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 ملخصال

المتحدة  األمم اتفاقيةومنها  ،بيئيةال والبروتوكوالت باالتفاقيات سوريةالجمهورية العربية ال التزامانطالقًا من 
باعتبارها هذه الوثيقة المساهمات المحددة وطنيًا على أساس طوعي،  عكست، غيرات المناخيةاإلطارية للت

الغازات تراكيز  في تخفيف باريس اتفاقفي دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف  حاجة وطنية وكمساهمة
  .العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ االستجابة وتعزيز المسببة لالحتباس الحراري،

وباعتبارها دولة نامية  تتأّثر الجمهورية العربية السورية، السيما وأنها تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة،
تواجه ظروفًا استثنائية تتمّثل بآثار الحرب و بتداعيات آثار تغير المناخ بأبعاده المتعددة.  ،غير صناعية

، والتي غير الشرعيليات ما يسمى "التحالف الدولي" ، وكذلك عم2011اإلرهابية التي تشّن عليها منذ العام 
وتأثير كل ذلك على توظيف جزء كبير من الجهود  أدت إلى حدوث تدمير واسع للبنى التحتية والبيئية

 والموارد الوطنية المتاحة لمواجهة انعكاسات هذه الظروف.

ضد  ميةينات اإلقلاض الدول والكيبعفرضتها التي  ،لتدابير االقتصادية القسرية أحادية الجانبألحقت او 
، خسائر هائلة في بنية تاريخهتزال مستمرة حتى ما  ، والتي2011منذ العام مهورية العربية السورية جال

الهادفة لحماية البيئة  ،والمجتمع األهلي على الجهود المبذولة من قبل الحكومة وأثرت سلباً االقتصاد السوري 
يعتبر استمرار هذه التدابير التحدي األكبر الذي يواجه و لتكّيف والتخفيف. لوطنية في مجال اودعم الخطط ا

في تنفيذ و  البيئة،حماية التزاماتها في مجال المناخ و في الوفاء بلجمهورية العربية السورية لالجهود الوطنية 
 االتكنولوجيمن  ،قطاعات حيويةت ستهدفار يلكون هذه التدابالخطط الرامية لدعم صمود المجتمع السوري، 

يضاف إلى ما سبق، اآلثار الكارثية  .الدوليخفيض متعّمد للدعم تب وترافقت، التمويلقنوات إلى والطاقة 
في انتهاك صريح للقوانين واألعراف السوري  احتالل الجوالن، السلطة القائمة باالحتالل، ب"إسرائيل"ستمرار ال

 الطبيعية. وتلويث بيئته استنزاف مواردهٕامعانها بو الدولية، 

الحرب اإلرهابية التي شّنت على الجمهورية العربية السورية متابعة تنفيذ مكونات االستراتيجية  عرقلتلقد 
 إلىتهدف تنفيذ استراتيجّية خاصة  الحربمن  االنتقاليةالمرحلة في األمر الذي يتطّلب البيئية الوطنية، 

كافة  الستعادةاالستجابة السريعة  أوالً حيث تحقق التوّجه بقّوة نحو مرحلة التعافي من هذه اآلثار، ب
 بين متطلبات الربط ومن ثم توفير، الحربالتي تأثرت بفعل  ةيوالخدمية والنظم البيئ اإلنتاجيةالمنظومات 

 ، وذلك من خاللوالتخفيف من آثار تغير المناخ فلتكيّ وتحقيق مساهمتها في ا المحلية التنموية المشاريع
حفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وتعزيز البيئة القانونية الهادفة لللمشاريع إعادة اإلعمار،  الملكية الوطنية

قتصاد االبلوغ مرحلة ل ،الحاجات بعيدة المدى للحاجات الملحة معالوطنية  االستجابةتحقيق ، و واستثمارها
 . وببعده البيئي ذاتي النمو
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سورية الراضي األفي جميع المناخي  التغيروح في التصدي آلثار التقرير الرؤى المستقبلية والطمهذا يغطي 
االعتبار الظروف الخاصة التي  بعين األخذمع  ،2030-2020لفترة خالل ا ،ففي مجالي التخفيف والتكيّ 

وما نتج عنها من خسائر كبيرة في المكتسبات  للحرب االرهابيةالجمهورية العربية السورية نتيجة تمر بها 
 البيئي. بما في ذلك البعد تدعيم ركائز االستدامة كحالة تنموية،  مع ضرورة السابقة،التنموية 

 ةإلطاريا لالتفاقية األساسية المبادئ مع بالتوازيإلى مساهماتها تنظر  الجمهورية العربية السوريةوبالتالي فان 
النامية مساعدة الدول لاريس اتفاق باألطراف في  النمو المتقدمةوتؤكد على دعوة الدول  ،خيتغير المنالل

من أجل  ، وذلكعلى الصمود تهازيادة قدر و  ،الطوعيةمساهماتها  تنفيذالمتأثرة بالتغير المناخي لتمكينها من 
محددة ليتم خالل فترات وتنفيذ األنشطة  غازات الدفيئة وتخطيطالانبعاثات  آثارمواصلة الجهود وتقييم 

 .المستهدفة القطاعات في قالمتحقالتقدم وفقًا لمستوى  تطويرها
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 المقدمة .1

دمار وتخريب لعدد من  وماتخللها من ،الجمهورية العربية السوريةعلى  شّنتالتي  اإلرهابيةالحرب أدت 
الجمهورية العربية المفروضة على  واستمرار التدابير االقتصادية القسرية أحادية الجانب ،اإلنتاج ركائز

، حساب أخرى االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وبروز أولويات علىالمقومات بير في إلى تراجع ك ،السورية
الجهات ويل والدعم من قبل التم إضافة إلى توقف ،نتاجإلتقانات االتكنولوجيا و إلى  صولالو ضعف في و 

 . حتى لدعم الخطط الوطنية الهادفة لحماية البيئة ،الدولية

األولويات ى أولك االستدامةنهج لدولة السورية بضرورة العمل على جعل إال أن هذه الظروف عززت قناعة ا
 ،السابقةالتنموية من المكتسبات الجمهورية العربية السورية ته دفقترميم ما من خالل وخاصة ، الوطنية

 تأهيلالمضي بإعادة من خالل  وذلك، السوريبة للمجتمع عالتحديات الصومواجهة  الحربوتجاوز مفاعيل 
 وٕاعادة النفايات وتقليل البديلة، الطاقات استخدام وزيادة ،ةيالتحتية الفيزيائية والخدمية والبيئ البنى دامةواست

 ترشيد على والعمل ،لعمارة الخضراءبتطبيق مفهوم ا بيئياً  والمباني المساكن كفاءة رفع على واالعتماد ،تدويرها

 غازات انبعاثات من التقليل في تسهم التي المستدام النقل وسائل واستخدام ،النفايات وتقليل ،الطاقة استهالك

 .المناخي التغير آثار من التخفيف وبالتالي ،الدفيئة

على  الجمهورية العربية السوريةتؤكد المتباينة، ولكن المشتركة  اتوالمسؤولي اإلنصافوارتكازًا على مبدأ 
للدول  والمتنبأ به يالكافغير المناخي وتقديم الدعم مسؤولياتها نتيجة التل النمو ضرورة تحمل الدول المتقدمة

مبادئ اتفاقية األمم ل اً وفقوذلك  ،التغير المناخي مع آثار التكّيفلتنفيذ خططها الوطنية المتصلة بالنامية 
 .، واالتفاقيات والبروتوكوالت ذات الصلةالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

وزارة اإلدارة المحلية والبيئة، والتي تضم ممثلي  الوطنية التي شكلتهاجنة اللتعكس هذه الوثيقة نتائج أعمال 
 الجمهورية العربية السوريةعلى انضمام كثفت عملها بعد المصادقة ، والتي المعنيةالوطنية والجهات الوزارات 

 ،2030-2020 لفترةل الطوعية المحددة المساهمات تغطي، حيث 13/11/2017بتاريخ ، باريس اتفاق إلى
تشاورية على لقاءات من خالل و  مؤسساتيةالضمن األطر  تمت بلورتهاو ، األولويات الوطنية مع يتماشى بماو 

وممثلي الوطنيين المصلحة أصحاب مع عمل في المحافظات قطاعية والنوعية، وسلسلة ورشات الالمستويات 
 المحلية. ةاإلدار 
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  الظروف الوطنية .2

 في الحراري االحتباس غازات انبعاث في رئيساً  مساهماً  ليست عربية السوريةالجمهورية ال أن من الرغم وعلى
بحكم موقعها بدول عديدة، و  في ظاهرة التغير المناخي مقارنةً  المؤثرةالدول  ليست منوبالتالي  العالم،

 راالحترالتأثيرات  واحدة من البلدان األكثر عرضةً  تعتبرفهي شبه الجافة، الجافة و  الجغرافي ضمن المناطق
هدها من م تعالتي لمناخية الظواهر ال من خاللتجلى ذلك ية بأبعادها المتعددة، ويالمناخ اتتغير العالمي وال

وجفاف بعض األنهار أو  ،ضافة الى العواصف المطريةإ ،والتغير في التهطال ،األمطار كانحباسقبل، 
 ،مخاطرهزيادة و  الجفاففترات تكرار و البحيرات الطبيعية واالصطناعية،  ومناسيبانخفاض مستوياتها 

 أيامزيادة عدد و  ،وحرائق الغاباتحدوث موجات الحر و  ،مسبوقةوارتفاع درجات الحرارة بمعدالت غير 
أنماط استعماالت  العالمية على يةالمناخ اتتغير ال وانعكاس والتصحر، وتكراريتها العواصف الرملية والغبارية

 :على ضغطاً األمر الذي سّبب وتسارع وتيرة تدهورها،  راضياأل
المستدام، اإلنتاج  ومنعكسات ذلك على ،واستغالل الثروة الحيوانيةألغراض الزراعة  طبيعيةالموارد ال −

 .على الصمودالمجتمعات المحلية  وتعزيز قدرة
، يةالكهروريحالطاقة و الكهرومائية، نتيجة انخفاض الوارد المائي، كالطاقة تجددة المموارد الطاقة  −

 .نتيجة تقلبات المناخ
نتيجة ، من عجٍز مائي متناموخاصة في ظل المعاناة المائية التي هي باألصل محدودة،  مواردال −

 تزايد الطلب على مياه الري ومياه الشرب وألغراض الصناعة.
على الصحة العامة والقطاعات  الكليةتداعيات الإلى  إضافةً  ،زناتهااوتو  النظم البيئية الطبيعية −

  .األخرىة واالجتماعيوالخدمية  اإلنتاجيةاالقتصادية 

 تلبي كافة صعوبات عدة في الحصول على تكنولوجيات متقدمةالجمهورية العربية السورية  تواجهكما 
 علىبناء القدرة و  التكّيفالتخفيف و إجراءات لمواصلة وتعزيز  ساستلعب الدور األ التيو ، المعايير البيئية

 البيئة اقتصاديات في الخبرة مثل نوعية مجاالت في المتخصصة المهارات في اً صنقوتواجه ، الصمود
التنمية النظيفة  ةتنفيذ مشاريع حيوية بما فيها مشاريع آليعوائق  كما تواجه عّدة .البيئي التدهور وتكاليف

)CDM ،(المستقبل راءواستقمحاكاة رصد الوضع الحالي و لحاسوبية البرامج نات والوتوطين العديد من التقا ،
 الحاجات تلبية مدى وقياس والبيئية والتي تعتبر أدوات مهمة لتطوير كافة المؤشرات االقتصادية واالجتماعية

التي فرضت على  الجانبالتدابير االقتصادية القسرية أحادية  سبببوذلك إلدارة وتخطيط التنمية المستدامة، 
بناء وبآثارها الجدية على ، 2011تي تم تشديدها منذ العام الو  ،منذ عدة عقود الجمهورية العربية السورية

 .مع تغير المناخ التكّيفقادر على اقتصاد 

 )2012(دستورها الجديد ، من خالل البيئي"بالبعد "االهتمام  تأكيدمن السورية الدولة لكن كل هذا لم يمنع 
 واجب على كل مواطن"، بالتوازي مع "حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي :الذي نّص على ما يلي
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التنمية  تحقيق مهام اإلداريةوحدات ال سلطات توليكفلت نقلة نوعية )، ك107/2011(اإلدارة المحلية تشريع 
 ماب المكانية اإلقليمية الخطط تبنى نهجالذي  )26/2010( قانون التخطيط اإلقليميو المتوازنة والمستدامة، 

) الذي أرسى 12/2012، وقانون البيئة (ومتطلباتها أولوياتها حسببو  مناطقبر الع التنمية دعم في يسهم
 عناصرها الرئيسة.و قواعد الحماية والحفاظ على المكونات البيئية 

، وقد بينت 2010بالغها الوطني األول حول التغيرات المناخية في عام الجمهورية العربية السورية قدمت 
تيرا  79.07أن اإلصدارات الكلية من غازات االحتباس الحراري قد بلغت جرد االنبعاثات الوطنية لدراسة ال

، تليها حصة قطاع الزراعة %73وكانت حصة اإلصدارات من قطاع الطاقة ، 2005مكافئ عام  CO2غرام 
الجمهورية العربية  تبدأ وبالفعل فقد%. 5 نفاياتحصة الو  ،%4ن ثم حصة قطاع الصناعة وم%، 18

من قبل والدعم بشكل أحادي زم توقف التمويل الال لكن، 2012عام  بالغ الوطني الثانيإعداد البالسورية 
 ستئنافيؤكد على الحاجة الملّحة الاألمر الذي وهو ، هذا التقرير استكمال إعدادال دون حالجهات المانحة 

  .هذا البالغاستكمال للجمهورية العربية السورية من أجل  الدعم الدولي

والتخفيف  وأهدافها للتكيف الوطنية التنموية المشاريع بين دون تحقيق متطلبات الربط الحرب آثارحالت  لقد
لبنية التحتّية للموارد اإلرهابية ل الجماعاتجّراء استهداف خاصة  ،التحديات فاقمتت. فقد من آثار تغير المناخ

أو  لمعدات في المحطات وتخريبهال اتهسرقوحقول النفط والغاز، و  والكهرباء وشبكات الريّ  والسدودالمائّية 
بشكل الخام النفط باستخراج  ، وقيامها بتسميم الموارد المائية، بما فيها المياه الصالحة للشرب، وقيامهاتدميرها

الغابات  قطع وحرق إلى إضافة ،تكرير النفط المسروقفي نقل و  ملوثة للبيئةوسائل بدائية  باستخدامعشوائي 
إلى التدهور بسبب عمليات وأبراج المراقبة، وتعرض الغطاء النباتي في الغابات واألحراج والمحميات 

غير " التحالف الدولي"ت ما يسمى ضرباما أحدثته  . يضاف إلى ذلك،ت بالتنوع الحيويأضر التي ، و التخريب
على ركي العدوان العسكري الت، وكذلك الذخائر واألسلحة المحّرمة دوليًا في عملياتها واستخدامهالشرعي 

وٕاحداث تلوث كارثة البيئية ال اد من حدةز  ممالتحتية والموارد الطبيعية، ابالبنى  ضرّ أالذي  األراضي السورية
األدخنة الحاوية على مواد ضارة وانتشار  الجوفيةاه السطحية و األراضي الزراعية والرعوية والميكبير في 
 .النباتيةلدورة الحياة الحيوانية و  ةدسلبي على الصحة العامة ومهدالير تأثذات الومسرطنة 

من  محليالعلى المستوى االستدامة التنمية  ركائزوتعزيز  الستعادة الجمهورية العربية السوريةتتطلع وٕاذ 
والخدمية بأبعادها البيئية وضمن األطر الحوكمية والمؤسساتية،  اإلنتاجيةكافة المنظومات  استعادةخالل 
 يالكافتوفر الدعم الفني والمالي على مدى االلتزام الدولي في  بمراحلها المتتاليةمساهماتها و  تحقيقويعتمد 

 . دعم عمليتي نقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدراتبو  ،والمتنبأ به
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 التخفيفتدابير  .3

فقد وضعت عدد من المشاريع  ،الجمهورية العربية السوريةالظروف الصعبة التي تمر بها بالرغم من 
من خالل واالستراتيجيات التي تساهم في التخفيف من االنبعاثات في العديد من القطاعات،  والسياسات

 :محاور التدخل التالية

 قة . قطاع الطا1.3

 تحقيق في األهم العامل فهو بامتياز استراتيجياً  قطاعاً الجمهورية العربية السورية  في الطاقة قطاع يعتبر
. ويعتبر حيث يشكل النفط والغاز مصدريه األساسيين، االقتصاد عاتقطا كافة ناتجل المطلوب النمو معدل

بالبنى التحتية  لدمار هائ به، حيث لحق بالحرب اإلرهابيةكثر القطاعات المتضررة أمن  اً حالي هذا القطاع
االقتصادية  للتدابيروتعرض لخسائر هائلة نتيجة ، ل النفط والغازومعظم منشآت اإلنتاج والمعالجة ونق

خسائر قطاع وقدرت  .وغير المشروعة التي فرضت على الجمهورية العربية السورية أحادية الجانبسرية الق
/ مليار 62نحو / 2016وحتى نهاية شهر آذار  الحربمنذ بداية  ،مباشرةالمباشرة وغير ال النفط والغاز

مشتقات ال أسعاررفع ى ، األمر الذي دفع إلدوالر/ مليار 2/منظومة الكهرباء  . كما بلغت خسائردوالر
فقد  وانكماش الناتج المحلي اإلجمالي،مع انخفاض النشاط االقتصادي اإلنتاجي والخدمي وبالتوازي،  .النفطية

إلى  25من النصف ( دونإلى  2016والعام  2011بين العام  الطاقة على مصادر الملبىالطلب انخفض 
وانخفاض يد توقف عمل العديد من محطات التول مع اإلشارة إلى أن. )مليون طن مكافئ نفط 10حوالي 

والقطاع والصناعة بما فيها في قطاع النقل  ،كمواد أولية أو احتراقية استهالك الطاقة الطلب الكلي على
قطاع الطاقة من انبعاثات  إصداراتككل، ومن ضمنها  االنبعاثاتانخفاض جوهري في  أدى إلى، المنزلي
 :وضح في الشكل التاليحسب ماهو م ،المكافئ CO2غاز 

 مكافئ) CO2(تيرا غرام  2016-2010إصدارات قطاع الطاقة وسطياً من انبعاثات غازات االحتباس الحراري: ،

 
 المركز الوطني لبحوث الطاقة-المصدر: وزارة الكهرباء
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الخام، وتطوير استطاعة التوليد ويواجه قطاع الطاقة تحديات عدة أهمها تحسين مستوى إنتاج النفط 
 تطوير المصافي القائمة حالياً تأمين التمويل الالزم لتنفيذ مشاريع الكهربائية وترميم شبكة النقل والتوزيع، و 

احتراق الوقود  جديدة، إلنتاج المشتقات النفطية بالمواصفات العالمية، وتخفيف انبعاثات افيوٕانشاء مص
 .).(بنزين والمازوت.

من مصادر وافرة من الطاقات الجمهورية العربية السورية تتمتع به  لما نظراً و  ،ل الطاقات المتجددةوفي مجا
سياسة فقد تم تبني  ،، ورغم محدودية الوارد المائي وتعرضه لتقلبات شديدةالشمسية والريحية تحديداً  المتجددة

جددة في التزود المستقبلي وتحسين أمن تهدف لزيادة مساهمة الطاقة المتو أكثر مراعاة للمتطلبات البيئية، 
التزود من خالل تقليص االعتماد على الوقود األحفوري، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع التوليد، 

في سورية وباتت تشكل التحدي األول أمام أثرت على قطاع الطاقة التقليدية  الحربسنوات السيما وأن 
 قتصاد الوطني.التنمية لتنعكس سلبًا على اال

% من نسبة إنتاج الكهرباء عمومًا 10ومن المتوقع أن يصل استخدام الطاقات المتجددة في سورية إلى نحو 
الستدامة المبادرات وتنفيذ المشاريع  دعم حقيقي من المانحين الدوليينتوفر في حال وذلك ، 2030حتى عام 

 .ددةفي مجال الطاقات المتج

 :و الغابات اضي.  قطاع الزراعة واألر 2.3

الحراجية الممتدة من ساحل  واألشجارمغطاة بالغابات  ،ولعدة عقود مضت ،الجمهورية العربية السوريةكانت 
 الغابات الطبيعية مع بدايات القرن الماضي ما نسبةالبحر المتوسط وحتى أطراف البادية السورية، وشكلت 

% من 3من قل أ إلى نسبتهادريجيا حتى وصلت السورية، لكنها تدهورت ت األراضي% من مجمل 32يفوق 
 األراضيجانب التعدي على  إلىوانتشار الحرائق الطبيعية  تعاقب فترات الجفافمساحة القطر، وذلك بتأثير 

 والمواقع الحراجية.

بخروج مساحات كبيرة من  ،على قطاع الزراعة الحربت المناخية وبالتوازي مع آثار التغيراآثار  وقد تجلت
لتبديلية. بعلية) من الخدمة وتضرر اآلالت والمعدات الزراعية ونقص القطع ا-اضي الزراعية (مرويةاألر 

شبكات الري والقنوات المائية التي أدت إلى قلة المحاصيل و  اآلبارتعرضت له  إضافة إلى التخريب الذي
 تعرضت كما، األبقار والجمالرافقه انخفاض غير مسبوق في أعداد األغنام و الذي و  ،الزراعية ورداءة نوعيتها

العديد من الغابات الطبيعية والمواقع الحراجية لالعتداء تمثل في الحرق والقطع األمر الذي انعكس سلبًا على 
 .مساحة الغابات و مكونات التنوع الحيوي فيها

% 18بة نس تشكلتختلف كمية انبعاث غازات االحتباس الحراري في قطاع الزراعة باختالف مصادرها حيث 
. ولهذا فان التخفيف من إطالق غازات االحتباس 2005من كامل انبعاث هذه الغازات في سورية في عام 
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الحراري من األنشطة الزراعية يتطلب إعادة النظر في النظم الزراعية السائدة واألنشطة القائمة في تغيير 
ن الغذائي واالحتياجات األخرى من أنماط استعمال األراضي واستهالك الطاقة مع مراعاة متطلبات األم

 المنتجات الزراعية في الوقت الراهن والمستقبل.

الحرب الناجمة عن االحتباس الحراري ومفاعيل  ثاراآلككل ومعالجة القطاع هذا تطوير  الحكومةتستهدف 
 :خالل ، مناالرهابية

نتاج الزراعي وفق خارطة استعماالت األراضي وتحديد الدورات الزراعية المالئمة حسب تنظيم اإل −
 .قدرة الموارد الطبيعية األرضية والمائية بما يضمن استدامتها ورفع كفاءة استثمارها

من للبقايا بدًال من حرقها واالستفادة من بقايا النفايات اآلتدوير الإدارة وتصنيع المخلفات الزراعية و  −
 .الصلبة والسائلة في إنتاج طاقة بديلة بإنشاء معامل حديثة

 . ،المراعي المتدهورة وتطبيق الزراعة الحافظة تأهيل إعادة −
 .لالستخدامات الزراعيةالطاقات المتجددة منها دعم مشاريع  −
 . القطاع هذا فروعبشرية في كافة الكوادر التدريب تعزيز القدرات و  −
 وٕاعادة تأهيل الغابات قعة الحراج وتطويرهازيادة ر ثروة الحراجية، و دارة المستدامة للتحقيق اإل −

الطبيعية واالصطناعية تطبيق اإلدارة المتكاملة لمكافحة حرائق الغابات المحروقة والمتدهورة، و 
إنتاج مشاتل الغراس الحراجية ومساحة ، وزيادة واعتماد النهج التشاركي وزيادة العمل اإلرشادي

 للمساهمة في تعزيز دور الغابات في احتجاز الكربون. هورية العربية السوريةالجمالغابات في 
خالل من تطوير اإلنتاج واإلنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة أثر التغيرات المناخية والجفاف،  −

كتنظيم استثمار أراضي أمالك الدولة إلقامة  ،الوطنيةصدار مجموعة من القوانين والبالغات إ
نتاجية والخدمية للقطاع، الشروط الفنية الناظمة لتجارة وتصنيع األسمدة، وتراخيص المشاريع اإل

المبيدات، الحجر الصحي النباتي، حماية الثروة الحيوانية ومتطلباتها، حماية البادية، وزراعة 
 .2018/ لعام 6و قانون الحراج رقم / ،الشجيرات الرعوية

 .  قطاع النقل3.3

 ،ومنها ما هو قديم / مليون مركبة2أكثر من /الجمهورية العربية السورية البري في  النقل أسطوليبلغ قوام 
األمر الذي يؤدي، مع نوعية الوقود المستخدم في تشغيلها، إلى ارتفاع نسبة االنبعاثات من العوادم وتدني 

نبعاثات الخطط وقد تضمنت استراتيجية النقل بهدف التخفيف من اال .نوعية الهواء في المناطق المزدحمة
 والمشاريع التالية:
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تحديث وتفعيل إجراءات الفحص الفني وذلك للتقيد بالنسب المسموحة للغازات الصادرة عن عوادم  •
أجهزة حديثة ومتطورة وتزويدها ب رب الفحص الفني في مديريات النقل،تأهيل مسا وٕاعادة، السيارات

 (كأجهزة فحص الغازات المنطلقة من عوادم المركبات).
تشجيع استخدام الحافالت الكبيرة واعتماد أسلوب النقل الجماعي. و النقل في المدن  أنظمةتطوير  •

يساهم في خفض السكك النقل عبر سيما وأن ال لسكك الحديدية اخطوط تأهيل وتطوير  إلى إضافة
 نسب التلوث الناجمة عبر بالوسائل األخرى.

 واستخدام المازوت األخضر والبنزين األزرق.تحسين نوعية الوقود المستعمل في وسائط النقل  •
تعمل بالتكنولوجيا  لبيئة التيلصديقة التشجيع استعمال الباصات العاملة على الغاز والسيارات  •

 هجينة).الحديثة (غاز، كهرباء، 
 إضافةسنوات.  3عدم السماح باستيراد أو إدخال السيارات المستعملة إذا تجاوز عمر استخدامها  •

 .النقل لالموجودة حاليًا في اأسطو  الدراسات المتعلقة بمشروع استبدال المركبات القديمة متابعة إلى

 .  قطاع الصناعة4.3

حوالت الفيزيائية تحد المصادر الرئيسة النبعاث غازات االحتباس الحراري سواء من الأيعد هذا القطاع 
 أو) الصناعات الكيميائية والهندسية –منتاإلسوالكيميائية المرافقة للعمليات الصناعية المختلفة (صناعة 

 نتيجة احتراق الوقود الالزم للحصول على الطاقة. 

إمكانية ودراسة واالعتماد على الطاقات المتجددة  على استثمار الموارد المتاحة محلياً السورية  تعمل الحكومة
الفيول بالغاز الطبيعي في  استبدالو االستفادة من الطاقة الشمسية كطاقة بديلة ومتجددة في الصناعة. 

ي مثل صناعة اإلسمنت. وأيضا تحسين مواصفات المشتقات النفطية و الصناعات كثيفة االستهالك الطاق
 الناتجة من محطات التكرير خصوصًا للمشتقات النفطية المستخدمة في الصناعة.

وٕاعادة تأهيل المتضرر سطة والحرفية الكبيرة والمتو  والمنشآتقامة المعامل تم تطوير البيئة االستثمارية إلكما 
القائم  التحدييتمثل . و والمعدات المستعملةالت واآل نتاجمنع استقدام خطوط اإلزمة لالاتخاذ التدابير الو منها. 
 اإلنتاجبالنشاط الصناعي بسالسل  واإلقالعة الصناعية التي تلبي المعايير البيئية تنظيم الخارطب اآلن

ة في دملتعزيز مكانة الطاقات المتجددة والجديدة وتلك المستخالتجهيزات الالزمة  تاجإلنالمتقدمة بما فيها 
لجة منصرفات المياه الملوثة عن من خالل مشاريع معا ،والتخفيف الشامل من االنبعاثات ،استهالك الطاقة
وتطوير  معالجات الصرف الصناعي للمعامل اتة واالستفادة منها في الري، وتأهيل محطعمليات الصناع

الجديد منها  وٕانشاء) NOx SOxبهدف تخفيف الغازات المنبعثة منها ( معملي السماد الفوسفاتي واالزوتي
 لتوليد الغاز الحيوي.
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 الصلبة . قطاع النفايات5.3

التي  الضغوطوتعرض لكثير من  ،الكثير من العقبات سنوات الحربإدارة النفايات الصلبة خالل قطاع  واجه
ع األداء في هذا القطاع. حيث أن عدم تمكن عناصر الوحدات اإلدارية في بعض المناطق من أدت إلى تراج

ها أدى إلى تراكم كميات كبيرة من اإلرهاب،انتشار  بسبب، لترحيل النفايات الصلبة لى أماكن عملهاالوصول إ
التسبب رقها و لمناطق إلى حبعض ا سكان واضطرار ،ترحيلها والتخلص اآلمن منهاعدم القدرة على مع 

وخاصة بعد انتهاء ن الحكومة تسعى إلى تحسين واقع الخدمة في هذا القطاع ملوثات ضارة. لذلك فإ بانبعاث
 من خالل عدد من اإلجراءات: المعوقات سابقة الذكر

 .في هذا المجال وتطوير االستراتيجية الوطنيةتقييم الوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة  •
اآلليات الخاصة  للمكبات العشوائية ومنع الحرق العشوائي وتحديث أسطول مناسبةإيجاد الحلول ال •

 بإدارة النفايات.
وصناعة إعادة ، تشجيع تنفيذ مشاريع رائدة بما يتعلق بفرز النفايات الصلبة ابتداء من المصدر •

ضع معايير ومعامل المعالجة خاصة في المدن الكبرى وذات األنشطة االقتصادية الكثيفة و ، التدوير
 .للمرافق والمعدات الضرورية

 .)لغاز الحيويااالستفادة من (و  البحث في مجال تحويل غازات المطامر الصحية إلى طاقة •
وتجدر اإلشارة إلى أن الجمهورية العربية السورية لم تتلق أي دعم دولي كبير في مجال اإلدارة المتكاملة 

من تهيئة بيئة  بشكل خاصما تكفله هذه المرحلة و رحلة التعافي للنفايات الصلبة، والتي تعد أولى أولويات م
 مناسبة إلعادة النازحين والالجئين السورين لمناطقهم وحياتهم الطبيعية. 

 :. قطاع اإلسكان6.3

من أعمال التدمير والتخريب من قبل الجماعات  تعّرض قطاع اإلسكان في عدة محافظات إلى سلسلة
 اً كبير  اً التحتية والمعامل واألبنية السكنية ودور العبادة. لذلك يواجه هذا القطاع تحديالمسلحة التي طالت البنى 

في إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حيث عدم توفر اآلالت والمعدات الالزمة للتخلص من انقاض األبنية 
هيل البنى إلى إعادة تأإضافة ستفادة منها حسب مجاالت محددة لها، المتضررة وهدمها وفرزها وتدويرها واال

 . التحتية بشكل مستدام

كبيرة في مجال وضع آليات إلعادة تأهيل هذه  اً ن الحكومة السورية تبذل جهودإف ،وبالرغم من هذه التحديات
المناطق في مرحلة إعادة اإلعمار وتصميم وتطوير مجتمعات عمرانية متوازنة وعصرية تحقق معايير 

تدخالت المطلوبة لضرار واعتماد اإلسكان وٕاصدار الدالئل لتقييم األسكن واخارطة ال من خاللاالستدامة 
 :من خالل ية والحفاظ على الطاقةوالبيئ اإلنشائيةالتي تلبي المعايير 
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وضع معايير وأنظمة تراعي فيها العوامل البيئية وتسمح باستثمار الطاقات البديلة والمتجددة والحفاظ  •
 منظومة بنى تحتية وخدمات عصرية. على األراضي الزراعية وٕايجاد

تأمين فرص تطوير المناطق الواقعة خارج المدن للحد من الهجرة من الريف إلى المدن عن طريق  •
 .وط العمارة الخضراءشر  الذي يلبي العمل وسبل العيش الكريم والمسكن

مثل إنتاج  الحديثةة ياستخدام التقنيات البيئ، وتشجيع بفعاليةدليل العمارة الخضراء  متابعة تطبيق •
 .، واستخدام تقنيات العزل الحراري...الخخدام مواد البناء الصديقة للبيئةواست

   التكّيفتدابير  .4

تم اقتراح استراتيجية وخطة عمل وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية من خالل إعداد البالغ الوطني األول 
وقد حددت خطة  .رد الطبيعية وتعزيز االستدامة البيئيةحول التغيرات المناخية، تهدف إلى تحسين إدارة الموا

تنفيذ أي من هذه  يتملم ير المناخ. وبسبب الظروف الحالية، تدابير ذات أولوية للتكيف مع تغهذه العمل 
ف بحاجة إلى ن خطة العمل الوطنية للتكيّ إلذلك ف .البيئية التحدياتاإلجراءات والتدابير، إضافة إلى تفاقم 

  ديل حسب الظروف واإلمكانيات الحالية والرؤى المستقبلية.تطوير وتع

 علماً  .للتصدي لتغير المناخ وزيادة القدرة على الصمود إزاء آثارهف تهدف اإلجراءات التالية إلى تعزيز التكيّ 
إلى تعاون  إضافةً  ،على المستوى المحليأن تنفيذ هذه اإلجراءات سيحتاج إلى تعاون بين كافة القطاعات ب
من حماية النظم الطبيعية وصحة  الجمهورية العربية السوريةدعم دولي وتوفير الموارد المالية لتمكين و 

 اإلنسان.

 .  إدارة الموارد المائية1.4

 الزراعي، استدامة اإلنتاجوتحقيق  الضعف مواطن من لحدي اف ،المياه ندرة مع التكّيف أولويات تتمثل
 والبنية التحتية وسياساتها المياه موارد إدارة في كبيرة تغييرات إجراء يتطلب وهذا. على البيئة والمحافظة
 مع ندرة المياه في القطاع الزراعي أن تشمل: التكّيفويمكن إلجراءات  .بها المرتبطة

 ).ةمنع تلوث الموارد المائية السطحية والجوفيو حماية الموارد المائية ( •
، والمحافظة على رطوبة التربة بتحسين القنواتياه من ، والحد من تسرب المليل الفواقد المائيةتق •

 .محتواها من المواد العضوية
، وتقديم الكفاءة عاليةري الق استخدام طر و  دعم مشاريع حصاد المياه،و رفع كفاءة استخدام مياه الري  •

الل حاصيل المطرية خكميات المياه التي يحتاجها النبات فعليًا، واستخدام الري التكميلي لري الم
 .فترات الجفاف



13 

 دعمو  المعالجتعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية (مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي  •
، ر كالفرات والعاصيانهالصناعي للمنشآت الكبيرة على األ مشاريع محطات معالجة الصرف

صغيرة وٕانتاج مياه ، ومحطات معالجة مكانية للتجمعات السكنية الومحطات معالجة نموذجية للقرى
 صالحة للري).

تحسين الممارسات الزراعية المتبعة (تغيير مواعيد البذر، وأعماقه، وتحسين تغذية النباتات،  •
واستخدام محاصيل ذات احتياجات مائية منخفضة، أو محاصيل متحملة لظروف الجفاف، أو 

الحيوانات الداجنة وتربية  والجمع بين زراعة المحاصيل وتربيةالتنويع في المحاصيل المزروعة، 
واستخدام الزراعة الحافظة، وتوفير خدمات اإلرشاد الزراعي والريفي، لكٍل من الذكور ، األسماك

 ..الخ)واإلناث على حٍد سواء، وتعزيز الصالت باألسواق، 

 .  الحفاظ على التنوع الحيوي 2.4.

والتي  نوعًا من األنواع الموثَّقة 7213وجود  ( 2016) أشار التقرير الوطني الخامس التفاقية التنوع الحيوي
إال بالرغم من هذا الغنى في التنوع الحيوي . و سوريةالجمهورية العربية التنتمي ألهم المجموعات الحيوية في 

وتقلص رقعة  ،تجلى بتدهور واندثار بعض النظم البيئية وخاصة الحراجية منهايعاني من ظروف حرجة تأنه 
 .وكذلك انخفاض كثافة بعض الحيوانات البرية أو اختفائها ،البرية أو اختفائها تاتانتشار بعض النبا

بمتابعة التزاماتها في االتفاقيات والبروتكوالت الدولية التي وقعت الجمهورية العربية السورية وقد استمرت 
لحماية المصادر الوراثية ناغويا والبروتوكالت الهامة ومنها (بروتوكول  عليها، ومنها اتفاقية التنوع الحيوي

االنضمام بروتوكول  – 2012النباتية والحيوانية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنها في العام 
كما عملت وتعمل ، )2012في العام  اإلحيائيةناغويا كوااللمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسالمة 

  التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.إلى حماية مكونات التنوع الحيوي و  للوصول

 هنا أن تشمل: التكّيفيمكن إلجراءات و 

 .جل إكثار النباتات المهددة باالنقراضأمشاتل مؤقتة من إنشاء  •
 .إدارتهاالتشاركية في  أإعادة تأهيل المحميات المتضررة وتعميم مبد •
 وانية والنباتية المتضررة.األنواع الحيمساحات الغابات المتدهورة و إجراء المسوحات وتوثيق  •
 المحميات الطبيعية. زيادة عددو  الحراجيةدعم تحريج الغابات والمحميات  •
وتأمين بدائل محلية لتحسين الوضع االقتصادي للسكان  اقتصادياً تحفيز المجتمعات المحلية  •

في البادية ة لصغير المتوسطة وا المحليين، وتشجيع إقامة الصناعات الريفية اليدوية والتقليدية والغذائية
 الموارد الطبيعية. استنزاف ، ودرءلزيادة فرص العمل ومكافحة الفقر
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 .  مكافحة تدهور األراضي والتصحر3.4

ثر ؤ منها، والتي توتدهور األراضي وخاصة الزراعية  التصحرظاهرة من الجمهورية العربية السورية تعاني 
لما يتم متابعته  وٕاضافةً  .جودة الحياةشكل تهديدا لألمن الغذائي الوطني و العديد من السكان وتعلى حياة  سلباً 

 :تيتلخص باآللمواجهتها ، فإن التدابير المقترحة والتخفيف من آثار الجفاف ضمن اطار اتفاقية التصحر

 .والسيما فيما يتعلق بالزراعة والحراجة هور األراضي وتحسين ممارسات إدارتهاتد تحييد •
لحد من تدهور التربة وٕاعادة تأهيلها وٕاجراء قياسات االنجراف في المناطق ا إعداد برامج وخطط •

تقنيات  باستخدامعداد خرائط مخاطر تدهور التربة المتدهورة من خالل إقامة محطات اختباريه وإ 
ة إلعادة تأهيل وتنفيذ المشاريع الالزم)، GIS( نظم المعلومات الجغرافيةالرصد و عار عن بعد و االستش

 المناطق المتضررة. 
المناطق المتضررة أو المهددة تحديد ومكافحة بؤر العواصف الغبارية في الدراسات وطرق تطوير  •

باتية المناسبة للتخفيف من من خالل استخدام األحزمة الخضراء والحواجز ودراسة األنواع الن بها،
 آثار العواصف الغبارية على المدى الطويل والتي تتالءم مع ظروف المنطقة.

 الساحلية للمناطق المتكاملة اإلدارة . خطط4.4

 حيثب تنفيذها،و  لساحليةا لمناطقللموارد الطبيعية في ا متكاملة دارةإ ططخ وضعل لضروريةا إلجراءاتا تخاذا

واألبنية  الطرق مثل لساحليةا لتحتيةا لبنىا الموارد الطبيعية الساحلية من خالل دعم مايةح رالعتباا عينب أخذت
 .بناء قدرات المؤسسات ذات الصلة والتوعية الجماهيرية إلى إضافة .لخ...إ الموانئو 

حدة ذات قرارات األمم المتوفي هذا السياق، تؤكد الجمهورية العربية السورية على ضرورة اإلنفاذ الفوري ل
الكارثة البيئية سـؤولية عن من تتحمل الأ، السلطة القائمة باالحتالل، "إسرائيل"والتي أوجبت على  ،الصلة

في ما بالضرر البيئي،  صالحتكاليف إخاصة ، من أضرار جمهورية العربية السوريةلاالذي لحقت بشواطئ 
الكبير الناجم عن استهداف الطيران اإلسرائيلي  ، وذلك بفعل الدمارهاحالإلى سابق ذلك إعادة البيئة البحرية 

لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء والذي أدى النسكاب نفطي غطى شواطئ لبنان وجزء  2006في العام 
 .، وأعاق جهود تحقيق التنمية المستدامةمن الشواطئ السورية

 . تطوير نظم اإلنذار المبكر: 5.4

تطوير أنظمة اإلنذار المبكر لمراقبة موجات الجفاف واألحوال الجوية ل النامية بن تقوم الدو أساسي أمر انه أل
لزيادة قدرة البنية التحتية وتحسين الجاهزية  ،مثل العواصف المطرية والفيضانات وعواصف الغبار ،القاسية
 لوج إلى األنظمةللو التقني والمالي الدعم وهو مايتطلب من الدول المتقدمة تقديم  .الصمودالقدرة على على 

http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
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 حالة عن للتنبؤ عالمياً  المطبقة ومناهج التحليل والبرامجعد، ب عن االستشعارو  وتقانات الرصدالحاسوبية 
 وتقلبات المناخ وحدوث العواصف. الجفاف

 ار الزمني :طاإل .5

ربية لتصدي آلثار التغير المناخي في الجمهورية العلالمستقبلية والسياسات  الرؤى تتضمن هذه الوثيقة
 وسيتمللتنمية المستدامة. الوطنية  األولوياتبحسب المشاريع  بلورة سيما، وال 2030-2020السورية، للفترة 

 .لمختلفةا القطاعات من المقدمة والمعلومات والتقدم التطوير لمستوى وفقاً  والرؤى التقديرات تعديل

 

 وسائل التنفيذ .6

 أهداف اتفاق باريس،تحقيق في سبيل  صلة الجهود المبذولةموا على ضرورة الجمهورية العربية السورية تؤكد
 مجال: فيخاصة لتحقيق الغاية من هذه المساهمات و مع الجهات الداعمة  التعاونأهمية على و 

 تنفيذ هذه المساهمات.  بما يخدم الوطنية الخبرات والكفاءاتو بناء القدرات  •
خية وٕارساء مفهوم النهج التغيرات المنامع  التكّيفنشر التوعية وتطوير الوعي المستدام حول  •

 .تعزيز دور المجتمعات المحلية في صياغة وتنفيذ البرامج التنموية، و التشاركي
تطوير تقنيات أقل إنتاجًا لغازات االحتباس الحراري ونقل التكنولوجيات البيئية المناسبة في كافة  •

 القطاعات، وخاصة في مجاالت:
 .دارة المستدامة لألغراض الزراعيةٕاعادة تدويرها وتجميعها والري واإلالتوفير في استهالك المياه و  −
 .واستدامتها بيئياً  تحسين كفاءة إنتاج واستهالك الطاقة −
 لحوادث المناخية القاسية (مثل الفيضانات والعواصف وفترات الجفاف).لأُّنظمة اإلنذار المبكر  −
لى تحمل اآلثار السلبية للتغير المناخي وفي التي تتسم بالمرونة والقدرة عالمتطورة النقل  أنظمة −

 الوقت نفسه تقليل االنبعاثات الصادرة عن وسائل النقل أو احتجازها.
 دعم اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.  −

دعم وتطوير البحث العلمي كونه أداة وعملية جوهرية لتعزيز االستجابات التكنولوجية الجديدة  •
 ةالمباشر  ارغير المناخ على كافة األنشطة والقطاعات االقتصادية ذات األثتأثير ت لمواجهةالمالئمة 

 على المجتمع.  ةوغير المباشر 
المواقع  تأهيل ٕاعادةو  جديدة،والقطع وتشجير مساحات  الحرائق والسيما التعديات من الغابات حماية •

 .فق خطط سنويةو المتدهورة 
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التزامًا كامًال من قبل الدول يتطلب  الوطنيةالمساهمات تنفيذ هذه ن أهمية بمكان التأكيد على ومن األ
 ،الدوليةالبيئية في إطار االتفاقيات والمتنبأ به  يالكافتوفير الدعم المالي المتقدمة النمو، خاصة فيما يتعلق ب

طنية الو  هاخططلدعم تنفيذ الدول النامية ل، بما فيها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي
في للمساهمة الدولية الصناديق وآليات التمويل من الدول النامية  استفادةضمان و ، الهادفة إلنفاذ اتفاق باريس

، وتشجيع االستثمار في المشاريع التي تساهم في الوطنية برامجالتحليل االحتياجات والفرص لتطوير متابعة 
 . التكّيفالتخفيف و 
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