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 : فريؽ الدراسػػػة

 . المدير الوطني لممشروع الدكتور يوسؼ مسػمماني

 . رئيس فريؽ تدابير التكيؼ الدكتور محمد سميماف عبيدو 
 
 
 
 
 
 

 : المجنة التوجييية لممشروع
 : يئة، وعضوية كؿ مفالباإلدارة المحمية و  وزيرىالؿ األطرش  برئاسة الميندس

 الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سورية السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

 رئيس تخطيط الدولة الدكتور تيسير رداوي 
 نقطة االتصال الوطنية لمرفق البيئة العالمي/ معاون الوزير الميندس عماد حسون
 والبيئة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائيرئيس فريق الطاقة  الميندسة عبير زينو

 وزارة الدولة لشؤون البيئة/ المنسق الوطني لممشروع  الميندس ىيثم نشواتي

 المدير الوطني لممشروع الدكتور يوسف مسمماني

 
 
 

  :المجنة الفنية لممشروع
يئة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمدير الوطني لممشروع، تتألف من المدير العام لمييئة العامة لشؤون البيئة، ورئيس فريق الطاقة والب

وزارة الدولة لشؤون البيئة، و ىيئة تخطيط الدولة، و وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، و : والمنسق الوطني لممشروع، وممثمين عن كل من
ارة اإلسكان والتعمير، و وزارة النقل، و وزارة النفط والثروة مركز بحوث الطاقة، و وز /وزارة الري، و وزارة الصناعة، و وزارة الكيرباء

 . الجمعيات األىميةو المعدنية، و المديرية العامة لألرصاد الجوية، والجامعات ومراكز البحث العممي، 
 
 
 
 
 

فندق ، في 0004 /30 /42 تم المصادقة عمى ىذا التقرير باإلجماع من قبل المجنة الفنية، خالل ورشة العمل الفنية التي جرت بتاريخ
 .تدمر -ديديمان 
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 المقدمة. 1

اىتمام ء عطاإتم قد و  .الرئيسة في سورية لتغير المناخ يصف ىذا الفصل قابمية تعرض القطاعات  
 الزراعة،قطاعات  و المائية، الموارد أثرت، وقابمية اخاص لتوضيح اتجاىات التغير في المناخ وتوقعاتي

مثل األثر المحتمل الرتفاع مستوى  ،أخرىكما تم تناول مسائل . و الصحة العامة ليذه التغييرات والطاقة،
 قطاعيةكما تم اقتراح تدابير تكيف . قطاعات الغابات والمراعي والتنوع البيولوجيتأثر و قابمية سطح البحر 

 لقطاعاتدراسات تأثر ا نتائجاعتمادا عمى تغير المناخ الجوانب االجتماعية واالقتصادية لاستعرض مع 
  .الواردة أعاله

 

في ىذا و . ةوشامم ةمفصمدراسات استقصائية نطاق تتطمب ال المناخ واسعةاآلثار غير المباشرة لتغير  إن
ذه بي وما يرتبط ،بو القطاعاتمختمف  أثروتقييم مدى ت المناخ،تغير  بتوقعاتلمتعمقة لبيانات افإن ا اإلطار
 .يجب استخداميا بحذر شديدمؤشرات  تبقىمن آثار اجتماعية واقتصادية  التغيرات

 االتجاىات والتوقعات المناخية.2

  واألحداث المتطرفة المناخوقرائف اتجاىات . 1.2
 

مختارة لتقييم التغيرات المناخية عمى  سينوبتيكية ةمحطلثالثين ( 4002 - 5022)سنة  24 بيانات ستعممتا
التسجيالت  وأممى اختيار المحطات  طول فترة القياس واستمرارية .القطرفي  ياواتجاىاتمدى الطويل ال

درجة حرارة اليواء السطحية، ومجموع كمية لو تتضمن السجالت قيم المتوسط الشيري . المناخية لكل منيا
لممحطات السابقة  4002-5022تمت دراستيا لمفترة حداث المتطرفة األو القرائن المناخية ، الشيري اليطول

 دااستبعتم . درجة حرارة اليواء السطحية العظمى والصغرى لوتتضمن السجالت القيم اليومية لميطول و 
بتطبيق  المحطات األخرى بعض بيانات تمرم، في حين المحطات التي لم تستوف معايير البيانات المدروسة
تم تحميل  .ة لألرصاد الجوية في تقدير البيانات المفقودةالطرق اإلحصائية المعتمدة من قبل المنظمة العالمي

 ( بارنت)شاذة باستخدام اختبارالقيم الستبعاد المجموعة البيانات 
(Barnett and Lewis third edition 1994  )في السالسل الزمنية لمبيانات وتصحيحو كشف التجانس  تم كما

المحطات  5يبين الشكل  .(Hanssen-Baure and Foreland, 1994)بإجراء اختبار ىانسن باير وفورالند 
 . المعتمدة في التحميل
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  .في الدراسة عتمدةتوزع المحطات المناخية السورية الم (1) الشكؿ

حرارة  وىي درجة، (التأثر الراىن)لممناخ في سيناريو األساس لتوصيف الخصائص العامة  ينر يااختير مع
اعتمادا عمى ىذه المعايير مناخ في سورية لمت الخصائص التفصيمية استخمص. اليطولو اليواء السطحية، 
 .كما وصفت بإيجاز في الفقرات التالية، ووضعت في خرائط

 

 اليطوؿ. 1.1.2
 اتجاىات اليطول. 5.5.5.4

 زمانياوتباين اليطول بسبب بعض الصعوبات المتعمقة بنوعية وجودة بيانات اليطول، و طول فترة البيانات، 
وبالتالي فإن النتائج  ،يطولاعتمادا عمى مؤشر المن الصعوبة بمكان تتبع دالالت تغير المناخ  كان ومكانيا

 العام وبشكل عام اظير اختبار االتجاه نوأ إال  .بحذر شديد إليياينظر  أنالمستخمصة من ىذا التحميل يجب 
فصمي الشتاء  تىطوالفي  ةترابط واضح واضعم مطيرةلفصول المعدل اليطول السنوي وال( مان كيندال)

من  اليطول في فصل الشتاء في المناطق الشمالية والشمالية الغربيةفي تناقص إذ لوحظ  .والخريف معا
الخريف في اغمب المحطات فصل في ازداد اليطول  ،من جية أخرى .ةالماضي ةخالل العقود الخمس القطر

و ثمة ، منة وراء ىذه التغييرات ليست مفيومة جيدااألسباب الكا و .ىلوسطاالواقعة في المنطقة الشمالية 
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ىذا و أظيرت بعض المحطات تغيرات إحصائية . أسباب ىذه الزيادةتحري حاجة إلى إجراء مزيد من 
 (كيندال –مان )العام تجاه االنتائج اختبار  4ويبين الشكل  .الخريفو  الشتاءفصمي  تىطوالفي  ةواضح

  .في القطر مطيرةالسنوي والفصول ال يطولمعدل الل
 

 القرائن المناخية والحوادث المتطرفة لميطول  4.5.5.4

 ربيع

 

 شتاء

 الخريؼ  السنوي

 م(4002-5022)الفصمية والسنوية خالل الفترة  لميطوالت( االنحدار)االتجاه العام ( 2) الشكؿ
    تزايد مميز ▲     لم يالحظ أي تحول ●

▲
 تزايد غير مميز 

 ال يوجد أي تزايد أو تناقص مميز●      تناقص غير مميز ▼     تناقص مميز  ▼
انو  إالأظير تحميل مؤشرات اليطول المتطرف ضعف قرائن اليطول بشكل عام و عدم وجود ترابط منطقي، 

ن لم يكن معنويا، في عدد األيام ذات اليطول المطري ضانخفالوحظ  مم، ومتوسط شدة األمطار  42 ≤، وا 
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، و ارتحال متوسط اليطول السنوي في (ممبالـ  شير ماخالل أعمى كمية ىطول يومية )يوم /مم 5من  األكبر
 .األيام الرطبة

 .اليواء السطحية حرارةدرجة  .2.1.2
 .اليواء السطحية حرارةاتجاىات درجة  25.4.5.
اليواء  لدرجة حرارةوالفصمي المتوسط السنوي بيانات المطبق عمى سمسمة كيندال  -مان تحميل  ظيرأ

حرارة فصل الصيف في جميع محطات عامة و ممحوظة في درجة زيادة  4002-5022ما بين  السطحية
ىناك ميال النخفاض عام في  أنلوحظ  ،وفي المقابل. زيادة بارزة في المناطق الساحمية و الغربيةمع  القطر،
المنطقة الفتا في محطات كان ىذا االنخفاض في معظمو . كافة مناطق القطرالشتاء في  حرارة فصلدرجات 
  (.3الشكل ) الربيع والخريففصمي في  الساحمية

 

 .اليواء السطحية حرارةالمناخية والحوادث المتطرفة لدرجة القرائن  2.1.24.
 في متوسط درجات الحرارة العظمى ممحوظةىناك زيادة  أنتحميل مؤشرات األحداث المتطرفة لمحرارة  دل  

.  الحرارة العظمى والصغرى اليوميتين، و عدد أيام و ليالي الصيف المدارية درجاتفي  السنوية، و المطمقة
انخفاض  لوحظوبالمقابل . في عدد األيام والميالي الدافئة في السنة دازدياعمى  األخيرانو يدل المؤشران   ىذا

 . درجات الحرارة نياراً ل اليومي مدىالكبير في عدد الميالي واأليام الباردة، و 
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 الربيع
 

 

 الشتاء

 الخريؼ الصيؼ

 (4002-5022)لمحرارة الفصمية والسنوية خالل الفترة ( االنحدار)االتجاه العام ( 3)الشكؿ 
    تزايد مميز ▲     لم يالحظ أي تحول ●

▲
 تزايد غير مميز 

 ال يوجد أي تزايد أو تناقص مميز●      تناقص غير مميز ▼     تناقص مميز  ▼

 يةتوقعات المناخال .2.2
 

 سيناريوىات تغير المناخ. 1.2.2
العامين  وىطول األمطار فياليواء السطحية درجات حرارة قيم بلمتنبؤ التغير المناخي وضعت سيناريوىات 

المستحث بغازات الدفيئة ي تغير المناخالنموذج حيث استعمل  .باستخدام نموذجين مختمفين 4500 و 4025
 متنبؤل  (SCENGEN) بيانات المناخ ىاتسيناريو  مولدباالقتران مع ( 2.5النسخة  MAGICCنموذج ماجيك )

من  4500 - 4025 ة لمفترةتوقعالمناخية المبيانات تم استعمال الفي حين  ،4025بحالة المناخ بحمول عام 
المعني الدولي  لفريق الحكومياقبل لدورة الغالف الجوي العامة والمدققة من  ذج العالميو النم قاعدة بيانات
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ثالثة  أنوجد  ،حركة العامة لمغالف الجويللتمثيل ا إقميمي مناخي ذجو نم 51أصل و من  .بتغير المناخ
  .يقع ضمنيا القطرالتي خاليا الشبكة  2يبين الشكل  .ةلسورياالتجاىات المناخية خصائص تحاكي نماذج 

 
 خاليا الشبكة التي تمثل سورية ( 4) الشكؿ

 :المستقبميةالمناخية  وقعاتتائج الرئيسية لمتالن يميفيما 
  لكال السيناريوىينأعمى من المتوسط العالمي  4025لعام  ةاالحترار في سوري معدل يكونيتوقع أن 

 .(وسيناريو سياسات التخفيف السيناريو المرجعي)

 القطر من شرقية بية والجنوبية الر الشمالية الغ قالمناطفي ( م 4.5-4.0)حدث أعمى احترار يتوقع أن ي
 . األخرى مناطقالسيسود مختمف  (5.4-5.0)احترار ، في حين أن أدنى (2و  5الخاليا )

  أعمى زيادة في التيطال في فصمي الصيف والخريف في جميع المناطق سجلييتوقع أن . 

 ،(P50) المرجعي سيناريوالنماذج مجتمعة لمنتائج استخدام تغيرات الفصمية والسنوية بال 5الجدول يبين 
تباين  4يبين الجدول كما  . األربعفي الخاليا ( WRE-350) االنبعاثإجراءات تخفيف  اتوسيناريو سياس

 (5000-5025)عن الفترة المرجعية  متوسط نسبة التغير أساسالمتوسط السنوي لميطول المحسوب عمى 
 . MR96م باستعمال نتائج  4025لجميع محطات األرصاد الجوية لعام 
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 مسيناريوىاتل 4025في العام ( مم)والتيطال  (م°) اليواء في متوسط درجة حرارة( ٪)التغيرات الموسمية والسنوية (1)ؿ الجدو
CCSR96  ،IAP_97  وMRI_96  (5000-5025) المعياريةالفترة المرجعية  معدالت عن. 

 سيناريو االنبعاث /المنطقة

1 2 3 4 

35 – 40 N 30 – 35 N 35 – 40 N 30 – 35 N 

35 – 40 E 35 - 40 E 40 – 45 E 40 – 45 E 

C P C P C P C P 

 شتاء

 13.6- 1.2 10.3- 1.0 16.2- 1.1 13.3- 1.0 *سيناريو السياسات

 14.7- 1.3 11.1- 1.1 17.5- 1.2 14.4- 1.1 **سيناريو مرجعي

 ربيع

 13.1- 1.5 8.9- 1.5 10.2- 1.4 3.3- 1.4 سيناريو السياسات

مرجعي سيناريو  1.5 -3.6 1.5 -11.0 1.6 -9.7 1.6 -14.2 

 صيؼ

 62.5 1.9 6.3- 1.9 79.3 2.0 4.0- 1.9 سيناريو السياسات

 67.5 2.0 6.8- 2.1 85.7 2.1 4.3- 2.1 سيناريو مرجعي

 خريؼ

 7.3 1.6 0.7- 1.6 14.9 1.5 1.3- 1.5 سيناريو السياسات

 7.9 1.6 08.- 1.7 16.1 1.6 1.4- 1.6 سيناريو مرجعي

 سنوي

 9.9- 1.5 9.1- 1.5 8.0- 1.5 9.7- 1.4 سيناريو السياسات

 10.7- 1.6 9.8- 1.6 8.6- 1.6 10.5- 1.6 سيناريو مرجعي

 Global-mean dt:0.81 (°C) (WRE 350) سيناريو السياسات*

 Global-mean dt:1.1(°C) (P 50%) سيناريو مرجعي**

C: الحرارة، P: األمطار 
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 11 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 

 باستعمال نتائج السيناريو م 4025المتوسط السنوي ليطول األمطار في محطات األرصاد الجوية في سورية لعام  .2الجدوؿ 
MR96  (5000-5025) المعياريةالفترة المرجعية  متوسطات عن 

 المحطة (مـ) 1990-1961معدؿ (مـ) معدؿ التغير (%)  التغيرمعدؿ  (مـ) 2041 معدؿ
 الالذقية 802.0 43.3 - 5.4- 758.7
 الحماـ 852.9 46.1 - 5.4- 806.8

 صافيتا 1130.9 57.7 - 5.1- 1073.2

 طرطوس 872.4 44.5 - 5.1- 827.9

 تؿ أبيض 287.3 15.5 - 5.4- 271.8
 جرابمس 324.0 17.5 - 5.4- 306.5

 حمب 329.5 17.8 - 5.4- 311.7

 أثريا 186.6 10.1 - 5.4- 176.5
 المسممية 330.8 17.9 - 5.4- 312.9
 ادلب 504.5 27.2 - 5.4- 477.3
 حماه 348.5 18.8 - 5.4- 329.7

 سممية 305.3 15.6 - 5.1- 289.7

 الرستف 380.5 19.4 - 5.1- 361.1
 حمص 433.4 22.1 - 5.1- 411.3

 مطار دمشؽ الدولي 142.2 7.3 - 5.1- 134.9

 مطار المزة 200.3 10.2 - 5.1- 190.1

 خرابو 161.6 8.2 - 5.1- 153.4

 درعا 265.6 13.5 - 5.1- 252.1
 النبؾ 120.1 6.1 - 5.1- 114.0
 سرغايا 572.4 29.2 - 5.1- 543.2

 القنيطرة 610.2 31.1 - 5.1- 579.1
 السويداء 357.7 18.2 - 5.1- 339.5
 تدمر 134.2 6.8 - 5.1- 127.4
 مسكنة 228.7 12.3 - 5.4- 216.4

 دير الزور 157.2 9.7 - 6.2- 147.5
 البوكماؿ 133.7 6.7 - 5.0- 127.0
 الرقة 210.5 11.4 - 5.4- 199.1
 التنؼ 105.0 5.4 - 5.1- 99.6

 القامشمي 435.1 27.0 - 6.2- 408.1
 الحسكة 285.8 17.7 - 6.2- 268.1

 

 في المستقبل  لو اليط. 5.5.4.4
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 12 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

بين جميع السيناريوىات التي طورت من قبل  و ىي السيناريوىات الرئيسية B2و  A2استعممت السيناريوىات 
اليواء  بالتغيرات في اليطول و درجات حرارة لمتنبؤالفريق الحكومي العالمي المعني بالتغيرات المناخية لجنة 

و . م 5000-5025اليطول لمفترة بين معدل م باالستناد إلى قيم  4500و  4050في سورية بين  السطحية
  .قعاتو نتائج ىذه التفيما يمي 

 

  (A2السيناريو )في اليطوؿ لتغير ا .2...2.1
  باستعمال نموذج ىادلي ةقدر مىطول األمطار  في الفصميةالتغيرات  3يظير الجدول 

(Hadley Model)  السيناريو  حسب( 4000-4010)، (4020-4020)، (4030-4050)لمفتراتA2  .
  .ليذه التغيرات اً وفيما يمي شرح

 

بالمقارنة ( 4000-4010),(4020-4020),(4030-4050) لمفترات( مم)الفصمية والسنوية في األمطار  لتغيراتا .3الجدوؿ 
 (.5000-5025) المعياريةالفترة المرجعية  معدلمع 

 

 السنوي الخريؼ الصيؼ الربيع الشتاء الفترة
2010-2039 3.0 : -12.0 3.0 : -8.0 4.0 : -4.0 -4.0  : -16.0 -2.0 : -40.0 

2040-2069 -6.0 : -22.0 -3.0  : -22.0 4.0 : -6.0 -4.0  : -28.0 -20.0 : -60.0 

2070-2099 -16.0 : -34.0 -6.0 : -38.0 14.0 : -12.0 -6.0 : -40.0 -6.0 -34.0 

 
 

 A2 (4050-4030)سيناريو ال. 5.5.5.4.4
 

 في مم 3قدره فصل الشتاء ازدياد في كمية ىطول إلى  4030-4050لمفترة  A2تشير نتائج تطبيق السيناريو 
 54حوالي في الشمال الغربي والشمال الشرقي من القطر بليطول ابينما يتوقع أن يتناقص ، المنطقة الجنوبية

 الربيع،خالل فصل و . سط البالد والمنطقة الساحميةو في  مم 50يتناقص اليطول بمقدار  أن، كما يتوقع مم
أما في المناطق الغربية  .مم 8بحوالي  لية والشمالية الشرقيةتناقص في اليطول في المنطقة الشما يتوقع

 4قدرىا من المتوقع زيادة في اليطول ، و خالل الصيف. مم 3 بمقداروالداخمية فمن المتوقع أن يزداد اليطول 
من فالخريف أما في  .لشرقيةا وتناقص في المناطق الشمالية في المناطق الغربية والساحمية والجنوبية مم
 2يظير الشكل ىذا و   .مناطق القطر في الجزء األكبر منفي مجموع اليطول  انخفاض عامحدوث توقع الم
  .لمفترة لميطولالسنوي في المعدل  تغييراتال
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 13 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 

 
 المعيارية بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية 4030-4050مفترة ل ميطوللالسنوي المعدل في التغيرات  (5)الشكؿ 

 (.A2 - Hadley Modelلسيناريو ا)  5025-5000
 

 A2 (4020-4020)السيناريو . 4.5.5.4.4

 
بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية المعيارية  4020-4020التغيرات في المعدل السنوي لميطول لمفترة   (6)الشكؿ 

 (.A2 - Hadley Modelالسيناريو ) 5025-5000
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 14 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 

الشتاء  يىطول األمطار في فصمإلى توقع تناقص  4020-4020لمفترة  A2و تطبيق السيناريتشير نتائج 
من المتوقع أن يزداد اليطول ، وعمى الجانب اآلخر. مى التواليمم ع  44 – 3و  44-2بمقدار والربيع 
وأن يتناقص أيضا في المناطق  ،مم خالل الصيف في المنطقة الساحمية والمنطقة  الجنوبية 4بحوالي 
وبشكل عام من المتوقع حدوث تناقص في مجموع ىطول الخريف في الجزء .  مم 3الشرقية بحوالي الشمالية 

  .لمفترةلميطول السنوي في المعدل  تغييراتال 2الشكل و يظير .   األكبر من المناطق السورية
 

 A2 (4010-4000)السيناريو . 3.5.5.4.4
ىطول األمطار في فصمي الشتاء  في تناقص توقعلى إ 4000-4010لمفترة  A2تشير نتائج تطبيق السيناريو 

وعمى الجانب اآلخر، من المتوقع زيادة ىطول األمطار . عمى التوالي مم 33-2 و 32-52حوالي والربيع ب
 54بينما يتناقص اليطول    ،في المنطقة الساحمية والجزء الجنوبي من البالد مم 52بنحو في فصل الصيف 

ىطول األمطار في الجزء األكبر مجموع انخفاض في  حدوثومن المتوقع  .الشرقية الشمالية المناطق في مم
 .لمفترةلميطول السنوي في المعدل  تغييراتال 1الشكل يظير  و. الخريففصل من البالد في 

 
 المعياريةية لمفترة المرجع بالمقارنة مع المعدل السنوي 4000-4010التغيرات في المعدل السنوي  لميطول لمفترة  (7)الشكؿ 

5025-5000  A2 - Hadley Model 
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 15 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 

 ( B2سيناريو ال) اليطولفي  تغيرال. 4.5.4.4

 ،(4030-4050) لمفتراتنموذج ىادلي حسب في ىطول األمطار  الفصميةالتغيرات  2يظير الجدول 
  .ليذه التغيرات شرحاً  وفيما يمي.  B2و السيناريو  (4000-4010)و ،(4020 -4020)
 

( 4000-4010)و  (4020-4020),(4030-4050)لمفترات ( مم)الفصمية والسنوية في األمطار  لتغيراتا( 4)الجدوؿ 
 .5000-5025 المعيارية المرجعية لمفترةبالنسبة إلى متوسطاتيا 

 السنوي الخريؼ الصيؼ الربيع الشتاء الفترة
2010-2039 4.0 : -6.0 4.0 : -10.0 8.0 : -8.0 -4.0 : -20.0 -8.0 : -44.0 

2040-2069 -11.0 : -18.0 7.0 : -7.0 9.0 : -5.0 -3.0 : -17.0 -8.0 : -49.0 

2070-2099 -12.0 : -18.0 -6.0 : -28.0 10.0 : -12.0 -2.0 : -28.0 -25.0 : -75.0 
 

  B2 (4050-4030)السيناريو . 5.4.5.4.4

 

 المعيارية بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية 4030-4050التغيرات في المعدل السنوي  لميطول لمفترة ( 8) الشكؿ
 (.B2 - Hadley Modelلسيناريو ا)  5025-5000

 يتوقع انخفاض قدره تباين في النتائج حيث  إلى (4030-4050) لمفترةB2 تشير نتائج تطبيق السيناريو 
زيادة حدوث من المتوقع  ذلك، وعالوة عمى. األمطار في فصل الشتاء في ىطولمم  2بحوالي  وارتفاع مم 2

توقع خالل الصيف و ي. مم عمى التوالي في ىطول أمطار فصل الربيع 50 إلى 2 منو انخفاض يصل 
 خريففي اليتوقع كما مم،  3في المنطقة الساحمية والمنطقة الجنوبية من البالد بمقدار  كمية اليطولزيادة 
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 16 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

مم في مجموع األمطار  40 إلى وتناقص يصلالشرقية، مم في ىطوالت المنطقة الشمالية  3انخفاض قدره 
  .لمفترةلميطول السنوي في المعدل  تغييراتال 3ويبين الشكل . في الجزء األكبر من البالد

 

 B2 (4020-4020)السيناريو . 4.4.5.4.4

اء ىطول األمطار في فصل الشتفي انخفاض توقع إلى  4020-4020لمفترة  B2 سيناريوتطبيق  جتشير نتائ
كما أنو . مم 1 بحوالي هيداز تو الربيع  فصلخالل اليطول تراجع من المتوقع  المقابل،وفي . مم 53- 2 قدره

والمنطقة الجنوبية، وأن  المنطقة الساحميةفي  مم 0بحوالي أن يزداد اليطول  الصيف،خالل من المتوقع 
الخريف انخفاض ىطول األمطار في  في من المتوقعو .  في المنطقة الشمالية الشرقية مم 2بنحو يتناقص 

  .لمفترةلميطول السنوي في المعدل  تغييراتال 0يبين الشكل . الجزء األكبر من البالد
 

 
 المعيارية بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية 4020-4020التغيرات في المعدل السنوي لميطول لمفترة  (9)الشكؿ 

 (.B2 - Hadley Modelلسيناريو ا) 5025-5000

 

 B2 (4010-4000 )السيناريو . 3.4.5.4.4

الشتاء والربيع  يىطول األمطار في فصمتناقص إلى  4000-4010لمفترة  B2سيناريو التطبيق تشير نتائج 
 فيأمطار فصل الصيف في  مم 50زيادة من المتوقع  ذلك،ومع . عمى التوالي مم 43-2و  53-54 بمعدل

في فصل  مم 54انخفاض ىطول األمطار يتوقع وعمى الجانب اآلخر . الجنوبية ةالمنطقة الساحمية والمنطق
في مجموع األمطار في  انخفاضحدوث في الخريف من المتوقع و . الصيف في المناطق الشمالية الشرقية

  .لمفترةلميطول السنوي في المعدل  تغييراتال 50يبين الشكل. الجزء األكبر من البالد
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 17 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 

المعيارية بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية  4000-4010يرات في المعدل السنوي  لميطول لمفترة التغ (10)الشكؿ 
 .(B2 - Hadley Modelلسيناريو ا) 5025-5000

 

 درجة حرارة اليواء. 4.5.4.4
 (4020-4020)،(4030-4050)لمفترات( °م)يواء السطحية درجة حرارة الفي  التغير 2الجدول  يبين
 يلىادنموذج  باعتماد 5000-5025 المعيارية المرجعيةمقارنة بمتوسطاتيا لمفترة ( 4000-4010)و

 (. HADCM3نموذج  A2) السيناريو واستعمال
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 18 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

مقارنة (  4000-4010)و (4020-4020)،(4030-4050)لمفترات( م°)يواء السطحية درجة حرارة الفي  التغير( 5) الجدوؿ
 .5000-5025 المعيارية ةالمرجعيبمتوسطاتيا لمفترة 

 السنوي الخريؼ الصيؼ الربيع الشتاء الفترة

2010-2039 0.8 : 1.0 0.7 : 1.1 1.2 : 1.9 1.1: 1.7 0.9 : 1.4 

2040-2069 1.8 : 2.2 1.8 : 2.6 2.6 : 4.4 2.2 : 3.0 2.1 : 3.0 

2070-2099 3.3 : 4.1 3.3 : 4.7 4.4 : 7.0 3.9 : 5.0 3.8 : 5.2 

 

 (A2السيناريو )الحرارة  اتالتغيرات في درج. 4.5.4.5.4
 

 A2 (4050-4030)السيناريو . 4.4.5.4.5

في الربيع ، بينما درجات الحرارة الصغرى  درجة مئوية في  0.1قدرىا  فصمية زيادةتوقع نتائج إلى تشير ال
التغير يتراوح  أنقع من المتو  الشتاءفي و  . في فصل الصيف °م 5.0في درجة الحرارة العظمى يتوقع زيادة 

 يةشرقالمنطقة الفي  °م 5.0  أقصاىا قيمةو في المناطق الساحمية  م° 0.3في درجة الحرارة بين حد أدنى 
في  °م 5.5 إلىغربي البالد  في °م 0.1بين وفي الربيع تتراوح الزيادة  .قطرمن ال ةالشرقي يةشمالالو  يةجنوبالو 

كما . في المناطق الغربية والشرقية عمى التوالي °م 5.5-0.1يادة ز من المتوقع حدوث لذلك  إضافة.  شرقيا
في الخريف و . عمى التوالي يةشرقية الشمالالو  الغربية يةجنوبالمناطق الفي  °م 5.0-5.4زايد ت يتوقع حدوث 

 55ل يبين الشك. في المنطقة الغربية والشمالية الشرقية عمى التوالي °م 5.1و  5.5يادة قدرىا ز حدوث يتوقع 
  .لمفترةاليواء السطحية درجة حرارة المعدل السنوي ل التغيرات في
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 19 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 

 
 بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية 4030-4050التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية لمفترة ( 11) الشكؿ

 .( A2 - Hadley Modelالسيناريو ) 5000-5025 المعيارية
 

 

 A2 (4020-4020 )و السيناري. 4.5.4.5.4.4
في  والربيع،الشتاء فصمي في  °م 5.3لدرجات الحرارة الفصمية بقدر يتوقع السيناريو زيادة في الحد األدنى 

و في الشتاء، يتراوح التغير في درجة .  في فصل الصيفحد أقصى ك °م 2.2يتوقع حدوث ازدياد قدره حين 
في الجزء الشمالي  °م 4.4زيد عن تال بالد إلى قيمة في الجنوب الغربي لم °م 5.3الحرارة بين حد أدنى 

الغربية  األجزاءفي  °م 4.2- 5.3زايد في درجة الحرارة من حدوث تو في الربيع يتوقع . الشرقي منيا
من الجنوب الغربي في درجات الحرارة يتوقع حدوث تزايد ف في الصيفأما  . ةوالوسطى والشمالية من سوري

 الغربي إلى الجنوب في °م 4.4تتحول الزيادة من  الخريف،و في (. °م 2.2)لشرقي إلى الشمال ا( °م 4.2)
  .لمفترةاليواء السطحية درجة حرارة المعدل السنوي ل في 54يبين الشكل . في الشمال الشرقي لمقطر °م 3.0
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 20 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 

 معدل السنوي لمفترة المرجعيةبالمقارنة مع ال 4020-4020التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية لمفترة ( 12) الشكؿ
 (. A2 - Hadley Modelالسيناريو ) 5000-5025 القياسية

 

 A2 (4020-4000)السيناريو . 3.5.4.5.4.4

الشتاء فصمي في  °م 3.3وقدره ارتفاع في درجة الحرارة الفصمية  أدنى يحدث أنفي ىذه الفترة من المتوقع 
ارتفاع درجة الحرارة بين حد  يتراوحو . الصيف فصل في °م 1.0ارتفاع  حدوث أعمى يتوقع بينما ، والربيع
 و. شتاءً  يافي األجزاء الشرقية من °م 2.5في الجزء الغربي من البالد إلى ما ال يزيد عن قيمة  م° 3.3أدنى 

أما في  .  في وسط البالد وشماليا °م 2.1في الغرب إلى  °م 3.3من يتحول الحرارة درجة ارتفاع نإفي الربيع 
 يةالشمالالمنطقة في  °م 1.0 في الجنوب الغربي إلى °م 2.2ارتفاع درجة الحرارة يتحول منن إفالصيف 

في  °م 2.0إلىمن البالد في الجنوب الغربي  °م 3.0ارتفاع درجة الحرارة من يتحول و في الخريف . ةالشرقي
  .لمفترةاليواء السطحية درجة حرارة المعدل السنوي ل في 53الشكل يبين  و.  منيا الشمال الشرقي
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 بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية 4000-4010التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية لمفترة ( 13)الشكؿ 
 (. A2 - Hadley Modelالسيناريو )  5000-5025 المعيارية

 

 ( B2سيناريو ال) اليواء السطحية التغيرات في درجة حرارة. 4.4.5.4.4
 

 بواسطة نموذج ىادليمختمفة كما ىو متوقع  فترات زمنيةدرجات الحرارة في لتغيرات في ا 2يبين الجدول 
  .B2السيناريو 
 ،(4020-4020) ،(4030-4050) لمفترات( °م)والسنوية  الفصميةيواء السطحية درجة حرارة المتوسطات  فيالتغيرات ( 6) الجدوؿ

 .HADCM3نموذج  5000-5025من  المعيارية المرجعيةلفترة ا مقارنة بمتوسط( 4000-4010)و

 السنوي الخريؼ الصيؼ الربيع الشتاء الفترة

2010-2039 1.0 : 1.3 0.8 : 1.2 1.1 : 2.5 1.2 : 1.8 1.1 : 1.7 

2040-2069 1.5 : 1.9 1.1 : 1.8 2.1 : 3.6 1.7 : 2.1 1.6 : 2.4 

2070-2099 2.5 : 2.8 2.4 : 3.2 3.4 : 5.1 3.0 : 3.6 2.8 : 3.8 
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 B2 (4050-4030 )السيناريو . 5.4.4.5.4.4

 أكبر يحدث بينما الربيع،درجة حرارة  في أدنى حدك °م 0.3قدره  ىذه الفترة ارتفاع  ضمنالسيناريو  يتوقع
في  °م 5.0 دنيا قيمة من الحرارة درجة ارتفاع يختمف الشتاء في و.  في الصيف °م 4.2وقدره  ارتفاع

 الحرارة درجة في °م 0.3 ارتفاع الربيع في ويتوقع. القطرفي شمال  °م 5.3غربي إلى قيمة عظمى الجنوب ال
 °م 5.5بحوالي  الحرارة درجة ارتفاع يتوقع و. سورية من والشمال الوسط في °م 5.4إلى  يةالغربالمناطق في 
من  الحرارة درجة ارتفاعيتحول  الخريف في و.  صيفا الشرقي الشمال في °م 4.2إلى الغربي الجنوب في

المعدل  فيالتغيرات  52يبين الشكل .  من البالدفي الشمال الشرقي  °م 5.3في الجنوب الغربي إلى  °م 5.2
  .لمفترةاليواء السطحية درجة حرارة السنوي ل

 

 وي لمفترة المرجعيةبالمقارنة مع المعدل السن 4030-4050التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية لمفترة  (14) الشكؿ
  (. B2 - Hadley Modelالسيناريو ) 5000-5025 المعيارية

 

 B2 (4020-4020)السيناريو . 4.4.4.5.4.4
، الربيع فصل في °م 5.5وقدره أدنى ارتفاع في درجة الحرارة الفصمية تسجيل  السيناريوتوقع في ىذا من الم
ارتفاع درجة الحرارة من قيمة دنيا تراوح الشتاء يو في  .في الصيف °م 3.2و قدره أكبر ارتفاع يسجل بينما 
ارتفاع يتحول في الربيع و  .في شمال شرق سورية °م 5.0في الجنوب الغربي إلى قيمة عظمى  °م 5.2
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يتحول في الصيف و . المنطقة الوسطى والشماليةفي  °م 5.3في الغرب إلى  °م 5.5درجة الحرارة من 
في و   .الشرقي يافي شمال °م 3.2إلى من البالد في الجنوب الغربي  °م 4.5 ارتفاع درجة الحرارة من

من في الشمال الشرقي  °م 4.5في الجنوب الغربي إلى  °م ..5من الخريف فإن ارتفاع درجة الحرارة يتحول 
  .لمفترةاليواء السطحية درجة حرارة المعدل السنوي ل فيالتغيرات  52 يبين الشكل. البالد

 

 

 بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية 4020-4020التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية لمفترة ( 15) الشكؿ
 (.B2 - Hadley Modelالسيناريو ) 5000-5025 المعيارية

 

 B2 (4020-4000)السيناريو . 3. 4.4.5.4.4
وىو في الربيع، بينما يسجل أكبر ارتفاع الفصمية درجات الحرارة ازدياد في حدوث أدنى يتوقع  الفترة،في ىذه 

المنطقة في  °م 4.2درجة الحرارة من قيمة دنيا  فييتراوح االختالف في الشتاء  و. في الصيف °م 2.5
الحرارة درجة في رتفاع االو يتحول   .في الشمال الشرقي من القطر °م 4.3الغربية إلى قيمة عظمى الجنوبية 

يتحول وفي الخريف . في المنطقة الوسطى والشمالية °م 3.4طقة الغربية إلى في المن °م 4.2الربيع من  في
في  أما. المنطقة الشمالية الشرقيةفي  °م 2.5في الجنوب الغربي إلى  °م 3.2ارتفاع درجة الحرارة من 

شمالية في المنطقة ال °م 3.2إلى  يةغربال يةجنوبالمنطقة الفي  °م 3المتوقع زيادة مماثمة بقدر  منفالصيف 
  .لمفترةاليواء السطحية درجة حرارة المعدل السنوي ل فيالتغيرات  52 يبين الشكل. الشرقية
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 بالمقارنة مع المعدل السنوي لمفترة المرجعية 4000-4010التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية لمفترة ( 16) الشكؿ
  (.B2 - Hadley Modelالسيناريو ) 5000-5025 المعيارية

 تقييـ التأثيرات وتدابير التكيؼ. 3

 الموارد المائية. 1.3
 

 نظرة عامة . 15..3

انعكس اثر سيادة المناخ الجاف وشبو قد و . جافةوشبو الجافة مناطق التعد سورية بشكل عام من بمدان ال
نصيب الفرد المتوسط السنوي ليصل  إذ. بشكل مباشر عمى األمطار والموارد المائية المتجددة المتاحةالجاف 

ومن المتوقع أن تزداد   .3م 1200العالمي البالغ  بالمستوى مقارنة 3م 5000من المياه إلى ما يزيد قميال عن 
و في الوقت  .4042في عام  3م 200حصة الفرد من المياه سوءا في المستقبل والتي قد تنخفض إلى 

 ،والنمو السكاني ،الجفاف المستمر بسبب ضغوط كبيرة و متزايدةائية من موارد المتعاني ال الحاضر
 األىميةلممياه و تزداد ىذه  ىاماً  تعتبر المياه الجوفية مصدراً و   .رشد لمموارد المائيةمواالستخدام غير ال

من عجز مائي، المائية في سورية  األحواضتعاني معظم قميمة،  باستثناءاتو . بازدياد تعاقب فترات الجفاف
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زيادة في انخفاض مناسيب المياه الجوفية نتيجة تناقص التغذية و التي تنجم جزئيا ة الدراسات الحديثو تتوقع 
تنبأت الدراسات  و. الجبال أعاليفي  عن تقاصر فترات التغذية و انخفاض كمية المياه المتواجدة كثموج

 5000-5025في أعوام  قيميانسبة إلى  4010-4025ألعوام في تغذية المياه الجوفية  تناقصبالحديثة 
  .(Döll and Flörke, 2005) في المائة 30بمقدار 

، بمغ متوسط العجز 4004-4005ففي السنة المائية  ،في القطرالمائي العجز تنامي  إلىتشير البيانات و 
وقد قدر (. 4001 ربو، عبد) 4000-5004 الفترة في المائة عما كان عميو في 52أكثر من  الكمي لممياه

 4011 ومن المتوقع أن يرتفع إلى، 4002-5002لمفترة  السنة/متر مكعبميون م 225و العجز في المياه بنح
 التنمية وتيرة  ازدياد عدد السكان وتناميبسبب  4041-4042في  السنة/متر مكعبميون م
  (.2007، كيال)

 تأثير التغيرات المناخية. 14..3

 اتيرات كبيرة في أنماط ىطول األمطار ودرجتغير في الظروف المناخية الحالية تغيمن المحتمل أن يحدث ال
، األمر الذي عمى موارد المياه اىذه التغييرات ضغوطتضيف ومن المرجح أن (. قسم أعالهانظر ال)الحرارة 
دارة ىذه الموارد الثمينةتتخذ تفاقم الوضع ما لم  إلىيؤدي  في ىذا السياق،  .تدابير تكيف جدية في تخطيط وا 

عمى الموارد درجات الحرارة في والذي يتمثل في انخفاض عام في األمطار وارتفاع  ،لمناخأثر تغير ام تقييم ت
مصدر رئيسي باعتباره نير الفرات  أثر تغير المناخ في تصاريف األولىتناول ت .بدراستينباالستعانة المائية 

نبع الفيجة ني الفرعي و الزبدا حوض أثر تغير المناخ في الثانيةتناول بينما ت ،القطرلممياه السطحية في 
  .دراسة حالة عن تأثير تغير المناخ عمى موارد المياه الجوفيةك

 نير الفرات (:5)حالة دراسة . 3.5.4.5

المناخ انخفاضا كبيرا في معدل اليطول الثمجي في مناطق تغذية  تغير تظير نتائج دراسات نمذجة تأثير
المسقط المائي ماء في أعالي  مم 500إلى ما يكافئ  ذا الخفضى يصل أنويمكن .   الفرات و دجمةنيري 
المناخ عمى  تغير نتائج دراسات نمذجة تأثيرتشير و  . (Onol and Semazzi, 2006)( 2الشكل ) لمنيرين

إن زيادة أو نقصان بمقدار  عمى. Smith et al. 2000)) منيماجريان نيري الفرات و دجمة في الحبس األعمى 
، ل اليطول سوف يخفض جريان نير الفرات دون أن يغير من شكل ىيدروغراف النيرفي معد في المائة 42
إلى انخفاضيا مميون متر مكعب أو  20222قيمة الجريان نتيجة ذلك إلى  ينعكس ذلك في ارتفاعسوف  و

 ويعني ذلك زيادة ،مميون متر مكعب 41023مميون متر مكعب مقارنة بالمعدل الوسطي البالغ  52125
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كما  تتوقع (. تقريبا ضعف نسبة التغير في اليطول) في المائة 24أو نقصان بمقدار  في المائة 20بمقدار 
في  مم 20-20انخفاض في اليطول المطري في منتصف القرن الحالي بمقدار  ،اإلقميميةدراسات النمذجة 

الذي يمكن توقع  راألممن متوسط اليطول، في المائة  1أي حوالي ( 2الشكل )أعالي حوض الفرات و دجمة 
كما توقعت  .(Evans, 2008) في المائة 55صل إلى بنسبة تانخفاض في جريان نير الفرات نتيجة لذلك معو 

في  في المائة 42-50دراسات أخرى انخفاض في الجريان السطحي في أعالي حوض الفرات و دجمة بمقدار 
  4000مقارنة بعام  4010عام 

(Lenher et al., 2001 and EEA, 2004) .  من جية أخرى، فإن أية تغيرات في درجة الحرارة سوف تؤدي
درجات في الحرارة  2و سوف تؤدي زيادة . إلى تغير كل من شكل ومجال ىيدروغراف تصريف نير الفرات

 52340التبخر و خفض منحنى التصريف بشكل واضح ليصبح التصريف السنوي -إلى زيادة معدل النتح
كذلك فإن ارتفاع الحرارة يضعف من (. في المائة 60  ~) 3م مميون 41023عن  متر مكعب بدال مميون

ىذا و يتوقع أن . (Smith et al. 2000)تصريف النير في فصل الربيع نتيجة النخفاض معدل اليطول الثمجي 
ئ مناطق تغذية نيري الفرات ودجمة إلى ما يكاف أعمىيصل االنخفاض الكبير في معدل اليطول الثمجي في 

مم ماء، األمر الذي بدوره سوف يؤدي إلى انخفاض في تصريف النيرين وقت الحاجة العظمى  500
في المائة  32تحصل سوريا عمى  . في أعالي نير دجمة أيضا ليذا األثرتأثير مشابو  أيضايتوقع . لمياىيما

في  جريان النير سمباً وسوف يؤثر االنخفاض المتوقع في .  من مياىيا المتجددة السنوية من نير الفرات
وسيكون القطاع الزراعي المروي من أكثر القطاعات تأثرا بكمية . العديد من القطاعات المعتمدة عمى مياىو

نتاجيتيا كما أن . ونوعية مياه الري المستجرة من النير، مما سيؤثر في مساحة المحاصيل المزروعة وا 
إنتاج محطات  يؤثر سمبا في إمكانات توليد ودود سوف انخفاض كميات مياه ذوبان الثموج القادمة نحو الس

  . توليد الطاقة
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  (.المون إشباعتغير درجة ) و االحتمالية( تغير المون)اليطول المطري  كمية المتوقع في لتغيرامخطط  (17) الشكؿ
 

مروية ال مساحة المناطقانخفاض منسوب المياه في نيري دجمة والفرات سيخفض  إن ،وعالوة عمى ذلك
قدرىا مميون طن من المنتجات وىو ما يمثل خسارة سنوية  ،سنة/ ىكتار 5.2ىكتار بمعدل  535000 والبالغة
 .ليرة سورية مميون  40قيمتيا حوالي  تقدر الزراعية

 

 حوض الزبداني الفرعي ( :4)دراسة حالة . 3.5.4.4

اليطول  عمق ، و يصل متوسط4كم 520جبال لبنان الشرقية و بمساحة تبمغ  سمسمة يقع الحوض في
م فوق سطح  5002و ينساب من الحوض نبع بردى عمى ارتفاع . مم 100 إلىالمطري السنوي لمحوض 

ىاما لتوفير مياه  اموردالكارستي نير بردى يشكل نبع و  (.53الشكل )البحر و الذي يمثل بداية نير بردى 
موارد المائية لتمبية احتياجات مياه الشرب و تنافس عمى ال ىناك ،إضافة إلى ذلك. دمشقمدينة الشرب ل

 ثا لكنو يجف/3م 3.3حيث يبمغ متوسط تصريف نبع بردى . احتياجات النشاطات الزراعية و السياحية
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مياه ب خدمات التزودمما يزيد من حدة التنافس عمى المياه بين المزارعين من جية و  قحلسنوات ال تماما في 
   .حرمو كمورد لممياه تي تستعمل النبع والشرب ال

Barada Spring

 
 .حوض الزبداني الفرعي ( 18)الشكؿ 

طور من قبل المركز العربي لدراسات المناطق المفي إدارة الموارد المائية  نظام دعم اتخاذ القرارتم االستعانة ب
و ( BGR)بالتعاون مع المعيد االتحادي لعموم األرض و الموارد الطبيعية ( أكسـاد)الجافة و األراضي القاحمة 

مناسيب المياه الجوفية من خالل تطبيق عدة  فيالستكشاف أثر تغير المناخ ( SEI)معيد ستكيولوم لمبيئة 
  MODFLOW2000سيناريوىات و ذلك عن طريق ربط نموذج 

(United State Geological Survey ) لنمذجة حركة المياه الجوفية مع نموذجWEAP21 (Stockholm 

Environmental Institute ) لتقييم و إدارة الموارد المائية(Al-Sibai et al., 2008). 
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 .المناخ عمى تصريف نبع بردى أثر تغير لفحص (Streamflow 2007)ومحاكاة نموذج معايرة استخدم كما  
 4020عام في المائة في المعدل السنوي ليطول األمطار في  2.5أن انخفاضا قدره  التوقع نتائج أظيرتو 

من شأنو  4001-4002الييدرولوجي معام لبنفس نمط اليطول المطري و كميات الضخ من النبع مصحوبا 
الدنيا بحيث يظير  الجريانأن يؤدي إلى تناقص مستمر في قيم التصريف مع الزمن، وتالشي متدرج لفترات 

في عام  ائةفي الم 31مع انخفاض في قيم التصريف يصل إلى  ،فقط النبع بشكل رئيسي عند فترات الذروة
  (.50الشكل ) مقارنة مع سنة األساس 4030

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بناء عمى افتراضات النموذج  4001بعد عام  بردى نبع لتصريفالنتائج المتوقعة  :(19)الشكؿ 
 (.الخط األحمر ىو القيم المحسوبة)

وبوجود . مصدر قمق كبيرالمياه الجوفية ىي مناسيب نخفاض الاالجتماعية واالقتصادية والسياسية  اآلثار إن
األخرى  األحواضمن بين غيره من ( ٪ 42)مشرب ل واألعوج كمياهاستعمال كبير من مياه حوض بردى 

  .فسيكون القطاع المنزلي من أكثر القطاعات تأثراً 
بار بمقدار الجوفية فإن تناقص منسوب مياه اآل مياهالفضال عن اآلثار البيئية لخفض منسوب  ،وبصفة عامة

وىذا يشمل تعميق ليرة سورية، مميارات  2بواقع سيزيد من تكمفة ري المحاصيل عمى مستوى القطر  متراً  40
  .ىكتار 354045 مساحة إلرواءالضخ بوالتكاليف اإلضافية المرتبطة  ،اآلبار الزراعية
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 ف ـالتكيُّ . 3.5.3

أثر لدى الناس، وبخاصة الفقراء تتمثل أولويات التكيف مع ندرة المياه في لحد من مواطن الضعف أو الت
: و يجب أن تركز أية إستراتيجية عمى مسألتين رئيسيتين. والمحرومين، الذين يعيشون في المناطق الريفية
وىذا يتطمب إجراء تغييرات كبيرة في إدارة موارد المياه . استدامة اإلنتاج الزراعي، والمحافظة عمى البيئة

  .تبطة بياوسياساتيا والبنية التحتية المر 
فمسفة ومنيجية اإلدارة المتكاممة بتدابير تسترشد بموارد المياه  لتغير المناخاألثر المتوقع تدبر ييمكن أن و 

  :يقترح اتخاذ التدابير التالية، اإلطارفي ىذا و . لمموارد المائية
 دماج المتكاممة لمموارد المائية و  اإلدارة إطارخطة وطنية عامة لممياه في  إعداد السياسات ا 

 .يافي باستعماالت المياهالمرتبطة ستراتيجيات واال

 جمع ومعالجة جودة وتجويد المعنية بموارد المياه لضمان  ييئاتتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية لم
وتبادل البيانات والمعمومات بصورة منيجية، وتحسين التنسيق والتعاون بين مختمف الجيات 

  .المعنية بالمياه

 تراخيص حفر اآلبار واإلشراف عمى  و لقوانين والموائح بما تشممو من حماية لمناطق الينابيعإنفاذ ا
ومواصفاتيا، وحماية مناطق تغذية المياه الجوفية، و خطط ضخ المياه، وحماية المياه  اآلبارحفر 

  .الجوفية والسطحية من التموث، وتنمية الموارد المائية

 ن الطمب عمى المياه لري المحاصيل، والزراعة في مواعيد مناسبة، وتحسين كفاءة الري من خالل تقني 
  .المساحة المزروعة تقنين ، والمناسبة الزراعات التحميمية، وطرق الريإتباع 

 تحسين تقانات جمع مياه األمطار.  

  تدويرىا واستعماليا بشكل آمن بإعادةاالستفادة من مياه الصرف الصحي.  

  تطبيق تدابير االقتصاد فيياترشيد استخدام المياه و . 

  إعادة تأىيل السدود القائمة، فضال عن إدخال تحسينات عمى البنية التحتية لمياه األحواض وزيادة
  .سعة تخزين المياه

 (. الجوية، والمياه السطحية والجوفية األرصاد)القائمة الجوي والمائي  رصدتقوية شبكات ال 

  ر المناخ في خطط التنمية القطاعية وعبر القطاعاتتغياستراتيجيات بناء القدرات لدمج . 
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 اإلنتاج الزراعي. 2.3
 

 نظرة عامة . 25..3

 ،مجموع القوى العاممة نالمائة مفي  30 - 42يعتمد االقتصاد السوري بشكل كبير عمى الزراعة، ويعمل فيو 
و  (.4002 ،عة اإلحصائيةالمجمو )اجمالى الناتج المحمى لمقطر في  في المائة  30-42حوالي بويسيم 
البالد عمى  فيىكتار  2243322و التي تقدر بحوالي  من المساحة المزروعة في المائة  10حوالي  يعتمد 

يمكن أن  ياتوقيتو  كميات األمطارتغير في فإن ال ،وبالتالي(. 4002 ،المجموعة اإلحصائية)مياه األمطار 
في معظم أنحاء المناطق الزراعية االيكولوجية  اإلنتاج ،ةالمناطق المزروعمساحات يسبب تغيرات كبيرة في 

 . القطرالرئيسية في 
إن التغيرات المناخية المتوقعة والمتمثمة في ارتفاع درجات  الحرارة وانخفاض كميات اليطول المطري سيكون 

المياه المتوفرة ليا اثر في زيادة االستيالك المائي لمنباتات و تخفيض فترة نمو المحاصيل و انخفاض كمية 
 . وفقا لمتغير في شكل األمطار وتوقيت أحداث التيطال

من أىم المحاصيل تحديدا القمح ويعد . أىم المحاصيل في سوريةمن  لقمح والقطنا عام يعتبربشكل و 
من مساحة زراعة  في المائة 32فيو يشغل (. NAPC 2002) واألساسية في الزراعة السورية اإلستراتيجية
المجموعة )من الزراعة المروية  اإلنتاجمن ىذا  في المائة 22 حوالي ، و يأتيفي البالد المحاصيل
المخصصة لزراعة من األراضي المروية  المائة في 10القمح ذلك، يحتل عن  وفضالً (. 4002 ،اإلحصائية
المصدر الرئيسي باعتباره المحصول ذو أىمية قصوى لتحقيق األمن الغذائي لمبالد و . اإلستراتيجيةالمحاصيل 

  .لمبروتين والطاقة

من  في المائة 42حتل و ي. لقطن الخام إلى حد بعيد واحد من أىم الصادرات الزراعية في البالدكما يعد ا
و  ،رات الزراعيةمن قيمة الصاد في المائة  40.2ويشكل . اإلستراتيجيةممحاصيل األراضي المروية المكرسة ل

اكبر مستخدم و يف ذلك،عالوة عمى  و. (NAPC 2002)الزراعية المنتجات تجارة من حجم  في المائة 53.3
 يةشمالالمنطقة الفي  وتحديداو يزرع عمى نطاق واسع في األراضي المروية لمعمالة في القطاع الزراعي 

  .قطرمن الالشرقية 
في ترتيب  ة في العالمالسادسالمرتبة في وتأتي سورية . في سوريا بستانيةشجار الاألأىم ويعتبر الزيتون من 

، بمغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون 4002في عام و . (IOOC, 2006) المنتجة لزيت الزيتون الدول
 (. 4002،المجموعة اإلحصائية)طن  5.400000ىكتار وبمغ إنتاج الزيتون  222033

 آثار التغيرات المناخية. 24..3
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القمح و القطن في محافظة الحسكة كونيا منطقة زراعية رئيسية   تم تقييم أثر التغيرات المناخية عمى إنتاج
تم اختيار محافظة حمب لتقييم مثل ىذا األثر عمى إنتاج أشجار  ،وفي المقابل. لزراعة ىذين المحصولين

  .الوطني اإلنتاجمن  في المائة 43 بحواليالزيتون حيث تسيم المحافظة 
 

 نموذجالالمتحدة  لألمماصيل في منظمة األغذية والزراعة التابعة األراضي والمياه شعبة المح طورت إدارة
وقد استخدم . (Smith, 1992)مياه الري و تقدير االحتياجات المائية لممحاصيل  إلدارة CROPWATالرياضي 

ي ف)القمح استخدام المياه في كل من  إنتاج وكفاءة فير تغير المناخ يأثتلتقييم في ىذه الدراسة ىذا النموذج 
ىذا التقييم  نتائج ينبغي اعتبار  اإلطارفي ىذا  .وأشجار الزيتون ،والقطن ،(البعمية والمرويةالمناطق 

المحاصيل الزراعية بسبب عوامل القصور في الموديل المستخدم نفسو في ؤشرات ألثر تغير المناخ كم
. آثار االحترار عمى طول موسم النموباالعتبار  األخذ معد، و لإلنتاجلعناصر الغذائية بعدم تحديد ا واالفتراض

  .األقسام التالية الضوء عمى النتائجتسمط 
 

 المروي القمح زراعة  تغير المناخ فيثر أ. 2.25..3
االحتياجات المائية تم حساب المدعم بالمعطيات المناخية لممواقع المختارة  CROPWATباستخدام نموذج 

(ETm)  در االحتياج المائي الفعمي لممحصول وق .مم 223 التي بمغتلمقمح المروي(Etc actual)  
 إلىيصل ( ETc-ETc actual) األعظميفإن الفرق بين االحتياج المائي الفعمي و  ،وبالتالي. مم 204بنحو 
المائي، األمر الذي يسفر عن  لإلجيادالحالية الزراعة في ظروف القمح تعرض وىذا يدل عمى . مم 525

 اإلنتاجيةىكتار مقارنة مع /طن 3.2الفعمية  اإلنتاجيةمتوسط ) في المائة 30ره قد اإلنتاجية انخفاض في
 (.1الجدول ) (ىكتار/طن 2األعظمية 
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 .الحالية المناخيةت الظروف حاالحتياجات المائية الفعمية واإلنتاجية لمحصول القمح المروي في محافظة الحسكة ت( 7)جدوؿ 

االنخفاض 
 في االنتاجيو

(%) 

المائي  االحتياج
 الفعمي لممحصوؿ

Etc actual 
(mm) 

Ks 

 اإلنتاجية
 ةاالعظمي
Ym

3 

 (ىكتار /طف)

االنتاجيو 
 الفعمية
Ya

2
 

 (ىكتار /طف)

معامؿ 
 االنتاجيو

Ky
1 

االحتياج المائي 
 لممحصوؿ

ETc   (مـ) 

االحتياج المائي 
 المرجعي

ET   (مـ) 

30 402 0.7 5.0 3.5 1 563 613 

 

 التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة واليطوالت المطرية باستخدام البيانات الخاصة ب
(B2 scenario – Hadley Model-CM3 ) تم تعديل المدخالت المناخية لمنموذج 4500-4010لمفترة ،

المتوقعة  المناخيةوحساب االحتياجات المائية لمقمح المروي تحت ظروف التغيرات  CROPWATالرياضي 
زيادة  إلىستؤدي  المطريةالتغيرات المتوقعة في درجات الحرارة واليطوالت  أنتبين النتائج . في القطر

ويمثل ذلك زيادة في االحتياجات المائية قدرىا  ،مم 251 إلى مم 223االحتياجات المائية لمقمح المروي من 
اه الري من مي إضافيةوفي حال لم يتم تقديم كميات . المائية الحالية باالحتياجاتمقارنة  في المائة 0.2

 3.2من ) في المائة 52.1القمح ستنخفض بمقدار  إنتاجيةلتعويض ىذه الزيادة في االحتياجات المائية فان 
  .(3الجدول ) (ىكتار/طن 4.02 إلىىكتار /طن

 

 .تحت ظروف تغير المناخلمحصول القمح المروي في محافظة الحسكة  اإلنتاجيةاالحتياجات المائية الفعمية و ( 8) جدوؿ

 نتاجيواال 
 االعظميو

Ym 

 (ىكتار /طف)

 الفعميةاالنتاجيو 
Ya 

 (ىكتار /طف)
 اإلنتاجيةمعامؿ 

Ky 

االحتياج المائي 
 لممحصوؿ

Etc (مـ) 

 االحتياج المائي المرجعي
 ETo (مـ) 

5.0 2.95 1 617 670 

 زراعة القمح البعلأثر تغير المناخ في . 4.4.4.3

ىذا المحصول في محافظة  إنتاجيةوتتراوح . المطريةيطوالت تتأثر بشكل إنتاجية القمح البعل بكمية ال
 حدوث مم، و 230مم و  02ىكتار من اجل ىطوالت مطريو تتراوح بين /كغ 4311 - 430بين  الحسكة

 إنتاجيةلذلك فان حصول تغيرات كبيرة في المناخ سينعكس بشكل كبير عمى . فشل تام في بعض السنوات
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إنتاجية القمح البعل واليطوالت المطرية في محافظة العالقة بين  40ل يبين الشك .القمح غير المروي
  .الحسكة

R2 = 0.493
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 . العالقة بين إنتاجية القمح البعل واليطوالت المطرية في محافظة الحسكة (8) شكؿال

 

تساوي الحالية  لفترة نمو القمح البعل  من أجل الظروف المناخية ( ETo)االحتياج المائي المرجعي  أنوجد 
في تراجع  إلىوىذا يترجم ، مم 403بحوالي ( ETc)مم في حين تقدر االحتياجات المائية لممحصول  202

 . (0الجدول ) لإلنتاجمقارنة بالظروف المثمى  في المائة 24قدره  اإلنتاجية

 .لحاليةتحت الظروف المناخية ا البعل في محافظة الحسكة  االحتياجات المائية الفعمية لمحصول القمح( 9) جدوؿال

االنخفاض 
 اإلنتاجيةب

(%) 

االحتياج المائي 
 الفعمي لممحصوؿ

ETc 
actual(mm) 

 

 معامؿ
 اإلجياد
 المائي
Ks 

 االنتاجيو
 االعظميو
Ym

3 

 (ىكتار /طف)
 

االنتاجيو 
 الفعمية
Ya

2
 

 (ىكتار /طف)
 

معامؿ 
 االنتاجيو

Ky
1 

 

االحتياج 
المائي 
 لممحصوؿ

Etc (مـ) 

االحتياج المائي 
 المرجعي

ETo (مـ) 

52.5 203 0.475 2.95 1.40 1.05 428.4 494.3 
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مما  ،مم 220 إلى  المتوقعة المناخيةنتيجة لمتغيرات  زقفاالحتياجات المائية  لمقمح البعل ست أن و قدر
ما لم يعوض نقص الماء المتوقع ىكتار /طن 5.5 إلىىكتار /طن 5.2االنتاجيو من في انخفاض  إلىسيؤدي 

  .(50جدول )

 .تحت ظروف تغير المناخ لمحصول القمح البعل في محافظة الحسكة واإلنتاجيةاالحتياجات المائية الفعمية  (10) ؿجدو

 االنتاجيو
 االعظميو

Ym 

 (ىكتار /طف)

 الفعميةاالنتاجيو 
Ya 

 (ىكتار /طف)
 معامؿ االنتاجيو

Ky 

االحتياج المائي 
 لممحصوؿ

Etc (مـ) 

االحتياج المائي 
 المرجعي

ETo (مـ) 

2.95 1.1 1.05 469 541.1 

 

في مما سيؤثر ، في المائة 1.3 بنسبةقيمة اإلنتاج النباتي سينقص من الحبوب  إنتاجاالنخفاض في  إن
االقتصادية لتغير المناخ  اآلثارانو من الصعب تقدير  إلى اإلشارةتجدر . الغذائي عمى المدى الطويل األمن

 5003/5000مال قيم الخسائر التي نتجت عن جفاف الموسم انو يمكن استع إالفي المحاصيل الزراعية، 
  .سورية كمؤشر عمى مدى التأثير ليرةمميار  2.45والتي بمغت 

 

 القطنزراعة أثر تغير المناخ في . 3.4.4.3

  لاالحتياج المائي الفعمي لممحصو في حين أن مم،  5520تساوي ( ETC)االحتياجات المائية لمقطن  نإ
(ETc actual)  الجدول ) في المائة 40بواقع القطن  إنتاجية إنقاص إلىو يؤدي الفارق المائي ىذا مم،  034ىو

55.)  

 .الحالية المناخيةتحت الظروف  لمحصول القطن في محافظة الحسكة واإلنتاجيةاالحتياجات المائية الفعمية ( 11) جدوؿ

االنخفاض في 
 اإلنتاجية

 ( %) 

االحتياج المائي 
 الفعمي لممحصوؿ

ETcactual (مـ) 
Ks 

 اإلنتاجية
 االعظميو

Ym
3 

 (ػى /طف)

 اإلنتاجية
 الفعمية
Ya

2  
 (ػى /طف)

معامؿ 
 االنتاجيو

Ky
1 

 

االحتياج 
المائي 
 لممحصوؿ

Etc (مـ) 

االحتياج 
المائي 
 المرجعي

ETo (مـ) 

20 982 0.84 5.0 4.0 0.8 1169 1307 

وفي  .مم 5431 إلىمم  5520ات المائية لمقطن من زيادة االحتياج إلى المتوقعةالتغيرات المناخية ستؤدي 
القطن  إنتاجيةمن مياه الري لتعويض ىذا الزيادة في االحتياجات المائية فان  إضافيةحال لم يتم تقديم كميات 

 .(54جدول  ( )ىكتار/طن 3.1 إلىىكتار /طن 2من ) في المائة  1.2ستنخفض بمقدار 



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األوؿ لمتغيرات المناخية
 

 

 36 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 .تحت ظروف تغير المناخ لمحصول القطن في محافظة الحسكة اإلنتاجيةة و االحتياجات المائية الفعمي( 12) جدوؿ

 االعظميو اإلنتاجية
Ym 

 (ػى /طف)

 الفعمية اإلنتاجية
Ya 

 (ػى /طف)

معامؿ 
 اإلنتاجية

Ky 

االحتياج المائي 
 لممحصوؿ

 Etc (مـ) 

 االحتياج المائي المرجعي
ETo (مـ) 

5.0 3.7 0.85 1287 1415 

  إنتاج أشجار الزيتونالمناخ في أثر تغير . 22.. 4.3

مم تحت  323تساوي  ألشجار الزيتون (ETC)االحتياجات المائية  أنبإتباع طريقة مماثمة لما سبق وجد 
 223 ىو (Etc actual)االحتياج المائي الفعمي لممحصول  ، كما أنمحافظة حمبل الحالية المناخيةالظروف 

  (.53الجدول )مم 
نتاجية أشجار الزيتون( 13) جدوؿال  .الحالية المناخيةفي محافظة حمب تحت الظروف  المروي االحتياجات المائية الفعمية وا 

االحتياج المائي الفعمي 
 لممحصوؿ

ETcactual (mm) 

 ةاالنتاجي
 الفعمية
Ya2 

 (شجرة /كغ)

معامؿ 
 اإلنتاجية
Ky1 
 

االحتياج المائي 
 لممحصوؿ

ETc (مـ) 

االحتياج المائي 
 المرجعي

ETo (مـ) 

463 17.5 1.1 858 1446 
 

 مم إلى  323زيادة االحتياجات المائية ألشجار الزيتون من  إلىالتغيرات المناخية المتوقعة وستؤدي 
وفي حال لم يتم تقديم كميات إضافية من مياه الري لتعويض ىذا الزيادة في االحتياجات المائية فان  .مم 945

  .(52 الجدول)المائة في  17ستنخفض بمقدار  ةالزيتون المرويإنتاجية أشجار 
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نتاجيةاالحتياجات المائية الفعمية ( 14) جدوؿال  .تحت ظروف تغير المناخفي محافظة حمب المروي أشجار الزيتون  وا 

 االحتياج المائي الفعمي لممحصوؿ
ETc actual (mm) 

 الفعمية اإلنتاجية
Ya* (شجرة /كغ) 

 االحتياج المائي لممحصوؿ
ETc (مـ) 

 االحتياج المائي المرجعي
ETo (مـ) 

445 14.5 945 1588 
 

 

  فـالتكيُّ . 3.4.3
الدعوات الستخدام مياه الري عمى الحالي لمتكيف مع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي لوضع ا يقتصر

ارسات زراعية مم  إتباعالحث عمى و ممساحات المزروعة السنوي لتحديد الو  ،بكفاءة من خالل برنامج وطني
  .لمزارعيناإنشاء صندوق دعم تم ، وأخيرا جديدة

تتناسب مع قيمة وأىمية مساىمة  إستراتيجيةرؤية  إلى ،في القطاع الزراعيمع تغير المناخ التكيف يحتاج 
لمتكيف مع  المستقبمية اإلستراتيجية إن. القطاع الزراعي في االقتصاد الوطني وتحقيق األمن الغذائي لمبالد

  :التالية اإلجراءاتتتضمن  أنيمكن القطاع الزراعي في  المناخيةتغيرات ال
 تغير المناخضوء توقعات  مراجعة السياسات واالستراتيجيات المعنية بالمحاصيل الزراعية في. 

 معموماتو  الجفاف وأرشفة وضع وتنفيذ نظم لمتنبؤ بالجفاف يسيل الوصول إلييا، متضمنة نظم رصد
 .ضمن فعاليات اإلستراتيجية الوطنية إلدارة الجفاف واجيتولتحسين التأىب لم

 مواعيد مثمى لمبذر، )بما فييا تغيير الممارسات الزراعية  ، تطوير البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد
 (.و الكثافة النباتيةاستعمال المياه غير التقميدية، أصناف متحممة لمحرارة، المقنن المائي، 

 عمى كافة المستوياتذات الصمة لقدرات البشرية والمؤسسية والمنيجية بناء اأولوية ل إعطاء.  

 وتطوير نظم حماية األحواض المائية، وترشيد االستيالكتحديث أساليب الري، و تحسين إدارة المياه ،.  

  جمع  آتنشر تقانة الزراعة الحافظة ومنشدعم مشاريع االستمطار و عن طريق  األمطارزيادة فعالية
 .بما فييا البحيرات الجبمية وتخزينياالمياه 

 النظـ اإليكولوجية الطبيعية .3.3
 

 الغابات. 5.3.3
 

 نظرة عامة  .3.3.5.5
من المساحة الكمية  في المائة 4.15 أوسوريا نصف مميون ىكتار في المساحة اإلجمالية لمغابات تتجاوز 

من  المائةفي  00يعد حوالي و  .ه الغاباتمن ىذ في المائة 23.22 وتشكل الغابات  االصطناعية. لمبالد
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وأىداف وفقا لمبادئ توجييية عامة  الغابات والتحريج في وزارة الزراعةالغابات ممموكة لمدولة وتديرىا دائرة 
في القدرة والكفاءة  ضعيفة و ،موارد محدودة اتوالدائرة ذو . المعالم واضحةسياسة واسعة النطاق دون 

 . الغاباتجيات الوطنية بما يخص األنشطة المتعمقة بالتنسيق بين عمميات ال
و قد . ةسوريتسبب في تدىور الغابات في الرئيسية التي ت من الضغوطوالمحاجر  ياوحرائق الغابات،إزالة د ع  ت  و 
عوامل  فإن اشتدادومن ثم . الماضيةسنة الحرائق، خالل العشرين  ضغوط وخصوصاً ادت ىذه الدز ا

ظم كن ياخدماتمنتجاتيا و  لمخطرعرض يمما  ،تغير المناخ حاللغابات تأثر ا االضطراب سوف يزيد من
  .إيكولوجية

  أثر تغير المناخ. 4.4.3.3

يمكن انو  إال ،الغابويلغطاء اتغير المناخ عمى المترتبة عمى آلثار لتحديد ا ةكميدراسة  إجراءبالرغم من عدم 
ن تراجع الغابات األوجية أو . ومكانية زمنيةتخذ أشكاال ي أنيمكن تغير المناخ ثر أن أفي ىذا الشأن  القول
. ويت الغابفي النب زمنيايعكس تحوال  ،وىذا بدوره عوامل التغيير المدمرة، وطأة ممكن تماما تحت ألمر 

لبعض  مكانيفي انزياح سبب يتانخفاض ىطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة قد ن إ ،وعمى الجانب اآلخر
انزياح تصاعدي في  إلى أشيرحيث  .في المناطق الجبميةغابوي لغطاء الا أحزمةتية ضمن األنواع النبا

ذا حدث ذلكو . لبنان وتركياكل من متر  في  400الغابوية الجبمية قدره  األحزمةنطاقات  تغير ييمكن أن  ،ا 
اختفاء السوريين ندرة و  ذكر بعض الباحثين ،مياً معو . مقام األولفي ال أنواعووتحالفات الغطاء النباتي تركيب 
  .من بعض المناطق الجبميةمعينة أنواع 

من مساحة الغابات الطبيعية األكثر عرضة  في المائة  41.2التي تشكل  بروتياغابات صنوبر  ستكون و
وتيرة موجات  زايدمع توسيتفاقم ىذا . لتغيرات المناخ بسبب الزيادة المحتممة في تواتر وكثافة ونطاق الحرائق

أعداد و كبيرة في الزيادات الذلك من خالل ستدل عمى ي و. أيام الصيف الدافئةزدياد عدد فاف، واالج
واحد في  حريق ،عمى سبيل المثالقضى  حيث  ،خالل السنوات الماضيةالتي احترقت الغابات مساحات 

ساحة الغابات من إجمالي م في المائة  0.2تقدر بنحو مساحة حرجية عمى  4002عام أواخر كانون األول 
 .سوريةفي 

أن  حيث المناخ،تغير ب قطرئة من غابات الالمفي ا 23أكثر من  االصطناعية والتي تشكلالغابات وستتأثر 
من المتوقع أن تزيد  عالوة عمى ذلك. ذات اليطول المنخفضالمناطق الداخمية  فيعت زر معظم ىذه الغابات 

 العواملر الظروف المناخية المناسبة النتشانتيجة  شدة باألمراض واإلصاباتالحشرات فوران حوادث 
  .ضةر مالم
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تحول سحيث  ييا،عم ةفظاحموالالغابات االصطناعية مساحة زيادة لعامال محددا نقص المياه سيصبح ، أخيراً 
األنواع  مد زراعةوراء والتي كانت لتشجير ا أعمالستقتصر  ثم،ومن . استخدامات أخرى النادرة إلىالمياه 

  .ياعمى مناطق االنتشار الطبيعي ل لطبيعيانتشارىا احدود  رجخا إلى

  فـالتكيُّ . 3.3.3.3

 CO2طن من  5.2عمى تنحية  تياوقدر  ،مميون طن من الكربون سنويا 52رب اقية التي تتخزينبطاقتيا ال
 .بالوعة كربونباعتبارىا  (CO2)في الحد من االنبعاثات دورا رئيسيا السورية الغابات تمعب  ،في السنةالجوي 

 :يقترح اتخاذ التدابير التاليةا الدور ىذلتعزيز وتعظيم و 
 من اجل تنمية الغابات والمحافظة من خالل برامج وطنية، رسمية لمغابات وتطبيقيا  اعتماد سياسة

 عمييا

  بتطبيق النيج التشاركي و التقنيات حماية الغابات في الغابات والتحريج  دعم  جيود مديرية
 .ةالمناسب

 تأىيل الغابات المحروقة و المتدىورة لزيادة قدرتيا عمى تنحية الكربون 

 إنشاء شبكة فاعمة من المناطق المحمية، لضمان المحافظة عمى النظم االيكولوجية لمغابات 

 بناء القدرات عمى المستوى المؤسسي والوظيفي . 
 

  المراعي 1.1.2.3
  عامةنظرة  1.1.2.3.3

ونبتيا ىش في طبيعتو نظرا . مساحة البالد إجماليمن  في المائة 22.5( لباديةا)المراعي  أراضي تشكل
 ،وفالحتيا و حيازة األراضي ،وفترات الحرارة الباردة، وموجات الجفاف المتكررة ،لمحدودية مياه األمطار

 ألمطار،ت كمياباختالف أساسا ختمف تو منخفضة إنتاجية المراعي و تعد  .واألنماط السائدة حاليا في الرعي
وزيادة  ،الجفاف المتكرر، ىااألسباب الرئيسية لتدىور المراعي و تصحر وتشمل . والتربة وظروف الموقع

 ،الجائر باطتألح، اوكبر عدد القطيع، والجائرالرعي المبكر و  ،وأنماط االستيالك غير المستدامة ،السكان
  .وزراعة الشعير في المناطق اليامشية

 

تسبب الجفاف في الموسم  المثال،عمى سبيل ف. ىائالا أثر يحدث السورية و المراعي ي الجفاف ف حدوثيتكرر 
عالوة (. 5000 أسعار)مميون دوالر في قطاع األغنام وحدىا  ..33بحوالي خسائر تقدر في  5030/5000
مميار  50مميون طن تعادل قيمتيا اإلجمالية  5 - 0.3 حواليبقدر األعالف في  الفقدفإن مجموع  ذلك،عمى 

  (.باألسعار الجارية)س . ل
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 أثر تغير المناخ . 4.4.3.3
. يةلعمفوانخفاض اإلنتاجية اتصحر ونقص المياه في المراعي كالتغير المناخ من المشاكل القائمة سيزيد 

خدمات النظام ل، و مواشيلرعاة ومربي اللمعيشة اتيديدات جديدة جمب تغير المناخ سي ،وعالوة عمى ذلك
تدىور األراضي والتصحر عمى يؤثر  ،وعمى الجانب اآلخر. بمجممو واالقتصاد الوطني الرعوي  اإليكولوجي

 . خالل فترات الجفاف اعمفالتي تستعمل المحاصيل بقايا توافر 

  فـالتكيُّ . 33.4.3.
ة مباديلكبيرة لتحسين الغطاء النباتي  إمكاناتىناك  ،عمى الرغم من بعض أوجو القصور في إدارة المراعي

  :التدابير التالية تحتاج إلى تعزيز . مع تغير المناخ ووتعزيز تكيف
  اإلستراتيجية الوطنية إلدارة الجفافدعم تطبيق برامج.  

 دعم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في مشاريع تنمية البادية.  

 ة لمجفافاستزراع األنواع المحمية والمدخمة المتحمم، و لمناطق المحميةبإنشاء اتوسع ال.  

  عطائياالتوسع في مشاريع مكافحة التصحر   .أولوية وا 

 معالجة قضايا الممكية وحقوق االنتفاع.  

 يةداتنويع مصادر دخل سكان الب.  
 

 البيولوجي التنوع. 3.3.3
 

  نظرة عامة. 3.35..3
الرشيد  رل غياالستعماضغوط بسبب النمو السكاني و  إلىفي سوريا  بصفة عامةالتنوع البيولوجي يتعرض 
المجموعات التصنيفية من مختمف  23 في القطرعدد األنواع الميددة  يبمغو  .التنوع البيولوجيلموارد 

منيا  42أن  ، في حينخطيرة التيديد األنواعفي فئة سبعة من ىذه األنواع تندرج  .(IUCN 2008) حيواناتلم
 . .(IUCN 2008)لمخطر عرضة  32يعد ميددا و 

 تغير المناخ  أثر. 3.34..3

واألنواع التي تعاني بوضعيا الحالي من تغير المناخ ضغوطا إضافية عمى األنظمة اإليكولوجية قد يضيف 
 إلى أدىتزايد الطمب عمى مياه الري  إن ،وعالوة عمى ذلك. االنقراضالتيديد و مما يزيد من خطر اإلجياد 

دوره سيكون لو أثر سمبي عمى األراضي وىذا ب. القطرفي معظم أحواض  الجوفيةخفض منسوب المياه 
بعض األنواع التي تعتمد عمى تأثر ي حيث بجفافيا ،الرطبة والمستنقعات وغيرىا من ىذه النظم اإليكولوجية
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زيادة معدل في مزيد من االرتفاع في درجة حرارة مياه البحر أيضا يسيم أن يمكن كما  . في بقائياالمياه 
 . عمى طول الساحل السوريالغازية  األنواع كلامشظيور  إلىيؤدي  مما المتوسط،لمبحر  "االستوائية"

  فـالتكيُّ . 3.3.3.3

 :لتنوع البيولوجيافيما يمي تدابير التكيف الممكنة لمتخفيف من آثار تغير المناخ عمى 
 لتنوع البيولوجياالمحافظة عمى  وخطة عملالوطنية  اإلستراتيجية تحديث 

  لمتكيف مع تغير المناخالخطط والبرامج الوطنية في البيولوجي وخطة العمل التنوع  إستراتيجيةإدماج 

 تعزيز تدابير الحفظ واالستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي 

 مع البيئة المتغيرة ياتكيفو مدى األنواع وضع عن  مداأل ةطويم يةبحثمشاريع مبادرة  إعداد 

  عميو وجي واألثر المحتمل لتغير المناخأىمية التنوع البيولبتعزيز الوعي العام. 
 

 تدىور األراضي والتصحر .2.3.3
 

 نظرة عامة  .5.2.3.3
 43 و حوالي. من مساحة األراضي في المناطق القاحمة في سورية عرضة لمتدىور في المائة 10أكثر من 
 اتشكال استخدامتعرض مختمف أ أن إال. ولكن بدرجة أقلقابل لمتدىور  (قاحمةشبو  أراض) في المائة
وفقا لتوزيعيا في مختمف المناطق المناخية الزراعية في ات وما بينيا الفئ لمتدىور يختمف ضمناألراضي 

من مساحة  في المائة 0التعرية الريحية التي تؤثر عمى  ،تدىور األراضيلاألشكال الرئيسية تشمل و  . قطرال
حدث لقد . في المائة 0.5 والتممح ،في المائة 4ل االرمزحف و  ،في المائة 2المياه التعرية بو  قطر،أراضي ال

 شكلال) ةسورياألراضي في  عمالخالل السنوات الخمس والعشرين الماضية قدر كبير من التغييرات في است
 ،عمى سبيل المثالف. الجفافتناوب فترات األراضي و  عمالاستسوء عن  أساساً ة موىذه التغيرات ناج(. 45

 ،الفعالةلم يصاحبو استخدام التكنولوجيا المالئمة والسياسات الزراعية الذي تاج الزراعي التوسع في اإلنأدى 
 . تدىور موارد األراضي إلىالمبرمجة ونظم الزراعة المستدامة والتنمية الحضرية 
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 .(Celis, et al., 2007) 5000-5034بين   ةفي سورينباتي تبدالت الغطاء ال/ األراضي  عمالاست (21) الشكؿ

 أثر تغير المناخ . 4.2.3.3
سياسات مالئمة و ال بد من وضع . وتيرة تدىورىامن األراضي ويسرع   عمالسيؤثر تغير المناخ في نمط است

 المستقبميالتحدي ويكمن . ثرلمتخفيف من ىذا األ ةكيمالئمة دينامينظم زراعية وابتداع ألراضي ا عمالستال
من أجل تحسين اإلنتاج الزراعي وسبل معيشة واالستخدام األمثل ليا  لموارد الطبيعيةاالمحافظة عمى في 
 . مواطنينال
 

 فـالتكيُّ  .3.2.3.3

فيما يمي مقترحات  ، وكبيرة لمتغمب عمى تدىور موارد األراضي وزيادة إنتاج الغذاء في سورية فرصيوجد 
  :تدابير التكيفل

 دارتيا لتخفيف آثار تغير المناخوضع سياسات واستراتيجيات مناسبة الستعمال موارد األ  . راضي وا 
 تعبئة الموارد لحماية قاعدة الموارد الطبيعية. 
 و النيج متعد ومشترك التخصصات و القائم عمى المشاركة   اعتماد وتطبيق تقانات اإلدارة المتكاممة

دارة موارد األراضي الشحيحة  .باستعمال التقانات الحديثة في تقييم وا 
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  اعة الحافظةتطبيق ونشر الزر. 
 تحديث إدارة المزارع، وتطبيق تقانات سميمة وتكنولوجيا مناسبة في عممية اإلنتاج. 
  واإلرشادتطوير خدمات البحوث. 
 تيسير تبادل المعمومات والخبرات بين الباحثين، وخدمات اإلرشاد والمزارعين. 

 بناء قدرات المؤسسات. 
 

 ارتفاع مستوى البحر . 4.3
 

 نظرة عامة. 5.2.3
في المائة  55أكثر من  فييايقيم  لكن ،من إجمالي مساحة البالد في المائة 4المنطقة الساحمية حوالي تشكل 

وتشكل . (MOLA 2007) إجمالي اإلنتاج الوطنيفي  المائة في 54من  أكثروتساىم في  ،من مجموع السكان
ساىم ت ،كذلك (CBS 2006)ة كياوبساتين الف المحميةزراعات ال من غذاء خصوصاالمنطقة الساحمية سمة 

من تكرير النفط في  المائة في 20و  الوطنياالسمنت  إنتاجمن  المائة في 33ا يقرب من في مالمنطقة 
  (.4003إبراىيم ( )44شكل )الشاطئ  بمحاذاةوتقع ىذه المؤسسات . البالد
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  (.4002 بعد الييئة العامة لالستشعار عن)احمية الس ةمنطقلمالجيومورفولوجية التقسيمات  (22) الشكؿ
 

والبيئية والبيولوجية والخصائص  د من الصفات البنيوية عدفي ارتفاع مستوى سطح البحر قد يؤثر سمبا 
األقسام التالية الضوء تسمط . ضغوطالمن  أصالوالتي تعاني  لممناطق الساحمية،االجتماعية واالقتصادية 

  .ارتفاع مستوى سطح البحرالنتائج المترتبة عمى عمى منيجية التقييم و 
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 سيناريوىات ارتفاع مستوى سطح البحر. 4.2.3

ذج رقمي و نمتم بناء  ،المناطق الساحميةفي من أجل تقييم التأثير المحتمل الرتفاع مستوى سطح البحر 
م  50 ةالمكانيالرقمي  وكانت دقة النموذج. ArcGIS برمجيات باستخدام كامل المنطقة الساحمية الرتفاعات 

الشكل ) (نوعا ما امنخفضيعد النموذج الرقمي لالرتفاعات في ىذه الحالة ) م50 – 2بين تتراوح رأسية ال توودق
وضعتيا الييئة العامة لالستشعار عن تي التي ابالنالغطاء /األراضيخارطة استعماالت  تاستخدم(. 43
منظمة  ، واستعمال مصطمحات األطيافالندسات متعدد استخدام التفسير البصري لصور القمرالصناعي ب

استخدم صورة من القمر أيضا تم كما . وتقييم المخاطر ،الشرائح تطبيق ألغراضاستخدمت ، األغذية والزراعة
لتفسير البصري من أجل ا 4002تعود لعام  وتغطي المنطقة بأسرىا م  5بدقة  IKONOSالصناعي 

لمقمر الصناعي  األطيافواستخدمت سمسمة متتالية من صور متعددة . يةالساحم المنطقةلجيومورفولوجية 
  .الندسات لتقدير تآكل الشواطئ

 

 . النموذج الرقمي لالرتفاعات في المنطقة الساحمية( 23)الشكؿ 

تتراوح بين  تمثل درجات مختمفة من ارتفاع في منسوب سطح البحرافتراضية ستة سيناريوىات موديل لوضع 
 (الضعف)قابمية التأثر مؤشر  تطويروتم (. 52الجدول )الخطورة  ةشديد إلىمنخفضة جدا ال الخطورة
ارتفاع منسوب سطح معدل  ،، المنحدرات الساحميةالمنطقةجيومورفولوجية عتبار الذي يأخذ باال ،الساحمي

بناء عمى  فاع الموجومتوسط ارت ،المد والجزرمنسوب و  ،فييا الزيادةتآكل الشواطئ و معدالت  ،البحر النسبي
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مدى عن  بما يعبربطريقة قابمة لمقياس تتداخل  أنمتغيرات يذه الالمؤشر لبحيث يسمح  ؛ىذه السيناريوىات
  .رتفاع مستوى سطح البحرنتيجة ال البنيويةالتغييرات تجاه لساحل ضعف أو تأثر ا

 

  أثر ارتفاع مستوى سطح البحر. 3.2.3
ارتفاع مستوى سطح البحر بالسوري مختمفة من الساحل  ابمية تأثر أجزاءق إلى ،نتائج السيناريوىاتتشير 

 ،والمناطق الحضرية ،يذا االرتفاع أثر عمى الشواطئسيكون ل و. نتيجة لمتغيرات المناخية المتوقعة
المياه داخل نتيجة لت ،قد تنشأ مشاكل إضافية ،وعالوة عمى ذلك. التحتية و البنى ،ةيالزراع المساحاتو 

 . التربةالماء و مموحة اآلبار وزيادة  مياهمع حة المال
عمى األراضي المنخفضة الساحمية  الرتفاع مستوى سطح البحرفإن األثر االجتماعي واالقتصادي  ،ومع ذلك

 غمرتفإن من المرجح أن . يةو نشطة التنماألاألراضي و  عمال درجة است و ،ختمف تبعا لمستوى الغمريقد 
 4500وىو المرجح حدوثو بحمول  منخفض جدالسيناريو الخطر ال 2كم 51.22بين  تتراوح ما يةمنطقة شاطئ

يمكن االطالع عمى (. 52و  52 الجدولين) المفترض ذو الخطورة العالية جدامسيناريو ل 2كم 553.90إلى 
خطورة واقعية درجات ال أنمع التأكيد  رفقمثبتة في المفي ست خرائط المنطقة الساحمية  تأثرمؤشرات قابمية 

  .تنحصر ضمن افتراضات السيناريوىات الثالثة األولى
المون )نتيجة لسيناريوىات مختمفة الرتفاع مستوى سطح البحر  4500عام  بحموللمياه المساحة المغمورة با( 15)الجدوؿ 

 .(الرمادي يشير إلى السيناريوىات األكثر واقعية
 

 السيناريو
 االتجاه

 (سنة/سـ)
 (2كـ)المساحة المغمورة  (سـ) 2100-2000التذبذبات 

 17.56 60 0.6 خطورة منخفضة جدا

 20.27 90 0.9 خطورة منخفضة

 23.89 130 1.3 خطورة معتدلة

 27.57 1.9 1.9 خطورة متوسطة
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المون الرمادي يشير إلى ) بارتفاع منسوب سطح البحرالمناطق الساحمية مؤشر الخطورة لقابمية تأثر فئات ( 16)الجدوؿ 
 .(سيناريوىات األكثر واقعيةال

 (٪)الطوؿ اإلجمالي  (كـ)الطوؿ  الوصؼ فئة المخاطر

 1.5 2.74 منخفض جدا 1

 22.0 40.31 منخفض 2

 40.8 74.72 معتدل 3

 16.1 29.48 مرتفع 4
 19.5 35.75 مرتفع جدا 5

Total  183.00 100.0 

 

األراضي المنخفضة واألراضي  وانزياحغمر ( 5: )حتممة الرتفاع منسوب سطح البحراآلثار المادية المتشمل 
زيادة الفيضانات ( 2)و  ،زيادة تآكل السواحل( 3) ،زيادة مموحة المياه الجوفية الساحمية( 4) ،الرطبة

السيول  عرضة لمتأثر ىيالمناطق الساحمية كثر يمكن استنتاج أن أ. المرتبط بيا والضرر ،الساحمية
مصبات و  الدلتا أشباهمناطق  ،(MSLمتر فوق  5-0والصخرية في حدود  الرممية)المنخفضة المنبسطة و 

ما يقرب تأثر من المتوقع  .ذات الواجية البحرية معتدلة الميولوالشواطئ الرممية  ،السيل الساحمي فياألنيار 
لخطر الدى تطبيق سيناريو بارتفاع منسوب سطح البحر من سكان المناطق الساحمية  في المائة  3.3من 

ارتفاع منسوب سطح احتمال الناتج عن  األراضيبعض استعماالت الفقد في  42ويوضح الشكل . لشديدا
  .سم 20بمقدار البحر 
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 .(سم 20) نتيجة الغمر جراء ارتفاع منسوب سطح البحر (ىكتار)األراضي بعض استعماالت الفقد في ( 24) الشكؿ
 

الرتفاع مستوى سطح البحر عمى المجتمعات  ةواالقتصادي ةاالجتماعيثار تقييم اآل وبة بمكانمن الصع
ارتفاع منسوب سطح التي تترافق و بسبب الضغوط المتعددة عمى وجو التحديد المحمية في المناطق المتضررة 

عماالت استوباالعتماد عمى فئات  ومع ذلك .ثانيا د المشكمة نفسيايوتعق أوالعمى ىذه المجتمعات  البحر
ارتفاع مستوى سطح الناجمة عن قتصادية االتقريبي لمخسائر فان التقدير ال ،المناطق المتضررةفي األراضي 

يبين .  (م 0.2)س في حالة السيناريو منخفض الخطورة جدا . مميار ل 50إلى يصل  أنيمكن وحده  البحر
  .منسوب سطح البحرل ترم 3 -4.2قدره  رتفاعنتيجة الالمحتممة الخسائر االقتصادية  51الجدول 
عمى طول الساحل  م في منسوب سطح البحر3 -4.2قدره افتراضي ارتفاع محتممة بسبب القتصادية االخسائر ال( 17) الجدوؿ

 .السوري

 السيناريو .(س.ؿ)الخسائر االقتصادية  إجمالي

 مزارع الحمضيات 53402

 زيتون 234

 الدفيئات 3303
 (ضر والمحاصيل الحقميةالخ)المحاصيل  52043

 الغابات 505

 التربة الرممية 5300

 المناطق الحضرية 50000



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األوؿ لمتغيرات المناخية
 

 

 49 أوجو الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية في سوريةتقييم 
 

 السيناريو .(س.ؿ)الخسائر االقتصادية  إجمالي

 المجموع 20322

 

 فـالتكيُّ  .2.2.3
مجموعـة مـن تـدابير فـإن ىنـاك ومـن ثـم  البحـر،خطر ارتفاع مستوى سطح مواجية التكيف ىو الخيار الوحيد ل

السياسـات فيـو دمج عـام تـوضـع إطـار يجـب  ،نـوأ إال .لمواجيـة ىـذا الخطـرباالعتبار  أخذىاال بد من التكيف 
بعــض التاليــة تمخــص النقــاط . التــدابير القطاعيــةالمتعمقــة بالتــي تعــالج القضــايا المشــتركة بــين القطاعــات وتمــك 

 : ىذا التجاهالخطوات في 

  ارتفـاع مســتوى ســطح )لضــغوط المحتممــة لتـأثير تغيــر المنــاخ وا وآثارىـاالضــغوط الراىنــة تقيـيم
 .الساحميالبيئي عمى النظام ( وارتفاع درجة الحرارة والرياح،، البحر

  القائمةنشطة األالمؤسسات ذات الصمة بحصر.  

  ىاىندسية وغير فييا من خيارات تدقيق تدابير التكيف بما.  

  دارة دارة المتكاممــة لممنــاطق الســاحميةاإل إلدمــاجوضــع إطــار كخيــارات والبحــوث  الكــوارث،، وا 
 ةالمحتمم اتمع التدابير القطاعية لمتخفيف من التيديدمختمف القطاعات ة حيوية شاممتكيف 

 .لتغير المناخ عمى المناطق الساحمية
  الصمة ذاتبناء قدرات المؤسسات. 
 التوعية الجماىيرية بخطورة المشكمة. 

 

 ةػاقػطػػال.  5.3
 نظرة عامة.  5.2.3

بمغت وقد . مفرد وباعتماده عمى الوقود األحفورييتميز نظام الطاقة السوري بمعدالت استيالك منخفضة ل
 مقارنة ( طن مكافئ نفطي) 0.00حصة الفرد من الطاقة األولية في سورية حوالي 

  عمى التوالي طن مكافئ نفطي لممعدل الوسطي العالمي ولمنطقة الشرق األوسط 4.22و  5.11بحوالي 
)ww.iea.orgw(IEA statistics,  .ئيس عمى ر بشكل  4002-4003اعتمد التزود بالطاقة األولية لمفترة قد  و

 المشتقات النفطية والغاز الطبيعي مع مساىمة متواضعة لمطاقة المتجددة ممثمة بالطاقة المائية
  .(42الشكل ) 

http://www.iea.org/
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 .4002قطاعات االستيالك لعام  توزع الطاقة النيائية في سورية حسب ( 24) الشكؿ

بمغ إجمالي توليد  وقد. من مصادر الطاقة األولية في القطر في المائة  52توليد الكيرباء  قطاع يستيمك
 42.35إجمالي استيالك الكيرباء وصل حين في  ،TWh 32.0حوالي  4002الطاقة الكيربائية في عام 

TWh  مجموع  41و  42يظير الشكالن ىذا و . رباء المولدةالكي إجماليمن  في المائة 12.34 حواليأي
  .4002لمنظومة توليد الكيرباء عام  بنيويالقدرة والييكل ال

من  3مميون م 3141طن من الفيول وحوالي يمو ك 2524حوالي  4002استيمك قطاع توليد الكيرباء عام 
ميات الفيول والغاز الطبيعي من مجمل ك في المائة 23و في المائة 13الغاز الطبيعي وىو ما يقابل 

توليد الكيرباء بمغ من قطاع  CO2ومن الجدير بالذكر ىنا أن انبعاث .  (FEB, 2005)المستيمك في سورية 
 . من إجمالي انبعاثات قطاع الطاقة في المائة 20
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توزع االستطاعة المركبة حسب نمط  (26) الشكؿ توزع االستيالك النيائي حسب قطاعات االستيالك (27)الشكؿ 
 .التوليد

 

مجمل النشاطات االجتماعية واالقتصادية فإنو من المتوقع أن في ونظرًا لمتأثير الشمولي لمتغيرات المناخية 
( المنزلي والخدمي)ينعكس ىذا التغير عمى مجمل قطاعات استيالك الطاقة التي تشمل القطاع السكني 

إال أن القطاع السكني سيكون أكثر تأثرا لمتغيرات المتوقعة، وستعاني . ل والزراعة والصناعةوقطاعات النق
من خالل الطاقة  إنتاجفي ندرة المياه ولسوف تؤثر .  شرائح المجتمع ذات الدخول الدنيا من وقع ذلك

كيرباء في كثير من الحاالت يحتاج قطاع المياه ال ،وفي المقابل. كمية المياه المطموبة لعممية التبريدمحدودية 
يحد من توافر المياه  أنزيادة سعر الكيرباء من شأنو  إن ،وعالوة عمى ذلك. لضخ والنقل والتوزيعلعمميات ا

 .لمختمف القطاعات االستيالكية

 خآثار تغير المنا.  4.2.3
تم اختيار اثنين من  ،لدفيئةمستقبمية لسياسة التزود بالطاقة في انبعاثات غازات االلتقييم أثر تدابير التكيف 
حصة مصادر قائم عمى زيادة والسيناريو البديل السيناريو التزود المرجعي ، وىي. سيناريوىات التزود بالطاقة

 .في توليد الطاقة الطاقة المتجددة
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 سيناريو التزود المرجعي . 5.4.2.3

مميون طن من  53.432ستقبل والبالغة لسد الطمب النيائي عمى الطاقة في الم  تعتمد معطيات ىذا السيناريو
عمى المنتجات  ،4030مميون طن من المكافئ النفطي في عام  23.320و  ،4050المكافئ النفطي في عام 
  .نتيجة السيناريو 43يوضح الشكل . النفطية والغاز الطبيعي
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 .د المرجعيالتطور المستقبمي لمطاقة األولية حسب نمط الوقود لسيناريو التزو ( 28) الشكؿ
 

  (سيناريو التزود البديل)سيناريو الطاقات المتجددة .  4.4.2.3

لحد من االعتماد عمى الوقود يعتمد ىذا السيناريو عمى تبني سياسة أكثر مراعاة لممتطمبات البيئية من خالل ا
زيادة حصة خيار تمد ىذا السيناريو عمى ويع .في قطاع الطاقةانبعاثات غازات الدفيئة األحفوري والحد من 

 إلى 4050في عام  في المائة 5مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكيرباء اإلجمالية من 
من إجمالي  في المائة 50واستخدام الطاقة الشمسية في تحقيق نسبة  ،4030في عام  في المائة 50 

رباء في كل من تطور توليد الكي 30و  40يبين الشكالن   .4030بحمول عام  الحرارية التطبيقات
  .المفترضين نالسيناريوىي
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تطور توليد الكيرباء حسب نمط الوقود لسيناريو ( 29) الشكؿ
 .الطاقات المتجددة

تطور توليد الكيرباء حسب نمط الوقود لمسيناريو ( 30) الشكؿ
 المرجعي

 

مقارنًة مع الطاقات المتجددة تراجع كميات انبعاثات غازات الدفيئة لسيناريو السيناريوىين نتائج تظير مقارنة 
مميون  12تراجعت بمعدل قد  ثاني أكسيد الكربونحيث يالحظ أن كمية انبعاثات .  سيناريو التزود المرجعي

كمية بمغت و  .CO2من إجمالي انبعاثات  في المائة 1.1 أي ما يعادل 4030-4003ترة الف في نيايةطن 
في  2.2ما يعادل  أومميون طن  1.2 حوالي 4030 حدىا في عامالخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و 

 إدخالنتيجة  N2Oو  CH4خفض في انبعاثات  أيضاكما يتوقع . العام ذلكفي  CO2من انبعاثات  المائة
  .الطاقات المتجددة

 فـالتكيُّ  .32.3.

بأسعار معقولة وفعالة من حيث التكمفة سياسة  ولجميع شرائح المجتمع بالطاقة خدمات التزود قديم ت إن
 ،توسيع نطاق سوق الغاز يوى ،بتحديات ثالثةواجو ي ،ذلك أن إال .قطرقطاع الطاقة في الية لرئيس

تحقيق في النقاط التالية بعض التدابير ل. الطاقة في القطر تطوير قدرات توليد والمحافظة عمى إنتاج النفط و
 :االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخالوطنية تجاه لتزامات ما يمبي اال ىذا اليدف و

 الطاقة النوويةبما فييا المتجددة الجديدة و الطاقات  تشجيع خيار. 

 استيالك الطاقة ورفع كفاءتياإجراءات ترشيد  تعزيز . 

 الطاقة توليد خاصة طاقية تشجيع إدخال التكنولوجيات النظيفة في جميع عمميات التحول ال
 .ئيةالكيربا

 بما يتماشى والظروف االجتماعية واالقتصادية الطاقةحوامل دعم عن التخفيض التدريجي لم. 
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 التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي بما فييا الخطوط الحديدية المكيربة. 

 التعميمية مفاىيم ترشيد استيالك الطاقة ورفع كفاءة استخداميا في المناىج إدخال. 

 

 الصحة العامة. 6.3
 

 نظرة عامة. 5.2.3

ففي غضون . الجيد تبعًا لممؤشرات الصحية المعتمدة السكاني تعد سورية من الدول ذات الوضع الصحي
العقود الثالثة الماضية تناقصت وبشكل مستمر معدالت وفيات الرضع، واألطفال دون سن الخمس سنوات، و 

وىذا يعكس الجيود التي تبذليا السمطات . جل متوقع مأمول الحياة ارتفاعاوفيات األميات، في حين س
بقاءه عمى جدول أعمال الحكومة قطرالصحية في ال   .لرفع المستوى الصحي العام وا 

 آثار تغير المناخ. 4...3

. لصعوبةفي غاية اأمر من المتعارف عميو عموما أن تحديد اآلثار الكاممة لتغير المناخ عمى الصحة العامة 
غير أنو من الثابت تماما أن األمراض المنقولة قد يمتد مداىا بسبب االحترار والفيضانات وغيرىا من الظواىر 

توضح الفقرات التالية قضيتين بشأن احتمال تأثير تغير المناخ عمى الصحة . الجوية الناجمة عن تغير المناخ
 .العامة في القطر

. متوطن في القطر منذ القرن التاسع عشر ويوجد في جميع مناطق البالدطفيمي ( حبة حمب)مرض الميشمانيا 
التي يساعد في ( الناقل)وفي ظل ظروف تغير المناخ، قد يزدىر مرض الميشمانيا بسبب كثرة القوارض 

، وتراجع إعداد الطيور الجارحة (الشنان)ازدىارىا كثرة مرعاىا من األنواع النباتية المتحممة لمجفاف 
ومن جية أخرى، ىناك عوامل إضافية تزيد من مخاطر انتشار المرض كتوسع . المقتنصة ليا(الصقور)

حيث تعد سوريا خالية نسبيا من المالريا ، القضية األخرى ىي المالريا .المدن نحو موائل ىذه القوارض
كمناطق تصنف المناطق الحدودية مع العراق وتركيا  (WHO)المحمية، غير أن منظمة الصحة العالمية 

ومن المحتمل ظيور المرض في ظروف تغير المناخ خاصة بوجود العوامل المؤىبة . الخطورة مالريا شديدة
  .بما فييا احتمال انييار السدود أو حدوث الفيضانات التي تؤدي إلى تكوين المستنقعات

وبالتالي فإنو . ذاءال شك أن تغير المناخ لو أثر سمبي عمى المحددات األساسية لمصحة من ماء وىواء وغ
وعالوة عمى ذلك فمتغير المناخ تأثير مباشر . يؤثر بشكل غير مباشر في رفاه اإلنسان جراء تأثر ىذه العوامل

فعمى سبيل المثال، يؤدي التدىور في . البيئة في حد ذاتو عن طريق زيادة عوامل الخطر عمى الصحةفي 
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ولحوادث الفيضانات وموجات الحرارة والجفاف و . ولة بالمياهكمية ونوعية المياه إلى زيادة في األمراض المنق
وقد يظير ىذا األثر المباشر نفسو في ازدياد معدالت   .الصحة العامةفي العواصف الترابية تأثير مباشر 

األكثر ضعفا في الشرائح الوفيات ذات المرتبطة بتطرف األحوال الجوية، والتي تؤثر بشكل كبير في 
وبصفة عامة، من المتوقع في ظروف تغير . لفقراء وكبار السن ومرضى األمراض المزمنةالمجتمع، مثل ا

المشاكل الحالية المتعمقة بالمياه والغذاء /وقمة الغذاء، أن تتفاقم الصعوبات ءالمناخ، وما يرافقو من ندرة الما
  .وربما تظير تحديات جديدة

وتشمل ىذه ؛ تمركز السكان في المدن الكبرى مما . لمناخبعض العوامل المؤىبة المحمية من آثار تغير اتزيد 
يؤدي إلى زيادة الضغوط والتسابق عمى الخدمات، وزيادة تموث اليواء الناجم عن توليد الطاقة والنقل ورفع 

التقنية والموجستية، النواحي وعمى الجانب اآلخر، فإن ىناك حدا أقصى لمتكيف من . مستويات تموث اليواء
فعمى سبيل المثال، ىناك عالقة عكسية واضحة بين األمراض المنقولة بواسطة المياه ونصيب  . جيةوالفيزيولو 
يزيد التدىور في كمية ونوعية المياه من حدوث اإلسيال وحمى التيفوئيد، واألمراض وبشكل عام  . الفرد منيا

في الموازنة الوطنية لممياه  اكبير  اانخفاضإن وبالتالي . المنقولة بالمياه والتي توجد أصال في بعض المحافظات
  .سوف يؤثر تأثيرا مباشرا عمى نصيب المياه لمفرد الواحد، وبالتالي يثير قمقا صحيا بالغاً 

 فـالتكيُّ . 3.2.3

النظام الصحي بحاجة إلى أن يكون مستعدا لمواجية المخاطر الجديدة عمى الصحة العامة واحتمال ظيور 
دعم برامج الصحة العامة، يمثل اكبر تيديد لممكافحة الفعالة لألمراض  إن التراخي في. أمراض جديدة

 :التاليةيمكن أن يشمل التكيف في مجال الصحة العامة األنشطة والتدابير . والوفيات الناجمة عن تغير المناخ

  الماء لالستعماالت المنزلية لممحافظة عمى الصحةاالحتياجات من تأمين الحد األدنى من 
 شطة مراقبة تموث المياه، وضمان السالمة عند إعادة استخدام مياه الصرف الصحيتكثيف أن. 
 الحفاظ عمى مستوى مقبول من الخدمات الطبية. 
  اإلعالمبمشاركة وسائل تعزيز التثقيف الصحي وتوعية المجتمع. 
  المتوقعةاألخطار لتعامل مع االكوارث وخطط  آثاروضع إستراتيجية وطنية لمحد من. 
 توى برامج الوقاية الحالية الخاصة باألمراض ذات الصمة بالمناخرفع مس. 

 نظام معمومات في القطاع الصحي والقطاعات األخرى ذات العالقة يساعد في رصد  إنشاء
 .التأثيرات الصحية لتغير المناخ

  جراتقوية البحث العممي  .الدراسات المتعمقة بالتأثيرات الصحية لتغير المناخ ءوا 
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  بما فييا الجمعيات األىمية المؤسسات والعاممين في القطاع الصحيبناء قدرات. 
 

  الطريؽ إلى األماـ: ؼػإطار التكيُّ . 4
وفي الوقت . تغير المناخ في سوريااألثران الرئيسان لانخفاض ىطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة سيكون 
من  و. رئيسة مرتبطة بتغير المناخطر بيئية ىي مخاالجفاف وموجات الحرارة والعواصف الترابية إن  الحالي،

النتائج المترتبة عمى ىذه التغييرات ستكون إن و . تغير المناختأثير تحت  ىذه الظواىرالمتوقع أن تشتد وطأة 
اآلثار المباشرة عمى ظير و ست. ما لم تتخذ تدابير ،ىائمة وتشكل تحديات كبيرة بالنسبة لممخططين والمديرين

قطاعات و سوف تتأثر . لتغير المناخ ىشاشةالقطاعات األكثر  نمثاليا مألني ،واإلنتاج الزراعيموارد المياه 
 . أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

وما يرتبط بيا من مخاطر الخطوة األولى نحو تغير المناخ فضل آلثار األفيم السميم و العممي التقييم يعد ال
 في مجالوىذا يتطمب بناء القدرات . آلثار المحتممة لتغير المناخوضع سياسة تكيف وتدابير لمتعامل مع ا

و توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ ىذه  ،اليشة واألنظمة اإليكولوجيةالقابمة لمتأثر، مقطاعات لالتقييم العممي 
سياسات تم وضع ي، قطراالجتماعية والبيئة االقتصادية والسياسية لمو بناء عمى األوضاع بعد ذلك، . الميمة
 . وطنيةالخطط الوآلية إلدماج ىذه السياسات في  مناسبة

، يتطمب التكيف مع تغير المناخ مجموعة من االستجابات التي تشمل تعديالت عمى مختمف عموماً  و
وتشمل ىذه اإلجراءات تغييرات في سموك األفراد . المستويات، بدءا من المجتمع المحمي إلى المستوى الوطني

ويتمثل اليدف العام لمتكيف في تعزيز قدرة النظم االيكولوجية الطبيعية . يالت في طريقة انجاز العملو تعد
عمى التكيف و وضع سمسمة إجراءات مبرمجة لتمكين القطاعات األخرى من التكيف تدريجيا مع المخرجات 

 . الجديدة لتغير المناخ

تبدأ ىذه الخطوات من حمالت  أنويمكن .  ت واألدواتيتطمب التكيف مع تغير المناخ مزيج من االستراتيجيا
كما   .السياسة الوطنية إطارفات القطاعية في يالتك بإدماجرفع الوعي الجماىيري وتمتد عمى محور ينتيي 

جراءاتوخطط وطنية عممية التكيف وضع برامج تستدعي  ذات أولوية بأىداف قصيرة ومتوسطة وطويمة  وا 
أن تكون ن تيدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات و برامج أال مثل ىذهلينبغي و . األجل

عالوة عمى ذلك، فإن النيج القائم عمى . مشكمةالتصدي لم مختمف القطاعات عمىقائمة عمى أساس قدرة 
جميعا سياسة وطنية تشمل ىذه البرامج  ضمنالمشاركة والتكامل بين جميع القطاعات في تدابير محددة 

 . المقترحةالتكيف ان أساسيان لنجاح تدابير شرط
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واتخاذ تدابير لمتكيف  إستراتيجيةالبنود التالية بعض االعتبارات المتعمقة بالسياسة العامة عند وضع تمخص 
  :المناخلتخفيف من آثار تغير ا

تحديث  عمى وينطوي ذلك. عممية التكيفإلطالق تغييرات قانونية ومؤسسية إلحداث تية مواتوفير بيئة  .5
صالحات مؤسسية القوانين والقرارات و   .عممية صنع القرار وآلية العملفي ا 

عمى مواجية تغير المناخ  اتتعزيز قدرة القطاعفإن ، ومن ثم بين القطاعاتتختمف القدرة عمى التكيف  .4
 . التكيف إستراتيجيةيدرج في وينبغي أن  ،ىو من األولويات

تدقيقيا لتواءم الظروف و  ،لقطاعاتاعبر  كانت قطاعية أو سواء ،خيارات التكيفال بد من تقييم  .3
 .قطرقتصادية والمؤشرات البيئية لمالجتماعية وااال

ن ىذه التدابير في السياسات الوطنية، يمشاممة وتضتدابير تكيف  عناصر أساسية لتطويرالموارد المالية  .2
 . فضال عن تنفيذ األنشطة

 

 اإلطار السياسي: خطة عمؿ التكيؼ. .41

توضح و  .لمختمطةاتخاذ سمسمة من التدابير واالستراتيجيات واسورية التكيف مع تغير المناخ في يتطمب 
 :التدابير الواجب اتخاذىا عمى مستوى السياسات أىمالنقاط التالية 

 مبادرات السياسة الوطنية  -5

. طط التنمية الوطنيةفي خيشة إلدماج التكيف في القطاعات الوطنية وضع سياسة مبادرة يمكن من خالل 
ترتيبات مؤسسية باإلجراءات  ةالمخاطر وتحديد أولويرتيب آلية وطنية لتإعداد يتم من خالل ىذه المبادرة، و 
مبادرة السياسة الوطنية التكامل األفقي والرأسي ينبغي أن تسيل  . مشاركة فعالة من مختمف الجيات المعنيةو 

و تشمل . الدولي العونلمحصول عمى  أم تسعى، و ات المختمفةوالييئ المؤسساتلمسياسات القطاعية عبر 
خطط  مراجعة ، تيسير الحصول عمى المعمومات والتوعية العامة، وعناصر رئيسة منياوطنية اللسياسة ا
 .تنفيذ الخططو ، ووضع معايير لقياس اإلنجاز، المقترحة لتكيفا

  ةمبادرات حماية النظم البيئي -4
وفي ىذا الصدد، ينبغي أن يكون . وتتطمب استجابة عاجمة ،ضغوط مستمرةلراضي موارد المياه واألتتعرض 

لضمان استدامتيا من المنتجات والخدمات من أولويات العمل في بيئية وضع برنامج متكامل لحماية النظم ال
بكل مسؤولية وأن يكون برامج فعالة لمحماية واالستخدام المستدام ليذه الموارد ال بد أن وضع وتنفيذ  . القطر

 :التالية ذات أولوية عتعد البرامج والمشاري اإلطاروفي ىذا  .مصمحةمن أصحاب الومشاركة 
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  المناخية و نظم جمع وحفظ ومعالجة البيانات رصد المناختعزيز شبكات 

 اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية 

  ة يتقانات الزراعالتطوير 
 لألراضيالمتكاممة  اإلدارة 

  الدخل وتعزيز قدرات مجتمع سكان الباديةتنويع مصادر 
 تعزيز تدابير الحفظ واالستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي 

 اإلدارة المتكاممة لممناطق الساحمية 

 األخرى المعنية والقطاعات الصحي بالقطاع الخاصةنظم المعمومات  تطوير 

 المتجددة الطاقات تقانات ونشر تطوير  
 سموكياتوتطوير ال التوعية 
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