




 شكرآلمة 

 للتقرير الدوري الذي يصدر مرة آل سنتين ويتضمن لمحة الثالث العدد 2007يشكل تقرير واقع الغذاء والزراعة لعام 

 وقد تم إعداده من قبل قسم األغذية والزراعة .السوريةعن الواقع الحالي والقضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الزراعية 

   .الزراعيسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة واإلصالح في المرآز الوطني للسيا

الزراعية الذي يستفيد من الدعم المقدم من خالل  للمرآز الوطني للسياسات ةالرئيسأحد النتاجات التقرير هذا ويشكل 

زارة  الممول من قبل الحكومة اإليطالية والمنفذ من قبل الفاو بالتعاون الوثيق مع وGCP/SYR/006/ITAمشروع 

 والذي يساعد  طويل المدى بين الجهات المشارآةويعتبر هذا المشروع مثاًال للتعاون. الزراعة واإلصالح الزراعي

وتتقدم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي . الحكومة السورية في البناء المؤسسي للمرآز الوطني للسياسات الزراعية 

   .المرآزل األجل والمساعدة الفنية اليومية المقدمة لتشغيل يولمشروع وعلى وجه الخصوص للتدريب طهذا ابشكر 

ويود المرآز الوطني للسياسات الزراعية أن يعبر عن امتنانه العميق للمديريات والعناصر في وزارة الزراعة 

واإلصالح الزراعي ووزارة االقتصاد والتجارة والمكتب المرآزي لإلحصاء وجميع الجهات األخرى التي ساعدت 

   .الالزمةهذا التقرير وسهلت الحصول على البيانات والمعلومات إصدار لى ع

 





  تمهــيــد

يلعب القطاع الزراعي دورًا هامًا في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية من خالل المساهمة في تشغيل ما 

على صعيد األمن القطاع بدور هام هذا ساهم يآما  .القطريزيد على ربع اليد العاملة وتوفير أآثر من ربع الدخل في 

  .األخرىالغذائي الوطني والمساهمة في تعزيز موقف سورية التجاري ودعم تنمية القطاعات االقتصادية 

واقع الغذاء والزراعة في فإن المرآز الوطني للسياسات الزراعية يقوم بنشر تقرير ألهمية القطاع الزراعي ونظرًا 
السياسات والباحثين والجهات المعنية بالمراجعة المحدثة للقضايا الزراعية والمعلومات الهامة ليزود صانعي سورية 

  .الحالية االنفتاح والتحرر االقتصادي تعيق عمليةلمعالجة التحديات التي 

ؤه مؤخرًا في  الذي تم إنشاسياسات الزراعة والغذاء لقسم الثاني اإلنجاز 2007لعام والزراعة ويشكل تقرير واقع الغذاء 

  اآلنسة- باسمة عطية اآلنسة  وقد قام بإعداده مجموعة من الباحثين مكونة من.الزراعيةالمرآز الوطني للسياسات 

 آما أن مساهمة قسم المعلومات .رادالسيد سمير ج - السيد معضاد قرقوط -السيد بشير الحموي  -سميرة الزغبي 

وقد تمت . توفير البيانات واستكمال التقريرزراعية تستحق الشكر وذلك لواالتصاالت في المرآز الوطني للسياسات ال

  . مراجعة التقرير من قبل السيد هيثم األشقر والسيد سمير جراد

 مدير - أما عملية التنسيق والتوجيه واإلشراف العام في مختلف مراحل العمل فقد تمت من قبل السيد عطية الهندي 

 رئيس المستشارين الفنيين في مشروع - توماسو بيرياعية والسيد المرآز الوطني للسياسات الزر

GCP/SYR/006/ITA.   
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   مقــدمة

 من تقرير واقع الغذاء والزراعة في سورية الذي يصدر من قبل المرآز الوطني الثالثيشكل التقرير الحالي العدد 

   .1 2003للسياسات الزراعية مرة آل سنتين حيث تم إصدار العدد األول في عام 

اسات والمعنيين بالمعلومات الشاملة المتعلقة بالتنمية الزراعية يسعى هذا التقرير إلى تزويد الباحثين وصانعي السي

تضمن التقرير بعض نتائج  آما .الزراعيةوالمفيدة لمناقشة وتدعيم الخطط والسياسات الزراعية وآذلك مراجعة القضايا 

   .الزراعيةء في مجال العرض والطلب على المنتجات الدراسة األخيرة التي نفذها قسم سياسات الزراعة والغذا

 الذي آانت المعلومات 2002 الواقع الزراعي حتى عام 2003استعرض العدد األول من التقرير الذي صدر في عام 

مما أدى إلى  آبيرة على مواعيد إصدار البيانات منذ ذلك الوقتتعديالت  وقد تم إجراء .فيهوالبيانات المطلوبة متاحة 

شمل العدد الثاني من  وبهدف االستفادة من هذا التطور .2004تصف عام  للمستخدمين في من2003توفر بيانات عام 

 العدد الثالث وهو المعني بواقع  فيأما  .مقررًا بدًال من سنتين آما آان 2003-2001 فترة السنوات الثالث التقرير

ين لوضع تقرير أآثر ين السابقد فقد تمت االستفادة من المنهجيات المتبعة في العد2006الغذاء والزراعة حتى عام 

ثالث فصول جديدة وهي الفصل حيث تم إضافة . شموًال متضمنًا بعض التعديل على الهيكلية في التقريرين الماضيين

 ضمن فصول التقرير) في التقارير السابقة( فصل السياسات وفصل المواضيع الخاصة دمج والثالث والخامس والسادس

.  الجداول المرفقة وإعطاء وصف مختصر لها ضمن النص لتسهيل قراءة التقريروفي هذا العدد أيضًا تم حذف. الجديد

  .الجداول الخاصة بالتقرير في عدد منفصل على صفحة المرآز األلكترونيةسوف يتم نشر و

         وآما هي واردة في المطبوعات الرسمية2007 تشرين الثانيوقد تم استخدام البيانات الرسمية المتاحة في نهاية 

   ..2و قاعدة البيانات اإللكترونية المعدة من قبل المرآز

                  2006-1997خالل الفترتين وسوف يرآز هذا التقرير على التغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي 

 . 2006-2000و 

                                                 
  1 .2002 واقع الغذاء والزراعة في الجمهورية العربية السورية -
 يعمل المرآز على التحديث المستمر لقاعدة البيانات اإللكترونية التي تغطي جميع مجاالت الزراعة وهي متاحة على األقراص المضغوطة وعلى موقع - 2

   . htm.bsad/org.napcsyr.wwwاإلنترنت 
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  الملخص

 غرافي، وللظروف المناخية، للموقع الج فصول حيث يتضمن الفصل األول عرضًا موجزًاثمانية إلى التقريريقسم 

 مأخوذًا باالعتبار  خالل الفترة المدروسةوللموارد البشرية ، اإلنتاج الزراعيبفعاليات الخاصةللموارد الطبيعية و

  . السياسات الزراعية الخاصة بالموارد

ي والت     اج الزراع ن اإلنت دة م تويات جي ق مس ة وتحقي وارد الزراعي تغالل الم ي اس رز ف دم المح ي إن التق صنيع الزراع

تقرار                                 د واس ذائي في البل ى وضع األمن الغ ؤثر عل ا عوامل ت بية آله الميزة النس ع ب ي تتمت والتخصص في المنتجات الت

  .أبعاده

، ولكن هذه الموارد تزداد ندرة، والتزال تتعرض 2006-2000شهدت الموارد الزراعية تطورًا إيجابيًا خالل الفترة 

ما يؤثر سلبًا على استدامتها والتزال آفاءة استخدامها منخفضة مقارنة بالمؤشرات لبعض المعوقات في استخدامها م

  .العالمية

تتأثر الموارد األرضية بنقص الخصوبة لعدم اتباع الدورات الزراعية المناسبة إضافة إلى الزحف العمراني العشوائي 

ع أخرى نتيجة الزراعة في بعض المناطق والمنظم على األراضي الزراعية في مناطق آثيرة وحدوث التصحر في مواق

آما تتعرض الموارد المائية لالستنزاف في معظم األحواض المائية . الهامشية واالستغالل الجائر للمراعي الطبيعية

وترافق مع تدني آميات األمطار وسوء توزعها واستخدام طرق الري التقليدية وقد نجم عن هذا العجز انخفاض في 

أيضًا تتعرض هذه الموارد للتلوث . لجوفية وجفاف بعض الينابيع وتراجع غزارات بعض األنهارمناسيب المياه ا

  . بدرجات مختلفة ومن مصادر متنوعة

وبناء على ماتقدم هناك حاجة ملحة لتبني سياسات تحافظ على استدامة استخدام هذه الموارد وتحسين آفاءة استخدامها 

ئم مع التطورات العالمية ويخص بالذآر هنا تبني الدورات الزراعية المناسبة للحصول على قطاع زراعي منافس ومتال

  .وطرق الري الحديثة والمحاصيل التي تتمتع بميزة نسبية على نطاق واسع

 يزود الفصل الثاني القارئ بالمعلومات الالزمة حول األداء االقتصادي للزراعة ومساهمتها في االقتصاد الوطني

  . باستخدام بيانات الحسابات الوطنية المتاحةوالزراعيةوالسياسات الكلية 

 مساهمته في االقتصاد تعزيزساهمت السياسات الكلية والزراعية في تحقيق قفزات نوعية في أداء القطاع الزراعي و

  :من خاللرغم تطور القطاعات األخرى الوطني 
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 .مساهمته في اإلنتاج والناتج المحلي اإلجمالي •

 .وتحسين الدخلتوفير فرص العمل  •

 .تلبية االحتياجات الغذائية وتعزيز وضع األمن الغذائي •

 .تلبية احتياجات الصناعات الزراعية •

 .زيادة مساهمته في التجارة الكلية •

 .ب االستثمارات في مجال الزراعة والصناعات الزراعيةذتحسين البيئة االستثمارية وج •

الصعيد الكلي والزراعي واالستثمار والتي تؤثر سلبًا على أداء إال أنه التزال هناك صعوبات ومعوقات آثيرة على 

 . القطاع الزراعي وتتطلب العمل على إزالتها من خالل تحسين المناخ االقتصادي الكلي وتشجيع االستثمارات الزراعية

ة بها مرفقة لمحة عن تطور مستلزمات اإلنتاج الزراعي والخدمات المساعدة والسياسات الخاص الفصل الثالث يعطي 

  . بعرض وتحليل البيانات

إلى تأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي بالكميات والنوعيات المطلوبة ودعم هذه المستلزمات المتعاقبة  اتسعت الحكوم

آما سعت الحكومة إلى ترشيد . للتمكن من إدخال التقانات الحديثة في الزراعة بغية تحسين أداء القطاع الزراعي

والتزال البرامج الزراعية المختلفة . لمستلزمات بما يتناسب مع تحقيق التنمية الزراعية المستدامةاستخدام هذه ا

والمرتبطة بمستلزمات اإلنتاج تتحمل العبء األآبر مما يتطلب العمل على تخفيض تكاليف اإلنتاج سواء آان ذلك 

أو من خالل تأمين األسمدة وتحسين معدالت المحسنة للمحاصيل والخضار أو الغراس السليمة  بتأمين أصناف البذور

آما أن . استخدامها أو بتأمين مايلزم لحماية اإلنتاج النباتي والحيواني وآافة المستلزمات األخرى في األوقات المناسبة

تحسين آفاءة القطاع الزراعي وتحقيق التطوير الزراعي المستدام تتطلب وضع الحلول والمقترحات المناسبة فيما 

  .   تأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي وترشيد استخدامها واالرتقاء بالخدمات المساعدة لإلنتاج إلى مستوى افضليخص 

والسياسات الخاصة به بشكل عام أي حسب  الستعراض وتحليل اإلنتاج الزراعي  والخامسوخصص الفصل الرابع

من خالل استخدام المؤشرات التغيرات التي طرأت  حيث تم تحليل المجموعات النباتية والحيوانية لإلنتاج الزراعي

، والتغير خالل الفترات، ومعامل االختالف، وطريقة )بالطريقة الخطية والبسيطة(اإلحصائية الوصفية، ومعدالت النمو 

 وآلما. في المدى القصير، وطرق تحليل السالسل الزمنية في المدى الطويل) طريقة األرقام القياسية(تحليل العوامل 

 ومقارنتها مع المؤشرات الموضوعة حسب إستراتيجية التنمية  تحديد العوامل المسببة لهذه التغيراتيتمسمحت البيانات 

 هذا يغطي و.الزراعية والخطة الخمسية العاشرة أو مؤشرات على مستوى الوطن العربي أو العالم في بعض األحيان

 مع الترآيز على تحليل العوامل ة الحيوانية واألسماك والغابات والثرو والخضار واألشجار المثمرة المحاصيلالفصل

يرآز الفصل الخامس على إعطاء لمحة عن أداء السالسل السلعية . المؤثرة على مستوى اإلنتاج مثل المساحة والمردود

  . المختلفة وتنظيمها والمتعاملين فيها

تاج النباتي والحيواني وإجراءات الرقابة على الغذاء بفضل السياسات الكلية والزراعية والتكامل بين سياسات اإلن

 في اإلنتاج الزراعي تماشيًا مع أهداف هذه السياسات، وأهداف إستراتيجية التطوروتحرير التجارة الخارجية تم تحقيق 
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ن خالل آما تم تحقيق مستويات جيدة من القيمة المضافة الزراعية م .التنمية الزراعية، ومعايير األداء االقتصادي

وبالطبع فإن هذا التقدم يعزز وضع األمن . التأثير المشترك لسياسات التوسع األفقي والرأسي والسياسات السعرية

ولكن التزال هناك بعض العقبات من حيث زيادة نسبة البقوليات والمحاصيل العلفية، واستبدال . الغذائي في البلد

رحلة من األداء االقتصادي نؤآد على تحسين فعاليات التخطيط التأشيري وفي هذه الم. المناطق ذات اإلنتاجية المنخفضة

لالنتقال إلى سياسات أآثر مرونة في مجال اإلنتاج وبما يتناسب مع فعاليات اقتصاد السوق وتحقيق الكفاءة االقتصادية 

 . في مجال تكامل األسواق على الصعيدين الداخلي والخارجي

طور قيمة اإلنتاج الزراعي وقيمة مستلزمات اإلنتاج والقيمة المضافة الزراعية مع  يعطي الفصل السادس لمحة عن ت

الترآيز على تحليل تأثير سياسات التوسع األفقي والرأسي والسياسات السعرية على قيمة اإلنتاج الزراعي واشتقاق 

   .بعض معايير األداء للقطاع الزراعي

 حيث  والسياسات ذات الصلةاحي استخدام اإلنتاج الزراعي الغذائيويتضمن الفصالن األخيران استعراضًا لبعض نو

  العام والخاصالقطاع آخر التطورات في قطاع األغذية الزراعية ويتضمن معلومات حول أدوار السابعيصف الفصل 

لثامن اأما الفصل .  مع إعطاء لمحة عن قطاعات تصنيع غذائي مختارة في تصنيع السلع الغذائية المحليةوالمشترك

تطور توفر المواد الغذائية في ضوء بيانات اإلنتاج والتجارة، آما يناقش  واقع األمن الغذائي في سورية وفيعرض

 الضوء على المشاريع الداعمة لألمن الغذائي، ومؤشرات ويلقي ،االستهالك الغذائي في سورية ومقارنته مع دول أخرى

  .األمن الغذائي في سورية

ذائي في سورية بسبب           بشكل عام يمكن القو    ى صعيد األمن الغ وفر ل أنه تم تحقيق خطوات هامة عل تقرار   ت ذاء واس  الغ

وازن            . اإلمدادات وتحسن إمكانية الوصول إليها خالل الفترة المدروسة        ق الت ات في مجال تحقي ولكن مازالت هناك معوق

ة وال     ث الطاق ن حي ذاء م تهالك الغ ي اس ة ف ة والحيواني ادر النباتي ين المص اع   ب اءة القط ين آف ال تحس ي مج روتين وف ب

الزراعي السوري من حيث تمرآز اإلنتاج ألن تحقيق تمرآز اإلنتاج هو شرط ضروري لتحقيق المنافسة والوصول إلى   

، ولتحسين آفاءة استخدام الموارد     3لوضع االقتصاد السوري على منحنى إمكانيات اإلنتاج الخاص به        و. األسواق العالمية 

ة الوصول              الزراعية الن  ادرة وآفاءة القطاع الزراعي، ولتحسين اإلمدادات من الغذاء وتأمين استقرارها، ولتحسين إمكاني

ب       دخل يج ين ال ق تحس ن طري ذاء ع ى الغ ينإل ة     تحس ة والعالمي واق العربي ع األس وري م وق الس ل الس .  تكام

                                                 
ى من السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها بالموارد المتاحة ومستوى التقنات المتوفرة في فترة يمثل الكمية العظم:  منحنى إمكانيات اإلنتاج 3

  ).Salvatore and Diulio 1996(زمنية ما 
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  الزراعية والموارد  المناخية،الظروف الموقع الجغرافي،-الفصل األول

ديم الخدمات              تسعى ة من خالل تق وارد الزراعي اءة استخدام الم  الحكومة في الجمهورية العربية السورية إلى تحسين آف

المساعدة واالستثمارات الحكومية وتحسين ظروف اإلنتاج واالستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بما يتناسب مع        

در            ق الق ذائي والصناعات                   أهداف التنمية المستدامة في القطر في تحقي ات األمن الغ ي متطلب ذي يلب ذاء ال  الكاف من الغ

ًا للتصدير  ق فائض ة ، وتحقي د العامل غيل الي ة ، وتش ذا الفصل السياسات والظروف  . الوطني اول ه ك يتن ى ذل اءًا عل وبن

  .  المؤثرة على استغالل وتطور الموارد الزراعية في سورية

   الموقع الجغرافي وتقسيماته 1-1

رية في حوض البحر األبيض المتوسط ، لذلك يسود فيها المناخ المتوسطي ذو الشتاء الماطر والصيف الحار تقع سو

  ).الخريف والربيع(والجاف يفصلهما فصالن انتقاليان 

 المنطقة - المنطقة الجبلية -المنطقة الساحلية  ( سورية إلى أربعة مناطق جغرافية من الناحية المناخية يمكن تقسيم

وخمسة مناطق استقرار زراعي تختلف في آميات الهطول المطري والزراعات القائمة فيها )  والبادية-خلية الدا

  .4)1-1المخطط (

ة    ، وتضم    بين الجبال والبحر   المنطقة الساحلية   تقع ة الجبلي وب في القسم                   المنطق ى الجن د من الشمال إل ي تمت ال الت  الجب

ورية ن س ي م ون،  الغرب ة ال  وتتك ةالمنطق ة داخلي ة الجبلي ن المنطق ى الشرق م ة إل ة الواقع هول الداخلي ن الس ع  م   ، وتق

دل الهطول           .  في الجنوب والشرق والتي تتكون من السهول شبه الصحراوية         البادية اع مع ة الساحلية بارتف وتتميز المنطق

دل  أما . المطري في الشتاء والحرارة المعتدلة في الصيف و ارتفاع معدل الرطوبة النسبية         المنطقة الجبلية فقد يتجاوز مع

ري ول المط االهط ي الصيف   600  فيه دًال ف اخ معت ون المن نويًا ويك م س اطر   .  مل تاء الم ة بالش ة الداخلي ز المنطق وتتمي

دنيا                 ة القصوى وال ين درجات الحرارة اليومي رة ب ات آبي ة تكون     . والصيف الحار والجاف مع اختالف ة البادي وفي منطق

  .طرية منخفضة ويكون فصل الصيف جافًامعدالت الهطول الم

                                                 
 لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 2006 والمجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام 2005 انظر تقرير واقع الغذاء والزراعة  4

  .2007تب المركزي لإلحصاء لعام ومجموعة المك
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  خارطة سورية1-1المخطط 

    مديرية الري-الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية : المصدر 

زور   ر ال ة ودي ون من محافظات الحسكة والرق ي تتك مالية الشرقية الت مالية والش اطق الش ى المن يم سورية إل يمكن تقس

ي تضم محافظات                وحلب  وإ   ة الوسطي الت ة وطرطوس ، والمنطق دلب ، والمنطقة الساحلية التي تضم محافظات الالذقي

  ).1-1المخطط (داء والقنيطرة ودمشق وريفها حمص وحماه والمنطقة الجنوبية التي تضم محافظات درعا والسوي

   :5من ناحية الهطول المطري والثلجي يمكن تقسيم سورية إلى المناطق التالية

 . مترًا فوق سطح البحر1500تهطل الثلوج بشكل منتظم على جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على  •

 . مترًا فوق سطح البحر إلى األمطار والثلوج1500-800تتعرض المناطق التي يصل ارتفاعها إلى  •

ا عن       تتعرض معظم  • ل ارتفاعه ي يق اطق الت وق سطح البحر لهطول األمطار      800المن رًا ف ادرًا    مت  ولكن ن

 . ماتتعرض لهطول الثلوج

 .تقل هطول األمطار في مناطق البادية •

                                                 
  .2002 واقع الغذاء والزراعة - و المرآز الوطني للسياسات الزراعية 2005 و 2001 المجموعة اإلحصائية السنوية لعام -المكتب المرآزي لإلحصاء   5
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   الظروف المناخية1-2

   الهطول والجفاف1-2-1

وينطبق .  بشكل عام   على الفعاليات الزراعية واإلنتاج الزراعي     بشكل آبير  معدل الهطول المطري و توقيته ومكانه        يؤثر

   .من إجمالي المساحات المزروعة% 70  حوالي الزراعة البعليةهذا الحال بشكل خاص على سورية حيث تشكل

 مع مالحظة 2006-2000آانت معدالت الهطول العام و آميات األمطار مقبولة في آافة مناطق االستقرار خالل الفترة             

  ). 2-1الشكل  (2003أن أعظم آميات الهطول آانت في عام 

  )سنة/مم (2006-2000طق االستقرار الزراعي،  تطور آميات الهطول السنوية حسب منا2-1الشكل 

0

200

400
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1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 المعدل

الهطول (مم/سنة)

منطقة االستقرار األولى

منطقة االستقرار الثانية

منطقة االستقرار الثالثة

منطقة االستقرار الرابعة

منطقة االستقرار الخامسة

  
  باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

ة في المحافظات  يالحظ تحسن       2005، 2004، 2000لدى مقارنة الهطول المطري لألعوام       حسب المحطات المطري

ا  ). 1-1الجدول  (وانخفاضها في المحطات األخرى     في آميات الهطول المطري ونسبة الهطول في بعض المحطات         أم

ناً     2004 فقد انخفضت عن مثيالتها في عام 2005آميات ونسب الهطول في عام      ي شهدت تحس .  عدا محطة صافيتا الت

  . يالحظ وجود تحسن في أغلب المحطات المطرية2005 و2006ولدى مقارنة آميات الهطول بين عامي 

   2006 ، 2005، 2004، 2000مطري حسب المحطات المطرية،  تطور الهطول ال1-1الجدول 
  2006  2005  2004  2000  2006  2005  2004  2000  المحطة  (%)نسبة الهطول من المعدل   )مم(الهطول السنوي 

  81  69  72  86  210  179  187  220  درعا
  81  55  92  110  74  125  دمشق دولي
  74  71  125  87  146  140  248  117  دمشق مزة
  82  95  114  74  367  424  511  330  حمص
  78  63  134  88  102  83  176  116  تدمر
  77  93  117  96  264  319  401  327  حماه
  74  69  87  67  591  550  695  534  الالذقية
  99  101  89  86  1128  1156  1071  981  صافيتا
  89  74  103  85  299  247  346  286  حلب

  157  73  101  85  250  117  162  135  دير الزور
  44  44  117  58  415  199  464  259  مشليالقا

  .2007، 2006، 2005، 2001باالستناد إلى بيانات المجموعة اإلحصائية السنوية للمكتب المرآزي لإلحصاء لألعوام : المصدر 
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تتصف سورية بشكل عام بانخفاض معدل الهطول المطري الذي انخفض بشكل آبير خالل السنوات الماضية بسبب 

تبر ظاهرة الجفاف من أهم المشكالت البيئية التي تتعرض لها سورية بشكل متكرر والتي تؤدي إلى لذلك تع. الجفاف

  . انعكاسات حادة على اإلنتاج الزراعي خاصة الزراعات البعلية وعلى المخزون المائي الذي يستخدم للزراعة المروية

 2006-1997لهطول المطري خالل الفترة تعرض القطر لموجات جفاف متكررة نتيجة التقلبات الكبيرة في معدل ا

  .بالنسبة للمتوسط خالل هذه الفترة% 17 حيث بلغ معامل االختالف  ،)3-1الشكل (

   (%)2006 -1997 نسبة التغير السنوي في الهطول المطري، 3-1الشكل 
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0.0
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  2006لزراعية السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية ا-باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر 

للحد من ظاهرة الجفاف واالنخفاض في معدالت الهطول المطري أقامت الحكومة مشروع االستمطار الذي حقق زيادة 

  . 6 خالل فترة إنجاز المشروعمن الهاطل الطبيعي% 16-6في معدالت الهطول المطري تتراوح مابين 

ائد يؤثر سلبًا على اإلنتاج الزراعي وآفاءته بسبب تشكل السيول وآما هي ظاهرة الجفاف فإن الهطول المطري الز

هذه الظاهرة من ل  اآلثار السلبيةلذلك تسعى الحكومة إلى تجنب. وانجراف التربة وتشكل المستنقعات والتجمعات المائية

  .خالل بناء السدود واستصالح األراضي الزراعية

، حيث 2005-1982 على غلة الحبوب والبقول والخضار للفترة  تأثير التغير في آميات الهطول4-1يبين الشكل 

  .يالحظ التأثير اإليجابي لكميات الهطول على الغلة

   درجات الحرارة1-2-2

إن ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة بالنسبة للمعدل السنوي يؤثر بشكل آبير على أداء القطاع الزراعي بشقيه النباتي 

ويرتفع ذلك . ليومية بين درجات الحرارة العليا والدنيا بشكل عام في مختلف أنحاء القطروترتفع الفروقات ا. والحيواني

أما المناطق الساحلية والجبلية فهي .  درجة مئوية23الفارق بشكل آبير في المنطقتين الداخلية والبادية حيث يصل إلى 

ول وآانون الثاني أآثر األشهر برودة بينما ويعتبر شهري آانون األ.  درجة13أآثر اعتداًال حيث يقتصر الفارق على 

                                                 
  . مديرية مشروع االستمطار- وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  6
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وفي فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى اقل من الصفر . شهري تموز وآب األآثر حرارة

  ).2 -1الجدول ( درجة مئوية 45مئوية أما في فصل الصيف فقد ترتفع إلى أآثر من 

  )هكتار/آغ (2005-1982،  والخضار والبقولغلة الحبوبسط متو تأثير التغير في آميات الهطول على 4-1الشكل 

0

500

1000

1500

2000

2500
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  .معد التقرير باالستناد إلى قاعدة بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

  )سنتيغراد (2006 ، 2005 ، 2004، 2000  تطور متوسط درجات الحرارة حسب المحافظات، 2 -1الجدول 
  2006  2005  2004  2000  2006  2005  2004  2000  2006  2005  2004  2000  لبيانا  درجة الحرارة الصغرى  درجة الحرارة العظمى  متوسط درجة الحرارة

  3.8-  2.3-  4.7-  2.5-  40.6  38.2  40.0  42.4  17.8  17.8  18.0  17.8  درعا
  5.4-  3.0-  5.0-  8.5-  40.6  40.5  43.0  45.8  18.3  18.3  18.9  17.4  دمشق
  4.1-  2.5-  5.6-  4.4-  38.4  37.0  42.5  44.2  17.5  17.2  17.5  17.7  حمص
  4.5-  4.1-  6.8-  8.2-  42.6  42.7  43.6  45.6  19.5  19.1  19.4  19.5  تدمر
  4.3-  3.4-  5.6-  3.6-  41.6  41.0  45.0  45.3  18.7  18.4  18.7  18.9  حماه
  2.6  1.5  1.4  2.5  33.5  33.8  33.5  36.1  19.9  20.0  19.8  19.9  الالذقية
  0.4-  1.2  1.0-  0.5  37.0  34.5  35.5  39.0  18.7  18.8  18.9  18.9  صافيتا
  5.6-  3.6-  5.5-  4.9-  42.0  41.0  43.2  44.5  18.2  18.0  18.0  17.9  حلب
دير 
  الزور

20.6  20.5  20.4  20.5  47.3  45.2  44.4  43.8  -6.5  -5.5  -3.3  -4.2  

  3.0-  4.2-  4.6-  3.4-  45.5  45.4  44.0  47.0  19.9  20.0  19.4  19.6  القامشلي
  .باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية السنوية للمكتب المرآزي لإلحصاء، أعداد مختلفة: المصدر 

  7 أثر الظواهر المناخية على اإلنتاج الزراعي1-2-3

 مما  بهطوالت مطرية جيدة ودرجات حرارة مناسبة للنمو في شهر تشرين الثاني2004/2005تميز الموسم الشتوي 

 خالل شهر آانون انحبس الهطول المطريولكن . ة وتجاوز الخطة الزراعية المقررةن على الزراعيشجع المزارع

 يومًا أدى إلى بطء في 15 درجات الحرارة إلى مادون الصفر المئوي والذي استمر لفترة تجاوزت الـ وانخفضتاألول 

ل شهر آانون الثاني والنصف األول من شباط مما أدى هذه الظروف الجوية تحسنت خال. نمو المحاصيل المزروعة 

 17/4 ولغاية 10/3عاد االنحباس في هطول األمطار اعتبارًا من . نوعًا ما إلى تحسن الحالة العامة للمزروعات 

وترافق بارتفاع في درجات الحرارة مما أثر سلبًا على حالة المحاصيل واألشجار المثمرة وخاصة البعلية منها 

  %.100-10إلى أضرار تراوحت نسبتها بين روعة في مناطق االستقرار الثالثة والرابعة والخامسة وأدى والمز

                                                 
  2004/2005 تقرير تتبع الموسم الشتوي والصيفي للموسم - مديرية االحصاء والتخطيط -عي وزارة الزراعة واالصالح الزرا  7
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 بارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدالتها في معظم مناطق 2004/2005تميز الموسم الزراعي الصيفي 

أيضًا أضرار على البرد مما سبب القطر ، والرياح الشديدة والعواصف المطرية المصحوبة باألمطار الغزيرة و

  %. 100-5المحاصيل واألشجار المثمرة تراوحت نسبتها بين 

  الموارد الزراعية1-3

 الموارد الطبيعية  1-3-1

   الموارد األرضية 1-3-1-1

تها  بالندرة في آال البلدان المتقدمة والنامية ولكن ندرتتسمتعتبر األرض ثروة طبيعية وهي أساس النشاط الزراعي و

لذلك . تزداد في البلدان النامية بسبب الضغط السكاني وعدم استغالل الموارد األرضية بالشكل األمثل والتوسع العمراني

 الموارد األرضية وإنتاجيتها بتحقيق أآبر قدر من اإلنتاج بأقل التكاليف  استخدامتسعى آافة الدول إلى تحسين آفاءة

  .لوحدة المساحة

يالحظ ) 3-1الجدول  (2004-2000راضي الزراعية في سورية والوطن العربي خالل الفترة لدى مقارنة تطور األ

على مستوى . زيادة المساحة الزراعية الكلية في الوطن العربي، و األراضي المروية، وانخفاض المساحة البعلية

 مستوى الوطن العربي وآذلك سورية يالحظ أيضًا زيادة المساحة الزراعية الكلية ولكن بمعدل أقل من الزيادة على

هذا االتجاه في استخدامات . مساحة األراضي البعلية واألراضي السبات، أما األراضي المروية فقد زادت بمعدل أعلى

األراضي انعكس على حصة األراضي البعلية والمروية والسبات على مستوى سورية وعلى مستوى الوطن العربي 

. ي الزراعية الكلية والسبات وزادت حصتها في األراضي البعلية والمرويةحيث انخفضت حصة سورية في األراض

  .مما يشير إلى تحسن آفاءة استخدام الموارد األرضية في سورية مقارنة بالوطن العربي

 )2010-2001(توجهات إستراتيجية التنمية الزراعية تولي الحكومة في الجمهورية العربية السورية من خالل 

أهمية آبيرة لتحسين استغالل األراضي الزراعية وإنتاجيتها من خالل ) 2010 -2006(ة العاشرة  الخمسيوالخطة

  :مايلي

وضع خارطة بيئية زراعية اقتصادية للقطر تحدد المناطق المثلى إلنتاج المحاصيل واألشجار المثمرة  •

 . ومات الجغرافيتتناسب مع تصنيف األراضي السورية ووفق الميزة النسبية وباستخدام نظام المعل

االستخدام األمثل لألراضي القابلة للزراعة واعتماد التراآيب المحصولية والدورات الزراعية التي تضمن  •

  . النباتي والحيوانييناستدامة اإلنتاج وتحقيق التكامل بين اإلنتاج
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  )ارألف هكت (2004 -2000 تطور األراضي الزراعية في سورية والوطن العربي، 3 -1الجدول 

معدل النمو السنوي البسيط   2004  2003  2002  2001  2000  البيان
*%  

    الوطن العربي
  1.5  69576  70166  68744  66689  65429  المستثمرةالمساحة 

  0.5-  32396  36304  33827  31918  32998  األراضي البعلية
  3.1  10727  10131  9624  9364  9500  األراضي المروية
  4.2  18540  15963  17349  17605  15727  األراضي السبات

  2.0-  46.6  51.7  49.2  47.9  50.4  %نسبة األراضي البعلية 
  1.5  15.4  14.4  14.0  14.0  14.5  %نسبة األراضي المروية 
  2.6  26.6  22.8  25.2  26.4  24.0  %نسبة األراضي السبات 
    سورية

  0.8  5526  5478  5421  5450  5352  المستثمرةالمساحة 
  0.3-  3290  3300  3258  3282  3336  ةاألراضي البعلي

  4.4  1439  1361  1333  1267  1211  األراضي المروية
  0.3-  796  817  830  901  806  األراضي السبات

  1.1-  59.5  60.2  60.1  60.2  62.3  %نسبة األراضي البعلية 
  3.6  26.0  24.8  24.6  23.2  22.6  %نسبة األراضي المروية 
  1.1-  14.4  14.9  15.3  16.5  15.1  %نسبة األراضي السبات 

    حصة سورية من الوطن العربي
  0.7-  7.9  7.8  7.9  8.2  8.2  %المساحة الزراعية الكلية 

  0.1  10.2  9.1  9.6  10.3  10.1  %األراضي البعلية 
  1.3  13.4  13.4  13.9  13.5  12.7  %األراضي المروية 
  4.3-  4.3  5.1  4.8  5.1  5.1  %األراضي السبات 

   المنظمة العربية للتنمية الزراعية- 2006اد إلى  التقرير االقتصادي العربي الموحد باالستن: المصدر
   وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي -           باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية 

   آسنة أساس2000 واعتمد عام 2004-2000حسب للفترة * 

  ميزان استعمال األراضي

 أراضي مستثمرة تشمل مكونة من ( قابلة للزراعةي أراضمقسمة إلى  مليون هكتار18.5 على مساحة تمتد سورية

                        غير قابلة للزراعةيأراضو ،)األراضي المروية والبعلية والسبات، وأراضي غير مستثمرة

 بلغت حصة 2006 في عام . وغاباتمروج ومراعي،و، ) انهار وبحيرات- مباني ومرافق عامة -صخرية ورملية (

، وحصة %20من إجمالي مساحة القطر، وحصة األراضي غير القابلة للزراعة % 32األراضي القابلة للزراعة 

  %.3وحصة الغابات % 45المروج والمراعي 

عة بالمتوسط إلى زيادة حصة األراضي القابلة للزرا) 5-1الشكل (يشير تطور مكونات ميزان استعمال األراضي 

 حصة األراضي غير القابلة للزراعة لدى مقارنة األعوام استقرارواألراضي المروية والبعلية واألراضي المستثمرة و

إن الزيادة في األراضي القابلة للزراعة والمساحات المروية هي نتيجة زيادة . 2000 بعام 2006 و 2005 و 2004

ولكن لدى . يات الري الحديث، ومشاريع استصالح األراضيعدد اآلبار والتوسع في مشاريع الري الحكومية وتقن

 يالحظ بالمتوسط انخفاض حصة األراضي المروية والسبات واألراضي 2004 بعام 2006 و 2005مقارنة عامي 

غير القابلة للزراعة واألراضي غير المستثمرة وزيادة حصة األراضي البعلية والمستثمرة واألراضي القابلة للزراعة 

يعزى االنخفاض في األراضي المروية إلى انخفاض القدرة ). 4-1الجدول (حصة المروج والمراعي والغابات وثبات 

  .وبشكل عام وبالرغم من انخفاض األراضي المروية فهناك تحسن عام في األداء. اإلروائية
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  (%) 2006 -2000   تطور مكونات ميزان استعمال األراضي آنسب مئوية،5 -1 الشكل

0.0
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45.0
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2000 2004 2005 2006

النسبة (%)

سبات

مروي
بعل

مستثمرة

غير مستثمرة
مجموع األراضي القابلة للزراعة

مروج ومراعي

غابات
مجموع األراضي غير القابلة للزراعة

  
  . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي-2006باالستناد إلى بيانات المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : ر المصد

   %)،ألف هكتار  (2006 -2000 تطور األراضي القابلة للزراعة وغير القابلة للزراعة، 4 -1الجدول 

  %التغير السنوي   2006  2005  2004  2000  البيان
2005/2004  

سنوي التغير ال
%  

2006/2005  

  معدل النمو السنوي
  %البسيط  

2000/2006  
  0.1  0.3  0.4  5950  5933  5910  5906  األراضي القابلة للزراعة

  0.7  0.4  0.7  5587  5562  5526  5353  األراضي المستثمرة
  2.5  1.7-  0.9-  1402  1426  1439  1211  سقي                  
  0.02  3.1-  4.7  3340  3446  3291  3336  بعل                  
  0.8  22.5  13.3-  845  690  796  806  سبات                

  0.7  2.6-  3.0  4743  4872  4730  4547  األراضي المزروعة فعًال
  6.8-  2.4-  3.4-  362  371  384  553  األراضي غير المستثمرة

األراضي غير القابلة 
  0.1-  1.2-  0.4-  3677  3721  3736  3697  للزراعة

  .2006  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واالصالح الزراعي  : المصدر

) 6-1الشكل  (2006 -1996إن تطور التغير السنوي لألراضي القابلة للزراعة وغير القابلة للزراعة خالل الفترة 

 سلبًا وإيجابًا وباتجاه عام متزايد، أما فيما يخص األراضي غير يبين وجود تغيرات طفيفة في األراضي القابلة للزراعة

  .  ثم بدأت بالتناقص مما يشير إلى تحسن في األداء2003القابلة للزراعة فقد أخذت اتجاهًا متزايدًا حتى عام 

   (%)2005 -1996، ضي القابلة وغير القابلة للزراعة  تطور التغير السنوي لألرا6 -1الشكل 
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األراضي القابلة للزراعة

األراضي غير القابلة للزراعة

خطي (األراضي القابلة للزراعة)

خطي (األراضي غير القابلة
للزراعة)

  
   وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي- أعداد مختلفة -باالستناد إلى بيانات المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية : المصدر 
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 ألف هكتار بعل 4157 ألف هكتار منها 6032 بلغت المساحة المخططة لألراضي القابلة للزراعة 2007في خطة عام 

أي يتوقع زيادة األراضي القابلة .  ألف هكتار3645عة  ألف هكتار مروي، ولألراضي غير القابلة للزرا1506و 

  .وانخفاض األراضي غير القابلة للزراعة) األراضي المزروعة بعًال، واألراضي المروية(للزراعة 

 8 وحسب مناطق االستقرار الزراعييتباين استخدام األراضي الزراعية من سنة إلى أخرىوبناءًا على ماتقدم 

لى خطط اإلنتاج الزراعي السنوية والظروف المناخية واستجابة المزارعين لظروف السوق  اعتمادًا عوالمحافظات

  .والسياسات

 توزع أراضي الجمهورية العربية السورية واألراضي القابلة للزراعة حسب مناطق االستقرار 7-1يبين الشكل 

والحصة األقل %) 55.2(من المساحة يالحظ أن منطقة االستقرار الخامسة لها الحصة األآبر . 2005الزراعي لعام 

  .%) 7.3(من المساحة القابلة للزراعة 

  2005 توزع أراضي الجمهورية العربية السورية واألراضي القابلة للزراعة حسب مناطق االستقرار الزراعي، 7 -1الشكل 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5

الحصة %

الحصة من المساحة
اإلجمالية

الحصة من المساحة القابلة
للزراعة

  
  2006ية لعام   المجموعة اإلحصائية السنو-باالستناد إلى بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

 مناطق في جميعوزيادة األراضي المروية  )المروية والبعلية(  المزروعة فعًال األراضيزيادة 5-1 الجدول يالحظ من

، أما األراضي البعلية فقد شهدت انخفاضًا في مناطق االستقرار األولى 2005-2000  االستقرار الزراعي للفترة

   .والثانية والثالثة

يالحظ من الشكل ترآز المساحة القابلة للزراعة في . زع األراضي القابلة للزراعة على المحافظات تو8-1يبين الشكل 

  %).14(، والرقة %)20(، وحلب %)24(محافظات الحسكة 

على  % 3.8و % 3.3 بالغة معدل نمو سنوي قدره 2006 -2000تحسنت إنتاجية وريعية وحدة المساحة خالل الفترة 

 بسبب السياسات والخدمات الحكومية وجهود المزارعين، مما انعكس إيجابًا 6 -1من الجدول التوالي آما هو واضح 

                                                 
  .1 المرفق  8
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يالحظ من الجدول أيضًا أن جميع المؤشرات المذآورة في الجدول شهدت تحسنًا بين . على مستوى الدخل الزراعي

  ).عدا المساحة المزروعة فعًال (2006 و 2005 وبين عامي 2004 و 2005عامي 

  )ألف هكتار (2005 -2000  تطور األراضي المروية والبعلية حسب مناطق االستقرار الزراعي، 5 -1 الجدول

  %التغير   2005  2004  2000  البيان
2005/2004  

  %*معدل النمو السنوي البسيط 
2000-2005  

  3.3  0.9-  1426  1439  1210  األراضي المروية
  2.4  0.0  462  462  410  1منطقة 
  0.7  10.2-  370  412  358  2منطقة 
  5.7  7.6  128  119  97  3منطقة 
  4.9  4.4  142  136  112  4منطقة 
  6.8  4.5  324  310  233  5منطقة 

  0.7  4.8  3447  3290  3337  األراضي البعلية
  0.4-  1.8  1078  1059  1100  1منطقة 
  1.4-  5.7  1218  1152  1305  2منطقة 
  0.6-  8.4  544  502  561  3منطقة 
  10.0  7.3  590  550  366  4منطقة 
  27.7  37.0-  17  27  5  5منطقة 
  1.4  3.0  4873  4729  4547  المجموع

  .باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر
  ).2000سنة األساس  (2005-2000حسب للفترة * 

   (%)2005 توزع األراضي القابلة للزراعة على المحافظات لعام 8 -1الشكل 
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  .2006  المجموعة اإلحصائية السنوية لعام -باالستناد إلى بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

   2006 -2000، 2000 تطور إنتاجية وريعية وحدة المساحة باألسعار الثابتة لعام 6 -1الجدول 

  2006  2005  2004  2000  الوحدة  البيان
  التغير
%   

05/04  

  التغير
%   

06/05  

  معدل النمو
    السنوي

  %البسيط  
00-06  

  4.1  8.7  6.6  432.7  398.1  373.5  340.6  س.مليار ل  اإلنتاج المحلي الزراعي اإلجمالي
  4.6  10.2  7.8  292.5  265.5  246.3  223.7  س.مليار ل  الناتج المحلي الزراعي اإلجمالي

  0.7  2.7-  3.0  4742.6  4872.5  4729.4  4546.5  ألف هكتار  المساحة المزروعة فعًال
  3.3  11.7  3.5  91237  81703  78974  74915  هكتار/س.ل  جية وحدة المساحةإنتا

  3.8  13.2  4.6  61675  54489  52078  49203  هكتار/س.ل  ريعية وحدة المساحة
  . الزراعية وقاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات2006حسبت باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية السنوية للمكتب المرآزي لإلحصاء لعام : المصدر 

  ).2000سنة أساس  (2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 
  .المساحة/اإلنتاج= اإلنتاجية 

  .المساحة/الناتج= اريعية 
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إن التحسن المذآور أعاله في أداء القطاع الزراعي مرهونًا بعدة عوامل نذآر من أهمها في مجال استخدامات 

  : األراضي

  نوعية التربة

 واألتربة الحمراء والبنية الداآنة ،%)5(ربة السورية إلى أتربة البحر األبيض المتوسط الحمراء يمكن تصنيف الت

 ، واألتربة اللحقية،%)30( واألتربة الجبسية ،%)22( واألتربة الصحراوية ،%)26( وأتربة السينامونيك ،%)12(

لتربة جراء استغالل األراضي الزراعية له أثر إن التغير في مواصفات ا.  9%)5(واألتربة المشكلة من المياه الجوفية 

  .آبير على آفاءة استخدام الموارد األرضية

  حيازة األراضي وبنية الحيازات وتنظيم العالقات الزراعية

تدل التجارب العالمية على أن آًال من المزارع الصغيرة والكبيرة جدًا تشهد تدنيًا في اإلنتاجية، لذلك يعتبر الوصول إلى 

لمزرعة األمثل من األمور الملحة جدًا لتأمين دخل معقول للمستثمر الزراعي مع العلم أن الوصول إلى هذا الحجم حجم ا

  .10ليس باألمر السهل خاصة في البلدان النامية بسبب الضغط السكاني والعادات المتوارثة

  :بما يلي وبناءًا على ماتقدم يمكن إيجاز آثار تفتت الحيازة على أداء النشاط الزراعي 

 .زيادة التكاليف المزرعية وعرقلة استخدام اآللة •

 .نشوء مشكالت اجتماعية مثل االختالف على الحدود  •

 .عرقلة التحسينات العقارية الجماعية  •

ولمعالجة اآلثار السلبية المذآورة أعاله وتحسين آفاءة استخدام األراضي والدخول الزراعية لجأت الدول المتقدمة إلى 

راضي الزراعية على شكل قطع واسعة منتظمة األبعاد تتوافر لها الشروط األآثر مالئمة سواء في الوصول تجميع األ

  ).مثل مياه الري وتحسين مياه الصرف(إليها أو في تأمين الخدمات والمستلزمات بالشكل األمثل 

  :يتطلب واقع العمل في سورية تجميع األراضي الزراعية لتحقيق األهداف التالية 

 .زيادة آفاءة استخدام اآلالت الزراعية وتحسين مستوى المكننة الزراعية  •

 .تنظيم عمليات الوقاية والمكافحة وزيادة فعاليتها واقتصاديتها  •

 .تنظيم عمليات الري والصرف الخاصة باألراضي الزراعية ورفع آفاءة تنفيذها  •

 .تحسين الخدمات الحكومية فيما يخص توزيعها واستخدامها  •

 .يذ الدورات الزراعية المتكاملة بحيث يتاح أفضل استثمار لألرض حسب واقعها الطبيعي واإلنتاجيتنف •

                                                 
  . 2006 المجموعة اإلحصائية السنوية لعام - باالستناد إلىالمكتب المركزي لإلحصاء  9

  1997 - جامعة دمشق - اقتصاديات الزراعة - نوصي بمطانيوس حبيب ورانية ثابت الدروبي  10
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 .خلق فرص عمل جديدة وتشغيل السكان الريفيين وزيادة دخولهم وبالتالي زيادة الدخل القومي بشكل عام  •

ت الزراعية والقيام بالعمليات ولتحقيق األهداف المذآورة أعاله يجب أن يشمل التجميع الزراعي ليس فقط الدورا

الزراعية وإنما يجب أن يتعداه إلى إقامة المشاريع اإلنتاجية المشترآة آإقامة منشآت تربية الحيوان ومشاريع الري 

  .  وإنشاء االتحادات النوعيةالمشترآة والتصنيع الزراعي ونشر فكر التعاون اإلنتاجي

 سورية بالثورات الفالحية الجماعية التي قامت خالل االحتالل العثماني  السائد حاليًا في11نظام حيازة األراضيتأثر 

 الذين صدرا في عام 161 وقانون اإلصالح الزراعي رقم 134والفرنسي وفيما بعد بقانون العالقات الزراعية رقم 

لزراعة بناًء من األراضي القابلة ل% 22  خالل فترة الوحدة بين مصر وسورية حيث تمت إعادة توزيع حوالي 1958

 134الحقًا تم تعديل القانون رقم . على سقف حيازة معين على المزارعين الذين حصلوا على حقوق تشبه حقوق الملكية 

  .29/12/2004 تاريخ 56بالقانون رقم 

 على وينطبق هذا األمر. حاليًا يتم استثمار معظم األراضي من قبل القطاع الخاص مع أن للدولة دور هام آمالك ومنظم 

                            حقوق استخدام أراضي البادية وآذلك على حقوق المستفيدين من اإلصالح الزراعي

وقد يؤدي تحسين نظم المتابعة والمزيد من منح ). يجري حاليًا عملية تمليك للمستفيدين من اإلصالح الزراعي(

تخفيف العبء اإلداري الذي تتحمله الدولة دون التأثير على دورها المسؤوليات للمستخدمين المباشرين لألراضي إلى 

  .الهام في الرقابة والمتابعة

يشمل القطاعين الخاص (من ناحية الحيازة فإن القسم األآبر من األراضي القابلة للزراعة يعود إلى القطاع الخاص 

أما المراعي والغابات تعتبر . لقطاعين العام والخاص ، بينما تعود ملكية األراضي غير القابلة للزراعة إلى ا) والتعاوني

   .12ملكية عامة تشرف الدولة على استثمارها أو على السماح باستثمارها

   العام والخاص والتعاوني- تطور توزع األراضي القابلة للزراعة بين القطاعات المختلفة 7 -1 يبين الجدول 

         آمساحة ونسبة مئوية خالل الفترة-) ين ولكن استثمارها خاصالمقصود بالتعاوني ملكية األعضاء التعاوني(

وخالل نفس الفترة .  حيث يتبين أن حصة القطاع العام قليلة جدًا بالنسبة لحصة القطاعين اآلخرين2006 - 2000

  .فةبينما زادت حصة القطاع التعاوني والخاص  بنسبة طفي%) 49.5-(انخفضت حصة القطاع العام بشكل ملحوظ 

ازداد عدد الحيازات في سورية مع زيادة عدد السكان مما أدى إلى زيادة الضغط على األراضي و سبب االختفاء العملي 

  .13)8-1الجدول (للمزارع الكبيرة التقليدية وسيادة الحيازات الصغيرة والمتوسطة ووجود المزارعين الصغار 

 حيث يتبين انخفاض حصة 2006-2000وعة خالل الفترة  تطور حصة الفرد من المساحات المزر9-1يبين الجدول 

بمعدل أعلى من التوسع في المساحة المزروعة ) سنويًا% 2.5(الفرد من المساحة المزروعة نتيجة زيادة عدد السكان 

                                                 
  2002 وتقرير واقع الغذاء والزراعة 2001 يعتمد هذا القسم على دراسة فورني  11
   المركز الوطني للسياسات الزراعية-2002 لمزيد من التفصيل انظر تقرير واقع الغذاء والزراعة لعام  12
  .1994  من المكتب المركزي لإلحصاء فقد تم استخدام نتائج تعداد2004 نظراً لعدم صدور نتائج تعداد  13
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  يالحظ ازدياد حصة2004 بعام 2005أما لدى مقارنة عام . بسبب اإلمكانيات المحدودة للتوسع األفقي ) سنويًا% 0.7(

الفرد من األراضي المزروعة بسبب زيادة المساحة المزروعة بمعدل أعلى من عدد السكان، وتعكس هذه النسب لدى 

  . مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد2005 و 2006مقارنة عامي 

   2006 -2000 تطور توزع األراضي القابلة للزراعة حسب القطاعات، 7 -1الجدول 
  المجموع  خاص  تعاوني  عام  المجموع  خاص  تعاوني  عام  البيان  (%)لحصة ا  )ألف هكتار(المساحة 

2000  84  2470  3351  5905  1.4  41.8  56.7  100.0  
2001  60  2490  3438  5988  1.0  41.6  57.4  100.0  
2002  57  2501  3352  5910  1.0  42.3  56.7  100.0  
2003  55  2497  3311  5863  0.9  42.6  56.5  100.0  
2004  13  2556  3341  5910  0.2  43.2  56.5  100.0  
2005  14  2537  3382  5933  0.2  42.8  57.0  100.0  
2006  1.4  2512  3437  5950  0.0  42.2  57.8  100.0  
  0.0  0.8  1.1-  7.3  0.4  1.2  0.7-  7.7  )2005/2004% (التغير 
  0.0  1.3  1.3-  90.0-  0.3  1.6  1.0-  90.0-  )2006/2005% (التغير 

  0.0  0.3  0.2    0.1  0.4  0.3  49.5-  * % معدل النمو السنوي البسيط
  2006 المجموعة اإلحصائية السنوية لعام -حسب بناءًا على بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

  . آسنة أساس2000 واعتمد عام 2006-2001حسب للفترة * 

  (%)1994 التوزيع النسبي لحجم المزرعة لعام 8-1الجدول 
  %التوزيع   البيان

  34  ر هكتا1حتى 
  22   هكتار1-2
  11   هكتار2-4
  12   هكتار4-6
  7   هكتار6-10

  9   هكتار10-20
  5   هكتار ومافوق20

  .1994قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية باالستناد إلى نتائج التعداد اإلحصائي لعام باالستناد إلى : المصدر

   2006 -2000،  تطور حصة الفرد من المساحة المزروعة9-1الجدول 

  2006  2005  2004  2000  الوحدة  البيان
 الرقم القياسي 

2005/2004  
%  

  الرقم القياسي
 2006/2005  

%    

 معدل النمو السنوي 
2000-2006  

%  
  0.7  97  103  4743  4873  4729  4547  ألف هكتار  المساحة المزروعة

  2.5  103  101  18941  18356  18138  16320  ألف نسمة  عدد السكان
  1.8-  94  102  0.250  0.265  0.261  0.279  الفرد/ هكتار  نصيب الفرد

  .باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

 10-1ويبين الجدول . وتنطوي المتوسطات المشار إليها أعاله على فروقات بين المناطق ومناطق االستقرار الزراعي

وقد . طع األرض أآثر انخفاضًا في منطقة االستقرار الزراعي األولى منه في المناطق األخرىأن وسطي الحيازة وق

. يفسر هذا في ارتفاع الضغط السكاني في هذه المنطقة والذي يدعمه ارتفاع اإلنتاجية الناجم عن وفرة الهطول المطري

ات آبيرة من المراعي المفتوحة االستخدام ويجب مالحظة أن منطقتي االستقرار الرابعة والخامسة تحتويان على مساح

   .الحيوانيةمن قبل مربي الثروة 

هناك فروقات ملحوظة في الحيازات من الناحية الجغرافية وعلى مستوى المحافظات حيث تتميز طرطوس والالذقية 

 أن هناك تفتت في يالحظ). 11-1الجدول (بالحيازات الصغيرة بينما تتميز حلب والرقة والحسكة بالحيازات الكبيرة 

ايضًا  يالحظ 1981-1970خالل الفترة .  عدا محافظة الرقة1994-1970الحيازة على مستوى القطر خالل الفترة 
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 فيالحظ تجمع 1994-1981أما خالل الفترة . تفتت حجم الحيازة في آافة المحافظات عدا محافظتي دمشق والرقة

بالنسبة لعدد الحائزين يالحظ زيادة عدد الحائزين .  دير الزور- ة الرق-  حلب-  إدلب- الحيازات في محافظات حمص

  . دمشقريفعلى مستوى القطر وفي آافة المحافظات عدا محافظة 

   1994 لعام الحيازات والقطع والمساحة حسب مناطق االستقرار الزراعي 10 -1الجدول 
 اإلجمالي 5المنطقة  4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة   الوحدة البند
 573193 73097 28968 35582 128692 306854 حيازة عدد الحيازات
 1758974 149973 74535 103050 393251 1038163 قطعة عدد القطع

 4687547 570516 409651 542761 1692050 1472569 هكتار إجمالي المساحة
 8.18 7.80 14.14 15.25 13.15 4.80 هكتار  الحيازة حجموسطي
 2.66 3.80 5.50 5.27 4.30 1.42 هكتار طي حجم القطعةوس

  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية باالستناد إلى : المصدر

 )هكتار (2004-1981 ،حجم الحيازة حسب المحافظاتعدد الحائزين و 11-1الجدول 
  1994  1981  1970  2004  1994  1981  1970  البيان  متوسط حجم الحيازة  عدد الحائزين

  7.6  8.0  12.2  25702  23286  15792  16820  السويداء
  7.0  9.9  13.2  38025  30432  20857  27355  درعا
  4.9  6.3  8.6  6059  4379  2264  1776  القنيطرة

  3.0  6.9  6.9  5104  7367  5047  4512  مدينة دمشق
  3.4  3.9  3.8  38972  41492  32371  44392  ريف دمشق
  8.4  8.3  12.6  56497  50370  40107  45282  حمص
  6.9  7.3  10.0  68032  65909  51063  52706  حماه
  5.5  5.2  6.7  59750  55654  46985  44602  إدلب

  1.8  2.1  2.7  69626  58773  42278  42165  طرطوس
  2.0  4.7  2.5  53888  48208  36525  44803  الالذقية
  12.3  11.0  14.2  96910  96832  85927  95401  حلب
  27.9  22.8  22.1  36398  27824  21598  26815  الرقة

  5.3  3.6  9.5  47411  42042  29525  30184  دير الزور
  18.3  19.1  36.9  57997  61089  55162  50540  الحسكة
  8.2  8.5  11.8  660371  613657  485501  527899  اإلجمالي

  .2006م  المجموعة اإلحصائية السنوية لعا-باالستناد إلى بيانات  المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

من الحائزين تستثمر مساحات تقل عن الهكتارين وتشكل % 35.7هناك توزع غير متناسب في حجم الحيازة حيث أن 

% 23 هكتار يستثمرون 50من الحائزين الذين تزيد مساحات مزارعهم عن % 2من إجمالي المساحة، و % 4حوالي 

 هكتار يستثمرون نصف 50-10احات مزارعهم بين من الحائزين الذين تتراوح مس% 20.7من إجمالي المساحة، و 

  .14إجمالي المساحة تقريبًا

إن صغر حجم المزارع وتشتت األراضي قد خلق مشكلة أمام االستخدام الكفء للموارد ومكننة الزراعة مما جعل 

صدر رئيس استدامة توليد الدخل أمرًا صعبًا على المزارعين الصغار الذين يعتمدون بشكل آبير على الزراعة آم

نتيجة لنظام اإلرث بشكل رئيس والذي )  سنة30(في الفترة الماضية % 25حيث ازداد عدد الحائزين بنسبة . للعيش

  .ترافق مع زيادة قليلة في المساحات الجديدة مما أدى إلى صغر المساحات المستثمرة

                                                 
  .2002 تقرير واقع الغذاء والزراعة - المركز الوطني للسياسات الزراعية  14
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  مكننة األراضي الزراعية

. ة حيث يتبين ذلك من زيادة أعداد الجرارات والحصادات الدراساتتسعى الحكومة إلى تشجيع استخدام اآلالت الزراعي

 تطور أعداد 12 -1يبين الجدول . ولكن المكننة الزراعية حاليًا تطبق فقط على محاصيل الحبوب خاصة القمح والشعير 

يتبين ).  المساحةأعداد الحصادات الدراسات لوحدة(الجرارات لوحدة المساحة و درجة المكننة لمحاصيل القمح والشعير 

 زيادة درجة المكننة الخاصة بمساحات القمح والشعير بسبب زيادة أعداد الجرارات والحصادات 13-1من الجدول 

. على التوالي% 15.63و % 7.02 بنسبة 2006 -2000الدراسات حيث زادت أعدادها لكل ألف هكتار خالل الفترة 

خفاض درجة المكننة بالنسبة للجرارات وعدم وجود تحسن فيما  يالحظ ان2004 بعام 2005ولكن لدى مقارنة عام 

  . فهناك تحسن2005 و 2006أما بين عامي . يخص الحصادات الدراسات

   2006 - 2000 تطور درجة المكننة للقمح والشعير، 12 -1الجدول 

  2006  2005  2004  2000  الوحدة  البيان

  نسبة 
  التغير
%   

05/04  

  نسبة
   التغير
%   

 06/05  

  ةنسب
   التغير
%   

06/00  
  10.53  1.71  1.48  107946  106131  104583  97660  عدد  عدد الجرارات

  20.91  1.29  5.92  5724  5651  5335  4734  عدد  عدد الحصادات الدراسات
  3.27  4.24-  3.49  3094  3231  3122 2996   هكتارألف  مساحة القمح والشعير

  7.02  6.37  2.09-  34.9  32.8  33.5  32.6  ألف هكتار/جرار  عدد الجرارات لوحدة المساحة
  15.63  8.83  0  1.9  1.7  1.7  1.6   هكتارألف/ عدد  عدد الحصادات لوحدة المساحة 

   وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي- اعداد مختلفة -حسابات معد التقرير استنادًا لبيانات المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية : المصدر 

  اعيةاستصالح األراضي الزر

تقوم آل من وزارتي الري والزراعة بتنفيذ عمليات استصالح األراضي، حيث تقوم وزارة الري باستصالح األراضي 

 20في المناطق المروية وبناء السدود وإقامة شبكات الري الحكومية وإن وسطي المساحات المستصلحة سنويًا بحدود 

راعي باستصالح األراضي الجبلية والهضابية لزراعتها باألشجار بينما تقوم وزارة الزراعة واإلصالح الز. ألف هكتار

     المثمرة والمحاصيل وحسب المالئمة البيئية حيث بلغ متوسط المساحات المستصلحة في السنوات األخيرة بحدود

راضي  ألف هكتار وذلك من خالل مجموعة من مشاريع التنمية الريفية التي تعمل بعدة مكونات آاستصالح األ20-25

  على شكل قروضوالتنمية الريفية الشاملة وتأمين القروض للمناطق المستهدفة ومعظم هذه المشاريع ممولة خارجيًا

مشروع التشجير المثمر، مشروع التشجير المثمر الثاني بالقنيطرة، مشروع الحزام األخضر، : ومن أهم هذه المشاريع

، )المرحلة األولى والثانية(، مشروع تنمية المنطقة الجنوبية )الشهيد علي العلي(مشروع تطوير التشجير المثمر 

  .مشروع التنمية الزراعية في جبل الحص، مشروع تطوير المنطقة الوسطى والساحلية

 تطور المساحات المستصلحة اإلجمالية للمشاريع المذآورة أعاله الخاصة باألشجار المثمرة 13 -1يبين الجدول 

حيث يتبين انخفاض المساحات المستصلحة الخاصة باألشجار المثمرة بمعدل  . 2006 -2000والمحاصيل خالل الفترة 

وزيادة المساحات المستصلحة الخاصة بالمحاصيل بشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي قدره % 2.07سنوي قدره 

 2004 و 2005وبمقارنة عامي %) . 0.52(+ مما انعكس إيجابًا على  المساحة المستصلحة اإلجمالية %) 14.48(
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  2006أما بين عامي .  وانخفاض المساحة المستصلحة للمحاصيلةيالحظ تحسن المساحة المستصلحة لألشجار المثمر

  . يالحظ انخفاض المساحة المستصلحة لكافة المؤشرات2005و 

  %)هكتار،  (2006 -2000 تطور المساحات المستصلحة لألشجار والمحاصيل، 13 -1الجدول 

  %التغير   2006  2005  2004  2000  البيان
2005/2004  

  %التغير 
2006/2005  

  %معدل النمو السنوي البسيط 
2000-2006  

  2.07-  5.13-  4.41  19528  20584  19715  22141  أشجار
  14.48  27.4-  0.33-  6124  8436  8464  2721  محاصيل
  0.52  11.61-  2.98  25652  29020  28179  24862  إجمالي
  .2005 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -زارة الزراعة واإلصالح الزراعي وباالستناد إلى : المصدر 

   والمشاآل البيئيةتدهور الموارد األرضية وحمايتها

 المستدامة، والتنمية االقتصادي التقدم لتحقيق تبذلها التي الجهود إطار في البيئية بالتنمية العربية الدول اهتمامات تزايدت

 أن غير . المستدامة التنمية وأهداف البيئة حماية متطلبات بين التكامل لتحقيق المؤسسية األطر استحداث إلى سعت حيث

ل،  بعدة مباشر بشكل تتأثر العربية الدول في البيئة أوضاع ود  بعضها  عوام ة  لألوضاع  يع ة  العوامل  عن  الناجم  الطبيعي

ة،  واالقتصادية  ة  صادية االقت للسياسات  اآلخر  وبعضها  واالجتماعي د  في  المتبع دول  من  العدي ة  ال  جانب  فمن  . العربي

اقص  فإن واالقتصادية، الطبيعية العوامل تأثيرات اه  مصادر  تن دهور  السريع  واالستنزاف  المتجددة،  المي ة  وت اه  نوعي  مي

 تخداماس  وتدني آفاءة المائية، المجاري في الملوث والصناعي الصحي الصرف مياه من التخلص مشكلة وتفاقم الشرب،

 . 15البيئة تدهور في تساهم عوامل آلها التصحر وتزايد الزراعة، في المياه

) البنك الدولي(وقد تم مؤخرًا تحديد األهمية النسبية للقضايا البيئية في سورية من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

لتخلص من النفايات الصلبة بطريقة مناسبة أو  عدم ا- التوسع العمراني غير المنظم -تدهور التربة : على الشكل التالي 

ومن االنعكاسات الرئيسة لتدهور التربة وتلوثها .  وانخفاض نوعية المياه - تلوث ونضوب الموارد المائية --مالئمة 

 .تكمن في خسارة خصوبة التربة نتيجة للحت والتعرية والتملح ، وتدهور المراعي الطبيعية وخسارة الغابات 

حيث يعتبر حت المياه والرياح من العوامل . من األراضي في سورية من بعض التدهور والتصحر% 59-17تعاني 

ففي شرق سورية تنجرف الرمال والذرات الثقيلة مما يؤدي إلى مشكالت . التي تؤثر بشكل آبير على تدهور التربة 

 في األراضي المروية وبعض المنازل خطيرة في بعض المناطق ، فعلى سبيل المثال أدى انجراف الرمال إلى خسائر

آما أن عمليات الري غير المالئمة تؤدي إلى مشكالت الغدق والتملح حيث تظهر مشكلة تراآم . في وادي الفرات 

وتشكل الزراعة مصدرًا من مصادر  . 16األمالح في األراضي المروية بشكل متكرر وخاصة في حوض الفرات

شح األسمدة إلى المياه الجوفية وقد أغلقت الكثير من اآلبار العامة لهذا السبب في التلوث بالنترات والفوسفات حيث تر

  .الماضي 

 على الرغم من أن األراضي الزراعية محمية بشكل مبدئي من التطور العشوائي بموجب القوانين واألنظمة النافذة إال 

  .خيص قانوني أو غير قانوني أنه تم التوسع العمراني على مساحة ال بأس بها سواًء أآان بموجب تر
                                                 

  2006 تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام  15
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وعلى وجه التحديد . لقد تلوثت المساحات المحيطة بالمدن الصناعية بسبب رمي النفايات الصناعية ونفث المواد الملوثة

وجزء من المساحات الخضراء حول دمشق قد تلوثت بشكل ) حمص وبانياس(فإن المساحات القريبة من مصافي النفط 

معالجة هذه المساحات رغم التكلفة المرتفعة لمنع المزيد من المشكالت البيئية خاصة تلوث حاد ، مما يستدعي ضرورة 

آما أدت الصناعات الثقيلة إلى تلوث التربة حول حمص وخاصة من صناعات سماد الفوسفات حيث أن . المياه الجوفية

مما قد يساهم .  مياه الشرب الضحلةتلك المنطقة معرضة للخطر بشكل خاص نظرًا لنفاذية التربة الواقعة فوق طبقات

  .  17في رفع معدالت المعادن الثقيلة عن الحد المسموح بها في المزروعات

) المنطقة الهامشية(من الناحية المناخية يتعرض جزء آبير من سورية وهي مناطق االستقرار الرابعة والخامسة 

آما تتعرض . سنة/ ملم200ل معدالت األمطار عن إلى الجفاف حيث تق) من مساحة سورية% 55ما يعادل (والبادية 

 في الهكتار لزيادة الحمولة الرعويةالجائر نتيجة هذه المنطقة رغم هشاشة تربتها إلى ضغوط استثمارية آبيرة آالرعي 

آل .  واحتطاب الشجيرات الرعوية والتوسع الكبير في زراعة أراضيهاالواحد وآذلك انخفاض نسبة النباتات الرعوية

ك أدى إلى ظهور العديد من المشكالت البيئية آالتعرية الريحية الشديدة تمثلت في عواصف غبارية وتشكيل الكثبان ذل

آما تعرضت ترب المناطق الساحلية إلى تدهور وانجراف مائي شديد نتيجة زوال مساحات واسعة . والكثيبات الرملية

ق المنحدرة بغية زراعتها مما أدى إلى ضياع وانجراف من الغطاء النباتي العشبي والشجري وتحريك ترب المناط

وتعود أسباب تدهور التربة إلى فقدان الغطاء النباتي بسبب . آميات آبيرة من هذه الترب التي تشكلت على مدى السنين

اضي العديد من النشاطات البشرية المخلة بالتوازن البيئي آاستغالل حزام البادية في زراعة المحاصيل وتملح األر

  .وحرائق بعض مساحات الغابات

إن قضية تدهور األراضي والتصحر تأتي في أولويات اهتمام الحكومة السورية حيث بذلت جهود متواصلة للحد من 

 1993وعليه فقد تم اتخاذ تدابير منع زراعة أراضي البادية بتنفيذ القرار الصادر عام . هذه الظاهرة ودرء آثارها السلبية

وتم تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بمكافحة التصحر . 1996 والذي طبق بشكل آامل في عام باديةبمنع فالحة ال

ضمن مشروع التنمية المتكاملة للبادية ومشروع صون المناطق المحمية والترآيز على مسألة التملح وتدهور األراضي 

 تم التنسيق بين هيئة تخطيط 2005-2001رة ما بين ففي الفت. التي زاد من تفاقمها إنشاء المشاريع المروية الكبرى

الدولة ووزارة البيئة والوزارات المعنية األخرى لتحديد اآلثار المترتبة من جراء ظاهرة التصحر للوصول إلى 

هذا وتضمنت الخطة الخمسية العاشرة عددًا من برامج الخطة الوطنية لمكافحة التصحر مثل برامج . إجراءات الحد منها

آما تضمنت هذه الخطة . ادية واألحواض وإغناء التنوع الحيوي وقد وضع تشريع متشدد لحماية البادية من التعدياتالب

وضع برنامج زمني لتنفيذ بنود الخطة الوطنية البيئية خصوصًا تنمية المنطقة الشرقية وتكامل العمل في محافظاتها 

  .من مجموع السكان% 17 ويقطنها ةمن مساحة سوري% 40الثالث التي تشكل 

ومن جهة أخرى فقد أنشئت مراآز تعليمية خاصة في مجال مكافحة التصحر، حيث أنشئ معهدين لمكافحة التصحر في 

ويتم التحضير إلنشاء آلية للزراعة ) أحدهما في مدينة تدمر واآلخر في دير الزور(أآثر المناطق المتدهورة والهشة 
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وفي هذا اإلطار فإن االستخدام الواسع لشبكة المعلومات يسهل تبادل . تصحرمتخصصة في تدهور األراضي ومكافحة ال

  .المعرفة والوقوف على ما تم التوصل إليه في مجال مكافحة التصحر

التزمت حكومة الجمهورية العربية السورية بتوفير الدعم المالي للمشروعات الخاصة بمكافحة التصحر وتطوير 

ارد الطبيعية ، فآلية توفير الموارد المالية تتم من خالل خطط الوزارات والمؤسسات واستدامة استغالل وإدارة المو

والهيئات المعنية في مجال مكافحة التصحر وتدهور األراضي حيث ترصد المبالغ لتنفيذ المشاريع التي يتم إدراجها 

تحويل المبالغ المرصودة إلى خالل الخطط االقتصادية واالجتماعية الخمسية ثم توزع على سنوات الخطة حيث يتم 

  :المهتمة بالنواحي البيئية نذآرواألنشطة الخاصة ومن المشاريع . الجهة التي تتولى تنفيذ المشاريع

   . الباديةتطوير مشروع •

  . المتأثرة بالتملح في حوض الفراتاستصالح األراضي •

  .المسوحات البيئية للموارد الطبيعية في سورية •

  .صون التنوع الحيوي •

  .اء شبكة لمحطات الرصد الجويإنش •

 .إقامة محطات رصد بيئية دائمة في مختلف أنحاء سورية •

 .مشروع تطوير الغابات •

 .مشروع حماية الغابات ومكافحة الحرائق •

 .مشروع تربية وتنمية الغابات •

 .مشروع التنمية المتكاملة للبادية السورية •

   المائية  الموارد1-3-1-2

ة  ناطقالم ضمن العربية الدول تقع" ة  المناخي ة،  وشبه  الجاف درة  تتسم  والتي  الجاف وارد  بن ة  الم  متوسط  حيث  من  المائي

ا  مالئمة وبعدم المياه من الفرد نصيب أو المساحة وحدة نصيب ى  السيطرة  وصعوبة  الجغرافي  توزيعه ر  عل ا  الكثي  منه

ى  جددة المت المياه من المائة في 1 حوالي العربية المائية الموارد وتمثل. واستغالله المي  المستوى  عل ر  .الع دول  وتعتب  ال

 3 م 1000 حوالي  المياه من الفرد لنصيب السنوي المعدل يبلغ حيث المائية، للموارد فقرًا العالم مناطق من أآثر العربية

در  إذ حدة،  أشد المائي للوضع المستقبلية الصورة وتبدو . العالمي المستوى على 3 م7500 مقابل نخفض  أن يق  نصيب  ي

اه  آميات وتناقص ، المرتفعة السكاني النمو معدالت ضوء في وذلك 2025 عام في 3 م 500 حوالي إلى لفردا ي  المي  الت

رد  دول  ت ة  لل ار  من  العربي ي  المشترآة  األنه ع  الت دول  من  تنب ل  والتي  المجاورة  ال ات  نصف  حوالي  تمث اه  آمي  المي

  .18"المتاحة
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رية العربية السورية تسعى الحكومة من خالل إستراتيجية التنمية الزراعية ونظرًا لمحدودية الموارد المائية في الجمهو

والخطط الخمسية والسنوية إلى تحسين إدارة استخدام المياه والمحافظة عليها بحدود الموارد المتجددة وتنظيم استثمارها 

  :وتحسين أنماط استخدامها من خالل 

ارد المائية المتاحة وحسن إدارتها وتحقيق استدامتها وضع خطة وطنية شاملة لالستخدام المتكامل للمو •

وتوفير المياه لكافة احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية والترآيز على أهمية الحفاظ على خزانات المياه 

  .الجوفية آاحتياطي هام لألمن الغذائي

خاصة في مشاريع الري الحكومية زيادة آفاءة الري وتحسين العوائد المائية من آافة المصادر المائية وب •

القائمة وتأهيلها الستخدام أساليب الري الحديثة وتوفير المقنن المائي المحدد للزراعات والتحكم باالستغالل 

المفرط للمياه وزيادة المساحات المروية ألعلى حد ممكن لتحسين مساهمة قطاع المياه في الناتج المحلي 

حوضي دجلة والخابور وبردى (حواض األآثر عجزًا في الموازنة المائية وسيتم الترآيز على األ. اإلجمالي

 ).واألعوج

تقييم آامل للمنشآت المائية المختلفة من منشآت حجز وسدود ومشاريع ري وصرف وغيرها والبدء بإعادة  •

قتراح تأهيل المشاريع الحيوية ذات المردودية االقتصادية والبيئية العالية ومؤشرات األداء الجيدة وا

 .المشاريع التي تخدم متطلبات التنمية المستدامة

إنهاء حفر اآلبار العشوائية وتسوية وضع اآلبار المخالفة وتنظيم استثمار المياه الجوفية وترآيب عدادات  •

 .على اآلبار وتحديد المقننات وفق المتجدد المائي والحاجة ومراقبة االستهالك 

بمختلف أنواعه ودرجاته سواء أآان آيماويًا أو من الصرف الصحي أو حماية المصادر المائية من التلوث  •

 .من التملح وغيره 

إيجاد روابط أو جمعيات لمستخدمي المياه وزيادة مشارآتهم في وضع وتنفيذ برامج الري لتعزيز جهود  •

 .الدولة في توزيع الموارد والحفاظ عليها من التدهور واالستنزاف 

 .طار لوضعها في خدمة اإلنتاج الزراعي بشكلها األمثل دراسة وتطوير طرق االستم •

دراسة إمكانية إقامة السدود في آافة األماآن المأمولة مائيًا وخاصة في حوض الساحل والفرات وفي ضوء  •

 .نتائج دراسات الجدوى االقتصادية والفنية لهذه السدود 

 .تشغيل وصيانة مشاريع الري  •

 .المروية حاليًا بطرق ري قديمة إلى اعتماد طرق الري الحديثةتسريع العمل على تحويل األراضي  •

في األراضي التي يتم تحديث طرق % 80إلى حوالي % 50رفع آفاءة استخدام المياه في الري من حوالي  •

 .الري فيها وتقليل الهدر في شبكات نقل المياه المختلفة

 .الحد الفعال من استنزاف المياه الجوفيًة •

رف الزراعي في األراضي التي تعاني من مشاآل الصرف والتملح وخاصة في حوض توسيع شبكات الص •

 .الفرات
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 في مجال زيادة المساحات المروية، 2006ونتيجة للسياسات المذآورة أعاله فقد تم تحقيق تقدمًا محرزًا حتى عام 

ية للمحاصيل، وتحويل ، وتحديد المتطلبات المائ)من أنظمة الري الحكومية% 30حوالي (وتحسين آفاءة الري 

  ).14 -1الجدول (المساحات المروية إلى الري الحديث بما فيها أنظمة الري الحكومية 

  )هكتارألف  (2006 -2002 ، تطور األراضي المروية حسب مصادر وطرق الري14 -1الجدول 
  منها ري حديث  األراضي المروية

  من  المجموع  البيان
   اآلبار

  شاريعمن م
  الري الحكومية

  األنهار
  والينابيع

  ري
  بالرذاذ

  ري
  المجموع  بالتنقيط

  نسبة
  الري
 الحديث

%  
2002  1333  817  314  201  139  76  215  16.1  
2003  1361  855  289  217  133  52  185  13.6  
2004  1439  865  340  234  130  58  188  13.0  
2005  1426  865  326  234  160  84  244  17.1  
2006  1402  851  336  215  163  73  236  16.8  

  1.1  2.4  1.0-  4.1  1.7  1.7  1.0  1.3  )06-02 (%معدل النمو السنوي البسيط 
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى : المصدر 

، وزيادة المساحة ) والينابيعخاصة األنهار(يالحظ من الجدول أعاله زيادة المساحات المروية من آافة المصادر 

المروية بتقنية الري بالرذاذ ، وزيادة المساحات المروية بطرق الري الحديث بوتيرة أعلى من زيادة المساحات المروية 

ولكن اليزال الري التقليدي هو األسلوب السائد المستخدم  إذ تبلغ نسبة المساحة المروية وفق هذا األسلوب . بشكل عام

من إجمالي المساحة المروية، ويسبب هذا األسلوب فقدًا آبيرًا في المياه المستثمرة في الري، آما أن % 83حوالي 

آما يالحظ انخفاض نسبة المساحات المروية بالري الحديث من . من المساحة المروية تعتمد على المياه الجوفية% 60

 الدولة بإزالة المعوقات التي تعترض التحول إلى الري  ثم بدأت بالتزايد نتيجة زيادة اهتمام2004 وحتى عام 2002عام 

  :19الحديث منها

 .عدم تنفيذ بعض القرارات الحكومية المتعلقة باإلقراض •

 .األعباء المالية المباشرة والفوائد على القروض التي يتحملها المزارع •

 .لهاعدم توافق مشاريع الري الحكومية مع أنظمة الري الحديث وضعف عملية إعادة تأهي •

 .إنتاج تجهيزات ري غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية من قبل أغلب المصنعين •

 .نظام اإلرث الذي يساهم في تفتيت الحيازات الزراعية •

من إجمالي المساحات المروية                     % 17حوالي وصلت المساحات المروية بتقانات الري الحديث حاليًا إلى 

في بعض المحافظات يغطي الري الحديث مساحات أآبر من مساحات الري التقليدي، ففي السويداء  .)14 -1الجدول  (

من إجمالي المساحة المروية علمًا بأن المساحة المروية في هذه المحافظة تشكل أقل % 91على سبيل المثال تم تحديث 

 توزع المساحات المروية 9 -1الشكل يبين  .% 64من إجمالي المساحة المروية في سورية،  وفي إدلب % 1من 

حيث يالحظ بشكل عام سيطرة الطرق  .2005بالطرق التقليدية وبطرق الري الحديث على مستوى المحافظات في عام 

  .التقليدية في الري على مستوى المحافظات

                                                 
  المركز الوطني للسياسات الزراعية. كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة السورية). 2007( عبير منال حسن  19
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   (%)2005 توزع المساحات المروية حسب طرق الري على مستوى المحافظات لعام 9-1 الشكل
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   وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي- 2005صمم بناءًا على بيانات المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : در المص

 يالحظ اتجاهات مختلفة في التحول إلى الري الحديث في المحافظات المختلفة، 2004 بعام 2005ولدى مقارنة عام 

ريف دمشق والحسكة ، بعض : ين مرتفعة جدًا آمحافظاتبعض المحافظات آانت نسب التغير بين العامين المذآور

حمص وحلب والالذقية، بعض المحافظات آانت نسب التغير : المحافظات آانت نسب التغير متوسطة آمحافظات

 والرقة ، بعض المحافظات آان التغير فيها معدومًا - طرطوس- إدلب- الغاب- حماه-درعا: منخفضة آمحافظات

             ق ودير الزور ، والمحافظات الباقية آان التغير فيها سالبًا آمحافظات السويداء مدينة دمش: آمحافظات

  ).15 -1الجدول (

  ) هكتار (2005 و 2004 حسب المحافظات، تغيرهانسب مساحة الري الحديث و 15 -1الجدول 
  (%)نسبة التغير    2005   2004  البيان
  16.4-  1783  2133  السويداء
  1.9  16140  15840  درعا
  19.5-  1667  2070  القنيطرة
  130.6  32665  14167  ريف دمشق
  0.0  4  4  مدينة دمشق
  11.3  17341  15587  حمص
  4.1  38496  36987  حماه
  3.9  13983  13456  الغاب
  3.0  36390  35348  إدلب

  6.8  6596  6177  طرطوس
  51.4  4140  2735  الالذقية
  11.3  26080  23437  حلب
  2.7  4973  4841  الرقة

  0.0  1023  1023  دير الزور
  211.1  43092  13852  الحسكة
  30.2  244373  187657  المجموع

    2005 وعام 2004 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -صمم باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر 

 التي تم إحداثها بموجب القانون -تقوم وزارة الري ) زارة الريوزارة الزراعة وو(فيما يخص قطاع الزراعة والري 

 بعملية متابعة وإدارة وتخطيط - لتحل محل الجهات العديدة المسؤولة عن مراقبة الموارد المائية 1982 لعام 16رقم 

اه المستخدمة في قطاع وفيما يتعلق بالمي. استخدامات المياه وآذلك التنسيق مع الجهات األخرى المعنية باستخدام المياه 
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الزراعة تقع مسؤولية إنشاء البنية التحتية لشبكات الري الحكومية وترخيص اآلبار على عاتق وزارة الري بينما تقوم 

 .  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بتنظيم استخدام المياه على مستوى المزرعة 

قوانين والتشريعات والقيام بالعديد من اإلجراءات التنظيمية ولتحسين أداء قطاع الزراعة والري تم إصدار العديد من ال

   :20والتي يمكن إيجازها بما يلي

 . المتعلق بتلوث المياه وإجراءات منع تلوث المياه 1964 لعام 30القانون رقم  •

 . المتعلق بإنشاء السدود المتوسطة والصغيرة 1972 لعام 3القانون رقم  •

لق بإنشاء واستخدام شبكات الري الحكومية على سدود األنهار وتحديد رسوم  المتع1972 لعام 46القانون رقم  •

 .استخدام المياه 

 المتعلق باستخدامات المياه في الزراعة والمتضمن قوانين حفر اآلبار وترخيص 1985 لعام 165القانون رقم  •

 .ضخ المياه الجوفية 

 128 والقانون رقم 1989 لعام 19والقانون رقم  1972 لعام 46القانون رقم (قوانين رسوم المياه وتعديلها  •

س للهكتار في عام . ل70والتي رفعت رسوم الري من شبكات الري الحكومية من )  وأخرى1989لعام 

 3500س للهكتار للمحاصيل الشتوية و . ل600(س للهكتار في الوقت الحالي . ل3500-600 إلى 1972

 9000ال هذه الرسوم أخفض من قيمتها اإلجتماعية البالغة ولكن التز). س للهكتار للمحاصيل الصيفية.ل

 . هكتار/س.ل

 القاضي بتحويل آافة المساحات المروية بطرق الري 2000 لعام 11قرار المجلس الزراعي األعلى رقم  •

 . الف هكتار سنويًا300التقليدية إلى تقانات الري المتطورة خالل أربع سنوات وبمتوسط قدره 

 اإلداري للمؤسسات المعنية بالموارد المائية فقد صدر مرسوم إحداث الهيئة العامة للموارد في إطار التطوير •

 بهدف الوصول إلى اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وتسهيل اإلجراءات على 2005 لعام 90المائية رقم 

 .المواطنين

لمائي الذي يهدف إلى تحقيق التطور في مجال تطوير البيئة القانونية لقطاع المياه، صدر قانون التشريع ا •

المرغوب في القطاع بالتحول إلى الري الحديث واالستثمار الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة وللبدء باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة إلحداث صندوق دعم التحول للري الحديث ووقف استنزاف المياه الجوفية وتنظيم العالقة 

 .ميةبين المواطن والمؤسسات الخد

 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجنة عليا 15/5/2005 تاريخ 2817القرار رقم  •

 .21برئاسته إلقرار الخطط السنوية

 الصادر عن السيد وزير الزراعة المتضمن إحداث مديرية المشروع 19/5/2005 تاريخ 26القرار رقم  •

 .الوطني للتحول إلى الري الحديث

                                                 
  ).2001( وأسامة السعدي وسمير جراد 2002 واقع الغذاء والزراعة لعام - المركز الوطني للسياسات الزراعية  20

  المركز الوطني للسياسات الزراعية. كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة السورية). 2007(ال حسن  عبير من 21
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 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية المتضمن إحداث 29/9/2005 تاريخ 91شريعي رقم المرسوم الت •

 مليار ليرة سورية تقدم للمزارعين على 53صندوق لتمويل المشروع الوطني للري الحديث برأسمال قدره 

 .هيئة منح وقروض ميسرة دون فوائد

عية في المحافظات برئاسة السادة تشكيل لجنة مرآزية برئاسة السيد معاون وزير الزراعة ولجان فر •

 .المحافظين لمتابعة الخطة السنوية لبرنامج التحول والصندوق الخاص بالتمويل ومعالجة الصعوبات

وضع مخططات عن الموارد المائية المتاحة حسب األحواض المائية لتحديد الموارد المائية المتوفرة ووضع  •

 . األحواض التي تحدد االستخدامات المختلفة للمياه خطة استثمارية لها استنادًا إلى دراسات هذه

 . دراسة األحواض المائية غير المدروسة  •

 .تأسيس مرآز بحوث المياه في وزارة الري في مجال بحوث الري واستصالح األراضي والمياه الجوفية  •

 .زيادة عدد المشاريع التي تهتم باستخدام المياه السطحية •

 . وزارة الزراعة للمساعدة في زيادة الهاطل المطريتأسيس مديرية االستمطار في •

 .تبني سياسة قروض مالئمة لمساعدة المزارعين في إدخال تقنيات وأنظمة الري الحديثة •

 .إنشاء محطات لتكرير مياه الصرف الصحي من أجل استخدامها في الزراعة  •

 التي تعنى بتطوير منطقة الغاب 2005 لعام 20إحداث الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب بالقانون رقم  •

 .خاصة تطوير وصيانة مشاريع الري

وأيضا من أجل تحسين آفاءة الموارد المائية أي تحقيق أآبر قدر من اإلنتاج لكل قطرة ماء تم القيام بالعديد من 

 -  مشروع صيانة وتشغيل ري وصرف الغاب-مشروع تطوير بحوث المصادر الطبيعية : المشروعات نذآر منها 

 . مشروع إنشاء محطات رصد مناخي بالتعاون مع جايكا-صندوق التحول إلى الري الحديث 

 بمساعدة منظمة األغذية والزراعة في مجال الزراعة المروية 22وآدعم لهذه المشاريع  تم إنجاز العديد من المشاريع

  :والتي هدفت إلى  مايلي 

 .حفاظ على المياه، وتأسيس خدمات دعم مناسبةبناء القدرات، والتدريب في مجال الري وأساليب ال •

 .نشر تقنيات الري الحديثة لتحسين آفاءة الري على مستوى المزارع  •

  .استراتيجيات وسياسات إلدارة قطاع الري  •

 من األمطار و 3 مليار م45 منها بحدود 3 مليار م62تتنوع مصادر مياه الري في سورية وتبلغ آميتها اإلجمالية بحدود 

.  من المياه ذات المصادر الثابتة بما فيها الحصة المحددة بموجب االتفاق المؤقت مع ترآيا من نهر الفرات3يار م مل17

عام  في 3م مليار 3وقد ازدادت المياه الجوفية من . 3 مليار م15بحدود  المياه بينما تقدر الموارد السنوية المتاحة من

 مليار 7.1 إلى 6.42 مشابه فإن مصادر المياه السطحية قد ازدادت من وبشكل. 2005عام  في 3م مليار 5.8إلى  2000

  ). 16-1الجدول (لنفس األعوام على التوالي  3م

                                                 
  . الندوة العلمية حول المياه واألمن الغذائي-) 2003( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  22
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  )3 ممليار (2005-2000 ، مصادر المياه المتاحة16-1الجدول 
 **2005 **2004 2003 2002 2001 2000 البند

 5.8 5.9 6.11 4.37 3.75 3 المياه الجوفية

 7.1 7.3 7.48 7.13 6.67 6.42 حيةالمياه السط

 12.9 13.2 13.59 11.5 10.42 9.42 سطحي+  جوفي :اإلجمالي

 3.3 3.4 3.51 3.41 3.24 3.1 *مصادر أخرى

 16.2 16.6 17.1 14.91 13.66 12.52 إجمالي المياه
  2003-1992 للقطاع الزراعي الراهن الواقع -وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .الصحي و مياه الصرف الزراعي و غيرها مياه الصرف* 
   الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية-  أعداد مختلفة -تقديرات أولية بناء على االحتياجات المائية للخطة الزراعية ** 

ل معدل صي آم والذي 680 نهرًا في سورية أآبرها الفرات الذي يصل طوله داخل األراضي السورية إلى 17هناك 

صل معدل  ي آم والذي 552ثانية ويليه نهر الخابور وروافده الذي يصل طوله إلى /3 م564  حواليتدفقه الوسطي إلى

وعالوًة على ذلك فإن سورية تمتلك سدًا آبيرًا هو سد الفرات وأربعة سدود . ثانية /3 م6.6  إلى حواليتدفقه الوسطي

من إجمالي % 87 سدًا صغيرًا منها ثالثة تشكل 154 آما أن هناك .الرستن وقطينة وتلدو ومحردة: متوسطة هي 

 سدًا 161 إلى 2000 في عام 3 مليون م16785 سدًا بطاقة تخزينية قدرها 153ارتفع عدد السدود من . طاقتها التخزينية

  .2005 في عام 3 مليون متر م18629بطاقة تخزينية قدرها 

ايد في عجز المياه في سورية وذلك نتيجة لتزايد الطلب المستمر على المياه تزالوتنطوي األرقام المذآورة أعاله على 

من الهطول % 9وفي الواقع فإن .  متزامنًا مع النمو السكاني واستخدام طرق الري التقليديةوتكرار موجات الجفاف

. بقات المائية الجوفيةالمطري السنوي يجري على شكل مياه سطحية حيث إما أن يتبخر القسم األآبر أو يرشح إلى الط

 والذي يؤآد تزايد العجز 2005 -1993 تطور نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة خالل الفترة 10 -1يبين الشكل 

لقد قدر العجز المائي ). مياه الشرب(المائي والمنافسة بين المياه لألغراض الزراعية والمياه من الموارد التقليدية 

  .ن الموارد المائية المتاحةسنويًا م% 20بحوالي 

 2005 -1993خالل الفترة ) شرب ، صناعة ، زراعة(تدنت حصة الفرد من إجمالي الموارد المائية لكافة األغراض 

 2000  بالغة أدنى قيمة لها في عام 2005سنة في عام /فرد/3 م882.6 إلى 1993سنة في عام /فرد/3 م1201.3من 

ويالحظ ايضًا تدني حصة الفرد من إجمالي الموارد %. 2.54فاض سنوي قدره سنة وبمعدل انخ/فرد/3 م767.3أي 

وبالنسبة للموارد المائية التقليدية . سنة لكافة األغراض /فرد/3 م1000المائية دون حد الفقر المائي المعتمد دوليًا والبالغ 

 ايضًا لنفس الفترة تدني حصة الفرد التي تمثل مصدر تأمين مياه الشرب واالستخدام المنزلي يالحظ) جوفية وسطحية(

 577.2 بالغة أدنى قيمة لها 2005سنة في عام /فرد/3 م702.8 إلى 1993سنة في عام /فرد/3 م1015.3من 

أما فيما يخص نصيب الفرد من االحتياجات المائية %.  3.02 وبمعدل انخفاض سنوي قدره 2000سنة في عام /فرد/3م

سنة في عام /فرد/3 م852.4 من 2005 -1993للفترة % 0.28ل نمو سنوي قدره لألغراض الزراعية فقد زاد بمعد

 نتيجة زيادة االستثمار على المياه الجوفية وتسبب في تفاقم المشاآل في 2005سنة في عام /فرد/3 م881.9 إلى 1993

  .تزويد ماء الشرب 
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  )سنة/فرد/3م  (2005 -1993 ، تطور حصة الفرد من الموارد المائية المتاحة10 -1الشكل 
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نصيب الفرد من االحتياجات المائية الزراعية
اإلجمالية

  
  باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

  تقديرات أولية* 

تختلف عن بعضها من حيث الحجم والهطول ) 1-1 المخطط(تتوزع المصادر المائية السورية على سبعة أحواض مائية 

              أآبر األحواض من حيث المساحة من حوض البادية حيث يعتبر. )11-1الشكل  (المطري وآمية المياه

             األصغر حجمًا هو، وعلى العكس من ذلك فإن حوض الساحل )من إجمالي مساحة القطر % 38يشكل (

لذين يترآز  أما الوارد المائي فيتشكل معظمه في حوضي دجلة والخابور ا.)من إجمالي مساحة القطر% 2.8يشكل (

                     الجوفية بشكل رئيس حيث يمكن أن تتجاوز معدالت استنزاف المياه المائيالعجزفيهما أيضًا 

  . 23)11-1 الشكل% (500) االستخدام المائي السنوي على المياه المتوفرة(

  ) (%2005 معدالت استنزاف المياه الجوفية حسب األحواض المائية في عام 11-1 الشكل
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حوض دجلة والخابور

  
   الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية- 2005 -2004صمم باالستناد إلى بيانات االحتياجات المائية للخطة الزراعية  للموسم : المصدر

 باحتمال 3 مليون م2980ويشير الميزان المائي على مستوى الحوض أن هناك عجزًا في الموارد المائية يقدر بـ 

 بردى - العاصي -دجلة والخابور : ا العجز بشكل رئيس وحسب التسلسل في أحواضويترآز هذ% 75واردات مائية 

                اليرموك، ويعود ذلك العجز إلى الفارق بين المتجدد والطلب على المياه للقطاعات المختلفة -واألعوج 

                                                 
  . حوض الباديةبيانات عن ال يتضمن - 23
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 أن الزراعة 17 -1دول ويتبين من الج. )16/7/2001م و تاريخ /9لجنة قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (

  .تستهلك النصيب األآبر من المياه على المستوى الوطني ومستوى األحواض المائية 

   %)، 3مليون م (2002-2001 ، استخدامات المياه حسب األحواض17 -1الجدول 
  %الوارد المائي  (%)الزراعة  إجمالي تبخر منزلي الصناعة الزراعة لحوضا

 5.4 62.2 928.6 6 269 76 577.6 بردى واألعوج
 2.9 71.3 505.1 31 76 38 360.1 اليرموك
 6.1 94.2 1044.6 15 44 2 983.6 البادية
 13.6 73.8 2352 148 240 229 1735 العاصي
 3.7 71.6 640.9 16 81 85 458.9 الساحلي
 24.6 94.9 4232.7 132 38 45 4017.7 الخابور
 43.7 73.1 7520.2 1614 322 86 5498.2 الفرات

 100 79.1 17224.1 1962 1070 561 13631.1 اإلجمالي
  .قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية باالستناد إلى : المصدر

فهي تتأثر بمياه الصرف الصحي أحيانًا . تعاني أغلب األحواض من التلوث وبدرجات وأنواع مختلفة من الملوثات

الخ، أو أنها تعاني ...لزراعية، أو منتجات المعامل والمصانع والدباغات ومصافي النفط وبالنترات والمواد الكيماوية ا

  .من الملوحة آما في البادية وبخاصة في بعض األراضي المشمولة بمشاريع الري

 محطة متخصصة لبحوث الري ترآز على تحديد معدالت 12ونظرًا ألهمية األبحاث الزراعية واإلرشاد فقد تم إنشاء 

آما يتم الترآيز على تدريب الفنيين . هالك المياه المستدامة على مستوى الحوض والتراآيب المحصولية المناسبةاست

  .والمزارعين من أجل تسهيل عملية التحول إلى الري الحديث

ءة وبناء على ماتقدم من الضروري اعتماد سياسات مائية تهدف إلى الحد من استنزاف الموارد المائية، وزيادة آفا

استخدام المياه في شتى القطاعات وبخاصة الزراعية منها واالستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة، واستخدام 

لترشيد استثمار المياه السطحية والجوفية وتطبيقها )  تحت التربة- موضعي - رذاذ -التنقيط (التقنات الحديثة في الري 

 التسهيالت التمويلية والفنية واإلرشادية والبنى المؤسسية الالزمة للتنفيذ وبما على آافة المصادر المائية الجوفية وتأمين

  .يتناسب مع طبيعة األرض وأنواع الزراعات فيها

   البادية و الموارد الرعوية1-3-1-3

من مساحة القطر، وتتعرض في العديد من مناطقها إلى التصحر نتيجة انخفاض % 55تشكل البادية السورية حوالي 

دالت الهطوالت المطرية والرعي الجائر إضافة إلى تأثرها بعوامل الحت والتعرية والتدهور في أنواع النباتات مع

حياء لمعالجة القضايا األالمستساغة لدى الحيوانات لذلك يتم تنفيذ عدد من البرامج لحماية الموارد األرضية وإعادة 

يد من القرارات والتشريعات المتعلقة بتحسين هذا الوضع وحماية وقد تم إصدار العد. البيئية واالقتصادية الرئيسية

آما قامت . فعلى سبيل المثال تم إنشاء المحميات الرعوية ومنع زراعة المحاصيل البعلية في البادية. المراعي الطبيعية

  .الدولة بتنفيذ عدد من مشاريع تنمية البادية وتعزيز الظروف المعاشية للسكان
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ة إلى تحسين إدارة المراعي الطبيعية في البادية السورية وتنميتها وتوفير مصادر الدخل للقاطنين تعطى أهمية خاص

فيها لضمان استقرارهم واعتماد النهج التشارآي في حمايتها واستثمارها وتحديد التوجه العام الستثمارها باعتماد 

  :التوجهات التالية

 .ت السكنية في البادية توفير الخدمات والبنى التحتية لسكان التجمعا •

 .تنفيذ تقنيات حصاد المياه آسدات نشر المياه والحفائر التخزينية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة  •

زيادة عدد اآلبار لتأمين مياه الشرب لسكان البادية وإنشاء محطات لتحلية المياه عليها وتوفير المياه لقطعان  •

 . بعض المناطق لتحل محل اآلبار الجافة الماشية الموجودة فيها ، وإنشاء اآلبار في

لالستعاضة عن االحتطاب وذلك في إطار المحافظة على ) الشمسية وغيرها(استخدام مصادر الطاقة البديلة  •

 .الغطاء النباتي والرعوي في البادية 

د على تحسين وتطوير أعمال االستزراع الرعوي وإنتاج الغراس والبذور الرعوية وتشجيع تنفيذها والتأآي •

وتضمنت الخطط السنوية في السنوات . أسلوب النثر المباشر للبذور الرعوية وتأمين مستلزمات استخداماته

 :األخيرة التالي

 . مليون غرسة بالسنة 15زيادة الشتول الرعوية إلى  -1

 . ألف طن من البذور الرعوية وزيادة المساحات التي يتم نثرها بشكل مباشر 80إنتاج  -2

 . هكتار بالسنة بهدف تحسين الغطاء النباتي في البادية  ألف300حماية  -3

 . ألف هكتار من المراعي الطبيعية 300تنظيم الرعي في مساحة  -4

 .  ألف هكتار بالسنة بالشتول أو ببذرها مباشرة بالبذار الرعوي 50زراعة  -5

 .ادية وتنميتها  المراعي واألغنام والمياه التي تشكل العمود الفقري للحفاظ على الباستخدامترشيد  •

تقديم الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية وتأمين وحدات بيطرية متنقلة للقيام بالبرامج الصحية الخاصة  •

 .باألغنام والمساعدة في عمليات تسويق المنتجات وتأمين األعالف 

هذه المحميات وضع تشريعات لتنظيم الرعي الجماعي بإقامة المحميات واستفادة أصحاب الحقوق المجاورين ل •

 .منها وتنفيذ حق الجمعيات التعاونية لتربية األغنام وتحسين المراعي في البادية وإدارة مواردها

تشجيع إقامة الصناعات الريفية اليدوية والتقليدية في البادية لزيادة فرص توفير المشروعات المولدة للدخل  •

 .لضمان استقرار المربين 

وسطة والصغيرة القائمة على تصنيع منتجات الماشية بشكل خاص وتطوير تشجيع الصناعات الغذائية المت •

 .أساليب تسويقها بما ينعكس إيجابًا على دخل السكان

 .تشجيع السياحة األثرية والثقافية والبيئية آمصدر دخل لسكان البادية  •

 .وضع تشريع متشدد لحماية البادية من التعديات  •

بحثية لوضع أطلس لنباتات البادية وتوصيفها آيميائيًا تمهيدًا لالستفادة منها التعاون بين المؤسسات العلمية وال •

 .في االستخدامات الطبية والصناعات الدوائية
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من % 1.4 مليون هكتار أي 8 مليون هكتار وفي سورية 552 بلغت مساحة المراعي في الدول العربية 2004في عام 

 . مساحة المراعي في الوطن العربي

 وحصتها من إجمالي مساحة 2005 -2000 فكرة عن تطور المصادر الرعوية خالل الفترة 18 -1ول يعطي الجد

يالحظ من الجدول انخفاض مساحة الرعويات والمروج والمراعي بالقيمة المطلقة . القطر واألراضي القابلة للزراعة

 الحيوانية لوحدة المساحة من المروج وبالنسبة لمساحة القطر والمساحة القابلة للزراعة ، وانخفاض أعداد الثروة

والمراعي والرعويات ، وازدياد أعداد الثروة الحيوانية لوحدة المساحة من الرعويات في الدورة الزراعية مما يتطلب 

. اتخاذ إجراءات لتحسين نسبة المحاصيل الرعوية في الدورة الزراعية لتحقيق التوازن بين اإلنتاجين النباتي والحيواني

 يالحظ بالقيمة المطلقة انخفاض مساحة المروج والمراعي والرعويات ومساحة 2004 بعام 2005 مقارنة عام ولدى

المروج والمراعي ، وزيادة نسبة الرعويات في الدورة الزراعية، ولكن آنسبة من مساحة القطر والمساحة القابلة 

ص أعداد الثروة الحيوانية يالحظ زيادة أعداد فيما يخ. للزراعة يالحظ انخفاض حصة المروج والمراعي والرعويات

. الثروة الحيوانية لوحدة المساحة بسبب زيادة أعداد الثروة الحيوانية وانخفاض مساحة المروج والمراعي والرعويات

أما في .  ألف هكتار8290 لتصبح 2005 مقارنة بعام 2006وقد زادت المساحة المخصصة للمروج والمراعي في عام 

  . ألف هكتار8336 فقد بلغت هذه المساحة 2007خطة عام 

  2005 -2000 تطور المصادر الرعوية وحصتها، 18 -1الجدول 

  2005  2004  2000  الوحدة  البيان
  الرقم

 القياسي  
%24  

  معدل
   النمو 
  السنوي

% 25  
  

  0.28-  99.9  8319.6  8329.1  8437.8  ألف هكتار  مساحة المروج والمراعي والرعويات 
  0.22-  99.9  8266.3  8278.6  8358.9  ألف هكتار  وج والمراعي مساحة المر

  7.5-  105.6  53.3  50.5  78.9  ألف هكتار  *مساحة الرعويات
  0.28-  99.9  44.9  45.0  45.6  %  مساحة القطر/مساحة المروج والمراعي والرعويات

  022.-  99.9  44.6  44.7  45.1  %  مساحة القطر/مساحة المروج والمراعي
  0.37-  99.5  140.2  140.9  142.9  %  المساحة القابلة للزراعة/ج والمراعي والرعوياتمساحة المرو

  0.32-  99.5  139.3  140.1  141.5  %  المساحة القابلة للزراعة/مساحة المروج والمراعي
  7.62-  105.2  0.9  0.9  1.3  %  المساحة القابلة للزراعة/مساحة الرعويات

  2.21-  111.8  2.65  2.4  3.0  هكتار/رأس   والمراعي والرعوياتمساحة المروج/أعداد الثروة الحيوانية
  5.45  105.8  413.0  390.4  316.6  هكتار/رأس  مساحة الرعويات**/أعداد الثروة الحيوانية

   وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي- 2005صمم بناء على بيانات المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر
   ورعويات أخرى- الذرة الرعوية - الفصة الرعوية - البرسيم الرعوي - الشعير الرعوي -عوية البيقية الر* 

   الماعز- األغنام -األبقار ** 

: تتضمن الخطة االستثمارية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي المشاريع التالية التي تهتم بشؤون البادية السورية

 مشروع إحياء المراعي - تطوير البادية السورية -تجديد وتجهيز آبار البادية  حفر و-تطوير بحوث الموارد الطبيعية 

  . التنمية المتكاملة في البادية السورية-وإقامة محميات طبيعية 

                                                 
  . كسنة أساس2004ام  واعتمد ع2005-2004 حسب للفترة  24
  . كسنة أساس2000 واعتمد عام 2005-2000 حسب للفترة  25
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   الموارد الغابية والحراجية1-3-1-4

لغابات واستثمارها  إستراتيجية التنمية الزراعية والخطط الخمسية تسعى الحكومة إلى تطوير إدارة ا توجهاتمن خالل

  :اقتصاديًا وحمايتها من التعديات ووضع برنامج متكامل إلدارتها باعتماد النهج التشارآي مع السكان المحليين من خالل

االستمرار في أعمال التحريج للمواقع المناسبة للتوسع وزراعة األنواع المالئمة حسب الظروف البيئية في  •

 .مناطق التوسع

 إلدارة مشترآة للغابات من قبل الدولة والسكان المحليين يحقق تنميتها وتجديدها وضع برنامج متكامل •

وتطويرها وفي الوقت نفسه تحسين وضع سكانها المحليين عن طريق االستفادة من المنتجات الحراجية 

 ...). ثمار- حطب- أعالف-أخشاب(

هن والتعديات والتجاوزات الحاصلة رسم خارطة حراجية اعتمادًا على التصوير الجوي لتحديد وضعها الرا •

 .عليها

من % 0.7 مليون هكتار أي 0.6 مليون هكتار وفي سورية 88 بلغت مساحة الغابات في الدول العربية 2004في عام 

 .مساحة الغابات في الوطن العربي

دني نسبة الكثاف                  ات السورية بت ة الشجرية في وحدة المساحة         تعتبر سورية من البالد الفقيرة بالغابات نسبيًا وتتميز الغاب

 ). 19-1الجدول (باستثناء بعض الغابات القليلة في سلسلة الجبال الساحلية 

  2005 -2000 تطور المؤشرات الغابية و الحراجية، 19 -1الجدول 

  2005  2004  2000  الوحدة  البيان

  الرقم
   القياسي

%  
05/04  

  معدل 
  النمو
   السنوي

%  
00-05  

  1.4  100.8  597.9  593.4  556.9  ألف هك  المساحة المسجلة غابات
  1.4  100.7  494.6  491.3  460.8  ألف هك  مساحة الغابات الفعلية

  0.6-  100.1  0.64  0.63  0.65  هك/ش  الكثافة الشجرية لألشجار الحراجية في مواقع التحريج االصطناعي
  1.3-  100.0  0.50  0.50  0.54  هك/ش  الكثافة الشجرية لألشجار المثمرة في مواقع التحريج االصطناعي 
  0.2  103.0  0.71  0.69  0.70  هك/ش  آثافة األشجار الحراجية المثمرة في مواقع التحريج االصطناعي

  0.8  101.3  0.99  0.98  0.95  هك/ش  آثافة األشجار الحراجية الطبيعية
  20.5-  77.3  401  519  1265  آم  الطرق الحراجية المفتوحة

  2005 و 2004 ومنجزات الوزارة لعامي 2005 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -لزراعة واإلصالح الزراعي وزارة اباالستناد إلى : المصدر
  .هكتار: شجرة ، هك : ش 

 2005في عام % 3.2 وزادت إلى 2000في عام )  ألف هكتار557(من إجمالي مساحة القطر % 3شكلت الغابات 

 2004 مقارنة بعام 2005وقد شهدت مساحة الغابات تحسنًا في عام %. 1.4ه بمعدل نمو سنوي قدر)  ألف هكتار598(

 بلغت 2007وفي خطة عام ).  ألف هكتار601 (2006 الغابات تقريبا على نسبتها في عام توحافظ%). 0.8(+ 

 وتقسم أشجار الغابات إلى أشجار حراجية مثمرة وأشجار حراجية.  ألف هكتار505المساحة المخصصة للغابات 

 - األجاص البري- الغار- السماق- المحلب- الكستناء-الصنوبر الثمري: األشجار الحراجية المثمرة تشمل. طبيعية
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 لوز وزعرور - األرز والشوح- البطم- الصنوبريات-السنديانات: أما األشجار الحراجية الطبيعية فتشمل. والخرنوب

  . واللزاب- الحور الفراتي-وأجاص بري

 أخذت اتجاهًا إيجابيًا آما 2005-2000 أن جميع المؤشرات الغابية والحراجية خالل الفترة 19-1 يالحظ من الجدول

هو مالحظ من خالل معدل النمو السنوي عدا مؤشرات الكثافة الشجرية في مواقع التحريج االصطناعي والطرق 

 من قبل وزارة ةاألرقام المخططة الموضوع أن األرقام المنفذة متطابقة مع  إلىوتجدر اإلشارة هنا. الحراجية المفتوحة

 من خالل الرقم القياسي يتبين أن جميع 2004 و2005وآذلك لدى مقارنة عامي . الزراعة واإلصالح الزراعي

 بلغت مساحة الغابات الفعلية 2006وفي عام . المؤشرات أخذت اتجاهًا إيجابيًا عدا مؤشرات الطرق الحراجية المفتوحة

  ).2005زيادة عن عام ( آم 550لطرق الحراجية المفتوحة  ألف هكتار وا498

وتحقيقًا لسياسة الحكومة للحفاظ على الغابات آثروة طبيعية وحمايتها من التعدي والحرائق وتنظيم عملية استثمارها 

من إضافة إلى التوسع في رقعتها عن طرق التحريج االصطناعي وشق الطرق الحراجية، فإنه يتم تطوير هذه الثروة 

خالل ثالثة مشاريع استثمارية إلعادة تحريج المواقع المتدهورة من الغابات ونشر زراعة األشجار الحراجية في مواقع 

 -مشروع تطوير الغابات : هذه المشاريع هي. جديدة مناسبة إضافة لتشجير أطراف الطرق القريبة من المدن الرئيسة

  .غابات ومكافحة الحرائق مشروع حماية ال-مشروع تربية وتنمية الغابات 

   الموارد السمكية1-3-1-5

إن التزايد الكبير للسكان في العالم قد أدى إلى ظهور حاد لمشكلة الجوع ونقص التغذية في آثير من البلدان، لذلك 

. اتجهت األنظار منذ زمن إلى البحث عن مصادر جديدة للغذاء أو إيجاد السبل الناجعة لتطوير إنتاجية هذه المصادر

  . وتعتبر المصادر المائية للغذاء والتي من أهمها األسماك من أآثر الوسائل االقتصادية نجاحًا لتوفير الغذاء لبني البشر

من إنتاج الوطن % 0.4 ألف طن أي 17 وفي سورية 26 ألف طن3863يقدر اإلنتاج السمكي في الدول العربية حوالي 

وفي .  ألف طن17.2 ليبلغ 2005ج األسماك بشكل طفيف عن عام  زاد إنتا2006وفي عام . 2005العربي في عام 

ويتم إنتاج األسماك في سورية من خالل مزارع األسماك والسدود .  ألف طن17.9 بلغ إنتاج األسماك 2007خطة عام 

  .والبحيرات واألنهار

 0.9ة السمكية بحوالي وتقدر الثرو.  ميل مربع 1376 آم ويغطي الجرف القاري 183يصل طول الساحل السوري إلى 

وهكذا فإن سورية فقيرة نسبيًا بإنتاج األسماك ويرجع ذلك .  وهي نسبة متدنية جدًا مقارنًة بالدول األخرى 2ميل/طن

ويصل إجمالي المساحة المغطاة بالبحيرات إلى . الشاطئ السوري والبحيرات واألنهار الداخلية أيضًا إلى محدودية

وآذلك فإن أهمية األسماك في النظام الغذائي السوري .  لصيد األسماك أو لزراعتها يستخدم نصفها فقط2 آم1017

 . سنويًا/آغ1التقليدي منخفض أيضًا حيث ال يتجاوز معدل االستهالك الفردي 

                                                 
  2006 تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام  26
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اتجهت الحكومة في الجمهورية العربية السورية إلى زيادة االهتمام بالثروة السمكية لرفع آفاءتها من آافة المصادر من 

حيث تقوم . مشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية و مشروع المؤسسة العامة لألسماك :خالل مشروعين هما

لالستثمار في قطاع األسماك وتنظم مهنة الصيد ) عام، خاص، تعاوني، ومشترك(الدولة بتشجيع آافة القطاعات 

 تأمين مستلزمات اإلنتاج وزراعة المياه الداخلية السمكي في المياه الداخلية وفي الساحل السوري وتساعد في

  .باإلصبعيات

 حيث يالحظ زيادة إنتاج األسماك 2006-2000 تطور إنتاج األسماك حسب القطاعات خالل الفترة 12-1يبين الشكل 

اع بشكل عام وإنتاج القطاع الخاص بشكل ملحوظ وإنتاج القطاع العام والمشترك بشكل طفيف وانخفاض إنتاج القط

  .التعاوني، وأن النصيب األآبر يعود للقطاع الخاص

  )طن (2006-2000 تطور إنتاج األسماك حسب القطاعات، 12-1الشكل 
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  . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي-2006 و 2005باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعامي : المصدر

من % 74سب المحافظات حيث يالحظ ترآزه في ثالث محافظات تشكل  توزع إنتاج األسماك ح13-1يبين الشكل 

  .اإلنتاج

   (%)2006 إنتاج األسماك حسب المحافظات لعام 13-1الشكل 
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  . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي-2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر
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   الموارد البشرية 1-3-2

لإلناث، % 49مقابل % 51 ألف نسمة يشكل الذآور منهم نسبة 18941 نحو 2006سكان في سورية لعام بلغ عدد ال

لسكان الريف، ويتميز الشعب السوري بأنه من الشعوب الفتية حيث تبلغ % 47مقابل % 53وبلغت نسبة سكان الحضر 

في منتصف العام تواجدين داخل القطر السكان المنسبة تقدرو %.62 سنة ومادون حوالي 24نسبة السكان من األعمار 

لفئات السن %  55.6 سنة من إجمالي عدد السكان وبنسبة14-0لفئة السن ما بين % 39.5 حسب فئات السن بـ 2006

 سنة بحوالي 20 ويقدر عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن .سنة وما فوق 60لفئة السن %  4.9 ونسبة 59-15ما بين 

  .من إجمالي السكان % 51.2بتهم إلى حوالي   ألف نسمة وتصل نس9573

 ةحيث ازدادت نسبة سكان المدن في سوري ومن ناحية أخرى طرأ تغير ملحوظ في توزيع السكان بين الريف والحضر

وآانت نسبة سكان الريف إلى إجمالي عدد . 2006-2004خالل الفترة  إجمالي عدد السكان% 53إلى % 50من 

  . 2006في عام % 47وأصبحت تعادل % 50ي  حوال2004السكان في عام 

  : من خالل27تسعى الحكومة إلى تحسين آفاءة الموارد البشرية وخاصة الزراعية منها

 .رفع سوية التعليم الزراعي من خالل توفير المدرسين والمشرفين المؤهلين في هذا المجال •

 .تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من خالل التدريب الداخلي والخارجي •

رة     السورية   تطور المؤشرات الخاصة بالموارد البشرية       20-1يبين الجدول    و       2006-2000خالل الفت ، حيث يالحظ نم

دره     دل ق نويًا بمع كان س كان ، و        % 2.5الس دد الس ن ع ل م دل أق ريفيين بمع كان ال دد الس و ع دد نمو، ونم كان ع الس

اض   ا ام ، وانخف كاني الع و الس دل النم ن مع ى م دل أعل كان   لحضريين بمع اع حصة الس ريفيين وارتف كان ال  حصة الس

وارد                أيضًا    من الجدول    يتبين .الحضر ى االقتصاد وقاعدة الم رًا عل ا يشكل ضغطًا آبي دل النمو السكاني مم اع مع ارتف

ى                         ًا عل اد نصف السكان تقريب ى اعتم دل عل ا ي ين الريف والحضر مم ًا ب ادل تقريب الطبيعية ، وتوزع السكان بشكل متع

ة ا الزراع ة به طة المتعلق رة   . واألنش الل الفت رات خ ر التغي رة  2005-2004تعتب ًا للفت رات وأيض ة المؤش ة لكاف  إيجابي

2005-2006.  

  2006-2000 تطور مؤشرات الموارد البشرية، 20-1الجدول 

% التغير   2006  2005  2004  2000  الوحدة  البيان
)2005/2004(  

  %التغير 
)2006/2005(  

معدل النمو 
  السنوي 

  % لبسيط ا
)00-06(  

  2.5  3.2  1.2  18941  18356  18138  16320  ألف  عدد السكان الكلي
  1.2  3.2  1.2  8808  8536  8433  8177  ألف  عدد السكان الريفيين
  1.2-  0.0  0.0  46.5  46.5  46.5  50.1  %  حصة السكان الريفيين
  3.7  3.2  1.2  10133  9820  9705  8143  ألف  عدد السكان الحضر

  1.2  0.0  0.0  53.5  53.5  53.5  49.9  %  لحضرحصة السكان ا
  .باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

                                                 
  .  إستراتيجية التنمية الزراعية والخطة الخمسية العاشرة 27
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  الزراعة في االقتصاد الوطني -الفصل الثاني

  :مقدمة

التي والسياسة االقتصادية التي اعتمدتها الدولة  بفضل تسارعت وتيرة اإلصالحات االقتصادية في السنوات األخيرة

االقتصاد العالمي ويحقق   فييحقق االندماجإلى اقتصاد تنافسي سعيا للوصول اقتصاد السوق االجتماعي تبنت فيها 

 وآان من اثر ذلك أن بدأت السياسات االقتصادية المحلية    .والعدالة االجتماعيةاألداء االقتصادي المتميزالتوازن ما بين 

وإجراء تحسينات في   توسيع دور القطاع الخاص في االقتصاد الوطني من خاللتواآب التطورات االقتصادية السريعة

شمل مختلف القطاعات تمتوازنة  إحداث تنمية اقتصادية وقد استهدفت اإلصالحات .البيئة التشريعية والتنظيمية

 الصادرات  من خالل تسريع نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتخفيض معدل البطالة وتنميةاالقتصادية والخدمية

 صدور العديد من تضمنت اإلصالحاتو. واالستثمارات وتحسين اإلنتاجية وتحديث النظام المالي وتطوير البنية التحتية

 وشملت عملية التحول إلى اقتصاد السوق االجتماعيب الالزمة للقيام ة القانونيلتنظيم الضوابطالقوانين والتشريعات 

وتبسيط إجراءات ة والمصرفية وتحسين مناخ االستثمار وتحرير التجارة الخارجية  المالية والنقدية والضريبيالجوانب

 وبهدف مواآبة .المؤسساتي واإلصالح اإلداري التطويرالتجارة وتسهيل إجراءات صرف العملة إضافة إلى القيام ب

في العاشرة الخمسية  طة الخاإلصالحات الهيكلية في االقتصاد السوري للتطورات في االقتصاد العالمي فقد تم  وضع

السنوات القادمة خالل سورية االقتصادية واالجتماعية في  ضوء رؤية استراتيجية تحدد المالمح الرئيسية لمسيرة التنمية

التطوير االقتصادي مرتكزات أساسية وعلى إطار استراتيجية وسياسات  جملةوتعتمد الخطة على . 2010حتى العام 

  :ة من خاللوتحقيق العدالة االجتماعي

 .التحول باتجاه اقتصاد السوق االجتماعي •

 . تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور الشريك الفاعل في صيانة وتنفيذ الخطط اإلنمائية •

 .خلق البيئة التشريعية المناسبة للمنافسة وحماية المستهلك •

 . االهتمام بتطوير المناطق األقل نموا •

 . وبرامج توليد الدخلربط السياسات الكلية بالحد من الفقر  •

 . مراجعة سياسات وآليات الدعم للتوصل إلى صيغ أفضل •

 . تفعيل االستثمار بتسهيل عمليات الترخيص وتسجيل الشرآات وتطوير قانون المناطق الحرة •

 . تطوير القطاع المالي والنقدي •

 .اإلصالح اإلداري وإعادة هيكلة العمل بالوزارات والمؤسسات العامة •
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 في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل وتساهمقتصاد الوطني االتلعب دورًا رائدًا في بناء زراعة فإنها وبالنسبة لل

 غير نشاطات على باقي ال أثرها وتوفير فرص العمل ومن خالل، الناتج المحلي اإلجمالي اإلنتاج و فيامساهمته

 السلع هي تؤثر على تجارةالزمة للصناعات التحويلية، ور المواد الخام اليالزراعية مثل التسويق والتصنيع، وتوف

 والحفاظ على البيئة والخدمات غير الزراعية الالزمة لإلنتاج الزراعي باإلضافة إلى دورها في تحقيق األمن الغذائي

  .وغيرها

   السياسات الكلية 2-1

    :اعيفيما يلي عرض ألهم التطورات في السياسات الكلية المؤثرة على القطاع الزر

   السياسات النقدية2-1-1

 إلى تحرير النقد من جهة والى المحافظة على تحقيق 2006-2000هدفت السياسات النقدية السورية خالل الفترة 

وتم إصدار العديد من المراسيم . التوازن بين التدفقات النقدية والتدفقات السلعية واستقرار األسعار من جهة أخرى

قانون مكافحة لى تطوير السياسات النقدية لتتالءم مع متطلبات اإلصالح االقتصادي ومنها والقرارات التي تهدف إ

سياسات وبوضع السياسة النقدية في أن يقوم  الذي تحددت مهامهقانون تأسيس مجلس النقد والتسليف  وغسيل األموال،

وحاجات  ستراتيجية العامة للدولةوالتسليف وإدارتها وفقا لال التسليف واالدخار المصرفي وتنظيم مؤسسات النقد

  .االقتصاد الوطني

يكون  وصوًال إلى سعر صرف قائم على أسس علميةوتضمنت السياسات النقدية آذلك توحيد سعر الصرف 

يعكس سعر الصرف الفعلي لليرة السورية وفق المعطيات الفعلية للسوق وفي و قريبا من السعر الحقيقي

 سعر صرف -1:  اختصار سعر الصرف إلى سعرين 2003وبالتالي تم في عام  .زن االقتصادياإطار من التو

 53.75-53.55 سعر الصرف الحر وتراوح بين -2.  ليرة سورية للدوالر50عمليات الدولة والقطاع العام  ووصل إلى 

 . س للدوالر. ل50 إلى أقل من 2007وتجدر اإلشارة إلى أن سعر الصرف للدوالر قد انخفض في عام . ليرة للدوالر

آما نجحت السياسات النقدية في .  لالستثمارجيدا حرآة دخول وخروج النقد األجنبي للبالد هيأ مناخًا اراستقر وان 

المرجع مراجعة الخطة الخمسية  (2005في عام % 6تخفيض معدالت التضخم حيث وصل معدل التضخم  إلى 

  ). التاسعة

عشرة مصارف إلى   المرخصةوصل عدد المصارف الخاصةوقد  ة المصارف الخاص إنشاءقانونآما تم إصدار 

أحدثت هيئة (سوق األوراق المالية  هيئة  ثالثة مصارف إسالمية، وقانون السرية المصرفية، ومرسوم إحداثمنها

 آمؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقالل مالي 2006لعام / 55/المرسوم التشريعي رقم  المالية بلسوق األوراق

 فتح قطاع 6/5/2005تاريخ /  43/المرسوم التشريعي رقم  ( خاصةالتأمين ال وقانون إحداث مؤسسات ) وإداري

منها ثالث شرآات تأمين شرآة تأمين خاصة  عشر ي تم منح ترخيص الثن وقدالتأمين السوري أمام القطاع الخاص

ًا إل .إسالمي ي   ).حداث صندوق التأمين الزراعيوهناك اقتراح يدرس حال
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يقوم المصرف الزراعي بتقديم القروض الميسرة  ما يخص الزراعة اعتمدت السياسات االستمرار في أنوفي

  .للمزارعين بفوائد تقل عن الفوائد المعتمدة لباقي القطاعات

    السياسات المالية2-1-2

وآانت أهم . ل الضريبياستهدفت السياسات المالية تطوير التشريعات المالية وتحسين آفاءة اإلدارة الضريبية والتحصي

تعديل قانون إصدار مرسوم  ،2006-2000خالل الفترة   المالية والتجاريةاتالسياسالقوانين التي استهدفت إصالح 

رفع الحد  وضريبة الدخلتم تخفيض(تخفيض المعدل الضريبي و )/51/المرسوم التشريعي رقم (ضريبة الدخل 

ضرائب ال  المتضمن مكافحة التهرب الضريبي وألغيت بعض25والقانون  خلاألدنى المعفى من ضرائب الد

 على المواد األوليةخفض الرسوم الجمرآية وتالتعرفة الجمرآية  الخاص بتعديل 319 والمرسوم) رسومالو

 المتضمن 2006لعام / 20/منها المرسوم التشريعي رقم أخرى  تشريعات هامة تصدر( الجمرآيةوتبسيط اإلجراءات 

/ 38/قانون الجمارك الجديد رقم و/ 37/ل منفذ حدودي وآذلك قانون الضابطة الجمرآية الجديد  رقم إحداث إدارة لك

  . ) الجمرآيةةالتعريف عملية إصالح 2006واستكملت في عام 

  السياسات التجارية 2-1-3

حدة وشملت القوانين هدفت السياسات التجارية إلى تشجيع الصادرات وتنويع هيكل الصادرات وإحداث نظام النافذة الوا

وتشجيعًا .  السلع الزراعية مسموح باستيرادهامعظمأصبحت الصادرة العديد من التعديالت في السياسات التجارية فقد 

 السلع من الصادرات  علىضريبةال العوائق التجارية والجمرآية وألغيت معظم أزيلت ي الزراعالتصديرو  لإلنتاج

 القوانين وتم تعديل.  الخاص الوطني واألجنبي إلي االستثمار في القطاع الزراعي الزراعية الخام الستقطاب القطاع

م استعمال يتنظلتكون مالئمة لمتطلبات السوق العالمية عن طريق   باتجاه زيادة الصادرات وتحسين نوعيتهاوالتشريعات

 أساليب تباعإلتوجيه  وتم ال.يويةاستعمال األسمدة العضوية والحتشجيع المبيدات ومنع استعمال المنشطات الضارة و

 ت المنتجاوتصديرإعفاء اإلنتاج الزراعي  وتضمنت التعديالت .حديثة في عمليات الفرز والتعبئة والتوضيب والتغليف

 تسهيالت بالنقل الجوي وتقديم .الواردات من المستلزمات الزراعية على رسومالخفض معظم الضرائب والزراعية من 

  .تشجيع إقامة جمعيات تعاونية تسويقية متخصصةودير أسعار مشجعة للتصب

للعام / 42/القانون رقم  (حماية اإلنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدوليةل اإلغراق ن قانووصدر

 وفي حاالت دعم   يهدف إلى معالجة الممارسات الضارة مثل حاالت اإلغراق التي تسبب ضررا للمنتج الوطني2006

والتأجير   والتحكيم التجاري، المنافسة ومنع االحتكارن قانوإلصدارويتم الترتيب ) درات من قبل الدول األخرىالصا

وقانون حماية المستهلك وقانون إلنشاء هيئة تنمية , قانون التجارة، وقانون الشرآات، وقانون سالمة الغذاءوالتمويلي 

 151 لجنة لتعديل القانون رقم  وشكلت.عديل قانون الجماركت و الصناعية والتجاريةالصادرات وحماية الملكية

وهناك مشروع قانون جديد يتيح تحويل الشرآات السورية .  والمتعلق بالشرآات األجنبية والوآاالت1952الصادر عام 

ي األسواق تلك اإلجراءات حسنت تنافسية سورية ف   .إلى شرآات مساهمة) فردية أو عائلية أو غيرها(وأشكالها الحالية 

  .ويتوقع أن تؤدي إلى انتشار أوسع لصادراتها وآفاءة أفضل القتصادها
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تحول القطاع الزراعي من سوق مغلقة نسبيًا إلى مناخ أآثر انفتاحًا ، وسوف تؤدي التغيرات األخيرة إلى زيادة هذا 

آية بشكل آبير وذلك من خالل دمج وقد تم تبسيط نظام الرسوم الجمر. االنفتاح وسرعة االندماج في االقتصاد العالمي 

، وتمت إعادة النظر بالرسوم الجمرآية وتخفيضها " جدول التعريفة المنسقة"الكثير من الرسوم السابقة في رسم واحد 

آما تم إلغاء . للمواد الغذائية األساسية والمواد األولية الداخلة في الصناعة من جهة أو حسب درجة تصنيع السلعة

لمنتجات الزراعية وفك االرتباط بشأن تمويل االستيراد من عوائد التصدير وآذلك اإلجراءات األخيرة ضريبة تصدير ا

وعالوًة على ذلك فقد تم إلغاء إجازات التصدير لقسم آبير من منتجات األغذية الزراعية وإلغاء . بتمويل المصدرين

ول العربية األعضاء في اتفاقية منطقة التجارة العربية حظر استيراد المنتجات الغذائية بالنسبة للمواد المنتجة في الد

 وحتى اإللغاء الكامل من آافة الرسوم اعتبارًا من بداية عام 1998الحرة الكبرى والذي بدأ بشكل تدريجي منذ عام 

قية  ، وسوف يتم توسيع هذه المعاملة بحيث تشمل الدول المشارآة في اتفاقيات تجارية جديدة مثل مشروع اتفا2005

الشراآة مع االتحاد األوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع ترآيا ، إضافة إلى التوقيع على العديد من االتفاقيات الثنائية 

  . إلقامة مناطق تجارة حرة بهدف تسريع وتيرة التحرير التجاري 

م تسلم الطلب رسميًا في عام  ، وت2001   تقدمت سورية بطلب االنضمام الرسمي إلى منظمة التجارة العالمية في عام 

وسوف يكون لقبول الطلب انعكاسات على عملية إصالح ). اجتماع آانكون لوزراء التجارة في الدول األعضاء  (2003

  . السياسات الزراعية نظرًا لمتطلبات التوافق مع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية 

   السياسات الزراعية2-2

 من السلع االآتفاء الذاتي األمن الغذائي ولتحقيقوتحسين نوعيته اإلنتاج الزراعي زيادة   إلىزراعيةال هدفت السياسات

إقامة وتحسين سياسات اإلنتاج والتسويق والدعم الزراعي و وشملت السياسات الزراعية .زيادة الصادرات منه والرئيسة

حماية المراعي ووقاية المحاصيل، وواإلرشاد، ،  ةعي الزراوالبحوثتقديم الخدمات الزراعية األساسية و. البنية التحتية

فيما يتعلق  الحجر البيطري والصحة الحيوانية فتشمل السياسات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية  أما.الطبيعية والغابات،

ذه السياسات آما رآزت ه.  البيطرية لتأمين الوقاية والعالج وبحوث الثروة الحيوانيةة األدويتوفيرومكافحة األوبئة ب

  .على السياسات المائية وسياسات التصنيع الزراعي

   لمحة عن السياسات الزراعية وتعديالتها  

  : تحقيق مجموعة من األهداف أهمها علىرآزت السياسات الزراعية المطبقة في سورية 

من خالل زيادة  االستقرار االقتصاديفي تحقيق مساهمة فعالة للقطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي، و •

  . المزيد من فرص العمل المنتجاإلنتاج وتوفير

زيادة معدالت االآتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، وتضييق الفجوة الغذائية، وتحسين الميزان السلعي  •

 .  الغذائي بتنمية الصادرات وإقالل الواردات
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ة األخرى، وذلك في مستوى تكامل المدخالت تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والقطاعات االقتصادي •

وتكامل اإلنتاج ، بحيث يوفر القطاع الزراعي نسبة هامة من المدخالت والمواد الخام لقطاع الصناعة، 

  .وتكثيف استعمال الزراعة للمنتجات الصناعية آاآلالت واألسمدة 

 1986مرآزي إلى التخطيط التأشيري منذ عام وفي اإلطار العام  انتقل القطاع الزراعي بشكل تدريجي من التخطيط ال

أي منذ الخطة الخمسية السادسة ، آما تم اعتماد النهج التشارآي بإطاره العام ، في نفس الوقت الذي لحظت سياسات 

التسويق الزراعي مجموعة من التطورات نتيجة فسح المجال للقطاع الخاص بالدخول بشكل أوسع في العملية التسويقية 

ادت مساهمته في مجال تسويق وتصنيع وتصدير العديد من المنتجات الزراعية ، إضافة إلى مشارآته  في ، حيث ز

توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي مثل األسمدة والمواد الكيماوية ،آما تم تبسيط آلية التخطيط واالنتقال من التخطيط 

 للمنتج زراعة المحصول المرغوب من قبله من خالل على مستوى المحصول إلى مستوى المجموعة النباتية بحيث يتاح

عدة خيارات ، واستمر منح القروض بآجالها المختلفة من المصرف الزراعي التعاوني مع زيادة الرقابة باتجاه استخدام 

القروض للغايات التي منحت من اجلها ، في حين اقتصر حصر التسويق والتصنيع بمؤسسات القطاع العام  لمحاصيل 

إلى أن وصلت الحكومة إلى الوضع األخير بتعديل هذه السياسات . طن والشوندر السكري والتبغ وآذلك تصدير القمحالق

انسجامًا مع التوجهات العامة باعتماد اقتصاد السوق االجتماعي الهادف إلى التحرر االقتصادي مع األخذ بعين االعتبار 

  . ات التنموية الهادفة إلى تحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي الواقع االجتماعي للسكان والترآيز على المشروع

  االيجابيات التي حققتها السياسات الزراعية وخطط التنمية 

زيادة المساحات المستثمرة المروية وبشكل رئيسي من المياه الجوفية من خالل مشاريع الري الحكومية  •

 .مشاريع استصالح األراضي الجبلية و الهضابيةوإدخال مساحات بعلية جديدة في االستثمار من خالل 

تعديل نسب التكثيف الزراعي في المناطق المروية والبعلية بحيث تتناسب مع توفر الموارد المائية في  •

المناطق المروية وتخفيض نسب التكثيف الزراعي وحسب مناطق االستقرار ونوعية التربة في مناطق 

  .وبة التربة وإلغاء الزراعات البعلية في البادية االستقرار الزراعي للمحافظة على خص

 معظم -  الخضار -) القطن - البقوليات الحبية -القمح ( تحقيق االآتفاء الذاتي من المحاصيل االستراتيجية  •

  .ر فائض للتصدير في العديد منهاي وتوف وغيرها - الزيتون وزيت الزيتون -الفواآه 

ف المعيشية في المناطق الريفية والحضرية وزيادة نصيب الفرد من تحقيق خطوات هامة في تحسين الظرو •

/  2350 من السعرات الحراريةازداد نصيب الفرد بالمتوسط من ، حيث   والمكونات الغذائيةالسلع الغذائية

  .السنوات األخيرة في يوم /  سعرة/  3200يوم في السبعينات إلى نحو   /سعرة

س في عام .مليار ل/ 177 من 2000باألسعار الثابتة لعام راعي اإلجمالي  الز المحلي الناتجت قيمة تطور •

% 23 محققة زيادة في حصتها من الناتج المحلي اإلجمالي من 2006س في عام .مليار ل/ 292 إلى 1995

  . خالل نفس الفترة على الرغم من تطور القطاعات األخرى وخاصة قطاع الصناعة والتعدين% 25إلى 

والمصنعة المصدرة في رفد الميزان التجاري وتراوحت نسبتها بين  المنتجات الزراعية الخام زيادة مساهمة •

حسب السنوات من حجم الصادرات اإلجمالية  ، علمًا أن العديد من المنتجات المصنعة التي تعتمد  % 16-22
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ا والتي تصل على المواد الزراعية ال تحسب ضمن الصادرات الزراعية مثل القطن والمنسوجات وغيره

 .من إجمالي الصادرات  % 5 نسبتها إلى حدود تزيد عن 

 - ماء -  آهرباء- طرق زراعية(تطور البنى التحتية في المناطق الريفية لتأمين الخدمات للقطاع الزراعي  •

  ).وغيرها … نقل و تخزين  - اتصاالت

… رعاية صحية وبيطرية  - تأهيل -  إرشاد- بحوث(تطور الخدمات الموجهة إلى القطاع الزراعي  •

  ).وغيرها

   السلبيات الناتجة عن السياسات الزراعية 

  . الخصوبة في مساحات ال بأس بها وتلوث التربة والمصادر المائيةتدني •

غير المتوازن والضخ   لآلبارنتيجة الحفر العشوائيالجوفية  المياه مياه المختلفة وبخاصًةال  مصادرنقص في •

 وتدهور نوعية المياه  وبروز عجز واضح بين المتاح والطلب المياه الجوفيةنسوبموانخفاض  أو المبرمج

  . الصالحة للري فيها وترافق ذلك مع البطء في التحول إلى تقانات الري المتطورة

تدهور المراعي الطبيعية في البادية وزحف التصحر نتيجة الفالحة والرعي الجائر وحرآة اآلليات استمرار  •

  .العشوائية

  .فتت الحيازات الزراعية إلى حدود تعيق االستثمار والمكننة وعدم اتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الظاهرةت •

  .ة تطور اإلنتاج الزراعي مثل قانون العالقات الزراعية وغيرهايعدم مواآبة القوانين والتشريعات لعمل •

مما ساهم في اإلقالل من الزراعي اج عدم مواآبة أنشطة التسويق و التصدير و التصنيع لعمليات تطور اإلنت •

 .ريعية العمل الزراعي وعدم االستفادة من القيمة المضافة

  المشكالت والتحديات التي يواجهها قطاع الزراعة والري 

يواجه قطاع الزراعة والري العديد من المشكالت والتحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على أدائه وبالتالي التأثير 

  : المستدامة وأهمها  الزراعيةتنميةعلى ال

 . وتأثرها بالعوامل البيئية والمناخيةالزراعية الرئيسيةالطبيعية ومحدودية الموارد  •

  .النمو السكاني وفرص العمالة الزراعية •

 .تفتت الحيازة الزراعية  •

وطول فترة  وتخوف المستثمرين من التوجه للقطاع الزراعي بسبب عامل المخاطرة ضعف الموارد المالية •

 . االسترداد

 .عن قطاع الزراعة والري وآليات التنسيق بينها تعدد الجهات المسؤولة  •

 اإلعفاءات الضريبية بين الدول - توقيع االتفاقيات -تحرير التجارة  ( المتغيرات في االقتصاد العالمي  •

  ).المختلفة

   دعم المنتجات الزراعية في الدول األخرى وارتفاع مستوى المنافسة •
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آالسياسات ( مشكالت تتعلق بالسياسات الكلية  التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع الزراعي  •

 ).المالية والنقدية وأسعار الفائدة وأسعار الصرف وسياسات التسعير والدعم والسياسات التجارية وغيرها 

   مساهمة الزراعة في إجمالي اإلنتاج والناتج المحلي 2-3

 حيث  الناتج المحلي اإلجمالي اإلنتاج و فياقتصاد الوطني من خالل مساهمتهاالًا في بناء يسراعة دورًا رئتلعب الز

 وتحسن األداء االقتصادي نتيجة ،يعتبر هذان المؤشران من المؤشرات الهامة لقياس تطور أداء االقتصاد الوطني

منهجية اقتصادية فيه  تاعتمدة منذ سنوات والذي سياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي الذي بدأته سوري

   .ستثمار إلنجاز بنية تحتية متطورةزيادة االالحرة و وتجارية تقوم على االقتصاد المفتوح والتجارة

حيث يالحظ التطور . 2006-2000 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لإلنتاج والناتج خالل الفترة 1-2يبين الجدول   

شرات اإلنتاج والناتج اإلجمالي والزراعي مترافقة بتغيرات طفيفة حول خط االتجاه مما يؤثر إيجابيًا اإليجابي لكافة مؤ

للزراعة هو أعلى من مؤشر الريعية العام ) اإلنتاج/الناتج(آما يالحظ أن مؤشر الريعية . على العمالة الكلية والزراعية

األداء العام وأن الدخل الزراعي تحسن بشكل أفضل من مما يدل على أن أداء قطاع الزراعة تطور بشكل أفضل من 

ومن حيث األداء الفعلي لقطاع الزراعة يمكن القول أنه أفضل من األداء العام نظرًا لتأثر تطور اإلنتاج . الدخل العام

اع الزراعة  وبالنتيجة فإن الكفاءة االقتصادية لقط. والناتج اإلجماليين بمعدل أعلى باألسعار من تطور قطاع الزراعة

 باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة، ولكن الكفاءة باألسعار الثابتة آانت أعلى منها  المدروسةتحسنت خالل الفترة

  .باألسعار الجارية

  %)س ، .مليار ل (2006-2000 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لإلنتاج والناتج، 1-2الجدول 
  %م ن س 

الحد   المتوسط  الوحدة  البيان
  األدنى

د الح
الطريقة ب  األعلى

  البسيطة
 بالطريقة
  الخطية

م خ 
%  

  8  12  11  2950  1557  2072  س.مليار ل  اإلنتاج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
  1  5  5  2051  1557  1786  س.مليار ل  اإلنتاج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
  3  6  7  507  341  414  س.يار لمل  اإلنتاج المحلي الزراعي باألسعار الجارية
  3  3  4  433  341  380  س.مليار ل  اإلنتاج المحلي الزراعي باألسعار الثابتة
  8  12  11  1709  904  1203  س.مليار ل  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
  1  5  5  1193  904  1042  س.مليار ل  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

  4  7  8  347  224  275  س.مليار ل  زراعي باألسعار الجاريةالناتج المحلي ال
  4  3  5  292  224  255  س.مليار ل  الناتج المحلي الزراعي باألسعار الثابتة

        59  57  58  %  اإلنتاج المحلي اإلجمالي /الناتج المحلي 
        69  64  66  %  اإلنتاج المحلي الزراعي /الناتج المحلي الزراعي 

        1.30  0.82  0.98    *للزراعة باألسعار الجاريةالكفاءة االقتصادية 
        1.33  0.82  1.04    *الكفاءة االقتصادية للزراعة باألسعار الثابتة

  . المكتب المرآزي لإلحصاء- 2007باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية السنوية لعام : المصدر
  .)2000سنة األساس  (2006-2000معدل النمو السنوي للفترة :  م ن س
  . معامل  االختالف:  م خ

  .إجمالي عدد المشتغلين/الناتج المحلي اإلجمالي مقسومًا على المشتغلين الزراعيين/ الناتج الزراعي= الكفاءة االقتصادية * 

ونظرًا للمساهمة الكبيرة للزراعة في اإلنتاج والناتج فإن تحسن أدائها بالنسبة لهذين المؤشرين يؤثر بشكل آبير على 

  ).3-2 و 2-2و 1-2األشكال (ما على المستوى الكلي وخاصة الناتج المحلي اإلجمالي تطوره
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   (%)2006-2000، 2000 تطور مساهمة قطاعات االقتصاد الوطني في اإلنتاج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 1-2الشكل 
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  .2007ية السنوية لعام  المجموعة اإلحصائ-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

   (%)2006-2000، 2000 تطور مساهمة قطاعات االقتصاد الوطني في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2-2الشكل 
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  .2007 المجموعة اإلحصائية السنوية لعام -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  )س.مليون ل (2006-2000، 2000حلي اإلجمالي والزراعي باألسعار الثابتة لعام  تطور اإلنتاج والناتج الم3-2لشكل ا
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 الثابتة س باألسعار. مليار ل2051س باألسعار الجارية و . مليار ل2950 بلغ اإلنتاج المحلي اإلجمالي 2006في عام 

س باألسعار . مليار ل433س باألسعار الجارية و . مليار ل507ولنفس العام بلغ اإلنتاج المحلي الزراعي . 2000لعام 

 341س باألسعار الجارية و . مليار ل359 بلغ اإلنتاج المحلي الزراعي 2007أما في خطة عام . 2000الثابتة لعام 

  .2000س باألسعار الثابتة لعام .مليار ل

س لقطاع . مليار ل347س باألسعار الجارية منها . مليار ل1709 فقد بلغ 2006أما الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

وفي خطة عام . س لقطاع الزراعة. مليار ل292 منها 2000س باألسعار الثابتة لعام . مليار ل1193الزراعة، و 

  . 2000س باألسعار الثابتة لعام . مليار ل258لجارية و س باألسعار ا. مليار ل274 بلغ الناتج المحلي الزراعي 2007

 % 12 حوالي 2006-2000بلغ وسطي معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي السنوي باألسعار الجارية خالل الفترة 

وآان قطاع المال والتأمين أعلى القطاعات نموا حيث . 2004عام ال مقارنة ب2005خالل سنة % 18سجل زيادة قدرها و

في حين أن معدل نمو الزراعة %  9.4 وجاء بعده قطاع الصناعة والتعدين بنسبة نمو قدرها% 21.3 معدل نموه بلغ

%  27.3وآانت مساهمة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في المقدمة بحوالي % 7.6بلغ 

وجاء قطاع النقل % 20.4لجملة والمفرق فكانت مساهمتها  أما تجارة ا20.3وجاء قطاع الزراعة بعده واسهم بنسبة 

  %. 10.3تاله قطاع  الخدمات الحكومية % 11.3والمواصالت بعد ذلك بنسبة 

سنويا خالل  % 4.7 إلى 2000وصل نمو االقتصاد مقاسا بالناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق باألسعار الثابتة لعام 

خالل الفترة % 4.6 فقد بلغ 2000مو السنوي لقطاع الزراعة باألسعار الثابتة لعام  أما معدل الن.2006-2000الفترة 

  .المذآورة

نسبة مساهمته وبلغت في طليعة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، الصناعة والتعدين وظل قطاع 

   %.18.6ارة الجملة والمفرق يليها قطاع تج% 24أما مساهمة قطاع الزراعة فقد بلغت . 2006 في العام 24.8%

 ولم تتغير حصة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي آثيرا وقد ساهم القطاع الزراعي بنسبة آبيرة من الناتج القومي

وتزداد هذه المساهمة عند تحسن الظروف المناخية  . ٪26-23 وتراوحت هذه النسبة بين . السابقةالسبعخالل السنوات 

 .وهطول األمطار

على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي نعكس التطور اإليجابي وا

، 2006في عام  62971 و ،2005في عام  ليرة سورية 61825  إلى2004عام  ليرة سورية 59670الذي ارتفع من 

ووصل متوسط  . 2006-2000خالل الفترة % 2.2حلي متوسط نصيب الفرد من الناتج المل معدل النمو السنويوبلغ 

محققًا معدل نمو سنوي قدره ، س. ل90214 إلى 2006لعام  الناتج المحلى اإلجمالي باألسعار الجارية نصيب الفرد من

   .2006-2000خالل الفترة % 8
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وطن العربي خالل الفترة وبمقارنة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية على مستوى ال

هو أعلى من الوسطي العام %) 8.6(، يالحظ أن نمو نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي اإلجمالي 2000-2005

 %).  6.1(على مستوى الوطن العربي 

   مساهمة الزراعة في تشغيل اليد العاملة والدخل2-4

ة حوالي             دول العربي ام         من % 28.9شكلت العمالة الزراعية في ال ة في ع ة الكلي ة العامل    . 2004 العمال وتختلف إنتاجي

ن األراضي       زارع م ا نصيب الم ن أهمه ة، م ل المتداخل ن العوام ة م أثر بمجموع رى، وتت ى أخ ة إل ن دول الزراعي م

ى                          زارع عل درة الم اءة وق ة المتاحة، ومدى آف ا، والبنى التحتي الزراعية، ومدى جودتها، والعوامل المناخية المحيطة به

اد      اس ة والمعلومات واإلرش ائج البحوث الزراعي ر  . تغاللها، ونصيبه من مدخالت اإلنتاج الزراعي آمًا ونوعا، ونت وتعتب

  . 28إنتاجية العامل الزراعي في الدول العربية، ضعيفة بالمقارنة مع الدول النامية والدول المتقدمة

دول  ين الج دول   2-2يب ة بال ورية مقارن ة الس رات العمال ور مؤش رة   تط الل الفت ة خ ن  . 2004-2000العربي ظ م يالح

ة                            ة والزراعي ة الكلي ا انخفضت العمال ي، بينم وطن العرب ى مستوى ال ة عل ة الزراعي ة والعمال الجدول زيادة العمالة الكلي

ة               . السورية بشكل حاد   ة العربي ة الزراعي ة بحصة العمال ر مقارن . انخفضت حصة العمالة الزراعية في سورية بشكل آبي

ا ي ة       آم ادية للعمال اءة االقتص ن الكف ر م ى بكثي ي أعل ورية ه ة الس ة الزراعي ادية للعمال اءة االقتص ا أن الكف ظ أيض الح

  . الزراعية العربية

   2004-2000 مؤشرات العمالة السورية مقارنة بالدول العربية، 2-2الجدول 

  2004  2003  2002  2001  2000  الوحدة  البيان
  معدل النمو
   السنوي

  %* البسيط 
  3.2  111.7  108.2  104.8  101.6  98.4  مليون نسمة  العمالة الكلية لمجموع الدول العربية

  1.0  32.3  31.9  31.6  31.3  31.0  مليون نسمة  العمالة الزراعية لمجموع الدول العربية
  2.1-  28.9  29.5  30.2  30.8  31.5  %  حصة العمالة الزراعية في الدول العربية

  0.0  0.26  0.28  0.28  0.28  0.26  %  29اعية العربيةالكفاءة االقتصادية الزر
  3.2-  4.3  4.8  5.5  5.3  4.9  مليون نسمة  العمالة الكلية السورية

  15.9-  0.7  1.5  1.5  1.5  1.4  مليون نسمة  العمالة الزراعية السورية
  12.4-  17.1  30.3  26.8  27.9  29.0  %  حصة العمالة الزراعية في سورية

  11.67  1.33  0.82  0.97  0.91  0.85  %  **اعية السوريةالكفاءة االقتصادية الزر
  . وقاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية2006 تقرير المنظمة العربية لعام إلىباالستناد : المصدر

  .2000باألسعار الثابتة لعام  ** . آسنة أساس2000 واعتمد عام 2004-2000حسب للفترة * 

 المكتب المرآزي لإلحصاء في إحصاءاتحسب  2005في عام  سنة فأآثر15 بسنالعمالة لألفراد  قوة تبلغ

.  ألف عامل4281في حين وصل عدد الذآور إلى  أنثى  ألف745منهم نحو وتشكل النساء عامل  ألف 5026سورية 

 يشكل الذآور %27 إلى 2005 في نهاية عام إلى إجمالي عدد السكان القوى العاملة نسبةووصلت 

  .%4اإلناث في حين آانت نسبة % 23 منهم

                                                 
  2006 تقرير المنظمة العربية لعام  28
  .نسبة العمالة في الزراعة من العمالة الكلية/جمالي نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي اإل 29
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دول   ين الج رة      3-2يب الل الفت ة خ ة والزراعي ة الكلي ور العمال دد     2006-2000 تط الي ع اض إجم ين انخف ث يتب  حي

زراعيين    رة                   . المشتغلين والمشتغلين ال ًا خالل الفت تغلين شهدت انخفاضًا ملحوظ  -2000ولكن حصة الزراعة من المش

درة القطاع            ويمكن تفسير هذا االتجاه     . 2006 ة ق المتناقص في تطور القطاعات األخرى واحتياجها لقوة العمل ومحدودي

ة بسبب                       ة التكثيف في المساحات المروي ة وقل ات الحديث ي التقان الزراعي على توفير المزيد من فرص العمل نتيجة لتبن

ة حوالي        . ميةشح المياه وتفاوت الظروف المناخية الذي آان له أثر آبير على اليد العاملة الموس               ة الزراعي وتشكل العمال

ائية حوالي      . من عدد السكان % 5من العمالة الكلية و % 20 وة العمل النس ة و    % 27تشكل ق ة الزراعي % 16من العمال

  .من العمالة الكلية

  2006-2000 تطور العمالة الكلية والزراعية، 3-2الجدول 

  %التغير   2006  2005  2004  2000  الوحدة  البيان
) 05/04(  

  %التغير 
)06/05(  

  معدل النمو السنوي 
  % البسيط 

)00-06(  
  0.3-  3.8  8.8  4860  4680  4302  4937  ألف  إجمالي عدد المشتغلين

  6.6-  1.3  28.1  952  940  734  1430  ألف  عدد المشتغلين الزراعيين
  6.3-  2.5-  20.1  19.6  20.1  17.1  29.0  %  حصة المشتغلين الزراعيين

 .إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعيةباالستناد : المصدر

على قطاعات االقتصاد الوطني خالل )  سنة فأآثر15( لمحة عن تطور التوزع النسبي للمشتغلين 4-2يعطي الجدول 

، وزيادة حصة %) 27.1(يالحظ من الجدول سيطرة قطاع الخدمات في تشغيل اليد العاملة  . 2005 -2004الفترة 

ليحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات ، وسيطرة القطاع العام في التشغيل %) 20.1-17.1من (في التشغيل الزراعة 

 و 2004تحسن ملحوظ بين (في مجال الخدمات ، وسيطرة القطاع الخاص في التشغيل في القطاعات غير الخدمية 

2005 .(  

   (%)2005-2004 ،حسب القطاعات) ر سنة فأآث15(  تطور التوزع النسبي للمشتغلين 4-2الجدول 
  2005  2004  2005  2004  2005  2004  2005  2004  البيان  المجموع  تعاوني ومشترك  خاص  عام

  20.1  17.1  1.0  47.0  96.2  22.3  2.9  1.3  زراعة وصيد وحراج
  13.6  13.4  1.1  8.3  83.7  16.8  15.1  5.9  الصناعة

  14.1  19.5  1.3  22.9  94.7  26.2  4.0  3.4  بناء وتشييد
  15.8  12.1  1.7  8.6  96.7  16.9  1.6  1.3  تجارة وفنادق ومطاعم

  7.1  6.1  1.7  4.9  87.4  7.3  10.9  3.2  نقل ومواصالت
  2.1  1.9  0.9  1.1  83.7  2.3  15.4  1.1  المال والتأمين والعقارات

  27.1  29.9  0.5  6.9  17.1  8.2  82.4  83.8  خدمات
  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية -آزي لإلحصاء باالستناد إلى بيانات المكتب المر: المصدر 

 2005في عام ) 4- 2 والشكل 5- 2الجدول ( ألف عامل 4693بحوالي  فعلياويقدر عدد المشتغلين 

نسبة العاملين في قطاع  أن 5-2نالحظ من الجدول  .%13.4واإلناث %  86.6 منهم تعادلنسبة الذآور

 %.27تعادل تقريبًا انية بعد قطاع الخدمات التي آانت الزراعة جاءت في المرتبة الث
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  2005توزيع القوى العاملة حسب القطاعات،  5-2الجدول  
 القطاع )عامل(عدد العاملين   (%)النسبة

 الزراعة 945186  20.1%
 الصناعة 638528  13.6%
 البناء والتشييد 659880  14.1%
 موفنادق ومطاعتجارة  742600  15.8%
 نقل ومواصالت 333228  7.1%
 المال والتأمين والعقارات 100113 2.1%
 الخدمات 1273959 27.1%
 المجموع 4693494  100.0%

  ).2006مجموعة العام (المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

 )%( 2005 العمالة موزعة على القطاعات في عام 4-2الشكل 
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  .2006 للمكتب المرآزي لإلحصاء لعام بيانات المجموعة اإلحصائية: المصدر

 ويالحظ هبوط نسبة العاملين في ،من عدد العاملين % 20 حوالي تشغيلب 2005ساهم القطاع الزراعي في عام و

 ويالحظ أن هبوط 2005في عام % 20 إلى حوالي 1999من إجمالي العاملين في عام  % 32الزراعة من حوالي 

ل هذه المدة وهذا يشير إلى وجود هجرة مستمرة إلى المدن وااللتحاق بأعمال أخرى العمالة الزراعية آان مستمرا خال

غير الزراعة حيث ان انخفاض عدد العاملين في قطاع الزراعة قابلته زيادة العمالة في القطاعات األخرى وخاصة 

في الزراعة وهذا مؤشر إلى من إجمالي عدد العاملين  % 19وبلغت نسبة العمالة الزراعية المأجورة . قطاع الخدمات

  .أن معظم العمالة الزراعية تنفذ من قبل أصحاب األراضي الزراعية

حيث آانت نسبة النساء بصورة عامة خالل السنوات المذآورة الزراعي العمل في  انخفاض نسبة مساهمة المرأة يالحظ

 .2005في عام %  21في حين أنها هبطت لتصبح  % 34 تعادل 1999العامالت في الزراعة عام 

 العاملين في الزراعة ونسبة الذآور من إجمالي فقط % 2.9 القطاع العام وبلغت نسبة العمال الزراعيين العاملين في

ويعمل في % 79 ونسبة الذآور منهم % 96.2  القطاع الخاص، في حين وصلت نسبة العاملين في %83منهم 

   %.1القطاعات األخرى حوالي 
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 الزيادة السكانيةوتلبية متطلبات  البطالة أهم التحديات التي على الدولة أن تواجهها هي مكافحة أن وتجدر اإلشارة إلى

  .%12-8حيث أن معدل البطالة يتراوح بين 

والزراعي ) سنويًا% 2.2(حيث يالحظ تحسن الدخل العام .  تطور بعض معايير أداء الموارد البشرية6-2يبين الجدول 

ل على أن الدخل الزراعي زاد بمعدل أعلى من الدخل العام آما هو واضح من معدل النمو مما يد) سنويًا% 3.3(

وآذلك األمر ينطبق على الزيادة في إنتاجية العمل ولكن إنتاجية العمل الزراعي زادت بشكل ملحوظ مقارنة . السنوي

  .مؤشرات أيضًا يالحظ تحسن آافة ال2005 بعام 2006ولدى مقارنة عام . بإنتاجية العمل العامة

   2006 -2000 تطور بعض معايير أداء الموارد البشرية، 6-2الجدول 

  2006  2005  2004  2000  الوحدة  البيان
  التغير 

%  
06/05  

  معدل النموالسنوي
   البسيط 

%  
00-06  

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
  2.2  1.9  62971  61825  59874  55389  فرد/س.ل  اإلجمالي

تج المحلي نصيب الفرد من النا
  2.0  10.2  15440  14017  13578  13710  فرد/س.ل  الزراعي

نصيب الفرد الريفي من الناتج 
  3.3  10.2  33203  30143  29203  27363  فرد/س.ل  المحلي الزراعي

  5.0  0.8  422  419  430  315  المشتغل/ س.ألف ل  إنتاجية العمل
  11.4  7.3  455  424  509  238  المشتغل/ س.ألف ل  إنتاجية العمل الزراعي

  .باالستناد إلى  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  ). سنة أساس2000 (2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

   المساهمة في تلبية االحتياجات الغذائية واألمن الغذائي2-5

ة للسكان الذين تتزايد أعدادهم باطراد فقد زاد يواجه العالم اليوم قلقا متزايدا يتعلق بتأمين الغذاء الصحي بكميات آافي

 ويقدر أن عدد 1999 مليارات نسمة في عام 6عدد سكان العالم بأآثر من الضعف في نصف القرن الماضي وبلغ 

 مليون نسمة سنويا 77بمعدل % 1.3 حيث يتزايد سكان العالم بنسبة 2050بحلول العام % 50السكان سيزيد بنسبة 

  . مليار نسمة1.8 مليون نسمة إلى حوالي 658ن البلدان األقل نموا من وسيرتفع عدد سكا

 فقد  التنمية المستدامةتحقيق أساسيا لتحقيق األمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر و أمرايعتبر  تطور الزراعة  والن

  . رد المتاحةاعتمدت سورية سياسة زراعية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية واالستخدام األمثل للموا

 للمجتمع إلى جانب  الغذاء وتقع على عاتقه مهمة تأمين المصدر الرئيسي للغذاء الزراعي في سوريةيعتبر القطاع

 باإلضافة إلى انه .وجماليةاجتماعية وبيئية عديدة وظائف  وتحقيق النمو االقتصاديو ة التنمية المستداممساهمته قي

 وإن وجود .من السكان الريفيين الذين تعادل نسبتهم حوالي نصف السكانيؤمن مصادر الدخل الالزمة لجزء هام 

وجود مصادر مياه وتوفر فيها طيف واسع من التنوع الحيوي والتي يمساحات واسعة من األراضي الصالحة للزراعة 

ورية بلدا والخابور يجعل من س  ممثلة في العديد من األنهار آنهر الفرات والعاصي ودجلةجيدة في بعض المناطق

من هنا فقد ترآزت جهود الحكومة على تطوير الزراعة بهدف . زراعيا مهما ويعطي القطاع الزراعي أهمية آبيرة

 انطالقًا من أن تحقيق األمن الغذائي هو تأمين الوصول إلى االآتفاء الذاتي من السلع األساسية وتحقيق األمن الغذائي
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 التنموية واالقتصادية واالجتماعية التي تحقق النقلة  السياساتوضعي حق إنساني وواجب وطني البد وان يتجسد ف

 ،دعم البنية التحتية التي تحقق التنمية الزراعية واالستثمار السياسات واالستراتيجيات التي تشجع من خالل لسورية

ي تستهدف تطوير الزراعة االهتمام بالبحوث التو ،تعزيز التصنيع المحلي لإلنتاج الزراعي، ووتحسين اإلنتاج وزيادته

  .الزراعيةاألنماط تطوير و ،توفير الغذاء لجميع المواطنين فقد استهدفت السياسات التنموية . وتحسينها

تحددت أهداف القطاع الزراعي في  فقد شرط أساسي لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الغذائياألمن وحيث إن 

 وصوال إلى رات الزراعية والتوسع في اإلنتاج الزراعي وتحرير التجارة الزراعيةزيادة االستثمابستراتيجية إطار اال

تحقيق األمن الغذائي من خالل الترآيز على رفع إنتاجية المحاصيل اإلستراتيجية الهامة واستنباط األصناف ذات 

 . ة اإلنتاجية العالية والمالئمة للبيئة المحلية، وإنتاج غراس األشجار الثمرية والحراجي

وفي ظل التزايد المطرد في عدد السكان يزداد االهتمام بتوفير األمن الغذائي الذي يمثل قدرة البلد على توفير احتياجاته 

من السلع الغذائية األساسية بانتظام، وتحرص الدولة من خالل السياسات الكلية والزراعية على تطوير اإلنتاج الزراعي 

من أهم  وان .أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنينان المتزايدة للغذاء ووتحسين نوعيته ليلبي حاجة السك

االستثمار األمثل للموارد المتاحة  لتحقيق األمن الغذائي في سورية يتجسد في ستراتيجية القطاع الزراعيا مؤشرات

  .المياهقليل هدر وتوالغاباتلمراعي ا بالحفاظ علىوالحفاظ علي التوازن البيئي 

  تحقيق األمن الغذائيوالتنمية االقتصادية التي تحرك عجلة االقتصاد  التناغم بين د عملت السياسات على تحقيقو ق 

باعتبار أن تحقيق نمو اقتصادي سليم يساعد على الوصول إلى األمن الغذائي وهذا يتطلب تنفيذ سياسات زراعية تؤمن 

زيادة إنتاجية المحاصيل الذي يحقق التكثيف الزراعي يثة ومن خالل التوسع في اإلنتاج وتحسينه باستخدام التقنيات الحد

 وتسهيل الحصول على السلع الغذائية بأسعار مقبولة األمر الذي يستدعي زيادة االستثمار في الزراعة وحدة المساحةفي 

  . التحول من زراعات أقل قيمة نقدية إلى أخرى أعلى قيمةو

الزراعية في آافة أنحاء الريف السوري الطرق فأقامت  البنية التحتية  الحكومة بدعموانطالقا من هذا الفهم فقد قامت  

 سد ووصلت طاقتها 164 إلى 2006لحجز المياه الالزمة للمشاريع الزراعية والتي وصل عددها عام السدود وبنت 

زيادة الغطاء النباتي للبادية تنفيذ عدة مشاريع في امتر مكعب باإلضافة إلى مليون / 18629 /حوالي  التخزينية إلى 

وسعت أيضا إلى معالجة ظاهرة  . التشجير المثمر والحراجي واستصالح األراضيومشاريعتدهور التربة ومنع 

وإدارة المياه،  تحسين التربةفي الزراعة في مجاالت أولويات االستثمار وسعت  في أن تكون . الملوحة وندرة المياه

 المتوازن مع الترآيز على المنتجات التي األمن الغذائي والنمو االقتصادي لتحقيق اصيلوإنتاج نوعيات أفضل من المح

آل ذلك مكن من االنتقال من مرحلة االستيراد إلى االآتفاء من معظم السلع الزراعية  . والتنافسيةالمزايا النسبيةتحقق 

فية ورفع سوية األوضاع المعاشية لسكان ومن جانبها اهتمت الحكومة بالتنمية الري. وتحقيق فائض تصدير لبعضها

وفي هذا اإلطار .  تحقيق األمن الغذائيفي الزراعة و بصفتها المنتج الرئيسي ريفيةلمرأة الالريف وإعطاء دور أساسي ل

تنفذ وزارة الزراعة حاليا برنامج إلعداد خرائط تحليل هشاشة األوضاع الغذائية لدى بعض المواطنين وتأسيس 

األمن الغذائي لسد الفجوة في نقص  سية وقاعدة مؤسساتية لتطوير نظام وطني للمعلومات حول وضعمعلومات أسا

لخرائط  بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وهو مشروع يتم فيه إعداد نظامالمعلومات حول انعدام األمن الغذائي 
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تصاديًة تغطي الجوانب االجتماعية والغذائيًة انعدام األمن الغذائي في سورية استنادا إلى عدد من  المؤشرات االق

وحرصا على تأمين الغذاء الصحي . والصحيًة بهدف تحديد المجموعات الهشة والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي

للمواطنين فقد عملت الوزارة على إدخال المكافحة الحيوية لمعالجة اآلفات الزراعية وبادرت بتعميم هذه اآللية على 

قانون ر الحمضيات والزيتون والتفاح والقطن تمهيدا لتعميمها على بقية األنواع آما أعلنت الحكومة عن إصدار أشجا

  .في سوريةسينفذ لسالمة الغذاء من أجل اعتماد سياسة عامة لسالمة الغذاء 

   المساهمة في تشغيل الصناعة2-6

لعديد من ل ومولدامحرآا وعات االقتصادية األخرى،  للقطاًا وهامًا حيويًا قطاع في سوريةيعتبر القطاع الزراعي

 و األخشاب والورق وغيرها من الصناعات التيالصابون الزيوت و ، آصناعة األعالف والجلود و الزراعيةالصناعات 

 ومن جهة أخرى تعمل الصناعات الزراعية على إطالة فترة صالحية هذه .لهاتشكل المنتجات الزراعية مدخالت 

تحولها إلى منتجات مصنعة يزداد الطلب عليها في األسواق الداخلية والخارجية ويوفر للمزارعين فرص المنتجات و

تصريف وتصدير إنتاجهم ويجنبهم أزمات زيادة اإلنتاج وانخفاض األسعار مما يدفع إلى زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته 

  .ويعزز األمن الغذائي ويزيد حجم الصادرات والقيمة المضافة

 القطاع الخاص للدخول فيه وشجعت لزيادة القيمة المضافة ةالزراعيالصناعات تشجيع التوسع في صت الدولة على حر

اتخذت الحكومة عدًدا من اإلجراءات بهدف تطوير وقد . 30العوائق أمامهعن طريق تقديم الحوافز التشجيعية وإزالة 

  :قطاع الصناعات الزراعية منها على سبيل المثال

  . الصناعات التحويليةعلى  اإلنفاق متميز من على نصيب الزراعيةناعات  الصتحصل •

 يسهم في تطويرتنمية الزراعة وتحقيق فائض في اإلنتاج الزراعي لوضعت سورية العديد من الخطط والبرامج  •

  . الزراعيةالصناعات

  .ئيةخفض التعريفة الجمرآية على المستوردات من المواد الخام الالزمة للصناعات الغذا •

  .خفض أجور النقل بالسكك الحديدية للصناعة المحلية •

  .منح قروض بفوائد منخفضة لمشاريع التصنيع الزراعي •

 النباتية والحيوانية التي يمكن أن تجعلها الزراعيةإنتاج العديد من األصناف والمنتجات بميزة القدرة على تحظى سورية و

القمح القطن والشوندر السكري والزيتون وة ومن هذه المنتجات يزراعلا الصناعاتقادرة على المنافسة على صعيد 

  . من الصناعات الزراعيةيتتمتع بفائض تصدير متنام وهي غنام و الدواجناأللحوم و

القتصاد لالماضية تطورًا متصاعدًا واضحًا وأصبح رآيزة قوية   خالل العقود الثالثةالزراعية قطاع الصناعات وقد حقق

بمعدالت نمو  حيث تزايدت مساهمته في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي المهمة موارد الدخل القومي منالوطني وموردًا 

   .قتصاد االالدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في بناءعلى  تدل

                                                 
  . انظر فقرة االستثمار الزراعي 30
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   المساهمة في التجارة الخارجية 2-7

تسعى سورية إلى تعزيز تجارتها و. نتاجتسمح التجارة بالوصول إلى أسواق أآبر حجمًا، وتتيح فرصا للتخصص في اإل

. وساعدت سياسة االنفتاح التي تبنتها على نمو التجارة بصورة آبيرة . وزيادة تنافسية منتجاتها في األسواق الخارجية

 بنتيجة نمو الواردات والصادرات اثر تطبيق 2001ومن المالحظ أن معدل نمو التجارة آان قد بدأ في التصاعد بعد العام 

  .فاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىات

، لكن معدل النمو 2003مقارنة بالعام % 46.5 استثنائيًا ووصل إلى 2004آان معدل نمو التجارة الخارجية خالل عام 

وهذا االرتفاع في معدالت التجارة جاء نتيجة ارتفاع معدل نمو % 26 آان اقل من العام السابق وبلغ حوالي 2005في 

 وآذلك إلى ارتفاع معدل نمو الصادرات بمعدل 2005في عام % 29 وبنسبة 2004في عام % 64.3اردات بحوالي الو

  .2005في عام % 22.6 ووصل إلى 2004عام % 30.6

 أعظم توسع خالل العقد الماضي حيث سجلت قيمة التجارة الخارجية 2005بالمقابل شهدت التجارة السورية عام 

مليار دوالر في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات  /502وبلغت قيمة الواردات اإلجمالية . مليار ليرة سورية/927

  .مليار دوالر /424اإلجمالية 

إال أن تطور التجارة الزراعية ). 5-2الشكل  (31وان نمو التجارة الزراعية يشكل عامال فاعال في نمو التجارة الكلية

ومما يبرز أهمية التجارة الزراعية لنمو التجارة الكلية هو . ل الجويةيتأرجح بحسب المواسم الزراعية وبحسب العوام

نسبة مساهمتها في التجارة الكلية وتأثر أداء التجارة الكلية بتغيرات التجارة الزراعية فقد شكلت حصة الزراعة من 

 2003في عام  وآانت قد سجلت أعلى قيمة لها 2005-2003خالل الفترة % 16إجمالي التجارة قيمة وصلت إلى 

   .2005في عام % 14لكنها تراجعت بعد ذلك وبلغت % 18وبلغت 

بصورة عامة نجد أن نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات أآبر من نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي 

ري اإلجمالي للدولة الصادرات ، وهذا يؤدي إلي وجود عجز بالميزان التجاري الزراعي ينعكس سلبا على الميزان التجا

إال أن ذلك ال يشكل حالة مستمرة وهو ناشيء أساسا عن االنفتاح االقتصادي على الدول العربية في إطار منطقة التجارة 

الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة عموما وسيتعدل الميزان التجاري الزراعي بعد أن تتكيف االقتصاديات المحلية 

  .يدمع واقع االنفتاح الجد

ويالحظ أن التجارة الزراعية استعادت قليال % 40وقد بلغ متوسط نسبة التجارة الزراعية إلى الناتج المحلي الزراعي 

 وتأرجح الميزان التجاري الزراعي زيادة .2004مقارنة بالعام % 10 حيث ازدادت بمعدل 2005من اندفاعها في عام 

 ثم موجبا لسنتين بعد ذلك، ثم تراجع مجددا 2001-1999الل الفترة ، فكان سالبا خ2005-1996ونقصانا خالل الفترة 

  .، وآان في توافق مع  الميزان التجاري الكلي الذي آان سالبا في هذين العامين2005 و2004في السنتين التاليتين 

                                                 
  .2006 التجارة الزراعية السورية - المركز الوطني للسياسات الزراعية  31
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  (%) 2005 و 2004 مساهمة التجارة الزراعية في الناتج المحلي والتجارة والتصدير، 5-2الشكل 
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  .2006بيانات المجموعة اإلحصائية للمكتب المرآزي لإلحصاء لعام باالستناد إلى : لمصدرا

بمقارنة الصادرات الزراعية إلى الصادرات الكلية نجد أن نسبة الصادرات الزراعية إلى الصادرات الكلية خالل الفترة 

 في 2005و آانت عام . ألخرى تأرجحت بحسب المواسم الزراعية وبحسب تطور صادرات القطاعات ا2000-2005

، وآانت لمتوسط %20  وهو2004عن مستواها في عام  % 34، وسجلت هبوطا قدره  %13.8أدنى مستوياتها وهي 

  . ، وهذا يؤشر إلى األهمية النسبية للتجارة الزراعية لنمو التجارة الكلية%18 حوالي 2005-2003الفترة 

  آانت المجموعة 2005بالنسبة ألهم الشرآاء التجاريين  ففي عام لقد تحسنت نسبة تمرآز الصادرات الزراعية 

للخمسة شرآاء األوائل في حين آانت  %  86,2الرئيسية للصادرات الزراعية تتصف بكونها مرآزة للغاية بمعدل 

 للشرآاء%  95,8و آانت في المتوسط حوالي %.  86,1 آانت 2004و في عام  % 87,5 تعادل 2003النسبة في عام 

 مما يدل على تحسن سياسة تنويع . دولة25ووصل عدد الشرآاء التجاريين إلى . 2005التجاريين العشرة األوائل عام 

  .الصادرات الزراعية

 زيادة 2005-2000ومن جهة أخرى تأرجحت نسبة المستوردات الزراعية إلى المستوردات الكلية خالل الفترة 

 عن معدلها في 2005ولكنها تراجعت في عام . 2003في عام  % 21إلى ونقصانا بحسب المواسم الزراعية، ووصلت 

  %. 14وأصبحت حوالي % 19 وهو 2004عام 

في الوقت نفسه فان المستوردات الزراعية الرئيسية تعتبر شديدة الترآيز بلغت نسبتها بالنسبة للشرآاء الخمسة األوائل 

 في حين أن 2004في عام  % 95,6 و2003في عام % 94،8في حين آانت النسبة  %  93,8 وسطيا 2005في عام 

  وشكلت  2003في عام  % 99,1و هذه النسبة آانت  % 98,6متوسط حصة الشرآاء العشرة األوائل وصلت إلى 

 عنه في العامين السابقين سواء 2005ويالحظ حدوث تراجع طفيف طرا على النسبة في عام . 2004في عام  % 99,2

مما يدل إلى تحسن سياسة تنويع .  دولة12لعشرة شرآاء األوائل ووصل عدد الشرآاء التجاريين إلى بالنسبة للخمسة أو ا

  . الواردات الزراعية
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   المساهمة في االستثمار2-8

سعت سورية إلى خلق بيئة اقتصادية تشجع االستثمار وتؤدي إلى تفعيل االستثمارات وزيادتها وتنويعها وتدعم االستثمار 

وتحرص سورية على توفير أفضل أنواع التسهيالت لجذب االستثمارات . لى تحقيق  النمو القابل لالستمرارالذي يؤدي إ

من خالل سن التشريعات المتضمنة العديد من اإلعفاءات الضريبية وتشجيع المستثمرين من البالد العربية في إطار 

  .ل الحوافز واإلعفاءات والتسهيالت التي تقدمها لهممنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن الدول األجنبية من خال

   :قامت الدولة بتشجيع االستثمار من خالل تحقيق

  . سعر صرف العملةتحرير •

  .تبسيط اإلجراءات اإلدارية •

  .الستثمار للخارجاإمكانية تحويل األرباح وأصل  •

  . التحتيةالبنيةتوفير  •

   .تقديم تسهيالت وإعفاءات ضريبية •

  .الستثمارا تراخيصل يسهت •

  . لبناء األصول اإلنتاجية للمشاريع األجل للمستثمرين ةطويلميسرة  قروض تقديم •

 . عن األسواق الداخلية والخارجيةالمعلومات توفير •

  .تقديم تسهيالت لتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي والصناعي •

 . العمل على استنباط أو إدخال بعض األصناف المالئمة للتصنيع •

  .  االستثمار في المشاريع الموجهة نحو التصديرصتثمرين العرب واألجانب بمعلومات حول فرتزويد المس •

   المحافظاتالتوزيع المتوازن لالستثمارات بين  •

تترآز معظم االستثمارات الزراعية في أطراف المدن الكبيرة نظرا لتوفر البنية التحتية  الجيدة آالطرق والكهرباء 

وهناك حاجة ملحة لتشجيع االستثمار في المناطق األقل نموًا والتي تتمتع . لية والخارجيةوقربها من األسواق الداخ

بموارد وإمكانيات آبيرة وذلك بهدف تنمية الريف والحد من الهجرة الريفية للمدن وتحقيق األمن الغذائي وتخفيف الفقر 

اطق الريفية وتوفير البنية التحتية وتطوير وهذا يتطلب منح المستثمرين ميزات تفضيلية في حال االستثمار في المن

  .األسواق لربط تلك المناطق باألسواق الداخلية والخارجية

    الزراعيةاالستثمارات أثر السياسات على 2-8-1

التي عملت سياسات التحرير وقد  .يتأثر االستثمار الزراعي بالسياسات الزراعية السائدة وسياسات االقتصاد الكلي

وتقوم .  االستثمار الزراعيللدخول فيالمحلي والعربي واألجنبي  فتح المجال للقطاع الخاص ىعلية اعتمدتها سور

السياسات الحالية على توجيه االستثمارات الزراعية نحو إقامة مشاريع تحقق زيادة في اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي 

  والتجهيزاتاآلالتآ الحديثةاستخدام التقنيات إنتاج ون نوعيته، وتطوير التصنيع الزراعي، ويوالحيواني وتحس
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 ،الزراعية ونظم الري الحديث واستخدام األسمدة المناسبة واستعمال األصناف المحسنة وإدخال محاصيل زراعية جديدة

 للدخول في مجال المستثمرينتشجيع و ، التربية والتلقيح االصطناعيفيواستخدام تقنيات اإلنتاج الحيواني المتقدمة 

  .لتصدير الزراعيا

 :االستثمارالمتعلقة بصدرت في سورية التي قوانين أهم ال

  . لتشجيع االستثمار في القطاع الصناعي1952 لعام 103 رقم القانون •

  . لتشجيع رساميل المغتربين والرساميل العربية1969 لعام 348القانون رقم  •

   .حة لتشجيع االستثمار في قطاع السيا1985 لعام 186القرار رقم  •

  .شرآات القطاع الزراعي المشتركبتأسيس وتشجيع وتنظيم  المتعلق 1986 لعام 10المرسوم  •

 والذي أعطى آثيرا من 2000 لعام 7 وتعديالته بموجب المرسوم 1991 لعام 10قانون تشجيع االستثمار رقم  •

 .الحوافز والمزايا للمستثمرين

 الخاص باالستثمار والذي يقدم 2007 لعام 8تشريعي رقم  بالمرسوم ال1991 لعام 10تم استبدال القانون رقم  •

  :وأهم ما تضمنه المرسوم. 10مزايا وحوافز إضافية للمستثمرين وتم بموجبه إلغاء القانون رقم 

  . يحق للمستثمر سنويا تحويل األرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر-

ها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر االستيراد ونظام  يحق للمشاريع أن تستورد جميع احتياجات-

اآلالت والمعدات والتجهيزات المستخدمة في المستوردات من تعفى واالستيراد المباشر من بلد المنشأ 

  .عملية اإلنتاج ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمرآية

رط أن ال تتجاوز قيمة الحساب المذآور ش( السماح للمشروع بفتح حساب بالعمالت األجنبية في الخارج  -

  ) .من رأسمال المشروع المدفوع بالعمالت األجنبية % 50

 في المصارف المحلية إلى العملة  من العمالت األجنبيةداعاتهيالسماح للمشروع بتحويل جزء من إ -

  .السورية باألسعار السائدة في الدول المجاورة

 تنفيذ السياسات والمتضمن إحداث هيئة لالستثمار في سورية مهمتها 2007 لعام 9المرسوم التشريعي رقم  •

تضمن المرسوم إحداث النافذة الواحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين وتشكيل مجلس أعلى والوطنية لالستثمار 

يل وفي هذا اإلطار فقد عملت الدولة على تعديل التشريعات الخاصة باالستثمار وتسه. دارة الهيئةإللالستثمار 

 اإلجراءات الخاصة بالترخيص للمشاريع وتطوير البنية األساسية المشجعة على االستثمار وتأمين نشر

 .المعلومات الكافية عن فرص االستثمار

حددت السياسة أولويات لالستثمار وقدمت لها التسهيالت واالمتيازات الخاصة آمنح األراضي االستثمارية واإلعفاء وقد 

منح و تراعي شروط التنمية الزراعية المستدامة التي االستثمارات  وحرصت على تشجيع.عمالمن ضريبة أرباح األ

   . الزراعيةستلزمات لتوفير الم إلقامة مشاريعأولوية



  2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة

 

 52

  :واهم الخصائص التي تحدد أولوية الموافقة على إقامة المشاريع

 .أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة اإلنمائية •

 .ية بقدر اإلمكانأن تستخدم الموارد المحل •

 .أن تساهم في تعزيز االقتصاد الوطني وتشغيل العمال المحليين •

 .أن تساهم في زيادة التصدير والحد من االستيراد •

 .أن تستخدم التقنيات الحديثة المالئمة لحاجات االقتصاد الوطني •

والعربية واألجنبية إلى سورية فقد وقد نجحت سياسات وقوانين االستثمار في استقطاب العديد من االستثمارات المحلية 

 وشهد االستثمار الحكوميوازداد حجم االستثمارات الخاصة تطورت التدفقات االستثمارية منذ بداية التسعينيات بسرعة و

 نموا ملحوظا في االستثمارات نتيجة تحسين مناخ االستثمار و تحرير معظم قطاعات االقتصاد الوطني وفتح 2006عام 

 .ت أمام االستثمار الخاصهذه القطاعا

   أهمية وأهداف االستثمار الزراعي2-8-2

يشمل اإلستثمار إنتاج السلع الرأسمالية مثل األراضي والمباني واإلنشاءات واآلالت والمعدات والعدد واألدوات 

  :وتتجلى أهمية االستثمار في عاملين رئيسيين. ووسائط النقل

للناتج القومي وبالتالي فإن زيادة حجم االستثمار تؤثر على آل من حجم يمثل االستثمار أحد المكونات الرئيسة  •

 .الناتج القومي والعمالة

يؤدي االستثمار إلى زيادة التراآم الرأسمالي للمجتمع وبالتالي إلى زيادة سعته اإلنتاجية مما يؤدي إلى دفع  •

 .مال والعرض الكلي للمجتمععملية النمو االقتصادي في المدى الطويل من خالل زيادة تراآم رأس ال

فالمشاريع اإلنتاجية يمكن أن تهتم باإلنتاج . االستثمارات في سورية إما تكون موجهة نحو اإلنتاج أو نحو تأمين الخدمات

، أو باإلنتاج الحيواني مثل )حبية وخضراء(النباتي مثل الحبوب والمحاصيل الصناعية والخضار والفواآه واألعالف 

أما  ".والبيض واألسماك، أو تضم النشاطين النباتي والحيواني مثل إنتاج الحبوب وإنتاج اللحم معااللحم والحليب 

فيمكن أن تشمل المشاريع البحثية متضمنة اإلنتاج النباتي والحيواني والمكافحة ) وهي حكومية(المشاريع الخدمية 

المباشرة للمنتجين مثل الرعاية البيطرية، أو والري والتربة، أو مشاريع التدريب واإلرشاد، أو مشاريع الخدمات 

   .مشاريع البنية التحتية مثل الطرق الزراعية وقنوات الري واستصالح األراضي

 قطاع الزراعة وما يقدمه من مساهمة في تأمين الغذاء وبناء خصوصيةبالغة نظرًا ليكتسب االستثمار الزراعي أهمية 

حيث إن محدودية الموارد المتاحة وزيادة الطلب على المنتجات  باهتمام بالغ ةالزراعحظي قطاع وقد  .االقتصاد الوطني

الزراعية سواء لالستهالك المباشر لتحقيق األمن الغذائي المحلي أو لمتطلبات التصنيع الزراعي وزيادة التصدير لتغطية 

عمال األمثل للموارد المتاحة آلها عوامل الحاجة إلى القطع األجنبي الالزم لالستيراد ولتحقيق التنمية المستدامة واالست

  .جعلت الحكومة تولي هذا القطاع األهمية الكبرى
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حيث يالحظ زيادة .  تطور مساهمة االستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي والعائد على االستثمار7-2يبين الجدول 

 االستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي االستثمار بمعدل أعلى من الناتج المحلي اإلجمالي، مما أدى إلى زيادة حصة

% 2، ولكن انخفض العائد على االستثمار بمعدل سنوي قدره 2006-1995خالل الفترة % 2بمعدل نمو سنوي قدره 

  .خالل نفس الفترة، أي أنه يجب إيالء آفاءة االستثمار المزيد من االهتمام

  %)س ، .مليار ل (2006-1995، 2000ألسعار الثابتة لعام  تطور الناتج المحلي اإلجمالي واالستثمار با7-2الجدول 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1995  البيان
  معدل 

  النمو السنوي
%   

  4.2  1193  1135  1086  1018  1006  950  904  756  الناتج المحلي اإلجمالي
  6.3  330  310  281  235  196  178  156  168  إجمالي االستثمار

  2.0  27.7  27.3  25.9  23.1  19.5  18.7  17.3  22.2  %ج النات/االستثمار
  2.0-  3.6  3.7  3.9  4.3  5.1  5.3  5.8  4.5  االستثمار /الناتج
  .2007باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية السنوية للمكتب المرآزي لإلحصاء لعام : المصدر

  )1995سنة األساس  (2006-1995حسب معدل النمو السنوي للفترة 

آافة القطاعات فرصة لمشارآة رية العربية السورية تبني وتطبيق مبدأ التعددية االقتصادية إلعطاء نهجت الجمهو

رسم السياسة االستثمارية باعتبارها األرضية المناسبة التي تهيئ  عملية التنمية وفي) عام، خاص، تعاوني، مشترك(

  .ةالفرص للجميع للمشارآة في عملية البناء وتحقيق األهداف المرسوم

 تطور مصادر االستثمار في سورية حيث يالحظ تطور االستثمار بشكل إيجابي لكال القطاعين العام 8-2يبين الجدول 

 نمو إيجابي لالستثمار لكال القطاعين مع مالحظة زيادة 2006-1995خالل الفترة يالحظ . والخاص وبمعدالت نمو جيدة

 زيادة حصة القطاع 2006-2000العكس يالحظ خالل الفترة وب. حصة القطاع العام وانخفاض حصة القطاع الخاص

الخاص وانخفاض حصة القطاع العام ونمو استثمارات القطاع الخاص بمعدل أعلى من القطاع العام بسبب تشجيع 

  .استثمارات القطاع الخاص وتحسين البيئة الجاذبة لالستثمار

  )س.مليون ل (2006-1995، 2000 مصادر االستثمار باألسعار الثابتة لعام 8-2الجدول 
  القطاع الخاص  القطاع العام

  السنة
  

  إجمالي قيمة اإلستثمارات
  %النسبة   القيمة  %النسبة   القيمة  

1995  167846  73488  56  94358  44  

2000  156092  99331  57  56761  43  

2001  178148  115858  58  62290  42  

2002  196387  121083  56  75304  44  

2003  234818  147087  57  87731  43  

2004  281419 135770 52 145649 48 

2005  309613 146688 52 162925 48 

2006  329945  164945  50  165000  50  

  1.1-  5.2  1.2  7.6  6.3  )2006-1995% (معدل النمو السنوي 

  5.5  19.5  3.9-  8.8  13.3  )2006-2000% (معدل النمو السنوي 
  .2007تب المرآزي لألحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية لعام  المك باالستناد إلى:المصدر
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حيث يالحظ . 2006-2000 تطور توزع االستثمار حسب قطاعات االقتصاد الوطني خالل الفترة 9-2يبين الجدول 

انخفاض حصة االستثمارات الزراعية ونمو االستثمارات الزراعية بمعدل أقل من القطاعات األخرى عدا قطاع النقل 

           والمواصالت، مما يدل على أن حجم االستثمارات الزراعية اليتناسب مع حصتها في الناتج المحلي اإلجمالي

  .، مما يتطلب إيالء قطاع الزراعة المزيد من االهتمام)أقل من مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي بشكل آبير(

  )س.مليون ل (2006-2000 ،2000 باألسعار الثابتة لعام صاد الوطنيقطاعات االقت حسب االستثمارات  توزيع 9-2الجدول 
  السنوات

معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  القطاعات
%  

  8.9  40792  45220  39417  24063  25843  26220  24431  قطاع الزراعة
  10.7  84358  82891  76978  74820  56465  54778  45918  الصناعة والتعدين
  7.2  44522  54035  48647  30517  35183  35007  29379  النقل والمواصالت

  9.6  30501  40040  38285  22513  17295  14752  17621   دور السكن
  22.3  129770  87427  78092  82905  61601  47391  38743  قطاعات أخرى

  13.3  329943  309613  281419  234818  196387  178148  156092  المجموع
  3.9-  12.4  14.6  14.0  10.2  13.2  14.7  15.7  حصة الزراعة

  .2007، المجموعة اإلحصائية السنوية لعام لإلحصاء المكتب المرآزي  باالستناد إلى:المصدر
  .)2000سنة األساس  (2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

   االستثمار الزراعي في القطاع العام2-8-2-1

د المتاحة وظروف التجارة الخارجية والوضع العالمي الجديد واتجاه سورية من نظام التخطيط إن محدودية الموار

المرآزي إلى نظام اقتصاد السوق ، يتطلب توظيف رؤوس األموال والموارد المتاحة بالشكل األمثل لتحقيق أعلى عائد 

مارات الوطنية  الى المجاالت التي تحقق  وهذا يتطلب توجيه االستث. اقتصادي واجتماعي في ضوء اإلمكانيات المتاحة

. زيادة القدرة التنافسية للمجتمع وفي نفس الوقت تشجيع االستثمار الخارجي بالتوجه إلى البلد لزيادة العوائد االقتصادية 

الكاف وبذلك ال بد وأن تحظى المشاريع المتمتعة بوفورات السعة والسعة اإلنتاجية المثلى خاصة الزراعية منها القدر 

  . من االهتمام

  :تتوزع االستثمارات الزراعية الحكومية في سورية بين

الخدمات المساعدة التي ترآزت بشكل رئيسي في تطوير البنية التحتية الزراعية والخدمات الزراعية وأنظمة الري  •

ع الزراعي واستصالح األراضي والتحريج والتشجير المثمر والبحوث واإلرشاد والتدريب لرفع آفاءة القطا

 2005في عام "  مشروعا54وقد بلغ عدد المشاريع المنفذة . وتحسين أداءه واستثمار موارده بالشكل األمثل

  .)2 والمرفق 1المرفق (

واألنشطة اإلنتاجية المباشرة المتضمنة إحداث مؤسسات زراعية ذات طابع اقتصادي متمثلة بالمؤسسة العامة  •

 والمؤسسة العامة للمباقر والمؤسسة العامة لألسماك والمؤسسة العامة للمكننة لألعالف والمؤسسة العامة للدواجن

حيث آان الغرض من هذه المؤسسات . الزراعية والمؤسسة العامة لإلآثار البذار والمؤسسة العامة لمزارع الدولة

ص وإرشاده لتفعيل تأمين فرص العمل، وتأمين السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مقبولة، وتشجيع القطاع الخا

إلى تحويل المؤسسات  ذات األهداف الشاملة واألساسية " وتسعى الحكومة حاليا. قدراته اإلنتاجية في هذا المجال

والتخلي التدريجي عن المؤسسات األخرى ذات الطابع  وخدمية مثل مؤسسة إآثار البذارإلى مؤسسات بحثية 

زيع أراضيها على المستفيدين وترك جزء من األراضي وبحدود اإلنتاجي مثل مزارع الدولة التي تم حلها وتو
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ألغراض البحث العلمي ، إضافة إلى حل مؤسسة المكننة الزراعية ودراسة واقع المؤسسات األخرى  ، % 10

ويتم تمويل . والعمل على تحسين آفاءة المؤسسات من خالل خلق منافسة على أسس متساوية مع القطاع الخاص

مقارنة بإنتاج " جدا" وتجدر اإلشارة إلى أن إنتاج هذه المؤسسات يعتبر صغيرا. المؤسسات ذاتيااستثمارات هذه 

 %).1حوالي (القطاع الخاص 

بالنسبة للمؤسسة العامة للدواجن يعتبر إنتاج الفروج والبيض وصيصان البياض والفروج النشاط األساسي لهذه  •

 . المؤسسة

. بر إنتاج حليب األبقار هو الهدف األساسي للمؤسسة باإلضافة إلى إنتاج اللحمبالنسبة للمؤسسة العامة للمباقر يعت •

 . وتقوم المؤسسة بنشاط زراعي لتأمين األعالف الخضراء لقطيع المؤسسة

 . تهتم المؤسسة العامة لألسماك بإنتاج األسماك •

ن للمحاصيل الزراعية وخاصة إن الهدف األساسي لنشاط المؤسسة العامة إلآثار البذار هو تأمين البذار المحس •

 . اإلستراتيجية منها

وفي إطار رفع آفاءة االستثمارات الحكومية القائمة حاليًا فان استراتيجية التنمية الزراعية في سورية لحظت األمور 

  :  التالية

ي األصول التوجه التدريجي آي تعمل المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي في المجاالت البحثية وان تعمل ف •

 .اإلنتاجية  وفي نقل التقانات الحديثة وترك األنشطة اإلنتاجية للقطاع الخاص 

 .تقديم الخدمات األساسية لتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لإلنتاج •

ث، إرشاد، تدريب، وقاية، صحة بحو(تقديم الخدمات المساعدة التي من شأنها رفع آفاءة اإلنتاج الزراعي  •

 ).حيوانية

 .تأمين المعلومات والدراسات الضرورية لتشجيع االستثمار •

 .  وضع التشريعات الالزمة لتشجيع االستثمار وتحسين المواصفات والمقاييس للسلع والخدمات •

 يالحظ زيادة اإلنفاق حيث. 2006-2000 تطور اإلنفاق على االستثمارات الحكومية خالل الفترة 10-2يبين الجدول 

بشكل ملحوظ على آافة المشاريع وخاصة المصالح العقارية والبحوث العلمية الزراعية ألن الحكومة اهتمت أآثر مما 

مضى بتنظيم األراضي الزراعية ورفع آفاءة استثمارها، وأعطت أولوية للبحث العلمي الزراعي عن طريق إنشاء 

حيث يتبين أن .  تفصيل هذه المشاريع حسب أغراضها2المرفق يبين .  مستقلة ماليًاالهيئة العامة للبحث العلمي آمؤسسة

  ).3المرفق (الحكومة تلجأ أيضًا إلى االقتراض والدعم الخارجي لتنفيذ األهداف التنموية 
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   %)،س .مليون ل (2006-2000 تطور اإلنفاق االستثماري على المشاريع الزراعية الحكومية، 10-2الجدول 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  يانالب
  خطة
   عام

 2007  

التغير 
%  

  معدل
 النمو 
 السنوي

%   
  4.5  29.9  9367  7164  6479  6982  7416  8444  8057  5515  اإلدارة المرآزية

  7.6  55.3  293  306  222  213  580  926  454  197  المؤسسات
  13.7  115.7  307  151  163  34  74  89  63  70  *المصالح العقارية

  15.2  52.8  900  741  824  236  485      **الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
  1.6  9.7  333  169  287  282  269  249  183  154  ***الهيئة العامة الستثمار الغاب

  6.2  43.7  11200  8531  7975  7465  8824  9708  8757  5936  المجموع
  .2006-1970لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي أهم اإلنجازات اإلنتاجية باالستناد إلى : المصدر

  .تهتم بتنظيم األراضي الزراعية والعقارية* 
  .  آانت إنفاقات البحث العلمي مشمولة ضمن مشاريع اإلدارة المرآزية2003قبل عام . انظر الفصل الثالث حول أهداف الهيئة** 
  .غابتهتم بتنظيم األراضي الزراعية ومشاريع الري في منطقة ال** 

  .2006-2003أما بالنسبة للبحوث للفترة ). 2000سنة األساس ( على أساس المشاهدات األصلية 2006-2000التغير ومعدل النمو السنوي للفترة حسب 

   االستثمار في القطاع التعاوني2-8-2-2

عة من الفالحين على ينظم االستثمار من خالل اإلتحاد العام للفالحين على شكل جمعيات فالحية تعاونية تضم مجمو

مستوى القرية بهدف التعاون لتوفير القروض الزراعية للجمعية وتوزيعها لألعضاء حسب الترخيص لكل عضو 

تعاوني وآذلك تأمين مستلزمات اإلنتاج وتسويق المنتجات أما االستثمار في اإلطار التعاوني فهو فردي واالستثمار 

تعاونيات إنتاجية، تربية : ي القطاع التعاوني من خالل الجمعيات التعاونية التاليةويتجلى االستثمار ف. الجماعي قليل جدًا 

الحيوان، جمعيات التسمين، تربية الدواجن، تربية دودة الحرير، تسويق الخضار والفواآه والمنتجات الحيوانية، صيد 

 يالحظ أن عدد الجمعيات التعاونية زاد .األسماك، تربية الخيول العربية، تربية اإلبل، تربية النحل، متعددة األغراض

  . 2006 جمعية في عام 5606 و 2005 جمعية في عام 5578 إلى 1999 جمعية في عام 5395من 

  االستثمار في القطاع الخاص الزراعي 2-8-2-3

اعين الخاص رغبة في توجيه الفوائض النقدية نحو التنمية واإلنتاج، وفي إطار االستفادة من اإلمكانيات المتاحة للقط

والمشترك، وتشجيعهما على المشارآة في بناء القاعدة االقتصادية والتنموية للبالد فقد تم إصدار العديد من القوانين 

 المذآوران سابقًا لتشجيع استثمار المواطنين العرب السوريين المقيمين منهم 10 و 9آخرهما المرسومان رقم 

نبية، في جميع المشاريع التنموية في القطر، مما يساهم في دفع مسيرة التنمية والمغتربين ورعايا الدول العربية واألج

  .االقتصادية

  : على أربعة أنشطة هي1991 لعام 10توزعت المشاريع الزراعية المشملة بالقانون رقم 

 ذات وتشمل المحاصيل واألشجار المثمرة والمواشي ومشاريع التصنيع: نشاط اإلنتاج الزراعي وتربية الحيوان •

 .الصلة فيما بينها آتصنيع زيت الزيتون والزيوت األخرى والعصائر وغيرها

وتشمل معظم مشاريع المواشي ومشتقات األلبان ومعامل التصنيع : نشاط تربية وتسمين المواشي والحيوانات •

 ).آمنتجات الحليب ومشتقات األلبان المصنعة(المرتبطة بها 

 .وتتضمن إنتاج المعدات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج والخدمات: زراعيةنشاط الري وحفر اآلبار والخدمات ال •
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وتتضمن بعض المشاريع إنتاج المستلزمات الزراعية وتربية المواشي أو تقديم الخدمات : أعالف الحيوانات •

 .للمزارعين

  .1991 لعام 10 تطور عدد المشاريع الزراعية المنفذة حسب قانون االستثمار رقم 11-2يبين الجدول 

  )2005-1991 (1991 لعام 10 رقم االستثمار عدد المشاريع الخاصة حسب قانون 11-2 الجدول
  فرص العمل  س.مليون ل  المشاريع  البيان  عدد  قيمة اإلستثمارات  عدد

1991-2002  2071  247273  86811  
2003  292  68742  14312  
2004  744  203553  40313  
2005  558  376990  54346  
  195782  896558  3665  المجموع
  7641  26907  108  منه زراعية

  . مكتب االستثمار باالستناد إلى بيانات:المصدر

في نوعية االستثمارات وحجمها وتوزعها على المناطق " وقد رافق هذا التطور اإليجابي في حرآة االستثمارات تطورا

ى شرآاء عرب أو أجانب ولكنها لم تصل إلى الجغرافية إضافة إلى التطور الملحوظ في المشاريع التي تحتوي عل

 إلى 2005 و 2004وتعود القفزة الكبيرة في عدد المشاريع المشملة في عامي . مرحلة الطموح المتوقعة من القانون

  :سببين أساسيين هما

 في تطبيق سياسة اإلصالح االقتصادي،" التحسن الذي شهده المناخ االستثماري في سورية نتيجة المضي قدما •

 .إضافة إلى التغير في المناخ الدولي وما رافقه من تغير في اتجاهات المستثمرين

  .2000 لعام 7 بموجب المرسوم رقم 1991 لعام 10تعديل قانون االستثمار رقم  •

 108 حوالي 2005 وحتى نهاية عام 1991 منذ عام 10بلغ عدد المشاريع الزراعية المشملة بأحكام القانون رقم 

من % 3س أي مايعادل . مليون ل26907لغت قيمة إجمالي التكاليف االستثمارية لهذه المشروعات ب".  مشروعا

 . فرصة عمل7641وتوفر هذه المشاريع لدى تنفيذها . مجموع التكاليف االستثمارية التقديرية لكافة المشاريع المشملة

  .للظروف الخاصة باالستثمار الزراعيويتبين مما سبق أن عدد المشاريع الزراعية المنفذة قليل جدًا نظرًا 

  )خاص وعام( االستثمار في القطاع المشترك 2-8-2-4

 لتشجيع الشرآات الزراعية المشترآة بين القطاعين العام 1986 لعام 10لقد أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 

من رأسمال هذه % 25عي بنسبة وتساهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة واإلصالح الزرا). 12-2الجدول (والخاص 

وقد .  الشرآات المشترآة التي تم تأسيسها بموجب هذا القانون12-2الجدول يبين . الشرآات مسددة على شكل أراضي

تعثرت شرآتا الربيع والسنابل بسبب ضعف رأس مالها التأسيسي حيث تم حل شرآة الربيع ودمج شرآة سنابل مع 

 مليون 14(س . مليون ل740خمس شرآات فقط بلغ مجموع رأس مالها التأسيسي وبذلك فقد بقي منها . شرآة برآة

 مليون 21(س . مليون ل1070وبعد التبدالت التي طرأت على رأس مال معظمها أصبح رأس مالها الحالي ) دوالر

  ). دوالر
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   الشرآات الزراعية المشترآة في سورية12-2الجدول 
  مليون دوالر  س.مليون ل  مليون دوالر  س.مليون ل  التأسيس  البيان  ال الحاليرأس الم  رأس مال التأسيس  تاريخ

  إجمالي المساحات
  )هكتار(المخصصة 

  1750  8.5  440  6  315  1986  غدق
  1919  3.7  195  1.9  100  1986  برآة
  183  0.5  25  0.5  25  1987  سنابل
  2362  2.7  140  1.9  100  1987  نماء
  75  2.9  150  1.2  60  1987  الشام
  985  1.9  100  1.9  100  1987  ونالقلم

  47  0.4  20  0.8  40  1989  الربيع
  7321  20.6  1070  14.2  740    المجموع

  .باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر

   اإلستثمار في المشاريع المشترآة الحكومية2-8-2-5

مهورية العربية السورية والحكومات األخرى وخاصة  تهدف هذه المشاريع إلى االستثمار المشترك بين حكومة الج

الشرآة السورية السعودية والشرآة السورية الليبية : وقد بلغ عدد الشرآات المشترآة خمسة شرآات هي. العربية

بع هذه وتت. والشرآة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومؤسسة اإلتحاد العربي للتنمية الزراعية والشرآة السورية الفنلندية

ويتوقع زيادة هذا النوع من االستثمار نتيجة اتفاقيات منطقة . الشرآات أنظمة االستثمار المتبعة في الشرآات الخاصة

  .التجارة الحرة العربية الكبرى والشراآة األوربية وسياسات االنفتاح االقتصادي لجذب االستثمارات األجنبية

 صناعية والزراعية الشرآة السورية الليبية لالستثمارات ال-1

.  بين الجمهورية العربية السورية والجماهيرية الليبية1978تأسست الشرآة بموجب اتفاقية موقعة في دمشق بتاريخ 

  :وتقوم باألنشطة التالية. ويبلغ رأس مال الشرآة مائتا مليون دوالر أمريكي

األغنام ، وتجفيف الذرة الصفراء، إنتاج القمح والشعير والقطن وبعض الزراعات الرعوية، وتربية وتسمين  •

 .وتصنيع محصول الفصة وبقايا المحاصيل

 .حفر اآلبار وتجهيزها ودراسة تنفيذ شبكات الري •

 .إنتاج البيض والفروج •

 .تربية األبقار وإنتاج الحليب وتسمين العجول •

 .إنتاج الجبن القشقوان •

  الشرآة العربية لتنمية الثروات الحيوانية-2

وتقوم .  مليون دينار آويتي105 بالتعاون بين الدول العربية وبرأس مال مدفوع قدره 1975ي عام تأسست الشرآة ف

  .الشرآة بزراعة المحاصيل وتربية وتسمين األغنام واألبقار وتربية الفروج والدجاج البياض



2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة  

 59

  الشرآة السورية السعودية لالستثمارات الصناعية والزراعية-3

التفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية  بموجب ا1976تأسست بتاريخ 

  . مليون دوالر50برأسمال قدره 

  مؤسسة اإلتحاد العربي للتنمية الزراعية-4

وتتمثل مشاريع الشرآة في مشروع الزراعات .  برأسمال قدره عشرة ماليين دينار ليبي1974أنشأت المؤسسة في عام 

   . ومشروع الفطر الطازج ومشروع إآثار بذار البطاطا ومشروع تربية اإلبل واألغنامالمحمية

  الصعوبات الخاصة باالستثمار الزراعي 2-8-3

تظهر مؤشرات المناخ االستثماري في سورية حسب بعض الدراسات البيئة غير الجاذبة لالستثمارات المحلية الخاصة 

م القضائي، والوصول إلى التمويل، وتعقيدات اإلجراءات اإلدارية، وتكاليف توليد وتدل النتائج على أن النظا. واألجنبية

وإضافة إلى ذلك يمكن إيجاز أهم . الكهرباء، والبنية التحتية، من أهم العوائق أمام المستثمرين في القطاع الخاص

  :العوائق بما يلي

  العوائق االقتصادية

م الحيازة مما يولد الصعوبات في إمكانيات التوسع محدودية الموارد األرضية الزراعية وصغر حج •

 .واالستفادة من اقتصاديات الحجم

محدودية الموارد المائية المتاحة بسبب التقلبات المناخية وظروف الجفاف مما يستوجب اإلستثمار في  •

 .المشاريع المستخدمة لتقنيات الري المتطورة

 . بسبب التقلبات في الظروف المناخيةمحدودية المراعي وتوفر أعالف الثروة الحيوانية •

عدم توفر األصناف المالئمة بشكل آامل من البذور للزراعات وبما يتناسب مع الظروف والمناطق البيئية  •

 .المختلفة

 .تنافس األنشطة االقتصادية على العمالة •

 .صعوبة الحصول على التقانات الحديثة المتطورة •

  .بالعاملين بالمجاالت األخرى آالصناعة والتجارة والخدمات العاملين بالزراعة مقارنة تدني أجور •

تكاليف المشاريع  النسبي لالرتفاعا بسبباالستثمارات الزراعية تردد المستثمرين في المبادرة للقيام ب •

  . من جهة وعنصر المخاطرة الكبير الذي تتصف به المشاريع الزراعيةالزراعية الكبيرة

  . االستثمارات الزراعيةعدم الحصول على مردود سريع في •

المشاريع الزراعية اإلنتاجية دون المشاريع الخدمية التي تعتبر أساسية لتحقيق   القطاع الخاص علىترآيز •

 .التنمية الريفية
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  العوائق الخاصة بالبنية التحتية

ة تطور اإلنتاج ودفعه ضعف اإلمكانيات في موازنة الدولة لرفد االستثمارات لتأمين البنى التحتية القادرة على مواآب

وتأمين الخدمات الالزمة له بالشكل األمثل خاصة فيما يخص الطرق الزراعية وأقنية الري والصرف واستصالح 

  .األراضي

  النقص في تخطيط االستثمارات

لموارد لمشاريع االستثمارية وآثارها البيئية ومدى محافظتها على اليوجد نقص في الدراسات االقتصادية لتحديد أوليات 

آذلك عدم وجود الدراسات التسويقية لتحديد . الزراعية النادرة المتاحة ومدى تطابقها مع ظروف التجارة العالمية

  .متطلبات األسواق الخارجية من المنتجات الزراعية وفق الروزنامة الزراعية

  المعوقات التسويقية 

عية مع تطورات اإلنتاج مما خلق اختناقات ضعف مواآبة عمليات التسويق الداخلي والتصنيع للمواد الزرا •

 .مما يولد ضعف استغالل الطاقات اإلنتاجية المتاحة. تسويقية في السلع الزراعية وإلحاق الضرر بالمنتجين

انخفاض خبرات المزارعين في العمليات الزراعية والعمليات المختلفة لما بعد الحصاد والتي من أهمها النقل  •

دريج والتي يؤثر انخفاض آفاءة أدائها على القيمة التسويقية للنواتج الزراعية وزيادة والتخزين والفرز والت

 .معدالت الفقد والتالف من اإلنتاج

تزداد مشكلة التسويق حدة لبعض المنتجات الحيوانية ومنها الحليب والتي تتطلب أساليب خاصة في التعبئة  •

 .رد التي تعتبر ضرورية للمحافظة عليهاوالنقل المبرد باإلضافة إلى عمليات التخزين المب

  معوقات خاصة بالتجارة الخارجية

 .عدم مواآبة عمليات التسويق الخارجي لإلنتاج المحلي •

 .صغر حجم المشاريع مما يحملها عادة أعباء مالية وإدارية تزيد من تكلفة المنتج •

 ). اآليزوشهادة(عدم مواآبة مواصفة اإلنتاج المحلي لمواصفات الدول المستوردة  •

 .وجود معوقات في تطبيق التحرير الكامل لالقتصاد •

  المعوقات المالية

لتذبذب اإلنتاج الزراعي وتباين العائد االقتصادي الصافي " ضعف اإلمكانيات المالية لدى المزارعين نظرا •

 بسبب الظروف الجوية وسعر السوق مما يسبب صعوبات في تطوير تقنيات اإلنتاج وتأمين التجهيزات

 .واآلليات والمستلزمات
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عدم قدرة التمويل الحكومي لمواآبة متطلبات تطوير البنية التحتية الزراعية بما يتناسب مع ظروف التجارة  •

 .الخارجية

 .عدم قدرة األجهزة المصرفية الحالية من تأمين متطلبات المستثمرين من القطاع الخاص •

  المعوقات اإلدارية

 .قوانين الملكية الزراعية •

 .بات في إجراءات تنفيذ المشاريعصعو •

 .صعوبات التوافق في السياسات المطبقة •

  لتطوير وتشجيع االستثمارات الزراعية المقترحات2-8-4

الصناعات الزراعية يتأثر بالمعوقات التي أثرت على " إن المناخ االستثماري الزراعي السائد في سورية متضمنا

فالمشكلة العامة تكمن في الحصول على منافع مؤقتة من االستثمارات الجديدة . االستثمار والتنمية المستدامة في البلد

ويشجع هذا التوجه الحصول . بدون تغيير المناخ االقتصادي الكلي والمؤسساتي الى حد آبير أو جعل هذه المزايا دائمة

   32.على مزايا في المدى القصير بدون تشجيع التنمية االقتصادية في المدى الطويل

اإلجراءات والمشروعات، وتحسين المناخ الكلي، : على تقدم فقد تم وضع توصيات لثالث محاور رئيسية هي" ناءاوب

  .وتحسين االستثمارات الزراعية

  اإلجراءات اإلدارية والمشروعات

 لعام 10 قانون االستثمار رقم منح بعض التسهيالت من خالل تسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات حيث تم  •

ويتطلب هذا الموضوع الدراسة المستمرة لهذه . 9 و 8تعديله مؤخرًا من خالل المرسومان رقم و 1991

والتسهيل في تقديم التشريعات وتعديلها وفق التطورات التي تفرضها حرية األسواق وحرية االستثمار 

إعادة لمستثمرين و  وتسهيل إجراءات الترخيص واعتماد النافذة الواحدة لتقديم التسهيالت لطلبات االستثمار

  .فيجب إعطاء أولويات للمشاريع التي تهتم بتحديث اإلنتاج الزراعي. النظر في الحجم األدنى للمشروع

العامة وتدعيم إقامة مناطق صناعية تتوفر فيها جميع الخدمات " تسهيل الحصول على األراضي خصوصا •

  ).آهرباء وماء" خصوصا(األساسية 

ليس بالضرورة اإلنتاج (قطاع التعاوني خاصة فيما يخص تقديم الخدمات  الالعمل على زيادة فعالية •

  .ويتطلب هذا تحسين القطاع التعاوني الحالي). المشترك، ولكن لتأمين الخدمات والتسويق والتصنيع

تسهيل إقامة المؤسسات المالية في المناطق الريفية لتوسيع القروض في المناطق الريفية وإدخال الكثير من  •

  .ونة في النظام المصرفي ليتالءم مع متطلبات المستثمرين من القطاع الخاصالمر

                                                 
  32 انظر الزراعة السورية على مفترق الطرق، المركز الوطني للسياسات الزراعية
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 تحسين المناخ االقتصادي الكلي

  :ويجب أن يتضمن اإلصالح مايلي. إن اإلصالحات يجب أن تكون تدريجية وعلى جميع المحاور

 .سياسات متعلقة باستخدام الموارد متضمنة الضرائب واألسعار والدعم •

ية والمصرفية متضمنة سعر الصرف وتحويل العملة واستقاللية المؤسسات المصرفية وإنشاء السياسات النقد •

العامة  خالل المصارف من وتسهيل عمليات تمويل المشاريع . المصارف الخاصة وأسواق األوراق المالية

واآب مع الحاجة القائمة حاليًا وتشجيع إقامة مصارف جديدة تعتمد األساليب المتطورة باستمرار للتالخاصة و

 .التي تتطلبها العمليات التجارية 

تجنب عدم الكفاءة والتكاليف الزائدة من خالل تحسين إدارة القطاع العام، وتبسيط العمليات اإلدارية وتحسين  •

 .البنية التحتية والخدمات

  تشجيع االستثمارات الزراعية

  . والتوجه إلى التخطيط اإلقليميتفعيل التخطيط التأشيري •

ل الجهود لتحسين قطاع المحاصيل االستراتيجية من خالل االستمرار في تعميق إدخال المرونة في التخطيط بذ •

حيث أن األرض والماء والقروض والمدخالت المخصصة . الزراعي التي بدأ بها في السنوات األخيرة

   .من قبل الفالحينبشكل مستدام للمحاصيل االستراتيجية يجب أن يعاد استخدامها 

تشجيع االستثمارات األجنبية للدخول في مجال التصدير الزراعي إلدخال التقنات الحديثة وتوسيع اإلنتاج ذو  •

  .الجودة العالية خاصة في مجال الخضار والفواآه للتصدير إلى األسواق األوربية واألسواق األخرى

 .تطوير مؤسسات التمويل الريفي •

  .تشجيع تسويق المنتجات الزراعية •

  . الستثمارات المهتمة بتحسين أنظمة الريتشجيع ا •

قيام الجهات الحكومية بتحديد المشروعات الالزمة للتنمية االقتصادية والتي تعود بالفائدة على المستثمرين  •

وتقديم دراسات أولية حول المشروعات االستثمارية لمساعدة المستثمر باإلطالع على االحتياجات وتبني 

 .حقق له العوائد وتشجعه على اإلنتاج المشروعات الالزمة التي ت

تأمين المعلومات والدراسات الخاصة باالستثمار حيث يتم عن طريق تحسين أنظمة المعلومات في القطر بما  •

 .يتوافق مع متطلبات التسويق العالمي

 . المرونة في اختيار المشروع االستثماري حيث يتم من خالل تحرير االقتصاد •

 . بعد أن تم تعديل قانون العالقات الزراعيةالزراعيةتعديل قانون الملكية  •

تشجيع رؤوس األموال األجنبية خاصة األوربية والعربية والمغتربين السوريين على االستثمار بتقديم المزيد  •

  .من التسهيالت
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منح االستثمار في القطاع الزراعي ميزات خاصة إضافية تشجع المستثمرين على اختيار االستثمار في  •

 راعةالز

 تدعيم وتشجيع إقامة مؤسسات تسويقية متطورة تختص بتسويق اإلنتاج الزراعي داخليا وخارجيا •

تعزيز دور الدولة في الرقابة على الصادرات لضمان توفير أسواق خارجية للسلع الزراعية السورية التي  •

 .تتميز بمواصفات جيدة

 ات الزراعية الخام والمصنعةالتأسيس إليجاد قاعدة بيانات عن اإلنتاج وتسويق المنتج •

توفير التمويل الالزم للقطاع الخاص عند الرغبة باالستثمار في الزراعة بتسهيل الحصول على قروض طويلة  •

 .ومتوسطة األجل وبشروط سهلة
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  مستلزمات اإلنتاج الزراعي والخدمات المساعدة -الفصل الثالث

وقد تدرجت أدوات .  الرئيسية للسياسات الزراعية في سورية يعتبر توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي أحد األهداف

تنفيذ هذه السياسات من قيام مؤسسات القطاع العام بتوفير وبيع معظم المستلزمات للمزارعين بشكل مباشر أو على 

شكل قروض عينية وبأسعار مدعومة ، إلى إزالة أو تخفيض الدعم المباشر عن بعض المستلزمات وإشراك القطاع 

  .لخاص بإنتاج واستيراد وتوزيع جزء آبير منها آالبذار والغراس ومواد المكافحة واألعالف وغيرها ا

يعرض هذا الفصل أهم السياسات الخاصة بكل نوع من المستلزمات مرفقة بعرض وتحليل للبيانات المتوفرة للفترة   

2000 - 2006.  

   السياسات الخاصة بمستلزمات اإلنتاج الزراعي 3-1

زت السياسات الزراعية المتعلقة بمدخالت القطاع الزراعي في إطارها العام منذ تسعينات القرن الماضي وحتى اآلن تمي

بالتخفيض التدريجي لدعم بعض المستلزمات آالمحروقات وتكاليف الري في المشروعات الحكومية والكهرباء الخاصة 

 األسمدة الكيماوية والمبيدات واآلالت الزراعية وبعض أنواع بالمشروعات الزراعية ثم الوصول إلى إلغائه لبعضها مثل

في نفس الوقت الذي تسعى إليه السياسات الزراعية إلى توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي  وجعلها في متناول . البذار 

سبة لمواد المنتجين من خالل السماح للقطاع الخاص بإنتاج واستيراد وتداول الكثير من المستلزمات وخاصة بالن

المكافحة واألسمدة وبذار الخضار والشتول والغراس المثمرة واآلالت والعدد الزراعية إضافة إلى مستلزمات الثروة 

  .الحيوانية آالمستلمات البيطرية والمواد العلفية وغيرها 

لمنتجة أو  من قبل القطاع العام حيث تقوم المؤسسات الحكومية ا هذه المستلزماتتستمر عمليات تسعير بعض

المستوردة والموزعة ألنواع المستلزمات الرئيسية مثل البذار واألسمدة واألعالف بوضع تسعيرة لهذه المواد استنادًا 

، وفي بعض المواسم الجافة والضعيفة اإلنتاج تقوم المؤسسات التكاليف مع إضافة هامش ربح بسيطدراسة  إلى

لقطاع الخاص ل وبالنسبة. عدة المربين في المحافظة على الثروة الحيوانية  لمساية بزيادة آميات المواد الموزعةالحكوم

تقوم وزارة االقتصاد والتجارة بتحديد أسعار الجملة والمفرق للمستلزمات الزراعية بعد اإلطالع والتدقيق على بنود 

هات المنتجة والمسوقة للكثير التكاليف المقدمة من قبل المنتج أو المستورد مع إضافة هامش ربح ، آما يوفر تعدد الج

من المواد الزراعية البيئة المناسبة للتنافس مما يعطي الفرصة لعوامل السوق لتلعب دورًا متزايدًا في تحديد أسعار هذه 

  . المواد
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  البذور والغراس المثمرة3-2

المحاصيل االستراتيجية من ال تزال السياسات الزراعية للحكومة تولي أهمية خاصة لتأمين البذار المحسن لعدد من 

إضافة إلى آميات محدودة من )  التبغ - الشوندر السكري - القطن - الشعير -القمح (خالل المؤسسة العامة إلآثار البذار 

بذار العدس والحمص والفول والذرة الصفراء والبطاطا ، علمًا أن مساهمة المؤسسة في تغطية االحتياج على بذار 

فقط من % 1 والشعير حوالي 33س. ل2والذي يتضمن دعمًا بحدود % 50-35لقمح ال يتعدى بعض المحاصيل مثل ا

بينما ينحصر . االحتياج والباقي يتم تأمينه من المحاصيل المنتجة لدى المزارعين أنفسهم أو عن طريق القطاع الخاص 

  .إنتاج وبيع بذار القطن والشوندر السكري بمؤسسة إآثار البذار

ار البذار الموزع عن طريق المؤسسة العامة إلآثار البذار من قبل مجلس إدارة المؤسسة ومن ثم تقر من  يتم تحديد أسع

أما بالنسبة لألنواع األخرى من البذار التي لم تتمكن المؤسسة من إنتاجها . قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

تصاد والتجارة استنادًا لتكاليف إنتاجها أو استيرادها مع مثل بذار الخضراوات فيتم تحديد أسعارها من قبل وزارة االق

  مثل 2006-2000وتجدر اإلشارة إلى ثبات أسعار بذار بعض المحاصيل خالل الفترة . إضافة هامش ربح مناسب 

س . ل17س والبطاطا المحلية بحدود . ل23س والذرة الصفراء .ل 25س والعدس . ل12 س والشعير.ل 16القمح 

س للكيلو غرام . ل36 و 27بينما آان هناك تذبذب في أسعار بذار الحمص الذي تراوح بين . س . ل10ام  والقطن الخ

   %.8.2إال أن سعر بذار الشوندر السكري سجل نموًا بنحو  %  4.3قدره  وفق الطريقة البسيطة  سلبيبمعدل نمو

يالحظ من الجدول تذبذب . عامة إلآثار البذار آميات وأنواع البذار المنتجة من قبل المؤسسة ال1-3 ويبين الجدول 

-الكميات المنتجة من البذور لمعظم المحاصيل المدرجة وذلك تبعًا لمواسم الغلة والجفاف إذ أن المؤسسة تعتمد غالبًا 

.  قبل المزارعين في بداية آل موسم حجم الطلب للكميات المكتتب عليها من-إضافة لمؤشرات الخطط اإلنتاجية السنوية 

تبعًا لكل  آما يمكن أن يعزى وجود انخفاض في إنتاج عدد من أنواع البذور خاصة بالنسبة للقطن والقمح والحمص

إن محصول القطن شهد بعض التراجع في المساحة المزروعة على عكس القمح الذي سجل تزايد : محصول آما يلي 

ي المؤسسة العامة إلآثار البذار ألسباب متعددة منها عدم في المساحة والغلة رغم تراجع مساهمة البذار المحسن المنتج ف

قدرة المزارعين االستفادة من قروض مستلزمات اإلنتاج العينية لتراآم مديونيتهم بسبب تتالي سنوات الجفاف إضافة 

 شهدت إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص في عمليات تداول وتسويق البذار ونفس األمر بالنسبة لبذار الحمص الذي

  . وارتفاع أسعار المادة في األسواق بسبب نمو الطلب 2006-2000أسعاره تذبذبًا وارتفاعا متزايدًا خالل الفترة 

أما بالنسبة للغراس المثمرة فإن النسبة العظمى منها تنتج في المراآز اإلنتاجية للغراس المثمرة التابعة إلى وزارة 

وتحدد . هذه المراآز والتي تعد على ضوء خطط التوسع في التشجير المثمر الزراعة وفق الخطط اإلنتاجية السنوية ل

أسعار الغراس من قبل لجنة خاصة في وزارة الزراعة ومن ثم يتم بيعها للمزارعين بعد االآتتاب عليها بشكل إفرادي 

تل القطاع الخاص أعدادًا أوعن طريق الجمعيات التعاونية الفالحية أو عبر مشاريع استصالح األراضي ، بينما تنتج مشا
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 أعداد أهم الغراس المثمرة المنتجة في 2-3ويعرض الجدول . وأنواعًا محدودة لتغطية جزء من حاجة المزارعين 

 .المراآز اإلنتاجية لوزارة الزراعة

  )ألف طن:الوحدة (2006 -2000 ، أنواع وآميات البذار المنتجة في المؤسسة العامة إلآثار البذار1 - 3جدول 

معدل النمو بالطريقة   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  (%)البسيطة 

 8.9- 16.80 19.40 20.70 18.70 14.20 21.90 29.30  القطن
 11.4- 106.90 134.30 139.30 85.70 95.90 127.20 221.30  القمح
 20.1 3.30 0.70 0.50 0.67 6.00 9.60 1.10  الشعير
 4.7- 0.30 0.60 0.56 0.03 0.50 5.30 0.40  العدس
 8.7- 0.20 0.80 0.30 0.02 1.10 0.34 0.35  الحمص

 3.0- 0.50 0.64 0.24 1.00 0.50 0.40 0.60  الذرة الصفراء
 1.8 23.80 20.46 25.46 26.40 30.20 23.70 21.40  البطاطا

 . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 2006-1970فترة  تقرير أهم اإلنجازات اإلنتاجية لوزارة الزراعة لل باالستناد إلى: المصدر

  )مليون غرسة: الوحدة (2006 -2000 ، أعداد أهم الغراس المثمرة المنتجة في المراآز اإلنتاجية لوزارة الزراعة2 - 3جدول 

  معدل النمو البسيط  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
(%)  

 الخطيمعدل النمو 
(%)  

10.8- 5.8- 3.00 3.70 3.30 3.40 4.20 6.20 5.30  زيتون  
3.4- 5.3- 0.37 0.39 0.40 0.29 0.30 0.37 0.54  آرمة مطعمة  
8.8- 8.7- 0.62 0.52 0.54 0.64 0.90 0.80 0.90  حمضيات  

 11.3 8.5 0.33 0.49 0.58 0.52 0.19 0.19 0.30  تفاح
10.1- 11.7- 0.09 0.09 0.12 0.80 0.25 0.24 0.19  مشمش  

  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 2006-1970 تقرير أهم اإلنجازات اإلنتاجية لوزارة الزراعة للفترة  باالستناد إلى: المصدر 

عكست معدالت النمو المحسوبة بالطريقتين البسيطة والخطية في الجدول أعاله بشكل عام تراجعًا نسبيًا في إنتاج 

في حالة  % 3.4- والذي بلغ 2006 - 2000ابعة إلى وزارة الزراعة خالل الفترة الغراس المثمرة في المشاتل الت

لغراس الزيتون ، بينما سجل  % 10.8-لغراس المشمش و % 10.1-لغراس الحمضيات و % 8.8- وغراس الكرمة

أدى إلى تباين وفق معدل النمو الخطي مع وجود تفاوت واضح بين السنوات  % 11.3إنتاج غراس التفاح  تزايدًا بنسبة 

يمكن أن تعزى معدالت النمو السالبة إلى تراجع في أعمال استصالح األراضي . آبير في طريقتي حساب معدل النمو

 عدا المنطقة الوسطى والساحلية التي شهدت توسع في أعمال االستصالح -في جميع المناطق خالل الفترة المدروسة 

فاض النسبي في المعدالت المطرية ومياه الري ، أما التوسع في زراعة  إضافة إلى االنخ- 2006 - 2004في الفترة 

  . غراس التفاح فيتم على حساب بعض األشجار المثمرة مثل الكرمة وغيرها 

  األسمدة الكيماوية3-3

 في تلعب األسمدة دورًا هامًا في التوسع الرأسي لإلنتاج الزراعي عن طريق زيادة اإلنتاجية في وحدة المساحة وخاصة

وخالل العقود الثالثة الماضية لعبت الدولة دورًا بارزًا في . حال محدودية األراضي الزراعية وصعوبة التوسع األفقي 

 العام القطاعات المختلفة على اتوفير األسمدة األساسية عن طريق المصرف الزراعي التعاوني وفروعه وتوزيعه

ي التشجيع على إدخال تقنيات اإلنتاج الحديثة في القطاع الزراعي  فاالستراتيجيةوالتعاوني والخاص وفق التوجهات 

 عن طريق تطبيق المعادالت الكيماويةثم اتجهت السياسات الزراعية نحو ترشيد استخدام األسمدة .  زيادة اإلنتاجبهدف

ومن أجل توفير . وبةالسمادية بعد إجراء تحليل للتربة الزراعية ومعرفة مدى الحاجة إلضافة العناصر السمادية المطل

العناصر السمادية وتسهيل عملية الحصول عليها اتجهت السياسة الزراعية نحو منح القطاع الخاص دورًا متزايدأ في 

 باستيراد األسمدة بمختلف أنواعها على أن تخضع لمراقبة الدولة بعد أن آان يسمح 2000توفيرها وسمح له بعد العام 
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الجزء  لكن ال يزال المصرف الزراعي التعاوني يقوم ببيع.  العناصر الصغرى فقط للقطاع الخاص باستيراد أسمدة

األآبر من األسمدة األساسية المحتوية على العناصر الكبرى المستوردة أو المنتجة في المعامل المحلية بشكل مباشر إلى 

عمال األسمدة إلى حد بعيد ويرتبط است. المزارعين أو للجمعيات الفالحية أو على شكل قروض عينية موسمية 

   ويبين الجدول بالمعدالت المطرية وتوفر مياه الري مما يفسر التفاوت في الكميات المستخدمة بحسب سنوات الجفاف

في اإلنتاج ) رف الزراعي المباعة عن طريق المص(  األساسية الكيماوية  مدى تطور استعمال األسمدة 3 - 3

  . الزراعي

 ) وحدة سمادية صافيةألف طن:الوحدة( 2006-2000 ،السمادية المستهلكة لعناصر آميات ا 3 - 3جدول 

   معدل النمو البسيط  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
% 

  الخطيمعدل النمو 
 %   

6.7-  165.4  266  226  241  195  160  250.6  األزوت  -0.2  
 3.8 2.2  130  121.8  112.5  101.5  103  93  114  الفوسفور
 1.9 0.0  8.3  8.8  9.2  8  7.8  7.3  8.3  البوتاس
 .باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية :  المصدر

 يمكن القول أن هناك انخفاض طفيف في آميات األسمدة اآلزوتية المستعملة بشكل عام عند 3 - 3بالنظر إلى الجدول و

 خالل الفترة  وباقي السنوات2006 ، 2001سنوات الالتفاوت الواضح بين النظر إلى معدالت النمو ولكن يجب رؤية 

، بينما هناك تزايد في استعمال األسمدة الفوسفاتية وآذلك بالنسبة لألسمدة البوتاسية التي يبقى 2006-2000المدروسة 

 المستخدمة خالل الفترة  تطور قيمة األسمدة1-3يبين المخطط . ةاستعمالها محدودًا في المعادالت السمادية المحلي

2000-2006.  

 )س.مليون ل (2006-2000 ،  قيم العناصر السمادية المستعملة في اإلنتاج الزراعي1 - 3مخطط 
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  .معد باالستناد إلى آميات وأسعار العناصر السمادية في قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

 والذي يشكل القيمة األآبر في 2001يد في استعمال عنصر األزوت بعد العام ااه متز إلى وجود اتج1 - 3يشير المخطط 

 ، يليه في القيمة 2006  مليون ليرة سورية في العام 4194المعادالت السمادية إذ وصلت قيمته اإلجمالية حوالي 

ة من العناصر الكبرى أو وتجدر اإلشارة إلى عدم توفر معلومات حول آميات األسمد. عنصر الفوسفور ثم البوتاس

  .الصغرى المستعملة في اإلنتاج الزراعي عن طريق القطاع الخاص
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    المبيدات الزراعية 3-4

تتجه السياسة الزراعية نحو التخفيض ما أمكن من استخدام المبيدات الزراعية في عمليات اإلنتاج الزراعي وخاصة 

بحيث يتم تعميم أسلوب . الكثير من أنواع الخضار والفواآهعلى المحاصيل الغذائية وذات االستهالك السريع مثل 

المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة للعديد من الحشرات واألمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية بغية الحصول 

اء الدعم على منتجات زراعية خالية من األثر المتبقي للمبيدات ، وتستند هذه السياسة في تحقيق هذا التوجه على إلغ

الحكومي آليًا عن المبيدات واألدوية الزراعية واقتصار توزيع مؤسسات القطاع العام على بعضها ، فعلى األغلب يقوم 

هذا القطاع باستيراد ما يسمى بمواد المكافحة اإلجبارية ومبيدات األعشاب الضارة ومعقمات مخازن األعالف والحبوب 

 ، وتم 2006 مليون دوالر أمريكي في عام 12لتي تم تأمينها عن طريق القطاع العام وقد بلغت قيمة المبيدات اإلجمالية ا

تأمين باقي االحتياج عن طريق القطاع الخاص الذي يقوم بعمليات االستيراد والتسويق لمواد المكافحة ولكن تحت 

ويمكن مالحظة تطور .  االستيراد إشراف ومراقبة الدولة والتي تقوم أيضًا بتحديد األسعار على ضوء تكاليف اإلنتاج أو

استخدام المبيدات واألدوية الزراعية من خالل متابعة إجمالي المساحات المحصولية المكافحة وقيمة المواد المستخدمة 

   . 4 - 3وفق الجدول 

  )مليون دوالر:القيمة ، ألف هكتار : المساحة (2006-2000 ، إجمالي المساحة المحصولية المكافحة وقيمة مواد المكافحة4 -3جدول 

معدل النمو   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  (%)البسيط 

معدل النمو 
 (%) الخطي

 4.7- 9.4-  167  225.6  588.9  386  415  343  301  مكافحة حشرات
 1.4 1.9  102  116  160.5  178  131  122  91  مكافحة أمراض
 5.2- 4.9-  582  491.5  742.3  1284  824  721  786  مكافحة أعشاب
 9.8 8.2  37  45  32  40  28  26  23  مكافحة عناآب

 5.7 11.6  569  548  916.2  1161  602  601  294  مكافحة فأر الحقل
 9.9 51.3  12  10.5  14.7  13  14  13  1  قيمة المكافحات

 .رة الزراعة واإلصالح الزراعي وزا - 2006-1970 تقرير أهم اإلنجازات اإلنتاجية لوزارة الزراعة للفترة  باالستناد إلى: المصدر

  آان سالبًا في حالة المساحة 4 - 3رغم أن معدل النمو المحسوب بكال الطريقتين البسيطة والخطية في الجدول 

  2006و 2005المكافحة بالمبيدات  الحشرية ومكافحة األعشاب الضارة إال أن هذا االنحدار لم يالحظ سوى في عامي 

ولكن هناك تزايد .  االستجابة لسياسة تخفيض استهالك المبيدات الحشرية ال تزال محدودة وبالتالي يمكن القول أن

   .مطرد تقريبًا في المساحات المعالجة بمبيدات العناآب ومكافحة فأر الحقل

   األعالف3-5

 واألعالف إن المصادر الرئيسية لألعالف في سورية هي المراعي الطبيعية ومخلفات المحاصيل ومنتجاتها الثانوية

 1987وترتكز سياسات توفير األعالف منذ عام . الخضراء والمصنعة إضافة إلى مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي

على تحرير السوق وإشراك آافة القطاعات العام والخاص والمشترك في إنتاج واستيراد وتداول المواد العلفية بمختلف 

 بالمؤسسة العامة لألعالف التي ال تزال تؤمن جزء من متطلبات الثروة أنواعها بعد أن آانت هذه العمليات محصورة

الحيوانية من األعالف الجافة بشكل أساسي الشعير والنخالة والقليل من الذرة الصفراء إضافة إلى بعض المرآزات 

  . دواجنالعلفية والكسبة بينما يقوم القطاع الخاص بتوفير الجزء األآبر من هذه المواد وخاصة أعالف ال
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 و المستخدمة في تربية وإنتاج 2006-2000 تطور إنتاج أهم المواد العلفية في القطر خالل الفترة 5-3يبين الجدول 

حيث يالحظ زيادة إنتاج األعالف خالل الفترة عدا محصولي الذرة الصفراء والكرسنة الحب، . وتنمية الثروة الحيوانية

يرة، مما يتطلب تعزيز دور التجارة الزراعية في تأمين النقص في المواد وتعرض إنتاج محصول الشعير لتذبذبات آب

  .العلفية

  )ألف طن (2006-2000 تطور إنتاج  أهم المواد العلفية، 5-3الجدول 
  %معدل النمو السنوي البسيط   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  33.5  1202  767  527  1079  920  1956  212  الشعير
  3.0-  159  187  210  227  232  216  191  ة الصفراءالذر

  11.0  4.5  4.0  3.2  4.3  2.8  2.6  2.4  الذرة البيضاء
  5.9-  3.4  2.9  6.5  7.3  5.3  3.9  4.9  الكرسنة الحب
  12.4  14.5  9.9  6.2  5.0  14.5  18.5  7.2  البيقية الحب
  10.1  13.2  12.4  12.2  16.4  12.5  13.1  7.4  الجلبانة الحب

  1.5  911  836  822  680  658  655  831  اءاألعالف الخضر
  . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي- 2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية لعام : المصدر

في  دور المؤسسة حيث يالحظ تراجع.  يبين مساهمة المؤسسة العامة لألعالف في تأمين المواد العلفية6-3أما الجدول 

   .مشترك الخاص والين الدعم الحكومي على األعالف لصالح نمو دور القطاعيضًا انخفضوأ .تأمين هذه المواد

 )ألف طن (2006-2000 ،تطور آميات األعالف المباعة و المصنعة للمؤسسة العامة لألعالف  6 - 3جدول 

 معدل النمو البسيط 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان 
(%) 

 6.6- 705 1037 844 847 929 765 1061 المشتريات
 3.0- 736 947 916 857 1041 643 886 المبيعات
 0.5- 172.2 130 215 167 155 176 177 التصنيع

  . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 2006 -1970 تقرير أهم اإلنجازات اإلنتاجية لوزارة الزراعة للفترة  باالستناد إلى: المصدر 

.  في قطاع الثروة الحيوانية خالل الفترة المدروسةالسالبة للقطاع العام في تأمين األعالف بتوسعوترافقت هذه المعدالت 

ساهمت المؤسسة .  ألف طن 12310 من مختلف أنواع األعالف بحدود 2006وقدرت احتياجات الثروة الحيوانية لعام 

ما قدمته البادية وبقايا المحاصيل من االحتياج وقدر % 10 ألف طن تمثل حوالي 1220العامة لألعالف بحدود 

قام و من إجمالي االحتياج% 72 ألف طن تمثل نسبة 8858الزراعية إضافة إلى الحبوب المخزنة لدى المربين بحدود 

     .34من االحتياج الكلي% 18 أي مايعادل  ألف طن عن طريق االستيراد2231القطاع الخاص بتأمين حوالي 

  العبوات 3-6

بأسعار )  أآياس القمح -شلول القطن ( العام يقوم  بدور فاعل في تقديم التسهيالت لتأمين العبوات ال يزال القطاع

محدودة على الرغم من تنامي دور القطاع الخاص في هذا المجال حيث قام المصرف الزراعي التعاوني بتأمين أآثر 

 والتي ال تتضمن دعمًا  اعتبارًا من 2005-2000بالمتوسط من أآياس القطن والقمح الالزمة خالل الفترة % 50من 

وآذلك تقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بتسليم المنتجين جزء من .  بل نوع من التسهيالت198735العام 

                                                 
  34  2007 دمشق- في تأمين األعالف في سورية ت ورشة العمل الوطنية حول دور المؤسسات والسياسا-خالد الشيخ .   د

   1987  بموجب قرارات المجلس الزراعي األعلى لعام 35
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ويواآب نمو استخدام العبوات نمو . حاجتهم من أآياس الحبوب بشرط إعادتها عند توريد هذه الحبوب إلى المكتب

ي بشكل عام وتطور أشكال وأساليب التعبئة والتوضيب وضرورات التسويق وطرق التخزين ويترافق اإلنتاج الزراع

ذلك مع بروز وتصاعد دور القطاع الخاص في أنشطة التسويق والخزن والتبريد للمنتجات الزراعية وخاصة الحبوب 

- 1997خالل الفترة % 5.7سنوي قدره وقد تطورت قيمة العبوات بمعدل نمو . والفواآه والخضار والمنتجات الحيوانية

وقد آانت هذه الزيادة  انعكاسًا للزيادة في استخدام شلول القطن وأآياس القمح والفول السوداني . )2-3المخطط  (2006

  .والبصل والبطاطا وصناديق البندورة وصناديق الفواآه

 )س. لونملي (2006-1997 ،تطور قيمة العبوات  2 - 3مخطط 
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  . الستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيبا: المصدر

  المياه3-7

 ولكن سوف يتم تناول المياه هنا آأحد مستلزمات اإلنتاج الفصل األوللقد تم استعراض موضوع المياه بشكل مفصل في 

خالت في اإلنتاج الزراعي ذات القيمة المادية التي تشكل جزء من تكاليف العملية اإلنتاجية إذ تعتبر المياه من أهم المد

من الموارد المائية المتوفرة ، ويترافق % 90بل هي العنصر المحدد لتحقيق هذا اإلنتاج ، حيث  تستهلك الزراعة نسبة 

  . ذلك مع انخفاض في آفاءة وترشيد استخدام المياه

 قد أنشأت عدد آبير من أقنية آانت الدولة خالل العقود الثالثة الماضية وضمن سياسة دعم وزيادة اإلنتاج الزراعي

بحيث تتحمل الحكومة تكاليف الصيانة مقابل فرض رسم . الري لنقل المياه من السدود وإيصالها إلى حقول لمزارعين 

سنوي أو فصلي يعتبر منخفضًا نسبيًا على وحدة المساحة ، يدفعه المزارعون الذين يستفيدون من الشبكة الحكومية للري 

وتطبق هذه . هكتار للمحاصيل الصيفية/س. ل3500للمحاصيل الشتوية و هكتار /س . ل600م بين ويتراوح هذا الرس

الرسوم فقط في األراضي المصنفة من قبل الدولة على أنها أراٍض مروية بغض النظر عن آميات المياه المستخدمة 

عتبارهم يستعملون محرآات خاصة بهم المزارعون الذين يستعملون األنهار والينابيع ال يدفعون أية رسوم با. بالري 

لرفع وضخ المياه من هذه المصادر إما بشكل منفرد أو على شكل مجموعات منظمة بتعاونيات رسمية أو غير رسمية 

يستخدمون محرآات آبيرة تخدم جميع أعضاء الجمعية بحيث يتحمل األعضاء تكاليف المضخات بنسبة المساحات 

وترتفع تكاليف الري في حال استعمال المزارعين لآلبار .  في محافظة دير الزور المروية ، وتنتشر هذه الطريقة
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الخاصة بحيث تتناسب تكاليف ضخ المياه طردًا مع عمق اآلبار المستخدمة وتتوقف أيضًا على نوع المحرآات 

ئية على اعتبار الديزل المستعملة في رفع وضخ المياه وغالبًا ما تستخدم محرآات الديزل وبشكل أقل المحرآات الكهربا

  . والكهرباء يتضمنان دعمًا حكوميًا 

  اآلالت الزراعية3-8

تنحصر ملكية اآلالت الزراعية عمومًا في القطاع الخاص وال تتلقى أي دعم حكومي يذآر انسجامًا مع توجه السياسات 

الطبيعي أن يواآب عملية التوسع ومن . الزراعية الحالية في تخفيض الدعم على بعض المستلزمات والخدمات الزراعية

في األراضي الزراعية زيادة في عدد اآلالت الزراعية المختلفة للمساعدة في إنجاز العمليات واألنشطة الزراعية في 

           خالل الفترة% 1وعليه فإن المساحة الزراعية الكلية في سورية سجلت معدل نمو سنوي بحدود . أوقاتها

 آمحصلة عامة رغم وجود تراجع في مساحات بعض 2006ر هذا االتجاه تقريبًا حتى العام  وقد استم2000-2004

. المحاصيل وخاصة الصناعية منها آالقطن مقابل التوسع في زراعة المحاصيل الحبية آالقمح خالل الفترة المدروسة 

 لتطور 3-3ا عكسه المخطط البياني وبشكل مشابه فقد آانت معدالت النمو السنوية في عدد اآلالت الزراعية محدودة آم

%  3.2للجرارات بشكل عام و% 1.7فقد تراوحت هذه المعدالت بين . أعداد اآلالت المستخدمة في  الزراعة 

للمباذر انسجامًا مع التوسع في زراعة محاصيل الحبوب آما سبق ، مقابل معدل نمو % 4.1للحصادات  الدراسات و

   .2006-2000سات الثابتة خالل الفترة في أعداد الدرا% 2-سالب حوالي 

 ) ألف:  العدد( 2006 - 2000 ،تطور أعداد اآلالت المستخدمة في الزراعة 3 -3مخطط 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

العدد  ( ألف  )

مجموع الجرارات الحصادات الدراسات الدراسات الثابتة المباذر

 
 . 2007 - 2006 - 2005  المجموعات اإلحصائية-المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

   الخدمات المساعدة 3-9

د من األنشطة ذات الطابع الخدمي المقدمة بشكل عام من قبل القطاع تشمل الخدمات المساعدة في القطاع الزراعي العدي

الحكومي حيث تتحمل وزارة الزراعة القسط األآبر منها والتي تهدف بمجملها وعلى المدى المتوسط والطويل إلى 

وبرامج إلرشادية الزراعية و تقديم الخدمات االعلمية تأمين القروض و تنشيط البحوث زيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية آ
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 إضافة إلى تحسين البنى التحتيةالتأهيل والتدريب ومشاريع التنمية الزراعية وتنمية المرأة الريفية والمكافحات العامة و

  . وغيرها لقاحات واألدوية البيطريةلاخدمات قطاع اإلنتاج الحيواني من 

   القروض الزراعية3-9-1

ي القطاع الزراعي والتي تستعمل آوسيلة لتسريع عجلة التنمية الزراعية من تعتبر القروض من أهم الخدمات المساندة ف

  :خالل تحقيق األهداف التالية 

زيادة التكوين الرأسمالي في الزراعة وخاصة في حالة القروض المتوسطة والطويلة األجل التي تترآز  -

يع المشاريع القائمة للحصول على اإلنشاءات وشراء اآلالت وتأسيس المشاريع اإلنتاجية الجديدة أو توس

 .على فائدة اقتصاديات الحجم 

زيادة آفاءة اإلنتاج من خالل تسهيل عملية االستبدال والتحديث في المكونات اإلنتاجية واستخدام األسمدة        -

ت واألصناف المحسنة من البذار وتخفيض التكلفة عن طريق زيادة اإلنتاجية بزيادة استخدام المكننة والتقنيا

  .المتطورة في بعض األنشطة اإلنتاجية مثل تربية الدواجن وغيرها 

مساعدة المزارعين على مواجهة الظروف االقتصادية المتغيرة ومخاطر التقلبات الموسمية في الدخل  -

واإلنفاق والظروف الجوية باعتبار اإلنتاج الزراعي يتصف بالموسمية واحتمال انتشار األوبئة واألحداث 

 .القرض يوفر السيولة الالزمة لمواجهة آل هذه االحتماالت وغيرها الطارئة ف

المساعدة في عملية تملك وسائل اإلنتاج المختلفة في فترة قصيرة نسبيًا لتجنب تأثير عامل الزمن على  -

 .ارتفاع األسعار

سطة والطويلة األجل  يعتبر المصرف الزراعي التعاوني الجهة العامة والوحيدة التي تمنح القروض القصيرة والمتو

للقطاع العام والتعاوني والخاص بغية تمويل نسبة آبيرة من تكاليف األنشطة اإلنتاجية والخدمية سواء لإلنتاج النباتي أو 

حيث تقدم القروض قصيرة األجل بشكل نقدي لتمويل شراء مستلزمات اإلنتاج . الحيواني ضمن القطاع الزراعي 

ى شكل قروض عينية مثل البذار واألسمدة الكيماوية ، و يتم تحديد معدالت الفائدة وبعض العمليات الزراعية أوعل

:  يوم بناًء على حجم القرض والجهة المقترضة آما يلي 300للقروض قصيرة األجل الممنوحة خالل فترات ال تتجاوز 

روض التي ال تتجاوز قيمتها لألفراد بالنسبة للق% 5.5بالنسبة لألعضاء التعاونيين والقطاع الحكومي و % 4نسبة 

و يجب . على التوالي للقروض التي تتجاوز ذلك المبلغ  % 7.5و % 6وتبلغ معدالت الفائدة   ليرة سورية ،50000

تسديد القروض القصيرة األجل مع بداية شهر آب بالنسبة للمحاصيل الشتوية و بداية شهر آانون األول بالنسبة 

من  % 5.5قروض متوسطة األجل يتم منحها مقدمًا لمرحلة خمس سنوات بمعدل فائدة بالنسبة لل. للمحاصيل الصيفية 

أجل تمويل استثمارات الري وخاصة شبكات الري الحديثة واستصالح األراضي والزراعات المحمية وشراء الحيوانات 

ح آسلفة لتحسين أما القروض طويلة األجل فتمن. ومعدات المداجن وبناء األسوار و المدرجات و زراعة الموز

 %  5.5األراضي و بناء وحدات الخزن و التبريد و إنشاء المشاريع الحراجية واألشجار المثمرة بمعدل فائدة قدره 

ومن أجل مساعدة المزارعين في التغلب على آثار الجفاف غالبًا ما يعمد المصرف .  سنوات10لفترة ال تتجاوز 

  حيث قام بإعادة 2002 تم في عامولتها واإلعفاء من غرامات التأخير آما الزراعي إلى تأجيل استرداد القروض أو جد
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وقد عدل . جدولة القروض القصيرة والمتوسطة األجل على أن يتم تسديدها على أقساط متساوية خالل خمس سنوات 

  ). 7-3الجدول  ( 2005المصرف الزراعي فوائد القروض المعمول بها اعتبارًا من العام 

  (%)  معدالت الفائدة السنوية في المصرف الزراعي التعاوني 7 - 3جدول   
  القطاع الخاص  القطاع التعاوني  القطاع العام  نوع القرض

  6.00  4.50   4.50  س. ل50000قصير األجل وأقل من 

  8.00  6.50-4.50  4.50  س. ل50000قصير األجل ويزيد عن 

  6.00  6.50 - 4.50  4.50  متوسط وطويل األجل

  10.00  10.00  10.00  لتأخيرفوائد ا
   .2007 - 2006 المجموعات اإلحصائية -المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  : وفقًا لجريدة البعث على الشكل التالي7/1/2007آخر تعديل ألسعار الفائدة آان في 

 . أنواع القروضولكافةللقطاع العام والقطاع التعاوني اإلداري % 5بلغ معدل الفائدة  •

للقروض طويلة األجل بالنسبة لألعضاء % 8للقروض القصيرة والمتوسطة األجل و % 7دل الفائدة بلغ مع •

 .التعاونيين

بالنسبة للقطاعين للقروض طويلة األجل % 9للقروض القصيرة والمتوسطة األجل و % 8بلغ معدل الفائدة  •

  .الخاص والمشترك

 حيث وصلت إلى 2006 - 2000لقروض خالل الفترة شكلت القروض القصيرة األجل النسبة العظمى من إجمالي ا

آما يعكسه المخطط % 1فقط والطويلة % 12 بينما شكلت القروض المتوسطة حوالي 2006في العام  % 87حوالي 

3-4 .  

 )س.مليون ل (2006 - 2000 ،تطور قروض المصرف الزراعي التعاوني بحسب المدة 4 - 3مخطط 
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  .الزراعيح وزارة الزراعة واإلصالح ، 2006 -1970هم اإلنجازات اإلنتاجية لوزارة الزراعة للفترة  تقرير أباالستناد إلى: المصدر

وآما ورد أعاله فإن التمويل الزراعي ال يحقق األهداف المنشودة حيث أن عملية التنمية تتطلب زيادة نسب القروض 

 وجود تراجع في قيمة 4 - 3 ويتبين من المخطط .المتوسطة والطويلة آونها عامل أساس في بناء األصول الرأسمالية 
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 معدالت النمو الخطية آانت سالبة وتراوحت  أنالقروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي في االتجاه العام حيث

آما أن قيم القروض العينية وهي قروض . للقروض الطويلة  % 20.5 -في حالة القروض القصيرة و% 11-بين حوالي

زيد بنسب آبيرة عن قيم القروض النقدية في جميع السنوات المدروسة تقريبًا وخاصة في حالة القروض قصيرة األجل ت

الممنوحة للقطاعين الخاص والتعاوني وآالهما قروض للمنتجين األفراد بينما تراجعت قيم القروض العينية والنقدية 

   .2005 - 2000الي خالل الفترة على التو % 48.5 -و% 30 -الممنوحة للقطاع العام بمعدل يصل إلى 

إلى جانب المصرف الزراعي آمصدر حكومي وحيد للتمويل الزراعي المصرفي تتوفر في القطاع الخاص خيارات 

أخرى يلجأ إليها المنتجون أو األسر الريفية ألسباب متعددة أهمها وجود مديونية متراآمة وغير مسددة إلى المصرف 

استجرار قرض جديد قبل تسديد األقساط المستحقة ألي قرض سابق أو الهروب من الزراعي مما يحرم المنتج من 

اإلجراءات الروتينية التي تستنزف وقت المنتج وجهده إضافة إلى صعوبة تأمين الوثائق المطلوبة آضمانات مصرفية 

الت الزراعية من هذه الخيارات المنتشرة شراء العدد والتجهيزات واآل. في حال االمتناع عن تسديد القرض 

ومستلزمات اإلنتاج من السماد أو البذار أو المبيدات من التجار على شكل قرض وفق اتفاق بسيط وسريع يتضمن السعر 

 ً آذلك يلعب . وطريقة الدفع بحيث تضاف فائدة المبلغ إلى السعر و غالبًا ما تكون الفائدة بهذه الطريقة مرتفعة نسبيا

أو مستثمرو المخازن المبردة دور الممول للمنتجين مقابل استالم اإلنتاج من )  الضمانة (المصدرون أو تجار المنتجات 

  .المنتج وقت الحصاد أو الجني بأسعار أدنى من أسعار السوق 

  العلمية الزراعية  البحوث9-2 -3

بالهيئة العامة للبحوث  - 2001 التي تم تطويرها وإعادة تسميتها وتشكيلها في العام -تتمثل البحوث الزراعية حاليًا 

العلمية الزراعية لتشمل جميع مديريات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ذات الطابع البحثي وهي مديرية البحوث 

حيث تعمل في .  مكاتب القطن والزيتون والحمضيات والتفاح والشوندر السكري - الري - األراضي -العلمية الزراعية 

وقاية النبات والثروة ستنة والقطن والموارد الطبيعية والدراسات االقتصادية االجتماعية ومجاالت أبحاث المحاصيل والب

وقد تراوحت نسبة اإلنفاق االستثماري في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية من إجمالي اإلنفاق . الحيوانية

 بعد أن 2006-2003للفترة ة من إجمالي مخصصات وزارة الزراع% 10و% 8االستثماري لوزارة الزراعة بين 

  .تمتعت هيئة البحث العلمي الزراعي باالستقالل المالي واإلداري

: ومن أهم النشاطات البحثية للهيئة استنباط أصناف ذات إنتاجية مرتفعة نسبيًا لعدد من المحاصيل الزراعية الهامة مثل 

ضاء إضافة إلى أبحاث األشجار المثمرة وخاصة الزيتون  الذرة البي- الذرة الصفراء - القطن - العدس - الشعير -القمح 

وتتجه أعمال البحوث . والحمضيات والتفاح وتحسين بعض السالالت الحيوانية مثل أغنام العواس والماعز الشامي 

مياه والتجارب  في الهيئة للترآيز على المجاالت ذات األولوية في استراتيجية التنمية الزراعية مثل إدارة الجفاف وال

 الضوء 8 - 3ويلقي الجدول . وحماية الموارد والمكافحة المتكاملة وتطوير النوعية وزيادة المراديد وتخفيض التكاليف 

يالحظ وجود معدل نمو إيجابي . 2006 - 2000لزراعية خالل الفترة على بعض إنجازات هيئة البحوث العلمية ا

ك تفاوت بين سنة وأخرى  في عدد النويات المسلمة إلى المؤسسة ومستقر في عدد األصناف المستنبطة بينما آان هنا

  .العامة إلآثار البذار وعدد األبحاث المنفذة 
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 2006 -2000  ، أهم المنجزات للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية8 - 3جدول 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000الوحدة  البيان 
  معدل النمو

  البسيط السنوي
%) ( 

 6.2 256 256 256 250 250 107 178صنف  عدد األصناف المستنبطة
 30.2 107   2 39 29 33 22 نوية  عدد النويات المسلمة إلآثار البذار

 3.3 845 943 1000 1052 1045 718 696 بحث عدد األبحاث المنفذة 
  . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي- 2006 -1970راعة للفترة باالستناد إلى تقرير أهم اإلنجازات اإلنتاجية لوزارة الز:   المصدر  

 2010 - 2001ومن السياسات المقترحة لتطوير البحث العلمي الزراعي المنسجمة مع استراتيجية التنمية الزراعية 

   :36 نذآر2010 - 2006والخطة الخمسية العاشرة 

  بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الزراعية وضع استراتيجية واضحة وتحديد المجاالت البحثية وأولويتها -

أن تساهم في تحسين الوضع المعاشي للمزارعين من خالل الترآيز على رفع اإلنتاجية في وحدة المساحة  -

 .وإدارة األراضي والمياه في المناطق شبه الجافة

 .  ضارة بالبيئةإيجاد بدائل مناسبة للمحاصيل المزروعة تتصف بتحمل الجفاف ومقاومة الملوحة وغير -

 .تطوير آلية حفظ األصول الوراثية وفق األصول العلمية المتطورة  -

 .استقطاب الباحثين المؤهلين وتأمين فرص لتدريب وتأهيل الباحثين العاملين حاليًا في الداخل والخارج  -

وتربية رفع عدد حملة الشهادات العليا إلى الحد المناسب ، خاصة في مجاالت تربية وتصنيف النبات  -

 الهندسة - الطب البيطري - المكافحة البيولوجية - األمراض البكتيرية والحشرات -الحيوانات الزراعية 

  وغيرها - االقتصاد الزراعي- األراضي -الوراثية واألصول الوراثية 

 . تطبيق نظام خاص بالحوافز لتشجيع الباحثين -

 .العربية واإلقليمية والدوليةالتعاون مع المنظمات والمراآز والمؤسسات الوطنية و -

   اإلرشاد والتدريب والتعليم الزراعي3-9-3

 يتم تنفيذ اإلرشاد الزراعي من قبل مديرية اإلرشاد الزراعي في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وذلك بهدف نقل 

ي والحيواني والمشارآة في المعرفة والمهارات والتقانات وخالصة األبحاث العلمية للمزارعين لتطوير اإلنتاج النبات

ويتم تقديم الخدمات اإلرشادية الحكومية بشكل مجاني من خالل شبكة الوحدات . حل المشاآل في القطاع الزراعي 

ويسعى جهاز اإلرشاد إلى مساعدة المنتجين في تطبيق برامج . اإلرشادية المتزايدة والمنتشرة في مختلف أنحاء القطر

 للحشرات واألمراض في مواعيدها وتطبيق برامج المكافحة المتكاملة والمساعدة في نشر المكافحات العامة والخاصة

وتعميم برامج المكافحة الحيوية والرعاية البيطرية ومتابعة األنشطة الزراعية بما يتناسب مع ظروف آل محافظة   

وأخذها بعين االعتبار بهدف إشراك فهم وتحديد احتياجات المزارعين من خالل المنهج التشارآي   ومنطقة ، إضافة إلى

ويتم تنفيذ الفعاليات اإلرشادية من خالل الحقول اإلرشادية . المزارعين في تحديد مشكالتهم والتوصل إلى حلول مناسبة

آما يعتبر من مهام مديرية اإلرشاد الزراعي التعاون والتنسيق مع البحوث العلمية . والندوات والزيارات الحقلية 

                                                 
  .2005/2006 الخطة اإلنتاجية للموسم  36
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الجامعات والمنظمات الدولية وشرآات ومؤسسات القطاع العام والخاص بغية المساعدة في إعداد خطط الزراعية و

  .  التنمية الزراعية والريفيةإستراتيجيةعمل اإلرشاد الزراعي وبرامج التعاون المشترك بما يحقق أهداف 

تاج النباتي إضافة إلى برنامجين لإلنتاج  برنامج إرشادي في قطاع اإلن13يقوم بتنفيذ البرامج اإلرشادية المكونة من 

مرشدًا لغاية / 11613/ الحيواني في مجالي األغنام واألبقار مجموعة من المرشدين الزراعيين والبيطريين بلغ عددهم 

 ، وهم موزعون على الوحدات اإلرشادية الزراعية المنتشرة في جميع المناطق الريفية والزراعية تقريبًا 2006العام 

وحدة إرشادية داعمة آمقرات  / 103/  ، إضافة إلى 2007وحدة إرشادية حتى نهاية عام  / 1079/ أصبح عددها وقد 

طباء ومراقبين ويتكون العاملون في اإلرشاد الزراعي من المهندسين والمراقبين الزراعيين وأ. مرشدين أخصائيين 

   .5-3وفق ما يعكسه المخطط البياني بيطريين 

  2006 - 2000 ،العاملين في اإلرشاد الزراعيوفئات طور عدد  ت 5 - 3مخطط 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

العدد ( مستخدم )

عدد المهنسين الزراعيين عدد المهندسات الزراعيات
عدد المراقبين واألطباء البيطريين عدد المراقبين الزراعيين 

  
  . باالستناد إلى بيانات اإلرشاد الزراعي:المصدر 

 وجود تطور آبير لفئات األطباء والمراقبين البيطريين بما قد ينعكس على نمو وتطور الثروة 5-3 يالحظ من المخطط

ًا ومستقرأ لفئات المهندسين والمراقبين الزراعيين مع تزايد ألعداد الحيوانية وإنتاجها ، في حين آان هناك نموًا بطيئ

ودور المهندسات للمساهمة في التنمية الريفية بما ينسجم مع توجهات استراتيجية التنمية الزراعية وتم الترآيز على 

. جلة التنمية الزراعية تنمية المرأة الريفية وتمكينها بهدف زيادة مشارآتها في تطوير المجتمعات المحلية وتسريع ع

وللمضي قدمًا في تدعيم هذا التوجه من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تم إحداث مديرية خاصة للمرأة الريفية 

  . للمساهمة في زيادة وعي النساء الريفيات وزيادة دورهن في دخل األسر الزراعية

واإلرشاد الزراعي يمكن استعراض بعضًا منها خالل فترة وإللقاء الضوء على األنشطة في مجال التعليم والتدريب 

  .1-3الدراسة آما في الصندوق 

  :ومن المقترحات لتطوير اإلرشاد والتعليم الزراعي نخص بالذآر

تنسيق العمل بين نشاطات البحوث واإلرشاد العتماد البرامج اإلرشادية المستمدة من معالجة المشاآل المحلية  •

 .زارعون التي يعاني منها الم
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تأهيل المرشدين الزراعيين لتمكينهم من تنفيذ البرامج اإلرشادية المتخصصة ونقلها إلى المنتجين من خالل  •

 .إقامة الدورات التدريبية المتخصصة

 .تأهيل الوحدات اإلرشادية وتأمين مستلزماتها من العناصر والسكن ووسائط النقل والتجهيزات •

 الريفية وتأهيلها إلدارة المشروعات األسرية والصناعات الريفية بغية إعداد برامج خاصة لتمكين المرأة •

 .تحسين أدائها

 .تضمين المفاهيم البيئية والتسويقية في البرامج اإلرشادية •

 .تأمين متطلبات المؤسسات التعليمية من مخابر وتجهيزات ووسائل إيضاح ووسائط نقل والمدرسين المؤهلين •

وتدريب الكوادر العاملة في القطاع الزراعي وزيادة أعداد المراآز التدريبية وضع برنامج متكامل لتأهيل  •

 .خاصة المتخصصة منها بما يتناسب مع االحتياجات المتزايدة

  .زج المعاهد والثانويات ومراآز التدريب في أنشطة البحوث واإلرشاد •

   األنشطة في مجال التعليم والتدريب واإلرشاد الزراعي1-3الصندوق 
 يتعلق بفعاليات التدريب والتعليم الفني الزراعي وتعزيز المهارات هناك خمسة مراآز تدريبية موزعة في المحافظات يتم من خاللها تنفيذ فيما

 إنشاء 2004-2003وعالوًة على ذلك تم خالل الفترة . الدورات والبرامج التدريبية حول القضايا الزراعية ذات األولوية وحول التطور التقني
 إدلب -بعة مدارس ثانوية زراعية جديدة في جميع مجاالت الزراعة بما فيها الخدمات البيطرية واآلليات الزراعية في محافظات ريف دمشق أر
  . دير الزور- طرطوس -

  : تم تنفيذ الفعاليات التالية في مجال التدريب والتعليم الفني الزراعي2005في عام 
 . مهندس زراعي في مختلف المحافظات2670 دورة تدريبية تدرب خاللها 223* 
 . مزارع 20240 دورة تدريبية للمزارعين في آافة المحافظات بهدف تطوير مهاراتهم ، استفاد منها 1072* 
 . طالب وطالبة12495  دورة للطالب في الثانويات المهنية الزراعية ، تدرب خاللها 286* 
 . متدرب12328 دورة للفنيين تدرب خاللها 927* 
 دورات تدريبية مع إيكاردا استفاد 6وتنفيذ .  متدرباً 81إيفاد عدد من الفنيين من خالل المنح المقدمة من دول عربية وأجنبية والبالغ عددهم * 

 . متدرب 12منها 
 . آالت زراعية 430 - بيطرة 640 - زراعة 3603: تخريج األعداد التالية من الفنيين* 
 - زراعة 3475:  والبالغ عددهم 2006 - 2005ثانوي الزراعي والبيطري واآلالت الزراعية للعام الدراسي قبول طالب الصف األول ال* 

 . آالت زراعية 301 - بيطرة 1048
  .2006 - 2005تم تجهيز ثانوية قطنا المحدثة ، والبدء بالدراسة للعام الدراسي * 
 .نياس ودريكيش البدء بتنفيذ توسيع معهد حمص الزراعي وبناء ثانوية با* 
  . طالبًا1328 طالبًا وطالبة في المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وتم تخريج 5072تسجيل * 

  الخدمات البيطرية وخدمات اإلنتاج الحيواني3-9-4

احات واألدوية البيطرية استمرت سياسة الدولة في تقديم جزء هام من الخدمات البيطرية المتمثلة بتقديم جزء من اللق

بشكل مجاني من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عبر المراآز البيطرية التابعة إلى مديرية الصحة الحيوانية 

 عدد وأنواع التلقيحات 9-3ويعرض الجدول . وتقديم اللقاحات المنتجة محليًا والمستوردة لكامل الثروة الحيوانية

 يتبين من . 2006-2000 األدوية البيطرية المستخدمة وخدمات اإلنتاج الحيواني خالل الفترة والمعالجات المنفذة وقيمة

في عدد اللقاحات الوقائية بينما آان هناك % 2.5 شهدت نموًا بسيطًا بلغ 2006 - 2000 أن الفترة المدروسة الجدول

 وتزايد خالل نفس الفترة عدد التلقيحات تفاوتًا آبيرًا بين سنة وأخرى في عدد المعالجات الطفيلية والسريرية ،

على التتالي مع تراجع طفيف في معدل نمو % 9.5و% 4االصطناعية وجرعات السائل المنوي بمعدل نمو حوالي 

 الذي سجل هبوطًا 2005أما قيمة األدوية البيطرية فقد تزايدت بشكل عام إذا ما استثنينا العام . إنتاج السائل اآلزوتي 

  .آبيرًا 
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  2006-2000 ، تطور عدد وأنواع التلقيحات والمعالجات المنفذة وقيمة األدوية البيطرية المستخدمة9 -3ول جد

 معدل النمو البسيط 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان
(%) 

 2.5 40.6 38.2 46.3 46.5 36 185 35 )مليون(تلقيحات وقائية 
 50.7- 0.69 1.04 6.89 22.70 11.00 22.00 48.00 )مليون(معالجات طفيلية 
 9.4- 587 904 450 497 342 765 1060 )ألف( معالجات سريرية

 3.9 891 895 888 787 709 710 708 )ألف(عدد التلقيحات االصطناعية 
 1.5- 440 486 463 452 287 388.8 481.5 )ألف ليتر( إنتاج السائل اآلزوتي 

 9.5 938 876 950 861 696 666 544 )شةألف ق(مجموع جرعات السائل المنوي 
 6.2 186 61 269 267 261 237 130 )س.مليون ل(األدوية البيطرية 

  .وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 2006-1970 تقرير أهم اإلنجازات اإلنتاجية لوزارة الزراعة للفترةباالستناد إلى: المصدر  
  ).2000اس سنة أس (2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

  :ومن المقترحات لتطوير الخدمات البيطرية وخدمات اإلنتاج الحيواني نذآر

 .تشجيع إنتاج اللقاحات المحلية ومستلزمات اإلنتاج الحيواني •

تأمين المتطلبات الالزمة من األدوية البيطرية لتنفيذ برامج الوقاية ولتحصين الحيوانات من األمراض  •

 .ةالحيوانية المختلفة والمشترآ

 .وضع برنامج خاص للتقصي عن األمراض الحيوانية المختلفة •
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   يـــــــزراعــاج الـتـاإلن -الفصل الرابع

شهد اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في سورية تطورًا ملحوظًا ومستمرًا اعتبارًا من التسعينات نتيجة زيادة 

الطرق استخدام األسمدة الزراعية وتوفير لبذور المحسنة والمساحات المزروعة وخاصة المروية منها واعتماد ا

األصول الحيوانية عالية اإلنتاجية، وترافقت مع سياسات زراعية مشجعة لإلنتاج وفق اعتماد المتقدمة في الزراعة و

التوجهات العامة للدولة أدت إلى تحقيق خطوات أسرع باتجاه تطوير الواقع الزراعي ورفع المستوى المعيشي 

  .لمواطنين خاصة السكان الريفيينل

   السياسات المؤثرة على اإلنتاج الزراعي4-1

 التنمية االقتصادية للقطاع الزراعي إلى تحقيق الرفاهية االقتصادية ألفراد المجتمع من خالل االرتقاء بكفاءة تهدف

. ستمرار فاعليتها وقدرتها على العطاء تنمية هذه الموارد وصيانتها لضمان اباالعتبارمأخوذًا استثمار موارده المتاحة، 

وحتى يتسم استثمار هذه الموارد اإلنتاجية الزراعية بالكفاءة االقتصادية يستلزم األمر أن تكون نواتج هذا االستثمار من 

منتجات زراعية وغذائية بالمستوى النوعي والكيفي الذي يفي بمتطلبات األسواق سواء آانت داخلية أو خارجية ، دون 

تفريط بمعايير الكفاءة االقتصادية، هذا إلى جانب خلق فرص العيش الكريم  ألفراد المجتمع القائمين على عمليات ال

ولم تكن جهود ومخططات التنمية الزراعية في الجمهورية العربية السورية بعيدة عن هذا اإلطار . االستثمار اإلنتاجي

  .والتوسع التدريجي في استخدام وسائل وتقنيات الزراعة الحديثةفقد استهدفت االرتقاء بكفاءة استخدام الموارد، 

 هذه السياسات التخطيط تشملو. تعتمد الحكومة حزمة من السياسات الزراعية لتطوير اإلنتاج الزراعي وتحسين أداءه

  . الزراعي، و اإلنتاج النباتي، و اإلنتاج الحيواني، والسياسات السعرية والتسويقية

  37لتخطيط الزراعي سياسات ا4-1-1

 نظام التخطيط المرآزي، وبدأت تتجه نحو التخطيط التأشيري وبشكل تدريجي منذ الستيناتاعتمدت الحكومة منذ 

وانعكس ذلك على الخطط السنوية التي تميزت باعتماد النهج التشارآي من ). 1990-1986(الخطة الخمسية السادسة 

ها وحتى إقرارها، واعتماد التخطيط الالمرآزي من خالل قيام المحافظات خالل مساهمة آافة الجهات المعنية في إعداد

وضمن هذا التوجه حافظت السياسات الزراعية على دور الدولة . بوضع خططها السنوية في ضوء المؤشرات العامة

إفساح في اإلشراف على توزيع الموارد وتوفير جزء من مستلزمات اإلنتاج وتسويق بعض المحاصيل الرئيسة، مع 

  . المجال للفعاليات الخاصة في اإلنتاج والتسويق والتصنيع

                                                 
  .2005/2006صالح الزراعي للموسم  الخطة اإلنتاجية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإل 37
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، وقرار 20/7/2005 تاريخ 59يتم إعداد الخطة اإلنتاجية الزراعية السنوية وفقًا لتعليمات المرسوم التشريعي رقم 

  : وبناءًا على األسس التالية25/7/2005 تاريخ 3964اعتماد الخطة اإلنتاجية رقم 

 .ية التنمية الزراعيةتوجهات إستراتيج •

 .تحليل الواقع الراهن للقطاع الزراعي •

 .المشاآل التي تواجه القطاع الزراعي والسياسات الزراعية المعتمدة لحلها •

 .المؤشرات االقتصادية للخطة الخمسية •

 .المؤشرات المعتمدة بمشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي •

ات النباتية مع الحفاظ على المساحات المخططة للقمح استمرار التخطيط التأشيري على مستوى المجموع •

 .والقطن والشوندر

  .   التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والجهات ذات العالقة •

  أثر إستراتيجية التنمية الزراعية على الخطة الزراعية

 بهدف تجسيد رؤية مستقبلية  في ضوء التغيرات االقتصادية2010-2001تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية للفترة 

للقطاع الزراعي، ورسم خطة لتحقيق تلك الرؤية انطالقًا من تحديد أهم المعوقات التي واجهت القطاع الزراعي وتحديد 

 :رآزت هذه اإلستراتيجية على األهداف الكمية التالية. المشكالت التي أثرت سلبًا على أداء هذا القطاع

سنويًا نظرًا لمحدودية إضافة مساحات جديدة ،في حين يمكن % 0.8بمعدل   زيادة المساحات المزروعة فعال -

 .سنويَا % 2.1زيادة المساحات المشجرة البعلية  بحدود 

  للفترة % 1وإنتاجية المحاصيل البعلية بأآثر من % 5-3زيادة إنتاجية المحاصيل المروية سنويًا بنسبة  -

% 1لمراديد المحاصيل المروية والبعلية، % 2: 2010-2006وتصبح هذه النسب للفترة . 2001-2005

 .لمحصول القمح% 2لمحصول القطن، و 

. 2005-2001للفترة % 4وإنتاج الحليب بنسبة % 5زيادة إنتاج اللحوم اللحوم الحمراء والبيضاء سنويًا بنسبة  -

%  5ء، وللحوم البيضا% 4.3للحوم الحمراء، و% 2.4 لتصبح 2010-2006وعدلت هذه النسب للفترة 

 .للحليب

        آلية إعداد الخطة الزراعية السنوية

تتضمن آما  ،تتضمن األهداف الكمية لهذا اإلنتاج على مستوى القرية ويتم إعداد خطة اإلنتاج الزراعي بشكل سنوي

 ذلكل. خطة الدورة المحصولية الواجب تطبيقها في األراضي المروية والبعلية وحسب مناطق االستقرار الزراعيال

تحقيق أهداف اإلنتاج الكمية المحددة للمحاصيل الفردية ل أداة هامة في نظام التخطيط المتبع في سورية  هذه الخطةتشكل

  . في الخطط الخمسية 
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ويتم تبني المنهج التشارآي لضمان االستفادة من . ولم يطرأ تغيير على آلية إعداد الخطة السنوية في الفترة المدروسة

ويبدأ إعداد الخطة بإصدار وزارة الزراعة لألرقام التأشيرية لنسب المحاصيل . ميع األطراف المعنيةمعرفة وآراء ج

التي تأخذ بعين االعتبار األهداف الخاصة المحددة للزراعة في الخطط  على شكل مجموعات العامة في الخطة

وتناقش . خطط على مستوى المحافظاتوتستخدم هذه األرقام التأشيرية آمرجع لتطوير ال. المتوسطة وطويلة األجل

ويتم بالتالي . األرقام على جميع المستويات اإلدارية اعتبارًا من القرية ويتم االتفاق عليها من قبل جميع األطراف المعنية

تقديم جميع الخطط إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لمراجعتها على المستوى الوطني بمشارآة االتحاد العام 

وأخيرًا يتم تجميع تلك الخطة ليصار إلى تقديمها إلى . حين ووزارة الري والمديريات المعنية في وزارة الزراعةللفال

 آانت الخطة 2002قبل عام (لجنة المتابعة برئاسة وزير الزراعة ومن ثم إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلقرارها 

  ). تقر من قبل المجلس الزراعي األعلى

خطة السنوية لألراضي المروية بعين االعتبار إمكانية الري في آل حوض من األحواض المائية حسب ويأخذ تحضير ال

 تنفيذ استبيان 2002/2003وتم في عام . تقدير وزارة الري في بداية الموسم الزراعي الحتياجات المحاصيل من المياه 

لك فقد تم استثناء اآلبار الجافة في المنطقتين الرابعة ونتيجًة لذ. حقلي على المساحات المروية ومصادر المياه المستخدمة

  . والخامسة واآلبار المتواجدة في المصادر ذات العجز المائي من خطة الري السنوية

وتسمح تلك . وتستخدم الخطط السنوية المقرة آمرجع إلصدار التراخيص الزراعية للمزارعين األفراد والتعاونيين

ويتم الحصول في هذه الحالة . ينة في األراضي المروية والبعلية وبما يتوافق مع الخطةالتراخيص بزراعة محاصيل مع

ويلتزم المزارعون قانونيًا بالتقيد بتلك التراخيص ويخضعون . على القروض والمستلزمات والخدمات الحكومية

  . للعقوبات فيما لو تجاوزوها دون موافقة الجهات الحكومية المعنية) نظريًا(

ظام المتابعة على ضمان تنفيذ الخطة والتزام المزارعين بتراخيص الزراعة الممنوحة لهم وتبدأ عملية المراقبة يعمل ن

ويتم اتخاذ إجراءات . يومي و شهري و موسمي: بعد إصدار التراخيص الزراعية مباشرًة ويتم تنفيذها بشكل دوري

  . مراض السارية غير المتوقعةالمتابعة الخاصة في الحاالت االستثنائية مثل الجفاف و األ

وتحدد الخطة السنوية إلى حد آبير توزيع المساحات القابلة للزراعة بمحاصيل معينة وخاصًة المحاصيل االستراتيجية 

وتلعب التراخيص دورًا هامًا في هذا الخصوص وآذلك في استخدام المستلزمات الزراعية وتطبيق . الرئيسية

  . الممارسات الزراعية الحديثة

   سياسات اإلنتاج النباتي4-1-2

القمح، البقوليات، (تهدف سياسات اإلنتاج النباتي إلى تأمين حاجة االستهالك الوطني من السلع الغذائية الحياتية 

وتحقيق األمن الغذائي من خالل زراعة وتطوير إنتاجية المحاصيل ذات الميزة النسبية القادرة على المنافسة ) وغيرها

الداخلية والخارجية، واعتماد برامج للزراعات البديلة التي يمكن أن تحقق اقتصادية أفضل وتحافظ على في األسواق 

  :خص بالذآرنومن أهم برامج هذه السياسات . البيئة والموارد الطبيعية بشكل أفضل
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 .تشجيع بحوث اإلنتاج النباتي •

الحديثة ونشرها مترافقة مع تحسين النوعية اعتماد التنمية الرأسية في اإلنتاج الزراعي باعتماد التقنيات  •

وزيادة اإلنتاجية في وحدة المساحة من خالل تطوير واستخدام األصول عالية الغلة وآذلك األصناف 

واألصول المقاومة للجفاف، وزيادة نسب التسميد الخضري والعضوي والعناصر النادرة بحسب الحاجة 

 .والضرورة

سبية أهمية أآبر وزيادة قدرتها على المنافسة والتمييز بين أنماط المحاصيل في إبالء المحاصيل ذات الميزة الن •

 .وحدة المياهضوء مردودية 

 .تعديل التراآيب المحصولية باتجاه زيادة البقوليات الغذائية والحبوب العلفية في الدورات الزراعية •

ألراضي وبما يتوافق مع الميزة اعتماد التراآيب المحصولية والدورات الزراعية وفق ميزان استعمال ا •

النسبية إلنتاجية األرض مهما آانت طبيعتها وزيادة المساحات المستصلحة وحماية التربة من التلوث من 

 .خالل االستخدام المتوازن لألسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية

حة الحيوية لمعظم المحاصيل اعتماد وتعميم مبدأ اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات والترآيز على المكاف •

والمكافحة بالمبيدات اآلمنة عندما التتوافر المكافحة الحيوية بما يؤدي إلى خفض األثر المتبقي مع ضمان 

 .وصول المنتجات سليمة لألسواق الداخلية والخارجية على حد سواء

 ).العزلحدائق (تطوير مراآز الحجر الزراعي وإقامة مناطق معزولة لحجر مابعد اإلدخال  •

تطوير المخابر ورفع سويتها لتستطيع إعطاء شهادة دولية معترف بها لتسهيل دخول منتجاتنا الزراعية  •

 .لألسواق المختلفة

 . بين اإلنتاجين النباتي والحيوانيالتكاملتحقيق  •

 .تشجيع إقامة المعامل في مناطق اإلنتاج الغزير •

   سياسات اإلنتاج الحيواني4-1-3

 تلقى االهتمام من قبل الحكومة في مجال البحوث وهي ،وانية موردًا أساسيًا للدخل الزراعيتشكل الثروة الحي

تطور في قطاع اإلنتاج الحيواني، وتلبية الواالبتكارات، وتطوير اإلنتاجية، واتخاذ اإلجراءات المباشرة لتحقيق 

  :خص بالذآرومن أهم السياسات الحكومية في هذا المجال ي. احتياجات الثروة الحيوانية

 .القيام باألبحاث الالزمة لدراسة السالالت والعروق المحسنة المحلية أو المدخلة وإآثارها ونشرها •

وذلك بواسطة عمليات ) لحم، حليب، صوف، بيض(تطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية من المنتجات المختلفة  •

رآيز على تحسين إنتاجية أغنام العواس وإنتاج التحسين والتدريج، وإدخال أنواع حيوانية عالية اإلنتاجية، والت

 .الكباش المحسنة وتوزيعها على المربين

تشجيع إقامة مزارع للماشية في مناطق االستقرار الثالثة والرابعة، وبخاصة من الحيوانات الصغيرة المتأقلمة  •

 ).الماعز، األغنام، الدواجن، األرانب(والمتأصلة 



2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة  

 85

القز والنحل وذلك إلنتاج الحرير والعسل ولنشر الطرق الحديثة ذات المردود تحديث وتطوير نظم تربية دودة  •

 .االقتصادي األفضل

 - عام (تشجيع االستثمار في مجال تنمية الثروة السمكية وذلك للمسطحات المائية المختلفة ولكافة القطاعات     •

 ). مشترك- تعاوني -خاص 

ء، وتأمين احتياطي من األعالف، وتنمية مراعي البادية زيادة إنتاج األعالف الخشنة، واألعالف الخضرا •

 .وتنظيم الرعي فيها

تأمين المتطلبات الالزمة من األدوية البيطرية لتنفيذ برامج الوقاية ولتحصين هذه الحيوانات من األمراض  •

 .الحيوانية المختلفة والمشترآة

 .وضع برنامج خاص للتقصي عن األمراض الحيوانية المختلفة •

 . إنتاج األدوية محليًا وتشجيع آافة القطاعات على تصنيعهاتطوير •

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

 .تشجيع إقامة مراآز مبردة لتجميع الحليب •

، لتنسيق نشاطاتهم ) تعاونية نوعية اتحادات-جمعيات تعاونية (تشجيع العمل التعاوني والمشترك بين الفالحين  •

ولتحسين توزيع الخدمات فيما بينهم وتنظيم الحصول على الثروة الحيوانية وإدارتها وتفادي أزمات األعالف 

 . حين حصولها مما يساهم في تخفيض تكاليف اإلنتاج

 .تشجيع التكامل بين اإلنتاجين النباتي والحيواني •

  ية السياسات السعرية والتسويق4-1-4

  السياسات السعرية

تهدف السياسات السعرية إلى توجيه البرامج التنفيذية نحو تحقيق زيادة اإلنتاج وآفايته وتحسين نوعيته، وتستخدم 

وفي سبيل ذلك يتم الترآيز على المحاصيل الرئيسية ذات الميزة النسبية . آوسيلة للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد

هوامش الربح بما يتناسب وأهمية السلعة سواء لألمن الغذائي أو للتصدير أو إلحالل الواردات والريعية العالية ومنح 

  :وتتضمن السياسات السعرية أيضًا. وبما يضمن دخول آافية للمزارعين

  .االستمرارية بتسعير المحاصيل االستراتيجية لضمان تنفيذ الخطة وتحقيق األمن الغذائي •

 : لتشجيع المنتجين على زراعتها مع الحرص على توفرتسعير بعض المحاصيل البديلة •

 .الحاجة االقتصادية للمحصول البديل 

 .محافظته على استدامة الموارد الطبيعية والبشرية وتوفير فرص العمل 

  .إحداث صندوق خاص لدعم المحاصيل اإلستراتيجية والبديلة والكميات المستهدفة منها التي تحددها الدولة •

   .إستراتيجية وغير إستراتيجيةالزراعية حسب تدخل الدولة في التسعير والتسويق إلى محاصيل  المنتجات تصنف
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  اإلستراتيجيةالمحاصيل 

  وتسويق عدد منها وااللتزام بتسويق مايعرض عليها من بعضها اآلخرتضم سبعة محاصيل تقوم الدولة بتحديد أسعارها

وهي تقسم إلى مجموعات فرعية في ضوء . بغ والعدس والحمصوهي القطن والقمح والشعير والشوندر السكري والت

حيث يتوجب بيع القطن والشوندر السكري والتبغ إلى مؤسسات القطاع العام . فروقات التدخل الحكومي في تسويقها

الناتجة  باألسعار المحددة من قبلها للكميات الناتجة عن المساحات المخططة، أما الكميات التي تحتكر التسويق والتصنيع

 فيخضع تسعيرها للسعر العالمي إذا آان أقل من السعر اإلداري )القطن (عن المساحات المخالفة الزائدة عن الخطة

وتقوم مؤسسات الدولة . أما القمح والشعير والعدس والحمص فيمكن بيعها إما إلى القطاع العام أو الخاص. المحدد

فعندما تكون أسعار الشراء أعلى من أسعار السوق يلعب القطاع العام . بشراء تلك المنتجات بأسعار الشراء المحددة

بينما تلعب الدولة دور المشتري األخير عندما تكون األسعار ) آما هو الحال بالنسبة للقمح(الدور الرئيسي في التسويق 

اصة بكل من تلك وفيما يلي عرض لتغيرات السياسات الخ).  العدس والحمص فيآما هو حال (السوقأقل من أسعار 

  .المحاصيل على حده

  القمح

 الصادر عن رئاسة 10/9/2005 تاريخ 6797/1تمت المحافظة على أسعار القمح المحددة من قبل الدولة بالقرار رقم 

) س مكافئة تسليم. ق50(+ آغ /س. ل11.30 تكون األسعار النافذة حاليًا وبذلك. 2006-2005مجلس الوزراء للموسم 

  .للقمح الطري) س مكافئة تسليم. ق50(+ آغ /س. ل10.30و للقمح القاسي 

  الشعير والعدس والحمص

آغ /س. ل25آغ للعدس، و /س. ل23آغ للشعير، /س. ل9.50بنفس القرار المذآور سابقًا للقمح تم تحديد السعر بـ 

   . للحمص

  القطن 

بين صادرات األولى  يحتل المرتبة يعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل المزروعة من الناحية التصديرية حيث

ويتوجب تسليم اإلنتاج إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان وهي المؤسسة الحكومية التي تحتكر . السلع الزراعية

وتتباين ). 1/9/2005 تاريخ 6797/1قرار (تقوم الدولة بتحديد أسعار القطن . حلج وتسويق األقطان في سورية

 لعام 60وقد تضمن قرار المجلس الزراعي األعلى رقم  . 1-4 آما هو مبين في الجدول 38لتسليماألسعار حسب موعد ا

وتهدف هذه السياسة إلى تخفيض إنتاج .  القاضي بشراء األقطان المنتجة من المساحات المخالفة بالسعر العالمي2002

ك لتجنب الضغط على الموازنة القطن في مساحات إضافية للمساحات المرخصة حسب خطة اإلنتاج السنوية وذل

آغ /س. ل14.4 تم تحديد سعر القطن للمساحات المخالفة بـ .الحكومية وتجنب االستخدام غير المستدام لألرض والمياه

  .وبنفس القرار الذي تم به تحديد أسعار القطن

                                                 
   . 28/5/2001 تاريخ 40 المرسوم رقم - 38
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  نظام تسعير القطن حسب موعد التسليم  1-4 الجدول 

 السعر الفترة

 30.75  تشرين الثاني15 من بداية الموسم وحتى

 26.25  تشرين الثاني30 تشرين الثاني و حتى 16من 

 19.75  آانون األول و حتى نهاية الموسم1من 
   .1/9/2005 تاريخ 6797/1 والقرار رقم المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان: المصدر 

  الشوندر السكري

  معامل واقعة في دير الزور والرقة ومسكنةستة وتصنيعه في تقوم المؤسسة العامة للسكر بشراء الشوندر السكري

ويغطي السكر المنتج في هذه المعامل حوالي خمس . وحمص) إدلب(جسر الشغور  و)الغاب ( وتل سلحب)حلب(

  . االحتياج في سورية

ويتم تحديد . إلنتاجويلزم المزارعون بتسليم إنتاجهم مباشرًة إلى المعمل حيث يتم حساب محتوى السكر بأخذ عينة من ا

ويتم تعديل السعر . األسعار استنادًا إلى سعر األساس الذي يتم تحديده آل سنة حسب محتوى الشوندر من السكروز

  . 2-4المدفوع للمزارعين حسب محتوى الشوندر الفعلي من السكروز على أساس الجدول 

   تطور معايير تسعير الشوندر السكري 2-4الجدول 

ساس لمحتوى نسبة األ الموسم
تباين األسعار لكل نقطة من محتوى األساس  سعر األساس السكروز

 من السكروز
محتوى السكروز الذي 
 يرفض عنده المنتج

قبل 
  س لكل نقطة أقل. ل25 - 2250 16% 2002/2003

 - س لكل نقطة أعلى. ل100+ 

  س لكل نقطة أقل. ل25 - 2250 14% 2002/2003
 - س لكل نقطة أعلى. ل100+ 

  س لكل نقطة أقل. ل150 - 2250 14% 2003/2004
 %10 س لكل نقطة أعلى. ل150+ 

  س لكل نقطة أقل. ل250 - 2250 15% 2004/2005
 %11 س لكل نقطة أعلى. ل250+ 

  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر 

  التبغ 

ويتم تزويد . ة العامة للتبغ في مناطق اإلنتاجيتوجب على المزارعين تسليم آامل إنتاجهم إلى اللجان التابعة للمؤسس

وتقوم المؤسسة بتصنيع التبغ في معاملها الواقعة في الالذقية وحماه .  الالزمة لتعبئة أوراق التبغلعبواتالمزارعين با

  . وحلب ودمشق

لمتوسطة من الصنف فعلى سبيل المثال يبلغ سعر النوعية ا. ويتباين السعر الذي تحدده المؤسسة حسب الصنف والنوعية

أما السعر الوسطي . آغ/س. ل101آغ والنوعية الممتازة /س. ل75آغ بينما سعر النوعية الجيدة /س. ل45فيرجينيا 

  .آغ/س. ل93.50 فقد بلغ 2006للتبغ في عام 
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   األخرى المنتجات

 المحاصيل غير تشمل هذه المجموعة الخضار والفواآه والمنتجات الحيوانية، لم يطرأ أي تغير على سياسات

ويقوم .  فبالنسبة للخضار والفواآه يتم التسويق بشكل حر في األسواق المحلية أو أسواق الجملة المرآزيةاإلستراتيجية

من القيمة % 5المزارعون إما بتسليم إنتاجهم مباشرة للتجار أو يطلبون من التجار تسويق منتجهم مقابل عمولة تعادل 

التي ( العام بشراء بعض الخضار والفواآه من خالل المؤسسة العامة للخضار والفواآه آما يقوم القطاع. اإلجمالية

  . وبيعه من خالل منافذها في المدن) أصبحت اآلن جزءًا من المؤسسة العامة للخزن والتسويق

يب الطازج من ويتم جمع الحل. بشكل حر في األسواق المحلية أو المرآزية) اللحم والحليب(وتباع المنتجات الحيوانية 

  . قبل التجار مباشرًة ومن ثم يتم بيعه إما إلى الشرآات العامة أو الخاصة أو لباعة المفرق

  السياسات التسويقية

 سياسة تسويقية ذات طابع حكومي بالدرجة األولى، 1987شهدت الفترة السابقة لتطبيق تعديالت السياسات في عام 

وقد ارتكز تعديل السياسات الذي .  التسويق للعديد من المنتجات الزراعيةحيث هيمنت المؤسسات الحكومية على أنشطة

  : عدة مبادئ رئيسية وهي على 1987بدأ منذ عام 

  .تنشيط دور القطاع الخاص في األنشطة التسويقية  •

  .حماية المنتج والمستهلك  •

  .تطوير الوظائف والخدمات التسويقية  •

 واستمرت هذه المظاهر تزداد عمقًا خالل السنوات 1987نتصف عام وقد بدأت مظاهر إصالح هذه السياسات في م

تتطلب المتغيرات العالمية واإلقليمية واتجاهاتها نحو تحرير التجارة واالتفاقيات التجارية حيث .  التالية وحتى اآلن

مكانية وضع نظام إنتاجي موجه الدولية واإلقليمية والثنائية وتأثيراتها على الزراعة ومنتجاتها وازدياد المنافسة، دراسة إ

نحو السوق وذلك عن طريق معالجة الصعوبات التي يعاني منها اإلنتاج في مرحلة مابعد الحصاد من بيع المنتج وحتى 

وجهته النهائية سواء آان بشكله الخام أو المصنع، وتوفير المعلومات الكافية عن األسعار ونوعية السلع المطلوبة 

حيث لم تواآب النشاطات والفعاليات التصنيعية عمليات تطور اإلنتاج مما قلل من . في السوقوالخيارات المتوفرة 

  . االستفادة من القيمة المضافة ومن زيادة ريعية اإلنتاج الزراعي، وأضعف من إمكانية زيادة الصادرات
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  عية الرقابة على الغذاء والقوانين والتشريعات والجهات ذات العالقة بالسالسل السل4-2

الل    ن خ ال إال م كل فع ذاء بش ى الغ ة عل ق الرقاب ن تحقي اء    اليمك ع الفرق ة لجمي ة والمتكامل ارآة الفاعل اون والمش التع

ى    " بالمستهلكين مرورا " من المزارعين وانتهاء  " المعنيين بدء  بالجهات الوصائية على التصنيع الغذائي او تلك التي تعن

  . 39بتداول األغذية

  :قابة على توزيع وتداول وعرض السلع بما يلييمكن تلخيص أنظمة الر

  .نظام الرقابة على المنتجات داخل القطر 

  .نظام الرقابة على الصادرات 

  .نظام الرقابة على المستوردات 

 .والمتضمن آلية  التنسيق بين الجهات المختلفة لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد / 137/ التعميم رقم  

  : والتشريعات الصادرة بهذا الشأن مايليتتضمن القوانين والمراسيم

م                 - دليس رق انون قمع الغش والت  / 158/ قانون خاص بالرقابة الغذائية يعرف بق

   .2001لعام  ) 47( والمعدل بالقانون   رقم   1960لعام 

 .2000لعام  ) 22(  والخاص بالتموين والتسعيرة والمعدل بالقانون رقم 1960لعام  / 123/ القانون رقم  -

 .1960لعام  / 237/ قانون خاص بالحجر الصحي الزراعي والبيطري رقم  -

 . الخاص بالرقابة الصحية على المنشآت1945لعام  / 1457/ المرسوم التشريعي رقم  -

  . الخاص بالرقابة على المستوردات1945لعام  / 9/ قانون الجمارك رقم   -

 .حسين جودتهاآما ويتم حاليًا دراسة مشروع للمراقبة على الصادرات وت -

  :يمكن تلخيص الجهات ذات العالقة بالرقابة على األغذية بما يلي

 - وزارة الصحة  - وزارة االقتصاد والتجارة   - وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي    - مجلس الوزراء   -مجلس الشعب   

ة  ياحة -وزارة المالي ة - وزارة الس ة - وزارة اإلدارة المحلي ناعة -دل  وزارة الع- وزارة الداخلي ة -  وزارة الص  جمعي

  . المنظمات الشعبية-حماية المستهلك 

                                                 
  .18/4/2007-16 الورقة القطرية حول سياسات وتشريعات الرقابة على الغذاء في سورية وسبل تنسيقها وتطويرها محلياً وعربياً،  39
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  40 الدعم والضرائب على المنتجات الغذائية4-3

  :الدعم

لقد ساهم الدعم الحكومي ألسعار مستلزمات اإلنتاج في الماضي في تحقيق تنمية زراعية بمعدالت جيدة، وخاصة 

فقد شجع هذا الدعم  .ا تكلفة هذه المستلزمات نسبة آبيرة من تكلفة اإلنتاج والتي تمثل فيهاإلستراتيجيةبالنسبة للمحاصيل 

وهذا الدعم . الذي تباينت قيمه على استخدام البذور المحسنة، األسمدة الكيماوية وخاصة لمحاصيل القمح والقطن

  :يستهدف في إطاره العام تحقيق ما يلي 

  .حاصيل الرئيسيةالتوسع في استخدام المدخالت الحديثة في إنتاج الم 

  .تحقيق نوع من التوازن بين أسعار السلع الزراعية ومستلزمات إنتاجها 

  .العمل على استقرار أسعار هذه المدخالت وبالتالي استقرار معدالت األرباح والدخول المزرعية 

اإلنفاق العمل على استقرار أسعار المنتجات الزراعية وبالتالي الحد من تأثيرات التقلبات السعرية على  

  .االستهالآي وخاصًة لطبقة ذوي الدخل المنخفض

وبدأت الحكومة بسياسة تدريجية لتخفيض الدعم في بعض المجاالت مع األخذ بعين االعتبار عدم إلحاق األضرار 

زانية وفي اإلطار العام فقد تم تخفيف الدعم للحد من الخسائر على مي .بالمنتجين وتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة

ولبدالت الري للمساحات التي تروى من شبكات الري الحكومية ) لكافة القطاعات ( الدولة وبقي الدعم على المحروقات 

مقابل تكاليف التشغيل والصيانة والدعم لألسمدة في السنوات األخيرة نتيجة ارتفاع األسعار العالمية وبعض الدعم 

  .ألسعار بذار القمح القاسي والطري

حيث  وخاصةً  دقيق القمح والخبز فقد اعتمدت الحكومة برنامج دعم للسلع الغذائية الحياتيةبة لدعم المستهلك وبالنس

يدفع المستهلكون أسعارًا منخفضة مقابل دقيق القمح العادي المستخدم في صناعة الخبز من خالل الدعم المقدم من قبل 

يتم . ر مدعوم وعادًة ما يكون سعره ضعف سعر الدقيق والخبز العاديأما دقيق القمح من النوعية العالية فهو غي. الدولة

).  آغ من الرز للفرد في الشهر0.5آغ من السكر و/ 1(تقديم دعم المستهلك للسكر والرز من خالل البطاقات التموينية 

ادلة بنسبة تزيد عن ويحصل المستهلكون على السكر بموجب البطاقات التموينية بأسعار أقل من األسعار العالمية المع

60 .%  

  : الضرائب 

 مع القدرة الشرائية للمستهلكين فقد اإلمكانبهدف تطوير اإلنتاج الزراعي وتوفير المواد الغذائية  بأسعار تتناسب قدر 

  :  منحت التشريعات الحكومية القطاع الزراعي العديد من اإلعفاءات الضريبية وأهمها

                                                 
  .2007 - المركز الوطني للسياسات الزراعية - عطية الهندي  40



2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة  

 91

تعاونية اإلنتاجية واالستهالآية واالستثمارات الزراعية، ومساآن العمال إعفاءات ضريبية خاصة للجمعيات ال 

  .الزراعيين، ومخازن السلع الزراعية وحظائر الماشية

الضريبة :  الضريبة على اإلنتاج محدودة للغاية وآانت تفرض على السلع الزراعية في الحاالت اآلتية 

-9ى اإلنتاج الزراعي عند التصدير والمحددة بين   الضريبة عل-على الحيوانات المزرعية بقيم رمزية 

من القيمة المقدرة وتعفى منها صادرات الخضار والفواآه الطازجة والمجففة و المجمدة مع  % 12

  .العبوات المعبأة فيها عند التصدير

آما أضيفت آافة المنتجات الزراعية  / 1999أضيف إلى اإلعفاء من الضريبة القطن ومنتجاته في عام  

، وإعفاء مستلزمات اإلنتاج 2001من اإلعفاء من ضريبة اإلنتاج الزراعي عند التصدير في عام 

  . الزراعي المستوردة من الضرائب أو فرض الضرائب بأقل مستوى لها

تم مؤخرًا تعديل التعريفة الجمرآية على المستوردات بحيث تضمنت اقل التعريفات بالنسبة لمستلزمات  

فات على المنتجات الزراعية التي تماثل المنتجات المحلية التي يغطي إنتاجها المحلي اإلنتاج وأعلى تعري

 . والسلع الكمالية) حماية اإلنتاج المحلي ( الحاجة 

 - اإلنتاج الحيواني-اإلنتاج النباتي: يصنف هذا التقرير اإلنتاج الزراعي في سورية إلى أربعة قطاعات فرعية هي

  .  األسماك-الغابات

  اإلنتاج النباتي 4-4

 - األعالف الخضراء - البقوليات -الحبوب : يمكن تقسيم المحاصيل التي تزرع في سورية إلى المجموعات التالية

وتزرع هذه المنتجات آمحاصيل شتوية وصيفية في األراضي المروية .  الفواآه- الخضار -المحاصيل الصناعية 

  .لمساحات المزروعة ومستوى الغلة الذي تم تحقيقهويتحدد إنتاج هذه السلع من خالل ا. والبعلية

   تطور المساحة المحصولية4-4-1

  .  إن التقدم المحرز في المساحات المزروعة يتحدد بجهود القطاعين العام والخاص في إضافة مساحات جديدة لالستثمار

 مأخوذًا باالعتبار خط 2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية للمساحة المحصولية خالل الفترة 3-4يبين الجدول 

 يالحظ بشكل عام من الجدول عدم تحقيق األهداف المتوقعة للمحاصيل والخضار واألشجار المثمرة حسب. االتجاه

بالنسبة للمساحات المروية تم تحقيق األهداف المتوقعة .  إستراتيجية التنمية الزراعية وسياسات التوسع األفقيتوجهات

هناك نقص ملحوظ في المساحات البعلية ولكن بمعدل أقل من التوسع في المساحات المروية مما بشكل ملحوظ، بينما 

يالحظ من الجدول أيضًا وجود استقرار نسبي في المساحة . يدل على حسن األداء في سياسات التوسع األفقي

  .المحصولية مما يدل على القيمة المنخفضة لمعامل االختالف

 مأخوذًا باالعتبار 2006-2000لمؤشرات المذآورة سابقاًً للمساحة المحصولية خالل الفترة  تطور ا4-4يبين الجدول 

حيث يالحظ وجود تحسن في المساحة المزروعة بشكل عام خاصة في الزراعة المروية وانخفاض . المشاهدات األصلية
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ساحات البعلية بمروية، واإلمكانيات المساحة المزروعة بعًال ومساحة المحاصيل والخضار الصيفية نظرًا الستبدال الم

  .المحدودة للتوسع األفقي، ومحدودية الموارد المائية

  %)، ألف هكتار  (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية للمساحة المحصولية، 3-4الجدول 

  معدل النمو  %التغير   الحد األعلى  الحد األدنى  المتوسط  البيان
  % السنوي 

  معامل االختالف
%   

  3.05  0.07  0.64  5016  4633  4826  لمحاصيل والخضار واألشجار المثمرةا
  3.50  2.26  22.3  1583  1283  1425  مروي
  3.31  0.83-  7.22-  3655  3263  3401  بعل

  3.64  0.27-  2.37-  4241  3843  4006  المحاصيل والخضار
  3.8  2.15  21.05  1438  1161  1291  مروي
  4.1  1.39-  11.86-  3013  2582  2715  بعل

  3.5  0.39-  3.44-  4097  3726  3866  المحاصيل
  3.5  1.89  18.34  1310  1074  1190  مروي 
  3.9  1.38-  11.78-  2963  2551  2676  بعل

  3.5  0.11-  0.97-  3720  3406  3542  المحاصيل والخضار الشتوية
  6.0  1.47-  12.48-  540  428  465  المحاصيل والخضار الصيفية

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -رة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى وزا: المصدر
  .على أساس خط االتجاه) 1997سنة أساس  (2006-1997حسب التغير ومعدل النمو السنوي ومعامل االختالف للفترة 

  )ألف هكتار (2006-2000 تطور المساحة المحصولية، 4-4الجدول 
  %م ن س   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  0.65  4873  5016  4879  4791  4690  4693  4688  المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة
  2.29  1528  1564  1583  1487  1427  1356  1334  مروي
  0.04-  3345  3452  3296  3304  3263  3337  3354  بعل

  0.36  3973  4148  4032  3961  3873  3880  3888  المحاصيل والخضار
  2.09  1372  1416  1438  1345  1291  1227  1212  ويمر
  0.47-  2601  2732  2594  2616  2582  2653  2676  بعل

  0.21  3822  3996  3868  3823  3731  3766  3775  المحاصيل
  1.80  1254  1292  1309  1240  1175  1145  1127  مروي
  0.51-  2568  2704  2559  2583  2556  2621  2648  بعل

  0.57  3539  3682  3564  3526  3445  3414  3421  المحاصيل والخضار الشتوية
  1.18-  435  466  468  435  428  465  467  المحاصيل والخضار الصيفية

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  ).2000األساس سنة  (2006-2000يمثل معدل النمو السنوي للفترة : م ن س

 يالحظ وجود تحسن في األداء بشكل ملحوظ في الفترة األخيرة 2006-2002 و 2001-1997وبمقارنة الفترتين 

  .، ونمو إيجابي للمساحات المروية ومساحة األشجار المثمرة لكال الفترتين)1-4الشكل (

   (%)2006-2002 و 2001-1997،  مقارنة معدل النمو السنوي حسب المجموعات المحصولية1-4الشكل 

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

2001-1997 2006-2002

نوي    (%) و الس دل النم مع

المحاصيل والخضار الشتوية

المحاصيل والخضار الصيفية

مجموع المحاصيل والخضار

مجموع المحاصيل

مجموع الخضار

مجموع األشجار المثمرة

مجموع المساحة المروية

مجموع المساحة البعلية

  
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
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   تطور المردود4-4-2

 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة خالل الفترة        5-4يبين الجدول 

وبشكل عام يمكن القول أنه تم تحقيق الزيادة المتوقعة في المردود . وذًا باالعتبار خط االتجاه مأخ1997-2006

والمنصوص عنها في إستراتيجية التنمية الزراعية، ولكن التقدم في الزراعة البعلية آان أفضل منه في الزراعة 

ر ثباتًا من النمو في الزراعة البعلية، مما يدل أن وتجدر اإلشارة هنا إلى أن النمو في الزراعة المروية آان أآث. المروية

و تعزى زيادة اإلنتاجية خالل الفترة . المزارعين الذين يتبعون الزراعة المروية اليعانون من التقلبات الكبيرة في الدخل

لتوسع في  وإدخال التقنيات الحديثة مثل البذار المحسن وتقنيات الري، وا-المدروسة إلى تحسن الظروف المناخية 

  .األراضي المروية، وتحسن الخدمات المقدمة لإلنتاج الزراعي

   %)،هكتار /آغ (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة، 5-4الجدول 

الحد   الحد األدنى  المتوسط  البيان
  األعلى

معدل النمو 
السنوي 
  البسيط 

%   

  معدل النمو
 السنوي 

  لخطيا
%    

معامل 
  االختالف

%   

  8.3  3.2  4.0  3297  2302  2843  المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة
  3.4  1.6  2.4  7414  5999  6790  مروي
  23.6  3.0  4.2  1644  689  1187  بعل

  9.8  3.7  4.0  3182  2185  2757  المحاصيل والخضار
  3.5  1.9  2.4  7012  5671  6400  مروي
  34.2  3.3  3.5  1697  514  1018  بعل

  12.3  3.2  3.7  2712  1726  2222  المحاصيل
  3.5  1.4  1.8  5628  4707  5150  مروي 
  37.6  3.2  4.2  1632  457  919  بعل

  14.1  4.2  5.0  2712  1636  2170  المحاصيل والخضار الشتوية
  7.2  3.6  2.4  8614  6229  7280  المحاصيل والخضار الصيفية

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -اإلصالح الزراعي باالستناد إلى وزارة الزراعة و: المصدر
  ).1997سنة أساس  (2006-1997 حسب معدل النمو السنوي ومعامل االختالف للفترة 

-1997 التقلبات السنوية في الغلة للمحاصيل والخضار واألشجار المثمرة البعلية خالل الفترة          2-4يبين الشكل 

 بسبب تحسن الظروف 2002 و 2000 يالحظ وجود تقلبات آبيرة في الغلة، وزيادة ملحوظة في الغلة بين حيث. 2006

  .الجوية

   (%)2006-1997 التغيرات السنوية في الغلة للمحاصيل والخضار واألشجار المثمرة البعلية، 2-4الشكل 
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  .2006ة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام  المجموع-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر



  2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة

 

 94

- 2000 تطور المؤشرات المذآورة سابقاًً لغلة المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة خالل الفترة 6-4يبين الجدول 

حيث يالحظ وجود تحسن في الغلة بشكل عام خاصة للزراعة البعلية .  مأخوذًا باالعتبار المشاهدات األصلية2006

  . ظروف الجوية وبمعدل وسطي يفوق األهداف المتوقعة حسب إستراتيجية التنمية الزراعيةبسبب تحسن ال

  )هكتار/آغ (2006-2000  تطور غلة المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة، 6-4الجدول 
  %م ن س   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  4.8  3297  2912  3008  3034  3162  3118  2491  المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة
  1.9  7414  6962  6867  6805  7289  6750  6635  مروي
  9.0  1422  1082  1161  1342  1362  1644  846  بعل

  5.8  3182  2885  2913  3063  3106  3142  2267  المحاصيل والخضار
  2.3  7012  6650  6525  6518  6983  6275  6112  مروي
  14.1  1168  941  917  1291  1172  1697  529  بعل

  5.8  2550  2251  2243  2449  2513  2712  1817  المحاصيل
  1.8  5542  5224  5163  5212  5628  5187  4986  مروي
  15.1  1092  831  751  1124  1081  1632  469  بعل

  7.7  2633  2224  2169  2429  2486  2712  1687  المحاصيل والخضار الشتوية
  2.8  7694  8138  8614  8221  8131  6322  6536  المحاصيل والخضار الصيفية

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  ).2000سنة األساس  (2006-2000يمثل معدل النمو السنوي للفترة : م ن س

اء الفترة األولى أفضل يالحظ أن أدمن حيث معدل النمو السنوي  2006-2002 و 2001-1997وبمقارنة الفترتين 

  ).3-4الشكل (بكثير من أداء الفترة الثانية 

  (%) مقارنة معدل النمو السنوي للغلة حسب المجموعات المحصولية بين الفترات 3-4الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  طور اإلنتاج ت4-4-3

). سياسات التوسع الرأسي(وفي مجال الغلة ) سياسات التوسع األفقي(يتعلق تطور اإلنتاج بالتقدم في مجال المساحة 

يالحظ التطور اإليجابي . 2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لتطور اإلنتاج خالل الفترة 7-4يبين الجدول 

ومن خالل معامل .  التنمية الزراعية والخطة الخمسية العاشرةةتراتيجيلكافة المؤشرات وبمعدالت متوافقة مع إس

االختالف يالحظ استقرار إنتاج الزراعة المروية وتذبذب إنتاج الزراعة البعلية بسبب الظروف الجوية، مما يبرر سعي 

  .الحكومة لتشجيع إدخال تقنات الري الحديثة في الزراعة وتقنات زيادة الهاطل المطري
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   %)،ألف طن  (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية إلنتاج المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة، 7-4ل الجدو

الحد   الحد األدنى  المتوسط  البيان
  األعلى

معدل النمو 
السنوي 
  البسيط 

%   

  معدل النمو
 السنوي 
  الخطي
%    

معامل 
  االختالف

%   

  8.8  3.4  3.7  16084  10673  13733  المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة
  4.0  3.9  4.0  11327  7972  9701  مروي
  23.9  2.1  3.1  5486  2307  4032  بعل

  10.2  3.5  3.3  12663  8404  11048  المحاصيل والخضار
  4.8  4.1  3.8  9624  6878  8291  مروي
  33.9  1.9  1.8  4502  1379  2756  بعل

  12.2  2.9  2.9  10215  6442  8588  المحاصيل
  4.0  3.3  3.0  6947  5229  6138  مروي 
  37.1  1.8  2.5  4273  1213  2450  بعل

  13.9  4.1  4.4  9319  5572  7679  المحاصيل والخضار الشتوية
  9.2  2.2  0.7  4035  2832  3368  المحاصيل والخضار الصيفية

  .2006  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  ).1997سنة أساس  (2006-1997 حسب معدل النمو السنوي ومعامل االختالف للفترة 

 مأخوذًا باالعتبار المشاهدات 2006-2000 تطور مؤشرات اإلنتاج المذآورة سابقًا خالل الفترة 8-4يبين الجدول 

فقًا إلستراتيجية التنمية حيث يالحظ نمو آافة المؤشرات بمعدالت موجبة تفوق األهداف الموضوعة و. األصلية

  .الزراعية خاصة الزراعة البعلية التي حققت نموًا يفوق بكثير الزراعة المروية

   %)،ألف طن  (2006-2000 المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة، جتطور إنتا 8-4الجدول 
  %م ن س   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  5.5  16084  14624  14695  14548  14844  14639  11689  المثمرةالمحاصيل والخضار واألشجار 
  4.2  11327  10887  10869  10115  10400  9154  8854  مروي
  9.0  4757  3737  3826  4433  4444  5485  2835  بعل

  6.2  12663  11983  11764  12145  12041  12199  8823  المحاصيل والخضار
  4.5  9624  9413  9385  8769  9016  7697  7407  مروي
  13.6  3039  2570  2379  3376  3025  4502  1416  بعل

  6.0  9744  8996  8678  9362  9376  10215  6858  المحاصيل
  3.6  6947  6755  6762  6465  6618  5942  5618  مروي
  14.5  2797  2241  1916  2897  2758  4273  1240  بعل

  8.3  9319  8188  7728  8565  8562  9259  5769  المحاصيل والخضار الشتوية
  1.5  3344  3795  4035  3580  3479  2940  3054  صيل والخضار الصيفيةالمحا

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  ).2000سنة األساس  (2006-2000يمثل معدل النمو السنوي للفترة : م ن س

يالحظ أن التغيرات . 2006-2002 و 2001- 1997 و2006-1997ي إنتاج الفترات  بين التغير ف4-4يقارن الشكل 

 بسبب الفروقات في الهاطل المطري، بينما آانت التغيرات صغيرة 2001-1997 و 2006-1997آانت آبيرة للفترتين 

صيل والخضار أآبر التغيرات اإليجابية في اإلنتاج آانت للمحا.  بسبب تماثل آميات الهطول2006-2002للفترة 

- 2002 و 2001-1997(الشتوية، بينما التغيرات آانت سالبة للمحاصيل والخضار الصيفية خالل الفترتين األخيرتين 

2006.(  
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    (%)2006-1997 مقارنة تغير اإلنتاج بين الفترات، 4-4الشكل 
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  .2006الزراعية السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 تأثير التغير في المساحة والغلة على آمية اإلنتاج لمجموعات اإلنتاج النباتي المذآورة أعاله خالل 9-4يبين الجدول 

 من خالل استخدام طريقة تحليل األرقام القياسية لالسبيرز وباش حيث يالحظ زيادة آمية اإلنتاج 2006-2000الفترة 

ألن الرقم القياسي أآبر من الواحد، وتحقيق تقدم محرز ) تنمية أفقية ورأسية( المذآورة في الجدول تالمجموعالجميع 

تنمية (للزراعة البعلية مقارنة بالزراعة المروية، أما على صعيد المساحة ) التغير في المردود(في مجال التنمية الرئسية 

في ) ألن الرقم القياسي أصغر من الواحد(لزراعة المروية وسلبيًا فكان تأثيرها إيجابي على المستوى اإلجمالي وا) أفقية

  .حالة الزراعة البعلية للمحاصيل والخضار والمحاصيل

  2006-2000 أثر المساحة والغلة على آمية اإلنتاج لمجموعات مختارة، 9-4الجدول 
  بعل  مروي  إجمالي  بعل  مروي  إجمالي  بعل  مروي  إجمالي  البيان  الرقم القياسي لإلنتاج  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة

  1.68  1.28  1.381  1.68  1.12  31.32  1.00  1.14  1.042  المحاصيل والخضار واألشجار المثمرة
  2.15  1.30  1.44  2.21  1.15  1.40  0.974  1.13  1.02  المحاصيل والخضار

  2.26  1.24  1.42  2.33  1.11  1.40  0.97  1.11  1.01  المحاصيل
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : درالمص

  .2006-2000خالل آامل الفترة %) 100 *1-1.38% (38 تعني أن آمية اإلنتاج زادت بنسبة 1
  %).100 * 1 - 1.04% (4 تعني أن زيادة المساحة سببت زيادة آمية اإلنتاج بنسبة 2
  %).100 * 1 - 1.32% (32 تعني أن زيادة الغلة سببت زيادة آمية اإلنتاج بنسبة 3
  %).100 * 1-0.97% (3 تعني أن انخفاض المساحة سبب انخفاض اإلنتاج بنسبة 4

  الحبوب مجموعة  4-4-4

حبوب العلفية تتألف هذه المجموعة من مجموعة الحبوب الغذائية التي تضم القمح بنوعيه القاسي والطري ومجموعة ال

لذلك تحوز هذه المجموعة على . الحبية التي تشمل محاصيل الشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء والشوفان الحب

 ولضمان إنتاج هذه المجموعة وتسويق. اهتمام الحكومة ألهداف األمن الغذائي وبسبب أهميتها لتطوير الثروة الحيوانية
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لى طول السلسلة السلعية بدءأ من تحديد أسعار تأشيرية ألهم منتجات هذه وتوزيع منتجاتها تتدخل الحكومة ع 

  . 41)القمح ومنتجاته(المجموعة، واإلشراف على توزيع وتصنيع بعض المنتجات إلى حد آبير

             تتميز هذه المجموعة باحتياجها القليل للعمالة ألن معظم العمليات الزراعية تنفذ آليًا ومتطلباتها القليلة للمياه  

لذلك يتجه المزارعين إلى ) عدا مجموعة البقول(مقارنة بالمجموعات النباتية األخرى ) عدا محصول الذرة الصفراء(

في الدورة الزراعية في المواسم ذات الهطوالت المطرية المنخفضة ) عدا الذرة الصفراء(زيادة نسبة هذه المحاصيل 

  . والوارد المائي المحدود

حيث ). 10-4الجدول (لمجموعة على حصة عالية من المساحة المحصولية وآمية اإلنتاج الزراعي النباتي تحوز هذه ا

بالنسبة .  انخفاض حصة الحبوب في الدورة الزراعية وزيادة حصتها في اإلنتاج10-4يالحظ بشكل عام من الجدول 

ا الحبوب البعلية فاتبعت منحى معاآس للحبوب للحبوب المروية يالحظ زيادة حصتها في الدورة الزراعية واإلنتاج، أم

  .المروية

   (%)2006-1997 حصة مجموعة الحبوب من المساحة واإلنتاج، 10-4جدول 
  2006  2000  1997  2006  2000  1997  2006  2000  1997  2006  2000  1997  البيان  *إجمالي اإلنتاج النباتي  إنتاج المحاصيل  *إجمالي المساحة  مساحة المحاصيل

  34  29  29  55  46  44  59  57  57  72  67  68  حبوب المرويةال
  57  32  55  87  73  89  67  68  73  87  87  89  الحبوب البعلية
  39  30  37  65  51  57  64  65  67  82  81  83  إجمالي الحبوب

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  . عدا البيوت البالستيكية*

  المساحة

حيث يالحظ زيادة المساحة المخصصة للحبوب . 2006-2000 تطور مساحة الحبوب خالل الفترة 11-4يبين الجدول 

  .وانخفاض المساحة المخصصة للشعير والذرة الصفراء

   %)،ألف هكتار  (2006-2000 تطور مساحة الحبوب، 11-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  1.0  6.4  1787  1904  1831  1796  1679  1684  1679  القمح
  0.1-  0.8-  1307  1327  1291  1254  1234  1303  1317  الشعير

  3.3-  18.2-  45  51  57  62  57  64  55  الذرة الصفراء
  0.0  0.0  4  4  4  5  4  4  4  الذرة البيضاء
  0.5  2.9  3143  3286  3183  3117  2974  3055  3055  المجموع

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

         حلب–%) 35.1-32.6(ي محافظات الحسكة تترآز زراعة الحبوب في المناطق الشمالية من سورية أي ف

واختلفت نسب . 2006 الحبوب في سورية لعام مساحةمن % 73.8مشكلة %) 16.6-14.0( الرقة -%) 22.1-25.6(

حيث يالحظ تغيرات طفيفة في الترآيب المحصولي ). 5-4الشكل  (2006  و 2000توزع الحبوب على المحافظات بين 

                                                 
  .2000 - المركز الوطني للسياسات الزراعية - التفصيل انظر ويستلك مايك  لمزيد من 41
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ن العامين وزيادة حصة الحبوب في الترآيب المحصولي في مناطق اإلنتاج الغزير عدا محافظة في أغلب المحافظات بي

  .وأيضًا الحبوب المروية والبعلية ترآزت في نفس المحافظات. حلب التي شهدت انخفاضًا طفيفًا

    (%)2006 و 2000 توزع مساحة الحبوب حسب المحافظات، 5-4الشكل 
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حصة الحبوب لعام 2000

حصة الحبوب لعام 2006

  
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -رة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى وزا: المصدر

  الغلة

هكتار للفترة األولى / آغ1466 يالحظ زيادة غلة الحبوب من 2006-2002 و 2001-1997وبمقارنة وسطي الفترتين 

  %.28هكتار للفترة الثانية أي بزيادة قدرها / آغ1873إلى 

حيث يالحظ تحسن ملحوظ للغلة وبمعدالت تفوق . 2006-2000ر غلة الحبوب خالل الفترة  تطو12-4يبين الجدول 

  .بكثير المعدالت المتوقعة في إستراتيجية التنمية الزراعية

   %)،هكتار /آغ (2006-2000 تطور غلة الحبوب، 12-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
  ي السنو
%   

  6.9  49.2  2760  2452  2478  2735  2844  2818  1850  القمح
  33.7  471.4  920  578  408  861  745  1501  161  الشعير

  0.3  2.1  3515  3674  3719  3660  4049  3381  3444  الذرة الصفراء
  8.0  59.0  1070  931  810  834  777  702  673  الذرة البيضاء
  5.5  38.1  1000  1000  697  1000  714  798  724  الشوفان الحب
  9.7  74.3  2003  1712  1659  1997  1994  2265  1149  متوسط الغلة

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

 حققت سبع محافظات زيادة 2000في عام . 2006 و 2000ب تنفيذ المحافظات لوسطي الغلة لعامي  نس6-4يبين الشكل 

أعلى غلة تم . أعلى نسبة تحقيق للمعدل آان في منطقة الغاب.  آان عدد المحفظات ستة2006عن المعدل، بينما في عام 

وأخفض غلة تم تحقيقها آانت في ) هكتار/ آغ5118(تحقيقها على صعيد الحبوب المروية آانت في محافظة دمشق 

 3109(أما على صعيد الحبوب البعلية فكانت أعلى غلة في منطقة الغاب ). هكتار/ آغ2630(محافظة طرطوس 

العوامل : ويمكن أن يعزى الفرق في اإلنتاجية إلى). هكتار/ آغ267(وأدنى غلة في محافظة دير الزور ) هكتار/آغ
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 استخدام الطرق الحديثة في الزراعة - اختالف في أصناف البذار المحسن -تلفة الجوية ووجود مناطق استقرار مخ

  . مستوى اإلرشاد الزراعي- اختالف نوعية التربة - اختالف نوعية الخدمات المقدمة -خاصة الري الحديث 

    (%)2006 و 2000 نسب تنفيذ وسطي غلة الحبوب حسب المحافظات، 6-4الشكل  
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نسبة تحقيق وسطي الغلة لعام 2000

نسبة تحقيق وسطي الغلة لعام 2006

  
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد : المصدر

، بينما 2004هكتار في عام /آغ1690التزال الغلة المحققة أقل من وسطي الغلة على مستوى الدول العربية التي بلغت 

  .لعربيةمن وسطي الغلة للدول ا% 98هكتار أي / آغ1659آانت غلة الحبوب في سورية 

  اإلنتاج

 2006-2002  ألف طن آوسطي الفترة 5871لى  إ2001-1997 ألف طن آوسطي الفترة 4664 زاد إنتاج الحبوب من 

  %. 26أي بزيادة قدرها 

حيث يالحظ زيادة إنتاج الحبوب بمعدالت جيدة . 2006-2000 تطور إنتاج الحبوب خالل الفترة 13-4يبين الجدول 

  .الذرة الصفراءوفق إستراتيجية التنمية الزراعية عدا تفوق األهداف الموضوعة 

   %)،ألف طن  (2006-2000 تطور إنتاج الحبوب، 13-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  8.0  58.8  4932  4669  4537  4913  4775  4745  3105  القمح
  33.6  467.5  1203  767  527  1079  920  1956  212  الشعير

  3.0-  16.8-  159  187  210  227  232  216  191  الذرة الصفراء
  16.5  150.0  5  4  3  4  3  2  2  الذرة البيضاء
  10.2  79.4  6297  5627  5278  6223  5930  6919  3510  المجموع

  .2006السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

 الرقة -%) 23.7-18.8( حلب -%) 35.2-29.7(وتماشيًا مع تمرآز المساحة ترآز اإلنتاج في محافظات الحسكة 

ب المروية والبعلية ترآزت وأيضا الحبو. 2006من إنتاج الحبوب في سورية في عام % 71.6مشكلة %) 12.7-13.2(

  . في نفس المحافظات
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بين % 79حيث زاد اإلنتاج بنسبة .  تعزى إلى التغير في المساحة والمردود2006 و 2000إن زيادة اإلنتاج بين عامي 

 وزيادة المردود التي% 3 ويعود السبب إلى زيادة المساحة التي أدت إلى زيادة آمية اإلنتاج بنسبة 2006 و 2000عامي 

بين نفس العامين % 148لبالغة أما الزيادة في آمية إنتاج الحبوب المروية ا%. 74أدت إلى زيادة آمية اإلنتاج بنسبة 

والزيادة في المردود التي أدت إلى زيادة آمية % 2فتعود إلى الزيادة في المساحة التي أدت إلى زيادة آمية اإلنتاج بنسبة 

بين نفس العامين أيضا يمكن أن % 170دة آمية إنتاج الحبوب البعلية البالغة وعلى صعيد زيا%. 143اإلنتاج بنسبة 

، بينما التغير في المساحة أدى إلى انخفاض %178تعزى إلى الزيادة في المردود التي سببت زيادة آمية اإلنتاج بنسبة 

  .العامل الحاسميتبين مما سبق أن الزيادة الرأسية في آمية اإلنتاج تشكل %. 3آمية اإلنتاج بنسبة 

 زيادة آفاءة اإلنتاج المحلي والتخصص في المنتجات التي تتمتع تتطلب إن زيادة االنفتاح االقتصادي وتحرير التجارة 

 2000في عام % 63.2ارتفع هذا المؤشر من . 42وآمؤشر عن ذلك يمكن استخدام معدل التجارة الخارجية. بميزة نسبية

آما أن عدد الشرآاء التجاريين في مجال . ى تحسن ملحوظ في التبادل التجاري مشيرًا إل2005في عام % 73.4إلى 

 مشيرًا إلى تحسن أداء التبادل التجاري وتنويع 2005 دولة في عام 38 إلى 2003 دولة في عام 23الحبوب زاد من 

  .الصادرات

 انظر الفصل الخامس حول السلسلة فيما يخص تنظيم السلسلة السلعية والتشريعات والقوانين والمتعاملين في السلسلة

  .السلعية للقمح والشعير

  البقوليات مجموعة  4-4-5

  الحبيشكل العدس والحمص أهم البقوليات المزروعة في سورية ، آما تزرع بعض األنواع األخرى مثل الفول

لحكومة والمزارعين بزراعة وتهتم ا. الحب والجلبانة الحب والكرسنة  الحب والبيقية الحب والبازالء الحبوالفاصولياء

محاصيل هذه المجموعة وزيادة نسبتها في الدورة الزراعية ألهميتها في تأمين البروتين النباتي للسكان واألعالف 

  .الحبية للثروة الحيوانية وزيادة خصوبة التربة وتحسين الدخل

من % 2 من مساحة المحاصيل، %7من المساحة المحصولية لإلنتاج النباتي، % 5.6تشكل هذه المجموعة حوالي 

.  هذه المجموعة احتياجها الكبير للعمالة والقليل لمياه الريمن خصائصو. من إنتاج المحاصيل% 3اإلنتاج النباتي، و 

  .وتعتبر بديل جيد لمجموعة الحبوب

  المساحة

 ألف 274ليات من  يالحظ زيادة المساحة المزروعة بالبقو2006-2002 و 2001-1997لدى مقارنة وسطي الفترتين 

 ألف هكتار للفترة الثانية متناغمًا مع أهداف السياسات حول زيادة نسبة البقوليات في 280هكتار للفترة األولى إلى 

  .الدورة الزراعية

                                                 
  .100* اإلنتاج المحلي )/الصادرات+ الواردات = ( معدل التجارة الخارجية  42
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 على نسبة ثابتة في الدورة الزراعية، مما يتنافى مع الهدف محافظة هذه المجموعة يالحظ 2006-2000 وخالل الفترة 

 14-4يبين الجدول . تراتيجية التنمية الزراعية القاضي بزيادة نسبة هذه المجموعة في الدورة الزراعيةالنوعي إلس

حيث يالحظ انخفاض مساحة .  مفصلة حسب مكونات المجموعة2006-2000تطور مساحة البقول خالل الفترة 

  .لحبالبقوليات بشكل طفيف بسبب انخفاض مساحة الحمص والفاصولياء الحب والكرسنة ا

   %)،ألف هكتار  (2006-2000 تطور مساحة البقول، 14-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  3.4  22.2  150  143  137  139  121  139  123  العدس
  7.7-  38.4-  63  86  76  100  102  87  101  الحمص

  12.8  106.2  14  16  18  16  16  15  10  الفول الحب
  0.7-  4.1-  1  1  1  2  1  1  1  الفاصولياء الحب
      4  3  2  1  1  1  0  البازالء الحب
  8.7-  42.2-  6  7  10  10  12  10  9  الكرسنة الحب
  2.8  18.3  15  14  8  7  15  20  12  البيقية الحب
  0.5  2.7  14  14  14  19  17  18  13  الجلبانة الحب

  0.1-  0.5-  267  284  266  294  286  291  269  المجموع
  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

، الحسكة )%18.4-8.7(، درعا %)12-11.3(، إدلب %)11.2-5.3(تترآز زراعة البقول في محافظات السويداء 

 2006  و 2000واختلفت نسب توزع البقول على المحافظات بين عامي %). 32.7-26.1(، وحلب %)13.6-25.8(

وتقدمًا ملحوظًا في المنطقة الشمالية ) السويداء ودرعا( شهدت هذه الزراعة تراجعًا ملحوظًا في المنطقة الجنوبيةحيث 

  ).7-4الشكل ) (الحسكة وحلب(

    (%)2006 و 2000ساحة البقول حسب المحافظات،  توزع م7-4الشكل 
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حصة البقول في عام 2000

حصة البقول في عام 2006

  
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

بديلة تتأثر المساحة المزروعة بالبقول بالمساحة المزروعة في العام السابق وسعر البقول في العام السابق وأسعار السلع ال

  منحنى العرض السعري لمساحة البقول8-4يبين الشكل . في العام السابق مثل سعر القمح وسعر الخضار وسعر الفواآه

يالحظ وجود .  بعد تثبيت أسعار السلع البديلة والمساحة المزروعة بالبقول في العام السابق2005-1982خالل الفترة 
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 في 0.51 في المدى القصير و 0.38تبلغ المرونة السعرية للبقول . بقول وسعر العالقة طردية بين المساحة المزروعة

  .المدى الطويل أي أن العرض لمساحة البقول غير مرن بالنسبة للتغيرات السعرية في المدى القصير والطويل

  )آغ/س.ألف هكتار و ل (2005-1982 منحنى العرض السعري لمساحة البقول، 8-4الشكل 
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آغ) س/ السعر (ل.

  
  .يرمعد التقر: المصدر

  الغلة

هكتار للفترة األولى / آغ751 يالحظ زيادة غلة البقول من 2006-2002 و 2001-1997لدى مقارنة وسطي الفترتين 

-2000 تطور غلة البقول خالل الفترة 15-4يبين الجدول %. 37هكتار للفترة الثانية أي بزيادة قدرها / آغ1029إلى 

ات البقول آانت إيجابية وبنسب آبيرة، آما أن معدالت النمو السنوية حيث يالحظ أن تغيرات الغلة لكافة مكون. 2006

  .تفوق بكثير المعدالت المتوقعة حسب إستراتيجية التنمية الزراعية

   %)،هكتار /آغ (2006-2000 تطور غلة البقول، 15-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  12.5  102.4  1204  1076  912  1213  1096  1276  595  لعدسا

  4.5  30.5  830  756  597  874  869  689  636  الحمص
  2.5  15.8  2142  2074  2009  1954  2018  1870  1849  الفول الحب

  4.0  26.7  2042  1928  2838  1525  1599  1511  1612  الفاصولياء الحب
  11.0  86.8  2300  1533  1328  1894  1204  1211  1231  البازالء الحب
  3.0  19.3  607  424  663  735  424  407  509  الكرسنة الحب
  9.3  70.6  957  729  776  703  973  920  561  البيقية الحب
  9.6  73.3  927  871  874  843  730  717  535  الجلبانة الحب
  10.2  79.2  1147  1003  893  1092  1010  1044  640  متوسط الغلة

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -راعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى وزارة الز: المصدر
  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

والتزال الغلة المحققة أقل من وسطي الغلة على مستوى الدول . يعزي التحسن في الغلة إلى تحسن العوامل المناخية

من % 88هكتار أي / آغ1003، بينما آانت غلة الحبوب في سورية 2005هكتار في عام /آغ1139لغت العربية التي ب

  .وسطي الغلة للدول العربية
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يالحظ بشكل عام تراجع في تحقيق . 2006 و 2000 نسب تحقيق المحافظات لوسطي الغلة لعامي 9-4يبين الشكل 

حقيقها على صعيد البقول المروية والبعلية آانت في محافظة أن أعلى غلة تم ت. 2006 و 2000وسطي الغلة بين عامي 

 أعلى مستوى للغلة تم تحقيقه للبقول المروية آان 2006في عام . الغاب لوقوعها بشكل آامل في منطقة االستقرار األولى

ى صعيد ، أما عل)هكتار/ آغ292(وأدنى مستوى للغلة آان في محافظة الحسكة ) هكتار/ آغ2975(في منطقة الغاب 

وأدنى مستوى للغلة في محافظة السويداء  ) هكتار/ آغ2099(البقول البعلية فكان أعلى مستوى للغلة في منطقة الغاب 

  ).هكتار/ آغ189(

    (%)2006 و 2000 نسب تحقيق وسطي غلة البقول حسب المحافظات، 9-4الشكل 
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نسبة تحقيق الغلة في عام 2000

نسبة تحقيق الغلة في عام 2006

  
  .2006مجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام  ال-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

يبين الشكل . يتعلق مستوى الغلة إلى حد آبير بالهطوالت المطرية، ومستوى الخدمات الزراعية، ونوعية البذار المحسن

 بعد تثبيت آافة العوامل المؤثرة على 2005-1982 عالقة مستوى الغلة بالفرق في معدالت الهطول خالل الفترة 4-10

  . حيث يالحظ وجود عالقة طردية بين الغلة والفرق في معدل الهطول.الغلة

  ) مم،هكتار /آغ (2005-1982 العالقة بين مستوى الغلة والفرق في معدالت الهطول للبقول، 10-4الشكل   
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  .معد التقرير: المصدر         
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  اإلنتاج

 أي 2006-2002 ألف طن آوسطي للفترة 288 إلى 2001-1997 ألف طن آوسطي للفترة 211زاد إنتاج البقول من 

  %.37بزيادة قدرها 

حيث يالحظ تحقيق قفزات نوعية في إنتاج البقول . 2006-2000 تطور إنتاج البقول خالل الفترة 16-4يبين الجدول 

لحمص والكرسنة ولكن تجدر اإلشارة إلى انخفاض إنتاج آل من ا. وبشكل متناغم مع أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية

  . الحب

   %)،ألف طن  (2006-2000 تطور إنتاج البقول، 16-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  16.3  147.5  181  154  125  168  133  177  73  العدس
  3.6-  19.6-  52  65  45  87  89  60  65  الحمص

  15.6  138.9  31  34  36  32  31  28  13  الفول الحب
  3.3  21.5  2  3  4  3  2  2  2  الفاصولياء الحب
      10  5  3  2  2  2    البازالء الحب
  6.0-  31.1-  3  3  7  7  5  4  5  الكرسنة الحب
  12.4  101.7  15  10  6  5  14  18  7  البيقية الحب
  10.1  78.1  13  12  12  16  12  13  7  الجلبانة الحب

  10.1  78.4  307  286  238  322  289  305  172  المجموع
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

      الحسكة-%) 20.4-10.5( إدلب -%) 14-4.8(وتماشيًا مع تمرآز المساحة ترآز اإلنتاج في محافظات درعا 

   . 2006 و 2000خالل عامي %) 38.3-36.9( و حلب -%) 5.5-30.5(

بين % 78حيث زاد اإلنتاج بنسبة .  تعزى إلى التغير في المساحة والمردود2006 و 2000إن زيادة اإلنتاج بين عامي 

دى التحسن في المردود إلى زيادة ، بينما أ%1أدت المساحة إلى انخفاض آمية اإلنتاج بنسبة . 2006 و 2000عامي 

  %.79آمية اإلنتاج بنسبة 

 تأثير سعر البقول على الكمية المعروضة من البقول مأخوذًا باالعتبار التأثير المشترك للمساحة 11-4يبين الشكل 

ود عالقة حيث يالحظ وج. 2005-1982والمردود وتثبيت جميع العوامل األخرى المؤثرة على إنتاج البقول خالل الفترة 

  .طردية بين الكمية المعروضة من البقول وسعر البقول

  التجارة الخارجية

% 19نتيجة تحسن األسعار العالمية وتحرير التجارة الخارجية زاد معدل التجارة الخارجية للبقوليات بشكل ملحوظ من 

 دولة في عام 63 إلى 2003عام  دولة في 51آما زاد عدد الشرآاء التجاريين من . 2005-2000خالل الفترة % 40إلى 

  . مما يدل على تحسن آبير في تنويع الصادرات2005
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  )ألف طن، آغ /س.ل (2005-1982 منحنى العرض السعري إلنتاج البقول، 11-4الشكل 
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  .معد التقرير: المصدر

ل الخامس حول السلسلة فيما يخص تنظيم السلسلة السلعية والتشريعات والقوانين والمتعاملين في السلسلة انظر الفص

  .السلعية للقمح والعدس والحمص

  )األعالف الخضراء( الرعويات 4-4-6

 - البرسيم الرعوي - الفصة الرعوية - البيقية الرعوية - الذرة الرعوية-تضم هذه المجموعة محاصيل الشعير الرعوي 

الحيوانية وفي تحقيق التكامل بين  دورًا هامًا في مجال الثروة  هذه المجموعةتلعبو .ومحاصيل رعوية أخرى 

 وتزرع تلك .  لذلك تهتم الحكومة بزيادة نسبة هذه المحاصيل في الدورة الزراعية.النباتي والحيواني يناإلنتاج

المساحة فقط من إجمالي % 1.1 حوالي 2006حيث بلغت حصتها في عام المحاصيل في مساحات صغيرة جدًا 

من إجمالي اإلنتاج % 5.7أما حصتها من اإلنتاج ولنفس العام بلغت . صيلمن مساحة المحا% 1.5المحصولية و 

  . من إنتاج المحاصيل% 9.3النباتي و 

  المساحة

للذرة % 14.2 -للشعير الرعوي % 70.3:  آالتالي2006بلغت حصة المحاصيل المشكلة لهذه المجموعة في عام 

للبرسيم % 0.9  و -للمحاصيل الرعوية األخرى % 2.2 -للفصة الرعوية% 4.9 - للبيقية الرعوية 7.5 -الرعوية 

  %.4، بينما التشكل الزراعة البعلية سوى %)96(وتسيطر الزراعة المروية على هذه الزراعة . الرعوي

يالحظ بشكل عام انخفاض . 2006-1997 تطور المساحة المخصصة لهذه المجموعة خالل الفترة 12-4يبين الشكل 

-2001ف الخضراء، أي عكس األهداف المتوقعة من السياسات، وزيادتها خالل الفترة   المساحة المخصصة لألعال

بالنسبة للزراعة المروية يالحظ زيادة المساحة المخصصة .  تماشيًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية2006

أما . 2006-2001ة، وزيادتها خالل الفتر2001-1997لألعالف الخضراء مع مالحظة انخفاضها خالل الفترة 

، ثم انخفاضها بشكل آبير 2000-1997المساحة المخصصة للزراعة البعلية يالحظ زيادتها بشكل ملحوظ خالل الفترة 

              2001-1997 ولدى مقارنة وسطي الفترتين . نظرًا للتحول إلى الزراعة المروية2006-2000خالل الفترة 
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 ألف هكتار للفترة األولى إلى 64مساحة المخصصة لألعالف الخضراء من  يالحظ أيضًا انخفاض ال2006-2002و 

  %.20 ألف هكتار للفترة الثانية أي بانخفاض قدره 51

  )هكتار (2006 -1997 تطور مساحة األعالف الخضراء، 12-4الشكل 
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إجمالي األعالف الخضراء

األعالف الخضراء المروية

األعالف الخضراء البعلية

  
  . واإلصالح الزراعي لوزارة الزراعة2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر

.  مفصلة حسب مكونات المجموعة2006-2000 تطور مساحة األعالف الخضراء خالل الفترة 17-4يبين الجدول 

 ولكافة المكونات عدا الذرة الرعوية 2006-2000حيث يالحظ انخفاض مساحة األعالف الخضراء خالل الفترة 

زيادة مساحة األعالف الخضراء ولكافة مكونات المجموعة  يالحظ 2006-2001والبرسيم الرعوي، أما خالل الفترة 

مخالفة األهداف المتوقعة في إستراتيجية ) 2006-2000(يالحظ للفترة األولى . عدا البيقية الرعوية والفصة الرعوية

وبأخذ . ةيالحظ مواآبة أهداف إستراتيجية التنمية الزراعي) 2006-2001(التنمية الزراعية، أما خالل الفترة الثانية 

يالحظ الحصول على نفس اتجاه الفترة     ) 2006-2004 ووسطي 2002-2000وسطي (وسطي ثالث سنوات 

2000-2006.  

   %)،ألف هكتار  (2006-2000 تطور مساحة األعالف الخضراء، 17-4الجدول 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  معدل
  النمو
   1السنوي
%  

  معدل النمو
  2 السنوي
%   

  10.5  6.7-  39.3  32.5  38.3  37.7  36.6  23.9  59.4  الشعير الرعوي
  19.1  21.1  7.9  8.3  2.4  1.7  2.5  3.3  2.5  الذرة الرعوية
  21.9-  15.0-  4.2  7.9  5.4  3.3  6.9  14.5  11.1  البيقية الرعوية
  4.5-  5.5-  2.7  2.6  3.1  3.8  4.2  3.4  3.8  الفصة الرعوية
  10.8  0.0  0.5  0.6  0.4  0.5  0.3  0.3  0.5  البرسيم الرعوي

  11.4  4.7-  1.2  0.7  0.9  0.5  0.7  0.7  1.6  محاصيل رعوية أخرى
  3.9  5.6-  55.8  52.6  50.5  47.5  51.2  46.1  78.9  المجموع

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر
  .للمشاهدات األصلية) 2 (2006-2001وللفترة ) 1 (2006-2000نوي للفترة حسب معدل النمو الس

، مع مالحظة %)58.8-22.1(و دير الزور %) 14.8-13.5(تترآز زراعة األعالف الخضراء في محافظات دمشق 

، خاصة في محافظتي )13-4الشكل  (2006 و 2000وجود تبدالت طفيفة إلى آبيرة في حصة المحافظات بين عامي 

  .ير الزور والحسكةد
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    (%)2006 و 2000 توزع مساحة األعالف الخضراء حسب المحافظات، 13-4الشكل 
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  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر

  الغلة

حيث يالحظ بالمتوسط زيادة الغلة بمعدل . 2006-2000 تطور غلة األعالف الخضراء خالل الفترة 18-4يبين الجدول 

جيد يفوق الهدف المتوقع في إستراتيجية التنمية الزراعية، وتناوب معدالت النمو السنوية بين الموجبة والسالبة لمكونات 

  .المجموعة

   %)،هكتار /آغ (2006-2000 تطور غلة األعالف الخضراء، 18-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  10.3  79.7  14118  14449  15660  12784  11372  13412  7856  الشعير الرعوي
  5.4-  28.4-  19390  11518  20899  13775  17885  11518  27082  الذرة الرعوية
  7.1  50.9  20476  22924  14717  17568  13035  12888  13570  البيقية الرعوية

  3.8  25.0  30156  23988  21779  24196  18211  22783  24130  الرعويةالفصة 
  2.6-  14.4-  14139  17915  15648  20241  16287  14898  16514  البرسيم الرعوي

  4.5-  24.1-  22403  24573  20936  27617  36898  40487  29510  محاصيل رعوية أخرى
  7.6  54.9  16314  15902  16282  14314  12855  14222  10535  متوسط الغلة

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر
  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

يالحظ بشكل عام . 2006 و 2000 نسب تحقيق المحافظات لوسطي غلة األعالف الخضراء لعامي 14-4يبين الشكل 

  .2006 و 2000تراجع في تحقيق وسطي الغلة بين عامي 

  اإلنتاج

 أي بمعدل نمو 2006 ألف طن في عام 911 إلى 1997 ألف طن في عام 806تطور إنتاج األعالف الخضراء من 

 من المعدل يالحظ نمو إنتاج األعالف الخضراء ولكن بمعدل أقل.  2006-2000أما خالل الفترة %. 1.4سنوي قدره 

المطلوب في إستراتيجية التنمية الزراعية، وزيادة إنتاج الشعير الرعوي والذرة الرعوية، وانخفاض المكونات األخرى 

  ).19-4الجدول (من األعالف الخضراء 
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    (%)2006 و 2000 نسب تحقيق وسطي غلة األعالف الخضراء حسب المحافظات، 14-4الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -ارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى وز: المصدر

   %)،ألف طن  (2006-2000 تطور إنتاج األعالف الخضراء، 19-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  2.9  18.9  554  470  600  482  416  321  466  الشعير الرعوي
  14.6  126.5  154  65  51  24  45  37  68  الذرة الرعوية
  9.1-  43.4-  86  181  79  57  90  187  152  البيقية الرعوية
  1.9-  10.8-  83  63  68  91  77  78  93  الفصة الرعوية
  2.2-  12.5-  7  11  6  9  5  4  8  البرسيم الرعوي

  7.8-  38.6-  27  16  18  17  25  28  44  محاصيل رعوية أخرى
  1.5  9.6  911  836  822  680  658  655  831  موعالمج

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

-32.6(ودير الزور %) 32.7-21.4(لخضراء في محافظات دمشق وتماشيًا مع تمرآز المساحة ترآز إنتاج األعالف ا

                    2006 و 2000حافظات بين عامي مع مالحظة وجود تبدالت صغيرة إلى آبيرة في حصة الم%) 49.5

  ). 15-4الشكل ( 

    (%)2006 و 2000 حصة المحافظات من إنتاج األعالف الخضراء، 15-4الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -اد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستن: المصدر
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 تأثير آل من 20-4يبين الجدول .  تعزى إلى التغير في المساحة والمردود2006 و 2000إن زيادة اإلنتاج بين عامي 

ن الجدول أن التأثير المشترك للمساحة يالحظ م. 2006-2000المساحة والمردود على مستوى اإلنتاج خالل الفترة 

تأثير المساحة على . والمردود على آمية اإلنتاج آان إيجابيًا على المستوى اإلجمالي وللشعير الرعوي والذرة الرعوية

 .آمية اإلنتاج آان إيجابيًا في حالة الذرة الرعوية والبرسيم الرعوي، وسلبيًا على المستوى اإلجمالي وللمكونات األخرى

  .أما الغلة فكان تأثيرها إيجابيًا على المستوى اإلجمالي وفي حالة الشعير الرعوي، والبيقية الرعوية، والفصة الرعوية

   2006 و 2000 أثر المساحة والمردود على إنتاج األعالف الخضراء، 20-4الجدول 
  الرقم القياسي لإلنتاج  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة  البيان

  1.10  1.55  0.71  إجمالي األعالف الخضراء
  1.19  1.80  0.66  الشعير الرعوي
  2.28  0.72  3.18  الذرة الرعوية
  0.57  1.51  0.38  البيقية الرعوية
  0.89  1.25  0.71  الفصة الرعوية
  0.89  0.86  1.05  البرسيم الرعوي
  0.61  0.76  0.80  الرعويات األخرى

  .معد التقرير: المصدر

  اصيل الصناعية  المح4-4-7

 آونها تشمل المنتجات التي تورد إلى معامل التصنيع الحكومية مثل القطن والشوندر في أهمية هذه المجموعة تكمن

السكري والتبغ والفول السوداني وعباد الشمس الزيتي واليانسون، وإلى معامل التصنيع الخاصة مثل فول الصويا وعباد 

آما تشمل أيضًا منتجات مهمة مثل الكمون والحبة السوداء . ليانسون والسمسمالشمس الزيتي والفول السوداني وا

واليانسون والسمسم والتي تستخدم في التصنيع أو آبهارات أو في الصناعات الدوائية إضافة لكونها تتمتع بعائد مرتفع 

التجارة الخارجية لتأمين العملة وتلعب بعض منتجات هذه المجموعة دورًا مهمًا في . للهكتار مقارنة بالمنتجات األخرى

  .الصعبة، وفي تشغيل اليد العاملة، وتوليد الدخل

من % 14من مساحة المحاصيل، % 9من مساحة اإلنتاج النباتي، % 7 شكلت هذه المجموعة حوالي 2006في عام 

  .من إنتاج المحاصيل% 23اإلنتاج النباتي، و 

مجموعة المحاصيل : جموعة إلى ثالث مجموعات رئيسة وهيوبناءًا على ماسبق يمكن تقسيم منتجات هذه الم

تشمل مجموعة .  ومجموعة المنتجات الصناعية األخرى- مجموعة المنتجات ذات القيمة العالية -اإلستراتيجية 

 -وتشمل مجموعة المحاصيل ذات القيمة العالية الكمون .  التبغ- الشوندر السكري -المحاصيل اإلستراتيجية القطن 

 عباد الشمس -أما مجموعة المحاصيل الصناعية األخرى فتشمل فول الصويا .  الحبة السوداء- السمسم -نسون اليا

  . الترمس- ذرة المكانس - دوار الشمس - الفول السوداني -الزيتي 

  المساحة

 المساحة يالحظ من الجدول استقرار.  المجموعاتلمساحة هذه المؤشرات اإلحصائية الوصفية 21-4 يبين الجدول 

أما المساحة المخصصة . المخصصة للمحاصيل الصناعية وللمحاصيل االستراتيجية وللمحاصيل الصناعية األخرى

 بسبب 2006-1997للمنتجات ذات القيمة العالية فيالحظ تعرضها لتغيرات آبيرة وزيادتها بشكل ملحوظ خالل الفترة 
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 آما يالحظ انخفاض . المحاصيل البديلة في الدورة الزراعيةإجراءات تحرير التجارة الخارجية وإستراتيجية إدخال

المساحة المخصصة للمحاصيل الصناعية بسبب انخفاض مساحة المحاصيل االستراتيجية ومساحة المحاصيل الصناعية 

  . األخرى

   %)،ألف هكتار  (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لمساحة المحاصيل الصناعية، 21-4الجدول 
  %التغير 

1997-2006  
  %معدل النمو السنوي 

  الحد  المعدل  بيانال  1997-2006
   األدنى

  الحد
 بالطريقة    األعلى

  البسيطة
 بالطريقة 
  الخطية

  بالطريقة
   البسيطة

  بالطريقة
   الخطية

  معامل 
  االختالف

%  

  5.3  0.2-  0.5-  1.7-  4.2-  414  343  367  إجمالي المحاصيل الصناعية
  7.0  1.8-  1.1-  14.8-  9.6-  318  245  283  صيل اإلستراتيجيةمجموعة المحا

  50.6  9.3  4.7  122.9  51.2  152  28  64  مجموعة المحاصيل ذات القيمة العالية
  13.6  5.2-  5.0-  37.9-  37.2-  26  16  20  مجموعة المحاصيل الصناعية األخرى

  .2006ة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام  المجموع-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

حيث يالحظ أن . 2006-2000 تطور المساحة المخصصة للمحاصيل الصناعية خالل الفترة 22-4ويبين الجدول 

المساحة المخصصة للمحاصيل الصناعية تستثمر معظمها في الزراعة المروية، وانخفاض إجمالي المساحة والمساحة 

، وزيادة المساحة المخصصة للزراعة البعلية بسبب التحول إلى زراعة المحاصيل ذات المخصصة للزراعة المروية

  .القيمة العالية

   %)،ألف هكتار  (2006-2000 تطور مساحة المحاصيل الصناعية، 22-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  0.9-  5.4-  348  365  362  359  414  371  368  عيةإجمالي المحاصيل الصنا

  2.6-  14.8-  276  296  289  260  258  313  324  مروي
  8.6  63.6  72  69  73  99  156  58  44  بعل

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  . للمشاهدات األصلية 2006-2000للفترة حسب التغير ومعدل النمو السنوي 

       ، والحسكة%)20.7-18.5(، الرقة %)20.9-13.8(تترآز زراعة المحاصيل الصناعية في محافظات حلب 

  ). 16-4الشكل ( 2006 و 2000مع مالحظة وجود تغيرات في حصة المحافظات بين عامي %) 21.9-26.2(

    (%)2006 و 2000ة حسب المحافظات،  توزع مساحة المحاصيل الصناعي16-4الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
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  الغلة

 6370 يالحظ انخفاض غلة المحاصيل الصناعية من 2006-2002 و 2001-1997لدى مقارنة وسطي الفترتين 

  %.3هكتار أي بانخفاض قدره / آغ6198هكتار إلى /آغ

حيث يالحظ وجود تحسن طفيف في . 2006-2000 تطور غلة المحاصيل الصناعية خالل الفترة 23-4يبين الجدول 

وسطي الغلة ومقبول بالنسبة للزراعتين المروية والبعلية، ووجود فرق آبير في الغلة بين الزراعتين المروية والبعلية 

  .تاجية المحاصيلبسبب االختالف في نوعية وإن

   %)،هكتار /آغ (2006-2000 تطور غلة المحاصيل الصناعية، 23-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو السنوي
%   

  0.1  0.5  6405  6133  6455  5957  6038  6302  6375  متوسط الغلة
  1.7  10.4  7894  7398  7953  7976  9242  7313  7152  مروي
  1.6  10.2  701  675  519  675  742  846  636  بعل

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

يالحظ بشكل عام تراجع في تحقيق . 2006 و 2000ي الغلة لعامي  نسب تحقيق المحافظات لوسط17-4يبين الشكل 

  . وتفوق محافظة حمص في نسبة التنفيذ2006 و 2000وسطي الغلة بين عامي 

    (%)2006 و 2000 نسب تنفيذ وسطي غلة المحاصيل الصناعية حسب المحافظات، 17-4الشكل 
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نسبة تنفيذ المحافظات في عام 2000

نسبة تنفيذ المحافظات في عام 2006

  
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -ي باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراع: المصدر

  اإلنتاج

 ألف طن آمتوسط 2287 إلى 2001-1997 ألف طن آمتوسط للفترة 2318انخفض إنتاج المحاصيل الصناعية من 

  %.1.3 أي بنسبة قدرها 2006-2002للفترة 

حيث يالحظ انخفاض إجمالي إنتاج . 2006-2000 تطور إنتاج المحاصيل الصناعية خالل الفترة 24-4يبين الجدول 

ويعزى ذلك إلى انخفاض . المحاصيل الصناعية واإلنتاج المروي بشكل طفيف، وزيادة اإلنتاج البعلي بشكل ملحوظ
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المساحة على المستوى اإلجمالي وعلى مستوى الزراعة المروية وزيادتها على مستوى الزراعة البعلية، أما المردود 

  ).25-4الجدول  (فكان تأثيره إيجابيًا

  %)ألف طن و  (2006-2000 تطور إنتاج المحاصيل الصناعية، 24-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  0.8-  4.9-  2228  2236  2339  2136  2498  2336  2344  إجمالي اإلنتاج

  1.0-  6.0-  2178  2190  2301  2069  2382  2287  2316  مروي
  10.1  78.6  50  46  38  67  116  49  28  بعل

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

   2006 و 2000 أثر المساحة والمردود على إنتاج المحاصيل الصناعية، 25-4الجدول 
  الرقم القياسي لإلنتاج  لرقم القياسي للغلةا  الرقم القياسي للمساحة  البيان

  0.95  1.005  0.95  إجمالي المحاصيل الصناعية
  0.94  1.10  0.85  مروي
  1.81  1.10  1.64  بعل

  .معد التقرير: المصدر

فيما يخص تنظيم السلسلة السلعية والتشريعات والقوانين والمتعاملين في السلسلة انظر الفصل الخامس حول السلسلة 

  .ية للقمح والمحاصيل االستراتيجية والمحاصيل ذات القيمة العاليةالسلع

   الخضار4-4-8

         للدخل لكًال من المنتجين والعاملينًا هامًامصدرتشكل تحوز هذه المجموعة على اهتمام الدولة والمزارعين ألنها 

 إستراتيجية المحاصيل البديلة وفي التجارة  الخضار حيزًا مهما فيتحتلآما . و تحتاج إلى نسبة آبيرة من اليد العاملة

الخارجية لذلك تسعى الحكومة لتشجيع إدخال التكنولوجية الحديثة في زراعة الخضار خاصة تقنيات الري الحديثة ألن 

وتشتهر منتجات هذه . محاصيل هذه المجموعة تحتاج آميات آبيرة من مياه الري بسبب سيطرة المساحات المروية

  .متها الغذائية العالية لذلك تشكل مكون هام من سياسات األمن الغذائيالمجموعة بقي

من مساحة % 4.2من المساحة المحصولية لإلنتاج النباتي، % 3.3 حوالي 2006شكلت هذه المجموعة في عام 

ب حيث يالحظ رغم حصتها المنخفضة في الترآي. من إنتاج المحاصيل% 30من اإلنتاج النباتي، و % 18المحاصيل، 

  .المحصولي لها حصة آبيرة من اإلنتاج إي أنها تمتاز بإنتاجية عالية في وحدة المساحة

 هذه أهم محاصيل  منتضم هذه المجموعة عددًا آبيرًا من المحاصيل الشتوية والصيفية وتعتبر البندورة والبطاطا

  .المجموعة من حيث المساحة

  المساحة

 ألف هكتار آمتوسط 155 إلى 2001-1997هكتار آمتوسط الفترة  ألف 125زادت المساحة المخصصة للخضار من 

  .تماشيًا مع إستراتيجية المحاصيل البديلة وزيادة االنفتاح االقتصادي% 24 أي بزيادة قدرها 2006-2002الفترة 
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حيث . وأهم الخضار مفصلة حسب نوع الزراعة 2006-2000 تطور مساحة الخضار خالل الفترة 26-4يبين الجدول 

. حظ زيادة المساحة المخصصة للخضار بشكل ملحوظ خاصة البطيخ األحمر باستثناء البندورة الحقلية والكوسايال

ويعزى انخفاض المساحة المزروعة بالبندورة الحقلية النتقال المزارعين إلى إستراتيجيات التنويع والتكثيف بدًال من 

صة للخضار بمعدالت جيدة تفوق األهداف الموضوعة وفق ويالحظ بشكل عام زيادة المساحة المخص. التوسع أفقيًا

  .إستراتيجية التنمية الزراعية

   %)،ألف هكتار  (2006-2000  تطور مساحة الخضار، 26-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  5.4  37.1  159  157  169  143  147  116  116  *إجمالي الخضار

  5.8  40.0  119  122  128  105  116  81  85  مروي 
  4.3  29.0  40  35  41  38  31  35  31  بعل

  3.3  21.7  28  29  27  25  24  21  23  البطاطا
  3.0-  16.7-  15  13  15  14  17  16  18  البندورة الحقلية

  5.7  39.1  3.2  3.2  3.1  2.7  2.4  2.5  2.3  البندورة المحمية 
  4.9  33.3  72  70  68  64  56  60  54  )ألف(عدد بيوت البندورة 

  12.9  107.1  29  22  33  25  23  13  14  البطيخ األحمر
  8.1  60.0  8  7  6  7  10  6  5  البطيخ األصفر
  7.0  50.0  6  7  5  5  5  5  4  البصل الجاف
  16.5  150.0  5  5  4  4  3  3  2  الثوم الجاف
  6.1  42.9  10  10  12  11  10  6  7  خيار وقثاء

  0.0  0.0  4  9  5  4  5  4  4  الكوسا
  4.9  33.3  8  7  7  6  6  5  6  الباذنجان

  4.8  32.4  45  49  56  42  43  37  34  خضار أخرى
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 
  .ندورة المحميةبدون الب *

وتجدر اإلشارة إلى أن البندورة والبطاطا تزرع في ثالث عروات لتغطية الطلب المحلي الطازج وطلب المعامل الغذائية 

وتزرع البندورة أيضًا في البيوت البالستيكية بإتباع تقنات الري الحديث واألصناف الجديدة ذات . والطلب الخارجي

  . البالستيكية الطلب على البندورة الطازجة وهي توفر عوائد مرتفعة للمزارعينوتغطي البيوت. المردود المرتفع

مع مالحظة وجود %) 18.7-17.9( في محافظة حلب 2006 و 2000ترآزت أآبر نسبة لزراعة الخضار بين عامي 

بالنسبة ). 18-4الشكل ( 2006-2000الل الفترة تبدالت طفيفة إلى آبيرة في حصة المحافظات بين الزيادة والنقصان خ

  .للبندورة المحمية تترآز زراعتها في محافظتي طرطوس والالذقية

تتأثر المساحة المزروعة بالخضار بالمساحة المزروعة في العام السابق و الفرق في سعر الخضار بين سنتين متتاليتين 

 منحنى العرض 19-4يبين الشكل . هوأسعار السلع البديلة في العام السابق مثل سعر الحبوب وسعر البقول وسعر الفواآ

حيث يالحظ . السعري لمساحة الخضار بعد تثبيت أسعار السلع البديلة والمساحة المزروعة بالخضار في العام السابق

  .وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة من الخضار والسعر

  .ألف هكتار للبندورة 18.5 ألف هكتار للبطاطا و 29 بلغت المساحة المخصصة 2007في خطة عام 
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    (%)2006 و 2000 توزع مساحة الخضار حسب المحافظات، 18-4الشكل 
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حصة المحافظات في عام 2000

حصة المحافظات في عام 2006

  
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  )آغ/س. ل،ألف هكتار  (2005-1982 منحنى العرض السعري لمساحة الخضار، 19-4الشكل  

165

170

175

180

185

190

195

200

205

-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

الفرق في سعر الخضار (ل.س/آغ)

الكمية المعروضة من مساحة 
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  .معد التقرير:  المصدر

  الغلة

     هكتار آمتوسط الفترة / طن18.6 إلى 2001-1997هكتار آمتوسط الفترة / طن16.3زادت غلة الخضار من 

بسبب التحول إلى الطرق الحديثة في الزراعة واستخدام التقنات الحديثة % 14.1 محققة زيادة قدرها 2001-2006

  .خاصة طرق الري الحديث

حيث يالحظ أن تغيرات الغلة لكافة مكونات الخضار . 2006-2000 تطور غلة الخضار خالل الفترة 27-4ن الجدول يبي

بالمتوسط تم تحقيق الهدف العام إلستراتيجية التنمية الزراعية في زيادة الغلة . آانت إيجابية عدا الخيار والقثاء والباذنجان

، أما )البندورة الحقلية والبطيخ األحمر والبطيخ األصفر والكوسا (مع العلم أن بعض الخضار حققت معدالت جيدة

  .فلم تحقق األهداف المنشودة) 27-4حسب الجدول (الخضار األخرى 

  .هكتار/ آغ18539 يفوق متوسط الغلة على مستوى الدول العربية البالغ 2005إن مستوى الغلة المحقق في عام 
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   %)،هكتار /آغ (2006-2000  تطور غلة الخضار، 27-4الجدول 

 التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

معدل 
  النمو

 
  السنوي

%   
  1.5  9.2  18419  18901  18129  19470  18220  17109  16864  إجمالي الخضار

  1.2  7.2  22519  21720  20408  21958  20807  21646  21002  مروي 
  1.4  9.0  6111  9221  11100  12602  8612  6572  5608  بعل

  0.4  2.1  21732  20734  19841  19630  21291  21345  21278  البطاطا
  7.5  54.7  41538  42390  38128  37624  33825  26847  26845  البندورة الحقلية
  1.3  8.2 133352 133354 133134 141186 141195 136473 123233  البندورة المحمية
  2.5  15.9  6000  6000  6000  6000  6000  5800  5178  )بيت/آغ(البندورة المحمية 
  4.7  31.9  19549  26295  24448  27124  20692  17321  14816  البطيخ األحمر
  2.7  17.4  12224  13303  15788  15613  10277  12170  10411  البطيخ األصفر
  1.1  6.8  17629  18401  21368  20294  17845  18327  16514  البصل الجاف
  0.4  2.6  8886  9475  9704  9614  9533  10559  8657  الثوم الجاف
  1.3-  7.7-  12428  14232  12691  14430  14479  16214  13460  خيار وقثاء

  2.5  15.9  18366  13485  16673  16891  17430  17203  15852  الكوسا
  0.5-  3.1-  20791  21556  21169  22292  21769  21936  21459  الباذنجان
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -الزراعي باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح : المصدر

  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

يالحظ بشكل عام تراجع في تحقيق . 2006 و 2000 نسب تحقيق المحافظات لوسطي الغلة لعامي 20-4يبين الشكل 

  .كن تم تحقيق نسب تنفيذ جيدة في محافظتي القنيطرة والسويداءول. 2006 و 2000وسطي الغلة بين عامي 

    (%)2006 و 2000 نسب تحقيق وسطي غلة الخضار حسب المحافظات، 20-4الشكل 
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نسبة تنفيذ المحافظات في عام 2000

نسبة تنفيذ المحافظات في عام 2006

  
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  اإلنتاج

 2006-2002 ألف طن آمتوسط للفترة 2737 إلى 2001-1997 ألف طن آمتوسط للفترة 2031من زاد إنتاج الخضار 

يالحظ من . 28-4 فيعرضه الجدول 2006-2000أما تطور إنتاج الخضار خالل الفترة %. 34.8محققًا زيادة قدرها 

الموضوعة في إستراتيجية  ولكافة الخضار تفوق األهداف 2006-2000الجدول تحقيق معدالت نمو جيدة خالل الفترة 

  .التنمية الزراعية

  . ألف طن للبندورة538 ألف طن للبطاطا و 703 بلغت آمية اإلنتاج 2007في خطة عام 
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   %)،ألف طن  (2006-2000  تطور إنتاج الخضار، 28-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  6.8  48.5  2919  2987  3086  2783  2666  1984  1965  *خضارإجمالي ال

  6.9  49.6  2677  2658  2623  2304  2398  1755  1790  مروي 
  5.6  38.3  242  329  463  479  268  229  175  بعل

  3.7  24.3  603  608  542  487  513  453  485  البطاطا
  4.1  27.2  603  535  559  539  562  425  474  البندورة الحقلية

  7.6  55.2  433  423  407  384  339  347  279  محميةالبندورة ال
  5.5  37.6  1036  658  966  923  901  772  753  إجمالي البندورة
  18.6  178.2  562  588  812  674  480  228  202  البطيخ األحمر
  12.6  104.2  98  95  102  116  100  74  48  البطيخ األصفر
  6.1  43.1  103  125  117  95  97  84  72  البصل الجاف

  12.2  100.0  40  47  37  42  27  29  20  لجافالثوم ا
  6.1  42.9  130  147  149  152  141  102  91  خيار وقثاء
  3.5  23.1  80  119  88  73  94  61  65  الكوسا
  4.2  28.2  159  154  158  138  133  111  124  الباذنجان

  .2006السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

  .بدون البندورة المحمية *

مما يدل على توزع %) 14.9-13.1( ترآزت اآبر نسبة إلنتاج الخضار في محافظة حلب 2006 و 2000خالل عامي 

  .ة المحمية فيترآز في محافظتي طرطوس والالذقيةأما إنتاج البندور. إنتاج الخضار في آافة المحافظات

بين % 49حيث زاد اإلنتاج بنسبة .  تعزى إلى التغير في المساحة والمردود2006 و 2000إن زيادة اإلنتاج بين عامي 

ة ، بينما أدى التحسن في المردود إلى زياد%36أدت زيادة المساحة إلى زيادة آمية اإلنتاج بنسبة . 2006 و 2000عامي 

مما يدل على أن التنمية األفقية والرأسية ساهمتا في زيادة إنتاج الخضار ولكن التوسع األفقي %. 9آمية اإلنتاج بنسبة 

  .آان له األثر الحاسم

  تنظيم وتنسيق السلسلة السلعية والقوانين والتشريعات

لذلك يعتبر تكامل . يجري تنظيم وتنسيق السلسلة من خالل عمليات السوق الحر وفقًا لقوى السوق بشكل رئيس والعقود

          فيما يخص اإلطار المؤسسي والقوانين والتشريعات انظر القمح. األسواق بين المحافظات يسير بشكل جيد

  .)الفصل الخامس(

  التسويق الداخلي

ل تجار القطاع الخاص بشكل رئيس سواء لالستهالك الطازج أو لمعامل التصنيع ويسوق القطاع تسوق الخضار من قب

  .43العام جزء من هذه المنتجات

  

                                                 
  .2000 - المركز الوطني للسياسات الزراعية - التسويق والتصنيع الزراعي - لمزيد من التفصيل انظر راما دانييل  43
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  التسويق الخارجي

نتيجة تحسن األسعار العالمية وتحرير التجارة الخارجية زاد معدل . يقوم تجار القطاع الخاص بتصدير واستيراد الخضار

  . 2005في عام % 19 إلى 2000في عام % 14ضار من التجارة الخارجية للخ

  المواصفات

  .يجري تداول وتخزين وتعبئة الخضار وفق المواصفات القياسية السورية الخاصة بها

   األشجار المثمرة 4-4-9

ت مدخًال ذو أهمية آبيرة في الصناعاويعتبر إنتاجها تشكل األشجار المثمرة مصدرًا هامًا للعمالة وتكوين الدخل، 

الزراعية والمنزلية، ومكونًا هامًا من التجارة الزراعية الخارجية، إضافة إلى آونه مصدرًا هامًا للمكونات الغذائية التي 

  .تساهم في تعزيز وضع األمن الغذائي في البلد

من اإلنتاج % 21من المساحة المحصولية لإلنتاج النباتي و % 18.5 حوالي 2006شكلت هذه المجموعة في عام 

والمشمش   والكرز والحمضيات والعنب والتفاح واللوزتنتج سورية مجموعة آبيرة من الفواآه وأهمها الزيتونو. النباتي

  .والتين

  المساحة وعدد األشجار المنتجة

 ألف هكتار 852 إلى 2001-1997 ألف هكتار آمتوسط الفترة 787زادت المساحة المخصصة لألشجار المثمرة من 

  .تماشيًا مع سياسات االنفتاح االقتصادي% 8 أي بزيادة قدرها 2006-2002آمتوسط الفترة 

 مفصلة حسب نوع الزراعة وأهم األشجار 2006-2000 تطور األشجار المثمرة خالل الفترة 29-4يبين الجدول 

راعية مع حيث يالحظ زيادة المساحة المخصصة لألشجار المثمرة تماشيًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الز. المثمرة

مالحظة انخفاض المساحة المزروعة للعنب والتفاح والتين واألشجار المثمرة األخرى والفستق الحلبي، وتخصيص 

 تماشيًا مع زيادة الطلب على زيت 2006من المساحة المزروعة باألشجار المثمرة للزيتون في عام % 63حولي 

اعته ألسباب متعلقة بالبيئة، وزيادة المساحة المخصصة وعدد معاصر الزيتون وتشجيع زر) داخلي وخارجي(الزيتون 

وتجدر المالحظة أن أغلب األشجار المذآورة في الجدول تعتمد على الزراعة البعلية عدا . ألشجار اللوز بشكل ملحوظ

فيما يخص انخفاض المساحة المخصصة للعنب ). أألشجار األخرى غير مأخوذة باالعتبار(الحمضيات والمشمش 

. أما انخفاض مساحة التفاح فيعزى إلى ارتفاع تكاليف هذه الزراعة. إلى التحول إلى أشجار أآثر إنتاجية وربحيةفيعزى 

وتتوزع المساحة المخصصة لألشجار المثمرة بين القطاعين الخاص والتعاوني مع مالحظة سيطرة القطاع التعاوني 

  .على هذه الزراعة
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   %)،ألف هكتار  (2006-2000ثمرة،   تطور مساحة األشجار الم29-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  2.0  12.4  899  868  847  829  817  813  800  إجمالي األشجار المثمرة

  4.1  27.0  155  148  145  141  136  129  122  مروي 
  1.6  9.7  744  720  702  688  681  684  678  بعل
  2.8  18.2  565  545  531  517  501  489  478  يتونالز

  7.8  57.1  66  61  58  57  56  42  42  اللوز
  0.6-  3.4-  57  57  57  57  58  58  59  الفستق الحلبي

  3.4-  18.8-  56  54  51  52  54  69  69  العنب
  0.7-  4.1-  47  45  45  43  47  49  49  التفاح 

  3.9  25.9  34  32  31  29  28  28  27  الحمضيات
  2.9  19.0  25  25  24  24  23  23  21  الكرز

  2.6  16.7  14  13  13  13  13  13  12  المشمش
  1.6-  9.1-  10  10  10  10  10  11  11  التين

  4.0-  21.9-  25  26  27  27  27  31  32  أشجار مثمرة أخرى
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  . للمشاهدات األصلية2006-2000ب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة حس

وحمص %) 16.9-15.6( في محافظة إدلب 2006 و 2000ترآزت أآبر نسبة لزراعة األشجار المثمرة بين عامي 

مع مالحظة وجود تبدالت طفيفة في حصة المحافظات بين الزيادة والنقصان %)  24.4-22.5(وحلب %) 13.3-17.6(

  ).21-4الشكل  (2006-2000الل الفترة خ

    (%)2006 و 2000 توزع مساحة األشجار المثمرة حسب المحافظات، 21-4الشكل 
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حصة المحافظات في عام 2000

حصة المحافظات في عام 2006

  
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

. 2006ضيات والتفاح والفستق الحلبي على المحافظات في عام  توزع أشجار الزيتون والعنب والحم22-4يبين الشكل 

حيث يالحظ ترآز أشجار الزيتون في محافظتي حلب وإدلب، وأشجار العنب في محافظتي حمص والسويداء، وأشجار 

التفاح في محافظات دمشق والسويداء وحمص، وأشجار الحمضيات في محافظتي الالذقية وطرطوس، وأشجار الفستق 

  .في محافظتي حماه وحلبالحلبي 

حيث يالحظ بشكل عام زيادة عدد األشجار . 2006-2000 تطور عدد األشجار المنتجة خالل الفترة 30-4يبين الجدول 

  .المنتجة مع مالحظة زيادة األشجار المنتجة لبعض األشجار وانخفاضها لألشجار األخرى
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    (%)2006ات،  توزع مساحة بعض األشجار المثمرة حسب المحافظ22-4الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

   %)،ألف  (2006-2000 تطور عدد األشجار المثمرة المنتجة، 30-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

معدل 
النمو 
  السنوي

%   
إجمالي األشجار 

  1.7  10.7  185235  176944  172010  163819  167019  169137  167367  المنتجة

  1.5  9.3  36343  34222  32911  31375  32681  33028  33262  مروي 
  1.8  11.0  148892  142722  139099  132444  134338  136109  134106  بعل

  7.8  57.2  67749  64156  61025  57636  55592  46895  43094  الزيتون
  6.7-  34.2-  33295  31886  32407  32095  35799  47495  50604  العنب

  3.5  22.6  19909  18912  18824  17815  17162  16801  16240  الحمضيات
  10.3  80.1  15857  15215  14534  12070  12137  8881  8806  اللوز

  0.1-  0.6-  15137  14665  14358  13785  14757  15009  15228  التفاح 
  5.8  40.1  7018  6762  6612  6734  6257  5710  5009  حلبيالفستق ال

  6.2  43.5  5654  5471  5021  4756  4309  4082  3941  الكرز
  0.8-  4.9-  4432  4310  4140  3934  3985  4637  4659  المشمش

  1.8-  10.5-  2439  2422  2362  2332  2513  2727  2724  التين
  3.5-  19.4-  13745  13145  12727  12662  14508  16900  17062  أشجار مثمرة أخرى

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

  الغلة

هكتار آمتوسط الفترة / آغ3327 إلى 2001-1997هكتار آمتوسط الفترة / آغ3217زادت غلة األشجار المثمرة من 

بسبب استخدام التقنات الحديثة خاصة طرق الري الحديث وتحسن مستوى % 3 محققة زيادة قدرها 2001-2006

 مع مستوى الغلة 2005هكتار في عام / آغ3042ولدى مقارنة وسطي الغلة المحقق في البلد والبالغ . الخدمات الزراعية

  . هكتار يالحظ أنه منخفض جدًا/ آغ6596وطن العربي والبالغ المحقق على مستوى ال

حيث يالحظ إحراز تقدم في مستوى . 2006-2000 تطور غلة بعض األشجار المثمرة خالل الفترة 31-4يبين الجدول 

مع مالحظة الغلة بالتناغم مع أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية للزراعة البعلية وعدم تحقيق أهداف الزراعة المروية 

  . انخفاض الغلة للزيتون والحمضيات والكرز
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   %)،شجرة /آغ (2006-2000  تطور غلة األشجار المثمرة، 31-4الجدول 

 التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
  % السنوي 

  1.3  8.2  18.5  14.9  17.0  14.7  16.8  14.4  17.1  إجمالي األشجار المنتجة
  1.3  7.8  46.9  43.1  45.1  42.9  42.4  44.1  43.5  وي مر
  1.4  8.5  11.5  8.2  10.4  8.0  10.6  7.2  10.6  بعل

  1.7-  10.0-  18  10  17  10  17  11  20  الزيتون
  3.8  25.0  10  10  7  10  10  8  8  العنب

  1.0-  6.1-  46  41  45  37  43  50  49  الحمضيات
  0.0  0.0  7  15  8  12  11  6  7  اللوز

  4.7  31.6  25  20  25  22  15  18  19  التفاح 
  3.8  25.0  10  7  3  7  8  7  8  الفستق الحلبي

  3.9-  21.4-  11  10  7  12  9  12  14  الكرز
  4.4  29.4  22  15  18  27  25  14  17  المشمش

  4.6  31.3  21  21  16  18  17  15  16  التين
  .2006ة السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعي-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

يالحظ بشكل عام تحسن في نسب .  حسب المحافظات2006 و 2000 مستوى الغلة المحقق لعامي 23-4يبين الشكل 

هكتار في / آغ13922ذقية والبالغ أعلى مستوى للغلة تم تحقيقه في محافظة الال. 2006 و 2000تنفيذ الغلة بين عامي 

  .هكتار/ آغ1650 وأدنى مستوى للغلة آان في محافظة الرقة والبالغ 2006عام 

  )هكتار/آغ  (2006 و 2000 غلة األشجار المثمرة حسب المحافظات، 23-4الشكل 
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  .2006 السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  اإلنتاج

 2006-2002 ألف طن آمتوسط للفترة 2840 إلى 2001-1997 ألف طن آمتوسط للفترة 2531زاد إنتاج الفاآهة من 

يالحظ . 32-4 فيعرضه الجدول 2006-2000أما تطور إنتاج األشجار المثمرة خالل الفترة %. 12محققًا زيادة قدرها 

 تماشيًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية ولكافة األشجار 2006-2000لفترة تحقيق معدالت نمو جيدة خالل ا

  .المثمرة عدا العنب واألشجار األخرى
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  %)ألف طن و  (2006-2000  تطور إنتاج األشجار المثمرة، 32-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

معدل 
  النمو
  السنوي

%   
  3.0  19.4  3421  2641  2931  2403  2803  2440  2866   األشجار إجمالي
  2.8  17.8  1703  1474  1484  1346  1385  1457  1446  مروي 
  3.2  21.0  1718  1167  1447  1057  1418  983  1420  بعل

  5.5  37.5  1191  612  1027  552  941  497  866  الزيتون
  2.1  13.4  907  778  844  653  746  833  800  الحمضيات

  4.5  30.3  374  296  358  307  216  263  287  التفاح 
  3.2-  17.6-  337  306  243  307  342  389  409  العنب
  9.5  72.6  107  229  123  140  139  49  62  اللوز

  3.8  25.3  99  66  76  105  101  66  79  المشمش
  10.5  82.5  73  45  21  47  53  37  40  الفستق الحلبي

  2.0  12.5  63  53  35  55  40  51  56  الكرز
  2.5  15.9  51  50  37  41  43  40  44  التين

  0.3-  1.8-  219  206  167  196  182  215  223  أشجار مثمرة أخرى
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

وحمص %) 9.8-9.2( ترآزت اآبر نسبة إلنتاج األشجار المثمرة في محافظات إدلب 2006 و 2000خالل عامي 

%)                  15.4-12.2(طرطوس و%) 12.1-11.1(و حلب %) 12.1-9.6(ودمشق %) 10.4-11.5(

  %).31.4-29.7(والالذقية 

وعدد األشجار ) للهكتار وللشجرة(ن في المساحة والمردود  تعزى إلى التحس2006 و 2000إن زيادة اإلنتاج بين عامي 

.  أن التأثير المشترك لهذه العوامل آان إيجابيًا على زيادة آمية اإلنتاج33-4يالحظ من الجدول ). 33-4الجدول (المنتجة 

المروية التي أدت إلى  األشجار غلةآما أن التأثير اإلفرادي لهذه العوامل آان إيجابيًا على زيادة الكمية عدا انخفاض 

  .انخفاض الكمية

   2006 و 2000  أثر المساحة وعدد األشجار والغلة على إنتاج األشجار المثمرة، 33-4الجدول 

  الرقم القياسي  البيان
   للمساحة

  الرقم القياسي 
  لعدد األشجار

  الرقم القياسي
   لغلة الهكتار

  الرقم القياسي
   لغلة الشجرة

  الرقم القياسي
   لإلنتاج

  1.19  1.08  1.06  1.11  1.12  إجمالي األشجار
  1.18  1.08  0.93  1.09  1.27  األشجار المروية
  1.21  1.09  1.10  1.11  1.10  األشجار البعلية

  .معد التقرير: المصدر
  . لعدد األشجار والرقم القياسي لغلة الشجرةالرقم القياسي لإلنتاج هو حاصل ضرب الرقم القياسي للمساحة والرقم القياسي لغلة الهكتار أو الرقم القياسي: مالحظة

  تنظيم وتنسيق السلسلة السلعية والقوانين والتشريعات

 تكامل يسيرلذلك . يجري تنظيم وتنسيق السلسلة من خالل عمليات السوق الحر وفقًا لقوى السوق بشكل رئيس والعقود

  .)الفصل الخامس (وانين والتشريعات انظر القمحفيما يخص اإلطار المؤسسي والق. األسواق بين المحافظات بشكل جيد
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  التسويق الداخلي

تسوق الفاآهة من قبل تجار القطاع الخاص بشكل رئيس سواء لالستهالك الطازج أو لمعامل التصنيع ويسوق القطاع 

  .44العام جزء من هذه المنتجات

  التسويق الخارجي

تيجة تحسن األسعار العالمية وتحرير التجارة الخارجية زاد معدل ن. يقوم تجار القطاع الخاص بتصدير واستيراد الفاآهة

  . 2005في عام % 7.5 إلى 2000في عام % 4.2التجارة الخارجية للفاآهة من 

  .يجري تداول وتخزين وتعبئة الفاآهة وفق المواصفات القياسية السورية الخاصة بها : المواصفات

   الثروة الحيوانية واإلنتاج الحيواني 4-5

لذلك تهتم . تشكل الثروة الحيوانية ومنتجاتها مكون هام من مكونات األمن الغذائي وتوليد الدخل وتشغيل اليد العاملة

تمثل األغنام والماعز واألبقار والدواجن و. الحكومة بتقديم الخدمات لمنتجي الثروة الحيوانية لتحسين أداء هذه الثروة

   .الثروة الحيوانية الرئيسية في سورية

   أهم التطورات في سياسات ونظم إنتاج الثروة الحيوانية4-5-1

تقدم وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها المساعدة لقطاع الثروة الحيوانية من خالل العديد من الخدمات وخاصًة 

وزيع وتوفير األعالف وجمع وت) من خالل التهجين والتلقيح االصطناعي(الرعاية البيطرية وتحسين السالالت 

بشراء وتخزين ) المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة لألعالف(ويقوم القطاع العام . المعلومات

ويعمل القطاع الخاص في . وتسويق قسم من االحتياجات العلفية ويتم توزيع جزء منها عن طريق الجمعيات التعاونية

وتتزايد حصة القطاع الخاص في تسويق األعالف نتيجة . ف الدواجنتسويق األعالف وهو يوفر القسم األآبر من أعال

  . للسياسات الحكومية في تشجيع مشارآة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني

. خضعت نظم اإلنتاج الحيواني إلى تغيرات هامة في السنوات األخيرة وينطبق هذا األمر بشكل خاص على األغنام

نام في المساحات الجافة الواقعة في المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية من سورية وتقليديًا فقد زادت تربية األغ

 تاريخيًا على الهجرة ووتعتمد تربية األغنام على المراعي الطبيعية آمصدر رئيسي لألعالف ). المراعي السورية(

ومع . في المناطق الغربية من سوريةالموسمية بين المراعي السورية والمساحات المحصولية البعلية والمروية الواقعة 

تراجع توفر المراعي الطبيعية في البادية وخاصًة في فترات الجفاف فقد بدأ مربو الثروة الحيوانية بإبقاء القطيع لفترة 

أطول في المنطقة الغربية مما اضطرهم إلى زيادة آمية األعالف التكميلية وحولهم من بدو رحل إلى بدو مقيمين 

وتساعد طريقة . ى تقنيات حديثة في تربية األغنام مثل الفطام المبكر وتقديم األعالف للحيوانات الصغيرةيعتمدون عل

                                                 
  .2000 - المركز الوطني للسياسات الزراعية - التسويق والتصنيع الزراعي - التفصيل انظر راما دانييل  لمزيد من 44
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التربية هذه على تغطية الطلب المتزايد على تصدير األغنام الحية آما أنه يمكن المربين من تسويق آميات أآبر من 

  . الحليب

ى والثانية اللتين تتمتعان بهطول مطري مرتفع وآذلك في المساحات تترآز تربية األبقار في منطقتي االستقرار األول

ويعتمد المربون على المرآزات العلفية وبقايا المحاصيل ومنتجاتها الثانوية واألعالف الخضراء في تغذية . المروية

  . وتتميز المراعي الطبيعية بالمحدودية. قطعانهم

تمت هذه .  الست الماضية نتيجة للتوسع الكبير لنظم اإلنتاج التكثيفيازداد إنتاج الدواجن بشكل ملحوظ خالل السنوات

الزيادة استجابًة للطلب المتزايد على منتجات الدواجن وخاصًة اللحم الذي ازداد نتيجًة للزيادة النسبية في سعر اللحم 

  .األحمر والتي شجعت المستهلكين على التحول إلى لحم الدواجن

انية وخاصًة قطيع األغنام والماعز بالظروف الجوية وخاصًة الهطول المطري الذي يؤثر بشكل يتأثر قطيع الثروة الحيو

  .ها وأسعار األعالفمباشر على توفر

   .ويتحدد أداء الثروة الحيوانية من خالل اإلنجازات في مجال أعداد الثروة الحيوانية واألعداد المنتجة وإنتاجيتها

  ية تطور أعداد الثروة الحيوان4-5-2

لقد حققت هذه األعداد زيادة . يقصد هنا بأعداد الثروة الحيوانية فقط األعداد الخاصة باألبقار واألغنام والماعز والدواجن

 تحقيق أعلى 34-4حيث يالحظ من الجدول ). 34-4الجدول (2006-2002 و 2001-1997ملحوظة خالل الفترتين 

 آما يالحظ من الجدول أن أعداد الدواجن تأتي في المقدمة تليها .النسب في مجال الدواجن وأدناها في مجال الماعز

 تصبح األبقار في المقدمة، تليها األغنام، ثم الماعز، وأخيرًا 45ولكن إذا تم تحويل األعداد إلى وحدات مكافئة. األغنام

  .الدواجن

  )ألف(  وسطي أعداد الثروة الحيوانية 34-4الجدول 
  %التغير بين الفترتين   2006-2002متوسط الفترة   2001-1997متوسط الفترة   البيان

  9.6  1006  918  العدد الكلي لألبقار
  19.3  520  436  األبقار الحلوب

  26.4  17477  13824  العدد الكلي لألغنام
  29.8  11623  8954  األغنام الحلوب

  9.9  1159  1055  العدد الكلي للماعز
  7.3  784  731  الماعز الحلوب
  31.9  27459  20821  دواجنالعدد الكلي لل

  35.6  18376  13551  الدجاج البياض
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 حيث يالحظ تحقيق. 2006-2000 تطور أعداد الثروة الحيوانية المذآورة أعاله خالل الفترة 35-4يبين الجدول 

 مع أهداف  وبتوافقمعدالت نمو جيدة في قطعان الثروة الحيوانية نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية

إن معدالت النمو المرتفعة . إستراتيجية التنمية الزراعية وتفوق األهداف الموضوعة حسب الخطة الخمسية العاشرة

                                                 
  ).س* وزن الغنمة = وزن البقرة ( مثال تحويل إلى وحدات مكافئة وزنية  45
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أما معدالت النمو المرتفعة ألعداد الدواجن . حية السوريةلألغنام تتماشى مع زيادة الطلب الخارجي على األغنام ال

  . فتتماشى مع زيادة الطلب الداخلي على هذه المنتجات النخفاض أسعارها مقارنة باللحوم األخرى

   %)،ألف  (2006-2000  تطور أعداد الثروة الحيوانية، 35-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

معدل 
  النمو
  السنوي

%   
العدد الكلي 

  5.0  13.9  1121  1083  1024  637  867  837  984  لألبقار

  6.2  30.2  597  561  528  459  452  416  459  األبقار الحلوب
العدد الكلي 

  9.6  58.3  21380  19651  17565  15293  13497  12362  13505  لألغنام

  9.9  65.2  14240  13020  11694  10090  9070  8100  8622  األغنام الحلوب
العدد الكلي 

  6.4  35.3  1420  1296  1131  1017  932  979  1050  للماعز

  6.5  31.2  966  881  745  699  631  662  736  الماعز الحلوب
العدد الكلي 
  6.6  43.1  30946  23795  28861  25058  28634  21122  21629  للدواجن

  4.9  30.6  18513  15854  20867  19011  17637  13902  14176  الدجاج البياض
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .  للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

مع مالحظة سيطرة ) نسبة بسيطة( الخاص والتعاوني والعام القطاعات المختلفةتتوزع أعداد الثروة الحيوانية بين 

  .القطاع التعاوني على تربية األبقار واألغنام والماعز، وسيطرة القطاع الخاص على تربية الدواجن

حيث يالحظ ترآز تربية الثروة . 2006 توزع أعداد الثروة الحيوانية على المحافظات في عام 24-4يبين الشكل 

تترآز تربية و%). 28.7(و حمص %) 15.3(ودمشق %) 11.4(كة والحس%) 10.5(الحيوانية في محافظات حلب 

 في  فتترآز تربية األغنامأما%). 21(و دير الزور %) 20.5(ودمشق %) 10.4(األبقار في محافظات حمص 

ومحافظات حلب والرقة ودير الزور ) لكال المحافظتين% 25.1(ومحافظتي حمص وحماه %) 9.2(محافظات دمشق 

أما . والمناطق الشمالية من سورية%) 16.8(تترآز تربية الماعز في محافظة دمشق و). تمعةمج% 55.5(والحسكة 

  %).41.2(وحمص %) 19.3(الدواجن فتترآز تربيتها في محافظات دمشق 

  )ألف  (2006 توزع أعداد الثروة الحيوانية حسب المحافظات، 24-4الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -الزراعي باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح : المصدر
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   تطور إنتاجية الثروة الحيوانية4-5-3

يعزى التحسن في إنتاجية الثروة الحيوانية إلى اهتمام الحكومة بتقديم العروق المحسنة من األبقار واألغنام والماعز، 

آما أن االنتقال إلى نظم . اج الحيواني والخلطات العلفيةوتحسين العروق المحلية و الخدمات البيطرية وخدمات اإلنت

ومن العوامل الهامة .  التربية المكثفة في مجال الدواجن واستبدال الدجاج القروي ساهم في زيادة اإلنتاجية بشكل آبير

البرامج اإلرشادية أيضًا نخص بالذآر تحسن خبرة المربين في مجال تربية الثروة الحيوانية والتي يتم تنميتها من خالل 

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

  إنتاجية الثروة الحيوانية بين 36-4يقارن الجدول . ويقصد هنا باإلنتاجية هو إنتاجية الرأس من الحليب أو البيض

ر حيث يالحظ إحراز تقدم في اإلنتاجية على المستوى الكلي بالنسبة لألبقا. 2006-2002 و 2001-1997الفترتين 

واألغنام والبيض وانخفاض إنتاجية الماعز، أما على المستوى التفصيلي فقد زادت اإلنتاجية عدا في حالة األبقار 

  .الشامية والماعز الجبلي والدجاج القروي ودجاج المداجن

  )دجاجة/رأس أو بيضة/آغ(  إنتاجية الثروة الحيوانية 36-4الجدول 
  %التغير بين الفترتين   2006-2002الفترة متوسط   2001-1997متوسط الفترة   البيان

  5.2  2639  2509  األبقار
  13.6  924  813  األبقار المحلية
  0.9-  1986  2004  األبقار الشامية
  6.3  2664  2506  األبقار المحسنة
  10.7  4216  3807  األبقار األجنبية

  6.1  59  55  األغنام
  1.8-  95  97  الماعز

  29.7  356  274  الماعز الشامي
  2.3-  87  89  لماعز الجبليا

  6.9  192  180  الدجاج البياض
  3.1-  198  204  دجاج مداجن

  2.5-  98  101  الدجاج القروي
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

حيث يالحظ وجود تحسن في اإلنتاجية . 2006-2000ل الفترة  تطور إنتاجية الثروة الحيوانية خال37-4يبين الجدول 

آان التحسن آبيرًا في إنتاجية األبقار المحلية والماعز . على المستويين الكلي والتفصيلي عدا في حالة إجمالي الماعز

  .الشامي

   تطور أهم منتجات الثروة الحيوانية4-5-4

 األحمر والحليب الخاصة باألبقار واألغنام والماعز واللحم األبيض سوف يتم الترآيز في هذه الفقرة على منتجات اللحم

. 2006-2002   و 2001-1997 تطور منتجات الثروة الحيوانية وحصتها بين الفترتين 38-4يقارن الجدول . والبيض

صة اللحوم حيث يالحظ تحقيق تقدم محرز في إنتاج الثروة الحيوانية خالل الفترتين مع مالحظة وجود تطور سالب لح

آما يالحظ من الجدول أن اللحوم الحمراء تشكل الحصة الكبر من إنتاج . الحمراء ولحوم األغنام وحصة حليب األبقار

اللحوم، وتحقيق نسبة نمو جيدة في إنتاج اللحوم البيضاء، وأن األغنام تشكل المصدر الرئيس للحوم الحمراء، وأن 

  .األبقار تشكل المصدر الرئيس للحليب
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  )دجاجة/رأس أو بيضة/آغ (2006-2000  تطور إنتاجية الثروة الحيوانية، 37-4لجدول ا
  %معدل النموالسنوي   % التغير  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  1.2  7.3  2705  2682  2582  2632  2595  2484  2520  األبقار
  5.5  38.1  1306  845  818  754  896  766  946  األبقار المحلية

  0.1  0.4  2021  1588  2387  2230  1708  1989  2014  بقار الشاميةاأل
  1.5  9.1  2694  2710  2646  2675  2597  2626  2468  األبقار المحسنة
  1.6  10.0  4187  4052  4277  4249  4316  3848  3806  األبقار األجنبية

  1.9  12.0  58  59  59  59  59  60  52  األغنام
  0.2-  1.2-  94  92  97  102  89  93  96  الماعز

  3.6  24.0  373  291  375  413  327  228  301  الماعز الشامي
  0.2  1.5  88  86  89  92  82  89  87  الماعز الجبلي
  2.2  13.7  204  196  192  181  188  192  180  الدجاج البياض
  0.6  3.4  208  204  192  191  196  211  201  دجاج مداجن

  2.7  17.3  117  88  92  96  99  105  100  الدجاج القروي
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -االستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ب: المصدر

  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 
  

   %)، مليون بيضة ،ألف طن ( إنتاج الثروة الحيوانية 38-4الجدول 
  4%التغير بين الفترتين   2006-2002 الفترة متوسط  2001-1997متوسط الفترة   البيان
  18.4  378  319  إجمالي اللحم

  1.3  219  216  اللحوم الحمراء
  54.0  159  103  اللحوم البيضاء

  14.5-  57.8  67.6   1حصة اللحوم الحمراء
  30.3  42.2  32.4   1حصة اللحوم البيضاء

  16.7  52  44  لحوم األبقار
  3.6-  160  166  لحوم األغنام

  25.8  7  5  م الماعزلحو
  15.8  23.8  20.6  2حصة لحوم األبقار
  4.9-  73.2  77.0  2حصة لحوم األغنام

  28.5  2133  1659  إجمالي الحليب
  25.8  1373  1092  حليب األبقار
  37.6  682  496  حليب األغنام
  5.2  74  71  حليب الماعز

  2.0-  64.5  65.8  3حصة حليب األبقار
  6.8  31.9  29.9  3حصة حليب األغنام

  44.8  3531  2440  )مليون(البيض 
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .دول حسب للمشاهدات األصلية وليس المقربة حسب الج4.  الحصة من إجمالي الحليب3.  من إجمالي اللحوم الحمراء2.  من إجمالي اللحم1

بشكل عام يمكن القول أن تطور إنتاج . 2006-2000 تطور إنتاج الثروة الحيوانية خالل الفترة 39-4يبين الجدول 

الثروة الحيوانية تناغم مع أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية والخطة الخمسية العاشرة عدا اللحوم الحمراء بسبب 

تم التعويض عن هذه المعدالت المنخفضة بتطوير معدالت لحوم الدواجن معدالت النمو المنخفضة للحوم األغنام، ولكن 

يتوزع إنتاج الثروة الحيوانية بين القطاعين الخاص والتعاوني مع  .مؤدية إلى تحقيق معدل جيد في إجمالي اللحم

  .مالحظة أن القطاع العام يساهم بنسبة منخفضة جدًا في إنتاج اللحم والحليب والبيض

من اللحوم الحمراء بإنتاج اللحم األحمر في العام السابق وحجم القطيع واألسعار في العام السابق للحم يتعلق العرض 

األحمر ولحوم الدواجن والبيض والحليب والعلف المرآز، ولكن المؤثرات األساسية على العرض تكمن في اإلنتاج في 

 منحنى العرض السعري للحوم الحمراء بعد تثبيت 25-4يبين الشكل . العام السابق وحجم القطيع وسعر اللحم األحمر
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حيث يالحظ . آافة العوامل المؤثرة على العرض عدا سعر اللحم األحمر مع مالحظة استخدام األسعار المخصومة

  . وجود عالقة طردية بين الكمية المعروضة من اللحم األحمر وسعر اللحم األحمر

  )ألف طن (2006-2000ة،   تطور إنتاج الثروة الحيواني39-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  السنوي معدل النمو
%   

  3.9  25.7  430  405  388  368  298  332  343  إجمالي اللحم
  1.3  8.3  255  242  216  207  173  216  236  اللحوم الحمراء
  8.6  64.2  175  163  172  161  125  116  107  اللحوم البيضاء

  4.3  28.7  61  55  48  47  47  42  47   األبقارلحوم
  0.3  1.8  187  180  161  153  121  169  184  لحوم األغنام
  8.2  60.5  7  7  7  7  5  5  5  لحوم الماعز

  7.2  51.5  2535  2358  2129  1878  1765  1578  1673  إجمالي الحليب
  5.8  39.9  1619  1511  1366  1211  1174  1033  1157  حليب األبقار
  10.8  85.0  824  766  690  596  536  483  446  حليب األغنام
  4.4  29.6  91  81  72  71  56  62  70  حليب الماعز

  6.8  48.5  3781  3104  4002  3449  3321  2671  2546  )مليون(البيض 
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  . للمشاهدات األصلية وليس المقربة حسب الجدول2006-2000عدل النمو السنوي للفترة حسب التغير وم

  2005-1982 منحنى العرض السعري للحوم الحمراء، 25-4الشكل 

0
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الكمية المعروضة من اللحم األحمر (ألف طن)

سعر اللحم األحمر 
(ل.س/آغ)

  
زراعية  المجموعة اإلحصائية ال-باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية - أعداد مختلفة، المكتب المرآزي لإلحصاء -السنوية 

يتعلق العرض من لحوم الدواجن بإنتاج لحوم الدواجن في العام السابق وحجم القطيع واألسعار في العام السابق للحوم 

، ولكن المؤثرات األساسية على العرض تكمن في اإلنتاج في الدواجن واللحم األحمر والبيض والحليب والعلف المرآز

  . العام السابق وحجم القطيع وسعر لحوم الدواجن

يتعلق العرض من البيض بإنتاج البيض في العام السابق وعدد الدجاج البياض واألسعار في العام السابق للبيض واللحم 

 منحنى 26-4يبين الشكل .  األسعار المخصومةة استخداماألحمر ولحم الدواجن والحليب والعلف المرآز مع مالحظ

 حيث يالحظ .العرض السعري للبيض مع مالحظة تثبيت آافة العوامل المؤثرة على عرض البيض عدا سعر البيض

  .وجود عالقة طردية بين الكمية المعروضة من البيض وسعر البيض
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  2005-1982 منحنى العرض السعري للبيض، 26-4الشكل 
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الكمية المعروضة من البيض   (مليون)

سعر البيض (ل.س/بيضة )

  
 المجموعة اإلحصائية الزراعية -باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : صدرالم

  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية - أعداد مختلفة، المكتب المرآزي لإلحصاء -السنوية 

 العام السابق وعدد األبقار الحلوب وسعر الحليب واألسعار في العام السابق يتعلق العرض من الحليب بإنتاج الحليب في

للحم األحمر ولحوم الدواجن والبيص والعلف المرآز ولكن المحددات األساسية للعرض تكمن في إنتاج الحليب في العام 

 منحنى 27-4يبين الشكل . السابق وعدد األبقار الحلوب وسعر اللحم األحمر مع مالحظة استخدام األسعار المخصومة

 حيث يالحظ .العرض السعري للحليب مع مالحظة تثبيت آافة العوامل المؤثرة على عرض الحليب عدا سعر الحليب

  .وجود عالقة طردية بين الكمية المعروضة من الحليب وسعر الحليب

  2005-1982 منحنى العرض السعري للحليب، 27-4الشكل 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500

ب     (ألف طن  ) ن الحلي ة م ة المعروض الكمي

ب   (ل.س/ آغ ) عر الحلي س

  
 - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -عدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى قا: المصدر

  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية -أعداد مختلفة، المكتب المرآزي لإلحصاء 
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  لتسويق تنظيم السلسلة السلعية والتشريعات والتصنيع وا4-5-5

  تنظيم السلسلة السلعية 

والتخلى السلسلة من . يتم تنظيم السلسلة السلعية من خالل التنسيق السعري وعمليات السوق الحر وفقًا لقوى السوق

فيما يخص التشريعات واإلطار . أما عمليات التكامل الرأسي فهي معدومة في السلسلة. التنسيق عن طريق العقود

  .)لفصل الخامسا (المؤسسي انظر القمح

  التصنيع

آما تتميز هذه الصناعة بوجود صناعة منزلية وريفية قوية . يشكل الحليب المنتج عماد صناعة منتجات األلبان في القطر

وتساهم وزارة الزراعة ومصالحها ومشاريعها في تطوير الصناعات . 46)ولمزيد من التفصيل انظر الفصل السادس( 

  .بانالريفية الخاصة بمنتجات األل

  التسويق الداخلي

ويقوم . نظرًا العتماد تسويق منتجات األلبان على قوى السوق فهناك تكامل جيد بين األسواق المحلية في المحافظات

  .القطاع العام بتسويق منتجاته باالعتماد على قوى السوق أيضًا

  التسويق الخارجي

يقوم القطاع العام بتصدير جزء من منتجاته بدون أي دعم و. يقوم القطاع الخاص بتصدير واستيراد المنتجات الحيوانية

ويصدر أيضًا . 2005في عام % 24 إلى 2000في عام % 9زاد معدل التجارة الخارجية للحوم الحمراء من . يذآر

  .47أما المستوردات فتتمثل في الزبدة والسمن والحليب المجفف. الجبن األبيض واللبن

  المواصفات

  .بئة المنتجات الحيوانية وفق المواصفات القياسية السورية الخاصة بهايتم تداول وتسويق وتع

   الغابات4-6

 40-4يبين الجدول. س الحراجيةتتمثل منتجات الغابات في الحطب الصناعي والحطب الوقيد والفحم الخشبي والغرا

ج الحطب الصناعي حيث يالحظ وجود تقدم محرز في مجال إنتا. 2006-2000تطور هذه المنتجات خالل الفترة 

  .وحطب الوقيد، ونمو طفيف في مجال الفحم الخشبي، وانخفاض الغراس الحراجية المنتجة بشكل ملحوظ

                                                 
  .2000 -وطني للسياسات الزراعية  المركز ال- التصنيع والتسويق الزراعي وحالة اللحم األحمر ومنتجات األلبان - أنظر راما دانييل  46
  . المركز الوطني للسياسات الزراعية- 2006 انظر التجارة الزراعية السورية  47
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  )طن وألف غرسة (2006-2000  تطور منتجات الغابات، 40-4الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

معدل 
  النمو
  السنوي

%   
  6.2  43.6  48451  46133  51441  37754  32001  27957  33749  الحطب الصناعي
  8.2  60.2  13702  12367  12668  9100  7579  7180  8551  الحطب الوقيد
  0.8  5.1  3525  8836  6869  6090  2878  3094  3355  الفحم الخشبي

  9.5-  45.1-  20720  18925  20976  21918  22998  26756  37768  الغراس الحراجية
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -ى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إل: المصدر

  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب التغير ومعدل النمو السنوي للفترة 

  األسماك 4-7

 من الجدول   يالحظ ). 41-4الجدول (يتوزع إنتاج األسماك بين األسماك البحرية وأسماك المزارع وأسماك المياه العذبة         

ين                      41 -4 ة تراوحت ب ة بمعدالت إيجابي رة     % 4.7-3.4 نمو آافة المصادر السمكية من حيث الكمي  -2000خالل الفت

ذه المصادر     % 1.7 وبمعدالت تفوق الهدف المخطط حسب الخطة الخمسية العاشرة البالغ     2006 ، أما من حيث نسبة ه

ام ولدى مقارنة. ًا عدا أسماك المياه العذبةفي إجمالي إنتاج األسماك فقد آان اتجاهها إيجابي       ام  2005  ع  يالحظ  2004 بع

ك     2006 و 2005أن تطور اإلنتاج آان سلبيًا عدا األسماك البحرية، أما التطور بين عامي              النظر  .  فكان على عكس ذل وب

ل         إلى آمية اإلنتاج اإلجمالية من األسماك يالحظ أنها صغيرة جدًا مقارنة بعدد السكان ألن نصي                رد من األسماك أق ب الف

  . من واحد آيلو غرام في السنة

  : %)طن ، نسبة: آمية (2006 -2000 تطور إنتاج األسماك، 41-4الجدول 
  البيان  إجمالي  أسماك مياه عذبة  أسماك مزارع  أسماك بحرية

  الكمية  نسبة  آمية  نسبة  آمية  نسبة  آمية
2000  2581  19.31  6797  50.8  3991  29.9  13369  
2001  2322  16.4  5880  41.5  5969  42.1  14171  
2002  2823  18.6  5988  39.5  6355  41.9  15166  
2003  3060  19.0  7217  44.7  5851  36.3  16128  
2004  3077  17.9  8682  50.4  5451  31.7  17210  
2005  3677  21.7  8533  50.3  4770  28.1  16980  
2006  3395  19.8  8902  51.9  4870  28.4  17167  
  0.99  0.89  0.88  1.0  0.98  1.21  1.19  ) %05/04( لقياسي الرقم ا

  1.01  1.01  1.02  1.03  1.04  0.91  0.92  )06/05(الرقم القياسي 
  4.3  0.8-  3.4  0.3  4.6  0.4  4.7  ) %06-00(معدل النمو السنوي 

  .2006زراعية السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية ال-صمم باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  األسماك البحرية

وانين                   ه من خالل إصدار الق تشجع الحكومة قطاع الصيد البحري من خالل المساعدة في تأمين مستلزماته وتنظم فعاليات

ام               % 19.8بلغت حصة األسماك البحرية     . والتشريعات الي األسماك في القطر في ع ارس القطاع    . 2006من إجم ويم

ل    2006في عام   % 93.4عاليات قطاع الصيد البحري حيث بلغت حصته        الخاص أغلب ف   اوني   % 6.6 مقاب . للقطاع التع

  %). 17.5(و طرطوس %) 82.5(وتجدر اإلشارة هنا إلى تمرآز قطاع الصيد البحري في محافظتي الالذقية 
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  أسماك المزارع

زارع         ام           % 28.4بلغت حصة أسماك الم الي األسماك في ع ي . 2006من إجم ذا           ويس اج ه ى إنت طر القطاع الخاص عل

وع     . نفس العامللقطاع المشترك في % 21.5مقابل  % 78.5النوع من األسماك حيث بلغت حصته        ذا الن اج ه ويترآز إنت

  .نفس العامعلى التوالي في % 12.5و % 59.3من األسماك في منطقة الغاب ومحافظة الرقة التي بلغت حصتها 

  )أسماك المياه العذبة(ار أسماك السدود والبحيرات واألنه

ذا       . 2006من إجمالي األسماك في عام   % 51.9بلغت حصة أسماك المياه العذبة       اج ه ى إنت ويسيطر القطاع الخاص عل

ام للقطاع التعاوني في % 31.6مقابل  % 68.4النوع من األسماك حيث بلغت حصته        وع     . نفس الع ذا الن اج ه ويترآز إنت

ة و     افظتي الرق ي مح ماك ف ن األس تها    م ت حص ي بلغ ب الت ام    % 24.6و % 58حل ي ع والي ف ى الت .2006عل
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  سالسل سلعية مختارة  -الخامسالفصل 

يهتم هذا الفصل بعرض بعض السالسل السلعية بشكل مفصل متضمنة القمح والشعير والعدس والحمص والمحاصيل 

  .الصناعية اإلستراتيجية والمحاصيل الصناعية ذات القيمة العالية

   القمح5-1

يشكل القمح أحد المحاصيل الشتوية الرئيسية وهو المحصول االستراتيجي الذي يتمتع بأهمية آبيرة لألمن الغذائي في 

 لذلك تتدخل الدولة على طول السلسلة السلعية للقمح . ألنه يشكل مصدر هام للبروتين والطاقة للمواطن السوريسورية

لبحوث الخاصة بهذا المحصول الستنباط األصناف التي تتالئم ل  الدعمويقدم .48لدعم المنتجين والمصنعين والمستهلكين

  :ومن السياسات الخاصة بمحصول القمح نخص بالذآر. مع مناطق زراعة القمح

المحافظة على اإلنتاج الالزم بما يكفي حاجة االستهالك الوطني منه والطلب المستقبلي مع الترآيز على  •
 .قة االستقرار األولىإنتاجه في المساحات المروية ومنط

استبعاد المناطق ذات اإلنتاجية القليلة من زراعة القمح واستبدالها بالشعير أو المحاصيل البقولية والعلفية  •
 .بحسب ماتتطلبه الدورات الزراعية النظامية وخاصة في منطقة االستقرار الثالثة

ل البديلة حسب الميزة النسبية وتحقيق  وبشكل تدريجي وإحالل المحاصيالمالئمة الدورة الزراعية عتمادإ •
 .العوائد االقتصادية وبالشكل الذي يضمن ترشيد استخدامات الموارد واستدامتها

من % 57.4و % 42.6 شكل آل من القمح القاسي والطري نسبة .يزرع في سورية آل من القمح القاسي والطري

من إجمالي % 37حوالي   آان القمح يشكلولنفس العام .2006إجمالي المساحة المزروعة بالقمح على التوالي في عام 

،  من إجمالي مساحة الحبوب% 57و من مساحة المحاصيل،% 47 واألشجار المثمرة، و والخضارمساحة المحاصيل

   .الحبوبمن إنتاج % 78 و إنتاج المحاصيل،من % 51 و  واألشجار المثمرة، والخضارإنتاج المحاصيلمن % 31 و

  المساحة

 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لمساحة القمح مأخوذًا باالعتبار المشاهدات األصلية وخط االتجاه 1-5الجدول يبين 

  . 2006-1997خالل الفترة 

                                                 
  .2000 - المركز الوطني للسياسات الزراعية - ويستلك مايك  48
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   %)،ألف هكتار  (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لمساحة القمح، 1-5الجدول 
  %التغير 

1997-2006  
  %معدل النمو السنوي 

  الحد  المعدل  البيان  1997-2006
   األدنى

  الحد
  بالطريقة    األعلى

  البسيطة
  بالطريقة 
  الخطية

  بالطريقة
   البسيطة

  بالطريقة
   الخطية

  معامل االختالف
%  

  4.0  1.0  0.2  9.8  1.5  1904  1603  1744  إجمالي القمح
  4.8  3.0  1.9  30.6  18.3  857  670  751  القمح المروي
  4.6  0.4-  1.1-  3.6-  9.2-  1076  927  993  القمح البعل

  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  .2006-1997حسب التغير ومعدالت النمو ومعامل االختالف للفترة 

، %)3(أعلى من إجمالي القمح ، والقمح المروي بمعدل %1 زيادة مساحة إجمالي القمح بمعدل 1-5يالحظ من الجدول 

معامل (، واستقرار نسبي في تطور المساحة 2006-1997خالل الفترة %) 0.4-(وانخفاض مساحة القمح البعل 

وبشكل عام يمكن القول أن الزيادة في مساحة القمح تتوافق مع إستراتيجية التنمية الزراعية وهي ). االختالف المنخفض

ومن ناحية أخرى فقد زادت نسبة مساهمة القمح في الدورة الزراعية من .  لألسعارنتيجة سياسات الدعم الحكومية

  . 2006في عام % 36.7 إلى 1997في عام % 35.4

تبلغ المرونة .  وتتأثر مساحة القمح أيضًا بالتوجهات الحكومية وأسعار السلع البديلة مثل البقول والخضار والفاآهة

، مما يدل على أن استجابة )0.28 (50وفي المدى الطويل) 0.14 (49ى القصيرالسعرية لعرض مساحة القمح في المد

-1982 منحنى العرض السعري لمساحة القمح خالل الفترة 1-5يبين الشكل .  المساحة للتغيرات السعرية غير مرنة

  .حيث يالحظ وجود عالقة طردية بين المساحة المزروعة والسعر. 2005

  ) ألف هكتار،آغ /س.ل (2005-1982 لمساحة القمح،  منحنى العرض السعري1-5الشكل 
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  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

حيث يالحظ زيادة . 2006-1998 تطور آل من مساحة القمح الطري والقمح القاسي خالل الفترة 2-5يبين الشكل 

  . ة القمح الطري وانخفاض مساحة القمح القاسيمساح

                                                 
  . تأخذ التكاليف المتغيرة فقط بعين االعتبار 49
  . تأخذ التكاليف المتغيرة والثابتة بعين االعتبار 50
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  )هكتار (2006-1998 تطور مساحة القمح الطري والقاسي، 2-5الشكل 

0
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المساحة (هكتار)

إجمالي مساحة القمح الطري

المساحة المروية للقمح الطري

المساحة البعلية للقمح الطري

إجمالي مساحة القمح القاسي

المساحة المروية للقمح القاسي

المساحة البعلية للقمح القاسي

  
  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 ألف هكتار آوسطي 1799 إلى 2001-1997آوسطي للفترة  ألف هكتار 1690زادت المساحة المزروعة بالقمح من 

 فيما يخص 2006-2002 و 2001-1997 المقارنة بين الفترتين 3-5يبين الشكل %. 6.5للفترة الثانية أي بزيادة قدرها 

تحسن حيث يالحظ أن التغير آان سالبًا للفترة األولى وموجبًا للفترة الثانية بسبب .  القمح مساحةالتغير في إجمالي

  .أعلى التغيرات آانت للقمح المروي. الظروف الجوية

   (%)2006- 2002 و 2001-1997 مقارنة التغير في مساحة القمح، 3-5الشكل 
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  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

حيث يالحظ .  مأخوذًا باالعتبار المشاهدات األصلية2006-2000ح خالل الفترة  تطور مساحة القم2-5يبين الجدول 

 القمح المروي بمعدل أعلى من  مساحة القمح بمعدل يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية، وزيادة مساحةزيادة إجمالي

 بمعدالت جيدة ولكافة أنواعه، هة مساحتبالنسبة للقمح الطري يالحظ زياد.  القمح، وانخفاض القمح البعل مساحةإجمالي

  .أما القمح القاسي فانخفضت آافة مؤشراته

 تطور زراعة القمح على مستوى 3-5يبين الجدول . تتوزع المساحة المزروعة بالقمح بين القطاع الخاص والتعاوني

صة األآبر من يالحظ من الجدول أن القطاع الخاص له الح. 2006-2000القطاعين الخاص والتعاوني خالل الفترة 

بالنسبة للقمح . المساحة، و زيادة مساحة القطاع الخاص، وانخفاض مساحة القطاع التعاوني بالنسبة إلجمالي القمح
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الطري يالحظ زيادة المساحة لكال القطاعين ولكن المساحة المخصصة للقطاع الخاص زادت بمعدل أعلى من القطاع 

ظ انخفاض مساحة آال القطاعين ولكن المساحة المخصصة للقطاع التعاوني أما بالنسبة للقمح القاسي يالح. التعاوني

  .انخفضت بمعدل أعلى من مساحة القطاع الخاص

  )  ألف هكتار (2006-2000 تطور مساحة القمح، 2-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  1.04  1787  1904  1831  1796  1679  1684  1679  إجمالي القمح

  2.58  810  856  857  815  752  683  695  مروي
  0.12-  977  1048  974  981  927  1001  984  بعل

  5.20  1026  1103  982  652  847  800  757  القمح الطري
  5.76  445  460  433  408  351  293  318  مروي
  4.78  581  643  549  544  496  507  439  بعل

  3.15-  761  801  849  844  832  884  922  القمح القاسي
  0.49-  365  396  424  407  402  389  376  مروي
  5.21-  396  405  425  437  430  495  546  بعل
  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

  )  ألف هكتار (2006-2000ح حسب القطاعات،  تطور مساحة القم3-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  1.1  1787  1904  1831  1796  1679  1683  1678  إجمالي القمح

  2.7  1064  1137  1082  1051  967  982  905  خاص
  1.1-  723  767  749  745  712  701  773  تعاوني

  5.2  1026  1103  983  952  847  800  756  القمح الطري
  7.5  659  704  629  600  525  492  426  خاص
  1.8  367  399  354  352  322  308  330  تعاوني

  3.1-  761  801  849  844  832  883  922  القمح القاسي
  2.8-  405  433  453  452  442  490  479  خاص
  3.6-  356  368  396  392  390  393  443  تعاوني
  . أعداد مختلفة-مجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى ال: المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

مع %) 43.8-43.2(، و الحسكة %)20-.19(، و حلب %)10.2-6.7(ترآزت زراعة القمح في محافظات الرقة 

الشكل (ث حصة المحافظات في إجمالي مساحة القمح  من حي2006 و 2000مالحظة وجود تبدالت طفيفة بين عامي 

5-4.(  

   (%)2006 و 2000 توزع مساحة القمح حسب المحافظات، 4-5الشكل 
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  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
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الية فإن حجم الحيازات للقمح يعتبر من النوع الكبير مقارنة بالمحاصيل ونظرًا لترآز زراعة القمح في المحافظات الشم

  .أي أن هناك تجميع لإلنتاج مما يوفر الشروط لزيادة آفاءة إنتاج القمح لدخول األسواق العالمية. األخرى

 863  ألف هكتار للقمح المروي و821 ألف هكتار منها 1684 بلغت المساحة المخصصة للقمح 2007في خطة عام 

وتعتبر هذه المساحة غير ملزمة إال ضمن إطار المساحة اإلجمالية المخصصة لمجموعة . ألف هكتار للقمح البعل

  ).آنسية مئوية من إجمالي المساحة المحصولية(الحبوب 

  الغلة

 القمح حيث يالحظ زيادة غلة. 2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة القمح خالل الفترة 4-5يبين الجدول 

بمعدل يفوق المعايير المنصوص عنها في إستراتيجية التنمية الزراعية وتعرض غلة القمح البعل لتذبذبات آبيرة حول 

آما أن هناك تفاوت آبير بين غلة القمح المروي وغلة القمح البعل، . خط االتجاه، واستقرار غلة القمح المروي نسبيًا

وقد . لى غلة القمح القاسي المروي، والعكس صحيح بالنسبة لغلة القمح البعلويالحظ تفوق غلة القمح الطري المروي ع

اختيار البذار المناسبة لكل منطقة من المناطق و استخدام األصناف ذات : نجمت زيادة مردود القمح عن العوامل التالية

ة بالمحصول وزيادة آفاءة المردودية المرتفعة وخبرة المزارعين وتطوير مكافحة الحشرات وخدمات اإلرشاد الخاص

  .  وتحسن الظروف المناخية)الري بالرذاذ(الري من خالل تحسين آفاءة استخدام المياه 

   %)،هكتار/آغ (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة القمح، 4-5الجدول 
  %التغير 

1997-2006  
  %معدل النمو السنوي 

  الحد  المعدل  البيان  1997-2006
   األدنى

  الحد
  بالطريقة    األعلى

  البسيطة
  بالطريقة 
  الخطية

  بالطريقة
   البسيطة

  بالطريقة
   الخطية

  معامل االختالف
%  

  15.3  4.4  5.4  46.7  60.3  2844  1679  2373  إجمالي القمح
  7.7  3.8  4.6  40.0  49.3  4404  2950  3806  مروي
  33.4  2.7  4.5  27.0  48.6  1998  671  1277  بعل

  17.9  3.4  1.9  30.5  16.2  2898  1533  2371  القمح الطري
  8.6  3.4  2.5  30.3  21.6  4489  3001  3942  مروي
  40.5  0.1  2.6-  1.2  18.8-  2188  602  1283  بعل

  13.7  4.0  2.2  37.0  19.2  2932  1795  2523  القمح القاسي
  7.3  3.0  2.7  27.0  23.5  4431  3138  3862  مروي
  28.1  3.3  0.2-  29.6  1.8-  1804  701  1359  بعل

  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  .2006-1997حسب التغير ومعدالت النمو ومعامل االختالف للفترة 

ود القمح بعد تثبيت  تأثير إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة والتحسن في الخدمات الزراعية على مرد5-5يبين الشكل 

 مشيرًا إلى وجود عالقة طردية ومرنة أي أن إدخال هذه 2005-1982أثر معدل الهطوالت المطرية خالل الفترة 

  .التحسينات يؤدي إلى تقدم محرز في مستوى الغلة

هكتار آوسطي للفترة         / آغ2654 إلى 2001-1997هكتار آوسطي للفترة / آغ2091زادت غلة القمح من 

  %.27 أي بزيادة قدرها 2002-2006
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  )هكتار/آغ (2005-1982 العالقة بين إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة والخدمات الزراعية وغلة القمح، 5-5الشكل 
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  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 مأخوذا باالعتبار المشاهدات األصلية حيث يالحظ تطور 2006-2000 تطور غلة القمح خالل الفترة 5-5دول يبين الج

  .آافة أصناف القمح بمعدالت جيدة تفوق المعدالت المتوقعة في إستراتيجية التنمية الزراعية

  )  هكتار/آغ (2006-2000 تطور غلة القمح، 5-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  6.9  2760  2452  2478  2735  2844  2818  1850  إجمالي القمح

  4.1  4404  4056  3957  4200  4352  4019  3451  مروي
  11.7  1397  1143  1176  1520  1619  1998  720  بعل

  6.3  2633  2359  2353  2580  2898  2894  1821  القمح الطري
  3.8  4382  4199  4001  4188  4489  4111  3503  مروي
  13.6  1291  1041  1055  1375  1773  2188  602  بعل

  7.8  2932  2581  2622  2911  2788  2749  1873  القمح القاسي
  4.5  4431  3889  3912  4213  4233  3950  3407  مروي
  11.3  1552  1305  1332  1700  1441  1804  815  بعل
  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006السنوية لعام باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية : المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

 مشيرًا إلى زيادة الغلة بين العامين لبعض 2006 و 2000 مستوى الغلة حسب المحافظات لعامي 6-5يقارن الشكل 

الغلة في محافظتي دمشق والغاب ولكن أعلى مستوى تم تحقيقه في . المحافظات وانخفاضها في المحافظات األخرى

يالحظ وجود فروقات آبيرة في الغلة المحققة .  آان في محافظة دمشق2006 و 2000أفضل تحسن في الغلة بين عامي 

وأدنى مردود آان في السويداء      ) هكتار/ آغ4842-3959(أعلى مردود تم تحقيقه في الغاب . بين المحافظات

  ).هكتار/ آغ122-252(

هكتار / آغ2374 مستوى الغلة المحقق في القطر هو أعلى بقليل من متوسط الغلة على مستوى الوطن العربي البالغ إن

 5.9هكتار في الصين، / طن4.18هكتار في روسيا، / طن1.88ولنفس العام بلغ متوسط الغلة للقمح . 2005في عام 

لذلك يجب تحسين . هكتار في أوستراليا/ طن1.76هكتار في آندا، و / طن2.62هكتار في االتحاد األوروبي، /طن

  .يشكل استبعاد المناطق المنخفضة اإلنتاجية عامًال مهمًاحيث مستوى الغلة في سورية 
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  )هكتار/آغ (2006 و 2000 غلة القمح حسب المحافظات، 6-5الشكل 
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الغلة (آغ/هكتار)

غلة القمح لعام 2000

غلة القمح لعام 2006

  
  .2006 و 2000 لعامي  الزراعية السنوية  المجموعة اإلحصائية-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 4581هكتار إلجمالي القمح،  و / آغ3345هكتار للقمح البعل، / آغ2169 بلغ متوسط الغلة 2007في خطة عام 

  . هكتار للقمح المروي/آغ

  اإلنتاج

 2001ى عام حيث يالحظ أن اإلنتاج آان متقلبًا حت. 2006-1997 تطور إنتاج القمح خالل الفترة 7-5يبين الشكل 

  .وبعدها شهد نوع من االستقرار النسبي متناغمًا مع تغيرات المساحة والمردود

  )طن (2006-1997 تطور إنتاج القمح، 7-5الشكل 
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  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 ألف طن آوسطي للفترة األولى 3537 يالحظ زيادة إنتاج القمح من 2006-2002 و 2001-1997وبمقارنة الفترتين 

  %.35 ألف طن آوسطي للفترة الثانية أي بزيادة قدرها 4765إلى 

حيث يالحظ نمو .  مأخوذا باالعتبار المشاهدات األصلية2006-2000 تطور إنتاج القمح خالل الفترة 6-5يبين الجدول 

  .عدالت جيدة تفوق األهداف المتوقعة في إستراتيجية التنمية الزراعيةآافة أصناف القمح بم
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  )  ألف طن (2006-2000 تطور إنتاج القمح، 6-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  8.0  4932  4669  4538  4913  4775  4745  3106  إجمالي القمح

  6.9  3568  3471  3393  3421  3275  2745  2397  مروي
  11.5  1364  1198  1145  1492  1500  2000  709  بعل

  11.9  2701  2602  2313  2457  2456  2316  1378  القمح الطري
  9.8  1952  1933  1733  1708  1576  1207  1114  مروي
  19.0  749  669  580  749  880  1109  264  بعل

  4.4  2231  2067  2225  2456  2319  2429  1728  القمح القاسي
  3.9  1616  1538  1660  1713  1699  1538  1283  ويمر
  5.5  615  529  565  743  620  891  445  بعل
  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

خالل عامي %) 38.5-33.2(والحسكة %) 20.3-17.1(و حلب %) 11.8(ترآز إنتاج القمح في محافظات الرقة 

  . تبدالت طفيفة في حصة المحافظات لنفس العامين بين الزيادة والنقصان مالحظة وجود مع2006 و 2000

بشكل عام ). 7-5الجدول (إن التقدم المحرز في إنتاج القمح هو نتيجة تفاعل اإلنجازات في مجال المساحة والمردود 

. 2006-2000الفترة كن القول أن تأثير سياسات التوسع األفقي والرأسي آان إيجابيًا على آمية إنتاج القمح خالل يم

آان تأثير التوسع في المساحة إيجابيًا على آمية اإلنتاج اإلجمالية للقمح وإنتاج القمح الطري، بينما آان تأثيرها سلبيًا 

ويتبين من . ر المردود آان إيجابيًا على آافة أصناف القمح وبمعدالت جيدةأما تأثي. على آمية إنتاج القمح القاسي

  .الجدول أن التنمية الرأسية تشكل العامل الحاسم في زيادة إنتاج القمح

   2006 و 2000 أثر المساحة والمردود على إنتاج القمح، 7-5الجدول 
  بعل  مروي  إجمالي  بعل  مروي  إجمالي  بعل  مروي  إجمالي  البيان  ياسي لإلنتاجالرقم الق  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة

  1.92  1.49  1.59  1.94  1.28  1.49  0.99  1.17  1.06  إجمالي القمح
  2.84  1.75  1.96  2.14  1.25  1.45  1.32  1.40  1.36  القمح الطري
  1.38  1.26  1.29  1.90  1.30  1.57  0.73  0.97  0.82  القمح القاسي

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر: المصدر

 العالقة بين الكمية المعروضة من القمح وسعر القمح بعد تثبيت العوامل األخرى المؤثرة على مساحة 8-5يبين الشكل 

 احة والمردود على آمية إنتاج القمح خالل الفترة  مأخوذًا باالعتبار تأثير المس2005-1982القمح  خالل الفترة 

تتأثر المساحة المزروعة بالقمح بالمساحة المزروعة في العام السابق وأسعار آل من القمح والبقول . 1982-200551

أما المردود فيتأثر بالغلة في العام السابق والفرق في آميات الهطول المطري . والخضار والفواآه في العام السابق

يالحظ من ). آتعبير عن العوامل األخرى متضمنة إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة(والفرق في التكلفة والزمن 

  .الشكل وجود عالقة طردية بين الكمية المعروضة من القمح وسعره

  

                                                 
  .2008 المركز الوطني للسياسات - تحليل العرض لمجموعات غذائية مختارة - سمير جراد وفايز منصور  51
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  )ألف طن (2005-1982 منحنى العرض السعري للقمح، 8-5الشكل 
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  . أعداد مختلفة-  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية - واإلصالح الزراعي باالستناد إلى وزارة الزراعة: المصدر

 ألف طن 1872 ألف طن للقمح المروي و 3760 ألف طن منها 5632 بلغت آمية إنتاج القمح 2007في خطة عام 

  .للقمح البعل

  تنظيم وتنسيق السلسلة السلعية

ل الحكومي وتحديد األسعار التأشيرية والعقود مع الجهات يتميز تنسيق السلسلة من خالل درجة عالية من التدخ

ولكن بدأ التنسيق السعري من خالل عمليات السوق الحر يتزايد في السلسلة بعد تحرير االتجار بمادة القمح . الحكومية

 التنسيق في ويتم حاليًا). اندماج عدة مراحل من السلسلة السلعية(أما عمليات التكامل الرأسي فهي معدومة . حديثًا

وتشترك العديد من الجهات العامة والخاصة في تنسيق وإدارة سلسلة . السلسلة من قبل القطاع العام والخاص والتعاوني

منها االتحاد العام للفالحين والهيئة العامة (  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي -العرض مثل هيئة تخطيط الدولة 

 - المديرية العامة للجمارك - وزارة االقتصاد والتجارة - وزارة الصناعة -ة الري  وزار-) للبحوث العلمية الزراعية

  .  غرفة الصناعة- غرف التجارة -غرف الزراعة 

  أهم التشريعات والقوانين

 .29/12/2004 تاريخ 56 وتعديالته بالقانون رقم 1958 عام 134قانون العالقات الزراعية رقم  •

 . وتعديالته1958 لعام 161قانون اإلصالح الزراعي رقم  •

  .  حول الخطة اإلنتاجية الزراعية20/7/2005 تاريخ 59المرسوم التشريعي رقم  •

  التصنيع

يستعمل إنتاج القمح في صناعة الطحين والخبز والبرغل والفريكة والسميد والمعكرونة والشعيرية والمعجنات 

  ).السابعالفصل (بز تتدخل الحكومة بشكل آبير في صناعة الطحين والخ. والحلويات
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  التسويق الداخلي

و بسبب األسعار التأشيرية والعقود مع الجهات الحكومية للقمح . 52تتدخل الحكومة في تسويق القمح والطحين والخبز

ولكن نتيجة التطورات األخيرة في تحرير تسويق مادة القمح ومنتجاتها هناك . يوجد فصل في األسواق بين المحافظات

إن مؤسسات القطاع العام الرئيسة المسؤولة عن تجارة القمح ومنتجاته هي . تكامل األسواق المحليةتحسن طفيف في 

المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة للمطاحن والمؤسسة العامة للمخابز، أما جهات القطاع 

  ). عرية والتسويقيةانظر السياسات الس(الخاص المسؤولة فتتمثل في تجار الحبوب ومنتجاتها 

  التسويق الخارجي

يالحظ زيادة معدل . تتحكم الحكومة في التسويق الخارجي للقمح محصورة بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب

 مشيرًا إلى زيادة االنفتاح االقتصادي 2005في عام % 18.6 إلى 2000في عام % 0.6التجارة الخارجية للقمح من 

 دولة 16 إلى 2003 دول في عام 6حيث زاد عدد الشرآاء التجاريين لصادرات القمح من . ملحوظلتجارة القمح وبشكل 

  ).انظر السياسات الكلية (53، مما يدل على تحسن ملحوظ في التبادل التجاري و تنويع الصادرات2005في عام 

  54المواصفات

 الخاصة بالقمح 15/12/2005 تاريخ 472 رقم يتم تداول وتخزين وتعبئة مادة القمح وفق المواصفة القياسية السورية

  .السوري وشروط الجهات الحكومية المستلمة

  55 الشعير5-2

 ألهميته في تحسين قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التكامل بين أهم المحاصيل العلفية في سوريةمن  الشعير يعتبر

الرئيسي للشعير الذي يدخل بكميات محدودة في مقننات تعتبر األغنام واألبقار المستهلك . اإلنتاجين النباتي والحيواني

من % 34مساحة المحاصيل واألشجار المثمرة، ومن إجمالي % 27 حوالي  شكل الشعير2006في عام . الدواجن

من % 96من المساحة المخصصة لألعالف، و % 93،  و من إجمالي مساحة الحبوب% 42و مساحة المحاصيل،

% 88، و من إنتاج الحبوب% 19 و إنتاج المحاصيل،من % 12 و ،اإلنتاج النباتيمن % 7 مساحة األعالف الحبية، و

تهتم الدولة بزراعة وتسويق مادة الشعير للمحافظة على أداء الثروة الحيوانية ودخول و. من إنتاج األعالف الحبية

  .56المنتجين

                                                 
  .2000 - المركز الوطني للسياسات الزراعية - لمزيد من التفصيل انظر ويستلك مايك  52
  . المركز الوطني للسياسات الزراعية- لمزيد من التفصيل انظر التجارة الزراعية السورية  53
  . الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس- وزارة الصناعة  54
  . يقصد به الشعير الحبي 55
 و الميزة 2007 - المركز الوطني للسياسات - سمير جراد ومعضاد قرقوط - لمزيد من التفصيل انظر المنظور السلعي للشعير  56

  .2008 -  المركز الوطني للسياسات الزراعية- محمود الشريف -النسبية للشعير 
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  المساحة

 مأخوذًا باالعتبار المشاهدات األصلية وخط االتجاه  المؤشرات اإلحصائية الوصفية لمساحة الشعير8-5يبين الجدول 

والشعير البعل بمعدل % 2.1يالحظ من الجدول انخفاض مساحة إجمالي الشعير بمعدل . 2006-1997خالل الفترة 

 نظرًا الستبدال الشعير بمحاصيل أخرى وأثر الجفاف الذي أعاق زراعة الشعير في %)2.4-(أعلى من إجمالي الشعير

، وزيادة مساحة الشعير المروي بشكل اطق ومنع زراعة البادية وإدخال السبات ضمن الدورة الزراعيةبعض المن

). معامل االختالف المنخفض(ملحوظ بسبب استقرار إنتاج الزراعة المروية ، واستقرار نسبي في تطور المساحة 

ية التنمية الزراعية الهادفة إلى تخفيض وبشكل عام يمكن القول أن االنخفاض في مساحة الشعير يتوافق مع إستراتيج

 إلى 1997في عام % 32نسبة النجيليات في الدورة الزراعية حيث انخفضت نسبة الشعير في الدورة الزراعية من 

 وانخفضت إلى 1997في عام % 66.9آما بلغت حصة القمح والشعير في الدورة الزراعية . 2006في عام % 27

  .مع الهدف العام لتخفيض نسبة النجيليات في الدورة الزراعية متناغمة 2006في عام % 63.5

  %)ألف هكتار و  (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لمساحة الشعير، 8-5الجدول 
  %التغير 

1997-2006  
  %معدل النمو السنوي 

  الحد  المعدل  البيان  1997-2006
   األدنى

  الحد
  بالطريقة    األعلى

  البسيطة
  بالطريقة 
  الخطية

  بالطريقة
   البسيطة

  بالطريقة
   الخطية

  معامل االختالف
%  

  5.7  2.1-  2.0-  17.5-  16.8-  1572  1234  1356  إجمالي الشعير
  47.8  35.2  33.7  1411  1269  51  4  26  الشعير المروي
  6.4  2.5-  2.4-  20.6-  19.9-  1568  1185  1330  الشعير البعل

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006موعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام باالستناد إلى المج: المصدر: المصدر
  .2006-1997 حسب التغير ومعدالت النمو ومعامل االختالف للفترة 

 ألف هكتار 1283 إلى 2001-1997 ألف هكتار آوسطي الفترة 1430انخفضت المساحة المزروعة بالشعير من 

  %.10خفاض قدره  أي بان2006-2002آوسطي للفترة 

حيث يالحظ .  مأخوذًا باالعتبار المشاهدات األصلية2006-2000 تطور مساحة الشعير خالل الفترة 9-5يبين الجدول 

انخفاض المساحة اإلجمالية للشعير ومساحة الشعير البعل وزيادة مساحة الشعير المروي بشكل ملحوظ مما يتناغًم مع 

  .تخفيض نسبة النجيليات في الدورة الزراعيةهدف إستراتيجية التنمية الزراعية ل

  )  ألف هكتار (2006-2000 تطور مساحة الشعير، 9-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  0.1-  1307  1327  1291  1254  1234  1303  1317  إجمالي الشعير
  33.5  51  21  44  41  49  37  9  مروي
  0.7-  1256  1306  1247  1213  1185  1266  1308  بعل

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر
  .2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

 النصيب حيث يالحظ أن القطاع الخاص له). 10-5الجدول (تتوزع مساحة الشعير بين القطاع الخاص والتعاوني 

األآبر من المساحة المخصصة للشعير، وزيادة المساحة المخصصة للقطاع الخاص، وانخفاض المساحة المخصصة 

  .للقطاع التعاوني
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  )  ألف هكتار (2006-2000 تطور مساحة الشعير حسب القطاعات، 10-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  2.1  955  950  928  886  830  922  841  خاص
  4.9-  352  377  363  368  404  381  476  تعاوني

  0.1-  1307  1327  1291  1254  1234  1303  1317  المجموع
  . أعداد مختلفة-باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .2006-2000ة حسب معدل النمو السنوي للفتر

%) 33.5-24.6(، و حلب %)25.3-22.5(ة ، و الرق%)25.3-19.5(ترآزت زراعة الشعير في محافظات الحسكة 

 من حيث حصة المحافظات في إجمالي مساحة الشعير 2006 و 2000مع مالحظة وجود تبدالت طفيفة بين عامي 

  .تبر حجم الحيازة من النوع الكبيرونظرًا لترآز زراعة الشعير في هذه المحافظات يع). 9-5الشكل (

   (%)2006 و 2000 توزع مساحة الشعير حسب المحافظات، 9-5الشكل 
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حصة المحافظات لعام 2006

  
  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 ألف هكتار للشعير المروي        و 42منها  ألف هكتار 1323 بلغت المساحة المخصصة للشعير 2007في خطة عام 

  . ألف هكتار للشعير البعل1281

  الغلة

حيث يتبين زيادة غلة . 2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة الشعير خالل الفترة 11-5يبين الجدول 

 المروي وتعرض غلة الشعير بمعدل يفوق المعايير المنصوص عنها في إستراتيجية التنمية الزراعية عدا الشعير

. هذا التطور ينعكس بالطبع سلبًا على دخول المنتجين ومربي الثروة الحيوانية. الشعير لتذبذبات آبيرة حول خط االتجاه

وتعزى الزيادة في غلة الشعير إلى تحسن الظروف الجوية . مما يتطلب اتخاذ إجراءات لتأمين استقرار توفر هذا المنتج

  .لمروية واستخدام البذار المحسنوزيادة نسبة الزراعة ا

  %)هكتار و /آغ (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة الشعير، 11-5الجدول 
  %التغير 

1997-2006  
  %معدل النمو السنوي 

  الحد  المعدل  البيان  1997-2006
   األدنى

  الحد
  بالطريقة    األعلى

  البسيطة
  بالطريقة 
  الخطية

  لطريقةبا
   البسيطة

  بالطريقة
   الخطية

  معامل االختالف
%  

  56.3  4.4  4.4  46.9  47.1  1501  161  666  إجمالي الشعير
  28.2  3.6-  8.0-  28.3-  7.1-  2999  1108  2045  مروي
  57.4  3.8  3.8  39.9  39.7  1474  151  645  بعل

  .2006 لعام  السنوية  المجموعة اإلحصائية الزراعية-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
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  .2006-1997حسب التغير ومعدالت النمو ومعامل االختالف للفترة 

هكتار للفترة األولى / آغ630 يالحظ زيادة غلة الشعير من 2006-2002 و 2001-1997وبمقارنة وسطي الفترتين 

  %.11هكتار للفترة الثانية أي بزيادة قدرها / آغ702إلى 

 مأخوذا باالعتبار المشاهدات األصلية حيث يالحظ 2006-2000 الشعير خالل الفترة  تطور غلة12-5يبين الجدول 

يالحظ أيضًا أن غلة الشعير . زيادة غلة الشعير بمعدالت تفوق المعدالت المتوقعة في إستراتيجية التنمية الزراعية

  . تعرضت لهبوط شديد في أول الفترة ولتقلبات آبيرة خالل الفترة

  )  هكتار/آغ (2006-2000ر غلة الشعير،  تطو12-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  33.7  920  578  408  861  745  1501  161  إجمالي الشعير
  4.7  2198  2494  1108  1252  1748  2438  1665  مروي
  33.8  868  548  384  848  704  1474  151  بعل

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006لمجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام باالستناد إلى ا: المصدر
  . للمشاهدات األصلية2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

 مشيرًا إلى زيادة الغلة بين العامين لبعض 2006 و 2000 مستوى الغلة حسب المحافظات لعامي 10-5يقارن الشكل 

القنيطرة محافظات  الغاب ومنطقةأعلى مستوى تم تحقيقه في الغلة في .  في المحافظات األخرىالمحافظات وانخفاضها

يالحظ وجود فروقات آبيرة في الغلة المحققة بين . والالذقية نظرًا لوقوعها بشكل آامل في منطقة االستقرار األولى

 نى مردود آان في السويداء            وأد) هكتار/ آغ2696-2538(أعلى مردود تم تحقيقه في الغاب . المحافظات

  ).هكتار/ آغ99-182(

  )هكتار/آغ (2006 و 2000 غلة الشعير حسب المحافظات، 10-5الشكل 
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غلة المحافظات في عام 2006

  
  .2006 و 2000 لعامي  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
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من متوسط الغلة على مستوى الوطن العربي % 58 هو أخفض بنسبة 2005قطر في عام إن مستوى الغلة المحقق في ال

هكتار،  ويكاد يكون معدومًا مقارنة / آغ2497، وأخفض من متوسط العالم البالغ 2005هكتار في عام / آغ999البالغ 

  .57بالدول األعلى إنتاجية

 3017هكتار إلجمالي الشعير،  و / آغ1174عل، هكتار للشعير الب/ آغ1114 بلغ متوسط الغلة 2007في خطة عام 

  . هكتار للشعير المروي/آغ

  اإلنتاج

حيث يالحظ أن اإلنتاج آان متقلبًا خالل الفترة . 2006-1997 تطور إنتاج الشعير خالل الفترة 11-5يبين الشكل 

 و 2001-1997فترتين وبمقارنة وسطي ال. 2002 و 2000متناغمًا مع تغيرات المساحة والمردود خاصة بين عامي 

 ألف طن للفترة الثانية أي بزيادة 899 ألف طن للفترة األولى إلى 889 يالحظ زيادة إنتاج الشعير من 2002-2006

  %.1قدرها 

  )طن (2006-1997 تطور إنتاج الشعير، 11-5الشكل 
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إجمالي إنتاج الشعير

إنتاج الشعير المروي

إنتاج الشعير البعل

  
  .2006 لعام راعية السنوية  المجموعة اإلحصائية الز-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

حيث يالحظ .  مأخوذا باالعتبار المشاهدات األصلية2006-2000 تطور إنتاج الشعير خالل الفترة 13-5يبين الجدول 

 يالحظ 2006-2001 لزراعية، ولكن خالل الفترةنموه بمعدالت تفوق بكثير األهداف المتوقعة في إستراتيجية التنمية ا

يالحظ انخفاض ) 2002-2000(مع وسطي   ) 2006-2004(وبمقارنة وسطي ). عدا المروي(انخفاض إنتاج الشعير 

  %).13(+عدا المروي %) 21-19(إنتاج الشعير 

  )  ألف طن (2006-2000 تطور إنتاج الشعير، 13-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  33.5  1202  767  527  1079  920  1656  212  إجمالي الشعير
  41.4  112  51  48  51  85  89  14  مروي
  32.9  1090  716  479  1028  835  1867  198  بعل
  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

                                                 
  .2008 - المركز الوطني للسياسات الزراعية - الميزة النسبية للشعير في سورية - محمود الشريف  57
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%). 36(، وحلب %)26.4(، الحسكة %)15.0(، الرقة %)12.4( في محافظات حماه 2006ر لعام ترآز إنتاج الشعي

 يوجد تبدالت طفيفة في حصة أغلب المحافظات عدا محافظتي الرقة والحسكة التي 2006 و 2000خالل عامي 

  ).12-5الشكل (تعرضت لتغيرات إيجابية آبيرة 

   (%)2006 و 2000  حصة المحافظات من إنتاج الشعير،12-5الشكل 
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حصة المحافظات في عام 2000

حصة المحافظات في عام 2006

  
  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

يالحظ من ). 14-5الجدول (إن التقدم المحرز في إنتاج الشعير هو نتيجة تفاعل اإلنجازات في مجال المساحة والمردود 

. 2006-2000ة إنتاج الشعير خالل الفترة ترك للمساحة والمردود آان إيجابيًا على آمي أن التأثير المش14-5الجدول 

 على المستوى أما تأثير المردود آان إيجابيًا. إن تأثير المساحة آان سلبيًا على آمية اإلنتاج عدا الشعير المروي

  .اإلجمالي وللزراعتين المروية والبعلية

   2006 و 2000 على إنتاج الشعير،  أثر المساحة والمردود14-5الجدول 
  الرقم القياسي لإلنتاج  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة  البيان
  5.67  5.72  0.99  إجمالي الشعير
  7.91  1.32  5.99  الشعير المروي
  5.51  5.74  0.96  الشعير البعل

  .2006 لعام  اإلحصائية الزراعية السنوية  المجموعة-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 ألف طن 1428 ألف طن للشعير المروي و 126 ألف طن منها 1554 بلغت آمية إنتاج الشعير 2007في خطة عام 

  .للشعير البعل

  تنظيم وتنسيق السلسلة السلعية والقوانين والتشريعات

سوق الحر والتنسيق السعري والعقود مع مالحظة عدم يتم تنظيم وتنسيق السلسلة السلعية للشعير من خالل عمليات ال

ويتم التنسيق في السلسلة من قبل القطاع العام والخاص والتعاوني والمؤسسات غير . وجود عمليات التكامل الرأسي
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أما فيما يخص اإلطار المؤسسي والقوانين . وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة تحدد سعر تأشيري  للشعير. الحكومية

  . 58شريعات تسري نفس األسس المذآورة في مادة القمحوالت

  التصنيع

يستعمل إنتاج الشعير في تصنيع الخلطات العلفية سواء من قبل المؤسسة العامة لألعالف أو من قبل معامل القطاع 

  .الخاص

  التسويق الداخلي

آما تقوم المؤسسة . ية المحددةتستجر الحكومة مادة الشعير عن طريق المؤسسة العامة لألعالف وفق األسعار الرسم

وتعتبر أسواق . أما القطاع الخاص فيستجر هذه المادة عن طريق تجار الحبوب. بتوزيع المقننات العلفية على المربين

  ). انظر السياسات السعرية والتسويقية(الشعير متكاملة بين المحافظات 

  التسويق الخارجي

. سة العامة لألعالف وتجار القطاع الخاص لتغطية العجز في إنتاج الشعيريتم التسويق الخارجي للشعير من قبل المؤس

في عام % 278حيث بلغ معدل التجارة الخارجية . 2005-2000وشهدت تجارة الشعير تطورًا ملحوظًا خالل الفترة 

 ألف 588  بسبب تحسن اإلنتاج المحلي، ولكن زادت الكمية المتاجر بها من2005في عام % 105 وانخفض إلى 2000

 دول في عام 5وفي نفس الوقت زاد عدد الشرآاء التجاريين من . 2005 ألف طن في عام 805 إلى 2000طن في عام 

  ). انظر السياسات الكلية (2005 دول في عام 8 إلى 2004

  المواصفات

ري ومواصفات يجري تداول وتخزين وتعبئة مادة الشعير وفق المواصفة القياسية السورية الخاصة بالشعير السو

   .الجهات المستلمة

   العدس5-3

ويعتبر العدس من المحاصيل المولدة للدخل التي . يحتل العدس مكانة هامة ضمن المحاصيل البقولية والبعلية الشتوية

الدولة وتهتم . آما يتميز هذا المنتج بقيمته الغذائية المرتفعة. تتطلب الكثير من العمالة وذات القدرة التصديرية المتزايدة

  .بإدخال هذا المحصول في الدورة الزراعية لزيادة خصوبة التربة والمحافظة عليها من خالل خطتها الزراعية السنوية

                                                 
 ومحمود 2007 - المركز الوطني للسياسات - المنظور السلعي للشعير - لمزيد من التفصيل انظر سمير جراد ومعضاد قرقوط  58

  .2008 -ي للسياسات  المركز الوطن- الميزة النسبية للشعير -الشريف 
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من مساحة % 56من مساحة المحاصيل، % 4من المساحة المحصولية، % 3 حوالي 2006شكل العدس في عام 

  .من إنتاج البقوليات% 59 و من إنتاج المحاصيل،% 2من اإلنتاج النباتي، % 1البقوليات، 

  المساحة

 ألف هكتار في 120 من 2006-1997خالل الفترة % 2.5زادت المساحة المزروعة بالعدس بمعدل نمو سنوي قدره 

-2000و خالل الفترة .  متناغمًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية2006 ألف هكتار في عام 150 إلى 1997عام 

ولدى مقارنة . أي بمعدل أعلى من آامل الفترة% 3.4مزروعة بالعدس بمعدل نمو سنوي قدره  زادت المساحة ال2006

من معدل الفترة %) 5.5( يالحظ زيادة المساحة في الفترة الثانية بمعدل أعلى 2006-2002 و 2001-1997الفترتين 

  .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مساحة العدس المروي قليلة جدًا%). 3.7(األولى 

حيث يالحظ انخفاض . 2006-2000 تطور مساحة العدس للزراعتين المروية والبعلية خالل الفترة 15-5بين الجدول  ي

  .مساحة العدس المروي بشكل حاد وزيادة العدس البعل بمعدل أعلى من المعدل المتوقع في إستراتيجية التنمية الزراعية

  )  ألف هكتار (2006-2000البعلية،  تطور مساحة العدس للزراعتين المروية و15-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  29.3-  0.05  0.33  0.35  0.26  0.61  0.81  0.40  عدس مروي
  3.5  150.03  142.47  137.07  138.59  120.55  138.28  122.37  عدس بعل
  3.4  150.08  142.80  137.42  138.85  121.16  139.09  122.77  المجموع
  .2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام : المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

 تطور مساحة العدس على 16-5يبين الجدول . تتوزع المساحة المزروعة بالعدس بين القطاعين الخاص والتعاوني

يالحظ من الجدول وجود نمو إيجابي إلجمالي العدس . 2006-2000طاعين الخاص والتعاوني خالل الفترة مستوى الق

وللقطاعين الخاص والتعاوني، وتطور المساحة المخصصة للقطاع الخاص بمعدل أعلى من القطاع التعاوني، وتفوق 

  .2003مساحة القطاع الخاص على مساحة القطاع التعاوني منذ عام 

  )  ألف هكتار (2006-2000 تطور مساحة العدس حسب القطاعات، 16-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  3.4  150  143  137  139  121  139  123  إجمالي العدس
  6.8  80  70  72  70  56  59  54  خاص
  0.2  70  73  65  69  65  80  69  تعاوني
  . أعداد مختلفة-مجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى ال: المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو للفترة 
  

%) 39.9-34.9 (، و حلب%)37.7-26.0(ة ، و الحسك%)15.6-14.3(ترآزت زراعة العدس في محافظات إدلب 

        حصة المحافظات في إجمالي مساحة العدس من حيث 2006 و 2000مع مالحظة وجود تبدالت بين عامي 

  ).13-5الشكل (
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   (%)2006 و 2000 توزع مساحة العدس حسب المحافظات، 13-5الشكل 
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حصة المحافظات في عام 2000

حصة المحافظات في عام 2006

  
  .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 167 ألف هكتار للعدس المروي و 18 ألف هكتار منها 185صصة للعدس  بلغت المساحة المخ2007في خطة عام 

وتعتبر هذه المساحة غير ملزمة إال ضمن إطار المساحة اإلجمالية المخصصة لمجموعة . ألف هكتار للعدس البعل

  ).آنسية مئوية من إجمالي المساحة المحصولية(البقول 

  الغلة

حيث يالحظ زيادة غلة . 2006-1997فية لغلة العدس خالل الفترة  المؤشرات اإلحصائية الوص17-5يبين الجدول 

العدس بمعدل يفوق المعايير المنصوص عنها في إستراتيجية التنمية الزراعية وتعرض غلة العدس لتذبذبات آبيرة حول 

  .ف الجويةمن المالحظ تحسن غلة العدس البعل بمعدل أعلى بكثير من العدس المروي نتيجة تحسن الظرو. خط االتجاه

   %)،هكتار /آغ (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة العدس، 17-5الجدول 
  %التغير 

1997-2006  
  %معدل النمو السنوي 

  الحد  المعدل  البيان  1997-2006
   األدنى

  الحد
  بالطريقة    األعلى

  البسيطة
  بالطريقة 
  الخطية

  بالطريقة
   البسيطة

  قةبالطري
   الخطية

  معامل االختالف
%  

  32  6.1  5.8  70.2  65.5  1276  294  947  إجمالي العدس
  32  1.7  2.1  16.5  20.8  2272  864  1256  مروي
  32  6.1  5.8  70.3  65.5  1270  293  946  بعل

  .2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام : المصدر
  .2006-1997دالت النمو ومعامل االختالف للفترة حسب التغير ومع

-2002هكتار آمتوسط الفترة    / آغ1100 إلى 2001-1997هكتار آمتوسط الفترة / آغ795زاد مردود العدس من 

  %.38 أي بزيادة قدرها 2006

حيث يالحظ  مأخوذا باالعتبار المشاهدات األصلية 2006-2000 تطور غلة العدس خالل الفترة 18-5يبين الجدول 

  ).عدا المروي(تطور العدس بمعدل جيد يفوق النسبة المتوقعة في إستراتيجية التنمية الزراعية 
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  )  هكتار/آغ (2006-2000 تطور غلة العدس، 18-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  12.5  1204  1076  912  1213  1096  1276  595  إجمالي العدس
  0.6  1208  1067  1484  1411  864  2272  1165  مروي
  12.5  1204  1076  910  1213  1097  1270  593  بعل

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر
  .2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

 مشيرًا إلى زيادة الغلة بين العامين 2006 و 2000توى الغلة للعدس حسب المحافظات لعامي  مس14-5يقارن الشكل 

 الغاب منطقة في 2006أعلى مستوى للغلة تم تحقيقه في عام . لبعض المحافظات وانخفاضها في المحافظات األخرى

). هكتار/ آغ2553(كة سوالح) هكتار/ آغ1312(والرقة ) هكتار/ آغ1262(حلب محافظات و) هكتار/ آغ1205(

  .  آان في محافظة الحسكة2006 و 2000ولكن افضل تحسن في الغلة بين عامي 

 1600هكتار إلجمالي العدس، و / آغ1350هكتار للعدس البعل، / آغ1323 بلغ متوسط الغلة 2007في خطة عام 

  . هكتار للعدس المروي/آغ

  )هكتار/آغ (2006 و 2000 غلة العدس حسب المحافظات، 14-5الشكل 
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غلة المحافظات في عام 2000

غلة المحافظات في عام 2006

  
  .2006 و 2000 لعامي  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  اإلنتاج

 88 من     2006-1997خالل الفترة % 8.4بالتناغًم مع المساحة والمردود زاد إنتاج العدس بمعدل نمو سنوي قدره 

 فكان 2006-2000أما معدل النمو السنوي خالل الفترة . 2006 ألف طن في عام 181  إلى1997ألف طن في عام 

  . متجاوزًا النسب المتوقعة حسب إستراتيجية التنمية الزراعية% 16.3

 أي 2006-2002 ألف طن آمتوسط الفترة 152 إلى 2001-1997 ألف طن آمتوسط الفترة 107زاد إنتاج العدس من 

  %.42بزيادة قدرها 

 مشيرًا إلى انخفاض حاد 2006-2000 خالل الفترة  تطور إنتاج العدس للزراعتين المروية والبعلية19-5 الجدول يبين

  .في إنتاج العدس المروي وزيادة ملحوظة في إنتاج العدس البعل



  2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة

 

 152

  )  ألف طن (2006-2000 تطور إنتاج العدس للزراعتين المروية والبعلية، 19-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  16.3  180.72  153.67  125.30  168.44  132.81  177.47  73.02  إجمالي العدس
  29.0-  0.06  0.35  0.52  0.36  0.53  1.85  0.47  مروي
  16.4  180.66  153.32  124.78  168.08  132.28  175.62  72.55  بعل

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006ة الزراعية السنوية لعام باالستناد إلى المجموعة اإلحصائي: المصدر
  .2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

خالل عامي %) 51.1-41.8(وحلب %) 45.1-8.9(و الحسكة %) 25.3-8.5(ترآز إنتاج العدس في محافظات إدلب 

  .2006 و 2000

بشكل عام يمكن ). 20-5الجدول (زات في مجال المساحة والمردود إن التقدم المحرز في إنتاج العدس هو نتيجة اإلنجا

 يعود إلى التنمية األفقية والرأسية ولكن يعزى بشكل 2006-2000القول أن التحسن في إنتاج العدس خالل الفترة 

  .رئيسي إلى التنمية الرأسية

  . ألف طن للعدس البعل221ي و  ألف طن للعدس المرو29 ألف طن منها 250 بلغ إنتاج العدس 2007في خطة عام 

   2006 و 2000 أثر المساحة والمردود على إنتاج العدس، 20-5الجدول 
  الرقم القياسي لإلنتاج  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة  البيان
  2.48  2.02  1.22  إجمالي العدس
  0.12  1.04  0.12  العدس المروي
  2.49  2.03  1.23  العدس البعل

  . معد التقرير:المصدر

  تنظيم وتنسيق السلسلة السلعية والقوانين والتشريعات

  .نفس مادة الشعير

  التسويق الداخلي

وتستجر الكميات الموردة إليها عن طريق المؤسسة ) عادة أخفض من سعر السوق(تحدد الحكومة سعر تأشيري للعدس 

محافظات فيقوم به القطاع الخاص على أساس قوى أما االتجار بمادة العدس بين ال. العامة لتجارة وتصنيع الحبوب

  ). انظر السياسات السعرية والتسويقية(السوق لذلك فإن تكامل األسواق بين المحافظات يعمل بشكل جيد 

  التسويق الخارجي

حيث زاد . وقد تحسنت تجارة العدس في السنوات األخيرة. يقوم تجار القطاع الخاص بتصدير واستيراد مادة العدس

 دولة في 29، وعدد الشرآاء التجاريين من 2005في عام % 49 إلى 2000في عام % 23دل التجارة الخارجية من مع

  . مشيرًا إلى تحسن في تنويع الصادرات2005 دولة في عام 38 إلى 2003عام 

  المواصفات

  .لسورييجري تداول وتخزين وتعبئة مادة العدس وفق المواصفة القياسية السورية الخاصة بالعدس ا
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    الحمص5-4

ويعتبر الحمص من . يحتل الحمص إلى جانب العدس أيضًا مكانة هامة ضمن المحاصيل البقولية والبعلية الشتوية

آما يتميز هذا المنتج بقيمته . المحاصيل المولدة للدخل التي تتطلب الكثير من العمالة وذات القدرة التصديرية المتزايدة

لدولة بإدخال هذا المحصول في الدورة الزراعية لزيادة خصوبة التربة والمحافظة عليها من وتهتم ا. الغذائية المرتفعة

  .خالل خطتها الزراعية السنوية

من % 26.9من مساحة المحاصيل، % 1.6من المساحة المحصولية، % 1.3 حوالي 2006شكل الحمص في عام 

  .من إنتاج البقوليات% 18.8 و المحاصيل،من إنتاج % 0.5من اإلنتاج النباتي، % 0.3مساحة البقوليات، 

  المساحة

 ألف هكتار في 94 من 2006-1997خالل الفترة % 4.5انخفضت المساحة المزروعة بالحمص بمعدل سنوي قدره 

 بعكس أهداف السياسات التي ترمي إلى زيادة نسبة البقوليات في الدورة 2006 ألف هكتار في عام 63 إلى 1997عام 

 يالحظ أيضًا انخفاض المساحة المخصصة 2006-2002 و 2001-1997ى مقارنة وسطي الفترتين ولد.  الزراعية

  %. 3.5 ألف هكتار للفترة الثانية أي بانخفاض قدره 85 ألف هكتار للفترة األولى إلى 88للحمص من 

على تحقيق ، مما أثر سلبًا %7.7 انخفضت المساحة المزروعة بالحمص بمعدل قدره2006-2000و خالل الفترة 

يبين . الهدف العام إلستراتيجية التنمية الزراعية وسبب تخفيض نسبة البقوليات في الدورة الزراعية خالل هذه الفترة

حيث يالحظ زيادة مساحة . 2006-2000 تطور مساحة الحمص للزراعتين المروية والبعلية خالل الفترة 21-5الجدول 

كبير في الغلة بين الحمص المروي والحمص البعل، وانخفاض مساحة الحمص المروي بمعدل جيد، بسبب الفرق ال

  .الحمص البعل بمعدل أقل من زيادة الحمص المروي

  )  ألف هكتار (2006-2000 تطور مساحة الحمص للزراعتين المروية والبعلية، 21-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  8.3  0.79  0.48  0.73  1.06  1.05  0.48  0.49  حمص مروي
  7.9-  61.74  85.84  75.09  98.48  101.11  86.65  100.94  حمص بعل
  7.7-  62.53  86.32  75.82  99.54  102.16  87.13  101.43  المجموع
  .2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام : المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

 تطور مساحة الحمص على 22-5يبين الجدول . تتوزع المساحة المزروعة بالحمص بين القطاعين الخاص والتعاوني

يالحظ من الجدول وجود نمو سلبي إلجمالي الحمص . 2006-2000مستوى القطاعين الخاص والتعاوني خالل الفترة 

، وانخفاض المساحة المخصصة للقطاع التعاوني بمعدل أعلى من القطاع الخاص، وتفوق وللقطاعين الخاص والتعاوني

  .مساحة القطاع التعاوني على مساحة القطاع الخاص

  

  



  2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة

 

 154

  )  ألف هكتار (2006-2000 تطور مساحة الحمص حسب القطاعات، 22-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  7.8-  62  86  76  100  102  87  101  مالي الحمصإج
  5.3-  18  26  20  33  38  40  25  خاص
  8.7-  44  60  56  67  64  47  76  تعاوني
  . أعداد مختلفة-باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

، %)23.9-19.5(، و السويداء %)22.8-21.5(، و حلب %)10.8-9.1( الحمص في محافظات إدلب ترآزت زراعة

 من حيث حصة المحافظات في 2006 و 2000مع مالحظة وجود تبدالت طفيفة بين عامي %) 31.6-25.6(ودرعا 

  ).15-5الشكل (إجمالي مساحة الحمص 

 ألف 80 ألف هكتار للحمص المروي  و 2هكتار منها  ألف 82 بلغت المساحة المخصصة للحمص 2007في خطة عام 

وتعتبر هذه المساحة غير ملزمة إال ضمن إطار المساحة اإلجمالية المخصصة لمجموعة البقول . هكتار للحمص البعل

  ).آنسية مئوية من إجمالي المساحة المحصولية(

   (%)2006 و 2000 توزع مساحة الحمص حسب المحافظات، 15-5الشكل 
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حصة المحافظات في عام 2000

حصة المحافظات في عام 2006

  
    .2006 لعام  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : درالمص

  الغلة

حيث يالحظ زيادة غلة . 2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة الحمص خالل الفترة 23-5يبين الجدول 

 التنمية الزراعية، وتعرض غلة الحمص لتذبذبات الحمص بمعدل يفوق المعايير المنصوص عنها في إستراتيجية

ولدى مقارنة وسطي الفترتين . متوسطة حول خط االتجاه والتي هي أعلى للزراعة المروية منها للزراعة البعلية

 785هكتار للفترة األولى إلى / آغ661 يالحظ أيضًا زيادة مردود الحمص من 2006-2002 و 1997-2001

  %.19ة أي بزيادة قدرها هكتار للفترة الثاني/آغ
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   %)،هكتار /آغ (2006-1997 المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغلة الحمص، 23-5الجدول 
  %التغير 

1997-2006  
  %معدل النمو السنوي 

  الحد  المعدل  البيان  1997-2006
   األدنى

  الحد
  بالطريقة    األعلى

  البسيطة
  بالطريقة 
  الخطية

  بالطريقة
   البسيطة

  بالطريقة
   الخطية

  معامل االختالف
%  

  14.3  2.3  3.2  22.6  33.1  874  570  723  إجمالي الحمص
  19.0  2.0  2.2  19.6  21.9  2162  1057  1590  مروي
  14.4  2.2  3.1  21.3  31.9  867  566  717  بعل

  .زراعي لوزارة الزراعة واإلصالح ال2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر
  .2006-1997حسب التغير ومعدالت النمو ومعامل االختالف للفترة 

 مأخوذا باالعتبار المشاهدات األصلية حيث يالحظ 2006-2000 تطور غلة الحمص خالل الفترة 24-5يبين الجدول 

  .تطور غلة الحمص بمعدل جيد يفوق النسبة المتوقعة في إستراتيجية التنمية الزراعية

  )  هكتار/آغ (2006-2000طور غلة الحمص،  ت24-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  4.5  830  756  597  874  869  689  636  إجمالي الحمص
  6.5  1541  2162  1601  1510  1537  1688  1057  مروي
  4.4  821  748  587  867  862  684  634  بعل

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2006وعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام باالستناد إلى المجم: المصدر
  .2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

 مشيرًا إلى زيادة الغلة في أغلب 2006 و 2000  مستوى الغلة للحمص حسب المحافظات لعامي 16-5يقارن الشكل 

هكتار / آغ1969 (والغاب) هكتار/ آغ1822(دلب  في إ2006م أعلى مستوى للغلة تم تحقيقه في عا. المحافظات

  .  باإلضافة إلى حماه2006 و 2000واللتان حققتا أيضًا أفضل تحسن في الغلة بين عامي 

  )هكتار/آغ (2006 و 2000 غلة الحمص حسب المحافظات، 16-5الشكل 
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  .2006 و 2000 لعامي ة اإلحصائية الزراعية السنوية  المجموع-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

هكتار إلجمالي الحمص،              / آغ1172هكتار للحمص البعل، / آغ1164 بلغ متوسط الغلة 2007في خطة عام 

  . هكتار للحمص المروي/ آغ1409و 
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  اإلنتاج

 59  من2006-1997خالل الفترة % 1.4بالتناغًم مع المساحة والمردود انخفض إنتاج الحمص بمعدل سنوي قدره 

               2001-1997نة وسطي الفترتين ولكن لدى مقار. 2006 ألف طن في عام 52 إلى 1997ألف طن في عام 

  %.14 ألف طن أي بزيادة قدرها 68 ألف طن إلى 59 يالحظ زيادة إنتاج الحمص من 2006-2002و 

 تطور إنتاج 25-5يبين الجدول %. 3.6 الحمص بمعدل سنوي قدره  انخفض إنتاج2006-2000وأيضًا خالل الفترة 

الحمص للزراعتين المروية والبعلية مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في إنتاج الحمص المروي وانخفاض إنتاج الحمص 

  .البعل

  )  ألف طن (2006-2000 تطور إنتاج الحمص للزراعتين المروية والبعلية، 25-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  3.6-  51.9  65.2  45.3  87.0  88.8  60.0  64.5  إجمالي الحمص
  15.7  1.2  1.0  1.2  1.6  1.6  0.8  0.5  مروي
  3.8-  50.7  64.2  44.1  85.4  87.2  59.2  64.0  بعل

  .زارة الزراعة واإلصالح الزراعي لو2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام : المصدر
  .2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

خالل عامي %) 32.4-30.5(وحلب %) 25.6-17.5(و درعا %) 19.9(ترآز إنتاج الحمص في محافظات إدلب 

  .2006 و 2000

بشكل عام يمكن ). 26-5 الجدول(إن التقدم المحرز في إنتاج الحمص هو نتيجة اإلنجازات في مجال المساحة والمردود 

- 2000خالل الفترة ) عدا الزراعة المروية(القول أن التأثير المشترك للمساحة والمردود على إنتاج الحمص آان سلبيًا 

2006.  

   2006 و 2000 أثر المساحة والمردود على إنتاج الحمص، 26-5الجدول 
  قياسي لإلنتاجالرقم ال  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة  البيان
  0.80  1.30  0.62  إجمالي الحمص
  2.35  1.46  1.61  الحمص المروي
  0.79  1.29  0.61  الحمص البعل

  .معد التقرير: المصدر

  . ألف طن للزراعة البعلية93 ألف طن للزراعة المروية و 3 ألف طن منها 96 بلغ إنتاج الحمص 2007في خطة عام 

  .نفس مادة الشعير : وانين والتشريعاتتنظيم وتنسيق السلسلة السلعية والق

  التسويق الداخلي

وتستجر الكميات الموردة إليها عن طريق ) عادة أخفض من سعر السوق(تحدد الحكومة سعر تأشيري للحمص 

أما االتجار بمادة الحمص بين المحافظات فيقوم به القطاع الخاص على أساس . المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب

  . سوق لذلك فإن تكامل األسواق بين المحافظات يعمل بشكل جيدقوى ال
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  التسويق الخارجي

حيث زاد . وقد تحسنت تجارة الحمص في السنوات األخيرة. يقوم تجار القطاع الخاص بتصدير واستيراد مادة الحمص

 دولة في 22يين من ، وعدد الشرآاء التجار2005في عام % 28 إلى 2000في عام % 12معدل التجارة الخارجية من 

  . مشيرًا إلى تحسن في تنويع الصادرات2005 دولة في عام 25 إلى 2003عام 

  المواصفات

يتم تداول وتخزين وتعبئة مادة الحمص وفق المواصفة القياسية السورية الخاصة بالحمص السوري ومواصفات الجهات 

  .المستلمة للحمص

   مجموعة المحاصيل اإلستراتيجية الصناعية5-5

يزرع الشوندر و.  المروي الرئيس في سوريةالصيفييعتبر القطن من أهم المحاصيل النقدية التصديرية والمحصول 

حيث يزرع هذان المحصوالن بشكل مروي أما التبغ فيزرع . الخريفية والشتوية والصيفية: السكري في ثالثة عروات

ث خطط اإلنتاج الزراعي و سياسات تطوير التصنيع  باهتمام الدولة من حيوتحظى هذه المحاصيل .مرويًا وبعليًا

  : ومن السياسات الخاصة بهذه المحاصيل نخص بالذآر.الزراعي

زراعة المساحات الالزمة من القطن بما يتناسب مع حاجة الطلب المحلي، وترشيد استخدامات المياه،  •

ألخذ بعين االعتبار التأثيرات واالستفادة من القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خالل التصنيع، وا

 .االقتصادية واالجتماعية على االقتصاد الوطني

 في المساحات التي تنتج عن تخفيض مساحة القطن والتوسع في زراعتهاإدخال بعض المحاصيل الصيفية  •

 .وخاصة مجموعة المحاصيل الصناعية والعلفية

حاجة المعامل الموجودة في القطر والتوسع في المحافظة على الكميات المستهدفة من الشوندر السكري حسب  •

 .زراعته حسب الطاقة التصنيعية الفعلية للمعامل

 .المحافظة على الكميات المستهدفة من التبغ نظرًا الستقرار وضع المحصول ومناطق زراعته •

 مساحة من% 6.9من المساحة المحصولية اإلجمالية، % 5.4 بلغت حصة المحاصيل اإلستراتيجية 2006في عام 

من إنتاج المحاصيل، % 22من اإلنتاج النباتي، % 13.4من مساحة المحاصيل الصناعية، % 75.9المحاصيل، 

  .من إنتاج المحاصيل الصناعية% 96.4

  المساحة

يالحظ انخفاض . 2006-2000 تطور المساحة المخصصة للمحاصيل االستراتيجية خالل الفترة 27-5يبين الجدول 

بسبب محدودية الموارد المائية وارتفاع تكاليف ) عدا الشوندر السكري(محاصيل اإلستراتيجية المساحة المخصصة لل

  .اإلنتاج  والتحول إلى الزراعات البديلة
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   %)،ألف هكتار  (2006-2000 تطور مساحة المحاصيل اإلستراتيجية، 27-5الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  مو السنويمعدل الن
%   

  3.7-  20  216  238  234  205  200  257  270  القطن
  3.4  22  33  26  28  28  30  26  27  الشوندر السكري

  1.0-  6-  16  16  16  15  16  16  17  التبغ
  2.8-  16-  265  280  278  248  246  299  314  المجموع
  .2006 الزراعية السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

حيث يالحظ ). 28-5الجدول (تتوزع المساحة المخصصة للمحاصيل اإلستراتيجية بين القطاعين الخاص والتعاوني 

، وانخفاض المساحة المخصصة لها، وانخفاض )عدا التبغ(ترآز زراعة المحاصيل اإلستراتيجية لدى القطاع الخاص 

  .ل أعلى من القطاع التعاونيالمساحة لدى القطاع الخاص بمعد

  )  ألف هكتار (2006-2000 تطور مساحة المحاصيل اإلستراتيجية حسب القطاعات، 28-5الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  3.7-  216  238  234  205  200  257  270  القطن
  4.8-  124  138  145  124  118  157  167  خاص
  1.9-  92  100  89  81  82  100  103  يتعاون

  3.4  33  26  28  28  30  26  27  الشوندر السكري
  4.3  18  14  15  15  18  14  14  خاص
  2.4  15  12  13  13  12  12  13  تعاوني
  1.0-  16  16  16  15  16  16  17  التبغ
  0.0  4  3  3  3  7  3  4  خاص
  1.3-  12  13  13  12  9  13  13  تعاوني

  2.8-  265  280  278  248  246  299  314  المجموع
  3.9-  146  155  163  142  143  174  185  خاص
  1.3-  119  125  115  106  103  125  129  تعاوني
  . أعداد مختلفة-باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .2006-2000حسب معدل النمو للفترة 

    ودير الزور%) 10.3-8.7( في الغاب 2006 و 2000اتيجية خالل عامي ترآزت زراعة المحاصيل اإلستر

 17-5 يبين الشكل%). 30.5-26.1(والحسكة %) 23.5-21.8(والرقة %) 15.7-14.2(وحلب %) 10.8-12.2(

حيث يالحظ ترآزها في المنطقة الوسطي من سورية والمناطق . 2006توزع هذه المحاصيل على المحافظات في عام 

  .لية والشمالية الشرقيةالشما

    (%)2006 و 2000 توزع مساحة المحاصيل اإلستراتيجية حسب المحافظات، 17-5الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
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 20 ألف هكتار و للتبغ 34تار وللشوندر السكري  ألف هك223 بلغت المساحة المخصصة للقطن 2007في خطة عام 

  .ألف هكتار

  الغلة

حيث يالحظ وجود تحسن في الغلة . 2006-2000 تطور الغلة للمحاصيل اإلستراتيجية خالل الفترة 29-5يبين الجدول 

 المحاصيلهذه مردود عن زيادة خبرة المزارعين في خدمة ال وقد نجمت زيادة ).القطنعدا (خالل الفترة بشكل عام 

  : ومن بين تلك السياسات . وآذلك عن السياسات المطبقة

  . استخدام البذار المحسنة المناسبة لمناطق الزراعة •

في  سياسة تشجيع اإلنتاج المبكر بهدف تجنب الظروف المناخية السيئة وخاصًة تلك التي يمكن أن تضر باإلنتاج  •

  . نهاية الموسم

  . ري الحديثتحسن آفاءة الري وتبني تقانات ال •

 . تحسين الخدمات المقدمة للمحصول •

   %)،هكتار /آغ (2006-2000 تطور غلة المحاصيل اإلستراتيجية، 29-5الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

 معدل النمو السنوي
%   

  3.8-  20.6-  3180  4298  4395  3949  4015  3928  4003  القطن
  0.5  3.2  44159  42167  44134  42716  51448  45695  42780  الشوندرالسكري

  0.1  0.3  1566  1774  1613  1693  1617  1763  1561  التبغ
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 2006 و 2000 نسب تنفيذ الغلة في عامي 18-5يبين الشكل . وتختلف نسب تنفيذ وسطي الغلة بين المحافظات

 في محافظات حمص 2000 مقارنة بعام 2006حيث يالحظ وجود نسب تنفيذ جيدة في عام . للمحاصيل اإلستراتيجية

  .وإدلب وحلب

    (%)2006 و 2000 نسبة تنفيذ وسطي الغلة للمحاصيل اإلستراتيجية حسب المحافظات، 18-5الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد : المصدر



  2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة

 

 160

هكتار / آغ46512 -هكتار للقطن / آغ4032 -هكتار للتبغ / آغ1633 بلغ متوسط المردود 2007في خطة عام 

  .للشوندر السكري

  اإلنتاج

حيث يالحظ انخفاض وزيادة إنتاج . 2006-2000الفترة  تطور إنتاج المحاصيل اإلستراتيجية خالل 30-5يبين الجدول 

 31-5يالحظ من الجدول ). 31-5الجدول (المحاصيل اإلستراتيجية تماشيًا مع تطور المساحة والمردود لهذه المحاصيل 

اض ويعود ذلك للتغير في المساحة التي أدت إلى انخف. انخفاض آمية اإلنتاج للقطن والتبغ وزيادتها للشوندر السكري

آمية إنتاج القطن والتبغ وزيادة آمية إنتاج الشوندر السكري، وإلى الغلة التي أدت إلى انخفاض آمية إنتاج القطن وزيادة 

  ).تأثير طفيف جدًا(آمية إنتاج الشوندر السكري والتبغ 

   %)،ألف طن  (2006-2000  تطور إنتاج المحاصيل االستراتيجية، 30-5الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  7.3-  37-  686  1022  1029  811  802  1010  1082  القطن

  3.4  22  1438  1096  1218  1205  1523  1215  1175  الشوندر السكري
  0.7-  4-  25  29  26  26  26  29  26  التبغ

  1.0-  6-  2149  2147  2273  2042  2351  2254  2283  المجموع
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : رالمصد

   2006 و 2000 أثر المساحة والمردود على إنتاج المحاصيل اإلستراتيجية، 31-5الجدول 
  الرقم القياسي لإلنتاج  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة  البيان

  0.63  0.79  0.80  القطن
  1.22  1.03  1.19  الشوندر السكري

  0.95  1.003  0.95  التبغ
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .ن ألف ط33 ألف طن والتبغ 1602 ألف طن والشوندر السكري 899 بلغ إنتاج القطن 2007في خطة عام 

  تنظيم السلسلة السلعية والقوانين والتشريعات والجهات ذات العالقة

فيما يخص القوانين والتشريعات والجهات ذات العالقة انظر . يتم تنظيم السلسلة السلعية عن طريق العقود مع القطاع العام

  .السلسلة السلعية للقمح

  التسويق الداخلي

العام حصرًا وهي المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان والمؤسسة العامة يتم تسويق هذه المنتجات إلى جهات القطاع 

  .لذلك فإن هناك فصل في األسواق بين المحافظات. للسكر والمؤسسة العامة للتبغ
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  التسويق الخارجي

في عام % 10.7 وانخفض إلى 2000في عام % 12.8بلغ معدل التجارة الخارجية . يتم من قبل جهات القطاع العام

 مشيرًا إلى تحسن 2005 دولة في عام 34 إلى 2003 دولة في عام 32أما عدد الشرآاء التجاريين فقد زاد من . 2006

  .  في تنويع الصادرات

  المواصفات

  .يتم تداول وتخزين وتعبئة هذه المنتجات وفق المواصفة القياسية السورية الخاصة بها وشروط الجهات المستلمة

   ذات القيمة العالية المحاصيل الصناعية5-6

منذ منتصف الثمانينات تم تشجيع زراعة المحاصيل الصناعية ذات القيمة المرتفعة تماشيًا مع السياسات الحكومية 

 59ونتيجة لذلك اهتم المزارعون بإنتاج المحاصيل. الهادفة إلى تعزيز تكامل بين الزراعة الوطنية واألسواق العالمية

  .متع بالميزة النسبية والتي ال تواجه مشكالت تسويقية التي تتالعاليةذات القيمة 

من مساحة % 1.8من المساحة المحصولية اإلجمالية، % 1.4 بلغت حصة المحاصيل ذات القيمة العالية 2006في عام 

% 2من إنتاج المحاصيل، % 0.5من اإلنتاج النباتي، % 0.3من مساحة المحاصيل الصناعية، % 19.3المحاصيل، 

  . المحاصيل الصناعيةمن إنتاج 

  المساحة

يالحظ زيادة . 2006-2000 تطور المساحة المخصصة للمحاصيل ذات القيمة العالية خالل الفترة 32-5يبين الجدول 

المساحة المخصصة لهذه المحاصيل بشكل ملحوظ وبمعدالت تفوق بكثير المعدالت المتوقعة حسب إستراتيجية التنمية 

ي الزراعات البديلة وإجراءات تحرير التجارة الخارجية مع مالحظة وصول المساحة الزراعية بسبب استخدامها ف

  .2002المزروعة بهذه المحاصيل أوجها في عام 

   %)،ألف هكتار  (2006-2000 تطور مساحة المحاصيل ذات القيمة العالية، 32-5الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  13.3  111.2  54.7  53.6  55.2  77.5  133.8  40.4  25.9  الكمون
  2.0  12.5  7.2  6.3  8.6  12.8  13.3  5.3  6.4  السمسم

  7.3  52.4  3.2  2.7  2.8  2.2  3.9  1.5  2.1  الحبة السوداء
  7.8  57.1  2.2  1.8  1.6  1.2  1.2  1.4  1.4  اليانسون
  11.1  88.0  67.3  64.4  68.2  93.7  152.2  48.6  35.8  المجموع
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

                                                 
وفي الواقع فإن التجارة المحلية والطلب الخارجي على المحاصيل .  إن المحاصيل ذات القيمة المرتفعة باإلضافة إلى المحاصيل الصناعية واعدة جدًا - 59

  . أو المحاصيل العضوية مرتفعة جدًا / و ) مثل البطيخ األحمر(المبكرة 
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وحلب %) 28.1-12.2( في محافظات حماه 2006 و 2000ترآزت زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية خالل عامي 

  . 2006 توزع هذه المحاصيل على المحافظات في عام 19-5يبين الشكل %). 47.3-21.8(وإدلب %) 13.5-37.1(

 ألف هكتار للكمون مما يدل على نية 69 ألف هكتار للسمسم و 14 بلغت المساحة المخصصة 2007في خطة عام 

  .الحكومة لتشجيع زراعة هذه المحاصيل

  الغلة

بشكل عام يمكن القول أن هناك . 2006-2000 تطور غلة المحاصيل ذات القيمة العالية خالل الفترة 33-5يبين الجدول 

ولكن حتى . تحسن في الغلة خالل الفترة وبمعدالت تفوق النسب المتوقعة في إستراتيجية التنمية الزراعية عدا السمسم

  .2006-2004 و 2002-2000السمسم شهد تزايدًا إذا أخذ التغير بين وسطي الفترتين 

    (%)2006 و 2000الية حسب المحافظات،  توزع المحاصيل ذات القيمة الع19-5الشكل 
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  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

   %)،هكتار /آغ (2006-2000 تطور غلة المحاصيل ذات القيمة العالية، 33-5الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  4.6  31.1  628  557  395  613  722  707  479  الكمون
  0.0  0.2-  617  735  518  588  550  530  618  السمسم
  6.4  45.0  1337  1479  1397  1450  1491  1035  922  اليانسون

  4.9  33.0  859  1001  665  908  1052  963  646  الحبة السوداء
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -ارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالستناد إلى وز: المصدر

  .2006-2000حسب التغير ومعدل النمو للفترة 

  .هكتار للكمون/ آغ585هكتار للسمسم و / آغ544 بلغ متوسط المردود 2007في خطة عام 

  اإلنتاج

حيث يالحظ زيادة اإلنتاج . 2006-2000لية خالل الفترة  تطور إنتاج المحاصيل ذات القيمة العا34-5يبين الجدول 

  ). 35-5الجدول  (والمردود لهذه المحاصيل  بمعدالت عالية تفوق إستراتيجية التنمية الزراعية تماشيًا مع تطور المساحة 
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   %)،ألف طن  (2006-2000  تطور إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية، 34-5الجدول 

  التغير   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
%  

  معدل النمو
   السنوي

%   
  18.5  176.6  34.3  29.8  21.8  47.5  96.7  28.6  12.4  الكمون
  2.0  12.5  4.5  4.6  4.4  7.5  7.3  2.8  4.0  السمسم
  14.3  123.1  2.9  2.7  2.3  1.7  1.8  1.4  1.3  اليانسون

  13.6  115.4  2.8  2.7  1.9  2.0  4.1  1.4  1.3  الحبة السوداء
  15.2  134.2  44.5  39.8  30.4  58.7  109.9  34.2  19  المجموع
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  .2006-2000حسب التغير ومعدل النمو للفترة 

   2006 و 2000ت القيمة العالية،  أثر المساحة والمردود على إنتاج المحاصيل ذا35-5الجدول 
  الرقم القياسي لإلنتاج  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة  البيان

  2.8  1.3  2.1  الكمون
  1.1  1.0  1.1  السمسم
  2.3  1.5  1.6  اليانسون

  2.0  1.3  1.5  الحبة السوداء
  2.3  1.2  1.9  إجمالي 
  .معد التقرير: المصدر

على آمية اإلنتاج على المستوى ) زيادة(ن التأثير المشترك للمساحة والمردود آان ايجابيا  أ35-5يالحظ من الجدول 

وآذلك بالنسبة للمساحة التي أدت زيادتها بشكل ملحوظ إلى زيادة آمية اإلنتاج . اإلجمالي ولكافة مكونات المجموعة

لتي أدت بدورها إلى زيادة آمية اإلنتاج عدا بشكل آبير خاصة بالنسبة لمحصول الكمون والتي فاقت الزيادة في الغلة ا

  . ألف طن للكمون40 ألف طن للسمسم و 7بلغت آمية اإلنتاج المخططة . محصول السمسم

  تنظيم السلسلة السلعية والقوانين والتشريعات والجهات ذات العالقة

 والتشريعات والجهات ذات العالقة فيما يخص القوانين. يتم تنظيم السلسلة السلعية عن طريق التنسيق السعري والعقود

  .انظر السلسلة السلعية للقمح

  التسويق الداخلي

 السوق من قبل تجار القطاع الخاص لذلك فإن تكامل األسواق لهذه ىيتم تسويق هذه المنتجات بشكل حر حسب قو

  .المحاصيل يعمل بشكل جيد

  التسويق الخارجي

في عام % 262 وانخفض إلى 2000في عام % 292جارة الخارجية بلغ معدل الت. يتم من قبل تجار القطاع الخاص

  .   دولة100أما عدد الشرآاء التجاريين فيزيد عن .  مما يدل على أن هناك تجارة خارجية نشطة2005

  المواصفات

. القياسية الخاصة بهايتم تداول وتخزين هذه المنتجات وفق المواصفة
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  لزراعيسلسلة القيمة لإلنتاج ا - الفصل السادس

  :مقدمة

يرآز هذا الفصل على حسابات القيمة الخاصة باإلنتاج الزراعي مأخوذا باالعتبار تقييم أثر سياسات التوسع األفقي 

وتجدر اإلشارة هنا إلى اهتمام . والرأسي والسياسات السعرية على قيمة اإلنتاج ومدخالته والقيمة المضافة الزراعية 

المرحلة السابقة لإلنتاج الزراعي وهي تأمين مستلزمات اإلنتاج دون االهتمام بحسابات الفصل الثالث من هذا التقرير ب

 .أما الفصل السابع من هذا التقرير فقد اهتم بإحدى المراحل الالحقة لإلنتاج الزراعي وهي التصنيع الزراعي. القيمة 

  .رجات ومدخالت اإلنتاج الزراعيآما يرآز الفصل على اشتقاق بعض مؤشرات األداء الزراعية والتي تقارن مخ

يقال عن مجتمع أنه يحقق آفاءة في اإلنتاج بالتقنات والموارد المتاحة إذا لم تتوفر أي طريقة ممكنة لزيادة آمية اإلنتاج 

 .60مع تثبيت الكمية الحالية لمدخالت اإلنتاج أو لتخفيض آمية مدخالت اإلنتاج مع تثبيت المستوى الحالي لإلنتاج

ث مجموعات من األسباب التي تؤآد على أهمية حسابات سلسلة القيمة في هذه المرحلة المتسارعة من إنتشار هناك ثال

  :61العولمة وهي

 .أصبحت التنافسية ضرورية في جميع مراحل السلسلة السلعية •

 .إن آفاءة اإلنتاج هي أحد الشروط لدخول األسواق العالمية بنجاح •

 .لدخل بشكل مستدام ، ويتطلب هذا فهم العوامل المحرآة لكامل سلسلة القيمةإن دخول األسواق العالمية يوفر ا •

   األسعار الزراعية6-1

تحديد مستوى اإلنتاج الزراعي وتوجيه اإلنتاج بما يضمن تحقيق األهداف  تلعب األسعار الزراعية دورًا رئيس في

محرك الرئيس لتنسيق التبادل بين المراحل على أن أسعار السوق هي ال) 1986(أآد ماريون   .اإلنتاجية الموضوعة

على أهمية األسعار في تحقيق الكفاءة والتنسيق في سلسلة العرض ) 2001(آما أآد راما . المختلفة ألنظمة إنتاج الغذاء 

  .في مجال تخصيص الموارد وتوزيع الدخل وتنشيط االستثمار

سعار حسب مجموعات اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي ويمكن التمييز هنا بين األسعار حسب مجموعات الغذاء ، األ

  .  62والحيواني ، األسعار الرسمية ، واألسعار الحرة

                                                 
60 Tesfatsion Leigh. Econ 502. 2002. 
61 Kaplinsky and Morris. A handbook for value chain  research. IDRC, 2000. 

  .انظر السياسات السعرية والتسويقية  62
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حيث . 2005-1996 خالل الفترة 63 المؤشرات اإلحصائية الوصفية ألسعار المجموعات الغذائية1-6يبين الجدول 

خفاضها لبعض المجموعات بحيث يمكن يالحظ زيادة األسعار لبعض المجموعات بمعدالت صغيرة إلى متوسطة وان

آما يالحظ أن تقلبات األسعار حول خط االتجاه آانت صغيرة إلى . القول أن تطور أسعار الغذاء آان متوازنًا تقريبًا 

أآبر التغيرات آانت في أسعار الفاآهة والخضراوات واللحوم . متوسطة مما يشير إلى استقرار في أسعار المواد الغذائية

  .والبيض 

  )آغ/س.ل  (2005-1996 المؤشرات اإلحصائية الوصفية ألسعار المجموعات الغذائية الجارية، 1-6الجدول 
  %معامل االختالف   بالطريقة الخطية  بالطريقة البسيطة  الحد األعلى  الحد األدنى  المتوسط  البيان  %معدل النمو السنوي 

  2.7  0.1  0.6  13.9  12.8  13.3  الحبوب والبقول
  13.2  2.7-  1.3  23.9  16.1  18.3  خضراواتال

  14.6  3.9  3.6  53.8  31.2  40.2  الفاآهة
  10.0  1.1  1.0  185.0  131.5  156.5  اللحم والبيض

  4.9  0.2-  0.5  16.8  14.5  15.2  الحليب
  6.9  1.8-  0.2-  106.5  85.6  95.2  الزيوت والدهون النباتية

  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

للمجموعات الغذائية المذآورة أعاله خالل الفترة         ) الحقيقية (64 تطور األسعار المخصومة1-6يبين الشكل 

أآبر التغيرات آانت . 2002حيث يالحظ أيضَا استقرار األسعار الحقيقية بشكل عام خاصة بعد عام . 1996-2005

  .أيضًا للخضار والفاآهة واللحوم والبيض 

  )آغ/س.ل (2005-1996 تطور األسعار المخصومة لمجموعات غذائية مختارة، 1-6الشكل 
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  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

. 2006-2000 خالل الفترة 65لمجموعات اإلنتاج النباتي والحيواني) قيمة الوحدة( تطور األسعار 2-6يبين الجدول 

آما يالحظ نمو أسعار األعالف الخضراء . حيث يالحظ بشكل عام نمو وسطي أسعار اإلنتاج النباتي بشكل معتدل 

عار المنتجات أما أس. بمعدل جيد وآذلك أسعار البقول الجافة والخضراوات والفاآهة تماشيًا مع تحرير التجارة السورية

                                                 
  . أسعار حرة بشكل عام عدا بعض مكونات مجموعة الحبوب 63
  . تم استخدام الرقم القياسي لستون المصحح وفق الرقم القياسي العام لألسعار 64
  .شكل عام عدا بعض مكونات مجموعة الحبوب أسعار حرة ب 65
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يالحظ أيضًا أن المنتجات الغذائية األساسية . الحيوانية فيالحظ نموها بمعدالت أقل من مجموعات اإلنتاج النباتي

  .آالحبوب واللحوم والسمك آان نمو أسعارها طفيفًا مما يعزز وضع األمن الغذائي 

  )آغ/س.ل  (2006-2000  تطور قيمة الوحدة لمجموعات اإلنتاج النباتي والحيواني،2-6الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  1.8  20.5  19.7  18.5  17.9  17.4  17.0  18.4  اإلنتاج النباتي

  0.7  11.7  11.7  11.3  10.7  10.5  10.2  11.2  الحبوب
  6.1  27.5  28.2  28.7  21.3  20.3  18.0  19.3  البقول الجافة

  5.6  2.5  2.6  2.0  2.5  2.5  2.5  1.8  األعالف الخضراء
  1.0  17.0  20.6  17.8  19.5  18.0  17.6  16.0  المحاصيل الصناعية

  4.8  12.6  10.4  9.5  10.1  8.8  11.2  9.5  الخضراوات
  6.5  33.4  28.7  28.6  28.8  26.3  26.4  22.9  الفاآهة

                  اإلنتاج الحيواني
  1.3  27.4  27.2  25.9  24.5  26.0  26.9  25.3  الحليب ومشتقاته

  0.4  201.8  202.8  182.1  204.6  236.3  212.2  196.6  )لحم بعظمه(اللحوم 
  3.1  3.0  3.0  3.3  2.5  2.5  2.5  2.5  )بيضة/س.ل(البيض 
  0.9  100.0  100.0  92.7  98.2  90.0  90.0  94.5  السمك
  3.0  682.3  682.3  634.2  673.6  650.0  630.0  572.9  العسل
  -  أعداد مختلفة، ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي - المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -تب المرآزي لإلحصاء باالستناد إلى المك: المصدر

  .2006المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام 

بشكل يالحظ نمو األسعار الرسمية . 2006-2000 تطور األسعار الرسمية للسلع الغذائية خالل الفترة 3-6يبين الجدول 

 وبشكل معتدل للعدس، وبشكل آبير للشعير والحمص والتبغ، وثباتها للذرة الصفراء والقطن والشوندر  ضعيف لألقماح

وتجدر .  آما يالحظ ثبات األسعار لفترات طويلة لتشجيع إدخال المحاصيل البديلة في الدورة الزراعية. السكري

من الدورة الزراعية، مما يساهم في استقرار % 74 حوالي المالحظة أن المحاصيل التي لها أسعار رسمية تشكل

الزراعة السورية وتعزيز وضع األمن الغذائي، ولكن يجب االنتقال إلى إستراتيجيات أآثر مرونة للتناغم مع قوى 

حيث أن األسعار الرسمية التعوض . السوق، ووضع التجارة العالمية، وتعزيز الميزة النسبية في الزراعة السورية

للمزارعين بشكل جيد في سنين الجفاف أو عند ما يكون اإلنتاج منخفضًا بسبب انخفاض مستوى العرض عن مستوى 

  . أن يكون هناك نظام للتأمين على المنتجات الزراعيةيتطلب إلى نظام األسعار الحرة اإلنتقالولكن  . 66الطلب

  )آغ/س.ل  (2006-2000 تطور األسعار الرسمية للمنتجات الزراعية، 3-6الجدول 
  %معدل النمو السنوي   2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  0.7  12.3  12.3  12.3  12.3  11.8  11.8  11.8  القمح القاسي
  0.8  11.3  11.3  11.3  11.3  10.8  10.8  10.8  القمح الطري

  4.0  9.5  9.5  8.0  8.0  7.5  7.5  7.5  الشعير
  0.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  الذرة الصفراء
  2.7  20.0  20.0  17.0  17.0  17.0  17.0  17.0  العدس األبيض
  2.9  19.0  19.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  العدس األحمر

  5.8  25.00  25.00  18.75  18.75  17.80  17.80  17.80  الحمص
  0.0  30.75  30.75  30.75  30.75  26.80  27.90  30.75  القطن
  5.1  93.50  80.98  80.98  80.98  78.44  59.95  69.42  التبغ

  0.0  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  الشوندر السكري
  .  أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

                                                 
  .1995  منظمة األغذية والزراعة - التمويل الزراعي - مصطفى محمد رشراش وآخرين  66
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حيث يالحظ . 2005-2000 تطور أسعار التجزئة الحرة لبعض المنتجات الزراعية خالل الفترة 4-6يبين الجدول 

بشكل عام استقرار أسعار المواد الغذائية عدا الثوم الجاف والبصل الجاف والعنب وزيادتها بمعدالت صغيرة إلى 

  . متوسطة خالل الفترة عدا أسعار البصل الجاف والعنب وزيتون المائدة التي شهدت انخفاضًا

  )آغ/س.ل  (2006-2000،  تطور األسعار الحرة لبعض المنتجات الزراعية4-6الجدول 

  معدل النمو  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  % السنوي 

  معامل االختالف
%   

  9.9  4.7  39.3  31.0  29.1  27.8  29.3  30.6  العدس
  5.3  0.5  42.9  37.1  38.5  40.6  41.3  38.5  الحمص

  30.3  7.5  42.7  48.0  47.0  63.2  42.3  20.8  الثوم الجاف
  19.0  2.4-  10.4  15.9  14.8  11.5  17.3  12.6  البصل الجاف

  4.6  5.6  17.8  15.9  15.2  13.6  14.5  13.3  البندورة
  6.7  4.0  16.4  17.1  13.8  14.3  13.5  14.4  البطاطا

  6.3  4.1  9.3  8.2  8.2  7.9  8.5  6.9  البطيخ األحمر
  8.4  3.3  18.0  14.1  15.2  13.5  14.3  14.8  الخيار
  7.4  4.3  22.8  18.4  20.0  17.5  17.2  18.4  الكوسا

  10.0  2.8  19.8  15.4  18.4  14.8  15.8  17.0  الباذنجان
  9.5  15.1  57.4  43.9  37.2  35.0  33.5    زيتون
  3.8  0.3  36.1  34.5  36.1  37.4  36.7  33.7  التفاح

  10.4  3.0  29.0  32.0  29.4  27.5  32.3  23.3  المشمش
  6.8  1.4  45.2  51.3  42.4  48.6  44.2  43.7  الكرز
  4.8  0.8-  27.1  25.2  25.7  29.0  27.4  26.6  العنب
  17.0  1.9  21.0  30.3  29.4  20.1  22.3  24.4  ليمون
  3.0  5.6  24.8  24.0  21.5  20.3  19.8  19.4  البرتقال

  2.0  6.3  230.3  223.1  216.5  197.9  187.3  168.8  لحم غنم بعظمه
  2.6  6.3  172.0  167.3  162.8  148.8  142.0  125.4  لحم بقر بعظمه

  5.1  1.6  73.0  72.6  68.4  62.5  71.8  66.8  لحم فروج
  9.3  4.5  89.4  90.7  74.5  65.4  77.8  74.6  )صحن(بيض مائدة 

  5.0  7.5  120.8  102.9  96.5  91.0  84.1  85.0  سمك
  4.3  1.3-  68.0  64.6  63.8  65.2  66.5  72.9  زيتون مائدة
  13.0  4.9  179.0  137.5  123.6  121.7  123.5  141.8  زيت زيتون

  .  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي-باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر
  . بالنسبة لخط االتجاه2005-2000حسب معدل النمو السنوي ومعامل االختالف للفترة 

ا زادت بمعدل  يالحظ أنه2006-2000ولدى مقارنة تطور أسعار الغذاء مع المستوى العام لألسعار خالل الفترة 

  ). 5-6الجدول (مساوي للمستوى العام بالنسبة ألسعار الجملة وبمعدل أقل من المستوى العام بالنسبة ألسعار التجزئة 

 ثم تساوت مع 2005بالنسبة ألسعار الجملة يالحظ أن أسعار المواد الغذائية آانت أقل من المستوى العام حتى عام 

ضت أسعار الحبوب والدقيق خالل الفترة وزادت أسعار الزيوت والدهون بمعدل أقل انخف. 2006المستوى العام في عام 

أما بالنسبة ألسعار البقول الجافة واللحوم والمنتجات الحيوانية والخضار والفواآه زادت بمعدل أعلى . من المستوى العام

لخاصة بالمواد الغذائية يالحظ زيادتها وبالنسبة ألسعار التجزئة ا. من المستوى العام بسبب تحرير التجارة الخارجية

  .بمعدل أقل من المستوى العام لألسعار عدا الخضراوات التي تجاوزت أسعارها المستوى العام

حيث يالحظ . 2006 توزع أسعار التجزئة الحرة لبعض المنتجات الغذائية حسب المحافظات في عام 6-6يبين الجدول 

أن قانون السعر الواحد يعمل بشكل جيد، ووجود تكامل في األسواق بين انخفاض معامل االختالف مما يدل على 

  .ويحكم التبادل بين المحافظات مستوى تكاليف النقل والمعامالت. المحافظات
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    (%)2006-2000 تطور األرقام القياسية لألسعار، 5-6الجدول 

  معدل النمو  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  % السنوي 

  2006-2000                *)باش(لرقم القياسي ألسعار الجملة ا
  1.6  110  110  107  106  101  96  100  الرقم القياسي العام

  1.6  110  109  105  105  101  95  100  المواد الغذائية
  0.3-  98  101  100  100  97  99  100  الحبوب والدقيق
  2.7  117  109  96  98  101  99  100  البقول الجافة

  2.4  115  111  106  109  97  96  100   والمنتجات الحيوانيةاللحوم الطازجة
  1.1  107  107  93  87  87  75  100  الزيوت والدهون
  2.5  116  115  114  111  109  112  100  الخضار والفواآه

  2005-2000  **              الرقم القياسي ألسعار التجزئة
  4.2  110  123  114  109  104  103  100  الرقم القياسي العام

  4.1  113  122  113  107  103  105  100  غذائيةالمواد ال
  1.7  108  109  109  104  103  99  100  الحبوب

  1.2  119  106  94  94  96  98  100  البقول الجافة
  3.2  105  117  102  96  94  95  100  الزيوت

  2.8  112  115  101  98  96  96  100  األلبان ومشتقاتها
  6.7  108  138  126  118  110  122  100  الخضراوات

  2.1  121  111  108  105  102  102  100  ه والمكسراتالفواآ
  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  . تثقيل األسعار بكميات سنة الهدف* 
  .2005 بالنسبة لسنة األساس عام 2006حسبت األرقام القياسية ألسعار التجزئة في عام ** 

  )آغ/س.ل  (2006 أسعار التجزئة لمنتجات غذائية مختارة، 6-6ول الجد
  زيت زيتون  دجاج مذبوح  حليب  لحم غنم هبرة  برتقال  تفاح  بطاطا  بندورة  البيان

  240  79  19  425  36  38  24  20  السويداء
  240  72  19  405  34  43  25  21  درعا
  240  96  21  575  41  42  26  23  دمشق
  240  89  20  450  39  40  25  22  حمص
  240  80  20  395  35  37  24  20  حماه

  230  76  20  390  31  33  23  18  طرطوس
  235  89  20  405  31  32  24  18  الالذقية
  220  84  19  400  38  42  24  18  إدلب
  236  85  20  430  38  40  24  18  حلب
  240  78  17  375  32  43  23  18  الرقة

  245  81  17  375  34  41  23  18  دير الزور
  240  79  20  380  36  43  24  18  الحسكة
  237.2  82.3  19.3  417.1  35.4  39.5  24.1  19.3  المعدل

  2.8  8.0  6.4  13.1  9.0  9.6  3.7  9.4  %معامل االختالف 
  .2006 المجموعة اإلحصائية السنوية لعام -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

 الزراعية من خالل معامل المرونة السعرية سواء آان ويتحدد تأثير األسعار على مستوى العرض والطلب للمنتجات

حيث تحدد المرونة السعرية نسبة ). مرونة التقاطع السعرية(خاص بسعر السلعة أو بأسعار السلع البديلة والمكملة 

نة الدخلية التغير المئوية في الكمية المعروضة أو المطلوبة من المادة بالنسبة لنسبة التغير المئوية في السعر وإن المرو

لذلك تساعد المرونات السعرية . من المادة بالنسبة لنسبة التغير المئوية بالنسبة للدخل تحدد النسبة تغير الكمية المطلوبة

 المرونات السعرية لمجموعات 7-6يبين الجدول .  67في عملية اتخاذ القرار وتستخدم في إجراء التوقعات المستقبلية

  .2005-1982ل الفترة غذائية مختارة في سورية خال

                                                 
  المرآز الوطني للسياسات - استجابة العرض لمجموعات غذائية مختارة -سمير جراد وفايز منصور .  لمزيد من التفصيل انظر الملحق 67

  .2008 المرآز الوطني للسياسات الزراعية - تقدير الطلب لمجموعات غذائية مختارة -ومعضاد قرقوطراد سمير ج. 2008الزراعية 
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  2005-1982 مرونات العرض والطلب لمجموعات غذائية مختارة في سورية، 7-6الجدول 
الحبوب 
لحم   اللحم األحمر  الفاآهة  الخضار  والبقول

سعر   الحليب  البيض  الدواجن
  البيان  العلف

  المرونة السعرية للعرض
            0.08  0.15-  0.24  الحبوب والبقول

            0.26-  0.37  0.09-  الخضار
            0.07  0.004  0.05-  الفاآهة

  0.19-  0.27-  0.07-  0.35  0.30        اللحم األحمر
  0.18  0.10-  0.07-  0.09  0.16-        لحم الدواجن

  0.15  0.16-  0.04  0.13-  0.01        البيض
  0.10-  0.09  0.02-  0.01-  0.15        الحليب

  المرونة السعرية للطلب
الحبوب   البيان

اللحم   الفاآهة  الخضار  والبقول
الزيوت والدهون   الحليب  والبيض

  النباتية

المرونة الدخلية 
  للطلب

  0.83  0.29-  0.85  0.28  0.35-  0.12-  0.51-  الحبوب والبقول
  1.28  0.52-  0.93  0.66-  0.36-  0.03-  1.43-  الخضار
  1.61  0.43  0.91-  0.55-  0.44-  0.30-  0.47  الفاآهة

  0.07  0.29-  0.11  0.23  0.25-  0.22-  0.09-  اللحم والبيض
  1.001  0.58-  0.06-  0.02  0.02-  0.18  0.71-  الحليب

الزيوت والدهون 
  0.96  0.17  1.28-  0.37-  0.07-  0.23-  0.74  النباتية

  .معد التقرير: المصدر

ناك عالقة  تكون موجبة اإلشارة أي أن ه68)الخاصة بسعر السلعة( أن مرونة العرض السعرية 7-6يالحظ من الجدول 

) عالقة طردية( فيمكن أن تكون إشارتها موجبة 69أما مرونة العرض التقاطعية. طردية بين الكمية المعروضة والسعر

 أي هناك عالقة عكسية بين 70بالنسبة لمرونة الطلب السعرية تكون في العادة إشارتها سالبة). عالقة عكسية(أو سالبة 

نة الطلب التقاطعية فيمكن أن تكون إشارتها موجبة أو سالبة ،أما إشارة المرونة أما مرو. الكمية المطلوبة وسعر المادة

   .71الدخلية تكون في العادة موجبة إال في حالة السلع الرديئة

   قيمة اإلنتاج الزراعي6-2

وتتحدد . راعية بمستوى اإلنتاج المحقق على صعيد اإلنتاجين النباتي والحيواني واألسعار الزالزراعيقيمة اإلنتاج  تتأثر

أما قيمة اإلنتاج .  وأسعار المنتجات النباتية والمردود، التي تتأثر بالمساحة ،قيمة اإلنتاج النباتي من خالل آمية اإلنتاج

لذلك فإن سياسات التوسع األفقي والرأسي . الحيواني فتتحدد من خالل آمية اإلنتاج الحيواني وأسعار المنتجات الحيوانية

  .اإلنتاج الزراعي من خالل التأثير على هذه المؤشراتتؤثر على قيمة 

. 2006-2000 خالل الفترة  باألسعار الجارية تطور قيمة اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني8-6يبين الجدول 

 اإلنتاج ولكن من حيث الحصة في قيمة.  بمعدالت جيدةبشقيه النباتي والحيوانيحيث يالحظ زيادة قيمة اإلنتاج الزراعي 

زاد ت حصة اإلنتاج النباتي بمعدل طفبف وانخفضت حصة اإلنتاج الحيواني بمعدل أعلى من الزيادة في حصة اإلنتاج 

  .آما يالحظ أن اإلنتاج النباتي له الحصة األآبر من قيمة اإلنتاج الزراعي. النباتي

                                                 
  ).مثًال حبوب وبقول في السطر يقابلها حبوب وبقول في العامود( تمثل الخانات المتماثلة في الجدول  68
  ).ابلها السلع األخرى في األعمدةمثال حبوب وبقول في السطر يق( تمثل الخانات غير المتماثلة في الجدول  69
  . في تقديراتنا اإلشارة موجبة بالنسبة للحم والبيض بعكس النظرية االقتصادية 70
.السلع الرديئة هي السلع التي تنخفض الكمية المستهلكة منها بزيادة الدخل   71  
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   %)،س .مليون ل ( 2006-2000 تطور قيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الجارية، 8-6الجدول 

  *2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

معدل 
النمو 

السنوي 
%  

                  )س.مليون ل(القيمة 
  7.4  329782  288142  272566  260338  257914  249078  215383  اإلنتاج النباتي

  6.4  176756  164218  146862  136480  130706  125171  121715  اإلنتاج الحيواني
  7.0  506538  452360  419428  396818  388620  374249  337098  اإلنتاج الزراعيمجموع 
                  (%)الحصة 

  0.3  65.1  63.7  65.0  65.6  66.4  66.6  63.9  اإلنتاج النباتي
  0.6-  34.9  36.3  35.0  34.4  33.6  33.4  36.1  اإلنتاج الحيواني

    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  مجموع اإلنتاج الزراعي
  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  .تقديرات أولية* 
  .آما لم تؤخذ الرسوم الجمرآية بعين االعتبار. باالعتماد على المشاهدات األصلية) 2000سنة األساس  (2006-2000حسب معدل النمو للفترة : مالحظة

 هو نتيجة التغير في آمية اإلنتاج ومستوى األسعار أي 8-6 التطور المذآور أعاله في قيمة اإلنتاج حسب الجدول إن

 لمحة عن تطور قيمة اإلنتاج الزراعي بعد 9-6لذلك يعطي الجدول . اليعكس األداء الفعلي لفعاليات اإلنتاج الزراعي

  . 2006-2000 لكامل الفترة 2000تاج بأسعار عام تثبيت تأثير األسعار الزراعية من خالل تقييم اإلن

   %)،س .مليون ل  (2006-2000، 2000 تطور قيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة لعام 9-6الجدول 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

معدل 
النمو 

السنوي 
%  

                  )س.مليون ل(القيمة 
  4.0  272163  248835  233014  226714  244145  233476  215383  اإلنتاج النباتي

  4.7  160550  149277  140481  116257  116374  123378  121715  اإلنتاج الحيواني
  4.2  432713  398112  373495  342971  360519  356854  337098  مجموع اإلنتاج الزراعي

                  (%)الحصة 
  0.3-  62.9  62.5  62.4  66.1  67.7  65.4  63.9  اإلنتاج النباتي

  0.5  37.1  37.5  37.6  33.9  32.3  34.6  36.1  اإلنتاج الحيواني
    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  مجموع اإلنتاج الزراعي

  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر
  .تقديرات أولية* 

  .آما لم تؤخذ الرسوم الجمرآية بعين االعتبار. باالعتماد على المشاهدات األصلية) 2000سنة األساس  (2006-2000النمو للفترة حسب معدل : مالحظة

 أن تأثير األسعار آان آبيرًا على زيادة قيمة اإلنتاج الزراعي ولكن بمعدل أقل من 9-6 و 8-6يالحظ من الجدوالن 

آما يالحظ أن معدالت المساهمة الفعلية لقطاع . الفعلي لقطاع الزراعة آان جيدًاأي أن األداء . تأثير آميات اإلنتاج

اإلنتاج الحيواني في زيادة قيمة اإلنتاج آانت أفضل من قطاع اإلنتاج النباتي مما يؤآد أن أثر سياسات اإلنتاج الحيواني 

 المحققة تتماشى مع أهداف الخطة الخمسية وتجدر المالحظة أن معدالت اإلنتاج. آان أفضل من سياسات اإلنتاج النباتي

  .في مجال اإلنتاج النباتي ) بل تفوقها(  العاشرة

يالحظ . 2006-2000 تطور قيمة اإلنتاج النباتي مفصلة حسب قطاعات اإلنتاج النباتي خالل الفترة 10-6يبين الجدول 

، وأآبر نسبة زيادة في قيمة اإلنتاج آانت للفواآه من الجدول أن قيمة اإلنتاج شهدت زيادة لكافة قطاعات اإلنتاج النباتي

أآبر مساهمة في قيمة اإلنتاج تأتي من الحبوب والفواآه مع مالحظة انخفاض . والحبوب والخضراوات والبقول الجافة

  .حصة المحاصيل الصناعية والمنتجات األخرى
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   %)،س .مليون ل  (2006-2000رية،  تطور قيمة اإلنتاج النباتي حسب القطاعات باألسعار الجا10-6الجدول 

  *2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

معدل 
النمو 

السنوي 
%  

                  )س.مليون ل(القيمة 
  11.1  73653  65774  59457  66356  62511  70744  39209  الحبوب

  16.8  8428  8076  6819  6856  5849  5483  3313  البقول الجافة
  7.3  2278  2199  1645  1678  1638  1628  1489  الرعويات

  0.2  37908  46139  41565  41661  44916  41150  37407  المحاصيل الصناعية
  11.9  36649  31053  29265  28046  23567  22291  18713  الخضراوات

  9.7  114267  75849  83706  69241  73606  64435  65692  الفواآه
  2.2  56599  59052  50109  46500  45827  43348  49560  **أخرى

  7.4  329782  288142  272566  260338  257914  249079  215383  مجموع اإلنتاج النباتي
                  (%)الحصة 
  3.5  22.3  22.8  21.8  25.5  24.2  28.4  18.2  الحبوب

  8.8  2.6  2.8  2.5  2.6  2.3  2.2  1.5  البقول الجافة
  0.0  0.7  0.8  0.6  0.6  0.6  0.7  0.7  الرعويات

  6.6-  11.5  16.0  15.2  16.0  17.4  16.5  17.4  المحاصيل الصناعية
  4.2  11.1  10.8  10.7  10.8  9.1  8.9  8.7  الخضراوات

  2.1  34.6  26.3  30.7  26.6  28.5  25.9  30.5  الفواآه
  4.8-  17.2  20.5  18.4  17.9  17.8  17.4  23.0  **أخرى

    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  مجموع اإلنتاج النباتي
  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية -االستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء ب: المصدر

  .تشمل المنتجات األخرى  الصناعات الريفية والبذار والغراس وحلج األقطان ومزروعات أخرى والقطاع العام. ** تقديرات أولية* 
  .آما لم تؤخذ الرسوم الجمرآية بعين االعتبار. باالعتماد على المشاهدات األصلية) 2000سنة األساس  (2006-2000حسب معدل النمو للفترة : مالحظة

لمعرفة مصادر زيادة قيمة اإلنتاج النباتي يجب تفكيك القيمة إلى مؤشراتها والمتمثلة في المساحة المزروعة والغلة 

لنباتي من خالل حساب األرقام القياسية  أثر المساحة والغلة واألسعار على قيمة اإلنتاج ا11-6يبين الجدول . واألسعار

  .2006 و 2000لهذه المؤشرات بين عامي 

   2006 و 2000 أثر المساحة والغلة واألسعار على قيمة اإلنتاج النباتي، 11-6الجدول 
  الرقم القياسي لقيمة اإلنتاج  الرقم القياسي لقيمة الوحدة  الرقم القياسي للغلة  الرقم القياسي للمساحة  البيان
  1.53  1.11  1.32  1.04  اإلنتاج النباتي

  1.88  1.05  1.74  1.03  الحبوب
  2.54  1.43  1.79  0.99  البقول الجافة
  1.53  1.40  1.55  0.71  الرعويات

  1.01  1.07  1.00  0.95  المحاصيل الصناعية
  1.96  1.32  1.09  1.36  الخضراوات

  1.74  1.46  1.06  1.12  الفواآه
  .معد التقرير: المصدر

) زيادة القيمة( أن التأثير المشترك للمساحة والغلة وقيمة الوحدة آان إيجابيًا على قيمة اإلنتاج 11-6  من الجدوليالحظ

على المستوى اإلجمالي ولكافة المجموعات، ولكن أعلى تأثير لها آان على مجموعة البقول الجافة وأخفض تأثير لها 

لمساحة على قيمة اإلنتاج آان إيجابيا على المستوى اإلجمالي إن تأثير ا. آان على مجموعة المحاصيل الصناعية

لمجموعات البقول الجافة والرعويات ) انخفاض القيمة(ولمجموعات الحبوب والخضراوات والفواآه، وسلبيًا 

قيمة إن تأثير الغلة على . والمحاصيل الصناعية، ويالحظ أن التنمية األفقية تشكل العامل الحاسم في إنتاج الخضراوات

، ويستنتج أن )اليوجد تأثير(اإلنتاج آان إيجابيًا على المستوى اإلجمالي ولكافة المجموعات عدا المحاصيل الصناعية 

بالنسبة . التنمية الرأسية تشكل العامل الحاسم في زيادة قيمة اإلنتاج، أعلى تأثير للغلة آان على مجموعة البقول الجافة
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يًا على قيمة اإلنتاج على المستوى اإلجمالي ولكافة المجموعات، ولكن تأثيرها بلغ أقصاه لقيمة الوحدة آان تأثيرها إيجاب

  .  في إنتاج الفواآه

 خالل الفترة 2000 تطور قيمة اإلنتاج النباتي مفصلة حسب المجموعات باألسعار الثابتة لعام 12-6يبين الجدول 

آمية اإلنتاج النباتي تفوق األهداف الموضوعة وفق يالحظ بشكل عام تحقيق معدالت نمو جيدة في . 2000-2006

وأيضًا على مستوى .  على زيادة قيمة اإلنتاج بشكل يفوق أثر األسعار تانعكسوالتي الخطة الخمسية العاشرة، 

ب مجموعات اإلنتاج النباتي آان أثر آمية اإلنتاج آبيرًا على زيادة قيمة اإلنتاج النباتي ويفوق المعدالت الموضوعة حس

أقل من (الخطة الخمسية العاشرة وذلك في حالة مجموعات الحبوب والبقول الجافة والخضراوات والفواآه، وطفيفًا 

أما فيما يخص حصة . في حالة الرعويات والمحاصيل األخرى، وسلبيًا في حالة المحاصيل الصناعية ) المعدل

رى والحبوب والفواآه تشكل النسبة األآبر من القيمة المجموعات في قيمة اإلنتاج يالحظ أن مجموعات المحاصيل األخ

  .مع مالحظة انخفاض حصة مجموعات المحاصيل الصناعية والمحاصيل األخرى 

   %)،س .مليون ل  (2006-2000 حسب المجموعات، 2000 تطور قيمة اإلنتاج النباتي باألسعار الثابتة لعام 12-6الجدول 

  *2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

معدل 
النمو 

السنوي 
%  

                  )س.مليون ل(القيمة 
  9.8  68880  62224  58863  67932  63594  71493  39209  الحبوب

  11.5  6355  5786  4805  6148  5547  5860  3313  البقول الجافة
  1.1  1594  1493  1439  1503  1457  1551  1489  الرعويات

  4.3-  28762  37304  30567  32711  37414  36504  37407  المحاصيل الصناعية
  6.2  26908  25229  23864  24460  22173  20340  18713  الخضراوات

  4.5  85570  59717  67824  53654  68380  49453  65692  الفواآه
  1.5  54094  57082  45652  40306  45580  48277  49560  **أخرى

  4.0  272163  248835  233014  226714  244145  233478  215383  مجموع اإلنتاج النباتي
                  (%)الحصة 
  5.6  25.3  25.0  25.3  30.0  26.0  30.6  18.2  الحبوب

  7.2  2.3  2.3  2.1  2.7  2.3  2.5  1.5  البقول الجافة
  2.7-  0.6  0.6  0.6  0.7  0.6  0.7  0.7  الرعويات

  7.9-  10.6  15.0  13.1  14.4  15.3  15.6  17.4  المحاصيل الصناعية
  2.2  9.9  10.1  10.2  10.8  9.1  8.7  8.7  الخضراوات

  0.5  31.4  24.0  29.1  23.7  28.0  21.2  30.5  الفواآه
  2.4-  19.9  22.9  19.6  17.8  18.7  20.7  23.0  **أخرى

    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  مجموع اإلنتاج النباتي
  .عداد مختلفة أ- المجموعة اإلحصائية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  .تشمل المنتجات األخرى  الصناعات الريفية والبذار والغراس وحلج األقطان ومزروعات أخرى والقطاع العام. ** تقديرات أولية* 
  .عتبارآما لم تؤخذ الرسوم الجمرآية بعين اال. باالعتماد على المشاهدات األصلية) 2000سنة األساس  (2006-2000حسب معدل النمو للفترة : مالحظة

. 2006-2000 تطور قيمة اإلنتاج الحيواني حسب المجموعات باألسعار الجارية خالل الفترة 13-6يبين الجدول 

يالحظ من الجدول زيادة قيمة اإلنتاج الحيواني ولكافة المجموعات نتيجة تفاعل آمية اإلنتاج الحيواني وأسعار المنتجات 

 تأثير آل من آمية 14-6يبين الجدول .  قيمة إنتاج الحليب ومشتقاته والبيضآما يالحظ تحقيق تقدم محرز في. الحيوانية

يالحظ من الجدول أن التأثير . إنتاج المنتجات الحيوانية وأسعارها على قيمة اإلنتاج لمجموعات حيوانية مختارة

والسعر بشكل منفصل، ولكن المشترك للكمية والسعر آان إيجابيًا على زيادة قيمة اإلنتاج وآذلك تأثير آل من الكمية 

  . التأثير الحاسم في زيادة قيمة اإلنتاج يعود إلى التحسن في آميات اإلنتاج الحيواني
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   %)،س .مليون ل  (2006-2000 تطور قيمة اإلنتاج الحيواني حسب القطاعات باألسعار الجارية، 13-6الجدول 

  *2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

معدل 
النمو 

السنوي 
%  

                  )س.مليون ل(القيمة 
  8.5  69349  64213  55060  45925  45897  42495  42408  الحليب ومشتقاته

  4.3  86849  82280  70699  75222  70353  70365  67329  )اللحم(تكاثر الحيوان 
  10.1  11343  9312  13339  8623  8302  6687  6365  البيض
  5.2  1717  1698  1595  1584  1365  1275  1264  السمك
  9.4  1644  1454  1355  1242  1385  1120  961  العسل
  9.5  5854  5262  4814  3884  3404  3229  3389  **أخرى

  6.4  176756  164219  146862  136480  130706  125171  121716  مجموع اإلنتاج الحيواني
                  (%)الحصة 

  2.0  39.2  39.1  37.5  33.6  35.1  33.9  34.8  الحليب ومشتقاته
  2.0-  49.1  50.1  48.1  55.1  53.8  56.2  55.3  )اللحم(ثر الحيوان تكا

  3.5  6.4  5.7  9.1  6.3  6.4  5.3  5.2  البيض
  0.0  1.0  1.0  1.1  1.2  1.0  1.0  1.0  السمك
  2.8  0.9  0.9  0.9  0.9  1.1  0.9  0.8  العسل
  2.9  3.3  3.2  3.3  2.8  2.6  2.6  2.8  **أخرى

    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  مجموع اإلنتاج الحيواني
  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  .تشمل المنتجات األخرى  الصوف والشعر والجلود وشرانق الحرير والشمع العسلي. ** تقديرات أولية* 
  .آما لم تؤخذ الرسوم الجمرآية بعين االعتبار. باالعتماد على المشاهدات األصلية) 2000ألساس سنة ا (2006-2000حسب معدل النمو للفترة : مالحظة

   2006 و 2000 أثر آمية اإلنتاج واألسعار على قيمة اإلنتاج الحيواني لمجموعات مختارة، 14-6الجدول 
   اإلنتاجالرقم القياسي لقيمة  الرقم القياسي لقيمة الوحدة  الرقم القياسي للكمية  البيان

  1.64  1.08  1.51  الحليب ومشتقاته
  1.29  1.03  1.26  اللحم
  1.78  1.20  1.49  البيض
  .معد التقرير: المصدر

      حسب المجموعات خالل الفترة 2000 تطور قيمة اإلنتاج الحيواني باألسعار الثابتة لعام 15-6يبين الجدول 

يادة في قيمة اإلنتاج الحيواني مصدرها الرئيس زيادة آميات  أن الز13-6 و 15-6يالحظ من الجدوالن . 2000-2006

 أن 15-6يالحظ أيضًا من الجدول . اإلنتاج عدا اللحوم التي مصدر زيادة قيمتها يأتي بشكل رئيس من زيادة األسعار

عدا اللحوم معدالت النمو المحققة والتي تعبر عن تحسن اإلنتاج الحيواني تتماشى مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة 

ولكن على الرغم من . من حيث حصة القطاعات يالحظ زيادتها خالل الفترة باستثناء قطاعي اللحوم واألسماك. والعسل

انخفاض حصة قطاع اللحوم اليزال يحتل المرآز األول في توليد قيمة اإلنتاج يليه قطاع الحليب ومشتقاته الذي شهد 

   . تحسنًا ملحوظًا في توليد قيمة اإلنتاج

   قيمة مدخالت اإلنتاج الزراعي6-3

تتضمن قيمة مستلزمات اإلنتاج قيمة السلع غير المعمرة والخدمات المستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك تصليح وصيانة 

تشمل . وتقسم المستلزمات إلى مستلزمات اإلنتاج النباتي ومستلزمات اإلنتاج الحيواني. الموجودات الرأسمالية

أما مستلزمات اإلنتاج .  مستلزمات أخرى- األسمدة - المبيدات - العبوات -اج النباتي البذار والغراس مستلزمات اإلنت

  . مستلزمات أخرى- السائل اآلزوتي - السائل المنوي - اللقاحات -الحيواني فتتضمن األعالف 
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   %)،س .مليون ل  (2006-2000، 2000 تطور قيمة اإلنتاج الحيواني حسب القطاعات باألسعار الثابتة لعام 15-6الجدول 

  *2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

معدل 
النمو 

السنوي 
%  

                  )س.مليون ل(القيمة 
  7.7  67016  62031  57229  49439  45882  42941  42408  الحليب ومشتقاته

  1.8  75827  71939  65901  52027  56182  68319  67329  )اللحم(تكاثر الحيوان 
  5.9  9452  7760  10005  8623  8302  6687  6365  لبيضا

  3.3  1626  1608  1630  1527  1436  1342  1264  السمك
  5.2  1380  1221  1223  1056  1220  1019  961  العسل
  9.4  5249  4718  4493  3585  3352  3070  3389  **أخرى

  4.5  160550  149277  140481  116257  116374  123378  121716  مجموع اإلنتاج الحيواني
                  (%)الحصة 

  3.1  41.7  41.6  40.7  42.5  39.4  34.8  34.8  الحليب ومشتقاته
  2.6-  47.2  48.2  46.9  44.8  48.3  55.4  55.3  )اللحم(تكاثر الحيوان 

  1.4  5.9  5.2  7.1  7.4  7.1  5.4  5.2  البيض
  1.2-  1.0  1.1  1.2  1.3  1.2  1.1  1.0  السمك
  0.7  0.9  0.8  0.9  0.9  1.0  0.8  0.8  العسل
  4.7  3.3  3.2  3.2  3.1  2.9  2.5  2.8  **أخرى

    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  مجموع اإلنتاج الحيواني
  . أعداد مختلفة- المجموعة اإلحصائية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  . والجلود وشرانق الحرير والشمع العسليتشمل المنتجات األخرى  الصوف والشعر. ** تقديرات أولية* 
  .آما لم تؤخذ الرسوم الجمرآية بعين االعتبار. باالعتماد على المشاهدات األصلية) 2000سنة األساس  (2006-2000حسب معدل النمو للفترة : مالحظة

جارية وباألسعار الثابتة  تطور حصة مستلزمات اإلنتاج الزراعي من المستلزمات اإلجمالية باألسعار ال2-6يبين الشكل 

يالحظ من الشكل أن حصة مستلزمات اإلنتاج الزراعي انخفضت باألسعار . 2006-2000 خالل الفترة 2000لعام 

 آانت أعلى منها باألسعار الثابتة ) سنويًا% 5.4-(الجارية وباألسعار الثابتة، ولكن نسبة االنخفاض باألسعار الجارية 

 المستلزمات األخرى  أخفض من أسعار بمعدل أسعار المستلزمات الزراعيةتطورلى ، مما يدل ع)سنويًا% 1.5-(

  .وتحسن األداء

   (%)2006-2000 ، 2000 تطور حصة مستلزمات اإلنتاج من إجمالي مستلزمات اإلنتاج باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة لعام 2-6الشكل   
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الحصة (%)

حصة مستلزمات اإلنتاج الزراعي باألسعار
الجارية

حصة مستلزمات اإلنتاج الزراعي باألسعار
الثابتة

  
  .2007 المجموعة اإلحصائية السنوية لعام -اء باالستناد إلى المكتب المركزي لإلحص: المصدر

 النباتي تطور قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعي باألسعار الجارية والثابتة مفصلة حسب اإلنتاجين 16-6  يبين الجدول 

يالحظ من الجدول زيادة قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعي وبشقيها النباتي . 2006-2000والحيواني خالل الفترة 

حيث تشكل الزيادة في الكميات . يواني نتيجة التأثير المشترك للكميات المستهلكة من المستلزمات وأسعارهاوالح
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أما من حيث الحصة يالحظ زيادة حصة . المستهلكة من مستلزمات اإلنتاج الوزن األآبر في زيادة قيمة المستلزمات

  .حيوانيمستلزمات اإلنتاج النباتي وانخفاض حصة مستلزمات اإلنتاج ال

    %)،س .مليون ل (2006-2000 تطور مستلزمات اإلنتاج الزراعي، 16-6الجدول 

  *2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
  معدل النمو
  السنوي

%   
                  )س.مليون ل(القيمة 

  5.7  111206  91881  93953  104461  108879  103032  79689  )جاري(مستلزمات اإلنتاج النباتي 
تلزمات اإلنتاج الحيواني مس

  4.4  47971  55129  44298  35193  31791  29912  37132  )جاري(

  5.3  159177  147010  138251  139654  140670  132944  116821  المجموع
  3.7  99045  84339  85801  88024  95469  93271  79689  )ثابت(مستلزمات اإلنتاج النباتي 

مستلزمات اإلنتاج الحيواني 
  1.8  41211  48269  41423  29340  27528  26780  37132  )ثابت(

  3.1  140256  132608  127224  117364  122997  120051  116821  المجموع
                  (%)الحصة باألسعار الجارية 
  0.4  69.9  62.5  68.0  74.8  77.4  77.5  68.2  مستلزمات اإلنتاج النباتي

  0.9-  30.1  37.5  32.0  25.2  22.6  22.5  31.8  مستلزمات اإلنتاج الحيواني
 تقرير تتبع الخطة -، ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 2007 المجموعة اإلحصائية السنوية لعام -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  . أعداد مختلفة-السنوية الموحدة 
  .د على المشاهدات األصليةباالعتما) 2000سنة أساس  (2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة : مالحظة

.  تطور فيمة الوحدة لمستلزمات اإلنتاج النباتي والحيواني بالنسبة لكمية اإلنتاج النباتي والحيواني3-6يبين الشكل 

يالحظ بقاء قيمة الوحدة تقريبًا ثابتة إلجمالي المستلزمات ولمستلزمات اإلنتاج النباتي وانخفاضها بالنسبة لمستلزمات 

وبالمقارنة . 2005-2003يواني مع مالحظة زيادة قيمة الوحدة لإلنتاج الحيواني بشكل ملحوظ خالل الفترة اإلنتاج الح

إن الزيادة . .مع الزيادة المتحققة في اإلنتاج الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني يستنتج أن هناك تحسن في األداء

 في تكاليف مستلزمات اإلنتاج بنسبة 72ى انخفاض نسبي أدت إل2006-2000المتحققة في آمية اإلنتاج خالل الفترة 

  . لمستلزمات اإلنتاج الحيواني% 47لمستلزمات اإلنتاج النباتي و % 38إلجمالي المستلزمات و % 39

  )آغ/س.ل (2006-2000 تطور قيمة الوحدة لإلنتاج الزراعي، 3-6 الشكل

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

قيمة الوحدة (ل.س/آغ)

قيمة الوحدة إلجمالي المستلزمات

قيمة الوحدة لإلنتاج النباتي

قيمة الوحدة لإلنتاج الحيواني

  
 تقرير تتبع -، ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 2007عة اإلحصائية السنوية لعام  المجمو-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  . أعداد مختلفة-الخطة السنوية الموحدة 

                                                 
   100 ) *1-آمية إنتاج سنة األساس / اج سنة الهدف آمية إنت (  *تكاليف سنة األساس=  االنخفاض أو الزيادة النسبية في التكاليف  72

  .انظر الملحق.  يعني زيادة نسبية في التكاليفسالب يعني انخفاض نسبي في التكاليف وإذا آان المعامل موجبإذا آان المعامل 
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   القيمة المضافة الزراعية6-4

تهالك الوسيط  ه االس ًا من ي مطروح اج المحل ة اإلنت ة المضافة قيم ين الشكل . تساوي القيم ة 4-6يب  تطور حصة القيم

افة ا عار الثا      المض ة وباألس عار الجاري افة باألس ة المض الي القيم ن إجم ة م ام  لزراعي ة لع رة  2000بت الل الفت           خ

ن انخفاضها  . 2000-2006 ى م دل أعل ة بمع عار الجاري ة باألس ة المضافة الزراعي اض حصة القيم حيث يالحظ انخف

  . القطاعات غير الزراعية تتزايد بمعدالت أعلى باألسعار الثابتة، مما يدل على  أن القيمة المضافة المتولدة في 

          ،2000م  تطور حصة القيمة المضافة الزراعية من إجمالي القيمة المضافة باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة لعا4-6الشكل  
2000-2006(%)   
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الحصة (%)

حصة القيمة المضافة الزراعية
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حصة القيمة المضافة الزراعية
باألسعار الثابتة

  
   .2007ية لعام  المجموعة اإلحصائية السنو-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

دول  ين الج ام    17-6يب ة لع عار الثابت ة وباألس عار الجاري ة باألس افة الزراعي ة المض ور القيم لة حسب 2000 تط  مفص

ة           . 2006-2000القطاعات خالل الفترة     يالحظ من الجدول تحقيق معدالت نمو جيدة في القيمة المضافة باألسعار الجاري

  .وباألسعار الثابتة

    %)،س .مليون ل (2006-2000، 2000 القيمة المضافة الزراعية باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة لعام  تطور17-6الجدول 

  *2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  معدل
   النمو
  السنوي

%   
                  )جاري(القيمة المضافة الزراعية 

  8.3  218576  196261  178613  155877  149035  146046  135694  القيمة المضافة لإلنتاج النباتي
  7.3  128785  109090  102564  101287  98914  95259  84583  القيمة المضافة لإلنتاج الحيواني

  7.9  347361  305351  281177  257164  247949  241305  220277  المجموع
                  )ثابت(القيمة المضافة الزراعية 

  4.1  173118  164496  147213  138691  148675  140205  135694  القيمة المضافة لإلنتاج النباتي
  5.9  119339  101007  99058  86917  88846  96598  84583  القيمة المضافة لإلنتاج الحيواني

  4.8  292457  265503  246271  225608  237521  236803  220277  المجموع
 تقرير تتبع الخطة -، ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 2007السنوية لعام  المجموعة اإلحصائية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  .باالعتماد على المشاهدات األصلية) 2000سنة أساس  (2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة :  مالحظة. أعداد مختلفة-السنوية الموحدة 
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   بعض مؤشرات األداء للقطاع الزراعي6-5

ر    اب بعض مؤش م حس د ت اع      لق ادية للقط اءة االقتص ل الكف اني مث لين األول والث ي الفص ي ف اع الزراع ات األداء للقط

ى صعيد                        ذه المؤشرات مع مستوى األداء عل الزراعي والعائد على االستثمار وإنتاجية القوى العاملة، ومقارنة بعض ه

ة             . الدول العربية  ل إنتاجي ار  أما هذه الفقرة سوف ترآز على مؤشرات أداء أخرى مث ار   (الهكت اج الهكت ة إنت ، ونسبة  )قيم

ة المضافة               ى القيم تلزمات إل اج، ونسبة المس ة اإلنت ى قيم ة المضافة إل اج، ونسبة القيم ة اإلنت ى قيم تلزمات إل بن . المس ي

رة 18-6الجدول  ذه المؤشرات خالل الفت ا . 2006-2000 تطور ه ًا فيم وًا إيجابي ق نم م تحقي ه ت يالحظ من الجدول أن

دل       يخص نسبة    ا ي القيمة المضافة على اإلنتاج الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة مم

ى                         . على حسن سير األداء    دل أيضًا عل ا ي لبيًا مم وًا س ق نم م تحقي أما فيما يخص نسبة المستلزمات على القيمة المضافة ت

وا          . ة المضافة المتولدة  األداء الجيد ألن قيمة المستلزمات أقل من القيم        وبالنسبة إلنتاجية اإلنتاج النباتي تم تحقيق أيضًا نم

  . إيجابيًا باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة مشيرة إلى تحسن في أداء اإلنتاج النباتي 

   2006-2000، 2000 تطور بعض مؤشرات القطاع الزراعي باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة لعام 18-6الجدول 

  *2006  2005  2004  2000  الوحدة  البيان

  معدل
   النمو
  السنوي

%   
  0.8  68.6  67.5  67.0  65.3  %  )جاري(قيمة اإلنتاج الزراعي /القيمة المضافة الزراعية
  0.6  67.6  66.7  65.9  65.3  %  )ثابت(قيمة اإلنتاج الزراعي /القيمة المضافة الزراعية

  0.9  66.3  68.1  65.5  63.0  %  )جاري(اإلنتاج النباتي قيمة /القيمة المضافة لإلنتاج النباتي
  0.2  63.6  66.1  63.2  63.0  %  )ثابت(قيمة اإلنتاج النباتي /القيمة المضافة لإلنتاج النباتي

  0.8  72.9  66.4  69.8  69.5  %  )جاري(قيمة اإلنتاج الحيواني /القيمة المضافة لإلنتاج الحيواني
  1.1  74.3  67.7  70.5  69.5  %  )ثابت(قيمة اإلنتاج الحيواني /القيمة المضافة لإلنتاج الحيواني
  2.4-  45.8  48.1  49.2  53.0  %  )جاري(القيمة المضافة الزراعية /قيمة المستلزمات لإلنتاج الزراعي
  1.6-  48.0  49.9  51.7  53.0  %  )ثابت(القيمة المضافة الزراعية /قيمة المستلزمات لإلنتاج الزراعي

  2.3-  50.9  46.8  52.6  58.7  %  )جاري(القيمة المضافة لإلنتاج النباتي /نتاج النباتيقيمة المستلزمات لإل
  0.4-  57.2  51.3  58.3  58.7  %  )ثابت(القيمة المضافة لإلنتاج النباتي /قيمة المستلزمات لإلنتاج النباتي
  2.7-  37.2  50.5  43.2  43.9  %  )جاري(القيمة المضافة لإلنتاج الحيواني /قيمة المستلزمات لإلنتاج الحيواني
  3.9-  34.5  47.8  41.8  43.9  %  )ثابت(القيمة المضافة لإلنتاج الحيواني /قيمة المستلزمات لإلنتاج الحيواني

  6.7  67.7  57.4  55.9  45.9  هـ/س.ألف ل  )جاري(المساحة المحصولية /قيمة اإلنتاج النباتي
  3.3  55.9  49.6  47.8  45.9  هـ/س.ألف ل  )ثابت(المساحة المحصولية /قيمة اإلنتاج النباتي

باالعتماد على المشاهدات ) 2000سنة أساس  (2006-2000حسب معدل النمو السنوي للفترة : مالحظة. هكتار: هـ. تقديرات  أولية *  .معد التقرير: المصدر
.األصلية



2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة  

 179

  الصناعات الغذائية - الفصل السابع
  :مقدمة

حيث يزيد الدخل عن طريق إضافة . نمية قطاع الصناعات الغذائية الحديث يساهم التصنيع الغذائي بوسائل آثيرة في ت

رعية من خالل التجديد التكنولوجي وآذلك من خالل العالقات ة الخام، ويشجع تحديث النظم المزقيمة للمنتجات الزراعي

 والنوعية، لالشكمع السوق، ويستجيب لرغبات المستهلكين في الحصول على منتجات متنوعة لألغذية من حيث 

  . اثر التغيرات الفصلية، ويقلل من اآلثار السلبية لألسعار على المستهلكين والمزارعينالحد من ويساهم في 

  مستوى -) تقليدي(مستوى المزرعة :  تجري عمليات التصنيع الغذائي في سورية وفق ثالثة مستويات في نفس الوقت 

  ) .2004جراد ( المستوى  الصناعي -) تقليدي(القرية 

نتيجة لنمو اإلنتاج الزراعي والحاجة إلى تلبية الطلب على المواد الغذائية في األسواق المحلية تأسست العديد من 

يترآز في الوقت الحاضر عمل هذه الشرآات على . المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات الخاص والعام والمشترك 

وينشط القطاع الخاص .  الخزن والتبريد - رب البندورة - الزيوت -بسكويت  ال-األنشطة التقليدية مثل منتجات األلبان 

 -  الوجبات الخفيفة والمقبالت والمخلالت - عصير الفواآه -أآثر نسبيًا في األسواق الحديثة مثل المنتجات المبردة 

من معامل الصناعات يعمل العديد .  زيت الزيتون الذي يشكل مساهمة هامة في الصناعات الغذائية  -المكسرات 

، حيث تحصل هذه المنشآت على جزء من المواد األولية 1991 لعام 10الغذائية والزيوت بترخيص وفق القانون رقم 

 103 رقم القانونوهناك منشآت صغيرة تعمل بتراخيص وفق . عبر األسواق المحلية وتستورد باقي حاجتها من الخارج

  .1958 لعام 21 أو القانون رقم 1952 لعام 3 أو القانون رقم 1952لعام 

  تم تصنيع 2005 - 2000وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة . إن البيانات حول المنتجات الزراعية المصنعة محدودة

% 33من العنب و% 35من التين و% 30آامل محصول الشوندر السكري والزيتون ومعظم إنتاج المشمش إضافة إلى

  .  73حليةمن الحليب في المعامل الم

   السياسات المرتبطة بالتصنيع الغذائي7-1

ترآز إستراتيجية التنمية الزراعية والخطط الخمسية على تنمية التصنيع الزراعي والغذائي بالتوازي مع تنمية اإلنتاج 

  .الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أجل تحقيق قيمة مضافة وخاصة في الصناعات الريفية 

  .1991 لعام 10قبل وبعد قانون االستثمار رقم : ن للتصنيع الغذائي في سوريةيميز بين مرحلتي

                                                 
  . عي وزارة الزراعة واإلصالح الزرا- 2005 باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام  73
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تميزت المرحلة األولى باالعتماد أساسًا على القطاع العام إضافة إلى بعض المنشآت الصغيرة والبسيطة في القطاع 

  : الخاص ويمكن وصف المنتجات المصنعة في تلك المرحلة آما يلي 

 .   خالية من عمليات الغش واآتسبت ثقة المستهلكين آما تلبي المعايير الوطنيةتتمتع بنوعية عالية وهي •

 . تقليدية بدون أية مكونات تطوير •

 .   ثابتة نسبيًا محددة مسبقًا بداللة أسعار المواد الخام وتكاليف اإلنتاج مع هامش ربح حكوميةمتسمة بأسعار  •

اسية للمستهلكين دون األخذ باالعتبار تطور أذواق ورغبات هؤالء آانت المنتجات المذآورة آنفًا تلبي الحاجات األس

وعليه فإن الهدف األساسي لمنشآت التصنيع الغذائي تمثلت . المستهلكين في غياب المنافسة في األسواق وازدياد الطلب 

ؤسسة العامة في تحقيق إنتاج وفقًا للخطط اإلنتاجية، بينما آان التسويق يدار من خالل مؤسسات أخرى مثل الم

  . والعديد من الجمعيات التعاونية وغيرها العسكريةاإلجتماعيةاالستهالآية والمؤسسة العامة لتجارة التجزئة والمؤسسة 

منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي  طبقت إصالحات اقتصادية جديدة بهدف تحسين البيئة االقتصادية وجذب رأس 

 لعام 10 لتأسيس شرآات القطاع المشترك ، وقانون االستثمار رقم 1986لعام  10جاء المرسوم رقم . المال األجنبي 

 الخاص بقانون االستثمار الجديد 2007 لعام 8لمرسوم رقم با  والمستبدل2000 لعام 7 المعدل بالمرسوم رقم 1991

توسطة تأسست وفقًا إضافة إلى منشآت صغيرة وم.  حول احداث الهيئة السورية لإلستثمار2007 لعام 9والمرسوم رقم 

يمكن اعتبار هذه التطورات آبداية للمرحلة الثانية من مراحل التصنيع الغذائي .   1952 لعام 103 رقم القانونألحكام 

وبهذا فإن األسواق المحلية أغرقت بالمنتجات . حيث تأسس عدد آبير من المؤسسات بترخيص أو بدون ترخيص

وقد . ن  المنشآت الصغيرة من السوق بنتيجة عدم القدرة على المنافسة السعرية المتنوعة التي تسببت بإخراج العديد م

  :تميزت هذه المرحلة بما يلي 

... والبسكويت ) الشيبس( الصناعات التي تأسست لم تكن ذات طابع مؤثر في االقتصاد مثل العلكة والمقبالت  •

 .الخ 

 .كاليفعدم اإلهتمام بالنوعية والترآيز على اإلنتاج بأقل الت •

عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة لجذب مستثمرين في صناعات مختلفة وغياب اإلحصاءات حول  •

 وخاصة بالنسبة للقطاع الحاجات الفعلية والطاقات المطلوبة والتي تؤدي إلى توزع غير متوازن للصناعات

 .الخاص

يق بين المنتجين والمؤسسات العامة لتحقيق وعليه من المهم إتباع سياسة اقتصادية فَعالة تهدف إلى التكامل والتنس

  :ما يلي

  تعزيز المشاريع المتوسطة والكبيرة ذات التأثير االقتصاد ي الهام على األمن الغذائي واستقرار السوق  •

وخاصة بالنسبة للمشاريع المعتمدة على المواد األولية المحلية مثل الخضار والفواآه ومشتقات األلبان مع 

  . ق للسوقتجنب حدوث إغرا
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ضمان استعمال تقنيات متقدمة في هذه الصناعات لتتمكن من المنافسة وإنتاج منتجات عالية الجودة  •

 .ودخول األسواق العربية واألجنبية

عائلة آيزو  (فعال لضمان الجودةتبني إدارة خبيرة تحقق شرطي الحداثة والمرونة في آن واحد مع نظام  •

أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات والتصرف وفقًا  لمقتضيات حاجة من )  وأنظمة األداء اإلداري9000

 .السوق والطلب 

إيالء اهتمام أآبر لعمليات التعبئة والتوضيب ضمن أحجام مناسبة تحقق التنوع وتتناسب مع الدخل  •

 .الفردي والقوة الشرائية والطبقات االجتماعية 

اتجاه دعم استهالك المواد المصنعة والصحية تحسين تقنيات التسويق واإلعالن وخدمات المستهلك ب •

ضمن معايير الحمولة البكتيرية وااللتزام بالمقاييس والمعايير المعتمدة بدًال من المنتجات التقليدية التي ال 

 .تتقيد بالمعايير ال من ناحية التقنيات وال من ناحية متطلبات السالمة

 من حيث عدد الوحدات المنتجة في - الطاقة اإلنتاجية تبني تقنيات حديثة ومتقدمة بغية زيادة آًال من •

 واإلنتاجية  إضافة إلى خفض التكاليف إلمكانية المنافسة بأسعار مناسبة خاصة في سياق -وحدة الزمن 

 . منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واألسواق األجنبية

التجارة الخارجية خاصة في إطار منطقة التجارة تحاول الحكومة السورية تعزيز التصنيع الغذائي في سياق إصالح 

آما تقوم الحكومة بدفع التنمية االقتصادية . الحرة العربية الكبرى والشراآة األوربية ودخول منظمة التجارة العالمية 

  . واالجتماعية  من خالل التصنيع الغذائي عن طريق تشجيع األنشطة التصنيعية في القطاع العام والخاص والمشترك 

   التطور العام للصناعات الغذائية 7-2

 من إجمالي 74 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي للصناعات الغذائية والمشروبات والتبغاإلنتاجشكلت حصتا 

  .2006 - 1996 للفترة  حسبت آمتوسطعلى التوالي % 28و % 25الصناعات التحويلية حوالي 

جمالي الصناعات التحولية إلمحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي  الاإلنتاج تطور 1 - 7 يعرض الجدول 

لهذه  نمو جيد - مع األخذ باالعتبار  المشاهدات األصلية -يبين الجدول . 2005 - 2000والصناعات الغذائية للفترة 

الفترة المدروسة آال المؤشرين المذآورين شهدت انخفاضًا خالل في مع ذلك فإن حصة الصناعات الغذائية . المؤشرات

 بالنسبة إلى معدالت التغير 1 - 7بسبب ارتفاع مساهمة باقي فروع الصناعات التحويلية آما هو موضح في الجدول 

 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي للصناعات الغذائية في العام اإلنتاجإن قيمة آًال من . ومعدل النمو السنوي

س على التوالي معبرة عن نمو ثم تراجع على التوالي عن مستوى . مليار ل28 وس. مليار ل126 بلغت حوالي 2006

 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي للصناعات اإلنتاج مترافقة مع انخفاض حصة هذين المؤشرين في 2005عام 

  . التحويلية

                                                 
  . تمثل عبارة الصناعات الغذائية أينما وردت في هذا التقرير قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ 74
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  ) س .مليار ل ( 2005 - 2000 التحويلية،  المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي للصناعاتاإلنتاج تطور 1 - 7جدول 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان
معدل 
التغير 
(%) 

معدل النمو 
السنوي 

(%) 
 المحلي اإلجمالي  للصناعات اإلنتاج

 11.5 72.5 564.7 461.0 381.4 368.3 352.9 327.3 التحويلية  

الناتج المحلي الصافي للصناعات 
 34.8 344.6 128.5 118.3 77.4 72.0 74.9 28.9 التحويلية 

 المحلي اإلجمالي  للصناعات اإلنتاج
 8.8 52.6 119.2 108.3 100.3 94.8 85.9 78.1 الغذائية 

 20.7 156.6 34.9 28.4 23.1 16.3 17.6 13.6الناتج المحلي الصافي للصناعات الغذائية 
 المحلي اإلجمالي للصناعات اإلنتاجحصة 

لناتج المحلي اإلجمالي الغذائية من ا
 للصناعات التحويلية 

23.9 24.3 25.7 26.3 23.5 21.1 -11.7 -2.5 

حصة الناتج المحلي الصافي للصناعات 
الغذائية من الناتج المحلي الصافي 

 للصناعات التحويلية 
46.9 23.5 22.6 29.8 24.0 27.1 -42.2 -10.4 

  . مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية  ة المجموع-صاء باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلح: المصدر 
  . األصلية المشاهدات وفق 2005 - 2000إن معدالت التغير والنمو السنوي محسوبة للفترة 

حيث يتبين وجود تغيرات  . 2005 - 1996 وصفًا إحصائيًا للمقاييس المذآورة سابقًا خالل الفترة 2 - 7يعرض الجدول 

 ومعدالت نمو مقبولة مع اختالفات 2005 و1996المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي بين عامي  اإلنتاجآبيرة في 

 المحلي اإلجمالي وتذبذبات معتدلة بالنسبة للناتج المحلي الصافي، مما يشير إلى تحقيق مستوى اإلنتاجطفيفة بالنسبة إلى 

بة للصناعات الغذائية أدنى من مثيالتها بالنسبة إلجمالي إن معدل النمو السنوي ومعامل االختالف بالنس. جيد لألداء

التغير ومعدل (                                 الصافيالصناعات التحويلية عدا المؤشرات الخاصة بحسابات الناتج المحلي 

 2000 - 1996         بالفترة2005 - 2001إن مقارنة الفترة . المحسوبة وفقًا للمشاهدات األصلية) النمو السنوي 

باالعتماد على مؤشر خط االتجاه تشير إلى انخفاض في معدل التغير والنمو السنوي بما يخص الصناعات الغذائية في 

  .3 - 7 آما هو موضح في الجدول 2005 - 2001الفترة 

ي الصافي مبينًا أن نمو  المحلي اإلجمالي والناتج المحلاإلنتاج االختالفات السنوية بالنسبة إلى 1 - 7يقارن المخطط 

 المحلي اإلجمالي محدثًا أثرًا سلبيًا على صعيدي الربحية اإلنتاجالناتج المحلي الصافي يميل إلى تقلبات أآثر من نمو 

  .واألداء للمنشآت الصناعية

  التالي ينتج قطاع الصناعات الغذائية في سورية منتجات متنوعة ، يمكن جمعها في سبع مجموعات غذائية على الشكل 

  ) :4-7الجدول (

 باعتماد المؤشرات 2005 حتى العام 2000 منذ العام 5 - 7يمكن تتبع تطور هذه المجموعات من خالل الجدول 

  .المجموعة الرابعةيبين الجدول نمو معتدل لجميع المجموعات عدا . اإلحصائية وفق المشاهدات األصلية
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، ات التحويلية والصناعات الغذائيةي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي بالنسبة للصناع المحلاإلنتاج وصف إحصائي لتطور 2 - 7جدول 
  )س .مليون  ل ( 2005 - 1996

معدل النمو السنوي  (%)التغيير 
أعلى قيمة  أدنى قيمة المتوسط البيان (%)

  بالطريقة
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

  بالطريقة
 البسيطة

  يقةبالطر
 الخطية

معامل 
االختالف 

(%) 

 المحلي اإلجمالي  اإلنتاج
 10.7 6.4 8.2 74.3 103.7 564714 277172 376172 للصناعات التحويلية 

 المحلي اإلجمالي  اإلنتاج
 8.0 3.8 4.8 40.3 51.9 119162 78104 93462 للصناعات الغذائية 

 الناتج المحلي الصافي  
 28.7 9.5 8.3 126.2 105.0 128450 28913 75832 للصناعات التحويلية 

 الناتج المحلي الصافي 
 20.3 8.9 9.6 115.9 127.4 34861 13562 20413 للصناعات الغذائية 

  . مختلفة أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر
  ).1996سنة أساس  (2005-1996حسب التغير ومعدل النمو السنوي ومعامل االختالف للفترة 

   (%)2005 -2001 و 2000 - 1996 معدالت التغير والنمو السنوي للصناعات الغذائية ، 3 - 7جدول 
1996-2000  2001-2005  البيان 

 (%)معدل النمو السنوي  (%)معدل التغير  (%)معدل النمو السنوي  (%)التغير
 3.5 14.6 4.2 17.9  المحلي اإلجمالياإلنتاج

 7.1 31.3 10.9 51.5 ناتج المحلي الصافي   ال
  . مختلفة أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

   ( % )2005 - 1996 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي، اإلنتاج االختالفات السنوية بالنسبة إلى 1 - 7مخطط     
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  . مختلفة عداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-ستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء باال: المصدر

   تصنيف األغذية حسب المجموعات4-7الجدول 
  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المجموعات

  المنتج

   الطحين-
   الخبز-

  المعكرونة-
   الشعيرية-
   البسكويت-

   الخميرة-

يوت  الز-
  النباتية

 زيت -
  الزيتون

   السمنة-
   الزبدة-

 معلبات -
  مختلفة

 البصل -
  المجفف

 حليب معقم -
  ومبستر

   ألبان-
 أجبان -

  الشوآوالتة

   مياه معدنية-
 مشروبات -

  غازية
   عصير الفواآه-

 المشروبات -
  الكحولية

   المنتجات الكحولية-
  

  السكر
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   2005 - 2000لغذائية،  تطور منتجات قطاع الصناعات ا5 - 7جدول 

  (%)نسبة التغير  2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة المادة
 00-05 

 معدل النمو السنوي 
 (%)  

00-05 
 7.6 44.5 5244 5046 4367 4192 4079 3630 ألف طن المجموعة األولى 
 7.8 45.9 372 305 217 310 203 255 ألف طن المجموعة الثانية

 5.4 31.8 29 26 22 23 12 22 ألف طن جموعة الثالثة الم
 0.0 0.0 19 23 24 23 25 19 ألف طن المجموعة الرابعة
 8.5 50.6 235 227 215 198 192 156  ليترونملي المجموعة الخامسة
 5.2 29.1 22 21 20 19 19 17  ليترونملي المجموعة السادسة
 6.3 35.8 148 231 123 214 121 109 ألف طن المجوعة السابعة

   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

حيث يشير الجدول  . 2004 - 1996  وصفًا إحصائيًا للمجموعات الغذائية آنفة الذآر خالل الفترة 6 - 7ويقدم الجدول 

التغير األآبر في أحرز . غيرات بين المعتدلة والكبيرة خالل الفترة المدروسةإلى تحسن آبير في اإلنتاج وتحقيق نسبة ت

االختالفات حول خط االتجاه آانت معتدلة وقد بلغت أما  .في إنتاج المجموعة الثالثة واألصغر المجموعة الخامسةإنتاج 

  .المجموعة األولى وأدناها في للمجموعة السابعةذروتها بالنسبة 

    2004 - 1996،  المختلفةإحصائي لتطور إنتاج المجموعات الغذائية وصف 6 - 7جدول 
  نسبة التغير 

(%) 
  معدل النمو السنوي

أعلى قيمة  أدنى قيمة المتوسط الوحدة المادة   (%)
  بالطريقة
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

  بالطريقة
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

  معامل
  االختالف 

(%) 

 4.4 5.9 2.0 57.9 62.7 5046 3101 3851 ألف طن المجموعة األولى
 18.1 8.9 8.2 97.9 87.3 310 131 217 ألف طن المجموعة الثانية
 17.9 1.5 2.7 12.7 23.4 26 12 21 ألف طن المجموعة الثالثة
 8.5 2.4 0.8 20.8 6.2 25 19 22 ألف طن المجموعة الرابعة
 5.1 13.9 13.5 182.3 175.0 227 83 158 ن ليتروملي المجموعة الخامسة
 5.6 2.8 2.0 25.2 16.9 21 16 18 ن ليتروملي المجموعة السادسة
 30.2 2.8 3.1 24.4 27.6 231 89 165 ألف طن المجموعة السابعة

  . مختلفةأعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

. 2005-1996 خالل الفترة ختالفات السنوية في إنتاج المجموعات الغذائية المذآورة سابقًا اال2 - 7يصف المخطط 

 التغيرات بين 3 - 7آذلك يقارن المخطط .  السنوي بين المجموعات المعتبرةالتغيرويبين وجود تباينات آبيرة في معدل 

لى معدل تغير شهدته مكونات المجموعة الفترات لذات المجموعات باالعتماد على خط االتجاه، حيث يالحظ أن أع

  . باستثناء منتجات المجموعة الثانية2004 - 2000الخامسة والثانية وأن أصغر معدل تغير حدث خالل الفترة 
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   (%)2005 - 1996 تطور نسبة التغير السنوية لمجموعات غذائية مختلفة، 2 - 7 مخطط
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   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-ء باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصا:  المصدر

    (%)2004 - 1996 مقارنة التغيرات بين الفترات الزمنية للمجموعات الغذائية المختلفة، 3 - 7مخطط 
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  . موضوعات مختلفة- اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :  المصدر

  ذائي العام  تطور التصنيع الغ7-3

يتكون قطاع الصناعات الغذائية العام من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر التابعتين إلى 

. وزارة الصناعة ، إضافة إلى الشرآة العامة للمطاحن والشرآة العامة للمخابز التابعتين إلى وزارة االقتصاد والتجارة

 المحلي اإلنتاجشكلت حصة  . 75 منشأة صناعية26 شرآة تدير 17ناعات الغذائية يتبع إلى المؤسسة العامة للص

 المحلي اإلجمالي اإلنتاجمن %  46و% 48اإلجمالي والناتج المحلي الصافي للصناعات الغذائية في القطاع العام نحو 

حصة المدخالت إلى شكلت . 2004 -1996 للفترة  آمتوسطوالناتج المحلي الصافي إلجمالي الصناعات الغذائية

باألسعار % 80 إلى 2005 ثم انخفضت  في العام 2000في العام % 88المخرجات في التصنيع الغذائي العام حوالي  

من جهة أخرى شهدت اإلنتاجية . باألسعار الجارية مما يدل على تحسن في األداء اإلنتاجي % 76 و2000الثابتة لعام 

عامل باألسعار الثابتة /س. ألف ل216 إلى 2000عامل في عام /س. ألف ل76من  ًا ملحوظًافي التصنيع العام تزايد
                                                 

هذا يوضح الفرو قات .  تم دمج بعض الشرآات والمعامل أو إغالق بعضها وإتباعها إلى شرآات أخرى 2003 من المالحظ أنه بعد العام  75
  .  قد يجدها القارئ عند مقارنة التقرير الحالي بالتقارير السابقة في أعداد الشرآات والمعامل التي



  2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة

 

 186

 مشيرة إلى  تحسن آبير في توليد 2005عامل باألسعار الجارية ، وذلك في العام /س. ألف ل275 وإلى 2000لعام 

إجمالي الصناعات الغذائية  المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي المتعلق باإلنتاج تطور 7 - 7يبين الجدول  . الدخل 

حيث يالحظ وجود نمو جيد في آال المؤشرين وفقًا . 2005 - 2000والصناعات الغذائية في القطاع العام للفترة 

 آان هناك تزايد في الناتج المحلي 2005 و 2004ولكن بين عامي . للمشاهدات األصلية خالل الفترة المدروسة

 المحلي اإلجمالي والناتج اإلنتاجمتعلق بإجمالي الصناعات الغذائية وتراجع في اإلجمالي والناتج المحلي الصافي ال

وأن معدالت التغير والنمو أعلى بالنسبة إلى إجمالي . المحلي الصافي المتعلق بالصناعات الغذائية في القطاع العام 

عليه فإن الصناعات الغذائية في القطاع و. الصناعات الغذائية من مثيالتها بالنسبة للصناعات الغذائية في القطاع العام

 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي مقابل زيادة حصة الصناعات الغذائية اإلنتاجالعام تخسر جزء من حصتها في 

س .  مليار ل10س و . مليار ل48 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي اإلنتاجوبلغت قيمة . في القطاع الخاص

 المحلي اإلجمالي  اإلنتاجمن % 38 بالنسبة الصناعات الغذائية في القطاع العام ، بما يعادل 2006لي في العام على التوا

  .2005والناتج المحلي الصافي إلجمالي الصناعات الغذائية ، أي أن هناك تراجع عن مستوى العام 

 2000مالي الصناعات الغذائية والصناعات الغذائية في القطاع العام،  المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي إلجاإلنتاج تطور 7 - 7جدول 
  )س .مليار ل ( 2005 -

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان
معدل التغير 

2005/2000 
(%) 

معدل النمو 
السنوي 

2000- 2005 
(%) 

 المحلي اإلجمالي اإلنتاج
 8.8 52.6 119.2 108.3 100.3 94.8 85.9 78.1 إلجمالي الصناعات الغذائية

الناتج المحلي الصافي إلجمالي 
 20.7 156.6 34.9 28.4 23.1 16.3 17.6 13.6 الصناعات الغذائية

 المحلي اإلجمالي  اإلنتاج
الصناعات الغذائية في القطاع 

 العام 
38.6 43.7 50.7 54.1 56.1 54.3 40.7 7.1 

الناتج المحلي الصافي  
ع للصناعات الغذائية في القطا

 العام
6.5 9.6 10.1 14.9 14.3 13.7 110.8 16.1 

 المحلي اإلجمالي  اإلنتاج نسبة 
للصناعات الغذائية في القطاع 

العام إلى مثيله بالنسبة إلجمالي 
 الصناعات الغذائية

49.5 50.9 53.5 53.9 51.8 45.6 -7.9 -1.6 

 الناتج المحلي الصافي  نسبة 
للصناعات الغذائية في القطاع 

عام إلى مثيله بالنسبة إلجمالي ال
 الصناعات الغذائية

48.3 54.5 62.4 64.7 50.2 39.2 -18.8 -4.1 

   مختلفة  أعداد- اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :   المصدر

إذ يشير الجدول إلى  . 2005 - 1996 وصفًا إحصائيًا للمؤشرات المذآورة سابقًا خالل الفترة 8 - 7يقدم الجدول 

 وإلى معدالت نمو 2005 حتى العام 1996 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي منذ العام اإلنتاجتغيرات آبيرة في 

 المحلي اإلجمالي وتقلبات معتدلة بالنسبة إلى الناتج المحلي الصافي، مشيرًا إلى اإلنتاجمقبولة مع بعض االختالفات في 

تعتبر معدالت التغير المحسوبة وفق المشاهدات األصلية للصناعات الغذائية في القطاع العام أدنى من .  دأداء جي

وينطبق نفس الشرح . مثيالتها من أجل إجمالي الصناعات الغذائية ، ولكنها أعلى فيما لو حسبت وفق خط االتجاه 

  . بالنسبة إلى معدالت النمو السنوية 
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 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي إلجمالي الصناعات الغذائية والصناعات الغذائية في اإلنتاج لتطور  وصف إحصائي8 - 7جدول 
  )س .مليون ل (2005 - 1996القطاع العام، 

معدل التغير 
2005/2000(%)  

  معدل النمو السنوي
  أدنى المتوسط الوحدة المادة  (%)2005 -2000 

  قيمة
أعلى 
  ةبالطريق قيمة

 البسيطة
  بالطريقة
 الخطية

  بالطريقة
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

 المحلي اإلجمالي إلجمالي اإلنتاج
11916 78104 93462 الصناعات الغذائية

2 51.9 40.3 4.8 3.8 8 

 المحلي اإلجمالي  اإلنتاج
الصناعات الغذائية في القطاع 

 العام 
45595 37933 56057 31.6 52.9 3.1 4.8 8.4 

ج المحلي الصافي إلجمالي النات
 20.3 8.9 9.6 115.9 127.4 34861 13562 20413 الصناعات الغذائية

الناتج المحلي الصافي  للصناعات 
 20.3 13.8 8.4 219.4 105.8 14907 5236 9465 الغذائية في القطاع العام

  .  مختلفةأعداد -نوية  اإلحصائية السة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :   المصدر

 آخذين باالعتبار مؤشرات خط االتجاه يتبين وجود تراجع في 2000 -1996 بالفترة 2005 - 2001عند مقارنة الفترة 

 آما هو 2005 - 2001أداء الصناعات الغذائية للقطاع العام فيما يخص معدالت التغير ومعدالت النمو السنوي للفترة 

  .9 - 7مبين في الجدول 

   (%) 2005 - 2001 و2000 -1996 معدل التغير ومعدل النمو السنوي للصناعات الغذائية، 9 - 7ل جدو
1996-2000  2001-2005  البيان 

 (%)معدل النمو السنوي   (%)معدل التغير   (%)معدل النمو السنوي   (%)معدل التغير 
 4.3 18.2 5.4 23.5  المحلي اإلجمالياإلنتاج

 9.5 43.9 18.5 97.5 افيالناتج المحلي الص
   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :   المصدر

 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي للصناعات الغذائية في في اإلنتاج االختالفات السنوية 4 - 7يرسم المخطط 

  اإلنتاج، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الصافي شهد تغيرات آبيرة بالمقارنة مع2005 - 1996القطاع العام خالل الفترة 

  .المحلي اإلجمالي

       2005 -1996 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي للصناعات الغذائية في القطاع العام، لإلنتاج االختالفات السنوية 4 - 7مخطط 

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

نوي   % ير الس التغ

اإلنتاج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي

  
   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-المرآزي لإلحصاء باالستناد إلى المكتب :   المصدر
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ينتج القطاع العام للصناعات الغذائية في سورية منتجات مختلفة ، يمكن جمعها في سبع مجموعات غذائية على الشكل   

وتضم المجموعة .  الخميرة - البسكويت - الشعيرية - المعكرونة - الخبز -تضم المجموعة األولى الطحين : التالي 

.  البصل المجفف -المجوعة الثالثة تحتوي المعلبات الغذائية المختلفة .  الزبدة - السمنة -الثانية الزيوت النباتية 

.  الشوآوالتة - األجبان - اللبن واللبنة -والمجموعة الرابعة تشمل مشتقات األلبان مثل الحليب المعقم والمبستر 

 المنتجات -المجموعة السادسة فيها المشروبات الكحولية .  المشروبات الغازية -مياه المعدنية المجموعة الخامسة تمثل ال

  .المجموعة السابعة تمثل السًكر.  الكحولية

 مع األخذ باالعتبار 2005 حتى العام 2000من العام اإلنتاج للمجموعات المذآورة أعاله  تطور 10 - 7 يبين الجدول 

المجموعتين الثالثة يث يعكس الجدول وجود معدالت نمو إيجابية لجميع المجموعات عدا ح. المشاهدات األصلية 

، وأدنى معدل نمو إيجابي المجموعة الخامسةآان أعلى نمو إيجابي في إنتاج .  آانت معدالت نموها سالبةالتي، والرابعة

جموعات قادت إلى اختالفات في معدل التغير، إن التباينات في النمو االقتصادي بين الم ..إلنتاج المجموعة الثانيةآان 

 ومرتفعًا ، السادسة المجموعةنتاجإل ومعتدًالوالذي آان صغيرًا في مجال إنتاج المجموعة األولى والمجموعة الثانية ، 

. ابعةبالنسبة إلى إنتاج المجموعة الخامسة ، بينما آانت هذه المعدالت سالبة في حالة المجموعة الثالثة والمجموعة الر

 -  ألف طن 48 والمجموعة الثانية - ألف طن 1866 وصل إنتاج المجموعة األولى حوالي 2006خالل العام 

 والمجموعة - مليون ليتر66 والمجموعة الخامسة - ألف طن 11 والمجموعة الرابعة - آالف طن 5والمجموعة الثالثة 

  . ألف طن198 والمجموعة السابعة -  مليون ليتر17السادسة 

   2005 - 2000 تطور منتجات الصناعات الغذائية في القطاع العام، 10 - 7دول ج

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة المادة

  معدل
   التغير
(%)   

 2005/  2000 

  معدل النمو
  (%) السنوي 

 2000 - 2005 

 1.4 7.2 1841 1786 1747 2013 1725 1717 ألف طن المجموعة األولى 
 0.9 4.3 48 34 45 51 45 46 ألف طن المجموعة الثانية
 6.2- 27.3- 8 10 9 11 5 11 ألف طن المجموعة الثالثة 
 5.6- 25- 9 13 15 15 15 12 ألف طن المجموعة الرابعة

 11.3 71 53 36 36 32 32 31 مليون ليترالمجموعة الخامسة 
 4 21.4 17 17 17 17 16 14 مليون ليتر المجموعة السادسة
 6.3 35.8 148 231 123 214 121 109 ألف طن المجموعة السابعة

   مختلفة  اعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :   المصدر

، ويبين 2005 - 1996 وصفًا إحصائيًا إلنتاج المجموعات الغذائية السابقة الذآر خالل الفترة 11 - 7يقدم الجدول 

وجود درجات من التحسن الصغير إلى التحسن الكبير في اإلنتاج خالل الفترة المدروسة باستثناء المجموعة الثالثة 

آان التغير اإليجابي األعلى في .  لتراجعات صغيرة أو آبيرة المجموعاتوالمجموعة الرابعة ، حيث تعرض إنتاج هذه 

بالمقابل آان أعلى . ي مجال المجموعة السادسة إضافة إلى المجموعة الثانيةمجال إنتاج المجموعة الخامسة، واألدنى ف

وقد آانت التباينات حول خط . تغير سالب في مجال إنتاج المجموعة الثالثة، وأدنى تغير طال إنتاج المجموعة الرابعة

في مجال لها وأدنى مستوى مة لها في مجال إنتاج المجموعة السابعة ياالتجاه صغيرة إلى معتدلة حيث وصلت أعلى ق

  . إنتاج المجموعة األولى
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    2005 -1996 وصف إحصائي لتطور إنتاج المجموعات الغذائية المختلفة في القطاع العام، 11 - 7جدول 
  معدل التغير

 96-05  
(%)  

  معدل النمو السنوي
 96- 05  

 أعلى قيمة أدنى قيمة المتوسط الوحدة المادة  (%)
 بالطريقة 
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

 بالطريقة 
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

  معامل
 االختالف  

)(% 

 5 1.8 2.1 17.7 21 2,013 1,521 1,735 ألف طن المجموعة األولى 
 10.9 1.2 3.3 11.6 34.4 51 34 43 ألف طن المجموعة الثانية
 24.2 8.1- 7.7- 53.3- 51.3- 17 5 11 ألف طن المجموعة الثالثة 
 14.6 1.1- 4.9- 9.8- 36.3- 15 9 13 ألف طن المجموعة الرابعة

 12.3 5.7 7.4 65.1 90.3 53 28 34 مليون ليتر المجموعة الخامسة 
 6.5 1.7 1 16.6 9.7 17 14 15 مليون ليتر المجموعة السادسة
 29.2 1.7 2.2- 16.7 18.2- 231 89 155 ألف طن المجموعة السابعة

   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-اد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء باالستن: المصدر
   .1996 وسنة أساس 2005 - 1996معدل التغير والنمو السنوي للفترة حسب 

مشيرًا إلى وجود اختالفات آبيرة في .  التغيرات السنوية في إنتاج المجموعات الغذائية المذآورة5- 7يبين المخطط 

آما يظهر .  في مجال إنتاج المجموعة الثالثة2002سنوي بين المجموعات المعتمدة، وآانت قمة التزايد في العام النمو ال

 فيقارن التغيرات بين الفترات الزمنية 6- 7أما المخطط . المخطط أيضًا تقلبات آبيرة في إنتاج المجموعة السابعة

حيث يالحظ وجود تغيرات إيجابية . ار المشاهدات األصليةين االعتببالنسبة لنفس المجموعات الغذائية آخذًا بع

للمجموعة األولى والثانية ولكافة الفترات، أما المجموعات األخرى فكانت تغيراتها موجبة وسالبة، آما يالحظ وجود 

  .تغيرات آبيرة في بعض الفترات

.  الخميرة - السكر- المياه المعدنية - البيرة -الطحين : ال يزال القطاع العام يحتكر تصنيع بعض المنتجات الغذائية مثل 

ومع ذلك آان هذا القطاع وال يزال يخسر حصصًا في السوق أمام أفضلية الشرآات الخاصة التي تستعمل تقنيات أحدث 

 حقيقة آونها تملك معامل قديمة ناتجة عنوالمصاعب التي واجهت شرآات القطاع العام . والمتميزة بكفاءة إدارية أعلى

وآذلك يتوجب على الشرآات العامة تعزيز . سبيًا تحتاج إلى تحديث مع الترآيز على نوعية المنتج وتكاليف اإلنتاجن

 فكرة حول 12 - 7يعطي الجدول . أنشطتها التسويقية في سبيل تطوير قدرتها التنافسية في األسواق الداخلية والدولية

يتبين من الجدول أن . 2005 - 2000ات الغذائية خالل الفترة تطور حصة القطاع العام في منتجات مختلفة للصناع

ولكن القطاع العام . القطاع العام يخسر حصته مع مرور الزمن في جميع المجموعات الغذائية عدا المجموعة الخامسة

فة اليزال يستحوذ على حصص مرتفعة في بعض الصناعات مثل الحليب المعقم والمشروبات والمنتجات الكحولية إضا

  . إلى السكر

 تطور الطاقة اإلنتاجية المستخدمة في بعض منتجات الصناعات الغذائية لشرآات القطاع العام 13 - 7يرصد الجدول 

إن االستغالل الجيد للطاقة اإلنتاجية يعني حسن األداء، وقد لوحظ ذلك بالنسبة لبعض . 2005 - 2000خالل الفترة 

بينما جميع معامل الصناعات الغذائية .  البصل المجفف- النبيذ - العرق -ب المعقم  الحلي-الصناعات مثل الزيت النباتي 

األخرى في القطاع العام تعمل بأقل من طاقتها اإلنتاجية على الرغم من توفر المواد  األولية آما في حالة رب البندورة 

 2000دل استخدام الطاقة اإلنتاجية بين عامي ويالحظ انخفاض مع.  العكرونة والشعيرية- البازالء المعلبة - المرمالد -

  . المشروبات الغازية- المعكرونة والشعيرية - النبيذ  -  البسكويت - الحليب المعقم - بالنسبة إلى رب البندورة 2005و
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   (%)2005 - 1996 التغير السنوي لمجموعات غذائية مختلفة، 5- 7مخطط 
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     مختلفةأعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-لإلحصاء باالستناد إلى المكتب المرآزي : المصدر

   2005 - 1996 مقارنة التغيرات بين فترات زمنية لمجموعات غذائية مختلفة، 6- 7مخطط 
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  . مختلفةأعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

   (%)2005  - 2000الغذائية في القطاع العام من أجمالي الصناعات الغذائية،  تطور حصة الصناعات 12 - 7جدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المادة

 35.1 35.4 40 48 42.3 47.3 المجموعة األولى 
 13 11.2 20.7 16.3 22.3 18.1 المجموعة الثانية
 28.6 38.4 41.9 48.7 39.4 48.4 المجموعة الثالثة 

 47.4 58.5 61 63.1 66.9 61.5  الرابعةالمجموعة
 22.8 15.9 16.5 16 16.6 19.6 المجموعة الخامسة 
 78.3 82.6 86.1 86.4 83.7 82.8 المجموعة السادسة
 100 100 100 100 100 100 المجموعة السابعة

 التقرير - مختلفة  ، المؤسسة العامة للصناعات الغذائية دأعدا - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

   .2005السنوي 
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   (%)2005 - 2000لبعض الصناعات الغذائية في القطاع العام، المتاحة  الطاقة اإلنتاجية  نسبة االنتفاع من تطور13 -7جدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المادة

 105.8 73.8 97 109.9 97.8 99.9 الزيت النباتي 
 18.1 45.7 18.5 32.6 11.7 52.4 رب البندورة 

 30.1 37.8 30.2 24.6 5.6 16.6 المرمالد
 19.3 5.9 24.5 25.3 5.4 17.5 البازالء المعلبة
 57.2 84 92.5 90.9 95.8 73.4 الحليب المعقم

 18.2 21 20.6 21.3 29.1 27.7 البسكويت
 109.9 107.7 99.4 102.9 98.7 90.1 البيرة 
 80.6 86.4 64.7 80.5 79.9 77.4 العرق
 75 85.7 105 98.7 101 108.7 النبيذ

 33.6 34.3 34.7 31.2 26.3 40.8 المعكرونة والشعيرية 
 107.1 87.3 61.7 67.5 62.6 86.3 البصل المجفف

 19 25.7 28.1 29.7 32.1 38.5 المشروبات الغازية
   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-المرآزي لإلحصاء باالستناد إلى المكتب : المصدر 

 وبشكل عام يمكن تلخيصها فيما 2005إن العوامل التي قيدت أو أضعفت أداء التصنيع الغذائي في القطاع العام في سنة 

  :يلي 

 أسعار هات تحددإلى ج) منتجات األعالف (  مبيعات اإلنتاج أو) بذور القطن (  شراء المواد األولية حصر •

وهذا يقود إلى زيادة في تكاليف اإلنتاج مما .  بأسعار بعيدة عن أسعار السوق االمشتريات أو البيع لمنفعته

 .يؤدي إلى خسارة بعض المنشآت وانخفاض أرباح منشآت أخرى 

 . مثل البازالء والمشمش 2005النقص في توفر بعض المنتجات في النصف األول من عام  •

 والحليب والبصل الحبعض المواد األولية وفق الكميات المطلوبة والنوعية والسعر مثل الفول عدم توفر ب •

 . والبندورة 

 .انسحاب الموردين والموزعين بسبب ارتفاع تكاليف النقل •

 .توزع منتجي الحليب في أماآن متباعدة وعدم توفر مراآز لتجميع الحليب •

 .ق عدم توفر المرونة فيما يتعلق بقرار التسوي •

 .وجود خطوط إنتاج قديمة •

 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج وانخفاض الربحية •

 قيود إدارية  •

 قصور في األنشطة اإلعالنية والخبرات التسويقية •

 .انتقال العمالة المؤهلة إلى القطاع الخاص بسبب الفروقات الكبيرة في األجور •

  :عات الغذائيةفيما يلي بعض المقترحات من أجل تحسين أداء القطاع العام للصنا

تطوير التنسيق بين وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي واإلتحاد العام للفالحين ووزارة الصناعة من أجل تقديم  

 .مواد خام عالية الجودة بأقل التكاليف لعملية التصنيع

 .تحسين خطوط اإلنتاج والتوضيب  
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 .تشجيع تأسيس مراآز تجميع الحليب المبرد 

  .ية اتخاذ القرارات تعزيز المرونة في عمل 

   تطور التصنيع الغذائي الخاص7-4

 لعام 10يتكون القطاع الخاص للصناعات الغذائية بشكل رئيسي من الشرآات التي تأسست وفق قانون االستثمار رقم 

ي ، الذ)1991 لعام 10استبدل القانون رقم  (2007 لعام 8 والمرسوم رقم 2000 لعام 7 وتعديالته بالمرسوم رقم 1991

، 1958 لعام 21 والقانون رقم 1952 لعام 3أو وفق القانون رقم . س آحد أدنى لالستثمار. ماليين ل10يتطلب مبلغ 

وتجدر المالحظة إلى أن القطاع . الذين يسمحان بتأسيس المنشآت الصناعية والحرفية دون التقيد بحدود دنيا لرأس المال

أيضًا هناك عدد . ذية المصنعة ذات العالقة مثل القمر الدين والزبيبالخاص يشمل أيضًا المنتجين الصغار لبعض األغ

 -  الجبنة البيضاء - واللبن الرائب واللبنة - البرغل -آبير من األسر الريفية التي تعمل في تصنيع األغذية مثل الخبز 

 - عصير الفواآه -ن المائدة  وزيتو- المخلالت - مختلف أنواع المربيات - رب البندورة - دبس العنب -والتين المجفف 

وال تتوفر بيانات منشورة حول هذه المشروعات الصغيرة التي يشكل بعضها جزء من القطاع االقتصادي غير . النبيذ 

  .الرسمي

اعتبارًا من منتصف ثمانينات القرن الماضي بدأت سورية عملية تحرير االقتصاد بشكل تدريجي باتجاه اقتصاد السوق 

وقد هدفت هذه . عة من اإلصالحات شملت مجاالت االستثمار والتجارة الخارجية والتمويل والبنوكعبر تطبيق مجمو

 وتعديالته 1991 لعام 10يعتبر القانون رقم . السياسة إلى توسيع دور القطاع الخاص في برامج التنمية االقتصادية

هم السياسات لدفع القطاع الخاص من أجل  من أ2007 لعام 8 واستبداله بالمرسوم رقم 2000 لعام 7بالمرسوم رقم 

وبذلك شهد القطاع الخاص نموًا آبيرًا في . االستثمار في مختلف قطاعات االقتصاد بما فيها قطاع الصناعات الغذائية 

  .مجال التصنيع الغذائي 

جمالي الصناعات وصلت حصة الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي لقطاع الصناعات الغذائية الخاص من إ

  .2006 - 1996 آمتوسط للفترةعلى التوالي % 54و% 52الغذائية إلى 

 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي لقطاع الصناعات الغذائية الخاص اعتبارًا اإلنتاج تطور 14 - 7يبين الجدول 

نمو آبير في الصناعات الغذائية  وجود - وفق المشاهدات األصلية -يتضح من الجدول . 2005 وحتى 2000من العام 

 هناك نمو ملحوظ في حصيلة التصنيع الغذائي في 2005 و2004للقطاع الخاص خالل الفترة المدروسة، وبين عامي 

أن . وإن حصص القطاع الخاص تزايدت وفق هذه المؤشرات مقابل تراجع حصص القطاع العام. القطاع الخاص

 وصلت قيمة 2006في عام .  بالنسبة للقطاع الخاص منها بالنسبة للقطاع العاممعدالت التغير والنمو السنوي هي أعلى

 مليار على 17س و. مليار ل79 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي لقطاع الصناعات الغذائية الخاص اإلنتاج

توالي إلجمالي الصناعات  المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي على الاإلنتاجمن قيمة % 62التوالي، ما يعادل 

    .الغذائية
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  )س .مليار ل ( 2005 - 2000 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي لقطاع الصناعات الغذائية الخاص، اإلنتاج تطور 14 - 7جدول 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان
معدل 
التغير 

% 

معدل 
النمو 

السنوي 
% 

ع  المحلي اإلجمالي لقطااإلنتاج
 10.4 64.1 64.8 52.2 46.2 44.1 42.2 39.5 الصناعات الغذائية الخاص

الناتج المحلي الصافي لقطاع 
 24.8 202.9 21.2 14.2 8.1 6.1 8 7 الصناعات الغذائية الخاص 

 المحلي اإلجمالي لقطاع  اإلنتاجحصة
 مثيله منالصناعات الغذائية الخاص 

 إلجمالي الصناعات الغذائية  
50.5 49.1 46.5 46.1 48.2 54.4 7.7 1.5 

حصة الناتج المحلي الصافي لقطاع 
 مثيله منالصناعات الغذائية الخاص 

 إلجمالي الصناعات الغذائية  
51.7 45.5 37.6 35.3 49.8 60.8 17.6 3.3 

   مختلفة  اعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

، ويتبين من الجدول 2005 - 1996 وصف إحصائي للمؤشرات السابقة الذآر خالل الفترة 15 - 7وضح الجدول ي

 ومعدالت 2005 حتى العام 1996 المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي منذ العام اإلنتاجوجود تغيرات آبيرة في 

بات معتدلة في الناتج المحلي الصافي مشيرة إلى أداء جيد نمو مقبولة ثم تغيرات صغيرة في الناتج المحلي اإلجمالي وتقل

إن معدالت التغير للصناعات الغذائية في القطاع الخاص هي أعلى من مثيالتها في . للقطاع الخاص في هذا المجال

بق نفس وينط. القطاع العام وفق المشاهدات األصلية، ولكنها أدنى منها وفق الحسابات المبنية في ضوء االتجاه العام

 المحلي اإلجمالي والناتج اإلنتاجاالختالفات حول خط االتجاه العام بالنسبة إلى . الشرح بالنسبة إلى معدل النمو السنوي

  . المحلي الصافي في حالة القطاع الخاص هي أعلى منها في حالة القطاع العام

      2005 - 1996افي في القطاع الخاص للصناعات الغذائية،  المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصلإلنتاج وصف إحصائي 15 - 7جدول 
  )س .مليون ل( 

% معدل التغير
2005/2000 

  معدل النمو 
  %السنوي 

  أدنى  المتوسط المادة 2005 -2000 
 قيمة

  أعلى
  قيمة

 بالطريقة 
 البسيطة

 بالطريقة
 الخطية

 بالطريقة 
 البسيطة

 بالطريقة
 الخطية

معامل 
االختالف 

(%) 

 المحلي اإلجمالي لقطاع اإلنتاج
 14.9 2.9 6.4 29 74.3 64835 37198 47868 الصناعات الغذائية الخاص

الناتج المحلي الصافي لقطاع 
 35.3 5.4 10.4 61 143.8 21189 6126 10938 الصناعات الغذائية الخاص 

   مختلفة  أعداد -لسنوية  اإلحصائية اة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 
  . سنة أساس 1996 باعتبار 2005 - 1996حسب معدل التغير والنمو السنوي للفترة 

 آخذين باالعتبار خط االتجاه العام يتبين وجود هبوط في 2000 - 1996 بالفترة 2005 - 2001 مقارنة الفترة لدى

 مثلما هي موضحة 2005 - 2001اع الخاص في الفترة معدل التغير والنمو السنوي فيما يخص الصناعات الغذائية للقط

يستنتج من  ).7- 7المخطط ( وأن قيم هذه المؤشرات هي أدنى من مثيالتها في القطاع العام . 16 - 7في الجدول 

  . المحلي اإلجمالي يتعرض لتغيرات سنوية أعلى من التغيرات السنوية لإلنتاج المحلي اإلجماليالنتاج أن 7-7المخطط 
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   (%)2005  - 2001 و2000 - 1996 معدل التغير والنمو السنوي  للصناعات الغذائية في القطاع الخاص 16 - 7دول ج
 2000 - 1996            2005 - 2001 

 البيان
معدل النمو السنوي  %معدل التغير 

 %معدل النمو السنوي  %معدل التغير %

 2.7 11.3 3.1 13.1  المحلي اإلجمالي اإلنتاج
 4.7 20.3 6.2 27.1 الناتج المحلي الصافي 

  .   مختلفةأعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

  ين مقارنة معدالت التغير والنمو السنوي للصناعات الغذائية في القطاع الخاص والصناعات الغذائية للقطاع العام بين فترت7- 7مخطط 
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   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

 - تتكون المجموعة األولى من الخبز.  مجموعات غذائية 6ينتج القطاع الخاص منتجات مختلفة يمكن جمعها في 

وتحتوي المجموعة . النباتية بما فيها زيت الزيتونوتشمل المجموعة الثانية الزيوت .  البسكويت-المعكرونة والشعيرية 

وتضم المجموعة الخامسة . وتشمل المجموعة الرابعة الحليب المعقم والشوآوالتة. الثالثة المعلبات الغذائية المختلفة 

   .أما المجموعة السادسة فتشمل المشروبات والمنتجات الكحولية. المشروبات الغازية وعصير الفوآه

 مأخوذًا باالعتبار 2005 - 2000 تطور إنتاج المجموعات المذآورة أعاله خالل الفترة 17 - 7ل يعرض الجدو

وآان معدل النمو األعلى في مجال . المشاهدات األصلية، حيث يتبين وجود معدالت نمو إيجابية لجميع المجموعات

وقادت االختالفات في معدالت النمو . إنتاج المجموعة السادسة والمعدل األدنى في مجال إنتاج المجموعة الرابعة

  . االقتصادي بين المجموعات إلى اختالفات في معدالت التغير التي آانت بين المعتدلة والمرتفعة

  2005 - 2000 تطور منتجات الصناعات الغذائية في القطاع الخاص، 17 - 7جدول 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة المادة
  معدل التغير

 05/  00   
(%) 

  النمومعدل 
  السنوي 

 00-05   
(%) 

 15.7 107 2556 2440 1812 1750 1644 1234 ألف طن المجموعة األولى 
 9.2 55 324 271 172 259 158 209 ألف طن المجموعة الثانية
 12.9 83 21.1 15.9 12.6 12 7.6 11.5 ألف طن المجموعة الثالثة 

 7.4 43 10 10 9 8 8 7 ألف طن المجموعة الرابعة 
 7.7 45 181 164 147 137 132 125 مليون ليتر المجموعة الخامسة 
 19.3 141 4803 3585 2796 2622 2358 1989 ليترألف  المجموعة السادسة 

   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر  
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، ويبين أن اإلنتاج 2004 - 1996 إحصائي إلنتاج المجموعات الغذائية السابقة خالل الفترة  وصف18 - 7يقدم الجدول 

وآان التغير األآبر قد حصل في إنتاج المجموعة الثالثة . شهد تحسنات بمعدالت صغيرة إلى آبيرة خالل فترة الدراسة

 تعتبر صغيرة إلى معتدلة ووصلت قمتها بالنسبة آما أن التباينات حول خط االتجاه. واألدنى في إنتاج المجموعة الرابعة

  .إلنتاج المجموعة السادسة، وأدناها في إنتاج المجموعتين الرابعة والخامسة

  2004 - 1996 وصف إحصائي إلنتاج المجموعات الغذائية المختلفة في القطاع الخاص للصناعات الغذائية، 18 - 7جدول 

  معدل التغير
 1996-2004  

(%)  

  معدل النمو 
  السنوي

 1996- 2004   
  أدنى  المتوسط الوحدة المادة (%)

 قيمة
  ىأعل

  قيمة
  بالطريقة
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

  بالطريقة
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

  معامل
   االختالف

(%)  

 11.3 13.8 13.2 182 170 2,440 903 1,448 ألف طن المجموعة األولى 
 23.1 11.3 9.9 135 113 271 88 174 ألف طن المجموعة الثانية
 15.8 17.7 20.9 268 356 15.9 3.5 9.3 ألف طن المجموعة الثالثة 

 6.6 4.6 3.4 44 31 10 6 8 ألف طن المجموعة الرابعة 
 6.6 13.3 14.8 171 201 164 54 113 مليون ليتر المجموعة الخامسة 
 25.9 15.7 10.8 222 127 3,585 1,142 2,075 ألف ليتر المجموعة السادسة 

   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 
  . سنة أساس 1996 باعتبار 2004 - 1996حسبت معدالت التغير والنمو السنوي للفترة 

إن أعلى التغيرات تالحظ في .  خط االتجاه العام باالعتبارمأخوذاًً التغيرات بين الفترات الزمنية 8 - 7يقارن المخطط 

          ثت أصغر التغيرات في الفترةإنتاج المجموعة الثالثة بينما األدنى آان في مجال المجموعة الرابعة، وقد حد

  .لدى مقارنة الفترات 2004 - 2000

   2004 - 1996لفة،  مقارنة التغيرات بين الفترات الزمنية للمجموعات الغذائية المخت8 - 7مخطط 
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   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

وفي السنوات األخيرة استطاع القطاع الخاص أن . تنحصر صناعة عصير الفواآه والشوآوالتة في القطاع الخاص

م لتمتعه بكفاءة إدارية أعلى وتقنيات متقدمة وسلوك منافس يكسب حصصًا في السوق مقارنة مع شرآات القطاع العا

ولكن . إضافة إلى فعالية اإلعالن والخبرة في التسويق) من حيث النوعية والحجم والتوضيب ( وتنوع في المنتجات 

 19 - 7يعرض الجدول . المصاعب التي واجهت شرآات القطاع الخاص نتجت بشكل رئيسي من بيئة االقتصاد الكلي
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طور حصة القطاع الخاص في إنتاج معظم المجموعات الغذائية، مشيرًا إلى تزايد حصة السوق للقطاع الخاص ت

  . باستثناء صناعة السكر، آما يشير إلى أن معظم حصص السوق هي للقطاع الخاص

   (%)2005 - 2000 تطور حصة القطاع الخاص للصناعات الغذائية في إنتاج إجمالي الصناعات الغذائية، 19 - 7جدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

 48.7 48.3 41.5 41.7 40.3 34 المجموعة األولى
 87 88.8 79.3 83.7 77.7 81.9 المجموعة الثانية
 71.4 61.6 58.1 51.3 60.6 51.6 المجموعة الثالثة
 52.6 41.5 39 36.9 33.1 38.5  المجموعة الرابعة
 77.2 72.2 68.2 69.4 68.4 80.4  المجموعة الخامسة
 21.7 17.4 13.9 13.6 12.6 11.6  المجموعة السادسة
 0 0 0 0 0 0 المجموعة السابعة

   مختلفة  أعداد - اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :   المصدر 

   التصنيع الغذائي المشترك7-5

 من أجل تنمية القطاع المشترك في مجال التصنيع الغذائي ضمن رؤية 1986 لعام 10صدر المرسوم التشريعي رقم 

وقد تأسس بموجب هذا المرسوم والتشريعات . أبعد لتعزيز مشارآة القطاع الخاص في االستثمار وخلق فرص عمل

  .1991 لعام 10الالحقة ثالثة أشكال للقطاع المشترك ، خاصة القانون المذآور سابقًا رقم 

 .اع المشترك بين الدولة والقطاع الخاصقط •

 ).بين الدول ( قطاع مشترك بين سورية والبلدان األخرى  •

 .قطاع مشترك بين القطاع الخاص الوطني واألجنبي •

يهدف هذا المشروع . وفق الشكل األول للقطاع المشترك نخص بالذآر شرآة غدق التي تتضمن أنشطتها تصنيع غذائي 

 -   طن من آونسروة الفواآه والخضار 25 - طن من رب البندورة 2750إنتاج وتوضيب ضمن خططه السنوية إلى 

 طن من 2000 - طن من الطحينة 880 - طن من الحالوة 1760 - معلبات من الفول المطبوخ -حمص معلب 

ؤخرًا مصنع وقد تأسس م.  ماء الزهر - زيت الزيتون - طن من األجبان المعلبة 430 - طن من الفطر 600 -المخلالت 

  . طن5000  قدرهاللمواد الغذائية بطاقة إنتاج سنوية

تنتج هذه الشرآة الجبنة البيضاء وجبنة القشقوان . وفق النموذج الثاني نخص بالذآر الشرآة السورية الفنلندية لأللبان

  . طن من الحليب الطازج1700والجبنة المطبوخة بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 

 شرآة للتصنيع الغذائي 25يوجد حاليًا أآثر من . لمشترك بين القطاع الخاص الوطني واألجنبيفيما يتعلق بالقطاع ا

 1300ويعمل في هذه الشرآات . 1991 لعام 10برأسمال محلي وأجنبي مؤسسة ومسجلة آشرآات خاصة وفق القانون 

 -  المقبالت - عصير الفواآه -لنباتي  السمن ا- زيت الزيتون وزيوت نباتية أخرى - التخزين -عامل في مجاالت التبريد 

 . السمك المجفف والمدخن - اللبنة - أنواع مختلفة من الجبنة - حليب معقم وحليب بودرة - المعكرونة -أغذية األطفال 
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   التجارة الخارجية لألغذية المصنعة7-6
نسبية لديها، لتحسين الكفاءة ولوضع تشجع التجارة الحرة البلدان باتجاه التخصص في المنتجات التي تتمتع بالميزة ال

وعليه فقد خفضت الحكومة السورية الكثير من القيود على التجارة . االقتصاد على منحنى إمكانيات اإلنتاج الخاص به

 شارآت في - أبرمت اتفاقات ثنائية مع البلدان األخرى لتأسيس مناطق تجارة حرة -الخارجية لتحسين األداء االقتصادي 

 - وقعت باألحرف األولى على اتفاقية الشراآة مع االتحاد األوربي -طقة التجارة الحرة العربية الكبرى تأسيس من

  وآنتيجة لهذه الجهود شهد معدل التجارة الخارجية تحسن ملحوظ . تقدمت بطلب االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

  ). 20 - 7الجدول ( 

  )مليون دوالر أمريكي  ( 2005 - 2000المنتجات الغذائية المصنعة،  التجارة الخارجية لبعض 20 - 7جدول 

 2005 2004 2000 البند
  معدل
   التغير
(%)  

  معدل
   النمو 
  السنوي
(%)  

  نسبة 
  التمرآز
   ألول 
  خمس 
  دول
(%) 

  نسبة 
  التمرآز
   ألول
   عشر
   دول
(%) 

  عدد
   الشرآاء

 التجاريين 
*** 

       28.6 251 288.9 229.2 82.2 *ذية المصنعة إجمالي الصادرات من األغ
       14.9 100 3.4 4.2 1.7 (%)الحصة من إجمالي الصادرات 

 39 96 87.4 54.5 780 91.5 28.8 10.4 زيت الزيتون
 27 99.6 98.6 170.8 14450 58.2 55.5 0.4 المياه المعدنية والمشروبات الغازية

 29 98 92.3 0.5- 3- 7.4 5.4 7.6 قمر الدين وملبن
 14 99.8 94.5 16 110 6.5 4.4 3.1 جبنة ولبن رائب

 20 97.5 85.1 32.7- 86- 0.9 1.8 6.5 فستق حلبي
       4.8 26 588.8 679.2 83.1 **إجمالي االواردات من األغذية الصنعة 

       12.5- 49- 5.9 9.7 11.5 (%)الحصة من إجمالي الواردات 
 15 98.9 92.3 15.7 107 172.1 176.2 83.1 سكر
 10 100 99.6 8.6 51 55.4 59.2 36.7 شاي

 24 91.5 78.8 8.4 50 56.4 41.3 37.7 حليب بودرة
 21 95.7 81.8 19 138 57.2 56.1 24 زيوت نباتية

 16 99.7 97.4 8.4 50 19 21 12.7 قهوة
 22 92.3 75.4 8.9 53 20.4 20.3 13.3 زبدة وسمنة
 7 100 99.3 15.7- 57- 26.1 12.6 61.4 سمن نباتي

 11 100 98.2 9.9- 40- 15.8 23.7 33.1 أسماك
   قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية    و- 2005 و2004 المجموعات اإلحصائية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :  المصدر 

   .التمثل مجموع البنود التفصيلية* 
  .التمثل إجمالي البنود المذآورة في األسفل** 
  ). 2004-2003(عدد الشرآاء التجاريين آوسطي ***

  ).2000سنة أساس  ( 2005 - 2000حسبت معدالت التغير والنمو السنوي للفترة 

 تزايدت صادرات المنتجات المصنعة من حيث القيمة والمساهمة بمعدالت مرتفعة جدًا 2005 - 2000وخالل الفترة 

لكل من ) المشارآة(إن نسب التمرآز . مقارنة بالواردات، وانخفضت مساهمة الواردات في األغذية المصنعة

 وزيادة عدد الصادرات والواردات لألغذية المصنعة مرتفعة  لذلك يجب السعي لتحسين تنويع الصادرات والواردات

األآثر تنوعًا  بينما آان الجبن و اللبن الرائب  آان زيت الزيتون 2004 - 2003وخالل الفترة . الشرآاء التجاريين

. األقل تنوع في حالة الصادرات ، أما في حالة الواردات فكان حليب البودرة األآثر تنوع بينما آان السكر األقل تنوع 

 - ر  السك- وجود تحسن في التجارة الخارجية في مجال المياه المعدنية والمشروبات الغازية 20-7يالحظ من الجدول 

 الجبنة واللبن، وانخفاض في األداء بالنسبة للصادرات والواردات - الزبدة والسمنة - الزيوت نباتية -الحليب بودرة 

 أن حصة األغذية المصنعة في إجمالي الصادرات السورية والصادرات الزراعية نفس الجدولآما يتضح من . األخرى
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يادة بالتزامن مع نمو القطاع الخاص ونتيجة لسياسات الحكومة في وقد بدأت صادرات األغذية المصنعة بالز. محدودة

  .دعم الصادرات الزراعية

وبالتالي فإن . 2005 - 2001أصبح القطاع الخاص هو الجهة األساسية المصدرة للمنتجات الغذائية المصنعة في الفترة 

في الواقع ، فإن بعض الصادرات . فترةحصة صادرات القطاع العام من األغذية المصنعة تراجعت بشكل آبير لنفس ال

التقليدية للقطاع العام مثل رب البندورة والجبنة البيضاء واألغذية المعلبة توقفت عن التصدير أو سجلت هبوطًا في قيمة 

إن إجمالي صادرات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية . صادراته مثل الزيوت النباتية وبعض المشروبات الكحولية 

 ، مكونة حصة صغيرة من إجمالي صادرات المواد الغذائية 2005 مليون دوالر أمريكي في العام 9.6بالتوسط بلغت 

   ) .2005لصناعة  اوزارة( المصنعة 

 المملكة العربية السعودية - دول الخليج العربي -تصدر المنتجات الغذائية المصنعة بشكل أساسي إلى البلدان المجاورة 

 -  الواليات المتحدة األمريكية -ت محدودة من األغذية المصنعة تصدر إلى بعض البلدان األوربية بينما آميا.  مصر-

 - الواليات المتحدة األمريكية -البلدان األوربية  : يمن جهة أخرى فإن أهم البلدان المصدرة للسوق السورية ه. اليابان 

   . 76 المغرب- الهند - الصين  -ترآية 

 تواجه منافسة عالمية قوية فإن إمكانية التوسع أآثر في صادرات المواد الغذائية المصنعة ةريعلى الرغم من أن سو

إن نمو القطاع الخاص والسياسات الحكومية في مجال تحرير التجارة واالتفاقات التجارية جميعها تقدم إطار . متوفرة 

يات حديثة في الصناعات الغذائية والتوجهات وتشكل الجهود الحالية من أجل تبني تقن. عمل مساعد في هذا التوسع 

  .الحكومية لضمان تبني المصدرين للمعايير والمواصفات العالمية دافعًا إضافيًا للتصدير

   االستثمارات والعمالة في التصنيع الغذائي7-7

  :  تساهم في تشجع الحكومة السورية االستثمارات الصناعية في مجال التصنيع الغذائي باعتبار هذه االستثمارات

 .تعزيز النمو االقتصادي وفرص العمل •

 .تحسين أداء القطاع الزراعي  باعتباره أحد أآبر القطاعات في االقتصاد السوري •

تأمين للقطاع الزراعي حاجته من األنشطة التصنيعية المتضمنة الفرز والتصنيف والتجفيف بهدف تسويق  •

 ). منتجات األلبان - اللحوم - الفواآه -الخضار ( رجية المنتجات الزراعية في األسواق الداخلية والخا

 .حفظ المنتجات الزراعية لفترة طويلة وتحسين الكفاءة التسويقية •

 .تحسين أداء األمن الغذائي وتنمية الصادرات وتحقيق زيادة في القيمة المضافة •

 .تحسين أداء األنشطة المزرعية والدخل المزرعي •

وعليه فإن التوسع في عدد .  ر من أجل تطوير هذا القطاع وتحسين قدرته التنافسية أول مؤتم2005عقد في العام 

 التوزع - نوعية وحجم االستثمارات - خلق المزيد من فرص العمل -المشاريع ترافق مع نمو آلفة االستثمارات 

                                                 
   المركز الوطني للسياسات الزراعية - 2005 التجارة الزراعية السورية  76
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ة والمنفذة وحصة هذه  فكرة حول عدد مشاريع الصناعات الغذائية المرخص21 - 7يقدم الجدول . الجغرافي للمشاريع

يشير الجدول إلى أن مشاريع الصناعات الغذائية تنفذ . 2005المشاريع من إجمالي المشاريع الصناعية حتى العام 

بوتيرة أعلى من باقي المشاريع الصناعية ، وأن معدل تنفيذ المشاريع الصناعية منخفض جدًا نتيجة لبيئة االقتصاد الكلي 

  . سلبًا على معدل التوظيف وتوليد الدخل غير المالئمة والتي تؤثر

    2005 عدد المشاريع الصناعية المرخصة والمنفذة، 21 - 7جدول 
 منفذ مرخص منفذ مرخص منفذ مرخص البيان )عامل(  عدد العاملين  )س.مليون ل(رأس المال  عدد المشاريع 

 1724 6531 2837.7 12356 380 688 صناعات غذائية
 5893 43403 7543.7 51515.6 994 4022 المجموع

 29 15 38 24 38 17 حصة الصناعات الغذائية 
   2006  لعام المجموعة اإلحصائية السنوية-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :    المصدر 

ية بين  وتحتل المرتبة الثان1991 لعام 10تأسست مشاريع الصناعات الغذائية في القطاع الخاص وفق القانون رقم 

          وربع المشاريع الصناعية للفترة 2005المشاريع الصناعية المنفذة وشكلت ثلث إجمالي المشاريع في العام 

   ).22 - 7الجدول  ( 2005 - 1991

   2005 - 1991،  1991 لعام 10 حصة مشاريع الصناعات الغذائية المنفذة وفق القانون رقم 22 - 7    جدول 

 البيان إجمالي عدد المشاريع عدد المشاريع ريععدد المشا
 2004 - 1991  2005  2005 - 1991  

 1340 237 1103 إجمالي الصناعة 
 340 79 261 الصناعات الغذائية

 25.4 33.3 23.7 (%)حصة الصناعات الغذائية 
   .2005ار  مكتب االستثم-1991 لعام 10باالستناد إلى تقرير تتبع القانون رقم :    المصدر 

بسبب عدم توفر بيانات حول العاملين في قطاع الصناعات الغذائية الخاص، سوف يتم الترآيز فقط على القطاع العام 

من مجموع عدد العاملين في % 22بلغت حصة القطاع العام للصناعات الغذائية من العمالة حوالي . للصناعات الغذائية

وقد شهد عدد العاملين في قطاع الصناعات . 2006 - 1996م خالل الفترة إجمالي الصناعات التحويلية للقطاع العا

خالل % ) 0.3(  التحويلية للقطاع العامقياسًا مع مثيله في إجمالي الصناعات % ) 0.1( الغذائية العام تزايدًا بسيطًا 

  عام حتى2000 ولكن من العام. 2006 عامل في عام 23125 إلى 1996 عامل في عام 22874نفس الفترة ، من 

 آان هناك انخفاض في عدد العاملين في آال القطاعين العام للصناعات الغذائية وإجمالي القطاع العام للصناعات 2006

التحويلية  بسبب النمو المتحقق في القطاع الخاص للصناعات الغذائية ، والذي يمنح أجورًا أعلى من األجور التي  

وقد سبب هذا االتجاه تأثيرًا إيجابيًا على آًال من اإلنتاج المحلي اإلجمالي للعامل . لغذائيةيقدمها القطاع العام للصناعات ا

 تزايد آًال من 2006 - 1996 وخالل الفترة. ئية العامالواحد والناتج المحلي الصافي للعامل في قطاع الصناعات الغذا

 ألف ليرة 1804 للعامل في التصنيع الغذائي العام من اإلنتاج المحلي اإلجمالي للعامل الواحد والناتج المحلي الصافي

 ألف ليرة سورية على 452 ألف ليرة سورية و2062 إلى 1996 ألف ليرة سورية على التوالي في عام 29سورية و

  ). 23-7الجدول  (2006التوالي في العام 
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   2006 -2000الواحد في قطاع الصناعات الغذائية العام،  المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الصافي للعامل اإلنتاج تطور 23 - 7جدول 
  )س.ألف ل(

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

معدل 
النمو 

السنوي 
(%) 

 3.9 2062 2340 2383 2279 2148 1844 1640 الناتج المحلي اإلجمالي للعامل  
 8.5 452 589 607 628 430 405 278 الناتج المحلي الصافي للعامل  

  .   أعداد مختلفة- اإلحصائية السنوية ة المجموع-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء :   المصدر 

    قطاعات مختارة من الصناعات الغذائية 7-8

تتمتع سورية بخبرة جيدة في تصنيع المنتجات الغذائية سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة أو عبر الصناعات 

ومن أآثر الصناعات . صنيع الغذائي في سورية تاريخ طويل، وقد تطور ليلبي حاجات األسواق الخارجيةوللت. الريفية

 المعكرونة والشعيرية - األغذية المعلبة - الزيوت والسمون النباتية - مشتقات األلبان - المعجناتالغذائية أهمية الخبز و

  . قمر الدين - الفواآه المجففة -  السمنة والزبدة -لحوم  تصنيع ال- السكر والحلويات - الكحول - تصنيع العنب -

   الخبز والمعجنات والمعكرونة والشعيرية 7-8-1

وباعتبار هذه المنتجات تصنع .  البسكويت- المعكرونة والشعيرية - الخبز -الطحين : إن أهم منتجات هذه المجموعة 

تولي الحكومة االهتمام المطلوب لدعم القمح ومنتجاته و. قمحمن القمح فإن التصنيع يرتبط بنتاج األنشطة المزرعية لل

حيث يعتبر . 77لذلك فإن تسويق وتخزين وتصنيع القمح يتم عبر المؤسسات الحكومية. لتحقيق أهداف األمن الغذائي

التسويق العام للقمح من مسؤوليات المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وهي من مؤسسات وزارة االقتصاد 

الشرآة العامة للمطاحن :  الحبوب هماتصنيعوهناك شرآتان حكوميتان تتبعان الشرآة العامة لتجارة و. التجارةو

  .  والتي ازداد عددها بشكل آبير1991سمح بإنشاء المطاحن الخاصة منذ عام . والشرآة العامة للمخابز

وقد أسست الشرآة .  مليون طن سنويًا 1.8لي تتمتع  المطاحن التابعة للمؤسسة العامة للمطاحن بطاقة إنتاجية حوا

 600 خمس مطاحن جديدة، والتي زادت طاقتها اإلنتاجية السنوية بأآثر من 1998 /1997العامة للمطاحن في عامي 

  . ألف طن

يستعمل الطحين عالي الجودة . ينتج في سورية نوعان أساسيان من الطحين ، الطحين العادي والطحين عالي الجودة 

تبيع المؤسسة . بينما الطحين العادي تحدد مواصفاته من قبل الحكومة. اج الخبز الخاص والمعجنات والمعكرونة إلنت

العامة للمخابز الطحين مباشرة للمستهلكين من مخابزها عبر المنافذ التابعة لها، وعن طريق المنافذ الخاصة لبيع 

  . متناول المستهلكويعتبر المنفذ األخير هو األهم العتباره في. األغذية

 هي حاولت المنافسة ضمن أسواق الطحين اتنتج المطاحن الخاصة الطحين عالي الجودة فقط ألنها سوف تخسر نقودًا إذ

 895 إلى 1997 منشأة في عام 1020وقد انخفض عدد المطاحن الخاصة من .  العادي الذي يتلقى دعمًا حكوميًا آبيرًا

                                                 
2000 المرآز الوطني للسياسات الزراعية - اقتصاديات المحاصيل االستراتيجية - مايك ويستليك  77  
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بة األآبر من هذه المطاحن في محافظتي الحسكة ودير الزور آما هو موضح في تقع النس. 200678منشأة في العام 

  . 9 - 7المخطط 

   (%) 2006 ،توزع المطاحن الخاصة على المحافظات  9 - 7مخطط 

الحسكة
15%
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   .2006  لعام المجموعة اإلحصائية السنوية-باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر 

ة الخبز العادي لحصولها على طحين القمح باألسعار المدعومة حصرًا عن طريق المؤسسة تنتج المخابز العامة والخاص

أما المخابز الخاصة التي تنتج الخبز . العامة للمطاحن، والتي تورد الطحين بواسطة الشاحنات مباشرة لهذه المخابز

تدير الشرآة العامة للمخابز المخابز و. عالي الجودة فتحصل على الطحين عالي الجودة المتاح فقط في المطاحن الخاصة

 مخبزًا تدار من قبل القطاع الخاص بخطوط منفردة 61منها .  خطًا لإلنتاج 257 مخبزًا تحتوي على 175العامة البالغة 

  .تتميز حاليًا صناعة الخبز الخاص بالتنوع استجابة لرغبات المستهلكين خاصة من أجل الخبز الصحي. 

ولغياب البيانات حول المنشآت الخاصة والمتعلقة بهذه . نة والشعيرية يتم في المنشآت الخاصةإن معظم إنتاج المعكرو

م إنتاج المعكرونة والشعيرية في شرآة تي. المنتجات سوف يتم االآتفاء ببعض البيانات المتوفرة عن الشرآات العامة

   .)1-7الصندوق  (ة غراوي  وشرآة آميلياشرآة الشرق وشرآ: اليرموك ، بينما ينتج البسكويت في ثالث شرآات هي 

   شرآات إنتاج المعكرونة والشعيرية والبسكوت العامة1-7الصندوق 

في  % 34فقط (  طن من المعكرونة، ولكنها تعمل بأقل من هذه الطاقة بكثير3508تبلغ طاقتها اإلنتاجية : شرآة اليرموك لصناعة المعكرونة
 طن في عام 1433انخفض إنتاحها السنوي من . التزال أعلى من المعدالت الخاصة بشرآات البسكويت، ولكن نسبة اإلنتفاع  ) 2005عام  

س  في .  ألف ل97س و.  ألف ل56 إلى 2000س في عام . ألف ل51، بينما تزايدت إنتاجية العامل من 2005 طن في العام 1178 إلى 2000
 و 2000وتعتبر هذه الشرآة رابحة وقد تحسنت أرباحها بين عامي . جارية على التوالي وباألسعار ال2000 باألسعار الثابتة لعام 2005العام 

  .2005 عامل  في عام 77، وبلغ عدد العاملين فيها )نسبة المدخالت إلى المخرجات  ( 2005

 آالف طن 8هذه الشرآات ل جيةتبلغ الطاقة اإلنتاو). الشرق وغراوي وآميليا ( يتم إنتاج البسكويت من قبل ثالث شرآات : تشرآات البسكو
 إلى 2000 طن في عام 2207وقد تراجع إنتاجها السنوي من . وأدنى بكثير من شرآة المعكرونة سنويًا، ولكنها تعمل بأقل من هذه الطاقة بكثير

. 2005 حتى عام 2000 هذه الشرآات عدا شرآة اليرموك التي تحسنت إنتاجيتها من العام وانخفضت إنتاجية.  2005 طن طن في عام 1455
  . عامل في شرآة الشرق475 - عامل في شرآة آميليا 105 - عامل في شرآة غراوي 86:  الشرآات لهذه 2005 في عام وبلغ عدد العاملين

  

  .2005التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام : المصدر

                                                 
  .2006لعام  المجموعة اإلحصائية  الزراعية السنوية - وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  78
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   صناعة األلبان 7-8-2

هتمام لهذه الصناعة بسبب أهمية الدور الذي تلعبه في تعزيز وضع األمن الغذائي وتوليد تولي الحكومة السورية بالغ اال

  . الدخل خاصة لسكان الريف والبادية

عبر تبني سالالت عالية : تؤثر السياسات الحكومية على صناعة األلبان من خالل دورها في تنمية اإلنتاج الحيواني 

 توفير - المحسنة من األغنام والماعز السالالت توزيع - تدريج األبقار المحلية -ة اإلنتاجية للحليب من األبقار المستورد

وتساعد الحكومة أيضًا في تحسين تسويق منتجات األلبان التي تخضع إلى قوى .  تقديم الخدمات البيطرية -األعالف 

 يتمثل في صدور قانون وهناك عامل آخر يعزز هذه الصناعة. السوق على الرغم من وجود سعر تأشيري للحليب

  .2007 لعام 8 واستبداله بالمرسوم رقم 2000 لعام 7 وتعديالته بالمرسوم رقم 1991 لعام 10االستثمار رقم 

وقد بدأت صناعة . يغلب على هذه الصناعة الطابع التقليدي على الرغم من التقدم الحاصل عبر تأسيس منشآت حديثة 

 وقعت 1959وفي العام . 79 مع تأسيس أول معمل لصناعة األلبان في دمشق1958منتجات األلبان الحديثة في عام 

األول أنشئ في دمشق بطاقة إنتاج : لتأسيس معملين للحليب ) اليونيسيف (اتفاقية مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 

دأ العمل في عام وآال المعملين ب.  ألف طن سنويًا 11 ألف طن والثاني أنشئ في حلب بطاقة إنتاجية 12.5سنوية 

وعلى الرغم من صغر الطاقة اإلنتاجية . 1963 وبدأ اإلنتاج في عام 1960وقد بني معمل آخر في حمص عام  . 1968

لهذه المعامل إال أنها لم تعمال بكامل طاقتها، بسبب الصعوبات في جمع الحليب ومحدودية آميات الحليب التي تورد 

  . ناسبةللمعامل وغياب إمكانيات التسويق الم

 السمنة - الزبدة - الجبنة - اللبن الرائب - الحليب المبستر والمعقم -الحليب الطازج : تشمل منتجات األلبان في سورية 

  . والقشطة

وعليه فإن التباينات حول . 2006 حتى عام 1997 وصف إحصائي لمنتجات األلبان منذ عام 24 - 7يعرض الجدول 

يالحظ وجود تغير ونمو آبير . أي أن منتجات األلبان آانت مستقرة خالل فترة الدراسةخط االتجاه صغيرة إلى معتدلة، 

  . في مجال إنتاج الزبدة بسبب األسعار المناسبة

  )ألف طن  ( 2006 - 1997 وصف إحصائي للحليب ومنتجاته، 24 - 7جدول 
 (%)معدل النمو السنوي  (%)معدل التغير 

  بالطريقة أعلى قيمة  أدنى قيمة  المتوسط البند
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

  بالطريقة
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

  معامل 
  االختالف
(%)  

 9.3 5.2 5.2 57.5 57.4 2535 1578 1896 إجمالي الحليب 
 11.8 2.5 3.2 24.6 32.8 825 535 645 حليب طازج

 9.8 5.2 4.1 57.7 43 18 11 14 سمن
 29 21.9 16.1 494.1 283.1 11 3 6 زبدة
 10 4.6 5.2 49.3 58.1 137 82 99 جبنة

 11.3 7.1 6.5 85.5 76.2 495 281 373 منتجات أخرى
  .2006  لعام المجموعة اإلحصائية  الزراعية السنوية-وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر 

  ).1997سنة أساس  ( 2006 - 1997حسبت معدالت التغير والنمو للفترة 

                                                 
2000 سوسن الجندي  79  
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% ) . 12.7(  حمص - % )  13.1(  حلب -% ) 13.5(   دير الزور -% ) 19(  إنتاج الحليب في دمشق يترآز

%). 12.5( حلب -% ) 15.5(  حمص  -% ) 30.5( والنسبة العظمى من الحليب تستهلك بشكل طازج في دمشق 

صة المرتفعة من الزبدة والح%) . 13.3( وحلب %) 18.7( ودير الزور %) 26.1( وينتج السمن بمعظمه في حمص 

%)  15.1(وحماة %) 18.5(ويترآز معظم إنتاج الجبنة في دمشق %) . 15.5(ودير الزور %) 24.1(تنتج في حماة 

  %).13.9(والحسكة %) 15.4(وحلب %) 17(أما المنتجات األخرى فينتج معظمها في دير الزور . 

.  وفق المشاهدات األصلية2006 حتى عام 2000 منذ عام  تطور منتجات األلبان السابقة الذآر25 - 7يبين الجدول 

 التنمية إستراتيجيةمنسجمًا مع أهداف ) المعدل جيد جدًا بالنسبة إلى الزبدة ( يتضح من الجدول أن معدل النمو جيد 

  .يعمل في مجال صناعة األلبان حاليًا القطاع العام و القطاع المشترك و القطاع الخاص  .الزراعية 

  )ألف طن  (2006 -2000 تطور إنتاج منتجات األلبان، 25 - 7جدول 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البند
معدل النمو 
السنوي 

(%) 
 7.2 2,535 2,358 2,129 1,878 1,765 1,578 1,673 إجمالي الحليب
 5.2 825 765 662 554 582 535 610 حليب طازج
 7 18 17 16 14 14 11 12 سمن
 24.2 11 10 9 6 6 4 3 زبدة
 7.9 137 115 107 93 97 89 87 جبنة

 7.5 495 492 475 404 303 306 320 منتجات أخرى
  . 2006 - 2000 حسبت معدالت النمو للفترة .2006  لعام المجموعة اإلحصائية  الزراعية السنوية-وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر 

  امصناعة األلبان في القطاع الع

يعتبر هذا القطاع األقدم بين القطاعات العاملة في مجال صناعة األلبان، وهناك ثالث شرآات تتبع وزارة الصناعة تنتج 

 وهي الشرآة العربية السورية لأللبان بدمشق وشرآة ألبان حمص وشرآة الشرق بحلب        مشتقات األلبان

  ).2-7الصندوق (

  لبان شرآات القطاع العام لأل2-7الصندوق 
 ألف طن 21:  وقد توسعت هذه الطاقة لتتمكن من إنتاج.  ألف طن سنويًا من الحليب 12.5 طاقتها اإلنتاجية :الشرآة العربية السورية لأللبان

)  إعادة تعبئة (إضافة إلى أنها تنتج السمنة المستوردة .  جبنة قشقوان - جبنة مصنعة - جبنة بيضاء - لبنة - لبن رائب -من الحليب المعقم سنويًا
في عام %  91 إلى 2000في عام % 92إن نسبة المدخالت إلى المخرجات تراجعت من . وقشطة) تجزئة وتوضيب (   زبدة مستوردة -

آما انخفض متوسط اإلنتاجية بالنسبة  . 2005في عام % 94 ، ولكن وفق األسعار الجارية ارتفعت إلى 2000 باألسعار الثابتة لعام 2005
 ألف 63 ثم إلى 2000 باألسعار الثابتة لعام 2005عامل عام / س . ألف ل88 إلى 2000عامل في عام / س. ألف ل107الواحد من للعامل 

  .2005 عامل في عام 200وبلغ عدد العاملين .  مشيرًا إلى أداء ضعيف 2005س باألسعار الجارية في عام .ل
وتنتج هذه الشرآة نفس منتجات الشرآة السابقة باستثناء .  ألف طن من الحليب 8.2حوالي  تبلغ طاقتها اإلنتاجية السنوية :شرآة حمص لأللبان

% 97 ثم انخفضت إلى 2000في عام % 98بلغت نسبة المدخالت إلى المخرجات . الحليب المعقم وجبنة القشقوان مع إضافة الحليب المبستر
 عامل 215بلغ عدد العاملين . تاجية أدنى بالمقارنة مع مثيله في الشرآة السابقةيالحظ أن متوسط اإلن.  مما يشير إلى أداء ضعيف2005في عام 
  .2005في عام 

وتنتج نفس منتجات شرآة حمص ، وتتمتع بإنتاجية أعلى من الشرآتين .  الف طن من الحليب11تبلغ طاقتها اإلنتاجية  :شرآة الشرق 
  . السابقتين
  .2005للصناعات الغذائية لعام التقرير السنوي للمؤسسة العامة : المصدر
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  صناعة األلبان في القطاع المشترك 

 الشرآة السورية -الشرآة السورية السعودية :  تعمل في مجال صناعة األلبان ضمن هذا القطاع  ثالث شرآات وهي 

  . والشرآة السورية الفنلندية -الليبية 

  صناعة األلبان في القطاع الخاص

وقد تأسس بعضها . لخاص للتصنيع الغذائي في المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية من سوريةتتوزع منشآت القطاع ا

وتبلغ إجمالي الطاقة . 1952 لعام 103 والبعض اآلخر يعمل وفق القانون رقم 1991 لعام 10وفق القانون رقم 

  . ألف طن75اإلنتاجية السنوية لهذه الشرآات حوالي 

  : ية الكثير من القيود يمكن تلخيصها فيما يلي تواجه صناعة األلبان في سور

 .تباعد وتبعثر منتجي الحليب في األرياف والبادية وضواحي المدن •

الضعف في استعمال الوسائل العلمية المالئمة لجمع ونقل الحليب ، والذي يؤدي إلى زيادة نسبة التالف والفاقد  •

آما تؤدي وسائل النقل غير المالئمة إلى . وحديثة منه إضافة إلى القيود التي تعيق تأسيس منشآت آبيرة 

ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي إلى تجاوز السعة الميكروبية المسموح بها وزيادة حموضة الحليب ، مما يسبب 

 .تردي نوعية الحليب المخصص للصناعة 

لنوع من الحليب منخفض وهذا ا. ارتفاع الحصة الموزعة من قبل األسر الريفية من الحليب الخام أو المصنع •

 .النوعية 

 .آثرة تنقالت قطيع األغنام وخاصة في البادية  •

 .انخفاض آمية اإلنتاج •

ارتفاع أسعار المواد الخام مقارنة مع البلدان المجاورة ، والذي يقود إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج وعدم القدرة  •

 .على المنافسة 

ال تستطيع المِنشآت الحديثة . امل التقليدية في ظروف غير متماثلة المنافسة القوية بين المنشآت الحديثة والمع •

  . منافسة المنشآت التقليدية نظرًا النخفاض آلفة اإلنتاج فيها لعدم تقيدها بالمعايير النوعية لإلنتاج 

  :يمكن لصناعة األلبان أن تعمل بكفاءة أعلى في حال

 .تحسين المواشي المنتجة للحليب وشروط تربيتها •

 .يث خطوط وبيئة اإلنتاج تحد •

 .تطوير نظام المعلومات المتعلق بإنتاج وتصنيع الحليب  •

 . ومشتقاته الحليبتعزيز التحسينات في عمليات تسويق  •

 .التطبيق اإللزامي للمعايير اإلنتاجية على مختلف مراحل سلسلة العرض  •
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دت آمية وقيمة الصادرات من الجبنة واللبن وقد شه. أخيرًا فإن هذا القطاع يبشر بمستقبل واعد في مجال الصادرات

ومع ذلك فإن الصادرات من منتجات األلبان  . 2005-2003 و 1997-1995الرائب نموًا آبيرًا بين وسطي الفترتين 

راجع عدد ت، و2005في عام % 94.5وصلت حصة أول خمس شرآاء تجاريين إلى . تحتاج إلى مزيد من التنوع

  . 2005في عام دولة  14 إلى 2004 - 2003خالل الفترة دولة  17الشرآاء التجاريين من 

تعتبر نسبة التمرآز للواردات أفضل من نسبة التمرآز . ويتم التصدير إلى  لبنان واألردن ودول الخليج العربي 

 وآانت السلع المستوردة هي. 2005-2003وقد ازداد عدد الشرآاء التجاريين للواردات خالل الفترة . للصادرات 

 -  جزر المالديف - بولونيا - هولندة - نيوزيالندة -فرنسا : والشرآاء التجاريين هم . حليب البودرة والسمنة والزبدة 

  . ألمانيا- اإلمارات العربية المتحدة - الدانمرك - الهند - استراليا - سنغافورة -بلجيكا 

   صناعة الزيوت النباتية 7-8-3

يحتكر القطاع . رية نموًا سريعًا بفرعيها زيت الزيتون والزيوت النباتية األخرىتشهد صناعة الزيت النباتي في سو

وتعتبر الطاقة اإلنتاجية للقطاع العام من . الخاص إنتاج زيت الزيتون آما يهيمن على سوق الزيوت النباتية األخرى

  .الزيوت األخرى محدودة جدًا مقارنة بالقطاع الخاص

  صناعة زيت الزيتون

وقد ازداد إنتاج زيت الزيتون من . 80ية خامس دولة من حيث اإلنتاج في ترتيب الدول المنتجة لزيت الزيتونتعتبر سور

% 8.9ومعدل نمو سنوي % 116، مع معدل تغير بلغ 2006 ألف طن في عام 252 إلى 1997 ألف طن في عام 78

وآانت التباينات .  في زيادة اإلنتاج النباتيوفق خط االتجاه، وتتفق هذه المعدالت مع التوجهات االستراتيجية للحكومة

 1997 االختالفات السنوية إلنتاج زيت الزيتون خالل الفترة 10 - 7يصور المخطط . حول خط االتجاه مرتفعة 

وهذا يتسبب بآثار سلبية على نسبة االنتفاع من . ، مبينًا تقلبات مرتفعة بسبب ظاهرة المعاومة في إنتاج الزيتون2006

  . المتاحة لتصنيع الزيتون، والتي تؤدي الرتفاع تكاليف التصنيع الطاقة

 منشأة في 1100 إلى 1997 منشأة في عام 780تزايد عدد معاصر زيت الزيتون متزامنًا مع زيادة إنتاج الزيتون من 

جاه السائد في واالت. وتستخدم في عصر الزيتون طريقة الطرد المرآزي أو الهيدروليك أو القوة الحيوانية. 2006عام 

تصنيع زيت الزيتون هو استخدام طرق العصر المستمرة بهدف زيادة نسبة الزيت المستخلص والحصول على نوعية 

  . أفضل تلبية للمعايير العالمية وحاجة األسواق الخارجية

  

  

                                                 
  80 2006 سورية - زيت الزيتون - مركز األعمال السوري األوربي 
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   (%) 2006 - 1997 تطور االختالفات السنوية في إنتاج زيت الزيتون، 10 - 7مخطط 
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  .2006  لعام المجموعة اإلحصائية  الزراعية السنوية-رة الزراعة واإلصالح الزراعي وزا: المصدر 

 مع األخذ باالعتبار 2006-2000 تطور إنتاج زيت الزيتون وعدد معاصر الزيتون خالل الفترة 26 - 7يوضح الجدول 

تعمل % 19هيدروليك و تعمل على ال% 66 القديمة و المعاصرمن % 15تضم معاصر الزيتون نسبة . خط االتجاه 

  ).الطرد المرآزي ( بالنظام المستمر 

  )ألف طن ، معصرة (2006 - 2000 تطور إنتاج زيت الزيتون وعدد المعاصر، 26 -7جدول 

  معدل النمو السنوي 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البند
 2000 -2006(%)  

 5.1 252 123 202 104 195 95 165 إنتاج زيت الزيتون
 3.1 1100 1082 1033 1067 825 827 814 معاصر الزيتون

  .2006  لعام المجموعة اإلحصائية  الزراعية السنوية-وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي :      المصدر 

%). 16.3(طرطوس %) 20.1( الالذقية -%) 21.4( إدلب -%) 26(يترآز إنتاج زيت الزيتون في محافظات حلب 

  %).11.1( إدلب -%) 25.9( الالذقية -%) 26 (-%) 27.1( معاصر الزيتون في طرطوس آما تترآز معظم

: بعض هذه المعوقات تتمثل في . على الرغم من التقدم الحاصل في هذا القطاع أال أنه ال يزال يواجه بعض التحديات

 قصور في عمليات -سلسلة التجارية  عجز ال- ضعف المهارات اإلدارية - غياب البيئة التنظيمية العامة -البيروقراطية 

ومع ذلك فقد اآتسب هذا القطاع الكثير من .  وصرامة اإلجراءات والمعايير العالمية - قلة الخبرة التصديرية -التسويق 

  .  عناصر القوة مثل األسعار المنافسة والدعم من قبل الدولة والمؤسسات العالمية وتحسن في بيئة العمل 

إن  .  حقول األعمال األخرى، بدأت مؤخرًا استثمارات خاصة آبيرة تأخذ مكانها لتقود الصناعةمثلما هي الحال في

إزالة القيود واالنفتاح االقتصادي المترافق مع دعم الدولة  قاد إلى دفع لالقتصاد بالنظر إلى المساحات واألشجار 

 (         نشآت باتجاه اقتصاديات السعةي حجم الم تغير ف- مبيعات التصدير - إنتاج الزيتون وزيت الزيتون -المزروعة 

ويلتمس المستثمرون األتراك . وبالنتيجة فإن أعداد متزايدة من المستثمرين يبحثون عن فرصة في هذا القطاع) . الحجم 

جين تكامل أآبر، ورجال األعمال الخليجيون يبحثون عن أسواق تنافسية لتلبية الطلب المحلي، آما أن التجار والمنت

وآمثال ناجح لالستثمارات األجنبية في سورية في مجال زيت الزيتون . األوروبيين يتحرون عن أسواق جديدة واعدة
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وتبلغ .  ألف متر مربع50وقد تأسست في المنطقة الشمالية من إدلب على مساحة . شرآة شرق المتوسط لزيت الزيتون

آما تستعمل .  عامل60 ألف طن من الزيت النباتي ، وتشغل 13  ألف طن تتضمن تكرير23.5طاقتها اإلنتاجية السنوية 

  .هذه المنشأة تقنيات غير ضارة بالبيئة للتقليل من التلوث والنفايات

  و 2003ولكن بين عامي . يتصف سوق تصدير زيت الزيتون بالنمو الكبير ويعتبر أحد أآثر األسواق السورية تنوعًا

 مليون 12 قيمة وآمية الصادرات من زيت الزيتون من توقد تزايد. تجاريين هناك هبوط في عدد الشرآاء ال2005

 ألف طن على 38 مليون دوالر أمريكي و 60.9 إلى 1997 - 1995 ألف طن على التوالي للفترة 4.4دوالر أمريكي و 

 مليون دوالر 4.6 ارتفعت قيمة وآمية الصادرات من 2005 - 2000وخالل الفترة  . 2005 - 2003التوالي في الفترة 

. 2005 ألف طن غي عام 62.2 مليون دوالر أمريكي و 91.5 إلى 2000 ألف طن على التوالي في عام 1.6أمريكي و 

 . 2005 في عام 39إلى ) 2004 و 2003متوسط عامي  (44وقد تراجع عدد الشرآاء التجاريين من 

   الزيوت النباتية األخرىةصناع

تي المستخلص من بذور القطن أو فول الصويا أو بذور عباد الشمس الزيتي وآميات تنتج هذه الصناعات الزيت النبا

وشهد القطاع . يعمل آًال من القطاع الخاص والعام في إنتاج هذه الزيوت النباتية. قليلة من زيت الذرة وزيت السمسم

نتاج المحلي غير قادر على لذلك فإن اإل. 1991 لعام 10الخاص نمو آبير في هذا المجال بعد صدور القانون رقم 

ويتم تلبية الطلب الزائد من المواد . تغطية الطلب من المواد الخام  بسبب ندرة األراضي ومحدودية المصادر المائية

. وتعتبر هذه الصناعة من الصناعات سريعة النمو والمنافسة والحديثة. الخام المستوردة من قبل القطاع الخاص

  .2005 ألف طن في عام 119 إلى 1996 ألف طن في عام 33ذه الزيوت النباتية من ازداداإلنتاج المحلي من ه

  إنتاج الزيوت في الشرآات العامة

 بمعدل نمو سنوي قدره 2006 ألف طن في عام 47 إلى 1996 ألف طن في عام 33تزايد إنتاج الزيت النياتي من 

وتختص .  شرآة دمشق- شرآة حماة -شرآة حلب  : تنفذ أنشطة تصنيع الزيوت النباتية من قبل ثالث شرآات%. 3.5

  .)3-7الصندوق  (شرآة دمشق بإنتاج الصابون

   شرآات الزيوت العامة3-7الصندوق 
% 79 و2000وفق األسعار الثابتة لعام % 84 ثم انخفضت إلى 2000في عام % 99بلغت نسبة المدخالت إلى المخرجات  :شرآة حلب

عامل  /س. ل354 إلى 2000عامل في عام /س. ألف ل12وازداد متوسط إنتاجية العامل الواحد من . 2005باألسعار الجارية وذلك في عام 
وتنتج . وتعبر هذه األرقام عن أداء جيد. 2005عامل باألسعار الجارية وذلك في عام /س. ألف ل468 وإلى 2000باألسعار الثابتة لعام 

تصل الطاقة اإلنتاجية السنوية القصوى .  لينت- الصابون - الكسبة - السمن النباتي -  زيت القطن-الشرآة بشكل أساسي زيت القطن المكرر 
 2005في عام % 99وصلت نسبة االنتفاع من الطاقة اإلنتاجية .  ألف طن من الزيت النباتي 40 ألف طن من بذور القطن و254 إلىللشرآة 

  .  عامل في نفس العام1185، آما بلغ عدد العاملين 
% 78 و2000باألسعار الثابتة لعام % 98 ثم انخفضت إلى 2000في عام % 99بلغت نسبة المدخالت إلى المخرجات  :اةشرآة حم

عامل /س. ألف ل23 إلى 2000عامل في عام /س. ألف ل11ازداد متوسط إنتاجية العامل من  . 2005باألسعار الجارية وذلك في العام 
. ، وتعكس هذه األرقام تحسن في أداء الشرآة2005عامل باألسعار الجارية وذلك عام /س.ف ل أل279 وإلى 2000باألسعار الثابتة لعام 

 آالف طن من 6 ألف طن من بذور القطن و43يبلغ الحد األقصى للطاقة اإلنتاجية السنوية . وتنتج هذه الشرآة نفس منتجات شرآة حلب
  . عمال في نفس العام305 وبلغ عدد العاملين فيها 2005اقتها في عام من ط% 81وعملت الشرآة بطاقة إنتاجية حوالي . الزيت النباتي

  .2005التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام : المصدر
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  إنتاج الزيوت في الشرآات الخاصة

م نمو آبير وتعكس هذه القي. 2005 ألف طن في عام 71 إلى 1996 ألف طن في عام 0.3ازداد إنتاج الزيت النباتي من 

 أو وفقًا للقانون 1952 لعام 103تعمل المِنشآت الخاصة وفق القانون رقم . في صناعة الزيت النباتي في القطاع الخاص

 977 ألف طن  والمنفذة 2921تبلغ الطاقة التصنيعية السنوية الحالية للقطاع الخاص من الزيت . 1991 لعام 10رقم 

 -  إدلب - حمص - حماة - دمشق -وتتوزع هذه المنشآت في محافظات درعا . ر ألف طن من البذو3898ألف طن تقابل 

  . الحسكة-حلب 

    تصنيع العنب والبيرة7-8-4

 البراندي أو على شكل - النبيذ -مثل العرق %) 20(أو على شكل مشروبات آحولية %) 64(يستهلك العنب طازج 

  .2006 - 1997ومنتجاته خالل الفترةائي للعنب  وصف إحص27 - 7يوضح الجدول %) . 4(أو زبيب %) 12(دبس 

 المتعلقة باالستهالك الطازج والمصنع تبعًا النخفاض إنتاج العنب  27 - 7انخفضت قيم جميع األرقام في الجدول 

وتعتبرالتباينات حول خط االتجاه معتدلة مشيرة إلى بعض االستقرار في . باستثناء العنب المستعمل في صناعة الدبس

  .ويقوم بتصنيع العنب آل من الشرآات الخاصة والعامة . يع التصن

  )ألف طن  ( 2006 - 1997 وصف إحصائي للعنب ومنتجاته، 27 -7جدول 
  معدل التغير

(%)  
معدل النمو السنوي 

أعلى أدنى قيمة  المتوسط البند (%)
  بالطريقة قيمة 

 البسيطة
  بالطريقة
 الخطية

  بالطريقة
 البسيطة

  بالطريقة
 الخطية

معامل 
االختالف 

(%) 

 16.2 6.6- 3.2- 45.8- 25.5- 590 243 376 إنتاج العنب
 20.1 7.1- 3.1- 48.7- 24.8- 418 152 249 المستهلك طازج

 15 4.1- 2.4- 31.5- 19.5- 92 49 65 المستعمل للمشروبات
 25.1 16.7- 12.1- 80.7- 68.6- 50 12 31 المستعمل للزبيب
 32.6 1 4.1 9.7 44.1 49 21 31 المستعمل للدبس

 21.5 12.2- 9.9- 69.1- 60.8- 15 5 10 إنتاج الزبيب
 30.1 0.7- 2.7 6.2- 27.1 14 6 8 إنتاج الدبس

  2006  لعام المجموعة اإلحصائية  الزراعية السنوية-وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  .2006 - 1997لفترة حسبت معدالت التغير والنمو ومعامل االختالف ل

  التصنيع العام

شرآة الريان في السويداء وشرآة الميماس في حمص ، آما تقوم : توجد شرآتان تعمل في مجال تصنيع العنب هما

  .)4-7الصندوق  (شرآة بردى في دمشق وشرآة الشرق في حلب: شرآتان بالعمل في مجال تصنيع البيرة هما 

    المعلبات الغذائية المختلفة7-8-5

 فواآه أخري خاصة المشمش والتين - مربى -مرمالد (  فواآه معلبة -تتكون المعلبات المختلفة من  رب البندورة

وتنفذ هذه . وغيرها - لحوم معلبة - زيتون معلب -)   فول -  حمص -بازالء (  خضار معلبة -) واألجاص  والخوخ 

  . األنواع  من الصناعات من قيل المنشآت الخاصة والعامة 
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   الشرآات العامة لتصنيع العنب والبيرة4-7الصندوق 

 البراندي - النبيذ -ويتكون إنتاجها من العرق .  ألف طن من العنب14.2تتمتع هذه الشرآة بطاقة تصنيع سنوي تصل إلى حوالي  :شرآة الريان
لذلك بلغت نسبة المدخالت . رآة بتقنيات متقدمة جدًاوتعمل الش.  زيت اليانسون -) آحول مصنع من العنب ( الصوما - منتجات آحولية أخرى -

عامل باألسعار /س. ل678 إلى 2000عامل في عام /س. ألف ل319وقد ازدادت إنتاجية العامل بالمتوسط من % . 58إلى المخرجات بحدود 
  .  عامل189ال في نفس العام  ،وبلغ عدد العم2005عامل باألسعار الجارية وذلك في عام /س. ألف ل630 و إلى 2000الثابتة لعام 

آذلك تملك تقنية متطورة . وتنتج نفس منتجات شرآة الريان.  ألف طن من العنب 12.2تصل الطاقة التصنيعية للشرآة إلى : شرآة الميماس 
 400 إلى 2000عامل في عام /س. ألف ل178وزادت إنتاجية العامل بالمتوسط من % . 64لذلك بلغت نسبة المدخالت إلى المخرجات . جدًا

 ، وبلغ عدد العاملين في نفس 2005عامل باألسعار الجارية وذلك في العام /س. ألف ل393 وإلى 2000عامل باألسعار الثابتة لعام /س.ألف ل
  . عامل 189العام 

  .ألخرى سابقًاوقد تم استعراض المؤشرات ا.  ألف طن من البيرة6.4تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية للشرآة حوالي :شرآة الشرق

في عام % 36وازدادت نسبة المدخالت إلى المخرجات من .  ألف طن من البيرة4.3تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية للشرآة حوالي : شرآة بردى
عامل /س. ألف ل436 إلى 2000عامل في عام /س. ألف ل280، و إنتاجية العامل السنوية بالمتوسط من 2005في عام % 54 إلى 2000
 131 ، وبلغ عدد العاملين في الشرآة لنفس العام 2005س باألسعار الجارية وذلك في العام . ألف ل394 وإلى 2000سعار الثابتة لعام باأل

  .عامل

  .2005التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام : المصدر

  التصنيع العام 

 نتيجة المنافسة مع 2006 ألف طن في عام 4.2 إلى 1996  ألف طن في عام 16.6تراجع اإلنتاج بشكل حاد من 

                  شرآة الميادين- شرآة إدلب -شرآة دمشق :  شرآات وهي 6وتعمل في هذا المجال . الشرآات الخاصة 

  .5-7 آما هو موضح في الصندوق  )درعا ( شرآة المزيريب -) الالذقية ( شرآة جبلة - شرآة الحسكة -)دير الزور ( 

  للمعلبات المختلفة شرآات القطاع العام 5-7الصندوق 

 البازالء العلبة - مربى - مرمالد -وتنتج هذه الشرآة رب البندورة .  ألف طن 6.5تبلغ الطاقة التصنيعية القصوى حوالي  :شرآة دمشق
 باألسعار الثابتة 2005في عام % 87 إلى 2000في عام % 95وقد انخفضت نسبة المدخالت إلى المخرجات من . وفواآه معلبة أخرى 

وتزايدت إنتاجية العامل السنوية .  باألسعار الجارية2005في عام % 96 ، ولكن هذه النسبة تزايدت بنسبة طفيفة لتصل إلى 2000لعام 
ولكنها هبطت .  2000 باألسعار الثابتة لعام 2005عامل في عام /س.  ألف ل58 إلى 2000عامل في عام /س.  ألف ل16.5بالمتوسط من 

  . 2005 عامل في عام 182 باألسعار الجارية ، وبلغ عدد العمال في الشرآة 2005عامل في عام /س. ألف ل12.3إلى 

وتنتج نفس المنتجات التي .  ألف عبوة45.4 ألف طن من األغذية المعلبة  و3.2تصل الطاقة التصنيعية القصوى إلى حوالي : شرآة إدلب
. باألسعار الجارية% 97 و2000باألسعار الثابتة لعام % 90 بلغت نسبة المدخالت إلى المخرجات 2005ي عام وف. تنتجها شرآة دمشق

عامل باألسعار الجارية ، /س.  الف ل6 و2000 باألسعار الثابتة لعام 2005عامل في عام /س. ألف ل44وبلغت إنتاجية العامل السنوية 
  .2005م  عامل في عا99وبلغ عدد العمال في الشرآة 

ويعتبر أداء الشرآة غير .  ألف طن وتنتج نفس منتجات الشرآات المذآورة سابقًا3.1تبلغ الطاقة التصنيعية السنوية حوالي : شرآة الميادين
  .2005عامل في عام 113بلغ عدد العمال في الشرآة . جيد

ويعتبر أداء . س منتجات الشرآات األخرى المذآورة سابقا ألف طن ، وتنتج نف2.8 تبلغ الطاقة التصنيعية السنوية حوالي :شرآة الحسكة
  .2005 عامل في عام 84وبلغ عدد العمال في الشرآة . الشرآة غير مالئم

  . ألف طن، وتنتج نفس منتجات الشرآات األخرى المذآورة سابقا3.8تبلغ الطاقة التصنيعية السنوية حوالي : شرآة جبلة

  .  ألف طن، وتنتج نفس منتجات الشرآات األخرى المذآورة سابقًا6.7ية السنوية حوالي تبلغ الطاقة التصنيع: شرآة مزيريب

  .2005التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام : المصدر

  التصنيع الخاص 

لذلك .  الخارجية بسبب توفر المواد الخام الالزمة للصناعة وتحرير التجارةبوتائر متسارعةتعتبر من الصناعات النامية 

 ألف طن في عام 21.1 إلى 2000 ألف طن في عام 3.5ازداد إنتاج القطاع الخاص من المعلبات الغذائية المختلفة من 

2005.  
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آذلك  فإن التين له دور . يلعب المشمش دورًا هامًا من أجل تصنيع المرمالد والمربى  في آال القطاعين الخاص والعام 

لهذه  فكرة حول تطور االستعماالت المختلفة 28 - 7يعطي الجدول  .عية للقطاع الخاص فقطشطة التصنيهام في األن

وقد شهد المشمش المستعمل لالستهالك الطازج ولصناعة المرمالد والمربى  . 2006 - 2000 خالل الفترة الثمار

هة أخرى فإن منتجات التين من ج. 2006 - 2000تزايدًا، في حين انخفضت المنتجات المصنعة األخرى وذلك للفترة 

 التين  يترآز إنتاج المشمش والمنتجات المرتبطة به في دمشق وحمص، بينما إنتاجويترآز. تزايدت  خالل الفترة نفسها

  .والمنتجات المرتبطة به في إدلب

  ) ألف طن  ( 2006 - 2000 تطور إنتاج المشمش والتين واستعماال تهما، 28 - 7جدول 

  النمو معدل 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان
 (%) السنوي

                 المشمش
 3.8 98.5 65.5 75.7 104.9 100.9 66 78.9 اإلنتاج 

 2.4 77.8 52.7 72.1 91.8 92.5 59.8 67.5 مربى للمرمالد ولل طازج والمستهلك
 25.6- 0.06 0.2 0.8 0.9 0.06 0.3 0.4 المشمش المجفف

 1.7- 4.1 2.3 2.5 2.5 2 1.3 4.5 قمر الدين
                 التين

 2.6 51.4 49.9 36.7 41.1 43.4 40 44.1 اإلنتاج 
 0.5 32.7 31.4 25.5 29.9 31.6 28.4 31.7  طازج المستهلك

 5.6 6 6.9 3.8 3.7 3.4 3.4 4.3 التين المجفف
  .2006  لعامائية  الزراعية السنوية المجموعة اإلحص-وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

  ).  أساس 2000عام  ( 2006 - 2000حسب معدل النمو السنوي للفترة 

  اصناعة السكر والمنتجات المرتبطة به  7-8-6

إن الهدف األساسي من تأسيس شرآات السكر في سورية هو توفير أحد أهم السلع االستهالآية للشعب السوري في إطار 

 بطاقة تصنيعية يومية بلغت ألف طن من الشوندر 1948تاسست أول منشأة في حمص عام .  الغذائي ترسيخ حالة األمن

بطاقة تصنيعية ) دمشق (  تأسست ثاني منشأة في عدرا 1958وفي عام .  طن من السكر الخام 300السكري ، وتكرير 

 1986وفي عام .  من السكر الخام طن150 طن من الشوندر السكري وتكرير حوالي 650 إلى 600يومية تتراوح بين 

 ألف طن من الشوندر السكري وتكرير 2بطاقة تصنيع يومية بحدود ) إدلب ( تم تأسيس المنشأة الثالثة في جسر الشغور 

 ألف طن 4 بطاقة تصنيع يومبة تصل إلى 1975آما تم تأسيس أربع  منشآت أخرى في عام .  طن من السكر الخام300

  .81 شرآة مسكنة- شرآة دير الزور - شرآة الرقة -) الغاب ( شرآة تل سلحب :  وهي ل منها لكمن الشوندر السكري

 2000 ألف طن في عام 109وقد وصل إنتاج الشرآات السابقة الذآر . تعتبر صناعة السكر حكرًا للدولة بشكل آامل

        تلبية الطلب المحلي من السكرويميل هذا اإلنتاج إلى التقلب والعجز في . 2006 ألف طن في عام 198وازداد إلى 

لذلك تقوم الدولة باستيراد آميات من السكر الخام والمكرر، وقد سمحت أيضا ).  سدس الحاجة المحلية 1/6فقط ( 

آغ 1، وتوزع جزء من السكر بأسعار مدعومة بمعدل الطلب المحليللقطاع الخاص باستيراد السكر لسد العجز في 

  . المحلية من السكر وحماية الفئات ذات الدخل المحدودالحاجةطية للشخص شهريًا وذلك لتغ

                                                 
  . معمل تل سلحب- صناعة السكر في الجمهورية العربية السورية  81
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أحد أهم المنتجات الثانوية لصناعة السكر هو الموالس الذي يمكن استعماله في صناعة األعالف المرآزة والكحول 

  .والخميرة والغليسرين وحامض الستريك واستعماالت أخرى

  :تواجه هذه الصناعة الكثير من التحديات منها

 .انخفاض نسبة السكر في الشوندر السكري 

 .طول المسافات لنقل الشوندر السكري إلى معامل التصنيع  

 .ضعف التنسيق بين األنشطة المزرعية واألنشطة التصنيعية  

 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
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  ذائيـــــــــن الغـــاألم -الفصل الثامن

مة األغذية والزراعة إلى ضمان حصول جميع الناس وفي جميع يهدف تحقيق األمن الغذائي آما هو معرف من قبل منظ

األوقات على القدرة المادية واالقتصادية الستهالك الكميات الكافية من الغذاء اآلمن والمغذي لتحقيق احتياجاتهم 

 في نفس ويتوجب تحقيق هذا األمر على ثالثة مستويات. وتفضيالتهم الغذائية لكي يتمكنوا من أن يحيوا حياة سليمة

وحسب هذا التعريف المتفق عليه عالميًا فإن األمن الغذائي له ثالثة أبعاد . اإلقليمي /الفردي  واألسري والوطني: الوقت

و يشير هذا إلى أن الحاجة ال تقتصر على توفر المواد الغذائية الكافية . الوفرة واالستقرار وإمكانية شراء الغذاء: رئيسية

  .  من استقرارها وضمان إمكانية الحصول عليهاو إنما تحقيق أآبر قدر

   السياسات المؤثرة على األمن الغذائي8-1

   تطور السياسات8-1-1

ومنذ بداية وضع الخطط الخمسية . شكل األمن الغذائي الهدف الرئيسي والجوهري لإلستراتيجية الزراعية في سورية

نحو تحقيق " تيجيات والسياسات الزراعية توجه مرآزياحتى منتصف الثمانينات آانت االسترافي بداية الستينات و

، وترافقت ببرامج دعم للمنتجات الزراعية والمستلزمات والتسعير االآتفاء الذاتي من السلع الغذائية اإلستراتيجية الهامة

ى بعض السلبيات من وإقامة البنى التحتية، وحقق هذا النهج نتائج إيجابية في زيادة اإلنتاج وضمان األسعار ولكنه أدى إل

   .خالل الضغط على موارد الخزينة واستنزاف الموارد الطبيعية

هدف برنامج تعديل السياسات الذي تم تطبيقه فيما بعد إلى إلغاء أو تخفيض تلك التشوهات وبالتالي ضمان زيادة آفاءة 

حكومي في عملية التخطيط وخالل حيث تم تخفيض دعم المستلزمات وبدأ تخفيض التدخل ال. استخدام الموارد المحلية

آما تم تشجيع سياسات التنويع المحصولي و إيالء اهتمام . التسعينات بدأت عملية التحرير التجاري تأخذ طابعًا متسارعا

وبدأ مفهوم االعتماد على الذات يحل محل مبدأ االآتفاء الذاتي مما يتطلب . متزايد للميزة النسبية في الزراعة السورية

وتوسعت التجارة الزراعية ولعبت دورًا أآثر أهمية من السابق .  من المشارآة الفعالة لسورية في التجارة العالميةالمزيد

وتم تنفيذ السياسات الهادفة إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية في األسواق . في تحقيق هدف األمن الغذائي

  . لزراعية عنصرًا هامًا في تحقيق األمن الغذائي في سوريةوحاليًا تعتبر التجارة ا. العالمية بنجاح 

تقوم الحكومة وتنفيذًا للتوجهات والسياسات العامة باعتماد اقتصاد السوق االجتماعي بتنفيذ العديد من اإلصالحات 

التحضير لعملية االقتصادية والتشريعية من أجل تعزيز التكامل مع االقتصاد العالمي وتسهيل تنفيذ االتفاقات الموقعة و

وفي هذا اإلطار فقد بدأت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بأخذ دورها في . االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

عملية التعديل الالزمة وقامت بدراسة المشاآل التي يعاني منها القطاع الزراعي ووضعت السياسات الالزمة لحلها وبدأ 
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ة لها، إضافة إلى العمل بتعديل هيكلية وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لتمكينها من العمل بوضع البرامج التنفيذي

  .  تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها وفق الواقع الجديد

   السياسات المطبقة8-1-2

يض عدد  تسعى الجمهورية العربية السورية إلى تنفيذ االلتزامات الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي لألغذية بهدف تخف

 في إيجاد عالم 2000 ، وتحقيق أهداف األلفية الجديدة التي أقرت في عام 2015الجياع في العالم إلى النصف في عام 

وعليه فقد استمرت في ايالء األمن الغذائي . أآثر سالمًا ورخاًء وعدًال وتحرير البشر من ظروف الفقر المدقع والعوز

 في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ، آما تقوم بوضع البرامج األهمية القصوى ووضعته ضمن األولويات

التنفيذية الالزمة في ضوء اإلمكانيات المتاحة لتحقيق التقدم المنشود واألهداف المحددة ، وتتم المتابعة من خالل تشكيل 

آما . د حاالت التغذية بشكل عام العديد من اللجان الفنية والمسؤولة عن إنتاج الغذاء أو متابعة توزيعه واستهالآه ورص

تقوم الحكومة باستمرار بتعديل السياسات الكلية والزراعية بهدف تحقيق معدالت نمو جيدة في آافة قطاعات االقتصاد 

الوطني وموائمة االقتصاد السوري مع التطورات على المستوى العالمي لتحقيق التقدم في مجال األمن الغذائي على 

  .ألسري والوطنيالصعيد الفردي وا

  :وبناًء على ماتقدم تتجلى اآلفاق العامة الستراتيجية األمن الغذائي في الجمهورية العربية السورية بما يلي

 :زيادة القدرة على توفير االحتياجات الغذائية ، وذلك من خالل  -1

 .تنمية اإلنتاج من سلع الغذاء الرئيسة وذات القدرة التنافسية  •

اء بخدمات التسويق                 تنمية القدرة على تص    • تثمار الزراعي من خالل االرتق ريف نواتج عمليات االس

 .الزراعي ، وزيادة قدرة التبادل التجاري للسلع الزراعية

 .زيادة قدرة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل في تأمين احتياجاتها الغذائية  -2

 . زيادة معدالت االستقرار السعري في أسواق الغذاء  -3

 .يات جودة سلع الغذاء المتداولة االرتقاء بمستو -4

ا  غ حالي ذي يبل ع وال كاني المرتف و الس دل النم ن مع رغم م ى ال وًا % 2.45" عل ذآورة أعاله نم ت السياسات الم د حقق فق

ـ   اوز ال ذي تج ود الماضية وال ًا خالل العق ة  % 4اقتصاديًا ملحوظ دة مقارن دالت الجي ن المع دل م ذا المع ر ه ث يعتب حي

وطني                     . عالم النامي   بالعديد من دول ال    ة قطاعات االقتصاد ال ة لتطوير آاف و تم تحقيق هذا التقدم من خالل سعي الحكوم

دين  ة والصناعة والتع اعي الزراع ة والتصنيع الزراعي   . خاصة قط اع الزراع ة خاصة لقط ة أهمي ولي الحكوم ا ت آم

  .ألهداف تتعلق باألمن الغذائي

رة الث            ل منتصف فت ارَا من الخطة الخمسية السادسة                          اعتمد القطاع الزراعي قب ى التخطيط المرآزي واعتب ات عل مانين

اج المشارآة والتخطيط الالمرآزي              ) 1990 - 1986( تم التوجه بشكل تدريجي نحو التخطيط التأشيري وتم اعتماد منه

دة لل        ة المتزاي ات الغذائي أمين االحتياج ي وت اع الزراع اءة القط ين آف ي لتحس اج الزراع ة   لإلنت ع إقام َا م كان متزامن س
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ق التحول          اه عن طري ة وخاصة المي وارد الطبيعي المشاريع الزراعية ، وزيادة المساحات المروية ، وترشيد استخدام الم

ة  ة نظيف لع زراعي اج س ة ، وإنت ري الحديث ى طرق ال ة إل ة وآمن ة واإلدارة المتكامل ى المكافحة الحيوي ز عل د الترآي تعتم

فة إلصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تشجع على االستثمار في القطاع الزراعي بشكل                لمكافحة اآلفات ، إضا   

م     (عام   ام    10المرسوم التشريعي رق م        1986 لع تثمار رق انون االس ام    10 وق م        1991 لع ه بالمرسوم رق ام   7 وتعديالت  لع

تثمار   حول قانون استثمار جديد وإحداث الهيئ   2007 لعام   9 و 8 والمرسومان   2000 د سمح    )ة السورية لالس ، وأيضًا فق

ويق وتصنيع وتصدير   ي تس اهمته ف ذلك زادت مس ر،  ل ويقية بشكل آبي ة التس ي العملي يع دوره ف للقطاع الخاص بتوس

ل األسمدة               اج الزراعي مث ة العديد من المنتجات وتأمين مستلزمات اإلنت واد المكافحة    الكيماوي ة     .  وم م تبسيط عملي ا ت آم

م االستمراء بإعطاء القروض         . بح على مستوى المجموعات المحصولية بدل من مستوى السلعة          التخطيط لتص  وأيضًا ت

ى تصنيع وتسويق            . الزراعية بحيث يتم التدقيق على استخداماتها      ة بالسيطرة عل د استمرت الحكوم ومن ناحية أخرى فق

  .   محاصيل القطن، والشوندر السكري والتبغ، وعلى صادرات القمح

الجهود                 وتنفي ذَا للتوجهات اإلستراتيجية للدولة القاضية بتطوير اإلنتاج الزراعي وتدعيم األمن الغذائي فقد تم االستمرار ب

اج في                        تلزمات اإلنت أمين مس ة وت ا والبعلي ة منه تثمرة المروي ادة المساحات المس المبذولة لتقديم الخدمات في الريف وزي

ق                  األوقات المناسبة وتشجيع زراعة المحاصيل     م تحقي د ت ه فق ة ، وعلي روة الحيواني  وخاصة االستراتيجية منها وتربية الث

ة واللحم                  واع الفاآه د من أن ة والعدي االآتفاء الذاتي من محاصيل القمح والبقوليات الغذائية والقطن والخضراوات المختلف

واردات                      ة لل ى نسبة منخفضة لمعامل التبعي ة إل ام والبيض مؤدي ة    و .)1-8الجدول   (األحمر والحليب الخ  تسعى الحكوم

اءة                    دأ الكف لزيادة نسب االآتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الهامة األخرى التي مازلنا نستوردها لتأمين االحتياج وفقَا لمب

  . االقتصادية مثل السكر وبعض الزيوت النباتية السائلة والمهدرجة ومشتقات الحليب وجزء من أعالف الثروة الحيوانية

   (%)2005-1996 نسبة االآتفاء الذاتي والتبعية للواردات لمنتجات مختارة، 1-8ول الجد
%نسبة االآتفاء الذاتي   

1996-2004  
%نسبة التبعية للواردات   

1996-2004  البيان 
الحد  المتوسط

 األدنى
الحد 
سطالمتو األعلى الحد  

 األدنى
الحد 
 األعلى

نسبة االآتفاء 
%الذاتي   

2005لعام   

نسبة التبعية 
%للواردات   

2005لعام   

 3.9 113.8 5.1 0.0 1.2 141.2 99.4 111.1 القمح
*الشعير  86.0 26.5 150.7 29.4 0.0 73.5 48.9 51.1 
 0.2 194.1 1.5 0.0 0.3 972.5 121.0 273.9 العدس
 0.3 137.8 15.1 0.0 4.7 218.7 90.9 127.0 الحمص
*قطن شعر  279.1 105.2 1080.8 0.0 0.0 0.1 177.6 0.0 
 0.0 135.0 1.5 0.0 0.5 136.1 125.5 130.6 البندورة
 6.8 96.8 7.0 0.0 2.4 124.6 96.1 103.6 البطاطا
 0.0 100.8 0.0 0.0 0.0 100.1 100.0 100.0 الزيتون
 2.5 104.6 2.2 0.0 0.7 105.5 101.1 103.0 الحمضيات
 1.7 126.2 10.8 0.4 3.7 207.0 93.6 120.7 اللحم األحمر
 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.1 100.0 100.0 لحم الدواجن
 40.4 59.6 44.8 0.0 16.2 100.0 55.6 83.8 السمك
 0.0 100.0 0.6 0.0 0.1 100.8 100.0 100.1 الحليب
 0.0 100.7 0.0 0.0 0.0 103.5 100.3 101.8 البيض

. اسات الزراعيةباالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسي: المصدر  
.تمت مراعاة هذين المنتجين غير الغذائيين ألهميتهما لوضع األمن الغذائي*   

اء                        ذي آانت نسبة االآتف دة وال ون للمائ تج يستخدم آزيت وبناءًا على الجدول السابق تجدر المالحظة على أن الزيتون المن

ه    ، وإلنتاج زيت الزيتون الذي وصلت نس    2005في عام   % 100الذاتي له    ذاتي ل اء ال ام   % 208بة االآتف . 2005في ع
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ه         ذاتي من اء ال بة االآتف ت نس ذي بلغ ازج ال تهالك الط ة لالس ب اإلجمالي ة الحلي تخدم آمي ام  % 100وتس ي ع  2005ف

  .   2005في عام % 85وللتصنيع الذي بلغت نسبة االآتفاء الذاتي منه 

اج              آما تقوم الحكومة في ضوء إمكانياتها برصد األموال الالز         ة لإلنت ادة الخدمات المقدم تثمارية لزي ة في الخطط االس م

ة                     ي مشروعات تنموي ى تبن الزراعي ولتطوير البحث العلمي والتأهيل واإلرشاد الزراعي وتدعيم البنية التحتية إضافة إل

رأة     ين الم ات لتمك ى وضع مكون ذه المشروعات عل ز من خالل ه وفير فرص العمل والترآي الستصالح األراضي وت

دة                ة المشروعات المول الريفية وزيادة دورها االقتصادي في دخل األسرة وإمكانية حصولها على القروض الميسرة إلقام

  .للدخل 

ة         ة والريفي ة الزراعي ى التنمي وبما أن جزء هام من الفقراء يعيشون في الريف ويعتمدون على الزراعة فقد تم الترآيز عل

اد   رات االقتص ي المؤش دم ف ق التق دة   لتحقي ة الجدي داف األلفي ق أه ة لتحقي ة  . ية واالجتماعي ات الالزم ووضعت السياس

ادة معدالت النمو االقتصادي وتناولت                        تلزماته وزي وفير مس اج الزراعي وت ى تطوير اإلنت لتنفيذها من خالل العمل عل

ة             ة الزراعي تراتيجية التنمي )  2010-2006(شرة   والخطة الخمسية العا    ) 2010-2001(السياسات المقرة على ضوء إس

  :المجاالت التالية 

ا   ) أرض ، مياه ، غابات ، مراعي      ( تحسين استخدامات الموارد الطبيعية الزراعية       • ا بم واالستفادة الكاملة منه

 .يتالءم مع استدامتها والمحافظة عليها من التدهور واالستنزاف والتلوث 

ة الحيا    • لع الغذائي ن الس وطني م تهالك ال ة االس أمين حاج ة  ت ا (تي ات وغيره ح ، البقولي ن ) القم ق األم وتحقي

ى المنافسة في األسواق             ادرة عل بية الق زة النس الغذائي من خالل زراعة وتطوير إنتاجية المحاصيل ذات المي

 .الداخلية والخارجية 

وارد        • ل الم يم وتأهي اد والتعل ي واإلرش ي الزراع ث العلم وير البح الل تط ن خ ة م ديث الزراع وير وتح  تط

ة                        البش ول المناسبة لكاف اد الحل ا في إيج ة محددة نظرًا ألهميته رية وتوطين التقانات الحديثة وفق برامج زمني

 .مشاآل اإلنتاج الزراعي

اءة                       • ة المضافة وتحسين آف تفادة من القيم ة لالس  تشجيع وتطوير عمليات تصنيع وتسويق المنتجات الزراعي

 .اإلنتاج الزراعي 

 .يف المصرفي للمساهمة في تطوير اإلنتاج الزراعي وتحديثه  تطوير نظام التمويل والتسل •

اليب             • د المحددة وباألسعار المناسبة وتحسين أس دة والمواعي  تأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعي بالنوعية الجي

 .استخدامها وتوزيعها 

ق        اعتماد السياسات السعرية آوسيلة للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد وتوجيه البرامج           • ة نحو تحقي  التنفيذي

 .زيادة في اإلنتاج وآفايته وتحسين نوعيته 

 . تبني تعديالت هيكلية قادرة على مجاراة متطلبات التطوير المستمر بكافة أبعاده  •

اعتبارًا من منتصف الثمانينات بدأت الدولة في التحرير التدريجي لالقتصاد  والتحول نحو اقتصاد السوق ، من خالل 

وقد هدفت هذه . يعات المناسبة في مجال االستثمار والتجارة الخارجية والسياسات النقدية والمصرفية إرساء التشر
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 1991 لعام 10وقد آان قانون االستثمار رقم . السياسات إلى توسيع دور القطاع الخاص في برامج التنمية االقتصادية

االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية ومنها وتعديالته من أهم هذه السياسات التي شجعت القطاع الخاص على 

بلغ عدد المشاريع المشمولة بهذا القانون في مجال تغليف وتجفيف وتصنيع المواد . قطاع الصناعات الزراعية والغذائية

آما أن هناك مشاريع ومؤسسات . من إجمالي المشاريع الصناعية% 26 أي 2005 مشروعًا حتى عام  340الغذائية 

 مشروعًا في عام 688وبهذا يصبح عدد المشاريع المرخصة . 1958 لعام 21 تم تأسيسها بموجب القانون رقم صغيرة

ونَصت الخطة الخمسية التاسعة على تشجيع من يرغب من القطاع .  مشروعًا380 أما المنفذ منها فهو فقط 2005

والتغليف والتخزين بشكل خطوط متكاملة الخاص في إقامة مشاريع التصنيع الزراعي والتوضيب والفرز والتعبئة 

 اتخذت الدولة سلسلة من التدابير لدعم الصادرات منها على سبيل وأيضًا. وإعطائهم ميزات تشجيعية وتسهيالت تمويلية 

المثال تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الشرآات المصدرة لزيت الزيتون وذلك بهدف تشجيع مشارآة 

  .تجارة الخارجية وتشجيع الشرآات المصدرة على تصدير زيت الزيتونالقطاع الخاص في ال

ة                 ى حري وبالنسبة للتجارة الزراعية فقد ساعدت السياسات التي اعتمدت مؤخرًا إلى تعزيزها ، حيث تم تشجيع التوجه إل

دة وضما                       واردات المتزاي ل ال ذي مكن من تموي ادة نسبة الصادرات ال واد     التبادل للمنتجات الزراعية وزي دادات الم ن إم

ة                    الغذائية التي شكلت عامل استقرار خاصة في سنوات الجفاف التي شهدتها منطقتنا في أواخر األلفية الثانية وبداية األلفي

ق     . في السنوات الخمس األخيرة % 9الجديدة ، وبشكل عام فقد تطورت التجارة الزراعية بحدود          وم سورية بتوثي ا تق آم

تفادة                     عالقات التعاون والعال   ة واالس ة من أجل التنمي ة شراآة عالمي قات التجارية مع مختلف التكتالت االقتصادية إلقام

ة                           وم التنمي ة وترسيخ مفه وفير السلع الغذائي ة واستمرار ت ود التنموي دعم الجه من مساعدات الدول والمنظمات المانحة ل

ق           المستدامة للحفاظ على اإلنسان والبيئة والسعي بخطوات متقدمة لتح         ة وتحقي المي لألغذي ة الع قيق التزامات مؤتمر القم

  :وآنتيجة فقد تم تحقيق مايلي. أهداف األلفية الجديدة 

ام الصناعية حسب درجة                     • واد الخ تبسيط التعريفة الجمرآية باعتماد النظام المتناسق وتخفيض هذه الرسوم للم

 .تصنيعها

 .ذي هو سائد حاليًا باالعتماد على سعر السوقتبسيط أنظمة سعر الصرف العتماد سعر الصرف الموحد وال •

 .إعفاء المنتجات الزراعية من ضريبة التصدير وإلغاء إجراء تمويل الواردات من حصيلة الصادرات •

 .إلغاء تراخيص التصدير للمنتجات الزراعية •

رى       • رة الكب ة الح ارة العربي ة التج ن دول منطق ورة م ة المحظ ات الزراعي تيراد المنتج ماح باس يض الس وتخف

ام   ي ع دأ ف ذي ب ة ال وم الجمرآي ام 1998الرس ي ع وم (2005 وانتهى ف ع الرس اء جمي نة إلغ ا وقعت ). س آم

دأ                         ا وب ة التجارة الحرة مع ترآي ة منطق ي، واتفاقي سورية باألحرف األولى اتفاقية الشراآة مع اإلتحاد األوروب

 .1/1/2007تنفيذها في 

 . حرةتوقيع عدة اتفاقيات إلنشاء مناطق تجارة •

 .تقديم طلب لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية •
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ى        َا عل رة إيجاب رة األخي الل الفت ورية خ ة الس ة العربي ي الجمهوري و االقتصادي ف د انعكس النم دم فق ى ماتق اءَا عل وبن

واطن السوري          ذائي ودخل الم ة من      . المستوى الغ ة الغذائي دادات الطاق د زادت إم الوري  2830فق و آ وم في  / آيل ام  ي  ع

ومن ناحية أخرى فقد زاد عدد السعرات اليومية للفرد من المصادر      . 2004يوم في عام    /آيلو آالوري 3390 إلى   1991

ام        2635النباتية من    ى    2000 آيلو آالوري في ع ام        3004 إل الوري في ع و آ ا السعرات   2004 آيل رات ( ، أم ) الحري

د انخفضت من      ام   في  418اليومية من المصادر الحيوانية فق ى  2000ع ام   386 إل ى عدم     2004  في ع دل عل ا ي  ، مم

واني         اتي والحي درين النب ن المص ة م عرات الحراري ب الس رة    . تناس س الفت الل نف تهالك  ) 2004-2000(وخ زاد اس

رد من  ومي للف روتين الي ى / غ74.8الب وم إل د انخفض من / غ86.7ي رد فق ومي للف دهن الي ا استهالك ال وم أم  104.5ي

َا                        . يوم/ غ 96يوم إلى   /غ ذي انعكس إيجاب واطن السوري ال ى تحسن مستوى دخل الم ة إل آما تشير اإلحصائيات الوطني

ى أن      . على مستوى االستهالك من المواد الغذائية خاصة في المناطق الريفية            ة األسرة عل حيث تشير إحصائيات ميزاني

ا  % 39.1إلى  % 51.5نسبة اإلنفاق على الغذاء قد انخفضت من         ى   % 51.9طق الحضرية ومن      في المن في  % 44.1إل

 انخفاض نسبة المصابين بسوء التغذية في سورية من        من بعض دالالت الوضع الصحي والغذائي هو      و  . المناطق الريفية 

 . وساهم في ذلك الدعم الغذائي لبعض السلع الغذائية آالخبز والسكر والرز ،%4إلى % 5

رًا لتحسين        واطن السوري    آما تولي الحكومة اهتمامًا آبي اء من االختصاصات      .  الوضع الصحي للم د زاد عدد األطب فق

دمات       ام الخ كل ع نت بش ية وتحس ة والتخصص ز الصحية العام ة والخاصة والمراآ فيات العام دد المستش ة وع المختلف

ة المجاالت  ي آاف ة ف ة الر. الصحية المقدم ة المحلي بة إحالل األدوي ادة نس ا تحسن الوضع الصحي نتيجة زي خيصة آم

دود    ى ح ًا إل ة محلي ة المنتج بة األدوي توردة ووصلت نس ة بالمس عر مقارن اج % 90الس ن االحتي رات . م وحسب المؤش

ولكن الخدمات    . الصحية يمكن القول بأن الوضع الصحي للمواطن السوري مقبول نسبيًا للريف والحضر على حد سواء              

ف مما يتطلب تكثيف الجهود لتحسين الوضع الصحي لسكان           المقدمة للحضر هي أفضل بكثير من الخدمات المقدمة للري        

  .الريف السوري

ين الجنسين           يم آنسبة من                . وتولي الحكومة ايضَا اهتمامًا آبيرًا للتعليم والمساواة ب ى التعل اق الحكومي عل غ اإلنف حيث بل

رَا إلى انخفاض آبير  مشي2005في عام % 8.2، و 2004في عام % 15، 1990في عام % 9.1الموازنة العامة للدولة 

امي  ين ع دارس الخاصة    (2005 و 2004ب ى الم ال عل ادة اإلقب ات الخاصة وزي اء الجامع ى إنش زى إل ن أن يع ). يمك

ام    % 5.7،  1990في عام   % 2.1وآنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي تكون هذه النسب          ام    % 2.6، و   2004في ع في ع

ام  . 2005 ائيات ع ب إحص ب 2002وحس ت نس د بلغ دائي   فق التعليم االبت اق ب ذآور % (98ة االلتح اث % 100لل ولإلن

د انخفضت     15 أن نسبة األمية للسكان  2004آما أظهرت النتائج األولية للتعداد العام للسكان لعام       %). 96 أآثر ق  سنة ف

ذ                . 2004في عام   % 19 إلى   1994عام  % 27.5من   دى ال اث حيث بلغت ل ذآور واإلن ين ال ذه النسبة ب اوت ه آور وتتف

ة في                          % 26.1مقابل  % 12.1 دل لألمي ى مع غ أعل ى مستوى المحافظات حيث بل ة عل لدى اإلناث ، وتباينت نسبة األمي

واب من             %) . 7.2(وأدناها في محافظة دمشق     %) 38.6(محافظة الرقة    وقد زادت نسبة المقاعد النسائية في مجلس الن

  . 2006في عام % 19 إلى 1990في عام % 9

اخ االقتصادي                        آما تسعى الحكو   تثمار وتحسين المن ة من خالل تشجيع االس ى الحد من البطال ة االقتصادية   (مة إل ) البيئ

ا يتناسب مع النمو السكاني                        وفير فرص العمل بم والسعي قدمًا في برامج اإلصالح االقتصادي على آافة المستويات لت
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ة وخا             د العامل ائية   الكبير ، ووضع البرامج وتنفيذ المشاريع لتشغيل الي داد السكاني          . صة النس ة للتع ائج األولي وحسب النت

آما تبين أن أعلى نسبة للبطالة ترآزت في         %).  24.1ولإلناث  % 8.3للذآور   % (12-8 بلغ معدل البطالة     2004لعام  

  %).4(وأدنى نسبة لها في محافظة دمشق %) 26.5(محافظة الحسكة 

ديرات  كا%  UNDP (11.4 (2004-2003وحسب تق ن الس ورية م ي س ون2.02(ن ف تطيعون الحصول )  ملي ال يس

اج       ) الفقراء(على احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية األساسية        ه في مجال إنت على الرغم من التقدم المحرز الذي تم تحقيق

واطن السوري            ة والشم                 . الغذاء واستقراره وتحسين دخل الم اطق الجنوبي ين المن راء ب ع نسبة الفق د اختلف توزي الية وق

  . والوسطى والساحلية وبين الريف والحضر

وازن                         افي والمت ذاء الك أمين الغ دول األخرى وبحاجة لت َا بال وأخيرَا تعتبر سورية من الدول متوسطة الحالة الغذائية قياس

ة     دو (للعديد من فئات الشعب وخاصة السكان الريفيين وسكان البادي دة من السكان    ) الب ا  . ولألعداد المتزاي ا تع ني عدة  آم

اف وبشكل خاص في                     مجموعات من السكان الريفيين من بعض المخاطر في أمنها الغذائي وخاصة خالل سنوات الجف

احات   ائزين لمس ون أراضي، أو الح ذين اليملك ين ال ة، أو الفالح ة المرتفع ية أو الجبلي ة والهامش اطق الحدي ة والمن البادي

ذاتي وخاصة من القمح         وتشير اإلحصائيات الخاصة بالمنتجات ال   . صغيرة   اء ال ق االآتف ى تحقي ة إل ات  -زراعي  البقولي

ل الحمضيات                   - الدرنات   -الحبية   ي يمكن تصديره مث ائض عن حاجة االستهالك المحل وفر ف ه مع ت  والخضار والفواآ

ة    .  وزيت الزيتون    - الزيتون   - البندورة   -والتفاح    سواء من اللحم    وتجدر اإلشارة إلى عدم آفاية منتجات الثروة الحيواني

ة                    ايير العالمي األحمر واألبيض والمنتجات الحيوانية األخرى لتغطية آامل احتياجات السكان من هذه المنتجات وفق المع

واني                           اج الحي الء مشاريع اإلنت ا تستدعي الضرورة إي ة ، مم ذاء والتغذي لمعدالت التغذية الموصى بها من قبل خبراء الغ

ة          )  تغطية الفجوة العلفية خاصة(المختلفة ومستلزماتها    ذه المنتجات سواء لتغطي ا من ه ادة مخرجاته الزم لزي ام ال االهتم

دة من                             ة احتياجات األعداد المتزاي َا أو لتغطي اح لالستهالك حالي واني المت اتي والحي روتين النب الفرق الكبير في نسبة الب

  .السكان مستقبَال 

   المتاح من المنتجات الزراعية8-2

  ي المتاح من األغذية إجمال8-2-1

مكن نمو اإلنتاج الزراعي الكبير الذي حققته سورية خالل العقود الماضية من تغطية احتياجاتها المتزايدة من المواد 

الطلب على السلع الخام لقطاع التصنيع و الدخل  فيتحسنالالغذائية والناجمة عن معدل التزايد السكاني المرتفع و

  . الآتفاء الذاتي لعدد آبير من السلع الغذائية آما تم تحقيق فائض تصديري من بعض السلعوتحسنت معدالت ا. الزراعي

 التصدير وذلك حسب التعريف المستخدم في -االستيراد + على أنه اإلنتاج " المتاح لالستهالك"وفي هذه الفقرة يعرف 

عي وتجاهل رصيد أول وآخر المدة لصعوبة الموازين السلعية السنوية المعدة من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزرا

وبالتالي فإن آميات السلع الغذائية المتاحة لالستهالك تشمل المواد الغذائية لالستهالك وآذلك لالستخدامات . حصره

ولكن بسبب ترآيز هذا الفصل على تحليل اتجاه . األخرى مثل األعالف المرآزة، والبذار، والفاقد، والتغير في المخزون

إن وجوده يعتبر حالة إيجابية فيما يخص األمن (اح وتغيراته وبسبب عدم وجود بيانات دقيقة حول الفاقد والمخزون المت
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ونظرًا لعدم وجود حسابات دقيقة حول عرض . فقد اعتمدت طريقة المجموعة اإلحصائية لحساب المتاح) الغذائي

ؤشرات لتحليل تطور العرض من المواد الغذائية في واستخدامات السلع الزراعية تبقى هذه البيانات من أفضل الم

 أن االتجاه اإليجابي واالنحرافات البسيطة في اإلنتاج تعتبر ناحية إيجابية فيما يخص إلىوتجدر اإلشارة هنا . سورية

  .األمن الغذائي وآلما زادت التذبذبات يصبح وضع األمن الغذائي حرجًا

لوصفية إلجمالي المتاح من األغذية متضمنًا مجموعات غذائية ومنتجات  المؤشرات اإلحصائية ا2-8يوضح الجدول 

  . 2005-1996مختارة للفترة 

  )ألف طن (2005-1996 المؤشرات اإلحصائية الوصفية إلجمالي المتاح من الغذاء، 2-8الجدول 
 الحد األعلى الحد األدنى المتوسط البيان

 4980 2378 3826  الحبوب
 241 122 183 البقول
 2508 1439 2029 الخضار
 3122 2141 2685 الفواآه

 225 116 189 اللحم األحمر
 203 94 141 اللحم األبيض
 2608 1600 1861  إجمالي الحليب

 2 1 2 العسل
 3954 2153 2787 )مليون (البيض

 352 197 267 الزيوت والدهون النباتية
 128 5 49 منتجات أخرى

 ومجموعة المكتب المرآزي لإلحصاء لعام 2006موعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام باالستناد إلى المج: المصدر
2006.  

  .لم تؤخذ المنتجات العلفية بعين االعتبار و.ليانسون والحبة السوداء والترمستشمل المنتجات األخرى السمسم والكمون وا

      يالحظ أن التغير في إجمالي المتاح من الغذاء للفترات2005-1996در للفترة باالعتماد على خط االتجاه المق

         آانت إيجابية لكافة المجموعات عدا اللحم األحمر والبقول2005-1996، و 2000-2005، 2004-2005

 2005-2004فترة حصلت  أعلى التغيرات للمنتجات األخرى والسكر واللحم البيض وأدنى التغيرات لل). 1-8الشكل (

  .إذا تمت المقارنة بين الفترات

   (%)2005-1996 ، التغير في إجمالي المتاح من الغذاء1-8الشكل 
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 ومجموعة المكتب المرآزي 2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام : المصدر

  .أعداد مختلفة-لإلحصاء 



2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة  

 221

 التذبذبات السنوية إلجمالي المتاح من األغذية لمجموعات الحبوب والبقول والخضار والفواآه خالل 2-8ن الشكل يبي

حيث يالحظ وجود تقلبات آبيرة في المتاح من هذه المنتجات ولكن انخفضت هذه التغيرات في . 2005-1996الفترة 

أعلى التغيرات حصلت في . ستقرار وضع األمن الغذائي اأثر إيجابًا على مما 2005 و 2003المتاح بشكل آبير بين 

  . بسبب سنوات الجفاف2001 و 1998عامي 

   (%)2005-1996 التغيرات السنوية إلجمالي المتاح من الغذاء لمجموعات غذائية مختارة، 2-8الشكل 
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 ومجموعة المكتب المرآزي 2006ح الزراعي لعام باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصال: المصدر

  .أعداد مختلفة-لإلحصاء 

 التغيرات في إجمالي المتاح من الغذاء لمنتجات حيوانية متضمنة اللحم األحمر واللحم األبيض والحليب      3-8يبين الشكل   

ا آانت في عامي     حيث يالحظ أن التقلبات في المتاح صغيرة إلى متوسطة وأ  . 2005-1996والبيض خالل الفترة     عاله

  .وبشكل عام يمكن القول أن التقلبات في المتاح للمنتجات الحيوانية هي أصغر منها للمنتجات النباتية. 2003  و 2002

   (%)2005-1996 التغيرات السنوية إلجمالي المتاح من الغذاء لمجموعات ومنتجات غذائية حيوانية، 3-8الشكل 
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 ومجموعة المكتب المرآزي 2006عة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام باالستناد إلى المجمو: المصدر

  .أعداد مختلفة-لإلحصاء 

دول  ين الج رة   3-8 يب ارة خالل الفت ة مخت ات غذائي ات ومنتج ذاء لمجموع ن الغ اح م ور المت ث . 2005-2000 تط حي

  .اء فيما عدا الفواآه واللحم األحمر والزيوت والدهون الحيوانيةيالحظ وجود زيادة ملحوظة في المتاح من الغذ
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  )ألف طن (2005-2000 تطور المتاح من الغذاء لمجموعات ومنتجات غذائية مختارة، 3-8الجدول 

%التغير  2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان  
2000-2005  

%معدل النمو السنوي   
2005-2000 

*الحبوب  3123 4980 4257 4656 4185 4338 38.9 6.8 
 5.8 32.6 168 122 221 225 241 127 البقول
 6.1 34.3 2485 2508 2310 2307 1938 1850 الخضار
 1.0- 4.8- 2639 2851 3041 3098 2386 2771 الفواآه

 5.0- 22.7- 172 177 183 116 212 222 اللحم األحمر
 9.6 57.8 189 203 190 152 132 120 اللحم األبيض
 4.6 54.8 2608 2150 1949 1798 1643 1685 إجمالي الحليب

)مليون (البيض  2500 2656 3311 3342 3954 3104 24.2 4.4 
الزيوت والدهون 

 0.2- 0.9- 286 352 234 332 263 288 النباتية

أعداد - ومجموعة المكتب المرآزي لإلحصاء 2006ي لعام باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراع: المصدر
  .مختلفة
  .حسب معدل النمو السنوي والتغير للمشاهدات األصلية: مالحظة

  .حبوب غذائية* 

رة          4-8ويبين الجدول    ة حسب            2005 -2000 تطور المتاح لمنتجات رئيسة خالل الفت د تفصيل المجموعات الغذائي   بع

ان               . ئيةمكوناتها من المنتجات الغذا    حيث يالحظ أن معدل النمو السنوي للفترة المدروسة وباعتبار المشاهدات األصلية آ

، )16.3(أعلى معدالت النمو اإليجابية آانت للسمك   . إيجابيًا ومقبول إلى جيد لبعض المنتجات وسلبيًا للمنتجات األخرى 

لبية آانت          )%2.6(وأخفضها لشعر القطن    %) 8.8(، ولحوم الدواجن    %)14.4(و للشعير    ، أما أعلى معدالت النمو الس

رات                  %) . 0.5-(وأخفضها للحمضيات   %) 6.9-(للزيتون   دما نالحظ التغي ذه المنتجات نفس الترتيب عن د احتلت ه وق

اه صغيرة           .  مأخوذًا باالعتبار المشاهدات األصلية    2005-2000السلبية واإليجابية للفترة     ات حول خط االتج آانت التقلب

ات الب ح،       لمنتج مك، والقم ات الس طة لمنتج دواجن، ومتوس وم ال ار، ولح وم األبق يات، ولح دورة، والحمض ا، والبن طاط

  .2004-2000للمنتجات األخرى خالل الفترة والتفاح، وآبيرة 

  )ألف طن (2004-2000 تطور المتاح من الغذاء لمنتجات غذائية مختارة،  4-8الجدول 
%معدل النمو السنوي  2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان %التغير   %معامل االختالف    
 15.0 31.4 5.6 4104 3980 4510 4223 4733 3123 القمح
 58.9 96.0 14.4 1568 958 1135 1199 2301 800 الشعير

 54.7 13.6 2.6 201 246 156 26 166 177 شعر القطن
 4.0 34.7 6.1 629 547 507 512 452 467 البطاطا
 5.5 25.9 4.7 709 720 733 704 608 563 البندورة
 30.5 29.9- 6.9- 607 1027 552 941 497 866 الزيتون
 20.0 16.2- 3.5- 228 330 293 200 245 272 التفاح

 10.8 2.2- 0.5- 744 835 636 726 795 761 الحمضيات
 30.2 26.3- 5.9- 126 124 128 68 165 171 لحوم األغنام
 6.0 25.5 4.7 59 53 52 47 42 47 لحوم األبقار
 9.5 52.8 8.8 163 172 161 125 116 107 لحوم الدواجن

 20.2 112.7 16.3 28.5 30.8 28.9 27.0 16.0 13.4 السمك
  .2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام : المصدر

  .2004-2000، ولكن معامل االختالف حسب للفترة )2000سنة أساس  (2005-2000فترة حسب معدل النمو والتغير لل* 

  :الخالصة

على ضوء معدالت االآتفاء الذاتي وتطور خط االتجاه ونسب التغير بين الفترات الزمنية المدروسة يمكن القول أن توفر            

اج  تشير التقلبات في المتاح حول خط االتجاه إلى أداء جي         و.  مقبول الغذاء تقرار العرض من المنتجات         . د لإلنت ا أن اس آم

بب  ن بس ي تحس ة ف اتالغذائي ة     توجه ين إنتاجي ديث لتحس ري الح ق طرق ال جيع تطبي ى تش ة إل ة الهادف ة الحكوم  سياس
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ه                    ادة الهاطل المطري وتحسين توزيع . المساحات المروية وترشيد المياه وتطبيق طرق متقدمة في مجال االستمطار لزي

روج                      لقد تم تعوي   رة في اللحم األبيض خاصة الف ادة آبي راء بزي ا االنخفاض    . ض االنخفاض الصغير في اللحوم الحم أم

ذه                            د من ه ى مستوى جي القليل في المتاح من الفواآه والبقول ليس له تأثير على وفرة الغذاء بسبب وصول االستهالك إل

  .سوريةومثل هذا التقدم المحرز يعزز وضع األمن الغذائي في . المنتجات

   المتاح للفرد من الغذاء8-2-2

رد                 توافق  . يمكن تقييم اإلنجازات في مجال األمن الغذائي بشكل أفضل عن طريق استخدام مؤشرات المتاح من الغذاء للف

ابقاً  ذآورة س ة الم لع الغذائي ر والس ب الزم ذاء ألغل ن الغ اح م الي المت ر إجم ع تغي رد م ذاء للف ن الغ اح م ر المت ذه . تغي ه

للمتاح من الغذاء للفرد حسب المجموعات       الوصفية   الذي يتضمن المؤشرات اإلحصائية      5-8رات مبينة في الجدول     التغي

  .2005-1996والمنتجات الغذائية خالل الفترة 

  )فرد/آغ (2005-1996 المؤشرات اإلحصائية الوصفية للمتاح من الغذاء للفرد حسب المجموعات والمنتجات الغذائية، 5-8الجدول 
لبيانا  الحد األعلى الحد األدنى المتوسط 

*الحبوب  230 158 298 
 15 7 11 البقول
 138 96 122 الخضار
 202 139 163 الفواآه
 2 1 1 التبغ

 14 7 12 اللحم األحمر
 11 6 8 اللحم األبيض
 142 98 112 إجمالي الحليب

 0.1 0.1 0.1 العسل
 217 139 167 البيض

تيةالزيوت والدهون النبا  16 13 19 
 7 0.3 3 منتجات أخرى

أعداد - ومجموعة المكتب المرآزي لإلحصاء 2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام : المصدر
  .مختلفة

  . حبوب غذائية*

رة  اه للفت ط االتج ذ خ م أخ إن ال2005-1996إذا ت ار، ف ين االعتب رات بع رد للفت ذاء للف ن الغ اح م ي المت رات ف        تغي

ه واللحم األحمر         2005-1996، و   2000-2005،  2004-2005 ول والفواآ دا البق ع المجموعات ع ة لجمي  آانت موجب

رة                      . )4-8الشكل  ( رات آانت للفت رات آانت للمنتجات األخرى واللحم األبيض وأصغر التغي  2005-2004أعلى التغي

  ). تراتلدى مقارنة الف(

دول  ح الج رة   6-8يوض الل الفت ارة خ ة مخت ات غذائي ات ومجموع اح لمنتج ذاء المت ن الغ رد م يب الف ور نص         تط

  . حيث يالحظ تناغم تطور المتاح من الغذاء للفرد مع تطور إجمالي المتاح من الغذاء2000-2005

ارة        7-8يبين الجدول    اح لمنتجات مخت ذاء المت رة    تطور نصيب الفرد من الغ دل   . 2005-2000 خالل الفت يالحظ أن مع

ى                        دل النمو السنوي حسب عل ار أن مع أخوذا باالعتب النمو السنوي موجب لبعض المنتجات وسالب للمنتجات األخرى م

ة آانت           . أساس المشاهدات األصلية   و موجب ى معدالت نم ا         للسمك   أعل و      وأخفضها لشعر القطن، بينم ى معدالت نم أعل

ون   ت للزيت البة آان يات  س ها للحمض ة وأخفض بب المعاوم ة     . بس د مالحظ ة عن س المرتب ات نف ذه المنتج ت ه د احتل وق

ة     رة المدروس الل الفت لبية خ ة والس رات االيجابي ا       . التغي ات البطاط غيرة لمنتج اه ص ط االتج ول خ رات ح ت التغي آان
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اح ولح                 دواجن، ومتوسطة لمنتجات القمح والتف ار وال رة للمنتجات       والبندورة والحمضيات ولحوم األبق ام، وآبي وم األغن

  .2004-2000األخرى، وذلك خالل الفترة 

   (%)2005-2004، 2005 -2000 ، 2005-1996 ، التغير في المتاح من الغذاء للفرد لمجموعات غذائية مختارة4-8الشكل 
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 ومجموعة المكتب المرآزي 2006راعي لعام باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الز: المصدر
  .أعداد مختلفة-لإلحصاء 

  )فرد/آغ (2005-2000 تطور نصيب الفرد من الغذاء المتاح للفرد لمجموعات غذائية مختارة، 6-8الجدول 

%التغير  2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان  
2000-2005  

%معدل النمو السنوي   
2000-2005  

*الحبوب  191 298 249 265 230 236 23.5 4.3 
 3.3 17.9 9 7 13 13 14 8 البقول
 3.6 19.4 135 138 132 135 116 113 الخضار
 3.3- 15.3- 144 157 173 181 143 170 الفواآه

 7.2- 31.2- 9 10 10 7 13 14 اللحم األحمر
 7.0 40.3 10 11 11 9 8 7 اللحم األبيض
 6.6 37.6 142 118 111 105 98 103 إجمالي الحليب

)بيضة (البيض  153 159 193 190 217 169 10.4 2.0 
 2.5- 11.9- 16 19 13 19 16 18 الزيوت والدهون النباتية

أعداد - ومجموعة المكتب المرآزي لإلحصاء 2006باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام : المصدر
  .حبوب غذائية.* حسب معدل النمو السنوي بالنسبة للمشاهدات األصلية: مالحظة .لفةمخت

  )فرد/آغ (2004-2000 تطور نصيب الفرد من الغذاء المتاح لمنتجات مختارة خالل الفترة 7-8الجدول 

 معدل النمو 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان
% السنوي  %التغير   %معامل االختالف    

 15.4 16.9 3.2 223.6 218.7 257.0 246.5 283.1 191.3 القمح
 52.7 74.3 11.8 85.4 52.6 64.7 70.0 137.6 49.0 الشعير

 57.0 0.9 0.2 11.0 13.5 8.9 1.5 9.9 10.9 شعر القطن
 4.2 19.9 3.7 34.3 30.1 28.9 29.9 27.0 28.6 البطاطا
 6.9 11.9 2.3 38.6 39.5 41.8 41.1 36.4 34.5 البندورة
 30.4 -37.7 -9.0 33.1 56.4 31.4 54.9 29.7 53.1 الزيتون
 20.8 -25.3 -5.7 12.4 18.1 16.7 11.7 14.7 16.6 التفاح

 10.6 -13.1 -2.8 40.5 45.9 36.2 42.4 47.5 46.6 الحمضيات
 29.9 -34.3 -8.1 6.9 6.8 7.3 4.0 9.9 10.5 لحوم األغنام
 5.9 10.3 2.0 3.2 2.9 3.0 2.7 2.5 2.9 لحوم األبقار
 8.6 36.9 6.5 8.9 9.4 9.2 7.3 6.9 6.5 لحوم الدواجن

 19.6 100.0 14.9 1.6 1.7 1.6 1.6 1.0 0.8 السمك
  .2006 المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام -باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر

  .2004-2000، ولكن معامل االختالف حسب للفترة )2000سنة أساس  (2005-2000رة حسب معدل النمو السنوي والتغير للفت* 
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  :الخالصة

وتسري . إن التقدم المحرز الذي تم تحقيقه في إجمالي المتاح من الغذاء انعكس إيجابًا على نصيب الفرد من المتاح للغذاء             

  .ح من الغذاءهنا نفس االستنتاجات التي تم ذآرها سابقًا فيما يخص إجمالي المتا

   مساهمة التجارة الزراعية في األمن الغذائي8-3

 في استقرار أبعاده حيث أنها توفر المواد ًا هامًابينما يشكل اإلنتاج العمود الفقري لألمن الغذائي فإن التجارة تمثل عنصر

رية نظرًا للتفاوت الكبير في لذلك تلعب التجارة دورًا هامًا في دولة مثل سو. الغذائية الالزمة وغير المنتجة محليًا

  . معدالت اإلنتاج المحلي والتي يمكن أن تطرأ نتيجة للتغيرات في مستوى و توزع الهطول المطري

أدت سياسات التحرير التجاري التي بدأت في سورية منذ منتصف الثمانينات إلى زيادات آبيرة في التجارة اإلجمالية 

ادت عوائد التصدير بمعدل أآثر سرعة مما مكن من تمويل الواردات المتزايدة وازد. والتجارة الزراعية على حد سواء

ومع استبدال مفهوم االآتفاء الذاتي بمفهوم االعتماد على الذات . الالزمة لضمان استقرار المواد الغذائية وغير الغذائية

. واق الخارجية وتنويع الشرآاء التجاريينيتم إيالء المزيد من االهتمام للميزات النسبية للزراعة السورية ولتقييم األس

حيث أن تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، والتوقيع باألحرف األولى على الشراآة األوروبية، وتقديم طلب 

االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتشجيع دور القطاع الخاص في التجارة الخارجية، وتخفيض الرسوم الجمرآية 

  . خطوات هامة في إصالح التجارة الخارجية وتحسين آفاءتهاتعتبر

فيما يلي تتم المحاولة لعرض مساهمة التجارة الزراعية في توفير المواد الغذائية وتطور حجم التجارة والواردات 

 وجود تحسن ملحوظ في إجمالي 8-8يبين الجدول ). 8-8الجدول (والصادرات وحصة الزراعة من إجمالي التجارة 

 يقابله تحسن قليل في إجمالي التجارة الزراعية والواردات 2005 و 2004لتجارة والواردات والصادرات بين ا

وباعتبار . الزراعية وانخفاض في الصادرات الزراعية مما أدى إلى انخفاض مساهمة الزراعة في التجارة اإلجمالية

لزراعية ولكن معدل تطور التجارة الزراعية آان  يالحظ وجود تحسن في التجارة اإلجمالية وا2005-2000الفترة 

من أهم المنتجات الغذائية . أخفض من معدل التجارة اإلجمالية مما أدى إلى معدل نمو سلبي لمساهمة التجارة الزراعية

المستوردة نورد السكر والموز والحليب المجفف، أما أهم المنتجات المصدرة فهي لحوم األغنام والبندورة وزيت 

وبالنتيجة آانت مساهمة التجارة الزراعية إيجابية من حيث تحسن المتاح من الغذاء، وقد تطورت هذه . يتونالز

، والذي بدوره أثر إيجابًا وبشكل ملحوظ على المتاح للفرد من 2005-2000المساهمة بشكل ملحوظ خالل الفترة 

  .الغذاء
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  )مليون دوالر أمريكي (2005-2000األسعار الجارية،  تطور التجارة الكلية والزراعية السورية ب8-8الجدول  

%التغير  2005 2004 2000 البيان  
2004-2005  

%معدل النمو السنوي   
2000-2005  

 16.2 48.9 18533 12446 8733 التجارة الكلية
 9.6 1.6 2559 2518 1621 التجارة الزراعية

%مساهمة الزراعة في التجارة الكلية   18.6 20.2 13.8 -31.7 -5.7 
 20.0 42.9 10047 7033 4033 الواردات الكلية

 11.6 3.8 1444 1391 835 الواردات الزراعية
%مساهمة الزراعة في الواردات الكلية   20.7 19.8 14.4 -27.3 -7.0 

 12.5 56.8 8486 5413 4700 الصادرات الكلية
 7.2 1.1- 1115 1127 786 الصادرات الزراعية
% في الصادرات الكلية مساهمة الزراعة  16.7 20.8 13.1 -37.0 -4.7 

 46.4 24.6 329 264 49 صافي التجارة الزراعية
)دوالر(نصيب الفرد من صافي التجارة الزراعية   3 15 18 20.8 42.4 

 .2006 و 2005 تقرير التجارة لعامي -باالستناد إلى بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر
  . الصادرات-الواردات= في التجارة الزراعية صا* 

   استهالك الغذاء8-4

تم االعتماد على الميزان السلعي الصادر عن منظمة األغذية والزراعة وميزانية الغذاء الصادرة عن وزارة الزراعة 

  . واإلصالح الزراعي لرصد تطور استهالك الطاقة والبروتين والدهن

ى المعيشة للسكان الريفيين والحضريين مترافقًا مع زيادة نصيب الفرد من يالحظ وجود تحسن ملحوظ في مستو

 3390 إلى 1991 آيلو آالوري في عام 2830المنتجات الغذائية مما أدى إلى تحسن ملحوظ في استهالك الطاقة من 

غذائية الرئيسة  تطور نصيب الفرد اليومي من المكونات ال9-8يبين الجدول .  2004آيلو آالوري في اليوم في عام 

 زيادة العدد اإلجمالي للسعرات المستهلكة وآذلك السعرات من المصادر حيث يتبين. 200482-2000خالل الفترة 

آما يالحظ أن معظم . ، بينما هناك انخفاض في السعرات من المصادر الحيوانية2004-2000النباتية خالل الفترة 

وخالل نفس الفترة يتبين أيضًا زيادة .  المصادر الحيوانيةالسعرات مصدرها نباتي وتناقص حصة السعرات من

أما بالنسبة إلجمالي الدهون والدهون . البروتينات المستهلكة وتناقص البروتينات المكتسبة من المصادر الحيوانية

  .المكتسبة من المصادر الحيوانية  يالحظ تناقصها خالل الفترة المدروسة

حلي من السعرات، والمتاح اإلجمالي من السعرات، والمتاح الصافي من السعرات        بين العرض الم5-8يقارن الشكل 

         خالل الفترة) ونزبعد حذف الفاقد والهدر واالستخدامات غير الغذائية للمنتج وبعد مراعاة التغير في المخ(

ح اإلجمالي يفوق المتطلبات يالحظ من الشكل وجود فائض في العرض المحلي من السعرات وأن المتا. 1996-2005

لذلك أي تحسين على مستوى المزرعة من حيث العمليات الزراعية والتقدم التقني، . من السعرات خالل الفترة المدروسة

  . وعلى مستوى العمليات التسويقية والتخزين سوف يوفر عرض زائد من السعرات لالستهالك اآلدمي

 لحصة المجموعات الغذائية المختلفة في إمدادات الطاقة  الوصفيةحصائية لمحة عن المؤشرات اإل10-8يعطي الجدول 

  .مبينًا أن معظم إمدادات الطاقة تأتي من الحبوب والبقول

                                                 
  . مديرية االقتصاد الزراعي-زراعة واإلصالح الزراعي  من موازنة الغذاء الصادرة عن وزارة ال2004 و 2003 تم اعتماد بيانات  82
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   2004-2000 تطور نصيب الفرد اليومي من المكونات الغذائية الرئيسة في سورية، 9-8الجدول 

 2004 2003 2002 2001 2000 الوحدة البيان
 الرقم القياسي
2004-2000  

% 
)الطاقة(إجمالي السعرات  آالورىآيلو    3052 3038 3038 3193 3390 111 

آالورىآيلو  السعرات من المصادر النباتية  2635 2670 2625 2851 3004 114 
آالورىآيلو  السعرات من المصادر الحيوانية  417 368 413 342 386 93 

 103 89 89 86 88 86 % نصيب السعرات من المصادر النباتية
 83 11 11 14 12 14 % نصيب السعرات من المصادر الحيوانية

 116 86.7 86.0 77.0 74.7 74.8 غرام إجمالي البروتين
 119 63.8 65.0 55.4 55.5 53.4 غرام بروتين من مصادر نباتية

 107 22.9 21.0 21.6 19.2 21.4 غرام بروتين من مصادر حيوانية
لمصادر النباتيةنصيب البروتين من ا  % 71.4 74.3 71.9 75.6 73.6 103 

 92 26.4 24.4 28.1 25.7 28.6 % نصيب البروتين من المصادر الحيوانية
 92 96.0 74.0 105.0 100.4 104.5 غرام إجمالي الدهن

 102 73 54.0 72.8 71.2 71.8 غرام دهون من مصادر نباتية
 70 23 20.0 32.2 29.2 32.7 غرام دهون من مصادر حيوانية

 111 76.0 73.0 69.3 70.9 68.7 % نصيب الدهون من المصادر النباتية
 77 24.0 27.0 30.7 29.1 31.3 % نصيب الدهون من المصادر الحيوانية

  . مديرية االقتصاد الزراعي-قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 )مليار آيلو آالوري (2005-1996 تطور العرض والمتاح من السعرات، 5-8الشكل 
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السعرات
 ( مليار آيلو آالوري) 

العرض المحلي من السعرات

إجمالي المتاح من السعرات

صافي المتاح من السعرات

المتطلبات من السعرات

 
قاعدة بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمرآز الوطني للسياسات الزراعية، والمجموعة اإلحصائية للمكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  . أعداد مختلفة ، وقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة-

   (%)2005-1982لنصيب المجموعات الغذائية المختلفة في إمدادات الطاقة، الوصفية  المؤشرات اإلحصائية 10-8الجدول 
 الحد األعلى الحد األدنى المتوسط البيان

 69.3 46.6 60.8 الحبوب والبقول
 12.0 4.3 6.4 الخضار
 10.4 4.7 7.3 الفواآه

 6.5 3.3 4.3 اللحوم والبيض
 9.0 4.2 6.0 الحليب ومشتقاته

 12.4 2.4 6.9 الزيوت والدهون النباتية
 13.2 1.9 8.3 أخرى
   100.0 المجموع

 أعداد مختلفة و مجموعة المكتب المرآزي -  المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية-باالستناد إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر
  .أعداد مختلفة - لإلحصاء

قتصادية آاألسعار والدخل تؤثر بشكل آبير على مستوى العرض الكلي والمتاح من المكونات الغذائية   إن المؤشرات اال

  ).6-8الشكل (
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   2005-1982العرض والطلب على السعرات بالنسبة لسعر الحليب،   6-8الشكل 
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الطلب على السعرات العرض من السعرات
 

  .سات الزراعيةمعد التقرير باالستناد إلى قاعدة بيانات وزارة الزراعة والمرآز الوطني للسيا: المصدر

يشير الشكل إلى عالقة طردية . 83 بين العرض والطلب على السعرات مأخوذا باالعتبار سعر الحليب6-8يقارن الشكل 

تبلغ . بين سعر الحليب ومستوى العرض من السعرات وعالقة عكسية بين سعر الحليب ومستوى الطلب من السعرات

أما مرونة الطلب السعرية فتبلغ . 0.022 وفي المدى الطويل 0.02 مرونة العرض السعرية للسعرات في المدى القصير

  .أي أن العرض والطلب على السعرات غير مرنة بالنسبة للتغيرات السعرية . 0.31-

 حيث يالحظ وجود 2005-1982 لمحة عن العالقة بين الطلب على السعرات والدخل خالل الفترة 7-8يعطي الشكل 

  .0.32تبلغ المرونة الدخلية . المستهلكة من السعرات والدخلعالقة إيجابية بين الكمية 

  )مليار آيلو آالوري (2005-1982منحنى الطلب الدخلي للسعرات،   7-8الشكل 
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(مليار آيلو آالوري)

 
  .معد التقرير باالستناد إلى قاعدة بيانات وزارة الزراعة والمرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

 والبروتين والدهون حسب مصدرها النباتي والحيواني بين سورية والدول السعراتمن المفيد مقارنة استهالك الفرد من 

ولهذا السبب فقد تم اختيار أربعة دول عربية هي لبنان و األردن والمغرب وتونس باإلضافة إلى ترآيا و . األخرى

                                                 
 العرض والطلب على -) 2007( لمزيد من التفصيل عن العرض والطلب للمكونات الغذائية، انظر باسمة عطية ونجالء وردة  83

  . المركز الوطني للسياسات الزراعية-المكونات الغذائية 
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فة إلظهار أثر الدخل الفردي وقد تم اختيار دول من شرائح دخلية مختل. فرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة األمريكية

  .  والمكونات الغذائيةالسعراتعلى ترآيبة 

 يقارن بين هذه الدول على أساس استهالك 9-8أما الشكل .  استهالك الطاقة بين الدول المذآورة أعاله8-8يقارن الشكل 

  .لدولحيث يتبين من هذه األشكال وجود فروق آبيرة في االستهالك بين هذه ا. البروتين والدهون

  ) آيلو آالوري (2002 استهالك الفرد اليومي من الطاقة حسب الدول في عام 8-8الشكل 
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  . مديرية االقتصاد الزراعي-قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

   2002  استهالك الفرد اليومي من البروتين والدهون حسب الدول في عام9-8الشكل 
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  . مديرية االقتصاد الزراعي-قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : المصدر

 آيلو آالوري في 3038 آيلو آالوري في لبنان و3153الي  حوالسعرات آان معدل استهالك الفرد من 2002في عام 

 آيلو آالوري في لبنان 469ريرات من المصادر الحيوانية إلى ووصلت الح.  آيلو آالوري في األردن2674سورية و 

آما آان استهالك الفرد من البروتين أعلى في لبنان .  آيلو آالوري في األردن246 آيلو آالوري في سورية و 413و 

تماثل . ويالحظ نمط مشابه في استهالك الدهون) . يوم/ غ67.4(واألردن ) يوم/ غ77(منه في سورية ) يوم/ غ85.4(

 2002 اليومي في سورية في عام السعرات مستوى المغرب بينما آان معدل استهالك السعراتسورية في استهالك 

  . آما آان استهالك البروتين أقل في هاتين الدولتين والمغرب. أدنى منه في تونس وترآيا
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 آيلو آالوري في 3670 فرنسا و  آيلو آالوري في3653 المستهلكة يوميًا السعراتآان معدل أيضًا  2002في عام 

                     آيلو آالوري في الواليات المتحدة األمريكية وهي معدالت أعلى من معدل سورية 3774إيطاليا و

وينطبق األمر ذاته (مما يعكس أثر الدخل واالختالفات في األنماط االستهالآية )  آيلو آالوري يوميًا600بأآثر من (

 من المصادر الحيوانية في تلك الدول أعلى منها السعراتوعالوًة على ذلك فإن حصة ). بروتين اليوميعلى استهالك ال

وتؤآد تلك الدالئل ما هو . في الواليات المتحدة األمريكية% 28في إيطاليا و % 26في فرنسا و % 37: في سورية

اني من إجمالي الحريرات والبروتينات  والبروتينات ذات المنشأ الحيوالسعراتوارد في األدبيات من أن حصة 

  .المستهلكة تزداد مع زيادة معدل الدخل الفردي

وبالنتيجة يالحظ أن معدل استهالك الفرد من الحريرات يوميًا في سورية هو أعلى من المتطلبات الدنيا المحددة من قبل 

 وقد تحقق توفر المواد الغذائية واستقرارها ). آيلو آالوري2700(األمم المتحدة حسب المقياس الوسطي للمواد الغذائية 

وتشير البيانات المتاحة إلى أن آًال من توفر المواد الغذائية . بما يتماشى مع الطلب وتغير العادات االستهالآية

 . والحصول عليها قد يكون تحسن نتيجة للسياسات المطبقة خاصة الدعم السعري للمنتج والمستهلك

   الحصول على الغذاء8-5

وفي الواقع فإن تطور السعر والدخل ال يؤثر . تتعلق إمكانية الحصول على الغذاء بعدة عوامل من أهمها السعر والدخل

لذلك تم استعراض البيانات المتاحة . فقط على آميات المواد الغذائية المستهلكة و إنما يؤثر أيضًا على البنية االستهالآية

 و حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق الخاص على حصة الفرد من حول الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 2005-2000إجمالي الناتج المحلي لتقييم األثر المحتمل لتطور السعر والدخل على الحصول على الغذاء في الفترة 

  ). 11-8الجدول (

   (%)2005-2000شرات اقتصادية آلية،  تطور الرقم القياسي ألسعار المستهلك واألرقام القياسية لمؤ11-8الجدول 
%م ن س  2005 2004 2003 2002 2001 *2000 البيان  

 4.2 123 114 109 104 103 100 الرقم القياسي العام ألسعار التجزئة
 4.1 122 113 107 103 105 100 الرقم القياسي ألسعار التجزئة للغذاء

جماليالرقم القياسي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإل  100 105 107 110 124 146 7.9 
 9.3 156 127 104 101 101 100 الرقم القياسي لنصيب الفرد من االستهالك الخاص

  .  أعداد مختلفة-  المجموعة اإلحصائية السنوية -باالستناد إلى المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر
  .سنة األساس* 

  .معدل النمو السنوي: م ن س

 زادت األسعار بمعدل أقل من الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي مما سبب 11-8حسب الجدول 

وحسب األرقام القياسية المبينة في الجدول . حصول أثر إيجابي للدخل مؤديًا إلى زيادة اإلنفاق على السلع غير الغذائية

حيث آان . 2005-2000عار والدخل خالل الفترة يمكن االستنتاج أن الحصول على الغذاء لم يتأثر سلبًا بتطور األس

  .ذلك ممكنًا بسبب السياسات السعرية المتبعة من قبل الحكومة لدعم أسعار المنتجين والمستهلكين

 تطور الطلب على الغذاء لمجموعات غذائية مختارة بالعالقة من سعر هذه السلع وتثبيت العوامل 10-8يبين الشكل 

يالحظ أن هناك عالقة عكسية بين السعر والطلب على الحبوب والبقول، والفواآه، . باألخرى المؤثرة على الطل

أما بالنسبة للخضار فهناك عالقة إيجابية بين السعر والكمية المطلوبة من الخضار نظرًا لتفوق التأثير الدخلي . والحليب
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          للفواآه، 0.44- للخضار، و 0.03- للحبوب والبقول، و 0.51-بلغت المرونة السعرية . 84على التأثير السعري

أما منحنى الطلب الدخلي لهذه المجموعات .  للحليب مما يدل أن الطلب غير مرن على هذه المجموعات0.06-و 

يالحظ وجود عالقة إيجابية بين الدخل والكمية المستهلكة من هذه المجموعات عدا مجموعة . 11-8يوضحه الشكل 

 1.28 لمجموعة الحبوب، و 0.83بلغت المرونة الدخلية ). لتأثير السعري على الدخليتفوق ا(الحبوب والبقول 

 للحليب مشيرة إلى عالقة إيجابية بين الدخل والكمية 1.001 لمجموعة الفاآهة، و 1.61لمجموعة الخضار، و 

  . المستهلكة من هذه المواد

   2005-1982 منحنى الطلب السعري لمجموعات غذائية مختارة، 10-8الشكل 
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  .معد التقرير باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر

   2005-1982 منحنى الطلب الدخلي لمجموعات غذائية مختارة، 11-8الشكل 
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  .معد التقرير باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر

السعري لمجموعتي اللحم والبيض و الزيوت والدهون النباتية خالل الفترة  تطور منحنى الطلب 12-8يوضح الشكل 

بلغت المرونة السعرية . حيث يالحظ وجود عالقة إيجابية بين السعر والكمية المطلوبة من هذه السلع. 1982-2005

                                                 
 المركز الوطني للسياسات - تحليل الطلب لمجموعات غذائية مختارة -) 2007(قوط لمزيد من التفصيل انظر سمير جراد ومعضاد قر 84

  .الزراعية
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أما . لمجموعات أن الطلب غير مرن على هذه ا على للزيوت والدهون النباتية مما يدل0.17 للحم والبيض، و 0.23

حيث يالحظ انخفاض الطلب حتى مستوى إنفاق . 13-8منحنى الطلب الدخلي لهذه المجموعات فهو موضح في الشكل 

 لمجموعة الزيوت والدهون 0.96 لمجموعة اللحوم والبيض، و 0.07بلغت المرونة الدخلية . معين وبعدها بدأ بالتزايد

  .خل والكمية المستهلكة من هذه الموادالنباتية مشيرة إلى عالقة إيجابية بين الد

   2005-1982 منحنى الطلب السعري لمجموعتي اللحم والبيض والزيوت والدهون النباتية ، 12-8الشكل 
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  .معد التقرير باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر

   2005-1982زيوت والدهون النباتية،  منحنى الطلب الدخلي لمجموعتي اللحم والبيض وال13-8الشكل 
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الطلب على اللحوم والبيض الطلب على الزيوت والدهون النباتية
 

  .معد التقرير باالستناد إلى بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي: المصدر

تستند هذه التعدادات على عينات ممثلة . يقوم المكتب المرآزي لإلحصاء بتنفيذ استبيانات دورية حول إنفاق األسرة

    يغطي الجدول . حافظات القطر و تختلف في اإلنفاق واالستهالكمأخوذة من مجموعات سكانية متواجدة في جميع م

 متضمنا سكان الريف والحضر مع العلم أن آخر تعداد تم تنفيذه في 2004-1985 االستبيانات المنفذة خالل الفترة 8-12

خفاض اإلنفاق يتبين من خالل الجدول وجود اختالفات في اإلنفاق بين السكان الريفيين والحضريين وان. 2004عام 

أغلب المنفق على الغذاء يترآز على مجموعات اللحوم واألسماك . المخصص للغذاء لكال المجموعتين من السكان

  .آما يوجد هناك تغير في األنماط االستهالآية للريف والحضر. والبيض والحبوب ومنتجاتها والخضار
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   (%)2004-1985 بنية اإلنفاق الغذائي ، 12-8الجدول 
1985-1986 1996-1997 2003-2004 

%  
  من إنفاق
 الغذاء

%  
  من اإلنفاق
 اإلجمالي

%  
  من إنفاق
 الغذاء

%  
  من اإلنفاق
 اإلجمالي

%  
  من إنفاق
 الغذاء

%  
  من اإلنفاق
 اإلجمالي

 البيان

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر
 7.8 4.8 17.8 12.4 10.8 8.0 18.0 13.4 3.0 2.5 5.8 4.9  الحبوب ومنتجاتها

 0.6 0.4 1.4 1.1 1.1 0.8 1.8 1.4 1.9 1.4 3.7 2.6 البقول
اللحم والسمك 

 8.2 8.1 18.6 20.7 10.2 12.9 16.9 21.6 8.8 10.3 17.0 20.0  والبيض

 4.0 4.1 9.0 10.4 4.4 5.5 7.3 9.2 7.6 8.4 14.6 16.3 األلبان

 5.3 4.1 12.1 10.4 7.9 5.7 13.1 9.6 9.7 7.5 18.6 14.5  الزيوت والدهون

 7.7 6.8 17.5 17.3 10.0 9.5 16.6 16.0 6.6 6.6 12.6 12.8  الخضار

 2.9 3.4 6.6 8.7 3.4 4.7 5.6 7.9 3.6 4.6 6.9 8.9  الفواآه والمكسرات

 7.5 7.5 17.0 19.1 12.4 12.3 20.7 20.9 10.7 10.2 20.8 20.0  أغذية أخرى
إجمالي اإلنفاق على 

 44.1 39.1 100.0 100.0 60.2 59.4 100.0 100.0 51.9 51.5 100.0 100.0 ءالغذا

  .2004-2003 -  مسح إنفاق األسرة -باالستناد إلى قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات و المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

  :الخالصة

ويستنتج من . مع الطلب واألنماط االستهالآية المتغيرةلقد تم تحقيق توفر الغذاء واستقرار اإلمدادات الغذائية بالتناغم 

من خالل ) 2005-2000(البيانات أنه تم تحسين المتاح من الغذاء وإمكانية الوصول إلية خالل الفترة المدروسة 

  ). خاصة السياسات السعرية الخاصة بالمنتجين والمستهلكين(السياسات المطبقة 

  المي لألغذية متابعة نتائج مؤتمر القمة الع8-6

 نظمت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لقاء لقيادي العالم في مؤتمر القمة 1996في تشرين الثاني من عام 

العالمي لألغذية بهدف إعطاء فرصة تاريخية للحكومات والمنظمات العالمية وقطاعات المجتمع المدني لحشد القوى 

وبالنتيجة آان هناك سبعة التزامات للتغلب على مشكلة األمن . العالموبشكل مكثف لضمان األمن الغذائي لسكان 

مليون شخص /8 نحو 1995، لتحقيق الهدف األساسي وهو تخفيض عدد الجياع في العالم الذي بلغ في عام 85الغذائي

  : وتتضمن هذه االلتزامات2015إلى النصف في حلول عام 

ة سياسية واجتماعي    : االلتزام األول    ر         سنكفل بيئ اد أفضل الظروف الستئصال الفق ة تستهدف إيج ة واقتصادية مواتي

ى                            ود إل وم سبيل يق ك أق ار ذل ة للرجال والنساء ، باعتب وإحالل السالم الدائم ، وتستند إلى المشارآة الكاملة والمتكافئ

  .تحقيق األمن الغذائي المستدام للجميع 

  :لتحقيق هذا االلتزام يتم تتبع األهداف التالية

 .ير األمن واألمان وتأثيره اإليجابي على الحد من الجوع والفقر واالستقرارتوف •
                                                 
85 Thomson and Metz (1997). 
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 .تعزيز المشارآة الشعبية في آافة المجاالت •

 .تحسين أوضاع حقوق اإلنسان •

 .تالفي النزاعات وتهيئة بيئة سلمية •

 .تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة •

  .  مهما آان االنتماء والعقائد التي يتبعوها الدستور المساواة بين الناس دون تفرقةتضمين •

اني     ى تحسين الفرص                           : االلتزام الث دام المساواة ، وإل ى انع ر والقضاء عل ى استئصال الفق سننفذ سياسات تهدف إل

ا      ذويًا يستفاد منه ة تغ ة ووافي ة آافي ى أغذي ات ، عل ع األوق ة في الحصول ، في جمي اس آاف ة واالقتصادية للن المادي

  .فعالة استفادة 

  : من خالل مايلييمكن تنفيذهاهذه التوصيات وااللتزامات 

 . السياسات النوعية والتدخالت الموجهة لتوليد الدخل وفرص العمل لفقراء المناطق الحضرية والريفية •

  . اإلجراءات التي اتخذت لضمان فرص الحصول على التعليم األساسي وخدمات الرعاية الصحية األولية •

اطق ذات                : الث  االلتزام الث  سنتبع في تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية ، في آل من المن

اإلمكانيات المرتفعة والمناطق ذات اإلمكانيات المنخفضة ، السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشارآة             

ة    ة الكافي دادات الغذائي وفير اإلم ًا لت د جوهري ي تع ة   الت ة واإلقليمي رية والقطري تويات األس ى المس ا عل وق به والموث

  .والعالمية ، ولمكافحة اآلفات والجفاف والتصحر ، وذلك بالنظر إلى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف 

  :هذا االلتزام محقق من خالل مايلي

 .السياسات واإلجراءات الرامية إلى تكثيف اإلنتاج الغذائي وتنويعه •

 .ت الرامية إلى مكافحة األخطار البيئية على األمن الغذائياإلجراءا •

 .نقل التقانات الزراعية واستخدامها •

 .وضع خطط للتنمية الريفية المتكاملة وتنفيذها •

سنعمل على أن تؤدي السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية وبالمبادالت التجارية             : االلتزام الرابع   

  .عزيز األمن الغذائي للجميع من خالل نظام تجاري عالمي عادل ومستند إلى قوى السوق عامة إلى ت

 .تعزيز التجارة واالنفتاح على التكتالت االقتصادية •

 . في التوجهات االقتصاديةلحظ مصالح المنتجين والغذاء بعين االعتبار •

  . ة القطاعاتمنح المزيد من الحرية التجارية لتوفير المواد الغذائية من قبل آاف •



2007  في سوريةواقع الغذاء والزراعة  

 235

ى التأهب                    : االلتزام الخامس    ا اإلنسان ، وإل ة وحاالت الطوارئ التي يتسبب فيه وارث الطبيعي سنسعى إلى تالفي الك

اء                    ة وبن اء والتنمي لمواجهتها ، وإلى سد االحتياجات الغذائية العابرة والطارئة بطرق تشجيع عمليات االنتعاش واإلحي

  . المستقبلالقدرات على تلبية االحتياجات في

  :لتحقيق هذا االلتزام يتم القيام باألنشطة التالية

 .تم إحداث لجنة وطنية لمواجهة الكوارث لتقديم المساعدات الالزمة للسكان في حال حدوث الكوارث  •

ام                • ع موجات الصقيع للقي رات توق زارعين عن فت تقوم وزارة الزراعة ومن خالل المحطات المناخية بإعالم الم

 .بتفاديها 

أمين                        • ة لت تم المتابع اف وت ؤ عن حاالت الجف ذار مبكر للتنب اف وإحداث نظام إن تم إعداد مشروع لمكافحة الجف

 .التمويل الالزم له 

ن خالل     • ة م ة والحيواني ات المرضية النباتي ة الجائح ة لمكافح ات الالزم ة المتطلب ورية آاف ة الس ؤمن الحكوم ت

 .للعتبة االقتصادية تشكيل فرق تقصي والتدخل عندما تصل اإلصابة 

 .نشر فرق الرعاية الصحية للثروة الحيوانية في مناطق تواجدها مزودة بكافة المتطلبات البيطرية  •

 .إعداد نظام لمراقبة النباتات والحيوانات الداخلة والخارجة من الحدود السورية  •

ادة عدد ا           • ات وزي ة لمكافحة الحرائق في الغاب راء الحراجيين    االستمرار في شق الطرق الحراجي افر والخف لمخ

 .وتوزيعهم في آافة مناطق الغابات 

اك                         • ة ومكافحة الجراد الصحراوي ، وهن دول األخرى ومراقب إبرام اتفاقيات للحجر الزراعي والبيطري مع ال

 .تعاون واسع في هذا المجال مع بعض المنظمات المعنية 

 .ى الفقراء ومنعدمي األمن الغذائي توزيع المساعدات الغذائية من برنامج الغذاء العالمي عل •

 .تقديم المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة أو المتعرضة للظروف الجوية السيئة  •

ز          : االلتزام السادس    سنشجع تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص على النحو األمثل من أجل تعزي

اطق   الموارد البشرية ، والنظم الغذائية والزراعية و      السمكية والحرجية المستدامة ، والتنمية الريفية ، في آل من المن

  .ذات اإلمكانيات المرتفعة والمناطق ذات اإلمكانيات المنخفضة 

  :يتم تحقيق هذا االلتزام من خالل آايلي

دارس االبتدائي                       • ى تطوير الم ا عل ان تأثيره ة وبي ة الوطني ة  زيادة حصة تنمية الموارد البشرية في الميزاني ة والثانوي

 .والتعليم العالي

 .زيادة حصة الزراعة واألسماك وبرامج األمن الغذائي من الميزانية الوطنية •

 . زيادة حجم االستثمارات في البنى األساسية الرامية إلى زيادة فرص الدخول إلى األسواق والحصول على األغذية •

  .نقل التقانة بهدف تحسين اإلنتاجالمبادرات التي اتخذت والموارد المخصصة لتشجيع استحداث و •

 .استراتيجيات اإلدارة المستدامة لتجمعات المياه واالستثمارات ذات الصلة •
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 التدابير التي اتخذت لمكافحة إزالة الغابات وزيادة الغطاء الحرجي على المستوى القطري •

  . بالتعاون مع المجتمع الدولي سننفذ خطة العمل هذه ونرصدها ونتابعها على جميع المستويات: االلتزام السابع 

  :تم إنجاز األنشطة التالية في هذا المجال

دة    • م المتح ة لألم ة والزراع ة األغذي اعدة منظم ن مس تفادة م ة باالس ت وزارة الزراع او(قام داد ) الف بإع

 .إستراتيجية للتنمية الزراعية 

ذاء     2010أقرت الحكومة السورية توجهات إستراتيجية التنمية الزراعية لعام      • اج الغ ادة إنت ى زي  التي تهدف إل

وتحسين دخول العاملين في المجال الزراعي مع المحافظة على الموارد ومنع استنزافها ، وحددت السياسات            

أمين          اج الزراعي وت روع اإلنت ة لف ة والزمني رامج المادي م تضمينها للب ا ت ذها ، آم ة لتنفي واإلجراءات الالزم

 . لذلك وغيرها مستلزماته والخدمات المساعدة

ي       • املين ف ف وللع كان الري ل لس رص عم وفير ف ذاء وت اج الغ ادة إنت ة لزي روعات التنمي ن مش د م ذ العدي تنفي

 ) .تجارة ، نقل ، وغيرها(القطاعات الرديفة 

ذائي         • ن الغ اص لألم امج الخ ل البرن ة مث ة والزراع ة األغذي ن منظم ة م روعات الممول ن المش تفادة م  االس

 .والتلفود وغيرها 

 .االستفادة من المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي  •

ة     ) المنح اليابانية (االستفادة من مساعدات الدول األخرى آمنح زيادة إنتاج الغذاء           • لتأمين بعض التقانات الحديث

 .للمساهمة في زيادة إنتاج الغذاء 

ادة              متابعة االتصال مع الجهات المانحة لتأمين المساعدات         • ذ مشروعات لزي ة للمساهمة في تنفي ة والمادي الفني

 .الغذاء وتوفير احتياجات السكان من الغذاء 

 .إرسال التقارير الدورية إلى منظمة األغذية والزراعة عن التقدم الحاصل في تنفيذ االلتزامات المقررة •

   المشاريع الداعمة لألمن الغذائي8-7

تثمار                 تسعى الحكومة إلى تحسين إنتاج الغذا      ى االس تثمارية وتشجيع القطاع الخاص عل ء من خالل إقامة مشاريعها االس

تثمار                  تثمار      (في مجال اإلنتاج والتصنيع الزراعي من خالل إصدار التشريعات المناسبة في مجال االس انون االس ثًال ق م

تثمار     الخ 2007 لعام 8 والمرسوم رقم 2000 لعام 7 وتعديله بالمرسوم رقم   1991 لعام   10رقم   انون اس اص بإصدار ق

  ).  الخاص بإحداث الهيئة السورية لالستثمار2007 لعام 9جديد والمرسوم رقم 

 وال يزال بعض هذه المشاريع مستمرًا نظرًا لحاجة          1959بدأت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي مشاريعها منذ عام         

  :ذائي ألن من أهم أهدافها مايليوتعتبر هذه المشاريع داعمة لألمن الغ. القطاع الزراعي إليها

اتي • اج النب ال اإلنت ي مج واد : ف أمين الم ات المكافحة وت ذ عملي استصالح األراضي، تحسين األصناف، تنفي

 .الالزمة لذلك، وتأمين الغراس الرعوية والحراجية
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واني  • اج الحي ال اإلنت ي مج الالت ا  : ف ين الس تلزمات الضرورية لتحس أمين المس ات وت أمين اللقاح نة ت لمحس

 .وسالالت النحل

 .تطوير المجتمعات الريفية، ودعم المرأة الريفية، وتأمين مياه الشرب والري: في مجال التنمية االجتماعية •

ة،                        ات الغذائي أمين المتطلب ة، ولت ة االقتصادية واالجتماعي ة التنمي دفع عملي راض الخارجي ل ى االقت ة إل أ الحكوم آما تلج

ة        ولخلق فرص العمل من خالل إق          اطق الريفي ة المشاريع في المن اءة القطاع        . ام ى تحسين آف ذه المشاريع إل وتهدف ه

ي والرأسي،           وارد، وتحسين التوسع األفق الزراعي من خالل ضمان التكامل بين اإلنتاج النباتي والحيواني، وديمومة الم

  .دام األمن الغذائيوالدخل الزراعي، وتخفيف آثار الجفاف، وزيادة الغذاء الصحي، ومراقبة حاالت انع

   مؤشرات األمن الغذائي8-8

ذائي                  ة وضع األمن الغ ًا لرصد ومراقب ذه المؤشرات         . هناك مجموعة من المؤشرات المتفق عليها عالمي غ عدد ه  34يبل

  :والتي تتناول المجاالت التالية

 .الحرمان من األغذية وسوء تغذية األطفال •

 .استهالك األغذية وتنوع النظام الغذائي •

 .نمو االقتصادي والفقر والعملال •

 .التعليم والمساواة بين الجنسين •

 .الصحة والمرافق الصحية •

 .التنمية الزراعية •

 .المياه والموارد الطبيعية والبنية األساسية •

 .التجارة والديون القطرية •

 .المساعدات اإلنمائية •

رات                      ل التغي ى بعض المؤشرات مث ط عل ز فق تم الترآي دم سوف ي الي،           وبناء على ماتق ي اإلجم اتج المحل  السنوية في الن

التغيرات السنوية في الناتج المحلي الزراعي، حصة االستثمارات العامة الزراعية، حصة األراضي المروية في إجمالي               

الي الطرق                 دة من إجم ة، و حصة الطرق المعب ات في المساحة اإلجمالي ة للزراعة، حصة الغاب يوضح  . المساحة القابل

رة            ت 13-8الجدول   ذه المؤشرات خالل الفت ذه المؤشرات خالل         14-8ويصور الشكل     . 2005-2000طور ه  تطور ه

  . ماعدا الطرق المعبدة2005-1990الفترة 
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   (%)2005-2000 تطور بعض مؤشرات األمن الغذائي، 13-8الجدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

 3.6 3.5 0.1 0.8 0.9 1.9-  التغير السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي
 7.2 1.2 0.4 2.7 5.0 3.0 التغير السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي

 10.0 10.1 9.6 9.7 9.2 8.8 حصة األراضي المروية من إجمالي المساحة القابلة للزراعة
 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 حصة الغابات من إجمالي مساحة القطر

 20 20 20 14 20 21 ة من إجمالي الطرقحصة الطرق المعبد
 15 14 10 13 15 16 حصة االستثمارات الزراعية من إجمالي االستثمارات

زي       : المصدر ب المرآ نوية للمكت ائية الس ة اإلحص ي والمجموع ة واإلصالح الزراع وزارة الزراع نوية ل ة الس ائية الزراعي ة اإلحص ى المجموع تناد إل باالس
  .فة أعداد مختل-لإلحصاء 

   (%)2005-1990تطور بعض مؤشرات األمن الغذائي في سورية،  14-8الشكل 
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باالستناد إلى المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمجموعة اإلحصائية السنوية للمكتب المرآزي   : المصدر

  . أعداد مختلفة-لإلحصاء 

  :كن استنتاج وجود الميزات التالية للفترة قيد الدراسةوبناء على األشكال السابقة يم

 . وضع األمن الغذائييحافظ علىتذبذبات صغيرة في الناتج المحلي اإلجمالي مما  •

ولكن  . تقلبات آبيرة في الناتج المحلي الزراعي مما يؤثر سلبًا على وضع األمن الغذائي في الريف السوري                 •

ام   هذا الوضع غير المستقر تغير إلى حال       ذ ع ى وضع  الحصول       2000ة من االستقرار من ًا عل ر يجاب ا أث  مم

ي                  . على الغذاء  اج واألسعار الت إن التقلبات في الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي هي نتيجة التغيرات في اإلنت

اج ومخاطرة سعرية                 ة    . تتأثر بالتقلبات في الظروف الجوية مما ينتج عنها مخاطرة في اإلنت وتحاول الحكوم

ة،  ا احات المروي ادة المس ية، وزي لع األساس بعض الس عار ل ذه المخاطر من خالل تثبيت األس لتخفيف من ه

ة، وتحسين التكامل السوقي                دة للمنتجات الزراعي ة جدي وتأمين أمكنة للتخزين، وتشجيع إقامة طاقات تخزيني

 .المحلي

 .زيادة حصة األراضي المروية مما يحسن إنتاج الغذاء إلى درجة آبيرة •

 .زيادة حصة االستثمارات الزراعية مما يحسن أداء اإلنتاج الزراعي •

 .ثبات حصة الغابات التي تحافظ على البيئة وتمنع تدهور األراضي •
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  مناطق االستقرار الزراعي: 1المرفق 

  : لى منطقتينوهي تقسم إ.  مم350 يتجاوز معدل الهطول السنوي :منطقة االستقرار األولى 

  . وتعتبرزراعة المحاصيل ألبعليه فيها مضمونة.  مم600يتجاوز معدل الهطول السنوي : المنطقة أ• 

من المالحظ أن معدل هطول األمطار ال يقل عن .  مم سنويا600-350يتفاوت معدل هطول األمطار بين : المنطقة ب• 

أهم المحاصيل هي القمح، والبقول . مين آل ثالث سنواتلذا، يضمن موس.   السنوات المرصودة2/3 مم سنويا لـ300

  . والمحاصيل الصيفية

 2/3 مم لـ250 مم سنويا وال يقل عن 350-250يتراوح معدل هطول األمطار ما بين : منطقة االستقرار الثانية 

قمح، والبقول أهم المحاصيل هي الشعير، وال. لذا، يضمن موسمين من الشعير آل ثالث سنوات. السنوات المرصودة

  . والمحاصيل الصيفية

 مم لنصف السنوات 250 ملم سنويا، وال يقل عن 250 اليتعدى معدل هطول األمطار :منطقة االستقرار الثالثة 

ويمكن زراعة القمح . ويعتبر الشعير من أهم المحاصيل.  مواسم شعير آل ثالث سنوات2-1لذا ، يضمن . المرصودة

  . والبقول أيضًا

 مم سنويا وال يقل عن 250-200يتراوح معدل هطول األمطار بين : ) األراضي الهامشية(ستقرار الرابعة منطقة اال 

  . لذا ، تخصص للشعير والمراعي.  ملم لنصف السنوات المرصودة200

  .ال يمكن زراعتها بالمحاصيل ألبعليه. تشمل بقية أراضي البالد: )السهول(منطقة االستقرار الخامسة  
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  اإلنفاق على مشاريع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والجهات التابعة لها: 2المرفق 

اإلنفاق الكلفة
لغاية التقديرية   
مجموعمواردمواردمنه 2005اإلجمالية 

االعتماد خارجية محلية موارد
خارجية 

7580978381910602* 90381439047929940مشاريع وزارة الزراعة والجهات التابعة لها    

8586943904992994077258198543.5المشاريع المباشر بها  

4512205902058.5المشاريع الجديدة 
174857364407295940647982258199044- وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  (إدارة مرآزية )

2771135708828248100810- الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية    

3181836016801632900290- المديرية العامة للمصالح العقارية   

42626907000- المؤسسة العامة لمزارع الدولة  

5594603403483083- المؤسسة العامة إلآثار البذار   

6201874700421140114- المؤسسة العامة للمباقر  

73691693503440040- المؤسسة العامة للدواجن  

85219505606- المؤسسة العامة لألسماك  

9245814128802871600160- الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب    

10229598210009955055- المؤسسة العامة لألعالف  

12204108923702361700170-1- تطوير اإلرشاد الزراعي  

12679137527502452350235-2- دعم المكافحات العامة 

12850231944904494500450-3- إنتاج الغراس المثمرة  

15062401864906457500750-4- التشجير المثمر 

1117665688121001185119001190-5- تطوير الغابات 

12955129521702113500350-6- تطوير وتعميم الرعاية البيطرية   

1845370990861300130-7- تدريج وتحسين األبقار المحلية   

11647100419001872200220-8- تجديد وتجهيز آبار البادية  

1127799724902442300230-9- تطوير البادية السورية  

11228107110601061160116-10- تطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية    

11721453303329029-11- التشجير المثمر الثاني في القنيطرة    

14242435305345045-12- الحزام األخضر حول دير الزور    

13972406806663063-13- تطوير تربية النحل وإنتاج العسل   

13642364267066101-14- استكمال الطرق الزراعية  

13221232802328028-15- مفرسة الخيول العربية  

11035602140013799099-16- تربية وتنمية الغابات 

13115404505-17- محمية التليلة الطبيعية

111091603003040040-18- االستمطار 

14629202844704404110411-19- حماية الغابات ومكافحة الحرائق 

14011835605550050-20- تطوير الثروة السمكية  

110889441214912010710117-21- التنمية الزراعية في جبل الحص    

148404298205113203230106336-22- التنمية الزراعية في المنطقة الوسطى والساحلية     

147031625904731361213676889-23- التنمية المتكاملة في البادية السورية  

12306122734203352680268-24- بناء مقرات لـ  29 ثانوية فنية و 6 معاهد متوسطة زراعية  

زراعي 11737015015101-25- أتمتة العمل في وزارة الزراعة واإلصالح ال

139113110160060-26- إنشاءات المجمع التدريبي في الصبورة    

143321301213013-27-  التنمية الريفية في جبل الحص   

1314679704649112738-28- التنمية الريفية في إدلب  

19302656706582082-29- تطوير المراآز التدريبية للتعليم الزراعي    

152628519401641900190-30- تطوير المكافحة الحيوية 

11092880725025-31- مسح الموارد الطبيعية والزراعية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد        

1161832002030030-32- تطوير اإلحصاءات الزراعية  
المصدر: قاعدة بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.

* اإلنفاق بدون وسائط نقل .

اسم المشروع 

موازنة عام  2006موازنة عام  2005

اإلنفاق االعتماد 
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  بعض أهداف المشاريع الممولة داخليًا وخارجيًا:  3المرفق 

   مشروع التشجير المثمر 3-1

درعا : الثانية في محافظات  ألف هكتار في منطقتي االستقرار األولى و386 بهدف استصالح 1977بدأ تنفيذه في عام  

تبلغ الكلفة التقديرية .  الحسكة - ادلب - حلب - طرطوس - حماة - حمص - ريف دمشق - القنيطرة - السويداء -

 . س . مليون ل5062اإلجمالية للمشروع 

    مشروع التشجير المثمر الثاني بالقنيطرة3-2

 ألف هكتار من 36يهدف المشروع إلى استصالح . مر في إطار مشروع التشجير المث1977 بدأ المشروع في عام 

 ألف هكتار للتشجير الحراجي 4و % 75األراضي الجبلية والهضابية التي تتراوح درجة تحجرها من صفر إلى 

تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية ) .  ألف هكتار10حوالي (ومصدات الرياح إضافة إلى الطرق والمراعي والمباني 

 .  س.ليون ل م172للمشروع 

   مشروع الحزام األخضر 3-3

 إلنشاء حزام أخضر بين المناطق الصحراوية والمناطق المأهولة ويتكون من األشجار المثمرة 1980عام   بدأ تنفيذه في

 آم موازيًا للحدود السورية العراقية في الشمال والحدود 20 -8آم وبعرض يتراوح بين / 1100والحراجية بطول 

 - حماة - ادلب-حلب : دنية في الجنوب ، وقد تمت زراعة بعض المناطق باألشجار المثمرة في محافظات السورية األر

 .س . مليون ل424تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية للمشروع .   السويداء- درعا - ريف دمشق -حمص 

  ) الشهيد علي العلي (  مشروع تطوير التشجير المثمر 3-4

ريف :  استصالح األراضي وحماية التربة والمياه وزراعة األشجار المثمرة في محافظات  بهدف1986بدأ في عام 

 .آلفته ضمن مشروع التشجير المثمر .  طرطوس - الالذقية - حماه - حمص -دمشق 

   تطوير بحوث الموارد الطبيعية 3-5

  :في مجال تطوير البادية السورية والموارد الرعوية يهدف المشروع إلى مايلي

 .إلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في البادية السوريةا •

 .تطوير بحوث الحراج والمراعي •

 .مراقبة األراضي والحد من تدهورها •

تحسين آفاءة استخدام الجريان السطحي الناتج عن الهطوالت المطرية، ضبط انجراف التربة، تأمين مياه  •

 .ف المعيشية لسكان الباديةالشرب للمواشي واالحتياجات المنزلية، وتحسين الظرو

 . تأمين غطاء نباتي جيد وزيادة رطوبة التربة والحمولة الرعوية •
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 .تأمين آميات آافية من المياه عن طريق الحصاد المائي للحد من التنقالت العشوائية في البادية •

   حفر وتجديد وتجهيز آبار البادية السورية3-6

  :س ويهدف إلى مايلي. مليون ل1647وع تبلغ التكلفة التقديرية اإلجمالية للمشر

 .تأمين المياه مجانًا لسقاية األغنام والمربين في البادية من خالل حفر وتجهيز اآلبار •

 .صيانة المجموعات والمضخات واآلليات ووضعها بالجاهزية •

 .إيجاد فرص عمل لسكان البادية •

   مشروع إحياء المراعي وإقامة محميات طبيعية3-7

  :س ويهدف إلى ما يلي. مليون ل31لتقديرية اإلجمالية للمشروع تبلغ الكلفة ا

 .الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد الطبيعية •

 .إعادة الحياة البرية مثل الغزال والمها •

 .إعادة الغطاء النباتي والمحافظة على األصول البرية الوراثية لنباتات المراعي •

 .ل إيجاد فرص عمل لهمالتوعية البيئية للسكان وزيادة دخلهم من خال •

 .تحويل المحميات لمرآز استقطاب بيئي •

   التنمية المتكاملة في البادية السورية3-8

  :س ويهدف إلى مايلي. مليون ل4703تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية للمشروع 

 . مليون هكتار مراعي1.2إعادة تأهيل حوالي  •

 . بئر مع خزان رأسي70 آم طرق إسفلتية بمواصفات جيدة وحفر 545إنشاء  •

 . بئر روماني وإنشاء حفائر تخزينية820إعادة تأهيل  •

 .توزيع قروض على المربين •

 . ألف من سكان البادية29محو أمية لـ  •

 .استزراع قسم من أراضي البادية بالشتول والبذار الرعوية لتحسين إنتاجية المراعي واألغنام •

 .زيادة نظم حصاد المياه •

 .ونقل البضائع والخدمات من البادية وعبرها بتحسين أو إنشاء الطرق الريفيةتيسير تنقل السكان  •

 .إنشاء شبكة أغنام العواس المحسنة •

 .تنمية المجتمع المحلي عن طريق الدورات التدريبية واإلرشاد •

   مشروع تطوير الغابات3-9

  :س ويهدف إلى مايلي. مليون ل11767تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية للمشروع 
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الحفاظ على الغابات الطبيعية وزيادة الرقعة الخضراء بإنتاج الغراس وتحريجها لما ذلك من أهمية من  •

 . النواحي الصحية والبيئية والسياحية 

 .  مليون غرسة حراجية لتغطية احتياجات التحريج االصطناعي 12تأمين  •

 . ألف هكتار في مختلف المحافظات 10تحريج  •

 . نار بمواقع التحريج االصطناعي والغابات الطبيعيةشق طرق حراجية وخطوط  •

 .حماية التربة من االنجراف وتحسين تغذية المياه الجوفية •

 .تقديم الخدمات والرعاية الالزمة لمواقع التحريج االصطناعي •

   مشروع تربية وتنمية الغابات3-10

  : مايليس ويهدف إلى. مليون ل1035تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية للمشروع 

 .تحسين مواصفات الغابة اإلنتاجية والنوعية من خالل القطع التحسيني  •

 .تحسين الظروف البيئية •

 .تشجيع التجدد الطبيعي للغابة •

 .الحصول على آميات من األخشاب واألحطاب •

 .الحد من  نشوب حرائق الغابات •

 .السماح بالتدخل السريع للتعامل مع حرائق الغابات في بعض المواقع •

   مشروع حماية الغابات ومكافحة الحرائق3-11

  :س ويهدف إلى مايلي. مليون ل4630تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية للمشروع 

 .حماية الغابات من الحرائق •

 ). مرآز إطفاء لتاريخه16(إنشاء مراآز اإلطفاء وتجهيزها باآلليات  •

 ). برج مراقبة حتى اآلن75( إلطفاء الحريقإقامة المخافر الحراجية وأبراج المراقبة وتشكيل فرق متخصصة •

 .المحافظة على البيئة الغابوية •

   مشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية3-12

  :س ويهدف إلى مايلي. مليون ل401تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية للمشروع 

الل استصالح األرض وإعادتها البحث في إمكانية استغالل األراضي المتملحة في اإلنتاج السمكي من خ •

 .للزراعة

البحث في إمكانية اإلفادة من أقنية الري والصرف في اإلنتاج السمكي ، ودراسة مدى آفاءة الكارب العاشب  •

 .في صيانتها

 .إدخال سالالت جديدة محسنة من األسماك واختبارها وتعميم األنسب منها •
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 .شاريع السمكيةتقديم المشورة الفنية وإعداد دراسات الجدوى للم •

 .أعمار المصايد السمكية باآلليات المناسبة حياتيًا وبيئيًا •

 .إقامة المحميات الطبيعية للحياة المائية العذبة والبحرية •

 .حماية الثروة السمكية ومنع المخالفات والتعديات ووسائل الصيد المحظورة •

 .ب والدراساتتنظيم الدورات التدريبية واأليام الحقلية لتعميم نتائج التجار •

  .مراقبة نشاط الصيد السمكي وتسجيل حصيلته •

   مشروع التنمية الزراعية في المنطقة الجنوبية3-13

أما .  مليون دوالر أمريكي 40 سنوات وميزانيتها 6آانت مدة المرحلة األولى . لقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين 

 1986بدأ تنفيذ المرحلة األولى في عام .  مليون دوالر أمريكي30 سنوات وميزانيتها 10المرحلة الثانية بلغت مدتها 

 ريف - السويداء -درعا : بهدف استصالح األراضي لزراعة األشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية في المنطقة الجنوبية 

عية في المنطقة  واخذ اسم مشروع التنمية الزرا1993 القنيطرة ، وبدأت المرحلة الثانية من المشروع في عام -دمشق 

 تعزيز اإلرشاد الزراعي -تطوير المرأة الريفية ( الجنوبية وشمل إضافًة إلى عمليات االستصالح نشاطات تنموية أخرى 

 .س . مليون ل3827تبلغ الكلفة التقديرية اإلجمالية ).  وغيرها- تأمين القروض لتنمية الصناعات المنزلية -

ى    .  أسرى ريفية 471 مليون نسمة من السكان و 3.3 ويخدم  مليون هكتار ،  2.9تقدر مساحة عمله     ويسعى المشروع إل

الي الحد                 رفع مستوى المعيشة لسكان الريف في منطقة عمله وزيادة اإلنتاج الزراعي وإيجاد مصادر دخل إضافية وبالت

  . من الهجرة من الريف إلى  المدينة

  )2004-1995( مشروع التنمية الزراعية في جبل الحص 3-14

  . سنوات9 مليون دوالر أمريكي ومدته 18.6تبلغ ميزانية المشروع 

اج               ادة اإلنت ة المشروع، وزي ين في منطق يسعى المشروع إلى االرتقاء بالمستوى االجتماعي واالقتصادي للسكان المقيم

ار،   134تقع منطقة المشروع جنوب مدينة حلب، وتمتد على مساحة          . الزراعي وتحسين نوعيته    وتضم حوالي      ألف هكت

  . ألف نسمة208 قرية يقطنها 157

  :يهدف المشروع إلى تحسين ظروف المعيشة لصغار المزارعين والمرأة الريفية من خالل 

 .زيادة المساحة الزراعية البعلية في مناطق االستقرار الزراعي األولى والثانية والثالثة •

ديم الخدمات              تدعيم قدرات اإلرشاد الزراعي والقيام بالبحوث التطبيقي       • ة وتق ات الحديث ل التقني ة للمساعدة في نق

 .الفنية للمزارعين

اج        • ين إنت ق تحس ن طري ة ع توى التغذي ع مس ة ورف دمات البيطري م الخ الل دع ن خ ة م روة الحيواني ة الث تنمي

 .األعالف
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واد الس • ات والم دات والهرمون ة وضبط المبي ات الزراعي ة اآلف ة إلدارة مكافح ة سياسة وطني م إقام ي دع امة ف

 .المنتجات الحيوانية والنباتية

اه                     • تفادة من المي اليب االس ات وأس رامج تقني تنمية المصادر المائية لإلنسان والحيوان واألشجار المثمرة ودعم ب

 .المتاحة وزيادة آفاءة استخدامها

 .تقديم خدمات للمرأة الريفية بهدف تخفيض األمية وإآسابها مهارات مولدة للدخل •

  )2005-1996(التنمية الزراعية في المنطقة الوسطى والساحلية مشروع  3-15

  . سنوات9 مليون دوالر أمريكي ومدته 117.2تبلغ ميزانية المشروع 

ادية               ة واالقتص االت الزراعي ة المج ي آاف ف ف كان الري ة لس ة المتكامل ة الزراعي ق التنمي ى تحقي روع إل دف المش يه

ه   واالجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية له     ة عمل ة عمل المشروع محافظات حمص      . م في منطق اه -تشمل منطق -حم

 ويهدف . ألف شخص580 قرية ويقطنها حوالي 115 ألف هكتار تضم    230ويخدم المشروع حوالي    . الالذقية-طرطوس

  :إلى

زيادة المساحة القابلة للزراعة عن طريق إدخال مساحات جديدة في االستثمار من خالل استصالح األراضي                •

 .لة الحجارةوإزا

 .دعم برامج تطوير وتنمية المرأة الريفية •

 .دعم برامج اإلرشاد الزراعي واالتصاالت الزراعية •

 .المساهمة في تطوير الثروة الحيوانية •

 .المساهمة في تحقيق االستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة •

   مشروع التنمية الريفية في محافظة إدلب3-16

  : ويهدف إلى.2004بدأ المشروع في عام .  سنوات5 مليون دوالر أمريكي ومدته 35.7روع تبلغ ميزانية المش

تحسين الظروف المعيشية للمزارعين ونساء الريف في منطقة المشروع وذلك بتوسيع مساحة األراضي القابلة      •

 .للزراعة من خالل إدخال مساحات جديدة في االستثمار عن طريق استصالح األراضي

 .راضي باألشجار المثمرة والمحاصيل وتحسين إنتاجيتها زراعة األ •

 .تطوير الثروة الحيوانية •

 .دعم قدرات اإلرشاد الزراعي •

 .دعم مشارآة المرأة في التنمية ودعم المشاريع الصغيرة المولدة للدخل •

 .المساهمة في تحقيق االستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة •
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  ستخدام المستدام للتنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة في سوريةمشروع حفظ وصيانة اال 3-17

  ).2004-1999( مليون دوالر أمريكي ومدته خمسة سنوات 2تبلغ ميزانية المشروع 

   مشروع المحافظة على التنوع الحيوي وإدارة المناطق المحمية 3-18

  ) .2011-2004( سنوات 7 مليون دوالر أمريكي ومدته 6.7تبلغ ميزانيته 

  مشروع  التعاون مع برنامج األغذية العالمي 3-19

دعم صغار المزارعين والمربين في المنطقة      " يتم التعاون مع برنامج األغذية العالمي حاليًا من خالل مشروع وحيد هو             
  . مليون دوالر أمريكي34تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع  ". الهامشية والبادية واألراضي المتدهورة

  :مشاريع التعاون مع منظمة األغذية والزراعة 3-20

  TCP مشاريع قائمة ضمن برنامج التعاون الفني -أ

   مشروع إآثار بذار البطاطا ومشاتل النخيل بتقنيات زراعة النسج-1

  . ألف دوالر أمريكي ومدته تسعة أشهر319تبلغ ميزانية المشروع 

  )2006-2004(ر الجفاف في سورية  مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر للحد من آثا-2

  . ألف دوالر أمريكي244تبلغ ميزانية المشروع 

  )2005( مشروع إنشاء نظام لخرائط إنعدام األمن الغذائي -3

  . ألف دوالر أمريكي330تبلغ تكلفة المشروع 

  )2005-2004( مشروع تعزيز القدرات المحلية في مجال الصحة النباتية -4

  . ألف دوالر أمريكي352تبلغ تكلفة المشروع 

  ) شهرًا12( مشروع التخزين اآلمن وتجميع المعدات المتراآمة منتهية الفعالية وغير المرغوبة -5

  . ألف دوالر أمريكي388تبلغ تكلفته 

  )2005-2004( مشروع التدريب على إدارة مكافحة عشبة الهالوك في المحاصيل البقولية -6

  . ألف دوالر أمريكي366تبلغ تكلفته 

   مشاريع قائمة ممولة من دول مانحة تشرف الفاو على تنفيذها-ب 

   مشروع التعزيز المؤسسي والسياسات الزراعية-1
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  . مليون دوالر أمريكي3تبلغ تكلفة المشروع 

   مشروع خطة إدارة حرائق الغابات باعتماد النهج التشارآي-2

  .ات ألف دوالر أمريكي  ومدته ثالث سنو779تبلغ تكلفة المشروع 

   مشروع اإلدارة المتكاملة للحشرات في الشرق األدنى-3

  . مليون دوالر امريكي ولمدة سنتين2تبلغ تكلفة المشروع 

   مشروع التنمية المؤسساتية للزراعة العضوية في سورية-4

  . مليون دوالر أمريكي ولمدة ثالث سنوات1تبلغ تكلفته 

   مشاريع تليفود-ج

  . ألف دوالر أمريكي9.3 لتربية النحل في محافظة القنيطرة بتكلفة قدرها  مشروع إنشاء مجموعة ريفية-1

  . مشروع إنشاء وحدات نموذجية لتربية الدجاج البياض على مستوى األسرة في جبل الحص-2

  . مشروع تطوير تربية الفطر الزراعي على مستوى األسرة الريفية في جبل الحص-3

ة                  مشروعان إلنشاء نموذج لتربية األغ     -4 لمية و الشبكي بتكلف ي الس  ألف   9.2نام العواس في محافظة السويداء في قريت

  .دوالر أمريكي لكل منهما

   TCP المشاريع المقترحة ضمن مشروع -د

  . مشروع إحداث نظام معلومات وطني بيطري للتقصي والسيطرة على األمراض الحيوانية-1

  .يوانية مشروع إنشاء نظام مبكر لإلعالم عن األمراض الح-2

  . مشروع تطوير اللقاحات البيطرية-3

  . مشروع إنتاج بذور الخضار-4

  . مشروع إنشاء مرآز إلنتاج السائل المنوي للماعز واألغنام وتعميم التلقيح االصطناعي والتحسين الوراثي-5

  .  مشروع تطوير وتحديث مديرية المعلوماتية في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي-6
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  بعض المالحظات التوضيحية: 4المرفق 

   حساب معدل النمو السنوي4-1

اه       ) القيم الفعلية(يحسب معدل النمو السنوي من خالل المشاهدات األصلية       درة بواسطة خط االتج يم المق أو من خالل الق

  :بمساعدة تطبيق المعادالت التالية

نوي  و الس دل النم وني=  (مع ذر الن دف(الج نة اله نة األساس/س رة  x 100) 1-) س نوات الفت دد س ذ ع ة أخ ع مالحظ  م

  :آما يمكن حساب هذه العالقة بواسطة الكمبيوتر على الشكل التالي.  آممثل للجذر النوني1مطروحًا منها 

AGR =(power(Y1/Y0,1/N)-1)*100   

  :حيث أن

AGR -معدل النمو السنوي .  

Power -قوة .  

Y1 -قيمة سنة الهدف  .  

Y0 -قيمة سنة األساس .  

N - 1- عدد سنوات الفترة  

   حساب معامل االختالف4-2

اه  بة لخط االتج ة أو بالنس لة الزمني اهدات أو وسطي السلس بة لوسطي المش ا بالنس ل االختالف إم يحسب . يحسب معام

  .معامل االختالف للسالسل الزمنية بالنسبة لخط االتجاه

  معامل االختالف بالنسبة للوسطي

    x 100طي الوس/االنحراف المعياري= م خ 

  .حيث أن م خ تمثل معامل االختالف

  معامل االختالف بالنسبة لخط االتجاه

  )x 100) قيمة خط االتجاه)/ قيمة خط االتجاه-القيمة األصلية ((االنحراف المعياري لـ مج = م خ 

  .حيث أن مج تمثل مجموع القيم
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   حساب المرونات4-3

ةتعرف  بة لمتحول آالمرون ا بالنس ر النسبي  لمتحول م ى التغي ر النسبي للمتحول عل ا حاصل قسمة التغي ى أنه خر عل

  . للمتحول اآلخر

  الكمية/ السعرxالتغير في السعر /التغير في الكمية=  الخاصة بسعر السلعة المرونة السعرية

يمثل السعر السعر    . روفي حالة وجود تابع انحدار يمثل التغير المشتق األول لتابع االنحدا          . يكون التغير عادة بين نقطتين    

  .وينطبق هذا أيضًا على الكمية. الوسطي للنقطتين أو الوسطي للسلسلة الزمنية

ة          : المرونة التقاطعية أو مرونة التقاطع     ة أو المكمل تطبق نفس األسس المذآورة أعاله ولكن باستخدام أسعار السلع البديل

  .بدل سعر السلعة

  .ورة أعاله ولكن باستخدام الدخل بدل السعر تطبق نفس األسس المذآ:المرونة الدخلية

  .تأخذ باالعتبار التغير في التكاليف المتغيرة فقط وتحسب بتطبيق األسس المذآورة أعاله: مرونة العرض قصيرة المدى

  :وتحسب من العالقة التالية. تأخذ باالعتبار التكاليف المتغيرة والثابتة: مرونة العرض طويلة المدى

  ) معامل االنحدار للمتحول المقدر-1/ (مرونة العرض قصيرة المدى = يلة المدى مرونة العرض طو

   تحليل األرقام القياسية للمخرجات4-4

تشير المنهجية إلى الرقم القياسي لتغير القيمة في اإلنتاج الزراعي وهي تستخدم طريقتي السبيرز و باش لتفسير 

  . المكونات 

 0 وللقيم في سنة األساس بـ 1صيل الزراعية نرمز للقيم  في السنة الحالية بـ ولدى توفر الكميات واألسعار للمحا

 : IVوعندها يمكن التعبير على التغير في قيمة اإلنتاج الزراعي بـ 

 IV = ∑ q1  p1 / ∑ q0 poأنحيث :   

q و pهما الكمية والسعر لمحصول ما  .  

∑ q1  p1  هي قيمة اإلنتاج الزراعي في السنة الحالية.   

∑ q0 po   هي قيمة اإلنتاج الزراعي في سنة األساس.  

  : آما يلي Iv وإعادة الترتيب الجبري يمكن إعادة آتابة q1 p0 ∑ على نفس العامل IVوبضرب وتقسيم 
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IV = ∑ q1 p0 / ∑ q0 p0 . ∑ q1 p1 / ∑ q1 p0  

 : أنحيث

∑ q1 p0 / ∑ q0 p0   بينما يشكل  يشكل  رقم السبيرز القياسي المطبق على الكمية∑ q1 p1 / ∑ q1 p0 الرقم القياسي 

ويقيس األول أثر تغير الكمية على تغير القيمة بين السنة الحالية وسنة األساس ويقيس . لباش المطبق على األسعار 

  : األخير أثر تغير السعر 

  وبفرض 

IQ  = ∑ q1 p0 / ∑ q0 p0 

IP  =  ∑ q1 p1 / ∑ q1 p0 

  : ي  آما يلIVيمكن التعبير عن 

IV  = IQ  . IP 

 IQونظرًا ألن الكمية المنتجة من محصول معين تنتج عن ضرب المساحة المزروعة بالمردود فيمكن أيضًا التعبير عن 

  : آما يلي 

IQ = ∑ a1 y1 p0 / ∑ a0 y0 p0 

   : أنحيث

a و y هما مساحة ومردود محصول ما  .  

  :   آما يلي  Iv الترتيب الجبري يمكن آتابة  وإعادةa1 y0 p0 ∑ على نفس العامل IQوبضرب وتقسيم 

IV  = ∑ a1 y0 p0 / ∑ a0 y0 p0 . ∑ a1 y1 p0 / ∑ a1 y0 p0 . ∑ a1 y1 p1 / ∑ a1 y1 p0 

  وبفرض

IA = ∑ a1 y0 p0 / ∑ a0 y0 p0 

IY = ∑ a1 y1 p0 / ∑ a1 y0 p0 

IP = ∑ a1 y1 p1 / ∑ a1 y1 p0  

  : آما يلي يمكن آتابة تغير قيمة اإلنتاج الزراعي 
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IV  = IA . IY . IP 

  حيث أن 

 Ii > 0  i = V, A, Y, P 

الزراعي بين السنة الحالية وسنة األساس مع المحافظة على اإلنتاج  أثر تغير المساحة على التغير في قيمة  IAوتقيس 

 أثر تغير السعر IPقيس  أثر تغير المردود مع المحافظة على ثبات المساحة والسعر و تIY ثبات المردود والسعر و تقيس

  . مع المحافظة على ثبات المساحة والمردود 

   .100 * (Ii - 1)آما يمكن التعبير أيضًا عن األثر بالنسبة المئوية التي تساوي 

  : إذا آان 

0 < Ii < 1  فإن أثر العامل i على التغير في قيمة اإلنتاج الزراعي سالب  .  

Ii = 1 فإن العامل iى التغير في قيمة اإلنتاج الزراعي ليس له أثر عل .  

Ii > 1 فإن أثر العامل i على التغير في قيمة اإلنتاج الزراعي موجب .  

   تحليل األرقام القياسية للمدخالت4-5

تشير المنهجية إلى قياس التغير في قيمة المدخالت الزراعية ، وتستعمل مزيج من األرقام القياسية لـ السبير وباش 

وبمعرفة آمية اإلنتاج الزراعي أو المساحة المزروعة والتكاليف اإلفرادية لوحدة المنتج  أو وحدة . ها لتفسير مكونات

   : Iv  ويقاس التغير في قيمة المدخالت من خالل الرقم القياسي0 وسنة األساس 1المساحة نرمز إلى السنة الحالية 

IV = ∑ q1  c1 / ∑ q0 co 

  :حيث أن

 q وى اإلنتاج أو المساحة المزروعة مست(  تعبر عن الكمية ( وc تعبر عن آلفة الوحدة من محصول معين ) مساحة أو

  ) .  آمية

 ∑ q1  c1   يمثل قيمة تكاليف اإلنتاج أو قيمة المدخالت الزراعية لتوليفة إنتاج زراعي معين في السنة الحالية.  

∑ q0 co   ة لتوليفة إنتاج زراعي معين في سنة األساس يمثل قيمة تكاليف اإلنتاج أو قيمة المدخالت الزراعي.  

على الشكل التالي  IV   و إعادة الترتيب الجبري يمكن إعادة آتابة معادلة q1 co ∑ بنفس العامل IVبعد ضرب وتقسيم 

 :  
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IV = ∑ q1 c0 / ∑ q0 c0 . ∑ q1 c1 / ∑ q1 c0  

  : حيث أن

 ∑ q1 c0 / ∑ q0 c0 بق على الكمية أو المساحة يعبر عن رقم السبير القياسي المط.  

 ∑ q1 c1 / ∑ q1 c0    يعبر عن الرقم القياسي لـ باش المطبق على تكلفة الوحدة من المنتج .  

يقيس الرقم القياسي لـ السبير فقط  تأثير تغير الكمية أو المساحة على تغير قيمة المدخالت الزراعية بين السنة الحالية 

ة من المنتج ، بينما الرقم القياسي لـ باش يقيس فقط تأثير التغير في تكلفة الوحدة على وسنة األساس مع ثبات آلفة الوحد

  . قيمة مدخالت اإلنتاج مع بقاء الكمية أو المساحة ثابتة 

  : من خالل مايلي  Ivآما يمكن التعبير عن 

  IA= ∑ q1 c0 / ∑ q0 c0 أوIQ 

Ic =  ∑ q1 c1 / ∑ q1 c0 

 IV = IQ  . Ic  أو   IV = IA .Ic    

إن أثر المكونات المفردة لتكاليف الوحدة من اإلنتاج الزراعي متضمنة العمليات الزراعية والمدخالت التجارية يمكن أن 

وعليه فإن تكلفة . يقدر بتفكيك إجمالي تكاليف الوحدة إلى مكوناتها ثم تطبيق نفس المنهجية المشروحة في األعلى 

  :ن آتابتها آما يلي الوحدة من المدخالت الزراعية يمك

c = co + crq + coth  

  :حيث أن

 c لمنتج معين(هي التكلفة اإلفرادية اإلجمالية.(  

co تكاليف العمل اآللي واليدوي(  التكلفة اإلفرادية للعمليات الزراعية.(  

crq    مواد مكافحة – مياه – بذار – عبوات –سماد (التكلفة اإلفرادية لمستلزمات اإلنتاج .(  

 coth   التكلفة اإلفرادية لعناصر التكلفة األخرى.  

   يمكن تقديره من المعادلة Ivوفقًا لما سبق ، فإن 

Iv = IA . Ico . Icrq . Icoth   
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  : حيث أن 

Ico  يشير إلى الرقم القياسي للتكلفة اإلفرادية للعمليات الزراعية أي : 

 (∑ A1 . (co1 + crq0 + coth0)/∑ A1 .(co0 + crq0 + coth0) 

Icrq يشير إلى الرقم القياسي للتكلفة اإلفرادية لمستلزمات اإلنتاج أي  :  

(∑ A1 . (co1 + crq1 + coth0)/∑ A1 .(co1 + crq0 + coth0) 

Ic oth   يشير إلى الرقم القياسي للتكلفة اإلفرادية لعناصر التكلفة األخرى أي:  

(∑ A1 . (co1 + crq1 + coth1)/∑ A1 .(co1 + crq1 + coth0) 

  وباعتبار 

 Ii > 0 و     i = V, Q, A, C  

  :إذا آان

0 < Ii < 1 فإن تأثير العامل  i على تغير قيمة المدخالت الزراعية يكون سالبًا  .  

Ii = 1 يشير إلى انعدام تأثير العامل   i على تغير قيمة المدخالت الزراعية  .  

Ii > 1 فإن تأثير العامل   iت الزراعية يكون موجبًا   على تغير قيمة المدخال.  

بينما التأثير . إن األرقام القياسية المذآور سابقًا تقدر التأثير الكلي أو المطلق للسياسات على مستوى تكاليف اإلنتاج 

لذلك فإن التزايد أو االنخفاض . النسبي لهذه السياسات ينتج عن التغير في مستوى اإلنتاج أو التغير في مستوى اإلنتاجية

  :ي للتكاليف يقدر من المعادلة التاليةالنسب

Cr = C0 * (q1/q0 – 1) * 100 

  :حيث 

Cr إذا آانت قيمة .   يدل على التغير النسبي في تكاليف اإلنتاجCr ، موجبة فإنها تشير ضمنًا إلى انخفاض في التكاليف 

  .بينما إذا آانت إشارتها سالبة تدل على زيادة في التكاليف 

Co   ف في سنة ألساس تمثل التكالي.  

q1 و  qoتعبر عن مستوى اإلنتاج أو اإلنتاجية في السنة الحالية وسنة األساس على التوالي  .  
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   الرقم القياسي لستون3-6

  :يحسب من العالقات التالية

Ln p* = ∑ wi * ln pi   

P* = e ∑ wi * ln pi   

  :حيث أن

Ln -لوغارتم .  

P* -الرقم القياسي لستون .  

wi -سلعة  حصة الiفي الميزانية .  

pi - سعر السلعة i.  
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