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 : فزيق الذراســـت

 . المذيز الوطني للمشزوع الذكتور يوسف مسـلمبني

  .مستشبر في التنميت الزراعيت والزيفيت والبيئتال الذكتور محمذ فبضل وردة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المجنة التوجييية لممشروع
 : برئاسة الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة، وعضوية كل من

 .الممثؿ المقيـ لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في سورية إسماعيؿ ولد الشيخ أحمد السيد 

 . رئيس تخطيط الدولة الدكتور تيسير رداوي 
 .مرفؽ البيئة العالمينقطة االتصاؿ الوطنية ل/ معاوف الوزير الميندس عماد حسوف
 . ـ المتحدة اإلنمائيرئيس فريؽ الطاقة والبيئة في برنامج األم الميندسة عبير زينو

 . وزارة الدولة لشؤوف البيئة/ المنسؽ الوطني لممشروع  الميندس ىيثـ نشواتي

 . المدير الوطني لممشروع الدكتور يوسؼ مسمماني

 

 

 

 

  :المجنة الفنية لممشروع
ألمـ المتحدة اإلنمائي، والمدير الوطني تتألؼ مف المدير العاـ لمييئة العامة لشؤوف البيئة، ورئيس فريؽ الطاقة والبيئة في برنامج ا

وزارة الدولة لشؤوف البيئة، و ىيئة تخطيط الدولة، و وزارة الزراعة : لممشروع، والمنسؽ الوطني لممشروع، وممثميف عف كؿ مف
تعمير، و وزارة النقؿ، مركز بحوث الطاقة، و وزارة اإلسكاف وال/واإلصالح الزراعي، و وزارة الري، و وزارة الصناعة، و وزارة الكيرباء

 . و وزارة النفط والثروة المعدنية، و المديرية العامة لألرصاد الجوية، والجامعات ومراكز البحث العممي، الجمعيات األىمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؿ بَ مف قِ " في سوريةاإلستراتيجية وخطة العمؿ الوطنية  لمتكيؼ مع التغيرات المناخية " :ه الدراسةتمت المصادقة عمى ىذ
يـو بتاريخ تحت رعاية الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤوف البيئة اجتماع المجنة الفنية الذي تـ عقده  المجنة الفنية باإلجماع، خالؿ

  .، في قاعة اجتماعات وزارة الدولة لشؤوف البيئة0212 يناير/ ثاني كانوف ال 11الواقع في  االثنيف
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 تنفيذيال الممخص
 في جميع األوقات نظراً  شائكاً  موضوعاً وآثارىا تشكؿ أسباب ظاىرة التغيرات المناخية   

وعمى الرغـ مف أف . لتعقيدات العوامؿ التي تسبب تمؾ الظاىرة وآثارىا عمى المستوييف المحمي والعالمي
بب أنشطة اإلنساف تؤكد أثر غازات الدفيئة عمى التوازف الحراري لكوكب األرض بس عديدةً  دراساتٍ 

أخرى تعزو الزيادة الحالية في حرارة الكوكب إلى التطور الطبيعي في المناخ في  المتزايدة، فإف دراساتٍ 
 .سابقةٍ  زمنيةٍ  ىذه الحقبة كما حدث في حقبٍ 

ف  لمتخفيؼ مف  موحدةٍ  إستراتيجيةٍ عتماد إؤثر عمى فرص يختالؼ الرأي حوؿ أسباب التغيرات المناخية إوا 
في  كبيرةً  تغييراتٍ  ،في الدوؿ الصناعية ،وأف تمؾ اإلجراءات تتطمب اث غازات الدفيئة، خاصةً نبعإ

دخاؿ ال ستثماراإلو سياسات الطاقة  وبالنسبة . غييرات والتعقيدات في المصانعتوتطوير الطاقات البديمة وا 
لمتكاليؼ اإلضافية التي  اً نظر  قتصاديةاإلالبيئة ومطرقة اإلسعافات  لمدوؿ النامية فإنيا تقع بيف سنداف

ذا كانت التغيرات المناخية عامالً  .ستؤخر التنمية وتحقيؽ السياسات قصيرة األجؿ مف العوامؿ التي  وا 
في حوض المتوسط حيث تشكؿ المناطؽ الصحراوية  تساىـ في عممية التصحر، فإنيا مف األىمية بمكافٍ 

 .إلى التدىور منو وحيث يتعرض التوازف البيئي اليش كبيرةً  نسبةً 
شراؼ  البالغ الوطني األوؿ بتمويؿٍ  لة لشؤوف البيئة مشروعنفذت وزارة الدو  مف مرفؽ البيئة العالمي وا 

وتأتي ىذه . برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بيدؼ تحضير البالغ الوطني األوؿ حوؿ التغيرات المناخية
طة العمل الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات وخ اإلستراتجيةمن المشروع لتضع  نوعيةً  الدراسة إضافةً 

لمتكيؼ مع التغيرات المناخية وآثارىا  واضح   المناخية بين أيدي صناع القرار والجيات المعنية كدليل  
 .اليامة قتصاديةاإل السمبية عمى القطاعات 

ءًا يتأثر الطقس شتا. يتميز بشتاٍء بارٍد وماطٍر، وصيٍؼ حاٍر وجاؼٍ  المناخ في سورية متوسطيٌ 
بينما يتأثر . فوؽ البحر األبيض المتوسطبالضغط المرتفع السيبيري وبالمنخفضات الجوية التي تعبر 

وخالؿ الفصميف اإلنتقالييف  .البحر األحمرالموسمي اليندي وبإمتداد منخفض منخفض بإمتداد ال صيفاً 
  .اأفريقيالربيع والخريؼ يتأثر الطقس بالمنخفضات الحارة التي تأتي مف شماؿ 

وذلؾ وفؽ زراعيٍة  ستقرارٍ إ، وبالتالي إلى خمس مناطؽ تقسـ سورية إلى خمس مناطؽ مناخيةٍ 
ممـ في  088األولى و ستقراراإل ةممـ في منطق 488المعدؿ السنوي لميطوؿ المطري والذي يبمغ 

 .الخمسة ستقراراإلوقد تأثرت النظـ الزراعية إلى حٍد كبٍر بالخصائص الفيزيائية لمناطؽ . الخامسة
 -0511في سورية إلى أنو وخالؿ الفترة  مناخيةٍ رصٍد محطة  08 ػلتشير البيانات المتوفرة   

ت تمؾ صإذ تناق. في معدالت اليطوؿ المطري خالؿ فصمي الشتاء والخريؼ واضحٌ  تـ تغيرٌ  6882
بينما تزايد . ضيةالمعدالت في المناطؽ الشمالية والشمالية الشرقية مف سورية خالؿ العقود الخمسة الما
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وأسباب ىذه التغيرات غير . معدؿ ىطوؿ األمطار الخريفية في شماؿ المناطؽ الوسطى مف البالد
درجات الحرارة خاصة في المناطؽ الساحمية  إرتفاع تجاه نحوإإلى نفسيا وتشير البيانات  .مفيومة حالياً 
تقرير ) بشكٍؿ عاـٍ  معدالتيا صيفاً  عف رتفاعإلاتجيت نحو ا  و وفي الربيع والخريؼ،  اً والغربية شتاء

  .(6884التكيؼ، 
مف اإلنتاج الزراعي % 54، أي أف صغيرةٍ  يتشكؿ معظـ اإلنتاج الزراعي مف مزارع عائميةٍ 

وعمى الرغـ مف سيطرة القطاع الخاص في ىذا المجاؿ، تخطط الحكومة . الوطني ينتجو القطاع الخاص
، وتطبؽ نظاـ ترخيص مناطؽ المحاصيؿ لممزارع التي لمناسبةا لزراعة المحاصيؿ األساسية في المناطؽ

نيا تممؾ معظـ مرافؽ إبالتسويؽ والتصنيع، إذ  كما تتدخؿ الدولة مباشرةً . تزيد عف نصؼ ىكتار
مف  اً الصناعات الزراعية األساسية وتديرىا، وتتضمف جميع محالج القطف ومعامؿ السكر والتبغ، وعدد

  .ألعالؼالمطاحف ومعامؿ الزيوت وا

الشوندر  وبالنسبة لمقطف و. تقرر الحكومة أسعار المحاصيؿ الرئيسة عدا الفواكو والخضار
أما . السكري والتبغ، يجب عمى المزارع أف يبيع المحصوؿ إلى المؤسسات الحكومية باألسعار المقررة

سسات الحكومية باألسعار بيعيا لممؤ الخيار بأصبح حاليا لممزارع فقد بالنسبة لممحاصيؿ الرئيسة األخرى، 
 . المقررة أو بيعيا لمقطاع الخاص باألسعار المتفؽ عمييا
( عدا القطف والعدس والحمص المعدة لمتصدير)وتتحكـ الحكومة بأسعار المحاصيؿ الرئيسة 

مف شدة التخطيط الزراعي والتحكـ  وتخفؼ الحكومة تدريجياً . حتى نقاط البيع النيائية لممستيمؾ داخمياً 
بما يكفي لتحجيـ قدرة المزارع  لكف تدخميا في ىذه يبقى مركزاً . سعار والتدخؿ في التصنيع والتسويؽباأل

لمؤشرات األسعار ولمتأثير في دور صناع قرار التجارة في القطاع الخاص والعامميف في  لالستجابة
  .التجارة والتصنيع الزراعي

المياه، وتكرر موجات الجفاؼ، والنمو  يزداد النقص في المياه نتيجة الطمب المتزايد عمى
مف األمطار التي تيطؿ سنويًا أو تتسرب إلى المياه الجوفية، وىذا ما يؤكد % 5ويتبخر حوالي . السكاني
في جميع الموارد % 68قدر النقص بحوالي . المختمفة مثؿ مياه الشرب والزراعة ستعماالتفي اإلالنقص 

لجميع أغراض الشرب والزراعة  سنوياً % 8730د السنوية بمعدؿ تناقصت حصة الفر و . المائية المتاحة
عاـ  0ـ 323، وكاف أدنى حد ليا قد بمغ 6881عاـ  0ـ 440إلى  0552عاـ  0ـ 518والصناعة مف 

( المياه الجوفية والسطحية)حصة الفرد السنوية مف مصادر المياه التقميدية  نخفضتإكذلؾ . 6888
( 0ـ 133)، وكاف أدناىا 6881عاـ  0ـ 380إلى  0552عاـ  0ـ 315مف % 8733قدره  سنويٍ  بمعدؿٍ 
وبمعدؿ  0ـ 446إلى  0ـ 430حصة الفرد السنوية لألغراض الزراعية مف  رتفعتإ وحالياً . 6888عاـ

  .خالؿ الفترة نفسيا مسببة بذلؾ نقصًا في حصة مياه الشرب% 8706
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المائية  حتياجاتإلاات المناخية إلى زيادة متغير لقريب، سوؼ تؤدي اآلثار السمبية لوفي المستقبؿ ا
لى % 68-08بحوالي  اإلنتاجية واإلنتاج وفقا لذلؾ فيـ إذا لـ يتـ توفير  نخفاضإلألغراض الزراعية، وا 

 .اإلضافية حتياجاتإلا
إلى التعريؼ بأولويات اإلجراءات الواجب  تيدؼ اإلستراتيجية وخطة العمؿ الوطنية أساساً 

 حتياجاتإلاتعبر عف  تعتمد عمى أنشطةٍ  التغيرات المناخية، وتطويرىا إلى مشروعاتٍ تخاذىا لمتكيؼ مع إ
كما . الممحة لمتكيؼ مع الظروؼ الصعبة الناجمة عف التغيرات المناخية في الجميورية العربية السورية

 :تيدؼ إلى
  .التعرؼ عمى تحديات التكيؼ مع التغيرات المناخية (0

 لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلباالمتعمقة اإللتزامات د مف تنفيذ التعرؼ عمى المعوقات التي تح (6
  .المناخية

  .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلالتطوير القدرات المتكاممة لتطبيؽ  عمميٍ  توفير إطارٍ  (0

لنظـ والسياسات المناخية والمرتبطة مع ا لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلاتطبيؽ  لتزاماتإتنظيـ  (4
  .الوطنية لإلدارة الشاممة لمبيئة

  :وىي مف المراحؿ المتداخمة تضمف إعداد الخطة الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات المناخية عدداً 
  الدولية لمتغيرات المناخية تفاقيةإلاالتعرؼ عمى الجيات الوطنية المعنية بتطبيؽ.  

 التعرؼ عمى الظروؼ الوطنية.  

 ت الدفيئةدراسات جرد غازا.  

 دراسات التكيؼ مع التغيرات المناخية.  

  نبعاث غازات الدفيئةإدراسات التخفيؼ مف.  

 التقانات التعرؼ عمى المعوقات والفجوات في القدرات والتمويؿ و.  

 تحضير تقرير البالغ الوطني األوؿ.  

  وريةوخطة العمؿ الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات المناخية في س ستراتيجيةاإلتطوير.  
 

نترنت إلختيارىـ بطريقة اإلعالف بواسطة الصحؼ المحمية واإوطنيوف تـ  وضع الدراسات خبراءٌ 
مف الخبراء الوطنييف والمدير الوطني لممشروع  كما ساىمت مجموعةٌ . برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي عبر

يا وضماف جودتيا ثـ قدمت في مراجعة وتقييـ جميع الدراسات الصادرة عف المشروع لمتحقؽ مف محتويات
  .عتمادىاإلورشات العمؿ  الفنية و جتماعاتإلاإلى الجيات المعنية في 

تـ تطوير خطة العمؿ الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات المناخية ضمف إطار الخطط الوطنية لمتنمية 
طراؼ الخامس عشر جتماع األإلى إ، والسياسات البيئية العامة والتي تـ تقديميا جتماعيةإلوا قتصاديةإلا

ف . في كوبنياغف 6885في كانوف أوؿ عاـ  ستمراريتيا ستعتمد عمى تنفيذ خطة العمؿ التي تـ إوا 
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وعمى أعمى المستويات، وتحريؾ الموارد لتنفيذ المشاريع  كبيرٍ  تحديدىا وتطويرىا، والتي تحتاج إلى دعـٍ 
تفاقية التغيرات إلوطنية في مجاؿ حتياجات بناء القدرات اإالتي وردت في خطة العمؿ والتي تمبي 

بحيث يمكف لوزارة  محكمةٍ  ومتابعةٍ  آللية تنفيذٍ  تـ تطويرىا وفقاً فقد بالنسبة لخطة العمؿ، أما . المناخية
ستدامتيا عتبار خصائص الخطة إكما تـ . الدولة لشؤوف البيئة والجيات المعنية األخرى أف تنفذىا وا 

دارتيا   .األخرىالمعنية لتنفيذ في وزارة الدولة لشؤوف البيئة والجيات المحكمة ووسائؿ متابعة ا وا 
  :عمى المحاور الست التالية عتماداً إتطوير خطة العمؿ الوطنية تـ بناء عمى كؿ ما تقدـ فقد 

  .بيف الجيات المعنية مستدامةٍ  تطوير آليات تنسيؽٍ  (0
ت المناخية في السياسات والتشريعات اإلطارية الدولية لمتغيرا تفاقيةإلاتكامؿ مفاىيـ  تطوير نظاـٍ  (6

  .الوطنية

  .التنمية المستدامة لمزراعة وموارد المياه (0

  .تطوير إدارة المعرفة والتشبيؾ والتوعية (4
 . تطوير التقانات وسبؿ نقميا (1

 . ومشاركتيا تعزيز قدرات المجتمعات المحمية (2

المناخية عمى مؤشرات خطط التنمية  تـ التركيز عند تقييـ معايير الخطة الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات
جتماع إة العاشرة والحادية عشر، وعمى السياسات البيئية المعمنة في الخمسي   جتماعيةإلوا قتصاديةإلا

كانوف أوؿ )المناخية المنعقد في كوبنياغف  لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإللاألطراؼ الخامس عشر 
ستشارة الجيات المعنية، إلصحر وحفظ التنوع الحيوي، باإلضافة ، والخطط الوطنية لمكافحة الت(6885

  :وىي ختيار أولويات مشاريع الخطةإكما تـ وضع المعايير التالية عند 
 مدى المساىمة في التنمية المستدامة. 

 مدى توفير األماف المعيشي لممجتمعات األىمية. 

 التخفيؼ مف حدة الفقر وتحسيف قدرات التكيؼ. 

  الدولية متعددة األطراؼ تفاقياتإلاالتكامؿ مع. 

  قتصاديةإلاالجدوى. 

تفرع عنيا ستة عشر مشروعًا مستقاًل، تمحاور  ةتتضمف الخطة الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات المناخية ست
 :ىي

ة لمتكيؼ مع يبيف الييئات المشاركة في تطبيؽ الخطة الوطن مستدامةٍ  تطوير آليات تنسيؽٍ  (0
 .التغيرات المناخية

متغيرات المناخية في وزارة الدولة لشؤوف تفاقية اإلطارية الدولية لإلؽ ايسنتيز القدرات الفنية لتعز  (6
 .البيئة
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متغيرات المناخية في السياسات طارية الدولية لاإل تفاقيةإلالدمج مفاىيـ  قانونيٍ  تطوير إطارٍ  (0
 .ةوالقوانيف الوطني

 .عمى البيئةتفاقيات لإلقتصادية والتجارية إلثار ااآلتطوير نظاـ تقييـ  (4

 .تكامؿ اإلنتاج الزراعي (1

 .ستخداـ الري الحديثا  و وترشيدىا ستخدامات الموارد المائية إحفظ  (2

لمواجية ومعمومات رصد الجفاؼ لتحسيف الجاىزية وتطبيقو، تطوير نظـ اإلنذار المبكر  (3
 .لمجفاؼ

 .في الزراعة والتصنيع الزراعي ستثمارإلاتطوير مناخ  (4

 .تداـ حوؿ التكيؼ مع التغيرات المناخيةتطوير الوعي المس (5

 .وصيانتيا إنشاء قاعدة بيانات التغيرات المناخية (08

 .تطوير البحوث الزراعية والمائية واإلرشادية (00

 .تطوير نظـ نقؿ التقانة وبناء القدرات في مجاالت كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة (06

 .تطوير نظـ تكامؿ إدارة المعمومات والشبكات (00

 .روابط بيف صناعة القرار والبحوث ونقؿ التقانات عمى المستوى اإلقميمي والدوليتطوير ال (04

ستخداـ وكفاءة إلطاقات المتجددة وتطوير القدرات لترشيد المالئمة لإلستثمار اتوفير الظروؼ  (01
 .الطاقة

 اً ستنادإلتطوير قدرات المجتمع األىمي في مجاؿ إدارة الموارد الطبيعية  متكامؿٍ  تطوير برنامجٍ  (02
  .وتنفيذه إلى المعارؼ التقميدية المحمية

 

مف التحديات المحتممة التي ستواجو أولويات تطبيؽ أنشطة الخطة الوطنية لمتكيؼ مع  يوجد عددٌ 
 .والمؤسساتي قتصاديإلواالتحديات ذات الطابع التقني  أىمياالتغيرات المناخية، مف 

في  كبيرةٍ  راءات التكيؼ سوؼ يؤدي إلى زيادةٍ في إج تفقت الجيات المعنية عمى أف أي تأخيرٍ إوقد 
 . حساسية بقية القطاعات، كما سيزيد مف تكاليؼ برامج التكيؼ في المستقبؿ

لمتنفيذ  كما تتضمف الخطة الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات المناخية مقترح آلية المتابعة والتقييـ وآلليةٍ 
 .بمشاركة الجيات المعنية
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 مقدمة

 الموقع .1.1

 شماالً  03761و 06705ة عمى الساحؿ الشرقي لمبحر األبيض المتوسط بيف خطي العرض تقع سوري
، وتحدىا تركيا شمااًل، 6كـ 041048وتبمغ مساحتيا الكمية . شرقاً  40761و 01740وخطي الطوؿ 

والعراؽ مف الشرؽ والجنوب الشرقي، واألردف وفمسطيف جنوبًا، ولبناف والبحر األبيض المتوسط غربًا 
 (.0ارطة الخ)

 

 

 (.6883مأخوذة مف المركز الوطني لمسياسات الزراعية،  -مديرية الري، الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية: المصدر)

 . مناطؽ اإلستقرار الزراعية واألحواض المائية في سورية. 1الخارطة
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 :السكان. 1.1

وكاف معدؿ النمو . 0551مميونًا عاـ  04201و  0558مميونًا عاـ  0620در عدد السكاف بحوالي قُ 
 ، ومف المتوقع أف يصؿ(0الشكؿ ) 6883مميونًا عاـ   05كما قدر عدد السكاف بحوالي %. 024السنوي 

خالؿ % 020إلى  0538عاـ % 0201اني مف كتناقص معدؿ النمو الس. 6868مميونًا عاـ  08 إلى
لى  0554-0558الفترة  -6888رة خالؿ الفت% 624ـ إلى ث 6888-0551خالؿ الفترة % 623وا 
ات القرف الماضي إلى نخالؿ سبعي% 4021مف  واضحٍ  وتزايدت نسبة سكاف المدف بشكؿٍ . 6881
لى % 4524  .6883في % 1021خالؿ التسعينات وا 

 
 .6884المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

 (لؼالعدد باأل) 6883-0538تطور عدد السكاف في سورية خالؿ الفترة . 1الشكل 
 

 :قتصادإلا. 1.1

المستقؿ مف  قتصادإلاإلى تحقيؽ  0548في سورية عاـ  قتصادإللبدأ التحوؿ مف التخطيط المركزي 
عمى  فقد كانت التجارة الخارجية حكراً . عمى الصناعة المحمية عتمادإلواخالؿ برنامج التحوؿ الصناعي 

بعض مشاريع القطاع العاـ الصغيرة والتي  ثناءباست، األجنبية مقيدةً  ستثماراتإلاالقطاع العاـ، وكانت 
ولـ يحقؽ برنامج التحوؿ الصناعي مستوى النجاح الالـز . المحمية حتياجاتإلالتمبية  كاف إنتاجيا موجياً 

إلى أسواؽ أوربا  مف الصناعات وفي تخطي الطوؽ والدخوؿ بنجاحٍ  لمتصدير، لكنو نجح في أجزاءٍ 
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وكاف ذلؾ بفضؿ العالقات الجيدة مع تمؾ الدوؿ . تحاد السوفييتي السابؽعمى اإل الشرقية التي كانت حكراً 
لى إجراءات حماية السوؽ   .وا 

الواسع  قتصادإلاقتصاد السوري قوتو مف خالؿ محوريف رئيسيف أوليما الحفاظ عمى إليستمد ا وحالياً 
مع  خارجية مقارنةً نخفاض نسبة الديوف الإ، وثانييما معدؿ الصرؼ عمى مدى عشرة أعواـٍ  رستقراا  و 

عمى ىذا النوع مف  عتمادإلالكف . مستوى اإلنتاج الكمي المحمي، والمخزوف الكبير مف العمالت األجنبية
، والنضوب 0558منذ  البطيء قتصاديإلالعؿ مف أىميا معدؿ النمو  كبيرةٌ  تحدياتٌ تصحبو  قتصادإلا

  .تحديات المعمقة في المنطقةالمنخفض، وال السريع لمخزوف البتروؿ، وأداء القطاع العاـ

ثـ  0556عاـ % 0021ووصؿ إلى  0558في السنة منذ % 3 السوري قتصاديإلابمغ معدؿ النمو 
وبالتالي  0555عاـ %022-، ووصؿ إلى الحد األدنى 6880-0555خالؿ الفترة % 0تراجع إلى 

. ف معدالت النمو السكانيع اإلقتصادي لسرعة تناقص معدالت النمو نخفض الناتج الكمي المحمي نظراً إ
في معدؿ النمو  8282وساىـ بنسبة % 623إلى % 0020نخفض معدؿ نمو القطاع الزراعي مف ا  و 
 لمنمو نظراً  ، وعمى الرغـ مف ىذه النسبة المنخفضة يبقى القطاع الزراعي ثاني أكبر مصدرٍ قتصاديإلا
 تصاالتإلوادمات التجارية والنقؿ وشكمت قطاعات الخ. المستوى العاـ في معدؿ النمو العاـ نخفاضإل

  .6880-0551خالؿ الفترة  %023والتمويؿ والتأميف وغيرىا معظـ مكونات النمو وبمغ متوسطيا 

 :عالمياً  التغيرات المناخية. 1.1

ف أب دليال واضحاً  أف ىناؾ (IPPC, 2007) المعنية بتغير المناخ الدولية الحكومية مييئةل الرابعتقرير الف بي  
كربوف ال كسيدأوأف تراكيز غاز ثاني . لمي تتأثر بأنشطة اإلنسافاالمرصودة في نظـ المناخ الع بدالتالت

جواء العالمية منذ سبعينات القرف ألفي ا واضحٍ  اآلزوت قد تزايدت بشكؿٍ  أكسيدوغاز الميثاف وغاز 
التي ترجع إلى آالؼ  قيمتيا قبؿ الفترة الصناعية المحددة مف عينات الجميد العشريف، وتفوؽ حالياً 

ستعماؿ الوقود األحفوري إإلى  رئيسيٍ  بشكؿٍ كربوف ال أكسيدتعزى الزيادة في تركيز غاز ثاني . السنيف
لى إكسيد اآلزوت ى الزيادة في غاز الميثاف وغاز أستخدامات األراضي، بينما تعز إفي  توالتبادال

  .الزراعيةالعمميات 
التقرير التحميمي الرابع يركز عمى كيفية تأثير التبدالت المناخية إف   (IPPC, 2007) لتقرير وتأكيداً 

ليس فقط عمى درجات الحرارة العالمية، بؿ أنيا ستؤثر عمى النظاـ المناخي  ،الناجمة عف أنشطة اإلنساف
 الظروؼ المناخيةرتفاع مستوى البحر، وتواتر ا  ككؿ ومف ضمف ذلؾ نظـ اليطوؿ المطري وشدتو، و 

  .في العالـ أخرىار تمؾ التبدالت مف منطقة إلى مؼ آثوستخت. وشدتيا
تميز تاريخ  و منذ عشرة آالؼ سنةٍ . في تغير المناخ أساسياً  ويعتبر معدؿ درجات الحرارة العالمي مقياساً 

نيار الجميد، وغيرت التبدالت المناخية في حدود أفي  في درجات الحرارة وبتناقصٍ  واضحٍ  رتفاعٍ إالعالـ ب
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عبر القروف، وتحولت الغابات إلى  سكوف وتحولت الفضاءات الطبيعية إلى مناطؽ مسكونةٍ العالـ الم
لكف، وفي خمسيف . ستقرار في المناطؽ الصحراويةتـ اإل ، وتـ تجفيؼ المستنقعات، وةٍ مزروع أراضٍ 

ة في درجات الحرارة ىو األعمى في أي فترة خمسيف سن رتفاعإلايكوف  أفسنة الماضية مف المحتمؿ ال
 06مف  سنةٍ  00فقد مرت . متسارعةٍ  تؤكد أف ىذه العممية تسير بخطواتٍ  ، وىناؾ أدلةٌ عاماً  0088منذ 
، وأف حرارة األرض قد 0418وذلؾ منذ العاـ  6882و 0551رتفاع حرارتيا بيف عامي إتميزت ب سنةٍ 

  .سنة الماضيةالئة اخالؿ م مئويةٍ  درجةٍ  873زادت 
وغػازات الدفيئػة كربونال أكسػيدحرارة مػع الزيػادة فػي تركيػز ثػاني في ال رتفاعإلاط يرب قويٌ  عمميٌ  وىناؾ دليؿٌ 

طمقػة األمػر الػذي يػؤدي مػف أشػعة الشػمس المن األخرى، وأف أثػر تمػؾ الغػازات فػي المحػيط ىػو حجػز جػزءٍ 
لمسػػكف،  ف آثػػار غػػازات الدفيئػػة الطبيعيػػة تجعػػؿ كوكػػب األرض قػػابالً أو . حػػرارة كوكػػب األرضرتفػػاع إلػػى إ
رتفػػاع إلكػػف الفػػرؽ فػػي الػػدورة الحاليػػة مػػف . مئويػػةً  درجػػةً  08ي لكوكػػب أدنػػى بحػػوالبػػدونيا كانػػت حػػرارة او 

  .كربوفكسيد الفي سرعة تزايد معدؿ تركيز ثاني أدرجات الحرارة يكمف 
لمكثافة السكانية، وتركيػز  في العالـ نظراً  منطقة البحر األبيض المتوسط مف أكثر المناطؽ حساسيةً تعتبر 

فػي درجػة الحػرارة بمعػدؿ درجتػيف فػي جنػوب  رتفػاعٌ إوقػد رصػد . عمى السواحؿ قتصاديةإلاعظـ المشاريع م
فػػي الشػػماؿ اإلفريقػػي عمػػى نفسػػو كمػػا لػػوحظ األثػػر (. فػػي شػػبو القػػارة األيبيريػػة وجنػػوب فرنسػػا)غػػرب أوربػػا 

 .الرغـ مف صعوبة الرصد في تمؾ المناطؽ
فػي  رتفاعػاً إحوض المتوسط ستشيد في القرف الحادي والعشػريف  ماذج المحاكاة الحديثة فإف منطقةووفؽ ن

الناجمػػة عػػف  قتصػػاديةإلاوسػػتكوف اآلثػػار . فػػي اليطػػوالت المطريػػة حػػاداً  نخفاضػػاً ا  معػػدالت درجػػة الحػػرارة و 
ممػػا  ضػػعيفةٍ  خارجيػػةٍ  وبتبػػدالتٍ  مغمقػػةٌ  منطقػػةٌ  بأنػػوإذ يتميػػز المتوسػػط . ةً رتفػػاع درجتػػيف فػػي الحػػرارة كبيػػر إ

حيث ستصبح الميػاه . تغير المناخ العالمي عمى مستوى المناطؽ األرضية والمائية لتأثيرات ةً يجعمو عرض
أنتجػت دوؿ  فقػد. مما يؤثر عمى الحياة المائية وستتبدؿ الحياة النباتية األرضية مع كػؿ مخاطرىػا ستوائيةً إ

، وبمػغ إنتػاج دوؿ 6884عػاـ  كربػوفال أكسػيدنتاج العالمي لغاز ثاني اإلمف إجمالي % 4حوالي المتوسط 
  .مف اإلنتاج العالمي% 0جنوب المتوسط 

األسػمدة )ي والصػناعي، بينمػا ييػدد التمػوث الزراعػي صػحفػي الميػاه السػطحية مػف الصػرؼ ال وىناؾ تموثٌ 
ويعػػرؼ نقػػص الميػػاه بواسػػطة . فػػي أجػػزاء البحػػر المتوسػػط اإلفريقيػػة واآلسػػيوية الميػػاه الجوفيػػة( والمبيػػدات

بػػيف الكميػػػة المسػػػتيمكة مػػف كميػػػة المػػػوارد الطبيعيػػػة )%( وىػػو عبػػػارة عػػػف النسػػػبة " لميػػػاهسػػػتثمار اإمؤشػػر "
المتجددة إلػى متوسػط المػوارد المتجػددة فػي بمػد مػا، ويظيػر فػي الػدوؿ التػي يرتفػع فييػا الطمػب عمػى الميػاه 

رتفػػع سػػتثمار الميػػاه الػػدوؿ الواقعػػة تحػػت ضػػغط الطمػػب المإوقػػد ميػػزت عتبػػة الخطػػر لمؤشػػر . عػػف مواردىػػا
ويمكػػف أف تزيػػد شػػدة الضػػغط عمػػى المػػوارد المائيػػة عنػػدما يصػػبح %. 68عمػػى الميػػاه عػػف غيرىػػا بحػػوالي 

أو % 088سػتثمار الميػاه إوعنػدما يكػوف مؤشػر . ه غيػر مسػتداـٍ استعماؿ الميإوعندىا يكوف % 48المؤشر
مػف طمبيػا  ف تواجػو جػزءاً وأف عمػى تمػؾ الػدوؿ أ أعمى فإف ذلؾ يعني أف الموارد المائية المتجددة مسػتيمكةٌ 
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قطػاع غػزة في مؤشر إستثمار المياه ويعتبر . المتزايد عمى المياه بالمجوء إلى الموارد المائية غير المتجددة
  .مف تمؾ الدوؿ في منطقة المتوسط%( 51)ومصر وسورية %( 020)

 نخفػػاضإل نظػػراً ومػػف المتوقػػع أف يزيػػد اإلحتػػرار العػػالمي مػػف شػػح الميػػاه فػػي دوؿ جنػػوب وشػػرؽ المتوسػػط 
. معػػدؿ اليطػػوالت المطريػػة وتبػػايف شػػدتيا وتواترىػػا وكثافتيػػا، وزيػػادة الطمػػب السػػكاني والزراعػػي عمػػى الميػػاه

ولمتغمػػػب عمػػػى شػػػح الميػػػاه، فػػػإف عمػػػى دوؿ المنطقػػػة أف تسػػػتثمر فػػػي التقانػػػات الحديثػػػة وتسػػػييالت تػػػوفير 
. جتماعيػػة وبيئيػػةا  ذات طبيعػػة ماليػػة و  ءً مػػؿ والمػػزارع، ممػػا سيشػػكؿ أعبػػااخػػدمات الميػػاه إلػػى المنػػازؿ والمع

عػػادة  ه الصػػرؼ المعالجػػة مػػف تػػوفير اسػػتخداـ ميػػإوتمكػػف بعػػض الطػػرؽ غيػػر التقميديػػة مثػػؿ تحميػػة الميػػاه وا 
  .إضافيةٍ  مصادر مائيةٍ 

تجػػاه إقتصػػادىا وحساسػػيتو إتختمػػؼ حساسػػية دوؿ جنػػوب وشػػرؽ المتوسػػط لمتغيػػرات المناخيػػة وفقػػا لطبيعػػة 
يرات أف تكػػاليؼ اآلثػػػار وتشػػير التقػػد(. قػػة والػػنظـ البيئيػػػةزراعػػة والسػػػياحة والييكميػػة والطاال)تمػػؾ التغيػػرات 

إلػػى  %4الزراعػػي مثػػؿ سػػورية ومصػػر والمغػػرب وتػػونس مػػف  قتصػػاديإلاسػػتزداد عمػػى الػػدوؿ ذات الطػػابع 
  .6818خؿ الصافي الزراعي عاـ دمف ال% 06

وؿ المتوسػػط تشػػير التوقعػػات إلػػى أف دوؿ جنػػوب فػػي د جتماعيػػةإلوا قتصػػاديةإلواوفقػػا لمخصػػائص البيئيػػة 
الػػدوؿ المتػػأثرة باآلثػػار السػػمبية لمتغيػػرات المناخيػػة، وأف المشػػكمة الرئيسػػة التػػي  أسػػرعالمتوسػػط سػػتكوف مػػف 

 .ستتعمؽ بشح المياه قتصاديةإلاستؤثر عمى كؿ القطاعات 
عمػى أف  قانونيػاً  مترابطػةٍ  اتٍ لتزامػإوضػع عمػى بروتوكػوؿ كويوتػو التػي شػاركت فػي إقػرار  الدوؿإتفقت وقد 

وقػد وافقػت الػدوؿ الصػناعية وبعػض دوؿ وسػط . ا مػف غػازات الدفيئػةينبعاثاتإتقوـ الدوؿ المتقدمة بخفض 
نبعاثاتيػػػا مػػػف غػػػازات الدفيئػػػة إعمػػػى خفػػػض   قتصػػػادىاإالتػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تحويػػػؿ  (دوؿ الممحػػػؽ ب)أوربػػػا 

ويسمح بروتوكوؿ كويوتو لمدوؿ . 6806-6884وذلؾ خالؿ الفترة  0558عف مستويات % 4-2بحوالي 
، إذ يمكنيػػا تطبيػػؽ السياسػػات واإلجػػراءات المحميػػة مػػف جيػػةٍ . المتقدمػػة الوصػػوؿ إلػػى أىػػدافيا بعػػدة طػػرؽٍ 

لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ قصػػػيرة األجػػػؿ لخفػػػض " اآلليػػػة المرنػػػة"حيػػػث يمكنيػػػا تسػػػويؽ  ثانيػػػةٍ  والخارجيػػػة مػػػف جيػػػةٍ 
وسػػطة وطويمػػة األجػػؿ وتشػػمؿ تطػػوير الطاقػػات تمال، واألىػػداؼ سػػتخداـ الطاقػػةإوتحسػػيف كفػػاءة  نبعاثػػاتإلا

فػػػي د اويمكػػػف أف يسػػػتف. الطاقػػػة الشمسػػػية وطاقػػػة الريػػػاحالغػػػاز الحيػػػوي والطاقػػػة األرضػػػية و  المتجػػػددة مثػػػؿ
قصػيرة ومتوسػطة ال األنشػطةبرنػامج "كمػا عػرؼ . تطوير الطاقػات المتجػددة مػف التعػاوف الثنػائي واإلقميمػي

دارة النفايػات، والنقػاط السػاخنة مثػؿ الت: أولوياتو وىي" األجؿ مػوث والتنػوع اإلدارة المتكاممة لموارد المياه، وا 
  .ومكافحة التصحرالحيوي، واإلدارة المتكاممة لممناطؽ الشاطئية، 

 
 

 :في سورية التغيرات المناخيةمالمح . 1.1
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ويفصؿ ىذيف الفصميف . يتميز بشتاٍء بارٍد وماطٍر، وصيٍؼ حاٍر وجاؼ متوسطيٌ المناخ في سورية 
، إلى باردةٍ  تكوف درجات الحرارة معتدلةً . الربيع والخريؼ وىما قصيراف نسبياً فصالف معتدالف ىما 

ويتراوح معدؿ اليطوؿ المطري السنوي بيف . عمى المرتفعات خالؿ الشتاء ويتشكؿ الصقيع لياًل وخاصةً 
في معظـ  مئويةً  درجةً  08ًا إلى حوالي ترتفع درجات الحرارة صيف. ممـ حسب المناطؽ 0488و  088

  .أحيانًا حيث يكوف الطقس جافًا ونسبة البخر مرتفعةً  درجةٍ  48المناطؽ، وتصؿ إلى 
فوؽ البحر األبيض  بالضغط المرتفع السيبيري وبالمنخفضات الجوية التي تعبريتأثر الطقس شتاءًا 

متداد منخفض و ليندي الموسمي امنخفض بإمتداد ال بينما يتأثر صيفاً . المتوسط  . البحر األحمر وأفريقياا 
وذلؾ ( 0الخارطة )زراعيٍة  ستقرارٍ إ، وبالتالي إلى خمس مناطؽ تقسـ سورية إلى خمس مناطؽ مناخيةٍ 

ينخفض إلى األولى و  ستقرارإلا ةممـ في منطق 488وفؽ المعدؿ السنوي لميطوؿ المطري والذي يبمغ 
 ستقرارإلاظـ الزراعية إلى حٍد كبٍر بالخصائص الفيزيائية لمناطؽ وقد تأثرت الن. ممـ في الخامسة 088

  :الخمسة
 األولى ستقرارإلا ةمنطق : 

ممـ سنويًا، وتقسـ إلى منطقتيف تتمقى األولى أكثر مف  018وتتمقي معدؿ ىطوؿ مطري يزيد عف 
  .كؿ عاـٍ  مضموناً فييا ويكوف موسـ الزراعات البعمية  اً ممـ سنوي 288

 ستقرار الثانيةمنطقة اإل: 
ممـ سنويًا، وحيت تزرع المحاصيؿ الرئيسة  018و 618حيث يتراوح معدؿ اليطوؿ المطري بيف 

 .مف مساحة البالد%  0020وتمثؿ ىذه المناطؽ . مف القمح والشعير والمحاصيؿ الصيفية
 الثالثة ستقرارإلا ةمنطق : 

%  18اح الزراعات البعمية ألكثر مف لنج كافيةٌ  ممـ مف األمطار سنويًا وىي كمياتٌ  618وتتمقى 
تزرع محاصيؿ الحبوب . مف السنوات المرصودة، أي سنة أو سنتيف مف كؿ ثالث سنوات

 .مف المساحة الكمية%  3200إلى البقوليات في ىذه المناطؽ التي تشكؿ  إضافةً 
 الرابعة ستقرارإلا ةمنطق : 

مطار سنويًا والتي تكفي لنجاح ممـ مف األ 618-688وىي المناطؽ اليامشية التي تتمقى 
ويزرع الشعير أساسًا في ىذه المناطؽ، . مف السنيف المرصودة% 18المحصوؿ ألكثر مف 

  .مف المساحة الكمية% 5250وتشكؿ ىذه المناطؽ . كما يمكف زراعة المراعي الدائمة
 الخامسة ستقرارإلا ةمنطق : 

ممـ سنويًا، وىي  688د وتتمقى أقؿ مف مف مساحة البال% 1120وىي مناطؽ البادية التي تشكؿ 
  .لمزراعة البعمية غير صالحةٍ 
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 6882 -0511في سورية إلى أنو وخالؿ الفترة  مناخيةٍ رصٍد محطة  08تشير البيانات المتوفرة في 
ـً  واضحٌ  رٌ تغيُ رصد  إذ . خالؿ فصمي الشتاء والخريؼوخاصة  في معدالت اليطوؿ المطريبشكًؿ عا

الت في المناطؽ الشمالية والشمالية الشرقية مف سورية خالؿ العقود الخمسة ت تمؾ المعدصتناق
وأسباب ىذه . شماؿ المناطؽ الوسطى مف البالدبينما تزايد معدؿ ىطوؿ األمطار الخريفية في . الماضية

 اـٍ بشكٍؿ عدرجات الحرارة إرتفاع نحو  تجاهٍ إإلى نفسيا وتشير البيانات  .حالياً  التغيرات غير مفيومةٍ 
(INC-SY_V&A_ Climate, 2009). 

 :اإلنتاج الزراعي. 1.1

لمزراعة،  لمزراعة، وأراٍض غير قابمةٍ  كأراٍض قابمةٍ  مميوف ىكتارًا موزعةٌ  0421تبمغ مساحة سورية حوالي 
. تتضمف األراضي القابمة لمزراعة األراضي المستثمرة وغير المستثمرة. وغاباتٍ  وبواٍد ومراٍع طبيعيةٍ 

وتمثؿ األراضي المروية وغير المروية . البعمية والبور األراضي المستثمرة األراضي المروية ووتتضمف 
بينما تتضمف األراضي غير القابمة لمزراعة المناطؽ الرممية والصخرية، والمباني، . األراضي المزروعة

  .والطرقات، واألماكف العامة واألنير والبحيرات

. ، عمى التوالي مف المساحة الكمية%66 و %06راعة وغير القابمة لمزراعة نسبة المناطؽ القابمة لمز  تبمغ
  .الخمسة ستقرارإلااألراضي وفقا لمناطؽ  ستعماالتإوتختمؼ %. 0الغابات و ، %41البوادي  تشكؿو 

ترة خالؿ الف 2430إلى  رتفعا  و  6880-0553ألؼ طنًا خالؿ الفترة  4224بمغ معدؿ إنتاج الحبوب 
مما يعبر عف زيادة المذكورة تطور إنتاج الحبوب خالؿ الفترة  وقد%. 62دة قدرىا بزيا 6886-6882

مف % 3022وقد تركز حوالي . إنتاج الشعير باستثناء اإلنتاج وعف أىداؼ إستراتيجية التنمية الزراعية
والرقة %( 6023-0424)وحمب %( 0126-6523)البعمية في محافظات الحسكة  إنتاج الحبوب المروية و

(0623-0026)%.  

إلى زيادة المساحة المزروعة  6882-6888خالؿ الفترة % 35تعزى الزيادة في إنتاج الحبوب بنسبة 
لى تطور اإلنتاجية% 0بنسبة  خالؿ الفترة نفسيا نتيجة % 44وقد وصمت الزيادة في الحبوب المروية . وا 

العدس والحمص أىـ محاصيؿ  يشكؿ%. 60وتحسيف اإلنتاجية بنسبة % 68الزيادة في المساحة بنسبة 
وتيتـ الدولة والمزارع بزيادة إنتاج البقوليات . الجمباف الفاصولياء و البازالء و إلى الفوؿ و البقوؿ إضافةً 

  .العمفي، وفي حفظ خصوبة التربة في الدورة الزراعية ألىميتيا في توفير البروتيف الغذائي و

مالي المساحة المزروعة مف إج% 3المزروعة و مف إجمالي المساحة% 172تشكؿ زراعة البقوؿ 
وتتميز البقوؿ بحاجتيا المكثفة لميد . مف إنتاج المحاصيؿ% 0مف اإلنتاج الزراعي و% 6، وبالمحاصيؿ
  .حتياجاتيا المائيةإنخفاض ا  العاممة و 
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خالؿ  اً ألؼ ىكتار  634زدادت المساحة المزروعة بالبقوؿ مف إووفقا ألىداؼ السياسات الزراعية فقد 
 .6882-6886خالؿ الفترة  اً ألؼ ىكتار  648إلى  6880-0535الفترة 

في اإلنتاج الحيواني  ىاماً  تتضمف المحاصيؿ العمفية الشعير والذرة والفصة والبرسيـ وغيرىا، وتمعب دوراً 
ورة وتحرص الحكومة عمى زيادة زراعة المحاصيؿ العمفية في الد. وفي تكامؿ اإلنتاجيف النباتي والحيواني

%  071مف المساحات المزروعة و%  070ال تتجاوز  صغيرةٍ  تزرع ىذه المحاصيؿ في مساحةٍ . الزراعية
  .مف إنتاج المحاصيؿ%  570مف اإلنتاج الزراعي و%  173مف مساحة المحاصيؿ و

ىي في الدخؿ لممنتج والعامؿ، و  رئيٌس  بالخضار مف قبؿ الدولة والمزارع ألنيا مصدرٌ  ىتماـإلاوقد زاد 
وتتطمع . وفي التجارة الخارجية بديمةٍ  ، كما تمعب دورًا ىامًا كمحاصيؿ إستراتيجيةٍ كبيرةً  تتطمب عمالةً 

فيما يتعمؽ بتقانات الري الحديث ألف  الحكومة إلى إدخاؿ التقانات الحديثة في إنتاج الخضار خاصةً 
وتشكؿ الخضار مكونًا ىامًا . أساساً مف المياه وتزرع في المناطؽ المروية  كبيرةً  الخضار تستيمؾ كمياتٍ 

مف مساحة %  070 حوالي الخضار في تزرع. مرتفعةٌ  غذائيةٌ  الغذائي وليا قيمةٌ في سياسات األمف 
مف إنتاج % 08مف اإلنتاج النباتي و% 04 تشكؿمف مساحة المحاصيؿ، و %  076اإلنتاج النباتي و

  .المحاصيؿ

وة العاممة، وتولد الدخؿ، وتوفر مدخالت الصناعات الغذائية مف الق واضحةً  تمتص زراعة الفواكو نسبةً 
ىـ في األمف الغذائي في وتسا جيدُ  غذائيٌ  وىي مصدرٌ . والمنزلية وتمعب دورًا ىامًا في التجارة الخارجية

مع  وتماشياً . مف اإلنتاج النباتي% 60مف المساحة المزروعة، و%  0471زراعة الفواكو  تحتؿ. البالد
ألؼ ىكتارًا  343معدؿ مساحات المناطؽ المزروعة بالفواكو مف  زدادإفقد  قتصاديإلا نفتاحإلاسياسات 

  %.4وبمعدؿ زيادة  6882-6886ألؼ ىكتارًا خالؿ الفترة  416إلى  6880-0553خالؿ الفترة 

مف إجمالي اإلنتاج الزراعي عمى الرغـ مف أنو ال يحصؿ عمى % 03ويساىـ اإلنتاج الحيواني بحوالي 
الحيواني بديناميكيتو وعدـ تبدلو  اإلنتاجويتميز . مف قروض المصرؼ التعاوني الزراعي% 06كثر مف أ

 ، وأنو يساىـ في تشغيؿ نسبةٍ (عدا في ظروؼ الجفاؼ الشديد)السريع كما ىو الحاؿ في اإلنتاج النباتي 
  .لية القيمةعا غذائيةً  اً يستجر العممة الصعبة، ويوفر مواد ، ومف القوى العاممة كبيرةٍ 

مف الماعز لمدة تزيد عف  اً وفرت البوادي السورية والمراعي الطبيعية أىـ المراعي لمعظـ األغناـ وجزء
% 18حتياجات األغناـ والماعز وحوالي إمف % 01عبر الزمف، لكنيا توفر أقؿ مف  سنوياً  خمسة أشيرٍ 

  .خالؿ ىذه المراحؿ حتياجات اإلبؿ سنوياً إمف 

في  واضحٍ  إلى تناقصٍ  6885-6883و  6888-0554الجفاؼ خالؿ الفترة مف موجات وقد أدت 
نتاجيا، ونقص األعالؼ وزيادة أسعارىا، إضافةً  نتاجيتيا وا  رتفاع أسعار المحـو إإلى  األعداد الحيوانية، وا 

  .عاـٍ  عمى معيشة صغار المنتجيف وعمى المستيمؾ بشكؿٍ  ت ىذه العوامؿ سمباً ر وأث .بافلومنتجات األ
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مف اإلنتاج الزراعي الوطني ينتجو % 54، أي أف صغيرةٍ  يتشكؿ معظـ اإلنتاج الزراعي مف مزارع عائميةٍ 
وعمى الرغـ مف سيطرة القطاع الخاص في ىذا المجاؿ، تخطط الحكومة لزراعة . القطاع الخاص

عف نصؼ المحاصيؿ األساسية في المناطؽ، وتطبؽ نظاـ ترخيص مناطؽ المحاصيؿ لممزارع التي تزيد 
بالتسويؽ والتصنيع، إذ أنيا تممؾ معظـ مرافؽ الصناعات الزراعية  كما تتدخؿ الدولة مباشرةً . ىكتارٍ 

طاحف ومعامؿ ممف ال اً األساسية وتديرىا، وتتضمف جميع محالج القطف ومعامؿ السكر والتبغ، وعدد
  .الزيوت واألعالؼ

الشوندر السكري  وبالنسبة لمقطف و. اكو والخضارالفو باستثناء تقرر الحكومة أسعار المحاصيؿ الرئيسة 
أما بالنسبة . والتبغ، يجب عمى المزارع أف يبيع المحصوؿ إلى المؤسسات الحكومية باألسعار المقررة

بيعيا لممؤسسات الحكومية باألسعار المقررة أو  حالياً  لممحاصيؿ الرئيسة األخرى، أصبح الخيار لممزارع
باستثناء )وتتحكـ الحكومة بأسعار المحاصيؿ الرئيسة . سعار المتفؽ عمييابيعيا لمقطاع الخاص باأل

وتخفؼ الحكومة . حتى نقاط البيع النيائية لممستيمؾ داخمياً ( القطف والعدس والحمص المعدة لمتصدير
لكف تدخميا في ىذه . مف شدة التخطيط الزراعي والتحكـ باألسعار والتدخؿ في التصنيع والتسويؽ تدريجياً 

لمؤشرات األسعار ولمتأثير في دور صناع قرار  لالستجابةبما يكفي لتحجيـ قدرة المزارع  يبقى مركزاً 
 . التجارة في القطاع الخاص والعامميف في التجارة والتصنيع الزراعي

، نظرًا رئيسةٍ  إداريةٍ  والتحويؿ الجاري إلى النظاـ الذي يعتمد أكثر عمى قوى السوؽ يؤدي إلى مشكالتٍ 
تحتاج عمميات التحويؿ . رئيسةٍ  ، مما يضع المسؤوليف أماـ تحدياتٍ سابقةٌ  ليس ليا خبراتٌ  ور حاالتٍ لظي

، إذا كانت النتيجة المطموبة قطاعًا زراعيًا كفؤًا حكيمةٍ  الزراعي إلى إدارةٍ  قتصادإلا والعمميات اليومية في
 . غذائي المستيدفة حالياً مف أىداؼ النمو والمساواة واألمف ال قادرًا عمى تمبية مجموعةٍ 

الخمسية العاشرة لمزراعة أساسًا إلى تحقيؽ ىدؼ الحكومة في تنمية ىذا القطاع الذي أولتو  ةتيدؼ الخط
وفي ( 6808-6888)كبيرًا في البرامج المتعمقة بموارد التربة وضمنتو في اإلستراتيجية الزراعية  اىتماماً 

 : الؿ ما يميمف خ( 6808-6882)الخطة الخمسية العاشرة 

  ٍتبيف المناطؽ المالئمة إلنتاج المحاصيؿ واألشجار، بالتنسيؽ مع  زراعيةٍ  إيكولوجيةٍ  تبني خارطة
  .نظاـ المعمومات الجغرافية ستخداماتا  و تصنيؼ التربة، ووفقًا لمميزة النسبية 

 التي تضمف  التراكيب المحصولية والدورات الزراعية عتمادا  و األمثؿ لألراضي الزراعية  ستخداـإلا
  .اإلنتاج، والتكامؿ بيف اإلنتاجيف النباتي والحيواني ستدامةإ

خطط وزارة الري المتعمقة بالمناطؽ  عتبارإلاكما يتـ تطوير الخطة الخمسية الزراعية  بعد األخذ بعيف 
التي  في الري، وعمى األراضي الجديدة ستثماريةإلاالمروية نظرًا ألف الخطة الزراعية تعتمد عمى الخطة 

إلى بيانات خطة الري، فإف المصدر الرئيس  إضافةً . ستروى خالؿ فترة الخطة عمى وجو الخصوص
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الزراعات في اآلخر في أىداؼ تنمية القطاع الزراعي يتعمؽ بالمشاريع والبرامج التي تؤدي إلى التوسع 
  .مف الزراعات المروية أو البعمية أو الزيادة في اإلنتاجية في كؿٍ /البعمية و

 تقنيةٍ  عتباراتٍ إ، فإف أىداؼ وزارة الزراعة تعتمد أساسًا عمى قتصاديةإلاالعوامؿ  حتسابإوعمى الرغـ مف 
  .التي سوؼ تحافظ عمى خصوبة التربة معينةٍ  محصوليةٍ  مثؿ توفر المياه والحاجة إلى دورةٍ 

 :موارد المياه. 1.1

في وحدة  سواءٌ  وف الموارد المائية شحيحةً تقع سورية ضمف حزاـ المناطؽ الجافة وشبو الجافة حيث تك
، وتصعب إدارتيا المساحة أو في حصة الفرد السنوية، وحيث يكوف توزعيا الجغرافي غير منتظـٍ 

معدؿ النمو  رتفاعإلنظرًا  6861عاـ  الفرد مف المياه  توقع أف تنخفض حصةمومف ال. ستثمارىاا  و 
  .دة في األنيركميات المياه الوار  ، ولتناقصالسكاني مف جيةٍ 

. تأتي الموارد المائية الرئيسة مف األمطار التي تختمؼ في كمياتيا وتوزعيا الجغرافي ونسبة اإلفادة منيا
السنوي مف المياه الجوفية بحيث تجاوز معدؿ تجددىا، مما يؤدي إلى تبدؿ كمياتيا  ستيالؾإلا رتفعإوقد 

حيث الكمية، لكنيا المورد األىـ نظرًا ألنيا تؤمف وتشكؿ األنير المصدر الثاني لممياه مف . ونوعيتيا
 شديدٍ  نخفاضٍ بإالمياه في مشاريع التنمية في تركيا تسبب  ستعماالتإ زديادإلكف . المورد الثابت مف المياه
 .في معدؿ تدفؽ النير

الحصة ومف ضمنيا ( 0ـبميوف  03)، والموارد الدائمة (0ـبميوف  41)مياه األمطار  مف مياه الري تتوفر
 01وتقدر الموارد المائية المتاحة بحوالي . المؤقتة مع تركيا تفاقيةإلاالواردة مف الفرات والمحددة بموجب 

، 6881عاـ  0ـبميوف  174إلى  6888عاـ  0ـبميوف  0المياه الجوفية مف  زدادتإوقد . سنوياً  0ـبميوف 
 .خالؿ الفترة نفسيا 0ـبميوف  370 إلى0ـبميوف  2746كما زادت المياه السطحية مف 

في  0ـ 124كـ في البالد، ومعدؿ تدفقو  248نيرًا في سورية أكبرىا الفرات الذي يبمغ طولو  03يوجد 
. وأربعة سدود أخرى ىي الرستف وقطينة وتمدو ومحردةلذلؾ فقد شيدت سورية سد الفرات،  إضافةً . الثانية

عدد السدود مف  زدادإوقد . ة التخزينية الكميةمف الطاق% 43سدًا صغيرًا لثالثة منيا  014كما يوجد 
  .0ـمميوف  04265يا تسدًا طاق 020إلى  6888عاـ  0ـمميوف  02341بطاقة تخزينية قدرىا  010

. النقص في المياه نتيجة الطمب المتزايد عمى المياه، وتكرر موجات الجفاؼ، والنمو السكاني يتفاقـو 
طؿ سنويًا أو تتسرب إلى المياه الجوفية، وىذا ما يؤكد النقص مف األمطار التي تي% 5ويتبخر حوالي 

في جميع الموارد المائية % 68قدر النقص بحوالي . المختمفة مثؿ مياه الشرب والزراعة ستعماالتإلابيف 
لجميع أغراض الشرب والزراعة والصناعة  سنوياً % 8730تناقصت حصة الفرد السنوية بمعدؿ . المتاحة
. 6888عاـ   0ـ 323، وكاف أدنى حد ليا قد بمغ 6881عاـ  0ـ 440إلى  0552عاـ  0ـ 518مف 

 سنويٍ  بمعدؿٍ ( المياه الجوفية والسطحية)حصة الفرد السنوية مف مصادر المياه التقميدية  نخفضتإكذلؾ 
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. 6888عاـ( 0ـ 133)، وكاف أدناىا 6881عاـ  0ـ 380إلى  0552عاـ  0ـ 315مف % 8733قدره 
خالؿ % 8706وبمعدؿ  0ـ 446إلى  0ـ 430حصة الفرد السنوية لألغراض الزراعية مف  عترتفإ وحالياً 

 . بذلؾ نقصًا في حصة مياه الشرب الفترة نفسيا مسببةً 

المائية بحوالي  حتياجاتإلاإلى زيادة  المناخية لمتغيراتوفي المستقبؿ القريب، سوؼ تؤدي اآلثار السمبية 
لى% 08-68 اإلنتاجية واإلنتاج وفقا لذلؾ فيـ إذا لـ يتـ توفير  نخفاضإ لألغراض الزراعية، وا 
  .اإلضافية حتياجاتإلا

ونظرًا لمحدودية الموارد المائية، تضع الحكومة الخطط مثؿ إستراتيجية الزراعة في سورية وخطط التنمية 
يد، وتنظيـ الخمسية والخطط السنوية بيدؼ تطوير إدارة مصادر المياه، والحفاظ عمييا بمستوى التجد

  :مف خالؿ ستخدامياإلتحسيف  ستثمارإلا

  ٍالمتكامؿ لمموارد المائية المتاحة وحسف إدارتيا وتحقيؽ  ستخداـإلل شاممةٍ  وطنيةٍ  تطوير خطة
، والتركيز عمى أىمية جتماعيةإلوا قتصاديةإلا التنمية حتياجاتإ، وتوفير المياه لجميع ستدامتياإ

 .لألمف الغذائي ىاـٍ  حتياطيٍ إكية  الحفاظ عمى مخزوف المياه الجوف

  ًمشاريع الري الحكومية  زيادة كفاءة الري وتحسيف العوائد المائية مف جميع المصادر المائية خاصة
أساليب الري الحديثة، وتوفير المقنف المائي المحدد لمزراعات، والتحكـ  ستخداـإلالقائمة وتأىيميا 

لتحسيف مساىمة قطاع  ممكفٍ  حات المروية ألعمى حدٍ المفرط لممياه، وزيادة المسا ستغالؿإلبا
وسيتـ التركيز عمى األحواض األكثر عجزًا في الموازنة المائية . المياه في الناتج الحمي اإلجمالي

 (.حوضي دجمة والخابور وبردى واألعوج)

  ٍوالبدء  وغيرىا، وصرؼٍ  ومشاريع ريٍ  وسدودٍ  تقييـ كامؿ لممنشآت المائية المختمفة مف منشآت جر
قتصادية والبيئية العالية، ومؤشرات األداء إلبإعادة تأىيؿ المشاريع الحيوية ذات المردودية ا

 .المشاريع التي تخدـ متطمبات التنمية المستدامة قتراحا  و الجيدة، 

  المياه الجوفية، وتركيب  ستثمارإإنياء حفر اآلبار العشوائية وتسوية وضع اآلبار المخالفة، وتنظيـ
 .ستيالؾإلاعمى اآلبار، وتحديد المقننات وفؽ المتجدد المائي والحاجة، ومراقبة  تٍ عدادا

  ٌأكاف كيميائيًا أو مف الصرؼ  حماية المصادر المائية مف التموث بمختمؼ أنواعو ودرجاتو سواء
 .الصحي أو مف التممح وغيره

 نفيذ برامج الري لتعزيز لمستخدمي المياه، وزيادة مشاركتيـ في وضع وت يجاد روابط أو جمعياتٍ إ
 .ستنزاؼإلواجيود الدولة في توزيع الموارد والحفاظ عمييا مف التدىور 

  لوضعيا في خدمة اإلنتاج الزراعي بالشكؿ األمثؿ ستمطارإلادراسة وتطوير طرؽ. 

  ًفي حوضي الساحؿ والفرات،  دراسة إمكانية إقامة السدود في جميع األماكف المأمولة مائيًا وخاصة
  .والفنية لتمؾ السدود، وتشغيؿ وصيانة مشاريع الري قتصاديةإلاضوء نتائج دراسات الجدوى وفي 
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  ًطرؽ الري الحديثة عتمادإإلى  قديمةٍ  بطرؽ ريٍ  تسريع العمؿ عمى تحويؿ األراضي المروية حاليا.  

  في األراضي التي يتـ تحديث طرؽ الري% 48إلى  18المياه في الري مف  ستخداـإرفع كفاءة 
  .قميؿ اليدر في شبكات نقؿ المياه المختمفةتفييا، و 

  المياه الجوية ستنزاؼإالحد الفعاؿ مف.  

  ًفي  توسيع شبكات الصرؼ الزراعي في األراضي التي تعاني مف مشاكؿ الصرؼ والتممح خاصة
  .حوض الفرات

 

ات المروية، وتحسيف كفاءة في مجاؿ زيادة المساح واضحٍ  لمسياسات المذكورة، فقد تـ تحقيؽ تقدـٍ  ونتيجةً 
مف أنظمة الري الحكومية، وتحديد المتطمبات المائية لممحاصيؿ، وتحويؿ % 08الري في حوالي 

 . المساحات المروية إلى الري الحديث بما فييا أنظمة الري الحكومية

لحديث قد مف األراضي المروية عمى المياه الجوفية، ويالحظ أف المساحات المروية بالري ا% 28عتمد ت
الدولة بإزالة المعوقات التي تحد مف  ىتماـإ، ثـ بدأت بالتزايد نتيجة 6884-6886تناقصت خالؿ الفترة 

المياه لتحقيؽ أعمى  ستخداـإمف المشاريع لتحسيف كفاءة  تـ إدخاؿ عددٍ  اكم. التحويؿ إلى الري الحديث
ية، ومشروع صيانة وتشغيؿ وصرؼ ، مثؿ مشروع تطوير المصادر الطبيعلكؿ قطرة ماءٍ  معدؿ إنتاجٍ 

بالتعاوف مع  مناخيٍ  الغاب، ومشروع صندوؽ التحويؿ إلى الري الحديث، ومشروع إنشاء محطات رصدٍ 
 . جايكا

مشروع إطالؽ ( يفادإ)لدولي لمتنمية الزراعية خطط الحكومة السورية بالتعاوف مع الصندوؽ اتتضمف و 
-6885)فرص التنمية  إستراتيجيةشرقية ضمف إطار تنمية حوض الخابور في المنطقة الشمالية ال

في المناطؽ الريفية  جتماعيةإلوا قتصاديةإلاوذلؾ بيدؼ دعـ جيود الدولة في تحسيف التنمية ( 6801
  .الفقيرة وحفظ قاعدة الموارد الطبيعية في البالد

ببحوث الري لتجديد  متخصصةً  محطةً  06ونظرًا ألىمية خدمات البحوث واإلرشاد الزراعي، فقد تـ إنشاء 
وتـ في الوقت نفسو . المياه المستداـ، ونظـ المحاصيؿ المالئمة لمستوى الحوض المائي ستخداـإمعدالت 

  .تدريب المزارعيف والفنييف لتسييؿ عممية التحويؿ إلى الري الحديث

نو ل وتحسيف كفاءة  الجائر لمموارد المائية، ستخداـإلاتيدؼ إلى وقؼ  سياساتٍ  عتمادإمف الضروري وا 
راعة، مياه الصرؼ الصحي في الز  ستخداـا  و الزراعة،  المياه في جميع القطاعات خاصةً  ستخداـإ
 والبنىالمياه، وتسييؿ الحصوؿ عمى التمويؿ والتقانات  ستخداـإ، وترشيد طرؽ الري الحديثة ستخداـا  و 

  .محاصيؿالمؤسسية التحتية لتطبيؽ ىذه السياسات عمى مختمؼ أنواع األراضي وال
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 اتتغير المع  هااإلنتاج الزراعي وموارد المي وخطة العمل الوطنية لمتكيؼ ستراتيجيةاإل. 1
 في سورية يةالمناخ

 :اليدؼ الرئيس .1.1

 لمتكيؼذىا تخاإتعريؼ بأولويات اإلجراءات الواجب الإلى  يدؼ اإلستراتيجية وخطة العمؿ الوطنية أساساً ت
 لمتكيؼالممحة  حتياجاتإلاتعبر عف  تعتمد عمى أنشطةٍ  إلى مشروعاتٍ ، وتطويرىا يةالمناخ اتتغير المع 

 .سوريةالجميورية العربية الفي  يةالمناخ اتتغير المع الظروؼ الصعبة الناجمة عف 

 :األىداؼ

 .التغيرات المناخيةمع  التكيؼالتعرؼ عمى تحديات  .0

 لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلباالمتعمقة اإللتزامات التعرؼ عمى المعوقات التي تحد مف تنفيذ  .6
 .المناخية

 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلالتطوير القدرات المتكاممة لتطبيؽ  عمميٍ  توفير إطارٍ  .0

مع النظـ والسياسات والمرتبطة  المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلاتطبيؽ  لتزاماتإتنظيـ  .4
 .مة لمبيئةالوطنية لإلدارة الشام

 :وقد تضمنت ىذه العممية العناصر األساسية التالية
التمثيؿ المناسب لمجيات المعنية في جميع المراحؿ خاصة خالؿ تطوير خطة العمؿ الوطنية لمتكيؼ  -

 .مع التغيرات المناخية

 .سبؿ التكيؼ مع السياسات والخطط القطاعية والوطنيةتكامؿ  -

 .سبؿ التكيؼ مع آثار التغيرات المناخية تطوير القدرات وزيادة المعرفة حوؿ -

 .وضع معايير وفؽ احتياجات البالد لتقييـ ووضع أولويات سبؿ التكيؼ -

 :تنفيذ الدراسة منيجية .1.1

مع  لمتكيؼ وطنيةٍ  وخطة عمؿٍ  إستراتيجيةٍ ح ملمال تحميميٍ  يكمف اليدؼ الرئيس لمدراسة في إعداد تقريرٍ 
حوؿ خطة  المشروع، ياقامأ، التي ا لمقررات ورشة العمؿ الوطنيةفي سورية، وذلؾ وفق التغيرات المناخية
، 6885آذار عاـ  64 بتاريختدمر مدينة التي عقدت في  التغيرات المناخيةمع  لمتكيؼالعمؿ الوطنية 

إلى ممثميف  إضافةٍ  ،حكوميةالجيات ال مندوبو ،جميع المعنييف في ىذا المجاؿشارؾ فييا  يوالت
  .اإلقميمية والدولية العاممة في سوريةالمنظمات ألىمية، و لممنظمات الشعبية وا

الييئة العامة لشؤوف البيئة وفي )بدأ تنفذ مشروع إعداد البالغ الوطني في وزارة اإلدارة المحمية والبيئة 
مف المراحؿ  وتضمف المشروع عدداً . 6883 فشير حزيرابداية  في( وزارة الدولة لشؤوف البيئة حالياً 
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 التغيرات المناخيةمع  لمتكيؼوخطة العمؿ الوطنية  ستراتيجيةاإلوالتي أدت إلى إنجاز  التالية المتداخمة
  :في سورية

 التعرؼ عمى الظروؼ الوطنية. 

  غازات الدفيئةجرد  تقريرإعداد. 

  يةالمناخ اتتغير المع  التكيؼتطوير برامج. 

 نبعاث غازات الدفيئةإخفيؼ مف تتطوير برامج ال. 

 لمعوقات والفجوات في القدرات والتمويؿ والتقاناتالتعرؼ عمى ا. 

 تحضير تقرير البالغ الوطني األوؿ. 

  في سورية يةالمناخ اتتغير المع  لمتكيؼوخطة العمؿ الوطنية  ستراتيجيةاإلتطوير. 

 :إنجاز الدراسةمراحل  .1.1

  اتمتغير للدولية ا اإلطارية تفاقيةإلاتجاه إلتزامات الوطنية إلتطبيؽ ابالتعرؼ عمى الجيات المعنية 
 :يةالمناخ

البيئة، وزير اإلدارة المحمية و تـ خالؿ ىذه المرحمة إنشاء المجنة التوجييية لممشروع برئاسة السيد 
، اإلتمائي ىيئة تخطيط الدولة، والسيد الممثؿ المقيـ لبرنامج األمـ المتحدةالسيد رئيس وعضوية 
التغيرات تفاقية إ، ومنسؽ (جية الممولة لممشروعال)تصاؿ الوطنية لمرفؽ البيئة العالمي إلونقطة ا
برئاسة المدير العاـ لمييئة العامة  فنيةٍ  كما تـ تشكيؿ لجنة عمؿٍ . ، والمدير الوطني لممشروعالمناخية

إلى ممثميف  الجيات الحكومية إضافةً  يمندوب)جميع المعنييف في ىذا المجاؿ ضمت لشؤوف البيئة، 
وتـ التعريؼ بالمشروع وأىدافو ونتائجو المتوقعة مف خالؿ ورشات . (لممنظمات الشعبية واألىمية

 .والمجاف واإلعالـ بمختمؼ وسائمو وأجيزتو المتنوعة العمؿ
لتعرؼ عمى خبراتيا وعمى أنشطتيا السابقة وتـ ا تفاقيةإلادعوة جميع الجيات المعنية بتنفيذ  تتم

خبراء الوطنييف العامميف في مختمؼ مجاالت وبناًء عميو تـ وضع قائمة لم. والجارية والمستقبمية
  .ألنشطة الجيات المعنية ، وممؼٍ التغيرات المناخية

 التعرؼ عمى الظروؼ الوطنية: 

جميع وتوثيؽ الظروؼ الوطنية  تـ التعاقد مع خبراء وطنييف لتنفيذ دراسة الواقع الراىف لمتعرؼ عمى
  .المعطيات الوطنية

  التكيؼالحساسية و دراسات: 

 والموارد المائيةوالزراعة  قتصاديةإلوا جتماعيةإلات ىذه الدراسة في تطوير أولويات القطاعات ساىم
 في ورشة عمؿٍ  التكيؼمناقشة جميع تقارير الحساسية و  توتم. والصحة واإلسكاف والنقؿ والطاقة
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ات ونتج عنيا تحديد التحدي 6885مارس /آذار 64عقدت ليذا الخصوص في مدينة تدمر في  وطنيةٍ 
وبعدىا تـ وضع األولويات ضمف  لمتكيؼمناقشة حزمة اإلجراءات  تكما تم. الرئيسة في كؿ مجاؿٍ 

  .عممية التخطيط اإلستراتيجي
دراجيا  التغيرات المناخيةمع  التكيؼ وأولوياتعمى المعوقات الرئيسة  وتـ التركيز الحقاً  وتـ تحميميا وا 

  .في تطوير خطة العمؿ الوطنية
  بعاث غازات الدفيئةنإجرد تقرير: 

 الطاقة والنقؿ ،نبعاث غازات الدفيئة مف مختمؼ القطاعاتإأنجزت ىذه الدراسة الشاممة حوؿ تقدير 
  .الصناعة  والنفايات والزراعةو 

 ختيار الخبراءإ:  
ختيار الخبراء الوطنييف الذيف ساىموا في الدراسات المختمفة بطريقة اإلعالف بواسطة الصحؼ إتـ 

نترنت عبر برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، وذلؾ إلتاحة الفرصة لمشاركة جميع الخبراء إلاالمحمية و 
مف الجيات المعنية  ختيارإلاوقد تـ . ثانيةٍ  مف جيةٍ  ممكفٍ  كبر عددٍ أختيار مف إلوليكوف ا مف جيةٍ 

مراجعة الوطني لممشروع في دير مف الخبراء الوطنييف والم كما ساىمت مجموعةٌ . لضماف تمثيميا
وتقييـ جميع الدراسات الصادرة عف المشروع لمتحقؽ مف محتوياتيا وضماف جودتيا ثـ قدمت إلى 

  .ىادعتماإلورشات العمؿ  الفنية و جتماعاتإلافي المعنية الجيات 
 تطوير خطة العمؿ الوطنية:  

المشاريع  مف محاور تمثؿ المعوقات الرئيسة، وتقترح عدداً  ةتعتمد خطة العمؿ الوطنية عمى ست
المتعمقة  التكيؼ أنشطةحتياجات تنفيذ إتعبر عف  بطريقةٍ وقد تـ تصميـ المشاريع . ضمف كؿ محورٍ 

  .حيثما كاف ذلؾ مجزياً  المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلبا
ورشات العمؿ،  و جتماعاتإلوامف خالؿ الدراسات  وتـ كؿ ذلؾ بمشاركة الجيات المعنية وبشفافيةٍ 

  .مع الخبرات الوطنية في المجاالت المعنية تصاالتإلاومف خالؿ 
 غ الوطني مع وزارة الدولة لشؤوف البيئةالتكامؿ مشروع الب: 

في  نفذ المشروع مف خالؿ وزارة الدولة لشؤوف البيئة، وقد ساىـ خالؿ فترة عممو في عدة أنشطةٍ 
تائج دراساتو وتوصياتيا في األىداؼ مف ن وقد ساعد ىذا تكامؿ المشروع إلدماج عددٍ . الوزارة

  .اإلستراتيجية والسياسات الوطنية
 تكامؿ مشروع البالغ الوطني األوؿ مع سياسات التنمية الوطنية: 

في محاور  التكيؼ إجراءاتليعزز  التغيرات المناخيةتـ تصميـ مشروع البالغ الوطني األوؿ حوؿ 
األمر  ،الشاممةاإلدارة البيئية المتكاممة و حتياجات إمع  ةممناخيل تمتغيرالاإلطارية الدولية  تفاقيةإلا

وأولوياتيا حتياجات التنمية الوطنية ا  في تطوير العالقة بيف أىداؼ المشروع و  الذي يشكؿ تحدياً 
لممحافظة عمى  ىذه العالقة أساسيةٌ . جتماعيةإلوا قتصاديةإلابمواضيع التنمية  فيما يتعمؽ خاصةً 
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أخرى لمحصوؿ عمى  مع المناخ كوسيمةٍ  لمتكيؼنظيـ خطة العمؿ الوطنية أىداؼ المشروع وكذلؾ ت
 .جتماعيةإلوا قتصاديةإلاحتياجات التنمية إ
 :ستدامة مشروع البالغ الوطني األول مع سياسات التنمية الوطنيةإ .1.1

د عمى ستمراريتو ستعتمإف إ، لذلؾ فاستراتيجيٍ  وتخطيطٍ  إف مشروع البالغ الوطني األوؿ ىو عممية تقييـٍ 
أعمى المستويات، وتحريؾ مف و  كبيرٍ  تنفيذ خطة العمؿ التي تـ تحديدىا وتطويرىا، والتي تحتاج إلى دعـٍ 

حتياجات بناء القدرات الوطنية في مجاؿ إالموارد لتنفيذ المشاريع التي وردت في خطة العمؿ والتي تمبي 
بحيث يمكف  محكمةٍ  ومتابعةٍ  آللية تنفيذٍ  وفقاً  وبالنسبة لخطة العمؿ، تـ تطويرىا. التغيرات المناخيةتفاقية إ

  .لوزارة الدولة لشؤوف البيئة والجيات المعنية األخرى أف تنفذىا
ضمف إطار الخطط الوطنية  التغيرات المناخيةمع  لمتكيؼلذلؾ فقد تـ تطوير خطة العمؿ الوطنية  إضافةً 
جتماع األطراؼ الخامس إلى إمة والتي تـ تقديميا يئية العا، والسياسات البجتماعيةإلوا قتصاديةإلالمتنمية 

  .في كوبنياغف 6885عشر في كانوف أوؿ عاـ 
دارتياعتبار خصائص واستدامة الخطة إكما تـ  المحكمة ووسائؿ متابعة التنفيذ في وزارة الدولة لشؤوف  وا 

 .البيئة والجيات األخرى
 :محاور اإلستراتيجية .1.1
 :عتمادا عمى المحاور الست التاليةإير خطة العمؿ الوطنية تطو تـ عمى كؿ ما تقدـ فقد  بناءً 

 .بيف الجيات المعنية مستدامةٍ  تطوير آليات تنسيؽٍ  .0
 في السياسات والتشريعات متغيرات المناخيةاإلطارية الدولية ل تفاقيةإلاتطوير نظاـ تكامؿ مفاىيـ  .6

 .الوطنية

 .المياهموارد التنمية المستدامة لمزراعة و  .0

 .والتوعيةالتشبيؾ  المعرفة و تطوير إدارة .4
  .التقانات وسبؿ نقميا تطوير .1

 .ومشاركتيا تعزيز قدرات المجتمعات المحمية .2
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 التغيرات المناخيةمع  لمتكيؼخطة العمل الوطنية  .1

 :اليدؼ .1.1

التغيرات تخاذىا لمتكيؼ مع إأولويات اإلجراءات الواجب  إلى تطوير تيدؼ خطة العمؿ الوطنية أساساً 
الممحة  حتياجاتإلاتعبر عف  تعتمد عمى أنشطةٍ  إلى مشروعاتٍ والوصوؿ وتبدالت المناخ  المناخية

  .في سورية التغيرات المناخيةلمتكيؼ مع الظروؼ الصعبة الناجمة عف 

 لمتغيرات تحديد القطاعات األكثر حساسيةً تـ  متغيرات المناخيةل مشروع البالغ الوطنيومف خالؿ 
والزراعة وموارد المياه والغابات والصحة  جتماعيةإلوا قتصاديةإلاطاعات قالت في سورية وتضمن المناخية

 قطاعي عمى التغيرات المناخيةمع  لمتكيؼوسوؼ تركز الخطة الوطنية . والسياحة والشواطئ الساحمية
لى عمى المواطف وتحتاج إ ىامةً  تشكؿ تعقيداتٍ  ، ذات أولوية،حرجةٍ  كقطاعاتٍ الموارد المائية الزراعة و 
 . لمتكيؼ مع التغيرات المناخية ممحةٍ  إجراءاتٍ 

ؽ مع عتبار ىذا المفيـو عند التنسيإري عند تطوير البرامج لمتنمية الزراعية المستدامة فإنو مف الضرو 
وتؤكد الخطة الوطنية لمتكيؼ مع  .وذلؾ لتعزيز التكامؿ فيما بينيا لمتكيؼاإلستراتيجيات البيئية األخرى 

الدولية لمكافحة  تفاقياتإلاعمى التكامؿ الوثيؽ مع الجيود الوطنية في مجاالت  يةالتغيرات المناخ
  .التصحر وحفظ التنوع الحيوي

وبرامج  تشكؿ نظـ اإلنذار المبكر لمجفاؼ وخطط الطوارئ ونظـ األمف الغذائي ومشاريع تحسيف المعيشة
في الوقت و . المناطؽ الجافة وشبو الجافةفي  التغيرات المناخيةلمتكيؼ مع  ىامةً  الري المستداـ خياراتٍ 

  .حفظ التنوع الحيوي تؤكد عمى تكامميا مع مكونات الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتعزز نفسو

 :األولويات ختيارإمعايير . 1.1

عمى مؤشرات خطط التنمية  التغيرات المناخيةتـ التركيز عند تقييـ معايير الخطة الوطنية لمتكيؼ مع 
جتماع إة المعمنة في يسياسات البيئالالخمسية العاشرة والحادية عشر، وعمى  جتماعيةإلوا يةقتصادإلا

كانوف أوؿ )المنعقد في كوبنياغف  متغيرات المناخيةاإلطارية الدولية ل تفاقيةإللاألطراؼ الخامس عشر 
ة الجيات ستشار إلى إ، باإلضافة ، والخطط الوطنية لمكافحة التصحر وحفظ التنوع الحيوي(6885
  :ختيار أولويات مشاريع الخطةإتـ وضع المعايير التالية عند ، كما المعنية

 مدى المساىمة في التنمية المستدامة.  

 مدى توفير األماف المعيشي لممجتمعات األىمية.  

 التخفيؼ مف حدة الفقر وتحسيف قدرات التكيؼ. 

  الدولية متعددة األطراؼ تفاقياتإلاالتكامؿ مع. 
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  قتصاديةإلاالجدوى 

في  كبيرةٍ  في إجراءات التكيؼ سوؼ يؤدي إلى زيادةٍ  تفقت الجيات المعنية عمى أف أي تأخيرٍ إوقد 
  .حساسية بقية القطاعات، كما سيزيد مف تكاليؼ برامج التكيؼ في المستقبؿ

  :التغيرات المناخيةتطبيؽ الخطة الوطنية لمتكيؼ مع  التحديات التي تواجو .1.1

ديات المحتممة التي ستواجو أولويات تطبيؽ أنشطة الخطة الوطنية لمتكيؼ مع يوجد عدد مف التح
 :والمؤسساتي، وتتضمف قتصاديإلواالتحديات ذات الطابع التقني  أىميا، مف التغيرات المناخية

 ضعؼ الييكمية المؤسساتية في تطبيؽ التشريعات البيئية. 

  الوطنيةنقص السياسات الواضحة لتسييؿ تطبيؽ مقترحات الخطة. 

 نوعية البيانات المتوفرة ومتابعة جودتيا وتقييـ قواعدىا والقدرات التقنية لتحميميا. 

 جتماعيةإلاوكذلؾ النماذج  ونماذجيا (األحداث المتطرفة) ت المناخية غير المتوقعةبدالالت 
 .قتصاديةإلوا

  التغيرات المناخيةضعؼ الوعي المتعمؽ بآثار. 

 نماذج والسبؿ السائدة وتطبيؽ لالي لتطوير وتعديؿ وتوضيح اقدرات المؤسسات التقني والم
 .إجراءات التكيؼ

 المرونة في جيود التخفيؼ مف حدة الفقر. 

  التغيرات المناخيةالبحوث والتطبيقات العممية لسياسات التكيؼ مع النقص في. 

مستقاًل،  ر مشروعاً ستة عشتفرع عنيا تمحاور  ةست التغيرات المناخيةتتضمف الخطة الوطنية لمتكيؼ مع 
وتعتمد فترة كؿ مشروع عمى طبيعة . لممشروع وأىدافو والنتائج المتوقعة منو كؿ منيا عمى مبرراتٍ يحتوي 

، لكف لكؿ مشروعٍ  تقريبيةٍ  كذلؾ تـ وضع موازنةٍ . أنشطتو ويمكف أف تمتد مف سنتيف إلى خمس سنوات
كما تتضمف الخطة  .التغيرات المناخيةلمتكيؼ مع  عتماد الخطة الوطنيةإىذه الموازنة سيعاد تقييميا بعد 

  .لمتنفيذ بمشاركة الجيات المعنية آلية المتابعة والتقييـ وآلليةٍ مقترح  التغيرات المناخيةالوطنية لمتكيؼ مع 
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  محاور الخطة الوطنية لمتكيؼ مع التغيرات المناخية .1.1
 :جيات المعنيةتطوير آليات تنسيؽ مستدامة بين ال: المحور األول. 1.1.1

 :المبررات. 1.1.1.1

وتتمتع بعض تمؾ المؤسسات . في سورية تتوزع جيود نشاطات إدارة الموارد البيئية بيف عدة جياتٍ 
وزارة الدولة لشؤوف البيئة؛ ووزارات الزراعة واإلصالح كبيريف في المجاالت البيئية مثؿ  ونفوذٍ  بصالحياتٍ 

 ؛لياوالتعميـ الع ،والنفط والثروة المعدنية واإلسكاف، والصحة، والتربيةالزراعي، والري، والكيرباء، والنقؿ، 
  .؛ وبعض المنظمات غير الحكوميةعمميةٍ  مؤسساتٍ و 

بيف  عدـ وجود تنسيؽٍ في تنفيذ بعض النشاطات، ويعزى ذلؾ إلى  في الصالحيات وتكرارٌ  زدواجيةٌ إىناؾ و 
وتدريبًا في جميع  وتوعيةً  ماليةً  بؽ فإف ىناؾ عوامالً باإلضافة إلى ما س. المعنية بإدارة البيئة الجيات

مف  لذلؾ فإنو البد مف تحديد دور كؿٍ . المجاالت البيئية تؤدي إلى ضعؼ التنسيؽ بيف مختمؼ المؤسسات
لمتنسيؽ بيف الجيات ذات العالقة في تنفيذ  وميسرةٍ  واضحةٍ  وصيغٍ  تمؾ المؤسسات ووضع آلياتٍ 

قتراح المشاريع التالية إبناء عمى ما سبؽ، فقد تـ . المناخية لمتغيراتية الدولية اإلطار  تفاقيةإلامستمزمات 
 . متغيرات المناخيةاإلطارية الدولية ل تفاقيةإلامستمزمات  في الخطة التنفيذية لتطبيؽ

 :المشاريع المقترحة. 1.1.1.1

ة ييؽ الخطة الوطنبين الييئات المشاركة في تطب مستدامة   تطوير آليات تنسيؽ   .1-1المشروع 
 .التغيرات المناخيةلمتكيؼ مع 

  :آلية تنفيذ المشروع
بيف الجيات المعنية والتي يفضؿ أف  مستداـٍ  يكمف اليدؼ الرئيس مف ىذا المشروع في إيجاد نظاـ تنسيؽٍ 

 جيات المعنيةللتنوع مياـ ا ونظراً . عمى مثؿ ىذا التنسيؽ تطبؽ مف خالؿ تطوير الجيات القائمة حالياً 
 والتي يمكف إدارتيا بمجنة تنسيؽٍ  محوريةٍ  منيا فإنو مف المفضؿ أف تشكؿ مجموعات تنسيؽٍ  ومفيوـ كؿٍ 

إف مجمس حماية البيئة والتنمية المستدامة ووزارة الدولة  .ممثميف عف مجموعات التنسيؽ ةمف ست مؤلفةٍ 
 .الخطة الوطنيةلشؤوف البيئة ىي الجيات المعنية بالتنسيؽ بيف الجيات المعنية بتطبيؽ 

وزارة الدولة لشؤوف البيئة؛ : تتضمف ىذه المجنة الجيات المعنية التالية :تغيرات المناخيةمالمجنة الوطنية ل
الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية ومديرية التخطيط ومديرية )ووزارات الزراعة واإلصالح الزراعي 

والنفط والثروة المعدنية واإلسكاف، والصحة، والتربية، والتعميـ  ، والري، والكيرباء، والنقؿ،(حراجلالغابات وا
مكتب المركزي لإلحصاء؛ ل؛ وا(المديرية العامة لألرصاد الجوية)العالي، واإلعالـ، والسياحة، والدفاع 
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ذات العالقة؛ والمنظمات المينية والشعبية؛ وبعض المنظمات غير والبحثية والمؤسسات والييئات العممية 
 .وميةالحك

 :العممية االستشاريةالمجنة 
 طاريةاإل تفاقيةإلاتغطي محاور  في مجاالتٍ ( خبراء)ستشارية مف مختصيف إلشكؿ المجنة العممية ات

 المستشاريف بناءً  ءختيار ىؤالإ، عمى أف يتـ البيئية الدولية األخرى تفاقياتإلوا متغيرات المناخيةل الدولية
يجب أف تمثؿ المجنة جميع . تفاقياتإلمات الحديثة المتعمقة باطالعيـ عمى المعمو ا  عمى خبرتيـ و 

في  كبيرٌ  ميمة المجنة توفير الدعـ العممي لمجاف األخرى، وسيكوف ليا دورٌ . ختصاصات بالتساويإلا
إلى تقديـ المشورة  عمى أفكار المشاريع الموجودة في خطة العمؿ، إضافةً  إعداد وثائؽ المشاريع بناءً 

  .يةتفاقإلالمعنية في تطبيؽ ا ىلشؤوف البيئة والجيات األخر  رة الدولةلوزاوالنصيحة 
 .ستخالص الدروس المستفادة منيا في عمؿ المجاف الحاليةا  تقييـ تجارب لجاف التنسيؽ السابقة و  -

 .ضع البنود المرجعية ومياـ المجافو  -

 .تطوير نظاـ التقارير -

 .ستشاريةٍ إ عمميةٍ  تشكيؿ لجنةٍ  -

 :النتائج المتوقعة

 .بيف جميع الشركاء ةتفاقات الثالثإللتطبيؽ ا فعاؿٍ  وجود نظاـ تنسيؽٍ  -

البيئية  تفاقياتإلوا متغيرات المناخيةاإلطارية الدولية ل تفاقيةإلازيادة القدرات الفنية والتنظيمية لتطبيؽ  -
 .الدولية األخرى

وقياـ كؿ الجيات  نظمةٍ م بطريقةٍ  تغيرات المناخيةماإلطارية الدولية ل تفاقيةإلالتزامات إتطبيؽ  -
 .بالمطموب منيا وفؽ خطة العمؿ

 :التقديرية يزانية الم

جتماعات المجاف التي تغطى عادة مف قبؿ البرامج إعدا تكاليؼ  فعميةٍ  ال يحتاج ىذا المشروع إلى موازنةٍ 
  .جتماعات لمتنسيؽ فيما بينياإلوالمشاريع التي تعقد ا
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في وزارة  متغيرات المناخيةل الدولية تفاقية اإلطاريةإل ؽ ايستنية لتعزيز القدرات الفن .1-1المشروع 
  .لشؤون البيئة الدولة

 :آلية التنفيذ
اإلطارية الدولية  تفاقيةإلالمعامميف في تنسيؽ وتنفيذ  واضحٍ  تنظيميٍ  يتـ تنفيذ ىذا المشروع بوضع ىيكؿٍ 

 .بالمرونة المناسبةالعمؿ عمى تنفيذ النشاطات لشؤوف البيئة، بحيث يتـ  في وزارة الدولة تغيرات المناخيةمل
 :األىداؼ

 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإللالوطني تنسيؽ لتكامؿ مياـ ال تنظيميٍ  د ىيكؿٍ إيجا -

 المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلل الوطني تنسيؽاللجياز  ية والفرديةاتزيادة القدرات المؤسس -
 . لدولة لشؤوف البيئةفي وزارة ا

 . الجيات المعنيةيسمح بالتنسيؽ المباشر بيف  وضع نظاـٍ  -
 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإللالوطني  تنسيؽمل تنظيميٍ  وضع ىيكؿٍ  -

 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلاتقييـ القدرات الفردية والمؤسسية بما يخص تنفيذ  -

 لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإللالوطني  تنسيؽالجياز لبناء قدرات  شاممةٍ  مؿٍ ع ةتطوير خط -
 .المناخية

  .تفاقيةإللتمكينيا مف تطبيؽ االمؤسسات األخرى و  الوزارت في أىيؿ ورفع القدراتت -
 :المتوقعة النتائج

في وزارة  المناخية لمتغيراتية اإلطارية الدول تفاقيةإلبا لتزامات الخاصةإلا لتنفيػذ مؤىػمةٍ  وحػدةٍ  إنشاء -
  .لشؤوف البيئػةالدولة 

تراعي  في سورية بطريقةٍ  المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلل مبرمج الدقيؽ و التنفيذ ال -
 .التكامؿ في التطبيؽ

ة، وبالتالي تصاؿ وتقديـ التقارير الوطنيإلفي مجاؿ المفاوضات وا الوطنيتنسيؽ تحسيف قدرات ال -
 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلازيادة المنفعة الوطنية مف 

  :الميزانية التقديرية
 .اً أمريكي اً ألؼ دوالر  018

 :ستمرارية البرنامجإ
ويدعـ . البيئية المتكاممةدارة اإللبناء قدرات المؤسسات لتنفيذ مشاريع  كبيرةً  تبذؿ الحكومة السورية جيوداً 

اإلطارية الدولية  تفاقيةإلالتزامات إلتطبيؽ  ا المشروع قدرات التنسيؽ التقنية واإلدارية والمؤسسيةىذ
 .المناخية لمتغيرات
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الييكمية اإلدارية في وزارة لتطوير  المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلا مىعىذا البرنامج سيعتمد 
 لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلالتزامات إ التنسيؽ لتنفيذ ستدامة آلياتإالدولة لشؤوف البيئة لضماف 

  .المناخية

في  المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإل اتطوير نظام تكامل مفاىيم : المحور الثاني. 1.1.1
 .السياسات والتشريعات الوطنية

 :المبررات. 1.1.1.1

جتماعي، وقد تـ توقيع عدد مف إلقتصاد السوؽ اإطار ضمف إ دىاقتصاإنحو تحرير  تتجو سورية حالياً 
تفاقيات عمى إلتحتوي بعض تمؾ ا. في المجاليف الزراعي والصناعي ةً تفاقيات في ىذا اإلطار خاصإلا

التغيرات التنوع الحيوي والتصحر و  عمى البيئة بجميع مكوناتيا خاصةً  مباشرٌ  ليا تأثيرٌ  ونصوصٍ  بنودٍ 
 تفاقيةإلاتفاقيات الموقعة عمى البيئة فإنو البد مف دمج مبادئ إلثار أنشطة اولمتخفيؼ مف آ. المناخية

وقد جاء تصميـ ىذا البرنامج . في السياسات والقوانيف والخطط الوطنية المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية 
  .لوضع اإلطار التشريعي والقانوني ليذا الغرض

 :المشاريع المقترحة. 1.1.1.1
في  المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإل امفاىيم لدمج  قانوني   تطوير إطار   .1-1المشروع 

 .السياسات والقوانين الوطنية

 :آلية التنفيذ

اإلطارية  تفاقيةإلاشارؾ في ىذا المشروع جميع الييئات والمؤسسات الوطنية المشاركة في تنفيذ تيجب أف 
والتي قد  تفاقيةإلا الخاصة بتمؾ عممية التكامؿالتي ليا عالقة بوالمؤسسات  المناخية لمتغيراتالدولية 

 (. ىيئة تخطيط الدولة)تشمؿ المؤسسات التشريعية وتمؾ المسؤولة عف التخطيط عمى المستوى الوطني 

 :األىداؼ

 . في القوانيف والخطط الوطنية المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلاواقع تكامؿ تقييـ  -

  .تفاقياتإلالفجوات في السياسات والقوانيف في المواضيع المشتركة بيف ا تحديد -

  .بمساىمة جميع الجيات المعنيةوتجريبيا وذلؾ قتراح جميع الخيارات القانونية إ -

 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلا مفاىيـلدمج  وطنيٍ  تشريعيٍ  وير إطارٍ تط -

 لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلامواضيع وجود  لتحديد مدىمسح القوانيف والخطط الوطنية  -
 . فييا المناخية



 INC-SY_ Strategy & NAAP-Ar   اإلستزاتيجية وخطة العمل الوطنية للتكيف مع التغيزات المناخية في سورية

 

www.inc-sy.org 32 
 

اإلطارية  تفاقيةإلالتزامات إلتنفيذ لتحديد الفجوات في السياسات والقوانيف  وطنيٍ  تشكيؿ فريؽٍ  -
 .قتراح الخيارات القانونية والتشريعيةا  و  المناخية لمتغيراتالدولية 

  .مساىمة جميع المؤسسات والييئات المعنية وتحديد المناسب منياتجريب الخيارات القانونية ب -

جراء التعديالت  - قناع صناع القرار بضرورة تطبيؽ ىذه الخيارات وا  ترويج الخيارات القانونية وا 
 .الالزمة

 المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلامواضيع بتعريؼ صناع القرار ب خاصٍ  تنفيذ برنامجٍ  -
 .والخطط الوطنية فجيا بالقوانيوفوائد دم

 .لدمج ىذه المفاىيـ في القوانيف والخطط الوطنية وطنيٍ  تشريعيٍ  تطوير إطارٍ  -

 :المتوقعة النتائج

بالقوانيف  المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلامفيوـ إلدماج  وقانونيٍ  تشريعيٍ  وجود نظاـٍ  -
 . والخطط الوطنية

  .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  يةتفاقإلاحفظ حؽ سورية في  -

 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلافي مجاؿ  ومدربٍ  مؤىؿٍ  ر فريؽٍ يتطو  -

 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلافي مجاؿ  واضحٌ  وطنيٌ  تصورٌ  -

 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلامفاىيـ لدمج  وطنيٍ  تشريعيٍ  إطارٍ  تجييز -

 :الميزانية التقديرية

 .اً أمريكي اً ألؼ دوالر  618

 .قتصادية والتجارية عمى البيئةإلتفاقيات اإل تطوير نظام تقييم آثار ا .1-1المشروع 

 :آلية التنفيذ
تفاقيات التجارية إلالبد مف مشاركة جميع المؤسسات ذات العالقة بالمفاوضات ومتابعة تنفيذ ا

المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع فيو  تشارؾبحيث و ، في تنفيذ ىذا المشروع قتصاديةإلوا
  .البيئة ىي المنسؽ ليذا النشاط وزارة الدولة لشؤوفوتكوف . األىمي التي تيتـ بالبيئة والتنمية المستدامة

 :األىداؼ
 .(ثر البيئيتقييـ األ) ستراتيجي البيئيإللتطبيؽ التقييـ ا وفعاؿٍ  عمميٍ  تطوير نظاـٍ  -

قتصادية الحالية عمى المستوى الثنائي إلتفاقيات التجارية واإلستراتيجي البيئي لإلتطبيؽ التقييـ ا -
 . واإلقميمي والدولي

 .تفاقيات الجديدة قبؿ توقيعياإلستراتيجي البيئي لتقييـ األثر البيئي عمى اإلدراسة التقييـ ا -
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شتراطات البيئية وتدعـ مشاريع التنمية إلوابط واتفاقيات التجارية تراعي الضإلالتأكد مف أف ا -
 .المستدامة

إدخاؿ مفاىيـ حماية البيئة والتنمية المستدامة ضمف خطة التنمية وزيادة قدرات العامميف في ىذه  -
 .الخطط بمجاؿ حماية البيئة والتنمية المستدامة

 :النشاطات

 .ستراتيجي البيئيإلالتقييـ ا في عريضةٍ  وخطوطٍ  وطنيٍ  لتطوير نظاـٍ  وطنيةٍ  تشكيؿ لجنةٍ  -

 .ستراتيجي البيئيإللمتقييـ ا وفنية وتعميماتٍ  إعداد مقاييس عمميةٍ  -

 .قتصاديةإلتفاقيات التجارية واإلستراتيجي البيئي في تحميؿ اإلتطبيؽ التقييـ ا -

 .ستراتيجي البيئيإلفي تطبيقات التقييـ ا وطنيٍ  تنفيذ برنامجٍ  -

تفاقيات إلتقييـ اإلستراتيجي البيئي في المفاوضات الخاصة باستخداـ الإل وطنيٍ  إعداد نظاـٍ  -
 .قتصادية الجديدةإلالتجارية وا

 :المتوقعة النتائج

 .ستراتيجي البيئي لمتنفيذإلالمقاييس الوطنية والخطوط العريضة لمتقييـ اإعداد وتجييز  -

قتصادية عمى إلالتجارية وا تفاقياتإلثر اأستراتيجي البيئي لتقييـ إلستخداـ التقييـ اإل وطنيٌ  نظاـٌ  -
 .ستخداموإو يمكف  البيئة موجودٌ 

ستراتيجي البيئي بمشاركة الجيات إلقتصادية الجديدة تخضع لمتقييـ اإلتفاقيات التجارية واإلا -
 .واضحةٍ  المعنية و بصورةٍ 

 :الميزانية التقديرية

 .اً أمريكي اً ألؼ دوالر  088

 :ستدامة البرنامجإ

البرنامج مستدامًا عمى المستوى المؤسسي، وسوؼ يتـ تنفيذه ضمف إطار  أف يكوف ىذا مف المتوقع
 مع موارد ى إعادة ىيكمةٍ لذلؾ فيو ال يحتاج إل. جديدةٍ  الخطط الوطنية الموجودة دوف إحداث أي مؤسسةٍ 

وسوؼ . التغيرات المناخيةة وبرامج صمـ البرنامج عمى أف ينفذ ضمف برامج إدارة البيئ. بسيطةٍ  إضافيةٍ 
ضمف الوظيفة في  وجو التدريب في ىذا البرنامج إلى اإلطار الحالي وسوؼ يكوف عمى شكؿ تدريبٍ ي

وبالتالي سوؼ يستمر ضمف المؤسسات المعنية، وستكوف نشاطاتو ضمف اإلطار . أغمب الحاالت
 .الوطني إلدارة البيئة
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 :رد المياهلمزراعة ومواالتنمية المستدامة : المحور الثالث. 1.1.1

 :المبررات. ....1.1

مف القوى العاممة وتوفر الغذاء  كبيرةً  الوطني، فيي تمتص نسبةً  قتصادإلافي  أساسياً  تمعب الزراعة دوراً 
 وتتأثر المجتمعات الريفية وفقاً  التغيرات المناخيةب تتأثر الزراعة مباشرةً . والكساء وتستجر العممة الصعبة

ديثة حالحد األدنى مف التقانات ال ستخداـا  و وارد المائية وتموثيا الجفاؼ المتتالية وشح المموجات إف . لذلؾ
 رئيسةً  في مجاالت الري الحديث والتصنيع والتسويؽ، تشكؿ تحدياتٍ  في العمميات الزراعية خاصةً 

لذلؾ كاف مف الضروري تطوير برامج لإلنتاج الزراعي المستداـ والتي تعتمد . لإلنتاج الزراعي المستداـ
واإلفادة مف التكامؿ الذي ينشأ  التغيرات المناخيةلإلستراتيجيات الوطنية لمتكيؼ مع الواسع  عمى المنظور

 .عف ذلؾ

إف نظـ اإلنذار المبكر وخطط الطوارئ وبرامج األمف الغذائي وبرامج الري الحديث المستداـ يمكف أف 
كونات الخطة الوطنية مف م يمكف أف تخدـ كمكوفٍ نفسو الوقت  في و. لمتكيؼ فعالةً  تكوف خياراتٍ 

 .التنوع الحيوي ةلمكافحة التصحر وتنمي

 وثيقاً  رتباطاً إ مرتبطةٍ  التغيرات المناخيةعمى مواضيع  التغيرات المناخيةتؤكد الخطة الوطنية لمتكيؼ مع 
  .البيئية الدولية تفاقياتإلبامع الجيود الوطنية القائمة والمتعمقة 

 :المشاريع المقترحة. 1.1.1.1

  تكامل اإلنتاج الزراعي. 1-1وع المشر 

 :آلية التنفيذ

تشكؿ أنشطة تطبيؽ الدورات الزراعية المناسبة في مختمؼ المناطؽ ولنظـ اإلنتاج المختمفة وبحيث تكوف 
دخاؿ اإلنتاج الحيواني في الدورة  في الدورات المتنوعة، رئيسةً  البقوليات والمحاصيؿ العمفية مكوناتٍ  وا 

إلى % 08ومف المتوقع أف يضيؼ التكامؿ الزراعي . رية في معظـ نظـ اإلنتاجالزراعية مكونات ضرو 
عف التنفيذ بالتنسيؽ المسؤولة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ىي الجية الرئيسة . اإلنتاج الحالي

  .والتعاوف مع الجيات المعنية األخرى

 :األىداؼ

 .ستخداـ األراضيإتطوير سياسات  -

 .اج الزراعيستدامة اإلنتإضماف  -

 .والمياه يستخداـ المستداـ لموارد األراضإلاتحقيؽ  -

 .مكافحة التصحر وحفظ التنوع الحيوي -
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 .تحسيف اإلنتاج الزراعي بشكؿ عاـ -

إلمكانية  األراضي وفقاً  ستخداـإلوضع سياسات األجؿ  وطويمة متوسطةٍ  وآلياتٍ  تطوير سياساتٍ  -
 .األمف الغذائي في البالد حتياجاتإل ووفقاً  قةٍ توفر الموارد المائية وأنواع الترب في كؿ منط

 .األراضي ستخداـإتطوير النظـ الزراعية وفقا لسياسات  -

 .تحسيف الممارسات الزراعية التقميدية -

 .األراضي ستخداـإل تطوير العمميات الزراعية وفقاً  -

 .تعزيز تكامؿ اإلنتاج النباتي والحيواني -

 :النتائج المتوقعة

 .اضيستخداـ األر إتطوير  -

 .ستدامة اإلنتاج الزراعيإ -

 .حفظ موارد المياه والتربة -

 .الحد مف التصحر -

 .اً مميوف دوالر  0 :الميزانية التقديرية

 

 ستخدام الري الحديثا  ستخدامات الموارد المائية و إيد حفظ وترش .1-1 روعالمش

 :آلية التطبيؽ

، 6882عاـ  اً ألؼ ىكتار  0486ف إلى أكثر م 0538عاـ  اً ألؼ ىكتار  410المساحة المروية مف  تطورت
 نفسيا سنويًا خالؿ الفترة 0ـبميوف  04784إلى  0ـبميوف  2281المائية مف  حتياجاتإلامعيا  زدادتا  و 
، بينما زادت المساحة المروية مف المياه الجوفية %48تناقصت المساحة المروية بالمياه السطحية بنسبة و 

فية إلى حد الخطر في أحواض العاصي األوسط واألعمى، المياه الجو  ستنزاؼإوقد وصؿ %. 15بنسبة 
 .كما تأثرت نوعية المياه في بعض المناطؽ. والخابور، وبردى، واليرموؾ

وتنفذه وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  6888أنشأت الحكومة مشروع التحويؿ إلى الري الحديث عاـ 
ادة اإلنتاجية الزراعية والحفاظ عمى موارد لمتغمب عمى تمؾ المشاكؿ ومشكمة نقص اإلنتاج وبيدؼ زي

. في جميع أنظمة المياه% 38، وخفض فاقد المياه بنسبة %41المياه والتربة، وزيادة كفاءة المياه بنسبة 
 حتياجاتإلالسد الفجوة بيف سنويًا مف المياه  0ـبميوف  07351ومف أىـ النتائج المتوقعة لممشروع توفير 

لجميع المحاصيؿ عمى المستوى  واضحٍ  يؼ اإلنتاج ويزيد الدخؿ الصافي بشكؿٍ وستنخفض تكال. والموارد
 نخفاضإتؤدي إلى  وتقنيةً  جتماعيةً إ يواجو مشروع التحويؿ إلى الري الحديث معوقاتٍ . المحمي والوطني

 %.61تنفيذ أنشطتو والتي لـ تتجاوز 
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ذا المشروع بالتعاوف مع الجيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ىي الجية المسؤولة عف تنفيذ ى
 .المعنية

 :األىداؼ

 .زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي -

 .حفظ الموارد المائية -

 .حفظ موارد التربة ومكافحة التصحر -

 .فيؼ مف آثار الجفاؼخالت -

 .تنفيذ مشروع التحويؿ إلى الري الحديثدراسة التحديات التي تواجو  -

 .وى صغار المزارعيفستخداـ الري الحديث عمى مستإتعزيز  -

 :النتائج المتوقعة

 .اإلسراع في تنفيذ مشروع التحويؿ إلى الري الحديث -

 .الزراعي نتاجاإلفي  زيادةٌ  -

 .ه والتربةاحفظ موارد المي -

 .الحد مف التصحر -

 .التخفيؼ مف آثار الجفاؼ -

 .ؼ دوالرلأ 188 :الموازنة المتوقعة

 :ستدامة البرنامجإ

ولو موازنتو الجاىزة، وىو  متفاوتةٍ  بسرعاتٍ  ي الحديث في مناطؽ متعددةٍ يطبؽ مشروع التحويؿ إلى الر 
يدخؿ  .أحد المشاريع اإلستراتيجية لتحسيف اإلنتاج الزراعي والتخفيؼ مف حدة الفقر ومكافحة التصحر

 وتمويؿٍ  جديدةٍ  ج إلى إنشاء ىيكمياتٍ اوىو ال يحت بكؿ وضوحٍ طنية و ىذا المشروع في صمب الخطط ال
 لمتغيراتلذلؾ تعتمد أنشطة المشروع عمى برامج إدارة البيئة الجارية وعمى الخطط الوطنية  إضافةً  .جديدٍ 

  .ستدامة المشروعإولمكافحة التصحر وحفظ التنوع الحيوي، مما يعزز توقعات  المناخية

 
ومعمومات رصد الجفاؼ لتحسين الجاىزية  وتطبيقو تطوير نظم اإلنذار المبكر. 1-1المشروع 

 .لجفاؼواجية الم

 :آلية التنفيذ
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اإلنتاج الزراعي وىذا يؤدي بدوره إلى تناقص قيمة الناتج الزراعي اإلجمالي  نخفاضإيؤدي الجفاؼ إلى 
ويؤدي الجفاؼ عمى مستوى المجتمع إلى خسارة المحاصيؿ . الوطني قتصاديإلاوالدخؿ، ويعيؽ النمو 

ويسبب نزوح سكاف المناطؽ المتأثرة . غذاء والمجاعةوالحيوانات، وفي الحاالت الحادة يؤدي إلى نقص ال
ويقـو . جتماعيةإلابالجفاؼ بحثًا عف الغذاء والعمؿ إلى الضغط عمى موارد المدينة مسببًا المشاكؿ 

، ووفؽ قتصاديةإلوا جتماعيةإلافي محاولة تنظيـ آثار الجفاؼ وفؽ البيئة  المزارعوف بعدة إجراءاتٍ 
. في سبؿ التعايش مع الجفاؼ قتصاديةإلوا جتماعيةإلاتتدخؿ المعوقات كما . معموماتيـ وخبراتيـ

وبالتالي، فإف إدارة الجفاؼ يجب أف ترتبط مع األمف الغذائي لمعائمة، ومع ضماف توفير الغذاء، وتطوير 
 . الموارد البشرية الضرورية لمتنمية الزراعية المستدامة

. ر الجفاؼ، بعضيا طويؿ األجؿ، وبعضيا قصير األجؿمف إجراءات التخفيؼ مف آثا كبيرٌ  وىناؾ عددٌ 
ف الطريقة المتكاممة ضروريةٌ جتماعيةإ قتصاديةا  و  فيزيائيةٌ -حيويةٌ  ولمجفاؼ أبعادٌ   لتطوير إستراتيجيةٍ  ، وا 

 . تطوير نظـ التنبؤ المناخي واإلنذار المبكر. طويمة األمد لمتخفيؼ مف آثار الجفاؼ

إذ . وغيرىـ بتأميف مستمزمات اإلنتاج قبؿ بداية موسـ األمطار كؿ عاـٍ  يقـو المزارعوف وأصحاب المواشي
يقرر المزارع عند زراعة المحصوؿ الصنؼ والموعد ومعدؿ البذر وكمية السماد قبؿ بداية موسـ 

ف قدرة نظاـ اإلنذار المبكر يمثؿ أداةً . األمطار، وقبؿ أف يعرؼ كميات األمطار وتوزعيا لتجنب  قويةً  وا 
 . جيدٍ  زراعيٍ  إذا ترافؽ ذلؾ مع نظاـٍ  ليؼ ترتبط مع التوزيع الخاطئ لمموارد، خاصةً عدة تكا

ويمكف نظاـ اإلنذار المبكر الموثوؽ الحكومة ومنظمات اإلغاثة مف التحضير سنويًا لمتدخالت األكثر 
ات لجميع لذلؾ فإنو مف الضروري تطوير نظـ اإلنذار المبكر والتنبؤ بالجفاؼ وتوفير المعموم. كفاءةً 

عف بعد،  ستشعارإلواشبكات الرصد الجوي  حتياجاتإويجب تحديد . الشركاء لمتجييز لمجابية الجفاؼ
 . وتوفير البيانات وتخزينيا وتحميميا، ونظـ المعمومات الجغرافية، ونشر المعمومات

ج إلى التعاوف مع ، لكنو يحتالمشروع وتنفذه نسبياً امف ىيكمية وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ىذا ضتت
مف  اووزارة الدولة لشؤوف البيئة وغيرى عف بعدٍ  ستشعارإللالييئة العامة المديرية العامة لألرصاد الجوية و 

  .الجيات المعنية
 :األىداؼ

 .تعزيز المشاريع القائمة لمجاىزية لضربات الجفاؼ -

 .األمد لمتخفيؼ مف آثار الجفاؼطويمة  إستراتيجيةٍ تطوير  -

 :اإلجراءات التاليةسات واآلليات لتنفيذ تطوير الدرا -

 .نظـ التنبؤ المناخي وأجيزة اإلنذار المبكر (0

مثؿ تنوع ) قتصاديةإلا جتماعيةإلواالفيزيائية -تأقمـ نظـ اإلنتاج لتناسب األبعاد الحيوية (6
 (. المحاصيؿ ونظـ اإلنتاج وغيرىا
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دارة  صناؼ المحاصيؿ،المناخية في تحسيف البحوث لتطوير أ-تطبيؽ المعمومات الزراعية (0 وا 
 .البيئة الزراعية الخاصة

 . المياه ومقاومة الجفاؼ ستخداـإإدارة المحاصيؿ لتحسيف كفاءة  (4

 . تحسيف إدارة اإلنتاج الحيواني والمراعي (1

دارة مساقط المياه بما في ذلؾ حصاد المياه (2  .الحفاظ عمى موارد التربة والمياه، وا 

 داألمطار والمياه الجوفية والمياه السطحية وموار )المياه والمستداـ لموارد  الكؼء ستخداـإلا (3
 (. المياه غير التقميدية

تطبيؽ السياسات واإلجراءات التي تساعد في تطبيؽ إستراتيجية التخفيؼ، واإلجراءات التي  (4
 .توفر المساعدات الضرورية في حاالت الكوارث

 . التأميف عمى المحصوؿ والحيواف (5

 .ارئلمطو  خاصٍ  تطوير صندوؽٍ  (08

 .بناء القدرات (00

 :النتائج المتوقعة
 .المشاريع الجارية حوؿ الجاىزية لمواجية الجفاؼتعزيز  -

 قتصاديةإلا جتماعيةإلواالفيزيائية -اإلستراتيجية طويمة األمد لمتخفيؼ مف األبعاد الحيويةتطور  -
 .آلثار الجفاؼ

 .ـ تخفيفياث آلثار الجفاؼ قتصاديةإلا جتماعيةإلواالفيزيائية -األبعاد الحيوية -

  :الموازنة المتوقعة
  .اً مميوف دوالر  0
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 :في الزراعة والتصنيع الزراعي ستثمارإلاتطوير مناخ  .1-1المشروع 

 :آلية التنفيذ

الزراعي السائد والذي يتضمف الصناعات الزراعية، بالمعوقات التي أثرت عمى  ستثماريإلايتأثر المناخ 
 ستثماراتإلامف  تكمف المشكمة العامة في الحصوؿ عمى منافع مؤقتةٍ  إذ. والتنمية قي البالد ستثمارإلا

. ، أو جعؿ تمؾ المزايا دائمةً كبيرٍ  الكمي والمؤسساتي إلى حدٍ  قتصاديإلاالجديدة دوف تغيير المناخ 
إف  .عمى المدى البعيد قتصاديةإلادوف تشجيع التنمية  ،في المدى القصير ،ويشجع ىذا التوجو عمى مزايا

قطاع الخاص والجيات المعنية األخرى والصناعة، وىيئة تخطيط الدولة، ال ات المالية والزراعة والبيئةوزار 
  .ؤولة عف تنفيذ ىذا المشروعسم

 :األىداؼ

 .في التصنيع الزراعي ستثمارإلاتشجيع  -

ليس بالضروري اإلنتاج المشترؾ، بؿ )في تقديـ الخدمات  زيادة فعالية القطاع التعاوني خاصةً  -
 (.أميف الخدمات والتسويؽ والتصنيعت

دخاؿ المرونة في النظاـ المصرفي  - تسييؿ إقامة المؤسسات المالية لتوسيع القروض في الريؼ، وا 
 .ليتالءـ مع متطمبات المستثمريف في القطاع الخاص

 .تحسيف التحوؿ مف التخطيط الزراعي المركزي -

 .تشجيع التسويؽ الزراعي -

 .ي ونظـ الري الحديثالزراع ستثمارإلاالربط بيف  -

 .تعديؿ قانوف العالقات الزراعية -

تحسيف نظاـ المعمومات ودراسات التوقعات عمى أساس المستوى الدولي لتسويؽ المنتجات  -
 .الزراعية

 أراضي أمالؾ الدولة، وتدعيـ إقامة مناطؽ صناعيةٍ  تشجيع الحصوؿ عمى األراضي، خاصةً  -
 .رباء أساساً بالخدمات العامة مثؿ الماء والكي مجيزةٍ 

ء التكاليؼ اإلدارية التخفيؼ مف التكاليؼ الثابتة أي تطوير القطاع العاـ والتخفيؼ مف أعبا -
 .األساسية لمخدمات وتحسيف البنى

 .قطاع المحاصيؿ اإلستراتيجيةالحديثة في  تالمبادراإدخاؿ  -

 .كو واأللبافالفوا األجنبي في الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية خاصةً  ستثمارإلاتشجيع  -

وتوقعاتيا لمساعدة المستثمريف في  قتصاديةإلاإجراء الدراسات حوؿ المشاريع الضرورية لمتنمية  -
 .تخاذ قراراتيـإ
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 .تقديـ التسييالت الالزمة لجذب التمويؿ األجنبي والعربي والسوري -

 :النتائج المتوقعة

 .التصنيع الزراعيو  الزراعة في ستثمارإلاتـ تشجيع  -

مالية لمقروض الصغيرة في الريؼ أدخمت وتوسعت، والمرونة في النظاـ المصرفي المؤسسات ال -
 .ليتالءـ مع متطمبات المستثمريف في القطاع الخاص تحققت

 .أصبح غير مركزيالتخطيط الزراعي  -

 .التسويؽ الزراعي تطور -

 .الزراعي ونظـ الري الحديث تحقؽ ستثمارإلاالربط بيف  -

 .ؿقانوف العالقات الزراعية تعد -

نظاـ المعمومات ودراسات التوقعات عمى أساس المستوى الدولي لتسويؽ المنتجات الزراعية  -
 .تحسف

 .اً مميوف دوالر  0 :الميزانية التقديرية

 :البرنامج ةستدامإ

مف الدخؿ % 03اعي والذي يساىـ بحوالي في القطاع الزر  كبيرةً  ستثماراتٍ إ تضع الحكومة السورية
مف الخطط الوطنية ويعمؿ ضمف إطار الجيات المعنية دوف  لمشروع جزءً ويشكؿ ا .الصافي الوطني

ف إحداث أية إداراتٍ جديدةٍ  الحاجة إلنشاء مؤسساتٍ   ةإطار موازنستكوف ضمف  ويةٍ منت ىيكمياتٍ  أو ، وا 
 لمتغيراتوستعتمد أنشطة البرنامج عمى برامج إدارة البيئة الجارية وعمى الخطط الوطنية . البرنامج
 .ستدامتوإولمكافحة التصحر وحفظ التنوع الحيوي، مما يعزز توقعات  ةالمناخي

 جتماعيإلاالسوؽ  إقتصاد ستدامتو مف حقيقة أف الحكومة السورية تعمؿ عمى تحقيؽإكما يستمد البرنامج 
. في التصنيع الزراعي وتحرر التخطيط الزراعي تدريجياً  ستثمارإلامف خالؿ تحرير األسعار وتشجيع 

وال يحتاج إلى إنشاء  قتصاديةإلوا ةجتماعيإلاخطط التنمية ذلؾ، فإف ىذا البرنامج ينبع مف ل إضافةً 
  .لتطبيقو ةٍ جديد ىيكمياتٍ 
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 :تصال والتوعيةإل والشبكات واتطوير إدارة المعرفة : المحور الرابع 1.1.1

 :المبررات. 1.1.1.1
تصاؿ إلأف عدـ وصوؿ المعمومة وصعوبة ا مناخيةال لمتغيراتالدولية ة اإلطارية تفاقيإلتبيف نتائج تحميؿ ا

تـ تقسيـ مكونات . البيئية الدولية األخرى تفاقياتإلاو  تفاقيةإلا مف أىـ معوقات التطبيؽ المستداـ لتمؾ
دارة المعمومات والشبكات، وكؿ ىذه المكونات يمكف وضعيا تحت مسمى واحدٍ إلالمعرفة إلى ا  تصاؿ وا 

 ".إدارة المعرفة"ىو
نتاج المعمومات وتوصيميا وتواصميا عؼٌ ىناؾ ض ذا توفرت المعمومة فيناؾ صعوبةٌ . في إدارة المعرفة وا   وا 

عمى المعمومة الصحيحة والدقيقة  مبنيةً  و مف المعموـ أف القرارات الصائبة تكوف دائماً . في الوصوؿ إلييا
ياز اإلداري بسبب ضرورة وجود وبناء عمية فإف نظاـ إدارة المعمومات ىو العامؿ األساسي لمج. والكاممة

والوفاء  البيئية الدوليةتفاقيات إلأف تطبيؽ ا لقد أثبت التحميؿ أيضاً . تخاذ أي قرارٍ إلالمعمومات المطموبة 
إف برامج التوعية . تفاقيات وبنودىاإلتجاىيا يحتاج إلى زيادة المعرفة والتوعية بتمؾ اإلتزامات سورية إب

وتؤدي إلى  المناخية لمتغيرات الدولية تفاقية اإلطاريةإلتجاه اإلتزامات سورية إبوالتعميـ تساعد عمى الوفاء 
 .المحافظة عمى الموارد الطبيعية الوطنية وىي أساس التنمية المستدامة

 المتعمقة والتوعية التدريب برامج تطوير إلى المناخية لمتغيرات اإلطارية الدولية تفاقيةإلا لتزاماتإ تنفيذ يحتاج

 خطة إلى الوطنية األولويات تحويؿ عمى تعمؿ التي التنفيذية البرامج مف أساسيٍ  كجزءٍ  يرات المناخيةالتغب

 التدريب محاور أىـ ومف. نسبياً  الجديدة العممية المواضيع مف الموضوع ىذا وأف خاصةً  واضحة المعالـ عمؿٍ 

 جميع مع التغيرات المناخية ظاىرة فبي تربط التي التكيؼ محاور ىي التغيرات المناخية مجاؿ والتوعية في

في  وطنيٍ  تطوير برنامج توعيةٍ  .البيئيةو  جتماعيةإلوا قتصاديةإلا األوضاع عمى التنمية وتأثيراتيا قطاعات
 .لجميع المستويات التغيرات المناخيةتفاقية إمجاالت تطبيؽ 

 المشاريع المقترحة. 1.1.1.1

 :التغيرات المناخيةؼ مع لتكي  تطوير الوعي المستدام حول ا. 1-1المشروع 
 :آلية التنفيذ

حدى الجامعات التي تمتـز بتطوير  أساسيةٍ  ينفذ ىذا المشروع مف قبؿ ثالث جياتٍ  ىي وزارة التربية، وا 
دخاؿ المناىج المتعمقة  البيئية األخرى في  تفاقياتإلوا المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلباوا 

مف المنظمات غير الحكومية والتي يعرؼ عف أنشطتيا في مجاالت نشر  ومنظمةٌ برامجيا التدريسية، 
اإلطارية الدولية  تفاقيةإلا)يدعـ ىذا التعاوف الثالثي مف قبؿ وزارة الدولة لشؤوف البيئة سو . الوعي البيئي

 ووزارة اإلعالـ، ،(الجامعية وفقا لذلؾ التخطيط لتعديؿ المناىج) ووزارة التعميـ العالي (المناخية لمتغيرات
  .والجمعيات األىمية التي يمكف أف تساىـ في مجاالت التوعية البيئية
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 :األىداؼ
عؿ المستوى المحمي مف خالؿ التوعية  التغيرات المناخيةتشجيع التخطيط المجتمعي إلدارة قضايا  -

 .الشعبية

 .شطة التكيؼبما في ذلؾ أن التغيرات المناخيةنشر التوعية الشعبية عمى مختمؼ  أنشطة  -

 .التغيرات المناخيةالتوسع في توعية منظمات الشباب لتغطية مواضيع  -

تحسيف الميارات الفنية لمعممي المدارس وألساتذة الجامعات لتطوير ونشر برامج التدريس لمتوعية في  -
 .التغيرات المناخيةمجاؿ 

 .لتنسيؽ المشروع إنشاء نظاـٍ  -

 لمتغيراتالبيئية اإلطارية الدولية  تفاقيةإلاوأدلتيا في جميع طرؽ التربية والتوعية مسح وتحميؿ  -
 .المناخية

حميميا لمتعرؼ عمى الفجوة والدروس تعمى المشاريع الوطنية الجارية لمتوعية والتربية و التعرؼ  -
 .المستفادة

لمتكيؼ مع الظروؼ  تفاقيةإلاالمواد التي ستستخدـ في خطط التوعية والتربية والمستقاة مف  ختيارإ -
 .لوطنيةا

 .برامج التدريب قبؿ وأثناء الخدمة لجميع المعمميف واألساتذة واإلدارييف ومخططي التربيةوضع  -

والجامعات والمجتمعات لنشر الوعي في  لممدارسورشات العمؿ  تحضير النشرات وعقد الندوات و -
 .المستفيدة تالمجتمعا

 .لبرامج التدريب تطوير مفاىيـ جديدةٍ  -

 .ت ومواردىا والتخطيط لتطبيقيا في البرامج الجديدةتطوير برامج الجامعا -

 :النتائج المتوقعة
دارة ومتابعة مواضيع  - عمى مستوى المجتمع  التغيرات المناخيةالمشاركة الشعبية في تخطيط وا 

 .المحمي تحقؽ
والتكيؼ لممجتمع وصانعي القرار ومنظمات الشباب  التغيرات المناخيةالتوعية حوؿ آثار  -

 .ر الحكومية تحقؽت غياوالمنظم
 .وسائؿ اإليضاح أنجزت ووزعت -

 :الميزانية التقديرية
 .اً ألؼ دوالر  488

 

 .وصيانتيا التغيرات المناخيةإنشاء قاعدة بيانات   .1-1المشروع 
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 :آلية التنفيذ
 وتعقيداتيا عمى اإلنساف ونوعية الحياة جيودا كبيرةٍ  المناخية لمتغيراتيتطمب التخفيؼ مف اآلثار السمبية 

ف توفر المعمومات حوؿ . الوطنية واإلقميمية والدولية ةصعدعمى األ تاحتي التغيرات المناخيةوا   ا عنصرٌ وا 
  .ؽ أنشطة التكيؼفي تطبي ىاـٌ 
 لدى عدة جياتٍ  لكنيا موزعةٌ  التغيرات المناخيةالمتعمقة ب مف المعمومات والتقارير كبيرٌ  فر كـٌ يتو 

التغيرات ؼ الناس بطرؽ مواجية تعر مما يؤدي إلى صعوبة  ويصعب الوصوؿ إلييا في معظـ الحاالت
ف إنشاء قاعدة بياناتٍ  .تخاذ اإلجراءات لمتكيؼ معياا  و  المناخية لسيولة  ضرورةٌ  التغيرات المناخيةحوؿ  وا 

  .المشاركة في البيانات وربطيا مع مصادر المعمومات اإلقميمية والدولية
يئة إدارة قاعدة البيانات المذكورة بالتعاوف الوثيؽ مع المديرية ويمكف أف تتولى وزارة الدولة لشؤوف الب

 .نية األخرىع، والتنسيؽ مع الجيات المساساً أالعامة لألرصاد الجوية 
 :األىداؼ

 .التغيرات المناخيةحوؿ  متاحةٍ  إنشاء قاعدة بياناتٍ  -

 .ونشرىا التغيرات المناخيةتعزيز القدرات الوطنية في جمع وتحميؿ بيانات  -

 .حسيف قدرة تطوير وتفسير النماذج المناخيةت -

 .والبرامج المناسبةالتجييزات شراء  -

 .نشرىا و ا التدريب عمي جمع البيانات وتحميمي -

 .جمع البيانات والمعمومات ذات العالقة -

 .إنشاء قاعدة البيانات -

 .الروابط بيف قواعد البيانات الوطنية واإلقميمية والدولية إيجاد -

 .وتحديثيا جعة البياناتاالشديدة ومر  يرات المناخيةالتغتوثيؽ أحداث  -

 .و تطويرىا ذات العالقةاألمور و  التغيرات المناخيةتحضير التقارير حوؿ  -

 :النتائج المتوقعة
 .أنشئت التغيرات المناخيةقاعدة البيانات حوؿ  -

 .توفرت البيانات بأشكاليا المختمفة مف جداوؿ وخرائط وأشكاؿٍ  -

 .والتكيؼ تحسنت التغيرات المناخيةحوؿ  المعمومات والتوعية -

 .وتبادؿ المعمومات تعززتقدرات البحوث  -

 .ذات العالقة تـ تحضيرىا األمورو  التغيرات المناخيةرير الدورية عف حالة االتق -

 :الميزانية التقديرية
  .اً ألؼ دوالر  488
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 :التقانات وسبل نقميا تطوير: المحور الخامس. 1.1.1

 :تالمبررا. 1.1.1.1
تقانات  ستخداـإوبال بد مف تطوير برامج البحوث واإلرشاد الزراعي وعمى جميع المستويات كي تقـو 

ظروؼ و  التغيرات المناخيةونشر أصناؼ المحاصيؿ المقاومة لظروؼ  ستنباطإبالتربية التقميدية والحديثة، 
يؽ نظـ تربية المحاصيؿ كما أف تطب. المياهنقص إلى ظروؼ مموحة التربة و  الجفاؼ الصعبة، إضافةً 

 . مف القمح والشعير والقطف، إال أف ىذه العممية بطيئةٌ  عدة أصناؼٍ  ستنباطإ، وقد تـ التقميدية ىاـٌ 
 جديدةٍ  أما الطرؽ الحديثة فيي عالية التكاليؼ، ويصعب الحصوؿ في ىذه المرحمة عمييا لتطوير أصناؼٍ 

تضافر الجيود اإلقميمية نظرًا ألف جميع الدوؿ العربية إذ يحتاج ىذا النظاـ إلى . مف المحاصيؿ المناسبة
تواجو المشكمة نفسيا في توفير األمف الغذائي، كما تواجو مشكالت نقص المياه وتدىور األراضي 

 .والجفاؼ وضعؼ التنسيؽ بيف المؤسسات المعنية والخبراء التغيرات المناخيةو 
ونشرىا، أف يصؿ اإلنتاج الزراعي لمستوى الكفاية ومف المتوقع عند تطوير أصناؼ المحاصيؿ المناسبة 

 .السمبية التغيرات المناخيةتحت ظروؼ 
 :المشاريع المقترحة. 1.1.1.1

 :يةواإلرشاد تطوير البحوث الزراعية والمائية .1-1 المشروع
 :آلية التنفيذ

و  د ومديرية التخطيطشار الييئة العامة لمبحوث الزراعية ومديرية اإل)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 
ة األخرى والقطاع الخاص ىي الجيات المنفذة يات المعنيووزارات الري والتعميـ العالي والج( غيرىا

 .ليذا المشروع
 :األىداؼ

 اليدؼ الرئيس ىو تطوير اإلنتاج الزراعي المستداـ وحفظ الموارد المائية مف خالؿ تطوير حزـٍ 
 .تحتوي التقانات المناسبة إرشاديةٍ 

 .وية وأخرى لممناطؽ البعميةر لمزراعات المعتماد األصناؼ المناسبة ا  طوير و ت -

المائية  حتياجاتإلواتطوير العمميات المحصولية مثؿ مواعيد الزراعة واألصناؼ المناسبة  -
 .والكثافة النباتية وغيرىا

دنيا وبناء تطوير كفاءة اإلفادة مف األمطار مف خالؿ العمميات الزراعية بما في ذلؾ الفالحة ال -
 .والفالحة الكونتوريةالمصاطب 

 .في أوقات الجفاؼ ستعماليا عند الحاجة خاصةً ا  ه األمطار وتخزينيا و اتطوير عمميات حصاد مي -
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 ستخدامو أثناء الفترات الحرجة مف نمو النبات لمحصوؿ عمى أعمى إنتاجٍ ا  تحسيف إدارة الري و  -
 .ممكفٍ 

 .ية وتشجيع تطبيقياقنتطوير الحـز الت -

 :تائج المتوقعةالن
دارة المياه طورت -  .الحـز التقنية لإلنتاج الزراعي وا 

 .ي تحسفعاإلنتاج الزرا -

 .الموارد المائية حفظت -

  .اً مميوف دوالر  0 :الميزانية التقديرية
 

 :تطوير نظم نقل التقانة وبناء القدرات في مجاالت كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة .1-1 المشروع

ىتمامًا خاصًا لنقؿ وتوطيف تقانات كفاءة الطاقة والطاقات إبناء القدرات الوطنية  وجيت عممية تقييـ
 ، ونظـ نقؿ التقانات األخرى كمتطمباتٍ المناخية لمتغيراتتفاقية الدولية اإلطارية إلالمتجددة مف خالؿ ا

تزايد أسعار النفط في إعادة ىيكمية الطاقة لمجابية  ممحةٍ  إلجراءات التكيؼ والتخفيؼ، وكعمميةٍ  أساسيةٍ 
 .ستيالكو عالمياً ا  و 

 :آلية التنفيذ

وزارة الكيرباء ووزارة النفط والثروة المعدنية )يجب أف ينفذ ىذا المشروع مف قبؿ الجيات المعنية بالطاقة 
 (.طاع الخاصومراكز البحوث المعنية والقووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، ووزارة الدولة لشؤوف البيئة، 

 :ؼاألىدا
 .تقييـ وتطوير المكونات التقنية لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة -
 .تحديد التقانات الالزمة مف خالؿ الفجوات الحالية في كفاءة الطاقة -

 .عتمادىاا  تحديد التقانات الالـز نقميا و  -

طاقة تقييـ إطار التشريعات الوطنية المتعمقة بنقؿ التقانات والممكية الفكرية المتعمقة بكفاءة ال -
 .والطاقات المتجددة

 .لنقؿ التقانات المتعمقة بالطاقات المتجددة البديمة وأساسيةٍ  تصميـ برامج واقعيةٍ  -

 .لنقؿ التقانات بالطاقة المستدامة وتشريعيٍ  إداريٍ  تطوير مناخٍ  -

 .لألفراد أو لمشركات التي تستثمر في الطاقات المتجددة البديمة تطوير نظاـ حوافزٍ  -
 المناخية لمتغيراتتفاقية الدولية اإلطارية إليير وسبؿ نقؿ التقانات التي طورتيا امسح وتحميؿ معا -

 .وبروتوكوؿ كيوتو



 INC-SY_ Strategy & NAAP-Ar   اإلستزاتيجية وخطة العمل الوطنية للتكيف مع التغيزات المناخية في سورية

 

www.inc-sy.org 46 
 

 .تقييـ اإلطار الوطني لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة -

 .تحديد الفجوات في التقانات المتاحة وطنياً  -

 .تحديد التقانات الالزمة -

ؿ التقانات، وتحديد التعديالت الالزمة لمتغمب عمى تقييـ اإلطار التشريعي واإلداري الوطني لنق -
 .المعوقات التشريعية والمالية

 .إنشاء وتحديث قاعدة بيانات التقانات وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة المناسبة ومصادرىا -

 .ستطالع سبؿ نقؿ التقانات والشراكات المحتممةإ -

 .ة ومصادرىالنقؿ التقانات المناسبة والالزم وطنيةٍ  تطوير خطةٍ  -

 .تطوير برنامج بناء القدرات المتعمقة بالتقانات الحديثة -

 .تكامؿ المعايير واآلليات والتدريب لتطوير كفاءة الطاقة والنظـ اإلدارية -

 .تنمية القدرات لتطوير وتنفيذ البرامج الحكومية المتعمقة بتوفير الطاقة -

حتياجات نقؿ إالمناسبة لتقييـ  لمجيات المعنية بيدؼ التعريؼ بالطرؽ تنظيـ ورشات عمؿٍ  -
 .التقانات

 .ستيعاب التقانات ذات العالقةإلتوفير التمويؿ والحوافز غير المادية  -

 .جمع المعمومات عف التقانات ذات الجدوى عبر جميع المصادر الممكنة -

 6المتوقعة النتائج

 .حتياجات الوطنية لنقؿ تقانات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة حددتإلا -

 .بؿ نقؿ التقانات اإلقميمية والدولية حددتس -

 .إنشاء وتحديث قاعدة البيانات حوؿ التقانات الحديثة -

 .عتمادهإتـ  اإلطار التشريعي و اإلداري لنقؿ التقانات المتجددة البديمة -

 .صممت تفاقيات نقؿ التقانات وبناء الشراكات والمبادراتإ -

 .طاقة والطاقات المتجددة تطورتخطة بناء القدرات الوطنية التقنية لكفاءة ال -

 .التغمب عمى معوقات نقؿ التقاناتتـ  -

 .برامج معايير مراقبة الطاقة وكفاءة الطاقة طورت ونفذت -

 .عتمادهإتـ  نظاـ الحوافز لمشركات المستثمرة في الطاقات المتجددة -
 .اً أمريكي اً ألؼ دوالر  318 :الميزانية التقديرية

 

 :ل إدارة المعمومات والشبكاتتطوير نظم تكام .1-1 المشروع

 6آلية التنفيذ
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لدى وزارة الدولة  المناخية لمتغيراتتفاقية اإلطارية الدولية إلإلدارة المعمومات الخاصة با تأسيس وحدةٍ 
 لشؤوف البيئة بحيث يتـ بناء البنية التحتية ليذه الوحدة ودعميا باإلطار المطموب، وتطوير برنامج تدريبٍ 

 .تمرارية الوحدةسإلضماف  مستداـٍ 

 :األىداؼ

دارة ونشر المعمومات المتعمقة با وطنيٍ  تأسيس نظاـٍ  - تفاقية إلإلدارة المعمومات مف أجؿ جمع وا 
 .تفاقيات البيئية الدولية األخرىإلوا المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية 

 .تخاذ القرار وبرامج التوعيةإستخداـ المعمومة في إالمساىمة في  -

 .وتقييميا والتنوع الحيوي والتصحر التغيرات المناخيةلمراقبة حالة  تٍ تطوير مؤشرا -

 .تقييـ الفجوات واألولويات في إدارة المعمومات لممؤسسات المعنية -

 .تحديد محتويات ومصادر معمومات نظاـ إدارة المعمومات -

 .ختيار الطرؽ والنظـ المناسبة إلدارة المعموماتإ -

 .الالزمة لموحدة( لحاسوبيةا)توفير وتطوير برامج األتمتة  -

 .لجمع المعمومات ونشرىا وتبادليا عمى شكؿ قاعدة بياناتٍ  مفتوحٍ  بناء نظاـٍ  -

 .التغيرات المناخيةتحديد المؤشرات المناسبة وطرؽ جمع المعمومات لتقييـ حالة  -

دارة و  دائـٍ  تدريبيٍ  وضع برنامجٍ  -  .ستخداـ نظـ إدارة المعرفةا  في مجاؿ تصميـ وا 

 :لمتوقعةالنتائج ا

 .ويسيؿ الوصوؿ إليو إلدارة المعمومات يعمؿ بمرونةٍ  ومستداـٍ  شامؿٍ  نظاـ معموماتٍ  -

وتوزيع المعمومات  المناخية لمتغيراتالدولية  تفاقيةإلاحوؿ محاور  ومطورةٌ  حديثةٌ  معموماتٌ  -
 .المحدثة

 .التغيرات المناخيةلممؤشرات وطرؽ جمع المعمومات المتعمقة ب وطنيٌ  نظاـٌ  -

 .عمى إدارة وتطبيؽ المعمومة مدربٌ ( كادرٌ ) إطارٌ  -

 .لمتوزيع جاىزةٍ  أخرى تحتوي عمى معموماتٍ  وأشرطة فيديو وبرمجياتٌ  مدمجةٌ  أقراٌص  -

  .اً أمريكي اً ألؼ دوالر  188 :الموازنة المقدرة
 

بين صناعة القرار والبحوث ونقل التقانات عمى المستوى اإلقميمي  تطوير الروابط .1-1 المشروع
 :دوليوال

 :آلية التنفيذ
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، إلى التعزيز السياسات رسـ وبيف التغيرات المناخية مجاالت في العممي البحث نشاطات بيف العالقة تحتاج
 الدوؿ المتطورة تنتجيا التي وتمؾ الوطنية البحوث مؤسسات في تنفذ التي العممية البحوث نتائج معظـ إذ أف

و  تبتطوير السياسا المعنية الرسمية المؤسسات أف كما  .القرار صناع إلى تصؿ ال تالمجاال تمؾ في
 تنفذ األبحاث العممية معظـ فإف المقابؿ، وفي. عاـٍ  بشكؿٍ  البحوث نتائج عمى باإلطالع تقـو ال التشريعات

 دورىا التنموي يفقدىا مما التغيرات المناخيةب المتعمقة والخطط بالسياسات الخاصة التنمية أولويات عف بعيداً 

 تتكامؿ البحوث حتى ونتائج السياسات بتطوير المعنية الجيات بيف المتبادؿ القدرات بناء مف والبد .تطبيقيوال

 التقانات عمى تعتمد اآثارى ومراقبة التغيرات المناخية لمواجية ستجاباتإلا معظـ ألفًً  ونظرا .جيودىا

 تحقيؽ فإف النفايات، ومعالجة والزراعة ؿوالنق والصناعة الطاقة قطاعات فيًً  بالبيئة وخاصة الرفيقة الحديثة

 عمى رئيسٍ ًٍ  بشكؿ المرحمة الحالية في يعتمد محاورىا بمختمؼ تفاقية اإلطاريةإلا مجاؿ تنفيذ في نجازاتإلا

 وزيادة الطاقة ستيالؾإ وترشيد نبعاثاتإلا لتخفيؼ وتوطينيا نقؿ التقانات مجاالت في القدرات تطوير

 .كفاءتيا

 :األىداؼ

الدولية  اإلطارية تفاقيةإلالروابط بيف صناعة السياسات والبحوث وتشجيع آلياتيا لتطبيؽ تحديد ا -
 .المناخية لمتغيرات

اإلطارية الدولية  تفاقيةإلاعتماد آلية الربط بيف صناعة السياسات والمستجدات والبحوث لتطبيؽ إ -
 .المناخية لمتغيرات

ات الدفيئة والتكيؼ ضمف عممية صنع نبعاث غاز إلدمج المبادرات في مجاؿ  تطوير نظاـٍ  -
 .السياسات الوطنية

 .لمتقانات المتوفرة و المطبقة حالياً  شامؿٍ  إجراء مسحٍ  -

 .حتياجات الوطنية مف التقانات الحديثةإلدراسة تحديد ا -

 .المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلاترويج التقانات الصديقة لمبيئة لتطبيؽ  -

 .ر قانوني، تنظيمي ومؤسسي لتنسيؽ الجيود الوطنية لنقؿ التقاناتعتماد وتطبيؽ إطاإ -

 . عمى فرص التمويؿ المتاحة مبنيةٍ  تطوير مشاريع نقؿ وتوطيف تقاناتٍ  -

مف جميع  المناخية لمتغيرات اإلطارية الدولية تفاقيةإلاعتماد التقانات الصديقة لمبيئة لتطبيؽ إ -
 .الجيات المعنية

 :النتائج المتوقعة
اإلطارية الدولية  تفاقيةإلاآلياتيا  لتطبيؽ و بط بيف صناعة السياسات والبحوث حددت، الروا -

 .طبقت المناخية لمتغيرات
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نبعاث غازات الدفيئة والتكيؼ ضمف عممية صنع السياسات إلدمج المبادرات في مجاؿ  نظاـٌ  -
 .الوطنية تـ تطويره

 .حتياجات الوطنية مف التقانات الحديثة تحددتإلا -

 .عمى فرص التمويؿ المتاحة تطورت مبنيةٍ  نقؿ وتوطيف تقاناتٍ  مشاريع -

قبؿ مف أعتمدت  المناخية لمتغيراتالدولية  ةتفاقية اإلطاريإلاالتقانات الصديقة لمبيئة لتطبيؽ  -
 .جميع الجيات المعنية

  .اً ألؼ دوالر  188 :الميزانية التقديرية
 
 

 لترشيد لطاقات المتجددة وتطوير القدراتدام االمناسبة لزيادة إستختوفير الظروؼ  .1-1 المشروع
 .ستخدام وكفاءة الطاقةإ

 :آلية التنفيذ

تؤكد عمى  قتصاديةإلاإال أف التطورات . في سورية تتطور سياسات الطاقة وجدوى الطاقات البديمة ببطءٍ 
ف بناء القدرات في . الرياحطاقة تنمية موارد الطاقات المتجددة مثؿ الطاقة الشمسية و  المجاؿ مف ىذا وا 

، واإليفاء قتصاديةإلاالتنمية التحوؿ في نبعاث غازات الدفيئة، و إوتحتاج عمميات خفض . أىـ األولويات
في بناء القدرات  متماسؾٍ  إلى برنامجٍ  المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلاتجاه إلتزامات الدولة إب

ويجب التركيز عمى كفاءة الطاقة لتكوف الدافع . تجددةفي خيارات تطوير الطاقات الم لتنفيذىا وخاصةً 
وىذا الخيار يحتاج إلى . قؿ واإلسكافنمف القطاعات اليامة مثؿ الطاقة والزراعة والصناعة وال لعددٍ 

 .ستيالؾإلاتطوير التقانات والتطبيقات في كفاءة الطاقة عمى كافة مستويات 

 قؿ واإلسكافنوزارات الصناعة والكيرباء والزراعة وال صةً بتنفيذ ىذا المشروع خا إف جميع الجيات معنيةٌ 
، ويمكف لييئة تخطيط الدولة ووزارة الدولة لشؤوف البيئة التنسيؽ والقطاع الخاص ثروة المعدنية،لوا طوالنف

 .بيف الجيات المعنية

 :األىداؼ

عتمادىا تشجيع برامج كفاءة الطاقة في جميع القطاعات -  .وا 

 .و تطويرىا الطاقة وبرامجياتنفيذ معايير مراقبة  -

 .يجاد الحوافز لممشاريع التي تستخدـ آليات توفير الطاقةإ -

 .ستثمار موارد الطاقات المتجددةإلتشجيع  تطوير برامج توعيةٍ  -

 .تقديـ الحوافز لمجيات التي تستثمر في مشاريع الطاقات المتجددة -

 :النتائج المتوقعة
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 .عتمدت وطبقتأبرامج كفاءة الطاقة في جميع القطاعات  -

 .معايير مراقبة الطاقة وبرامجيا طورت ونفذت -

 .الحوافز لمجيات التي تستثمر في مشاريع الطاقات المتجددة قدمت -

  :الميزانية التقديرية

  .اً ألؼ دوالر  018

 :ستمرارية البرنامجإ

رية، وسوؼ ينفذ ألنو يقع ضمف أولويات الخطط الوطنية الجا كبيرةً ىذا البرنامج  ستدامةإ كوفيتوقع أف ت
صمـ البرنامج لينفذ ضمف برامج  .جديدةٍ  مؤسسةٍ  ةستحداث أيإلمف خالؿ المؤسسات الحالية وال يحتاج 

التقانات التي يتـ ترويجيا سوؼ تكوف ضمف مستوى القدرة  إلى ذلؾ فإف النشاطات و إضافةً . إدارة البيئة
بالتالي سوؼ يعزز قدرة المجتمعات عمى وىذا . المالية في المجتمعات المستيدفة في أغمب الحاالت

إف . المناخية لمتغيراتاإلطارية الدولية  تفاقيةإلاستمرار في تنفيذ النشاطات التي تؤدى إلى تطبيؽ إلا
التقانات الجديدة وبناء القدرات لممجتمع األىمي التي سيركز عمييا البرنامج سوؼ  عممية نقؿ المعرفة و

 ويعتمد عمى نفسو بصفةٍ  ستقراراً ا  و  ستقالالً إصبح المجتمع األىمي أكثر تكوف الركيزة األساسية ألف ي
دارتيا وتوظيفيا في خدمة  ستكوف المشاريع األربعة المقترحة أداةً . مستدامةٍ  لمحصوؿ عمى المعمومة وا 

ستمرار في دعـ نشاطات البرنامج إلصاحب القرار والمجتمع األىمي، وبالتالي سوؼ تكوف الدافع ل
  .نتياء مدة عمموإتطويره بعد  ستمرارا  و 
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  : تعزيز قدرات ومشاركة المجتمعات المحمية: المحور السادس .1.1.1

وىي  ،المستداـ ستثمارىاا  و وؿ مف المحافظة عمى الموارد الطبيعية ىي المستفيد األ المجتمعات المحمية
 لذا فإف تعزيز قدرات .معياستدامة تمؾ الموارد في عدـ معرفتيا بكيفية التعامؿ إالمؤثر المباشر عمى 

يشكؿ األساس في  ومادياً  المجتمعات مف خالؿ التدريب وتطوير مؤسسات المجتمع األىمي ودعميا تقنياً 
مع في طريقة التعامؿ  جوىريةٍ  وىذا يحتاج إلي تغييراتٍ . إلدارة الموارد الطبيعية والبيئية نجاح أي برنامجٍ 

 لعالقات التنظيمية بينياتطوير افي إدارة المشاريع، و  ؤوليةً ومس دوراً  يامنح المجتمعات المحمية مف خالؿ
ظيار المرونة في و  ىا،تبسيط أساليب التحميؿ والتخطيط لتطوير و  يا،موظفي الدولة العامميف معبيف و  ا 

وإلحداث . وزيادة فرؽ العمؿ الميدانية لتوسيع الخدمات التي تقوـ بيالتي يجب دعميا، تحديد النشاطات ا
لمقياـ بتطوير برامجيا الخاصة ووضع الخطط  ا البرنامج لتمكيف المجتمعات األىميةرات جاء ىذىذه التغيي

لذلؾ فقد كاف اليدؼ العاـ ليذا البرنامج ىو زيادة مسؤولية . احتياجاتيا  والبرامج لتنفيذىا وفقا لمتطمباتيا و 
ستدامة الجيود الرامية إوبالتالي  وصالحيات المجتمعات األىمية في تأميف البنية التحتية لتنفيذ البرنامج،

 .البيئية الدولية األخرى تفاقياتإلوا المناخية لمتغيرات الدولية اإلطارية تفاقيةإلالتنفيذ 

ىي األساس في البيئية الدولية  تفاقياتإلافي تنفيذ المشاريع المنبثقة عف  إف مساىمة المجتمعات األىمية
أف تستمر دوف مشاركة المستفيديف األساسييف والمجتمعات  إنجاح البرامج والمشاريع والتي ال يمكف

 0556دي جانيرو عاـ  ريو قمة األرض في وليذا فإنو ال يمكف تبني قرارات مؤتمر. األىمية في تنفيذىا
إال إذا تحممت المجتمعات األىمية مسؤوليتيا في إدارة المصادر الطبيعية المحمية  وتطبيقيا محمياً 

في سورية عمى  حيةٌ  وىناؾ أمثمةٌ . ستدامتياا  مف أجؿ رفع مستوى معيشتيا و  مستدامةٍ  ستثمرتيا بطريقةٍ ا  و 
دارة بعض المشاريع، التي يمكف أف تكوف خبرةً   رياديةً  نجاح مشاركة المجتمعات األىمية في تخطيط وا 

 .يستفاد منيا عند تطوير المشاريع

ستثماره المستداـ مع إدارة ا  التنوع الحيوي و ومما يعزز قيمة ىذا البرنامج ىي إمكانية دمج الحفاظ عمي 
دخاؿ مفيوـ التكيؼ تفاقيات إلمستوى المجتمع األىمي لتطبيؽ ا عمى التغيرات المناخيةمع  األراضي وا 

 .ستفادة مف منافعياإلوا
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لتطوير قدرات المجتمع األىمي في مجال إدارة الموارد  متكامل   تطوير وتنفيذ برنامج  . 1-1المشروع 
 :إلى المعارؼ التقميدية المحمية ستناداً إعية الطبي

  :آلية التنفيذ

سينفذ ىذا المشروع عف طريؽ تفعيؿ المؤسسات والشبكات المجتمعية الفاعمة عمى المستوى المحمي، عمى 
 ىاماً  لشؤوف البيئة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والجيات المعنية األخرى دوراً  وزارة الدولةأف تؤدي 

ومؤسسات  ةطبيؽ جميع المبادرات عمى المستوى المحمي، وذلؾ بمشاركة المؤسسات غير الحكوميفي ت
 . المجتمع األىمي الفاعمة عمي المستوى المحمي

 :أىداؼ المشروع

 .زيادة القدرات التقنية واإلدارية لمؤسسات المجتمع األىمي في مجاؿ إدارة الموارد الطبيعية -

ريع المحمية التي تركز عمى ربط حفظ التنوع الحيوي واإلدارة المستدامة تنفيذ العينات الشاىدة لممشا -
 .التغيرات المناخيةلألراضي والتكيؼ مع 

ستثمار المعارؼ المحمية في إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عمى إزيادة قدرات المجتمع األىمي في  -
 .حقوؽ الممكية الفكرية

ـ المحافظة عمى التنوع الحيوي واإلدارة المستدامة لألراضي ييدؼ إلى دمج مفيو  عمميٍ  تطوير منيجٍ  -
 .مع مكافحة الفقر

 :النشاطات
التغيرات و المحمية والنشاطات الموروثة لممجتمعات في مجاؿ إدارة الموارد الطبيعية توثيؽ المعرفة  -

دخاليا في تطوير المبادرات ونقؿ التقانات الجديدة المناخية  .وا 

 .ستخداماتياا  ممعرفة المحمية و ل إنشاء قاعدة بياناتٍ  -

توعية المجتمعات وتدريبيا مف أجؿ دراسة المعرفة المحمية ومعرفة تأثير الخمؿ البيئي كتراجع النظـ  -
 .نقراض األنواع عمى مستوى رفاىية المجتمعات األىميةا  البيئية وتدىور األراضي و 

 .تمعات المحميةستدامة المعيشة لممجا  في مشاريع مكافحة الفقر و  اتالنجاح توثيؽ -

في مجاؿ إعادة  خاصةً  تطويريٍ  زيادة قدرات مؤسسات المجتمع األىمي لمقياـ بمشاريع ذات طابعٍ  -
 .تأىيؿ النظـ البيئية واألنواع واألراضي والغابات والحصاد المائي وغيرىا مف النشاطات

في المجاالت  تسييؿ عممية الحوار بيف المجتمع األىمي وصناع القرار والباحثيفل يجاد طرؽٍ إ -
األساسية في وضع السياسات مثؿ تأثير ممكية األراضي عمى اإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية 

 .لمحوار والنقاش حوؿ ىذه القضايا وذلؾ عف طريؽ تطوير أساليب مستدامةٍ 
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المحمي  عمى المستوى عمى الخبرة المكتسبة بيعية مبنيةٍ إلدارة الموارد الط محميةٍ  إداريةٍ  تطوير نظـٍ  -
 .واإلقميمي والدولي

لبناء القدرات اإلدارية المحمية لممواضيع الخاصة بربط المحافظة عمى التنوع الحيوي  تنفيذ مبادراتٍ  -
 .التغيرات المناخيةوالتكيؼ مع  بإدارة األراضي

أكبر في ترسيخ مفيـو  مف لعب دورٍ ومؤسساتو يمكف أفراد المجتمع األىمي  محميٍ  تطبيؽ نيجٍ  -
 . الؿ األمثؿ والمستداـ لمموارد الطبيعيةستغإلا

عمى أساس الخبرة المتراكمة مع التركيز عمى مواضيع النوع  محميةٍ  تصميـ وتطوير مجموعة إجراءاتٍ  -
 .ومقاومة الفقر في إدارة المجتمعات األىمية جتماعيإلا

 :المتوقعة النتائج
 .في مجاؿ إدارة الموارد الطبيعيةالقدرات التقنية واإلدارية لمؤسسات المجتمع األىمي زدياد إ -

دارة األراضي المستدامة إستدامة ا  تربط ما بيف حفظ التنوع الحيوي و  تنفيذ مشاريع محميةٍ  - ستثماره وا 
 .التغيرات المناخيةوالتكيؼ مع 

ستثمار المعارؼ المحمية في مجاؿ إدارة الموارد الطبيعية مع قدرتو عمى إعمى  المجتمع األىمي قادرٌ  -
 .عمى حقوؽ الممكية الفكرية المحافظة

المحافظة عمى التنوع و  التغيرات المناخيةالتكيؼ مع  عمى إمكانية دمج مبنيٍ  عمميٍ  تطور إطارٍ  -
دارة األراضي مع محاربة الفقر في المجتمعات األىمية  .الحيوي وا 

إدارة  جتماعي ومقاومة الفقر فيإللتمكيف اإلدارة المحمية مف ربط النوع ا تطور حزمة إجراءاتٍ  -
 .المجتمعات األىمية

 :الميزانية التقديرية
 .اً أمريكي اً ألؼ دوالر  188

 :ستدامة البرنامجإ
جتماعية، ألنو يوجو كؿ طاقاتو إلمف الناحية اإلدارية وا ستدامةً إيعتبر ىذا البرنامج مف أكثر البرامج 

مكاني  التغيرات المناخيةالتكيؼ مع لتمكيف المجتمعات األىمية وىي األىـ في مواضيع تبني تقانات  اتووا 
. ومكافحة التصحر والتخفيؼ مف آثاره السمبية مستدامةٍ  ستخدامو بصورةٍ ا  والمحافظة عمى التنوع الحيوي و 

سوؼ يوجو التدريب في ىذا البرنامج لبناء القدرات المؤسسية والفردية لممجتمعات المحمية في مجاالت 
عمى  مثؿ والمستداـ لمموارد الطبيعية بحيث تصبح المجتمعات قادرةً ستمرار األإلاإلدارة المستدامة لمبيئة وا

. لزيادة دخميا وبالتالي تحسيف مستوى معيشتيا مستدامةٍ  ستمرارىا بصورةٍ ا  إدارة الموارد الطبيعية المحمية و 
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ة األخرى تفاقيات البيئية الدوليإلوااإلتفاقية اإلطارية الدولية لمتغيرات المناخية وىذا ىو الضماف لتطبيؽ 
  .وعمى المستوى المحمي القضايا المشتركة فيما بينيا عممياً  خاصةً 

 

 مػة والتقييػوالمتابع الػتطبيػؽ آلػيات. 1.1

إلى خطة  التغيرات المناخيةريع المقترحة في الخطة الوطنية لمتكيؼ مع امف المش يحتاج كؿ مشروعٍ 
 قويةٍ  والتي تحتاج بدورىا إلى آليةٍ  لمتنفيذ، نياً زم بو تعنى بكؿ التفاصيؿ وتتضمف برنامجاً  خاصةٍ  عمؿٍ 

 وطنيةٍ  ترتكز عمى لجنةٍ  قتراح آليةٍ إوقد تـ . لتطبيقيا تعتمد عمى التنسيؽ والشفافية بيف الجيات المعنية
 :تتألؼ مف ممثميف مف أصحاب القرار في الجيات المعنية، وتتضمف مياميا

 التنسيؽ الكمي بيف مشاريع وأنشطة التنفيذ. 

  مف الجيات جيٍة لتنفيذ المشاريع و في التخطيط اإلستراتيجي لكؿ  حتياجاتإلواتكامؿ األولويات
 .المعنية

 كؿ مشروعٍ  ياإلشراؼ الكمي وتوجيو تنفيذ خطط العمؿ ف. 

خبيرًا في المجاالت المعنية المختمفة وفي مواضيع  68-01مف  مؤلفةٍ  عمميةٍ  تشكيؿ لجنةٍ  قتراحإكما تـ 
ميمة المجنة العممية تكمف في . الدولية األخرى تفاقياتإلوا المناخية لمتغيراتدولية اإلطارية ال تفاقيةإلا

عتمادًا عمى مفاىيـ إتقديـ الدعـ العممي والفني وتقديـ المشورة لمجنة الوطنية، وتطوير المقترحات 
 .ىاكما تقدـ المشورة لممؤسسات المعنية بتنفيذ. الموضحة في خطط العمؿ عالمشاري

 :خطة التقييـ والمتابعة التالية قتراحإعتمادًا عمى آلية التنفيذ المذكورة، فقد تـ ا  و 

 . مع المجاف أو نشاطٍ  وجوب مناقشة مياـ كؿ مشروعٍ  .0

 :، ضمف إطار أنواع المؤشرات التاليةلكؿ مشروعٍ  تطوير مؤشرات تنفيذٍ  .6

 .مؤشرات التنفيذ -

 .مؤشرات األداء -

 (.النتائج)مؤشرات األثر  -

 .عف إدارة المجاف والوحدات والمشاريع وتقدـ العمؿ واضحةٍ  اـ تقديـ تقاريرٍ نظ. 0
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 ؽػػمحػػالم. 1
 

  ( Iتعػاريؼ : 

عني تغيرًا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى ت :التغيرات المناخية .0
عالمي والذي يالحظ، باإلضافة إلى التقمب الطبيعي لممناخ، عمى مدى فترات في تكويف الغالؼ الجوي ال تغيرٍ 

 . زمنية متماثمة

والتي  التغيرات المناخيةالتغيرات التي تطرأ عمى البيئة الطبيعية أو الحيوية مف جراء  :المناخية لمتغيراتاآلثار الضارة  .6
ظـ اإليكولوجية الطبيعية والمسيرة أو عمى النظـ عمى تكويف أو مرونة أو إنتاجية الن كبيرةٌ  ضارةٌ  ليا آثارٌ 

 .أو عمى صحة اإلنساف ورفاىيتو قتصاديةإلا-جتماعيةإلا

 .يعني جميع عمميات الغالؼ الجوي والغالؼ المائي والمحيط الحيوي والمحيط األرضي وتفاعالتيا :النظاـ المناخي .0

 . محددةٍ  زمنيةٍ  وفترةٍ  محددةٍ  رقعةٍ  متدادإلجوي عمى أو سالئفيا في الغالؼ ا/إطالؽ غازات الدفيئة و :نبعاثاتإلا .4

تمؾ العناصر الغازية المكونة لمغالؼ الجوي، الطبيعية وبشرية المصدر معًا، التي تمتص األشعة تحت  :غازات الدفيئة .1
 .الحمراء وتعيد بث ىذه األشعة

فييا غازات الدفيئة أو سالئؼ غازات  أي مف مكونات نظاـ المناخ تختزف فيو أو اً أو عناصر  اً يعني عنصر  :الخزاف .2
 .الدفيئة

تزيؿ غازات الدفيئة أو اليباء الجوي أو سالئؼ غازات الدفيئة مف الغالؼ  أو آليةٍ  أو نشاطٍ  عمميةٍ  ةأي: المصرؼ .3
 .الجوي

في أو نشاٍط يطمؽ غازًا مف غازات الدفيئة أو اليباء الجوي أو سالئؼ غازات الدفيئة  عمميةٍ  ةيعني أي: المصدر .4
 .الغالؼ الجوي

. المناخية لمتغيراتالتي تساعد اإلنساف والنظاـ البيئي لمتكيؼ، وتخفيؼ حساسيتيـ  النشاطاتويتضمف جميع : التكيؼ .5
وقد كانت الزراعة النشاط التقميدي . لكؿ حالةٍ  خاصةٍ  لمتكيؼ، بؿ يجب تطوير إجراءاتٍ  عالميةٌ  وال توجد طريقةٌ 

عمى ذلؾ، ويجب تطوير إستراتيجيات التكيؼ عمى  لكف غير المستدامة لـ تعد قادرةً لمتكيؼ مع التقمبات المناخية، 
 . أساس إستراتيجيات التنمية المستدامة

والدوؿ . متصاصياإالغابات، عمى  وييدؼ إلى خفض غازات الدفيئة، وتسريع قدرة الطبيعة، خاصةً : التخفيؼ .08
 .نبعاثياإا أف تقود عممية خفض الغنية ىي المنتج الرئيس لغازات الدفيئة، ويجب عميي

فيما  ختصاٌص إويكوف ليا  معينةٍ  في منظمةٍ  ذات سيادةٍ  تكونيا دوؿٌ  منظمةٌ  :قتصاديإلالمنظمة اإلقميمية لمتكامؿ ا .00
إلجراءاتيا  حسب األصوؿ، ووفقاً  أو بروتوكوالتيا، وتكوف مفوضةً  تفاقيةإلايتعمؽ بالمسائؿ التي تنظميا ىذه 

  .إلييا نضماـإلاعمى الصكوؾ المعنية أو التصديؽ عمييا أو قبوليا أو إقرارىا أو  الداخمية، بالتوقيع

 

  ( IIالمناخية لمتغيراتالدولية اإلطارية  تفاقيةإل ا: 
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بيا قد يعتمدىا مؤتمر  متصمةٍ  قانونيةٍ  تفاقية، وألي صكوؾٍ إلأف اليدؼ النيائي ليذه ا تفاقيةإلامف  6توضح المادة : اليدؼ
ذات الصمة، إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغالؼ الجوي عند  تفاقيةإلاو الوصوؿ، وفقا ألحكاـ األطراؼ، ى

وينبغي بموغ ىذا . مف جانب اإلنساف في النظاـ المناخي خطيرٍ  يحوؿ دوف تدخؿٍ ( 0551وفقا لمستويات عاـ ) مستوىً 
، وتضمف عدـ التغيرات المناخيةمع  طبيعيةٍ  ة أف تتكيؼ بصورةٍ تتيح لمنظـ اإليكولوجي كافيةٍ  زمنيةٍ  المستوى في إطار فترةٍ 

 .مستداـٍ  عمى نحوٍ  قتصاديةإلافي التنمية  تعرض إنتاج األغذية لمخطر، وتسمح بالمضي قدماً 

لتزامات الدوؿ الصناعية الغنية تعديؿ السياسات واإلجراءات في مجاالت حفظ الطاقة، وتخفيض إنبعاثات غازات إتتضمف 
توفير الدعـ المالي لتمكيف  لتزاماتإلاوتتضمف . في قيادة وتنمية مجاالت حماية البيئة العالمية موجبٍ  ة، وتقديـ مثاؿٍ الدفيئ

الدوؿ النامية مف تنفيذ  المشاريع التي تيدؼ إلى التخفيؼ مف إنبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة تمؾ الدوؿ لمتكيؼ مع 
جميع اإلجراءات العممية الممكنة لمتحوؿ إلى تقانات صديقة البيئة في الدوؿ  تخاذا  و المحتممة،  التغيرات المناخيةآثار 
 .النامية

مف قطاعات الطاقة والنقؿ  نبعاثاتإلافي تحضير البالغات الوطنية حوؿ  الدوؿ النامية فيي محدودةٌ  لتزاماتإأما 
اإللتزامات ومف (. 06و 2و 1و 4) تفاقيةإلاي وردت ف لعدة موادٍ  والصناعة والزراعة والبمديات واإلسكاف، وذلؾ وفقاً 

مع السياسات الوطنية، وتطبيؽ برامج التثقيؼ والتوعية،  التغيرات المناخيةالمطموبة مف الدوؿ النامية تكامؿ سياسات 
 .وتوفير البحث العممي وتبادؿ المعمومات

التغيرات الغازات، وتحديد آثار  نبعاثإمراقبة  تطمب مف األطراؼ كتشجيع البحث العممي حوؿ عامةً  موادً  تفاقيةإلاتتضمف 
التغيرات كما تركز تمؾ المواد عمى بناء القدرات والمعرفة والثقافة وتبادؿ المعمومات المتعمقة ب. عمى األطراؼ المناخية
 .المناخية
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  (IIIلمتحدة اإلطارية بشأن األمم ا تفاقيةإب الوطني األول الخاص بالغ سورية التمكين من أجل إعداد نشاطات" شروعم
 : "المناخية التغيرات

 ( WWW.INC-SY.ORG - يةالمناخ اتتغير البالغ الوطني األول لم إعداد)

  .برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي/  مف مرفؽ البيئة العالمي ينفذ ىذا المشروع في وزارة الدولة لشؤوف البيئة بتمويؿٍ 

 األمـ المتحدة اإلطارية  تفاقيةإلوتقديمو لمؤتمر األطراؼ األوؿ مبالغ الوطني ل متكامؿٍ  إلى إعداد تقريرٍ  ييدؼ المشروع
الجميورية العربية  لتزاماتإبإلى جانب المساىمة في تعزيز وتقوية القدرات الوطنية لموفاء  المناخية لمتغيرات
  .مستمرٍ  بشكؿٍ  تفاقيةإلاتجاه متطمبات إالسورية 

  نبعاثإغازات الدفيئة وتحميؿ اإلجراءات المحتممة وخيارات التخفيؼ لمحد مف  اتنبعاثإجرد كما سيعمؿ المشروع عمى 
كما وسيساىـ المشروع في رفع الوعي العاـ وزيادة . المناخية لمتغيراتىذه الغازات وتحميؿ تأثيراتيا المحتممة 

  .ياسات العامةوبالتالي إدراجيا في الخطط والس المناخية بالتغيراتالمعرفة حوؿ المواضيع المتعمقة 

  األمـ المتحدة اإلطارية بشأف  تفاقيةإلوتقديمو لمؤتمر األطراؼ الوطني األوؿ باإلضافة إلى تحضير تقرير البالغ
  .التغيرات المناخية

اإلطارية  تفاقيةإللتتضّمف نشاطات التمكيف التي يقترحيا مشروع إعداد البالغ الوطني األوؿ في الجميورية العربية السورية 
 : متغيرات المناخيةل

 في مياديف التخطيط وبناء القدرات،  إجراءاتٍ  -
 والتعزيز المؤسساتي، والمشاركة العاّمة،  -
 .اإلطارية لمتغيرات المناخية تفاقيةإلاوالدراسات المتخصصة لدعـ تطبيؽ مبادئ  -
 تضمنو مف إعداد جردٍ تما تعميـ المعمومات المتعمقة بإعداد البالغ الوطني األوؿ لمجميورية العربية السورية، ب -

 .الحراري عمى مستوى القطر ككؿ حتباسإلالغازات 

  :نشاطات المشروع
 . تحديد الظروؼ المحمية لمتغيرات المناخية (0

 . الحراري حتباسإلالمكميات المنبعثة مف غازات  إجراء جردٍ  (6
 . المناخية التغيراتإعداد برامج تحتوي إجراءات تسييؿ التكّيؼ مع  (0
 . الحراري حتباسإلالتخفيؼ إنبعاثات غازات  امج التي تحتوي إجراءاتٍ تحديد البر  (4
 . الفنية والمالية، وبناء القدرات الالزمة ليذا الموضوع حتياجاتإلواتحديد المعوقات والثغرات  (1
 . إعداد البالغ الوطني (2

لسكرتارية  المناخية التغيراتية بشأف األمـ المتحدة اإلطار  تفاقيةإعمى  موقعةٍ  تقدمو كؿ دولةٍ  ىو تقريرٌ  :البالغ الوطني
غازات الدفيئة مف مصادرىا المختمفة  نبعاثإحوؿ  يتضمف التقرير معموماتٍ  .تفاقيةإلاتجاه إ لتزاماتياإمف  كجزءٍ  تفاقيةإلا

زالة تمؾ الغازات بواسطة المصارؼ، كما يتضمف اإلجراءات المتبعة لمتخفيؼ مف  جراءات ا نبعاثإوا  ؼ يُ لتكغازات الدفيئة وا 
  .تفاقيةإلابتحقيؽ أىداؼ  ليا عالقةٌ  عف نشاطاتٍ  معموماتٍ  ةكذلؾ يتضمف التقرير أي المناخية التغيراتمع 

  :غازات الدفيئة نبعاثإ لحصر الوطنية القائمة
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 ع ًُ الغازات مف مصادرىا المختمفة  نبعاثإتضمف ت غازات الدفيئة بأنيا قائمةٌ  نبعاثإؼ القائمة الوطنية لحصر رَ ُت
زالة تمؾ الغازات بواسطة المصارؼ ( الخ ...ة، والنقؿ، النفايات،الصناعو مثؿ محطات توليد الطاقة، ) مثؿ )وا 

  (.الغابات والنباتات المختمفة

 اإلطارية األمـ المتحدة  تفاقيةإلمف البالغات الوطنية المقدمة  ميـٌ  فيي جزءٌ  عدةٍ  ألسبابٍ  نبعاثاتإلاإعداد قوائـ جري ي
الغازات الطبيعية أو تمؾ الناتجة عف النشاطات  نبعاثإ، كما يستخدـ العمماء قوائـ المناخية تالتغيرابشأف 

 نبعاثاتإلاالبشرية عند تطوير النماذج الجوية، في حيف يستخدميا صناع القرار لرسـ سياسات التقميؿ مف 
  .الناتجة عف النشاطات البشرية ولمراقبة تطبيؽ تمؾ السياسات

 :متوقعةالنتائج ال أىـ
األمـ المتحدة اإلطارية بشأف التغيرات  تفاقيةإالناشئة عف التوقيع عمى  لتزاماتياإسيمّكف ىذا المشروع سورية مف تنفيذ  -

التغيرات األمـ المتحدة اإلطارية بشأف  تفاقيةإإلى ومف أىميا إعداد وتقديـ بالغيا الوطني األوؿ  ،المناخية
 . بما يعكس الواقع والظروؼ الوطنية ومصداقيةٍ  تقديـ المعمومات بشفافيةٍ ، وذلؾ مف خالؿ مساعدتيا لالمناخية

 .  الحراري في سورية حتباسإلاعف جرد إنبعاثات غازات  إعداد تقريرٍ  -

  .الحراري في سورية حتباسإلازيادة الكميات المنبعثة مف غازات  ضتحميؿ ووضع السياسات واإلجراءات الممكنة لتخفي -

جراءات التكيؼ معو  في سوريةلمحتممة لظاىرة التغيرات المناخية التأثيرات ا تقييـ -  . ياا 

 .إعداد البالغ الوطني األوؿ لمجميورية العربية السورية وتقديمو إلى مؤتمر األطراؼ المعنية  -

 :كما تتقاطع مع المجرى العاـّ ليذا المشروع نشاطاتٌ  -
  المعنيةالتوعية العاّمة والمداوالت مع الجيات . 
  أثناء  عتبارإلافي سورية، مع أخذ ىذه القضايا في  المناخية التغيراتالوعي والمعرفة العاّميف بقضايا تحفيز

 . وضع الخطط والسياسات الوطنية


