
سبل العيش يف ظل النزاع 
دراسة حالة سورية

اجتماع األمن الغذائي والمائي وسبل تحقيق التنمية المستدامة

28-2019/11/29

المهندس الزراعي  محمد حسان قطنا مستشار في القطاع الزراعي والتنمية الريفية والمجتمعية: الباحث
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:الزراعة يف سورية

ملم  وومو الحمد 300من المساحة المزروعة بعل يقل معدل األمطار فيها عن % 90تعتمد على األمطار، و/من المساحات المستثمرة بعل% 70▪

.األدنى الالز  لتمكين النبات من اكمال دورة حياته

أراضي قابلة 
للزراعة 

33%

ة أراضي غير قابل
للزراعة

20%

مروج ومراعي
44%

حراج
3%

2018توزيع استعماالت األراضي لعا  

.من المساحة الكلية% 33األراضي القابلة للزراعة من ▪

.من المساحة وتستثمر مراعي طبيعية% 44مساحة البادية ▪

.من المساحة االجمالية% 3مساحة الغابات ▪

مليون طن وتراجعت /15مليون وكتار إلنتاج /4.7يت  زراعة ▪

.مليون طن/9.5مليون وكتار وإنتاج /4.2خالل الحرب الى 

مليون طن/2.5مليون رأس من المواشي تنتج /21.5يت  تربية ▪

.  طن /2مليون رأس وإنتاج /14.5وتراجعت خالل الحرب الى 



الزراعمممة مولمممدة للمممدخل كونهممما تسممماو  فمممي النممماتج المحلمممي ▪

اإلجممممممالي بنسمممممبة أكبمممممر ممممممن مسممممماومتها فمممممي اإلنتممممماج 

.والمستلزمات

يالزراعالقطاعمساومةلنسبةالمستمراإليجابيالتطور▪

.الحربسنواتعداالصافيالمحليالناتجفي

األوليةالموادمنوالصناعةالغذاءمنالسكانحاجةيؤمن▪

.يةللتصديرالمنتجاتمنالتجارةوحاجةللتصنيعاالزمة

.العاملةالقوةمن%15الى10يستقطبأصبح▪

.ةالريفيالمناطقفيللسكانالرئيسيالدخلمصدروو▪
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:دور القطاع الزراعي يف االقتصاد الوطني
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وق الناتج المحلي االجمالي لكافة القطاعات وما يقابله بالقطاع الزراعي بسعر الس
2017-1970

الناتج المحلي الزراعي بسعر السوق الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات بسعر السوق

.تنشيطه لسالسل القيمة بتأمين مطارح ضريبية للمالية العامة تساعد على استدامتهامن خالل يساو  ▪
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:2017-1970تطور نسبة الناتج احمللي اإلمجايل بسعر السوق للقطاع الزراعي  
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1970-2017الزراعي  تطور الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق للقطاع 
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:2018-2011الزراعة يف سورية خالل فرتة احلرب 
.تضرر األراضي الزراعية واالستثمارات الزراعية في المناطق التي شهدت معارك ميدانية▪

.ول وودر، تراجع نوعية المياه، صعوبة الوصول والحص(مشاريع استصالح األراض، آبار، شبكات ري، وسائل استثمار)تضرر الموارد المائية ▪

.تدمير البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة الزراعية واآلالت واألدوات الزراعية▪

.تدمير وتضرر البنية التحتية المدنية التي تخد  الزراعة والسكان الريفيين اللذين يمارسون النشاط الزراعي▪

.ارتفاع حاد في تكاليف اإلنتاج الزراعي ضمن كافة مراحل سالسل اإلنتاج والتسويق وارتفاع نسبة الفاقد الزراعي▪

.ق غير اآلمنةارتفاع تكاليف معيشة السكان في المناطق الريفية للصوبات التي واجهت التبادل السلعي بين الريف والمدينة مروراً بالمناط▪

.األثر السلبي على االستثمار الزراعي نتيجة الهجرة والنزوح وإعادة تموضع السكان وخاصة من الفالحين والفنيين▪



6

:2018-2011الزراعة يف سورية خالل فرتة احلرب 
.االعتماد على دول الجوار في التبادل التجاري، واالتجاه نحو الزراعات التصديرية على حساب توفير الغذاء المحلي▪

.تشوه األسواق والعالقات االقتصادية بين المناطق▪

.القطاع التعاوني الزراعي  في استمراروا بالنشاط الزراعي ودع  االقتصاد/تباين دور الجمعيات الفالحية التعاونية الزراعية▪

.استخدا  السلع الزراعية سالح وأداة حرب من كافة األطراف المتصارعة والمشاركة والوسيطة▪

.دالعقوبات المفروضة على سورية من المجتمع الدولي منذ فترة ما قبل الحرب وتعظيمها خاللها واثروا المباشر على الزراعة واالقتصا▪

ذ مشاريع عد  تمكن الحكومة من الوصول او تحقيق العدالة في توفير الخدمات المساعدة أو الدع  أو التعويض عن األضرار المناخية أو في نفي▪

.التدخل واإلنقاذ للفئات المتضررة لتحسين سبل العيش

.وانيةخسارة كافة أنواع وأشكال االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية والتراثية، وخسارة بعض األصول الوراثية النباتية والحي▪
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:اثر احلرب على القطاع الزراعي
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:                                   2018-2010خمطط ميزان استعماالت األراضي 



:                                    2018-2010تطور اإلنتاج الزراعي 
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:              تطور عدد الثروة احليوانية
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:              تطور انتاج الثروة احليوانية
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.سنة3مليار  /3سنوياً بعجز 3مليار  /18المستخد  الفعلي سنة، ولكن 3مليار  /15متوسط الموارد المائية السطحية والجوفية ▪

.ألف وكتار/973.6الى 2010مليون وكتار عا  /1.34زراعة، تراجعت المساحة المروية من % 89المستخد  ▪
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:املوارد املائية يف سورية
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(:100=2010)سنة األساس /2019التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 
2019كانون ثاني السلع والخدمات ومجوعتها الفرعية والرئيسيةالتصنيف الدولي

826جميع السلع

1006.3األغذية والمشروبات غير الكحولية1

1225المشروبات الكحولية والتبغ2

921.9المالبس واألحذية3

469.9السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى4

986.7التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة المنزلية5

737الصحة6

861.2النقل7

305.3االتصاالت8

1118.7الترويح والثقافة9

522.5التعليم10

1844.3المطاعم والفنادق11

930.5سلع وخدمات متنوعة12

461.8الترويح والثقافة غير الربحية13



.تحقيق االكتفاء الذاتي من اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني-

03
األول، كانون
19

14

:1995-1970التطور التارخيي لألمن الغذائي واملائي يف سورية الفرتة 

امهاإقامة السدود وشبكات الري الحكومية واستصالح األراضي في زم-

.يلاستصالح األراضي الصخرية لزراعتها باألشجار المثمرة والمحاص-

.قوانين وتشريعات تنظي  اإلنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية-

.ادخال المكننة الزراعية وتطوير وسائل اإلنتاج-

.تأسيس التعاونيات الزراعية وتنظي  عملها ودعمها-

عي مستلزمات انتاج زرا/دع  القطاع الزراعي بأشكال مختلفة ومتعددة-

.بحوث ارشاد تسويق تمويل، بنى تحتية، خدمات/،خدمات مساعدة

افمة تحقيق  االكتفاء المذاتي ممن ك-

المنتجممات الزراعيممة عممدا السممكر 

ممح والسمنة والزيموت النباتيمة، ق

، حمص %240، عدس 110%

%.258، خيوط قطن 126%

ة تمموفير حاجممة السممكان والصممناع-

.ةوالتصدير من المنتجات الزراعي

تدوور بعض األراضي وتراجع-

.الخصوبة وانتشار اآلفات

استنزاف موارد مائية، تراجع-

ة نوعية المياه، انخفاض كفاء

.ري

عد  تطور آليات السوق مع -

زيادة اإلنتاج الزراعي، وعد  

.تمكين معايير الجودة

سياسات
نقاط 
قوة

نقاط 
ضعف
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:2009-1996التطور التارخيي لألمن الغذائي واملائي يف سورية الفرتة 

2015-2000تطبيق األوداف اإلنمائية األلفية -.تحقيق األمن الغذائي-

.يةتحقيق النمو الرأسي باإلنتاج واإلنتاج-

.تحقيق مخزون استراتيجي من المنتجات-

.زيادة المنتجات الزراعية المصدرة-

.تحسن المستوى المعيشي لسكان الريف-

.باالنتاجزيادة مساومة المرأة الريفية -

.رفع كفاءة استثمار موارد مائية-

.تطوير الثروة الحيوانية-

- ً .االستمرار بالبرامج المطبقة سابقا

.املةتنفيذ مشاريع التنمية الريفية المتك-

تطبيمممممق بمممممرامج اإلدارة الرشممممميدة للمممممموارد -

.األرضية وتطبيق أنظمة الري الحديث

.ةتطبيق برنامج مواجهة التغيرات المناخي-

تطوير أنظمة اإلنتاج وأنظمة الدع  الزراعي-

.تطوير برامج تمكين المرأة الريفية-

.ضعف سالسل القيمة للمنتجات الزراعية-

تذبممذب اإلنتمماج الزراعممي بممين سممنة وأخممرى -

.نتيجة تأثره في التغيرات المناخية

.استمرار زيادة العجز المائي-

د  فشممل الممربط بممين اإلنتمماج والتسممويق، وعمم-

.ةتطبيق معايير الجودة ومطابقة المواصف

.أثر التغيرات العالمية على االقتصاد-

سياسات
نقاط 
ضعف

نقاط 
قوة
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:2018-2010التطور التارخيي لألمن الغذائي واملائي يف سورية الفرتة 

.تعديل السياسات الزراعية لتجاوز أثر الحرب-

عما  دع  الجمعيات التعاونية ومؤسسات القطماع ال-

.اتالزراعي لتوفير مستلزمات اإلنتاج والمنتج

.دع  أسعار شراء المحاصيل االستراتيجية-

عمة دع  المشاريع الصغيرة والمرأة الريفيمة وزرا-

.الحدائق المنزلية والزراعات األسرية

. يينتوفير منح إنتاجية لصغار المنتجين الزراع-

تراجمممع انتممماج وانتاجيمممة المحاصممميل-

.االستراتيجية

.تراجع مؤشرات األمن الغذائي-

.ةتراجع معايير الجودة والتنافسي-

.عد  القدرة على قياس المؤشرات-

ة أثممر الحممرب والعقوبممات االقتصممادي-

.على القطاع

.تطبيق برنامج األمن المائي-.                              استمرار تطبيق برنامج األمن الغذائي-

.2030-2016تطبيق أوداف وبرامج التنمية المستدامة -.        2015-2000استمرار تطبيق األوداف اإلنمائية األلفية -

سياسات

.من الفالحين باالستثمار% 70-60استمرار -

.توفير حاجة السكان من الغذاء-

اسمممتثمار قممموى الممممرأة الريفيمممة فمممي الزراعمممة -

.والتصنيع الزراعي

.ددةنشر تقنيات الري الحديث والطاقات المتج-

.عد  االضطرار إال الستيراد مادة القمح-

.لعب القطاع التعاوني دور ريادي-

نقاط 
قوة

نقاط 
ضعف



:رصد حالة األمن الغذائي
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:المنفذة من المكتب المركزي لإلحصاء الى2018وعا  2015وعا  2010أشارت بيانات مسح األمن الغذائي ▪

201020152017البيان

%  28.7%  33.4%3سكان فاقدين ألمنه  الغذائي

%  38.1%51.6%2سكان معرضون لفقد األمن الغذائي

%  33.2%15.6%95سكان يتمتعون باألمن الغذائي

-مالحظة

ارتفعممممت نسممممبة اآلمنممممين غممممذائياً فممممي محافظممممات-

.دمشق، الالذقية السويداء حمص

فظممات ارتفعمت نسمبة غيمر اآلمنممين غمذائياً فمي محا-

.الحسكة، حلب، حماه، القنيطرة، درعا

ولكمممن القيممماس والمسمممح تممم  علمممى أسممماس إنفممماق -

اف س شهر بما يزيد بنحو ثالثمة أضمع.ألف ل/116

.س شهر.ألف ل/35عن متوسط األجور البالغ 

مماه أعلى نسبة النعدا  األمن الغذائي في محافظمة ح-

، ثم  محافظمة %46، تلتها محافظة القنيطرة 53%

%.36.6حلب 



:2017رصد حالة األمن الغذائي 
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ً المحافظة ً معرض النعدا  األمن الغذائيغير آمن غذائيا آمن غذائيا

%48%35.4%16.5دمشق

%25.8%37.6%36.6حلب

%36.1%39.2%24.7ريف دمشق

%40.3%38.8%20.9حمص

%11%35.7%53.4حماه

%38.9%38.6%22.5الالذقية

%38%32.5%39.5الحسكة

%30.4%45.7%23.9طرطوس

%32.5%38.1%29.4درعا

%22.9%44%33.5السويداء

%20.2%33.3%46.5القنيطرة

%33.2%38.1%28.7المجموع



:2018-2011أسباب تراجع األمن الغذائي
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مليمون طمن، تراجمع المخمزون االسمتراتيجي ممن القممح والقطمن، تراجمع إمكانيمة /13.5مليمون طمن المى /18تراجع اإلنتماج الزراعمي : وفرة الغذاء▪

.لى الطرقاالستيراد نتيجة العقوبات، معوقات تسويق وتخزين وتوزيع، ضعف التسويق من مناطق اإلنتاج الى مناطق االستهالك، عد  األمان ع

معيشمي، الفقر، استخدا  الغذاء سالح حرب، تراجع اإلنفاق على الغذاء، تراجع المدخل نتيجمة تمدوور العملمة، تراجمع المسمتوى ال: إمكانية الوصول▪

.فقد الوظائف، ارتفاع األسعار

ل المعاممل، تراجع سالمة األغذية لعد  توفر الطاقة للحفظ اآلمن، طول فتمرة النقمل علمى الطرقمات، التصمنيع بورشمات بمد: استخدا  الغذاء وسالمته▪

ي غيمماب الرقابممة الصممحية وتوقممف المخممابر عممن العمممل، صممعوبة تمموفير ميمماه شممرب آمنممة بالمنمماطق المممدمرة، تخريممب شممبكات الصممرف الصممحي، ر

. المزروعات بمياه الصرف الصحي، الصحة العامة ومدى االستفادة من األغذية المصنعة بدون رقابة او المهربة أو المغشوشة

ا  الغمذاء ارتباط استقرار المتاح من الغذاء بالظروف األمنيمة، تموافر المخمزون بأمماكن ال يمكمن الوصمول اليهما، اسمتخد: استقرار الغذاء واستدامته▪

.سالح حرب، ارتباط نقل اإلنتاج من مناطق اإلنتاج ومناطق التخزين الى مناطق االستهالك بظروف الحرب وتوفر األمان



:دور القطاع التعاوني خالل فرتة النزاع
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.رغ  النزاع استمرت الجمعيات بالعمل بحدود اإلمكانيات المتاحة لها•

.2017عا  5688جمعية فالحية تعاونية جديدة وأصبح 18تأسيس 2017-2011ت  خالل الفترة •

!.ول او ؟استمرت الجمعيات في تنفيذ مهامها مع عد  تحقيق العدالة في بعض األحيان بين الجمعيات أو بين األعضاء بسبب عد  قدرة الوص•

.  2012منسجما مع الدستور السوري المعدل عا  1974لعا  21ليصبح قانون التنظي  الفالحي 2014لعا  41صدر المرسو  التشريعي •

مسمتقر وعمد  ل  يتحقق األمن الغذائي للفالحين التعاونيين نتيجة تراجع انتاجه  وعد  تمكنه  من الحصول على حاجته  من الغمذاء بشمكل دائم  و•

.   قدرته  على تخزين منتجاته  وتراجع الدخل وتراجع المستوى المعيشي

.ل  يتمكن عدد كبير من الفالحين التعاونيين من استثمار أراضيه  ألسباب أمنية•

.    الجتماعيةفقدت الحكومة قدرتها لالعتماد على القطاع التعاوني وسيلة لتنفيذ السياسات الزراعية الحكومية وبرامج التنمية االقتصادية وا•



:الواقع الراهن لالستثمار الزراعي يف اجلمعيات الفالحية التعاوني
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:يالحظ من الجدول ما يلي▪

ممما كانمت عليمه قبمل الحمرب رغم  تراجمع قمدرة لجنمة % 5زادت نسبة األراضي المزروعة من الجمعيات الفالحيمة التعاونيمة خمالل فتمرة الحمرب -

مما كانت عليه قبل الحرب، مما يمدل % 27.8عن توفير مستلزمات اإلنتاج، كما زادت نسبة المساحة المروية خالل فترة الحرب  17المرسو  

ات سميما أن المسماحعلى تفوق الفالحين التعاونيين في القدرة على تأمين مستلزمات اإلنتاج وو  أكثر استقرارا من الفالحين غير التعماونيين، ال

%.27.7المروية في القطاع الخاص تراجعت 

:%الوحدة

السنوات
أراضي بعلأراضي سقيأراضي مزروعة فعالً 

خاصتعاونيخاصتعاوني خاصتعاوني 

200246.852.740.458.649.450.3

200642.457.642.157.942.557.5

2010455543.856.145.454.6

201750.949.171.628.444.855.2



برامج منفذة

يف تسع سنوات من احلرب

للحد من تدهور األمن الغذائي
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:تعزيز القدرة التقنية على تقييم املناخ
. ت  تأسيس مشروع اإلنذار المبكر للجفاف بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو2004في عا  ▪

:ودف المشروع وضع إطار علمي لمواجهة الجفاف على أسس علمية من خالل▪

.وضع تطوير استراتيجية وطنية إلدارة الجفاف-

.  اعتماد نظا  اإلنذار المبكر عن الجفاف ووضع مؤشرات الجفاف وأساليب جمع البيانات ومعالجتها-

:ت  تطوير المشروع نحو2010في عا  •

.مراقبة مؤشرات الجفاف وتقيي  حالة الجفاف، واعال  الجهات المختصة بحالة الجفاف بوقت مبكر-

.تحديد المناطق والمجموعات السكانية المتأثرة بالجفاف وشدة التأثير لوضع برامج تنمية خاصة بها-

.تحديد اإلجراءات المطلوبة لمواجهة الجفاف والتخفيف من آثاره والجهات المسؤولة عن التنفيذ-

.  تطوير قواعد البيانات لتشمل بيانات مناخية، اقتصادية، اجتماعية-
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:تعزيز القدرة التقنية على تقييم املناخ
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:تعزيز القدرة التقنية على تقييم املناخ
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:املنح املقدمة من برنامج الغذاء العاملي بالتعاون مع احتاد الغرف الزراعية
.دون /0.5بتسلي  مزارعي البيوت المحمية في محافظة طرطوس بذار يكفي زراعة 2015بدأ المشروع عا  ▪

:ت  البدء بتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش ويتضمن2018-2017في عامي ▪
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201720182019البيان

16302100007700دون /0.5عدد المستفيدين لزراعة 

.كغ سماد متوازن، مبيد حشري، مبيد فطري/5+ شبكة ري حديث بالتنقيط + بذور أو شتول خضارنوع المنحة

المحافظات

حمص، حماه، الالذقية، دمشق، 

السويداء، طرطوس، حلب، 

.القنيطرة

.ةكافة المحافظات عدا الرقة والحسك.ةكافة المحافظات عدا الرقة والحسك

40200485ةعدد المستفيدين من المنح اإلنتاجي

54097عدد الوحدات

المحافظات المشمولة
حمص، حماه، الالذقية، السويداء، 

.ريف دمشق

دمشق، السويداء، القنيطرة، 

طرطوس، حلب، حمص، حماه، 

.الالذقية

دمشق، السويداء، القنيطرة، 

.طرطوس، حمص، حماه، الالذقية

كغ علف بمناطق نقص مياه الري/100دجاجة و200مستفيد تربية دجاج ومنح كل منه  1790مستفيد تربية أسماك، 25ت  إضافة 2019في عا  



:منح إنتاجية لزراعة احلدائق املنزلية لتنمية املرأة الريفية
.دون /0.5بتسلي  مزارعي البيوت المحمية في محافظة طرطوس بذار يكفي زراعة 2015بدأ المشروع عا  ▪

:الهدف من المشروع▪

.المساومة في تنمية المجتمع المحلي-

.تمكين المرأة الريفية اقتصادياً وزيادة دخلها-

.زيادة االكتفاء الذاتي ألسرة وتحسين مستواوا الغذائي-

.تحقيق قيمة مضافة من المنتجات الزراعية التي تنتجها األسرة-

.  تحقيق استقرار السكان والحد من الهجرة-

:المستفيدين▪

. األسر األشد فقرا، ويتوفر لديها أرض تابعة للمنزل قابلة للزراعة، وتعطى األولوية ألسر الشهداء والجرحى والنساء المعيالت-
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:منح إنتاجية لزراعة احلدائق املنزلية لتنمية املرأة الريفية
:معايير اختيار القرى▪

.أن يتوفر مصدر مائي وأن تكون أراضيها صالحة للزراعة-

.قرب القرية من مركز المحافظة لسهولة تسويق المنتجات-

.أن تكون من القرى األشد فقراً -

.أن تكون ضمن المناطق اآلمنة-

:مكونات المنحة▪

.بذور خضار صيفية وشتوية، شبكة ري بالتنقيط-

.تدريب النساء على تصنيع الفائض من المنتجات، على مهارات التوضيب والتسويق-

. ربط المنتجات بأسواق منتجات المرأة الريفية في مراكز المحافظات-
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:مشروع متكني املرأة اقتصاديًا بتأسيس مشاريع أسرية للتصنيع الزراعي

دة للدخل منح النساء الريفيات المعيلين ألسرو  الراغبات بتأسيس مشاريع مول▪

ى تسويق في التصنيع الزراعي قروض ميسرة وتدريب فني تقني والمساعدة عل

.منتجاته 

س، بكفاالت شخصية .مليون ل/1.5س وتنتهي .ألف ل/500قيمة القرض تبدأ ▪

.سنوات3أو عقارية أو كفالة أصول المشروع، ويسدد القرض على مدار 

:أنواع المشاريع▪

.مشاريع زراعية نباتية وحيوانية-

.مشاريع خدمية تعمل على بيع المنتجات الزراعية-

.مشاريع حرفية-
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(:منتجات املرأة الريفية من املزرعة اىل السوق)مشروع مبادرة ريفية 

ات ممن وي  برنامج عمل تنفيذي لوصول منتجات مشماريع النسماء الريفيم▪

المزرعمممة إلمممى السممموق  بشمممكل مناسمممب ومطمممابق للمواصمممفات القياسمممية 

السممممورية ومعممممايير الجممممودة وسممممالمة الغممممذاء وقممممادر علممممى  التنافسممممية 

زة التسممويقية مممع الحفمماظ علممى تقليديممة وعراقممة وممذا المنممتج وعلممى الميمم

النسمبية المكانيمة لمه ممع عالممة تجاريمة خاصمة بمه  بمما يحقمق مزيمد ممن

مليمة األرباح لمشاريع النساء الريفيات ويزيمد دخمل االسمر ويسماو  فمي ع

للمرأة الريفية التنمية أي تحقيق بعد ثالثي التأثير في التمكين االقتصادي

.، الحد من الفقر ، التنمية الريفية

نممموع واعمممداد آليمممات تنظمممي  سالسمممل اإلنتممماج والتسمممويق 16تممم  اختيمممار ▪

.بيقهاوتجاوز المشاكل والتحديات التي تواجه النساء الريفيات في تط
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:مشروع الرتبية املنزلية للدجاج البياض

.ألف ليرة سورية قي  دجاج وأعالف الزمة لها/50منح كل مرأة مستفيدة ▪

.2019س، وكذلك لعا  .ألف أسرة بميزانية قدروا مليار ل/20نحو 2018عدد المستفيدين عا  ▪
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:ستدامةكيف نعزز األمن الغذائي واملائي استنادًا لنتائج املبادرة وربطها بالتنمية امل
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وضع خطة استجابة للعوامل المناخية التي أثرت على اإلنتاج الزراعي على المدى القصير ▪

.يالمرأة الريفية كعضو رئيسي في المجتمع الريفوالشبابتمكينبالتدريب والتأويل الفني والمهني، والقوى البشريةتنمية ▪

.، وتطوير النظا  التعاونيإعادة صياغة العالقات اإلنتاجية نحو األفضل▪

.تطوير القوى الميكانيكية الزراعية والصناعية الزراعية▪

.ةخدمات مالية نوعية تخصصية من التمويل والدع  والتأمين الزراعي والتعويض عن األضرار الناجمة عن الكوارث والتغيرات المناخي▪

.تشجيع مشاريع الصغيرة والمتوسطة▪

. معالجة الفجوات في سالسل القيمة للمنتجات الزراعية وتنظي  التسويق الزراعي▪



:ستدامةكيف نعزز األمن الغذائي واملائي استنادًا لنتائج املبادرة وربطها بالتنمية امل
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ل ادراجهما إعادة تأويل القطاع الزراعي من خالل إعادة تأويل األراضي القابلة للزراعة التي تعرضت للضرر نتيجة العمليات القتالية من خال•

.ضمن خطة زراعية خاصة تأخذ بعين االعتبار اآلثار التدميرية نتيجة الحرب

.  إعادة تأويل أنظمة الري والسدود واآلبار الجوفية واالرتوازية المتضررة، واستئناف العمل بمشاريع الري•

.رةتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي واالعالف للمنتجين الزراعيين وإعادة تأويل المنشآت الزراعية والصناعية الزراعية المتضر•

ات مراجعة السياسمات الزراعيمة التمي انتهجتهما الحكوممة وإعمادة تفعيمل عممل صمندوق المدع  الزراعمي بهمدف المسماعدة علمى تنفيمذ السياسم•

يشته  لتحقيق الزراعية والمساومة في تحقيق األمن الغذائي ورفع الكفاءة االقتصادية لإلنتاج وتعزيز قدرات المزارعين وتحسين شروط مع

. استدامة لألمن  الغذائي



:رأي حول املخرجات التي توصل اليها املشروع ضمن العروض املقدمة يف ورشة العمل
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. قوة المشروع في مشاركة كافة الدول العربية الموجودة في اإلقلي  ألن مشاكل األمن الغذائي إقليمية وطنية محلية•

. لمناطق الهشةعلى المستوى الوطني البد من التمييز في رصد المؤشرات بين المناطق الحضرية والريفية وقد يكون للمستوى األدنى الى ا•

• ً .الفقر واألمية األبجدية والمعرفية والمهنية من أو  عوامل فقد األمن الغذائي، إال أن األمن واألمان أصبحا من أو  العوامل أيضا

ة المجتمعيمةأصبحت السيادة الغذائية مطلباً مهماً ألنه مفهو  متعدد األبعاد لدع  ومكافحة الجوع، وتحقيق التموازن الغمذائي، ووجمود السمياد•

.على اإلنتاج والتوزيع واستخدا  األراضي وملكيتها

.لغذائيالبد من االوتما  الى البادية والغابات واألصول الوراثية النباتية والحيوانية في صلب البرنامج ألن لها أثر مباشر على األمن ا•

.تكيف السكان سواء كان مستهلكاً أ  منتجاً بدون برامج موازية للحل تؤدي الى كوارث•



:رأي حول املخرجات التي توصل اليها املشروع ضمن العروض املقدمة يف ورشة العمل
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بيمق الزراعة في بالدنا تحتاج الى المدع  بشمكل مؤكمد، ومما يمت  طرحمه حمول الغماء المدع  سميؤدي المى تعظمي  الكموارث البيئيمة وعمد  المتمكن ممن تط•

ن المة بميالبرامج المخططة لمواجهة أثر التغيرات المناخية وعوامل تراجع األمن الغائي، ويجمب أن يسمتمر المدع  الزراعمي وتموفير سمبل تحقيمق العد

.المستفيدين وأن ال يكون شامالً بل محدداً مكانياً وزمنياً لتحقيق ودف محدد

:لدينا•

.البرنامج الوطني لألمن الغذائي-

.برنامج األمن المائي-

.استراتيجية وطنية لمواجهة أثر التغيرات المناخية-

.برامج ومشاريع لتمكين المرأة والشباب-

.مشروع مراقبة الجفاف-

. تقرير دوري لمراقبة مؤشرات الفقر-



:رأي حول املخرجات التي توصل اليها املشروع ضمن العروض املقدمة يف ورشة العمل
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:من مقومات النجاح

.بيئة جاذبة لالستثماراتيي التشاركية مع المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ والتق

 ً برامج متخصصة للشباب والنساء للتمكينتنوع نشاطات اقتصادية في المناطق الهشة زراعيا

تنظي  سالسل القيمة للمنتجات الزراعية.عد  استخدا  الغذاء سالح بين الدول

 ً تسخير الفكر اإلنساني لخدمة البيئة والمجتمعاتاحة مستلزمات انتاج آمنة بيئيا

استقرار الفنيين القائمين على تنفيذ البرنامجتطوير آليات الوصول للمستهدفين

.تأويل مهني نوعيعدالة توزيع الموارد بين الفئات المستفيدة من الموارد

.التحفيز والدع  الموجه.تعاونيات زراعية فاعلة

.تأويل مهني وارشاد مستمر.االستقرار األمني



دمتم بخير 
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حتديات التنمية

قدرة الموارد 
الطبيعية على 
تلبية حاجات 
ر السكان، المعايي

البيئة

الحياة الحضرية 
وأثروا على 
االستقرار 
المجتمعي

الفقر

ب التأويل والتدري
وكفاءته في 

.الريف

الموارد المالية

الجندرة، وحقوق 
.المرأة والشباب

المؤسسات، 
وزارات، 
منظمات، 

اتحادات، مجتمع 
المدني

سياسات وبرامج لتحقيق التنمية
إدارة رشيدة للموارد

تدريب وتأويل مهني وفكري

ارشاد زراعي تعليمي مستدا 

تخفيض مستوى الفقر

تنمية متوازنة 

مؤسسات متطورة اداريا وفكريا

حقوق المرأة والشباب 

التشاركية

موارد مالية مصارف تنمية

إرادة وقدرة على التطبيق


