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  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقدي

يواجه العالم اليوم قضايا متعددة من التحديات المعاصرة للبيئة التي تثير الجدل وفي مقدمتها قضية اإلحتباس الحراري 
مقدرات ال بد من التعامل معها بحكمة، والتصدي آلثارها السلبية على  واقعةً  والتغيرات المناخية التي أصبحت حقيقةً 

وقد انعكس هذا االهتمام في العديد من المحافل الدولية والتي كان آخرها المؤتمر الخامس عشر للدول . الحياة كافة
 كوبنهاغنتفاقية، المنعقد في ومؤتمر أطراف اإل (COP-15)األطراف في إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغّير المناخ 

  .(CMP-5)ألطراف بروتوكول كيوتو  ، بوصفه اجتماعاً 2009ديسمبر /نون األولكا 18-7خالل الفترة الواقعة ما بين 

للتأثيرات  حتباس الحراري، فإنها تتعرض كغيرهاعلى الرغم من أن سورية ليست مساهمًا رئيسًا في انبعاث غازات اإل
الجمهورية أدركت قد و . منسوب البحر المحتملة للتغيرات المناخية العالمية والمتمثلة بتغّير نظام الهطول عالميًا وبارتفاع

سورية أهمية التغيرات المناخية وخطورتها، وهذا ما دعاها لإلنضمام إلى الجهود الدولية لمواجهة التغيرات العربية ال
كما وقعت . 1995/ 10/12بتاريخ " اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغيرات المناخية"المناخية وذلك بالتصديق على 

وكذلك أدركت سورية أهمية التوعية بحقيقة التغيرات المناخية، األمر الذي . 4/9/2005بتاريخ " روتوكول كيوتوب"على 
وتعد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير . يساعد على إتخاذ اإلجراءات المناسبة للتخفيف من تأثيراتها السلبية المحتملة

اقيات الحديثة التي تشترك فيها معظم دول العالم لمواجهة هذا التحدي ، واحدًة من سلسلة اإلتف1992المناخ لعام 
   .المشترك

تشكل أسباب ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها موضوعًا شائكًا نظرًا للعوامل التي تسبب تلك الظاهرة وآثارها على 
توازن الحراري لكوكب األرض بسبب وقد أكدت دراساٌت عديدٌة أثر غازات الدفيئة على ال. المستويين المحلي والعالمي

   .أنشطة اإلنسان المتزايدة
تطلب المباشرة بإحداث يمن الدول الصناعية وباألخص  إن اعتماد إستراتيجيٍة موحدٍة للتخفيف من إنبعاث غازات الدفيئة

أما الدول . ي الصناعةتغييراٍت كبيرٍة في سياسات الطاقة واإلستثمار وتطوير الطاقات البديلة وٕادخال هذه التغييرات ف
النامية فإنها تقع بين سندان البيئة ومطرقة التنمية اإلقتصادية نظرًا للتكاليف اإلضافية التي قد تعيق هذه التنمية وتؤخر 

وٕاذا كانت التغيرات المناخية عامًال من العوامل التي تساهم في عملية التصحر، فإنها . تحقق السياسات قصيرة األجل
مكاٍن في حوض المتوسط حيث تشكل المناطق الصحراوية نسبًة كبيرًة من أراضي الحوض وحيث يتعرض من األهمية ب

  . التوازن البيئي فيه للتدهور
 البيئة لشؤون الدولة وزارةبين  بالتعاون المناخية للتغيرات األول الوطني البالغ إعداد مشروعوعليه فقد تم إقرار إقامة 

حكومة ل الفني الدعم تقديمإلى  مشروعوقد هدف ال .العالمي البيئة مرفق من وبتمويلٍ  مائياإلن المتحدة األمم برنامجو 
 بحسب ، (UNFCCC)المناخية للتغيرات اإلطارية تفاقيةلإل األول الوطني بالغها إلعداد السورية العربية لجمهوريةا

  تفاقية المذكورة، باإلضافة إلىلإل  (COP)األطراف مؤتمر إلى وتقديمها األعضاء، الدول لجميع المتبعة المنهجية

 كما. مستمر بشكل الدولية تفاقيةاإل متطلبات تجاه سورية بالتزامات للوفاء وتقويتها الوطنية القدرات تعزيز في المساهمة
  :إلى يهدف
  . المناخية التغيرات مع التكيف تحديات على التعرف -
  . المناخية للتغيرات الدولية اإلطارية باإلتفاقية المتعلقة اماتاإللتز  تنفيذ من تحد التي المعوقات على التعرف -
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 . المناخية للتغيرات الدولية اإلطارية اإلتفاقية لتطبيق المتكاملة القدرات لتطوير عمليٍ  إطارٍ  توفير -

 لإلدارة الوطنية توالسياسا النظم مع والمرتبطة المناخية للتغيرات الدولية اإلطارية اإلتفاقية تطبيق إلتزامات نظيمت -
 . للبيئة الشاملة

إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية، باإلضافة إلى عدد من المحاور المتداخلة، أربعة محاور رئيسية  تضمن
 : وهي

 .المناخية للتغيرات الوطنية الظروف تحديد  .1

  .الحراري حتباساإل غازات جرد  .2
 . المناخي لتغيرا مع التكّيف ٕاجراءاتو  برامج  .3
   .الحراري حتباساإل غازات انبعاثات تخفيف برامج  .4

ة وطنيت بخبرا من قبل إدارة المشروع المناخية للتغيرات األول الوطني بالبالغ المتعلقة الدراساتإعداد جميع  تم
في  ملية أساسية ودليالً تشكل هذه الدراسات قاعدة علمية وعو . وباإلشراف المباشر من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة

مصدرًا هامًا للمعرفة  التقرير هذا يوفر أن ونأمل. التعامل مع التغيرات المناخية والتكيف معها والتخفيف من آثارها
 التغيرات موضوع من االستفادة يود من لكلوالمعلومات للدارسين والمخططين ولواضعي السياسات وألصحاب القرار، و 

والبد لنا من اإلشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع الذين شاركوا في هذا  .صعيد الوطنيعلى ال وخاصة المناخية
  . العمل الهام وتقديم الشكر الجزيل لهم جميعاً 

 
 الدكتورة كوكب داية 

 

  وزير الدولة لشؤون البيئة
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  شكر و تقدير

ومنذ بداية العمل به بقدر كبير من االهتمام والدعم حظي مشروع إعداد البالغ الوطني األول للجمهورية العربية السورية 
لهم جميعًا وافر االحترام  ،من قبل جميع المسؤولين أصحاب العالقة وخاصة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المشروع

  :والتقدير والشكر الجزيل لكل ما تفضلوا به من توجيه وٕارشاد وهم السيدات والسادة

 السفيرالمهندس هالل األطرش وزير اإلدارة المحلية والبيئة، ومن قبلها  لشؤون البيئة،الدكتورة كوكب داية وزير الدولة 
، )المنسق المقيم لألمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سورية( أحمدإسماعيل ولد الشيخ 

 عثمان إبراهيم والدكتورهيئة تخطيط الدولة،  ، والدكتور عامر حسني لطفي رئيس)نائب الممثل المقيم(زينة علي أحمد و 
معاون وزير الدولة لشؤون البيئة، نقطة اتصال مرفق البيئة (، والمهندس عماد حّسون )المدير العام لهيئة الطاقة الذرية(

ريق الطاقة ف رئيس(، والمهندسة عبير زينو )المدير العام للهيئة العامة لشؤون البيئة( كالو سليمان المهندس، و )العالمي
  ). المنسق الوطني للمشروع(، والمهندس هيثم نشواتي )والبيئة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وال بد من تقديم الشكر واالمتنان إلى جميع االستشاريين والخبراء الوطنين والدوليين الذين ساهموا في إنجاز هذا البالغ 
فاضل وردة، محمد عيدو، خالد المصري، فايز العبد اهللا،  محمد :على أفضل وجهه ممكن وخاصًة السيدات والسادة

الدين خرفان، محمد قرضاب، علي حينون، عبد اهللا الدروبي، أمير إبراهيم،  سعدغالب فاعور، روال مّيا، محمد عبيدو، 
عبد اهللا  فارس أصفري، موسى الشّعار، محمود كامل علي، عبد الهادي الزين، إيهاب جناد، محمود السباعي، أحمد

المصري، سوزان مرتضى، إلياس جّبور، نادرة حسامي، عماد الدين خليل، خالد موعد، أديب صقر، ناجح ونوس، 
 دانيالمحمد خزمة، رياض قابقلي، رستم جعفري، عاطف الطويل، رجاء صالح، عّمار وهبي، بسام مولوي، معن 

  . يارا حزوريو ألطرش، ا ايهابنزيه طّنوس،  ،عماد لّحام، شمس الدين شعبان ،داوود

ولجميع من ساهم في هذا االنجاز من موظفي وزارة الدولة لشؤون البيئة، وهيئة تخطيط الدولة في سورية، وبرنامج األمم 
وزارة الدولة لشؤون البيئة، وهيئة تخطيط الدولة، : المتحدة اإلنمائي في دمشق، وأعضاء اللجنة الفنية ممثلي كل من

المركز الوطني لبحوث الطاقة، ووزارة /صالح الزراعي، ووزارة الري، ووزارة الصناعة، ووزارة الكهرباءووزارة الزراعة واإل
اإلسكان والتعمير، ووزارة النقل، ووزارة النفط والثروة المعدنية، ومديرية األرصاد الجوية، والجامعات ومراكز األبحاث 

غير الحكومية والجهات التي شاركت في ورش العمل الفنية للمشروع، والمنظمات األهلية و  الذرية، الطاقة وهيئةالعلمية، 
ثم  منو  ،بدير وئام يوسف ،)المعلومات نظم(ناجي سخيطة  عيدو، ديمة: وللعاملين في إدارة المشروع السيدات والسادة

حازم ابراهيم، ادر، الن نور و ،طالل نعمة و ،)مصممة الغرافيك(سامية شقير  و ،)المساعد اإلداري والمالي(ثائر نصر 
ولكل من قدم ، )المركز السويدي للدراسات المائية وعلوم األرصاد الجوية( و توفه أدولف ليليا ،و مارتين ماكنسون

 . تقنيًا ولوجستياً و الذين قّدموا دعمًا طوعيًا  لجميعمساعدة في انجاز هذا العمل، و 

 لماني ــــف مســــالدكتور يوس

 

  المدير الوطني للمشروع
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  ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملخال

 تثير التي المعاصرة والتحديات المطروحة القضايا أهم من واحدة اليوم المناخية والتغيرات الحراري االحتباس ظاهرة تعد  
  . والعالمي الدولي المستوى على واالهتمام الجدل

نبعاثات التي يسببها اإلنسان علمي على أن المناخ يتغير نتيجة لإل إجماع وهناك بات تغير المناخ أمرَا واقعًا، وقد
 الحرارة درجات متوسط في ارتفاعٍ  إلى المناخ بتغّير المعنية الدولية الحكومية للهيئة الرابع التقرير أشارأساسًا، إذ 
 القوي التهطال و ،تهاوحد حرارةال موجات وتيرة في وازدياد الماضية، سنة المائة خالل م° 0.74 قدره العالم في السطحية

 درجة ترتفع أن توقعمن المو . نفسها الفترة خالل مس 17 قدره البحر سطح منسوب في ارتفاعٍ  و المناطق، معظم في
  .2100 الـعام بحلول سم 58-18 بين البحر سطح مستوى يرتفع وأن ،م°3 بمعدل األرض حرارة

الدراسات الحديثة إلى تناقص في اإلنتاج الزراعي نتيجة التغيرات  يرتشالمناخ آثار محتملة، كبيرة جدًا، إذ  لتغير
للقمح في منطقة الشرق األوسط % 20للذرة الصفراء، و% 47لمحاصيل الرز، و% 30المناخية يمكن أن يصل إلى 

 المنطقة اجوستحت األطفال، عند التغذية سوء من للتخفيف المنطقة دول جهود من المناخ تغير وسيبطئ. وشمالي أفريقيا
 الغذاء في المناخي التغير أثر على للتغلب اً أمريكي اً دوالر  مليون 271-241 بنحو تقدر إضافية مالية توظيفاٍت  إلى

 الهالل شكل يتغير أن المتوقع من أيضًا، الحديثة الدراسات وحسب. الزراعية األبحاث على معظمها ينفق فقط، والتغذية
. المناخي التغير بسبب كلياً  مظهره يختفي  وربما، 2100 العام بحلول األوسط شرقال منطقة به اشتهرت الذي الخصيب

 النمو يعيق الذي األمر؛ %70-29 بحوالي واألردن الفرات لنهري السنوي التدفق يتناقص أن المحتمل من أنه كما
  .المنطقة بلدان في المستدامة التنمية تحقيق معه ويصعب االقتصادي،

رافي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، ستكون الجمهورية العربية السورية واحدة من البلدان األكثر بحكم موقعها الجغو 
المعطيات األولية على اضطراب في نظام الهطول المطري، وتذبذب في  تدلو  .عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ

 خالل الرئيسة الزراعية المناطق في األمطار ولهط معدل انخفضحيث  ة،الماضي ةدرجات الحرارة خالل العقود الخمس
 الجفاف أبرزه كان الزراعي؛ اإلنتاج على مدمراً  أثراً  المستمر الجفاف توالي  خّلفو . كبير بشكل الماضية السنوات
 إنتاج في  واضح نقص إلى أدى ما ،2007/2008 و 1999/2000 ينالزراعي ينالموسم خالل حصل الذي الكارثي
وفي السنة الماضية فقط، انخفض إنتاج القمح والشعير بمعدل  ،الماشية ومربي األسر بآالف الضرر قوٕالحا الحبوب

ألف شخص  300وأدى استمرار موجات الجفاف إلى هجرة .  السابقة لهاعلى التوالي مقارنة بالسنة % 67و % 47
ؤشرات الصحة والتعليم في المنطقة، ، وتراجعت أغلب م2009لقراهم في المناطق الشمالية الشرقية من البالد عام 

  .وازدادت حدة فقر األسر

المائية في  واردأدى تكرار الجفاف وزيادة حدته إلى تراجع في الموارد المائية المتاحة، وسبب إرباكًا في إدارة الم كما
 ـدوكثرة مياهها تع نهابعيو  اتصفت التيودمشق .  المياه إمدادات في نقص من السورية المدن معظم حاليا تعاني. البالد

حول اإلنتاج  اً مخاوف أن نقص المياه يثيرفي شك  وال. طـرق األوسـمدن العطشى في منطقة الشالاليوم واحدة من 
  .تصحر في القطرال أخطار من يزيدالغذائي و 

 ينجئ، ووجود حوالي مليون الجئ عراقي، ونصف هذا العدد تقريبا من الالسكان يناهز العشرين مليوناً  وبعدد
 قتصاديةاإل القطاعات تأثر قابلية وتزداد ة،الضغط على الموارد الشحيحة أصال والخدمات األساسي يزداد، ينفلسطينيال

 جتماعية،واإل قتصاديةاإل التنمية من متوازن قدر تحقيق على البالد قدرة من يحد  الذي األمر المناخية؛ بالتغيرات كافة
  .مةالمستدا التنمية مسيرة يعرقل ما
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 في 2100 العام بحلول الحرارة درجات في وارتفاع عام، بشكل األمطار هطول في وتناقص انزياح يحدث أن يتوقع
 مجموع من% 30 - 25 حاليا فيه يعمل الذي الزراعي القطاع على سلبية آثار لذلك وستكون. السورية المناطق معظم
 في الجوفية المياه مناسيب انخفاض أن شك وال.  للقطر المحلي الناتج إجمالي في نفسها بالنسبة ويسهم العاملة، القوى
 .والسياسية واالقتصادية االجتماعية لتداعياتهنظرًا  للسلطات كبير قلق مصدر يشكل السورية المائية األحواض من كثير
 حدوثو  ،فوستزداد مخاطر الجفا تدهورها، وتيرة من ويسرع األراضي، استعمال نمط في المناخ تغير سيؤثر كما

مرًا يعايشه سكان المناطق الشرقية، ويتوقع أن تغمر مياه البحر  التي أصبحت واقعاً  غباريةوالعواصف ال ،موجات الحر
 العامة، الصحة على المناخي التغير تداعيات عن فضال السوري، الساحل من المنخفضة الشاطئيةاألراضي 
  .طبيعيةال البيئية والنظم األخرى، االقتصادية والقطاعات

 بقضايا رئيس بشكل معنية السورية العربية الجمهورية فإن االحترازي؛ بالنهج واألخذ مجتمعة، الوقائع هذه من وانطالقا
 .المتباينة لكن المشتركة والمسؤولية ،العالمي اإلنصاف مبادئ إطار في ونتائجه أسبابه مع والتعامل المناخي التغير
 سياق في تتم التي المفاوضات في اإلسهام خالل منود الدولية لمعالجة هذه الظاهرة الجه في السورية المشاركة وتأتي
 التي الطريق خطة في جاء ما على اعتماداً  كيوتو، وبروتوكولالمناخ  تغيربشأن  اإلطاريةالمتحدة  األمم اتفاقية

 21 دورته في البيئة شؤون عن ينالمسؤول العرب الوزراء مجلس عن الصادر العربي الوزاري والبيان بالي، في اعتمدت
 الخامسة والدورة المناخ لتغير اإلطارية االتفاقية في األطراف لمؤتمر عشر الخامسة الدورة مفاوضات بشأن 2009 عام

 الظروف باالعتبار واألخذ والصين، 77 مجموعة ومواقف ،كيوتو لبروتوكول اجتماعاً  بوصفه العامل األطراف لمؤتمر
 .التنمية وأولويات الوطنية المصالح على التركيز مع للقطر، تماعيةواالج االقتصادية

 المتأثرة وخاصة ،النامية البلدان لجميع لتكيفا برامج تنفيذ وسائل إلى الوصول إمكانية اإلطار ييسر أن ينبغي .1
 على قائم تكاملي نهج إطار في وتنفيذها التكيف خطط وضع في الشراكة على ويشجع المناخي، بالتغير منها
 تأثراً  األكثر المجتمع فئات  حساسية من قللي بما المستفادة دروسوال معرفةال تبادل سهلي و الوطنية، الخبرة
 .هانفيذوت التكيف إجراءات تخطيط فعالية ويضمن المناخ، بتغير

 ،)يةللتنم الرسمية المساعدات إلى إضافة( وٕاضافية جديدة سخية مالية موارد توفير العمل إطار يتضمن أن .2
 منح هيئة على تقدم االحتالل، تحتالتي ترزح  تلك وخاصة ،النامية لدولا في لتكيفا أنشطة لدعم وثابتة
 .التكيف إجراءات تنفيذ من األطراف نتمكّ و  دورية؛

ووضع  ،إلى تبني خطط عمل وطنية وٕاقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة الدعوة .3
كيف، يكون للحكومات دور محوري في تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني برامج الت

 .والقطاع الخاص

أن تركز برامج التكيف بصفة خاصة على توفير البنية التحتية الالزمة للحد من المخاطر المتوقعة بما في ذلك  .4
الناجمة عن  خطاربيعية، واالستعداد لمواجهة األاآلليات للتأمين من مخاطرها، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الط

 .وبناء القدرات، والتوعية وتكوين الشراكات ،المعلومات وتبادل البياناتفيها إتاحة  بماالتغيرات المناخية، 
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  التخفيف التخفيف 

  :اعتبارها في تأخذ أن يجب نبعاثاتاإل  لتخفيض أهداف أية إن

كانت مصادر  مهماة بذل الجهود لمواجهة أخطار التغير المناخي المتبادل، فمن األهمي والتأثرشمولية المبدأ   . أ
 ،)المصارف(قتصادية، وجميع مصادر االمتصاص نبعاثات، مع التركيز على جميع الغازات، والقطاعات اإلاإل
ذ ضرورة توازن منافع وتكاليف أية إجراءات تتخو  ،االعتبار شمولية إجراءات الحد من آثار التغير المناخيبألخذ وا

 .تهالمواجه

المشتركة لكن المتباينة، وقدرات الدول، بما يكفل االعتراف بالمسؤولية التاريخية  والمسؤولية ،اإلنصاف مبدأ  . ب
 اإلمكانات وتباين ،غازات االحتباس الحراري اتنبعاثاب التسببفي المتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية 

وفي هذا السياق . وعادلتوزيع األعباء بشكل بّين  في متوازن نهج تبني لكذ يستتبع و. والنتائج األسباب لمعالجة
جديدة، وأن تكون األدوات  تحميل الدول النامية أعباءً  وعدم ،مواجهةالينبغي على الدول المتقدمة قيادة إجراءات 

 .النامية للدول الوطنية ظروفوتراعي ال صفة،االقتصادية المقترحة عادلة ومن

المتخذة األخطار المتوقعة من التغير المناخي واآلثار  التدابيرعكس تاإلجراءات المتخذة حيث ال بد وأن  المسؤولية عن
 الدول من والتزاماً  النامية،على الدول ) بما فيها نظم التجارة الدولية(يمكن أن تحدثها التدابير أحادية الجانب  التي

  . اإلجراءات هذهن م ةتضرر المالدول النامية  علىعويض بالت المتقدمة

  

  ::التاليةالتالية  المسائلالمسائل  علىعلى  التأكيدالتأكيد  ضرورةضرورة  السوريةالسورية  العربيةالعربية  الجمهوريةالجمهورية  ترىترى  اإلطاراإلطار  هذاهذا  ضمنضمن

 الدول تشمل وأن التاريخية، المسؤولية أساس على تحسب◌ُ  أن يجب العالمية نبعاثاتاإل من التخفيضات إن .1
 االحتباس غازات من إنبعاثاتها تخفيض في القيادي الدور لها يكون أن المتقدمة الدول وعلى كافة، المتقدمة
 .والمباشرة والحالية التاريخية لمسؤولياتها نظراً  الحراري

 مستوى أدنى تحقيق بهدف 2050 عام بحلول الحراري االحتباس غازات انبعاثات بخفض المتقدمة الدول تتعهد أن .2
 يقل ال بما الحراري االحتباس غازات اتانبعاث في خفض كيوتو بعد ما مرحلة تشمل وأن العالمي، المناخ الستقرار

 . 2020 عام بحلول 1990 عام مستويات من% 40 عن

 الحراري االحتباس غازات انبعاثات بخفض الوطنية التزاماتها لتنفيذ وتدابير إجراءات اتخاذ المتقدمة الدول على .3
 الكربون، منخفض اقتصاد نحو لتحولل الطوعية النامية الدول جهود ودعم بينها، فيما بالتنسيق أو بالتعاون سواء
 واليته ونطاق أهدافه ضمن كلانبعاثات الدول  في عام خفض لتحقيق والتكنولوجية المالية، المساعدة بتقديم وذلك

 .الوطنية وظروفه

) لِزمةمُ  غير( طوعية إجراءات عبر تكون أن يجب النامية الدول في الدفيئة غازات انبعاثات في تخفيضات أية إن .4
 مالي دعم من يكفي ما على الحصول شريطة وطنياً  المالئمة التخفيف إجراءات خالل من األطراف الدول بها متقو 
 . المتقدمة الدول من القدرات بناء في ومساعدة )تكنولوجي(تقني و 

 كامل يغطي بما النامية البلدان إلى )التكنولوجي(التقني  والدعم التمويل بتقديم المتقدمة الدول تلتزم أن يجب .5
 فيها بما منها، والتحقق عنها واإلبالغ للقياس والقابلة وطنياً  المالئمة الطوعية التخفيف إلجراءات اإلضافية التكاليف
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 عمل ونطاق شفافة، آلية ضمن القادمة، االلتزام فترات في التخفيف إجراءات في التقدم ومتابعة رصد عملية تكاليف
 والتحقق عنها واإلبالغ قياسها ويمكن ،كمياً  محددة النمو متقدمة البلدان اماتالتز  تكون أن ينبغي كما.  عليه متفق
 .منها

 للدولة تحتسب( محضة وطنية إجراءات الكربون منخفضاقتصاٍد  إلى لالنتقال الوطنية الخطط تشمل أن يمكن .6
 الكافي بالتمويل مدعومةوال والميسرة عليها، والمتفق المعززة وطنياً  المالئمة تخفيفتدابيرال عبر وأخرى ،)قطف

 الحصر ال المثال سبيل على اإلجراءات هذه تشمل أن ويمكن. المتقدمة الدول من القدرات وبناء والتكنولوجيا
 الدول على يجب كما.  عليها المحافظة قوانين وسن استعمالها، وترشيد الطاقة إنتاج كفاءة وزيادة السوق، تدابير

 .النامية للدول الطوعية التخفيضات نتيجة زاماتهاالت بكامل اإلخالل عدم المتقدمة

 التنمية على سلباً  تؤثر ال بحيث االستجابة لتدابير المتقدمة لدولا تنفيذ عن الناتجة السلبية اآلثار مراعاة جبت .7
 الجوي النقل قطاعي انبعاثات من للحد الجانب أحادية إجراءات اتخاذ فيها بما النامية الدول في المستدامة

 .بحريوال

 المشاريع لتقديم حضيروالت لإلعداد تاالقدر  ءبناو  التمويل روتوفي ،لنظيفةا التنمية آلية نم ادةفاإلست رتيسييجب  .8
  .اآللية تلك يعمشار  إطار في وتخزينه الكربون أكسيد ثاني غاز اصطياد وٕادماج النظيفة، التنمية آلية ضمن

  

  التمويلالتمويل
 ونعتقد.  اآلمنة ودحترار العالمي ضمن الحدفظ اإلحو  حترازي،بدأ اإلمإلى ال ل المقدميالتمو  مستوى يستند نغي أبين .1

بما يتناسب ومستوى  تغير المناخ يجب أن يكون سخياً  تداعيات مع للتعامل المطلوب للتمويل اإلجمالي المبلغ أن
 .التهديد

 وتتمتع األطراف، مؤتمر من تبتوجيها تعمل  فعالة  مالية آلية يتطلب االتفاقية بموجب لتزاماتاإل تنفيذ إن .2
 المباشر الوصول تتيح األطراف، لكل جغرافياً  ومتوازن متساٍو، تمثيل وتضمنوالعدالة،  واالستقاللية، بالشفافية
 . االتفاقية أحكام بموجب النامية الدول تجاه المتقدمة الدول من اإللزامية المالية المساهمات تدفق وتيسر للتمويل،

 الطوعي، التخفيض أنشطة لتغطية  منح شكل على تقدم و األساس، في حكومية التمويل ادرمص تكون أن ينبغي .3
 إلى القطرية الوجهة ذات التكيف وبرامج مشاريع تنفيذ يحتاج كما النامية، الدول في القدرات وبناء التكنولوجيا، ونقل
 .أيضاً  سخي تمويل

أعمق وأشمل للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية  اتاء تقييمجر إر الدعم الالزم لتمويل يتوف المتقدمةينبغي للدول  .4
 ،الناجمة عن تنفيذ تدابير االستجابة على الدول النامية بهدف مساعدة هذه الدول في تحديد األولويات والتأثيرات

  .بناء القدراتو  ،نقل التكنولوجياو  كيف،التو  الطوعي، التخفيفوتنفيذ برامج 
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  ))ولوجياولوجياالتكنالتكن((نقل التقانة نقل التقانة 
النامية، ويقتضي ذلك تسهيل الوصول  الدولالشروع في عمليات التكيف والتخفيف الطوعي، نقل التكنولوجيا إلى  يتطلب

هذه  لنقلإن الترتيبات المؤسساتية الحالية غير كافية . نقلها، وتخصيص التمويل المالي الالزم لالمناسبة إلى التكنولوجيا
  :وعلى ذلك يجب ،ية ونشرها وتعميمهاالدول النام إلىلتكنولوجيا ا

 ذات عمل خطة علىيتم اإلتفاق  ،)األطراف مؤتمر من وتوجيهات بإمرة يعمل مرفق( معززة مؤسساتية آلية تبني .1
 التكنولوجية القضايا جوانب جميع االتفاقية معالجة إطار في القائمة األنشطة تتضمن أن على ،زمنياً  محددة أهداف

 البيئة صديقة التكنولوجيا نقل دون تحول التي الحواجز وٕازالة ،التكنولوجيا لنقل الكافي التمويل حجم فيها تقدير بما
 .الفكرية الملكية حقوق فيها بما النامية الدول إلى

من الدول المتقدمة لدعم  كالتزامٍ لدول النامية افي بناء قدرات  المساعدة، و التمويل وتوفير، االتكنولوجي نقل تسهيل .2
لتلبية التزاماتها  تقدمةدول الماللتقليل آثار التدابير المتخذة من قبل  وذلك، اقتصاداتهاع يدول النامية في تنو جهود ال

اتفاق، وعدم الربط  أيلنجاح  اً أساس اتكنولوجيا ونقلها باعتبارهالو فك القيود على الحصول على  ،نحو االتفاقية
 .دية الجانببين نقل التكنولوجيا والعقوبات االقتصادية أحا

إطار اآللية التكنولوجية، ينبغي أن تتضمن خطة العمل التكنولوجية نشاطات مباشرة تهدف إلى دعم جميع  في .3
ومتطلبات التمويل  ،واألدوار ،د السياسات الخاصةيتحدو ، تعميمو  ،نقلو  وتطوير،ث و بح منمراحل دورة التكنولوجيا 

  .عملها من يسرت داعمة أنشطة إلى إضافة ؛التكنولوجياتلجميع 

أولويات واحتياجات الدول األطراف، مع مراعاة  إلى التكنولوجيا تعميميستند تنفيذ عمليات تطوير و  أنينبغي  .4
 . نية لكل دولةطالظروف الو 

 

  بناء القدراتبناء القدرات
ول الد يمّكنأهداف االتفاقية، و  بلوغ نحو التقدم في فعاالً  إسهاماً  يسهم أنمن شأنه  الوطنيةبناء القدرات  إن .1

 ،وبناء القدرات عملية مستمرة وتدريجية ومتكررة. والبروتوكول االتفاقية عملياتاألطراف من المشاركة الفعالة في 
 .المتقدمة الدول من وتكنولوجيأن تحظى بدعم مالي  وينبغي

ف، مع مراعاة بناء القدرات المؤسساتية والتكنولوجية إلى أولويات واحتياجات الدول األطرا عملية جيبستت أنينبغي  .2
 فهمٍ  من يمكنها بما القدرات بناء لعملية مؤهلة النامية الدول جميع تكون أن ويجب. نية لكل دولةطالظروف الو 

  .المناخ تغير مجال في إقليمية تميز مراكز إنشاء إلى ندعو اإلطار هذا وفي. العمل لخيارات أفضل واختيارٍ 

 

  المؤساتيةالمؤساتية  الترتيباتالترتيبات
 العادل والتمثيل بالشفافية محكومة تكون وأن بد ال األطراف التزامات لتنفيذ عليها يتفق اتيةمؤسس ترتيبات أية إن

   .االتفاقية في األطراف مؤتمر إطار في تعمل وأن  اإلقليمية، المجموعات أساس على القائم والمتوازن
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 الظروف الوطنية : األولالفصل 

  المقدمة. 1.1
لــوطني األول للجمهوريــة العربيــة الســورية الخــاص يــأتي تقريــر الظــروف الوطنيــة كخطــوة أولــى فــي عمليــة إعــداد الــبالغ ا

الجمهورية العربية باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغيرات المناخية، حيث يوفر صورة شاملة للظروف المحلية في 
بتقـــدير  واألنشـــطة االقتصـــادية الرئيســـية تمهيـــدًا إلعـــداد التقـــارير الالحقـــة المتعلقـــة تمـــن خـــالل تحليـــل القطاعـــاالســـورية 

ممــا يتــيح لصــانعي القــرار اإلطــالع علــى البيانــات التفصــيلية الخاصــة بمؤشــرات . االنبعاثــات وٕاجــراءات التخفيــف والتكّيــف
ـــًا علـــى الجانـــب االقتصـــادي  ـــأثير تلـــك التغيـــرات المناخيـــة محلي ـــزمن، واحتماليـــة ت المنـــاخ وتبـــاين تلـــك المؤشـــرات عبـــر ال

  .واالجتماعي والبيئي

  :قد ارتكز تقرير الظروف الوطنية على خمسة محاور رئيسيةضمن هذا اإلطار، ف

اإلدارة (عـن تركيـب الهيكليـة الحكوميـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية متضـمنًا  اً يتضمن عرض :المحور األول )1
 ).المركزية، اإلدارة المحلية، اإلطار المؤسساتي للبيئة في سورية

شــرات الســكانية، مثــل النمــو الســكاني والتحضــر والكثافــة عبــارة عــن عــرض شــامل ألهــم المؤ  :المحــور الثــاني )2
 .السكانية

الموقـع، (للحقـائق الطبيعيـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية متضـمنًا  مفصـالً  اً و يتضمن عرضـ :المحور الثالث )3
 ).الخ...الموارد المائية، و األراضي، و التضاريس، و 

والتباينــات الموجــودة وفــق المنــاطق، إضــافة إلــى لســورية الجمهوريــة العربيــة ايــدرس المنــاخ فــي : المحــور الرابــع )4
، إضــافة لتحليــل الوضــع )موجــات الحــر وموجــات الصــقيع(عــرض ألهــم الظــواهر المناخيــة الملحوظــة متضــمنًا 

 الجمهوريـة العربيـة السـورية الراهن لألمطار وتباينها مكانيًا وزمنيًا، والتبدالت المرصودة في النظام المناخي فـي 
 .الجفاف والتصحرمتضمنًا 

الجمهوريـــة العربيـــة دراســـة متكاملـــة ألهـــم القطاعـــات اإلنتاجيـــة واألنشـــطة االقتصـــادية فـــي  :المحـــور الخـــامس )5
ــــي اإلجمــــالي متضــــمنًا تركيــــب الصــــادرات والمســــتوردات، الســــورية  ــــاتج المحل االســــتثمار، و ومســــاهمتها فــــي الن

 .الخ... النقل،و  الطاقة،و القوى العاملة، و السياحة، و الصناعة، و الزراعة، و 

الدوليـــة و  الوطنيـــةبنـــي هـــذا التقريـــر علـــى بحـــث واســـع النطـــاق فـــي األدبيـــات المتاحـــة عـــن الموضـــوع مـــن خـــالل التقـــارير 
كمــا وأجريــت مناقشــات مــع خبــراء مختصــين . والمقــاالت العلميــة الموثقــة وقواعــد البيانــات المتاحــة عــن التغيــرات المناخيــة

  . ضايا التغيرات المناخيةيعملون في المجاالت ذات الصلة بق

كمــا جــرى إعــداد هــذا التقريــر اعتمــادًا علــى جهــود وخبــرة فريــق عمــل متكامــل ومتعــدد االختصاصــات بمــا فيهــا سياســات 
 الظـروف تقريـر ويـوفر. األرصـاد الجويـة ونظـم المعلومـات الجغرافيـةو التحليل االقتصـادي، و التخطيط والتنمية المستدامة، 

 جـرد( المتتاليـة الـوطني الـبالغ بفصـول الخاصـة التحليليـة األطـر لتطبيـق أوليـة ومعلومات يديةتمه طريق خريطة الوطنية
  ).التخفيفو  التكيف،و  االنبعاثات،
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   الهيكلية الحكومية. 2.1
  :في الجمهورية العربية السورية على مستويين إداريين متكاملين مركزي ومحلي الهيكلية الحكوميةتعتمد 

  كزيةاإلدارة المر . 1.2.1
  :وتتكون من 

  .وهي سلطة مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل، يعاونه في ذلك مجلس القضاء األعلى السلطة القضائية -
وتحـدد . وتتمثل في مجلس الشـعب الـذي يـتم اختيـاره باالنتخـاب المباشـر وفقـًا ألحكـام قـانون االنتخـاب السلطة التشريعية -

بالعمــل  عضــواً ) 250( همعــددو  بيــة بــأربع ســنوات ميالديــة، ويتعامــل أعضــاء مجلــس الشــعبالفتــرة الزمنيــة لكــل دورة انتخا
 .التشريعي

وتشرف هذه السلطة على . ممثلة بمجلس الوزراء الذي يتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء السلطة التنفيذية -
 .تنفيذ القوانين واألنظمة وتراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها

  اإلدارة المحلية.2.2.1

محافظـة مختلفـة المسـاحة والمـوارد والسـكان، وتقسـم كـل محافظـة  14تقسم األراضـي فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية إلـى 
تبع للقرية مجموعة من المزارع، وتعتبـر المزرعـة ت، وتضم الناحية مجموعة من القرى، و إلى مناطق وكل منطقة إلى نواحٍ 

المحافظــة كمــا يــرأس المنطقــة مــدير المنطقــة، والناحيــة مــدير الناحيــة ويمثــل القريــة  افظٌ محــيــرأس . أصــغر وحــدة إداريــة
  .مجلس القرية ويرأسه المختار

 اإلطار المؤسساتي للبيئة في سورية. 3.1

وعــدد مــن الــوزارات األخــرى  وزارة الدولــة لشــؤون البيئــةصــالحية  ضــمنتقــع مســؤولية القضــايا البيئيــة الرئيســية فــي ســورية 
. لتـوفير اإلطـار التشـريعي أو الـدعم المؤسسـاتي الـالزم للعمـل البيئـي العالقة وتتحمل هذه الجهات مسـؤولية مباشـرة  ذات

الجمهورية العربية السورية أول دولة عربية أسست وزارة مستقلة لشؤون البيئـة وأدخلـت االعتبـارات البيئيـة فـي خطـط  دتعو 
والـذي يضـم فـي عضـويته عـدة وزارات معنيـة، وهـو مسـؤول  حمايـة البيئـة إضافة إلى ذلك فقـد تـم تأسـيس مجلـس ،التنمية

  .تنسيق في جميع النشاطات البيئيةعن وضع السياسة الوطنية وال

لتـزم بهـا تالمجـاالت تبعـًا لالتفاقيـات البيئيـة الدوليـة التـي جميـع تطبيـق القـوانين البيئيـة فـي ب وزارة الدولة لشؤون البيئةتقوم 
وزارة وتضـم . من خالل التنسيق الوطني لهذه االتفاقيات ومنها االتفاقية اإلطارية لتغيـر المنـاخ ة السوريةالجمهورية العربي

وذلـك بهـدف تطبيـق  عشـرة محافظـة أربـعمديريـة للبيئـة فـي  14 باإلضـافة إلـىتسـع مـديريات مركزيـة  الدولة لشؤون البيئة
 .بها على المستوى المحلي وااللتزامالسياسات البيئية 
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  المؤشرات السكانية. 4.1
احتل الجانب االجتماعي حيزًا هامًا في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وقد قطعت سـورية أشـواطًا هامـة فـي هـذه 

  .المجاالت، بما يؤسس لتنمية بشرية مستدامة

  النمو السكاني. 1.4.1

 بالسـورية ان المتواجـدين داخـل الجمهوريـة العربيـة شهدت سورية فـي القـرن العشـرين نمـوًا سـكانيًا سـريعًا، وقـدر عـدد السـك
مــــرة مــــابين ) 14,39(و يالحـــظ تضــــاعف عـــدد الســــكان فــــي ســـورية . 2009نســــمة فـــي نهايــــة عــــام مليـــون ) 20,367(

وقــد تباينــت معــدالت النمــو الســنوي للســكان خــالل . ألــف نســمة) 222,82( بمتوســط زيــادة ســنوي قــدره  2006 -1922
، فـي حـين بلـغ هـذا %)3,35(درجات متفاوتة، ففي السبعينات بلـغ معـدل النمـو السـنوي للسـكان الخمسين سنة الماضية ب

 .1994 -1981بين عامي %) 3,3(المعدل 

  
  )ألف نسمة(تطور عدد السكان السنوي في سورية  1.1 الشكل

  .المجموعات اإلحصائية :المصدر     

 

ت وبدايــة التســعينات، ويرجــع ذلــك النخفــاض معــدل الخصــوبة كمــا يالحــظ انخفــاض معــدل النمــو الســكاني فــي الثمانينــا
وتشــير . 2004طفــًال  فــي عــام ) 3,7(طفــل للمــرأة الواحــدة فــي عقــدي الســتينات والســبعينات إلــى ) 8(الكليــة مــن حــوالي 

 واسـتمر هـذا، %)2,7(حيث بلـغ  2000-1995في معدل الزيادة الطبيعية للسكان مابين  ملموسٍ  البيانات إلى انخفاضٍ 
 .2009 عام في%) 2,4( إلى سورية في السكاني النمو نسبة وصلت حيث .الرقم باالنخفاض،
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  31/12/2009توزع السكان على المحافظات السورية حتى  .2.1 الشكل

  .2009 لعام اإلحصائية المجموعة :المصدر             

  التحضر. 2.4.1
مــن إجمــالي %)  43,5(ارتفعــت نســبة ســكان الحضــر مــن علــى مســتوى القطــر و  ملحــوظٍ  تســارعت نســب التحضــر بشــكلٍ 

وتتبـاين نسـب التحضـر هـذه . 2009فـي عـام %)  54(في التسعينات لتصـل إلـى %) 49,8(السكان في السبعينات إلى 
بالمقابـل، تبقـى نسـب . في محافظـة القنيطـرة%) 0(في مدينة دمشق العاصمة و%) 100(أخرى لتكون إلى من محافظة 

وقـد صــاحب . ةحلــب، ريـف دمشــق، حمـص، الالذقيــمــن محافظـات  علـى المســتوى الـوطني فــي كـلٍ  االتحضـر أعلـى منهــ
تلــك الزيــادة الســريعة فــي درجــة التحضــر فــي ســورية تضــاعف ســكان المــدن الرئيســية الكبــرى وهــي دمشــق، ريــف دمشــق، 

  . محافظات السوريةهذا ما أدى بدوره إلى تصاعد مؤشرات التنمية غير المستدامة في ال. حلب، حمص، الالذقية

  الكثافة السكانية. 3.4.1

رافق الزيادة في عدد سكان المناطق الحضـرية ارتفـاع ملحـوظ للكثافـة السـكانية فـي معظـم المحافظـات السـورية، وذلـك مـا 
، وارتفـع هـذا الـرقم إلـى 1970فـي عـام  2كـم/نسمة) 34(، حيث سجل متوسط الكثافة السكانية 2007-1970بين عامي 

، لتصـل الكثافـة 1994فـي عـام  2كـم/ نسـمة) 74(وتوالت الزيادة، حيـث سـجلت الكثافـة  1981في عام  2كم/نسمة) 49(
هنــاك تفــاوت فــي مســتويات الكثافــة الســكانية مــن محافظــة إلــى أخــرى، . 2007فــي عــام  2كــم/نســمة) 102(الســكانية إلــى 

لغـت مسـتويات مرتفعـة جـدًا فـي عـام وب 1970في عـام  2كم/نسمة) 7090(حيث سجلت أعلى كثافة في محافظة دمشق 
فـي محافظـة  2كـم/نسـمة) 30(بينما تنخفض الكثافة السكانية إلى . في مدينة دمشق 2كم/نسمة) 13152(لتسجل  2006

  .الفرات أكبر مصدر مائي في سوريةنهر تقع على ضفاف دير الزور والتي 
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  المحافظات الرئيسية والكثافة السكانية في سورية 3.1 شكلال

 2007المجموعة اإلحصائية : المصدر     

) 376(فـي محافظـة الالذقيـة، و  2كـم/نسـمة )383(كثافـات مرتفعـة تصـل إلـى  و طرطـوسالالذقية  اكما تسجل محافظت
  .1المتاحة وتكون بذلك الكثافة السكانية غير متناسبة مع الموارد الطبيعية. في طرطوس 2كم/نسمة

  الحقائق الجغرافية الطبيعية . 5.1

  سورية وموقعها الجغرافي. 1.5.1

تقع الجمهورية العربية السورية في الجزء الغربـي مـن قـارة آسـيا علـى الشـاطئ الشـرقي للبحـر المتوسـط بـين خطـي عـرض 
تحــدها تركيــا مــن الشــمال والعــراق . اً شــرق)  ˚25َ41(و ) ˚43َ35(درجــة شــماُالً◌، وخطــي طــول ) ˚37َ 25(و ) ˚19َ32(

   .ردن من الجنوب ولبنان والبحر المتوسط من الغربمن الشرق وفلسطين واأل

                                                 
، مجلة جامعة دمشق، العدد الثاني "التحديات وأولويات العمل: أهمية التخطيط اإلقليمي في عملية التحديث والتطوير في سورية" روال ميَّا،  1
  .ص 33، 2009ستراتيجية، اإل
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 موقع سورية الجغرافي .4.1 الشكل

  التضاريس. 2.5.1

 ماليين هكتـار أراضٍ ) 6(هكتار، منها حوالي ) 18,517,971(تبلغ المساحة العامة ألراضي الجمهورية العربية السورية 
عندما تهطل كميـات  أنها صالحة إلنبات األعشاب وتستعمل كمراعٍ زراعية والباقي جبال وبادية، وتتميز البادية السورية ب

  :ويمكن تقسيم سورية من الوجهة الجغرافية الطبيعية إلى أربع مناطق. كافية من األمطار

 المحصورة بين الجبال والبحر: المنطقة الساحلية. 

 ا موازية للبحر المتوسطتضم الجبال والمرتفعات الممتدة من شمال البالد إلى جنوبه: المنطقة الجبلية. 

 وتضم سهول دمشق وحمـص وحمـاة وحلـب والحسـكة ودرعـا وتقـع شـرقي : المنطقة الداخلية أو منطقة السهول
 .منطقة الجبال

 2وهي السهول الصحراوية الواقعة في الجنوب الشرقي على الحدود األردنية والعراقية: منطقة البادية. 

  
   

                                                 
  .15، ص 2007اجملموعة اإلحصائية  2
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  الجيولوجيا. 3.5.1

  :ثة من المكونات الجيولوجية ذات التأثير المباشر على تكوين التربة و اإلنتاج الزراعييمكن أن نذكر ثال

 تغطي غرب البالد وخاصة سهول حوران، حيث تصـل المسـاحة التـي تسـود  :الصخور البازلتية حديثة التكوين
 .يةمما يختصر مساحة األراضي الزراع 2كم 4200فيها هذه الصخور السطحية العارية إلى حوالي 

 تأثيرها على التربة المتكونة في منطقة الجزيرة وشمالي البادية السورية :الصخور الجبسية.  

 خاصــة فــي منطقــة جبــل البشــري وعالقتهــا بــاالنجراف الريحــي وتكــوين : توضــع الرمــال الجيولوجيــة الســطحية
 .الكثبان الرملية

  استعماالت األراضي. 4.5.1

أمَّا مناطق الغابـات فإنهـا . ء األكبر من األراضي في سورية ذا المناخ األكثر جفافاً تشّكل المراعي والمروج ما نسبته الجز 
ويتباين ميزان استخدام األراضي من سنة ألخرى اعتمادًا على خطط اإلنتاج . تنحصر بشكل رئيسي في الجبال الساحلية

ويمكـن تصـنيف . لحكوميـة وظـروف السـوقالزراعي السنوية، والظروف المناخيـة السـائدة واسـتجابة المـزارعين للسياسـات ا
  ).5.1(استعماالت األراضي إلى ست فئات وفق الشكل 

  
 3طبيعة األراضي وتوزع مساحتها في سورية .5.1شكلال

  الموارد المائية. 5.5.1

تتصــف المــوارد المائيــة فــي ســورية بمحــدوديتها وعــدم تجــانس توزعهــا المكــاني بالنســبة للســكان ممــا يعــرض تلــك المــوارد 
قــدر مجمــل المــوارد المائيـــة الســطحية والجوفيــة فـــي يو بحســب الخطــة الخمســية العاشـــرة، . ونوعيـــة كميــةٍ  كبيــرةٍ  لضــغوطٍ 

ــ اً مليــار متــر ) 15(ســورية بحــوالي  ــ اً متــر  اتمليــار ) 10(، منهــا اً مكعب ميــاه  اً كعبــم اً متــر  اتمليــار ) 5(ميــاه ســطحية و  اً مكعب
   .2007المائية في سورية وفق الموازنات المائية المدروسة في العام وسطي الموارد ) 1.1(جوفية، ويبّين الجدول 

  
   

                                                 
 .19ص، 2003، "سورية في البيئية العمل وخطةاإلستراتيجية " الدولي، البنك اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج البيئة، لشؤون الدولة وزارة 3
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  .2007 لعام المائية الموازنات وفق سورية في المائية الموارد وسطي .1.1 جدولال

المساحة الداخلة في حسابات   2المساحة كم  الحوض المائي
  2الموازنات المائية كم

  معدل الهطول المطري السنوي
  3مليون م  مم

  1691  275  8630  8630  بردى واألعوج

  5545  415  18362  21634  العاصي

  4206  1147  5049  5049  الساحل

  5937  279  21129  21129  دجلة والخابور

  10094  217  51238  51238  الفرات وحلب

  1718  318  5764  6724  اليرموك

  9910  141  70786  70786  البادية 

  39101  2752  180958  185180  المجموع
  .المائية للموارد العامة الهيئة: المصدر

  

 اً مكعبـــ اً مليـــار متـــر ) 18(الـــرغم مـــن تـــوفر هـــذه األحـــواض، إال أن وســـطي اســـتخدامات الميـــاه الكليـــة كـــان بحـــدود علـــى و 
، وقــد ظهــر هــذا %)20(ســنويًا أي مــا يقــارب  اً مكعبــ اً متــر  اتمليــار ) 3(فــي الموازنــة المائيــة بحــدود  وبالتــالي هنــاك عجــزٌ 

ــًا فــي حــوض بــردى واألعــوج وحــوض دجلــة والخــابورالعجــز  ويعــود هــذا العجــز بشــكل أساســي إلــى الزيــادة الســنوية . جلي
وبالتالي تصّنف سـورية كإحـدى الـدول الفقيـرة . أكثر من المتجدد المائيبنسٍب الستخدامات المياه في القطاعات المختلفة 

  . 4للفرد في السنة اً مكعب اً متر ) 1000(مائي هوبالمياه وفق التصنيف العالمي الذي يعتبر أن حد الفقر ال

إن سرعة استنزاف المياه الجوفية المترافق بغياب كفاءة اسـتخدام الميـاه تجـاوز قـدرة الطبيعـة علـى تجديـد مواردهـا الجوفيـة 
ويتمتـع . ويظهر ذلك من خـالل انخفـاض منسـوب الميـاه الجوفيـة فـي منـاطق عديـدة مـن القطـر. في أغلب مناطق القطر

كـل مــن حـوض الفــرات وحلـب، وحــوض دجلـة والخــابور بفــائض نسـبي مــن الميـاه الســطحية، إال أن الكميـات المتاحــة مــن 
بينمــا يتمتــع حــوض الســاحل بفــائض حســابي . نهــر الفــرات محــدودة وبالكــاد ســتلبي متطلبــات التنميــة فــي المــدى المنظــور

ـــه غيـــر متـــاح لالســـتعمال، باإلضـــافة إلـــى حاجـــة ـــة  كبيـــر نســـبيًا إال أن ـــة التنميـــة الزراعي ـــه مســـتقبًال فـــي عملي المنطقـــة إلي
  .أما بالنسبة لباقي األحواض فقد استنفذت معظم مواردها حتى اآلن ما عدا حوض البادية. والسياحية والصناعية

مــن المــوارد %) 90(إحصــائيًا، ووفــق تحليــل الوضــع الــراهن للخطــة الخمســية العاشــرة، يســتهلك القطــاع الزراعــي حــوالي 
ـــة، بينمـــا يـــتم اســـتهالك حـــوالي الما ويبلـــغ المعـــدل . 5للقطـــاع الصـــناعي%) 2(مـــن الميـــاه ألغـــراض الشـــرب و %) 8(ئي

، وهـو فـي طريقـه إلـى 6في السـنة اً مكعب اً متر ) 1000(الحسابي الحالي لنصيب الفرد من الموارد المائية في سورية حوالي 
اعــة تنــاقص حصــة الفــرد مــن الميــاه المتاحــة إلــى أقــل مــن حــد التنــاقص مــع تزايــد عــدد الســكان، وتبــّين معطيــات وزارة الزر 

فــي الســنة،  اً مكعبــ اً متــر ) 747(متــرًا مكعبــًا فــي الســنة إلــى ) 1015(الفقــر المــائي فــي جميــع الســنوات، حيــث تراجعــت مــن 
 اً يـون متـر مل) 1160(وتشـير التقـارير أنـه تـم إنتـاج حـوالي . مترًا مكعبًا في السنة) 577(ووصلت في سنوات الجفاف إلى 

و %) 16(، إال أن التحدي الرئيسي يكمن في قيمة الفاقد المـائي الـذي يتـراوح بـين 2004من مياه الشرب في عام  اً مكعب
                                                 

  .337، ص"قطاع الزراعة والري" السابع،  ، الفصل2010-2006الخطة الخمسية العاشرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  4
 .610، ص"قطاع مياه الشرب والصرف الصحي" ، الفصل الخامس عشر، 2010-2006الخطة الخمسية العاشرة  5
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مــن الســكان وتعتبــر الميــاه الجوفيــة %) 92(إلــى أنــه يــتم تزويــد ميــاه الشــرب إلــى  2004كمــا تشــير إحصــاءات  .%)46(
  .يومياً  اً لتر ) 150(و) 60(ط استهالك الفرد بين ويتراوح متوس. المصدر الرئيس لمياه الشرب

ورغـم . الميـاه السـطحية والجوفيـة بميـاه الصـرف الصـحي والصـناعيبعض مصادر تشير تحاليل نوعية المياه إلى تلوث و 
تنفيـــذ شـــبكات الصـــرف الصـــحي فـــي كثيـــر مـــن المـــدن والبلـــدات، لكـــن هنالـــك نقـــص كبيـــر فـــي عـــدد محطـــات  أنـــه قـــد تـــمَّ 
وتصــل نســبة الســكان . كــم )18300(لي واحــ 2004ت أطــوال شــبكات الصــرف الصــحي الرئيســية فــي عــام بلغــ. المعالجــة

ُيقــدر عــدد  وفــي المنــاطق الريفيــة،  )%46( فــي المنــاطق الحضــرية و )%95(بشــبكات صــرف صــحي إلــى  مينالمخــدَّ 
ة لالســتنزاف فــي معظــم وتتعــرض المــوارد المائيــ). %24(بمحطــات معالجــة الصــرف الصــحي بحــوالي  مينالمخــدًّ الســكان 

سـنويًا ووصـل  اً مكعبـ اً مليـون متـر ) 1727(األحواض المائية حيث تشير اإلحصائيات إلى وجود عجز مائي وسـطي قـدره 
ــــى  ــــر ) 3,125(إل ــــار مت ــــ اً ملي ــــادة الســــكان والنمــــو  )2008عــــام ( اً مكعب ــــر المتجــــددة وزي ــــاه غي ــــادة اســــتجرار المي نظــــرًا لزي

وقـــد نجـــم عـــن هـــذا العجـــز انخفـــاض . وســـوء توزعهـــا هاوتذبـــذبض كميـــات األمطـــار االقتصـــادي، وترافـــق ذلـــك مـــع انخفـــا
  .6وتراجع غزارة بعض األنهار عمناسيب المياه الجوفية وجفاف بعض الينابي

 التنوع الحيوي. 6.5.1

الدقيقــة نوعــًا مــن مجموعــات األحيــاء النباتيــة والحيوانيــة واألحيــاء ) 7140(تشــير الدراســة الوطنيــة للتنــوع الحيــوي وجــود 
نظمهـــا االيكولوجيـــة المتعـــددة مـــن تنـــوع التضـــاريس والمنـــاخ والشـــواطئ والجبـــال والقمـــم جميـــع الموثقـــة فـــي ســـورية ضـــمن 

كمـــا تبـــّين دراســـات النبـــات الطبيعـــي أن الفلـــورا . 7والمنـــاطق الجافـــة والمنـــاطق الرطبـــة والغابـــات والبحـــر واليابســـة والباديـــة
  .8من الحيوانات البرية اً نوع )2500(، وما يزيد عن )3150(وع نباتي وعائي السورية تضم ما يزيد عن ثالثة آالف ن

 الحياة النباتية 

والبـاردة وأغلـب هـذه األنـواع مهـدد  نوعـًا مـن التريـديات وينحصـر وجودهـا فـي المنـاطق الرطبـة) 22(تضم الفلورا السورية 
عــًا مــن عريانــات البــذور كلهــا مهــددة بســبب نو  )12(كمــا تضــم . بــاالنقراض بســبب التوســع الزراعــي علــى تلــك المنــاطق

تراجع الغابات أمام األعمال الزراعية والرعي والحرائق واالمتداد السكاني على الغابات الطبيعية خصوصًا على السالسـل 
 تتركــز هــذه النباتــات المتوطنــة فــي المنــاطق الجبليـــة. نوعــًا مــن مغلفــات البــذور )3077( يوجــد مــن الزهريــاتو . الجبليــة

تعتبــر ســورية مهــدًا لنشــوء عــدد مــن المحاصــيل الزراعيــة وغيرهــا مــن و  .)الجبــال الداخليــة -لجبــال الســاحليةا -حرمــونال(
  .9النباتات االقتصادية مثل القمح والشعير والعدس واللوز والزيتون والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة وأشجارها

  

 الحياة الحيوانية 

من الحيوانات في سـورية، بمـا فيهـا حيوانـات  اً نوع) 3000(ية للتنوع الحيوي بأنه يوجد أكثر من تشير اإلستراتيجية الوطن
واألنـواع . مـن طيـور مهـاجرة تتوقـف فـي سـورية وتفقـس اً نوع) 143(من الطيور، منها  اً نوع) 360(وحوالي . برية ومائية

مــن الحيوانــات،  اً نوعــ) 124(ر الدراســة إلــى وجــود كمــا تشــي. اً نوعــ) 15(المهــددة بــاالنقراض مــن الطيــور المهــاجرة حــوالي 

                                                 
  ".قطاع الزراعة والري" ، الفصل السابع، 2010-2006الخطة الخمسية العاشرة  6
 . 2001، "أطلس التنوع الحيوي في سورية" مائي، مرفق البيئة العالمي، وزارة الدولة لشؤون البيئة، برنامج األمم المتحدة اإلن 7
  .2000 إستراتيجية التنوع الحيوي والخطة التنفيذية للجمهورية العربية السورية"وزارة الدولة لشؤون البيئة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مرفق البيئة العالمي، 8
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أمـــا . مـــن الجـــرذان اً نوعـــ) 24(مـــن الخفـــاش و  اً نوعـــ) 25(آكلـــة للحـــوم وســـبعة أنـــواع آكلـــة للحشـــرات و اً نوعـــ) 24(منهـــا 
 اً نوعـ) 70(بمـا فيهـا تسـعة أنـواع مـن السـالحف و  اً نوعـ) 127(بالنسبة للبرمائيات والزواحـف فقـد أظهـرت الدراسـة وجـود 

ونتيجة لتزايد االعتماد على الموارد الطبيعيـة وزيـادة النشـاطات البشـرية مـن صـيد . من الحّيات اً نوع) 48(ن الزواحف وم
ورعي وتزايـد المسـاحات الزراعيـة والتوسـع السـكاني وغيـره، تناقصـت مكونـات التنـوع الحيـوي وتراجعـت الـنظم البيئيـة التـي 

   .10تعيش فيها إلى حدود انقراض بعضها

  الغابات. 7.5.1

وتشـير المعلومـات التاريخيـة ولعـدة . مـن مسـاحة القطـر%) 3(تعد سورية من الدول الفقيرة بالغابات، حيث تغطي حوالي 
قرون مضت على أن سورية كانت مغطاة بالغابات واألشجار الحراجية الممتدة من ساحل البحر المتوسـط وحتـى أطـراف 

مــن مجمــل األراضــي الســورية، %) 32(مــع بــدايات القــرن الماضــي مــا يفــوق  الباديــة الســورية، وشــكلت الغابــات الطبيعيــة
لكنها تدهورت تـدريجيًا حتـى وصـلت إلـى مـا هـي عليـه اليـوم، وغوطـة دمشـق هـي مثـال واضـح عـن ذلـك، حيـث تراجعـت 

عزيـز، إلى عدة مئات من الهكتارات فقط، كذلك تناقصت مسـاحة الغابـات فـي جبـال عبـد ال اً هكتار ) 3000(مساحتها من 
  .ذات تنوع حيوي غني جداً  غابيةً  بيئيةً  اً أبو رجمين، والبلعاس والتي كانت تمثل نظم

وبلغــت المســاحات . وأدركــت الدولــة أهميــة قطــاع الغابــات كأحــد المــوارد الهامــة، وعملــت علــى إنشــاء المشــاتل الحراجيــة
بزيـادة قـدرها ( اً ألـف هكتـار ) 253(مسـاحته ما  2003المحرجة منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي وحتى نهاية عام 

أي مـــا  2005هكتـــارًا حتـــى عـــام ) 166,121(و بلغـــت مســـاحة الغابـــات المحميـــة ). 1994منـــذ عـــام  اً ألـــف هكتـــار  100
وتقــوم وزارة الزراعــة بتنفيــذ مشــروع حمايــة الغابــات . مــن مجمــل مســاحة الغابــات الطبيعيــة واالصــطناعية%) 35(يعــادل 

  .11لحد من انتشار الحرائق الطبيعية والمفتعلة ومنع التعدي على األراضي والمواقع الحراجيةومكافحة الحرائق ل

  المناخ. 6.1
كجزء من إقليم شرق البحـر المتوسـط بالعوامـل المرتبطـة بالحركـة العامـة للغـالف  الجمهورية العربية السورية يتحدد مناخ 

ا أنظمـة الضـغط الجـوي شـبه الدائمـة فـي كـل فصـل مثـل الضـغط الجوي والكتل الهوائيـة ضـمن المنطقـة وخارجهـا بمـا فيهـ
وامتــداد الضــغط المــنخفض الموســمي الهنــدي فــي فصــل الصــيف ، المرتفــع الســيبيري خــالل فصــل الشــتاء بصــورة خاصــة

إضافة إلى غربيات العروض الوسـطى والعليـا . خالل الفصول االنتقالية) الخماسين(والمنخفضات الحرارية لشمال أفريقيا 
وتذبذبات امتداد أخدود السودان بين فترة وأخـرى ، المنخفضات الجوية التي تعبر البحر المتوسط والطقس المصاحب لهاو 

   .وتلعب التضاريس دورًا هامًا في مناخ المنطقة. خالل الشتاء والفصول االنتقالية

رطبــًا ومــاطرًا تتــأثر خاللــه المنطقــة  ،فصــًال بــاردًا نســبياً  )شــباطو ، كــانون الثــانيو ، كــانون األول(ويعتبــر فصــل الشــتاء 
ويعتبــر موضــع جبهــة التيــار النفــاث القطبــي هــام فــي تحديــد منــاطق تولــد المنخفضــات . بالغربيــات والمنخفضــات الجويــة

إن ارتحــال التيــار النفــاث القطبــي جنوبــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي الهطــول فــوق المنطقــة، وٕالــى توغــل متكــرر بنســبة . وحركتهــا
  .ت الجوية باتجاه الشرق نحو سوريةأكبر للمنخفضا

                                                 
  .43ص، 2003، "سورية في البيئية العمل وخطةاإلستراتيجية " الدولي، البنك اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج البيئة، لشؤون دولةال وزارة10
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الجمهوريـة العربيـة السـورية كمـا تتـأثر . ويصاحب مرور هذه المنخفضـات تشـكل السـحب وهطـول األمطـار وأحيانـًا الثلـوج
والضـغوط المرتفعـة والمتنقلـة فـوق أوربـا ) مصدر للكتل الهوائيـة القطبيـة البـاردة(بامتداد كل من الضغط المرتفع السيبيري 

   .صاحبها سماء صافية وسطوع للشمس وظروف جوية مستقرة مع تدني في درجات الحرارةوالتي ت

مرحلـة انتقاليـة بـين ) تشـرين ثـانيو تشـرين أول، و أيلـول، (و فصـل الخريـف ) أيـارو نيسـان، و آذار، (يمثل فصل الربيع 
كمــا يالحــظ حــدوث ظــاهرتين الظــواهر الجويــة فــي فصــلي الشــتاء والصــيف ويتميــزان باالعتــدال وبقصــر فترتهمــا الزمنيــة 

  :جويتين بارزتين خالل هذين الفصلين

األولـى تتجلــى بامتــداد أخــدود الســودان الـذي يتذبــذب فــي امتــداده شــماًال وجنوبـًا مــع مــرور موجــات الطقــس فــوق  -
 .شرقي البحر المتوسط

حوبة بريـاح سـاخنة ، مصـالجمهوريـة العربيـة السـوريةأما الثانية فهي مرور المنخفضات الخماسينية الحـارة فـوق  -
  .وغالبًا ما يعقبها هطول أمطار تكون أحيانًا طينية

بشكل عام بسماء صافية و بخلوه مـن األمطـار باسـتثناء حـاالت نـادرة مـع  )آبو تموز، و حزيران، (ويتميز فصل الصيف 
طول المطـري والحـرارة إلـى خمـس وفقًا لتوزع اله الجمهورية العربية السوريةوانطالقًا مما تقدَّم، يمكن تقسيم . حرارة مرتفعة

ويبـّين ). لجويـة ـ بدمشـقوفق النشرة المناخية السنوية التي تصدر عن المديرية العامة لألرصاد ا(مناطق مناخية جغرافية 
لعـــدد مـــن محطـــات الرصـــد ) 1990-1961(بعـــض العناصـــر المناخيـــة أخـــذ معـــدلها النظـــامي المعيـــاري ) 2.1(الجـــدول 

   .12ناخية في سوريةالجوي مغطية للمناطق الم

  )الرياح -الرطوبة النسبية -الحرارة(الوضع الراهن . 1.6.1
  وتتألف منالمنطقة الساحلية:  

 م)500-300(م منها هضاب يتراوح ارتفاعها بين )500-50(يتراوح ارتفاعها بين : السهول الساحلية 
 م)1500-500(اوح ارتفاعها بين يتر : سلسلة الجبال الساحلية. 

خ المنطقة الساحلية بأنه معتدل ومائل للجفاف صيفًا، وبارد نسبيًا وماطر شـتاًء فـي السـهول السـاحلية إلـى بـارد يتميَّز منا
تتأثر وتعتـدل الحـرارة بقربهـا مـن البحـر المتوسـط وبارتفـاع . في المرتفعات ومعتدل إلى ماطر نسبيًا في الفصول االنتقالية

ويبلـغ . مْ ) 15,2(وفـي الجبـال السـاحلية ، مْ ) 18,1(ي فـي السـهول السـاحلية الجبال الساحلية، يبلغ متوسـط الحـرارة السـنو 
ْم في السهول الساحلية، ويعتبر من أكثر األشـهر حـرارة فـي المنطقـة، ) 29,9(معدل درجة الحرارة العظمى في شهر آب 

الحـرارة العظمـى المطلقـة  كمـا سـجلت عـدة أمـاكن فـي السـهول السـاحلية درجـة. ْم في المناطق الجبلية الساحلية) 27,4(و
) 15,4(أمَّا شتاًء، فتكون درجة حرارة الشتاء منخفضة حيث يبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة الصـغرى. مْ ) 40,1-42(

) 8,0(ويبلغ معدل درجـة الحـرارة الصـغرى لشـهر كـانون الثـاني . ْم في الجبال الساحلية) 11,6(ْم في السهول الساحلية و
درجــة الحــرارة دون الصــفر حــدث طبيعــي فــي ويعتبــر انخفــاض . ْم فــي الجبــال الســاحلية) 4,0(احلية وْم فــي الســهول الســ

ــا درجــة الحــرارة دون الصــفر فنــادرة الحــدوث فــي . مْ ) 7,0-(الجبــال الســاحلية حيــث ســجلت أدنــى درجــة حــرارة مطلقــة  أمَّ
  .مْ ) 3,4-(درجة حرارة مطلقة السهول الساحلية إال أنها يمكن أن تنخفض ولفترة قصيرة حيث سجلت أدنى 
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 ).1990-1961(الجمهورية العربية السورية  في الطقس عناصر لبعض المعياري النظامي المعدل. 2.1 الجدول

 اسم المحطة المنطقة

ض
خط العر

 ( N
 )

 

خط الطول
  ( E

 )
 

االرتفاع 
)

متر
 السنوي )

الحرارة القصوى
 

 )
درجة مئوية

الحرارة الصغرى )
 

 )
درجة مئوي
)ة

 

متوسط درجة 
  

الهواء الجافحرارة 
  

 )
درجة مئوية

( 

كمية الهطول 
)

ملم
(

 الساحلية

 799,2 19,5 16  23 9 35° 46'  35° 36' الالذقية

  1130,5 18,3 14,5  22,2 370 36 08  49 34 صافيتا
 879,0 19,1 15,0 32,3 5 35 53 34 52 طرطوس

 الداخلية

 الغربية

 296,7 16,9  9,0 24,8 348 38 57 36 42 تل أبيض

 324,7 17,4 10,2 24,6 351 38 00 36 49 جرابلس

 330,4 17,4 11,0 23,8 358 37 14 36 11 حلب

 332,5 16,4 9,5 23,4  415 37 14 36 20 المسلمية

 505,4 17,4 12,6 22,3 451 36 37 35 56 دلبإ

 352,4 17,7 10,8 24,7 305 36 24 35 07 حماة

 307.6 16,7 9,3 24 448 37 02 35 01 السلمية

  435,7 16,8 10,7 22,8 483 36 43 34 46 حمص
 -دمشق

 المطار الدولي
26 33 32 36 610 25 7,9 16,5 143,7 

 204,5 17,3 10,3 24,3 730 36 13 33 29 المزة -دمشق

 164,0 15,7 6,7 24,7 620 36 27 33 30 خرابو

 266,0 17,2 10,4 24 543 36 07 32 36 درعا

 الداخلية

 الجبلية

 119,6 12,9 6,5 19,2 1329 36 44 34 01 النبك

 353,6 15,8 9,9 21,7 1015 36 34 32 44 السويداء

 البادية

 136,0 18,9 12,2 25,6 400 38 18 34 33 تدمر

 156,3 19,9 13,1 26,6 215 40 11 35 17 دير الزور

 135,0 20,2 12,8 27,5 175 40 55 34 26 أبوكمال

 211,2 18,5 11,6 25,2 246 38 59 35 54 الرقة

 106,6 17,3 9,9 24,8 712 38 40 32 29 التنف

الشمالية 
 الشرقية

 437,0 18,8 12,4 25,1 449 41 12 37 02 القامشلي

 288,8 18,2 10,7 25,7 307 40 43 36 34 الحسكة

   .السورية الجويةالمديرية العامة لألرصاد  معلومات: المصدر
  

فـــي الســـهول الســـاحلية %) 73(وتخضـــع الرطوبـــة النســـبية إلـــى تغيـــرات يوميـــة وفصـــلية  ترتفـــع فـــي فصـــل الصـــيف إلـــى 
عنهــا فــي الســهول، ويبلــغ معــدلها %) 8(وتــنخفض فــي الجبــال الســاحلية بحــوالي ". فتصــبح مزعجــة خــالل األيــام الحــارة"

ـــا فــي فصــل الشـــتاء فتــنخفض فــي%). 67(الســنوي حــوالي  بينمـــا ترتفــع إلــى حـــوالي ، %)60(الســـهول الســاحلية إلــى  أمَّ
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تشــّكل الضــباب فــي الســهول الســاحلية نــادر الحــدوث وٕاذا ظهــر الضــباب فهــذا يعنــي أن . فــي الجبــال الســاحلية%) 76(
ء كما تسـود الريـاح الشـمالية الشـرقية إلـى الشـرقية علـى السـهول السـاحلية فـي الشـتا. الرياح الخفيفة نقلت ضباب اإلشعاع

بينمــا تســود الريــاح الجنوبيــة الغربيــة إلــى الجنوبيــة فــي بقيــة الفصــول بحيــث تكــون الريــاح الســنوية الســائدة علــى الســهول 
أما في المرتفعـات الجبليـة السـاحلية فتسـود فيهـا الريـاح الشـمالية الشـرقية إلـى الشـرقية فـي فصـل الشـتاء . الساحلية جنوبية

و يبلــغ متوســط ســرعة الريــاح الســنوية فــي . تكــون الريــاح الســنوية الســائدة غربيــة والريــاح الغربيــة فــي بقيــة الفصــول بحيــث
  .ثا في الجبال الساحلية/م) 3,8(ثا، بينما يبلغ متوسط سرعة الرياح السنوي /م) 3,6(منطقة السهول الساحلية 

 المنطقة الغربية الداخلية  

مــن الغــرب لبنــان وفلســطين ومــن الجنــوب األردن حيــث تبــدأ هــذه المنطقــة مــن الســفوح الشــرقية للجبــال الســاحلية ويحــدها 
) 35ْ(عنـد خـط العـرض ) شـرقاً ( E  ْ◌38م، وتمتد شرقًا إلـى خـط طـول) 2000-1000(يتراوح ارتفاعها قرب هذه الحدود 

المناخ السائد فـي المنطقـة معتـدل إلـى حـار .م ) 500(شرقًا جنوب خط العرض هذا، وارتفاعها حوالي ) 37ْ(شماًال وٕالى 
   .صيفًا، بارد ماطر شتاًء، وجاف نسبيًا في الفصول االنتقالية جاف

و يبلـغ متوسـط  .في هذه المنطقـة تكـون الحـرارة أكثـر قاريـة، مـداها كبيـر بـين الليـل والنهـار وبـين فصـلي الشـتاء والصـيف
الغربيـة الداخليـة  وسـجلت المنـاطق. مْ ) 37,7(ْم ومعدل درجة الحرارة العظمى في شـهر آب هـو ) 17,4(الحرارة السنوية 

ــا بالنســبة لدرجــة حــرارة الشــتاء فهــي منخفضــة ويبلــغ المعــدل الســنوي لدرجــة . مْ ) 46,3(درجــة الحــرارة العظمــى المطلقــة  أمَّ
وتـــنخفض درجـــة الحـــرارة . مْ ) 2,5(ْم ومعـــدل درجـــة الحـــرارة الصـــغرى فـــي شـــهر كـــانون الثـــاني ) 11,0(الحـــرارة الصـــغرى 

 شـمال فـي مْ ) 17,4-( مطلقـة صـغرى حـرارة درجة أدنى سجلت حيث الشتاء فصل لخال الصفر من أدنى إلى الصغرى
   .جنوبها في مْ ) 13,5 -(و المنطقة

%). 49(، وتـنخفض انخفاضـًا كبيـرًا فـي الصـيف حتـى تبلـغ %)75(الرطوبة النسبية مرتفعة في فصل الشتاء تصل إلـى 
يومـًا فـي السـنة معظمهـا يتركـز خـالل شـهري كـانون ) 60-40(يتراوح عدد أيام حدوث الضباب التي يتشكل فيها ما بين 

  .الثانيكانون  األول و

حيـث تســود الريــاح الغربيـة إلــى الشـمالية الغربيــة فـي فصــل الصــيف، ، دوٌر فـي اتجــاه الريـاح الســائدةلتضـاريس المحليــة ول
ازديــاد ســرعة الريــاح فــي فصــل  ويالحــظ. وتســود فــي فصــل الشــتاء كــٌل مــن الريــاح الغربيــة والشــرقية إلــى الشــمالية الشــرقية

ثا، ويتـراوح متوسـط عـدد األيـام /م )2,9(متوسط سرعة الرياح السنوي  ويبلغ. الشتاء، وتكون متقلبة في الفصول االنتقالية
كن إال أن هــذا المعــدل ال يعبــر عــن ســرعة الريــاح فــي بعــض األمــا. أيــام فــي الســنة) 10-2(بــين ) ثــا/م17(العاصــفة 

بســبب وجــود الفتحــات الجبليــة مثــل فتحــة جســر الشــغور وفتحــة حمــص وفتحــة الجــوالن حيــث يكــون معــدل ســرعة الريــاح 
  .ثا/م) 9,6(ثا ويرتفع في فصل الصيف إلى /م) 5(حوالي 

  المنطقة الجبلية الغربية الداخلية 

يحـد هـذه ). م فـوق سـطح البحـر1000ن أكثـر مـ(عليه في بقية األجزاء السورية  يوتتميز بارتفاع تضاريسها أكثر مما ه
ويسـود . المنطقة من الجنوب الغربي فلسطين ومن الشرق منطقة البادية ومن الشـمال حـوض العاصـي ومـن الغـرب لبنـان

. تميـل إلـى البـرودة مـع هطـول أمطـار انتقاليةٌ  وفصولٌ  وجافٌ  معتدلٌ  وصيفٌ  ،مع ثلوجشديد البرودة وماطرٌ  المنطقة شتاءٌ 
ــا درجــة . مْ ) 30,2(ْم، ويكــون معــدل درجــة الحــرارة العظمــى فــي شــهر آب ) 12,8(جــة الحــرارة الســنوي يبلــغ متوســط در  أمَّ
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ْم ومعــدل الحــرارة الصــغرى فــي شــهر ) 5,8(حــرارة الشــتاء فهــي منخفضــة ويبلــغ المعــدل الســنوي لدرجــة الحــرارة الصــغرى 
باســتثناء (أدنــى مــن الصــفر فــي جميــع الفصــول  ْم، وتــنخفض درجــة الحــرارة الصــغرى المطلقــة إلــى) 1,3-(كــانون الثــاني 
كما تسود الريـاح الغربيـة إلـى . ْم في فصل الشتاء) 18,5-(حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى المطلقة ) فصل الصيف

ثــا، إال أن انفتــاح بعــض السالســل علــى /م) 4(ويبلــغ متوســط ســرعة الريــاح الســنوي . الشــمالية الغربيــة فــي جميــع الفصــول
  .هذا المعدل إلى الضعف البحر يرفع

 المنطقة الشمالية الشرقية 

وتحــدها تركيــا شــماًال والعــراق شــرقًا، وهــي ذات ) N  ْ◌36(هــذه المنطقــة تتضــمن القطــاع الشــمالي الشــرقي وبخــط عــرض 
المناخ السائد في المنطقة جاف معتـدل إلـى . م قرب الحدود التركية) 700-500(م ويصل إلى ) 400(ارتفاع أدنى من 

  .يفًا، ماطر وشديد البرودة شتاًء، ومعتدل مع أمطار خفيفة في الفصول االنتقاليةحار ص

وسـجلت المنطقـة الشـمالية . مْ  )40,4(، ويكـون معـدل الحـرارة العظمـى فـي شـهر تمـوز مْ  )18,6(متوسط الحـرارة السـنوي 
ـا بالنسـبة لدرجـة حـرارة الشـ. مْ  )49,4(الشرقية درجة الحرارة العظمـى المطلقـة  تاء فهـي منخفضـة ويبلـغ المعـدل السـنوي أمَّ

نظــرًا لبعــد المنطقــة . مْ  )1,8(ومعــدل درجــة الحــرارة الصــغرى فــي شــهر كــانون الثــاني  مْ ) 11,7(لدرجــة الحــرارة الصــغرى 
عــن مصــدر الرطوبــة وبســبب تــأثير المرتفعــات الشــمالية فــإن الرطوبــة تكــون فيهــا منخفضــة، حيــث يبلــغ معــدلها فــي فصــل 

، ويالحــظ تشــكل الضــباب فــي الشــتاء ولكــن بمعــدل ســنوي ال %)29(يــنخفض فــي فصــل الصــيف إلــى ، و %)72(الشــتاء 
ـا بقيـة الفصـول . يزيد عن عشـرة أيـام كمـا تسـود الريـاح الشـمالية الغربيـة فـي فصـل الصـيف بـين شـهر أيـار وحتـى آب، أمَّ

) 3,8(، يرتفــع فــي فصــل الصــيف إلــى ثــا/م) 2,9(و يبلــغ متوســط ســرعة الريــاح الســنوي . فتســود الريــاح الشــمالية الشــرقية
  .ثا/م

 منطقة البادية 

) N ْ◌36(شـرقًا، وجنـوب خـط العـرض ) E)  ْ◌38 تتضـمن المنطقـة القسـم الجنـوبي الشـرقي مـن سـورية شـرق خـط العـرض
م فوق سـطح البحـر، يسـود ) 1000ـ500(شماًال، وتمتد حتى حدود العراق شرقًا واألردن جنوبًا وهي هضبة ارتفاعها بين 

قة مناخ قاري جاف حار في فصـل الصـيف دافـئ نسـبيًا فـي نهـار الشـتاء إلـى شـديد البـرودة لـيًال ودافـئ وجـاف فـي المنط
  .الفصول االنتقالية

كمــا ســجلت منطقــة . مْ ) 39,7(ْم، ويســجل معــدل الحــرارة العظمــى فــي تمــوز ) 19,9(يبلــغ متوســط درجــة الحــرارة الســنوي 
ــا بالنســبة لدرجــة حــرارة الشــتاء فهــي منخفضــة ويبلــغ المعــدل الســنوي . مْ ) 49,0(الباديــة درجــة الحــرارة العظمــى المطلقــة  أمَّ

ْم وتـــنخفض درجـــة ) 2,5(ْم، ومعـــدل درجـــة الحـــرارة الصـــغرى فـــي شـــهر كـــانون الثـــاني ) 13,0(لدرجـــة الحـــرارة الصـــغرى 
) 11,5-(غرى المطلقـة الحرارة الصغرى إلى أدنى من الصفر خالل فصل الشتاء وأوائل الربيع حيث سجلت الحـرارة الصـ

ويتشـكل الضـباب %) 31(وفي فصـل الصـيف %) 71(الرطوبة النسبية منخفضة حيث يبلغ معدلها في فصل الشتاء . مْ 
كمــا تســود الريــاح الغربيــة إلــى الشــمالية . فــي بعــض أمــاكن هــذه المنطقــة ولكــن بمعــدل ال يزيــد عــن أيــام وســاعات قليلــة

ويبلــغ . اح الغربيــة والريــاح الشــرقية إلــى الشــمالية الشــرقية فــي بقيــة الفصــولالغربيــة فــي فصــل الصــيف بينمــا تســود الريــ
    .ثا/م) 3,3(متوسط سرعة الرياح السنوي 
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   درجات الحرارة المرصودة. 2.6.1

مرتفعــة فــوق الحــد الطبيعــي  1969-1959خمســين ســنة الماضــية كانــت معــدالت درجــة الحــرارة خــالل الفتــرة مــن الخــالل 
حيــث كانــت االنحرافــات تنحــو باتجــاه النقصــان مــع وجــود ارتفــاع فــي درجــة  1994-1970ريــد نســبي بــين تبعتهــا فتــرة تب
وقـد  2005-2000بعدها اتجهت درجات الحرارة إلى االرتفاع بشكل ملحـوظ فـوق حـدها بـين  2000-1995الحرارة بين 

ويبــّين . درجــة مئويــة) 0,16±(ويــة درجــة مئ) 0,6(، بحــدود 2005-1955كــان معــدل ارتفــاع درجــة الحــرارة خــالل الفتــرة 
المنــاطق المناخيــة فــي ســورية  االتجــاه العــام للمتوســطات الســنوية لــدرجات الحــرارة الجافــة لمحطــات تمثــل )6.1( الشــكل
-1961(حيث يمثل المحور الشـاقولي انحرافـات متوسـط الحـرارة لكـل سـنة عـن المعـدل النظـامي . 2005-1955للفترة  
النحرافـــات لكـــل ســـنة عـــن المعـــدل النظـــامي المعيـــاري، ويمثـــل المحـــور األفقـــي ســـنوات رصـــد ، وتمثـــل األعمـــدة ا)1990

ويمثــل الخــط األســود المتوســط المتحــرك . بينمــا يشــير الخــط األزرق إلــى االتجــاه العــام النحرافــات الحــرارة. درجــات الحــرارة
  .سنوات) 5(لكل 

  
  13)2005- 1955(رارة الجافة لمحطات تمثل المناطق المناخية في سورية االتجاه العام للمتوسطات السنوية لدرجات الح .6.1 الشكل

   

                                                 
 )2.1(المحطات المستخدمة هي المحطات الواردة في الجدول  13
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  موجات الحر

) 5(حراريــة فــي فصــل الصــيف والربيــع ترتفــع فيهــا درجــة الحــرارة إلــى حــدود موجــات بالجمهوريــة العربيــة الســورية تــأثر ت
يتــراوح خاللهــا ارتفــاع درجــة درجــات مئويــة عــن معــدلها الشــهري وأكثــر، ويمكــن تقســيمها إلــى موجــات حــر معتدلــة الشــدة 

ـا إذا بلـغ االرتفـاع . درجـات) 7-5(الحرارة بـين  تـؤثر موجـات الحـر . درجـات مئويـة فإنهـا تعـد موجـات شـديدة) 10-8(أمَّ
هذه على الواقع الصحي صـيفًا بشـكل واضـح مـن خـالل عالقـة االرتبـاط الجيـدة بـين موجـات الحـر وبـين الزيـادة فـي عـدد 

  .منة مع قترة حدوث الموجةالوفيات اليومية المتزا

  موجات الصقيع

تتعــرض ســورية خــالل فصــل الشــتاء بشــكل خــاص وفــي الفصــول االنتقاليــة أحيانــًا لموجــات البــرد والصــقيع، تــنخفض فيهــا 
ويختلــف عــدد مــرات حــدوث الصــقيع فــي ســورية مــن ســنة إلــى . مئويــةالدرجــة الحــرارة إلــى الصــفر وٕالــى مــا دون الصــفر 

  .ل الربيع ما يسمى بالصقيع اإلشعاعيوقد يحدث في فص. أخرى

  1950موجة الصقيع عام   
  1985موجة الصقيع عام   
  2004موجة الصقيع عام  

  2008موجة الصقيع عام 

  النتح -الوضع الراهن لألمطار وتبخر. 3.6.1

طـري علـى يـزداد الهطـول الم. تؤثر عوامل عدة على كمية وتوزع الهطـول المطـري السـنوي والفصـلي والشـهري فـي سـورية
ثــم يتنــاقص مــع بعــد المســافة عــن البحــر وحســب التضــاريس حيــث . ملــم) 1000(ســفوح الجبــال الســاحلية حيــث يزيــد عــن 

ويبــدأ موســم األمطــار فــوق ســورية فــي شــهر أيلــول فــي . فــي الجنــوب الشــرقي مــن منطقــة الباديــة. ملــم) 100(يقــل عــن 
مطار باالزدياد لتصل ذروتها خالل فصـل الشـتاء الـذي تتركـز وهكذا تأخذ األ. المنطقة الساحلية ويستمر حتى نهاية أيار

ويبـّين الجـدول . فيه معظـم األمطـار ثـم تأخـذ األمطـار بالتنـاقص التـدريجي خـالل الربيـع  لتنقطـع بشـكل عـام فـي الصـيف
  .المعدل السنوي للهطول في محطات مختارة في سورية) 3.1(

ملــم فــي ) 1200(ملــم لتصــل إلــى أكثــر مــن ) 800(لســاحلية حــوالي يبلــغ المجمــوع الســنوي لكميــة الهطــول فــي الســهول ا
الجبال الساحلية بينما يتراوح المجموع السنوي لكمية الهطول في المنطقة الغربيـة الداخليـة والمنطقـة الشـمالية الشـرقية بـين 

ربــي مــن الجبــال ويتجــاوز معــدل الهطــول فــي أقصــى المنطقــة الشــرقية و منطقــة  الجــوالن والقســم الغ، ملــم) 300-500(
ملــم وأقــل فـي منطقــة الباديــة منهــا المنطقــة الهامشــية ) 250-100(فــي حـين يتــراوح بــين ، ملــم) 600(الغربيـة الداخليــة الـــ 
ويصـــاحب الهطــــول أحيانـــا العواصــــف الرعديـــة خـــالل فصــــل الشـــتاء والفصــــلين . ملـــم) 250-200(التـــي أمطارهـــا بــــين 

كمـا تهطـل الثلـوج فـوق الجبـال . الربيـع وبشـكل أقـل فـي الخريـف ونـادرًا فـي آباالنتقاليين ويكـون عـدد األيـام أعظميـًا فـي 
الســاحلية والمنــاطق الغربيــة الداخليــة والشــمالية الشــرقية وأحيانــا بشــكل قليــل فــي معظــم منــاطق الباديــة ولكــن ال يــدوم إال 

  . ساعات
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  .سورية من المختارة المحطات في وجافة رطبة ةلسن المطري الهطول وكمية المعياري النظامي المطري المتوسط. 3.1 الجدول

اسم   المنطقة
 المحطة

السنة  تاريخ 
 الشحيحة

في  كمية الهطول
  موسم جاف

 )سنة شحيحة(

 تاريخ 
السنة 

 رةالخيّ 

 كمية الهطول
 في موسم رطب

 )سنة خيرة(

المطري  متوسط الهطول
  النظامي المعياري

1961-1990 

لية
ساح

ال
 

السهلية
 799,2 1164,4 1961 356,4 1990 الالذقية

 879,0 1364,4 1963 365,4 1990 طرطوس

 1130,5 1821,6  2003 513,6 1990 صافيتا الجبلية

بية
لغر
ة ا
خلي
الدا

 

  الغربية

 266,4 418,7 1971 94,0 1999 درعا

 775,0 - - - - القنيطرة

 204,5 408,8 1953 68,5 1989 المزه

 549,0 - - - - سرغايا

مشق د
 الدولي

1999 33,3 1979 283,5 144,3 

 164,0 307,7 1953 49,1 1995 خرابو

 435,7 758,9 1967 190,0 1999 حمص

 352,4 606,0 1988 126,8 1960 حماة

 307,6 538,7 1967 83,1 1952 السلمية

 324,7 545,0 1996 156,2 1973 جرابلس

 331,0 598,5 1954 91,9 1999 حلب

 505,7 802,2 1997 425,4 1990 إدلب

 296,7 490,8 1967 77,7 1999 تل أبيض

 332,5 547,5 1968 156,8 1990 المسلمية

  الجبلية
 358,2 578,3 1967 109,2 1999 السويداء

 119,6 230,0 1954 34,6 1999 النبك

دية
البا

 

 106,6 290,4 1961 19,4 1958 التنف

 136,0 285,5 1974 20.2 1999 تدمر

 211,2 369,7 1988 41,2 1999 الرقة

 156,3 300,1 1974 41,3 1999 دير الزور

 135,2 322,6 1974 45,1 1960 البوكمال

الشمالية 
 الشرقية

 437,0 728,3 1963 149,6 1947 القامشلي

 288,8 508,3 1963 95,5 1973 الحسكة

  .الجوية األرصاد معلومات: المصدر
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   زمانياً  و مكانياً   السورية العربية الجمهورية في األمطار) تذبذب( اينتب

بمقارنتــــه  ســــنة منخفضــــاً /ملــــم) 300(والمقــــدر بحــــوالي  الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية يعــــد معــــدل الهطــــول المطــــري فــــوق 
افيـــة لســـورية يمكـــن ونتيجـــة للطبيعـــة الجغر ) لليابســـة(ســـنة كمتوســـط عـــالمي /ملـــم) 720(التـــي تقـــدر بالمعـــدالت العالميـــة و 

  :تقسيمها إلى خمس مناطق استقرار زراعية

 م سنويًا وتقسم إلى قسمينلم 350أمطارها أكثر من : منطقة االستقرار األولى: 
  م سنويًا وتكون الزراعات البعلية مضمونة فيها سنوياً لم 600أكثر من منطقة معدل أمطارها. 
  م فـــي ثلثـــي الســـنوات المرصـــودة أي يمكـــن لـــم 300عـــن  م ســـنويًا وال يقـــللـــم 600-350منطقـــة أمطارهـــا بـــين

 .ومحاصيلها الرئيسية القمح والبقوليات والمحاصيل الصيفية. ضمان موسمين كل ثالث سنوات

 ــة االســتقرار الثانيــة م فــي ثلثــي الســنوات لــم 250م ســنويًا وال تقــل عــن لــم 350 -250معــدل أمطارهــا بــين : منطق
ر كـــل ثـــالث ســـنوات، وقـــد يـــزرع إلـــى جانـــب الشـــعير القمـــح والبقوليـــات أي يمكـــن ضـــمان موســـمي شـــعي. المرصـــودة

 .والمحاصيل الصيفية

 م سنويًا وال يقل عن هذا الرقم لنصف السنوات المرصـودة لم 250معدل أمطارها يزيد عن : منطقة االستقرار الثالثة
 .ولياتموسم لكل ثالث سنوات ومحصولها الرئيسي الشعير وقد تزرع البق 2-1أي يمكن ضمان 

  م في نصف السـنوات المرصـودة وال تصـلح لم 250-200معدل أمطارها بين : )الهامشية(منطقة االستقرار الرابعة
 .إال للشعير أو المراعي الدائمة

  وهــي كــل مــا تبقــى مــن أراضــي القطــر وهــذه ال تصــلح للزراعــة : )الباديــة أو الســهوب(منطقــة االســتقرار الخامســة
 .البعلية

 
  يةفي سور  اطق االستقرار الزراعيةمن .7.1الشكل 
    .25 ص ،2007 اإلحصائية المجموعة :المصدر
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  تباين األمطار مكانياً 

في حين ، تستأثر األجزاء الغربية والشمالية الغربية وأقصى الشمالية الشرقية بأكبر كمية من األمطار الهاطلة في سورية
متوسطات كمية الهطول ) 4.1(ويبّين الجدول . به الصحراويش تدخل األجزاء الجنوبية الشرقية في سورية ضمن النطاق
  .ونالحظ في الجدول دور موقع المحطة، المطري المعيارية فوق سورية وأعلى وأدنى كمية هطول

   تباين األمطار زمنياً 

لهطول تزداد أي اختالفها وتذبذبها من سنة إلى أخرى ومن موسم إلى أخر، علمًا أن شدة التباين السنوية والفصلية في ا
 أساسيٌ  له دورٌ  "واألسبوعي والشهري الفصليالتوّزع "إن تباين الهطول في الموسم الواحد . مع تناقص كمية الهطول

عندما يأتي متأخرًا أو سيء التوزيع،  هاأو بعضحيث أن المطر يفقد كل قيمته الزراعية . في كمية الهطولمؤثٌر 
تفاوت تفاوتًا كبيرًا وخطيرًا يفي الواقع، إنَّ توزع كميات األمطار في سورية . وخاصة في مناطق زراعة الحبوب الشتوية

ويقّدر عادة تباين معدالت األمطار من ، أو بين مجموعة من السنوات وأخرى تليها أو تسبقها، من سنة إلى سنة أخرى
وفي ). 4.1(الجدول وسطيا كما هو موضح في ) 3/1(بنسبة حوالي ) قليل المطر(وأخر جاف ) ماطر(موسم رطب 

الحاالت االستثنائية والمتطرفة يمكن أن يبلغ االختالف في كمية الهطول بين موسم وأخر أو بين سنة وأخرى بنسبة 
 ،حتى خالل الفصول الممطرة، وهكذا فإن المطر). 4.1(من ذلك كما هو مبين في الجدول أو حتى أكثر ) 7/1(حوالي 

  .وبتأثير عوامل مناخية وبيئية متداخلة، بتواتر عشوائيال يخضع لتوزيع منتظم وٕانما يهطل 

  
 200514- 1955 للفترة سورية في المناطق مختلف تمثل لمحطات النظامي المعدل عن للهطول السنوية المعدالت انحراف. 8.1 شكلال

                                                 
 )2.1(المحطات المستخدمة هي المحطات الواردة في الجدول  14
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  )ملم( المحطات لبعض المواسم بعض خالل الهاطلة األمطار كمية. 4.1 جدول

  المنطقة
النظامي المطري السنوي  متوسط الهطول

  )ملم(المعياري 
1961-1990  

كمية الهطول السنوية في موسم 
  )ملم(جاف 
1959-1960  

 كمية الهطول السنوية في موسم
  )ملم(رطب 
1987-1988  

  506  183  331  حلب
  530  158  288.8  الحسكة

  272  80  156  دير الزور
  306  94  266.4  درعا

 

  
  15 2005-1955لهطول المطري عن المعدل لمحطات مختارة  في سورية للفترة المئوية ل النسبة. 9.1شكل ال

  التبخر و النتح 

وانخفاض الرطوبة النسبية مع ، بارتفاع درجة الحرارة خاصة في المنطقة الشرقية الجمهورية العربية السورية تتصف 
زيادة لتبخر من األسطح المائية، إضافة إلى ازيادة ما يساعد على متزايد الطاقة الحرارية الناتجة عن اإلشعاع الشمسي 

) 1000 - 750(إن التبخر من سطح الماء الحر على طول الساحل يتراوح بين . عملية النتح من األسطح المزروعة
بين ) النتح(ويتراوح المعدل السنوي للتبخر . سنة/ملم) 2000(ويتزايد هذا المعدل في االتجاه الشرقي ليتجاوز . سنه/ملم
  .ملم في المنطقة الشرقية) 2600(سنه على الساحل ليتجاوز /ملم )1200(

   
                                                 

 )2.1( رقم الجدول في الواردة المحطات هي المستخدمة المحطات 15
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 اآلثار السلبية لتبدالت الهطول المطري في سورية

  أثر الهطوالت الغزيرة  

شديدة  ةبين فصل وآخر وسنة وأخرى إلى هطول أمطار حمليجمهورية العربية السورية الفي المناطق بعض تتعرض 
. سا، مما يؤدي إلى حدوث سيول ذات أضرار كبيرة تحدث انجرافًا في التربة/ملم) 50(ا الغزارة تتجاوز أحيانًا غزارته

وتؤدي السيول الناتجة عن شدة غزارة األمطار الهاطلة في ساعات قليلة أو في أجزاء من الساعة إلى فيضانات هائلة 
على  1937وتشهد كارثة عام . إلنسانمسببة أضرارًا بالغة في المزروعات والحيوانات، إضافة إلى آثارها على حياة ا

تشرين األول أمطاٌر غزيرٌة رافقتها عواصف رعدية شديدة أدت إلى فيضانات كبيرة في شمال ) 31(ذلك، إذ هطلت في 
  .16شخص) 1000(شرق دمشق سببت وفاة 

  الجمهورية العربية السورية التبدالت المرصودة في النظام المناخي في . 4.6.1
  ) مطارنقص األ(الجفاف 

الجفاف ظاهرة معقدة في تأثيرها ونتائجها وتعتبر إحدى التحديات األساسية التي تؤثر على التنمية في سورية ويمكن 
وقد عرفت اتفاقية . رؤية تأثير الجفاف في كل النشاطات خاصة الزراعية واالقتصادية واالجتماعية بدرجات مختلفة

الجفاف حادثة طبيعية تحدث عندما يكون الهطول المطري : "النحو التالياألمم المتحدة لمكافحة التصحر الجفاف على 
أو ، يؤثر بشكل ملحوظ على أنظمة مصادر اإلنتاج )هيدرولوجي(مائي أقل من المعدل بشكل ملحوظ مسببًا عدم توازن 

ة وشبه الجافة وهي ونستنتج من ذلك، التالزم الواضح بين خاصية المناخ في المنطقة الجاف". أنظمة الموارد األرضية
الجمهورية العربية ومن الصفات الرئيسية للجفاف في . الواضحة في الهطول المطري) االختالف والتذبذب(التبدلية 
لعنصر من  ،، عدم إمكانية التنبؤ به بشكل مباشر، حيث ال توجد ارتباطات ذات داللة مع أي شذوذالسورية
  .معين يوضح ذلك ،الطقسعناصر 

  : لجمهورية العربية السوريةباالعتبار الحقائق التالية بالنسبة الويجب أن نأخذ 

  من مصادر المياه المتاحة في سورية%) 68,5(يشكل الهطول المطري. 

  من %) 32,17(، أي ما يعادل 2كم) 59496,16(حوالي  2006مساحة األراضي القابلة للزراعة في عام
  . مساحة سورية

تعتمد الزراعة فيها على (من األراضي الزراعية ذات زراعات بعلية %) 75(ما نسبته ومن الجدير بالذكر، أنَّ هنالك 
إضافة إلى أنَّ الهطول المطري ذو أهمية كبيرة . منها تعتمد على الزراعات المروية%) 25(، مقابل )الهطول المطري

، رية العديد من السنوات الجافةوقد شهدت سو . للمياه السطحية وتغذية األنهار والسدود و هي المصدر الرئيسي للري
-1934/1939-1925/1930-1922:(وبعضها يمثل فترات تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات متوالية كما يلي

وتعتبر ). 1942/1945-1947/1958-1961/1972-1973/1984-1987/1989-1990/1998-1999
منذ بداية القرن العشرين حيث انخفضت  هي األقل مطرًا واألكثر جفافاً ) 1990، 1999، 1932، 1960(السنوات 

 1999-1998وكمثال على ذلك اتصف الموسم الزراعي للعامين . نصف معدلها بكثيرأقل من كمية األمطار إلى 
كمية الهطول المطري  )5.1(تأثرت بشكل كبير ويبين الجدول بهطل مطري ضعيف وبالتالي فإن المحاصيل البعلية 

                                                 
  . 31، ص1948، عام 44الفندي، مقالة في مجلة األرصاد البريطانية الربعية مجلد  16
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وبشكل عام تعتبر موجة الجفاف التي ضربت . 1989-1979متوسط الموسم لعامي  مقارنة مع 1999-1998لموسم 
سنة وكان لها تأثير قاس أيضًا على كل المحاصيل البعلية ) 20(هي األقسى منذ  1999- 1998سورية مابين عامي 

  .أو المروية

 الجاف للموسم المئوية والنسبة 1998-1999 الجاف المطري والموسم 1979- 1989 للفترة المطري الموسم معدل .5.1 الجدول
  .المطري الموسم لمعدل بالنسبة

المحصول الحقيقي إلى المحصول (%) النسبة المئوية 
  1999-1998المقدر حسب الخطط الزراعية خالل موسم 

  المنطقة الساحلية
>350  

  المنطقة الداخلية
250-350  

  المنطقة الشرقية
<250  

  10  22  40  القمح
  12  47  56  الشعير
  8  32  42  العدس

  .2008 للعام الزراعية اإلحصائية المجموعة، الزراعية البحوث الزراعة وزارة: المصدر    
 

ألف ) 1524( بوالتي قدرت  1998-1999وٕاذا قارنا متوسط اإلنتاج من القمح خالل المواسم الخمسة السابقة للموسم 
اختالف المحصول بين ) 6.1(ويبين الجدول %). 38أي (، اً ف طنأل) 580( بوالتي قدرت  1999-1998بموسم  اً طن

  .وكان تأثير الجفاف واضحًا على جميع األراضي الزراعية. سنة وأخرى

  17اختالف غلة المحصول بين سنة وأخرى .6.1 الجدول

  التصحر

في المناطق  هافقد أويعرف التصحر بأنه تدهور أو تردي األراضي ويعني انخفاض اإلنتاجية الحيوية أو االقتصادية 
جملة عمليات ضارة بالبيئة بما في ذلك العمليات الناجمة عن  األراضي أو نتيجة سوء استعمالنتيجة  هالمتأثرة ب

مظاهره وفيما يلي أهم أسباب التصحر و . ةالتصحر يهدد مساحات كبيرة من األراضي السوريبات و . األنشطة البشرية
  :في القطاعات اإلنتاجية و الموارد الطبيعية الرئيسية

                     االنجراف المائي
 االنجراف الريحي  
 الكثبان الرملية الزاحفة  
 التملح  
 تلوث التربة  

 التلف الناجم عن اإلنتاج الزراعي  
 تأثير الزراعة ذات المدخالت المرتفعة في التربة والبيئة    
 سوء استعمال األراضي  
 سوء استعمال الموارد المائية  
 تدهور الغطاء النباتي  

   

                                                 
 .2008 للعام الزراعية اإلحصائية المجموعة ،الزراعية البحوث ،اعةالزر  وزارة 17

  متوسط كمية األمطار  الموسم الزراعي
  ملم) لثالثين محطة( 

  غلة الشعير  هكتار/كغ /غلة القمح 
  سقي  بعل  هكتار/ كغ 

1987-1988  537.8  1609  2903  1385  
1988-1989  266.4  432  2473  94  
1989-1990  203.7  1083  3338  310  
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  المؤشرات االقتصادية .7.1
تعكس األرقام والمؤشـرات التنمويـة التـي أصـدرها المكتـب المركـزي لإلحصـاء، التطـورات االقتصـادية التـي شـهدتها سـورية 
خـالل الســنوات األخيــرة مــن خــالل تطبيـق بــرامج اإلصــالح االقتصــادي واالنتقــال التـدريجي المــدروس إلــى اقتصــاد الســوق 

نقطة انطالق أساسـية  2000ويّشكل العام . الجتماعية في سوريةاالجتماعي بشكل يتالئم مع الخصوصية االقتصادية وا
لتحديث وتطوير االقتصاد الوطني، لجهة تبني اإلصالح االقتصادي واإلداري واالجتماعي مـن جهـة وصـدور العديـد مـن 

وطني وتســعى السياســات االقتصــادية الحاليــة فــي ســورية إلــى تفعيــل االقتصــاد الــ. القــوانين والتشــريعات مــن جهــة أخــرى
  .وتغيير بنيته التقليدية من أجل الدخول في مجاالت اقتصادية جديدة ومتطورة

، نيـةوبقراءة علمية وموضوعية ألهم المؤشرات االقتصادية السورية، وذلك منذ سبعينات القرن الماضـي وبدايـة األلفيـة الثا
أخرى، إذ بلغ وسطي معـدل النمـو خـالل الفتـرة  نجد أن هناك تراجعًا في معدالت النمو االقتصادي أحيانًا وتذبذبها أحياناً 

خـــــالل فتـــــرة الثمانينـــــات و %) 0,98(لفتـــــرة الســـــبعينات و%) 9,1(، حيـــــث بلـــــغ معـــــدل النمـــــو %)5,4(المـــــذكورة نحـــــو 
  . 18على التوالي 2003-1997و 1996-1990خالل الفترتين %) 2,37(و%) 8,45(

وٕالـى سياسـات  ،إلـى المنـاخ المتفائـل الـذي سـاد فـي المنطقـة 1996-1990وتعود أسباب ارتفاع معدالت النمو في الفترة 
االنفتــاح االقتصــادي التــي أتاحــت الفرصــة أمــام القطــاع الخــاص لالســتثمار، إضــافة إلــى بــدء إنتــاج الــنفط الخفيــف فــي 

وذلــك بســبب تراجــع االســتثمار الخــاص،  2000-1997ســورية، بينمــا كــان االنكمــاش االقتصــادي الصــفة المميــزة للفتــرة 
  .لعدم توفر المناخ االستثماري المناسب

ضعفًا في كفاءة المؤسسات العامة، رافقها انخفاض كفـاءة االسـتثمار،  2003-2001وسجلت الفترة الواقعة مابين عامي 
إضافة لتوجه معظم اإلنفاق العام إلى االستبدال والتجديد وٕالى استثمارات ال تؤدي إلى آثار مباشرة في النمو االقتصـادي 

وعلـى الـرغم مـن التحسـن الـذي بينتـه معـدالت النمـو االقتصـادي . ى المدى القصير مثل اإلنفـاق علـى الصـحة والتعلـيمعل
ذلـك أن المشـاكل الجوهريـة فـي . زال فـي انخفـاضمـافإن االتجاه العـام لمعـدل النمـو االقتصـادي  2006-2004للسنوات 

ي االستثمار المادي وفي التشغيل ما يـزال دون المسـتويات مصادر النمو االقتصادي وعلى الرغم من التحسن الظاهري ف
كمـا أن الجانـب الكيفـي مـا زال يعـاني مـن مشـاكل تظهرهـا الكفـاءة الحديـة ، المطلوبة لتحقيق االستدامة في معدالت النمو

ع ثمارهـا مـا زال إضافة إلى أن نتائج عملية التنميـة وخاصـة لجهـة توزيـ. لرأس المال وٕانتاجية بقية عوامل اإلنتاج األخرى
  .يعاني من عدم العدالة

ال يـــزال االقتصـــاد الســـوري يعتمـــد علـــى الصـــناعة االســـتخراجية والزراعـــة ويتجـــه بشـــكل تـــدريجي نحـــو  ،مـــن جانـــب آخـــر
  .اعة التحويلية والكهرباء والماءاالعتماد على قطاع المال والتأمين والعقارات باإلضافة إلى تراجع اعتماده على الصن

  اتج المحلي اإلجماليالن .1.7.1

إال أن االتجــاه العــام لمعــدل  2006-2000علــى الــرغم مــن التحســن الــذي طــرأ علــى األداء االقتصــادي الســوري لألعــوام 
  . المستوى المطلوبيزال دون ماالنمو االقتصادي 

                                                 
  .14، ص2005، دمشق "تحليل االقتصاد الكلي السوري"هيئة تخطيط الدولة،  18
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-2004ام لألعـــو %) 5(و %) 4,5(و %) 8,60(الثابتـــة  2000لقـــد بلـــغ معـــدل نمـــو النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي بأســـعار 
إلــى أن جــزًء منــه يعــود إلــى االنخفــاض  2004ويعــزى ســبب ارتفــاع معــدل النمــو فــي عــام ، علــى التــوالي 2005-2006

فقـط خـالل هـذا العـام وذلـك بسـبب الظـروف %) 1,1(إذ بلغ معدل النمـو  2003الكبير في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
وبــذلك يســجل النــاتج المحلــي ، أمريكــي علــى العــراق وتداعياتــه -كلــوالتــي تعرضــت لهــا المنطقــة والتــي رافقــت العــدوان األن

، األمـر الـذي يعكـس إلـى حـٍد مـا جانبـًا مـن نتـائج 2006-2004للفترة الممتـدة مـا بـين %) 6(اإلجمالي نموًا وسطيًا قدره 
وعــة مــن السياســات الــنهج اإلصــالحي الــذي تتبعــه الحكومــة الســورية علــى المســتوى الكلــي منــذ بدايــة األلفيــة مــدعمًا بمجم

وخصوصًا فـي الخـدمات وقطـاع المـال والتـأمين والعقـارات والتـي انعكسـت فـي زيـادة ، واإلجراءات على مستوى القطاعات
حيث بلغت حصـة القطـاع الخـاص فـي مجمـل التكـوين ، االستثمار الخاص واالستهالك الخاص والصادرات غير النفطية

فـي %) 54(س، وارتفعت إلى .مليار ل) 157(وبكلفة وصلت إلى  2005في عام %) 52(الرأسمالي لالقتصاد الوطني 
فـي %) 24,3(كمـا بلغـت نسـبة االسـتهالك الخـاص مـن االسـتهالك اإلجمـالي . س.مليـار ل) 170(و بكلفـة  2006عام 
مــن جهتهـا ارتفعــت الصـادرات الســورية غيـر النفطيــة . 2006فــي عـام %) 26,1(، وارتفعــت تلـك النســبة إلـى 2005عـام 

  .200519عام  اً مليون دوالر ) 510(إلى  2000عام  اً مليون دوالر ) 362(ن م

  التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي. 2.7.1
 عام شكلت الصناعة االستخراجية والزراعة القطاعات األولية للناتج المحلي اإلجمالي، حيث بلغت مساهمتها بأسعار

ويمكن توضيح التركيب الهيكلي للناتج المحلي . 1990لعام %) 41(مقابل  2003في عام %) 46(الثابتة  2000
  .الثابتة 2000 عام راإلجمالي في سورية بأسعا

  
  الثابتة 2000 عام بأسعار سورية في اإلجمالي المحلي للناتج الهيكلي التركيب. 10.1 لشكلا
  .535–534، ص 2007تم وضع هذا الشكل اعتمادا على المجموعة اإلحصائية السورية لعام : المصدر 

                                                 
  .46 ص، 2007 الثاني تشرين األول، العدد، "السوري االقتصاد اتجاهاتنشرة " نجوم، أسامة دوشين، جيرارد 19
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حقيقًة، إن سيطرة القطاع الزراعي على النسبة األكبر في الناتج المحلـي اإلجمـالي يفسـر تفـاوت معـدالت النمـو بـين عـام 
مـن جانــب . وآخـر نظـرًا لتفــاوت اإلنتـاج الزراعـي الــذي يعتمـد بمعظمـه علــى األمطـار وغالبـًا مــا يتـأثر بـالظروف المناخيــة

كمـا يمكـن مالحظـة تزايـد الـوزن . لصناعة االستخراجية إلى تراجع اإلنتاج النفطي بشـكل عـامآخر، يعود تراجع مساهمة ا
والتــي ركــزت علــى زيــادة اإلنفــاق الكمــي علــى ، 2001النســبي لقطــاع الخــدمات نتيجــة سياســة الحكومــة الجديــدة منــذ عــام 

 .الصحة والتعليم والخدمات العامة

  التجارة الخارجية. 3.7.1
حيث تشكل صادرات الـنفط الخـام أهـم الصـادرات السـورية علـى الـرغم ، لسورية في عدد قليل من السلعتتركز الصادرات ا

وتشـكل الصـادرات النسـيجية ثـاني أهــم ، 2005فـي عـام %) 58(إلـى  2000فـي عـام %) 68(مـن انخفـاض نسـبتها مـن 
علـى  2005-2000ل عـامي خـال%) 5,8(إلـى %) 6,8(الصادرات السورية على الرغم من انخفاض نسبتها أيضـًا مـن 

والقطـن %) 3(والفواكـه والخضـار رابعـًا بنسـبة %) 3,4(و جاءت صادرات اللحـوم والحيوانـات الحيـة ثالثـًا بنسـبة . التوالي
حيــث ، فــي حــين تتنــوع واردات ســورية مقارنــة بتركــز صــادراتها. 2005وذلــك خــالل عــام %) 2,6(الخــام خامســًا بنســبة 

، وتــأتي اآلالت 2005فــي عــام %) 13,2(و  2000فــي عــام %) 15,5(ومنتجاتهــا بنســبة لــى المعــادن عتتــوزع وارداتهــا 
ــًا بنســبة  ثــم تــأتي المــواد الغذائيــة . وعلــى الترتيــب همانفســخــالل العــامين المــذكورين %) 12,7(و %) 16(والمعــدات ثاني

  %). 8(ووسائل النقل بالمرتبة الرابعة بنسبة تقترب من %) 9,5(ثالثًا بنسبة 

هـــذه المـــواد إلـــى إجمـــالي الـــواردات الســـورية بســـبب التزايـــد الواضـــح فـــي واردات مـــن تنـــاقص نســـب كـــل ، لواضـــحو مـــن ا
%) 26(و %) 17(إذ شـكلت حـوالي  2005و2004المشتقات النفطية التي أصبحت أهم السـلع المسـتوردة خـالل عـامي 

ة وزيـــادة االســـتهالك المحلـــي مـــن هـــذه وذلـــك نتيجـــة الرتفـــاع أســـعار المشـــتقات النفطيـــ، مـــن إجمـــالي الـــواردات الســـورية
  .المشتقات

  االستثمار في سورية. 4.7.1
) 531(نحـو  1995-1991خـالل الفتـرة  20وتعديالتـه) 10(بأحكـام القـانون رقـم  ةبلغ عدد المشاريع االستثمارية المشمول
ثــر مــن نصــف عــدد هــذه مليــار ليــرة ســورية وقــد اســتحوذ قطــاع النقــل علــى أك) 68(مشــروعًا بتكلفــة اســتثمارية تجــاوزت 

. مـن إجمـالي التكلفـة%) 32,6(س أي .مليـار ل) 22,3(مشروعًا بكلفة استثمارية قـدرها ) 282(المشاريع، إذ حاز على 
فقـد بلـغ عـدد مشـاريع هـذا القطـاع خـالل ، يأتي قطـاع الصـناعة بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث العـدد واألول مـن حيـث التكلفـة

، ثـم جـاء قطـاع الزراعـة %)65,9(س أي بنسـبة .مليـار ل) 45(مشروعًا بتكلفة تجاوزت الــ  )238(الفترة المذكورة سابقًا 
  . للتكلفة%) 1,2(للعدد و %) 1,5(ثالثًا بنسبة 

وبتكلفـة اسـتثمارية  2000-1996مشـروعًا خـالل الفتـرة الممتـدة بـين ) 440( ةوقد بلغ عدد المشاريع االستثمارية المشمول
ويـأتي القطـاع ، ها في قطـاع النقـل مـن حيـث العـدد وفـي قطـاع الصـناعة مـن حيـث التكلفـةس معظم.مليار ل) 64(نحو 

حيـث بلـغ ، 2006-2001وينسـحب هـذا الوضـع علـى الفتـرة الزمنيـة الممتـدة بـين . الزراعي ثالثًا من حيـث العـدد والتكلفـة
وقد بلغ عدد مشـاريع قطـاع ، س .لمليار ) 941(مشروعًا بتكلفة تجاوزت ) 2684( ةعدد المشاريع االستثمارية المشمول

فــي حــين ، %)6,8(س أي بنســبة .مليــار ل) 64,7(وتكلفتهــا االســتثمارية %) 61,5(مشــروعًا أي بنســبة ) 1651(النقــل 

                                                 
 .)هيئة االستثمار السورية حاليا(ادا على إحصائيات مكتب االستثمار تم وضع األرقام والنسب اعتم 20
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للعدد %) 34(س أي بنسبة .مليار ل) 672,8(مشروعًا بتكلفة استثمارية قدرها ) 920(بلغ عدد مشاريع قطاع الصناعة 
بالنسـبة %) 2,9(بالنسـبة لعـدد المشـاريع و%) 3,5(و بلغـت مسـاهمته ، اء قطـاع الزراعـة ثالثـاً كما ج. للتكلفة%) 71(و 

  .للتكلفة

وبلــغ حجــم التــراكم ، 2005شــركة لغايــة عــام ) 62(كمــا بلــغ عــدد شــركات االســتثمار األجنبــي المباشــر المنفــذة فــي ســورية 
مـن النـاتج %) 8,07(ثمارات األجنبيـة المباشـرة حيـث شـكلت االسـت. 2005س في عام .مليار ل) 160,6(الرأسمالي لها 

و شــكَّلت . 2005لعــام %) 10,8(و  2003المحلــي اإلجمــالي لالقتصــاد الــوطني بســعر الســوق وباألســعار الجاريــة لعــام 
وارتفعت إلـى ، 2003من مجمل التكوين الرأسمالي لالقتصاد الوطني في عام %) 37(هذه االستثمارات نسبة تقترب من 

وقطــاع ، وقـد تركــزت هـذه االســتثمارات فـي قطــاع الصـناعة التحويليــة وقطـاع الوســائط الماليـة. 200521عــامفـي %) 53(
ويــأتي قطــاع المنتجــات الغذائيــة بالمرتبــة األخيــرة وذلــك نتيجــة اإلجــراءات المتخــذة للســماح لالســتثمار األجنبــي . الزراعــة

  .المصارف الخاصة بالدخول في قطاع الصناعة وقطاع المصارف والتشجيع على إنشاء

  الزراعة. 5.7.1
، يعــد قطــاع الزراعــة مــن أهــم قطاعــات االقتصــاد الــوطني فــي ســورية مــن حيــث مســاهمته فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي

وقـد بلـغ متوسـط مسـاهمة ). تصـنيع وتصـدير(واستيعابه لقوة العمل وتأمينه الغذاء للسكان وتأمين المتطلبات األخرى مـن 
%) 25(و، 1980-1970مــابين عــامي %) 29(الثابتــة  2000لنــاتج اإلجمــالي المحلــي وبأســعار القطــاع الزراعــي فــي ا

وبلغـت نسـبة المشـتغلين فـي هـذا . 2007فـي عـام %) 27(و  2005-2000-1990خالل الفترة الممتـدة مـابين األعـوام 
 2006-2005خــالل عــامي %) 19,5(و%) 20,1(و 2004فــي عــام %) 17,1(و 1999فــي عــام %) 28,5(القطــاع 

  .22على التوالي

لقد استطاعت سورية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي تحقيق االكتفاء الذاتي واالنتقال من دولة مستوردة للغذاء إلـى 
القمـــح، الشـــعير، القطـــن، (دولـــة مصـــدرة لـــبعض المنتجـــات والمحاصـــيل الزراعيـــة وخاصـــة المحاصـــيل اإلســـتراتيجية مثـــل 

مـع االهتمـام ) القمح، الخضار والفواكه(ينات يتم تصدير الفائض من اإلنتاج الزراعي من ومنذ السبع). الخضار، الفواكه
زيــت الزيتــون، القمــح، المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة، (بــالميزة النســبية للصــادرات الزراعيــة والصــناعية غيــر النفطيــة ومنهــا 

  ......).  ،النسيج واأللبسة الجاهزة

ـــذل الحكومـــة الســـورية جهـــود ـــة بتشـــجيع المـــزارعين  اً وتب ـــاه الجوفي ـــة مـــن المي واضـــحة للحـــد مـــن اســـتنزاف المـــوارد الطبيعي
وتحفيزهم على استخدام تقنيات الـري الحديثـة واعتمـاد زراعـات بديلـة تحـافظ علـى المـوارد الطبيعيـة مـن النضـوب والتلـوث 

ط مـن اإلنتـاج وفـق تنميـة مسـتدامة وبيئـة الكيماوي باستخدام الزراعة العضـوية بـدًال مـن السـماد بمـا يـؤدي إلـى إيجـاد أنمـا
% 2,7-(بعـد أن نمـا بمعـدل سـالب قـدره %) 7(إذ بلـغ  2005وقد بلغ معدل نمو القطاع الزراعي أوجه في عام . نظيفة

ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة اإلنتــاج مــن األشــجار المثمــرة ودخــول مســاحات زراعيــة  2004عــام %) 3,2(و 2003فــي عــام ) 
فـي عـام %) 2,2(هذا وقد انخفض نمو هـذا القطـاع إلـى . ضافة إلى استخدام برامج المكافحة الحيويةجديدة باإلنتاج باإل

إضـافة إلـى زيـادة مسـتوردات كـل مـن المؤسسـة العامـة للبـذار ، نتيجة ارتفاع مستلزمات اإلنتاج عما هو مخطط 200623

                                                 
  .99-98، ص  "2006 – 2003تحليل الوضع الراهن لالقتصاد الكلي "هيئة تخطيط الدولة،  21
  .535-534 ص القومية، الحسابات فصل، "2007 لعام اإلحصائية المجموعة"  لإلحصاء، المركزي المكتب 22
  ".2006-2003تحليل الوضع الراهن لالقتصاد الكلي "  هيئة تخطيط الدولة، 23
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هـو مـا باع الزراعي في سورية ثانوية بالنسـبة وتعتبر مساهمة القط. والمؤسسة العامة للدواجن أكثر مما هو مخطط أيضاً 
متعلــق بانبعــاث غــازات الدفيئــة مقارنــة مــع القطاعــات األخــرى مثــل الطاقــة والنقــل، بــل يمكــن القــول بأنــه مــن المحتمــل أن 
يكــون لهــذا القطــاع دوٌر فعــاٌل فــي مجــال المحافظــة علــى الكربــون ضــمن النباتــات المنتشــرة فــي الغابــات والمراعــي، ألنــه 

  .ل على نزع جزء من الكربون من الجو وتثبيته في التربة والنباتاتيعم

  قطاع الطاقة. 6.7.1
وذلـك مـن حيـث  ،يكتسب قطاع الطاقة في سورية والمتمثل بالنفط ومشتقاته والغاز والكهرباء الصـفة اإلسـتراتيجية بامتيـاز

، مـن إجمـالي النـاتج المحلـي اإلجمـالي%) 20(ه المكانة التي يحتلها هذا القطـاع فـي االقتصـاد السـوري إذ شـكَّل مـا نسـبت
ـــين عـــامي %) 28(و %) 26(ارتفعـــت هـــذه النســـبة إلـــى و  فـــي حـــين بلغـــت تلـــك النســـبة ، علـــى التـــوالي 1995-1990ب
  .24على التوالي 2006-2005-2004خالل األعوام %) 25(و %) 26(و %) 27(

ـــنفط  ـــنفط الخـــام والمشـــتقات(فـــي الواقـــع، شـــكَّلت صـــادرات قطـــاع ال مـــن واردات الحكومـــة مـــن %) 65(نحـــو ) النفطيـــة ال
مــن %) 70(مــا نســبته  2005العمــالت الصــعبة فــي الســنوات الماضــية، وبلغــت قيمــة صــادرات الــنفط ومشــتقاته فــي عــام 

كمـا يسـهم هـذا القطـاع . مـن قيمـة هـذه الصـادرات%) 75(إجمالي الصـادرات، حيـث تبلـغ حصـة الجانـب الـوطني حـوالي 
مــن المــوارد الذاتيــة لخزينــة الدولــة علــى شــكل حصــة الدولــة وضــرائب دخــل وفــوائض وتــرتبط هــذه %) 45(أيضــًا بحــوالي 

ويظهــر هــذا الوضــع ارتباطــًا كبيــرًا ألوضــاع االقتصــاد . 25اإلســهامات بأســعار الــنفط العالميــة والتســعير اإلداري للمشــتقات
الطلــب علــى مــادة المــازوت والحاجــة إلــى اســتيراد  ونظــرًا لتنــامي، الســوري بإنتــاج الــنفط وتصــديره وتــأثره باألســعار العالميــة

  .فإن مساهمة النفط الخام في ميزان القطع األجنبي ستنخفض بشكل ملموس،  كميات كبيرة منها وبأسعار مرتفعة

  قطاع النفط والغاز 
لدرجات أكثـر مـن ويقدر االحتياطي الجيولوجي من كافة ا ،يعتبر النفط والغاز مصدري الطاقة الرئيسيين في سورية حالياً 

ويلعب قطاع النفط والغاز دورًا محوريـًا فـي االقتصـاد السـوري . من الغاز 3مليار م) 705(مليار برميل ومكثفات و) 24(
حيـــث يشـــكل وحـــده خمـــس النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي، إال أن هـــذا الـــدور الحيـــوي يكتنفـــه اآلن العديـــد مـــن المخـــاطر علـــى 

  . االكتفاء الذاتي خاصة مع بدء هبوط إنتاج النفط الخام مستوى توفر الموارد النفطية لتحقيق

 ،2005س عــام .مليــار ل) 500(إلــى  2000س عــام .مليــار ل) 355(تطــور اإلنتــاج المحلــي لمــادتي الــنفط والغــاز مــن 
) 222(ويرتبط ذلـك بتغيـرات أسـعار الـنفط وكميـات اإلنتـاج، كمـا ازداد النـاتج المحلـي اإلجمـالي لقطـاع الـنفط والغـاز مـن 

مليـون ) 25,64(فقـد بلـغ إنتـاج الـنفط ، أمـا مـن الناحيـة الكميَّـة. س خالل الفترة السابقة.مليار ل) 240(س إلى .مليار ل
كما انخفضت حصـة الجانـب الـوطني فـي التصـدير . 2005في عام  اً مليون طن) 29,6(، ارتفع إلى 2000في عام  اً طن

نتــاج فـإن هــذه ، ومـع اســتمرار انخفـاض اإل2005يــون طـن فـي عــام مل) 8,2(إلـى  2000فـي عــام  اً مليـون طنــ) 10(مـن 
  .الكمية سوف تنخفض

وقد تطور إنتاج الغاز بشكل كبير بعد عام  ،3مليار م) 357(فيقدر االحتياطي القابل لإلنتاج بحوالي  ،أما بالنسبة للغاز
د شــهد قطــاع الغــاز تطــورًا كبيــرًا خــالل حاليــًا، وقــ 3مليــار م) 9,6(إلــى  3مليــار م) 1,3(، حيـث ارتفــع اإلنتــاج مــن 1996

                                                 
   .535-534، فصل الحسابات القومية، ص "2007المجموعة اإلحصائية لعام " المكتب المركزي لإلحصاء، 24 
  .، هيئة تخطيط الدولة"2005-2000تحليل الوضع الراهن لقطاع الطاقة للعام "جميع األرقام والنسب في هذا القطاع مأخوذة عن  25
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كما أنشـئت شـبكة كبيـرة لنقـل الغـاز مـن مواقـع . العقد المنصرم حيث أقيمت عدة مصانع لمعالجة الغاز المرافق والطبيعي
حيث شـكلت كميـة الطاقـة الكهربائيـة  ،وقد توسع استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية. اإلنتاج إلى مواقع االستهالك

  .2005عام % 44وتراجعت إلى  2004عام  %51لمولدة باستخدام الغاز حوالي ا

إذ أنَّ الطلـب المتزايـد علـى هـذه المصـادر  ،تعد مسألة تأمين مصادر الطاقة األولية أحد أهم التحديات التي تواجه سورية
إلنتــاج الــنفط ســيؤدي إلــى مــع االنخفــاض التــدريجي  ،ســنوياً %) 4,7(والــذي يصــل إلــى حــوالي ) نفــط، غــاز، كهربــاء(مــن 

فقدان الواردات التي يحققها تصدير النفط حاليًا وستكون هناك حاجة لدفع قيمة المستوردات من المشـتقات النفطيـة لتلبيـة 
ويقدَّر استهالك الفرد في سورية مـن مصـادر الطاقـة األوليـة بحـوالي . احتياجات توليد الطاقة الكهربائية وتشغيل المصانع

  .اً نفطي مكافئً  اً طن 1.77الوسطية العالمية التي تقرب من حصة مقارنًة مع ال نفطً  مكافئً  طنً ) 1,055(

  قطاع الكهرباء
إلــى مســاهمته فــي تكــوين النــاتج المحلــي وتــوفير  إضــافةً ف ،يلعــب قطــاع الكهربــاء أهميــة بالغــة بالنســبة لالقتصــاد الســوري

حاجة سورية من الكهربـاء سـواء بالنسـبة للنشـاط االقتصـادي فـي يلبى هذا القطاع  ،فرص العمل المباشرة و غير المباشرة
ـــي ـــاجي والتجـــاري والخـــدمي أو االســـتخدام المنزل ـــة االقتصـــادية  ،القطـــاع اإلنت ـــأمين متطلبـــات التنمي ـــالي فـــي ت ويســـهم بالت

  . واالجتماعية

ديـة مصـادر التوليـد المـائي مـا أدى النمو المطرد في الطلب على الكهرباء لنمو الطلب على الوقود األحفوري نظـرًا لمحدو 
قاد لزيادة اعتماد نظام التوليد الكهربائي على المحطات الحرارية البخاريـة والغازيـة التـي اسـتهلكت الفيـول والغـاز وكميـات 

أن مسـاهمة العنفـات الكهرمائيـة فـي عمليـة التوليـد قـد تأرجحـت  2005-1994ويالحـظ خـالل الفتـرة . محدودة من الديزل
تبعــًا لكميــات الميــاه المتاحــة فــي حــوض الفــرات والمتعلقــة بــدورها بالعوامــل المناخيــة إضــافًة لمــؤثرات % 19و% 10بــين 
مــن مجمــل كميــات التوليــد % 80وعليــه فقــد ســاهمت المحطــات العاملــة علــى الوقــود األحفــوري بنســب تزيــد عــن . أخــرى

ـــرة ـــد ســـجل العـــام . خـــالل مجمـــل الفت ـــد الحـــراري  2005وق ـــد نمـــت و %. 90فاقـــت نســـبة مســـاهمة للتولي ـــات الوقـــود ق كمي
بالمقابل فقد . 2005-1994خالل الفترة  مكافئً  اً مليون طن 6.9إلى  3األحفوري المستهلك في عملية التوليد من حوالي 

لتصـل  1994عـام % 32حيث نمت في البداية من حـوالي  2005-19994تأرجحت حصة الغاز الطبيعي خالل الفترة 
عـام % 59، لتعاود الصعود بعدها إلى حـوالي 2000عام % 48م تراجعت بعدها لحوالي ث 1997عام % 60ألكثر من 

ويعـزى هـذا التراجـع إلـى %. 44لحـوالي  2005لكنها عادت فتراجعت بشكل حاد خالل الفترة األخيرة لتصـل عـام  2002
  .لية التوليدالمضطرد عليه في عمعدم تطور كميات الغاز المنتجة والمتاحة بشكل يتماشى مع نمو الطلب 

عـــام  6008والمتـــاح منهـــا حـــوالي ميغـــاوات ) 7159(وقـــد بلغـــت االســـتطاعة المركبـــة الكليـــة لمحطـــات التوليـــد الكهربائيـــة 
وقـد نمـا الطلـب علـى الكهربـاء . ميغـاوات 6000بلغ فيه الطلب على حمل الذروة الداخلي حوالي في الوقت الذي  2005

 .2005-1990ترة للف% 7.8وي قارب المولدة بمعدل وسطي سن
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  قطاع الصناعة .7.7.1
وأخيـرا ولـيس آخـرًا مجـال ، تطورت الصناعة السورية وتنوعـت حتـى وصـلت إلـى مجـال الصـناعات االلكترونيـة والكيمائيـة

 1970فـي عـام %) 20(مساهمة قطاع الصناعة والتعدين فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي بـين  توتذبذب. صناعة السيارات
 2000في عام %) 30(في حين بلغت ، 1994-1990بين األعوام %) 26(، و ارتفعت إلى 1980في عام %) 15(و
ــا نشــاط الصــناعة التحويليــة فقــد حقــق نمــوًا قــدره . 200626-2005ثــم تــدنت بــين عــامي ، 2004فــي عــام %) 26(و  أمَّ
و فــي اإلنتــاج ، ويعــود ذلــك إلــى النمــ200427و  2003وهــو أفضــل ممــا كــان عليــه فــي عــامي  2005فــي عــام %) 1,7(

ومـع ذلـك لـم يسـتطع ، الذي يعد جزءًا من مدخالت هذا النشاط وتشـجيع الصـناعات والمشـاريع الصـغيرة ودعمهـا يالزراع
قطــاع الصــناعة التحويليــة فــي ســورية خــالل العقــود الثالثـــة الماضــية تحقيــق مســاهمة مــؤثرة وفاعلــة فــي النــاتج المحلـــي 

  .اإلجمالي

  قطاع النقل. 8.7.1
حيـث بلغـت تلـك المسـاهمة  ،النقل في سورية المرتبة الرابعة من ناحية مساهمته في الناتج المحلـي اإلجمـالي يحتل قطاع

خـــالل عـــامي %) 15(و %) 14(و  2003-2000بـــين عـــامي %) 13(و  1990-1970بـــين األعـــوام %) 10(نحـــو 
، منهـا 2005س عـام .مليـون ل) 103,5(وقد بلغ النـاتج المحلـي اإلجمـالي لقطـاع النقـل . 28على التوالي 2004-2005

كما بلغ عدد الطائرات المقلعة والهابطـة فـي . س للقطاع الخاص.مليون ل) 89,2(س للقطاع العام و .مليون ل) 14,3(
طـائرة ) 31575(بعـد أن كانـت ، 2005طـائرة فـي عـام ) 40383(و 2006طائرة في عـام ) 43318(المطارات السورية 

راكبـًا ) 2045899(وقـد بلـغ عـدد الركـاب فـي هـذه الـرحالت الجويـة . 1985ي عـام طـائرة فـ) 12354(و 2000في عـام 
  . راكباً ) 3485615(نحو  2006وبلغ في عام  2004راكب في عام ) 2835866(، وارتفع إلى 2000في عام 

لبضـائع ل اً ألف طن) 6158(بلغت كمية البضائع المفرغة والمحملة عن طريق مرفأي طرطوس والالذقية  ،من جهة أخرى
ـــ) 5083(، وارتفعـــت إلـــى 1981المفرغـــة فـــي عـــام  ، و ســـجلت هـــذه الكميـــة تطـــورًا ملحوظـــًا، 1994فـــي عـــام  اً ألـــف طن

  .29على التوالي 2006-2004بين عامي  اً ألف طن) 16651(و اً ألف طن) 12909(فازدادت من 

د ركـاب هـذا النـوع مـن وسـائط النقـل فـيمكن القـول أن عـد، أما من ناحية مؤشرات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديديـة
) 2303(فـي حـين بلـغ عـددهم  ،1994فـي عـام  اً ألف راكب) 1971(إلى  1981في عام  اً ألف راكب)1680(قد ارتفع من 

 اً ألـف طنـ) 2881(بينما بلغـت كميـة البضـائع المنقولـة  ،2006في عام  اً ألف راكب) 2148(و  2004في عام  اً ألف راكب
ـــ) 4040(و  1981فـــي عـــام  ـــ) 7232(، و ارتفعـــت إلـــى 1994فـــي عـــام  اً ألـــف طن ، وبلغـــت 2004فـــي عـــام  اً ألـــف طن

فقد بلغ عدد البواخر الداخلة والخارجة عـن طريـق مـوانئ سـورية طرطـوس،  ،بالمقابل. 2006في عام  اً ألف طن) 8752(
ـــ) 3433(، وارتفـــع هـــذا العـــدد إلـــى 1985فـــي عـــام  بـــاخرةً ) 2576(الالذقيـــة، بانيـــاس و أرواد  و  1994فـــي عـــام  اخرةً ب

  . 2006في عام  باخرةً ) 8856(وبلغ عددها  ،2004في عام  باخرةً ) 7235(

                                                 
  ".2007المجموعة اإلحصائية لعام " المكتب المركزي لإلحصاء،  26
  ".2006-2003تحليل الوضع الراهن لالقتصاد الكلي " هيئة تخطيط الدولة،  27
  .535-534، فصل الحسابات القومية، ص "2007المجموعة اإلحصائية لعام " المكتب المركزي لإلحصاء،  28
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لألعـوام %) 9,5(، %)26,8(، %)15,8(، %)11,2(حقق قطـاع النقـل والمواصـالت معـدالت نمـو بلغـت  ،وبشكل عام
إلـــى فـــتح  2005عـــام  ويعـــزى ســـبب النمـــو المرتفـــع لهـــذا القطـــاع فـــي. 30علـــى التـــوالي 2006، 2005، 2004، 2003

والبـد مـن . الحركـة السـياحيةتحسـن و ، وتحسين العالقـات مـع الـدول المجـاورة ،جوية وبحرية وبرية جديدة ،خطوط مالحية
هـدفت فـي مجـال قطـاع النقـل إلـى زيـادة مسـاهمة الدولـة والقطـاع الخـاص واالسـتثمار ، ن الخطة الخمسـية العاشـرةإالقول 

لتشــجيع حركــة  ،إلــى تــأمين خــدمات نقــل ســريعة وآمنــة بجــودة عاليــة وتكلفــة رخيصــة إضــافة. األجنبــي فــي هــذا القطــاع
  .الترانزيت وتنشيط السياحة

  قطاع السياحة. 9.7.1
مليـار ) 30,7(إلـى  2000مليـار ليـرة سـورية فـي عـام ) 12,3(ازدادت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لقطـاع السـياحة مـن 

خــالل الفتــرة الممتــدة مــا بــين األعــوام %) 16,4(وســطي معــدل نمــو ســنوي قــدره  محققــة بــذلك 2006ليــرة ســورية فــي عــام 
مليـار ليـرة سـورية فـي ) 111,1(وبلغ حجـم االسـتثمارات التراكميـة لنشـاطي الفنـادق والمطـاعم مـا قيمتـه . 2006 -2000
خــالل %) 8,9(ره ، أي بمعــدل نمــو وســطي قــد2006م مليــار ليــرة ســورية فــي العــا) 186,1(، و ارتفــع إلــى 2000العــام 

علما بأن قيمة استثمارات القطاع العام في نشاطي الفنادق والمطاعم ظلت ثابتة خالل الفترة المدروسـة، . الفترة المدروسة
ــا قيمــة اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي النشــاطين المــذكورين فقــد بلغــت حــوالي . مليــار ليــرة ســورية) 13,1(حيــث بلغــت  أمَّ

  .200631مليار ليرة سورية في العام ) 173(، تزايدت إلى حوالي 2000العام  مليار ليرة سورية في) 98(

  القوى العاملة. 10.7.1

بدراسة توزع المشتغلين في سورية على األنشطة االقتصادية المختلفة نالحظ أن قطاعـات الزراعـة والتجـارة والخـدمات قـد 
دولـة وسياسـاتها التشـجيعية بالنسـبة للقطـاع الزراعـي وٕالـى استقطبت العدد األكبر من المشتغلين ويرجع ذلك إلى اهتمـام ال

فـي عـام %) 30,3(فقد بلغـت نسـبة العـاملين فـي قطـاع الزراعـة . التطور والنمو الحاصلين في قطاعي الخدمات والتجارة
و %) 13,7(فـــي قطـــاع الخـــدمات و%) 26,9(و %) 21(، فـــي حـــين بلغـــت نســـبتهم 2006عـــام %) 19,5(و  2002

  .32طاع التجارة خالل المدة المذكورة ذاتها وعلى الترتيب نفسهفي ق%) 15,6(

فـي القطـاع العـام %) 27,8(، مـنهم 2006فـي عـام  مشـتغالً ) 4859948(من جهة ثانية بلغ عدد المشتغلين في سـورية 
كمــا يمكــن أن نالحـظ تحســن الحالــة . فـي  القطاعــات األخـرى%) 0,5(فـي القطــاع الخـاص، ويعمــل حــوالي %) 71,7(و
نســبة المشــتغلين حــاملي الشــهادة : كمــا يلــي 2006حيــث توزعــت هــذه النســب فــي عــام . تعليميــة للمشــتغلين فــي ســوريةال

لحملــة الشــهادة اإلعداديــة والمــدارس المهنيــة، و %) 14,5(مــن إجمــالي المشــتغلين فــي ســورية، و %)  59,6(االبتدائيــة 
أمـا الفئـة . 33لحملة الشهادة الجامعيـة فـأكثر%) 7,2(طة، وللمعاهد المتوس%) 8,7(لحملة الشهادة الثانوية، و %) 9,7(

وبنسـبة  1985ألـف متعطـل فـي عـام ) 121(الثانية لقوة العمل في سورية، فهي تتشكل من المتعطلين الـذين بلـغ عـددهم 
، فـي حـين بلـغ عـدد المتعطلـين %)6(ألـف متعطـل وبنسـبة تزيـد عـن ) 206(، و ارتفع عددهم إلى %)4,7(بطالة قدرها 
 2000ألف متعطـل فـي عـام ) 469(م ، بينما بلغ عدده%)7,4(وبنسبة  1994ألف متعطل في عام ) 290(في سورية 

                                                 
  ".2006-2003تحليل الوضع الراهن لالقتصاد الكلي " هيئة تخطيط الدولة،  30
  .، ولجميع األرقام والنسب الالحقة"2006-2003تحليل الوضع الراهن لقطاع السياحة في سورية "هيئة تخطيط الدولة،  31
  .89ص 2006ولعام  90، ص2004المجموعة اإلحصائية السورية لعام  32
  .88ص 2007المجموعة اإلحصائية السورية لعام  33
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%) 10,7(و%) 9,5(وبنســـبة قـــدرها  2006ألـــف متعطـــل فـــي عـــام ) 432,2(و 2003ألـــف متعطـــل فـــي عـــام ) 548(و
  .34خالل السنوات السابقة على الترتيب%) 8,1(و

  النفايات. 11.7.1

-90(يوميـًا، حيـث يـتم جمـع  اً طن )5000(لنفايات المنزلية في سورية التي يتم ترحيلها إلى المكبات بحوالي تقدر كمية ا
وتبـــّين . فـــي المنـــاطق الريفيـــة )%64(مـــن النفايـــات المنزليـــة فـــي المنـــاطق الحضـــرية، فـــي حـــين يـــتم جمـــع فقـــط  )100%

، أو 2002فايـات البلديـة الصـلبة حسـب تقـديرات عـام مـن الن اً مليون طنـ) 5,5-3,5(الدراسات بأن سورية أنتجت ما بين 
 .35سنوياً %) 3,5-2,5(يوميًا، وبنسبة نمو بين  اً طن) 15,000-10,000(ما يعادل 

ويقــّدر المعـــدل  .بالنســبة للنفايــات الصــناعية الصـــلبة، فيــتم الــتخلص منهــا مـــن خــالل اإلمكانيــات المتــوفرة لـــدى البلــديات
ـا فـي المنـاطق الريفيـة، . يـوم/كـغ للفـرد) 0,5(يـوم، وبمتوسـط /كـغ للفـرد) 0,8-0,4(بين  اليومي إلنتاج النفايات البلدية أمَّ

يـــوم حيـــث عمليـــة الحـــرق الخـــارجي شـــائعة، ونســـبة إعـــادة اســـتخدام /كـــغ للفـــرد) 0,3-0,2(فتقـــدَّر كميـــة النفايـــات بحـــوالي 
وتتفاوت نسبة تغطيـة  .صنع الكومبوست منزلياً واستهالك النفايات قليلة، وتعطى النفايات العضوية للحيوانات المنزلية، ول

. هــذا وقــد أبــدت المبــادرات الحديثــة تحســنًا فــي تغطيــة خدمــة الجمــع فــي منــاطق أوســع. خدمــة جمــع النفايــات فــي ســورية
مكبــات مفتوحــة موجــودة علــى حــدود  إمــا عــن طريــقويجــري الــتخلص مــن القســم األعظــم مــن النفايــات التــي يــتم جمعهــا 

، أو عـن طريـق الطمـر، حيـث يتميـز بأنـه األرخـص، لكنـه األكثـر تلويثـًا غطيتها بالتربة مـن حـين آلخـرالمدن، حيث يتم ت
لنفايـات فـي سـورية بطبقـة كتيمـة فـي قـاع لوباستثناء مطمر ديـر الـزور، لـم تجهَّـز أي مطـامر . نتيجة تشّكل سائل الراشح

لتحريـــات التـــي أجريـــت علـــى بعـــض المطـــامر مثـــل وقـــد أظهـــرت ا. المطمـــر لتـــأمين الحمايـــة للتربـــة الطبيعيـــة مـــن التلـــوث
  .الالذقية وطرطوس والقامشلي وجود تلوث في المياه الجوفية في المناطق القريبة من تلك المواقع

وتشــمل اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن مكبــات النفايــات . يعتبــر الحــرق غيــر المشــروع للنفايــات فــي المكبــات عمليــة شــائعةو 
والجوفية نتيجة تشكل السائل الراشح، والذي غالبًا ما يحـوي علـى معـادن ثقيلـة اآلبار السطحية  المفتوحة في سورية تلوث

كمــا تشــكل أغلــب المطــامر مصــادر خطــر إضــافية . كــالزئبق والكــروم والنيكــل والرصــاص والكــادميوم والنحــاس والتوتيــاء
يــة الطيــارة والتــي تعــد جميعهــا مــن غــازات بســبب انبعــاث غــاز الميتــان وثــاني أكســيد الكربــون والمركبــات العضــوية الحلق

 .االحتباس الحراري التي تساهم في التغيرات المناخية
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  مقدمة. 1.2
، علـى الـدول أن تقـدم UNFCCCالتابع لمنظمة األمم المتحدة حول تغير المناخ  COP8/17بحسب قرار مؤتمر األطراف 

أن تعطـــي تقـــديراٍت  1وعلـــى الـــدول مـــن خـــارج الملحـــق . بالغـــاٍت وطنيـــًة كـــل عـــاٍم حـــول إصـــداراتها مـــن غـــازات الدفيئـــة
وتشــجع هــذه الــدول علــى تقــديم معلومــاٍت حــول الغــازات . ولتصــريفها N2Oو CH4و CO2لإلصــدارات مــن غــازات الدفيئــة 

HFCs، PFCs ،SF6.  الـبالغ منهـا يتـألف ، أحـد أهـم المحـاور التـي سجل إصدارات غازات الدفيئة و صـرفهايشكل تقرير و
  .الخاص بالتغيرات المناخية NC الوطني

يقـدم تقريـر جــرد غـازات الدفيئــة األول لسـورية اإلنبعاثــات مـن غــازات الدفيئـة المطلوبــة بحسـب توجيهــات مـؤتمر األطــراف 
COP . كمـا أنــه يعطــي فكـرًة عــن اإلنبعاثــات مـن غــازات الدفيئــة غيـر المباشــرة مثــلCO   و NMVOC   وكــذلك إنبعــاث
كمـا يقـدم هـذا التقريـر معلومـاٍت . فيـف والتكُيـف و تقويمهمـالوضـع سياسـات التخ و يعتبـر هـذا الجـرد ضـرورياً .  SO2غـاز

ويقــدم . حــول القطاعــات الرئيســة مثــل الزراعــة والطاقــة والصــناعة والنقــل والفضــالت تفيــد فــي معالجــة مشــاكل بيئيــٍة أخــرى
  .بياناٍت حول التطور االقتصادي واالجتماعي تفيد في التخطيط للتنمية وٕادارة الموارد أيضاً 

 ـالتابعــة للــ COPمــع تعليمــات  كســنة أســاٍس تمشــياً  1994هــذا التقريــر فــي حســاب إصــدار غــازات الدفيئــة ســنة  لقــد أعتمــد
UNFCCC وحتــى عــام  1994ولكــن الحســابات ســوف تشــمل األعــوام الممتــدة مــن عــام ) 1( بالنســبة للــدول خــارج الملحــق

ر ذلك لينعكس علـى تقـويم اإلجـراءات المتبعـة من أجل تقويم اتجاهات اإلنبعاثات خالل السنوات الماضية، وتفسي 2005
لبنـاء السـيناريوهات فـي  للتخفيف من غازات الدفيئة، بما يؤدي إلى تقويم التطور االقتصادي واالجتماعي، ويشـكل أساسـاً 

  .المستقبل

  :الترتيبات المؤسساتية الخاصة بإعداد قوائم الجرد. 1.1.2

للفريــق وأربعــة خبــراء فــي مجــاالت الطاقــة والصــناعة والزراعــة مــن رئــيس  الدفيئــة جــرد غــازاتلل فريــق يشــكتــم ت
كما أتبع كل خبيـر بعـدد مـن المتـدربين مـن وزارة الدولـة لشـؤون البيئـة و مـن الـوزارات األخـرى ذات . توالفضال
 .الفريق على عملية جرد الغازات وقد عقدت أربع ورشات عمل لتدريب. العالقة

  إعداد قوائم الجرد. 2.1.2

كمـا تـم الحصـول علـى المعلومـات . يول على البيانات من المكتب المركزي لإلحصاء التابع للدولة بشـكل رئيسـتم الحص
بالنســبة للطاقــة جــاءت المعلومــات مــن وزارة الــنفط والثــروة المعدنيــة " فمــثال. لكــل قطــاٍع مــن الــوزارات المعنيــة بهــذا القطــاع
وبالنسبة للزراعة جـاءت مـن الـوزارات التـي تعنـى . صناعة واإلدارة المحليةووزارة الكهرباء ووزارة النقل ووزارات الزراعة وال

وللفضــــالت مــــن وزارة اإلدارة المحليــــة ومــــن وزارة اإلســــكان . بالقطــــاع الزراعــــي مثــــل وزارة الزراعــــة واإلصــــالح الزراعــــي
د الخبــراء بكتــٍب رســميٍة مــن وِّ وقــد زُ . وللصــناعة مــن وزارة الصــناعة، ووزارة االقتصــاد والتجــارة الداخليــة وغيرهــا. والتعميــر

 .إدارة المشروع من أجل تسهيل مهمتهم في الحصول على البيانات الضرورية

موضـوع تغيـر المنـاخ جديـد بالنسـبة للعـاملين ألن  ،البيانـاتصـعوبة فـي الحصـول علـى بعـض هنـاك  تومع ذلك فقد كانـ
. 2004-2000دم تــوفر موازنــٍة طاقيــٍة لألعــوام وقــد لــوحظ هــذا الــنقص خاصــًة فــي قطــاع الطاقــة لعــ. فــي هــذه القطاعــات
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جـرى وقـد . SF6وسـادس فلـور الكبريـت  PFCsو HFCsوكذلك األمر في قطـاع الصـناعة بالنسـبة للمركبـات الهالوكربونيـة 
فـي حـال واسـتخدمت عوامـل تحويـٍل محليـٌة مالئمـٌة . ل البيانات إلى شكلها الجاهز لإلستخدام فـي دليـل جـرد الغـازاتيحو ت

و . واستخدمت عوامل التحويل لـدوٍل مشـابهٍة كمـا فـي حالـة الفضـالت. ، مثل المحتوى الحراري للمشتقات النفطيةاهدو وج
بالنســبة لـــدوٍل  1996 فــي معظــم الحـــاالت اســتخدمت عوامـــل اإلصــدار القياســية الموجـــودة فــي دليـــل جــرد الغــازات للعـــام

يل فـــي فقـــرة توصـــيف القطـــاع فـــي التقـــارير القطاعيـــة وقـــد وضـــعت معظـــم هـــذه البيانـــات وبشـــيٍء مـــن التفصـــ. )6(مشـــابهةٍ 
 .المفصلة بالنسبة لكل قطاٍع من القطاعات الرئيسة المختلفة

  المنهجيات ومصادر البيانات المستخدمة. 3.1.2

ويشــمل هــذا . أن تعــد الــبالغ الــوطني األول حــول التغُيــر المنــاخي 1علــى الــدول خــارج الملحــق  COP8/17بحســب القــرار 
  IPCC Guidelines 1996 1996ويجـب أن يعتمـد هـذا الجـرد علـى الخطـوط التوجيهيـة لعـام . لغازات الدفيئة اً البالغ جرد
وأعتمـدت . N2Oو CH4و CO2وشـملت الدراسـة الغـازات . وقد أعتمد هذا الدليل في جميع القطاعـات. NGGIPمن إعداد 

كمــا اســتخدمت . اســب الظــروف المحليــة والوطنيــةوٕان تكــن قــد عــّدلت فــي بعــض المواقــع لتن (Tier 1)المنهجيــة األولــى 
قـد أعتمـدت عوامـٌل محليـٌة فـي بعـض الحـاالت مـن الـدليل، و  Default Emission Factors (DEF)عوامـل إصـداٍر قياسـيٌة 

مــن المكتــب المركــزي لإلحصــاء  Activity Data (AD)وقــد أخــذت بيانــات األنشــطة . حينمــا تــوفرت المعطيــات الالزمــة
كمــا اســتخدمت اإلحصــاءات مــن الــوزارات المعينــة مثــل وزارة الزراعــة ووزارة الــنفط والثــروة المعدنيــة ووزارة . التــابع للدولــة

و مــن وكالــة  وزارة الدولــة لشــؤون البيئــةووزارة الصــناعة ووزارة اإلســكان ووزارة اإلدارة المحليــة ومــن  النقــل، ووزارة الكهربــاء
لقـد أعتمـد النظـام الحاسـوبي المـزود . ت في المراجع المذكورة فـي نهايـة التقريـروقد وثقت هذه البيانا. IEAالطاقة الدولية 

. فـي الحسـابات 1996الموجـودة فـي دليـل عـام   Worksheetsكما اعتمـدت أوراق العمـل . 1996للعام  NGGIPمن قبل 
  .في التقرير في تسجيل اإلنبعاثات  Reporting Tablesفقد أعتمدت الجداول الموجودة  في الدليل  وأخيراً 

 Key Categories (KC)الفئات الرئيسة  .4.1.2

لـذا أجـري تحليـٌل كيفـٌي . لم يتم تحليل الفئات الرئيسة بشكٍل كمٍي ألنهـا المـرة األولـى التـي يـتم فيهـا حسـاب غـازات الدفيئـة
ن معظــم الفئــات فــي وبصــورٍة عامــٍة فــإ. ومــا ينطبــق عليــه فــي كــل قطــاعٍ  1996للعــام  IPCC ـللفئــات الرئيســة فــي دليــل الــ
ويشــمل هــذا أيضــًا التســرب مــن هــذا . ألهميــة حــرق الوقــود والنمــو الكبيــر فــي إســتهالك الطاقــة قطــاع الطاقــة رئيســة نظــراً 

وبالنســبة للزراعــة يعتبــر التخمــر وفضــالت الحيوانــات وتســميد األراضــي . ألن ســورية بلــٌد منــتٌج للــنفط والغــاز القطــاع نظــراً 
وفـــي قطـــاع . ابـــات واألشـــجار الحراجيـــة والمثمـــرة مهمـــًة فـــي صـــرف غـــاز ثنـــائي أكســـيد الكربـــونوتعتبـــر الغ. فئـــاٍت رئيســـةً 

لحجمهـــا ونموهـــا المتزايـــد بســـبب التزايـــد الســـكاني وعـــدم معالجتهـــا  نظـــراً الفضــالت تعتبـــر الفضـــالت الصـــلبة فئـــاٍت رئيســـة 
لبنــاء و تشــغيل  ف الصــحي نظــراً وكــذلك إزدادت أهميــة اإلصــدارات مــن محطــات معالجــة ميــاه الصــر . باســترجاع الميثــان

لصـغر  أما الصرف الصناعي فأهميته أقل نظـراً . العديد منها خالل السنوات الماضية في معظم المدن الكبرى في سورية
هـــذا القطـــاع مقارنـــًة بمـــا هـــو عليـــه فـــي الـــدول المتقدمـــة فـــي هـــذا المجـــال ولعـــدم إعتمـــاد بنـــاء محطـــات معالجـــة الصـــرف 

ولكــــن اإلصــــدارات مــــن الفضــــالت بشــــكٍل عــــاٍم ضــــئيلٌة مقارنــــًة . ف بعضــــها ألســــباٍب فنيــــةٍ الصــــناعي فــــي ســــورية أو توقــــ
وبالنسبة للصناعة نجد أن الفئات الرئيسة هي صناعة اإلسمنت بشـكٍل . باإلصدارات من قطاع الطاقة وحتى من الزراعة

  .لحديد والفوالذرئيٍس بالنسبة ثم الصناعات الكيميائية وعلى األخص صناعة األسمدة وبعدها صناعة ا
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  إتجاهات إنبعاثات غازات الدفيئة. 2.2

  .2005-1994يصف هذا الفصل نتائج جرد غازات الدفيئة لألعوام 

  اإلصدارات الكلية. 1.2.2

 CO2 اً رامــتيــرا غ 52.66مــن  LULUCFأرتفــع إصــدار ســورية الكلــي مــن غــازات الدفيئــة ماعــدا قطــاع اســتخدام األراضــي 
وقـد تزايـد اإلصـدار الكلـي بشـكٍل مسـتمٍر ). 1.2(كمـا فـي الشـكل  2005عـام  اً رامـتيـرا غ 79.07إلى  1994مكافئ عام 

وارتفــاع مســتوى المعيشــة و التنميــة  ســنوياً % 2.5بســبب الزيــادة الســكانية التــي قاربــت  2005إلــى عــام  1994مــن عــام 
صــة اإلصــدارات مــن الطاقــة زادت لكــن ح. والهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة ســنوياً % 7-4االقتصــادية التــي تراوحــت بــين 

ويعــود هــذا إلــى زيــادة . 2005عــام  اً رامــتيــرا غ 58إلــى  1994عــام  اً رامــتيــرا غ 38بنســبٍة أعلــى إذ ازدادت حصــتها مــن 
خاصـًة بعـد تحريـر االقتصـاد وتخفـيض  كبيـراً  علـى وسـائط النقـل التـي شـهدت نمـواً  النمو على الطاقة الكهربائية، و أيضـاً 

ولكـــن اإلصـــدار بالنســـبة للوحـــدة مـــن الطاقـــة انخفـــض بســـبب زيـــادة كفـــاءة . 2005-2003بـــين عـــامي  التعرفـــة الجمركيـــة
مـــن الفيـــول فـــي توليـــد  الصـــناعة وأتمتتهـــا واســـتيراد الســـيارات الحديثـــة األكثـــر كفـــاءًة والتحويـــل إلـــى الغـــاز الطبيعـــي بـــدالً 

 .الكهرباء

 

  2005 1994عام  بين GHGاإلصدارات الكلية من غازات الدفيئة  .1.2الشكل 

  اإلصدارات الكلية بحسب الغاز .2.2.2
هـــي  CO2ومنــه يتبــين أن حصــة غــاز . مـــن اإلصــدارات الكليــة GHGحصــة كــل غــاٍز مــن غــازات ) 2.2(يبــين الشــكل 

ويعـود ذلـك إلـى زيـادة اسـتخدام الـنفط والغـاز للحصـول . 2005عـام % 74إلى  1994عام % 68األعلى إذ ازدادت من 
% 18مـن  CH4وتناقصـت حصـة . يأتي من حـرق الوقـود األحفـوري فـي قطـاع الطاقـة CO2معظم غاز على الطاقة ألن 

   .2005عام % 13إلى  1994عام % 14من  N2Oبينما تناقصت حصة  2005عام % 13إلى  1994عام 
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  2005و 1994من اإلصدارات الكلية لعامي  GHGحصة كل غاٍز من غازات الدفيئة  .2.2الشكل 

  اإلصدارات الكلية بحسب القطاع .3.2.2
والصــــناعة ) LULUCEFعــــدا الغابــــات واســــتخدام األراضــــي (مثلــــت حصــــة القطاعــــات الرئيســــة وهــــي الطاقــــة والزراعــــة 

 1994عـــام % 72ومنـــه يتبـــين أن حصـــة قطـــاع الطاقـــة بلغـــت ). 3.2(علـــى الشـــكل  GHGوالفضـــالت مـــن إصـــدارات 
 بينمــا انخفضــت حصــة الصــناعة قلــيالً % 18الزراعــة ثابتــًة عنــد وبقيــت حصــة . 2005عــام %  73وازدادت لتصــل إلــى 

خــالل  كبيــراً  الطاقــة والزراعــة شــهدا نمــواً  يويعنــي هــذا أن قطــاع%. 5وبقيــت حصــة الفضــالت عنــد % 4إلــى % 5مــن 
   .السنوات الماضية بينما كان نمو قطاع الصناعة أقل من ذلك
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   2005و 1994لعامي  CO2بمكافئ  GHGغازات الدفيئة حصة القطاعات المختلفة من إصدار  .3.2الشكل 

ومنـه نـرى النمـو المسـتمر . بحسب القطاع 2005-1994من غازات الدفيئة لألعوام اإلصدارات ) 4.2(كما يبين الشكل 
و كــذلك حصــة قطــاع الفضــالت بينمــا تناقصــت حصــة قطــاع الصــناعة  نســبياً  لقطــاع الطاقــة وبقــاء قطــاع الزراعــة ثابتــاً 

   .سيطٍ بشكٍل ب
 

 

  2005-1994من غازات الدفيئة بحسب القطاع بين عام  تاإلصدارا .4.2الشكل 

مـع عـدم أخـذ خـزن الكربـون فـي (شـخص /طـن 4.00إلى حـوالي 2005المكافئ بالنسبة للفرد عام  CO2لقد ارتفع إصدار 
ًة بين الدول المختلفة في هـذا مقارن) 1.2(ويبين الجدول ). بعين االعتبار LULUCEFقطاع الغابات واستخدام األراضي 

ومــن  1ومنــه نتبــين أن حصــة الفــرد عنــدنا أقــل بكثيــٍر ممــا هــي عليــه فــي دول اإلتحــاد األوروبــي ودول الملحــق . المجــال
  .تركيا رغم أنه قريب منها، كما أنه أقل بقليٍل من المتوسط العالمي
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 بالنسبة لسورية وللعالم GHGمؤشرات إصدار  .1.2الجدول 

دانالبل  
CO2  طن للفرد  

 LUCFمن دون 

CO2  تيرا غ  
 LUCFمن دون 

 تيرا غ  CO2 CO2 طن للفرد

EU-15 10.9 4.180 9.0 3.447 

EU-25 11.0 4.925 9.0 4.064 

OECD NA NA 11.1 12.780 

1دول الملحق   14.7 17.288 12.2 14.289 

1دول خارج الملحق   16.0 13.855 13.4 11.633 

 NA NA 4.0 24.983 العالم

 231.0 3.3 286.3 4.1 تركيا

 57.00 2.85 79.0 3.95 سوريا
 

  ). ثاني أكسيد كربون مكافئ( طن 3.95= فتكون االصدرارات بالنسبة للفرد  ،نسمة مليون 20 في سورية عدد السكانبفرض 
   ).ثاني أكسيد كربون مكافئ(غرام  تيرا 57ة طن واالصدارات الكلي 2.85وبأخذ قطاع الغابات واألراضي بعين االعتبار فتكون حصة الفرد 

  نظرة عامة على اإلصدارات. 3.2

  اإلصدارات الكلية. 3.2.2
بينمـا بلغـت حصـة %  74فـي سـورية إذ بلغـت  GHGهي األعلى من إصـدارات  CO2كانت حصة غاز  2005في عام 

CH4 13  %وN2O  13  .% كمــا يبــين . بحســب غــاز الدفيئــة 1994اإلصــدارات الكليــة لألعــوام ) 2.2(ويبــين الجــدول
  .بحسب القطاعات CO2اإلصدارات الكلية من غازات الدفيئة بمكافئ ) 2.2(الجدول 

 CO2eq غ  تيرا 2005-1994بحسب الغاز بين  GHGاإلصدارات الكلية  .2.2الجدول 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 غاز

CO2 36.16 37.18 37.22  38.94  42.96  45.75  51.10  52.12  53.56  54.13  55.34  58.34  
CH4 9.33  9.98  9.83  10.22  10.46  10.33  10.06  9.65  9.65  9.76  9.96  10.19  
N2O 7.17  7.81  8.06  8.07  8.72  8.33  8.36  7.34  7.74  8.91  9.42  10.54  

  بحسب القطاع 2005- 1994بين  CO2بتيرا غرام مكافئ  GHGاإلصدارات الكلية من  .3.2 الجدول

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 القطاع

 58.35 55.60 54.54 54.13 52.96 52.66 47.40 44.65 40.82 39.06 39.40 38.23 الطاقة

 13.93 12.56 11.74 10.38 9.85 11.04 11.04 11.72 10.78 10.70 10.32 9.47 زراعة

 2.94 2.86 2.95 2.99 3.04 2.65 2.88 2.81 2.74 2.74 2.71 2.49 صناعة

 3.85 3.670 3.57 3.45 3.25 3.16 3.07 2.95 2.88 2.61 2.54 2.47 نفايات
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فــــي ســــورية تصــــدر الغالبيــــة العظمــــى 
من قطاع الطاقـة حيـث  CO2من غاز 

 95.137أصــدر هــذا القطــاع  حــوالي 
ويمثــــل قطــــاع . 2005منهــــا عــــام % 

%  39ربــــاء أغلبهــــا بنســــبة توليــــد الكه
بينما يمثل قطاع النقل الحصة األكبـر 

ــــــــــة بنســــــــــبة   2005عــــــــــام % 22التالي
 ).5.2الشكل (

 
 

  

  
 

 

  .2005اإلصدارات الكلية من غازات الدفيئة بحسب القطاع وبحسب الغاز  .5.2الشكل 

  قطاع الطاقة .2.3.2

 (GHG) غازات الدفيئة اتجاه اإلصدارات من

). 6.2(كما هو مبـين فـي الشـكل  2005إلى عام  1994بشكٍل مستمٍر من عام الطاقة في سورية  صدارات قطاعإمت نَ 
ســــبت اإلصــــدارات لهــــذه األعــــوام فقــــط بطريقــــة المرجــــع فقــــد حُ  2004-2000لعــــدم تــــوفر ميــــزان الطاقــــة لألعــــوام  ونظــــراً 

Reference  ولـــيس بطريقـــة القطـــاعSector .ســـاب كميـــة اإلصـــدارات وذلـــك وقـــد تـــم التأكـــد مـــن تقـــارب الطـــريقتين فـــي ح
تيـرا غ بطريقـة  58.35بلغـت  CO2لقد وجد أن كميـة اإلصـدارات الكليـة مـن قطـاع الطاقـة بمكـافئ . 2005بحسابها لعام 

وبالتـالي فـالفرق بينهمـا ). بعـين اإلعتبـار N2OوCH4 بعد أخذ اإلصـدارات مـن (تيرا غ بطريقة المرجع  58.366القطاع و
 CO2مكــافًئ شــّكل  CO2 اً مليــون طنــ 38.24مــا يقــارب  1994ات مــن غــازات الدفيئــة لعــام بلغــت اإلصــدار وقــد %. 0.03

شـّكل   مكـافئً  CO2مليـون طنـًا  58.35إلى مـا يقـارب  2005بعد ذلك لتصل عام " وتضاعفت تقريبا. منها% 89حوالي 
CO2  النسبة أقل من معدل نمو ويالحظ أن هذه %. 3.9بذلك معدل نمٍو سنوٍي وسطٍي يقارب  محققةً منها % 95حوالي

 وقـد. 36مليـون طنـًا مـن الـنفط المكـافئ خـالل الفتـرة نفسـها 19.39إلـى  11.7الطلب على الطاقـة األوليـة الـذي ازداد مـن 
  .المكافئ النفط من طن لكل مكافئ CO2 اً طن 2.9 حدود عند تقريباً  ثابتاً  الفترة هذه خالل الوسطي اإلصدار معامل بقي

                                                 
36 Climate Change: The Physical Science Basis (2007). Solomon، S.، D. et al., "Summary for Policymakers, 

Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of IPCC, Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom (2007). 
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  . 2005 – 1994الكلية من قطاع الطاقة بين عام  GHGإصدار غازات الدفيئة تطور  6.2الشكل 

  إصدارات قطاع الطاقة بحسب الغاز
% 89هـي األعلـى إذ بلغـت  CO2ومنـه نتبـين أن حصـة غـاز . إنبعاثات غازات الدفيئة بحسـب الغـاز) 7.2(يبين الشكل 

وقــد تطــور الوضــع مــع . أول أكســيد النتــروز مهملــةً  بينمــا كانــت نســبة% 11يــأتي بعــدها غــاز الميثــان بنســبة  1994عــام 
عـام % 95إلـى  CO2ازدياد استهالك النفط والغاز في توليد الكهرباء ووسائط النقل والحصول على الطاقـة لتصـل حصـة 

  %.1وأكسيد النتروز %  4بينما بلغت نسبة الميثان  2005

    
  بحسب الغاز 2005و  1994إنبعاثات غازات الدفيئة للعامين  .7.2ل الشك

  إصدارات قطاع الطاقة بحسب القطاع
حيـــث يالحــظ أن توليـــد الكهربــاء اســـتأثر بالحصـــة . التطــور النســـبي لمعــدالت اإلصـــدار القطاعيــة) 8.2(يوضــح الشـــكل 

، يليـه قطـاع النقـل الـذي 2005-1994خـالل الفتـرة % 39إلـى % 29الكبرى من اإلنبعاثات إذ نمت حصـته مـن حـوالي 
أمـا قطـاع الصـناعة %. 12إلـى % 17ثم القطاع السـكني الـذي تراجعـت مسـاهمته مـن % 22-21ين تأرجحت حصته ب

إلــى % 14وكــذلك تراجعــت حصــة الصــناعة النفطيــة واإلســتخراجية مــن % 8إلــى % 13والبنــاء فقــد تراجعــت حصــته مــن 
 %.77إلى % 64وازدادت حصة توليد الكهرباء والنقل وصناعة الطاقة مجتمعًة من . خالل الفترة ذاتها% 8
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  بحسب القطاع 2005 – 1994من قطاع الطاقة  بين   GHGإصدارات غازات الدفيئة  .8.2الشكل 

  قطاع الصناعة .3.3.2

  إلصدارات الكلية من قطاع الصناعةاتجاه ا
ومنـه . 2005–1994بـين األعـوام  CO2اإلصدار الكلي لقطاع الصـناعة مـن غـازات الدفيئـة بمكـافئ ) 9.2(يبين الشكل 

ثــم انخفــض بعــد ذلــك بشــكٍل  2001عــام  أعلــى معــدٍل لــهوصــل إلــى  1999-1994ن حصــول ازديــاد طفيــٍف لألعــوام يَّ َبــتَ 
ويفسـر ذلـك بانخفـاض اإلنتـاج خاصـًة فـي معامـل اإلسـمنت التـي تصـدر الغالبيـة العظمـى مـن . 2005طفيٍف حتـى عـام 

GHG في قطاع الصناعة. 
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   2005-1994صدار غازات الدفيئة من قطاع الصناعة بين االتجاه العام إل .9.2الشكل 

  

  :إصدار قطاع الصناعة بحسب الغاز
في  2005–1994لألعوام  N2Oو  CH4و  CO2مثلت إصدارات قطاع الصناعة من غازات الدفيئة الثالث الرئيسة 

 CH4  إصداراتأما . CO2ومنه نتبين أن اإلصدار األكبر من هذا القطاع يأتي على شكل غاز ). 10.2(الشكل 
من صناعة األسمدة  N2Oأكسيد النتروز  إصدارات و كذلك أول المنطلق من صناعة فحم الكوك فهي ضئيلٌة جداً 

ولكنه إزدياٌد بسيٌط ثم ينخفض  1999-1994في اإلصدارات من قطاع الصناعة بين  كما يبين الشكل ازدياداً . اآلزوتية
 .بعد ذلك قليالً 

  
 بحسب الغاز  2005-1994قطاع الصناعة من غازات الدفيئة لألعوام  إصدار .10.2الشكل 
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 عة من غازات الدفيئة بحسب القطاعإصدار قطاع الصنا

ومنــه يتبــين أن القســم األعظــم مــن هــذا . بحســب المصــدر CO2إصــدار قطــاع الصــناعة مــن غــاز ) 11.2(يبــين الشــكل 
ســمنت ويــأتي القســم الثــاني مــن حيــث األهميــة مــن يــأتي مــن صــناعة اإل) 2005-1994(لعــامي %) 91-%89(الغــاز 

  %.2وهناك قسٌم بسيٌط يأتي من صناعة الحديد والفوالذ بنسبة %) 7(صناعة األسمدة بنسبة 

  

 

  
  بحسب المصدر CO2إصدار قطاع الصناعة من غاز  .11.2الشكل 
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  قطاع الفضالت .4.3.2

  اتجاه اإلصدار من قطاع الفضالت
بشـكٍل  2005-1994قـد ازدادت خـالل األعـوام  CO2أن اإلصـدارات مـن قطـاع الفضـالت بمكـافئ  )12.2(يبين الشـكل 

وتعكس هذه النسبة نسبة النمو المرتفعة في عدد السكان التي تراوحـت للفتـرة المـذكورة بـين . تقريباً %  5مطرٍد بنسبة نمٍو 
الهجـرة مـن الريـف وعـدم معالجـة الفضـالت  يضاف إليهـا ارتفـاع مسـتوى المعيشـة وزيـادة نمـو المـدن نتيجـة%  2.5-3%

  .الصلبة بشكٍل مناسٍب 

 
  .2005-1994لألعوام  CO2إصدار قطاع الفضالت بمكافئ  .12.2الشكل 

  :إصدار قطاع الفضالت بحسب الغاز
بشـكٍل  CH4 ومنه يتبـين أن اإلصـدارات كانـت علـى شـكل. إصدارات قطاع الفضالت بحسب الغاز) 13.2(ويبين الشكل 

  .1994خاصًة وأن معظم محطات الصرف الصحي لم تكن عاملًة عام " كانت بسيطًة جدا N2Oوأن نسبة  رئيسٍ 

  

  
  CO2نمو اإلصدارات من غازات الدفيئة من قطاع الفضالت بمكافئ  .13.2الشكل 
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  إصدار قطاع الفضالت بحسب القطاع
ومنـــه يتبـــين أن . 2005-1994اع  لألعـــوام إصـــدار قطـــاع الفضـــالت لغـــاز الميثـــان بحســـب القطـــ) 14.2(يبـــين الشـــكل 

كمـا يبـين الشـكل تـوزع . المصدر الرئيس هو قطاع الفضالت الصلبة يليه الصرف الصـحي و مـن ثـم الصـرف الصـناعي
عــام % 88ومنــه نتبــين أن النســبة الكبــرى بحــوالي . 2005 و 1994ين إصــدار غــاز الميثــان فــي قطــاع الفضــالت للعــام

. فقـط% 1 ـالصرف الصناعي بـ و أخيراً  %11الصلبة وتاله قطاع الصرف الصحي ب أتت من قطاع الفضالت 2005
ويعود السبب في ذلك إلى التأخر في بناء محطات معالجة الصرف الصحي وتشـغيلها وعـدم وجـود محطـات معالجـٍة فـي 

  .كثيٍر من المصانع أو توقف عدد منها عن العمل ألسباب فنية

  

 

    
  ت غاز الميتان في قطاع الفضالت من القطاعات المختلفة نسب إصدارا .14.2الشكل 
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  :قطاع الزراعة .5.3.2

  :اتجاه اإلصدارات الكلية في قطاع الزراعة
ومنـه نتبـين أن اإلصـدارات قـد تزايـدت مـن عـام . CO2اإلصدارات الكلية من قطاع الزراعـة بمكـافئ ) 15.2(يبين الشكل 

 14لتبلـغ قمتهـا و تصـل إلـى  2002لتعود إلى االرتفاع من جديٍد منـذ  2001ثم انخفضت حتى عام  1998إلى  1994
  .وربما يفسر ذلك بتذبذب اإلنتاج الزراعي في سورية بحسب السنوات. 2005تيرا غ عام 

 
  .2005-1994اإلصدارات الكلية لقطاع الزراعة لألعوام  .15.2الشكل 

  إصدار قطاع الزراعة بحسب الغاز
والتي اقتصـرت علـى غـاز الميثـان  2005-1994دار قطاع الزراعة من غازات الدفيئة لألعوام إص) 16.2( يبين الشكل

%. 74-%72هـي األعلـى بنسـبٍة تراوحـت بـين  CO2ومنه يتبـين أن حصـة أكسـيد النتـروز بمكـافئ . وغاز أكسيد النتروز
 .و يأتي القسم األعظم منه من تسميد التربة ثم من براز الحيوانات

 

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

9,586
10,454

10,833 10,902

11,849
11,172 11,170

9,948
10,476

11,862
12,679

14,068

G
ig

a-
gr

am
s(

G
g)

 C
O

2

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

2,
25

7

2,
43

7

2,
57

9

2,
68

0

2,
93

3

2,
69

5

2,
70

4

2,
56

0

2,
68

2

2,
93

8

3,
24

6

3,
54

1

7,
32

8

8,
01

7

8,
25

4

8,
22

2

8,
91

6

8,
47

7

8,
46

6

7,
38

8

7,
79

4

8,
92

4

9,
43

4

10
,5

27

G
ig

a-
gr

am
s(

G
g)

 C
O

2

N2O CH4



    (GHG)جرد غازات االحتباس الحراري : الثاني الفصل
 

    البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية في سورية
53 

    
  اإلصدارات الكلية من قطاع الزراعة بحسب الغاز .16.2 الشكل

  إصدار قطاع الزراعة بحسب القطاع
ومنــه نتبــين أن الفئــة الرئيســة فــي هــذا . CO2اإلصــدار مــن قطــاع الزراعــة بحســب القطــاع بمكــافئ ) 17.2(يبــين الشــكل 

تخمــر فــي أمعــاء الحيوانــات مــن ال CH4يليهــا إصــدار % 74-72مــن التربــة الزراعيــة بنســبة  N2Oالقطــاع هــي إصــدار 
بينمــا كــان إســهام فضــالت الحيوانــات % 3ثــم حــرق مخلفــات المحاصــيل الزراعيــة بنســبٍة بســيطٍة بلغــت % 24-22بنســبة 
 .ضئيًال جداً كان  السافاناحرق ٕاسهام و % 1بحدود 

  

    

 CO2اإلصدار من قطاع الزراعة بحسب القطاع بمكافئ  .17.2الشكل 
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  قطاع الغابات واستخدام األراضياإلصدارات من  .6.3.2

  اإلصدارات بحسب الغاز
ومنـــه نتبـــين أن . إصـــدار قطـــاع الغابـــات واســـتخدام األراضـــي مـــن غـــازات الدفيئـــة بحســـب الغـــاز) 18.2(يبـــين الشـــكل 

  .أكسيد الكربون هو األعلى ويأتي بعده غاز الميثان ثم أكسيد النتروز بنسب متواضعةثاني اإلصدار من غاز 

  
  اإلصدارات الكلية من قطاع الغابات بحسب الغاز .18.2الشكل 

  :اإلصدار والصرف بحسب القطاع
اإلصدار مـن غـازات الدفيئـة و صـرفها مـن قطـاع الغابـات واسـتخدام األراضـي بحسـب القطـاع لعـام ) 19.2(يبين الشكل 

المـروج هـي األعلـى تليهـا وأن اإلصـدارات مـن الغابـات و . ومنه يتبين أن اإلصدارات كانت أقـل مـن المصـروف. 1994
أمـــا األراضـــي . تلـــك التـــي تصـــدر مـــن التـــرب بينمـــا كانـــت نســـبة اإلصـــدارات مـــن حـــرق الغابـــات فـــي الحقـــل ضـــئيلًة جـــداً 

  . المهجورة فهي مصرٌف لغاز ثنائي أكسد الكربون

  
 .CO2بمكافئ  1994اع لعام بحسب القط اإلصدار من غازات الدفيئة و صرفها من قطاع الغابات واستخدام األراضي .19.2الشكل 
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الصرف من غازات الدفيئـة مـن قطـاع الغابـات واسـتخدام األراضـي بحسـب صدارات و نتائج جرد اإل) 20.2(ويبين الشكل 
  .2005-1994القطاع لألعوام 

  
  .2005-1994من قطاع الغابات واستخدام األراضي بحسب القطاع لألعوام  (GHG)نتائج جرد إصدارات وصرف  .20.2الشكل 

   اتجاهات إصدارات غازات الدفيئة غير المباشرة وثاني أكسيد الكبريت .7.3.2

لعــام  IPCCمــن الصــناعات فــي ســورية بحســب دليــل  NOXو  COو  SO2و  NMVOCحســبت اإلصــدارات مــن غــازات 
إلصـدارات هذه اإلصدارات الكليـة حيـث جـاءت معظـم ا )21.2(ويبين الشكل . لضآلتها نظراً  NOxولم تمثل قيم . 1996
المنبعثـــة مـــن الصـــناعات الغذائيـــة وصـــناعة المشـــروبات ومـــن اإلســـفلت المســـتخدم فـــي تعبيـــد الطرقـــات و  NMVOCمـــن 

وهو ليس من غازات الدفيئة إنما يعتبر كملوٍث وقد يكون من المفيـد حسـابه  SO2ويليه في األهمية غاز . تغطية األسطح
  .سمنتونجد أن معظمه ينطلق من صناعة اإل. لهذه الغاية

  
  من قطاع الصناعة NOXو  SO2و  NMVOCإصدار غازات  .21.2الشكل 
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وهــو غــاٌز ). 22.2(مــن قطــاع الزراعــة والغابــات فــي الشــكل  COأول أكســيد الكربــون  كمــا مثلــت اإلصــدارات مــن غــاز
كانـت النسـبة مـن الزراعـة بينمـا  ومن الشكل نجد أن النسبة من الغابات ثابتـٌة تقريبـاً . CO2لغاز الدفيئة  Precurserمسبٌق 

  .متغيرًة مع زيادٍة طفيفٍة خالل السنوات

  
   CO.والغابات من غاز Document1إصدار قطاع الزراعة . 22.2الشكل 

  قضايا عامة و مجاالت التطوير. 4.2

  ضمان الجودة. 1.4.2
منهجـٍي ولعـدم وجـود مؤسسـاٍت تعنـى بهـذا الموضـوع  للقيام بعملية جرد غازات الدفيئة للمرة األولى في سورية بشـكلٍ  نظراً 

وقـد وجـد هـذا بالنسـبة لقطـاع الطاقـة فـي عـدم تـوفر موازنـة الطاقـة لألعـوام . فقد كان هناك نقٌص كبيٌر فـي تـوفر البيانـات
و  PFCsو SF6كمــا كــان هنــاك نقــٌص فــي المعلومــات وخاصــًة حــول المــذيبات والمركبــات الهالوكربونيــة . 2000-2004
HFCs وحتى ضمن القطاع الصناعي التقليـدي كـان هنـاك نقـٌص فـي المعلومـات بالنسـبة لصـناعات . في قطاع الصناعة

يانـات حـول بوفي قطاع الفضـالت كـان هنـاك نقـٌص فـي تـوفر ال. القطاع الخاص وكمثال على ذلك صناعة الكلس الحي
  .محطات الصرف الصناعي بصورٍة خاصةٍ 

  وثوقيةعدم ال .2.4.2
لقــد أخــذت البيانــات مــن المكتــب المركــزي . أمــٌر محــتٌم فــي تقــدير اإلصــدارات مــن غــازات الدفيئــة )التأكــد( يــةالوثوق عــدم

 .ووجودهـا فـي أكثـر مـن مصـدرٍ  نتيجـة عـدم الدقـة فـي هـذه البيانـاتوثوقيـة وهنـاك عـدم . لإلحصاء ومن الوزارات المعينـة
و قـد أخـذ   default factorsبيانـاٍت قياسـيةٍ  تدعى إسـتخداموكـان هنـاك، فـي حـاالت كثيـرة، عـدم تـوفٍر فـي البيانـات ممـا اسـ

عدم توفر عوامل اإلصـدار المحليـة المالئمـة للظـروف  مصدره أيضاً  وثوقيةوكان هناك عدم . IPCCكثيٌر منها من دليل 
والمشــتقات  وقــد اسـتخدمت فــي بعـض األحيــان بيانـاٌت محليــٌة مثــل قـيم المحتــوى الحـراري ألنــواع الوقـود المختلفــة. المحليـة

في الحساب وهـي الطريقـة الموصـى باسـتخدامها للـدول التـي خـارج  (Tier 1)لقد استخدمت المنهجية . النفطية المستخدمة
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لم يتم حساب عدم التأكد . (Tier 3)و  (Tier 2)من المنهجيات األعلى مثل  وثوقيةلكنها أقل دقًة وأكثر عدم  (1)الملحق 
   .مفترض أن يتم ذلك في البالغ الوطني الثانيفي البالغ الوطني األول ومن ال

   استخدام منهجيٍة أعلى .3.4.2
وهــذا مــا هــو . 1996للعــام   IPCC ـالموجــودة فــي دليــل جــرد الغــازات للــ (Tier 1)فــي جــرد الغــازات المنهجيــة  اســتخدمت

وقـد . وفر البيانـات الالزمـةوخاصـًة فـي حالـة عـدم تـ 1موصى به بالنسبة للبالغ الوطني األول للدول التي خـارج الملحـق 
ويمكــن فــي الــبالغ الــوطني الثــاني تــدارك المالحظــات وســد الثغــرات . تــم فــي هــذا العمــل التعــرف علــى الثغــرات الموجــودة

التــي تعتمــد علــى بيانــاٍت وعوامــل إصــداٍر محليــٍة أقــرب إلــى  )2المنهجيــة (و )1المنهجيــة (وبالتــالي اســتخدام مــزيٍج مــن 
 .الواقع الفعلي

  تدريب فريق عمٍل مؤسساتٍي دائمٍ  .4.4.2
من عناصر وزارة فريق عمل وطني جرى تدريب إعداد جرد الغازات المتعلقة بمشروع البالغ الوطني األول، خالل 

على القيام بهذه  )النقل، الصناعة، الزراعة(، باإلضافة لبعض المتدربين من بعض الوزارات المعنية الدولة لشؤون البيئة
مجموعة نواة  أساسهذا الفريق  ويمكن أن يشكل. أن يتابع هؤالء العمل على جرد الغازات مستقبالً ب نصحويُ . المهمة

ولكنهم ما زالوا بحاجٍة إلى التدريب خاصًة على أموٍر . عداد البالغ الوطني الثانيإل الالزمة ات الجردلعمليعمل وطنية 
 داخلياً  همويمكن أن يتم تدريب. عوامل اإلصدار المالئمة مثل عدم التأكد وضمان الجودة والتحكم فيها، والحصول على

  .يةدورات تدريبية خارجإيفادهم ألتباع ، كما يمكن أن يتم دوليين عن طريق خبراء محليين أو
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 تقييم أوجه الضعف وتدابير التكيُّف مع التغيرات المناخية: الثالثالفصل 

  المقدمة. 1.3
 لتوضيح خاص اهتمام إعطاء تم قد و. المناخ لتغير سورية في الرئيسة القطاعات تعرض قابلية الفصل هذا يصف

 لهذه العامة والصحة والطاقة، الزراعة، طاعاتق و المائية، الموارد تأثر وقابلية وتوقعاتها، المناخ في التغير اتجاهات
 الغابات قطاعات تأثر قابلية و البحر سطح مستوى الرتفاع المحتمل األثر مثل أخرى، مسائل تناول تم كما. التغييرات
 رلتغي واالقتصادية االجتماعية الجوانب استعرض مع قطاعية تكيف تدابير اقتراح تم كما. البيولوجي والتنوع والمراعي
 النطاق واسعة المناخ لتغير المباشرة غير اآلثار إن. أعاله الواردة القطاعات تأثر دراسات نتائج على اعتماداً  المناخ

 مدى وتقييم المناخ، تغير بتوقعات المتعلقة البيانات فإن اإلطار هذا وفي. وشاملة مفصلة استقصائية دراسات تتطلبو 
 بحذر استخدامها يجب مؤشرات تبقى واقتصادية اجتماعية آثار من التغيرات ذهبه يرتبط وما به، القطاعات مختلف تأثر
 .شديد

  المناخية والتوقعات االتجاهات. 2.3
 المتطرفة واألحداثالمناخ  وقرائناتجاهات . 1.2.3

دى مختارة لتقييم التغيرات المناخية على الم سينوبتيكيةلثالثين محطة ) 2006 - 1955(سنة  52 بيانات استعملت
و . وأملى اختيار المحطات  طول فترة القياس واستمرارية التسجيالت المناخية لكل منها. الطويل واتجاهاتها في القطر

المناخية  القرائندرجة حرارة الهواء السطحية، ومجموع كمية الهطول الشهري، لتتضمن السجالت قيم المتوسط الشهري 
للمحطات السابقة وتتضمن السجالت القيم اليومية للهطول  2006-1965واألحداث المتطرفة تمت دراستها للفترة 

في  ،د المحطات التي لم تستوف معايير البيانات المدروسةااستبع تم. ولدرجة حرارة الهواء السطحية العظمى والصغرى
لألرصاد بعض بيانات المحطات األخرى بتطبيق الطرق اإلحصائية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية  تحين رمم

) 1994 بارنت( شاذة باستخدام اختبارالقيم ال الستبعادتم تحليل مجموعة البيانات . الجوية في تقدير البيانات المفقودة
 يبين. )1994 هانسن باير وفورالند(تم كشف التجانس وتصحيحه في السالسل الزمنية للبيانات بإجراء اختبار  كما

  . حليلالت في المعتمدة حطاتالم )1.3( الشكل

  
 في الدراسة عتمدةتوزع المحطات المناخية السورية الم. 1.3الشكل 
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 الهواء حرارة درجة وهي ،)الراهن التأثر( األساس سيناريو في للمناخ العامة الخصائص لتوصيف نامعيار  ختيرأُ 
 في ووضعت رالمعايي هذه على اعتماداً  سورية في للمناخ التفصيلية الخصائص استخلصت. والهطول السطحية،
   .التالية الفقرات في بإيجاز وصفت كما خرائط،

  ولـالهط

 الهطول اتجاهات

 ومكانياً  زمانياً  الهطول وتباين البيانات، فترة طول و الهطول، بيانات وجودة بنوعية المتعلقة الصعوبات بعض بسبب
 من المستخلصة النتائج فإن وبالتالي الهطول، مؤشر على اعتماداً  المناخ تغير دالالت تتبع بمكان الصعوبة من كان
 لمعدل) كيندال مان( العام االتجاه اختبار اظهر عام وبشكل أنه إال. شديد بحذرٍ  إليها ينظر أن يجب التحليل هذا

 في تناقٌص  لوحظ إذ. معاً  والخريف الشتاء فصلي هطوالت في واضحة ترابط مواضع المطيرة والفصول السنوي الهطول
 جهة من. الماضية الخمسة العقود خالل القطر من الغربية والشمالية الشمالية المناطق في لشتاءا فصل في الهطول
 الكامنة واألسباب. الوسطى الشمالية المنطقة في الواقعة المحطات اغلب في الخريف فصل في الهطول ازداد أخرى،
 أظهرت و هذا. الزيادة هذه أسباب تحري من مزيد إجراء إلى حاجة ثمة و جيدا، مفهومة ليست التغييرات هذه وراء

 اختبار نتائج )2.3( الشكل ويبين. والخريف الشتاء فصلي هطوالت في واضحة إحصائية تغيرات المحطات بعض
   .القطر في المطيرة والفصول السنوي الهطول لمعدل) كيندال – مان( العام االتجاه

   للهطول المتطرفة والحوادث المناخية القرائن

انــه لــوحظ  إالحليــل مؤشــرات الهطــول المتطــرف ضــعف قــرائن الهطــول بشــكل عــام و عــدم وجــود تــرابط منطقــي، أظهــر ت
مــن  األكبــرم، ومتوســط شــدة األمطــار لــم 25 ≥، فــي عــدد األيــام ذات الهطــول المطــري ، وٕان لــم يكــن معنويــاً ضانخفــا

  .الهطول السنوي في األيام الرطبة ، وارتحال متوسط)ملمبالـ  شهر ماخالل أعلى كمية هطول يومية (يوم /ملم1

  

  شتاء  ربيع
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  الخريفالسنوي

 تزايد غير مميز ▲    تزايد مميز ▲     لم يالحظ أي تحول ●
  ال يوجد أي تزايد أو تناقص مميز●      تناقص غير مميز ▼     تناقص مميز  ▼

  م)2006-1955(لسنوية خالل الفترة للهطوالت الفصلية وا) االنحدار(االتجاه العام  .2.3الشكل 

  .الهواء السطحية درجة حرارة

المطبــق علــى سلســلة بيانــات المتوســط الســنوي كينــدال  -تحليــل مــان  أظهــر: درجــة حــرارة الهــواء الســطحية اتجاهــات
زيادة عامة و ملحوظة فـي درجـة حـرارة فصـل الصـيف فـي  2006-1955ما بين  الهواء السطحية والفصلي لدرجة حرارة

النخفــاض  هنــاك مــيالً  أنوفــي المقابــل، لــوحظ . جميــع محطــات القطــر، مــع زيــادة بــارزة فــي المنــاطق الســاحلية و الغربيــة
فـي محطـات ملفتـًا للنظـر هـذا االنخفـاض فـي معظمـه كـان . الشـتاء فـي منـاطق القطـر كافـة حرارة فصـلعام في درجات 

  ).3.3الشكل ( المنطقة الساحلية في فصلي الربيع والخريف

 أنتحليـل مؤشـرات األحـداث المتطرفـة للحـرارة  دلَّ  :المناخية والحـوادث المتطرفـة لدرجـة حـرارة الهـواء السـطحية القرائن
الحــرارة العظمــى والصــغرى  درجــاتفــي  الســنوية، و المطلقــة فــي متوســط درجــات الحــرارة العظمــى ملحوظــةهنــاك زيــادة 

فــي عــدد األيــام والليــالي  دازديــاعلــى  األخيــرانو يــدل المؤشــران  اهــذ. اليــوميتين، و عــدد أيــام و ليــالي الصــيف المداريــة
  .درجات الحرارة نهاراً ل اليومي مدىالانخفاض كبير في عدد الليالي واأليام الباردة، و  لوحظوبالمقابل . الدافئة في السنة

  الشتاء الربيع

  الخريف  الصيف
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  ايد غير مميزتز ▲    تزايد مميز ▲     لم يالحظ أي تحول ●
ال يوجد أي تزايد أو ●      تناقص غير مميز ▼     تناقص مميز ▼

  تناقص مميز
  

  )2006-1955(للحرارة الفصلية والسنوية خالل الفترة ) االنحدار(االتجاه العام  .3.3الشكل 

  يةتوقعات المناخال. 2.2.3

  المناخ تغير سيناريوهات

 2041 العــامين فــي األمطــار وهطــول الســطحية الهــواء حــرارة درجــات بقــيم للتنبــؤ المنــاخي التغيــر ســيناريوهات وضــعت
 ماجيــك نمــوذج( الدفيئــة بغــازات المســتحث المنــاخي التغيــر نمــوذج اســتعمل حيــث. مختلفــين نمــوذجين باســتخدام 2100و

MAGICC المنـاخ بيانـات سـيناريوهات مولـد مـع بـاالقتران) 4.1 النسخة (SCENGEN)  عـام بحلـول المنـاخ بحالـة للتنبـؤ 
 لـدورة العـالمي النمـوذج بيانـات قاعـدة مـن 2100-2041 للفتـرة المتوقعـة المناخيـة البيانـات اسـتعمال تم حين في ،2041
 اً إقليميــ اً نموذجــ 17 أصــل مـن و. المنــاخ بتغيــر المعنــي الـدولي الحكــومي الفريــق قبــل مـن والمدققــة العامــة الجــوي الغـالف
 يبـين. لسـورية المناخيـة االتجاهـات خصـائص تحـاكي نمـاذج ثالثـة أن وجـد الجـوي، الفللغـ العامة الحركة لتمثيل اً مناخي
 .القطر ضمنها يقع التي الشبكة خاليا )4.3( الشكل

 
    خاليا الشبكة التي تمثل سورية. 4.3 الشكل
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  :المستقبليةالمناخية  وقعاتالنتائج الرئيسية للت يليفيما 

  السـيناريو ( لكال السيناريوهينأعلى من المتوسط العالمي  2041لعام  ةاالحترار في سوري معدل يكونيتوقع أن
 ).وسيناريو سياسات التخفيف المرجعي

 الشـــمالية الغربيـــة والجنوبيـــة الشـــرقية مـــن القطـــر  قفـــي المنـــاط م◌ْ )2.1-2.0(حـــدث أعلـــى احتـــرار يتوقـــع أن ي
 .األخرى مناطقسيسود مختلف ال م◌ْ )1.2-1.0(احترار ، في حين أن أدنى )4و  1الخاليا (

  ميع المناطقأعلى زيادة في التهطال في فصلي الصيف والخريف في ج سجلتيتوقع أن. 

، وســيناريو )P50(النمــاذج مجتمعــة للســيناريو المرجعــي نتــائج التغيــرات الفصــلية والســنوية باســتخدام  )1.3(الجــدول يبــين 
 .األربعفي الخاليا ) WRE-350( االنبعاثإجراءات تخفيف  اتسياس

 

 لسيناريوهاتل 2041في العام ) مم(والتهطال  )م°(الهواء  في متوسط درجة حرارة) ٪(التغيرات الموسمية والسنوية .1.3الجدول 
CCSR96 ،IAP_97 و MRI_96  37).1990- 1961(عن معدالت الفترة المرجعية المعيارية 

 سيناريو االنبعاث/ المنطقة

1 2 3 4 
35 – 40 N30 – 35 N 35 – 40 N 30 – 35 N 
35 – 40 E35 - 40 E 40 – 45 E 40 – 45 E 

CPCP 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

 14.2- 1.6 9.7- 1.6 11.0- 1.5 3.6- 1.5 يناريو مرجعيس

 صيف
 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

 خريف
 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

  

عـن الفتـرة المرجعيـة  متوسـط نسـبة التغيـر أسـاسالمتوسط السنوي للهطول المحسوب على تباين  )2.3(يبين الجدول كما 
 .MR96م باستعمال نتائج  2041األرصاد الجوية لعام  لجميع محطات )1961-1990(

   

                                                 
   Global-mean dt:1.1(°C) (P 50%) سيناريو مرجعي Global-mean dt: 0.81 (°C) (WRE 350) سيناريو السياسات  37

 :C  الحرارة،   :Pاألمطار .  
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باستعمال نتائج السيناريو  م 2041المتوسط السنوي لهطول األمطار في محطات األرصاد الجوية في سورية لعام  .2.3الجدول 
MR96  1990- 1961(عن متوسطات الفترة المرجعية المعيارية( 

  2041معدل 

  )مم(
 معدل التغير

  (%)  
 لتغير معدل ا

  )مم(
  1990-1961معدل

 )مم(

 المحطة

  
758.7 -5.4 - 43.3 802.0  الالذقية

806.8 -5.4 - 46.1 852.9  الحمام

1073.2 -5.1 - 57.7 1130.9  صافيتا

827.9 -5.1 - 44.5 872.4  طرطوس

271.8 -5.4 - 15.5 287.3  تل أبيض

306.5 -5.4 - 17.5 324.0  جرابلس

311.7 -5.4 - 17.8 329.5  حلب

176.5 -5.4 - 10.1 186.6  أثريا

312.9 -5.4 - 17.9 330.8  المسلمية

477.3 -5.4 - 27.2 504.5  ادلب

329.7 -5.4 - 18.8 348.5  حماه

289.7 -5.1 - 15.6 305.3  سلمية

361.1 -5.1 - 19.4 380.5  الرستن

411.3 -5.1 - 22.1 433.4  حمص

134.9 -5.1 - 7.3 142.2  مشق الدوليمطار د

190.1 -5.1 - 10.2 200.3  مطار المزة

153.4 -5.1 - 8.2 161.6  خرابو

252.1 -5.1 - 13.5 265.6  درعا

114.0 -5.1 - 6.1 120.1  النبك

543.2 -5.1 - 29.2 572.4  سرغايا

579.1 -5.1 - 31.1 610.2  القنيطرة

339.5 -5.1 - 18.2 357.7  السويداء

127.4 -5.1 - 6.8 134.2  تدمر

216.4 -5.4 - 12.3 228.7  مسكنة

147.5 -6.2 - 9.7 157.2  دير الزور

127.0 -5.0 - 6.7 133.7  البوكمال

199.1 -5.4 - 11.4 210.5  الرقة

99.6 -5.1 - 5.4 105.0  التنف

408.1 -6.2 - 27.0 435.1  القامشلي

268.1 -6.2 - 17.7 285.8  الحسكة
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  المستقبل فيل والهط

بــين جميــع الســيناريوهات التــي طــورت مــن قبــل لجنــة و هــي الســيناريوهات الرئيســية  B2و  A2اســتعملت الســيناريوهات 
فــي  الهــواء الســطحية بــالتغيرات فــي الهطــول و درجــات حــرارة الفريــق الحكــومي العــالمي المعنــي بــالتغيرات المناخيــة للتنبــؤ

و فيمـــا يلـــي نتـــائج هـــذه . م 1990-1961الهطـــول للفتـــرة بـــين معـــدل م باالســـتناد إلـــى قـــيم  2100و  2010ســـورية بـــين 
  .وقعاتالت
  

  )A2السيناريو ( الهطوللتغير في ا
للفترات  (Hadley Model) باستعمال نموذج هادلي ةقدر مالتغيرات الفصلية في هطول األمطار  3.3يظهر الجدول 

  .لهذه التغيرات يلي شرحٌ  وفيما.  A2السيناريو  حسب) 2070-2099(، )2040-2069(، )2010-2039(

بالمقارنة ) 2099-2070(،)2069-2040(،)2039-2010( للفترات) ملم(الفصلية والسنوية في األمطار  لتغيراتا. 3.3الجدول 
  )1990- 1961( مع معدل الفترة المرجعية المعيارية

 السنوي الخريف الصيف الربيع الشتاء الفترة

2010-2039 3.0 : -12.03.0 : -8.04.0 : -4.0 -4.0  : -16.0 -2.0 : -40.0 

2040-2069 -6.0 : -22.0-3.0  : -22.04.0 : -6.0 -4.0  : -28.0 -20.0 : -60.0 

2070-2099 -16.0 : -34.0-6.0 : -38.014.0 : -12.0 -6.0 : -40.0 -6.0 -34.0 

 

  

  )A2 )2010-2039سيناريو ال

المنطقة  فيم لم 3قدره فصل الشتاء في كمية هطول  إلى ازديادٍ  2039-2010للفترة  A2تشير نتائج تطبيق السيناريو 
 أنم، كما يتوقع لم 12حوالي لهطول في الشمال الغربي والشمال الشرقي من القطر بابينما يتوقع أن يتناقص ، الجنوبية

تناقص في الهطول  وقعيت الربيع،خالل فصل و . سط البالد والمنطقة الساحليةو م في لم 10يتناقص الهطول بمقدار 
أما في المناطق الغربية والداخلية فمن المتوقع أن يزداد الهطول . ملم 8بحوالي  في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية

 في المناطق الغربية والساحلية والجنوبية ملم 4قدرها من المتوقع زيادة في الهطول ، و خالل الصيف. ملم3 بمقدار
في مجموع الهطول في الجزء  حدوث انخفاض عاممن المتوقع فالخريف أما في  .لشرقيةا لشماليةوتناقص في المناطق ا

  .للفترة للهطولالسنوي في المعدل  تغييراتال )5.3(يظهر الشكل هذا و  .مناطق القطراألكبر من 
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  1990-1961لسنوي للفترة المرجعية المعيارية بالمقارنة مع المعدل ا 2039-2010التغيرات في المعدل السنوي للهطول للفترة  5.3الشكل 

 ).A2 - Hadley Modelالسيناريو (

  )A2 )2040-2069السيناريو 

  
 1990-1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2069-2040التغيرات في المعدل السنوي للهطول للفترة  .6.3الشكل 

  ).A2 - Hadley Modelالسيناريو (

الشتاء والربيع  يهطول األمطار في فصلإلى توقع تناقص  2069-2040للفترة  A2تطبيق السيناريو تشير نتائج 
م خالل لم 2، من المتوقع أن يزداد الهطول بحوالي وعلى الجانب اآلخر. لى التواليم علم  22 – 3و  22-6بمقدار 
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. ملم 3في المناطق الشمالية الشرقية بحوالي  ص أيضاً وأن يتناق ،الصيف في المنطقة الساحلية والمنطقة  الجنوبية
ويظهر . وبشكل عام من المتوقع حدوث تناقص في مجموع هطول الخريف في الجزء األكبر من المناطق السورية

   .للفترةللهطول السنوي في المعدل  تغييراتال )6.3(الشكل 

  

  )A2 )2070-2099 السيناريو

هطول األمطار في فصلي الشتاء والربيع  في تناقص توقعإلى  2099- 2070للفترة  A2تشير نتائج تطبيق السيناريو 
وعلى الجانب اآلخر، من المتوقع زيادة هطول األمطار في فصل الصيف . على التوالي ملم 38-6 و 34-16حوالي ب

 الشمالية المناطق في ملم 12بينما يتناقص الهطول    ،م في المنطقة الساحلية والجزء الجنوبي من البالدلم 14بنحو 
. الخريففصل هطول األمطار في الجزء األكبر من البالد في مجموع انخفاض في  حدوثومن المتوقع . الشرقية

  .للفترةللهطول السنوي في المعدل  تغييراتال )7.3(يظهر الشكل و 

  

  
  1990-1961لمعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية بالمقارنة مع ا 2099-2070التغيرات في المعدل السنوي  للهطول للفترة  .7.3الشكل 

A2  - Hadley Model  

  )B2 السيناريو( الهطول في التغير
 - 2040( ،)2039-2010( للفتراتنموذج هادلي حسب التغيرات الفصلية في هطول األمطار  )4.3(يظهر الجدول 

  .يراتلهذه التغ شرحٌ  وفيما يلي.  B2و السيناريو  )2099-2070(و ،)2069
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) 2099-2070(و  )2069-2040(،)2039-2010(للفترات ) ملم(الفصلية والسنوية في األمطار  لتغيراتا .4.3الجدول 
  .1990- 1961للفترة المرجعية المعيارية بالنسبة إلى متوسطاتها 

 السنوي الخريف الصيف 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 )2010-2039السيناريو 

 
  1990-1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2039-2010رة التغيرات في المعدل السنوي  للهطول للفت .8.3 الشكل

  ).B2  - Hadley Modelالسيناريو (

 وارتفاع ملم 6يتوقع انخفاض قدره تباين في النتائج حيث  إلى )2039- 2010( للفترةB2 تشير نتائج تطبيق السيناريو 
 منزيادة و انخفاض يصل حدوث من المتوقع  ذلك،وعالوة على . األمطار في فصل الشتاء في هطولم لم 4بحوالي 

في المنطقة  كمية الهطولتوقع خالل الصيف زيادة و ي. م على التوالي في هطول أمطار فصل الربيعلم 10 إلى 4
منطقة م في هطوالت اللم 8انخفاض قدره  خريففي اليتوقع كما م، لم 8الساحلية والمنطقة الجنوبية من البالد بمقدار 

 )8.3(ويبين الشكل . م في مجموع األمطار في الجزء األكبر من البالدلم 20 إلى وتناقص يصلالشمالية الشرقية، 
   .للفترةللهطول السنوي في المعدل  تغييراتال
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 )B2 )2040-2069السيناريو 

-  6 قدرهي فصل الشتاء هطول األمطار فتوقع انخفاض في إلى  2069-2040للفترة  B2 سيناريوتطبيق  جتشير نتائ
خالل كما أنه من المتوقع . ملم 7ه بحوالي يداز تالربيع و  فصلخالل الهطول من المتوقع تراجع  المقابل،وفي . ملم 18

م في المنطقة لم 5م في المنطقة الساحلية والمنطقة الجنوبية، وأن يتناقص بنحو لم 9أن يزداد الهطول بحوالي  الصيف،
 )9.3(يبين الشكل . في الخريف انخفاض هطول األمطار في الجزء األكبر من البالد ن المتوقعمو . الشمالية الشرقية

   .للفترةللهطول السنوي في المعدل  تغييراتال

  

  

 1990-1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2069-2040التغيرات في المعدل السنوي للهطول للفترة  .9.3الشكل 
 ).B2  - Hadley Modelلسيناريو ا(

  

  ) B2 )2070-2099السيناريو 

الشتاء والربيع بمعدل  يإلى تناقص هطول األمطار في فصل 2099-2070للفترة  B2سيناريو التشير نتائج تطبيق 
م في أمطار فصل الصيف في المنطقة لم 10زيادة من المتوقع  ذلك،ومع . م على التواليلم 28-6و  12-18

م في فصل الصيف في لم 12وعلى الجانب اآلخر يتوقع انخفاض هطول األمطار . الجنوبية ةوالمنطق الساحلية
. زء األكبر من البالدفي الخريف حدوث انخفاض في مجموع األمطار في الجمن المتوقع و . المناطق الشمالية الشرقية

   .للفترةللهطول السنوي في المعدل  تغييراتال )10.3( يبين الشكل
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 1990-1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2099-2070التغيرات في المعدل السنوي  للهطول للفترة  .10.3الشكل 

 ).B2  - Hadley Modelالسيناريو (

  الهواء حرارة درجة
- 2070(و )2069-2040(،)2039-2010( للفترات) °م(هواء السطحية في درجة حرارة ال التغير )5.3(الجدول  يبين

 A2( السيناريو واستعمال هادلينموذج  باعتماد 1990-1961المرجعية المعيارية مقارنة بمتوسطاتها للفترة ) 2099
  ). HADCM3نموذج 

مقارنة )  2099-2070(و )2069- 2040(،)2039- 2010( للفترات) م°(هواء السطحية درجة حرارة الفي  التغير. 5.3 الجدول
  .1990-1961المرجعية المعيارية لفترة بمتوسطاتها ل

 السنوي الخريف الصيف 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 
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 )A2 السيناريو( الحرارة درجات في التغيرات

 )A2 )2010-2039 السيناريو

درجة مئوية في درجات الحرارة الصغرى  في الربيع ، بينما يتوقع زيادة  0.7قدرها  فصلية زيادةتوقع تشير النتائج إلى 
اوح التغير في درجة الحرارة بين يتر  أنمن المتوقع الشتاء في و . في فصل الصيف° م 1.9في درجة الحرارة العظمى 

من  ةالشرقي يةشمالالو  يةجنوبالو  يةشرقالمنطقة الفي  °م 1.0  أقصاهافي المناطق الساحلية و قيمة  م° 0.8حد أدنى 
  . في شرقها° م 1.1 إلىغربي البالد  في °م 0.7بين وفي الربيع تتراوح الزيادة . قطرال

كما يتوقع حدوث  تزايد . في المناطق الغربية والشرقية على التوالي °م 1.1-0.7لذلك من المتوقع حدوث زيادة  إضافة
 1.1زيادة قدرها حدوث في الخريف يتوقع و . والشمالية الشرقية على التوالي الغربيةفي المناطق الجنوبية  °م 1.2-1.9
  .في المنطقة الغربية والشمالية الشرقية على التوالي °م 1.7و 

  .2039-2010 للفترةالهواء السطحية درجة حرارة المعدل السنوي ل التغيرات في )11.3(يبين الشكل 

  

  

- 1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2039-2010التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية للفترة  .11.3 الشكل
  ). A2  - Hadley Modelالسيناريو ( 1990
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  ) A2 )2040-2069 السيناريو

يتوقع في حين  والربيع،الشتاء فصلي في  °م 1.8لدرجات الحرارة الفصلية بقدر يتوقع السيناريو زيادة في الحد األدنى 
و في الشتاء، يتراوح التغير في درجة الحرارة بين حد أدنى . حد أقصى في فصل الصيفك °م 4.4حدوث ازدياد قدره 

و في الربيع يتوقع . في الجزء الشمالي الشرقي منها °م 2.2زيد عن تيمة ال في الجنوب الغربي للبالد إلى ق °م 1.8
 في الصيفأما  . ةالغربية والوسطى والشمالية من سوري األجزاءفي  °م 2.6- 1.8زايد في درجة الحرارة من حدوث ت

 الخريف،و في ). °م4.4(رقي إلى الشمال الش) °م 2.6(من الجنوب الغربي في درجات الحرارة يتوقع حدوث تزايد ف
المعدل  في )12.3(يبين الشكل . في الشمال الشرقي للقطر °م 3.0 الغربي إلى الجنوب في° م 2.2تتحول الزيادة من 

   .للفترةالهواء السطحية درجة حرارة السنوي ل

  

 
-1961السنوي للفترة المرجعية القياسية  بالمقارنة مع المعدل 2069-2040التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية للفترة  .12.3 الشكل

 ). A2  - Hadley Modelالسيناريو ( 1990

  )A2 )2069-2099السيناريو 

، الشتاء والربيعفصلي في ° م 3.3وقدره ارتفاع في درجة الحرارة الفصلية  أدنى يحدث أنفي هذه الفترة من المتوقع 
في  م° 3.3و يتراوح ارتفاع درجة الحرارة بين حد أدنى  .الصيف فصل في° م 7.0ارتفاع  حدوث أعلى بينما يتوقع 

 درجة ارتفاع نإفي الربيع  و. شتاءً  هافي األجزاء الشرقية من °م 4.1الجزء الغربي من البالد إلى ما ال يزيد عن قيمة 
جة الحرارة ن ارتفاع در إأما في  الصيف ف. في وسط البالد وشمالها° م 4.7في الغرب إلى  °م 3.3من يتحول الحرارة

و في الخريف يتحول ارتفاع درجة . ةالشرقي يةالشمالالمنطقة في  °م 7.0 في الجنوب الغربي إلى° م 4.4يتحول من
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 في )13.3(يبين الشكل و . منها في الشمال الشرقي° م 5.0إلىمن البالد في الجنوب الغربي ° م 3.9الحرارة من 
   .فترةللالهواء السطحية درجة حرارة المعدل السنوي ل

  

 
- 1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2099-2070التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية للفترة  .13.3الشكل 

  ). A2  - Hadley Modelالسيناريو (  1990

  

  ) B2السيناريو ( الهواء السطحية التغيرات في درجة حرارة
مختلفة كما هو متوقع بواسطة نموذج هادلي السيناريو  فترات زمنيةدرجات الحرارة في في لتغيرات ا )6.3(يبين الجدول 

B2.   

- 2040( ،)2039-2010(للفترات ) °م(والسنوية  الفصليةهواء السطحية درجة حرارة المتوسطات  فيالتغيرات  .6.3 الجدول
  .HADCM3نموذج  1990- 1961من المرجعية المعيارية لفترة ا مقارنة بمتوسط) 2099-2070(و ،)2069

 السنوي الخريف الصيف 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 )2010-2039ناريو السي

وقدره  ارتفاع أكبر يحدث بينما الربيع،درجة حرارة  في أدنى حدك °م 0.8هذه الفترة ارتفاع قدره   ضمنالسيناريو  يتوقع
في الجنوب الغربي إلى قيمة  °م 1.0 دنيا قيمة من الحرارة درجة ارتفاع يختلف الشتاء في و. في الصيف °م 2.5

 °م 1.2إلى  يةالغربالمناطق في  الحرارة درجة في °م 0.8 ارتفاع الربيع في ويتوقع. قطرالفي شمال  °م 1.3عظمى 
 الشمال في °م 2.5إلى الغربي الجنوب في °م 1.1بحوالي  الحرارة درجة ارتفاع ويتوقع. سورية من والشمال الوسط في

في الشمال  °م 1.8ب الغربي إلى في الجنو  °م 1.2من  الحرارة درجة يتحول ارتفاع الخريف وفي. صيفاً  الشرقي
   .للفترةالهواء السطحية درجة حرارة المعدل السنوي ل فيالتغيرات ) 14.3(يبين الشكل  .من البالدالشرقي 

 
- 1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2039-2010التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية للفترة  .14.3الشكل 

  ).  B2  - Hadley Modelالسيناريو ( 1990

  )B2 )2040-2069 السيناريو

يسجل بينما ، الربيع فصل في °م 1.1وقدره تسجيل أدنى ارتفاع في درجة الحرارة الفصلية  السيناريوتوقع في هذا من الم
في الجنوب  °م 1.5نيا ارتفاع درجة الحرارة من قيمة دتراوح و في الشتاء ي. في الصيف °م 3.6و قدره أكبر ارتفاع 

في  °م 1.1و في الربيع يتحول ارتفاع درجة الحرارة من . في شمال شرق سورية °م 1.9الغربي إلى قيمة عظمى 
في الجنوب  °م 2.1 و في الصيف يتحول ارتفاع درجة الحرارة من. في المنطقة الوسطى والشمالية °م 1.8الغرب إلى 

في  °م 1.7من في الخريف فإن ارتفاع درجة الحرارة يتحول و  .الشرقي هالفي شما °م 3.6إلى من البالد الغربي 
درجة المعدل السنوي ل فيالتغيرات  )15.3( يبين الشكل. في الشمال الشرقي من البالد °م 2.1الجنوب الغربي إلى 

   .للفترةالهواء السطحية حرارة 
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- 1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2069-2040لفترة التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية ل .15.3 الشكل

  ).B2  - Hadley Modelالسيناريو ( 1990

  

  )B2 )2069-2099السيناريو 

 °م 5.1وهو درجات الحرارة الفصلية في الربيع، بينما يسجل أكبر ارتفاع ازدياد في حدوث أدنى يتوقع  الفترة،في هذه 
في المنطقة الجنوبية الغربية إلى  °م 2.5درجة الحرارة من قيمة دنيا  يتراوح االختالف فيفي الشتاء و . في الصيف

في  °م 2.4الربيع من  الحرارة فيدرجة في رتفاع االو يتحول . في الشمال الشرقي من القطر °م 2.8قيمة عظمى 
في  °م 3.4خريف يتحول ارتفاع درجة الحرارة من وفي ال. في المنطقة الوسطى والشمالية °م 3.2المنطقة الغربية إلى 
في  °م 3المتوقع زيادة مماثلة بقدر  الصيف فمنفي  أما. في المنطقة الشمالية الشرقية °م 5.1الجنوب الغربي إلى 

ي المعدل السنو  فيالتغيرات  )16.3( يبين الشكل. في المنطقة الشمالية الشرقية °م 3.6المنطقة الجنوبية الغربية إلى 
  .للفترةالهواء السطحية درجة حرارة ل
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- 1961بالمقارنة مع المعدل السنوي للفترة المرجعية المعيارية  2099-2070التغيرات في معدل درجات الحرارة السنوية للفترة  .16.3 الشكل
  ).B2  - Hadley Modelالسيناريو ( 1990

  تقييم التأثيرات وتدابير التكيف. 3.3

  ائيةالموارد الم. 1.3.3
وقد انعكس اثر سيادة المناخ الجاف وشبه الجاف بشكل . تعد سورية بشكل عام من بلدان المناطق الجافة وشبه الجافة

يصل المتوسط السنوي لنصيب الفرد من المياه إلى ما يزيد  إذ. مباشر على األمطار والموارد المائية المتجددة المتاحة
الموارد المائية من ضغوط و في الوقت الحاضر تعاني  . 3م 7500 البالغ الميالع بالمستوى مقارنة 3م 1000عن  قليالً 

و تعتبر المياه الجوفية . متزايدة بسبب الجفاف المستمر، والنمو السكاني، واالستخدام غير المرشد للموارد المائيةكبيرة و 
ستثناءات قليلة، تعاني معظم األحواض و با. للمياه و تزداد هذه األهمية بازدياد تعاقب فترات الجفاف هاماً  مصدراً 
في سورية من عجز مائي، و تتوقع الدراسات الحديثة زيادة في انخفاض مناسيب المياه الجوفية نتيجة تناقص  المائية

 و. في أعالي الجبال التغذية و التي تنجم جزئيا عن تقاصر فترات التغذية و انخفاض كمية المياه المتواجدة كثلوجٍ 
-1961في أعوام  قيمهانسبة إلى بال 2070-2041تناقص في تغذية المياه الجوفية ألعوام باسات الحديثة تنبأت الدر 

  . 38في المائة 30بمقدار  1990

، بلغ متوسط العجز الكلي للمياه 2002-2001ففي السنة المائية  ،تنامي العجز المائي في القطر إلىتشير البيانات و 
 اً مليون متر  651ر العجز في المياه بنحو دِّ وقد قُ . 39)2000- 1992( عليه في الفترةفي المائة عما كان  16أكثر من 

                                                 
38 Döll and Flörke, 2005. 
 2007عبد ربه،  39
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بسبب  2027-2026السنة في /اً مكعب اً مليون متر  2077، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2005- 1995السنة للفترة /اً مكعب
  ). 2007كيال، (وتيرة التنمية  وتنامي السكان عدد ازدياد

  يةتأثير التغيرات المناخ

من المحتمل أن يحدث التغير في الظروف المناخية الحالية تغييرات كبيرة في أنماط هطول األمطار ودرجات الحرارة 
على موارد المياه، األمر الذي يؤدي إلى تفاقم  ومن المرجح أن تضيف هذه التغييرات ضغوطًا◌ً ). انظر القسم أعاله(

في هذا السياق، تم تقييم أثر تغير المناخ، . ٕادارة هذه الموارد الثمينةالوضع ما لم تتخذ تدابير تكيف جدية في تخطيط و 
تتناول . بدراستيندرجات الحرارة على الموارد المائية باالستعانة  فيوالذي يتمثل في انخفاض عام في األمطار وارتفاع 

، بينما تتناول القطرية في مصدر رئيسي للمياه السطح أنهنهر الفرات باعتبار  تصاريف في المناخ تغير أثر األولى
الثانية أثر تغير المناخ في حوض الزبداني الفرعي ونبع الفيجة كدراسة حالة عن تأثير تغير المناخ على موارد المياه 

  . الجوفية

  نهر الفرات): 1(دراسة حالة 

نـاطق تغذيـة نهـري الفـرات فـي معـدل الهطـول الثلجـي فـي م كبيـراً  تظهر نتائج دراسات نمذجة تأثير تغير المناخ انخفاضـاً 
) 17.3الشــكل (فــي أعــالي المســقط المــائي للنهــرين  م مــاءً لــم 100ويمكــن أن يصــل هــذا الخفــض إلــى مــا يكــافئ . دجلــةو 

(Onol and Semazzi, 2006) .  

 Smith et)(وتشير نتائج دراسات نمذجة تأثير تغير المناخ على جريان نهـري الفـرات و دجلـة فـي الحـبس األعلـى منهمـا 

al. 2000 . فـي المائـة فـي معـدل الهطـول سـوف يخفـض جريـان نهـر الفـرات دون أن  25زيـادة أو نقصـان بمقـدار إلـى أن
 اً مليــون متــر  40655يغيــر مــن شــكل هيــدروغراف النهــر، وســوف يــنعكس ذلــك فــي ارتفــاع قيمــة الجريــان نتيجــة ذلــك إلــى 

، ويعنــي اً مكعبــ اً مليــون متــر  27048معــدل الوســطي البــالغ مقارنــة بال اً مكعبــ اً مليــون متــر  15751أو انخفاضــها إلــى  اً مكعبــ
كمـا تتوقـع ). تقريبـا ضـعف نسـبة التغيـر فـي الهطـول(فـي المائـة  42فـي المائـة أو نقصـان بمقـدار  50ذلك زيادة بمقـدار 

م فــي أعــالي لــم 50-40فــي الهطــول المطــري فــي منتصــف القــرن الحــالي بمقــدار  اً دراســات النمذجــة اإلقليميــة، انخفاضــ
توقــع معــه ي أن فــي المائــة مــن متوســط الهطــول، األمــر الــذي يمكــن 7أي حــوالي ) 17.3الشــكل (حــوض الفــرات و دجلــة 

كمـا توقعـت دراسـات أخـرى ). Evans, 2008(في المائة  11في جريان نهر الفرات نتيجة لذلك بنسبة تصل إلى  انخفاٌض 
مقارنـة بعـام  2070في المائـة فـي عـام  25-10مقدار في الجريان السطحي في أعالي حوض الفرات و دجلة ب اً انخفاض
2000 (Lenher et al., 2001 and EEA, 2004).   

 من جهة أخرى، فإن أية تغيرات في درجة الحرارة سوف تؤدي إلى تغير كـل مـن شـكل هيـدروغراف تصـريف نهـر الفـرات
بخــر و خفــض منحنــى التصــريف بشــكل الت-درجــات فــي الحــرارة إلــى زيــادة معــدل النــتح 5و ســوف تــؤدي زيــادة . هومجالــ

كـذلك فـإن ). في المائـة 60  ~( 3م مليون 27048عن  بدالً  اً مكعب اً متر  مليون 16329واضح ليصبح التصريف السنوي 
. (Smith et al. 2000)ارتفاع الحرارة يضعف من تصريف النهر في فصل الربيع نتيجة النخفاض معدل الهطـول الثلجـي 

منـاطق تغذيـة نهـري الفـرات ودجلـة إلـى مـا  أعلـىنخفاض الكبير في معـدل الهطـول الثلجـي فـي هذا و يتوقع أن يصل اال
. إلى انخفاض في تصريف النهـرين وقـت الحاجـة العظمـى لمياههمـابدوره ، األمر الذي سوف يؤدي م ماءً لم 100يكافئ 
المتجـددة فـي المائـة مـن مياههـا  36 تحصل سوريا على.  في أعالي نهر دجلة أيضا األثر لهذاتأثير مشابه  أيضايتوقع 
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فـي العديـد مـن القطاعـات المعتمـدة علـى  وسوف يؤثر االنخفاض المتوقع في جريان النهـر سـلباً  .السنوية من نهر الفرات
وســيكون القطــاع الزراعــي المــروي مــن أكثــر القطاعــات تــأثرا بكميــة ونوعيــة ميــاه الــري المســتجرة مــن النهــر، ممــا . مياهــه

كما أن انخفاض كميات مياه ذوبان الثلوج القادمة نحو السدود سوف . حة المحاصيل المزروعة وٕانتاجيتهاسيؤثر في مسا
  .يتهاو إنتاج يد محطات توليد الطاقةفي إمكانات تول يؤثر سلباً 

 
  ).ونالل إشباعتغير درجة ( االحتمالية و) تغير اللون(مخطط التغير المتوقع في كمية الهطول المطري  .17.3الشكل 

وعالوة على ذلك، إن انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات سيخفض مساحة المناطق المروية والبالغة 
من المنتجات الزراعية تقدر  اً سنة، وهو ما يمثل خسارة سنوية قدرها مليون طن/ هكتار 1.5بمعدل  اً هكتار  181000

  .مليون ليرة سورية 20قيمتها حوالي 
  

 حوض الزبداني الفرعي: ) 2(دراسة حالة 

، و يصل متوسط الهطول المطري السنوي 2كم 140يقع الحوض في سلسلة جبال لبنان الشرقية و بمساحة تبلغ 
م فوق سطح البحر و الذي يمثل بداية  1095و ينساب من الحوض نبع بردى على ارتفاع . ملم 700 إلىللحوض 

إضافة إلى . لتوفير مياه الشرب لمدينة دمشق هاماً  ارستي مورداً ويشكل نبع نهر بردى الك). 18.3الشكل (نهر بردى 
حيث . ذلك، هناك تنافس على الموارد المائية لتلبية احتياجات مياه الشرب و احتياجات النشاطات الزراعية و السياحية

س على المياه بين مما يزيد من حدة التناف القحطتماما في سنوات  ثا لكنه يجف/3م 3.8يبلغ متوسط تصريف نبع بردى 
  .المزارعين من جهة و خدمات التزود بمياه الشرب التي تستعمل النبع و حرمه كمورد للمياه
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  .حوض الزبداني الفرعي .18.3 الشكل

االستعانة بنظام دعم اتخاذ القرار في إدارة الموارد المائية المطور من قبل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة  تتم
و معهد ستكهولوم ) BGR(بالتعاون مع المعهد االتحادي لعلوم األرض و الموارد الطبيعية ) أكسـاد(القاحلة  واألراضي

مناسيب المياه الجوفية من خالل تطبيق عدة سيناريوهات و ذلك عن  فيالستكشاف أثر تغير المناخ ) SEI(للبيئة 
لنمذجة حركة المياه الجوفية مع نموذج ) MODFLOW2000 )United State Geological Surveyطريق ربط نموذج 

WEAP21 )Stockholm Environmental Institute ( لتقييم و إدارة الموارد المائية(Al-Sibai et al., 2008).  

أظهرت و . لفحص أثر تغير المناخ على تصريف نبع بردى (Stream flow 2007) ومحاكاةاستخدم نموذج معايرة  كما
نمط ب مصحوباً  2040في المائة في المعدل السنوي لهطول األمطار في عام  5.1قدره  خفاضاً نتائج التوقع أن ان
من شأنه أن يؤدي إلى تناقص  2007-2006و كميات الضخ من النبع للعام الهيدرولوجي نفسه الهطول المطري 

ع بشكل رئيسي عند فترات الدنيا بحيث يظهر النب الجريانمستمر في قيم التصريف مع الزمن، وتالش متدرج لفترات 

Barada Spring
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الشكل (مقارنة مع سنة األساس  2039في المائة في عام  37الذروة فقط، مع انخفاض في قيم التصريف يصل إلى 
19.3 .(  

  
  بناء على افتراضات النموذج  2007بعد عام  بردى نبع لتصريفالنتائج المتوقعة . 19.3الشكل 

  ).الخط األحمر هو القيم المحسوبة(

وبوجـود اسـتعمال . ار االجتماعية واالقتصادية والسياسية النخفاض مناسيب المياه الجوفيـة هـي مصـدر قلـق كبيـرإن اآلث
من بين غيره من األحواض األخرى فسيكون القطاع المنزلي من ) ٪ 24(مياه حوض بردى واألعوج كمياه للشرب لكبير 

   .أكثر القطاعات تأثراً 

 متـراً  20الجوفيـة فـإن تنـاقص منسـوب ميـاه اآلبـار بمقـدار  ئيـة لخفـض منسـوب الميـاهعن اآلثار البي وبصفة عامة، فضالً 
مليــارات ليــرة ســورية، وهــذا يشــمل تعميــق اآلبــار الزراعيــة،  5ســيزيد مــن تكلفــة ري المحاصــيل بواقــع علــى مســتوى القطــر 

   .اً هكتار  812921والتكاليف اإلضافية المرتبطة بالضخ إلرواء مساحة 

  ف ـالتكيُّ 

لحد من مواطن الضعف أو التأثر لدى الناس، وبخاصة الفقراء والمحرومين، اثل أولويات التكيف مع ندرة المياه في تتم
استدامة اإلنتاج الزراعي، : و يجب أن تركز أية إستراتيجية على مسألتين رئيسيتين. الذين يعيشون في المناطق الريفية

   .رات كبيرة في إدارة موارد المياه وسياساتها والبنية التحتية المرتبطة بهاوهذا يتطلب إجراء تغيي. والمحافظة على البيئة

 موارد المياه بتدابير تسترشد بفلسفة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتغير المناخيمكن أن يتدبر األثر المتوقع و 
  : وفي هذا اإلطار، يقترح اتخاذ التدابير التالية. تهاومنهجي

ٕادماج السياسات واالستراتيجيات ية عامة للمياه في إطار اإلدارة المتكاملة للموارد المائية و إعداد خطة وطن .1
 .هافي باستعماالت المياهالمرتبطة 
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وتجويد البيانات والمعلومات جودة المعنية بموارد المياه لضمان  هيئاتتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية لل .2
  .ية، وتحسين التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالمياهبصورة منهج هاوتبادل تهاومعالج هاجمع

 اآلبارتراخيص حفر اآلبار واإلشراف على حفر  و إنفاذ القوانين واللوائح بما تشمله من حماية لمناطق الينابيع .3
طحية من ومواصفاتها، وحماية مناطق تغذية المياه الجوفية، و خطط ضخ المياه، وحماية المياه الجوفية والس

  .التلوث، وتنمية الموارد المائية

إتباع  تحسين كفاءة الري من خالل تقنين الطلب على المياه لري المحاصيل، والزراعة في مواعيد مناسبة، و .4
  .المساحة المزروعة تقنين ، والمناسبة الزراعات التحميلية، وطرق الري

  .تحسين تقانات جمع مياه األمطار .5

  .لصرف الصحي بإعادة تدويرها واستعمالها بشكل آمناالستفادة من مياه ا .6

 . ترشيد استخدام المياه وتطبيق تدابير االقتصاد فيها .7

إعادة تأهيل السدود القائمة، فضال عن إدخال تحسينات على البنية التحتية لمياه األحواض وزيادة سعة تخزين  .8
  .المياه

 ). الجوية، والمياه السطحية والجوفية األرصاد(القائمة الجوي والمائي  رصدتقوية شبكات ال .9

 . بناء القدرات لدمج استراتيجيات تغير المناخ في خطط التنمية القطاعية وعبر القطاعات .10

  اإلنتاج الزراعي. 2.3.3

مجمـوع القـوى العاملـة، ويسـهم  مـن المائـةفـي  30 - 25يعتمد االقتصـاد السـوري بشـكل كبيـر علـى الزراعـة، ويعمـل فيـه 
فـي  70حـوالي  و يعتمـد). 2004جموعـة اإلحصـائية، الم(في المائة في اجمالى الناتج المحلـى للقطـر   30-25بحوالي 

المجموعــــة (فــــي الــــبالد علــــى ميــــاه األمطــــار  اً هكتــــار  5523356المائــــة مــــن المســــاحة المزروعــــة و التــــي تقــــدر بحــــوالي 
مكــن أن يســبب تغيــرات كبيــرة فــي مســاحات وبالتــالي، فــإن التغيــر فــي كميــات األمطــار وتوقيتهــا ي). 2005اإلحصــائية، 

  .االيكولوجية الرئيسية في القطر اإلنتاج في معظم أنحاء المناطق الزراعيةو المناطق المزروعة، 

ثــر أإن التغيـرات المناخيــة المتوقعــة والمتمثلـة فــي ارتفــاع درجـات  الحــرارة وانخفــاض كميـات الهطــول المطــري سـيكون لهــا 
للنباتــات و تخفــيض فتــرة نمــو المحاصــيل و انخفــاض كميــة الميــاه المتــوفرة وفقــا للتغيــر فــي  فــي زيــادة االســتهالك المــائي

  .ل األمطار وتوقيت أحداث التهطالشك

مـن أهــم المحاصــيل اإلســتراتيجية  ويعـد القمــح تحديــداً . أهـم المحاصــيل فــي ســورية مــنبشـكل عــام يعتبــر القمـح والقطــن  و
فـي المائـة مـن مسـاحة زراعـة المحاصـيل فـي الـبالد، و  34فهـو يشـغل ). NAPC 2002( واألساسـية فـي الزراعـة السـورية

عــن ذلــك،  وفضــالً ). 2005المجموعــة اإلحصــائية، (فــي المائــة مــن هــذا اإلنتــاج مــن الزراعــة المرويــة  55يــأتي حــوالي 
و أهميــة والمحصــول ذ. المائــة مــن األراضــي المرويــة المخصصــة لزراعــة المحاصــيل اإلســتراتيجية فــي 70يحتــل القمــح 

 .لمصدر الرئيسي للبروتين والطاقةقصوى لتحقيق األمن الغذائي للبالد باعتباره ا

فـي المائـة مـن األراضــي  25و يحتـل . مـن أهـم الصـادرات الزراعيـة فـي الـبالد اً كمـا يعـد القطـن الخـام إلـى حـد بعيـد واحـد
فــي المائــة  13.8ة الصــادرات الزراعيــة، و فــي المائــة مــن قيمــ  29.5ويشــكل . المرويــة المكرســة للمحاصــيل اإلســتراتيجية
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كبـر مسـتخدم للعمالـة فـي القطـاع الزراعـي أو عالوة على ذلك، فهـو ). NAPC 2002(من حجم تجارة المنتجات الزراعية 
   .قطرفي المنطقة الشمالية الشرقية من ال و يزرع على نطاق واسع في األراضي المروية وتحديداً 

 الــدول ترتيــب فــيوتــأتي ســورية فــي المرتبــة السادســة فــي العــالم . ةار البســتانية فــي ســوريشــجاألويعتبــر الزيتــون مــن أهــم 
 اً هكتـار  564938، بلغـت المسـاحة المزروعـة بأشـجار الزيتـون 2006فـي عـام  و. (IOOC, 2006)المنتجـة لزيـت الزيتـون 

  ). 2006المجموعة اإلحصائية،( اً طن 1.200000وبلغ إنتاج الزيتون 

 المناخيةآثار التغيرات 

نها منطقـة زراعيـة رئيسـية لزراعـة هـذين ألتم تقييم أثر التغيرات المناخية على إنتاج القمح و القطن في محافظة الحسكة 
وفـــي المقابـــل، تـــم اختيـــار محافظـــة حلـــب لتقيـــيم مثـــل هـــذا األثـــر علـــى إنتـــاج أشـــجار الزيتـــون حيـــث تســـهم . المحصـــولين

  .ج الوطنيفي المائة من اإلنتا 23المحافظة بحوالي 

 الرياضــيالمتحــدة النمــوذج  لألمــماألراضــي والميــاه شــعبة المحاصــيل فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة  إدارة طــورت
CROPWAT ميــاه الــري و تقــدير االحتياجــات المائيــة للمحاصــيل  إلدارة(Smith, 1992) . وقــد اســتخدم هــذا النمــوذج فــي

، )فـــي المنـــاطق البعليـــة والمرويـــة(كفـــاءة اســـتخدام الميـــاه فـــي كـــل مـــن القمـــح  فـــير تغيـــر المنـــاخ يأثتـــهـــذه الدراســـة لتقيـــيم 
 فـيفي هذا اإلطار ينبغي اعتبار نتائج هذا التقييم  كمؤشرات ألثـر تغيـر المنـاخ . هاإنتاج، وفي والقطن، وأشجار الزيتون

راض بعـــدم تحديـــد العناصـــر المســـتخدم نفســـه واالفتـــ )الموديـــل(النمـــوذج المحاصـــيل الزراعيـــة بســـبب عوامـــل القصـــور فـــي 
  .قسام التالية الضوء على النتائجتسلط األ. األخذ باالعتبار آثار االحترار على طول موسم النمو مالغذائية لإلنتاج، وعد

   ح المرويزراعة القم في المناخ تغيرثر أ
للقمح  (ETm)جات المائية المدعم بالمعطيات المناخية للمواقع المختارة تم حساب االحتيا CROPWATباستخدام نموذج 

وبالتالي، فإن الفرق . ملم 402بنحو  (Etc actual)وقدر االحتياج المائي الفعلي للمحصول . ملم563المروي التي بلغت 
وهذا يدل على تعرض القمح في . ملم 161يصل إلى ) ETc-ETc actual(بين االحتياج المائي الفعلي و األعظمي 

متوسط (في المائة  30اإلنتاجية قدره  في انخفاضالمائي، األمر الذي يسفر عن  ادلإلجهظروف الزراعة الحالية 
  )7.3الجدول ) (هكتار/طن 5األعظمية  اإلنتاجيةهكتار مقارنة مع /طن 3.5الفعلية  اإلنتاجية

 .الحالية المناخيةف ت الظرو حاالحتياجات المائية الفعلية واإلنتاجية لمحصول القمح المروي في محافظة الحسكة ت .7.3جدول ال

االنخفاض 
  ةفي االنتاجي

)%(  

االحتياج المائي 
  الفعلي للمحصول

Etc actual (mm)  
Ks 

 اإلنتاجية

  ةاالعظمي
Ym3 

  )هكتار /طن(

 ةاالنتاجي
  الفعلية
Ya2 

  )هكتار /طن(

معامل 
  ةاالنتاجي
Ky1  

االحتياج المائي 
  للمحصول

ETc )مم(  

االحتياج المائي 
  المرجعي

ET )مم(  

30 402 0.7 5.0 3.5 1 563 613 

  

-B2 scenario – Hadley Model(باستخدام البيانات الخاصة بالتغيرات المتوقعة في درجات الحرارة والهطوالت المطرية 

CM3 ( تم تعديل المدخالت المناخية للنموذج الرياضي 2100-2070للفترة ،CROPWAT  وحساب االحتياجات المائية
التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة  أنتبين النتائج . المناخية المتوقعة في القطرتغيرات للقمح المروي تحت ظروف ال
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ويمثل ذلك زيادة  ،ملم 617 إلىم لم 563زيادة االحتياجات المائية للقمح المروي من  إلىستؤدي  المطريةوالهطوالت 
 إضافيةوفي حال لم يتم تقديم كميات . ائية الحاليةالم باالحتياجاتفي المائة مقارنة  9.6في االحتياجات المائية قدرها 

من (في المائة  15.7القمح ستنخفض بمقدار  إنتاجيةمن مياه الري لتعويض هذه الزيادة في االحتياجات المائية فان 
  .)8.3الجدول ( )هكتار/طن 2.95 إلىهكتار /طن 3.5

  .تحت ظروف تغير المناخالقمح المروي في محافظة الحسكة لمحصول  اإلنتاجيةاالحتياجات المائية الفعلية و . 8.3 جدولال

  ةاالعظمي ةاالنتاجي
Ym 

  )هكتار /طن(

  الفعلية ةاالنتاجي
Ya 

  )هكتار /طن(
  اإلنتاجيةمعامل 

Ky  

االحتياج المائي 
  للمحصول

Etc )مم(  

  االحتياج المائي المرجعي
ETo )مم(  

5.0 2.95 1 617 670 

 

  البعل تغير المناخ في زراعة القمح أثر
-280بين  الحسكةهذا المحصول في محافظة  إنتاجيةوتتراوح . المطريةتتأثر إنتاجية القمح البعل بكمية الهطوالت 

فشل تام في بعض  حدوثقد تؤدي إلى م، و لم 530م و لم 95جل هطوالت مطريه تتراوح بين أهكتار من /كغ 2377
يبين الشكل  .القمح غير المروي إنتاجيةكس بشكل كبير على ن حصول تغيرات كبيرة في المناخ سينعإلذلك ف. السنوات

 .إنتاجية القمح البعل والهطوالت المطرية في محافظة الحسكةالعالقة بين  )20.3(

 
  .العالقة بين إنتاجية القمح البعل والهطوالت المطرية في محافظة الحسكة .20.3 شكلال
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م لم 494لظروف المناخية  الحالية  لفترة نمو القمح البعل تساوي من أجل ا) ETo(وجد أن االحتياج المائي المرجعي 
في  52م، وهذا يترجم إلى تراجع في اإلنتاجية قدره لم 203بحوالي ) ETc(في حين تقدر االحتياجات المائية للمحصول 

 . )9.3الجدول ( المائة مقارنة بالظروف المثلى لإلنتاج

  .تحت الظروف المناخية الحالية البعل في محافظة الحسكة  ة لمحصول القمحاالحتياجات المائية الفعلي .9.3 جدولال

االنخفاض 
  باإلنتاجية

)%(  

االحتياج المائي 
  الفعلي للمحصول

ETc actual(mm)  

 معامل
 اإلجهاد
  المائي
Ks 

 ةاالنتاجي
  ةاالعظمي
Ym3 

  )هكتار /طن(

 ةاالنتاجي
  الفعلية
Ya2 

  )هكتار /طن(

معامل 
  ةاالنتاجي
Ky1  
  

تياج االح
المائي 
  للمحصول

Etc )مم(  

االحتياج المائي 
  المرجعي

ETo )مم(  

52.5 203 0.475 2.95 1.40 1.05 428.4 494.3 

 إلىم، مما سيؤدي لم 469 إلى  المتوقعة المناخيةاالحتياجات المائية  للقمح البعل ستقفز نتيجة للتغيرات  أنو قدر 
   ).10.3جدول (هكتار ما لم يعوض نقص الماء المتوقع /طن 1.1 إلىهكتار /طن 1.4من  ةانخفاض في االنتاجي

  .تحت ظروف تغير المناخ االحتياجات المائية الفعلية واإلنتاجية لمحصول القمح البعل في محافظة الحسكة .10.3 جدولال

  ةاالعظمي ةاالنتاجي
Ym 

  )هكتار /طن(

  الفعلية ةاالنتاجي
Ya 

  )هكتار /طن(

  ةمعامل االنتاجي
Ky  

ج المائي االحتيا
  للمحصول

Etc )مم(  

  االحتياج المائي المرجعي
ETo )مم(  

2.95 1.11.05469 541.1 

في المائة، مما سيؤثر في األمن الغذائي  7.8االنخفاض في إنتاج الحبوب سينقص من قيمة اإلنتاج النباتي بنسبة  إن
قتصادية لتغير المناخ في المحاصيل الزراعية، نه من الصعب تقدير اآلثار االأتجدر اإلشارة إلى و . على المدى الطويل

مليار ليرة سورية  6.21والتي بلغت  1998/1999نه يمكن استعمال قيم الخسائر التي نتجت عن جفاف الموسم أإال 
 .كمؤشر على مدى التأثير

  تغير المناخ في زراعة القطن أثر
هو  (ETc actual) االحتياج المائي الفعلي للمحصولفي حين أن م، لم 1169تساوي ) ETC(االحتياجات المائية للقطن  إن

   ).11.3الجدول (في المائة  20بواقع القطن  إنتاجية إنقاص إلىم، و يؤدي الفارق المائي هذا لم 982

  .ليةالحا المناخيةتحت الظروف  لمحصول القطن في محافظة الحسكة واإلنتاجيةاالحتياجات المائية الفعلية  . 11.3 جدولال

االنخفاض في 
  اإلنتاجية

 )%(  

االحتياج المائي 
  الفعلي للمحصول

ETcactual )مم(  
Ks 

اإلنتاجية 
  ةاالعظمي
Ym3 

  )ـه /طن(

 اإلنتاجية
  الفعلية
Ya2  

  )ـه /طن(

معامل 
  ةاالنتاجي
Ky1  
  

االحتياج 
المائي 
  للمحصول

Etc )ملم(  

االحتياج 
المائي 
  المرجعي

ETo )ملم(  

20 982 0.84 5.0 4.0 0.8 1169 1307 
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وفي حال لم . ملم 1287 إلىم لم 1169زيادة االحتياجات المائية للقطن من  إلى المتوقعةستؤدي التغيرات المناخية 
القطن ستنخفض بمقدار  إنتاجيةمن مياه الري لتعويض هذا الزيادة في االحتياجات المائية فان  إضافيةيتم تقديم كميات 

 ).12.3جدول  ) (هكتار/طن 3.7 إلى هكتار/طن 4من (في المائة   7.5

  .تحت ظروف تغير المناخ لمحصول القطن في محافظة الحسكة اإلنتاجيةاالحتياجات المائية الفعلية و  .12.3 جدولال

  ةاالعظمياإلنتاجية 
Ym 

  )ـه /طن(

  الفعلية اإلنتاجية
Ya 

  )ـه /طن(

معامل 
اإلنتاجية 

Ky  

االحتياج المائي 
  للمحصول

Etc )ملم(  

 اج المائي المرجعياالحتي
ETo )ملم(  

5.0 3.7 0.85 1287 1415 

  

 تغير المناخ في إنتاج أشجار الزيتون  أثر

م تحت الظروف لم 858تساوي  ألشجار الزيتون )ETC(االحتياجات المائية  أنبإتباع طريقة مماثلة لما سبق وجد 
الجدول (م لم 463 هو (Etc actual)محصول محافظة حلب، كما أن االحتياج المائي الفعلي للل الحالية المناخية

13.3.(   

  .الحالية المناخيةفي محافظة حلب تحت الظروف  المروي االحتياجات المائية الفعلية وٕانتاجية أشجار الزيتون .13.3 جدولال

  االحتياج المائي الفعلي للمحصول
ETcactual (mm) 

  الفعلية ةاالنتاجي
Ya2 

  )شجرة /كغ(

  اإلنتاجيةمعامل 
Ky1  
  

  االحتياج المائي للمحصول

ETc )ملم(  

  االحتياج المائي المرجعي

ETo )ملم(  

463 17.5 1.1 858 1446 

  

  م إلى لم 858زيادة االحتياجات المائية ألشجار الزيتون من  إلىوستؤدي التغيرات المناخية المتوقعة 
الزيادة في االحتياجات المائية فان إنتاجية  وفي حال لم يتم تقديم كميات إضافية من مياه الري لتعويض هذا. ملم 945

  ).14.3الجدول (المائة في  17ستنخفض بمقدار  الزيتون المرويةأشجار 

  .تحت ظروف تغير المناخأشجار الزيتون المروي في محافظة حلب  وٕانتاجيةاالحتياجات المائية الفعلية  .14.3 جدولال

  االحتياج المائي الفعلي للمحصول
ETc actual (mm) 

  الفعلية اإلنتاجية

Ya* )شجرة /كغ(  

  االحتياج المائي للمحصول

ETc )ملم(  

  االحتياج المائي المرجعي

ETo )ملم(  

445 14.5 945 1588 
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  ف ـالتكيُّ 

الحالي للتكيف مع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي على الدعوات الستخدام مياه الري بكفاءة من لوضع ا يقتصر
إنشاء تم  إتباع ممارسات زراعية جديدة، وأخيراً الحث على لمساحات المزروعة و السنوي لتحديد الي، و خالل برنامج وطن

  . لمزارعيناصندوق دعم 

يحتاج التكيف مع تغير المناخ في القطاع الزراعي، إلى رؤية إستراتيجية تتناسب مع قيمة وأهمية مساهمة القطاع 
المستقبلية للتكيف مع التغيرات المناخية  اإلستراتيجيةإن . الغذائي للبالد الزراعي في االقتصاد الوطني وتحقيق األمن

  : القطاع الزراعي يمكن أن تتضمن اإلجراءات التاليةفي 

 تغير المناخضوء توقعات  مراجعة السياسات واالستراتيجيات المعنية بالمحاصيل الزراعية في. 

 معلوماته لتحسين  الجفاف وأرشفة ، متضمنة نظم رصدوضع وتنفيذ نظم للتنبؤ بالجفاف يسهل الوصول إليها
 .ضمن فعاليات اإلستراتيجية الوطنية إلدارة الجفاف التأهب لمواجهته

 مواعيد مثلى للبذر، أصناف (بما فيها تغيير الممارسات الزراعية ، تطوير البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد
 ).ير التقليدية، و الكثافة النباتيةمتحملة للحرارة، المقنن المائي، استعمال المياه غ

 كافة على المستوياتذات الصلة بناء القدرات البشرية والمؤسسية والمنهجية إعطاء أولوية ل.  

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

  جمع المياه  آتنشر تقانة الزراعة الحافظة ومنشالستمطار و دعم مشاريع اعن طريق  األمطارزيادة فعالية
  .بما فيها البحيرات الجبلية وتخزينها

  النظم اإليكولوجية الطبيعية. 3.3.3

  الغابات

. فـــي المائـــة مـــن المســـاحة الكليـــة للـــبالد 2.71نصـــف مليـــون هكتـــار أو  ةتتجـــاوز المســـاحة اإلجماليـــة للغابـــات فـــي ســـوري
فــي المائــة مــن الغابــات مملوكــة  99يعــد حــوالي و . فــي المائــة مــن هــذه الغابــات 53.56 عيةصــطناإلوتشــكل الغابــات ا

فـي وزارة الزراعـة وفقـا لمبـادئ توجيهيـة عامـة وأهـداف واسـعة النطـاق دون سياسـة والحـراج الغابات  مديريةللدولة وتديرها 
عمليــات التنســيق بــين الجهــات الوطنيــة بمــا ي فــالقــدرة والكفــاءة  ضــعيفةات مــوارد محــدودة، و والــدائرة ذ. المعــالم واضــحة

  . يخص األنشطة المتعلقة بالغابات

ادت دز او قـد . ةد إزالة الغابات، وحرائقها والمحاجر من الضـغوط الرئيسـية التـي تتسـبب فـي تـدهور الغابـات فـي سـوريعَ تُ و 
مـل االضـطراب سـوف يزيـد مـن ومن ثم فـإن اشـتداد عوا. الحرائق، خالل العشرين سنة الماضية هذه الضغوط وخصوصاً 

  .خدماتها كنظم إيكولوجيةمنتجاتها و يعرض للخطر مما تأثر الغابات حال تغير المناخ، 
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  أثر تغير المناخ

الرغم من عدم إجراء دراسة كمية لتحديد اآلثار المترتبة على تغير المناخ على الغطاء الغابوي، إال انه يمكن القـول على 
ن تراجـع الغابـات األوجيـة ألمـر ممكـن تمامـا أو . زمنيـة ومكانيـة ير المناخ يمكـن أن يتخـذ أشـكاالً في هذا الشأن أن أثر تغ

ن انخفـاض إوعلى الجانب اآلخر، . في النبت الغابوي زمنياً  عوامل التغيير المدمرة، وهذا بدوره، يعكس تحوالً وطأة تحت 
ي لبعض األنواع النباتية ضـمن أحزمـة الغطـاء الغـابوي هطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في انزياح مكان

فـي كـل مـن  اً متـر  200حيث أشير إلى انزياح تصاعدي في نطاقات األحزمـة الغابويـة الجبليـة قـدره . في المناطق الجبلية
، ذكـر يـاً لمعو . وٕاذا حدث ذلـك، يمكـن أن يتغيـر تركيـب الغطـاء النبـاتي وتحالفـات أنواعـه فـي المقـام األول. لبنان وتركيا

  .من بعض المناطق الجبليةمعينة بعض الباحثين السوريين ندرة واختفاء أنواع 

في المائة من مساحة الغابات الطبيعية األكثر عرضة لتغيرات المناخ  27.5ستكون غابات صنوبر بروتيا التي تشكل  و
ايـد وتيـرة موجـات الجفـاف، وازديـاد عـدد أيـام وسيتفاقم هذا مـع تز . بسبب الزيادة المحتملة في تواتر وكثافة ونطاق الحرائق

الغابـــات التـــي احترقـــت خـــالل أعـــداد و مســـاحات و يســـتدل علـــى ذلـــك مـــن خـــالل الزيـــادات الكبيـــرة فـــي . الصـــيف الدافئـــة
مسـاحة علـى  2004عـام  ديسمبر/حريق واحد في أواخر كانون األول ،السنوات الماضية، حيث قضى على سبيل المثال

  .في المائة من إجمالي مساحة الغابات في سورية 0.4حرجية تقدر بنحو 

بتغير المناخ، حيـث أن معظـم هـذه  قطرفي المائة من غابات ال 53وستتأثر الغابات االصطناعية والتي تشكل أكثر من 
فـــوران مـــن المتوقـــع أن تزيـــد حـــوادث  عـــالوة علـــى ذلـــك. عـــت فـــي المنـــاطق الداخليـــة ذات الهطـــول المـــنخفضرِ الغابـــات زُ 

  .نتيجة الظروف المناخية المناسبة النتشار العوامل الممرضة ةً ات واإلصابات باألمراض شدَّ الحشر 

ل الميــاه وَّ حَ تُ َســحيــث  يهــا،الغابــات االصــطناعية والمحافظــة علمســاحة لزيــادة  محــدداً  ، سيصــبح نقــص الميــاه عــامالً أخيــراً 
ي كانـت وراء مـد زراعـة األنـواع إلـى خـارج حـدود ومـن ثـم، ستقتصـر أعمـال التشـجير والتـ. النادرة إلـى اسـتخدامات أخـرى

  .هاانتشارها الطبيعي على مناطق االنتشار الطبيعي ل

  ف ـالتكيُّ 

ــ 16بطاقتهــا التخزينيــة التــي تقــارب  ــ 1.6علــى تنحيــة  تها، وقــدر مــن الكربــون ســنوياً  اً مليــون طن الجــوي فــي  CO2مــن  اً طن
ا و لتعزيز وتعظـيم هـذ. باعتبارها بالوعة كربون )CO2(من االنبعاثات  رئيسيا في الحد السنة، تلعب الغابات السورية دوراً 

  :يقترح اتخاذ التدابير التاليةالدور 

 .من اجل تنمية الغابات والمحافظة عليهامن خالل برامج وطنية، رسمية للغابات وتطبيقها  اعتماد سياسة .1

 .هج التشاركي و التقنيات المناسبةبتطبيق النحماية الغابات في الغابات والتحريج دعم جهود مديرية  .2

 .تأهيل الغابات المحروقة و المتدهورة لزيادة قدرتها على تنحية الكربون .3

 .إنشاء شبكة فاعلة من المناطق المحمية، لضمان المحافظة على النظم االيكولوجية للغابات .4

 .ي والوظيفياتبناء القدرات على المستوى المؤسس .5
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  المراعي 

ونبتها هش في طبيعته نظـرا لمحدوديـة ميـاه . مساحة البالد إجماليفي المائة من  55.1) البادية(عي تشكل أراضي المرا
فــي  ، واألنمــاط الســائدة حاليــاً وفالحتهــا األمطــار، وفتــرات الحــرارة البــاردة، وموجــات الجفــاف المتكــررة، و حيــازة األراضــي

وتشــمل . ف كميــات ألمطــار، والتربــة وظــروف الموقــعبــاختال و تعــد إنتاجيــة المراعــي منخفضــة وتختلــف أساســاً . الرعــي
الجفــاف المتكــرر، وزيــادة الســكان، وأنمــاط االســتهالك غيــر المســتدامة، ، األســباب الرئيســية لتــدهور المراعــي و تصــحرها
   .، وزراعة الشعير في المناطق الهامشيةالجائر طابتحإلوالرعي المبكر والجائر، وكبر عدد القطيع، ا

فعلــــى ســــبيل المثــــال، تســــبب الجفــــاف فــــي الموســــم . هــــائالً  جفــــاف فــــي المراعــــي الســــورية ويحــــدث أثــــراً يتكــــرر حــــدوث ال
عـالوة علـى ذلـك، ). 1999أسـعار (في قطاع األغنام وحدها  اً مليون دوالر  38.7في خسائر تقدر بحوالي  1989/1999

باألســعار (س . مليــار ل 10إلجماليــة تعــادل قيمتهــا ا اً مليــون طنــ 1 - 0.8فــإن مجمــوع الفقــد فــي األعــالف قــدر بحــوالي 
  ).الجارية

  أثر تغير المناخ 

وعـالوة علـى . تصـحر ونقـص الميـاه وانخفـاض اإلنتاجيـة العلفيـةفـي المراعـي كالسيزيد تغير المنـاخ مـن المشـاكل القائمـة 
ي الرعــــوي ذلـــك، ســـيجلب تغيـــر المنـــاخ تهديـــدات جديـــدة لمعيشـــة الرعـــاة ومربـــي المواشـــي، ولخـــدمات النظـــام اإليكولـــوج

 وعلــى الجانــب اآلخــر، يــؤثر تــدهور األراضــي والتصــحر علــى تــوافر بقايــا المحاصــيل التــي. بمجملــه واالقتصــاد الــوطني
  .خالل فترات الجفاف تستعمل علفاً 

  ف ـالتكيُّ 

تكيفـه على الرغم من بعض أوجه القصور في إدارة المراعي، هناك إمكانات كبيرة لتحسين الغطاء النباتي للبادية وتعزيـز 
  :التدابير التالية تحتاج إلى تعزيز. مع تغير المناخ

 .دعم تطبيق برامج اإلستراتيجية الوطنية إلدارة الجفاف .1

 .دعم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في مشاريع تنمية البادية .2

 .استزراع األنواع المحلية والمدخلة المتحملة للجفاف، و لمناطق المحميةبإنشاء اتوسع ال .3

 .وسع في مشاريع مكافحة التصحر وٕاعطائها أولويةالت .4

 .معالجة قضايا الملكية وحقوق االنتفاع .5

 .يةداتنويع مصادر دخل سكان الب .6
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  التنوع البيولوجي

الرشيد لموارد التنوع  ربسبب النمو السكاني واالستعمال غي إلى ضغوطٍ  ةفي سوري يتعرض التنوع البيولوجي بصفة عامة
. (IUCN 2008)من مختلف المجموعات التصنيفية للحيوانات  68عدد األنواع المهددة في القطر و يبلغ . البيولوجي

للخطر عرضة  35و  منها يعد مهدداً  26سبعة من هذه األنواع تندرج في فئة األنواع خطيرة التهديد، في حين أن 
(IUCN 2008). .  

  أثر تغير المناخ 

ألنظمة اإليكولوجية واألنواع التي تعاني بوضعها الحالي من اإلجهاد مما إضافية على ا قد يضيف تغير المناخ ضغوطاً 
وعالوة على ذلك، إن تزايد الطلب على مياه الري أدى إلى خفض منسوب المياه . يزيد من خطر التهديد واالنقراض

ت وغيرها من هذه وهذا بدوره سيكون له أثر سلبي على األراضي الرطبة والمستنقعا. في معظم أحواض القطر الجوفية
مزيد من يسهم يمكن أن كما . حيث بجفافها يتأثر بعض األنواع التي تعتمد على المياه في بقائها ،النظم اإليكولوجية

ظهور مشاكل يؤدي إلى  للبحر المتوسط، مما" ستوائيةإلا"زيادة معدل في االرتفاع في درجة حرارة مياه البحر أيضا 
  . حل السورياألنواع الغازية على طول السا

  ف ـالتكيُّ 

  :فيما يلي تدابير التكيف الممكنة للتخفيف من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي

 .التنوع البيولوجيالمحافظة على  تحديث اإلستراتيجية الوطنية وخطة عمل .1

 .المناخ إدماج إستراتيجية التنوع البيولوجي وخطة العمل في الخطط والبرامج الوطنية للتكيف مع تغير .2

 .تعزيز تدابير الحفظ واالستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي .3

 .عن وضع األنواع و مدى تكيفها مع البيئة المتغيرة مداأل ةطويل يةبحثمشاريع إعداد مبادرة  .4

  .تعزيز الوعي العام بأهمية التنوع البيولوجي واألثر المحتمل لتغير المناخ عليه .5

  رتدهور األراضي والتصح
و . عرضة للتدهورالجمهورية العربية السورية في المائة من مساحة األراضي في المناطق القاحلة في  70أكثر من 

إال أن تعرض مختلف أشكال استخدامات . قابل للتدهور ولكن بدرجة أقل) شبه قاحلة أراضٍ (في المائة  23حوالي 
.  يعها في مختلف المناطق المناخية الزراعية في القطراألراضي للتدهور يختلف ضمن الفئات وما بينها وفقا لتوز 

في المائة من مساحة أراضي القطر،  9وتشمل األشكال الرئيسية لتدهور األراضي، التعرية الريحية التي تؤثر على 
مس حدث خالل السنوات الخ لقد. في المائة 0.1في المائة، والتملح  2في المائة، وزحف الرمال  6والتعرية بالمياه 

 سوءعن  أساساً ة موهذه التغيرات ناج. 40ةاألراضي في سوري عمالوالعشرين الماضية قدر كبير من التغييرات في است
فعلى سبيل المثال، أدى التوسع في اإلنتاج الزراعي الذي لم يصاحبه . فترات الجفاف تناوباألراضي و  عمالاست

فعالة، ونظم الزراعة المستدامة والتنمية الحضرية المبرمجة إلى استخدام التكنولوجيا المالئمة والسياسات الزراعية ال
  . تدهور موارد األراضي

                                                 
40 Celis, et al., 2007 
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  199941-1982تغيرات استعماالت االراضي  21.3الشكل

  أثر تغير المناخ

 عمالو ال بد من وضع سياسات مالئمة الست. وتيرة تدهورها مناألراضي ويسرع  عمالسيؤثر تغير المناخ في نمط است
ويكمن التحدي المستقبلي في المحافظة على . ة للتخفيف من هذا األثركينظم زراعية مالئمة دينامي كاروابت األراضي

  .الموارد الطبيعية واالستخدام األمثل لها من أجل تحسين اإلنتاج الزراعي وسبل معيشة المواطنين

  فـالتكيُّ 

فيما يلي مقترحات لتدابير  و ،الغذاء في سورية فرص كبيرة للتغلب على تدهور موارد األراضي وزيادة إنتاج هناك
  : التكيف

  . المناخ تغير آثار لتخفيف وٕادارتها األراضي موارد الستعمال مناسبة واستراتيجيات سياسات وضع .1
  .الطبيعية الموارد قاعدة لحماية الموارد تعبئة .2
 في المشاركة على القائم و صاتالتخص ومشترك دةمتعدال النهج و المتكاملة اإلدارة تقانات وتطبيق اعتماد .3

  .الحديثة التقانات باستعمال الشحيحة األراضي موارد وٕادارة تقييم
  .الحافظة الزراعة ونشر تطبيق .4
  .اإلنتاج عملية في مناسبة وتكنولوجيا سليمة تقانات وتطبيق المزارع، إدارة تحديث .5
  .واإلرشاد البحوث خدمات تطوير .6
 .والمزارعين اإلرشاد وخدمات الباحثين، بين والخبرات المعلومات تبادل تيسير .7

 .المؤسسات قدرات بناء .8

                                                 
41 Celis, D., E. De Pauw and R. Geerken, (2007). Assessment of land cover and land use in Central and West Asia and 

North Africa (CEWANA). Part 1. Land cover/land use-base year 1993. International Center for Agricultural Research 
in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria. vi + 54 pp. ISBN: 92-9127-192-4. 
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  ارتفاع مستوى البحر. 4.3.3

في المائة من  11في المائة من إجمالي مساحة البالد، لكن يقيم فيها أكثر من  2تشكل المنطقة الساحلية حوالي 
وتشكل المنطقة . (MOLA 2007)طني المائة في إجمالي اإلنتاج الو  في 12مجموع السكان، وتساهم في أكثر من 

كذلك، تساهم المنطقة في ما يقرب  (CBS 2006)من الزراعات المحمية وبساتين الفاكهة  خصوصاً  غذاءالساحلية سلة 
وتقع هذه المؤسسات بمحاذاة . المائة من تكرير النفط في البالد في 50المائة من إنتاج االسمنت الوطني و  في 38من 

 . 42)22.3شكل (الشاطئ 

 

   ).2006الهيئة العامة لالستشعار عن بعد (التقسيمات الجيومورفولوجية للمنطقة الساحلية  .22.3 الشكل

                                                 
/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . مسلماني، أمير إبراهيم يوسف ).2009(محتملة التكّيف الالسوري للتغيرات المناخية وٕاجراءات  الساحل حساسية تقييم 42

 .2009مارس /آذار. (INC-SY_V&A_ Coastal-Zone). الهيئة العامة لشؤون البيئة، دمشق، سورية

.
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ارتفاع مستوى سطح البحر في عدد من الصفات البنيوية والبيئية والبيولوجية والخصائص االجتماعية  قد يؤثر سلباً 
تسلط األقسام التالية الضوء على منهجية التقييم . الضغوط واالقتصادية للمناطق الساحلية، والتي تعاني أصال من

  .والنتائج المترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر

  سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر
من أجل تقييم التأثير المحتمل الرتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية، تم بناء نموذج رقمي الرتفاعات 

م ودقته الرأسية تتراوح  10وكانت دقة النموذج الرقمي المكانية . Arc GISباستخدام برمجيات بكاملها المنطقة الساحلية 
استخدمت خارطة ). 23.3الشكل ) (ما نوعاً  يعد النموذج الرقمي لالرتفاعات في هذه الحالة منخفضاً (م 10 – 5بين 

باستخدام التفسير البصري لصور بعد لالستشعار عن تي التي وضعتها الهيئة العامة االغطاء النب/استعماالت األراضي
الصناعي الندسات متعدد األطياف، واستعمال مصطلحات منظمة األغذية والزراعة، استخدمت ألغراض تطبيق  القمر

م تغطي المنطقة بأسرها  1بدقة  IKONOSكما تم أيضا استخدم صورة من القمر الصناعي . الشرائح، وتقييم المخاطر
واستخدمت سلسلة متتالية من صور . من أجل التفسير البصري لجيومورفولوجية المنطقة الساحلية 2006ام و تعود لع

   .متعددة األطياف للقمر الصناعي الندسات لتقدير تآكل الشواطئ

  
  .النموذج الرقمي لالرتفاعات في المنطقة الساحلية. 23.3الشكل 

تتراوح بين الخطورة  رتفاع في منسوب سطح البحراالجات مختلفة من تمثل در افتراضية ستة سيناريوهات موديل لوضع 
الساحلي، الذي يأخذ ) الضعف(وتم تطوير مؤشر قابلية التأثر ). 15.3الجدول (إلى شديدة الخطورة  المنخفضة جداً 

ل الشواطئ باالعتبار جيومورفولوجية المنطقة، المنحدرات الساحلية، معدل ارتفاع منسوب سطح البحر النسبي، تآك
بحيث يسمح المؤشر  بناء على هذه السيناريوهات؛ ومعدالت الزيادة فيها، ومنسوب المد والجزر، ومتوسط ارتفاع الموج

عن مدى ضعف أو تأثر الساحل تجاه التغييرات البنيوية نتيجة  ربّ عَ بما يُ لهذه المتغيرات أن تتداخل بطريقة قابلة للقياس 
   .الرتفاع مستوى سطح البحر
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   أثر ارتفاع مستوى سطح البحر

تشير نتائج السيناريوهات، إلى قابلية تأثر أجزاء مختلفة من الساحل السوري بارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة للتغيـرات 
نـــى ســـيكون لهـــذا االرتفـــاع أثـــر علـــى الشـــواطئ، والمنـــاطق الحضـــرية، والمســـاحات الزراعيـــة، و البُ  و. المناخيـــة المتوقعـــة

بــار وزيــادة ملوحــة المــاء نتيجــة لتــداخل الميــاه المالحــة مــع ميــاه اآل ،وة علــى ذلــك، قــد تنشــأ مشــاكل إضــافيةوعــال. التحتيــة
  .والتربة

ومع ذلك، فإن األثر االجتماعي واالقتصادي الرتفاع مستوى سطح البحر على األراضي المنخفضة الساحلية قـد يختلـف 
فـإن مـن المـرجح أن تغمـر منطقـة شـاطئية تتـراوح مـا . شطة التنمويـةتبعا لمستوى الغمر، و درجة استعمال األراضي واألن

ـــين  ـــه بحلـــول  لســـيناريو الخطـــر المـــنخفض جـــدا 2كـــم 17.56ب لســـيناريو ل 2كـــم 118.90إلـــى  2100وهـــو المـــرجح حدوث
يمكــــن االطــــالع علــــى مؤشــــرات قابليــــة تــــأثر المنطقــــة ). 16.3و  15.3 الجــــدولين( المفتــــرض ذو الخطــــورة العاليــــة جــــداً 

مع التأكيد أن واقعية درجات الخطـورة تنحصـر  43لذلك هالتقرير التفصيلي الذي تم إعدادمثبتة في الخرائط الاحلية في الس
   .ضمن افتراضات السيناريوهات الثالثة األولى

  .نتيجة لسيناريوهات مختلفة الرتفاع مستوى سطح البحر 2100المساحة المغمورة بالمياه بحلول عام  .15.3الجدول 

 )2كم(المساحة المغمورة  )سم( 2100-2000التذبذبات )سنة/سم( االتجاه يناريوالس

 17.56 60 0.6 خطورة منخفضة جداً 

 20.27 90 0.9 خطورة منخفضة

 23.89 130 1.3 خطورة معتدلة

 27.57 1.9 1.9 خطورة متوسطة

  .منسوب سطح البحر فئات مؤشر الخطورة لقابلية تأثر المناطق الساحلية بارتفاع .16.3الجدول 

 )٪(الطول اإلجمالي   )كم(الطول   الوصف فئة المخاطر

 1.5  2.74  منخفض جداً  1

 22.0  40.31  منخفض 2

 40.8  74.72 معتدل 3

  16.1 29.48 مرتفع 4
 19.5  35.75 مرتفع جداً  5

Total  183.00 100.0 

ر وانزياح األراضي المنخفضة واألراضي الرطبة، غم) 1: (تشمل اآلثار المادية المحتملة الرتفاع منسوب سطح البحر
زيادة الفيضانات الساحلية، والضرر المرتبط ) 4(زيادة تآكل السواحل، و ) 3(زيادة ملوحة المياه الجوفية الساحلية، ) 2(

ة في الرملية والصخري(يمكن استنتاج أن أكثر المناطق الساحلية عرضة للتأثر هي السهول المنبسطة والمنخفضة . بها
                                                 

مسلماني، غالب  يوسف ).2009( GISنظم المعلومات الجغرافية  باستعمال، )2100-2000(رتفاع منسوب مياه البحر هشاشة الساحل السوري ال  تقييم 43
. (INC-SY_V&A_ Syrian Sea Level Rise). الهيئة العامة لشؤون البيئة، دمشق، سورية/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . فاعور
 . 2009مارس /آذار
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، مناطق أشباه الدلتا ومصبات األنهار في السهل الساحلي، والشواطئ الرملية ذات الواجهة )MSLمتر فوق  1-0حدود 
في المائة من سكان المناطق الساحلية بارتفاع منسوب  3.8من المتوقع تأثر ما يقرب من . البحرية معتدلة الميول

األراضي الناتج بعض استعماالت الفقد في  )24.3(وضح الشكل وي. سطح البحر لدى تطبيق سيناريو الخطر الشديد
   .سم 60بمقدار ارتفاع منسوب سطح البحر احتمال عن 

  .)سم 60( نتيجة الغمر جراء ارتفاع منسوب سطح البحر )هكتار(األراضي بعض استعماالت الفقد في  .24.3 الشكل

ية الرتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات المحلية في من الصعوبة بمكان تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصاد
المناطق المتضررة على وجه التحديد بسبب الضغوط المتعددة التي تترافق ارتفاع منسوب سطح البحر على هذه 

ومع ذلك وباالعتماد على فئات استعماالت األراضي في المناطق . وتعقيد المشكلة نفسها ثانياً  المجتمعات أوالً 
ررة، فان التقدير التقريبي للخسائر االقتصادية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر وحده يمكن أن يصل إلى المتض

الخسائر االقتصادية  )17.3(يبين الجدول و . )م 0.6( في حالة السيناريو منخفض الخطورة جداً  يرة سوريةمليار ل 10
   .لبحرمنسوب سطح ال ترم 3 -2.5قدره  نتيجة الرتفاعالمحتملة 

في منسوب سطح البحر على طول  تارمأ 3 -2.5قدره افتراضي الخسائر االقتصادية المحتملة بسبب ارتفاع  .17.3 الجدول
  .الساحل السوري

 .)س.ل(الخسائر االقتصادية  إجمالي السيناريو

 13205 مزارع الحمضيات

 432 زيتون

 8303  )البيوت البالستيكية( الدفيئات

 15023 )والمحاصيل الحقلية الخضر(المحاصيل 

 191 الغابات

 1800 التربة الرملية

 10900 المناطق الحضرية

 49854 المجموع
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  فـالتكيُّ 
التكيف هو الخيار الوحيد لمواجهة خطر ارتفاع مستوى سطح البحر، ومن ثم فإن هناك مجموعة من تدابير التكيف ال 

نه، يجب وضع إطار عام تدمج فيه السياسات التي تعالج القضايا أال إ. بد من أخذها باالعتبار لمواجهة هذا الخطر
 :تلخص النقاط التالية بعض الخطوات في هذا التجاه. المشتركة بين القطاعات وتلك المتعلقة بالتدابير القطاعية

  الرياح،و ارتفاع مستوى سطح البحر، (تقييم الضغوط الراهنة وآثارها والضغوط المحتملة لتأثير تغير المناخ 
 .على النظام البيئي الساحلي) وارتفاع درجة الحرارة

 حصر المؤسسات ذات الصلة باألنشطة القائمة.  

 تدقيق تدابير التكيف بما فيها من خيارات هندسية وغيرها.  

  والبحوث كخيارات تكيف حيوية شاملة  الكوارث،وضع إطار إلدماج اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وٕادارة
ختلف القطاعات مع التدابير القطاعية للتخفيف من التهديدات المحتملة لتغير المناخ على المناطق م

  .الساحلية

 بناء قدرات المؤسسات ذات الصلة.  

 التوعية الجماهيرية بخطورة المشكلة.  

  

   الطاقة. 5.3.3

وقـد بلغـت حصـة الفـرد . األحفـوري يتميز نظـام الطاقـة السـوري بمعـدالت اسـتهالك منخفضـة للفـرد وباعتمـاده علـى الوقـود
للمعــدل  اً نفطيــ مكــافئً  اً طنــ 2.64و 1.77مقارنــة بحــوالي ) اً نفطيــ مكــافئً  اً طنــ( 1.3مــن الطاقــة األوليــة فــي ســورية حــوالي 

اعتمــد التــزود بالطاقــة قــد  و. ,)www.iea.org IEA statistics(الوســطي العــالمي ولمنطقــة الشــرق األوســط علــى التــوالي 
بشكل رئيس على المشتقات النفطية والغاز الطبيعي مع مساهمة متواضعة للطاقـة المتجـددة في سورية حتى اآلن األولية 

مـن الــنفط  اً مليــون طنـ 24.9إلـى حـوالي  2005وقــد وصـلت كميـة الطاقــة األوليـة المسـتهلكة لعــام . ممثلـة بالطاقـة المائيـة
ا . لهـذا العـاممـن الطاقـة األوليـة % 37بمفـرده حـوالي اع توليد الكهربـاء قط استهلكوقد  .المكافئ يتعلـق باالسـتهالك وفيم

لقطــاع النقــل، % 27مــن الــنفط المكــافئ؛ توزعــت بنســبة  اً مليــون طنــ 15.2حــوالي  2005النهــائي للطاقــة فقــد بلغــت عــام 
اعة االســتخراجية والقطــاع الخــدمي فقـــد أمـــا قطاعــات الزراعــة والبنــاء والصـــن. للصــناعة% 23للقطــاع المنزلــي و % 24

% 72وقـــد تـــوزع هـــذا االســـتهالك حســـب نمـــط الوقـــود بنســـبة . علـــى التـــوالي% 6و% 7، %2، %11بلغـــت حصصـــها 
  . 44)25.3الشكل ( للكهرباء% 15للوقود التقليدي و% 2.8للغاز الطبيعي، % 10ات النفطية، قتشللم

                                                 
برنامج األمم المتحدة . يوسف مسلماني، علي حينون ).2009(لطاقة في سورية تجاه التغيرات المناخية وٕاجراءات التكيُّف المحتملة تقييم حساسية قطاع ا 44

 .2009مارس /آذار. (INC-SY_V&A_ Energy). الهيئة العامة لشؤون البيئة، دمشق، سورية/ اإلنمائي 
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 .2005رية العربية السورية حسب قطاعات االستهالك لعام توزع الطاقة النهائية في الجمهو  .25.3 الشكل

تعتمــد تكنولوجيــات التحــول الطاقيــة الحاليــة بشــكل رئــيس علــى حــرق الوقــود األحفــوري، حيــث يــتم فــي هــذه العمليــة تحــول 
. حراريــة المركبــات الهيدروكربونيــة إلــى ثــاني أكســيد الكربــون والمــاء وتحويــل الطاقــة الكيميائيــة المختزنــة فــي الوقــود إلــى

وفقـًاً◌ لـذلك يتضـمن . وتستخدم الحرارة المتشكلة إما بشكل مباشر ألغراض مختلفة أو لتوليد طاقـة ميكانيكيـة أو كهربائيـة
ويســـاهم . (transportation)واألخـــرى متحركـــة  (stationary)قطـــاع الطاقـــة نمطـــين مـــن تقنيـــات االحتـــراق األولـــي مســـتقرة 

ويتضــمن هــذا الــنمط جميــع . 45مــل إصــدارات غــازات الدفيئــة فــي قطــاع الطاقــةمــن مج% 70االحتــراق المســتقر بحــوالي 
وتســــتحوذ نشــــاطات صــــناعة الطاقــــة ممثلــــًة بقطــــاع التوليــــد . الفعاليــــات المســــتهلكة فــــي قطــــاع الطاقــــة عــــدا قطــــاع النقــــل

قر علــى ويشــتمل مصــدر االحتــراق المســت. والمصــافي علــى النســبة الكبــرى مــن مجمــل إصــدارات هــذا الــنمط مــن االحتــراق
فعاليــات صــناعة الطاقــة ممثلــًة باســتخراج وٕانتــاج وتحويــل الطاقــة، متضــمنًة قطــاع توليــد الكهربــاء ومصــافي إنتــاج الــنفط، 
وقطــاع التصــنيع والتشــييد متضــمنًا إنتــاج الحديــد والفــوالذ والصــناعات الكيميائيــة وصــناعة الــورق واألغذيــة والميــاه والتبــغ، 

ويهــيمن غــاز ثــاني . تــراق المتحــرك فيمثــل قطــاع النقــلأمــا االح. ، و القطــاع الزراعــي؛ والقطــاع المنزلــي والخــدمي..إلــخ
. بشــكل حاســم علــى كميــة إصــدارات غــازات الدفيئــة كمــا سيتضــح فــي فصــل جــرد االنبعاثــات الحقــاً  CO2أكســيد الكربــون 

المسـبب يالحـظ أن هـذه  حسـب القطـاع 2005وبتقييم كمية إصدارات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن قطـاع الطاقـة لعـام 
من ثاني أكسيد الكربـون نجمـت بشـكل رئيسـي عـن عمليـات االحتـراق فـي قطـاع  اً مليون طن 55الكمية التي بلغت حوالي 

ثـم % 22تـاله قطـاع النقـل بنسـبة ) لالستخراج والمصـافي% 8لتوليد الكهرباء العامة و% 40% (48صناعة الطاقة بنسبة
%. 2ثــم القطــاع الخــدمي بنســبة % 8والزراعــة بنســبة % 8التصــنيع والتشــييد بنســبة  تــاله % 11القطــاع المنزلــي بنســبة 

فــي مقــدرة هــذا القطــاع  بعيــدٍ  وعليــه فــإن تقيــيم هشاشــة قطــاع الطاقــة ومقــدار تأقلمــه مــع التغييــرات الجديــدة يــرتبط إلــى حــدٍ 
عاثات ثـاني أكسـيد الكربـون مـع الحفـاظ على تقبل التغييرات البنية الضرورية لتخفيف انب) خاصة قطاع التوليد الكهربائي(

علمــًا أن إصــدارات . علــى قابليــة هــذا القطــاع لتأديــة دوره الحيــوي فــي األبعــاد االجتماعيــة واالقتصــادية والتنمويــة األخــرى
CO2  لقطاع الطاقة تتعلق بشكل عام بنمط ونوعية الوقود األحفوري المستخدم وتكنولوجيـات التحـول الطـاقي المعتمـد فـي
تتعلــق بعمليــات  N2Oو  CH4مــن جهــٍة أخــرى كميــة إصــدارات غــازات الميتــان و النتــروزو . ت االحتــراق المختلفــةعمليــا

                                                 
45  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. 
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لــذلك فــإن النســبة األكبــر ). تكنولوجيــة االحتــراق و المــردود وٕاجــراءات الحــرق الالحقــة وغيرهــا(االحتــراق والشــروط الحديــة 
وبالنظر ألهميـة . لصغيرة وعمليات الحرق المفتوحة وقطاع النقللهذه اإلصدارات تنجم عن التطبيقات السكنية كالمدافئ ا

قطاع التوليد كمستهلك رئيس للوقود األحفوري ومن ثم مسبب رئيس إلصدارات ثاني أكسيد الكربون فـي سـورية فـي تقيـيم 
تغيــرات البنيويــة هشاشــة قطــاع الطاقــة وتــآثره مــع التغيــرات المناخيــة يــرتبط بشــكل حاســم بتطــور قطــاع التوليــد واســتعداده لل

  .الضرورية

، فـــي حـــين وصـــل إجمـــالي اســـتهالك TWh 34.9حـــوالي  2005عـــام ســـورية لبلـــغ إجمـــالي توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي 
 الشـكلهـذا و يظهـر . فـي المائـة مـن إجمـالي الكهربـاء المولـدة 76.82أي حـوالي  TWh 27النهائية إلى حوالي الكهرباء 

اســتهلك وقــد . 2005عــام القطاعــات النهائيــة المســتهلة للكهربــاء لو  ة التوليــد المركبــةاســتطاعمجمــوع  27.3 الشــكلو  26.3
مـن الغـاز الطبيعـي وهـو  3مليـون م 3348مـن الفيـول وحـوالي  اً كيلـو طنـ 4051حـوالي  2005قطاع توليد الكهرباء عـام 

  . (FEB, 2005)من مجمل كميات الفيول والغاز الطبيعي المستهلك في سورية  %68و  %78ما يقابل 

  

    
  توزع االستهالك النهائي حسب قطاعات االستهالك. 27.3الشكل   توزع االستطاعة المركبة حسب نمط التوليد. 26.3 الشكل

  

  خآثار تغير المنا

نظرًا للتأثير الشـمولي للتغيـرات المناخيـة فـي مجمـل النشـاطات االجتماعيـة واالقتصـادية فإنـه مـن المتوقـع أن يـنعكس هـذا 
وقطاعـات النقـل والزراعـة ) المنزلـي والخـدمي(لطاقة التي تشمل القطـاع السـكني المستهلكة لقطاعات الجميع ر على التغي

 ،من جهٍة أخرى يبدو قطاع توليد الكهرباء والتزود بالماء أكثر القطاعات المنتجة حساسـية للتغيـرات المتوقعـة. والصناعة
فـــي المحطـــات  التبريـــد اتالل محدوديـــة كميـــة الميـــاه المطلوبـــة لعمليـــولســـوف تـــؤثر نـــدرة الميـــاه فـــي إنتـــاج الطاقـــة مـــن خـــ

فـي حـال اعتمـاد أبـراج التبريـد الجافـة سـينعكس ذلـك فـي خفـض (الحرارية فـي حـال اسـتخدام الـنمط الرطـب ألبـراج التبريـد 
المقابـل، يحتــاج وفـي . )مـردود المحطـات ومـن ثـم زيـادة معـدل اإلصـدار النـوعي لغـازات الدفيئـة لكـل واحـدة كهربـاء مولـدة

، إضافًة لتوقع تزايد هـذا االعتمـاد مسـتقبًال مـع لكهرباء في كثير من الحاالت لعمليات الضخ والنقل والتوزيعلقطاع المياه 
مـن  – الكهربـاءحوامـل الطاقـة وخاصـة إن زيـادة سـعر فـوعـالوة علـى ذلـك . دخول محطاٍت لتحلية المياه إلى نظام التزود

فعاليـة الخـدمات مـن شـأنه أن يحـد مـن  -ارات اقتصادية وتماشـيًا مـع إجـراءات تخفيـف االنبعاثـاتخالل إزالة الدعم العتب
وقـد يـؤدي التراجـع المسـتمر والمالحـظ حاليـًا  .تـوافر الميـاه لمختلـف القطاعـات االسـتهالكيةالطاقية المختلفة بما فـي ذلـك 

زراعـــة (ق الضـــرر بـــالكثير مـــن الفعاليـــات اإلنتاجيـــة فـــي كميـــات الميـــاه العذبـــة المتاحـــة لالســـتخدامات المختلفـــة إلـــى إلحـــا
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.. التي تعتمد بشكل أساسي على توفر كميات كافية من المياه) القطاع السكني(واالستهالكية ..) وصناعة وتوليد كهرباء
ــالنظر للتزايــد المتوقــع فــي أســعار الكهربــاء تماشــيًا مــع إجــراءات تخفيــف االنبعاثــات فــإن تــوفير الميــاه بأســعار  مقبولــة وب

 .لشرائح المجتمع المختلفة سيصبح تحديًا تنمويًا صعباً 

ولمـــا كانـــت كلتـــا الخـــدمتين ســـتواجهان  ،إحـــدى أهـــم المتطلبـــات الحيويـــة للقطـــاع الســـكنيتمثـــل الكهربـــاء والميـــاه وبمـــا أن 
ســيعاني  )دميالخــالمنزلــي و (الســكني تحــدياٍت جمــة بفعــل حساســيتهما للتغيــرات المناخيــة كمــا اتضــح أعــاله، فــإن القطــاع 

بشـكل أكثـر حـدة ذات الدخول الدنيا وستعاني شرائح المجتمع . بشكل كبير تحت وطأة التغيرات المناخية وآثارها المتوقعة
من غيرها لكون النتائج المباشرة سـتكون ارتفـاع تكـاليف خـدمات الميـاه والكهربـاء التـي لـن يتحقـق توفيرهـا بأسـعار معقولـة 

 .لجميع شرائح المجتمع

 فـيُّ التك
ويحتاج . في مجابهة التغيرات المناخية المتوقعة يبدي قطاع الطاقة العديد من خيارات التغير والتأقلم المستقبلية المحتملة

أو الخيارات المرشحة إلى إجراء تقييم وفق متطلبات التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في /التثبت من جدوى الخيار
وهو ما يعني أن تكفل استراتيجية التزود المستقبلية المقترحة  .والبيئية والمؤسساتيةأبعادها االجتماعية واالقتصادية 

تأمين خدمات التزود بالطاقة لجميع شرائح المجتمع بشكٍل واٍف وموثوٍق وفّعال وبطريقة مالئمة بيئيًا عند مستوى تكلفة 
مع التغيرات  للتأقلمي سورية إمكانياٍت واسعة وفقًا لهذه المتطلبات يبدي قطاع الطاقة ف. يتناسب مع الشروط المحلية

وتتراوح مقدرة قطاع الطاقة لمواجهة تغير المناخ بين إجراءات الترشيد وتحسين كفاءة التجهيزات . المناخية المتوقعة
من مجمل الطاقة % 95وصوًال لتخفيف االعتماد على الوقود األحفوري الذي تصل حصة مساهمته الحالية ألكثر من 

  :ويمكن تصنيف الخيارات المحتملة لقطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية حسب اآلتي. لية في سوريةاألو 

 قطاع الكهرباء: 

 ،تحسين الكفاءة بزيادة االعتماد على الدارة المركبة لمحطات التوليد 

 ،استبدال الوقود الثقيل بالغاز الطبيعي 

 ورفع مساهمتها بشكل مضطرد في نظام التوليد المستقبلي، تبني خيار الطاقات المتجددة والطاقة النووية 

 تخفيض الضياعات الفنية واالستجرار غير المشروع في مجال التوزيع. 

 قطاع النقل: 
 والمترو، تالتحول نحو وسائل النقل الجماعية الحديثة كالقطارا 

 ،التحول نحو نقل البضائع بالقطارات عوضًا عن الشاحنات 

 ل السـيارات القديمـة بـأخرى حديثـة ذات كفـاءٍة عاليـة مـع عـدم إهمـال الـدور الواعـد لـنمط زيادة وتيرة استبدا
 .(hybrid cars)السيارات الهجينة 

 قطاع الصناعة: 
 ،رفع مردود العمليات الصناعية السيما في التطبيقات الحرارية 

 سمنتإعادة تأهيل وتحديث الفروع الصناعية ذات الكثافة الطاقية العالية كصناعة اإل. 

 قطاع الزراعة: 
 ،تحسين كفاءة عمليات ضخ المياه 
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 ،تبني سياسات حكيمة في إدارة الطلب على المياه 

 ،تحديث آليات العمليات الزراعية 

  ،الحد من أنماط الزراعات ذات الكثافة المائية العالية كزراعة القطن 

 القطاع السكني 

 ع السكني،تفعيل إجراءات الترشيد السلوكية في جميع مناحي القطا -

 تفعيل إجراءات الترشيد التقنية بخصوص زيادة عزل األبنية، -

 تبني تقنيات تدفئة جديدة عوضًا عن المدافئ التقليدية ذات الكفاءة المتدنية، -

 رفع حصة الطاقة الشمسية في تسخين المياه والتدفئة، -

 .تحسن كفاءة أجهزة التكييف والتبريد -

ع الطاقة لمواجهة التغيـرات المناخيـة تـرتبط إلـى حـد كبيـر بمقـدرة هـذا القطـاع علـى وتوضح الخيارات أعاله أن قابلية قطا
فعلى المستوى التقنـي يبـدو خيـار زيـادة االعتمـاد علـى الطاقـات النظيفـة واعـدًا . اجتياز التغيرات التقنية والبنيوية المطلوبة

البنيويــة المطلوبــة لتحديثــه نظــرًا لكــون الكثيــر مــن  كــذلك األمــر بالنســبة لقابليــة قطــاع الطاقــة الجتيــاز التغيــرات. وواقعيــاً 
وتبدو العقبات واألعبـاء المتوقعـة فـي . في وضع متقادم) في معظم القطاعات االستهالكية(التكنولوجيات الطاقية الحالية 

أن خيـاري الطاقـات  فقد بينت النتائج األخيرة الستراتيجية التزود المسـتقبلية. تحقيق ما تقدم في البعدين التمويلي واإلداري
يتطلــب ) طاقــة الريــاح بشــكل أساســي(لكــن زيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة ]. 3[المتجــددة والطاقــة النوويــة يبــدوان واعــدين 

تصـل إلـى أكثـر مـن ضـعف مـا هـو عليـه الحـال  -بسبب تدني معامل إتاحية العنفات الريحية-استطاعات تركيبية عالية 
  .يعني تكاليف إنشاٍء عالية في محطات الوقود األحفوري وهو ما

ويمكــن إجمــال سياســات التكيــف المحتملــة لقطــاع الطاقــة بهــدف تخفيــف اآلثــار المتوقعــة للتغيــرات المناخيــة وفــق االئحــة 
فكلمـا كانـت . أدناه، مع مالحظة أن تقييم جدوى السياسة أو اإلجراء المعتمد يتطلب التركيز على التكلفة والكفاءة الزمنيـة

  : ء أدنى والتأثير الزمني أسرع كلما كان اإلجراء أكثر جدوى في خفض االنبعاثات وتخفيف آثارهاتكلفة اإلجرا

 ،تشجيع  خيار الطاقات المتجددة والطاقة النووية ورفع مساهمتها بشكل مضطرد في نظام التوليد المستقبلي 

 تعزيز إجراءات ترشيد استهالك الطاقة ورفع كفاءتها، 

 يات النظيفة في جميع عمليات التحول الطاقية السيما توليد الكهرباء،تشجيع إدخال التكنولوج 

 التخفيض التدريجي للدعم عن حوامل الطاقة بما يتماشى والظروف االجتماعية واالقتصادية. 

 التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي بما فيها الخطوط الحديدية المكهربة. 

  فع كفاءة استخدامها في المناهج التعليميةإدخال مفاهيم ترشيد استهالك الطاقة ور.  

مــن خــالل المقارنــة بــين أثــر تــدابير التكيــف المســتقبلية لسياســة التــزود بالطاقــة فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة، ويمكــن تقيــيم 
ل حالـة ويعـالج السـيناريو األو . كما سـيرد الحقـًا فـي فقـرة تكيـف قطـاع الطاقـة من سيناريوهات التزود بالطاقةسيناريوهيين 

فيقـوم السـيناريو البـديل في حال عدم افتراض أي تغيرات بنيويـة للحـد مـن االنبعاثـات كـإجراء تكيـف، أمـا التزود المرجعي 
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كأحـــد أهـــم  زيـــادة حصـــة مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة فـــي توليـــد الطاقـــةعلـــى افتـــراض تفعيـــل إجـــراءات ترشـــيد االســـتهالك و 
 .في قطاع الطاقةإجراءات التكيف المتبعة لتخفيف االنبعاثات 

   الصحة العامة. 6.3.3
ففي . من الدول ذات الوضع الصحي السكاني الجيد تبعًا للمؤشرات الصحية المعتمدةالجمهورية العربية السورية تعد 

غضون العقود الثالثة الماضية تناقصت وبشكل مستمر معدالت وفيات الرضع، واألطفال دون سن الخمس سنوات، و 
وهذا يعكس الجهود التي تبذلها السلطات الصحية في القطر . عمارأللمعدل ا  ارتفاعٌ ي حين سجل وفيات األمهات، ف

   .46لرفع المستوى الصحي العام وٕابقاءه على جدول أعمال الحكومة

  آثار تغير المناخ

غير أنه . وبةمن المتعارف عليه عموما أن تحديد اآلثار الكاملة لتغير المناخ على الصحة العامة أمر في غاية الصع
من الثابت تماما أن األمراض المنقولة قد يمتد مداها بسبب االحترار والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية الناجمة 

  .توضح الفقرات التالية قضيتين بشأن احتمال تأثير تغير المناخ على الصحة العامة في القطر. عن تغير المناخ

وفي ظل . طن في القطر منذ القرن التاسع عشر ويوجد في جميع مناطق البالدطفيلي متو ) حبة حلب(مرض الليشمانيا 
التي يساعد في ازدهارها كثرة مرعاها من ) الناقل(ظروف تغير المناخ، قد يزدهر مرض الليشمانيا بسبب كثرة القوارض 

ومن جهة أخرى، . لمقتنصة لهاا )الصقور(، وتراجع إعداد الطيور الجارحة )الشنان(األنواع النباتية المتحملة للجفاف 
القضية األخرى هي  .هناك عوامل إضافية تزيد من مخاطر انتشار المرض كتوسع المدن نحو موائل هذه القوارض

من المالريا المحلية، غير أن منظمة الصحة العالمية  خالية نسبياً  الجمهورية العربية السوريةالمالريا، حيث تعد 
(WHO) ومن المحتمل ظهور المرض في . الخطورة ة مع العراق وتركيا كمناطق مالريا شديدةتصنف المناطق الحدودي

ظروف تغير المناخ خاصة بوجود العوامل المؤهبة بما فيها احتمال انهيار السدود أو حدوث الفيضانات التي تؤدي إلى 
   .تكوين المستنقعات

وبالتالي فإنه يؤثر بشكل . صحة من ماء وهواء وغذاءال شك أن تغير المناخ له أثر سلبي على المحددات األساسية لل
وعالوة على ذلك فلتغير المناخ تأثير مباشر في البيئة في حد ذاته . غير مباشر في رفاه اإلنسان جراء تأثر هذه العوامل

دة في فعلى سبيل المثال، يؤدي التدهور في كمية ونوعية المياه إلى زيا. عن طريق زيادة عوامل الخطر على الصحة
ولحوادث الفيضانات وموجات الحرارة والجفاف و العواصف الترابية تأثير مباشر في الصحة . األمراض المنقولة بالمياه

وقد يظهر هذا األثر المباشر نفسه في ازدياد معدالت الوفيات المرتبطة بتطرف األحوال الجوية، والتي تؤثر   .العامة
وبصفة عامة، . ي المجتمع، مثل الفقراء وكبار السن ومرضى األمراض المزمنةف بشكل كبير في الشرائح األكثر ضعفاً 

المشاكل الحالية /من المتوقع في ظروف تغير المناخ، وما يرافقه من ندرة الماء وقلة الغذاء، أن تتفاقم الصعوبات
   .المتعلقة بالمياه والغذاء وربما تظهر تحديات جديدة

وتشمل  تمركز السكان في المدن الكبرى مما يؤدي إلى زيادة . ة من آثار تغير المناختزيد بعض العوامل المؤهبة المحلي
وعلى . الضغوط والتسابق على الخدمات، وزيادة تلوث الهواء الناجم عن توليد الطاقة والنقل ورفع مستويات تلوث الهواء

                                                 
يوسف مسلماني، سوزان مرتضى، رستم  ).2009( وٕاجراءات التكيف الممكن اتخاذها  قابلية تأثر القطاع الصحي في سورية للتغيرات المناخيةتقييم  46

مارس /آذار. (INC-SY_V&A_ Health). الهيئة العامة لشؤون البيئة، دمشق، سورية/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . جعفري، عاطف الطويل
2009. 
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فعلى سبيل المثال، هناك .  والفيزيولوجية الجانب اآلخر، فإن هناك حدا أقصى للتكيف من النواحي التقنية واللوجستية،
وبشكل عام يزيد التدهور في كمية . عالقة عكسية واضحة بين األمراض المنقولة بواسطة المياه ونصيب الفرد منها

. في بعض المحافظات ونوعية المياه من حدوث اإلسهال وحمى التيفوئيد، واألمراض المنقولة بالمياه والتي توجد أصالً 
على نصيب المياه للفرد الواحد، وبالتالي  مباشراً  في الموازنة الوطنية للمياه سوف يؤثر تأثيراً  كبيراً  ي إن انخفاضاً وبالتال

   .بالغاً  صحياً  يثير قلقاً 

  فـالتكيُّ 

لمواجهة المخاطر الجديدة على الصحة العامة واحتمال ظهور أمراض  النظام الصحي بحاجة إلى أن يكون مستعداً 
كبر تهديد للمكافحة الفعالة لألمراض والوفيات الناجمة عن أالتراخي في دعم برامج الصحة العامة، يمثل  إن. جديدة

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

  .حةتأمين الحد األدنى من االحتياجات من الماء لالستعماالت المنزلية للمحافظة على الص .1
  .تكثيف أنشطة مراقبة تلوث المياه، وضمان السالمة عند إعادة استخدام مياه الصرف الصحي .2
  .الحفاظ على مستوى مقبول من الخدمات الطبية .3
  .بمشاركة وسائل اإلعالمتعزيز التثقيف الصحي وتوعية المجتمع  .4
  .وقعةلتعامل مع األخطار المتاالكوارث وخطط آثار وضع إستراتيجية وطنية للحد من  .5
 .رفع مستوى برامج الوقاية الحالية الخاصة باألمراض ذات الصلة بالمناخ .6

إنشاء نظام معلومات في القطاع الصحي والقطاعات األخرى ذات العالقة يساعد في رصد التأثيرات الصحية  .7
 .لتغير المناخ

 .الدراسات المتعلقة بالتأثيرات الصحية لتغير المناخ ءتقوية البحث العلمي وٕاجرا .8

 .بما فيها الجمعيات األهلية بناء قدرات المؤسسات والعاملين في القطاع الصحي .9

   الطريق إلى األمام: فـإطار التكيُّ . 4.3
وفي الوقت الحالي، . ةن لتغير المناخ في سوريين الرئيسيسيكون انخفاض هطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة األثر 

و من المتوقع أن تشتد . ترابية هي مخاطر بيئية رئيسة مرتبطة بتغير المناخإن الجفاف وموجات الحرارة والعواصف ال
و إن النتائج المترتبة على هذه التغييرات ستكون هائلة وتشكل تحديات . وطأة هذه الظواهر تحت تأثير تغير المناخ

رة على موارد المياه واإلنتاج و ستظهر اآلثار المباش. مناسبة كبيرة بالنسبة للمخططين والمديرين، ما لم تتخذ تدابير
و سوف تتأثر قطاعات أخرى بطريقة مباشرة أو غير . الزراعي، ألنهما يمثالن القطاعات األكثر هشاشة لتغير المناخ

  . مباشرة

يعد التقييم العلمي السليم والفهم األفضل آلثار تغير المناخ وما يرتبط بها من مخاطر الخطوة األولى نحو وضع سياسة 
وهذا يتطلب بناء القدرات في مجال التقييم العلمي للقطاعات . وتدابير للتعامل مع اآلثار المحتملة لتغير المناختكيف 

بعد ذلك، و بناء على . القابلة للتأثر، واألنظمة اإليكولوجية الهشة، و توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذه المهمة
ة والسياسية للقطر، يتم وضع سياسات مناسبة وآلية إلدماج هذه السياسات في األوضاع االجتماعية والبيئة االقتصادي

  . الخطط الوطنية
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 ، يتطلب التكيف مع تغير المناخ مجموعة من االستجابات التي تشمل تعديالت على مختلف المستويات، بدءاً وعموماً 
ي سلوك األفراد و تعديالت في طريقة وتشمل هذه اإلجراءات تغييرات ف. من المجتمع المحلي إلى المستوى الوطني

ويتمثل الهدف العام للتكيف في تعزيز قدرة النظم االيكولوجية الطبيعية على التكيف و وضع سلسلة . انجاز العمل
  . الجديدة لتغير المناخالنتائج مع  إجراءات مبرمجة لتمكين القطاعات األخرى من التكيف تدريجياً 

ويمكن أن تبدأ هذه الخطوات من حمالت رفع . من االستراتيجيات واألدوات اً مزيجيتطلب التكيف مع تغير المناخ 
كما تستدعي عملية . الوعي الجماهيري وتمتد على محور ينتهي بإدماج التكيفات القطاعية في إطار السياسة الوطنية
و ينبغي لمثل هذه . جلالتكيف وضع برامج وخطط وطنية وٕاجراءات ذات أولوية بأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة األ

البرامج أن تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات وأن تكون قائمة على أساس قدرة مختلف القطاعات 
عالوة على ذلك، فإن النهج القائم على المشاركة والتكامل بين جميع القطاعات في تدابير . على التصدي للمشكلة

  . ذه البرامج جميعا شرطان أساسيان لنجاح تدابير التكيف المقترحةمحددة ضمن سياسة وطنية تشمل ه

تلخص البنود التالية بعض االعتبارات المتعلقة بالسياسة العامة عند وضع إستراتيجية للتكيف واتخاذ تدابير التخفيف 
   :من آثار تغير المناخ

وينطوي ذلك على تحديث . تكيفتوفير بيئة مواتية إلحداث تغييرات قانونية ومؤسسية إلطالق عملية ال .1
  .القوانين والقرارات وٕاصالحات مؤسسية في عملية صنع القرار وآلية العمل

تختلف القدرة على التكيف بين القطاعات، ومن ثم فإن تعزيز قدرة القطاعات على مواجهة تغير المناخ هو  .2
 . من األولويات، وينبغي أن يدرج في إستراتيجية التكيف

خيارات التكيف، سواء كانت قطاعية أو عبر القطاعات، وتدقيقها لتواءم الظروف االجتماعية  ال بد من تقييم .3
 .واالقتصادية والمؤشرات البيئية للقطر

الموارد المالية عناصر أساسية لتطوير تدابير تكيف شاملة وتضمين هذه التدابير في السياسات الوطنية،  .4
  . فضال عن تنفيذ األنشطة

  اإلطار السياسي: لتكيفخطة عمل ا. 1.4.3
و . اتخاذ سلسلة من التدابير واالستراتيجيات والمختلطةالجمهورية العربية السورية يتطلب التكيف مع تغير المناخ في 

 :توضح النقاط التالية أهم التدابير الواجب اتخاذها على مستوى السياسات

 مبادرات السياسة الوطنية 

ومن خالل . اسة إلدماج التكيف في القطاعات الهشة في خطط التنمية الوطنيةيمكن من خالل مبادرة وطنية وضع سي
هذه المبادرة، يتم إعداد آلية وطنية لترتيب المخاطر وتحديد أولوية اإلجراءات بترتيبات مؤسسية ومشاركة فعالة من 

سي للسياسات القطاعية عبر ينبغي أن تسهل مبادرة السياسة الوطنية التكامل األفقي والرأ.  مختلف الجهات المعنية
و تشمل السياسة الوطنية عناصر رئيسة منها، . تسعى للحصول على العون الدولي نالمؤسسات والهيئات المختلفة، وأ

، ووضع معايير لقياس اإلنجاز، المقترحة تيسير الحصول على المعلومات والتوعية العامة، و مراجعة خطط التكيف
 .وتنفيذ الخطط

  النظم البيئية  مبادرات حماية



    مع التغيرات المناخية في سورية التكيُّف وتدابير الضعف أوجهتقييم : الثالث الفصل
 

  

   البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية في سورية103
103 

وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون وضع . تتعرض موارد المياه واألراضي لضغوط مستمرة، وتتطلب استجابة عاجلة
ن وضع إ. برنامج متكامل لحماية النظم البيئية لضمان استدامتها من المنتجات والخدمات من أولويات العمل في القطر

المستدام لهذه الموارد ال بد وأن يكون بكل مسؤولية ومشاركة من أصحاب  وتنفيذ برامج فعالة للحماية واالستخدام
  :وفي هذا اإلطار تعد البرامج والمشاريع التالية ذات أولوية .المصلحة

 المناخية و نظم جمع وحفظ ومعالجة البيانات رصد المناختعزيز شبكات  .1

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية .2

  ة يتقانات الزراعالتطوير  .3

 لألراضيالمتكاملة  اإلدارة .4

  سكان البادية اتتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات مجتمع .5

 تعزيز تدابير الحفظ واالستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي .6

 اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .7

 األخرى المعنية والقطاعات الصحي بالقطاع الخاصةنظم المعلومات  تطوير .8

   المتجددة الطاقات اناتتق ونشر تطوير .9

 وتطوير السلوكيات التوعية .10
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  مقدمة . 1.4
حتبــاس إلمــن أهــم اإلجــراءات المتبعــة للتصــدي لظــاهرة ا) الدفيئــة( حتبــاس الحــراريإلانبعاثــات غــازات ايعــد التخفيــف مــن 
حتبـــاس الحـــراري المنبعثـــة مـــن جميـــع إلبعـــد أن تـــم جـــرد وحســـاب كميـــات غـــازات ا. والتغيـــرات المناخيـــةالحـــراري العـــالمي 

   GHG)حتباس الحراري إلجرد غازات ا(لهذا البالغ القطاعات في سورية في الفصل الثاني 

ت دراسـتها بشـكل لـبعض القطاعـات السـورية تمـمكانيـات التخفيـف مـن انبعاثـات غـازات الدفيئـة إتقيـيم ، يعالج هذا الفصل
  . تفصيلي في ثمانية تقارير فرعية ضمن هذا المجال

 سورية في الطاقة وضع. 2.4

مليــون  24.9حــوالي  وضــع الطاقــة فــي ســورية حيــث بلــغ اســتهالك الطاقــة األوليــةًا مقتضــبًا لعرضــتضــمن الفصــل األول 
ياعات التحويــل فــي المصــافي ومعامــل الغــاز بعــد طــرح ضــ(والطاقــة الثانويــة الناتجــة عنهــا .) ن.م.ط( اً يــنفط مكــافىءً  اً طنــ

طـرح بعـد (المقدمـة للمسـتهلك النهـائي الطاقة النهائيـة أما . مكافئً  اً مليون طن 21.2حوالي ) والغاز المحروق على الشعلة
تـوزع الطاقـة ) 1.4(الشـكل ويبـين . ،2005عـام . ن.م.ط.مليـون 15.2فقـد بلغـت حـوالي ) ضياعات التوليـد والنقـل والتوزيـع

  لثانوية حسب نمط الوقوداستهالك الطاقة اتوزع ) 1.4(الجدوليبين لنهائية حسب قطاعات االستهالك و ا

  2005عام ل حسب نمط الوقود الثانويةالطاقة توزع استهالك  1.4 الجدول

 النسبة المئوية 
  الكمية

 )مكافئً  اً مليون طن(

 6،725.8 %31.7 ديزل

 1،440.3 %6.8  بنزين

 5،276.8 %24.9  وقود ثقيل

 1،010.1 %4.8 الغاز المسيل

 4،353.8 %20.5  الغاز الطبيعي

 676.5 %3.2 اإلسفلت

 419.3 %2.0 المشتقات الثقيلة

 869.8 %4.1 المائي والرياح

 420.3 %2.0  الوقود التقليدي

 1.9 %0.0  الطاقة الشمسية

 21.2 %100 المجموع
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  2005حسب قطاعات االستهالك لعام لطاقة النهائي لستهالك االتوزع  1.4الشكل 

 مكــافئً  اً طنــ 1.3مــن الطاقــة األوليــة فــي ســورية حــوالي وحســب إحصــاءات الوكالــة الدوليــة للطاقــة فقــد بلغــت حصــة الفــرد 
ــ ــ 2.64و  1.77مقارنــة مــع  اً نفطي ــ مكــافئً  اً طن وبلغــت كميــة  . للمعــدل الوســطي العــالمي ولمنطقــة الشــرق األوســط اً نفطي

 6.51كمتوسـط عـالمي مقابـل نفسـه فـرد و المقـدار / CO2غـاز  ًا مـنطنـ 3.2ز ثاني أكسيد الكربون في سورية انبعاثات غا
    .فرد في الشرق األوسط/ CO2غاز  ًا منطن

 قطاع النفط والغاز الطبيعي . 3.4

الغاز ، حيث عرض إنتاج سورية من النفط و والمشتقات في سورية عرض الجزء الثاني، وضع قطاع النفط والغاز
مجال نقل النفط والغاز ومجال تخزين وتوزيع المشتقات، في واستهالكها منهما والشركات العاملة في هذا المجال و 

ثم عرض التقرير بعد ذلك التخفيف من . إضافة إلى عرض صناعة تكرير النفط في مصفاتي تكرير حمص وبانياس
  :بواسطة عدة إجراءات هي حتباس الحراري في قطاع النفط والغازإلانبعاثات غازات ا

 التخفيف عن طريق ترشيد استهالك الطاقة. 1.3.4

فقد ركبت عنفات لتوليد الكهرباء محليُا . شركات النفط والغاز في سورية بإجراءات عدة لترشيد استهالك الطاقة قامت
عنفات غازية قديمة  واستبدلت. على الغاز الذي كان يحرق في الشعل والذي من غير الممكن استرجاعه اقتصادياً 

والتزال هناك امكانات لترشيد استهالك الطاقة في . بأخرى جديدة كما استبدلت أجهزة كهربائية قديمة بأخرى جديدة
حتراق والحد من الترسبات على جدران األفران واالستفادة من الحرارة الضائعة إلالصناعة البترولية مثل التحكم بعملية ا

   .االحتراق والعزل الجيد مع المنتجات أومع غازات

في  ةاليوم، فإذا كانت الطاقة المستهلك/برميل 380000 سورية في 2009كان اإلنتاج اليومي من النفط لعام  لقد
ترشيد استهالك الطاقة من  تحقيق تم هاليوم، وبفرض أن/برميل 38000من هذا االنتاج أي % 10صناعة النفط نفسها 

  السنوي التوفير يكون اليوم/برميل 3800 أي االستهالك هذا من% 10 بنسبةردة أعاله الوامختلفة لاإلجراءات اخالل 
  .سنوياً  CO2 طناً  كيلو  553 انبعاثات تخفيف إلى تؤدي سنوياً  نفطاً  طناً  كيلو 188.7 الترشيد هذا نتيجة

استعماالت منزلية
24%

صناعة
20%

زراعة
11%

بناء
7%

تعدين
7%

نقل
26%

خدمات
5%



      حتباس الحراريإلمن انبعاثات غازات ا التخفيف: رابعال الفصل
 

   غ الوطني األول للتغيرات المناخية في سوريةالبال
107 

 وقود أنظف استخدامالتخفيف عن طريق التحول إلى . 2.3.4

  الكهرباء توليد مجال في الطبيعي الغاز علىالتسعينات من القرن الماضي للتحويل سورية بجهود حثيثة خالل  قامت
 قديمة توليد محطات وحولت جندر محطة مثل الطبيعي الغاز على تعمل الكهرباء لتوليد جديدة محطات أقيمت حيث
 السماد معمل في اليوريا جانتا حول كما. ايضاً  والفيول الطبيعي الغاز على لتعمل وغيرها ومحردة بانياس محطة مثل
 كان الذي المرافق الغاز السترجاع مصانع بإقامة النفط وزارة قيام هذا على ساعد وقد. الطبيعي الغاز إلى النفتا من

  . األماكن من العديد في استثمارها و طبيعي غاز حقول اكتشاف و النفط، آبار في الشعل في يحرق

 هذه من% 50 استبدال أمكن فإذا اليوم، في برميالً  38000 والغاز النفط عةصنا في المستهلك النفط كمية كانت لقد
 CO2 طناً  كيلو 694 انبعاثات تخفيف إلى يؤدي ذلك فإن سنوياً  نفطاً  طناً  كيلو  946.112  مايعادل أي بالغاز الكمية
  سنويا

 لعَ التخفيف باسترجاع غاز الشُ . 3.3.4

  952 إلى 2003 عام يوميا مكعب متر ألف 3420 من%   72بمقدار  الشعل فيكمية الغازات المحروقة  انخفضت
 وانخفضت يومياً  مكعباً  متراً  ألف 200 حوالي إلستثمار الخراطة حقل ربط كما.  2005 عام يوميا مكعب متر ألف

 كميات درتق.  % 78 اإلجمالية التخفيض نسبة وأصبحت يومياً  مكعباً  متراً  ألف 452 إلى الشعل في المحروقة الكمية
 بمعمل موصولة غير وجميعها. محطات  6 من يومياً  ًامكعباً  متر ألف 215 بنحو  الشعل في تحرق تزال ما التي الغاز
  .متراً  كيلو 70 من أكثر المسافة لبعد الغاز

 تخفيف إلى يؤدي ذلك فإن الشعلة في يحرق الذي المرافق الغاز من اليوم/  3م ألف100 استرجاع إمكانية وبفرض
 . سنوياً  CO2 طناً  كيلو  135 يعادل ما أي اليوم/  CO2 طن   370  من مايقرب انبعاثات

 التخفيف بصيانة األنابيب ومنع التسرب. 4.3.4

، ومجموع كميات الـنفط المتسـربة غازياً  تسرباً  16 و نفطياً  تسرباً  464 للنفطكان عدد حاالت التسرب في الشركة السورية 
نفطيـًا، ومجمـوع الكميـات المتسـربة  تسـرباً  416العـدد  فأصـبح  الوضعتحسن  2005وفي عام  . 2004في عام طناً  512
 التســرب لكشــف حديثــة صــوتية فــوق أجهــزة واســتخدام المواقــع علــى الدوريــة الصــيانة زيــادة إلــى الســبب ويرجــع. اً طنــ 345
  .األنابيب في التآكل موانع وحقن

 السنة في CH4 طناً  كيلو 105 تساوي Fugitives  التسربات فإن لطاقةا قطاع عن الناتجة اإلنبعاثات جرد تقرير من
 األنابيب لخطوط الجيدة الصيانة أن فرضوب. السنة في  CO2طناً  كيلو   2625=   25*   105 انبعاثات يعادل وهذا
 CO2 ناً ط كيلو  656  األنابيب صيانة من التخفيف يكون ان يمكن  بذلك التسربات هذه من %25 تخفف أن يمكن
  . سنوياً 

 

   



      حتباس الحراريإلمن انبعاثات غازات ا التخفيف: رابعال الفصل
 

   غ الوطني األول للتغيرات المناخية في سوريةالبال
108 

 .التخفيف بتخزين ثاني أكسيد الكربون في الحقول النفطية واالسترجاع المدعم. 5.3.4

 العملية هذه وتتطلب. الحقل في الموجودة الخام النفط كمية من% 15-10 عن يقل ال ما نتاجإ الطريقة بهذه يمكن
 يمكن أنه IPCC ال قدرت. الخام النفط من واحد برميل النتاج  CO2غاز من 3م 280-140  بين تتراوح كمية حقن
 نبعاثإلا مصدر يكون أن يجب مثمرة الطريقة تكون ولكي. 2100 عام CO2 من% 55- 15 تخفض أن الطريقة لهذه
 لبعد نظراً  سورية في الطريقة هذه الستخدام إمكانية حالياً  تتوفر وال. CO2 ب غنياً  االحتراق غاز يكون وأن وثابتاً  كبيراً 
  . الناضبة النفط حقول عن الضخمة CO2 انبعاثات ادرمص

    CDMآلية التنمية النظيفة . 43.6.

التـي تقـوم بموجبهـا الـدول  Clean Development Mechanism  (CDM)أقـر بروتوكـول كيوتـو إنشـاء آليـة التنميـة النظيفـة 
لـى أن يحسـب أي  تخفـيض فـي االنبعاثـات الصناعية بتمويل مشاريع تحد من انبعاث غازات الدفيئة في الـدول الناميـة ع

وتـنص . نتيجة لتنفيذ تلك المشاريع كجزء من تنفيذ الدول الصناعية الممولة اللتزاماتها المنصـوص عليهـا فـي البروتوكـول
  :من بروتوكول كيوتو المتعلقة بآلية التنمية النظيفة على ما يلي 12المادة 

  ســهام فــي إلل للبروتوكــول علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة و امســاعدة األطــراف غيــر المدرجــة فــي المرفــق األو
  .الهدف النهائي لالتفاقية

 نبعاثات كمياً إلمساعدة األطراف المدرجة في المرفق األول على االمتثال اللتزاماتها بخفض ا  

  :وفي مجال النفط والغاز يمكن االستفادة من آلية التنمية النظيفة في المجاالت التالية

  حرق الغاز في الشعل الحد من 

  استخدام تقنيات أنظف وانتاج الوقود النظيف 

  الحفاظ على الطاقة في صناعة تكرير النفط و تمييع الغاز 

  تخزين الكربون أو استخدامه في االسترجاع المطورER  

 الكهرباء توليد قطاع. 4.4

 اإلحتبـــاس غـــازات إصـــدار فـــي رئيســـياً  اً دور  يلعـــب الـــذي ســـورية، فـــي الكهربـــاء توليـــد قطـــاع وضـــع ،عـــرض الجـــزء الثالـــث
 الـذروة حمـل بلـغ بينمـا) و.م( ميغـاواط 6250 مقـداره مـا 2007 لعـام والمتاحة المركبة التوليد استطاعة بلغت لقد. الحراري

بلـغ االسـتهالك النهـائي منهـا و  تيـراواط سـاعة 39 ،2007وبلغت الطاقة الكهربائية المولدة عام  و،.م 6900 نفسه العام في
   .تيراواط ساعة 30.6حوالي 

وقد أدى النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية إلى نمو الطلـب علـى الوقـود األحفـوري مـا قـاد إلـى زيـادة االعتمـاد علـى 
المحطات الحرارية التي تستهلك الفيول والغاز وكمية محـدودة مـن الـديزل، حيـث ازدادت كميـة اسـتهالك الوقـود فـي إنتـاج 

مـن جهـة أخـرى فقـد تطـورت انبعاثـات غـازات . 2007عـام  اً طنـمليـون  7.7إلى  1994في عام  اً طنمليون  3الكهرباء من 
 24إلـى مـا يقـرب  1994فـي عـام  CO2 اً مليون طنـ 9حتباس الحراري في قطاع توليد الكهرباء حيث ازدادت من حوالي إلا
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مـن  %40ر قطـاع توليـد الكهربـاء أكثـر مـن وقد أصد. %8وذلك بمعدل نمو وسطي قدره  2007في عام  CO2 اً مليون طن
  .2005حتباس الحراري في عام إلمجمل انبعاثات غازات ا

وبفعل التطـور الـذي شـهده قطـاع التوليـد بخصـوص نمـط الوقـود المسـتهلك وانزياحـه المضـطرد نحـو االعتمـاد علـى الغـاز 
تغيـر معـدل حيـث  .زايـد السـنوي لالنبعاثـاتمعـدل التمـن  قـد حـد بشـكل ملمـوس) زيـت الوقـود الثقيـل(الطبيعي بدل الفيول 

 CO2 اً غرامــ 740تــم توليــده مــن محطــات التوليــد الكهربائيــة مــن . س.و.نبعــاث النــوعي لثــاني أكســيد الكربــون لكــل كإلا
  .2007في عام . س.و.ك/ CO2 اً غرام 690وٕالى  1998عام . س.و.ك/ CO2غرام  668إلى  1994عام . س.و.ك/

نبعاثات غازات الدفيئة في قطاع توليد الكهرباء وذلـك مـن خـالل اعتمـاد سـيناريو تخفيـف إوجرى عرض إجراءات تخفيف 
حيـث يعتمـد . نبعاثات في خطط التوسع المستقبلية لنظام التوليد وذلك مقارنة بسيناريو تزود مرجعي ال يعتمد التخفيـفإلا

  :سيناريو التخفيف على اتخاذ اإلجراءات التالية

  للمحطات برفع المردود وتحسين األداء وزيادة معامل الحملتحسين المستوى التقني. 

 استبدال زيت الوقود الثقيل بالغاز الطبيعي 

 تحسين الكفاءة بزيادة االعتماد على الدارة المركبة لمحطات التوليد 

 زيادة مساهمة التقنيات النظيفة من خالل زيادة االعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النووية 

  الضياعات الفنية واالستجرار غير المشروع في مجال التوزيعتخفيض. 

كمية الكهرباء المولدة واالستطاعة المركبة وكمية الوقود المطلوبة ونوع الوقود وفق سيناريو التخفيـف ) 2.4(يبين الجدول 
 2030و 2005والسيناريو المرجعي لعامي 

  ة في السناريو المرجعي وسيناريو التخفيفكمية الكهرباء المولدة واالستطاعة المركب. 2.4 الجدول

  سيناريو التخفيف  السيناريو المرجعي  
2005 2030 2005 2030 

 141 34.14 148.4 34.14  )تيراواط ساعة(كمية الكهرباء المولدة 

  6,200 29,600 6,200  .و.االستطاعة المركبة م

 22.8 7 30 7  ن.كمية الوقود المطلوبة مليون طن م

 %46 %42 %24.6 %42  يغاز طبيع

%58  زيت الوقود الثقيل  65%  58%  18% 

%9.7   وقود نووي   13%  

%0.5   ديزل   1%  

%11     غاز مسال  

%12     فحم  
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نبعاثات خيارات العنفات الريحية والطاقة الكهروضوئية، والمركزات الشمسية باإلضافة إلوقد اعتمد في سيناريو تخفيف ا
  :وفق ما يلي  2030ة عام إلى الطاقة النووية لغاي

  ميغاوات 200عنفات التوليد المائي بقدرة 

  ميغاوات 2000طاقة الرياح تصل إلى 

  ميغاوات 2000إدخال محطات طاقة كهروضوئية 

  ميغاوات 1000مزارع شمسية مركزة لألشعة الشمسية 

 زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في عملية التوليد 

 2020لمسال بعد عام إدخال محطة توليد تعمل بالغاز ا  

  2020بعد عام . و.م 1600إدخال محطتين نوويتين   

والطاقـة  % 15حصـة االسـتطاعة المركبـة للطاقـات المتجـددة عـدا المائيـة إلـى  2030تصـل عـام ووفق سيناريو التخفيف س
 2030و  2005تطور االستطاعة المركبة بين عام ) 2.4(يبين الشكل و . %5 إلى النووية

 

  
  )ثاتنبعااإلسيناريو تخفيف ( تطور االستطاعة المركبة  .2.4الشكل 

 نبعاثاتإلللسيناريو المرجعي وسيناريو تخفيف ا 2030مقارنة توزع الكهرباء المولدة عام ) 3.4(بينما يوضح الشكل 
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 السيناريو المرجعي نبعاثاتإل سيناريو تخفيف ا

  ب نمط التوليد للسيناريوهينحس 2030توزع الكهرباء المنتجة عام  . 3.4الشكل 

  

يو المرجعي وفق لسيناريو التخفيف بالنسبة للسينار  CO2حتباس الحراري إلنبعاثات غازات اإتظهر المقارنة تراجع كمية 
   )4.4(يوضحه الشكل  ما

  
  حتباس الحراري لسيناريو التخفيف والسيناريو المرجعيإلنبعاثات غازات اإمقارنة بين  .4.4الشكل 

إلى ما  2007عام  CO2 اً مليون طن 24.6للسيناريو المرجعي من حوالي  CO2حتباس الحراري إلغازات ا زيادةتضح ت
بالنسبة لسيناريو التخفيف أي أن االجراءات  CO2 اً مليون طن 62مقارنة مع  2030عام  CO2 اً مليون طن 86يقرب من 

وجيات الصديقة للبيئة إضافة إلى خفض الفاقد في نظام النقل المتبناة في سيناريو التخفيف والمتمثلة بزيادة حصة التكنول
ويظهر الشكل أن أثر التخفيف سيظهر بدءًا من . 2030عام  CO2 اً مليون طن 24والتوزيع الكهربائي تؤدي إلى تخفيف 

من مجمل  %27إلى حوالي  2030نبعاثات من قطاع توليد الكهرباء في عام إلوسيصل مقدار تخفيف ا 2015عام 

طبيعيغاز
47%
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13%

وريحيةمائية
11%
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11%
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في السيناريو  %3في سيناريو التخفيف مقارنة بـ  %11نبعاثات قطاع التوليد وستصل مساهمة الطاقات المتجددة إلى إ
  .المرجعي

 2030نبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون حســب إجــراء التخفيــف المعتمــد لعــام إللوقــوف علــى كميــات الخفــض المحققــة فــي 
التخفيـف  نبعاثات حسب اإلجراءات الرئيسية المتخذة فـي سـيناريوإلالتوزع النسبي لمعدالت خفض ا) 5.4(يوضح الشكل 

حيث يالحظ أن التحول لالعتماد على الغاز ومن ثم الـدارة المركبـة عوضـًا عـن المحطـات البخاريـة العاملـة . 2030لعام 
% 26ري بنسـبة ه الطاقـة المتجـددة التـي أزاحـت الوقـود األحفـو لتـ، ت%62على الفيول قد ساهم في عمليـة الخفـض بنسـبة 

مــن مجمــل كميــات الخفــض المحققــة  لعــام % 12ثــم إجــراءات تخفــيض الفاقــد وترشــيد االســتهالك التــي ســاهمت بنســبة 
وتدل هذه النتيجة على األهمية البالغة لرفع مساهمة الغاز في قطاع التوليد لمـا لـذلك مـن أثـر حاسـم فـي خفـض . 2030

  .المستدام لقطاع الطاقة في بعده البيئي نبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق معيار التطورإ

  
  .2030حسب إجراء التخفيف المعتمد لعام  CO2نبعاثات إالخفض المتوقع تحقيقه في  5.4الشكل 

NG&CC :استبدال الفيول الثقيل بالغاز واالعتماد على الدارة المركبة ،Renewables : رفع مساهمة الطاقات المتجددة ،  
Energy Saving : إجراءات ترشيد وحفظ الطاقة بما فيها تخفيض ضياعات النقل والتوزيع في الشبكة الكهربائيةتفعيل.  

  

 النقل قطاع. 5.4

عرض الجزء الرابع قطاع النقل في سورية، فبعد أن تم تلخيص واقع قطاع النقل الذي يعتبر أحد القطاعات األساسية 
ذا القطاع وذلك بعرض تأثير كثافة استهالك الطاقة في االقتصاد الوطني السوري، عرض استهالك الوقود في ه

في حالة نقل الركاب، وتأثير سرعة السيارة على استهالك ) كم.راكب/ن.م.غ(في حالة نقل البضائع و) كم.طن/ن.م.غ(
  :وقد توزع استهالك الطاقة في قطاع النقل وفق ما يلي. نبعاثاتإلالوقود وبالتالي على كمية ا
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  استهالك الطاقة في قطاع النقلتوزع  .3.4جدول ال

  ) Ktoe(  الطاقة استهالك  
  624.9  المدن بين الركاب نقل

  1,208.7   المدن داخل الركاب نقل

  1,805.8   البضائع نقل

  574.7   الدولي النقل

  4,214.3  النقل قطاع في الطاقة استهالك إجمالي

  ).  مازوت( وديزل ائراتط وكيروسين بنزين شكل على النقل قطاع في الوقود ويستهلك

 الحراري حتباسإلا غازات من نبعاثاتإلا وكميات. ن. م. ط مليون الوقود استهالك كمية تطور) 6.4( الشكل ويبين
  . 2005-1994  خالل النقل قطاع من مكافىءً CO2 اً طن مليون

  
  )طن مليون( 1994 – 2005 الفترة خالل النقل قطاع من الحراري حتباسإلا غازات نبعاثاتإ وكمية الوقود كمية تطور .6.4 الشكل

   كانت النقل قطاع في الحراري حتباسإلا نبعاثاتإ كمية فإن سورية في الطاقة على النهائي الطلب تطور تحليل وحسب
 7.5 اً طن مليون CO2  ً1994  عام في                            مكافىء 

 10 اً طن مليون CO2  ً2000   عام في                             مكافىء  
 12.5 اً طن مليون CO2  ً2005 عام في                           مكافىء    
 اً طن مليون 15.5 تكون أن ويتوقع CO2  ً2010  عام في       مكافىء   

 لميثانا غاز نبعاثاتإ من %10.2 و اإلجمالية CO2 نبعاثاتإ من %22 في يساهم النقل قطاع أن إلى اإلشارة من بد وال
CH4، النتروز غاز نبعاثاتإ من %15.4 و N2O.  
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  حتباس الحراري من قطاع النقلإلنبعاثات غازات اإإجراءات تخفيض  .1.5.4

  الخيارات التقنية لزيادة كفاءة استهالك الوقود
  %12 – %25بنسبة  CO2نبعاثات إتحسين المحركات الحالية حيث يمكن تخفيض  -

  %25حتى  CO2نبعاثات إلمحرك يمكن تخفيض تخفيض استهالك الوقود في ا -

 %14التحول من استهالك البنزين إلى الديزل  -

 30% -10%بنسبة    CO2نبعاثات إالسيارات الكهربائية الهجينة ويمكن خفض  -

   %75 – %100نبعاثات باستخدامها بنسبة  إلسيارات الخاليا الوقودية، ويمكن خفض ا -

  %8نبعاثات بنسبة   إلالسيارة ويمكن خفض ا تطوير أداء التقانات اإلضافية في -

   %100نبعاثات باستخدامها بنسبة تصل إلى إلأنواع الوقود البديلة ويمكن تخفيض ا -

قل نبعاثات من قطاع النإلمن ا %70نبعاثات و إلمن إجمالي ا %30نبعاثات في قطاع النقل داخل المدن إلوتمثل ا
  )4.4(خارج المدن كما في الجدول 

  نبعاثات في قطاع النقل داخل المدن وخارج المدنإلا .4.4 الجدول

 2020  البيان

 CO2 مليون طن 

2030 

  CO2مليون طن  
 26.5 21  نبعاثاتإل إجمالي ا

 7.95 6.3  من داخل المدن

 7.63 6.05  من النقل الطرقي فيها

 18.55 14.7  من خارج المدن

 17.8 14.11  امن النقل الطرقي فيه

 

  
من خالل إجراءات  2030و  2020حتباس الحراري في عامي إلنبعاثات غازات اإتخفيض ) 5.4( ويوضح الجدول

  .  تطوير وتحسين كفاءة منظومة النقل الطرقي والتي تقسم إلى إجراءات تقنية وٕاجراءات إدارية

  2030و  2020حتباس الحراري في عامي إلنبعاثات غازات اإتخفيض  .5.4الجدول 

  CO2مقدار التخفيض كيلو طن   %نبعاثات إبة تخفيض انس  اإلجراء المقترح
  مكافئ

  2020 2030 2020 2030 
 2,670 1,411 15 10  تحديث األسطول

باقي اإلجراءات اإلدارية التنظيمية 
  والتخطيطية

10 15 1,411 2,670 

 2670 1411 15 10  صيانة الطرق وتحسين كفاءتها

 8,010 4,233 45 30  المجموع 
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 حسين وتطوير نظم  النقل ونظم المرور في المدنإجراءات ت

 تطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل في المدن 

 تطوير نظم النقل 

 تطوير نظم المرور 

 إجراءات تخفيض الطلب على النقل وتعديل ذروته ومنها  

 دفع الفواتير المختلفة في صالة واحدة 

 العمل على توحيد وتقسيط رسوم المركبات 

 ونهاية الدوام بالنسبة للجهات المختلفة إزاحة زمن بدء 

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية لتنظيم الخدمات للموظفين 

 نبعاثات  من جراء ضبط الحالة الفنية للسيارات إل تخفيض ا  

 نبعاثات  من جراء تحسين كفاءة قيادة السيارات إل تخفيض ا  

 نبعاثات  من جراء تحسين مواصفات الوقودإل تخفيض ا  

  
  . نبعاثات غازات الدفيئة من جراء تطبيق اإلجراءات المقترحةغتخفيض ) 6.4( ويوضح الجدول

  نبعاثات غازات الدفيئة من جراء تطبيق اإلجراءات المقترحةغتوقع تخفيض  .6.4الجدول 

 CO2التخفيض كيلو طن   %نسبة التخفيض   اإلجراء المقترح

  2020  2030  2020  2030  
  1,145  605  15  10  قل في المدنتطوير البنية التنظيمية لقطاع الن

  1,145  605  15  10  تطوير نظم النقل
  763  303  10  5  تطوير نظم المرور

  763  303  10  5  إجراءات تخفيض الطلب على النقل وتعديل أوقات الذروة
  356  181  5  3  ضبط الحالة الفنية للسيارات

  356  181  5  3  تحسين مواصفات الوقود

  4,579  2,178  60  36  المجموع
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  :نبعاثات من جراء التحول إلى النقل بالقطاراتإل تخفيض ا .2.5.4
على حساب النقل الطرقي وتأهيل شبكة سكك الحديد  %26زيادة حصة النقل بالقطارات إلى ) 7.4(يبين الجدول 

  .الحالية والقاطرات وشراء قاطرات جديدة

  راتنبعاثات جراء زيادة حصة النقل بالقطاإلا تخفيض .7.4الجدول 

  اإلجراء المقترح
نسبة تخفيض 

  %نبعاثات إل ا
 CO2مقدار التخفيض كيلو طن 

  مكافئ
  2020  2030  2020  2030  

  423  705  3  5  على حساب النقل الطرقي% 26زيادة حصة القطارات في النقل إلى 
  52  20  10  5  كهربة بعض الخطوط

  26  20  5  5  تأهيل الشبكة الحالية والقاطرات
  26  20  5  5  دةشراء قاطرات جدي

  26  20  5  5  إجراءات إدارية  تخطيطية وتنظيمية

  553  785  25  20  المجموع

نبعاثات من قطاع النقل من جراء تطبيق جميع اإلجراءات المقترحـة فـي إلإجمالي مقادير تخفيض ا) 8.4(ويبين الجدول 
  .2030و  2020عامي 

  2030 و 2020 عامي في ع النقلنبعاثات في قطاإلمقدار تخفيض او  نسبة توقع .8.4الجدول 

  نبعاثاتإل مقدار تخفيض ا  %نبعاثات إل نسبة تخفيض ا  اإلجراء والمشاريع
  )مكافئ CO2كيلو طن (

  2020 2030 2020 2030 
ايثانول، (تحسين وتطوير السيارات واستخدام أنواع الوقود النباتية 

  )بيو ديزل
34,2 68,4 2,069 5,220 

انة الطرق وتحسين مواصفاتها، تحديث أسطول المركبات، صي
 8,010 4,233 45 30  اإلجراءات اإلدارية التنظيمية

 4,579 2,178 60 36  تطوير وتحسين منظومات النقل في المدن
بدءًا من %  26تطوير منظومة النقل بالقطارات وزيادة حصتها إلى 

 553 785 35 30  على حساب النقل الطرقي 2020عام 

 18,362 9,265  المجموع

، وبمقـــدار 2020فـــي عـــام  CO2 اً كيلـــو طنـــ 9,265نبعاثـــات بمقـــدارإلإن تنفيـــذ اإلجـــراءات المقترحـــة ســـيؤدي إلـــى تخفـــيض ا
  .2030في عام  %69.3و بنسبة  2020عام  %44أي بنسبة  2030عام  اً كيلو طن 18,362
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 األبنية قطاع. 6.4

لواقع قطاع األبنية المنزلية واألبنية الخدمية التي حيث تم عرض موجز  عرض الجزء الخامس قطاع األبنية في سورية
وعدد المنازل  مليون منزالً  3.479ما مقداره  2005وقد بلغ عدد المنازل في سورية في عام . تعد مستهلكًا كبيرًا للطاقة

ك الطاقة في وقد بلغ إجمالي استهال. 2م/ن.كغ م 11.6وٕان كثافة الطاقة في القطاع المنزلي  منزالً  3.0914المشغولة 
 19%للتدفئة المنزلية، و %40منها للطبخ، و  %20ن، .م اً مليون طن 3.589ما مقداره  2005القطاع المنزلي في عام 

كغ  14لكل من تسخين المياه واإلنارة والتجهيزات الكهربائية بينما بلغت كثافة استهالك الطاقة في القطاع الخدمي 
استهلكت المطاعم والفنادق والمحالت . ن.م اً كيلو طن 855في القطاع الخدمي سنة وٕاجمالي استهالك الطاقة  2م/ن.م

، بحيث %17والخدمات األخرى  %22، والدوائرالحكومية والمعابد %37، واالتصاالت والتخزين والنقل %24التجارية 
وبلغ عدد . اً نفط كافئً م اً مليون طن 4.444في القطاعين المنزلي والخدمي  2005كان إجمالي استهالك الطاقة في عام 

وبمعدل زيادة  اً مليون مسكن 3.740 2007وفي عام  اً مليون مسكن 3,368بحدود  2004المساكن في سورية في عام 
مليون نسمة إلى  17.921من  2007إلى  2004ولقد ازداد عدد السكان المقيمين في الفترة . اً ألف مسكن 124سنوية 

وبافتراض ثبات هذا المعدل  .أشخاص 4ل الزيادة في هذه الفترة كانت مسكن لكل مما يستنتج أن معد. اً مليون 19.041
مليون نسمة وبالتالي فإن عدد  31.470 2030حيث من المتوقع أن يصبح عدد سكان سورية في عام  2030حتى عام 

  .اً مليون مسكن 7.9المساكن المتوقع في ذلك العام بحدود 

 2030و 2010يكون قد ازداد عدد المساكن بين  اً ماليين مسكن 4بحدود  2010 فإذا كان عدد المساكن في بداية عام
سنة وبالتالي /ن.طن م 1من الطاقة يساوي  2005إن استهالك المسكن الواحد في عام . اً مسكنمليون  3.9 بمقدار

  .ن.م اً مليون طن 7.9ما مقداره  2030سيكون استهالك المساكن في عام 
  

  بناء الحتباس الحراري من قطاع إلنبعاثات غازات اإرحة لتخفيف اإلجراءات المقت. 1.6.4

 تسخين المياه بالطاقة الشمسية

 اللجنة دراسة وفق المياه لتسخين المسكن واستهالك ،اً مسكن مليون 3.5 يساوي 2005 عام المساكن عدد إجمالي كان لقد
 عدد إجمالي وٕان. سنة/ن.م كغ 232 الطاقة وثبحالوطني ل مركزال تقديرات ووفق سنة،/ن.م كغ 192 للطاقة الوطنية
 عدد لربع الشمسية بالطاقة المياه تسخين أجهزة تركيب تم فإذا اً مسكن مليون 7.9 يساوي 2030 عام في المساكن
 نبعاثاتإ تخفيف إلى وستؤدي. ن.م اً طن ألف 379 الوطنية اللجنة دراسة حسب الطاقة باستهالك الوفر يكون المساكن

 نبعاثاتإ تخفيف إلى وستؤدي ن.م اً طن ألف 458 المركز الوطني لبحوث الطاقة تقديرات وحسب CO2 اً طن كيلو 1137
  . CO2 اً طن كيلو 1374
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  المياه بالطاقة الشمسية في المنازلسخين تطبيق تالمحقق من  بالطاقة الوفر 9.4الجدول 

  قةللطا الوطنية اللجنة دراسة وفق  الطاقة لبحوث المركزالوطني وفق  
 شمسية طاقة بأجهزة المزودة المساكن عدد
  1975  1975  المساكن من% 25

  ذلك جراء من الموفرة الطاقة
  379  458  )ن. م. ط ألف(

  االنبعاثات تخفيف
  )  CO2 كيلوطن(

1374  1137  

 شمسية طاقة بأجهزة المزودة المساكن عدد
  3950  3950  المساكن من% 50

  ذلك جراء من الموفرة الطاقة
  758  916  )ن. م. ط ألف(

  نبعاثاتإل ا تخفيف
  )  CO2 كيلوطن(

2748  2274  

 الوطنية اللجنة دراسة حسب الطاقة استهالك في الوفر يكون المساكن عدد لنصف شمسية طاقة أجهزة تركيب تم إذا أما
 بحوثل الوطني المركز تقديرات وحسب CO2 طناً  كيلو 2274 إنبعاثات تخفيف إلى وستؤدي ن.م طن كيلو 758
 تركيب تم إذا أخرى ناحية من. CO2 طناً  كيلو 2748 إنبعاثات تخفيف إلى وستؤدي ن.م طناً  كيلو 916 الطاقة
 الطاقة استهالك تخفيض إلى سيؤدي يوم/ليتر 2500 تسخينه حجم الخدمي القطاع في شمسي تسخين نظام 4000
  .2030 عام في CO2 اً طن كيلو 36 إنبعاثات تخفيض إلى وسيؤدي ن.م طناً  ألف 12 بمقدار

  

  الطاقة الكهروضوئية
 هذه كانت إذا التقديرات وحسب الكهروضوئية الشمسية بالنظم الكهربائية الشبكة عن والبعيدة الريفية األبنية لتزويد وذلك
 تخفيض إلى وتؤدي ن.م اً طن ألف 2.5 استهالك تخفيض يمكن أقصى ميغاوات 15 تساوي 2030 عام في النظم

  .المياه تسخين مع بالمقارنة قليلة قيمة وهي CO2 اً طن كيلو 7.5 نبعاثاتإ

  العزل الحراري لألبنية
. سنوياً  اً ألف مسكن 195أي بمعدل  اً مليون مسكن 3.9هي  2010–2030إن عدد المساكن التي يتوقع بناؤها خالل الفترة 

 2933سنة للتدفئة و /مازوتليتر  745إن الوفر المحقق في التدفئة والتكييف من عزل كل مسكن هي بحدود 
سنة، فإذا وزع عدد المساكن المرشحة لعزلها حراريًا /ن.كغ م 1375سنة للتكييف أي يحقق وفرًا سنويًا مقداره /س.و.ك

  ) 10.4(خفيف، ووسط، وعالي وفق الجدول  :خالل العشرين سنة المقبلة على ثالثة سيناريوهات
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  وفق السيناريوهات 2030تى عام التي يمكن عزلها ح المساكن. 10.4الجدول 

 الكهرباء  السيناريو

 (GWh) 

 مازوت

 (106 liter)

  عدد المساكن المعزولة
in 2030  

  200,000 149 587 ضعيف
  600,000 447 1,760 وسط
  1,000,000  745 2,933 عالي

  
  ) 11.4(وفق الجدول 2030يكون مقدار الوفر المحقق من عزل المساكن حراريًا عام 

  ) ن.م.طألف ( 2030المحقق من عزل المساكن المقترح عزلها حراريًا عام  بالطاقة الوفر .11.4 الجدول

 اإلجمالي بالمازوت الوفر  كهرباءبال الوفر  الوحدة  السيناريو

  ضعيف
ktoe  147 128 275 

% 53% 47% 100% 

  وسط
ktoe  440 384 824 

% 53% 47% 100% 

 عالي
ktoe  733 641 1,374 

% 53% 47% 100% 

  العمل على جعل سطوح األبنية عاكسة لالشعاع الشمسي
 %40إذا تم طالؤه بمادة بيضاء زيادة في االنعكاسية لألشعة الشمسية بحوالي  2م 100يمكن أن يحقق سطحًا مساحته 

من  %1 فإذا تم طالء.  2م CO2/100طن  4وبالتالي يمكن تخفيض حمل التكييف الالزم وتخفيض االنبعاثات بمقدار 
 ، يمكن تحقيق وفرٍ اً مليون مسكن 3.9ما مقداره  2030مساحة سطوح األبنية التي ستبنى حديثًا والتي تساوي حتى عام 

  .CO2 اً كيلو طن 25ن وتخفيفًا باالنبعاثات يساوي أكثر من .م اً ألف طن 8.63في استهالك الطاقة يساوي 

  للطاقة الموفرة اإلنارة استخدام
 المصابيح وٕان سورية، في المنازل في للكهرباء اإلجمالي االستهالك من% 25 إلى% 20 بين تتراوح نسبة اإلنارة تشكل
 الرغم على سورية في تستخدم المتوهجة المصابيح تزال وال سم، 120 بطول فلوريسنت مصابيح هي استخداماً  األكثر
 المستهلكة االجتماعية العادات من السقفية تالثريا استخدام ويعتبر. للطاقة الموفرة للمصابيح الواسع نتشارإلا من

 الوفرإذ يبلغ . والصناعيالقطاع السكني والخدمي  فيالدراسة تحسين كفاءة الطاقة في اإلنارة  اقترحت لقد. للكهرباء
 ما. 2030 عام في والصناعي والتجاري والخدمي السكني القطاع في اإلنارة كفاءة تحسين إجراءات باستخدام الممكن

 غازات نبعاثاتإ من اً طن كيلو 1110تخفيف ذلك عن وينتج. ktoe 369.6أي ما يكافيء GWh  1478.3اره مقد
  . الحراري حتباسإلا
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  للطاقة الموفرة المنزلية الكهربائية التجهيزات استخدام
فيض وسطي في حال جرى تخ 2004من اإلنتاج اإلجمالي للطاقة الكهربائية في سورية في عام % 2توفير نسبة  يمكن

 الوطني المركز في أجريت دراسة وفق وذلك ،kWh/yr 600إلى  kWh/yr 744الستهالك الثالجات في سورية من 
 دمشق ريف وفي، %40 بحوالي دمشق مدينة في هواء تكييف بأجهزة المزودة المنازل نسبة تقدرو  الطاقة، لبحوث
 الطاقة استخدام كفاءة تحسين جراء المقترحة إلجراءاتا من مقدار الوفر الممكن) 12.4( الجدول يبين%. 28 بحوالي

  .والتجاري والخدمي السكني القطاع في الكهربائية األجهزة في

 والخدمية والتجارية النزلية الكهربائية للتجهيزات الطاقة كفاءة تحسينإجراءات . 12.4 الجدول

  2030 عام في الوفر(GWh)  اإلجراءات
  197.3  كنيةالس المباني في كفوءة مكيفات
  82.1 السكنية المباني في كفوءة ثالجات
  76.8  التجارية المراكز في كفوءة مركزية مكيفات
 المباني في التسخين ألجهزة كفوءة ومنظمات كفوءة تسخين
  السكنية

75.4  

 71.9 العادمة والمياه المياه لضخ كفوءة كهربائية محركات

 58.4 الصغيرة التجارية للمحالت كفوءة مكيفات

  11.2 اإلدارية للمباني كفوءة مركزي تكييف نظم

 GWh 573.1  إجمالي
143.3 ktoe 

  

كيلو  1183نتيجة استخدام الطاقة الشمسية وٕاجراءات تحسين كفاءة الطاقة  2030مجموع الوفر الممكن في عام  يبلغ
، كما ) (Mtoe 19.6 2005سورية في عام من الطاقة األولية المستهلكة في % 6.0تقريبًا يقابل نسبة  اً نفط مكافئً  اً طن

 من% 2.45 نسبة ويقابل). Mtoe 15.25( 2005من الطاقة النهائية المستهلكة في سورية في عام % 7.75يقابل نسبة 
  ).Mtoe 48.359( 2030 عام في سورية في المستهلكة النهائية الطاقة

 ،CO2اً طن كيلو 1734.5 مقداره ما 2030 عام يف الكربون أكسيد ثاني غاز نبعاثإ في التخفيض يبلغ بالنتيجة
 .)CO2 طن كيلو 58350( 2005 عام في اإلنبعاثات من% 3 نسبة ويشكل

  المنزلي القطاع في النظيفة التنمية آلية إطار ضمن المرشحة المشروعات. 2.6.4
  :هي النظيفة التنمية ألية ضمن للتنفيذ المرشحة المشروعات إن

 الشمسية الطاقة واستخدام الطاقة استخدام كفاءةتحسين ( المعنية محافظاتال في الشباب سكن مشروع .1
 اً مسكن ألف 50 من والمكون) المياه تسخين ألغراض

 ألغراض الشمسية الطاقة واستخدام الطاقة استخدام كفاءةتحسين ( السكنية) دمرمشروع ( الشام ضاحية .2
 سكنية وحدة آالف 5 من أكثر من والمكون) المياه تسخين
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  تعميم استخدام السخان الشمسي في األبنية السكنية  مشروع .3

 عام حلول قبل المشروعات هذه لتنفيذ النظيفة التنمية آلية عائدات من االستفادة إمكانية دراسة المعنية للجهات يمكن
  .جداً  كبير قبولها احتمال أن حيث، 2012

  الشمسية بالطاقة المياه تسخين أجهزة الستخدام االقتصادية المنعكسات. 3.5.4
 الطاقة استخدام من المحققة االقتصادية الجدوى لمعرفة ضروري مختلفة مصادر من المياه تسخين كلفة دراسة إن

  :يتضح حيث. الشمسية

 ،)الحمام لقاظانات السيئ المردودبسبب ( بالمازوت تسخينه من أرخص بالكهرباء الماء تسخين كلفة إن .1

ليرة سورية تجعل  400ليرة سورية ورفع سعر أسطوانة الغاز إلى  18ى تخفيض سعر ليتر المازوت إل إن .2
 كلفة تسخين الماء بالمازوت وبالغاز مقاربة لكلفة تسخينه بالكهرباء،  

 لتسهيالت التطبيق هذا يحتاج لكن أخرى وسيلة أي من حالياً  أرخص الشمسية بالطاقة المياه تسخين كلفة إن .3
 .الشمسية بالطاقة المياه تسخين  ألجهزة العالية سيسيةالتأ الكلفة على للتغلب مختلفة

  الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقات مجال في الصادرةالتشريعات . 4.5.4

هـدف إحـداث المركـز إلـى توحيـد وي. 2003لعـام / 8/بموجـب القـانون رقـم " المركـز الـوطني لبحـوث الطاقـة"إحـداث  جـرى
لكـــوادر الفنيـــة الالزمـــة وٕاقامـــة المشـــروعات الرياديـــة واالســـتفادة مـــن المـــنح ، وتأهيـــل اســـوريةكافـــة األنشـــطة القائمـــة فـــي 

 اً ُحــددت للمركــز مهامــ. والمعونــات والقــروض المقدمــة مــن المنظمــات والبــرامج الدوليــة وتطــوير التعــاون العربــي والــدولي
  .عديدة منها تطوير استخدامات الطاقات المتجددة

 ،22/11/2007تــاريخ ب الــوزراء مجلــس رئــيس الســيد تعمــيم بموجــب، "الســكنيةكــود العــزل الحــراري لألبنيــة " إصــدار جــرى
 (U-value) الحـراري الكلـي االنتقال تمعامالل العظمى القيمالكود  هذا يتضمن. 1/1/2008 تاريخ من بدءاً  تطبيقه وجرى

 .ءعناصر البنال

قضى بإلزام طالبي الترخيص بالبنـاء فـي مـدن ، قرارًا 2009شهر تشرين الثاني من عام  فياإلدارة المحلية  أصدرت وزارة
 .المعتمـد ومجالس المدن والبلديات تقديم دراسة ميكانيكية وفقًا لمبادئ وأسس ومواد كـود العـزل الحـراري مراكز المحافظات

 ولفت القرار إلى عدم منح إجازة السكن أو الموافقة على اإلفراز في حال عدم التنفيذ 

 :يلقانون ها لهذاإن المهام الرئيسة ). 22/2/2009تاريخ  3رقم " (على الطاقةقانون الحفاظ " إصدار جرى

  تشجيع ترشيد استهالك الطاقة والحفاظ عليها في جميع األماكن ذات التأثير الدائم على معدالت
   ،توليد واستهالك الطاقة

 تشجيع استخدام الطاقة المتجددة بتطبيقاتها المختلفة،  

  قود األحفوري المحدود ألطول فترة ممكنةالحفاظ على احتياطي الو،  

 تخفيض اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن حرق الوقود األحفوري،  
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 تلبية متطلبات التنمية المستدامة. 

 

  الصناعة قطاع. 7.4
احــد المصــادر الرئيســية النبعــاث غــازات االحتبــاس الحــراري  هــذا القطــاع إذ يعــد قطــاع الصــناعة عــرض الجــزء الســادس 

نتيجــة احتــراق الوقــود الــالزم للحصــول  اوالصــناعية المختلقــة  للعمليــات المرافقــةكيميائيــة الفيزيائيــة و ال التحــوالتمــن  ءً ســوا
  .على الطاقة

تعتبـر كافـة المؤسسـات الصـناعية مسـتهلكة للطاقـة و مؤسسـات صـناعية  8 إلـى ةفي سوري يالصناعالعام قطاع ويتوزع ال
امـا المؤسسـات الصـناعية  N2O, CH4 CO2 , الرئيسـة الـثالث ات االحتبـاس الحـراريغـاز  وبالتالي فهي مساهم في اصدار

   الكيماوية والهندسية الصناعات سمنت و إلصناعة ا: هيفالتي تصدر عملياتها الصناعية هذه الغازات 

ـــات نتيجـــة إلاإجمـــالي ) 7.4(يوضـــح الشـــكل  ن يتضـــح ا حيـــث ، 2005-1994العمليـــات الصـــناعية خـــالل الفتـــرة نبعاث
  % .3ثم الهندسية الهندسية % 17ة نبعاثات تليها الصناعة الكيميائيإلمن ا% 85سمنت يساهم بنسبة  إلا

  
   الصناعية العمليات نتيجة الكربون أكسيد ثاني غاز نبعاثاتإ إجمالي 7.4 الشكل

  الصناعة في الطاقة استهالك  عن الناتجة نبعاثاتإل ا 1.7.4

 أن يتبـين حيـث 2006-1994 خـالل المؤسسـات علـى موزعـا الصناعة في الطاقة كاستهال كمية )8.4( الشكل يوضح
% 5 النسـيجية الصـناعات ثـم%  11 الكيميائيـة ثم% 13 السكر يليه للطاقة كلستهم كبرأهي % 66 سمنتإلا صناعة
  %. 2 الهندسية وأخيرا% 4 والغذائية
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  .ن.م.ط الصناعات في الوقود استهالك كمية 8.4 الشكل

  نبعاث الكلي من قطاع الصناعة إل ا 2.7.4

 كبـرأ نأ يتضـح حيـث الصـناعات على وتوزعها) صناعية وعمليات طاقة( الكلية نبعاثاتإلا مقدار )9.4( الشكل يوضح
 ثــم الهندســية ثــم الســكر ثــم الكيميائيــة الصــناعة تليهــا ســمنتإلا صــناعة هــي الصــناعة قطــاع فــي نبعاثــاتإلا فــي مســاهم
  .الغذائية ثم النسيج

  
  القطاعات على موزعة الصناعة من نبعاثاتإلا إجمالي 9.4 الشكل

 يظهـــر حيـــث) 10.4( الشـــكل فيوضـــحها، 2005-1994 الفتـــرة خـــالل الكليـــة الصـــناعية تنبعاثـــاإلا كميـــة تغيـــرات امـــا
، عــيالطبي الغــاز اســتخدام جــراء مــن حتــراقإلا وقــود نوعيــة تحســن  بســبب خيــرةإا الســنوات فــي الطاقــة نبعاثــاتإ انخفــاض
ـــاد ـــذي التطـــور بســـبب العمليـــات نبعـــاثإ وازدي ـــة كالصـــناعة الصـــناعية القطاعـــات شـــهدته ال  والســـكر والهندســـية الكيميائي
  .والغذائية
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   الصناعة قطاع في  صناعية وعمليات طاقة الكلية تنبعاثاإلا كمية 10.4 الشكل

 صناعة في%  65 الى تصل حيث ،الكلية نبعاثاتإلا مجمل من)%  62-55(تشكل الصناعية العمليات نبعاثاتإل ان
   .الكيميائية الصناعة في% 55 والى الهندسية والصناعة سمنتإلا

  من قطاع الصناعة  نبعاثاتإل ا تخفيف 3.7.4

 إجمــالي مــن%) 19( حــوالي وســطياً  ســتهلكا الصــناعة قطــاع نأ 2005لعــام بينــت حســابات مــوازين الطاقــة فــي ســورية 
 قطـاع عـن الصـادرة نبعاثـاتإلا من% 60-55 وان ،اً نفط مكافيءً  اً طن مليون15.251 البالغة المستهلكة النهائية الطاقة

 ان ينبغــي التخفيــف اجــراءات نإلفــ ولهــذا،  الوقــود اســتهالك مصــدره% 40-45و الصــناعية العمليــات مصــدره الصــناعة
   .الصناعية العمليات مجال من خياراته في أوسع الطاقة من استهالك التخفيف مجاالت نأ اال، الجانبين كال تتناول

  الصناعية العمليات من نبعاثاتإل ا تخفيف إجراءات

مونيا والحديـد ومـن اسـتخدام كربونـات الصـوديوم وينبعـث ثـاني ألسمنت واإلينبعث غاز ثاني أكسيد الكربون من صناعة ا
نبعـاث إليائية ذاتها وتتناسب كمية اأكسيد األزوت من إنتاج حمض األزوت والميتان من الفحم البترولي من العملية الكيم

ويمكــن إخضــاع الغــاز المنبعــث لعمليــة اســترجاع للحــرارة مــن . نبعــاث الخــاص بكــل صــناعةإلمــع كميــة اإلنتــاج وعامــل ا
أو ، حد التيارات الداخلة فـي العمـل أو لتسـخين الهـواء الـداخل لحـرق الوقـود فـي األفـرانأخالل إمراره على مبادل لتسخين 

حيــث يــتم تحريــره وتعبئتــه لتــتم االســتفادة منــه فــي مجــاالت أخــرى  مــن خــالل تمريــره علــى محلــول امتصــاصٍ تنقيــة الغــاز 
   .متعددة

  :إجراءات تخفيف انبعاثات الطاقة في قطاع الصناعة 

ترشيد استهالك الطاقة إلـى إجـراءات قليلـة الكلفـة وٕاحـراءات متوسـطة الكلفـة وٕاجـراءات  إلىتصنف اإلجراءات التي تؤدي 
  .ت كلفة عاليةذا

  الصيانة و التحكم( اإلجراءات قليلة الكلفة في التجهيزات الحرارية(  

 ) نسبة الوقود إلى الهواء( مراقبة االحتراق -
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 مراقبة طرح الماء من المرجل والتنظيف الدوري لسطوح المبادالت الحرارية -

 ).شف عن تسرب البخارقساوة الماء والك(صيانة عزل شبكة المياه الساخنة ومراقبة جودة المياه  -

 الصيانة و التحكم( في التجهيزات الكهربائية  الكلفة اإلجراءات قليلة( 

موائمـة المحـول مـع الحمـل والتكييـف المناسـب لغرفـة المحـول وٕاطفـاء المصـابيح الكهرباء وشبكة التوزيع مـن جـراء 
  .غير الضرورية والتحكم بالحمل وتنظيم الورديات لتخفيض الطلب األعظمي

مــن خــالل ضــبط الحــرارة والرطوبــة حســب الحاجــة وصــيانة ملفــات المكثــف والمبخــر وضــبط بــرد ونظــام التكييــف الم
درجة حرارة المياه الباردة وتحسين أداء أبراج التبريـد واسـتخدام أجهـزة التوقيـت فـي أمـاكن خاصـة ومنـع تسـرب الهـواء 

 .  .و. الساخن و

ة الضــواغط مــع الحمــوالت وضــبط درجــات الحــرارة والتبريــد بط ضــغط الهــواء وموائمــضــب  شــبكة الهــواء المضــغوط
المرحلي المناسب للهواء المضغوط وتـأمين صـرف المـاء المتكـاثف مـن الخطـوط والكشـف عـن التسـريبات فـي شـبكة 

  .التوزيع 

  لتجهيزات والشبكاتل النظام الحراري في المتوسطة/ اإلجراءات ذات الكلفة المنخفضة  
  بخارالمراجل وشبكات توزيع ال

مراقبة كفاءة االحتراق ونظام استخدام الهواء الساخن الناتج عن العادم في عمليـة التسـخين  أجهزةاستبدال الحراقات و 
األولي والعزل الجيد للمرجل وأنابيب البخار والوصالت واستخدام أدنى أقطار ممكنة  من األنابيـب لتخفـيض ضـياع 

وتوليـد البخـار المـنخفض الضـغط مـن  المتكـاثفستعادة البخار من المـاء الحرارة وتركيب المصائد المناسبة للبخار وا
الضـــغط  يالضـــغط العـــالي واســـتخدام أجهـــزة طـــرد البخـــار مـــن أجـــل الحصـــول علـــى البخـــار ذ يالســـائل المكثـــف ذ

يـة الحـرارة المنخفضـة واالسـتفادة مـن الحـرارة  العاليـة الناتجـة عـن عمل يالمنخفض أو الحرارة من السائل المتكاثف ذ
  .تسخين المياه التي تغذي المرجل

 التجهيزات والشبكات(األنظمة الكهربائية في اإلجراءات ذات الكلفة المنخفضة( 

تحسين عامل الحمل لتخفيض كلفة الكهرباء النوعية وتحسين عامل وذلك ب الكهرباء وشبكات التوزيع -
 ج أوقات الذروة االستطاعة وتركيب أجهزة مراقبة الطلب األعظمي وٕازاحة األحمال خار 

 المبرد ونظام التكييف -

  نظام الهواء المضغوط -
نظام العمل المستمر واستبدال المحركات بمحركات أكثر كفاءة واختيار اعتماد : تحسين العمليات -

 محركات متعددة السرعة للحموالت المتبدلة

سمنت إلو الحال في صناعة اكما ه% 25حتى  تصل نبعاثات الصادرة عن استهالك الطاقة إلتخفيف اإن إمكانيات 
 تنفيذ جراء من الوقود في المحقق الوفر متوسط يبلغ.  خالل أقل من سنةوالصناعة النسيجية ويتم استرداد مبلغ التنفيذ 

 سنوياً  ن.م.ط ألف 400 حوالي توفير يمكن حيث السنوي الوسطي االستهالك اجمالي من% 11 حوالي التخفيف فرص
  . الصناعي القطاع استهالك كامل من مكافئً  CO2 اً طن مليون 1.2 حوالي يقابله ما أي
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 حيث% 6حوالي  2030نسبة النمو الوسطية المتوقعة في االستهالك الصناعي السنوي حتى تقدر من ناحية أخرى، 
 من كثرأ توفير الممكن من وبالتالي، اً نفط مكافئً  اً طن مليون 17.8 الى لطاقةل النهائي االستهالك يصل أن من المتوقع

 2  حوالي أي القطاع هذا في الطاقة كفاءة ورفع ترشيد إجراءات تنفيذ حال في الصناعة في ةالطاق ستهالكا من% 11
  .2030 عام في  CO2 اً طن مليون 6 حوالي المقابلة نبعاثاتإلا في انخفاٌض  يقابلهو  ن.م.ط مليون

  .2030 حتى نبعاثاتإلا انخفاض وتوقع الطاقة استهالك في التوفير توقعات 13.4الجدول 
توقعات الطلب على الطاقة النهائية في 

 ن.م.ط.بواحدة م% 6.6قطاع الصناعة 

 توقع الوفر الطاقي

  ن.م.ط.م
 %11بنسبة وفر 

 CO2 نبعاثاتإل تخفيض ا توقع
  وسطيًا مليون طن

 

2005 3.60.401.2 

2010 5.00.551.6 

2015 6.80.752.3 

2020 9.41.033.1 

2025 12.91.424.3 

2030 17.81.965.9 

   الزراعة قطاع .8.4
 2030 و 2007 عـامي بـين السـكاني النمـو توقعـات تشـير حيـث سـورية فـي الزراعـة لقطـاع عرضـا الثـامن الجـزء تضمن
ممايتطلــب نمــوًا فــي جميــع  أنشــطة اإلنتــاج الزراعــي . 2030فــي عــام % 60ســيزداد بنســبة عــدد الســكان فــي ســورية  بــأن
عـدد الزراعيـة و  مسـاحة األراضـي األمـر الـذي يـدعو إلـى زيـادة. ة زيادة الطلب على السلع الزراعية بأنواعهـا المختلفـةلتلبي

ٕانتاج لحـم و  مراكب الصيد البحريو  الجرارتعدد الحاصدات و و  الغابات مساحة و البيوت البالستيكية في الزراعة المحمية 
زيـادة عـدد  وكـذلك .المراعـيالمـروج و تنـاقص مسـاحة ، و ل األسـمدة اآلزوتيـةاسـتعماو   المنتجـات الزراعيـة المخزنـةو  الفروج

الجـدول كما يوضح ذلـك  .2030في عام  اً مليون رأس 125إلى  2006في عام  اً مليون رأس 54.5الحيوانات الداجنة من 
)14.4(  

  2030النمو في القطاع الزراعي في سورية  لعام  توقعات 14.4الجدول 
  2006التغير في عدد الحيوانات الداجنة عن عام  1  2007طة  الزراعية عن عام التغير في األنش 1

نسبة التغير   كمية التغير  نوع النشاط واآلليات
  كمية التغير  نوع الحيوان  (%)

  )حيوان 1000(
  نسبة التغير

(%)  
  85.7 511.92+  حلوب بقر  6.3 هكتار مليون  0.36+  المستثمرة األراضي

 6.9 36+  حلوب غير بقر  125 143152+  ستيكيةالبال البيوت عدد

  والغابات الحراج
 مليون  0.06+  

 هكتار
 147.3 31500+  غنم  10.8

 104.2 1480+  ماعز  5.7 - هكتار مليون  0.47 - مراعي و مروج

 213.2 61.2+  جمال  0 0 المروية راضي األ
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  95 - 112.1 - 4وحمير بغال  2 6.3 368+  الدراسات الحاصدات

  95 - 13.3 - 4الخيل  2 6.3 6831+  الجرارت

 120.4 37267.9236+  دواجن  3 60 - البحري الصيد مراكب

 120 4.8+  ميس جوا  128 طن 224503+  الفروج لحم إنتاج

  -  -  -  5 6.3 طن 16576.4+  اآلزوتي السماد استعمال

  -  -  -  3 60 - المخزنة الزراعية المنتجات
). 2007المجموعـة اإلحصـائية الزراعيـة السـورية (  2007أو  2006 ولغايـة 2000 عـام مـن السـنوي غيـرالت معـدل مـن محسـوبة 1
 نظـراً  3. نفسـها المسـتثمرة األراضـي زيـادةهذه النسبة ألن الزيادة المتوقعة في عـدد الجـرارات و الحاصـدات سيتناسـب مـع  اعتمدت2

مـن المتوقـع أن يزيـد  ألنـه النسـبة هـذه اعتمـدتات الزراعية المخزنة فقـد لعدم توفر المعلومات عن تطور عدد مراكب الصيد والمنتج
 التنـاقص معـدل ألن 2006 عـام فـي العـدد من% 5 النسبة هذه اعتمدت4. الطلب على السلع بنسبة تعادل نسبة زيادة عدد السكان

 السـابقة السـنوات فـي السـماد اسـتعمال لتذبـذب النسـبة هـذه اعتمـدت 5. وهذا غير واقعـي مـن الناحيـة العمليـة نهائياً  زوالها إلى يشير
   المستثمرة األراضي نسبة زيادة يعادل بما السماد كمية زيادة المتوقع من وألنه

  .2030وتوقعات عام  2007استهالك الطاقة في قطاع الزراعة لعام  1.8.4

ــ 1.65مــن  و ســوف تــؤدي هــذه التغيــرات الــى زيــادة اســتهالك الطاقــة فــي قطــاع الزراعــة  فــي ســورية  ديــزل  اً مليــون طن
ويشــكل اســتهالك الجــرارات فــي الفالحــات . 2030فــي عــام  ديــزل مكــافئً  اً مليــون طنــ 2.15إلــى   2007فــي عــام  مكــافئً 

 ، وفـق مايوضـحه الشـكل2030ي  عـام منهـا فـ%  52و  2007منهـا فـي عـام % 64واألعمال اإلضافية القسم األعظـم 
)11.4(  

  
  2030و  2006الزراعية للطاقة في عامي  استهالك األنشطة 11.4الشكل 

  2030وتوقعات عام  2006حتباس الحراري من قطاع الزراعة عام إلنبعاث غازات اإ 2.8.4
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لعـدم تـوفر  حتباس الحراري في قطاع الزراعة في سـورية نظـراً إلنبعاث غازات اإاألساس لمقارنة تطور  2006يعتبر عام 
 2006حتباس الحـراري مـن قطـاع الزراعـة فـي سـورية فـي عـام إلنبعاث غازات اإبلغ . 2005معلومات متكاملة عن عام 

فــي عــام  مكــافئً  Gg CO2 81410ليبلــغ % 29، وســوف يــزداد بحســب التوقعــات بنســبة مكــافئً  Gg CO2 63156نحــو 
راضـي، مـن ، ويعتبـر سـوء إدارة األ)دون األخذ بعين االعتبار إجراءات التخفيف التـي يمكـن أن تقـوم بهـا الدولـة(  2030

حيث  حرق وتحويل الغابات والمراعي لزراعة المحاصيل وعدد الفالحات وعمقها والدورة الزراعية غيـر المناسـبة وٕاضـافة 
ة، حيـث بلغـت فـي قطـاع الزراعـنبعـاث هـذه الغـازات إلاألسمدة و التبوير وحرق السـافانا وبقايـا المحاصـيل، أهـم مسـببات 

نـتج %) 6(، والبـاقي %7اث الغازات، وبلغت مساهمة استهالك الطاقة نحو نبعإمن مجمل  % 87نحو  2006في عام 
حتبــاس الحــراري مــن إدارة األراضــي ليبلــغ إلنبعــاث غــازات اإلوســوف يــزداد  )15.4(ن الحيوانــات الداجنــة وفــق الجــدول عــ

66787 Gg CO2  ً6187نبعاث من استهالك الطاقة ليبلغ إلكما سيزداد ا. 2030في عام  مكافئ Gg CO2  ًومـن  مكـافئ
  .مكافئً  Gg CO2  8436الحيوانات الداجنة ليبلغ 

  نبعاثات من  قطاع الزراعة في سوريةإل اجراءآت لتخفيف ا 3.8.4

لمنع حرق السافانا وبقايا المحاصيل، ولتحسـين طـرق الـري المسـتعملة ونشـر تقانـات الـري الحديثـة،  تقوم الدولة باجراءآٍت 
حتباس الحراري من إدارة األراضي ومن اسـتهالك الطاقـة فـي إلنبعاث غازات اإلتخفيف   وإلنتاج الغاز الحيوي سعيا منها

الجــدول ( 2030فــي عــام  مكــافئً  Gg CO2 4894نبعــاث هــذه الغــازات بمــا يســاوي إممــا ســيخفف مجمــوع . قطــاع الزراعــة
 Gg CO2 76516لـى إ 2030حتباس الحراري المتوقع في عام إلنبعاث غازات اإوبذلك سوف ينخفض مجموع ). 15.4
نبعاثات الناتجة إل، ومجموع امكافئً  Gg CO2 65212نبعاثات من إدارة األراضي إلى إلكما سينخفض مجموع ا. مكافئً 

 Gg  7705نبعاثـات الناتجـة مـن الحيوانـات الداجنـة إلـى إلومجمـوع ا. مكـافئً  Gg CO2 3574من استهالك الطاقـة إلـى 
CO2  ًمكافئ.  

حتبـاس إلنبعـاث غـازات اإغاز الحيوي من الحيوانات الداجنة والتي تربى في حظائر إلـى تخفيـف ويمكن أن يؤدي إنتاج ال
وسوف يزداد إنتاجه مع تزايـد عـدد الحيوانـات الداجنـة  فـي . 2006في عام  مكافئً  Gg CO2 1084الحراري بما يساوي 

 Gg CO2 3319ي بمـــا يســـاوي حتبـــاس الحـــرار إلنبعاثـــات غـــازات اإممـــا ســـيزيد مـــن مســـاهمته فـــي تخفيـــف  2030عـــام 
  .مكافئً  Gg CO2 117.84وستزداد مساهمته أيضا بنشر إنتاجه عند رعاة البادية وسكانها بما يساوي . مكافئً 

حتبــاس الحــراري مــن إلنبعــاث غــازات اإكمــا يمكــن أن يــؤدي تطبيــق الزراعــة الحافظــة فــي زراعــة المحاصــيل إلــى تخفيــف 
فــي عــام  مكــافئً  Gg CO2  2198و  2006 فــي عــام مكــافئً  Gg CO2 2042بمــا يســاوي   خفــض اســتهالك الطاقــة

وفي حال طبقت في إدارة الغابات فإنها ستتضمن إعادة تشجير المناطق المحروقة من الغابات وبالتـالي تخفيـف . 2030
 .مكـــافئً  Gg CO2 42328نبعاثـــات الناتجـــة عـــن اســـتمرار حـــرق األخشـــاب وتحويلهـــا إلـــى أراض زراعيـــة مـــا يســـاوي إلا

مــن % 90وســتؤدي إلــى خفــض كميــة األســمدة المســتعملة، وزيــادة المــادة العضــوية فــي التربــة، كمــا أنهــا يمكــن أن تحــد 
  .جريان الماء السطحي

و ســوف يــؤدي إدخــال وتكامــل تربيــة الحيوانــات الداجنــة فــي النظــام الزراعــي مــع الزراعــة الحافظــة إلــى تــوفير اســتعمال 
ســنة مــن خــالل مــا تطرحــه مــن فضــالتها علــى التربــة أثنــاء رعيهــا /N طــن 13.7يعــادل  األســمدة اآلزوتيــة الكيميائيــة  بمــا

  .للمحاصيل العلفية المزروعة
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 2030وتوقعات عام  2006حتباس الحراري في قطاع الزراعة في عام إلنبعاث  وحجز وتخفيف غازات اإميزان   15.4الجدول 
  .بناء على اجراءآت الوضع الراهن

  النشاط الزراعي

2006  2030  
 )Gg ( كمية 

  )-(أو حجز(+) نبعاثإ
CO2مكافئ  

  )Gg (  2006الزيادة عن 
  )-(أو حجز(+) نبعاثإفي 

CO2مكافئ  

 )Gg ( كمية 

  نبعاثإتخفيف 
CO2مكافئ  

  0  11715.4+   11178.6+   أراضي مزروعة وتسميد

حرق وتحويل الغابات والمراعي  
  لزراعة المحاصيل

 +42343  0  0  

  227.6 -  0  227.6 +  حرق السافانا

  1322 -  0 1322+   حرق بقايا المحاصيل

  1549.6 -  11715.4+   55071.2+   مجموع إدارة األراضي

  0  4945.9+   3490+   الحيوانات الداجنة

  1549.6 -  16661.3+  58561.2+   مجموع األنشطة الزراعية

  25.1 -  .1592 +   4595+   الطـاقـة

  0 18253.5+   63156.2+   الكربون  انبعاثإمجموع 

  3318.7 -*  0  0  استعمال الغاز الحيوي

  4893.4 -  0 0  )-(مجموع التخفيف 

  )- (صافي  التخفيف 
  (+)واالنبعـاث 

 +63156.2   +13360.1  

  74136.0 - 170438.1  -  حجز الغابات للكربون

  )- (صافي  التخفيف 
  )-(و الحجـز

  (+)نبعاث إلو ا
-  107281.9  - 60775.9  

  .نبعاثات الحيواناتإنبعاثات الطاقة والباقي من إمكافئ  من Gg  CO2  2588عن تخفيف  نتجت ميةالك هذه *

  من قطاع الزراعة في سورية Nو   Cنبعاث إالسيناريوهات الممكنة لتخفيف  4.8.4
يمكن  حتباس الحراري إلنبعاث غازات اإوما قد يخففه من  2030و 2006إن نمو قطاع الزراعة في سورية بين عامي 

نبعاث إسوف يخفف  االستمرار في الوضع الراهن وٕانتاج الغاز الحيوي )1: أن يتم وفقا للسيناريوهات الثالث التالية
4894 Gg   CO2 ًالزراعة الحافظة و تطبيقها بما في ذلك إدخال تربية الحيوانات في النظام الزراعي داعتما) 2، مكافئ 

اعتماد الزراعة الحافظة و تطبيقها في ) 3، مكافئً Gg   CO2 7092خفف سوف ي في األراضي الصالحة للزراعة فقط
  49538سوف يخفف  الحيوانات الداجنة تربيةتكامل بما في ذلك إدخال  صالحة للزراعة والغابات والمراعياألراضي ال

Gg  CO2 ًحتباس الحراري  إلات انبعاث غاز إعلما أن السيناريو الثاني والثالث سيؤديان أيضا إلى زيادة تخفيف . مكافئ
سنة وتحسين خصوبة التربة وزيادة /Nطن 13.7من خالل  خفض استعمال األسمدة اآلزوتية الكيميائية بما ال يقل عن 

  .المادة العضوية فيها
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  اجراءآت لزيادة حجز الكربون في قطاع الزراعة في سورية 5.8.4
في عام %  43ومن المتوقع أن يزيد  بنسبة   2006في عام   Gg CO2 170438بلغ حجز الكربون في الغابات 

نبعاث وتخفيف الكربون في عام إ و يبين ميزان الكربون في قطاع الزراعة أن صافي حجز و ). 15.4الجدول ( 2030
هذا ويمكن . 2030في عام  Gg CO2 168058و سوف يزداد إلى  كربون محجوز   Gg CO2 107282كان  2006

كما أن . ساحة التشجير السنوية وزيادة نسبة المخروطيات في أنواع األشجار التي تزرعزيادة حجز الكربون بزيادة م
وكذلك سوف يساهم تطبيق . إعادة تأهيل المراعي المتدهورة سوف يضاعف على األقل من قدرتها على حجز الكربون

  %.74الزراعة الحافظة في زيادة حجز الكربون بنسبة

   المخلفات قطاع. 9.4
 اإلنبعاثات أن الدفيئة غازات نبعاثإ جرد تقرير خالل من تبين إذعرضا لقطاع المخلفات في سورية  التاسع الجزء تضمن
 مستوى وارتفاع المدن إلى والهجرة السكاني التزايد نتيجة السنوات مع ازدادت قد المخلفات قطاع من الناتجة الكلية

يحتوي على  ية الداخلة في تركيب النفايات البلدية الصلبةالغاز الحيوي الناتج عن تخمر المواد العضو إن  .المعيشة
/ كيلو كلوري 6500غاز  بقيمة حرارية قيمتها هذا ال من مجمل الغاز الحيوي، ويتمتع %) 60(الميثان الذي تبلغ نسبته 

ايات مكبات النف في العضويةو يمكن الحصول على الغاز الحيوي من تحلل النفايات الغنية بالمادة ، متر مكعب
  . ومطامرها

  المخلفات الصلبة

  .2008-1994 الفترة خالل سورية في الصلبة المخلفات عن الناتجة العضوية الموادكمية  )16.4(يوضح الجدول 

  )2008 – 1994(  الفترة في النهائي التخلص مواقع في المتجمعة العضوية المواد كمية .16.4 الجدول

 
 سكان عدد

 المدن

 الفرد إنتاج معدل
 يوم/كغ

 في المخلفات اجمالي
 يوم/المطمركغ

 المواد نسبة
 العضوية

 المخلفات اجمالي
 يوم/كغ العضوية

1994 9,091,800 0.5 4,545,900 0.57 2,591,163 
2000 10,714,800 0.5 5,357,400 0.57 3,053,718 
2002 11,318400 0.5 5,659,200 0.57 3,225,744 
2004 11,955,600 0.5 5,977,800 0.57 3,407,346 
2006 12,502,945 0.5 6,251,473 0.57 3,563,339 
2008 13,083,313 0.5 6,541,657 0.57 3,728,744 

وقـد تـم ، بتناسـب طـردي) 2030-2008(كميات الغازات الناتجة عـن تخمـر المخلفـات فـي المطـامر خـالل الفتـرة  وتتزايد
  .)17.4(، وفق الجدول 2030-2009ترة ت الصلبة خالل الفحساب كمية غاز الميتان المتوقع تولدها من المخلفا
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  2030-2009 الفترة خالل الصلبة المخلفات من تولدها المتوقع الميتان غاز كمية .17.4 الجدول

  العام
  الميتان غاز كمية

  )Gg(  المولدة

 الميتان غاز كمية
 المخفضة

 )Gg(  
  العام

 الميتان غاز كمية
 المولدة

 )Gg(  

 غاز كمية
 لميتانا

  )Gg( المخفضة
2009 157.86 63.15 2020 198.69 79.48 
2010 161.57 64.63 2021 202.40 80.69 
2011 165.28 66.12 2022 206.11 82.45 
2012 168.99 67.60 2023 209.82 83.93 
2013 172.70 69.08 2024 213.54 85.42 
2014 176.42 70.57 2025 217.25 86.90 
2015 180.13 72.06 2026 220.96 88.39 
2016 183.84 73.54 2027 224.67 89.87 
2017 187.55 75.02 2028 228.38 91.36 
2018 191.26 76.56 2029 232.10 92.84 
2019 194.98 78.00 2030 235.81 94.33 

كن التخلص النهائي من نبعاثات المنطلقة من قطاع المخلفات في سورية وذلك في أماإلالمقترحة لتخفيض ا واإلجراءات
  . الصرف الصحي و الصناعي في سورية معالجة محطاتومن خالل ، المخلفات البلدية الصلبة

وتعد هي المولد األساسي ، % 60 – 40نسبة المواد العضوية الداخلة في تركيب المخلفات البلدية الصلبة  تبلغ
النسبة األكبر من هذه اإلصدارات في  CH4غاز الميتان حيث يشكل ، نبعاثات الغازات الناتجة عن تخمر هذه الموادإل

مع تزايد كمية المخلفات المرتبطة بتزايد عدد السكان في  وتزداد هذه اإلصدارات طرداً ، %)60حوالي (مواقع التخلص 
وللتخفيف من هذه ، المدن مع تقدم السنين ومع ارتفاع مستوى المعيشة و زيادة عدد سكان المدن مقارنة بالريف

  :تم اقتراح تطبيق بعض اإلجراءات منها نبعاثاتإلا

 . تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة .1

 . تنفيذ المطامر الصحية للمخلفات الصلبة وتجميع الغازات الناتجة واالستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية .2

 .الكهربائية الطاقة توليد في الناتج الميتان من واالستفادة المخلفات معالجة في الحيوي الغاز تقنيةاستخدام  .3

 .المخلفاتالتوعية الوطنية في التعامل األمثل مع  هذه و  ،المخلفاتإنتاج  تخفيض .4

 .عمليات جمع المخلفات وتطوير. المنزلي السماد إنتاج على التشجيع .5

  مخلفات الصرف الصحي
 الصرف مياه عن الناتجة الحمأة مكونات في األكبر النسبة الصحي الصرف مخلفات في العضوية المواد تشكل

 عن األول المسؤول هي العضوية المواد هذه وتعتبر، %) 60-40( بحدود الحمأة في نسبتها تبلغ حيث الصحي،
  :من خالل نبعاثاتإلاويمكن التخفيف من هذه ، عن محطات الصرف الصحي الناتجة اإلنبعاثات

 الصحي فالصر  لمخلفات الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ.  
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 عن الناتج الميتان غاز وتجميع. فيها الالهوائي التخمر طريقة وٕاتباع الصحي للصرف معالجة محطات إنشاء 
  .الكهربائية الطاقة توليد في منه واالستفادة المعالجة

  مخلفات الصرف الصناعي
 في الكبيرة الصناعية المدن شاءوٕان، والعشرين الحادي القرن من األول العقد في بدأت التي الصناعية للنهضة ونظرا

 العضوية المواد  تعد حيث الصناعية الفعاليات عن الناتج الصناعي الصرف مشكلة ظهور مع ترافقت فقد المحافظات
 نبعاثاتإلا هذه من وللتخفيف، الميتان غاز إصدارات عن المسؤولة هي الصناعي الصرف مياه تركيب في الداخلة
  :ليةالتا اإلجراءات تنفيذ يمكن

 محطات عن الناتجة الغازات وجمع. الصناعية المناطق في الصناعي للصرف معالجة محطات إنشاء 
  .الكهربائية الطاقة توليد في منها واالستفادة المعالجة

 في لتعالج المتبقية المياه وصرف الصناعي الصرف فصل يمكن الصغيرة والحرفية الصناعية للمنشات بالنسبة 
 .ركزيةالم المعالجة محطات

  نبعاثات إل العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ تخفيض ا. 10.4

   والتجاري والخدمي السكني القطاع في والصعوبات العقبات
 الشمسية الطاقة استخدام وأهمية الطاقة استخداممعرفة شاغلي األبنية بأهمية تقانات تحسين كفاءة  عدم 

 تطبيقها، من االقتصادية والجدوى

 ضرورةمع ( الحراري العزل كود ويعتبر لألبنية، الطاقي باألداء خاصة مواصفات أو دكو  وجود عدم 
 لألبنية، خاص كود إعداد نحو أولى خطوة) به النظر وٕاعادة مراجعته

 للطاقة، الموفرة والتجهيزات األدوات منتجات معظم أسعار ارتفاع 

 تحسين إلى تقود التي األساسية الفنية تاإلجراءا حول والمقاولين المصممين المهندسين لدى الخبرة ضعف 
 األبنية، في الطاقة استخدام كفاءة

 برعت التي الدول من الخبرة نقل إلى الطاقة استخدام كفاءة وتحسين المتجددة الطاقة تقانات بعض تحتاج 
 تنفيذها، في

  الطاقة قاناتت لنشر مشجعة غير أسعارها تزال فال الطاقة، حوامل أسعار هيكلة إعادة من الرغمعلى 
 .واسع نطاق على الطاقة استخدام كفاءة وتحسين المتجددة

 الصناعة قطاع فيالحراري  حتباسإلاغازات نبعاثات إالعقبات والصعوبات التي تواجه تخفيض 

 وسلوكية واجتماعية وثقافية سياسية وأخرى واقتصادية تكنولوجيةنبعاثات بين صعوبات إلصعوبات تخفيف ا تتنوع
 اسنبعاثات في قطاع الصناعة بنقص المعلومات وضعف ر إلتتجلى في سورية اهم صعوبات تخفيف ا .ةومؤسساتي

 التشريعاتلكن هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكن تطبيقها من خالل ايجاد ، الملزم والتشريع الموظف المال
ها وٕادخال تكنولوجيا الطاقات المتجددة وخاصة هم هذه الفرص رفع مردود استهالك الطاقة وترشيدأو ، الملزمة والقوانين
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الطاقة الشمسية ودعم خطط التنمية لكي ترفع مستوى الدخل وتشجيع الدراسات الخاصة بالبحث في العوائق وكيفية 
  . التغلب عليها وتقدير كلفة ازالتها

 نقلحتباس الحراري في قطاع الإلاغازات نبعاثات إالعقبات والصعوبات التي تواجه تخفيض 

  : هي النقل قطاعوالصعوبات التي تعترض  العقباتأهم  إن

  عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات عن استهالك الوقود في قطاع النقل 

  الناظم لنقل 1953لعام  112المرسوم التشريعي : المدن بين والنقل الطرقي للنقلقدم التشريعات الناظمة
 .الناظم لنقل البضائع 1964لعام  66المرسوم التشريعي رقم و الركاب 

  قدم التصنيف اإلحصائي المعتمد للمركبات، عدم دقة اإلحصاءات، كثرة وتنوع القرارات والتعليمات
 الناظمة لشؤون المركبات، 

  ،ندرة االختصاصيين في مجال استثمار نظم النقل 

 التنويه  معكل الفردي الشكل الغالب لالستثمار والملكية في مجال النقل الطرقي والنقل في المدن هو الش
 .إلى وجود بعض الشركات المرخصة على قانون االستثمار

 يتطلب التحفيز من خالل إعفاء االستبدال من الرسوم  هعلى تحديث عملقدم أسطول المركبات وال
 .الجمركية

 األموال المرصودة لتطوير منظومات النقل في المدن قلة. 

 ات السكنية في االعتبار متطلبات النقل والمرور واالعتماد على ال يأخذ التخطيط العمراني للمدن والتجمع
نظم النقل الجماعية الحديثة وفصل تيارات المرور في مستويات مختلفة وفصل حركة المشاة عن حركة 

 .المرور

 ضعف الصيانة الفنية للمركبات وعدم كفاية أدوات وآليات ضبط الحالة الفنية للمركبات. 

 نبعاثات عند تصميم إلاو لطرق وعدم مراعاة متطلبات تخفيض استهالك الوقود ضعف الصيانة الفنية ل
  .الطرق من حيث الميول الطولية ونعومة الطرق

  نبعاثات أقل للراكب إضعف األموال المرصودة لتطوير النقل بالقطارات الذي يستهلك وقودًا أقل ويصدر
 .كم والطن كم

 ا وٕاجراء المعامالت في الدوائر الحكومية كل ذلك مازال إن تسديد الرسوم المختلفة والضرائب وغيره
يتطلب المراجعة المباشرة للمواطنين لهذه الدوائر مما يتطلب استخدام وسائل النقل واستهالك الوقود 

نبعاثات، يمكن االستغناء عن ذلك من خالل تبسيط اإلجراءات واللجوء إلى وسائل الدفع إلوٕاصدار ا
لبنوك أو عن طريق معتمدين متواجدين في األحياء السكنية أو عن طريق الحديثة عن طريق فروع ا

االنترنيت وبالتالي تخفيض الطلب غير الضروري على النقل وتوفير كميات كبيرة من استهالك الوقود 
 .نبعاثاتإلوٕاصدار ا
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  الزراعةحتباس الحراري في قطاع إلاغازات نبعاثات إالعقبات والصعوبات التي تواجه تخفيض 

ومركزيــة الحوكمــة   يعتبــر نقــص الخبــرات وعــدم تخصــيص األمــوال الالزمــة والمعالجــة أحاديــة الجانــب للمشــاكل والقضــايا
وعــدم وضــوح أهميــة البيئــة كحاضــن لجميــع األنشــطة البشــرية والحيــاة اإلنســانية وأنهــا أســاس البقــاء للبشــرية ولتنميــة ورفــاه 

أهـم معوقـات التنميـة الزراعيـة المسـتدامة و تعـاظم اإلنتـاج الزراعـي فـي  والمستقبلية و ليسـت جـزءا منهـا، حياتها الحاضرة
 .سورية

 مقترحات 

 عام، بشكل الطاقة بقطاع متعلقة بيانات قاعدة اعتماد .1

 المتجـددة الطاقـة اسـتثمار مجـال فـي المعنيـة العامـة الجهـات فـي العاملين وتأهيل لتدريب منتظمة برامج اعتماد .2
 اقة،الط استخدام كفاءة وتحسين

 المتجـددة الطاقة استثمار تشجيع االعتبار بعين تأخذ بحيث دوري، بشكل الطاقة حوامل تعرفة في النظر إعادة .3
 الطاقة، استخدام كفاءة وتحسين

 الموضوع، بأهمية مختلفة مستويات في القرار أصحاب إقتناع .4

ابير التــي اعتمــدتها الدولــة لحمايــة البيئــة والتــدابير الالزمــة لتنفيــذ القــوانين والقــرارات والتــد تاتخــاذ كــل األجــراء آ .5
 وتنمية الموارد الطبيعية،

 السعي الحثيث والفوري لبناء وتطوير القدرات والخبرات في حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية، .6

ة العمــل الفــوري والحثيــث لبنــاء وتطــوير القــدرات والخبــرات فــي تطــوير الــنظم الزراعيــة بمــا يالئــم المنــاطق البيئيــ .7
المختلفــة فــي ســورية وخاصــة فــي مجــال تطبيــق مفهــوم وأســس نظــام الزراعــة الحافظــة وٕادخــال اإلنتــاج الحيــواني 

  ضمن النظام الزراعي،

 الحد الفوري من عدد وعمق الفالحات، والتوسع في مشروع اختبار و نشر الزراعة الحافظة في سورية، .8

  في المجال المذكور والنظر في إمكانية تعميمها أخيرًا، تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم مشروعات رائدة .9

 اإلصــدار قطاعــات حســب الدفيئــة غــازات نبعاثــاتإ خفــض فــي المتوقعــة المســتقبلية التطــورات 11.4
   المختلفة

وتعتمـد الطريقـة األولـى علـى . نبعاثات يتحقق وفق الطريقة المرجعيـة والطريقـة القطاعيـةإلفإن جرد ا IPCCوفقًا لمنهجية 
ية الطاقة األولية حسب نمط الوقود ومن ثـم حسـاب كميـة ثـاني أكسـيد الكربـون المتشـكل بفعـل عمليـات الحـرق حساب كم

العمليـــــات الصـــــناعية (نبعاثـــــات الناجمـــــة عـــــن النشـــــاطات األخـــــرى إلثـــــم يضـــــاف لـــــذلك كميـــــة ا). المســـــتقرة والمتحركـــــة(
  ..). والمتسربات

قطاعـات رئيسـية  4وفـق نشـاطات القطاعـات المختلفـة المكونـة مـن نبعاثـات إلأما الطريقة القطاعية فتعتمد علـى حسـاب ا
هــي قطــاع صــناعة الطاقــة وقطــاع النقــل وقطــاع الصــناعة والبنــاء وقطــاع النشــاطات األخــرى المكونــة مــن قطــاع األبنيــة 
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اجـراءات تخفيـف نبعاثات فقد تـم اقتـراح إلوفي سياق تقييم االستراتيجية المستقبلية لتخفيف ا. والزراعة) المنزلي والخدمي(
وفيمــا يلــي عــرض وتقيــيم لهــذه اإلجــراءات مــن حيــث آليتهــا وطريقــة تأثيرهــا ومــدى . مختلفــة حســب القطاعــات المصــدرة

ويتضمن ذلك بشكل رئيسي تقييم مدى تماسك هذه اإلجـراءات وعـدم تعارضـها بـين القطاعـات المختلفـة السـيما . نجاعتها
بعاثــات العائــدة لتوليــد واســتهالك الطاقــة الكهربائيــة والتــي تتــوزع فيهــا نإلبخصــوص تلــك اإلجــراءات المرتبطــة بتخفــيض ا

نبعاثـات تظهـر علـى مسـتوى التـزود لـدى توليـد إلإجراءات التخفيف على جانبي الطلب والتزود في حين أن كمية خفض ا
   .الكهرباء تبعًا لمزيج التوليد المعتمد

  الكهرباءوتشمل إنتاج النفط ومشتقاته والغاز و : صناعة الطاقة .1

 :نبعاثات اقتراح مجموعة إجراءات اشتملت علىإلجرى لتخفيف ا: قطاع إنتاج النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي 1-1

في هذه الصناعة وتحسين إدارة العمليات اإلنتاجية  من خالل تحديث التجهيزات المستخدمة ترشيد استهالك الطاقة -
مع  دران األفران واالستفادة من الحرارة الضائعة مع المنتجات أوالتحكم بعملية االحتراق والحد من الترسبات على جك

، سنوياً  CO2 اً كيلو طن  553بحوالي  2009وقدرت كميات الخفض المحقق بهذه اإلجراءات لعام . غازات االحتراق
مية حسب التوقعات الرس ةولتقدير التطور المستقبلي فقد ربطت كميات الخفض بمعدل تطور إنتاج النفط في سوري

  ،)2025- 2010سنويًا للفترة % 2.8-سيتراجع بمعدل (
 وقدرت كميات الخفض المحقق بهذه اإلجراءات ):الغاز عوضًا عن النفط(ترشيد االستهالك بالتحول لوقود أنظف  -

ربطت كميات ونظرًا لخاصية الوصول إلى اإلشباع في هذه اإلجراءات فقد . سنوياً  CO2 اً كيلو طن 694لي بحوا
ثم تراجع  2016- 2010للفترة % 11نمو بمعدل (حسب التوقعات الرسمية  ةمعدل تطور إنتاج الغاز في سوريالخفض ب

  .)2030-2016للفترة % 4- بمعدل 
وقد ربطت كميات ً◌، سنويا CO2 اً كيلو طن 656بحوالي التخفيف  وقد قدرت كميات: صيانة األنابيب ومنع التسرب -

  حسب التوقعات الرسمية، ةنفط والغاز في سوريالخفض بالمعدل الوسطي لتطور إنتاج ال
، سنوياً  CO2 اً كيلو طن 135من يقرب  ماوقدرت كميات التخفيف ب: الشعلةالمحروق على غاز الالتخفيف باسترجاع  -

 .حسب التوقعات الرسمية ةولتقدير التطور المستقبلي فقد ربطت كميات الخفض بمعدل تطور إنتاج الغاز في سوري

تقديرات الخفض أعاله ستحتاج لفترة زمنية كي تتحقق بشكل فاعل فقد افترض أن بداية تحقيق ونظرًا لكون 
 اً مليون طن 2حيث سيكون مجموع الخفض المتوقع حوالي  2015اإلجراءات بشكل كامل ستكون اعتبارًا من عام 

 .لمعدالت المفترضة أعالهثم تتغير وفق ا 2020لغاية  هانفسمن ثاني أكسيد الكربون تستمر عند السوية  مكافئً 
من القيم السنوية % 20سوف لن تتجاوز نسبة  2010في حين افترض أن كميات الخفض السنوية المتوقعة لعام 

   ). مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون 0.4أي حوالي (المقدرة 

اريو يعتمد على تبني سين في هذا القطاعنبعاثات إلتخفيف اجرى ل: الكهربائي) توليد(قطاع إنتاج  1-2
التكنولوجيات النظيفة المتمثلة بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي والدارة المركبة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة 

وقد عكست التطورات . وتخفيف ضياعات الشبكة الكهربائية وتحسين مردود المحطات القائمةالطاقة النووية و 
ات سيناريو التخفيف مع السيناريو المرجعي كما جرى شرح ذلك نبعاثإالمستقبلية بشكل منهجي بمقارنة ننائج 

 .بشكل مسهب في الفصل الثالث من هذا التقرير
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 : قطاع النقل .2

. تبنـي مجموعـًة مـن اإلجـراءات المرتبطـة بطـرق ووسـائط نقـل الركـاب والبضـائع في هذا القطـاعنبعاثات إلتخفيف اجرى ل
صـيانة الطـرق وتحسـين و تحديث أسطول المركبات، الحيوي، و اع الوقود تحسين وتطوير السيارات واستخدام أنو وتضمنت 
تطـوير منظومـة النقـل  ، وتطوير وتحسين منظومات النقل فـي المـدن و إلجراءات اإلدارية التنظيميةإضافًة ل. مواصفاتها

يرات قــد وضــعت التقــدألن ونظــرًا . علــى حســاب النقــل الطرقــي 2020بــدءًا مــن عــام % 26بالقطــارات وزيــادة حصــتها إلــى 
معــدل نمــو يكــافئ معــدل  2030-2020فقــد اعتمــد الســتيفاء كميــة الخفــض للفتــرة  2030و 2020للســنتين المفصــليتين 

 2020-2010أمــا بالنســبة للفتــرة %. 7والبــالغ حــوالي  2030و  2020النمــو الوســطي المركــب المحســوب بــين الســنتين 
طاقـة المتوقـع فـي قطـاع النقـل وفـق دراسـة اللجنـة الوطنيـة والبـالغ فقد اعتمدت نسبة نمو تكافئ معدل نمـو الطلـب علـى ال

بـافتراض  اً مليـون طنـ 1.4بمـا يكـافئ تكـافئ  2010نبعاثات لعام إلوقد قدرت كمية خفض ا. (NECS, 2010)% 4حوالي 
وحققـت ) وهو ما تحقق فعًال خالل السنوات الخمس األخيرة(أن اإلجراءات المحققة اقتصرت فقط على تحديث األسطول 

  .2020يقابل ما هو متوقع لعام  اً خفض

  ): المنزلي والخدمي(قطاع األبنية  .3

 :تبني مجموعًة من اإلجراءات تمثلت تلك الفعالة منها باآلتي في هذا القطاعنبعاثات إلتخفيف اجرى ل

 3020 عام في تسخين المياه حيث قدر الخفض المحقق من هذا اإلجراءلطاقة الشمسية زيادة مساهمة ا -
 .من ثاني أكسيد الكربون مكافئً  طناً  مليون 2.8 بحوالي

 3.8بين التقدير أن كمية الخفض المحققة وفق السيناريو المرتفع تكافئ ما مقداره  :العزل الحراري لألبنية -
  .47)ناجم عن توفير الديزل والكهرباء( 2030من ثاني أكسيد الكربون عام  مكافئً  اً مليون طن

من  مكافئً  اً مليون طن 0.9بحوالي  2030وقدرت كمية الخفض المتوقعة عام : موفرة للطاقةاستخدام اإلنارة ال -
 .ثاني أكسيد الكربون

بحوالي  2030وقدرت كمية الخفض المتوقعة عام : استخدام التجهيزات الكهربائية المنزلية الموفرة للطاقة -
 . من ثاني أكسيد الكربون مكافئً  اً مليون طن 0.34

  . .2030مما يتوقع تحقيقه عام % 5تبلغ  2010الت الخفض السنوية بافتراض نسبة خفض عام وقد قدرت معد

   

                                                 
 0.6للديزل و   2.8نبعاثات معامالت اإلصدار إلتيراواط ساعي، وقد استخدمت لحساب ا 2.9طن وكمية الكهرباء بحوالي ليون م 0.64قدرت كمية الديزل  47

  ).GEFمعامل إصدار الشبكة الكهربائية السورية وفق منهجية (لكل تيراواط ساعي  CO2 اً مليون طن
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  : قطاع الصناعة .4

تبني مجموعًة من اإلجراءات تمثلت بتلك المتعلقة بتوفير االستهالك  في هذا القطاعنبعاثات إلتخفيف اجرى ل
وقد . حسينات المتوقعة في العمليات الصناعيةوتحسن المردود في عمليات حرق الوقود األحفوري إضافًة لبعض الت

بين التحليل أن كمون الخفض األكبر يكمن في حرق الوقود في حين تبدي العمليات الصناعية محدودية كبيرة في 
 6وقد بين التقدير المستخدم في هذا القطاع أن كمية الخفض ستصل إلى حوالي . إمكانية خفض غازات الدفيئة

  . على التوالي 2020و  2010عام  CO2 اً مليون طن 3و  1.6مقارنًة مع  2030عام في  CO2 اً مليون طن

  الزراعة .5

وقد جرى . نبعاثات في هذا القطاع عن حرق الوقود األحفوري وٕادارة األراضي وتربية الحيوانات الداجنةإلتنجم ا
، حيث بين سيناريو التخفيف نبعاثات من هذه الفروع القطاعيةإلتبني مجموعة من اإلجراءات الموجهة لتخفيف ا
 .CO2 اً مليون طن 5إلى حوالي  2030لقطاع الزراعة أن الخفض المتوقع سيصل غام 

 المخلفات .6

الناجمة عن تخمر المواد ) الميتان بشكل رئيسي(تعود إصدارات قطاع النفايات إلى تشكل الغازات الحيوية 
 طات الصرف الصحي للمدن والتجمعات السكنيةمحيضاف لذلك . العضوية في النفايات المنزلية والصناعية

وقد توجهت إجراءات التخفيف المقترحة نحو  .محطات الصرف الصناعي في المعامل والمنشآت الصناعيةو 
تجميع الغازات الناتجة عن المطامر الصحية للنفايات البلدية الصلبة نبعاث هذه الغازات من خالل إتخفيض 

، وتخفيض إنتاج توليد الطاقة الكهربائيةإنتاج الميتان لبة واالستفادة منها في معالجة النفايات العضوية الصلو 
وقد . محطات معالجة للصرف الصناعيعها، وتشجيع إنتاج السماد المنزلي وٕانشاء عمليات جموتطوير  النفايات

 CO2 اً طن مليون 2و  1.3نبعاثات الممكن تحقيقها من تطبيق هذه اإلجراءات بحوالي  إلقدرت كمية خفض ا
  .2030-2010خالل الفترة 

  

حيـث يتوقـع . 2030-2010غـازات الدفيئـة للفتـرة  تنبعاثـاإكميـات الخفـض المتوقـع تحقيقهـا فـي  18.4ويلخص الجدول 
وســـينمو هـــذا الخفـــض بعـــدها بمعـــدل  2010عـــام  CO2 مكـــافئً  اً مليـــون طنـــ 4أن تحقـــق إجـــراءات التخفيـــف خفضـــًا قـــدره 

الشـكل ويبـين . CO2 مكـافئً  اً مليـون طنـ 2030عـام  64لمعـدل خفـض كلـي يقـرب مـن  وصـوالً % 13وسطي سنوي قدره 
حيث يالحـظ أن قطـاع توليـد الكهربـاء . حسب قطاعات اإلصدار 2030نسب توزع كميات الخفض المتوقعة عام  12.4

حـــوالي ثـــم قطـــاع األبنيـــة ب% 29يليـــه قطـــاع النقـــل بحصـــة % 37يتوقـــع أن يحقـــق المســـاهمة األكبـــر بحصـــة تقـــرب مـــن 
12%.  
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  (MtCO2-eq)نبعاثات غازات الدفيئة بتأثير إجراءات التخفيف المعتمدة وفق القاعات إتخفيض  18.4الجدول 

 2030 2025 2020 2015 2010 2005 القطاع

 23.52 16.88 8.05 3.68 0.03 0.00 الكهرباء

 1.50 1.75 2.04 2.04 0.40 0.00 استخراج النفط والغاز

 6.00 2.88 1.36 0.64 0.30 0.00 الصناعة

 18.36 13.04 9.27 3.60 1.40 0.00 النقل

 7.77 3.65 1.72 0.81 0.38 0.00 البناء

 4.90 2.36 1.11 0.52 0.25 0.00 الزراعة

 1.97 1.83 1.66 1.51 1.34 0.00 النفايات

جماليإلا  0.00 4.10 12.80 25.19 42.39 64.03 

 
 
 
 

 
   اإلصدار قطاعات حسب 2030 عام المتوقعة الحراري حتباسإلا غازات خفض لمعدل النسبي التوزع 12.4 الشكل

 

  
 

الكهرباء
37%

والغازالنفطاستخراج
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الصناعة
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 معلومات اخرى: الفصل الخامس

 

 التوعية العامة والتعليم وبناء القدرات

عند ف. يقدم هذا الفصل معلومات ُتعتبر ذات صلة بتحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغيرات المناخية
التدريب، و التعليم، : باالعتبار تؤخذ األمور التاليةيجب أن على المستوى الوطني  يةالمناخ اتتغير الموضوع التطرق ل

بالسياسات واألبحاث والدراسات  يةالمناخ اتتغير اللدمج الخطوات الالزمة واتخاذ  ،بناء القدراتو التوعية العامة، و 
   .هذا الموضوعالمتعلقة ب

  التوعية العامة . 1.5
إعداد بالغ سورية األول الخاص باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغيرات  نشاطات التمكين من أجل"خالل 

ون البيئة ؤ ، الُمَنَفذ في وزارة الدولة لش)إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية في سورية(المناخية مشروع 
)MSEA ( َُأقيمت  ،لمتحدة اإلنمائي وجهات مانحة أخرىبرنامج األمم ا/ َول من قبل الحكومة ومرفق البيئة العالمي والُمم

مثل  يةالمناخ اتتغير القضايا بيئية متعلقة ب عدةركزت هذه الحمالت بالدرجة األولى على  حيثحمالت توعية  عدة
م و إلى عدة مسابقات رس باإلضافة، هاوتقليل النفايات وٕاعادة تدوير  ،توفير المياه والطاقة ،زراعة الغابات واألشجار

   .ال والبالغينلألطف

   2008معرض االحتباس الحراري وتغير المناخ  

 
 

Painting competition, best prize winners 2008 The competition festivals  

) في الوسط(لشؤون البيئة والممثل المقيم لألمم المتحدة  الدولة ةوزير : جماعية ةر صو 
 الرسوم في مكتبةاألسد الوطنية  مسابقةلفائزين في ا علىالجوائز  توزيعبعد 

 2008 في مسابقة عام ةاألعمال الفائز  إحدى مسابقة الرسوم ل الموسيقة يةحتفالاال
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ون البيئة ؤ للسنة الثانية من قبل وزارة الدولة لش يةالمناخ اتتغير الموضوع االحتباس الحراري و حول معارض التم تنظيم 
بمناسبة رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، والتي ُأقيمت وب

   .على التوالي 2008و 2007  للعامين يوم البيئة العالمي

  المناخية التواصل اإلعالمي عن التغيراتورشة عمل حول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وطنية مثل محافظات دمشق ال ، بالتعاون مع الجهاتون البيئةؤ أطلقت وزارة الدولة لش 2009-2007 خالل السنوات
 اتتغير الأنشطة توعية مختلفة ومحاضرات حول  ،وحلب وحمص والرقة ودير الزور وبعض المنظمات غير الحكومية

شرائح وفئات المجتمع بمن وبعض القضايا البيئية األخرى، مستخدمة العديد من الوسائل وموَجهة لمختلف ال يةالمناخ
 اتتغير الوركزت المحاضرات على ربط القضايا البيئية المعروفة مثل المياه وتوفير الطاقة ب. فيهم طالب الجامعات

   :، باإلضافة إلى حمالت غرس األشجار والتنظيف والتوعية، ومن هذه النشاطاتيةالمناخ

ون البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ؤ رة الدولة لشخية، وزاالمنا التواصل اإلعالمي عن التغيراتورشة عمل حول  -
  .2008 بالتعاون مع المعهد الدنمركي في دمشق، كانون األول

التواصل اإلعالمي عن ورشة عمل حول خالل إعداد فيلمين وثائقيين عن آثار تغير المناخ والجفاف باللغة العربية،  -
  .المناخية التغيرات

لمراسلي الراديو والتلفزيون المتخصصين  لتدريب الميدانيل :جماعية صورة
 .2008دمشق  ة،بيئيال شؤونالب

المكتوبة المتدربون اإلعالميون من الصحافة 
  .واإلذاعة والتلفزيون في المعهد الدانمركي بدمشق

  .2009ورشة عمل ليوم واحد للتوعية العامة حول تأثيرات تغير المناخ على مصادر المياه في دير الزور، آب 
  )بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرعاية محافظ دير الزور(
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وغيرها  يةالمناخ اتتغير الالخاصة ب 48نشرت الصحف المحلية اليومية العديد من المقاالت والتقارير عالوة على ذلك،
 اتتغير الباإلضافة إلى بث العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية التي تناقش موضوع . من القضايا المتعلقة بالبيئة

على الموقع  يةالمناخ اتتغير الة المختلفة المتعلقة بقضايا على التقارير والمقاالت واألنشط اإلطالعويمكن . يةالمناخ
والذي ُأنشئ  يةالمناخ اتتغير الوهو الموقع العربي األول المتعلق بموضوع  >www.inc-sy.org<: اإللكتروني للمشروع

 .خالل فترة مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية في سورية

  .2009-2008التوعية العامة حمالت 

  

   التعليم. 2.5
المفاهيم البيئية واألولويات والتحديات بعض مع  بشكل عامفي الجمهورية العربية السورية تتعامل المناهج الدراسية 

إال أن هناك حاجة إلى إعادة تقييم المناهج الدراسية بهدف توعية . بشكل خاصية المناخ اتتغير الالوطنية، وقضايا 
وهناك أيضًا أقسام خاصة في معظم الجامعات السورية ُتدرس . والقضايا البيئيةية المناخ اتتغير اللطالب حول أفضل ل

  .يةالمناخ اتتغير الالعلوم البيئية والمواضيع المتعلقة ب
                                                 

 تينًا حول التغيرات المناخية باللغتقرير  68وحوالي وصفحات اإلنترنت، في الصحف والمجالت الوطنية  والتحقيقات الصحفية مقاالتيد من العدالتم نشر  48
 .البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي شؤونعن طريق وزارة الدولة ل العربية واالنكليزية

 .2008، الالذقية الطبيعية المحميات ةطقمن التشجير في فعالياتإحدى 

 .2008، الالذقية أيار التطوعية التنظيفإحدى فعاليات  .IVD (2008(رسوم األطفال، في يوم التطوع العالميلمسابقة 
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   بناء القدرات. 3.5
اقتناعًا منها بأهمية وخطورة  ،1995في عام  يةالمناخ اتتغير الت سورية على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن عَ وقَّ 

وأصبحت وزارة الدولة لشؤون البيئة . 2005أيلول  4أيضًا على بروتوكول كيوتو في  وصادقت ،التغيرات المناخية
)MSEA ( اتفاقية األمم بتنفيذ جهودها سورية وبدأت  .يةالمناخات تغير القضايا المسؤولة عن وطنية التصال االنقطة

مرفق البيئة  ، بمنحة مالية من قبل2007عام  يونيو/بداية شهر حزيران فيية المناخ اتتغير الن المتحدة اإلطارية بشأ
بناء القدرات الوطنية لتوثيق إنبعاثات غازات من أجل  ،)UNDP(وبإدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (GEF) العالمي
التفاقية األمم المتحدة بحسب المنهجية المطلوبة  خيةللتغيرات المنا األول الوطني هاعداد بالغإلو في سورية الدفيئة 

   .يةالمناخ اتتغير الاإلطارية بشأن 

التقييم الذاتي للقدرات الوطنية "، مشروعًا آخرًا بعنوان 2005في عام ) MSEA(نفذت وزارة الدولة لشؤون البيئة هذا وقد 
البيئة العالمي تهدف إلى تقييم القدرات واإلمكانات  وكان المشروع مبادرًة من مرفق)". NCSA(إلدارة البيئة العالمية 

   .والتصحر يةالمناخ اتتغير الو حيوي لتنفيذ االتفاقيات البيئية الدولية الثالث بشأن التنوع ال

بناء القدرات هو جهد مهم ومستمر لمنع التلوث، المبذولة لجهود المن  كما أن تعزيز ممارسات اإلنتاج األنظف كجزء
في نهاية المطاف  عززحد من استنزاف الموارد غير المتجددة، وتقليل النفايات في عملية اإلنتاج، والتي تإضافة إلى ال

   .جهود التخفيف من تغير المناخ

التي ) CDM(باإلضافة إلى ذلك، شاركت وزارة الدولة لشؤون البيئة بتنظيم ُورش العمل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة 
   .على المستوى العالميية المناخ اتتغير الاآللية كوسيلة للتخفيف من تهدف إلى تعزيز هذه 

   2009- 2008ُورش العمل التدريبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نية وُورش عمل حول مواضيع تشبيك ف وقد عقد مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية عدة اجتماعات
   :لبيئة من ضمنهاون اؤ محددة برعاية وزارة الدولة لشبيئية 

ورشة العمل التدريبية الوطنية الثانية حول جرد غازات 
 .2009الدفيئة، طرطوس 

 ، في سورية ق تقرير جرد غازات الدفيئةورشة عمل إلطال
 .2009حلب 
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قوائم جرد إعداد تدريبهم على تم و  لهم، يلفنعدة ُورش عمل تدريبية ألعضاء فريق جرد غازات الدفيئة لتأمين الدعم ا -
، وذلك في عدة مدن (IPCC)ية المناخ اتتغير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالغازات الدفيئة وفقًا لمعايير وطرق 

   .في سورية

  تغير المناخ في السياسات الوطنية  موضوع دراجت المتخذة إلالخطوا .4.5
تحتاج و  ،المعقدة والصعبة التي تواجه صناع القرار اليومالبيئية واحدة من المشكالت  يةالمناخ اتتغير مشكلة ال تعد

مستدامة، وتقدير في جداول األعمال الوطنية للتنمية ال يةالمناخ اتتغير الالدول إلى تطوير سياسات فعالة لدمج قضايا 
أن توصي بخطوات محددة من اإلجراءات بمختلف البدائل المحتملة في ظل ظروف غاية في الغموض، وبالتالي 

   .تتماشى مع الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي للبالد

 اتتغير الوع كان من الواضح ومن خالل استعراض السياسات الوطنية المتاحة واستراتيجيات المياه والطاقة أن موض
خطة قطاع الطاقة الرئيسية التي أعدتها وزارة الكهرباء ، باستثناء أحد الفصول في بعدُيؤخذ بعين االعتبار لم  يةالمناخ

ومع ذلك، فإنها . حفظ وكفاءة الطاقة قضايالخصصت فصًال مستقًال والتي  2007وجرى تحديثها في  2004في عام 
   .بشكل مباشرية المناخ اتتغير بالئة أو لم تربط الفصل المذكور بحماية البي

من ناحية أخرى، صدرت مؤخرًا اإلستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة والتي تم ربطها بحماية البيئة ولكن، مرة أخرى، 
   .يةالمناخ اتتغير قضية الليس ب

مع  خطة عمل وطنية للتكيفو  إستراتيجية، اقتراح يةالمناخ اتتغير لل مشروع إعداد البالغ الوطنيوضمن إطار تم أيضًا 
المدير الوطني للمشروع ومجموعة من الخبراء الوطنيين، وتمت  من قبل، جرى اقتراحها NAPA(49( يةالمناخ اتتغير ال

من خالل هيئة ، وبعد ذلك تم اعتمادها السوريةمناقشتها من قبل ممثلين عن جميع الوزارات في الجمهورية العربية 
   .للبالد ةالخطة الخمسية الحادية عشر ضمن ) SPC(تخطيط الدولة 

وتم تطوير خطة العمل الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية كإضافة نوعية ضمن إطار الخطط الوطنية للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية، والسياسات البيئية العامة والتي تم تقديمها إلى اجتماع األطراف الخامس عشر في كانون 

في كوبنهاغن، وٕان استمراريتها ستعتمد على تنفيذ خطة العمل التي تم تحديدها وتطويرها، والتي  2009األول عام 
تحتاج إلى دعٍم كبيٍر وعلى أعلى المستويات، إضافة لتحريك الموارد لتنفيذ المشاريع التي وردت في خطة العمل والتي 

أما بالنسبة لخطة العمل، فقد تم تطويرها وفقًا . المناخيةتلبي احتياجات بناء القدرات الوطنية في مجال اتفاقية التغيرات 
كما تم اعتبار . آللية تنفيذ ومتابعة محكمة بحيث يمكن لوزارة الدولة لشؤون البيئة والجهات المعنية األخرى أن تنفذها
والجهات المعنية  خصائص الخطة واستدامتها وٕادارتها المحكمة ووسائل متابعة التنفيذ في وزارة الدولة لشؤون البيئة

  . األخرى

  : بناء على كل ما تقدم فقد تم تطوير خطة العمل الوطنية اعتمادًا على المحاور الست التالية

  . آليات تنسيق مستدامة بين الجهات المعنية تطوير )1
                                                 

برنامج األمم المتحدة / يوسف مسلماني ومحمد فاضل ورده، وزارة الدولة لشؤون البيئة ). 2010(ع التغيرات المناخية في سورية اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتكيف م 49
 . 2010يناير /كانون الثاني. INC-SY _Strategy & NAPA-Ar). (دمشق، سورية. اإلنمائي
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 . طنيةنظام إلدخال مفاهيم االتفاقية اإلطارية الدولية للتغيرات المناخية في السياسات والتشريعات الو  تطوير )2
 . المستدامة للزراعة وموارد المياه التنمية )3
  . إدارة المعرفة والتشبيك والتوعية تطوير )4
 . التقانات وسبل نقلها تطوير )5
 . قدرات المجتمعات المحلية ومشاركتها تعزيز )6

االقتصادية تم التركيز على تقييم معايير الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية على مؤشرات خطط التنمية لقد 
واالجتماعية الخمسيَّة العاشرة والحادية عشر، وعلى السياسات البيئية المعلنة في اجتماع األطراف الخامس عشر 

، والخطط الوطنية لمكافحة )2009كانون األول (لالتفاقية اإلطارية الدولية للتغيرات المناخية المنعقد في كوبنهاغن 
ة الستشارة الجهات المعنية، كما تم وضع المعايير التالية عند اختيار أولويات التصحر وحفظ التنوع الحيوي، باإلضاف

  : مشاريع الخطة وهي

 .المستدامة التنمية في المساهمة مدى -
 .األهلية للمجتمعات المعيشي األمان توفير مدى -
 .التكيف قدرات وتحسين الفقر حدة من التخفيف -
 .افاألطر  متعددة الدولية االتفاقيات مع التكامل -
 .االقتصادية الجدوى -

  :تتضمن الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية ستة محاور تتفرع عنها ستة عشر مشروعًا مستقًال، هي

 .المناخية التغيرات مع للتكيف الوطنية الخطة تطبيق في المشاركة الهيئات بين مستدامة تنسيق آليات تطوير )1

 .البيئة لشؤون الدولة وزارة في المناخية للتغيرات الدولية اإلطارية التفاقيةل الوطني للمنسق الفنية القدرات تعزيز )2

 .الوطنية والقوانين السياسات في المناخية للتغيرات الدولية اإلطارية االتفاقية مفاهيم إلدخال قانوني إطار تطوير )3

 .البيئة حول لالتفاقيات والتجارية االقتصادية اآلثار تقييم نظام تطوير )4

 .الزراعي اإلنتاج تكامل )5

 .الحديث الري أساليب إلى والتحول استخداماتها وترشيد المائية الموارد على الحفاظ )6

 .للجفاف لمواجهة الجاهزية لتحسين الجفاف، رصد ومعلومات وتطبيقه، للجفاف المبكر اإلنذار نظم تطوير )7

 .الزراعي والتصنيع الزراعة في االستثمار مناخ تطوير )8

 .المناخية التغيرات مع التكيُّف حول دامالمست الوعي تطوير )9

 .وصيانتها المناخية التغيرات بيانات قاعدة إنشاء )10

 .واإلرشادية والمائية الزراعية البحوث تطوير )11

 .المتجددة والطاقات الطاقة كفاءة مجاالت في القدرات وبناء التقانة نقل نظم تطوير )12
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 .والشبكات المعلومات إدارة تكامل نظم تطوير )13

 .والدولي اإلقليمي المستوى على التقانات ونقل والبحوث القرار صناعة بين لروابطا تطوير )14

 .وكفاءتها الطاقة استخدام لترشيد القدرات وتطوير المتجددة الطاقات الستثمار المالئمة الظروف توفير )15

ًا إلى المعارف التقليدية برنامج متكامل لتطوير قدرات المجتمع األهلي في مجال إدارة الموارد الطبيعية استناد تطوير )16
 . المحلية وتنفيذه

يوجد عدد من التحديات المحتملة التي ستواجه أولويات تطبيق أنشطة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، من 
   .أهمها التحديات ذات الطابع التقني واالقتصادي والمؤسساتي

ءات التكيف سوف يؤدي إلى زيادة كبيرة في حساسية بقية وقد اتفقت الجهات المعنية على أن أي تأخير في إجرا
  . القطاعات، كما سيزيد من تكاليف برامج التكيف في المستقبل

كما تتضمن الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية مقترح آللية المتابعة والتقييم وآلية التنفيذ بمشاركة الجهات 
  .المعنية

يئة الحصول على التزام عالي المستوى والمصادقة على خطة العمل هذه للمساعدة في تحاول وزارة الدولة لشؤون الب
  .قضية تغير المناخ في استراتيجيات وخطط القطاعات الرئيسية ذات الصلة وخاصة المياه والزراعة إدراج 

   األبحاث والدراسات حول تغير المناخ .5.5
، وتم تنفيذ عدد قليل يةالمناخ اتتغير الالمخصصة لألبحاث المتعلقة ب قامت سورية كدولٍة نامية بتحديد الموارد المالية

تنفيذ مشروع إعداد خالل و  ،فقط من األنشطة البحثية والدراسات من خالل المشاريع الممولة والجامعات ومراكز البحوث
والمجاالت  يةالمناخ اتتغير لاالتركيز بشكل أساسي على المسائل المتعلقة ب تم ،البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية

  : ، ومن هذه الدراساتالبيئية

غازات (دراسة وطنية أولية لجرد انبعاثات غازات االحتباس الحراري : الدراسة القطرية للتغيرات المناخية في سورية -
البحثية الفريق والمدققين خبراء في مجال تلوث الهواء وفيزياء الغالف الجوي من المراكز  رئيس، وكان )الدفيئة

، بتمويل من قبل 1998، في عام  (ESRC)الوطنية، وتم تنفيذها من قبل مركز األبحاث العلمية والبيئية
  .  (GTZ)المؤسسة األلمانية للتعاون التقني

التي نفذها صندوق التنمية الريفية المتكاملة في سورية ). NSSD(اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في سورية  -
خطة / بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون البيئية في سورية، بتمويل من برنامج األمم المتحدة للبيئة ) فردوس(

  ).GEF/SGP(برنامج المنح الصغيرة / ، ومرفق البيئة العالمي )UNEP/MAP(عمل البحر األبيض المتوسط 

يوسف مسلماني، ). 2008(ة تأثير تغير المناخ على قطاع المياه والتكيف في منطقة شرق المتوسط وسوري -
برنامج تطوير قطاع المياه في الجمهورية العربية السورية، الوكالة األلمانية للتعاون الفني . وهولغير هوف
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gtz.(Impacts  of  Climate  Change  on  Syrian  water  sector_GTZ) يونيو /حزيران. دمشق، سورية
 ).النسخة العربية( 2008

التغيرات المناخية . يوسف مسلماني، و محمد عيدو). 2008(ع على الساحل السوري تأثير تغير المناخ المتوق -
مشروع البالغ . وبيئة البحر المتوسط، التأثيرات االجتماعية الرتفاع مستوى سطح البحر في حوض المتوسط

. ، دمشق، سوريةالهيئة العامة لشؤون البيئة/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. الوطني األول للتغيرات المناخية
 . 2008يونيو /حزيران. (INC‐SY_ Climate Changes and the‐Mediterranean)، )النسخة العربية(

مشروع للتعاون التقني بين الجمهورية العربية . (Air Quality in Damascus)مشروع جودة الهواء في مدينة دمشق  -
يئية بالتعاون مع المؤسسة األلمانية للتعاون التقني، رقم مركز األبحاث الب. السورية وجمهورية ألمانيا االتحادية

  . 2268 002.00-9 96: المشروع

بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون البيئية في ). 2006(تقييم حالة البيئة في سورية، التقرير الوطني األول  -
  ). UNEP(سورية، وبدعم من برنامج األمم المتحدة للبيئة 

بالتعاون مع ). 2000(األمد لتلوث الهواء في مدينة حلب وما حولها من المناطق الصناعية  دراسة أولية قصيرة -
: رقم المشروع. ، جامعة حلب، مركز البحوث العلمية) METAP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

SYR/97/G81/5/جG/ 99 .  

يوسف مسلماني، المؤتمر الدولي  ).2004(مشروع إعداد مقترح لبرنامج قياس نوعية الهواء في مدينة دمشق  -
اإلمارات العربية  -دبي . 2004شباط /فبراير 24- 21لتلوث الغالف الجوي، مركز دبي الدولي للمؤتمرات، 

  . المتحدة

 ). 2006أيلول  697ت د ع /و –هـ ط ذ س (يوسف مسلماني . 2006-1999واقع نوعية الهواء في سورية  -

: دارة الجودة البيئيةإلمجلة الدولية ال. يوسف مسلماني) 2004. (في دمشق بعض التوجهات الخاصة بتلوث الهواء -
  . 2004، العام 4رقم  15. المجلد

دراسة الغبار في المنطقة المحيطة لمصنع االسمنت وتحديد العناصر الرئيسية لسقوط الغبار باستخدام طريقة  -
المؤتمر العربي السابع . مد العوداتيوسف مسلماني ومح). 2004. (التحليل بواسطة التنشيط النيتروني

   .صنعاء اليمن. 2004ديسمبر  08-04لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، 

يوسف ). 2005(السمنت طرطوس امصنع بآثار غبار اإلسمنت على أشجار الزيتون في المنطقة المحيطة  -
  . ، اسطنبول ، تركيا2005ر سبتمب 30-26مسلماني، ومحمد العودات، المؤتمر الدولي لنوعية الهواء، 

تأثير استخدام البنزين الخالي من الرصاص على تركيز الرصاص في الهواء والتربة والنباتات في دمشق وسوريا؛  -
-03. المؤتمر العربي الثامن لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية). 2006(يوسف مسلماني ومحمد العودات 

  . ، عمان، األردن2006ديسمبر  07
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دراسة حالة لمنطقة : ر انبعاثات غبار األسمنت على أشجار الزيتون حول مصنع اسمنت طرطوس في سورياتأثي -
الندوة الدولية الرابعة عشر حول . يوسف مسلماني، ومحمد العودات). 2007. (شرق البحر األبيض المتوسط

 14-10. ز على البيئة والصحةالتلوث البيئي وأثره على الحياة في منطقة البحر األبيض المتوسط، مع التركي
  . اسبانيا -؛ اشبيلية  007أكتوبر، 

أسبوع . يوسف مسلماني). 2009(من قطاع النفايات في سوريا ) غازات الدفيئة(جرد غازات االحتباس الحراري  -
. 2009نوفمبر  11-09، مؤتمر إدارة النفايات الصلبة والسائلة في حالة وسوريا وآفاق التنمية ؛ 49العلم 

  . امعة البعث، حمص، سورياج

  .ومع ذلك، فهناك حاجة إلى مزيد من التركيز على األبحاث الموجهة لتطبيق معايير التكيف والتخفيف
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  مقدمة . 1.6
والثغرات المتعلقة باألمور المالية والتقنية والقدرات معوقات الللتغيرات المناخية حدد مشروع إعداد البالغ الوطني األول 

يحتاج بناء القدرات إلى زيادة قاعدة المعارف المحلية وتعبئة : تي يمكن تلخيصها بشكل أساسي كما يليالالزمة وال
   .وتنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف، وتقوية اإلطار التشريعي والمؤسساتي الالزمة دراساتالالموارد المالية الالزمة إلجراء 

  المعوقات والثغرات واالحتياجات. 2.6

  جرد غازات الدفيئة والمعوقات مشاكل. 1.2.6

وتوافرها بالشكل والنوعية الالزمة إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة واحدة من المشاكل الرئيسية التي ندرة البيانات تعد 
وغالبًا ما تتوفر البيانات بالشكل الذي يناسب أغراض ، واجهها التحضير إلعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية

 (IPCC)الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية خطيط الحكومية، ولكنها ال تغطي جميع المعلومات المطلوبة منالت

وفيما يلي بعض  .جمع البيانات وتبادلهامن أجل افتقار التنسيق المؤسساتي إضافة إلى . انبعاث الغازات لقوائم جرد
  : عن ذلكمثلة األ

  . تاحةفي الحصول على البيانات الم تعددةوصعوبات م ،عن الطقسعدم توفر بيانات طويلة األجل  -

  . IPCCالمعامالت التقريبية من الـ  عملتعن معامالت االنبعاث المحلية، وبالتالي است معلوماتعدم توفر  -

  . استهالك الوقود بياناتفي القطاع الصناعي بما في ذلك  نشطةعن األ كافيةعدم وجود بيانات  -

باإلضافة إلى . يرقاألخيرة في قطاع النقل بما في ذلك وسائل النقل الطُ  نشطةعن األ كافية عدم وجود بيانات -
  . عن المالحة الجوية والبحرية المحلية غير متوفرة الخاصةبيانات الذلك، فإن 

 غابات،وال ،الزراعة مثلستخدام الطاقة في القطاعات الفرعية با المتعلقة نشطةاأل عنعدم وجود بيانات  -
  . صيدوال

  . المطلوبة البيانات توفر لعدم باإلضافة ،الجرد في قطاع المذيبات ليةعدم وجود منهجية واضحة آل -

 التغيراتللغابات و  ةعن معدالت النمو السنوي الالزمةعدم توافر البيانات : والغابات األراضي استعماالتقطاع  -
  . في استعماالت األراضي وغيرها

  .زع أنواع التربة ومحتواها من الكربون وأنماط استخدام األراضيعن تو  كافيةعدم وجود بيانات  -

  :الموجودة معوقاتالحاجة إلى تحديد المشاكل وال

وينبغي أن يتضمن هذا النظام على . جرد غازات الدفيئة إلى جمع البيانات بالشكل والنوعية الالزمةحساب يهدف نظام 
وعالوة على ذلك، ينبغي لهذا . دلها بين مختلف المؤسسات الوطنيةالترتيبات المؤسساتية لتسهيل جمع البيانات وتبا

  :أيضًا إلى التالي فكما يهد النظام أن يتضمن اإلطار التشريعي إللزام القطاع الخاص بإعطاء البيانات المطلوبة

 . تطوير القدرات المحلية باستخدام المبادئ التوجيهية والمنهجيات واألدوات والبرمجيات الحديثة -

  .اإلقليميةو  المحليةتطوير عوامل اإلنبعاثات ب الخاصةجراء الدراسات إلتعاون اإلقليمي ال -
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وعوامل اإلنبعاثات الالزمة  ةنشطتهدف إلى تطوير بيانات األ التيعلمية البحاث األمسوحات و الإجراء  -
 المعنيةالقطاعات  فيمع تركيز خاص على المصادر الرئيسية لإلنبعاثات  ،قوائم جرد غازات الدفيئة حساباتل

  .الجرد حسابات في وثوقيةالتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدراج منهجية عدم ال

  . تأمين وتعبئة الموارد المالية لتلبية االحتياجات المذكورة أعاله -

  التخفيف  معوقاتتحليل مشاكل و  2.2.6
  . من البيانات في بعض القطاعات العديدنقص  -

  . لنماذجمحدودية الخبرة في سيناريوهات ا -

  . محدودية الخبرة التقنية في بعض القطاعات مثل النقل والزراعة -

  . ي لتعزيز كفاءة الطاقة وخيارات الطاقة المتجددةاتعدم وجود إطار قانوني ومؤسس -

والمزايا المالية والبيئية آللية التنمية  ،بشكل عام يةالمناخ اتتغير اللدى متخذي القرارات بشأن  اإلطالعضعف  -
  .النظيفة

  .المتجددة اتالتطبيق الخاطئ للقوانين الحالية والمتعلقة بكفاءة الطاقة والطاق -

  .تفصيلي بشكل معوقاتتحديد المشاكل والل الالزمة االحتياجات

النقل، وتقييم مختلف أنواع  منظوماتمثل تحسين كفاءة  المعينةمجاالت ال بعضتطوير القدرات المحلية في  -
  .المجال هذا فيتخفيف لل مجدية وسائط النقل وتطبيق منهجيات

غازات الدفيئة باستخدام المنهجيات واألدوات  إصدارالقدرات المحلية في مجال التخفيف من  وتأهيلتطوير  -
  .والبرمجيات

ض إنبعاثات غازات الدفيئة والسيما مشاريع آلية التنمية النظيفة يخفتتأمين وتعبئة الموارد المالية لتنفيذ مشاريع  -
  .حجمالصغيرة ال

إلى إنفاذ القوانين  باإلضافةوضع اإلطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز كفاءة الطاقة، وخيارات الطاقة المتجددة  -
  .من خالل وضع اللوائح واألنظمة التنفيذية بذلك

العليا للمؤسسات الصناعية حول فوائد مشاريع آلية التنمية  اتلدى صانعي القرار واإلدار  المعارف زيادة -
  .ةالنظيف

  مشاكل ومعوقات أوجه الضعف وتدابير التكيُّف  .3.2.6

المشاكل التي تم تحديدها أثناء إعداد السيناريوهات المناخية أحد أهم  في مصداقيتها توافر البيانات والشفافيةكان 
  : وفيما يلي بعض هذه المعوقات التكيف؛تدابير ضعف و المتعلقة بتقييم أوجه الدراسات وال
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. الجوية الوطنية الرصدمحطات  لمعظمزمنية المناخية اليومية والشهرية السل سالاليانات في بال بعض فقدان )1
غير مناسبة في  كانتإلى أن نوعية البيانات المتاحة  باإلضافة. المياهب المتعلقةعدم توافر البيانات  وكذلك

  . بعض األحيان

في البالد مشاكل دائمة، وبطء بتحديث المعدات المناخية والمائية الموجودة  المعلوماتمنظومة تسجيل  تواجه )2
  . وضعف في شبكة الرصد

البيانات الصحية حول األمراض المتعلقة بالمناخ إما محدودة أو غير متوفرة، وتعتمد السجالت الحالية على  )3
  . عدد محدد من األمراض تسجيل

، وبالتالي فقد تم استخدام الدقة اليةع المحلية المناخيةنماذج النماذج التنبؤ المناخية اإلقليمية و  فينقص  )4
  . (GCMs)التوزيع المكاني عالي الدقة بواسطة النماذج المناخية العالمية 

عدم وجود منهجيات وأدوات متطورة إلجراء دراسات أوجه الضعف وتدابير التكيُّف والسيما في مجالي الصحة  )5
  . والقطاعات االجتماعية االقتصادية

مقارنات مع الدراسات الأوجه الضعف وتدابير التكيُّف المحلية واإلقليمية إلجراء ب علقةالمتدراسات الة يمحدود )6
  . نتائجهاوالتحقق من  ولالوطني األ بالغالتي أجريت خالل إعداد ال

  .نقص الموارد المالية الالزمة لتلبية االحتياجات، وٕاجراء البحوث والدراسات، وتنفيذ تدابير التكيف )7

 بشكل.  للدراسات مالئمشكل غير بمتاحة  أنهااالجتماعية واالقتصادية أو  واإلحصائيات توفر البيانات عدم )8
على مستوى  كانتالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية المتاحة  عن والمعلومات البيانات بعض عام،

  . المدن والبلدات والقرى مستوى علىالمحافظات وليس 

  .تفصيلي بشكل عوقاتمتحديد المشاكل والل الالزمة االحتياجات

رفع القدرات التقنية لرصد وجمع البيانات وٕادارة البيانات واستكمال مجموعات البيانات األساسية، وٕاعداد  .1
  . الخرائط األساسية وقواعد البيانات

ة  .2 أوجه ب الخاصةبناء القدرات في مجال المنهجيات واألدوات والمبادئ التوجيهية إلجراء الدراسات لحاجة ملحَّ
  . عف وتدابير التكيُّفالض

بإنشاء محطات  التوسعالرصد الجوي ورصد نوعية الهواء والمياه من خالل تحديث المعدات و  كفاءةتحسين  .3
  . الرصد

في القطاعات المختلفة خاصة تلك  يةالمناخ اتلتغير لإجراء الدراسات والبحوث لتقييم اآلثار الضارة والتعرض  .4
وباإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى دراسات . ول، مثل قطاع السياحةطني األالو  البالغالتي لم تدرج في 

  .ةسوري فيجغرافية تغطي جميع المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة 

  .تأمين وتعبئة الموارد المالية الالزمة إلجراء الدراسات وتنفيذ تدابير التكيف .5

  . الدقة عالية ومحليةسيس نماذج إقليمية هناك حاجة لتأ يةالمناخ اتتغير وال المناخفي مجال سيناريوهات  .6
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  يةالمناخ اتتغير علقة بالالموارد المالية والدعم التقني إلعداد البالغ الوطني واألنشطة المت .3.6
مرفق البيئة المنح واالستثمارات المالية المخصصة من  علىللحصول لجمهورية العربية السورية هناك محدودية ل

ة مباشر ذات العالقة الإلى أي من المصارف اإلقليمية  بسبب عدم انتمائها، المانحة األخرىوالمؤسسات  (GEF) العالمي
وعالوة   .مرفق البيئة العالميالتابعة لوكاالت االستثمار عالقتها بالتواصل مع ة يمحدودكذلك و . مرفق البيئة العالميب

 ،تنفيذ وٕادارة مشاريع مرفق البيئة العالمي هاي يمكنأي من بنوك التنمية اإلقليمية التلدى  ليست عضواً  ةعلى ذلك، سوري
  .فريقي للتنمية ومصرف التنمية اآلسيويإلمثل البنك ا

  :العربية السورية ماليًا لتنفيذ األنشطة المتعلقة بالتغيرات المناخية التالية للجمهوريةمرفق البيئة العالمي  دعم

  . 2010-2007ذه في وزارة الدولة للشؤون البيئة خالل الفترة ينفت مت ذي، ال"إعداد البالغ الوطني األول في سورية" .1

ض استهالك الطاقة على المستوى الوطني بنسبة يخفت، وكان هدف المشروع "مشروع حفظ وكفاءة الطاقة والتخطيط" .2
 وعلى. 2008بحلول عام  اً طن 5,765مقدار ب) CO2(ثاني أكسيد الكربون  انبعاث وتخفيض ،في المئة 83.1
م من عدم توافر البيانات لدعم هذه النتيجة، فإن المشروع استطاع أن يدخل نظم إدارة الكفاءة وأنظمة إدارة الرغ

نتج أيضًا عن المشروع إنشاء  وقد. العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البالد فيالصيانة 
موارد  عنإليه مهام البحث  أوكلتوزارة الكهرباء ، وهو مؤسسة تابعة ل)NERC(لبحوث الطاقة  وطنيالمركز ال

مراجعات وتدقيق استخدامات الالقدرة على إجراء  لديه أيضاً و البديلة ومبادرات كفاءة الطاقة،  اتجديدة للطاق
  .الطاقة

قدرات الوطنية التقييم الذاتي لل" مشروعمتعددة، الالتقييم الذاتي للقدرات الوطنية إلدارة البيئة العالمية في المجاالت   .3
في  ةجديد يعر امش أفكارتطوير  منلتمكين بعض المؤسسات الحكومية  ،(NCSA)" البيئية العالمية لالتفاقيات

 ةلالتفاقيات الدولية الثالث الالزمة، وتنسيق االحتياجات المناخية التغيرات، وتدهور األراضي، و حيويمجال التنوع ال
حدد الثغرات في القدرات  كماالقدرات للمؤسسات الحكومية وموظفيها،  بناء م المشروع أيضاً قدَّ و . ذات الصلة
الدولية الثالثة المذكورة والتي تنفذها  االتفاقياتفي مجاالت  لهاوتنسيق األولويات  الالزمةاالحتياجات و الموجودة 

  . البيئة لشؤون الدولة وزارة

من  ةفي سوري) غازات الدفيئة(االحتباس الحراري الحد من إصدار غازات  في (SGP)ساهم برنامج المنح الصغيرة  .4
ومنها مشروع  ،جيدة للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية مشاريع التي توفر فرصاً ال بعض تنفيذخالل 

  . األرياف للتعلم وتكرار النتائج في هذا المجال فيالغاز الحيوي 

  التقانةنقل . 4.6
ولم ؛ يةالمناخ اتتغير الو حيوي التنوع ال يفي مجال فقطولويات الوطنية لأل ئة العالميمرفق البيمن قبل موجه كان الدعم ال

   .خرىاألوطنية الولويات األعالج ي
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مرفق البيئة قبل والفجوات في المشاريع الممولة من معوقات ، وال)التكنولوجيا( التقانةتلبية احتياجات نقل  توقد تم
التقييم الذاتي "مشروع متعددة، ال في المجاالت  قدرات الوطنية إلدارة البيئة العالميةالتقييم الذاتي لل: يسمىبما العالمي 

  .(NCSA)" العالميةلالتفاقيات البيئية للقدرات الوطنية 

   :ى النحو التاليعل تلخصالعقبات والثغرات الرئيسية التي تم تحديدها في ذلك المشروع  عنموجز 

  . المعلومات إلىلمتاحة وسهولة الوصول تحديث البيانات العدم وجود أساس   .1
  .ية والتقنية لتغير المناخاتضعف تنمية القدرات المؤسس  .2
  .والبحوث لتقانةعدم وجود التمويل المناسب لنقل ا  .3
  .ياتغياب اإلطار التشريعي والمؤسس .4
  . اإلجراءات الحكومية الروتينية وعدم وجود موظفين متخصصين في القطاع العام .5
  .في جميع المجاالت ةفي سوري يةالمناخ اتتغير المن آثار  للحديع ودراسات وميزانيات خاصة عدم وجود مشار  .6
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