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 المدير الوطني لممشروع الدكتور يوسؼ مسمماني
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البيئة، ورئيس فريؽ الطاقة والبيئة في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، والمدير الوطني  تتألؼ مف المدير العاـ لمييئة العامة لشؤوف

وزارة الدولة لشؤوف البيئة، و ىيئة تخطيط الدولة، و وزارة الزراعة : لممشروع، والمنسؽ الوطني لممشروع، وممثميف عف كؿ مف
مركز بحوث الطاقة، و وزارة اإلسكاف والتعمير، و وزارة /الكيرباءواإلصبلح الزراعي، و وزارة الري، و وزارة الصناعة، و وزارة 

 . الجمعيات األىميةو النقؿ، و وزارة النفط والثروة المعدنية، و المديرية العامة لؤلرصاد الجوية، والجامعات ومراكز البحث العممي، 
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  .تدمر –فندؽ ديديماف 
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  :وانىتـائجستخهص انمـ
 

 الواقع الراىف لمنشاطات عية لمتغيرات المناخية في سوريا إستعرضت دراسة التأثيرات اإلقتصادية واإلجتما
قطاعات اإلقتصادية التي تساىـ في الناتج المحمي الصافي، حيث اإلقتصادية السائدة في سورية وألىـ ال

 تراوحت مساىمة الصناعة فيو بنسبة تراوحت ما بيف
-28الجممة والمفرؽ ما بيف ، وقطاع تجارة %36-32، وقطاع الزراعة بنسبة تراوحت ما بيف 33-37%
32.% 

 الموازنة العامة لمدولة والتي تطورت بنسبة  كما أظيرت الدراسة تطور اإلستثمارات السورية العامة والخاصة في
، أو مف خبلؿ التمويؿ باإلقراض لممصارؼ :311 /3111خبلؿ الفترة % 26-21تراوحت ما بيف 

، تمييا %58الحكومية والخاصة، حيث كاف المستفيد األوؿ لئلقراض مف نصيب األعماؿ التجارية بنسبة 
 . مف إجمالي اإلقراض العاـ والخاص% 2677بنسبة  ، ثـ لئلنشاءات العقارية%2875الزراعة بنسبة 

  باإلضافة إلى تمويؿ اإلستثمارات مف خبلؿ قوانيف تشجيع اإلستثمار والقروض والمساعدات المالية والفنية العربية
 . والدولية

  وؽ الس)أما فيما يخص التشريعات لتطوير اإلقتصاد فقد تبنى اإلقتصاد السوري في السنوات األخيرة إقتصاد
سعيًا إلى إقتصاد تنافسي يحقؽ اإلندماج في اإلقتصاد العالمي، ويحقؽ التوازف ما بيف األداء ( اإلجتماعي

 . اإلقتصادي والعدالة اإلجتماعية

 ستثمارات، والنواحي وقد ذكرت الدراسة أىـ التشريعات المساعدة في النواحي المالية، والنقدية، والتأميف، واإل
 .التجارية

 35لدراسة الواقع الراىف لمسكاف في سورية، حيث إنخفضت معدالت النمو السكاني والتي وصمت إلى كما حممت ا 
 ريؼ،% 5776حضر، % 6476نسمة لكؿ ألؼ نسمة، وبينت أف السكاف يتوزعوف وفؽ مكاف اإلقامة 

ما مف عدد السكاف في تمؾ المحافظات، م% 82-66 يؼ في المناطؽ الشمالية والشرقيةوتركز سكاف الر 
 . يدؿ عمى أىمية تطوير التنمية الريفية في تمؾ المحافظات

  كما أظيرت الدراسة القوة البشرية والقوة العاممة ومعدالت البطالة في سورية، وتبيف أف قوة العمؿ تشكؿ نسبة
% 277: تبمغ نسبة عدد المشتغميف في سورية، و (مميوف نسمة 3374) مف عدد سكاف سورية البالغ% 35

 .مف إجمالي قوة العمؿ% 975ي قوة العمؿ، وأف نسبة المتعطميف عف العمؿ يشكموف نسبة مف إجمال

  في القطاع % 9في القطاع الخاص، ونسبة % 75في القطاع الحكومي، ونسبة % 39وتوزع المشتغموف بنسبة
اسة إلى التعاوني والمشترؾ، مما يدؿ عمى أىمية القطاع الخاص في تشغيؿ اليد العاممة، كما خمصت الدر 

 مف العامميف بأجر تقع رواتبيـ في% 71أف 
 . س فأقؿ ويقع جزء مف ىؤالء العامميف تحت خط الفقر.ؿ 111:فئة 

  مف عدد السكاف وفؽ مفيـو خط % 21747أوضحت الدراسة الواقع الراىف لمستويات الفقر في سورية والتي بمغت
زدياد نسبة  بمعدؿالفقر في المناطؽ الريفية  الفقر األدنى، وا 

ؽ الحضرية، وتتركز بمحافظات إدلب و حمب و الرقة و دير ضعؼ ما ىي عميو في المناط 2766-27:7
 . الحسكةالزور و 

  لدى % 672كما بينت الدراسة عبلقة حجـ األسرة مع مستويات الفقر فقد إرتفعت نسبة الفقر لدى األسر مف نسبة
لى، /فرادأ 7 -5/ي عدد أفرادىا األسر الت  . فرد( 26-21)لدى األسر التي عدد أفرادىا % 3476نسبة  وا 
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  مف الفقراء يعانوف مف سوء % 94وقد بينت الدراسة العبلقة الوثيقة بيف المستوى الغذائي مع نسبة الفقراء حيث أف
نخفاض المستوى الغذائي   عفالتغذية وا 

وح ما بيف ري مف الطاقة ترافرد، مع اإلشارة إلى أف متوسط نصيب الفرد السو / وحدة حرارية يومياً  3311
 .ت مقبولة عالمياً وىي معدال يـو/ وحدة حرارية 3911-4311

  حددت الدراسة تأثير وحساسية التغيرات المناخية عمى النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية في مجاالت متعددة
اه و ارتفاع سطح في مجاؿ اإلنتاج النباتي و الحراج و المراعي واألغناـ وعمى ىشاشة قطاع المي: أىميا
وقد بينت الدراسة الخسائر المالية واإلقتصادية لمتغيرات السمبية لممناخ عمى اإلقتصاد الوطني . البحر

 .وعمى دخؿ الفعاليات اإلنتاجية سواء في القطاع العاـ والخاص

  النباتي والحيواني وبشكؿ عاـ تؤدي الظروؼ السمبية لممناخ وخاصة الجفاؼ إلى تأثر العوائد اإلقتصادية لئلنتاج
وفؽ شدة ىذه اآلثار، كما تؤدي ىذه الظروؼ السمبية إلى زيادة تكاليؼ % 71-26بنسبة تتراوح ما بيف 

لى نسبة % 26الحصوؿ عمى المياه بنسبة ال تقؿ  في سنوات الجفاؼ % 51في سنوات الجفاؼ العادية وا 
أمتار فمف المتوقع أف تؤدي إلى  4-3عدؿ الحادة، أما فيما يتعمؽ باألضرار نتيجة إرتفاع سطح البحر بم

أسرة فقداف نشاطيا اإلقتصادي  5111عائمة زراعية نشاطيا الزراعي باإلضافة إلى  3111فقداف حوالي 
ألؼ طف سنويًا  281 بحدودىكتارًا وخسارة  7111 نيا وخدماتيا ولمساحة تقدر بحدودبشكؿ عاـ ومساك

 .مميار ليرة سورية قيمة األراضي والبنية األساسية 59ة مف اإلنتاج الزراعي، باإلضافة إلى خسار 
  نخفاض ويضاؼ إلى التأثيرات السمبية لممناخ عمى الناحية اإلقتصادية والمالية بشكؿ عاـ زيادة حدة الفقر، وا 

 . األمف الغذائي، وزيادة لميجرة، وعدـ إستقرار النواحي المعيشية والصحية لمسكاف
 رًا بالمتغيرات المناخية الشديدة والمجموعات والمناطؽ األكثر تأث ـ األنشطة اإلقتصاديةوقد حددت الدراسة أيضًا أى

حيث تبيف أف أكثر القطاعات اإلقتصادية تأثرًا بالنواحي السمبية لممناخ ىما قطاع الزراعة وقطاع المياه، 
الزراعية البعمية في  كما كانت أكثر التجمعات والمناطؽ تأثرًا سكاف منطقة البادية السورية والمناطؽ

المنطقة اليامشية ومنطقة اإلستقرار الزراعي الثالثة، وكذلؾ كاف سكاف المناطؽ الشرقية في سورية مف 
 . أكثر التجمعات تأثرًا بالعواصؼ الرممية والترابية

 رتفاع سطح أما سكاف الساحؿ فكانوا أكثر التجمعات السكانية تأثرًا بالرياح الشديدة والعواصؼ الرعدية والمط رية وا 
البيوت الببلستيكية، زراعة األشجار المثمرة والخضار،  حائزي)واء عمى النشاط اإلقتصادي البحر س
... ئي، اإلستقرار المعيشي والصحي زيادة الفقر، إنخفاض األمف الغذا)أو النواحي اإلجتماعية ( الصياديف
 (.و غيرىا

 فظة دمشؽ وحمب وريفيا مف أكثر التجمعات والمناطؽ تأثرًا بتأميف كما كاف سكاف المدف ذات الكثافة العالية كمحا
 . إحتياج السكاف مف مياه الشرب ومياه الخدمات

  جراءات التكُيؼ لمتقميؿ مف تأثير المناخ عمى المبلمح وقد إستعرضت الدراسة مجموعة مف السياسات وا 
ألراضي، أو في مجاؿ ترشيد إستخداـ اإلقتصادية واإلجتماعية سواء في مجاؿ الحد مف التصحر وتدىور ا

خبلؿ إستراتيجية التنمية الموارد المائية، أو في مجاؿ الحد مف الفقر وتحسيف األمف الغذائي، وذلؾ مف 
أو مف خبلؿ الخطط السنوية لممشاريع التنموية أو مف خبلؿ مجموعة متكاممة  3121-3111 في سوريا

مع اإلشارة إلى أىمية اإلستمرار بتنفيذ المشروعات . تنفيذىامف السياسات واإلجراءات المنفذة والواجب 
 . واإلجراءات والسياسات وتقييميا لتحسيف كفاءتيا لمتكُيؼ بشكؿ أفضؿ مع التغيرات المناخية
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أوضحت الدراسة قدرة وطاقة الحكومة والوحدات اإلدارية المحمية عمى التعامؿ مع الكوارث المناخية 
إستراتيجي مف الحبوب واألعالؼ، وتوزيع المساعدات الغذائية والمادية في مجاؿ تأميف مخزوف 

عمى السكاف في المناطؽ اليشة، باإلضافة إلى اإلعفاءات مف الفوائد وغرامات التأخير لمقروض 
عمى الشرائح المتأثرة بالتغيرات المناخية، ومساعدة السكاف في الحاالت الطارئة لمتخفيؼ مف حدة 

الؿ اآلبار اإلحتياطية، والمساعدات الحكومية في تحسيف الوضع المائي نقص المياه مف خ
 .والغذائي

 

  ةسىري أولا ـ انىاقع انراهه نهىشاطات القتصادية انسائذة في
 

 :ي انىاتج انمحهي انصافي نسىريةمساهمة انقطاعات القتصادية ف .1

لعاـ  وباألسعار الثابتة) 2117ؽ لعاـ بسعر السو  ةلسوري (GDP) يبمغ الناتج المحمي الصافي
، بينما يبمغ ىذا الناتج الصافي (اً أمريكي اً مميار دوالر  25,8)مميار ليرة سورية تعادؿ  1239( 2111

توزع مساىمة تو ( اً أمريكي اً مميار دوالر  48,4)تعادؿ ( مميار ليرة سورية 1939)باألسعار الجارية 
 : لخمسة األخيرة عمى الشكؿ التاليالقطاعات المختمفة في ىذا الناتج خبلؿ السنوات ا

 

 . (2117/ 2113)مساىمة القطاعات المختمفة في الناتج المحمي السوري خبلؿ السنوات الخمس األخيرة  (:1)الجدوؿ رقـ 

 متوسػط الفترة القػطاع
(2003-2007) 

 2007لعاـ أرقاـ أولية 

%25-21  ػ الزراعة1  21%  
%26-22 ػ الصناعة والتعديف 2  22%  
%4-3 ػ  البناء والتشييد 3  4%  
%21-17 ػ تجارة الجممة والمفرؽ 4  21%  
%14-11  ػ النقؿ والمواصالت والتخزيف5  12%  
%5-4  ػ الماؿ والتأميف والعقارات الشخصيات6  5%  
%3-2  ػ خدمات المجتمع والخدمات الشخصية7  3%  
%13-11  ػ الخدمات الحكومية8  13%  

 ئلحصاءالمكتب المركزي ل: المصدر
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قتصادية األولى لقطاع الصناعة والتعديف وقطاع الزراعة، يمييا قطاع تجارة إلويبلحظ أف األىمية ا
  .الجممة والمفرؽ، فقطاع النقؿ والمواصبلت والتخزيف

   :بإستعراض مكونات قيمة اإلنتاج ألىـ القطاعات الصناعة والتعديف، وقطاع الزراعة يتبيف ما يمي

 القطاع الصناعي:  
مميار ليرة سورية في عاـ  811تطورت قيـ اإلنتاج في قطاع الصناعة باألسعار الجارية ما بيف 

وبزيادة ( اً أمريكي اً مميار دوالر  31,1-16,9تعادؿ ) 2117مميار ليرة سورية عاـ  1447إلى  2114
لمصناعات  %35 و لمصناعات التحويمية% 57ويتوزع ىذا اإلنتاج بنسبة  %21 سنوية قدرىا
لمقطاع % 73بنسبة  2117لمماء والكيرباء، كما تتوزع قيمة اإلنتاج الصناعي لعاـ% 8 و اإلستخراجية

 . لمقطاع الخاص معظميا صناعات تحويمية % 27العاـ معظميا صناعات استخراجية، وبنسبة 

 القطاع الزراعي : 
وباألسعار الثابتة لعاـ  3118 /3114تتراوح قيمة اإلنتاج الزراعي خبلؿ السنوات الخمسة األخيرة 

وتراوحت ىذه ( اً أمريكي اً مميار دوالر  14,:-8,26تعادؿ )مميار ليرة سورية  544-454ما بيف  3111
 مميار ليرة سورية  :69-4:8القيمة باألسعار الجارية ما بيف 

 (.  اً أمريكي اً مميار دوالر  2374-974تعادؿ )

وكانت قيمة اإلنتاج في  ،% 51ج الحيواني فييا نسبة واإلنتا% 71ويشكؿ اإلنتاج النباتي فييا نسبة 
األفضؿ بالمقارنة مع السنوات األخرى ( باألسعار الثابتة)مميار ليرة سورية  544البالغة  3117عاـ 

نخفض إمف المواسـ الزراعية المقبولة بينما  3117الماضية حيث كاف عاـ   ةخبلؿ السنوات الخمس
 %.  26وبنسبة ال تقؿ عف  3118رة سورية في موسـ مميار لي 487ىذا اإلنتاج إلى 

بسبب الظروؼ أيضًا % 15بما ال تقؿ عف  2118نخفاض قيمة ىذا اإلنتاج خبلؿ عاـ إومف المتوقع 
المناخية غير المبلئمة، وخاصة معدالت اليطوؿ المطري وتأخر ىطوؿ األمطار في األوقات الحرجة 

 . لمنمو
 

 :ةامة والخاصتطور اإلستثمارات السورية الع .2
 

  :التمويؿ الحكومي لمموازنة العامة لمدولة 2-1

واإلنمائي ( الجاري)تطورت الموازنة العامة لمدولة في الجميورية العربية السورية بشقييا العادي 
 القطاعات مف لجميعرتفعت ىذه الموازنة المالية و إ، حيث (ستثماريإلا)

تعادؿ )مميار ليرة سورية  588إلى  2111عاـ ( اً دوالر مميار  5,74تعادؿ )مميار ليرة سورية  275,4
 2119ىذه الموازنة التقدير لعاـ  بمغتو  2117عاـ (  اً مميار دوالر 12,25
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% 41جارية وبنسبة % 61تتوزع بنسبة ( مميار دوالرًا أمريكياً  1336تعادؿ  )مميار ليرة سورية  681 
 . الفترة المذكورةخبلؿ % 15-11نمو سنوي تراوح ما بيف ب إستثمارية و

بالمقارنة مع الموازنة العادية  ةكذلؾ تـ التركيز في السنوات األخيرة عمى زيادة نسبة الموازنة اإلنمائي
، وتوزعت 2119 /2115خبلؿ الفترة % 61-56حيث شكمت الموازنة اإلنمائية ما بيف (. ةالجاري)

 : لتاليالموازنة السنوية لمدولة وفؽ الجيات الرئيسية عمى الشكؿ ا
 % 4778: خدمات الجميور -

 % 2277: األمف القومي -

 % 375: األمف العاـ والنظاـ خدمات -

 %79:: خدمات التعميـ -

 % 274: لخدمات الصحيةا -

 %:172: خدمات الضماف اإلجمالي -

 % 17:7: خدمات اإلسكاف والمرافؽ -

 % 1755: ت الترويجية والثقافية والتربيةالخدما -

 % 1722: خدمات الوقود والطاقة -

 % :47: دمات الزراعة واإلصبلح الزراعيخ -

 % 1729: خدمات التعديف والمعادف -

 % 1745: تصاالتخدمات النقؿ واإل -

 % 2:76: قتصادية أخرىخدمات إ -

  %23769: حتياطيةإعتمادات إ -
 

 : التمويؿ باإلقراض مف المصارؼ الحكومية والخاصة 2-2

المصرؼ التجاري السوري و ) ؼ الحكوميةالمصار يتـ التمويؿ باإلقراض مف خبلؿ مجموعة مف 
 العقاري و مصرؼ التسميؼ الشعبي و المصرؼ المصرؼ الصناعي و المصرؼ الزراعي التعاوني و

بنؾ سوريا والميجر  بنؾ بيمو السعودي العربي و) مصارؼ القطاع الخاصمف  و، (مصرؼ التوفير
 (. الدولي اإلسبلمي وريا والخميج و البنؾعربي و بنؾ عودة و بنؾ بيبموس و بنؾ سالدولي وال و البنؾ

عمى موزعة  2117لعاـ مصرؼ  348وقد بمغت أعداد المصارؼ وفروعيا في جميع المحافظات 
 : الشكؿ التالي
 مصرؼ  386: حكومية -

 مصرؼ  77: خاصة -

 مصارؼ  8: أجنبية في المنطقة الحرة -
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وتتوزع ( مميار دوالرًا أمريكياً  1332 تعادؿ)مميار ليرة سورية  633تسميؼ ىذه المصارؼ  بمغ مجموعو 
كما تتوزع ىذه المبالغ  .تسميؼ مف مصارؼ القطاع الخاص% 11تسميؼ حكومي و% 89بنسبة 

 : قتصادي عمى الشكؿ التاليإلوفؽ نوع النشاط ا
 % 2875: لمزراعة بنسبة -

 % 571: لمصناعة بنسبة -

 % 2677: لئلنشاءات العقارية -

 % 5878: لمتجارة -

 % 26,4 :خدمات أخرى -

  .أف المستفيد األوؿ لئلقراض مف نصيب األعماؿ التجارية تمييا الزراعة فالصناعة ويبلحظ
وفؽ نوع % 12-435ومف ناحية أخرى تتراوح معدالت الفائدة ليذه المصارؼ لممصارؼ ما بيف 

قطاع و أقطاع تعاوني أو حكومية )القرض وأجمو والنشاط اإلقتصادي المستخدـ فيو والجية المستفيدة 
مع اإلشارة إلى انخفاض معدالت الفائدة لمشرائح متوسطة الدخؿ واألعماؿ المتعمقة بضرورات . (خاص

، حيث تساعد ىذه القروض في و غيرىا ...الحياة مف سكف وعمميات إنتاجية متنوعة وخدمية صغيرة 
 . تمبية احتياجاتيـ

 

 : التمويؿ مف خالؿ تشجيع اإلستثمار 2-3

ستثمار الخاص في إليجاد بنية مناسبة لتحسيف مناخ اإالتسعينات أىمية  منذ بدايةأدركت الحكومة 
شراؾ إليجاد وتطوير التشريعات البلزمة، وتنويع حوافز وضمانات اإ، مف خبلؿ اسوري ستثمار وا 

القطاع الخاص في عممية التنمية وتمويؿ المشاريع وخمؽ المرونة في سوؽ العمؿ، وقد جاء القانوف 
ستثمار لممغتربيف والمستثمريف العرب واألجانب ومنحيـ إلوتعديبلتو لتشجيع ا 1991لعاـ / 11/رقـ 

في بداية / 8/حوافز وتسييبلت، وخاصة بعد إعطاء المزيد مف التسييبلت بعد صدور المرسوـ رقـ 
ستثمارات بشكؿ عاـ ولممستثمر العربي واألجنبي بشكؿ خاص، ئلمما سيطور التمويؿ ل 2117عاـ 
 .فيذ مختمؼ أنواع المشاريعلتن

 مميار ليرة سورية 1,3بقيمة  اً مشروع 3824القطاعات لجميع لة و وقد بمغ عدد المشاريع المشم
تاحة 1991/2116خبلؿ الفترة ( اً أمريكي اً مميوف دوالر 3تعادؿ حوالي )  ألؼ فرصة عمؿ، وقد  221، وا 

ستثمارات، مع مف مجمؿ اإل% 17ة ستثمار لممشاريع الزراعية والصناعات الغذائية نسبشكؿ اإل
، حيث تضاعفت نسبة المشاريع 2116ستثمار في قطاع الزراعة خبلؿ عاـ اإلشارة إلى زيادة نشاط اإل

ستثمار باتجاه بالمقارنة مف إجمالي الفترة المذكورة، مما يدؿ عمى تركيز التمويؿ لئل 2116لعاـ 
 . المشاريع الزراعية
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والمتضمف إحداث ىيئة عامة لبلستثمار في سورية  2117لعاـ  /9/ـ وقد صدر المرسوـ التشريعي رق
تنفيذ السياسات الوطنية لبلستثمار وتضمف المرسـو إحداث النافذة الواحدة لتقديـ الخدمات  ميمتيا

فقد عممت الحكومة عمى تسييؿ  اإلطارلممستثمريف وتشكيؿ مجمس أعمى لبلستثمار، وفي ىذا 
وتأميف االستثمار ص لممشاريع وتطوير البنية األساسية المشجعة عمى اإلجراءات الخاصة بالترخي

 .ستثمارونشر المعمومات الكافية عف فرص اإل
 

ؿ بنوؾ اإلقراض والتنمية العربية التمويؿ عمى أشكاؿ قروض ومساعدات مالية وفنية مف خال  2-4
 :والدولية

قامػػت الحكومػػة وبالتعػػاوف فقػػد  ،قتصػػاديةاال رد الطبيعيػػة وزيػػادة الفعاليػػاتسػػتثمار األمثػػؿ لممػػوابيػػدؼ اال
تحسػيف األمػف مشاريع التنميػة والتػي سػاعدت فػي مع صناديؽ اإلقراض العربية والدولية بتنفيذ عدد مف 

نسبة البطالػة وتػأميف كما ساعدت ىذه المشاريع عمى تخفيض ، والمنطقة بشكؿ عاـ ةفي سوري الغذائي
 ، وحيػػػػػػػػػػػػػػث أنػػػػػػػػػػػػػػولمعاشػػػػػػػػػػػػػػي وزيػػػػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػػػػدخؿوتحسػػػػػػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػػػػػػتوى ا ةومناسػػػػػػػػػػػػػػب ةمػػػػػػػػػػػػػػئمػػػػػػػػػػػػػػوارد دا

ال تتػوفر البيانػات والمعمومػات الخاصػة بيػػذا اإلقػراض خػبلؿ السػنوات العشػػرة الماضػية، فقػد تػـ التركيػػز 
سػتفاد ىػذا القطػاع لظروؼ المناخية حيث تبيف أنػو قػد اباالزراعي والذي يتأثر بشكؿ كبير  عمى القطاع

 415اعػػة وبمبمػػغ  مشػػاريع الزراعيػػة التػػي نفػػذتيا وزارة الزر خػػبلؿ السػػنوات العشػػرة األخيػػرة مػػف التمويػػؿ لم
 .مميوف دوالراً 

 

 :  أىـ التشريعات لتطوير اإلقتصاد السوري .3

 عتمػدتياإ التػي قتصػاديةاإل السياسػة بفضػؿ األخيػرة السػنوات فػي قتصػاديةاإل اإلصػبلحات وتيػرة تسػارعت

 في ندماجاإل يحقؽ تنافسي قتصادإ إلى وصوؿلم سعياً  جتماعياإل السوؽ قتصادإ فييا تبنت التي و الدولة

 ذلؾ أثر مف كاف .اإلجتماعية المتميز والعدالة اإلقتصادي األداء بيف ما ويحقؽ التوازف العالمي اإلقتصاد

 دور توسػيع خػبلؿ مػف السػريعة اإلقتصػادية التطػورات المحميػة تواكػب اإلقتصػادية السياسػات بػدأت أف

جػراء نيالػوط اإلقتصػاد فػي الخػاص القطػاع  سػتيدفتا قػدل. والتنظيميػة التشػريعية فػي البيئػة تحسػينات وا 

 خػبلؿ مػف والخدميػة القطاعػات اإلقتصػادية مختمػؼ تشػمؿ متوازنػة إقتصػادية تنميػة إحػداث اإلصػبلحات

 وتحسػيف، الصػادرات واإلسػتثمارات وتنمية، البطالة معدؿ وتخفيض ،اإلجمالي المحمي الناتج نمو تسريع

مػف  العديػد صػدور اإلصػبلحات تضػمنتقػد و   .التحتيػة البنيػة المػالي، وتطػوير النظػاـ ثوتحػدي اإلنتاجيػة
 الماليػة وشػممت الجوانػب ،اإلجتمػاعي السػوؽ إلػى إقتصػاد التحػوؿ عمميػة لتنظػيـ والتشػريعات القػوانيف

ت إجػراءا وتبسػيط الخارجيػة، التجػارة وتحريػر اإلسػتثمار منػاخ وتحسػيف، والمصػرفية والضػريبية والنقديػة
 . اإلداري واإلصبلح المؤسساتي بالتطوير القياـ إلى العممة، إضافة صرؼ إجراءات وتسييؿ التجارة

 

 : قتصاديةيمي أىـ التشريعات اإل و فيما
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 النواحي المالية : 
 قتصػاداإل بيػا يتطػور التػي لمشػروط اً ستحسػانإ العػالمي قتصػادياإل لممنتػدى اً مػؤخر  صػدر اً تقريػر  تضػمف

 متدنيػة وحػدود الميزانيػة عجػز مػف منخفضػة مسػتويات سػورية أظيرت حيثر األخي دالعق خبلؿ السوري

  .المصارؼ في جيدة نقدية سيولة وتوفر الصرؼ سعر ستقرارإ جانب إلى التضخـ مف
 وتطػوير وتقويػة لممصػارؼ الييكمي اإلصبلح عممية تعزيز مسألة الحكومة ىتماماتإ مقدمة في يأتيو 

 مػا .المالّيػة الخػدمات تحريػر إثػر األجنبّيػة البنػوؾ منافسػة ظػؿ في التنافسية وقدرت لرفع المصرفي النظاـ

 القطػاع تمويػؿ مجػاؿ فػي المرونػة مػف أوسػع اً قػدر  الخاصػة المصػارؼ إعطػاء عمػى الحكومػة حرصػت

 .األجنبي بالنقد التعامؿ ـوتنظ المصرفي العمؿ تحكـ التي القوانيف وتعديؿ إصدار عمى وعممت الخاص
 88القػانوف ) التنميػة حتياجػاتإ تػأميف عمػى قػادرة لتكػوف الخاصػة المصػارؼ تطػوير لقػوانيفا سػتيدفتا  و 

 (. 8002لعاـ 

 .إسبلمية مصارؼ ثبلثة إلى باإلضافة خاصة مصارؼ عشرة إلى المرخصة المصارؼ عدد وصؿوقد 
 صػرفيةالم الخػدمات مجػاؿ وتوسػيع المػاؿ دورة فػي الخػاص القطاع مساىمة لتعزيز الخطوة ىذه وجاءت

 .التجارة وتمويؿ األجنبية ستثماراتاإل جذب في تأثيرىا لزيادة
عػادة المركػزي البنػؾ عمػؿ آليػة وتفعيػؿ توسػيع القانونيػة اإلصػبلحات وشػممت  عمػى وعممػت وىيكمتػ وا 

 زيػادة كػذلؾ سػتيدفتا  و  .جديػدة وماليػة مصػرفية نشاطات أماـ المجاؿ وفتح التجاري المصرؼ ستقبلليةإ

 لئليػداعات ورفعيػا الفائػدة أسػعار بتحريػؾ المركػزي المصػرؼ قػاـ حيػث المصػارؼ لػدى الودائػع إجمػالي

 التػي التػوفير ودائػع شػرائح عمػى الفوائد تخفيض تـ حيث ستثمار،اإل زيادة وبالتالي دخاراإل زيادة بيدؼ

 افك إذا  %7 إلى الودائع عمى الفوائد رفع وتـ % 5 مف بدالً  % 4 لتصبح سورية ليرة مميوف عف تزيد

%  6,5 و% 6ت انػك أف بعػد%  7,5إلػى سػتثماراإل شػيادات عمػى الفائػدة ورفػع العػاـ يتجػاوز األجػؿ
 .التوالي عمى

 الصػرافة بأعمػاؿ تقػوـ مؤسسػات إلحػداث يػرخص أف والتسػميؼ النقػد لمجمػس أجػاز قػانوفكمػا صػدر 
والتسػػميؼ  الػػذي يسػػمح لمجمػػس النقػػد 8007لعػػاـ  25، والمرسػػـو رقػػـ (8006 لمعػػاـ 84 القػػانوف)

 . بإحداث مؤسسات مالية مصرفية إجتماعية بيدؼ تقديـ التمويؿ الصغير لشرائح معينة مف السكاف
 

  الصرؼ سعرو  النقديةالنواحي: 

 بالنقػد التعامػؿ وتسػييؿ النقػدي القطػاع تطػوير إلػى الحكومػة توجػو العاشػرة الخمسػية الخطػة عكسػت

 نجاحػاً  حققػت قػد و األجنبيػة لمعمػبلت الصػرؼ رسػع فػي اسػتقرار تحقيػؽ إلػى سػورية وتسػعى .األجنبػي

 استقرار ميفأت بيدؼ األجنبي القطع مف جيد فائض ميفأت خبلؿ مف الصرؼ سعر إدارة مجاؿ في ميماً 

 . سعريف إلى واختصارىا الصرؼ أسعار توحيد وتـ الصرؼ سعر في نسبي
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 في والطمب العرض عف جالنات الفعمي السعر يقارب والذي العاـ القطاع و الدولة عمميات سعر -

 ونفقػات إيػرادات و العػاـ القطػاع مؤسسػات ومسػتوردات صػادرات حصػيمة عمػى ويطبػؽ السػوؽ

 .والضرائب لمدولة العامة الموازنة

 إلػى ااسػتنادً  والطمب العرض ظروؼ وفؽ زيكالمر  المصرؼ يحدده الذي الحر الصرؼ وسعر  -

 الػوزراء مجمػس رئاسػة قػرارو  ميػـ تطور في.  المالية األسواؽ في السورية لميرة الحقيقية القيمة

 . 8006 /28 /80 تاريخ 5787 رقـ

 ستقبلليةاإل مفًا مزيد زيكالمر  البنؾ إلعطاء توجو ىناؾ سورية تجريو الذي النقدي اإلصبلح إطار وفي

 ذلػؾ سػتبدؿا  و  األمريكػي بالػدوالر السػورية العممػة ربػط إنيػاء تػـ مػاك الماليػة السياسات وتنفيذ صياغة في

 سػتقراراإل مػف بػركأ قػدر وتحقيػؽ الصػرؼ أسػعار تقمبػات مػف األجنبػي حتيػاطياإل لحمايػة عمبلت بسمة

 مػف األجنبيػة العمػبلت مف السوري حتياطياإل نصؼ تحويؿ 8005 عاـ في تـ قد افكو  .السورية لميرة

 القػػػػػرار ونػػػػػص .بالػػػػػدوالر معظمػػػػػو افكػػػػػ أف بعػػػػػد اليػػػػػورو إلػػػػػى الػػػػػدوالر
 المسػتقبمية العقػود فػي األمريكػي الػدوالر عػف عوضػا اليػورو عتمػادإ عمػى 8006 /6 /28/ 666

 .الخدمات لمقطاع العاـو  والتصدير ستيرادلئل
 

 نواحي التأميف : 
 رفػع إلػى الحكومػة وتسػعى فقػط% 0,65 بنحػو اإلجمػالي المحمػي النػاتج فػي حاليا التأميف قطاع يساىـ

 العػاميف حػوالي منػذ السػورية التػأميف وؽسػ وتشػيد. 8020 العػاـ بحمػوؿ% 2 إلػى لتصػؿ النسػبة ىػذه

 بإقامػة سػمح الػذي 8005 لعػاـ /46/ رقػـ التشػريعي المرسػوـ بموجػب خاصػة تػأميف اتكشػر  دخػوؿ

 عػدد وصػؿ وبػذلؾ سػتثماراتاإل لتسػريع التأميف ستخداـإ الحكومة شجعت وقد. الخاصة التأميف اتكشر 

 .السورية سوؽال في حاليا تعمؿ مؤسسات 8 إلى الخاصة التأميف مؤسسات
 السػورية العامػة المؤسسػة عتبػارإب يقضػيالػذي  8007لمعػاـ  /46/رقػـ  تشريعيال مرسوـال صدر وقد 

 واإلداري المػالي واالسػتقبلؿ عتباريػةاإل بالشخصػية تتمتػع قتصػاديإ طػابع ذات عامػة مؤسسػة لمتػأميف

 مدينػة فػي الرئيسػي زىػاكمر  ويكػوف (لمتػأميف السػورية العامػة المؤسسػة) التجػاري العنػواف تحػت وتعمػؿ

 . المالية بوزير وترتبط حمص
 

 النواحي الخاصة باالستثمارات : 

 الحكومية الموازنة عجز ضبط استطاعت حيث المالي قطاعيا تطوير في حاسمة خطوات سورية خطت

 .الػنفط إيػرادات متضمناً  اإلجمالي المحمي الناتج مف %5 ػال حاجز اليوـ حتى تتجاوز لـ عجز بمعدالت
 البلزمة ستثماراتاإل إلنجاز الخاص لمقطاع مالية موارد رفو  و الوطني قتصاداإل ستقرارإ في ساىـ وىذا

  .قتصادياإل النمو لتحقيؽ
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 الخارجية المديونية عبء لتخفيض الحكومة بذلتيا التي الجيود وأسفرت الخارجية المديونية معالجة تمت ماك

 . الديوف جدولة إعادة عمى الدائنة الجيات مع تفاؽاإل خبلؿ مف ممحوظ نجاح تحقيؽ عف
 تػـ والػذي 8006 لعػاـ/ 54/ رقػـ التشػريعي المرسػـو صػدور العامػة الميزانيػة فػي اإلصػبلحات تضػمنت

 .واالستثماري الجاري العاـ اإلنفاؽ شؤوف تنظيـ تحديث بموجبو
صػبلح تحػديث سػورية شػيدت الضػريبية، لمسياسػات بالنسػبة  يسػيؿ أف شػانو مػف والػذي الضػريبي النظػاـ وا 

 وتبسػيط الضػريبي الييكػؿ تطػوير ىػو اإلصػبلحات مػف اليػدؼ افكػو  األجنبيػة و المحميػة سػتثماراتاإل

 مػف والحػد المكمفػيف قاعػدة وتوسػيع الضػرائب تحصػيؿ تعيػؽ التػي التعقيػدات وتخفػيض الضػريبية اإلجػراءات

 الحكومػة وقامػت ،%65 لػىإ %66 حوالي مف الدخؿ ضريبة خفضت وقد .الضريبي التيرب ظاىرة تفشي

 فػي التخفيضػات ورغػـ .س.ؿ 5000 إلػى س.ؿ 2800 مػف الػدخؿ ضػرائب مػف المعفػى األدنػى الحػد برفع

 بنسػبة 8005 العػاـ فػي عميػو انػتك عما 2800 عاـ في الضريبية يراداتاإل زادت فقد الضريبية المعدالت

28,7 .% 
 القػانوف محػؿ حػؿ والػذي 8007 لعػاـ /8/ رقػـ المرسػـو صػدر الخاصػة سػتثماراتاإل جػذب إطػار وفػي
 /20/ رقػـ القػانوف تضػمنو عمػا إضػافية وضػمانات اً حػوافز  المرسػـو ىػذا أتػاح وقػد 2992 لعػاـ /20/ رقػـ

 . /20/ رقـ القانوف في وردت التي اإلعفاءات إلى باإلضافة
 المسػتثمر مػع مػؿلمتعا الواحػدة النافػذة نظػاـ سػتحداثإ ىػي المرسػـو عمييػا نػص التػي األخػرى المزايػا مػفو 

حػداث، و التػراخيص إنجػاز لتسييؿ  عمػى العمػؿ بيػا ينػاط  8007 لعػاـ /9/ رقػـ المرسػـوب سػتثمارلئل ىيئػة ا 

 وفقػا المشػاريع ختيػارا  و  المستدامة التنمية متطمبات مع تنسجـ أولويات ضمف الترخيص قيد المشاريع ترتيب

 . ةجتماعيواإل قتصاديةاإل التنمية أىداؼ خدمة في لمساىمتيا
القاضػػي بإحػػداث صػػندوؽ لػػدى وزارة الزراعػػة  8008لعػػاـ  /89/كػػذلؾ صػػدور المرسػػـو التشػػريعي رقػػـ 

حػداث فػروع فػي المحافظػات لػدعـ مسػتمزمات اإلنتػاج الزراعػي،  يسمى صندوؽ دعـ اإلنتػاج الزراعػي وا 
 ودعػػػػـ أسػػػػعار بعػػػػض المنتجػػػػات الزراعيػػػػة، وقػػػػد تػػػػـ تشػػػػكيؿ مديريػػػػة دعػػػػـ اإلنتػػػػاج الزراعػػػػي وفروعيػػػػا

لتحقيؽ أىداؼ  8009مميارات ليرة سورية خبلؿ الخطة االستثمارية لعاـ  /20/بالمحافظات وتـ رصد 
 .  الصندوؽ

 

 النواحي التجارية : 

 لفػتح سػوريا سػعي إطػار فػي يػأتي األخػرى البمداف مع التجارية اإلتفاقيات وعقد التجارة تحرير إستكماؿ إف

 الػدوؿ مػف العديػد مػع وتجاريػة اقتصػادية اتفاقيػات عقػد إلػى اسػوري سػعت وقد .تنافسيتيا اقتصادىا وتعزيز

 الجنوبيػة أمريكػا ودوؿ فريقيػاا ودوؿ االتحاديػة وروسػيا الديمقراطيػة وربػاوأوالينػد  الصػيف رأسػيا عمػى

 تسػييؿ عمػى تعمػؿ والتػي اإلتفاقيػات ىػذه إطػار فػي عمييا يتـ اإلتفاؽ التي التفضيمية المزايا مف لبلستفادة

 معظػـ مػع الكبػرى العربيػة الحػرة التجػارة إتفاقيػة منطقػة تطبيػؽ تػـ وقػد اإلسػتثمارات وزيادة تجاريال التبادؿ

 مػف معفػاة الػدوؿ ىػذه إلػى أسػواؽ تتػدفؽ أف السػورية لمسػمع خبلليػا مػف يمكػف) دولػة 17) العربيػة الػدوؿ
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 حػرة تجػارة إتفاقيػة تطبيػؽ كذلؾ وتـ المماثؿ األثر ذات والضرائب الرسوـ و الجمركية الرسوـ و الضرائب

 التأكيد عمى مع الجمركية الرسوـ مف معفاة الزراعية السمع مف الحصص بعض منح بموجبيا تـ تركيا مع

  (.المستقبؿ في المعاممة ىذه توسيع

بػػاألحرؼ األولػى لتفعيػؿ إتفاقيػة الشػراكة مػع الػدوؿ األوربيػػة،  2118فػي نيايػة عػاـ  كػذلؾ وقعػت سػوريا
 حيػث تجارية إمتيازات إلى الوصوؿ بيدؼ العالمية التجارة منظمة إلى اإلنضماـ ىإل كذلؾ سوريا وتتطمع

، وبالمقابػؿ تػتـ حاليػًا دراسػة التشػريعات المتعمقػة بإحػداث العػالمي التجػارة نظاـ في سورياإندماج  سيسيؿ
 . صندوؽ لتنمية الصادرات السورية، وىيئة لتشجيع الصادرات السورية

في ومعدالت الفقر والبطالة لراىف لقطاع السكاف والقوة البشرية تحميؿ الواقع ا -ثانياً 
 ةسوري

 

 : السكاف والمؤشرات الديمغرافية .1
 /11مكتب المركزي لئلحصاء أف عدد السكاف وفؽ سجبلت األحواؿ المدنيػة فػي تشير أحدث بيانات لم

جد مػنيـ داخػؿ إناث، يتوا% 4938ذكور، % 5132مميوف نسمة تتوزع بنسبة / 22,3/بمغ  2118 /11
 يتوزعػػػػػػػػػػػػػوف بنسػػػػػػػػػػػػػبة% 87مميػػػػػػػػػػػػػوف نسػػػػػػػػػػػػػمة تشػػػػػػػػػػػػػكؿ نسػػػػػػػػػػػػػبة  1934القطػػػػػػػػػػػػػر بالتػػػػػػػػػػػػػاريخ المػػػػػػػػػػػػػذكور 

  .إناث% 48,9ذكور و% 5131
تقػػديرات وفقػػًا ل و 2114 و 1994و  1981ألعػػواـ فػػي اوفقػػًا لنتػػائج تعػػداد السػػكاف  ومػػف ناحيػػة ثانيػػة و

 ( 2111و  1995)تػػػػػرة السػػػػػنوي لمسػػػػػكاف خػػػػػبلؿ الفالمكتػػػػػب المركػػػػػزي لئلحصػػػػػاء حػػػػػوؿ معػػػػػدؿ النمػػػػػو 
 : النحو التاليعمى متوسط معدؿ نمو السكاف في سوريا  فقد بمغ( 2115-2111)و

 

 2115و حتى  1981ا خبلؿ السنوات متوسط معدؿ نمو السكاف في سوري(: 2)جدوؿ رقـ 
 المكتب المركزي لبلحصاء: المصدر

 معدؿ النمو السنوي لكؿ ألؼ نسمة الفترة
1981 – 1994 3331 
1995 – 2111 2731 
2111- 2115 2431 

 

مف أعمى المعدالت العالمية عمى الرغـ مف إنخفاضػو بشػكؿ  بلحظ أف معدؿ نمو السكاف في سوريايو 
 . ممحوظ في الفترة األخيرة

 ريػػؼ دمشػؽ مػػف المحافظػات األولػػى فػي عػػدد السػػكاف دمشػػؽ و وتعتبػر كػػؿ مػف محافظػػات حمػب و
القنيطػرة  ا، بينمػا تشػكؿ محافظتػ%15,2وريؼ دمشؽ  ، وسكاف دمشؽ%22,8ويشكؿ سكاف حمب 

وبمغػػػت كثافػػػة  .مػػػف مجمػػػوع سػػػكاف سػػػوريا% 231 -%231المحافظػػػات بعػػػدد السػػػكاف  والسػػػويداء أقػػػؿ
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قتصادية و االجتماعية للتغيرات المناخية في سوريةالتأثيرات اال  1515  
 

 13162نسػػمة وكانػػت مرتفعػػة جػػدًا فػػي محافظػػة دمشػػؽ حيػػث بمغػػت  96 2كػػـ1السػكاف فػػي سػػوريا لكػػؿ 
نسمة بينما لـ يتجػاوز معػدؿ محافظػة  376سنسمة، وطرطو  383نسمة تمييا محافظتا البلذقية بمعدؿ 

 . نسمة في الكيمو متر المربع الواحد 31دير الزور
 فيتػػػػػػوزع سػػػػػػكاف سػػػػػػوريا بنسػػػػػػبة( حضػػػػػػر، ريػػػػػػؼ)امػػػػػػة وبالنسػػػػػػبة إلػػػػػػى تػػػػػػوزع السػػػػػػكاف وفػػػػػػؽ مكػػػػػػاف اإلق

  :فكانتأما عمى مستوى المحافظات  .ريؼ مف مجموع سكاف سوريا% 46,5حضر وبنسبة % 53,5
 

 المكتب المركزي لئلحصاء: المصدر -نسبة توزع سكاف الريؼ و الحضر في المحافظات السورية (:3)جدوؿ رقـ 
 

 %نسبة سكاف الحضر  المحافظة %نسبة سكاف الريؼ  المحافظة

 5534 دير الزور 4835 ريؼ دمشؽ
 7434 إدلب 3736 حمب
 6431 الحسكة 4538 حمص
 6131 الرقة 6331 حماه
 6831 السويداء 4836 الالذقية
 5532 درعا 71 طرطوس
   111 القنيطرة

 

ب وحمػػص والبلذقيػػة أف أقػػؿ مػػف نصػػؼ سػػكاف كػػؿ مػػف محافظػػة دمشػػؽ وريػػؼ دمشػػؽ وحمػػ وتبػػيف
بينمػػا كانػػت نسػػبة السػػكاف الػػذيف يقطنػػوف الريػػؼ فػػي بقيػػة المحافظػػات ( %48-45)يقطنػػوف الريػػؼ 
دؿ عمػى أىميػة تطػوير التنميػة مف عدد السكاف في تمؾ المحافظات مما ي% 71-55تتراوح ما بيف 

 . الريفية في تمؾ المحافظات
 

 : القوة البشرية والقوة العاممة ومعدالت البطالة .2

ناثػًا الػذيف تبمػغ أعمػارىـ  تعبر قوة العمػؿ عػف جميػع األفػراد الناشػطيف إقتصػاديًا ذكػوراً  سػنة فػأكثر  15وا 
يبحثوف  لخدمات أو كانواأو في تأدية اسواء كانوا يعمموف في إنتاج السمع بشكؿ مباشر أو غير مباشر 

 . وتتألؼ قوة العمؿ مف فئة المشتغميف، وفئة العاطميف. عف العمؿ
 53411وفػؽ مسػوح العمػؿ لممكتػب المركػزي لئلحصػاء ( 2117)ويبمغ حجـ قوة العمؿ فػي سػورية لعػاـ 

% 84نسػػبة ، وتتػػوزع قػػوة العمػػؿ بمػػف إجمػػالي عػػدد السػػكاف فػػي سػػوريا% 24مميػػوف نسػػمة تشػػكؿ نسػػبة 
 . بشكؿ كبير لدى الذكور سوريا ز قوة العمؿ فيإناثًا مما يدؿ عمى ترك% 16رًا وذكو 

في الريؼ مف عدد % 48في الحضر و% 52كما تتوزع قوة العمؿ وفؽ مكاف اإلقامة حضر أو ريؼ 
 . القوة العاممة
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 :تتركز القوة العاممة بفئات العمر كما يميو 
  ي قوة العمؿ مف إجمال% 16سنة بنسبة  21-24 -
 مف إجمالي قوة العمؿ% 1535سنة بنسبة  25-29 -
 مف إجمالي قوة العمؿ% 1331سنة بنسبة  31-34 -
 مف إجمالي قوة العمؿ % 1233سنة بنسبة  35-39 -

 . مف إجمالي قوة العمؿ% 5638وتشكؿ ىذه الفئات العمرية 
مميػوف نسػمة يشػػكموف / 4.946/ 2117ة العربيػة السػورية خػبلؿ عػاـ بمػغ عػدد المشػتغميف فػي الجميوريػ

مػػف إجمػػالي قػػوة % 8.4سػػبة المتعطمػػيف عػػف العمػػؿ يشػػكموف مػػف إجمػػالي قػػوة العمػػؿ، أي أف ن% 9136
ممػػػف يحممػػػوف شػػػيادة % 47ممػػػف يحممػػػوف الشػػػيادة اإلبتدائيػػػة فأقػػػؿ و% 4.7يتوزعػػػوف بنسػػػبة )العمػػػؿ 

 (. فقط ممف يحمموف الشيادة الجامعية فأكثر% 6متوسطة و
لػػدى القطػػاع % 64فػػي القطػػاع الحكػػومي، وبنسػػبة % 28موف وفػػؽ قطػػاع العمػػؿ بنسػػبة ويتػػوزع المشػػتغ

لدى القطاع التعاوني والمشترؾ مما يدؿ عمى أىمية القطػاع الخػاص فػي تشػغيؿ % 8الخاص، وبنسبة 
 . القوة العاممة

لدييـ شيادة  (منيـ% 59)أما بالنسبة لتوزع المشتغميف وفؽ الحالة التعميمية فتبيف أف معظـ المشتغميف 
 . ممف يحمموف شيادة جامعية فأكثر% 737ابتدائية فما دوف، بينما كانت نسبة 

 
 

  المكتب المركزي لئلحصاء: المصدر -نسبة توزع المشتغموف وفؽ الشيادة العممية الرئيسية في سورية(: 4)جدوؿ رقـ 
 

صحاب المشاريع مف إجمالي عدد المشتغميف وىـ مف التجار والصناعييف وأ% 835 صاحب عمؿ
 الزراعية 

مف إجمالي عدد المشتغميف وىـ مف أصحاب الميف والحرؼ والمشاريع % 2839 يعمؿ لحسابو
 الصغيرة 

مف إجمالي عدد المشتغميف وأغمبيـ يعمموف لدى المشاريع الصناعية % 5337 يعمؿ بأجر
 والتجارية والمزارع 

شتغميف وأغمبيـ ممف يعمموف في الزراعة أو النشاطات مف إجمالي عدد الم% 837 يعمؿ لدى أسرة بدوف أجر
 األسرية التجارية والصناعية 

مف إجمالي عدد المشتغميف وغالبًا ممف يكونوف لدى الجمعيات الخيرية % 233 يعمؿ لدى الغير بدوف أجر
 والمجتمع المدني 

 

كوف الفئة ىذه األخيرة مف ويبلحظ أف أكثر المشتغميف يعمؿ بأجر يمييا مف يعمؿ لحسابو، وغالبًا ت
 . أصحاب الميف والحرؼ في القطاع الخاص
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 : قتصادي عمى الشكؿ التاليف وفؽ أقساـ النشاط اإلوكما يتوزع المشتغم
 مف عدد إجمالي المشتغميف  % 2:72    الزراعة  -

 مف عدد إجمالي المشتغميف  % 2573   الصناعة  -

  غميفمف عدد إجمالي المشت %  :257   بناء وتشيد  -

  مف عدد إجمالي المشتغميف  % 2679  تجارة وفنادؽ ومطاعـ  -

  مف عدد إجمالي المشتغميف   % 872   نقؿ ومواصبلت  -

  مف عدد إجمالي المشتغميف   %378  ماؿ وتأميف وعقارات  -

  مف عدد إجمالي المشتغميف  % 3772    خدمات  -

مػػنيـ لػػدى القطػػاع الحكػػومي فػػي جميػػع % 22ويبلحػػظ أف معظػػـ المشػػتغميف يعمػػؿ بالخػػدمات وتحديػػدًا 
النشػػػاطات اإلقتصػػػادية المػػػذكورة، وبالتػػػالي فػػػإف األىميػػػة األولػػػى إلمتصػػػاص قػػػوة العمػػػؿ فػػػي المجتمػػػع 
السوري بعد الخدمات يقع عمى عػاتؽ قطػاع الزراعيػة، ومػف ثػـ التجػارة والفنػادؽ والمطػاعـ لػدى القطػاع 

 . الخاص

بأجر فتبيف إحصائيات المكتب المركزي وفؽ مسوح قوة العمؿ أما بالنسبة لمستوى الدخؿ ممف يعمموف 
 : وفؽ النسب التاليةتوزع العامميف وفؽ فئات الرواتب أف 

 المكتب المركزي لئلحصاء: المصدر -توزع العامميف وفؽ فئات الرواتب(: 5) جدوؿ رقـ
  النسبة مف إجمالي العامميف بأجر سنوياً / س.فئة الرواتب ؿ

 % 1336 دوالرًا فأقؿ 104ؿ فأقؿ تعاد 5000

 %2235 دوالراً 146-105تعادؿ  5001-7000

 %2437 دوالراً 189-147تعادؿ  7001-9000

 % 41 دوالرًا فأكثر 189فأكثر تعادؿ  -9001
 

 س شػػػػػػػيريًا تعػػػػػػػادؿ .ؿ 9111 -5111< مػػػػػػػف العػػػػػػػامميف بػػػػػػػأجر تقػػػػػػػع رواتػػػػػػػبيـ بػػػػػػػيف % 61أف  ويبلحػػػػػػػظ
 . لممشتغؿ بأجر( يومياً  اً ر دوال 6-3< )أقؿ ( اً دوالر 114-188<)

حتساب أف إفي حاؿ )تحت خط الفقر ( في الشيرس .ؿ 9111أقؿ مف ) معظـ ىذه الفئاتأجر قع يو 
  (.لكؿ أسرة أفراد6ال يقؿ عف وبمعدؿ حجـ األسرة  اً مف ىؤالء المشتغميف يعيموف أسر  اً كبير  اً جزء
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 :  الواقع الراىف لمستويات الفقر في سورية .3
النمو المستدامة في التخفيض مف حدة الفقر، وتؤثر فيو بشكؿ مباشر نتيجة توفر فرص  تؤمف معدالت

العمؿ، وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية، وتحسيف مستوى األجور الحقيقية  لمفرد، وتشير الدراسة الوحيدة حوؿ 
مـ المتحدة الفقر في سورية والتي أعدت بالتعاوف والتنسيؽ ما بيف ىيئة تخطيط الدولة، وبرنامج األ

، إلى تقديـ رؤية تحميمية لواقع الفقر في سورية 2115اإلنمائي في سورية، والصادرة في شباط عاـ 
بيدؼ صياغة إستراتيجية لمكافحة الفقر في  2114 /2113ػ  1997 /1996مقارنة ما بيف فترتي 

خؿ واإلنفاؽ في سورية، وتساىـ ىذه الدراسة بطرح فيـ صحيح لطبيعة وآليات الفقر عمى أساس الد
سورية خبلؿ مطمع القرف الواحد والعشريف، بيدؼ تقييـ السياسات في الماضي والمستقبؿ لمتخفيؼ مف 

 . حدة الفقر في سورية مف خبلؿ برامج تنفذىا بمختمؼ القطاعات
أىـ النتائج المستخمصة مف ىذه الدراسة مع رفدىا بالبيانات والمعمومات الحديثة  يمي ونبيف فيما

، وبما يساعد عمى توضيح الصورة اآلنية لواقع الفقر في سورية 2117كتب المركزي لئلحصاء لعاـ لمم
 . والعوامؿ المؤثرة فيو

  أوضحت الدراسة أف عدد المواطنيف الذيف ال يستطيعوف تمبية إحتياجاتيـ األساسية مف المواد
وىو ما يوازي )وف فرد ممي 2312حوالي  2114 /2113الغذائية وغير الغذائية في سورية عاـ 

وبإستخداـ وسيمة المقارنة المعموؿ بيا دوليًا الذي يقدر خط ( مف إجمالي السكاف% 1134
، فكانت نسبة الفقر في سورية تشير إلى (دوالريف لمفرد في اليوـ)الفقر بمستوى الدخؿ 

ارنة أف معدؿ الفقر في سورية منخفض نسبيًا مع مق يبلحظ.(1خط الفقر األدنى% ) 11336
وبقية الدوؿ العربية األخرى، حيث بمغ في األردف نسبة  Adams( 2000)بالمقاييس الدولية 

 %.31,5، وفي الجزائر %16,4، وفي إيراف %19,9، وفي تونس 7.5%

  كذلؾ وصفت دراسة الفقر في سورية بأف الفقر غير عميؽ عند قياسو بمقياس فجوة الفقرp1 ،
وأف ىذيف المعدليف منخفضاف نسبيًا %( 1362)، (23135) حيث بمغ معدليما p2وشدة الفقر 

 . قياسًا إلى الدوؿ متوسطة الدخؿ

  بمقارنة معدالت الفقر في سورية في المناطؽ الريفية بالمقارنة مع المناطؽ الحضرية تبيف
ضعفًا عنيا في المناطؽ الحضرية،  1396ػ 1355زيادة نسبة الفقر في المناطؽ الريفية بمعدؿ 

                                                 
1

إلستيبلكية الشيرية لمفرد عمى سمة الغذاء لمحصوؿ أو ما يعرؼ بخط الفقر الشديد أو المدقع، ىو الذي يعكس النفقات ا خط الفقر الغذائي 
 . عمى الحد األدنى مف الطاقة والسعرات الحرارية البلزمة لو يوميًا وفؽ مقاييس منظمة الصحة العالمية

نفاؽ عمى خط الفقر وخط الفقر األعمى ىو الذي يعكس النفقات اإلستيبلكية الحقيقية لمفقراء عمى السمع الغذائية وغير الغذائية، وىو ناتج اإل
 . الغذائي مضافًا إليو اإلنفاؽ غير الغذائي لؤلسر التي يكافئ إنفاقيا الغذائي قيمة خط الفقر الغذائي

يا، وىو أما خط الفقر األدنى فيو الذي يعكس نفقات األسرة عمى سمة مف السمع الغذائية وغير الغذائية الرئيسية والتي تمبي حاجاتو األساسية من
 . نفاؽ عمى خط الفقر الغذائي مضافًا إليو اإلنفاؽ غير الغذائي لؤلسر التي يكافئ إنفاقيا السنوي قيمة خط الفقر الغذائيناتج اإل
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د مقارنة معدالت الفقر وفؽ األقاليـ فقد كانت نسبة الفقر في المناطؽ الشمالية أما عن
، تمييا المناطؽ الحضرية %1739( الحسكة ، حمب، الرقة، دير الزور،إدلب)الشرقية

المناطؽ الحضرية الجنوبية  ، وتتراجع إلى أدنى مستوياتيا في%1132لممحافظات المذكورة 
وبالتالي يزداد عمؽ وشدة الفقر % 538إلى ( القنيطرة ويداء،دمشؽ، ريؼ دمشؽ، درعا، الس)

بشكؿ عاـ في المناطؽ الريفية وبشكؿ خاص في المحافظات الشرقية والشمالية، بينما في 
المناطؽ الوسطى فإف معدالت الفقر وعدـ المساواة فييا أقؿ مف المناطؽ الشرقية والشمالية 

وبية، حيث تراوحت معدالت الفقر في المناطؽ وأكثر حدة بالمقارنة مع المحافظات الجن
 .في الريؼ% 11311في الحضر إلى %  9312الوسطى ما بيف 

  ومف جية أخرى وبمقارنة مقياس الفقر عمى المستوى الوطني في سورية فيشير إلى تراجع
 في الفترة%  11335إلى  1997 /1996في الفترة %  1434معدالت الفقر مف 

وىو ما يشير إلى  p2وشدة الفقر  p1اجعت مقاييس فجوة الفقراء ، وكذلؾ تر 2114 /2113
 .في اإلنفاؽ بالنسبة لمفقراءالتحسف في معدالت عدـ المساواة 

  مف الفقراء قد  % 81أما عند مقارنة عبلقة الفقر مع الحالة التعميمية فقد بينت الدراسة أف
ممف حصموا عمى تعميـ جامعي  بتدائية فأقؿ في حيف كانت نسبة الفقراءحصموا عمى شيادة ا

مف إجمالي الفقراء ويبدو واضحًا أف الفقر يرتبط بعبلقة عكسية مع المستوى %  1ال تتجاوز 
 . التعميمي

  خبلؿ الفترة %  1334وبدراسة معدالت البطالة وعبلقتيا بالفقر فقد تراجع معدؿ البطالة مف
شارة أف معدالت البطالة في ، مع اإل2114 /2113خبلؿ الفترة %  836إلى  1997 /1996

في كؿ مف الحضر والريؼ، في حيف وصمت المعدالت %  12الفترة الثانية بمغت لدى الفقراء 
في الريؼ، مع اإلشارة إلى أف معدؿ %  9في الحضر و%  734بالنسبة لغير الفقراء إلى 

والفقر عمى  وبذلؾ توجد عبلقة ترابطية شديدة بيف البطالة%  834( 2117عاـ )البطالة في 
الخاص أو العاـ فقد تبيف أف وزع الفقراء وفؽ عمميـ في القطاعوبالنسبة لت .المستوى القومي

مف األفراد الذيف ينتموف إلى األسر الفقيرة يعمموف في القطاع الحكومي الرسمي، % 14نسبة 
. في الحضر% 31في الريؼ و% 48بينما وصمت نسبتيـ في القطاع غير الرسمي والخاص 

 . بشكؿ عاـ يبدو أف الوظائؼ الحكومية ال تمعب دورًا كبيرًا في تحديد أو خفض شدة الفقرو 

  يسيـ قطاع الصناعة والبيئة 2114 /2113وعمى مستوى النشاط اإلقتصادي خبلؿ الفترة ،
مف الفقراء %  51بالنصيب األكبر مف عدد الفقراء حيث يعمؿ في ىذيف القطاعيف حوالي 

مف فقراء الريؼ ممف يعمموف في %  56سكاف الحضر، بينما يشكؿ  العامميف بأجر لدى
األنشطة الزراعية ومف ثـ فيناؾ حاجة ماسة لتوجيو سياسة مكافحة الفقر في المناطؽ 

 . الحضرية لقطاع الصناعة والتشييد، ولقطاع الزراعة في الريؼ
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 قر لدى األسر مف نسبة وبالنسبة لعبلقة حجـ األسرة مع مستويات الفقر فقد إرتفعت نسبة الف
لدى األسر التي عدد %  14352إلى نسبة ( أفراد 6-4)لدى األسر التي عدد أفرادىا % 531

 لدى األسر التي عدد أفرادىا%  2335الى نسبة ( أفراد 9-7)أفرادىا 
 األسرة السورية حيث شيد تناقصاً  ، مع اإلشارة إلى تراجع حجـ(فرداً  11-15)

والذي ساىـ في الحد مف شدة الفقر  2114فردًا في عاـ  5382إلى  1997فردًا في  6374مف 
 .(فرداً  535)كاف  2117ف حجـ األسر لعاـ في الفترة الثانية مع اإلشارة إلى أ

 

والبد مف التنويو في نياية ىذه الفقرة إلى العالقة الوثيقة ما بيف المستوى الغذائي لمفرد 
لجنة األمف الغذائي لمنظمة % ) 83ة الكبرى السوري مع نسبة الفقر حيث تتصؼ الشريح

نخفاض إمكانية الحصوؿ ( األغذية والزراعة مف الفقراء أنيـ يعانوف مف سوء التغذية وا 
لمفرد وما ليذا مف تأثير عمى  /وحدة حرارية يومياً ( 2200)عمى المستوى الغذائي المطموب 

رد السوري مف الطاقة خالؿ صحة الفقراء ونشاطيـ، مع اإلشارة إلى أف متوسط نصيب الف
 وحدة حرارية 3200-2800السنوات الخمسة األخيرة تراوح ما بيف 

  .لمفرد وىو متوسط مقبوؿ بالمقارنة مع كثير مف دوؿ العالـ/ يومياً  

 
وبالمقارنة مع عاـ  2117ومف خبلؿ بيانات المكتب المركزي لئلحصاء ووزارة الزراعة لعاـ، 

  :ويالحظ ما يمي 2117حالة الراىنة لمستوى الفقر خبلؿ عاـ يمكف تممس وتقدير ال 2114
وبنسبة تراوحت ما بيف  2117-2114إستقرت نسبة البطالة ما بيف عاـ  :نسبة البطالة -

 . ولـ يطرأ عمييا تغير يذكر 834إلى  836

س، حيث زادت .ؿ 9111والذيف يحصموف عمى راتب أكثر مف  :نسبة العامميف بأجر -
مف إجمالي العامميف باألجر مما  2117عاـ %  41الى  2114عاـ %  11نسبتيـ مف 

 .يدؿ عمى إرتفاع نسبي بالدخؿ ولشريحة كبيرة مف العامميف

بنسبة  2117/ 2114فقد زادت أسعار السمع الغذائية وغير الغذائية بيف عامي وبالمقابؿ  -
يجة التضخـ نت( لتسويؽ الزراعيمديرية اوزارة الزراعة ػ % ) 45-25تراوحت ما بيف 

مؾ الفترة، وخاصة العالمي ألسعار النفط مف جية والعوامؿ الجوية غير المناسبة خبلؿ ت
 . مما أثر عمى زيادة إرتفاع األسعار بشكؿ كبير 2118/ 2117عامي 



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية
 

قتصادية و االجتماعية للتغيرات المناخية في سوريةالتأثيرات اال  2121  
 

وتقػػػديرنا الشخصػػػي أف الزيػػػادة فػػػي األجػػػور خػػػبلؿ الفتػػػرة المػػػذكورة والتػػػي تركػػػزت بشػػػكؿ أساسػػػي عمػػػى 
الحكػػومي، ال تػػوازي إرتفػػاع األسػػعار فػػي السػػمع والخػػدمات، ممػػا يشػػير أف نسػػبة  العػػامميف لػػدى القطػػاع

  .2114 /2113الفقر ما زالت في أحسف تقدير وفؽ واقع الفترة السابقة 
 

  :جتماعيةخية عمى النواحي اإلقتصادية واالقياس تأثير وحساسية التغيرات المنا -ثالثاً 
ناخ عمى النواحي الئلقتصادية والئلجتماعية مف أصعب يعتبر تحديد اآلثار السمبية لتغيرات الم

التقديرات، ويحتاج إلى إستقصاءات حقمية ودراسات تفصيمية وتجارب ورصد آني واسع متعدد 
ومتكرر، ووفؽ أىداؼ المشروع والدراسات والبيانات التي أتاحتيا دراسات المشروع، باإلضافة إلى 

لية وعربية ذات عبلقة بالتغيرات المناخية، سوؼ يتـ دراسات أخرى لمشاريع حكومية ومنظمات دو 
اإلعتماد عمى مؤشراتيا الفنية واإلنتاجية، إلستخبلص التقديرات اإلقتصادية واإلجتماعية لآلثار السمبية 
ليذه التغيرات المناخية، مع التنويو إلى أف ىذه التقديرات تعتبر تقديرات لآلثار المباشرة، أما بالنسبة 

المباشرة فتحتاج إلى دراسات متخصصة وواسعة وجيد ووقت كبير حيث تتجاوز اآلثار  لآلثار غير
 . غير المباشرة في كثير مف الحاالت اآلثار المباشرة بمرات عديدة

وقد تضمنت دراسات المشروع مجموعة مف النتائج الفنية واإلنتاجية آلثار التغيرات المناخية في سورية 
، وعمى قطاع (اإلنتاج واإلنتاجية النباتية لكؿ مف القمح والشعير والزيتوفتأثر )عمى القطاع الزراعي 

، والقطاع الحراجي، وقطاع المياه، وحساسية إرتفاع سطح البحر، (بما فييا الثروة الحيوانية)المراعي 
 . والتصحر، والطاقة، وتأثر القطاع الصحي

 

 : ات المناخ عمى النواحي التالية ونستعرض فيما يمي اآلثار اإلقتصادية واالجتماعية لتغير 

 التأثير المناخي عمى النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية في مجاؿ اإلنتاج النباتي : 
وذلؾ بإرتفاع " تقييـ آثار التغيرات المناخية عمى القطاع الزراعي في سورية"قدرت دراسة المشروع 

نخف 335المعدؿ السنوي لدرجة الحرارة بمعدؿ  اض المعدؿ السنوي لميطوؿ المطري درجة مئوية، وا 
 إنخفاض إنتاج القمح المرويعف المتوسط، وبأنو سيؤدي إلى %  12بمعدؿ 

نخفاض إنتاج القمح البعؿ بمعدؿ %  11بمعدؿ نخفاض إنتاج القطف والزيتوف% 14سنويًا، وا   ، وا 

 %. 5بمعدؿ 
، % 12الحبوب بنسبة  ووفقًا ليذه التقديرات وبتقييـ ىذا االنخفاض في اإلنتاج عمى كٍؿ مف

، فيبلحظ % 5، والخضار والفواكو والمزروعات األخرى بنسبة % 11 والمحاصيؿ الصناعية بنسبة
مميار ليرة سورية وبنسبة إنخفاض  316مميار ليرة سورية إلى  331إنخفاض قيمة اإلنتاج النباتي مف 

اإلحتياجات المحمية لمغذاء  مما سيؤثر عمى تمبية% )738في قيمة اإلنتاج النباتي الكمي قدرىا 
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نخفاض عوائد التصدير لمنتجات أخرى وخاصة محاصيؿ التصدير مف أىميا القطف وزيت  وا 
  (.الزيتوف

وزارة شؤوف البيئة ) 2111ونشير أيضًا إلى دراسة مشروع برنامج العمؿ الوطني لمكافحة الجفاؼ 
ات االقتصادية لتدىور األراضي حوؿ المنعكس( SYP /98/005وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

نتيجة  1999 /1998إلى إنخفاض إنتاج القمح والشعير لموسـ ( جبور، خزمة، عبد العزيز)والتصحر 
نتاج الشعير %  38إلى إنخفاض إنتاج القمح البعؿ بنسبة ( الظروؼ القاسية لممناخ) الجفاؼ وا 
مميوف طف مف القمح  1,4 قدافعف المعدؿ لمدة خمس سنوات سابقة، مما أدى إلى ف%  51بنسبة

 . مميار ليرة سورية 21,6ألؼ طف مف الشعير بمغت قيمتيا باألسعار الحالية  426و
دراسة المنعكسات الئلقتصادية لتدىور األراضي والتصحر )كما قدرت بعثة منظمة األغذية والزراعة 

القمح، )يؿ الحبوب إنخفاض توفر العمؼ الناتج مف مخمفات محاص( جبور، خزمة، عبد العزيز.د
خبلؿ فترة الجفاؼ المذكور بإنخفاض معدؿ إنتاج مخمفات المحاصيؿ مف ( الشعير، العدس، الحمص

ىكتار في سنوات الجفاؼ وبنسبة  /طف 137ىكتار في السنوات العادية إلى ما يقارب  /طف 438
قيمتيا باألسعار وتقدر قيمة النقص في األعبلؼ في تمؾ المناطؽ بحدود مميوف طف %  64إنخفاض 
 . مميارات ليرة سورية 11الحالية 

إلى تعرض البيوت الببلستيكية في محافظة ( مديرية اإلنتاج النباتي)وتشير أيضًا بيانات وزارة الزراعة 
، % 91بيتًا ببلستيكيًا بنسبة ضرر 235أدت إلى تضرر  4/3/2117طرطوس لرياح قوية بتاريخ 

تبلؼ الناوقدرت قيمة األضرار الناجمة عف  بندورة، )يموف والنباتات المزروعة ىدـ البيوت الببلستيكية وا 
طنًا ولمحصوؿ  529مميوف ليرة سورية، حيث قدر اإلنتاج المفقود مف البندورة  37بمبمغ ( فريزخيار، 
 . أسرة 71طنًا، كما بمغ عدد الحائزيف المتضرريف  338الخيار 

 المحافظات السورية قد تعرضت خبلؿ الفترة كما بينت بيانات وزارة الزراعة أيضًا أف 
إلنخفاٍض شديٍد في درجات الحرارة عف معدالتيا ليذه الفترة مف العاـ، وقد أدت  2118 /11 /11-21

إلى تأثر الزراعات المحمية وأشجار الحمضيات والزيتوف ومحاصيؿ الخضار والمحاصيؿ الحقمية 
 . ف ليرة سورية خبلؿ تمؾ الفترة فقطمميو  213والشتوية وتضرر اإلنتاج بما يعادؿ  

 حصاء و وزارة الزراعة خبلؿ عاميومف جية أخرى وفؽ تقديرات المكتب المركزي لئل

فقد ( يتصؼ بالجفاؼ وعدـ مبلئمة الظروؼ المناخية) 2117وعاـ ( عاـ مقبوؿ زراعياً ) 2116
مميار ليرة  249مف ( "2111عاـ وباألسعار الثابتة ل"تي بيف ىذيف العاميف إنخفضت قيمة اإلنتاج النبا

 وبإنخفاٍض نسبي سنوي قدره 2117ـ مميار ليرة سورية عا 225إلى  2116سورية في عاـ 

1137  .% 
وتؤدي موجات الجفاؼ ىذه باإلضافة إلى الخسائر عمى اإلقتصاد القومي وميزاف المدفوعات إلى 

نخفاض المتاح مف المنتجات ال رتفاع أسعارىا مما إنخفاض دخؿ المزارعيف أيضًا وا  غذائية الرئيسية، وا 
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يؤثر عمى حالة األمف الغذائي لممواطنيف والحصوؿ عمى إحتياجاتيـ الغذائية األساسية، وبالتالي عمى 
إنخفاض نصيب الفرد السوري مف الطاقة ومف البروتيف )صحتيـ ونشاطيـ اإلجتماعي واإلقتصادي 

  (.راسات مديرية اإلقتصاد الزراعيد %21-15في تمؾ الفترة بنسبة تراوحت ما بيف 
 

 التأثيرات المناخية عمى النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية في مجاؿ القطاع الحراجي: 
في  (INC-SY_V&A_Forest-Ar) أظيرت دراسة المشروع الخاصة بحساسية القطاع الحراجي

 . 2115لعاـ  CABعتماد عمى دراسة لمتغيرات المناخية باإل ةسوري

قتصادية أو بيئية ىي بحدود إسواء كانت قيمًا  ةة المادية اإلجمالية التي تقدميا الغابات في سوريف القيمإ
مميوف يورو في مقدمة القيـ أو  42,5مميار يورو، ويأتي في دور الغابات في حماية المساقط المائية  43

 . الفوائد التي تقدميا الغابات السورية
قتصاد السوري والذي ال مضاعفة لمساىمة الغابات السورية في اإل اً عافوتشكؿ القيـ المادية المذكورة أض

 . مف إجمالي الدخؿ الوطني بسبب تجاىؿ الدور البيئي ليذه الغابات%  1,1يتجاوز 
 2116عاـ  اً ألؼ ىكتار  611نخفاض مساحة الحراج مف إستعماؿ األراضي نبلحظ إستعراض ميزات إوب

مع اإلشارة إلى تراجع نسبة التغطية  اً ألؼ ىكتار  25بتراجع مقداره و  2117عاـ  اً ألؼ ىكتار  576إلى 
 . 2117لعاـ  لحراجية بسبب حالة الجفاؼ النسبيا

 

 ورة سببيا الظروؼ المناخية تعادؿمف المساحة المتدى%  50وفي حاؿ حساب أف حوالي 
ة الحراج، فتكوف مف مساح%  10ألؼ ىكتارًا، وأف تراجع معدؿ التغطية السنوية ال يقؿ عف  12,5

 في نسبة التغطية، وبإجمالي بحدودألؼ ىكتارًا نتيجة تدىور  60المساحة المتدىورة 
 ار الواحد سنويًا مف الخشب الخاـألؼ ىكتارًا وعمى إعتبار أف متوسط إنتاجية اليكت 73
  :س فيكوف إجمالي الخسارة السنوية مف الخشب الخاـ.ؿ 3000ىكتار وسعر المتر المكعب  /3ـ2

 .مميوف ليرة سورية 438= س .ؿ 3000×  مكعب خشب متر 2× ألؼ ىكتار  73
وتتجاوز ىذه القيمة بأضعاؼ ، 2117مف قيمة اإلنتاج الزراعي السوري لعاـ % 2تعادؿ حوالي 

  .مضاعفة في حاؿ إدخاؿ األىمية البيئية ليذا التدىور
 

 األغناـ )تماعية في مجاؿ اإلنتاج الحيواني التأثيرات المناخية عمى النواحي اإلقتصادية واإلج
 (: والمراعي

موضحة " التقديرات الخاصة بتأثير الجفاؼ عمى قطاع المراعي واإلنتاج الحيواني"تبيف دراسة المشروع 
الخسائر الرئيسية التي لحقت بمربي األغناـ بشكؿ عاـ وفي البادية السورية بشكؿ خاص مف خبلؿ 

، وكذلؾ تفيد دراسات وزارة الزراعة 1999 /1998سورية والمنطقة عاـ  موجة الجفاؼ التي اجتاحت
مديرية البادية والمراعي واألغناـ بتحديد أىـ اآلثار السمبية عمى المعدالت اإلنتاجية لؤلغناـ في البادية 
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ة السورية في تمؾ الفترة وقد تمت اإلستفادة مف ىذه المؤشرات في رصد اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعي
 : لموسـ الجفاؼ المذكورة حيث أدت ىذه الفترة إلى

 %.  46إلى %  6زيادة نسبة النفوؽ بالمواليد مف  -

 %. 23 إلى %  3زيادة نفوؽ األغناـ الكبيرة مف نسبة  -

 . لمنعجة/ كغ 26لمنعجة إلى / كغ 71إنخفاض بكمية الحميب لمنعجة مف  -

 . لمنعجة /كغ276لمنعجة إلى / كغ 376إنخفاض في إنتاج الصوؼ  -

 . وحدة عمفية سنوياً  291زيادة إستيبلؾ األعبلؼ بسبب ضعؼ المراعي بما يوازي  -

 مميوف ليرة سورية بأسعار 3837دؿ وتبمغ ىذه الخسائر التي لحقت بقطيع األغناـ فقط بما يعا
 . 2117مميوف ليرة سورية وفؽ أسعار عاـ  95تعادؿ حوالي  1999عاـ 

األغناـ وخصوبتيا وتدىور أسعارىا، وقد كاف الوضع اإلقتصادي باإلضافة إلى إنخفاض أوزاف 
، حيث 2111 /1999واإلجتماعي في غاية الصعوبة نتيجة إستمرار الجفاؼ نسبيًا أيضًا في موسـ 

واجو البدو القمؽ المستمر عمى قطعانيـ نتيجة لكثرة التنقبلت ومتطمبات العمؼ والماء وزيادة الضغط 
 ممف يممكوف%  71المائية األخرى، وقد أدى إلى أف أكثر مفعمى المراعي والموارد 

رأس غنـ فأقؿ إلى فقداف قطعانيـ واليجرة إلى المدف أو جزء مف األسرة لتتمكف مف تأميف  151
مصدر لمدخؿ مف خبلؿ عمؿ أفرادىا في المدف في قطاعات أخرى وخاصة قطاع البناء أو في أحسف 

 . ف في أعماؿ الزراعة وبعض الخدمات العامة سائؽ أو حارساألحواؿ تشغيؿ أفرادىا لدى اآلخري
ومف جية ثانية ووفقًا لبيانات المكتب المركزي لئلحصاء ووزارة الزراعة فقد إنخفضت قيمة اإلنتاج 

إلى ( موسـ مقبوؿ زراعياً ) 2116مميار ليرة سورية عاـ  161( 2111وباألسعار الثابتة لعاـ )الحيواني 
، وىذه % 7وبنسبة إنخفاض قدرىا ( موسـ يتصؼ بالجفاؼ نسبياً ) 2117رية عاـ مميار ليرة سو  151

النسبة تمثؿ الخسارة المباشرة لئلنتاج الحيواني، باإلضافة إلى الخسائر غير المباشرة المتعمقة بتدىور 
نخفاض ح رتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، وعدـ توفرىا في األسواؽ بالشكؿ المناسب، وا  الة القطيع وا 

 . ميزانية الغذاء( تقديرات وزارة الزراعة % ) 8األمف الغذائي مف المنتجات الحيوانية بنسبة ال تقؿ عف 
أما بالنسبة لممراعي الطبيعية وخاصة في منطقة البادية السورية بإعتبارىا أكثر حساسية لمتغيرات 

د قدرت دراسة المشروع المذكور فق( ممـ سنوياً  151معدؿ األمطار السنوي فييا ال يتجاوز )المناخية 
وحدة عمفية لكؿ ىكتار نتيجة الجفاؼ، كذلؾ قدرت بعثة منظمة األغذية والزراعة  181فقداف حوالي 

جبور، )ية لتدىور األراضي والتصحر دراسة المنعكسات اإلقتصاد/ 1999لتقدير آثار الجفاؼ عاـ 
 (. ، عبد العزيزخزمة
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 يعادؿ اً جاف اً كغ عشب 165مقارنة مع  (1)ذكور كافف توفر العشب في موسـ الجفاؼ المأ

ألؼ طف  1111-811في السنوات العادية، ويكوف إجمالي األعبلؼ المفقودة  ىكتار /كغ شعير 94
 . مميارات ليرة سورية 11 قيمتيا باألسعار الحالية

ة بموجة الجفاؼ أدى كما بينت مديرية البادية والمراعي واألغناـ في تمؾ الفترة تأثر المجتمعات الرعوي
 24مميوف غرسة، باإلضافة إلى فقداف  46مف الغراس الرعوية المزروعة تعادؿ % 41إلى يباس 

 .  مميوف غرسة أخرى بأعمار كبيرة
مميوف غرسة وبخسارة  71ألؼ ىكتارًا، بعدد  164وتكوف المساحة المقدرة بالمجمعات الرعوية المفقودة 

ليرة سورية، باإلضافة إلى اآلثار البيئية بشكؿ عاـ وزيادة التصحر  مميار 2اقتصادية مباشرة قدرىا 
 . بشكؿ خاص

 قتصادية واإلجتماعية ليشاشة قطاع المياهتأثيرات المناخية عمى النواحي االال : 
بيشاشة قطاع المياه نتيجة التغيرات المناخية إلى إنخفاض مختمؼ )بينت دراسة المشروع الخاصة 

إلى %  21فقدرت الدراسة إنخفاضًا في جرياف نير الفرات ودجمة بما يعادؿ ( يةمصادر المياه في سور 
مترًا خبلؿ السنوات العشرة  21، وحدوث إنخفاض في مناسيب المياه الجوفية وصؿ إلى 31%

سنة في  /3مميوف ـ 4111الماضية، وقد أدى استخداـ الموارد المائية المتاحة إلى ظيور عجز بحدود 
بسبب السياسة الزراعية  2113سنة في عاـ / 3مميوف ـ 2111العجز إنخفض إلى وىذا  2112عاـ 

 . التي أتبعت في ترشيد إستخداـ المياه سواء في مجاؿ الخطة أو تعمـ إستخداـ تقانات الري الحديثة
 وبشكؿ عاـ قدرت الدراسة أف نصيب الزراعة مف المصادر المائية تصؿ إلى نسبة

 %.  8ب والخدمات ، والشر % 3والصناعة %  88
 /3ـ1111كما أشارت الدراسة إلى أف نصيب الفرد السوري حاليًا مف مياه الشرب والخدمات ال تتجاوز 

 . سنة وىو قريب مف خط الفقر، وذلؾ بغض النظر عف نوعية ىذه المياه
 

ظرًا وسيتـ قياس اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية إلستخداـ المياه بالتركيز عمى قطاع الزراعة ن
ألىمية ىذا القطاع في إستيالؾ الجزء األكبر مف المصادر المائية وستظير ىذه اآلثار وفؽ 

 : النواحي التالية
 

نظرًا ألىمية ترشيد إستثمار : آلثار اإلقتصادية واإلجتماعية إلستخداـ تقانات الري الحديثةا .1
ي الحديث فقد صدر المرسـو المصادر المائية وخاصة منيا الجوفية وتسريع برامج التحوؿ إلى الر 

، المتضمف إحداث صندوؽ تمويؿ المشروع الوطني لمتحوؿ لمري 3116/ : /:3تاريخ  2:رقـ 
دارتيا بتقانات الري الحديث خبلؿ  273الحديث وتحويؿ  مميوف ىكتارًا مف المساحة المروية، وا 

مميار  276)تعادؿ مميار ليرة سورية  84السنوات العشرة، وقد خصصت الحكومة ليذا المشروع 
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 6373مميار ليرة سورية تكمفة تأىيؿ الشبكات والمشاريع الحكومية، و :317منيا ( دوالرًا أميركياً 
 . مميار ليرة سورية تكمفة التحوؿ لمري الحديث تقدـ بشكؿ قروض ميسرة لؤلخوة الفبلحيف والمنتجيف

تخفيض إستخداـ المياه في الري وتؤدي إستخداـ ىذه التقانات ووفؽ دراسات وزارة الزراعة إلى 
 %.  35-25وزيادة المردود بنسبة تتراوح ما بيف %  51بنسبة 

ووفؽ المؤشرات المذكورة وبدراسة تكاليؼ اإلنتاج المعيارية لكؿ مف القمح والقطف والتفاح فقد 
  :الشكؿ التاليإنخفضت تكاليؼ اإلنتاج في حاؿ إستخداـ تقانات الري الحديثة عمى 

كغ في حاؿ الري بالطرؽ التقميدية  /س.ؿ 5776متوسط تكاليؼ القطف مفإنخفاض  -
 . في حاؿ إستخداـ تقانات الري بالتنقيط كغ /س.ؿ 3:72 إلى

كغ في حاؿ الري  /س.ؿ 2674إنخفاض متوسط تكاليؼ إنتاج القمح المروي مف  -
 . كغ عند إستخداـ تقانات الري بالرذاذ /س.ؿ 2177بالطرؽ التقميدية إلى 

كغ عند إستخداـ  /س.ؿ 3272فاض متوسط تكاليؼ إنتاج التفاح المروي مف إنخ -
 . كغ عند إستخداـ طرؽ الري بالتنقيط /س.ؿ 2574طرؽ الري التقميدية إلى 

رتفعت نسبة المساحة المروية بتقانات اوقد حقؽ المشروع أىدافو عمى مدار السنتيف السابقتيف حيث 
 .  جمالي المساحة المروية في سوريةمف إ%  29إلى %  21الري الحديث مف 

واألشجار المروية في سورية، عند ىذه النتائج عمى المساحة المحصولية المزروعة،  وبتعميـ
مباشر المتحقؽ عمى ستخداـ تقانات الري الحديثة يمكف تحديد إجمالي الوفر اإلقتصادي السنوي الا

 : السورية مستوى الزراعة
 

 ر االقتصادي السنوي المباشر عمى مستوى الزراعة في سوريةإجمالي الوف(: 5)جدوؿ رقـ 
 دراسات وزارة الزراعة: المصدر 

 

 إجمالي الوفر الفرؽ في تكمفة إنتاج اليكتار  المساحة المحصولة 
 مميار ليرة سورية 23 ألؼ ليرة سورية 17 ألؼ ىكتار  1389

 إجمالي الوفر يكتارالفرؽ في تكمفة إنتاج ال مساحة األشجار المثمرة المروية 
 مميار ليرة سورية31 ألؼ ليرة سورية31 ألؼ ىكتار  994

 

مميار ليرة سورية سنويًا وىي  54ويكوف إجمالي الوفرة اإلقتصادية المباشرة السنوية المتحقؽ بحدود 
تعادؿ التكاليؼ المخصصة لتطوير تقانات الري بالكامؿ خبلؿ السنوات العشر، باإلضافة إلى زيادة 

مف اإلنتاج الحالي تقدر قيمتيا السنوية باألسعار الحالية بحدود %  31إلنتاج بما ال تقؿ عف ا
مميار ليرة سورية، مما يساعد عمى زيادة دخؿ المزارع وتحسيف معيشتو وتمبية اإلحتياجات مف  111

ستقرار أسعار المنتجات الزراعية، ب اإلضافة إلى المنتجات الزراعية، وتحسيف حالة األمف الغذائي وا 
تحسيف ظروؼ خصوبة التربة وعدـ تغدقيا والحفاظ عمى المساحة الصالحة لمزراعة، حيث تبيف أف 
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جبور، خزمة، )ألؼ ىكتارًا مف المساحة المزروعة  71الطرؽ التقميدية بالري قد أخرجت بحدود 
 11فييا بمغت مار نتيجة التممح و التغدؽ وبخسارة سنوية مباشرة نتيجة إنعداـ اإلستث (عبد العزيز

 .  سنوياً / مميارات ليرة سورية

أظيرت دراسة المشروع ىشاشة : اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية إلنخفاض مستوى المياه الجوفية .2
وأنو خبلؿ السنوات العشرة األخيرة  (INC-SY_V&A_Water Policyt-Ar)قطاع المياه 

 فاض مستوى المياه الجوفيةونتيجة الجفاؼ وزيادة الضخ مف اآلبار، أدى إلى إنخ
وما بعده  2111أف الجفاؼ خبلؿ عاـ " النمذجة الرياضية"مترًا، كما بينت دراسة مشروع  21

. أمتار 5وعمى مدار ثبلث سنوات أدى إلى إنخفاض مستوى المنسوب مف المياه الجوفية بمعدؿ 
ادة في تكاليؼ الضخ، ومف خبلؿ ىذه البيانات يتـ تقدير األثر اإلقتصادي المباشر نتيجة  زي

 . باإلضافة إلى التكاليؼ اإلضافية والتي تنحصر بتعميؽ اآلبار وتجييزىا
 لؼ بئرًا بمختمؼ أعماقيا العميقةأ 213، 2117وقد بمغ عدد اآلبار في سورية خبلؿ عاـ 

مترًا، ومف خبلؿ البيانات  111مترًا، والسطحية أقؿ مف  111-151مترًا فأكثر، والمتوسطة  151
 1511فر مترًا يؤدي إلى زيادة تكاليؼ تعميؽ اآلبار حيث تبمغ تكمفة الح 21لحقمية فإف إنخفاض ا
 ـ 20. متراً  21لممتر وبالتالي تبمغ تكمفة تعميؽ اآلبار بمعدؿ  /س.ؿ 511واإلكساء  متر/ س.ؿ
 . مميار ليرة سورية 8,5 =ألؼ بئر  213× لممتر / س.ؿ 2000× 

مترًا، ومف خبلؿ تكاليؼ اإلنتاج 21 ضافية الناتجة عف زيادة الضخ بمعدؿ أما بالنسبة لمتكاليؼ اإل
رتفاع تكمفة الضخ ليذه المساحة لكؿ متر مكعب مف المروية في وزارة الزراعة بينت ا لمزراعات

 عند عمؽ س.ؿ 11311 إلى( متر 213عمؽ معياري )س .ؿ 931المياه مف 
أشجار +خضار+محاصيؿ)الوسطي لؤلراضي المروية مترًا وبذلؾ تزيد تكمفة المقنف المائي  233
ىكتار  /س.ؿ 62621لميكتار إلى / س.ؿ 56421ىكتار مف  /سنة /3ـ 6211البالغ ( مثمرة

 . س.ؿ 6241وبزيادة لميكتار 
مترًا باعتبار أف المساحة المروية عمى  21وتكوف إجمالي الزيادة المترتبة عمى زيادة العمؽ بنسبة 

 . ىكتاراً  812921 /2117اآلبار لعاـ 
 مميار ليرة سورية 5,073 =س .ؿ 6240الزيادة في التكمفة × ىكتار  812921

باإلضافة إلى اآلثار غير المباشرة إلستنزاؼ المياه، وزيادة الفترة الزمنية والجيد البلـز لمحصوؿ 
 يقؿ عف عمى نفس الكمية مف المقنف والتي قد تصؿ زيادة في التكمفة المذكورة أيضًا وبمعدؿ ال

15 .% 
 

  %: 20اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية إلنخفاض معدالت اليطوؿ بمعدؿ  .3
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يؤدي إنخفاض معدالت اليطوؿ إلى زيادة تكاليؼ الحصوؿ عمى المياه لمزراعات المروية ويؤدي 
إلى الحاجة عمى األقؿ ( دراسة المشروع ليشاشة قطاع المياه% ) 21إنخفاض اليطوؿ بمعدؿ 

 6811: قيمتيارية في العاـ لمزراعات المروية  135الريات وكميات المياه بمعدؿ  لزيادة عدد
ألؼ  813لميكتار وتكوف زيادة التكاليؼ اإلجمالية لممساحات المروية عمى اآلبار البالغة  /س.ؿ

 . مميار ليرة سورية 535ىكتارًا 
ري في عدؿ اليطوؿ المطإلى أنو يتوقع إنخفاض م( دراسة المشروع)كما أظيرت دراسة النمذجة 

 ممـ في أعالي حوض الفرات ودجمة51-41 منتصؼ القرف الحالي بمقدار

اإلنخفاض في جرياف نير الفرات ودجمة نتيجة لذلؾ بنسبة  وتؤدي إلى( مف متوسط اليطوؿ%  7)
11  .% 

بة ووفقًا ليذه البيانات يؤدي إلى إنخفاض اإلنتاج في أحسف األحواؿ بما ال يقؿ عف ىذه النس
 ويكوف إجمالي الخسارة الناتجة عف مساحة األراضي المزروعة إف لـ تعوض بمعدؿ

، إلى إنخفاض ألؼ ىكتاراً ( 181)سنويًا لممساحة المروية عمى ىذه األنيار والبالغة  /لميكتار 135
 تقدر قيمتيا( مف مختمؼ المنتجات الزراعية)مميوف طف  1اإلنتاج بكمية تقدر بػ 

 . سورية مميوف ليرة 20بػ 

 : اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية الرتفاع مستوى البحر .4
قيمت دراسة المشروع الخاصة بتأثير إرتفاع مستوى البحر عمى الساحؿ السوري المخاطر الناتجة 

، وفؽ خمسة سيناريوىات إلرتفاع مستوى 2111-2111عف ىذا اإلرتفاع خبلؿ الفترة ما بيف 
تار، وقد بينت السيناريوىات مدى إنغمار مساحات مف سطح البحر مف متر وحتى خمسة أم

الساحؿ السوري، وفؽ خريطة استعماالت األراضي الحالية، ولتقييـ اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية 
  :األسس التاليةليذه الظاىرة المناخية تـ إعتماد 

ري ضي عمى الساحؿ السو أخذ متوسط اإلحتماالت إلرتفاع سطح البحر عمى غمر األرا -
 . متر 3وإلرتفاع 

اإلستئناس في تقدير الخسائر لممساحات المزروعة التي يمكف غمرىا وفؽ تكاليؼ  -
 . المنتجات الزراعية المعتمدة لدى وزارة الزراعة واإلصبلح الزراعي

ستثمار األراضي وتقديرات قيمة األراضي إفي تقدير الخسائر الناتجة عف  سنائستاإل -
، بعد تحديث 2111 /11 /3تاريخ / 437التشريعي رقـ  المغمورة مف خبلؿ المرسوـ

مف خبلؿ بيانات وزارة الزراعة  2119قتصادية وفؽ األسعار الحالية لعاـ المؤشرات اإل
 . والمكتب المركزي لئلحصاء
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اإلطبلع عمى األسعار الرائجة لؤلراضي والبنية األساسية التحتية في المنطقة الساحمية   -
 . الموازية لمشاطئ

 

 ائج المالية واإلقتصادية لتأثير ارتفاع سطح البحر بمعدؿبيف الجدوؿ المرفؽ النتوي
 : يمي نوجزىا بما، (وسطي اإلحتماالت)تر م 3- 2,5

إلى ، فيذا سيؤدي متر 3- 235بمعدؿ  إرتفاع سطح البحرالذي يتنبأ بفي حاؿ جرى األخذ بالسيناريو 
و ( الحمضيات والزيتوف)روعة باألشجار المثمرة ىكتارًا مف األراضي المز  4118غمر مساحة تقدر 

 . الحراج، والمحاصيؿ والخضار الحقمية والمحمية
 . ىكتارًا مف المناطؽ المدنية المأىولة 1191ىكتارًا مف األراضي الرممية و 451ػ فقداف مساحة 

ر المثمرة والبنية ػ بمغت الخسائر المالية لفقداف األراضي واستثمارىا بما فييا خسائر التأسيس لؤلشجا
وتنخفض ىذه الخسائر )أمتار،  3-235مميار ليرة سورية عند معدؿ ارتفاع ما بيف  51التحتية وسطيًا 

مميار  84مترًا ويصؿ إلى  136مميارات سورية في حاؿ إعتماد سيناريو إرتفاع سطح البحر  11إلى 
 (. متراً  1.5ليرة سورية عند إعتماد سيناريو إرتفاع سطح البحر 

  ألؼ طنًا مف الخضار والفواكو سنوياً  171فقداف ما يعادؿ . 

  بإعتبار متوسط حجـ الحيازة )عائمة زراعية  2111فقداف النشاط اإلقتصادي الزراعي لحوالي
أسرة فقدت نشاطيا اإلقتصادي بشكؿ عاـ ومساكنيا  4111وحوالي ( دنماً  21الزراعية 

خمية، وما لو مف تأثير عمى اإلستقرار اإلجتماعي و وخدماتيا، مما يؤدي إلى زيادة اليجرة الدا
 . المعاشي

  وتعتبر ىذه األضرار ىي أضرار مباشرة باإلضافة إلى األضرار غير المباشرة والخاصة بتأثير
البحر عمى مساحات أخرى جديدة غير مغمورة نتيجة تقدـ البحر بإتجاه اليابسة مثؿ تممح 

يرات مناخية وبيئية أخرى تتعمؽ بالتأثير النسبي لمموحة ماء المياه الجوفية المحاذية لمبحر وتأث
البحر عمى النشاط الزراعي، وتأثيرات خاصة بفقداف أراٍض رممية صالحة لئلستثمار السياحي 

 . والتجاري
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  امتار 3ػ  235معدؿ وفؽ تقديرات وسطية إلرتفاع سطح البحر ب الخسائر الناتجة عف إرتفاع سطح البحر في الساحؿ السوري(: 6)جدوؿ رقـ 
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حديد األنشطة اإلقتصادية، والمجموعات، والمناطؽ األكثر تأثرًا بالتغيرات ت -رابعاً 
 المناخية الشديدة 

جميع الفعاليات االقتصادية بالتغيرات المناخية وخاصة الشديدة منيا، وىذا ما أظيرتو دراسات  تتأثر
ذكر في دراسات المشروع والدراسات األخرى، كما يمكف أف تؤثر الظروؼ المناخية األخرى التي لـ ت

المشروع كزيادة سرعة الرياح، وحدوث سيوؿ وفيضانات، وبعض العواصؼ الرعدية والبرد، وكذلؾ 
العواصؼ الترابية والرممية وما ليا مف تأثير عمى البنية األساسية ليذه النشاطات اإلقتصادية 

المناخية المذكورة واإلجتماعية والصحية وحتى المعيشية لمسكاف، إال أف حدوث مثؿ ىذه الظواىر 
 . محدودة جدًا في سورية وبالتالي فإف تأثيرىا عمى ىذه األنشطة ضعيؼ

ومف جية ثانية يعتبر كؿ مف قطاع الزراعة بشقيو النباتي والحيواني، وقطاع المياه أكثر القطاعات 
ت اليطوؿ تأثرًا بالتغيرات المناخية الشديدة، وعمى األخص ظاىرة الجفاؼ الناتجة عف إنخفاض معدال

  . وسوء توزيعيا عف المعدالت المناسبة والسائدة عادةً 
  وقد بينا في الفصؿ السابؽ اآلثار اإلقتصادية لظاىرة الجفاؼ في سورية مع التنويو إلى

النواحي اإلضافية التالية الخاصة بتأثر قطاع الزراعة اقتصاديًا بالتغيرات المناخية األخرى 
 : وأىميا

رة عف معدالتيا العامة وفي فترات محددة مف نمو النباتات حيث تؤدي إرتفاع درجات الحرا -
مف جوزات القطف، كما ال تساعد عمى نمو الحبوب في %  11مثبًل إلى تساقط أكثر مف 

نخفاض اإلنتاج كمًا ونوعًا و بنسب قد تصؿ إلى  ، كما يؤدي إرتفاع % 51الطور العجني وا 
في درنات الشوندر %  12إلى أقؿ مف %  15ف درجة الحرارة إلى إنخفاض نسبة السكر م
ستمرارىا  . السكري وفؽ شدة موجات الحر وا 

كما يؤدي إنخفاض درجة الحرارة عف معدالتيا إلى حدوث صقيع لكثير مف المحاصيؿ  -
واألشجار المثمرة وخاصة التفاحيات والحمضيات والموزيات مما يتمؼ كثيرًا مف نباتات 

 . وف األزىار وعقدىا وبالتالي إلى إنخفاض كمية ونوعية اإلنتاجالمحاصيؿ وال يساعد عمى تك

كما أف حدوث بعض العواصؼ المطرية والبرد والرياح يؤثر بشكؿ واضح عمى تساقط أزىار  -
 . األشجار المثمرة وحدوث أضراٍر كبيرة عمى اإلنتاج لؤلشجار المثمرة

صادية تأثرًا بالتغيرات المناخية سواء وبشكؿ عاـ يعتبر القطاع الزراعي مف أكثر القطاعات اإلقت
المباشرة أو غير المباشرة وما ينعكس ىذا القطاع وقدرتو في تأميف الغذاء والكساء وتشغيؿ اليد 

 . العاممة والمساىمة بميزاف المدفوعات والناتج القومي
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 فتظير لممناخ أما فيما يتعمؽ بأىـ التجمعات والمناطؽ الجغرافية التي تتأثر بالتغيرات الشديدة ،
 : قتصادية وغذائية وصحيةا  دراسات المشروع ودراسات أخرى مناخية و 

إف منطقة سكاف البادية السورية مف أكثر التجمعات السكانية والجغرافية ىشاشة لمتغيرات  -
بسبب طبيعة نشاطيـ اإلقتصادي السائد والذي يعتمد عمى النمط الرعوي لتربية : المناخية

مف نشاطات تصنيعية وخدمية مرتبطة بشكؿ وثيؽ ومباشر بجودة المواسـ األغناـ وما يتبعو 
المطرية سواء في منطقة البادية أو في المناطؽ الزراعية األخرى حيث يعتمدوف في تغذية 
قطعانيـ عمى المراعي في تمؾ المناطؽ الرئيسية ويتأثر دخميـ وتطور قطعانيـ بجودة المواسـ 

مف الحائزيف في منطقة البادية %  61يف االعتبار أف حوالي المطرية وخاصة عندما نأخذ بع
رأس فأقؿ، مما يزيد مف تكاليؼ اإلنتاج والتنقؿ بحثًا عف الكؤل  111يممكوف قطعاف صغيرة 

والماء ويزيد ىذه التكاليؼ عدـ إمتبلكيـ تجييزات ووسائؿ مناسبة وخاصة وسائط النقؿ 
ليس فقط إلنخفاض دخميـ المزرعي بؿ إلى بيع  واالنتقاؿ، وىذا يؤدي في كثير مف األحياف

أو فقداف قطعانيـ، وىجرة األسرة أو جزء مف األسرة لمعمؿ في قطاع التشييد والعمراف بالمدف، 
وفي أحسف األحواؿ إستخداميـ . و غيرىا سائؽعمؿ في مجاالت خدمية عامة حراس و أو ال

 . كعماؿ زراعييف في مشاريع حكومية وخاصة

المنتجوف المزارعوف أيضًا في المناطؽ الزراعية مف أكثر التجمعات تأثرًا بالتغيرات كما يعتبر  -
والتي ( الرابعة)المناخية الشديدة وخاصة في الزراعات البعمية في مناطؽ اإلستقرار اليامشية 

ممـ وال تصمح إال لزراعة الشعير والمراعي الدائمة في  251-211معدالت أمطارىا بحدود 
ناخية العادية، حيث يقوـ سكاف ىذه المنطقة بنشاطيـ اإلقتصادي عمى اإلنتاج الظروؼ الم

 ماعزبعمي مع تربية الحيوانات أغناـ، الزراعي ال

 (. بقرة 2-1بمعدؿ )وأحيانًا أبقار ( رؤوس 11-5بمعدؿ )

وعمى الرغـ مف أف الحيازات الزراعية مقبولة المساحة إال أنيا تتصؼ بإنخفاض مردودىا 
غمة ىذه المناطؽ ونشاطيـ الزراعي والحيواني بجودة المواسـ المناخية وخاصة كمية وترتبط 

األمطار وتوزعيا وفي الظروؼ الطبيعية يمكف ضماف حصاد الشعير كؿ سنتيف أو ثبلث 
سنوات مرة، وفؽ جودة المواسـ، ويستفيدوف بشكؿ أساسي في تمبية إحتياجات حيواناتيـ مف 

 . مساحات مخمفات المحاصيؿ لمربي األغناـ في البادية مخمفات المحاصيؿ أو تأجير
وبشكؿ عاـ يعتبر المنتجوف الزراعيوف الذيف يعتمدوف الزراعات البعمية في مناطؽ اإلستقرار  -

الثالثة والثانية وحتى األولى مف المنتجيف األكثر تأثرًا أيضًا بالمواسـ المطرية وتوزعيا، بعد 
يتأثر   شية باإلضافة إلى أنو حتى المنتجيف لمزراعات المرويةحائزيف البادية والمناطؽ اليام

نشاطيـ الزراعي وعوائدىـ اإلقتصادية بالمواسـ المطرية ولما ليا مف تأثير عمى تخفيض عدد 
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زيادة )الريات أو كمية مياه الري البلزمة لمزراعة، أو مف خبلؿ رفد المصادر المائية بالمياه 
 (. ود ومستوى جرياف األنيارمنسوب المياه الجوفية والسد

مع اإلشارة إلى التأثير اإلضافي عمى ىذه التجمعات والمناطؽ الزراعية لمظواىر المناخية 
الرياح والسيوؿ والعواصؼ الترابية ومستوى توفر )األخرى المذكورة في بداية ىذا الفصؿ 

مقارنة بالقطاعات  وذلؾ وفؽ حدة ىذه الظواىر مما يزيد اآلثار السمبية( المصادر المائية
اإلقتصادية األخرى أو مناطؽ المدف والحضر وخاصة فيما يتعمؽ  بتأميف مياه الشرب 

 . لئلنساف والحيواف
أما فيما يتعمؽ بتأثير الجفاؼ عمى تأميف مياه الشرب والخدمات فتعتبر المدف ذات الكثافة 

دف تأثرًا بتأميف إحتياجات السكانية العالية، مدينة دمشؽ وريفيا، ومدينة حمب مف أكثر الم
وريفيا قد توقؼ إستثمارىا  بئرًا مف اآلبار التي تزود دمشؽ 213السكاف السيما وأف حوالي 

في السنوات األخيرة بسبب إنخفاض مستوى المخزوف المائي في حوض بردى واألعوج 
رفد  وبالتالي فإف الخطط المائية الخاصة بتأميف مياه الشرب لدمشؽ وريفيا تتركز عمى

 . مصادر مياه الشرب مف نير الفرات أو منطقة الساحؿ السوري
والبد في ىذا المجاؿ مف التنويو أنو حتى آبار الشرب والخدمات في ضواحي المدف تأثرت 

مما أدى إلى إنخفاض  2118 /2117، 2112 /1999بموجة الجفاؼ النسبية خبلؿ فترات 
عالميًا،  3ـ /7511سنويًا بمقابؿ  3ـ /1111متوسط نصيب الفرد عمى مستوى سورية إلى

وتقدر المنظمة العربية لمتنمية الزراعية إنخفاض متوسط نصيب الفرد العربي مف المياه إلى 
نتيجة زيادة معدالت النمو السكاني في الببلد العربية  2125سنويًا في عاـ  3ـ /511

نخفاض معدالت التدفؽ مف األنيار المشتركة مع الدوؿ العربية  . وا 
مع التنويو أف مصادر وزارة الري في سورية، ومف خبلؿ دراسة االتحاد األوربي، بينت أف 

سنويًا، مما سيؤثر عمى تمبية / 3مبلييف ـ 3114الميزاف المائي في سورية سالب بكمية 
اإلحتياجات المائية لجميع القطاعات وخاصة حاجة السكاف في سورية وذلؾ في ظؿ ظروؼ 

 .  د إستخداـ المياهالجفاؼ وعدـ ترشي
ومف ناحية أخرى البد مف ذكر أىمية تأثر المناطؽ الشرقية وخاصة الحسكة ودير الزور  -

حيث تزداد ىذه العواصؼ في شير آذار  (العجاج)عمومًا بالعواصؼ التربية ومنطقة البادية 
يومًا كتكرار سنوي، مما يؤثر ليس عمى النشاط  46-12وحتى آب وسجمت تمؾ المناطؽ 

نما عمى صحة اإلنساف ومعيشتو إلقتصادي لتمؾ المحافظات والمناطؽ فقطا  .وا 

وبالمقابؿ تعتبر المناطؽ الساحمية وخاصة الجبمية مف أكثر المناطؽ والتجمعات التي تتأثر  -
بالعواصؼ الرعدية والسيوؿ المطرية حيث سجمت ىذه المناطؽ أعمى تكرار سنوي ليا بمغ 

 . يوماً  33-39
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المنطقة الساحمية في بعض السنوات بزيادة سرعة الرياح والتي تؤثر بشكؿ مباشر وكذلؾ تتأثر 
حداث أضرار مادية  عمى إحداث أضرار ببعض البيوت الببلستيكية لمزراعات المحمية، وا 

 .وزراعية، عمى الحائزيف في محافظة طرطوس
ض الصياديف وكذلؾ تؤدي الرياح الشديد في بعض أياـ  الشتاء إلى إحداث أضرار عمى بع

السورييف في الساحؿ السوري مف خبلؿ إحداث أضرار ببعض المراكب أو إنخفاض عدد أياـ 
الصيد التي يمكف أف يستفيد منيا ىؤالء الصيادوف إال أف أضرار الرياح والسيوؿ المطرية 
محدود جدًا في الساحؿ السوري وعمى عدد محدود مف التجمعات السكانية وفي فترات زمنية 

دة، كما يتأثر كثير مف التجمعات السكانية في الساحؿ السوري بارتفاع سطح البحر وما متباع
جتماعية ذكرت سابقاً   . لو مف أثار إقتصادية وا 

 

جراءات التكييؼ لمتقميؿ مف تأثير المناخ عمى المالمح  -خامساً   السياسات وا 
 في سورية اإلقتصادية واإلجتماعية

لريؼ ويعتمدوف في نشاطيـ بشكؿ أساسي عمى الزراعة لذلؾ تـ يعيش قسـ كبير مف الفقراء في ا
التركيز في إستراتيجية التنمية الزراعية والريفية لتحقيؽ التقدـ في المؤشرات اإلقتصادية واإلجتماعية 

أرض، )ت الموارد الطبيعية الزراعيةووضعت السياسات البلزمة لتنفيذىا مف خبلؿ تحسيف إستخداما
واإلستفادة الكاممة منيا بما يتبلءـ مف إستدامتيا والمحافظة عمييا مف التدىور ( يمراع مياه، غابات،

واإلستنزاؼ والتموث والعمؿ عمى تطوير اإلنتاج الزراعي وتوفير مستمزماتو، وزيادة معدالت النمو 
 . اإلقتصادي

 /2111لمفترة  أولت الحكومة في الجميورية العربية السورية مف خبلؿ توجيات إستراتيجيتيا العامة
أىمية كبرى لمحد مف أثر التغيرات المناخية عمى  2111 /2116والخطة الخمسية العاشرة  2111

  :المجاالت التاليةالنواحي اإلقتصادية واإلجتماعية مف خبلؿ التركيز عمى 

 : في مجاؿ الحد مف التصحر وتدىور األراضي .1
ات الخاصة بمكافحة التصحر والحد مف تدىور قامت الحكومة بتوفير الدعـ المالي والمادي لممشروع

 : أىميااألراضي وُنفذت وتنفذ عددًا مف المشاريع في ىذا المجاؿ نذكر مف 
 لمنطقة البادية السورية مشاريع:   

 . مشروع تطوير البادية -

 . مشروع التنمية المتكاممة لمبادية السورية -

 . مشروع حفر وتجديد أبار البادية -

قامة المحميات الطبيعيةمشروع إحياء المراع -  .ي وا 



 www.inc-sy.org مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية
 

 

  3636 التأثيرات االقتصادية و االجتماعية للتغيرات المناخية في سورية
 

 : وأىميا ةباإلضافة إلى بعض مشاريع المنظمات العربية والدولية في سوري

 (. جبؿ عبد العزيز)مشروع مراقبة ومكافحة التصحر في البادية السورية  -

 .   مشروع تثبيت الكثباف الرممية في منطقة الكسرة في محافظة دير الزور -

لمكافحة التصحر في أكثر المناطؽ المتدىورة أحدىما في مدينة تدمر باإلضافة إلى إنشاء معيديف 
واألخر في دير الزور، ويتـ حاليًا التحضير إلنشاء كمية متخصصة في تدىور األراضي ومكافحة 

 . التصحر في المنطقة الشرقية مف سورية
 مشاريع لممناطؽ الحراجية:  

 . مشروع تطوير الغابات -

 . اتمشروع تربية وتنمية الغاب -

 . مشروع حماية الغابات ومكافحة الحرائؽ  -

 مشاريع أخرى في مجاالت متعددة:  

 . مشروع إستصبلح األراضي المتأثرة بالتممح في حوض الفرات -

 . مشروع المسوحات البيئية لمموارد الطبيعية -

 . مشروع صوف التنوع الحيوي -

 . مشروع إنشاء شبكات لمرصد الجوي -

 . ة في جميع أنحاء سوريةإقامة محطات رصد بيئية دائم -

 . مشروع اإلنذار المبكر لمجفاؼ -

الصادر عف وزير الزراعة واإلصبلح الزراعي بإحداث  2118ت لمعاـ  /27كما تـ تنفيذ القرار رقـ 
مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية ميمتو إعداد الدراسات البلزمة لمتخفيؼ مف الفقر 

يجاد فرص عمؿ جدي دة بالتمويؿ لممشاريع الصغيرة وتأميف التمويؿ البلـز بالتنسيؽ مع المصرؼ وا 
الزراعي والمساعدة في تأميف معدات الري الحديث وتصنيع وتسويؽ المنتجات الزراعية ودعـ الموارد 

 .  الطبيعية وتنمية المرأة الريفية ودعـ الخدمات الزراعية واإلجتماعية واإلقتصادية
 

نتاجيا والحد كما أعطي أىمية  كبيرة في الخطط السنوية الزراعية لتحسيف إستثمار األراضي الزراعية وا 
   :وىيمف تدىورىا وبما يتوافؽ مع التغيرات المناخية األخيرة التي سادت سورية 

  إلنتاج المحاصيؿ واألشجار المثمرة  قتصادية لمقطر تحدد المناطؽ المثمىإوضع خارطة بيئية
راضي السورية وفؽ الميزة النسبية وبإستخداـ نظاـ المعمومات تتناسب مع تصنيؼ األ

 . الجغرافي

  عتماد التراكيب المحصولية والدورات الزراعية اإلستخداـ األمثؿ لؤلراضي القابمة لمزراعة وا 
 . التي تتضمف إستدامة اإلنتاج وتحقيؽ التكامؿ بيف اإلنتاجيف النباتي والحيواني

  ستدامتيا وفؽ تأثير المتغيرات المناخيةمع ترشيد إستخداـ الموارد   .الطبيعية وا 
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 :  عمى ما يمي 2119 /2118كما ركزت الخطة الزراعية في أىدافيا  لموسـ 
 . اإلستمرار بمنع الزراعة البعمية في منطقة اإلستقرار الخامسة -

إستمرار منع زراعة القطف في بعض المناطؽ وتخفيض زراعة المحاصيؿ الصيفية بشكؿ  -
 . وبما يناسب مع إستدامة الموارد الطبيعيةعاـ 

 .  تخفيض الزراعة المروية التكثيفية عمى اآلبار -

 . إستمرار العمؿ بالقرارات الناظمة لزراعة األشجار المثمرة -

ؼ والحد مف تأثير التغيرات المناخية  ُُ وتعتبر ىذه المشاريع والسياسات اإلدارة الفعالة في مجاؿ التكُي
ألرضية وما لو مف تأثير مباشر وغير مباشر عمى اإلستفادة مف ىذه الموارد مما وتدىور الموارد ا

 . يساىـ في تحسيف النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية لشرائح واسعة مف السكاف
مع اإلشارة إلى أىمية إستمرار ىذه المشاريع والسياسات ومتابعيا وتقييميا الدائـ وبما يتناسب مع شدة 

 . مناخية في اآلونة األخيرةوحدة التغيرات ال

 : في مجاؿ ترشيد إستخداـ الموارد المائية .2
تركز اإلستراتيجية المائية الوطنية في سورية في إطار الخطة الخمسية العاشرة عمى موضوع األمف 
المائي كضماف لمتنمية المستدامة، وبالتالي يتـ تركيز الجيود عمى إستعمالو بصورة عقبلنية كمورد 

 .وىاـ إستراتيجي
  :وتركز الخطة الخمسية لمموارد المائية عمى

 . تحسيف كفاءة إستعماؿ المياه في الري مف خبلؿ إعادة تأىيؿ وتحديث أنظمة الري (1

 . تحقيؽ إدارة سميمة لممياه السطحية وخاصة بالنسبة لدجمة والفرات (2

 . ليا تحسيف إدارة المياه الجوفية وتحقيؽ مراقبة فاعمة لئلستعماؿ غير العقبلني (3

حماية البيئة مف التموث مف خبلؿ درء ومراقبة التموث ومعالجة مياه الصرؼ الصحي  (4
واإلستفادة منيا، كما أف اإلستراتيجية المائية تتضمف أيضًا اإلجراءات التشريعية واإلدارية 

 . لمواجية التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتدىور السريع لنوعية المياه

دارة وتخطيط إستخداـ المياه وتعتبر  وزارة الري المسؤولة عف مراقبة الموارد المائية وعممية المتابعة وا 
وكذلؾ التنسيؽ مع الجيات المعنية بإستخداـ المياه وتقع مسؤولية إنشاء البنية التحتية لشبكات الري 

إلصبلح الزراعي بتنظيـ الحكومية وترخيص اآلبار عمى عاتؽ وزارة الري، بينما تقوـ وزارة الزراعة وا
دارة إستخداـ  مياه إستخداـ المياه عمى مستوى المزارع، كما تقوـ وزارة اإلسكاف والمرافؽ بتأميف وا 

وتتـ إدارة الموارد المائية في سورية مف خبلؿ القوانيف والتشريعات  .الشرب والصرؼ الصحي و غيرىا
والذي يوجز التشريعات المائية  2115ؿ وأىميا التشريع المعدؿ مف مجمس الشعب في تشريف األو 

العامة ويسمح لوزارة الري بإشراؾ القطاع الخاص بذلؾ، كما تمت إعادة ىيكمية وزارة الري بما ينسجـ 
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مع التيديدات وندرة المياه، بإحداث الييئة العامة لمموارد المائية لتحؿ محؿ مديرية األحواض المائية، 
نشاء مديريات تتبع ليا بيدؼ ت  .نفيذ إستراتيجية الموارد المائيةوا 

متبلؾ  17در الري في سورية والتي تمتمؾ ىنا إلى تنوع مصاتجدر اإلشارة و  نيرًا أكبرىا نير الفرات، وا 
سدًا صغيرًا، ونمو الطاقة التخزينية لتطور  154رة أكبرىا سد الفرات، وىناؾ سورية أربع سدود كبي

المصادر المائية عمى سبعة أحواض مائية، وتعتبر السدود  كما تتوزع ،3ـ /مميوف 18629السدود إلى 
مف ىـ اإلجراءات الخاصة بتنمية وترشيد إستخداـ المياه، كما قامت الجيات العامة والخاصة المعنية 

ستخداـ بتخطيط وترشيد إستخداـ المياه بمجموعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى  ُُؼ وتحسيف وا  التكُي
 : أىمياوترشيد المياه 

وضع مخططات عف الموارد المائية المتاحة حسب األحواض المائية لتحديد الموارد المائية  -
المتوفرة ووضع خطة إستثمارية ليا إستنادًا إلى دراسات ىذه األحواض التي تحدد 

 . اإلستخدامات المختمفة لممياه

 . دراسة األحواض المائية غير المدروسة -

ستصبلح األراضي والمياه تأسيس مركز بحوث المياه في وزارة ال - ري في مجاؿ بحوث الري وا 
 . الجوفية

 . زيادة عدد المشاريع التي تيتـ بإستخداـ المياه السطحية -

 . تأسيس مديرية اإلستمطار في وزارة الزراعة لممساعدة في زيادة كمية الياطؿ المطري -

 . ري الحديثةتبني سياسة قروض مبلئمة لمساعدة المزارعيف في إدخاؿ تقنيات وأنظمة ال -

 . إنشاء محطات لتكرير مياه الصرؼ الصحي مف أجؿ إستخداميا في الزراعة -

التي تعنى بتطوير  2115لعاـ  21إحداث الييئة العامة إلدارة وتطوير الغاب بالقانوف رقـ  -
 . منطقة الغاب خاصة تطوير وصيانة مشاريع الري

 

ؽ أكبر قدر مف اإلنتاج لكؿ قطرة ماء تـ القياـ وأيضًا مف أجؿ تحسيف كفاءة الموارد المائية أي تحقي
 : مف المشروعات نذكر منيابالعديد 
  .مشروع تطوير بحوث المصادر الطبيعية -

  .مشروع صيانة وتشغيؿ ري وصرؼ الغاب -

  .صندوؽ التحوؿ إلى الري الحديث  -

 .(جايكا)الوكالة اليابانية لمتعاوف الدولي مشروع إنشاء محطات رصد مناخي بالتعاوف مع   -

وكدعـ ليذه المشاريع تـ إنجاز العديد مف المشاريع بمساعدة منظمة األغذية والزراعة في مجاؿ 
 : ما يميالزراعة المروية والتي ىدفت إلى 

 . إستراتيجيات وسياسات إلدارة قطاع الري -
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بناء القدرات والتدريب في مجاؿ الري وأساليب الحفاظ عمى المياه، وتأسيس خدمات دعـ  -
 . سبةمنا

 .نشر تقنيات الري الحديث لتحسيف كفاءة الري عمى مستوى المزارع -
 

والبد مف اإلشارة في نياية ىذه الفقرة إلى إحداث صندوؽ تمويؿ المشروع الوطني لمتحوؿ لمري 
 في ترشيد إستثمار المصادر المائية وخاصة منيا الجوفية وتسريع برامج التحوؿ إلى الريالحديث 

حداث صندوؽ تمويؿ المشروع إ، المتضمف 2115 /9 /29تاريخ  91المرسوـ رقـ الحديث فقد صدر 
دارتيا بتقانات الري ا  مف المساحة المروية، و  اً مميوف ىكتار  132الوطني لمتحوؿ لمري الحديث وتحويؿ 

مميار ليرة سورية تعادؿ  73الحديث خبلؿ السنوات العشرة، وقد خصصت الحكومة ليذا المشروع 
مميار ليرة سورية تكمفة تأىيؿ الشبكات والمشاريع الحكومية،  2139منيا ( اً أميركي اً دوالر مميار  135)
مميار ليرة سورية تكمفة التحوؿ لمري الحديث تقدـ بشكؿ قروض ميسرة لؤلخوة الفبلحيف  5232و

 . والمنتجيف

ياه في الري بنسبة ستخداـ المإستخداـ ىذه التقانات ووفؽ دراسات وزارة الزراعة إلى تخفيض إؤدي يو 
 %.  35-25وزيادة المردود بنسبة تتراوح ما بيف %  51

حيث إرتفعت خبلؿ السنتيف الماضيتيف بفضؿ ىذا المشروع نسبة المساحة المروية بتقانات الري 
جتماعية %  18إلى %  11الحديثة مف  مف إجمالي مساحة سورية وما ليا مف آثار إقتصادية وا 
 . مذكورة سابقاً 

مف التركيز عمى إستمرار الجيود لتحقيؽ أىداؼ المشروع في أقؿ فترة زمنية بحيث تعمـ ىذه  والبد
 . التقانات في جميع األراضي المروية السورية

وبصورة عامة البد مف الغستمرار بتنفيذ ىذه اإلجراءات والسياسات وتقييميا المستمر لتحسيف كفاءتيا 
ُُؼ بشكؿ أفضؿ مع التغيرات المنا  .خيةلمتكُي

 

  :في مجاؿ متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي لألغذية .3
نظمت منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة لقاء لقيادي العالـ في  1996في تشريف الثاني مف عاـ 

مؤتمر القمة العالمي لؤلغذية، بيدؼ إعطاء فرصة تاريخية لمحكومات والمنظمات العالمية وقطاعات 
د القوى وبشكؿ مكثؼ لضماف األمف الغذائي لسكاف العالـ، وبالنتيجة كاف ىناؾ المجتمع المدني لحش

سبعة التزامات لمتغمب عمى مشكمة األمف الغذائي لتحقيؽ اليدؼ األساسي وىو تخفيض عدد الجياع 
 . 2115مبلييف شخصًا إلى النصؼ في حموؿ عاـ  8نحو  1995الـ الذي بمغ في عاـ في الع

لتزامات إلى العبلقة الوثيقة وتأثير التغيرات المناخية عمى حالة األمف الغذائي وتشير معظـ ىذه اال
 . والفقر والصحة وخاصة في الريؼ

ف تحقيؽ بعض اإلنجازات في النواحي المذكورة يؤدي إلى الحد مف آثار التغيرات المناخية    ووا 
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تغيرات المناخية بشكؿ خاص فيما يمي أىـ ىذه اإللتزامات ذات العالقة بالتنمية بشكؿ عاـ وال
 : واإلنجازات المحققة لمسياسات واإلجراءات المنجزة والواجب إنجازىا لتحقيؽ ىذه اإللتزامات

سنتبع في تحقيؽ التنمية الغذائية والزراعية والسمكية و الحراجية والريفية في كؿ مف " :اإللتزاـ الثالث
إلمكانيات المنخفضة، السياسات والممارسات المناطؽ ذات اإلمكانيات المرتفعة والمناطؽ ذات ا

المستدامة والقائمة عمى المشاركة التي تعد جوىريًا لتوفير اإلمدادات الغذائية الكافية والموثوؽ بيا عمى 
المستويات األسرية والقطرية واإلقميمية والعالمية، ولمكافحة اآلفات والتصحر، وذلؾ بالنظر إلى ما 

 ."لوظائؼلمزراعة مف طابع متعدد ا
 

 : يمي مف خالؿ مايتـ تحقيقو في سورية لتزاـ ىذا اإل 
 السياسات واإلجراءات الرامية إلى تكثيؼ اإلنتاج الغذائي وتنويعو . 

 اإلجراءات الرامية إلى مكافحة األخطار البيئية عمى األمف الغذائي . 

 ستخداميا  . نقؿ التقانات الزراعية وا 

 ة وتنفيذىاوضع خطط لمتنمية الريفية المتكامم . 
 

منيا سنسعى إلى تبلفي الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ والى التأىب " :اإللتزاـ الخامس كما نص
لمواجيتيا والى سد اإلحتياجات الغذائية العابرة والطارئة بطرؽ تشجيع عمميات اإلنتعاش واإلحياء 

 "والتنمية وبناء القدرات عمى تمبية اإلحتياجات في المستقبؿ
 

 : لتزاـ يتـ القياـ باألنشطة التاليةقيؽ ىذا اإل لتح
  تـ إحداث لجنة وطنية لمواجية الكوارث لتقديـ المساعدات البلزمة لمسكاف في حاؿ حدوث

 .  الكوارث مف خبلؿ لجنة مشترؾ تضـ جميع الوزارات وبرئاسة نائب رئيس مجمس الوزراء

 ـ المزارعيف عف فترات توقع موجات تقوـ وزارة الزراعة ومف خبلؿ المحطات المناخية بإعبل
 . الصقيع لمقياـ بتفادييا

  حداث نظاـ إنذار مبكر لمتنبؤ عف حاالت الجفاؼ وتتـ تـ إعداد مشروع لمكافحة الجفاؼ وا 
 . المتابعة لتأميف التمويؿ البلـز لو

 إستنباط األصناؼ النباتية والحيوانية ذات القدرة عمى تحمؿ الجفاؼ . 

 لطرؽ الحراجية لمكافحة الحرائؽ في الغابات وزيادة عدد المخافر والخفراء اإلستمرار في شؽ ا
 . الحراجييف وتوزيعيـ في جميع مناطؽ الغابات

 توزيع المساعدات الغذائية مف برنامج الغذاء العالمي عمى الفقراء ومنعدمي األمف الغذائي . 

  ؼ الجوية السيئةتقديـ المساعدات الطارئة لممناطؽ المنكوبة أو المتعرضة لمظرو . 
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  إجراء الدراسات المختمفة خبلؿ مشاريع خرائط األمف الغذائي وخرائط المناطؽ الفقيرة ومشروع
 . دعـ السياسات الزراعية بالتعاوف مع المنظمات العربية والدولية

 

ستخداـ إستثمارات القطاعيف العاـ والخاص " :اإللتزاـ السادس وكذلؾ تضمف سنشجع تخصيص وا 
حو األمثؿ مف أجؿ تعزيز الموارد البشرية، والنظـ الغذائية والزراعية والسمكية و الحراجية عمى الن

المستدامة والتنمية الريفية في كؿ مف المناطؽ ذات اإلمكانيات المرتفعة والمناطؽ ذات اإلمكانيات 
 ."المنخفضة

 

 : يمي لتزاـ مف خالؿ ماويتـ تحقيؽ ىذا اإل 
  البشرية في الميزانية الوطنيةزيادة  حصة تنمية الموارد. 

 زيادة حصة الزراعة واألسماؾ وبرامج األمف الغذائي في الميزانية الوطنية . 

  زيادة حجـ االستثمارات في البنى األساسية الرامية إلى زيادة فرص الدخوؿ إلى األسواؽ
 . والحصوؿ عمى األغذية

 ونقؿ التقانة بيدؼ تحسيف  المبادرات التي إتخذت والموارد المخصصة لتشجيع إستحداث
 . اإلنتاج

 إستراتيجيات اإلدارة المستدامة لتجمعات المياه واإلستثمارات ذات الصمة . 

وبشكؿ عاـ فإف السياسات اإلقتصادية السورية المذكورة في مقدمة ىذه الدراسة والمشاريع التنموية 
اىـ في الحد مف التأثيرات البيئية المستمرة واإللتزامات المجتمعية الرسمية والخاصة، قد ساىمت وتس

بشكؿ عاـ والمناخية بشكؿ خاص، عمى النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية في سورية وخاصة فيما 
 . يتعمؽ باألمف الغذائي واألمف المائي

 

 قدرة وطاقة الحكومة والوحدات اإلدارية المحمية عمى التعامؿ مع الكوارث -سادسا  
  الطبيعية

ة في كثير مف فقراتيا السابقة بأف أىـ ما تتأثر بو سورية مف الناحية المناخية ىي بينت ىذه الدراس
إنخفاض معدالت األمطار وما ليا مف تأثيرات عمى الموارد الطبيعية والبشرية وخاصة الموارد المائية 

أو وتدىور األراضي والجفاؼ، وما يتبعيا مف تداعيات عمى النشاط السكاني سواء اإلقتصادي منيا 
 . اإلجتماعي

، مف أشد 1999 /1998وتحدث موجات الجفاؼ في سورية خبلؿ فترات زمنية دورية وكانت الفترة 
الفترات التي تعرضت ليا سورية لمجفاؼ، حيث شكمت خطورة كبيرة عمى اإلنتاج الزراعي بشكؿ 

أيضًا مف  مف الفترات الحرجة 2118 /2117خاص واإلقتصاد السوري بشكؿ عاـ، كما كانت الفترة 
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الناحية المناخية، وقد قامت الحكومة والوحدات اإلدارية بمجموعة مف اإلجراءات المتكاممة لمحد مف 
  :أىمياتأثير كارثة الجفاؼ ىذه مف 

  مف خبلؿ المخزوف اإلستراتيجي مف القمح بالتعويض عف ( وزارة التمويف واالقتصاد)قامت
ف القمح سنويًا، وذلؾ بتزويد األفراف مميوف طنًا م 135النقص في اإلنتاج وبمعدؿ 

 . بالطحيف البلـز وفؽ الحاجات العادية والطبيعية

  مساعدات مف ( وزارة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعية، وبرنامج الغذاء العالمي)تقديـ
الطحيف والمعمبات لشرائح كبيرة مف التجمعات السكانية في المناطؽ اليشة في البادية 

 . طقة اإلستقرار المطري الرابعة، ولمزارعي الحبوب في المناطؽ البعميةالسورية، ومن

  مقننات عمفية إضافية بقروض طويمة األجؿ لتمبية ( مؤسسة األعبلؼ -وزارة الزراعة)قدمت
وبعض ( البادية السورية)الطمب عمى األعبلؼ لؤلغناـ واألبقار في المناطؽ الرعوية 

 .المناطؽ البعمية األخرى 

  مديرية الصحة البيطرية  تمقيحات دورية وأدوية مجانية لزيادة قدرة  -وزارة الزراعة)قدمت
قطيع الثروة الحيوانية عمى مقاومة األمراض في ظؿ ظروؼ الجفاؼ ونقص األعبلؼ 

 . والمياه

  دعمًا مائيًا عف ( الوحدات اإلدارية في المحافظات)وزارة اإلدارة المحمية  -وزارة الزراعة)قدمت
نقؿ المياه لئلنساف والحيواف بواسطة الصياريج لسد بعض النقص في المياه طريؽ 

بتعميؽ ( وزارة الري)وخاصة في مناطؽ اإلستقرار المطرية الخامسة والرابعة، كما قامت 
آبار الشرب في مناطؽ كثيرة مف سورية وبحفر آبار جديدة لمشرب، وآبار إحتياطية في 

وريؼ دمشؽ وحمب لتغطية النقص الشديد مف جميع المدف السورية، وخاصة دمشؽ 
 . مياه الشرب بسبب الكثافة السكانية العالية في تمؾ المدف

  كثيرًا مف النشاطات اإلقتصادية مف غرامات ( وزارة المالية والمصارؼ التابعة ليا)أعفت
التأخر في تسديد اإللتزامات المالية مف فوائد القروض وخاصة لممزارعيف ومربي 

 .، وحتى بتأجيؿ أصؿ القرضاألغناـ

  بعض المحميات الرعوية لمرعي وفؽ ( مديرية البادية والمراعي واألغناـ -وزارة الزراعة)فتحت
 . خطة رعوية مناسبة لمتقميؿ مف حدة النقص في األعبلؼ

مع التنويو إلى المشاريع المنفذة مف قبؿ وزارة الزراعة واإلدارة المحمية لتحسيف الظروؼ البيئية 
عامة مف خبلؿ مشاريع األحزمة الخضراء، وذلؾ بزراعة مساحات شاسعة مف ال

حوؿ المدف باألشجار الحراجية والمثمرة ( أمبلؾ الدولة)األراضي الجبمية والجرداء 
لتحسيف الظروؼ البيئية، وما ليا مف تأثير عمى تمطيؼ المناخ بإعتبار ىذه األحزمة 

لخطط السنوية لوزارة الزراعة لنثر البذور الخضراء جاذبة لؤلمطار، باإلضافة إلى ا
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الرعوية وزراعة بعض الغراس الرعوية في مناطؽ العواصؼ الرممية لتقوـ ىذه النباتات 
 .بتثبيت الكثباف الرممية وتحسيف الظروؼ البيئية والمناخية بشكؿ عاـ

 تأثيرًا ومحدودة  أما فيما يتعمؽ بالنواحي المناخية األخرى والتي تشكؿ أخطارًا أخرى فإنيا أقؿ
 :أىمياجدًا ومف 

 سبؽ وأف ذكرنا محدودية ىذه العواصؼ الترابية وتنحصر غالبًا في  :العواصؼ الترابية
وزارة الصحة والوحدات )المناطؽ الشرقية ومحافظة دير الزور و الحسكة، وقد قامت 

ماية بالتركيز عمى تمقيح األطفاؿ وتوزيع بعض األدوية الضرورية لح( التابعة ليا
التجمعات السكانية مف تأثير الجفاؼ عمى الصحة العامة وبعض األمراض التي ترافؽ 
الجفاؼ نتيجة إثارة العواصؼ الرممية والغبار وخاصة األمراض التنفسية  في مناطؽ 

 ة، دير الزور،الحسك)البادية والمناطؽ الزراعية وحتى في بعض المناطؽ الشرقية 
 (. الرقة

  ولفترات محدودة جدًا لبعض العواصؼ مف الرياح القوية أو العواصؼ كذلؾ تتعرض سورية
غالبًا في اليضاب )الرعدية والمطرية وتسبب بعض الفيضانات في المناطؽ الساحمية 

وبعض المناطؽ المرتفعة ونادرًا تشمؿ بعض فيضانات األنيار أو الرياح والعواصؼ 
بعض و  عض المباني و الجسوربعض البنى التحتية، بالبحرية مما تسبب في إتبلؼ 

باإلضافة إلى إتبلؼ بعض المزروعات والبيوت الببلستيكية ومراكب الصيد ( الطرقات
الصغيرة وغالبًا تقوـ الوحدات اإلدارية بالمحافظة متمثمة بالمديريات الفنية التابعة لئلدارة 

ساعدة السكاف المحمية، والجيات الرسمية األخرى بالمساعدة في الحد مف ىذه اآلثار وم
عادة ترميـ ما تـ تخريبو، والتعويض أحيانًا عمى المزارعيف  في ممارسة حياتيـ اليومية، وا 
والصياديف مف خبلؿ المساعدات الحكومية المحمية أو مف خبلؿ ميزانية الدولية 

 . اإلحتياطية

 ة لفترات طويمة أما فيما يتعمؽ بالنواحي الكارثية األخرى كالزالزؿ أو الرياح والعواصؼ الشديد
أو الفيضانات العامة الشاممة فإنيا نادرة الحدوث جدًا، مع اإلشارة إلى أىمية كؿ مف 
الوحدات اإلدارية الخاصة باألرصاد الجوية، واالستشعار عف بعد، ووحدات رصد 
الزالزؿ، في المتابعة المستمرة محميًا وعالميًا مع إجراء التنبؤات المستمرة وتوعية السكاف 

 . خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ والندوات حوؿ بعض األخطار المحتممةمف 
كما تقوـ كؿ مف وحدات اإلطفاء التي تتبع لوزارة الداخمية والمديريات الفنية التابعة لوزارة اإلدارة 
المحمية في المحافظات مف خبلؿ تجييزاتيا بالمساعدة في أية كوارث، قد تحدث سواء كانت ناتجة 

 . أو بفعؿ اإلنساف عف الظروؼ الطبيعية
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