ســبيل 

املنتجــات الزراعيــة إىل األســواق التجاريــة بشــكل كبر 

ــادة  ــام أدى إىل زي ــة، م ــنوات األزم ــتمرار س ــع اس م

ــي  ــاط الزراع ــر النش ــة وتأث ــائر املادي ــاء والخس األعب

ــدد  ــام 2014 كان ع ــة ع ــي نهاي ــلباً. فف ــاري س والتج

ــل  ــتمرة بالعم ــت مس ــا زال ــي م ــوب الت ــز الحب مراك

ــوب  ــز الحب ــت مراك ــني كان ــط، يف ح ــزاً فق )31( مرك

ــة يف عــام 2011 أكــر مــن )140( مركــزاً. كــام  العامل

انخفــض عــدد مخــازن تربيــد الخضــار والفواكــه 

ــتواها  ــة مبس ــط مقارن ــف إىل )10%( فق ــة للتل القابل

ســابقاً. كــام ارتفعــت تكلفــة تغذيــة املاشــية بشــكل 

حــاد، مــا انعكــس ســلباً عــىل تجــارة تصديــر املنتجات 

الحيوانيــة والنباتيــة هــي اآلن غــر موجــودة تقريبــاً. 

وتزايــد ذبــح املــوايش اإلنــاث، بســبب خشــية املربــني 

مــن عــدم قدرتهــم عــىل الحفــاظ عــىل حياتهــا، كــام 

أن العديــد مــن وحــدات أو مــزارع تربيــة الدواجــن 

ــي  ــم التخ ــرت أو ت ــا أن تدم ــن إم ــت الدواج تعرض

عنهــا ألســباب عديــدة يعــود معظمهــا ألســباب تتصــل 

ــا الســلبية. ــة وتأثراته ــات اآلزم بتداعي

ــع  ــة التســوق واألســواق يف جمي ــإن حرك ــاً، ف وعموم

املحافظــات تأثــرت ســلباً جــراء جملــة مــن األســباب 

ــعار  ــاع األس ــايل ارتف ــم وبالت ــل: التضخ ــة مث املتداخل

وانخفــاض القــوة الرشائيــة، وارتفــاع تكاليــف النقــل 

واإلنتــاج ومســتلزماته. األمــر الــذي أدى يف املحصلــة 

الســلع  عــىل  نســبياً  الطلــب  تراجــع  إىل  العامــة 

ــق منــط  ــا )وف ــر األساســية منه ــة ال ســيام غ الغذائي

االســتهالك الســوري(، وبالتــايل تقليــل دوران أو حركــة 

ــال. رأس امل

      تشــر بيانات مســح األمن الغذايئ األرسي )2015( 

إىل وجــود تنــوع يف مصــادر حصــول األرس عــىل املــواد 

الغذائيــة، فنحــو )50%( مــن األرس تشــري احتياجاتهــا 

ــكنية،  ــا الس ــد يف منطقته ــل وحي ــن مح ــة م الغذائي

ــدود  ــذايئ مح ــوق الغ ــن التس ــط م ــذا النم ــن ه لك

جــداً يف املحافظــات الكــربى )دمشــق وحلــب( إضافــة 

متعــددة  خيــارات  فيهــا  تنتــرش  إذ  الحســكة،  إىل 

للــرشاء مــن أســواق دامئــة متخصصــة يف بيــع املــواد 

الغذائيــة.

      وتتأكــد هــذه الصــورة بفعــل مــا تظهــره نتائــج 

املســح أيضــاً مــن أن )72%( مــن األرس يف الريــف 

ــر،  ــن محــل تجــاري صغ ــة م ــواد الغذائي تشــري امل

أمــا األرس املقيمــة يف الحــرض )64%( منهــا تحصــل 

ــم. ــوق دائ ــن س ــة م ــواد الغذائي ــىل امل ع

      شــهد نصيــب الفــرد مــن اإلنتــاج الغــذايئ تراجعــاً 

كبــراً طــوال ســنوات األزمــة الســورية، رغــم أن 

ــة،  ــنوات األزم ــل س ــدأت قب ــع ب ــذا الراج ــح ه مالم

ــن  ــج م ــح املنت ــن القم ــرد م ــب الف ــع نصي إذ تراج

6- الصدمات

25
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)257كــغ( عــام 2005 إىل )182كــغ( بــني عــام 2011. 

كــام تراجــع نصيــب الفــرد مــن املحاصيــل والخضــار 

ــدة  ــوال امل ــغ( ط ــغ( إىل )552ك ــن )658ك ــاً م تراجع

ــب  ــاج الحلي ــن إنت ــرد م ــب الف ــهد نصي ــها، وش نفس

إىل  )130كــغ(  مــن  تراجعــاً  واللحــوم  ومشــتقاته 

ــوايل  )121كــغ( ومــن )14كــغ( إىل )12كــغ( عــىل الت

ــرد  ــب الف ــل شــهد نصي ــدة نفســها، باملقاب طــوال امل

مــن إنتــاج الفواكــه قفــزة نوعيــة بارتفاعــه مــن 

)21كــغ( إىل )113كــغ( بــني عامــي 2005 و2011.

ــب الفــرد        أمــا يف ظــل األزمــة فقــد تراجــع نصي

فراجــع مبقــدار  الغذائيــة،  املنتجــات  كافــة  مــن 

ــو  ــع بنح ــار، وتراج ــل والخض ــن املحاصي ــف م النص

)9%( مــن الفواكــه و )8%( مــن الحليــب ومشــتقاته، 

نظــراً لنمــو الســكان مبعــدالت تفــوق معــدالت منــو 

ــات.   ــذه املنتج ه

     تؤثر األزمات 
وخاصًة البشرية 

منها بشكل 
كبير في مناحي 
استقرار األسواق 
بالمواد الغذائية، 

فعدم أمان الطرق 
وارتفاع تكاليف 

النقل يؤديان 
إلى ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية 
ونقص السلع 

الغذائية. 
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املصدر: حسابات لجنة التحرير بناًء عىل بيانات املجموعات اإلحصائية الزراعية، وأعداد السكان من املجموعات اإلحصائية، 

والساعة السكانية.

ثانيًا-النتائج: تظهير مخاطر الخلل باألمن الغذائي

في ظل األزمة 
تراجع نصيب 

الفرد من كافة 
المنتجات 
الغذائية، 

فتراجع بمقدار 
النصف من 
المحاصيل 

والخضار، وتراجع 
بنحو )9%( من 

الفواكه و )%8( 
من الحليب 

ومشتقاته

تشير بيانات 
مسح األمن 

الغذائي األسري 
)2015( إلى 

أن زهاء ثلث 
السكان في 

سورية )%33.4( 
هم فاقدون 

ألمنهم 
الغذائي

      تنعكــس مقومــات األمــن الغــذايئ مــن وفــرة 

ــج  ــات وصــول واســتقرار عــىل مــؤرشات النتائ وإمكان

التــي متثــل االنعــكاس املبــارش عــىل معيشــة األفــراد، 

ــذايئ األرسي )2015(  ــن الغ ــح األم ــات مس ــر بيان تش

ــث الســكان يف ســورية )33.4%( هــم  ــاء ثل إىل أن زه

ــن  ــر م ــم أك ــاف إليه ــذايئ، يض ــم الغ ــدون ألمنه فاق

األمــن  لفقــدان  بقليــل )51.6%( معــرض  النصــف 

الغــذايئ، أي أن )15.6%( فقــط مــن الســكان يف ســورية 

ــذايئ. ــن الغ ــون باألم يتمتع

     أمــا عــىل مســتوى جغرافيــا األمــن الغــذايئ، 

ــاك أربــع محافظــات تزيــد فيهــا نســبة  فتبــني أن هن

ــاً عــن املســتوى اإلجــاميل للقطــر  األرسة اآلمنــة غذائي

ــة  ــأيت يف مقدمتهــا دمشــق والالذقي ــغ )15.6%(، ت البال

ــل  ــص، وباملقاب ــل حم ــة أق ــويداء وبدرج ــام الس تليه

ــبة األرس  ــا نس ــع فيه ــات ترتف ــس محافظ ــاك خم هن

ــاً باملقارنــة مــع املســتوى اإلجــاميل  غــر اآلمنــة غذائي

ــة  ــا محافظ ــأيت يف مقدمته ــغ )33.4%( ت ــر البال للقط

ــة  ــر اآلمن ــبة األرس غ ــا نس ــد فيه ــي تزي ــكة الت الحس

غذائيــاً عــن النصــف، تليهــا محافظتــي حلــب وحــامة 

ــن  ــة م ــر اآلمن ــبة األرس غ ــام نس ــرب فيه ــث تق حي

النصــف، ثــم القنيطــرة ودرعــا بنســبة أرس غــر آمنــة 

غذائيــاً مــا بــني )44.8-46.4%( مــن مجمــوع األرس يف 

كل محافظــة. إال أن النســبة األكــر انتشــاراً يف مختلــف 

ــدان  ــألرس املعرضــة لفق املحافظــات الســورية هــي ل

أمنهــا الغــذايئ، فهــي ال تقــل عــن )40.2%( كــام هــو 

محافظــة  يف   )%64.5( إىل  وتصــل  درعــا  يف  الحــال 

ــات  ــن املحافظ ــد م ــرب يف العدي ــا تق ــة لكنه الالذقي

املســتوى  مــن  لتقــرب  األرس  نصــف  نســبة  مــن 

ــغ )%51.1(.  ــر البال ــاميل للقط اإلج

 ينعكــس القصــور يف توفــر مقومــات األمــن الغــذايئ 

بشــكل مبــارش عــىل مــؤرشات النتائــج، فضعــف 

اإلمــداد وخلــل املقــدرة املاليــة واملاديــة، يؤديــان 

ــة  ــىل الكمي ــراد ع ــول األف ــتقرار يف حص ــدم اس إىل ع

ــم للحصــول عــىل  ــي تكفيه ــذاء الت ــن الغ املناســبة م

ــاً )2200  ــة يومي ــرات املطلوب ــن الحري ــد األدىن م الح

ــة(. ــة العاملي ــة الصح ــاً ملنظم ــرة وفق حري

    تشــر بيانــات مســوح دخــل ونفقــات األرسة ونتائــج 

ــر يف نســبة  ــاع كب ــة إىل ارتف ــة األرسي املســوح الصحي

الســكان الذيــن ال يســتطيعون اإلنفــاق عــىل مقابلــة 

الغــذاء، قبــل األزمــة  الحــد األدىن لالحتيــاج مــن 

وأثناءهــا. رغــم اتجــاه املــؤرش لالنخفــاض طــوال مــدة 

الســنوات الخمــس التي ســبقت األزمــة )2010-2005( 

مــن )1.7%( إىل )1.1%( مــن الســكان ارتفعــت بشــكل 

ــر يف ظــل األزمــة وهــذا االرتفــاع منطقــي إذا مــا  كب

ــن  ــاله م ــواردة أع ــببات ال ــؤرشات املس ــه مب ــم ربط ت

ــل يف  نقــص يف إمــداد الغــذاء بأنواعــه املختلفــة وخل

مــؤرشات الوصــول املــادي واملــايل، حتــى وصــل معــدل 

ــام 2015. ــذايئ إىل نحــو )23.2%( يف ع ــر الغ الفق
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)17( نتائج مسح األمن الغذايئ األرسي، برنامج األغذية العاملي، 2015
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املصدر: مسوح دخل ونفقات األرسة، وتقديرات لجنة التحرير باالستناد إىل مسوح مختلفة.

املصدر: بيانات املسوح الصحية األرسية لعامي 2005 و2010، وتقديرات لجنة التحرير لعام 2015.

      شهد معدل 
نقص الوزن عند 
األطفال ارتفاعً 
في ظل األزمة 

متأثرًا بشكل 
مزدوج من 

نقص الغذاء 
ونقص الخدمات 

الصحية 
وخروج عدد 

من مرافقها 
الصحية خارج 
نطاق النظام 

الصحي، إذ 
ارتفع المعدل 

حتى وصل عام 
2015 إلى حدود 

.)%13.2(

ــال مــن  ــدى األطف ــوزن ل ــؤرش نقــص ال ــّد م      يع

ــي تعــرب عــن الوضعــني  ــة الت ــج الهام مــؤرشات النتائ

التغــذوي والصحــي يف البلــد، شــهد معــدل نقــص 

ــي  ــني عام ــن )9.7%( إىل )10.3%( ب ــاً م ــوزن ارتفاع ال

2005 و2010، وهــذا االرتفــاع غــر مــربر مــن ناحيــة 

توافــر مقومــات الغــذاء، نظــراً لتحســن مــؤرشات 

ــبب إىل  ــود الس ــن أن يع ــها، وميك ــدة نفس ــوال امل ط

نــواٍح صحيــة مرتبطــة بارتفــاع معــدالت اإلصابــة 

باإلســهاالت )وفقــاً للمســح الصحــي األرسي لعــام 

.)2009

      شــهد معــدل نقــص الــوزن عنــد األطفــال ارتفاعــاً 

يف ظــل األزمــة متأثــراً بشــكل مــزدوج مــن نقــص 

الغــذاء ونقــص الخدمــات الصحيــة وخــروج عــدد مــن 

ــة خــارج نطــاق النظــام الصحــي، إذ  ــا الصحي مرافقه

ــدود  ــام 2015 إىل ح ــل ع ــى وص ــدل حت ــع املع ارتف

.)%13.2(
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الفصل الثالث:  نحو سياسيات بديلة 
الستعادة األمن الغذائي

سوريةسورية

سوريةسورية



- خفض معدل الفقر الغذايئ.

- خفض معدالت سوء التغذية عامًة، وخاصًة للفئات الهشة من السكان كاألطفال.

- خفض أعداد األرس املعرضة لفقدان األمن الغذايئ.

األهداف

بدائل السياسات

1- في مجال توفير الغذاء

2- تحسين المقدرة المادية للوصول: مؤشرات نقل الغذاء 

من الطبيعي أن تأيت السياسات للتأثر اإليجايب مبؤرشات األسباب )التوافر وإمكانات املقدرة والوصول(

أ - يف مجال الزراعة

مبــا  الزراعــي  اإلنتــاج  أولويــات  ترتيــب  إعــادة   -

يتناســب ويتــالءم مــع أولويــات كل مرحلــة مــن 

مراحــل التنميــة املســتقبلية والركيــز يف املراحــل األوىل 

ــاج  ــز عــىل إنت ــة للركي ــل الخارطــة الزراعي عــىل تعدي

ــة. ــلع الغذائي الس

- تصحيــح جغرافيــا التنميــة الزراعيــة، إذ يتــم إحــداث 

نــوع مــن االكتفــاء الــذايت مــن الســلع الزراعيــة 

اإلقليــم  أو  الواحــدة  املحافظــة  ضمــن  الغذائيــة 

الواحــد.

- إعــادة النظــر يف سياســات اإلصالح الزراعــي والتحول 

من التوســع األفقــي إىل التكثيــف العمودي.

ــل  ــىل محاصي ــي ع ــم الزراع ــات الدع ــز سياس - تركي

الغــذاء وترتيبهــا وفقــاً ألولويــات الحاجــة وفقــاً للنمط 

االســتهاليك لــألرس الســورية.

ــر  ــاطة توف ــاحة بوس ــدة املس ــة وح ــادة إنتاجي - زي

مســتلزمات اإلنتــاج املحســنة.

ــًة يف  ــرب وخاص ــاً أك ــة اهتامم ــروة الحيواني ــالء ال - إي

ــني  ــاطة تحس ــا، بوس ــتمر ألعداده ــص املس ــل النق ظ

ــا  ــارة به ــم التج ــا وتنظي ــتلزمات تربيته ــداد مبس اإلم

ــة.  ــارة الخارجي ــًة التج ــًة، وخاص عام

ــألرسة وتوســيع الزراعــات  ــذايت ل ــاج ال - تحســني اإلنت

املنزليــة والحرضيــة للغــذاء، واملســاعدة يف إعــادة 

أصــول إنتــاج الغــذاء )أغنــام، أبقــار، مســتلزمات 

زراعيــة،..(.

ب - يف مجال الصناعة

- إعطــاء اإلنتــاج الصناعــي الغــذايئ األولويــة بوســاطة 

توجيــه االســتثامرات نحــو الصناعــات الغذائيــة )متويل 

املشــاريع، امليزات االســتثامرية.....(.

- إعــادة تــوازن خارطــة التــوزع الصناعــي مــن أجــل 

تحســني جغرافيــة التنميــة الصناعيــة، مبــا يحقــق 

ــم. ــتوى اإلقلي ــىل مس ــاء ذايت ع اكتف

الغذائيــة  الصناعــات  األولويــة ملشــاريع  إعطــاء   -

ــا إىل  ــهيل وصوله ــاطة تس ــطة بوس ــرة واملتوس الصغ

الخدمــات املاليــة. 

ت - يف مجال التجارة الخارجية:

- تحديــد ســلة االســتهالك الرئيســة للمواطنــني وتقدير 

ــواد  ــتراد م ــاطة اس ــا بوس ــوب تغطيته ــوة املطل الفج

هــذه الســلة.

ــاد  ــة وإيج ــات الغذائي ــن املنتج ــض م ــد الفائ - تحدي

ــا. ــواق لتصديره أس

- إعادة دراسة متوضع أسواق الجملة. 

- االعتــامد عــىل وســائل النقــل ذات الحمــوالت الكبرة 

بــني املحافظــات )الســكك الحديديــة، الشــاحنات 

ــرة.....( الكب

- دخــول مؤسســات القطــاع العــام املعنيــة بــدور تاجر 

جملــة بــني محافظــات الفائــض الغــذايئ ومحافظــات 

لعجز. ا

املعنيــة  العــام  القطــاع  تفعيــل دور مؤسســات   -

ــر  ــدور تاج ــا ب ــة وقيامه ــل الغذائي ــويق املحاصي بتس

ــر.  كب

تحديد سلة 
االستهالك 

الرئيسة 
للمواطنين 

وتقدير الفجوة 
المطلوب 
تغطيتها 

بوساطة استيراد 
مواد هذه السلة
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إعادة هيكلة 
الدعم من 

منظور شامل 
واضح األهداف 

واألدوات، 
وتوجيهه 

نحو الفئات 
األكثر حاجة 

)دعم المواد 
التموينية(.
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4- تحسين االستخدام: مؤشرات مياه الشرب والصرف الصحي

5- تخفيف المخاطر والصدمات

-تخفيــف نســب الهــدر مــن ميــاه الــرشب، إذ تشــر 

ــرشب  ــاه ال ــن مي ــرد م ــتهالك الف ــات إىل أن اس البيان

ــاً(. ــع )8-15 ل/يومي مرتف

-خفــض نســبة الفاقــد مــن ميــاه الــرشب، وربــط 

ــد. ــذا الفاق ــرشب به ــاه ال ــعرة مي ــع تس ــألة رف مس

الــرشب،  مبيــاه  املزوديــن  الســكان  نســبة  -رفــع 

نوعيتهــا. وتحســني 

-رفع نسبة السكان املزودين بالرصف الصحي.

ــة  ــل عملي ــة يف متوي ــات املحلي ــل دور املجتمع -تفعي

ــاه  ــم مبي ــط التخدي ــق رب ــن طري ــة، ع ــة املحلي التنمي

الــرشب والــرصف الصحــي بااللتــزام برفــع نســب 

ــة. ــوم البلدي ــل للرس التحصي

- تفعيــل دور املؤسســات الحكوميــة يف قيادة األســواق 

وتوجيــه األســعار، ملنــع االحتكار.

- قيــام هــذه املؤسســات بــدور تاجــر كبــر، مــن أجــل 

اســتقرار إمــداد األســواق باملنتجــات والنقــل مــن 

ــذايئ. ــز الغ ــات العج ــض إىل محافظ ــات الفائ محافظ

- تبنــي مقاربــات أكــر عدالــة يف مجــال توزيــع 

اإلعانــات الغذائيــة، ذلــك باعتــامد منهجيــات أوضــح 

ــكانية  ــات الس ــة والفئ ــق الجغرافي ــتهداف املناط الس

ــا. ــرضرة ضمنه املت

دخول 
مؤسسات 

القطاع العام 
المعنية بدور 

تاجر جملة بين 
محافظات 

الفائض الغذائي 
ومحافظات 

العجز.

تفعيل دور مؤسسات توزيع 
المواد الغذائية في القطاع العام 

وتوجيه دورها باتجاه تأمين الحد 
األدنى من السلع الغذائية لتوجيه 

األسواق ومنع االحتكارية.

3- تحسين الوصول االقتصادي: مؤشرات أسعار األغذية
ــة يف  ــواد الغذائي ــع امل ــات توزي ــل دور مؤسس - تفعي

ــه دورهــا باتجــاه تأمــني الحــد  ــام وتوجي القطــاع الع

ــع  ــه األســواق ومن ــة لتوجي ــن الســلع الغذائي األدىن م

ــة. االحتكاري

- تشديد الرقابة عىل أسعار السلع الغذائية.

ــن منظــور شــامل واضــح  ــم م ــة الدع ــادة هيكل - إع

ــر  ــات األك ــو الفئ ــه نح ــداف واألدوات، وتوجيه األه

ــة(. ــواد التمويني ــم امل ــة )دع حاج
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)1( تم الحساب بناًء عىل بيانات املجموعات االحصائية،2006 -2011، املكتب املركزي لإلحصاء.
)2( تم الحساب بناء عىل بيانات اإلنفاق الفعي من تقارير تتبع التنفيذ، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي.

)3( بيانات املجموعات اإلحصائية الزراعية لألعوام 2011-2015، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.
2007/08/FPH,ROM,P01,16 )4(

)5( منظمة الصحة العاملية.
)6( منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
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)8(منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
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