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يو  حول املساحات الزراعية  دمةمق-اوالً  زر ول

ت نطقةت ةال ق ناطقأالش ةال ا ةفالز ةال ةال ال  السورية العربية الجمھوريةفيالزراعيةالمناطق أھم منالشرقيةالمنطقةتعتبر

  . واإلنتاج المزروعة المساحة في المساھمة حيث من

 بنسبة أي ھكتار مليون /7.6 بحدود الشرقية للمنطقة اإلجمالية المساحة بلغت

  ةـــللزراع القابلة احاتــالمس بلغت حين في القطر مساحة إجمالي من 41%

  . %20 والحراج %41 والمراعي والمروج  %43 بنسبة ھكتار مليون /2.6



2008إمجايل األراضي يف املنطقة الشرقية لعام  م ر يف ي ر يل إ

 ھكتار: المساحة  

حراج مروج 
ومراعي

أراضي غير 
قابلة 

للزراعة 

أراضي قابلة 
للزراعة

مجموع 
المساحة البيـــان

16311 963698 164730 816847 1961586 الرقــــــة

8600 1882860 1201876 212664 3306000 الـــزور ديـر

92628 538210 144528 1557993 2333359 الحســـــكة

117539 3384768 1511134 2587504 7600945 الشرقية المنطقة  إجمالي

578801ة 8231974 3683404 6023792 18517971 سوريةإجمالي

20.31 41.12 41.03 42.95 41.05
 إلجمالي المئوية النسبة
 من الشرقية المنطقة
ال ةإ سوريةإجمالي



م 2008األراضي املزروعة فعالً لعام  زرو ي ر

 إجمالي من %40 بنسبة ھكتار مليون /1.828 فعالً  المزروعة المساحة بلغت

 بنسبة ھكتار مليون /1.096 البعلية المساحات وشكلت المزروعة المساحة

من%54بنسبةھكتارألف/732مقابلاإلجماليةالبعلمساحةمن34% لن34% يب ب ر/732بلإلج  ن %54 ب

  .  القطر في المروي مساحة إجمالي



م 2008االراضي القابلة للزراعة واستخداماهتا على مستوى حمافظات املنطقة الشرقية لعام  ر ى ز ي

 ھكتار: المساحة 

السقي البعل يالمجموع

األراضي  
المزروعة  

فعالً

للراحة  
سبات

األراضي  
المستثمرة

أراضي قابلة  
للزراعة +  مشجرالبيان

معمر + حور
مشاتل +
محمية +

سليخ 

+  مشجر
معمر + حور
مشاتل +
محمية +

سليخ   السقي   البعل   

11527 176404 398 268568 187931 268966 456897 349508 806405 816847 الرقــة

7574 144598 - 27350 152172 27350 179522 25320 204842 212664 ديـر الـزور

1257 390158 45 799636 391415 799681 1191096 362234 1553330 1557993 الحســكة

المنطقة إجمال
20358 711160 443 1095554 731518 1095997 1827515 737062 2564577 2587504

إجمالي  المنطقة
الشرقية

188016 1168469 778530 2475644 1356485 3254174 4610659 1055668 5666327 6023792 إجمالي سورية

10 8 60 9 0 1 44.3 53.9 33.7 39.6 69.8 45.3 43.0

النسبة المئوية  
إلجمالي المنطقة  

ة ق 10.8الش 60.9 0.1 44.3 53.9 33.7 39.6 69.8 45.3 43.0 الشرقية من
إجمالي سورية



يأمهية املنطقة الشرقية يف اإلنتاج الزراعي  - ثانياً  ج

 إنتاج في ◌ً وخاصةً  القطر في اإلنتاجية المناطق أھم من الشرقية المنطقة تعتبر
ل ا ةال ا ااال أ : وأھمھااالستراتيجيةالمحاصيل



إنتاج محصول القمح في المنطقة الشرقية خالل األعوام 2003 ولغاية 2008 ومقارنتها 

مع إجمالي اإلنتاج في سورية
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 حيث القطر في اإلجمالي القمح إنتاج من %58- 56 بنسبة األخيرة السنوات في الشرقية المنطقة ساھمت
يجح ، 2007-2003 بين األخيرةالسنواتفيطنألف/2.870 - 2.350بينالمنطقة إنتاجتراوح
 اإلنتـاج انخفض حيث ةـالسيئ ةـالجوي الظروف ةـنتيج 2008 العام في كبير بشكل القمح إنتاج خفضـوان

. طن مليون /1.3 مــن بأكثر



ا نت قا 2008 ة لغا 2003 ا األ خالل ة ق الش نطقة ال ف القطن ل 2008 ومقارنتها إنتا 2003 ولغاية إنتاج محصول القطن في المنطقة الشرقية خالل األعوام

مع إجمالي اإلنتاج في سورية
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تعتبر المنطقة الشرقية من أھم المناطق اإلنتاجية لمحصول القطن حيث ساھمت بنسبة تراوحت 

.من اإلنتاج اإلجمالي الكلي  ،وتعتبر الحسكة من أھم المناطق اإلنتاجية % 78- 68بين 



2003 ولغاية 2008  ي 2008 إنتاج محصول الذرة الصفراء في المنطقة الشرقية خالل األعوام 2003 و م و أل ل  ي  ر ي   ء  ر ر  ول  ج  إ

ومقارنتها مع إجمالي اإلنتاج في سورية 
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 حيث القطر في الصفراء الذرة إنتاج من %72- 62 بين تراوحت بنسبة الشرقية المنطقة تساھم

بشكلتتمالمحصولزراعةكونالزوروديرالرقةمحافظتيفيالمحصولزراعةتتركز ز يررييولزرر ل م ول زرونزورو  ب

.اخرى جھة من المحصول لزراعة الفرات نھر في المائية الموارد وتوفر جھة من تكثيفي



مإنتاج حمصول الشوندر السكري يف املنطقة الشرقية خالل األعوام 2003 ولغاية  يف ي ج
2008 ومقارنتها مع إمجايل اإلنتاج يف سورية
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 وعدم المعامل عن لبعدھا الحسكة في يزرع وال الزور ودير الرقة محافظتي في المحصول يزرع

  بين المحافظتين مساھمة وتراوحت طويلة مسافات لنقله الحاجة نتيجة االقتصادية الجدوى توفر

. اإلنتاج إجمالي من 25%- 21



يناإلنتاج احليواين  يو ج إل

واإلنتاجاألعدادحيثمنالشرقيةالمنطقةفيواضحةأھميةالحيوانياإلنتاجيشغل ل جي يإل ييوييو ج  ينر إل  و

  : وأھمھا



هعدد رؤوس املاعز يف املنطقة الشرقية خالل األعوام 2003 ولغاية 2008 ومقارنتها  ر و و م و ر يف ز رؤوس
مع إمجايل اإلنتاج يف سورية
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 تراوحت نسبة وشكلت رأس ألف /512-292 بين الشرقية المنطقة في الماعز أعداد تراوحت

القطرفالماعزإجمالمن%33-29بين .القطر في الماعزإجماليمن%33-29بين



عدد رؤوس األغنام يف املنطقة الشرقية خالل األعوام 2003 ولغاية 2008 ومقارنتها مع 

ة ا يف  إمجايل اإلنتاج يف سوريةإمجايل اإلن
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 بين راوحتــت ةـنسب كلتــش راس مليون / 9.3-6 بين األغنام دادــأع تــراوحــت
.اإلجماليالعددمن36-41%

2007

ين3641% .إلج



ا نت قا 2008 ة لغا 2003 ا األ خالل ة ق الش نطقة ال ف قا األ 2008 ومقارنتها ؤ 2003 ولغاية عدد رؤوس األبقار في المنطقة الشرقية خالل األعوام

مع إجمالي اإلنتاج في سورية
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 بين راوحتـت بةـنس كلتـوش بقرة فـأل /379-300 بين ارـاألبق دادـأع تـراوحـت
31-34% 31-34% 



ة خالل األعوام 2003  ق ات ( املاعز ، األغنام ، األبقار ) يف املنطقة الش إنتاج اللحم من اجملترات ( املاعز ، األغنام ، األبقار ) يف املنطقة الشرقية خالل األعوام 2003 إنتاج اللحم من اجملت

ولغاية 2008 ومقارنتها مع إمجايل اإلنتاج يف سورية
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 وبنسبة طن ألف / 109 - 75 بين ) ماعز ، ،أبقار أغنام ( األحمر اللحم إنتاج تراوح

.القطرفيالحمراءاللحومإنتاجمن%44-30بينتراوحت و جن%3044بينر .ريروم إ



ا األ الل ة ق الش طقة ال ف ( قا األ ا األغ ا ال ) ا ال ل ال ا في المنطقة الشرقية خالل األعوام إ ( الماعز ، األغنام ، األبقار ) إنتاج الحليب من المجترات

2003 ولغاية 2008 ومقارنتها مع إجمالي اإلنتاج في سورية
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من اإلنتاج %  26 - 12ألف طن وبنسبة تراوحت بين / 652–328تراوح إنتاج الحليب بين 
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ييوىزر  واملناطقي الكلي املستوى على الزراعية السياسات - ثالثاً و

 الغذاء توفير إلى الستينات منذ سورية في المطبقة الكلية السياسات ركزت

ً  وذلك توزيعه سبل وتحسين  واالقتصادية السياسية التوجھات مع انسجاما

ي .واالجتماعية و

 لتوفير األساس المحرك كونھا األھمية الزراعية السياسات شغلت فقد وعليه

الزراعالقطاعتطويرعلالعملوتركز،والضروريةالحياتيةاالحتياجات  الزراعي القطاع تطويرعلىالعملوتركز،والضروريةالحياتيةاالحتياجات

  اإلنتاج بتسويق المعنية الحكومية المؤسسات وإقامة مستلزماته وتوفير ودعمه

ا اال ةأ ا اق .اقتصاديةبأسعار وتوفيرھامستلزماتهوتوزيع



: يلي ما حتقيق إىل الزراعية السياسات هدفت فقد العام اإلطار ويف يميف

 االستقرار وفي المحلي، الناتج إجمالي في الزراعي للقطاع فاعلة مساھمة تحقيق
المنتجالعملفرصمنالمزيدوتوفيراإلنتاجزيادةخاللمناالقتصادي .المنتج العمل فرصمنالمزيدوتوفيراإلنتاج زيادةخاللمناالقتصادي

 تتناسب بأسعار الغذائية احتياجاتھم وتوفير للسكان المعيشي الواقع تحسين
والمدينةالريفبيناالمكانقدرالفارقوتقليلالدخلومستويات   . والمدينةالريفبيناالمكانقدرالفارقوتقليلالدخلومستويات

 وتضييق ، القمح وخاصةً  الرئيسية الغذائية السلع من الذاتي االكتفاء معدالت زيادة
وإقاللالصادراتبتنميةالغذائيالسلعيالميزانوتحسينالغذائية،الفجوة  وإقالل الصادرات بتنميةالغذائيالسلعيالميزان وتحسينالغذائية،الفجوة

    .الواردات
فيوذلكاألخرى،االقتصاديةوالقطاعاتالزراعيالقطاعبينالتكاملتحقيق ي عبينليق يوزر رى ال  ي و أل
 ھامة نسبة الزراعي القطاع يوفر بحيث ، اإلنتاج وتكامل المدخالت تكامل مستوى

ون للمنتجات الزراعة استعمالوتكثيفالصناعة،لقطاع الخاموالموادالمدخالتمن يعمو جزرو
. واألسمدة كاآلالت الصناعية



 الحماية، من عال بمستوى التسعينات قبل تطبيقھا تم التي الزراعية السياسات اتصفت  

 التي التعديالت من العديد إلى التسعينات بداية ومنذ الزراعية السياسات خضعت ثم

المرحلةطبيعةاستوجبتھا .المرحلةطبيعةاستوجبتھا

 : يلي ما األخيرة السنوات في العام إطارھا في الزراعية السياسات به تميزت ما وأھم

 في معظمھا يزرع التي الرئيسيةاالستراتيجيةالمحاصيلوتسويقتسعيراستمرار

 %25 + الفعلية الكلفة وفق ) السكري الشوندر ، القطن ، القمح ( الشرقية المنطقة

. ربح كھامش

. اإلنتاجمستلزماتبعضلدعمالتسعيناتومنذالتدريجيالتخفيض جمي

  . 2008 العام في الزراعي الدعم صندوق انشاء



  األسمدة أسعار تحرير نتيجة ) 2009و 2008 ( مؤخراً  الدعم أسلوب تعديل

  لمحاصيل مدةـاألس بتكاليف الفارق تعويض خالل من المحروقات أسعار وزيادة

 محاصيل إضافة على والعمل  ) البندورة ، البطاطا ، الصفراء الذرة ، القطن (

يمي اآلبار على محاصيلھمنويروالذينالقطنلمزارعيالدعموتقديمجديدة يمو ر ھمنويرويننز رىي

   . ) المحروقات بأسعار الفارق ( االرتوازية

المحسنالبذاراستخدامعلالمنتجينلتشجيعاالستراتيجيةالمحاصيلبذاردعم  المحسن البذار استخدامعلىالمنتجينلتشجيعاالستراتيجيةالمحاصيلبذاردعم

  . العالية اإلنتاجية وذات

ا ةالأالا ةالكاال ك ال . الحكوميةالريشبكاتمنالمخفضة الريأجوربدالتاستيفاء

  . تشجيعية وبإجراءات الحديث الري إلى التحول مشروع اعتماد



ط  المحصور باستثناء العامالقطاعبجھات الزراعيةالمنتجاتتسويقحصرمنالحد

 للقطاع المجال وإفساح )سكري شوندر ـ تبغ ـ قطن( الدولة بمؤسسات تصنيعھا

. المنتجات بقية وتصنيع بتسويق الخاص

 القمح، ( عدا المختلفة القطاعات قبل من الزراعية السلع كافة بتصدير السماح

. الحكومية بالمؤسسات تصديرھا المحصور )التبغ القطن،

ومشروعاتالزراعيةالمشروعاتفياالستثمارزيادةعلىالخاصالقطاعتشجيع عجيع صا ةىا رزي روياال يا زرا رو ا  و

 زيادة( التسھيالت من المزيد منح إلى الھادفة التشريعات خالل من الغذائي التصنيع

ات فافت ائناإل دنالض ز اتنال فا اتاإل ش ةلل قا فال  في المقامة للمشروعاتاإلعفاءاتمنالمزيدومنح الضرائبمناإلعفاءفترات

. ) النائية المناطق



 بموجب الزراعية المنتجات كافة تصدير على والرسوم للضرائب الكامل لغاءاإل

. 3/7/2001 تاريخ/15/ المرسوم

 وبآجالھا والنقدي العيني وبشكليھا الزراعي المصرف من الزراعية القروض منح

.%2-1بمعدلاألخرىالقطاعاتفيالفائدةمناقلوبفائدةالمختلفة .  %12برىي نوب

 وحسب األعالف من لديھا المتوفرة الكميات بتوزيع لألعالف العامة المؤسسة قيام

ادباالتجارالخاصللقطاعالسماحمحددةمقننات االحتياجنيمألتالعلفيةبالم   . االحتياج نيمألت العلفيةبالموادباالتجارالخاص للقطاعوالسماحمحددةمقننات



  بشكل الشرقية واملنطقة عام بشكل القطر على الزراعية السياسات تطبيق منعكسات- رابعاً
   خاص   خا

 االيجابية التأثيرات من العديد الزراعي المجال في االستراتيجية التوجھات عن نتج 
ة ل االقطاعلال االز :أھ  :أھمھاالزراعيالقطاععلىوالسلبية

 ) القوة نقاط ( االيجابيات –أ
 الري مشاريع خالل من الشرقية المنطقة في المروية المستثمرة المساحات زيادة

 ھكتار ألف /732 الى1995 العام في ھكتار ألف /618 من اآلبار وحفر الحكومية
  . 2008 العام في

 دير(البادية سدود ، البعث ، الفرات ( الشرقية المنطقة في المقامة السدود إعداد زيادة
  . )11( الحسكة سدود ،) الزور



يحيج المنتجات، من العديد فينوعيةقفزةوتحقيقواضح بشكلالزراعياإلنتاجزيادة

 تحقيق إلى الغذائية المواد من العديد استيراد مرحلة من سورية انتقال إلى أدت

ضوي .منھا العديدفيالفوائضوالكفاية ھييو

 المحاصيل من وخاصةً  الوطني المستوى على الذاتي االكتفاء تحقيق في المساھمة

تصديريةفوائضوتوفير)القطن–الحبيةالبقوليات–القمح(االستراتيجية يجي ر ي ح(ال و ير)نبيب و ض و  يري و

. الغذائي األمن لتوفير االحتياجات باقي الستيراد القطع لتوفير

تمالتالمجزيةاألسعارنتيجةالريفيةالمناطقفالمعيشيةالظروفتحسين  تم التي المجزية األسعارنتيجة الريفيةالمناطقفي المعيشيةالظروفتحسين

 السنوات عدا ( الشرقية المنطقة عليھا تعتمد التي االستراتيجية للمحاصيل منحھا

ضعتراجعإلأدتجداًيئةكانتالتاألخيرة الغذائالزراعال  والغذائي الزراعي الوضعتراجعإلىوأدتجدا سيئةكانتالتياألخيرة

 المساعدات إلى بحاجة وأصبحوا ) الھجرة الى السكان من كبيرة أعداد واضطرار

ة اأالغذائ ناطقالغذاافكان األخلل  .األخرىللمناطقبالغذاء رافدينكانواأنبعدالغذائية



 طرق( الزراعي للقطاع الخدمات لتأمين الريفية المناطق في التحتية البنى تطور

لة .) وغيرھا  خدمات–وتخزيننقل-اتصاالت –ماء-كھرباء–زراعية

 رعاية - تأھيل – إرشاد – بحوث( الزراعي القطاع إلى الموجھة الخدمات تطور

. لھا المخصصة نفاقاتاال زيادة خالل من.)وغيرھا … وبيطرية صحية



 ) الضعف نقاط ( السلبيات -ب
 غير والضخ لآلبار العشوائي الحفر نتيجة المختلفة المصادر مياه في نقص

 الخابور نھر في المياه شح أو جفاف إلى أدى مما المبرمج غير أو المتوازن
  عن الشرقية المنطقة في المائي العجز ويزيد الجوفية المياه منسوب وانخفاض

ً  3م مليار/2.5  /3.5 بحدود القطر مستوى على الكلي العجز يقدر حين في سنويا
 .3ممليار
 ذلك العتماد الماسة الحاجة رغم المتطورة الري تقانات إلى التحول في البطء
 تستخدم التي المساحات زالتماحيثالماليةالتسھيالتخاللمنالتشجيعورغم
 ألف/250 بحدود اإلجمالية ومساحتھا قليلة القطر مستوى على متطور ري تقانات
ا ا%18االةك طقةفأ ةال ق ةفاالش ا ةال ال اإل  اإلجمالية المساحة فان الشرقيةالمنطقةفيأما. %18تتجاوزالوبنسبةھكتار
 من فقط %7 وبنسبة ھكتار ألف /52 بلغت فقد حديث ري تقانات تستخدم التي

ة ا ةال نطقةفال ال   . المنطقةفيالمرويةالمساحة



 الجائر والرعي الفالحة نتيجة التصحر وزحف البادية في الطبيعية المراعي تدھور

اتكة ةاآلل ائ ش ال .العشوائيةاآللياتوحركة

 ھذه من للحد جادة خطوات اتخاذ وعدم مستمر بشكل الزراعية الحيازات تفتت

.الظاھرة

 والنمو الفعلية االحتياجات لتلبية الشرقية للمحافظات المقدمة الخدمات كفاية عدم

  . وغيرھا السكاني



 اجلديدة والسياسات التوجهات -  خامساً

 مواسم لتكرار الشرقية المنطقة وخاصةً  األخيرة السنوات في القطر تعرض بعد

فاف ااتال تكالغ نإلذلكأفقال ات ةاأل ش ال  المعيشية األوضاع تدنيإلىذلكأدىفقدالمتكرر،الغباروموجاتالجفاف

. وغيرھا منھم كبيرة أعداد وھجرة للمواطنين

 المنطقة وتأھيل تنمية إلعادة األخيرة السنوات في الجھود وتيرة تزايدت فقد وعليه

 ھذه واھم الحياة متطلبات تحمل على المنتجين ومساعدة المناسبة بالخدمات ورفدھا

  : والسياسات التوجھات

ق 2008 العام في الشرقيةالشماليةالمنطقةفي الريفيةالتنميةمشروعإطالق ييروعإ يييري مير

 عدة تنفيذ ويتضمن س.ل مليون/58 وبكلفة ، ھكتار مليون /7.6 مساحة ويغطي

الفقرمنوالحدالمنطقةلتنميةمكونات  .الفقر من والحدالمنطقةلتنميةمكونات



. س .ل مليار/100 وبكلفة ھكتار ألف /150 الرواء دجلة مشروع إقرار

. الحديث الريإلىالتحولبمشروع العمل وتيرةلتسريعاإلجراءاتتتخذ

 سلة مينأت في الحكومية المساھمة إلى إضافة المانحة والدول المنظمات مع التنسيق

.الفقر تعاني والتي بالجفاف المتأثرة للمناطق غذائية

 وتحديد االجتماعية المعونة صندوق إلحداث المتحدة األمم برنامج مع التنسيق

 منه تستفيد أن اعتماده حال في ويتوقع . الصندوق ھذا من لالستفادة المستھدفين

األخيرةالسنواتفيوخاصةفيھاالفقرمستوىالرتفاعنظراًالشرقيةالمنطقة يا ر عراا روى الر وا يويھا يرة ا   . األ

 األغذية منظمة مع بالتعاون الغذائي لألمن الوطني البرنامج صياغة على العمل يتم

ة ا دةلألالز ت /الفا/ال : /الفاو/المتحدةلألمموالزراعة



  ةـالمختلف دـاألم على الغذائي نـلألم ةـوطني وثيقة اقرار الى المشروع يھدف

طل لل طألللط ًل  تم حيث فقراً  المناطقأكثرعلىبالتركيز)والطويلةوالمتوسطةالقصيرة(

.به الشرقية المنطقة تشميل

  . الوطني الغذائي باألمن العالقة ذات الجھات كافة به تشارك

ن الحيواني اإلنتاج - النباتياإلنتاج-المياه(ھيمكوناتستالبرنامجيتضمن جي جي(يوبر يإل جب يإل يو

 االجتماعي األمان شبكات - المعيشة تأمين سبل -  الريفية التنمية مؤسسات -

ئة  .والبيئةال

 لتحديد  القادمين الشھرين خالل عليه للموافقة الحكومة على يعرض أن يتوقع

 )المساعدات ، القروض ، الخاصة ، الحكومية( تنفيذه حيال المختلفة االلتزامات

.للمواطنينالمعيشيالواقع وتحسينالغذائياألمنلتحقيق يعي
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