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 : فريؽ الدراسػػػة

 المدير الكطني لممشركع  الدكتكر يكسؼ مسػمماني

 الدكتكر محمد فاضؿ كردة

 

 عضك فريؽ تدابير التكيؼ

  

  
 : المجنة التكجيهية لممشركع

 : ة كؿ مفبرئاسة المهندس هالؿ األطرش كزير اإلدارة المحمية ك البيئة، كعضكي
 الممثؿ المقيـ لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في سورية السيد إسماعيؿ ولد الشيخ أحمد 

 رئيس تخطيط الدولة الدكتور تيسير رداوي 
 نقطة االتصاؿ الوطنية لمرفؽ البيئة العالمي/ معاوف الوزير المهندس عماد حسوف
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي رئيس فريؽ الطاقة والبيئة في المهندسة عبير زينو

 وزارة الدولة لشؤوف البيئة/ المنسؽ الوطني لممشروع  المهندس هيثـ نشواتي
 المدير الوطني لممشروع الدكتور يوسؼ مسمماني

 
 
 
 

  :المجنة الفنية لممشركع
نامج األمـ المتحدة اإلنمائي، والمدير الوطني تتألؼ مف المدير العاـ لمهيئة العامة لشؤوف البيئة، ورئيس فريؽ الطاقة والبيئة في بر 

وزارة الدولة لشؤوف البيئة، و هيئة تخطيط الدولة، و وزارة الزراعة : لممشروع، والمنسؽ الوطني لممشروع، وممثميف عف كؿ مف
اف والتعمير، و وزارة مركز بحوث الطاقة، و وزارة اإلسك/واإلصالح الزراعي، و وزارة الري، و وزارة الصناعة، و وزارة الكهرباء

 . الجمعيات األهميةو النقؿ، و وزارة النفط والثروة المعدنية، و المديرية العامة لألرصاد الجوية، والجامعات ومراكز البحث العممي، 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 تم انمصبدلت عهى هذا انتمزيز ببإلجمبع مه لبم انهجىت انفىيت، ذالل ورشت انعمم انفىيت انتي جزث بتبريد

 .تدمز -، في فىدق ديديمبن 2009/ 03/ 24 
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 صػػػممخال

وقػػد تنػػاقص . اً مميونػػ 19، ويبمػػم عػػدد سػػكانها حػػوالي اً مميػػوف هكتػػار  1885تبمػػم مسػػاحة سػػورية 
. خػالؿ العقػد الما ػي % 2.4إلػى  1994-1981خػالؿ الفتػرة  %3.3معدؿ نمو السكاف السنوي مف 

  .التحتية والموارد في البالد ىوي ع هذا المعدؿ المرتفع في نمو السكاف  غطا مستمرا عمى كاهؿ البن
فػػي النػػاتج % 26سػاهـ القطػػاع الزراعػػي تاريخيػا بػػأعمى نسػػبة فػػي الػدخؿ العػػاـ، وبمغػػت نسػبة مسػػاهمت  

لمقوى العاممة % 46قوى العاممة بشكؿ عاـ وحوالي مف ال% 30الوطني، ويوفر فرص عمؿ ألكثر مف 
مف القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي، وتبمػم % 37ويساهـ قطاع اإلنتاج الحيواني بحوالي . مف اإلناث

وقػػػد بمػػػم معػػػدؿ نمػػػو القطػػػاع . مػػػف إجمػػػالي الصػػػادرات الزراعيػػػة% 18صػػػادرات المنتجػػػات الحيوانيػػػة 
 .2004-1994خالؿ الفترة % 287الزراعي 

منهػػػا بػػػوادي % 55تقػػػع الػػػبالد فػػػي المنػػػاطؽ الجافػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ، إال أف ثمثهػػػا أراض خصػػػبة، وحػػػوالي 
مػػف المنػػاطؽ تعػػاني مػػف % 18تتعػػرض األرا ػػي لمتػػدهور والتصػػحر، وهنػػاؾ . غابػػات% 3وجبػػاؿ، و

مػػػف المسػػػاحة % 30مػػػف المسػػػاحة الكميػػػة % 585وتقػػػدر المسػػػاحة المزروعػػػة بحػػػوالي . التػػػدهور الشػػػديد
 .ة الصالحة لمزراعةالكمي

تبػػذؿ الحكومػػة جهػػودًا كبيػػرة لتحقيػػؽ التنميػػة الزراعيػػة واسػػتقرار اإلنتػػاج الزراعػػي مػػف خػػالؿ نشػػر وسػػائؿ 
ويػتـ . وأهـ المحاصػيؿ هػي القمػح والقطػف والشػوندر السػكري والشػعير والبقػوؿ والفواكػ  والخ ػار. الري

وهي القمح والقطف والشعير والشوندر السكري ) التخطيط إلنتاج المحاصيؿ اإلستراتيجية السبعة الرئيسة
حيػػػث يػػػتـ و ػػػع خطػػػط اإلنتػػػاج المسػػػتهدؼ . ، وتسػػػعيرها وتسػػػويقها مركزيػػػا(والتبػػػم والعػػػدس والحمػػػص

. لممحاصػػػيؿ المختمفػػػة مػػػف قبػػػؿ المجمػػػس الزراعػػػي، وتكمػػػؼ وزارة الزراعػػػة واإلصػػػالح الزراعػػػي بتنفيػػػذها
مػػف ميػػار الػػري % 89احة المزروعػػة وتسػػتهمؾ مػػف المسػػ% 75تغطػػي المحاصػػيؿ اإلسػػتراتيجية السػػبعة 

 .مف القيمة الم افة لمقطاع الزراعي% 60وتوفر 
وعمػػى الػػرغـ مػػف التحريػػر الحاصػػؿ فػػي زراعػػة المحاصػػيؿ، إال أف القطػػاع العػػاـ يػػتحكـ بسػػوؽ األقمػػاح 

بينمػا يسػيطر القطػاع الخػاص عمػى اإلنتػاج الحيػواني وتسػويق  وأسػعارر، . والقطف عمى وجػ  الخصػوص
ممكية األرا ي خاصػة، وقػد تشػتت بعػد . عمى تسويؽ المحاصيؿ غير اإلستراتيجية والفواك  والخ ارو 

 .تطبيؽ اإلصالح الزراعي خالؿ الستينات مف القرف الما ي وأصبح عدد صغار المالكيف كبيرا
 

راعػة الزراعية إلى تحقيؽ األمػف الغػذائي، خاصػة القمػح، ممػا أدى إلػى التوسػع فػي الز  تتهدؼ السياسا
إلػػى  1985مميػػوف هكتػػارًا عػػاـ  0.65فقػػد إزدادت المسػػاحة الرويػػة مػػف . المرويػػة خػػالؿ العقػػد الما ػػي

ويمكػف . إلدارة القطػاع الخػاص( مميوف هكتاراً  1.1% )76مميوف هكتارًا حاليا يتبع منها  1.4أكثر مف 
إذ تشػػػكؿ . ة فػػػي الػػػريأف يعػػػزى هػػػذا التوسػػػع السػػػريع إلػػػى الزيػػػادة السػػػريعة فػػػي إسػػػتخداـ الميػػػار الجوفيػػػ
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وقػػػػد أدى . مػػػػف األرا ػػػػي المرويػػػػة التابعػػػػة لمقطػػػػاع الخػػػػاص% 60األرا ػػػػي المرويػػػػة بالميػػػػار الجوفيػػػػة 
اإلستخداـ غير المستداـ لمميار الجوفية إلى تدهور كمياتها ونوعيتها في منػاطؽ عديػدة ممػا يجعػؿ إدارة 

 .ويةموارد الميار الجوفية مف التحديات  الرئيسة في الزراعة المر 
مػػف مػػوارد الميػػار المتاحػػة، وهػػي بالتػػالي أكبػػر مسػػتهمؾ لمميػػار مقارنػػة مػػع % 89تسػػتهمؾ الزراعػػة حػػوالي 

مػػػػف األرا ػػػػي % 26فبينمػػػػا تغطػػػػي الزراعػػػػة المرويػػػػة %(. 3)والصػػػػناعة %( 8)اإلسػػػػتهالؾ البشػػػػري 
ر ة لتغير وهكذا فإف هذا اإلنتاج ع. مف قيمة اإلنتاج الزراعي% 50المزروعة فهي تساهـ في حوالي 

المنػػاخ والجفػػاؼ واإلنخفػػاض الكبيػػر فػػي مسػػاهمت  فػػي الػػدخؿ العػػاـ كمػػا حصػػؿ خػػالؿ مواسػػـ الجفػػاؼ 
 .2008و 1999-1998أعـو 

بميػػػػوف متػػػػرًا مكعبػػػػًا سػػػػنويًا، وهػػػػي كميػػػػات محػػػػدودة بالمقارنػػػػة مػػػػع  16بحػػػػوالي قػػػػدرت المػػػػوارد المائيػػػػة 
%. 80دود ونسػبة اإلعتمػاد عميهػا تصػؿ إلػى فاألنهر الرئيسة تأتي مف خػارج الحػ. اإلحتياجات الوطنية

لمفػػرد سػػنويًا، وهػػذا أقػػؿ مػػف المعػػدؿ العػػالمي لخػػط الفقػػر  3ـ 840ويبمػػم معػػدؿ المػػوارد المائيػػة المتجػػددة 
 .3ـ 1000والبالم 

إذ تقع معظـ األحواض المائية . تواج  سورية تحديات رئيسة في مجاؿ إستدامة البيئة والموارد الطبيعية
لػػى  ،قػػص الميػػار الشػػديدتحػػت ال ػػغط ون متوقػػع نظػػرًا لإلسػػتخداـ غيػػر المسػػتداـ لمميػػار فػػي الزراعػػة، وا 

وتختمػػػػؼ بػػػػيف % 20وتزيػػػػد الفجػػػػوة المائيػػػػة الكميػػػػة عػػػػف . الزيػػػػادة السػػػػريعة فػػػػي اإلحتياجػػػػات السػػػػكانية
 .إال أف أحواض الفرات والساحؿ والبادية مازالت موجبة التوازف. األحواض

لمواجهػة التحػديات مػف خػالؿ بػرامج لتحػديث وسػائؿ الػري لزيػادة كفػاءة  قامت الحكومة بخطػوات عديػدة
اإلسػػػتخداـ وخفػػػض الطمػػػب عمػػػى الميػػػار، وفػػػي الوقػػػت نفسػػػ  سػػػبر الخيػػػارات لتحسػػػيف إدارة مػػػوارد الميػػػار 
الجوفية، مثؿ  بط حفر آبار جديدة وزراعة محاصيؿ ذات إحتياجات مائية قميمة ومنع ترخيص اآلبار 

 .مائيفي مناطؽ النقص ال
كغيػر  مػف الغػازات التػي تنبعػث ثػاني أكسػيد الكربػكف العمماء إلى أف الكميات الكبيرة مف غاز  ص  م  خ  

. مف اإلستخداـ الهائؿ لتكليد الطاقة أصبحت عامال هاما في تحكيػؿ كككػب األرض إلػى بيػت زجػاجي
م يسػم  ألشػعة فعندما تنبعث تمؾ الغازات فإنهػا تشػكؿ غطػاءان فػي الغػالؼ الجػكم حػكؿ األرض الػذ

الشػػػمس بالنفػػػاذ لكنهػػػا تمنػػػا األشػػػعة تحػػػت الحمػػػراء المنعكسػػػة مػػػف األرض لمخػػػركج إلػػػى الفضػػػاء 
كالحقيقػة فقػد . اهرة إلى إرتفاع حرارة األرض، كتعرؼ بظاهرة البيت الزجاجيظتؤدم هذ  ال. الخارجي

ذا إسػ. لكحظ إرتفػاع نصػؼ إلػى درجػة مئكيػة فػي حػرارة األرض خػالؿ القػرف الماضػي تمرت ظػاهرة كا 
درجػة مئكيػة إضػافية حتػى عػاـ  5,1إلػى  5.1البيت الزجاجي، فمف الممكػف أف ترتفػا حػرارة األرض 

 .درجة مئكية في نهاية القرف 8.6أك  9000
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فػػػػي اإلحتياجػػػػات المائيػػػػة % 20-10وتػػػػؤدي تػػػػأثيرات تغيػػػػر المنػػػػاخ فػػػػي المسػػػػتقبؿ القريػػػػب إلػػػػى زيػػػػادة 
ض اإلنتػػاج واإلنتاجيػػة عنػػد عػػدـ تػػوفر الكميػػات الالزمػػة مػػف مألغػػراض الزراعيػػة، وبالتػػالي إلػػى إنخفػػال

 . الميار
قتصػادية ومؤسسػية وطبيعيػة وتقنيػة  إ افة إلى تأثيرات تغير المناخ، تواج  سورية تحديات إجتماعية وا 

 .ومالية
ة يػػػالبيئالػػػنظـ الزراعػػػي واألمػػف الغػػػذائي و  جوقػػد و ػػػعت الحكومػػػة السياسػػػات والتشػػريعات لتنظػػػيـ اإلنتػػػا

إال أف تمػػؾ السياسػػات كالتشػػريعات بحاجػػة إلػػى  جػػارة والتسػػويؽ والتمويػػؿ ومػػوارد الميػػار واإلسػػتثمار،والت
رتفػاع الحػرارة الناجمػة  آليات لمتطبيؽ لمتغمب عمى جميا التحػديات كمنهػا إنخفػاض معػدؿ األمطػار كا 

  .عف مكجات الجفاؼ كتغير المناخ
 

 :إقتراح ما يمي جرىولمتكيؼ مع تغير المناخ والتخفيؼ مف آثارر فقد 
 .تطوير القدرات عمى مستوى الفرد والمؤسسات والنظـ .1

 .حفظ وترشيد إستخداـ موارد الميار وتت مف الري الحديث .2

 .تطوير وتطبيؽ نظـ التنبؤ بالجفاؼ لتحسيف جاهزية مواجهة الجفاؼ .3

 .تطوير مناخ اإلستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية .4

 .إلرشادتطوير البحوث الزراعية وا .5

 .تكامؿ اإلنتاج الزراعي بحيث تطبؽ الدورات الزراعية المناسبة لممواقع واإلنتاج .6

وقد تـ إقتراح آلية لتطبيؽ السياسات والتشريعات مف خالؿ لجنة وطنية ت ـ أع اء أصحاب قرار 
هاـ تت مف م. مف جميع الجهات المعنية لكؿ المشاريع واألنشطة المتعمقة بحساسية الزراعة والبيئة

حتياجات تنفيذ المشاريع مال جنة الوطنية التنسيؽ في تنفيذ جميع المشاريع واألنشطة، وتكامؿ أولويات وا 
واألنشطة في التخطيط اإلستراتيجي لكؿ مف الجهات المعنية، واإلشراؼ والتوجي  العاـ في تنفيذ خطة 

  .عمؿ كؿ مشروع
الفني لمجنة الوطنية وتطوير المقترحات باإلعتماد كـ تـ إقتراح تشكيؿ لجنة عممية مهمتها تقديـ الدعـ 

 .عمى مفهـو المشاريع الواردة في خطة العمؿ
 .كذلؾ تـ اقتراح آلية متابعة وتقييـ الخطة
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 ؼػاريػتع
 

غير مباشرة إلى النشاط البشػري الػذي  وفي المناخ يعزى بصورة مباشرة أ اً يعني تغير : تغير المناخ -1
التقمػػػب إلػػػى لغػػػالؼ الجػػػوي العػػػالمي والػػػذي يالحػػػظ، باإل ػػػافة تكػػػويف افػػػي يف ػػػي إلػػػى تغيػػػر 

  .الطبيعي لممناخ، عمى مدى فترات زمنية متماثمة

التغيػرات التػي تطػرأ عمػى البيئػة الطبيعيػة أو الحيويػة مػف جػراء تغيػر  :اآلثار الضارة لتغيػر المنػاخ -2
ظـ اإليكولوجية الطبيعيػة المناخ والتي لها آثار  ارة كبيرة عمى تكويف أو مرونة أو إنتاجية الن

 .اإلقتصادية أو عمى صحة اإلنساف ورفاهيت -والمسيرة أو عمى النظـ اإلجتماعية

يعنػي جميػع عمميػات الغػالؼ الجػوي والغػالؼ المػائي والمحػيط الحيػوي والمحػيط : النظػاـ المنػاخي -3
 .األر ي وتفاعالتها

لجوي عمى إمتػداد رقعػة محػددة وفتػرة أو سالئفها في الغالؼ ا/إطالؽ غازات الدفيئة و: اإلنبعاثات -4
 . زمنية محددة

، اً تمػػؾ العناصػػر الغازيػػة المكونػػة لمغػػالؼ الجػػوي، الطبيعيػػة والبشػػرية المصػػدر معػػ :غػػازات الدفيئػػة -5
 .التي تمتص األشعة تحت الحمراء وتعيد بث هذر األشعة

ازات الدفيئػة يعني عنصر أو عناصر أي مف مكونات نظػاـ المنػاخ تختػزف فيػ  أو فيهػا غػ :الخزاف -6
 .أو سالئؼ غازات الدفيئة

أي عمميػػة أو نشػػاط أو آليػػة تزيػػؿ غػػازات الدفيئػػة أو الهبػػاء الجػػوي أو سػػالئؼ غػػازات  :المصػػرؼ -7
 .الدفيئة مف الغالؼ الجوي

يعنػػي أي عمميػػة أو نشػػاٍط يطمػػؽ غػػازًا مػػف غػػازات الدفيئػػة أو الهبػػاء الجػػوي أو سػػالئؼ  :المصػػدر -8
 .ويغازات الدفيئة في الغالؼ الج

ويت مف جميع األنشطة التي تساعد اإلنساف والنظاـ البيئي لمتأقمـ، وتخفيؼ حساسيتهـ  :التكيؼ -9
. وال توجػػد طريقػػة عالميػػة لمتكيػػؼ، بػػؿ يجػػب تطػػوير إجػػراءات خاصػػة لكػػؿ حالػػة. لتغيػػر المنػػاخ

مة وقد كانت الزراعة النشاط التقميدي لمتكيؼ مع التقمبات المناخية، لكف األنشطة غيػر المسػتدا
لػػـ تعػػد قػػادرة عمػػى ذلػػؾ، ويجػػب تطػػوير إسػػتراتيجيات التكيػػؼ عمػػى أسػػاس إسػػتراتيجيات التنميػػة 

 . المستدامة

ويهػػدؼ إلػػى خفػػض غػػازات الدفيئػػة، وتسػػريع قػػدرة الطبيعػػة، خاصػػة الغابػػات، عمػػى  :التخفيػػؼ -50
والػػدوؿ الغنيػػة هػػي المنػػتج الػػرئيس لغػػازات الدفيئػػة، ويجػػب عميهػػا أف تقػػود عمميػػة . إمتصاصػػها

 .فض إنبعاثهاخ
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منظمػػػة تكونهػػػا دوؿ ذات سػػػيادة فػػػي منظمػػػة معينػػػة  :المنظمػػػة اإلقميميػػػة لمتكامػػػؿ االقتصػػػادم -11
ويكوف لها إختصاص فيما يتعمؽ بالمسائؿ التي تنظمهػا هػذر اإلتفاقيػة أو بروتوكوالتهػا، وتكػوف 
مفو ػػػػة حسػػػػػب األصػػػػوؿ، ووفقػػػػػا إلجراءاتهػػػػػا الداخميػػػػة، بػػػػػالتوقيع عمػػػػى الصػػػػػكوؾ المعنيػػػػػة أو 

 . تصديؽ عميها أو قبولها أو إقرارها أو اإلن ماـ إليهاال

 اإلتفاقية الدكلية اإلطارية لتغير المناخ
مػف اإلتفاقيػة أف الهػدؼ النهػائي لهػذر االتفاقيػة، وألي صػكوؾ قانونيػة متصػمة  2تو ػح المػادة : الهدؼ

، إلػى تثبيػت تركيػزات بها قد يعتمدها مؤتمر األطراؼ، هو الوصػوؿ، وفقػا ألحكػاـ اإلتفاقيػة ذات الصػمة
يحػوؿ دوف تػدخؿ خطيػر ( 1995وفقػا لمسػتويات عػاـ )غازات الدفيئػة فػي الغػالؼ الجػوي عنػد مسػتوى 

وينبغػػي بمػػوغ هػػذا المسػػتوى فػػي إطػػار فتػػرة زمنيػػة كافيػػة تتػػيح . مػػف جانػػب اإلنسػػاف فػػي النظػػاـ المنػػاخي
دـ تعػػرض إنتػػاج األغذيػػة لمػػنظـ اإليكولوجيػػة أف تتكيػػؼ بصػػورة طبيعيػػة مػػع تغيػػر المنػػاخ، وت ػػمف عػػ

 .لمخطر، وتسمح بالم ي قدما في التنمية اإلقتصادية عمى نحو مستداـ
تت ػػػمف التزامػػػات الػػػدوؿ الصػػػناعية الغنيػػػة تعػػػديؿ السياسػػػات واإلجػػػراءات فػػػي مجػػػاالت حفػػػظ الطاقػػػة، 

. ة العالميػةوتخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة، وتقديـ مثااًل موجبًا في قيػادة وتنميػة مجػاالت حمايػة البيئػ
وتت مف اإللتزامات توفير الدعـ المالي لتمكيف الدوؿ النامية مف تنفيذ األنشػطة والمشػاريع التػي تهػدؼ 
إلى التخفيؼ مف إنبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة تمؾ الدوؿ لمتكيؼ مع آثار تغيػر المنػاخ المحتممػة، 

تخاذ جميع اإلجراءات العممية الممكنة لمتحوؿ إلى تقانات  .صديقة البيئة في الدوؿ النامية وا 
أما إلتزامات الدوؿ الناميػة فهػي محػدودة فػي تح ػير البالغػات الوطنيػة حػوؿ اإلنبعاثػات مػف قطاعػات 
 الطاقػػػػة والنقػػػػؿ والصػػػػناعة والزراعػػػػة والبمػػػػديات واإلسػػػػكاف، وذلػػػػؾ وفقػػػػا لعػػػػدة مػػػػواد وردت فػػػػي اإلتفاقيػػػػة

الناميػػػػة تكامػػػػؿ سياسػػػػات تغيػػػػر المنػػػػاخ مػػػػع ومػػػػف األنشػػػػطة المطموبػػػػة مػػػػف الػػػػدوؿ (. 12و 6و 5و 4)
 .السياسات الوطنية، وتطبيؽ برامج التثقيؼ والتوعية، وتوفير البحث العممي وتبادؿ المعمومات

تت مف اإلتفاقية موادًا عامة تطمب مف األطراؼ كتشجيع البحث العممػي حػوؿ مراقبػة إنبعػاث الغػازات، 
ركػػز تمػػؾ المػػواد عمػػى بنػػاء القػػدرات والمعرفػػة والثقافػػة كمػػا ت. وتحديػػد آثػػار تغيػػر المنػػاخ عمػػى األطػػراؼ
 .وتبادؿ المعمومات المتعمقة بتغير المناخ
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تفاقية األمـ المتحدة بإ الخاص الكطني األكؿ بالغ سكرية التمكيف مف أجؿ إعداد نشاطات" مشركع
 :(يةالمناخ اتتغير البالغ الكطني األكؿ لم إعداد) "يتغير المناخالاإلطارية بشأف 

الهيئة العامة لشؤوف البيئة بتمويؿ مف مرفؽ البيئة  /ينفذ هذا المشروع في وزارة اإلدارة المحمية والبيئة
  .برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي/ العالمي
 تفاقيػة إلوتقديم  لمػؤتمر األطػراؼ األوؿ إلى إعداد تقرير متكامؿ لمبالغ الوطني  يهدؼ المشروع

غيػػػر المنػػػاخي إلػػػى جانػػػب المسػػػاهمة فػػػي تعزيػػػز وتقويػػػة القػػػدرات األمػػػـ المتحػػػدة اإلطاريػػػة لمت
  .تفاقية بشكؿ مستمرإلتجار متطمبات االجمهورية العربية السورية لتزامات إالوطنية لموفاء ب

  متصاص غازات الدفيئة وتحميؿ اإلجػراءات المحتممػة ا  نبعاث و إكما سيعمؿ المشروع عمى حصر
. الغػػازات وتحميػؿ تأثيراتهػػا المحتممػة لمتغيػػر المنػػاخي نبعػاث هػػذرإوخيػارات التخفيػػؼ لمحػد مػػف 

كما وسيساهـ المشروع في رفػع الػوعي العػاـ وزيػادة المعرفػة حػوؿ الموا ػيع المتعمقػة بػالتغير 
 المناخي وبالتالي إدراجها في الخطط والسياسات العامة 

  تفاقيػػػة األمػػػـ وتقديمػػػ  لمػػػؤتمر األطػػػراؼ إلاألوؿ الػػػوطني باإل ػػػافة إلػػػى تح ػػػير تقريػػػر الػػػبالغ
  .المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ

تت ػػػمنف نشػػػاطات التمكػػػيف التػػػي يقترحهػػػا مشػػػروع إعػػػداد الػػػبالغ الػػػوطني األوؿ فػػػي الجمهوريػػػة العربيػػػة 
 :   تفاقية اإلطارية لمتغيرات المناخيةالسورية لإل

 إجراءات في مياديف التخطيط وبناء القدرات،  .

 كة العامنة، والتعزيز المؤسساتي، والمشار  .

 .تفاقية اإلطارية لمتغيرات المناخيةوالدراسات المتخصصة لدعـ تطبيؽ مبادئ اإل .

تعمػػيـ المعمومػػات المتعمقػػة بإعػػداد الػػبالغ الػػوطني األوؿ لمجمهوريػػة العربيػػة السػػورية،  .
 . حتباس الحراري عمى مستوى القطر ككؿت من  مف إعداد جرد لغازات اإلتبما 

 : نشاطات المشركع
 . يد الظروؼ المحمية لمتغيرات المناخيةتحد (1

 . حتباس الحراريإجراء جرد لمكميات المنبعثة مف غازات اإل (2
 . إعداد برامج تحتوي إجراءات تسهيؿ التكينؼ مع التغير المناخي (3
 . حتباس الحرارينبعاثات غازات اإلإتحديد البرامج التي تحتوي إجراءات لتخفيؼ  (4
 . تياجات الفنية والمالية، وبناء القدرات الالزمة لهذا المو وعحتحديد المعوقات والثغرات واإل (5
 . إعداد البالغ الوطني (6
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تفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف التغير إهو تقرير تقدم  كؿ دولة موقعة عمى  :البالغ الكطني
نبعاث إات حوؿ يت مف التقرير معموم. تفاقيةلتزاماتها تجار اإلإتفاقية كجزء مف المناخي لسكرتارية اإل

زالة تمؾ الغازات بواسطة المصارؼ، كما يت مف اإلجراءات  غازات الدفيئة مف مصادرها المختمفة وا 
جراءات التكإالمتبعة لمتخفيؼ مف  ؼ مع التغير المناخي كذلؾ يت مف التقرير يُ نبعاث غازات الدفيئة وا 

  .تفاقيةأي معمومات عف نشاطات لها عالقة بتحقيؽ أهداؼ اإل
  نبعاث غازات الدفيئةإ لحصر الكطنية ائمةالق

عػػ • ُُ نبعػػاث الغػػازات مػػف إنبعػػاث غػػازات الدفيئػػة بأنهػػا قائمػػة ت ػػمف إؼ القائمػػة الوطنيػػة لحصػػر رَ ُت
زالػػة ( الػػخ ...ة، والنقػػؿ، النفايػػات،الصػػناعو مثػػؿ محطػػات توليػػد الطاقػػة، )مصػػادرها المختمفػػة  وا 

  (.تات المختمفةمثؿ الغابات والنبا)تمؾ الغازات بواسطة المصارؼ 

تفاقيػػة نبعاثػػات ألسػػباب عػػدة فهػػي جػػزء مهػػـ مػػف البالغػػات الوطنيػػة المقدمػػة إلإعػػداد قػػوائـ اإلجػػري ي •
نبعػػػاث الغػػػازات إبشػػػأف التغيػػػر المنػػػاخي، كمػػػا يسػػػتخدـ العممػػػاء قػػػوائـ اإلطاريػػػة األمػػػـ المتحػػػدة 

، فػػػػي حػػػػيف الطبيعيػػػػة أو تمػػػػؾ الناتجػػػػة عػػػػف النشػػػػاطات البشػػػػرية عنػػػػد تطػػػػوير النمػػػػاذج الجويػػػػة
نبعاثػػات الناتجػػة عػػف النشػػاطات البشػػرية يسػػتخدمها صػػناع القػػرار لرسػػـ سياسػػات التقميػػؿ مػػف اإل

  .ولمراقبة تطبيؽ تمؾ السياسات

 النتائج المتكقعة أهـ

تفاقية األمـ المتحدة إلتزاماتها الناشئة عف التوقيع عمى إسيمكنف هذا المشروع سورية مف تنفيذ  -
تفاقية إإلى ومف أهمها إعداد وتقديـ بالغها الوطني األوؿ  ،المناخيةاإلطارية بشأف التغيرات 

، وذلؾ مف خالؿ مساعدتها لتقديـ المعمومات األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ
 . بشفافية ومصداقية بما يعكس الواقع والظروؼ الوطنية

   .حتباس الحراري في سوريةنبعاثات غازات اإلإإعداد تقرير عف جرد  -

حتباس زيادة الكميات المنبعثة مف غازات اإل ضتحميؿ وو ع السياسات واإلجراءات الممكنة لتخفي -
  .الحراري في سورية

جراءات التكيؼ معو  في سوريةالتأثيرات المحتممة لظاهرة التغيرات المناخية  تقييـ -  . هاا 

 .مؤتمر األطراؼ المعنيةإعداد البالغ الوطني األوؿ لمجمهورية العربية السورية وتقديم  إلى   -

ـن لهذا المشروع نشاطات -  :كما تتقاطع مع المجرى العا
 . التوعية العامنة والمداوالت مع الجهات المعنية  -
تحفيز الوعي والمعرفة العامنيف بق ايا التغير المناخي في سورية، مع أخذ هذر الق ايا في  -

 . عتبار أثناء و ع الخطط والسياسات الوطنيةاإل
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  1111 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

 ةػفيػمػخ
والػػػذي يػػػتـ بموجبػػػ  إنتخػػػاب رئػػػيس  1973يعتمػػػد النظػػػاـ السياسػػػي فػػػي سػػػورية عمػػػي دسػػػتور عػػػاـ  .1

سنوات، بحيث يتمتع برئاسة سمطة الحكـ، السمطة التشػريعية ممثمػة بمجمػس  7الجمهورية لفترة 
ع ػػوًا، والسػػمطة التنفيذيػػة ممثمػػة بمجمػػس الػػوزراء والػػذي يشػػكؿ مػػف  250الشػػعب الػػذي ي ػػـ 

  .ة التي ت ـ سبعة أحزاٍب سياسية أكبرها حزب البعث العربي اإلشتراكيالجبهة الوطني
يعيف رئػيس الجمهوريػة . محافظة متباينة في الحجـ والموارد وعدد السكاف 14تقسـ سورية إلى 

ت ػػـ كػػؿ محافظػػة عػػدة منػػاطؽ ونػػواحي، . المحػػافظيف الػػذيف يمثمػػوف السػػمطة التنفيذيػػة لمدولػػة
 .والقرية هي أصغر وحدة تجمع إداري. د مف القرىوتتشكؿ الناحية مف تجمع لعد

تقػػع سػػورية عمػػى السػػاحؿ الشػػرقي لمبحػػر األبػػيض المتوسػػط بػػيف خطػػي : لموقػػع والمسػػاحة والحػػدودا .2
 (.1الخارطة )شرقا  41.25و 35.43شماال وخطي الطوؿ  37.25و 32.19العرض 

ف الشػػػػرؽ والجنػػػػوب ، وتحػػػػدها تركيػػػػا شػػػػمااًل، والعػػػػراؽ مػػػػ2كػػػػـ 185180تبمػػػػم المسػػػػاحة الكميػػػػة 
 (. 1الخارطة )الشرقي، واألردف وفمسطيف جنوبًا، ولبناف والبحر األبيض المتوسط غربًا 

ويفصػؿ هػذيف الفصػميف الربيػع . متوسطي يتميز بشتاٍء بػارٍد ومػاطٍر، وصػيٍؼ حػاٍر وجػاؼ: المناخ .3
صػػقيع لػػياًل تكػػوف درجػػات الحػػرارة معتدلػػة إلػػى بػػاردة، ويتشػػكؿ ال. والخريػػؼ وهمػػا قصػػيراف نسػػبياً 

و  100ويتػػراوح معػػدؿ الهطػػوؿ المطػػري السػػنوي بػػيف . وخاصػػة عمػػى المرتفعػػات خػػالؿ الشػػتاء
درجة مئوية فػي معظػـ  30ترتفع درجات الحرارة صيفًا إلى حوالي . ممـ حسب المناطؽ 1400

 .درجة أحيانًا حيث يكوف الطقس جافًا ونسبة البخر مرتفعة 40المناطؽ، وتصؿ إلى 
. تاءًا بجبهتيف تتمركز األولى في سيبيريا والثانية فػوؽ البحػر األبػيض المتوسػطيتأثر الطقس ش

 . العربي والبحر األحمر وأفريقيا بينما يتأثر صيفا بمنخفض الخميج
الخارطػة )تقسـ سورية إلى خمس مناطؽ مناخيػة، وبالتػالي إلػى خمػس منػاطؽ إسػتقراٍر زراعيػٍة 

ممػػـ فػػي منػػاطؽ اإلسػػتقرار  800ري والػػذي يبمػػم وذلػػؾ وفػػؽ المعػػدؿ السػػنوي لمهطػػوؿ المطػػ (1
وقد تأثرت النظـ الزراعية إلى حٍد كبػٍر بالخصػائص الفيزيائيػة . ممـ في الخامسة 100األولى و

 .لمناطؽ اإلستقرار الخمسة
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  1212 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

 

 
امة مديرية الري، الهيئة الع: المصدر)مناطؽ اإلستقرار الزراعية واألحواض المائية في سورية (: 5)رقـ  الخارطة

 (.2007مأخوذة مف المركز الوطني لمسياسات الزراعية،  -لمبحوث العممية الزراعية
 

ممػـ سػنويًا، وتقسػـ إلػى منطقتػيف  350وتتمقي معدؿ هطػوؿ مطػري يزيػد عػف : مناطؽ اإلستقرار األكلى
 .ممـ سنويًأ ويكوف موسـ الزراعات البعمية م مونا كؿ عاـ 600تتمقى األولى أكثر مف 

ممـ سنويًا، وحيت  350و 250حيث يتراوح معدؿ الهطوؿ المطري بيف  :ستقرار الثانيةمناطؽ اإل
مف %  1383وتمثؿ هذر المناطؽ . تزرع المحاصيؿ الرئيسة مف القمح والشعير والمحاصيؿ الصيفية

 .مساحة البالد
الزراعػػات ممػػـ مػػف األمطػػار سػػنويًا وهػػي كميػػات كافيػػة لنجػػاح  250وتتمقػػى  :منػػاطؽ اإلسػػتقرار الثالثػػة

تػػػزرع . مػػػف السػػػنوات المرصػػودة، أي سػػػنة أو سػػنتيف مػػػف كػػػؿ ثػػالث سػػػنوات%  50البعميػػة ألكثػػػر مػػف 
 .مف المساحة الكمية%  7811محاصيؿ الحبوب إ افة إلى البقوليات في هذر المناطؽ التي تشكؿ 
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  1313 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

سنويًا والتي ممـ مف األمطار  250-200وهي المناطؽ الهامشية التي تتمقى  :مناطؽ اإلستقرار الرابعة
ويػػػػزرع الشػػػػعير أساسػػػػًا فػػػػي هػػػػذر . مػػػػف السػػػػنيف المرصػػػػودة% 50تكفػػػػي لنجػػػػاح المحصػػػػوؿ ألكثػػػػر مػػػػف 

 .مف المساحة الكمية% 9891وتشكؿ هذر المناطؽ . المناطؽ، كما يمكف زراعة المراعي الدائمة
ى أقؿ مف مف مساحة البالد وتتمق% 5581وهي مناطؽ البادية التي تشكؿ  :مناطؽ اإلستقرار الخامسة

 .ممـ سنويًا، وهي غير صالحة لمزراعة البعمية 200
 

سػورية بمػٌد مػواردر المائيػػة محػدودة، حيػث تػأتي معظػػـ هػذر المػوارد مػف الهطػػوالت المطريػة التػي تتفػػاوت 
وقػػػد فػػػاؽ اإلسػػػتهالؾ مػػػف الميػػػار الجوفيػػػة كميػػػات . فػػػي كمياتهػػػا وتوزعهػػػا الجغرافػػػي ونسػػػبة اإلفػػػادة منهػػػا

ف زيػػادة . عمػػى كميػػة ونوعيػػة الميػػار الجوفيػػةالتجديػػد، ممػػا أثػػر  وتشػػكؿ األنهػػر المصػػدر الثػػاني لمميػػار، وا 
 .إستخداـ ميار الفرات في مشاريع التنمية في تركيا أدى إلى إنخفاض معدؿ تدفؽ النهر

  .مف المساحة الكمية% 5582ألؼ هكتارًا تمثؿ  10222تغطي البادية السورية منطقًة هامًة تبمم 
وكاف . 1995مميونًا عاـ  14815و  1990مميونًا عاـ  1283عدد السكاف بحوالي قدر : السكاف .4

، ومف 2007مميونًا عاـ  19كما قدر عدد السكاف بحوالي %. 384معدؿ النمو السنوي 
 .2020مميونًا عاـ  30المتوقع أف يصؿ 

ة وأثر عمى شهد اإلقتصاد السوري تطورًا ممحوظًا خالؿ السنوات الما ي: التنمية اإلقتصادية .5
 تطور الناتج المحمي اإلجمالي مف. مساهمة جميع القطاعات في اإلقتصاد الوطني

وخالؿ فترة التسعينات مف القرف . مميوف ليرة 268328إلى  1963مميوف ليرة عاـ  23150
مميوف ليرة، وكاف  506101الما ي كاف نمو الناتج المحمي اإلجمالي وا حًا حيث بمم 

-2000قيمة اإلنتاج الزراعي خالؿ الفترة  1ويبيف الجدوؿ %. 4كثر مف متوسط هذا النمو أ
2006. 

في الناتج المحمي اإلجمالي، وفي ثمثي الصادرات، ونصؼ % 20يساهـ البتروؿ حاليا بحوالي 
، وكاف أدنى مػف معػدؿ 2003-1999خالؿ الفترة % 1825بمم معدؿ النمو . الدخؿ الحكومي

، األمػر الػذي يػؤدي إلػى إنخفػاض مسػتوى المعيشػة و زيػادة %284لمنمو السنوي لمسكاف البالم 
 .البطالة نظرًا لتأثير إنخفاض إنتاج النفط والتنافس اإلقميمي عمى التصدير واإلستثمار

 1990مميونػػًا عػػاـ  1283وقػػد ترافػػؽ كػػؿ ذلػػؾ مػػع الزيػػادة الكبيػػرة فػػي عػػدد السػػكاف الػػذي كػػاف 
 . 2010مميونًا عاـ  2385ويتوقع أف يصؿ 
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  1414 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

 

  2006-2000خالؿ الفترة ( مميوف ليرة سورية)تطور قيمة اإلنتاج الزراعي (: 5)رقـ الجدكؿ 

 9008 9001 9005 9000 9009 9000 اإلنتاج

 329782 288142 272566 260338 257914 215383 اإلنتاج النباتي

 73653 65774 59457 66356 62511 39209 الحبكب

 37908 46139 41565 41661 44916 37407 المحاصيؿ الصناعية

 114287 75649 83708 69241 73606 65692 الفكاكه

 36649 31053 29265 28046 23587 8713 الخضار

 8428 8076 6819 6856 5449 3313 البقكليات الجافة

 2278 2199 1645 1678 1638 1489 المراعي

 24004 22233 21956 14964 17109 27648 حمج القطف

 32575 36819 28151 31536 29098 34912 أخرل منتجات

 176756 164219 146662 136480 130706 121716 اإلنتاج الحيكاني

 108106 519080 552596 028656 066852 900026 اإلجمالي

 (.2008المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر)

 الكضا الراهف/ اإلنتاج الزراعي
ف هكتػػػػارًا موزعػػػػة كػػػػأراٍض قابمػػػػة لمزراعػػػػة، وأراٍض غيػػػػر قابمػػػػة مميػػػػو  1885تبمػػػػم مسػػػػاحة سػػػػورية حػػػػوالي 

تت ػػػمف األرا ػػػي القابمػػػة لمزراعػػػة األرا ػػػي المسػػػتثمرة وغيػػػر . لمزراعػػػة، وبػػػواٍد ومػػػراٍع طبيعيػػػة وغابػػػات
وتمثػػؿ األرا ػػي المرويػػة . وتت ػػمف األرا ػػي المسػػتثمرة األرا ػػي المرويػػة والبعميػػة والبػػور. المسػػتثمرة

بينمػػػا تت ػػػػمف األرا ػػػػي غيػػػر القابمػػػػة لمزراعػػػة المنػػػػاطؽ الرمميػػػػة . ي المزروعػػػػةوغيػػػر المرويػػػػة األرا ػػػ
 .والصخرية، والمباني، والطرقات، واألماكف العامة واألنهر والبحيرات

، عمػى التػوالي مػف المسػاحة %22 و 32وقد بمغت نسبة المناطؽ القابمة لمزراعػة وغيػر القابمػة لمزراعػة 
وتختمػػؼ إسػػتعماالت األرا ػػي (. 1الشػػكؿ % )3، الغابػػات %45وبمغػػت البػػوادي . 2006الكميػػة عػػاـ 

  (.2الشكؿ )وفقا لمناطؽ اإلستقرار الخمسة 
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  1515 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

 

الشكل 1. استعماالت األراضي )ألف هكتار( في سورية خالل الفترة 2002-2006 )المصدر: امكتب المركزي لإلحصاء(

السنة

المساحة الكلية

الغابات

البوادي والمراعي الطبيعية

غير قابلة للزراعة

قابلة للزراعة

بور

بعل

مروي

  
المكتب المركزي  -، المصدر2006-2000في سورية خالؿ الفترة  (ألؼ هكتار)استعماالت األرا ي (: 5)رقـ  الشكؿ

 لالحصاء
 

رتفػع إلػى  2001-1997ألػؼ طنػًا خػالؿ الفتػرة  4664بمم معػدؿ إنتػاج الحبػوب  خػالؿ الفتػرة  6871وا 
 تطػػػػػػػػػور إنتػػػػػػػػػاج الحبػػػػػػػػػوب خػػػػػػػػػالؿ الفتػػػػػػػػػرة 2ويبػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػدوؿ %. 26بزيػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػدرها  2002-2006
ممػػا يعبػػر عػػف زيػػادة اإلنتػػاج وعػػف أهػػداؼ إسػػتراتيجية التنميػػة الزراعيػػة عػػدا فػػي إنتػػاج  2002-2006
-2987)تاج الحبوب المروية والبعميػة فػي محافظػات الحسػكة مف إن% 7186وقد تركز حوالي . الشعير
  .%(1382-1287)والرقة %( 2387-1888)وحمب %( 3582
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الشكل 2. استعماالت األراضي )ألف هكتار( وفقا لمناطق االستقرار الزراعي عام 2006 )المصدر: اإلحصائيات الزراعية 2007(.
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 2006وفقًا لمناطؽ االستقرار الزراعي عاـ  (ألؼ هكتار)استعماالت األرا ي (: 9)رقـ  الشكؿ

 2007االحصائيات الزراعية : المصدر 
 

نتاجية ( ألؼ طف)تطور إنتاج (: 2) قـر  الجدكؿ  2006-2002المحاصيؿ اإلستراتيجية خالؿ الفترة ( هكتار /كم)وا 
 (.بعض األرقاـ مدورة-2008المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر)

 9008 9001 9005 9000 9009 المحصكؿ

 4775 القم 

(2.8) 

4913 

(2.7) 

4538 

(2.5) 

4669 

(2.5) 

4932 

(2.8) 

 920 الشعير

(0.7) 

1079 

(0.9) 

527 

(0.4) 

767 

(0.5) 

1202 

(0.9) 

 133 العدس

(1.1) 

168 

(1.2) 

125 

(0.9) 

154 

(1.0) 

181 

(1.2) 

 89 الحمص

(0.9) 

87 

(0.9) 

 45 

(0.6) 

65 

 (0.7) 

52 

(0.8) 

 802 القطف

(4.0) 

811 

(3.9) 

795 

(4.4) 

1022 

(4.3) 

686 

((3.2) 

 1523 الشكندر السكرم

(51.4) 

1205 

(42.7) 

1218 

(44.1) 

1096 

(42.2) 

1438 

(44.1) 

 28 التبغ

(1.1) 

25 

(1.5) 

23 

(1.1) 

29 

(1.7) 

25 

(1.5) 
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إلػى زيػادة المسػاحة المزروعػة  2006-2000خػالؿ الفتػرة % 79تعزى الزيادة في إنتاج الحبوب بنسبة 
لػػى تطػػور اإلنتاجيػػة% 3بنسػػبة  لفتػػرة نفسػػها خػػالؿ ا% 48وقػػد وصػػمت الزيػػادة فػػي الحبػػوب المرويػػة . وا 

يشػكؿ العػدس والحمػص أهػـ %. 23وتحسػيف اإلنتاجيػة بنسػبة % 20نتيجة الزيادة فػي المسػاحة بنسػبة 
وتهػػتـ الدولػػة والمػػزارع بزيػػادة إنتػػاج . محاصػػيؿ البقػػوؿ إ ػػافة إلػػى الفػػوؿ والبػػازالء والفاصػػولياء والجمبػػاف

 .ي والعمفي، وفي حفظ خصوبة التربةالبقوليات في الدورة الزراعية ألهميتها في توفير البروتيف الغذائ
مػػف إجمػػالي المسػػاحة المزروعػػة % 7مػػف إجمػػالي المسػػاحة المزروعػػة و%  5.6تشػػكؿ زراعػػة البقػػوؿ 

وتتميػػػز البقػػػوؿ . مػػػف إنتػػػاج المحاصػػػيؿ% 3مػػػف اإلنتػػػاج الزراعػػػي و% 2، و(3الجػػػدوؿ )بالمحاصػػػيؿ 
 .بحاجتها المكثفة لميد العاممة وانخفاض احتياجاتها المائية

ألػؼ هكتػار خػالؿ  274فقا ألهداؼ السياسػات الزراعيػة فقػد ازدادت المسػاحة المزروعػة بػالبقوؿ مػف وو 
 .2006-2002ألؼ هكتار خالؿ الفترة  280إلى  2001-1979الفترة 

 بالحبوب والبقوؿ والمحاصيؿ الصناعية خالؿ الفترة ( ألؼ هكتار)تطور المساحة المزروعة (: 0)رقـ الجدكؿ 
 .) 2008المكتب المركزي لإلحصاء : مصدرال) 2002-2006

 9008 9001 9005 9000 9009 المحصكؿ

 1786.7 1903.8 1831.2 1796.0 1679.3 القم 

 1307.4 1327.1 1209.6 1253.6 1234.0 الشعير

 60.9 67.1 60.4 55.1 49.4 حبكب أخرل

 150.1 142.8 137.4 138.9 121.1 العدس

 102.2 99.5 75.8 86.3 62.5 الحمص

 62.5 56.4 63.1 65.2 54.8 بقكؿ أخرل

 215.6 237.8 234.2 205.4 199.8 القطف

 32.6 26.0 27.6 28.2 29.6 الشكندر السكرم

 15.9 16.3 21.0 16.3 15.7 التبغ
 

تت ػػػمف المحاصػػػيؿ العمفيػػػة الشػػػعير والػػػذرة والفصػػػة والبرسػػػيـ وغيرهػػػا، وتمعػػػب دورا هامػػػا فػػػي اإلنتػػػاج 
وتحػػػرص الحكومػػػة عمػػػى زيػػػادة زراعػػػة المحاصػػػيؿ . امػػػؿ اإلنتػػػاجيف النبػػػاتي والحيػػػوانيالحيػػػواني وفػػػي تك

مػف المسػاحات %  1.1تزرع هذر المحاصيؿ في مساحة صغيرة ال تتجػاوز . العمفية في الدورة الزراعية
مػف %  9.3مػف اإلنتػاج الزراعػي و%  5.7مػف مسػاحة المحاصػيؿ و%  1.5و( 3الجػدوؿ )المزروعة 

 .2006عاـ  إنتاج المحاصيؿ



 www.inc-sy.org مشزوع إعداد انبالغ انوطىي األول نهتغيزاث انمىبذيت

 

  1818 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

 

 :المحاصيؿ الصناعية
تت مف المحاصيؿ الصناعية القطف والشوندر السكري والتبم والفوؿ السػوداني ودوار القمػر واليانسػوف، 
وتنبػػػع أهميتهػػػا مػػػف إرتفػػػاع مردودهػػػا فػػػي وحػػػدة المسػػػاحة مقارنػػػة مػػػع المحاصػػػيؿ األخػػػرى، ولػػػدورها فػػػي 

مػػػػف % 7وقػػػػد بمغػػػت مسػػػاحتها . ة وزيػػػادة الػػػدخؿالتجػػػارة الخارجيػػػة والقطػػػػع األجنبػػػي، وتوظيػػػؼ العمالػػػػ
مػف % 23مف اإلنتاج النباتي و% 14مف مساحة المحاصيؿ و% 9، و(3الجدوؿ )المساحة المزروعة 

 .2006إنتاج المحاصيؿ عاـ 
وقد زاد اإلهتماـ بالخ ار مف قبؿ الدولة والمزارع ألنها مصدر رئيس في الدخؿ لممنػتج والعامػؿ، وهػي 

وتتطمػػع . ة، كمػا تمعػب دورًا هامػًا كمحاصػيؿ إسػتراتيجية بديمػة وفػي التجػارة الخارجيػةتتطمػب عمالػة كبيػر 
الحكومة إلى إدخاؿ التقانات الحديثة فػي إنتػاج الخ ػار خاصػة فيمػا يتعمػؽ بتقانػات الػري الحػديث ألف 

 وتشػػكؿ الخ ػػار مكونػػاً . الخ ػػار تسػػتهمؾ كميػػات كبيػػرة مػػف الميػػار وتػػزرع فػػي المنػػاطؽ المرويػػة أساسػػاً 
 .هامًا في سياسات األمف الغذائي ولها قيمة غذائية مرتفعة

مف مسػاحة المحاصػيؿ، %  3.2مف مساحة اإلنتاج النباتي و%  3.3في  2006زرعت الخ ار عاـ 
 125وكانػت مسػاحاتها قػد زادت مػف . مػف إنتػاج المحاصػيؿ% 30مف اإلنتاج النباتي و% 18وشكمت 

بنسػبة قػدرها  2006-2002ألؼ هكتارًا خػالؿ الفتػرة  155لى إ 2001-1997ألؼ هكتارًا خالؿ الفترة 
 .، وذلؾ  مف مفهوـ المحاصيؿ اإلستراتيجية البديمة وزيادة اإلنفتاح اإلقتصادي24%

تمتص زراعة الفواك  نسبة وا حة مف القوة العاممة، وتولد الدخؿ، وتوفر مدخالت الصناعات الغذائية 
وهػػي مصػدر غػذائي جيػػد وتسػاهـ فػػي األمػف الغػػذائي . جػػارة الخارجيػةوالمنزليػة وتمعػب دورًا هامػػًا فػي الت

عػػاـ  مػػف اإلنتػػاج النبػػاتي% 21مػػف المسػػاحة المزروعػػة، و%  18.5إحتمػػت زراعػػة الفواكػػ  . فػػي الػػبالد
وتنػػتج سػػورية مجموعػػة واسػػعة مػػف الفواكػػ  أهمهػػا الزيتػػوف والعنػػب والتفػػاح والمػػوز والحم ػػيات . 2006

وتماشػيا مػع سياسػات اإلنفتػاح اإلقتصػادي فقػد إزداد معػدؿ مسػاحات . والتيف بأنواعها والكرز والمشمش
ألػػؼ هكتػػارًا  852إلػػى  2001-1997ألػػؼ هكتػػارًا خػػالؿ الفتػػرة  787المنػػاطؽ المزروعػػة بالفواكػػ  مػػف 

 (.4الجدوؿ % )8وبمعدؿ زيادة  2006-2002خالؿ الفترة 
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نتاجها المزرو ( ألؼ هكتاراً )تطور المساحة (: 5)رقـ الجدكؿ   2006-2002خالؿ الفترة ( ألؼ طناً )عة بالفواك  وا 
 (.2007اإلحصاءات الزراعية : المصدر)

 9008 9001 9005 9000 9009  السنة

 501.5 الزيتكف

(940.9) 

517.0 

(552.3) 
531.4 

(1027.2) 
544.7 

(612.2) 
564.9 

(1190) 
 54.3 العنب

(342.9) 
52.0 

(307.3) 
51.3 

(242.7) 
54.0 

(306.3) 
55.7 

(336.7) 
 41.6 التفاح

(215.8) 
43.4 

(306.7) 
45.1 

(308.2) 
45.2 

(290.0) 
46.5 

(374.3) 
 55.8 المكز

(139.0) 
57.4 

(140.3) 
58.0 

(123.0) 
61.3 

(229.0) 
66.0 

(107.1) 
 57.6 الفستؽ الحمبي

(52.9) 
57.3 

(47.6) 
56.9 

(21.2) 
56.9 

(44.6) 
56.7 

(73.2) 
 

 ئيسةإنتاج المحاصيؿ الر 
 

 المحاصيؿ اإلستراتيجية
المحاصػػيؿ التػػي تقػػرر الحكومػػة أسػػعارها وتشػػتريها مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ وفقػػا لػػذلؾ مػػف  تعػػرؼ بأنهػػا

دس تػػالقمػػح والقطػػف والشػػعير والشػػوندر السػػكري والع: وت ػػـ سػػبعة محاصػػيؿ هػػي. المػػزارع والتعاونيػػات
ية جػزء مػف اإلسػتراتيجية العامػة أو لهػا وتجب مالحظة أف المحاصيؿ غير اإلستراتيج. والتبم والحمص

 .أهميتها الخاصة في تحقيؽ هدؼ إستراتيجي متجدد مثؿ تخفيؼ الفقر أو تطوير التوظيؼ في الريؼ
 .ستغطي هذر الدراسة معظـ المحاصيؿ اإلستراتيجية إ افة إلى إنتاج الزيتوف

 أهمية المحاصيؿ اإلستراتيجية
مميػػوف هكتػػارًا منهػػا خػػالؿ السػػنوات  585لمزراعػػة تػػـ زراعػػة حػػوالي ماليػػيف هكتػػارًا قابمػػة  6هنػػاؾ حػػوالي 

مميػوف هكتػارًا، وزادت مسػاحة  486الما ية، عدا سػنوات الجفػاؼ حيػث إنخف ػت تمػؾ المسػاحات إلػى 
مػػف األرا ػػي % 28ويػػتـ ري حػػوالي . 1999 -1998ألػػؼ هكتػػارًا فػػي موسػػـ  960البػػور إلػػى حػػوالي 

 .المزروعة
مميػػوف هكتػػارًا أي حػػوالي ثالثػػة أربػػاع المسػػاحات المزروعػػة،  486إلسػػتراتيجية تبمػػم مسػػاحة المحاصػػيؿ ا

مػػػػف %( 25)يميػػػػ  القطػػػػف % 70يشػػػػكؿ القمػػػػح . وتػػػػزرع معظػػػػـ المسػػػػاحات المتبقيػػػػة باألشػػػػجار المثمػػػػرة
مف % 37و القمح في % 55ويزرع الشعير في . المناطؽ المروية المخصصة لممحاصيؿ اإلستراتيجية

مػػػف المنػػػاطؽ % 96يػػػزرع القمػػػح والقطػػػف فػػػي . خصصػػػة لممحاصػػػيؿ اإلسػػػتراتيجيةالمنػػػاطؽ البعميػػػة الم
فػػػي المنػػػاطؽ المرويػػػة المخصصػػػة لممحاصػػػيؿ % 79المرويػػػة المخصصػػػة لممحاصػػػيؿ اإلسػػػتراتيجية، و
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ويحتػػػػؿ الشػػػػعير والقمػػػػح مسػػػػاحات متماثمػػػػة فػػػػي . فػػػػي المنػػػػاطؽ المرويػػػػة المزروعػػػػة% 71الموسػػػػمية، و
 . المناطؽ البعمية
كػذلؾ . عمى فػرص عمػؿ  ػمف القطػاع الزراعػي، و يػوفر العمالػة مػرتيف أعمػى مػف القمػحيوفر القطف أ

يحتػػاج الشػػوندر السػػكري والتبػػم إلػػى عمالػػة مكثفػػة، إذ يحتػػاج المحصػػوالف إلػػى ثمػػث العمالػػة فػػي القمػػح 
 .مف مساحة المحصوليف األخيريف% 2والشعير بمساحة تمثؿ أقؿ مف 

  ػػػػػمػقػال

س، ومحصوٌؿ إستراتيجي ل  الدور األساسي في األمػف الغػذائي ومصػدٌر هػاـ القمح محصوٌؿ شتوٌي رئي
لكػػػٍؿ مػػػف البػػػروتيف والطاقػػػة، لػػػذلؾ تتػػػدخؿ الحكومػػػة فػػػي سمسػػػمة القمػػػح السػػػمعية بكاممهػػػا لػػػدعـ المنػػػتج 

وقد تػـ . والمصنع والمستهمؾ، والبحوث الهادفة إلى إستنباط األصناؼ المالئمة لظروؼ مناطؽ زراعت 
 :ت الخاصة بالقمح أهمهاو ع السياسا

  المحافظة عمى اإلنتاج الالـز لسد إحتياجات اإلستهالؾ الوطني والطمب المستقبمي، والتركيز عمى
 .إنتاج  في المناطؽ المروية ومناطؽ اإلستقرار األولى

  سػػػػػتبدالها بالشػػػػػعير أو البقػػػػػوؿ إسػػػػتبعاد زراعػػػػػة القمػػػػػح مػػػػف المنػػػػػاطؽ ذات اإلنتاجيػػػػػة المنخف ػػػػة وا 
العمفيػػػػة، وذلػػػػؾ وفػػػػؽ متطمبػػػػات الػػػػدورات الزراعيػػػػة المناسػػػػبة خاصػػػػة فػػػػي منػػػػاطؽ والمحاصػػػػيؿ 

 .اإلستقرار الثالثة

  حػالؿ المحاصػيؿ البديمػة حسػب الميػزة النسػبية وتحقيػؽ إعتماد الدورة الزراعيػة المالئمػة تػدريجيا، وا 
 .العوائد اإلقتصادية وبشكؿ ي مف ترشيد إستخداـ الموارد المستداـ

لكػػػؿ منهمػػػا عمػػػى التػػػوالي مػػػف إجمػػػالي  57.4و 42.6قاسػػػي والقمػػػح الطػػػري بنسػػػبة هػػػذا ويػػػزرع القمػػػح ال
مػػف إجمػػالي مسػػاحة المحاصػػيؿ % 37وقػػد شػػكؿ القمػػح حػػوالي . 2006مسػػاحة القمػػح المزروعػػة عػػاـ 
مػف إنتاجهػا، % 51مػف مسػاحة المحاصػيؿ و% 47مف إنتاجها، و% 31والخ ار واألشجار المثمرة و

 (.  3و 2الجدوالف )مف إنتاجها في العاـ نفس  % 78و مف إجمالي مساحة الحبوب% 57و
في المناطؽ المروية، بينما تناقصت % 3، وبنسبة %1وقد زادت المساحة المزروعة بالقمح بنسبة 

 .2007-1997خالؿ الفترة % 0.4-زراعة القمح البعمية بنسبة 

 رػيػعػػػػػالش
ة في تحسػيف اإلنتػاج الحيػواني، ويشػكؿ عنصػرًا تنبم أهمية الشعير ألن  أهـ المحاصيؿ العمفية األساسي

كما يشكؿ الشعير مكونًا هامًا في أعالؼ األغناـ واألبقار . هامًا في تكامؿ اإلنتاجيف النباتي والحيواني
مف إجمالي مساحة المحاصيؿ % 27شكؿ الشعير حوالي . ويدخؿ بكميات بسيطة في أعالؼ الدواجف

مػف % 42مػف إنتاجهػا، % 12مف مسػاحة المحاصػيؿ و% 34و مف إنتاجها،% 7والخ ار والفواك  و
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مػػػف مسػػػاحة األعػػػالؼ % 96مػػػف مسػػػاحة األعػػػالؼ، و% 93مػػػف إنتاجهػػػا، و% 19مسػػػاحة الحبػػػوب و
 (. 3و 2الجدوالف ) 2006مف إنتاجها عاـ % 88الحبيبية و

 المحاصيؿ اإلستراتيجية الصناعية
وتػػزرع . لصػػيفي المػػروي الػػرئيس فػػي سػػوريةالقطػػف مػػف أهػػـ المحاصػػيؿ النقديػػة التصػػديرية والمحصػػوؿ ا

ويػزرع التبػم مرويػًا . ثالث عروات مف الشوندر السكري في الخريؼ والشتاء والصيؼ تحت الػري أي ػا
. تهتـ الحكومة بهذر المحاصيؿ في خطط اإلنتاج الزراعي وسياسات تطوير التصنيع الزراعي. أو بعالً 

 :ومف أهـ السياسات الخاصة بها
 ات الالزمة مف القطف بما يتناسب مع حاجة الطمب المحمػي، وترشػيد إسػتخداـ الميػار، زراعة المساح

واإلستفادة مف القيمة الم افة التي يمكف تحقيقها مف خػالؿ التصػنيع، واألخػذ بعػيف اإلعتبػار 
 .التأثيرات اإلقتصادية واإلجتماعية عمى اإلقتصاد الوطني

 عتهػػػا فػػػي المسػػػاحات التػػػي تنػػػتج عػػػف تخفػػػيض إدخػػػاؿ بعػػػض المحاصػػػيؿ الصػػػيفية والتوسػػػع فػػػي زرا
 .مساحة القطف وخاصة مجموعة المحاصيؿ الصناعية والعمفية

  المحافظة عمى الكميات المستهدفة مػف الشػوندر السػكري حسػب حاجػة المعامػؿ القائمػة والتوسػع فػي
 .زراعت  حسب الطاقة التصنيعية الفعمية لممعامؿ

 بم نظرا إلستقرار و ـ المحصوؿ ومناطؽ زراعت المحافظة عمى الكميات المستهدفة مف الت. 

مػػػف المسػػػاحة المحصػػػولية اإلجماليػػػة % 5.4وقػػػد شػػػكمت مسػػػاحة المحاصػػػيؿ اإلسػػػتراتيجية الصػػػناعية 
مػػف مسػػاحة % 75.9مػػف إنتاجهػػا، و% 22مػػف مسػػاحة المحاصػػيؿ و% 6.9مػػف إنتاجهػػا، و% 13.4و

 (.3و 2 الجدوالف) 2006مف إنتاجها عاـ % 96.4المحاصيؿ الصناعية و

 دسػعػال
لمعدس مكانة هامة  مف المحاصيؿ البقولية والبعمية الشتوية، وهو مف المحاصيؿ المولدة لمدخؿ التػي 

تهػػػتـ . تتطمػػػب كثيػػػرًا مػػػف العمالػػػة، وذات القػػػدرة التصػػػديرية المتزايػػػدة، ويتميػػػز بقيمتػػػ  الغذائيػػػة المرتفعػػػة
ة التربػة والحفػاظ عميهػا مػف خػالؿ الخطػة الحكومة بإدخػاؿ العػدس  ػمف الػدورة الزراعيػة لزيػادة خصػوب

 .الزراعية السنوية
مػػف مسػػاحة المحاصػػيؿ % 4مػػف إنتاجهػػا، و% 1مػػف المسػػاحة المحصػػولية و% 3شػػكؿ العػػدس حػػوالي 

 (. 3و 2الجدوالف ) 2006مف إنتاجها عاـ % 59مف مساحة البقوليات و% 56مف إنتاجها، و% 2و
 الحمص

ف المحاصيؿ البقولية والبعمية الشتوية، وهو مف المحاصيؿ لمحمص مكانة هامة إلى جانب العدس  م
المولدة لمدخؿ التػي تتطمػب كثيػرًا مػف العمالػة، وذات القػدرة التصػديرية المتزايػدة، ويتميػز بقيمتػ  الغذائيػة 
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تهتـ الحكومة بإدخاؿ الحمص  مف الدورة الزراعية لزيادة خصوبة التربة والحفاظ عميها مف . المرتفعة
 .ة الزراعية السنويةخالؿ الخط

مػػػف مسػػػاحة % 1.6مػػػف إنتاجهػػػا، و% 0.3مػػػف المسػػػاحة المحصػػػولية و% 1.3شػػػكؿ الحمػػػص حػػػوالي 
 2006مػػف إنتاجهػػا عػػاـ % 18.8مػػف مسػػحة البقوليػػات و% 26.9مػػف إنتاجهػػا، و% 0.5المحاصػػيؿ و

 (.3و 2الجدوالف )
 الفتػػػػػػػرة فػػػػػػػي العػػػػػػػاـ خػػػػػػػالؿ% 7.7إنخف ػػػػػػػت المسػػػػػػػاحة المزروعػػػػػػػة بػػػػػػػالحمص بمعػػػػػػػدؿ سػػػػػػػنوي قػػػػػػػدرر 

بسػػػبب إنخفػػػاض نسػػػبة البقػػػوؿ فػػػي الػػػدورة الزراعيػػػة وذلػػػؾ خالفػػػا ألهػػػداؼ ( 3الجػػػدوؿ ) 2002-2006
  .إستراتيجية التنمية الزراعية

 الزيتكف
ألػؼ طنػًا  175الزيتوف أهػـ شػجرة فاكهػة، وسػورية تػأتي فػي المرتبػة الخامسػة عالميػا حيػث بمػم إنتاجهػا 

 . 2006العالمي عاـ  فوفقا لجمس زيت الزيتو ( 2005)، أو السادسة 2004مف زيت الزيتوف عاـ 
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الشكل 3. تطور مساحة )ألف هكتار( وإنتاج )ألف طن( الزيتون خالل الفترة 2002-2006 )المصدر: اإلحصائيلت الزراعية 2007 واألرقام مدورة(.

السنة

المساحة

اإلنتاج

، وأف 2006عاـ  ألؼ هكتار 565إلى  2002ألؼ هكتار عاـ  502مساحة الزيتوف مف تطور  (:0)رقـ الشكؿ 
 .ألؼ طنًا خالؿ الفترة نفسها 1190ألؼ طنًا و 552تراوح بيف  جاإلنتا
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مميوف طنًا مف الثمار عاـ  182هكتارًا أنتجت حوالي  564938الزيتوف بمغت المساحات المزروعة ب
 565إلى  2002ألؼ هكتارًا عاـ  502تطور مساحة الزيتوف مف   3ويبيف الشكؿ (. الجدوؿ) 2006

 .ألؼ طنًا خالؿ الفترة نفسها 1190ألؼ طنًا و 552تراوح بيف  ج، وأف اإلنتا2006ألؼ هكتارا عاـ 

  ةػيػاإلحتياجات المائ
تقع سورية  مف حزاـ المناطؽ الجافة وشب  الجافة حيث تكوف الموارد المائية شحيحة سػواء فػي وحػدة 
المسػػاحة أو فػػي حصػػة الفػػرد السػػنوية، وحيػػث يكػػػوف توزعهػػا الجغرافػػي غيػػر منػػتظـ، وتصػػعب إدارتهػػػا 

سػػتثمارها ومػػف . لميػػاً عا 3ـ 7500سػػنويًا مقارنػػة مػػع  3ـ 1000تصػػؿ حصػػة الفػػرد مػػف الميػػار حػػوالي . وا 
نظرًا إلرتفاع معدؿ النمو السكاني مػف جهػة،  2025عاـ  3ـ 500التوقع أف تنخفض هذر الحصة إلى 

مػػف المػػوارد المائيػػة % 50ولتنػػاقص كميػػات الميػػار الػػواردة فػػي األنهػػر مػػف الػػدوؿ المجػػاورة وهػػي تشػػكؿ 
 .المتاحة

ا وتوزعهػػا الجغرافػػي ونسػػبة اإلفػػادة تػػأتي المػػوارد المائيػػة الرئيسػػة مػػف األمطػػار التػػي تختمػػؼ فػػي كمياتهػػ
وقد إرتفع اإلستهالؾ السنوي مف الميار الجوفية بحيث تجاوز معدؿ تجددها، مما يؤدي إلى تبدؿ . منها

وتشكؿ األنهر المصدر الثاني لمميار مف حيث الكمية، لكنها المورد األهـ نظرًا ألنهػا . كمياتها ونوعيتها
ف إزديػاد إسػتعماالت الميػار فػي مشػػاريع التنميػة فػي تركيػا تسػبب فػػي لكػػ. تػؤمف المػورد الثابػت مػف الميػار

 .إنخفاض شديد في معدؿ تدفؽ النهر
، (3بميػػوف ـ 45)مػػف جميػػع المصػػادر وهػػي ميػػار األمطػػار  3بميػػوف ـ 62يبمػػم مجمػػوع ميػػار الػػري حػػوالي 

وجػػػب اإلتفاقيػػػة ومػػػف  ػػػمنها الحصػػػة الػػػواردة مػػػف الفػػػرات والمحػػػددة بم( 3بميػػػوف ـ 17)والمػػػوارد الدائمػػػة 
وقد إزدادت الميار الجوفية . سنوياً  3بميوف ـ 15وتقدر الموارد المائية المتاحة بحوالي . المؤقتة مع تركيا

 6.42، كمػػػا زادت الميػػػار السػػػطحية مػػػف 2005عػػػاـ  3بميػػػوف ـ 5.8إلػػػى  2000عػػػاـ  3بميػػػوف ـ 3مػػػف 
 (.5الجدوؿ )خالؿ الفترة نفسها  3بميوف ـ 7.1إلى  3بميوف ـ

فػي  3ـ 564كـ في البالد، ومعػدؿ تدفقػ   680نهرًا في سورية أكبرها الفرات الذي يبمم طول   17د يوج
فػػي  3ـ 686كػػـ فػػي سػػورية ومعػػدؿ تدفقػػ  552ويػػأتي نهػػر الخػػابور بالمرتبػػة الثانيػػة ويبمػػم طولػػ  . الثانيػػة
سػتف وقطينػة وتمػدو إ افة لذلؾ فقد شيدت سورية سد الفرات الكبير وأربعة سػدود أخػرى هػي الر . الثانية

وقػػد إزداد عػػدد . الطاقػػة التخزينيػػة الكميػػة مػػف% 87سػػدًا صػػغيرًا لثالثػػة منهػػا  154كمػػا يوجػػد . ومحػػردة
 18629سػدًا طاقهػا  161إلػى  2000عػاـ  3مميػوف ـ 16785بطاقػة تخزينيػة قػدرها  153السدود مػف 

 .2005عاـ  3مميوف ـ
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 2005-2000خالؿ الفترة ( 3وف ـممي)لموارد المائية المتاحة ا(: 1)رقـ الجدكؿ 

 9001 9005 9000 9009 9005 9000 المصدر

 5.80 5.90 6.11 4.37 3.75 3.0 الميا  الجكفية

 7.10 7.30 7.48 7.13 6.67 6.42 الميا  السطحية

 59.20 50.90 50.12 55.10 50.59 2.59 المجمكع

 3.30 3.40 3.51 3.41 3.24 3.10 المجارم كالصرؼ

 58.90 58.80 50.50 55.25 50.88 51.19 اإلجمالي
  (.2007اإلحصائيات الزراعية : المصدر)

 

. ويػزداد الػنقص فػػي الميػار نتيجػة الطمػػب المتزايػد عمػى الميػػار، وتكػرر موجػات الجفػػاؼ، والنمػو السػػكاني
نقص األمطار التي تهطؿ سنويًا أو تتسرب إلى الميار الجوفية، وهذا ما يؤكد ال مف% 9ويتبخر حوالي 

فػػي جميػػع المػػوارد % 20قػػدر الػػنقص بحػػوالي . بػػيف اإلسػػتعماالت المختمفػػة مثػػؿ ميػػار الشػػرب والزراعػػة
سػنويا لجميػع أغػراض الشػرب والزراعػة % 0.73تناقصػت حصػة الفػرد السػنوية بمعػدؿ . المائية المتاحة
عػاـ  3ـ 767، وكاف أدنى حد لها قد بمم 2005عاـ  3ـ 883إلى  1996عاـ  3ـ 950والصناعة مف 

( الميػػار الجوفيػػة والسػػطحية)كػػذلؾ إنخف ػػت حصػػة الفػػرد السػػنوية مػػف مصػػادر الميػػار التقميديػػة . 2000
( 3ـ 577)، وكاف أدناها 2005عاـ  3ـ 703إلى  1996عاـ  3ـ 759مف % 0.77بمعدؿ سنوي قدرر 

وبمعػدؿ  3ـ 882إلػى  3ـ 871وحاليا إرتفعت حصة الفرد السػنوية لألغػراض الزراعيػة مػف . 2000عاـ
  .خالؿ الفترة نفسها مسببة بذلؾ نقصًا في حصة ميار الشرب%  0.12

كفػػي المسػػتقبؿ القريػػب، سػػكؼ تػػؤدم اآلثػػار السػػمبية لتغيػػر المنػػاخ إلػػى زيػػادة اإلحتياجػػات المائيػػة 
لػى إنخفػاض اإلنتاجيػة كاإلنتػاج كفقػا لػذلؾ فػيـ إذا لػـ يػتـ % 90-50بحكالي  لألغراض الزراعيػة، كا 

 .اجات اإلضافيةتكفير اإلحتي
األحواض المائية السبعة في البالد، والتي تتبايف في حجمها ومعدؿ الهطوؿ المطري  1وقد بيف الشكؿ 
، (مػػف المسػػاحة الكميػػة% 38)حػػوض الباديػػة أكبػػر تمػػؾ األحػػواض مػػف حيػػث المسػػاحة . وكميػػات الميػػار

ر معظػـ الميػار لكنػ  وعمى الرغـ مف أف حوض دجمة والخابور يػوف%(. 2.8)وحوض الساحؿ أصغرها 
إسػتخداـ الميػار السػنوي مػػف )وقػد بمػػم معػدؿ إسػتخداـ الميػار الجوفيػة . يعػاني مػف أعمػى نقػص فػي الميػار

ويشػػير مسػتوى التػػوازف المػائي فػػي األحػواض إلػػى أف الػنقص فػػي الميػار يقػػدر بحػػوالي %. 500( المتػاح
الميػػػار فػػػي أحػػػواض دجمػػػة ويتركػػػز نقػػػص %. 75مػػػع إحتمػػػاؿ تػػػوفر المػػػوارد بنسػػػبة  3مميػػػوف ـ 2980

وينػػتج الػػنقص مػػف الفػػرؽ بػػيف المتػػاح وطمػػب جميػػع . والخػػابور، والعاصػػي، وبػػردى واألعػػوج، واليرمػػوؾ
 (.16/7/2001تاريخ  9بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ )القطاعات 
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 تتعػػػرض الميػػػار الجوفيػػػة والسػػػطحية فػػػي معظػػػـ األحػػػواض المائيػػػة لمختمػػػؼ أنػػػواع التمػػػوث الناجمػػػة عػػػف
األنشػػطة الزراعيػػة وغيػػر الزراعػػة مثػػؿ الصػػرؼ الصػػحي والكيماويػػات ودباغػػة الجمػػود ومصػػافي البتػػروؿ 

 .والتممح
ونظػػرًا لمحدوديػػة المػػوارد المائيػػة، ت ػػع الحكومػػة الخطػػط مثػػؿ إسػػتراتيجية الزراعػػة فػػي سػػورية وخطػػط 

ميهػا بمسػتوى التجديػد، التنمية الخمسية والخطػط السػنوية بهػدؼ تطػوير إدارة مصػادر الميػار، والحفػاظ ع
  :وتنظيـ اإلستثمار لتحسيف إستخدامها مف خالؿ

  تطػػوير خطػػة وطنيػػة شػػاممة لإلسػػتخداـ المتكامػػؿ لممػػوارد المائيػػة المتاحػػة وحسػػف إدارتهػػا وتحقيػػػؽ
اإلقتصػػادية واإلجتماعيػػة، والتركيػػز عمػػى  إسػػتدامتها، وتػػوفير الميػػار لجميػػع إحتياجػػات التنميػػة

 .ف الميار الجوفية  كإحتياطي هاـ لألمف الغذائيأهمية الحفاظ عمى مخزو 

  زيػػػػادة كفػػػػاءة الػػػػري وتحسػػػػيف العوائػػػػد المائيػػػػة مػػػػف جميػػػػع المصػػػػادر المائيػػػػة خاصػػػػة مشػػػػاريع الػػػػري
الحكوميػػػة القائمػػػة وتأهيمهػػػا إلسػػػتخداـ أسػػػاليب الػػػري الحديثػػػة، وتػػػوفير المقػػػنف المػػػائي المحػػػدد 

زيػػػادة المسػػػاحات المرويػػػة ألعمػػػى حػػػد ممكػػػف لمزراعػػػات، والػػػتحكـ باإلسػػػتغالؿ المفػػػرط لمميػػػار، و 
وسػػػيتـ التركيػػػز عمػػػى األحػػػواض . لتحسػػػيف مسػػػاهمة قطػػػاع الميػػػار فػػػي النػػػاتج الحمػػػي اإلجمػػػالي

 (.حو ي دجمة والخابور وبردى واألعوج)األكثر عجزًا في الموازنة المائية 

 يرهػا، والبػدء تقييـ كامؿ لممنشآت المائية المختمفة مف منشآت جر وسدود ومشاريع ري وصرؼ وغ
بإعػػادة تأهيػػؿ المشػػاريع الحيويػػة ذات المردوديػػة االقتصػػادية والبيئيػػة العاليػػة، ومؤشػػرات األداء 

قتراح المشاريع التي تخدـ متطمبات التنمية المستدامة  .الجيدة، وا 

  ،إنهػػػاء حفػػػر اآلبػػػار العشػػػوائية وتسػػػوية و ػػػع اآلبػػػار المخالفػػػة، وتنظػػػيـ إسػػػتثمار الميػػػار الجوفيػػػة
عػػػػدادات عمػػػػى اآلبػػػػار، وتحديػػػػد المقننػػػػات وفػػػػؽ المتجػػػػدد المػػػػائي والحاجػػػػة، ومراقبػػػػة وتركيػػػػب 
 .اإلستهالؾ

  حماية المصػادر المائيػة مػف التمػوث بمختمػؼ أنواعػ  ودرجاتػ  سػواء أكػاف كيميائيػًا أو مػف الصػرؼ
 .الصحي أو مف التممح وغيرر

  وتنفيػذ بػرامج الػري لتعزيػز إيجاد روابط أو جمعيات لمستخدمي الميار، وزيادة مشػاركتهـ فػي و ػع
 .جهود الدولة في توزيع الموارد والحفاظ عميها مف التدهور واإلستنزاؼ

 دراسة وتطوير طرؽ اإلستمطار لو عها في خدمة اإلنتاج الزراعي بالشكؿ األمثؿ. 

  دراسػػػة إمكانيػػػة إقامػػػة السػػػدود فػػػي جميػػػع األمػػػاكف المأمولػػػة مائيػػػًا وخاصػػػة فػػػي حو ػػػي السػػػاحؿ
 ػوء نتػائج دراسػات الجػدوى اإلقتصػادية والفنيػة لتمػؾ السػدود، وتشػغيؿ وصػػيانة  والفػرات، وفػي
 .مشاريع الري

 تسريع العمؿ عمى تحويؿ األرا ي المروية حاليا بطرؽ ري قديمة إلى إعتماد طرؽ الري الحديثة. 
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  فػي األرا ػي التػي يػتـ تحػديث طػرؽ الػري % 80إلػى  50رفع كفاءة إستخداـ الميار فػي الػري مػف
 .ا، وقميؿ الهدر في شبكات نقؿ الميار المختمفةفيه

 الحد الفعاؿ مف إستنزاؼ الميار الجوية. 

  توسيع شبكات الصرؼ الزراعي في األرا ي التي تعاني مف مشاكؿ الصػرؼ والػتممح خاصػة فػي
 .حوض الفرات

احات فػي مجػاؿ زيػادة المسػ 2006ونتيجة لمسياسػات المػذكورة، فقػد تػـ تحقيػؽ تقػدما وا ػحا حتػى عػاـ 
مػػػف أنظمػػػة الػػػري الحكوميػػػة، وتحديػػػد % 30، وتحسػػػيف كفػػػاءة الػػػري فػػػي حػػػوالي (6الجػػػدوؿ )المرويػػػة 

المتطمبػػػات المائيػػػة لممحاصػػػيؿ، وتحويػػػؿ المسػػػاحات المرويػػػة إلػػػى الػػػري الحػػػديث بمػػػا فيهػػػا أنظمػػػة الػػػري 
  .الحكومية

 .(2006)ت حسب طريقة الري في المحافظا( ألؼ هكتار)المناطؽ المروية  (:8) رقـ الجدكؿ

 الرم التقميدم الرم الحديث

المشاريا  الكمي الرذاذ التنقيط الكمي المحافظة
 الحككمية

األنهر  اآلبار
 كالينابيا

 0.6 1.0-  1.6- - -  دمشؽ
 21.9 53.9-  75.8 2.3 14.2 16.5 ريؼ دمشؽ

 10.0 106.8 76.9 19.7 21.4 5.5 26.9 حمب
 6.7 27.8 22.2 56.7 9.5 10.3 19.8 حمص
 5.2 94.2 54.9 154.3 50.8 4.0 54.8 حما 
 2.9 4.6 24.5 32.0 0.6 5.7 6.3 الالذقية
 86.5 40.2 22.4 149.0 0.3 0.7 1.0 دير الزكر
 86.5 45.1 8.1 57.1 28.8 7.8 36.6 إدلب
 32.1 385.0 15.7 432.8 40.5 2.6 43.1 الحسكة
 43.0 64.9 79.9 187.8 4.3 0.7 5.0 الرقة
-  1.4-  4ز1-  0.7 0.7 يداءالسك 

 2.5 10.2 14.8 27.8 4.1 12.4 16.5 درعا
 2.5 10.2 14.8 27.5 0.5 6.5 7.0 طرطكس
-  3.0 1.6 4.6 0.1 1.5 1.6 القنيطرة
 951.1 615.5 001.1 5509.5 580.9 09.0 91.6 اإلجمالي

 (.2007اإلحصائيات الزراعية : المصدر)
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ية عمى الميػار الجوفيػة، ويالحػظ أف المسػاحات المرويػة بػالري الحػديث مف األرا ي المرو % 60يعتمد 
، ثػػـ بػػدأت بالتزايػػد نتيجػػة إهتمػػاـ الدولػػة بإزالػػة المعوقػػات التػػي 2004-2002قػػد تناقصػػت خػػالؿ الفتػػرة 

كػػـ تػػـ إدخػػاؿ عػػدد مػػف المشػػاريع لتحسػػيف كفػػاءة إسػػتخداـ الميػػار . تحػػد مػػف التحويػػؿ إلػػى الػػري الحػػديث
دؿ إنتػػاج لكػػؿ قطػػرة مػػاء، مثػػؿ مشػػروع تطػػوير المصػػادر الطبيعيػػة، ومشػػروع صػػيانة لتحقيػػؽ أعمػػى معػػ

وتشغيؿ وصػرؼ الغػاب، ومشػروع صػندوؽ التحويػؿ إلػى الػري الحػديث، ومشػروع إنشػاء محطػات رصػد 
  .مناخي بالتعاوف مع جايكا

لػػري محطػػة متخصصػػة ببحػػوث ا 12ونظػػرًا ألهميػػة خػػدمات البحػػوث واإلرشػػاد الزراعػػي، فقػػد تػػـ إنشػػاء 
وتػـ فػي . لتجديد معدالت إستخداـ الميػار المسػتداـ، ونظػـ المحاصػيؿ المالئمػة لمسػتوى الحػوض المػائي

 .الوقت نفس  تدريب المزارعيف والفنييف لتسهيؿ عممية التحويؿ إلى الري الحديث
فاءة أخيرًا، مف ال روري إعتماد سياسات تهدؼ إلى وقؼ اإلستخداـ الجائر لمموارد المائية، وتحسيف ك

سػػتخداـ ميػػار الصػػرؼ الصػػحي فػػي الزراعػػة،  إسػػتخداـ الميػػار فػػي جميػػع القطاعػػات خاصػػة الزراعػػة، وا 
ستخداـ طرؽ الري الحديثة  ، وترشيد إستخداـ الميػار، وتسػهيؿ الحصػوؿ عمػى (تنقيط، رذاذ، مو عي)وا 

األرا ػػػػي التمويػػػػؿ والتقانػػػػات والبنػػػػى المؤسسػػػػية التحتيػػػػة لتطبيػػػػؽ هػػػػذر السياسػػػػات عمػػػػى مختمػػػػؼ أنػػػػواع 
 .والمحاصيؿ

  التخطيط كسياسات اإلنتاج
مػػف اإلنتػػاج الزراعػػي الػػوطني % 98يتشػػكؿ معظػػـ اإلنتػػاج الزراعػػي مػػف مػػزارع عائميػػة صػػغيرة، أي أف 

وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف سػػػيطرة القطػػػاع الخػػػاص فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ، تخطػػػط الحكومػػػة . ينتجػػػ  القطػػػاع الخػػػاص
اـ تػرخيص منػاطؽ المحاصػيؿ لممػزارع التػي تزيػد لزراعة المحاصيؿ األساسية في المنػاطؽ، وتطبػؽ نظػ

كمػػا تتػػدخؿ الدولػػة مباشػػرة بالتسػػويؽ والتصػػنيع، إذ أنهػػا تممػػؾ وتػػدير معظػػـ مرافػػؽ . عػػف نصػػؼ هكتػػار
الصناعات الزراعية األساسية وتديرها، وتت مف جميع محالج القطف ومعامػؿ السػكر والتبػم، وعػدد مػف 

 .الطاحف ومعامؿ الزيوت واألعالؼ

وبالنسػػبة لمقطػػف والشػػوندر السػػكري . حكومػػة أسػػعار المحاصػػيؿ الرئيسػػة عػػدا الفواكػػ  والخ ػػارتقػػرر ال
أمػا بالنسػبة . والتبم، يجب عمى المزارع أف يبيػع المحصػوؿ إلػى المؤسسػات الحكوميػة باألسػعار المقػررة

المقػررة  لممحاصيؿ الرئيسػة األخػرى، أصػبح حاليػا الخيػار لممػزارع بيعهػا لممؤسسػات الحكوميػة باألسػعار
عػػدا )وتػػتحكـ الحكومػػة بأسػػعار المحاصػػيؿ الرئيسػػة . أو بيعهػػا لمقطػػاع الخػػاص باألسػػعار المتفػػؽ عميهػػا

وتخفػؼ الحكومػة . داخميا حتى نقاط البيع النهائيػة لممسػتهمؾ( القطف والعدس والحمص المعدة لمتصدير
لكػف تػدخمها فػي . والتسػويؽتدريجيا مف شدة التخطيط الزراعي والتحكـ باألسػعار والتػدخؿ فػي التصػنيع 
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هذر األنشطة يبقى مركزا بما يكفي لتحجػيـ قػدرة المػزارع لإلسػتجابة لمؤشػرات األسػعار ولمتػأثير فػي دور 
  .صناع قرار التجارة في القطاع الخاص والعامميف في التجارة والتصنيع الزراعي

ى مشكالت إدارية رئيسػة، نظػرًا والتحويؿ الجاري إلى النظاـ الذي يعتمد أكثر عمى قوى السوؽ يؤدي إل
تحتػػاج عمميػػػات . لظهػػور حػػاالت لػػيس لهػػا خبػػرات سػػابقة، ممػػا ي ػػع المسػػؤوليف أمػػاـ تحػػديات رئيسػػة

التحويػػػؿ والعمميػػػات اليوميػػػة فػػػي اإلقتصػػػاد الزراعػػػي إلػػػى إدارة ذكيػػػة جػػػدًا، إذا كانػػػت النتيجػػػة المطموبػػػة 
اؼ النمػػو والمسػػاواة واألمػػف الغػػذائي المسػػتهدفة قطاعػػًا زراعيػػًا كفػػؤًا قػػادرًا عمػػى تمبيػػة مجموعػػة مػػف أهػػد

  .حاليا
 

تهدؼ الخطط الخمسية العاشػرة لمزراعػة أساسػًا إلػى تحقيػؽ هػدؼ الحكومػة فػي تنميػة هػذا القطػاع الػذي 
 أولتػػػػػػ  إهتمامػػػػػػػًا كبيػػػػػػػرًا فػػػػػػػي البػػػػػػػرامج المتعمقػػػػػػػة بمػػػػػػوارد التربػػػػػػػة و ػػػػػػػمنت  فػػػػػػػي اإلسػػػػػػػتراتيجية الزراعيػػػػػػػة 

  :مف خالؿ ما يمي( 2010-2006)مسية العاشرة وفي الخطة الخ( 2000-2010)

  تبني خارطة إيكولوجية زراعية تبيف المناطؽ المالئمة إلنتاج المحاصيؿ واألشجار، بالتنسيؽ مع
ستخدامات نظاـ المعمومات الجغرافية  .تصنيؼ التربة، ووفقًا لمميزة النسبية وا 

 عتماد التراكيب ال محصولية والدورات الزراعية التي ت مف اإلستخداـ األمثؿ لألرا ي الزراعية وا 
 .إستدامة اإلنتاج، والتكامؿ بيف اإلنتاجيف النباتي والحيواني

كما يتـ تطوير الخطة الخمسية الزراعية  بعد األخذ بعيف اإلعتبار خطط وزارة الري المتعمقػة بالمنػاطؽ 
ري، وعمػػى األرا ػػي الجديػػدة المرويػػة نظػػرًا ألف الخطػػة الزراعيػػة تعتمػػد عمػػى الخطػػة اإلسػػتثمارية فػػي الػػ

إ ػػافة إلػػى بيانػػات خطػػة الػػري، فػػإف المصػػدر . التػػي سػػتروى خػػالؿ فتػػرة الخطػػة عمػػى وجػػ  الخصػػوص
الػػرئيس اآلخػػر فػػي أهػػداؼ تنميػػة القطػػاع الزراعػػي يتعمػػؽ بالمشػػاريع والبػػرامج التػػي تػػؤدي إلػػى التوسػػػع 

المرويػة أو البعميػة، كمػا حصػؿ فػي  أو الزيادة فػي اإلنتاجيػة فػي كػؿ مػف الزراعػات/بالزراعات البعمية و
التوسػػػع السػػػريع فػػػي زراعػػػات الزيتػػػوف والفسػػػتؽ الحمبػػػي والػػػذي عكػػػس المشػػػاريع الرئيسػػػة فػػػي إستصػػػالح 

وبشكؿ عاـ، فإف التوسػع السػريع فػي المنػاطؽ المرويػة . مناطؽ اله اب خالؿ الخطة الخمسية الثامنة
ات المحاصػيؿ المرويػة عنػ  فػي المحاصػيؿ كاف يعني أف الخطط السابقة ت منت نموًا أكبر في مسػاح

 .البعمية
وعمػػى الػػرغـ مػػف إحتسػػاب العوامػػؿ اإلقتصػػادية، فػػإف أهػػداؼ وزارة الزراعػػة تعتمػػد أساسػػًا عمػػى إعتبػػارات 

 .تقنية مثؿ توفر الميار والحاجة إلى دورة محصولية معينة التي سوؼ تحافظ عمى خصوبة التربة
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عات الالزمة لتنظػيـ اإلنتػاج الزراعػي كاألمػف الغػذائي كالبيئػة كقد كضعت الحككمة السياسات كالتشري
لكف الحاجة تكمػف فػي تطبيػؽ (. 6-5المالحؽ )كالتجارة كالتسكيؽ كالتمكيؿ كمكارد الميا  كاإلستثمار

رتفػػاع  تتمػؾ السياسػات كالتشػػريعا لمتغمػب عمػػى المعكقػات، كمػػف ضػمنهاإنخفاض الهطػػكؿ المطػرم كا 
 .ات الجفاؼ أك لتغير المناخدرجات الحرارة نتيجة لمكج

 

 المعكقات/ التحديات
هناؾ عدد مف التحديات التي تواج  التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية بشكؿ عاـ والتنمية الزراعية بشكؿ 

 :خاص، وتت مف
 تحديات إجتماعية وأهمها معدؿ النمو السكاني المرتفع. 

  تطبيػػػػػؽ السياسػػػػػات تحػػػػػديات مؤسسػػػػػية وتت ػػػػػمف  ػػػػػعؼ التنسػػػػػيؽ بػػػػػيف الجهػػػػػات، و ػػػػػعؼ
 .والتشريعات وخطط التنمية

 تحديات طبيعية وتت مف الظروؼ المناخية وتدهور موارد الميار. 

 تحديات تقنية ومنها  عؼ خدمات البحوث واإلرشاد. 

  تحديات التمويؿ حيث أف لنظـ اإلستثمار ومنها الصناعات الزراعية  عدد مف اإلخفاقات التي
 .ستداـال تسمح بعممية اإلستثمار الم

 ؼػيػارات التكػػػػخي
 

 (ياتػػػػػالتكص)
إستنتج العمماء أف كميات  خمة مف غاز ثاني أكسيد الفحـ وغيرر مف الغازات الناتجة عػف اإلسػتخداـ 

فعنػدما تنطمػؽ . ماًل هامًا في تحويؿ كوكب األرض إلى بيػت زجػاجي كبيػراالمفرط لمطاقة، قد أصبح ع
الؼ الجوي حوؿ األرض تسمح ألشعة الشػمس بالنفػاذ لكنهػا تمنػع تمؾ الغازات، تشكؿ في طبقة في الغ

تػػػؤدي هػػػذر . األشػػػعة تحػػػت الحمػػػراء المنعكسػػػة عػػػف سػػػطح األرض مػػػف الخػػػروج إلػػػى الف ػػػاء الخػػػارجي
والحقيقػة أنػ  لػوحظ إرتفػاع فػي . الظاهرة إلى إرتفاع حػرارة األرض، وتسػمى بظػاهرة أثػر البيػت الزجػاجي

ذا إسػػػتمرت ظػػػاهرة البيػػػت . ي مػػػف نصػػػؼ درجػػػة إلػػػى درجػػػة مئويػػػةحػػػرارة األرض خػػػالؿ القػػػرف الما ػػػ وا 
 .2100درجة في العاـ  485-185الزجاجي، فسترتفع حرارة األرض 

تؤدي اآلثار السمبية لتغير المناخ بشكؿ عاـ إلػى زيػادة اإلحتياجػات المائيػة لألغػراض الزراعيػة بحػوالي 
نخفاض اإلنتاجية واإلنتاج فيما إذا لـ تتو 10-20%  .فر اإلحتياجات اإل افية مف الميار، وا 

 :ولمتكيؼ مع تغير المناخ والخفيؼ مف آثارر، تمت التوصية باإلجراءات التالية



 www.inc-sy.org مشزوع إعداد انبالغ انوطىي األول نهتغيزاث انمىبذيت

 

  3030 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

 :تطكير القدرات عمى مستكل الفرد كالمؤسسة كالنظـ - أ
يرتبط مفهوـ تنمية القدرات عمى المستوى الفردي بعممية تغيير  :تنميت القذراث علً مستىي األفراد

. تجاهػػات مػػف خػػالؿ الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة وتطػػوير المهػػارات عػػف طريػػؽ التػػدريباإلالسػػموكيات و 
ويت مف أي ا التعمـ مف خالؿ التجربة، والمشاركة والممكية والعمميات المرتبطة بتحسيف األداء مف 

  .ن باط وحس المسؤولية والمساءلةخالؿ التعديؿ في طرؽ اإلدارة والتحفيز واإل

جميػع يشمؿ بنػاء القػدرات عمػى المسػتوى المؤسسػاتي أداء   ي المؤسساثتنميت القذراث علً مستى
المؤسسػػػػػات، ويرتكػػػػػز هػػػػػذا المفهػػػػػـو عمػػػػػى األداء التنظيمػػػػػي العػػػػػاـ وفعاليػػػػػة ممارسػػػػػة المهػػػػػاـ وقػػػػػدرة 

 وتهػدؼ إلػى تطػوير المؤسسػة كنظػاـ شػامؿ، ويت ػمف ذلػؾ. المؤسسات عمى التكيؼ مػع المتغيػرات
هػػا مػػع المحػػيط الخػػارجي، والتطػػوير فػػي المػػوارد الماديػػة مثػػؿ البنيػػة األفػػراد والمجموعػػات فيهػػا وعالقت

التحتية، وتو يح المهاـ والهياكؿ والمسػؤوليات، ونظػـ المسػاءلة، والتوثيػؽ، والتغييػرات فػي األنظمػة 
 . ستثمار الموارد البشريةإتصاؿ والتطوير في ووسائؿ اإل

عمػى المسػتوى )يهػتـ مفهػوـ تنميػة القػدرات عمػى مسػتوى الػنظـ  :ميت القذراث علً مستىي النظم تن
لتحسػػيف " بيئػػة مسػػاندة"العػػاـ المحػػيط بالمؤسسػػة أو الفػػرد كػػي نصػػؿ إلػػى  اإلطػػار بتطػػوير( المنهجػػي

والتشريعية والمساءلة التي يعمؿ  اإلقتصاديةاألداء، ويت مف ذلؾ تطوير السياسات العامة، واألطر 
كما يشمؿ هذا المفهـو العالقات والعمميات المشتركة ما بيف المؤسسات  منها األفراد والمؤسسات، 

 . سواء عمى الصعيد الرسمي أو غير الرسمي

 :حفظ كترشيد إستخداـ المكارد المائية كتتضمف الرم الحديث - ب
، 2006هكتػػػارًا عػػػاـ  1402إلػػػى أكثػػػر مػػػف  1970هكتػػػارًا عػػػاـ  451زادت المسػػػاحة المرويػػػة مػػػف 

زدادت معهػػا اإلح سػػنويًا خػػالؿ نفػػس  3بميػػوف ـ 1404إلػػى  3بميػػوف ـ 6805تياجػػات المائيػػة مػػف وا 
كمػػا تبػػدلت وفػػرة الميػػار بشػػكؿ كبيػػر ممػػا أدى إلػػى تغيػػر المسػػاحة المرويػػة عمػػى (. 7الجػػدوؿ )الفتػػرة 

، بينمػا زادت %40فقػد تناقصػت المسػاحة المرويػة بالميػار السػطحية بنسػبة . كؿ مف المػوارد المائيػة
وقػد وصػؿ إسػتنزاؼ الميػار الجوفيػة (. 8الجػدوؿ % )59ة مف الميار الجوفيػة بنسػبة المساحة المروي

كمػػا تػػأثرت . إلػى حػػد الخطػػر فػػي أحػػواض العاصػػي األوسػػط واألعمػػى، والخػػابور، وبػػردى، واليرمػػوؾ
 .نوعية الميار في بعض المناطؽ

لػػػى الػػػري لمتغمػػػب عمػػػى تمػػػؾ المشػػػاكؿ ومشػػػكمة نقػػػص اإلنتػػػاج، أنشػػػأت الحكومػػػة مشػػػروع التحويػػػؿ إ
وتنفػػػػذر وزارة الزراعػػػػة واإلصػػػػالح الزراعػػػػي بهػػػػدؼ زيػػػػادة اإلنتاجيػػػػة الزراعيػػػػة  2000الحػػػػديث عػػػػاـ 

، وخفػػض فاقػػد الميػػار بنسػػبة %45والحفػػاظ عمػػى مػػوارد الميػػار والتربػػة، وزيػػادة كفػػاءة الميػػار بنسػػبة 
مػػف  3ـ بميػػوف 3.795ومػػف أهػػـ النتػػائج المتوقعػػة لممشػػروع تػػوفير . فػػي جميػػع أنظمػػة الميػػار% 70
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ويمكف تقسيـ الوفر فػي الميػار وزيػادة (. 8و 7الجدوالف )الميار لسد الفجوة بيف اإلحتياجات والموارد 
 :اإلنتاج كما يمي

  ألػػؼ هكتػػارًا مػػف القمػػح، وزيػػادة  690لػػري ( مػػف المػػوارد المائيػػة% 43) 3بميػػوف ـ 1.647تػػوفير
 .ألؼ طف سنوياً  819، واإلنتاج بكمية %23اإلنتاجية بنسبة 

  ألػػػؼ هكتػػػارًا مػػػف الػػػذرة، وزيػػػادة  640لػػػري ( مػػػف المػػػوارد المائيػػػة% 30) 3مميػػػوف ـ 200تػػػوفير
 .ألؼ طنًا سنوياً  160واإلنتاج بكمية 

  ألػػؼ هكتػػارًا مػػف الشػػوندر السػػكري، وزيػػادة اإلنتاجيػػة مػػف الجػػذور  280لػػري  3مميػػوف ـ 89تػػوفير
 .ألؼ طنًا سنوياً  408، واإلنتاج بكمية %26، ومف محتوى السكر بنسبة %24بنسبة 

  ألػػػػػػػؼ هكتػػػػػػػارًا مػػػػػػػف القطػػػػػػػف، وزيػػػػػػػادة اإلنتاجيػػػػػػػة بنسػػػػػػػبة 260لػػػػػػػري  3بميػػػػػػػوف ـ 2.167تػػػػػػػوفير 
 .ألؼ طنًا سنوياً  270، واإلنتاج بكمية (وفؽ طريقة الري الحديث% )19-35

  واإلنتػاج %29ألؼ هكتارًا مف الزيتػوف، وزيػادة اإلنتاجيػة بنسػبة  290لري  3مميوف ـ 78توفير ،
 .ألؼ طنًا سنوياً  332بكمية 

 هكتارًا مػف الكرمػة، وزيػادة اإلنتاجيػة  10340مف الموارد المائية لري % 43) 3مميوف ـ 31توفير
 .ألؼ طنًا سنوياً  85، واإلنتاج بكمية %30بنسبة 

وسػػػػتنخفض تكػػػػاليؼ اإلنتػػػػاج ويزيػػػػد الػػػػدخؿ الصػػػػافي بشػػػػكؿ وا ػػػػح لجميػػػػع المحاصػػػػيؿ عمػػػػى 
 .المستوى المحمي والوطني

وع التحويػػؿ إلػػى الػػري الحػػديث معوقػات إجتماعيػػة وتقنيػػة تػػؤدي إلػػى إنخفػػاض تنفيػػذ يواجػ  مشػػر 
  %.25أنشطت  والتي لـ تتجاوز 
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جمالي اإلحتياجات ( ألؼ هكتار)تطور المناطؽ المروية (: 0) رقـ الجدكؿ ( 3بميوف ـ)مف مختمؼ مصادر الري، وا 
حتياجات الهكتار الواحد مف الميار   .2006-1970خالؿ الفترة ( 3ـ)وا 

 اإلحتياجات المائية لمهكتار اإلحتياجات المائية الكمية المنطقة المركية السنة

5200 451 6.05 13415 
5208 547 7.11 12687 
5265 567 7.60 13404 
5268 652 8.77 13451 
5220 693 8.30 11954 
5221 1089 13.16 12084 
9000 1211 14.05 11608 
9005 1439 17.52 12955 
9008 1402 16.26 13431 

 (.؛ وتـ حساب بعض األرقاـ، وتـ تدوير بع ها2007؛ واإلحصائيات الزراعية 2002صومي والشايب : المصادر)

 
نتاجية ( الهكتار/3ـ)تاثير الري الحديث عمى إستعماؿ الميار (: 6)رقـ الجدكؿ   المحاصيؿ الرئيسة( هكتار /كم)وا 

 حديث تقميدم  رم حديث  رم تقميدم  المحصكؿ

 6328 5141 5808 9092 القم 

 *4516-3952 3337 *10612-5986 14446 القطف

 75401 60790 6872 9721 الشكندر السكرم

 6953 4360 6290 8970 الذرة

 5120 3974 2927 5669 الزيتكف

 (. ؛ وبعض األرقاـ مدورة2005وزارة الزراعة -لحديث؛ ومشروع التحوؿ إلى الري ا2007؛ واإلحصائيات الزراعية 2002صومي والشايب : المصادر)
 .تختمؼ اإلحتياجات المائية وفقا لطريقة الري الحديث* 

 

  :تطكير كتطبيؽ نظـ اإلنذار المبكر كمعمكمات رصد الجفاؼ لتحسيف الجاهزية لمجفاؼ -ج
ج الزراعػػي يػػؤدي الجفػػاؼ إلػػى إنخفػػاض اإلنتػػاج الزراعػػي الػػذي يػػؤدي بػػدورر إلػػى تنػػاقص قيمػػة النػػات

ويػػؤدي الجفػػاؼ عمػػى مسػػتوى المجتمػػع إلػػى . النمػػو اإلقتصػػادي الػػوطني ؤخركيػػاإلجمػػالي والػػدخؿ، 
ويسبب نزوح . خسارة المحاصيؿ والحيوانات، وفي الحاالت الحادة يؤدي إلى نقص الغذاء والمجاعة

ينػػة مسػػببًا سػػكاف المنػػاطؽ المتػػأثرة بالجفػػاؼ بحثػػًا عػػف الغػػذاء والعمػػؿ إلػػى ال ػػغط عمػػى مػػوارد المد
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ويقػػـو المزارعػػوف بعػػدة إجػػراءات فػػي محاولػػة تنظػػيـ آثػػار الجفػػاؼ وفػػؽ البيئػػة . المشػػاكؿ اإلجتماعيػػة
كما تتػدخؿ المعوقػات اإلجتماعيػة واإلقتصػادية . اإلجتماعية واإلقتصادية، ووفؽ معموماتهـ وخبراتهـ

مػػػع األمػػػف الغػػػذائي وبالتػػػالي، فػػػإف إدارة الجفػػػاؼ يجػػػب أف تػػػرتبط . فػػػي سػػػبؿ التعػػػايش مػػػع الجفػػػاؼ
 . لمعائمة، ومع  ماف توفير الغذاء، وتطوير الموارد البشرية ال رورية لمتنمية الزراعية المستدامة

وهناؾ عػدد كبيػر مػف إجػراءات التخفيػؼ مػف آثػار الجفػاؼ، بع ػها طويػؿ األجػؿ، وبع ػها قصػير 
ف الطريق-ولمجفاؼ أبعاد حيوية. األجؿ قتصادية إجتماعية، وا  ة المتكاممة  رورية لتطوير فيزيائية وا 

  :ولعؿ أهـ اإلجراءات هي. خفيؼ مف آثار الجفاؼتإستراتيجية طويمة األمد لم
 تطكير نظـ التنبؤ المناخي كاإلنذار المبكر.  

 مثػػؿ تنػػكع )الفيزيائيػػة كاإلجتماعيػػة اإلقتصػػادية -تػػأقمـ نظػػـ اإلنتػػاج لتناسػػب األبعػػاد الحيكيػػة
  (.المحاصيؿ كنظـ اإلنتاج كغيرها

 دارة -تطبيؽ المعمكمات الزراعية المناخية في تحسيف البحكث لتطػكير أصػناؼ المحاصػيؿ، كا 
  .البيئة الزراعية الخاصة

 إدارة المحاصيؿ لتحسيف كفاءة إستخداـ الميا  كمقاكمة الجفاؼ.  

 تحسيف إدارة اإلنتاج الحيكاني كالمراعي.  

 دارة مساقط المي   .ا  بما في ذلؾ حصاد الميا الحفاظ عمى مكارد التربة كالميا ، كا 

   األمطػػار كالميػػا  الجكفيػػة كالميػػا  السػػػطحية ) اإلسػػتخداـ الكػػؼء كالمسػػتداـ لمػػكارد الميػػا
  (.الميا  غير التقميدية دكمكار 

  تطبيؽ السياسات كاإلجراءات التي تساعد في تطبيؽ إستراتيجية التخفيػؼ، كاإلجػراءات التػي
  .الككارثتكفر المساعدات الضركرية في حاالت 

 التأميف عمى المحصكؿ كالحيكاف.  

 تطكير صندكؽ خاص لمطكارئ.  

 بناء القدرات.  

يقوـ المزارعوف وأصحاب المواشي وغيرهـ بتأميف مستمزمات اإلنتاج قبػؿ بدايػة موسػـ األمطػار كػؿ 
 إذ يقرر المزارع عند زراعة المحصوؿ الصنؼ والموعد ومعدؿ البذر وكمية السػماد قبػؿ بدايػة. عاـ

ف قدرة نظػاـ اإلنػذار المبكػر يمثػؿ أداة . موسـ األمطار، وقبؿ أف يعرؼ كميات األمطار وتوزعها وا 
قوية لتجنب عدة تكاليؼ ترتبط مع التوزيع الخاطئ لمموارد، خاصة إذا ترافؽ ذلؾ مع نظاـ زراعػي 

  .جيد
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ويًا لمتػػدخالت نويمكػػف نظػػاـ اإلنػػذار المبكػػر الموثػػوؽ الحكومػػة ومنظمػػات اإلغاثػػة مػػف التح ػػير سػػ
لػػػذلؾ فإنػػػػ  مػػػػف ال ػػػروري تطػػػػوير نظػػػـ اإلنػػػػذار المبكػػػػر والتنبػػػؤ بالجفػػػػاؼ وتػػػػوفير  .األكثػػػر كفػػػػاءة

ويجػػػب تحديػػػد إحتياجػػػات شػػػبكات الرصػػػد . المعمومػػػات لجميػػػع الشػػػركاء لمتجهيػػػز لمجابهػػػة الجفػػػاؼ
غرافية، ونشر الجوي واإلستشعار عف بعد، وتوفير البيانات وتخزينها وتحميمها، ونظـ المعمومات الج

  .وهناؾ أمثمة فعالة في أفريقيا عف مثؿ هذر النظـ. المعمومات

 :تطكير مناخ اإلستثمار في الزراعة كالتصنيا الزراعي -د
والذي يت مف الصناعات الزراعية، بالمعوقات التػي أثػرت ستثماري الزراعي السائد إلخ اايتأثر المن

المشػػكمة العامػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى منػػافع مؤقتػػة مػػف  إذ تكمػػف. عمػػى اإلسػػتثمار والتنميػػة قػػي الػػبالد
اإلستثمارات الجديدة دوف تغيير المناخ اإلقتصادي الكمي والمؤسساتي إلى حػد كبيػر، أو جعػؿ تمػؾ 

ويشػػجع هػػذا التوجػػ  عمػػى مزايػػا فػػي المػػدى القصػػير دوف تشػػجيع التنميػػة اإلقتصػػادية . المزايػػا دائمػػة
 .عمى المدى البعيد

  :و عت التوصيات التالية لتشجيع اإلستثمار الزراعيوبناء عمى ذلؾ فقد 
  تشػػجيع الحصػػوؿ عمػػى األرا ػػي، خاصػػة أرا ػػي أمػػالؾ الدولػػة، وتػػدعيـ إقامػػة منػػاطؽ صػػناعية

 .مجهزة بالخدمات العامة مثؿ الماء والكهرباء أساساً 

  اج لػػيس بال ػػروري اإلنتػػ)العمػػؿ عمػػى زيػػادة فعاليػػة القطػػاع التعػػاوني خاصػػة فػػي تقػػديـ الخػػدمات
 (.المشترؾ، بؿ تأميف الخدمات والتسويؽ والتصنيع

  دخػاؿ كثيػر مػف المرونػة فػي تسهيؿ إقامة المؤسسات المالية في الريؼ لتوسػيع القػروض هنػاؾ وا 
 .النظاـ المصرفي ليتالءـ مع متطمبات المستثمريف في القطاع الخاص

 

 :تطكير البحث كاإلرشاد الزراعي -ق
الزراعي وعمى جميع المسػتويات كػي تقػـو وبإسػتخداـ تقانػات التربيػة  تطوير برامج البحوث واإلرشاد

التقميديػػػة والحديثػػػة، بإسػػػتنباط ونشػػػر أصػػػناؼ المحاصػػػيؿ المقاومػػػة لظػػػروؼ تغيػػػر المنػػػاخ والجفػػػاؼ 
  .الصعبة، إ افة إلى ظروؼ مموحة التربة والميار

لقمح والشػعير والقطػف، إال وتطبيؽ نظـ تربية المحاصيؿ التقميدية وقد تـ إستنباط عدة أصناؼ مف ا
 . أف هذر العممية بطيئة

أما الطرؽ الحديثة فهي عالية التكاليؼ، ويصعب الحصوؿ في هذر المرحمة عميهػا لتطػوير أصػناؼ 
إذ يحتاج هػذا النظػاـ إلػى ت ػافر الجهػود اإلقميميػة نظػرًا ألف جميػع . جديدة مف المحاصيؿ المناسبة

فػػي تػػوفير األمػػف الغػػذائي، كمػػا تواجػػ  مشػػكالت نقػػص الميػػار  الػػدوؿ العربيػػة تواجػػ  المشػػكمة نفسػػها
 .وتدهور األرا ي وتغير المناخ والجفاؼ و عؼ التنسيؽ بيف المؤسسات المعنية والخبراء
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ومف المتوقع عنػد تطػوير أصػناؼ المحاصػيؿ المناسػبة ونشػرها، أف يصػؿ اإلنتػاج الزراعػي لمسػتوى 
  .الكفاية تحت ظروؼ تغير المناخ السمبية

 :التكامؿ الزراعي -ك
وبحيػػث . حيػػث يػػتـ تطبيػػؽ الػػدورات الزراعيػػة المناسػػبة فػػي مختمػػؼ المنػػاطؽ ولػػنظـ اإلنتػػاج المختمفػػة

كمػا أف اإلنتػاج الحيػواني . تكوف البقوليات والمحاصػيؿ العمفيػة مكونػات رئيسػة فػي الػدورات المختمفػة
إلى اإلنتاج % 30ؿ الزراعي ومف المتوقع أف ي يؼ التكام. مكوف  روري في معظـ نظـ اإلنتاج

  .الحالي

 ؽػيػبػطػية التػآل
تحتػػاج كػػؿ توصػػية إلػػى خطػػة عمػػؿ والتػػي تحتػػاج بػػدورها إلػػى آليػػة قويػػة لتطبيقهػػا تعتمػػد عمػػى التنسػػيؽ 

وقػػد تػػـ اقتػػراح آليػػة ترتكػػز عمػػى لجنػػة وطنيػػة تتػػألؼ مػػف ممثمػػيف مػػف . والشػػفافية بػػيف الجهػػات المعنيػػة
 :نية، وتت مف مهامهاأصحاب القرار في الجهات المع

 التنسيؽ الكمي بيف مشاريع وأنشطة التنفيذ.  

  تكامػػؿ األولويػػات واإلحتياجػػات لتنفيػػذ المشػػاريع واألنشػػطة فػػي التخطػػيط اإلسػػتراتيجي لكػػؿ مػػف
 .الجهات المعنية

 كؿ مشروع ياإلشراؼ الكمي وتوجي  تنفيذ خطط العمؿ ف. 

خبيػػػرًا فػػػي المجػػػاالت المعنيػػػة المختمفػػػة وفػػػي  20-15كمػػػا تػػػـ إقتػػػراح تشػػػكيؿ لجنػػػة عمميػػػة مؤلفػػػة مػػػف 
مهمة المجنة العمميػة تكمػف . موا يع اإلتفاقية الدولية اإلطارية لتغير المناخ واإلتفاقيات الدولية األخرى

في تقديـ الدعـ العممي والفني وتقديـ المشػورة لمجنػة الوطنيػة، وتطػوير المقترحػات اعتمػادًا عمػى مفػاهيـ 
  .كما تقدـ المشورة لممؤسسات المعنية بتنفيذ األنشطة. خطط العمؿ المو حة في عالمشاري

 :فقد تـ إقتراح خطة التقييـ والمتابعة التالية ،واعتمادًا عمى آلية التنفيذ المذكورة
  .مناقشة مهاـ كؿ مشروع أو نشاط مع المجافوجوب  .1

 :تطوير مؤشرات تنفيذ لكؿ مشروع،  مف إطار أنواع المؤشرات التالية .2

  شرات التنفيذمؤ. 

 مؤشرات األداء. 

  (.النتائج)مؤشرات األثر 

  .نظاـ تقديـ تقارير وا حة عف إدارة الجاف والوحدات والمشاريع وتقدـ العمؿ. 3
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 ؽػػػالحػػالم
 

 سياسات التخطيط الزراعي :(1)رقـ الممحؽ 
عتمػػدت الحكومػػة منػػذ السػػتينات نظػػاـ التخطػػيط المركػػزي، وبػػدأت تتجػػ  نحػػو التخطػػيط التأشػػيري وبشػػكؿ تػػدريجي منػػذ ا

نعكس ذلؾ عمى الخطط السنوية التي تميزت بإعتماد النهج التشػار (. 1990-1986)الخطة الخمسية السادسة  كي مػف وا 
عتماد التخطيط الالمركزي مف خالؿ قياـ المحافظات  خالؿ مساهمة جميع الجهات المعنية في إعدادها وحتى إقرارها، وا 

و مف هذا التوج  حافظت السياسات الزراعية عمى دور الدولة في . بو ع خططها السنوية في  وء المؤشرات العامة
مزمات اإلنتػاج وتسػويؽ بعػض المحاصػيؿ الرئيسػة، مػع إفسػاح المجػاؿ اإلشراؼ عمى توزيع الموارد وتػوفير جػزء مػف مسػت
 .لمفعاليات الخاصة في اإلنتاج والتسويؽ والتصنيع

، وقرار إعتماد 20/7/2005تاريخ  59يتـ إعداد الخطة اإلنتاجية الزراعية السنوية وفقًا لتعميمات المرسـو التشريعي رقـ 
 :سس التاليةوبناء عمى األ 3964الخطة اإلنتاجية رقـ 

 توجهات إستراتيجية التنمية الزراعية. 

 تحميؿ الواقع الراهف لمقطاع الزراعي. 

 المشاكؿ التي تواج  القطاع الزراعي والسياسات الزراعية المعتمدة لحمها. 

 المؤئرات اإلقتصادية لمخطة الخمسية. 

 المؤشرات المعتمدة بمشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي. 

 التأشيري عمى مستوى المجموعات النباتية مع الحفاظ عمى المساحات المخططة لمقمح  استمرار التخطيط
 .والقطف والشوندر

 التنسيؽ مع الجهات الحكومية ذات الصمة والجهات ذات العالقة. 

 :أثر إستراتيجيات التنمية الزراعية عمى الخطة الزراعية
 وء التغيرات اإلقتصادية بهدؼ تجسيد رؤية مستقبمية  في 2010-2001تـ و ع إستراتيجية التنمية الزراعية لمفترة 

لمقطاع الزراعي، ورسـ خطة لتحقيؽ تمؾ الرؤية إنطالقًا مف تحديد أهـ المعوقات التي واجهت القطاع الزراعي وتحديد 
 :ركزت هذر اإلستراتيجية عمى األهداؼ الكمية التالية. المشكالت التي أثرت سمبًا عمى أداء هذا القطاع

سػػنويًا نظػػرًا لمحػػدوديتها إ ػػافة مسػػاحات جديػػدة، فػػي حػػيف يمكػػف زيػػادة % 0.8يػػادة المسػػاحات المزروعػػة فعػػال بمعػػدؿ ز 
 .سنوياً %  2.1المساحات المشجرة البعمية بحدود 

نتاجيػة المحاصػيؿ البعميػة بػأكثر مػف % 5-3زيادة إنتاجية المحاصيؿ المروية سنويًا بنسػبة   2005-2001لمفتػرة % 1وا 
% 2لمحصػػػوؿ القطػػػف و% 1لمراديػػػد المحاصػػػيؿ المرويػػػة والبعميػػػة و% 2: 2010-2006هػػػذر النسػػػب لمفتػػػرة وتصػػػبح 

 .لمحصوؿ القمح

نتػػاج الحميػػب بنسػػبة % 5زيػػادة إنتػػاج المحػػـو الحمػػراء والبي ػػاء سػػنويًا بنسػػبة  وعػػدلت هػػذر . 2005-2001لمفتػػرة % 4وا 
 .لمحميب% 5لمحـو البي اء و % 4.3لمحـو الحمراء، و% 2.4لتصبح  2010-2006النسب لمفترة 
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 :سياسات اإلنتاج النباتي
القمػػح والبقوليػػات، )سػػتهالؾ الػػوطني مػػف السػػمع الغذائيػػة الحيايتػػة Yتهػػدؼ سياسػػات اإلنتػػاج النبػػاتي إلػػى تػػأميف حاجػػة اؿ

افسػػػة فػػػي وتحقيػػػؽ األمػػػف الغػػػذائي مػػػف خػػػالؿ تطػػػوير إنتاجيػػػة المحاصػػػيؿ ذات الميػػػزة النسػػػبية القػػػادرة عمػػػى المن( وغيرهػػػا
عتماد برامج لمزراعات البديمة التي يمكف أف تحقؽ إقتصػادية  أف ػؿ وتحػافظ عمػى البيئػة  األسواؽ الداخمية والخارجية، وا 

 .والموارد الطبيعية بشكؿ أف ؿ
 

 :كمف أهـ برامج هذ  السياسات
 تشجيع بحوث اإلنتاج النباتي. 
 وزيػادة  ةتقانػات الحديثػة ونشػرها مرفقػة مػع تحسػيف النوعيػفػي اإلنتػاج الزراعػي بإعتمػاد ال ةإعتماد التنمية الرأسي

سػػتخداـ األصػػوؿ عاليػػة الغمػػة وكػػذلؾ األصػػناؼ واألصػػوؿ  اإلنتاجيػػة فػػي وحػػدة المسػػاحة مػػف خػػالؿ تطػػوير وا 
 .المقاومة لمجفاؼ، وزيادة نسب التسميد الخ ري والع وي والعناصر النادرة بحسب الحاجة وال رورة

  ة النسبية أهمية أكبر وزيادة قدرتها عمى المنافسة والتمييز بيف أنماط المحاصيؿ في إيالء المحاصيؿ ذات الميز
 .وحدة الميار ة وء مرد ودي

 تعديؿ التراكيب المحصولية بإتجار زيادة البقوليات الغذائية والحبوب العمفية في الدورات الزراعية. 

 عماؿ األرا ػػي وبمػػا يتوافػػؽ مػػع الميػػزة النسػػبية إعتمػػاد التراكيػػب المحصػػولية والػػدورات الزراعيػػة وفػػؽ ميػػزاف إسػػت
إلنتاجيػػػة األرض مهمػػػا كانػػػت طبيعتهػػػا وزيػػػادة المسػػػاحات المستصػػػمحة وحمايػػػة التربػػػة مػػػف التمػػػوث مػػػف خػػػالؿ 

 .اإلستخداـ المتوازف لألسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية

 لمكافحة الحيوية لمعظـ المحاصيؿ إعتماد وتعميـ مبدأ اإلدارة المتكاممة لمكافحة اآلفات والتركيز عمى ا
والمكافحات بالمبيدات اآلمنة عندما ال تتوافر المكافحة الحيوية بما يؤدي إلى خفض األثر المتبقي مع  ماف 

 .وصوؿ المنتجات سميمة لألسواؽ الداخمية والخارجية عمى حد سواء

 قامة مناطؽ معزولة لحجر ما بعد اإلدخاؿ  (.حدائؽ العزؿ) تطوير مراكز الحجر الزراعي وا 

  تطوير المخابر ورفع سويتها لتستطيع إعطاء شهادة دولية معترؼ بها لتسهيؿ دخوؿ منتجاتنا الزراعية
 .لألسواؽ المختمفة

 تحقيؽ التكامؿ بيف اإلنتاجيف النباتي والحيواني. 

 تشجيع إقامة المعامؿ في مناطؽ اإلنتاج الغزير . 

 : سياسات اإلنتاج الحيكاني
الحيوانيػػػػة مػػػػوردًا أساسػػػػيًا لمػػػػدخؿ الزراعػػػػي، وهػػػػي تمقػػػػى اإلهتمػػػػاـ مػػػػف قبػػػػؿ الحكومػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ البحػػػػوث  تشػػػػكؿ الثػػػػروة

تخاذ اإلجراءات المباشرة لتحقيؽ التطور في قطاع اإلنتػاج الحيػواني، وتمبيػة إحتياجػات  واإلبتكارات، وتطوير اإلنتاجية، وا 
 :جاؿومف أهـ السياسات الحكومية في هذا الم. الثروة الحيوانية

 كثارها ونشرها  . القياـ باألبحاث الالزمة لدراسة السالالت والعروؽ المحسنة المحمية أو المدخمة وا 

  وذلػػػؾ بواسػػػطة عمميػػػات ( لحػػػـ وحميػػػب وصػػػوؼ وبػػػيض)تطػػػوير إنتاجيػػػة الوحػػػدة الحيوانيػػػة مػػػف المنتجػػػات المختمفػػػة
دخاؿ أنواع حيوانية عالية اإلنتاجية، والتركيز  نتػاج التحسيف والتدريج، وا  عمى تحسيف إنتاجية أغنػاـ العػواس وا 

 .الكباش المحسنة وتوزيعها عمى المربيف
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  تشػػػجيع إقامػػػة مػػػزارع لمماشػػػية فػػػي منػػػاطؽ اإلسػػػتقرار الثالثػػػة والرابعػػػة، وخاصػػػة مػػػف الحيوانػػػات الصػػػغيرة المتأقممػػػة
 (.الماعز واألغناـ والدواجف واألرانب)والمتأصمة 

 ز والنحػػؿ وذلػػؾ إلنتػػاج الحريػػر والعسػػؿ ولنشػػر الطػػرؽ الحديثػػة ذات المػػردود تحػػديث وتطػػوير الػػنظـ لتربيػػة دودة القػػ
 .اإلقتصادي األف ؿ

  عػػاـ وخػػػاص )تشػػجيع اإلسػػتثمار فػػي مجػػػاؿ تنميػػة الثػػروة السػػػمكية وذلػػؾ لممسػػطحات المائيػػة ولجميػػػع  القطاعػػات
 (.وتعاوني ومشترؾ

  مػف األعػالؼ، وتنميػة مراعػي الباديػة وتنظػيـ زيادة إنتاج األعػالؼ الخشػنة واألعػالؼ الخ ػراء، وتػأميف إحتيػاطي
 .الرعي فيها

  تأميف المتطمبات الالزمة مف األدوية البيطرية لتنفيذ برمج الوقاية ولتحصيف هذر الحيوانات مف األمراض الحيوانية
 .المختمفة والمشتركة

 و ع برنامج خاص لمتقصي عف األمراض الحيوانية المختمفة. 

 اً وتشجيع كافة القطاعات عمى تصنيعهاتطوير إنتاج األدوية محمي. 

 تطوير الصناعات الريفية لمنتجات الثروة الحيوانية وتشجيع إقامة منشآت التصنيع في مناطؽ اإلنتاج . 

 تشجيع إقامة مراكز مبردة لتجميع الحميب . 

  طاتهـ ولتحسيف ، لتنسيؽ نشا(اتحادات تعاونية نوعية–جمعيات تعاونية )تشجيع العمؿ التعاوني بيف الفالحيف
دارتها وتفادي أزمات األعالؼ حيف  توزيع الخدمات فيما بينهـ وتنظيـ الحصوؿ عمى الثروة الحيوانية وا 

 . حصولها مما يساهـ في تخفيض تكاليؼ اإلنتاج

 تشجيع التكامؿ بيف اإلنتاجيف النباتي والحيواني . 

 : السياسات السعرية
ج التنفيذيػػػة نحػػػو تحقيػػػؽ زيػػػادة اإلنتػػػاج وكفايتػػػ  وتحسػػػيف نوعيتػػػ ، وتسػػػتخدـ تهػػػدؼ السياسػػػات السػػػعرية إلػػػى توجيػػػ  البػػػرام
ستدامة الموارد وفي سبيؿ ذلػؾ يػتـ التركيػز عمػى المحاصػيؿ الرئيسػة ذات الميػزة النسػبية و . كوسيمة لمحفاظ عمى البيئة وا 

و لمتصػػدير أو إلحػػالؿ الػػواردات الريعيػػة العاليػػة ومػػنح هػػوامش الػػربح بمػػا يتناسػػب وأهميػػة السػػمعة سػػواء بػػاألمف الغػػذائي أ
 : وتت مف السياسات السعرية أي اً . وبما ي مف دخوؿ كفاية لممزارعيف

 اإلستمرارية بتسعير المحاصيؿ اإلستراتيجية ل ماف تنفيذ الخطة وتحقيؽ األمف الغذائي . 
 تسعير بعض المحاصيؿ البديمة لتشجيع المنتجيف عمى زراعتها مع الحرص عمى توافر : 

 .ة اإلقتصادية لممحصوؿ البديؿالحاج -
 .الطبيعية والبشرية وتوفير فرص العمؿ دالمحافظت  عمى إستدامة الموار  -

 إحداث صندوؽ خاص لدعـ المحاصيؿ اإلستراتيجية والبديمة والكميات المستهدفة منها التي تحددها الدولة. 
  .اصيؿ إستراتيجية وغير إستراتيجيةتصنؼ المنتجات الزراعية حسب تدخؿ الدولة في التسعير والتسويؽ إلى مح
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 :سياسات األمف الغذائي(: 2)رقـ الممحؽ 
 

 السياسات الزراعية
 

هدفت السياسات الزراعية إلى زيادة اإلنتاج الزراعػي وتحسػيف نوعيتػ  لتحقيػؽ األمػف الغػذائي واالكتفػاء الػذاتي مػف السػمع 
قامػة وتحسػيف  وشممت السياسات الزراعية. الرئيسة وزيادة الصادرات من  سياسات واإلنتاج و التسويؽ والػدعـ الزراعػي وا 

وتقػػديـ الخػػدمات الزراعيػػة األساسػػية والبحػػوث الزراعيػػة، واإلرشػػاد، ووقايػػة المحاصػػيؿ، وحمايػػة المراعػػي . البنيػػة التحتيػػة
حيوانيػة فيمػا يتعمػؽ أما السياسات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانيػة فتشػمؿ الحجػر البيطػري والصػحة ال. الطبيعية والغابات

كما ركزت هػذر السياسػات عمػى . بمكافحة األوبئة وتوفير األدوية البيطرية لتأميف الوقاية والعالج وبحوث الثروة الحيوانية
 .السياسات المائية وسياسات التصنيع الزراعي

 :وقد ركزت السياسات الزراعية المطبقة في سورية عمى تحقيؽ مجموعة مف األهداؼ أهمها
 يػػؽ مسػػاهمة فعالػػة لمقطػػاع الزراعػػي فػػي إجمػػالي النػػاتج المحمػػي، وفػػي اإلسػػتقرار اإلقتصػػادي مػػف خػػالؿ زيػػادة تحق

 .اإلنتاج وتوفير المزيد مف فرص العمؿ المنتج
  زيػػادة معػػدالت اإلكتفػػاء الػػذاتي مػػف السػػمع الغذائيػػة الرئيسػػية، وت ػػييؽ الفجػػوة الغذائيػػة، وتحسػػيف الميػػزاف السػػمعي

قالؿ الوارداتالغذائي بتنمية ا  .لصادرات وا 

 ؿ المػدخالت وتكامػؿ تحقيؽ التكامؿ بػيف القطػاع الزراعػي والقطاعػات اإلقتصػادية األخػرى، وذلػؾ فػي مسػتوى تكامػ
يػػوفر القطػػاع الزراعػػي نسػػبة هامػػة مػػف المػػدخالت والمػػواد الخػػاـ الصػػناعة، وتكثيػػؼ إسػػتعماؿ  اإلنتػػاج، بحيػػث

 .مدةالزراعة لممنتجات الصناعية كاآلالت واألس

أي منػذ الخطػة الخمسػية  1986وفي اإلطار العاـ إنتقؿ القطاع الزراعي بشكؿ تدريجي مف التخطيط التأشيري منػذ عػاـ 
السادسة، كمػا إعتمػاد الػنهج التشػاركي بإطػارر العػاـ، فػي الوقػت نفسػ  الػذي لحظػت سياسػات التسػويؽ الزراعػي مجموعػة 

الدخوؿ بشكؿ أوسع فػي العمميػة التسػويقية حيػث زادت مسػاهمت  فػي التطورات نتيجة فسح المجاؿ  لمقطاع الخاص ب فم
، إ ػػػافة إلػػػى مشػػػاركت  فػػػي تػػػوفير مسػػػتمزمات اإلنتػػػاج ةمجػػػاؿ تسػػػويؽ وتصػػػنيع وتصػػػدير العديػػػد مػػػف المنتجػػػات الزراعيػػػ

صػوؿ إلػى التخطيط عمى مستوى المح فالزراعي مثؿ األسمدة والمواد الكيماوية، كما تـ تبسيط آلية التخطيط واإلنتقاؿ م
مستوى المجموعة النباتية بحيػث يتػاح لممنػتج زراعػة المحصػوؿ المرغػوب مػف قبمػ  مػف خػالؿ عػدة خيػارات، إسػتمر مػنح 
القروض بآجالها المختمفة مف المصرؼ الزراعي التعاوني مع زيادة الرقابة باتجار إستخداـ القروض لمغايات التي منحػت 

صنيع بمؤسسات القطاع العاـ لمحاصيؿ القطف والشوندر السكري والتبػم مف أجمها، في حيف إقتصر حصر التسويؽ والت
إلى أف وصمت الحكومة إلى الو ع األخير بتعديؿ هذر السياسات إنسػجامًا مػع التوجهػات العامػة . وكذلؾ تصدير القمح

اإلجتمػاعي لمسػكاف التحػرر اإلقتصػادي مػع األخػذ بعػيف اإلعتبػار الواقػع  تصاد السوؽ اإلجتماعي الهادؼ إلػىبإعتماد إق
  .والتركيز عمى المشروعات التنموية الهادفة إلى تحسيف المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي

 

 :اإليجابيات التي حققتها السياسات الزراعية كخطط التنمية
  دخػػاؿ زيػػادة المسػػاحات المسػػتثمرة المرويػػة وبشػػكؿ رئيسػػي مػػف الميػػار الجوفيػػة مػػف خػػالؿ مشػػاريع الػػري الحكوميػػة وا 

 .حات بعمية جديدة في اإلستثمار مف خالؿ مشاريع إستصالح األرا ي الجبمية واله ابيةمسا
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  تعػػديؿ نسػػب التكثيػػؼ الزراعػػي فػػي المنػػاطؽ المرويػػة والبعميػػة بحيػػث تتناسػػب مػػع تػػوفر المػػوارد المائيػػة فػػي المنػػاطؽ
طؽ اإلسػػػتقرار المرويػػػة وتخفػػػيض نسػػػب التكثيػػػؼ الزراعػػػي وحسػػػب منػػػاطؽ اإلسػػػتقرار ونوعيػػػة التربػػػة فػػػي منػػػا

لغاء الزراعات البعمية في البادية   .الزراعي لممحافظة عمى خصوبة التربة وا 
  والخ ػػار ومعظػػـ الفواكػػ  ( القمػػح و البقوليػػات الحبيػػة والقطػػف)تحقيػػؽ اإلكتفػػاء الػػذاتي مػػف المحاصػػيؿ اإلسػػتراتيجية

 .والزيتوف وزيت الزيتوف، وغيرها وتوفير فائض لمتصدير في العديد منها

 يؽ خطػوات هامػة فػي تحسػيف الظػروؼ المعيشػية فػي المنػاطؽ الريفيػة والح ػرية وزيػادة نصػيب الفػرد مػف السػمع تحق
يػـو /سػعرر /2350الغذائية والمكونات الغذائية ،بحيث إزداد نصػيب الفػرد بالمتوسػط مػف السػعرات الحراريػة مػف 

 .يـو في السنوات األخيرة/ سعرر /3200في السبعينات إلى نحو 

 إلى  1995مميار في عاـ / 177مف 2000يمة الناتج المحمي الزراعي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعاـ تطورت ق
 25إلى % 23محققة زيادة في حصتها مف الناتج المحمي اإلجمالي مف   2006س في عاـ.مميار ؿ /292
 .ناعة والتعديف خالؿ الفترة نفسها الممتدة عمى الرغـ مف تطور القطاعات األخرى وخاصة قطاع الص%  

  16-22زيادة مساهمة المنتجات الزراعية الخاـ والمصنعة المصدرة في رفد الميزاف التجاري وتراوحت نسػبتها بػيف %
حسب السنوات مف حجـ الصادرات اإلجمالية ،عممًا أف العديد مف المنتجات المصنعة التي تعتمػد عمػى المػواد 

ثػؿ القطػف والمنسػوجات وغيرهػا والتػي تصػؿ نسػبتها إلػى حػدود الزراعية ال تحسب  مف الصػادرات الزراعيػة م
 .مف إجمالي الصادرات% 5تزيد عف 

 طػػرؽ زراعيػػة وكهربػػاء ومػػاء واتصػػاالت )لتػػأميف الخػػدمات لقطػػاع الزراعػػي  تطػػور البنػػى التحتيػػة فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة
 (.ونقؿ وتخزيف، وغيرها

  (.رشاد وتأهيؿ ورعاية صحية وبيطرية، وغيرهابحوث وا  ) تطور الخدمات الموجهة إلى القطاع الزراعي 
 

 :السمبيات الناتجة عف السياسات الزراعية
 تدني الخصوبة في مساحات ال بأس بها وتموث التربة والمصادر المائية. 
  نقػػص فػػي مصػػادر الميػػار المختمفػػة وبخاصػػة الميػػار الجوفيػػة نتيجػػة الحفػػر العشػػوائي لنبػػار وال ػػخ غيػػر المتػػوازف أو

نخفػػػاض منسػػػوب الميػػػار الجوفيػػػة وبػػػروز عجػػػز وا ػػػح بػػػيف المتػػػاح والطمػػػب وتػػػدهور نوعيػػػة الميػػػار المبػػػرمج  وا 
 .الصالحة لمري فيها وترافؽ ذلؾ مع البطء في التحويؿ إلى تقنات الري المتطورة

  إستمرار تدهور المراعي الطبيعية في البادية وزحؼ التصحر نتيجة الفالحة والرعي الجائر وحركة اآلليات
 .وائيةالعش

 تفتت الحيازات الزراعية إلى حدود تعيؽ اإلستثمار و المكننة وعدـ إتخاذ خطوات جادة لمحد مف هذر الظاهرة. 

 عدـ مواكبة القوانيف والتشريعات لعممية تطور اإلنتاج الزراعي مثؿ قانوف العالقات الزراعية وغيرها. 

  ر اإلنتػاج الزراعػي ممػػا سػاهـ فػي اإلقػالؿ مػف ريعيػػة عػدـ مواكبػة أنشػطة التسػويؽ والتصػدير والتصػػنيع لعمميػات تطػو
 .العمؿ الزراعي وعدـ اإلستفادة مف القيمة الم افة

 :المشكالت كالتحديات التي يكاجهها القطاع الزراعة كالرم

 

ثير يواجػػ  قطػػاع الزراعػػة والػػري العديػػد مػػف المشػػكالت والتحػػديات الداخميػػة والخارجيػػة التػػي تػػؤثر عمػػى أدائػػ  وبالتػػالي التػػأ
 :عمى التنمية الزراعية المستدامة وأهمها

 محدودية الموارد الطبيعية والزراعية الرئيسية وتأثرها بالعوامؿ البيئية والمناخية. 
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 النمو السكاني وفرص العمالة الزراعية. 
 تفتت الحياة الزراعية. 

  طوؿ فترة االستيراد عؼ الموارد المالية وتخوؼ المستثمريف مف التوج  لمقطاع بسبب عامؿ المخاطرة و. 

 تعدد الجهات المسؤولة عف قطاع الزراعة والري وآليات التنسيؽ بينها. 

  (.تحرير التجارة وتوقيع اإلتفاقيات واإلعفاءات ال ريبية بيف الدوؿ المختمفة)المتغيرات في اإلقتصاد العالمي 

 دعـ المنتجات الزراعية في الدوؿ األخرى وارتفاع مستوى المنافسة. 

 كالسياسػات )ت تتعمؽ بالسياسات الكمية التػي تػؤثر بشػكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر عمػى القطػاع الزراعػي مشكال
  (.المالية والنقدية وأسعار الفائدة وأسعار الصرؼ وسياسات التسعير والدعـ والسياسات التجارية، وغيرها

 

 :المساهمة في تشغيؿ الصناعة
 

يػػػًا وهامػػػًا لمقطاعػػػات اإلقتصػػػادية األخػػػرى، ومحركػػػًا ومولػػػدًا لمعديػػػد مػػػف يعتبػػػر القطػػػاع الزراعػػػي فػػػي سػػػورية قطاعػػػًا حيو 
الصػػناعات الزراعيػػة، كصػػناعة األعػػالؼ والجمػػود والزيػػوت والصػػابوف واألخشػػاب والػػورؽ، وغيرهػػا مػػف الصػػناعات التػػي 

ة هػػذر ومػػف جهػػة أخػػرى تعمػػؿ الصػػناعات الزراعيػػة عمػػى إطالػػة فتػػرة صػػالحي. تشػػكؿ المنتجػػات الزراعيػػة مػػدخالت لهػػا
المنتجػػات وتحولهػػا إلػػى منتجػػات مصػػنعة يػػزداد الطمػػب عميهػػا فػػي األسػػواؽ الداخميػػة والخارجيػػة ويػػوفر لممػػزارعيف فػػرص 
نخفػاض األسػعار ممػا يػدفع إلػى زيػادة اإلنتػاج وتحسػيف نوعيتػ   تصريؼ وتصدير إنتاجهـ ويجنبهـ أزمات زيادة اإلنتػاج وا 

 .قيمة الم افةويعزز األمف الغذائي ويزيد حجـ الصادرات وال
حرصت الدولة عمى تشجيع التوسع في الصناعات الزراعية لزيادة القيمة الم افة وشجعت القطاع الخاص لمػدخوؿ فػي 

زالة العوائؽ أمام  وقد إتخذت الحكومة عددًا مػف اإلجػراءات بهػدؼ تطػوير قطػاع . عف طريؽ تقديـ الحوافز التشجيعية وا 
 :مثاؿ الصناعات الزراعية منها عمى سبيؿ ال

  تحصؿ الصناعات الزراعية عمى نصيب متميز مف اإلنفاؽ عمى الصناعات التحويمية 
  و عت سورية العديد مف الخطط والبرامج لتنمية الزراعة وتحقيؽ فائض في اإلنتاج الزراعي يسهـ في تطػوير

 .الصناعات الزراعية
 مصناعات الغذائية خفض التعرفة الجمركية عمى المستوردات مف المواد الخاـ الالزمة ل 

 خفض أجور النقؿ بالسكؾ الحديدة لمصناعات المحمية. 

 منح قروض بفوائد منخف ة لمشاريع التصنيع الزراعي. 

وتحظى سورية بميزة القدرة عمى إنتاج العديد مف األصناؼ والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانيػة التػي يمكػف أف تجعمهػا 
صػػناعات الزراعيػػة ومػػف هػػذر المنتجػػات القطػػف والشػػوندر السػػكري والزيتػػوف والقمػػػح قػػادرة عمػػى المنافسػػة عمػػى صػػعيد ال

 .والمحـو واألغناـ والدواجف وهي تتمتع بفائض تصدير متنامي مف الصناعات الزراعية

وقػػػد حقػػػؽ قطػػػاع الصػػػناعات الزراعيػػػة خػػػالؿ العقػػػود الثالثػػػة الما ػػػية تطػػػورًا متصػػػاعداص وا ػػػحًا وأصػػػبح ركيػػػزة قويػػػة 
الػػوطني ومػػوردًا مػػف مػػوارد الػػدخؿ القػػومي المهمػػة حيػػث تزايػػدت مسػػاهمت  فػػي تكػػويف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي لإلقتصػػاد 

 .بمعدالت تدؿ عمى الدور الذي يمكف أف يمعب  هذا القطاع في بناء اإلقتصاد
 : المساهمة في التجارة الخارجية

وتسػعى سػورية إلػى تعزيػز تجارتهػا . فػي اإلنتػاج تتػيح فرصػًا لمتخصػص تسمح التجارة بالوصوؿ إلى أسػواؽ أكبػر حجمػًا،
. وسػػاعدت سياسػػة اإلنفتػػاح التػػي تبنتهػػا عمػػى نمػػو التجػػارة بصػػورة كبيػػرة. وزيػػادة تنافسػػية منتجاتهػػا فػػي األسػػواؽ الخارجيػػة
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  4545 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

 بنتيجػة نمػو الػواردات والصػادرات إثػر تطبيػؽ إتفاقيػة منطقػة 2001ومف المالحظ أف معدؿ نمو التجارة كاف قػد بػدأ عػاـ 
مقارنػة % 46.5إسػتثنائيًا ووصػؿ إلػى  2004كػاف معػدؿ نمػو التجػارة الخارجيػة خػالؿ عػاـ . التجارة الحرة العربية الكبرى

وهػػذا اإلرتفػػاع فػػي معػػدالت % 26كػػاف أقػػؿ مػػف العػػاـ السػػابؽ وبمػػم حػػوالي  2005، لكػػف معػػدؿ النمػػو فػػي 2003بالعػػاـ 
، وكػذلؾ 2005فػي عػاـ % 29وبنسػبة  2004فػي عػاـ % 64.3 التجارة جاء نتيجػة ارتفػاع معػدؿ نمػو الػواردات بحػوالي

 .2005في عاـ % 22.6ووصؿ إلى  2004عاـ  30.6إلى إرتفاع معدؿ الصادرات بمعدؿ 
/ 927أعظـ توسع خالؿ العقد الما ي حيث سجمت قيمة التجارة الخارجية  2005بالمقابؿ شهدت التجارة السورية عاـ 

مميػار دوالرًا فػي حػيف لػـ تتجػاوز قيمػة الصػادرات اإلجماليػة  502الػواردات اإلجماليػة  وبمغت قيمػة. مميار ليرة في سورية
 .مميار دوالراً  424

ف نمػو التجػػارة الزراعيػػة يشػكؿ عػػاماًل فػػي نمػو التجػػارة إال أف تطػػور التجػارة الزراعيػػة يتػػأرجح حسػب المواسػػـ الزراعيػػة . وا 
راعيػػة لنمػػو التجػػارة الكميػػة هػػو نسػػبة مسػػاهمتها فػػي التجػػارة الكميػػة وممػػا يبػػرز أهميػػة التجػػارة الز . وحسػػب العوامػػؿ الجويػػة

وتػػأثر أداء التجػػارة الكميػػة  بتغيػػرات التجػػارة الزراعيػػة فقػػد شػػكمت حصػػة الزراعػػة مػػف إجمػػالي التجػػارة قيمػػة وصػػمت إلػػى  
بعػد  لكنهػا تراجعػت% 18وبمغػت  2003وكانت قػد سػجمت أعمػى قيمػة لهػا فػي عػاـ  2005-2003خالؿ الفترة %  16

 .2005في عاـ % 14ذلؾ 
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 السياسات البيئية في سكرية: (3)رقـ الممحؽ 
 

تعتمػػد السياسػػات البيئيػػة فػػي سػػورية عمػػى التعػػاوف الوثيػػؽ بػػيف مختمػػؼ قطاعػػات اإلقتصػػاد واإلدارة والتػػي تتميػػز بالعمػػؿ 
 .جميع الجهات المعنية مف فريؽ وفقا لتوجهات اإلستراتيجية الوطنية، والتي يجب تطبيقها بطريقة مقبولة لدى 

تهػػدؼ السياسػػات البيئيػػة إلػػى إدخػػاؿ تبػػدالت هامػػة فػػي سػػموؾ وموقػػع المػػواطف حػػوؿ أهميػػة الحفػػاظ عمػػى المػػوارد المتاحػػة 
وكيفية التعامؿ معها، وتشجيع  عمى المشاركة الفعالة في حماية الموارد الوطنية، وفػي التخفيػؼ مػف تػدهورها، ممػا يػوفر 

ويمكػػػف تحقيػػػؽ ذلػػػؾ عنػػػد  األخػػػذ . ة، وتحػػػافظ عمػػػى مػػػا يكفػػػي مػػػف مػػػوارد طبيعيػػػة لألجيػػػاؿلممجتمػػػع بيئػػػة صػػػحية ونظيفػػػ
 .باإلعتبار الموا يع البيئية اإلقميمية والعالمية
 :كما تعتمد السياسات البيئية في سورية عمى

 األخذ بعيف اإلعتبار اآلثار البيئية عمى تطوير المشاريع. 

 يشة عمى أسس بيئة صحيةتطوير المجتمع اإلنساني ورفع مستوى المع. 

  البحث عف حموؿ طويمة األمد لممشاكؿ البيئية العامة بطريقة ت مف التنمية في الوقت نفس. 

 حماية البيئية وفقا لقواعد وبنود خطة الحماية والحفاظ عمى الموارد الطبيعية المتاحة. 

 تنمية اإلقتصاديةجمع وتحميؿ المعمومات اإلقتصادية واإلجتماعية التي تؤثر في البيئة وال. 

 التخطيط البيئي الذي ي مف اإلستخداـ األمثؿ لمموارد الوطنية بطريقة التوازف نحو السكاف والبيئة. 

  و ع المبادئ لسالمة وحماية البيئة بالتعاوف مع مختمؼ الجهات الوطنية واإلقميمية والدولية، وتحديد المشاكؿ
اكػز البحػوث والدراسػات العمميػة، والحػد مػف خمػؽ مشػاكؿ بيئيػة البيئية الحالية، والبحػث عػف الحمػوؿ مػف قبػؿ مر 

 .جديدة

 :تأثير غازات الدفيئة
إستنتج العمماء أف كميات  خمة مف غاز ثاني أكسيد الفحـ وغيػرر مػف الغػازات الناتجػة عػف اإلسػتخداـ المفػرط لمطاقػة، 

تنطمؽ تمؾ الغازات، تشكؿ في طبقة فػي  فعندما. قد أصبح عاماًل هامًا في تحويؿ كوكب األرض إلى بيت زجاجي كبير
الغالؼ الجوي حوؿ األرض تسمح ألشعة الشمس بالنفاذ لكنها تمنع األشعة تحت الحمػراء المنعكسػة عػف سػطح األرض 

. تػؤدي هػذر الظػاهرة إلػى إرتفػاع حػرارة األرض، وتسػمى بظػاهرة أثػر البيػت الزجػاجي. مف الخػروج إلػى الف ػاء الخػارجي
ذا إستمرت ظاهرة . إرتفاع في حرارة األرض خالؿ القرف الما ي مف نصؼ درجة إلى درجة مئوية والحقيقة أن  لوحظ وا 

  .2100درجة في العاـ  485-185البيت الزجاجي، فسترتفع حرارة األرض 
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 السياسات التجارية.(:4)رقـ الممحؽ 
 

حػدا ث نظػاـ النافػذة الواحػدة وشػممت القػوانيف هدفت السياسات التجارية إلى تشجيع الصػادرات وتنويػع هيكػؿ الصػادرات وا 
وتشػجيعًا . الصادرة العديػد مػف التعػديالت فػي السياسػات التجاريػة فقػد أصػبحت معظػـ السػمع الزراعيػة مسػموح باسػتيرادها

التجارية والجمركية وألغيت ال ريبة عمى الصادرات مف السػمع الزراعيػة  ؽلإلنتاج والتصدير الزراعي أزيمت معظـ العوائ
وتػـ تعػديؿ القػوانيف والتشػريعات . اـ إلستقطاب القطاع الخاص الوطني واألجنبي إلػى اإلسػتثمار فػي القطػاع الزراعػيالخ

بإتجػػار زيػػادة الصػػادرات وتحسػػيف نوعيتهػػا لتكػػوف مالئمػػة لمتطمبػػات السػػوؽ العالميػػة عػػف طريػػؽ تنظػػيـ إسػػتعماؿ المبيػػدات 
سػمدة الع ػوية والحيويػة، وتػـ التوجيػ  إلتبػاع أسػاليب حديثػة فػي ومنع إستعماؿ المنشػطات ال ػارة وتشػجيع إسػتعماؿ األ

 .عمميات الفرز والتعبئة والتو يب والتغميؼ
وت ػػػمنت التعػػػديالت إعفػػػاء اإلنتػػػاج الزراعػػػي وتصػػػدير المنتجػػػات الزراعيػػػة مػػػف معظػػػـ ال ػػػرائب وخفػػػض الرسػػػـو عمػػػى 

بأسػػعار مشػػجعة لمتصػػدير وتشػػجيع إقامػػة جمعيػػات وتقػػديـ تسػػهيالت بالنقػػؿ الجػػوي . الػػواردات مػػف المسػػتمزمات الزراعيػػة
 .تعاونية تسويقية متخصصة

 وصدر قانوف اإلغراؽ لحماية اإلنتاج الوطني مف الممارسات ال ارة في التجارة الدولية 
يهػدؼ إلػى معالجػة الممارسػات ال ػارة مثػؿ حػاالت اإلغػراؽ التػي تسػبب  ػررًا لممنػػتج  2006لمعػاـ / 42/القػانوف رقػـ )

ويػػتـ الترتيػػب إلصػػدار قػػانوف المنافسػػة ومنػػع االحتكػػار، ( وفػػي حػػاالت دعػػـ الصػػادرات مػػف قبػػؿ الػػدوؿ األخػػرىالػػوطني 
التحكيـ التجاري والتأخير التمويمي وقانوف التجارة، وقانوف الشركات، وقانوف حماية المستهمؾ وقػانوف إلنشػاء هيئػة تنميػة 

الصػادر  151وشػكمت لجنػة لتعػديؿ القػانوف رقػـ . قػانوف الجمػارؾ الصادرات وحماية الممكية الصناعية والتجارية وتعػديؿ
وهنػاؾ مشػروع قػانوف جديػد يتػيح تحويػؿ الشػركات السػورية وأشػكالها . والمتعمؽ بالشركات األجنبية والوكاالت 1952عاـ 

سواؽ ويتوقع أف تمؾ اإلجراءات حسنت تنافسية سورية في األ. إلى شركات مساهمة( فردية أو عائمية أو غيرها) الحالية 
  .تؤدي إلى إنتشار أوسع لصادراتها وكفاءة أف ؿ إلقتصادها
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 السياسات المالية.(:6)رقـ الممحؽ 
 

وكانػت أهػـ . الماليػة وتحسػيف كفػاءة اإلدارة ال ػريبية والتحصػيؿ ال ػريبي تإستهدفت السياسات المالية تطوير التشػريعا
، إصػػدار مرسػػـو تعػػديؿ قػػانوف 2006-2000ة والتجاريػػة خػػالؿ الفتػػرة القػػوانيف التػػي إسػػتهدفت إصػػالح السياسػػات الماليػػ

تػـ تخفػيض  ػريبة الػدخؿ ورفػع الحػد األدنػى )وتخفيض المعدؿ ال ريبي /( 51/رقـ  يالمرسـو التشريع) ريبة الدخؿ 
، (المت ػػػمف مكافحػػػة التهػػػرب ال ػػػريبي وألغيػػػت بعػػػض ال ػػػرائب والرسػػػـو  25المعفػػػى مػػػف  ػػػرائب الػػػدخؿ والقػػػانوف 

الخػػػاص بتعػػػديؿ التعرفػػػة الجمركيػػػة وتخفػػػيض الرسػػػـو الجمركيػػػة عمػػػى المػػػواد األوليػػػة تبسػػػيط اإلجػػػراءات  319لمرسػػػـو وا
إدارة لكػؿ  ثالمت ػمف إحػدا 2006لعػاـ /  20/صػدرت تشػريعات هامػة أخػرى منهػا المرسػـو التشػريعي رقػـ ) الجمركيػة 

وأسػتكممت فػي عػاـ / 38/ قػانوف الجمػارؾ الجديػد رقػـو / 37/منفذ حدودي وكذلؾ قػانوف ال ػابطة الجمركيػة الجديػد رقػـ 
 (. عممية إصالح التعرفة الجمركية 2006
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 المكارد المائية(: 7)رقـ الممحؽ 
 

تقع سورية  مف المناطؽ المناخية الجافة وشب  الجافة، والتي تتميز بإنخفاض متوسػط حصػة الفػرد مػف الميػار وتوزيعهػا 
سػػتغالل الجغرافػػي وصػػعوبة السػػيطرة عمػػى الك مػػف الميػػار المتجػػددة عمػػى % 1وتمثػػؿ المػػوارد المائيػػة حػػوالي . ثيػػر منهػػا وا 

عمػػػى المسػػػتوى  3ـ 7500مقابػػػؿ  3ـ 1000و يبمػػػم المعػػػدؿ السػػػنوي لنصػػػيب الفػػػرد مػػػف الميػػػار أقػػػؿ . المسػػػتوى العػػػالمي
فػػي  3ـ500لػػى حػػوالي وتبػػدو الصػػورة المسػػتقبمية لمو ػػع المػػائي أشػػد حػػدة، إذ يقػػدر أف يػػنخفض نصػػيب الفػػرد إ. العػػالمي
وذلؾ في  وء معدالت النمو السكاني المرتفعة، وتناقض كميات الميار مف األنهار المشتركة التي تنبػع مػف  2025عاـ 

 .الدوؿ المجاورة والتي تمثؿ حوالي نصؼ كميات الميار المتاحة
سػتراتيجية التنميػػة الزراعيػػة والخطػػط ونظػرًا لمحدوديػػة المػػوارد المائيػة فػػي الجمهوريػػة السػػورية تسػعى الحكومػػة مػػف خػػالؿ إ

الخمسية والسنوية إلى تحسيف إدارة إستخداـ الميػار والمحافظػة عميهػا بحػدود المػوارد المتجػددة وتنظػيـ إسػتثمارها وتحسػيف 
 :أنماط إستخدامها مف خالؿ

 وتوفير الميػار لجميػع إدارتها وتحقيؽ إستدامتها  فتطوير خطة وطنية شاممة لإلستخداـ لمموارد المائية المتاحة وحس
إحتياجات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتركيز عمى أهمية الحفاظ عمػى خزانػات الميػار الجوفيػة كإحتيػاطي 

 .هاـ لألمف الغذائي
  زيادة كفاءة الري وتحسيف العوائد المائيػة مػف جميػع المصػادر المائيػة وبخاصػة فػي مشػاريع الػري الحكوميػة القائمػة

خداـ أسػػاليب الػػري الحديثػػة وتػػوفير المقػػنف المػػائي المحػػدد لمزراعػػات والػػتحكـ باإلسػػتغالؿ المفػػرط وتأهيمهػػا إلسػػت
. لمميار وزيادة المساحات المروية ألعمى حد ممكػف لتحسػيف مسػاهمة قطػاع الميػار فػي النػاتج المحمػي اإلجمػالي

 (.الخابور وبردى واألعوجحوض دجمة و )وسيتـ التركيز عمى األحواض األكثر عجزًا في الموازنة المائية 

  تقػيـ كامػػؿ لممنشػػآت المائيػػة المختمفػػة مػف منشػػآت حجػػز وسػػدود ومشػػاريع ري وصػرؼ وغيرهػػا والبػػدء بإعػػادة تأهيػػؿ
قتراح المشاريع التي تخدـ  ةالمشاريع الحيوية ذات المرد ودي اإلقتصادية والبيئة العالية ومؤشرات األداء الجيد وا 

 .متطمبات التنمية المستدامة

 نهػػاء حفػػر اآلبػػار العشػػوائية وتسػػوية و ػػع اآلبػػار المخالفػػة وتنظػػيـ إسػػتثمار الميػػار الجوفيػػة وتركيػػب عػػدادات عمػػى إ
 .اآلبار وتحديد المقننات وفؽ المتجدد المائي والحاجة ومراقبة اإلستهالؾ

  الصػحي أو مػف حماية المصادر المائية مػف التمػوث بمختمػؼ أنواعػ  ودرجاتػ  سػواء أكػاف أكاديميػًا أو مػف الصػرؼ
 .التممح وغيرر

  إيجاد روابط أو جمعيات لمستخدمي الميار وزيادة مشػاركتهـ فػي و ػع وتنفيػذ بػرامج الػري لتعزيػز جهػود الدولػة فػي
 .توزيع الموارد والحفاظ عميها مف التدهور واإلستنزاؼ

 دراسة  تطوير طرؽ اإلستمطار لو عها في خدمة اإلنتاج الزراعي بشكمها األمثؿ. 

 إمكانية إقامة السدود في جميع األماكف المأمولة مائيًا وخاصة في حوض الساحؿ والفرات وفػي  ػوء نتػائج  دراسة
 .والفنية لهذر السدود ةدراسات الجدوى اإلقتصادي

 تشغيؿ وصيانة مشاريع الري. 

 تسريع العمؿ عمى تحويؿ األرا ي المروية حاليا بطرؽ ري قديمة إلى إعتماد طرؽ الري الحديثة. 

  فػي األرا ػي التػي يػتـ تحػديث طػرؽ الػري % 80إلػى حػوالي % 50فع كفاءة إستخداـ الميار في الري مف حػوالي ر
 .فيها وتقميؿ الهدر في شبكات نقؿ الميار المختمفة



 www.inc-sy.org مشزوع إعداد انبالغ انوطىي األول نهتغيزاث انمىبذيت

 

  5050 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

 الحد الفعاؿ مف إستنزاؼ الميار الجوفية. 

 ة في حوض الفراتتوسيع شبكات الصرؼ الزراعي في األرا ي التي تعاني مف مشاكؿ الصرؼ والتممح وخاص. 

فػػػي مجػػاؿ زيػػػادة المسػػػاحات المرويػػػة،  2006ونتيجػػة لمسياسػػػات المػػػذكورة أعػػالر فقػػػد تػػػـ تحقيػػؽ تقػػػدـ محػػػرز حتػػى عػػػاـ 
 .وتحسيف كفاءة الري الحديث بما فيها أنظمة الري الحكومية

د مػػف اإلجػػراءات التنظيميػػة ولتحسػػيف أداء قطػػاع الزراعػػة والػػري تػػـ إصػػدار العديػػد مػػف القػػوانيف والتشػػريعات والقيػػاـ بالعديػػ
 :والتي يمكف إنجازها بما يمي

  جراءات منع تموث الميار 1964لعاـ 30القانوف رقـ  .المتعمقة بتموث الميار وا 

  المتعمؽ بإنشاء السدود المتوسطة والصغيرة 1972لعاـ  3القانوف رقـ. 

  سػػتخداـ شػػبكات الػػري الحكوميػػة عمػػ 46القػػانوف رقػػـ ى سػػدود األنهػػار وتحديػػد رسػػـو إسػػتخداـ لعػػاـ المتعمػػؽ بإنشػػاء وا 
 .الميار

   المتعمؽ بإستخدامات الميار في الزراعة والمت مف قوانيف حفر اآلبار وتػرخيص  ػخ  1942لعاـ  165القانوف رقـ
 .الميار الجوفية

  لعػػػاـ  128والقػػػانوف رقػػػـ  1989لعػػاـ  19والقػػػانوف رقػػػـ  1972لعػػاـ  46القػػػانوف رقػػػـ )قػػوانيف رسػػػـو الميػػػار وتعػػديمها
إلػى  1972س لمهكتار في عاـ .ؿ 70والتي رفعت رسـو الري مف شبكات الري الحكومية مف ( وأخرى 1989
س .ؿ 3500س لمهكتػػػػار لممحاصػػػػيؿ الشػػػػتوية و.ؿ600 )س لمهكتػػػػار فػػػػي الوقػػػػت الحػػػػالي .ؿ 600-3500

. ؿ 9000الغػػػة ولكػػػف التػػػزاؿ هػػػذر الرسػػػـو أخفػػػض مػػػف قيمتهػػػا اإلجتماعيػػػة الب(. لمهكتػػػار لممحاصػػػيؿ الصػػػيفية
 .هكتار/س

  القا ػي بتحويػؿ جميػع المسػاحات المرويػة بطػرؽ الػري التقميديػة  2000لعػاـ  11قرار المجمس الزراعي األعمػى رقػـ
 .ًا سنوياً ر ألؼ هكتا300إلى تقانات الري المتطورة خالؿ أربع سنوات وبمتوسط قدرر 

 فقد صػدر مرسػـو إحػداث الهيئػة العامػة لممػوارد المائيػة  في إطار التطوير اإلداري لممؤسسات المعنية بالموارد المائية
 .بهدؼ الوصوؿ إلى اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية وتسهيؿ اإلجراءات عمى المواطنيف2009  لعاـ 90رقـ 

  في مجاؿ تطوير البيئة القانونية لقطاع الميار، صدر قانوف التشريع المائي الذي يهدؼ إلى تحقيؽ التطػور المرغػوب
ي القطاع بالتحوؿ إلى الري الحديث واإلستثمار الجماعي وتحقيؽ التنمية المستدامة ولمبدء باتخػاذ اإلجػراءات ف

الالزمة إلحداث صندوؽ دعـ التحوؿ لمري الحديث ووقؼ إستنزاؼ الميار الجوفية وتنظيـ العالقة بيف المواطف 
 .والمؤسسات الخدمية

  ر عف السيد رئيس مجمس الوزراء المت ػمف تشػكيؿ لجنػة عميػا برئاسػت  الصاد 15/5/2005تاريخ  2817القرار رقـ
 .إلقرار الخطط السنوية

  الصػػادر عػػف السػػيد وزيػػر الزراعػػة المت ػػمف إحػػداث مديريػػة المشػػروع الػػوطني  19/5/2005تػػاريخ  26القػػرار رقػػـ
 .لمتحوؿ إلى الري الحديث

  د رئػػػيس الجمهوريػػػة المت ػػػمف إحػػػداث صػػػندوؽ الصػػػادر عػػػف السػػػي 29/9/2005تػػػاريخ  91المرسػػػـو التشػػػريعي رقػػػـ
مميػػار ليػػرة سػػورية تقػػدـ لممػػزارعيف عمػػى هيئػػة مػػنح  53لتمويػػؿ المشػػروع الػػوطني لمػػري الحػػديث برأسػػماؿ قػػدرر 

 .وقروض ميسرة دوف فوائد

 بعة تشكيؿ لجنة مركزية برئاسة السيد معاوف وزير الزراعة ولجاف فرعية في المحافظات برئاسة السادة محافظيف لمتا
 .الخطة السنوية لبرنامج التحوؿ والصندوؽ الخاص بالتمويؿ ومعالجة الصعوبات
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  و ػع مخططػػات عػػف المػوارد المائيػػة المتاحػػة حسػػب األحػواض المائيػػة لتحديػػد المػػوارد المائيػة المتػػوفرة وو ػػع خطػػة
 .إستثمارية لها إستنادا إلى دراسات هذر األحواض التي تحدد اإلستخدامات المختمفة لمميار

 دراسة األحواض المائية غير المدروسة. 

 ستصالح األرا ي والميار الجوفية  .تأسيس مركز بحوث الميار في وزارة الري في مجاؿ بحوث الري وا 

 زيادة عدد المشاريع التي تهتـ بإستخداـ الميار السطحية. 

 تأسيس مديرية اإلستمطار في وزارة الزراعة لممساعدة في زيادة الهطوؿ المطري. 

 ني سياسة قروض مالئمة لمساعدة المزارعيف في إدخاؿ تقنيات وأنظمة الري الحديثةتب. 

 إنشاء محطات لتكرير ميار الصرؼ الصحي مف أجؿ إستخدامها في الزراعة. 

  التػػي تعنػػى بتطػػوير منطقػػة الغػػاب خاصػػة  2005لعػػاـ  20إحػػداث الهيئػػة العامػػة إلدارة وتطػػوير الغػػاب بالقػػانوف رقػػـ
 .اريع الريتطوير وصيانة مش

 

ومف أجؿ تحسيف كفاءة الموارد المائية أي تحقيؽ أكبر قدر مف اإلنتاج لكؿ قطرة مػاء تػـ القيػاـ بالعديػد مػف المشػروعات 
صػػندوؽ التحػػوؿ  -مشػروع صػػيانة وتشػغيؿ ري وصػػرؼ الغػاب –مشػروع تطػػوير بحػوث المصػػادر الطبيعيػػة : نػذكر منهػػا

ككػدعـ لهػذ  المشػاريا تػـ إنجػاز العديػد  .نػاخي بالتعػاوف مػع جايكػامشروع إنشاء محطات رصػد م –إلى الري الحديث 
 :مف المشاريا بمساعدة منظمة األغذية كالزراعة في مجاؿ الزراعة المركية كالتي هدفت إلى ما يمي

 .بناء القدرات، والتدريب في مجاؿ الري وأساليب الحفاظ عمى الميار، وتأسيس خدمات دعـ مناسبة*
 .الحديثة لتحسيف كفاءة الري عمى مستوى المزارعنشر تقانات الري *
 .إستراتيجيات وسياسات إلدارة قطاع الري* 

مػػف  3مميػػار ـ 45منهػػا بحػػدود  3مميػػار ـ 62تتنػػوع مصػػادر ميػػار الػػري فػػي سػػورية والتػػي تبمػػم كميتهػػا اإلجماليػػة بحػػدود 
لمحددة بموجب اإلتفاؽ المؤقت مع تركيػا مػف مف الميار ذات المصادر الثابتة بما فيها الحصة ا 3مميار ـ 17األمطار و 
 .نهر الفرات

 وقػػػػػػػػد إزدادت الميػػػػػػػػار الجوفيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف. 3مميػػػػػػػػار ـ 15بينمػػػػػػػػا تقػػػػػػػػدر المػػػػػػػػوارد السػػػػػػػػنوية المتاحػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الميػػػػػػػػار بحػػػػػػػػدود 
ادر الميػار السػطحية قػد إزدادت وبشػكؿ مشػاب  فػإف مصػ. 2005في عػاـ  3مميار ـ 5.8إلى  2000في عاـ  3مميار ـ 3
 .لألعواـ نفسها عمى التوالي 3مميار ـ 7.1 إلى  6.42مف
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 تثمارػػػسياسات اإلس(: 8)رقـ الممحؽ 
  :قامت الدولة بتشجيع اإلستثمار مف خالؿ تحقيؽ

 تحرير صرؼ العممة. 
 تبسيط اإلجراءات اإلدارية. 
 إمكانية تحويؿ األرباح وأصؿ اإلستثمار لمخارج . 
 توقير البنية التحتية . 
 عفا  .ءات  ريبيةتقديـ تسهيالت وا 
 تسهيؿ تراخيص االستثمار . 
 تقديـ قروض ميسرة طويمة األجؿ لممستثمريف لبناء األصوؿ اإلنتاجية لممشاريع . 
 توفير المعمومات عف األسواؽ الداخمية والخارجية. 
 تقديـ تسهيالت لتوفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي والصناعي. 
 الئمة لمتصنيعالعمؿ عمى إستنباط أو إدخاؿ بعض األصناؼ الم. 
 تزويد المستثمريف العرب واألجانب بمعمومات حوؿ فرص اإلستثمار في المشاريع الموجهة نحو التصدير. 
 التوزيع المتوازف لإلستثمارات بيف المحافظات. 

وقربهػا  التحتيػة الجيػدة كػالطرؽ والكهربػاءتتركز معظـ االسػتثمارات الزراعيػة فػي أطػراؼ المػدف الكبيػرة نظػرًا لتػوفر البنيػة 
مػػف األسػػواؽ الداخميػػة والخارجيػػة، وهنػػاؾ حاجػػة ممحػػة لتشػػجيع اإلسػػتثمار فػػي المنػػاطؽ األقػػؿ نمػػوًا والتػػي تتمتػػع بمػػوارد 
مكانػػات كبيػػرة وذلػػؾ بهػػدؼ تنميػػة الريػػؼ والحػػد مػػف الهجػػرة الريفيػػة لممػػدف وتحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي وتخفيػػؼ الفقػػر، ممػػا  وا 

ي حػاؿ اإلسػتثمار فػي المنػاطؽ الريفيػة وتػوفير البنيػة التحتيػة وتطػوير األسػواؽ يتطمب منح المستثمريف ميزات تف يمية فػ
 .لربط تمؾ المناطؽ باألسواؽ الداخمية والخارجية

 
 : أثر السياسات عمى اإلستثمارات الزراعية

ر التػػي وقػػد عممػػت سياسػػات التحريػػ. يتػػأثر اإلسػػتثمار الزراعػػي بالسياسػػات الزراعيػػة السػػائدة وسياسػػات اإلقتصػػاد الكمػػي
وتقػػػـو .إعتمػػدتها سػػورية عمػػى فػػتح المجػػػاؿ لمقطػػاع الخػػاص المحمػػي والعربػػي واألجنبػػػي لمػػدخوؿ فػػي اإلسػػتثمار الزراعػػي

السياسػات الحاليػة عمػى توجيػ  اإلسػتثمارات الزراعيػػة نحػو إقامػة مشػاريع تحقػؽ زيػػادة فػي اإلنتػاج الزراعػي بشػقي  النبػػاتي 
سػتخداـ التقانػات الحديثػة كػاآلالت والتجهيػزات الزراعيػة  والحيواني وتحسػيف نوعيتػ ، وتطػوير التصػنيع نتػاج وا  الزراعػي، وا 

دخػاؿ محاصػيؿ زراعيػة جديػدة، وتشػجيع  سػتعماؿ األصػناؼ المحسػنة وا  ستخداـ األسمدة المناسبة وا  ونظـ الري الحديث وا 
 .المستثمريف لمدخوؿ في مجاؿ التصدير الزراعي

 
 :قة باإلستثمارأهـ القوانيف التي صدرت في سورية المتعم

  لتشجيع اإلستثمار في القطاع الصناعي 1952لعاـ  103القانوف رقـ . 
  لتشجيع رأس ماؿ المغتربيف ورؤوس الماؿ العربية 1969لعاـ  348القانوف رقـ . 
 لتشجيع اإلستثمار في قطاع السياحة 1985لعاـ   186القرار رقـ . 
  وتنظيـ شركات القطاع الزراعي المشترؾ المتعمؽ بتأسيس وتشجيع1986لعاـ  10المرسـو رقـ . 



 www.inc-sy.org مشزوع إعداد انبالغ انوطىي األول نهتغيزاث انمىبذيت

 

  5353 تمزيز تمييم حسبسيت انمطبع انشراعي نتغيز انمىبخ و سيبسبث انتكيف في سوريت
 
 

  والػػذي أعطػػى كثيػػرًا مػػف  2000لعػػاـ 7بالمرسػػـو التشػػريعي رقػػـ  1991لعػػاـ  10قػػانوف تشػػجيع اإلسػػتثمار رقػػـ
 .الحوافز والمزايا لممستثمريف

  دـ الخاص باإلستثمار والذي يق 2007لعاـ  8بالمرسـو التشريعي رقـ   1991 لعاـ10تـ إستبداؿ القانوف رقـ
 . 10مزايا وحوافز إ افية لممستثمريف وتـ بموجب  إلغاء القانوف رقـ 

 
 : المقترحات لتطوير وتشجيع اإلستثمارات الزراعية

إف المنػػاخ اإلسػػتثماري الزراعػػي السػػائد فػػي سػػورية مت ػػمنًا الصػػناعات الزراعيػػة يتػػأثر بالمعوقػػات التػػي أثػػرت عمػػى 
العامة تكمف في الحصوؿ عمى منافع مؤقتة مف اإلستثمارات الجديػدة بػدوف فالمشكمة . اإلستثمار والتنمية المستدامة

ويشػجع هػذا التوجػ  لمحصػوؿ . تغيير المناخ اإلقتصادي الكمي والمؤسساتي إلى حد كبير أو جعؿ هذر المزايا دائمػة
 .عمى مزايا في المدى القصير بدوف تشجيع التنمية اإلقتصادية في المدى الطويؿ

اإلجػػراءات والمشػػروعات، وتحسػػيف المنػػاخ : قػػدـ فقػػد تػػـ و ػػع توصػػيات لثالثػػة محػػاور رئيسػػية هػػيوبنػػاًء عمػػى مػػا ت
 .الكمي ،وتحسيف اإلستثمارات الزراعية

 
 : اإلجراءات اإلدارية والمشروعات

  1991لعاـ  10تسهيؿ إجراءات تنفيذ المشروعات حيث تـ منح بعض التسهيالت مف خالؿ قانوف اإلستثمار رقـ 
ويتطمػػب هػػذا المو ػػوع الدراسػػة المسػػتمرة لهػػذر التشػػريعات . 9و 8ؤخرًا مػػف خػػالؿ المرسػػوميف رقػػـ وتعديمػػ  مػػ

وتعػػديمها وفػػؽ التطػػورات التػػي تفر ػػها حريػػة األسػػواؽ وحريػػة اإلسػػتثمار والتسػػهيؿ فػػي تقػػديـ طمبػػات اإلسػػتثمار 
عتمػػاد النافػػذة الواحػػدة لتقػػديـ التسػػهيالت لممسػػتثمريف عػػادة النظػػر فػػي الحجػػـ  وتسػػهيؿ إجػػراءات التػػرخيص وا  وا 

 .فيجب إعطاء أولويات لممشاريع التي تهتـ بتحديث اإلنتاج الزراعي . األدنى لممشروع
  تسػػػهيؿ الحصػػػوؿ عمػػػى األرا ػػػي العامػػػة خاصػػػة وتػػػدعيـ إقامػػػة منػػػاطؽ صػػػناعية تتػػػوفر فيهػػػا الخػػػدمات األساسػػػية

 (.الكهرباء والماء)
  لػػيس بال ػػرورة اإلنتػػاج المشػػترؾ، )فيمػػا يخػػص تقػػديـ الخػػدمات العمػػؿ عمػػى زيػػادة فعاليػػة القطػػاع التعػػاوني خاصػػة

 .، مما يتطمب تحسيف القطاع التعاوني الحالي(ولكف لتأميف الخدمات والتسويؽ والتصنيع
  دخػػػاؿ الكثيػػػر مػػػف تسػػػهيؿ إقامػػػة المؤسسػػػات الماليػػػة فػػػي المنػػػاطؽ الريفيػػػة لتوسػػػيع القػػػروض فػػػي المنػػػاطؽ الريفيػػػة وا 

 .ي ليتالءـ مع متطمبات المستثمريف مف القطاع الخاصالمرونة في النظاـ المصرف
 

 : تحسيف المناخ االقتصادي
 :ويجب أف يت مف اإلصالح التالي.إف اإلصالحات يحب أف تكوف تدريجية وعمى جميع المحاور

 سياسات متعمقة بإستخداـ الموارد مت منة ال رائب واألسعار والدعـ . 
 سػػتقاللية المؤسسػػات المصػػرفية السياسػػات النقديػػة والمصػػرفية مت ػػمنة سػػع ر الصػػرؼ وتحويػػؿ العممػػة وا 

نشػػاء المصػػارؼ الخاصػػة وأسػػواؽ األوراؽ الماليػػة وتسػػهيؿ عمميػػات تمويػػؿ المشػػاريع مػػف خػػالؿ . وا 
المصػػارؼ العامػػة والخاصػػة القائمػػة حاليػػًا وتشػػجيع إقامػػة مصػػارؼ جديػػد تعتمػػد األسػػاليب المتطػػورة 

 .بها العمميات التجاريةبإستمرار لمتواكب مع الحاجة التي تتطم
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  تجنػػب عػػدـ الكفػػاءة والتكػػاليؼ الزائػػدة مػػف خػػالؿ تحسػػيف إدارة القطػػاع العػػاـ، وتبسػػيط العمميػػات اإلداريػػة
 .وتحسيف البينة التحتية والخدمات

 
 : تشجيع اإلستثمارات الزراعية

 تفعيؿ التخطيط التأشيري والتوج  إلى التخطيط اإلقميمي . 
  المحاصػيؿ اإلسػتراتيجي مػف خػالؿ اإلسػتمرار فػي تعميػؽ إدخػاؿ المرونػة فػي بذؿ الجهػود لتحسػيف قطػاع

حيػػػػث أف األرض والمػػػػاء والقػػػػروض و . التخطػػػػيط الزراعػػػػي التػػػػي بػػػػدأ بهػػػػا فػػػػي السػػػػنوات األخيػػػػرة
المػػدخالت المخصصػػة لممحاصػػيؿ اإلسػػتراتيجية يجػػب أف يعػػاد إسػػتخدامها بشػػكؿ مسػػتداـ مػػف قبػػؿ 

 .الفالحيف
 نبيػػػة لمػػػدخوؿ فػػػي مجػػػاؿ التصػػػدير الزراعػػػي إلدخػػػاؿ التقانػػػات الحديثػػػة وتوسػػػيع تشػػػجيع اإلسػػػتثمارات األج

اإلنتػػػاج ذي الجػػػودة العاليػػػة خاصػػػة فػػػي مجػػػاؿ الخ ػػػار والفواكػػػ  إلػػػى األسػػػواؽ األوربيػػػة واألسػػػواؽ 
 .األخرى

 تطوير مؤسسات التمويؿ الريفي . 
 تشجيع تسويؽ المنتجات الزراعية . 
 نظمة الريتشجيع اإلستثمارات المهتمة بتحسيف أ . 
  قيػػػػاـ الجهػػػػات الحكوميػػػػة بتحديػػػػد المشػػػػروعات الالزمػػػػة لمتنميػػػػة اإلقتصػػػػادية والتػػػػي تعػػػػود بالفائػػػػدة عمػػػػى

المسػػتثمريف وتقػػديـ دراسػػات أوليػػة حػػوؿ المشػػروعات اإلسػػتثمارية لمسػػاعدة المسػػتثمر لالطػػالع عمػػى 
 .نتاجاإلحتياجات وتبني المشروعات الالزمة التي تحقؽ ل  العوائد وتشجع  عمى اإل

  تػػأميف المعمومػػػات والدراسػػات الخاصػػػة باإلسػػػتثمار حيػػث يػػػتـ عػػف طريػػػؽ تحسػػػيف أنظمػػة المعمومػػػات فػػػي
 . القطر بما يتوافؽ مع متطمبات التسويؽ العالمي

  حيث يتـ مف خالؿ تحرير اإلقتصاد نة في إختيار المشروع اإلستثماريالمرو . 
 وف العالقات الزراعيةتعديؿ قانوف الممكية الزراعية بعد أف تـ تعديؿ قان. 
  تشجيع رؤوس األمواؿ األجنبية خاصة األوربية والعربية والمغتربيف السوريف عمى اإلستثمار بتقديـ المزيػد

 .مف التسهيالت
  منح اإلستثمار في القطاع الزراعي ميزات خاصة إ افية تشجع المسػتثمريف عمػى إختيػار اإلسػتثمار فػي

 .الزراعة
 ات تسويقية متطورة تختص بتسويؽ اإلنتاج الزراعي داخميًا وخارجياً تدعيـ وتشجيع إقامة مؤسس . 
  تعزيز دور الدولة في الرقابة عمى الصادرات ل ماف توفير أسػواؽ خارجيػة لمسػمع الزراعيػة السػورية التػي

 . تتميز بمواصفات جيدة
 نعةالتأسيس إليجاد قاعدة بيانات عف اإلنتاج وتسويؽ المنتجات الزراعية الخاـ والمص . 
  توفير التمويؿ الالـز لمقطاع الخاص عند الرغبػة باإلسػتثمار فػي الزراعػة بتسػهيؿ الحصػوؿ عمػى قػروض

 . طويمة األجؿ ومتوسطت  بشروط سهمة

 


