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 السكان والوضع الغذائي في الجمهورية العربية السورية

  )دراسة تحليلية(
  

 

   معتز نعيمالدكتور

  قسم االقتصاد

  كلية االقتصاد

  جامعة دمشق

  ملخص

يرتبط وجود اإلنسان واستمرارية حياته على وجه األرض بتـوفر الغـذاء والقـدرة علـى تأمينـه                  

 تـأمين الغـذاء ضـرورة حقيقيـة يسـعى           حاضراً ومستقبالً، وعلى هذا األساس شـكلت مسـألة        

  .اإلنسان لتأمينها بما أوتي من جهد ومعرفة

ديداً في المجتمعات الزراعية التقليدية، عمـل اإلنسـان علـى حـل مشـكلة الغـذاء                 حفي القديم وت  

في إطار توافقية تجمع بين جهده ومتغيـرات الطبيعـة، أمـا اآلن ومـع التزايـد المسـتمر  فـي                      

 فـي البلـدان الناميـة غـدت مسـألة تـأمين الغـذاء مشـكلة موضـوعية          إعداد السكان وخاصة 

  .تتطلب الكثير من الجهد لحلها

-1990إن بحثنا هذا يتطرق لموضوع السـكان والوضـع الغـذائي فـي سـورية خـالل الفتـرة                    

 قـوة   –يتنـاول المحـور األول متغيـرات السـكان          :  حيث يتضمن ثالثة محـاور أساسـية       2004

ع ، أمـا    عية تمت برأينا خالله دراسـة الجانـب الـديمغرافي لهـذا الموضـو             العمالة الزرا –العمل  

 من التحليل واقع قطاع الزراعـة فـي سـورية بصـفته القطـاع               يءشبدرست  : في المحور الثاني  

المنتج للغذاء، وفي المحور الثالث األمن الغذائي في سـورية ومسـألة الفجـوة الغذائيـة حاولـت                  

ي سورية ومدى اسـتجابة قطـاع إنتـاج الغـذاء لمتغيـرات الطلـب               إدراك طبيعة الواقع الغذائي ف    

  .عليه
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  :أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة تطور العالقة الديناميكية بين متغيري السكان والوضع الغذائي في 

 بقصد التعرف إلى محددات كل منها وعالقتها 2004-1990الجمهورية العربية السورية خالل الفترة 

  بحيث نصل من حيث النتيجة إلى تصور أقرب ما يمكن إلى الواقع عن الوضع الغذائياًعضببعضها ب

  . ألبناء شعبنا، وإدراك آليات التأثير فيه بغية تحقيق األمن الغذائي الدائم والمستمرفي سورية

مـن  إن مرتكزاً أساسياً من مرتكزات تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في أي بلـد               

البلدان هو تحقيق االستقرار الغذائي ألبناء شعبه ونحن ومن خالل البحث في العالقة الوثيقـة بـين                 

 الطمأنينـة   صد هذه العالقة بما يضـمن للمـواطن        نهدف إلى ر   سوريةالسكان وإمكانيات الغذاء في     

يـة التنميـة    يجعـل عمل   على إنتاج الغذاء حاضراً ومستقبالً ممـا         ية القائمة على قدرة سورية    الغذائ

  .تسير بخطاً ناجحة وواثقةالمستدامة فيها 

  :مشكلة البحث
إن تحقيق التوافق واالنسجام بين تطور عدد السكان وتنامي حاجاتهم للغذاء من ناحية أولى وتطـور                

قدرات المجتمع في مجال إنتاج الغذاء وضمان استمرارية توفره لجميع المواطنين بالكمية والنوعيـة              

يرصـد مفاعيلهـا    – هي مشكلة حقيقية يتطرق إليها بحثنا هذا         ؛اتهم من ناحية ثانية   المنسجمة ورغب 

 لهذا عمدنا في هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على هـذه المعطيـات بحيـث                -وإمكانيات التأثير فيها  

  .سهاماً متواضعاً وإضاءة بسيطة في مجال حل هذه المشكلةإتوصلنا إلى عدد من النتائج تمثل برأينا 

  :دراسات السابقةال
نـذكر  سورية  كثيرة هي الدراسات التي تناولت موضوع األمن الغذائي وعالقته بالتطور السكاني في             

  :منها

دراسة للدكتور يحيى بكور بعنوان األمن الغذائي في القطر العربي السوري وأخرى للـدكتور عصـام    

ة للدكتور أحمـد الخطيـب بعنـوان     دراس فضالً عن  ،الخوري بعنوان األمن الغذائي حاضراً ومستقبالً     

 وقبل ذلك كانت دراسة للدكتور كرم عودة بعنوان التحدي إنتـاج أم مجاعـة               ،أسرار الغذاء والتغذية  

كثير من  ناهيك عن   . واجه األمن الغذائي  ودراسة للدكتور محمد سعيد النابلسي بعنوان التحديات التي ت        

منظمة العربية للتنمية الزراعية والتقارير المقدمـة       الدراسات المهمة بهذا الموضوع التي قامت بها ال       

 واقـع الغـذاء والزراعـة فـي سـورية           عن أوضاع األمن الغذائي العربي، ودراسة       عنمن قبلها   

  .وغير ذلك من الدراسات) 2006منشورات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي (
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  :مقدمة
الغذائي تتبدى وتفرض نفسها في صدارة      منذ أكثر من ربع قرن من الزمن بدأت مالمح مشكلة األمن            

قائمة المشاكل التي تواجه بلدان العالم الثالث بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص، وتتطلب مـن                

القائمين على القرار االقتصادي في هذه البلدان إيجاد الحلول العاجلة والجادة لها بشـكل يبعـد عـن                  

 حداً أدنى من االستقالل الغـذائي يـدعم اسـتقاللها           مواطنيها مخاطر المجاعة والمرض ويضمن لها     

  .السياسي ويخلق فيها جملة من مقومات عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة

صدر إلى مختلـف    ت زمنية ليست بالطويلة خلت      وخالل فترة سورية  كون  ت لمن المستغرب حقاً أن      هإن

ـ ا وغذاء أطفال  هستورد جل غذائ  تصبح اآلن   تور والفواكه واللحوم    ادول العالم القمح والخض    ا، فمـا   ه

الذي جعل الموازين تتقلب أهو تقصير قوة العمل أم ضآلة رؤوس األموال التي نستثمرها فـي هـذه                  

 أم ماذا؟ مع العلم المسبق بأنه مهما كانـت طبيعـة األسـباب     األرض في إنتاجية    تدٍنأنه  المجال؟ أم   

  .ى مشكلة أساسية وتتطلب الحل الجاد والسريع لهاالكامنة وراء هذه المشكلة فهي تبق

إن الوصف المختصر آنف الذكر لمشكلة األمن الغذائي وعلى صعيد الوطن العربي بمجملـه يـدفعنا                

  . منذ تبديها إلى اآلنسورية وكيف تتم معالجتها في ،للتساؤل عن طبيعة هذه المشكلة

  :مفهوم األمن الغذائي
كر االقتصادي لم يقدم تعريفاً واحداً متفقاً عليه لدى الجميع لمفهـوم األمـن               الف إن: بداية يمكن القول  

الغذائي، إذ نالحظ تبايناً في وجهات النظر حول هذه المسألة، فمنهم من يرى فيه تأمين الغذاء ألفراد                 

  . االعتماد على الذات في توفير غذاء الشعبإنّه : المجتمع ومنهم من يقول

توفير الغذاء من الناحيتين الفيزيولوجية     " واألغذية الدولية األمن الغذائي بأنه      فت منظمة الزراعة    عر

  ".واالقتصادية لجميع األفراد وفي جميع األوقات 

إن كان ميزان تجارة المواد الغذائيـة فيـه         بلداً ما مستقر من ناحية الغذاء       إن  : القولبحيث نستطيع   

  .فترة طويلة من الزمنمتوازناً أو يحوي على فائض لمصلحته خالل 

حصول كل الناس في    " أنه  بأما البنك الدولي فقد كان له كلمته في هذا المجال إذ عرف األمن الغذائي               

 لحياة نشيطة وسليمة وعناصره الجوهرية هـي وفـرة           األوقات على غذاء كافٍ    لك البلد المعني وفي  

  .)1("له يالغذاء والقدرة على تحص

  :ء الباحثين في تحديد مفهوم األمن الغذائي اتجهت في محورين أساسيينمن كل ما تقدم نرى أن آرا

                                                 
   .435، ص1997ات وزارة الثقافة يحيى الشهابي، منشور/السياسات الزراعية في البلدان النامية ـ ترجمة د) 1(
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تأمين الغذاء ألفراد الشعب من الناحية الفيزيولوجية بشكل دائم بما يمكن أن تقدمه عملية اإلنتاج                -1

  .االجتماعي في المجتمع المعني من غذاء

 فـي هـذا      من معـانٍ   ضمان عنصر الديمومة في تأمين الغذاء بكل ما يحمله مصطلح الديمومة           -2

المجال كالقدرة على إنتاج الغذاء ذاتياً بشكل دائم أو تأمين مخزون استراتيجي من الغـذاء فـي                 

هما يكن من أمر فإننا نـرى أن   وم،خطار المجاعة في مختلف الظروفالمجتمع يبعد عن أفراده أ    

ن الغذائي بشكله   هذه اآلراء وعلى اختالف مصادرها تحاول بشكل أو بآخر أن ترصد مفهوم األم            

المجرد بغض النظر عن ترابطاته وارتكاساته، وأن تحديد مفهوم األمن الغذائي يجب أن ينطلـق               

من مفاهيم الحاجة بالمعنى االقتصادي والموارد واإلمكانيات المتاحة بحيث نتلمس هنـا ارتبـاط              

العوامل والظروف (ية  مسألة األمن الغذائي بمتغيرات اقتصادية كثيرة ومتعددة مثل المسألة الزراع         

ومسألة ). الخ.. المناخية والجوية، االستثمار الزراعي، العمالة الزراعية، إنتاجية العمل الزراعي        

السكان ومستوى تطور حاجاتهم المادية بشكل عام والحاجة إلى الغذاء بشكل خاص، مما يقودنا              

ـ            ة االقتصـادية واالجتماعيـة     بشكل أو بآخر إلى ربط مفهوم األمن الغذائي بمفهوم تحقيق التنمي

تـوفير  قدرة البلـد علـى      : "أنهبتفق وتحديد مفهوم األمن الغذائي      الشاملة والمستدامة، وعليه ن   

 الحاجـات   تسـد  لكل فئات المجتمع وأفراده بالكمية والنوعية التي         مستمرعلى نحو    ذاتياًالغذاء  

  .)1("المتنامية إلى الغذاء 

  :المحور األول

ـ  ـ العمالة الزراعيـة فـي الجمهوريـة      قوة العملمؤشرات السكان 

  :العربية السورية
 معدالت النمـو    إن: يتميز القطر العربي السوري بارتفاع وتائر النمو السكاني فيه وال نخطئ إن قلنا            

بالمتوسط سـنوياً خـالل   %) 3.3 (إذ بلغتم ل من أعلى معدالت النمو في العافي سورية هي  السكاني  

، أي أن عـدد سـكان       2000-1994سنوياً بالمتوسط خالل الفترة     % 2.7 و ، 1994- 1960الفترة  

  . سنة35 قرابةيتضاعف كل سورية 

  

                                                 
سعيد نابلسي ـ التحديات التي تواجه األمن الغذائي بحيث مقدم إلى ورشة عمل السكان واألمن الغذائي ـ مركز الدراسـات    ) 1(

   .2000 تشرين أول 2السكانية في جامعة دمشق ص
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  تقديرات سكان الجمهورية العربية السورية بالماليين) 1(جدول رقم 

  
 من  اً أساسي اً ومفرز اً طبيعي اًومن وجهة نظرنا ناتج   سورية  وعلى الرغم من كون الزيادة السكانية في        

نتيجة  رزات عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والتي تعمل على التخفيض المستمر لمعدالت الوفيات           مف

التقدم الطبي الذي شهدناه وما زلنا نشهده إلى اآلن فإن النتيجة الطبيعية لهذا التزايد هي زيادة كبيرة فـي                   

  . لعملية تحقيق االستقرار واألمن الغذائيينعدد األفراد طالبي الغذاء مما يشكل من حيث المبدأ تحدياً كبيراً
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بالتنميـة االقتصـادية    –قد ارتبط كما أشرنا قبـل قليـل         سورية  إن الحديث عن التزايد السكاني في       

سـكان إذ ترافقـت عمليـة       ل وهذا من وجهة نظرنا له انعكاساته على الوضع الغذائي ل          ،واالجتماعية

 أن  )1(كذلك زيادة الدخول الفرديـة إذ تشـير اإلحصـاءات         التنمية آنفة الذكر مع زيادة عدد السكان و       

نصيب الفرد الواحد في الجمهورية العربية السورية من الناتج المحلـي اإلجمـالي بسـعر السـوق                 

 وإلـى   1995 عـام    52951 إلى   1970س عام   . ل 28454 الثابتة قد ارتفع من      2000وبأسعار عام   

ابقة باألسعار الجارية تثبت ودون أي مجال للشك        ، كما أن مقارنة المؤشرات الس     2004 عام   57754

، إن هـذا يعنـي      /2/كثمرة أولية من ثمار عملية التنمية جدول رقم       سورية  تنامي الدخول الفردية في     

 للحاجات الفردية المادية منها والمعنوية وبشكل خاص الحاجة للغذاء وحصـول            اًوقبل كل شيء تنامي   

أن نسـبة حصـول   إلـى   )2(رات الحرارية والتي تشير التقـارير الفرد الواحد على قدر أكبر من السع     

المواطن العربي السوري من هذه السعرات كنسبة مئوية من الحد النظامي العالمي قـد ارتفـع مـن                  

سـورية  وهذا ما يؤكد أيضاً سعي الدولة والمجتمع فـي  ،  2004عام % 118 إلى 1965عام  % 72

  .عاما بوجه هإلى تحسين الوضع الغذائي لسكان

 الثابتة في 2000ديناميكية تطور عدد السكان وبعض المؤشرات االقتصادية بأسعار  )2(الجدول رقم 

  2004-1963الجمهورية العربية السورية خالل الفترة 
  2004  2000  1995  1990  1980  1970  1963  العام

ـام       عدد السكان في منتصف الع
  17980  16320  14186  2116  8704  6257  4992  ) نسمة1000(

الناتج المحلـي اإلجمـالي     
  1038421  903944  756404  510543  450657  179403  161913  س.ل.بسعر السوق م

  57754  55389  52951  42138  51776  28454  32434  )س.ل(نصيب الفرد الواحد 

ـعر      الناتج المحلي اإلجمالي بس
  1037112  878709  689491  504647  515759  159037  145048  .س.ل.تكلفة العوامل م

  57681  53842  48267  41651  59255  25277  29056  )س.ل(نصيب الفرد الواحد 
الناتج المحلـي الصـافي     

  998014  866455  725325  488770  436200  168644  154547  س.ل.بسعر السوق  م

  55507  53092  50775  40341  50115  26748  30959  )س.ل(نصيب الفرد الواحد 
ـعر       ـافي بس الناتج المحلي الص

  996705  841220  658412  482870  501302  148613  137682  تكلفة عوامل اإلنتاج

  55434  51545  46091  39854  57594  23571  27581  )س.ل(نصيب الفرد الواحد 

  .2005المجموعة اإلحصائية السورية لعام : المصدر

                                                 
  .2005المجموعة اإلحصائية ) 1(
   .217 ص2/13مالحق اإلحصائية ملحق التقرير االقتصادي العربي الموحد ـ ال) 2(
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هـذه الزيـادات    مرتفعة لكـن    سورية  صحيح أن الواقع واألرقام تؤكد أن معدالت النمو السكاني في           
زيادة الحاجة إلى الغذاء وخلق ضغوطات      (السكانية ال يجوز النظر إليها من خالل نظرة أحادية الجانب           

 فإنها تعمل على تحقيق     ،يد الحاجة إلى الغذاء   ز الزيادات آنفة الذكر مثلما ت     إنإذ  )  الغذائي الوضععلى  
ا إمكانيـات   هالزراعية بشكل خاص مما يتيح ل     زيادات كمية في أعداد القوة العاملة الكلية بشكل عام و         

في تحسن مستمر   هو  كبيرة إلنتاج الغذاء خاصة إذا ما أخذنا تطور مستواها التأهيلي والتدريبي الذي             
  .بشكل عامسورية  جملة العوامل األخرى التي تسهم في تحسين الوفرة الغذائية في فضالً عن

ا الغـذائي    أمنه فيسورية وأثر ذلك    قطاع الزراعي في    وبقصد إجراء تحليل أدق لهيكل العمالة في ال       
  ).4و3(نورد معطيات الجدولين 

  )وحضريونريفيون (توزع سكان القطر العربي السوري / 3/الجدول رقم 
  )ألف نسمة (2004-1992خالل الفترة 

  إجمالي عدد السكان/نسبة سكان الريف   نوعدد الريفي  إجمالي عدد السكان  السنة
1992  12958  6364  49.11%  
1993  13393  6578  49.11%  
1994  13844  6732  48.6%  
1995  14153  7049  49.8%  
2004  18138  8433  46.49%  

ات في الجمهورية العربيـة السـورية ـ المنظمـة     يالسياسات الزراعية في عقد الثمانين: المصدر* 
  .2005 ـ المجموعة اإلحصائية لعام 6العربية للتنمية الزراعية ص

  قوة العمل ـ قوة العمل الزراعية في القطر العربي السوري/ 4/ول رقم الجد
القوة العاملة   متوسط الفترة

  الكلية
القوة العاملة 
  الزراعية

نسبة القوة العاملة الزراعية من إجمالي قوة 
  %العمل السورية 

1979-1980  2212  703  31.8  
1981-985  2399  674  28.1  
986-990  2875  728  25.3  
991-992  3216  749  23.2  

  السنوات
1993  3407  784  23  
1994  3539  813  22.9  
1995  3679  835.1  22.7  
1996  3824  857.86  22.4  

  24.409  1083  4495  2000-1995متوسط الفترة 
2001-2005  5249  1173  22.3  

ات سـنوية   فر إحصاء احسبت األرقام في بداية الجدول على أساس متوسطات الفترة نظراً لعدم تو           * 
  )كما وردت في المصدر(للمؤشرات المذكورة 

-15( المنظمة العربية للتنمية الزراعية المجلدات       -الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية   : المصدر* 
16-17(  
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آنف الذكر أعاله يبين لنا النسبة المنخفضة لسكان الريـف فـي            / 3/إن تحليل معطيات الجدول رقم      

 حيث أكدت كثير من اإلحصاءات الصادرة عن مؤسسـات األمـم            ،المدنبالمقارنة مع سكان    سورية  

المتحدة أن التوزيع الجغرافي للسكان في البلدان النامية خالل العقد األخير من القرن الماضي سـوف                

ولدى مقارنة هذه النسب مع التوزيع الجغرافي لسـكان         ) نوريفي% 59ن و ومدني% 41(يكون بنسبة   

يتضح لنا انخفاض نسبة الريفيين من إجمالي عدد السـكان لـدينا علـى              ا  نفسهخالل الفترة   سورية  

% 12.5 وبحـدود    1996-1980خالل الفترة   %) 11-%10(حساب زيادة نسبة سكان المدن بحدود       

  . وهو ما يؤكد بالدرجة األولى ظاهرة الهجرة السكانية من الريف إلى المدينة2004في عام 

  :ينا للنسب السابقة فهو ينطلق من النظر إليها من خالل عاملين أساسيينأما التحليل االقتصادي السليم برأ

عجز القطاع الزراعي عن استيعاب كامل قوة العمل المتاحة لديه مما يدفعها للهجرة والعمل فـي                 .1

  ). خدمات–صناعة (المدينة بأنشطة اقتصادية خارج نطاق قطاع الزراعة 

  .كانه بالمقارنة مع ما يمكن أن تقدمه المدينة في هذا المجال الخدمات التي يقدمها الريف لسىتدني مستو

فإن إلقاء نظرة متمعنة على معطياته تؤكد لنا االنخفاض المستمر في           / 4/أما فيما يخص الجدول رقم      

 وهذا االنخفاض تـأثر بالعوامـل التـي    ،نسبة القوة العاملة الزراعية من إجمالي قوة العمل السورية        

لتي تؤثر في التوزع الجغرافي للسكان لصالح المدينة علـى حسـاب الريـف مـع                أوردناها أعاله وا  

ضرورة مالحظة جملة من العوامل تسهم هي أيضاً بدورها من حيث النتيجة في عزوف جزء من قوة                 

  : عن العمل في القطاع الزراعي والهجرة إلى المدينة والعمل بأنشطة أخرى منهاالعمل

وبنسـبة كبيـرة منـه      سورية  عي نظراً الرتباط اإلنتاج الزراعي في       المردود المتقلب للعمل الزرا    -

  .بالعوامل والظروف الجوية والمناخية

تدني إنتاجية العمالة الزراعية بالمقارنة بإنتاجية العمالة في قطاعات االقتصاد الـوطني األخـرى               -

 نظراً لسياسة   1990-1986 مع ضرورة اإلشارة إلى ارتفاع هذه اإلنتاجية خالل الفترة           ،بشكل عام 

الدعم الحكومي الذي قدمته الدولة للقطاع الزراعي من خالل أسعار الشراء التشجيعية، والتي مـا               

 .تزال تقدمها إلى اآلن

ارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي في قطاع الزراعة بالشكل المطلق مما يحـل اآللـة محـل العمـل       -

  .ة لصالح قطاعات أخرىالزراعي اليدوي ويحرر جزءاً من قوة العمل الزراعي

الـذي يظهـر إنتاجيـة العمالـة        / أ-5/وبقصد تأكيد وجهة نظرنا أعاله نورد معطيات الجدول رقم          

  :2004-1979خالل الفترة سورية الزراعية وغير الزراعية في 
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  )دوالر أمريكي (2004-1979إنتاجية العمالة في سورية خالل الفترة  / أ-5/الجدول رقم 
  متوسط إنتاجية العمالة الزراعية  توسط إنتاجية العمالة غير الزراعيةم  متوسط الفترة

1979-1980  5868  3085  
1981-985  8511  5575  
986-990  5823  5993  
991-992  5595  5033  
995-997  -  5537  
2000-2004  -  3504  

  )عدة مجلدات ( المنظمة العربية للتنمية الزراعيةـ الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية-1: المصدر

  )عدة مجلدات( التقرير االقتصادي العربي الموحد -2

 1986-1979تظهر بيانات الجدول أعاله انخفاض إنتاجية العمالة الزراعية بالمتوسط خالل الفتـرة             

 1997-1986 وما االرتفاع الذي حققته خالل الفترة من         ،بالمقارنة مع إنتاجية العمالة غير الزراعية     

فضـالً  ية لسياسية دعم األسعار الزراعية الرئيسية التي اتبعتها الدولة في هذه الفترة             إال نتيجة طبيع  

 جملة من المتغيرات التي قادت إلى تخفيض متوسط اإلنتاجية في قطاعـات االقتصـاد الـوطني                 عن

  ).الخ.. األخرى كانخفاض أسعار النفط والركود االقتصادي العالمي

 الغذائي في القطر العربي السـوري برأينـا ال بـد أن يأخـذ               إن البحث في موضوع السكان واألمن     

 دور المرأة العربية السورية في قوة العمل الزراعية ولتبيان هذا الـدور نـورد معطيـات                 بالحسبان

  /.ب-5/الجدول 

  2004التوزيع النسبي للمشتغلين حسب األنشطة االقتصادية والجنس لعام / ب-5/الجدول رقم 
  عدد السكان المشتغلين/ المجموع  إناث  ذكور  األنشطة االقتصادية
  17.1  25.5  15.6  زراعة وصيد وحراجة

  13.4  7.7  14.4  الصناعة
  19.5  4.4  22.1  البناء والتشييد

  12.1  3.2  13.7  تجارة فنادق ومطاعم
  6.1  1  6.9  النقل والمواصالت

  1.9  1.9  1.9  المال والتأمين والعقارات
  29.9  56.3  25.4  خدمات
  100  100  100  وعالمجم

  89 ص2005المجموعة اإلحصائية لعام : المصدر

ولدى االطالع على معطيات الجدول أعاله يتضح لنا الدور البارز للمرأة السورية العاملة فـي قطـاع                 

مـن إجمـالي    %) 25.5( إذ شكلت نسبة اإلناث العامالت في قطـاع الزراعـة والغابـات                ،الزراعة
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 والتـي تؤكـد أن    سـورية   عودة سريعة إلى إحصاءات قوة العمل في         ومن خالل    .المشتغالت اإلناث 

 ، فهذا يعنـي  %)16( ألف نسمة ونسبة اإلناث منهم       5083 كان   2004عددها بشكل عام في منتصف      

نسمة يعمل منهم في قطاع الزراعة 813280 بشكل عام يعادل  السورية عدد النساء في قوة العمل       أن 

على القائمين على القرار     عاملة،وهذا ما يحتم     207386ذا ما يعادل    وه%) 25.5(والغابات ما نسبته    

لما لتنميتها وزيادة فاعليتها مـن دور        ،االقتصادي في سورية االهتمام  بهذه الشريحة من قوة العمل         

  . الغذائياألمنكبير في تحقيق 

  :المستوى التعليمي لقوة العمل السورية
وقـد  ) تأهيلها(يتجلى في تحسين سويتها التعليمية والمعرفية       إن تطور قوة العمل السورية وفاعليتها       

كان هذا التطور نتيجة فعلية للجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها وما زالت تبذلها الدولة لتوسـيع                

 )1(إذ تشير إحصـاءات وزارة التربيـة   " الخدمات التعليمية وإيصالها لكل المناطق ولكل فئات الشعب  

 قد ازداد عدد مدارس القطر من       1995-1970لعربية السورية إلى أنه وخالل الفترة       في الجمهورية ا  

/ 16254 /2004، وبلغ عدد المـدارس فـي عـام          1995 مدرسة عام    15791 مدرسة إلى    6981

 طالب 3698297 إلى  1970 عام   1282435مدرسة، وازداد عدد طالب المرحلة ما قبل الجامعية من          

  .)2( 2004 طالباً عام 4303512 وصوالً إلى 1995عام 

برامج متكاملة لتطوير قوة العمل من خالل التوسع        سورية  هذا وتضمنت الخطط التنموية المتعددة في       

في المدارس والمعاهد المهنية وتجهيزها بمختلف الوسائل واألدوات لالرتقاء بسوية التعليم العملـي             

 ويزيدها خبرة وارتقاء، إذ تشير اإلحصاءات       ريةالسووالتطبيقي مما يرفع السوية التأهلية لقوة العمل        

 1970/37 مدرسة بعد أن كان هذا العدد عام         525/ 1995أن عدد المدارس الفنية والمهنية بلغ عام        

، كما ازداد عـدد طـالب هـذه         2004 مدرسة عام    654مدرسة فقط، ووصل عدد هذه المدارس إلى        

  .2004 طالباً عام 159239، وإلى 1995 عام  طالب84388 إلى 1970 طالب عام 10097المدراس من 

على صعيد االرتقاء بالحالة التعليمية لقـوة       سورية  هذا وبقصد تأكيد القفزة النوعية التي تحققت في         

  /.6/العمل بشكل عام نورد معطيات الجدول رقم 

                                                 
   .17 ص1995 منشورات وزارة التربية، دمشق، 1995-1970وزارة التربية في ظل الحركة التصحيحية ) 1(

   .2005المجموعة اإلحصائية ) 2(
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خالل ) ن فقطللسوريي(التوزيع النسبي للقوة العاملة حسب الجنس والحالة التعليمية / 6/الجدول رقم 

  2005 – 1994 – 1970الفترة 

 2005 1994 1970 العام
  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  الجنس

  %  %  %  %  %  %  %  %  %  الحالة التعليمية
  9.3  13.9  8.4  17.63  30.38  15.22  48.8  78.23  45.33  أمي
  14.3  10.0  15  16.94  8.51  18.55  30.3  6.23  33.2  ملم
  37.3  16.1  41.2  33.25  15.57  35.87  12.1  3.68  13.9  تدائيةاب

  13.8  11  14.1  11.59  8.39  12.23  2.7  2.33  2.88  إعدادية
  11.2  16.4  10.1  7.3  8.2  7.15  2.7  3.04  2.99  ثانوية

  9  23  6.5  6.8  16.69  4.88  1.3  4.37  0.97  معاهد متوسطة
  6.7  11.8  5.8  6.55  8.42  6.19  1.6  2.12  0.73  جامعة فما فوق

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  .2005-1978 المجموعة اإلحصائية لعام -1: المصدر

  .62 الندوة الوطنية لنتائج المرحلة األولى لمشروع مسح سوق العمل ص-2

أما فيما يخص العمالة الزراعية وكوننا نتحدث في موضوع السكان واألمن الغـذائي فـإن موضـوع     

 إذ  ،كل عناية واهتمـام   سورية  ين الحالة التعليمية لهذه الفئة من قوة العمل السورية قد لقي في             تحس

 13سـورية    بلغ عدد المعاهد المتوسطة الزراعية في        2004 إلى أنه وفي عام      )1(تشير اإلحصاءات   

ـ العـام   في   طالباً وطالبة ومعهدان للطب البيطري عدد طالبهما         5331 يدرس فيها    اًمعهد  410هنفس

 2004طالباً وطالبة، أما فيما يخص التعليم العالي في مجال الزراعة فبلغ عدد كلياتها في القطر عام                 

 طالباً وطالبة وكلية للطب البيطري في جامعـة         6910نفسه   كليات مجموع عدد طالبها في العام        /5/

دنى مجال للشك التطـور  ن األرقام آنفة الذكر تثبت ودون أإ . طالب وطالبة  1792البعث وعدد طالبها    

مما سيكون له بالغ األثر فـي تحسـين         سورية  الكبير في السوية التعليمية لقوة العمل الزراعية في         

  . الغذائيينواالستقرار األمن الزراعي كماً ونوعاً بما يخدم اإلنتاج

يخـص   أما فيمـا     ،سوريةهذا كل ما يتعلق من وجهة نظرنا بموضوع السكان والعمالة الزراعية في             

  .اآلتيموضوع إنتاج الغذاء في سورية فهو ما سوف يشكل المادة األساسية لمحور بحثنا 

                                                 
  . ـ المكتب المركزي لإلحصاء دمشق 1996المجموعة اإلحصائية لعام ) 1(
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  :المحور الثاني

  : قطاع الزراعة في الجمهورية العربية السورية دراسة تحليلية
تتجلى مشكلة األمن الغذائي في العالقة بين السكان واألرض وإنتاج الغذاء، واستناداً إلى هذه العالقة               

 عقود إلى الـوراء مـن       خمسةهذا الحديث في سورية له مقوماته إذ يقودنا حوالي          إن  : القولننا  يمك

  .االستقالل عن المستعمر األجنبيالزمن وبالتحديد منذ 

 عملية زيادتـه وتحسـينه مـن        دفمنذ ذلك الحين واإلنتاج الغذائي في سورية يولى جل االهتمام وتع          

تمع وال يخفى على أحد أثر قوانين التأميم واإلصالح الزراعي ورصـد            األهداف التنموية للدولة والمج   

اإلمكانات الهائلة في مجال بناء القاعدة المادية في قطاع الزراعة وبشكل خاص ما وجه منها لبنـاء                 

  .السدود واستصالح األراضي ومكننة الزراعة على حجم اإلنتاج وتحسين الوضع الغذائي

  :اآلتية والمجتمع في هذا المجال من خالل المجاالت  الدولةجهود التماسمكن ي إذ

 وعلى سبيل المثـال بلغـت       إذ: دة رقعة األراضي الصالحة للزراعة واألراضي المزروعة فعالً       زيا -1

ألف هكتار علـى    / 59054546 /2000مساحة األراضي الصالحة للزراعة والمزروعة فعالً عام        

  . هكتار على التواليألف/ 4729-5910 /2004التوالي وأصبحت في عام 

 إذ على سبيل المثال فـي نهايـة العـام           إقامة السدود الكثيرة وشبكات الري والصرف المتطورة       -2

 ال  1980 سداً بطاقات تخزينية مختلفة بعد أن كان هذا العدد قبل عام             85 بلغ عدد السدود     2004

 . )1(سداً فقط/23/يتجاوز 

 .عة وزيادة إنتاجيتهاالعمل المستمر والدؤوب في سبيل مكننة الزرا -3

تأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي من بذور محسنة وأسمدة ومواد مكافحـة األمـراض النباتيـة      -4

 .وغيرها

 حجـم القـروض الممنوحـة       إذ إن  االهتمام الكبير في مجال االستثمار الزراعي وتمويل الزراعة        -5

 إلـى   2004قم عـام    وصل هذا الـر   ، و س. مليون ل  4059.8 قد بلغ    1988لقطاع الزراعة عام    

 . )2(س. مليون ل6362

 .االهتمام المتزايد بالفرد العامل في القطاع الزراعي وتحسين ظروفه الحياتية -6

                                                 
 .50 ص2005المجموعة اإلحصائية  )1(
  .157 ص2005المجموعة اإلحصائية  )2(
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 .تشجيع الزراعات المحمية -7

 .االهتمام بتنظيم أسواق المنتج الزراعي -8

ربط اإلنتاج الزراعي بشبكة كبيرة من مؤسسات الصناعات الغذائيـة ممـا يضـمن الترابطـات                 -9

  .ية والخلفية لعملية التنميةاألمام

تحقيق  نهاية األمر على   المجاالت آنفة الذكر إنما ينصب في        كل هذا الجهد والقفزات التنموية المتحققة في      

  . وفي كثير من األحيان من مستورد للغذاء إلى مصدر لههاالستقرار الغذائي في سورية والعمل على نقل

زراعة أن قادت إلى أن تطور نصيب هذا القطاع فـي النـاتج   قد كان لجملة عوامل االهتمام بقطاع ال    ف

  ).8-7( اآلتيانن  الثابتة على الشكل الذي يظهره الجدوال2000المحلي الصافي بسعر السوق وبأسعار 

تطور أنصبة قطاعات اإلنتاج وخدمات اإلنتاج في الناتج المحلي الصافي بسعر / 7/الجدول رقم 

-1970ماليين الليرات السورية في سنوات متقاربة خالل الفترة  الثابتة ب2000السوق وبأسعار 
2004  

  2004  2000  1990  1980  1970  السنوات/ القطاعات 
  251517  218641  124549  129105  50844  الزراعة

  193183  252432  120635  61404  30398  الصناعة والتعدين
  31746  28513  16251  30510  6927  البناء والتشييد

  192233  132648  99489  102213  38947  ملة والمفرقتجارة الج
  146071  106452  47872  30361  15509  النقل والمواصالت

  44744  31786  16762  20944  7657  المال والتأمين والعقارات

  543-542 ص2005ـ المكتب المركزي لإلحصاء، دمشق 2005المجموعة اإلحصائية لعام :المصدر

تج المحلي الصافي بسعر السوق وحسب بعض القطاعات االقتصادية تركيب النا/ 8/الجدول رقم 

  % الثابتة 2000بأسعار 

  2004  2000  1990  1980  1970  السنوات/ القطاعات 
  25  25  26  29  33  الزراعة

  19  29  25  14  18  الصناعة والتعدين
  3  3  3  7  3  البناء والتشييد

  19  15  20  25  23  تجارة الجملة والمفرق
  15  12  10  7  9  اصالتالنقل والمو

  5  4  3  5  4  المال والتأمين والعقارات

  .المرجع السابق نفسه: المصدر* 
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هذا ويعزى تدني نسبة مساهمة الزراعةفي تركيب الناتج المحلي الصافي وفـق الحـدود المـذكورة                

الرغم من الزيادات المحققة في على  2004-2000خالل الفترة %) 25 إلى 1970في عام % 33من(

إلى زيادة مساهمة قطاعات االقتصاد الوطني األخرى في تركيـب          نفسها   نصيبها وخالل الفترات     حجم

  .هذا الناتج

 يقودنا إلى ذكر أهم العوامل المؤثرة في حجم الناتج          سوريةإن الحديث عن الزراعة وإنتاج الغذاء في        

بشكل أو بآخر عوامـل     ) لعواملا( الغذائيين والتي يمكن اعتبارها      األمن واالستقرار  ومن ثم  ،الزراعي

  :يأتتحديات له نوردها فيما ينفسه الوقت في تحقيق األمن المذكور وهي 

  : العوامل الطبيعية والمناخية-أوالً
من أهم التحديات التي تواجه األمن الغذائي في الجمهورية العربية السورية تلك المتعلقـة بالعوامـل                

وتوزعها على مناطق االستقرار الزراعي والمياه بمصـادرها         وأقصد هنا األرض     ،الطبيعية والمناخية 

  .المختلفة

وهي وسيلة اإلنتاج األساسية في اإلنتاج الزراعي وتبلغ مساحتها فـي القطـر العربـي               :  األرض -أ

 مناطق استقرار زراعي تبعاً لكميات األمطار الهاطلة         موزعة على خمس   2 كم 18517971سوري  ال

من المساحة اإلجماليـة للقطـر فـي        % 80ارة إلى وقوع ما يقارب      في كل منها مع ضرورة اإلش     

 هذا وتمثـل األرض تحـدياً أساسـياً    ،)القلية األمطار(مناطق االستقرار الثالثة والرابعة والخامسة      

 ولكن ذلك ال ينفي توفر إمكانيات كبيرة لزيادة رقعة          ؛لألمن الغذائي من خالل محدوديتها وخصوبتها     

زراعة والمستثمرة وكذلك زيادة اإلنتاج الغذائي منها من خالل التوسع العامودي           األراضي القابلة لل  

تكثيف الزراعات، التوسع في استخدام األسمدة، التوسع في رقعة األراضي المسقية،           (في الزراعة   

إن المطلع على سير العملية التنموية فـي        ) الخ.. ق الري الحديثة، مكافحة التصحر    ائواستخدام طر 

الحظ ودون أدنى مجال للشك ترافقها مع التوسع في استصالح األراضـي بقصـد زيـادة                يسورية  

، وكذلك تحقيق فوائض زراعية يمكن تصـديرها  وتحقيق األمن واالستقرار الغذائي اإلنتاج الزراعي   

يوضح تطور مساحة األراضـي فـي       ) 9 (اآلتيللخارج ودعم المسيرة التنموية بعوائدها والجدول       

  .2004-2001ستعمال وذلك خالل الفترة سورية حسب اال
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  تطور ميزان استعماالت األراضي/ 9/الجدول رقم 

  ألف هكتار: المساحة  2004-2001خالل الفترة 

  الفترة  البيان
2001-2004  

  معدل النمو للفترة
2004-2001  

  0.3  5910  5988  المساحة القابلة للزراعة
  0.3  5526  5450  المساحة المستثمرة

  3  4729  4549  المجموع
  اإلجمالي  3.2  1439  1267  السقي

  0.1  3290  3282  البعل
  3.1  1273  1125  سليخ

  سقي
  4.0  166  142  مشجر
  0.1-  2588  2598  سليخ

  عالًالمزروعة ف

  بعل
  0.7  703  684  مشجر

  3.0-  796  901  سبات للراحة
  8.1-  384  538  غير المستثمرة

  0.3  3736  3690  غير القابلة للزراعة
  0.0  8279  8273  مروج ومراعي

  1.2  593  566  حراج
  0.0  18518  18518  المجموع

  .2005-2002المجموعة اإلحصائية : المصدر

 الذكر تبين لنا أنـه مـا زال أمـام عمليـة اإلنتـاج               ومن خالل قراءة سريعة لمعطيات الجدول آنف      

 وتحسـين اسـتثمارها،    عمل كثير على طريق التوسـع فـي زراعـة األرض   االجتماعي في سورية 

 عن االهتمـام بهـا وتكثيـف        تم التوقف فمحدودية األرض تمثل تحدياً حقيقياً لألمن الغذائي فيما إذا          

  .زراعتها وتحسين خصوبتها وإنتاجيتها

 وقـوع   إنإذ  سـورية    مشكلة المياه من أهم التحديات التي تواجه األمن الغذائي في            تعد:  المياه -ب

ي القطر في مناطق االستقرار الزراعي الثالثة والرابعـة والخامسـة ذوات            نسبة كبيرة من أراض   

معدالت األمطار القليلة يجعل من اإلنتاج الزراعي والغذائي وبنسبة كبيرة منـه تابعـاً لكميـات                

تظهر النسبة  / 9/إن عودة سريعة لمعطيات الجدول رقم       . األمطار الهاطلة سنوياً في تلك المناطق     

 والتي بلغـت فـي عـام        المزروعة فعالً  األراضي المرزوعة بعالً إلى األراضي       المرتفعة لمساحة 

 وهذا ما يمثل من حيث المبدأ تبعية كبيرة لإلنتـاج الزراعـي لكميـات               ،%72.14 بحدود   2001

  .األمطار الهاطلة سنوياً
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في سبيل بناء السدود وزيادة طاقتهـا       هذه الحقيقة عملت الدولة على رصد كل الجهود         إلى  واستناداً  
ن سداً سطحياً   ية وستي التخزينية، إذ عملت على إتمام سد الفرات العظيم وأربعة سدود متوسطة وثمان           

 لكـن ارتفـاع    مما يدعم سياسة األمن الغذائي،    محاولة ضمان االستقرار في الناتج الزراعي السنوي        
لمصادر المياه الدائمة يضع أمام عملية تطـوير        رها  وافتقاسورية   األراضي المزروعة بعالً في      نسبة

 االستفادة من كل قطرة ماء واستغاللها أفضل االستغالل         يقتضي تحدياً كبيراً    اإلنتاج الزراعي وزيادته  
  . الغذائيالوضع فيلما لذلك من آثار إيجابية 

  : التكوين الرأسمالي في قطاع الزراعة-ثانياً
عمل الزراعي ترتبط بعالقة طردية بحجم التكوين الرأسـمالي فـي هـذا              إنتاجية ال  أنمما ال شك فيه     

 القومي، لكن   الناتجقطاع رائد ويسهم مساهمة كبيرة في تحقيق        سورية  القطاع، وقطاع الزراعة في     
 المحلي وآلية توزيع االسـتثمارات فيمـا        الناتج في   االقتصادية القطاعاتاالطالع على تركيب أنصبة     

إن آلية توزيع التكوينات الرأسمالية بين قطاعات االقتصـاد الـوطني           : اآلتيةحقيقة  بينها يوضح لنا ال   
 لقطاع الزراعة في االقتصاد، إذ ما يوجه من رساميل إلى هذا            الحيويغير عادلة وال تتناسب والدور      

القطاع قليل من حيث الحجم ودائماً تكون حصته قليلة بالمقارنة مع قطاعات أخرى كخدمات اإلنتـاج                
 وبذلك يشكل واحداً من معوقات األمـن        ، إنتاجية العمل في هذا القطاع فيدنيها      فيمثالً مما يؤثر سلباً     

  ).11-10(وإلثبات هذه الحقيقة نورد معطيات الجداول سورية الغذائي في 
  توزيع صافي تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات/ 10/الجدول رقم 

  )بماليين الليرات السورية(ة  الثابت2000 بأسعار عام 1970-2005
  2004  2000  1995  1990  1985  1980  1975  1970  السنوات/القطاعات

  28781  23747  24286  19559  19258  4595  5203  4261  الزراعة
  66120  44758  43379  18265  26915  30575  33557  7384  الصناعة والتعدين
  36978  28380  22623  7086  16913  10038  13958  4896  النقل والمواصالت

  35599  17269  31731  19877  39679  37544  13643  7978  ندور السك
  67910  37348  39219  23311  43927  41686  9391  3737  قطاعات أخرى

  .570 ـ المكتب المركزي لإلحصاء ـ دمشق ص2005المجموعة اإلحصائية : المصدر
 بأسعار 2004-1970  قطاعاتتركيب صافي تكوين رأس المال الثابت حسب ال/ 11/الجدول رقم 

  % الثابتة2000
  2004  2000  1995  1990  1985  1980  1975  1970  السنوات/القطاعات

  12  16  15  22  13  4  7  15  الزراعة
  28  28  27  22  18  25  44  26  الصناعة

  16  19  14  8  12  8  19  18  النقل والمواصالت
  15  12  20  23  27  30  18  28  السكندور 

  29  25  24  26  30  33  12  13  قطاعات أخرى

  .750 ـ المكتب المركزي لإلحصاء ـ دمشق ص2005المجموعة اإلحصائية : المصدر
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توضح لنا أن حجم التكوين الرأسمالي المخصص لقطاع        / 10/إن نظرة سريعة لمعطيات الجدول رقم       

 ، مثالً 2000الزراعة قليل إذا ما قورن بما يخصص لقطاعات أخرى كالصناعة أو الخدمات ففي عام               

 مليـون   37348س وفي الخدمات    . مليون ل  44758بلغ حجم التكوين الرأسمالي في قطاع الصناعة        

 23747 وهي أكبر من حصة التكوين الرأسمالي فـي قطـاع الزراعـة              ، الثانية 2000س بأسعار   .ل

  .س وباألسعار الثابتة نفسها.مليون ل

ين رأس المال الثابت حسب القطاعات      والتي تبين تركيب صافي تكو    / 11/كما أن معطيات الجدول رقم      

 تشير إلى أن أقل حصة من صافي تكوين رأس المال الثابت تعطى لقطاع  2000وباألسعار الثابتة لعام    

  .الزراعة على خالف قطاعات االقتصاد الوطني األخرى

 إنه لمن غير المنطقي برأينا ومع محافظة قطاع الزراعة على مساهمة في الناتج المحلـي الصـافي                

بشكل وسطي وعلى مدار ربع قرن من الزمن تنخفض حصته في تركيب صافي تكـوين               % 25تفوق  

-%15-%22-%13-%4-% 7(/  11/رأس المال الثابت إلى النسب المشار إليها فـي الجـدول            

16 %- 12.(%  

يشكل زيادة نسبة ما يوجه لقطاع الزراعة من التكوين الرأسمالي          إن  : القول من كل ما تقدم يمكن لنا       

  .مطلباً حيوياً يسهم في زيادة إنتاجية العمل الزراعي ويعمل على تحسين الوضع الغذائي بشكل عام

  : مكننة الزراعة-ثالثاً

 عامل مكننة الزراعة من ضمن التحديات التي تواجه تحقيق االستقرار واألمـن الغـذائيين فـي                 ديع

الرأسمالية في هذا القطاع ولكننا رغبنـا       وهو متضمن في إطار حديثنا عن مشكلة التكوينات         سورية  

أن نقوم بدراسته بشكل مستقل نظراً ألهميته الخاصة ودوره الكبير في تحديد معدالت إنتاجية العمـل                

 ما يمكن أن يقدمه هذا القطاع من نواتج تتحدد على أساسـها مسـتويات األمـن                 ومن ثم  ،الزراعي

  .الغذائي

نتاج الزراعي من حيث كميته ونوعيتـه يـرتبط وبدرجـة كبيـرة          أن اإل تؤكد تجارب الدول المتقدمة     

بتدني مستوى   والزراعة في سورية تتصف      ،بالمستوى التكنولوجي الذي تمارس به األعمال الزراعية      

 وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت وما زالت تبـذل مـن قبـل الدولـة                  ،مكننتها بشكل عام  

 يتم  ل كثير من األعمال الزراعية فيها     دام اآللة في الزراعة ما زا     والمجتمع في سبيل التوسع في استخ     

بشكل يدوي ويعتمد بشكل أساسي على كثافة العنصر البشري المستخدم فيها وبقصد إيضـاح هـذه                

  /.12/النقطة بالذات نورد معطيات الجدول رقم 
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  2003-1991تطور عدد اآلالت المستخدمة في الزراعة / 12/الجدول رقم 

  اتالسنو  الجرارات
 50أقل من 
  حصان

 حصان 50
  فأكثر

مجموع 
  الجرارات

مضخات لرفع   الحصادات  محاريث حديثة
  المياه

1991  18934  46660  65594  80278  3068  112752  
1992  20302  49050  69352  81749  3439  122862  
1993  22017  50765  72782  84248  4798  135974  
1994  23547  54603  78150  88305  5047  143011  
1995  25931  56672  82603  93481  3719  134721  
2000  -  -  97660  108459  4734  159447  
2003  -  -  103626  110900  5249  188669  

  .2004المجموعة اإلحصائية لعام : المصدر

السابق يتضح لنا أنه    / 9/فمن معطيات الجدول آنف الذكر ولدى مقارنة معطياته مع معطيات الجدول            

 ألـف هكتـار، يعنـي       5526/ 2004على سبيل المثال بلغت مساحة األراضي المستثمرة فعالً عام          و

 وأنه  ، من األرض  اً هكتار 53.325أن الجرار الواحد في ذلك العام يخدم        / 12/لجدول رقم   استناداً إلى ا  

ثبـت   تخصص حصادة واحدة فقط، وهذا ما ي       اً هكتار 1017.8 محراث واحد ولكل     اً هكتار 49.82لكل  

المستوى المتدني لمكننة الزراعة في سورية، خاصة إذا ما قورنت هذه المعطيات مع مثيالتهـا فـي                 

الدراسات المتخصصة في هذا المجال أنه في زراعات الدول المتقدمة هنـاك            الدول المتقدمة، إذ تؤكد     

  .)1( هكتار تقريبا80ً وهناك آلة حصاد لكل ، تقريباًاً هكتار12.6جرار واحد لكل 

يمثل تحدياً حقيقيـاً    سورية  مستوى مكننة العمل الزراعي في      إن  : القولما سبق يمكن     إلى   واستناداً  

جهوداً كبيرة فـي     وهذا ما يتطلب     ؛ تحقيق االستقرار واألمن الغذائيين    ومن ثم  ،لزيادة الناتج الزراعي  

  .هذا المجال

 آثارها علـى    سورية تعكس  في   من الغذائي  لأل  وتحدياتٍ ثل عواملَ إن جملة العوامل السابقة والتي تم     

 وإلثبات ذلـك    ؛ وبشكل أدق على إنتاجية وحدة األرض المستخدمة في الزراعة         ، الغذائي إلنتاجاعملية  

  /.13/نورد معطيات الجدول رقم 

  

  

                                                 
 .82 ص1997اقتصاديات الزراعة، منشورات جامعة دمشق : رانية الدروبي. مطانيوس حبيب، د. د )1(
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لبعض المنتجات ) هكتار/طن(والغلة ) ألف طن(واإلنتاج ) ألف هكتار(المساحة / 13/الجدول رقم 
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 إنتاجيـة   فـي إذ إن إلقاء نظرة سريعة على معطيات الجدول أعاله يتضح لنا أثر العوامل آنفة الذكر                

 مما يجعلها متدنية بالمقارنة مع ما هو متحقق فـي العديـد مـن الـدول                 ؛في سورية وحدة األرض   

نى لنا في بحثنا هـذا التطـرق        وجود جملة عوامل أخرى لن يتس     ، مع ضرورة اإلشارة إلى      *المتقدمة

  .الخ وجميعها تؤثر من حيث النتيجة.. إليها كموضوع التمويل الزراعي والسياسات الزراعية

وأخيراً بعد اإللمام من وجهة نظرنا بالمعطيات العامة لقطاع الزراعة السوري فإننا في محور بحثنـا                

 مدى  عن تساؤل   عن سوف نحاول اإلجابة     ) الغذائية الفجوةالوضع الغذائي في سورية ومسألة      (التالي  

  من فجوة غذائية أم ال؟هذا البلد عاني ي وهل ،حاضراً ومستقبالًلسكان سورية كفاية الغذاء 

  :المحور الثالث

  : ومسألة الفجوة الغذائيةسورية الغذائي في الوضع

د من األنشطة اإلنتاجيـة   عملية االستهالك وإشباع حاجات المواطنين من الغذاء هدفاً أساسياً للعدي    دتع

 بشكل أو بآخر مرآة     دوالخدمية في أي مجتمع من المجتمعات، كما أن معدالت االستهالك ومقاديره تع           

 وفضالً عـن هـذا      ،تعكس مستويات تقدم الشعوب الحضاري ونصيبها من الرفاهية والرخاء المادي         

الحكم على أوضاع األمـن الغـذائي       وذاك فإن مؤشر االستهالك هو بالتأكيد متغير أساسي في معادلة           

ومدى قدرة المجتمع على ضمان األمن واالسـتقرار الغـذائيين          ) إن وجدت (ومقادير الفجوة الغذائية    

   .لسكانه

وفي إطار بحثنا لمسألة الوضع الغذائي في سورية، نجد أنفسنا مضطرين لتناول هذه المسـألة مـن                 

 النظر في تحديد مفهومها كما أسلفنا فـي مقدمـة   منظورين اثنين مستندين بذلك إلى اختالف وجهات 

  .البحث

 معالجة مسألة األمن الغذائي من خالل النظر إليها على أنهـا قـدرة عمليـة                -أوالً

  :اإلنتاج االجتماعي على تأمين الغذاء

 أهـراء   عـد سورية تاريخياً مثالً كانـت ت     (أنه بلد منتج للغذاء     بتاريخياً عرف القطر العربي السوري      

مالئمة لقيام كثير من الزراعات وبادية      بة والظروف الطبيعية والمناخية     خصالتربة  في سورية   ) مارو

 وكذلك قوة عمل كبيرة تمـارس ولـديها         ،واسعة تؤمن مصدراً وافراً للرعي وتنمية الثروة الحيوانية       

                                                 
 اقتصاديات الزراعة، مرجع سبق ذكره : رانية الدروبي. مطانيوس حبيب، د. د: لمزيد من المعطيات في هذا الموضوع راجع:  *
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دهـا فـي     هـو اعتما   الزراعة السورية  لكن ما يعيب     ؛القدرة على ممارسة مختلف األنشطة الزراعية     

الزراعة البعلية ذات التبعية المطلقة لكميات األمطار الهاطلة سنوياً وهذه تتبـاين            أسلوب  الغالب على   

  .بين عام وآخر

هذا وقد عملت الدولة على حل هذه المشكلة منذ مطلع السبعينيات وتوسعت في بناء السدود سـاعية                 

ت مروية إنتاجها السنوي أوفر بكثيـر        إلى زراعا  األرضبمختلف الوسائل لتحويل مساحات كبيرة من       

 الدعائم األساسـية  إحدى وهذا ما شكل ؛من الزراعات البعلية بغض النظر عن كميات األمطار الهاطلة   

  . الغذاء بل أيضاً لتحقيق الطمأنينة واالستمرارية في إنتاجهإلنتاجليس فقط 

 المصدر الحيواني فلم تعد خافية علـى  يهذا فيما يخص اإلنتاج النباتي أما فيما يتعلق بإنتاج الغذاء ذ       

أحد الزيادة الكبيرة في أعداد المؤسسات المنتجة له وتحسن نوعيتهـا، إذ أن جولـة صـغيرة فـي                   

 - اللحم -البيض(فر أصناف متعددة من هذا النوع من المنتجات فيها          ا تثبت مدى تو   األسواق السورية 

 فاعلية االستثمارات في هذا القطاع مما ينعكس        دون أدنى مجال للشك   مما يؤكد و  ) الخ.....لحم الدجاج 

وبقصد االطالع على واقع إنتاج الغـذاء والمتـاح منـه           . في نهاية المطاف أمناً واستقراراً غذائيين     

والذي نبين فيه الميزان السلعي ألهم المنتجات الغذائية        ) 14(لالستهالك في سورية نورد الجدول رقم       

  .1990/2004خالل الفترة من 

  )ألف طن) (2004-1990(الميزان السلعي ألهم المنتجات الغذائية خالل الفترة من / 14/دول رقم الج
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  .2005ة الزراعة  المجموعة اإلحصائية الزراعية، وزار:المصدر
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  )ص/157( الجدول 2005المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر

  )139/10-135( الجداول 1997لسنوية لعام          المجموعة اإلحصائية الزراعية ا
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 وباالستناد إلى المفهوم المشار إليـه       سوريةطالع على معطيات الجدول آنف الذكر يبين لنا أن          إن اال 

أعاله لألمن الغذائي ومن منظار تحليلي كلي قد قطع شوطاً كبيراً في مسيرة تحقيق األمـن الغـذائي                  

أساسـية  فيها االقتصاد السوري من مستورد لمواد غذائيـة         انتقل  وخاصة في فترة التسعينيات التي      

  . لهااللحم الحيواني والبيض إلى مكتٍف ذاتياً منها بل ومصدركالقمح والبندورة والحمضيات والتفاح و

علـى صـعيد االكتفـاء       الماضيقفزة نوعية خالل العقد األخير من القرن        سورية   تقد حقق فوبالفعل  

 وهذا ما تؤكده أيضـاً      ،ا الغذائية هوردات من السلع الغذائية وتقليص فجوت     الذاتي وتأمين بدائل المست   

 والتي تشير إلى أن متوسط نصيب الفـرد         )1(/1997/بيانات تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام        

بلغ متوسط   في حين / 1996/دوالر للفرد الواحد عام     / 2.6/من قيمة الفجوة الغذائية في سورية قد وصل إلى          

أن سورية قد حققت  ولكن هل يعني هذا اً،دوالر/ 46.86/نفسه العام في صيب الفرد العربي من هذه الفجوة و    ن

  .ا حاضراً ومستقبالًه الذاتي من المواد الغذائية بما يضمن أمناً واستقراراً غذائيين لشعباالكتفاء

خالل عـدة    في القطر العربي السوري    الذاتي   االكتفاء هذا التساؤل تقودنا إلى دراسة موضوع        نإن اإلجابة ع  
  .سنوات خلت كي يصار إلى معرفة الفجوة الغذائية في سورية وصياغة رؤية استراتيجية إن أمكن لمعالجتها

  :االكتفاء الذاتي في الجمهورية العربية السورية
لغـذائي  تمتع بمقومات طبيعية ومناخية مالئمة لتحقيـق األمـن ا         سورية ت كنا قد أشرنا سابقاً إلى أن       

همة مفادها أن البلد مهما تنوعـت وناسـبت ظروفـه           م هذا مع ضرورة اإلشارة إلى حقيقة        السكانه
 تبدو عمليـة  جميعاًالطبيعية والمناخية إلنتاج الغذاء فإن عملية تحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية   

لى تأمين مـاال يمكـن       ولكن الممكن في هذه المجال هو أن تعمل السياسة االقتصادية ع           ،غير ممكنة 
إنتاجه محلياً بواسطة تحقيق وفورات في إنتاج ما يمكن إنتاجه وتغطية المسـتوردات مـن السـلع                 
األخرى بواسطة هذا الفائض كما أنه وعند دراسة موضوع االكتفاء الذاتي يتبدى لنا ضرورة معالجة               

ولمعالجـة  . ه وطريقة حسابه  مشكلة أساسية تتجلى في تحديد مفهوم االكتفاء الذاتي الذي نحن بصدد          
هذه المشكلة نرى أنه ال بد من الرجوع إلى األدبيات االقتصادية التي تناولت هذا الموضوع وميـزت                 

  :)2(بين نوعين من االكتفاء الذاتي
  . االستيرادوهو يعكس قدرة الدولة على إنتاج المحاصيل الزراعية واالستغناء عن: اكتفاء ذاتي مطلق -1
بعـض  يعكس لنا قدرة الدولة على إنتاج الغذاء مع وجود اسـتيراد لتلبيـة              : اكتفاء ذاتي نسبي   -2

 .إنتاج الغذاء المحلي  من فوائض يغطىالحاجات الغذائية
االكتفاء الذاتي الذي نحن بصدد دراسته هو االكتفاء الذاتي النسبي كونه وفقاً إن : القولوعليه يمكن 

                                                 
 .1998 المنظمة العربية للتنمية الزراعية -1997ئي العربي لعام تقرير أوضاع األمن الغذا )1(
  .21 ص19/2/1985/ األمن الغذائي في القطر العربي السوري، ندوة الثالثاء االقتصادية الرابعة: يحيى بكور. د) 2(
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 هيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية للمفهوم المشار إليه أعاله المعتمد من قبل
  :اآلتيةيحسب وفق المعادلة 
  .100× ) المتاح لالستهالك/ اإلنتاج = (نسبة االكتفاء الذاتي 

  )).المخزون+ التصدير  (–االستيراد + اإلنتاج = ( المتاح لالستهالكإنبحيث 
يتضـح لنـا    ) -15–جدول  (ن السلعي   وعليه وعند تطبيق طريقة الحساب هذه على مؤشرات الميزا        

  :اآلتي وفق الجدول 2004-1990نسب االكتفاء الذاتي ألهم السلع الغذائية خالل الفترة 
  تطور نسب االكتفاء الذاتي ألهم السلع الغذائية خالل الفترة/ 15/الجدول رقم 

  %في الجمهورية العربية السورية ) 1990-2004(

  
  )14(الستناد إلى الجدول رقم وحسبت النسب من قبل الباحث با
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 وفيما يخص أهم السلع الغذائية المشار سوريةآنف الذكر يبين لنا أن ) 15(طالع على الجدول إن اال

حقق فوائض منها تات ي ومنذ مطلع التسعينت ذاتياً منها بل وأكثر من ذلك بدأيةإليها أعاله مكتف

ن إ وعليه ف.حقق االكتفاء الذاتي منهاتأخرى ال ا إمكانية استيراد سلع هنخصصها للتصدير مما يتيح ل

بهدف سورية  في بذلتتؤكد لنا وجود جهود كبيرة / 15/قراءة سريعة لمعطيات الجدول السابق 

 فوائض في العديد من السلع الرئيسة تحققت فالحظنا أنه قد  كافةًتحصين الوضع الغذائي ألبناء الشعب

 إلى ةات من مستوردي خالل عقد التسعينانتقلت سوريةا حيث واللحم وغيره.....كالقمح والخضراوات 

 فائضاً بلغ 1995  للعديد من هذه السلع حيث حقق الميزان التجاري الخاص بالسلع الزراعية عامةمصدر

 فيما يخص الصادرات الزراعية وبشكل ، مع ضرورة مالحظة أنه)16جدول رقم ( مليون دوالر81

  :يأتوائض تصديرية من مادتي القمح ولحم الضان نوردهما فيما يأكثر دقة فيما يتعلق بتحقيق ف

زيادة على حاجة   % 41.2 فائض يعادل    1997 عام   منه حققت فيما يخص إنتاج مادة القمح والذي        -1

ق جديدة  ائ ومن المعلوم للجميع أن مثل هذه الزيادة قد تحققت نتيجة اتباع طر            ،القطر المحلية منه  

ب زراعته من بعلية إلى مروية  من اآلبار االرتوازية وخاصـة فـي              في إنتاجه تتمحور حول قل    

تحقيق فوائض إنتاج القمح كـان علـى حسـاب          إن  : القول وبتعبير آخر يمكن     ،منطقة الجزيرة 

 فـي  وإن االسـتمرار     ،مخزون من األحواض من المياه الجوفية التي تطلب تشكلها آالف السنين          

واض من المياه سوف يؤدي إلى نضوبها واآلثار السـلبية          االستخدام الجائر لمخزونات هذه األح    

  . بخافية على أحدتلهذه العملية من تملح وتصحر وتدمير للبيئة الزراعية ليس

كما وأنه وفي إطار الحديث عن فوائض إنتاج مادة القمح في سورية ال بد لنـا مـن اإلشـارة إلـى                      

  . لالستهالك المحلي أو للتصديراإلجراءات المتبعة في تخزين هذه المادة وتهيئتها إما

 وهـذه  ،فمن المعلوم أن منتج القمح اليوم يمكنه تسليم أية كمية يريد بيعها لفروع مؤسسة الحبـوب           

 تخزينية كافية لهذه المادة مما يضمن لها تخزينها دون هدر أو تلـف ممـا                إمكانياتاألخيرة ال تملك    

مـن  % 25ب  ضياع ما يقـار إلى  يؤدي بالنهاية  وهذا ما ،يقود إلى تخزين القمح بأكياس في العراء      

المخزن سـنوياً نتيجـة طريقـة التخـزين         ) كثير من الباحثين في هذا المجال     كما يؤكد   (كمية القمح   

  .همةم وبذلك هدر وضياع لجزء من هذه الثروة الوطنية ال،االقتصادية هذه

م للجميع أن سـورية تمتـاز       من المعلو :  فوائض منها  يخص إنتاج مادة لحم الضان وتحقيق      فيما   -2

مـة تخضـع للتصـدير    ، وهذه الثروة الوطنية المه)العواس(هائل من أصناف األغنام العالمية   بقطيع  

بأعداد كبيرة جداً تحت تأثير عوامل الجفاف ومغريات السعر المرتفع وبالقطع األجنبي الـذي يحصـل                

قق تصدير الفائض عن الحاجة منها      لهذا نرى أن يصار إلى مراقبة تصديرها بشكل يح        . عليه مصدرها 

سنوات الجفاف وغير    باألعالف وبكميات مناسبة في      فقط والمحافظة على الباقي عن طريق إمدادها      
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  .ذلك من اإلجراءات في هذا المجال

 القرنات من يوالتي سادت خالل عقد التسعينسورية إن هذه الصورة المطمئنة للوضع الغذائي في 
ا هحقق زيادات كبيرة في وارداتت 2000 منذ مطلع عام رت حيث بدأت سوريةالماضي ما لبثت أن تغي

 2004 حيث بلغ معدل نمو الواردات الزراعية في عام 2002من السلع الغذائية باستثناء عام 
 2003 بالنسبة لعام،%13.1 وهو أكبر من معدل نمو الصادرات بمقدار1995بالنسبة لعام %) 31.6(

  %.6.8إلىنفسها خالل الفترة ات انخفض معدل نمو الصادر
  :اآلتي/ 16/وبقصد إثبات ذلك نورد معطيات الجدول رقم 

  )مليون دوالر (2004-1995تطور التجارة الخارجية الزراعية خالل الفترة / 16/جدول رقم 
 2004 2003 2002 2001 2000 1995 البيان %معدل النمو السنوي 

2004/1995 2004/2003 

 6.8- 18.5 816 876 1092 561 571 177  الصادرات

 22.3 31.6 1142 934 864 849 791 96 الواردات

   324- 58- 228+ 288- 220- 81+ الميزان التجاري

   قطاع الزراعة-المنظمة العربية للتنمية الزراعية: المصدر

  .2005         والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 

إلى قاد سورية في معطيات الجدول السابق يضعنا أمام تساؤل كبير عن حقيقة السبب الذي إن التمعن 

  .زيادة وارداتها من الغذاء بعد أن كانت مصدرة له

ر فيها، يحيثيات ضوابط عملية إنتاج الغذاء وآليات التأثفي  هذا التساؤل برأينا تقع نإن اإلجابة ع
وامل والظروف الجوية والمناخية إلى السياسات الزراعية التي فتحت فمن استمرارية تبعية إنتاج الغذاء للع

 أمام المنتجات الزراعية الوافدة من األقطار العربية المجاورة تطبيقاً التفاق منطقة التجارة األسواق السورية
  .ع اإلجابةالعالمية الحرة وصوالً إلى الزيادات السكانية والتنوع المفرط في العادة االستهالكية للغذاء تق

 الغذائي في الوضع لكن ما ،هذه برأينا كانت أبرز سمات موضوع األمن الغذائي وفق مفهومه األول
مقياس آخر وتحديداً وفق مفهوم األمن الغذائي على أنه حصول كل الناس في البلد المعني وفي كل 

مما يتيح للفرد تجديد  فيزيولوجياً بشكل يضمن للجميع حياة نشيطة وسليمة األوقات على غذاء كاٍف
  .قوة عمله بالشكل األمثل ويحقق له االستمرار في حياته بشكل نشيط وسليم

 حريرة  3000( حريرة يومياً 2600حاجة اإلنسان للسعرات الحرارية تبلغ بالمتوسط  أن*تؤكد الدراسات
  .غ للمرأة58غ للرجل و70، أما الحاجة إلى البروتين فهي بحدود ) حريرة للمرأة2200للرجل و

  :يأتولدى مقارنة المتوسطات آنفة الذكر مع متوسط ما يحصل عليه المواطن السوري منها نجد ما ي

                                                 
  ).4قتصادية صجمعية العلوم اال (1998 السكان واألمن الغذائي حاضراً ومستقبالً عام عنمحاضرة : عصام خوري. د *

  .236-231 ص، مرجع سبق ذكره،أسرار الغذاء والتغذية: أحمد الخطيب.   د



 )دراسة تحليلية(السكان والوضع الغذائي في الجمهورية العربية السورية 

 344 

حريرة  3080إن االستهالك الغذائي للمواطن السوري يوفر من الطاقة الحرارية ما يقدر بـ  -1

ريرة  ح830 حريرة يومياً للرجل 80 متوسط ما يحتاجه الفرد بـ لىكمعدل وسطي وهو يزيد ع

 مما ؛حريرة يوميا383ًبمقدار )  حريرة2697(كما أنه أعلى من المتوسط العالمي  . يومياً للمرأة

  . من السعرات الحراريةيؤكد حقيقة أن المواطن في سورية يحصل على نصيب كاٍف

 حاجة الرجل علىغ فهو يزيد 77 قرابةفيما يخص المواطن السوري من البروتينات فهو يبلغ  -2

 .غ بالنسبة للمرأة19وغ 7بمقدار 

 من إن االطالع على المقارنة السابقة تؤكد أن المواطن السوري يحصل فيزيولوجياً على قدر كاٍف
  .السعرات الحرارية والبروتينات بشكل يضمن له تجديد قوة عمله بشكل سليم

اطننا على لكن المشكلة تتبدى لنا في هذا المجال في نوعية المصادر الغذائية التي يحصل منها مو

 رقم اآلتييضاح هذه النقطة نورد معطيات الجدول إ وبقصد ،سعراته الحرارية وحاجته من البروتين

  : من حيث مصدر الغذاء2002والمتضمن مقارنة بين سورية وعدد من الدول عام / 17/

  سورية استهالك الفرد من الغذاء في / 17/الجدول رقم 

  2002المرتفع ومجموعة مختارة من الدول ذات الدخل 
 الدولة البروتين اليومي الحريرات اليومية

 المصادر الحيوانية المصادر النباتية اإلجمالي المصادر الحيوانية المصادر النباتية اإلجمالي

 21.6 55.4 77 413 2.625 3.038 سوريا
 62 51.1 113.1 952 2.718 3.670 إيطاليا

 78.1 41.1 119.2 1.357 2.296 3.653 فرنسا

 73.8 10.2 114 1.047 2.727 3.774 أمريكا

  .2006وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي / 2005واقع الغذاء والزراعة في سورية : المصدر
إن المقارنات السابقة تؤكد أن المواطن السوري في الجمهورية العربية السورية يحصل فيزيولوجياً على 

  . سليميضمن له تجديد قوة عمله واالستمرار بحياته بشكلبشكل نات قدر كاٍف من السعرات الحرارية والبروتي
لكن المشكلة التي تتبدى لنا في هذا المجال تكمن في نوعية المصادر الغذائية التي يحصل منها 

% 86 قرابة الدراسات السابقة تؤكد أن إنمواطننا على سعراته الحرارية وحاجته من البروتين، إذ 
فقط % 14 و ،نباتي) مصدر(ية التي يحصل عليها المواطن في سورية ذات منشأ من السعرات الحرار
مما يحصل عليه المواطن % 72 كذلك فيما يتعلق بالبروتينات فما نسبته ،ذات مصدر حيواني

  .فقط ذات منشأ حيواني% 28 و،السوري منها هي ذات مصدر نباتي
 أجرتها منظمة األغذية *)1(دراسة مقارنة إن المشكلة آنفة الذكر لتبدو جلية بعد االطالع على 

 األوضاع الغذائية في بلدان حوض البحر األبيض المتوسط وهو ما تبينه عنوالزراعة العالمية 
  :اآلتيةمعطيات الجدول 

                                                 
  .143 ص1990أما مجاعة إنتاج التحدي : كرم عودة.  د *
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  سنة/رنة استهالك المواد الغذائية بين سورية وبلدان البحر المتوسط كغامق/ 18/جدول رقم 

  

  " نشرة من الغذاء في بلدان حوض البحر المتوسط"لألغذية والزراعة المنظمة العالمية : المصدر

  .144كرم عودة مرجع سابق ص .  د
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وهكذا وبعد االطالع على معطيات الجدول آنف الذكر تتأكد لدينا حقيقة اعتماد المواطن السوري 

ية مثالً والتي  على خالف جملة الدول األوروب،وبنسب كبيرة في غذائه على منتجات المملكة النباتية

  .تمثل منتجات المملكة الحيوانية النسبة العظمى من غذاء سكانها

  :نتائج البحث
مجموعة البيانات الواردة فيها إلى  واستناداً ةفي ضوء ما تقدم من محاور بحثنا األساسية الثالث

  :اآلتيةيمكننا ومن وجهة نظرنا التوصل إلى النتائج 

لمعاصرة التي تواجه البلدان النامية بشكل عام والبلدان همة واممن بين جملة المسائل ال -1

دون أي حالً ا كمسألة تتطلب هالعربية بشكل خاص تبرز مشكلة تحقيق األمن الغذائي لسكان

  .تهاون أو تقصير أو تردد الحلول الجذرية والجادة لها

هوم بمحتوى في إطار الحديث عن مفهوم األمن الغذائي تبدى لنا االرتباط الوثيق بين المف -2

 .ومضمون تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة والمستدامة

فإنه تحت تأثير جملة من العوامل سورية على الرغم من معدالت النمو السكاني المرتفعة في  -3

-%10يتسم بزيادة عدد سكان المدن على حساب سكان الريف بحدود  يالحظ توزع ديمغرافياً

 . تحقيق األمن الغذائيفيسلبية بما له من آثار % 11

 قرابة تبلغوالتي سورية  زيادة أعداد قوة العمل األنثوية الزراعية في واإلحصاءاتتؤكد األرقام  -4

 مما يحتم علينا تقديم كل رعاية واهتمام بهذه الشريحة ؛ ألف عاملة في هذا القطاع487.1

  الغذائيالوضع فياعي من آثار إيجابية االجتماعية لما لزيادة فاعليتها في عملية اإلنتاج االجتم

 .في سورية

كبير في سويتها  تحسن لوحظلدى االطالع على الواقع التأهيلي والتدريبي لقوة العمل السورية  -5

 .التعليمية مما يتيح لها فاعلية أكبر في عملية اإلنتاج االجتماعي

ه قبل قليل يبقى اإلنتاج على الرغم من االهتمام الكبير في قطاع الزراعة والذي تحدثنا عن -6

 - المياه-يعية والمناخيةالتبعية للعوامل الطب(الزراعي في سورية يواجه جملة من التحديات 

تتطلب العمل الدؤوب لمواجهتها والتغلب عليها بما في ذلك من ضمان .....) التكوين الرأسمالي

 . فيها الغذائيواستقرار للوضع
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 شوطاً تقد قطعسورية  أن  لنا الذاتي والفجوة الغذائية تبينفي إطار معالجتنا لموضوع االكتفاء -7

ك فقد همة بل وأكثر من ذلمكبيراً في مسيرة االكتفاء الذاتي وخاصة من السلع االستراتيجية وال

 .اتي لها وخاصة في مرحلة التسعينة لهذه السلع إلى مصدرة من مستوردانتقلت

ئية مخصصة للتصدير يجب أن ال تكون على إن تحقيق سياسة االكتفاء الذاتي وفوائض غذا -8

إذ ال بد من مقارنة ) بالمخزون المائي واالستراتيجي مثالًالتضحية (حساب الثروة االجتماعية 

العائد بالتكلفة االجتماعية المنفقة في سبيل الحصول عليه واالنتقال من مرحلة تحقيق األمن 

 .الغذائي إلى ضمانة هذا األمن حاضراً ومستقبالً

على الرغم من حصول المواطن السوري على حصة تفوق الحدود الضرورية المحددة عالمياً  -9

للفرد من البروتينات والدهون والسعرات الحرارية إال أن الدراسات تؤكد أن الفرد في سورية 

يعتمد وبدرجة أكثر من الالزم في غذائه على منتجات المملكة النباتية بما تتضمنه هذه العملية 

 . بشكل سليمعملهار سلبية على عملية تجديد قوة من آث
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