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 :صػػػػالممخ
ومناخيا،  ،أتربييا ،معمومات عامة عف البادية السورية وذلؾ فيما بتعمؽ بمراعيياعرض جرى 

جتماعية واإلقتصادية إلألساسية، كما تـ وصؼ األوضاع ايضا فيما يخص بيئاتيا النباتية اأو 
 .لممجتمعات الرعوية إضافة إلى التنظيمات البدوية وتشريعاتيـ 

ننا نتوقع  لى زيادة إف تزايد السكاف مع تدني الدخؿ سوؼ يؤدي أوا  لى تدىور المصادر الرعوية وا 
 .األثار السمبية لمقحط حيف حدوثو
نتفاع الحالي عمى المراعي إلى حقوؽ إلجو مف خبلؿ تغيير شيوع حؽ اىذا ولكف يمكف عكس ىذا التو 

وىذا اإلنتفاع كاف يعرؼ . إنتفاع مخصصة لممجتمعات الرعوية كما كاف الوضع منذ فجر التاريخ
نساف والنبات والحيواف العيش المتناغـ والمستقر، ولسوء الحظ لقد ئلتاح ىذا النظاـ لأبالحمى حيث 

سباب سياسية وبإلغائو لـ تتمكف المجتمعات الرعوية مف أل 1958لبيئي المتناغـ عاـ ألغي ىذا النظاـ ا
لغاء فتح باب التصحر عمى مصراعيو إلوكنتيجة ليذا ا .حماية مراعييا التقميدية فسادت فوضى الرعي

قتبلع األنجـ الرعوية ل حتطاب وعدـ ئلمف خبلؿ الرعي الجائر والمبكر وفبلحة أراضي المراعي وا 
لتي تتيح ا باآللياتبؿ إلستبداؿ ابإسراع إلراضي الزراعية واأللى اإو الترحاؿ أالرعوية  كتراث بالدورةاإل

ٍٍ إعبلؼ والمياه ألسرعة التنقؿ ونقؿ المواشي وا ة بار العشوائيآللى حفر اإضافة إجديدة  لى مراٍع
وىذه الفوضى . لنباتتربة واألا رالوطأ العشوائي لعجبلت السيارات الذي ساىـ في تخريب وتدىو و 
عبلؼ ألس ماؿ لشراء األيات ور آف يتغمب عمى الفقير عف طريؽ ما يممكو مف أتاحت الفرصة لمثري أ

لى تغير مفاجىء إضافة إعبلؼ المكمفة ألستعماؿ اإعتماد عمى إلخرى فقد تناقص الكؤل وزاد اأوبكممة 
ات الحكومة مف حيث خدمات لى مجتمعات عشوائية والتي جعمت خدمإمف مجتمعات رعوية منظمة 

 .عبلؼ والصحة البشرية والبيطرية وخدمات التعميـ صعبة وغير مثمرةألالمياه وا
والذي منح المجتمعات  141رقـ  ـصدار المرسو إقناع الحكومة بإتمكف الفنيوف مف  1971وفي عاـ 

دارة إالخاصة ب راضييـ ضمف نظاـ التعاونيات وفقا لخطة وزارة الزراعةأالرعوية حقوؽ الرعي في 
ٍٍ أوعميو فقد بدأ إحياء نظاـ الحمى عف طريؽ تخصيص  .عادة تاىيمياا  المراعي و  لتعاونيات  راٍض

عضاء، كما حددت حدود المراعي عمى ألغناـ لحظ فيو التجانس بيف األتحسيف المراعي وتربية ا
لخبرة لحؿ عضاء ذوي األدارة مف بيف اإلنتخاب مجالس اإكما تـ . يضاأرض ألخرائط وعمى ا

 .التعاونيات دارةإدارة مصادر الرعي وذلؾ بمعرفة مجالس إصياغة خطة  توتم. النزاعات
حيف  طف يسمح لمرعي فقأراضي الزراعية و ألوقد تضمنت الخطة تطبيؽ الدورة الرعوية بيف البادية وا

ال ستقدـ ا ي التخفيؼ مف جراءات فإلوقد ساىمت ىذه ا. عبلؼألنضوج النباتات السائدة في المرعى وا 
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شي استعماؿ روث المو أوا  ستعماؿ المحروقات إ مف عضاءألثار الرعي الجائر والمبكر كما تمكف اآ
 ًٍ   .حتطابئلنجـ النباتية لألقتبلع اإمف  بداًل

 ًٍ سؤولوف بتقدير حاجة التعاونية مف األعبلؼ والمياه والخدمات، وكانت مأف يقـو ال كما لـ يكف صعبًا
كما تـ وضع خطة غير مكمفة إلعادة . ؼ وتوزع حيف الحاجة في الشتاءاألعبلؼ تخزف في الصي

تأىيؿ المراعي إضافة إلى اإلحتفاظ بجزء مف المرعى كإحتياطي لمطوارىء كما لعبت تعاونيات 
 ًٍ ًٍ  التسميف دورًا . ى إستقرار تربية الماشيةلفي إمتصاص األغناـ السرحية وتسمينيا مما أدى إ إيجابيًا

أعواـ خبلؿ ه اإلجراءات بالمشروع السوري أو إحياء نظاـ الحمى حيث تـ تطبيقو ىذا وقد عرفت ىذ
 .، وىذه اإلجراءات يمكنيا تخفيؼ آثار القحط1971-1974

تـ تأسيس اإلتحاد العاـ لمفبلحيف حيث ألحقت بو تعاونيات البادية والتسميف ولسوء  1974في عاـ 
كما ألغى الفقرة المتعمقة بحماية مراعي التعاونيات  الحظ لـ يعر اإلتحاد أىمية لحماية حقوؽ الرعي

جياض خطة وزارة الزراعة  مما أدى إلى عودة سياسة الشيوع وا 
أف اإلنتاج قد إرتفع مف إلى أشارت عدة دراسات إلنتاجية النباتات الرعوية تحت ظروؼ رعي مختمفة 

لى  اً ضعف 7.5واحد إلى   .راعي المعاد تأىيميافي حالة الم 11.8في حالة الرعي المنظـ وا 
الجفاؼ عمى البادية والثروة الحيوانية الذي ساد موسـ  وقد بينت نتائج الدراسة التحميمية لتأثير

 :مايمي 1989/99
 25 لمئوية لمواسـ الجفاؼبمغت النسبة ا %. 

 تدنت أسعار األغناـ بسبب إرتفاع أسعار األعبلؼ. 

  كغ 15ي العاـ إلى كغ ف 71-61تدنى إنتاج الحميب خبلؿ الموسـ مف. 

  35إلى % 5إرتفاع نسبة نفوؽ المواليد مف%. 

 12إلى % 2إرتفاع نسبة النفوؽ في األغناـ البالغة مف.% 

  س.بميوف ؿ 38.7قدر حجـ الخسائر في قطاع األغناـ ب. 

 ًٍ  االقتصاديةعمى مربي األغناـ مف الناحية  وخمصت الدراسة إلى أف تأثير الجفاؼ كاف قاسيًا
وقد حاولت الحكومة مساعدة مربي األغناـ عف طريؽ قروض األعبلؼ، إال أف . يةواالجتماع

المساعدة أتت متأخرة بسبب عدـ إىتماـ إتحاد الفبلحيف بتوجيو المربيف إلستبلـ مخصصاتيـ العمفية 
لى إزدياد حدة تأثير الجفاؼ   .أثناء فصؿ الصيؼ، مما ساىـ في ظيور السوؽ السوداء لممواد العمفية وا 

ًٍ يكما بينت نتائج الدراسة التحميمية لبيانات اليطوالت المطرية لمدة خمس شممت ثبلث مناطؽ  ف عامًا
في المنطقة % 11في المنطقة الجنوبية و% 21بيئية مف البادية أف نسبة حدوث المواسـ الكارثية 

ًٍ النسبة المئوية لحدوث المواسـ ال افي المناطؽ الشمالية الغربية، بينم% 2الوسطى و فكانت  جافة جدًا
  .عمى التوالي 2، 11 ،11

 ىذا وقد قاـ خبير الفاو في مشروع اإلنذار المبكر لمجفاؼ بوضع إستراتيجية وطنية تمخصت أىدافيا 
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 .تخفيؼ آثار الجفاؼ  :بما يمي

 التقميؿ مف تأثير الجفاؼ. 

 تسييؿ عممية دور النقاىو مف الجفاؼ.  

 :ذات العالقة بالمراعي والثروة الحيوانية معمومات عامة عف البادية السورية -1
 

 :مراعي الباديةتعريؼ  .1
ستقرار الزراعي بسبب نقص إلو اأقتصادية إلراضي الواسعة الشاسعة غير الصالحة لمزارعة األىي ا

ف األعراؼ والتقاليد رتبت لممجتمعات أال إمبلؾ الدولة أف أراضي البادية مف أومع العمـ . مطارألا
ًٍ وقالرعوية حق  .بالرعي عميياًا

 :تعريؼ المجتمعات الرعوية 1.1
أما الذيف  ،خر بحثا عف الكؤل والماءآلىي المجتمعات التي تتنقؿ طواؿ العاـ مع مواشييا مف مكاف 

 .يتنقموف لجزء مف العاـ فيدعوف بالمجتمعات نصؼ الرعوية
 :المساحة 1.2

 .لقطرمف مساحة ا% 55تشكؿ و  اً ىكتار  11.281.111تبمغ مساحة البادية 
 :المناخ  1.3
، ىذا  مايو/يارأوتنتيي في  أكتوبر/وؿألمطار البادية غير منتظمة وتبدأ مف شير تشريف اأ
مطار مف ألوتيطؿ معظـ ا 1/7خر كبيرة وتبمغ كنسبة آلبيف كميات االمطار مف عاـ  اتختبلفإلوا

 ىحدإبينت  دقخر ىذا و آلف ىناؾ اختبلؼ كبير بالكمية مف شير أوؿ إلى شباط ، كما ألكانوف ا
ما بالنسبة أف القحط قد وقع مرتيف خبلؿ ثماني سنوات أ 1977-1971عواـ أالدراسات المنفذة خبلؿ 

ياـ ألتراوح عدد ايو  .شير تموز وآب ىما أعبل حرارةأف أبرد كما ألف شير كانوف الثاني ىو اإلمحرارة ف
درجة  35التي تزيد فييا الحرارة عف و  اً يوم 41لى إ 1مف مئوية درجة  41التي تزيد فييا الحرارة عف 

 11قؿ مف ألى إياـ التي تنخفض فييا الحرارة ألما عدد اأ،  161لىإ 111ياـ يتراوح مف ألف عدد اإف
 .اً يوم 121 لىإ81 فتتراوح مف اتدرج 5، واقؿ مف اً يوم 211لىإ 161درجات فتبمغ مف 

لى إثـ تتناقص لتصؿ % 81-71ف وؿ وتتراوح مألف الرطوبة العظمى تقع في شير كانوف اأكما 
 خبلؿ شيري تموز وأب، ويبمغ معدؿ التبخر السنوي% 35-31دنى وىوما بيف ألالحد ا

 .ـمم 2251 
 :ساسيةألالمناطؽ الطبوغرافية ا 1.4

مف % 51ـ فوؽ سطح البحر، بينما  511-211مف مجمؿ مساحة البادية بيف % 64.2يتراوح ارتفاع 
  .ـ1111رتفاع فييا عف إليزيد ا% 3.8 و  ـ 1111-511بيف رتفاع فييا إلالمساحة يتراوح ا
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 :التربة 1.5
تربة تتعرض لتربة عامبل مؤثرا عمى البيئة النباتية وعمى النمو النباتي ، ومما يؤسؼ لو أف التعتبر ا

تعاني  ف تجد بقعة مف البادية الأومف النادر  .لى تعرية شديدة بفعؿ الرياح والمياهإعمى الدواـ 
تواجد األخاديد وتجمعات التربة حوؿ النباتات، والمسطحات الحصوية ، وجذور النباتات و  ،التدىور

لى إمطار ألتربة المتصمدة فظاىر لمعياف وىذا التصمد يعيؽ مف نفاذ الديـ اأما أ. المكشوفة فيي كثيرة
يضا أيوـ و رض ويزيد مف ظاىرة التعرية وتتميز ترب البادية بارتفاع نسبة كربونات الكالسألباطف ا

نسبة الكمس الحي وبانخفاض نسبة المادة العضوية والفسفور وبتواجد مقبوؿ لعنصر البوتاسيوـ ، 
ما مكونات أ. تربة فوؽ الصخور الكمسية الرخوة وبعضيا فوؽ الصخور الجبسيةلوتتوضع معظـ ا

مما يجعميا  تربة ذات طبيعة متفككةلف اأقميا مف الطيف كما أتربة فيتشكؿ معظميا مف الرمؿ و لا
و أراضي البادية يتكوف مف تباب أمعظـ أف و المروية كما أذا تعرضت لمزراعة البعمية إسريعة العطب 

 . تربة سطحية مغطاة بالحصىأسيوؿ متموجة ذات 

 :مصادر المياه في البادية 1.6
كما تـ  .رضألقنية تحت اأمف آبار سطحية وخبرات وغدراف و  1951ىذه المصادر قبؿ عاـ  تتألف

ما أ مقبوالً  بئراً  13 اـ ، مني 251-111عماؽ بيف ألوتراوحت ا 59-1956عواـ أبيف  بئراً  26حفر 
قامت البعثة السوفيتية بمسح جيولوجي  64-1959وخبلؿ فترة  .مالحة امياى أو ةجاف تالبقية فكان

ًٍ  62بحفر  تراضي البادية، كما قامأمف % 61 فيوجيوفيزيائي  ـ  15411بمغ مجمؿ أعماقيا " بئرًا
 .غير صالحةألنيا ، ولـ تجيز بقية اآلبار "بئراً  36ـ، حيث تـ تجييز  271بمتوسط 

بيف أعواـ  السطحية فقد تـ تبني سياسة بناء السدود لمنتائج غير المشجعة لسياسة حفر اآلبار" اً نظر 
 حواليحيث قدرت وزارة األشغاؿ العامة حجـ الجرياف ب 1966-1975

" سداً  24حيث نفذ %  31حوالي وقدرت نسبة الفاقد نتيجة التبخر والرشح ب العاـ/ 3مميوف ـ 151 
 .3ـمبلييف  9بحجـ تخزيني قدره 
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 :يمكف تمخيص الوضع المائي الحالي لمبادية باآلتي
 37  ًٍ  .3مميوف ـ/ 71/بحجـ تخزيني قدره  سدًا

 199  ًٍ  .يوـ /ساعة بمتوسط خمس ساعات عمؿ/3ـ158باستطاعة  بئرًا

 34 3ـ 111.1111تيا المائية حفرة سع. 

 28111  وغير مرخص اً مرخص اً سطحي اً بئر.  

 :المناطؽ البيئية األساسية ومجتمعاتيا النباتية 1.7
a.  الرمث و  النيتوفو الشناف : تتألؼ مجتمعاتيا النباتية مف (تالمرتفعا)منطقة السيوؿ والنجود

 .القبا واألعشاب الحوليةو  الروثة و  القيصوـو  الشيحو الصر و 

b.  عشاب الروثة واألو القبا و العذـ و السويد و البطـ : يا النباتية مفالجباؿ وتتالؼ مجموعاتمنطقة
 .الحولية

c. الواحات حيث الزراعة المروية.  

 :الخرائط النباتية لمبادية السورية
a.  الخبير في منظمة الفاو بتوقيع المناطؽ النباتية في سورية عمى  1957قاـ السيد بابو عاـ

 .خرائط نباتية

b. قاـ البروفيسور روديف مف جامعة ليننغراد بتوقيع المجتمعات النباتية  1951اـ في ع
 .ساسية في البادية السورية عمى خارطة بشكؿ مبدئيألا

c. كما قاـ الدكتور سنكري مف أكساد بوضع خارطة نباتية لسورية في أواخر السبعينات. 

d.  مصري بتوقيع المجتمعات  قاـ السيد عبد اهلل 1996مف خبلؿ مشروع التميمة في تدمر عاـ
مستعمبل الخارطة الجوية لشير  1/51111النبايتة لمشروع التميمة عمى خرائط قياس 

 .1/111111بمقياس  1993عاـ  وماي/أيار

لعاـ  141ثار الجفاؼ كما لو تـ تطبيؽ المرسموـ آفي تخيؼ  اتساعد كثيراً  ف الخرائط النباتية ؿإ
راضي التعاونيات ، ولكف ىذه الخرائط أمؽ بمنع التعدي عمى مف قبؿ اتحاد الفبلحيف المتع 1971

 .تساىـ في متابعة التغيرات الطارئة عمى الغطاء النباتي

 :جتماعي لممجتمعات الرعوية ووضع المرأةإلوا يقتصادإلالوضع ا 1.8
وضحت النتائج ما أو  واجتماعية اقتصاديةمسوحات ( تدمر)حياء البرية في التميمة ألنفذ مشروع ا

 :يمي
  211لى إ 111يممكوف مف %31س ، أر  111قؿ مف يممكوف أ% 25: غناـألممكية ا ،

ًٍ  311كثر مف أيمكموف %  21،  311لى إ 211مف % 25  .راسًا
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 كمييما% 24بيوت ، % 15يستعمموف الخياـ ، % 61 :أنواع السكف. 

 يمكموف ال%  21يممكوف ، % 81:  (شاحنة ،جرار،سيارة: ) لياتآلممكية ا. 

 يعمموف في تربية االغناـ % 83: ةالعمال. 

  لدى %83طفاؿ، أللدى ذكور ا% 76لدى النساء ، % 96مف الرجاؿ ، % 85: األمية
 .طفاؿألناث اإ

  جراءات الحكومة لمنع الفبلحة القانونية وغير القانونية في الباديةإنسبة التوعية مف حيث :
 .يقاؼ التصحرا  ي و جراءات ىو تحسيف المراعإلف اليدؼ مف ىذه اأيشعروف % 72

 87( عائمة 63العينة شممت : )راضي الباديةأشخاص الذيف يزرعوف في ؤلالنسبة المئوية ل% 
 ًٍ و قاموا بالحصاد أنيـ لـ يحصدوا أفادوا أحيث  منيـ يزرعوف شعيراً % 54، يزرعوف بعبًل

 .سنوات الماضيةالقؿ خبلؿ عشر ألواحدة عمى ا ةلمر 

  111لى إ 1غناـ مف ألوف رعاة ، حراس حيازتيـ مف افقراء يعمم% 11: مستوى المعيشة 
 لى آليات إاضافة   اً راس 511غنياء حيازتيـ أ% 25، وليس لدييـ آليات اً راس
 .وعبلقات خميجية،ضافة الى بيت في المعمورة ومكانة تجارية إ( شاحنة، جرار، سيارة)

 يقيموف لمدة %41شير ، أ 4 – 2يقيموف لمدة  %23 :قامة في الباديةإلالترحاؿ وا 
 .عمى مدار العاـ% 16شير ، أ 11 – 8لمدة  21%شير ، أ 7 – 5

  أعضاء التعاونيات الذيف لدييـ أنسبة عدد ٍٍ ٍٍ ٍٍ ما البقية أ% 63مرخصة لمزراعة  راٍض
ٍٍ أفميس لدييـ % 37 ٍٍ   .راٍض

 

 : لمجتمعات الرعويةاوضع المراة في   1.9
التي نفذت مف قبؿ مشروع التميمة ما  اديةواالقتص االجتماعيةوضحت نتائج أعماؿ المسوحات ألقد 
 :يمي

  2نسبة النساء في عضوية التعاونيات.% 

 معموماتيا محدودة مف حيث الشؤوف الصحية ، ولكنيا متيقظة وواسعة %96مية ألنسبة ا ،
  .المعرفة

 نسبة معرفتيا في أمور تخطيط العائمة صفر.  

 49 %(.ؤوسر  6 -3)غناـ أليممكف عددا محدودا مف ا 

 سنة 21 – 15يتزوجف مف عمر بيف  فعظميم.  

 و جمع  لؤلغناـ األعبلؼالبيتية كالحبلبة وتصنيع الحميب، وتقديـ  باألعماؿمثقؿ  فمعظمي
  .الحطب
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 : تحسيف وضع المرأة  1.10
ًٍ  ارتباطاإف تحسيف وضع المرأة في البادية السورية يرتبط  نتاجية المراعي ، حيث توفر الكؤل إب وثيقًا

ف توفر الكؤل أفير عممية التعميؼ، والتقميؿ مف قطع المسافات لمتحري عف الكؤل ، كما لى تو إيؤدي 
زيادة  وأيضامف عممية جمع الحطب  لى شراء المحروقات بدالً إيؤدي إلى مزيد مف الدخؿ الذي يؤدي 

عماؿ ألالوقت لممرأة البدوية لممارسة او كما يوفر الراحة . ليات تصنيع الحميب وغيرىاآمكانية شراء إ
 .الكمأة وعمميات التسويؽو اليدوية كالتطريز ونسج البسط و بيعييا لمسياح وجمع النباتات الطبية 

 :لممجتمعات الرعوية حتى الحرب العالمية الثانية االجتماعيحقائؽ حوؿ الوضع  -2
 

 :البدو وحياة الترحاؿ 1.2
زراعة وكاف ىذا ممكنا متى وحيث بممارسة ال أنساف في سورية منذ فجر التاريخ وبدإللقد استقر ا

مطار غير منتظمة نتج أتتصؼ ب( %55)راضي السورية ألف معظـ اأبما و . مطارألتوفرت المياه أو ا
ف يتبنوا حياة التنقؿ وتربية المراشي أراضي ألعنيا بيئات جافة و نصؼ جافة مما اضطر سكاف ىذه ا

 .قتصاديإكنيج 
نيـ غزاة أقدـ في الجزيرة العربية حيث يعتبرىـ سكاف الحضر بألىي ا وتعتبر تقاليد البدو وثقافاتيـ

 .بؿإليضا مف كبار مربي اأنيـ االصحراء و 
ما أفتخر البدو بترحاليـ وطمبيـ لممرعى أما حياة الحضر فمـ تجذبيـ قط طالما قطعانيـ مكتفية، ا

 .ماـ معركة حياة الصحراءأمة لييا بدونية ويعتبرونيا ىزيإفينظروف  األغناـوالزراعة وتربية  االستقرار
ف إتفتخر بالبداوة وتتوجيـ بالنبؿ والبطولة، وعميو ف مواقؼدب والشعر العربي ألفي ا أما نقر  وكثيراً 

 .معظـ العرب يفتخروف بنسبيـ لمعشائر البدوية
دارة المراعي البدو 2.2  : وا 
تخدموف بذكاء الظروؼ اليشة ف البدو يسا  مع ظروؼ الصحراء و  متأقممةف حياة الترحاؿ تعتبر حياة إ

كثر كفاءة في استغبلؿ المصادر ألنيا الطريقة األممراعي الجافة غير المستقرة، والتي يمكف اعتبارىا ب
ف نظاـ رعي البداوة إخرى فأدنى معدؿ مف الضرر وبكممة أالنباتية النادرة في مساحات شاسعة ولكف ب

  .النباتعادة نمو إدارة جيدة لممراعي تضمف إال إما ىو 
مور الصحراء بأذات معرفة واسعة  متأقممةوبوجو ىذه التحديات الصعبة البد مف تواجد شخصية 

ـ التقاليد الخاصة اصبح لدييـ حس خاص الحتر أ االعتباراتمكنت البدو مف الحياة و مف ضمف ىذه 
جعؿ المجتمعات الرعي وىذا مما  مبادئعميـ يتفيموف ويتقنوف ج، مما اآلخريفبالرعي واحتراـ حقوؽ 



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية
 

 
 

ةتقرير تقييم الضعف في قطاع المراعي نتيجة الجفاف و التغيرات المناخي  1111  
 

ف معرفتيـ واسعة بالنسبة أبيف مواشييا ومصادر الرعي كما  اً الرعوية تعتني بمراعييا محققة توازن
 .لتصنيؼ النباتات والبيئة وتغذية الحيواف

 :االنتفاعحؽ  3.2
والذي مسح الجزيرة العربية ( القرف الرابع اليجري)العرب القدماء  جغرافيصطخري وىو مف ألذكر ا
ال وىو في ديار إ عمـ فيما بيف العراؽ واليمف والشاـ مكاناً أوال " :حيث كتب( المسالؾ)في كتابو  ودونو

يكوف بيف اليمامة والبحريف وبيف عماف مف  فأال إطائفة مف العرب ينتجعونو في مراعييـ ومياىيـ 
صبحت أرضي ألذه اوى" بار والسكاف والمراعي قفر ال تسمؾ وال تسكفآلوراء عبد قيس برية خالية مف ا

  .سـ الربع الخالياف بآلتعرؼ ا
ف العرؼ والدولة قد اعترفتا بحقوؽ الرعي لممجتمعات إف 1958نو حتى عاـ أومما يستحؽ الذكر 

 .الرعوية
 :الحدود بيف األراضي الزراعية واألراضي الرعوية 4.2

 ف وذلؾ حتىفي تواز  تانية تعايشاف المراعي السورية والثروة الحيو أتشير الوثائؽ ب
 .مطار والمياهألف استيطاف البدو كاف يتـ حيث تتوفر اأكما تشير ب. 1951 – 1941 

 -211مطار ألنو ال يوجد استيطاف وراء خط اأركيولوجيو كانت تشير بألف الوثائؽ اإخرى فأوبكممة 
 .مع متطمبات الزراعة البعمية  ـ وىذا الخط يتفؽ بيئياً مم 251
 :عات البدويةالتنظيمات والتشري 5.2

نظمتو و أنفسيـ مع الظروؼ البيئية القاسية فقد قاـ المجتمع البدوي بتطوير قوانينو و ألكي يؤقمـ البدو 
 .ساس عبلقات الدـ والنسبأيضا بتنظيماتو الخاصة بالقبائؿ ، واألفخاذ عمى أتقاليده و 

 أسماءؽ الرعي تحت وقد قامت كؿ قبيمة بوضع يدىا عمى مصادرىا الرعوية والمحافظة عمى حقو 
خرى مف ألكانت القبيمة تقوـ حيف الضرورة بالتفاوض مع القبائؿ او حمية ألمختمفة كالمنازؿ والديار وا

 واالحتراـومف طباعيـ الطاعة التامة . ثناء فترات الجفاؼأفضؿ ألى مناطؽ إجؿ تنقؿ قطعانيا أ
حواؿ يممؾ ألكثر اأـر ، والشيخ في لشيخيـ أما المشيخة فتتـ بالتوريث أو بالقدرة والشجاعة والك

ماـ الحكومة، وىو الشخص الذي يقضي في أنو يمثؿ القبيمة أالسمطة التشريعية والتنفيذية، كما 
متشاور ويعرؼ باسـ العرافة ، كما لكؿ فخذ رئيس لحواؿ لديو مجمس ألكثر اأنو في أالنزاعات، كما 

 .لمشيخ سيوىو المستشار الرئي
وقد لعب تنظيـ . لمقبيمة منظـ بشكؿ جيد ومف السيؿ التعامؿ معو االجتماعيب ف التركيإوالخبلصة 

 .المصادر الطبيعية إدارةفي  ساسياً أ وتشريع البداوة دوراً 
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 :القبائؿ ىي األمة والمراعي ىي الوطف  6.2
اتيـ تعتبر المراعي في المناطؽ الجافة مصدر المعيشة األساسي لمبدو لذا عمؿ البدو مف خبلؿ تنظيم

عمى القياـ بمسؤولية حماية مراعييـ وكأف اإلدارات المدنية غائبة حيث أعتبر كؿ  والقبمية االجتماعية
 .بالقوة إعتداء عمى المرعى إحتآلآلً 

عمى توفر  وبرىاناً  غناـ المتأقممة و ذات السمعة الجيدة شاىداً ألاو بؿ إلىذا وتعتبر سبلالت الخيوؿ وا
  .الكؤل في ذلؾ الوقت

 :الدورة الرعوية المتبعة مف قبؿ المجتمعات البدوية 7.2
غناـ ترحؿ إلى مراعي البادية عند بدأ فصؿ االمطار حيث ألكانت قطعاف االبؿ و ا 1941قبؿ عاـ 

 الى المناطؽ الزراعية حينما تشح المياه وذلؾ لرعي بقايإتتوفر مياه الشرب لمقطعاف ثـ تعود القطعاف 
والمراعي الجبمية ىذا وتعتبر ىذه الدورة الرعوية  قطاف والشوندرألوالقمح واالمحاصيؿ الحقمية كالشعير 

 .يجابية في تنمية لمراعيإلكثر العوامؿ اأمف 
 :1950تعداد سكاف المجتمعات الرعوية قبؿ عاـ  8.2

 صؿ ثبلثة مبلييف مف سكاف سورية ، يقوموف بتربيةأمف  اً مميون 1.4يقدر العدد باقؿ مف
 .ممولييـىـ أبؿ ، ويعتبر تجار المدف مف إلمف ا اً مميون 1.5غناـ وحوالي ألمف امميوف رأس  2-3

 :في البادية األغناـمعدؿ استثمار تربية  9.2
وقد تـ تقدير الربح مف قبؿ مووليف وسبب ارتفاع ىذا % 35الربح حوالي  ؿو معدأ االستثماريقدر 

 .والماء عبلؼألنفاؽ عمى اإللى توفر الكؤل وعدـ اإالرقـ يعود 
 :ىمية المجتمعات الرعويةأ 10.2
لى تزويد سكاف إضافة إتقريبا بالغذاء اليومي  اكتفائيـىمية المجتمعات الرعوية مف حيث أتأتي 

  .ر مف منتجاتيـ الحيوانيةبيالحضر بجزء ك
 :حياء البرية والثروة الحيوانية والمراعيألوضاع اأ 11.2

ما الغطاء أالثانية كانت قطعاف الغزالف تشاىد في البادية  نو حتى الحرب العالميةأتشير الوثائؽ 
وج النباتي، كالروثة و الرغؿ والشيح ونجيميات العذـ الطويمة، وكانت ألالنباتي فكاف يتألؼ مف نباتات ا

يار، ثـ أوؿ وحتى ألعشاب مف تشريف األالقطعاف تمكث في البادية معتمدة بشكؿ كامؿ عمى رعي ا
الزراعية بسبب نقص الماء حيث تقوـ برعي المخمفات الزراعية التي كانت سوؼ لى المناطؽ إترحؿ 

 .غناـ المجتمعات الرعويةأتضيع لوال 
تباعمف قبؿ الدولة بو ف نظاـ الحمى المتبع مف قبؿ المجتمعات الرعوية والمعترؼ إوالخبلصة   وا 

دت أ التيمف العوامؿ الحاسمة الدورة الرعوية بسبب عدـ توفر مياه الشرب لمقطعاف في الصيؼ كانتا 
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ؼ المركزة عبلألالعجاؼ مع عدـ استعماؿ ا فمسنيلخرى كاف ألى ازدىار المراعي ولكف مف جية إ
كبيرة في  اتمراض مع غياب الصحة البيطرية كانت تحدث ىز أل، وحدوث ابسبب غياب وسائط النقؿ
وىو حفظ  أحيانا يجابياتوإيذا النقص ، ولكف لغناـألعداد األى نقص كبير في إالثروة الحيوانية تؤدي 

  .التوازف بيف الحيواف والنبات

  :الحالة الراىنة لممراعي أو ما يسمى بمأساة الرعي المشاع -3
 

  :و حقوؽ الرعيألغاء قانوف العشائر إ 1.3
ًٍ أدارات الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية بتوطيف البدو في إلقامت ا ف أمنيـ  راضي البادية ظنًا

حزاب ألكما قامت بعض ا .لى تشجيع عممية بيع أراضي الباديةإدى أبادية تصمح لمزراعة مما ال
فراد البدو أقناع الحكومة بتحرير إالبرلمانية ب االنتخاباتصوات البدو في أالسياسية بنية الحصوؿ عمى 

. حقوؽ الرعي إلغاءدى الى أوالذي  1958لغاء قانوف العشائر عاـ إدت الى أمف سمطة شيوخيـ التي 
دوف تحديد لمزماف  "الداشر"ف استبداؿ حقوؽ الرعي لممجتمعات الرعوية بالرعي إخرى فأوبكممة 

الرعي و راضي المراعي أوالمكاف قد فتح الباب عمى مصراعيو لعوامؿ تدىور المراعي حيث حراثة 
زاد الطينة بمة ىو ومما  .لى الوطأ العشوائي لعجبلت السياراتإضافة إحتطاب، إلاو المبكر والجائر 

  .لغاء قانوف حقوؽ االنتفاعإبار مع آلليات حفر اآليات الكبيرة كالجرارات و آلتوافؽ زمف دخوؿ ا
  :لى تغير واضح لممناخ المحميإضافة إعالؼ المركزة ألعمى ا االعتمادازدياد  و تناقص الكأل  2.3

عبلؼ المركزة ألحيث تـ توزيع ا 1958اعتمدت مواشي البادية في تغذيتيا عمى كؤل البادية حتى عاـ 
وفي عاـ  . خرآلعبلؼ المركزة مف عقد ألوؿ مرة بسبب القحط ومف ثـ توالى استيبلؾ األعمى المربيف 

ألغناـ ( TDN)ألؼ طف1.156 بحوالي العجز في المادة الميضومة( 1979)بويكف وخوري  رقد
الناتجة مف المحاصيؿ ومخمفاتيا والمراعي عبلؼ ألف كمية اإخرى أوبعبارة . غناـ التسميفأالبادية و 
ردنا لمثروة الغنمية الحالية الحصوؿ عمى أذا إ% 44ف تزداد بنسبة أمف المصادر العمفية ينبغي  اوغيرى

  .مستويات كافية مف التغذية
ٌٍ أكما  ٌٍ  ف تدىور الغطاء النباتي قد نتج عنو تغيٌر  :لممناخ المحمي وذلؾ في المجاالت التالية سمبٌي
في ارتفاع درجات الحرارة العميا  في حماية البوادر، زيادةٌ  تناقص في مساحات الظؿ، ضعؼٌ ال

تربة، ألمف السيوؿ وتعرية ا تربة، مزيدٌ ألفي تبخر رطوبة ا ارتفاعٌ و في درجات الحرارة الدنيا،  وانخفاٌض 
 .مطارألستفادة مف مياه اإللى انخفاض في معدؿ اإضافة إ

لى نقص معدالت إصحاب القرار أقص الكؤل وتدىور المراعي قد أرجعيا ف تناأىذا ومما يؤسؼ لو 
ٍٍ إو الرعي الداشر وليذا تـ تنفيذ عدة مشاريع أدت أالرعي  شيوعمطار وليس لألا مف تدىور  لى مزيٍد
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 ىذهوكانت ثمرة  ،عبلؼ وغيرىاألقروض او عبلؼ المدعومة ألوا بارآلالمراعي وتناقص الكؤل كحفر ا
  .رمف التصح اً المشاريع مزيد

 :عالؼ والسياسات المتبعةألدور الحكومة في تأميف ا 3.1.2
a. سعار مجزية وذلؾ في أعبلؼ بشراء محصوؿ الشعير مف المزارعيف بؤلتقوـ المؤسسة العامة ل

كما تقوـ المؤسسة . رباحأصحاب الثروة الحيوانية دوف ألالسنيف وتقـو ببيعو  ـمعظ
عداد الثورة الحيوانية، فعمى سبيؿ المثاؿ كاف أبتقسـ كميات المواد العمفية عمى 

كغ مف  12 ، وبقار الحميبأل شيرياً -غك 51 :كما يمي 2117المقنف العمفي لعاـ 
كغ مف قشرة القطف  2+ كغ مف كسبة القطف  2+ كغ مف النخالة  12+الشعير

 .غناـ في العاـأللمرأس الواحد مف ا

b. لى المؤسسة إرسالو ا  عبلؼ بتعداد المواشي و ؤلامة لتحاد العاـ لمفبلحيف والمؤسسة العإليقوـ ا
. قراضإلعبلؼ لغرض األلى صندوؽ تداوؿ اإو أعبلؼ ألعبلؼ لبيع اؤلالعامة ل

وقد تـ تجميد صندوؽ التداوؿ بسبب عدـ سداد الديوف الممنوحة لمتعاونيات عف 
ًٍ . طريؽ اتحاد الفبلحيف لكي  مع التعاونيات ىذا ولو كاف اتحاد الفبلحيف صارمًا

ف فإ  نفسيـأعضاء ألعبلفيـ بعد موسـ حصاد الشعير وبكفاالت مف اأيستمموا 
نيا ستساىـ في أ المواد العمفية ستبقى متوفرة وستمغي دور السوؽ السوداء ، كما

 .الجفاؼ وطأةتخفيؼ 

 :عالؼ ألالنسبة المئوية بيف بقايا المحاصيؿ و مراعي البادية و ا 3.2.2
، (تقدير مصادر األعبلؼ والثروة الحيوانية)في تقرير مبدئي بعنواف  (1979)بويكف وخوري  قدر

 :في السنة العادية كالتالي لؤلغناـالنسبة المئوية لممواد العمفية 

، الكسبة %5بقايا محاصيؿ  ،%21.1، بقايا قش القمح والشعير % 1.8، تبف % 15.2حبوب 
  %.47.1مراعي البادية  ،%3.4البور  أراضي ،%1.9مراعي المناطؽ الزراعية ، %6.5والنخالة 
مف أعضاء التعاونيات يقدموف األعبلؼ المركزة لمدة % 46خبلؿ موسـ الجفاؼ أف ( الفاو)قدرت 

 .يستعمموف األعبلؼ ال% 4شير، وأ( 11-9)لمدة % 7و أشير،(8-6)لمدة% 41 أشير،( 2-5)

خبلؿ السنة الجافة، حيث % 31أف كمية بقايا المحاصيؿ تناقصت بنسبة ( إيكاردا) بينت تقارير
كغ، بينما قدرت إنتاجية المراعي  1728كغ إلى  4797تناقصت كمية تبف القمح في اليكتار مف 

لذا فمف (. ـ كمية اليطوؿمم31) في السنة الجافة ػى/كغو  1في السنة العادية، ػى/كغ/165حوالي ب
 .في السنيف العجاؼ% 3ة إلى في السنة العادي% 47.1المتوقع أف تنخفض إنتاجية المراعي مف 

 99-1998ردف إلى أف تأثير جفاؼ موسـ ألأشارت نتائج الدراسة المنفذة في البادية الشمالية في ا
الغذائية لؤلغناـ في السنة العادية، بينما  االحتياجاتمف % 33.9ساىمت المراعي بتقديـ : كاآلتي

 %.59دره في السنة الجافة بانخفاض ق% 9.7مساىمتيا إلى  انخفضت
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عادة تأىيميا فمف المتوقع  وبما أف اإلتحاد العاـ لمفبلحيف ال يقـو بأي إجراء يتعمؽ بإدارة المراعي وا 
  .مستمر انخفاضأف تعاني إنتاجية المراعي مف 

 

ًٍ (: 1)جدوؿ رقـ   1998عاـ  بعثة الجفاؼ تقديرات: عند حدوث الجفاؼ فئات األغناـ األكثر ضررًا

 أضرار الجفاؼ (مميوف)األعداد نوع القطعاف
 بشكؿ خطير 11.5 قطعاف مراعي البادية

 سيىء 2.75 قطعاف القرى غير المستقرة
 نادر 1.75 قطعاف القرى المستقرة

 

 :الرعي وبيع أراضي المراعي ألغراض الزراعة  شيوعكنتيجة ل واالجتماعية االقتصاديةالمالمح  3.3
 ضرع تيدد المعمورة  ذات زرع وال قرى ال تناقصت مساحات المراعي الخصبة وتحولت إلى

 .عمى الدولة لما تتطمبو مف خدمات عبئابعواصفيا الغبارية وأصبحت 

  إضطر بعض رجاؿ العشائر لفبلحة ودياف البادية ألغراض زراعة الحبوب حيث يقـو تجار
 المدف بتمويؿ ىذه الزراعات التي تعتمد عمى المقامرة حيث التاجر ىو الخاسر أما رجاؿ

 ًٍ  العشائر فيـ الرابحوف دومًا

  بمحاصيؿ الحبوب االنتفاعبالمراعي بحقوؽ  االنتفاعأما التغير الثالث فقد استبدلت حقوؽ. 

  يممكوف القدرة  أجبر أصحاب القطعاف الصغيرة الذيف ال الكؤلالدخؿ  نتيجة تناقص  تناقٌص
مع  اً رأس 411)يرة عمى شراء اآلليات إلى ترؾ المينة وحؿ مكانيـ أصحاب القطعاف الكب

آلياتيـ الضخمة التي مكنتيـ مف نقؿ المياه واألعبلؼ والتنقؿ في أرجاء البادية خبلؿ 
 ًٍ  .بالغة عمى النباتات المعمرة فصؿ الصيؼ محدثيف أضرارًا

 

 :نقاط القوة والضعؼ في نظاـ اإلنتاج الحيواني المستداـ في البادية 4.3
 

 :نقاط القوة
 عادة تأىيمياإمكانية تحسيف المناخ ا  .لمحمي عف طريؽ إدارة المراعي وا 

  ًٍ  .تعتبر اليطوالت المطرية جيدة نسبيًا

 توفر طرؽ مواصبلت جيدة في البادية. 

 إمكانية تطبيؽ تقنيات حصاد المياه ونشرىا. 

 إمكانية اإلفادة مف مساقط المياه. 
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  :نقاط الضعؼ
 عدـ اإلىتماـ بالمحافظة عمى حقوؽ اإلنتفاع. 

 وافز إلعادة تحسيف الغطاء النباتيعدـ توفر ح. 

 تعرض األحياء البرية واألنواع النباتية لئلنقراض.  

تقدير إنتاجية المراعي في مواقع بيئية مختمفة مف البادية وعالقة اإلنتاجية  -4
 :المؤىؿو  المنظـو  المفتوح باألمطار تحت ظروؼ الرعي

a.  في  1966 -1963بلؿ األعواـ تجربة حوؿ حمولة المرعى خ (1966)مصري والنفذ فاندرفيف
ـ، تحت ظروؼ الرعي مم173محطة وادي العذيب، القسـ الغربي مف البادية معدؿ اليطوؿ 

وبينت النتائج أف إنتاجية الكؤل الربيعي والخريفي في أراضي الودياف واألراضي  المنظـ،
ًٍ عمى التوالي، كما بينت النتائج تفاو  ػى/كغ  738ػ وى/، كغ 1724األخرى بمغت  ًٍ  تًا في  كبيرًا

 .اإلنتاجية مف عاـ آلخر

b. في الجزء الشرقي  ػى/كغ 211حوالي قدر الخبراء السوفيت في منتصؼ الثمانييات كمية الكؤل ب
 .مف البادية تحت ظروؼ الرعي المفتوح

c.  شرقي تدمر أف كمية  اً موقع 17 في 1981أشارت نتائج الدراسات المنفذة مف قبؿ أكساد عاـ
 .تحت ظروؼ الرعي المفتوح ػى/كغ 194.32لخريفي بمغت الكؤل الربيعي وا

d.  بينت نتائج تقدير إنتاجية الغطاء النباتي التي نفذىا مشروع التميمة شرقي تدمر تحت ظروؼ
 ـ، خبلؿ شيري تموز وآب عاـ مم127معدؿ اليطوؿ السنوي  الرعي المنظـ،

 :اآلتي 1994

مستساغة مف الاغة مف اإلبؿ وغير المستس)في المواقع التي تسود فييا أنجـ الرمث  -
أما في األماكف المفتوحة  ػى/كغ 1112إلى  875تراوحت إنتاجية الكؤل مف ( األغناـ

 .ىػ/كغ121- 224لمرعي فتراوحت اإلنتاجية بيف 

، كما  ػى/كغ551أما في مسيبلت المياه حيث يسيطر مجتمع الشيح  بمغت اإلنتاجية  -
غير )ر عمييا مجتمع النيتوف والشناف ي يسيطبمغت اإلنتاجية في المسيبلت الت

 .ػى/كغ751( غناـ إال في شتاء السنوات العجاؼمستساغ مف قبؿ األال

حيث تسود مجتمعات الشناف و ( مطيط حيث مبلمح المموحة واضحة)في فيضة موقع  -
 .ػى/كغ 651والرمث والفمفمة بمغت اإلنتاجية 

 ووصمت إلى ػى/كغ 251-121شاب تراوحت إنتاجية األعفقد أما فوؽ التبلؿ  -
 .حيث ينمو نبات القضقاض ػى/كغ 811 
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أشارت الدراسات المنفذة في محطة المجوف في األردف حوؿ الحموالت الرعوية أف الحمولة  -
 1.45وارتفعت إلى  تحت نظاـ الرعي المفتوح، 1.16الرعوية لمنعجة الجافة كانت 
لى   .اعي المعاد تأىيميافي المر  1.65تحت نظاـ الرعي المنظـ وا 

 

تحت  اً ضعف 7،5وبصورة عامة فإف كمية الكؤل قد ازدادت مف واحد تحت الرعي المفتوح إلى 
 . في حالة المراعي المعاد تأىيميا اً ضعف 11،8الرعي المنظـ و إلى 

 

 :قيمة إيرادات األغناـ لمدخؿ القومي 1.4
 ، و تقدير ثمف انتاجيااً ميوف رأسم 14.5ب 1998عاـ ل اد األغناـتقدير تعد(: 2)جدوؿ رقـ 

 (طف 1000)المحوـ  (ليتر1000)الحميب  
 4.33 113 

 19-16 11.5-9.3 س.القيمة بميوف ؿ
 .اً رأس 134111 .أما أعداد األغناـ المصدرة فبمغت* 

 
 باآلالؼ،  2116إلى  1995تطور تعداد األغناـ و اإلبؿ مف عاـ (: 3)جدوؿ رقـ 

 2006 2005 2004 2000 1995 العاـ

 21381 19651 17911 13998 12179 األغناـ

 26،7 23،4 21،4 13،3 6،7 اإلبؿ

 :حتى الوقت الحاضر 1974الخطة الوطنية و النشاطات في مجاؿ تطوير المراعي مف عاـ  -5

و فترة تدىور المراعي ذات المشاريع أ المفتوحةوتدعى ىذه الفترة الزمنية بالعودة إلى فترة المراعي 
  .المكمفة

 :أىداؼ الخطة الوطنية 1.5
 .األنجـ الرعوية المراعي عف طريؽ الحماية وزراعة إعادة تحسيف -
 .تأميف المياه لسكاف البادية و مواشييـ عف طريؽ حفر اآلبار، والسدود والحفر األرضية -
 .وتقديـ المساعدات االعمفية لمواشي المربيف سياسة خزف األعبلؼ لمتخفيؼ مف تأثير الجفاؼ -
 .راضي المراعي غير المرخصةأمنع فبلحة  -
 .لممجتمعات الرعوية االجتماعيو  االقتصاديحماية األحياء البرية وتقييـ الوضع  -
 .دعـ الخدمات البيطرية -
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 :و تنفيذًا ليذه األىداؼ فقد تـ ما يمي
  تعاونيات 514تأسيس. 

  رعوي مشتؿ 13تأسيس. 

  اً ىكتار  97111محمية مساحتيا  68تأسيس. 

  رأسًا مف الميا في محمية التميمة 99غزااًل و  444تربية. 

  اً ىكتار  236تأسيس اربع واحات بمساحة. 

  236تجييز  ًٍ  .بئرًا
دورًا إيجابيًا في تخفيؼ آثار الجفاؼ بما ( المحميات الرعوية)يمكف أف تمعب المساحات المحمية 

ٌٍ  تؤمف مف مواد ضد الجفاؼ والصقيع بسبب صغر  عمفية، ولكف لسوء الحظ فإف دورىا محدوٌد
ثمار مما يسبب ليا إلنيا ترعى قبؿ فترة األيضا أمف األغناـ ،و  اً مميوف رأس 21مساحتيا بالنسبة ؿ 

 ًٍ ًٍ  رعيًا ًٍ  مبكرًا  .ومؤذيًا

 2008-2007الخطة الوطنية السنوية لعاـ  2.5
 .مميوف غرسة رعوية 15إنتاج  -
 .مف بذور المراعي اً طن 111جمع  -
 .اً ىكتار  8851 فيبذر مباشر  -
 . اً ىكتار  31111غرس  -

 :التشريعات والسياسات -6
 واإلصبلح الزراعي لوضع المتدىور لمراعي البادية قامت الحكومة عف طريؽ وزارة الزراعةانتيجة 

ات الرعوية عمى إدارة لذي ييدؼ إلى تشجيع المجتمعا 1971لعاـ  141بإصدار مرسوـ تحت رقـ 
كما تضمف المرسـو عقوبات لمف يعتدي عمى مراعي الغير  مراعييـ التقميدية تحت مظمة التعاونيات،

 2116لعاـ  62أو مف يقوـ بفبلحة أراضي المراعي كما عدؿ ىذا المرسـو بمرسـو آخر تحت رقـ 
ي عمى المراعي قد ارتفع عممًا أف عقوبات التعد بيدؼ تنظيـ أراضي البادية مف حيث الممكية،

ـ األعبلؼ المدعومة يىذا وقد قامت الحكومة بعدة مشاريع منيا سياسة خزف األعبلؼ، وتقد .سقفيا
وقروض لشراء  سنوات لبناء المستودعات، 11مف قبؿ المؤسسة العامة لؤلعبلؼ، و قروض مدتيا 

غناـ، إعادة تأىيؿ تأسيس تعاونيات لتسميف األ األعبلؼ عف طريؽ صندوؽ تداوؿ األعبلؼ،
ولسوء الحظ يمكف القوؿ  .، إضافة إلى تقديـ الماء والخدمات البيطرية مجاناً ناً أراضي المراعي مجا

المذكورة لـ تثمر بؿ أدت إلى مزيد مف تدىور المراعي وذلؾ لعدـ تبني تطبيؽ  اإلجراءاتف إ
  .المرسـو المذكور
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 :ديةالمؤسسات ذات العالقة بتنمية مراعي البا 1.6
   حيث  1971لحقت بمديرية تربية الحيواف حتى عاـ أثـ  1957عاـ  تأسستمديرية البادية

 .أعيد إنشاؤىا

  لحقت بو تعاونيات تحسيف المراعي وتعاونيات أحيث  1974ـ لمفبلحيف تأسس عاـ اتحاد العإلا
 .تسميف األغناـ

  سة مجمس الوزراءوىي تابعة لرئا 2118الييئة العامة لتطوير البادية، تأسست عاـ. 

 : ثير الجفاؼ عمى المراعيأتػ -7
 

 :العوامؿ المحددة إلنتاج المراعي
 معدؿ اليطوالت السنوية وتوزعيا خبلؿ موسـ النمو. 

 الحرارة السائدة خبلؿ موسـ النمو. 

 تجاىو  .الطبوغرافيا، درجة اإلنحدار وا 

 مواصفات التربة الكيميائية والفيزيائية. 

 دةالطرز النباتية السائ. 

 طرؽ إستغبلؿ المرعى. 

ًٍ عمى إنتاجية الغطاء  يعتبر مجموع اليطوالت السنوية وتوزعيا خبلؿ موسـ النمو أكثر العوامؿ تأثيرًا
النباتي، لذا تـ إجراء دراسة تحميمية لمبيانات المتوفرة عف اليطوالت السنوية لتحديد تأثيرىا عمى 

 :المراعي والتي تتضمف اآلتي
 مطرية لمدة خمسيف عاماقياسات اليطوالت ال  ًٍ في محطات مناخية شممت ( 1958-2118)ًٍ

ثبلث مناطؽ بيئية رئيسية، محطة التنؼ التي تمثؿ المنطقة الجنوبية مف البادية، محطة 
تدمر التي تمثؿ المنطقة الوسطى، ومحطة وادي العذيب التي تمثؿ المنطقة الشمالية 

ممـ لممحطات المناخية  175و 135و 111الغربية حيث متوسط معدالت اليطوؿ السنوية
 .المذكورة عمى التوالي

  وبغية قياس درجة (. 2118-1981)قياسات اليطوالت المطرية الشيرية خبلؿ األعواـ
 :الجفاؼ وشدتو قسمت اليطوالت السنوية إلى اآلتي

a) 91- 111ممـ/  ًٍ  .سنة يعتبر الموسـ جافًا

b) 65-91 ممـ/  ًٍ  .سنة يعتبر الموسـ جافًا جدًا

c) ممـ 65فأقؿ م/  ًٍ  .سنة الموسـ كارثيًا
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ةتقرير تقييم الضعف في قطاع المراعي نتيجة الجفاف و التغيرات المناخي  2121  
 

 

 :اتتنتاجػػػػاإلس
 :مايمي( 9-1األشكاؿ)بيينت نتائج الدراسة 

% 21سجمت محطة التنؼ عشرة مواسـ كارثية خبلؿ السنوات الخمسيف المرصودة والتي تشكؿ  -
 ًٍ  .كما بمغ عدد مواسـ الجفاؼ عشرة مواسـ أيضًا

ًٍ خمسة مواسـ جافة %11سجمت محطة تدمر خمسة مواسـ كارثية، شكمت نسبة  - ، وأيضًا
 ًٍ  .جدًا

ًٍ في محطة وادي العذيب حيث بمغت  -  2،3إنخفاض معدؿ المواسـ الكارثية والجافة جدًا
ًٍ عمى التوالي  .موسمًا

أشارت الدراسات والمبلحظات الحقمية إلى أىمية اليطوالت الخريفية في التأثير عمى إنتاجية المرعى 
ثر مجموع اليطوالت السنوية عمى إنتاجية األنواع المعمرة ولؤلسباب بينما يؤ . وخاصة األنواع الحولية

السابقة يجب إجراء دراسات لتحديد تأثير اليطوالت السنوية، توزعيا، الموسـ، والكثافة عمى إنتاجية 
 .الغطاء النباتي، حيث يستفاد مف نتائج الدراسة في إدارة الجفاؼ ووضع نظاـ لئلنذار المبكر

 

 

 .حسب محطة التنؼ 2118-1958اليطوالت المطرية خبلؿ (: 1)رقـ الشكؿ 
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 محطة التنؼ -الكوارث فترات (:2)رقـ الشكؿ 

 

 

 .محطة التنؼ -فترات الجفاؼ الحاد(: 3)رقـ الشكؿ 

 

 
 محطة تدمر - 2118-1958اليطوالت المطرية خبلؿ (: 4)رقـ الشكؿ 
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 محطة تدمر -فترات الكوارث (:5)رقـ الشكؿ 

 

 

 محطة تدمر -فترات الجفاؼ الحاد(: 6)رقـ الشكؿ 
 

 
 بزيمحطة وادي الع – 2118-1958اليطوالت المطرية خبلؿ (: 7)رقـ الشكؿ 
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 بزيمحطة وادي الع –فترات الكوارث(: 8)رقـ الشكؿ 
 

  
 بزيمحطة وادي الع –فترات الجفاؼ الحاد(: 9)رقـ الشكؿ 

 

 :في البادية  1998/99دراسة تحميمية لموسـ الجفاؼ  1.7
 

 :تعريؼ الجفاؼ
 .يعرؼ كفترة زمنية ممتدة ذات قحط شاذ مختمؼ عف المعتاد في ظروؼ التخطيط واإلدارة العادية

 :1998/99مظاىر الجفاؼ خالؿ موسـ 
الجفاؼ ظاىرة طبيعية ويعتبر مف المشاكؿ البيئية التي تتأثر بيا سورية، ويمكف مبلحظة تأثير 

 .النشاطات الزراعية بدرجات مختمفةالجفاؼ عمى مختمؼ 
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 :التأثيرات الرئيسية لمجفاؼ عمى النشاطات الزراعية
، فاف شح اليطوالت سيؤثر عمى % 75بما أف  - ًٍ مف المساحات المزروعة تزرع بعبًل

 .المحاصيؿ البعمية
تتأثر الثروة الحيوانية بالجفاؼ بشكؿ واضح وخاصة أعداد األغناـ التي ترعى بشكؿ رئيسي  -

ي البادية إضافة إلى التغذية عمى الشعير الذي يعتبر المصدر الرئيسي لممركزات ف
 .العمفية وأيضا عمى مخمفات المحاصيؿ

يؤثر الجفاؼ عمى إنتاجية المراعي الطبيعية التي تقع في منطقة اإلستقرار الخامسة وعمى  -
 .إنتاجية محصوؿ الشعير الذي يزرع في المناطؽ قميمة االمطار

 :1998/99المناخية التي ميزت موسـ الظواىر 
a)  في معظـ  25انخفضت اليطوالت المطرية إلى مستوى لـ يحدث منذ أكثر مف ًٍ عامًا

 .مناطؽ القطر

b)  في معظـ ًٍ قصر موسـ األمطار، وتأخر ىطوؿ األمطار ألكثر مف شير وانقطاعيا مبكرًا
 .المناطؽ

c) ؿ حاد في األقاليـ الشمالية تفاوت كميات اليطوؿ مف منطقة ألخرى ولوحظ شح اليطوؿ بشك
الشرقية، الشرقية، والجنوبية حيث كانت معدالت اليطوؿ في منطقة اإلستقرار األولى 

 .أعمى في المناطؽ الشمالية مف المناطؽ الوسطى واألقاليـ الجنوبية

 :1998/99تأثير الجفاؼ عمى البادية خالؿ موسـ  -

ـ رصد بيانات معدالت اليطوؿ خبلؿ فترتي ت 98/99لتحميؿ وضع اليطوالت المطرية خبلؿ موسـ 
 .لممناطؽ الجعرافية التالية 1998/2118،  1981/1998

 القسـ الشمالي مف البادية وادي العذيب. 

 القسـ األوسط مف البادية تدمر. 

 القسـ الجنوبي مف البادية التنؼ. 
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 المنطقة الشمالية:  
 

النسبة المئوية لموسـ 
الى متوسط  07/08

80/81-97/98 

النسبة المئوية لموسـ 
الى متوسط  98/99

80/81- 97/98 

موسـ 
07/08 

موسـ 
98/99 

متوسط الفترة 
80/81- 

97/78 

محطة 
 الرصد

منطقة 
 االستقرار

وادي  201 25 23.5 12.4 11.7
 العزيب

5 

 

 المنطقة الجنوبية: 

النسبة المئوية لموسـ 
الى متوسط  07/08

80/81-97/98 

النسبة المئوية لموسـ 
الى متوسط  98/99

80/81- 97/98 

موسـ 
07/08 

موسـ 
98/99 

متوسط الفترة 
80/81- 

97/78 

محطة 
 الرصد

منطقة 
 االستقرار

 5 التنؼ 115 46 42 40 37

 
 المنطقة الوسطى: 

النسبة المئوية لموسـ 
الى متوسط  07/08

80/81-97/98 

النسبة المئوية لموسـ 
الى متوسط  98/99

80/81- 97/98 

موسـ 
07/08 

وسـ م
98/99 

متوسط الفترة 
80/81- 

97/78 

محطة 
 الرصد

منطقة 
 االستقرار

 5 تدمر 135 29 36 21 27

 
  :تشير البيانات السابقة إلى اآلتي

 .تأثر جميع المناطؽ الجغرافية وخاصة الشمالية الشرقية، الجنوبية و الوسطى بالجفاؼ -

تأثرا بالجفاؼ حيث سجمت  كانت األكثر( المراعي الطبيعية)منطقة اإلستقرار الخامسة  -
 ،99،  98،  1997اليطوالت المطرية في محطة تدمر المناخية خبلؿ السنوات 

ممـ عمى التوالي وبمغت إنتاجية المراعي خبلؿ السنوات  198،181،27،71. 2111
  .ىتكار عمى التوالي/كغ مادة جافة 144،  178،  2369،  2119السابقة 

كانت األسوء منذ  98/99تي اجتاحت سورية خبلؿ موسـ وبشكؿ عاـ فإف موجة الجفاؼ ال -
ًٍ  21أكثر مف   .عامًا
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ةتقرير تقييم الضعف في قطاع المراعي نتيجة الجفاف و التغيرات المناخي  2626  
 

 

 :إجراءات الحكومة لمتخفيؼ مف آثار الجفاؼ
حاولت الحكومة تقديـ المساعدات لمتخفيؼ مف آثار الجفاؼ بتوزيع كميات مف األعبلؼ التي 

ًٍ أعتبرت كقروض يجب تسديدىا في الموسـ القادـ كما وزعت األدوية البيطر  ومع ذلؾ . ية مجانًا
نتاجيتيـ وقد تكبد الرعاة خسائر كبيرة فادحة مف الصعب  ًٍ  لمرعاة وا  فإف الوضع كاف محزنًا

 .تعويضيا خبلؿ مواسـ عديدة قادمة
 

 :تأثير الجفاؼ عمى الثروة الحيوانية ومالكي االغناـ
لنفوؽ في كؿ مف أشارت التقديرات األولية التي نفذتيا مديرية البادية إلى إرتفاع معدؿ ا  -

القطيع األصمي والمواليد الحديثة حيث تضاعؼ عدة أضعاؼ مقارنة مع معدالت السنوات 
 .العادية

تدىورت أسعار األغناـ نتيجة العرض وىذا يعود لبيع األغناـ بما فييا النعاج لمذبح لتوفير   -
 .بعض الدخوؿ لتغطية المصاريؼ المنزلية ولتأميف أعبلؼ لمقطيع المتبقي

 .نعجة /كغ 15تدىورت إنتاجية الحميب الى  كما -
إف جميع ىذه الخسارات والفقد الحاصؿ يمكف إضافتو إلى الخسارة الكبيرة الناتجة عف شراء 

 .األعبلؼ عمى مدار العاـ والتي أدت إلى تبلشي األصوؿ لمعظـ الرعاة ومبلؾ األغناـ
 

 :ممخص لمخسائر الرئيسية التي لحقت بأصحاب القطعاف
 

 :المواليد الحديثةنفوؽ 

ًٍ تشكؿ نسبة المنتج منيا  15بمغ عدد األغناـ  ،  9.75والتي تبمغ % 65مميوف رأسًا ًٍ مميوف رأسًا
 .مف القطيع المنتج% 81وتبمغ نسبة المواليد 

9.75  ًٍ ًٍ  7.8= مف القطيع المنتج % x 81مميوف رأسًا  .مميوف رأسًا
سـ الحالي، وخاصة في الوالدات الخريفية في الحاالت العادية ولكف في المو % 5متوسط النفوؽ 

 .س.ؿ 71كغ بسعر  35، ويقدر الوزف عند البيع %31بزيادة قدرىا % 35تصؿ إلى 
7.8  ًً  . س.بميوف ؿ 5.7= س .ؿ x  70كغ  x  30 %x  35مميوف رأسًا

 :نفوؽ األغناـ البالغة
، بمعدؿ نفوؽ  9.75بمغت أعداد ىذه المجموعة  ًٍ وؼ العادية وخبلؿ ىذا في الظر % 2مميوف رأسًا

عف متوسط السنوات العادية بوزف % 11بزيادة قدرىا % 12الموسـ بمغت نسبة النفوؽ 
 .كغ/س.ؿ 61رأس بكمفة /كغ45

9.75  ًً  .س.بميوف ؿ 2.6= كغ /س .ؿ x  60رأس /كغ  x  10 %x  45مميوف رأسًا
 



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية
 

 
 

ةتقرير تقييم الضعف في قطاع المراعي نتيجة الجفاف و التغيرات المناخي  2727  
 

 :الفقد في الحميب
ًٍ يبمغ إنتاج ال 7.8األغناـ المنتجة  كغ مف الحميب في الظروؼ الطبيعية، خبلؿ 61رأس مميوف رأسًا

 . كغ /س.ؿ21كغ بسعر 45أس بانخفاض قدره ر  /كغ15إناتج الحميب إلى  الموسـ تدنى ىذا
 س.بميوف ؿ 7= رأس  /س.ؿ x  20رأس  /كغ x 45مميوف رأس  7.8

 

 :الفاقد في إنتاج الصوؼ
كغ  1.5اج خبلؿ ىذا الموسـ إلى كغ في الظروؼ الطبيعية إنخفض اإلنت2.5متوسط إنتاج الرأس 

 .س.ؿ 41بسعر 
ًً وممي 9  .س.مميوف ؿ 540= كغ  /س.ؿ x  40كغ  x 1.5ف رأسًا

 

 :الخسارة بسبب زيادة إستيالؾ األعالؼ
وحدة عمفية خبلؿ العاـ توفر المراعي الطبيعية منيا  361تبمغ اإلحتياجات الغذائية لمرأس الواحد 

ات الطبيعية والباقي يقدـ مف المركزات العمفية وبقايا مخمفات وحدة عمفية مجانية في السنو  181
 وحدة عمفية مف المركزات أي بزيادة قدرىا 361المحاصيؿ، تـ خبلؿ ىذا الموسـ تقديـ 

 .الوحدة العمفية تتضمف تكاليؼ النقؿ/ س.ؿ 8.5وحدة عمفية لمرأس بتكاليؼ  181 
 .س.بميوف ؿ 22.9= لوحدة العمفية ا /س.ؿ x  8.5وحدة عمفية x  180مميوف رأسًا  15

 

وتتضمف الخسارة  ،س.بميوف ؿ 38.7 المباشر التي لحقت بالقطيع( سارةالخ)بمغ إجمالي الفقد 
، إنخفاض أوزاف األغناـ وخصوبتيا، %51غير المباشرة انخفاض أسعار األغناـ إلى أكثر مف 

 . بشكؿ مباشر إزدياد تكاليؼ حركة التنقؿ واليجرة التي يصعب تقدير تاكيفيا
وبشكؿ عاـ إف الوضع االقتصادي واالجتماعي لمرعاة في غاية الصعوبة نتيجة إستمرار الجفاؼ 
والقمؽ الذي يواجو البدو كنتيجة لكثرة التنقبلت و متطمبات العمؼ وانخفاض اإلنتاج باإلضافة لى 

إزداد بشكؿ ممحوظ  إف أعداد وحجـ قطعاف األغناـ قد. عدـ توفرأي سوؽ لبيع األغناـ بشكؿ مرض
خبلؿ العقود الثبلثة الماضية مما أدى إلى إزدياد الضغط عمى المصادر الطبيعية لممراعي مف قبؿ 
زدياد أعداد السكاف، إف إزدياد توفر خزاف المياه واآلليات لنقؿ المواشي قد سمح  الثروة الحيوانية، وا 

 .يبا لممصادر الطبيعية لممراعيباستخداميا بشكؿ أكثر فاعمية وفي معظـ الحاالت أكثر تخر 
 

 :تأثيرات الجفاؼ عمى الماشية ومالكيو
 :2111رصدت بعض تأثيرات الجفاؼ خبلؿ شير شباط عاـ 

 .إزدياد حجـ الديوف عمى أصحاب القطعاف -

 .تناقص التمويؿ  -

 .تناقص حجـ وقيمة القطعاف -

 .تدىور دخؿ أصحاب القطعاف -
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 .الرعي الجائر وتدىور إنتاجية المراعي -

 .دىور إنتاجية القطيع الوطنيت -
 

 :برنامج الحكومة لتقميؿ تأثير الجفاؼ
 .تقديـ مقننات إضافية عمفية و بأسعار مدعومة و بقروض -

 .تأميف مصادر مالية -

 .زيادة حجـ القروض الممنوحة مف قبؿ المصرؼ الزراعي مف خبلؿ التعاونيات -

لـ تتمكف مف تنفيذه بؿ نفذ مف منح الصبلحية لممؤسسة العامة لمحبوب لشراء الشعير التي  -
 .قبؿ القطاع الخاص

 .فتح المحميات الرعوية -

 .السماح لمقطاع الخاص باستيراد الشعير -

 .السماح إلتحاد الفبلحيف ومكتب المحوـ بتصدير األغناـ إلى دوؿ الخميج -

عمى  أىـ العوامؿ التي يجب أخذىا بعيف اإلعتبار عند صياغة السياسة الحكومية لمجفاؼ ىو العمؿ
تشجيع المزارعيف إلدارة الجفاؼ مف مصادرىـ الخاصة كما إعتادوا في نظـ تربية المواشي وتقميديا 
كاف مربوا المواشي يحدودف أعداد مواشييـ ويقوموف بالبحث عف مصادر الرعي أو شراء أعبلؼ 
 إضافية دوف تدخؿ الحكومة، كما يجب أف ترتكز سياسة الحكومة لمجفاؼ عمى تشجيع سياسة
اإلعتماد عمى الذات وأف اإلجراءات الحالية التي تستند عمى تشجيع اإلعتماد عمى الحكومة ليا 

 .تأثيرات سمبية
 

  :أضرار الدعـ
إف سياسة الدعـ تؤدي بشكؿ عاـ إلى إلحاؽ الضرر بالمزارعيف المتميزيف الذيف يستطيعوف أف 

سة الدعـ إلى زيادة تراكـ الديوف يتعامموا مع الجفاؼ مف خبلؿ مصادرىـ الخاصة حيث تؤدي سيا
  .عمى أصحاب القطعاف مما يعرض مينة تربية األغناـ لمضعؼ والفشؿ

 

 :اإلستنتاجات والتوصيات
بغية تمبية الطمب المستقبمي عمى المنتجات الحيوانية فإنو يجب تحسيف إنتاجية الوحدة الحيوانية أو 

انخفاض إنتاجية الوحدة الحيوانية بسبب انخفاض زيادة أعداد القطيع إف الخيار الثاني سيؤدي إلى 
 .مستوى التغذية 

 :إستراتيجية سد الفجوة العمفية لمثروة الحيوانية
 .إدخاؿ تربية المواشي في النظاـ الزراعي  -

 .تحسيف إدارة المراعي بتحقيؽ حقوؽ اإلنتفاع  -

 .تكامؿ اإلجراءات المتعددة لتحسيف إنتاجية األعبلؼ واستعماليا  -
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  .لقيود غير الضرورية عمى تجارة األعبلؼرفع ا -

 :ستراتيجية والسياسة الوطنية لتخفيؼ آثار الجفاؼإلا -8
كاف آخرىا الخطة الموضوعة لمشروع اإلنذار المبكر  ستراتيجية الوطنية،اإل عدة محاوالت لرسـجرت 
ات عف فقد أقاـ المشروع عدة محطات رصد مناخية في البادية وذلؾ لجمع المعموم .لمجفاؼ

ستراتيجية وطنية إفي المشروع برسـ ( الفاو) وقد قاـ السيد سويت خبير .اليطوالت المطرية والحرارة
  :طبلع عمييا وىيإل ومف الجدير ا. لمتخفيؼ مف آثار الجفاؼ

 :األىداؼ العامة
 .تقميؿ أضرار الجفاؼ -

 .تخفيؼ وطأة الجفاؼ -

  .سترداد العافية بعد وقوع الجفاؼإتسييؿ  -

 :النوعية األىداؼ
 .التمييز بيف الجفاؼ والقحط -

 .تجميع وتحميؿ ونشر المعمومات المتعمقة بالقحط وذلؾ في وقتيا وبطريقة منظمة -

 .ونظـ اإلنتاج ومجموعاتيا السكانية ،التعرؼ عمى المناطؽ األكثر عرضة -

 .المحافظة عمى األمف الغذائي -

 .المحافظة عمى القدرة اإلنتاجية لمقطعاف في مناطؽ القحط -

 .تأميف التزود بالمياه -

 .التقميؿ مف التدىور -

  .إعادة بناء المحاصيؿ والقطعاف بعد القحط -

  .تمويؿ برامج إسعافية لممتضرريف بالقحط -

 :المبدأ األساسي -
 .ال يمكف تجنب القحط ولكف يمكف تخفيؼ آثاره بالتدخؿ المناسب وفي الوقت المناسب -

 واالقتصاديةخية و الزراعية والييدرولوجية تعتمد تحديد شدة القحط عمى المعايير المنا -
 .االجتماعية

 .يمكف البدء باإلسعاؼ حينما تصبح الظروؼ غير عادية -

ًٍ إ -  .قساوة القحط و لشدة ستجابة الحكومة لمقحط ينبغي أف تكوف وفقًا

 . األفضمية لممناطؽ األكثر ضرراً ي المساعدة الحكومية ينبغي أف تعط -
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 زمنية ممتدة ذات قحط شاذ مختمؼ عف المعتاد في ظروؼ يعرؼ كفترة : تعريؼ الجفاؼ
 .التخطيط واإلدارة العادية

 كوف مجموع اليطوالت المطرية لمموسـ أقؿ مف المتوسط ييمكف إعبلنو عندما  :القحط المناخي
% 11مثاؿ كمية األمطار الياطمة حتى حينو أقؿ مف  .نفسو والموقعنفسيا مفترة لالعاـ 

  .مف المتوسط العاـ%51ف مف المحتمؿ أو أقؿ م
 

 :  مؤشرات القحط
إف نقص كمية األمطار يمكف تسميتيا بمؤشر القحط وذلؾ إلمكانية المقارنة بيف مناطؽ مختمفة مف 

 .حيث كميات األمطار
 

 :نذار المبكرإل التعرؼ عمى القحط بواسطة نظاـ ا
  .التعرؼ عمى المناطؽ ذات القحط وعمى التجمعات السكنية -
 .شدة القحط ومساحة المنطقة المصابة تقدير -
 .تنبيو السمطات و السكاف المحمييف -
 :المؤشرات

توجيات السوؽ  إنتاجية المحاصيؿ والثروة الحيوانية، تواجد المرعى والماء،: التزود بالمعمومات التالية
 .األمف الغذائي وحالة التغذية قتصاد،إلو ا

 

 :مراحؿ القحط
 دودىا المتوقعةالمؤشرات تبقى في ح: عادي. 
 المؤشرات البيئية تحت مستواىا: التيقظ. 
 عتياديإلوالبيئية دوف مستواىا ا االقتصاديةالمؤشرات : إنذار . 
 والبيئية ما دوف العادي بكثير واالقتصاديةالمؤشرات لمرعاية اإلنسانية  :إسعاؼ. 

ال فمعنى ذلؾ ف نتحكـ بالبرنامج بشكؿ ال يجعمنا نصؿ إلى مرحمة أوبصورة عامة عمينا  اإلسعاؼ وا 
 .ستراتيجية قد فشمتإلأف ا

 

 :اإلستجابة لمقحط
 :ف تعتمد عمى البرامج األربعة التاليةأينبغي لمساعدات الحكومة 

 األمف الغذائي والصحة البشرية. 
 مساعدة أصحاب المواشي. 
 مساعدة المزارعيف. 
 التزود بالماء بشكؿ إسعافي.  
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  .ؽ المختص ينبغي أف تترجـ إلى خطط تنفيذيةإف الخطط الموضوعة مف قبؿ الفري
 

 األمف الغذائي والصحة البشرية  
 مكانية التدخؿإ مرحمة القحط
 نقود مقابؿ العمؿ/ طعاـ مقابؿ العمؿ  التيقظ

 غذيةؤلتوزيع بطاقات ل: كما في السابؽ  نذارإ
 برامج لتغذية طبلب المدارس

 غذيةأتوزيع : كما في السابؽ سعاؼإ
 صحيةسعافات إ

 
  صحاب المواشي عمى بيع أساسية ىي مساعدة ألستراتيجية اإلا: صحاب المواشيأمساعدة

 .وضاعيـ الصحيةأف تتدىور أمواشييـ قبؿ 
 مكانية التدخؿإ مرحمة القحط
  عبلؼألفتح المحميات، تقديـ قروض لشراء ا التيقظ

 عبلؼألحوافز لبيع المواشي، توزيع ا: كما في السابؽ  نذارإ

 عبلؼألعدة القطعاف عمى التنقؿ وذلؾ بتقديـ الماء وامسا
  مساعدات بتقديـ مسالخ متنقمة: كما في السابؽ سعاؼإ

 
 

 مساعدات المزارعيف:  
  .حيث تتـ عادة بعد فترة القحط -
  عتبار التعويض عمى المحاصيؿ المتأثرةإلخذ في األا -

 

 سعافات المائيةإلا:  
 مكانية التدخؿإ مرحمة القحط

  ستجابةإدوف  قظالتي
 تقدير الحاجة والطمب عمى الماء نذارإ
 د تضافر الجيو  –نقؿ المياه  سعاؼإ

 

 :و التعافي منوأمرحمة ما بعد القحط 
 مساعدة المزارعيف لمتمكف مف ممارسة أعماليـ وذلؾ عـ طريؽ: 

  و بطاقات لشراء الحاجات االساسيةأتقديـ القروض. 

 ساسيةألشياء األالتزود با. 
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 لى ما كاف عميو قبؿ القحطإعادة القطيع إساسي ىو ألاليدؼ ا :صحاب المواشيأساعدات م. 

 ساسيةألقروض لشراء المواد ا. 
 عادة بناء القطيعإ. 

 
 ىميا تقديـ البذور والشتوؿأو  :مساعدات المزارعيف. 

  ساسيةألاالمواد قروض لشراء. 

 بطاقات. 

 التخفيؼ مف آثار الجفاؼ: 
 .لى تخفيؼ المعاناه مف القحطإنيات التي تؤدي تشجيع التطبيقات والتق -

 .بحاث حوؿ المواضيع ذات العبلقةأالقياـ ب -

 .عادة البناءإل اقتصادية اجتماعيةجراءات إخمؽ  -

 .عادة تنمية المحمياتإ -

 

 اجراءات التخفيؼ مف آثار القحط: 
ٍٍ  استعماؿ -  .متأقممة محاصيؿ و مواٍش

 .مائية متدنية مبكر وذات متطمبات جاستعماؿ محاصيؿ ذات نض -

 .يضا حصاد المياهأستخداـ المياه، و إتحسيف كفاء  -

 .دارة مستدامو لممراعيإ -

 .عبلؼألخزف ا -

 

 رشادات ذات عالقة بالقحطا  بحاث و أ: 
 .تطبيؽ تقننيات ذات عبلقة بتمطيؼ آثار القحط -

 .حتياجات المائيةإلمواشي متأقممو وا -

 .مطار والقحطألالتنبؤات با -

وعمميات ( رسـ الخرائط)بعد ونظاـ المعمومات الجغرافية ر عف ستشعاإلستعماؿ نظاـ اإ -
 .الرصد

 .ائونقضإبعد  آثارا لقحطتقييـ  -
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  داره فعالةإجؿ االمطموب مف: 
 .حوافز -

 .عطاء حوافز لمشاريع غير مستدامةإعدـ  -

 .ستعماؿ األراضي والمياه ، الدعـ ، التسويؽ و الضرائبإنتفاع ، إلسياسات حقوؽ ا -

 .المفتوحالرعي : مثاؿ -

 .ف تتوجو نحو تكمفة حقيقيةأف تبتعد عف الدعـ ويجب أسياسات المستقبؿ ينبغي  -

 

 ستراتيجيات التخزيفإ: 
 .رأس ماؿ لشرائيا ساسية أوألمخزونات مف المواد ا -

 .ةمخزونات ماليو لممساعدة في دور النقاى -

 .بناء مخزونات عمى مستوى الدولة، والمقاطعة و العائمة -

 .ي لمجفاؼسيس صندوؽ وطنأت -

 .تحسيف مستوى خزف المواد -

 .عمى المزارعيف تحمؿ مسؤولياتيـ في التخطيط لتخفيؼ آثار القحط -

 

 تفعيؿ اإلستراتيجية: 
 .تأسيس لجنة وزارية لتوجيو اإلستراتيجية -

 .عند وقوع القحط وفي دور النقاىو منو وضع المعايير مف أجؿ المساعدات الخاصة -

 .ثناء دور النقاىووضع الخطوط العريضة لممساعدة أ -

 .وضع التوصيات التي مف شأنيا أف تخفؼ مف آثار القحط -

 .وضع الخطوط العريضة الخاصة بمسؤوليات تنفيذ المساعدات -

 
 إجراءات التمويؿ: 

 .تأسيس صندوؽ وطني لمجفاؼ -

 .تأسيس لجنة فنية لوضع التوصيات -

 
 اإلتصاؿ مع المؤسسات األخرى: 

 .تتطور بشكؿ مستمر ف التقانةأيجب أف تعترؼ الحكومة ب -

 .وبأف القحط إقميمي -

 .ةوأف لدى جميع المؤسسات والييئات تجربة ذات عبلقة بإدارة الجفاؼ في سوري -
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 :تعميقات
دارة القحط إلستراتيجيات وسياسات إنحو صياغة ) المتعمؽ  هفي تقرير  (2111) لقد ذكر ميره -

عبلف حالة إلنذار مبكر إرصاد الجوية المتوفرة ال تكفي لوضع نظاـ ألف محطات اإ( 
مطارىا أالقحط ولكف المعمومات المتوفرة تسمح بتحديد درجة الجفاؼ، ففي منطقة معدؿ 

 ف السنة الجافة ىي التي تتمقى أقؿ مفإـ في العاـ ، فمم 127 أمطارىا
كثر مف أـ و مم 91قؿ مف أمطارىا أف اً ما السنة الجافة جدأـ مم 91كثر مف أـ و مم 121 

وتحدث ىذة السنة الكارثية بمعدؿ . ـمم 65قؿ مف أمطارىا أالسنة الكارثية ف ماأـ، مم 65
ًٍ  42مرة كؿ ست سنوات خبلؿ   .عامًا

يضا بدوف أحتراـ لحقوؽ الرعي و إف يجابو الجفاؼ والتغيرات المناخية دوف أنو مف الصعب إ -
عبلؼ عف طريؽ المؤسسة العامة ألستبلـ مخصصاتيـ مف اإإقناع مربي المواشي ب

 .عبلؼ وذلؾ بعد حصاد محصوؿ الشعير مباشرةؤلل

ثار آعادة تأىيؿ المراعي والتي مف شأنيا تخفيؼ إخطة وزراة الزراعة الخاصة ب -9
 .الجفاؼ عمى المجتمعات الرعوية وعمى مواشييـ

ستقرار تربية ا  دارة المراعي و إل، وضعت وزارة الزراعة خطة 1971لعاـ  141بعد صدورالمرسـو 
 1974ىذا وقد تـ تطبيؽ خطوات الخطة بسيولة مف قبؿ مديرية البادية حتى عاـ . البدوالماشية لدى 

 :تحاد العاـ لمفبلحيف تتضمف الخطة النقاط التالية إلسس اأحيف ت
 عتبار التجانس بيف إلغناـ متخذيف بعيف األتأسيس تعاونيات لتحسيف المراعي وتربية ا

 .عضاءألا

 قرار بعبلنيا إرض التي تـ ألط، كما تـ تحديد الحدود عمى اتوقيع حدود التعاونيات عمى خرائ
 .وزاري 

 دارة مف وجياء المجتمع الذيف لدييـ تجربة في حؿ الخبلفاتإلانتخاب مجمس ا. 

 فخاذ مع تعييف حارس حسف السمعة مف قبؿ لجنة الرعيألتشكيؿ لجنة رعي تمثؿ جميع ا. 

  ف بقاء ألواخر الخريؼ، أيو في إلعودة يار والأعمى مواشي التعاونية مغادرة المرعى في
لى دمار النباتات المعمرة التي ىي غذاء المواشي في إالمواشي في الصيؼ سوؼ يؤدي 

ًٍ ألعشاب القبا والحوليات بعد اأالخريؼ مما يجبر المواشي عمى رعي  ًٍ  مطار رعيًا  مبكرًا
 ًٍ  .ومؤذيًا

  كما يمكف . خيرةأللحقبة الجيولوجية اف نباتات البادية قد تأقممت مع ىذه الدورة منذ اأويبدو
ٍٍ ار أعضاء التعاونيات يممكوف أف معظـ أتطبيؽ ىذه الدورة بسيولة حيث  زراعية في  ٍض
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عضاء العمؿ في قطاؼ القطف وغيره مما يدر عمييـ ؤلالمعمورة وىذه الدورة سوؼ تتيح ل
غطاء النباتي لى تدىور الإدى أف الرعي الحالي عمى مدار العاـ قد ا  ىذا و . بعض الدخؿ

ثمار النباتات التي إال بعد فترة إنو ال يجوز الرعي أكما . وخاصة النباتات الصيفية المعمرة
ال سوؼ تقدـ ا ًٍ ألليا سيادة في المرعى وا  وعميو فقد تـ  عبلؼ التي يعتبر وجودىا ضروريًا

 . عبلؼ لدى وزارة الزراعة ليذا الغرضألتأسيس صندوؽ تداوؿ ا

 ريؼ حيث موسـ نضوج النباتات المعمرة في الودياف وبعدىا تنتقؿ المواشي يبدأ الرعي في الخ
ذا لـ تكف السيوؿ جاىزة لرعي الحوليات والقبا حيث يتوقع إحتياطية إللى الحقوؿ اإ

 .وائؿ شير شباطأيا في جنضو 

  ف تحؿ معظـ المسائؿ الصعبة المتعمقة أوبكممة مختصرة، كاف مف السيؿ عمى الحكومة
 :ادية وذلؾ عبر لجاف الرعي وفؽ ما يميمراعي البب

  كثر الناس معرفة بالذيف يقوموف بالتعدي أف لجاف الرعي إ: راضي المراعيأحؿ مشكمة فبلحة
ال المساحة المرخصة، وتعود إال يفمح أف ف يستمر شريطة أفالشخص المرخص يمكف 
ذا كاف إلمعتدي يتوقؼ ف اأكما  .عادة تأىيمياإللى حـر التعاونية إالمساحة المعتدى عمييا 
دنى حتى يتـ تأميف قرض لو لشراء بعض ألال سيقوـ بفبلحة الحد اا  لديو دخؿ يسد رمقو و 

 .االغناـ 

  بار غير المرخصة يمكف التعامؿ معو بالطريقة نفسياآلف حفر اأكما. 

  عبلؼ أليضا بتقديـ اأكما يمكف حؿ مشكمة الرعي المبكر والجائر بتطبيؽ الدورة الرعوية و
 .شاب في مرحمة النضوجألينما ال تكوف اح

 ساسي لتغذية مواشييـ، ألستعماليا كوقود وىي المصدر اا  نجـ الرعوية و ألقتبلع اإما مشكمة أ
ًٍ ألفمـ يكف مف الصعب عمى ا و أ عضاء إستعماؿ الغاز والمحروقات لمقادريف منيـ ماديًا

 .نجـ النباتيةألفر استعماؿ فضبلت المواشي وىو تقميد شائع حينما ال تتو إيمكنيـ 

  يتعاونوا أف ف يدلوا بخبراتيـ في مجاؿ تقدير حاجتيـ لمماء و ألجاف الرعي ألعضاء كما يمكف
ٌٍ  مع السؤوليف في ىذا المجاؿ،  .يضاأألمواؿ الدولة ولممياه  حيث في ذلؾ توفيٌر

 يتصؿ  ال فسوؼا  ف ينبو المتعدي ، و أما في مجاؿ التعدي عمى حـر التعاونية، يمكف لمحارس أ
نكار وجود اليوية إما في حاؿ أ، 141الشرطة لتنظيـ الضبط تطبيقا لممرسوـ  بقسـ 

كغ  1عشاب وىي قيمة ألغناـ قيمتيا تساوي قيمة األلممعتدي، فيمكف مصادرة عددا مف ا
 .لى صندوؽ التعاونيةإس في اليـو ويعود المبمغ أمف الشعير عف كؿ ر 

  لحقت التعاونيات بو، ولسوء الحظ لـ أـ لمفبلحيف حيث تحاد العاإلتـ تأسيس ا 1974وفي عاـ
كوف تف أالمرسوـ التي تنص مف قاـ بالغاء المادة  ؿنتباه لحقوؽ الرعي، بإي أيعر 
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ٍٍ ألمتعاونية  جيضت خطة أو  مفتوحوعميو فقد ساد الرعي ال 1992لمرعي وذلؾ عاـ  راٍض
  .طريقة لتنمية المراعي نتفاع كإلقتناع اإلتحاد بحقوؽ اإوالسبب في عدـ . الوزارة

 :التوصيات -10
مف المفيد قبؿ تنفيذ الخطط الوطنية التي تيدؼ إلى التطوير المستداـ لمراعي البادية بيدؼ تخفيؼ  

آثار الجفاؼ عمى الغطاء النباتي لمبادية والماشية الذي يؤدي إلى إرتفاع أسعار األعبلؼ إلى الضعؼ 
نوضح بأف السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدىور الغطاء  وتدني أسعار الماشية إلى النصؼ، أف

لعاـ  141النباتي لمبادية واتساع الفجوة العمفية ىو غياب حقوؽ الرعي الذي نص عميو المرسوـ 
1974 . 

لقد أتت التوصيات عمى شكؿ خيارات تيدؼ إلى معالجة الوضع الراىف لمبادية والتخفيؼ مف آثار 
  .الجفاؼ

 واإلصالح الزراعي تعاونيات البادية والتسميف مف قبؿ وزارة الزراعة إلشراؼ عمىا :االختيار األوؿ
 .1974ـ  مفالحيف عال العاـ تحادإل كما كانت قبؿ تأسيس ا

وتعديالتو مف قبؿ اإلتػحاد العاـ لمفالحيف الذي  1974لعاـ  140تطبيؽ المرسـو  :االختيار الثاني
 .يالت الالزمة لتعاونيات تحسيف المراعي لتطبيقوينص عمى حماية حقوؽ الرعي وتقديـ التسي

  .تنمية البادية في مجاؿ معامميفلإقامة دورات تدريبية  :االختيار الثالث
 

ف جميع الجيود التشاركية في تعاونيات تحسيف المراعي سوؼ تثمر إذا تـ إوبعبارة أخرى يمكف القوؿ 
ال فسوؼ يست وعندىا ستسرع المشاريع تمادات عمى تنفيذ عإلر إنفاؽ امالحفاظ عمى حقوؽ الرعي وا 

القضاء عمى الغطاء النباتي وليس تنميتو كما ىو اليدؼ األساسي لمشاريع تنمية في نفاقات إلىذه ا
 .البادية

بحاث المناطؽ الجافة ستبقى أيضًا جميع أو  كما يمكف القوؿ إف مشاريع البادية سوؼ تبقى ىشة،
 .الرعي المفتوح أو الداشر إلى الرعي المخصصر وضع يتغيمجمدة غير قابمة لمتطبيؽ حتى 
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