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تتقــّدم حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية بتقريرهــا الوطنــي الطوعــي األول عــن أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2020 إىل 

املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى املعنــي بالتنميــة املســتدامة، التزامــاً منهــا بأجنــدة عمــل األمــم املتحــدة 2030، التــي تــرى فيهــا 

إطــاراً عامــاً للتنميــة ينســجم مــع مســاراتها الوطنيــة ويعززهــا، ويســهم يف تحقيــق تطلعــات املواطنــن، ويســاعد يف الوصــول إىل 

الحــق يف التنميــة، وذلــك يف بيئــة منصفــه وعادلــة للعمــل بــن جميــع األطــراف الفاعلــة عــىل املســتوى الــدويل واإلقليمــي والوطنــي.

لقــد أولــت حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية اهتاممــاً كبــرياً إلعــداد هــذا التقريــر، ليوثـّـق تجربــة الحكومــة يف متابعــة تحقيــق 

هــذه األهــداف وتأصيلهــا وتكييفهــا مــع أولويــات التنميــة الوطنيــة، التــي جــرى اعتامدهــا يف الربنام��ج الوط��ين التنموي لس��ورية 

يف م��ا بع��د احل��رب، الــذي هو الخطــة التنمويــة يف ســورية حتى أفق عــام 2030.

وتواجــه الجهــود الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة تحديــات جســاماً، يــأيت يف مقدمتهــا التحديــات املتعلقــة بتوفــري بيئــة 

مناســبة لتحقيــق التنميــة واســتدامة مقوماتهــا ونتائجهــا، ومــن ذلــك تحديــات تحقيــق الســلم واالســتقرار عــىل أرايض الجمهوريــة 

العربيــة الســورية كافــة، والتحديــات الناجمــة عــن اإلجــراءات القرسيــة األحاديــة الجانــب التــي اتخذتهــا بعــض الــدول والكيانــات، 

والتــي تطــول جميــع مقومــات التنميــة املســتدامة، وتؤثــر يف جهــود الحكومــة الســورية يف إعــادة اإلعــامر والعــودة إىل مســارات 

التنميــة الطبيعيــة.

وتتطلّــع حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية إىل إقامــة رشاكات عامليــة عادلــة مبنيــة عــىل مبــادئ الســيادة الوطنيــة ومرتكــزات 

القانــون الــدويل ومبــادئ حقــوق اإلنســان يف العدالــة واملســاواة، وتســعى لتجــاوز التحديــات لتحقيــق تنميــة مســتدامة ال تغفــل 

أحــداً؛ وتجــدد التزامهــا بتخطيــط وتنفيــذ كل مــا يحقــق املصالــح الوطنيــة وتطلعــات املواطنــن الســورين نحــو غــٍد أفضــل.

رئيس مجلـس الوزراء
املهندس عامد خميس  

تقديم
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عملــت اللجنــة الوطنيــة املكلفــة مبتابعــة أهــداف التنميــة املســتدامة )املؤلّفــة مبوجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء ذي الرقــم 1737 بتاريــخ 

ــاين  ــي الث ــر الوطن ــالل التقري ــن خ ــك م ــة، وذل ــا املختلف ــتدامة مبؤرشاته ــة املس ــد التنمي ــداف ومقاص ــل أه ــم مجم ــىل تقيي 22/9/2019( ع

ألهــداف التنميــة املســتدامة، الــذي يعالــج “التقــدم املحــرز” منــذ عــام 2015، والــذي يبــن التطــور يف مقاصــد ومــؤرشات األهــداف خــالل 

الســنوات 2015-2019، ليكــون مكمــالً للتقريــر الوطنــي األول للتنميــة املســتدامة الــذي اعتــرب كتقريــر ســنة األســاس، والــذي تنــاول أهــداف 

ومقاصــد التنميــة املســتدامة مبؤرشاتهــا املختلفــة حتــى عــام 2015.

ــة املــؤرشات  ــات، ومقارب ــاليف النقــص الكمــي والنوعــي للبيان ــة لت ــا يف ظــروف صعب ــرق العمــل املرتبطــة به ــة وف ــة الوطني ــت اللجن وعمل

املعياريــة التــي وضعتهــا األمــم املتحــدة للتعبــري عــن األهــداف واملقاصــد مــع مــا يتوفــر منهــا عــىل املســتوى الوطنــي، وتوفــري مــؤرشات بديله 

تعــرب تعبــرياً أفضــل عــن الحالــة التنمويــة يف ســورية. وقــد زاد مــن هــذا التحــدي اإلجــراءات االحرتازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الســورية 

ملواجهــة جائحــة كورونــا، حيــث جــرى االنتقــال إىل املنصــات اإللكرتونيــة يف إعــداد هــذا التقريــر.

وقــد أنشــأت هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، بالتعــاون مــع املكتــب املركــزي لإلحصــاء، “البوابــة الســورية للتنميــة املســتدامة”، التــي 

ستســاعد مســتقبالً يف إعــداد تقاريــر دوريــة تســهل متابعــة تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، عــىل النحــو الــذي يســهم يف تطويــر خطــط 

التنميــة الوطنيــة الهادفــة إىل تحقيــق هــذه األهــداف.

يشــتمل هــذا التقريــر عــىل إطــار عــام متهيــدي يوّضــح عمليــة إعــداد التقريــر، وســتة فصــول: تنــاول األول منهــا الســياق العــام للتنميــة 

يف الجمهوريــة العربيــة الســورية، واملقاربــة التــي انتهجهــا التقريــر، التــي تقــوم عــىل مبــدأ الحــق يف التنميــة، مــع إدمــاج أهــداف التنميــة 

املســتدامة يف مــن “الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب”، وهــو الخطــة التنمويــة يف ســورية حتــى أفــق عــام2030؛ ثــم 

ركــزت الفصــول الثــاين والثالــث والرابــع والخامــس عــىل مقاربــة منهجيــة ملحــاور الربنامــج الوطنــي، مبــا تضمنتــه مــن أهــداف وبرامــج عمــل 

كأولويــات ومحــاور محوريــة وطنيــة، مــع مــا تضمنتــه أهــداف ومقاصــد أجنــدة األمــم املتحــدة 2030؛ يف حــن ركّــز الفصــل الســادس عــىل 

التحديــات املاثلــة أمــام جهــود ســورية يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، والتطلعــات املســتقبلية ملتابعــة العمــل نحــو التحقيــق الكامــل 

ألهــداف الربنامــج الوطنــي يف الوصــول إىل التنميــة واســتدامتها.

ختامــاً، نتوجــه بجزيــل الشــكر إىل جميــع الكــوادر الوطنيــة التــي ســاهمت يف إعــداد التقريــر، ومنظــامت األمــم املتحــدة العاملــة يف ســورية، 

وأخــص بالذكــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ الــذي قــّدم الدعــم الفنــي واللوجســتي، بالوجــه الــذي يظهــر الرشاكــة الجيــدة لهــذه املنظــامت 

يف دعــم جهــود التنميــة الوطنيــة.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدويل

رئيس لجنة املتابعة ألهداف التنمية املستدامة  

الدكتور عامد الصابوين  

 

توطئة
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عرض احملتوياتاالستعراض الوطين الطوعي األول عن أهداف التنمية املستدامة 2020

تتقــّدم الجمهوريــة العربيــة الســورية باســتعراضها الطوعــي األول عــن خطــة التنميــة املســتدامة أمــام املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى 
لعــام 2020، انطالقــا مــن التزامهــا بخطــة التنميــة العامليــة التــي وافقــت عليهــا الحكومــة الســورية ودول العــامل كافــة أثنــاء انعقــاد الجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة يف شــهر أيلول/ســبتمرب 2015. وتــرى الحكومــة الســورية يف هــذه األجنــدة إطــاراً مســاعداً ومرنــاً لتوجيــه التخطيــط 
والعمــل التنمــوي عــىل املســتوى الوطنــي، ألجــل تحقيــق طموحــات بلدنــا وشــعبنا يف الســالم واألمــان والرفــاه والتنميــة، ومامرســة حقنــا 
الســيادي يف تقريــر مصرينــا، ومامرســة حقنــا يف التنميــة، وفــق مــا تنــص عليــه املواثيــق الدوليــة، يف إطــار مــن التعــاون الصــادق واملنصــف 

بــن جميــع األطــراف الفاعلــة عــىل املســتوى الــدويل واإلقليمــي والوطنــي.

وقــد اجتهــدت الحكومــة الســورية يف االلتــزام باملبــادئ املوجهــة إلعــداد التقاريــر الطوعيــة التــي اقرتحتهــا املنظمــة األمميــة، مــع تكييفهــا مــع 
متطلبــات االســتجابة لالحتياجــات الوطنيــة والخصائــص املؤسســية لبالدنا.

جــرى إعــداد هــذا التقريــر بواســطة الهيــاكل املؤسســية واآلليــات التــي ســبق للحكومــة الســورية أن أنشــأتها. وجــرى لهــذا الغــرض تشــكيل 
لجنــة وطنيــة مهمتهــا اإلرشاف عــىل تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، اســُتكملت بتشــكيل فريــق فنــي مــن الخــرباء الوطنيــن الــذي كُلّــف 

بإعــداد مســودة التقريــر ورفعــه إىل اللجنــة املعنيــة ملناقشــته وتعديلــه وإقــراره، وتقدميــه إىل املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى.
ــوي  ــي التنم ــج الوطن ــة يف “الربنام ــة، املتضّمن ــة االســرتاتيجية الوطني ــذ خطــة التنمي ــة تنفي ــار املؤســيس واإلجــرايئ ملتابع ــد تشــكَّل اإلط وق

ــو اآليت: ــىل النح ــتدامة، ع ــة املس ــي األول للتنمي ــر الطوع ــداد التقري ــرب”، وإع ــد الح ــا بع ــورية يف م لس

اعتبــار أن املجلــس األعــىل للتخطيــط االقتصــادي واالجتامعــي هــو اللجنــة العليــا املعنيــة بتخطيــط ومتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة  	

ــاص  ــاع الخ ــن القط ــن ع ــوزراء، وممثل ــن ال ــدد م ــه ع ــم يف عضويت ــوزراء، ويض ــس ال ــس مجل ــس رئي ــذا املجل ــرأس ه ــتدامة. وي املس

ــن. ــن الخــرباء واألكادميي ــة، وعــدد م واملنظــامت غــري الحكومي

تشــكيل لجنــة وطنيــة توجيهيــة يرأســها رئيــس هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، تضــم ممثلــن عــن الجهــات الحكوميــة املعنيــة عــىل  	

مســتوى معــاوين الــوزراء، وتنســق عملهــا هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.

تشــكيل فريــق عمــل فنــي يُعنــى بتحديــث مــؤرشات أهــداف التنميــة، وتكليفــه إعــداد تقريــر إحصــايئ عــن التقــدم املحــرز بــن عامــي  	

2015 و2019 يف أهــداف ومقاصــد ومــؤرشات التنميــة املســتدامة.

ــة  	 ــق أهــداف التنمي ــدم املحــرز يف تحقي ــة لرصــد التق ــات محدث ــدة بيان ــن قاع ــة، تتضّم ــة تفاعلي ــري منصــة إلكرتوني ــىل توف ــل ع العم

ــتدامة. ــة املس ــة للتنمي ــة العربي ــع البواب ــاون م ــتدامة، بالتع املس

التعــاون بــن هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ بدمشــق UNDP ملتابعــة تأصيــل أهــداف التنميــة  	

املســتدامة عــىل املســتوى املحــيل.

إجــراء عــدة مســوح تتعلــق بتوفــري بيانــات عــن الواقــع التنمــوي )األمــن الغــذايئ، الدميوغرافيــا، ســوق العمــل، الفقــر بقياســيه النقــدي  	

 WFP، FAO، UNDP، UNICEF( ــة ــة ذات العالق ــع املنظــامت الدولي ــاون م ــك بالتع ــة، ...(، وذل ــرأة والطفول ــاد، امل ــدد األبع واملتع

.)… ،UNFPA، UVHCR

اســتندت عمليــة إعــداد التقريــر إىل مجموعــة مــن االعتبــارات واألهــداف الوطنيــة التــي يســعى التقريــر لتحقيقهــا، ومنهــا بنــاء القــدرات 
الوطنيــة، وتوســيع وتعزيــز الــرشاكات، والنظــر إىل التقريــر الطوعــي عــىل أنــه محطــة يف ســياق عمــل مســتمر ألجــل التنميــة، والتهيــؤ 

ملرحلــة مــا بعــد الحــرب. ومــن أهــم هــذه االعتبــارات مــا يــأيت:
ــام يتصــل 	  ــد الحــرب، في ــا بع ــة م ــل إلحاحــا يف مرحل ــر البدائ ــاه عــىل أك ــر تنطــوي دفت ــورة تقري ــف الخــرباء واملشــاركن ببل تكلي

ــة. ــة والحوكمي ــة واالقتصادي ــات االجتامعي بالسياس
ــر شــبكات تواصــل ورشاكات تتضافــر فيهــا جهــود أصحــاب املصلحــة واملعنيــن بالشــأن التنمــوي وجهــود الــرشكاء الدوليــن 	  تطوي

ــر أهــداف التنميــة املســتدامة. ــة التــي تعقــب الحــرب لوضــع األســس الفنيــة واللوجســتية لضــامن تنفيــذ توصيــات تقري خــالل املرحل
التأكيد عىل الخصوصية السورية يف صياغة وتوطن سياسات تخص املواطن السوري وتطلعاته.	 
العمــل عــىل تطويــر منصــات حــوار وتفاعــل عــىل مســتوى هــذه األهــداف وغاياتهــا بهــدف تطويــر أنظمــة وآليــات وأدوات لجعــل 	 

تلــك األهــداف محــور نقــاش تســاعد عــىل االنتعــاش االقتصــادي والتامســك املجتمعــي.

مقدمة

اإلطار املؤسسي إلعداد التقرير 	- 1

االعتبارات األساسية يف إعداد التقرير  - 2
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املبادئ التوجيهية 	- 3

التشاركية يف اإلعداد  - 4

ــر الطوعــي األول للتنميــة  ــة الســورية التقري ــة العربي ــة، أعــدت حكومــة الجمهوري ــر الطوعي ــة للتقاري انســجاماً مــع التوجهــات األممي
ــه. ــر ومضمون ــة إعــداد التقري ــي شــكلت موجهــات ومحــددات أساســية لعملي ــادئ الت املســتدامة اســتناداً إىل مجموعــة مــن املب

مسار إعداد التقريرأ. 
تسرتشد عملية إعداد التقرير باملبادئ املوّجهة اآلتية:

 امللكي��ة الوطني��ة: وتعــرّب عنهــا قيــادة وطنيــة ملســار التنميــة انعكســت عــىل مســار إعــداد التقريــر، واالنطــالق مــن التكييــف . 2
ــا  ــورية واضطالعه ــة الس ــات الدول ــتمرارية مؤسس ــؤوليات واس ــىل مس ــداً ع ــة تأكي ــاع الوطني ــص واألوض ــظ الخصائ ــي ولح الوطن

ــة. ــة ومنهجي ــة بطريقــة علمي ــا الوطني ــذي يحقــق مصالحه ــه مواردهــا وإمكاناتهــا عــىل النحــو ال مبســؤولياتها، وقدرتهــا عــىل توجي

 الرتاب��ط ب��ن األجن��دة العاملي��ة واخلط��ط الوطني��ة: وهــو الرتجمــة العمليــة للملكيــة الوطنيــة، تالفيــاً لحصــول ازدواجيــة يف . 3
ــذ. ــط ويف األهــداف وأدوات ووســائل التنفي التخطي

 اعتم��اد املقارب��ة املندجم��ة: أي االلتــزام مبنهجيــة التخطيــط الوطنــي، وبروحيــة الخطــة العامليــة التــي تشــدد عــىل أهميــة . 4
املقاربــة املندمجــة عــىل كل املســتويات، وتــاليف االجتــزاء وعــزل األهــداف واملقاصــد بعضهــا عــن بعضهــا اآلخــر؛ والتعبــري عــن ذلــك 

يف بنــاء التقريــر عــىل أســاس محــاور رئيســية مدمجــة، وتجنــب العــرض التفصيــيل، والتشــديد عــىل الرتابــط ومحاولــة قيــاس التقــدم 

بصــورة إجامليــة وبســيطة يف آن واحــد.

ــع األهــيل، . 5 ــداد، والقطــاع الخــاص، واملجتم ــة اإلع ــة يف عملي ــع مؤسســات الدول ــىل مشــاركة جمي  التش��اركية: أي الحــرص ع
ــن... والوســط األكادميــي، وســائر املعني

 املتابع��ة والرب��ط يف س��ياق العم��ل التنم��وي: فالتقريــر هــو واحــد مــن تقاريــر وآليــات متابعــة متعــددة أخــرى؛ ويجــري . 6
ــالد. ــع املســار التنمــوي يف الب ــرشكاء لدف ــع ال ــر األخــرى يف مســار مســتمر م ــر والتقاري اســتخدام التقري

املبادئ التوجيهية ذات العالقة مبضمون التقريرب. 
اعُتمدت املبادئ التوجيهية اآلتية فيام يخص مضمون التقرير الطوعي ومقاربته التحليلية:

 مقارب��ة احلق��وق: فمنظومــة حقــوق اإلنســان هــي اإلطــار املرجعــي األشــمل لخطــة التنميــة العامليــة. والدســتور الســوري يشــدد . 1

عــىل حقــوق اإلنســان، ويعمــل عــىل ترجمتهــا يف الخطــط الوطنيــة.

 التش��ديد عل��ى منظ��ور احل��ق يف التنمي��ة: والســيام مــن خــالل مرجعيــة اإلعــالن العاملــي عــن الحــق يف التنميــة لعــام 1986، . 2
ــدويل، واحــرتام حــق الشــعوب  ــون ال ــزام بالقان ــة االلت ــد عــىل أولوي ــك هــو التأكي ــن ذل ــة. والقصــد م ــق األممي ــن الوثائ وغــريه م

ــدول. ــيادة ال ــرتام س ــة إىل اح ــوط، إضاف ــة ودون ضغ ــة بحري ــة واالجتامعي ــا االقتصادي ــارات تطوره ــار مس ــدان يف اختي والبل

 أاّل يتخل��ف أح��ٌد ع��ن الرك��ب: وهــو الشــعار اإلجــاميل للتقريــر الوطنــي. والتقريــر يشــدد عــىل أهميــة االلتــزام بهــذا املبــدأ يف . 3
السياســات الوطنيــة، وتحقيــق تنميــة تشــميلية )أو تضمينيــة inclusive( تعــّم الجميــع بعوائدهــا، يف ســياق من العدالــة االجتامعية، 

ورفــض التمييــز والحــرص عــىل حصــول مــن هــم أكــر فقــراً وتهميشــاً عــىل حقوقهــم، بفضــل سياســات متنوعــة قامئــة عــىل أســاس 

الحقــوق.

 االتس��اق: أي الحــرص عــىل أن تكــون السياســات الوطنيــة متســقة داخليــاً، وأالّ تناقــض أي سياســة قطاعيــة سياســة قطاعيــة أخــرى؛ . 4
إضافــة إىل احــرتام متطلبــات االتســاق بــن السياســات ووســائل التنفيــذ، وبــن املبــادئ والغايــات النهائيــة، وكذلــك االتســاق بــن 

الخطــط الوطنيــة وخطــة التنميــة املســتدامة العامليــة التــي ســبق أن التزمــت الحكومــة بهــا.

 وح��دة األجن��دة والرتاب��ط والتكام��ل: فاألجنــدة العامليــة وحــدة ال تقبــل التجزئــة، وكذلــك “الربنامج الوطنــي التنموي لســورية . 5

ــة،  ــات مرتابط ــداف والسياس ــإن األه ــى، ف ــذا املعن ــام 2030. وبه ــى ع ــورية حت ــا لس ــي تضّمنه ــة الت ــرب” والرؤي ــد الح ــا بع يف م

والتنميــة هــي نتــاج الفعــل املتــآزر للتقــدم املحقــق يف جميــع املجــاالت. والحــرص عــىل التكامــل والرتابــط يف التخطيــط والتنفيــذ 

هــو مــن رشوط النجــاح.

عملــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، منــذ إعــالن التزامهــا بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، عــىل مشــاركة جميــع املعنيــن بتحقيــق 
هــذه األهــداف، ســواًء أكانــت الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، واملنظــامت غــري الحكوميــة، والســلطة الترشيعيــة )الربملــان(، والوســط 
ــة  ــع املنظــامت الدولي ــا م ــدارس، واملجتمــع األهــيل، والقطــاع الخــاص ورجــال األعــامل، أم بتعاونه األكادميــي وطــالب الجامعــات وامل



13

عرض احملتوياتاالستعراض الوطين الطوعي األول عن أهداف التنمية املستدامة 2020

العاملــة يف ســورية، ويف مقدمتهــا برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، كل حســب مجــال عملــه، عــىل النحــو الــذي يحقــق االنتفــاع األمثــل 
مــن املــوارد املتاحــة لهــذه املنظــامت، ويدعــم الجهــود الوطنيــة.

كــام عملــت الحكومــة الســورية - رغــم ظــروف الحــرب - عــىل تعزيــز تعاونهــا مــع الــدول الصديقــة يف مجــال ميكــن مــن االســتفادة مــن 
الخــربات املتوفــرة لــدى هــذه الــدول يف مجــال تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

ومــن جهــة أخــرى، نُظمــت عــدة ورشــات عمــل هدفــت إىل توفــري مســاحة مشــاركة للمعنيــن عــىل املســتويات املحليــة يف عــدة محافظات 
ســورية لتعزيــز الثقافــة ونــرش الوعــي وتأكيــد العمــل الجامعــي، مــع املســتويات والرشائــح املجتمعيــة كافــة، لتحقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة ـ ويجــري التخطيــط أيضــاً إلجــراء أكــر مــن ورشــة عمــل يف محافظــات ســورية مختلفــة الســتكامل مــا تــم البــدء يف عــام 2018.

ــارشة،  ــل باملشــاركة املب ــزام الكام ــة االلت ــت دون إمكاني ــد حال ــا، ق ــم انتشــار جائحــة كورون ــإن ظــروف الحــرب، ث ويف هــذا الصــدد، ف
ــاً باللجــوء املكثــف إىل املنصــات  والســيام يف املناطــق التــي عانــت مــن الحــرب يف أوقــات معينــة. وقــد تــم التعويــض عــن ذلــك جزئي
اإللكرتونيــة، والســيام لفئــات الشــباب. وقــد شــكلت هــذه املنصــات وســيلة ناجعــة لتمكــن املجموعــات املهتمــة مــن املشــاركة يف مســار 

خطــة التنميــة املســتدامة، ويف إبــداء وجهــات النظــر. وأبــرز هــذه املنصــات )التــي ســنعرض منــاذج عنهــا يف مالحــق خاصــة( هــي:

إىل  تهــدف  للشــباب  وطنيــة  منصــة  عــن  عبــارة  هــي  املســتدامة:   التنميــة  أهــداف  ملنــارصة  الســوري  الشــباب  منصــة     -
اإلمنــايئ املتحــدة  األمــم  برنامــج  مــن  بدعــم  املســتدامة  التنميــة  ألهــداف  املارصيــن  الشــباب  القــادة  مــن  مجتمــع  بنــاء 

. https://www.facebook.com/SyrianYSA
ــالل  ــن خ ــتدامة م ــة املس ــداف التنمي ــف بأه ــة 1: التعري ــويداء: املرحل ــة الس ــباب يف مدين ــتدامة للش ــة املس ــداف التنمي ــز أه - مرك
جلســات أســبوعية SDGs Weekends” ، املرحلــة 2: تأســيس منصــة رقميــة للمعرفــة واملهــارات ألهــداف التنميــة املســتدامة

”Share Academy“
  SDG Platform at Tishreen University in Lattakia منصة أهداف التنمية املستدامة للشباب يف جامعة ترشين يف الالذقية -

”SEAK To Learn“  بوابة التعليم الرقمي ) املهارات- التعليم- املنارصة- إدارة املعرفة( بالتعاون مع القطاع الخاص -
JCI Syria – برنامج التدريب عىل أهداف التنمية املستدامة عىل املستوى املحيل -

- برنامــج  دعــم وتدريــب القيــادات الشــابة عــىل أهــداف التنميــة املســتدامة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ-
 .YLP Programme 

- برنامــج تدريــب املدربــن )ToT( لجميــع قــادة مبــادرات أهــداف التنميــة املســتدامة - ورش عمــل ToT لقــادة الشــباب العاملــن عــىل 
ــة الســورية  ــة العلمي ــة املســتدامة ، واإلعالميــن مــن القطاعــن العــام والخــاص ، وورشــة العمــل مــع الجمعي ــادرات أهــداف التنمي مب

”SDG and ISO Standards“ تحــت عنــوان “ الجــودة يف خدمــة التنميــة املســتدامة - بيئــة االســتثامر  )SSSQ( للجــودة

تصميم التقرير 	- 5
قــام فريــق العمــل الوطنــي مبراجعــة مفصلــة لخطــة التنميــة املســتدامة األمميــة لعــام 2030، وللرؤيــة الوطنيــة ســورية 2030، مــع لحــظ 
الخصائــص واألولويــات الوطنيــة، بحيــث تكــون ســورية أمــام خطــة واحــدة للتنميــة املســتدامة هــي “الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية 
ــاً ومــوارد تتــم ترجمتهــا يف املوازنــات الوطنيــة  يف مــا بعــد الحــرب”، الــذي يتضمــن آليــات تنفيذيــة ومشــاريع وخطــط مجدولــة زمني
الســنوية )انظــر الجــدول 1(. فمــن وجهــة نظــر الحكومــة الســورية والفريــق الوطنــي، يتضمــن الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا 
بعــد الحــرب آليــة التنفيــذ الرئيســية لتحقيــق األهــداف املنصــوص عليهــا يف الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب ويف 

خطــة التنميــة املســتدامة األمميــة التــي تــم تكييفهــا وطنيــاً عــىل حــد ســواء.

اإلطار )1(

مشاورات إعداد التقرير الطوعي

ــايئ  ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــع برنام ــاون م ــي، بالتع ــر الطوع ــداد التقري ــة إلع ــة الوطني ــم اللجن ــرر أن تنظ ــن املق كان م

ــطن  ــاتذة والناش ــن واألس ــاص والباحث ــاع الخ ــات والقط ــة للجمعي ــاركة متنوع ــل مبش ــن ورش العم ــلة م ــق، سلس يف دمش

والعاملــن يف الحكومــة واألمــم املتحــدة، بهــدف التشــاور بشــأن التقريــر يف املراحــل األخــرية إلعــداده. لكــن بســبب جائحــة 

ــا، جــرى االســتعاضة عــن هــذه الــورش بإنشــاء منصــة إلكرتونيــة للتشــاور عــن طريــق اســتبيان خــاص أعــّد لهــذا  كورون

ــار 2020(. الغــرض )أي

ــة، أصحــاب  ــات أهلي ــة: ناشــطون يف جمعي ــات اآلتي شــارك يف االســتبيان 72 مشــاركاً )30 مشــاركة و42 مشــاركاً( مــن الفئ

مشــاريع خاصــة، موظفــون حكوميــون، عاملــون يف األمــم املتحــدة، موظفــون يف القطــاع الخــاص، طــالب، أســاتذة جامعيون. 

ومــن حيــث الرتكيــب العمــري، كان بنســبة %31 مــن الشــباب بــن 19 و34 ســنة، و%48 بــن 35 و49 ســنة، و21 مــن عمــر 

50 ســنة أو أكــر.
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الناس

الرعا�ة الصح�ة (12)

منظومة التعل�م واالبتكار وال�حث العلمي (10)
التكو�ن الثقافي (11)

إعادة إعمار وتطو�ر البنى التحت�ة والخدمات (2)

التحّول البنیو� لالقتصاد السور� (4)

التنم�ة االجتما��ة واإلنسان�ة (4)

البنى التحت�ة والخدمات (2)

النمو والتنم�ة (3)

البنى التحت�ة والخدمات (2)

النمو والتنم�ة (3)

النمو والتنم�ة (3)

البنى التحت�ة والخدمات (2)

البناء المؤسسي وتعز�ز النزاهة (1)
الحوار الوطني والتعدد�ة

الس�اس�ة (5)

الحوار الوطني والتعدد�ة
الس�اس�ة (5)

التنم�ة المتوازنة (7)

إعادة إعمار وتطو�ر البنى التحت�ة والخدمات (2)

إصالح المال�ة العامة (5)
إدارة التضخم واستقرار األسعار (6)

التحّول البنیو� لالقتصاد السور� (4)

التنم�ة المتوازنة (7)

إدارة الموارد الطب���ة والحفا� على البیئ�ة (3)

س�ادة القانون والبناء المؤسسي (1)

س�ادة القانون والبناء المؤسسي (1)

تطو�ر دور المنظمات الوطن�ة غیر الح�وم�ة (9)

تطو�ر دور المنظمات الوطن�ة غیر الح�وم�ة (9)

التحول البنیو� لالقتصاد السور� (4)

الحما�ة والمسؤول�ة االجتما��ة (8)

االزدهار

الكو�ب
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الجدول )1(

الرتابط بن محاور الربنامج الوطني التنموي لسورية يف ما بعد الحرب، وخطة التنمية املستدامة

عــىل هــذا األســاس، جــرى توزيــع فصــول التقريــر الطوعــي لتأخــذ يف الحســبان محــاور الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب 
)وهــي خمســة(، ومقابلتهــا مبجــاالت عمــل أجنــدة 2030 الكــربى. وبعــد املنهجيــة والفصــل األول الــذي يتنــاول اإلطــار العــام يف ســورية 
والحــرب والعنــارص السياســية الخارجيــة، فــإن فصــول التقريــر تتبــع املحــاور الــواردة يف الربنامــج الوطنــي وفــق التقســيم اآليت: محــور/
فصــل قضايــا املصالحــة الوطنيــة والنزاهــة واإلصــالح املؤســيس )محــوران مــن محــاور الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد 
الحــرب(؛ محور/فصــل التنميــة اإلنســانية واالجتامعيــة؛ محور/فصــل النمــو والتنميــة )االقتصاديــة(؛ محور/فصــل البنــى التحتيــة )انظــر 
الشــكل 1(. ويــيل ذلــك تنــاول القضايــا التقاطعيــة والتقــدم اإلجــاميل املحــرز مــن خــالل معالجــة الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف 

مــا بعــد الحــرب فيهــام. ثــم تــأيت األقســام الختاميــة التــي تتعلــق بالتحديــات والخطــوات الالحقــة.



15

عرض احملتوياتاالستعراض الوطين الطوعي األول عن أهداف التنمية املستدامة 2020

المقدمة - المنهج�ة
آل�ات التحضیر - الرسائل

-1

المدخل إلى التقر�ر: الس�اق العام في
سور�ا والبیئة العامة المعالجة من منظور الحق في التنم�ة

(ال�عد الدولي �ش�ل خاص، ومسألة السالم)

-2

الخطة الوطن�ة والتقدم المحرز: القضا�ا

التقاط��ة والتمو�ل والشراكات الدول�ة

محور� البناء
المؤسسي وتعز�ز

 النزاهة الحوار الوطني
والتعدد�ة الس�اس�ة

محور النمو
والتنم�ة

البنى التحت�ة
والبیئة 

-4

التحد�ات -5

ور
حا

الم
-3

(4
)

ماذا �عد -6

التنم�ة االجتما��ة
واإلنسان�ة

الشكل )1(

تصميم التقرير

الرسائل الرئيسية 	- 6
ــؤون  ــلتها إىل إدارة الش ــرصة أرس ــائل مخت ــة رس ــرّضت الحكوم ــة، ح ــراءات املتبع ــال باإلج ــي، وعم ــر الطوع ــري للتقري ــياق التحض يف س
ــي  ــية الت ــائل الرئيس ــا الرس ــتوى؛ وضمنته ــع املس ــيايس الرفي ــدى الس ــإدارة املنت ــة ب ــدة املختص ــم املتح ــة يف األم ــة واالجتامعي االقتصادي

ــدويل. ــع ال ــه إىل املجتم ــن خالل ــدى وم ــة إىل املنت ــائل املوجه ــيام الرس ــي، والس ــي والوطن ــل الحكوم ــار العم ــن مس ــتخلصتها م اس
ونورد هذه الرسائل هنا يف نّصها الكامل:

شــاركت الجمهوريــة العربيــة الســورية يف قمــة األمــم املتحــدة التــي اعُتمــدت فيهــا أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030، انطالقــاً مــن إميانهــا 
بأهميــة التعــاون الــدويل لالرتقــاء بالتنميــة وتحقيــق الرفــاه، والتزامهــا باإلجــامع الــدويل بخصــوص هــذه األهــداف، إضافــة إىل قناعتهــا بأن 
العــامل يحتــاج إىل خطــة عمــل شــاملة للقضــاء عــىل الفقــر وضــامن التنميــة املســتدامة بصــورة متكاملــة ومتوازنــة، وألن هــذه األجنــدة 
ــة واحــرتام السياســات  ــة املختلف ــة الوطني ــدرات ومســتويات التنمي ــق والق ــدان، وتأخــذ يف الحســبان “الحقائ ــع البل ــق عــىل جمي تنطب

واألولويــات الوطنيــة”.
لقــد حققــت بالدنــا خــالل األلفيــة املاضيــة معــدالت منــو جيــدة ومســتقرة، ونّفــذت خططــاً طموحــة لإلصــالح تتــامىش مــع اإلمكانيــات 
املتاحــة، وانخفــض نســبياً اعتــامد االقتصــاد عــىل النفــط، يف مقابــل تحســن يف تركيبــه الهيــكيل، ومســاهمة العوامــل النوعيــة يف النمــو، 
وُحققــت كذلــك نجاحــات يف التنميــة اإلنســانية، وبخاصــًة الصحــة والتعليــم وخدمــات اإلســكان ومتكــن املــرأة؛ وهــذا مــا جعــل ســورية 

مــن الــدول التــي ُصنفــت ســابقاً بأنهــا تســري عــىل طريــق تحقيــق أهــداف التنميــة األلفيــة.
غــري أن هــذا الوضــع تغــرّي جذريــاً بعــد 2011، حــن اندلعــت حــرب دمــرت جــزءاً كبــرياً مــن مقدراتنــا، إضافــة إىل تســببها بنــزوح أو لجــوء 
أعــداد كبــرية مــن الســورين. وقــد ســاهمت يف انــدالع هــذه الحــرب عوامــل مختلفــة، أهمهــا اإلرهــاب والتدخــالت العســكرية الخارجيــة، 

التــي انخرطــت فيهــا دول فاعلــة يف القــرار الــدويل ويف التأثــري عــىل املنظــامت األمميــة والدوليــة.
هــذه التدخــالت املخالفــة للقانــون الــدويل، إضافــة إىل التدابــري القرسيــة االقتصاديــة األحاديــة الجانــب املفروضــة عــىل بالدنــا، تتســبب 
اليــوم يف إطالــة أمــد الحــرب ومــا يرتبــط بهــا مــن أزمــات، ويف موجــات نــزوح ولجــوء جديــدة؛ بــل إن بعــض مــا يحصــل يرقــى إىل مصــاف 
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االبتــزاز والضغــط الســيايس واملــايل الــدويل، الــذي متارســه بعــض الــدول، يف ســياق عمليــة اتّجــار بالبــرش واســتغالل لالجئــن الســورين، 
بعــدة وســائل منهــا اســتخدامهم للحصــول عــىل منافــع مــن دول أخــرى.

اســتمراُر هــذا الوضــع هــو انتهــاك للقانــون الــدويل ومبــادئ ومقاصــد األمــم املتحــدة، وانتهــاك لحــق الشــعوب يف التنميــة، ســواء أكان 
الحــق يف الســيادة، أم يف اختيــار مســارات التنميــة، والســيادة عــىل املــوارد، التــي هــي رشط أســايس لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
لقــد ســعت الجمهوريــة العربيــة الســورية دومــاً ألن تكــون عضــواً فاعــالً يف الجامعــة الدوليــة، ملتزمــاً بالقانــون الــدويل، اقتناعــاً منهــا بــأن 
الرشاكــة الدوليــة ألجــل التنميــة والســلم هــي الطريــق لرفــاه البرشيــة. غــري أننــا ال نشــعر بــأن ســعينا للرشاكــة يالقــي االســتجابة املطلوبــة 
مــن أطــراف كثــرية يف املنظومــة الدوليــة، ال بــل نقابــل بالتدخــل العســكري والحصــار، وتعطيــل جهــود إعــادة اإلعــامر. إن شــعار خطــة 
التنميــة املســتدامة لعــام 2030 بـــ “أالّ يتخلــف أحــٌد عــن الركــب”، يعنــي اإلقــالع عــن اســتبعاد دول بكاملهــا مــن مســار التنميــة، هــو مــا 

نعــاين منــه يف ســورية، بســبب الحصــار الــذي يــرض بشــعبنا وبجهــود التنميــة لدينــا.
وهــذه رســائلنا املوجهــة إىل املجتمــع الــدويل، وإىل أنفســنا، لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وتحقيــق مبــدأ “أالّ يتخلــف أحــٌد 

عــن الركــب”:

ــدويل . 1 ــون ال ــاكات الجســيمة للقان ــذل الجهــود إليقــاف العــدوان واإلرهــاب واالنته  حتقي��ق الس��لم واألم��ان يف بلدن��ا، مــع ب

ــة،  ــق املصالحــة الوطني ــة، ويحــارص اإلرهــاب، ويحق ــة التوصــل إىل حــل ســيايس يســتند إىل اإلرادة الوطني ولســيادة ســورية، بغي

ــتقرار. ــن االس ــن، ويضم ــن والنازح ــد الالجئ ويعي

 إدان��ة التداب��ر القس��رية األحادي��ة اجلانب املخالفة مليث��اق األمم املتح��دة والقانون الدولي، التــي تنتهك الحــق يف التنمية، . 2
وتعيــق تحســن مســتوى املعيشــة، واملطالبــة بإنهائهــا؛ مــع متكــن الســلطة الســورية الرشعيــة مــن الســيادة عــىل املــوارد الطبيعيــة 

بغيــة إطــالق عجلــة االقتصــاد وإعــادة اإلعــامر.

 وق��ف حرم��ان س��ورية م��ن عضويته��ا يف املنظم��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة، وتجميــد أصولهــا، ومنــع املؤسســات الســورية من . 3
ــام بدورهــا يف توفــري مســتلزمات العيــش. القي

 تقدي��م مس��اعدة دولي��ة، كافي��ة وغ��ر مش��روطة، بغي��ة إع��ادة اإلعم��ار، وبنــاء االقتصــاد الســوري عىل أســس مســتدامة، . 4
ــي. ــاد العامل ــاج يف االقتص واالندم

 تعّه��د احلكوم��ة الس��ورية بوض��ع السياس��ات الوطني��ة املتكامل��ة إلطالق عجل��ة التنمي��ة، انطالقاً مــن تنفيــذ “الربنامج . 5
ــة املســتدامة. ــة ألهــداف التنمي الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب”، وهــي الرتجمــة الوطني

 توس��يع ومأسس��ة قاع��دة املش��اركة يف تنفي��ذ اخلط��ط التنموية، والســيام مع القطــاع الخاص والوســط األكادميــي واملجتمع . 6
األهــيل واإلعــالم، إضافــة إىل تعزيــز التعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة واملنظــامت الدوليــة واإلقليميــة يف ســورية، وذلــك لضــامن 

االســتخدام األمثــل للمــوارد.

 التزام احلكومة الس��ورية بوضع اآلليات اليت تكفل تنفيذ األنش��طة اليت تضمن مش��اركة خمتلف مكّونات الش��عب . 7
الس��وري، عــىل امتــداد األرايض الســورية، يف تحقيق أهــداف التنمية.

 تطّل��ع احلكومة الس��ورية إلقامة ش��راكة دولية عادلة، والتزامه��ا بالقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنس��ان والعدالة . 8
واملس��اواة، وســعيها لتحقيــق التنميــة التــي ال تغفــل أحــداً؛ ودعــوة األطــراف الدوليــة واإلقليميــة ألن يكونــوا رشكائنــا يف تحقيــق ذلــك.

 مطالبة حكومات بعض الدول بالعدول عن فرض “الالءات” على رفع التدابر القسرية األحادية اجلانب، والتطبيع مع . 9

الحكومــة الســورية، ودعــم جهودهــا التنمويــة، بغيــة تعزيــز البيئــة املناســبة وتوفــري الخدمــات الالزمــة لعــودة الالجئــن واملهجريــن 

بأمــان وكرامــة.

 ضم��ان مش��اركة فاعل��ة لل��دول النامي��ة يف إدارة املؤسس��ات االقتصادية العاملي��ة، وبخاصة البنــك الدويل وصنــدوق النقد . 10

الــدويل، التزامــاً بالهــدف العــارش مــن أهــداف التنميــة املســتدامة.



الفصل األول:
السياق العام للتنمية يف سورية
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سورية ... قدميًا وحديثًا  - 1

السلم واألمان والتنمية

إن مــا متــر بــه ســورية اليــوم ال يحجــب طبيعتهــا وال صورتهــا الحقيقيــة التــي تشــكلت عــرب تاريخهــا املوغــل يف القــدم، وحــددت معــامل 
صيغتهــا الحضاريــة مــن خــالل تفاعــل ســكانها عــىل امتــداد هــذا التاريــخ مــع مجالهــا الجغــرايف، ومــع مــا تعاقــب عليهــا مــن أحــداث. 
فعــىل أرضهــا نشــأت الحضــارات القدميــة، وعــىل ضفــاف أنهارهــا اكتشــف اإلنســان الزراعــة ونرشهــا يف املحيــط، وعليهــا عّمــر بعضــاً مــن 

أقــدم املــدن املعروفــة يف التاريــخ، ويف حوارضهــا كُتبــت األبجديــة وُوضعــت العقائــد األوىل.
حافــظ موقــع ســورية الجغــرايف عــىل أهميتــه يف العرصيــن الحديــث واملعــارص عــىل حــد ســواء، وهــذا مــا جعــل منهــا دولــة محوريــة 
ورئيســية ال ميكــن تجاوزهــا مــن املنظــور الجيوســيايس –بلغــة اليــوم–، والســيام يف كل مــا يتعلــق ببنــاء التكتــالت السياســية واألحــالف 
واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة والعربيــة، وذلــك وفــق مــا بينــه تاريــخ املنطقــة، وبخاصــة منــذ بدايــة الحــرب العامليــة األوىل وإعــادة 

رســم خريطــة املنطقــة يف ســياق االنتقــال مــن االســتعامر القديــم إىل االســتقالل واالســتعامر الجديــد والعوملــة الراهنــة.
ولعــل هــذا املوقــع االســرتاتيجي ازداد أهميــة مــع اكتشــاف النفــط والغــاز يف منطقــة الخليــج العــريب )واليــوم يف رشق البحــر األبيــض 
املتوســط(. وبقــدر مــا شــكل ذلــك ميــزة تفاضليــة هامــة لبنــاء حضــارة ودولــة ومجتمــع واقتصــاد متطــور ومتنــوع، فقــد اســتجلب مــن 
جهــة أخــرى ضغوطــاً متنوعــة املصــادر، وأشــكاالً مــن العــدوان واالنتهــاك للحقــوق، ووضعهــا يف عــن العاصفــة، عــىل مــا نــراه اليــوم فيــام 

تتعــرض لــه ســورية مــن حــرب دوليــة مركبــة عــىل أرضهــا.

ســورية اليــوم موضــع اهتــامم جميــع األطــراف ألســباب متعــددة: فهــي مــرسح لحــرب ظاملــة تتدخــل فيهــا دول وكيانــات عــىل نحــو 
مخالــف إلرادة شــعبها وحكومتهــا، تحــت ذرائــع مختلفــة تحكمهــا املصالــح الخاصــة بهــذه الــدول، ال مصالــح ســورية ودولتهــا وشــعبها؛ 
وهــي مصــدر واحــدة مــن أكــرب موجــات اللجــوء يف العقــد األخــري، التــي تــدق أبــواب دول الجــوار، وأوروبــا، التــي ينتابهــا القلــق عــىل 
نحــو خــاص؛ وهــي أيضــا ممــر أنابيــب النفــط والغــاز التــي تصــل أو تفصــل بــن املنتــج واملســتهلك لهــذه الســلعة االســرتاتيجية؛ وهــي 
عــىل حــدود “إرسائيــل” التــي قامــت عــىل أرض فلســطن املحتلــة، وهــي دولــة االحتــالل االســتيطاين الوحيــدة يف العــامل التــي ال تــزال 
ــة  ــة الخالف ــا تســمى دول ــن أرض ســورية أقيمــت م ــا. وعــىل جــزء م ــن ردعه ــدويل م ــع ال ــدويل، وال يتمكــن املجتم ــون ال ــك القان تنته
ــالً وتفجــرياً يف دول  ــوا قت ــا وعاث ــرش إرهابيوه ــة، وانت ــاً ودموي ــة عنف ــامت اإلرهابي ــر التنظي ــراق والشــام )داعــش(، أك اإلســالمية يف الع
الجــوار والعــامل. وســورية هــي مــن أوائــل الــدول عــىل قامئــة منظــامت األمــم املتحــدة اإلغاثيــة واملنظــامت األخــرى العاملــة يف هــذا 

املجــال، نظــرا لحجــم الكارثــة البرشيــة واملاديــة التــي عانــت منــه بســبب حــرب تدمرييــة شــاملة مســتمرة منــذ عــام 2011.
ــا  ــدي شــعب ســورية ومواطنيه ــن ي ــوم هــي شــأن دويل وإقليمــي، إال أن الشــأن الســوري يفــرتض أن يكــون أوالً وأخــرياً ب ســورية الي
ــر املصــري. وال  ــة وحــق تقري ــة القامئــة عــىل الحــق والعدال ــاح والعالقــات الدوليــة والداخلي ومؤسســاتهم ودولتهــم، يف إطــار مــن االنفت
ميكــن للمراقــب املحايــد إال أن يالحــظ حالــة قصــوى مــن فشــل نظــام الحوكمــة العاملــي املتمثــل يف منظمــة األمــم املتحــدة يف توفــري 
رشوط الســلم واألمــان يف ســورية يف هــذه املنطقــة مــن العــامل، حيــث إن مــا ينــدرج تحــت عنــوان دفــع مســار العمليــة السياســية يف 
ــاول  ــرى تح ــة أخ ــربى ودول إقليمي ــزال دول ك ــه، إذ ال ت ــة لســورية نفســها في ــة املكتمل ــاح والرشاك ــه رشوط النج ــر في ســورية ال تتوف
ــة الحــوار الســوري- ــة وملكي ــادئ الحــق يف التنمي ــاً ال تحــرتم مب ــول التــي غالب ــم يف هــذا املســار، وباملفاوضــات ومقرتحــات الحل التحكّ
الســوري التــي أقرتهــا املرجعيــات الوطنيــة والدوليــة، عــىل النحــو الــذي يحقــق املصالــح الوطنيــة الســورية العليــا. وتتميــز أغلــب املواقف 
الدوليــة واإلقليميــة بازدواجيــة املعايــري، وبازدواجيــة املامرســة بــن رعايــة مفاوضــات الســالم مــن جهــة أوىل، ومتويــل الحــرب واالشــرتاك 

فيهــا مبــارشة مــن خــالل قواتهــا العســكرية، أو مــن خــالل متويلهــا للمجموعــات املســلحة واإلرهابيــة.

“السالم”
نحــن مصممــون عــىل أن نشــجع عــىل قيــام مجتمعــات يســودها الســالم والعــدل ويجــد فيهــا الجميــع متســعا لهــم، مجتمعــات 
تخلو من الخوف ومن العنف. فال ســبيل إىل تحقيق التنمية املســتدامة دون ســالم، وال إىل إرســاء الســالم دون تنمية مســتدامة”. 

وثيقة تحويل عاملنا: الديباجة

ــز  ــدويل. وترتك ــون ال ــام للقان ــا االحــرتام الت ــا فيه ــه، مب ــم املتحــدة ومبادئ ــاق األم ــدة مبقاصــد ميث “يُسرتشــد يف الخطــة الجدي
ــة  ــة والوثيقــة الختامي ــة لحقــوق اإلنســان، وإعــالن األلفي الخطــة عــىل اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان واملعاهــدات الدولي

ــة.” ــل إعــالن الحــق يف التنمي ــدي الخطــة بصكــوك أخــرى مث ملؤمتــر القمــة العاملــي لعــام 2005. وتهت
وثيقة تحويل عاملنا: الفقرة 10
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يشــكل الحــق يف التنميــة ركيــزة تأسيســية للمقاربــة التنمويــة/ كــام تؤكــد األجنــدة العامليــة. ومرجعيــات هــذا الحــق متعــددة، إال أن 
اإلعــالن العاملــي عــن الحــق يف التنميــة الصــادر عــام 1986 لــه أهميــة خاصــة فيــام يتعلّــق باألوضــاع االســتثنائية التي تعــاين منهــا املنطقة، 
وســورية عــىل وجــه الخصــوص. ومــا مييــز تنــاول اإلعــالن العاملــي للحــق يف التنميــة هــو أنــه يــويل أهميــة متوازنــة ملختلــف مســتويات 
إعــامل الحــق يف التنميــة، بحيــث يشــمل األفــراد، واملجموعــات والفئــات الســكانية، والبلــدان والشــعوب، وهــو املســتوى املهمــل غالبــاً 
يف األدبيــات واملقاربــات الدوليــة، لكونــه يتنــاول املســؤولية الدوليــة يف مســار التنميــة ويعتــرب البلــدان والشــعوب ومؤسســاتها الســيادية 

فاعــالً رئيســياً مقــرراً يف املســار التنمــوي الوطنــي والعاملــي ال يجــوز تجاهلــه.
لقــد لحظــت مناقشــات مجموعــة العمــل الخاصــة بالحــق يف التنميــة املنعقــدة يف جنيــف يف أيلــول 2000، مبناســبة مــرور 25 عامــاً عــىل 
صــدور اإلعــالن العاملــي عــن الحــق يف التنميــة ، أهميــة البعــد الــدويل الحاســمة. فأشــار التقريــر الصــادر عنهــا إىل أنــه “إذا تــم إســقاط 
البعــد الــدويل للحــق يف التنميــة، فــان الحــق يف التنميــة ســيتحول إذاً إىل مجــرد تنفيــذ لربامــج تنمويــة )عــىل الصعيــد الوطنــي( يف اإلطــار 
ــاعدة  ــاعدات و”أن املس ــم املس ــىل تقدي ــرص ع ــة ال تقت ــؤولية الدولي ــر إىل أن املس ــذا التقري ــار ه ــام أش ــان...”؛ ك ــوق اإلنس ــام لحق الع
املخصصــة للتنميــة ال ميكــن أن تحــل محــل العمــل الــدويل إلقامــة نظــام دويل عــادل ودميقراطــي”. وقــد نصــت املــادة الخامســة مــن 
اإلعــالن العاملــي رصاحــة عــىل مســؤولية أن “تتخــذ الــدول خطــوات حازمــة للقضــاء عــىل االنتهــاكات الواســعة النطــاق والصارخــة لحقــوق 
ــة  ــكال العنرصي ــع أش ــرصي، وجمي ــل العن ــن الفص ــئة ع ــاالت الناش ــل الح ــاالت مث ــن بح ــراد املتأثري ــعوب واألف ــة بالش ــان الخاص اإلنس
والتمييــز العنــرصي، واالســتعامر، والســيطرة واالحتــالل األجنبيــن، والعــدوان والتدخــل األجنبــي، والتهديــدات األجنبيــة ضــد الســيادة 
الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والســالمة اإلقليميــة، والتهديــدات بالحــرب، ورفــض االعــرتاف بالحــق األســايس للشــعوب يف تقريــر املصــري”.
ويشــمل حــق تقريــر املصــري بعديــن ســيادين، أولهــام هــو الحــق يف التحــرر مــن االســتعامر واالحتــالل وبنــاء دولــة مســتقلة ذات ســيادة 
ــور  ــار التط ــار مس ــاتها يف اختي ــعوبها ومؤسس ــدول وش ــق ال ــل يف ح ــوي يتمث ــد اقتصادي–اجتامعي–تنم ــو بع ــاين ه ــا؛ والث ــرتف به مع
املجتمعــي االقتصــادي واالجتامعيــة، واعتــامد الخيــارات والسياســات التــي تحــرتم املصالــح الوطنيــة وتعطيهــا األولويــة مــن ضمــن االلتــزام 
ــىل أن “كل  ــام 2030 ع ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــدد خط ــدويل. وتش ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــادئ حق ــة ومب ــاتري الوطني ــام بالدس الع
بلــد يتحمــل يف املقــام األول املســؤولية عــن تحقيــق تنميتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة ... وســنحرتم الحّيــز السياســايت الخــاص بــكل بلــد 
وقيادتــه يف ســياق تنفيــذ سياســات القضــاء عــىل الفقــر وتحقيــق التنميــة املســتدامة، مــع التمســك بالقواعــد وااللتزامــات الدوليــة ذات 
الصلــة” )الفقــرة 63(. كــام نــص املقصــد 15 مــن الهــدف الـــ 17 الخــاص بالرشاكــة عــىل “احــرتام الحيــز السياســايت والقيــادة الخاصــن بــكل 

بلــد لوضــع وتنفيــذ سياســات للقضــاء عــىل الفقــر وتحقيــق التنميــة املســتدامة” )املقصــد 15-17(.
وفيام يخص سورية، فإن املامرسة الدولية الراهنة تخالف مندرجات الحق يف التنمية مخالفًة شاملة، من خالل العنارص اآلتية:

ســورية ضحيــة حــرب دوليــة مخالفــة للقانــون الــدويل، وتعطــل قــدرة الشــعب الســوري وحكومتــه عــىل التمتــع بالســلم واألمــان   أ– 
والســيادة الوطنيــة.

تتدخــل أطــراف دوليــة وإقليميــة، خالفــاً إلرادة الشــعب الســوري والحكومــة الســورية، يف فــرض رشوط ومســارات للعملية السياســية ب– 
مبعــزل عــن املصالــح الوطنية.

ُفرضــت عــىل ســورية إجــراءات قرسيــة أحاديــة الجانــب مــن دول ومنظــامت، وعــىل نحــو مخالــف رشعيــاً مليثــاق األمــم املتحــدة ج– 
ــة  ــة وتلبي ــرياً خطــرياً عــىل مســار التنمي ــر تأث ــة وحصــار تؤث ــات اقتصادي ــة املســتدامة لعــام 2030، يف صيغــة عقوب وأجنــدة التنمي

احتياجــات املواطنــن وتعويــض أرضار الحــرب وإنعــاش االقتصــاد.
ــة لحصولهــا عــىل مســاعدات إنســانية، كــام تتعــرض –وســوف تتعــرض– إىل ضغــوط د–  تتعــرض ســورية إىل ضغــوط سياســية خارجي

شــديدة عــىل مجمــل مســار إعــادة اإلعــامر ألســباب سياســية أيضــاً. ولســوف تســعى األطــراف املؤثــرة لفــرض خيــارات اقتصاديــة 
معنيــة يف إعــادة إعــامر مــا دمرتــه الحــرب عــىل نحــو يعطــي األولويــة ملصالــح الــدول املانحــة والــرشكات العامليــة، دون اعتبــار فعــيل 

ألولويــات البــالد وشــعبها.

األثر املبارش للحرب عىل مسار التنمية الوطني
ــاٌر  ــة، آث ــب، وتدخــالت خارجي ــة الجان ــة أحادي ــة قرسي ــن إجــراءات اقتصادي ــا م ــا رافقه ــي عصفــت بســورية، وم ــد كان للحــرب الت لق
كارثيــة حرفــت البــالد عــن مســار تنمــوي كانــت قــد قطعــت فيــه أشــواطاً واســعة، وكان بإمكانهــا املــي فيــه قدمــاً نحــو تنميــة راســخة 
ومســتدامة. وبســبب ذلــك، تراجــع ترتيــب ســورية عــىل قامئــة ســلم التنميــة البرشيــة العاملــي تراجعــاً غــري مســبوق، وخــرس اإلنســان 
الســوري معــه تراكــامت وإنجــازات ســنوات طويلــة مــن التنميــة اإلنســانية، حيــث هــدرت الحــرب جــزءاً كبــرياً مــن املكاســب التنمويــة 
الهامــة يف قطاعــات مختلفــة كالتعليــم والصحــة والخدمــات العامــة. ولقــد وصــل يف عــام 2016 ترتيــب ســورية إىل أدىن مســتوى لــه منــذ 
ــة يقــاس بينهــا دليــل  ــة العاملــي يف العــام 1990، إذ هبــط إىل املرتبــة 128 مــن أصــل حــوايل 182 دول ــة البرشي ــر التنمي أن صــدر تقري
التنميــة البرشيــة، بعــد أن كانــت يف املرتبــة 107 يف عــام 2010. ولــو أن الحــرب الظاملــة مل تنشــب عــىل ســورية، لكانــت عــىل أعتــاب 
الدخــول يف قامئــة الــدول ذات التصنيــف املرتفــع يف مــؤرشات الصحــة والتعليــم عــىل األقــل. لقــد أعــادت الحــرب إىل الواجهــة مــن جديــد 
ظواهــر كانــت يف حــدود معقولــة، كظاهــرة الفقــر التــي تراجعــت مؤرشاتــه تراجعــاً غــري مســبوق بســبب فقــدان مصــادر الدخــل، وارتفــاع 
معــدالت البطالــة وفقــدان الوظائــف وضيــاع املمتلــكات واألصــول، واألســعار التــي ارتفعــت ارتفاعــاً كارثيــاً مل يســبق أن عرفتــه مــن قبــل 
ــرية عــن األســواق املجــاورة، وهــو مــا جعــل  ــايس لألســعار بنســب كب ــز بانخفــاض املســتوى القي ــت تتمي ــي كان األســواق الســورية، الت

املواطنــن يتمتعــون مبســتويات أمــن غــذايئ جيــدة طــوال ســنوات مــا قبــل الحــرب.
ــىل  ــرب ع ــت الح ــذايئ إىل %28. وحمل ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاين م ــي تع ــورية الت ــبة األرس الس ــت نس ــام 2019، وصل ــول ع ــع حل وم
ســورية معهــا شــتى أنــواع الــرضر واألذى ملقومــات التنميــة البرشيــة املاديــة والالماديــة، اإلنســانية والبرشيــة، مــن بنــى تحتيــة )املســاكن 
وخدماتهــا، البنــى الصحيــة والتعليميــة، الــخ.(، واملــوارد البرشيــة )وفيــات، إعاقــة، نــزوح، هجــرة(، بــل تعدتهــا لتطــول محــاوالت تشــويه 
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الهويــة الوطنيــة واالنتــامء واملواطنــة وانتهــاك كرامــة املواطنــن عــن طريــق شــتى أشــكال الظلــم والحيــف والقهــر واالســتغالل، وتخريــب 
املخــزون والتكويــن املعــريف والثقــايف والثوابــت الوطنيــة األصيلــة والراســخة يف عقــل ووجــدان املواطــن الســوري؛ وأدى ذلــك إىل حــرف 
مســارات التنميــة البرشيــة يف ســورية بعيــداً عــن تلــك التــي كانــت مرســومة لتحقيقهــا وفقــا ألهــداف التنميــة األلفيــة 2015، وذهــب 

بكثــري مــن اإلنجــازات التــي تراكمــت عــرب عقــود وجعــل مــن تحقيقهــا أمــرا صعــب املنــال، عــىل األقــل يف األمــد املنظــور.

رسالتنا إىل املجتمع الدويل
تعتــرب ســورية أن املنــاخ الــدويل والتوازنــات التــي تحكــم القــرار يف املؤسســات الدوليــة املتعــددة األطــراف، وخيــارات األطــراف القويــة 
كل مبفــرده، تعطــل قــدرة ســورية عــىل التمتــع بحقهــا يف التنميــة كــام نصــت عليهــا املواثيــق الدوليــة، وكــام نصــت عليــه أجنــدة التنميــة 
املســتدامة لعــام 2030. ويف الظــروف االســتثنائية والبالغــة الصعوبــة التــي متــر بهــا ســورية بحكــم الحــرب املســتمرة منــذ عــام 2011، 
وبحكــم الدمــار املؤســيس والبــرشي واملــادي الــذي حــاق بهــا، فــإن التــزام الحكومــة الســورية بخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 
وترجمتهــا إىل خطــط وطنيــة لتحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا، ســوف تبقــى عاجــزة عــن تحقيــق التقــدم املطلــوب واملمكــن مــا مل يتحمــل 
ــة العقبــات التــي  ــة، طبقــا للقانــون الــدويل، ألجــل إزال املجتمــع الــدويل مســؤوليته يف “اتخــاذ املزيــد مــن التدابــري واإلجــراءات الفعال
تحــول دون متــام إعــامل حــق تقريــر املصــري بالنســبة للشــعوب الرازحــة تحــت نــري االســتعامر أو االحتــالل األجنبــي، والتــي مــا زالــت 

تؤثــر ســلباً يف تنميتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة ويف بيئتهــا أيضــا” )وثيقــة تحويــل عاملنــا: الفقــر 35(.
بناء عىل ما سبق، فإن التقرير الطوعي األول لسورية يعترب:

إن الحــرب املســتمرة منــذ عــام 2011 وآثارهــا املدمــرة عــىل مختلــف الصعــد هــي املســبب األول النحــراف ســورية عــن مســارها . 1
التنمــوي وعــن اإلنجــازات املحققــة حتــى عــام 2010، وإن وقــف الحــرب ومعالجــة آثارهــا هــو املهمــة التــي لهــا األولويــة القصــوى 
أمــام الحكومــة واألطــراف الوطنيــة كلهــا. وتدعــو ســورية األمــم املتحــدة ألن تــؤدي دوراً أكــر حياديــة وفعاليــة يف تحقيق االســتقرار، 

وتأطــري مبــادرات األطــراف الدوليــة واإلقليميــة بغيــة وضــع حــد نهــايئ لهــا.
إن اإلجــراءات االقتصاديــة القرسيــة األحاديــة الجانــب مخالفــة للقانــون الــدويل، هــي تتســبب يف تعطيل الحــق يف التنميــة؛ واملطلوب . 2

هــو الوقــف الفــوري لهــذه اإلجــراءات مــن األطــراف التــي اتخذتهــا، وذلــك لتمكــن ســورية مــن الوفــاء بالتزامهــا الطوعــي بتحقيــق 
األجنــدة التنمويــة العامليــة التــي تناقضهــا هذه اإلجــراءات.

بــرصف النظــر عــن الحــرب، فــإن املناخــات الدوليــة خــالل العقديــن الســابقن، والســيام منــذ األزمــة االقتصاديــة واملاليــة العامليــة . 3
عــام 2008/2007 مل تكــن بيئــة مســاعدة عــىل التنميــة بســبب صيــغ العوملــة غــري املتوازنــة التــي ال تحــرتم مصالــح البلــدان الناميــة، 
والتــي تغطــي عــىل حيــز السياســات الوطنــي، ومــن ذلــك مــا يتعلــق بخيــارات إعــادة اإلعــامر التــي لهــا أهميــة كبــرية لســورية. 
ــاء نظــام اقتصــادي ومــايل  ــارات، والتوجــه الصــادق نحــو بن ــر الطوعــي الســوري عــىل رضورة مراجعــة هــذه الخي ويشــدد التقري
وتجــاري عاملــي أكــر إنصافــاً، كــام نصــت عــىل ذلــك أجنــدة 2030 وقبلهــا أهــداف األلفيــة اإلمنائيــة. ولعــل مــا كشــفه انتشــار وبــاء 
كورونــا مــن هشاشــة يف الهيــاكل واألنظمــة االقتصاديــة والتجاريــة والصحيــة وغريهــا، يشــكل حافــزاً إضافيــاً وكافيــاً ملراجعــة هــذه 

السياســات وعــدم صياغتهــا مــن منظــور األقويــاء فقــط.

ما لنا وما علينا 	- 3
ــة، والســياحة، والصناعــة  ــزات النســبية كالزراع ــع باملي ــز عــىل قطاعــات تتمت ــّوع يرتك ــاء اقتصــاد متن ــل الحــرب لبن ســعت ســورية قب
والخدمــات، دومنــا طغيــان ألي منهــا عــىل اآلخــر، ولــو أن النفــط والغــاز شــكال يف بعــض األوقــات رجحانــاً نســبياً، لكنــه أخــذ بالتضــاؤل 

مــع التوســع يف االســتثامر االقتصــادي الصناعــي والخدمــي والنقــل، وتحريــر التجــارة واالنفتــاح نحــو القطــاع الخــاص.
ــية،  ــتويات السياسية–املؤسس ــىل املس ــة ع ــة التنموي ــذه الوجه ــاتها يف ه ــر سياس ــرب وتطوي ــن الح ــروج م ــوم للخ ــورية الي ــعى س وتس
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة، مــع مــا يرافقهــا مــن متطلبــات تطويــر املعرفــة والتكنولوجيــا والتحــول الثقــايف والقيمــي. وينــدرج 
ذلــك يف التحــول اإلجــاميل، الــذي بــدأ منــذ العــام 2000، مــن منــوذج للتنميــة يقــوم عــىل الــدور البــارز للدولــة وأجهزتهــا، والتخطيــط 
املركــزي، إىل منــوذج متجــدد يقــوم عــىل توزيــع أكــر توازنــاً ألدوار الدولــة والقطــاع الخــاص واملجتمــع األهــيل، مــع االلتــزام باملســؤولية 
االجتامعيــة والبيئيــة، وتوســيع هامــش التعدديــة، والتشــارك عــىل املســتوين املركــزي واملحــيل، وتعزيــز التنويــع االقتصــادي، واالنتقــال يف 
السياســات االجتامعيــة مــن املقاربــة التــي تركــز عــىل دعــم األســعار واالكتفــاء بتعميــم الخدمــات األساســية )خدمــات اجتامعيــة ومرافــق 

عامــة( إىل مقاربــة تــويل اهتاممــاً كافيــاً للنوعيــة واالســتدامة وإدماجهــا يف صميــم السياســات املســتقبلية.
وعــىل املســتوى االقتصــادي، فقــد بــارشت ســورية قبــل الحــرب بإجــراء إصــالح اقتصــادي بنيــوي بهــدف الوصــول إىل تحقيــق تنمية شــاملة 
ومســتدامة، تقــوم عــىل تغــري منــط وهيــكل االقتصــاد الســوري برمتــه، واالنتقــال إىل اقتصــاد الســوق االجتامعــي بــدءاً مــن العــام 2005، 
ــة ككل.  ــة االجتامعي ــة الرعاي ــو االقتصــادي، ويف منظوم ــل ومدخــالت النم ــة يف عوام ــة بنيوي ــي سياســات وإصالحــات اقتصادي ــرب تبن ع
ــع  ــح للجمي ــاخ اقتصــادي تنافــيس، يتي ــة إيجــاد من ــز نهــج التشــاركية مــع القطــاع الخــاص، ومحاول ومتثلــت هــذه اإلصالحــات يف تعزي
ــة الســتخدام املــوارد ورفــع الكفــاءة االقتصاديــة  ــة املســتدامة، ويتيــح توفــري اإلجــراءات الكفيل ــة االقتصادي املســاهمة يف عمليــة التنمي

للمؤسســات والبنــي االقتصاديــة واالجتامعيــة كافــة.
ســاهم ذلــك يف تحســن املــؤرشات التنمويــة االقتصاديــة واالجتامعيــة عــىل حــد ســواء، وصعــد معهــا ترتيــب ســورية عــىل ســلم مــؤرشات 
التنميــة العاملــي ليصــل إىل 107 عــام 2010، وليجعــل مــن ســورية تصنــف مــن البلــدان املتوســطة التنميــة. وحققــت ســورية إنجــازات 
ــق الهــدف املنشــود  ــا إىل تحقي ــز منه ــة، وكادت أن تصــل يف حي ــة األلفي ــة بأهــداف التنمي ــري مــن املــؤرشات املتصل فضــىل يف قســم كب
)بعــض مــؤرشات التعليــم والصحــة عــىل ســبيل املثــال(. غــري أن تقييــم ســريورة هــذا االنتقــال ومســار علميــة التنميــة يف ســورية ال يعفينــا 
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البتــة مــن االعــرتاف بوجــود بعــض االختــالالت التنمويــة، كالتفــاوت التنمــوي الجغــرايف وضعــف القيــم املضافــة واســتمرار مشــكلة النمــو 
الســكاين املرتفــع...

لقــد أحدثــت الحــرب عــىل ســورية صدعــاً كبــرياً يف العقــد الحوكمــي واملؤسســايت القائــم عــىل صعيــد إنفــاذ القانــون والضبــط واملراقبــة 
والحاميــة وتقديــم الخدمــات العامــة وتنظيــم الحيــز العــام، فقــدت معــه مؤسســات الدولــة –يف بعــض املناطــق- املرونــة الكافيــة للقيــام 
بالوظائــف واملســؤوليات التــي تضطلــع بهــا أوقــات الســلم، وهــذا مــام عمــق نقــاط الضعــف والهشاشــة يف العوامــل والبيئــة الداخليــة 
والبنيويــة للتنميــة، واملرتبطــة يف ضعــف القــدرة عــىل تحويــل املزايــا النســبية لالقتصــاد الســوري إىل مزايــا تنافســية ومنافســة، إضافــة إىل 
ضغــوط املــوارد وتغــري األولويــات مــن التنميــة إىل االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية؛ كــام حولــت الحــرب الدائــرة منــذ تســع ســنوات 
تقريبــاً نقــاط القــوة التــي كان معــوالً عليهــا يف بنــاء اقتصــاد تنافــيس ومنافــس عــىل صعيــد املنطقــة إىل نقــاط ضعــف، وأحدثــت تشــوهاً 
كبــرياً يف مســرية التنميــة التــي كانــت قــد بــدأت تجنــي بواكــري مثارهــا قبــل أن تعصــف بهــا ريــاح الحــرب الظاملــة. هــذه الحــرب التــي كان 

لهــا تداعيــات كارثيــة أخرجــت ســورية بعيــداً عــن مســارها التنمــوي، عــىل النحــو الــذي أرشنــا إليــه ســابقا.

تحويل األزمة إىل فرصة
أكــر مــا نحتــاج إىل املقاربــة التفاؤليــة والنظــرة االســترشافية ملســتقبل أفضــل هــو يف األيــام الصعبــة، كتلــك التــي متــر بهــا ســورية اليــوم. 
وبغيــة قيــادة مســار التنميــة عــىل النحــو األمثــل يف مثــل هــذه الظــروف، ال بــد مــن االعــرتاف باملشــاكل البنيويــة، والعوامــل املســتجدة 
الضاغطــة مــن الخــارج ومــن الداخــل، والســيام يف كل مــا يتصــل بالحــرب؛ إال أنــه يف الوقــت عينــه، ال بــد أيضــا مــن التعــرف عــىل النقــاط 
اإليجابيــة وعنــارص القــوة يف االســتجابة لألزمــة، واســترشاف االحتــامالت املســتقبلية التــي هــي أكــر إرشاقــاً مبوضوعيــة، وبنــاء الخطــط 

الوطنيــة عــىل هــذا األســاس.
فعــىل الرغــم مــن األوضــاع والظــروف القاســية التــي متــر بهــا ســورية، كان الســتمرار عمــل مؤسســات الدولــة الســورية الــدور األبــرز يف 
التخفيــف مــن حــدة آثــار الحــرب ضمــن الحــدود املمكنــة واإلمكانــات املتاحــة، والتــي تأثــرت بشــده مــن مفاعيــل الحــرب، فتمكنــت 
مــن تأمــن الحــدود الدنيــا لالحتياجــات األساســية لألفــراد واملؤسســات، وحافظــت عــىل متطلبــات اإلنفــاق الجــاري، وبخاصــة الرواتــب 
واألجــور للعاملــن يف الدولــة، واســتمرت بدعــم الســلع األساســية، وبخاصــة الخبــز والكهربــاء وميــاه الــرشب ومصــادر الطاقــة املختلفــة، 
ــن  ــن املســتوردات م ــىل تأم ــا ع ــي واقتصاره ــن اســتنزاف القطــع األجنب ــل سياســة ترشــيد املســتوردات للحــد م واســتخدمت يف املقاب

الحاجــات األساســية ومســتلزمات اإلنتــاج وتعزيــز مقومــات التصنيــع املحــيل.
مــع ذلــك فــإن تحويــل األزمــة إىل فرصــة تنمويــة هــو أمــر ممكــن: أوال مــن خــالل وقــف الحــرب، ثــم عــرب اســتحداث نهــج تنمــوي جديــد 
يتوخــى تحقيــق انتعــاش اقتصــادي منصــف وعــادل، وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة املاديــة واملعنويــة، كــام يتوخــى توليــد املعرفــة واالبتكار 
وتوظيفهــا يف إدارة وحاميــة املــوارد تلبيــة لحاجــات األجيــال، وتوظيــف املعرفــة والتكنولوجيــا وإعــادة بنــاء منظومــة القيــم والســلوكيات 
عــىل نحــو يســهم يف ترســيخ بنــاء الســالم وتثبيــت دعائــم التنميــة. باختصــار: يتطلــب ذلــك االنتقــال إىل منــوذج تنمــوي جديــد، يجمــع 

بــن متطلبــات االســتجابة الفوريــة للتعامــل مــع آثــار الحــرب وبــن التخطيــط املســتقبيل، ضمــن رؤيــة تجمــع بــن الواقعيــة والطمــوح.

أدركــت الحكومــة الســورية أن االنتقــال إىل مرحلــة مــا بعــد الحــرب يســتوجب اعتــامد رؤيــة تخطيطيــة بعيــدة املــدى تضمــن الحفــاظ 
ــة،  ــة االجتامعيــة؛ وتؤســس لتنميــة شــاملة، متوازن ــز العدال عــىل وحــدة األرايض الســورية، وإرســاء املصالحــة والعيــش املشــرتك، وتعزي
ومســتدامة، قامئــة عــىل أســس املواطنــة ورفــاه اإلنســان، وبنــاء املؤسســات الحديثــة، متضمنــة الحقــوق السياســية واالقتصاديــة 
واالجتامعيــة، ومســتندة عــىل أســس مــن املســاءلة واملشــاركة لرشائــح ومكونــات املجتمــع الســوري، وعــىل النحــو الــذي ال يقتــرص عــىل 
ــة. ــع، وصــوالً إىل اســتدامة التنمي ــل يشــمل التمكــن االقتصــادي واالجتامعــي الشــامل للجمي ــة فقــط، ب ــة السياســية وقواهــا الفاعل العملي

ــز  ــادف إىل تعزي ــد الحــرب”، اله ــا بع ــي التنمــوي لســورية يف م ــج الوطن ــداد “الربنام ــة الســورية إع ــة العربي ــة الجمهوري ــت حكوم تبّن
ــعى  ــريٍ تس ــامٍل متغ ــك يف ع ــورين، وذل ــاد الس ــع واالقتص ــود للمجتم ــكل املنش ــول إىل الش ــتدامة للوص ــة املس ــارات التنمي ــر مس وتطوي
فيــه كل دولــة لتوســيع نطــاق هيمنتهــا، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن عــدم التيقــن مــن مســتقبل األجيــال القادمــة وقدرتهــا عــىل تحقــق 
مصالحهــا التنمويــة. وانطالقــاً مــن ذلــك قــام هــذا الربنامــج عــىل مبــدأ هــام، هــو االندمــاج الفاعــل والواعــي بالعــامل، مثلــام قــام عــىل 
ركيــزة أساســية هــي خطــة التنميــة املســتدامة 2030 )تحويــل عاملنــا(، مــع مراعــاة املصالــح العليــا والقوميــة والوطنيــة لســورية. وتعــي 
الحكومــة الســورية أنــه ليــس مثــة انفصــال بــن خطــة التنميــة املســتدامة والخطــط الوطنيــة األخــرى. وقــد بنــي الربنامــج عــىل وجــود 
عالقــة عضويــة بــن أربــع مراحــل ملــا بعــد الحــرب، هــي: مرحلــة اإلغاثــة، مرحلــة التعــايف، مرحلــة االنتعــاش، مرحلــة االســتدامة التنمويــة.

إن تنفيــذ الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب ســيتيح إعــادة تأهيــل املجتمعــات املحليــة املتــرضرة، وتأهيــل شــبكات النقــل 
ــرب اســرتجاع التامســك  ــة ع ــة االجتامعي ــى التحتي ــك البن ــاه، وكذل ــة واملي ــم والصحــة واإلســكان، ونظــم الطاق ــى التعلي واالتصــاالت، وبن
االجتامعــي، التــي متكــن مــن اســتعادة جميــع الخدمــات املطلوبــة لعــودة النازحــن والالجئــن ومســاعدتهم يف عملية اســتقرارهم اســتقراراً 

نهائيــاً، وتســهم يف تعزيــز جهــود بنــاء الســالم واملصالحــة عــىل املســتوين املحــيل والوطنــي.
وقــد بُنــي الربنامــج الوطنــي لســورية مــا بعــد الحــرب عــىل خمســة محــاور أساســية مســتجيبة ألهــداف التنميــة املســتدامة )انظــر الشــكل 2(، 

وهــي:
محور البناء املؤسيس وتعزيز النزاهة.. 1
محور تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات.. 2
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محور النمو والتنمية )املتوازنة واملستدامة(.. 3
محور التنمية اإلنسانية )وفيه البعدين االجتامعي واملعريف/الثقايف(.. 4
محور الحوار الوطني والتعددية السياسية.. 5

وميــر تنفيــذ الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب يف أربــع مراحــل، هــي: مرحلــة اإلغاثــة، ومرحلــة التعــايف، ومرحلــة 
االنتعــاش، ومرحلــة االســتدامة التنمويــة. ولحــظ الربنامــج وجــود عالقــة عضويــة بــن هــذه املراحــل، بحيــث تكــون مخرجــات كل مرحلــة 
مدخــالت للمرحلــة التــي تليهــا، مــع وجــود اســتجابة راجعــة وعمليــات تأثــري وتأثــر فيــام بينهــا. ومــن دون شــك، فــإن لــكل مرحلــة مــن 
هــذه املراحــل متطلباتهــا ومســتويات ملعالجاتهــا، ولهــا كذلــك عدســاتها يف رؤيــة الواقــع؛ وهــي متشــابكة، إي إنهــا غــري منفصلــة زمنّيــاً، 
مبعنــى رضورة االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل للبــدء بالثانيــة، أو تأجيــل الرابعــة حتــى االنتهــاء مــن الثالثــة، فالــوزن الــذي يعطــى ألهميــة 

كل مرحلــة وأولوياتهــا يعتمــد عــىل تحليــل نتائــج كل مرحلــة.

والتزامــاً بــروح األجنــدة العامليــة 2030، وباملســؤولية والقيــادة الوطنيــة، فــإن التقريــر الطوعــي الراهــن يأخــذ يف الحســبان يف تصميمــه 
هــذه املحــاور الخمســة عــىل نحــو مدمــج مــع املجــاالت الخمســة التــي حددتهــا أجنــدة 2030 )النــاس والكوكــب واالزدهــار والســلم 
والرشاكــة(، ومــا ينــدرج تحتهــا مــن أهــداف ومقاصــد، ومــا يرتبــط بهــا مــن مــؤرشات وأدوات قيــاس )وفــق مــا يوضحــه الجــدول 1(. وقــد 
اتبــع التقريــر يف الفصــول الالحقــة ترتيبــا يبــدأ مــن املحوريــن األول والخامــس )املتعلقــان بالحكومــة يف بعدهــا الداخــيل(، لينتقــل بعدهــا 
إىل املحــور اإلنســاين، ثــم املحــور االقتصــادي )النمــو والتنميــة(، وصــوال إىل الفصــل األخــري عــن البنــى التحتيــة والخدمــات والبيئــة. وبعــد 
عــرض هــذه الفصــول، ينتقــل التقريــر إىل عــرض الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب والتقــدم املحــرز عرضــاً تكامليــاً، 

مــع الرتكيــز عــىل القضايــا التقاطعيــة. ويختــم بالتحديــات والخطــوات الالحقــة.
وقــد بينــا التصميــم العــام للتقريــر يف الفصــل التمهيــدي، ومــا العــودة إليــه هنــا إال للتأكيــد عــىل أن الحكومــة الســورية قامــت وتقــوم 
بعمليــة توطــن لألجنــدة التنمويــة العامليــة، وإن ترجمــة ذلــك هــو الربنامــج الوطنــي ومــا يتضمنــه مــن سياســات وتدخــالت وبرامــج، 
ــة  ــة الواضح ــذا الرؤي ــن ه ــاً م ــيل. وانطالق ــاص املح ــاع الخ ــاهامت القط ــة، ويف مس ــات الحكومي ــة يف املوازن ــوارد وطني ــا م ــص له تخص
لألهــداف الوطنيــة والتمرحــل الزمنــي الــرضوري، تخاطــب الخطــة املجتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة، وكل املخلصــن الراغبــن يف مســاعدة 

ســورية عــىل تجــاوز الحــرب وتداعياتهــا، وكل مــا مــن شــأنه إعاقــة جهــود إعــادة اإلعــامر.
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محاور ومراحل الربنامج الوطني التنموي لسورية يف ما بعد الحرب
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ــة  ــة األحادي ــاء اإلجــراءات القرسي ــف الحــرب وإلغ ــون وق ــا ســورية، أن يك ــر به ــي مت ــي، يف ظــل األوضــاع االســتثنائية الت ــن الطبيع م
الجانــب، وتحقيــق ســالم مســتقر مقــرتن باحــرتام الســيادة الوطنيــة ومتطلبــات إعــامل الحــق يف التنميــة، املدخــل الصحيــح والــرضوري 
للعمــل التنمــوي. وقــد تعامــل الفصــل األول مــع البعــد الخارجــي للحــرب انطالقــاً مــن كونــه عامــالً حاســامً يف إيجــاد البيئــة الخارجيــة 
ــه يركــز عــىل  ــد أن ــة. ويتعامــل هــذا الفصــل مــع البعــد الداخــيل، بي ــة التنمي ــة لوقــف الحــرب وإعــادة اإلعــامر وإقــالع عجل الرضوري
العوامــل الداخليــة تحديــداً عــىل محوريــن: األول هــو محــور تحقيــق املصالحــة الوطنيــة عــن طريــق الحــوار الوطنــي والتعددية السياســية 
)وهــو أحــد املحــاور الخمســة للربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب(؛ والثــاين هــو تحقيــق اإلصــالح اإلداري وتعزيــز النزاهــة 
ــالح  ــان، واإلص ــلم واألم ــق الس ــة لتحقي ــة الداخلي ــق بالعملي ــا يتعل ــوران م ــذان املح ــمل ه ــج(. ويش ــاور الربنام ــد مح ــا أح ــو أيض )وه

املؤســيس، واإلصــالح اإلداري، مبــا هــو بعــد فنــي وإجــرايئ رضوري ومكمــل.
ــة  ــان يف خطــة التنمي ــق الســلم واألم ــد الداخــيل لتحقي ــة الرشــيدة والبع ــة بالحوكم ــل هــذا الفصــل األهــداف واملقاصــد املتعلق ويقاب
املســتدامة لعــام 2030، والســيام الهــدف 16، الــذي يتقاطــع كهــدف ومقاصــد مــع مضمــون الربنامــج الوطنــي الــذي لحــظ مضمــون هــذا 

الهــدف، وكّيفــه ليســتجيب للخصائــص واألولويــات الوطنيــة.
ويركز هذا الفصل من التقرير عىل البعد السيايس واملؤسيس الداخيل، وما يقرتن به من إصالح إداري ومؤسيس.

البيئة التمكينية الداخلية، السياسية واملؤسسية 	- 1
إن البيئــة التمكينيــة الداخليــة، السياســية واملؤسســية، للتنميــة املســتدامة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية، تتألــف مــن القضايــا املرتبطــة 
بـــ : الدســتور وااللتــزام بالتنميــة؛ وتحقيــق الســلم واألمــان. ويضــاف إىل ذلــك التخطيــط االســرتاتيجي، ممثــالً بالربنامــج الوطنــي التنمــوي 

لســورية يف مــا بعــد الحــرب، الــذي يؤّصــل أهــداف التنميــة املســتدامة عــىل املســتوى الوطنــي.

 الدستور وااللتزام بالتنميةأ. 
أعطــت الدســاتري املتعاقبــة للجمهوريــة العربيــة الســورية، قبــل عــام 2012، األهميــة لضــامن التكافــل االجتامعــي والعدالــة االجتامعيــة، 
مــن خــالل دور حاســم للدولــة يف قيــادة مســار التنميــة يف البــالد وتحملهــا مســؤولية مبــارشة يف توفــري الخدمــات االجتامعيــة للجميــع 
عــن طريــق القطــاع العــام، والتدخــل االقتصــادي، مــع اعتــامد منهــج التخطيــط املركــزي الشــامل. وكان منــوذج الحكــم قامئــاً عــىل مبــدأ 
ــة  ــذي كان منوذجــاً مؤسســياً وسياســياً متوافقــاً مــع نظــام الدول ــة مــن األحــزاب، ال حكــم الحــزب الواحــد املتحالــف مــع جبهــة وطني
التدخليــة املركزيــة الــذي كان شــائعاً يف الــدول الناميــة بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة وحصــول هــذه الــدول عــىل اســتقاللها الوطنــي. وكان 
اعتــامد دســتور البــالد الجديــد يف عــام 2012 نقطــة تحــّول عــىل أكــر مــن صعيــد، إذ تبنــى الدســتور الجديــد عــىل نحــو أكــر وضوحــاً 
مبــادئ الحريــات واملســاواة وســيادة القانــون والعدالــة االجتامعيــة وتكافــؤ الفــرص واحــرتام التنــوع الثقــايف والتعدديــة الدينيــة وغريهــا 
مــن املرتكــزات الجوهريــة التــي تقــوم عليهــا التنميــة املســتدامة، باإلضافــة إىل تخفيــف الطابــع التدخــيل املركــزي للدولــة لصالــح تعزيــز 

الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص واملجتمــع األهــيل.
ــال مــن منــوذج  ــد عــن تحــول نحــو توســيع التشــاركية يف املجتمــع، واالنتق فعــىل املســتوى الســيايس واملؤســيس، عــرب الدســتور الجدي
التنميــة املتمحــور حــول الدولــة إىل منــوذج أكــر توازنــا بــن الفاعلــن التنمويــن الثالثــة: الدولــة والقطــاع الخــاص واملجتمــع األهــيل. كــام 
أن حفــاظ الدولــة عــىل الحريــات وكفالتهــا محــدد بوضــوح يف الدســتور، “فالحريــة حــق مقــدس، وتكفــل الدولــة للمواطنــن حريتهــم 
ــزي،  ــه دســتور غــري متيي ــق بالحقــوق بأن ــام يتعل ــد اتســم الدســتور في الشــخصية وتحافــظ عــىل كرامتهــم وأمنهــم” )املــادة 33-1(. وق
ويســاوي بــن البــرش بعيــداً عــن الديــن أو اللــون أو اللغــة؛ فبحســب الدســتور، “املواطنــون متســاوون يف الحقــوق والواجبــات وال متييــز 

بينهــم يف ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة” )املــادة 33–3(.
وعــىل املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي، يحــدد الدســتور يف بابــه األول هــدف السياســة االقتصاديــة بتلبيــة الحاجــات األساســية للمجتمــع 
واألفــراد مــن خــالل تحقيقهــا النمــو االقتصــادي والعدالــة االجتامعيــة بهــدف الوصــول إىل تنميــة شــاملة ومتوازنــة ومســتدامة )املــادة 
ــة  ــق التنمي ــة عــىل تحقي ــاء املجتمــع، وتعمــل الدول ــة أركان أساســية لبن ــات االجتامعي ــم والصحــة والخدم ــد عــىل أن التعلي 13(؛ ويؤك
املتوازنــة بــن جميــع مناطــق الجمهوريــة العربيــة الســورية )املــادة 25(. أمــا فيــام بتعلــق بقضايــا العمــل والعمــل الالئــق، فقــد أقــر حــق 
العمــل وضمــن األجــر العــادل للعــامل مثلــام ضمــن لهــم التأمــن الصحــي؛ “فالعمــل حــق لــكل مواطــن وواجــب عليــه وتعمــل الدولــة 
عــىل توفــريه وتنظــم حقــوق العمــل، ولــكل عامــل أجــر عــادل حســب نوعيــة العمــل مبــا ال يقــل عــن الحــد األدىن لألجــور، كــام تكفــل 
الدولــة الضــامن الصحــي واالجتامعــي للعــامل، وحــق اإلرضاب عــن العمــل أيضــاً” )املادتــان 40 و44(. وركــز الدســتور أيضــاً عــىل البعــد 

البيئــي، حيــث أكــد يف املــادة 27 عــىل أن “حاميــة البيئــة مســؤولية الدولــة واملجتمــع وهــي واجــب عــىل كل مواطــن”.
ــا.  ــة، وشــامالً ملكوناته ــة األســمى للدول ــات مؤصــالً يف الوثيقــة القانوني ــة املســتدامة ب ــادئ التنمي ــزام الســيايس مبب ــك إن االلت ــي ذل يعن
ويعــد دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية أهــم املكّونــات املمكنــة للتنميــة، ألنــه تعبــري عــن العقــد االجتامعــي يف ســورية، وتجســيد 
للقوانــن واملنظومــات الدوليــة؛ وهــو ينظــم مســرية الدولــة نحــو املســتقبل، ويضبــط حركــة مؤسســاتها، ويكــون َمصــدراً لترشيعاتهــا.

    تحقيق السلم واألمانب. 
ترتكــز التنميــة املســتدامة بوصفهــا عمليــة مجتمعيــة شــاملة، مركبــة وطويلــة األمــد، عــىل مبــدأ “الحقــوق” مبفهومــه الواســع، ذلــك املبــدأ 
الــذي ال يقتــرص عــىل حــق اإلنســان الفــرد فقــط يف الحصــول عــىل مكاســبه االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة، بــل أيضــاً مــا يرتبــط بــه 
مــن حــق الدولــة يف الحفــاظ عــىل ســيادتها ومــوارد اقتصادهــا الوطنــي وثرواتهــا املاديــة والبرشيــة، وحــق املجتمــع يف الحفــاظ عــىل قيــم 

الحريــات العامــة واالســتقرار االجتامعــي والســلم واألمــن االجتامعــي.
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ــة الشــاملة إىل  ــة الدوري ــي للمراجع ــا الوطن ــا، تقدمــت ســورية بتقريره ــوق وآلياته ــة الحق ــة مبنظوم ــات الوطني ــع االلتزام انســجاماً م
مجلــس حقــوق اإلنســان يف ترشيــن األول مــن عــام 2016 )الوثيقــة A/HRC/WG.6/26/SYR/1(، ومتــت إجــراءات العــرض واملناقشــة، 
وصــدر تقريــر الفريــق املعنــي رســمياً يف شــباط/آذار 2017 )الوثيقــة A/HRC/34/5(، الــذي تضمــن النقاشــات والتوصيــات كاملــة )أي 
التــي رفضتهــا الحكومــة الســورية، أو أخــذت علــامً بهــا، أو وافقــت عليهــا(. ونظــراً ألهميــة االتســاق يف املســارات التنمويــة والحقوقيــة، 
فــإن الحكومــة الســورية تــرى أهميــة للربــط بــن آليــات املراجعــة الدوليــة، والســيام أن مثــة تقاطعــات كبــرية جــداً بــن حزمــة حقــوق 

اإلنســان بتنوعهــا، وبــن أجنــدة 2030.
ونقتــرص هنــا عــىل عــرض التوصيــات التــي وافقــت عليهــا الحكومــة الســورية، والتــي تختــص بالهــدف 16 مــن أهــداف التنمية املســتدامة، 
الــذي هــو موضــوع هــذا الفصــل. وكان وفــد ســورية أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان قــد رصح أنــه يرفــض التوصيــات التــي أتــت مــن 
بلــدان لديهــا موقــف معــاٍد لســورية، وتشــارك يف الحــرب عليهــا، يف حــن وافقــت عــىل التوصيــات التــي أتــت مــن الــدول األخــرى. وقــد 

بلــغ عــدد التوصيــات ذات الصلــة بالهــدف 16 التــي وافقــت عليهــا الحكومــة 29 توصيــة، يوجزهــا الجــدول 2.

تــأيت هــذه التوصيــات التــي وافقــت عليهــا الحكومــة منســجمة مــع خيارتهــا ومواقفهــا. وكــام هــو واضــح، فــإن معظــم التوصيــات تتعلــق 
بوقــف الحــرب واملصالحــة الوطنيــة، وحاميــة املدنيــن وبعــض الفئــات الخاصــة يف ظــروف الحــرب )النســاء، األطفــال، الكــوادر الطبيــة، ...(. 
ــة  ــوق اإلنســان، واتخــاذ اإلجــراءات الرضوري ــع واملؤسســات مــن منظــور حق ــر الترشي ــات إىل تطوي ــن التوصي ــة أخــرى م وتدعــو حزم
ــة والحــد مــن اإلفــالت مــع العقــاب، وااللتــزام مبقتضيــات القانــون يف املامرســة العمليــة بــرصف النظــر عــن الظــروف  لتحقيــق العدال

ــتثنائية. االس

ÏÒ ’\‡Ê⁄ï∏\ÄÅ¬’\

ألف
توص�ات تتعلق �ضرورة و�� الحرب وتحقیق السالم من خالل

الحوار الوطني، واحترام الحق في التنم�ة

توص�ات تتعلق بو�� االنتهاكات والتعذیب واالعتقال غیر القانوني

والتحقیق في هذه الممارسات

توص�ات تتعلق �حما�ة المرأة والعنف المنزلي

(على صلة �الهدف الخامس أ�ضًا)

توص�ات تتعلق �حما�ة األطفال في زمن الحرب

وم�افحة تجنید األطفال

توص�ات تتعلق �حما�ة المدنیین وو�� الهجمات على المرافق

الصح�ة والمستش��ات والجسم الطبي

 توص�ات تتعلق بتطو�ر مؤسسات حقوق اإلنسان

ن��اراغوا، السودان، فنزو�ال

الجزائر، كو�ا

كندا، لو�سمبورغ، براز�ل

سو�سرا، إس�ان�ا، سلوفین�ا

سیرالیون، فنلندا، ن��اراغوا

شیلي، الم�س�ك، سنغافورة

لو�سمبورغ

سلوفین�ا، األرجنتین، تش���ا

أوروغوا�، السو�د

روس�ا، الجزائر، إندون�س�ا �اء
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هــذه القضايــا كلهــا، عــىل مــا ســوف يتضــح، هــي نفســها القضايــا التــي تشــكل مضمــون الهــدف 16 للتنميــة املســتدامة؛ وهــي تتوافــق 

مــع مضمــون السياســات والربامــج التــي اعتمدتهــا الحكومــة يف الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب يف محــوري الحــوار الوطنــي 

واملصالحــة والتعدديــة السياســية، واإلصــالح اإلداري وتعزيــز النزاهــة. وبهــذا املعنــى فــإن الربنامــج الوطنــي –يف هذيــن املحوريــن– يصبــح 

الرتجمــة العمليــة لهــدف التنميــة املســتدامة 16 وكل مــا يتصــل بالعمــل املســتقبيل يف أجنــدة 2030.

الربنامج الوطين التنموي لسورية يف ما بعد احلرب  	- 2
حمورا احلوار الوطين، والبناء املؤسسي، واهلدف 16 للتنمية املستدامة

ــو حم��ور احل��وار الوط��ين  ــج: األول ه ــو مندم ــىل نح ــل ع ــذا الفص ــام ه ــل معه ــج يتعام ــن يف الربنام ــة محوري ــارة إىل أن مث ــبقت اإلش س

والتعددي��ة السياس��ية، ويتنــاول قضايــا املصالحــات الوطنيــة ودورهــا يف بنــاء ســورية املســتقبل، وتعزيــز الســلم واألمــان، وإيجــاد البيئــة 

املناســبة الســتدامة ونجــاح الحــوار الوطنــي، كــام يتضّمــن تعزيــز التامســك االجتامعــي، واالنتــامء والهويــة الوطنيــة، ورفــع مســتوى الوعي 

املجتمعــي املنســجم مــع القيــم الوطنيــة؛ والثــاين هــو حم��ور البناء املؤسس��ي وتعزي��ز النزاه��ة، ويتنــاول مجموعة مــن األهداف االســرتاتيجية 

مثــل تعزيــز كفــاءة املؤسســات وتعزيــز الشــفافية واملرونــة والتشــاركية، وتعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات وســيادة القانــون وضــامن مرونــة 

الترشيــع، الــخ.

وعمــالً مبنهــج التقريــر الــذي يقــارب القضايــا املرتابطــة عــىل نحــو مندمــج، فقــد جــرى الجمــع بــن هذيــن املحوريــن، وإعــادة توزيــع 

ــذ، مــع  ــد يف العمــل والتنفي ــي املفي ــط التطبيق ــق شــكل مــن الرتاب ــة املســتدامة، لتحقي ــواردة فيهــام ويف اهل��دف 16 للتنمي املضامــن ال

احــرتام املنطــق الداخــيل لــكل منهــام. ومــام يعــزز ســالمة هــذه املقاربــة أن الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب اعتمــد هــذه 

املقاربــة املندمجــة، إذ إن مــا يتصــل بالحــرب وآثارهــا نجــده مدمجــاً يف ثنايــا التقريــر. وعنــد االنتقــال إىل الربامــج التنفيذيــة، فقــد ُخطــط 

لهذيــن املحوريــن يف برنامــج مشــرتك هــو الربنامــج اإلطــاري األول )ســيادة القانــون والبنــاء املؤســيس(، الــذي يحتــوي عــىل 11 برنامجــاً 

رئيســياً، مــع برنامــج إطــاري متتــم هــو الربنامــج اإلطــاري التاســع )تعزيــز دور املنظــامت غــري الحكوميــة(، الــذي يحتــوي عــىل 4 برامــج 

رئيســية، وهــو يف واقــع األمــر أحــد مكونــات املحــور األول وال ينفصــل عنــه.

عمــالً بهــذا النهــج، يُعنــى إذاً هــذا املحــور املندمــج، حم��ور احلوار الوط��ين واإلص��الح اإلداري وتعزي��ز النزاهة، من جهــة بقضايا الحــوار الوطني 

واملصالحــات، واقــرتان السياســات الوطنيــة بالشــفافية، وتوســيع املشــاركة، والتعامــل مــع آثــار الحــرب، مثــل عــودة الالجئــن والنازحــن، 

واالهتــامم بــأرس الشــهداء ومصــايب الحــرب، وتســوية أوضــاع مــن تورطــوا يف العمليــات القتاليــة مــن املغــّرر بهــم؛ ومــن جهــة أخــرى 

بقضايــا اإلصــالح اإلداري وتعزيــز النزاهــة، وتحديــداً إعــادة تنظيــم الوظيفــة العامــة، وتحســن وتحديــث البيئــة الترشيعيــة والتنظيميــة، 

وتحســن الخدمــات الحكوميــة، وإصــالح القضــاء، وتعزيــز الشــفافية وآليــات مكافحــة الفســاد.

ومــن الناحيــة العمليــة، لحــظ الربنامــج الطبيعــة الخاصــة بهــذا املحــور املندمــج، حيــث اعتــرب أن أهدافــه لهــا طابــع عــرب قطاعــي، وهــي 

موزعــة ومضمنــة يف املحــاور األخــرى وأهدافهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن مضمــون هــذا املحــور ســوف يتحقــق مــن خــالل بنــاء البيئــة 

املمكنــة مــن وقــف الحــرب وتعزيــز الســلم الخارجــي والداخــيل بوجــه عــام.

ــق  ــن أجــل تحقي ــا أحــد م ــش فيه ــة مجتمعــات مســاملة ال يهّم ــم 16، عــىل “التشــجيع عــىل إقام ــة املســتدامة رق ــز هــدف التنمي يرك

التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إىل العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع عــىل 

جميــع املســتويات”؛ وهــو يشــمل بعديــن رئيســين: األول هــو الســالم واألمــان، والثــاين هــو الحوكمــة الرشــيدة. ونظــراً إىل املقاصــد التــي 

تضمنهــا، نجــد أن البعــد األول يشــتمل عــىل الجانــب الخارجــي للســلم، وكذلــك الجانــب الداخــيل، واألمــن الجنــايئ والجرميــة؛ يف حــن أن 

الجانــب املتصــل بالحوكمــة الرشــيدة يشــتمل عــىل البعــد الســيايس للحوكمــة، إضافــة إىل البعــد اإلداري والتقنــي.

إن معالجتنا يف هذا الفصل سوف ترتك جانبا ًكل ما يتصل بالبعد الدويل، وتركز عىل البعد الداخيل فقط.

ــع  ــرب، م ــد الح ــا بع ــورية يف م ــي لس ــج الوطن ــيس يف الربنام ــيايس واملؤس ــور الس ــدف 16 واملح ــن اله ــات ب ــكل 3 التقاطع ــر الش يظه

ــاملة. ــة الش ــة الدوري ــر املراجع ــرض تقاري ــاء ع ــورية أثن ــة الس ــا الحكوم ــت عليه ــي وافق ــدف 16 الت ــة باله ــات الخاص التوصي
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ال�عدان الرئ�س�ان

األ�عاد
الفر��ة

أرقام
المقاصد

فئة توص�ات
المراجعة الدور�ة

البرامج اإلطار�ة (2) والبرامج الرئ�س�ة (16) المرت�طة �محور� الحوار الوطني والتعدد�ة، واإلصالح اإلدار�
والنزاهة في الخطة الوطن�ة السور�ة لعام 2030، وتقاطعها مع أهداف التنم�ة المستدامة

‡]Ÿ¯\Â;€÷â’\

الحرب
ال�عد الخارجي

الجر�مة والعنف
الفرد�

النزاعات الداخل�ة

المقصدان
و 2المقصد14

ألفألف دال وهاء

مع هذا ال�عد في
الفصل األول على

امتداد التقر�ر
والخطط الوطن�ة 

مجمل محور الحوار
الوطني والتعدد�ة
الس�اس�ة، یتعامل
مع هذا الموضوع

من خالل المصالحة
الوطن�ة والحوار

واإلصالح الس�اسي
والتشر�عي

برنامج م�افحة
الجر�مة المنظمة

-3

ÎÅËåÖ’\;Ï⁄—Ê¢\

ال�عد الس�اسي
للحو�مة

ال�عد اإلدار�ة
للحو�مة

المقاصد
3, 6, 7, 10

المقاصد
3, 6, 7, 8

�اء وج�م�اء وج�م

برنامج تعز�ز
المواطنة وس�ادة

القانون

-1

برنامج تطو�ر
منظومة التشر�ع

السور�

-4

برنامج اإلصالح
القضائي

-5

برنامج تطو�ر
منظومة الس�اسات
العامة و التخط�ط

واإلحصاء

-8

برنامج إعادة
���لة قطاع

اإلعالم

-10

الخطة الوطن�ة
لالمر�ز�ة المحل�ة

-11

*البرنامج اإلطار�
لتعز�ز المجتمع

المدني (4 برامج)

برنامج تعز�ز
الشفا��ة

وم�افحة الفساد
برنامج اإلصالح

اإلدار�
برنامج الحو�مة

االلكترون�ة
والتحّول الرقمي

برنامج إدارة
واستثمار

أمالك الدولة

-2

-6

-7

-9

ÃÅ6\16

المقصدان
و 14

الشكل )3(

التقاطعات بن الهدف 16 ومحوري الحوار الوطني، والبناء املؤسيس
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وفيــام يخــص الحوكمــة الرشــيدة داخليــاً، ميكــن اختصــار وســائل التنفيــذ التــي يتبناهــا الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، 

فيــام يتطابــق مــع هــذا املحــور ومــع الهــدف 16 وتوصيــات مجلــس حقــوق اإلنســان، بــاآليت:

 حتقي��ق الس��لم واألم��ان: أولويــة املصالحة والحــوار الوطنــي، وإعادة الالجئــن والنازحــن، ومعالجة اآلثــار االجتامعيــة واالقتصادية . 1

للحــرب مــن خــالل مســار الحــوار الوطنــي؛ إضافــة إىل مكافحــة الجرميــة املنظمــة )األهــداف االســرتاتيجية لهــذا املحــور، والربنامج 3(.

ــي . 2 ــالح الترشيع ــون، واإلص ــيادة القان ــة وس ــز املواطن ــاق، يطــول تعزي ــيس واســع النط ــالح مؤس ــراء إص  اإلص��الح املؤسس��ي: إج
والقضــايئ، وإعــادة هيكلــة قطــاع اإلعــالم، وتعزيــز الالمركزيــة ومشــاركة املجتمــع األهــيل )الربامــج الرئيســية 1 و4 و5 و8 و10 و11، 

إضافــة إىل برامــج تعزيــز املجتمــع املــدين(.

 احلوكم��ة التقني��ة: القيــام بإصــالح إداري، وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة، واالنتقــال إىل الحكومــة اإللكرتونيــة واإلدارة الحديثــة . 3
ــج 2 و6 و7 و9(. )الربام

إن الخيــارات التــي يحملهــا هــذا التوجــه الــذي تضمنــه الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، إضافــة إىل كونــه منســجامً مــع 

ــة  ــاً يف مســار السياســات العام ــرياً هام ــا تشــكل تغي ــام 2030، إمن ــة املســتدامة لع ــا خطــة التنمي ــي عــربت عنه ــة الت ــات األممي التوجه

ــأيت أهميتهــا مــن نقطتــن: الحكوميــة يف ســورية؛ وت

أوالً، ألنها رضورية لرتسيخ السلم واألمان، وتجاوز مشاكل الحرب وآثارها؛– 

ثانيــاً، ألنهــا تحمــل تغيــرياً يف منــوذج تنظيــم االقتصــاد واملجتمــع، عــرب منــوذج تخطيــط تنمــوي أكــر مرونــة واتزانــاً، يراعــي – 

مشــاركة األطــراف التنمويــة كلهــا.

مثــة صعوبــة يف القيــاس بواســطة مــؤرشات كميــة تقليديــة يف مجــال الســلم والحوكمــة الرشــيدة، نظــراً للطابــع املركــب والنوعــي للقضايــا 

املعنيــة. ففــي هــدف التنميــة املســتدامة رقــم 16، مثــة 23 مــؤرشاً )20 مــؤرشاً ملقاصــد النتيجــة العــرشة، و3 مــؤرشات ملقصدي السياســات/

الوســائل(، ومــن أصــل هــؤالء، مثــة ســبعة مــؤرشات فقــط تنتمــي إىل الطبقــة األوىل tier I )أي إن تعريفهــا وطريقــة قياســها معروفــة 

وبياناتهــا متوفــرة(، أمــا املــؤرشات الباقيــة )16 مــؤرشاً( فهــي تنتمــي إىل الطبقــة الثانيــة  )أي إن تعريفهــا وطريقــة الحســاب محــددة، 

إال أن البيانــات غــري متاحــة بالنســبة لغالبيــة الــدول(؛ ولذلــك فــإن قيــاس التقــدم عامليــاً يف هــذا الهــدف يقتــرص عمليــاً عــىل املــؤرشات 

الســبعة مــن الطبقــة األوىل.

مــن ناحيــة أخــرى، ال بــد مــن التحقــق مــن مالءمــة هــذه املــؤرشات للوضــع يف ســورية، والتأكــد مــن توفــر البيانــات الصالحــة للقيــاس. 

ــو مــؤرش  ــة بالدرجــة األوىل(، فه ــة املالي ــة يف املنظــامت الدولي ــدان النامي ــت للبل ونســتبعد أوالً املــؤرش 1-8-16 )نســبة حقــوق التصوي

ــامم إىل 6  ــي هــي يف موضــع االهت ــدد املــؤرشات الت ــص ع ــا يقل ــاً، وهــذا م ــق وطني ــل للتطبي ــري قاب ــي وغ ــاس عــىل املســتوى العامل يق

مــؤرشات. ونــورد يف الجــدول 3 هــذه املــؤرشات مــع التعليــق عليهــا مــن منظــور الوضــع يف ســورية.

قياس املؤشرات الكمية 	- 3
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وهكــذا، ونظــراً لخصوصيــة الحالــة الســورية، ومــا يتوفــر مــن مــؤرشات، وفهمنــا لطبيعــة مــؤرشات التنميــة املســتدامة وتصنيفهــا الصحيح، 

فــإن التقريــر الوطنــي يعتمــد ثــالث فئــات مــن املــؤرشات: املــؤرشات الكميــة، املــؤرشات التــي تــدل عــىل وجــود مؤسســات، واملــؤرشات 

التــي تــدل عــىل وجــود خطــط وسياســات؛ عــىل النحــو املبــن فيــام يــأيت.

أوالً- مؤرشات كمية

 عدد ضحايا القتل العمد املسجلة لكل 100,000 نسمة. 1

عاشــت الجمهوريــة العربيــة الســورية عــىل امتــداد مــا يزيــد عــن ثالثــة عقــود ونيــف قبــل بدايــة الحــرب يف حالــة اســتقرار وأمــن شــخيص 

ومجتمعــي متامســك ومتــن، وكان معــدل الوفيــات الناجــم عــن العنــف ضئيــالً يف عــام 2010. أمــا بعــد بدايــة الحــرب يف العــام 2011، 

1 - 1 - 16

2 - 3 - 16

2 - 5 - 16

عدد ضحا�ا القتل العمد لكل 100,000 نسمة

�حسب العمر والجنس

المحتجزون غیر المح�وم علیهم �نس�ة من

مجموع السجناء

نس�ة األطفال دون سن الخامسة الذین ُسجلت

والداتهم في قید السجل المدني، �حسب العمر

عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ ضمانات دستور�ة

و/أو تشر���ة س�اسات�ة إلطالع الجمهور

على المعلومات

وجود مؤسسات وطن�ة مستقلة لحقوق اإلنسان

وفقا لم�ادئ �ار�س

المؤشر ال �عبر تماما عن المقصد

تحو�له إلى مؤشر وطني إذا �انت

هناك مؤسسات حقوق إنسان

وطن�ا أم ال

نس�ة األطفال دون الخامسة

المسجلین في السجل المدني من

الفئة العمر�ة

مؤشر دولي، تحو�له إلى مؤشر

وطني: توفر تشر�عات وضمانات

لحق الوصول إلى المعلومات

نس�ة الدعاو� المفصولة من إجمالي

الدعاو� المعروضة على القضاء

عدد ضحا�ا القتل العمد المسجلة

لكل 100,000 نسمة
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الحد من العنف والو��ات

المرت�طة �ه

-1

س�ادة القانون -3

نس�ة األعمال التجار�ة التي اتصلت مرة واحدة

على األقل �مسؤول ح�ومي ودفعت رشوة إلى

مسؤول ح�ومي أو ُطلب منها دفع رشوة ألولئك

المسؤولین الح�ومیین، خالل االثني عشر شهرًا

السا�قة

الحد من الفساد والرشوة -5

1 - 9 - 16

2 - 10 - 16

توفیر هو�ة قانون�ة لجم�ع

األطفال
-9

كفالة حق الوصول إلى

المعلومات والحر�ات
-10

تعز�ز المؤسسات و�ناءأ16 -   - 1

القدرات لم�افحة العنف
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فقــد ســجل هــذا املعــّدل ارتفاعــاً كبــرياً، حيــث ارتفــع بوســطي ســنوي قــدره نحــو %264 حتــى عــام 2015. ويف الواقــع، فــإن االرتفــاع الكبــري يف معــدل 

الوفيــات املســجلة خــالل تلــك املــدة يعــود إىل تزايــد عــدد العمليــات اإلرهابيــة واالعتــداءات املتعــددة الصــور واألشــكال التــي قامــت بهــا الجامعــات 

املســلحة التــي اعتمــدت سياســة ممنهجــة بالقتــل والتعذيــب واالغتصــاب وتجنيــد األطفــال، مدعومــة بقــوة باملــال والســالح والدعــم اللوجســتي مــن 

أطــراف دوليــة وإقليميــة.

وشــهدت أعــداد الوفيــات املســجلة الناجمــة عــن القتــل العمــد انخفاضــاً ملحوظــاً بــن عامــي 2015 و2019، بنســبة %36.4، كنتيجــة لتحريــر الجيــش 

العــريب الســوري معظــم املناطــق وانحســار أعــامل القتــال يف مناطــق محــددة.

 نسبة الالجئن العائدين إىل سورية من إمجالي الالجئن. 2
شــهدت أعــداد الالجئــن الســورين العائديــن إىل أمــان ســكنهم زيــادة ملحوظــة بــن عامــي 2015 و2019، حتــى بلغــت نســبة العائديــن مــن إجــاميل 

الالجئــن نحــو %5.5 يف نهايــة عــام 2019؛ ويــرد ذلــك إىل عــودة االســتقرار إىل مناطــق كثــرية، والتســهيالت التــي قدمتهــا الحكومــة الســورية لتســوية 

أوضــاع العائديــن وتحســن الخدمــات واملرافــق املتــرضرة يف أماكــن ســكنهم.

 نسبة النازحن داخليًا العائدين إىل أماكن سكنهم األصلية من إمجالي النازحن. 3
دخلــت بعــض املناطــق التــي تنتــرش فيهــا املجموعــات اإلرهابيــة املســلحة يف حالــة مــن عــدم التــوازن واالســتقرار الســكاين ســببت موجــات نــزوح كبــرية 

باتجــاه املناطــق املســتقرة. فقــد بلغــت نســبة النــزوح نحــو %30 مــن إجــاميل عــدد الســكان بــن عامــي 2011 و2015، ثــم تراجعــت النســبة إىل حــدود 

%12 مــن إجــاميل عــدد الســكان خــالل 2016 و2019، مــع عــودة جــزء كبــري مــن النازحــن داخليــاً إىل مدنهــم وقراهــم كنتيجــة الســتقرارها، وإعــادة 

تأهيــل مقومــات املعيشــة الرئيســية.

ــل”،  ــل نتيجــة اســتمرار “إرسائي ــزوح املســتمر لســكان الجــوالن الســوري املحت ــي متــت كنتيجــة للحــرب عــىل ســورية الن ــزوح الت يضــاف إىل حركــة الن

الســلطة القامئــة باالحتــالل، باحتاللهــا للجــوالن، وأثــر ذلــك عــىل ترشيــد عــدد كبــري مــن املواطنــن الســورين وعــىل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة؛ 

حيــث عمــدت “إرسائيــل”، الســلطة القامئــة باالحتــالل، منــذ احتاللهــا للجــوالن إىل تهجــري الغالبيــة العظمــى مــن ســكانه، مامرســة بذلــك أشــكاالً مختلفــة 

مــن القمــع واإلجــراءات الالإنســانية، إذ هجــرت 131،000 مواطــن ســوري، وعمــدت بعدهــا إىل تدمــري مدينــة القنيطــرة وتدمــري أكــر مــن 300 قريــة 

ســورية يف الجــوالن الســوري املحتــل، ومل يبــق بعــد هــذا التدمــري ســوى 5 قــرى هــي: مجــدل شــمس، وعــن قنيــة، وبقعاتــا، ومســعدة، والغجــر.

 التدفقات املالية غر املشروعة وتهريب السالح وسرقة اآلثار واملوارد الطبيعية. 4
ارتفــع عــدد حــاالت التدفقــات املاليــة غــري املرشوعــة مــن 541 حالــة يف عــام 2016 إىل 836 حالــة يف عــام 2018، أي بارتفــاع نســبته %54.5، ثــم مــا لبــث 

العــدد أن انخفــض يف عــام 2019 إىل 564 حالــة، مرتاجعــاً بنســبة %32.5 عــن عــام 2018 لكنــه رغــم ذلــك بقــي أعــىل مــن مســتواه عــن عــام 2016.

وســمح خــروج بعــض املناطــق الحدوديــة عــن ســيطرة الحكومــة الســورية حــدوث تدفــق كبــري يف األســلحة املهربــة التــي اتجهــت إىل الجامعــات املســلحة 

مبــارشة. ويف عــام 2016، ســجلت الحكومــة الســورية 34 حالــة تهريــب أســلحة، ارتفعــت إىل 89 حالــة يف عــام 2017، أي بزيــادة نســبتها %161، ثــم مــا 

لبثــت هــذه الحــاالت أن انخفضــت إىل 55 حالــة يف عــام 2018، ثــم إىل 22 حالــة يف عــام 2019 أي بانخفــاض نســبته %60، وذلــك نتيجــة إلعــادة األمــن 

واالســتقرار لبعــض املناطــق الحدوديــة.

وتعــرض الــرتاث األثــري الســوري إىل عمليــة تدمــري ممنهجــة عــىل يــد املجموعــات املســلحة خــالل ســنوات الحــرب، حيــث متــت رسقــة قســم كبــري منــه 

وتهريبــه إىل خــارج البــالد؛ فقــد شــهدت املرحلــة بــن عامــي 2011–2015 رسقــة أكــر مــن 3558 قطعــة أثريــة مــن املتاحــف واألوابــد واملواقــع األثريــة 

ــي )2(  ــم ضبــط عمليت ــى اآلن. فبعــد أن ت ــار مرتفعــة حت ــات تهريــب اآلث ــرية عملي ــة مختلفــة. ومــا زالــت وت ــي تعــود إىل حقــب تاريخي الســورية الت

ــادة  ــة عــام 2019، أي بزي ــم ارتفعــت إىل 12 عملي ــد ارتفعــت يف عــام 2018 لتصــل إىل 4، ث ــات ق ــار خــالل عــام 2016، نجــد هــذه العملي ــب آث تهري

نســبتها %200 عــن عــام 2018.

وارتفــع عــدد براميــل النفــط املرسوقــة مــن 2 مليــون برميــل يف عــام 2011 إىل 22 مليــون يف عــام 2014، ثــم انخفــض قليــالً يف عــام 2016 إىل 15.6 مليــون 

برميــل، ثــم ارتفــع يف عــام 2019 إىل حــوايل 33.8 مليــون برميــل، أي أن عــدد براميــل النفــط املرسوقــة وصــل وســطياً إىل 17.2 مليــون برميــل يف الســنة.

 نسبة األطفال املسجلن يف سجالت النفوس. 5
بلــغ عــدد األطفــال دون ســن الخامســة املســجلن لــدى الســجل املــدين 2.6 مليــون طفــالً عــام 2010، ثــم انخفــض إىل حــوايل 1.6 مليــون 
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طفــل عــام 2015، أي إنــه انخفــض خــالل ســنوات الحــرب بنســبة %40. ويرجــع ذلــك االنخفــاض إىل وجــود مناطــق مل يتمكــن أهاليهــا 

مــن تســجيل أبنائهــم بســبب انتشــار املجموعــات اإلرهابيــة املســلحة يف هــذه املناطــق وفرضهــا الحصــار عــىل املدنيــن، إضافــة إىل ازديــاد 

ــات  ــدة بســبب عــدم وجــود بعث ــوالدات الجدي ــالد إىل دول أخــرى، وعــدم متكنهــم مــن تســجيل ال ــن غــادروا الب نســبة املواطنــن الذي

ــا بســبب تدمريهــا أو االســتيالء  ــات الســجل املــدين عــن الخدمــة، إم ــدول. كــام أدى خــروج بعــض أمان ــك ال دبلوماســية ســورية يف تل

عليهــا مــن الجامعــات املســلحة، وإتــالف ســجالتها، وصعوبــة وصــول النازحــن، وخصوصــاً املوجوديــن يف املناطــق غــري املســتقرة إىل مراكــز 

الســجل املــدين، إىل ضعــف عمليــات التســجيل. أمــا فيــام يتعلّــق باملواطنــن املوجوديــن خــارج القطــر، فقــد أدى إغــالق الســفارات إىل 

عــدم تســجيل األطفــال الســورين. وشــهد مــؤرش األطفــال دون الخامســة مــن العمــر الذيــن يتــم تســجيلهم تراجعــاً واضحــاً خــالل ســنوات 

2016-2019، ففــي حــن وصــل عــدد أولئــك األطفــال يف عــام 2016 إىل حــوايل 1.88 مليــون طفــل، تراجــع إىل حــوايل 1.64 مليــون طفــل 

عــام 2018، أي بنســبة %13، ثــم تراجــع العــدد إىل 1.5 مليــون يف عــام 2019، أي بنســبة %9 عــن عــام 2018.

 نسبة الكوادر العليا والوسطى املؤهلة يف القطاع العام. 6
ــة،  ــة اإلداري ــوزارة التنمي ــًة ب ــة الســورية، ممثل ــا والوســطى أطلقــت الحكوم ــة العلي ــدرات للكــوادر اإلداري ــز ومتكــن الق يف إطــار تعزي

برنامــج الجــدارة القياديــة وقــد أمثــر هــذا الربنامــج عــن تدريــب مــا نســبته حــوايل %70 مــن معــاوين الــوزراء. كــام أطلقــت برنامــج 

وطنــي يســتهدف املديريــن العامــن، وقــد تــم حتــى نهايــة عــام 2019 تدريــب 218 مديــراً عامــاً عــىل مهــارات اإلدارة وفــق منهجيــة 

التدريــب املدمــج.

 نسبة االخنفاض يف مدة التقاضي. 7
شــهدت أعــداد القضــاة تحســناً بعــد االنخفــاض الكبــري الــذي وصلــت إليــه يف عــام 2013، إذ تــم إجــراء العديــد مــن املســابقات الختيــار 

القضــاة مــن املحامــن األســاتذة، فنمــت أعدادهــم بنســبة %13.8 بــن عامــي 2013 و2016، وارتفعــت هــذه النســبة إىل %16 بــن عامــي 

2017 و2019. وبالرغــم مــن ذلــك، مــا تــزال أعــداد القضــاة غــري متناســبة مــع حجــم الدعــاوي املعروضــة عــىل املحاكــم، وهــذا مــا يظهــره 

ارتفــاع الدعــاوي املــدورة مــن عــام إىل آخــر، حيــث ارتفعــت نســبتها بــن عامــي 2013 و2016 إىل حــوايل %13 مــن إجــاميل الدعــاوى، 

وارتفعــت هــذه النســبة إىل حــدود %14.3 بــن عامــي 2017 و2019. ومــن أهــم األســباب التــي أدت إىل ذلــك، تلــك املرتبطــة بتــرضر 

عــدد مــن املحاكــم خــالل ســنوات الحــرب، والعــدد الكبــري مــن الدعــاوى املنظــورة أمــام املحاكــم مقارنــة بعــدد القضــاة، إضافــًة إىل قــدم 

الوســائل الفنيــة يف املحاكــم مــن ناحيــة النســخ وتنظيــم امللفــات واألرشــفة، وقلــة عــدد املســاعدين العدليــن وضعــف الخــربة والتأهيــل 

لديهــم، وأســاليب اإلبــالغ واإلحضــار.

 نسبة الدعاوي املفصولة من إمجالي الدعاوي املعروضة على القضاء. 8
شــهدت نســبة الدعــاوى القضائيــة املفصولــة إىل إجــاميل عــدد الدعــاوى القضائيــة املســجلة انخفاضــاً كبــرياً منــذ بدايــة الحــرب، حيــث 

انخفضــت مــن %64.5 عــام 2011 إىل %57.7 عــام 2015، وتابعــت االنخفــاض إىل أن وصلــت هــذه النســبة عــام 2019 إىل حــدود 23%، 

وذلــك نتيجــة النخفــاض عــدد القضــاة وتــرضر البنيــة التحتيــة )املاديــة والبرشيــة( القضائيــة.

ثانياً- وجود مؤسسات معنية

 وجود هيئة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان. 1

تتعامــل حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية مــع قضايــا حقــوق اإلنســان عــىل أنهــا قضايــا عــرب قطاعيــة، ومــن ثــّم فــإن الــوزارات 

والجهــات املعنيــة مســؤولة، كل حســب اختصاصهــا، بأوجــه معينــة مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان. وتعتمــد البنيــة التنظيميــة للتنميــة 

يف ســورية عــىل لجــان وزاريــة منهــا اللجنــة الوزاريــة للتنميــة البرشيــة التــي تناقــش وتقــر القضايــا الكليــة املتصلــة مبكونــات التنميــة 

اإلنســانية، التــي تعــّد اإلطــار األوســع لحقــوق اإلنســان.

 وجود هيئة وطنية مستقلة ملكافحة الفساد. 2

تنظــر الحكومــة الســورية إىل قضيــة مكافحــة الفســاد عــىل انــه جــزء مــن اإلصــالح اإلداري واملؤســيس، ومــن ثــّم فــإن مهمــة مكافحــة 
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الفســاد تقــع عــىل عاتــق عــدد مــن الجهــات الوطنيــة وأهمهــا: وزارة التنميــة اإلداريــة، والهيئــة املركزيــة للرقابــة والتفتيــش، والجهــاز 

املركــزي للرقابــة املاليــة.

 وجود هيئة وطنية للمصاحلة واحلوار الوطين. 3

أحدثــت يف الجمهوريــة العربيــة الســورية يف عــام 2011 وزارة دولــة لشــؤون املصالحــة الوطنيــة، ثــم جــرى تحويلهــا يف عــام 2018 إىل 

هيئــة عامــة للمصالحــة الوطنيــة، تعمــل عــىل املســاهمة يف تحقيــق الســلم االجتامعــي واألهــيل ألبنــاء الوطــن كافــة، وذلــك لإلســهام 

يف تأمــن مخــرج ســلمي لألزمــة التــي متــر بهــا ســورية. وســوف يتــم تطويــر هــذه الهيئــة مــع وقــف الحــرب وتكييفهــا مبــا يتــالءم مــع 

متطلبــات املصالحــة والحــوار الوطنــي يف ســياق املســار الســيايس ملــا بعــد الحــرب.

 وجود هيئة وطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة. 4

نظــرا لتعــدد أمنــاط األنشــطة الجرميــة التــي تقــوم بهــا الجامعــة اإلجراميــة املنظمــة التــي تشــكل أفعــالً جرميــة معاقــب عليهــا مبوجــب 

ــة  ــع الوحــدات الرشطي ــا يدخــل يف صلــب عمــل جمي ــإن موضــوع مكافحته ــة الخاصــة، ف ــن الجزائي ــات الســوري والقوان ــون العقوب قان

وبخاصــة إدارة األمــن الجنــايئ وفروعهــا يف املحافظــات، وإدارة مكافحــة االتجــار باألشــخاص، وإدارة مكافحــة املخــدرات وذلــك تبعــاً لنــوع 

النشــاط الجرمــي الــذي تقــوم بــه الجامعــة اإلجراميــة املنظمــة.

ثالثاً- خطط وسياسات

 وجود خطة وطنية حلقوق اإلنسان. 1

تضّمنــت الخطــط الوطنيــة يف ســورية القضايــا املتعلّقــة بحقــوق اإلنســان، وذلــك بالتوافــق مــع مــا نــّص عليــه الدســتور الســوري. ويف هــذا 

الســياق، جــرى تبنــي مجموعــة مــن التوصيــات، وافقــت عليهــا الحكومــة يف تقريــر املراجعــة الدوريــة لحقــوق اإلنســان.

وتجدر اإلشارة كذلك إىل وجود اسرتاتيجيات وطنية معنية ببعض الفئات، توليها الحكومة أهمية وخصوصية معينة، منها :

االسرتاتيجية الوطنية للطفولة.– 

االسرتاتيجية الوطنية للمسنن.– 

االسرتاتيجية الوطنية لتمكن املرأة.– 

االسرتاتيجية الوطنية لذوي اإلعاقة– 

 وجود خطة وطنية ملكافحة الفساد. 2

اتجهــت الحكومــة الســورية إىل إعــادة هيكلــة املؤسســات الرقابيــة، وســن املزيــد مــن الترشيعــات والقوانــن املتعلقــة بتكريــس الشــفافية 

ومحاربــة الفســاد، وتشــكيل لجــان تدقيــق وتحقيــق مهمتهــا تحديــد مكامــن الخلــل والضعــف، ورفــع املقرتحــات والتوصيــات إىل صنــاع 

ــات  ــف املؤسس ــة يف مختل ــوادر التنفيذي ــة للك ــارف البرشي ــدرات واملع ــر الق ــىل تطوي ــف ع ــل املكث ــة، والعم ــات املختص ــرار والجه الق

واألجهــزة الرقابيــة، وذلــك عــن طريــق برامــج التدريــب والتأهيــل والــدورات التخصصيــة.

ــاألداء  أقــرت الحكومــة الســورية وثيقــة االســرتاتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، والتــي تتضمــن إجــراءات تنفيذيــة بهــدف االرتقــاء ب

ــة يف  ــفافية والنزاه ــات الش ــل آلي ــدف إىل تفعي ــام ته ــة؛ ك ــودة عالي ــة وج ــة مبرون ــات عام ــم خدم ــة وتقدي ــات املعني ــايت للجه املؤسس

ــاد. ــة الفس ــن يف مكافح ــة وإرشاك املواطن اإلدارات الحكومي

كــام عملــت عــىل إعــداد قانــون الكشــف عــن املــالءة املاليــة الــذي يهــدف إىل تهيئــة البيئــة الترشيعيــة لضبــط حــاالت الكســب واإلثــراء 

غــري املــرشوع والحــد مــن اســتخدام املواقــع الوظيفيــة يف تحقيــق املصالــح الشــخصية.

 وجود خطة وطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة. 3

يف عــام 2011، تــم إعــداد الخطــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار باألشــخاص يف ســورية، التــي تهــدف إىل الرتكيــز عــىل التوعيــة بجرميــة االتجــار 

باألشــخاص، باعتبــار أن وقايــة الشــباب الســوري مــن األفــكار املتطرفــة والعصابــات املنظمــة تقــي املجتمــع الســوري مــن الوقــوع بهــذه 

الجرميــة. هــذا، وتجــدر اإلشــارة إىل أن ســورية وقعــت عــىل معظــم اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.
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اإلطار )2(

اتفاقيات حقوق اإلنسان

إن الجمهورية العربية السورية هي طرف يف االتفاقيات اآلتية من االتفاقات األساسية لحقوق اإلنسان:

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.	 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.	 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.	 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوالهــا االختياريــان )الخاصــان بــإرشاك األطفــال يف النزاعــات املســلحة، وبيــع واســتغالل 	 

األطفــال يف البغــاء واملــواد اإلباحيــة(.

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل الهاجرين وأفراد أرسهم.	 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

ويضــاف إىل ذلــك مصادقــة الجمهوريــة العربيــة الســورية عــىل عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بحاميــة وتعزيــز 

حقــوق اإلنســان، ومنهــا عــىل ســبيل املثــال:

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها لعام 1973.	 

اتفاقية منع اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها لعام 1948.	 

اتفاقية منع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغري وبروتوكولها الختامي لعام 1950.	 

اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة لعــام 2000، والربتوكــوالن املكمــالن لهــا )منــع وقمــع 	 

االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، وبرتوكــول تهريــب املهاجريــن عــن طريــق الــرب والبحــر والجــو(.

ــة  ــة بحقــوق اإلنســان الثقافي ــة املتعلق ــات الدولي ــد مــن االتفاقي ــة الســورية منضمــة أيضــاً إىل العدي ــة العربي والجمهوري

والفكريــة ضمــن منظمتــي “اليونســكو” و”الوايبــو”؛ وإىل عــدد مــن االتفاقيــات التــي نشــأت ضمــن منظمــة العمــل الدوليــة 

بهــدف حاميــة وتعزيــز حقــوق العــامل والحريــات النقابيــة، ومنهــا االتفاقيــات األساســية الثامنيــة.

ــدويل  ــون ال ــية للقان ــات األساس ــن االتفاقي ــدد م ــرف يف ع ــي ط ــورية ه ــة الس ــة العربي ــإن الجمهوري ــك، ف ــًة إىل ذل إضاف

ــام 1949. ــع لع ــف األرب ــات جني ــا اتفاقي ــاين، أهمه اإلنس

إن أمــام ســورية مســاراً صعبــاً ومعقــداً لتحقيــق أهــداف هــذا املحــور، وهــو مــا ال ميكــن تجــاوزه إال بجهــود منســقة ومتواصلــة وفعالــة. 

ويجــب أن يكتمــل البعــد الســيايس واملؤســيس فيهــا، باألبعــاد االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة. فكــام أكدنــا يف بدايــة هــذا التقريــر، 

لــن تكــون هنــاك تنميــة بــدون ســلم، ولــن يكــون ســلم مســتقر ومســتدام دون تنميــة، وهــو مــا ســيتضح يف الفصــول الالحقــة.



الفصل الثالث:
التنمية االجتماعية واإلنسانية
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ــة  ــث العدال ــا، حي ــة وغايته ــة البرشي ــذي هــو هــدف التنمي ــة املســتدامة عــىل اإلنســان، ال ــز البعــد االجتامعــي يف منظومــة التنمي يركّ
واإلنصــاف واملســاواة هــي املبــادئ الحاكمــة. ومثــة نوعــان مــن العدالــة واإلنصــاف يف هــذه املنظومــة، هــام: إنصــاف مــن يعيشــون اليــوم؛ 
ــاوت االجتامعــي،  ــة، يف بعدهــا االجتامعــي، تهــدف إىل القضــاء عــىل التف ــة البرشي ــك أن التنمي ــي ذل ــة. ويعن ــال املقبل وإنصــاف األجي

ويشــمل ذلــك املســاواة بــن الجنســن، والتكافــؤ يف الفــرص، ويف املشــاركة.
يتعامــل هــذا الفصــل مــع قضايــا التنميــة االجتامعيــة واإلنســانية بالرتكيــز عــىل ثالثــة محــاور: الفقــر والحاميــة االجتامعيــة )وهــو أحــد 

املحــاور الخمســة للربنامــج الوطنــي لســورية بعــد الحــرب(؛ واإلدمــاج االقتصــادي واالجتامعــي؛ واملحــور التعليمــي والثقــايف.

بن الخطة العاملية والربنامج الوطني التنموي لسورية يف ما بعد الحرب – سورية 2030
يقابــل هــذا املحــور يف الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، البعــد االجتامعــي يف مفهــوم التنميــة، أو مجــال »النــاس« يف خطــة 
ــاس  ــد االجتامعي/الن ــدرج يف البع ــي تن ــك الت ــا، وتل ــي يتضمنه ــا الت ــة القضاي ــن ناحي ــون م ــة تقاطــع يف املضم ــة املســتدامة. ومث التنمي
ــام 1 و2 و3 و4 و5 و10 و16 ومقاصــد أخــرى  ــة املســتدامة ذوات األرق ــة، والســيام أهــداف التنمي ــة املســتدامة العاملي يف خطــة التنمي
ــة، والتعليــم،  ــة االجتامعي ــاول عناويــن كثــرية منهــا الفقــر والجــوع، واملســاواة، واملســاواة بــن الجنســن، والحامي يف الخطــة؛ وهــي تتن
والصحــة، وعــدم التمييــز ضــد أي مــن الفئــات الســكانية الخاصــة، والســيام األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والفئــات الهشــة، والســكن، الــخ. وقــد 
ركّــز الربنامــج الوطنــي لســورية بعــد الحــرب تركيــزاً خاصــاً عــىل التكويــن الثقــايف مبعنــاه الواســع الــذي ال يقتــرص عــىل التعليــم )الهــدف 
رقــم 4(، وذلــك نظــراً ألهميــة الثقافــة يف مســار التنميــة، وبوجــه خــاص يف تجــاوز الحــرب وأثارهــا، ومــن ضمنهــا املخاطــر عــىل الهويــة 
ــاء ســورية مــا بعــد الحــرب. وهــذا الجانــب غــري مبلــور بوضــوح يف الخطــة  الوطنيــة نفســها، إضافــة إىل أهميــة املعرفــة والقيــم يف بن

العامليــة خــارج إطــار الهــدف الرابــع الخــاص بالتعليــم.
ــص القســم األول للشــأن االجتامعــي بتفرعاتــه املختلفــة، والثــاين لقضايــا  يتكــون هــذا الفصــل مــن ثالثــة أقســام )انظــر الشــكل 4(. يخصَّ
ــات الســكانية، والثالــث للمعرفــة  ــة باإلدمــاج االجتامعــي للفئ ــز بحقهــن ومســائل أخــرى ذات صل متكــن النســاء والقضــاء عــىل التميي
والتكويــن الثقــايف. ويتجنــب كل قســم منهــا التفصيــل فيــام يتعلــق بتنــاول املــؤرشات، فيقتــرص عــىل مــا يتيــح تقييــم الوضــع الحــايل 
ورصــد التقــدم بصــورة إجامليــة للبعــد االجتامعــي، والســيام أنــه ال ميكــن الفصــل بــن املقاصــد يف الهــدف الواحــد، وال بــن األهــداف 
املختلفــة، ألنــه ال ميكــن تحقيــق أثــر حقيقــي إال بتضافــر نتاجهــا نظــراً لرتابطهــا وتكاملهــا، وهــو مــا ال ميكــن رصــده مــن خــالل مــؤرش 

جــزيئ.

االجتماعي الم�ون  �قابل  الناس: 
في مفهوم التنم�ة ال�شر�ة المستدامة.

واألهداف األجندة  �ل  محور  الناس 
قو� �ش�ل  معینة  أهداف  هناك   ولكن 
في مختلفة  مقاصد  و�ذلك   وم�اشر، 

أهداف أخر�.
المعرفي/الثقافي الم�ون  أ�ضًا  �شمل 
 في التنم�ة (التعل�م) حیث أن المجاالت
الخمس لم تتضمن �عدًا ثقا��ًا مستقًال.

انهاء الفقر والجوع ��ل
أ�عادهما (رفع الحرمان)

تفعیل الطاقات الكامنة
للجم�ع (التم�ین)

 في إطار من الكرامة
والمساواة (الحقوق)

   الفقر
والحما�ة
االجتما��ة

-1

الجوع -2

اإلنسان
( ال�عد

االجتماعي)

4-3
الخدمات

االجتما��ة

5
المساواة
6الجنوس�ة

الخدمات
األساس�ة

8-7
التشغیل

10
المساواة

11
الس�ن

”نحن مـصــمـمـــون
علــى إنهــــاء الفـقـر
والـجــــــوع، بـجـم�ع،
صورهما، وأ�عــادهم
 و�ـفـالــة أن یـمــكــن
 لجم�ع ال�شر تفعیل
 طاقاتهم الكامنة في
 إطـار مـن الـكــرامــــة
والـمـســاواة وفي ظل

مناخ صحي“

الشكل )4(

 املكون االجتامعي )الناس( يف خطة التنمية املستدامة العاملية لعام 2030
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وقــد حــدد الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب هدفــاً اســرتاتيجياً إجامليــاً للمحــور اإلنســاين–االجتامعي هــو “مجتمــع 
متــوازن دميوغرافيــاً، ومتامســك اجتامعيــاً، وممكّــن اقتصاديــاً ومعرفيــاً، يتمتــع أفراده مبســتوى صحــي وتعليمي الئــق، قائم عىل التشــاركية 
والعدالــة االجتامعيــة، وعــىل منظومــة حاميــة اجتامعيــة فاعلــة وكفــؤة، تتكامــل فيــه األدوار الســتدامة التنميــة”. ثــم فّصــل األهــداف 
املرحليــة تحــت ثالثــة عناويــن فرعيــة هــي: التعليــم والتكويــن الثقــايف، والحاميــة االجتامعيــة، والســكان والصحــة. ويف هــذا الفصــل تــم 
إدراج 4 برامــج إطاريــة ذات عالقــة، اثنــان منهــا يتعلقــان بالشــأن االجتامعــي باملعنــى التقليــدي )الربنامــج اإلطــاري الثــاين عــن الحاميــة 
واملســؤولية االجتامعيــة، والســادس عــن الرعايــة الصحيــة(، وبرنامجــان يتعلقــان بالتعليــم والثقافــة )الربنامــج الرابــع منظومــة التعليــم 
واالبتــكار والبحــث، والخامــس عــن التكويــن الثقــايف(. وضمــن هــذه الربامــج اإلطاريــة تقــع الربامــج الرئيســية التــي تشــري إىل التدخــالت 
والسياســات املحــددة. وتغطــي هــذه الربامــج معظــم األهــداف واملقاصــد ذات الصلــة يف األجنــدة العامليــة، والســيام الفقــر )الهــدف 1(، 
والجــوع )الهــدف 2(، والصحــة )الهــدف 3(، والتعليــم )الهــدف 4(، واملســاواة بــن الجنســن )الهــدف 5(، واملســاواة واالندمــاج االجتامعــي 
)الهــدف 10(، وعــدم التمييــز )الهــدف 16(، كــام أنهــا تضمنــت توســعاً يف الجانــب الثقــايف الــذي مل يلحظــه هــدف محــدد يف األجنــدة 

العامليــة، إمنــا توزعــت لــه عنــارص متفرقــة ذات صلــة يف أهــداف مختلفــة.

حققــت جهــود التنميــة اإلنســانية يف ســورية نجاحــات جيــدة قبــل الحــرب، متثلــت يف الوصــول إىل معــدالت جيــدة مــن األمــن الغــذايئ 
ــاراً مــن عــام 2011، حملــت  ــة. واعتب ــة والتعليميــة والخدمي ــة الصحي وتحســن العمــر املتوقــع للســكان وتحســن يف خصائصهــم النوعي
الحــرب معهــا مختلــف أنــواع الــرضر ملقومــات التنميــة البرشيــة، املاديــة والالماديــة، مــن بنــى تحتيــة ومــوارد برشيــة، وتعدتهــا لتطــول 
محــاوالت تشــويه الهويــة الوطنيــة وانتهــاك كرامــة املواطنــن عــن طريــق شــتى أشــكال الظلــم والتعــدي، وتخريــب التكويــن التوعــوي 
والثقــايف والثوابــت الوطنيــة؛ وأدى ذلــك إىل حــرف مســارات التنميــة البرشيــة يف ســورية بعيــداً عــن تلــك التــي كانــت مرســومة لتحقيــق 
أهــداف التنميــة األلفيــة، وذهبــت بكثــري مــن اإلنجــازات التــي تراكمــت عــرب عقــود. وقــد تــرك ذلــك أثــراً مبــارشاً عــىل الفقــر ونظــام 
ــذايئ،  ــن الغ ــاد األرس لألم ــل بالجــوع وافتق ــره األقــى املتمث ــر يف مظه ــة الفق ــرات اآلتي ــاول الفق ــة يف ســورية. وتتن ــة االجتامعي الحامي

والفقــر والحرمــان مبعنــاه الواســع، والحاميــة االجتامعيــة.

الفقر واألمن الغذايئأ. 
توقفــت يف ســورية املســوح اإلحصائيــة الخاصــة بدخــل ونفقــات األرٍسة مــع بدايــة الحــرب، يف حــن جــرى تنفيــذ مســوح لألمــن الغــذايئ 
األرسي )انظــر الشــكل 5(، كمســح األمــن الغــذايئ لعــام 2015 الــذي تشــري نتائجــه إىل أن األمــن الغــذايئ يف ســورية تأثــر تأثــراً كبــرياً خــالل 
ســنوات الحــرب، حيــث يعــاين %33 مــن األرس الســورية مــن انعــدام األمــن الغــذايئ. أمــا يف عــام 2019 فقــد تحســن الوضــع نســبياً، 
وانخفضــت نســبة األرس التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ إىل %28، مــع تحســن اإلنتــاج الزراعــي وتحســن إمكانــات الوصــول إىل 
األســواق وخاصــة لســكان املناطــق املحــررة والتــي كانــت تحــت الحصــار. وميكــن اعتبــار هــذه النســبة مبثابــة تقديــر تقريبــي لنســب 
ر بنحــو %1.1 مــن إجــاميل  الفقــر املدقــع. أمــا قبــل بدايــة الحــرب، فقــد كانــت نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن الفقــر الغــذايئ تقــدَّ

الســكان يف عــام 2010.
ومــع آثــار التدابــري القرسيــة األحاديــة الجانــب املفروضــة عــىل ســورية، التــي أدت إىل زيــادة تــآكل القــدرة الرشائيــة للمواطنن الســورين، 
بســبب ارتفــاع األســعار ومحدوديــة الدخــل، والتــي أضيفــت إليهــا آثــار اإلجــراءات االحرتازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الســورية للتصــدي 
لجائحــة كورونــا يف بدايــة عــام 2020، يُتوقــع أن يعــود مســتوى األمــن الغــذايئ إىل الرتاجــع؛ وهــو مــا ســيعيق أكــر قــدرة الدولــة الســورية 

عــىل تحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة.

الفقر واحلماية االجتماعية 	- 1

تطور مستو�ات األمن الغذائي األسر� بین عامي 2015 و2019
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توزع األرس حسب مستوى أمنها الغذايئ بن عامي 2015 و2019
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ارتفعــت نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن الفقــر والحرمــان بصــورة كبــرية منــذ عــام 2011. وكان الســكان الفقــراء والفئــات الهشــة 
اقتصاديــاً هــم أول ضحايــا الحــرب التــي أثــرت تأثــرياً عميقــاً وجذريــاً عــىل محــددي الفقــر الرئيســين: الدخــول واألســعار؛ فقــد تأثــرت 
الدخــول ســلباً بفعــل فقــدان فــرص العمــل، وهــي املصــدر األســايس للدخــل )بســبب تدمــري املنشــآت اإلنتاجيــة، صعوبــة تأمن مســتلزمات 
ــة  ــة االجتامعي ــزوح، عوامــل األمــان بالنســبة للنقــل، تراجــع قطــاع الســياحة(، وتراجــع برامــج الحامي ــاج الصناعــي والزراعــي، الن اإلنت
بســبب ضغــط النفقــات وعــدم وجــود مــوارد ماليــة متجــددة، وهــو مــا أثــر ســلباً عــىل قطــاع الدعــم. وتأثــرت األســعار تأثــرياً مزدوجــاً، 
خارجيــاً بفعــل اإلجــراءات االقتصاديــة القرسيــة األحاديــة الجانــب، وداخليــاً بضعــف النشــاط االقتصــادي اإلنتاجــي الــذي خــرج قســم 
كبــري مــن منشــآته خــارج الــدورة االقتصاديــة، وكذلــك بفعــل عــدم أمــان طــرق نقــل املنتجــات، وغيــاب آليــات مراقبــة األســواق. هــذه 
التأثــريات أفــرزت تحديــات جديــدة أمــام االقتصــاد واملجتمــع الســوري تضــاف إىل التحديــات التــي كانــت موجــودة أمــام جهــود الحــد 

مــن الفقــر قبــل األزمــة، متثلــت نتائجهــا بتــرضر مــؤرشات الفقــر كافــًة واتســاع نطاقــه وتعمــق حدتــه وفجوتــه.

الحامية االجتامعيةب. 
يحتــل النقــاش بصــدد النظــام )أو األنظمــة( األمثــل للحاميــة االجتامعيــة موقعــاً متقدمــاً يف الفكــر التنمــوي، زاد منــه خــالل الســنوات 
األخــرية تعاقــب األزمــات العامليــة، ســواء االقتصاديــة منهــا، مثــل أزمــة 2007–2008 االقتصاديــة واملاليــة، ومــا نتــج عنهــا مــن تزايــد 
للفقــر والبطالــة، أم تزايــد الحــروب يف العــامل التــي تســتوجب إجــراءات حاميــة شــاملة خاصــة بظــروف الحــرب والنــزوح واللجــوء، أم مــا 
كشــفته األزمــات املتولــدة عــن انتشــار فــريوس كورونــا مــن اختــالالت جوهريــة يف النظــم االقتصاديــة واالجتامعيــة، ومنهــا قصــور أنظمــة 

الحاميــة االجتامعيــة حتــى يف الــدول الصناعيــة املتقدمــة.
ــوم عــىل االســتهداف  ــي تق ــك الت ــة هــي تل ــر األنظمــة فعالي ــرى األوىل إن أك ــن: ت ــن كبريت يف هــذا الصــدد، تنقســم املذاهــب إىل فئت
وتخصيــص فئــات بعينهــا بالدعــم والحاميــة، واملقصــود تحديــداً الفئــات الهشــة والضعيفــة والتــي هــي أكــر فقــراً، وذلــك مــن خــالل 
شــبكات األمــان االجتامعــي التــي هــي صيغــة حديثــة ألنظمــة الحاميــة االجتامعيــة التقليديــة؛ أمــا الثانيــة فــرتى إن األولويــة يجــب أن 
تكــون لتوفــري نظــم شــاملة عــىل أســاس منظــور الحقــوق، ومــن خــالل مزيــج مــن السياســات والتدخــالت تحتــل فيهــا السياســات العامــة 
دوراً محوريــاً، يكتمــل مــع دور املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص والفاعلــن اآلخريــن. إن الحاميــة االجتامعيــة هــي حــق للجميــع، ومــن 
ثــّم فــإن أنظمــة الحاميــة املثــىل هــي تلــك التــي تتجــاوز منطــق مكافحــة الفقــر باملعنــى الضيــق، وتعتــرب أنــه ال بــد أن تشــمل جميــع 
ــرى  ــذي ي ــة( ال ــة الوطني ــوي« )أي املنســوب إىل الدول ــاك أيضــا مذاهــب مختلفــة، منهــا التوجــه »الدول املواطنــن. ويف هــذا اإلطــار هن
تحقيــق ذلــك حــرصاً عــن طريــق قيــام الدولــة بتوفــري الخدمــات األساســية، ومــن ضمنهــا الخدمــات والتأمينــات االجتامعيــة، ويرتافــق 
ذلــك غالبــا مــع توفــري الدعــم للســلع الرئيســية. وقــد كانــت ســورية مــن الــدول التــي تتبــع هــذا التوجــه قبــل 2011. ومثــة صيغــة أخــرى 
لبنــاء أنظمــة الحاميــة االجتامعيــة الشــاملة خــارج النظــام الدولــوي، تلتــزم مبقاربــة الحقــوق ومفهــوم التنميــة الحديــث، وتــرى أن ذلــك 
يتحقــق بتوزيــع األدوار وتكاملهــا بــن الفاعلــن والسياســات؛ وهــي تعطــي األولويــة ألنظمــة الحاميــة االجتامعيــة الشــاملة عــىل أنظمــة 
االســتهداف الضيقــة دون إغفالهــا متامــاً. وتعتــرب مبــادرة »أرضيــة الحاميــة االجتامعيــة« التــي أطلقهــا تحالــف منظــامت األمــم املتحــدة 

خطــوة يف هــذا االتجــاه.
تضمنــت أهــداف التنميــة املســتدامة مقصديــن )مــع مؤرشيــن لقياســهام( يتعلقــان مبــارشة بالحاميــة االجتامعيــة: األول هــو املقصــد 
الثالــث مــن الهــدف األول عــن الفقــر، والثــاين هــو املقصــد الثامــن مــن الهــدف الثالــث عــن الصحــة؛ هــذا، إضافــة إىل املقصــد الثالــث 
مــن الهــدف الثامــن املتعلــق بالعمــل الالئــق. ويعتــرب وجــود أو غيــاب الحاميــة االجتامعيــة مــؤرشاً صالحــاً للداللــة عــىل الحرمــان والفقــر، 
بــل قــد يكــون أحيانــاً أكــر داللــة مــن القياســات النقديــة. أمــا الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، فقــد وضــع هدفــاً 
مرحليــاً مــن أصــل ثالثــة أهــداف مرحليــة تنــدرج تحــت محــور التنميــة االجتامعيــة واإلنســانية للحاميــة االجتامعيــة، كــام خصصــت لهــا 
برنامجــاً إطاريــاً يحتــوي عــىل 8 برامــج رئيســية، ثالثــة منهــا تقــع يف صلــب موضــوع هــذا الفصــل، هــي: برنامــج تطويــر شــبكات األمــان، 

وبرنامــج تطويــر نظــم الضــامن االجتامعــي، والربنامــج الوطنــي للمعونــة االجتامعيــة.
ــا يتصــل  ــة تشــمل م ــة عــرب قطاعي ــا قضي ــة عــىل أنه ــة االجتامعي ــا الحامي ــع قضاي ــد الحــرب م ــي لســورية بع ــج الوطن ــل الربنام يتعام
بالسياســات الصحيــة وسياســات ســوق العمــل وسياســات الخدمــات االجتامعيــة، وكذلــك القضايــا املتعلّقــة بالفئــات الهشــة، كالنازحــن 

ــة واملعاقــن، إضافــة إىل سياســات دعــم الســلع والخدمــات الرئيســية. ــة األبوي واملســنن وفاقــدي الرعاي
ــع القطاعــن  ــة م ــاً يف تقاســم املســؤوليات التنموي ــة وتوازن ــر مرون ــة إىل نظــام أك ــزي يف الدول ــط املرك كان التحــول مــن نظــام التخطي
الخــاص واألهــيل قــد بــدأ قبــل الحــرب، كــام ســبق بيــان ذلــك؛ وقــد شــمل هــذا املســار مــا يتصــل بالحاميــة االجتامعيــة وتوفــري الخدمــات 
ــة  العامــة. إال أن مســار الحــرب –وعوامــل داخليــة أخــرى– قطعــت هــذا املســار، وفرضــت الحــرب اســتمرار وجــود دور حاســم للدول
يف املجــاالت املذكــورة، وهــو أمــر طبيعــي يف مثــل هــذا الظــروف. فالحــرب قــد عطلــت النشــاط االقتصــادي ورضبــت قــدرات القطــاع 
ــل جاهــزة للعمــل. وعــىل هــذا األســاس،  ــر بدائ ــرك األمــور إىل الفــراغ يف ظــل عــدم توف ــك مل يكــن باإلمــكان ت الخــاص )والعــام(، لذل
اســتمرت الدولــة يف تقديــم خدمــات التعليــم والصحــة وخدمــات البنيــة التحتيــة مــن مــاء وكهربــاء ورصف صحــي خــارج الرشاكــة مــع 

القطــاع الخــاص.
ــة وتوجــه ســابقن مبراجعــة هــذه السياســة قبــل 2011؛ إال أن  ــة يف دعــم أســعار الســلع والخدمــات، رغــم وجــود رغب اســتمرت الدول
ذلــك كان الوســيلة الوحيــدة املتاحــة للحيلولــة دون تدهــور إضــايف يف مســتوى معيشــة املواطنــن يف ظــروف الحــرب. ويشــمل الدعــم 
الخبــز واملحروقــات والكهربــاء وامليــاه والســلع التموينيــة. وباســتقراء مبالــغ ونســب الدعــم املخصصــة مــن املوازنــات العامــة، نــرى أن 
ســورية قــد حافظــت عــىل نســب دعــم مرتفعــة لجميــع مكونــات الدعــم األرسي، بالرغــم مــن اآلثــار التــي تركتهــا الحــرب. فمثــالً يف قطــاع 
الكهربــاء، بقيــت نســبة الدعــم مرتفعــة بالرغــم مــن انخفــاض نســب التحصيــل؛ وكذلــك مــا يخــص دعــم املــواد التموينيــة، التــي بقيــت 
نســبتها مرتفعــة بالرغــم مــن ازديــاد كلــف النقــل واالســترياد؛ وكذلــك دعــم ميــاه الــرشب، حيــث ازدادت كلــف مــواد التعقيــم وصعوبــة 
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ــج  ــل مــا يقــارب %15 مــن النات ــرية ســورية، ميث ــار ل ــّدر الحجــم اإلجــاميل للدعــم يف عــام 2018 بحــوايل 1360 ملي اســتجرارها. وقــد ُق
املحــيل يف هــذا العــام. ومــع ذلــك، فــإن الحــرب أحدثــت أرضاراً وقصــوراً يف جانبــن: األول هــو نوعيــة الخدمــات، والثــاين هــو القصــور يف 

التغطيــة؛ وهــي الجوانــب التــي تعطــى أولويــة يف الخطــط املســتقبلية.
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن ظــروف الحــرب تفــرض نوعــاً خاصــاً مــن إجــراءات الحاميــة ال تــدرج عــادة يف إطــار أنظمــة الحاميــة االجتامعيــة، 
مثــل حاميــة الحــق يف الحيــاة، وحاميــة النازحــن والالجئــن، وحاميــة األطفــال والنســاء، وحاميــة املنشــآت الصحيــة مــن أعــامل التخريــب 
واألعــامل العســكرية، والحاميــة مــن الخطــف والتجنيــد، الــخ. وهــذه املســؤولية عــن الحاميــة االجتامعيــة مبختلــف أشــكالها وبشــكل 
خــاص التــي فرضتهــا ظــروف الحــرب هــي مــن اختصــاص الحكومــة الوطنيــة، وقــد تــم تنــاول بعــض هــذه العنــارص يف أماكــن أخــرى مــن 

هــذا الفصــل وهــذا التقريــر.
أمــا فيــام يخــص العنــارص األخــرى مــن الحاميــة االجتامعيــة التقليديــة )انظــر الجــدول 4(، فثمــة أهميــة خاصــة ملــا يتعلــق بالتأمينــات 
ــام يخــص  ــري في ــق. ويف هــذه الصــدد مل يحــدث أي تغي ــق بســوق العمــل ورشوط العمــل الالئ ــا يتعل ــك م ــة، وكذل ــة والصحي االجتامعي
ــاملة،  ــري ش ــة غ ــات االجتامعي ــة التأمين ــت منظوم ــور(؛ وظل ــد األدىن لألج ــة، والح ــي والبطال ــن الصح ــاً التأم ــق )وخصوص ــل الالئ العم
وبحاجــة إىل التطويــر مــن حيــث توســيع املظلــة التأمينيــة، وبخاصــة للعاملــن يف القطــاع الخــاص غــري املنظــم، وتنويــع وتوســيع حزمــة 
ــبة  ــت نس ــد بلغ ــي. وق ــامن االجتامع ــكال الض ــع أش ــداً لجمي ــاً وواح ــاراً جامع ــكّل إط ــاتية لتش ــة املؤسس ــد املرجعي ــات، وتوحي الخدم
املســجلن بالتأمينــات االجتامعيــة يف عــام 2010 حــوايل %33 مــن إجــاميل العاملــن، وارتفعــت هــذه النســبة إىل حــدود %42 يف 2015، 
ونجــم هــذا االرتفــاع عــن انخفــاض عــدد املشــتغلن الناجــم عــن توقــف جــزء كبــري األعــامل االقتصاديــة، خاصــًة يف القطــاع الخــاص غــري 
املنظــم، وانخفضــت هــذه النســبة يف 2019 إىل حــوايل %38. وبلغــت نســبة املشــمولن بالتأمــن الصحــي %0.6 يف عــام 2010 وارتفعــت 

يف 2019 إىل %4.2 مــن إجــاميل الســكان. وتلتــزم خطــة العمــل الوطنيــة بتوفــري الحاميــة الشــاملة مــع حلــول عــام 2030.

ــاً لتطويــر منظومــة الحاميــة االجتامعيــة،  مــن جهــة أخــرى، فقــد وضــع الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب برنامجــاً إطاري
وشــبكات األمــان االجتامعــي، يهــدف إىل توفــري بيئــة مؤسســاتية حديثــة شــاملة لخدمــات الضــامن االجتامعــي، ونظــم الضــامن الصحــي، 
وإىل تعزيــز الحاميــة االجتامعيــة للجرحــى وذوي الشــهداء، وللفئــات التــي هــي أشــد احتياجــاً، وزيــادة منعتهــا ضــد العــوز والحاجــة. 
ويهــدف الربنامــج أيضــاً إىل وضــع أطــر ومعايــري وطنيــة للخدمــات االجتامعيــة النوعيــة املتخصصــة لرشائــح اجتامعيــة محــددة لضــامن 
متكــن هــذه الرشائــح، وتحقيــق اإلدمــاج االقتصــادي واالجتامعــي. ويهــدف الربنامــج أيضــاً إىل تحفيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف تقديــم 

الخدمــات االجتامعيــة املتنوعــة لعاملــه والبيئــة املجتمعيــة الناشــط فيهــا.
وتشــمل تدخــالت الحاميــة االجتامعيــة يف ســورية أشــكاالً مــن الدعــم االســتهدايف املبــارش القائــم عــىل معايــري الهشاشــة؛ فقــد طبقــت 

ســورية:

املعونة النقدية املبارشة، من خالل الصندوق الوطني للمعونة االجتامعية؛ وتوقفت التجربة بعد عام 2011 نتيجة – 

ظروف األزمة.

معونة نقدية دورية لألرس التي ترعى حاالت الشلل الدماغي.– 

حزمة املعونات والخدمات املقدمة للنساء املعيالت واملرسحن من خدمة.– 

334238
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نس�ة المشمولین �التأمینات االجتما��ة

نس�ة المشمولین �التأمین الصحي

نس�ة األسر السور�ة المشمولة �خدمات الصندوق
الوطني للمعونة االجتما��ة (من األسر الفقیرة)

الجدول )4(

مؤرشات الربنامج الوطني التنموي لسورية يف ما بعد الحرب للتأمينات االجتامعية
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الرعاية الصحية ج- 
تشــكل الرعايــة الصحيــة مكونــاً هامــاً يف سياســة الحاميــة االجتامعيــة )والسياســات االجتامعيــة عامــة( تســتحق تخصيــص حيــز مســتقل 
لتناولهــا. وقــد خصــص لهــا الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد عرفــت الرعايــة الصحيــة يف ســورية تطــوراً ملحوظــاً 
ــرز نقــاط القــوة يف النظــام  ــة الصحــي مبكــراً. ومتّثلــت أب قبــل الحــرب، وصنفــت ســورية مــن بــن الــدول التــي حققــت هــدف األلفي
الصحــي الســوري يف التحســن امللحــوظ يف معــّدل العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة، الــذي ارتفــع إىل 73 ســنة يف عــام 2010. ويعــود الســبب 
الرئيــيس لهــذا التحســن إىل تراجــع وفيــات األطفــال الناجــم عــن تحســن األوضــاع التغذويــة وزيــادة االهتــامم مبقومــات الصحــة اإلنجابية، 
ووفيــات األمهــات، بســبب شــمولية اللقاحــات وتحســن الرعايــة الصحيــة النســبي عنــد الــوالدة. وقــد ســاهمت عوامــل أخــرى أيضــاً يف 
هــذا التحســن، مــن أهمهــا توفــر امليــاه النظيفــة وانتشــار التعليــم، وبــروز بعــض مــؤرّشات الوعــي البيئــي، ومكافحــة األمــراض اإلنتانيــة 
واملعديــة، إضافــًة إىل زيــادة عــدد املشــايف ومتوســط عــدد األرسّة املخّصصــة لــكل ألــف نســمٍة مــن الســكان، وانتشــار منظومــٍة واســعٍة 
مــن املراكــز الصحيــة العامــة يف جميــع التجمعــات الســكانية يف املــدن واألريــاف، وتطــور الصناعــة الدوائيــة الســورية )انظــر الجــدول 5(.

ــة  ــة عــن الخدمــة، وأضعفــت مــن إمكاني ــة واملــوارد البرشي ــري مــن املرافــق الصحي غــري أن الحــرب ونتائجهــا أدت إىل خــروج قســم كب
ــاض  ــة، وانخف ــات الصحــة اإلنجابي ــدرة النســاء عــىل الوصــول إىل خدم ــص ق ــّجل تناق ــد ُس ــة. فق ــات الصحي وصــول الســكان إىل الخدم
أعــداد الــوالدات التــي تتــم عــىل يــد مختــص، وهــو مــا يــؤدي إىل زيــادة عــدد وفيــات األمهــات خــالل الــوالدة. وبعــد أن كانــت املــؤرشات 
الصحيــة قــد حققــت تقدمــا ملحوظــاً، اســتمر ارتفــاع معــدل وفيــات األمهــات منــذ بدايــة األزمــة الســورية، حيــث واصــل ارتفاعــه مــن 
58 حالــة وفــاة يف عــام 2011 إىل 67 حالــة وفــاة لــكل مئــة ألــف والدة حيــة يف عــام 2015. وخــالل األعــوام 2015-2019، متــت املســارعة 
إىل ترميــم الخدمــات الصحيــة بتضافــر الجهــود املحليــة والدوليــة، وطــرأ تحســن طفيــف عــىل مــؤرش وفيــات األمهــات، إذ انخفــض مبقــدار 

5 نقــاط مئويــة ليصــل إىل 62 وفــاة لــكل مئــة ألــف والدة حيــة يف عــام 2019.

الجدول )5(

مؤرشات صحية مختارة
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وقــد أثــرت الحــرب بوضــوح يف وضــع األطفــال يف ســورية عمومــاً، واإلنــاث بوجــه خــاص، حيــث تأثــرت هــذه الرشيحــة العمريــة نفســياً 
وجســدياً واجتامعيــاً وتعليميــاً وصحيــاً ومعيشــياً. ومــن أهــم املــآيس التــي تعرضــت لهــا رشيحــة األطفــال اإلنــاث، وتحديــداً يف مخيــامت 
اللجــوء، إجبارهــن عــىل الــزواج وهــن مازلــن قــارصات، مــع مالحظــة عــدم تســجيل هــذا الــزواج يف الــدول التــي حــددت ســن الــزواج 
بـــ 18 ســنة، وهــذا مــا يؤكــد وجــود خــروق متعــددة لحقــوق الفتيــات الصغــريات، حيــث يتــم حرمانهــن مــن الحقــوق املتصلــة مبرحلــة 
الطفولــة كالعيــش مــع األبويــن أو األهــل، واللعــب والتعلــم، والحصــول عــىل الرعايــة مــن الكبــار، إضافــة إىل حرمانهــن مــن حــق اختيــار 
الرشيــك والحصــول عــىل ضامنــات االســتقرار، وكذلــك حرمانهــن مــن تســجيل الــزواج لتعارضــه مــع رشط العمــر، وهــو مــا يــؤدي إىل عــدم 

تســجيل األبنــاء وعــدم الحصــول عــىل أي حقــوق يف حــال االنفصــال.
ــاب،  ــل األرس إىل اإلنج ــة مي ــة نتيج ــة والزواجي ــن الكلي ــاع الخصوبت ــتمرار ارتف ــظ اس ــكانية، يُالح ــات الس ــص السياس ــام يخ ــرياً، وفي وأخ
ونتيجــة آلثــار الحــرب اإلرهابيــة عــىل جهــود املؤسســات الســورية؛ علــامً بــأن الحكومــة الســورية مــا زالــت تعمــل إلنفــاذ سياســة ســكانية 
مرنــة وواقعيــة تلبــي متطلبــات التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة. وقــد أرخــت الحــرب بظاللهــا عــىل الرتكيبــة الســكانية، وتحديــداً يف 
ــوزع  ــكلة الت ــت مش ــنة(. وتفاقم ــاً )49-15 س ــطة إنجابي ــة النش ــات العمري ــض الفئ ــنوات(، وبع ــر إىل 4 س ــة األوىل )صف ــة العمري الفئ
الجغــرايف املتــوازن للســكان نتيجــة حصــول انزياحــات ســكانية كبــرية بــن املحافظــات وضمــن املحافظــة الواحــدة، والنــزوح إىل الخــارج؛ 
وحــدث تغــري يف تقســيم املحافظــات جذبــاً أو طــرداً للســكان؛ وارتفعــت الكثافــة الســكانية يف املناطــق املســتقطبة للمهجريــن، مؤديــة إىل 

ضغــوط كبــرية عــىل الخدمــات والبنيــة التحتيــة، وصعوبــة الحصــول عــىل الســكن الالئــق.

يتنــاول هــذا القســم بعــض قضايــا االندمــاج االجتامعــي والالمســاواة، ويركــز بوجــه خــاص عــىل املســاواة بــن الجنســن )املقابلــة للهــدف 
الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة(، وقضايــا مختــارة ذات عالقــة باالندمــاج االجتامعــي )املقابلــة للمقصــد الثــاين مــن الهــدف 

العــارش(، والســيام قضيــة النازحــن )والالجئــن(، وقضيــة الجــوالن الســوري املحتــل وســكانه.

املساواة بن الجنسن ومتكن النساء والفتياتأ. 
تعامــل الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب مــع قضيــة إزالــة الفــوارق بــن الجنســن كقضيــة عــرب قطاعيــة تتداخــل مكوناتهــا 

اإلطار )3(

إجراءات استجابة النظام الصحي ملواجهة فريوس “كوفيد - 19”

التوسع التدريجي واملستمر يف االختبارات املنفذة يومياً الكتشاف اإلصابة بالفريوس من عدمها.	 

تجهيز مراكز للحجر الصحي، مبا ال يقل عن مركزين يف كل محافظة من محافظات القطر.	 

وضع خطة لتعقيم وسائل النقل العام.	 

تجهيز املؤسسات واملباين الحكومية بتجهيزات لقياس الحرارة وأجهزة التعقيم للعاملن فيها والزائرين لها.	 

تجهيــز عــدد مــن املــدارس يف املحافظــات ووضعهــا تحــت تــرصف وزارة الصحــة كأماكــن حجــر احتياطيــة ميكــن اللجــوء 	 

إليهــا عنــد الحاجة.

ــة 	  ــة والحامي ــة والرعاي ــات الخدم ــة، وملؤسس ــق العام ــات واملراف ــكل دوري( للمؤسس ــم )بش ــالت تعقي ــذ حم تنفي

ــا. ــن فيه ــا ملقيم ــدم خدماته ــي تق ــة، الت االجتامعي

توفــري وســائل الوقايــة واملعقــامت الالزمــة للعاملــن يف املخابــز واملطاحــن وتشــديد اإلجــراءات املتخــذة للتقيــد برشوط 	 

النظافــة وضــامن ســالمة تعبئــة مــادة الخبز.

رفــع إنتاجيــة املنشــآت التــي تصنــع املعقــامت والكاممــات ومنــع تصديرهــا قبــل تحقيــق االكتفــاء املحــل، ومتابعــة 	 

ومراقبــة منتجاتهــا للتأكــد مــن جــودة املــواد املنتجــة ومراعاتهــا للمواصفــات املعتمــدة إضافــة إىل الســامح لعنــارص 

الدوريــات التموينيــة بالقيــام بالجــوالت الالزمــة عــىل الصيدليــات للتأكــد مــن التزامهــا بالتســعرية املعتمــدة.

اإلدماج االجتماعي واملساواة 	- 2
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ــى يف  ــية ومرم ــة أساس ــة مجتمعي ــن قيم ــن الجنس ــاواة ب ــة. فاملس ــة للخط ــية والثقافي ــة والسياس ــة واالجتامعي ــاور االقتصادي ــع املح م
ســورية، حيــث إن تعزيــز املســاواة يرتبــط باحــرتام الدســتور الســوري، كــام أن إنهــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات ليــس 
حقــاً أساســياً مــن حقــوق اإلنســان فحســب، بــل هــو أيضــاً عامــل حاســم يف التعجيــل بتحقيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة. وقــد ثبــت 
مــراراً وتكــراراً أن متكــن النســاء والفتيــات لــه أثــر مضاعــف، ويســاعد عــىل دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة، إضافــة 

إىل كونــه حقــاً أصيــالً مــن حقــوق اإلنســان.
وكــام يف املجــاالت األخــرى، حققــت ســورية قبــل الحــرب تقدمــاً يف مجــال تحقيــق املســاواة بــن الجنســن، والســيام أن خيــارات الدولــة 
“املاكرويــة” وتوجهاتهــا الفكريــة مؤيــدة لفكــرة املســاواة. وقــد حصــل تباطــؤ -ال بــل تراجــع- أثنــاء الحــرب وبســببها، حيــث تعمقــت 
الفجــوة بــن الجنســن عــىل مســتوى النتائــج واملــؤرشات التنمويــة. وأدت الحــرب نفســها وانتشــار التيــارات املتطرفــة إىل تفــكك منظومــة 
ــي  ــة املســلحة، الت ــات اإلرهابي ــة الشــديدة العنــف إزاء املــرأة يف مناطــق ســيطرة العصاب ــق التوجهــات التمييزي ــم الســائدة وتعمي القي

فرضــت إقصــاء النســاء عــن املجــال العــام، وعممــت مامرســات التأديــب العلنــي واالســرتقاق والقتــل عــىل نحــو غــري مســبوق.
وفيــام يخــص املــؤرشات التنمويــة التقليديــة، وبنــاء عــىل تشــخيص الوضــع الراهــن للســكان والتنميــة يف ســورية، تفصــح النظــرة املتمّعنــة 
ــة  ــرية حاصل ــزال حــارضة، وتراجعــات كب ــا ت ــن الجنســن م ــة ال ميكــن إنكارهــا، ويف الوقــت نفســه عــن فجــوة ب عــن إنجــازات متحقق

نجمــت عــن تأثــري الحــرب يف أوضــاع املــرأة الســورية يف الســنوات التســع األخــرية )انظــر الجــدول 6(.
وفيــام يتعلــق باملســاواة باألجــور بــن الرجــال والنســاء، كأحــد مكونــات العمــل الالئــق، فقــد زادت أجــور الرجــال عــن أجــور النســاء يف 
القطــاع الحكومــي بنســبة %2 يف عــام 2016، ثــم ارتفعــت هــذه الفجــوة لتصــل إىل حــوايل %4 يف 2018. أمــا يف القطــاع الخــاص، فــإن 
فجــوة األجــور بــن الجنســن تتعمــق أكــر، فقــد زادت أجــور الرجــال عــىل أجــور النســاء يف القطــاع الخــاص يف 2016 بنســبة %23، يف 
حــن زادت هــذه النســبة إىل حــوايل %39 يف 2018، وهــو مــا يــدل عــىل اتســاع فجــوة األجــور يف القطــاع الخــاص أكــر مــن القطــاع العــام.

وقد تضمن الربنامج الوطني التنموي لسورية يف ما بعد الحرب – سورية 2030 تحقيق أهداف التمكن الرئيسية اآلتية :
ــة واملؤسســية 	  ــاء القــدرات البرشي ــري الخدمــات االستشــارية لبن ــاً، وتوف ــاً وسياســياً وقانوني ــا اقتصادي تحســن وضــع املــرأة ومتكينه

ــة. ــة باملــرأة واملنظــامت غــري الحكومي ــة املعني ــات الوطني لآللي
الدعــوة إىل اتبــاع نهــج يقــوم عــىل الحــق يف التنميــة لتمكــن املــرأة والنهــوض بهــا ألجــل القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضدهــا، 	 

وتقليــص االختــالالت بــن الجنســن، وإدمــاج منظــور الجنوســة )الجنــدر( يف سياســات وبرامــج ومشــاريع تنمويــة كأداة لتحقيــق 
املســاواة بــن الجنســن.

الجدول )6(

مؤرشات مختارة خاصة بوضع املرأة 

9393.797.2

117125.7 111

72 81 83

12.4 12 12.4

22 16.1 14.2

79

62

68 61.2

71 21
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وصــول املــرأة إىل املشــاركة الحقيقيــة يف صنــع القــرار، بــدءاً مــن األرسة حتــى أعــىل مراكــز صنــع القــرار يف الدولــة، ومــروراً مبؤسســات 	 
املجتمــع املحــيل والقومــي الحكوميــة وغــري الحكوميــة؛ وتعزيــز دور القطــاع األهــيل واملنظــامت النســائية يف تغيــري األوضاع الســائدة 

واملشــاركة بفعاليــة أكــرب يف متكــن املــرأة.
إلغــاء جميــع أشــكال العنــف عــىل املــرأة، ومحاربــة بطالــة النســاء وفقرهــن، وإجــراء العديــد مــن اإلصالحــات يف نصــوص القانــون، 	 

وبخاصــة يف املــواد التــي تعتــرب مجحفــة بحــق املــرأة.

النازحون والالجئونب. 
اتســعت دائــرة الفئــات الهشــة مــن منظــوري زيــادة األعــداد وتوســع االحتياجــات واملتطلبــات، لتشــمل رشائــح جديــدة مــن الســكان 
مقارنــة مبرحلــة مــا قبــل الحــرب، كالنازحــن، والالجئــن، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واأليتــام، واملعنفــن مــن األطفــال والنســاء، الــخ. وأثــرت 
ظــروف الحــرب تأثــرياً كبــرياً عــىل إمكانيــة تنفيــذ الخطــط املوضوعــة، وكذلــك عــىل واقــع املؤسســات القامئــة املعنيــة بتقديــم الخدمــات 
للفئــات الهشــة، حيــث خــرج الكثــري منهــا مــن الخدمــة نتيجــة االســتهداف أو التخريــب الــذي مارســته الجامعــات املســلحة، أو تحويــل 
بعضهــا لوظائــف اإليــواء املؤقــت كحاجــة أكــر إلحاحــاً هــذا، إضافــة إىل تأثــر الخدمــات املقدمــة يف املراكــز التــي مــا زالــت يف الخدمــة 

نتيجــة الواقــع االقتصــادي وصعوبــة توفــري مســتلزماتها، بســبب اإلجــراءات القرسيــة األحاديــة الجانــب.
ــق الســلم  ــا النجــاح يف تحقي ــي يتوقــف عــىل النجــاح يف معالجته ــا الهامــة الت ــن والنازحــن واحــدة مــن القضاي ــة الالجئ وتشــكل قضي
واملصالحــة واألهــداف التنمويــة كلهــا. وتتعامــل الحكومــة مــع النازحــن داخليــاً يف املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتها، يف حــن ال متلــك 
هــذه القــدرة يف املناطــق األخــرى داخــل ســورية. ويقــع توفــري حاجــات الالجئــن خــارج ســورية عــىل عاتــق املنظــامت الدوليــة والــدول 

املضيفــة واملجتمــع الــدويل.
وقــد قامــت الحكومــة بعــدد كبــري مــن اإلجــراءات لتوفــري املــأوى لــألرس النازحــة عــن طريــق مراكــز اإلقامــة املؤقتــة التــي تقــّدم املــأوى 
والغــذاء والــدواء، إضافــة إىل الدعــم اللوجســتي والنفــيس للنازحــن، والتخفيــف مــن معاناتهــم. غــري إن الهــدف األســايس للحكومــة هــو 
العمــل عــىل عــودة النازحــن إىل أماكــن ســكنهم وإعــادة إدماجهــم يف دورة الحيــاة، ومــن ذلــك أماكــن أقامتهــم املؤقتــة أثنــاء النــزوح. 
ويتوقــف النجــاح يف ذلــك عــىل ثالثــة رشوط أساســية: األول وقــف الحــرب واســتعاد مســار الســلم؛ والثــاين النجــاح يف مســار املصالحــة 
الوطنيــة عــىل جميــع املســتويات املركزيــة واملحليــة؛ والثالــث إعــادة اإلعــامر وتوفــري متطلبــات الحيــاة والنشــاط االقتصــادي يف مناطــق 

العــودة.
وقــد أمثــرت الجهــود عــن انخفــاض يف نســبة النــزوح مــن %31 مــن إجــاميل عــدد الســكان بــن عامــي 2011 و2015، إىل %12 مــن إجــاميل 
عــدد الســكان خــالل 2016 و2019، مــع عــودة جــزء كبــري مــن النازحــن داخليــاً إىل مدنهــم وقراهــم كنتيجــة الســتقرارها، وإعــادة تأهيــل 

مقومات املعيشــة الرئيســية.
وشــهدت أعــداد الالجئــن الســورين العائديــن إىل أمــان ســكنهم زيــادة ملحوظــة بــن عامــي 2015 و2019، حيــث بلغــت نســبة العائديــن 
مــن إجــاميل الالجئــن نحــو %5.5 يف نهايــة عــام 2019؛ ويــرد ذلــك إىل عــودة االســتقرار إىل مناطــق كثــرية، والتســهيالت التــي قدمتهــا 

الحكومــة الســورية لتســوية أوضــاع العائديــن وتحســن الخدمــات واملرافــق املتــرضرة يف أماكــن ســكنهم.

حالة خاصة: سكان الجوالن السوري املحتلج. 
يشــكل الجــوالن الســوري املحتــل وســكانه حالــة خاصــة مــن إشــكاليات االندمــاج االجتامعــي تتعلــق بوجــود مجموعــة ســكانية )تقــّدر 

بأكــر مــن 30 ألــف مواطــن ســوري( يعيشــون يف مســاحة مــن أرض ســورية يحتلهــا الكيــان الصهيــوين، الــذي اتخــذ يف عــام 1981 قــراراً 

منفــرداً غــري قانــوين بضــم الجــوالن الســوري املحتــل إىل أراضيــه. وقــد رفضــت القــرار األمــم املتحــدة وجميــع املرجعيــات الدوليــة )مــا 

عــدا اإلدارة األمريكيــة التــي اعرتفــت بــه عــام 2019(. واملطلــوب هنــا هــو إعــادة دمــج الجــوالن املحتــل –األرض والســكان- يف الوطــن 

الســوري، حيــث إنــه منتــزع قــرساً عنــه بقــوة االحتــالل.

ويعيــش مواطنــو الجــوالن الســوري املحتــّل يف ظــروف اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة، نظــراً لغيــاب السياســات والربامــج التنمويــة املوجهــة 

إليهــم، والتــي تــأيت ضمــن توجــه واضــح لســلطة االحتــالل يف التضييــق االقتصــادي عليهــم، ودفعهــم إىل الهجــرة، واعتقــال املئــات منهــم، 

ــىل  ــاب األرض الســورين وع ــىل أصح ــة ع ــب املرتفع ــرض الرضائ ــالل ف ــد ســلطات االحت ــك تعّم ــاف إىل ذل ــال. ويض ــم األطف ــن بينه وم

ــة  ــا تفضيلي ــالل مزاي ــلطات االحت ــح س ــكان. ومتن ــؤالء الس ــيس له ــيل الرئي ــج املح ــّد املنت ــي يع ــاح الت ــا التف ــة، ومنه ــم الزراعي محاصيله

للمســتوطنن اإلرسائيليــن، وتوفــر إمــدادات امليــاه وتســهيالت التســويق وأســاليب الزراعــة الحديثــة عــىل نحــو يســهم يف خفــض تكاليــف 

اإلنتــاج لــدى املســتوطنن اإلرسائيليــن، ويعــزز قدرتهــم عــىل تســويق منتجاتهــم، يف حــن ال يتمكّــن املزارعــون الســوريون مــن تســويق 

ــية  ــار سياس ــّل يف إط ــوالن املحت ــورين يف الج ــادرة أرايض الس ــيل مبص ــالل اإلرسائي ــلطات االحت ــتمرار س ــة إىل اس ــذا، إضاف ــم. ه منتجاته

ممنهجــة لتجويعهــم وتهجريهــم وإقامــة املســتوطنات غــري املرشوعــة عــىل أراضيهــم.

ــاج  ــركات االحتج ــالل ح ــن خ ــم، وم ــكهم بهويته ــالل متس ــن خ ــورية، م ــم األم س ــم إىل وطنه ــل انتامءه ــوالن املحت ــاء الج ــد أبن ويؤك

واملواجهــات املتكــررة مــع ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل؛ كــام يؤكــدون ذلــك مــن خــالل مشــاهد التالقــي بــن الســكان يف الجــزء املحــرر 

ويف الجــزء املحتــل مــن الجــوالن عــىل الرشيــط الفاصــل بينهــام، يف مشــهد يؤكــد عمــق االنتــامء والروابــط، والتــوق إىل التالقــي والعــودة 

إىل حضــن الوطــن.
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يُعنــى هــذا القســم بقضايــا التعليــم والتكويــن الثقــايف )انظــر الشــكل 6(. ونظــراً لتقاطــع هــذا املحــور مــع الهــدف الرابــع مــن 

أهــدف التنميــة املســتدامة الــذي يركــز عــىل “ضــامن أن تتــاح للجميــع ســبل متكافئــة للحصــول عــىل التعليــم الجيــد وتعزيــز 

فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع”، يتبــن بوضــوح أهميــة اإلدمــاج الكامــل لهــذا الهــدف يف مــن محــور التعليــم والتكويــن 

ــا أخــرى ركــز عليهــا الربنامــج الوطنــي، يف  الثقــايف يف الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، مــع مالحظــة أن قضاي

حــن أنهــا أغفلــت يف خطــة التنميــة املســتدامة العامليــة، وهــي تلــك املتعلّقــة بالبعــد الثقــايف والقيمــي مبعنــاه الواســع، حيــث 

خصصــت لــه فقــرات خاصــة يف الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، يف حــن أن بعــض العنــارص الثقافيــة 

)خــارج التعليــم( وردت عــىل نحــو متفــرق يف بعــض املقاصــد دون رابــط قــوي بينهــا.

التعليم والتكوين الثقايف 	- 3

نحن مصـمـمـون على تم�ین �ل الناس من التمتع �حقهم في المعرفة، وتطو�ر
مهاراتهم وقدراتهم لتوس�ع خ�اراتهم ومساهمتهم صناعة حاضرهم ومسـتـقـبـلهم.
كما نحن مصممون على نشر ��م حقوق اإلنسان والتضامن واالعتراف �التنوع
واالخـتـالف، وتـشـجـیـع السـلـو�ـیــــات الـتــي تـســـاهــم فـي الـتـنـمـیـة الـمـســــتدامة 

و�ناء السالم، وتشج�ع االبداع واالبتكار.

االبداع واالبتكارال��م والسلو��اتالمعارف والمهارات

المعرفة وال��م: الم�ون المعرفي/الثقافي من الم�ونات األساس�ة في مفهوم التنم�ة ال�شر�ة المستدامة.
لم یلحظ ضمن المجاالت الخمسة في دی�اجة أجندة 2030 �صفته مجاًال مستقًال، ولكن مضمونه موزع على مواقع

عدة من أهداف التنم�ة المستدامة (الهدف الرا�ع) ومقاصد متفرقة.
إن تحقیق أجندة 2030 وأهداف التنم�ة المستدامة, یتطلب تقدمًا معر��ًا كبیرًا في مجال العلوم والتكنولوج�ا واالبتكار.

كما یتطلب تغییرًا ��مًا في موجهات االقتصاد واحرام االستدامة والمساواة بین الجنسین وتحقیق العدالة... الخ 

10
المساواة

التعل�م
4

9
التصن�ع
واالبتكار 

12
انتاج

واستهالك
مستدامان

16
مؤسسات

فّعالة
ومجتمعات
مسالمة

5
المساواة
الجنوسّ�ة

المعرفة /
الثقافة

الشكل )6(

 البعد املعريف–الثقايف وعالقته بخطة التنمية املستدامة العاملية

التعليم والثقافة يف الربنامج الوطني التنموي لسورية يف ما بعد الحرب: نظرة عامة

ــص  ــاً، فخص ــور آنف ــور املذك ــع التص ــجمة م ــة منس ــام 2030 مقارب ــى ع ــرب حت ــد الح ــورية بع ــي لس ــج الوطن ــى الربنام تبن

ــاً خاصــاً “للتعليــم والتكويــن الثقــايف”، وحــدد غايتــه اإلجامليــة  ضمــن محــور التنميــة االجتامعيــة واإلنســانية محــوراً فرعي

بـــ “الوصــول إىل منظومــة تعليميــة وبحثيــة وثقافيــة ومعــارصة ومتجــددة تســهم يف تطويــر املجتمــع املحافــظ عــىل هويتــه 

وثقافتــه األصيلــة واملنفتــح عــىل الثقافــات األخــرى، واملعتمــد عــىل املعرفــة مصــدراً أساســياً للتنميــة املســتدامة واالزدهــار”. 

ــج  ــن الربام ــدداً م ــان ع ــايف، يتضمن ــن الثق ــاين للتكوي ــم، والث ــان: األول للتعلي ــان إطاري ــوان برنامج ــذا العن ــت ه وأُدرج تح

الرئيســية، عــىل النحــو املبــن يف الشــكل 7.
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التعليمأ. 
حققــت ســورية مكتســبات هامــة فيــام قبــل الحــرب فيــام يتصــل مبــؤرشات الكفــاءة الداخليــة الكمية املرتبطــة بأعــداد الطالب واملدرســن 
واملعلمــن والبنــى التحتيــة؛ غــري أن الحــرب أدت إىل فقــدان جــزء كبــري مــن هــذه املكتســبات، مــع وجــود تدخــالت ســعت إىل تعويــض 
بعــض النقــص الحاصــل. ويف مجــال تطويــر الكفــاءة الداخليــة النوعيــة، بذلــت جهــود كبــرية لتطويــر املناهــج الرتبويــة، إال أّن متابعــة 
نتائجهــا يظهــر أنهــا مل تكــن كافيــة ملعالجــة أوجــه القصــور التــي بــرزت قبــل الحــرب وتعمقــت خاللهــا، ال مــن حيــث التــوازن يف التطويــر 
الكمــي والنوعــي، مــع اســتمرار غيــاب أدوات التقييــم املناســبة، وال مــن حيــث املواءمــة مــع القــدرات االســتيعابية لالقتصــاد الوطنــي 
قطاعيــاً وجغرافيــاً. ويعنــي ذلــك انخفــاض مســتوى الكفــاءة الخارجيــة ملنظومــة التعليــم. ويــؤدي الهــدر التعليمــي، وحجــم األرضار التــي 
طالــت البنيــة التحتيــة يف قطــاع التعليــم، إىل انخفــاض مســتوى كفــاءة كلفــة التعليــم. ويضــاف إىل ذلــك ازديــاد حجــم الفجــوة التمويليــة 

الالزمــة للعمليــة التعليميــة )انظــر الجــدول 7(.
وعــىل صعيــد األرضار املاديــة، أدت الحــرب إىل خســائر ماديــة وبرشيــة كبــرية جــداً، ســترتك تأثــرياً ســلبياً ممتــداً عــرب الزمــن عــىل قطــاع 

الشكل )7( 

الربنامجان اإلطاريان والربامج الرئيسية ملحور التعليم والتكوين الثقايف

التعل�م والتكو�ن الثقافي (ضمن المحور االجتماعي- االنساني)

برنامج اطار� 10
منظومة التعل�م واالبتكار وال�حث العلمي

االسترات�ج�ة الوطن�ة لثقافة ما �عدبرنامج تنم�ة الطفولة الم��رة
الحرب

برنامج صون وتوثیق التراث
الماد�

برنامج صون وتوثیق التراث
الالماد�

برنامج تطو�ر المنتج الثقافي
السور�

برنامج اكتشاف ورعا�ة المواهب
وتشج�ع اإلبداع

برنامج التنم�ة الثقا��ة في الر��
السور�

برنامج إعادة تأهیل البنى التحت�ة
الثقا��ة

برنامج تطو�ر الخطاب اإلعالمي

برنامج تطو�ر الخطاب الدیني
العقالني

برنامج تطو�ر التعل�م المدرسي
برنامج تطو�ر التعل�م الجامعي

وال�حث العلمي 
برنامج تطو�ر التعل�م المهني

والثقافي
برنامج ر�ط التعل�م �سوق العمل
واالختصاصات والمهن الجدیدة

برامج الر�اضة والش�اب

برنامج اطار� 11
التكو�ن الثقافي
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التعليــم. وتفيــد البيانــات أنــه منــذ عــام 2011، تعــرض حــوايل %30 مــن املــدارس للتدمــري الجــزيئ أو التــرضر )نحــو 9 آالف مدرســة( عــىل 
يــد املجموعــات اإلرهابيــة واملســلحة؛ يُضــاف إىل ذلــك التوقــف القــرسي عــن التدريــس ألشــهر متتاليــة يف بعــض الحــاالت، والســيام يف 
املناطــق التــي عانــت مــن اإلرهــاب. وكانــت هنــاك صعوبــات يف الوصــول إىل املؤسســات التعليميــة بســبب انعــدام األمــن عــىل الطرقــات، 
واالنتقــال يف املناطــق التــي ســيطرت عليهــا الجامعــات اإلرهابيــة املتطرفــة، أو امليلشــيات املدعومــة مــن أطــراف خارجيــة. وقــد جــرى 
ــن  ــة ألجــل تكوي ــة التعليمي ــدارس والعملي ــات، واســتخدمت امل ــذه الجامع ــر املتطــرف له ــن الفك ــدة مســتوحاة م ــرض مناهــج جدي ف

منظومــات قيــم دخيلــة عــىل املجتمــع الســوري، وتجنيــد األطفــال واملراهقــن والشــباب. 

وأضافــت الحــرب ونتائجهــا مشــكالت جديــدة إىل املشــكالت التعليميــة، تطلبــت تحديــد أهــداف نوعيــة ومؤرشات مناســبة لقيــاس التقدم 
يف الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب. ففــي دراســة تشــاركية شــملت شــباب وخــرباء نفذتهــا الهيئــة الوطنيــة لشــؤون 
ــة للتدريــس،  األرسة والســكان عــام 2017، نجــد إجامعــاً لــدى الشــباب والخــرباء عــىل أن األوضــاع املعيشــية والفقــر، واألســاليب اململ
وغيــاب التجهيــزات املدرســية، والنقــص يف املدرســن، والــزواج املبكــر للفتيــات، الــخ.، هــي مــن أهــم املشــكالت إىل تــؤدي إىل التــرسب 
وانخفــاض كفــاءة النظــام التعليمــي. لذلــك فــإن التوصيــات التــي توصــل إليهــا املشــاركون تجمــع بــن الجوانــب التقليديــة، والحاجــة إىل 
إعــادة تنظيــم مجمــل قطــاع التعليــم، مــن النواحــي الترشيعيــة والتنظيميــة واملناهــج وأســاليب التدريــس وتأهيــل املعلمــن، وطبعــاً 

-وقبــل كل يشء- توفــري األمــن واالســتقرار، وإعــادة بنــاء وتأهيــل املــدارس. 

الجدول )7(

مؤرشات تعليمية مختارة 

97758099

5299 63 95

30 9 7 12

98 79 80 97

35 21 22 22

2010201520192030 %Öåı∏\

نس�ة التسجیل الصافي في مرحلة التعل�م األساسي

معدل الوصول إلى الصف الخامس

نس�ة التسجیل في مرحلة ر�اض األطفال

نس�ة المسجلین من الطالب في مرحلة التعل�م

الثانو� (عام ومهني)

معدل االلتحاق �التعل�م الجامعي

اإلطار )4(

توصيات الخرباء والشباب )2017(

إعادة النظر بالخطة الدراسية بشكلها الحايل، وبناء القدرات للكوادر التعليمية لتطوير أدائهم املهني.. 1
تدريب املدرسن عىل استخدام التكنولوجيا واسرتاتيجيات التعلم النشط والتعلم الفعال القائم عىل جهد املتعلم.. 2
توفري الوسائل التعليمية يف جميع املدارس.. 3
وضع مناهج تتوافق مع احتياجات الطالب، وتفعيل نظام الدوامن الستيعاب أكرب قدر ممكن من الطالب.. 4
تحسن املستوى املادي للمعلمن، وإعادة صورة القدوة لهم، وتطوير نظام اإلرشاف الرتبوي.. 5
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وتتمثــل العنــارص الرئيســية يف إصــالح املنظومــة الرتبويــة وترميــم مــا تصــدع منهــا يف ظــروف األزمــة وتداعياتهــا يف الربنامــج الوطنــي 
التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب بــاآليت:

تطويــر البنــى التحتيــة التعليميــة مــن مــدارس وجامعــات وريــاض أطفــال، والرتكيــز عــىل تأهيــل املــدارس املتــرضرة وفــق منظــور  	

جديــد قائــم عــىل الحاجــة الفعليــة وتطويــر خرائــط تركــز الجامعــات واملــدارس.

تطوير البيئة الترشيعية والقوانن الناظمة للعملية التعليمية. 	

استكامل تطوير املناهج يف مختلف املراحل التعليمية وتقييمها املستمر. 	

تقديم التقنيات وطرائق التعليم الحديثة حلوالً قليلة الكلفة وعالية التأثري. 	

تنمية املهارات الفكرية والعلمية والعملية لدى الطالب لزيادة مشاركتهم يف التنمية. 	

ــات  	 ــارش للمتعلمــن وإجــراء االمتحان ــم الدعــم املب ــة إىل تقدي ــت، إضاف ــم التفاعــيل عــرب اإلنرتن ــوى الرقمــي والتعلي ــري املحت توف

ــة التــي تقــام يف جميــع األماكــن التــي يقيــم فيهــا الوافــدون والالجئــون داخــل  للصفــوف االنتقاليــة يف مراكــز النفــاذ التعليمي

ــا. ســورية وخارجه

تطوير املوارد البرشية التعليمية من ناحيتي الكفاية والنوع. 	

دعــم الهيئــات العلميــة البحثيــة لتحقيــق أغراضهــا عــىل جميــع الصعــد، وبوجــه خــاص تعزيــز املوازنــة الداعمــة للبحــث العلمــي  	

وتوزيعهــا عــىل الهيئــات العلميــة البحثيــة بالتناســب مــع دورهــا وأدائهــا يف عمليــة البحــث العلمــي.

وسيســاهم النجــاح يف إنجــاز هــذه اإلصالحــات يف تحقيــق مضمــون الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة )انظــر الجــدول 8(، 

الــذي يدعــو إىل التعلــم النوعــي واملســتمر مــدى الحيــاة، لضــامن تحقيــق أعــىل مســتويات مــن التنميــة، وإعــامل الحــق يف املعرفــة مبــا 

هــو حــق أصيــل مــن حقــوق اإلنســان.

اإلطار )5(

إجراءات وقائية متخذه للتعامل مع جائحة “كوفيد -19”

تعليــق الــدوام يف املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة )دور حضانــة، ريــاض أطفــال، مــدارس، معاهــد، جامعــات..( بــدءاً 	 
مــن 14/3/2020، ولفــرتات زمنيــة محــددة تــم متديدهــا تباعــاً.

قيــام املؤسســات التعليميــة )مــدارس، معاهــد، جامعــات( بتأســيس مواقــع ومنصــات للتعليــم عــن بعــد، وتغذيتهــا 	 
مــن قبــل األســاتذة واملعلمــن واملحارضيــن بالــدروس واملحــارضات والتامريــن التعليميــة، وتكثيــف الــدروس التعليميــة 

لطــالب املــدارس، الســيام طــالب الشــهادتن )التعليــم األســايس، والثانــوي( عــرب القنــاة الرتبويــة التلفزيونيــة.
تشــكيل لجنــة فنيــة مختصــة مــن الكــوادر األكادمييــة املتمرســة يف وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي لتقديــم 	 

تقاريــر دوريــة واستشــارات فنيــة وطبيــة لدعــم جهــود وزارة الصحــة يف وضــع التدابــري الصحيــة والوقائيــة الالزمــة 
ــا. ملواجهــة فــريوس كورون
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الجدول )8(

الرتابط بن الربنامج اإلطاري العارش ومقاصد الهدف الرابع للتنمية املستدامة

UÖå]¬’\ ÍÑ]ö¸\ rŸ]›1’\ ∫ ÏâËÖ’\ rŸ\1’\
È⁄÷¬’\ nue’\Â Ñ]“idˆ\Â €Ë÷¬i’\ ÏŸÊæfiŸ

Ã\Å·^Â;:öÊ’\;rŸ]›1’\;Ød;ªd\2’\
ÏŸ\Åiâ∏\;ÏË⁄fii’\

UÏŸ\Åiâ∏\;ÏË⁄fii÷’;√d\Ö’\;ÃÅ6\;Åê]ŒŸ
√Ë⁄q÷’;◊Ÿ]ç’\Â;Àëfi∏\;ÅË°\;€Ë÷¬i’\;‡]⁄î

√Ë⁄q÷’;Î]Ë¢\;ÓÅŸ;€÷¬i’\;ìÖ…;áÁá¬hÂ

برنامج تطو�ر التعل�م المدرسي

�غطي هذا البرنامج مجمل مراحل التعل�م قبل

الجامعي وهو مطابق للمقصد األول من الهدف

الرا�ع. دور القطاع هو األهم وهو ضمانة للمساواة

في الفرص، لكن تراجعت المؤشرات الكم�ة

والنو��ة �سب الحرب، وهي أولو�ة في البرنامج

الوطن.

هذا البرنامج مطابق للمقصد الثاني من الهدف الرا�ع.

له أولو�ة نظرًا لقصور في التغط�ة.

هذا البرنامج أوسع مما جاء في الهدف الرا�ع

حیث ما یتعلق �التعل�م الجامعي یرد في المقصد

الثالث. البرنامج الوطني یتضمن ر�طًا أكثر

،وضوحًا بین التعل�م، وال�حث العلمي

والتكو�ن الثقافي

برنامجان رئ�س�ان في البرنامج الوطني، �غط�ان ما

یتضمنه المقصد الرا�ع من الهدف الرا�ع. مع نظرة

مستقبلة في البرنامج الوطني �النس�ة لالختصاصات

والمهن الجدیدة.

المساواة بین الجنسین في التعل�م هدف مدمج في

كل أهداف و�رامج البرنامج الوطني، ولم یرد

كبرنامج مستقل.

توفیر المهارات التقن�ة والمهن�ة، للعمل وشغل

 وظائف الئقة ولم�اشرة األعمال الحرة

ضمان تكافؤ فرص جم�ع النساء والرجال في

 الحصول على التعل�م التقني والمهني

 والتعل�م العالي

نو��ة جیدة من النماء والرعا�ة في مرحلة

 الطفولة الم��رة والتعل�م قبل االبتدائي

ضمان أن یتمّتع جم�ع الفت�ات والفت�ان

بتعل�م ابتدائي وثانو� مجاني ومنصف وجّید
.1

برنامج تنم�ة الطفولة الم��رة

برنامج تطور التعل�م الجامعي وال�حث

العلمي

.2

.3

برنامج تطو�ر التعل�م والمهني والتقاني .4

برنامج ر�ط التعل�م �سوق العمل

واالختصاصات والمهن الجدیدة 

.5

.1

.2

.3

.4

محو األم�ة بین الش�اب و�ین الك�ار، هو أ�ضًا

متضمن في مجمل الس�اسات الح�وم�ة ولم یرد

كبرنامج مستقل في البرنامج الوطني، ولكن برامج

محو أم�ة الك�ار و�لزام�ة التعل�م هي قید التنفیذ.

ضمان أن یلّم جم�ع الش�اب ونس�ة �بیرة من

 الك�ار، �القراءة والكتا�ة والحساب

.6

القضاء على التفاوت بین الجنسین وضمان

تكافؤ فرص الوصول إلى جم�ع مستو�ات

 التعل�م

.5

المقصد السا�ع للهدف الرا�ع یتعلق �مضمون
المناهج، وهو أكثر ارت�اطًا �ال�عد الثقافي. البرنامج

الوطني للتعل�م یلحظ تحدیث المناهج. كما أنه

یلحظ برنامجًا إطار�ًا خاصا للتكو�ن الثقافي �غطي

هذه الجوانب وهو أكثر شموًال وتطورًا.

هذا البرامج غیر ملحو� �ش�ل م�اشر في الهداف

الرا�ع، وان �ان مضمرًا �ش�ل غیر م�اشر.

اكتساب المعارف والمهارات الالزمة لدعم

التنم�ة المستدامة واّت�اع أسالیب ال��ش

المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بین

 الجنسین، والترو�ج لثقافة السالم ونبذ العنف

.7

برامج الر�اضة والش�اب .6
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التكوين الثقايفب. 
الثقافــة مســتوى تكوينــي أصيــل مــن مســتويات البنيــة االجتامعيــة، إذ أصبــح املدخــل الثقــايف أحــد أبــرز املداخــل املســتخدمة يف فهــم 

وتفســري مــا يجــري يف عــامل اليــوم. ومــا االهتــامم املتزايــد بقضايــا الهويــة الثقافيــة ودور رأس املــال الرمزي/الثقــايف ورأس املــال االجتامعــي 

يف التنميــة والتامســك االجتامعــي ســوى أدلــة إضافيــة عــىل الــدور الفاعــل واملؤثــر للمكونــات الثقافيــة عــىل مســتوى وجــودة الحيــاة، 

بوصفهــا هدفــاً تنمويــاً يتصــل بالرفــاه اإلنســاين ويعــرب عنــه إىل حــٍد بعيــد.

ويتصــف التكويــن الثقــايف بأنّــه مــن القضايــا عــرب القطاعيــة، ويشــارك يف تحديــد مســاراته مختلــف الجهــود عــىل مســتويات متعــددة: 

يأخــذ األول منحــى الفــرد واألرسة واملجتمــع، يف حــن يســري الثــاين يف اتجــاه قطاعــي، كالتعليــم ومقوماتــه مــن املعلــم واملدرســة، والبيئــة 

املجتمعيــة وعاداتهــا وتقاليدهــا ودرجــة التحــرض فيهــا، واإلعــالم وقضايــاه وبرامجــه، والخطــاب الدينــي ومســتوى الوعــي ومــدى فهمــه 

ومســاهمته يف إيصــال حقائــق األديــان وأفكارهــا الســليمة.

وســاهمت الحــرب يف ترسيــع إدراك الــدور املحــوري للمكــون الثقــايف مــن رؤى ومعتقــدات وقيــم وأفــكار يؤمــن بهــا األفــراد والجامعــات، 

ــة  ــة والبيئي ــة واالجتامعي ــاة االقتصادي ــاالت الحي ــتى مج ــامرس يف ش ــلوك امل ــات الس ــىل اتجاه ــون ع ــذا املك ــر ه ــق ألث ــم العمي والفه

والسياســية، ليغــدو املدخــل الثقــايف أحــد أبــرز املداخــل املســتخدمة يف تحليــل وفهــم الواقــع االجتامعــي ورســم السياســات والخطــط 

املناســبة لتجــاوز تداعيــات األزمــة وآثارهــا الســلبية.

بنــاء عــىل مــا ســبق، تــربز أهميــة تحويــل مفهــوم الثقافــة مــن معطــى ذهنــي إىل فعــل ثقــايف يومــي، والخــروج بــه مــن بوتقــة الجهــد 

الحكومــي الــرصف نحــو التشــاركية املجتمعيــة، باالعتــامد عــىل املــوارد البرشيــة املؤهلــة، والقيــم الكامنــة يف تراثنــا الثقــايف، وثــراء الحوامل 

الثقافيــة وامتدادهــا عــىل مســاحة الوطــن، وذلــك بتعميــم املعرفــة، وتطويــر وســائل الثقافــة املجتمعيــة القــادرة عــىل تنميــة املهــارات 

والقــدرات الفرديــة، وتعزيــز الهويــة وقيــم املواطنــة واالنتــامء، يف مواجهــة الفكــر الظالمــي وتهديداتــه لوحــدة تــراب الوطــن ومتاســك 

نســيجه املجتمعــي، بغيــة بنــاء اإلنســان الفاعــل واملنفتــح والقــادر عــىل املشــاركة يف عمليــة إعــادة البنــاء.

ويف ظــروف ســورية، وحيــث أن املجموعــات اإلرهابيــة املســلحة وداعميهــا حاولــت إحــداث أرضار كــربى يف الهويــة الوطنيــة، والنســيج 

االجتامعــي، ومنظومــة القيــم يف املناطــق، وأطلقــت التأويــالت املتطرفــة للديــن وللعالقــات والتقاليــد االجتامعيــة، ووســعت مــن انتشــار 

أفــكار العنــف والتمييــز ضــد املــرأة وكل الفئــات املســتضعفة، الــخ.، فــإن هــذه املســائل الثقافية–القيمية–الســلوكية تحتــل مكانــاً بــارزاً 

يف مســار إعــادة البنــاء والتنميــة يف ســورية.

وهــذا مــا يؤكــد عــىل ســالمة توجــه الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب إلعطــاء حيــز هــام للبعــد الثقــايف، وإدراج 

عنــارص غــري تقليديــة يف خطــط التنميــة، مثــل تطويــر الخطــاب اإلعالمــي، وتطويــر الخطــاب الدينــي. ويف هــذا الصــدد، فــإن املدخــل 

الثقــايف ســوف يســتخدم يف اتجاهــات متعــددة تشــكّل القضايــا التــي يبّينهــا الشــكل 8.

ــاء الســالم، . 1 ــة، والتامســك االجتامعــي، واملصالحــة وبن ــة، واملواطن ــامءات الفرعي ــي واالنت ــامء الوطن  يف البع��د السياس��ي: االنت

ــة الرشــيدة. واإلصــالح املؤســيس، والحوكم

 يف البع��د االجتماع��ي واالقتص��ادي: العدالــة واملســاواة، مبــا يف ذلــك بــن الجنســن، وقيــم التضامــن، والعمل املنتــج، ومهارات . 2

ريــادة األعــامل، الخ.

 يف البع��د القيم��ي: التســامح، ونبــذ التطــرف والتعصــب وثقافــة العنــف واإلقصــاء، وإصــالح الخطــاب الدينــي، والصــور النمطية . 3

يف اإلعــالم، الــخ.

كل ما يتصل باالستدامة، والسلوكيات املرتبطة بها، والسيام يف مجال ترشيد االستهالك والسلوكيات الصديقة للبيئة.. 4
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ويظهــر الشــكل 9 مضمــون الربنامــج اإلطــاري الحــادي عــرش عــن التكويــن الثقــايف، وبرامجــه الرئيســية التســعة، التــي تشــكل ترجمــة لهذه 

املقاربــة. ونذكــر مــرة أخــرى إن هــذا املكــون الثقــايف، بالتوســع الــذي يــرد فيــه يف الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، يتجــاوز 

مــا جــاء يف أهــداف التنميــة املســتدامة.

أمــا قيــاس اإلنجــاز يف هــذه املجــاالت، فســيتم مســتقبالً باعتــامد أدوات تقييــم أكــر تقدمــاً وتنوعــاً مــن املــؤرشات الكميــة التقليديــة، 

ــاس التقــدم يف تحقيــق أهدافهــا.  ــذ الفعــيل وقي ــة وضــع الخطــة موضــع التنفي ــه بغي ــام ب ــا القي وهــو جهــد إضــايف ســوف يتعــّن علين

المدخل
الثقافي

تطور
المعارف
والمهارات

سلو��ات
االستدامة

��م العمل
المنتج

والم�ادرة 

 السلم
والمصالحة

 التضامن
والمساواة

االنتماء
الوطني

نبذ العنف
والتطرف

الشكل )8(

املدخل الثقايف والقضايا التي يعالجها

الشكل )9(

تقاطع الربنامج اإلطاري الحادي عرش مع مقاصد التنمية املستدامة

برنامج
اطار�11

التكو�ن الثقافي

استرات�ج�ة
وطن�ة للثقافة

صون وتوثیق
التراث الماد�
والالماد�

تطو�ر
االنتاج الثقافي

اكتشاف ورعا�ة
المواهب

وتشج�ع اإلبداع 

التنم�ة الثقا��ة
في الر��

السور� وتأهیل
البنى التحت�ة

 الثقا��ة

تطو�ر الخطاب
اإلعالمي

تطو�ر الخطاب
الدیني العقالني

یتقاطع مع المقصد الرا�ع
من الهدف 11
(عن المدن)

یتقاطع مع المقصد السا�ع
من الهدف 4

(مضمون المناهج في
خدمة التنم�ة المستدامة)



الفصل الرابع:
االقتصاد يف خدمة السلم والتنمية
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يتنــاول هــذا الفصــل محــور النمــو والتنميــة يف الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب – ســورية 2030، الــذي يقابــل 
املكــون االقتصــادي مــن مكونــات التنميــة املســتدامة الخمســة، كــام يقابــل مكــون االزدهــار )والرشاكــة( يف خطــة التنميــة املســتدامة 

العامليــة 2030، واألهــداف واملقاصــد التــي تنــدرج تحــت هــذا املكــون.
فمثــالً، يعــرب الهــدف 8 عــن قضايــا النمــو والعمــل الالئــق يف االقتصــاد، ويغطــي هــذا الهــدف القضايــا ذات الصلــة باالقتصــاد الــكيل يف 
املقــام األول، كالناتــج املحــيل اإلجــاميل وتطــوره، وحصــة الفــرد منــه، وأداء القطاعــات االقتصاديــة األساســية، ومصــادر النمــو االقتصــادي، 
واالســتثامر، يضــاف إليهــا قضايــا التشــغيل والبطالــة والعمــل الالئــق، والتمويــل األصغــري )املتناهــي الصغــر(. ويتنــاول الهــدف 9 التصنيع 
ــا  ــة تأهيله ــة ودرج ــى التحتي ــة بالبن ــا ذات الصل ــورية القضاي ــدف يف س ــذا اله ــي ه ــية، ويغط ــى األساس ــة البن ــكار وإقام ــز االبت وتحفي
وقدرتهــا عــىل توفــري متطلبــات النمــو االقتصــادي املســتدام؛ كــام يعالــج قضايــا التصنيــع، واملســتوى التكنولوجــي للصناعــة الســورية، 
وقضايــا البحــث العلمــي ذات الصلــة بقطــاع الصناعــة، ومــدى انتشــار املــدن واملناطــق الصناعيــة ودرجــة تأهيلهــا، وانتشــار اســتخدام 
األدوات املعلوماتيــة، وهــو مــا يــؤرش عــىل وجــود بيئــة تضمــن بنيــة االســتدامة يف االقتصــاد، إىل جانــب ارتباطــه املبــارش بإعــادة تأهيــل 
البنــى التحتيــة وإعــادة إعــامر مــا دمرتــه الحــرب. ويعنــي ذلــك أيضــا تحقيــق توفــر الخدمــات العامــة، والســيام امليــاه والكهربــاء والــرصف 

الصحــي، إضافــة إىل الســكن )مقاصــد مــن األهــداف 6 و7 و11(.
ــة  ــة االجتامعي ــق العدال ــزام بتحقي ــي أيضــا االلت ــار يعن ــي( واالزده ــو االقتصــادي التشــمييل )أو التضمين ــإن النم ــة أخــرى، ف ــن جه وم
والقضــاء عــىل الفقــر، وهــو مــا يحقــق الرتابــط بهــديف القضــاء عــىل الفقــر، واألمــن الغــذايئ واملســاواة )األهــداف 1 و2 و10 و5(. أمــا 
الجانــب املتعلــق باالســتدامة وفــك االرتبــاط بــن النمــو االقتصــادي والتدهــور البيئــي، فهــو مــا يشــري إليــه بوجــه خــاص الهــدف املتعلــق 
بأمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك املســتدامة. وأخــرياً، فــإن األهــداف االقتصاديــة –والســيام يف ظــروف ســورية– تبقــى وثيقــة االرتبــاط بالتعــاون 

الــدويل والتمويــل املتــاح والرشاكــة الدوليــة ألجــل التنميــة، وهــي مســائل يغطيهــا الهــدف 17.
والعتبــارات عمليــة، ســيكون الرتكيــز األكــرب عــىل الهدفــن 8 و9 عــىل نحــو مدمــج يف هــذا الفصــل، مــع الرتابطــات مــع األهــداف األخــرى 
ــك  ــة، وكذل ــة والبيئي ــب االجتامعي ــارشة الجوان ــاول مب ــوف تتن ــرى س ــوالً أخ ــث أن فص ــمييل، حي ــادي التش ــو االقتص ــور النم ــن منظ م

الجوانــب املتعلقــة بالتعــاون الــدويل والتمويــل.

تنــاول محــور النمــو والتنميــة يف الربنامــج الوطنــي لســورية يف مــا بعــد الحــرب قضايــا اســتعادة االنتعــاش االقتصــادي بهــدف معالجــة 
ــادة وضــع االقتصــاد الســوري عــىل مســار  ــة إع ــك بغي ــن 2011 إىل اآلن، وذل ــة يف ســورية خــالل الســنوات م ــة لألزم ــار االقتصادي اآلث
التنميــة املســتدامة التــي تســاعد يف القضــاء عــىل الفقــر والبطالــة والالمســاواة. وقــد ركــز ذلــك املحــور بوجــه خــاص عــىل قضايــا النمــو 

التشــمييل والتــوازن القطاعــي واســتقرار املاليــة العامــة وســعر الــرصف.
وبنــت الحكومــة الســورية محــور النمــو والتنميــة عــىل رؤيــة تقــوم عــىل اقتصــاد متطــور يدعــم التنميــة الشــاملة واملتوازنــة، عــن طريــق 
ــة، ضمــن إطــار تشــاريك واســع  ــة االجتامعي ــاً، ويحقــق العدال ــر دخــالً الئق ــق معــدالت منــو وتشــغيل مرتفعــة ومســتدامة، ويوّف تحقي
يضــم جميــع قطاعــات وفئــات املجتمــع، ويســتند إىل قاعــدة إنتاجيــة متنوعــة تواكــب التطــور التكنولوجــي واملعــريف، وتعــزز االســتدامة 

البيئيــة، وتظللــه بيئــة عمــل منصفــة ومحفــزة.
وتشــمل السياســات املقرتحــة لدعــم النمــو والتنميــة يف الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب يف حوكمــة مدخــالت 
ــة،  ــة والجمركي ــة والرضيبي ــة والنقدي ــة املالي ــتثامر، واألنظم ــة االس ــة، وبيئ ــارة الخارجي ــة، والتج ــات الداعم ــداد، واملؤسس ــاج واإلم اإلنت
ــة  ــة الخدمي ــى التحتي ــة، والبن ــة ومؤسســاتها الداعم ــدة اإلنتاجي ــر القاع ــي، وتطوي ــل الرضيب ــام، والتحصي ــاق الع ــايل، واإلنف ــاذ امل والنف
ــات،  ــزان املدفوع ــة مي ــر، وهيكل ــواق، والتصدي ــط األس ــعري وضب ــويق والتس ــل، والتس ــوق العم ــة، وس ــة املحلي ــق التنمي ــة لتحقي الالزم

ــة. ــات الالزم ــد البيان ــات وقواع ــاء املنظوم ــدويل، وبن ــاون ال ومحــاور التع
ومحــور النمــو والتنميــة يف الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب هــو أكــرب املحــاور وأكرهــا تفصيــالً، ألنــه يعــرب عــن 
األهميــة التــي توليهــا الحكومــة الســورية للنهــوض باالقتصــاد يف هــذه املرحلــة ويف املســتقبل. وقــد تضمــن املحــور 7 أهــداف اســرتاتيجية، 
و4 أهــداف مرحليــة، و4 برامــج إطاريــة تتضمــن بدورهــا 32 برنامجــاً رئيســياً. والعتبــارات عمليــة أيضــاً يف صياغــة هــذا الفصــل، ســيجري 
إدمــاج بعــض األهــداف والربامــج، والرتكيــز عــىل بعضهــا أكــر مــن بعضهــا اآلخــر الــذي ســيجري تناولــه يف فصــول أخــرى، والســيام فيــام 
يتعلــق بالجانــب التطبيقــي الــذي تعــرب عنــه الربامــج اإلطاريــة والربامــج الرئيســية املرتبطــة بهــا. ويف هــذا الصــدد، ســيكون الرتكيــز عــىل 
ــة العامــة،  ــن املتعلقــن بإصــالح املالي ــكيل( لالقتصــاد الســوري، والربنامجــن اإلطاري ــوي )الهي ــق بالتحــول البني الربنامــج اإلطــاري املتعل

وبــإدارة التضخــم واســتقرار األســعار، عــىل نحــو مدمــج؛ كــام ســيتناول هــذا الفصــل برنامجــاً رئيســياً واحــداً مــن الربنامــج اإلطــاري الرابــع 

الخــاص بالتنميــة املتوازنــة، وهــو املتعلــق بالتشــغيل ألجــل النمــو التشــمييل.

عىل هذا األساس، يتناول هذا الفصل املواضيع اآلتية:

 النم��و االقتص��ادي: ويقابلــه مــن محتويــات الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب مــا يقابــل ذلــك يف الهــدف . 1
االســرتاتيجي األول مــن رضورة تحقيــق معــدالت منــو مســتدام تســتند إىل اقتصــاد متنــوع املصــادر ذي قــدرة تنافســية عاليــة، 

ــعافية  ــج اإلس ــالق الربام ــمييل، وإط ــو التش ــل النم ــغيل ألج ــق التش ــن رضورة تحقي ــة م ــج اإلطاري ــه يف الربام ــا يقابل ــة مل إضاف

إلعــادة إطــالق النشــاط االقتصــادي، وتعزيــز االســتثامر وتحســن بيئــة األعــامل، وتطويــر املناطــق االقتصاديــة الخاصــة، وتفعيــل 

التشــاركية بــن القطاعــن العــام والخــاص.

حمور النمو والتنمية يف الربنامج الوطين التنموي لسورية يف ما بعد احلرب 	- 1
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 الت��وازن القطاع��ي لالقتص��اد: ويقابلــه مــن محتويــات الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب مــا ورد يف . 2
األهــداف املرحليــة للقطاعــات االقتصاديــة، مــن تحقيــق زراعــة متطــورة ذات إنتاجيــة عاليــة وتوجــه تنافــيس، وصناعــة ســورية 

تنافســية محليــاً وإقليميــاً، والوصــول إىل ســوق تجاريــة داخليــة منظّمــة وفعالــة، يســودها االســتقرار واملنافســة، واالنتفــاع األمثــل 

مــن املــوارد املائيــة والحفــاظ عــىل اســتدامتها، ومــا يقابــل ذلــك مــن برامــج قطاعيــة، مثــل برنامــج تطويــر اإلنتــاج الزراعــي، 

والربنامــج الوطنــي للنهــوض بالصناعــة، والربنامــج الوطنــي لتنميــة الســياحة، برنامــج دعــم الصناعــات املعلوماتيــة.

 التش��غيل وخصائص��ه: ويقابلــه مــن محتويــات الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب مــا هــو متضمــن يف . 3
ــق  ــة مــن رضورة خل ــا هــو متضمــن يف الربامــج املرحلي ــق، وم ــري العمــل الالئ ــق معاي الهــدف االســرتاتيجي الســادس مــن تحقي

ســوق عمــل كفــؤة تســاهم يف معــدالت التشــغيل والعمــل الالئــق، والتشــغيل ألجــل النمــو التشــمييل الــوارد يف الربنامــج اإلطــاري 

املتعلــق بالتنميــة املتوازنــة.

 املالي��ة العام��ة والنق��د والتضخ��م: ويقابلــه مــن محتويــات الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب مــا هــو . 4
متضمــن يف الهــدف االســرتاتيجي الثــاين مــن رضورة مكافحــة الركــود التضخمــي، وضــامن عدالــة التوزيــع، ومــا يقابلــه يف األهــداف 

املرحليــة لالقتصــاد الــكيل مــن تحقيــق ماليــة عامــة شــفافة وكفــؤة ومســتقرة ونظــام نقــدي مســتقر وداعــم للنمــو االقتصــادي.

ويلخــص الجــدول 9 نقــاط الرتكيــز يف البعــد االقتصــادي، والرتابــط بــن الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب وأهــداف 

ــتدامة. التنمية املس
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األول: تحقیق معدالت نمو مستدام

تستند إلى اقتصاد متنوع المصادر

ذ� قدرة تنافس�ة عال�ة.

الثاني: م�افحة الر�ود التضخمي

وضمان عدالة التوز�ع

الرا�ع: تحقیق األمن الغذائي

(وم�افحة الفقر)

السادس: تحقیق معاییر العمل

الالئق

التنم�ة المتوازنة – برنامج

التشغیل ألجل النمو

التشمیلي

الـتـنـمـیــة الـمـتــوازنـة جغرا��ًا ستكون
محور تر�یز الحق، هنا التر�یز عـلى

برنـامــج التشــغیل المعبر عن شرو�

العمل الالئق

التحول البنیو� لالقتصاد

السور�

�شــمل ال�عد االقتصــاد� من الهـدف

الثـانـي، و�ذلك الزرا��ة المســتـدامة

وصــغار المـزارعـین، أ� له �عد بیئي

و�جتماعي أ�ضًا

إصالح المال�ة العامة

إدارة التضخم واستقرار

األسعار

�شـمل إصالح المال�ة العامة، وض�ط

التضخم، والس�اسة الضر یب�ة

التحول البنیو� لالقتصاد

السور�
812 9 وو

91 10 و وو8

912 2 و وو8

15 و و8

�شمل الخ�ارات في االقتصــاد الـكـلـي

والسـ�اسـات القـطــاعـیــة، مع احـتـرام

ال�عدین االجتماعي والبیئي

الجدول )9(

نقاط الرتكيز يف البعد االقتصادي والرتابط بن الربنامج الوطني لسورية يف ما بعد الحرب

وأهداف التنمية املستدامة
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النمو االقتصادي: التوجهات “املاكروية” 	- 2
ــمول  ــدي الش ــة لبع ــة الالزم ــالء األهمي ــب إي ــل يتطل ــق، ب ــي الضي ــادي باملعن ــو االقتص ــق النم ــىل تحقي ــار ع ــوم االزده ــرص مفه ال يقت
واالســتدامة بغيــة تعظيــم األثــر عــىل التنميــة. ويعنــي ذلــك أال نقــف عنــد حجــم النمــو ووتريتــه وحســب، بــل يجــب أيضــاً النظــر إىل 
منــط هــذا النمــو وآليــة تحققــه وتوزيــع عائــده واســتدامته أيضــاً، وهــو مــا يتحقــق مــن خــالل التــوازن القطاعــي، وتوليــد فــرص العمــل 
الالئــق الــذي يســتخدم جــزءاً كبــرياً مــن القــوة العاملــة الوطنيــة. وينطــوي ذلــك عــىل تبنــي املبــادرات الالزمــة للتحــّول البنيــوي )الهيكيل( 
يف خيــارات االقتصــاد الــكيل، والتنويــع االقتصــادي ورفــع اإلنتاجيــة، الــخ. ويحتــاج االقتصــاد الســوري إىل تحقيــق منــو تشــمييل ومعــّدل 

تشــغيل عــال لتجــاوز آثــار الحــرب واالنطــالق نحــو مرحلــة إعــادة اإلعــامر.

توجهات االقتصاد الكيلأ. 
ــاح  ــق منــوذج مــن االنفت ــدء بتطبي ــت الب ــدة تضمّن ــة عدي ــل الحــرب محــاوالت إصالحي شــهد االقتصــاد الســوري خــالل ســنوات مــا قب
االقتصــادي الداخــيل بوتــرية متســارعة، اســتدعت إحــداث تــوازن بــن دور الدولــة، وتوســع دور القطــاع الخــاص يف العمليــة االقتصاديــة. 
ــة اإلصــالح  ــط مناســب ملرحل ــورة منــوذج تخطي ــة األساســية لبل ــت الخطــة الخمســية العــارشة للســنوات 2006-2010 املرجعي ــد كان وق
االقتصــادي يف البــالد. غــري أن الحــرب عــىل ســورية قطعــت هــذا املســار بــدءاً مــن عــام 2011، لتنتقــل البــالد إىل منــوذج اقتصــادي غلــب 
عليــه منهــج االســتجابة لالحتياجــات، وذلــك بحســب ظــروف الحــرب املتغــرية باســتمرار، وبحســب الظــروف الدوليــة، وبخاصــة مــا يتعلـّـق 
باإلجــراءات القرسيــة األحاديــة الجانــب املتخــذة ضــد االقتصــاد الســوري. وقــد عــاىن اقتصــاد الحــرب مــن نشــوء هيــاكل وآليــات وعالقــات 
ــط  ــا ارتب ــا م ــغ متعــددة، منه ــة يف صي ــور وتعمــق أنشــطة غــري قانوني ــة غــري خاضعــة لســلطة الحكومــة، وظه ــة موازي ودورة اقتصادي

بالفاعلــن الخارجيــن أكــر مــن االرتبــاط باالقتصــاد الوطنــي الســوري.
ــة  ــات االقتصادي ــب األولوي ــد ترتي ــر يعي ــوذج مغاي ــة إىل من ــيصبح بحاج ــوري س ــاد الس ــإن االقتص ــرب، ف ــد الح ــا بع ــة م ــا يف مرحل أم
واالجتامعيــة، وهــو مــا عــرب عنــه الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، عندمــا ربــط جميــع األهــداف االســرتاتيجية 
واملرحليــة والخطــط اإلطاريــة باملراحــل األربعــة ملــا بعــد الحــرب )مرحلــة اإلغاثــة واالســتجابة لالحتياجــات، ومرحلــة التعــايف، ومرحلــة 
ــج  ــة والربام ــداف املرحلي ــرتاتيجية واأله ــداف االس ــيم األه ــل تقس ــن األفض ــار م ــث ص ــة(، بحي ــتدامة التنموي ــة االس ــاش، ومرحل االنتع
اإلطاريــة حســب املرحلــة التنمويــة املقابلــة لهــا، فــربزت آليــة الربــط بــن تلــك األهــداف وبــن املراحــل األربعــة التــي تبناهــا الربنامــج 

ــة يف ســورية. ــة للتنمي ــات الوطني ــاً مــن األولوي ــه انطالق ــك كل ــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، وذل الوطن

دور أكرب للقطاع الخاصب. 
يحتــل هــذا املوضــوع أهميــة خاصــة، لكونــه يرتبــط بتحــوالت بنيويــة يف التوجهــات االقتصاديــة الكليــة يف ســورية. وقد لحظت السياســات 
الحكومــة ذلــك قبــل 2010 كــام ســبقت اإلشــارة إليــه. غــري أن املوضــوع يحتــل أيضــاً موقعــاً هامــاً يف توجهــات الربنامــج الوطنــي التنمــوي 
لســورية يف مــا بعــد الحــرب، التــي أكــدت عــىل الــدور التفاعــيل والتشــاريك للقطــاع الخــاص يف مســتقبل التنميــة يف ســورية، انســجاماً مــع 

مفهــوم التنميــة الحديث.
كانــت مســاهمة القطــاع الخــاص يف تشــكيل الناتــج املحــيل تقــارب %65، حتــى عــام 2010، وســاهم يف خلــق حــوايل %72 مــن فــرص 
العمــل. ويف ظــل الحــرب، وبالرغــم مــن تعــرض مقومــات عمــل القطــاع الخــاص إىل أرضار وخســائر كبــرية، فقــد ســاهم مســاهمة كبــرية 

يف تخفيــف أثــر الحــرب عــن طريــق إنتاجــه الســلع األساســية وتقدميــه لخدمــات متنوعــة.
وتتجــىل رؤيــة القطــاع الخــاص الســوري لــدوره يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب، وعــىل النحــو الــذي يتوافــق -مــن وجهــة نظــره- مــع أهــداف 
التنميــة املســتدامة 2030 والربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، يف أنــه قطــاع اقتصــادي ديناميــي تنافــيس منظــم، 
ــات  ــات والفعالي ــع املرشوع ــب، والدخــول يف جمي ــن العــرض والطل ــق قوان ــة وف ــة والخارجي ــة يف الســوقن املحلي ــة الحرك ــع بحري يتمت
)تجاريــة، صناعيــة، زراعيــة، صحــة، تعليــم، نقــل، إســكان، ...(، بــرصف النظــر عــن نوعهــا ومكانهــا وتوزعهــا ومرجعيتهــا، مادامــت تتوافــر 
لهــا عنــارص الجــدوى االقتصاديــة واملنفعــة االجتامعيــة، علــامً بــأن لهــذه املرشوعــات حيــزاً كبــرياً ضمــن برنامــج األولويــات التــي تضعهــا 
الحكومــة ملــا بعــد األزمــة. وتجــري ترجمــة هــذه األولويــات مبــا هــو أكــرب مردوديــة وأرسع تنفيــذاً وأكــر توظيفــاً، وباملرشوعــات التــي 
تتحقــق فيهــا جميــع سالســل القيمــة. ويســعى القطــاع الخــاص العتــامد صيغــة الــرشكات املســاهمة التــي تطــرح أســهمها عــىل االكتتــاب 
العــام لتمويــل املشــاريع الكــربى ومشــاريع البنيــة التحتيــة، ومنــح املنظــامت الداعمــة لألعــامل، مــن غــرف واتحــادات أدواراً أكــر حيويــة 
يف مجــال تطويــر املجتمــع املحــيل )منهــا: التدريــب املهنــي، ومبــادرات يف مجــال الصحــة والتعليــم والبيئــة، وخلــق فــرص عمــل، وربــط 
مخرجــات التعليــم بســوق العمــل(. ويضــاف إىل ذلــك ســعي القطــاع الخــاص لتهيئــة الظــروف لعــودة املحتــوى االبتــكاري للمنتجــات 
والخدمــات املحليــة، وتشــجيع الــرشكات الخاصــة عــىل توفــري عمــل الئــق للشــباب والنســاء، وتقديــم خدمــات اجتامعيــة غــري مفروضــة 

قانونــاً عــرب حوافــز رضيبيــة ونقــاط امتيــاز يف املناقصــات واملشــرتيات الحكوميــة.
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النمو االقتصاديج. 
ل منــو  ــجِّ ــداً خــالل ســنتي 2012–2013، حيــث ُس تراجعــت معــدالت النمــو االقتصــادي إىل أدىن قيمــة لهــا يف ســنوات الحــرب، وتحدي
ــج الحــرب. وتراجــع  ر متوســط االنكــامش االقتصــادي خــالل الســنوات 2011–2015 بحــوايل %14، بفعــل نتائ ــدِّ ســالب بـــ %26.3. وُق
االنكــامش اعتبــاراً مــن عــام 2015، حيــث بلغــت نســبته %2.5 فقــط يف بدايــة عــام 2016، وتراجعــت النســبة إىل %0.5 يف عــام 2017، 

ــة وصلــت إىل %1.6 يف عــام 2018. وصــوال إىل تســجيل أول قيمــة موجب
وشــهد متوســط حصــة الفــرد مــن الناتــج تراجعــاً موازيــاً لرتاجــع منــو الناتــج املحــيل اإلجــاميل، بفعــل نتائــج الحــرب؛ فقــد وصــل الرتاجــع 
يف معــدل منــو حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل إىل %14.4 وســطياً خــالل األعــوام 2011-2015، وتحديــداً خــالل األعــوام -2012

2013 التــي شــهدت أكــرب تراجــع؛ ثــم شــهدت حصــة الفــرد مــن الناتــج تحســناً مــع تحســن منــو الناتــج وتراجــع االنكــامش االقتصــادي، 
ــج املحــيل  ــذ تحقيــق النات ــك من ــج املحــيل اإلجــاميل إىل %0.3، وذل فقــد تقلــص حجــم الرتاجــع يف معــدل منــو نصيــب الفــرد مــن النات

ملعــدالت منــو موجبــة بــدءاً مــن عــام 2018 )انظــر الشــكل 10(.

اإلطار )6(

ــتدامة  ــة املس ــاص يف التنمي ــاع الخ ــاج القط ــة بإدم ــل الخاص ــة العم ــات ورش ــم توصي أه

)دمشــق 2019(

إعادة النظر باألولويات فيام يتعلق باملسؤوليات االجتامعية للرشكات وإعطاء األولوية للجانب االجتامعي.. 1
أن ننقل مفهوم التنمية إىل املحليات، ومشاركة املجتمعات املحلية يف عملية التنمية.. 2
ــة . 3 ــات االجتامعي ــق، كتحســن ظــروف العمــل والتأمين ــادرات متعلقــة بالعمــل الالئ ــي القطــاع الخــاص مب رضورة تبن

ــة، ودعــم واحتضــان رواد األعــامل الشــباب. والتأمــن الصحــي، وتشــغيل ذوي اإلعاق
الرتكيز عىل التشابك الزراعي والصناعي وبناء الرشاكات االسرتاتيجية.. 4
ــم . 5 ــي تدع ــة الت ــات املالي ــوك واملؤسس ــم البن ــالل دع ــن خ ــر م ــة الصغ ــرية واملتناهي ــات الصغ ــل املرشوع ــم متوي دع

ــة. ــة االجتامعي ــاريع التنمي مش
التأكيد عىل سياسات دعم املساواة بن الجنسن يف سياسات االختيار والتعين واألجور والتعويضات.. 6
تفعيل مساهمة املرأة يف النشاط االقتصادي وإيجاد آليات لحسابه عىل املستوين الوطني واملحيل.. 7
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ــاً يف معــدالت النمــو  ــل شــهد تفاوت ــة، ب ــل الحــرب معــدالت منــو ســالبة ألي مــن القطاعــات االقتصادي مل يشــهد االقتصــاد الســوري قب
القطاعيــة مــن قطــاع إىل آخــر. وقلبــت الحــرب معــدالت النمــو القطاعــي مــن موجبــة إىل ســالبة خــالل الســنوات 2011–2015، وكان 
أكــر القطاعــات انكامشــاً هــو قطــاع الصناعــة التحويليــة، إذ تراجــع معــدل النمــو فيــه بنســبة وســطية قدرهــا %25 خــالل الســنوات 
2011–2015، ثــم قطــاع الزراعــة الــذي تراجــع معــدل منــوه بنســبة %11، كــام تراجــع معــدل منــو قطــاع البنــاء والتشــييد بنســبة 9.5% 

باملتوســط خــالل املــدة ذاتهــا.
ــتخراجية  ــة االس ــاع الصناع ــا قط ــن الســنتن، من ــة بالتحســن خــالل الســنوات 2016–2018. فخــالل هات ــات االقتصادي ــدأ أداء القطاع ب
بنســبة وســطية قدرهــا %33، وحقــق قطــاع الصناعــة التحويليــة منــواً بنســبة %18.8 خــالل الســنتن نفســهام، كــام تحســن منــو قطــاع 
البنــاء والتشــييد، لكــن ليبقــى ســالباً عنــد %0.9. إضافــة إىل ذلــك، تحســن الرتاجــع يف معــدل منــو قطــاع الزراعــة ليبقــى معــدل النمــو 
فيــه ســالباً ولكــن عنــد نســبة %5. وقــد نتــج هــذا التحســن خــالل الســنوات 2016–2018 عــن توســع املناطــق اآلمنــة، وعــودة اإلنتــاج 
ــاً، وإعــادة بعــض حقــول الغــاز إىل اإلنتــاج، وعــودة إمــداد التيــار الكهربــايئ إىل املناطــق اآلمنــة، وإصــالح الشــبكات املتعطلــة  تدريجي

واملدمــرة، إضافــة إىل توفــري مســتلزمات اإلنتــاج وفــق خطــة االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية.
ويشــري التحليــل التاريخــي ملعــدالت النمــو االقتصــادي يف ســورية إىل أن االقتصــاد الســوري قــادر، مــن حيــث توافــر املــوارد واملؤسســات 
والترشيعــات، عــىل تحقيــق معــدالت منــو اقتصــادي موجبــة يف ظــروف األمــان واالســتقرار، غــري أن مصــادر النمــو االقتصــادي قــد تختلــف 

مقارنــة باملراحــل الســابقة، والســيام مــع تراجــع دور النفــط.
أن االقتصاد السوري ما زال قادراً عىل تحقيق تقدم يف معدالت النمو االقتصادي حتى عام 2030 انطالقاً من االعتبارات اآلتية:

ــم  	 ــا يدع ــو م ــداً، وه ــد ج ــه واع ــاج في ــدو أن اإلنت ــذي يب ــاز، ال ــا الغ ــط، أهمه ــن النف ــة ع ــة بديل ــة ريعي ــوارد طبيعي ــر م توّف
ــه. ــن معدالت ــد م ــادي ويزي ــو االقتص ــتمرارية النم اس

ــى  	 ــل البن ــب وحمــص، واالســتمرار يف تأهي ــدن الســورية الرئيســية كدمشــق وحل ــايف النشــاط الصناعــي بوضــوح يف امل ــدء تع ب
ــا. ــة الرئيســية فيه ــة للمــدن الصناعي التحتي

توّفر رأس مال برشي مؤهل باختصاصات علمية ومهنية جيدة قادرة عىل االنخراط يف سوق العمل واإلنتاج. 	
ــزور والرقــة، واســتعادة  	 ــر ال ــل االســرتاتيجية، كالقمــح والقطــن، يف محافظــات دي ــة واســعة للمحاصي اســتعادة مســاحات زراعي

ــة لباقــي املحاصيــل الزراعيــة يف مناطــق أريــاف حلــب وحمــص ودمشــق ومدينــة درعــا. مســاحات زراعي
القدرة عىل فتح بوابات للتبادل التجاري الخارجي عن طريق بعض دول الجوار. 	
ــتقرار  	 ــزز االس ــا يع ــو م ــورية، وه ــة الس ــة العربي ــن أرايض الجمهوري ــن %90 م ــر م ــىل أك ــورية ع ــة الس ــيطرة الدول ــع س توس

ــيايس. الس
توّفر إرادة سياسية ورؤية تخطيطية لتطوير االقتصاد السوري يف مرحلة ما بعد الحرب. 	

ــق هــذه األهــداف، والســيام رفــع  ــة املســاعدة عــىل تحقي ــر الظــروف الخارجي ــه هــو رضورة أن تتوف ــد أن مــا تجــدر اإلشــارة إلي بي
ــاً. ــادة اندماجــه باالقتصــاد العاملــي اندماجــاً طبيعي ــب عــن االقتصــاد الســوري، وإع ــة الجان ــة األحادي اإلجــراءات القرسي

اإلطار )7(

تأثري انتشار فريوس “كوفيد-19” عىل النمو االقتصادي

بتاريــخ 12 آذار 2020، بــدأت حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية بتطبيــق التدابــري االحرتازيــة ملواجهــة خطــر انتشــار 
ــة  ــات اإلدارة الحكومي ــة وخدم ــات والتعليمي ــة والخدم ــة والتجاري ــع النشــاطات الصناعي ــا، فأوقفــت جمي ــريوس كورون ف

وخدمــات القضــاء، باســتثناء مــا هــو رضوري لضــامن حصــول الســكان عــىل مســتلزمات معيشــتهم األساســية.
ومــن الطبيعــي أن يكــون لهــذه اإلجــراءات االقتصاديــة أثــر ســلبي عــىل النمــو االقتصــادي. فتوقــف قطاعــات كاملــة عــن 
اإلنتــاج، مثــل الســياحة والنقــل العــام والخــاص والصناعــة والحــرف املهنيــة واألنشــطة التجاريــة، ســيؤدي إىل تراجــع القيــم 
املضافــة عــىل مســتوى االقتصــاد، ومــن ثــّم إىل تراجــع يف معــدالت النمــو االقتصــادي عــىل مســتوى االقتصــاد. ومــام يدعــم 
ذلــك الرتاجــع املتوقــع تباطــؤ حركــة التجــارة الخارجيــة كثــرياً وتوقــف شــبه كيل لحركــة النقــل والشــحن الخارجــي الــربي 

والجــوي والبحــري، وهــو مــا ســينعكس ســلباً عــىل أداء ميــزان املدفوعــات، وعــىل معــدالت النمــو االقتصــادي العــام.
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التوازن القطاعي لالقتصاد 	- 3
تعمــق الخلــل يف الرتكيــب الهيــكيل للناتــج املحــيل اإلجــاميل خــالل ســنوات 2011-2015 بوضــوح، بســب تأثــر قطاعــات اإلنتــاج الحقيقــي 

ســلباً بالحــرب، وهــو مــا أدى إىل توســع قطــاع الخدمــات عــىل حســاب القطاعــات األخــرى )انظــر الشــكل 11(. 

وقــد دفعــت ظــروف الحــرب االقتصــاد الســوري إىل تطــور واضــح يف زيــادة مســاهمة قطــاع الخدمــات يف تكويــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل، 
وذلــك كنتيجــة منطقيــة للرتاجــع الكبــري يف قطاعــي الزراعــة والصناعــة التحويليــة واالســتخراجية بســبب مــا أصابهــام مــن أرضار بالغــة 
أدت إىل توقــف شــبه كيل لإلنتــاج، وتحــول قــوة العمــل للعمــل يف قطــاع الخدمــات وقطــاع النقــل داخــل املناطــق الجغرافيــة اآلمنــة، 
ــة يف  ــة والزراع ــة التحويلي ــن املالحــظ أن مســاهمة قطاعــي الصناع ــوي يف االقتصــاد الســوري. وم ــالل البني ــر االخت ــا عمــق أك وهــو م
الناتــج يف عــام 2018 مــا زالــت دون مســتواها يف عــام 2010، وهــذا مــا يتطلــب سياســات وتوجهــات اقتصاديــة صناعيــة وزراعيــة رسيعــة 

وعميقــة إلعــادة التــوازن القطاعــي ومنــع االنــزالق أكــر نحــو خلــل بنيــوي.

قطاع الصناعةأ. 
انخفــض عــدد املنشــآت العاملــة يف املجــال الصناعــي خــالل الســنوات 2010-2015 بنســبة %59 نتيجــة تداعيــات الحــرب؛ لكــن هــذا 
املــؤرش بــدأ يشــهد تحســناً ملحوظــاً خــالل الســنوات 2016–2018. ويوضــح الشــكل 12 تطــور عــدد املنشــآت الصناعيــة خــالل الســنوات 

.2018-2010
ــام 2015. وتشــري  ــه يف ع ــام كان علي ــام 2018 ع ــا بنســبة %83 يف ع ــاد ومن ــذي ع ــة، ال ــة الغذائي ــرب يف قطــاع الصناع وكان التطــور األك
ــادة نســبتها  ــة يف املجــال الصناعــي ســيصل إىل حــوايل 1460 منشــأة حتــى عــام 2030، أي بزي ــرات إىل أن عــدد املنشــآت العامل التقدي

ــام 2015. ــن ع %156 ع
ومــن ناحيــة أخــرى، متتلــك ســورية /4/ مــدن صناعيــة، تعرضــت اثنتــان منهــا ألعــامل تخريبيــة أدت إىل خروجهــام عــن العمــل متامــاً. كــام 
ازداد عــدد املناطــق الصناعيــة مــن 90 منطقــة يف عــام 2010 إىل 108 مناطــق يف عــام 2015، ثــم ارتفــع العــدد إىل 116 يف عــام 2018. 

ومــن املتوقــع أن يصــل عــدد املــدن واملناطــق الصناعيــة إىل 160 مدينــة ومنطقــة بحــدود عــام 2030.

الشكل )11(
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وقــد تراجــع عــدد املشــاريع الصناعيــة الصغــرية الحجــم املســتفيدة مــن التمويــل بــن عامــي 2011-2013 بنســبة قــدرت بـــ %68، وذلــك 
بســبب الــرضر الكبــري الــذي أصــاب هــذه املشــاريع. غــري أنــه طــرأ بعــد عــام 2013 تحســن واضــح عــىل هــذا املــؤرش، فقــد ارتفعــت 
نســبة تلــك املشــاريع بحــوايل %19 يف عــام 2015 عــام كانــت عليــه يف عــام 2013. ومــن املتوقــع أن تصــل هــذه النســبة يف عــام 2030 

إىل حــوايل %73 مــن إجــاميل عــدد املشــاريع الصناعيــة الصغــرية الحجــم.
ــة  ــة إذاً مــن القطاعــات ذات األولويــة يف جميــع مراحــل الربنامــج التنمــوي لســورية بعــد الحــرب. ففــي مرحل تعــّد الصناعــة التحويلي
اإلغاثــة، يعــّد هــذا القطــاع مســاهامً فعــاالً يف توفــري القســط األكــرب مــن مقومــات األمــن الغــذايئ واألمــن الــدوايئ، كــام يــؤدي دوراً هامــاً 
يف توفــري فــرص عمــل تســاعد عــىل إعــادة توطــن الالجئــن والنازحــن داخليــاً؛ ويف مرحلــة التعــايف يــؤدي الــدور األهــم يف ترميــم سالســل 
القيمــة املضافــة، مــع مــا يصحبهــا مــن منــو يف الناتــج وزيــادة يف معــدالت التشــغيل؛ ويف مرحلــة االنتعــاش ســيكون هــذا القطــاع الرابــط 
واملشــبك لقطاعــات االقتصــاد الوطنــي؛ ثــم ســيكون أكــر القطاعــات أهميــة يف مرحلــة االســتدامة، التــي ســيجري فيهــا تجــاوز تقليديــة 

االقتصــاد، وزيــادة مكوناتــه التكنولوجيــة، والتخلــص مــن مشــكلة الركــود التضخمــي.

قطاع الزراعةب. 
ــة عــىل تخصيــص نســب إنفــاق مرتفعــة عــىل القطــاع الزراعــي قبــل ســنوات الحــرب نظــراً ألهميــة القطــاع الزراعــي يف  عملــت الدول
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، وخاصــة يف تعزيــز األمــن الغــذايئ وتقليــص الفقــر، وتحقيــق االســتقرار الســكاين. وقــد ارتفعــت نســبة 
اإلنفــاق االســتثامري العــام مــن إجــاميل اإلنفــاق االســتثامري عــىل قطــاع الزراعــة مــن %4.2 يف عــام 2015 لتصــل إىل %5.1 يف عــام 2018. 
وتخطــط الحكومــة الســورية لدفــع منــو القطــاع الزراعــي يف مرحلــة التعــايف ليصــل إىل %3، وزيادتــه يف مرحلــة االنتعــاش ليصــل إىل 4%، 

ثــم ليصــل إىل حــوايل %7 مــع حلــول عــام 2030.
ســاهمت الزراعــة بحــوايل %16 مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف االقتصــاد الســوري حتــى عــام 2010. واســتطاع هــذا القطــاع اســتقطاب 
قرابــة %14 مــن إجــاميل املشــتغلن يف االقتصــاد الســوري حتــى عــام 2010 أيضــاً. غــري أن نســبة املشــتغلن فيــه تراجعــت تراجعــاً كبــرياً 
لتصــل يف عــام 2014 إىل حــوايل %9.5 مــن املشــتغلن، ثــم ارتفعــت إىل حــوايل %12 يف عــام 2018. )يف عــام 2018 كان حــوايل %12 مــن 

املشــتغالت النســاء يعملــن يف قطــاع الزراعــة و%11 مــن املشــتغلن الذكــور يعملــن يف قطــاع الزراعــة أيضــاً.(
ــالل  ــدره %1.5 خ ــنوي ق ــطي س ــاً بوس ــوب ارتفاع ــاج الحب ــهد إنت ــد ش ــوري، فق ــاد الس ــذايت إىل االقتص ــاء ال ــودة االكتف ــن ع ــوع م وكن
الســنوات 2015-2019، بعــد أن ســجل تراجعــاً بنســبة %8 خــالل الســنوات 2011-2015، بوســطي تغــري ســنوي قــدره %5.8. ويعــزى 
هــذا التحســن إىل عــودة االســتقرار يف العديــد مــن مناطــق إنتــاج الحبــوب، ومتكــن املزارعــن مــن الوصــول إىل أراضيهــم وزراعتهــا، وتوفــري 
ــري مــن املســاحات املزروعــة  ــع اإلشــارة إىل أن الكث ــات الحــرب )الشــكل 13(. هــذا، م ــاج عــىل نحــو أفضــل مــن أوق مســتلزمات اإلنت
بالحبــوب، واملوجــودة يف املنطقتــن الشــاملية والرشقيــة التــي يشــكل إنتــاج الحبــوب فيهــا أكــر مــن %70 مــن إنتــاج الحبــوب الســوري، 

ال تــزال خــارج ســيطرة الدولــة الســورية.
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الشكل )13(

  تطور إنتاج الحبوب يف سورية، 2010–2019  
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وعــىل الرغــم مــن عــودة إنتــاج الحبــوب وبدايــة التحســن يف تحقيــق االكتفــاء الــذايت، فــإن ذلــك االكتفــاء مــا زال غــري مســتقر اســتقراراً 

كامــالً، فقــد شــهدت نســبة االعتــامد عــىل املســتوردات الغذائيــة مــن الحبــوب حالــة مــن التقلــب الدائــم خــالل األعــوام 2015–2019، 

إذ كانــت نســبة الحبــوب املســتوردة إىل إجــاميل الحبــوب يف عــام 2015 حــوايل %20.3، ثــم مــا لبثــت أن قفــزت إىل %54 يف عــام 2017، 

لترتاجــع إىل %35 يف عــام 2019، وهــذا مــا يعكــس حالــة مــن عــدم االســتقرار. لكــن ميكــن القــول إن نســبة االعتــامد عــىل الــواردات مــن 

الحبــوب الغذائيــة ازدادت خــالل األعــوام 2015-2019 بوســطي منــو ســنوي إيجــايب قــدره %13.9، وهــو مــا يــدل عــىل اســتمرار اللجــوء 

ــة  ــن أساســين يف الســلة الغذائي ــة حاجــة االســتهالك املحــيل، وخاصــة مــن مــاديت القمــح واألرز، باعتبارهــام مكون إىل االســترياد لتغطي

للمواطــن الســوري.

ومــن ناحيــة تحقيــق الزراعــة لجانــب مــن األمــن الغــذايئ للســكان، فقــد ارتفعــت حصــة الفــرد مــن الغــذاء املنتــج يف بعــض املجموعــات 

ــك الحصــة للقمــح  ــاً، إذ ارتفعــت تل ــاً طفيف ــة الســورية خــالل الســنوات 2015–2019 ارتفاع ــة العربي ــة الرئيســية يف الجمهوري الغذائي

بوســطي ســنوي قــدره %2.3، وللخضــار بوســطي ســنوي قــدره %1.8، واللحــوم بوســطي ســنوي %0.7، والبيــض بوســطي ســنوي بلــغ 

حــوايل %3.2، يف حــن انخفضــت يف املنتجــات األخــرى، كالبقــول بنســبة %1.5، والفواكــه والزيتــون بنســبة %0.4، والحليــب ومشــتقاته 

بنســبة %2، وذلــك خــالل املــدة ذاتهــا )2019-2015(.

يشــكل التشــغيل والعمــل الالئــق أحــد املكونــات األساســية للهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد ركــز املقصــد الثالــث 

مــن هــذا الهــدف عــىل رضورة تعزيــز السياســات التنمويــة الداعمــة للعمــل الالئــق وإضفــاء الطابــع الرســمي عــىل املشــاريع األصغريــة 

)املتناهيــة الصغــر(؛ فيــام ركــز املقصــد الخامــس عــىل رضورة تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــري العمــل الالئــق للنســاء والرجــال، 

ومنعهــم الشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ وركــز املقصــد الثامــن عــىل رضورة حاميــة حقــوق العــامل وتوفــري الســالمة واألمــن لجميــع 

العــامل.

يحقــق توفــري العمــل الالئــق لجميــع العــامل نوعــاً مــن العدالــة واملســاواة، وضــامن حقــوق العمــل األجريــة، وضــامن ظــروف العمــل 

للجميــع، ومنــع االســتغالل بأنواعــه؛ وهــو مــا يعنــي خلــق بيئــة ســليمة، وضــامن عــدم اســتبعاد أحــد، وتقليــص التفــاوت االجتامعــي بــن 

الجنســن؛ وهــذه كلهــا مــن العوامــل الداعمــة للنمــو االقتصــادي وأحــد مكونــات النمــو االقتصــادي التشــمييل الضامــن لعدالــة العمــل 

وعدالــة التوزيــع، وبالنتيجــة تحقيــق االســتقرار االجتامعــي.

وشــهدت معــدالت البطالــة يف االقتصــاد الســوري تقلبــات حــادة خــالل الســنوات 2010–2018، وذلــك بفعــل تداعيــات الحــرب، وتوقــف 

قســم كبــري مــن النشــاط االقتصــادي، واتســاع حــاالت النــزوح الداخــيل، وعــدم االســتقرار املهنــي للنازحــن، وهــذا مــا زاد مــن معــدالت 

البطالــة بصــورة كبــرية يف االقتصــاد، فوصلــت إىل أرقــام قياســية بــن الذكــور واإلنــاث )الشــكل 14(.

التشغيل والعمل الالئق 	- 4
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الشكل )14(

تطور معدالت البطالة بن الذكور واإلناث، 2010-2018، % من قوة العمل
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ــق، فقــد أدت الضغــوط عــىل ســوق  ــري العمــل الالئ ويشــكل العمــل يف القطــاع الخــاص غــري املنظــم أحــد أهــم مشــاكل ضعــف معاي

العمــل، إضافــة إىل ضعــف التمويــل وصعوبــة الحصــول عــىل الرتاخيــص اإلداريــة، إىل توســع وتنامــي القطــاع غــري املنظــم وارتفــاع نســبة 

املشــتغلن فيــه عــىل نحــو ملحــوظ. وتشــري نتائــج مســوح قــوة العمــل إىل أن نســبة العاملــن يف القطــاع غــري املنظــم يف عــام 2010 وصلــت 

إىل %66 مــن مجمــوع العاملــن يف القطــاع الخــاص، يف حــن يشــغل القطــاع املنظــم النســبة املتبقيــة البالغــة %34. وقــد تشــكّل تــوزع 

العاملــة غــري املهيكلــة يف القطــاع غــري املنظــم حســب األنشــطة عــىل النحــو اآليت: %16 يف التجــارة والفنــادق واملطاعــم، و%14 يف كل 

مــن الزراعــة والبنــاء والتشــييد، و%11 يف الصناعــة، و%5 يف النقــل والتخزيــن واالتصــاالت، و%4 يف الخدمــات، و%2 يف املــال والتأمــن 

والعقــارات.

اإلطار )8(

توقعات تأثري انتشار فريوس “كوفيد-19” عىل العمل

تأثــر قطــاع العمــل كثــرياً بســبب التدابــري الوقائيــة التــي فرضتهــا الحكومــة الســورية عــىل األنشــطة االقتصاديــة. وكانــت 
قــوة العمــل يف القطــاع الخــاص بشــقيه املنظــم وغــري املنظــم أكــر تــرضرا مــن قــوة العمــل يف القطــاع الحكومــي، فقــد أدت 
موجــة اإلغــالق املؤقــت لنشــاطات النقــل والســياحة والخدمــات تحديــداً إىل توقــف عمــل العــامل املرتبطــن بهــا متامــاً، 
ومــن ثــّم توقــف الدخــل الناتــج عــن العمــل يف هــذه األنشــطة. وظهــرت حالــة البطالــة املؤقتــة يف االقتصــاد الناتجــة عــن 
تلــك التدابــري، وتعمقــت مشــكلة العاملــة أكــر يف هــذه القطاعــات بســبب أن القســم األكــرب مــن العاملــة فيهــا هــي عاملــة 
غــري محميــة، أي غــري مشــمولة بــأي نظــام حاميــة اجتامعــي، وأنــه ال تتوفــر يف االقتصــاد الســوري نظــم حاميــة للتعطــل 

املؤقــت أو الدائــم يف مثــل هــذه الحــاالت.
ومــع انتشــار حظــر التجــول بــن األريــاف واملــدن وبــن املــدن ذاتهــا، اســتقرت العاملــة يف أماكنهــا الجغرافيــة، وبــدأ العــامل 
ينفقــون مــن مدخراتهــم الخاصــة يك يســتهلكوا، وهــو مــا اســتنزف مدخــرات الكثرييــن منهــم. وكان أثــر األزمــة عــىل العاملــة 
يف القطــاع الحكومــي أقــل مــام هــو عليــه يف القطــاع الخــاص، بســبب انتظــام الدخــل الشــهري للعــامل واملوظفــن بــرصف 
النظــر عــن مســتوى النشــاط االقتصــادي، إضافــة إىل وجــود نظــام حاميــة صحيــة لهــؤالء املوظفــن، وهــو غــري متوفــر يف 

جــزء كبــري مــن القطــاع الخــاص وخاصــًة غــري املنظــم.
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البيئة القانونية التمكينية
بــدأت الحكومــة الســورية بتنشــيط قطــاع العمــل الحــر واألنشــطة اإلنتاجيــة الفرديــة منــذ عــام 2004، عندمــا أصــدرت قانــون املــدن 

الصناعيــة رقــم /57/ لعــام 2004. ويف عــام 2007 أصــدرت القانــون رقــم /15/ الخــاص بالرتخيــص ملؤسســات مرصفيــة اجتامعيــة. وقــد بــدأ 

هــذا القطــاع بالتوســع واالنتشــار، إال أن الحــرب أوقفــت تطــوره، وأثــرت ســلباً عليــه بوضــوح، فحــدت مــن انتشــاره الجغــرايف ومصــادر 

متويلــه. ومــع انحســار رقعــة الحــرب وبــدء عــودة التعــايف االقتصــادي، أصــدرت الحكومــة القانــون رقــم /2/ لعــام 2016 القــايض بإحــداث 

هيئــة تنميــة املرشوعــات الصغــرية واملتوســطة، التــي تتلخــص أهدافهــا يف رســم السياســات والربامــج املعنيــة بتشــجيع ريــادة األعــامل، 

وتطويــر قطــاع املرشوعــات الصغــرية واملتوســطة وزيــادة إنتاجيتهــا، وتعزيــز مركزهــا التنافــيس، وتســهيل نفاذهــا إىل الخدمــات املاليــة، 

ونــرش ثقافــة ريــادة األعــامل ودعــم اإلبــداع واالبتــكار. ثــم صــدر القانــون رقــم /12/ لعــام 2016 الــذي أحــدث مؤسســة ضــامن مخاطــر 

القــروض للمرشوعــات الصغــرية واملتوســطة. وتشــجيعاً الســتخدام الطاقــات املتجــددة واالســتثامر فيهــا، صــدر قانــون الكهربــاء رقــم /32/ 

لعــام 2010 الــذي ســمح للقطــاع الخــاص بــأن يســتثمر يف مجــال توليــد الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــات التقليديــة ومصــادر الطاقــات 

املتجــددة.

وجــاء قانــون العمــل املطبــق عــىل العاملــن والعامــالت يف ســورية مؤكــداً للدســتور فيــام يخــص املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الرجــل 

واملــرأة، مــع منــح املــرأة بعــض املزايــا مراعــاة لقدراتهــا الجســدية ووضعهــا االجتامعــي؛ فقــد نصــت املــادة /130/ مــن قانــون العمــل عىل 

أن »... تــرسي عــىل النســاء العامــالت جميــع النصــوص املنظمــة لتشــغيل العــامل دون متييــز يف العمــل الواحــد«، كــام راعــت املــواد ذوات 

األرقــام /139-132-131/ خصائــص املــرأة وظروفهــا االجتامعيــة، فمنعــت عمــل النســاء ليــالً إال بقــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة 

والعمــل، وكذلــك عملهــا يف األعــامل الضــارة صحيــاً أو أخالقيــاً، وكذلــك األعــامل الشــاقة أو غريهــا مــن األعــامل التــي تحــدد بقــرار مــن 

وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل. وفيــام يتعلــق بدمــج ذوي اإلعاقــة بســوق العمــل، فقــد حــدد القانــون رقــم /34/ لعــام 2002 نســبة 

%5 مــن الوظائــف الحكوميــة لــذوي اإلعاقــة.

ومــن حيــث التعــاون الــدويل يف مجــال التشــغيل، فقــد صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية عــىل اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم /111/ 

لعــام 1958 التــي تهــدف إىل تعزيــز تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة يف االســتخدام واملهنــة، بغيــة القضــاء عــىل التمييــز بجميــع 

أشــكاله، ومنــه القائــم عــىل أســاس الجنــس. إضافــة إىل ذلــك، صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية عــىل اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 

/100/ املتعلقــة باملســاواة يف األجــور لعــام 1951، التــي تهــدف إىل تحقيــق املســاواة يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية دون متييــز 

قائــم عــىل الجنــس.

 



الفصل اخلامس:
البيئة والبنى التحتية ألجل التنمية املستدامة
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تعــّد حاميــة البيئــة مــن الــرشوط األساســية لتحقيــق التنميــة، وهــي تعنــي االرتقــاء بجــودة الحيــاة، وتغيــري أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك 
ــوارد بفضــل املســؤولية املشــرتكة  ــف واســتغالل هــذه امل ــدأ االســتدامة يف توظي ــي مب ــة، وتبن ــوارد الطبيعي ــة امل ــة، وحامي ــة بالبيئ املخل
ــل  ــر أفض ــة، وتطوي ــة املتاح ــوارد البيئي ــىل امل ــة ع ــة املحافظ ــك بغي ــة، وذل ــيل كاف ــع األه ــاص واملجتم ــاع الخ ــة والقط ــات الدول لقطاع

ــال القادمــة. ــة القامئــة عــىل ضــامن حــق األجي ــة التنمي ــة يف عملي املامرســات الصديقــة للبيئ
ــع كيل واســترشايف.  ــا طاب ــدة له ــه بطريقــة جدي ــي )انظــر الشــكل 15(، وعــربت عن ــة اســتثنائية للبعــد البيئ ــدة 2030 أهمي ــت أجن أول
فمــن أصــل املجــاالت الخمســة الرئيســية لتحويــل عاملنــا التــي عددتهــا ديباجــة الخطــة العامليــة، ورد املكــون الثــاين )الكوكــب( مبــارشة 
بعــد املكــون األول )النــاس( وقبــل الثالــث )االزدهــار(. وإذ يقابــل مكــون الكوكــب البعــد البيئــي يف مفهــوم التنميــة ومحوريــة مبــدأ 
االســتدامة، فــإن اســتخدام هــذا املصطلــح يتجــاوز املفهــوم التقليــدي للبيئيــة مبــا هــي »البيئيــة الطبيعيــة أو الطبيعــة ومواردهــا«، إىل 
النظــر إىل األرض مبــا هــي ســكن والنــاس ومعاشــهم ومحــل تطورهــم الحضــاري، يف تفاعــل تــام بــن اإلنســان والكوكــب. وقــد نبهــت خطــة 
التنميــة املســتدامة إىل املخاطــر املحيطــة بالكوكــب مــن جــراء النشــاط اإلنســاين، وبخاصــة أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك غــري املســتدامة، 

التــي بلغــت حــداً يهــدد بتدمــري الكوكــب والحيــاة عليــه )والســيام بســبب التغــري املناخــي(.
يفــرس ذلــك أيضــا الحيــز الهــام الــذي تحتلــه األهــداف البيئيــة، التــي متثــل كليــاً أو جزئيــاً قرابــة نصــف أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ 
17 )وهــي األهــداف 2 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و14 و15(. وميكــن تصنيــف هــذه األهــداف إىل فئــات عــدة تجمــع املتشــابهة منهــا:

ما يتعلق بتوفر الخدمات العامة والبنى التحتية.. 1
ما يتعلق بتغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك، أي ما له إثر مبارش عىل االقتصاد.. 2
ما يتعلق بالبيئة الطبيعية لجهة اإلدارة والتلوث.. 3
هاجس االستدامة مبا هو شأن مصريي يف مستقبل البرشية يف مسكنها األرايض.. 4

تتناســب مقاربــة أجنــدة 2030 للبعــد البيئــي مــع التحديــات التنمويــة يف ســورية ومتطلباتهــا، والســيام بســبب آثــار الحــرب التدمرييــة 
عــىل البيئيــة الطبيعيــة، حيــث إن حجــم األرضار يتجــاوز الحــدود الشــائعة يف األوضــاع العاديــة ليصــل إىل مســتوى كارثــة عمرانية–بيئيــة، 
كــام ســيتبن يف ســياق الفصــل. وقــد تركــز العمــل قبــل الحــرب )عــام 2011( عــىل تحقيــق أربعــة أهــداف تتعلــق بـــ: التنميــة املســتدامة 
واإلصحــاح البيئــي؛ والتعــاون املؤســيس ألجــل حاميــة البيئــة؛ ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي؛ وإدمــاج البعــد البيئــي يف عمليــة التخطيــط.
ــة  ــى التحتي ــرى والبن ــدن والق ــذي لحــق بامل ــري ال ــث إن مســتوى التدم ــراين، حي ــي الشــأن العم ــد البيئ ــة ســورية، يشــمل البع ويف حال
ــة.  ــوارد الطبيعي ــي وامل ــاط بالشــأن البيئ ــق االرتب ــة وثي ــى التحتي ــل البن ــاء وتأهي ــادة بن ــن إع ــط ب ــادة اإلعــامر يجعــل الرتاب ــات إع ومتطلب

الكو�ب: �قابل الم�ون البیئي في مفهوم التنم�ة ال�شر�ة المستدامة، ومبدأ االستدامة.
الحفا� على هذا الكو�ب هو هدف محور� قائم �حد ذاته ومدمج في مجمل األهداف. هناك أهداف �م�ن تصن�فها
�أنها أهداف بیئ�ة �شـكل م�اشـر، وهناك مقاصـد بیئ�ة م�اشـرة في أهداف أخر�. �عد االسـتـدامة حاضـر في مـجـمــــل

األجندة واألهداف والمقاصد.

نحن مصممون على حما�ة �و�ب األرض من التدهور، �طرق منها توخي
االسـتـدامة فـي االسـتـهالك واإلنتاج، و�دارة موارد الكو�ب الطب���ة �صــورة
مســتدامة، واتخاذ إجراءات عاجلة �شــأن تغیر المناخ، حتى �م�ن له دعم

احت�اجات األج�ال الحال�ة والمقبلة.

االستدامة في االستهالك
واالنتاج (تحو�ل االقتصاد)

إدارة مستدامة لموارد
الكو�ب الطب���ة
(إدارة الموارد)

اتخاذ إجراءات عاجلة
�شأن تغیر المناخ
(التغیر المناخي)

الكو�ب
(ال�عد البیئي)

زراعة
مستدامة

2

موارد
الم�اه

6

استخدام
الطاقة

7

بنى
تحت�ه

9

مدن
مستدامة

انتاج11
واستهالك
مستدامان

8/12

تغیر
المناخ

13

البیئة
ال�حر�ة

14

البیئة
البر�ة

15

الشكل )15(
مكون الكوكب يف خطة التنمية املستدامة

البيئة والبنى التحتية يف الربنامج الوطين لسورية ما بعد احلرب 	- 1
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وســوف يتطــرق هــذا الفصــل إىل املشــكالت البيئيــة التــي هــي أكــر خطــورة وتأثــرياً يف حيــاة النــاس، وإىل الــرضر البيئــي الــذي نجــم عــن 
الحــرب وآثــاره املســتمرة، إضافــة إىل القضايــا التقليديــة.

ــاوره الخمســة.  ــن مح ــن ضم ــة م ــى التحتي ــوراً خاصــاً للبن ــد الحــرب مح ــا بع ــوي لســورية يف م ــي التنم ــج الوطن ــد خصــص الربنام وق
ويتضمــن هــذا املحــور القضايــا البيئيــة الرئيســية، مــع وجــود نقــاط بيئيــة متفرقــة يف املحــاور األخــرى. وحــدد الربنامــج الوطنــي التنمــوي 
لســورية يف مــا بعــد الحــرب الغايــة اإلجامليــة لهــذا املحــور عــىل النحــو اآليت: “بنــى تحتيــة متطــورة تواكــب الحداثــة وتعــزز االســتدامة 
البيئيــة يف اســتغالل املــوارد والقــدرات املحليــة بكفــاءة، وتســتثمر يف الطاقــات املتجــددة”؛ وحــددت أهدافــاً اســرتاتيجية تتضمــن أوالً 
ــق  ــط العمــراين، وتحقي ــادئ التخطي ــم إعــادة اإلعــامر ضمــن مب ــري الخدمــات لهــم، ث ــن وتوف توفــري مقومــات عــودة النازحــن والالجئ

الســكن الالئــق، واالســتثامر يف الطاقــة الكهربائيــة والنفــط والغــاز، وترشــيد االســتهالك، الــخ.
يرتبــط بهــذا املحــور برنامجــان إطاريــان )الثــاين: إعــادة اإلعــامر وتطويــر البنــى التحتيــة والخدمــات؛ والثالــث: إدارة املــوارد الطبيعيــة 
ــة  ــج اإلطــاري الســابع عــن التنمي ــاً هــو الربنام ــاً ثالث ــام أن برنامجــاً إطاري ــان 11 برنامجــاً رئيســياً. ك ــة(، ويتضمن ــاظ عــىل البيئي والحف
املتوازنــة يحتــوي عــىل برامــج رئيســية ذات ارتبــاط مبــارش بالبيئــة والبنــى التحتيــة )برامــج تتصــل بالتخطيــط اإلقليمــي(. ونظــراً لتداخــل 
الربامــج )وعددهــا اإلجــاميل 19 برنامجــاً رئيســياً(، فــإن هــذا الفصــل اختــار 13 برنامجــاً رئيســياً منهــا، جمعهــا يف حزمــة واحــدة وصنفهــا 

حســب تقــارب مضمونهــا، مــع ربطهــا بأهــداف التنميــة املســتدامة األقــرب إليهــا عــىل النحــو املبــن يف الجــدول 10.

الجدول )10(

الرتابط بن الربنامج الوطني لسورية يف ما بعد الحرب وأهداف التنمية املستدامة

يف مجال البيئة والبنى التحتية
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مرت�طة �البیئة

الطب���ة

ذات طب���ة بیئ�ة

واقتصاد�ة

مرت�طة �الم�ان

والتخط�ط اإلقل�مي 

والحو�مة

برنامج ضمان استدامة الموارد المائ�ة .12 - 6
2 - 15

15

7 - 12

7

9

11

11

برنامج الحد من التصحر والتلوث البیئي .2
برنامج حصر الموارد الطب�عة وحما�ة التنوع

الحیو�
.3

برنامج إدارة الموارد الطب���ة النفط�ة
والغاز�ة والمعدن�ة 

.4

برنامج تطو�ر وتوس�ع المنظومة الكهر�ائ�ة .5

برنامج تطو�ر وتوس�ع منظومات النقل
المتكاملة

.6

برنامج إدارة النفا�ات الصل�ة .7

وأهداف أخر�
عامة

برنامج تخط�ط عمل�ات إعادة تأهیل المناطق
المتضّررة

.8

برنامج التنم�ة العمران�ة وتطو�ر المدن .9
برنامج التنم�ة الر���ة المتكاملة .10

برنامج تطو�ر إدارة الكوارث في المحافظات
السور�ة

.11

برنامج اإلطار الوطني للتخط�ط اإلقل�مي .12
برنامج خطط التنم�ة اإلقل�م�ة .13
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يتضمــن الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب السياســات والتدخــالت التــي تســاهم يف تحقيــق األهــداف، وذلــك وفــق 
خطــة متدرجــة تلحــظ املراحــل األربعــة للربنامــج الوطنــي )اإلغاثــة، والتعــايف، واالنتعــاش، واالســتدامة(. وترتكــز السياســات أساســاً عــىل 
إعــادة تأهيــل منظومــات البنيــة التحتيــة والنظــام البيئــي لتحقيــق أغــراض تجمــع بــن الجانــب املــادي والجانبــن االجتامعــي واالقتصــادي 

مــع الجانــب البيئــي املبــارش بحيــث تحقــق مــا يــيل:

توفري رشوط استعادة النشاط االقتصادي اإلنتاجي والخدمي، وتحقيق مقومات إعادة اإلعامر مبعناها الضيق.. 1
تلبية الحاجات املجتمعية من سبل العيش واملسكن عىل خدمات الرعاية مبعناها الواسع.. 2
تحقيــق الــرشوط املالمئــة لعــودة النازحــن والالجئــن إىل مناطقهــم واســتعادة ســبل الحيــاة عــرب توفــري مقومــات البينــة املاديــة . 3

ومقومــات نوعيــة الحيــاة.
تحقيــق الحــد األدىن مــن اســتدامة املــوارد وعــدم اســتنزافها، وتخفيــف الــرضر الــذي لحــق بالنظــام اإليكولوجــي الناجــم عــن . 4

ــر لتلــك املــوارد. االســتخدام الجائ

يتنــاول هــذا املحــور القضايــا املتعلقــة بقطاعــات امليــاه، والــرصف الصحــي، والتصحــر وتدهــور األرايض، وبعــض مصــادر التلــوث املرتبطــة 

ــإن  ــة، ف ــة والتنموي ــر البيئي ــه يف التقاري ــذي يجــري تناول ــدي ال ــوع التقلي ــالث األوىل مــن الن ــا الث ــت القضاي ــارشة بالحــرب. وإذا كان مب

القضيــة الرابعــة تتطــرق إىل نقطــة ذات أهميــة خاصــة للــدول التــي تعــاين أو عانــت مــن الحــروب. وال يقتــرص األمــر عــىل أثــر الحــرب 

عــىل البيئــة، وهــو أمــر ســتقع اإلشــارة إليــه عــىل امتــداد الفصــل، بــل إن األمــر يتعلــق بأنــواع خاصــة مــن التلــوث الناجــم مبــارشة عــن 

الحــرب، والتــي تتطلــب تدخــالت مــن نــوع خــاص، مثــل انتشــار األلغــام، أو آثــار اســتخدام أنــواع معنيــة مــن الذخائــر، الــخ.

مياه الرشب واالستخدام املنزيلأ. 
تعــّد ســورية مــن الــدول شــبه الجافــة الفقــرية بامليــاه، حيــث بلــغ يف عــام 2011 نصيــب الفــرد مــن امليــاه 790 م3، وهــو أقــل مــن حــد 

الفقــر املــايئ والبالــغ 1000 م3 ســنوياً للفــرد، ووصــل إىل 371 م3 يف عــام 2014. وقــد كان نصيــب الفــرد منخفضــاً قبــل الحــرب ألســباب 

ــيام  ــا، والس ــرب ونتائجه ــود إىل الح ــام 2014 يع ــه يف ع ــت ذروت ــذي بلغ ــديد ال ــاض الش ــري أن االنخف ــة، غ ــاف(، وإداري ــة )الجف طبيعي

التخريــب واألرضار التــي أصابــت مصــادر امليــاه ومحطــات املعالجــة والتخزيــن والتوزيــع. وبحكــم ذلــك فقــد انخفضــت نســبة الســكان 

القادريــن عــىل النفــاذ إىل امليــاه الصالحــة للــرشب مــن %90 يف عــام 2011 إىل %84 يف عــام 2015. ومل يكــن توفــر امليــاه كافيــاً ال مــن 

حيــث ســاعات التغذيــة وال الكميــة؛ إضافــة إىل بــروز مشــكالت تتعلــق بنوعيــة امليــاه خــالل هــذه املرحلــة. ولقــد أدت عمليــات اســتخراج 

الجامعــات اإلرهابيــة املســلحة للنفــط يف املنطقــة الرشقيــة بوســائل بدائيــة، والتلــوث املصاحــب لهــا، إىل ظهــور عــدة أمــراض )رسطانيــة 

وغريهــا( يف تلــك املنطقــة، مــع مــا لحــق باألنهــار ومصبــات امليــاه مــن تلــوث مليــاه الــرشب، التــي تراجعــت معهــا علميــات تنقيــة امليــاه 

بســبب تــرضر محطــات املعالجــة يف تلــك املناطــق.

وقــد ســعت الحكومــة لتوفــري ميــاه الــرشب اآلمنــة والنظيفــة لجميــع الســكان يف التجمعــات الســكنية مهــام كان حجمهــا، عــن طريــق 

ربطهــا بأقــرب مصــدر للميــاه، وألن تكــون أســعار هــذه الخدمــة ميســورة للجميــع؛ وهــذا مــا زاد مــن الطلــب عــىل امليــاه مقارنــة باملــوارد 

املتجــددة القابلــة لالســتثامر. ويجــري تعويــض هــذا العجــز مــن املخــزون املــايئ الجــويف، ويــؤدي إىل انخفــاض منســوب امليــاه الجوفيــة يف 

مناطــق عديــدة. وخــالل الحــرب، بقيــت نســبة الســكان املســتفيدين مــن شــبكات ميــاه الــرشب مســتقرة )حــوايل %93 يف 2019-2016(، 

وذلــك عــىل الرغــم مــن تعــرض بعــض أجــزاء منظومــات امليــاه للــرضر وضعــف عمليــات االســتبدال والتجديــد. وال تــزال خدمــة ميــاه 

الــرشب تصــل إىل معظــم املناطــق، إال أّن حصــة الفــرد الحقيقيــة مــن ميــاه الــرشب تناقصــت، وترافــق ذلــك مــع نســبة مرتفعــة مــن 

الفاقــد املــايئ وصلــت إىل %36 يف عــام 2019 )انظــر الجــدول 11(.

قضايا بيئية 	- 2
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وقــد خصــص الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب برنامجــاً خاصــاً، ضمــن الربنامــج اإلطــاري الثالــث، لضــامن اســتدامة 
املــوارد املائيــة، ولحظــت فيــه مراجعــة الترشيعــات، ووضــع خريطــة االحتياجــات املاليــة، وتحســن الكفــاءة، وتأهيــل الكــوادر البرشيــة 

والفنيــة يف القطــاع، لتحقيــق اســتدامة املــوارد املائيــة وتوفــري امليــاه املأمونــة للســكان.

الرصف الصحيب. 
ــك عــن  ــة مــن التلــوث، وذل ــة التجمعــات الســكانية واملصــادر املائي ــة بحامي يعــد قطــاع الــرصف الصحــي مــن أهــم القطاعــات املعني

طريــق تنفيــذ شــبكات ومحطــات املعالجــة، حيــث هدفــت سياســة الدولــة إىل تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة للمشــرتكن، والســعي 

الســرتداد تكاليــف التشــغيل، وتخفيــض كميــات ميــاه الــرصف املترسبــة مــن الشــبكات، ورفــع كفــاءة محطــات املعالجــة، ووضــع اإلطــار 

املؤســيس الــذي يحــدد العالقــة بــن الجهــات املعنيــة بشــبكات الــرصف الصحــي. هــذا، إضافــة إىل إعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة يف 

الــري املقيــد والشــحن الجــويف، ورفــع كفــاءة وتطويــر قــدرات العاملــن يف هــذا املجــال.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن ضعــف الكفــاءة يف إدارة هــذا القطــاع مــن شــأنه أي يــؤدي إىل أرضار صحيــة )انتشــار األمــراض( وبيئيــة كبــرية 

ــاه الــرصف الصحــي  ــة. ويــؤدي طــرح مي ــة الطبيعي ــل تطــول أيضــا البيئي ــواع التلــوث(، ال تقتــرص عــىل املــدن فحســب، ب )مختلــف أن

والصناعــي والزراعــي غــري املعالــج إىل األرايض واملســطحات املائيــة إىل تدهــور النظــم البيئيــة املائيــة لألنهــار والبحــريات وامليــاه الجوفيــة، 

وخروجهــا مــن دائــرة االســتثامر املفيــد، إضافــة إىل حــدوث األرضار الصحيــة، وتــدين القيمــة االقتصاديــة والرتفيهيــة للعديد من املســطحات 

املائيــة.

قبــل 2011، أولــت الدولــة اهتاممــاً كبــرياً لتغطيــة جميــع التجمعــات الســكانية، وتنظيــم الشــبكات العشــوائية، وإنشــاء محطــات معالجــة 

ميــاه الــرصف الصحــي، وتحســن أداء منظومــات الــرصف الصحــي. وبلغــت نســبة الســكان املســتفيدين مــن شــبكات الــرصف الصحــي يف 

املدينــة %94 عــام 2019، يف مقابــل %65 يف الريــف، هــو مــا يعنــي وجــود تفــاوت يف هــذا القطــاع يتطلــب املعالجــة )انظــر الجــدول 12(.

غــري أن تعــرض بعــض أجــزاء منظومــات الــرصف الصحــي للتخريــب، وصعوبــة تنفيــذ عمليــات االســتبدال والتجديــد يف بعــض املناطــق، 

حــّد مــن النمــو والتطــور الــذي كان قامئــاً إىل حــد مــا، حيــث بلــغ عــدد وحــدات معالجــة الــرصف الصحــي 72 وحــدة يف عــام 2010، 

لترتاجــع يف عــام 2019 إىل 30 وحــدة . وقــد اســتقرت نســبة الســكان املســتفيدين مــن محطــات معالجــة الــرصف الصحــي خــالل األعــوام 

2016-2019، حيــث كانــت يف مراكــز املــدن %45 ويف الريــف %10، وهــو مــا يؤكــد وجــود فجــوة كبــرية عــىل هــذا الصعيــد يف األريــاف 

بوجــه خــاص، وكذلــك يف املــدن، ولــو بنســبة أقــل.

الجدول )11(
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نس�ة الس�ان المستفیدین من ش��ات الصرف
الصحي

نس�ة الس�ان المستفیدین من محطات معالجة
م�اه الصرف الصحي

 مؤشر تلوث الماء

 الزراعة والتصحر وتدهور األرايضج. 
يف مرحلــة مــا قبــل الحــرب، أثــرت التغــريات املناخيــة ومــا تبعهــا مــن جفــاف، مــن جهــة، والضغــوط الســكانية ومــا رافقهــا مــن اســتخدام 
غــري رشــيد للمــوارد الطبيعيــة، مــن جهــة أخــرى، يف اســتمرار تدهــور األرايض، والتســبب يف موجــات نــزوح مــن بعــض املناطــق إىل املــدن 
ــات  ــداء عــىل الغاب ــة، أو االعت ــر النفــط بالطــرق البدائي ــاألرايض كتكري ــب(. وأدت الحــرب إىل مامرســات ضــارة ب الكــربى )دمشــق، حل
واألشــجار عــىل نحــو جائــر، حيــث وصلــت نســبة الجفــاف والتصحــر إىل ذروتهــا يف عــام 2014 عنــد نســبة %75 نتيجــة انحبــاس األمطــار 
ــمل  ــي تش ــة، الت ــور الرتب ــة تده ــد عملي ــوام 2016-2019. وتع ــالل األع ــد %59 خ ــتقرت عن ــم اس ــية، ث ــتويات قياس ــا إىل مس وتراجعه
التصحــر والتملــح والتلــوث، مــن املشــكالت البيئيــة الهامــة يف ســورية التــي نشــأت عــن األنشــطة الجائــرة الســتخدام األرايض واالســتخدام 

املفــرط للمــوارد املائيــة، وخصوصــاً يف املناطــق التــي كانــت خــارج ســيطرة الحكومــة الســورية.
وتتــوزع أرايض الجمهوريــة العربيــة الســورية، البالغــة 18.5 مليــون هكتــار، عــىل مختلــف االســتخدامات عــىل النحــو املبــن يف الشــكل 
16، حيــث انقســمت يف مرحلــة مــا قبــل الحــرب إىل %33 أراض قابلــة للزراعــة، و%20 أراض غــري قابلــة للزراعــة وتضــم األبنيــة واملرافــق، 

و%3 أرايض غابــات ومناطــق حراجيــة، و%44 أرايض مــروج.

توزع األراضي في سور�ة
حسب االستخدامات عام 2019 
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ــار يف عــام 2019. وكانــت نســبة األرايض  وفيــام يتعلــق بــاألرايض الزراعيــة، فقــد بلغــت مســاحتها اإلجامليــة بــن 4 و4.4 مليــون هكت
ــل  ــن املحاصي ــاً م ــن 80 نوع ــر م ــة أك ــم اســتثامرها بزراع ــام 2019؛ وهــي يت ــم تراجعــت إىل %23 ع ــام 2016، ث ــة %25 يف ع املزروع

ــون رأس. ــة املقــدرة بحــويل 21،5 ملي ــروة الحيواني ــة ال ــا أرايض املراعــي فهــي مخصصــة لرتبي والخضــار واألشــجار املثمــرة. أم
وبقيــت نســبة الهــدر الفيزيائيــة الحاصلــة عــىل شــبكات الــري )تبخــر، تــرسب، عوامــل أخــرى( ثابتــة عنــد %32 بــن عامــي 2016 و2019. 
وفيــام يخــص ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة واملســتخدمة يف الزراعــة، فقــد كانــت كميتهــا 132300 م3/يــوم يف عــام 2016، وانخفضــت 

إىل 129500 م3/يــوم يف 2017، ثــم إىل 129300 م3/يــوم يف 2018، لرتتفــع يف 2019 إىل 132875 م3/يــوم.
وتراجعــت مســاحة الغطــاء النبــايت يف عــام 2015 عــن عــام 2010 بنســبة %0.26. ويعــود ذلــك إىل توقــف املشــاريع املخصصــة لتنميتهــا، 
وتعــرض املنفــذ منهــا إىل التخريــب بســبب الجامعــات اإلرهابيــة املســلّحة واألعــامل العســكرية، إضافــة إىل عــدم الحصــول عــىل التمويــل 
)أحيانــاً بســبب العقوبــات املفروضــة(. وخــالل عــام 2016، أصبحــت كثافــة الغطــاء النبــايت أدىن مــن املعــدل الطبيعــي بنســبة %2.5، يف 
حــن كانــت قبــل الحــرب موازيــة للمعــدل، حيــث بقيــت نســبة مســاحة الغطــاء النبــايت ثابتــة عنــد %0.26 خــالل الســنوات 2019-2016. 
أمــا فيــام يتعلــق مبســاحة الغابــات، فقــد ازدادت بصــورة بســيطة مــن 527.2 ألــف هكتــار يف عــام 2015 إىل 527.5 ألــف هكتــار يف عــام 

2019 )انظــر الجــدول 13(.

تتنــاول هــذه الفقــرة املســائل اآلتيــة: التنظيــم الحــرضي والســكن، وتلــوث الهــواء، والنفايــات الصلبــة؛ وهــي مســائل عمرانيــة بطبيعتهــا. 
واملشــكالت هنــا تــرتاوح بــن الدمــار الكبــري الــذي حــاق باملــدن والتجمعــات الســكنية مــن جهــة، واألثــر عــىل وضعيــة الســكن لــألرس 

نفســها، بالرتابــط أيضــا مــع حركــة النــزوح )واللجــوء( بوجــه خــاص.

التنظيم الحرضي والسكنأ. 
أدت الحــرب إىل أرضار واســعة عــىل املســاكن، تفاوتــت بــن الدمــار الكامــل إىل الــرضر الجــزيئ البســيط، وطالــت قرابــة %50 مــن املخــزون 

العقــاري الســكني يف ســورية، حتــى نهايــة شــهر حزيــران 2014.
وانخفــض عــدد املخططــات الســكنية التنظيميــة يف املحافظــات مــن 164 يف عــام 2010 إىل 7 مخططــات يف 2019، ويشــكل ذلــك انخفاضــا 
كبــرياً للغايــة، ويــدل عــىل تأثــر الحركــة العمرانيــة والتنظيميــة تأثــراً كبــرياً خــالل األزمــة الراهنــة؛ يف حــن انخفضــت املخططــات الحرفيــة 

والصناعيــة مــن 25 مخطــط إىل 12 عــام 2019 عــىل التــوايل.
أمــا عــدد التجمعــات الجديــدة التــي تــم وضــع مخططــات تنظيميــة لهــا، فــكان 12 تجمعــاً يف عــام 2010، لينخفــض إىل مخطــط واحــد 

)1( يف 2016، ويرتفــع بعدهــا يف 2018-2019 ليصــل إىل مخططــن )2( مبســاحة 5.2 هكتــار.
وبالرغــم مــن إصــدار الحكومــة العديــد مــن الترشيعــات، كقانــون التطويــر العقــاري، وإحــداث هيئــة التطويــر العقــاري، واســتحداث 

الجدول )13(
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ــك  ــذ تل ــول دول تنفي ــب يح ــة الجان ــة األحادي ــراءات القرسي ــتمرار اإلج ــالزم واس ــل ال ــاب التموي ــإن غي ــدة، ف ــة جدي ــق تنظيمي مناط
املشــاريع. ويشــكل موضــوع إعــادة إعــامر املناطــق التنظيميــة املدمــرة تحديــاً رئيســياً أمــام الحكومــة نتيجــة اســتمرار تلــك العقوبــات، 
ومــن ثــّم فــإن فرصــة الســكان الذيــن فقــدوا منازلهــم نتيجــة الحــرب ستســتمر ســنوات طويلــة مــا مل يكــن مثــة مــرشوع كبــري إلعــادة 

اإلعــامر.

تلوث الهواءب. 
ــة مــع  ــة للمشــاريع واألنشــطة العامــة، والتعامــل بالطــرق التقليدي ــزام بالــرشوط البيئي ــة الهــواء ســوءاً بفعــل عــدم االلت ازدادت نوعي
ــث  ــا الحــرب،، حي ــي خلقته ــّل الظــروف الت ــل يف ظ ــت هــذه العوام ــل الحــرب. وتفاقمــت وتعمق ــائدة قب ــت س ــي كان ــات، والت النفاي
ازدادت معــدالت انبعــاث غــاز ثــاين أكســيد الكربــون بالنســبة لــكل وحــدة مــن الناتــج بســبب عمليــات التكريــر البــدايئ للنفــط مــن 
قبــل املجموعــات اإلرهابيــة التــي ســيطرت عــىل منابــع النفــط، وبســبب االســتهالك الجائــر للغابــات واألشــجار، وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه 
ــر )2(  ــم تطوي ــام 2011 ت ــي، ويف ع ــر البيئ ــن األث ــف م ــدة للتخفي ــا جدي ــاك وال منشــأة تســتخدم تكنولوجي ــام 2010 مل يكــن هن يف ع
منشــأة تقومــان بذلــك، لكــن بقيــت منهــام منشــأة واحــدة فقــط يف عــام 2015، وتطمــح الحكومــة الســورية إىل أن يصــل عــدد املنشــآت 

املســتخدمة لتكنولوجيــا مخففــة مــن األثــر البيئــي إىل )20( منشــأة مــع حلــول عــام 2030.

النفايات الصلبةج. 
تعــّد النفايــات الصلبــة والطبيــة مــن امللفــات الشــائكة التــي تعــاين منهــا ســورية، بســب عــدم وجــود منظومــة متكاملــة لجمــع هــذه 
النفايــات ونقلهــا ومعالجتهــا واالســتفادة منهــا. ويجــري عــن طريــق وحــدات اإلدارة املحليــة جمــع النفايــات ونقلهــا إىل أماكــن التجميــع. 
ولكــن بحســب الواقــع الفعــيل، فــإن كميــة النفايــات املتولــدة كبــرية واملنشــآت التــي تقــوم مبعالجتهــا ال تــزال غــري كافيــة، وهــذا مــا 
يــؤدي إىل تراكــم هــذه النفايــات يف أمــا كــن التجميــع، وانتشــار الروائــح الكريهــة واألوبئــة. وقــد تتــرسب النفايــات بعــد التحلــل إىل 
الرتبــة ومصــادر امليــاه مســببة تلوثهــا وظهــور مشــاكل بيئيــة خطــرية. ورغــم إيــالء إدارة النفايــات الصلبــة حيــزاً مهــامً مــن عمــل وزارة 
اإلدارة املحليــة ضمــن خططهــا الســنوية والخطــط الخمســية املتعاقبــة )%33 مــن اســتثامرات وزارة اإلدارة املحليــة يف الخطــط الســنوية(، 
فــإن هــذه االســتثامرات مل تنعكــس إيجابــاً عــىل أرض الواقــع، ومــن ثــّم فــإن النفايــات املتولــدة والتــي ال تتــم معالجتهــا ســتكون مــن 
التحديــات املســتقبلية التــي ســتواجهها منظومــة إدارة النفايــات الصلبــة. وكميــة النفايــات املتولــدة كبــرية وهــي يف ازديــاد، حيــث قــدرت 

كميــة النفايــات الناتجــة عــن الفــرد ســنوياً بـــ 0.18 طــن يف عامــي 2016 و2017، ثــم ارتفعــت إىل 0.185 طــن يف 2018 و2019.
لقــد تعــرض عــدد كبــري مــن املحطــات واملعامــل إىل الــرضر والتخريــب خــالل الحــرب، وتوقــف العمــل يف املحطــات التــي كانــت يف قيــد 
اإلنجــاز؛ وتوقــف تنفيــذ املخطــط الوطنــي التوجيهــي إلدارة النفايــات الصلبــة. وأدى عــدم توفــر الكــوادر البرشيــة الفنيــة املتخصصــة 
ــة إعــادة تأهيــل املحطــات. ومتيــز العمــل يف هــذا القطــاع بانخفــاض مســتوى األداء نتيجــة عــدم  والكلــف العاليــة للتأهيــل إىل صعوب
ــة، إضافــة إىل ضعــف اإلطــار  ــزات الالزمــة لتشــغيل املراكــز ومحطــات النقــل مــع الحاجــة الفعلي ــات والتجهي توافــق العــدد مــن اآللي

املؤســيس الــالزم بســبب عــدم وجــود كيــان مســتقل إلدارتــه واســتثامره وتشــغيله.
مــن جهــة أخــرى، تعــد النفايــات الطبيــة أيضــاً مــن امللفــات الشــائكة التــي تعــاين منهــا ســورية. وقــد كانــت نســبة نفايــات الرعايــة 
الصحيــة املعالجــة بطــرق آمنــة مــن كميــة نفايــات الرعايــة الصحيــة املنتجــة الكليــة %0.4 خــالل جميــع الســنوات املتعلقــة بالحــرب. 
وأثــرت الحــرب عــىل عمليــات التخزيــن املتعلقــة بتلــك النفايــات، وخصوصــاً الخطــرة منهــا، إذ مل يبــَق ســوى محطــة واحــدة يف البــالد.
وقــد وصــل عــدد محطــات معالجــة نفايــات التصنيــع يف عــام 2010 إىل 18 محطــة، لكــن ذلــك العــدد بــدأ بالرتاجــع بوضــوح منــذ عــام 

2011 حيــث انخفــض عــدد تلــك املحطــات إىل أن خرجــت جميعهــا عــن العمــل يف عــام 2015.
أمــا املنشــآت الصناعيــة التــي تســتفيد مــن تدويــر املخلفــات الصناعيــة، فعددهــا مل يكــن يتجــاوز الـــ 6 منشــآت يف عــام 2010، وهــذا 
ــة يف  ــات الصناع ــادة اســتخدام مخلف ــدم وجــود توجــه واضــح إلع ــة، وع ــدل عــىل ضعــف املســتوى التكنولوجــي للمنشــآت الصناعي ي
ــة مجــدداً. وشــهد هــذا العــدد تراجعــاً واضحــاً خــالل الســنوات 2011–2015 ليصــل إىل منشــأة واحــدة )1( فقــط  ــات اإلنتاجي العملي

ــول عــام 2030. كنتيجــة للحــرب. وتعمــل الحكومــة الســورية عــىل رفــع عــدد تلــك املنشــآت إىل 10 منشــآت مــع حل
وقــد خصــص الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب برنامجــاً خاصــاً إلدارة النفايــات الصلبــة ضمــن الربنامــج اإلطــاري 

الثالــث، واعتــربت أن الســلطات املحليــة تتحمــل املســؤولية يف هــذا القطــاع إىل جانــب الحكومــة املركزيــة.

البنى التحتية والطاقة 	- 4
ــري  ــاد: األول توف ــاليث األبع ــق منظــور ث ــة وف ــى التحتي ــة بالبن ــا املتصل ــة املســتدامة القضاي ــن أهــداف التنمي ــدف التاســع م يغطــي اله
الخدمــات للنــاس دون متييــز؛ والثــاين رفــد النمــو االقتصــادي؛ والثالــث االلتــزام باملعايــري البيئيــة واالســتدامة. وقــد جــرى التطــرق إىل 
بعــض النقــاط املثــارة هنــا يف فصــل االقتصــاد يف خدمــة الســلم والتنميــة. ويتنــاول هــذا الفصــل ثالثــة قطاعــات، مــن منظــور خدمــي 

ــاء، والنقــل، واالتصــاالت. ــام األول، هــي: الكهرب ــي يف املق وبيئ

الطاقةأ. 
قبــل الحــرب، كان حجــم اإلنتــاج مــن الكهربــاء يف ســورية يصــل إىل 7500 ميغــا و.س )واط ســاعة(، وهــو يغطــي كامــل حاجــة البــالد. 
وقــد وصلــت نســبة املســتفيدين مــن الكهربــاء إىل قرابــة %100، وتــم اســتكامل إنــارة جميــع التجمعــات الســكنية يف الريــف الســوري 
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خــالل الســنوات 2000-2011. لكــن الحــرب أثــرت تأثــرياً كبــرياً عــىل قطــاع الكهربــاء، ســواء مــن ناحيــة اإلنتــاج أم التوزيــع، حيــث خــرج 
العديــد مــن محطــات التوليــد عــن الخدمــة، وتــرضرت شــبكات التوزيــع تــرضراً كبــرياً، أثــر عــىل ســاعات التغذيــة مــن التيــار الكهربــايئ، 
وأدى إىل فــرض التقنــن الــذي وصــل إىل مســتويات قياســية، بأكــر مــن 16 ســاعة تقنــن يف اليــوم الواحــد أحيانــاً، فيــام فقــدت الكثــري 
مــن املــدن والبلــدات التغذيــة الكهربائيــة نتيجــة تــرضر شــبكات التوزيــع تــرضراً كامــالً. وتراجــع إنتــاج ســورية مــن الكهربــاء مــن 7500 
ميغــا و.س إىل حــوايل 2500 ميغــا و.س وقــد كان إنتــاج ســورية يكفــي جميــع االحتياجــات املنزليــة والصناعيــة والزراعيــة، إال أنــه، بفعــل 
الحــرب، انخفــض الطلــب عــىل الكهربــاء إىل حــوايل 26 مليــار كيلــو و.س يف عــام 2016، أي بانخفــاض نســبته حــوايل %47 عــام كان عليــه 
عــام 2011، ثــم تحســن خــالل الســنوات 2017–2019 نتيجــة اســتعادة الســيطرة عــىل الكثــري مــن املناطــق، والقــدرة عــىل إعــادة تأهيــل 
شــبكات النقــل املتــرضرة وتأهيــل بعــض املحطــات، وبــدء دوران عجلــة اإلنتــاج الصناعــي، حيــث وصــل الطلــب عــىل الكهربــاء يف عــام 
2019 إىل حــوايل 32 مليــار كيلــو و.س، بزيــادة نســبتها %23 عــن عــام 2016. ومــن املتوقــع أن يصــل الطلــب عــىل الطاقــة الكهربائيــة 

حتــى عــام 2030 إىل حــوايل 80 مليــار كيلــو و.س، أي بزيــادة نســبتها %150 عــن عــام 2016.

الطاقات املتجددة
تأخــر االقتصــاد الســوري يف اســتثامر الطاقــات املتجــددة كمصــدر لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــىل الطاقــة. وفيــام يتعلــق بإنتــاج الكهربــاء 
مــن الطاقــة الشمســية، مل يتــم إنتــاج هــذا النــوع مــن الطاقــة حتــى عــام 2018، حيــث وصــل اإلنتــاج مــن هــذا املصــدر خــالل عامــي 
2019/2018 إىل 2 مليــون كيلــو و.س، ومــن املتوقــع أن يصــل إىل حــوايل 850 مليــون كيلــو و.س يف ســنة 2030. أمــا الطاقــة الريحيــة، 
فــإن اإلنتــاج الســنوي املتوقــع منهــا لــن يكــون متاحــا قبــل عــام 2021، ومــن املتوقــع أن يصــل إىل حــوايل 175 مليــون كيلــو و.س، وأن 
يصــل يف عــام 2030 إىل حــوايل 1400 مليــون كيلــو و.س. ونتيجــة لذلــك، فمــن املتوقــع أن يرتفــع الطلــب عــىل الطاقــة البديلــة مــن 5 
ــادة نســبتها %220، يف حــن مــن املتوقــع أن يصــل إىل  ألــف طــن مكافــئ يف عــام 2018 إىل 16 ألــف طــن مكافــئ يف عــام 2019، بزي

حــوايل 1425 ألــف طــن مكافــئ يف عــام 2030.
ويذكــر أن مصــادر الطاقــة املتجــددة ســاهمت يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة بنســبة %2.4 يف عــام 2016، لتنخفــض إىل %2 يف 2017، ثــم 
إىل %1.8 يف 2018. وقــد تعــرت خطــط وزارة الكهربــاء يف زيــادة حصــة الطاقــات املتجــددة مــن مجمــوع مصــادر الطاقــة نظــراً العتــامد 
ــة، يف حــن امتنعــت  ــن املصــادر الداخلي ــاح م ــالً غــري مت ــب متوي ــي تتطل ــة، والت ــة العاملي ــة والتكنولوجي ــا عــىل الخــربات العلمي إنتاجه
الــدول املتقدمــة عــدم تقديــم دعــم مــايل أو تقنــي لســورية خــالل مرحلــة الحــرب. وال يــزال االمتنــاع ســاري املفعــول بســبب اإلجــراءات 

القرسيــة األحاديــة الجانــب ضــد ســورية واقتصادهــا.
تســببت الحــرب يف الكثــري مــن الخســائر عــىل مســتوى اإلنتــاج الطاقــي يف ســورية، وتــرضرت البنيــة التحتيــة عــىل نحــو يفــوق قــدرة 
االقتصــاد الســوري عــىل تحمــل كلفــة إعــادة إعــامر تلــك البنيــة املدمــرة. ويذكــر أن حصــة الفــرد مــن االســتهالك الســنوي للطاقــة قــد 

ــم إىل 0.477 يف 2018. ــع إىل 0.440 طــن يف 2017، ث ــئ يف عــام 2016، لرتتف بلغــت 0.141 طــن مكاف
لقــد انخفــض اســتهالك مشــتقات الطاقــة املختلفــة خــالل مرحلــة الحــرب عــىل ســورية نتيجــة لعــدة عوامــل، أهمهــا األرضار التــي أصابــت 
قطــاع الطاقــة بســبب الحــرب، والتدابــري االقتصاديــة الدوليــة القرسيــة األحاديــة الجانــب املفروضــة عــىل هــذا القطــاع، وبخاصــة مــع 
ــة لــألرس بوجــه عــام.  ــاً، وانخفــاض القــدرة الرشائي ــادة أســعار الطاقــة داخلي تزايــد كلــف اإلمــداد الــدويل والشــحن والتأمــن، ومــع زي
ونتيجــة لذلــك، فرتاجــع اســتهالك املشــتقات النفطيــة بنســبة %77 بــن عامــي 2010–2015. فبعــد أن وصــل إنتــاج النفــط إىل حــوايل 
380 ألــف برميــل يوميــاً خــالل الســنوات 2000–2010، انخفــض إنتــاج النفــط ليصــل إىل نحــو 8 أالف برميــل يوميــاً خــالل بــن عامــي 
ــع  ــم داعــش اإلرهــايب( عــىل مناب ــك بســبب ســيطرة املجموعــات املســلحة )والســيام تنظي ــاً، وذل )2016–2019( أي نســبة %98 تقريب
النفــط الرئيســية، وإنتاجــه بطــرق بدائيــة، وحــرق قســم كبــري منــه، وتهريــب الباقــي؛ ومــن ثــّم تقلــص إنتــاج “الفيــول أويــل” يف املصــايف 

الســورية إىل نحــو 440 ألــف طــن ســنوياً.
ــة ملعاكســة انحــدار مســتويات  ــود املبذول ــع الجه ــاج خــالل الســنوات 2006-2010، خاصــة م ــت ســورية اســتقراراً نســبياً يف اإلنت عرف
اإلنتــاج بتطويــر حقولهــا، واعتــامد أســاليب الحفــر الحديثــة )الثاليث األبعــاد(، لكن باملقابــل، انخفض إنتــاج الغاز ليصــل إىل 8.2 مليــون م3 يومياً. 
وبــدأ ذلــك اإلنتــاج يتحســن خــالل الســنوات 2017–2019، حيــث وصــل يف عــام 2019 إىل حــوايل 14.79 مليــون م3 يوميــاً، أي بنســبة 
زيــادة قدرهــا %80 عــن عــام 2016، وذلــك بســبب االكتشــافات الغازيــة الجديــدة، ووضــع بعــض اآلبــار منهــا يف الخدمــة، واســتعادة 
الســيطرة عــىل بعــض اآلبــار ومحطــات الضــخ وشــبكات النقــل. ومــن املتوقــع أن يصــل الطلــب عــىل الغــاز إىل حــوايل 20 مليــون برميــل 
يوميــاً يف عــام 2030، بزيــادة نســبتها %35 عــن عــام 2019. وباملقابــل، ازداد االســتهالك يف األعــوام 2013-2014، فأصبــح %41.77 بعــد 

أن كان 38.60%.

النقل وقضايا أخرى متفرقةب. 
تعــرض قطــاع النقــل إىل دمــار واســع يف البنيــة التحتيــة، إضافــة إىل تدهــور الكثــري مــن أصــول رشكات النقــل. واعتمــد النقــل يف ســورية 
خــالل الحــرب عــىل محــور رئيــيس وحيــد )شــامل – جنــوب(. هــذا، إضافــة إىل قــدم البنيــة التقنيــة ألســطول النقــل )قطــارات، طائــرات، 
ــة وعــدم تحقيقهــا للمعايــري العامليــة،  ســيارات(، وغيــاب البنــى التحتيــة لوســائل النقــل النظيفــة، وارتفــاع تكاليــف التشــغيل والصيان
وضعــف اســتخدام التقنيــات الذكيــة والتكنولوجيــا الحديثــة. واســتمرت مشــكلة ضعــف التنســيق بــن الجهــات املختلقــة التــي تتداخــل 

إجراءاتهــا مــع عمليــات نقــل وتخليــص البضائــع.
لقــد بقيــت أطــوال الطــرق املركزيــة خــالل الســنوات مــن 2010 إىل 2014 شــبه ثابتــة عنــد 8081 كــم، وارتفعــت قليــالً فبلغــت 8280 كــم 
يف عــام 2019. وتعتــرب هــذه األطــوال جيــدة مقارنــة بعــدد الســكان وبعــدد املركبــات، حيــث مل تســجل أعــداد املركبــات أي زيــادة كبــرية 
تشــكل ضغطــا كبــرياً عــىل الطــرق املركزيــة واملحليــة، التــي تعرضــت إلرضار كبــرية نتيجــة األعــامل اإلرهابيــة املســلحة. غــري أن علميــات 

التحريــر واســتعادة الســيطرة عــىل املناطــق التــي كان خــارج ســيطرة الحكومــة ســاهم يف تحســن نوعيــة تلــك الطــرق .
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وشــهد قطــاع النقــل بوجــه عــام تحســناً طفيفــاً بعــد الرتاجــع الكبــري الــذي أصابــه خــالل الســنوات 2015-2011. فمــؤرش حركــة النقــل 
الجــوي للــركاب مثــالً تراجــع بنســبة %78 يف عــام 2015 عــام كان عليــه يف عــام 2010، ثــم تحســن بنســبة %14 يف عــام 2019 مقارنــة 
بعــام 2015. وتراجــع مــؤرش عــدد ركاب النقــل القطــارات وســكك الحديــد بنســبة %92 يف عــام 2015 عــن عــام 2010، ثــم تحســن بنســبة 

%12.61 عائــداً إىل وضعــه الطبيعــي فيــام قبــل الحــرب.

االتصاالت واملعلوماتيةج. 
شــهد هــذا القطــاع خــالل الســنوات 2000-2010 تنفيــذ جــزء كبــري مــن االســرتاتيجيات والسياســات الطموحــة املوضوعــة، التــي متحــورت 
ــع العمــل  ــوى الرقمــي، م ــة واملحت ــات املعلوماتي ــر الصناع ــة، وتطوي ــة وبأســعار معقول ــات االتصــاالت بجــودة عالي ــري خدم حــول توف
عــىل بنــاء القــدرات يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. وجــرى إطــالق مــرشوع التوقيــع الرقمــي لبنــاء منظومــة التوقيــع اإللكــرتوين 

األساســية، ومــرشوع الدفــع اإللكــرتوين.
وتعــرض هــذا القطــاع إىل أرضار كبــرية نتيجــة اإلجــراءات القرسيــة األحاديــة الجانــب، وإشــكاالت الحصــول عــىل التجهيــزات والربمجيــات 
ــة بســبب  ــراد الناجــم عــن انخفــاض الحرك ــدين اإلي ــك يف ت ــة، وكذل ــة وتســوية الحســابات الدولي ــالت املالي ــة يف التحوي بســبب الصعوب

االنقطــاع يف خدمــات االتصــاالت.
لكــن يف املقابــل، أبــدى مــؤرش معــدل انتشــار الحزمــة العريضــة الثابتــة تطــوراً رغــم كل التحديــات مــن )1( يف عــام 2012 إىل 2.9 عــام 

2015، وتعمــل الحكومــة الســورية إىل أن يصــل هــذا املــؤرش إىل 20 يف عــام 2030.
وقــد خصــص الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب برامــج وتدخــالت محــددة للتعامــل مــع هــذه املســائل والقطاعــات 

يف أكــر مــن محــور مــن محاورهــا.
 



الفصل السادس:
على طريق التنمية املستدامة يف سورية -

التنفيذ والتحديات
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تناولــت الفصــول الســابقة املحــاور الرئيســية التــي تضمنهــا الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، وذلــك بالتقابــل مــع 
األجنــدة العامليــة للتنميــة املســتدامة 2030. وتبقــى عــدة قضايــا عابــرة للقطاعــات تتطلــب التحليــل أيضــاً ســنتناولها يف هــذا الفصــل 

األخــري مــن التقريــر.
ويشمل هذا الفصل النقاط اآلتية:

الرؤية اإلجاملية للربنامج الوطني لسورية يف ما بعد الحرب.. 1
التنمية املتوازنة، والتوازن اإلقليمي يف مسار التنمية يف سورية.. 2
متويل التنمية والتعاون الدويل.. 3
التحديات أمام التنمية املستدامة يف سورية.. 4
الرصد والتقييم، واإلحصاء.. 5
الخطوات الالحقة بعد التقرير.. 6

ــار  ــاوز آث ــم؛ وتج ــلم الدائ ــتعادة الس ــف الحــرب واس ــرية: وق ــام كب ــالث مه ــق ث ــاج ســورية إىل تحقي ــد، تحت ــاء مســتقبل واع ــة بن بغي
الحــرب مــن خــالل عمليــة إعــادة إعــامر مجتمعيــة واقتصاديــة شــاملة؛ تجــاوز عنــارص القصــور يف النمــط التنمــوي الــذي كان معتمــدا 
قبــل الحــرب. ويعنــي ذلــك الحاجــة إىل وجــود رؤيــة واضحــة للدولــة الســورية تعــرّب عــن هويتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة واملؤسســية 
املتجــددة. وتشــكل هــذه الرؤيــة املشــهد املســتقبيل العــام، وتــربز أهــداف وتطلعــات الشــعب الســوري، وتلقــي الضــوء عــىل الطريــق 
الــذي ستســلكه عمليــة إعــادة بنــاء التنميــة مــن منظــور مختلــف يضمــن اســتدامتها، ويقــدم إطــاراً تشــاركياً ملســارات التنميــة خــالل 

الســنوات القادمــة يف عــامٍل متغــري وتــزداد فيــه املنافســة والعدائيــة.
وتكتسب الرؤية معناها وأهميتها من كونها:

صورة مستقبلية مشرتكة مرغوب بها من جميع األطراف والفاعلن يف سورية.. 1
مظلــة لعقــد تنمــوي جديــد قائــم عــىل نهــج مجتمعــي وتنمــوي مغايــر يف األهــداف واملكونــات واألدوات ملــا ســاد قبــل الحــرب . 2

وأثناءهــا.
عمليــة مجتمعيــة تشــاركية هادفــة، توجــه التخطيــط للتنميــة وتحــدد أهدافــه ومهامــه؛ وتوجــه جميــع الطاقــات واإلمكانــات . 3

الوطنيــة نحــو تحقيــق غاياتهــا.
ــة . 4 تــربز طموحــات الشــعب الســوري، وتشــكل أهــم مداخــل التخطيــط االســرتاتيجي الــذي يعتمــد يف إنجــازه عــىل وجــود رؤي

واضحــة تصــل الحــارض باملســتقبل.
واقعيــة وممكنــة التحقيــق، تنطلــق مــن اســترشاف ملســتقبل مصالــح الدولــة واملواطــن، وترتكــز عــىل تشــخيٍص للواقــع الراهــن، . 5

ومعرفــٍة باإلمكانــات، وتحديــٍد للفــرص والتحديــات واالتجاهــات املتوقعــة إقليميــا ودوليــاً خــالل املرحلــة القادمــة.
تشكل أساس السياسات وخطط العمل والربامج والتدخالت عىل مختلف املستويات.. 6

ويف هــذا الســياق، فــإن ســورية تــرى يف الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب تعبــرياً عــن قيادتهــا وملكيتهــا الوطنيــة 
ألجنــدة التنميــة العامليــة؛ وهــي تشــكل الوســيلة واآلليــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة عــىل املســتوى الوطنــي، مبــا تعنيــه مــن إطار لرســم 

السياســات الفعليــة وتخصيــص املوازنــات واملــوارد األخــرى التــي يتطلبهــا تحقيــق اإلنجــاز واقعيــاً.

كانــت مشــكلة خلــل جغرافيــة التنميــة يف ســورية قبــل األزمــة إحــدى أهــم املشــكالت التــي مل تــرق جهــود التعامــل معهــا ضمــن الخطــط 
الوطنيــة إىل مســتوى يحــول دون تعمقهــا. وترافــق ذلــك مــع اقتصــار التخطيــط املحــيل عــىل الخطــط الســنوية التــي ال تبــدو فيهــا واضحة 
رؤى املحافظــات ومســارات التنميــة املتوســطة والبعيــدة املــدى. وقــد أفــرز التفــاوت التنمــوي الناجــم عــن ذلــك مشــكالت اقتصاديــة 

واجتامعيــة ودميوغرافيــة، وحتــى بيئيــة.
ــع  ــكازاً أكــرب عــىل البعــد القطاعــي، وتوزي ــل ارتكــزت ارت ــة؛ ب ــل الحــرب بوضــوح عــىل اســرتاتيجية مكاني ــة قب مل تعتمــد خطــط التنمي
ــد  ــاب للبع ــبه غي ــع ش ــات، م ــذ املرشوع ــة وتنفي ــة بدراس ــوزارات املعني ــع ال ــيق م ــم التنس ــات، ث ــف القطاع ــىل مختل ــتثامرات ع االس
اإلقليمــي واملــكاين الــذي يأخــذ يف الحســبان توطــن األنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة. وهــذا مــا يفــرس اختــالل مــؤرشات التــوازن يف 

ــز املــدن الكــربى. ــز االســتثامرات يف مراك ــز معظــم النشــاط االقتصــادي وتركّ النمــو عــىل مســتوى املحافظــات الســورية، وترك
ويف املجــال الدميوغــرايف، أدى اختــالل التــوازن التنمــوي بــن املحافظــات إىل موجــات هجــرة ســببت تركــزاً للســكان يف بعــض املحافظــات 
ــر  ــم، والفق ــة والتعلي ــؤرشات الخاصــة بالصح ــق بامل ــام يتعل ــن املحافظــات في ــرية ب ــات كب واملناطــق وتشــتتاً يف أخــرى. ونشــأت تفاوت

وغريهــا.

الرؤية اإلمجالية للربنامج الوطين التنموي لسورية يف ما بعد احلرب - سورية  	- 1
2030

التنمية املتوازنة والتوازن اإلقليمي 	- 2
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تقــر خطــة عمــل األمــم املتحــدة 2030 أن الرشاكــة العامليــة رضوريــة لنجاحهــا. وقــد ُخصــص الهــدف الســابع عــرش مــن أهــداف التنميــة 
املســتدامة )وهــو مــن أكــرب األهــداف( للرشاكــة ووســائل التنفيــذ، ال بــل أنهــا أدرجــت الرشاكــة نفســها ضمــن وســائل التنفيــذ.

ويف هــذا الســياق، فــإن العائــق الرئيــيس يتمثــل يف الحصــار االقتصــادي والتنمــوي الــذي تتعــرض لــه ســورية مبســتويات مختلفــة، والــذي 
يبلــغ أقصــاه يف اإلجــراءات القرسيــة األحاديــة الجانــب التــي اتخذتهــا بعــض الــدول واملنظــامت، والتــي متــارس ضغوطــاً عــىل دول أخــرى 
ــن الســورين،  ــات عيــش املواطن ــوداً شــديدة الــرضر عــىل قطاعــات حساســة وأساســية يف توفــري متطلب ــي تفــرض قي ــه، والت ــزام ب لاللت
وعــىل عمليــة إعــادة اإلعــامر والتنميــة املســتقبلية. ومــن أهــم القيــود املوضوعــة: التحويــالت املاليــة ومحــارصة املصــارف، والقيــود عــىل 

االســتثامرات، وعــىل قطــاع النفــط، والتكنولوجيــا، وقطــع الغيــار، والســفر وقطــاع الطــريان، الــخ.
إن الوضــع الحــايل ال يشــري إىل ضعــف الرشاكــة والتعــاون الدوليــن فحســب، بــل يشــري إىل قيــود قرسيــة تعيــق الحــق يف التنميــة، وتســببت 
حتــى اآلن بخســائر كبــرية ال تعــوض، يدفــع مثنهــا الشــعب الســوري والدولــة الســورية راهنــاً ومســتقبالً. لذلــك شــددت الفصــول األوىل 

مــن هــذا التقريــر عــىل أهميــة رفــع هــذه اإلجــراءات فــوراً.
وتقــّدر احتياجــات ســورية التمويليــة حتــى عــام 2030 بنحــو 86 تريليــون لــرية ســورية، منهــا نحــو 6 تريليــون لــرية لألعــامل اإلغاثيــة 
والحاجــات اإلنســانية امللحــة، ونحــو 32 تريليــون إلعــادة اإلعــامر املاديــة، وفــق األولويــات املخططــة. وميكــن توفــري حــوايل %32 مــن 
ــدويل  ــع ال ــرتض باملجتم ــا يف ــو م ــورية، وه ــرية س ــون ل ــوايل 58 ترلي ــغ ح ــوة تبل ــة، أي أن الفج ــادر املحلي ــن املص ــات م ــذه االحتياج ه
ومؤسســاته أن يســاهم يف توفــريه لســورية التزامــاً مببــدأ الرشاكــة والتعــاون الدوليــن، والســيام أن جانبــاً أساســياً مــن الحــرب يف ســورية 

وعليهــا تشــارك فيــه أطــراف دوليــة مؤثــرة.
اعتمــدت ســورية عــىل منهجيــة إدمــاج أهــداف ومقاصــد التنميــة املســتدامة يف مــن الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد 
الحــرب، ومــن ثــّم فــإن منهجيــة متويــل تحقيــق األهــداف وربطهــا باالســتثامرات واملوازنــات هــي نفســها التــي ستســتخدمها يف متويــل 

الربنامــج الوطنــي.

التحديــات التــي تواجــه تحقيــق التنميــة املســتدامة يف ســورية متعــددة مــن حيــث مصادرهــا وطبيعتهــا، بــن خارجــي وداخــيل، وهيــكيل 

عّمقــت الحــرب أزمــة التفــاوت التنمــوي بــن املحافظــات بصــورة كارثيــة، وألقــت بأعبــاء كثــرية مســتقبالً عــىل جهــود التــوازن التنمــوي. 
ــن  ــة ب ــؤرشات التنمي ــة م ــورة واضح ــب بص ــرى، وتغي ــة إىل أخ ــن محافظ ــف م ــة يختل ــات التنمي ــاب مقوم ــذي أص ــار ال ــم الدم فحج
املحافظــات الســورية، وبعضهــا مــن الصعــب الوصــول إليهــا إلجــراء حــرص لــألرضار والوقــوف عــىل مــؤرشات التنميــة فيهــا. وبقيــت جهــود 
الحكومــة لتقليــص حــدة التفــاوت بــن املناطــق ضعيفــة األثــر، والســيام فيــام يتعلــق باألمــن الغــذايئ والــدوايئ الــذي كان لــه أهميــة 

خــالل مرحلــة الحــرب.
ويف املجــال الدميوغــرايف، أدت األزمــة إىل ارتفــاع يف معــدالت الهجــرة الخارجيــة واللجــوء، وازديــاد الخلــل يف التــوزع الدميوغــرايف للســكان 
بــن املحافظــات. وشــكل اإلرهــاب عامــالً قويــاً مــن عوامــل الطــرد الســكاين؛ فاملحافظــات التــي هــي أكــر اســتقراراً كانــت أقلهــا حــراكاً 
ســكانياً، يف حــن شــهدت املحافظــات التــي عانــت مــن اإلرهــاب نســباً كبــرية يف النــزوح واللجــوء والهجــرة. وتشــري حركــة النــزوح داخــل 

ســورية إىل شــمولها جميــع املحافظــات الســورية، مــع اختــالف شــدتها مــن حيــث حركــة النازحــن داخليــاً مــن وإىل املحافظــة.
لحــظ كل محــور مــن محــاور الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب مســألة التــوازن الجغــرايف يف التدخــالت وتخصيــص 
املــوارد. ونظــرا لألهميــة الكــربى لهــذه املســألة يف اســتعادة الوحــدة الوطنيــة والتامســك االجتامعــي، فقــد ُخصــص لهــا حيــز خــاص عــىل 
ــه 8 برامــج رئيســية. هــذه  ــة، في ــة املتوازن ــق التنمي ــداد الربنامــج، كــام ُخصــص برنامــج إطــاري مســتقل )الربنامــج الســابع( لتحقي امت
الربامــج الرئيســية هــي مــن نوعــن: 3 برامــج تتصــل بالفقــر واألمــن الغــذايئ والتشــغيل، و5 برامــج تقــع يف صلــب البعــد املــكاين للتنميــة، 

وهــي:
برنامج التنمية السكانية )التوزيع السكاين جغرافياً(.– 
برنامج اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي.– 
برنامج خطط التنمية اإلقليمية واملحلية.– 
برنامج رفع كفاءة الوحدات اإلدارية.– 
برنامج التنمية الريفية املتكاملة.– 

ــا  ــام يفــرتض إنجازهــا عــىل املســتوى املركــزي أيضــاً، ومنه ــن مه ــاء القــدرات عــىل املســتوى املحــيل، وب ــن بن وتجمــع هــذه الربامــج ب
االنتقــال نحــو أشــكال أخــرى مــن الالمركزيــة التــي تتيــح صالحيــات ومســؤوليات أوســع للســلطات املحليــة يف ســياق التحــول املؤســيس 
الــذي تبنــاه الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب، والــذي عــرب عنــه دســتور عــام 2012. ويشــكل تحقيــق التنميــة 
املتوازنــة وتعزيــز قــدرات الســلطات املحليــة إحــدى أهــم املســائل يف تحقيــق األهــداف التنمويــة، وترســيخ الســلم والتضامــن االجتامعــي، 

وإعــادة النازحــن والالجئــن واســتقرارهم يف مســاكنهم.

متويل التنمية والتعاون الدولي  - 3

التحديات أمام التنمية املستدامة يف سورية  - 4
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ــىل  ــا املضاعــف ع ــة أثره ــن ناحي ــارش، وم ــر املب ــة األث ــن ناحي ــن األخــرى م ــة م ــر أهمي ــا أك ــخ. وبعضه ــي وذايت، ال وطــارئ، وموضوع
املعوقــات األخــرى، ويقتــرص هــذا الفصــل عــىل عــرض مكثــف وتجتمعــي للتحديــات الرئيــيس، مــع العلــم أنــه ســوف يفــرد فقــرة خاصــة 

للتحــدي املتعلــق بالبيانــات واإلحصــاء وعمليــة الرصــد نظــراً لخصوصيتــه.

تحديات سياسية خارجيةأ. 
ميكن اختصار هذا الفئة من التحديات بالنقاط اآلتية:

الســلم واألمــان، إذ يتطلــب تحقيــق التنميــة واســتدامة نتائجهــا الحــد أدىن مــن األمــن واالســتقرار. وكــام ســبق بيانــه، فــإن العوامــل . 1
الخارجيــة هــي األكــر أهميــة يف هــذه الحــرب الدائــرة يف ســورية وعليهــا؛ ولذلــك فثمــة مســؤولية دوليــة جليــة يف هــذا الصــدد. 
ويشــكل تنــازع املصالــح الجيوسياســية للــدول املتدخلــة يف ســورية، دون طلــب مــن حكومتهــا عقبــة رئيســية أمــام اســتعادة الســلم 

وتحقيــق التنميــة.
ــىل . 2 ــة ع ــة صعب ــة واجتامعي ــية اقتصادي ــروف معيش ــن ظ ــه م ــا يرافق ــورية، وم ــن األرايض الس ــزء م ــل لج ــالل إرسائي ــتمرار احت اس

املواطنــن الســورين يف الجــوالن الســوري املحتــل. ويســتمر كيــان االحتــالل يف انتهــاك القانــون الــدويل والســيادة الســورية مــن خــالل 
االعتــداءات املتكــررة عــىل ســورية، والتدخــل يف الحــرب الدائــرة منــذ 2011.

اســتمرار اإلجــراءات القرسيــة األحاديــة الجانــب التــي تفرضهــا عــدد مــن الــدول عــىل جميــع مكونــات ومفــردات التنميــة يف ســورية. . 3
وقــد ســبق تنــاول هــذه النقطــة وأثرهــا بالتفصيــل.

تحديات اقتصادية خارجيةب. 
ــة . 1 ــالت املالي ــىل التحوي ــود ع ــرض القي ــن ف ــورية، م ــىل س ــة ع ــرب االقتصادي ــاليب وأدوات الح ــت أس ــنوات، تنوع ــداد س ــىل امت ع

ــورية،  ــع س ــاري م ــل التج ــن التعام ــدول م ــن ال ــري م ــع الكث ــارج، إىل من ــورية يف الخ ــخصيات س ــوال ش ــد أم ــة، إىل تجمي الخارجي
مــروراً بالحظــر التكنولوجــي، وحظــر بيــع النفــط والغــاز، وفــرض العقوبــات عــىل الــدول التــي تتعامــل اقتصاديــاً مــع ســورية. وقــد 
اســتجابت الكثــري مــن اقتصــادات العــامل لتلــك املطالــب التــي هــي أمريكيــة يف جوهرهــا، وهــو مــا أثــر ســلباً عــىل أداء االقتصــاد 
الســوري الداخــيل وحرمــه مــن االندمــاج الطبيعــي يف منظومــة االقتصــاد الــدويل، وأّخــر بوضــوح إحــراز تقــدم يف تحقيــق أهــداف 
التنميــة املســتدامة لعــام 2030. كــام ألحقــت تلــك اإلجــراءات القرسيــة خســائر هائلــة يف بنيــة االقتصــاد الســوري، وقــدرات الدولــة 

الســورية واملجتمــع األهــيل والقطــاع الخــاص الهادفــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة.
ويضــاف إىل ذلــك الحصــار االقتصــادي املفــروض قــرساً مــن الخــارج عــىل االقتصــاد الســوري حصــار آخــر مــر بــه االقتصــاد نتيجــة . 2

إغــالق املعابــر الحدوديــة األساســية لــه مــع بعــض دول الجــوار، وهــو مــا أثــر ســلباً عــىل املنتجــن وحركــة التجــارة الخارجيــة.
الضغــوط والحصــار املتعلقــة بعمليــة إعــادة اإلعــامر يف ســورية، ســواء يف مســتواها الحــايل املتمثــل مبنــع أي خطــوة فعليــة لبــدء . 3

عمــيل إلعــادة اإلعــامر ألســباب سياســية، أم يف أشــكالها الجديــدة املرتقبــة التــي قــد ال تتوافــق مــع املتطلّبــات واألولويــات الوطنيــة 
للتنميــة. يضــاف إىل ذلــك القيــود عــىل املســاعدات اإلنســانية، التــي تلقــي أعبــاء إضافيــة عــىل املــوارد الوطنيــة يف املــدى املبــارش.

تحديات سياسية واقتصادية داخليةج. 
إن الحفــاظ عــىل وحــدة وســيادة وســالمة أرايض الجمهوريــة العربيــة، التــي هــي الهــدف األســمى للسياســة الســورية الداخليــة، تعــد . 1

يف املحصلــة الحامــل األســايس ألي مســتقبل تنمــوي وطنــي يف البــالد هــذا، ويعتــرب تعزيــز الســلم األهــيل والوفــاق املجتمعــي مــن 
أهــم التحديــات السياســية الداخليــة التــي تواجــه ســورية يف تحقيــق أهدافهــا التنمويــة.

يشــكل النــزوح الداخــيل واللجــوء أحــد أهــم التحديــات الداخليــة أمــام التنميــة؛ ويتعلق ذلــك باســتعادة التوازن الســكاين والتامســك . 2
االجتامعــي وتحقيــق املصالحــة الداخليــة الرضوريــة لضــامن اســتقرار الســلم والتنميــة عــىل حد ســواء.

تزايد هجرة الكوادر والكفاءات الرضورية ملرحلة إعادة اإلعامر والتنمية بعد الحرب.. 3
النجــاح يف القيــام بإصالحــات مؤسســية يف مجــال الحوكمــة، ومــن ضمنهــا تطويــر الترشيعــات، وتعزيــز الالمركزيــة ضمــن ضوابــط . 4

ــن يف  ــل دور القطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين كرشيكــن حقيقي ــا بعــد الحــرب، وتفعي ــي التنمــوي لســورية يف م الربنامــج الوطن
التنميــة.

اإلصــالح املــايل والنقــدي مبختلــف مســتوياته، بغيــة ضــامن حشــد املــوارد املاليــة واالقتصاديــة املحليــة عــىل النحــو األمثــل، وبهــدف . 5
تقليــص فجــوة متويــل التنميــة بالقــدر املمكــن يف ضــوء القيــود املاليــة الخارجيــة.

تحديات أخرىد. 
إضافــة إىل مــا ســبق، مثــة تحديــات عامــة أخــرى، وتحديــات قطاعيــة يضيــق املجــال لعرضهــا؛ وقــد ورد بعضهــا يف مــن التقريــر. ونكتفــي 

باإلشــارة إىل عــدد محــدود مــن التحديــات األخــرى اآلتيــة:
التحديــات الطبيعيــة، املتمثلــة أساســاً يف الظــروف املناخيــة والطبيعيــة غــري املســتقرة، وذلــك بحكــم وقــوع ســورية يف منطقــة جافــة . 1

ــة املــوارد املائيــة، نتيجــة تراجــع معــدالت هطــول األمطــار ونفــاذ املــوارد املائيــة الجوفيــة  تعــاين مــن آثــار التغــريات املناخيــة وقلّ
وعــدم القــدرة عــىل تعويــض املخــزون املــايئ غــري املتجــدد. لذلــك فــإن التغــريات املناخيــة هــي إحــدى عقبــات املســألة التنمويــة 

بوجــه عــام يف ســورية، وإحــدى عقبــات تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2030.
إن جعــل القطــاع الخــاص رشيــكاً تنمويــاً هــو أحــد التحديــات األساســية التــي تواجــه عمليــة التنميــة املســتدامة يف ســورية. والقطــاع . 2

الخــاص الســوري غــري متجانــس، ومتــوزع بــن منظــم وغــري منظــم. وســوف يكــون تعزيــز الــدور التنمــوي للقطــاع الخــاص مــن خالل 
تحملــه ملســؤوليته االجتامعيــة والبيئيــة والحقوقيــة اليــوم ويف مرحلــة إعــادة اإلعــامر مــن التحديــات الرئيســية. ومــن متطلبــات 
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النجــاح هنــا تكويــن الرصيــد الترشيعــي واملؤســيس املناســب لذلــك، وأن يحصــل تــالق بــن الجهــود الحكوميــة وبــن القطــاع الخــاص 
لتحقيــق هــذا الهــدف.

تعزيــز دور الســلطات املحليــة وتعزيــز قدراتهــا التخطيطيــة والتنفيذيــة، وكذلــك الرشاكــة مــع منظــامت املجتمــع املــدين وتعزيــز . 3
قدراتهــا وآليــات مشــاركتها عــىل املســتوين الوطنــي واملحــيل، هــام مــن التحديــات الهامــة أمــام النجــاح يف تنفيــذ الخطــط وتعميــم 

التنميــة عــىل املســتوى القاعــدي.
التحــدي الثقــايف والقيمــي، وتحــدي تطويــر الوعــي املجتمعــي تجــاه قضايــا التنميــة املســتدامة، وأهميــة دمــج فئــات املجتمــع كافــة . 4

يف املســار التنمــوي الــذي يتطلــب تعميــم قيــم التضامــن والعمــل املشــرتك، وقبــول االختــالف ونبــذ العنــف وتعميــم قيــم املواطنــة. 
وهــذا تحــد شــديد األهميــة، والســيام ألجــل تحقيــق املصالحــة واســتعادة الوحــدة الوطنيــة والرأســامل االجتامعــي ألجــل التنميــة.

التحدي اإلحصايئ، وتحدي الرصد والتقييم واملتابعة، وهو ما تتناوله الفقرة اآلتية.. 5

ال يــكاد يخلــو تقريــر دويل أو وطنــي مــن اإلشــارة إىل أهميــة عمليــات الرصــد والتقييــم واملتابعــة، وإىل أهميــة تطويــر اإلحصــاءات وتوفــري 
املــؤرشات التــي تضمــن قيــاس اإلنجــاز يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. وال تخــرج ســورية عــن هــذا الســياق، إذ يشــكل توفــري 
البيانــات اإلحصائيــة والكفــاءة املحــدودة لنظــام الرصــد والتقييــم أحــد التحديــات األساســية. ويف ظــروف ســورية، تضــاف إىل التحديــات 
التقليديــة، والحاجــة إىل بنــاء القــدرات كــام يف باقــي الــدول، صعوبــات خاصــة واحتياجــات إضافيــة ناجمــة عــن الوضــع الناشــئ بســبب 
ــر  ــق األم ــل هــذه الظــروف، يتعل ــم. ويف مث ــر نظــام الرصــد والتقيي ــة الالزمــة لتطوي ــات املادي الحــرب، واملرتافــق مــع ضعــف اإلمكاني
ــدم االســتقرار يف أســعار  ــري، وع ــن يف بعــض املناطــق، والحــراك الســكاين الكب ــدام األم ــرايف، وانع ــة )االنقســام الجغ ــات موضوعي مبعوق
الــرصف وتوفــر الســلع، الــخ.( تجعــل الوســائل التقليديــة يف الرصــد والتقييــم واإلحصــاء ضعيفــة الفعاليــة. ويتطلــب ذلــك ابتــكار وســائل 
جديــدة، رسيعــة، وقابلــة للتنفيــذ، بغيــة النجــاح يف عمليــة الرصــد مــع احــرتام املواصفــات العلميــة. ويشــمل ذلــك االســتخدام الــذيك 

للتكنولوجيــا.
عــىل صعيــد آخــر، ومــن الناحيــة العمليــة، ال بــد مــن إيجــاد حلــول لقيــاس التقــدم املحقــق بواســطة مــؤرشات أهــداف التنمية املســتدامة 
العامليــة، مضافــاً إليهــا املــؤرشات الهامــة مــن الخطــط الوطنيــة. ويف هــذا الصــدد، ميكــن العمــل عــىل منهجيــة ذات مســتوين: األول بنــاء 
نظــام الرصــد والتقييــم الوطنــي ضمــن خطــة وطنيــة تشــمل جميــع أنــواع املــؤرشات، لخدمــة جميــع السياســات؛ والثــاين هــو بنــاء قامئــة 

مختــرصة مــن أكــر املــؤرشات أهميــة، التــي تعطــى أولويــة لرصــد التقــدم يف تحقيــق األهــداف التنمويــة العامليــة والوطنيــة.
إن هــذه املنهجيــة تعنــي وضــع مهمــة إحصائيــة قابلــة للتنفيــذ أمــام األطــراف الوطنيــة، تتحمــل مســؤوليتها وتضــع لهــا جــدوالً زمنيــاً. 
يعــد توفــر البيانــات الشــاملة وتجميعهــا وتصنيفهــا بحســب الجنوســة )الجنــدر( والعمــر وبيئــة الســكن تحديــاً لقيــاس التقــدم املحــرز 
نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. ومبراجعــة توفــر البيانــات، يتبــن وجــود نقــص كبــري يف بيانــات تقييــم التقــدم املحــرز نحــو 
ــغ  ــة نحــو %55 مــن املــؤرشات البال ــات اإلجاملي ــغ فجــوة البيان ــة املســتدامة 2030 )انظــر الشــكل 17(، إذ تبل ــق أهــداف التنمي تحقي
عددهــا 240 مــؤرشاً، موزعــة عــىل األهــداف الســبعة عــرش، إذ ال يتوفــر منهــا ســوى 89 مــؤرشا. وتصــل فجــوة البيانــات إىل أقصاهــا يف 
الهــدف العــارش، إذ يتوفــر مــؤرش وحيــد مــن املــؤرشات املعياريــة التــي تبنتهــا األمــم املتحــدة؛ فيــام يعــد الهــدف الثالــث عــرش مــن أكــر 
ــراً للمــؤرشات فيــه. وبالرغــم مــن النقــص الحاصــل يف البيانــات واملــؤرشات املعياريــة، فتتوفــر بيانــات ومــؤرشات بديلــة  األهــداف توُف

تعــرب بشــكل أو بآخــر عــن مقاصــد وأهــداف التنميــة املســتدامة، وتــم اســتخدامها يف مــن هــذا التقريــر.

الرصد والتقييم، واإلحصاء  - 5
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تعتزم الحكومة السورية متابعة العمل بعد تقديم التقرير الطوعي وفق املحاور اآلتية:

اســتمرار التدقيــق يف الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب دوريــاً، نظــراً للمتغــريات والتطــورات التــي تؤثــر يف . 1
التوقيــت والجــدول الزمنــي؛ والعمــل عــىل تعميــق الرتابــط بــن الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب ومضمــون 

السياســات التــي يتضمنهــا، مــع أجنــدة 2030.
اســتمرار التفاعــل مــع األمــم املتحــدة للمشــاركة يف املســارات األمميــة بغيــة متابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030، . 2

ــاهمة  ــا؛ واملس ــا وآثاره ــة كورون ــوء جائح ــة يف ض ــة األممي ــش يف املنظم ــن أن يناق ــل ميك ــر أو تعدي ــة أي تطوي ــك مواكب ــن ذل وم
النشــيطة يف هــذه املســارات وترجمتهــا عــىل املســتوى الوطنــي.

تنفيــذ مــا تضمنــه الربنامــج الوطنــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد الحــرب يف تعزيــز نظــام الرصــد والتقييــم، وتطويــر املنظومــة . 3
ــة. اإلحصائي

نــرش التقريــر الطوعــي عــىل نطــاق واســع، وتنظيــم ورش عمــل يف الجامعــات واملــدارس، ومــع القطاعــن الخــاص واألهــيل، وتشــجيع . 4
املبــادرات التــي ميكــن أن تســاهم يف رفــع الوعــي بأهــداف التنميــة املســتدامة وبالخطــط الوطنيــة.

الحفــاظ عــىل املنصــات التفاعليــة، ودعــم أشــكال التشــبيك األخــرى واألنشــطة التــي تصــب يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، . 5
والعمــل عــىل انتظــام ومأسســة عمليــة التشــاور عــىل امتــداد الســنوات القادمــة، بالتعــاون مــع منظــامت األمــم املتحــدة والقطاعــن 

الخــاص واألهــيل.
تعزيز املعرفة ونرش الوعي تجاه أهداف التنمية املستدامة.. 6
تنمية القدرات الوطنية يف مجاالت تأصيل وإدماج أهداف التنمية املستدامة يف من الخطط الوطنية عىل جميع املستويات.. 7

اخلطوات الالحقة بعد التقرير 	- 6
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مشاورات إعداد التقرير الطوعي
كان مــن املقــرر أن تنظــم اللجنــة الوطنيــة إلعــداد التقريــر الطوعــي، بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف دمشــق، سلســلة 
مــن ورش العمــل مبشــاركة متنوعــة للجمعيــات والقطــاع الخــاص والباحثــن واألســاتذة والناشــطن والعاملــن يف الحكومــة واألمــم املتحدة، 
بهــدف التشــاور بشــأن التقريــر يف املراحــل األخــرية إلعــداده. لكــن بســبب جائحــة كورونــا، جــرى االســتعاضة عــن هــذه الــورش بإنشــاء 
منصــة إلكرتونيــة للتشــاور عــن طريــق اســتبيان خــاص أعــّد لهــذا الغــرض )أيــار 2020(. وقــد طلــب إىل املشــاركن قبــل تعبئــة االســتبيان 
االطــالع عــىل عــرض تقدميــي عــن أجنــدة 2030ـ وعــرض عــن مســار التحضــري للتقريــر الوطنــي ومضمونــه مــن إعــداد هيئــة التخطيــط 

والتعــاون الــدويل الســورية، التــي تتــوىل إعــداد التقريــر الطوعــي. 

شــارك يف االســتبيان 72 مشــاركاً )30 مشــاركة و42 مشــاركاً( مــن الفئــات اآلتيــة: ناشــطون يف جمعيــات أهليــة، أصحــاب مشــاريع خاصــة، 
ــب  ــث الرتكي ــن حي ــون. وم ــاتذة جامعي ــالب، أس ــاص، ط ــاع الخ ــون يف القط ــدة، موظف ــم املتح ــون يف األم ــون، عامل ــون حكومي موظف

العمــري، كان بنســبة %31 مــن الشــباب بــن 19 و34 ســنة، و%48 بــن 35 و49 ســنة، و21  مــن عمــر 50 ســنة أو أكــر.

األولويات
طُلــب مــن املشــاركن يف االســتبيان تصنيــف األولويــة املحــددة وفــق أربعــة مســتويات: مرتفعــة جــداً، مرتفعــة، متوســطة، مخفضــة. ويف 
العــرض التــايل، جــرى جمــع نســبة اإلجابــات مــن الفئتــن مرتفعــة جــداً ومرتفعــة معــاً. ومل تحصــل أي مــن األولويــات الـــ 17 عــىل نســبة 

تقــل عــن %50، وهــو مــا يظهــر الواقــع الســوري الراهــن، حيــث مثــة حاجــات ملحــة يف جميــع املجــاالت دون اســتثناء.
جــرى تجمعــي األولويــات الـــ 17 ضمــن ثــالث فئــات تحــايك محــاور الربنامــج الوطنــي لســوريا يف مــا بعــد الحــرب والتقريــر الطوعــي، 
ــة بالبعــد  ــات ذات صل ــة بالبعــد االقتصادي–االجتامعــي، وأولوي ــات متصل ــة بالســلم والحوكمــة الرشــيدة، وأولوي ــات ذات صل أي أولوي

االجتامعــي الثقــايف.
يف الس��لم واحلوكم��ة، كان هنــاك مــا يقــرتب مــن اإلجــامع عــىل أولويــة وقــف الحــرب وعــودة الالجئــن والنازحــن داخليــاً؛ يف حــن 
ــز املشــاركة؛ واحتــل االهتــامم باملناطــق  كانــت النســب أقــل فيــام يخــص الحفــاظ عــىل التامســك الوطنــي وإصــالح املؤسســات وتعزي
الريفيــة مرتبــة وســطى. يعــرب ذلــك عــن إلحــاح مســألتي وقــف الحــرب، واالســتجابة الفوريــة للمشــكالت يف تجليهــا الحــاد والبســيط، 
ــل مــن  ــك التقلي ــي ذل ــي وإصــالح املؤسســات. وال يعن ــل التامســك الوطن ــات متنوعــة، مث ــداً وتحتمــل إجاب ــا أكــر تعقي ــة بقضاي مقارن
أهميــة هــذه القضايــا األخــرية بقــدر مــا يعنــي أولويــة الحفــاظ عــىل الحيــاة والبقــاء، وهــو مــا تؤكــده الخيــارات بالنســبة إىل األولويــات األخــرى.

ÏË…]Œl;Â;ÏË¬⁄i§

إعادة النظر في العادات
والتقالید والسلو��ات الیوم�ة 

تقو�ة الروا�ط األسر�ة وظهور
العنف األسر�.

آثار على الصحة النفس�ة
والعقل�ة 

اإل�مان �الخرافات �ش�ل أكبر.

ÏËuê

سلو��ات صح�ة �قابلها
ممارسات ن��ضة.

القلق من هشاشة النظام الصحي

ارتفاع أسعار األدو�ة.

تراجع الخدمات الصح�ة للمسنین
وذو� األمراض المزمنة.

ÏÁÄ]ëiÕb

ز�ادة اإلحتكار.

ت�اطؤ اإلقتصاد.

ازد�اد معدالت الفقر وال�طالة.

إعادة ترتیب األولو�ات

األقتصاد�ة للمجتمع.

ÏËh]âàıŸ

التوجه لتقد�م الخدم والسلع
إلكترون�ًا.

تدني أداء مؤسسات الدولة.

تو�� التعل�م.

خروج عدد من المؤسسات من

السوق.

مشاورات إعداد التقرير الطوعي أيار 2020:

آثار فريوس كورونا املستجد

لحظ املشاركون يف املشاورات أثناء إعداد التقرير الطوعي يف أيار 2020 ما ميكن اعتباره آثاراً إيجابية لردود الفعل والتعامل 

مع انتشار فريوس كورونا: انخفاض مستوى التلوث، وإعادة التفكري يف األولويات، وتعزيز العمل والتعليم عن بعد، وازدياد 

القناعة باالعتامد اعتامداً أكرب عىل الصناعات املحلية والزراعة، إضافة إىل تعزيز البنى التحتية الصحية واإللكرتونية للدولة. 

وهذه االستجابة أظهرت إمكانية استخدام وسائل متنوعة لتحقيق التنمية وتسهيل حياة املواطنن، ويجب أن يجري الحافظ 

عليها تطويرها.
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ــة مكافحــة الفقــر وتوفــري األمــن الغــذايئ )%99(، وتوفــري  ــاك إجــامع فعــيل عــىل أولوي يف الش��أن االقتصادي–االجتماع��ي، كان هن
ــات واالقتصــاد  ــز التعاوني ــة نســبة األدىن )%53(، واإلصــالح االقتصــادي وتعزي ــىل البيئ ــاظ ع ــل الحف ــل )%97(؛ يف حــن احت ــرص عم ف
التضمينــي مرتبــة وســطى. وكــام يف الســابق، يطغــى توفــري متطلبــات البقــاء بأشــكاله املبــارشة عــىل مــا عــداه. ويظهــر ذلــك الحاجــة 
إىل بذلــك جهــد أكــرب لتوضيــح أهميــة الجانــب البيئيــة مــن منظــور حيــاة النــاس، ال باعتبــاره شــأنا كامليــا، وكذلــك البحــث يف مضمــون 

اإلصــالح االقتصــادي املطلــوب والــذي لــه قــدرة عــىل إقنــاع الفاعلــن وتحقيــق مســتوى أعــىل مــن التوافــق.

 يف الش��أن االجتماعي–الثق��ايف، األولويــة كانــت للرعايــة الصحيــة )%94(، ومــا يتصــل بالتعليــم )%89(، وهــو مــا ينســجم مــع املــزاج 
العــام للمشــاركن يف األبعــاد األخــرى أيضــاً. ويــأيت االهتــامم باألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد التعليــم والصحــة، ثــم تحقيــق املســاواة بــن 
النســاء والرجــال؛ يف حــن أىت إصــالح الخطــاب الدينــي يف الرتتيــب األخــري، رغــم أن النســبة تبقــى ملموســة )%64(. ومــرة أخــرى، فــإن 

القضايــا التــي هــي أكــر تعقيــداً تلقــى مســتوى أقــل مــن اإلجــامع، ال بــل إنهــا قــد تحتــوي بعــض العنــارص الخالفيــة.

اصالح المؤسسات
وتعز�ز المشار�ة

الحفا� على
التماسك الوطني

االهتمام �المناطق
الر���ة

الالجئون
والنازحون
والمصالحة

و�� الحرب

أولو�ات السلم والحو�مة (%) 

6467

839294

م�افحة الفقر واألمن الغذائي

أولو�ات اقتصاد�ة - اجتما��ة (%)

توفیر فرص عمل

دعم المشار�ع الصغیرة

اصالح االقتصاد

تش�یل التعاون�ات واالقتصاد
التضامني

الحفا� على البیئة

99

97

90

71

71

53

اصالح
الخطاب الدیني

وتطو�ره

تحقیق المساواة
 بین النساء

والرجال

االهتمام بذو�
اإلعاقة
وحقوقهم

تطو�ر المناهج
التعل�م�ة
والتحدیث

تحسین مستو�
التعل�م عبر
التكنلوج�ا

الرعا�ة
الصح�ة

أولو�ات اجتما��ة - ثقا��ة (%) 
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وبوجــه عــام، فثمــة عنــارص أكــر خالفيــة أو تحتــاج إىل املزيــد مــن الجهــد، كــام يظهــر عنــد التمعــن يف تفصيــل النتائــج. فعــىل ســبيل 

املثــل، كانــت أعــىل النســب لألولويــة املرتفعــة جــداً هــي وقــف الحــرب )%60(، ومكافحــة الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ )%58(، يف 

حــن كانــت أدين النســب لألولويــة املرتفعــة جــداً هــي املســاواة بــن النســاء والرجــال )%17(، وتشــجيع التعاونيــات واالقتصــاد التضامنــي 

)%17(، والحفــاظ عــىل البيئــة )20%(.

املشاركات السابقة والالحقة
ــة املســتدامة، تراوحــت بــن ورش عمــل  ــة مــن املشــاركن يف املشــاورات أن شــاركوا يف أعــامل وأنشــطة لهــا عالقــة بالتنمي ســبق لغالبي

واجتامعــات، وصــوالً إىل تنفيــذ مشــاريع وحمــالت منــارصة محليــة، إىل اســتخدام مضمــون التنميــة املســتدامة وأهدافهــا يف التدريــس. 

ورصحــت النســبة الكــربى مــن املشــاركن يف االســتبيان إنهــم يشــاركون يف جهــود التنميــة املســتدامة يف ســورية: %61 شــاركوا يف ورشــات 

عمــل ومشــاورات يف أوقــات ســابقة، و%58 نفــذوا مشــاريع ذات صلــة، %42 شــاركوا بأبحــاث، و31 بحمــالت منــارصة.

التوصيات
أىت بنــاء القــدرات والتدريــب عــىل جميــع املســتويات ولجميــع الــرشكاء يف التنميــة يف رأس قامئــة األولويــات بـــ %85 مــن املشــاركن، يليهــا 

دعــم الجهــود لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة يف التخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة بـــ %81. وبوجــه عــام، فــإن جميــع التوصيــات حــازت 

عــىل نســب مرتفعــة ال تقــل عــن %64. واحتــل تقديــم الدعــم املــايل موقعــاً هامــاً لــدى املشــاركن يف توصيــة مقدمــة إىل األمــم املتحــدة 

بوجــه خــاص )%77(. واهتــم املشــاركون أيضــاً بتعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف مســارات التحضــري للتقاريــر ومتابعتهــا، مــع التشــديد عــن 

تكــون املشــاركة فعالــة وذات أثــر )71%(.

المشار�ة في أنشطة ذات صلة �التنم�ة المستدامة (%)

المشار�ة في ورش عمل ومشاورات

تنفیذ مشار�ع ذات صلة

حمالت مناصرة

إعداد مواد إعالم�ة

إستخدامها في التدر�س

قمت أو أقوم �أ�حاث بهذا الصدد

61

58

31

17

24

42

%85

%81

%77

%71

2030
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بناء القدرات والتدر�ب وطن�ًا ومحل�ًا، عام وخاص وأهلي، على تنفیذ أجندة

دعم الجهود المحل�ة لدمج أهداف التنم�ة المستدامة في التخط�ط والتنفیذ والمتا�عة.

تقد�م دعم مالي م�اشر للبرامج والم�ادرات الوطن�ة والمحل�ة ذات الصلة �التنم�ة
المستدامة.

%67

%64

%64

ت�ادل التجارب الناجحة إلشراك المجتمع المدني، واألكاد�میین، والقطاع الخاص
واإلعالم، ومؤسسات الح�ومة، في مسار التحضیر للتقر�ر الطوعي وما �عده، �حیث

تكون مشار�تهم ذات معنى وتأثیر.

دعم أنشطة التو��ة للجمهور الواسع والسلطات المحل�ة وجم�ع األطراف ��ما یتعلق
�أهداف التنم�ة المستدامة.

التعر�� �التجارب الناجحة والدروس المستفادة منها.

نقل المعرفة في الجوانب الفن�ة المتعلقة بتجم�ع الب�انات، وتجم�ع قصص النجاح.
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االستعداد لاللتزام املستقبيل
عــرب 47 مــن املشــاركن يف مــلء االســتبيان عــن رغبتهــم يف املشــاركة يف أنشــطة اللجنــة الوطنيــة للتنميــة املســتدامة، بالتعــاون مــع منظمــة 

األمــم املتحــدة يف ســورية، وخصوصــاً يف املجــاالت املتعلقــة بالــدورات التدريبيــة وبنــاء القــدرات، وتنفيــذ املشــاريع ذات الصلــة بأهــداف 

التنميــة املســتدامة، واملشــاركة يف االجتامعــات ورش العمــل، واملســاهمة يف إنتــاج األدلــة التدريبيــة واملــواد املكتوبــة والبرصيــة املتعلقــة 

بأهــداف التنميــة املســتدامة، وباملنصــات اإللكرتونيــة املتعلقــة بأجنــدة 2030 يف ســورية.

يتالقــى هــذا مــع توجــه الجهــات الحكوميــة ومنظــامت األمــم املتحــدة يف ســورية يف مأسســة هــذه املشــاركة، ويف وضــع برنامــج أنشــطة 

ــة  ــل املنصــة اإللكرتوني ــة. وســيكون مأسســة وتفعي ــذ الخطــط الوطني ــن مســار تنفي ــا وب ــط بينه ــر، والرب ــم التقري ــد تقدي ــة بع متنوع

وتحويلهــا إىل منصــة تفاعليــة ناشــطة، وتنظيــم أنشــطة تنفيذيــة بحثيــة أو ميدانيــة منســجمة مــع هــذه التوصيــات، مــن ضمــن ذلــك.

%85

%81

%77

%71

2030

ÏËêÊi’\Ïeâfi’\

بناء القدرات والتدر�ب وطن�ًا ومحل�ًا، عام وخاص وأهلي، على تنفیذ أجندة

دعم الجهود المحل�ة لدمج أهداف التنم�ة المستدامة في التخط�ط والتنفیذ والمتا�عة.

تقد�م دعم مالي م�اشر للبرامج والم�ادرات الوطن�ة والمحل�ة ذات الصلة �التنم�ة
المستدامة.

%67

%64

%64

ت�ادل التجارب الناجحة إلشراك المجتمع المدني، واألكاد�میین، والقطاع الخاص
واإلعالم، ومؤسسات الح�ومة، في مسار التحضیر للتقر�ر الطوعي وما �عده، �حیث

تكون مشار�تهم ذات معنى وتأثیر.

دعم أنشطة التو��ة للجمهور الواسع والسلطات المحل�ة وجم�ع األطراف ��ما یتعلق
�أهداف التنم�ة المستدامة.

التعر�� �التجارب الناجحة والدروس المستفادة منها.

نقل المعرفة في الجوانب الفن�ة المتعلقة بتجم�ع الب�انات، وتجم�ع قصص النجاح.
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