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 ً الزراعة يف االقتصاد الوطني -أوال  
والسياسات املعتمدة



مقدمة  -أ
ھكتار ألف 18518 الكلیة المساحة
3 غـابات ،%44 ومراعـي مروج ،%20 للزراعة القابلة غیر ،%33 للزراعة القابلة%.
مرویة %29 و بعلیة %71( ھكتار ملیون 4.6  بحدود المزروعة المساحة(.
2.45 السنوي النمو ومعدل ،)2010( ملیون 23 السكاني التعداد%.  

من أقل بعمـر السـوري الشـعب مـن %62 ،%47 الـریف سـكان ،%53 الحضر سكـان  
.سنة 24

سنویًا مكعب متر ملیار 3.5 بحدود المائي العجز.

في مساھمتھا وتنخفض اإلجمالي المحلي الناتج من %25-21 بحدود الزراعة تساھم 
  .الجافة السنوات

الكلیة العاملة القوى من %21 - 17 الزراعة في یعمل.
الزراعیة المواسم جودة حسب الصادرات إجمالي من %20 - 12 الزراعیة الصادرات تمثل.
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أھم السیاسات الزراعیة المعتمدة  -ب
منذ تسارعت ولكنھا 1987 عام منذ الزراعیة السیاسات في التعدیالت عملیات بدأت 

.2000 عام

2010-2001 الزراعیة للتنمیة اإلستراتیجیة التوجھات اعتمدت.

 االستقرار باالعتبار أخذة 2005 العام منذ االجتماعي السوق اقتصاد سوریة اعتمدت 
.والعدالة االجتماعي

العـاشـرة الخمســیة الخطة في وضـوحًا أكثـر بشـكل اإلصالح عملیـات حـددت  
)2006-2010(.

عشر الحادیة الخمسیة الخطة مشروع في باإلصالحات التزاماتھا تأكید الحكومة أعادت  
)2011-2015(.  
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تعریف األمن الغذائي وأبعاده  - ج 
  روما( ةــالمیـالع ذاءــالغ ةـقم ھـوضعت ذيـال الغذائـي األمـن تعـریف ســوریـة تعتمـد )أ

 واقتصادیًا واجتماعیًا مادیًا یمكنھم  األوقات جمیع وفي الناس كافة“ )الفاو -1996
 كاملة حیاة یعیشوا كي ماحتیاجاتھ لتلبیة ومغذیة وسلیمة كافیة أغذیة على الحصول

   ”.والصحة النشاط
  : الغذائي لألمن المعتمدة الرئیسیة العناصر )ب

 المحلي اإلنتاج من سواء نالسكا إلطعام وكافیة متوفرة الغذائیة المواد تكون أن یجب :التوفر
    .االستیراد أو

 إلى واالقتصادي واالجتماعي المادي الوصول بإمكانیة الناس یتمتع أن یجب :الوصول
  .الكافي الغذاء
  .األوقات جمیع في وتوفره الغذاء إلى الوصول ضمان :االستقرار
  .ومغذیة سلیمة األغذیة تكون أن یجب :االستخدام

  .)والوطني واألسري الفردي( الصعد كافة على العناصر ھذه تتوفر أن ویجب
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واقع الزراعة واألمن الغذائي  - د
والبقول والخضار القمح مثل األساسیة السلع من العدید في الذاتي االكتفاء سوریا تحقق 

 الزیوت وبعض والشعیر والذرة السكر تستورد حین في الحیوانیة، المنتجات ومعظم ،والفواكھ
  . اإلنتاج ومستلزمات الحیوانیة الثروة منتجات وبعض الزیتون زیت عدا النباتیة

إلى 2009 عام في إنتاجھ وصل فقد القمح وھو غذائي استراتیجي محصول ألھم وبالنسبة  
 إلى سابقًا وصل أن بعد طن ملیون /2.1 بحدود 2008 إنتاج كان حین في طن ملیون /3.7
 طن ملیون /3.2 إلى اإلنتاج وصل فقد 2010 العام في أما طن ملیون /4.9-4 بین حدود
. االحتیاجات عن تزید حدود في وھو

السلبي التأثیر إلى األخیرة السنوات في الجفاف وموجات العالمیة األسعار ارتفاع أزمة أدت 
.الغذائي األمن واقع على

42( بحدود الغذائیة المواد على اإلنفاق متوسط بلغ%( .  

المطلوبة المعدالت من قلیًال وأقل الحریرات من جید معدل على السوري المواطن یحصل 
. والحیواني النباتي المصدرین من علیھ یحصل مما تناسب عدم  مع والدھون للبروتین بالنسبة
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 ً أهم مؤشرات اإلنتاج الزراعي–ثانيا



:  اإلنتاج الزراعي  -1

:لعدة أسباب بشكل عام في توفیر جزء ھام من االحتیاجات الغذائیة اإلنتاج الزراعي  ساھم

الزراعیة وخاصًة المرویة المساحات  توفر.

زیادة المساحات الجبلیة والھضبیة المستصلحة وزراعتھا بالمحاصیل وباألشجار المثمرة.  

 اعتماد وإدخال أصناف نباتیة وأنواع حیوانیة عالیة اإلنتاج.

 توفیر مستلزمات اإلنتاج في مواعیدھا المحددة تقریبًا.

 الخبرة المتولدة عند المنتجین.

 زیادة المجاالت الخدمیة المقدمة وتطور البنیة التحتیة.
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ألف طن: الوحدة                 2009 –1990تطور أھم المنتجات الزراعیة خالل الفترة من 
      

الرقم القیاسي لإلنتاج
مقارنة  2009لعام 

سنة األساس 
1990 %

2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1990

البند

179 3702 2139 4041 4932 4669 4913 4775 4745 3105 2070 القمح

174 846 261 784 1202 767 1079 920 1956 212 486 الشعیر

93 102 34 109 181 154 168 133 177 73 110 العدس

158 57 27 50 52 65 87 89 60 65 36 الحمص

148 652 698 711 686 1022 811 802 1010 1082 441 القطن

102 183 281 177 159 187 227 232 216 191 180 الذرة الصفراء

174 733 1105 1366 1438 1096 1205 1523 1215 1175 422 الشوندر السكري

177 706 721 570 603 608 487 513 453 485 398 البطاطا

271 1165 1164 1232 973 957 923 900 772 754 430 البندورة

301 1093 1046 967 907 778 653 746 833 800 363 الحمضیات

176 360 361 280 374 296 307 216 263 287 205 التفاح

193 886 827 495 1191 612 552 941 490 866 460 الزیتون

172 261 257 279 255 242 207 173 216 236 152 اللحوم الحمراء

307 184 180 175 175 163 161 121 116 107 60 لحم الدجاج

181 2409 2425 2680 2535 2358 1878 1765 1578 1673 1331 الحلیب

214 3249 3028 3428 3781 3104 3449 3321 2671 2546 1520
ملیون ( عدد البیض المنتج 

(بیضة
المجموعة اإلحصائیة الزراعیة الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 2009ولغایة  1990مصدر البیانات من االعوام 



:   التجارة الزراعیة  -2

 السنوات معظم في عجزًا أظھر حیث تباینًا الزراعیة للسلع التجاري المیزان حقق  

 الحیوانیة واألعالف والرز والذرة السكر من المستوردات زیادة الرئیسي والسبب األخیرة

 یستفاد أن ویمكن واإلنتاج الصناعات لبعض مستلزمات تعتبر المواد ھذه من جزء ولكن

. وغیرھا الحلویات تصدیر على وانعكاسھ السكر مثل التصدیر مجال في ذلك من
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:أھم السلع التصدیریة 

  وقدره نمو معدل وحققت المقارنة سنوات خالل تطورًا الزراعیة التصدیریة السلع حققت

.2009 -2000 الفترة خالل 16.1%

 –العنب –الكمون – ) 2008 عام قبل ( القمح –الفواكھ ( التصدیریة السلع أھم
 الجبن –الدین قمر –القطن بذور زغب -الزیتون زیت -  البندوره – األغنام –القطن

.)األبیض

11



12

2009 -2000تطور أھم الصادرات الزراعیة السوریة خالل الفترة 
)ةمالیین اللیرات السوری( 

معدل النمو 2000200120022003200420052006200720082009السلعة
السنوي %

4,5831,60515,0269,25110,9598,99511,14110,7156,7204,8660.7األغنام

9.6-9,1229,3919,2746,4197,6048,1628,4793,7951,0473,682القطن

ـ03905,4205,4195,79810,2538,4539,8861,69917القمح

3,5933,1842,8702,3841,3282,0562,5552,6011,3329,41211.3البندورة
ـ003502,2021,2471030.20.00.0الشعير

1,5943,4306,0281,9631,1311,6142,0591,7888792,3214.3بذور الكمون

2112825302,4461,7504,5772,4842,9292,1333,04034.5زيت الزيتون

1,7661,8632,2881,4499191,4551,5159688807,45117.3فواكه مختارة

4778531,0281,3251,2981,5715862,1587779187.5العدس

17609367367848138121,1031,23278218.0الجلود المدبوغة

325628488330372508258446975345.6زغب بذور القطن

1,0411,0367584953044852751971,6085,38420.0الحمضيات بأنواعها

1501803704545598581,3041,1821,4783,26440.8األلبان واالجبان

100.0-24025385184163435901030الطحين

34847853335025037251947847893311.6القمر الدين والملبن

6721,15595423210516165144551,2116.8العنب الطازج

30056926920784452262252231,05214.9الفستق الحلبي

11,81512,79214,18516,26817,19219,83427,10330,10425,79993,63325.9أخرى

إجمالي الصادرات الزراعية 
36,17737,87661,33152,31451,86155,76461,11469,30746,540138,49816.1السورية

المكتب المركزي لإلحصاء 2009مدیریة الجمارك العامة و  2008 - 2000من : مصدر البیانات 



:  أھم الواردات الزراعیة 

  السابقة السنوات مع بالمقارنة األخیرة األعوام خالل وخاصًة الزراعیة الواردات زادت

   والحاجة العربیة المنطقة وخاصة العالم دول على التجاري واالنفتاح السكانیة الزیادة نتیجة

 العلفیة المواد من الواردات زیادة وكذلك االولیة المواد من المحلیة الصناعة احتیاجات لتلبیة

. الحیوانیة للثروة االحتیاجات لتوفیر
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 2009 -2000تطور أھم الواردات الزراعیة السوریة خالل الفترة 
)مالیین اللیرات السوریة( 

معدل النمو السنوي2000200120022003200420052006200720082009السلعة %

41086500784474219403929699631604765262451422.0السكرر المكرر

50294583469348545490904087431099498111665314.2الذرة

28911001145128383232504628866781481948535.9الشعير

267433522305275039034436249366236964865813.9الرز بأنواعه

17072247259124902753277228652612316331647.1الشاي

127513501552250228002793197436312415605718.9الزيوت النباتية

276519712576224643614086256835732900824012.9مخلفات عصر الزيتون والصويا والخضروات

68170286816821804272977440724181572541.7فول الصويا

175410531681166519052252206426407660575414.1الحليب المجفف

1022921952102511921232180124542079392116.1الموز

السردين والتونة(األسماك المعلبة  )1541845901951110198515791590156026326.1

961110794075213431447157518562237333814.8بذور السمسم

7176106456297145924065915687150.0المتة

24.4-28541746101780594813091,350336602230المرغرين

19518517424130838538060160461613.7الزبدة

ـ05446490580228534486262809األبقار لألنسال

ـ046255748460728213765425137النخالة بـأنواعها

0.1-424405583439635636467371435420السمنة

5921409866434977128078719471035236116.6القهوة

52201198368747512031917069733.5بذور عباد الشمس

756810105156591543820553212702072234046301237346328.7أخرى

38813408104809850505646837217464191955289467718295818.8إجمالي الواردات الزراعية السورية

المكتب المركزي لإلحصاء 2009مديرية الجمارك العامة و  2008 - 2000من : مصدر البيانات 



 ً مساهمة القطاع الزراعي–ثالثا



 كافة مساھمة نسبة یلي وفیما الوطني االقتصاد قطاعات أھم من الزراعة تعتبر
. القطاعات

 2009–1990تركیب الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاعات 
)2000باألسعار الثابتة ( ) نسب مئویة( 
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السنة
19902000200320042005200620072008*2009

القطـاع

252525232324201819الــزراعــة

263024272524232323الصناعة والتعدین

334444444البنــاء والتشــیید

201516182018202221تـجارة الجملة والمفرق

101314101111121212النقل والمواصالت والتخزین

344445555المال والتأمین والعقارات

223233344خدمـات المجتمع والخدمات الشخصیة

11810111011131212الخـدمـات الحكومیة

000000000الھیئـات التى التھدف إلى الربـح
00222222رسوم جمركیة

خدمات المال المحتسبة ( - )122222

100100100100100100100100100المجمـــوع

أرقام أولیة *



 ً االجيابيات التي حققها القطاع –رابعا
الزراعي 



المرویة وخاصًة المستثمرة المساحات زیادة .

فواكھ –خضار –حبیة بقولیات –قطن –قمح ( الذاتي االكتفاء  تحقیق (.

الغذائیة السلع من الفرد نصیب في  مقبولة معدالت تحقیق .

الریفیة المناطق في التحتیة البنى تطور .

الزراعي القطاع إلى الموجھة الخدمات تطور .
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 ً السلبيات التي تأثر بها –خامسا
القطاع الزراعي 



المتطورة الري تقانات إلى التحول في والبطء المختلفة المصادر میاه في نقص.  

البادیة في الطبیعیة المراعي تدھور .

الزراعیة اتزایالح تفتت .

اإلنتاج تطور لعملیات والتصنیع والتصدیر التسویق أنشطة مواكبة عدم .

20



 ً أهم املشكالت والتحديات –سادسا
التي يواجهها قطاع الزراعة والري



المیاه األرض، ( الرئیسیة الطبیعیة الموارد محدودیة(.

المرتفع السكاني النمو .

الزراعیة الحیازة تفتت استمرار .

المالیة الموارد ضعف .

العالمي االقتصاد في المتغیرات .  
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  ً الفقر وانعدام األمن –سابعا
الغذائي 



11.4 نسبة ویمثلون نسمة ملیون /2 حوالي إلى الغذائي األمن وفاقدي الفقراء عدد وصل% 
. السكان مجموع من

یختلف الفردي، الدخل وتحسن األغذیة واستقرار إنتاج في المحقق التقدم من الرغم على  
  الریفیة المناطق وبین والساحلیة والوسطى والشمالیة الجنوبیة المناطق بین الفقراء توزع

.كبیر بشكل والحضریة

أفقر ھي )والحسكة الزور ودیر والرقة وحلب إدلب محافظات( الشرقیةو الشمالیة المنطقة 
  .سوریا في مناطق

في ھي الفقر لتواجد نسبة أعلى فان )الیوم/ دوالر واحد من أقل( األدنى الفقر خط باستخدام 
  الحضریة الشرقیة الشمالیة منطقة تلیھا ،)%17.9( الریفیة الشرقیة الشمالیة المنطقة

)11.2%(.

ریف دمشق، محافظات( الجنوبیة المنطقة فيو الحضریة المناطق في أقل الفقر انتشار 
 .%5،8 بنسبة )القنیطرة السویداء، درعا، دمشق،
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السیاسات الحكومیة الحالیة والمستقبلیة في مجال األمن الغذائي
: إلى الزراعیة السیاسات تھدف

لتعزیز والتنافسیة النسبیة المیزة والتركیزعلى الزراعیة للمنتجات واإلنتاجیة اإلنتاج تحسین 
.الغذائي األمن

وزیادة سوریا في استراتیجي محصول كأھم القمح وخاصًة األساسیة السلع توفیر على التركز 
 .المتزاید المحلي الطلب لتلبیة إنتاجھ

القیمة سلسلة مراحل كافة في التوزیع وكفاءة الغذاء نوعیة وتحسین المزارعین دخل زیادة 
  .الزراعیة واألغذیة للمنتجات

المعیشي المستوى وتحسین العدالة إلى الوصول في أھدافھا لتحقیق للمستحقین الدعم توجیھ 
  . المجتمع في الغذائي األمن وفاقدي والضعفاء للفقراء

لتحقیق فعالة وتنمویة استثماریة ومشاریع برامج وتنفیذ وضعل التنمیة في الشركاء مع التعاون 
  .الغذائي األمن أھداف
  : إلى الحاجة برزت فقد ذلك ولتحقیق
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بالموارد االھتمام مع والریفیة الزراعیة المستدامة للتنمیة رابطمت استراتیجي إطار وضع 
. الطبیعیة

المستدامة الزراعیة التنمیة في للمساھمة الحدیثة الري نظم تبني في التوسع.  
للحدود العابرة األمراض من والوقایة المعاییر ذلك في بما األغذیة سالمة تطویر.  
الغذائي االستقرار في للمساھمة المخاطر إلدارة الموجھة السوق تدابیر تطویر.  
المرأة تمكینو وتعزیز تطویر.  
الدخل وتنویع اإلنتاجیة لزیادة الصغیرة الحیازات ألصحاب المناسبة التكنولوجیة الحزم تطویر 

  .المزرعة وخارج داخل من
الغذائي األمن وانعدام الفقر حول اإلحصاءات تطویر.  
الذي المناخ لتغیر المدى البعیدة اآلثار لمعالجة المالئمة البحثیة والفعالیات السیاسات تطویر  

  .واالستقرار الغذاء وفرة على السلبي تأثیره ظھر
في الكثیرة التغیرات ظل في أكثر ضروریة أصبحت التي والمؤسسیة التقنیة القدرات تعزیز 

.وغیرھا الجفاف مواسم وتكرار المناخیة الظروف
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واستنادًا إلى ذلك ومن أجل تحقیق األمن الغذائي فقد تم وضع األھداف العامة في الخطة الخمسیة 
:الحادیة عشر وھي 

الوطني االستھالك حاجة وتوفیر الغذائي االمن تحقیق .
لھا والمرشد االقتصادي واالستثمار الطبیعیة الموارد استدامة .
الزراعیة المنتجات تسویق .
الزراعي والضمان والتأمین التمویل في المصرفي النظام دور توسیع .
سیاسات وتكامل المنتجین دخول تحسین في تساھم شاملة ریفیة بتنمیة الفقر من الحد 

. التنمیة
المشروعات تحدید ویتم القادمة للخطة والبرامج والسیاسات الفرعیة االھداف وضع تم كما 

. 2011 عام من اعتبارًا بھا العمل وبدء اقرارھا اجل من نھائي بشكل التنمویة

 لألمن الوطني البرنامج تبني تم فقد عشر الحادیة الخمسیة الخطة توجھات دعم في وللمساھمة
.الغذائي األمن تحقیق في أساسیًا حیزًا لیشغل الغذائي
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)NPFS(ما ھو البرنامج الوطني لألمن الغذائي 
: ھو سوریا في الغذائي لألمن الوطني البرنامج إن

السكان من الغذائي األمن فاقدي كافة یستھدف شامل برنامج.

وتستھدف الغذائي األمن مفاھیم على تستند أوسع منھجیة لتطویر الموجھة اإلجراءات یقترح 
  .الغذائي األمن ومنعدمي ضعفَا األكثر والفئات المزارعین وصغار الفقراء مباشرة

من للمعوزین المقدرات وبناء العیش سبل وتنویع اإلنتاجیة لزیادة الالزمة الفعالیات یحدد 
 الملحة الحاجات لذوي المساعدة تقدیم الوقت نفس وفي .المستدام الغذائي األمن تحقیق اجل
    .األمان شبكات برامج خالل من
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ما ھي األھداف المحددة للبرنامج الوطني لألمن الغذائي

تحسین اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة وخاصًة المیاه.

تعزیز اإلنتاج الزراعي واإلنتاجیة.

تطویر السیاسات الزراعیة والمقدرات المؤسساتیة والخدمات الداعمة لھا.

تعزیز االستقرار الغذائي وإمكانیات إدارة المخاطر.

تحسین الوصول إلى الغذاء وجودتھ وسالمتھ.
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 NPFSما ھي القیمة اإلضافیة للبرنامج الوطني لألمن الغذائي 

الغذائي لألمن الوطني البرنامج یوفر أن یتوقع NPFS األمن لتحقیق ًااستراتیجی ًاإطار 

 االستثمار وتكالیف التنفیذ وطرق األولویة، ذات اإلجراءات من مجموعة مع الغذائي

 المؤسسات /المانحة والجھات الخاص اعـوالقط الحكومة قبل من تمویلھا سیتم التي شیریةأالت

.)IFIs( الدولیة المالیة

الغذائي األمن قضایا لمعالجة استراتیجیة وأطر وطنیة خطة وضع على البرنامج سیساعد 

.للتنفیذ وقابل منسق استثماري إطار ضمن األولویة ذات واألبعاد

اجتماعیة خدمات ، تعلیم ، صحة ( األخرى القطاعات مبادرة االعتبار بعین األخذ ( 

.التنمیة عملیة في والدولیین االقلیمیین الثنائیین الشركاء برامج من واالستفادة
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خطوات العمل بالبرنامج
 للسیاسات الوطني بالمركز ممثلة الزراعي واإلصالح الزراعة وزارة بین اتفاقیة توقیع تم 

.الغذائي لألمن الوطني البرنامج لصیاغة والفاو الزراعیة
والزراعة األغذیة منظمة توجھات ومع المعتمدة الحكومیة التوجھات مع البرنامج انسجم .
على والتركیز الوطني الصعید على الغذائي األمن وتعزیز وتنمیة تطویر على البرنامج ركز 

. فقرًا المناطق أكثر
المالمح لتحدید فقرًا األكثر المناطق في بالمعنیین واالجتماع میدانیة زیارات تنفیذ تم 

.المستقبلي للعمل الرئیسیة
الغذائي باألمن الصلة ذات المجاالت كافة لدراسة وطنیة عمل فرق ست تشكیل.
وتحسین الزراعي القطاع لتطویر الالزمة المشروعات وحددت عملھا الفرق كافة انجزت 

.الغذائي األمن واقع
تقاریر من باالستفادة الزراعیة للسیاسات الوطني المركز قبل من النھائیة الدراسة إعداد تم 

.الفرق
علیھ الفنیة الموافقة وحتى النجازه الالزمة بالخبرات المركز الفاو ساعدت.
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كونھا الغذائي لألمن الوطني البرنامج بإدارة الدولي والتعاون التخطیط ھیئة ستقوم 
.المختلفة والوزارات األجنبیة الدول مع بالتنسیق المعنیة الجھة

مشروع بكل العالقة ذات الوزارات قبل من یتم المشاریع تنفیذ.  

كملحق بإدراجھ االقتصادیة اللجنة من توصیة على وحصل تفصیلیًا مناقشتھ تمت 
.) 2015- 2011( عشـرة الحادیـة الخمسیة للخطـة
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مكونات البرنامج
:  یتضمن البرنامج الشامل لألمن الغذائي ما یلي 

.لتحقیق األھداف المذكورة أعاله / ركائز / مكونات رئیسیة  5 -
.  یعتبر مشروع متكامل و محدد وواضح المعالم تم وضعھ بناًء على أسس ومعاییر محددة النجاز النواتج الخمسة 

:الركائز والمشاریع بما یلي / المكونات / NPFSتتمثل النتائج األساسیة لـ 
:اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة والبیئة  -1
 مشاریع  8( إدارة   المیاه  .(
  مشروع  2( البیئة. (
  مشاریع  3( تطویر الغابات. (
.اإلنتاج الزراعي واإلنتاجیة  -2
    مشاریع  7( اإلنتاج النباتي  .(
 مشروع  13( اإلنتاج الحیواني. (
) .مشاریع  4( السیاسات والمؤسسات وخدمات الدعم  -3
.االستقرار الغذائي وإدارة المخاطر  -4
 مشاریع  3(إدارة الجفاف. (
 األمن الغذائي األسري وسبل المعیشة.
) .مشاریع  9(الحصول على المواد الغذائیة والجودة والسالمة  -5
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 في ادراجھ تم  ومعظمھا دوالر ملیار )4.07 ( س .ل ملیار /200 بحدود البرنامج تكلفة

 بحدود ھي التنمیة في الشركاء من المتوقعة والمساھمة عشرة الحادیة الخمسیة الخطة

 لألمن الوطني البرنامج من مباشر بشكل أسرة ملیون 2.24 حوالي سیستفید 10%

.الغذائي
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مشــــــــاريع البــرنامج 



التأثیر العام

االدارة المستدامة للموارد الطبیعیة والبیئة زیادة االنتاج واالنتاجیة 
الزراعیة

السیاسات والمؤسسات 
والخدمات الداعمة

تحسین استقرار الغذاء
وامكانیات مواجھة المخاطر

زیادة الوصول الى 
الغذاء وجودتھ وسالمتھ 

تحسین ادارة 
الموارد المائیة

تحسین البیئة تنمیة الغابات تحسین انتاج 
وانتاجیة النبات

تحسین انتاج 
وانتاجیة الحیوان

ادارة الجفا ف االمن الغذائي 
االسري وسبل 

المعیشة

تنمیة احواض 
الخابور والبلیخ

ممارسات اإلدارة 
المائیة المحسنة في 
المناطق الشمالیة 
والشمالیة الشرقیة 
الجافة في سوریا

التوسع في استخدام 
وسائل حصاد المیاه 

المحسنة في 
المناطق الجنوبیة 

من سوریا

االدارة المتكاملة  
للمجمعات المائیة 

وتعزیز دور الموارد 
الطبیعیة

التحول الى انظمة 
الري الحدیثة 

2010-2015

جر میاه الفرات الى 
تدمر ومناجم 

الفوسفات وثم الى 
المنطقة الصناعیة 

ا في حسی

انشاء خزانات للمیاه 
في الجزء الغربي 

من سھل الغاب

شبكات الري  تحسین
حماه -في حمص

التوسع في 
مشروع التنمیة 
المتكاملة للبادیة 

السوریة

تحسین انتاجیة 
الراضي 

المستصلحة 
المرویة في 
حوض الفرات

تطویر السیاحة 
البیئیة

استثمار 
االعشاب 

والنباتات الطبیة 
في المناطق 
االمشجرة 
والغابات

تطویر تربیة 
النحل

استدامة االنتاج 
الزراعي من خالل 
تطبیق الزراعة 

الحافظة 

ادخال المحاصیل 
العالیة الدخل

زیادة انتاج البذار 
المحلي للخضار 

والشتول الموثوقة 
للفواكھ

التوسع في زراعة 
وتصنیف وتصدیر 
النباتات الطبیة 

والعطریة

تعزیز التكامل بین 
اللنتاج النباتي 

والحیواني

انشاء وحدات تبرید 
لتخزین بذار  

البطاطا المنتجة من 
المشروع الوطني 
الكثار بذار البطاطا 

انمشاء مزارع 
عضویة متكاملة 

النتاج المحاصیل (
)  والحیوانات

مرخصة من قبل 
المنظمات المختصة 
المانحة للشھادات

التنمیة 
المتكاملة لقطاع  

الماشیة

االدارة المتكاملة 
والتشاركیة  
لمناطق البادیة 
والمراعي في 
محافظة حمص

مشاریع انتاج 
وتوزیع أغنام  

العواس  
المحسنة

ادخال تربیة 
طیور الحبش 
لدى االسر 

الریفیة

زراعة النباتات 
الزھریة 

والعلفیة تحت 
اشجار الزیتون 

التدریب وبناء 
المقدرات حول 
زیادة القیمة 
الغذائیة لبقایا 
المزروعات

تربیة االغنام 
التكثیفیة 
وتسمین 

الحمالن في 
حقول الزیتون

تشجیع تربیة 
 الدواجن 

المحلیة وانشاء 
وحدات تربیة 
متوسطة الحجم

تسمین العجول 
واالستفادة من  

بقایا 
المزروعات 
المحسنة 

وحدات تسمین 
لذكور غنم 

العواس ضمن 
نظام التربیة 

المكثفة 

انتاج الغاز 
الحیوي 
واالسمدة 
العضویة 
انشاء وحدات المتخمرة

تصنیع السیالج  
من بقایا 

المزروعات 
لتغذیة المواشي 

الحلوب

مشروع متكامل 
لتربیة االسماك 

والبط في 
االحواض

استراتیجیة التنمیة 
الزراعیة المستدامة 

  2030حتى عام 
ایجاد مناخ سیاسي (

مالئم  للبرنامج الوطني 
)لالمن الغذائي 

زیادة االرشاد التسویقي 
من خالل المدارس 

الحقلیة 

الدعم التقني  للتسویق 
الجماعي للمنتجین 

تأسیس نظام معلومات 
السوق للمنتجات 

الزراعیة

تحدید ورصد  وتقییم  
ووضع مخاطر الجفاف 

نظام اللنذار المبكر 
للجفاف 

تطویر امكانیات 
المجتمعات المحلیة في 

التغلب على الجفاف 

التقییم والتخفیف من آثار 
التغیرات المناخیة

التأمین على عملیات 
مابعد الحصاد 

والتسویق للمنتجات  
الزراعیة االساسیة 

التوسع في زراعة 
الفطر

تطویر الصناعات 
الزراعیة المنزلیة 

التقلیدیة 

اقامة مراكز  تسویق 
لجمع وتصنیع الحلیب 

تطویر الحدائق 
المنزلیة

دعم المقدرات  
المؤسساتیة والفنیة 

لسالمة الغذاء

التخفیف من 
الجوع وسوء 
التغذیة لدى 
االطفال في 

المنااطق لشمالیة 
الشرقیة والبادیة
مسوحات حقلیة 

للمجموعات 
الضعیقة وفاقدي 

االمن الغذائي

زیادة برامج 
الغذاء مقابل "

"التعلم 

دعم صغار 
المزارعین في 

المحافظات 
الشمالیة 
والشرقیة 

الفحص الطبي 
لتقصي وجود 
حاالت سوء 

في التغذیة في 
المحافظات 
الشمالیة 

انشاء الجمعیات 
التعاونیة 

للمستھلكین  لدعم 
االسر الفقیرة في 

المحافظات 
الشمالیة والشرقیة 

دتطبیق نظام  
تحویل " الدعم

"  الدخل المباشر
في المحافظات 
الشرقیة الثالثة 

التوسع في البرنامج 
الوطني لتمكین 

المرأة والتغلب على 
الفقر

تحقیق التنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة وتخفیض الفقر

تحقیق وتعزیز األمن الغذائي في سوریا النتیجة

االھداف

/النتاجات
االنشطة

التأثیرات

ھیكلیة وتوّجھ تأثیرات البرنامج الوطني لألمن الغذائي

36



المكونات
التكلفة اإلجمالیة

ألف دوالر أمریكي/ 

المكون 

بالقطع األجنبي

US$ 1000

المكون 

بالقطع المحلي 

لیرة  1000

.سوریة

خالل الخطة 
الخمسیة الحادي 

عشر
)2011-2015(

خالل الخطة 
الخمسیة الثانیة  

عشر
)2016-2020(

المستفیدون

)أسرة( 

تعزیز إدارة الموارد الطبیعیة والبیئة. 1
3,716,83020,831170,015,9172,161,3271,555,503

823,026.0
0

3,703,5787,579170,015,917إدارة المیاه. 1.1
2,148,075.2

41,555,503717981

13,00013,000013,0000105,000البیئة2.1

25225202520135تطویر الغابات 3.1

121,92675,4442,138,18070,71751,209516,680تعزیز اإلنتاج الزراعي واإلنتاجیة. 2

11,9965,583295,0006,9585,038131,950اإلنتاج النباتي 1.2

109,93069,8611,843,18063,75946,171384,730اإلنتاج الحیواني: 2.2

1,15430039,3001,15406,500تعزیز السیاسات والمؤسسات والخدمات المساعدة. 3

63,58263,4735,00063,5820366,567تعزیز االستقرار الغذائي وإدارة المخاطر.  4

17,00017,000017,0000204,317إدارة الجفاف. 1.4

46,58246,4735,00046,5820162,250األمن الغذائي  األسري وسبل المعیشة. 2.4

86,37685,88322,67286,3760526,250الوصول للغذاءو النوعیة  وسالمة الغذاء. 5
3,989,868245,931172,221,0692,383,1561,606,712إجمالي تكلفة المكونات
79,7974,9193,444,42147,66332,134%)2(تكلفة المتابعة والتقییم 

4,069,665250,850175,665,4902,430,8201,638,8462,239,113التكلفة اإلجمالیة للمشروع
%42%10058توزیع التكلفة بین الخطتین الخمسیة   %

توزیع التكلفة اإلجمالیة لـ  للبرنامج الوطني لألمن الغذائي وأعداد المستفیدین 
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عنوان المشروع
مدة التنفیذمصادر التمویلالتكلفة

المملون المحتملون
اإلجماليألف لیرة سوریةألف دوالر

سنةخاصأجنبيحكوميالف دوالر/ 

ر    .1.1.1 م نھ ة ودع روع ري دجل مش
الخابور

100,000,0
الصندوق الكویتي للتنمیة وجھات 002,173,91325%75%10

تمویل أخرى

ي   .2.1.1 اه ف ع للمی ویر إدارة المجتم تط
رق     مال ش مال وش ي ش ة ف اطق القاحل المن

سوریة
سیتم تحدیده بمساعدة الفاو2,3752,37525%75%4

ي  .3.1.1 اه ف اد المی ین حص یع وتحس توس

المنطقة الجنوبیة من سوریة
سیتم تحدیده بمساعدة الفاو1,4031,40325%75%3

اه  .4.1.1 اقط المی ة لمس اإلدارة االمتكامل

ن    ي األم ة ف وارد الطبیعی ین دور الم وتحس

الغذائي للمنطقة الساحلیة    

سیتم تحدیده بمساعدة الفاو3,0393,03923%77%3

ة    .5.1.1 ة الوطنی روع الخط تكمال مش اس
2015-2010للتحول إلى الري الحدیث 

50,000,00
سیتم تحدیده بمساعدة الفاو01,086,95725%75%6

ى      . 6.1.1 رات إل ر الف ن نھ اه م ل المی نق
تدمر ومناجم الفوسفات ومن ثم إلى المدینة 

الصناعیة بحسیاء 

20,000,00
ادي    0434,78325%75%6 اء االقتص ي لإلنم الصندوق العرب

واالجتماعي وغیره من المانحین

ات  . 7.1.1 ذ خزان ة تنفی روع دراس مش
سیتم تحدیده بمساعدة الفاو%75%51551525مائیة في الطرف الغربي لسھل الغاب

بكة ري   .8.1.1 ویر ش ة تط روع دراس مش
ة     –حمص   ات ري حدیث ال تقنی اه بإدخ حم

ى       ة إل ل االقنی ل وتحوی توى الحق ى مس عل
أنبوبیة مضغوطة

سیتم تحدیده بمساعدة الفاو24715,91759325%75%

7,579170,015,9إجمالي مشاریع المیاه
173,703,578

مشاریع إدارة الموارد المائیة
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عنوان المشروع

مصادر التمویلالتكلفة
مدة التنفیذ

سنة/
المصادر المحتملة للتمویل

ألف دوالر
ألف لیرة 

سوریة
خاصأجنبيحكوميألف دوالر

التوسع في برنامج التنمیة المتكاملة في . 1.2.1

البادیة السوریة

سیتم تحدیده بمساعدة الفاو 100001000025%65%10%5

مشروع تحسین إنتاجیة األراضي المرویة . 2.2.1

المستصلحة في حوض الفرات

سیتم تحدیده بمساعدة الفاو 3000300025%75%5

إجمالي مشاریع البیئة
13,000013,000

مشاریع البیئة 

39



عنوان المشروع

مصادر التمویلالتكلفة
مدة التنفیذ

سنة/ 
الممولون المحتملون

ألف دوالر
ألف لیرة 

سوریة

اإلجمالي 

بالدوالر
قطاع خاصأجنبي.حكومي

1%10%65%14014025مشروع السیاحة البیئیة.1.3.1

المنظمة العربیة للتنمیة 

الزراعیة، البنوك العربیة ، 

IFAD وآخرون

مشروع استثمار األعشاب والنباتات .2.3.1

الطبیة في المناطق الحراجیة
10010025%60%15%1

المنظمة العربیة للتنمیة 

الزراعیة، البنوك العربیة ، 

IFAD وآخرون

1%80%10%121210تربیة النحل في المناطق الحراجیة.3.3.1

المنظمة العربیة للتنمیة 

الزراعیة، البنوك العربیة ، 

IFAD وآخرون

2520252الغاباتإجمالي مشاریع 

مشاریع الغابات  
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عنوان المشروع

مصادر التمویلالتكلفة

المملون المحتملونسنة/مدة التنفیذ
ألف دوالر

ألف لیرة 

سوریة

اإلجمالي

الف دوالر/ 
قطاع خاصأجنبيحكومي

 الزراعة تطویر خالل من المستدام الزراعي اإلنتاج .1.1.2

سوریة في المحافظة
350350100%2FAO \ Project

2Project%383383100القیمة عالیة النقدیة المحاصیل إنتاج .2.1.2

 األشجار وغراس للخضروات المحلیة البذور إنتاج.3.1.2

الموثوقة المثمرة
295,000641370%30%20

سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

 والعطریة الطبیة النباتات زراعة في التوسع .4.1.2

وتصدیرھا وتصنیفھا
2000200050%50%3

سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

2%80%15015020والحیواني النباتي اإلنتاج تكامل .5.1.2
سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

 ناتج البطاطا بذار لتخزین تبرید وحدات إقامة .6.1.2

الوطني المشروع
25002500100%2

سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

 نباتي إنتاج( متكاملة عضویة مزرعة إنشاء .7.1.2

ومعتمدة بھا معترف شھادات منح جھة من مرخصة )حیواني
20020020%70%10%5

سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

5,583295,00011,996اإلجمالي

مشاریع اإلنتاج النباتي 
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عنوان المشروع
المملون المحتملونفترة التنفیذمصادر التمویلالتكلفة

ألف لیرة ألف دوالر
سوریة

/  اإلجمالي 
سنة/قطاع خاصأجنبيحكوميألف دوالر

8IFAD%75%65,00065,00025مشروع التنمیة المتكاملة للثروة الحیوانیة في سوریة.1.2.2
اإلدارة التشاركیة المتكاملة  لموارد البادیة في محافظة . 2.2.2
تمویل محلي و دولي4%70%4,2134,21330حمص

تمویل محلي و دولي%50%40,00087050مشروع إكثار أغنام العواس المحسنة وتوزیعھا.3.2.2

تمویل محلي%90%18,80040910مشروع إدخال تربیة الحبش في المنازل الریفیة. 4.2.2

مشروع التربیة المنزلیة للدجاج وإنشاء وحدات إنتاج .5.2.2
تمویل محلي%90%86,4801,88010صغیرة

)  برك(المشروع المتكامل إلنتاج األسماك والبط في .6.2.2
خزانات میاه اآلبار المعدة لري المحاصیل

715,50
تمویل محلي015,55410%90%

مشروع إنشاء وحدات تصنیع وحفظ المخلفات الرطبة .  7.2.2
من تفل الشوندر، وتفل البندورة، ونواتج التصنیع )  سیالج(

الغذائي لتغذیة قطعان األبقار الحلوب

310,00
تمویل محلي06,73970%30%

تمویل محلي%24,000522100مشروع زراعة البیقیة العلفیة تحت أشجار الزیتون.8.2.2

مشروع الدورات التدریبیة على تحسین القیمة الغذائیة .9.2.2
تمویل محلي و دولي%10%60%2,5505530للمخلفات الزراعیة

مشروع التربیة المكثفة لألغنام وتسمین الحمالن على .10.2.2
تخوم األراضي المزروعة بأشجار الزیتون

281,55
تمویل محلي06,12130%70%

مشروع تسمین العجول واالستفادة من المخلفات .11.2.2
الزراعیة المحسنة

289,30
تمویل محلي06,28930%70%

مشروع إنشاء وحدات تسمین حمالن العواس بالنظام 12.2.2
تمویل محلي%75,0001,630100المكثف

مشروع نشر تقانة إنتاج الغاز الحیوي والسماد . 13.2.2
تمویل محلي%80%64864820العضوي المخمر

69,8611,843,1إجمالي مشاریع الثروة الحیوانیة
80

109,93
0

مشاریع اإلنتاج الحیواني
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عنوان المشروع

مصادر التمویلالتكلفة

مدة التنفیذ

سنة/
المملون المحتملون

ألف دوالر
ألف لیرة 

سوریة

اإلجمالي

الف دوالر/ 
أجنبيحكومي

قطاع 

خاص

سنة واحدة%85%20303002,00034315استراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة حتى . 1.3
سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

مشروع تطویر اإلرشاد التسویقي من خالل مدارس .2.3

احداث مدرسة نموذجیة لإلرشاد " المزارعین الحقلیة 

" .التسویقي 

9,000195.750%50%2
سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

برنامج الدعم الفني لوحدات التسویق الجماعي من قبل . 3.3

)تفاح - بندورة -حمضیات(المنتجین 
15,300332.750%50%2

سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

مشروع نظام خدمة معلومات السوق  للمنتجات والسلع .4.3

الزراعیة
13,000282.750%50%2

سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

300اإلجمالي
39,30

0
1,145.1

مشاریع تعزیز السیاسات والخدمات الداعمة والمؤسسات 
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عنوان المشروع

مصادر التمویلالتكلفة

مدة التنفیذ

سنة/
المملون المحتملون

ألف دوالر
ألف لیرة 

سوریة

اإلجمالي

الف دوالر/ 
قطاع خاصأجنبيحكومي

تحدید ومتابعة وتقییم مخاطر الجفاف و إقامة نظام اإلنذار  1.1.4

المبكر
7000700025%75%5

سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

5%10%65%3000300025تنمیة المجتمعات المحلیة لمكافحة الجفاف.2.1.4
سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

5%10%25%7000700065تقییم وتخفیف أثر التغیرات المناخیة 3.1.4
سیتم تحدیده بمساعدة 

الفاو

1700017000اإلجمالي

مشاریع إدارة المخاطر 
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عنوان المشروع

مصادر التمویلالتكلفة
مدة التنفیذ

سنة/
الممولون المحتملون

ألف دوالر
ألف لیرة 

سوریة

اإلجمالي

الف دوالر/ 
قطاع خاصأجنبيحكومي

التأمین لسلسلة عملیات ما بعد الحصاد والتسویق . 1.2.4

ألھم المنتجات الزراعیة
سیحدد بمساعدة الفاو3005.00040950%50%2

إنشاء مراكز تسویق وتجمیع منتجات األلبان .2.2.4

وتحسین النوعیة
6,2926,29210%40%50%5  

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 

وآخرون IFADالبنوك العربیة ، 

5%50%40%34,69134,69110تطویر زراعة الحدائق المنزلیة 2.4..3

WHO,UNICIF,IFAD

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 

البنوك العربیة

  5%50%40%4,6904,69010تطویر التصنیع الزراعي المنزلي التقلیدي.4.2.4
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 

وآخرون IFADالبنوك العربیة ، 

سنة واحدة%50%20%50050030تعمیم زراعة الفطر. 5.2.4

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 

FAO  ، البنوك العربیةIFAD 

وآخرون

46.4735.00046,582اإلجمالي

مشاریع األمن الغذائي وسبل المعیشة
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عنوان المشروع

الممولون مدة التنفیذمصادر التمویلالتكلفة
المحتملون

ألف لیرة ألف دوالر
سوریة

اإلجمالي 
سنةقطاع خاصأجنبي.حكوميألف الدوالر/

سیتم تحدیده 3%90%2.00810.6722.32010تعزیز القدرات المؤسساتیة والفنیة لسالمة الغذاء .1.5
بمساعدة الفاو

التخفیف من وطأة الجوع ونقص التغذیة لألطفال في المناطق الشمالیة الشرقیة .2.5
3%5,52305,523100من البادیة

UNDP,  
UNICEF, 

WFP, WHO

یحدد بمساعدة الـ3%90%12,00026110ومعدومي األمن الغذائي,مشروع مسوحات حقلیة للمجموعات الھشة .3.5
FAO

3WFP%80%4,3184,31820توسیع برنامج الغذاء مقابل التعلیم. 4.5

یحدد بمساعدة الـ4%80%2,4702,47020مشروع مساعدة الصغار الحائزین في المحافظات الشمالیة والشرقیة.5.5
FAO

1.5WHO%60%31,65531,65540مشروع الفحص الطبي للتحقق من حاالت سوء التغذیة.6.5

تأسیس جمعیات تعاونیة استھالكیة لدعم األسر الفقیرة في المحافظات الشمالیة .7.5
3UNDP, EU%60%28,71228,71240الشرقیة

یحدد بمساعدة الـ2%60%6,1176,11740مشروع تقدیم الدعم المالي المباشر في المحافظات الشرقیة. 8.5
FAO

یحدد بمساعدة الـ5%10%60%5,0005,00030التوسع في البرنامج الوطني لتمكین المرأة والحد من الفقر في سوریة 9.5
FAO

85,88322,67286,376اإلجمالي
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الجودة والنوعیة  وسالمة الغذاء–الحصول على الغذاء 
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ً باللغتني العربية واإلنكليزية منشور  الربنامج مفصال
 على موقع املركز الوطني للسياسات الزراعية 
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