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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

   مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية،

  تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، السيد أوليفييه دي شوتري    

  إضافة    

  ** *البعثة إىل اجلمهورية العربية السورية    
  موجز    

يقدم هذا التقرير استنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بعد الزيارة               
 ٧أغـسطس إىل    / آب ٢٩ هبا إىل اجلمهورية العربية السورية يف الفتـرة مـن            القطرية اليت قام  

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول
وقد متت الزيارة يف ظروف بالغة الصعوبة، اتسمت جبفاف استمر للعام الرابع علـى                

التوايل يف املنطقة الشمالية الشرقية، ووجود عدد كبري من الالجئني العراقيني واالنتقال من اقتصاد 
ويف هذا التقرير، ُيجـري املقـرر       . ائم على التخطيط املركزي إىل اقتصاد السوق االجتماعي       ق

اخلاص تقييماً عاماً للتمتع باحلق يف الغذاء يف اجلمهورية العربية السورية، وُيلقي نظرة عامة على               
حلِّـل  التحديات النامجة عن اجلفاف وتغري املناخ وعلى متتع فئات حمددة باحلق يف الغـذاء، ويُ              

التحديات اليت تواجهها احلكومة يف عملية انتقاهلا إىل اقتصاد السوق االجتماعي من منظور احلق            
    .وخيتتم املقرر التقرير بتوصيات موجَّهة إىل احلكومة واجملتمع الدويل. يف الغذاء

__________ 

وُيعمَّم التقرير نفسه، الوارد يف املرفق، باللغة اليت قُـدم هبـا   . ُيعمَّم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية        *  
 . فقطوبالعربية

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  **  
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  املرفق

 ٢٩(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن بعثته إىل سـورية                 
  )٢٠١٠سبتمرب / أيلول٧ -سطس أغ/آب

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٢٠-٧  ......................حملة عامة عن احلق يف الغذاء يف اجلمهورية العربية السورية  - ثانياً  

  ٤  ١٤-٨  ..............................حالة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  - ألف     
  ئيـة املدعَّمـة ونظـم      احلصول على الغذاء، والـسلع األساسـية الغذا         -  باء     
  ٧  ٢٠-١٥  .................................................احلماية االجتماعية         

  ٩  ٣٩-٢١  ............احلاجة إىل استجابة مستندة إىل حقوق اإلنسان: اجلفاف وتغري املناخ  - ثالثاً  
 ١٠  ٣٧-٢٢  ..................................................استجابة احلكومة  - ألف     

  ١٥  ٣٩-٣٨  .............................................استجابة اجملتمع الدويل  -  باء     
  ١٦  ٥٠-٤٠  ............................................متتع فئات حمددة باحلق يف الغذاء   - رابعاً  

  ١٦  ٤٣-٤٠  .................................................الالجئون العراقيون  - ألف     
  ١٨  ٤٦-٤٤  .............................................الُرعاة يف منطقة البادية  -  باء     
  ١٩  ٥٠-٤٧  ..............................................األكراد عدميو اجلنسية  - جيم     

  التحـديات  : االنتقال من االقتصاد املخطط مركزياً إىل اقتصاد السوق االجتماعي          - خامساً  
  ٢٠  ٦٠-٥١  ...................................................من منظور احلق يف الغذاء     
  ٢٠  ٥٧-٥١  ..........................السياسات الزراعية الرامية إىل دعم املزارعني  - ألف     
  ٢٣  ٦٠-٥٨  ...............................تدخل الدولة يف احملاصيل االستراتيجية  -  باء     

  ٢٥  ٦٤-٦١  ......................................................اجلوالن السوري احملتل  - سادساً  
  ٢٦  ٦٧-٦٥  .................................................................التوصيات  - سابعاً  
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  مقدمة  -أوالً   
 اجلمهورية العربية السورية، بنـاًء      قام املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بزيارة إىل          -١

وكـان  . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧أغسطس إىل   / آب ٢٩على دعوة احلكومة، يف الفترة من       
الغرض من الزيارة هو التوصل، بروح من التعاون واحلوار، إىل فهم التحديات اليت تواجهها              

مبا يف ذلـك    (حلسكة  ومشلت البعثة زيارات إىل حمافظات ا     . الدولة يف إعمال احلق يف الغذاء     
  .، ودير الزور، وحلب)منطقة الشدادي

وُيثين املقرر اخلاص على حكومة اجلمهورية العربية السورية لتعاوهنا يف أثناء البعثة،              -٢
واجتمع املقرر . وهي أول بعثة إىل البلد يقوم هبا مكلف بوالية يف إطار جملس حقوق اإلنسان          

لسيد عامر لطفي؛ ووزيرة االقتصاد والتجارة، السيدة       اخلاص مع رئيس هيئة ختطيط الدولة، ا      
ملياء عاصي؛ ووزيرة الدولة لشؤون البيئة، السيدة كوكب الصباح داية؛ ووزير الري، السيد             
نادر البين؛ ومعاون وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل، الدكتور عيسى ملـدعون؛ ووزيـر             

ب وزير اخلارجية، السيد فيصل مقداد؛      الزراعة واإلصالح الزراعي، السيد عادل سفر؛ ونائ      
  .ومسؤولني من جلنة البادية

وأتيحت للمقرر اخلاص أيضاً فرصة االجتماع مع ممثلي خمتلف الوكاالت الدوليـة،             -٣
مبا فيها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة األمم املتحـدة             

 املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،        لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم   
وأجرى املقرر  . ، واهلالل األمحر العريب السوري    )اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

اخلاص أيضاً اتصاالت مع املركز الوطين للسياسات الزراعية، واملركز العـريب لدراسـات             
وأخرياً، . ملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة      املناطق اجلافة واألراضي القاحلة، وا    

اجتمع املقرر اخلاص مع أعضاء جمتمع املاحنني، مبن فيهم ممثلو املفوضية األوروبية، ووكالـة              
  . التنمية الفرنسية، ووكالة التعاون اإليطالية

ل ولـد الـشيخ   وُيعرب املقرر اخلاص عن امتنانه البالغ للمنسق املقيم، السيد إمساعي     -٤
أمحد، وملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مكتبـها اإلقليمـي يف               

  .بريوت، لدورهم يف التحضري للبعثة
وجرت الزيارة يف ظروف بالغة الصعوبة اتسمت باستمرار اجلفاف للعام الرابع على              -٥

من الالجئني العراقيني، واالنتقال مـن      التوايل يف املنطقة الشمالية الشرقية، ووجود عدد كبري         
  .االقتصاد القائم على التخطيط املركزي إىل اقتصاد السوق االجتماعي

، بدأت منظمة التجارة العاملية دراسة طلب سورية االنضمام ٢٠١٠مايو / أيار٤ويف   -٦
حتـاد  أما اتفاق الشراكة بـني اال . لعضوية املنظمة، بعد مرور تسعة أعوام على تقدمي الطلب 
 ولكن أُعيد توقيعه باألحرف     ٢٠٠٤األورويب وسورية، الذي ُوقِّع باألحرف األوىل يف عام         

 بعد جتميده من جانب االحتاد األورويب ألسـباب  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول ٤األوىل يف   
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وإبرام اتفاقات جتارية مـن     . سياسية، فهو مطروح اآلن لنظر اجلمهورية العربية السورية فيه        
نوع يثري حتديات حمددة، وخباصة فيما يتعلق بضمان االتساق مع التزامـات حقـوق              هذا ال 

وسُيقدم املقرر اخلاص توصياته إىل حكومة اجلمهورية العربيـة  . اإلنسان، مثل احلق يف الغذاء   
  .السورية يف رسالة مستقلة

  حملة عامة عن احلق يف الغذاء يف اجلمهورية العربية السورية  -ثانياً   
لع املقرر اخلاص، يف أثناء الزيارة، على خمتلف السياسات والربامج اهلامة الراميـة             أُط  -٧

وُيثين املقـرر  . )١(إىل حتقيق األمن الغذائي يف البلد، مبا يف ذلك الربنامج الوطين لألمن الغذائي    
اخلاص على احلكومة للجهود املبذولة لكنه يشري إىل أن اعتماد هنج حلقوق اإلنسان وقـانون          

 ميكن أن يزيد تـأثري      )٢(اري للحق يف الغذاء يستند إىل املضمون املعياري للحق يف الغذاء          إط
  . هذه اجلهود زيادة كبرية

  حالة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  -ألف   
     مليـون نـسمة، تعـيش       ٢٢يبلغ العدد اإلمجايل لسكان اجلمهورية العربية السورية          -٨

ومعظم أراضي البلد شبه قاحلة أو قاحلة، إذ يقـل          . يف املناطق الريفية   يف املائة منهم     ٤٧نسبة  
.  يف املائة من اليابـسة     ٩٠ ملم يف مساحة تزيد على       ٣٥٠معدل هطول األمطار السنوي عن      

 ماليني هكتار، أي ربع املساحة اإلمجاليـة        ٤,٩ومع ذلك، يبلغ جمموع املساحة املزروعة حنو        
 يف املائة مـن النـاتج       ٢٦، ساهم القطاع الزراعي بأكثر من       ويف السنوات األخرية  . لألراضي

وبالرغم من أن   ). ٢٠٠٨أرقام عام   ( يف املائة من جمموع السكان       ١٩احمللي اإلمجايل واستخدم    
 يف املائة، متكَّن البلد يف املاضي من        ٢,٤٥معدل الزيادة السكانية السنوية مرتفع، إذ ُيقدر بنسبة         

وهذا األمر، مقترناً   . ستراتيجيةاالاصيل  احملاً االكتفاء الذايت يف بعض      دعم قطاعه الزراعي، حمقق   
بنظام تقوم فيه الدولة بتوفري السلع الغذائية األساسية املدّعمة، َضَمن درجة من األمن الغـذائي               

إذ تشري تقديرات برنامج األمم     : غري أن فعالية النظام تفاوتت بني منطقة وأخرى       . ملعظم الناس 
، بلغ عدد الذين يعانون من الفقـر املـدقع          ٢٠٠٤-٢٠٠٣إلمنائي إىل أنه يف الفترة      املتحدة ا 
.  يف املائة من جمموع السكان، مع تباينات ملحوظة بني املناطق          ١١,٤ مليون نسمة، أي     ٢,٠٢

، بدالً من التقـدم حنـو      ٢٠٠٨ يف املائة من جمموع السكان يف عام         ١٧,٤وطال الفقر املدقع    

__________ 

الربنامج الوطين لألمن الغذائي يف اجلمهورية العربية السورية، املركز الوطين للسياسات الزراعية، دمـشق،               )١(
 .٢٠١٠فرباير /شباط

 .E/C.12/1999/5انظر  )٢(
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وفيما يتعلق باحلالة التغذوية لألطفـال دون سـن         . )٣( يف املائة  ٨,٧لغ   البا ٢٠١٠هدف عام   
 يف  ١٢اخلامسة، اخنفضت نسبة األطفال الذين يعانون من نقص حاد أو معتدل يف الوزن مـن                

 يف  ١٠,٣، لكنه ارتفع من جديـد إىل        ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٩,٧ إىل   ١٩٩٣املائة يف عام    
ليس من املتوقع أن حتقق الدولة هدف األلفيـة         حلدة اجلفاف،   ونظراً  . )٤(٢٠٠٩املائة يف عام    

اإلمنائي املتمثل يف ختفيض حاالت نقص الوزن لدى األطفال دون سن اخلامسة مبقدار النصف              
  .٢٠١٠حبلول هناية عام 

وقد تكون أرقام انعدام األمن الغذائي أعلى كثرياً اآلن، نتيجة ملوجـات اجلفـاف                -٩
ا املنطقة الشمالية الشرقية وكذلك لعوامل بشرية سامهت يف تفاقم احلالة،           املتتالية اليت شهدهت  

مثل تغيريات السياسة العامة األخرية يف قطاع الزراعة، مبا يف ذلك زيـادة تكلفـة الوقـود                     
وُيقدر املقرر اخلاص عدد الناس الذين قد يعانون من         ).  أدناه ٦٢ إىل   ٥٢انظر الفقرات من    (

ويشمل هذا الرقم أولئك الذين كـانوا       .  ماليني نسمة  ٣,٧ائي اآلن بنحو    انعدام األمن الغذ  
 ويف  -يعانون من الفقر املدقع قبل أن يصيب اجلفاف البلد، باإلضافة إىل من فقدوا دخوهلم               

  .  بسبب اجلفاف-كثري من احلاالت، أصوهلم اإلنتاجية الرئيسية 
 أن تكون أرقاماً مؤقتة، نظـراً ألن        ومن املؤسف أن األرقام املذكورة آنفاً ال تعدو         -١٠

رسم خرائط انعدام األمن الغذائي والقابلية للتأثر به ما زال غري كاٍف يف اجلمهورية العربيـة                
وهذا . السورية، ما جيعل من الصعب تقدير النطاق الفعلي للجوع وسوء التغذية يف البلد اآلن       

سلطات فحسب، بل يقف أيضاً عائقـاً  األمر ال يسبب مشكلة يف فهم احلالة اليت تواجهها ال   
  .أمام توجيه السياسات توجيهاً مالئماً

وكـان جفـاف    . ، عاىن البلد أربع سنوات جفـاف متتاليـة        ٢٠٠٦ومنذ عام     -١١
وبالرغم من أن .  مدمراً بصورة خاصة، ما ألقى أعباء إضافية على كاهل البلد٢٠٠٧/٢٠٠٨

ن عليه يف األعوام الثالثة السابقة، فإن        زاد عما كا   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩هطول األمطار يف عامي     
توزيعه كان سيئاً؛ وبينما كان التأثري على املراعي إجيابياً، فشلت احملاصـيل يف املـساحات               

وتسببت موجات اجلفاف املتكررة    . املروية باألمطار يف املناطق املناخية الزراعية األشد ضعفاً       
شرقية، وخباصة يف حمافظات احلسكة وديـر       هذه يف خسائر كبرية لسكان املنطقة الشمالية ال       

 يف املائة منهم يف هذه      ٩٥ مليون شخص، يعيش     ١,٣وبلغ جمموع املتضررين    . الزور والرقة 
وخلصت بعثة مـشتركة لتقيـيم      .  شخص ٨٠٠ ٠٠٠احملافظات؛ وكان التأثري شديداً على      

 إىل أن التأثري كان     ٢٠٠٩يوليه  / متوز -يونيه  /االحتياجات أوفدهتا األمم املتحدة يف حزيران     
__________ 

)٣( State Planning Commission, Mid-term evaluation report of the tenth 5-year plan, UNDP, March 

 Samir Aita, “Labour markets policies and institutions, with a، وأُشري إليه يف )مل ُينشر بالعربية (2009

focus on inclusion, equal opportunity and the informal economy: the case of Syria”, national 

background paper, International Labour Organization (unpublished), 2009, p. 74. 
 .٢٠١٠-٢٠٠٩النتائج األولية ملسح صحة اُألسر السورية،  )٤(
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 مزارع كفاف صغرياً يعتمد على مياه األمطار        ٧٥ ٦٤١ب بالغ الشدة فيما يتعلق بعدد يقُدر       
 يف املائـة منـهم يف حمافظـة         ٨٠يعيش  ( مزارعاً   ٣٦ ٩٥٦يف ري القمح والشعري؛ ومنهم      

صيل يف  وعاىن عدد كبري من املزارعني مرة أخرى من فشل احملا         . اعُتربوا أشد ضعفاً  ) احلسكة
 يوماً متصالً بال أمطار، بعد هطول جيـد يف بدايـة موسـم              ٥٥ نتيجة ملرور    ٢٠١٠عام  

األمطار؛ وباإلضافة إىل ذلك، تأثر مزارعو القمح اللني بشدة مبرض الصدأ األصـفر الـذي               
  . انتشر انتشاراً سريعاً بسبب قسوة الظروف املناخية

 إىل اخنفـاض    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ عامي   وأدت حاالت فشل احملاصيل يف الفترة ما بني         -١٢
وباإلضافة إىل ذلك، أثّر تناقص املساحة املتاحة       . خملفات احملاصيل املستخَدمة َعلفاً للحيوانات    

 شخص من صغار الُرعاة الـذين  ٣٨ ٦٠٠من املراعي بسبب اجلفاف تأثرياً شديداً على حنو       
إذ فقـدوا معظـم     ) و األغنام املاعز أ (يعتمدون يف معيشتهم على احليوانات اجملترة الصغرية        

ويف منطقة مراعي البادية اليت     . مواشيهم أو اضطُروا إىل ذحبها، أو قاموا ببيعها بأسعار خمفَّضة         
، فقد كثري من الُرعاة )باستبعاد شريط الري مبحاذاة هنر الفرات( ماليني هكتار ١٠تغطي حنو 

ومل تتحسن احلالة حتسناً طفيفاً إال .  يف املائة من مواشيهم٩٠ و٨٠البدو نسبة تتراوح ما بني   
 مع عودة منو الغطاء النبايت للمراعي يف منطقة الباديـة إىل            ٢٠٠٩/٢٠١٠بعد موسم أمطار    

وأتاح هطول األمطار مؤخراً لبعض الُرعاة الـذين        . طبيعته، ما وفَّر مراعي طبيعية للحيوانات     
و ببيع األصول الستئناف أنشطة     تأثروا بسنوات اجلفاف السابقة استعادة وضعهم باالقتراض أ       

 مل تـتمكن مـن      - األشد ضعفاً    - يف املائة من الُرعاة      ١٠غري أن نسبة ال تقل عن       . الرعي
ذلك، وحتديداً أولئك املدينون فعالً والعاجزون عن احلصول على قروض إضافية، أو الذين مل              

  .يتبَق لديهم سوى عدد ضئيل للغاية من احليوانات اليت ميكن بيعها
وقد أثرت سنوات اجلفاف املتعاقبة تأثرياً عنيفاً على صغار املزارعني والُرعاة علـى               -١٣

.  يف املائـة   ٩٠ففي املناطق املتضررة، اخنفض دخل هاتني الفئتني بنسبة تصل إىل           . حد سواء 
 يف املائة من تلك اُألسـر       ٨٠وُيذكر أن   : واضطُرت أُسر كثرية إىل تقليل املتحصل الغذائي      

وباعت اُألسر أصوهلا اإلنتاجية، ما حـّد       . ة تعيش على اخلبز والشاي املُحلى بالسكر      املتضرر
وُسحب األطفال من املدارس بعـد أن  . من قدرهتا على استعادة أسباب معيشتها يف املستقبل    

وجلأ الـبعض إىل    . جتاوز التعليم القدرة املالية واحتاجت اُألسر إىل عملهم كمصدر للدخل         
. مثل العمل بأجر يف حقول القطن أو يف صناعة النسيج يف منطقـة دمـشق              العمل املومسي،   

وهاجر آخرون هجرة أكثر دواماً إىل القطاع الغريب للبلد أمالً يف العثور على عمـل علـى                 
الرغم من تدين مستوى مؤهالهتم بصورة عامة ودون احلصول على أي نوع مـن أنـواع                

، كان عدد األسر املهاجرة يتراوح ما بـني         ٢٠٠٩م  ووفقاً للتقديرات املتداولة لعا   . املساعدة
 هاجر عدد   ٢٠١٠وتشري التقديرات يف الواقع إىل أنه يف عام         .  أسرة ٣٠ ٠٠٠ و ٢٩ ٠٠٠
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وكثرياً مـا   . )٥( أسرة، معظمها من ِصغار املزارعني من حمافظة احلسكة        ٥٠ ٠٠٠يصل إىل   
ملهاجرة مهملة وإىل زيـادة يف      تؤدي عمليات اهلجرة هذه إىل ترك األراضي اململوكة لُألسر ا         

ففي بعض مدارس املنطقة الشمالية الشرقية، اخنفـض عـدد          : معدالت التسرب من املدرسة   
  .)٦( يف املائة٨٠التالميذ املقيدين باملدارس بنسبة 

ومثة عبء آخر يعاين منه البلد أال وهو وجود أعداد ضخمة مـن الالجـئني مـن                 -١٤
الواردة من موظفي مراقبة احلدود، ُتقدر احلكومة عدد الالجئني         فاستناداً إىل األرقام    . العراق

غري أن نسبة ضئيلة فقط منهم . العراقيني يف اجلمهورية العربية السورية بأكثر من مليون الجئ   
مسجلة لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اليت ميكنها تقدمي املـساعدة؛ فحـىت              

واسـتقرت الغالبيـة    .  الجئ ١٥٠ ٠٠٠ يناهز   ، كان عدد املسجلني   ٢٠١٠أغسطس  /آب
العظمى من الالجئني العراقيني يف املراكز احلضرية اليت يسكنها السوريون يف دمشق وحوهلـا      

. مع وجود أعداد صغرية يف حلب ومحص ومحاة ودير الزور والالذقية وطرطوس واحلـسكة             
  . وهذا الوضع جيعل كشف وحتديد العراقيني الضعفاء بالغ الصعوبة

   ونظم احلماية االجتماعية،احلصول على الغذاء، والسلع األساسية الغذائية املدعَّمة  -باء   
كان للزيادات السعرية يف األسواق العامليـة للـسلع األساسـية الغذائيـة تـأثري                          -١٥

ويشري الرقم القياسي العام ألسعار املـستهلك الـصادر عـن               . على املستهلكني السوريني  
إذ بلغ الرقم القياسـي     : ٢٠٠٨تب املركزي لإلحصاء إىل حدوث زيادة كبرية يف عام          املك

  .)٧(٢٠٠٥ يف عام ١٠٠ و٢٠٠٧ يف عام ١٢٢,٩٣، مقابل ١٤٨,٣٨لألغذية 
وقد وضعت احلكومة جمموعة من السياسات لتوفري الغذاء بأسعار معقولة جلميـع              -١٦

ففروع املؤسسة العامة   . لغذائية األساسية املواطنني السوريني، وخباصة عن طريق دعم السلع ا       
خلزن وتسويق املنتجات الزراعية واحليوانية، اململوكة للدولة والتابعـة لـوزارة االقتـصاد             

مثل اخلبز وزيت الطهي والسمن والـشاي وبعـض         (والتجارة تبيع بعض السلع األساسية      
بز على سبيل املثال ُيباع     فاخل: هبامش رحبي منخفض أو بأسعار مدعَّمة     ) الفواكه واخلضراوات 

وُيطبق أيضاً نظام للقسائم لضمان حـصول       .  يف املائة من تكلفة إنتاجه     ٥٠بسعر ال يتجاوز    
كل أسرة معيشية مسجلة على نصف كيلو غرام من األرز وحصول كل شخص على كيلو               

__________ 

ويف استعراض منتصف املدة خلطة االستجابة للجفـاف يف سـورية للفتـرة             . ال توجد حالياً أرقام دقيقة     )٥(
 قراها  ، قدَّرت األمم املتحدة عدد األسر اليت غادرت فعالً        ٢٠١٠فرباير  /، املنشور يف شباط   ٢٠١٠-٢٠٠٩
 أسرة من دير الـزور      ٣٠ ٠٠٠ أسرة من احلسكة و    ٣٥ ٠٠٠ أسرة، منها    ٦٥ ٠٠٠ بنحو   ٢٠٠٩يف عام   

 .والرقة وحلب
 .٢٠٠٩يوليه / متوز-يونيه /بعثة التقييم املشتركة لألمم املتحدة، حزيران )٦(
مت االطـالع    (www.cbssyr.org/index-EN.htmمتاحة باملوقع الشبكي التايل للمكتب املركزي لإلحصاء         )٧(

 ).٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥عليه يف 
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عَّمة هذا  ويف اجملموع، ميثل نظام توزيع السلع الغذائية األساسية املد        . غرام من السكر شهرياً   
.  يف املائة من الطلب اإلمجايل على السلع الغذائية األساسـية          ١٥ و ١٠نسبة تتراوح ما بني     

ولذلك يضمن، من حيث املبدأ، توفر الغذاء بأسعار معقولة ألفقـر  . وهو نظام شامل النطاق   
وُيحسب للنظام أيضاً أنه حث جتار القطاع اخلاص على ختفيض هـوامش            . شرائح السكان 

  . ومع ذلك، هناك جمال لتحسني النظام بعدد من الطرق.  على هذه السلع األساسيةأرباحهم
فبعض اُألسر اليت قابلها املقرر اخلاص يف       . أوالً، هناك أُسر معيشية فقرية غري مسجَّلة        -١٧

منطقة البادية مبحافظة دير الزور تعيش يف مناطق نائية ومل تتمكن من تسجيل نفسها بسبب               
وميكن إزالة هذه العقبـات بالـسماح       . واجهتها، مبا يف ذلك تكاليف االنتقال     العقبات اليت   

للشاحنات املتنقلة التابعة للمؤسسة العامة خلزن وتسويق املنتجات الزراعية واحليوانيـة الـيت      
. تذهب إىل املناطق النائية بتسجيل اُألسر املعيشية أو بالسماح ملمثلي جلنة البادية بالقيام بذلك

االت األكثر شيوعاً حالة اُألسر املعيشية اليت مل ُتسجَّل ألن أحد أفرادها من الذكور              ومن احل 
غري أن استبعاد أسرة معيشية هلذا السبب من نظام         . مل يؤِد واجب اخلدمة العسكرية اإللزامية     

يسعى لتلبية االحتياجات األساسية وألن يكون شامالً يف نطاقه ال يتسق مع غرض النظـام               
وهو باإلضافة إىل ذلـك يعاقـب ظلمـاً         .  وهو توفري شبكة أمان جلميع السكان      نفسه، أال 

  .األطفال والنساء، وهم عادةً أشد الناس تأثراً على حنو مباشر بسوء التغذية
وثانياً، مينح النظام، بتنظيمه احلايل، مجيع السوريني، من حيث املبدأ، القدرة علـى               -١٨

غري أنه لتحسني التأثري التغذوي     . والشاي املُحلى بالسكر  شراء غذاء أساسي مكوَّن من اخلبز       
للربنامج، ينبغي توسيع نطاقه ليشمل العدس واحلمص والبيض وجمموعة أوسع من الفواكـه             

وإذا     . واخلضراوات، باإلضافة إىل منتجات األلبان لألطفال والنساء املُرضعات أو احلوامـل          
الية لتوسيع النظام احلايل، فيمكن قصره على من هم دون         ما ُرئي أنه ال ميكن حتّمل التكلفة امل       

  . خط فقر حمدد
ووفقـاً  . وثالثاً، تستعد احلكومة حالياً لتطبيق برنامج للتحويالت النقدية املشروطة          -١٩

 بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،   ٢٠٠٩-٢٠٠٨لدراسة استقصائية أُجريت للفترة     
ية كمستفيدة حمتملة من هذا الربنامج الـذي سـيتوىل           أسرة معيش  ٥٤٨ ٠٠٠ُحددت حنو   

إدارته صندوق وطين جديد للمعونة االجتماعية، على أن تليب هذه اُألسـر شـرطي القيـد            
إذ سيستفيد منه يف هنايـة      : وهذا الربنامج سيشكل تقدماً كبرياً    . باملدارس وحتصني األطفال  

 ماليـني   ٣رة، أي ما يزيد على      األمر متوسط يتراوح ما بني مخسة وستة أشخاص لكل أس         
وإنشاء نظام للحماية االجتماعية مسألة حامسة      ). ُسبع العدد اإلمجايل لسكان سورية    (شخص  

األمهية بشكل خاص يف وقت تتصدى فيه اجلمهورية العربية السورية لعدد من التحديات اليت              
م علـى التخطـيط     اإلسراع يف االنتقال من االقتصاد القائ     : تزيد هشاشة فئات معينة وهي    

املركزي إىل اقتصاد السوق االجتماعي؛ وآثار تغري املناخ؛ واالخنفاض احملتمل يف التحويالت            
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للعمال )  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٩اليت متثل وفقاً للتقديرات نسبة تصل إىل        (املالية  
  .)٨(السوريني املهاجرين يف دول اخلليج اليت تأثرت باألزمة االقتصادية

وفيما يتعلق بالربنامج املذكور آنفاً، يشري املقرر اخلاص إىل أن االستناد إىل مبـادئ                -٢٠
ووضع برامج تستهدف املـستفيدين     . )٩(حقوق اإلنسان ميكن أن ُيعزز فعاليته إىل حد بعيد        

. استناداً إىل رسم مسبق خلرائط انعدام األمن الغذائي ميكن أن يزيد تأثريها إىل احلد األقصى              
كما أن وضع تعريف واضح للمستفيدين يف التشريعات، وجعل احلصول علـى املـساعدة              
االجتماعية حقاً للمستفيدين من شأهنما احلد من احتمال حتويل املوارد عن جمراها الطبيعـي              

نتيجة للفساد أو احملسوبية، وميكن أن ُيحسِّنا مساءلة اإلدارة املكلفة بالتنفيـذ، وخباصـة إذا                   
وفضالً عن ذلك، فإن جعل املرأة بدالً مـن الرجـل   . نحت احملاكم سلطة مراقبة التنفيذ  ما مُ 

املستفيد املباشر من نظام التحويالت النقدية، باعتبارها ربة األسرة املعيشية، يزيد احتماالت            
استخدام املوارد على حنو خيدم املصلحة الفضلى لألطفال ولألسرة املعيشية ككل وُيسهم يف             

وسيكون هذا األمر متسقاً أيضاً مع احلقائق على        . توازن عالقات القوى داخل األسرة    إعادة  
فنظراً هلجرة الرجال إىل لبنان وهجرهتم الداخلية املومسية، يتوىل عدد كبري مـن     : أرض الواقع 

  .نساء الريف مسؤولية رب األسرة املعيشية لفترة من السنة على األقل

  احلاجة إىل استجابة مستندة إىل حقوق اإلنسان: خاجلفاف وتغري املنا  -ثالثاً   
بـؤرة  "ُيتوقع أن تصبح املنطقة الشمالية الشرقية من اجلمهورية العربيـة الـسورية              -٢١

، األمر الذي ستكون له آثار متزايدة يف املنطقة، مثل االخنفاض           )١٠(للتأثر بتغري املناخ  " ساخنة
اخنفاض (ناقص املعدل السنوي هلطول األمطار       وت )١١(يف تصريف هنر الفرات وغريه من األهنار      

 يف املائة يف منطقـة      ٢٥ و ١٠ يف املائة يف املنطقة الشمالية الشرقية وبني         ١٠ و ٥يتراوح بني   
وتتجلى آثار تغري املناخ يف البلد يف دورات اجلفاف اليت اخنفضت مدهتا من دورة   . )١٢()البادية

حتني كل سبعة أعوام أو مثانية أعوام يف الوقت          عاماً يف املاضي إىل دورة       ٥٥كانت حتني كل    

__________ 

 .٦١مسري عيطة، مركز سبق ذكره، الصفحة  )٨(
)٩( A/HRC/12/31 ٢٨، الفقرة. 
)١٠ ( E. De Pauw, “Hot spots of vulnerability to climate change” in Caravan (magazine of the International 

Centre for Agricultural Research in the Dry Areas), issue no. 25, December 2008, p. 44. 
)١١( Khan, “Identifying adaptation interventions to climate change: WFP’s role in Egypt, Syria, oPt 

and Tajikistan”, preliminary study, WFP ODC Regional Bureau, June 2010, pp. 10 – 11. 
)١٢( W. Göbel and E. De Pauw, Climate Change and Drought Atlas for parts of the Near East: a 

baseline dataset for planning adaptation strategies to climate change, International Centre for 

Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo, 2010, map 34. 
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ويف هذا السياق، يالحظ املقرر اخلاص أمهية معايري ومبادئ حقوق اإلنسان عند            . )١٣(الراهن
التصدي للتحديات اليت يفرضها تغري املناخ، وخباصة متكني األفراد، ومـشاركة اجملتمعـات             

  .)١٤( التمييز، وآليات املساءلةاحمللية يف عمليات اختاذ القرارات، واملساواة وعدم

 استجابة احلكومة  -ألف   

اختذت احلكومة عدداً من التدابري يف مواجهة موجات اجلفاف املتعاقبة اليت أثَّرت يف               -٢٢
 يف املائة   ٥٥ يف املائة و   ١٠، اللتني متثالن على التوايل      ٥ و ٤ الزراعيتني   -املنطقتني املناخيتني   

 يبلغ املعدل السنوي هلطول األمطار فيهما على التـوايل قـدراً            من األراضي الوطنية، واللتني   
 على سـبيل    ٢٠٠٩فعقب جفاف عام    .  ملم ٢٠٠ ملم وأقل من     ٢٥٠ و ٢٠٠يتراوح بني   

 أسرة متضررة يف احلسكة؛ وقُـدمت بـذور         ٣٠ ٠٠٠املثال، قُدمت مساعدات غذائية إىل      
؛ وأُرجئ سداد ديون املزارعني وُمنح      مدعَّمة إىل املزارعني وأعالف مدعَّمة إىل صغار الُرعاة       

 بئر مل يكن ُمصرَّحاً هبا      ١٣ ٠٠٠املزارعون والُرعاة قروضاً جديدة؛ وُمنحت تراخيص بشأن        
قبل ذلك، ما جعل املزارعني املعتمدين على اآلبار مؤهلني لالستفادة من بعض نظم الـدعم؛            

  .واُتخذت التدابري لدعم االستثمار يف املناطق املتضررة
غري أن هناك عاملني حدا من      . والتدابري املذكورة آنفاً تدابري مهمة وجديرة بالترحيب        -٢٣

فأوالً، كان هناك بطء يف إدراك نطاق املشكلة، ومن مثّ          . قدرة احلكومة على االستجابة بفعالية    
فبينما اُتخذت قـرارات خاصـة يف هـذا        . يف اختاذ التدابري الالزمة وطلب املساعدة اخلارجية      

أن، كانت درجة االستعداد ضعيفة؛ ورغم أن االستراتيجية الوطنية للجفاف قد بدأ إعدادها             الش
، فإن تدابري التنفيذ مل ُتتخذ بعد، باستثناء بعـض       ٢٠٠٦ وأُقرت رمسياً يف عام      ٢٠٠٠منذ عام   

املشاريع النموذجية وإنشاء جلنة وطنية توجيهية للجفاف مشتركة بني الوزارات ويرأسها ممثـل            
وثانياً، هناك نقص يف القدرات؛ فنظراً حلجم التحدي، قامت الدوائر احلكومية           . يس الوزراء لرئ

  .بعمل يفوق طاقتها بوضوح وكانت استجابة جمتمع املاحنني ضعيفة
إطار للمؤسسات  ) أ: (وتتطلب أي إدارة خلطر اجلفاف أربعة عناصر متكاملة، هي          -٢٤

سياسات للحـد مـن     ) ب( التأهب للجفاف؛ و   والسياسة العامة واحتياطيات مالية لتحسني    
عمليات تدّخل يف أثناء اجلفاف     ) ج(؛ و )التخفيف من وطأة اجلفاف   (القابلية للتأثر باجلفاف    

تدابري ُتتخذ بعد اجلفاف الستعادة أسباب العيش       ) د(؛ و )االستجابة للجفاف (ملواجهة األزمة   

__________ 

 .٢٠١٠تقرير الوطين الثالث لألهداف التنموية لأللفية يف اجلمهورية العربية السورية، ال )١٣(
)١٤( A/HRC/10/61 ٨٣ إىل ٨٠، الفقرات من. 
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وينبغي أن تكفـل    . )١٥() من آثار اجلفاف   التعايف(والقدرة اإلنتاجية لألسر املعيشية املتضررة      
جمموعة التدابري املُتخذة على كل مستوى من هذه املستويات منح أشد الناس ضعفاً األولوية              
يف إدارة اجلفاف وينبغي أن ُتستوحى التدابري املُتخـذة مـن رأي املتـضررين وأن ُيحـدَّد                 

بدأ عـدم التمييـز وحتـدد       املستفيدون من هذه التدابري بوضوح، وفقاً لشروط تتسق مع م         
املستفيدين باعتبارهم أصحاب حقوق تكون الوكاالت احلكومية املكلفة بالتنفيذ مـسؤولة           

كما أنه ميكن أن    . وهذا نابع من احلاجة إىل أخذ احلق يف الغذاء الكايف يف احلسبان           . أمامهم
األشـخاص  ُيعزز بشكل كبري فعالية االستراتيجية، وخباصة بتحسني تدفق املعلومات مـن            

املتضررين إىل السلطات، وبضمان زيادة تأثري التدابري إىل احلد األقصى عن طريـق حتـسني               
وأخرياً، قد يقنع ذلك جمتمع املاحنني بتـوفري مزيـد مـن الـدعم       . حتديد الفئات املستهَدفة  

  . مةلالستراتيجية، وخصوصاً إذا ما متيزت إدارة األموال املُخصصة لالستراتيجية بالشفافية التا

  التأهب للجفاف   -١  
ينبغي أن تنص االستراتيجية الوطنية للجفاف على إطار للمؤسسات والسياسة العامة           -٢٥

وميكن حتقيق ذلـك    . يكفل تدفق املعلومات بسهولة من ممثلي اجملتمعات احمللية إىل السلطات         
 واإلصـالح   بإنشاء جلان معنية باجلفاف على مستوى املناطق، برئاسة ممثل لوزير الزراعـة           

. الزراعي أو للجنة البادية، وضمان متثيل مالئم للمزارعني والُرعاة عن طريق احتاد الفالحـني    
وميكن أن تضع كل جلنة معنية باجلفاف على مستوى املنطقة خطط عمل ملختلف مراحـل               

) بتحسني أساليب حصاد املياه على سبيل املثال      (اجلفاف، بدءاً بالتخفيف من وطأة اجلفاف       
وعلى سبيل املثال بتشجيع بيع احليوانات يف مرحلة مبكرة من          (تهاًء باالستجابة للجفاف    وان

اجلفاف قبل هبوط األسعار لتمكني الُرعاة من شراء األعالف وحتقيق وفـورات يف تكلفـة               
إعادة تكوين قطعان املاشية بعد اجلفاف، أو بتحديد برامج الغذاء مقابل العمل أو النقد مقابل 

وعلـى سـبيل    (أو التعايف من آثار اجلفاف      ) فيدة للمجتمع احمللي يف أثناء اجلفاف     العمل امل 
املثال، بتحديد الدعم املالئم الذي ينبغي تقدميه إىل املتضررين، مثل توفري البـذور املدعَّمـة               

ومشاركة اجملتمعات احمللية املتضررة يف اللجـان       ). للمزارعني أو إعادة تزويد الُرعاة باملواشي     
نية باجلفاف على مستوى املناطق أمر بالغ األمهية لكي تؤخذ احتياجاهتا احلقيقيـة بعـني               املع

  .االعتبار ولكي ُتدرك حقوقها ودورها يف مواجهة اجلفاف
ومع حتول خطر اجلفاف إىل حقيقة، فإن فوات كل أسبوع دون مواجهته ميكن أن                -٢٦

 للتأهب للجفاف توافر األموال اليت      ولذا فإن من العناصر اهلامة    . يضاعف تأثريه بشكل خطري   
واحلل . ميكن تعبئتها بشكل سريع وحبد أدىن من اإلجراءات، لتلبية االحتياجات عند ظهورها           

__________ 

)١٥( Implementation guidelines for the national drought strategy (TCP/SYR/3102), Ministry of 

Agriculture and Agrarian Reform and the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, July 2009. 
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 من احلكومـة    )١٦(املثايل هو أن ميوَّل الصندوق الوطين للجفاف الذي تعتزم احلكومة إنشاءه          
كن اجلمع بني إنشاء هـذا  ومي. ومن مسامهات املاحنني على السواء وأن ُيخصص هلذا الغرض       

ُيستخدم جزء من الصندوق يف دفـع       : الصندوق وإنشاء آلية إلعادة التأمني على النحو التايل       
عالوة لشركات إعادة التأمني اخلاصة مقابل وعود بالدفع لتغطية جزء على األقل من التكلفة              

وميكن أن  . توى معني املالية املتكبَّدة نتيجة للجفاف إذا ما قل معدل هطول األمطار عن مس           
فحىت إذا كان التنفيذ    : يتدخَّل الصندوق أيضاً يف مرحلة التعايف اليت تشملها استراتيجية اجلفاف         

السليم الستراتيجيات التخفيف من وطأة اجلفاف، على النحو الوارد وصفه أدناه، ميكـن أن               
آليـة تـأمني لتعـويض      ُيقلل تأثري موجات اجلفاف يف املستقبل، فإنه ميكن التفكري يف إنشاء            
  . يف إثيوبياAXA REاملزارعني يف حالة فشل احملاصيل، على حنو ما قامت به شركة تأمني 

  التخفيف من وطأة اجلفاف  -٢  
إن بناء ُنظم زراعية ورعوية مالئمة ملواجهة موجات اجلفاف يف املستقبل جيـب أن                -٢٧

وينبغي . زارعني والُرعاة ضعفاً  يشكل أولوية للتخفيف من تأثري موجات اجلفاف على أشد امل         
أن تشجع سياسات املياه الشاملة احملافظة على املياه لضمان استدامة الكميات املتاحة من املياه             

فاهلبوط يف منسوب املياه اجلوفية يف اجلمهورية العربية السورية يبعث علـى القلـق              . اجلوفية
أثناء زيارته للمركز الدويل للبحـوث      البالغ؛ وقد أبلغ السيد حممد كارو املقرر اخلاص، يف          

، أن منسوب املياه اجلوفية يف تل حديا        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٥الزراعية يف املناطق اجلافة يف      
  .٢٠٠٦ أمتار يف عام ١٠٥ إىل ١٩٨٣ متراً حتت سطح األرض يف عام ٧٠اخنفض من 

املرويـة الـيت زادت     وُتنفق حالياً موارد مالية كبرية لتوسيع نطاق املساحة الزراعية            -٢٨
، وللتحول حنو تقنيات الـري  )١٧(٢٠٠٧ و٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة ما بني عامي    ١٥بنسبة  

). مثل الري التكميلي، والري بـالتنقيط، والـري بـالرش         (احلديثة اليت تستخدم مياهاً أقل      
ـ      وم وُخصص لصندوق متويل املشروع الوطين للتحويل إىل الري احلديث املُنشأ مبوجب املرس

غـري أن   . )١٨( مليار لرية سورية لفترة عشرة أعوام      ٥٢ مبلغ   ٢٠٠٥ لعام   ٩١التشريعي رقم   
زيادة املساحات املروية قد تزيد سرعة نضوب املوارد املائية ومتلّح األراضي؛ وباإلضـافة إىل              
ذلك، ال يستطيع كثري من صغار املزارعني االستفادة من الصندوق بسبب ارتفاع مديونيتهم             

  ).أمر طبيعي بعد جفاف استمر أربعة أعواموهذا (
__________ 

، قرر مكتب رئيس الوزراء أن ينشئ صندوقاً        ٢٠٠٩يونيه  /بناًء على تقييم ميداين وزاري أُجري يف حزيران        )١٦(
 . يف املائة من قيمة اإلنتاج الزراعي للبلد١للمتضررين باجلفاف مببلغ يعادل 

)١٧( National Agricultural Policy Centre, “The impact of increasing food prices on farming 

communities and changes in their livelihoods”, July 2009, annex II. 
وُتنـاهز  . ٨الربنامج الوطين لألمن الغذائي يف اجلمهورية العربية السورية، مرجع سبق ذكـره، الـصفحة                )١٨(

بينما تصل املساحات املرويـة إىل  )  يف املائة  ٧٦( ماليني هكتار    ٣,٧مساحة األراضي الزراعية البعلية حالياً      
 ). يف املائة٢٤( مليون هكتار ١,٢
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ويرى املقرر اخلاص أنه يف إطار استراتيجية مياه أعم ُيفترض أن ختطط إلتاحة املياه                -٢٩
وتوزيعها بني خمتلف االستخدامات، ينبغي زيادة االهتمام بتحسني مجع ميـاه األمطـار يف              

فتحقيق أقصى زيادة ممكنـة يف      ). ة يف املائة من األراضي الزراعي     ٧٦(مناطق الزراعة البعلية    
االستخدام املباشر ملياه األمطار يف إنتاج األغذية سيساعد يف سّد النقص يف مناسيب امليـاه               

كما أن ذلك سيزيد قدرة اجملتمعات الزراعيـة        . اجلوفية ومن مثّ يضمن استدامة الري ككل      
  .على مقاومة آثار تغري املناخ

فـسدود الـصخور   .  األمطار على السدود البسيطةوال تقتصر أساليب حصاد مياه   -٣٠
املسامية، واألخاديد الكونتورية، وشرائط اجلريان السطحي، والسدود نصف الدائرية حتد من           

مثل أشجار  (سرعة مياه اجلريان السطحي وحتّسن رطوبة التربة وجتعل زراعة أشجار الفاكهة            
. وفّر مساحات للرعي يف املناطق القاحلـة      ممكنة يف املناطق شبه القاحلة وت     ) اللوز أو الزيتون  

وتزيد هذه الُنظم كمية املياه اليت تصرف فعلياً يف التربة مبقدار يتراوح ما بني ضعف وأربعـة         
وال تتطلب هذه الُنظم سوى االستثمار مرة واحدة يف السنة          . أمثال كميتها بدون هذه الُنظم    

قاً لبعض التقديرات الـيت ُوضـعت يف        األوىل مع توفري قدر من الصيانة بعد ذلك وهي، وف         
وعالوة على ذلك   .  يف املائة  ١٥، حتقق معدالت عائد اقتصادي داخلي أعلى من         )١٩(األردن

وتستطيع . فإن هذه الُنظم توقف تدهور األراضي وتصحرها، وحتّسن استقرار احلياة يف القرى 
حلد من التبخر مبا ُتحدثـه      األسيجة ومصّدات الرياح أيضاً تثبيت التربة وتوفري األعالف مع ا         

  .من ختفيض لسرعة الرياح
وتشكل أساليب حصاد مياه األمطار أفضل وسيلة لتلبية احتياجات أشد املـزارعني              -٣١

ضعفاً وتؤدي إىل استخدام أكثر استدامة ملوارد املياه؛ ولذا تـستحق منحهـا األولويـة يف                
قها يف كل من منطقـة الباديـة        وميكن توسيع نطا  . األجلني القصري والطويل على حد سواء     

واملنطقة الشمالية الشرقية ملنح األولوية للمساحات املُحددة كمساحات مناسـبة بدرجـة            
وميكن أن تكون برامج الغذاء مقابل العمل أو النقد مقابل العمل اليت تساهم فيها              . )٢٠(كبرية

 لزيادهتا بـشكل سـريع،      اجملتمعات احمللية بأسلوب قائم على املشاركة خياراً عملياً وممكناً        
مبساعدة تقنية من املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة واملركز الـدويل             
للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة اللذين حددا معايري ألفضل الُنظم يف الـشرق األوسـط               

  .)٢١(والعامل بأسره

__________ 

)١٩( Akroush et al., Assessing the Adoption, Economic Analysis and Environmental Impact of Water 

Harvesting Techniques. Badia Benchmark Site – Jordan, National Centre for Agricultural 

Research and Extension,  p. 2. 
)٢٠( E. De Pauw, “Harvesting the rain” in Caravan (op. cit.), issue no. 26, December 2009, p 29. 
)٢١( Oweis et al., Water Harvesting: Indigenous Knowledge for the Future of the Drier Environments, 

ICARDA, Aleppo, 2001. 
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رة على حتّمل اجلفـاف وامللوحـة       وينبغي أيضاً االستمرار يف توفري األصناف القاد        -٣٢
واليت ختفِّض تكاليف الوقود ) مثل عدم احلراثة(وتكملة ذلك بتقنيات الزراعة اليت حتفظ التربة  

وأخرياً، ينبغي منح مزيد من     . إىل احلد األدىن، وهي مسألة هامة نظراً الرتفاع أسعار الوقود         
  .احلوافز لتنويع احملاصيل واألصناف

اإلرشاد دوراً رئيسياً يف تقدمي املشورة إىل املزارعني بشأن أفضل          وستلعب خدمات     -٣٣
واالنتقـال إىل  . خيارات احملاصيل، والتدريب على األساليب احلديثة ونشر أفضل املمارسات     

املمارسات الزراعية املستدامة هو عملية كثيفة االعتماد على املعرفة، وينبغي أن حيصل ِصغار             
ويشكِّل توافر خدمات اإلرشاد جيـدة      . هتمام خاص يف هذا الشأن    املزارعني والُرعاة على ا   

التمويل مسألة هامة نظراً ملا يتعرض له املزارعون من تأثري مركَّب لتغري املناخ وتناقص الدعم               
وينبغي أن يصبح املزارعون شركاء وفاعلني يف هذه العمليـة االنتقاليـة،            . املقدَّم إىل الزراعة  

  .لوماتوليس جمرد متلقني للمع
وُيثين املقرر اخلاص على اجلهود املبذولة لدعم األنشطة االقتصادية لإلنتاج الزراعي             -٣٤

وفرص العمل غري الزراعـي يف املنطقـة        ) مثل صناعة اجلنب  (الغذائي اليت حتقق قيمة مضافة      
 فهذه اجلهود أساسية لتنويع االقتصاد وتوفري خيارات إضافية لكسب العيش. الشمالية الشرقية

وينبغي أن تركز هذه اجلهود على األنشطة الكثيفة العمالة لتخفيض         . أمام املتضررين باجلفاف  
، وهـو أعلـى     )٢٢(٢٠٠٤ يف املائة يف حمافظة احلسكة يف عام         ٢٦,٥(معدل البطالة املرتفع    

  .، وينبغي أن هتدف إىل توفري فرص العمل للنساء)معدل يف البلد

  التصدي للجفاف  -٣  
 الغذاء مقابل العمل أو النقد مقابل العمل، وبرامج توفري املعونة الغذائية أو   متثل برامج   -٣٥

العلف والتغذية املدرسية بعض التدابري اليت ميكن اختاذها أثناء اجلفاف للحد من نطاق اهلجرة              
إىل مناطق أخرى ال توجد فيها للمهاجرين أي روابط اجتماعية ويشكل وجودهم ضـغوطاً              

ومع ذلك، فإن حدوث بعض اهلجرات بات علـى األرجـح           . ت العامة إضافية على السلطا  
ويف الوقت الذي قد تكون فيه بعض هذه اهلجرات فصلية قد يكون بعـضها              . مسألة حتمية 

واألشخاص الذين هاجروا هم مشردون داخلياً وفقاً للتعريف احملـدد يف           . اآلخر أكثر دواماً  
وبناء على ذلك حيق هلم تلقي الـدعم مـن          . )٢٣(ياملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخل    

   .الدولة عند سعيهم للعودة وحىت حتني عودهتم أينما وجدوا

__________ 

ملركز الوطين للسياسات الزراعية، الربنامج الوطين لألمن الغذائي يف اجلمهورية العربية السورية، دمـشق،              ا )٢٢(
 .١١، الصفحة ٢٠١٠فرباير /شباط

)٢٣( E/CN.4/1998/53/Add.2 من املرفق٢، الفقرة . 
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 من تلك املبادئ التوجيهية إىل أن على الـدول          ٩وعلى وجه التحديد، يشري املبدأ        -٣٦
هلا تعلق  التزاماً خاصاً باحلماية من تشريد اجلماعات اليت تعتمد اعتماداً خاصاً على أراضيها و            

ولذلك ُيشجع على اختاذ هذه التدابري املشار إليها أعاله اليت          . وجداين هبا، مبن فيها الفالحون    
.    ترمي إىل احلد من اهلجرة من املناطق املتأثرة عن طريق تقدمي الدعم إىل اجملتمعـات احملليـة                

 أنه ينبغي احتـرام   يشري إىل١٨ومع ذلك عندما ختفق هذه التدابري يف حتقيق ذلك، فإن املبدأ   
حقوق اإلنسان للمشردين، مبا يف ذلك احلق يف التمتع مبستوى معيـشة الئـق، وكفالـة                    

ويف حني أن مسألة تقييم مدى االمتثال هلذه املبادئ تعود للسلطات           . املشاركة الكاملة للمرأة  
اللتزام على حنو   السورية، أوالً وقبل كل شيء، فإن املقرر اخلاص يرى أنه ميكن الوفاء هبذا ا             

أفضل بتطبيق برنامج التحويالت النقدية جلميع األفراد الذين هم حتت خـط فقـر حمـدد                    
  ). أعاله١٩انظر الفقرة (

  اجلفافالتعايف من آثار   -٤  
عندما تتخذ التدابري لتمكني األسر املعيشية املتضررة من إعادة بناء حياهتا املعيـشية،               -٣٧

وعلى سبيل املثال، لـن     . ة أخرى إىل احتياجات أشد الفئات ضعفاً      ينبغي توجيه االهتمام مر   
يفيد تقدمي القروض حىت بأسعار فائدة منخفضة إىل صغار الرعاة واملزارعني املـثقلني فعـالً               
بالديون الذين ال حيق هلم بالتايل طلب قروض مبوجب السياسة احلالية للمـصرف الزراعـي        

واحلـل     . و قد ال يرغبون حتمل أعباء ديـون إضـافية         التعاوين أو يفتقرون إىل الضمانات أ     
األفضل هلؤالء األشخاص هو نظم جتديد األرصدة عن طريق اإلعانات احلكومية أو تـوفري              

  .املدخالت مباشرة 

  استجابة اجملتمع الدويل  - باء  
فالنـداء  . كانت استجابة اجملتمع الدويل ملسألة اجلفاف ضعيفة بدرجة غري مقبولـة            -٣٨
 مل حيقـق    ٢٠٠٨سـبتمرب   /جل األول الذي وجهه فريق األمم املتحدة القطري يف أيلول         العا

جناحاً واسعاً، على الرغم من أنه أتاح لربنامج األغذية العاملي إمكانية تقدمي املساعدة الغذائية              
 شخص من صغار الرعاة الذين يعيشون يف منطقة الباديـة حـىت             ٤٠ ٠٠٠إىل ما جمموعه    

، يف أعقاب بعثة تقيـيم مـشتركة        ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب . ٢٠٠٩فمرب  نو/تشرين الثاين 
 من أجل تلبية االحتياجات     خطة مواجهة اجلفاف يف سورية    أوفدهتا األمم املتحدة، اعُتمدت     

اإلنسانية امللحة واحلد من تأثري اجلفاف على أشد الفئات ضعفاً حـىت موسـم احلـصاد يف         
قة الشدادي يف حمافظة احلسكة، وهي املنطقة       وركزت اخلطة على منط   . ٢٠١٠يونيه  /حزيران

 يف املائـة مـن   ١٤، مل ميول سوى نسبة  ٢٠٠٩وحىت هناية عام    . األشد تضرراً من اجلفاف   
وتوجه الفريق القطري إىل الصندوق املركزي ملواجهة الطـوارئ         . االحتياجات موضع النداء  

يف املائـة مـن إمجـايل     ٣٨الذي أصبح أكرب مانح للخطة على اإلطالق، فقد أسهم بنسبة      
بيد أن هناك تسعة مشاريع مشمولة باخلطة مل        . ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٢التمويل املقدم حىت    
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 يف املائة من اخلطة األصلية، ويف تاريخ البعثة، ٢٢تتلق متويالً على اإلطالق وهي تشكل نسبة 
 تكلفتها الكليـة    اخنفضت( يف املائة من خطة املواجهة       ٣٣,٤مل يكن التمويل قد أتيح لنسبة       

  .)٢٤()٢٠٠٩ديسمرب / مليون دوالر يف كانون األول٤٣ مليون دوالر إىل قرابة ٥٣من 
وإن عدم قيام اجملتمع الدويل بدعم خطة مواجهة اجلفاف يف سورية يطرح عدداً من                -٣٩

أوهلا، أنه عندما يضع الفريق القطري هذه اخلطة، فإن الوكاالت املعنية تـذهب             . التساؤالت
أبعد مدى لضمان التنسيق املالئم يف جمموعة اإلجراءات اليت تعتزم اختاذهـا، والـسماح       إىل  

للجهات املاحنة بتحديد أولوياهتا، عن طريق متويل بعض املشاريع وإمهال مشاريع أخـرى،             
وعلى سبيل املثال، إن من القصور االسـتراتيجي أن         . يقوض الغرض ذاته من جهود التنسيق     

اليت كان عليها القيام هبا يف      ( تنفيذ عملية توزيع البذور     ) الفاو( والزراعة   تبدأ منظمة األغذية  
قبل أن يتمكن برنامج األغذية العاملي من تقدمي ) ٢٠٠٩أكتوبر /موسم البذر يف تشرين األول 

. فأنت ال ميكنك البذر بينما أطفالك يتضورون جوعاً       : املساعدة الغذائية إىل املتلقني أنفسهم    
إضـاعة  فال ميكن لالهنيار الذي ال عالج له احلياة  أوقات الطوارئ، عندما تتعرض  وثانياً، يف 
 وينبغي وضع املزيد من األموال حتت تـصرف         مساعدة اجلهات املاحنة،  يف التماس   األسابيع  

الوكاالت اليت جتابه احتياجات إنسانية عاجلة، ما يتيح هلا سرعة اإلنفـاق ملواجهـة هـذه              
بصفة خاصة على احلاالت اليت يفتقر فيها السكان إىل فرص احلصول           وينطبق ذلك   . األزمات

ويؤكد املقرر اخلاص جمدداً يف هذا اخلصوص اقتراحاته املتعلقة بتعديل اتفاقيـة            . على الغذاء 
حتياجـات  االاملعونة الغذائية تقوم على أساس     املعونة الغذائية، اليت ينبغي، يف نظره، أن جتعل         

  .)٢٥(تتحكم فيها اجلهات املاحنةبدالً من أن 

  احلق يف الغذاء متتع فئات حمددة ب  - رابعاً  

  الالجئون العراقيون  - ألف  
باالتفاق مع حكومة اجلمهورية العربية السورية، استجاب اجملتمع الدويل، مبا فيـه              -٤٠

جئني املسجلني  الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة، لتدفق األعداد الكبرية من العراقيني مبد الال          
باملعونة الغذائية واملواد غري الغذائية والدعم النفسي واالجتمـاعي، واخلـدمات الـصحية             

 الجئ ميثلون ُخمس العدد اإلمجـايل للمـسجلني         ٣٠ ٠٠٠وحظي ما جمموعه    . والتعليمية
ومع ذلك، كان   . ببعض املساعدات النقدية اليت حددت مبالغها تبعاً لتركيبة األسرة املعيشية         

عظم الدعم يقدم يف شكل معونة غذائية يوزعها برنامج األغذية العاملي الذي يعمـل مـع                م
__________ 

 ١٢ ٠٠٠ا   طن من األرز، من بينه     ٤٠ ٠٠٠ينبغي تنقيح هذا الرقم تنقيحاً طفيفاً بعد تربع عمان مبا قدره             )٢٤(
 . طن تربعت هبا استجابة لنداء وجهه برنامج األغذية العاملي

 . A/HRC/10/5انظر  )٢٥(
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ومن بني عمليات التدخل االبتكارية يف هذا اخلصوص،        . منظمة اهلالل األمحر العريب السوري    
ُيشار إىل نظام القسائم اإللكترونية القائم على اهلاتف النقال، وهو مشروع منوذجي وضـعه              

ية العاملي بالتعاون مع املؤسسة العامة خلزن وتسويق املنتجات الزراعية واحليوانية           برنامج األغذ 
ويصدر النظام قسيمة إلكترونية تظهر املستحقات املتاحـة لكـل          ).  أعاله ١٧انظر الفقرة   (

وبـالنظر إىل أن    . أسرة، وختطر املستفيدين عرب رسالة نصية قصرية ترسل إىل هواتفهم النقالة          
ملائة من العراقيني الذين يعيشون يف املناطق احلضرية ميلكون هواتف نقالة، وأن             يف ا  ٩٧نسبة  

، فيمكن التوسع بالنظام دون     MTNشرحية اهلاتف تقدم جماناً من شركة االتصاالت اخلليوية         
وتتاح للمستفيدين من القسائم اإللكترونية فرص الوصول إىل فروع املؤسـسة       . عقبة رئيسية 

 املنتجات الزراعية واحليوانية، وبالتايل إىل جمموعة أكرب من السلع الغذائية العامة خلزن وتسويق
وعليه، يستطيع املستفيدون اختيار املواد الغذائية اليت تناسب احتياجات نظـامهم           . األساسية

وحيد نظام القسائم أيـضاً  . الغذائي على عكس احلالة اليت يتلقون فيها املعونة الغذائية مباشرة       
حزم ضخمة من   عادة بيع املواد الغذائية يف السوق السوداء ويلغي احلاجة إىل أخذ            من خطر إ  
  .الغذائية املعونات

وتستحق اجلمهورية العربية السورية الثناء الستضافتها الكرميـة للعـراقيني الـذين              -٤١
فمن بني بلدان املنطقة، تستـضيف اجلمهوريـة العربيـة          . يلتمسون اللجوء داخل حدودها   

 أكرب عدد من الالجئني العراقيني على الرغم من أن ذلك يضع ضغوطاً شديدة على               السورية
االقتصاد السوري وكذلك على اخلدمات العامة التعليمية والصحية املتاحة جماناً وبـال قيـد              

ومع ذلك، يعرب املقرر اخلاص عن قلقه ألن الالجئني العـراقيني           . جلميع الالجئني العراقيني  
 السعي إىل دخول سوق العمل الرمسي اليت ال ميكن دخوهلـا إال بـإذن               يواجهون عقبات يف  

إداري، ولذلك فإن الكثري من الالجئني العراقيني الذين ليس لديهم مـصدر دخـل آخـر                
والنساء واألطفال واألشـخاص ذوو اإلعاقـة   . يضطرون إىل اللجوء إىل القطاع غري الرمسي    

ساء هم األشد تأثراً هبذه احلالة، لعدم متكنهم عموماً         واملسنون واألسر املعيشية اليت تعيلها الن     
  .من الوصول إىل قطاع العمل غري الرمسي

وعلى الـرغم   . الالجئني العراقيني وضعاً قانونياً تثري القلق      تزال مسألة عدم منح      وال  -٤٢
 ، اخلاصة بوضع الالجئني١٩٥١من أن اجلمهورية العربية السورية ليست طرفاً يف اتفاقية عام 

فإن عليها التزامات مبوجب صكوك حقوق اإلنسان اليت صدَّقت عليها، مبا يف ذلك العهـد               
األشـخاص   مجيـع    غطـي الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي ي       

وتشمل احلقوق اخلاضعة للحمايـة  .  للوالية السورية، مبن فيهم الالجئون العراقيون    اخلاضعني
كلٌ من  ورأت  . مترابطانحقان   احلق يف الغذاء واحلق يف العمل ومها         ،وكمبوجب هذه الصك  

أنه ينبغي  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء على التمييز           
أن تتاح لغري املواطنني اخلاضعني لوالية دولة طرف يف الصكوك بغض النظر عـن وضـعهم                
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اية من التمييز يف احلصول على العمل ومن خمتلف أشـكال إسـاءة       وعن وثائق هويتهم احلم   
  .)٢٦(أرباب العمل اليت عادة ما يواجهها العمال من غري املواطننياملعاملة الصادرة عن 

عدة هيئـات   فهناك  . وميكن حتسني استجابة اجملتمع الدويل حلالة الالجئني العراقيني         -٤٣
وجَّهت نداءات إىل اجلهات املاحنـة      قد   و ،عدة اإلنسانية املساتتوىل تقدمي   تابعة لألمم املتحدة    

 مل يـتمكن  ٢٠١٠أغـسطس  /وعلى سبيل املثال يف آب   . الدولية دون أن تلقى جناحاً كبرياً     
 يف املائة من التمويل املطلوب لرباجمـه املتعلقـة          ٣٥برنامج األغذية العاملي من تأمني سوى       

 مليون دوالر وهو املبلغ ٣٥مليون دوالر من أصل  ٢١وُيعلن عجزاً قدره . باملساعدة الغذائية
  .الضروري لربناجمه اهلادف إىل دعم الالجئني العراقيني

  الُرعاة يف منطقة البادية  -باء   
إن الُرعاة الذين يعيشون يف منطقة البادية هم من أشد الفئات ضعفاً وتعرضاً النعدام                -٤٤

 وقد كان ملوجات اجلفاف املتكررة تأثري شديد        .األمن الغذائي يف اجلمهورية العربية السورية     
على سبل معيشة هؤالء الرعاة، فقد أدت إىل تفاهم عواقب اإلفـراط يف الرعـي وقطـع                 

     وعلى سـبيل املثـال،     . األغصان على حنو ال ميكن استمراره للحصول على حطب الوقود         
 الرعـاة البـاقون فهـم       يف حمافظة دير الزور اضطر أكثر من نصف الُرعاة إىل اهلجرة، أما           
 يف املائـة مـن      ٨٠ و ٥٠يعتمدون على املساعدة الغذائية بعد أن فقدوا نسبة تتراوح بـني            

بل إن كثرياً من صغار الُرعاة الذين اجتمع هبم املقرر اخلاص ذكروا أهنـم فقـدوا                . قطعاهنم
  . نسبة أكرب من ماشيتهم

جيابية كبرية فقد أعادت تركيـز       تأثريات إ  ٢٠٠٦وكان إلنشاء جلنة البادية يف عام         -٤٥
بيد أن املوارد البـشرية     . ، وقدمت دعماً حيوياً إىل الُرعاة املعنيني      ٥جهود الدولة يف املنطقة     

 ينبغي زيادهتا لتعزيز مشاريع إدارة املراعي واستصالح األراضي         ٥واملالية املخصصة للمنطقة    
)  أعـاله  ٣٣-٢٩انظر الفقرات    (واالستثمار يف أساليب حصاد املياه    ) مثل حمميات الرعي  (

وإن توسيع نطاق حمميات الرعي باستخدام نظام أقل تكلفة للبـذر           . ويف سبل معيشة الُرعاة   
املباشر خلليط من األنواع األصلية ميكن أن يتيح الرعي طوال العام ما يـؤدي إىل خفـض                 

، مثل منخفـضات    كما أن التصريح بالزراعة يف مناطق معينة      . احلاجة إىل التنقالت املومسية   
األراضي اليت ميكن التفكري بزراعة األشجار فيها على أساس تضاريس التربة املناسبة، ميكن أن 

  .يؤدي أيضاً إىل تنويع سبل معيشة الُرعاة ويضمن يف الوقت نفسه استدامة منطقة البادية

__________ 

 ٢٩ والفقـرة    E/C.12/GC/18 مـن الوثيقـة      ١٢، والفقـرة    E/C.12/GC/20 من الوثيقة    ٣٠انظر الفقرة    )٢٦(
  ).اجمللد الثاين (HRI/GEN/1/Rev.9 من الوثيقة ٣٠ من التوصية العامة ٣٥ إىل ٣٣والفقرات من 
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غـذاء  ويشجع املقرر اخلاص برنامج األغذية العاملي على تنفيذ مشروعه اخلـاص بال      -٤٦
لتقدمي الغذاء إىل الذين ُيسهمون يف املشاريع اجملتمعية        ) حالياً يف مرحلة اإلعداد   (مقابل العمل   

وميكن أن يكون املشروع عنصراً مكمِّالً مفيداً للجهود اليت         . املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ    
  .تبذهلا السلطات احلكومية

  األكراد عدميو اجلنسية  -جيم   
 يف  ١٥ و ١٠د أكرب الفئات اإلثنية غري العربية، ويشكلون نسبة تتراوح بني           ميثل األكرا   -٤٧

وبعض أفراد األكراد السوريني ال حيملون اجلنسية السورية، فاألجانب منهم          . املائة من السكان  
     نحيملون بطاقات هوية سورية محراء وال حيملون أي جنسية أخرى، واآلخـرون املكتومـو             

 مسجلني كلياً لدى احلكومة على الرغم من أن بعضهم حيمل ورقـة             هم غري ) غري املسجلني (
ويعيش معظم األكراد عـدميي     . تتضمن معلومات تفصيلية عن األسرة صادرة عن خمتار القرية        

اجلنسية يف املنطقة الشمالية الشرقية املتامخة للحدود العراقية والتركية على السواء، حيث يشارك             
وعلى الرغم من أن اخلطـة اخلمـسية        . عية أو الصناعات املتصلة هبا    أكثريتهم يف األعمال الزرا   

اليت اعتمدهتا احلكومة تعترف باحلاجة إىل تركيز املزيد مـن          ) ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  (العاشرة  
اجلهود على املنطقة الشمالية الشرقية املتخلفة نسبياً، فإن احلالة االجتماعية واالقتصادية لألكراد            

فاقمت بسبب موجات اجلفاف املتعاقبة، فمعظم األكراد عدميي اجلنـسية          عدميي اجلنسية قد ت   
  .يتركزون يف الواقع يف حمافظة احلسكة وهي أشد املناطق تضرراً

وال تزال مسألة اجلنسية تشكل مصدر قلق لكثري من األكراد عـدميي اجلنـسية يف                 -٤٨
سورية يـدعون أهنـم     كردي مولود يف     ١٢٠ ٠٠٠وهناك حنو   . اجلمهورية العربية السورية  

.  عندما أُجري تعداد للسكان يف حمافظـة احلـسكة         ١٩٦٢أصبحوا عدميي اجلنسية يف عام      
ووفقاً ملا ذكرته احلكومة، فإن التعداد كان يرمي إىل التفرقة بني األكراد املولودين يف الدولة               

لعراق بعد عام   وأولئك الذين دخلوا إىل أراضيها بصورة غري قانونية قادمني من تركيا أو من ا             
وقد ازداد عدد األكراد عدميي اجلنسية سواء أكانوا من األجانب أم من املكتـومني              . ١٩٤٥

 ٢٥٠ ٠٠٠زيادة كبرية وتشري التقديرات إىل أن عددهم يتراوح يف الوقت احلاضر ما بـني               
وعلى الرغم من أن هذه األرقام موضوع نقاش فإن املسألة هي مسألة            .  شخص ٣٠٠ ٠٠٠و

يواجه األكراد عدميو اجلنسية عقبات شىت يف إعمال جمموعة كاملة مـن حقـوقهم              و. مبدأ
.     اإلنسانية، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تشمل احلـق يف الغـذاء          

وال يزال األكراد األجانب ُمسجلني لدى احلكومة كأجانب وال حيق هلم احلـصول علـى               
وال يستطيعون أيضاً احلصول على عمـل   .  املستشفيات احلكومية  إعانات حكومية أو دخول   

حكومي، وقد يتعرضون للتمييز عندما حياولون احلصول على اخلدمات الصحية أو االلتحاق            
ونظراً إىل أن هؤالء األفراد،     . بل إن األكراد املكتومني يواجهون عوائق أكرب      . بالتعليم العايل 

 حيملون أي هوية قانونية أو إدارية أو أي هوية أخـرى            بوصفهم أكراداً عدميي اجلنسية، ال    
وُيعتربون أجانب، فإهنم ال يستفيدون من الربامج االجتماعية احلكومية الراميـة إىل ضـمان              
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األمن الغذائي وال من العمل بأجر يف القطاع الرمسي الذي من شأنه أن يتيح هلـم املـوارد                  
أو الوضع اإلداري، فـإن     /النظر عن اجلنسية و   وبصرف  . االقتصادية الالزمة لشراء أغذيتهم   

  .على احلكومة التزاماً بضمان متتع كل فرد خيضع لواليتها باحلق يف الغذاء
. وُيحسب للحكومة أهنا تقر بضرورة اختاذ إجراء حلل مسألة األكراد عدميي اجلنسية             -٤٩

ل ملسائل اجلنـسية  ، أعلن الرئيس بشار األسد عزمه إجياد ح٢٠٠٥نوفمرب /ويف تشرين الثاين  
ويرى املقـرر اخلـاص أن      . إىل اليوم  يف منطقة احلسكة، ومع ذلك مل حيرز أي تقدم يذكر         

فلكل فرد مبقتضى القانون الدويل العريف      . املطلوب ليس أقل من منح حقوق املواطنة الكاملة       
  . )٢٧(احلق يف التمتع جبنسية واحلق يف عدم حرمانه من جنسيته تعسفاً

فقـد أثـرت    . لة أخرى تشكل مصدر قلق هي احلصول على األراضي        وهناك مسأ   -٥٠
مصادرة الدولة لألراضي على األكراد، وال سيما هؤالء الذين فقدوا جنسيتهم السورية بعد             

وأُعيد توزيع األراضي اليت صودرت على العرب الذين  .  يف حمافظة احلسكة   ١٩٦٢تعداد عام   
وكان الغـرض مـن     ). ١٩٧٦-١٩٧٣(العريب  نقلوا إىل املنطقة كجزء من مشروع احلزام        

املشروع الذي ُنفذ يف منطقة احلسكة، وأغلبيتها من األكراد، هو إنـشاء طـوق مـأهول                
 كيلومتراً على طول احلدود مع ٣٧٥ كيلومتراً وطوله ١٥ إىل ١٠بالسكان العرب عمقه من    

البلـد، ختـضع   ويف منطقة احلزام كما يف املناطق احلدودية األخـرى مـن    . تركيا والعراق 
) ٢٠٠٩(٤٩وقد أُفيد أنه وفقاً للمرسوم رقـم        . املعامالت املتعلقة باألراضي للرقابة اإلدارية    

املتعلق مبلكية األراضي يتعني على األفراد يف الوقت احلاضر أن حيصلوا على رخصة من وزارة               
. لطلبالداخلية لتسجيل مجيع األراضي سواء أكانت زراعية أم حضرية وذلك باسم مقدم ا            

ويعرب املقرر اخلاص عن قلقه لوجود احتمال كبري للتمييز ضد األكراد يف تنفيذ هذا القانون               
ألن الذين ُيرفض منحهم رخصة لألراضي ال حيصلون على أي تفسري لذلك وال يتاح هلم أي            

  .سبيل انتصاف قانوين للطعن يف القرار

املركزي إىل اقتصاد السوق    االنتقال من االقتصاد القائم على التخطيط         -خامساً  
  التحديات من منظور احلق يف الغذاء: االجتماعي

  السياسات الزراعية الرامية إىل دعم املزارعني  -ألف   
يكمن أحد األهداف الرئيسية للسياسات الزراعية اليت كانت تنتهجها سـورية يف              -٥١

وحتدد .  لتحقيق األمن الغذائي   املاضي يف تعزيز االكتفاء الذايت من املنتجات الغذائية الرئيسية        

__________ 

 ,Yean and Bosico v. Dominican Republicقـضية   من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و١٥انظر املادة  )٢٧(

Inter-American Court of Human Rights, judgement of 8 September 2005, Series C, No. 130. 



A/HRC/16/49/Add.2 

21 GE.11-10457 

اخلطة اخلمسية وخطة اإلنتاج السنوي املساحات املخصصة إلنتاج احملاصيل، ونوع احملاصيل           
وكانـت  . اليت ستزرع، ودورة احملاصيل وحتدد هذه العناصر مجيعها يف نظام توجهه الدولة           

اً يف الـسياسات    اإلعانات املتاحة ملدخالت اإلنتاج الزراعي والوقود تـؤدي دوراً رئيـسي          
  .الزراعية، وال سيما فيما خيص احملاصيل االستراتيجية كالقمح والقطن والشعري

 شهد القطاع الزراعي حتوالً من نظام التخطيط املركزي إىل          ١٩٨٦بيد أنه منذ عام       -٥٢
اخلطة (مث إىل اقتصاد السوق االجتماعي      ) اخلطة اخلمسية السادسة  (نظام التخطيط اإلرشادي    

وقد أفضى حترير القطاع الزراعي إىل التخلي       . )٢٨()٢٠١٠-٢٠٠٦ة العاشرة للفترة    اخلمسي
 أدت جمموعة   ١٩٨٧واعتباراً من عام    . تدرجيياً عن بعض أشكال الدعم املقدم إىل املزارعني       

من املراسيم إىل اإللغاء التدرجيي لإلعانات اخلاصة مببيـدات اآلفـات واألمسـدة واآلالت              
ملؤسـسات  بتسليم احملاصيل اإللزامي    الدولة أيضاً عن سياساهتا املتعلقة      وختلت  . )٢٩(الزراعية

وقـد  . الدولة، باستثناء احملاصيل االستراتيجية، وأوقفت مراقبتها ألسعار البذور املنتجة حملياً         
 )٣٠(اكتسب بعض املزارعني أيضاً قدراً من االستقاللية يف اختاذ القرار عند اختيار نظم الزراعة             

  .طاع اخلاص يف الوقت احلاضر بالتصديروُيسمح للق
وقد أدى هنج اخلطة اخلمسية العاشرة الذي يرمي إىل زيادة إدماج البلد يف االقتصاد                -٥٣

العاملي وتأهيله لالنضمام إىل عضوية منظمة التجارة العاملية إىل تسريع عملية حترير القطـاع              
و ما أدى إىل ارتفاع كبري يف أسعار         وه ٢٠٠٨مايو  /وأُلغيت إعانات الوقود يف أيار    . الزراعي

 وهو مـا  ٢٠٠٩مايو /وألغيت أيضاً إعانات األمسدة يف أيار. )٣١( يف املائة  ٣٤٢الوقود بنسبة   
 يف املائـة    ٢٠٢ يف املائة للسوبر فوسفات، و     ٢٩٣(أفضى إىل زيادة كبرية يف أسعار األمسدة        

ت ما يربره متاماً من وجهة نظر بيئية وإللغاء اإلعانا. )٣٢() يف املائة للبوتاسيوم  ٤٥٨للنترات، و 
ألهنا تشجع على االستخدام املفرط للمبيدات واإلسراف يف استهالك مياه اآلبار بـصورة ال              

وإضافة إىل ذلك، أفادت اإلعانات بصفة رئيسية املزارعني األكثـر ثـراًء ألن           . ميكن حتملها 

__________ 

 The impact of increasing food prices on farming communities" :املركز الوطين للسياسات الزراعيـة  )٢٨(

and changes in their livelihoods", July 2009, annex II, p. 1. 
، الـصفحات   ٢٠١٠فربايـر   /الربنامج الوطين لألمن الغذائي يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق، شباط          )٢٩(

٢٩-٢٥. 
جلميع املزارعني يف الوقت    وتتاح  .  واملساحات املزروعة  يقتصر التدخل احلكومي على احملاصيل االستراتيجية      )٣٠(

 ٠,٥الذين لديهم أقل من     (احلاضر حرية اختيار احملاصيل الثانوية اليت سيزرعوهنا فيما يتمتع صغار املزارعني            
 .بكامل احلرية يف اختيار احملاصيل اليت ينوون زرعها) هكتار

 لرية سورية ٢٠السعر إىل وقد اخنفض هذا  .  لرية سورية  ٢٥ لرية سورية إىل     ٧,٣ارتفع سعر لتر الديزل من       )٣١(
 . لرية سورية٢٧ لريتفع بعد ذلك إىل ٢٠٠٩يناير /يف كانون الثاين

 the Study on the impact of subsidization ال توزع األمسدة إال عن طريق املصرف الزراعي التعاوين انظر )٣٢(

of agricultural production on development, poverty and social impact analysis, UNDP country 

study, UNDP Syria Country Office, Damascus, 2008, p. 20. 
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، وألن غالبية كبار املنـتجني      )٣٣(ليةدرجة تركز األراضي املروية عالية باملقارنة باألراضي البع       
ويف الوقت نفسه فإن أكرب املنـتجني       . )٣٤(يستخدمون النفط بكميات كبرية جداً يف إنتاجهم      

وأكثرهم ثراًء هم األكثر قدرة على حتمل الصدمات املباشرة وغري املباشرة لتحرير الزراعـة              
لقروض لتمويل املـدخالت    واالستفادة من الفرص اليت يتيحها نظراً لسهولة حصوهلم على ا         

  . الزراعية والري واآلالت الزراعية فضالً عن سهولة وصوهلم إىل املعارف
 مصدر قلق ألهنا تـضع      وتشكل سرعة تدفقات اهلجرة من املناطق الريفية إىل املدن          -٥٤

ضغوطاً كبرية على البلد وألن جزءاً من هذه اهلجرة الوافدة من املناطق الريفية قد يعزى إىل                
وتشري التقديرات املستندة إىل الدراسات االستقصائية     . تغيريات يف سياسات القطاع الزراعي    ال

للقوة العاملة السورية إىل أنه نتيجة للتغيريات يف السياسات وزيادة اإلنتاجية على السواء، فقد 
 شخص من الشرحية النشطة للسكان من القوة العاملة الزراعية          ٤٦٠ ٠٠٠خرج ما جمموعه    

 يف املائة يف فـرص      ٣٣ وهو ما ميثل اخنفاضاً نسبته       ٢٠٠٧ و ٢٠٠١لفترة ما بني عامي     يف ا 
، يف حني ارتفـع النـاتج       )٣٥() يف املائة من جمموع القوة العاملة      ١٠و(العمل يف هذا القطاع     

وقد فُقدت معظم فرص العمـل يف       . )٣٦( يف املائة  ٩احمللي اإلمجايل يف القطاع الزراعي بنسبة       
وتأثرت املرأة بصفة خاصـة     . )٣٧( ومها عامان مل يؤثر فيهما اجلفاف      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣عامي  

 يف املائـة    ٥٧حيث بلغت نسبة فرص العمل اليت فقدهتا النساء من جمموع الفرص املفقودة             
ومل تعـوض   . )٣٨(؛ وُيذكر أن معظمها يف الرقة ومحاة والالذقيـة        ) فرصة عمل  ٢٦٥ ٤٩٧(

 األخرى بالكامل بعد عن اخلـسائر يف القطـاع          املكاسب احملققة يف القطاعات االقتصادية    
الزراعي، فهي قطاعات تتطلب مؤهالت أعلى من مؤهالت األشخاص الذين فقدوا سـبل             

  . )٣٩(معيشتهم يف الزراعة
ووضعت سياسات تعويضية ألشد احملاصيل تأثراً من أجل ختفيف تـأثري الزيـادات يف                -٥٥

ين يقومون بزراعة القطن تعويـضاً لكـل هكتـار،          وُمنح املزارعون الذ  . أسعار الوقود واألمسدة  
بيد أن بعض الفئات قد تأثرت تأثراً شديداً، وال سـيما املزارعـون             . ورفعت أسعار شراء القمح   

وكثرياً ما كانت الزيادات يف أسعار احملاصـيل    . الذين يعتمدون على املياه اليت يضخوهنا من اآلبار       

__________ 

 يف املائة من األراضي املرويـة يف الوقـت   ٧٥ يف املائة من املزارعني يزرعون     ٢٨تشري التقديرات إىل أن نسبة       ) ٣٣(
انظر الصندوق الـدويل  . ة يف املائة فقط من األراضي املروي     ١٠ يف املائة من املزارعني      ٤٩الذي تزرع فيه نسبة     

 .Country Strategic Opportunities Programme, 2009للتنمية الزراعية، اجلمهورية العربية السورية، 
 .انظر الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، املرجع نفسه )٣٤(
 .٢١ و١٩ و٢الصفحات سبق ذكره،  مرجع عيطة، )٣٥(
 .٧٦املرجع نفسه، ص  )٣٦(
 .٢١املرجع نفسه، ص  )٣٧(
 .٨١ه، ص املرجع نفس )٣٨(
 .٢١ و١٩املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٩(
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    ة اإلنتاج وُيعزى ذلك جزئيـاً إىل اسـتيالء الوسـطاء     غري كافية للتعويض عن الزيادات يف تكلف      
  . )٤٠(ونتيجة لذلك هجر عدد كبري من األشخاص الزراعة. على نسبة من الزيادة يف األسعار

 حل مـزارع الدولـة نتيجـة             ٢٠٠٠ومن التطورات اهلامة اليت حدثت منذ عام          -٥٦
وتشري حبوث مستقلة إىل أن مـن       . )٤١( الصادر عن القيادة القطرية حلزب البعث      ٨٣للقرار  

احملتمل أن تكون إعادة توزيع األراضي قد أفادت يف املقام األول األشخاص املرتبطني هبياكل              
 وإىل أنه بالنظر إىل أن املستفيدين قد قاموا بتأجري أراضيهم أو            )٤٢(السلطة املركزية والتقليدية  

لكيات خاصة واسعة وهـو مـا أدى        ببيعها فإن أصحاب املشاريع احلرة متكنوا من إنشاء م        
  . )٤٣(عموماً إىل زيادة يف تركز األراضي

ويتمثل التحدي الذي تواجهه اجلمهورية العربية السورية حالياً يف التحـول عـن               -٥٧
القطاع الزراعي الذي توجهه الدولة بإعاناته املرتفعة اليت تعـزز االعتمـاد علـى احلـزم                

قت نفسه بصغار املزارعني الذين يعملون يف التربـة         التكنولوجية، مع عدم اإلجحاف يف الو     
وال . ورمبا أثبت منوذج الثورة اخلضراء للتنمية الزراعية أنه غري قابل لالسـتدامة           . )٤٤(احلدية

يعين ذلك أن احلل هو انسحاب الدولة من الزراعة بل إن عليها عوضاً عن ذلك دعم اإلنتاج                 
بيئية وتزيد دخل املزارعني الفقراء، وتسهم بالتـايل        الزراعي بسبل أكثر استدامة من الناحية ال      

  .يف التخفيف من حدة الفقر يف املناطق الريفية

  تدخل الدولة يف احملاصيل االستراتيجية  -باء   
على الرغم من حترير قطاع الزراعة فإن الدولة ال تزال تتدخل يف حالة عـدد مـن                   -٥٨

ثالث فئات وفقاً لدرجة التدخل احلكـومي يف        احملاصيل االستراتيجية اليت ميكن تصنيفها يف       
وتشمل الفئة األوىل احملاصيل اليت ُيلـزم فيهـا   . سياسات التسعري والتسويق وتقدمي اإلعانات 

القمح والقطن والشمندر الـسكري     (املزارعون ببيعها إىل شركات حكومية بأسعار حمددة        

__________ 

 .٤٥-٢٩، الصفحات ٢٠٠٩مايو / أيارسورية اليوم، )٤٠(
 ١٦ ٠٠٠ على هكتاراً وتستخدم ما يزيد      ٦٢ ١٨٨ كانت مزارع الدولة تزرع ما جمموعه        ١٩٨٦يف عام    )٤١(

 Myriam Ababsa, “Contre-réforme agraireانظر. عامل زراعي، وكان أداؤها االقتصادي سيئاً بوجه عام

et conflits fonciers en Jazîra syrienne (2000-2005)”, Revue d'études des mondes musulmans et 

mediterranéens, vol. 115-116 (2007), pp. 211 – 230. 
 ,”Myriam Ababsa, “Privatisation in Syria: State farms and the case of the Euphrates projectانظـر  )٤٢(

European University Institute working paper, RSCAS N° 2005/2, p. 9.. 
 .١٦املرجع نفسه، الصفحة  )٤٣(
 Szonnyi et al., Mappingيعترب احلصول على املوارد الطبيعية عامالً هاماً من عوامل الدخل الزراعي، انظر  )٤٤(

Agricultural Income Distribution in Rural Syria: a Case Study in Linking Poverty to Resource 

Endowment, International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo, 2005. 
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، جيوز للمزارعني أن خيتاروا إما بيع       )الشعري والعدس واحلمص  (ويف حالة الفئة الثانية     ). والتبغ
وتشمل الفئة الثالثـة        . منتجاهتم إىل احلكومة بأسعار حمددة أو بيعها يف السوق بأسعار حرة          

ما ميكن تسميته باحملاصيل املدعمة اجلديدة، مثل احلمضيات والتفاح والزيتـون والبنـدورة             
اإلعانات املخصصة لكل هكتار لكن     والبطاطا والذرة احللوة وتدعم هذه احملاصيل عن طريق         

  .دون تدخل من احلكومة يف التسعري والتسويق
وتتوىل جلنة خاصة حتديد أسعار احملاصيل االستراتيجية ساعة زرعها، وهـي تعقـد               -٥٩

 يف املائة،   ٢٥القاعدة هي   (اجتماعاً سنوياً حتسب فيه تكاليف اإلنتاج مضيفة إليها هامش الربح           
 ٥٠ األمهية االستراتيجية للمحصول يف التوقعات احلكومية، وقد بلغ          لكن هامش الربح يعكس   

. ، وذلك بعد التشاور مع االحتاد العام للفالحـني        )يف املائة فيما خيص الشعري يف سنوات معينة       
وكانت تغـريات   . وقد يكون هذا السعر أعلى بكثري من أسعار السوق العاملية يف ذاك الوقت            

العاملية اليت شهدهتا     عندما دفعت الطفرة   ٢٠٠٨ و ١٩٩٦ا بني عامي    األسعار طفيفة يف الفترة م    
وتشري التقـديرات إىل أن     . األسعار الدولية احلكومة إىل رفع سعر القمح، وغريه من احملاصيل         

 يف املائـة مـن      ٤,٤٩تكلفة التدخل احلكومي يف احملاصيل االستراتيجية الرئيسية الثالثة بلغت          
 ٠,٤٦ يف املائة للقطـن و   ٠,٧٩ يف املائة للقمح و    ٣,٢٤ (٢٠٠١ عام   الناتج احمللي اإلمجايل يف   

 فإن نـسبة    ٢٠٠٤وحسبما ذكره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام         . )٤٥()يف املائة للسكر  
 يف املائة من جمموع اإلعانات املخصصة للمحاصيل االستراتيجية كانت توجه إىل إنتـاج              ٥٨

، ) مليون لرية سـورية    ٢٠ ٢٥٥ سورية من بني ما جمموعه        مليون لرية  ١١ ٨٧٧ميثل  (الوقود  
، تتبعهـا   )٤٦() يف املائة  ٣٥(والقطن  ) إعانات الوقود جمموع   يف املائة من     ٥٧(وال سيما القمح    

  .)٤٧() يف املائة من جمموع اإلعانات٣٥(اإلعانات املخصصة لدعم أسعار السوق 
عني وتـشكل حـافزاً للحفـاظ            وتدعم السياسات املشار إليها أعاله دخول املزار        -٦٠

 ١٩٨٧-١٩٨٥على مستويات اإلنتاج عندما تنخفض أسـعار الـسوق، ويف الفتـرتني             
 يف املائـة وارتفعـت      ٥٠ زادت األراضي املخصصة إلنتاج القمح بنسبة        ٢٠٠٧-٢٠٠٥و

 وعلى  بيد أن هلذا النظام عيوبه أيضاً باإلضافة إىل تكلفته املالية،         .  يف املائة  ٧٠العائدات بنحو   
سبيل املثال يرتع املزارعون إىل التحول من الزراعة البعلية إىل الزراعة املروية لزيادة إنتاجيـة               

وقد أفضى التركيـز علـى      . )٤٨(احملاصيل وهو ما يؤدي إىل اإلفراط يف استخدام موارد املياه         

__________ 

)٤٥( UNDP project description : Study on impact of subsidization of agricultural production on 

development: poverty and social impact analysis, State Planning Commission of the Government 

of the Syrian Arab Republic and UNDP, October 2006. 
)٤٦ ( Study on the impact of subsidization of agricultural production on development, poverty and social 

impact analysis. UNDP Country Study, UNDP Syria Country Office, Damascus, 2008, p. 71. 
)٤٧( UNDP project description ، ،٢٦ص مرجع سبق ذكره. 
 .٧ص مرجع سبق ذكره، الربنامج الوطين لألمن الغذائي يف اجلمهورية العربية السورية،  )٤٨(
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ات ال حتصل   احملاصيل االستراتيجية إىل أنظمة غذائية أقل تنوعاً ألن أسعار الفواكه واخلضراو          
على مستوى الدعم نفسه وألن املزارعني يركزون بشكل حصري علـى إنتـاج احملاصـيل                  

  . النقدية املدعمة

  اجلوالن السوري احملتل  -سادساً  
 فقد ضمتها إسرائيل    ١٩٦٧ختضع مرتفعات اجلوالن لالحتالل اإلسرائيلي منذ عام          -٦١

) ١٩٦٧(٢٤٢لس األمن يف قراريـه       وهو فعل أدانه جم    ١٩٨١بصورة غري مشروعة يف عام      
وعلى إسرائيل بوصفها سلطة االحتالل التزامات جتاه السكان يف اجلوالن          ). ١٩٨١(٤٩٧و

السوري احملتل ليس مبوجب القانون اإلنساين الدويل فحسب وإمنا أيضاً مبوجـب القـانون              
ألشـخاص  شأن محاية ا  باتفاقية جنيف   وعلى وجه التحديد تعرف     . الدويل حلقوق اإلنسان  

 أفعال تدمري ومصادرة املمتلكات     ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢املؤرخة  املدنيني يف وقت احلرب     
على نطاق واسع دون مربر تقتضيه الضرورات العسكرية والقيام بذلك على حنو غري مشروع     

 انتهاكات جسيمة عندما ترتكب ضد األشخاص أو املمتلكات الـيت           على أهنا وعن استهتار   
  .وجب أحكام االتفاقيةتتمتع باحلماية مب

وقد انتهكت إسرائيل بشكل صارخ االلتزامات مبوجب القانون الدويل املشار إليـه              -٦٢
مـع  ( مستوطنة إسرائيلية يف اجلوالن السوري احملتـل         ٤٥ويف الوقت احلاضر هناك     . أعاله

 جمدل مشس ومسعدة وبقعاتا   (مقابل مخس قرى عربية     ) استمرار التوسع يف هذه املستوطنات    
أغلبيتهم من الدروز   ( سوري   ٢٠ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن حنو      . )٤٩()وعني قنية والغجر  

يعيشون يف اجلوالن السوري احملتل، وتؤوي مستوطنة كاتسرين وهي أكـرب           ) مع أقلية علوية  
وتستخدم الغالبية العظمى لألراضي يف اجلوالن .  مستوطن ٢٠ ٠٠٠مستوطنة إسرائيلية زهاء    

وتقليـدياً كـان   . لزراعة الكروم والبساتني وتربيـة املاشـية  )  يف املائة٩٦ (السوري احملتل 
وتشري التقديرات إىل   . السوريون يف اجلوالن يعتمدون على األنشطة الزراعية لكسب عيشهم        

 كيلـومتراً مربعـاً وأن    ٨٠أن األراضي اليت يزرعها املستوطنون اإلسرائيليون تغطي مساحة         
 كيلومتراً مربعاً على الرغم مـن أن حجـم          ٢٠وريون تغطي حنو    األراضي اليت يزرعها الس   

وملا كان اجلوالن السوري احملتل موقعاً مناسـباً ملمارسـة          . السكان مماثل من كال اجلانبني    
األنشطة الزراعية فإن عدة شركات إسرائيلية قد استغلت األراضي إلنتـاج حلـوم البقـر               

ة مصادرة لألراضي احملتلـة ألغـراض غـري         وتشكل أي . )٥٠(والفواكه واخلضراوات والنبيذ  
  .عسكرية انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعة

__________ 

)٤٩( A/64/339 من الوثيقة ٧٣انظر أيضاً الفقرة . ٨٩، الفقرة A/65/72-E/2010/13. 
)٥٠( A/64/339 ٩٠، الفقرة. 
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واملنافسة بني املستوطنني اإلسرائيليني والسكان السوريني تبلـغ أشـدها يف جمـال               -٦٣
هي البحرية الوحيدة يف    ) املعروفة أيضاً ببحر اجلليل   (وحبرية طربية   . احلصول على موارد املياه   

) فهي توفر ما يقدر بثلث احتياجاهتا من املياه       (صدرها الرئيسي للمياه العذبة     إسرائيل، وهي م  
أما فيما خيص العرب الذين يعيـشون يف اجلـوالن      . وتأتيها املياه من اجلوالن السوري احملتل     

السوري احملتل فإن املياه ختضع لعمليات رقابة صارمة على استخدامها وهو ما يـؤثر تـأثرياً      
وهناك ادعاءات تفيد بوجود تفاوت     . )٥١(معيشتهم اليت تعتمد على الزراعة    شديداً على سبل    

كبري بني استخدام املياه املخصصة للمستوطنني اإلسرائيليني وتلـك املخصـصة للمقـيمني             
 مليـون متـر   ٣١وحسبما ذكرته اجلمعية العربية لتنمية اجلوالن فمن جمموع  . )٥٢(السوريني

وإضافة إىل  .  مليون متر مكعب   ٢٨خيصص للمستوطنني   مكعب من املياه املستخرجة سنوياً      
ذلك يذكر أن حتويل موارد املياه إىل املستوطنات اإلسرائيلية أدى إىل جتفيف الينابيع اليت تزود 

وُيمنع السكان السوريون   . القرى العربية باملياه وهو ما يؤثر سلباً على احملاصيل وسبل املعيشة          
خزانات لتخزين مياه األمطار أو ميـاه الثلـوج يف حـني أن             من حفر آبار ارتوازية أو بناء       

السلطات اإلسرائيلية قد حفرت آباراً عديدة من أجل املستوطنات اجملاورة مـا خفّـض يف               
  .حاالت كثرية منسوب املياه اجلوفية يف القرى العربية

 وتـشري . وال تزال حقول األلغام تشكل خطراً يهدد سكان اجلوالن السوري احملتل            -٦٤
ومبقتـضى  .  حقل ألغام يف اجلوالن    ٧٦تقديرات األمم املتحدة إىل أن هناك حنو مليوين لغم و         

القانون الدويل، فإن سلطة االحتالل هي املسؤولة عن إزالة األلغام األرضية اليت تعرض حياة              
  .السكان للخطر

  التوصيات  -سابعاً   
  :ة مبا يلييوصي املقرر اخلاص حكومة اجلمهورية العربية السوري  -٦٥

     أن تعتمد استراتيجية وطنية شاملة إلعمال احلق يف الغذاء الكايف وفقـاً             )أ(  
ملا أوصت به اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وللمبادئ التوجيهية           
    الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغـذائي الـوطين             

، وينبغي أن حتـدد  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاينيت اعتمدهتا منظمة األغذية والزراعة يف    ال
هذه االستراتيجية جمموعة من التدابري اليت يتعني اختاذها إلزالة العقبات أمام إعمال احلق             
      يف الغذاء فيما خيص أشد الفئات ضعفاً على أساس حتديد مـسبق هلـذه العقبـات وأن                

       ائية واضحة العتماد هذه التدابري من ِقبل خمتلـف أجهـزة احلكومـة،            حتدد مواعيد هن  

__________ 

 .٩٣فقرة املرجع نفسه، ال )٥١(
 .A/65/72-E/2010/13 من الوثيقة ٧٦انظر أيضاً الفقرة . ٩١املرجع نفسه، الفقرة  )٥٢(
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      وقد يكون العتماد استراتيجية وطنيـة فائـدة إضـافية تتمثـل يف حتـسني التنـسيق               
   الضروري جداً داخل احلكومة، وميكن إدراج هذه االسـتراتيجية يف اخلطـة اخلمـسية              

  ؛)٢٠١٥-٢٠١١(احلادية عشرة 
ن عملية وضع خرائط اجلوع وانعدام األمن الغذائي من أجل أن           أن حتس   )ب(  

  تسترشد هبا يف مجلة أمور، منها االستراتيجية الوطنية لتحقيق األمن الغذائي؛
 اخلاصة بوضع الالجئني وأن     ١٩٥١أن توقّع وتصّدق على اتفاقية عام         )ج(  

  الجئني احلق يف العمل؛تعتمد تشريعاً وطنياً شامالً بشأن الالجئني، مبا يف ذلك منح ال
  أن تقوم بتسوية حالة األكراد عدميي اجلنسية مبنحهم اجلنسية السورية؛  )د(  
أن ترصد مسبقاً تأثري اإلصالحات على توزيع دخول صغار املـزارعني             )ه(  

والفئات الضعيفة، مثل الفقراء يف املناطق احلضرية، وال سيما تـأثري آليـات التـسعري               
اصيل االستراتيجية بالنظر إىل أن األسر املعيشية الفقرية تتأثر بأسعار       والتسويق اخلاصة باحمل  

  ؛)٥٣(املواد الزراعية باعتبارها منتجة ومستهلكة على حد سواء
أن تويل أولوية لدعم املزارعني والرعاة الضعفاء يف املنطقتني املنـاخيتني             )و(  

مة فقط إىل زيـادة إمجـايل        وأن تضمن أال يؤدي استخدام املوارد العا       ٥ و ٤الزراعيتني  
اإلنتاج أو الدخل الزراعي الوطين بل يفيد أيضاً أشد الفئات ضعفاً، مبا يتسق مع مبـدأ                

  االستفادة من احلد األقصى من املوارد العامة املتاحة إلعمال احلق يف الغذاء تدرجيياً؛
دة أن تواصل تنويع القطاع الزراعي، مبا يف ذلك دراسة ما إذا كانت زيا              )ز(  

) تقل حالياً عن أسـعار الـسوق      (األسعار الرمسية للمنتجني فيما خيص العدس واحلمص        
ستكون حافزاً للمزارعني لتنويع دورة حماصيلهم وهو شرط ضروري لإلنتاج الزراعـي            

ميكن أن تقترن هذه االستراتيجية بتوسيع مكـافئ        (املستدام يف املنطقة الشمالية الشرقية      
لغذائية املتاحة بأسعار مدعمة يف فروع املؤسسة العامـة خلـزن           لنطاق السلع األساسية ا   

  ؛)وتسويق املنتجات الزراعية واحليوانية
أن تضمن ختصيص موارد كافية للخدمات اإلرشادية وبناء القدرات من            )ح(  

  أجل متكني املزارعني والرعاة الضعفاء من التكيف مع حترير القطاع الزراعي؛
 ١٩٩٤ ملكية األراضي وتركز األراضي منذ عام        أن تقّيم التحوالت يف     )ط(  

  .وأن حتول دون زيادة عدم املساواة فيما يتعلق باألراضي
  :ويوصي املقرر اخلاص اجملتمع الدويل وال سيما البلدان املاحنة مبا يلي  -٦٦

__________ 

ميكن للدراسة القطرية املتعلقة بتأثري إعانات اإلنتاج الزراعي على التنمية والفقر وحتليالت التأثري االجتماعي               )٥٣(
 . انطالق هلذا النوع من الرصد أن تكون نقطة٢٠٠٨اليت أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 
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أن توسع نطاق التعاون الدويل مبا يف ذلك الدعم املايل والـتقين، مـع                )أ(  
ربية السورية، أثناء التصدي آلثار اجلفاف وتغري املناخ، مبا يـتالءم           حكومة اجلمهورية الع  

  مع اخلطط واألولويات الوطنية؛
أن تضمن توفري التمويل التـام إلدارات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا               )ب(  

وصناديقها وبراجمها اليت تقدم املساعدة إىل الضحايا املتضررين من اجلفاف وإىل املتأثرين            
  .الفئات الضعيفة األخرىوالالجئني العراقيني ون الغذائي بانعدام األم

  :ويوصي املقرر اخلاص إدارات األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها مبا يلي  -٦٧
أن تدرج حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك هنج احلق يف الغـذاء، يف بـرامج             )أ(  

  املعونة الغذائية وغريها من برامج املساعدة اإلنسانية؛
أن تدعم املبادرات الوطنية الراميـة إىل تعزيـز الـشفافية واملـساءلة               )ب(  

  .واملشاركة وعدم التمييز يف السياسات والربامج الغذائية الوطنية

        
  


