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مدخل :االعتبارات األساسية وأمهية املشروع
يف األشــهر األوىل مــن عــام  ،2011كانــت احلكومــة يف ســورية يف طريقهــا إىل وضــع اللمســات األخــرة علــى
خطتهــا اخلمســية احلاديــة عشــرة ،ولكــن ظــروف احلــرب ومــا نتــج عنهــا حالــت دون اســتكمال ذلــك املشــروع .ويف
الســنوات التاليــة لذلــك العــام ،فرضــت املتغ ـرات املتســارعة أســلوب عمــل يبتعــد قلي ـاً أو كث ـراً عــن آليــات العمــل
التنمويــة الــي تســتند إىل أطــر ختطيطيــة بعيــدة ومتوســطة املــدى؛ مــع االضطـرار إىل إعــداد وتنفيــذ املشــاريع بصــورة جزئيــة
ومنفصلــة ،ينقصهــا التنســيق ،وتــؤدي إىل تشــتيت اجلهــود وامل ـوارد.
وانطالقـاً مــن أمهيــة اســتمرار اضطــاع احلكومــة الســورية مبســؤولياهتا املؤسســاتية ،فقــد شــرعت ،عندمــا أصبحــت
الظــروف مناســبة ،ابلتحضــر إلعــداد برانجمهــا الوطــي التنمــوي وإنضاجــه ،علــى قاعــدة الواقعيــة وضمــان االســتغالل
األمثــل جلميــع اجلهــود واملـوارد ،مــع وعيهــا وإمياهنــا أبن العمليــة التنمويــة ليســت يف العــودة إىل الوضــع الــذي كانــت عليــه
قبــل احلــرب ،بــل هــي تتعــداه لتكــون ســرورة تتيــح الوصــول إىل مســتقبل أفضــل.
وقــد جــرى إعــداد “الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب” وفــق منهــج مســح أبوســع مشــاركة
ممكنــة ،وعلــى عــدة مراحــل تضمنــت مســتوايت عمــل متكاملــة :بــدأت بتحليــل و ٍ
اف للحالــة التنمويــة يف ســنوات مــا
قبــل احلــرب وخالهلــا؛ وأعقبهــا رســم الرؤيــة الكليــة لســورية املســتقبل ورؤى القطاعــات املختلفــة ،والغــاايت واألهــداف
املشــتقة منهــا ،والسياســات والتدخــات الالزمــة لتحقيقهــا؛ مثّ وضــع جمموعــة الربامــج واملشــاريع الــي تنســجم مــع تلــك
األهــداف والتدخــات وحتقــق الرؤيــة.
لقــد انطلقــت املقاربــة املنهجيــة إلعــداد الربانمــج مباشــرة مــن مراجعــة وتنســيق الــرؤى املختلفــة ،وتعظيــم االســتفادة
مــن مجيــع اجلهــود الــي بدأهتــا احلكومــات الســورية املتعاقبــة ،واالســتفادة منهــا وإغنائهــا وتوظيفهــا يف ســياق إعــداد
الربانمــج؛ وحلظــت االنتقــال مــن احلــدود “املاكرويــة” الكليــة إىل اآلليــات اجلزئيــة املتناســقة الــي تضمــن وحــدة الربانمــج
وواقعيتــه وقابليتــه للتطبيــق.
وانطلقــت هــذه املقاربــة أيض ـاً مــن واقــع أن الدولــة الســورية ،الــي تفخــر ابلصمــود الكبــر الــذي مســح ابســتمرار
مؤسســاهتا ،وكان شــاهداً علــى متانتهــا وقدرهتــا علــى امتصــاص الصدمــة ،عليهــا أن تواجــه اليــوم بنجــاح حتــدايت إعــادة
إنتــاج التنميــة ،الــي كانــت قــد شــهدت خطـوات متقدمــة قبيــل احلــرب ،وصــوالً إىل واقــع جديــد حيفــظ لســورية مكانتهــا
اجليو-اس ـراتيجية ،ويبــي إنســاهنا وعمراهنــا ،وحيافــظ علــى اترخيهــا ،وجيعــل مــن الــدروس املســتقاة مــن املاضــي فوائــد
لبنــاء املســتقبل.
وهبــدف رســم صــورة متكاملــة ،أُجريــت مراجعــة ألدبيــات إعــادة اإلعمــار الــي شــهدهتا بعــض الــدول الــي عرفــت
حــاالت مــن الدمــار حتاكــي قلي ـاً أو كث ـراً احلالــة الســورية ،حبيــث جيــري االســتئناس هبــا واالســتفادة مــن النواحــي
اإلجيابيــة فيهــا ،وتفــادي نقــاط القصــور والضعــف؛ مــع األخــذ يف احلســبان إن الرجــوع إىل قصــص النجــاح تلــك
واالسرتشــاد هبــا ال يعــي تطبيقهــا كمــا هــي علــى احلالــة الســورية ،فشــتان بــن إعــادة إعمــار يف دولــة مدعومــة وممولــة
مــن املنظومــة الدوليــة ،وإعــادة إعمــار يف دولــة أخــرى تقــف فيهــا املنظومــة الدوليــة ذاهتــا عــدواً وطرفـاً يف الصـراع يعرقــل
انطالقتهــا ،بــل ويســهم يف دعــم الدمــار فيهــا.
لقــد اعتمــد الربانمــج يف مقاربتــه التنمويــة املفهــوم املوســع إلعــادة اإلعمــار ،حبيــث يشــر إىل القــدرة املســتمرة
للحكومــة علــى التخطيــط الشــامل الطويــل األمــد ،والقــادر علــى إدخــال عمليــة إعــادة اإلعمــار ضمــن الرؤيــة احلكوميــة
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الشــاملة للتنميــة املســتدامة ،الــي أتخــذ يف احلســبان ،ال مصــاحل اجليــل احلــايل الــذي عــاىن مــن احلــرب فحســب ،بــل
مصــاحل األجيــال الســورية املقبلــة أيضـاً ،وال تقتصــر علــى التفكــر يف البنــاء املــادي فحســب ،بــل تتجــاوزه إىل التفكــر
يف بنــاء اإلنســان ،وبنــاء املؤسســات الالزمــة الســتدامة التنميــة.
وقــد ركــزت وثيقــة الربانمــج علــى أ ّن البنيــة املؤسســاتية القائمــة لــدى احلكومــة الســورية ختوهلــا إدارة امللــف التنمــوي
بــكل مســؤولية ،إال أ ّن ذلــك ال يعــي عــدم إدراك نقــاط ضعــف تلــك املؤسســات؛ وهــذا ابلطبــع ليــس وليــد احلــرب
وحدهــا ،بــل هــو نتيجــة لرتاكــم اخللــل الــذي طــال الفكــر املؤسســايت عنــد رســم وتطبيــق السياســات املختلفــة .لذلــك
أوردت الوثيقــة أمهيــة االســتفادة مــن الظــروف الراهنــة لتحويــل التحــدايت إىل فــرص ،مــع اســتهدافها الوصــول إىل
“جيــل جديــد” مــن القيــم املؤسســاتية والفكــر املؤسســايت يكــون خطــوة حقيقيــة مــن خطــى التطويــر املؤسســايت الــذي
أتخــذه احلكومــة علــى عاتقهــا.
وحتــدد وثيقــة الربانمــج علــى حنــو واضــح توزيــع األدوار واملســؤوليات علــى مجيــع الشــركاء يف املراحــل املقبلــة .واملعيــار
األنســب هلــذا التوزيــع هــو ابلعــودة إىل األدوار الطبيعيــة واالعتياديــة للمؤسســات الســورية ،وإىل املهــام الــي تتــوىل
تنفيذهــا ،اســتناداً إىل الذاكــرة املؤسســاتية الــي تراكمــت يف املاضــي ،والــي تعــزز مــن قــدرة هــذه املؤسســات علــى
املســامهة الفعالــة يف إعــادة إنتــاج التنميــة.
وميثّــل الربانمــج مقاربــة تنمويــة ذات أبعــاد شــاملة مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة؛ إي إنــه ال يلجــأ إىل املقــارابت
القطاعيــة اجملـزأة ،وخباصــة فيمــا يتعلــق ابلتعامــل مــع األهــداف العامــة واحملــددة ،وذلــك نظـراً للرتابــط الوثيــق بــن األبعــاد
املختلفــة للتنميــة ،االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة .وتعتمــد هــذه املقاربــة علــى ( )1مشــاركة اجلميــع يف زايدة اإلنتــاج
واإلنتاجيــة ،سـواء أكانــت هــذه املشــاركة يف آليــات صنــع القـرار املتعلــق ابإلنتــاج والتبــادل واالســتهالك ،أم يف عمليــات
اإلنتــاج والتبــادل واالســتهالك ،و( )2مشــاركة اجلميــع يف عوائــد هــذه العمليــات علــى حنــو منصــف.
وال يغفــل الربانمــج مســألة التقديــر الصحيــح للتكاليــف وللمـوارد املاديــة والبشـرية الالزمــة واملتاحــة ،وتنميتهــا خــال
مراحلــه املختلفــة؛ ويؤكــد علــى الــدور الفعــال للمؤسســات املعنيــة يف ختصيــص امل ـوارد ،واســتخدامها بكفــاءة ،وعلــى
تطويــر القوانــن والتشـريعات الــي تســاعد علــى تنفيــذ الربامــج واملشــاريع واألعمــال.
وملــا كانــت العمليــة التخطيطيــة الناجحــة تتصــف أبهنــا ذات طابــع ديناميكــي متجــدد ،فــإن إعــداد هــذا الربانمــج
هــو خطــوة أوىل ســتعقبها عمليــات التنفيــذ واملتابعــة والرصــد والتقييــم ،والتعديــل إن اقتضــى األمــر ،ملواكبــة املســتجدات
احلاصلــة.
إن وثيقــة الربانمــج ،مبكوانهتــا املختلفــة تع ـ ّد إطــاراً شــامالً للعمــل ،يقبــل القيــاس والتقييــم ،ويتمتــع ابملرونــة الالزمــة
للتعديــل وفــق تطــور العمــل ،ووفــق تغ ـرات املشــهد العــام .بيــد أ ّن ذلــك ال يعــي حبــال مــن األح ـوال التخلــي أو
التأجيــل يف املســتحقات الرئيســية الــي يعــر عنهــا الربانمــج يف إطــاره العــام والتفصيلــي؛ إذ ال ينبغــي -بعــد اعتمــاد
الربانمــج -اختــاذ ق ـرارات ذات أثــر قصــر املــدى تتعــارض مــع حتقيــق الغــاايت املوضوعــة ،بذريعــة أ ّن هــذه األهــداف
يتطلــب تنفيذهــا ســنوات عديــدة .فالربانمــج ميثــل ،يف كل وقــت ،خطــة الدولــة املوحــدة الــي تضــم ،وعلــى حنــو متســق،
مكوانت املشــروع التنموي الســوري املتجدد الذي يســتهدف املســار التنموي الصحيح ،يف حدود االســتغالل األمثل
لإلمــكاانت املتاحــة ،مستشــرفاً آفــاق املســتقبل القريــب ،مبــا يفضــي إىل وضــع اجملتمــع الســوري والدولــة الســورية علــى
املســار التنمــوي املنشــود.
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ولذلــك ،فــإن املتطلبــات الرئيســية لنجــاح الربانمــج يف حتقيــق أهدافــه تتمثــل يف )1( :اعتمــاد الربانمــج
كخطــة موحــدة للدولــة الســورية ،قابلــة للتعديــل حســب تقـ ّدم التنفيــذ؛ و( )2اعتمــاد الربانمــج ك ـ “لغــة” مشــركة
للحكومــة يف وضــع سياســاهتا وخططهــا االســتثمارية ،وكـ “إطــار مرجعــي” عنــد إج ـراء الدراســات التفصيليــة يف
تضمنهــا
خمتلــف القطاعــات؛ و( )3تنفيــذ مكــوانت اخلطــط املنبثقــة عــن الربانمــج وفــق املســارات احملـ ّددة ،الــي ّ
اإلطــار الرباجمــي العــام والتفصيلــي ،مــع األخــذ يف احلســبان ،عنــد إجـراء التعديــات الضروريــة ،ضــرورة احملافظــة
علــى تناســق مكــوانت الربانمــج بــرؤاه وأهدافــه وسياســاته وتدخالتــه ،علــى النحــو الــذي يفضــي إىل حتقيــق أهدافــه
وفــق مبــدأي الكفــاءة والفعاليــة.
رد الدولــة الســورية علــى مجيــع احملــاوالت الــي
إن وثيقــة الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب تشـ ّكل ّ
هدفــت إىل نقــل رســم مســتقبل ســورية إىل غــر املــكان واألشــخاص املنــوط هبــم طبيعيـاً إجنــاز هــذا العمــل .ومــن مثّ فهــذا
الربانمــج هــو رســالة الدولــة الســورية إىل اخلــارج أب ّن اجملتمــع الســوري ،الــذي حقــق االنتصــار ،لــه كامــل احلــق يف رســم
مســتقبله وصياغتــه.
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ملخص تنفيذي
يعـ ّد الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب مبنزلــة اخلطــة االسـراتيجية التنمويــة لســورية حــى أفــق
عــام  2030ومــا بعــد ،وهــي تظهــر توجهــات احلكومــة الســورية وخططهــا الواعيــة واهلادفــة إىل رســم املشــهد الســوري
يف املرحلــة املقبلــة.
ويهــدف الربانمــج إىل مواجهــة التحــدايت الراهنــة واملســتقبلية مــع اخلــروج مــن احلــرب ،وإىل إدخــال وإدمــاج
التحــوالت اهليكليــة املطلوبــة يف البــى االقتصاديــة واالجتماعيــة واجملتمعيــة ،بغيــة ضمــان االســتدامة ،والتيقــن مــن قــدرة
األجيــال القادمــة علــى حتقيــق مصاحلهــا التنمويــة .فالربانمــج هــو إذن تصــور جامــع الســتعادة فعاليــات اجملتمــع ،وحتقيــق
االســتقرار (تلبيــة احلاجــات امللحــة واحملليــة) ،وإرســاء أســس االســتدامة التنمويــة ،وحتقيــق الرؤيــة املوضوعــة حــى ،2030
مبحدداهتــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،وأبعادهــا القطاعيــة (الرتابطــات التنمويــة) واجلغرافيــة (االندمــاج والتنميــة
اإلقليميــة) والزمنيــة (االنتقــال مــن التعــايف إىل االســتدامة).
املوحــدة ،وتعزيــز قــدرة وكفــاءة
وترتكــز املبــادئ العامــة للربانمــج يف التأكيــد علــى امللكيــة الوطنيــة ملســتقبل ســورية ّ
مؤسســات الدولــة ،وتوجيــه مواردهــا وإمكاانهتــا علــى النحــو الــذي حيقــق مصاحلهــا الوطنيــة ،وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة
والتماســك االجتماعــي واهلويــة الوطنيــة وثقافــة االنتمــاء ،وضمــان ســيادة القانــون ،وحتقيــق األمــن االقتصــادي
واالجتماعــي جبميــع مكوانتــه ،والتحـ ّـول مــن اجلمــود التنمــوي الــذي فرضتــه احلــرب إىل إطــاق تدرجيــي لطاقــات
اجملتمــع واالقتصــاد ،وصــوالً إىل النهــوض جبميــع مكــوانت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،قطاعيـاً وجغرافيـاً ،ومعاجلــة
االختــاالت التنمويــة ،واالندمــاج الفاعــل والواعــي ابلعــامل ،مــع مراعــاة املصــاحل العليــا والقوميــة والوطنيــة لســورية.
وميــر تنفيــذ الربانمــج أبربــع مراحــل رئيســية ،هــي :مرحلــة اإلغاثــة الــي جتــري فيهــا االســتجابة لالحتياجــات
األساســية مــن خــال تعزيــز العمليــة اإلنتاجيــة ،وأتهيــل البــى التحتيــة ،وتقديــر اخلســائر واألض ـرار ،ومجــع املعلومــات
لوضــع وتعديــل السياســات واخلطــط؛ ومرحلــة التعــايف الــي هتــدف إىل اســتعادة التـوازن ،حيــث جيــري اســتخدام وســائل
التمويــل اخلارجيــة والداخليــة املتوفــرة (التســهيل الكمــي أو التمويــل ابلعجــز) ،وجيــري فيهــا تدرجييـاً العمــل علــى ترميــم
سالســل اإلنتــاج ،بــدءاً ابألقــل تكلفــة واألكثــر إحلاحـاً ،ابجتــاه األعلــى تكلفــة واألقــل إحلاحـاً ،مــع الرتكيــز علــى البــى
التحتيــة (الطاقــة ،والنقــل ،وامليــاه علــى وجــه التحديــد) الالزمــة إلعــادة إحيــاء العمليــة اإلنتاجيــة يف ســياقها األوســع؛
ومرحلــة االنتعــاش اهلادفــة إىل البــدء إبعــادة رســم مالمــح االقتصــاد الســوري املتكامــل ،والــي تتســارع فيهــا عمليــة
تشـ ّكل سلســلة توليــد القيمــة املضافــة؛ وأخـراً مرحلــة االســتدامة التنمويــة الــي تشــهد إجنــاز تشـ ّكل هويــة االقتصــاد
الســوري احلديــث ،وجيــري فيهــا وضــع السياســات واآلليــات الــي تضمــن اســتدامة التنميــة أببعادهــا املختلفــة (قطاعيـاً
وجغرافي ـاً وبش ـرايً) ،وتركــز علــى ربــط األبعــاد املختلفــة السياســية واالقتصاديــة واملؤسســاتية واالجتماعيــة .هــذا ،مــع
اإلشــارة إىل وجــود تداخــل بــن هــذه املراحــل وفــق مــا تفرضــه الظــروف.
ويتكون الربانمج من مخسة حماور مرتابطة هي:
ّ
 .1حمــور البنــاء املؤسســي وتعزيــز النزاهــة ،الــذي يتنــاول القضــااي املتعلقــة حبمايــة عمليــة االنتقــال إىل ســورية يف مــا
بعــد األزمــة مــن ظاهــرة الفســاد ،وتعزيــز النزاهــة والشــفافية ،وإصــاح النظــام القضائــي واألجهــزة الرقابيــة ،وبنــاء
املؤسســات القويــة والفعالــة ،والتنميــة اإلداريــة ،وإصــاح القطــاع العــام االقتصــادي.
 .2حمــور تطويــر وحتديــث البــى التحتيــة واخلدمــات ،الــذي يتنــاول القضــااي املتعلقــة بقطاعــات امليــاه والصــرف
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الصحــي ،والنفــاايت الصلبــة ،والســكن والبنــاء والتشــييد ،والكهـرابء ،والنقــل واملواصــات ،واالتصــاالت ،وغريهــا،
حيــث مت إج ـراء تقييــم س ـريع للحالــة الراهنــة هلــذه القطاعــات تضمــن االختناقــات واحلــاالت الطارئــة ،واحلــاالت
الــي ميكــن أتجيلهــا مرحليـاً ،وحتديــد األهــداف واملشــاريع واإلجـراءات والتدخــات الالزمــة للمعاجلــة ،مــع اجلــدول
الزمــي للتنفيــذ.
 .3حمــور النمــو والتنميــة ،الــذي يتنــاول قضــااي اســتعادة االنتعــاش االقتصــادي هبــدف معاجلــة اآلاثر االقتصاديــة لألزمــة
يف ســورية ،مث إعــادة وضــع االقتصــاد الســوري علــى مســار التنميــة وصــوالً إىل اســتدامة تســاعد يف القضــاء علــى
الفقــر والبطالــة والالمســاواة ،ضمــن إطــار تشــاركي واســع يضــم مجيــع قطاعــات وفئــات اجملتمــع ،مــع االســتفادة مــن
مشــاريع التعــاون الــدويل لســد الفجـوات الــي أفرزهتــا احلــرب.
 .4حمــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية ،الــذي يتنــاول القضــااي الــي تنــدرج يف ثالثــة مداخــل أساســية ،هــي :املدخــل
الثقــايف والتعليمــي ،الــذي يركــز علــى قضــااي التوعيــة والتثقيــف واهلويــة الوطنيــة والتماســك االجتماعــي ،وإعــادة
النظــر يف هيكليــة التعليــم مبختلــف مراحلــه ،ومناهجــه وحمتوايتــه ،وزايدة ربــط التعليــم بســوق العمــل ،وبنــاء األســرة
الســورية ،واخلطــاب الديــي والثقــايف املســتنري يف مواجهــة اخلطــاابت التكفرييــة أو الطائفيــة أو االنفصاليــة؛ ومدخــل
اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي ،الــذي يتنــاول قضــااي إدمــاج أكثــر الفئــات أتثـراً بســبب األزمــة الســورية يف دورة
النشــاطني االقتصــادي واالجتماعــي ،وإدمــاج العائديــن إىل حضــن الوطــن يف إطــار املصاحلــات الوطنيــة ،والقضــااي
املتعلّقــة بعــودة النازحــن داخليـاً والالجئــن ،وتوفــر مقومــات هــذه العــودة ضمــن رؤيــة تنمويــة جديــدة ألدوار املناطــق
واحملافظــات؛ ومدخــل احلمايــة االجتماعيــة ،الــذي يركــز علــى ثالثــة مكـ ّـوانت أساســية هــي مكـ ّـون ســوق العمــل
(التشــغيل والبطالــة والعمــل الالئــق) ،ومكـ ّـون اخلدمــات االجتماعيــة (التعليــم والصحــة وخدمــات ميــاه الشــرب
والصــرف الصحــي) ،ومكـ ّـون شــبكات األمــان االجتماعــي (الدعــم واالحتياجــات اإلنســانية).
 .5حمــور احلــوار الوطــي والتعدديــة السياســية ،الــذي يتنــاول قضــااي املصاحلــات الوطنيــة ودورهــا يف بنــاء ســورية،
يتضمــن تعزيــز التماســك
وتعزيــز األمــن واألمــان ،وإجيــاد البيئــة املناســبة الســتدامة وجنــاح احل ـوار الوطــي ،كمــا ّ
االجتماعــي ،واالنتمــاء واهلويــة الوطنيــة ،ورفــع مســتوى الوعــي اجملتمعــي املنســجم مــع القيــم الوطنيــة؛ وهــو بذلــك
يرتبــط ارتباطـاً وثيقـاً مبحــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية .ويضــع هــذا احملــور التدابــر املفضيــة إىل تدعيــم مســار
العمليــة الدميقراطيــة يف ســورية ،وتعزيــز التعدديــة السياســية.
وقــد ســار وضــع الربانمــج وفــق خطــوات متتاليــة بُنيــت فيــه كل خطــوة علــى خمرجــات اخلطــوة الســابقة ،حيــث بــدأ
العمــل يف حتليــل وتقييــم احلالــة التنمويــة علــى املســتوايت الكليــة والقطاعيــة واجلغرافيــة ،وتضمــن ذلــك وصف ـاً
وحتليـاً للمؤشـرات وتطورهــا خــال املرحلــة ( 2010‑2005قبــل احلــرب) ،وحتليـاً ألوجــه الضــرر (املــادي والتنمــوي)
الــي أصابــت هــذه املؤش ـرات خــال ســنوات احلــرب 2018‑2011؛ مثّ جــرى إعــداد الرؤيــة الوطنيــة واألهــداف
االسـراتيجية البعيــدة املــدى ،الــي تضمنــت رســم املشــاهد املســتقبلية املرغوبــة لالقتصــاد واجملتمــع الســوري بقطاعاتــه
املختلفة ،وصياغة مسارات التنمية اليت تؤدي إىل حتقيق هذه الرؤية ،ومنها الركائز واملنطلقات األساسية والتحدايت
الــي مــن املمكــن أن تواجــه جهــود حتقيقهــا ،والفــرص املتاحــة الــي ميكــن االســتفادة منهــا يف العمليــة التنمويــة؛ وجــرى
بعــد ذلــك صياغــة السياســات اإلرشــادية  guiding policiesالــي هتــدف إىل توجيــه ربــط األهــداف املوضوعــة
ابلربامــج التنفيذيــة الالزمــة للوصــول إىل تلــك األهــداف ،وفــق مراحــل املشــروع املختلفــة .ويف اخلطــوة التاليــة ،جــرى
وضــع الربامــج واملشــاريع الــي اعتمــدت األهــداف احملـ ّددة وفقـاً ملداهــا الزمــي ،علــى حنــو ينســجم مــع األهــداف العامــة
للربانمــج؛ وهــي موجهــة حنــو حتقيــق األهــداف وفــق تسلســل منطقــي (اآلنيــة ملعاجلــة االختناقــات واحلــاالت الطارئــة
16

 الفهرس
علــى املــدى القصــر ،واحلــاالت الــي ميكــن أتجيلهــا مرحليـاً علــى املــدى الطويــل والــي ترتبــط بتحقيــق الرؤيــة واألهــداف
البعيــدة املــدى) ،إضافــة إىل اإلجـراءات األخــرى املرافقــة؛ مث جــرت بلــورة ذلــك يف اإلطــار التنفيــذي ،برباجمــه اإلطاريــة
وبراجمــه الرئيســية املنبثقــة عــن الربامــج اإلطاريــة ،والــذي يتضمــن توصيــف الربامــج ،واجلهــات املعنيــة بتنفيذهــا .وجــرى
أيضـاً وضــع تصــور ملتطلبــات التمويــل الــازم للربانمــج حــى أفــق عــام .2030

احلالة التنموية يف سنوات ما قبل احلرب وأثنائها
أ -التنمية االقتصادية
علــى صعيــد االقتصــاد الكلــي حققــت ســورية قبــل احلــرب معــدالت منــو مقبولــة ،وحصــل حتســن بســيط يف
الرتكيــب اهليكلــي لالقتصــاد الوطــي ،وحتســن ملحــوظ يف نســبة مســامهة العوامــل النوعيــة (جممــل إنتاجيــة العوامــل)،
كمــا حتســن مســتوى االســتثمار اخلــاص مــع بقــاءه مرتك ـزاً يف احملافظــات الرئيســية ويف قطاعــات (املــال والتأمــن
والعقــارات) ،كمــا كان االســتثمار األجنــي حمــدوداً ومرتك ـزاً يف قطــاع النفــط والغــاز ،مقابــل تراجــع االســتثمار العــام
وتركــزه يف قطــاع اخلدمــات االجتماعيــة وقطــاع املرافــق العامــة ،مــع غيــاب التوزيــع العــادل لالســتثمار العــام بــن
احملافظــات الســورية .أمــا علــى املســتوى املــايل والنقــدي فقــد حــدث تغــر يف الرتكيــب اهليكلــي لإليـرادات العامــة للدولــة
حيــث زادت اإلي ـرادات الضريبيــة غــر النفطيــة وحتســنت فوائــض شــركات القطــاع العــام علــى حســاب اإلي ـرادات
النفطيــة ،إال أن هــذه اإليـرادات الضريبيــة كانــت متواضعــة وال تتناســب مــع مســتوى النشــاط االقتصــادي وخصوصـاً
مــن القطــاع اخلــاص ،وتراجــع الديــن العــام ،وازداد الدعــم ازدايداً كب ـراً ،وأصبــح عبئ ـاً كب ـراً علــى املوازنــة العامــة.
وحتقــق االســتقرار يف ســعر الصــرف ،ومعــدالت التضخــم عنــد نســب مقبولــة .وثبــات يف معــدالت الفائــدة االمسيــة،
كمــا توجهــت معظــم التســليفات املصرفيــة املوجهــة للقطــاع اخلــاص إىل قطــاع التجــارة والعقــارات .أمــا علــى مســتوى
التجــارة اخلارجيــة شــهدت عــدم اســتقرار احلســاب اجلــاري نتيجــة زايدة قيــم املســتوردات ،وتركــزت الصــادرات يف
عــدد حمــدود مــن الســلع واألسـواق وبقيــم مضافــة ضعيفــة .أمــا فيمــا خيــص التشــغيل وســوق العمــل ،فبقيــت معــدالت
البطالــة مرتفعــة ،وكان املشــغل األكــر للعمالــة قطــاع اخلدمــات ،وكانــت النســبة الكــرى مــن املشــتغلني ممــن حصلـوا
علــى الشــهادة االبتدائيــة مقابــل حتســن طفيــف علــى نســبة محلــة الشــهادات اجلامعيــة نتيجــة دخــول أنشــطة اقتصاديــة
كاملصــارف والتأمــن واالتصــاالت.
ولكــن نتيجــة احلــرب تعــرض االقتصــاد الوطــي النتكاســات كبــرة متثلــت يف تدهــور مؤش ـرات االقتصــاد الكلــي
وخصوصـاً الناتــج احمللــي اإلمجــايل حيــث اخنفــض معــدل النمــو اخنفاضـاً حــاداً ،وازدادت نســبة مســامهة القطــاع العــام
يف الناتــج مقابــل اخنفــاض بســيط يف نســبة مســامهة القطــاع اخلــاص ،مــع حــدوث تغ ـرات جوهريــة علــى الرتكيــب
اهليكلــي للناتــج حيــث تراجعــت مســامهة قطاعــات الزراعــة والصناعــة والتجــارة والســياحة لصــاحل اخلدمــات احلكوميــة
وقطــاع النقــل واملواصــات والتخزيــن .وتراجــع االســتثمار العــام واخلــاص تراجعـاً كبـراً ،وخــروج االســتثمارات األجنبيــة
علــى حنــو شــبه اتم ،كمــا تراجعــت املؤشـرات املتعلقــة ابإلنتاجيــة .أمــا علــى املســتوى املــايل والنقــدي ،فقــد شــهدت
املوازنــة العامــة للدولــة عجـزاً كبـراً نتيجــة اخنفــاض اإليـرادات واخنفــاض فوائــض شــركات القطــاع العــام االقتصــادي،
مقابــل زايدة النفقــات اجلاريــة (زايدة فاتــورة الدعــم والرواتــب) ،مقابــل تراجــع اإلنفــاق االســتثماري مــع توجهــه
ابلدرجــة األوىل حنــو اخلدمــات احلكوميــة والكهـرابء واملــاء ،وازدادت املديونيــة العامــة وخصوصـاً الداخلــي (االســتدانة
مــن املصــرف املركــزي) ،وهــو مــا أدى إىل منــو العــرض النقــدي علــى حنــو ال يتناســب مــع منــو الناتــج (أو الرتاجــع
حتديــداً).
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يف املقابل شــهد ســعر الصرف اخنفاضاً حاداً ،واخنفاض حصيلة الصادرات الســلعية واخلدمية وخصوصاً (النفطية
والســياحية) مقابل ازدايد فاتورة املشــتقات النفطية املســتوردة والســلع األساســية ،وازدايد حركة املضاربة وهتريب العملة
خــارج البلــد ،ترافــق ذلــك مــع غيــاب سياســة نقديــة واضحــة تســتهدف اســتقرار ســعر الصــرف واســتنزفت االحتياطيــات
األجنبيــة ،ومل جيـ ِر توجيــه التســهيالت املصرفيــة رغــم ارتفــاع حجــم الودائــع حنــو القطاعــات اإلنتاجيــة بــدالً مــن توجههــا
حنــو قطاعــي التجــارة والعقــارات .وســجلت معــدالت التضخــم مســتوايت قياســية خــال الفــرة (تضخمـاً جاحمـاً) ،وهــو
مــا انعكــس ســلباً علــى مســتوى معيشــة املواطنــن.
أمــا علــى مســتوى التجــارة اخلارجيــة تفاقــم عجــز احلســاب اجلــاري ،نتيجــة ازدايد عجــز امليـزان التجــاري نتيجــة اخنفــاض
الصــادرات واحنســارها يف عــدد حمــدود مــن الســلع والبلــدان ،مقابــل اخنفــاض املســتوردات بســبب اتبــاع سياســة الرتشــيد،
وتفاقــم عجــز حســاب اخلدمــات .وحتــول حســاب الدخــل إىل عامــل إجيــايب كونــه يرتبــط بشــركات عقــود اخلدمــة الــي
خرجــت نتيجــة العقــوابت أحاديــة اجلانــب ،وازداد فائــض حســاب التحويــات اجلاريــة بســبب زايدة حتويــات العاملــن
الســوريني يف اخلــارج ،وزايدة املنــح واملســاعدات املقدمــة لســورية مــن اخلــارج والــي حصلــت عليهــا املنظمــات األهليــة احملليــة.
أمــا فيمــا يتعلّــق ابلتشــغيل ،فقــد لوحظــت زايدة معــدالت البطالــة زايدة كبــرة ،وكان املشــغل األكــر قطــاع اخلدمــات
مث التجــارة والســياحة والصناعــة والبنــاء والتشــييد ،وكانــت النســبة الكــرى مــن املشــتغلني ممــن حصل ـوا علــى الشــهادة
االبتدائيــة ومــا دون ،واحملافظــات األعلــى تشــغيالً كانــت األعلــى يف معــدالت البطالــة (حلــب وريــف دمشــق).
أمــا علــى صعيــد القطاعــات االقتصاديــة فقــد متيــز منــو الناتــج للصناعــة التحويليــة بعــدم االســتقرار والتذبــذب
الشــديد .حيــث كانــت مســامهتها منخفضــة ،بــل ســالبة يف بعــض الســنوات ،وتركــزت الصناعــة الســورية يف احملافظــات
الرئيســية الكــرى ،ومل تســتطع املناطــق غــر التقليديــة اترخييـاً مــن اســتقطاب االســتثمارات ،وأرخــت تداعيــات احلــرب
مبنعكســاهتا الثقيلــة علــى الصناعــة التحويليــة ،فتفاقمــت مشــاكله ،حيــث تراجــع النشــاط االقتصــادي الصناعــي يف
القطــاع اخلــاص .وترافــق ذلــك مــع اســتمرار جــزء مــن مؤسســات القطــاع العــام ابلعمــل ،مــا أثــرت هــذه املشــاكل ســلباً
علــى مؤش ـرات التشــغيل يف قطــاع الصناعــة التحويليــة ،إضافــة إىل عــدم حتســن اخلصائــص النوعيــة للعاملــن يف هــذا
القطــاع ،وبــروز ظاهــرة تســرب العمالــة املاهــرة والكفــاءات .وكانــت الصناعــات الغذائيــة األكثــر أتثـراً فيمــا يتعلــق ابلقيمــة
املضافــة احملققــة فيهــا ،يف حــن كانــت أقلهــا أتثـراً صناعــة منتجــات املالبــس واألحذيــة واجللــود.
علــى صعيــد الزراعــة مل جيـ ِر حتقيــق االســتقرار يف معــدالت النمــو ،وتفاقمــت املشــاكل املتجــذرة فيــه ،وازداد إنفــاق
األســر علــى الغــذاء ،واخنفضــت نســبة االكتفــاء الــذايت مــن اإلنتــاج النبــايت مقابــل احلفــاظ علــى نســبة االكتفــاء الــذايت
مــن اإلنتــاج احليـواين ،وبقــي حجــم االســتثمار اخلــاص يف قطــاع الزراعــة متواضعـاً ،وشــهد تراجعـاً حــاداً خــال ســنوات
احلــرب ،وســجل االســتثمار العــام معــدالت منــو مقبولــة ،وتركــز يف مشــاريع لتحســن أداء اإلنتــاج النبــايت .وفاقمــت
احلــرب مشــكلة إدارة اســتخدام امل ـوارد املائيــة واألرضيــة ،وازدادت التعــدايت علــى أراضــي أمــاك الدولــة واألراضــي
احلراجيــة والباديــة ،وتراجعــت املســاحة املرتوكــة (ســبات) واملســاحة املزروعــة بوجــه عــام.
علــى صعيــد الســياحة أدت تداعيــات احلــرب إىل تدهــور مؤشـرات هــذا القطــاع ،وكان هلــا أثــر ســليب علــى مســامهته
يف دفع عجلة االقتصاد الوطين ،وتفاقمت نقاط ضعفه املتمثلة ابلتوزيع اجلغرايف لالســتثمارات واخلدمات الســياحية،
ويف االنتشــار الكبــر والعش ـوائي للشــقق املفروشــة غــر املصنفــة ،وضعــف الطلــب علــى الســياحة الداخليــة ،وضعــف
اإلدارة واخلطط والقوانني والتشـريعات ،وتعدد اجلهات الرقابية وضعف اخلدمات اليت تليب رغبات الســائحني ،إضافة
إىل عــدم توفــر اخلدمــات األساســية يف املواقــع الســياحية ،واخنفــاض مســتوى أداء املؤسســات الســياحية ،واخنفــاض
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مســتوى التســويق والرتويــج ،وترافــق ذلــك أيضـاً مــع تلــوث ميــاه الشــاطئ واألهنــار والبحـرات ،والعبــث والتعــدي علــى
املواقــع األثريــة ،وقطــع أشــجار الغــاابت واحملميــات الطبيعيــة ،والتعــدي علــى أراضــي أمــاك الــوزارة.
أمــا علــى صعيــد الطاقــة مل تتمكــن ســورية مــن الوصــول إىل مرحلــة اإلشــباع الطاقــي والكفــاءة املثلــى الســتخدام
مصــادر الطاقــة ،رغــم اجلهــود املبذولــة ل ـزايدة اإلنتــاج مــن النفــط والغــاز ،كمــا أدت احلــرب إىل نتائــج ســلبية علــى
عمليــات اإلنتــاج والنقــل ،إال أ ّن ذلــك مل مينــع مــن التعويــض اجلزئــي عــن التناقــص احلــاد يف إمــداد املصــايف مــن إنتــاج
النفــط اخلــام عــر اســترياده وتكريــره ،وتفاقمــت مشــكلة احلصــول علــى قطــع غيــار اآلليــات واملعــدات مــن اخلــارج،
وصعوبــة وجــود نواقــل للمشــتقات النفطيــة .وترافــق ذلــك مــع زايدة التشــابكات املاليــة بــن شــركات القطــاع العــام نتيجــة
ارتفــاع املديونيــة والدائنيــة ،وهجــرة بعــض الك ـوادر ذات اخلــرة الفنيــة.
أمــا علــى صعيــد الكهــرابء فــإ ّن ظــروف احلــرب أدت إىل اخنفــاض اإلنتــاج مــن الكه ـرابء ،مرتافق ـاً مــع اخنفــاض
الطلب ،وأدى وســطياً إىل تطبيق سياســة التقنني ،وعاىن القطاع من صعوابت عديدة متثل أحدها يف الدعم املباشــر،
وضــرورة توفــر الســيولة املاليــة الكافيــة لتطويــر املنظومــة الكهرابئيــة مبكوانهتــا ودفــع تكاليــف تشــغيلها ،وترافــق ذلــك مــع
ارتفــاع الفاقــد الفــي والتجــاري واالســتجرار غــر املشــروع ،وكذلــك عــدم تنــوع مصــادر الطاقــة ،وحمدوديــة االعتمــاد
علــى الطاقــات املتجــددة ،وعــدم تطبيــق إجـراءات الرتشــيد ورفــع كفــاءة الطاقــة ،وغيــاب األنظمــة احملاســبية الــي تظهــر
التكاليــف احلقيقيــة .عــدا عــن األضـرار املاديــة واملاليــة الكبــرة الــي حلقــت بــه.
اســتطاع قطــاع االتصــاالت واملعلوماتيــة مواجهــة التحــدايت الرئيســية الثالثــة املتمثلــة يف آاثر احلــرب والتحــدي
التكنولوجــي والتحــدي املؤسســايت .إال أنــه عــاىن مــن عــدة مشــاكل متثلــت يف األضـرار الكبــرة الــي تعــرض هلــا ،وصعوبــة
احلصــول علــى التجهي ـزات والربجميــات ،وتــدين اإلي ـراد الناجــم عــن اخنفــاض احلركــة بســبب االنقطــاع يف خدمــات
االتصــاالت ،أو عــدم التحصيــل ،وخاصــة يف املناطــق املتوتــرة ،وعــدم تالئــم عــرض احلزمــة املتوفــر مــع منــو التطبيقــات
املعلوماتيــة ،وارتفــاع كلفــة االش ـراك ابإلنرتنــت ،وارتفــاع كلفــة االتصــاالت اخللويــة ،وضعــف إج ـراءات احلوكمــة
املعلوماتيــة يف اإلدارات احلكوميــة ،وعــدم مالئمــة أنظمــة العقــود مــع الطبيعــة الفنيــة والتكنولوجيــة ملشــاريع االتصــاالت
واملعلوماتيــة ،والتأخــر بتنفيــذ مبــادرات احلكومــة اإللكرتونيــة ومشــاريع املعلوماتيــة ،ونقــص اخلـرات التخصصيــة ،وأخـرا
يف آليــة رصــد االعتمــادات الــي تعتمــد األســلوب املركــزي ودون مرونــة كافيــة للتغيــر.
أمــا يف قطــاع النقــل فــإن ظــروف احلــرب أثــرت أتث ـراً ملحوظ ـاً علــى هــذا القطــاع وتراجعــت مجيــع مؤش ـراته،
وتعرضــه إىل دمــار واســع يف البنيــة التحتيــة ،إضافــة إىل تدهــور الكثــر مــن شــركات النقــل ،واعتمــد النقــل يف ســورية
خــال احلــرب علــى حمــور رئيســي وحيــد (مشال-جنــوب) .إضافــة إىل قــدم البنيــة التقنيــة ألســطول النقــل ،وغيــاب البــى
التحتيــة لوســائل النقــل النظيفــة؛ وارتفــاع تكاليــف التشــغيل والصيانــة ،وضعــف اســتخدام التقنيــات الذكيــة والتكنولوجيــا
احلديثــة ،واســتمرت مشــكلة ضعــف التنســيق بــن اجلهــات املختلقــة الــي تتداخــل إجراءاهتــا مــع عمليــة نقــل وختليــص
البضائــع (الزراعــة ،البيطــرة ،اجلمــارك ،)... ،وترهــل الك ـوادر البش ـرية وتســرب الكفــاءات.
أما قطاع اإلســكان فقد عاىن قطاع الســكن من أضرار كبرية واخنفاض مســتوى تنفيذ املشــاريع ،ومل أيخذ القطاع
العــام دوره املأمــول يف هــذا اجملــال ،ومل جيــر تفعيــل دور القطــاع اخلــاص تفعيـاً منظمـاً ،وهــو مــا ينســحب علــى القطــاع
التعــاوين الســكين الــذي بقــي دوره حمــدوداً ،ومل أيخــذ تنفيــذ االس ـراتيجية الوطنيــة لإلســكان الشــكل األمثــل ،وترافــق
ذلــك مــع اخنفــاض اإلنفــاق االســتثماري العــام واخلــاص ،وضعــف مســتوى اإلقـراض العقــاري وارتفــاع فوائــد التمويــل،
وأتخــر وتباطــؤ العمــل يف العديــد مــن املشــاريع وتوقفــه يف بعضهــا ،كمــا اســتمرت مشــكلة توفّــر األراضــي الالزمــة،
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والتأخــر يف إجنــاز التخطيــط اإلقليمــي ،وأتخــر صــدور املخططــات التنظيميــة ،وطــول فــرة إجـراءات االســتمالك ونقــل
امللكيــة .وتفاقمــت مشــاكل قطــاع الســكن يف ســنوات احلــرب بســبب حجــم األضـرار الكبــرة الــي طالــت البــى التحتيــة
هلــذا القطــاع ،وعــدم اســتقرار أســعار م ـواد البنــاء ،وتضخــم كلــف املســاكن وأســعار وبــدالت اســتثمارها ،وضعــف
تقنيــات التنفيــذ لــدى قطــاع املقــاوالت ،واخنفــاض مســتوى التنفيــذ ،واســتمرار املســامهة الفرديــة وغــر الفاعلــة للقطــاع
اخلــاص ،إضافــة إىل عــدم وجــود قاعــدة بيــاانت إســكانية شــاملة ومنتظمــة تعطــي صــورة دقيقــة حلركــة البنــاء واإلكســاء.

ب -التنمية االجتماعية واإلنسانية
حققــت جهــود التنميــة اإلنســانية جناحــات جيــدة قبــل احلــرب متثلــت يف حتســن العمــر املتوقــع للســكان وحتســن يف
خصائصهــم النوعيــة الصحيــة والتعليميــة واخلدميــة ،إال أن هــذه النجاحــات مل ختــف القصــور يف بعــض أوجــه التنميــة
البشـرية وخاصـةً تلــك املرتبطــة برتاجــع مســتمر لرتتيــب ســورية علــى قائمــة الرتتيــب الــدويل لقياســات التنميــة البشـرية.
محلــت األزمــة معهــا شــى أن ـواع الضــرر ملقومــات التنميــة البش ـرية املاديــة والالماديــة مــن بــى حتتيــة وم ـوارد بش ـرية،
وتعدهتــا لتطــول حمــاوالت تشــويه اهلويــة الوطنيــة وانتهــاك كرامــة املواطنــن عــن طريــق شــى أشــكال الظلــم والتعــدي،
وختريــب التكويــن التوعــوي والثقــايف والثوابــت الوطنيــة؛ وأدى ذلــك إىل حــرف مســارات التنميــة البش ـرية يف ســورية
بعيــداً عــن تلــك الــي كانــت مرســومة لتحقيــق أهــداف التنميــة األلفيــة ،وذهبــت بكثــر مــن اإلجنــازات الــي تراكمــت
عــر عقــود.
على صعيد الســكان مل تنجح الربامج يف خفض معدالت النمو الســكاين ،وارتفعت اخلصوبتني الكلية والزواجية
نتيجــة ميــل األســر لإلجنــاب ،وأرخــت احلــرب بظالهلــا علــى الرتكيبــة الســكانية وحتديــداً يف الفئــة العمريــة األوىل 0-4
ســنوات ،وبعــض الفئــات العمريــة النشــطة إجنابيـاً  15-49ســنة ،وتفاقمــت مشــكلة التــوزع اجلغـرايف املتـوازن للســكان
نتيجــة حصــول انزايحــات ســكانية كبــرة بــن احملافظــات وضمــن احملافظــة نفســها ،والنــزوح إىل اخلــارج ،وحــدث تغــر
يف تقســيم احملافظــات جــذابً أو طــرداً للســكان ،وارتفعــت الكثافــة الســكانية يف املناطــق املســتقطبة للمهجريــن وضغــوط
كبــرة علــى اخلدمــات والبنيــة التحتيــة ،وصعوبــة احلصــول علــى الســكن الالئــق.
علــى صعيــد الصحــة تعــرض القطــاع الصحــي إىل أض ـرار ابلغــة بســبب احلــرب .ومل تقتصــر هــذه األض ـرار علــى
اخلســائر الــي ميكــن تعويضهــا ،كأضـرار البــى التحتيــة الصحيــة ومســتلزمات عمــل القطــاع ،بــل تعدهتــا إىل أضـرار أكــر
وأعمــق منهــا اخلســائر يف األرواح الــي أدت ومــا تـزال إىل رفــع معــدالت الوفيــات ،وهجــرة الكفــاءات الطبيــة مبختلــف
اختصاصاهتــا ،كمــا اخنفضــت نســبة التغطيــة ابألدويــة املصنعــة حمليـاً نتيجــة للحصــار االقتصــادي الــذي أثــر أتثـراً كبـراً
علــى بعــض أن ـواع األدويــة الــي ال تصنــع حملي ـاً ،أو تلــك الــي يدخــل يف تصنيعهــا مســتلزمات إنتــاج مســتوردة .وقــد
اخنفــض أيض ـاً عــدد الــدول الــي يصــدر إليهــا الــدواء .كمــا اتســم اإلنفــاق علــى الصحــة يف ســورية برتاجــع اإلنفــاق
العــام وارتفــاع اإلنفــاق الشــخصي ،نتيجــة لرتاجــع عــدد املنشــآت الصحيــة للقطــاع العــام ،وضعــف إمكاانهتــا ملواجهــة
معــدالت النمــو الســكاين املرتفــع ،وتطــور القطــاع اخلــاص الصحــي تطــوراً كب ـراً مــن جهــة املشــايف والعيــادات العامــة
والتخصصيــة.
علــى صعيــد احلمايــة االجتماعيــة تنامــت بعــض الظواهــر االجتماعيــة الــي كانــت موجــودة يف مســتوايهتا الدنيــا
قبــل األزمــة ،والســيما لــدى أكثــر الفئــات االجتماعيــة ضعف ـاً ،أو البيئــات االجتماعيــة الــي هــي أكثــر أتث ـراً ابألزمــة،
وخصوص ـاً مســألة انعــدام األمــن الغذائــي ،والعنــف ،والــزواج املبكــر ،إضافــة إىل ظاهــرة النــزوح الداخلــي .وبقيــت
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املعاجلات املتعلقة مبعاجلة مســألة الدعم احلكومي جزئية وقاصرة ،وظلت أعداد املشــمولني ابلتأمني الصحي متواضعة
مقابــل غيــاب واضــح التأمــن الصحــي للعاملــن يف القطــاع اخلــاص ،وبقيــت خدمــات التمويــل الصغــر متواضعــة.
واتســعت دائرة الفئات اهلشــة ،وأثرت ظروف احلرب على املؤسســات القائمة املعنية بتقدمي اخلدمات للفئات اهلشــة،
حيــث خــرج الكثــر منهــا مــن اخلدمــة نتيجــة االســتهداف أو التخريــب ،أو حتويــل بعضهــا لوظائــف اإليـواء املؤقــت .ومل
حيــدث أي تغيــر فيمــا خيــص العمــل الالئــق وخصوصـاً (التأمــن الصحــي والبطالــة ،واحلــد األدىن لألجــور) .كمــا ظلــت
منظومــة التأمينــات االجتماعيــة غــر شــاملة ،وحباجــة إىل التطويــر مــن حيــث توســيع املظلــة التأمينيــة ،وخباصــة للعاملــن
يف القطــاع اخلــاص غــر املنظــم ،وتنويــع وتوســيع حزمــة اخلدمــات ،وتوحيــد املرجعيــة املؤسســاتية لتشـ ّكل إطــاراً جامعـاً
وواحــداً جلميــع أشــكال الضمــان االجتماعــي.
علــى صعيــد التعليــم والبحــث العلمــي أدت احلــرب إىل اخنفــاض مســتوى الكفــاءة الداخليــة الكميــة والنوعيــة
للتعليــم ،ومــن مثّ اخنفــاض مســتوى الكفــاءة اخلارجيــة ملنظومــة التعليــم بوجــه عــام ،أمــا خبصــوص البحــث العلمــي مل
حيــدث تغــر يف عــدد منشــورات البحــث العلمــي ،وتناقــص عــدد الباحثــن ،وخصوصـاً يف الطــب واهلندســة ،يف حــن
مل يُلحــظ تراجــع يُذكــر يف جمــال العلــوم اإلنســانية .كمــا اتصــف اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي يف ســورية ابلتواضــع،
ويذكــر أ ّن القطــاع اخلــاص ال يقــوم أبي نشــاط يف البحــث والتطويــر.
علــى صعيــد التكويــن الثقــايف مل أتخــذ الثقافــة دورهــا احملــوري يف بنــاء بنيــة ثقافيــة وجمتمعيــة حاضنــة للتنميــة وحمفــزة
علــى جناحهــا ،حيــث تشــر مؤش ـرات النشــر العلمــي يف اجملــات الوطنيــة والدوليــة ،وعــدد الكتــب املؤلفــة واملرتمجــة،
فض ـاً عــن االكتشــافات وب ـراءات االخ ـراع واإلبــداع األديب والفــي ،وصــوالً إىل تطبيقــات العلــم والتكنولوجيــا ،إىل
أننــا مازلنــا بعيديــن عــن حتويــل املعرفــة إىل ثــروة .ومحلــت األزمــة جمموعــة مــن الســلوكيات واملمارســات الســلبية املتصلــة
االتــار ابملمنوعــات وصيــغ الكســب غــر املشــروع ،وهــو مــا يتعــارض مــع قيــم العمــل واإلنتــاج
ابلتهريــب والســرقة و ّ
وإتقــان األشــغال واإلبــداع الفــردي واجلمعــي.
علــى صعيــد البيئــة واجهــت البيئــة ،حتــدايت عديــدة متثلــت يف توفــر شــروط حيــاة ســليمة بيئي ـاً للجميــع ،واحلــد
مــن اســتنزاف وتلــوث امل ـوارد الطبيعيــة ،والتنســيق احلقيقــي مــع قطاعــات الدولــة ذات العالقــة ،ورفــع مســتوى الوعــي
البيئــي العــام ،وتطويــر قــدرات الكـوادر العاملــة يف جمــال البيئــة .كمــا أن تكاليــف التدهــور البيئــي يف ازدايد وان هنــاك
اســتنزاف جائــر للم ـوارد الطبيعيــة.
علــى صعيــد ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي بقيــت نســبة الســكان املســتفيدين مــن شــبكات ميــاه الشــرب
والصــرف الصحــي مســتقرة خــال احلــرب يف مراكــز املــدن ،مقابــل تراجــع بســيط يف األرايف ،وال ت ـزال خدمــة ميــاه
الشــرب تصــل إىل معظــم املناطــق وأبســعار ميســورة ،إال أ ّن حصــة الفــرد احلقيقيــة مــن ميــاه الشــرب تناقصــت ،وترافــق
ذلــك مــع تزايــد نســبة الفاقــد املائــي .وواجــه قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي عــدداً مــن التحــدايت املتمثلــة ابســتمرار
قوانــن العمــل املركزيــة ،وتعــدد اجلهــات املســؤولة عــن الصــرف الصحــي ،وعــدم تنظيــم العمــل داخــل القطــاع وعــدم
التنســيق فيمــا بينهــا ،إضافــة إىل الغمــوض يف مســألة ختصيــص امل ـوارد املائيــة ،وإدارة إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف،
وضعــف دور القطــاع اخلــاص ،وعــدم وجــود أدلــة عمــل كافيــة جلميــع أشــكال مشــاركته ،واالهتمــام ابجلانــب الكمــي
وإغفــال اجلانــب النوعــي.
علــى صعيــد النفــاايت الصلبــة مــا تـزال ســورية تعــاين مــن عــدم وجــود منظومــة متكاملــة جلمــع هــذه النفــاايت ونقلهــا
ومعاجلتهــا واالســتفادة منهــا ،وتعرضــت احملطــات واملعامــل للضــرر والتخريــب ،وتوقــف تنفيــذ املخطــط الوطــي التوجيهــي
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إلدارة النفــاايت الصلبــة ،ومتيــز العمــل يف هــذا القطــاع ابخنفــاض مســتوى األداء نتيجــة عــدم توافــق العــدد مــن اآلليــات
والتجهيـزات الالزمــة لتشــغيل املراكــز وحمطــات النقــل مــع احلاجــة الفعليــة ،إضافــة إىل ضعــف اإلطــار املؤسســي الــازم
بســبب عــدم وجــود كيــان مســتقل إلدارتــه واســتثماره وتشــغيله.
علــى صعيــد تدهــور األراضــي والتصحــر اســتمرار مســألة تدهــور األراضــي بســبب التغ ـرات املناخيــة ومــا تبعهــا
مــن جفــاف ،والضغــوط الســكانية ،وغيــاب تطبيــق املخططــات التنظيميــة الــي تراعــي احلفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة،
إضافــة إىل مــا ســببته احلــرب مــن تصرفــات مدمــرة للبيئــة ،كتكريــر النفــط ابلطــرق البدائيــة ،أو االعتــداء علــى الغــاابت
واألشــجار علــى حنــو جائــر.
علــى صعيــد تلــوث اهلــواء ازدادت نوعيــة اهل ـواء ســوءاً بفعــل عــدم االلت ـزام ابلشــروط البيئيــة للمشــاريع واألنشــطة
العامــة ،والتعامــل ابلطــرق التقليديــة مــع النفــاايت ،والــي كانــت ســائدة قبــل احلــرب .وتفاقمــت وتعمقــت هــذه العوامــل
يف ظـ ّـل الظــروف الــي خلقتهــا احلــرب.

علــى صعيــد الفقــر واألمــن الغذائــي ســامهت احلــرب يف زايدة معــدالت الفقــر وفــق خطيــه الشــديد والعــام،
وارتفعــت نســبة الســكان حتــت خــط الفقــر العــام ،وزادت نســبة األســر الــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،مــع
تفــاوت هــذه النســب بــن حمافظــة وأخــرى.

ج -التنمية املتوازنة
يعــد خلــل الت ـوازن التنمــوي اجلغ ـرايف أحــد أهــم مشــكالت التنميــة يف ســورية يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب ،فرتكــز
النشــاطات االقتصــادي يف بعــض احملافظــات واملناطــق وتفــاوت مؤشـرات التنميــة البشـرية والبــى التحتيــة كان واضحـاً
بشــكل كبــر ،وقــد جنــم هــذا اخللــل بصــورة رئيســة عــن اعتمــاد خطــط التنميــة احملليــة علــى التخطيــط الســنوي األقــرب
للم ـوازانت الســنوية يف ظــل غيــاب اخلطــط املتوســطة والطويلــة األمــد للمحافظــات الســورية ،فبالرغــم مــن صــدور
القانــون  107لعــام  2011الــذي كان مــن املتوقــع أن ينشــط عمليــة التخطيــط والتنفيــذ ويعطــي أدواراً وصالحيــات
أوســع جلهــات اإلدارة احملليــة إال أنــه مل يتــح اجملــال لتنفيــذ مكــوانت هــذا القانــون بســبب احلــرب علــى ســورية .كمــا
لعــب غيــاب خطــط التنميــة اإلقليميــة دوراً كبـراً تعميــق التفــاوت التنمــوي وضعــف االســتفادة مــن خصائــص املــكان.
عمقــت احلــرب خلــل التفــاوت التنمــوي بــن احملافظــات واملناطــق بصــورة كارثيــة ،وألقــت أبعبــاء كثــرة مســتقبالً
علــى جهــود التـوازن التنمــوي .فحجــم الدمــار الــذي أصــاب مقومــات التنميــة خيتلــف مــن حمافظــة إىل أخــرى ،وتغيــب
بصــورة واضحــة بيــاانت ومؤشـرات التنميــة بــن احملافظــات الســورية ،وبعضهــا مــن الصعــب الوصــول إليهــا إلجـراء حصــر
لألضـرار والوقــوف علــى مؤشـرات التنميــة االقتصاديــة والبشـرية فيهــا.

د -التعاون الدويل
فرضــت احلــرب واقع ـاً لــه خصوصيتــه علــى عالقــات التعــاون الــدويل ،فقــد شــهدت املرحلــة املمتــدة بــن
 2015تراجعـاً ومجــوداً يف عالقــات التعــاون الــدويل علــى مجيــع احملــاور ،حيــث أتثــر التعــاون الثنائــي أتثـراً ســلبياً نتيجــةاإلجـراءات القسـرية األحاديــة اجلانــب ،مــن جتميــد ألرصــدة مصــرف ســورية املركــزي ومنــع التعامــل معــه ،إىل االمتنــاع
عــن القيــام ابلتحويــات املاليــة الالزمــة لدفــع مســتحقات أعمــال مت تنفيذهــا مــن قبــل جهــات أو شــركات أو متعهديــن،
أو لتســديد التزامات الدولة املالية لدى املنظمات الدولية ،وعلى بعض حقوقها يف هذه املنظمات وحرماهنا من حق
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التصويــت فيهــا ،وجــرى تعليــق العمــل ابالتفاقيــات ومذكـرات التفاهــم والربوتوكــوالت ،وشــهد التعــاون مــع املنظمــات
الدوليــة حتــوالً خــال احلــرب مــن إطــار التعــاون يف اجملــاالت التنمويــة إىل العمــل اإلغاثــي اآلين ،ودخــول العديــد مــن
املنظمــات إىل ســورية علــى حنــو غــر شــرعي ومباشــرة أنشــطتها دون ترخيــص .يضــاف إىل كل ذلــك تســييس برامــج
عمــل األمــم املتحــدة ووكاالهتــا ،ممــا أدى إىل فجـوات يف الثقــة ألقــت بظالهلــا علــى التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة بوجــه
عــام .ورغــم ذلــك فقــد التزمــت ســورية بق ـرارات األمــم املتحــدة اخلاصــة بتعزيــز وتنســيق العمــل اإلنســاين يف حــاالت
األزمــات والطـوارئ مــن خــال دعــم وإشـراف الدولــة علــى عمــل املنظمــات املعنيــة بتقــدمي املســاعدات اإلغاثيــة ،ودعــم
القطــاع الصحــي وخدمــات الرعايــة الصحيــة ومحــات التلقيــح الوطنيــة ،ودعــم اســتمرار العمــل الرتبــوي والتعليمــي وتوفــر
ميــاه الشــرب وامليــاه النظيفــة حملتاجيهــا.

أسس وضع الرؤى الوطنية واألهداف
يتطلّــب إرســاء مســارات التنميــة للوصــول إىل الشــكل املنشــود للمجتمــع واالقتصــاد الســوريني وجــود رؤيــة واضحــة
للدولــة الســورية تعـ ّـر عــن هويتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتش ـ ّكل املشــهد املســتقبلي العــام ،وتــرز أهــداف
وتطلعــات الشــعب الســوري ،وتلقــي الضــوء علــى الطريــق الــذي ستســلكه عمليــة إعــادة بنــاء التنميــة مــن منظــور خمتلــف
يضمــن اســتدامتها ،ويعمــل علــى التخلّــص مــن مفاعيــل ومؤث ـرات احلــرب ،ويقــدم إطــاراً تشــاركياً ملســارات التنميــة
خــال الســنوات القادمــة .وأتيت أمهيــة هــذه الرؤيــة مــن كوهنــا صــورة مســتقبلية مشــركة مرغوبــة وواقعيــة وممكنــة التحقيــق،
وتشـ ّكل مظلــة لعقــد تنمــوي قائــم علــى هنــج جمتمعــي وتنمــوي جديــد ،وتــرز طموحــات الشــعب الســوري ،وتوجــه مجيــع
الطاقــات واإلمــكاانت الوطنيــة حنــو حتقيــق هــذه الصــورة املرغوبــة.
قامــت الرؤيــة علــى ركيزتــن أساســيتني :فهــي –مــن جهــة -بنيــت وفــق منطــق مســتقبلي يــرى أن نقطــة االنطــاق
يف معاجلــة قصــور التنميــة جيــب أن ينطلــق مــن حتديــد األهــداف املســتقبلية الــي ترشــد السياســات وحتــدد وجهتهــا،
وتنبــه إىل مــا جيــب تالفيــه أو تعزيــزه؛ وهــي –مــن جهــة اثنيــة -تــرز أن مســتقبل ســورية يقــوم علــى حامــل اقتصــادي
واجتماعــي وسياســي عريــض القاعــدة ،ومتنــوع املكــوانت ،هــو األمــل يف االنطــاق حنــو الرؤيــة وبنــاء التنميــة املســتدامة،
وهــو الفاعــل الرئيســي الكامــن الــذي ختاطبــه أي خطــط راهنــة أو مســتقبلية.
ومتثلــت املنطلقــات األساســية الــي اســتندت عليهــا الرؤيــة يف وحــدة ســورية ،وبنــاء منظومــة القيــم ،واالتفاقــات
الدوليــة الــي وقعتهــا وصدقتهــا حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،والــي جتــد مضموهنــا يف الدســتور الســوري لعــام
 ،2012إضافــة إىل خطــة التنميــة لألمــم املتحــدة ملــا بعــد عــام ( 2015أهــداف التنميــة املســتدامة).
وقد قام هنج بناء الرؤية الوطنية وما يتصل هبا من غاايت وأهداف وسياسات على:
•التشــبيك الكلــي والقطاعــي واملــكاين لتصحيــح االختــاالت الكليــة واهليكليــة والتنمويــة الــي يعــاين منهــا
االقتصــاد الوطــي.
•حتديــد مراحــل وحمــاور الرتكيــز االس ـراتيجي يف كل مرحلــة مــن مراحــل الربانمــج .فيجــري الرتكيــز يف مرحلــة
اإلغاثــة علــى أتمــن مســتلزمات احلفــاظ علــى األمــن واالســتقرار ،ومســتلزمات العــودة اآلمنــة والطوعيــة
للمهجريــن والالجئــن والنازحــن داخليـاً ،ومســتلزمات إعــادة إعمــار البــى التحتيــة الضروريــة وإعــادة اإلقــاع
ابلنشــاط اإلنتاجــي ،وإعــادة اإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي للمتضرريــن ،وتوفــر األمــن الغذائــي واملائــي
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والطاقــي؛ وحتضــر البيئــة التنظيميــة والتش ـريعية ملرحلــة التعــايف الــي ســيجري الرتكيــز فيهــا علــى قطاعــات
اإلنتــاج احلقيقــي ،وتنميــة املشــروعات الصغــرة واملتوســطة ،وإصــاح ســوق العمــل وحتقيــق معايــر العمــل
الالئــق ،والوصــول إىل اخلدمــات املاليــة ،وتعزيــز كفــاءة وكفايــة البــى التحتيــة اإلنتاجيــة ،وإصــاح سياســة
الدعــم .وجيــري الرتكيــز يف مرحلــة االنتعــاش علــى تعزيــز الرتابطــات البينيــة بــن القطاعــات ،ومكافحــة الركــود
التضخمــي ،واالهتمــام برفــع نســبة املكــون التكنولوجــي يف املنتجــات الســورية ،واالندمــاج يف االقتصــاد املعــريف
العاملــي ،وحتســن ت ـوازانت االقتصــاد الكلــي ،وتطويــر آليــات حتقيــق الت ـوازن بــن النمــو االقتصــادي والنمــو
الســكاين؛ وصــوالً إىل مرحلــة االســتدامة التنمويــة الــي ســيجري الرتكيــز فيهــا علــى ضمــان اســتدامة ومشوليــة
النمــو االقتصــادي ،والتشــغيل وعدالــة التوزيــع واحملافظــة علــى حقــوق األجيــال ،وإيــاء مســألة اإلصــاح
اإلداري يف املؤسســات األمهيــة الالزمــة ،لتطويــر إدارهتــا وأدوار الفاعلــن فيهــا.
•حتديد الغاايت واألهداف املرحلية لكل مرحلة من مراحل الربانمج.
•الشـراكات وأدوار اجلهــات املختلفــة :انطالقـاً مــن مبــدأ التشــاركية يف التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم ،جــرى توزيــع وحتديــد
املســؤوليات جلميــع الفاعلــن حليــث تتــوىل احلكومــة املركزيــة مســؤولية إعــادة االســتقرار واحلفــاظ علــى األمــن وتطبيــق
القانــون ،وقيــادة عمليــة إعــداد خطــط وخمططــات إعــادة اإلعمــار ،وتوفــر البيئــة التشـريعية والتنظيميــة املناســبة لتحقيــق
التنميــة املســتدامة ،وإقامــة أقطــاب النمــو وتعزيــز االســتثمار وخلــق الشـراكة مــع القطــاع اخلــاص وحتقيــق تنميــة إقليميــة
متوازنــة ،واحملافظــة علــى البيئــة وضمــان شــروط املنافســة ومنــع االحتــكار .وجــرى حتديــد مســؤوليات اإلدارات احملليــة
بتقييــم أضـرار وخســائر قطاعــات التنميــة احملليــة ،وتفعيــل اخلطــة الوطنيــة لالمركزيــة ،ووضــع خطــط تنميــة حمليــة لــكل
حمافظــة ،والنهــوض مبســتوى تقــدمي اخلدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة احملليــة ،واحلفــاظ علــى املـوارد الطبيعيــة وإدارة
األراضــي وتوزيعهــا .وأعطــي للقطــاع اخلــاص الــدور األساســي يف املســامهة يف إعــادة إعمــار القطاعــات االقتصاديــة
واخلدميــة ،وزايدة االســتثمار واإلنتــاج ،وزايدة مســامهته يف إي ـرادات الدولــة وااللت ـزام ابلقانــون ،وحتمــل جــزء مــن
املســؤولية االجتماعيــة .أمــا دور القطاعــات غــر احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع األهلــي ،فتحــدد يف املســامهة يف إعــادة
إعمــار املناطــق املتضــررة ،ودعــم وتســهيل عــودة النازحــن داخليـاً والالجئــن ،واملســاعدة يف إجنــاز برامــج اإلصالحــات
االجتماعيــة وبرامــج التدريــب وبنــاء القــدرات الشــعبية وبرامــج القــروض الصغــرة امليســرة ،وتنفيــذ برامــج للتعبئــة
االجتماعيــة ،والرقابــة علــى األسـواق ،واملســامهة يف تنفيــذ خطــط التنميــة اإلقليميــة.
•االستثمار ومتويل التنمية وأسس ختصيص املوارد وفقاً ألولوايت الرتكيز يف كل مرحلة.

الرؤية املستقبلية سورية 2030
وضــع الربانمــج رؤيــة بعيــدة املــدى تســاعد يف التأســيس إلرســاء األرضيــة الالزمــة للوصــول إىل امتــاك املي ـزات
التنافســية ،الــي تقــود إىل حتقيــق منــو اقتصــادي عــال ،وإىل حيــازة رأس مــال مؤسســي فاعــل يضمــن االســتدامة والكفــاءة
يف األداء ،وتدفــع إىل التغيــر الســلوكي ،وإىل توليــد رأس مــال اجتماعــي يتمثــل يف منظومــة جديــدة مــن قيــم العمــل
ومــن ثقافــة املســؤولية االجتماعيــة والثقــة املتبادلــة بــن األطـراف الفاعلــة يف اجملتمــع ويف معامــات الســوق والتنافــس،
وتســاعد علــى بنــاء مســارات التنميــة وتوســيع مســاحة العمــل احلــر والتعريــف بفرصــه ،وأتطــر النشــاط االقتصــادي علــى
املــدى البعيــد عــن طريــق إدارة دفــة االقتصــاد الوطــي ،واالســتثمار يف املشــاريع احليويــة الــي حيجــم القطــاع اخلــاص عــن
االســتثمار فيهــا ،وتفعيــل القوانــن الالزمــة لتســيري املعامــات ،وتوفــر حالــة اليقــن ،وتنظيــم القواعــد املطلوبــة للتنافــس،
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وضمــان البيئــة التمكينيــة لألعمــال واالســتثمارات اخلاصــة احملليــة واألجنبيــة ،واحلــد مــن مظاهــر االحتــكار واالســتغالل،
والتأكد أبن الفاعلني يف الســوق يتصرفون يف إطار من املســؤولية االجتماعية .هذا ،مع الوعي أبن حتقيق هذه الرؤية
ســيواجه مبجموعــة مــن التحــدايت بعضهــا انتــج عــن مســرة التنميــة االعتياديــة ،الــي تعمقــت يف ظــل األزمــة وغــاب
عنهــا يف هــذه الفــرة التخطيــط االسـراتيجي ،وبعضهــا اآلخــر انجــم عــن مفــرزات ومنعكســات احلــرب.
وانطالقـاً مــن حتليــل الواقــع الراهــن لالقتصــاد الســوري ،والتحــدايت والفــرص املتاحــة جــرى وضــع رؤيــة كليــة لســورية
مهــد احلضــارات وبلــد االســتقرار والتســامح والعيــش املشــرك نصهــا:

ـح علــى
“جمتمـ ٌـع مزدهـ ٌـر معاصـ ٌـر معتمـ ٌد علــى ذاتــه ،حمافـ ٌ
ظ علــى هويتــه وثقافتــه األصيلــة ،ومنفتـ ٌ
الثقافــات األخــرى ،ترتســخ فيــه مبــادئ الدميوقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،ويتمتــع فيــه املواطــن برفـ ٍ
ـاه
ُ
اقتصــادي ،وبوضـ ٍع صحــي وتعليمــي متميــز ،منجـ ٌـز ملهــام التنميــة املســتدامة والعدالــة االجتماعيــة،
معتم ـ ٌد علــى تنميـ ٍـة اقتصاديـ ٍـة تشــار ٍ
كية واقتصـ ٍ
ـاز
ـاد متنـ ٍ
ـوع ،مندمـ ٍـج ابالقتصــاد العاملــي بنديــة ،ميتـ ُ
إبنتاجيـ ٍـة مرتفعـ ٍـة وقـ ٍ
ـدرة تنافسـ ٍ
ـية عاليـ ٍـة ،ويعتم ـ ُد املعرف ـةَ مصــدراً أساســياً للنمــو ،اســتناداً إىل إطــار
مؤسســايت متقــدم يعتم ـ ُد ســلطة القانــون والشــفافية ،والكفــاءة يف إدارة املــوارد”.
مثّ جــرى بعــد ذلــك وضــع رؤيــة وأهــداف اس ـراتيجية ومرحليــة لــكل حمــور مــن حمــاور الربانمــج منبثقــة عــن الرؤيــة
الكليــة متكاملــة فيمــا بينهــا ،وذلــك وفــق اآليت:
موحــد ينعــم فيــه املواطنــون ابلتآلــف والتســامح ،وحيافظــون علــى
( )1حمــور احلــوار الوطــي والتعدديــة السياســية :بلــد ّ
هويتهــم الوطنيــة اجلامعــة ،وميلكــون اإلرادة والرغبــة والقــدرة علــى إبــداع وتطويــر طرائــق تنظيــم الدولــة وإدارة شــؤوهنا،
علــى النحــو الــذي يســمح إبدارة راهنهــا وتطويــره بكفــاءة ،وضمــان منوهــا وازدهارهــا املســتدام ،مســتفيدة ممــا وصلــت
إليــه اخلــرة اإلنســانية ،ومــن وعــي جتربتهــا اخلاصــة.
ويســعى احملــور لتحقيــق األهــداف االسـراتيجية املتضمنــة إجنــاز املصاحلــات ،وعــودة الالجئــن واســتقرارهم ،وغــرس
قيــم احلـوار وتعزيــز ثقافــة املواطــن واملواطنــة ،والتماســك االجتماعــي والعيــش املشــرك ،وتعميــم منــط احلوكمــة االجتماعيــة
املتصلــة ابلتشــارك واإلدارة املشــركة ،وبنــاء جمتمــع دميقراطــي متماســك ،ولعــب دور إقليمــي ودويل فاعــل.
( )2حمــور اإلصــاح اإلداري وتعزيــز النزاهــة :خلــق مؤسســات حكوميــة تتمتّــع ابلكفــاءة ،فعالــة تتســم ابلشــفافية،
والنزاهــة ،واملرونــة والرشــاقة ،وختضــع للمســاءلة وتعزيــز التشــاركية اجملتمعيــة ،وحتقــق التنميــة املســتدامة.
ويســعى احملــور لتحقيــق األهــداف االس ـراتيجية املتضمنــة تعزيــز ورفــع كفــاءة املؤسســات واخلدمــات احلكوميــة،
حتســن جــودة امل ـوارد البش ـرية ،وإرســاء الالمركزيــة اإلداريــة واملاليــة ،وتعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات وســيادة القانــون،
وتوفــر قضــاء مســتقل وعــادل ومؤسســات رقابيــة فاعلــة ،وضمــان مرونــة التش ـريع ،ومحايــة احلقــوق واحل ـرايت.
( )3حمــور النمــو والتنميــة :اقتصــاد متطــور يدعــم التنميــة الشــاملة واملتوازنــة ،عــن طريــق حتقيــق معــدالت منــو وتشــغيل
مرتفعــة ومســتدامة ،ويوفــر دخـاً الئقـاً ،وحيقــق العدالــة االجتماعيــة ،ضمــن إطــار تشــاركي واســع يضــم مجيــع فئــات
اجملتمــع والقطاعــات ،ويســتند إىل قاعــدة إنتاجيــة متنوعــة تواكــب التطــور التكنولوجــي واملعــريف ،وتعــزز االســتدامة
البيئيــة ،وتظللــه بيئــة عمــل منصفــة وحمفــزة.
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يســعى احملور لتحقيق األهداف االسـراتيجية املتضمنة حتقيق معدالت منو مســتدام ،ومكافحة الركود التضخمي،
وضمــان عدالــة التوزيــع ،وحتقيــق األمــن الغذائــي ومكافحــة الفقــر ،وحتســن جغرافيــة التنميــة ،وإجنــاز تنميــة قائمــة علــى
التكنولوجيــا احلديثــة واملعرفــة ،وحتقيــق معايــر العمــل الالئــق ،واالعتمــاد علــى الــذات واالنفتــاح علــى اخلــارج.
أما األهداف االسرتاتيجية (الغاايت) هلذا احملور فترتكز يف:
حتقيق منو شامل وسريع يوظف اإلمكاانت املتاحة احمللية واخلارجية ،بكفاءة عالية.مالية عامة شفافة وكفوءة مستقرة مستدامة ،حمفزة لالستثمار واالدخار والتمويل ،موجهة لدعم الفئات والقطاعات املستهدفة.بناء نظام نقدي ومايل مستقر داعم للنمو االقتصادي والتشغيل قائم على بنية حتتية مالية متطورة وكفوءة.اقتصاد منفتح على العامل بفضل جتارة خارجية قادرة على املنافسة ،وحمفزة لإلنتاج احمللي.خلق سوق عمل كفوءة تساهم يف زايدة معدالت التشغيل والتمكني وتوفري معايري العمل الالئق.زراعة متطورة ذات إنتاجية عالية وتوجه تنافسي ومسامهة فعالة يف االقتصاد الوطين.صناعة سورية تنافسية حملياً وإقليمياً ،هي احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي.صناعة ســياحية اسـراتيجية ،مشــاركة يف إعادة البناء الشــامل لســورية ،تســهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية،وتعــزز الصــورة احلضاريــة لســورية.
ســوق جتاريــة داخليــة منظّمــة وفعالــة ،يســودها االســتقرار واملنافســة ،خاليــة مــن االحتــكار ،وتضمــن حقــوقاملســتهلك واملنتــج مع ـاً ،وتوفــر أفضــل املنتجــات واخلدمــات األساســية أبنســب األســعار.
حتقيق االنتفاع األمثل من املوارد املائية واحلفاظ على استدامتها.حتقيــق تنميــة حمليــة وإقليميــة متوازنــة توظــف الطاقــات احملليــة واإلقليميــة لتحقيــق تكامــل ومشوليــة التنميــة ،مبشــاركةفاعلــة للمجتمعــات احملليــة ،وحتافــظ علــى املـوارد البيئيــة وحتقــق اســتدامتها.
االنفتــاح علــى دول العــامل وبنــاء عالقــات تعــاون دويل علــى أســاس تشــاركي وعلــى حتقيــق املصــاحل ،تضمــناالســتفادة املثلــى مــن فــرص التعــاون لتعزيــز دور ســورية اإلقليمــي والــدويل ،واإلســهام يف حتقيــق التنميــة الوطنيــة
املســتدامة اعتمــاداً علــى مبــادئ القانــون الــدويل الــي حتفــظ الســيادة واالســتقالل ووحــدة األراضــي الوطنيــة.
( )4حمــور تطويــر وحتديــث البــى التحتيــة واخلدمــات :خلــق بــى حتتيــة متطــورة تواكــب احلداثــة وتعــزز االســتدامة
البيئيــة يف اســتغالل امل ـوارد والقــدرات احملليــة بكفــاءة ،وتســتثمر يف الطاقــات املتجــددة.
يســعى احملــور لتحقيــق األهــداف االسـراتيجية املتضمنــة توفــر مقومــات عــودة النازحــن داخليـاً والالجئــن ،وإعــادة
إعمــار البــى التحتيــة وفــق منظــور جديــد ينطلــق مــن مبــادئ التخطيــط اإلقليمــي ،وبــى حتتيــة جاذبــة لالســتثمار ،وســكن
الئــق ،وانتفــاع أمثــل مــن املـوارد املتاحــة والطاقــات املتجــددة ،وتوفــر احتياجــات القطــر مــن النفــط والغــاز واملشــتقات
النفطيــة ،ورفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة وترشــيد االســتهالك.
أما األهداف االسرتاتيجية (الغاايت) هلذا احملور فترتكز يف:
حتقيــق األمــن الطاقــي لتلبيــة أكــر قــدر ممكــن مــن حاجــة الســوق احملليــة وختفيــف أعبــاء االســترياد وتعزيــز القيمــةاملضافــة يف االقتصــاد الســوري ،وحتقيــق الت ـوازن بــن العــرض والطلــب علــى املشــتقات النفطيــة والكه ـرابء ،وذلــك
ابلتــازم مــع كفــاءة االســتخدام.
بنــاء منظومــة نقــل متطــورة ومســتدامة تش ـ ّكل عصــب التنميــة الوطنيــة ورابــط مكوانهتــا املكانيــة ،تســتغل مكانــةســورية كعقــدة ربــط بــن دول مشــال وجنــوب وشــرق غــرب ســورية ،وحتقــق تكامــل أمنــاط النقــل الــري واجلــوي
والبحــري ،وحتافــظ علــى معايــر الســامة واالســتدامة.
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اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز التنافســية ورفــع الكفــاءة واإلنتاجيــة ،وتلبيــة احتياجــات األفـرادواملؤسســات جبــودة عاليــة وأســعار ميســرة.
سكن الئق يوفر ظروف العيش الكرمي مراعي ألوضاع الشرائح املختلف للسكان.( )5حمــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية :جمتمــع مت ـوازن دميوغرافي ـاً ،ومتماســك اجتماعي ـاً ،ومم ّكــن اقتصــادايً
ومعرفيـاً ،يتمتــع أفـراده مبســتوى صحــي وتعليمــي الئــق ،قائــم علــى التشــاركية والعدالــة االجتماعيــة ،وعلــى منظومــة
محايــة اجتماعيــة فاعلــة وكفــؤة ،تتكامــل فيــه األدوار الســتدامة التنميــة.
يســعى احملــور لتحقيــق األهــداف االس ـراتيجية املتضمنــة بنــاء جمتمــع مت ـوازن دميوغرافي ـاً ،وتوفــر احليــاة
الصحيــة ،ومشــاركة جمتمعيــة معرفيــة فاعلــة يف التنميــة ،وبنــاء منظومــة محايــة اجتماعيــة متكاملــة ،وبنــاء بيئــة
حاضنــة آمنــة حلمايــة ومنــاء األطفــال ،وضمــان املشــاركة التكامليــة الفاعلــة واملؤثــرة جلميــع القطاعــات والفئــات
يف عمليــة التنميــة.
ّأما األهداف االسرتاتيجية (الغاايت) هلذا احملور فترتكز يف:
بنــاء منظومــة تعليميــة وحبثيــة وثقافيــة ومعاصــرة ومتجــددة تســهم يف تطويــر اجملتمــع احملافــظ علــى هويتــه وثقافتــهاألصيلــة واملنفتــح علــى الثقافــات األخــرى ،واملعتمــد علــى املعرفــة مصــدراً أساســياً للتنميــة املســتدامة واالزدهــار.
إجياد جمتمع ســوري أساســه األســرة املتماســكة ،أفراده ممكنون ومنتجون ،يتمتعون مبســتوى معيشــي كرمي ،وبشــبكةمحايــة اجتماعيــة كفــؤة ،فيــه قطــاع أهلــي واع وفاعــل ،وتتكامــل فيــه األدوار لتحقيــق التنميــة الشــاملة القائمــة علــى
أســس التشــاركية والعدالــة االجتماعيــة.
جمتمــع متـوازن دميوغرافيـاً ،يتمتــع ســكانه مبســتوى صحــي وخصائــص نوعيــة متميــزة ،وموزعــون توزيعـاً متـوازانً بــناحملافظــات.

السياسات اإلرشادية
انســجاماً مــع الرؤيــة والغــاايت االس ـراتيجية تبــى الربانمــج جمموعــة مــن السياســات اإلرشــادية الــي تتفاعــل فيمــا
بينهــا ،والــي تنســجم مــع كل مرحلــة مــن مراحلــه ،وذلــك وفــق اآليت:
( )1ركــزت سياســات حمــور احلــوار الوطــي والتعدديــة السياســية علــى تعزيــز احلـوار الوطــي واملصاحلــات ،واحـرام
الـرأي العــام ،واقـران الربامــج السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ابلشــفافية ،وبنــاء األطــر الــي تســمح جلميــع
الفئــات اجملتمعيــة واملنظمــات الشــعبية واجملتمــع ابلتعبــر واملشــاركة وتكريــس روح املســؤولية ،والتعامــل مــع ملــف عــودة
النازحــن داخليـاً وخارجيـاً ،واالهتمــام بــذوي الشــهداء واجلرحــى ،وأســر األفـراد املغــرر هبــم وتســوية أوضــاع مــن تورطـوا
يف العمليــات القتاليــة أو ســاندوا اجملموعــات املســلحة.
( )2ركــزت سياســات حمــور اإلصــاح اإلداري وتعزيــز النزاهــة علــى إعــادة تنظيــم الوظيفــة العامــة ،وحتســن بيئتهــا
التشـريعية والتنظيميــة وتطبيــق منهجيــات اإلدارة احلديثــة ،وحتســن كميــة ونوعيــة اخلدمــات احلكوميــة ،وحتســن معايــر
اختيــار الكـوادر يف املناصــب العليــا والوســطى ،وأتهيــل وتدريــب العاملــن وجــذب الكفــاءات ،وتطويــر البيئــة التشـريعية
والتنظيميــة للعمــل القضائــي والرقــايب وتوفــر متطلبــات عملهــا مــن بــى حتتيــة ومـوارد بشـرية وتعزيــز القواعــد األخالقيــة
للمنظومــة القضائيــة واملؤسســات الرقابيــة ،وتطويــر وتعزيــز آليــات مكافحــة الفســاد والشــفافية.
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( )3تضمــن حمــور النمــو والتنميــة جمموعــة مــن السياســات التفصيليــة ،منهــا مــا يبــدأ وينتهــي يف مرحلــة معينــة ،ومنهــا
مــا ميتــد علــى مــدى مجيــع املراحــل ،وتشــمل هــذه السياســات حوكمــة مدخــات اإلنتــاج واإلمــداد واملؤسســات
الداعمــة والتجــارة اخلارجيــة وبيئــة االســتثمار واألنظمــة املاليــة والنقديــة والضريبيــة واجلمركيــة والنفــاذ املــايل واإلنفــاق
العــام والتحصيــل الضريــي وتطويــر القاعــدة اإلنتاجيــة ومؤسســاهتا الداعمــة والبــى التحتيــة اخلدميــة الالزمــة لتحقيــق
التنميــة احملليــة وســوق العمــل والتســويق والتســعري وضبــط األس ـواق والتصديــر وهيكلــة مي ـزان املدفوعــات ،وحمــاور
التعــاون الــدويل ،وبنــاء املنظومــات وقواعــد البيــاانت.
وقد مت الرتكيز على مستوى االقتصاد الكلي على القضااي التالية:
•يف جمــال النمــو واإلنتــاج واالســتثمار :الرتكيــز علــى اســتعادة وتسـريع النمــو االقتصــادي وصــوالً إىل حتقيــق النمــو
االقتصــادي الس ـريع واملســتدام والتشــغيلي ،املت ـوازن جغرافي ـاً واألكثــر مشوليــة ،واملســتند إىل زايدة مســامهة العوامــل
النوعيــة ،وتعزيــز بيئــة العمــل يف القطــاع اخلــاص وزايدة دوره يف النمــو وزايدة مســؤوليته االجتماعيــة ،ورفــع معــدالت
اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر ،وتعميــق احملتــوى املعــريف ،واســتخدام التكنولوجيــا املتطــورة ،وتوســيع االســتثمار يف
الصناعــات ذات التكنولوجيــا املتوســطة والعاليــة ودعــم صناعــة التجهي ـزات احلاســوبية الالزمــة جلميــع القطاعــات،
وتطويــر املشــاريع الصغــرة واملتوســطة ،وزايدة معــدل الرتاكــم الرأمســايل ،وحشــد الطاقــات إلعــادة اإلعمــار.
•يف سياســات املاليــة العامــة :الرتكيــز علــى توفــر االحتياجــات األساســية للمواطنــن ،وإدارة الديــن العــام وخصوصـاً
الداخلــي ،تصحيــح منظومــات الدعــم والرواتــب واألجــور ،ووضــع نظــام متكامــل إلدارة أمــاك الدولــة ،ووضــع نظــام
ضريــي متكامــل حيقــق العدالــة الضريبيــة ،وزايدة كفــاءة اإلنفــاق.
•يف السياســات النقديــة والقطــاع املــايل :الرتكيــز علــى إدارة الســيولة ،حتســن القــوة الش ـرائية للعملــة الوطنيــة،
الوصــول إىل معــدل تضخــم مســتقر ،توجيــه التســهيالت االئتمانيــة ،وتطويــر وإصــاح الســوق املاليــة وتعميــق النفــاذ
املــايل وحتســن اخلدمــات املصرفيــة والتأمينيــة ،الدفــع اإللكــروين.
•يف جمــال التجــارة اخلارجيــة :الرتكيــز علــى تطويــر آليــات محايــة املنتــج احمللــي ،وتطويــر املناطــق احلــرة ،وتنويــع
الصــادرات ســلعياُ وجغرافي ـاً ،تبســيط وتســهيل اإلج ـراءات اخلاصــة ابلتصديــر ،التســويق والرتويــج ،جــذب
االســتثمارات اخلارجيــة ،رفــع كفــاءة خدمــات النقــل واخلدمــات اللوجســتية.
•يف جمــال سياســات التشــغيل وســوق العمــل :الرتكيــز علــى تنظيــم ســوق العمــل والتشــغيل وتطويــر حمفـزات تنظيــم
العمــل غــر املنظــم ،والرتكيــز علــى تطويــر حاضنــات األعمــال وتعزيــز املهــارات الرايديــة والعمالــة املاهــرة خاصــة
للمتعطلــن وفــق متطلبــات ســوق العمــل ،وتعزيــز عمــل النقــاابت املهنيــة والعماليــة ،التأهيــل والتدريــب ،ورفــع إنتاجيــة
وكفــاءة اليــد العاملــة.
أمــا علــى صعيــد القطاعــات االقتصاديــة ،فــإن السياســات ركــزت علــى تطويــر البيئــة التش ـريعية والتنظيميــة
واملؤسســاتية ،وحتفيــز االســتثمار ،وتطويــر اإلنتــاج وزايدة تنافســيته ،أتمــن مســتلزمات العمليــة اإلنتاجيــة ،والرتويــج
والتســويق الداخلــي واخلارجــي ،واســتقطاب االســتثمارات احملليــة واخلارجيــة وعقــد الش ـراكات والتعــاون ،واالســتثمار
األمثــل للم ـوارد املتاحــة ،والتأهيــل والتدريــب والتعليــم للك ـوادر ،نقــل واســتخدام وتصنيــع التكنولوجيــا احلديثــة.
وعلــى صعيــد التنميــة املتوازنــة ،ركــزت السياســات علــى اإلنفــاق العــام املتـوازن والعــادل علــى املســتوى اجلغـرايف يف
جمــال اخلدمــات االجتماعيــة والبــى التحتيــة ،حتســن وتوظيــف وإدارة اســتعماالت األراضــي ،وتطويــر آليــات معاجلــة
مشــكلة الســكن العشـوائي ،وزايدة كفاءة الوحدات اإلدارية ومنحها الصالحيات الالزمة ،وتعزيز دور اجملتمع األهلي
يف التنميــة احملليــة ،واالهتمــام ابلبيئــة واإلدارة املتكاملــة للكـوارث ،واعتمــاد األســاليب احلديثــة إلدارة النفــاايت الصلبــة.
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وعلــى صعيــد التعــاون الــدويل ،ركــزت السياســات علــى تعزيــز وتنويــع أمنــاط التعــاون الــدويل ،والدفــاع عــن حقــوق
ومصــاحل ســورية يف احملافــل الدوليــة ،وتوفــر الدعــم املــايل والفــي والتقــي الــي تتطلبهــا عمليــة التنميــة.
( )4ركــزت سياســات حمــور تطويــر وحتديــث البــى التحتيــة واخلدمــات علــى إعــادة أتهيــل منظومــات البنيــة التحتيــة
بوجــه عــام .ففــي قطــاع الطاقــة تناولــت السياســات ،تطويــر البيئــة التشـريعية للقطــاع ،وزايدة اإلنتــاج واالحتياطــي،
والتحريــر التدرجيــي املــدروس ألســعار حوامــل الطاقــة ،وتطويــر عمــل املصــايف ،وإعــادة أتهيــل املرافــق ومنشــآت
الطاقــة يف املناطــق املتضــررة ،واالســتخدام األمثــل للثــروات املعدنيــة يف خدمــة عمليــة التنميــة ،والتأهيــل والتدريــب.
أمــا يف قطــاع النقــل فــإن السياســات تناولــت تطويــر وأتهيــل منظومــة النقــل وزايدة طاقتهــا اإلنتاجيــة واحلفــاظ
علــى جاهزيتهــا ،وربطهــا مبراكــز اإلنتــاج ،واســتخدام وســائل النقــل النظيفــة .وتناولــت سياســات قطــاع االتصــاالت
واملعلوماتيــة تطويــر بيئــة العمــل والبيئــة التش ـريعية الســتقطاب الشــركات لإلنتــاج يف جمــال الربجميــات واخلدمــات
املعلوماتيــة ،وتعزيــز الثقــة بفعاليــة اخلدمــات احلكوميــة ،والرتويــج ملشــروع احلكومــة اإللكرتونيــة ،وتطويــر شــبكات
االتصــاالت واملعلومــات ،ونشــر خدمــة الدفــع اإللكــروين ،وتعزيــز مكانــة ســورية كعقــدة اتصــال دوليــة ،وتطويــر
التدريــب التخصصــي يف جمــال االتصــاالت واملعلوماتيــة .أمــا يف قطــاع الســكن ،فتناولــت السياســات تطويــر بنــك
معلومــات املســاكن وخدماهتــا ،ومتكــن وتطويــر دور اجلهــات الفاعلــة يف هــذا القطــاع (العــام واخلــاص والتعــاوين
ونقابــة املهندســن واملقاولــن) ،ومتكــن مفهــوم العمــارة اخلضـراء يف املبــاين ،وأتســيس شــركات مقــاوالت متخصصــة
يف بنــاء الضواحــي الســكنية ابســتخدام أفضــل تقنيــات البنــاء السـريعة ،وتطويــر قوانــن االســتمالك ،ووضــع الشــكل
النهائــي للمخططــات التنظيميــة بشــقيها املعمــاري والتصميمــي ،وتوفــر التجهيـزات واآلليــات واملعــدات اهلندســية،
ورفــع كفــاءة املـوارد البشـرية العاملــة .وأمــا يف قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي ،فتناولــت السياســات موضــوع تطويــر
األنظمــة والقوانــن والتشـريعات الناظمــة ،وحتســن كفــاءة اســتثمار املـوارد املائيــة ،والوصــول إىل منظومــة متكاملــة،
واعتمــاد مبــدأ اســرداد التكاليــف ،واالســتفادة مــن مصــادر امليــاه غــر التقليديــة ،وتعزيــز قــدرات العاملــن.
( )5يف حمــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية ،ركــزت سياســات التعليــم والتكويــن الثقــايف علــى قضــااي التعليــم،
وإعــادة النظــر يف هيكليــة التعليــم مبختلــف مراحلــه ،ومناهجــه وحمتوايتــه ،وبيئتــه التش ـريعية والتنظيميــة ،والتأهيــل
والتدريــب ،وزايدة ربــط التعليــم بســوق العمــل ،وتشــجيع البحــث العلمــي وربطــه ابحتياجــات االقتصــاد الوطــي،
والرايضــة والصحــة املدرســية ،والتشــاركية بــن القطاعــن العــام واخلــاص يف تطويــر املناهــج ،والتثقيــف واخلطــاب
الديــي املســتنري ،وبرامــج بنــاء األســرة الســورية املتماســكة اجتماعيـاً وثقافيـاً .ويف سياســات احلمايــة االجتماعيــة،
جــرى الرتكيــز علــى قضــااي إدمــاج الفئــات الــي هــي أكثــر أتث ـراً ابحلــرب ،وإدمــاج العائديــن إىل حضــن الوطــن يف
إطــار املصاحلــات الوطنيــة ،والقضــااي املتعلّقــة بعــودة الالجئــن والنازحــن داخلي ـاً ،وتطويــر البيئــة التش ـريعية لنظــم
احلمايــة االجتماعيــة ولعمــل اجلمعيــات واملؤسســات غــر احلكوميــة والتكامــل فيمــا بينهــا ،وتوســيع التغطيــة بربامــج
احلمايــة االجتماعيــة ،وتعزيــز شــبكات األمــان االجتماعــي وبرامــج املعــوانت النقديــة وغــر النقديــة وتعزيــز املســؤولية
االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص ،وتعزيــز الــدور التنمــوي ملراكــز التنميــة الريفيــة ووحــدات الصناعــة الريفيــة يف احملافظــات
وحتســن نوعية خدماهتا ،وتشــجيع حاضنات ورايدة األعمال ،وزايدة كفاءة وكفاية الكوادر البشـرية .أما يف جمال
الســكان والصحــة ،فتناولــت السياســات تطويــر البيئــة التشـريعية والتنظيميــة ،وقضــااي التوعيــة والتثقيــف الســكاين
والصحي ،وتوفري التجهيزات الطبية والدواء واخلدمات الصحية ،وتشــجيع التصنيع الدوائي وزايدة نســب التغطية
مــن اإلنتــاج الوطــي وتطويــر الصــادرات الدوائيــة ،وخلــق آليــات حتقيــق الت ـوازن بــن النمــو االقتصــادي والنمــو
الســكاين ،وحتســن الرتكيبــة التعليميــة للســكان ،واالســتمرار يف حتقيــق التأمــن الصحــي والضمــان االجتماعــي،
وتوفــر امل ـوارد البش ـرية وتشــجيع عــودة الك ـوادر.
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التمويل وأسس ختصيص املوارد
يتطلــب حتقيــق النمــو االقتصــادي املســتدام واملســتهدف عــن طريــق الربانمــج الوطــي توفــر مبالــغ ماليــة كبــرة تصــل
إىل مــا يقــارب  86ترليــون لــرة ســورية ،وذلــك وفــق احلــدود الدنيــا للتقديـرات الــي تســمح ابلوصــول إىل مســار تنمــوي
مســتدام ،وفــق األهــداف املوضوعــة ،مــع األخــذ يف احلســبان حجــم الضــرر الواقــع أثنــاء ســنوات احلــرب .وتتــوزع
النفقــات وفــق اآليت :مــا يقــارب  54ترليــون لــرة ســورية نفقــات حكوميــة ،منهــا  44ترليــون لــرة نفقــات جاريــة ،و10
ترليــون لــرة نفقــات اســتثمارية عامــة ،وميثــل االســتثمار اخلــاص اجلــزء املتبقــي مــن جممــل النفقــات ،الــذي يبلــغ أكثــر مــن
 32ترليــون لــرة.
وســيجري العمــل علــى توفــر  %32مــن املبالــغ املطلوبــة مــن االدخــار الوطــي ،والباقــي مــن مصــادر أخــرى ،ترتكــز يف
القــروض الداخليــة عــن طريــق االســتدانة مــن املصــرف املركــزي ،وعــن طريــق ســندات وأذون اخلزينــة ،والقــروض اخلارجيــة،
إضافــة إىل االســتثمار اخلارجــي املقـ ّدر بنســبة  %5مــن إمجــايل التمويــل .وتتــوزع مصــادر التمويــل بــن اإليـرادات اجلاريــة،
الــي تبلــغ أكثــر مــن  26ترليــون لــرة ،بنســبة  %31منــه ،واإليـرادات االســتثمارية الــي تبلــغ حنــو  6ترليــون لــرة ،بنســبة
 %6منــه ،يف حــن ينفــق القطــاع اخلــاص علــى االســتثمار مــا يزيــد علــى  32ترليــون لــرة ،بنســبة  ،%38ميثّــل االســتثمار
اخلارجــي املباشــر  %12منهــا ،أي حبــدود  4ترليــون لــرة ،وبذلــك يبلــغ حجــم التمويــل الــازم املتبقــي (الديــن) زهــاء 22
ترليــون لــرة بنســبة  ،%26تتــوزع بــن مصــادر حمليــة (املصــرف املركــزي ،ســندات )... ،وقــروض خارجيــة.

اإلطار التنفيذي الرباجمي
انبثــق عــن الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية جمموعــة مــن الربامــج اإلطاريــة بلــغ عددهــا  /12/برانجم ـاً ،وضعــت
انطالق ـاً مــن مــدى تالؤمهــا مــع األهــداف االس ـراتيجية ،ومراعاهتــا لألولــوايت واألمهيــة النســبية ،واجلهــود الــي جتــري
يف جمــاالت خمتلفــة مــن العمــل احلكومــي ،وضمــان أوســع مشــاركة مــن اجلهــات املعنيــة ،ومراعاهتــا للمنطقيــة والتسلســل
الزمــي للتنفيــذ ،وتضمينهــا املؤشـرات الالزمــة ملتابعــة التنفيــذ وتســهيل عمليــة الرصــد والتقييــم .ويتفــرع عــن كل برانمــج
جمموعــة مــن الربامــج التنفيذيــة األساســية الــي يبلــغ جممــوع عددهــا  /90/برانجمـاً رئيســياً ،يتفـ ّـرع عنهــا بدورهــا جمموعــة
مــن الربامــج الفرعيــة واملشــاريع واإلجـراءات التنفيذيــة .وســتتوىل الــوزارات املعنيــة وضــع الربامــج الزمنيــة وحتديــد مصــادر
التمويــل لــكل مشــروع .وســيتم العمــل علــى إجـراء مراجعــة هلــذه الربامــج واملشــاريع املرتبطــة هبــا دورايً ،بنــاء علــى نتائــج
تقاريــر متابعــة التنفيــذ.
وتوزعت الربامج اإلطارية والربامج الرئيسية املنبثقة عنها وفق اآليت:
الربانمج اإلطاري ( - )1ســيادة القانون والبناء املؤسســي ،ويتضمن الربامج الرئيســية التالية :برانمج تعزيز املواطنة
وســيادة القانــون ،برانمــج تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد ،برانمــج مكافحــة اجلرميــة املنظمــة ،برانمــج تطويــر منظومــة
التش ـريع الســوري ،برانمــج اإلصــاح القضائــي ،برانمــج اإلصــاح اإلداري ،برانمــج احلكومــة اإللكرتونيــة والتحـ ّـول
الرقمــي ،برانمــج تطويــر منظومــة السياســات العامــة والتخطيــط واإلحصــاء ،برانمــج إدارة واســتثمار أمــاك الدولــة،
برانمــج إعــادة هيكلــة قطــاع اإلعــام ،اخلطــة الوطنيــة لالمركزيــة احملليــة.
الربانمــج اإلطــاري ( - )2إعــادة إعمــار وتطويــر البــى التحتيــة واخلدمــات ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة:
برانمــج ختطيــط عمليــات إعــادة أتهيــل املناطــق املتضـ ّـررة ،برانمــج إدارة امل ـوارد الطبيعيــة النفطيــة والغازيــة واملعدنيــة،
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برانمــج تطويــر وتوســيع املنظومــة الكهرابئيــة ،برانمــج تطويــر وتوســيع منظومــات النقــل املتكاملــة ،برانمــج تطويــر وتوســيع
شــبكات ومنظومــات االتصــال واملعلومــات ،برانمــج التنميــة العمرانيــة وتطويــر املــدن.
الربانمــج اإلطــاري ( - )3إدارة املــوارد الطبيعيــة واحلفــاظ علــى البيئيــة ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :برانمــج
حصــر امل ـوارد الطبيعــة ومحايــة التنــوع احليــوي ،برانمــج ضمــان اســتدامة امل ـوارد املائيــة ،برانمــج إدارة النفــاايت الصلبــة،
برانمــج احلــد مــن التصحــر والتلــوث البيئــي ،برانمــج تطويــر إدارة الكـوارث يف احملافظــات الســورية.
الربانمــج اإلطــاري ( - )4التحـ ّـول البنيــوي لالقتصــاد الســوري ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :الربامــج
اإلســعافية إلعــادة إطــاق النشــاط االقتصــادي ،برانمــج تطويــر واســتقرار القطــاع املــايل ،برانمــج إصــاح القطــاع
العــام االقتصــادي ،برانمــج تعزيــز االســتثمار وحتســن بيئــة األعمــال ،برانمــج دعــم املشــروعات الصغــرة واملتوســطة،
برانمــج تعزيــز كفــاءة التجــارة ،برانمــج تنظيــم وتوجيــه األس ـواق الداخليــة ،برانمــج املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة،
برانمــج محايــة امللكيــة الفكريــة والصناعيــة ،الربانمــج الوطــي للتنميــة الزراعيــة ،الربانمــج الوطــي للنهــوض ابلصناعــة،
الربانمــج الوطــي لتنميــة الســياحة ،برانمــج دعــم الصناعــات املعلوماتيــة ،برانمــج تعزيــز بيئــة األعمــال اإللكرتونيــة،
برانمــج التشــاركية بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،الربانمــج الوطــي للجــودة ،برانمــج تطويــر منظومــة العمــل يف
التعــاون الــدويل.
الربانمــج اإلطــاري ( - )5إصــاح املاليــة العامــة ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :برانمــج تطويــر املوازنــة العامــة
للدولــة ،برانمــج حتســن اإلي ـرادات العامــة ،برانمــج حتســن كفــاءة اإلنفــاق العــام ،برانمــج تطويــر املنظومــة اجلمركيــة،
برانمــج إدارة الديــن العــام ،برانمــج تطويــر منظومــة الدعــم.
الربانمــج اإلطــاري ( - )6إدارة التضخــم واســتقرار األســعار ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :برانمــج إدارة
العــرض النقــدي والســيولة ،برانمــج إدارة ســعر الصــرف.
الربانمــج اإلطــاري ( - )7التنميــة املتوازنــة ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :برامــج اســتهدافية ملكافحــة الفقــر
املتعــدد األبعــاد ،برانمــج التنميــة الســكانية ،برانمــج اإلطــار الوطــي للتخطيــط اإلقليمــي ،برانمــج خطــط التنميــة اإلقليميــة
واحملليــة ،برانمــج التشــغيل مــن أجــل النمــو التشــميلي ،برانمــج رفــع كفــاءة الوحــدات اإلداريــة ،برانمــج التنميــة الريفيــة
املتكاملــة ،برانمــج األمــن الغذائــي.
الربانمــج اإلطــاري ( - )8احلمايــة واملســؤولية االجتماعيــة ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :برانمــج املصاحلــة
الوطنيــة ،برانمــج محايــة اجلرحــى وذوي الشــهداء ،برانمــج تطويــر شــبكات األمــان االجتماعــي ،برانمــج تطويــر نظــم
الضمــان االجتماعــي ،الربانمــج الوطــي للمعونــة االجتماعيــة ،الربانمــج الوطــي للتمكــن االجتماعــي ،وبرانمــج الدعــم
النفســي واالجتماعــي ،برانمــج تعزيــز املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص.
الربانمــج اإلطــاري ( - )9تطويــر دور املنظمــات الوطنيــة غــر احلكوميــة ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة:تطويــر
األطــر التشـريعية والتنظيميــة لعمــل املنظّمــات غــر احلكوميــة ،تعزيــز مشــاركة املنظمــات غــر احلكوميــة يف التنميــة ،دعــم
املبــادرات اجملتمعيــة التطوعيــة،بنــاء وتطويــر قــدرات املنظّمــات غــر احلكوميــة.
الربانمــج اإلطــاري ( - )10منظومــة التعليــم واالبتــكار والبحــث العلمــي ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :برانمــج
تنميــة الطفولــة املبكــرة ،برانمــج تطويــر التعليــم املدرســي ،برانمــج تطويــر التعليــم اجلامعــي والبحــث العلمــي ،برانمــج تطويــر
التعليم املهين والتقاين ،برانمج ربط التعليم بســوق العمل واالختصاصات واملهن اجلديدة ،برامج الرايضة والشــباب.
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الربانمــج اإلطــاري ( - )11التكويــن الثقــايف ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :االسـراتيجية الوطنيــة لثقافــة مــا بعــد
احلــرب ،برانمــج صــون وتوثيــق الـراث املــادي ،برانمــج صــون وتوثيــق الـراث الالمــادي ،برانمــج تطويــر املنتــج الثقــايف
الســوري ،برانمــج اكتشــاف ورعايــة املواهــب وتشــجيع اإلبــداع ،برانمــج التنميــة الثقافيــة يف الريــف الســوري ،برانمــج
إعــادة أتهيــل البــى التحتيــة الثقافيــة ،برانمــج تطويــر اخلطــاب اإلعالمــي ،برانمــج تطويــر اخلطــاب الديــي العقــاين.
الربانمــج اإلطــاري ( - )12الرعايــة الصحيــة ،ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة :برانمــج تغطيــة خدمــات الرعايــة
الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة ،وإعــادة أتهيــل وتطويــر البــى التحتيــة الصحيــة ،وبرانمــج معاجلــة األمـراض الوابئيــة،
وبرانمــج معاجلــة األمـراض املزمنــة ،وبرانمــج معاجلــة األمـراض الوراثيــة ،وبرانمــج األمــن الدوائــي ،وبرانمــج تعميــم الضمــان
الصحــي ،وبرانمــج تطويــر املـوارد البشـرية يف قطــاع الصحــة.

التنفيذ والرصد والتقييم
هبــدف ضمــان تنفيــذ مناســب للمشــاريع التنفيذيــة ،ســيجري وضــع براجمهــا الزمنيــة ابلتفصيــل املناســب يف كل عــام
لــدى إعــداد اخلطــط االســتثمارية للجهــات املختلفــة ،حبيــث تتوافــق اخلطــة االســتثمارية للدولــة (املوازنــة العامــة للدولــة -
البــاب الثالــث) ،إضافــة إىل املتطلبــات الالزمــة مــن النفقــات اجلاريــة األخــرى ،مــع مضمــون وحمتــوى الربامــج واملشــاريع.
ومــن جهــة اثنيــة ،ســيجرى العمــل الحق ـاً (وإن بتفصيــل أقــل) علــى وضــع الربامــج التنفيذيــة للربامــج واملشــاريع يف
املــدى املتوســط (كل ثــاث ســنوات) ،حبيــث تعــود هــذه الربامــج التنفيذيــة لتش ـ ّكل إطــاراً رئيســياً يســتند إليــه عنــد
إعــداد اخلطــط االســتثمارية الســنوية .كمــا ســيجري العمــل علــى متابعــة تصميــم نظــام للرصــد والتقييــم (نظــام معلومــات
التنميــة) يتمتــع ابملرونــة والكفــاءة الالزمــة لضمــان تنفيــذ الربانمــج علــى النحــو األمثــل.
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توطئة
بعــد ســنو ٍ
ات مــن اآلاثر الــي خلفتهــا احلــرب علــى ســورية واألزمــة الــي جنمــت عنهــا ،وطالــت خمتلــف مكــوانت
التنمية ،وأدت إىل تدمري البىن التحتية واملمتلكات العامة واخلاصة وحىت القدرات البشرية ،ال يزال االقتصاد السوري
صامــداً وقــادراً علــى اإلنتــاج ،وال ت ـزال مؤسســات الدولــة اثبتــة تدافــع عــن اهلويــة الســورية ،مصــدر االعت ـزاز الكبــر
للشــعب الســوري ،وذلــك علــى الرغــم مــن تبعــات اإلرهــاب الــذي تعرضــت لــه البــاد ،والتدابــر القس ـرية األحاديــة
اجلانــب الــي أســهمت يف تعميــق آاثر األزمــة علــى االقتصــاد واجملتمــع والتنميــة عمومـاً .وتشــهد منعــة هــذه املؤسســات
علــى قوهتــا وقدرهتــا الكامنــة علــى التعامــل مــع أعــى الظــروف ،وتعـّـزز الثقــة بقدرهتــا علــى إعــادة إنتــاج مكــوانت التنميــة
وإعــادة اجملتمــع واالقتصــاد الســوري إىل املســار الصحيــح.
وليــس مثــة وصفــة نظريــة وخطــة جاهــزة نســتحضرها مــن دروس املاضــي وجتــارب الــدول الــي عرفــت أزمــات حــادة
مماثلــة ،فنطبقهــا حبذافريهــا علــى احلالــة الســورية لنخرجهــا مــن األزمــة إىل مــا بعدهــا ،بــل جيــب علينــا رســم خططنــا
اخلاصــة الــي تتناســب مــع الواقــع الســوري (دون أن يعــي ذلــك إمهــال االســتفادة مــن الــدروس املســتقاة مــن جتــارب
أخــرى) .ويف بيئــة ديناميكيــة متحركــة ،كمــا هــو واقــع احلــال يف ســورية اليــوم ،يكــون أثــر اخلطــط والقوالــب التخطيطيــة
اجلامــدة حمــدوداً جــداً ،وهــذا مــا يقتضــي اتّبــاع منــاذج ختطيطيــة أكثــر إبداع ـاً وديناميكيــة ،أي التفكــر إبج ـراءات
التخطيــط والتنفيــذ يف بيئــة واقعيــة ديناميكيــة متحركــة ،مــع األخــذ يف احلســبان التغـرات الناجتــة عــن أي أحــداث غــر
متوقعــة تقــع أثنــاء إج ـراءات تنفيــذ اخلطــط.

احلاجة واملربرات
انصبــت اجلهــود احلكوميــة خــال ســنوات احلــرب علــى األولــوايت الــي اســتدعتها طبيعــة هــذه املرحلــة ،فاالســتجابة
الحتياجــات الصمــود واحلفــاظ علــى نســق اخلدمــات وختفيــف األثــر علــى املواطنــن كانــت كلهــا املقومــات الــي ســامهت
يف احلفــاظ علــى ســورية وطنـاً للجميــع .ومــن جهــة أخــرى ،كان لتمســك الســوريني هبويتهــم ،واســتمرارهم يف العيــش
ومواصلــة حياهتــم ،علــى الرغــم مــن مجيــع األعبــاء واملصاعــب ،دور ابرز يف التعامــل اإلجيــايب مــع األزمــة.
وال ميكن أن يكون صمود الدولة الســورية يف وجه األزمة من قبيل املصادفة أو االســتجابة العفوية ملفرزاهتا ،بقدر
مــا يبــدي وعيـاً أببعــاد وأســس مواجهتهــا .مــن هنــا ،تــرز أمهيــة أتطــر ختطيــط إدارة األزمــة ،وبنــاء مقاربــة دقيقــة لقـراءة
احلكومــة الســورية املتأنيــة لتخطيــط مراحــل االنتقــال إىل مــا بعــد األزمــة.
تقــدم العديــد مــن اجلهــات املعنيــة واملتابعــة للشــأن الســوري ،ومــن خمتلــف االنتمــاءات ،الصديقــة وغــر الصديقــة،
مبشــاريع وخطــط ترســم مالمــح املشــهد الســوري للمرحلــة املقبلــة؛ كمــا أتخــذ الكثــر مــن اجلهــات علــى احلكومــة
الســورية عــدم وجــود عنـوان واضــح لنظــرة احلكومــة إىل اهلويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف املرحلــة املقبلــة .لذلــك ،أييت
هــذا الربانمــج ،وعنوانــه “الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب ،1والــذي يعـ ّد اخلطــة االسـراتيجية
 1وهو العنوان الذي اعتُمد عند مناقشة آلية وضع الربانمج يف جملس الوزراء.
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التنمويــة لســورية حــى أفــق عــام  2030ومــا بعــده ،ليظهــر توجهــات احلكومــة الســورية وخططهــا الواعيــة واهلادفــة إىل
رســم املشــهد الســوري يف املرحلــة املقبلــة.
وتســتدعي الظــروف الســورية ،أبوجههــا األمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،بــدء التخطيــط للتحـ ّـول مــن مرحلــة
االســتجابة لالحتياجــات إىل مرحلــة إطــاق تدرجيــي للعمليــة اإلنتاجيــة لتعزيــز مقومــات الصمــود والعيــش ،كمرحلــة
أوىل ابجتــاه إعــادة االقتصــاد واجملتمــع الســوريني إىل املســار التنمــوي الصحيــح ،القائــم علــى هنــج تنمــوي جديــد ،يتخــذ
مــن “النمــو التشــميلي” (أو التضميــي)  Inclusive Growthوالت ـوازن التنمــوي (قطاعي ـاً ومكاني ـاً) منطلقــات
أساســية لــه.
فعلــى الصعيــد األمــي :يســتدعي تســارع اخلطـوات يف إعــادة األمــن واألمــان إىل جـ ّـل املناطــق الســورية تســارعاً مماثـاً
يف االســتفادة مــن مكامــن اإلنتــاج املتاحــة ،وتوفــر مقومــات إعــادة الالجئــن والنازحــن داخليـاً واســتيعاهبم يف عمليــة
اإلنتــاج وإعــادة البنــاء.
وعلــى الصعيــد االقتصــادي :مــا تـزال العديــد مــن مكامــن اإلنتــاج القطاعيــة معطلــة ،لكنهــا قابلــة لالســتثمار ،مــع
وجــود فجــوة يف االحتياجــات مــن هــذه املكامــن .وتســتدعي الضغــوط املتســارعة النامجــة عــن بــدء عــودة النازحــن
داخليـاً والالجئــن ،االنتقــال إىل االســتغالل التدرجيــي لقطاعــات إنتــاج الســلع واخلدمــات ،وصــوالً إىل اســتغالهلا علــى
الوجــه األمثــل.
وعلــى الصعيــد االجتماعــي والثقــايف :يســتدعي الوضــع العــام الــذي فرضتــه احلــرب علــى ســورية ضــرورة معاجلــة
تداعيــات األزمــة علــى املســتوى االجتماعــي ،وتطويــر منظومــة احلمايــة االجتماعيــة ومتكــن األســر واألف ـراد ،وتعزيــز
اهلويــة الوطنيــة وترســيخ قيــم املواطنــة ،وتشــجيع وتنظيــم ظهــور بــى ثقافيــة جديــدة قــادرة علــى اســتيعاب خمتلــف أطيــاف
احل ـراك الثقــايف يف بوتقــة وطنيــة واحــدة.
منطلقات وأهداف الربانمج
يهــدف الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب (ابلرتكيــز علــى مكــوينّ إعــادة إعمــار وبنــاء التنميــة)
إىل مواجهــة التحــدايت الراهنــة واملســتقبلية بــدءاً مــن اخلــروج مــن احلــرب ،وإدخــال وإدمــاج التحــوالت اهليكليــة
املطلوبــة يف البــى االقتصاديــة واالجتماعيــة واجملتمعيــة ،بغيــة ضمــان االســتدامة ،والتيقــن مــن قــدرة األجيــال القادمــة
علــى حتقيــق مصاحلهــا التنمويــة .فالربانمــج هــو تصــور جامــع الســتعادة منظومــات اجملتمــع ،وحتقيــق االســتقرار (تلبيــة
احلاجــات امللحــة واحملليــة) ،وإرســاء أســس االســتدامة التنمويــة ،وحتقيــق الرؤيــة املبتغــاة حــى  ،2030بزواايهــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة والبيئيــة ،وأبعادهــا اجلغرافيــة (االندمــاج والتنميــة اإلقليميــة) والقطاعيــة (الرتابطــات التفاعليــة التنمويــة)،
والزمنيــة (االنتقــال مــن التعــايف إىل االســتدامة).
ويقوم الربانمج حتديداً على املبادئ العامة اآلتية:
املوحــدة ،والتخطيــط لــه ،وعلــى اســتمرارية مؤسســات الدولــة الســورية
 .1التأكيــد علــى امللكيــة الوطنيــة ملســتقبل ســورية ّ
واضطالعهــا مبســؤولياهتا ،وقدرهتــا علــى توجيــه مواردهــا وإمكاانهتــا علــى النحــو الــذي حيقــق مصاحلهــا الوطنيــة
بطريقــة علميــة ومنهجيــة.
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 .2تعزيــز العدالــة االجتماعيــة والتماســك االجتماعــي ،واهلويــة الوطنيــة وثقافــة االنتمــاء ،اســتناداً إىل منظومــة القيــم
الوطنيــة الشــاملة والتنــوع الثقــايف للمجتمــع الســوري ،جبميــع مكوانتــه.
 .3تعزيز احلوار الوطين والتعددية السياسية يف مواجهة مجيع أشكال التطرف.
 .4ضمان سيادة القانون يف إطار عقد اجتماعي حي ّدد حقوق املواطنني وواجباهتم.
 .5حتقيــق األمــن االقتصــادي واالجتماعــي جبميــع مكوانتــه (املائــي ،والغذائــي ،والصحــي ،والطاقــي ،والتكنولوجــي،
والثقــايف.)...
 .6االندمــاج الفاعــل والواعــي ابلعــامل؛ واعتمــاد أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030مــع مراعــاة املصــاحل العليــا
والقوميــة والوطنيــة لســورية.
 .7التحـ ّـول مــن اجلمــود التنمــوي الــذي فرضتــه احلــرب واألزمــة إىل إطــاق تدرجيــي لطاقــات اجملتمــع واالقتصــاد ،وصــوالً
إىل النهــوض جبميــع مكــوانت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،قطاعيـاً وجغرافيـاً ،ومعاجلــة االختــاالت التنمويــة.
 .8تعزيز قدرة وكفاءة املؤسسات السورية على تنفيذ الربانمج.

مراحل الربانمج
يرتكــز الربانمــج علــى مبــدأ مــرور عمليــة االنتقــال يف ســورية مــن الوضــع الراهــن إىل مــا بعــد األزمــة ابملراحــل الرئيســية
اآلتيــة (دون أن يعــي ذلــك عــدم وجــود تداخــات بــن هــذه املراحــل ،وفــق مــا تفرضــه ظــروف األزمــة وتطوراهتــا):

أ -مرحلة اإلغاثة
ومتتــد عمليـاً حــى اخلــروج مــن احلــرب .ويكــون الرتكيــز فيهــا علــى االســتجابة لالحتياجــات األساســية وتوفريهــا عــن
طريــق نشــاطات مدروســة ميكــن اســتخدامها كقاعــدة لتعزيــز العمليــة اإلنتاجيــة وأتهيــل البــى التحتيــة ،وتقديــر اخلســائر
واألضـرار للحـ ّد مــن آاثرهــا ،ومجــع املعلومــات لوضــع وتعديــل السياســات واخلطــط حبيــث تتوافــق مــع املعطيــات اجلديــدة
ـتمر االهتمــام ابملتطلّبــات اإلنســانية يف خمتلــف مراحــل الربانمــج طاملــا بقيــت احلاجــة إليــه قائمــة.
علــى األرض .ويسـ ّ

ب -مرحلة التعايف
جيــري يف هــذه املرحلــة الرتكيــز علــى نشــاطات “إعــادة اإلعمــار” (مبفهــوم إعــادة أتهيــل البــى التحتيــة بوجــه خــاص)
وتكريــس مفهــوم بواكــر التعــايف .وتتحــدد نقطــة بــدء وانتهــاء هــذه املرحلــة جغرافيـاً وفــق التطــورات امليدانيــة الــي حققهــا
اجليــش الســوري ،ومــن مثّ حتــدَّد مدهتــا تبعـاً لذلــك .يف هــذه املرحلــة ،جيــري البــدء -حيــث أمكــن -بتوفــر االحتياجــات
الالزمــة ،اســتناداً إىل حجــم األضـرار الــي منيــت هبــا البــى التحتيــة والقطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،واإلمــكاانت
املتاحة.
وهتــدف هــذه املرحلــة إىل “اســتعادة التــوازن” ،ابســتخدام مجيــع وســائل التمويــل اخلارجيــة والداخليــة املتوفــرة
(التســهيل الكمــي أو التمويــل ابلعجــز) ،وإن كان بطريقــة ال تتناســب –مرحلي ـاً -مــع مقتضيــات اســتدامة التنميــة.
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وجيــري تدرجييـاً العمــل علــى ترميــم سالســل اإلنتــاج ،بــدءاً ابألقــل تكلفــة واألكثــر إحلاحـاً ،ابجتــاه األعلــى تكلفــة واألقــل
إحلاحـاً ،مــع الرتكيــز علــى البــى التحتيــة (الطاقــة ،والنقــل ،وامليــاه علــى وجــه التحديــد) الالزمــة إلعــادة إحيــاء العمليــة
اإلنتاجيــة يف ســياقها األوســع.

ج -مرحلة االنتعاش
هتــدف هــذه املرحلــة إىل البــدء إبعــادة رســم مالمــح االقتصــاد الســوري املتكامــل ،وتتســارع فيهــا عمليــة تشـ ّكل
سلســلة توليــد القيمــة املضافــة عــن طريــق زايدة الرتابطــات القطاعيــة .ويعـ ّد القطاعــان الزراعــي والصناعــي مــن األمثلــة
الــي هــي أكثــر حضــوراً خــال هــذه املرحلــة ،مــع الرتكيــز كذلــك علــى تفعيــل املشــروعات الصغــرة واملتوســطة إلنعــاش
االقتصــاد الســوري.
وتنطــوي هــذه املرحلــة علــى تعزيــز مبــدأ “التمويــل الــذايت” للعمليــة التنمويــة ،وتشــكل هــذه املرحلــة األرضيــة
الضروريــة إلطــاق مشــروع مكافحــة “الركــود التضخمــي” ،وهــو الطريــق حنــو االســتدامة التنمويــة يف املرحلــة التاليــة.

د-

مرحلة االستدامة التنموية

تشــهد هذه املرحلة إجناز تشـ ّكل هوية االقتصاد الســوري احلديث .وجيري خالل هذه املرحلة وضع السياســات
واآلليــات الــي تضمــن اســتدامة التنميــة أببعادهــا املختلفــة (قطاعيـاً وجغرافيـاً وبشـرايً) ،وتركــز علــى ربــط األبعــاد املختلفــة
السياسية واالقتصادية واملؤسساتية واالجتماعية.
وجيــب أن تُبــى التدخــات يف هــذه املرحلــة علــى رؤيــة يتـ ّـم تبنيهــا عــن طريــق حـوار وطــي تنبثــق عنــه جمموعــة مــن
األهــداف املتوســطة والبعيــدة األمــد ،تســتهدف “إعــادة هندســة االقتصــاد الســوري” ،وحت ـ ِّدد هويــة االقتصــاد
الســوري املرتكــز إىل “املؤسســات املرنــة” القويــة .كمــا ســيجري الرتكيــز علــى حتقيــق رفاهيــة اجملتمــع علــى مبــدأ تكافــؤ
الفــرص بــن اجلميــع.

حماور ومكوانت الربانمج
يتألف الربانمج الوطين التنموي لسورية يف ما بعد احلرب من مخسة حماور مرتابطة:
حمور البناء املؤسسي وتعزيز النزاهة.
أ.
ب .حمور تطوير وحتديث البىن التحتية واخلدمات (أي إعادة اإلعمار ابملعىن الضيق).
ج .حمور النمو والتنمية (املتوازنة واملستدامة).
د .حمور التنمية االجتماعية واإلنسانية (التكوين االجتماعي والرتبوي والتعليمي والثقايف).
ه .حمور احلوار الوطين والتعددية السياسية.

أ -حمور البناء املؤسسي وتعزيز النزاهة
يتطلّــب تعزيــز النزاهــة والشــفافية ،ومكافحــة الفســاد ،علــى مجيــع املســتوايت ،تطويــر منظومــة متكاملــة،
أببعادهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،إضافــة إىل األبعــاد األخالقيــة .وحتتــاج هــذا العمليــة إىل
مقومــات خاصــة تتعلّــق بتصميــم اآلليــة املناســبة إلدارة هــذا امللــف ،الــي تقــوم أساس ـاً علــى حتديــد اخلصائــص
ّ
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الرئيســية املميــزة لظاهــرة الفســاد يف ســورية ،وأســباب عــدم جناعــة سياســات مكافحــة الفســاد املتبعــة ســابقاً،
ومقومــات جنــاح هــذه السياســات.
مــن انحيــة أخــرى ،يقــوم الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب علــى إســناد دور رئيســي يف التنفيــذ
إىل البنيــة املؤسســاتية الســورية القائمــة ،مــع النظــر يف اســتحداث مؤسســات جديــدة حــن اللــزوم ،مــع ضــرورة
حتديــد خيــارات احلكومــة حتديــداً واضحـاً وصرحيـاً حيــال توزيــع األدوار واملســؤوليات .ويتطلــب ذلــك إيــاء االهتمــام
ابإلصــاح املؤسســي لتحليــل أوضــاع املؤسســات وصالحياهتــا ومســؤولياهتا ،وتبيــان مكامــن اخللــل فيهــا ،ومــدى
تكاملهــا ومالءمتهــا مــن نواحــي القيــادة والتنظيــم والكفــاءة واملـوارد البشـرية لتنفيــذ املهــام امللقــاة علــى عاتقهــا ،ولتــايف
نقــاط الضعــف لــدى تلــك املؤسســات .وتــرز يف هــذا اجملــال أمهيــة التنميــة اإلداريــة الــي ســتعىن يف الوقــت املناســب
بتطويــر اهليــاكل املؤسســية ،وتطويــر التشـريعات والنواظــم الالزمــة لذلــك ،وأتهيــل املـوارد البشـرية التأهيــل املناســب .وال
بـ ّد مــن الرتكيــز بوجــه خــاص علــى إصــاح مؤسســات وشــركات القطــاع العــام االقتصــادي إصالحـاً جــذرايً ،وتطويرهــا،
لكوهنــا أحــد مرتك ـزات االســتثمار واإلنتــاج الرئيســية يف مجيــع املراحــل.
يتنــاول هــذا احملــور بوجــه خــاص إذاً القضــااي املتعلقــة حبمايــة عمليــة االنتقــال إىل ســورية يف مــا بعــد األزمــة ،مــن
ظاهــرة الفســاد ،وتعزيــز النزاهــة والشــفافية ،وإصــاح النظــام القضائــي واألجهــزة الرقابيــة ،وبنــاء املؤسســات القويــة
والفعالــة ،والتنميــة اإلداريــة ،وإصــاح القطــاع العــام االقتصــادي.

ب -حمور تطوير وحتديث البىن التحتية واخلدمات
يتضمــن هــذا احملــور إعــادة بنــاء البــى التحتيــة وتطويرهــا علــى حنــو مت ـوازن وعــادل ،لتكــون عام ـاً مســانداً مــزدوج
ّ
ِ
مقومــات االســتثمار والتنميــة؛ وهــي ضــرورة لتحســن حيــاة الســكان .ومــن الضــروري التعامــل
ـن
ـ
م
م
ـو
ـ
ق
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ـ
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ّ
ّ
مــع هــذه البــى ملواجهــة الضغــوط الشــديدة املتوقّعــة مــن ج ـراء عــودة النازحــن داخلي ـاً والالجئــن الســوريني وإعــادة
االســتقرار ،ولتوفــر اخلدمــات املطلوبــة.
يتنــاول هــذا احملــور القضــااي املتعلقــة بقطاعــات امليــاه والصــرف الصحــي ،والنفــاايت الصلبــة ،والســكن والبنــاء
والتشــييد ،والكه ـرابء ،والنقــل واملواصــات ،واالتصــاالت ،وغريهــا ،حبيــث جيــري أوالً إج ـراء تقييــم س ـريع للحالــة
الراهنــة هلــذه القطاعــات يتضمــن االختناقــات واحلــاالت الطارئــة ،واحلــاالت الــي ميكــن أتجيلهــا مرحليـاً ،ووضــع الرؤيــة
املســتقبلية لــكل قطــاع وحتديــد األهــداف بعيــدة املــدى؛ مث جيــري بنــاء علــى هــذا التقييــم حتديــد األهــداف واملشــاريع
واإلج ـراءات والتدخــات الالزمــة للمعاجلــة ،ووضــع اجلــدول الزمــي للتنفيــذ.
وتؤكــد الــدروس املســتفادة مــن التجــارب املختلفــة يف إعــادة اإلعمــار أمهيــة الــدور املركــزي للدولــة ،دون اإلقــال مــن
دور الســلطات احملليــة واألطـراف األخــرى املعنيــة ،لكونــه عامـاً حامسـاً يف حتقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة
للمجتمــع واإلنســان ،وذلــك عــن طريــق حتديــد مصــادر التمويــل املتاحــة واملمكنــة ،الداخليــة واخلارجيــة ،وكذلــك وســائل
إعــادة اإلعمــار.

ج -حمور النمو والتنمية
أفــرزت احلــرب واألزمــة جمموعــة مــن اإلشــكاليات والتحــدايت غــر املســبوقة يف التاريــخ االقتصــادي الســوري .لذلــك
ال جيــوز النظــر إىل مســألة اخلــروج مــن األزمــة ومعاجلــة هــذه اإلشــكاليات والتحــدايت علــى أهنــا أمــر حلظــي ،بــل جيــب
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التعامــل مــع هــذه املســألة علــى قاعــدة أن االنتقــال إىل ســورية يف مــا بعــد األزمــة هــو عمليــة طويلــة وشــاقة ومكلفــة،
ســتتوزع أعباؤهــا وتكاليفهــا علــى ســنوات طويلــة.
ومــن املتوقــع أن يــؤدي تسـريع واتئــر النمــو والتنميــة إىل ضغــوط كبــرة علــى املـوارد املتاحــة .لذلــك فمــن املهــم جــداً
يف هذا الســياق إعادة ترتيب األولوايت يف القطاعات االقتصادية واخلدمية ،والنظر إىل القطاعات ذات التكنولوجيا
املتقدمــة ،للوصــول إىل االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة .وال ب ـ ّد أن يرتافــق ذلــك مــع حتقيــق االســتدامة يف إدارة ومحايــة
املـوارد الطبيعيــة ،وأن تكــون التنميــة املرجــوة حتمــي األرض وامليــاه واملصــادر الوراثيــة النباتيــة واحليوانيــة ،وال تضـّـر ابلبيئــة،
وتكــون مالئمــة مــن النواحــي الفنيــة واالقتصاديــة ،ومقبولــة اجتماعيـاً.
يتنــاول هــذا احملــور قضــااي اســتعادة االنتعــاش االقتصــادي هبــدف معاجلــة اآلاثر االقتصاديــة لألزمــة يف ســورية،
مث إعــادة وضــع االقتصــاد الســوري علــى مســار التنميــة وصــوالً إىل اســتدامة تســاعد يف القضــاء علــى الفقــر والبطالــة
والالمســاواة ،ضمــن إطــار تشــاركي واســع يضــم مجيــع قطاعــات وفئــات اجملتمــع.
وترتكــز اســتدامة التنميــة علــى حتقيــق واتئــر س ـريعة مــن النمــو ،يتيــح جلميــع القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة
املســامهة واالســتفادة مــن هــذا النمــو ،وصــوالً إىل التنميــة املتوازنــة ،وخباصــة بــن الريــف واملدينــة .وهنــا يتجلــى مفهــوم
النمــو الشــامل علــى أنــه ال يهتــم فقــط بوتــرة النمــو بــل بنمــط هــذا النمــو وآليــة حتققــه وتوزيعــه ،ومهــا أمـران مرتابطــان
فيمــا بينهمــا وجيــب تناوهلمــا معــا علــى حــد سـواء .فالوتــرة السـريعة للنمــو ضروريــة للحــد مــن الفقــر علــى حنــو فعــال،
غــر أن اســتدامة هــذا النمــو تتطلــب أن يتحقــق علــى حنــو واســع النطــاق عــر القطاعــات ،ويســتخدم جــزءاً كبـراً مــن
القــوة العاملــة الوطنيــة .وينطــوي ذلــك علــى تبــي املبــادرات الالزمــة للتحـ ّـول اهليكلــي مــن أجــل التنويــع االقتصــادي ورفــع
معــدل منــو اإلنتاجيــة ،وليــس فقــط معــدل منــو العمالــة.
ويعـ ّد التعــاون الــدويل مكمـاً وداعمـاً جلهــود التنميــة الوطنيــة؛ ومــن مثّ يرّكــز الربانمــج -يف مجيــع حمــاوره -علــى تبــي
توجهــات اسـراتيجية لقضــااي التعــاون الــدويل أبشــكاهلا املختلفــة ،انطالقـاً مــن حقيقــة أن األزمــة الســورية أفضــت إىل
فج ـوات يف مجيــع مدخــات عمليــة التنميــة (املاليــة واملاديــة والبش ـرية .)...وتعتمــد االســتفادة املثلــى مــن مكــو ّنت
التعــاون الــدويل علــى مــدى النجــاح يف دمــج مراحــل التخطيــط للتعــاون الــدويل مبراحــل إعــداد خطــط التنميــة الوطنيــة.
وللوصول إىل استدامة التنمية ،سيكون ابإلمكان:
•الربط بني االقتصادين العيين واملايل النقدي ،حبيث يصار إىل رســم السياســتني املالية والنقدية (جبميع مكوانهتما)
علــى حنــو يتـواءم مــع السياســات الكلية.
•حتديد املزااي النسبية لالقتصاد السوري.
•حتديد مصادر التمويل (الداخلي واخلارجي) وآلياته.
•رسم اخلريطة االستثمارية اليت تراعي الفرص املمكنة وإمكانيات التنفيذ.
•رسم خريطة التعاون الدويل.

د -حمور التنمية االجتماعية واإلنسانية
يرتكــز توفــر احلمايــة االجتماعيــة علــى ت ـوازن يف احلقــوق والواجبــات ،وعلــى احلــق يف احلصــول علــى اخلدمــات
العامــة ،وضمــان الدولــة محايــة ممتلــكات املواطنــن ،واحلــق يف احلمايــة االجتماعيــة ،واحلــق يف الرعايــة الصحيــة ،واحلــق
يف التعليــم ،وغريهــا مــن احلقــوق املتعلقــة ابلتنميــة االجتماعيــة ،الــي تنطلــق مــن أن اإلنســان هــو الركيــزة األساســية للبنــاء
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االجتماعــي .وإذ تتجلــى مســؤوليات املواطنــة الفاعلــة يف االمتثــال حلكــم القانــون واملشــاركة الفاعلــة يف الشــأن العــام ويف
إدارة اجملتمــع ،فــإن اســتدامة التـوازن يتحقــق بقــدرة الدولــة علــى ضمــان احلقــوق األساســية ملواطنيهــا ،سـواء ابلتدخــل
املباشــر أم بتفعيــل قــدرات املؤسســات واجملتمــع واالســتثمار يف رأس املــال البشــري لتحقيــق هــذا التـوازن.
جيــري الرتكيــز يف هــذا احملــور علــى إظهــار أكثــر الفئــات تضــرراً مــن األزمــة ،وأوجــه الضــرر الــي أصابــت مصــادر
العيــش وخدمــات ومؤشـرات الســكن والصحــة والتعليــم ،وغريهــا مــن اخلدمــات املختلفــة؛ وكذلــك علــى حتليــل نقــاط
القــوة والفــرص لقضــااي اهلويــة والتماســك االجتماعــي ألطيــاف الشــعب الســوري ،وأوجــه اخللــل الــي أصابتهــا خــال
األزمــة ،وعلــى حتليــل النهــج الســلوكي البنائــي لــدور األســرة الســورية يف التشــكيل الثقــايف والتوعــوي والتضمــن الثقــايف
واالجتماعــي واالقتصــادي لألبنــاء.
يتناول هذا احملور القضااي اليت تندرج يف ثالثة مداخل أساسية:
املدخــل الثقــايف والتعليمــي :ويركــز علــى قضــااي التوعيــة والتثقيــف والتعليــم واهلويــة الوطنيــة والتماســك االجتماعــي،
واالنتمــاء لســورية ،وتقبــل اآلخــر ،بعيــداً عــن الثقافــة املاديــة واإلقصائيــة الــي خلفتهــا األزمــة .كمــا يرّكــز علــى إعــادة
النظــر يف هيكليــة التعليــم مبختلــف مراحلــه ،ومناهجــه وحمتوايتــه ،وزايدة ربــط التعليــم بســوق العمــل .ويعــد بنــاء األســرة
الســورية مكوانً أساســياً من مكوانت هذا املدخل؛ كما يعد اخلطاب الديين والثقايف املســتنري ،يف مواجهة اخلطاابت
التكفرييــة أو الطائفيــة أو االنفصاليــة ،مرتكـزاً أساســياً مــن مرتكزاتــه.
مدخــل اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي :ويتنــاول قضــااي إدمــاج أكثــر الفئــات أتثـراً بســبب األزمــة الســورية (املعوقــون،
األطفال ،النســاء ،األيتام ،املشــردون )... ،يف دورة النشــاطني االقتصادي واالجتماعي ،وإدماج العائدين إىل حضن
الوطــن يف إطــار املصاحلــات الوطنيــة .ويضــاف إىل هــذا املدخــل القضــااي املتعلّقــة بعــودة النازحــن داخليـاً والالجئــن،
وخباصــة توفــر مقومــات هــذه العــودة ضمــن رؤيــة تنمويــة جديــدة ألدوار املناطــق واحملافظــات تــؤدي إىل توســيع املشــاركة
يف إعــادة اإلعمــار واالســتدامة.
مدخــل احلمايــة االجتماعيــة :ويرّكــز علــى ثالثــة مكـ ّـوانت :مكــو ّن ســوق العمــل الــذي يتنــاول قضــااي التشــغيل والبطالــة
والعمــل الالئــق؛ ومكــون اخلدمــات االجتماعيــة الــذي يتنــاول أساسـاً قضــااي التعليــم والصحــة وخدمــات ميــاه الشــرب
والصــرف الصحــي؛ ومكـ ّـون شــبكات األمــان االجتماعــي الــذي يتنــاول قضــااي الدعــم واالحتياجــات اإلنســانية.

ه -حمور احلوار الوطين والتعددية السياسية
حافــظ اجملتمــع الســوري علــى اإلرث الثقــايف واحلضــاري التارخيــي لســورية ،مهــد احلضــارات وبلــد التعدديــة والتنـ ّـوع،
ووحــدة احليــاة بــن أبنائــه ،علــى الرغــم مــن التفاعــل مــع تطــورات العوملــة الثقافيــة والتحـ ّـول املــدين واحلضــاري .وكان
اجملتمــع الســوري قــادراً ،وعلــى حنــو متجــدد ،علــى إعــادة إظهــار القيــم احليويــة املوجــودة يف أصولنــا وثوابتنــا وإضفــاء
اجلاذبيــة عليهــا وترســيخها يف النفــوس بطــرق تثقيفيــة تربويــة وســلوكية.
وقــد أفــرزت األزمــة الســورية ســلوكيات وانتمــاءات متفاوتــة ،خلخلــت عنــد فئــة مــن الســوريني قيــم االنتمــاء ،وأنســتهم
اترخيهــم املضــيء ،الــذي ش ـ ّكل مبكوانتــه حصانــة للوطــن .وكانــت هــذه الســلوكيات الســلبية نتيج ـةً حملاولــة تســخري
املــال واملـوارد واخلطــاب الديــي حنــو التطــرف وحماولــة إنشــاء ثقافــة جديــدة تقــوم علــى التكفــر .ول ّكــن الوعــي الرتاكمــي
وحــس املواطنــة واهلويــة عنــد الســوريني شـ ّكل مقومـاً أساســياً مــن مقومــات احلفــاظ علــى الدولــة مــن االهنيــار وبقاءهــا
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وطن ـاً موحــداً لــكل الســوريني علــى اختــاف مشــارهبم السياســية والدينيــة والقوميــة؛ وهــذا الوعــي ســيكون أم ـاً لبنــاء
ســورية يف مــا بعــد األزمــة.
يتنــاول هــذا احملــور قضــااي املصاحلــات الوطنيــة ودورهــا يف بنــاء ســورية املســتقبل ،وتعزيــز األمــن واألمــان ،وإجيــاد
يتضمــن تعزيــز التماســك االجتماعــي ،واالنتمــاء واهلويــة الوطنيــة،
البيئــة املناســبة الســتدامة وجنــاح احلـوار الوطــي؛ كمــا ّ
ورفــع مســتوى الوعــي اجملتمعــي املنســجم مــع القيــم الوطنيــة .وهــو بذلــك يرتبــط ارتباطـاً وثيقـاً مبحــور التنميــة االجتماعيــة
واإلنســانية.
ويضــع هــذا احملــور بوجــه خــاص التدابــر املفضيــة إىل تدعيــم مســار العمليــة الدميقراطيــة يف ســورية ،وتقييمهــا ،وتعزيــز
التعدديــة السياســية ،وأتطــر حراكهــا للمســامهة يف بنــاء اجملتمــع والدولــة املدنيــة .ويعــاجل احملــور أيض ـاً القضــااي املتعلّقــة
ابلتمثيــل يف جملــس الشــعب واجملالــس احملليــة ،وأدوار املؤسســات الشــعبية والرمسيــة ،ومــن ضمنهــا املؤسســات الرقابيــة
والقضائيــة واإلعالميــة.

سري العمل لوضع الربانمج
نذ ّكر أن وضع الربانمج الوطين التنموي لسورية يف ما بعد احلرب سار وفق اخلطوات اآلتية:
اخلطــوة األوىل :حتليــل وتقييــم حالــة القطــاع ،وتضمــن وصف ـاً وحتلي ـاً ملؤش ـرات القطــاع وتطورهــا خــال املرحلــة
( 2010‑2005قبــل احلــرب) وحتليـاً ألوجــه الضــرر (املــادي والتنمــوي) الــي أصابــت هــذه املؤشـرات خــال ســنوات
احلــرب  .2018‑2011ومشــل التحليــل بوجــه خــاص العناصــر اآلتيــة:
•التشريعات والبىن املؤسسية للقطاع.
•البىن التحتية للقطاع.
•مؤشرات املدخالت :املوارد البشرية ،املستلزمات ،واالستثمار...
•مؤشرات املخرجات :مؤشرات اإلنتاج (السلعية واخلدمية) ،ومؤشرات اإلنتاجية...
•مؤشرات األثر :مؤشرات اآلاثر التنموية...
•نقاط القوة والضعف ،والفرص والتحدايت.
اخلطــوة الثانيــة :إعــداد الرؤيــة الوطنيــة واألهــداف االس ـراتيجية البعيــدة املــدى ،وتتضمــن رســم املشــاهد
املســتقبلية املرغوبــة لالقتصــاد واجملتمــع الســوري بقطاعاتــه املختلفــة ،الــي تش ـ ّكل يف جمملهــا الرؤيــة الوطنيــة؛ وصياغــة
مســارات التنميــة الــي تــؤدي إىل حتقيــق هــذه الرؤيــة ،ومنهــا الركائــز واملنطلقــات األساســية والتحــدايت الــي مــن املمكــن
أن تواجــه جهــود حتقيقهــا ،والفــرص املتاحــة الــي ميكــن االســتفادة منهــا يف العمليــة التنمويــة .وجــري يف هــذه اخلطــوة
أيضـاً صياغــة السياســات اإلرشــادية  guiding policiesالــي هتــدف إىل توجيــه ربــط األهــداف املوضوعــة ابلربامــج
التنفيذيــة الالزمــة للوصــول إىل تلــك األهــداف ،وفــق مراحــل املشــروع املختلفــة.
اخلطــوة الثالثــة :وضــع الربامــج واملشــاريع ،وجــري فيهــا اعتمــاد األهــداف احملـ ّددة وفقـاً ملداهــا الزمــي ،علــى حنــو
ينســجم مــع األهــداف العامــة للربانمــج؛ وحتديــد الربامــج واملشــاريع املنبثقــة عنهــا واملوجهــة حنــن حتقيــق األهــداف ،إضافــة
إىل اإلجـراءات األخــرى املرافقــة ،وترتيبهــا وفــق التسلســل اآليت:
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•الربامج واملشاريع واإلجراءات اآلنية ،اليت هتدف إىل معاجلة االختناقات واحلاالت الطارئة اليت ال تقبل التأجيل.
•الربامج واملشاريع واإلجراءات على املدى القصري ،اليت هتدف إىل معاجلة احلاالت اليت ميكن أتجيلها مرحلياً.
•الربامج واملشاريع واإلجراءات على املدى البعيد ،اليت ترتبط بتحقيق الرؤية واألهداف البعيدة املدى.
اخلطــوة الرابعــة :وضــع مصفوفــات تنفيــذ الربانمــج مبكوانهتــا املختلفــة ،وتتضمــن تفاصيــل التنفيــذ ،ومتطلبــات
التمويــل واملـوارد املاديــة والبشـرية ،واإلطــار الزمــي ،وحتديــد األدوار ومســؤوليات التنفيــذ ،ومؤشـرات التنفيــذ ،ومؤشـرات
األثــر.
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اثنياً -ملخص نتائج حتليل احلالة التنموية لسورية 2018-2000

نعــرض يف هــذا الفصــل تلخيصـاً وصفيـاً 2ألهــم النتائــج الــي جــرى التوصــل إليهــا يف مرحلــة حتليــل احلالــة التنمويــة
يف ســورية ،يف ســنوات مــا قبــل احلــرب وأثنائهــا.

ألف .التنمية االقتصادية
 .1االقتصاد الكلي
حققــت ســورية خــال األع ـوام  2010-2000معــدالت منــو مقبولــة ومســتقرة نســبياً ،جعلــت تصنيفهــا بــن
الــدول الــي حققــت أعلــى معــدالت منــو علــى مســتوى الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا .كان ذلــك نتيجــة االســتقرار
السياســي ،والبــدء إبعــداد خطــط اقتصاديــة طموحــة لإلصــاح االقتصــادي تتماشــى مــع اإلمكانيــات الكبــرة والكامنــة
املتاحــة يف مجيــع اجملــاالت .ونســبياً ،اخنفــض اعتمــاد االقتصــاد علــى قطــاع النفــط ،يف مقابــل حتســن بســيط يف الرتكيــب
اهليكلــي لالقتصــاد الوطــي ،ويف مســامهة العوامــل النوعيــة يف النمــو االقتصــادي.
وعلــى أمهيــة هــذا األمــر ،فــإن مســألة اســتدامة النمــو االقتصــادي يف ســورية مــا زال يعرتيهــا الكثــر مــن الشــك،
وذلــك نظـراً للتذبــذب الكبــر يف معــدالت منــو قطاعــي الزراعــة والصناعــة التحويليــة ،واســتمرار حالــة التخلخــل القطاعي
الــي تــدل علــى عــدم إجنــاز االقتصــاد الســوري لعمليــة التحــول اهليكلــي ،وعــدم حــدوث خــرق جوهــري لصــاحل القطــاع
اخلــاص يف تركيبــة الناتــج ،واخنفــاض مســامهة العوامــل النوعيــة (علــى الرغــم مــن حتســنها النســي) ،واخنفــاض االدخــار
الوطــي نتيجــة اخنفــاض حصــة االســتثمار والصــادرات مــن الناتــج ،يف مقابــل ارتفــاع حصــة االســتهالك ،هــذا إضافــة
إىل اخنفــاض مســتوى العدالــة يف توزيــع الدخــل.
وقــد ازداد حجــم االســتثمار اخلــاص بفعــل زايدة درجــة االنفتــاح االقتصــادي وإفســاح اجملــال أمــام القطــاع اخلــاص،
وظل مرتكزاً يف احملافظات اجلاذبة اترخيياً،
إال أ ّن هذا االســتثمار مل حيقق املرامي املســتهدفة من حيث احلجم والتوزعّ ،
ويف قطاعــات املــال والتأمــن والعقــارات ،علــى حســاب قطاعــي الصناعــة والزراعــة .وكان االســتثمار األجنــي حمــدوداً
ومرتك ـزاً يف قطــاع النفــط والغــاز علــى حســاب االقتصــاد احلقيقــي غــر الريعــي؛ ومــن مثّ كان أثــر االســتثمار األجنــي
هامشــياً يف النمــو والتشــغيل .ويف املقابــل تراجــع االســتثمار العــام وتركــز يف قطــاع اخلدمــات االجتماعيــة وقطــاع املرافــق
العامــة ،علــى حســاب قطاعــي الزراعــة والصناعــة التحويليــة ،مــع غيــاب التوزيــع العــادل لالســتثمار العــام بــن احملافظــات
الســورية ،واســتمرار آليــات توزيعــه الســابقة الــي تفتقــر إىل األســس واملعايــر الســليمة للتوزيــع.
ويف جمــال التنافســية وبيئــة األعمــال ،أظهــرت املكــوانت الفرعيــة للمؤشـرات الرئيســية لتقريــر التنافســية أ ّن نقــاط قــوة
االقتصــاد الســوري تركــزت يف مؤشـرات الصحــة والتعليــم ،وبعــض مؤشـرات املتطلبــات األساســية .أمــا نقــاط الضعــف
فرتكــزت يف البنيــة التحتيــة ،ومتثلــت يف اخنفــاض مســتوى جــودة املرافــئ واملطــارات ،واخنفــاض مســتوى جــودة مصــادر
 2التلخيــص املعــروض هنــا هــو تلخيــص غــر تقــي ،إي إنــه يعــرض فقــط ألهــم النتائــج عرض ـاً وصفي ـاً ،مــع الرتكيــز علــى القضــااي
الواجــب معاجلتهــا عنــد وضــع الــرؤى واألهــداف والسياســات ،دون التطـّـرق تفصيـاً إىل املؤشـرات الكميــة؛ وهــذه املؤشـرات الكميــة
مجيعهــا متوفّــرة ضمــن جمموعــة تقاريــر حتليــل احلالــة التنمويــة ،الــي أجنزهتــا فــرق العمــل يف املرحلــة األوىل مــن مراحــل املشــروع ،وفــق
حمــاوره األربعــة.
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الطاقــة ،واخنفــاض مســتوى فعاليــة املؤسســات ،بســبب البريوقراطيــة ،واهلــدر والفســاد ،وضعــف املعايــر احملاســبية
والتدقيــق ،واخنفــاض مســتوى كفــاءة جمالــس اإلدارة يف املؤسســات ،وكذلــك ظهــرت يف اســتقالل القضــاء ،وكفــاءة
اإلطار القانوين يف تســوية النزاعات .وترافق ذلك مع تدين مســتوى التعليم العايل والتدريب والتأهيل ،وضعف كفاءة
األس ـواق (الســلع والعمــل واملــال) ،وتــدين مســتوى اجلاهزيــة التكنولوجيــة ،وتــدين مســتوى اإلبــداع ،وعــدم مأسســة
مشــاركة القطــاع اخلــاص.
ويشــر حتليــل املكــوانت الفرعيــة ملؤشــر ممارســة األعمــال يف ســورية إىل )1( :التقــدم الواضــح يف مرحلــة بــدء النشــاط
التجــاري مــع تقــدم بســيط يف مرحلــة إنفــاذ العقــود ،وذلــك بعــد إج ـراء ســورية إلصالحــات تتعلــق بتخفيــض تكلفــة
أتســيس املشــروع ،وختفيــض احلــد األدىن ل ـرأس املــال؛ و( )2الثبــات أو الرتاجــع البســيط يف عــدة مراحــل (اســتخراج
تراخيــص البنــاء ،الوصــول إىل الكه ـرابء ،تســجيل امللكيــة ،محايــة املســتثمرين ،التجــارة عــر احلــدود)؛ و( )3تراجــع
ســورية يف عــدد مــن املراحــل أبرزهــا مرحلــة احلصــول علــى االئتمــان ،ومرحلــة دفــع الضرائــب ،ومرحلــة تصفيــة النشــاط
التجــاري.
وعلــى مســتوى املاليــة العامــة ،حــدث تغــر يف الرتكيــب اهليكلــي لإليـرادات العامــة للدولــة ،حيــث زادت اإليـرادات
الضريبيــة غــر النفطيــة ،وحتســنت فوائــض شــركات القطــاع العــام نســبياً علــى حســاب اإليـرادات النفطيــة ،إال أن هــذه
اإليـرادات الضريبيــة بقيــت متواضعــة وال تتناســب مــع مســتوى النشــاط االقتصــادي ،وخصوصـاً لــدى القطــاع اخلــاص،
وهــو مــا يظهــر اخنفــاض مســتوى العدالــة الضريبيــة الــي تبيّنــت يف اخنفــاض معــدل العــبء الضريــي علــى املســتوى
اإلمجــايل ،وذلــك نتيجــة نقــاط ضعــف تتمثــل يف بنيــة النظــام الضريــي ،والتهــرب الضريــي ،وضعــف أو أتخــر عمليــات
التحقــق والتحصيــل ،وعــدم تطبيــق العدالــة الضريبيــة وفــق املــاءة املاليــة .وشــهد الديــن العــام تراجعـاً ملحوظـاً ،وخاصــة
الديــن اخلارجــي ،لكــن الدعــم تزايــد ،وشــكل عبئ ـاً كب ـراً علــى املوازنــة العامــة ،ويضــاف إىل ذلــك أ ّن العموميــة الــي
متيــز هبــا أســلوب الدعــم قــادت إىل عــدم العدالــة يف توزعــه بــن ش ـرائح اجملتمــع .ومتيــز التعاطــي مــع مســألة الدعــم
أيض ـاً ابملعاجلــات اجلزئيــة يف ظـ ّـل ضعــف املؤسســات املســؤولة عــن هــذا امللــف ،وضعــف مســتوى التنســيق بــن هــذه
املؤسســات .ويف النتيجــة ،جــاء عجــز املوازنــة املنخفــض علــى حســاب اخنفــاض اإلنفــاق العــام واالســتثماري منــه بوجــه
خــاص.
وعلــى الصعيــد النقــدي ،حتقــق االســتقرار يف ســعر الصــرف ،وبقيــت معــدالت التضخــم عنــد نســب مقبولــة،
ابســتثناء عامــي  2006و ،2008نتيجــة لتقلبــات األســعار العامليــة ،وانكشــاف مكامــن التضخــم يف االقتصــاد الســوري
نتيجــة االنفتــاح ورفــع الدعــم عــن املشــتقات النفطيــة .وشــهدت هــذه املرحلــة ثبــااتً يف معــدالت الفائــدة االمسيــة ،ولكــن
جــرى اســتخدم معــدل الفائــدة فقــط لتصحيــح هيكليــة الودائــع ابللــرة الســورية ،ملصلحــة الودائــع الطويلــة األجــل.
وكان حمــرك منــو العــرض النقــدي الديــون املمنوحــة للقطــاع العــام االقتصــادي ،وابألخــص مؤسســات جتــارة وتصنيــع
احلبــوب ،واألقطــان ،وشــركة حمروقــات ،واملعــروف أ ّن هــذا النــوع مــن التمويــل جيــري بنــاء علــى قـرارات إداريــة ،وهــو مــا
جيعــل عنص ـراً هام ـاً مــن العناصــر الرئيســية املســامهة يف منــو العــرض النقــدي خــارج الســيطرة .وتركــزت التســليفات يف
قطــاع التجــارة واخلدمــات ،واخنفضــت حصــة الزراعــة والصناعــة ،علــى الرغــم مــن ارتفــاع وزهنمــا النســي يف الناتــج احمللــي
اإلمجــايل .وكانــت حصــة القطــاع العــام مــن التســليفات أعلــى مــن حصــة القطــاع اخلــاص ب ـ  15نقطــة مئويــة يف الكثــر
مــن الســنوات ،علــى الرغــم مــن أن حصــة القطــاع اخلــاص مــن الناتــج هــي أعلــى مــن حصــة القطــاع العــام.
الفعــال ابلكتلــة النقديــة انتقــال أثــر السياســة النقديــة إىل األســعار،
وأعــاق عــدم متكــن السياســة النقديــة مــن التحكــم ّ
وحتقيــق اهلــدف الرئيســي للسياســة النقديــة ،وهــو اســتقرار األســعار ،س ـواء أكان ذلــك عــن طريــق األدوات املباشــرة،
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مثل ســعر الفائدة ،أم عن طريق األدوات غري املباشــرة ،مثل عمليات الســوق املفتوحة ،اليت تســمح للمصرف املركزي
بســحب الســيولة الكبــرة املتوفــرة لــدى املصــارف العاملــة .وســاند ذلــك وجــود كتلــة نقديــة ابلقطــع األجنــي خــارج
الســيطرة الكاملــة للمصــرف املركــزي.
وعلــى مســتوى التجــارة اخلارجيــة ،شــهدت هــذه املرحلــة عقــد العديــد مــن االتفاقيــات التجاريــة الــي ســامهت
يف زايدة حجــم التجــارة اخلارجيــة ،إال أن املرحلــة شــهدت أيض ـاً عــدم اســتقرار احلســاب اجلــاري نتيجــة زايدة قيــم
املســتوردات ،وخباصــة امل ـواد املصنعــة منهــا ،بنســب أعلــى مــن الصــادرات الــي تركــزت يف عــدد حمــدود مــن الســلع
واألس ـواق ،وبقيــم مضافــة ضعيفــة.
وعلــى صعيــد قــوة العمــل والتشــغيل ،كانــت معــدالت منــو قــوة العمــل منخفضــة ،إذ أدى ارتفــاع ســن الدخــول
إىل ســوق العمــل دوراً يف اخنفــاض معــدالت منــو قــوة العمــل نتيجــة زايدة عــدد الطــاب يف املرحلتــن الثانويــة واجلامعيــة،
إال أ ّن أهــم عوامــل تراجــع معــدالت املشــاركة كان تفضيــل الكثرييــن مــن الذكــور واإلانث اخلــروج مــن ســوق العمــل،
ومــن مثّ بقــاء فئــة حبــدود  %8علــى أقــل تقديــر مــن قــوة العمــل خــارج املســامهة يف النشــاط االقتصــادي .ومل تظهــر
معــدالت النمــو االقتصــادي يف زايدة معــدالت التشــغيل وتوليــد فــرص العمــل ،وبقيــت معــدالت البطالــة مرتفعــة ،ومــن
مثّ كان النمــو االقتصــادي يف هــذه املرحلــة مــن النــوع غــر احملــايب للتشــغيل .وقــد كان املشــغل األكــر للعمالــة هــو قطــاع
اخلدمــات ،مث التجــارة والســياحة والبنــاء والتشــييد ،يف مقابــل تراجــع حــاد يف قطــاع الزراعــة .وكانــت النســبة الكــرى مــن
املشــتغلني هــي ممــن حصلـوا علــى الشــهادة االبتدائيــة ،يف مقابــل حتســن طفيــف علــى نســبة محلــة الشــهادات اجلامعيــة
نتيجــة دخــول أنشــطة اقتصاديــة حتتــاج إىل مؤهــات عليــا ،كاملصــارف والتأمــن واملعلوماتيــة.
وعلــى الرغــم مــن تراجــع مســامهة القطــاع غــر املنظــم يف التشــغيل ،فقــد بقيــت النســبة مرتفعــة .ويفــرض هــذا الوضــع
حتــدايت كبــرة يف جمــال التشــغيل ختــص مؤشـرات العمــل الالئــق ،وخاصــة املتعلقــة منهــا ابخنفــاض نســبة مســامهة النســاء
يف النشــاط االقتصــادي عمومـاً ،وارتفــاع نســبة البطالــة بــن اإلانث ،واخللــل الكبــر بــن تكاليــف املعيشــة ومســتوايت
األجــور لفئــات العاملــن أبجــر.
وقــد تراجعــت حصــة العمــل مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل االمســي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج .وعلــى الرغــم مــن تراجــع
األجــور احلقيقيــة ،يف عامــي  2003و ،2008فقــد كان معــدل منــو األجــور احلقيقيــة يف املتوســط قرابــة  ،%6إال أ ّن
االجتــاه العــام لنمــو األجــور احلقيقيــة كان حنــو مزيــد مــن االخنفــاض.
ولكــن ،وبــدءاً مــن العــام  ،2011ســامهت املعطيــات الســابقة ،والتطــورات الــي أفرزهتــا احلــرب املفروضــة علــى
ســورية ،واإلجـراءات القسـرية األحاديــة اجلانــب ،واحلصــار اجلائــر ،والتخريــب املمنهــج ملكامــن اإلنتــاج ،يف نشــوء واقــع
معقــد أدى إىل نتائــج ســلبية علــى االقتصــاد واجملتمــع الســوريني.
أييت على رأس هذه النتائج التغريات احلادة يف الناتج احمللي اإلمجايل ،على صعيدي احلجم والرتكيب النسيب؛ إذ
حــدث تراجــع كبــر يف حجــم الناتــج احمللــي .وســامهت يف هــذا الرتاجــع العوامــل النوعيــة والكميــة .وكشــف الرتاجــع احلــاد
يف النمــو االقتصــادي هشاشــة العوامــل النوعيــة ،حيــث كان أثرهــا أكثــر ســلبية يف مقابــل العوامــل الكميــة الــي كان مــن
الطبيعــي أ ّن تنخفــض مســامهتها يف النمــو نتيجــة تراجــع االســتثمار اإلمجــايل وعــدد املشــتغلني .وعلــى مســتوى الرتكيــب
النســي للناتــج ،ازدادت حصــة القطــاع العــام يف مقابــل اخنفــاض بســيط يف حصــة القطــاع اخلــاص .وترافــق ذلــك مــع
تغـرات جوهريــة يف الرتكيــب اهليكلــي للناتــج ،حيــث تراجعــت مســامهة قطاعــات الزراعــة والصناعــة والتجــارة والســياحة
أمــام اخلدمــات احلكوميــة وقطــاع النقــل واملواصــات والتخزيــن .واســتمرت حالــة الرتاجــع يف معــدالت االدخــار الوطــي
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نتيجــة زايدة حجــم االســتهالك اخلــاص يف مقابــل اخنفــاض مكــوانت الطلــب األخــرى ،ابســتثناء الـواردات .وشــهدت
املرحلــة بعــد العــام  ،2011تراجع ـاً كب ـراً يف االســتثمار العــام واخلــاص ،حيــث خرجــت االســتثمارات األجنبيــة
متامـاً ،وخصوصـاً مــن القطــاع النفطــي ،كمــا تراجعــت املؤشـرات املتعلقــة ابإلنتاجيــة ،وخاصــة تلــك الــي تدعــم النمــو
االقتصــادي املســتدام نتيجــة اســتمرار اخللــل اهليكلــي لرتكيبــة االقتصــاد الســوري ،وتراجــع مســتوى التقــدم التقــي،
وضعــف االســتثمار يف رأس املــال البشــري ،والعوامــل األخــرى املرتبطــة بســوء اســتغالل املـوارد الطبيعيــة ،ومــدى ســلطة
القانــون ومحايــة حقــوق امللكيــة ،واألهــم مــن هــذه العوامــل مجيعهــا عوامــل االســتقرار االقتصــادي والسياســي.
ماتـزال ســورية حتتــل مواقــع متأخــرة يف تقاريــر ممارســة أنشــطة األعمــال ،حيــث تراجــع الرتتيــب مــن املرتبــة  143عــام
 2010إىل املرتبة  174عام  .2017ويعود سبب ذلك إىل إجراء هذه الدول العديد من اإلصالحات مقارنة بسورية
الــي قامــت فقــط إبج ـراءات بســيطة يف جمــال احملاكــم التجاريــة .واحتلــت ســورية مراتــب متأخــرة جــداً يف املؤش ـرات
املتعلقــة أبنشــطة األعمــال يف األعـوام األخــرة ،وخباصــة مؤشـرات اســتخراج تراخيــص البنــاء ،والوصــول إىل الكهـرابء،
واحلصــول علــى االئتمــان ،وتســوية حــاالت اإلعســار ،وذلــك يف مقابــل حتســن بســيط يف مؤشـرات محايــة املســتثمرين،
ودفــع الضرائــب ،وإنفــاذ العقــود.
وعلــى مســتوى املاليــة العامــة ،كان عجــز املوازنــة العامــة للدولــة كب ـراَ نتيجــة اخنفــاض اإلي ـرادات (النفطيــة وغــر
النفطيــة) ،واخنفــاض فوائــض شــركات القطــاع العــام االقتصــادي ،يف مقابــل زايدة النفقــات اجلاريــة ،الــي شــكلت كتلــة
الرواتــب واألجــور نســبة كبــرة منهــا ،وكذلــك زايدة فاتــورة الدعــم ،وتراجــع اإلنفــاق االســتثماري العــام نتيجــة األوضــاع
األمنيــة واإلجـراءات القسـرية أحاديــة اجلانــب وارتفــاع ســعر الصــرف وضعــف التمويــل .وترافــق ذلــك مــع توجــه اإلنفــاق
االســتثماري يف املقــام األول حنــو قطــاع اخلدمــات احلكوميــة وقطــاع الكه ـرابء واملــاء ،مث الصناعــة االســتخراجية ،مث
الزراعــة والــري وابقــي القطاعــات .ويف النتيجــة ،زادت املديونيــة العامــة للدولــة ،وخصوصـاً الداخليــة منهــا ،وارتفــع حجــم
الديــن اخلارجــي نتيجــة ارتفــاع ســعر الصــرف وليــس فقــط حجــم هــذا الديــن.
وعلــى الصعيــد النقــدي ،شــهد ســعر صــرف اللــرة الســورية اخنفاض ـاً حــاداً نتيجــة تداعيــات األزمــة واإلج ـراءات
القسـرية أحاديــة اجلانــب ،واخنفــاض حصيلــة الصــادرات الســلعية واخلدميــة (وخصوصـاً النفطيــة والســياحية) ،يف مقابــل
ازدايد فاتــورة املشــتقات النفطيــة املســتوردة والســلع األساســية ،وازدايد حركــة املضاربــة وهتريــب العملــة إىل خــارج البلــد.
وترافــق ذلــك مــع غيــاب سياســة نقديــة واضحــة تســتهدف اســتقرار ســعر الصــرف ،حيــث اقتصــرت علــى إج ـراءات
آنيــة اســتهدفت التخفيــف مــن حــدة تقلبــات ســعر الصــرف عــن طريــق املـزادات ،وجلســات التدخــل ،الــي أدت إىل
اســتنزاف االحتياطيــات األجنبيــة .ومل جيــر اســتخدام أدوات السياســة النقديــة ،وخصوص ـاً أســعار الفائــدة ،جلــذب
املدخـرات ابلعملــة األجنبيــة أو اســتقبال التحويــات اخلارجيــة عــر الطــرق النظاميــة ،مــن جهــة ،أو توجيــه التســهيالت
املصرفيــة ،رغــم ارتفــاع حجــم الودائــع ،حنــو القطاعــات اإلنتاجيــة ،بــدالً مــن توجههــا حنــو قطاعــي التجــارة والعقــارات،
مــن جهــة اثنيــة .وســجلت معــدالت التضخــم مســتوايت قياســية خــال هــذه املرحلــة (تضخــم جامــح) ،نتيجــة جمموعــة
مــن العوامــل النقديــة وغــر النقديــة الــي تشــكل مصــادر التضخــم يف ســورية (تراجــع اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي ،رفــع
الدعــم عــن املشــتقات النفطيــة ،ارتفــاع تكاليــف النقــل ،التمويــل ابلعجــز ،املضاربــة واالحتــكار ،توقعــات املواطنــن حــول
توجهــات األســعار ،اخنفــاض العوائــد ابلقطــع األجنــي لتمويــل املســتوردات ،وغريهــا ،)...وهــو األمــر الــذي انعكــس
ســلباً علــى مســتوى معيشــة املواطنــن.
وعلــى مســتوى التجــارة اخلارجيــة ،تفاقمــت نقــاط الضعــف يف قطــاع التجــارة اخلارجيــة ،وحتولــت نقــاط القــوة واملـزااي
الــي كان ابإلمــكان االســتفادة منهــا إىل حتــدايت فاقمــت العجــز يف هــذا القطــاع .فقــد تفاقــم عجــز احلســاب اجلــاري،
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نتيجــة ازدايد عجــز امليـزان التجــاري نظـراً لتوقــف الصــادرات النفطيــة ،واخنفــاض الصــادرات واحنصارهــا يف عــدد حمــدود
مــن الســلع ،ولبلــدان قليلــة ،يف مقابــل اخنفــاض املســتوردات بســبب اتبــاع سياســة الرتشــيد؛ وكان األمــر كذلــك فيمــا
ـص مي ـزان اخلدمــات ،الــذي حتــول إىل عجــز نتيجــة تفاقــم عجــز قطــاع النقــل ،وخصوص ـاً النقــل البحــري ،وارتفــاع
خيـ ّ
نفقــات الشــحن والتأمــن .وحتـ ّـول حســاب الســفر والســياحة إىل عجــز بعــد أن كان حام ـاً مهم ـاً يف ختفيــف حــدة
عجــز احلســاب اجلــاري .هــذا ،مــع اإلشــارة إىل نقطــة هامــة أخــرى ،وهــي حتــول حســاب الدخــل مــن عامــل ســاهم
يف تفاقــم عجــز احلســاب اجلــاري إىل عامــل إجيــايب خفــض مــن عجــز احلســاب اجلــاري ،نظ ـراً لكونــه مرتبط ـاً أساس ـاً
بشــركات النفــط (عقــود اخلدمــة) الــي خرجــت مــن العمــل .وازداد فائــض حســاب التحويــات اجلاريــة ،الــذي يع ـ ّد
مــن املصــادر اهلامــة للقطــع األجنــي ،بســبب زايدة حتويــات العاملــن الســوريني يف اخلــارج ،إضافــة إىل زايدة املنــح
واملســاعدات املقدمــة لســورية مــن اخلــارج ،مــع اإلشــارة إىل أن جـ ّـل هــذه املســاعدات حصلــت عليهــا املنظمــات األهليــة
احملليــة.
ّأمــا يف التشــغيل وســوق العمــل ،فقــد أدت الظــروف احلاليــة ،واخنفــاض معــدالت النمــو االقتصــادي ،إىل اخنفــاض
معــدالت املشــاركة ،ومــن مثّ اخنفــاض معــدالت منــو قــوة العمــل ،وكذلــك اخنفــاض فــرص العمــل وخصوص ـاً للذكــور،
ومــن مثّ زايدة كبــرة معــدالت البطالــة .وكان املشــغل األكــر للعمالــة هــو قطــاع اخلدمــات ،مثّ التجــارة والســياحة،
فالصناعــة ،فالبنــاء والتشــييد ،مثّ الزراعــة والنقــل واالتصــاالت ،وأخـراً املــال والتأمــن والعقــارات .وكانــت النســبة الكــرى
مــن املشــتغلني هــي ممــن حصلـوا علــى الشــهادة االبتدائيــة ومــا دون .وكانــت أعلــى احملافظــات تشــغيالً هــي األعلــى يف
معــدالت البطالــة (حلــب وريــف دمشــق) بســبب عــدم التـوازن الدميوغـرايف .كمــا أ ّن ظــروف احلــرب ،وانتشــار الظواهــر
غــر الصحيــة اجتماعيـاً واقتصــادايً ،أعاقــت وتعيــق كل اجلهــود الراميــة إىل تنظيــم ســوق العمــل ،وخباصــة إذا نظـران مــن
زاويــة العمــل الالئــق.
لقــد اســتمرت الصفــات املميــزة لقــوة العمــل مــن حيــث الرتكيــب التعليمــي ،وظــل التشــغيل يعتمــد علــى عمالــة ذات
مســتوى تعليمــي منخفــض يف مقابــل وجــود بطالــة نوعيــة .ومــن املتوقــع تفاقــم هــذه املشــكلة نتيجــة هجــرة جــزء مــن
أصحــاب الكفــاءات والعمــال املهــرة وأصحــاب اخلـرات لســوق العمــل احملليــة.
وشــهدت املرحلــة بعــد العــام  2011تراجع ـاً كب ـراً يف األجــور احلقيقيــة ،وتراجعــت حصــة العمــل مــن الناتــج
احمللــي اإلمجــايل االمســي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج تراجع ـاً كب ـراً .كمــا أ ّن االجتــاه العــام لنمــو األجــور احلقيقيــة مــا زال
ينحــو ابجتــاه مزيــد مــن االخنفــاض .وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع حجــم الدعــم كنســبة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل االمســي،
فقــد اصطدمــت معاجلــة ملــف الدعــم كأحــد حوامــل عمليــة إعــادة توزيــع الدخــل ،مبؤثريــن اثنــن :يتعلــق األول ابخنفــاض
كفــاءة املؤسســات املســؤولة عــن إدارة هــذا امللــف ،وخيــص الثــاين عامــل التوقيــت املناســب .وابلنتيجــة أثــرت معاجلــة
ملــف الدعــم ســلباً علــى مســتوى عدالــة التوزيــع ،مــن جهــة ،وأدت إىل رفــع كلــف اإلنتــاج ،وســامهت يف رفــع معــدالت
التضخــم ،مــن جهــة اثنيــة .كمــا أدى ضعــف معايــر االســتهداف ،وإشــكاليات النقــل ،وظهــور حلقــات انتفاعيــة
وجــدت يف املســاحة بــن الدعــم احلكومــي واملواطنــن جمــاالً واســعاً للعمــل ،إىل خســارة الدولــة ملبالــغ كبــرة (الدعــم)
وضعــف اســتفادة املواطنــن.
وعلــى الرغــم مــن الظــروف القاســية الــي ميــر هبــا االقتصــاد الوطــي ،كان الســتمرار عمــل املؤسســات الســورية دوراً
ابرزاً يف التخفيــف مــن حــدة آاثر هــذه الظــروف .وقــد اتصــف عمــل هــذه املؤسســات ابألداء وفــق احلــدود الــي ضاقــت
نتيجــة الوضــع العــام يف ســورية ،إال ّأنــا متكنــت مــن أتمــن احلــدود الدنيــا لالحتياجــات األساســية ،وحافــظ كثــر منهــا
علــى متطلبــات اإلنفــاق اجلــاري ،وخباصــة الرواتــب واألجــور للعاملــن يف الدولــة ،واســتمرت بدعــم الســلع األساســية،
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وخباصــة اخلبــز والكه ـرابء .واســتخدمت يف املقابــل سياســة ترشــيد املســتوردات للحــد مــن اســتنزاف القطــع األجنــي
واقتصارهــا علــى أتمــن املســتوردات مــن احلاجــات األساســية ومســتلزمات اإلنتــاج.
الفعــل اآلين يف كثــر مــن األحيــان .إال
فرضــت احلــرب نوع ـاً مــن التعاطــي وفــق منهجيــة اخلطــط اإلســعافية ،ورد ّ
أ ّن ذلــك مل مينــع االهتمــام املتزايــد والتدرجيــي إبعــادة تفعيــل العمليــة اإلنتاجيــة ،وتشــجيع االســتثمار احمللــي يف املناطــق
املؤمنــة ،حيــث جــرى اختــاذ العديــد مــن اإلجـراءات وإصــدار العديــد مــن التشـريعات لتوفــر بيئــة تشـريعية يف هــذا اجملــال
(قانــون إحــداث هيئــة املشــروعات الصغــرة واملتوســطة ،قانــون التشــاركية بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،العمــل علــى
وضــع البيئــة التشـريعية لالنتقــال إىل الدفــع اإللكــروين ،وغريهــا.)...
وال ت ـزال الفرصــة متاحــة لالنتقــال ابالقتصــاد الســوري إىل مرحلــة تنمويــة أرقــى ،يكــون عمادهــا قطــاع إنتاجــي
بوجــه عــام ،وزراعــي وصناعــي بوجــه خــاص ،قــوي وقــادر علــى توليــد قيــم مضافــة عاليــة ،ويعتمــد االســتفادة مــن املـوارد
الكامنة والكبرية يف االقتصاد والوطين ،يف مجيع اجملاالت ،واالستثمار يف رأس املال البشري ،واالستفادة من اخلربات
املوجــودة ،وحتويــل امل ـزااي النســبية الــي يتمتــع هبــا االقتصــاد الوطــي إىل م ـزااي تنافســية .يتطلــب ذلــك مشــاريع وطنيــة
عاجلــة إلطــاق صناعــة حتويليــة متقدمــة يف املســتقبل القريــب .فاألولويــة جيــب أن تعطــى للقطــاع اإلنتاجــي الــذي
يكــون أكثــر قــدرة علــى توليــد القيــم املضافــة ،وعلــى حتمــل الصدمــات يف ظــل منــاخ اقتصــادي دويل غــر مســتقر؛ كمــا
يتطلّــب اعتمــاد التنافســية كقيمــة عليــا لسياســة التجــارة اخلارجيــة ،الــي تظهــر إمكانيــات االقتصــاد الوطــي يف كفــاءة
اســتخدام املـوارد ،مــع فهــم عميــق حلركــة الطلــب العامليــة واجتاهــات األسـواق.
مثــة ضــرورة واضحــة إذاً إلجـراءات سـريعة وعميقــة يف السياســة املاليــة ابجتــاه تطويــر دور املؤسســات ورفــع كفــاءة
اإلنفــاق العــام ،وزايدة العدالــة يف التخصيــص ،هــذا ،إضافــة إىل إصــاح قطــاع اإلي ـرادات الضريبيــة جبميــع أشــكاهلا،
الــي يعــد إصــاح اإلدارة الضريبيــة علــى رأس أولوايهتــا؛ وكذلــك إعــادة النظــر ابلسياســة النقديــة مــن حيــث اســتقاللية
املصــرف املركــزي ،وعالقتــه ابملصــارف ،مــع إج ـراء إصــاح جــذري للمصــارف العامــة ،وتفعيــل أدوات السياســة
النقديــة ،وبنــاء التش ـريعات التحوطيــة الــي تضمــن عمــل ســوق األوراق املاليــة يف منــاخ مالئــم.
إ ّن من أهم النقاط اليت ميكن أن يعول عليها هي االســتفادة من مشــاريع التشــاركية يف جذب اســتثمارات واعدة،
ويف توفــر بيئــة اســتثمارية مؤهلــة لالســتثمارات احلقيقيــة املنتجــة؛ وكذلــك يف إمكانيــة االســتفادة مــن روح املبــادرة،
واســتقطاب رواد األعمــال ،وتوســيع قيــام املشــروعات الصغــرة واملتوســطة ومشــاريع التمويــل األصغــري 3،ويف إمكانيــة
نقــل التكنولوجيــا ،وتوطينهــا ،ويف حتفيــز القــدرة علــى اإلنتــاج الرقمــي ،ومواكبــة التطويــر والتحديــث املســتمر؛ وأخـراً يف
االســتفادة مــن االتفاقيــات والعالقــات الثنائيــة.
تعــرض هــذه الفــرص جمموعــة مــن التحــدايت واملعوقــات جيــب أخذهــا يف احلســبان ،مثــل التحــدايت املتعلقــة
ابســتمرار احلــرب ،واإلج ـراءات القس ـرية أحاديــة اجلانــب املفروضــة علــى ســورية؛ والقــدرة علــى متويــل عمليــة التنميــة
ابالســتفادة املثلــى مــن مجيــع اإلمكانيــات املتاحــة؛ ووجــود مصــاحل قويــة للــدول املاحنــة قــد تعيــق االســتفادة مــن توجيــه
االســتثمارات حنــو األهــداف املنشــودة يف حــال عــدم اســتغالل التوجــه الصحيــح هلــا؛ والقــدرة علــى كفــاءة اســتخدام
املـوارد وكفــاءة إدارهتــا؛ واســتمرار املمارســات االحتكاريــة لبعــض شــركات القطــاع العــام املهيمنــة علــى بعــض نشــاطات
التجــارة اخلارجيــة ،وكذلــك وجــود قــوى احتكاريــة يف القطــاع اخلــاص وعــدم القــدرة علــى تقليــص هــذه الظاهــرة واحلــد
مــن انتشــارها؛ واتســاع الفجــوة الرقميــة ،الــي تتخــذ املعرفــة أداهتــا األساســية ،وتشــكل أهــم عوامــل إعاقــة التنميــة وزايدة
سمى أيضاً ابلتمويل «املتناهي الصغر» ،غري أننا ال حنبذ هذا املصطلح.
 3ويُ ّ
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التبعية ،وتؤدي يف النهاية إىل تزايد اتســاع الفوارق التنموية على املســتوى احمللي داخل الدولة نفســها ،وعلى املســتوى
العاملــي.
 .2الصناعة التحويلية
تتصــف الصناعــة التحويليــة ،بقدرهتــا علــى إحــداث تغــر جوهــري علــى صعيــد حتقيــق معــدالت منــو اقتصاديــة سـريعة
ومســتدامة ،وتطويــر القــدرات اإلنتاجيــة لالقتصــاد الوطــي ،ورفــع إمكاانتــه التصديريــة ،وتوليــد املزيــد مــن فــرص العمــل،
وحتســن الدخــل احلقيقــي للعاملــن ،علــى حنــو يفضــي إىل تعديــل هيكليــة االقتصــاد الوطــي ،وإرســاء القاعــدة املتينــة
لعمليــة التنميــة ،وهــو األمــر الــذي مل يســتطع قطــاع الصناعــة التحويليــة يف ســورية حتقيقــه نتيجــة جمموعــة مــن العوامــل
الــي أدت إىل كبــح تطــور هــذا القطــاع.
فالصفــة املميــزة للصناعــة التحويليــة يف ســورية هــي قيامهــا علــى صناعــات خفيفــة ترتكــز يف املراحــل األخــرة مــن
سلســلة التصنيــع (القيمــة) ،وهــي –مــن مثّ -ذات قيمــة مضافــة منخفضــة .وقــد متيــز منــو الناتــج يف هــذا القطــاع بعــدم
االســتقرار والتذبــذب الشــديد .ويرجــع ذلــك أساس ـاً إىل عــدم التطــور الــكايف إلنتاجيــة جممــل عوامــل اإلنتــاج ،الــي
تعــر عــن مســامهة العوامــل األخــرى املغايــرة ملدخــات اإلنتــاج علــى املخرجــات (مثــل الكفــاءة والتطــور التكنولوجــي
واالبتــكار ،والظــروف املناخيــة املالئمــة ،وســلطة القانــون ،اخل ،).حيــث كانــت مســامهتها منخفضــة ،بــل ســالبة يف
بعــض الســنوات .وميكــن رد املســامهة املنخفضــة هــذه إىل عواملهــا األساســية املتمثلــة ابملســتوى التكنولوجــي املنخفــض
املســتخدم ،وحمدوديــة نشــاط البحــث والتطويــر يف القطاعــن العــام واخلــاص ،وعــدم منــح مراكــز االختبــارات الصناعيــة
أو مراكــز البحــوث العلميــة احلكوميــة االهتمــام الــكايف .وبقيــت اجلامعــة بعيــدة عــن املشــاركة .وال توجــد جهــات رمسيــة
أو خاصــة تتبــى نشــاطات املخرتعــن واملطوريــن (احلقيقيــن) علــى حنــو فعــال يســاعد يف بنــاء تكنولوجيــا وطنيــة .ومــع
غيــاب مفاهيــم إدارة اجلــودة الشــاملة ،أتثــر هــذه العوامــل يف شــروط التبــادل التجــاري للســلع الســورية املصنعــة ،ومــن
مثّ يف اخنفــاض تنافســيتها.
وقــد ّأدت اخلصائــص املميــزة وطبيعــة املؤسســات يف القطــاع اخلــاص دوراً هامـاً يف اخنفــاض مســتوى تطــور إنتاجيــة
العوامــل؛ إذ يتميــز القطــاع الصناعــي اخلــاص بكــون شــركاته عائليــة صغــرة ،تتســم بضعــف أســاليب إدارهتــا وســرعة
دوران اليــد العاملــة فيهــا ،واإلدارة يف القطــاع اخلــاص يف معظمهــا عائليــة ال تفصــل بــن اإلدارة وامللكيــة ،وتنقصهــا
املهــارات اإلداريــة احلديثــة ،وتغيــب عنهــا احملاســبة احلديثــة .وقــد اخنفــض مســتوى الدراســات املتعلقــة مبتطلبــات األسـواق
الداخلية واخلارجية إضافة إىل ضعف التســويق ،لذلك مل حيدث أي تطور يذكر يف هيكلية منشــآت القطاع اخلاص،
ومل تتحــول إىل شــركات مســامهة ،بــل بقيــت النســبة العظمــى مــن املشــاريع املشــملة مشــاريع فرديــة .كمــا أ ّن الشــكل
القانــوين وحجــم وطبيعــة املشــاريع املنفــذة حافــظ علــى حالــه كمــا كان يف املراحــل الســابقة ،وينطبــق ذلــك علــى حالــة
مشــاريع االســتثمار األجنــي .هــذا ،إضافــة إىل اســتمرار ســيادة التــوزع اجلغـرايف التقليــدي للمشــاريع املنفــذة واملرتكــز يف
احملافظــات الرئيســية الكــرى (دمشــق ،ريــف دمشــق ،محــص وحلــب) ،وخاصــة الصناعيــة منهــا .ويالحــظ أ ّن النمــو
احملقــق قــد تركــز يف املــدن الصناعيــة ،وهــو مــا يشــر إىل ضــرورة وضــع سياســات واضحــة ختــص تعزيــز البيئــة االســتثمارية
ومواءمتهــا لنمــو االســتثمار خــارج هــذه املــدن أيض ـاً .فإضافــة إىل ضعــف مقومــات البيئــة االســتثمارية خــارج هــذه
املــدن ،ومــع اســتمرار أثــر العوامــل املبينــة ســابقاً ،الــي تؤثــر ســلباً علــى اســتدامة النمــو واإلنتاجيــة ،فقــد بــدأ منــو الناتــج
يف الصناعــة التحويليــة يرتاجــع خــال عامــي  2009و .2010وتراجعــت مؤشـرات القطــاع العــام الصناعــي خــال هــذه
املــدة نفســها ،وذلــك ألســباب تركــزت يف قــدم اآلالت ،وارتفــاع الكلــف ،واخنفــاض مهــارات العاملــن ،ووجــود وحــدات
إنتاجيــة خاســرة أو متوقفــة .ويف ذات الوقــت ،اخنفضــت االســتثمارات العامــة يف هــذا القطــاع.
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أرخــت تداعيــات احلــرب مبنعكســاهتا الثقيلــة علــى الصناعــة التحويليــة .وابلرغــم مــن ذلــك ،اســتمرت بعــض األنشــطة
االقتصاديــة دون توقــف .وبــدأت مؤش ـرات عــودة القطــاع لإلنتــاج منــذ العــام 2014؛ إال أ ّن نســبة القيمــة املضافــة
إىل اإلنتــاج يف الصناعــة التحويليــة مل تصــل إىل مســتوايهتا للمرحلــة مــا قبــل العــام  .2011وتظهــر البيــاانت أ ّن أكثــر
الصناعــات أتث ـراً كانــت الصناعــات الغذائيــة ،فيمــا يتعلــق ابلقيمــة املضافــة احملققــة فيهــا ،يف حــن كانــت أقلهــا أتث ـراً
صناعــة منتجــات املالبــس واألحذيــة واجللــود.
لقــد أدت ظــروف احلــرب إىل تراجــع النشــاط االقتصــادي الصناعــي يف القطــاع اخلــاص .وترافــق ذلــك مــع اســتمرار
جــزء مــن مؤسســات القطــاع العــام ابلعمــل ،وذلــك بطاقــات إنتاجيــة ضمــن حــدود مسحــت هلــا بتخفيــض حجــم
خســائرها ،ومــن مثّ زايدة القيمــة املضافــة احملققــة فيهــا.
وتعتمــد الصناعــة التحويليــة بدرجــة كبــرة يف اســتهالكها الوســيط وأصوهلــا اإلنتاجيــة علــى اخلــارج؛ ومبعــى آخــر ،فــإن
احملتــوى االســتريادي للمنتجــات الســورية كبــر .ويضــاف إىل ذلــك أ ّن األصــول اإلنتاجيــة هــي يف معظمهــا مســتوردة،
وهــو مــا يلقــى عبئـاً آخــر علــى الصناعــة التحويليــة.
ويتجلــى الوجــه اآلخــر العتمــاد الصناعــة التحويليــة علــى اخلــارج يف ضعــف ترابطاهتــا األماميــة واخللفيــة ،سـواء أكان
ذلــك بــن األنشــطة املختلفــة هلــذا القطــاع أم مــع القطاعــات األخــرى ،مــع بعــض االســتثناءات القليلــة .وقــد أفقــد
ذلــك الصناعــة التحويليــة ،بــل وأفقــد االقتصــاد الوطــي برمتــه ،إمكانيــة االســتفادة النســبية مــن العالقــة العضويــة بــن
القطاعــات االقتصاديــة ،وخاصــة تلــك الــي تربــط بــن قطاعــي الزراعــة والصناعــة التحويليــة.
لقــد أمثــرت جهــود تبســيط اإلجـراءات والقوانــن يف حتســن بيئــة األعمــال نســبياً ،وزايدة جاذبيــة االقتصــاد الســوري
لالســتثمارات ،وخصوص ـاً يف قطــاع العقــارات وخدمــات املــال والتأمــن ،وبنســبة أقــل بكثــر يف قطــاع الصناعــة
التحويليــة (النســبة العظمــى كانــت للمــدن الصناعيــة)؛ إال أن تفعيــل املشــاركة املؤسســاتية يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة للقطــاع اخلــاص كانــت دون احلــدود املطلوبــة ،وذلــك ألســباب يعــود جــزء منهــا إىل آليــة عمــل هــذا القطــاع
وطبيعــة تكوينــه املؤسســي ،ويتعلــق اجلــزء اآلخــر ابملقيــدات غــر املعلنــة نتيجــة االعتبــارات املرتبطــة ابلنظــرة إىل القطــاع
اخلــاص كشـريك حقيقــي يف العمليــة التنمويــة.
وقــد اســتمر توجــه االســتثمار إىل القطاعــات ذات الربــح الس ـريع ،والســيما يف قطــاع املــال والتأمــن والقطــاع
العقــاري .ومل يفــض التعديــل اجلوهــري علــى قانــون االســتثمار رقــم  10لعــام  1991ابملرســوم التش ـريعي رقــم  8لعــام
 2007هبــدف تشــجيع االســتثمار يف القطاعــات احلقيقيــة (الصناعــة والزراعــة) إىل النتائــج املرجــوة ،ومل تــؤد مجيــع
التســهيالت واحلوافــز املقدمــة جلــذب االســتثمارات إىل التوجــه حنــو القطاعــات املرغوبــة.
لقــد بقــي حجــم االســتثمارات املنفــذة وتوجههــا القطاعــي واجلغ ـرايف دون املســتوى املطلــوب ،وال يتناســب مــع
التوجهــات املقــرة ،وذلــك ألســباب عديــدة أمههــا عــدم كفايــة البــى التحتيــة ،وبيئــة األعمــال غــر احملفــزة؛ إضافــة إىل عــدم
التطبيــق الصحيــح لالمركزيــة اإلداريــة بــن احملافظــات بســبب تعــدد القوانــن والتشـريعات واجلهــات الناظمــة ،وتعــارض
بعضهــا مــع اآلخــر ،وعــدم توفــر الســرعة واملرونــة يف تنفيــذ القوانــن الــي حتكــم ترخيــص املشــاريع وتنفيذهــا.
مل تســتطع املناطــق غــر التقليديــة اترخييـاً اســتقطاب االســتثمارات علــى النحــو املطلــوب ،ومــن مثّ اســتمرت معــاانة
قطــاع الصناعــة التحويليــة ،ومل يطـرأ تغــر جوهــري علــى الظــروف الســائدة يف املرحلــة الســابقة .وعلــى الرغــم مــن احملفـزات
الــي وفرهتــا إقامــة املــدن الصناعيــة ،فــإن اإلقبــال كان دون املســتوى املأمــول ،وخاصــة فيمــا يتعلــق جبــذب القطــاع غــر
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املنظــم .وبقيــت نســبة كبــرة مــن الصناعــات الســورية مشــتتة وتتمركــز يف أماكــن نشــوئها القــدمي ،وهــو مــا أعــاق تشــكل
العناقيــد الصناعيــة .كمــا اســتمرت معــاانة الصناعــة التحويليــة مــن ضعــف التمويــل وارتفــاع تكاليفــه وضعــف مؤسســاته؛
وهــو مــا قيــد حجــم االســتثمار يف هــذا القطــاع.
وعلــى صعيــد االســتثمار العــام ،طغــت مســة اخنفــاض نســب التنفيــذ بوجــه عــام وجلميــع القطاعــات .وختتلــف نســب
حجــم االســتثمارات املنفــذة بــن القطاعــات عــن تلــك املخططــة إىل درجــة تفقــد فيهــا العمليــة التخطيطيــة مضموهنــا.
لقــد اســتمرت طريقــة التعامــل يف جمــال ختصيــص االســتثمار العــام ،الــي تفتقــد الســتخدام املعايــر املتعــارف عليهــا،
وخاصــة مــا تعلــق منهــا إبعــداد الدراســات االحرتافيــة الالزمــة الختــاذ قـرار التخصيــص ،وخاصــة يف هــذا القطــاع .وابلرغــم
مــن زايدة حجــم املنفــذ مــن االســتثمار يف قطــاع الصناعــة التحويليــة ،فــإ ّن نســبته إىل جممــل املنفــذ مــن اإلنفــاق العــام
شــهدت تراجعـاً.
وعانت مؤسســات وشــركات القطاع العام الصناعي من صعوابت خاصة هبا ،متثلت ابإلدارة املركزية ،والتقييدات
الكثــرة ،وضعــف الصالحيــات ،وضعــف احملاســبة علــى النتائــج ،وضعــف روح املبــادرة وحتمــل املســؤولية ،وتعــدد
اجلهــات الوصائيــة ،ومــن مثّ ضعــف املرونــة واملبــادرة ،ونقــص املهــارات اإلداريــة احلديثــة ،وعــدم القــدرة علــى اختــاذ
القـرارات املســتقلة وفــق املعايــر االقتصاديــة ،وضعــف العوامــل احملفــزة ،وفائــض عمالــة يف بعــض اجملــاالت ،إضافــة إىل
الفســاد وإســاءة اســتخدام الصالحيــات ،ممــا زاد مــن تكاليــف اإلنتــاج .ويضــاف إىل ذلــك تفاقــم مشــكلة التشــابكات
املاليــة الســتنزافها ســيولة الشــركات الصناعيــة ،وعــدم التوصــل إىل حلــول انجعــة هلــا .وقــد جــاءت اإلجـراءات املتخــذة
حلــل مشــكلة الدعــم جزئيــة ومل ترتبــط بتحقيــق اهلــدف التنمــوي املنشــود منهــا سـواء أكان اقتصــاداي أم اجتماعيـاً.
لقــد تفاقمــت املشــاكل والصعــوابت الــي تعــاين منهــا مؤسســات وشــركات القطــاع العــام الصناعــي ،وابملقابــل
اســتعيض يف عــام  2008عــن مشــروع إصــاح القطــاع العــام االقتصــادي بربانمــج أتهيــل وإعــادة هيكلــة القطــاع العــام
الصناعــي .ويبــدو أ ّن احلــرب أرخــت بكامــل ثقلهــا علــى مشــروع إصــاح القطــاع العــام االقتصــادي .وحيــث أ ّن هــذه
أي قـرار يوصــف ابجلديــة ،فقــد أعيــد طــرح املوضــوع يف
املســألة بقيــت رهينــة جتــاذابت غــر مــررة أدت إىل عــدم اختــاذ ّ
النصف الثاين من العام  ،2017وشــكلت جلنة هلذا الغرض .ويف املقابل ميكن القول أ ّن مؤسســات وشــركات القطاع
العــام االقتصــادي ال زالــت يف حالــة انتظــار ،مــع اإلشــارة إىل اســتمرار املشــاكل والصعــوابت الــي عانــت منهــا هــذه
املؤسســات والشــركات ،يضــاف إىل ذلــك تفاقــم مشــكلة التشــابكات املاليــة واعتمــاد احللــول التقليديــة يف معاجلتهــا.
لقــد أثــرت هــذه املشــاكل ســلباً علــى مؤش ـرات التشــغيل يف قطــاع الصناعــة التحويليــة ،إضافــة إىل عــدم حتســن
اخلصائــص النوعيــة للعاملــن يف هــذا القطــاع ،وبــروز ظاهــرة تســرب العمالــة املاهــرة والكفــاءات.
 .3الزراعة
ميثــل قطــاع الزراعــة لســورية أحــد أهــم احلوامــل االقتصاديــة للتنميــة أببعادهــا املختلفــة؛ ولذلــك كان مثــة اهتمــام واضــح
هبــذا القطــاع مــن احلكومــات الســورية املتعاقبــة ،جتلــى جبملــة التدخــات احلكوميــة الــي هدفــت إىل احملافظــة علــى هــذا
القطــاع وتطويــره .وميكــن إمجــال هــذه التدخــات يف ثــاث جمموعــات :ختــص األوىل توفــر إطــار عمــل تنظيمــي للقطــاع
الزراعــي ،وحتديــداً البنيــة املؤسســية املســؤولة عــن إدارة هــذا القطــاع ،إضافــة إىل البنيــة التش ـريعية املرتافقــة مــع ذلــك؛
وتتعلــق اجملموعــة الثانيــة بتوفــر البنيــة التحتيــة للقطــاع؛ ّأمــا اجملوعــة الثالثــة فهــي التدخــات واملمارســات الــي طبقــت،
وخاصــة مــا تعلــق منهــا ابلتخطيــط ومضامينــه السياســاتية املتعلقــة بتوفــر التمويــل ،والدعــم ،والــي تشــكل يف غالبيتهــا
االنعــكاس امللمــوس للبنيــة التنظيميــة السياســاتية هلــذا القطــاع.
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ويف هــذا اإلطــار ،ميكــن القــول أ ّن القطــاع الزراعــي حقــق حتــوالت هامــة ،إالّ أ ّن ذلــك ال يعــي أنـّـه حقــق األهــداف
املرجــوة منــه وفــق مــا هــو خمطــط لــه .فأثــر التصميــم النظــري للتدخــات خــال الســنوات اخلمــس الســابقة للحــرب مل
ينجــح يف معاجلــة املشــاكل املتجــذرة يف القطــاع الزراعــي .لقــد كان التنفيــذ اجلزئــي ،واخنفــاض مســتوى التنســيق ،مــن
أكــر املســامهني يف ذلــك ،يف ظـ ّـل اســتمرار عمــل املنظومــة الزراعيــة آبلياهتــا املعروفــة ،وتعــدد اجلهــات املســؤولة عــن قطــاع
الزراعــة والــري ،وضعــف آليــات التنســيق بينهــا.
لقــد أتثــرت املنظومــة الزراعيــة الســورية كث ـراً خــال ســنوات احلــرب .وعلــى الرغــم مــن اجلهــود الــي بذلــت وتبــذل
للحــد مــن اآلاثر الســلبية للحــرب ،فإنـّـه مــن املتوقــع اســتمرار هــذه اآلاثر ،مــع تراجعهــا التدرجيــي خــال الســنوات
القادمــة .يعــود ذلــك إىل عاملــن :األول هــو مــدى مواءمــة املنظومــة الزراعيــة مبكوانهتــا املختلفــة للســنوات القادمــة؛
والثــاين هــو مــدى تتطــور قطــاع الزراعــة ،وخباصــة فيمــا يتعلــق مبعاجلــة مشــاكله الذاتيــة .هــذا ،إضافــة إىل املشــكالت الــي
تتعلــق ابلسياســات الكليــة الــي تؤثــر أتثـراً مباشـراً أو غــر مباشــر علــى القطــاع الزراعــي ،كالسياســات املاليــة والنقديــة،
وأســعار الفائدة ،وسياســات التســعري والدعم ،والسياســات التجارية وغريها ...وســنبني فيما أييت أهم املشــاكل النامجة
عــن هذيــن العاملــن املذكوريــن.
اتصفــت معــدالت منــو اإلنتــاج الزراعــي ابلتذبــذب الشــديد ،الــذي يعــزى إىل االرتبــاط القــوي بــن إنتاجيــة هــذا
القطــاع والعوامــل املناخيــة .وقــد طــال التذبــذب يف معــدالت منــو اإلنتــاج واإلنتاجيــة الزراعــات املرويــة ،وإن كان أقــل
حــدة ممــا هــو عليــه يف الزراعــات البعليــة ،وهــذا مــا يؤكــد أ ّن العوامــل املناخيــة ليســت الوحيــدة املؤثــرة يف القطــاع الزراعــي.
فمــن انحيــة ،مل يكــن هنــاك أي تدخــل يتعلــق ابحلــد مــن أثــر صغــر مســاحة احليــازات الزراعيــة .وحيــث ال يســمح
صغــر املســاحات املزروعــة وضآلــة الكميــات املنتجــة ابإلنتــاج والتســويق االقتصــادي ،ظلــت األس ـواق الزراعيــة تعمــل
لغــر مصلحــة املنتجــن ذوي احليــازات الصغــرة .وينطبــق ذلــك إىل حـ ٍـد بعيــد علــى اإلنتــاج مــن احلجــم الكبــر .فمســألة
التســويق ال زالــت تعــاين مــن تعــدد الوســطاء ،وخباصــة يف حماصيــل اخلضــر والفواكــه واملنتجــات احليوانيــة.
كمــا مل تســتطع التدخــات الــي اســتهدفت القطــاع مــن إلغــاء أثــر العوامــل املناخيــة .لقــد جنحــت مســاعي
عمليــات اســتصالح األراضــي يف زايدة مســاحة األراضــي القابلــة للزراعــة ،إال أ ّن أثــر ذلــك يف زايدة معــدالت منــو
اإلنتــاج واإلنتاجيــة كان حمــدوداً ،ومل يــؤد إىل اســتقرار معــدالت النمــو يف القطــاع الزراعــي النبــايت .وجنحــت التدخــات
الــي جنمــت عــن سياســات التوســع األفقــي يف زايدة أعــداد الثــروة احليوانيــة ،ابســتثناء األغنــام واألبقــار ذات األمهيــة
النســبية الكبــرة يف قطــاع الزراعــة .ومل تعــاجل تلــك التدخــات مشــاكل هــذا القطــاع ،املتعلقــة بصغــر حجــم احليــازة
مــن الوحــدات احليوانيــة ،ونقــص تلبيــة احتياجــات الثــروة احليوانيــة مــن األعــاف ،وضعــف خدمــات الرعايــة البيطريــة؛
وبقيــت اإلنتاجيــة يف الشــق احليـواين أقــل تطــوراً مــن مثيالهتــا يف دول مشــاهبة لســورية ،إضافــة إىل الفروقــات الكبــرة يف
إنتاجيــة الشــق احلي ـواين بــن احملافظــات .ويف النتيجــة ،فــإن جممــل التدخــات الــي جنمــت عــن السياســات الزراعيــة مل
تــؤد إىل اســتقرار معــدالت النمــو يف القطــاع الزراعــي ،ومــن مثّ إىل حتييــد األثــر الســليب للعوامــل املناخيــة.
لقــد عمقــت احلــرب التحــدايت الــي واجهــت قطــاع الزراعــة ،وأدت إىل تراجــع تنفيــذ التدخــات حــى دون احلــد
األدىن أو غياهبــا يف بعــض املناطــق .تلــك التدخــات الــي كان مــن املمكــن هلــا أن حتافــظ علــى النشــاط الزراعــي وفــق
مســاره الســابق لألزمــة ،وإن كان دون املســتوى املأمــول .كمــا زاد مــن هــذه التحــدايت االرتفــاع احلــاد يف تكاليــف
اإلنتــاج ،واألضـرار الــي طالــت املـزارع والبــى التحتيــة نتيجــة عمليــات احلــرق والتخريــب ،وارتفــاع عامــل اخلطــورة علــى
طرقــات نقــل وتســويق املنتــج بــن احملافظــات ،تزامنـاً مــع ظــروف اجلفــاف وعــدم اســتقرار العوامــل اجلويــة بوجــه عــام.
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تغلــب صفــة غــر املنظــم علــى ســوق العمــل يف القطــاع الزراعــي؛ ومــن مثّ ،ونظـراً خلصائــص العمــل غــر املنظــم ،يفقــد
التشــغيل يف القطــاع الزراعــي الصفــات األساســية الــي متيــز العمــل الالئــق .وقــد اخنفضــت حصــة التشــغيل يف القطــاع
الزراعــي مــن إمجــايل املشــتغلني يف االقتصــاد الوطــي ،وترافــق ذلــك مــع اخنفــاض حصــة الدخــل الناجــم عــن العمــل يف
القطــاع الزراعــي مــن إمجــايل الدخــل .ويــزداد األمــر ســوءاً إذا أخــذان يف احلســبان معــدل اإلعالــة االقتصاديــة للعاملــن
يف الزراعــة ،والــذي يعــد مــن أعلــى املعــدالت مقارنــة بغــره مــن القطاعــات ،وهــو مــا أثــر ســلباً علــى مســتوى معيشــة
األســر الــي تعتمــد الزراعــة كمصــدر أساســي لدخلهــا .كمــا أثــر اخنفــاض الدخــل علــى مســتوى الطلــب الكلــي ،ومــن
مثّ علــى املؤشـرات االقتصاديــة لباقــي قطاعــات االقتصــاد الوطــي .هــذا ،إضافــة إىل املشــاكل الــي نتجــت عــن تســرب
قــوة العمــل مــن الريــف إىل املدينــة.
واملالحظــة اجلديــرة ابلذكــر هــي أنـّـه ،ابلرغــم مــن آاثر األزمــة ،ال يـزال بيــع اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النبــايت واحليـواين
يشــكل مصــدر الدخــل الرئيســي يف املناطــق الريفيــة ،لتبلــغ نســبة األســر الــي تُنتــج غذائهــا بنفســها  ،%75مــع مالحظــة
اخنفــاض كبــر يف صــايف الدخــل نتيجــة ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج والتســويق واخنفــاض القــوة الشـرائية .وهــذا بــدوره أثــر
علــى أســعار الغــذاء .وقــد أصبحــت الغالبيــة العظمــى لألســر ( )%90تنفــق أكثــر مــن نصــف دخلهــا علــى أتمــن الغــذاء
مقابــل نســبة قدرهــا  %25قبــل احلــرب.
ويف جمــال األمــن الغذائــي ،تشــر البيــاانت عمومـاً إىل وجــود اجتــاه متناقــص يف نســبة االكتفــاء الــذايت 4مــن اإلنتــاج
النبــايت خــال األعـوام ( 2016-2005ابســتثناء اخلضــر والفواكــه) .وفيمــا يتعلــق ابإلنتــاج احليـواين ،وعلــى الرغــم مــن
عــدم حتقيــق االكتفــاء الــذايت يف مــا قبــل احلــرب ،فــإن نســبة الكتفــاء الــذايت حافظــت علــى معدهلــا خــال ســنوات
احلــرب .وابلنتيجــة ،فــإن اســتمرار الوضــع الراهــن ،ويف ظـ ّـل الثبــات النســي لألجــور اإلمسيــة ،يشــر إىل ارتفــاع إمكانيــة
الوقــوع يف مــأزق األمــن الغذائــي.
وقــد عــاىن اســتخدام املـوارد الطبيعيــة املتوفــرة ،وخباصــة امليــاه واألراضــي ،علــى مــدار العقــود الســابقة للحــرب ،مــن
مشــكلة اخنفــاض كفــاءة وفعاليــة إدارة هــذه املـوارد .وبقيــت احللــول والتدخــات الــي وضعــت ونفــذت ملواجهــة هــذه
املشــكلة ،علــى الرغــم مــن أمهيتهــا ،مثــل بقيــة احللــول والتدخــات األخــرى يف هــذا القطــاع ،جزئيــة وينقصهــا التكامــل
واالتســاق ،واخنفــاض مســتوى التنســيق فيمــا بــن اجلهــات املســؤولة عــن تنفيذهــا ،وهــذا مــا أثــر ســلباً علــى كفــاءة
اســتخدام هــذه املـوارد وعلــى اســتدامتها .ويف النتيجــة ،وصــل اســتخدام املـوارد املائيــة واألرضيــة إىل ذروتــه ،وأصبحــت
فــرص إدخــال مـوارد جديــدة ابالســتثمار صعبــة إن مل تكــن مســتحيلة .ويف هــذا اجملــال يــرز دور اإلدارة املثلــى العلميــة
والتقنيــة للمـوارد ،الــي ســجلت حضــوراً خجــوالً خــال العقــود املاضيــة.
لقــد فاقمــت احلــرب مشــكلة إدارة اســتخدام امل ـوارد املائيــة واألرضيــة .فقــد زادت املســاحات املزروعــة علــى امليــاه
الســطحية نتيجــة التعــدي علــى املـوارد املائيــة وعــدم التمكــن مــن تطبيــق التشـريع املائــي؛ وتراجعــت املســاحة املرويــة علــى
اآلابر نتيجــة ارتفــاع أســعار احملروقــات ،وتوقــف عــدد مــن اآلابر عــن االســتثمار بســبب عــدم توفــر األمــان أو ســرقة
املضخــات مــن اآلابر وشــبكات الــري احلديــث أو ختريــب اآلابر أو ارتفــاع أســعار املــازوت أو عــدم توفــر الكه ـرابء.
وزادت التعــدايت علــى أراضــي أمــاك الدولــة واألراضــي احلراجيــة وأراضــي الباديــة ،وتراجعــت املســاحة املرتوكــة
(ســبات) واملســاحة املزروعــة بوجــه عــام.
 4تعتــر نســبة االكتفــاء الــذايت مــن املؤشـرات اهلامــة املســتخدمة يف تقييــم ورصــد حالــة األمــن الغذائــي ،حيــث يعتــر اإلنتــاج احمللــي
املرتكــز األساســي.
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وبقــي حجــم االســتثمار اخلــاص (احمللــي واألجنــي) يف قطــاع الزراعــة متواضعـاً ،بســبب اخنفــاض اإلنتاجيــة الــي تتأثــر
ابلعوامــل املناخيــة ،ومــن مثّ اخنفــاض العائــد علــى االســتثمار وارتفــاع درجــة املخاطــرة الــي يعززهــا غيــاب أنظمــة التأمــن
الــي تشــمل قطــاع الزراعــة ،وتعــدد املنتجــن لصغــر حجــم احليــازة الزراعيــة ،ولتعــدد سالســل اإلنتــاج والتســويق ،وعــدم
تطويــر أسـواق اجلملــة.
وســجل االســتثمار العــام يف قطــاع الزراعــة معــدالت منــو مقبولــة ،وتركــز االســتثمار يف عــدة مشــاريع لتحســن أداء
اإلنتــاج النبــايت أفقيـاً وعمــودايً؛ حيــث تركــزت األنشــطة احلكوميــة فيمــا خيــص وزارة الزراعــة يف جمــال البحــوث العلميــة
الزراعيــة ،واإلرشــاد الزراعــي ،والتأهيــل والتدريــب ،وإنتــاج الغ ـراس املثمــرة ،واســتصالح األراضــي ،والتنميــة الريفيــة
والزراعيــة ،والتحريــج والغــاابت ،ومشــاريع الباديــة ،ووقايــة املزروعــات ،ومشــاريع امل ـوارد الطبيعيــة ،ومشــاريع خدميــة
أخــرى .إال أ ّن حجــم اإلنفــاق احلكومــي علــى مشــاريع اإلنتــاج النبــايت اخنفــض خــال األعـوام  .2005-2015كمــا أ ّن
جــزءاً هامـاً مــن اإلنفــاق احلكومــي االســتثماري علــى هــذا القطــاع هــي نفقــات جاريــة يف طبيعتهــا ،وليســت اســتثمارية.
وشــهد االســتثمار يف قطــاع الزراعــة تراجعـاً حــاداً خــال ســنوات احلــرب وخباصــة االســتثمار اخلــاص ،كمــا أتثــر تنفيــذ
االســتثمارات العامــة نتيجــة هــذه الظــروف.
 .4السياحة
أتيت أمهيــة قطــاع الســياحة مــن اخلصوصيــة الــي تتمتــع هبــا ســورية ،مــن املوقــع اجلغـرايف املميــز ،والغــى الثقــايف والتنــوع
التارخيــي واحلضــاري والطبيعــي واحليــوي ،وهــو مــا أكســبها العديــد مــن املـزااي التفضيليــة يف اجملــال الســياحي.
تطــورت مجيــع مؤش ـرات األداء يف قطــاع الســياحة ،وخباصــة تلــك املتعلقــة ابالســتثمار الســياحي ،تطـ ّـوراً إجيابي ـاً
يف ســنوات مــا قبــل احلــرب ،وهــو مــا ســاهم يف دعــم االقتصــاد الوطــي ،وزايدة عــدد املشــتغلني ،وحتســن الت ـوازن يف
ميـزان املدفوعــات .إال أ ّن تداعيــات احلــرب والضــرر الواقــع علــى املنشــآت الســياحية واملواقــع الســياحية ،مــروراً ابملـوارد
البشـرية ،وصــوالً إىل أهــم مواقــع الـراث اإلنســاين يف ســورية ،إضافــة إىل توقــف معظــم خطــوط الطـران عــن اهلبــوط يف
ســورية ،واخنفــاض حركــة القــدوم الســياحي اخلارجــي اخنفاضـاً هائـاً ،أدت يف جمملهــا إىل تدهــور مؤشـرات أداء القطــاع
الســياحي ،وكان هلــا أثــر ســليب علــى مســامهة هــذا القطــاع يف دفــع عجلــة االقتصــاد الوطــي؛ علمـاً أبن الســياحة الدينيــة
هــو النــوع الوحيــد مــن الســياحة الــذي بقــي قائمـاً ،لكــن أبعــداد متواضعــة.
لقــد عــاىن قطــاع الســياحة يف ســورية عموم ـاً مــن نقــاط ضعــف وجــدت يف مــا قبــل احلــرب وتفاقمــت خالهلــا .وترتكــز
هــذه النقــاط يف عــدم االســتفادة املثلــي مــن إمــكاانت قطــاع الســياحة يف توليــد فــرص العمــل وفــق متطلبــات التنميــة املتوازنــة،
وخباصة فيما يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف لالســتثمارات واخلدمات الســياحية ،ويف االنتشــار الكبري والعشـوائي للشــقق املفروشــة
غــر املصنفــة يف املناطــق الســياحية ،ويف ضعــف الطلــب علــى الســياحة الداخليــة ،ويف ضعــف اإلدارة واخلطــط والقوانــن
والتش ـريعات العامــة واخلاصــة ،وغيــاب آليــات مراعــاة القواعــد الناظمــة لســلوك الزائــر وآليــات احملافظــة علــى أمــن الســائح
والصحــة الســياحية ،الــذي ترافــق مــع تعــدد اجلهــات الرقابيــة املش ـرفة علــى عمــل املنشــآت الســياحية؛ وهــذا مــا نتــج عنــه
ازدواجيــة اإلجـراءات املتخــذة ،وضعــف اخلدمــات الــي تلــي رغبــات الســائحني ،إضافــة إىل عــدم توفــر اخلدمــات األساســية
يف املواقــع الســياحية خاصــة األثريــة منهــا ،واخنفــاض مســتوى أداء املؤسســات الســياحية العامــة واخلاصــة واألهليــة ،واخنفــاض
مســتوى خمتلــف أنشــطة التســويق والرتويــج ،مــع تركزهــا علــى أسـواق أورواب الغربيــة وإمهــال أسـواق دول “بريكــس” .وترافــق
ذلــك أيض ـاً مــع تلــوث ميــاه الشــاطئ واألهنــار والبح ـرات ،والعبــث والتعــدي علــى املواقــع األثريــة ،والصيــد اجلائــر وقطــع
وحــرق أشــجار الغــاابت واحملميــات الطبيعيــة ،والتعــدي علــى أراضــي أمــاك الــوزارة ،وخاصــة الشـريط الســاحلي.
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وجتــدر اإلشــارة إىل أ ّن أداء القطــاع الســياحي يرتبــط إىل حــد بعيــد بعوامــل االســتقرار واألمــان ،وهــو مــا يفــرض
أي مقاربــة مســتقبلية هلــذا القطــاع ،وخباصــة دوره يف الواقــع االقتصــادي ،ومــن مثّ
توخــي احلــذر الشــديد عنــد اعتمــاد ّ
التعامــل معــه وفق ـاً ألمهيتــه املتزايــدة علــى الصعيــد الوطــي خــال الســنوات القادمــة.
 .5الطاقة
يعــد قطــاع الطاقــة قطاعـاً حمــورايً يف االقتصــاد الوطــي ،حيــث يســاهم مســامهة مباشــرة يف تكويــن الناتــج (كصناعــة
اســتخراجية وكصناعــة الكهـرابء) ،ومســامهة غــر مباشــرة يف تكويــن انتــج قطاعــات أخــرى.
أ .النفط والغاز والثروة املعدنية
تنامــى دور قطــاع الغــاز ،خاصــة خــال الســنوات  ،2010-2000يف حمطــات التوليــد والصناعــة .وجعــل اخنفــاض
مســتوايت إنتــاج النفــط اخلــام منــذ هنايــة تســعينيات القــرن املاضــي ،ابلتـوازي مــع ارتفــاع مســتوايت اســتهالك مشــتقات
الطاقــة ،مــن التـوازن بــن العــرض والطلــب علــى مصــادر الطاقــة هشـاً للغايــة ،والســيما أن ســورية مل تصــل يف ذاك احلــن
إىل مرحلــة اإلشــباع الطاقــي والكفــاءة املثلــى الســتخدام مصــادر الطاقــة ،نظـراً لكــون معــدل منــو الطلــب علــى مصــادر
الطاقــة ( %6ســنواي) كان أعلــى مــن معــديل النمــو االقتصــادي والنمــو الســكاين .وترافــق ذلــك مــع اتســاع فجــوة
العجــوزات املاليــة ،نظـراً لكــون قيمــة الصــادرات النفطيــة مل تعــد تكفــي لتغطيــة قيــم االســترياد وتســديد عوائــد الشــركات
األجنبيــة مــن اإلنتــاج.
وعرفــت ســورية اســتقراراً نســبياً يف اإلنتــاج خــال الســنوات  ،2010-2006خاصــة مــع اجلهــود املبذولــة ملعاكســة
احنــدار مســتوايت اإلنتــاج بتطويــر حقوهلــا ،واعتمــاد أســاليب احلفــر احلديثــة (الثالثــي األبعــاد) ،والتعاقــد مــع شــركات
اخلدمــة .وابملقابــل ،بــرزت أمهيــة الغــاز الطبيعــي يف هــذه املرحلــة ،وبــدأت كميــات اإلنتــاج ابلنمــو ،ومت البــدء ابســتثمار
الغــاز املرافــق والرتكيــز علــى استكشــاف املكامــن واســتثمارها لتلبيــة حاجــة تشــغيل حمطــات التوليــد ،ابلتـوازي مــع تنفيــذ
مشــاريع اســتثمار الغــاز.
ومتيــزت هــذه املرحلــة أيض ـاً بتطــور اإلنتــاج ألغلــب منتجــات املؤسســة العامــة للجيولوجيــا ،كالرمــال واحلصــوايت
واجلــص وخامــات صناعــة اإلمسنــت واملـواد الرخاميــة واإلســفلتية ،إضافــة إىل الفوســفات ،لتوفــر حاجــة معامــل الســماد،
وللتصديــر.
وقــد أدت اإلجـراءات االقتصاديــة األحاديــة اجلانــب والتعــدايت اإلرهابيــة إىل نتائــج ســلبية علــى عمليــات اإلنتــاج
والنقــل ،إال أ ّن ذلــك مل مينــع مــن التعويــض اجلزئــي عــن التناقــص احلــاد يف إمــداد املصــايف مــن إنتــاج النفــط اخلــام عــر
اســترياده وتكريــره ،واســتمر عمــل شــركة حمروقــات خــال األزمــة رغــم خــروج بعــض املرافــق جزئيـاً أو كليــا عــن اخلدمــة
(كمــا يف حلــب) .وتركــزت اجلهــود يف أتمــن متطلبــات االســتهالك مــن املشــتقات النفطيــة والغــاز الطبيعــي (عــن طريــق
اخلطــط اإلســعافية والطويلــة األمــد إلعــادة أتهيــل املنشــآت ،وحفــر آابر جديــدة يف املناطــق اآلمنــة ،واســتثمار الغــاز يف
منطقــة مشــال دمشــق ،والتحضــر للمباشــرة مبشــاريع نفطيــة وغازيــة جديــدة ،واحلفــاظ علــى جاهزيــة املصــايف ،واإلعــان
عــن التنقيــب واالستكشــاف يف القطاعــات الربيــة والبحريــة املفتوحــة) .وتفاقمــت مشــكلة احلصــول علــى قطــع غيــار
اآلليــات واملعــدات مــن اخلــارج بســبب املقاطعــة االقتصاديــة ،وصعوبــة وجــود نواقــل للمشــتقات النفطيــة .وترافــق ذلــك
مــع زايدة التشــابكات املاليــة بــن شــركات القطــاع العــام نتيجــة ارتفــاع املديونيــة والدائنيــة ،وهجــرة بعــض الكـوادر ذات
اخلــرة الفنيــة ،وتعــرض بعضهــا للخطــف.
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ب .الكهرابء
تنتــج الكهـرابء يف ســورية مــن العنفــات الكهروحراريــة (غازيــة ،وخباريــة ،ودارة مركبــة ،تعمــل علــى الفيــول أو /والغــاز)
مبــا نســبته  ،%92-95ومــن العنفــات املائيــة مبــا نســبته  %5-8مــن اإلنتــاج الكلــي .وجــرى تغطيــة الطلــب علــى
الكهـرابء يف ســورية قبــل احلــرب بنســب عاليــة ( %35مــن الفيــول ،و %60مــن الغــاز الطبيعــي ،وحنــو  %5مــن مصــادر
الطاقــة الكهرومائيــة) .إال أ ّن ظــروف احلــرب أدت إىل اخنفــاض اإلنتــاج مــن الكهـرابء ،مرتافقـاً مــع اخنفــاض الطلــب،
وأدى وســطياً إىل تطبيــق تقنــن وصــل إىل حنــو  3ســاعات قطــع و 3ســاعات تزويــد وســطياً خــال ســنوات احلــرب.
وقــد عــاىن قطــاع الكه ـرابء مــن صعــوابت عديــدة متثــل أحدهــا يف الدعــم املباشــر ،وضــرورة توفــر الســيولة املاليــة
الكافيــة لتطويــر املنظومــة الكهرابئيــة مبكوانهتــا ودفــع تكاليــف تشــغيلها ،ومنهــا تكاليــف الوقــود الــازم .ومــع اخنفــاض
كميــات الوقــود خــال احلــرب علــى ســورية وارتفــاع تكاليفــه ارتفاعـاً غــر مســبوق ،ازدادت معــاانة قطــاع الكهـرابء مــن
الدعــم املباشــر املقــدم علــى ســلعة الكه ـرابء .وال يســاعد اســتمرار دعــم الكه ـرابء وفــق هــذه اآلليــة علــى رفــع كفــاءة
اســتخدام الكه ـرابء ،وال يــؤدي إىل زايدة االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــات املتجــددة لتوليــد الكه ـرابء ،إضافــة إىل
التشــويه الــذي خيلقــه هــذا الدعــم يف نظــام األســعار .وترافــق ذلــك مــع مشــكلة اخنفــاض مســتوى الرتشــيد يف اســتهالك
الكه ـرابء وارتفــاع الفاقــد الفــي والتجــاري واالســتجرار غــر املشــروع؛ وكذلــك عــدم تنــوع مصــادر الطاقــة ،وحمدوديــة
االعتمــاد علــى الطاقــات املتجــددة ،وعــدم تطبيــق إج ـراءات الرتشــيد ورفــع كفــاءة الطاقــة .هــذا ،إضافــة إىل غيــاب
األنظمــة احملاســبية الــي تظهــر التكاليــف احلقيقيــة .ومثــة حاجــة ماســة إىل تطويــر هيكليــة قطــاع الكهـرابء ،وتطويــر أنظمــة
احلوافــز واألجــور ،ونقــص اخلـرات ،وعــدم اعتمــاد مبــادئ التخطيــط املتكامــل للمصــادر ،واخنفــاض مســتوى االســتفادة
مــن املصــادر املتاحــة؛ عــدا عــن األضـرار املاديــة واملاليــة الكبــرة الــي تســببت هبــا اعتــداءات العصــاابت اإلرهابيــة علــى
قطــاع الكهـرابء.
 .6االتصاالت واملعلوماتية
يتصــف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بســرعة التغيــر اهلائلــة والتطــور التكنولوجــي املتســارع .وقــد
اســتطاع هــذا القطــاع مواجهــة التحــدايت الرئيســية الثالثــة املتمثلــة يف آاثر احلــرب والتحــدي التكنولوجــي والتحــدي
املؤسســايت .وقــد جــرى حتويــل املؤسســة العامــة لالتصــاالت إىل شــركة مســامهة خاصــة .وجــرى وضــع األطــر الناظمــة،
وتوصيــف أدوار األطـراف املعنيــة بتطويــر القطــاع؛ وجــرى االســتمرار بتطويــر شــبكة اهلاتــف الثابــت (حبــدود  4مليــون
مشــرك) وتوســيع النفــاذ إىل اإلنرتنــت ابحلزمــة العريضــة.
شهد القطاع خالل املرحلة  2010-2000تنفيذ جزء كبري من االسرتاتيجيات والسياسات الطموحة املوضوعة،
والــي متحــورت حــول توفــر خدمــات االتصــاالت والربيــد جبــودة عاليــة وأبســعار معقولــة ،وتطويــر الصناعــات املعلوماتيــة
واحملتــوى الرقمــي ،وتبســيط اإلجـراءات واملعامــات واخلدمــات احلكوميــة ابســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
(يف إطــار برانمــج احلكومــة اإللكرتونيــة) .وجــرى أيض ـاً توســيع إيصــال خدمــات االتصــاالت والنفــاذ إىل املعلومــات
واملعرفــة إىل املناطــق الريفيــة والبعيــدة عــر جمموعــة مــن املبــادرات ،مــع العمــل علــى بنــاء القــدرات يف تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت .وجــرى إطــاق مشــروع التوقيــع الرقمــي لبنــاء منظومــة التوقيــع اإللكــروين األساســية ،ومشــروع
الدفــع اإللكــروين ،ورفــع مســتوى األمــن واحلمايــة هلــا ،ومشــروع البطاقــات الذكيــة .ومتّ أيض ـاً وضــع مجيــع األطــر
التش ـريعية الالزمــة ملــا ســبق ،مثــل قانــون االتصــاالت ،وقانــون خدمــات الشــبكة ،وقانــون التواصــل االجتماعــي علــى
الشــبكة ومكافحــة اجلرميــة املعلوماتيــة ،وغريهــا...
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ومــع ذلــك ورغــم مــا ســبق ذكــره ،فــإن الفــرص الكامنــة والتحــدايت املطلــوب ختطيهــا تتزايــد بســرعة ،مــع احلاجــة إىل
اإلسـراع بتنفيــذ املشــاريع االسـراتيجية املقــرة واجلديــدة (تعزيــز القيــم املضافــة العاليــة والتطبيقــات علــى الشــبكة ،وتنميــة
احملتــوى الرقمــي ،والدفــع اإللكــروين ،وتطويــر مبــادرات احلكومــة اإللكرتونيــة ،اخل ،).مــع تطويــر مؤشــر تنميــة تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ،ومؤشـرات اجلاهزيــة اإللكرتونيــة وتطبيقاهتــا املختلفــة.
ويف النتيجــة ،ميكــن إمجــال أهــم املشــاكل الــي يعــاين منهــا القطــاع يف األضـرار الكبــرة الــي تعــرض هلــا ،مــع اآلاثر
النامجــة عــن اإلجـراءات القسـرية األحاديــة اجلانــب؛ وصعوبــة احلصــول علــى التجهيـزات والربجميــات بســبب الصعوبــة
يف التحويــات املاليــة وتســوية احلســاابت الدوليــة؛ وكذلــك يف تــدين اإلي ـراد الناجــم عــن اخنفــاض احلركــة بســبب
االنقطــاع يف خدمــات االتصــاالت ،أو عــدم التحصيــل ،وخاصــة يف املناطــق املتوتــرة؛ وعــدم تالئــم عــرض احلزمــة
املتوفــر مــع منــو التطبيقــات املعلوماتيــة؛ وارتفــاع كلفــة االشـراك ابإلنرتنــت ،وارتفــاع كلفــة االتصــاالت اخللويــة؛ وضعــف
إج ـراءات احلوكمــة املعلوماتيــة يف اإلدارات احلكوميــة؛ وعــدم مالئمــة أنظمــة العقــود مــع الطبيعــة الفنيــة والتكنولوجيــة
ملشــاريع االتصــاالت واملعلوماتيــة؛ والتأخــر بتنفيــذ مبــادرات احلكومــة اإللكرتونيــة ومشــاريع املعلوماتيــة؛ ونقــص اخلـرات
التخصصيــة مــع تنامــي الطلــب عليهــا؛ وأخـرا يف آليــة رصــد االعتمــادات الــي تعتمــد األســلوب املركــزي ودون مرونــة
كافيــة للتغيــر.
 .7النقل
يع ـ ّد قطــاع النقــل قطاع ـاً أساســياً يف تنميــة االقتصــاد الوطــي ،بســبب ترابطاتــه الوثيقــة مــع مجيــع قطاعــات البــى
التحتيــة والقطاعــات اخلدميــة واالقتصاديــة واإلنتاجيــة .ولقطــاع النقــل وظائفــه االقتصاديــة الــي تؤثــر علــى النمــو
وعلــى التغـ ّـرات يف عمليــة التنميــة ونظمهــا عــن طريــق الربــط بــن مراكــز اإلنتــاج ومراكــز االســتهالك ومنافــذ التصديــر
واالســترياد ،وكذلــك نقــل البضائــع العابــرة.
شــهد القطــاع يف مــا قبــل احلــرب منـواً ملحوظـاً ،ترافــق مــع اســتمرار الدولــة يف دورهــا احملــوري يف تطويــر البــى التحتيــة
األساســية .إال أ ّن ظــروف احلــرب أثــرت أتث ـراً ملحوظ ـاً علــى هــذا القطــاع ،حبيــث أدت إىل تقطــع أوصــال بعــض
املناطــق ،وارتفــاع التكاليــف ،خاصــة مــع تراجــع اإلمــداد مــن املــازوت والبنزيــن؛ وجنــم عــن ذلــك تراجــع معظــم املؤشـرات
االقتصاديــة واملاديــة هلــذا القطــاع.
لقــد تعــرض قطــاع النقــل إىل دمــار واســع يف البنيــة التحتيــة ،إضافــة إىل تدهــور الكثــر مــن شــركات النقــل .واعتمــد
النقــل يف ســورية خــال احلــرب علــى حمــور رئيســي وحيــد (مشال-جنــوب) .هــذا ،إضافــة إىل قــدم البنيــة التقنيــة ألســطول
النقــل (قطــارات ،طائ ـرات ،ســيارات)؛ وغيــاب البــى التحتيــة لوســائل النقــل النظيفــة؛ وارتفــاع تكاليــف التشــغيل
والصيانــة وعــدم حتقيقهــا للمعايــر العامليــة؛ وضعــف اســتخدام التقنيــات الذكيــة والتكنولوجيــا احلديثــة .واســتمرت
مشــكلة ضعــف التنســيق بــن اجلهــات املختلقــة الــي تتداخــل إجراءاهتــا مــع عمليــة نقــل وختليــص البضائــع (الزراعــة،
البيطــرة ،اجلمــارك ،)... ،وترهــل الك ـوادر البش ـرية وتســرب الكفــاءات.
 .8السكن
يتميــز قطــاع الســكن ببعديــه االجتماعــي واإلنســاين ،إضافــة إىل بعــده االقتصــادي .ويعــد الســكن أحــد احملــركات
األساســية لعجلــة االقتصــاد الوطــي الرتباطاتــه الوثيقــة جبميــع القطاعــات والنشــاطات االقتصاديــة األخــرى ،وخباصــة
فيمــا يتعلــق ابلنمــو والتشــغيل .انطالقـاً مــن ذلــك ،ويف إطــار رؤيــة بعيــدة املــدى ،ارتكــزت إىل وجــود جمتمعــات عمرانيــة
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منظمــة وخمدمــه ابملرافــق والبــى األساســية ،متضمنــة نقــاط اجلــذب وأقطــاب النمــو ،بشــروط بيئيــة ســليمة ،مرتبطــة
مبعطيــات التخطيــط اإلقليمــي ،وضامنــة حلــق كل أســرة مبســكن مناســب ،ومعــززًة البعــد االجتماعــي لقضيــة الســكن.
وقــد شــهد قطــاع اإلســكان صــدور عــدد مــن القوانــن والتش ـريعات والق ـرارات ،إال أ ّن هــذه القوانــن والتش ـريعات
والق ـرارات عانــت مــن اخنفــاض مســتوى التنفيــذ وأتخــره نظ ـراً الرتبــاط التنفيــذ جبهــات متعــددة والتأخــر يف إصــدار
التعليمــات التنفيذيــة اخلاصــة هبــا؛ هــذا ،إضافــة إىل أ ّن النتائــج الــي أفضــت إليهــا البيئــة التشـريعية والتنظيميــة هلــذا القطــاع
تشــر إىل ضــرورة إعــادة النظــر جبميــع مفاصلهــا.
وعــاىن قطــاع الســكن مــن اخنفــاض مســتوى تنفيــذ املشــاريع .ومل أيخــذ القطــاع العــام دوره املأمــول يف هــذا اجملــال.
ومل جيــر تفعيــل دور القطــاع اخلــاص تفعي ـاً منظم ـاً ليأخــذ دوره يف النشــاطات اإلســكانية ،وهــو مــا ينســحب علــى
القطــاع التعــاوين الســكين الــذي بقــي دوره حمــدوداً لعــدم توفــر األراضــي املعــدة للبنــاء ،وخــروج القطــاع التعــاوين عــن
عملــه الصحيــح.
وكان لعــدم اســتقرار أســعار املـواد يف الســوق احملليــة ،وارتفــاع أجــور اليــد العاملــة ،وأتثــر القطــاع اخلــاص ابملتغـرات
احمللية والدولية (والســيما أســعار الطاقة) ،إضافة إىل الفجوة الواســعة يف التمويل ،آاثر ســلبية على عمل هذا القطاع.
وعلــى الرغــم مــن االســتثمارات الكبــرة للقطــاع اخلــاص ،فقــد عــاىن االســتثمار مــن عــدم التنظيــم ،حيــث مــا يـزال
قســم كبــر منــه خــارج نطــاق اإلحصــاءات املتعلقــة ابالســتثمار يف هــذا القطــاع ،إذ تنتــج هــذه االســتثمارات وحــدات
ســكن غــر قابلــة مبعظمهــا للســكن املباشــر ،لعــدم ربطهــا ابخلدمــات األساســية مــن البــى التحتيــة ،ومــن مثّ فالوحــدات
الســكنية يف معظمهــا علــى اهليــكل ،إضافــة إىل وقــوع عــدد كبــر منهــا خــارج املخططــات التنظيميــة أو علــى أراضــي
زراعيــة ،وهــو األمــر الــذي يفاقــم مــن مشــكلة الســكن العشـوائي.
ويف النتيجــة ،مل أيخــذ تنفيــذ االسـراتيجية الوطنيــة لإلســكان الشــكل األمثــل؛ وترافــق ذلــك مــع اخنفــاض اإلنفــاق
االســتثماري العــام واخلــاص ،وضعــف مســتوى اإلق ـراض العقــاري وارتفــاع فوائــد التمويــل ،وأتخــر وتباطــؤ العمــل يف
العديــد مــن املشــاريع وتوقفــه يف بعضهــا يف أكثــر مــن حمافظــة بســبب الظــروف الراهنــة .كمــا اســتمرت مشــكلة عــدم
توفّــر األراضــي الالزمــة لعمــل القطــاع التعــاوين وإلحــداث مناطــق التطويــر العقــاري ،نظ ـراً حملدوديــة األراضــي املناســبة
مــن الناحيــة الفنيــة والتنظيميــة ،والتأخــر يف إجنــاز التخطيــط اإلقليمــي ،وأتخــر صــدور املخططــات التنظيميــة ،وطــول
فــرة إج ـراءات االســتمالك ونقــل امللكيــة.
وتفاقمــت مشــاكل قطــاع الســكن يف ســنوات احلــرب بســبب حجــم األضـرار الكبــرة الــي طالــت البــى التحتيــة
هلــذا القطــاع ،وعــدم اســتقرار أســعار مـواد البنــاء ،وتضخــم كلــف املســاكن وأســعار وبــدالت اســتثمارها ،وضعــف
تقنيــات التنفيــذ لــدى قطــاع املقــاوالت ،واخنفــاض مســتوى التنفيــذ ،واســتمرار املســامهة الفرديــة وغــر الفاعلــة
للقطــاع اخلــاص؛ هــذا ،إضافــة إىل عــدم وجــود قاعــدة بيــاانت إســكانية شــاملة ومنتظمــة تعطــي صــورة دقيقــة حلركــة
البنــاء واإلكســاء.

ابء .التنمية االجتماعية واإلنسانية
حققــت ســورية قبــل األزمــة جناحــات كبــرة يف جمــاالت التنميــة البش ـرية ،وخاص ـةً تلــك املتصلــة بتوســيع اخليــارات
الصحيــة والتعليميــة وخدمــات املســكن ومتكــن املـرأة؛ لكــن هــذه النجاحــات مل تتمكــن مــن إخفــاء القصــور التنمــوي
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يف أوجــه عديــدة للتمكــن البشــري وتوســيع اخليــارات ،ومنهــا مــا يتصــل بتوســيع املشــاركة االقتصاديــة وحتقيــق التـوازن
اجلغـرايف (مــن منظــور العدالــة االجتماعيــة) ،ومــا يتصــل بنوعيــة التعليــم وخمرجاتــه وصالتــه.
بــدأ ترتيــب ســورية علــى قائمــة الــدول يف قياســات التنميــة البشـرية يرتاجــع منــذ العــام  ،2003حيــث كانــت حتتــل
املرتبــة  97عامليـاً ،لتصــل يف العــام  2010إىل املرتبــة  .107واســتمر الرتاجــع يف ظــل احلــرب حــى وصــل الرتتيــب يف عــام
 2016إىل املرتبــة  118مــن أصــل ح ـوايل  182دولــة يقــاس بينهــا دليــل التنميــة البش ـرية .وتراجــع الرتتيــب هــذا يعــزى
إىل أن دوالً انميــة ســرعت عمليــة التنميــة البشـرية مبعــدالت أكــر مــن تلــك الــي تســر فيهــا التنميــة البشـرية يف ســورية.
ومحلــت األزمــة الســورية معهــا شــى أنـواع الضــرر ملقومــات التنميــة البشـرية املاديــة والالماديــة مــن بــى حتتيــة (مســاكن
وخدماهتــا ،بــى صحيــة وتعليميــة ،اخل ،).وم ـوارد بش ـرية (وفيــات ،إعاقــة ،نــزوح ،هجــرة) ،وتعدهتــا لتطــول حمــاوالت
تشــويه اهلويــة الوطنيــة وانتهــاك كرامــة املواطنــن عــن طريــق شــى أشــكال الظلــم والتعــدي ،وختريــب التكويــن التوعــوي
والثقــايف والثوابــت الوطنيــة؛ وأدى ذلــك إىل حــرف مســارات التنميــة البش ـرية يف ســورية بعيــداً عــن تلــك الــي كانــت
مرســومة لتحقيــق أهــداف التنميــة األلفيــة ،وذهبــت بكثــر مــن اإلجنــازات الــي تراكمــت عــر عقــود.
 .1السكان
مــرت الدميوغرافيــا الســورية خــال الســنوات املنقضيــة مــن األلفيــة اجلديــدة بركــود مل تســتطع معــه سياســات التنميــة
الســكانية الــي جــرى العمــل عليهــا منــذ العــام  ،2001وتبلــورت يف عــام  2009علــى شــكل سياســة ســكانية مقــرة
ومعتمــدة ،مــن التعامــل مــع مفــرزات حقبــة النمــو الســكاين الس ـريع ،س ـواءً علــى صعيــد ختفيــض معــدالت اخلصوبــة
والنمــو الســكاين ،أم علــى صعيــد حتســن اخلصائــص النوعيــة والعمليــة للســكان ،أم علــى صعيــد حتقيــق تــوزع متـوازن
للســكان متوافــق مــع اإلمــكاانت االقتصاديــة ملكــوانت اجلغرافيــا الســورية.
وتشــر املعطيــات الســكانية إىل عــدم جنــاح الربامــج واإلجـراءات الــي اســتهدفت خفــض معــدالت النمــو الســكاين،
وهــي ظاهــرة تشــذ عــن منــط التحــول اهليكلــي التنمــوي الــي تفــرض تراجــع معــدالت منــو الســكان مــع تطــور املؤشـرات
التنمويــة ،ودليــل علــى عــدم جــدوى االرتــكاز إىل سياســة تنظيــم األســرة مبعــزل عــن سياســات التنميــة األخــرى .كمــا
تشــر آخــر املعطيــات الســكانية إىل ارتفــاع اخلصوبتــن الكليــة والزواجيــة نتيجــة ميــل األســر لإلجنــاب لتعويــض الفاقــد
يف عــدد األبنــاء الــذي خلفتــه احلــرب ،وظهــور ميــول احرتازيــة لألســر لتعزيــز عــدد أف ـراد األســرة ،وخاص ـةً األســر الــي
لديهــا مولــود أو مولوديــن.
لقــد أرخــت تداعيــات احلــرب ،وســرخي ،بظالهلــا علــى الرتكيبــة الســكانية لســورية ،والســيما إذا مــا اســتمرت هــذه
األزمــة مــدة زمنيــة أطــول ،حبيــث حتفــر فجـوات متعــددة يف بعــض الفئــات العمريــة ملضلــع األعمــار ،وحتديــداً يف الفئــة
العمرية األوىل  0-4ســنوات ،وبعض الفئات العمرية النشــطة إجنابياً  15-49ســنة ،وذلك ليس بســبب الوفيات غري
االعتياديــة هلــذه الفئــات خــال هــذه املــدة فحســب ،بــل أيضـاً نتيجــة الرتاجــع النســي املتوقــع يف عــدد حــاالت الــوالدة،
بفعــل أتخــر الــزواج ،أو أتجيــل احلمــل ،أو املباعــدة بــن احلمــول ،أو عــدم اســتقرار الزوجــن ،أو غيــاب الــزوج بداعــي
العمل أو الســفر أو النزوح أو التهجري أو اإلعاقة .وإذا ما كانت هذه الفجوات عميقة بفعل شــدة اخلســائر أو طول
مــدة األزمــة ،فســوف جندهــا تعيــد نفســها كل جيــل ســكاين ،وألربعــة أجيــال ســكانية قادمــة علــى األقــل.
عانــت ســورية مــن مشــكلة التــوزع اجلغ ـرايف املت ـوازن للســكان .وتفاقمــت هــذه املشــكلة يف ظــل احلــرب نتيجــة
حصــول انزايحــات ســكانية كبــرة بــن احملافظــات وضمــن احملافظــة نفســها .ويف ضــوء ذلــك ،حــدث تغــر يف تقســيم
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احملافظــات جــذابً أو طــرداً للســكان ،وهــو غــر اثبــت وعرضــة للتحـ ّـول جمــدداً وفقـاً للظــروف األمنيــة .فمــع بدايــة األزمــة،
أصبحــت حمافظــة الرقــة مــن احملافظــات األوىل اجلاذبــة للســكان ،بعــد أن كانــت قبــل األزمــة طــاردة هلــم .ونظـراً للظــروف
األمنيــة الــي مــرت هبــا احملافظــة ،عــادت وأصبحــت طــاردة للســكان .واألمــر كذلــك يف عــدة حمافظــات ،مثــل حمافظــة
درعــا ،الــي تغــرت مــن كوهنــا جاذبــة إىل طــاردة للســكان.
وأدى االرتفــاع الكبــر يف الكثافــة الســكانية يف املناطــق املســتقطبة للمهجريــن إىل حتــدايت وضغــوط كبــرة علــى
اخلدمــات والبنيــة التحتيــة ،وصعوبــة يف احلصــول علــى الســكن أببســط الشــروط الصحيــة .كمــا أن زايدة األســعار
عاليـاً يف املناطــق اجلاذبــة للســكان ،نتيجــة زايدة الطلــب ،أرخــى بظاللــه الثقيلــة علــى هــؤالء الســكان .هــذا ،إضافــة ملــا
ســتعانيه هــذه املناطــق مســتقبالً مــن مشــاكل اجتماعيــة وبيئيــة ،لوجــود اختالفــات يف العــادات والتقاليــد.
بلغــت نســبة الســكان املســتقرين مكاني ـاً حنــو  %65مــن إمجــايل الســكان داخــل وخــارج ســورية ،ووصلــت نســبة
اإلانث منهــم إىل  %51يف العــام  ،2014يف حــن كانــت هــذه النســبة تبلــغ قرابــة  %49يف عــام 2010؛ أي إن األزمــة
أدت إىل ارتفــاع نســي يف عــدد اإلانث مــن إمجــايل الســكان املســتقرين مكانيـاً ،وميكــن تفســر ذلــك بعــدة عوامــل منهــا
ارتفــاع عــدد الضحــااي املباش ـرين لألزمــة مــن الذكــور ،وهجــرة الذكــور ،وخاصــة الشــباب منهــم ،للبحــث عــن ظــروف
معيشــية أفضل ،إضافة إىل املعتقلني واملفقودين من الذكور .ومن حيث الرتكيب العمري للســكان املســتقرين مكانياً،
تبــن النتائــج االخنفــاض النســي لفئــة الشــباب يف مقابــل زايدة طفيفــة يف نســبة األطفــال وكبــار الســن.
وختتلــف احملافظــات مــن حيــث نســبة النازحــن داخليـاً (مــن وإىل املناطــق املدروســة) إىل إمجــايل الســكان املوجوديــن
داخــل احملافظــة .وميكــن هلــذه النســبة أن تظهــر العــبء النســي للنــزوح علــى احملافظــة .وبلغــت هــذه النســبة يف حمافظــة
القنيطرة  ،%45تلتها حمافظة درعا بنسبة  ،%43مث حمافظيت ريف دمشق وإدلب بنسب  %38و %35على التوايل،
يف حــن وصلــت هــذه النســبة إىل أدىن قيمــة هلــا يف حمافظــة احلســكة ب ـ  ،%12مث حمافظــة الرقــة ب ـ .%14
يؤثــر طــول فــرة النــزوح يف إعــادة تشــكيل خريطــة ســكانية خمتلفــة عــن الســابقة ،إذ أ ّن اســتقرار جمتمــع
النازحــن داخلي ـاً يف منطقــة مــا ملــدة طويلــة ســيحمل معــه العــادات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة هلــذا
اجملتمــع ،الــذي ميكــن أن تتماشــى أو تصطــدم مــع عــادات اجملتمــع املقيــم .وتبــن النتائــج أن فــرة النــزوح لقرابــة
 %80مــن النازحــن داخليـاً وصلــت ألكثــر مــن ســنة ،ول ـ  %24منهــم وصلــت ألكثــر مــن ســنتني ،يف حــن مل
تتجــاوز فــرة نــزوح  %1فقــط مــن النازحــن داخليـاً الثالثــة أشــهر .أمــا عــن عــدد مـرات النــزوح ،فتشــر النتائــج
إىل أن أغلبيــة النازحــن داخليـاً ( )%85نزحـوا مــرة واحــدة فقــط ،و %11منهــم نزحـوا مرتــن ،و %3منهــم نزحـوا
ثــاث مـرات أو أكثــر.
وفيمــا خيــص التوجهــات املســتقبلية للنازحــن املتعلّقــة مبــكان إقامتهــم ،فــإن  %62مــن إمجــايل النازحــن داخليـاً ترغــب
يف العودة إىل مكان إقامتها األصلي ،غري أن هناك توجهاً لـنحو  %33منهم إىل االستقرار يف املكان احلايل ،وميكن
أن يعــود ذلــك إىل الدمــار الكبــر يف أماكــن إقامتهــم األصليــة ،واالســتقطاب احلــاد يف املناطــق الــي أتـوا إليهــا ،إضافــة
إىل إمكانيــة توفــر مــكان النــزوح للبيئــة الثقافيــة أو االجتماعيــة أو االقتصاديــة املوائمــة هلــم .وتتــدىن نســبة مــن يرغــب
مــن النازحــن داخلي ـاً االســتقرار خــارج ســورية إىل  %1فقــط .وميكــن تفســر ذلــك بعــدم القــدرة علــى الســفر أو إىل
التجــارب الصعبــة ملــن جلــأ أو هاجــر.
ويضاف إىل املشــاكل الســكانية احلالية واملتوقعة مشــكلة املهاجرين (خارج ســورية) ،اليت تفرض تصميم تدخالت
خاصــة للتعامــل معها.
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 .2الصحة
شــهدت احلالــة الصحيــة تطــوراً ملحوظـاً خــال الســنوات القليلــة الــي ســبقت احلــرب .ومتثّلــت أبــرز نقــاط القــوة
يف النظــام الصحــي الســوري يف التحســن امللحــوظ يف معـ ّدل العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة .ويعــود الســبب الرئيســي
هلــذا التحســن إىل تراجــع وفيــات األطفــال الناجــم عــن حتســن األوضــاع التغذويــة ،وزايدة االهتمــام مبقومــات
الصحــة اإلجنابيــة وصحــة األمهــات ،بفضــل مشوليــة اللقاحــات ،وحتســن الرعايــة الصحيــة النســي عنــد الــوالدة.
وقــد ســامهت عوامــل أخــرى أيضـاً يف هــذا التحســن ،مــن أمههــا توفــر امليــاه النظيفــة ،وانتشــار التعليــم ،وبــروز بعــض
مؤش ـرات الوعــي البيئــي ،ومكافحــة األم ـراض اإلنتانيــة واملعديــة ،إضاف ـةً إىل زايدة عــدد املشــايف ،ومتوســط عــدد
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
املخصصــة لــكل ألــف نســمة مــن الســكان ،وانتشــار منظومــة واســعة مــن املراكــز الصحيــة العامــة يف مجيــع
األسـ ّـرة
ّ
التجمعــات الســكانية يف املــدن واألرايف ،وتطــور الصناعــة الدوائيــة الســورية الــي أضحــت حتتــل مــكاانً جيــداً علــى
مســتوى املنطقــة العربيــة ككل يف بعــض اجملــاالت ،وكفايــة توفــر األدويــة أبســعا ٍر منخفضـ ٍـة نســبياً قياس ـاً بنظريهــا
يف البلــدان العربيــة.
صنفــت ســورية قبــل األزمــة ضمــن فئــة الــدول االنتقاليــة علــى مســتوى املراضــة ،أو يف فئــة الــدول ذات العــبء
إمجايل العبء املرضي ،يف حني تســببت
املرضي املزدوج ،حيث أن جمموعة األمراض املزمنة تســببت بقرابة  %60من
ّ
األمـراض املعديــة وأمـراض األمومــة والطفولــة بقرابــة  %25منــه ،واحلـوادث واإلصــاابت نتيجــة األســباب اخلارجيــة بقرابــة
 .%15ويتضــح مــن ذلــك أن ســورية واجهــت عبئـاً ثالثيـاً لألمـراض ،مثّـ َـل حتــدايً كبـراً لنظامهــا الصحــي ولشــروط أمــن
اإلنســان الــي يوفّرهــا .وقــد كانــت وضعيــة ســورية مثــل وضعيــة الــدول الناميــة األخــرى مــن حيــث أن األمـراض املعديــة
وأمـراض األمومــة والطفولــة كانــت متثّــل نســبةً ملحوظـةً مــن العــبء املرضــي .لكنهــا ،علــى عكــس هــذه الــدول ،واجهــت
عبئ ـاً متزايــداً ومضطــرداً مــن األم ـراض املزمنــة واحل ـوادث ،مثلهــا يف ذلــك مثــل الــدول الصناعيــة املتقدمــة .وتع ـ ّد هــذه
الصــورة املرضيــة ،الــي كانــت ســائدة ،معـ ّـرًة عــن حــال العديــد مــن الــدول الــي مــا زالــت متــر حبالـ ٍـة مــن االنتقــال بــن
جمموعــة الــدول الناميــة والــدول الصناعيــة.
ولكــن ختلــل هــذه الصــورة اجليــدة للقطــاع الصحــي تناقضــات عديــدة ،متثلــت يف ضعــف بيئــة عمــل القطــاع التنظيميــة
والتشـريعية واإلشـرافية ،وتعدد اجلهات املقدمة للخدمات الصحية ،واخنفاض مســتوى التنســيق ،مع ازدواجية العمل،
والتــوزع غــر العــادل للخدمــات الصحيــة جغرافيـاً مــن حيــث الســرعة والتعــدد واجلــودة ،وغيــاب نظــام إحالـ ٍـة فعـ ٍ
ـال بــن
ّ
ّ
خمتلــف مســتوايت الرعايــة الصحيــة يف القطــاع الصحــي الواحــد ،وبينــه وبــن القطاعــات املختلفــة ،والنقــص الكمــي
والنوعــي يف الكثــر مــن الك ـوادر املؤهلــة أتهي ـاً عالي ـاً ،والســيما يف القطــاع التمريضــي ،وهــو األمــر الــذي ترافــق مــع
ارتفــاع وتــرة اهلجــرة اخلارجيــة الدوليــة للكـوادر الصحيــة .وأدت هــذه التناقضــات إىل تعمــق األعبــاء املاليــة الشــخصية
والعامــة ،واألعبــاء االجتماعيــة والبيئيــة .وترتــب علــى هــذا الوضــع هــدر يف االســتثمارات الــي هــي يف حقيقتهــا
اســتثمارات مفرتضــة يف جمــال التنميــة البشـرية.
السوري ،وهي تشمل
الصحي
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن اإلسعاف وحاالت الطوارئ تع ّد معضلة أساسية يف النظام
ّ
ّ
عمليــة نقــل املريــض وطريقــة الدفــع الــي علــى املريــض أن يؤديهــا.
تعــرض القطــاع الصحــي إىل أض ـرار ابلغــة بســبب احلــرب .ومل تقتصــر هــذه األض ـرار علــى اخلســائر الــي ميكــن
تعويضهــا ،كأض ـرار البــى التحتيــة الصحيــة ومســتلزمات عمــل القطــاع ،بــل تعدهتــا إىل أض ـرار أكــر وأعمــق منهــا
اخلســائر يف األرواح الــي أدت ومــا ت ـزال إىل رفــع معــدالت الوفيــات ،س ـواءً املباشــرة منهــا ،النامجــة عــن عمليــات
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القتــل واإلصابــة ،أم ازدايد معــدالت املراضــة لعــدد مــن األمـراض ،بســبب النقــص احلــاد يف اخلدمــات الطبيــة ،وخاصـةً
لألم ـراض املزمنــة ،وصعوبــة الوصــول إىل بعــض املناطــق ،وتعــدى األثــر إىل إمكانيــة التأثــر املســتقبلي للحصانــة ضــد
األم ـراض بســبب اخنفــاض إمــكاانت التحصــن.
اســتجابة الحتياجــات القطــاع الصحيــة مــن الــدواء ،عملــت احلكومــة علــى تســهيل إج ـراء بعــض االنزايحــات يف
أماكــن توطــن صناعــة الــدواء حنــو املناطــق واحملافظــات اآلمنــة ،فــأدى ذلــك إىل زايدة عــدد منشــآت التصنيــع الدوائــي.
ويف املقابــل ،اخنفضــت نســبة التغطيــة ابألدويــة املصنعــة حمليـاً نتيجــة للحصــار االقتصــادي الــذي أثــر أتثـراً كبـراً علــى
بعــض أنـواع األدويــة الــي ال تصنــع حمليـاً ،أو تلــك الــي يدخــل يف تصنيعهــا مســتلزمات إنتــاج مســتوردة .وقــد اخنفــض
أيضـاً عــدد الــدول الــي يصــدر إليهــا الــدواء الســوري.
اتســم اإلنفــاق علــى الصحــة يف ســورية برتاجــع اإلنفــاق العــام وارتفــاع اإلنفــاق الشــخصي ،نتيجــة لرتاجــع عــدد
املنشــآت الصحيــة للقطــاع العــام ،وضعــف إمكاانهتــا ملواجهــة معــدالت النمــو الســكاين املرتفــع ،وتطــور القطــاع اخلــاص
الصحــي تطــوراً كبـراً مــن جهــة املشــايف والعيــادات العامــة والتخصصيــة.
 .3احلماية االجتماعية
ترتبــط احلمايــة االجتماعيــة حبقــوق املواطنــة وجبوهــر مبــادئ العدالــة االجتماعيــة؛ وهــي الرتمجــة املباشــرة إلعــادة توزيــع
الثــروة توزيعـاً عــادالً ،عــن طريــق اســتعمال اإلنفــاق احلكومــي لتمويــل برامــج تضمــن للجميــع احلــق ابألمــن االجتماعــي.
وتضمــن برامــج احلمايــة االجتماعيــة لألفـراد اســتدامة حصوهلــم علــى اخلدمــات الــي تســاعدهم علــى ضمــان مســتوى
عيــش الئــق ،وحتررهــم مــن خماطــر اجلــوع والعــوز ،وانعــدام التغطيــة الصحيــة ،وعــدم توفــر خدمــات تعليميــة متكنهــم مــن
تطويــر قدراهتــم الذاتيــة.
تشــتد احلاجــة إىل مكــوانت احلمايــة االجتماعيــة يف ظــروف األزمــات ،ومــا يرافقهــا مــن ضــرر لفئــات كبــرة مــن
الســكان وارتفــاع يف احلاجــات ،وضــرورة ضمــان الظــروف الضروريــة لتلبيــة احتياجــات املتضرريــن ،والســيما الالجئــن،
وتعزيــز ســبل التكيّــف والتأقلــم واالندمــاج االجتماعــي يف اجملتمعــات املضيفــة.
يكشــف الواقــع أن آليــات احلمايــة االجتماعيــة ،أبدواهتــا وجوانبهــا احلكوميــة وغــر احلكوميــة ،قــد أصاهبــا ،خــال
احلــرب ،العديــد مــن جوانــب الضعــف واخللــل .ونتيجــة لذلــك ،أخــذت بعــض الظواهــر االجتماعيــة الــي كانــت موجــودة
يف مســتوايهتا الدنيــا قبــل األزمــة ابلتنامــي والظهــور ،والســيما لــدى أكثــر الفئــات االجتماعيــة ضعف ـاً ،أو البيئــات
االجتماعيــة الــي هــي أكثــر أتثـراً ابألزمــة .ومــن هــذه الظواهــر مســألة انعــدام األمــن الغذائــي ،والعنــف ،والــزواج املبكــر،
إضافة إىل ظاهرة النزوح الداخلي غري املســبوقة يف ســورية من حيث أســباهبا وحجمها وتداعياهتا؛ وهذا األمر يتطلب
فعالــة تبــدأ ابلتقصــي والرصــد والبحــث عــن االحتياجــات ،وتنتقــل إىل خطــط للتدخــل اإلســعايف
توفــر ديناميــات محايــة ّ
أو الوقائــي ،وتنتهــي ابملتابعــة والتقييــم واســتدامة اخلدمــات ،وذلــك كلــه ملقاربــة اهلــدف النهائــي الــذي هــو توفــر وبنــاء
منظومــة متكاملــة للحمايــة االجتماعيــة.
اتســمت شــبكات األمــان االجتماعــي يف ســنوات مــا قبــل األزمــة ابلتشــتت واحلــرة جتــاه تبــي مكوانهتــا ،وهــذا
الوضــع ترافــق مــع حمــاوالت البحــث عــن هويــة جديــدة لالقتصــاد الســوري الــي ســادت قبــل األزمــة ،ومتثلــت يف الســعي
لتحريــر اقتصــادي مضبــوط اجلوانــب وحمــاوالت ختفيــف أثــر اإلصالحــات علــى الفئــات الــي ســتتضرر مــن برامــج
اإلصــاح املعلنــة.
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كانــت املعاجلــات املتعلقــة مبعاجلــة مســألة الدعــم احلكومــي جزئيــة وقاصــرة ،حيــث بقــي الدعــم احلكومــي كبـراً وغــر
عــادل .وظلــت أعــداد املشــمولني ابلتأمــن الصحــي يف ســورية متواضعــة بعــد مــرور أكثــر مــن مثانيــة أع ـوام علــى بــدء
العمــل مبشــروع التأمــن الصحــي ،ومعظمهــم مــن العاملــن يف القطــاع العــام اإلداري؛ ويغيــب غيــاابً واضح ـاً التأمــن
الصحــي للعاملــن يف القطــاع اخلــاص ،لتفضيــل أصحــاب العمــل تقــدمي اخلدمــات الصحيــة للعامــل عنــد اإلصابــة بصــورة
إفراديــة .وبقيــت خدمــات التمويــل الصغــر متواضعــة وال تغطــي إال جــزءاً يسـراً مــن حجــم الطلــب يف هــذا القطــاع.
اتســعت دائرة الفئات اهلشــة من منظوري زايدة األعداد وتوســع االحتياجات واملتطلبات ،لتشــمل شـرائح جديدة
مــن الســكان كانــت قبــل احلــرب يف حدودهــا الدنيــا (كالنازحــن داخليـاً ،واملعاقــن ،واأليتــام ،واملعنفــن مــن األطفــال
والنســاء ،اخل .).وأثــرت ظــروف احلــرب أتث ـراً كب ـراً علــى إمكانيــة تنفيــذ اخلطــط املوضوعــة ،وكذلــك علــى واقــع
املؤسســات القائمــة املعنيــة بتقــدمي اخلدمــات للفئــات اهلشــة ،حيــث خــرج الكثــر منهــا مــن اخلدمــة نتيجــة االســتهداف
أو التخريــب الــذي مارســته اجلماعــات املســلحة ،أو حتويــل بعضهــا لوظائــف اإلي ـواء املؤقــت كحاجــة أكثــر إحلاح ـاً،
هــذا ،إضافــة إىل أتثــر اخلدمــات املقدمــة يف املراكــز الــي مــا زالــت يف اخلدمــة نتيجــة الواقــع االقتصــادي وصعوبــة توفــر
مســتلزماهتا ،بســبب اإلج ـراءات القس ـرية األحاديــة اجلانــب.
تدخلــت احلكومــة بعــدد كبــر مــن اإلجـراءات لتوفــر املــأوى لألســر النازحــة عــن طريــق مراكــز اإلقامــة املؤقتــة الــي
تقــوم بتقــدمي املــأوى والغــذاء والــدواء ،إضافــة إىل الدعــم النفســي واللوجســي للنازحــن ،والتخفيــف مــن معاانهتــم مــن
ج ـراء تعرضهــم ألعمــال العنــف يف األماكــن الــي حاولــت العصــاابت املســلحة الســيطرة عليهــا .ويقســم عمــل مراكــز
اإلقامــة املؤقتــة إىل مرحلتــن :مرحلــة اإلغاثــة ،وتتضمــن توفــر احلاجــات األساســية مــن مــأوى وغــذاء ودواء؛ ومرحلــة
الربامــج التنمويــة ،وتتضمــن القيــام بنشــاطات ترفيهيــة وتعليميــة ،وتنفيــذ برامــج دعــم ســبل العيــش .وشــكل ذلــك مــاذاً
آمنـاً للناجــن واهلاربــن مــن مناطــق ســيطرة اجلماعــات املســلحة والعمليــات اإلرهابيــة.
وشــهد العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة توســعاً أفقيـاً يف جمــال اخلدمــات املتعلقــة بظــروف الســكن والصحــة والتعليــم،
مــن بــى حتتيــة واســتثمار مــادي ،إضافــة إىل فتــح اجملــال للقطــاع اخلــاص لالســتثمار علــى حنــو أوســع يف هــذه القطاعــات.
إال أن جــودة اخلدمــات املقدمــة مل تتحســن بنفــس االجتــاه ،حيــث بــدأ التخلــي التدرجيــي عــن جمانيــة بعــض اخلدمــات
العامــة دون إصــاح مؤسســايت يرفــع مــن كفــاءة املؤسســات املقدمــة للخدمــة .أمــا يف ظــل األزمــة ،منــذ عــام ،2011
فقــد خســر املواطنــون الكثــر مــن مقومــات املعيشــة يف ظــل الدمــار الواســع للبنيــة التحتيــة واخلســارة الفادحــة لـرأس املــال
البشري.
يعتــر جمــال العمــل الالئــق أحــد أهــم مكــوانت احلمايــة االجتماعيــة ،ويتضمــن القضــااي املتعلقــة بدخــل وظــروف
العمــل ،وتنظيــم ســوق العمــل ،وتش ـريعات محايــة حقــوق العمــل ،إضافــة إىل قضــااي اإلنصــاف للجنوســة (اجلنــدر)
وعمــل األطفــال .ويؤخــذ علــى قوانــن العمــل املختلفــة مــن حيــث التطبيــق العملــي تبايــن معاجلــات بعــض األســس
التنظيميــة لســوق العمــل ،وخباصــة فيمــا يتعلــق مبســألة التأمــن ،إضافــة إىل عــدم تطبيــق بعــض امل ـواد ،كتلــك اخلاصــة
ابلتأمــن الصحــي والبطالــة ،وقصــور املعاجلــة القانونيــة للحــد األدىن لألجــور.
وفيما يتعلق مبؤشــر األجر املالئم ،يشــر الواقع إىل أن وجود فجوة واســعة بني معدالت األجور اليت حيصل عليها
أغلــب الســوريني ،وبــن قــدرة هــذه األجــور علــى توفــر حيــاة كرميــة هلــم.
ويشــر الواقــع إىل إن منظومــة التأمينــات االجتماعيــة ال زالــت غــر شــاملة وفــق املعايــر الدوليــة ،وحباجــة إىل
التطويــر مــن حيــث توســيع املظلــة التأمينيــة ،وخباصــة للعاملــن يف القطــاع اخلــاص غــر املنظــم ،وتنويــع وتوســيع
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حزمــة اخلدمــات ،وكذلــك توحيــد املرجعيــة املؤسســاتية لتشــكل إطــاراً جامع ـاً وواحــداً جلميــع أشــكال الضمــان
االجتماعــي ،مــع إعــادة النظــر ابلسياســات االســتثمارية للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة علــى حنــو يعــزز
قــوة واســتقرار املركــز املــايل هلــا ،وعوائــد االســتثمار الــي تســاهم يف توســيع شــرحية املشــمولني ابلضمــان وجــودة
اخلدمــات املقدمــة.
 .4التعليم والبحث العلمي
أ .التعليم
يقتضــي حتليــل التعليــم بصــورة موضوعيــة تناولــه مــن وجهــي نظــر :األوىل ،تقليديــة تقتصــر علــى حتليــل مؤش ـرات
التعليــم مــن معــدالت التحــاق وتســرب ومتوســطات ملقومــات عملــه ،ومــن مث يتــم احلكــم علــى جنــاح التعليــم مــن وجهــة
نظــر تطــور هــذه املؤشـرات؛ والثانيــة ،تنطلــق ابلتحليــل مــن مــدى حتقيقــه ألهدافــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
مــن منظــور األثــر الــذي حيدثــه يف االقتصــاد واجملتمــع ،فالتعليــم -مــن هــذا املنظــور -ليــس جمــرد توفــر مــدارس والتحــاق
طــاب وزايدة أعــداد املتعلمــن ،بــل يطــول دوره ومــردوده شــى جمــاالت التنميــة .فالتعليــم هــو أساس ـاً أداة لتعزيــز
القــدرات البش ـرية.
تشــر البيــاانت إىل أ ّن مؤش ـرات الكفــاءة الداخليــة الكميــة املرتبطــة أبعــداد الطــاب واملدرســن واملعلمــن والبــى
التحتيــة حققــت مكتســبات هامــة مــا قبــل احلــرب؛ غــر أن احلــرب أدت إىل فقــدان جــزء كبــر مــن هــذه املكتســبات،
مــع وجــود تدخــات ســعت إىل تعويــض بعــض النقــص احلاصــل .ويف جمــال تطويــر الكفــاءة الداخليــة النوعيــة ،بذلــت
جهــود كبــرة لتطويــر املناهــج الرتبويــة ،فعلــى ســبيل املثــال :جــرى إحــداث مركزيــن مهمــن مهــا املركــز الوطــي لتطويــر
املناهــج الرتبويــة ،ومركــز القيــاس والتقــومي الرتبــوي إال أ ّن متابعــة نتائجهــا يظهــر أهنــا مل تكــن كافيــة ملعاجلــة أوجــه القصــور
الــي بــرزت قبــل احلــرب وتعمقــت خالهلــا ،ال مــن حيــث الت ـوازن يف التطويــر الكمــي والنوعــي ،مــع اســتمرار غيــاب
أدوات التقييــم املناســبة ،وال مــن حيــث املواءمــة مــع القــدرات االســتيعابية لالقتصــاد الوطــي قطاعي ـاً وجغرافي ـاً .ويعــي
ذلــك اخنفــاض مســتوى الكفــاءة اخلارجيــة ملنظومــة التعليــم .ويــؤدي اهلــدر التعليمــي ،وحجــم األضـرار الــي طالــت البنيــة
التحتيــة يف قطــاع التعليــم ،إىل اخنفــاض مســتوى كفــاءة كلفــة التعليــم .ويضــاف إىل ذلــك ازدايد حجــم الفجــوة التمويليــة
الالزمــة للعمليــة التعليميــة.
ويف جمــال حتقيــق املنظومــة التعليميــة ألهدافهــا االجتماعيــة بوجــه عــام ،والتكوينيــة والتوعويــة والثقافيــة منهــا بوجــه
خــاص ،إضافــة إىل قضــااي التنميــة واملواطنــة ،تشــر املعطيــات إىل أ ّن التعليــم جنــح إىل حـ ٍـد مقبــول يف حتســن مؤشـرات
الصحــة والفقــر يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب؛ يف حــن تعقــدت املســألة يف مرحلــة احلــرب ،وأصبــح مــن الصعــب احلكــم
علــى مــدى مســامهة املنظومــة التعليميــة يف احلــد مــن انتشــار املظاهــر الــي تصنــف يف خانــة الســلبية ،وإن كان ال ميكــن
حبــال مــن األحـوال إغفــال هــذه املســامهة.
ب .البحث العلمي
مل يشــهد عــدد منشــورات البحــث العلمــي تغ ـراً كب ـراً بســبب احلــرب ،وهــي كانــت أقــل مــن مثيالهتــا يف العديــد
مــن الــدول ،خاصــة إذ متــت مقارنــة املنشــورات اخلارجيــة فقــط .كمــا تناقــص عــدد الباحثــن ،مــع اإلشــارة إىل أن
اخنفــاض أعــداد الباحثــن يرتكــز يف جمالــن رئيســن مهــا الطــب واهلندســة ،يف حــن مل يُلحــظ تراجــع يُذكــر يف جمــال العلــوم
اإلنســانية.
68

 الفهرس
ويف جمــال اإلطــار النوعــي للبحــث العلمــي ،بــدأ جملــس التعليــم العــايل بتبــي سلســلة مــن القـرارات منــذ العــام 2005

لوضــع املبــادئ األساســية إلقامــة هيــاكل وطنيــة لضمــان اجلــودة واالعتمــاد يف مؤسســات التعليــم العــايل؛ وأحــدث
“مركــز ضمــان اجلــودة” يف كل جامعــة ليتــوىل عمليــة إدارة نظــام ضمــان اجلــودة فيهــا .وبــدأت وزارة التعليــم العــايل
إبعــداد اخلطــة الوطنيــة لتطويــر منظومــة التعليــم العــايل ،إال أ ّن الظــروف الــي متــر هبــا ســورية أدت إىل وقــف تنفيــذ املرحلــة
الثانيــة مــن اخلطــة .وجــرى أيضـاً إحــداث مركــز القيــاس والتقــومي يف التعليــم العــايل.
اتصــف اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي يف ســورية ابلتواضــع .وتعمقــت هــذه الصفــة خــال احلــرب .ويذكــر أ ّن
القطــاع اخلــاص ال يقــوم أبي نشــاط يف البحــث والتطويــر ،ألســباب معروفــة منهــا صغــر احلجــم ،واخنفــاض االخن ـراط
مــع األسـواق الدوليــة ،وضعــف قــدرات رأس املــال البشــري ،وغيــاب التمويــل الصناعــي ذي املــدى الطويــل ،واحلوافــز
والدعــم والتشــجيع الرمســي.
 .5التكوين الثقايف
مل يعــد امل ّكــون الثقــايف ملحقـاً ببقيــة مكــوانت البنيــة االجتماعيــة .فالثقافــة مســتوى تكويــي وأصيــل مــن مســتوايت
البنيــة االجتماعيــة ،إذ أصبــح املدخــل الثقــايف أحــد أبــرز املداخــل املســتخدمة يف فهــم وتفســر مــا جيــري يف عــامل
اليــوم .ومــا االهتمــام املتزايــد بقضــااي اهلويــة الثقافيــة ودور رأس املــال الرمزي/الثقــايف ورأس املــال االجتماعــي يف التنميــة
والتماســك االجتماعــي ســوى أدلــة إضافيــة علــى الــدور الفاعــل واملؤثــر للمكــوانت الثقافيــة علــى مســتوى وجــودة احليــاة
بوصفهــا هدفـاً تنمــوايً يتصــل ابلرفــاه اإلنســاين ويعــر عنــه إىل حـ ٍـد بعيــد.
ويتصــف التكويــن الثقــايف أبنـّـه مــن القضــااي عــر القطاعيــة ،ويشــارك يف حتديــد مســاراته خمتلــف اجلهــود علــى
مســتوايت متعــددة :أيخــذ األول منحــى الفــرد واألســرة واجملتمــع ،بينمــا يســر الثــاين ابجتــاه قطاعــي ،كالتعليــم ومقوماتــه
مــن املعلــم واملدرســة ،والبيئــة اجملتمعيــة وعاداهتــا وتقاليدهــا ودرجــة التحضــر فيهــا ،واإلعــام وقضــاايه وبراجمــه ،واخلطــاب
الديــي ومســتوى الوعــي ومــدى فهمــه ومســامهته يف إيصــال حقائــق األداين وأفكارهــا الســليمة.
وجيــري عــادة تنــاول التكويــن الثقــايف مــن جانبــن :يركــز األول علــى اجلوانــب املاديــة للثقافــة كالبــى التحتيــة
واآلاثر ،ونشــاطات التثقيــف وبراجمــه ،اخل.؛ يف حــن يتنــاول الثــاين اجلوانــب الالماديــة ،كالقيــم واألفــكار واالجتاهــات
واملعتقدات اليت يؤمن هبا اإلنســان .وتنعكس هذه اجلوانب على الســلوك املمارس يف شــى جماالت احلياة االقتصادية
واالجتماعيــة وبيئيــة والسياســية.
لقــد أثــرت احلــرب يف مقومــات التكويــن الثقــايف املاديــة .ومتثــل ذلــك يف خــروج عــدد منهــا عــن اخلدمــة ،واضطـرار
بعضهــا لتعديــل سياســاته وأهدافــه لتنســجم مــع املرحلــة الراهنــة .ومــع التحســن التدرجيــي لألوضــاع األمنيــة ،بــدأت
العديــد مــن املؤسســات الثقافيــة عملهــا ،إذ بــدأت احليــاة تعــود تدرجييـاً للمســارح واملراكــز الثقافيــة ودور الســينما ولبعــض
املهرجــاانت الثقافيــة ،وهتيئــة اجلــو املناســب إلطــاق وســائل إعالميــة جديــدة.
الثقافــة عمليــة تراكميــة بناؤهــا حيتــاج إىل مــدد زمنيــة طويلــة ،وتنعكــس علــى الفــرد واجملتمــع ،عــن طريــق املواقــف
االجتماعيــة والســلوك والقيــم واألهــداف الــي حيملهــا وميارســها يف شــى مناحــي احليــاة ومفاصلهــا الرئيســية ،كالعمــل
وحيــاة األســرة والتواصــل االجتماعــي .وعلــى الرغــم ممــا أفرزتــه احلــرب مــن ســلوكيات وانتمــاءات متفاوتــة ،خلخلــت عنــد
فئــة مــن الســوريني قيــم االنتمــاء ،فــإ ّن الوعــي الرتاكمــي شــكل مقومـاً أساســياً مــن مقومــات احلفــاظ علــى الدولــة وبقائهــا
وطنـاً موحــداً جلميــع الســوريني علــى اختــاف مشــارهبم السياســية والدينيــة والقوميــة.
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غــر أ ّن مكــوانت التكويــن الثقــايف الالمــادي تعرتيهــا مشــكالت جوهريــة؛ حيــث تعــاين ثقافــة التنميــة يف ســورية
مــن معوقــات التقــدم الثقــايف ،تتلخــص ابلتعليــم اخلــايل مــن اإلبــداع ،واحنســار دور الربامــج الثقافيــة والواثئقيــة والتعليميــة
التفاعليــة وغيــاب القنـوات التخصصيــة املعنيــة هبــذا اجلانــب ،وانتشــار األميــة التقليديــة والثقافيــة –الــي تتعـ ّدى األميــة
األجبديــة -واألميــة التكنولوجيــة أحيــاانً ،إىل درجــة أننــا أصبحنــا متلقــي خدمــة ومســتهلكني هنائيــن للتكنولوجيــا،
حيــث مل أتخــذ الثقافــة دورهــا احملــوري يف بنــاء بنيــة ثقافيــة وجمتمعيــة حاضنــة للتنميــة وحمفــزة علــى جناحهــا ،عــن طريــق
اإلعــاء مــن قيــم العلــم والعمــل ،واالحتــكام إىل املعايــر لتقييــم أداء املؤسســات ومتكينهــا مــن املنافســة وأداء املهــام
الالزمــة إلجنــاح العمليــة التنمويــة وحتقيــق غاايهتــا .وتشــر مؤشـرات النشــر العلمــي يف اجملــات الوطنيــة والدوليــة ،وعــدد
الكتــب املؤلفــة واملرتمجــة ،فض ـاً عــن االكتشــافات وب ـراءات االخ ـراع واإلبــداع األديب والفــي ،وصــوالً إىل تطبيقــات
العلــم والتكنولوجيــا ،إىل أننــا مازلنــا بعيديــن عــن حتويــل املعرفــة إىل ثــروة.
وعلــى الرغــم مــن احتــال العمــل مكانــة مرموقــة يف وعــي الســوريني ،فقــد بــدأت قيــم العمــل تتزعــزع تدرجييـاً مــع
وتوســع املمارســات وأمنــاط الســلوك املتصلــة ب ـ “التشــاطر والفهلويــة”
انتشــار ثقافــة االســتهالك والربــح السـريعّ ،
واالستســهال .وقــد محلــت األزمــة ببعدهــا الكاشــف جمموعــة مــن الســلوكيات واملمارســات الســلبية املتصلــة
االتــار ابملمنوعــات وصيــغ الكســب غــر املشــروع ،وهــو األمــر الــذي يتعــارض مــع قيــم
ابلتهريــب والســرقة و ّ
العمــل واإلنتــاج وإتقــان األشــغال واإلبــداع الفــردي واجلمعــي ،ويظهــر احلاجــة إىل إعــادة االعتبــار هلــذه القيــم
واألخالقيات املهنية .فقيمة أي عمل ومكانة أصحابه مرتبطة إىل حد كبري ابلعائد املادي والعائد االجتماعي
املرتتــب عليــه.
متيّــز اجملتمــع الســوري أبنــه جمتمــع تعــددي ومركــب ،علــى مســتوى مكوانتــه االجتماعيــة وأمنــاط العيــش املنتشــرة فيــه،
إال أ ّن احلــرب بينــت وجــود مظاهــر خلــل أصابــت قيــم التعــاون والثقــة واملصــاحل املشــركة والتشــبيك ،وأ ّن ثقافــة هــذه
يدعــم وينمــي ثقافــة احلـوار والتفاهــم
التعدديــة املركبــة للمجتمــع الســوري ليــس علــى املســتوى املطلــوب ،وأ ّن تعزيــز كل مــا ّ
والتفاعــل والتســامح وتقويــة املصــاحل املشــركة واملنافــع املتبادلــة وإرســاء صــورة القــدوة واملثــل هــو أقــدر علــى البقــاء وأكثــر
تعبـراً عــن ضــرورات الوجــود اآلين واملســتقبلي.
لقــد برهــن الســوريون علــى عمــق انتمائهــم هلويتهــم الوطنيــة عــر دســاتريهم املختلفــة .ومــع بــدء األزمــة ،اتضــح
أن اهلويــة واالنتمــاء مســتهدفني بوجــه خــاص مــن أط ـراف إقليميــة ودوليــة ســامهت يف أتجيــج الص ـراع اهلــواييت ابملــال
والســاح واإلعــام ونشــر ثقافــة الكراهيــة والتعصــب والعنــف .ومــع اجتــاه األمــور حنــو االســتقرار ،يتضــح أكثــر مــن أي
وقــت مضــى مــدى احلاجــة إىل ترســيخ قيــم املواطنــة ومواجهــة التهديــدات الــي اســتهدفت اهلويــة الوطنيــة ،عــن طريــق
االعـراف أبمهيــة طــرح موضــوع اهلويــة وجعلــه موضوعـاً حلـوار ونقــاش معمقــن ،التصالــه بوجــودان ومســتقبلنا ،نظـراً إىل
أن اهلويــة تعبــر عــن وعــي الــذات الفرديــة واجلمعيــة بنفســها ووجودهــا.
 .6البيئة
تعـ ّد محايــة البيئــة مــن الشــروط األساســية لتحقيــق التنميــة ،وهــي تعــي االرتقــاء جبــودة احليــاة واألداء البيئــي ،وتغيــر
أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك املخلــة ابلبيئــة ،ومحايــة املـوارد الطبيعيــة ،وتبــي مبــدأ االســتدامة يف توظيــف واســتغالل هــذه
املـوارد بفضــل املســؤولية املشــركة لقطاعــات الدولــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع األهلــي كافــة ،بغيــة احملافظــة علــى املـوارد
البيئيــة املتاحــة ،وتطويــر أفضــل املمارســات الصديقــة للبيئــة يف عمليــة التنميــة القائمــة علــى ضمــان حــق األجيــال
القادمــة.
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واجهــت البيئــة ،وتواجــه ،حتــدايت عديــدة متثلــت يف توفــر شــروط حيــاة ســليمة بيئيـاً للجميــع ،واحلــد مــن اســتنزاف
وتلــوث امل ـوارد الطبيعيــة ،والتنســيق احلقيقــي مــع قطاعــات الدولــة ذات العالقــة ،ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي العــام،
وتطويــر قــدرات الكـوادر العاملــة يف جمــال البيئــة.
وتركــز العمــل يف مــا قبــل احلــرب علــى حتقيــق أربعــة أهــداف تتعلــق ابلتنميــة املســتدامة واإلصحــاح البيئــي ،والتعــاون
مــا بــن مجيــع القطاعــات حلمايــة البيئــة ،ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي ،وإدمــاج البعــد البيئــي يف عمليــة التخطيــط.
وعلــى الرغــم مــن نقــص املعطيــات اخلاصــة حبالــة البيئــة ،فــإ ّن الدراســات واألحبــاث البيئيــة ،إضافــة إىل تقاريــر حالــة
البيئــة يف ســورية ،واملؤشـرات النوعيــة الــي ترصــد حالــة البيئــة وفــق تقاريــر احملافظــات الســورية ،والتقاريــر املعــدة حــول أثــر
التغـرات املناخيــة علــى القطاعــات اهلامــة يف ســورية ،وتتبــع تنفيــذ الربامــج واملشــاريع يف مجيــع القطاعــات ســنوايً ،تــدل
علــى أن تكاليــف التدهــور البيئــي يف ازدايد وأ ّن هنــاك اســتنزاف جائــر للمـوارد الطبيعيــة.
أ .مياه الشرب والصرف الصحي
ســعت الدولــة إىل توفــر ميــاه الشــرب اآلمنــة والنظيفــة جلميــع التجمعــات الســكنية مهمــا كان حجمهــا ،عــن طريــق
ربطهــا أبقــرب مصــدر للميــاه ،وأن تكــون أســعار هــذه اخلدمــة ميســورة للجميــع ،وهــو مــا زاد مــن الطلــب علــى امليــاه
مقارنــة ابمل ـوارد املتجــددة القابلــة لالســتثمار .وجيــري تعويــض هــذا العجــز مــن املخــزون املائــي اجلــويف ،ويــؤدي إىل
اخنفــاض منســوب امليــاه اجلوفيــة يف مناطــق عديــدة.
وخــال احلــرب ،بقيــت نســبة الســكان املســتفيدين مــن شــبكات ميــاه الشــرب مســتقرة ،وذلــك علــى الرغــم مــن
تعــرض بعــض أج ـزاء منظومــات امليــاه للضــرر وتباطــؤ عمليــات االســتبدال والتجديــد .وال ت ـزال خدمــة ميــاه الشــرب
تصــل إىل معظــم املناطــق ،إال أ ّن حصــة الفــرد احلقيقيــة مــن ميــاه الشــرب تناقصــت ،وترافــق ذلــك مــع تزايــد نســبة الفاقــد
املائــي.
ويعــد قطــاع الصــرف الصحــي مــن أهــم القطاعــات املعنيــة حبمايــة التجمعــات الســكانية واملصــادر املائيــة مــن التلوث،
وذلــك عــن طريــق تنفيــذ شــبكات وحمطــات املعاجلــة ،حيــث هدفــت سياســة الدولــة إىل تقــدمي خدمــات ذات جــودة
عاليــة للمشــركني ،والســعي الســرداد تكاليــف التشــغيل ،وختفيــض كميــات ميــاه الصــرف املتس ـربة مــن الشــبكات،
ورفــع كفــاءة حمطــات املعاجلــة ،ووضــع اإلطــار املؤسســي الــذي حيــدد العالقــة بــن اجلهــات املعنيــة بشــبكات الصــرف
الصحــي .هــذا ،إضافــة إىل إعــادة اســتخدام امليــاه املعاجلــة يف الــري املقيــد والشــحن اجلــويف ،ورفــع كفــاءة وتطويــر قــدرات
العاملــن يف هــذا اجملــال.
وتشــر املعطيــات إىل أ ّن األغلبيــة العظمــى مــن التجمعــات الســكانية موصولــة إىل شــبكات صــرف صحــي ،وبعــض
املناطق ،وأغلبها مناطق ســكن عشـوائي ،ال تزال خم ّدمة ابلصرف الصحي بواســطة احلفر الفنية ،وذلك بســبب النمو
الســكاين الكبــر ومــا قابلــه مــن منــو يف املســاكن سـواء داخــل املخططــات التنظيميــة أم خارجهــا.
وخــال املراحــل الســابقة ،أولــت الدولــة اهتمام ـاً كب ـراً لتغطيــة مجيــع التجمعــات وتنظيــم الشــبكات العش ـوائية
وإنشــاء حمطــات املعاجلــة ملعاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي ،وحتســن أداء منظومــات الصــرف الصحــي .إال أن تعــرض
بعــض أجـزاء منظومــات الصــرف الصحــي للتخريــب وصعوبــة تنفيــذ عمليــات االســتبدال والتجديــد يف بعــض املناطــق
حــدت مــن النمــو والتطــور الــذي كان قائمــا ،حيــث يالحــظ ثبــات نســبة الســكان املســتفيدين مــن شــبكات الصــرف
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الصحــي يف مراكــز املــدن ،وتراجــع بســيط بنســبة املســتفيدين يف األرايف خــال  .2015–2010ونتيجــة لذلــك،
تدهــورت نســبة املســتفيدين مــن حمطــات معاجلــة الصــرف الصحــي.
وقد اخنفض عدد املستفيدين من حمطات معاجلة الصرف الصحي ،واإليرادات ،وكميات احلمأة املعاجلة واملبيعة،
يف ظـ ّـل حمدوديــة املـوارد ،واخنفــاض مســتوى اإلدارة املتكاملــة للمـوارد املائيــة ،والضغــوط املتزايــدة علــى منظومــات امليــاه
يف املناطــق اآلمنــة مــع ازدايد أعــداد الوافديــن ،وتوقــف دراســة وتنفيــذ مشــاريع ري واســتصالح األراضــي (يف حمافظــات
حلــب ،الرقــة ،ديــر الــزور) ،وصعوبــة احلصــول علــى حوامــل الطاقــة ،واحلاجــة ل ـزايدة كفــاءة منظومــات ميــاه الشــرب
والــري والصــرف الصحــي وختفيــف الفاقــد ،واخنفــاض الطاقــة التخزينيــة للســدود بســبب قلــة اهلاطــل املطــري ،وتعثــر
إجنــاز بعــض الســدود بســبب ارتفــاع تكاليــف اإلنشــاء ووقــوع بعضهــا يف مناطــق غــر آمنــة ،واخنفــاض أعــداد العاملــن
بســبب التســرب وصعوبــة وصــول العاملــن القاطنــن يف األماكــن الســاخنة ،ووقــوع بعــض املصــادر املائيــة يف مناطــق غــر
آمنــة؛ هــذا ،إضافــة إىل مشــكلة الســكن العش ـوائي ،وارتفــاع معــدالت الكثافــة الســكانية يف بعــض املناطــق ،والنــزوح
وزايدة الضغــط علــى شــبكات الصــرف الصحــي ،وزايدة أعبــاء الصيانــة ،وعــدم توفــر حوامــل الطاقــة لتشــغيل احملطــات
بصــورة مســتمرة.
ومــع تفاقــم مشــكلة تلــوث امليــاه ،مــا زال قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي يواجــه عــدداً مــن التحــدايت املتمثلــة
ابســتمرار قوانــن العمــل املركزيــة ،وتعــدد اجلهــات املســؤولة عــن الصــرف الصحــي ،وعــدم تنظيــم العمــل داخــل القطــاع
وعــدم التنســيق فيمــا بينهــا ،إضافــة إىل الغمــوض يف مســألة ختصيــص امل ـوارد املائيــة ،وإدارة إعــادة اســتخدام ميــاه
الصــرف ،وضعــف دور القطــاع اخلــاص ،وعــدم وجــود أدلــة عمــل كافيــة جلميــع أشــكال مشــاركته ،واالهتمــام ابجلانــب
الكمــي وإغفــال اجلانــب النوعــي.
ب .النفاايت الصلبة
تعتــر النفــاايت الصلبــة والطبيــة مــن امللفــات الشــائكة الــي تعــاين منهــا ســورية ،بســب عــدم وجــود منظومــة متكاملــة
جلمــع هــذه النفــاايت ونقلهــا ومعاجلتهــا واالســتفادة منهــا .وجيــري عــن طريــق وحــدات اإلدارة احملليــة مجــع النفــاايت
ونقلهــا إىل أماكــن التجميــع .ولكــن حبســب الواقــع الفعلــي ،فــإن كميــة النفــاايت املتولــدة كبــرة واملنشــآت الــي تقــوم
مبعاجلتهــا ال تـزال غــر كافيــة ،وهــذا مــا يــؤدي إىل تراكــم هــذه النفــاايت يف أماكــن التجميــع ،وانتشــار الروائــح الكريهــة
واألوبئــة .وقــد تتســرب النفــاايت بعــد التحلــل إىل الرتبــة ومصــادر امليــاه مســببة تلوثهــا وظهــور مشــاكل بيئيــة خطــرة.
ورغــم إيــاء إدارة النفــاايت الصلبــة حيـزاً مهمـاً مــن عمــل وزارة اإلدارة احملليــة ضمــن خططهــا الســنوية واخلطــط اخلمســية
املتعاقبــة ( %33مــن اســتثمارات الــوزارة مــن اخلطــط الســنوية) ،فــإن هــذه االســتثمارات مل تنعكــس إجيــاابً علــى أرض
الواقع ،ومن مثّ فإن النفاايت املتولدة واليت ال تتم معاجلتها ســتكون من التحدايت املســتقبلية اليت ســتواجهها منظومة
إدارة النفــاايت الصلبــة.
لقــد تعــرض عــدد كبــر مــن احملطــات واملعامــل للضــرر والتخريــب خــال احلــرب ،وتوقــف العمــل يف احملطــات قيــد
اإلجنــاز؛ وتوقــف تنفيــذ املخطــط الوطــي التوجيهــي إلدارة النفــاايت الصلبــة .كمــا أ ّن عــدم توفــر الكـوادر البشـرية
الفنيــة املتخصصــة والكلــف العاليــة للتأهيــل أدى إىل صعوبــة إعــادة أتهيــل احملطــات .ومتيــز العمــل يف هــذا القطــاع
ابخنفــاض مســتوى األداء نتيجــة عــدم توافــق العــدد مــن اآلليــات والتجهي ـزات الالزمــة لتشــغيل املراكــز وحمطــات
النقــل مــع احلاجــة الفعليــة ،إضافــة إىل ضعــف اإلطــار املؤسســي الــازم بســبب عــدم وجــود كيــان مســتقل إلدارتــه
واســتثماره وتشــغيله.
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ج .تدهور األراضي والتصحر
يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب ،أثــرت التغـرات املناخيــة ومــا تبعهــا مــن جفــاف ،مــن جهــة ،والضغــوط الســكانية ومــا
رافقهــا مــن اســتخدام غــر رشــيد للمـوارد الطبيعيــة ،مــن جهــة أخــرى ،إىل اســتمرار تدهــور األراضــي .ومــن املتوقــع ،ويف
ضــوء مؤشـرات الـزايدة الســكانية غــر الطبيعيــة النامجــة عــن اهلجــرة ،وغيــاب تطبيــق املخططــات التنظيميــة الــي تراعــي
احلفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة ،أن تســتمر مشــكلة تدهــور األراضــي.
تفاقــم الوضــع يف مرحلــة احلــرب ،وخاصــة يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة الدولــة ،حيــث عانــت بعضهــا مــن
تصرفــات مدمــرة للبيئــة ،كتكريــر النفــط ابلطــرق البدائيــة ،أو االعتــداء علــى الغــاابت واألشــجار علــى حنــو جائــر.
د .تلوث اهلواء
ينتشــر تلــوث اهل ـواء يف املــدن الــي متتــاز بكثافــة ســكانية عاليــة ،ومــا يصاحبهــا مــن كثافــة للمركبــات مــن جهــة،
وقــرب املصانــع وحمطــات توليــد الطاقــة واحملاجــر واملقالــع ،مــن جهــة أخــرى؛ ويشــكل فصــل الشــتاء أيضـاً مصــدر تلــوث
اهلـواء الناجــم عــن حــرق املــازوت للتدفئــة.
وازدادت نوعيــة اهل ـواء ســوءاً بفعــل عــدم االلت ـزام ابلشــروط البيئيــة للمشــاريع واألنشــطة العامــة ،والتعامــل ابلطــرق
التقليديــة مــع النفــاايت ،والــي كانــت ســائدة قبــل احلــرب .وتفاقمــت وتعمقــت هــذه العوامــل يف ظـ ّـل الظــروف الــي
خلقتهــا احلــرب.
 .7الفقر واألمن الغذائي
وصــل معــدل الفقــر املدقــع (الغذائــي) إىل حــدوده الدنيــا قبــل بدايــة األزمــة الســورية ،حيــث قــدرت نســبة الســكان
الذيــن يعانــون مــن الفقــر الغذائــي بنحــو  %1.4مــن إمجــايل الســكان عــام  ،2010ومــا عــزز هــذا التقــدم احملــرز مقــدرة
االقتصــاد الســورية املتنــوع املصــادر علــى حتقيــق اكتفــاء ذايت يف معظــم مـواد ســلة االســتهالك للمواطنــن الســوريني.
وتشري بياانت املسح الغذائي للعام  2015إىل أ ّن  %33من األسر السورية تعاين من انعدام األمن الغذائي .وقد
تفاوتــت هــذه النســبة بــن احملافظــات حيــث كانــت أدىن نســبة يف حمافظــة الالذقيــة ( ،)%11وأعلــى نســبة يف حمافظــة
احلســكة ( .)%51وبلغــت نســبة اآلمنــن غذائيـاً  %16علــى مســتوى ســوري؛ وكانــت أعلــى نســبة يف حمافظــي دمشــق
والالذقيــة ( ،)%24يف مقابــل  %4فقــط يف حمافظــي احلســكة والقنيطــرة؛ أمــا النســبة الغالبــة مــن الســكان ،والبالغــة
حنــو  %51فيقعــون يف منطقــة اهلشاشــة .وكانــت األســر الكبــرة احلجــم ،الــي عــدد أفرادهــا  7فمــا فــوق ،أكثــر عرضــة
النعــدام األمــن الغذائــي ،بنســبة  ،%47واألســر الــي عــدد أفرادهــا  4فمــا دون بنســبة  .%21وجـراء مفــرزات األزمــة،
تعرضــت األســر النازحــة -حــى وإن عــادت إىل أماكــن اإلقامــة االعتياديــة -إىل انعــدام األمــن الغذائــي ،حيــث جتــاوزت
النســبة  %40يف مقابــل  %30لألســر املســتقرة.
حتســن الوضــع بصــورة جيــدة يف عــام  ،2017حيــث اخنفضــت نســبة األســر املعدومــة األمــن الغذائــي إىل ،%32.2
كمــا اخنفضــت نســبة املعرضــة النعــدام األمــن الغذائــي إىل  .%45.5هــذا االخنفــاض قابلــه حتســن يف نســبة األســر
الســورية اآلمنــة غذائي ـاً ،الــي ارتفعــت إىل  .%23.3وأدت األزمــة إىل ارتفــاع كبــر يف معــدالت الفقــر وفــق خطيــه
الشــديد والعــام .ويعــزى هــذا االرتفــاع إىل مفــرزات األزمــة علــى حمــددي الفقــر األساســيني :الدخــول املتضــررة مــن ارتفــاع
معــدالت البطالــة ،واألســعار الــي ارتفعــت ارتفاعـاً كبـراً .لقــد أعــادت األزمــة موضــوع الفقــر مــن جديــد إىل الواجهــة،
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ومــن مث فــإن إعــادة اإلعمــار تتطلــب انتشــال أعـ ٍ
ـداد كبــرًة مــن الســكان مــن دائــرة الفقــر ،وهــذا مــا حيتــاج إىل جهــود
ّ
اســتثنائية قــد يكــون مــن غــر املمكــن توفريهــا يف ظــل اســتمرار ظــروف األزمــة.

جيم .التنمية املتوازنة
كانــت مشــكلة خلــل جغرافيــة التنميــة يف ســورية قبــل األزمــة إحــدى أهــم املشــكالت الــي مل تــرق جهــود التعامــل
معهــا ضمــن اخلطــط الوطنيــة إىل مســتوى حيــول دون تعمقهــا وامتــداد أبعادهــا إىل أبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة ودميوغرافيــة.
كل هــذا ترافــق مــع غيــاب التخطيــط اإلقليمــي (املرتبــط ارتباطـاً عضــوايً ابلتخطيــط الوطــي) ،واقتصــار التخطيــط احمللــي
علــى اخلطــط الســنوية الــي تغيــب عنهــا رؤى احملافظــات ومســارات التنميــة املتوســطة والبعيــدة املــدى .وقــد أفــرز التفــاوت
التنمــوي الناجــم عــن ذلــك مشــكالت اقتصاديــة واجتماعيــة ودميوغرافيــة ،وحــى بيئيــة.
مل تعتمــد خطــط التنميــة الــي ســبقت اخلطــة اخلمســية العاشــرة علــى اسـراتيجية مكانيــة؛ وكانــت نقطــة ضعفهــا
الرئيســية ارتكازهــا علــى البعــد القطاعــي ،وتوزيــع االســتثمارات علــى خمتلــف القطاعــات ،مث التنســيق مــع الــوزارات
املعنيــة بدراســة وتنفيــذ املشــروعات ،متجاهلــن بذلــك البعــد اإلقليمــي واملــكاين الــذي أيخــذ يف احلســبان توطــن
األنشــطة االقتصادية واالجتماعية .وهذا ما سيفســر لنا فيما بعد اختالل مؤشـرات التوازن يف النمو على مســتوى
احملافظــات الســورية.
وعلــى أمهيــة اجلهــود الــي بذلــت ،فقــد ظهــر التفــاوت التنمــوي يف ســورية قبــل احلــرب أبشــكال عديــدة :اقتصاديــة،
واجتماعيــة ،ودميوغرافيــة .مــن الناحيــة االقتصاديــة ،أدى إىل متركــز معظــم النشــاط االقتصــادي وترّكــز االســتثمارات
يف مراكــز املــدن الكــرى؛ وهــذا األمــر انعكــس ســلباً علــى زايدة حــدة التفــاوت يف املؤش ـرات االقتصاديــة والبيئيــة
املختلفــة بــن احملافظــات واملناطــق .ويف اجملــال الدميوغـرايف ،أدى اختــال التـوازن التنمــوي بــن احملافظــات إىل موجــات
هجــرة ســببت ترك ـزاً للســكان يف بعــض احملافظــات واملناطــق وتشــتتاً يف أخــرى .ويف جمــال التنميــة البش ـرية ،وعلــى
الرغــم مــن التطــور الــذي شــهدته قطاعاهتــا ،فــإ ّن مســة التفــاوت بــن احملافظــات كانــت كبــرة جــداً ،وخباصــة فيمــا
يتعلــق ابملؤشـرات اخلاصــة ابلصحــة والتعليــم .ويف جمــال الفقــر ،تبــن نتائــج دليــل الفقــر املتعــدد األبعــاد علــى مســتوى
احملافظــات أ ّن أداء التنميــة غــر متـوازن بــن احملافظــات واملناطــق الســورية .وكانــت املناطــق الشــرقية والشــمالية تضــم
أعلــى نســبة ممــن يعانــون الفقــر املتعــدد األبعــاد ،يف حــن كانــت أدىن نســبة يف املنطقــة الســاحلية .وبوجــه عــام ،ومــن
حيــث نســبة انتشــار الفقــر املتعــدد األبعــاد ،كانــت حمافظــات ديــر الــزور والرقــة واحلســكة وحلــب وإدلــب ،علــى
التـوايل ،هــي أكثــر احملافظــات حرمــاانً؛ ويف املقابــل ،كانــت حمافظــات الســويداء وطرطــوس والالذقيــة ودمشــق علــى
التـوايل أقلهــا حرمــاانً.
عمقــت احلــرب أزمــة التفــاوت التنمــوي بــن احملافظــات بصــورة كارثيــة؛ وألقــت أبعبــاء كثــرة مســتقبالً علــى جهــود
الت ـوازن التنمــوي .فحجــم الدمــار الــذي أصــاب مقومــات التنميــة خيتلــف مــن حمافظــة إىل أخــرى ،وتغيــب بصــورة
واضحــة مؤش ـرات التنميــة بــن احملافظــات الســورية ،وبعضهــا مــن الصعــب الوصــول إليهــا إلج ـراء حصــر لألض ـرار
والوقــوف علــى مؤش ـرات التنميــة فيهــا.
وعلــى الرغــم مــن اختــاذ احلكومــة ،يف اجملــال االقتصــادي ،خــال ســنوات احلــرب ،إج ـراءات لتخفيــف أثــر تركــز
املشــاريع ،وخاصـةً يف حلــب وريــف دمشــق (الــي كانــت وقتهــا جزئيـاً خــارج ســيطرة الدولــة) ،وإجرائهــا انزايحــات يف
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املشــاريع االسـراتيجية ،وخاصـةً تلــك املعنيــة بتوفــر األمنــن الغذائــي والدوائــي ابجتــاه احملافظــات اآلمنــة واملســتقرة فــإ ّن
أثــر ذلــك كان حمــدوداً يف ظــل ظــروف احلــرب الصعبــة ،حيــث تعمــق التفــاوت التنمــوي ،وظهــر ذلــك واضحـاً ابرتفــاع
وتعمــق تبايــن معــدالت البطالــة بــن احملافظــات الســورية.
ويف اجملــال الدميوغ ـرايف ،أدت األزمــة إىل ارتفــاع يف معــدالت اهلجــرة اخلارجيــة واللجــوء ،وازدايد اخللــل يف التــوزع
الدميوغـرايف للســكان بــن احملافظــات .وشــكل اإلرهــاب عامـاً قــوايً مــن عوامــل الطــرد الســكاين؛ فاحملافظــات الــي هــي
أكثــر اســتقراراً كانــت أقلهــا ح ـراكاً ســكانياً ،يف حــن شــهدت احملافظــات الــي عانــت مــن اإلرهــاب نســباً كبــرة يف
النــزوح واللجــوء واهلجــرة .وتشــر حركــة النــزوح داخــل ســورية إىل مشوهلــا مجيــع احملافظــات الســورية ،مــع اختــاف شــدهتا
مــن حيــث حركــة النازحــن داخليـاً مــن وإىل احملافظــة.
ويف جمــال التنميــة البش ـرية ،تباينــت املؤش ـرات الصحيــة تباين ـاً كب ـراً بــن احملافظــات ،تبع ـاً لدرجــة الضــرر يف بناهــا
التحتيــة ومقومــات عمــل القطــاع .ويف قطــاع التعليــم ،أدى تضــرر املــدارس إىل ارتفــاع نســبة الــدوام النصفــي يف
احملافظــات ،وارتفعــت الكثافــة الصفيــة يف بعــض احملافظــات الــي اســتقبلت عــدداً أكــر مــن النازحــن داخلي ـاً.
أمــا يف جمــال الفقــر ،فــإن البيــاانت القليلــة املتاحــة حــول األمــن الغذائــي تشــر إىل ارتفــاع معــدالت انعــدام األمــن
الغذائــي يف الســويداء ودرعــا وحلــب ،تليهــا حمافظــات الالذقيــة ومحــص ودمشــق .كمــا تشــر هــذه البيــاانت إىل أ ّن
حمافظــة الســويداء هــي احملافظــة الوحيــدة الــي اخنفضــت فيهــا نســبة األســر اآلمنــة غذائيـاً بــن عامــي  2015و،2017
وأ ّن حمافظــي حلــب ودرعــا تعانيــان مــن نســب مرتفعــة يف األســر املنعدمــة غذائيـاً .ومــن املؤكــد أن هــذه املؤشـرات تشــر
إىل ارتفــاع الفقــر وتعمــق التفــاوت يف نســبه بــن املناطــق ،وبطريقــة غــر مباشــرة ،وذلــك بســبب عامــل اإلرهــاب ،ومــن مثّ
إىل اســتمرار وتفاقم املشــاكل اليت كانت ســائدة قبل احلرب ،خباصة تلك األســباب الكامنة خلف التفاوت التنموي.

دال .التعاون الدويل
ارتبطــت اجلمهوريــة العربيــة الســورية منــذ زمــن بعالقــات تعــاون ثنائيــة مــع عــدد كبــر مــن الــدول ،توزعــت بــن دول
عربيــة وأوربيــة وأســيوية وأفريقيــة ودول أمريــكا الالتينيــة .ومتثــل التعــاون الــدويل بينهــا علــى شــكل جلــان مشــركة (عليــا
ووزاريــة) ،واتفاقيــات إطاريــة ،واتفاقيــات تعــاون اقتصــادي وعلمــي وفــي ،إضافــة إىل العشـرات مــن اتفاقيــات التمويــل
مولــت العديــد مــن املشــاريع التنمويــة يف خمتلــف القطاعــات االقتصاديــة.
املقدمــة مــن ماحنــن خمتلفــن ،والــي ّ
كمــا أن التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة ،عامـةً كانــت أم متخصصــة ،حكوميــة أم غــر حكوميــة ،قــد أمثــر نتائــج
مقبولــة يف جمــاالت شــى كمنــع انتشــار األوبئــة واألم ـراض الســارية وحتســن الرعايــة الصحيــة وتقليــص حــاالت الوفــاة
خــال الــوالدة وللمواليــد اجلــدد ،وتطويــر أســاليب الزراعــة وحتســن اإلنتــاج الزراعــي ومقاومــة اآلفــات واخلدمــات
االجتماعيــة والتعليــم والبيئــة ،ويؤخــذ علــى هــذه العالقــات اعتمادهــا البعــد السياســي علــى حســاب االقتصــادي،
واملشــاكل اللوجســتية كالصعــوابت املتعلقــة ابلشــحن والتحويــات املاليــة ،واخنفــاض مســتوى تنافســية املنتــج الســوري.
كمــا فرضــت احلــرب الــي متــر هبــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية واقعـاً لــه خصوصيتــه علــى عالقــات التعــاون الــدويل .فقــد
شــهدت املرحلــة املمتــدة بــن  2015- 2011تراجع ـاً ومجــوداً يف عالقــات التعــاون الــدويل علــى مجيــع احملــاور.
أتثــر التعــاون الثنائــي بشــكل ســليب نتيجــة اإلجـراءات القسـرية األحاديــة اجلانــب املفروضــة مــن قبــل بعــض الــدول
واملؤسســات املاليــة الدوليــة علــى خلفيــة سياســية حبتــة ليــس هلــا أي مســتند قانــوين ،مــن جتميــد ألرصــدة مصــرف ســورية
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املركــزي لــدى املصــارف املراســلة يف اخلــارج ومنــع التعامــل معــه ،إىل االمتنــاع عــن القيــام ابلتحويــات املاليــة الالزمــة
لدفــع مســتحقات أعمــال مت تنفيذهــا مــن قبــل جهــات أو شــركات أو متعهديــن ،أو لتســديد التزامــات الدولــة املاليــة
(االشـراكات) لــدى املنظمــات الدوليــة ،ممــا أثـ ّـر بشــكل ســليب علــى بعــض حقوقهــا يف هــذه املنظمــات وحرماهنــا مــن
حــق التصويــت فيهــا .وجــرى تعليــق العمــل ابالتفاقيــات ومذك ـرات التفاهــم والربوتوكــوالت وغريهــا اخلاصــة ابلتعــاون
الــدويل ممــا أدى إىل خســارة ســورية ملبالــغ كبــرة كانــت خمصصــة ملشــاريع التعــاون االقتصــادي التنمــوي ،وخســارة يف
جمــال التدريــب للكـوادر الســورية ،جنــم عنــه اخنفــاض يف عــدد املســتفيدين مــن التدريــب اخلارجــي الــذي تقدمــه املنظمــات
الدوليــة املتخصصــة ،ومــن أمههــا منظمــة الصحــة العامليــة الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة ،منظمــة األغذيــة والزراعــة،
واملركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة.
كذلــك شــهد التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة حتــوالً خــال احلــرب مــن إطــار التعــاون يف اجملــاالت التنمويــة إىل العمــل
اإلغاثــي اآلين ،كمــا أدى الوضــع العــام إىل دخــول العديــد مــن املنظمــات إىل األراضــي الســورية علــى حنــو غــر شــرعي
وذلــك يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة الدولــة ،وابشــرت هــذه املنظمــات أنشــطتها دون ترخيــص .يضــاف إىل كل
ذلــك تســييس برامــج عمــل األمــم املتحــدة ووكاالهتــا ،ممــا أدى إىل فجـوات يف الثقــة ألقــت بظالهلــا علــى التعــاون مــع
املنظمــات الدوليــة بشــكل عــام .ورغــم ذلــك فقــد التزمــت الدولــة الســورية ،ممثلـةً بــوزارة اخلارجيــة واملغرتبــن والــوزارات
املختصــة واجلهــات الوطنيــة املعنيــة ،بق ـرارات األمــم املتحــدة اخلاصــة بتعزيــز وتنســيق العمــل اإلنســاين يف حــاالت
األزمــات والطـوارئ مــن خــال دعــم وإشـراف الدولــة علــى عمــل املنظمــات املعنيــة بتقــدمي املســاعدات اإلغاثيــة ،ودعــم
القطــاع الصحــي وخدمــات الرعايــة الصحيــة ومحــات التلقيــح الوطنيــة ،ودعــم اســتمرار العمــل الرتبــوي والتعليمــي وتوفــر
ميــاه الشــرب وامليــاه النظيفــة حملتاجيهــا.
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أو
ﺛﺎﻟﺜﻻًﺎً
واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﺮؤىﺰات
وﺿﻊاﳌﺮﺗﻜ
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
واﻷﻫﺪاف
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﺳﺲ
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اثلثاً -أسس وضع الرؤى الوطنية واألهداف
مقدمة
تعــي احلكومــة الســورية أن االنتقــال إىل مرحلــة مــا بعــد األزمــة يســتوجب اعتمــاد رؤيــة بعيــدة املــدى تضمــن
احلفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية وإرســاء املصاحلــة والعيــش املشــرك وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة؛ وتؤســس
لتنميــة شــاملة ،متوازنــة ،ومســتدامة ،قائمــة علــى قواعــد املواطنــة ورفــاه اإلنســان ،وذلــك جبميــع جوانبهــا املتعلقــة
ابحلقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتســتند إىل أســس مــن املســاءلة واملشــاركة الواســعة لش ـرائح
ومكــوانت اجملتمــع الســوري.
إن غيــاب الرؤيــة ميكــن أن جيــر بلــدان إىل اجملهــول ،الــذي قــد تتخللــه التجــاذابت بــن خمتلــف األط ـراف الفاعلــة
الوطنيــة عــن مســتقبل البلــد مبكوانتــه املختلفــة ،وخباص ـةً فيمــا يتعلــق بشــكل ومضامــن العقــد التنمــوي بــن الدولــة
ومواطنيهــا؛ وكذلــك فــإن غيــاب هــذه الرؤيــة لــن يكــون ضامن ـاً لتجســيد طموحــات شــعب عــاىن مــن حــرب شرســة
شــنت علــى مكــوانت عيشــه كافــة ،مــع مــا ختللهــا مــن شــى أن ـواع الضــرر ،لكنــه صمــد وقــاوم واحتفــظ علــى الــدوام
ابلثقــة ابخلــروج مــن دوامــة احلــرب.
مــن هــذا املنطلــق ،تبنّــت احلكومــة العمــل علــى إعــداد هــذا الربانمــج ،الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف
مــا بعــد احلــرب ،الــذي يرمــي إىل إرســاء مســارات التنميــة للوصــول إىل الشــكل املنشــود للمجتمــع واالقتصــاد
الســوريني .وابلطبــع ،فــا تصــح هــذه املســارات دون وجــود رؤيــة مســتقبلية .وبتعبــر أدق ،ال ينظــر الربانمــج إىل
الرؤيــة علــى أهنــا جمــرد اتفاقــات بــن خمتلــف أطيــاف اجملتمــع والدولــة الســورية علــى مســتقبل البلــد فحســب ،بــل
يــرى إن مثــل تلــك االتفاقــات ال ميكــن أن تــؤدي غرضهــا مــن دون حتييــد املصــاحل الضيقــة والفئويــة ،والنظــر إىل
مصلحــة الشــعب ووحــدة البلــد ،انطالقـاً مــن فهــم حقيقــي لظــروف احلــرب ومــا خلفتــه مــن دمــار عميــق ،ومــن
دون اســتجالء الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة ملــن تضــرروا نتيجــة احلــرب ،وتــدارس البدائــل الــي ســتُطرح
عنــد رســم سياســات مرحلــة مــا بعــد احلــرب ومــا بعــد األزمــة ،والتأكيــد علــى أن ذوي الشــأن ،مــن الش ـرائح
واملناطــق املختلفــة ،هــم مــن جيــب أن يلمسـوا نتائــج بنــاء رؤيــة املســتقبل ورســم سياســاته ،والعمــل علــى توطيــده،
ابعتبــاره ملكيــة وطنيــة للجميــع .معــى ذلــك أن التحـ ّـول يف مرحلــة مــا بعــد األزمــة ال يقتصــر علــى العمليــة
السياســية وقواهــا الفاعلــة ،ولكــن يشــمل التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي الشــامل للجميــع ،وصــوالً إىل
اســتدامة التنميــة.
وبغيــة توطيــد التنميــة والتحـ ّـول اآلمــن واملــدروس ،ينطلــق الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب مــن
ضــرورة تطويــر اآلليــات الــي تؤكــد حــق امللكيــة الوطنيــة واملشــاركة الشــعبية يف التحكــم يف العمليــة التنمويــة ،والتأســيس
لنظــام اقتصــادي واجتماعــي يســتطيع التعامــل مــع مفــرزات احلــرب ،ويضــع حجــر األســاس حلوكمــة رشــيدة وإصــاح
شــامل يقــوم علــى تعزيــز بنــاء املؤسســات ،الــي هــي احلامــل األهــم إلعــادة اإلعمــار يف إطــار دولــة القانــون .ويتطلــب
ذلــك كلــه مــن الربانمــج إي ـراد حتديــد واضــح لــدور الدولــة ابعتبارهــا دولــة الضمــان واملوجــه التنمــوي ،ولــدور القطــاع
اخلــاص ومســؤوليته االجتماعيــة والوطنيــة ،وللــدور الفاعــل واملؤثــر للقطــاع الثالــث املتمثــل يف تنظيمــات اجملتمــع األهلــي
واحلــركات االجتماعيــة الوطنيــة والنشــطاء الفاعلــن يف إطارهــا.
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يف مثــل هــذا املنظــور الشــامل ،فــإن االنتقــال إىل إعــادة إعمــار وبنــاء التنميــة يهــدف يف املقــام األول إىل التعامــل مــع
التحــوالت اهليكليــة يف البــى االقتصاديــة واالجتماعيــة واجملتمعيــة ،مث التأســيس لتطويــر بنيــوي يضمــن االســتدامة ،ويبعــد
البلــد عــن احتمــاالت العــودة إىل احلــرب أو قصــور الدولــة يف حتمــل مســؤولياهتا التنمويــة.
وقــد ابت مــن الواضــح متامـاً أن املســتقبل الســوري حيتــاج -للخــروج مــن مــأزق قصــور التنميــة الــذي رســخته
احلــرب -إىل وجــود رؤيــة واضحــة للدولــة الســورية تعـ ّـر عــن هويتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة .تشــكل هــذه
الرؤيــة املشــهد املســتقبلي العــام ،وتــرز أهــداف وتطلعــات الشــعب الســوري ،وتلقــي الضــوء علــى الطريــق الــذي
ستســلكه عمليــة إعــادة بنــاء التنميــة مــن منظــور خمتلــف يضمــن اســتدامتها ،ويعمــل علــى التخلّــص مــن مفاعيــل
ومؤثـرات احلــرب ،ويقــدم إطــاراً تشــاركياً ملســارات التنميــة خــال الســنوات القادمــة ،وذلــك يف عــاٍمل متغـ ٍر تســعى
فيــه كل دولــة لتوســيع نطــاق هيمنتهــا ،مــع مــا يرافــق ذلــك مــن عــدم التيقــن مــن مســتقبل األجيــال القادمــة
وقدرهتــا علــى حتقــق مصاحلهــا التنمويــة.
بنــاء علــى ذلــك ،تعامــل الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب مــع عمليــات التحليــل وبنــاء الرؤيــة
واألهــداف ملقابلــة متطلبــات ومهــام املراحــل األربــع الــي يتناوهلــا:
أ .مرحلة اإلغاثة.
ب .مرحلة التعايف.
ج .مرحلة االنتعاش.
د .مرحلة االستدامة التنموية.
وقــد بـُـي الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب علــى وجــود عالقــة عضويــة بــن هــذه املراحــل ،حبيــث
تكــون خمرجــات كل مرحلــة مدخــات للمرحلــة الــي تليهــا ،مــع وجــود اســتجابة راجعــة وعمليــات أتثــر وأتثــر فيمــا
بينهــا .هلــذا الســبب ،ال ميكــن مثـاً احلديــث عــن متطلبــات االســتدامة التنمويــة بعــد احلــرب مباشــرًة ،وإغفــال متطلبــات
مرحلــة اإلغاثــة أو التعــايف :فالقفــز املباشــر إىل سياســات وبرامــج اســتدامة التنميــة هــو جتاهــل للوضــع التنمــوي للبلــد
وحالته الراهنة ومفرزات احلرب ،كما أن االستمرار يف مرحلة اإلغاثة أكثر مما ينبغي يغرق البلد يف جهود ومنتجات
مســتهلكة ال يعــرف آليــات اخلــروج منهــا ومداهــا الزمــي وتكاليفهــا.
ومــن دون شــك ،فــإن لــكل مرحلــة متطلباهتــا ومســتوايت ملعاجلاهتــا ،وهلــا كذلــك عدســاهتا يف رؤيــة الواقــع ،وهــي
متشــابكة بعضهــا ببعــض ،إي إهنــا غــر منفصلــة زمنيّـاً انفصــاالً كامـاً ،مبعــى ضــرورة االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل للبــدء
ابلثانيــة ،أو أتجيــل الرابعــة حــى االنتهــاء مــن الثالثــة؛ فالــوزن الــذي يعطــى ألمهيــة كل مرحلــة وأولوايهتــا يعتمــد علــى
حتليــل احلالــة التنمويــة لنتائــج كل مرحلــة.
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أمهية وجود الرؤية
تكتسب الرؤية أمهيتها من أهنا:
•صورة مستقبلية مشرتكة مرغوبة من مجيع األطراف والفاعلني يف اقتصاد سورية وبنيتها اجملتمعية.
•تشــكل مظلــة لعقــد تنمــوي جديــد قائــم علــى هنــج جمتمعــي وتنمــوي مغايــر يف املكــوانت واألدوات واألهــداف ملــا
ســاد قبــل احلــرب وأثناءهــا.
•عمليــة جمتمعيــة تشــاركية هادفــة ،توجــه التخطيــط للتنميــة وحتــدد أهدافــه ومهامــه ،وحتــدد هويــة الدولــة واالقتصــاد
ووجهــة اجملتمــع الســوري املســتقبلية.
•تــرز طموحــات الشــعب الســوري ،وتشــكل أهــم مداخــل التخطيــط االس ـراتيجي؛ فالتقــدم االقتصــادي
واالجتماعــي يعتمــد يف إجنــازه علــى وجــود رؤيــة واضحــة تصــل احلاضــر ابملســتقبل.
•واقعيــة وممكنــة التحقيــق ،تنطلــق مــن استشـراف ملســتقبل مصــاحل الدولــة واملواطــن ،وترتكــز علــى تشـ ٍ
ـخيص للواقــع
الراهــن ،ومعرفـ ٍـة ابإلمــكاانت ،وحتديـ ٍـد للفــرص والتحــدايت واالجتاهــات املتوقعــة إقليميــا ودولي ـاً خــال املرحلــة
القادمــة.
•توجــه مجيــع الطاقــات واإلمــكاانت الوطنيــة حنــو حتقيــق هــذه الصــورة املرغوبــة .وهــذا يتطلــب إعمــال التفكــر
االسـراتيجي البعيــد املــدى .ولعــل أهــم خطــوة يف هــذا املســعى هــي حتديــد الفــروق املوجــودة بــن الواقــع احلــايل وبــن
مقومــات االقتصــاد واجملتمــع املنشــود الــذي حتــدد الرؤيــة املســتقبلية أبعــاده ،حيــث سيســاعد ذلــك يف تشــخيص
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الفجــوات الــي جيــب التعامــل معهــا ،والتحــدايت والقيــود الــي جيــب مواجهتهــا ،واألولــوايت الــي جيــب الرتكيــز
عليهــا ووضعهــا كأهــداف يف إطــار خطــط التحــول املرتقبــة.
ـتق خططهــا املختلفــة أهدافهــا القطاعيــة
• ُتَــدد عناصرهــا وركائزهــا احملــاور االسـراتيجية الــي جيــب البنــاء عليهــا ،وتَشـ ُ
منها.
وتقوم الرؤية على ركيزتني رئيسيتني:
أوالَ :أهنــا تُبــى وفــق منطــق مســتقبلي يــرى أن نقطــة االنطــاق يف معاجلــة قصــور التنميــة يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب،
ومفــرزات مرحلــة احلــرب ،جيــب أن ينطلــق مــن حتديــد األهــداف املســتقبلية الــي ترشــد السياســات وحتــدد وجهتهــا،
وتنبــه إىل مــا جيــب تالفيــه أو تعزيــزه.
اثنيـاً :إن مســتقبل ســورية يقــوم علــى حامــل اقتصــادي واجتماعــي وسياســي عريــض القاعــدة ،ومتنــوع املكــوانت.
وهــذا احلامــل الرئيســي هــو األمــل يف االنطــاق حنــو الرؤيــة وبنــاء التنميــة املســتدامة ،اليــوم كمــا يف املســتقبل ،وهــو
الفاعــل الرئيســي الكامــن الــذي ختاطبــه أي خطــط راهنــة أو مســتقبلية.

منطلقات الرؤية
تستند الرؤية إىل املنطلقات التالية:
أ -وحــدة ســورية كوطــن للســوريني مجيعـاً علــى خمتلــف مذاهبهــم وانتماءاهتــم وتوجهاهتــم .فقــد وعــى الســوريون ،أكثــر
مــن أي وقــت مضــى ،خطــورة تقســيم البــاد ،وخاصـةً علــى أســس طائفيــة وأثنيــة.
ب -منظومــة القيــم :فعلــى الرغــم مــن جتــاوز التدمــر الــذي أحلقتــه احلــرب اجلوانــب املاديــة وفــرص التنميــة ابملعــى
الضيــق ،ليطــول أيض ـاً جــزءاً مــن منظومــة القيــم للدولــة الســورية أو اجلامعــة لفئاتــه ومكوانهتــا االجتماعيــة ،فمــا
زالــت تتوفّــر أســس منظومــة قيــم قائمــة ،ميكــن البنــاء عليهــا لالنطــاق إىل الرؤيــة املســتقبلية ،وصــوالً إىل التفاهــم
علــى منظومــة قيــم شــاملة ،تشــمل القيــم السياســية واملدنيــة ،والديــن واملكــوانت الثقافيــة املتصلــة ابهلــوايت الفرعيــة
علــى اختالفهــا.
ج -االتفاقــات الدوليــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان ،الــي وقعتهــا وصدقتهــا حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،والــي جتــد
مضموهنــا يف الدســتور الســوري لعــام  2012الــذي رســخ التعبــر احلقيقــي عــن النهــج املتبــع لتعزيــز مكانــة الفــرد يف
اجملتمــع ،وتطويــر ضمــاانت عدالــة اســتفادة األفـراد مــن مثــار التنميــة ووصوهلــم إىل حيــاة أفضــل.
د -خطــة التنميــة لألمــم املتحــدة ملــا بعــد عــام ( 2015أهــداف التنميــة املســتدامة) :فعلــى الرغــم مــن تركي ـزان علــى
الوضــع اخلــاص وغــر املســبوق يف ســورية ،فــا ميكــن التعامــل معــه مبعــزل عــن كل مــا جيــري يف العــامل ،ومــن ذلــك
حتقيــق الربــط والتقــارب بــن الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب واألجنــدة العامليــة للتنميــة،
ابعتبارهــا إطــاراً عام ـاً قاب ـاً للتكييــف وفــق األولــوايت الوطنيــة.
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ومقوماهتا
هنج بناء الرؤية ّ

يقوم هنج بناء الرؤية الوطنية وما يتصل هبا من غاايت وأهداف وسياسات على:

 .1التشبيك الكلي والقطاعي واملكاين
يع ـ ّد التشــبيك بــن مســتوايت التنميــة ،قطاعي ـاً وجغرافي ـاً ،ضــرورة قصــوى يف احلالــة الســورية لتصحيــح اختــاالت
هيكليــة وتنمويــة كانــت مالحمهــا موجــودة قبــل األزمــة ،مث تعمقــت وطفــت علــى الســطح يف ظلهــا ،فأبــرزت إىل حــد
بعيــد حتــدايت مــن املفــرض التعامــل معهــا لتحقيــق الرؤيــة املنشــودة .ومــن أهــم هــذه االختــاالت:
•اختــاالت التـوازانت الكليــة :تعـ ّد تـوازانت االقتصــاد الكلــي املوجــه الرئيســي لعمــل القطاعــات كافــة ،وهــي حتكــم
عمليــة التوجــه والتوظيــف املــكاين للتنميــة .فاالســتثمار بصفــة عامــة ،وسياســات االســتثمار العــام بشــكل خــاص،
هــي مــن أهــم حمــددات التنميــة املتوازنــة قطاعيـاً ومكانيـاً .ويقــوم الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب
علــى حزمــة السياســات االقتصاديــة الكليــة املختلفــة (املاليــة والنقديــة واالســتثمارية والتجاريــة) الــي حتقــق الغــاايت
الرئيســية الــي يعتمدهــا الربانمــج واألهــداف الفرعيــة املنبثقــة عنهــا .مــن املتوقــع أن يشــهد االقتصــاد الســوري خــال
املرحلــة األوىل مــن الربانمــج زايدة االختــاالت الكليــة النامجــة عــن طبيعــة املرحلــة الــي ميــر هبــا االقتصــاد مبفرداهتــا
املختلفــة ،حيــث ترتفــع معــدالت عجــز املوازنــة وامليـزان التجــاري ،وتبقــى معــدالت التضخــم والبطالــة مرتفعــة نســبياً.
وسيتم التعامل مع إشكاليات وآاثر هذا االختالالت يف مرحليت التعايف واالنتعاش .وهنا من الضروري أن ترتافق
السياســات الكليــة وتتداخــل مــع عمليــة حتديــث اإلدارة االقتصاديــة ،حيــث تعتــر كفــاءة إدارة التنميــة شــرطاً ضــرورايً
لنجــاح أداء السياســات االقتصاديــة .ومــن املهــم أن تكــون السياســات مبــادرة وليســت رد فعــل علــى املشــكالت
أو األزمــات الــي تطـرأ خــال عمليــات التنفيــذ.
•اختــاالت الت ـوازن التنمــوي القطاعــي :حققــت القطاعــات التنمويــة خــال مرحلــة مــا قبــل األزمــة أداءً جيــداً
نســبياً ،إال أن إحــدى مســات تلــك املرحلــة كانــت التخلخــل القطاعــي وضعــف الرتابــط بــن القطاعــات مــن
جهــة ،وغيــاب التدخــات الفعليــة بشــأن القطاعــات الرائــدة الــي يتمحــور عمــل ســائر القطاعــات األخــرى
حوهلــا ،مــن جهــة أخــرى .وهــذا الوضــع ابت مــن الصعــب اســتمراره يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب؛ فاإلمــكاانت
املاديــة واملاليــة املرتافقــة ابتســاع االحتياجــات الــي ســببتها احلــرب تفــرض حتديــد القطاعــات ،واألنشــطة ضمــن
القطاعــات ،الــي ســيتم الرتكيــز عليهــا ،وخاص ـةً خــال مرحلــي التعــايف واالنتعــاش ضمــاانً لتحقيــق األهــداف
االس ـراتيجية واملرحليــة.
•اختــاالت التـوازن التنمــوي املــكاين بــن احملافظــات الســورية ،الــذي ترافــق مــع ضغــط كبــر علــى املـوارد واخلدمــات،
يف ظــل غيــاب دور فاعــل للتوطــن املــكاين للتنميــة يضمــن توازهنــا واســتدامتها ،مــن حيــث تــوزع النشــاط االقتصــادي
واخلدمــي واالجتماعــي وترّكــز االســتثمارات يف بعــض مراكــز املــدن الكــرى .وقــد أدى ذلــك إىل قصــور يف اســتدامة
وت ـوازن العمليــة التنمويــة ،متثــل يف ســوء تــوزع الســكان وســوء تــوزع األنشــطة واالســتثمارات ،ومــن مثّ يف اختــال
التـوازن التنمــوي بــن احملافظــات ،وهــذا مــا أثــر بــدوره ســلباً علــى مســتوى معيشــة الســكان وجــودة احليــاة .وال نغفــل
هنــا اجلهــود الــي بذلتهــا الدولــة خــال العقــود الثالثــة املاضيــة ،حيــث متَّ تنفيــذ عــدد كبــر مــن املشــاريع والربامــج
التنمويــة يف مناطــق خمتلفــة .غــر أنــه مل يكــن مثــة رؤيــة اسـراتيجية متكاملــة للتخطيــط اإلقليمــي واملــكاين يف ســورية؛
لتفعيــل ربــط التنميــة ابملــكان كآليــة لإلصــاح ألجــل
لــذا أصبــح مــن الضــروري اختــاذ سياســات وتدابــر جديــدة ّ
حتقيــق التنميــة املســتدامة واإلمنــاء املتـوازن.
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 .2حتديد مراحل وحماور الرتكيز االسرتاتيجي
إن اهلــدف األساســي لتقســيم مســرة تنفيــذ الربانمــج لتحقيــق الرؤيــة املعتمــدة إىل أربــع مراحــل هــو الوقــوف علــى
حمــاور الرتكيــز االسـراتيجي يف كل مرحلــة اســتناداً إىل النتائــج الــي مت التوصــل إليهــا يف مرحلــة حتليــل احلالــة التنمويــة،
والــي حتكــم أدوار القطاعــات وأمهيــة كل منهــا يف كل مرحلــة ،وتســاهم يف إىل حــد بعيــد يف تصميــم التدخــات وبنــاء
املشــاريع وتوجيــه االســتثمارات بــن القطاعــات واحملافظــات.
وتكــون حمــاور الرتكيــز االس ـراتيجي لتحقيــق الرؤيــة يف كل مرحلــة مــن املراحــل األربــع يف ســياق الربانمــج
الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب كمــا أييت:
أ .مرحلة اإلغاثة
تركــز هــذه املرحلــة علــى ختفيــض اآلاثر الســلبية للحــرب علــى املواطنــن ومقومــات عيشــهم ،حبيــث تعمــل علــى
االســتجابة حلاجات الســكان املســتقرين يف أماكن إقامتهم أو العائدين من النزوح أو اللجوء ،وإصالح البنية التحتية
األساســية للمجتمــع احمللــي ،وتقــدمي اخلدمــات وتطويــر القــدرات احملليــة للتحــول إىل مرحلــة التعــايف ،مــع الرتكيــز بوجــه
خــاص علــى أكثــر الفئــات تضــرراً ،مثــل أســر الشــهداء واملعاقــن والنازحــن داخليـاً ،والشــباب والنســاء واألطفــال.
وختتلــف املــدة الزمنيــة هلــذه املرحلــة مــن منطقــة إىل أخــرى تبعـاً لوضعهــا األمــي ودرجــة االســتقرار وحجــم الضــرر يف
مقومــات التنميــة فيهــا ،كمــا ختتلــف مــن قطــاع إىل آخــر وفقـاً لدرجــة وحجــم الضــرر الــذي ســببته احلــرب مــن جهــة،
وأمهيتــه االسـراتيجية مــن جهــة أخــرى.
وتع ّد احملاور اآلتية حماوراً للرتكيز االسرتاتيجي:
•مستلزمات احلفاظ على األمن واالستقرار يف مجيع األراضي السورية.
•مســتلزمات العــودة اآلمنــة والطوعيــة للمهجريــن والالجئــن والنازحــن داخليـاً إىل مناطــق عيشــهم األصليــة .ويف هــذا
اجملــال جيــري العمــل علــى أربعــة خطــوط:
ooاجملــال السياســي والقانــوين ،ويتضمــن إجنــاز التســوايت القانونيــة املطلوبــة للعــودة اآلمنــة واحلفــاظ علــى حقــوق
املواطنــن.
ooإعادة ترميم وأتهيل البىن التحتية للمناطق املتضررة ،من سكن وكهرابء ومياه شرب وغريها من اخلدمات.
ooاخلدمــات االجتماعيــة ،ويتضمــن خدمــات الصحــة والتعليــم ورعايــة الفئــات األضعــف والدعــم النفســي
واالحتياجــات اإلنســانية.
ooإعــادة اإلدمــاج االقتصــادي ،ويتضمــن ترميــم ســبل العيــش وإعــادة أتهيــل مصــادر الدخــل والتأهيــل والتدريــب
للعائديــن ودجمهــم يف ســوق العمــل وأتمــن فرصهــم يف العــودة إىل العمــل واإلنتــاج.
•مستلزمات إعادة إعمار البىن التحتية الضرورية لتوفري ظروف عيش املواطنني وإعادة اإلقالع ابلنشاط اإلنتاجي.
•إعادة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للمتضررين وخاصةً أسر الشهداء واملصابني ابلعجز.
•توفري األمن الغذائي واملائي.
•مستلزمات األمن الطاقي.
•حتضــر البيئــة التنظيميــة والتشـريعية ملرحلــة التعــايف ،والرتكيــز علــى إصــاح البيئــة التشـريعية وإصــاح اإلدارة العامــة
وتعزيــز قــدرة املؤسســات.
84

 الفهرس
وتعـ ّد حمــاور الرتكيــز االسـراتيجي يف هــذه املرحلــة حمــددات ملعرفــة أولــوايت العمــل بــن هــذه القطاعــات مــن
جهــة ،مث أولــوايت العمــل ضمــن القطــاع مــن جهــة أخــرى .ومــن املفــرض يف هــذه املرحلــة ترتيــب األولــوايت
وفق ـاً للحاجــات وامل ـوارد .وليــس املطلــوب إعــادة الوضــع مبفرداتــه املختلفــة كمــا كان ســائداً قبــل األزمــة ،بــل
ال بــد مــن تبــي منظــور جديــد يتجــاوز أوجــه اخللــل الــي كانــت ســائدة (منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر
العش ـوائيات ،وخلــل التــوزع الســكاين ،واخلرائــط الصحيــة والتعليميــة ،وخرائــط االســتثمار وتــوزع املشــاريع
اإلنتاجيــة ،اخل).
ب .مرحلة التعايف
متتــاز هــذه املرحلــة بظهــور حمــاور تركيــز اسـراتيجية جديــدة تضــاف إىل حمــاور مرحلــة اإلغاثــة؛ إذ أ ّن هــذه املرحلــة
هــي الــي ستشــهد عــودة القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدميــة لإلنتــاج وتقــدمي اخلدمــات ،وبــدء ظهــور نتائــج وآاثر تدخــات
مرحلــة اإلغاثــة .وجيــري يف هــذه املرحلــة الرتكيــز علــى نشــاطات بواكــر التعــايف ،وهتــدف إىل “اســتعادة الت ـوازن”،
وذلــك بوقــف النزيــف احلاصــل ،ابســتخدام وســائل التمويــل اخلارجيــة والداخليــة املتوفــرة (حشــد املـوارد احملليــة والتســهيل
الكمــي ،أو التمويــل ابلعجــز) .كمــا جيــري الرتكيــز علــى احلصــول علــى اإلي ـرادات أبســرع مــا ميكــن ،وإعــادة ترتيــب
اإلنتــاج (املــادي واملعنــوي) .ومــن املهــم العمــل علــى ترميــم سالســل اإلنتــاج تبعـاً للتكاليــف واألمهيــة واجلاهزيــة ،والرتكيــز
علــى البــى التحتيــة اإلنتاجيــة (الطاقــة ،وامليــاه ،والنقــل ،اخل.).
ويف هذه املرحلة جيري الرتكيز على حماور العمل التالية:
•الرتكيز على قطاعات اإلنتاج احلقيقي ،وتقليص االعتماد على االقتصاد الريعي.
•تفعيل تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة.
•حتسني معايري كفاءة اإلنتاج ،وتعظيم االستخدام األمثل للموارد املتاحة.
•إعادة النظر جبدوى ومنهجيات الدعم وإصالحها لتساهم يف حتسني عدالة التوزيع.
•إصالح سوق العمل وحتقيق معايري العمل الالئق.
•حتسني إمكاانت الوصول إىل اخلدمات املالية.
•فتح منافذ تصدير للمنتجات السورية وإقامة شراكات جتارية اسرتاتيجية.
•تصحيح خلل جغرافية التنمية والرتكيز على التخطيط احمللي واإلقليمي.
•تعزيز كفاءة وكفاية البىن التحتية اإلنتاجية.
ج .مرحلة االنتعاش
هتــدف هــذه املرحلــة إىل إعــادة رســم مالمــح االقتصــاد الســوري وتصحيــح االختــاالت ،س ـواءً تلــك الــي أفرزهتــا
احلــرب أم تلــك الــي اســتدعتها طبيعــة وظــروف العمــل يف املرحلتــن الســابقتني .وتكــون القطاعــات قــد رمســت حدودهــا
اخلاصــة ومســارات التنميــة يف كل منهــا ،علــى حنــو يظهــر مســتلزمات التشــابكات بــن هــذه القطاعــات .وتتســارع
يف هــذه املرحلــة عمليــة تشــكل سلســلة القيمــة املضافــة عــن طريــق الرتابطــات القطاعيــة البينيــة ،حبيــث تصبــح عمليــة
جعــل خمرجــات القطــاع مدخــات يف قطاعــات أخــرى أكثــر منهجيــة وأكــر كثافــة .كمــا تشــهد هــذه املرحلــة حمــاور
عمــل تعزيــز التمويــل الــذايت للتنميــة والبــدء مبعاجلــة الركــود التضخمــي ،وهــو املدخــل األساســي للمرحلــة التاليــة ،مرحلــة
االســتدامة التنمويــة.
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ويف هذه املرحلة جيري الرتكيز على حماور العمل التالية:
•تعزيز الرتابطات البينية بني القطاعات.
•مكافحة الركود التضخمي.
•توسيع تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة.
•احلفاظ على استدامة املوارد البيئية.
•إيالء االهتمام برفع نسبة املكون التكنولوجي يف املنتجات السورية ،واالندماج يف االقتصاد املعريف العاملي.
•تنشيط قطاع اخلدمات املالية واملصرفية.
•حتسني توازانت االقتصاد الكلي (عجز املوازنة ،عجز ميزان املدفوعات وامليزان التجاري.)... ،
•تطوير آليات حتقيق التوازن بني النمو االقتصادي والنمو السكاين.
•احلفاظ على استدامة املوارد البيئية.
د .مرحلة االستدامة التنموية
تشهد هذه املرحلة إجناز تش ّكل هوية االقتصاد السوري احلديث .وجيري خالل هذه املرحلة وضع السياسات
واآلليــات الــي تضمــن اســتدامة التنميــة أببعادهــا املختلفــة ،وتركــز علــى ربــط األبعــاد املختلفــة السياســية واالقتصاديــة
واملؤسســاتية واالجتماعيــة والبيئيــة .وتوصــف التنميــة املســتدامة أبهنــا عمليــة عســرة ومعقــدة تتطلــب جهــوداً تكامليــة
تبذهلــا مجيــع مكــوانت اجملتمــع ،ولذلــك فهــي تؤكــد علــى ضــرورة التفكــر البعيــد املــدى الــذي يتضمــن التخطيــط
واإلدارة لــكل األبعــاد املتعلقــة ابالســتدامة .ومــن الضــرورة أ ّن يســتكمل ذلــك يف إطــار تعاقــدي بــن الدولــة ومواطنيهــا،
ويســاعد يف حتقيق أهداف العدالة واملشــاركة وتفعيل رأس املال االجتماعي .وعلى هذا النحو جيري يف هذه املرحلة
التأســيس لنظــام جمتمعــي تتفاعــل فيــه األفــكار والــرؤى وترتجــم إىل خطــط وبرامــج وأفعــال مدروســة لتحقيــق غــاايت
وأهــداف حمــددة؛ كمــا جيــري الرتكيــز ليــس فقــط علــى النواتــج واآلاثر ،وإمنــا علــى العمليــات واألفــكار والتدقيــق يف
مــدى دقتهــا ومالءمتهــا.
وملــا كان البعــد الغائــي لالســتدامة يكمــن يف الرتقيــة العادلــة واملتواصلــة واملتكاملــة جلــودة احليــاة ،فــإن ذلــك يتطلــب
معاجلــة وإشــباع مجيــع األبعــاد االجتماعيــة والعلميــة والسياســية واالقتصاديــة والبيئيــة بطريقــة تكامليــة تراكميــة ،تســتند
إىل جوهــر االســتدامة القائــم علــى مبــدأ “مزاوجــة الصيانــة والتنميــة” الــذي يشــمل البيئــة الطبيعيــة واملســتحدثة ،جبميــع
مكوانهتــا وأنواعهــا ،وامل ـوارد جبميــع مصادرهــا وأشــكاهلا علــى النحــو الــذي يضمــن البعــد األخالقــي لالســتدامة مــن
حيــث االهتمــام ابحتياجــات األجيــال احلاضــرة والقادمــة.
ومــن املتوقــع أن يــؤدي تس ـريع واتئــر النمــو والتنميــة إىل ضغــوط كبــرة علــى امل ـوارد املتاحــة؛ لذلــك فمــن املهــم
إعــادة ترتيــب األمهيــة املســتقبلية للقطاعــات االقتصاديــة واخلدميــة ،والنظــر جبديــة إىل القطاعــات ذات التكنولوجيــا
املتقدمــة ،وذلــك للوصــول إىل االقتصــاد املعــريف لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة متســارعة تقــوم علــى البحــث
العلمــي واالبتــكار .وال بـ ّد أن يرتافــق ذلــك مــع حتقيــق االســتدامة يف إدارة ومحايــة املـوارد الطبيعيــة ،وتوجيــه التغــر التقــي
واملؤسســي بطريقــة تضمــن حتقيــق واســتمرار إرضــاء احلاجــات البشـرية لألجيــال احلاليــة واملســتقبلية ،وأن تكــون التنميــة
املرجــوة حتمــي األرض وامليــاه واملصــادر الوراثيــة النباتيــة واحليوانيــة ،وال تضـّـر ابلبيئــة ،وتكــون مالئمــة مــن النواحــي الفنيــة
االقتصاديــة ومقبولــة اجتماعي ـاً.
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يف هــذا اإلطــار ،وإضافــة إىل متابعــة العمــل والرتكيــز علــى حمــاور مرحلــة االنتعــاش ،تشــكل احملــاور اآلتيــة أهــم القضــااي
الــي جيــري الرتكيــز عليهــا خــال هــذه املرحلــة:
•ضمــان اســتدامة ومشوليــة النمــو االقتصــادي ،وخباصــة مــن انحيــة االنتفــاع األمثــل مــن املـوارد املتاحــة واحلفــاظ علــى
املـوارد الطبيعيــة ،والتشــغيل وعدالــة التوزيــع واحملافظــة علــى حقــوق األجيــال.
•إيــاء مســألة اإلصــاح اإلداري يف املؤسســات األمهيــة الالزمــة ،لتطويــر إدارهتــا وأدوار الفاعلــن فيهــا؛ وخباصــة فيمــا
يتعلــق بتعزيــز العمليــة التنمويــة.
 .3الغاايت واألهداف املرحلية
يســتند الربانمــج إىل ترمجــة الرؤيــة إىل غــاايت (أهــداف اس ـراتيجية بعيــدة املــدى) مشــتقة منهــا ،وهــي غــاايت
ـكل منهــا أهــداف مرحليــة تســعى
مســتمرة تســعى تدخــات الربانمــج لتحقيقهــا خــال كامــل مــدة الربانمــج ،لـ ّ
التدخــات يف كل مرحلــة مــن برامــج ومشــاريع لتحقيقهــا خــال املــدة الزمنيــة لــكل مرحلــة (والــي ختتلــف مــن قطــاع
إىل آخــر وفقـاً حلجــم الضــرر الــذي أصــاب مقومــات عملــه مــن جهــة ،وأمهيتــه وأولويتــه مــن جهــة أخــرى) .وجــرى
التعبــر عــن هــذه األهــداف مبؤش ـرات تفيــد يف تقييــم أثــر التدخــات املختلفــة والتدخــل عنــد احلاجــة لتعديلهــا
لتحقيــق األهــداف.
وقد وضعت هذه املؤشرات استناداً إىل االعتبارات التالية:

 .أقيــم هــذه املؤش ـرات خــال األزمــة وإمــكاانت القطاعــات الــي مت اســتبياهنا مــن مرحلــة حتليــل احلالــة التنمويــة
للقطاعــات.
.باملعايــر الــي حتملهــا االســتدامة التنمويــة (املرحلــة األخــرة مــن الربانمــج) ،وهــي معايــر متوفــرة يف كل قطــاع،
مطلــوب حتقيقهــا لتعزيــز كفــاءة القطاعــات واســتدامة التنميــة فيهــا.
.تاالســتعانة أبهــداف التنميــة املســتدامة لتحديــد املرامــي الكميــة لبعــض القطاعــات (والــي وردت ضمــن التقريــر
الوطــي األول للتنميــة املســتدامة ،الــذي أجنزتــه فــرق العمــل املختصــة مــن الــوزارات واجلهــات املهنيــة).
 .4الشراكات وأدوار اجلهات املختلفة
يتطلــب حتقيــق الرؤيــة تشــاركيةً يف التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم ،حبيــث ال تنحصــر مســؤولية التنميــة
وحتملهــا مهــام تنفيــذ مجيــع تدخــات حتقيــق األهــداف يف كل مرحلــة مــن مراحــل
ابحلكومــة املركزيــة فقــطّ ،
التنميــة؛ بــل يوجــب تعــدد املســؤوليات وتوزيعهــا تكاملي ـاً لتشــمل اإلدارات احملليــة واملنظمــات غــر احلكوميــة
ومنظمــات اجملتمــع األهلــي والقطــاع اخلــاص .وهنــا تظهــر احلاجــة إىل بنــاء بيئــة تنســيقية تنظيميــة مالئمــة تتحــدد
مالحمهــا وفــق مــا يلــي:
أ .دور احلكومة املركزية
يتطلّــب جنــاح التــدرج يف مراحــل حتقيــق الرؤيــة مــن مرحلــة اإلغاثــة إىل مرحلــة االســتدامة التنمويــة وجــود دولــة قويــة
مبؤسســاهتا ،واضحــة يف رؤيتهــا ومســاحة حتركهــا ،تبتعــد عــن التشــعب غــر املطلــوب يف مســؤولياهتا ،الــذي يضعــف مــن
كفــاءة أدائهــا وحيــد مــن حريــة القــوى الفاعلــة األخــرى للمســامهة يف تنفيــذ ومتويــل عمليــة التنميــة.
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ومن هنا ميكن حتديد مسؤوليات احلكومة املركزية مبا يلي:
•إعادة االستقرار واحلفاظ على األمن وتطبيق القانون.
•قيادة عملية إعداد خطط وخمططات إعادة اإلعمار وفقاً لإلمكاانت املتاحة.
•توفري البيئة التشريعية والتنظيمية املناسبة لتحقيق التنمية املستدامة.
•توجيه وإدارة املوارد وتوزيعها بني القطاعات واحملافظات بوجه أمثل حيقق أعلى عوائد اقتصادية واجتماعية.
•تعزيز االستثمار وتسهيل مهام إقامة املنشآت االقتصادية وتوفري اإلجراءات التسهيلية.
•بناء مراكز وأقطاب منو ،وحتقيق تنمية إقليمية متوازنة.
•توفري شراكة حقيقية مع القطاع اخلاص لتنفيذ مشاريع حيوية إنتاجية وخدمية مشرتكة.
•ضمان شروط املنافسة ومنع االحتكار ،ومراقبة اجلودة واملقاييس لإلنتاج الوطين.
•احلفاظ على البيئة وعلى املواقع السياحية واألثرية واملناطق احملمية واالنتفاع منها.
ب .دور اإلدارات احمللية
ميكن حتديد مسؤوليات اإلدارات احمللية مبا يلي:
•تقييم أضرار وخسائر قطاعات التنمية احمللية يف احملافظات.
•تفعيل اخلطة الوطنية لالمركزية يف إطار تنفيذ قانون اإلدارة احمللية.
•وضــع خطــط تنميــة حمليــة لــكل حمافظــة تتضمــن الــرؤى التنمويــة ومســارات التنميــة فيهــا مــن منظــور تكاملــي ضمــن
إطــار التخطيــط الوطــي واإلقليمــي.
•النهــوض مبســتوى تقــدمي اخلدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة احملليــة وتوفــر البيئــة التمكينيــة املالئمــة للمعامــات
واإلج ـراءات اإلداريــة.
•احلفــاظ علــى املـوارد الطبيعيــة وإدارة األراضــي وتوزيعهــا علــى املنشــآت واملراكــز الصناعيــة والتجاريــة والســكنية بغيــة
إجيــاد مــدن ومراكــز خدمــات حديثــة.
ج .دور القطاع اخلاص
يــؤدي عــدم وضــوح التوجهــات إلشـراك القطــاع اخلــاص إشـراكاً فعليـاً يف تنفيــذ أهــداف الربانمــج الوطــي التنمــوي
لســورية يف مــا بعــد احلــرب إىل إحجامــه عــن االلتـزام اجلــدي أبهــداف الربانمــج وتدخالتــه املختلفــة ،وحتــول جــزء منــه
إىل اختيــار القطاعــات الــي يــرى فيهــا إمكانيــة الربــح السـريع.
لذلك فإن الربانمج قد بُين على إعطاء دور فاعل للقطاع اخلاص ،وذلك وفق ما يلي:

•املسامهة يف إعادة إعمار القطاعات االقتصادية واخلدمية.
•زايدة االستثمار واإلنتاج اخلاص ،وحتقيق أمناط خمتلفة من التشارك مع القطاع العام يف تنفيذ مشاريع التنمية.
•املسامهة يف االستثمار يف البنية التحتية واالجتماعية ،ابالستفادة من احلوافز اليت تقدمها احلكومة.
•زايدة املسامهة يف إيرادات الدولة وااللتزام ابلقانون والقواعد الضريبية واإلقرار الضرييب.
•توفــر الشــفافية يف الســوق لضمــان حقــوق مجيــع األط ـراف (املنتــج واملســتهلك والوســيط وموفــري اخلدمــات
االقتصاديــة) يف إطــار قانــوين وقضائــي واضــح.
•حتمــل جــزء مــن املســؤولية االجتماعيــة بتنميــة اجملتمعــات احملليــة ودعــم مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة واإلســهام يف
املشــاريع املخصصــة لتطويــر املناطــق املتضــررة واألقــل منـواً.
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د .دور القطاعات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع األهلي مبا فيها املنظمات الشعبية
يشــجع الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب تعزيــز دور املنظمــات غــر احلكوميــة يف تعبئــة املشــاركة
الشــعبية إلعــادة اإلعمــار ،ووضعهــا يف صيــغ عمــل مجاعــي لتطويــر اجملتمعــات احملليــة ،وبوجــه خــاص وفــق مــا يلــي:
•املسامهة يف إعادة إعمار املناطق املتضررة ودعم وتسهيل عودة النازحني داخلياً والالجئني.
•املســاعدة يف إجنــاز برامــج اإلصالحــات االجتماعيــة وبرامــج التدريــب وبنــاء القــدرات الشــعبية وبرامــج القــروض
الصغــرة امليســرة ،إضافــة إىل برامــج املناصــرة والدعــم حلقــوق املـرأة والطفــل والفئــات الضعيفــة وغــر ذلــك مــن الربامــج
االجتماعيــة.
•تنفيــذ برامــج للتعبئــة االجتماعيــة لتوليــد فــرص جديــدة للعمــل وحتســن أوضــاع املناطــق املتضــررة والفقــرة والنهــوض
أبوضــاع أســرها املعيشــية.
•تنفيــذ برامــج رقابــة علــى الســوق لرعايــة أوضــاع املســتهلك ،واحلــد مــن مظاهــر االســتغالل والفســاد ،وكذلــك الرقابــة
علــى أجهــزة الدولــة الــي حتتــك ابملواطــن وحياتــه اليوميــة وتقــدم لــه اخلدمــات االجتماعيــة.
•املســامهة يف تنفيــذ خطــط التنميــة اإلقليميــة ،واملشــاركة يف اجتماعــات اجملالــس احملليــة ألجــل الرقابــة علــى تنفيــذ
املشــاريع ،ولتطويــر املناطــق األقــل من ـواً.
 .5االستثمار ومتويل التنمية وأسس ختصيص املوارد
حتكــم حمــاور الرتكيــز االسـراتيجي الــي ذُكــرت ســابقاً ،بعــد ترمجتهــا إىل أهــداف وتدخــات للقطاعــات املختلفــة،
عملية توزيع وتوجيه االســتثمارات قطاعياً وجغرافياً وفقاً ألولوايت الرتكيز يف كل مرحلة؛ وهذه القضية ترتبط مباشــرة
آبليــات متويــل التنميــة ومصادرهــا املاليــة الــي ســيجري عرضهــا يف سادسـاً.
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سورية مهد احلضارات وبلد االستقرار والتسامح والعيش املشرتك

ومنفتح على الثقافات
ظ على هويته وثقافته األصيلة،
مزدهر
جمتمع
معاصر معتم ٌد على ذاته ،حماف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
املواطن برفاه اقتصادي ،وبوض ٍع
األخرى ،ترتسخ فيه مبادئ الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ،ويتمتع فيه
ُ
تنمية اقتصاديةٍ
منجز ملهام التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية ،معتم ٌد على ٍ
صحي وتعليمي متميزٌ ،
ٍ
تنافسية ٍ
ٍ
إبنتاجية مر ٍ
ٍ
تشار ٍ
ٍ
عالية،
وقدرة
تفعة
ميتاز
متنوع،
كية
ٍ
واقتصاد ٍ
مندمج يف االقتصاد العاملي بنديةُ ،
ويعتم ُد املعرفةَ مصدراً أساسياً للنمو ،استناداً إىل إطار مؤسسايت متقدم يعتم ُد سلطة القانون والشفافية،
والكفاءة يف إدارة املوارد.
حيـ ّـول غيــاب الرؤيــة جهــود التنميــة إىل جمموعــة متناثــرة مــن املشــروعات ،ال يربطهــا رابــط يضمــن بنــاء اقتصــاد وطــي
مســتدام ،وهــو مــا قــد ينتــج عنــه حالــة مــن االضطـراب يف السياســات االقتصاديــة الكليــة الــي تؤثــر يف عمليــة حتقيــق
النمــو والتنميــة .وحتتــاج غالبيــة املشــكالت التنمويــة واألهــداف الــي توضــع عــادةً يف خطــط التنميــة القريبــة واملتوســطة
املــدى حللهــا إىل مــدةً تتجــاوز اخلمــس ســنوات ،وخاصـةً يف ظــل املفــرزات الســلبية لألزمــة.
وختتلــف الرؤيــة البعيــدة املــدى الــي تؤطــر برامــج التنميــة عــن خطــط التنميــة املتوســطة والقريبــة املــدى يف أن
األخــرة ينحصــر اهتمامهــا عــادة ابمليــزة النســبية يف توظيــف املـوارد ،يف حــن أن الرؤيــة البعيــدة املــدى تســاعد يف
التأســيس إلرســاء األرضيــة الالزمــة للوصــول إىل امتــاك املي ـزات التنافســية ،الــي تقــود إىل حتقيــق منــو اقتصــادي
عــال ،وإىل حيــازة رأس مــال مؤسســي فاعــل يضمــن االســتدامة والكفــاءة يف األداء .إضافــة إىل ذلــك ،تدفــع
الرؤيــة البعيــدة املــدى إىل التغيــر الســلوكي ،وإىل توليــد رأس مــال اجتماعــي يتمثــل يف منظومــة جديــدة مــن قيــم
العمــل ومــن ثقافــة املســؤولية االجتماعيــة والثقــة املتبادلــة بــن األطـراف الفاعلــة يف اجملتمــع ويف معامــات الســوق
والتنافــس .وتســاعد الرؤيــة البعيــدة املــدى أيضـاً علــى بنــاء مســارات التنميــة وتوســيع مســاحة العمــل احلــر والتعريــف
بفرصــه ،وأتطــر النشــاط االقتصــادي علــى املــدى البعيــد عــن طريــق إدارة دفــة االقتصــاد الوطــي ،واالســتثمار يف
املشــاريع احليويــة الــي حيجــم القطــاع اخلــاص عــن االســتثمار فيهــا ،وتفعيــل القوانــن الالزمــة لتســيري املعامــات،
وتوفــر حالــة اليقــن ،وتنظيــم القواعــد املطلوبــة للتنافــس ،وضمــان البيئــة التمكينيــة لألعمــال واالســتثمارات اخلاصــة
احملليــة واألجنبيــة ،واحلــد مــن مظاهــر االحتــكار واالســتغالل ،والتأكــد أبن الفاعلــن يف الســوق يتصرفــون يف إطــار
مــن املســؤولية االجتماعيــة.
وتعــي احلكومــة الســورية أن حتقيــق الرؤيــة ســيواجه بتحــدايت جســيمة ،بعضهــا انتــج عــن مســرة التنميــة االعتياديــة،
الــي تعمقــت يف ظــل األزمــة وغــاب عنهــا يف هــذه الفــرة التخطيــط االسـراتيجي ،وبعضهــا اآلخــر انجــم عــن مفــرزات
ومنعكســات احلــرب .وقــد تبينــت يف حتليــل احلالــة التنمويــة لقطاعــات االقتصــاد واجملتمــع الســوري الفجـوات والفــروق
املوجــودة بــن الواقــع احلــايل ومقومــات االقتصــاد واجملتمــع املنشــودين اللذيــن حتــدد الرؤيــة املســتقبلية أبعادمهــا .ويف هــذا
الســياق ،فــإن حتليــل احلالــة التنمويــة الــي مت إجـراءه لتحديــد إمــكاانت القطاعــات ودرجــة أتثرهــا ابألزمــة ،وتشــخيص
نقــاط القــوة والضعــف والفــرص واملخاطــر ،قــد ســاعد يف الوصــول إىل عناصــر التخطيــط االس ـراتيجي البعيــد املــدى
الــذي توضحــه وثيقــة الرؤيــة املســتقبلية هــذه؛ وهــو يؤطــر الشــتقاق أهــداف الربانمــج وتدخالتــه يف كل مرحلــة مــن
مراحلــه .وتلــك العناصــر مبجملهــا هــي حتــدايت يســتلزم التعامــل معهــا ،ومــن أمههــا:
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•التهديدات اخلارجية ودعم اإلرهاب.
•األوضاع األمنية واالستقرار.
•احلصار االقتصادي واإلجراءات القسرية األحادية اجلانب املفروضة على سورية.
•الدمار الواسع يف مقومات التنمية (البىن التحتية).
•خلل اجلغرافيا االقتصادية.
•حمدودية املوارد املالية واتساع االحتياجات وهجرة جزء من رأس املال الوطين.
•النزوح وضخامة متطلبات عودة النازحني داخلياً واهلجرة واستنزاف الكفاءات.
•مدى كفاءة املؤسسات بوضعها احلايل لقيادة وإجناز التنمية املستدامة.
•التحدي الطاقي.
•حتدي األمن الغذائي يف ظل اإلرهاب واحلصار االقتصادي.
•حتدي املوارد املائية يف ظل موجات اجلفاف والتعدي على حصة سورية من املوارد املائية الدولية.
وتعزز إمكانية حتقيق الرؤية جمموعة من الفرص ،أمهها:
•املكتسبات االجتماعية اليت حتققت عرب عقود سبقت األزمة.
•انتصارات اجليش العريب السوري وإعادة األمن واالستقرار.
•جهود احلوار الوطين واملصاحلات الوطنية.
•التنوع الطبيعي واالقتصادي.
•الغىن احلضاري والبشري.
•االلتزام السياسي.
•املكانة اإلقليمية (اجلغرافية والسياسية واالقتصادية).
•التشاركية االقتصادية والسياسية.
•دعم الدول الصديقة جلهود احلكومة السورية يف مساعيها التنموية.
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ألف .حمور احلوار الوطين والتعددية السياسية
موحد ينعم فيه املواطنون ابلتآلف والتسامح ،وحيافظون على هويتهم الوطنية اجلامعة ،وميلكون
بلد ّ
اإلرادة والرغبة والقدرة على إبداع وتطوير طرائق تنظيم الدولة وإدارة شؤوهنا ،على النحو الذي
يسمح هلا إبدارة راهنها وتطويره بكفاءة ،وضمان منوها وازدهارها املستدام ،مستفيدة مما وصلت إليه
اخلربة اإلنسانية ،ومن وعي جتربتها اخلاصة.
تنطلــق الرؤيــة احملوريــة للح ـوار الوطــي والتعدديــة السياســية جبانبهــا السياســي مــن املصاحلــات الوطنيــة وإرســاء قيــم
االح ـرام والتعدديــة والتنــوع الفكــري والديــي والعرقــي كعامــل إث ـراء ،وصــوالً إىل االندمــاج ببقيــة احملــاور يف مرحلــة
االســتدامة التنمويــة ،حبيــث يتحمــل مجيــع الفاعلــن يف الدولــة مســؤولياهتم ،ويشــارك الســوريون كافــة يف املصاحلــة
واحلفــاظ علــى األمــن الوطــي علــى مجيــع املســتوايت ،ويدركــون أنــه علــى الرغــم مــن ســنوات احلــرب وآاثرهــا املريــرة ،فــإن
فــرص العيــش للســوريني تكمــن حص ـراً اليــوم وغــداً يف املضــي قدم ـاً وقبــول تعــدد اآلراء واحل ـوار كمعــر حنــو املصاحلــة
واملواطنــة ودولــة املؤسســات.
يتداخــل منطــق هــذا احملــور السياســي مــع ابقــي احملــاور .فاملصاحلــة الوطنيــة ال تتحقــق إال بوقــف اإلرهــاب وح ـوار
وطــي يشــمل الســوريني مجيعـاً ،وميثلهــم؛ وببــدء العمــل علــى إعــادة بنــاء البــاد والعــودة هبــا إىل عجلــة التنميــة والتطــور.
وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن التعدديــة السياســية واإلصــاح املرافــق هلــا هبــذا املعــى أيتيــان كهــدف وكنتيجــة لعمــل متكامــل
حنــو أتســيس العقــد التنمــوي اجلديــد املبــي علــى افـراض أن مجيــع السياســات القطاعيــة األخــرى مصممــة وفــق منهــج
يدعــم املصاحلــة واالســتقرار (عدالــة التنميــة اجلغرافيــة والفئويــة الشــاملة جلميــع شـرائح الســكان ،وخباصــة أســر الشــهداء
وجرحــى احلــرب والنازحــن داخليـاً والالجئــن).
 -1الغاايت (األهداف االسرتاتيجية)
•إجناز املصاحلات ،وإعادة احلياة الطبيعية إىل املناطق املتضررة.
•عــودة الالجئــن وأتمــن اســتقرارهم يف مواطنهــم األصليــة (وهــي قضيــة عــر قطاعيــة أهدافهــا احملــددة يف كل مرحلــة
موزعــة بــن القطاعــات املختلفــة).
•التماسك االجتماعي والعيش املشرتك.
•غرس قيم احلوار.
•تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة.
•جمتمع دميوقراطي معاصر.
•دور إقليمي ودويل فاعل.
•تعميم منط احلوكمة االجتماعية املتصلة ابلتشارك واإلدارة املشرتكة.
 - 2األهداف املرحلية
تعــد األهــداف املرحليــة هلــذا احملــور أهدافـاً عــر قطاعيــة ،وهــي موزعــة ومضمنــة يف أهــداف احملــاور األخــرى للربانمــج،
وخباصـةً حمــوري اإلصــاح اإلداري وتعزيــز النزاهــة وحمــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية الــذي يتضمــن قضــااي التكويــن
الثقــايف .أمــا قضيــة املصاحلــات الوطنيــة فمداهــا الزمــي األقصــى هــو مرحلــة اإلغاثــة.
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ابء .حمور اإلصالح اإلداري وتعزيز النزاهة
وتعزز
فعالة ،تتسم ابلشفافية ،والنزاهة ،واملرونة ،والرشاقة؛ ختضع للمساءلةّ ،
مؤسسات حكومية كفؤةّ ،
التشاركية اجملتمعية ،وحتقق التنمية املستدامة.
تســتند رؤيــة احملــور إىل حتليــل أوضــاع املؤسســات وصالحياهتــا ومســؤولياهتا ،وتبيــان مكامــن اخللــل فيهــا ،ومــدى
تكاملهــا ومالءمتهــا مــن نواحــي القيــادة والتنظيــم والكفــاءة واملـوارد البشـرية لتنفيــذ املهــام امللقــاة علــى عاتقهــا ،ولتــايف
نقــاط الضعــف لــدى تلــك املؤسســات .وتــرز يف هــذا اجملــال أمهيــة التنميــة اإلداريــة الــي ســتعىن يف الوقــت املناســب
بتطويــر اهليــاكل املؤسســية ،وتطويــر التشـريعات والنواظــم الالزمــة لذلــك ،وأتهيــل املـوارد البشـرية التأهيــل املناســب .وال
بـ ّد مــن الرتكيــز بوجــه خــاص علــى إصــاح مؤسســات وشــركات القطــاع العــام االقتصــادي إصالحـاً جــذرايً ،وتطويرهــا،
لكوهنــا مــن أهــم مرتكـزات االســتثمار واإلنتــاج يف مجيــع املراحــل .ويتضمــن هــذا احملــور كذلــك تعزيــز الثقــة بــن املواطــن
واحلكومــة وتقــدمي اخلدمــات العامــة بكفــاءة عاليــة.
إن إعــادة أتهيــل اإلدارات العامــة ،إضافــة إىل تطبيــق التدابــر املفضيــة إىل حتقيــق الشــكل املناســب مــن الالمركزيــة
اإلداريــة واملاليــة هــي عناصــر أساســية لصياغــة العقــد التنمــوي خــال املرحلــة القادمــة .وأييت بنــاء قطــاع عــام يعمــل وفــق
معايري احلوكمة الرشــيدة ،وضمان اخلدمة العامة الفعالة ،يف صلب اإلدارة العامة .وتع ّد اخلدمة العامة نقطة االتصال
بــن املواطــن واحلكومــة .وتــزداد ثقــة املواطنــن ابحلكومــة عندمــا يقــدم موظفــو الوظيفــة العامــة خدمــات فعالــة يف الوقــت
املناســب ،وخيضعــون للمســاءلة ويتصرفــون علــى حنــو أخالقــي ،ويتجاوبــون مــع احتياجــات النــاس .ويف املقابــل حيقــق
موظفــو اخلدمــة العامــة هــذه التوقعــات إذا كانــت أقــرب إىل االحتياجــات احملليــة علــى أرض الواقــع .وهلــذا الســبب،
فــإن وجــود التدابــر الالمركزيــة املناســبة سيســاعد علــى توفــر حلقــة فعالــة بــن بنــاء االقتصــاد وتوفــر الســلع واخلدمــات.
وتســتند رؤيــة هــذا احملــور أيض ـاً إىل توفــر اإلرادة القويــة ألخــذ زمــام املبــادرة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد.
وتتمحــور هــذه املبــادرة يف إطارهــا العــام حــول اســتكمال البيئــة التش ـريعية ملكافحــة الفســاد ،وأتســيس جهــاز خمتــص
يتمتع ابالســتقاللية والصالحيات الواســعة ،وبناء املنظومة القانونية املتكاملة واحلديثة والقوية وذات الســيادة الكاملة،
وضبــط التش ـريعات واللوائــح الناظمــة لعمــل اجلهــات العامــة املرتافــق مــع تبســيط اإلج ـراءات علــى حنــو يســاعد يف
التصــدي ملنظومــة الفســاد ،إضافــة إىل أمهيــة املشــاركة اجملتمعيــة يف جهــود مكافحــة الفســاد.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب يتزامــن مــع تنفيــذ احلكومــة الربانمــج
الوطــي لإلصــاح اإلداري.
 -1الغاايت (األهداف االسرتاتيجية)
•تعزيز كفاءة املؤسسات وتعزيز الشفافية واملرونة والتشاركية.
•رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.
•حتسني جودة املوارد البشرية وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات.
•إرساء الالمركزية اإلدارية واملالية.
•تعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.
•توفري قضاء مستقل وعادل ونزيه ومؤسسات رقابية حيادية وفاعلة.
•محاية احلقوق واحلرايت.
•ضمان مرونة التشريع.
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 -2األهداف املرحلية
كثــر مــن القضــااي املتصلــة هبــذا احملــور هــي قضــااي عــر قطاعيــة ،ومــن مثّ فــإن جــزءاً مــن األهــداف املرحليــة هلــذا
احملــور موزعــة بــن القطاعــات املختلفــة ،ووفقـاً للمراحــل األربــع للربانمــج .ومثــة مؤشـرات ميكــن قياســها تعــر عــن أهــداف
اإلصــاح املؤسســي وتعزيــز النزاهــة ،وهــي غــر مقيســة يف ســورية ،مثــل :مؤش ـرات قيــاس فعاليــة اإلدارة احلكوميــة،
ومؤشـرات الفســاد وبيئة األعمال ومؤشـرات الشــفافية ،ومؤشـرات ســيادة القانون ،ومؤشـرات جودة األطر التنظيمية،
وغريهــا...
املؤشر

مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

()2025-2028

()2029-2030+

نسبة عدد املتدربني واملؤهلني من املوارد
البشرية يف اإلدارات العليا والوسطى
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املديرون املركزيون والعاملون)
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جيم .حمور النمو والتنمية
اقتصاد متطور يدعم التنمية الشاملة واملتوازنة ،عن طريق حتقيق معدالت منو وتشغيل مرتفعة
ومستدامة ،ويوفّر دخالً الئقاً ،وحيقق العدالة االجتماعية ،ضمن إطار تشاركي واسع يضم مجيع
قطاعات وفئات اجملتمع؛ ويستند إىل قاعدة إنتاجية متنوعة تواكب التطور التكنولوجي واملعريف ،وتعزز
االستدامة البيئية ،وتظلله بيئة عمل منصفة وحمفزة.
ميكــن ملقاربــة التنميــة املســتدامة والشــاملة أن تشــكل إطــاراً لالقتصــاد السياســي يســتهدف توطيــد األمــن وحتقيــق
االنتعــاش االقتصــادي علــى املديــن القريــب واملتوســط ،هبــدف معاجلــة اآلاثر االقتصاديــة واالجتماعيــة النامجــة عــن
احلــرب ،مث إعــادة وضــع االقتصــاد الســوري علــى مســار التنميــة وبنــاء الدولــة علــى املــدى البعيــد.
هتــدف التنميــة الشــاملة علــى املــدى البعيــد إىل حتقيــق معــدالت عاليــة ومســتدامة مــن النمــو املســتند إىل زايدة
اإلنتاجية ،حبيث تســاعد يف القضاء على الفقر والبطالة والالمســاواة ضمن إطار تشــاركي واســع يضم كافة قطاعات
وفئــات اجملتمــع .غــر أنــه يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب مباشــرة ،تتطلــب مرحلتــا التعــايف واالنتعــاش  -علــى املــدى القريــب-
تبــي جمموعــة مرنــة وعاجلــة مــن السياســات االقتصاديــة علــى املســتوايت الكليــة والقطاعيــة واحملليــة ،وذلــك لتحفيــز
االنتعــاش االقتصــادي وتوليــد فــرص العمــل والدخــل ،إضافــة إىل توفــر الســلع واخلدمــات األساســية ودعــم الفئــات الــي
هــي أكثــر تضــرراً ،واحلــد مــن الفقــر .ولكــن هــذه السياســات القريبــة املــدى جيــب أن تكــون واعيــة ابآلاثر الــي ترتكهــا
علــى املديــن املتوســط والقريــب ،ومبــدى مالءمتهــا لألهــداف البعيــدة املــدى يف وضــع االقتصــاد الســوري علــى
مســار التنميــة الشــاملة واملســتدامة.
وترتكــز مقاربــة التنميــة املســتدامة والشــاملة إىل حتقيــق واتئــر س ـريعة مــن النمــو الشــامل ،حبيــث يســمح جلميــع
القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ابملســامهة واالســتفادة مــن النمــو االقتصــادي .وهنــا يتجلــى مفهــوم النمــو الشــامل
أبنــه ال يهتــم فقــط بوتــرة النمــو ،بــل آبليــة ومصــادر حتققــه ،ومنــط توزعــه أيض ـاً ،وهــي قضــااي مرتابطــة فيمــا بينهــا
وجيــب تناوهلــا علــى حــد سـواء .فالوتــرة السـريعة للنمــو ضروريــة للحــد مــن الفقــر بصــورة فعالــة ،إال أن اســتدامة النمــو
تتطلــب أن يتحقــق هــذا النمــو علــى حنــو واســع النطــاق عــر القطاعــات ،وأن يســتوعب جــزءاً كبـراً مــن القــوة العاملــة
الوطنيــة .وهــذا ينطــوي بــدوره علــى تبــي املبــادرات الالزمــة للتحــول اهليكلــي ألجــل التنويــع االقتصــادي ورفــع معــدل
منــو اإلنتاجيــة ،وليــس فقــط معــدل منــو العمالــة .وهــذا املفهــوم جيعــل مــن النمــو املســتدام والشــامل جوهــر االسـراتيجية
التنمويــة ،الــي تتحقــق فقــط علــى املــدى البعيــد .وبذلــك يتحــول النمــو االقتصــادي إىل هــدف وســيط يف ســبيل حتقيــق
التنميــة املســتدامة ،وهــو مــا جيعــل مــن الضــروري إدراك الفاصــل الزمــي بــن تنفيــذ السياســات والوصــول إىل النتائــج
وظهــور األثــر.
ويتحقــق مشــول التنميــة أيضـاً بفضــل اإلنصــاف ،وتكافــؤ الفــرص ابلوصــول إىل األسـواق واملـوارد ،والبيئــة التنظيميــة
العادلــة للشــركات واألفـراد ،وتوفــر احلمايــة للفئــات الــي تعــاين مــن هشاشــة بنيويــة أو انتقاليــة خــال التحــوالت الــي
متــر هبــا الســوق بوجــه عــام وســوق العمــل بوجــه خــاص .ويتماشــى مفهــوم النمــو أيضـاً يف ســياق التنميــة املســتدامة مــع
النمــو احملــايب للفقـراء .وهــو يتنــاول حتليــل وحتفيــز مصــادر وقيــود النمــو املرتفــع واملســتدام جلميــع القطاعــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،وليــس جملموعــة واحــدة هــي الفقـراء .إضافــة إىل ذلــك ،يركــز النمــو املســتدام عمومـاً علــى توليــد التشــغيل
املنتــج وحتســن اإلنتاجيــة بــدالً مــن إعــادة التوزيــع املباشــر للدخــل ،كوســيلة لـزايدة الدخــل للفئــات الضعيفــة .وجتــدر
اإلشــارة إىل أنــه رغــم وجــود حاجــة إىل القيــام ببعــض أشــكال التوزيــع املباشــر وغــر املباشــر للدخــل علــى املــدى القريــب
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يف مرحلــي اإلغاثــة والتعــايف ،هبــدف التخفيــف مــن اآلاثر الســلبية الــي تركتهــا احلــرب علــى الفئــات الــي هــي أكثــر
تضــرراً ،فــإن حمدوديــة املـوارد يف الســنوات القليلــة مــا بعــد احلــرب قــد تقلــل مــن إمكانيــة اعتمــاده ،فضـاً عــن أن مثــل
هــذا اإلجـراء ال ميكــن أن يقــدم حـاً لتخفيــض الفقــر علــى املــدى البعيــد.
 -1الغاايت (األهداف االسرتاتيجية)
•حتقيــق معــدالت منــو مســتدام (ضمــان اســتدامة املـوارد البيئيــة والطبيعيــة) ،تســتند إىل اقتصــاد متنــوع املصــادر ،ذي
قــدرة تنافســية عاليــة.
•مكافحة الركود التضخمي ،وضمان عدالة التوزيع.
•حتقيق األمن الغذائي ومكافحة الفقر.
•حتسني جغرافية التنمية ،ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.
•إجناز تنمية قائمة على التكنولوجيا احلديثة واملعرفة.
•حتقيق معايري العمل الالئق.
•االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج ،وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.
 -2األهداف املرحلية
أ .االقتصاد الكلي

5

 )1االستثمار والنمو وعدالة التوزيع

منو شامل وسريع يوظف اإلمكاانت املتاحة ،احمللية واخلارجية ،بكفاءة عالية
اجــه تنفيــذ التدخــات لتحقيــق
مــن املتوقّــع يف املرحلتــن األوىل والثانيــة مــن الربانمــج (مرحلــي اإلغاثــة والتعــايف) أن يو َ
األهــداف املوضوعــة بتحـ ٍـد كبــر هــو توفّــر املـوارد املاليــة ،الــذي ســيرتافق مــع تزايــد االحتياجــات إلعــادة إعمــار البــى
التحتيــة اخلدميــة تزامنـاً مــع عــودة الالجئــن والنازحــن داخليـاً ،ومــع ضــرورة الرتكيــز علــى زايدة اإلنتاجيــة لبــدء إقــاع
النشــاط االقتصــادي ،ومــع ضــرورة التعامــل مــع حمدوديــة امل ـوارد يف القطــاع العــام ومــع ظــروف اإلج ـراءات القس ـرية
أحاديــة اجلانــب واحلصــار االقتصــادي .كل ذلــك يقــود إىل توقّــع حمدوديــة االســتثمار األجنــي املباشــر (واقتصــاره علــى
الــدول الصديقــة) ،ومــن مث فــا بــد مــن بنــاء منــوذج تشــاركي لتمويــل التنميــة يف هاتــن املرحلتــن يقــوم علــى ثــاث ركائــز:
•األوىل :حشــد امل ـوارد احملليــة الــي هــي خــارج دورة النظــام املصــريف (والتقدي ـرات تشــر إىل ضخامــة هــذه امل ـوارد)،
وحتويلهــا إىل اســتثمارات عــر إقراضهــا .وال يقتصــر ذلــك علــى حتريــك أســعار الفائــدة فقــط؛ فمــع أن تعديــل ســعر
الفائــدة هــو أحــد العوامــل يف زايدة االدخــار واالســتثمار ،فــإن العوامــل الــي هــي أكثــر أمهيــة هــي وجــود مؤسســات
ماليــة متنوعــة ،ووجــود جمموعــة مــن املنتجــات واألدوات واألصــول املاليــة تناســب الشـرائح املختلفــة مــن املدخريــن،
اليت ســيكون هلا أكرب األثر يف زايدة االدخار مث االســتثمار .إن عدد املؤسســات املالية ،وتنوعها لتخدم املدخرين
مهــم ،لكــن حجــم األصــول املاليــة يبقــى أكثــر أمهيــة .وجتــب اإلشــارة هنــا إىل أن قطــاع التأمــن مــا زال يعــاين مــن
 5جــرى اســتخالص املرامــي الكميــة الـواردة يف الفقـرات التاليــة عــن طريــق منــوذج قياســي لالقتصــاد الكلــي يســمح بتقديــر هــذه املرامــي
اعتمــاداً علــى جمموعــة مــن املدخــات ،مثــل إنتــاج النفــط ،والعــرض النقــدي وأســعار الصــرف ،والتضخــم املســتهدف ،اخل ،.إضافــة
إىل األثــر الرقمــي للتدخــات الــي يتبناهــا الربانمــج.
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معوقــات عمليــة لتوســيع نطــاق اخلدمــات الــي جيــب أن يوفرهــا لالقتصــاد الســوري ،حيــث مــا زال مثــة غيــاب للربــط
بــن قطــاع التأمــن والقطــاع املــايل ككل ،ابعتبــار التأمــن وســيطاً ماليـاً ووســيلة لالدخــار وتوجيــه االســتثمار ،ومــن مثّ
تظهــر ضــرورة أن يكــون قطــاع التأمــن هــو قطــاع رديــف للقطــاع املصــريف ،لذلــك فــإن تطويــر هــذا القطــاع ســينعكس
إجيــاابً علــى القطــاع املصــريف خاصــة والقطــاع املــايل علــى وجــه العمــوم.
•الثانيــة :تشــجيع رأس املــال الوطــي املهاجــر علــى العــودة ،وإعــادة أتهيــل مكامــن إنتاجــه ،وهنــا تظهــر احلاجــة إىل
أن ـواع خمتلفــة مــن التســهيالت اإلداريــة واخلدميــة ،وإعــادة النظــر يف البيئــة التش ـريعية والتنظيميــة لالســتثمار مــن
منظــوري القيــم املضافــة والت ـوازن اجلغ ـرايف املســتند إىل املي ـزات النســبية لإلقليــم واحملافظــات.
•الثالثــة :تتعلــق ابإلنفــاق االســتثماري احلكومــي .فمــن الضــروري ترتيــب أولــوايت اإلنفــاق لتخــدم حتقيــق أهــداف
كل مرحلــة مــن مراحــل الربانمــج ،بــن القطاعــات وضمــن القطــاع الواحــد ،مــع أخــذ املنظــور املــكاين يف احلســبان.
ومــن الضــروري العمــل علــى زايدة الكفــاءة االنتفاعيــة ب ـرأس املــال أو الكفــاءة االســتثمارية نتيجــة لإلصالحــات
اهليكليــة واإلداريــة الــي يتضمنهــا حمــور اإلصــاح اإلداري وتعزيــز النزاهــة .وال بــد هنــا مــن اإلشــارة إىل أمهيــة االنتقــال
مــن مـوازانت البنــود إىل مـوازانت الربامــج ملــا هلــا مــن أثــر ابلــغ يف رصــد وتقييــم جــدوى تنفيــذ الربامــج واملشــروعات
وختطيطهــا ٍ
ككل متصــل مرتابــط مــع األهــداف.
وتع ـ ّد قضيــة اجلمــع بــن هــديف النمــو وعدالــة التوزيــع مــن القضــااي اجلوهريــة ،وهــي الضامــن الرئيســي الســتدامة
التنميــة؛ وهــي قضيــة تتســم بصعوبــة العمــل عليهــا يف إطــار تنمــوي قريــب أو حــى متوســط املــدى .لذلــك فــإن الربانمــج
الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب يتبــى هــذه القضيــة كقضيــة كليــة عــر قطاعيــة تتــوزع أهدافهــا وتدخــات
تنفيذهــا يف كل مراحــل الربانمــج ويف القطاعــات واحملــاور املختصــة مبكوانهتــا ،وهــو يتبــى مقاربــة النمــو الداعــم للفقـراء،
والــذي حيقــق العدالــة دون التضحيــة ابلكفــاءة .وجتــري ترمجــة هــذه املقاربــة ابلرتكيــز علــى توســيع وتوجيــه االســتثمار يف
قطاعــات االقتصــاد احلقيقــي يف املراحــل األوىل بعــد احلــرب ،وخاصـةً قطاعــي الزراعــة والصناعــة ،بــدالً مــن الرتكيــز علــى
النمــو االقتصــادي أوالً مث معاجلــة خلــل التوزيــع والفقــر الناتــج عــن ذلــك إبجـراءات تعويضيــة الحقــة.
كمــا تع ـ ّد عدالــة توزيــع مثــار التنميــة أهــم الشــروط لتحويــل النمــو إىل تنميــة ،وميكــن حتقيــق ذلــك بتبــي سياســات
النمــو الشــامل الــذي يركــز علــى األشــكال اآلتيــة لتحقيــق عدالــة التوزيــع:
•رفع معدالت التشغيل ،ومن مثّ زايدة املسامهني يف صنع التنمية واالستفادة من مثارها.
•حتســن املداخيــل للمشــتغلني أبجــر .ويتــم ذلــك برفــع حصــة الرواتــب واألجــور مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل ،ليــس
فقــط بـزايدة عــدد املشــتغلني ،بــل ابلرتكيــز أيضـاً علــى ردم تدرجيــي للفجــوة بــن دخــل العمــل وتكاليــف املعيشــة مــن
منظــور معايــر العمــل الالئــق.
•أمــا فئــة غــر القادريــن علــى العمــل ،فتطويــر نظــم احلمايــة االجتماعيــة كفيلــة بتقــدمي أشــكال خمتلفــة مــن شــبكات
األمــان االجتماعــي الــي توفــر هلــم مســتوى معاشــي جيــد.
وتظهــر هنــا قضيــة علــى قــدر كبــر مــن األمهيــة جيــب التعامــل معهــا وهــي قضيــة الدعــم ،الــذي يؤثــر أتث ـراً ســلبياً
وعكســياً يف عدالــة التوزيــع .فالش ـرائح الغنيــة مــن الســكان هــي أكثــر اســتفادة مــن خمصصاتــه ألهنــا أكثــر اســتهالكاً
مــن القطاعــات املدعومــة ،ومــن مثّ فاحلصــة الكــرى مــن خمصصــات الدعــم يذهــب إىل هــذه الشـرائح .ومــن الضــروري
التعامــل مــع هــذه القضيــة علــى مــدد طويلــة مــن الزمــن ،ابلتزامــن مــع تنفيــذ سياســات وبرامــج ختفيــف األثــر علــى
القطاعــات والش ـرائح الــي مــن املتوقــع أتثرهــا ســلباً علــى املــدى القريــب.
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مرحلة اإلغاثة ()2019-2020
تتميــز هــذه املرحلــة ابرتفــاع يف النمــو االقتصــادي وحتقيــق معــدالت منــو موجبــة ،حيــث حتقــق كل مــن الصناعــة
االســتخراجية والبنــاء والتشــييد إضافــة إىل التجــارة والصناعــة التحويليــة والنقــل معــدالت منــو عاليــة نظ ـراً الخنفــاض
كل منهــا خــال ســنوات احلــرب ،وعــودة النشــاط االقتصــادي ،إضافــة إىل طبيعــة املرحلــة الــي تتطلــب أتهيــل
الناتــج يف ّ
وتطويــر البــى التحتيــة مبكوانهتــا املختلفــة .لذلــك تكــون أهــداف هــذه املرحلــة علــى النحــو اآليت:
•رفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل  %3كوسطي للمرحلة موزع بني القطاعات وفق اآليت:
قطاع الزراعة.%2 :قطاع الصناعة االستخراجية.%5 :قطاع الصناعة التحويلية.%15 :قطاع الكهرابء واملياه.%2 :قطاع البناء والتشييد.%2 :قطاع التجارة.%5 :قطاع النقل واملواصالت والتخزين.%3 :قطاع املال والتأمني والعقارات.%1 :قطاع اخلدمات :قريب من الصفر.•الناتج حســب اإلنفاق :يشــكل االســتهالك اخلاص ما نســبته  %98من الناتج ،ويشــكل االســتهالك العام %16
منه ،يف حني يشــكل االســتثمار اخلاص  %4والعام  ،%2وتشــكل الواردات الســلعية واخلدمية  %31والصادرات
الســلعية واخلدميــة  %11منــه.
•إعــادة الت ـوازن يف الرتكيــب اهليكلــي للناتــج (بــن القطاعــن العــام واخلــاص) ليشــكل القطــاع اخلــاص  %52مــن

الناتــج.
•رفــع مســامهة العوامــل املاديــة (العمــل ورأس املــال) ،وفــق متطلّبــات هــذه املرحلــة ،علــى حســاب العوامــل النوعيــة
(جممــل إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج) ،واملســامهة الكــرى هــي لـزايدة مســامهة راس املــال الــذي ســتكون مبقــدار %165
مقابــل  %40ملســامهة العمــل ،يف حــن ســتكون مســامهة إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج ســالبة مبقــدار  %105يف هــذه
املرحلــة.
•التوزيــع االســتثماري علــى القطاعــات :تتطلــب هــذه املرحلــة زايدة حجــم االســتثمار الكلــي (العــام واخلــاص)
بوســطي معــدل منــو  %18عــن الفــرة الســابقة ليشــكل مــا نســبته  %6مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل منهــا حــويل %40
اســتثماراً عام ـاً .يتــوزع االســتثمار علــى القطاعــات االقتصاديــة وفــق اآليت:
الزراعة %13 :من حجم االستثمار ،منها  %27استثماراً عاماً.الصناعة االستخراجية ،%7 :منها  %87استثماراً عاماً.الصناعة التحويلية ،%13 :منها  %28استثماراً عاماً.الكهرابء واملاء ،%5 :منها  %86استثماراً عاماً.البناء والتشييد ،%15 :منها  %50استثماراً عاماً.التجارة ،%5 :منها  %5استثماراً عاماً.النقل واملواصالت ،%10 :منها  %28استثماراً عاماً.101
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املال والتأمني ،%2 :منها  %2استثماراً عاماً.اخلدمات ،%30 :يشكل االستثمار العام  %39منها.•خفض معامل جيين املعين بعدالة توزيع الدخل من  %69إىل حدود .%59
مرحلة التعايف ()2021-2023
جيــري يف هــذه املرحلــة الرتكيــز علــى نشــاطات “إعــادة اإلعمــار” (مبفهــوم إعــادة أتهيــل البــى التحتيــة بوجــه خــاص)
وتكريــس مفهــوم بواكــر التعــايف .أهــم مســات املرحلــة هتيئــة الظــروف املناســبة إلعــادة تفعيــل العمليــة اإلنتاجيــة ،ابلتزامــن
مــع حركــة إعــادة اإلعمــار الواســعة الــي ستشــهدها ســورية.
هتــدف هــذه املرحلــة إىل اســتعادة الت ـوازن ووقــف النزيــف احلاصــل ،ابســتخدام مجيــع وســائل التمويــل اخلارجيــة
والداخليــة املتوفــرة (التســهيل الكمــي أو التمويــل ابلعجــز) ،وإن كان بطريقــة ال تتناســب –مرحلي ـاً -مــع مقتضيــات
اســتدامة التنميــة .كمــا هتــدف هــذه املرحلــة إىل تســييل اإلنتــاج (حتويــل اإلنتــاج إىل أمـوال ســائلة) بســرعة كبــرة لرتميــم
فجــوة التمويــل ،ولوقــف النمــو الواســع لظاهــرة التضخــم (مــن منظــور الفجــوة بــن العــرض والطلــب الكليــن) ،وذلــك
هبــدف متويــل تنفيــذ الربانمــج متويـاً ســليماً .ويبقــى التشــابك القطاعــي يف حــدوده الدنيــا حيــث يــرك لــكل قطــاع أن
يرتــب أوراقــه مبفــرده ،إذ أ ّن األولويــة هنــا هــي للحصــول علــى اإلي ـرادات الس ـريعة لتغيــر هيكليــة التمويــل.
وتزامنـاً مــع تراكــم مســتوى مقبــول مــن “القيمــة املضافــة” ،ســيجري تدرجييـاً العمــل علــى ترميــم سالســل اإلنتــاج،
بــدءاً ابألقــل تكلفــة واألكثــر إحلاحـاً ،ابجتــاه األعلــى تكلفــة واألقــل إحلاحـاً ،حبيــث تتــم إعــادة إحيــاء أقــل مصــادر خلــق
القيمــة تضــرراً وأكثرهــا قابليــة إلعــادة اإلنتــاج ،مــع الرتكيــز الكبــر علــى البنيــة التحتيــة (الطاقــة ،والنقــل ،وامليــاه علــى
وجــه التحديــد) الالزمــة إلعــادة إحيــاء العمليــة اإلنتاجيــة يف ســياقها األوســع .لذلــك تكــون أهــداف هــذه املرحلــة علــى
النحــو اآليت:
•رفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل  %4كوسطي للمرحلة موزع بني القطاعات وفق اآليت:
قطاع الزراعة.%4 :قطاع الصناعة االستخراجية.%4 :قطاع الصناعة التحويلية.%23 :قطاع الكهرابء واملياه.%1 :قطاع البناء والتشييد.%13 :قطاع التجارة.%2 :قطاع النقل واملواصالت والتخزين.%2 :قطاع املال والتأمني والعقارات.%3 :قطاع اخلدمات.%3 :•الناتج حســب اإلنفاق :يشــكل االســتهالك اخلاص ما نســبته  %80من الناتج ،ويشــكل االســتهالك العام %21
منه ،يف حني يشــكل االســتثمار اخلاص  %6والعام  ،%3وتشــكل الواردات الســلعية واخلدمية  %19والصادرات
الســلعية واخلدميــة  %9منــه.
•مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل %54
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•تســتمر مســامهة العوامــل املاديــة يف النمــو بنســبة أعلــى مــن العوامــل النوعيــة (جممــل إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج) ،وتصبــح
النســبة األعلــى ل ـزايدة مســامهة العمــل فتصبــح مســامهته  %184مقابــل  %4ل ـرأس املــال ،وتبقــى مســامهة العوامــل
النوعيــة (إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج) ســالبة مبقــدار .%88
•التوزيــع االســتثماري علــى القطاعــات :يشــكل حجــم االســتثمار الكلــي (العــام واخلــاص) مــا نســبته  %9مــن الناتــج
احمللــي اإلمجــايل ،بـزايدة يف وســطي معــدل منــو االســتثمارات مبقــدار  %25عــن املرحلــة الســابقة ،منهــا حــويل %37
اســتثماراً عامـاً .ويتــوزع االســتثمار علــى القطاعــات االقتصاديــة وفــق اآليت:
الزراعة %13 :من حجم االستثمار ،منها  %27استثماراً عاماً.الصناعة االستخراجية ،%7 :منها  %71استثماراً عاماً.الصناعة التحويلية ،%13 :منها  %29استثماراً عاماً.الكهرابء واملاء ،%5 :منها  %84استثماراً عاماً.البناء والتشييد ،%15 :منها  %38استثماراً عاماً.التجارة ،%4 :منها  %3استثماراً عاماً.النقل واملواصالت ،%8 :منها  %34استثماراً عاماً.املال والتأمني ،%2 :منها  %2استثماراً عاماً.اخلدمات ،%33 :يشكل االستثمار العام  %37منها.•خفض معامل جيين املعين بعدالة توزيع الدخل إىل حدود .%54
مرحلة االنتعاش ()2024-2028
هتــدف هــذه املرحلــة إىل البــدء إبعــادة رســم مالمــح االقتصــاد الســوري املتكامــل .أهــم مــا مييــز هــذه املرحلــة
زايدة التشــابك القطاعــي ،وحتقيــق قيــم مضافــة عاليــة يف مجيــع القطاعــات .وتنطــوي هــذه املرحلــة علــى واحــد مــن
أهــم األهــداف الثانويــة ،وهــو تعزيــز مبــدأ “التمويــل الــذايت” للعمليــة التنمويــة ،والبــدء بقطــف مثــار التشــابكات
األماميــة واخللفيــة الــي يعــاد إنتاجهــا ،كمــا تشــكل هــذه املرحلــة األرضيــة الضروريــة إلطــاق مشــروع مكافحــة “الركــود
التضخمــي” ،وهــو الطريــق حنــو االســتدامة التنمويــة يف املرحلــة التاليــة.
لذلك تكون أهداف هذه املرحلة على النحو اآليت:
•رفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل  %10كوسطي للمرحلة موزع بني القطاعات وفق اآليت:
قطاع الزراعة.%4 :قطاع الصناعة االستخراجية.%2 :قطاع الصناعة التحويلية.%30 :قطاع الكهرابء واملياه.%1 :قطاع البناء والتشييد.%40 :قطاع التجارة.%2 :قطاع النقل واملواصالت والتخزين.%5 :قطاع املال والتأمني والعقارات.%5 :قطاع اخلدمات.%5 :103
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•الناتج حســب اإلنفاق :يشــكل االســتهالك اخلاص ما نســبته  %65من الناتج ،ويشــكل االســتهالك العام %25
منه ،يف حني يشــكل االســتثمار اخلاص  %10من الناتج والعام  ،%3وتشــكل الواردات الســلعية واخلدمية %11
مــن الناتــج والصــادرات الســلعية واخلدميــة  %8منــه.
•رفع مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل .%60
•حتســن يف تركيبــة مصــادر النمــو ،حيــث ترتفــع مســامهة خمــزون رأس املــال إىل  %36مقابــل  %26للعمــل ،يف حــن
ترتفــع مســامهة إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج مبعــدالت عاليــة لتصبــح  %38يف هــذه املرحلــة.
•التوزيــع االســتثماري علــى القطاعــات :يبلــغ حجــم االســتثمار الكلــي (العــام واخلــاص) مــا نســبته  %13مــن الناتــج
للمحلــي اإلمجــايل أي بـزايدة يف وســطي معــدل منــو حجــم االســتثمار مبقــدار  %23عــن املرحلــة الســابقة منهــا حــويل
 %24اســتثماراً عامـاً .ويتــوزع االســتثمار علــى القطاعــات االقتصاديــة وفــق اآليت:
الزراعة %11 :من حجم االستثمار ،منها  %21استثماراً عاماً.الصناعة االستخراجية ،%5 :منها  %50استثماراً عاماً.الصناعة التحويلية ،%15 :منها  %14استثماراً عاماً.الكهرابء واملاء ،%4 :منها  %75استثماراً عاماً.البناء والتشييد ،%19 :منها  %19استثماراً عاماً.التجارة ،%4 :منها  %1استثماراً عاماً.النقل واملواصالت ،%7 :منها  %24استثماراً عاماً.املال والتأمني %2 :منها  %1استثماراً عاماً.اخلدمات ،%33 :يشكل االستثمار العام  %31منها.-خفض معامل جيين املعين بعدالة توزيع الدخل إىل حدود .47%

مرحلة االستدامة ()2029-2030
تشــهد هــذه املرحلــة تش ـ ّكل هويــة االقتصــاد الســوري احلديــث .وجيــري خــال هــذه املرحلــة وضــع السياســات
واآلليــات الــي تضمــن اســتدامة التنميــة أببعادهــا املختلفــة (قطاعيـاً وجغرافيـاً وفئــوايً) ،وتركــز علــى ربــط األبعــاد املختلفــة
السياســية واالقتصاديــة واملؤسســاتية واالجتماعيــة .وتنطــوي هــذه املرحلــة علــى التصــدي لألســئلة “الصعبــة” يف
االقتصــاد واجملتمــع الســوريني ،وســيجري فيهــا معاجلــة العوامــل الــي ظهــرت وتفاقمــت أثنــاء األزمــة والــي ســامهت يف
تفاقــم مشــكلة “الركــود التضخمــي” .تكــون أهــداف هــذه املرحلــة علــى النحــو اآليت:
•استقرار معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل عند  %13كوسطي للمرحلة موزع بني القطاعات وفق اآليت:
قطاع الزراعة.%3 :قطاع الصناعة االستخراجية.%2 :قطاع الصناعة التحويلية.%23 :قطاع الكهرابء واملياه.%2 :قطاع البناء والتشييد.%36 :قطاع التجارة.%2 :قطاع النقل واملواصالت والتخزين.%4 :قطاع املال والتأمني والعقارات.%5 :قطاع اخلدمات.%2 :104
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•الناتج حســب اإلنفاق :يشــكل االســتهالك اخلاص ما نســبته  %58من الناتج ،ويشــكل االســتهالك العام %24
منــه ،يف حــن يشــكل االســتثمار اخلــاص  %15مــن الناتــج والعــام  ،%3وتشــكل الـواردات الســلعية واخلدميــة %7
مــن الناتــج والصــادرات الســلعية واخلدميــة  %7منــه.
•رفع مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل أكثر من .%69

•اســتمرار مســامهة العوامــل املاديــة (العمــل ورأس املــال) ،وفــق متطلّبــات هــذه املرحلــة ،بنســبة أعلــى مــن مســامهة
العوامــل النوعيــة (جممــل إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج) %52 ،ملســامهة خمــزون رأس املــال مقابــل  %5للعمــل ،واســتمرار
ارتفاع مســامهة إنتاجية عوامل اإلنتاج لتصبح  .%44فعلى الرغم من اســتمرار أتثري مســامهة العوامل املادية بنســبة
أعلــى خــال كافــة املراحــل وعلــى الرغــم مــن ضــرورة رفــع مســامهة العوامــل النوعيــة إال أن البنــاء الصحيــح لتنميــة
مســتدامة واقتصــاد تشــميلي تنافســي حيتــاج إىل أكثــر مــن عشــر ســنوات اســتثمار يف (رأس املــال البشــري واالبتــكار
واملســتوى التكنولوجــي املتقــدم ...وخمتلــف العوامــل النوعيــة األخــرى) الــي حتتــاج إىل فــرة كافيــة مــن البنــاء الصحيــح
للوصــول إىل االســتدامة.
•التوزيــع االســتثماري علــى القطاعــات :يبلــغ حجــم االســتثمار الكلــي (العــام واخلــاص) مــا نســبته  %18مــن
الناتــج احمللــي اإلمجــايل ،مبعــدل منــو وســطي  %24عــن املرحلــة الســابقة ،منهــا حــويل  %17اســتثماراً عامـاً .ويتــوزع
االســتثمار علــى القطاعــات االقتصاديــة وفــق اآليت:
الزراعة %10 :من حجم االستثمار ،منها  %16استثماراً عاماً.الصناعة االستخراجية ،%4 :منها  %39استثماراً عاماً.الصناعة التحويلية ،%20 :منها  %6استثماراً عاماً.الكهرابء واملاء ،%4 :منها  %75استثماراً عاماً.البناء والتشييد ،%18 :منها  %7استثماراً عاماً.التجارة ،%4 :منها  %2استثماراً عاماً.النقل واملواصالت ،%6 :منها  %17استثماراً عاماً.املال والتأمني ،%1 :منها  %2استثماراً عاماً.اخلدمات ،%32 :يشكل االستثمار العام أكثر من  %21منها.•خفض معامل جيين املعين بعدالة توزيع الدخل إىل ما دون .%34
ّأمــا األهــداف املتعلقــة خبفــض معــدالت الفقــر فتتوافــق مؤش ـراهتا املســتهدفة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة علــى
املســتوى الكلــي واملــكاين ،وذلــك طيلــة مــدة الربانمــج.
 )2املالية العامة

مالية عامة شفافة وكفؤة مستقرة قائمة على االستدامة ،حمفزة لالستثمار واالدخار والتمويل ،موجهة
لدعم الفئات والقطاعات املستهدفة.
ال تتوقــف أمهيــة املاليــة العامــة علــى توليــد املـوارد للدولــة فقــط ،بــل هــي أدوات هامــة للتأثــر علــى املتغـرات
الكليــة ،كمعــدالت االدخــار واالســتثمار ومســتوى األســعار والتكاليــف ،وكذلــك توظيــف امل ـوارد .وميكــن
ـاد لسياســة ماليــة عامــة مالئمــة أن حيفــز النمــو واالدخــار ،الــذي يقــود بــدوره إىل حتقيــق معــدالت
للتطبيــق اجلـ ّ
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منــو أســرع يف إيـرادات الدولــة .وتعـ ّد املوازنــة العامــة للدولــة األداة الرئيســية لسياســة املاليــة العامــة الــي هــي أحــد
أركان السياســة االقتصاديــة الكليــة ،وهــي ذات أتثــر كبــر علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لكوهنــا متثــل
حجــم ونــوع تدخــل الدولــة يف االقتصــاد الوطــي .كمــا تعـ ّد السياســات الــي تتحكــم ابإليـرادات واإلنفــاق أداة
هامــة جــداً يف التأثــر علــى النمــو االقتصــادي البعيــد األجــل عــن طريــق حتقيــق الكفــاءة يف توزيــع املـوارد واحلفــاظ
علــى االســتقرار االقتصــادي اإلمجــايل والعدالــة يف توزيــع الدخــل القومــي .وللموازنــة العامــة للدولــة عــادة أتثــر
واضــح وشــفاف علــى النمــو والتنميــة االقتصاديــة علــى املــدى البعيــد ،بفضــل اخلدمــات العامــة الضروريــة الــي
تؤديهــا الدولــة.
لذلــك حتتــاج ســورية سـريعاً إىل حتقيــق معــدالت منــو عاليــة ،وهــو مــا يدعوهــا إىل تعبئــة املزيــد مــن املـوارد .ونظـراً
إىل حتميــة تصحيــح االختــال بــن امل ـوارد واالحتياجــات لتحقيــق ت ـوازن مــايل مســتدام ضمــن ت ـوازن اقتصــادي
كلــي ســليم يتســم ابلنمــو والعدالــة االجتماعيــة ،فــا بــد مــن مراجعــة وتعديــل املوازنــة العامــة بشــقيها :اإلي ـرادات
والنفقــات ،وكذلــك مراجعــة التش ـريعات واإلدارة الضريبيــة .ومــن دون هــذه املراجعــة املفضيــة إىل إحــداث حتــول
يف السياســات االقتصاديــة ،فإننــا لــن نســتطيع حــل مشــكالت متويــل خدمــات عــودة الالجئــن ،والبــى التحتيــة
لإلنتــاج ،والركــود التضخمــي ،والبطالــة والفقــر ،والت ـوازن االقتصــادي الكلــي ...وتضفــي هــذه املؤش ـرات علــى
االقتصــاد الســوري مناعــة وقــدرة كبــرة علــى جماهبــة التحــدايت املســتقبلية ،وهــي حتــدايت هيكليــة وهامــة تتطلــب
عم ـاً وتطــوراً ملحوظ ـاً.
علــى رأس التحــدايت املتعلّقــة ابملاليــة العامــة ،مثــة ضــرورة لتوفــر إي ـرادات جديــدة تعـ ّـوض عــن تراجــع اإلي ـرادات
النفطيــة واخلســائر الــي ســببتها األزمــة .ومــن دون ذلــك ســيتفاقم العجــز ويفقــد االقتصــاد الســوري توازنــه واســتقراره
الكلــي وتتدهــور قدرتــه اإلنتاجيــة إىل درجــة خطــرة.
متتلــك ســورية مصــادر بديلــة حقيقيــة وهامــة تعتمــد علــى حتصيــل اإليـرادات الضريبيــة غــر النفطيــة بكامــل فروعهــا،
مباشــرة وغــر مباشــرة .ولــن يتحقــق مثــل هــذا التطــور بــدون حتــول عميــق يف النظــام الضريــي ،وفــق اآليت:
•اســتبدال النظــام الضريــي احلــايل املعقــد بنظــام يســتجيب للمعايــر احلديثــة مــن حيــث أثــره علــى التنميــة وعلــى العدالــة
االجتماعيــة والتكلفــة اإلداريــة .والرتكيــز علــى عــدد قليــل مــن الضرائــب ذات املــردود املرتفــع.
•إصــاح وحتديــث اإلدارة الضريبيــة لـزايدة كفاءهتــا (واإلسـراع يف ذلــك) .فــاإلدارة الضريبيــة تفتقــر حاليـاً إىل املهــارات
والكفــاءات البشـرية كمــا ونوعــا وإىل وســائل وتقنيــات اإلدارة احلديثــة.
ســتزداد يف مرحلة اإلغاثة أمهية توزيع األدوار والتشــارك بني القوى الفاعلة يف االقتصاد الوطين ،ألن تنمية القطاع
اخلــاص وتدعيــم آليــات الســوق والتحفيــز علــى إقامــة املشــروعات املنتجــة وعلــى املبــادرة اإلجيابيــة يتطلــب ترســيخ دور
الدولــة بوظائفهــا اإلش ـرافية علــى إدارة وتســيري االقتصــاد الوطــي وتطويــر البنيــة واخلدمــات األساســية ،تعليم ـاً وتدريب ـاً
وصحــة وقضــاء وبنــاء للمؤسســات الفعالــة واملنيعــة ...أي إن دور الدولــة يف جمــال التنميــة ســيتعاظم وســينجم عنــه
احتياجــات كبــرة يف اإلنفــاق ،حبيــث يصبــح االنســجام بــن هــذه احلاجــات وبــن ضــرورة احلفــاظ علــى التـوازن الكلــي
عمليــة صعبــة ســتبقى مــن التحــدايت املســتقبلية ذات اخلطــر الكبــر .وهــذه العمليــة مرتبطــة بتوزيــع األدوار بــن األجهــزة
املاليــة واألجهــزة النقديــة .ولذلــك ،وألجــل ضمــان التـوازن املطلــوب ،جيــدر وضــع آليــات واضحــة يف إطــار مؤسســات
تســمح ابلتنســيق بــن السياســة املاليــة والسياســة النقديــة.
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املؤشر

مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

()2019-2020

()2021-2023

()2024-2028

()2029-2030+

وسطي منو اإليرادات

%32

%24

%14

%10

حجم اإليرادات إىل الناتج

%8

%11

%11

%10

وسطي منو الضرائب املباشرة

%29

%26

%18

%12

وسطي منو الضرائب غري املباشرة

%32

%24

%10

%5

وسطي منو اإليرادات غري الضريبية

%38

%22

%18

%20

الرتكيب اهليكلي لإليرادات:
الضرائب املباشرة

%33

%33

%37

%42

الضرائب على الواردات

%10

%5

%3

%2

الضرائب غري املباشرة
(دون ضرائب الواردات)
اإليرادات غري الضريبية

%43

%47

%45

%39

%15

%14

%15

%17

وسطي منو النفقات

%2

%11

%11

%9

حجم النفقات إىل الناتج

%21

%19

%17

%15

نسبة عجز املوازنة اإلمجايل إىل الناتج

%13

%8

%6

%5

نسبة الدين العام إىل الناتج

%91

%86

%72

%58

 )3السياسة النقدية

نظام نقدي ومايل مستقر داعم للنمو االقتصادي والتشغيل قائم على بنية حتتية مالية متطورة وكفوءة.
للسياســة النقديــة أمهيــة كبــرة يف حتقيــق األهــداف االقتصاديــة التنمويــة القريبــة والبعيــدة املــدى؛ لذلــك فمــن
الضــروري حتقيــق نقلــة س ـريعة يف النظــم والسياســات النقديــة وتطويــر وبنــاء األجهــزة املصرفيــة واملاليــة املرتبطــة هبــا،
واالتفــاق علــى توزيــع رشــيد للمهــام واملســؤوليات ،وإرســاء آليــات اثبتــة للتنســيق بــن هــذه األجهــزة .وألن السياســة
النقديــة ال ميكــن أن تتــوىل أكثــر مــن هــدف اسـراتيجي ضمــن رؤيــة مســتقبلية واضحــة فستســعى أوال للحفــاظ علــى
اســتقرار مســتوى األســعار ،وجتنــب التضخــم علــى أن يكــون هــذا الســعي متناســقا مــع مســتوي النشــاط االقتصــادي
والتشــغيل .ويشــرط النجــاح يف هــذا النهــج إجيــاد أجهــزة وســوق ماليــة (نقديــة ورأمساليــة) قويــة ونشــطة وتتمتــع
بشــفافية ،ووضــوح قوانينهــا وآلياهتــا .ومــن مي ـزات هــذه األجهــزة قدرهتــا علــى تقــدمي خدمــات ماليــة ذات مســتوى
عــال مــن اجلــودة والدقــة والســرعة ،وهــي خدمــات مطلوبــة مــن طــرف مجيــع القطاعــات اإلنتاجيــة االقتصاديــة .علــى
أن اإلجنــاز الفعلــي التــام هلــذه الرؤيــة االس ـراتيجية غايــة بعيــدة املــدى؛ ويتطلــب ذلــك توظيــف م ـوارد كافيــة لتهيئــة
الكـوادر البشـرية واإلداريــة ذات الكفــاءة العاليــة واملتطــورة وتعزيــز وبنــاء شــى املؤسســات الالزمــة ،ومنهــا املؤسســات
القضائيــة لضرورهتــا حلمايــة حقــوق كل األطـراف .ويعــول علــى السياســة النقديــة الــدور األكــر يف اســتقطاب وحشــد
املـوارد احملليــة وحتويلهــا إىل اســتثمار وخاصـةً يف مرحلــي اإلغاثــة والتعــايف الــي مــن املتوقــع انطــاق عمليــة التنميــة فيهمــا
اعتمــاداً علــى املصــادر املاليــة احملليــة.
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ويبني اجلدول اآليت األهداف الكمية العامة للسياسة النقدية يف سورية.
اهلدف

املدى القصري
()2019-2020

املدى املتوسط
()2021-2025

استقرار سعر صرف للرية.
استقرار سعر الصرف احملافظة على املستوى
زايدة احتياطيات القطع
احلايل لسعر صرف اللرية؛
كهدف وسيط
األجنيب مبعدل سنوي بني
وتعزيز موارد القطع األجنيب
الستقرار األسعار
.%20-25
لتلبية االحتياجات املرحلية
(اهلدف النهائي)
استهداف ختفيض معدل
بتحقيق معدل منو سنوي
التضخم عند .%10
لالحتياطيات بني %5-10
لدعم العملة الوطنية.
استهداف ختفيض معدل
التضخم عند .%15-20
العرض النقدي

احلد من معدل منو العرض
النقدي ،واحملافظة على
معدل منو سنوي ال يتجاوز
 ،%10مع حث املصارف
جلذب األموال غري املوظفة
ابالقتصاد ،وإصدار أدوات
مالية للجمهور ابللرية عن
طريق املصارف وتفعيلها
يف عملية التمويل بدالً من
اإلصدار النقدي اجلديد.
النقود االحتياطية%40 :
من الناتج احمللي.
الكتلة النقدية %35 :من
الناتج احمللي.

دعم النمو
واإلقراض املصريف

ارتفاع معدل اإلقراض
توجيه اإلقراض املصريف،
املصريف إىل  %70مبعدل
وحتسني ضوابط عمليات
منو بني %50-60
التمويل وتطبيق معايري أوضح
يف التسليف خلفض خماطر
سنوايً.
زايدة النفاذ املايل.
االئتمان ومتويل املشاريع
ذات األولوية الوطنية الداعمة
للقطاعات االقتصادية مبعدل
 %60من إمجايل اإلقراض.

املدى الطويل
()2026-2030+

حتسني القوة الشرائية
للرية ،ودعمها أمام
العمالت األجنبية.
استهداف ختفيض معدل
التضخم عند .%5-8

منو العرض النقدي
خلق موائمة بني منو
مبعدل مستقر يرتاوح
العرض النقدي ومنو الناتج
حبدود .%5
احمللي اإلمجايل على حنو ال
يتجاوز معدل منو  %10النقود االحتياطية:
.%30
سنوايً.
النقود االحتياطية.%35 :

توفري التمويل الالزم
للعمليات اإلنتاجية
والتشغيلية ،وزايدة النفاذ
املايل ليشمل مجيع شرائح
اجملتمع (وهنا يصعب
حتديد معدل واضح على
املدى البعيد نظراً لتوقف
ذلك على مدى استجابة
املتغريات).

وترتبــط هــذه األهــداف الكميــة ابملتغـرات املرحليــة والواقــع االقتصــادي وميكــن تعديلهــا وفــق تلــك املتغـرات وأمههــا
واإلجـراءات القسـرية أحاديــة اجلانــب ،ومــا تتطلبــه كل مرحلــة.
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 )4التجارة اخلارجية

اقتصاد منفتح على العامل بفضل جتارة خارجية قادرة على املنافسة ،وحمفزة لإلنتاج احمللي.
تعكــس التجــارة اخلارجيــة هيكليــة اإلنتــاج الوطــي ،ومــدى التـوازن أو االختــال فيــه .ويف حالــة االقتصــاد الســوري،
اتســمت التجــارة اخلارجيــة قبــل األزمــة ابلطابــع النمطــي الــذي ســاد معظــم االقتصــادايت الناميــة ،حيــث ختصصــت
يف تصديــر املـواد األوليــة الزراعيــة والنفطيــة يف صورهتــا اخلــام ،وهــو مــا حــرم االقتصــاد مــن القيــم املضافــة الــي كان مــن
املمكــن حتقيقهــا مــن تصنيــع هــذه امل ـواد األوليــة وتصديرهــا يف شــكل منتجــات هنائيــة؛ كمــا تركــزت أغلــب وارداهتــا
يف امل ـواد الوســيطة بســبب هيــكل اإلنتــاج االقتصــادي ،وبصفــة خاصــة اإلنتــاج الصناعــي وبنيــة الصناعــة الســورية
(كصناعــات جتميعيــة) ،وكذلــك واردات الســلع الرأمساليــة وبعــض املـواد االســتهالكية األساســية ويف مقدمتهــا األدويــة
والغــذاء .وقــد عــاىن القطــاع يف ظــل احلــرب مــن حصــار اقتصــادي وإجـراءات قسـرية أحاديــة اجلانــب أثــرت أتثـراً كبـراً
علــى ظــروف عملــه ،واســتطاع جتــاوز الكثــر مــن آاثرهــا وأتمــن احلــد األدىن مــن االحتياجــات ابلرتكيــز علــى اتفاقيــات
مــع دول صديقــة ســامهت يف ختفيــف أثــر اإلجـراءات القسـرية واحلصــار.
يبــى الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب علــى تطويــر التجــارة اخلارجيــة لــردم فجــوة االحتياجــات
الالزمــة إلعــادة اإلعمــار وتوفــر متطلبــات التنميــة والبــى التحتيــة اخلدميــة واإلنتاجيــة علــى املــدى القريــب .وعلــى املــدى
املتوســط والبعيــد فــإن تفعيــل التجــارة اخلارجيــة يقــوم علــى تصحيــح اختــاالت هيــكل اإلنتــاج واختــال العالقــة بــن
الدخــل واالســتهالك (االدخــار) ،يف إطارهــا الكلــي وأيضـاً القطاعــي واإلقليمــي.
مرحلة االنتعاش
()2024-2028

مرحلة االستدامة
()2029-2030+

الصادرات إىل الناتج (السلع واخلدمات)

%11.2

%9.2

%7.8

%6.7

الواردات إىل الناتج (السلع واخلدمات)

%31.3

%19.1

%11.4

%7

العجز إىل الناتج (السلع واخلدمات)

%20

%10

%3

%0.3

نسبة تغطية الصادرات للواردات

%36

%49

%70

%96

املؤشر

مرحلة التعايف
مرحلة اإلغاثة
()2021-2023( )2019-2020

 )5سوق العمل

سوق عمل كفؤة تساهم يف زايدة معدالت التشغيل والتمكني وتوفر معايري العمل الالئق.
عــاىن ســوق العمــل قبــل األزمــة مــن اختــاالت هيكليــة يف جانــي العــرض والطلــب والتنظيــم ،فالنمــو الســكاين
السـريع أدى إىل دخــول قــوة عمــل أكــر مــن قــدرة االقتصــاد الوطــي علــى اســتيعاهبا ،وغابــت إىل حــد بعيــد تقديـرات
االحتياجــات املســتقبلية للقطاعــات االقتصاديــة مــن املـوارد البشـرية علــى خمتلــف مســتوايهتا التعليميــة والتأهيليــة ،وهــو
مــا ســبب ضعفـاً يف املقــدرة علــى ربــط التعليــم والتأهيــل بســوق العمــل .وعــاىن ســوق العمــل أيضـاً مــن ضعــف يف معايــر
العمــل الالئــق ،كعــدم كفايــة الدخــل ملواكبــة متطلبــات املعيشــة ،والتمايــز األجــري بــن الذكــور واإلانث يف القطــاع
اخلــاص ،وانتشــار ظاهــرة عمــل األطفــال ،وضعــف التغطيــة التأمينيــة (االجتماعيــة والصحيــة) .كل هــذه االختــاالت
رافقهــا انتشــار واســع للقطــاع اخلــاص غــر املنظــم ،مبــا حيملــه مــن عــدم اليقــن جتــاه بيئــة وظــروف العمــل.
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ويف ظــل األزمــة ،تعمقــت هــذه االختــاالت مــع تضـ ّـرر النشــاط االقتصــادي وهجــرة جــزء مــن الك ـوادر البش ـرية
املؤهلــة ،وغيــاب ملعلومــات ومؤش ـرات الســوق ،وازدايد الفجــوة بــن دخــل العمــل وتكاليــف املعيشــة ،وغــر ذلــك...
يكتســب ســوق العمــل يف الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب أمهيــة ابلغــة ملــا يعــول عليــه مــن
حتقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن حيــث الربــط بــن العــرض والطلــب علــى العمــل ،وتوفــر معلومــات عــن
فــرص العمــل وتوجيــه حمــددات الســوق ،وحتســن معايــر العمــل الالئــق ،وإعــادة اإلدمــاج االقتصــادي للشــباب والنســاء
والفئــات الضعيفــة مــن الســكان يف النشــاط االقتصــادي .وتتــوزع تدخــات حتســن ســوق العمــل كقضيــة كليــة عــر
قطاعيــة يف قطاعــات عديــدة ،كالقطاعــات االقتصاديــة ،واالســتثمار ،والســكان ،والتعليــم ،واحلمايــة االجتماعيــة،
وغريهــا ،وهــذه القضيــة تبقــى أولويــة يف مراحــل الربانمــج األربــع ملــا هلــا مــن أثــر كبــر يف حتقيــق أهــداف هــذه املراحــل،
وخاص ـةً تلــك املتعلقــة إبعــادة الالجئــن والنازحــن داخلي ـاً وترميــم مصــادر دخلهــم ،وإعــادة اإلدمــاج االقتصــادي
للفئات الضعيفة من الســكان (النســاء ،املعاقني ،)... ،أو تلك املتصلة مبعايري اســتدامة التنمية ،كمعدالت التشــغيل
املرتفعــة ومعايــر العمــل الالئــق .وســوق العمــل هــو مــن القطاعــات سـريعة األثــر وامللمــس علــى املواطنــن عمومـاً وقــوة
العمــل بوجــه خــاص.
مرحلة اإلغاثة
()2019-2020

مرحلة التعايف
()2021-2023

مرحلة االنتعاش
()2024-2028

مرحلة االستدامة
()2029-2030+

منو قوة العمل
منو التشغيل يف القطاع احلكومي

%1

%12

%2

%0.4

%4

%3

%3

%-1

منو التشغيل يف القطاع اخلاص

%4

%23

%5

%2

منو التشغيل اإلمجايل

%4

%16

%4

%1

معدل البطالة

%31

%22

%13

%10

منو األجور االمسية

%51

%35

%18

%10

منو األجور احلقيقية

%31

%25

%12

%8

األجور احلقيقية إىل الناتج

%20

%46

%55

%55

املؤشر

ب .القطاعات االقتصادية
 )1الزراعة

زراعة متطورة ذات إنتاجية عالية وتوجه تنافسي ومسامهة فعالة يف االقتصاد الوطين.
يكتســب قطاع الزراعة أمهية قصوى يف الربانمج الوطين التنموي لســورية يف ما بعد احلرب ،وهو من القطاعات ذات
األولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج ،وخباصــة يف املراحــل األوىل (مرحلــي اإلغاثــة والتعــايف) ملــا لــه مــن دور كبــر يف حتقيــق
األهــداف العامــة هلاتــن املرحلتــن؛ فهــو املســاهم األول يف حتقيــق األمــن الغذائــي ،واملشــغل األكــر يف ظــل احلــرب .وابلرغــم
مــن أوجــه الضــرر الــي أصابــت مفــردات عمــل هــذا القطــاع ،فهــو يبقــى مــن أســرع القطاعــات الــي ميكــن هلــا جتــاوز هــذه
اآلاثر ،ومــن مثّ فــإن االســتثمار فيــه سـريع املردوديــة وقريــب األثــر .ومتتــاز اجلمهوريــة العربيــة الســورية بتنــوع البيئــات الزراعيــة،
وهــذا مــا ســاهم يف إنتــاج العديــد مــن احملاصيــل الزراعيــة ،كاحلبــوب والبقوليــات واخلض ـراوات والفاكهــة وتربيــة احلي ـوان.
110

 الفهرس
ويتيــح هــذا التنــوع إمكانيــة إج ـراء التعديــات يف الرتاكيــب احملصوليــة للزراعــات لتلبيــة احلاجــة إىل الغــذاء واملتطلبــات
األخــرى (تصنيــع وتصديــر) مــن جهــة ،وتعزيــز القــدرة التنافســية للعديــد مــن املنتجــات مــن جهــة أخــرى.
ويعــول علــى قطــاع الزراعــة يف مراحــل التعــايف واالنتعــاش واالســتدامة ،وخاصـةً يف تشــكيل الناتــج اإلمجــايل ويف اســتيعاب
قــوة العمــل ،وألمهيتــه يف املي ـزان التجــاري ،ودوره يف توفــر الغــذاء للســكان وتوفــر امل ـواد األوليــة للصناعــات التحويليــة
والغذائيــة الــي تعتمــد علــى امل ـواد الزراعيــة ،وكذلــك يف إنعــاش الريــف الســوري واملســامهة يف حتقيــق الت ـوازن التنمــوي.
إن جـ ّـل االســتثمار يف القطــاع الزراعــي هــو اســتثمار خــاص ،حيــث تبلــغ نســبته  %98.5مــن إمجــايل االســتثمار
(االســتثمار يف القطاع التعاوين هو اســتثمار خاص) ،يف مقابل  %1للقطاع املشــرك و % 0.5للقطاع العام .وهكذا
فــإن عــودة االســتقرار إىل املناطــق الســورية كفيــل إىل حــد بعيــد يف إعــادة التعــايف هلــذا القطــاع.
يرتبــط هــذا القطــاع ارتباطـاً وثيقـاً بقطــاع املـوارد املائيــة الــذي يعــاين منــذ ســنوات مــن وجــود عجــز مائــي ،نظـراً لـزايدة
اســتجرار غــر املتجــدد وتزايــد الســكان والنمــو االقتصــادي وأتثــر املـوارد املائيــة الدوليــة املنشــأ ابملواقــف السياســية للــدول
(وخاصـةً تركيــا) .وتتأثــر مقوماتــه كذلــك بنقــص األراضــي القابلــة للزراعــة نتيجــة الزحــف العمـراين العشـوائي املنظــم وغــر
املنظــم علــى األراضــي الزراعيــة خــال ســنوات مــا قبــل احلــرب ،ومــن هنــا أتيت أمهيــة التكامــل مــع اســتعماالت األراضــي،
الــي ســيعمل التخطيــط اإلقليمــي علــى حتديــد معاملهــا ضمــاانً لكفــاءة اســتخدام املـوارد.
املؤشر

مرحلة التعايف
مرحلة اإلغاثة
()2023-2026( )2019-2022

مرحلة االنتعاش
()2027-2028

مرحلة االستدامة
()2029-2030+

نسبة زايدة املساحات القابلة للزراعة
واملزروعة (املروية والبعلية) من إمجايل
املساحات القابلة للزراعة وغري املستثمرة.

%4

%5

%5

%4

نسبة زايدة اإلنتاجية لوحدة املساحة
والعامل الزراعي

%5

%5

%4

%5

نسبة رفع كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج الزراعي

%5

%15

%10

%5

نسبة ختفيض الفاقد يف خمتلف مراحل
الزراعة واجلين والتسويق

%7

%10

%10

%35

محاية وتنمية الثروة احليوانية وتعظيم
االستفادة من منتجاهتا.

%10

%10

%15

%15

نسبة ختفيض فجوة األمن الغذائي الزراعي

%15

%20

%20

%15

نسبة زايدة األراضي املروية بوسائل الري احلديث

%3

%10

%10

%35

نسبة تقليل األراضي السبات

%3

%3

%10

%5

نسب تغطية النساء الريفيات املستفيدات
من خدمات التمويل الصغري

%7

%20

%33

%25

نسبة املنتجات العضوية من املنتجات الزراعية

-

-

%10

%15
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 )2الصناعة التحويلية

صناعة سورية تنافسية حملياً وإقليمياً ،هي احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي.
شــهد قطــاع الصناعــة التحويليــة قبــل األزمــة تطــوراً هامـاً مــن حيــث ارتفــاع مســامهته يف تشــكيل الناتــج والتشــغيل؛
غــر أنــه عــاىن مــن اختــاالت جوهريــة كان أمههــا ارتــكازه علــى صناعــات خفيفــة ضعيفــة القيــم املضافــة ،واعتمــاده علــى
اخلــارج ،وضعــف ترابطاتــه األماميــة واخللفيــة؛ كمــا عانــت الصناعــة الســورية مــن عــدم اســتقرار اإلنتاجيــة والناتــج لعــدم
تطــور إنتاجيــة جممــل عوامــل اإلنتــاج علــى حنــو ٍ
كاف.
ويعــد قطــاع الصناعــة التحويليــة مــن أكثــر القطاعــات تضــرراً مــن احلــرب علــى ســورية ،بســبب حجــم الدمــار الــذي
أصاب منشــآته ومكامن إنتاجه وهجرة الكثري من الصناعيني ورؤوس األموال .وابلرغم من األثر اإلجيايب لإلجراءات
احلكوميــة لتنشــيط القطــاع وإج ـراء انزايحــات جغرافيــة يف بعــض املنشــآت ذات األمهيــة اخلاصــة يف ظــروف احلــرب
كالصناعــات الدوائيــة ،فــإن هــذا األثــر بقــي حمــدوداً لضعــف التـوازن اجلغـرايف لتــوزع املنشــآت واملشــاريع الصناعيــة.
سيشــكل قطــاع الصناعــة التحويليــة يف ســورية بعــد األزمــة احملــرك األساســي للتنميــة ،وهــو األكثــر فاعليــة يف حتويــل
االقتصــاد مــن نشــاطات ذات قيمــة مضافــة منخفضــة إىل تلــك الــي حتقــق معــدالت منــو سـريعة ،وتوفّــر إمكانيــة متزايــدة
للتنميــة املســتدامة .ويعــول علــى أن تكــون الصناعــة التحويليــة أولويــة اســتثمارية ،سـواء للقطــاع العــام أو اخلــاص ،نظـراً
لقدرهتــا علــى النمــو وتوليــد الدخــل ،واســتيعاهبا ألعــداد متزايــدة مــن العمــال.
تعـ ّد الصناعــة التحويليــة إذاً مــن القطاعــات ذات األولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا
بعــد احلــرب .ففــي مرحلــة اإلغاثــة يعـ ّد مســامهاً فعــاالً يف توفــر القســط األكــر مــن مقومــات األمنــن الغذائــي والدوائــي،
كمــا يــؤدي دوراً هامـاً يف توفــر فــرص عمــل تســاعد علــى إعــادة توطــن الالجئــن والنازحــن داخليـاً .ويف مرحلــة التعــايف
يؤدي الدور األهم يف ترميم سالســل القيمة املضافة ،مع ما يصحبها من منو يف الناتج وزايدة يف معدالت التشــغيل.
ويف مرحلــة التعــايف ســيكون هــذا القطــاع الرابــط واملشــبك لقطاعــات االقتصــاد الوطــي .وســيكون هــذا القطــاع أكثــر
القطاعــات أمهيــة يف مرحلــة االســتدامة ،الــي ســيجري فيهــا جتــاوز تقليديــة االقتصــاد ،وزايدة مكوانتــه التكنولوجيــة،
والتخلــص مــن مشــكلة الركــود التضخمــي.
املؤشر

مرحلة اإلغاثة
()2019-2020

مرحلة االنتعاش
مرحلة التعايف
()2024-2028( )2021-2023

مرحلة االستدامة
()2029-2030+

نســبة ختفيــض فجــوة األمــن الغذائــي مــن
املنتجــات الصناعيــة

%20

%40

%30

%10

نسبة رفع كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج

%10

%10

%10

%10

نسبة رفع املكون التكنولوجي يف الصناعة

%5

%25

%30

%40

 )3السياحة

أن تكون السياحة صناعة اسرتاتيجية ،مشاركة يف إعادة البناء الشامل لسورية ،تسهم يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وتعزز الصورة احلضارية لسورية النابضة ابحلياة.
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تتمتــع ســورية مبوقــع جغ ـرايف مميــز ،ومتتلــك رصيــداً اترخيي ـاً وحضــارايً كب ـراً يكســبها مي ـزات تفضيليــة جلــذب
االســتثمارات الســياحية والســياح ،وخباصــة يف جمــال الســياحة الثقافيــة ،ودعــم االقتصــاد الوطــي عــن طريــق املســامهة
يف منــو الناتــج والتشــغيل وتوفــر القطــع األجنــي ...كمــا تــؤدي الســياحة دوراً مهمــا يف تنشــيط القطاعــات األخــرى
كالنقــل والصناعــات احلرفيــة والتجــارة .ويعــول علــى قطــاع الســياحة خصوصـاً يف املســامهة الفعالــة يف مرحلــة التعــايف ومــا
بعدهــا ،أي املراحــل الــي تتســم بعــودة االســتقرار واألمــان إىل املناطــق الســورية ،وتبــدأ معهــا مقومــات العمــل الســياحي
وبنــاه التحتيــة ابلظهــور.
مرحلة اإلغاثة
()2018-2019

مرحلة التعايف
()2020-2024

مرحلة االنتعاش
()2025-2027

مرحلة االستدامة
()2028-2030+

إعــادة تشــغيل املنشــآت الســياحية الــي
خرجــت مــن اخلدمــة

%15

%40

%30

%15

رفع عدد السياح بنسبة

%24

%26

%30

%10

األسرة الفندقية يف اخلدمة
رفع عدد ّ

%9

%30

%40

%9

رفع عدد كراسي اإلطعام يف اخلدمة

%9

%20

%30

%8

معدالت توظيف االستثمار

%15

%40

%30

%20

زايدة أرابح الدولة من عائدات الفنادق

%30

%40

%35

%15

املؤشر

 )4التجارة الداخلية

الوصول إىل سوق جتارية داخلية منظّمة وفعالة ،يسودها االستقرار واملنافسة ،خالية من االحتكار،
وتضمن حقوق املستهلك واملنتج معاً ،وتوفر أفضل املنتجات واخلدمات األساسية أبنسب األسعار.
تكتســب التجــارة الداخليــة أمهيــة كبــرة يف مجيــع مراحــل الربانمــج .ففــي مرحلــة اإلغاثــة ،ســيكون هلــا الــدور اجلوهــري
يف اســتقرار إمــداد األسـواق ابلســلع الضروريــة ،وخباصـةً الغذائيــة منهــا ،وتوجيــه األسـواق والتدخــل ملعاجلــة االختناقــات الــي
تصاحب األزمات ،والرقابة على األسعار وجودة السلع .وتشتد أمهيتها يف مرحليت التعايف واالنتعاش هبدف تنشيط الدورة
االقتصاديــة داخــل الدولــة وربــط القطاعــات بعضهــا ببعــض لتحقيــق االكتفــاء الــذايت ،وتعزيــز التنافســية ومنــع االحتــكار ،ويف
مرحلــة االســتدامة ،ســتهدف إىل وجــود ضامــن آلليــات فعالــة وعادلــة لألسـواق ،حمفــزة علــى االبتــكار واإلبــداع.
وتعد األهداف التالية أهدافاً للقطاع يف مجيع املراحل:
•حتقيق األمن الغذائي للسلع األساسية واحلفاظ على االحتياطي االسرتاتيجي وإدارته بكفاءة وفعالية.
•تعزيز دور مؤسسات التدخل اإلجيايب يف تنظيم وتوجيه السوق.
•محايــة حقــوق املســتهلك مــن خــال احلفــاظ علــى التـوازن يف األسـواق للحصــول علــى منتجــات وخدمــات ابجلــودة
األفضل والســعر األنســب.
•تشجيع املبدعني واملبتكرين ومحاية حقوقهم وربط إبداعهم ابالستثمار والتنمية االقتصادية.
•ضمان جودة وأسعار املنتجات املعروضة.
•تعزيز املنافسة ومنع االحتكار.
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 )5املوارد املائية

االنتفاع األمثل من املوارد املائية واحلفاظ على استدامتها.
يعتــر حتــدي املـوارد املائيــة مــن التحــدايت اجلوهريــة الــي تواجــه حتقيــق مســرة التنميــة يف ســورية .ومــن املمكــن أن
يعيــق هــذا التحــدي تطــور بعــض القطاعــات االقتصاديــة واخلدميــة ،كالزراعــة وميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وبعــض
أن ـواع الصناعــات .وترتبــط امل ـوارد املائيــة أبدوارهــا االقتصاديــة واخلدميــة ،فهــي مقــوم مــن مقومــات عمــل القطاعــن
الزراعــي والصناعــي ،وتنبــع أمهيتهــا يف مراحــل الربانمــج مــن أمهيــة هذيــن القطاعــن .كمــا إهنــا مقــوم مــن مقومــات
اخلدمــات للمســاكن ،وهــي أولويــة وحاجــة ماســة إلعــادة الالجئــن والنازحــن داخلي ـاً يف املراحــل املبكــرة للربانمــج.
مرحلة االنتعاش
()2026-2027

مرحلة االستدامة
()2028-2030+

نســبة رفــع إنتاجيــة املــر املكعــب مــن امليــاه
يف القطاعــات االقتصاديــة

%10

%15

%30

%40

الفاقد املائي الوسطي يف شبكات الري

%36

%34

%28

%20

نسبة الفاقد املائي يف مياه الشرب

%35

%32

%25

%15

املؤشر

مرحلة التعايف
مرحلة اإلغاثة
()2023-2025( )2019-2022

نسبة املستفيدين من مياه الشرب
مراكز احملافظات

%97

%99

%100

%100

خارج مراكز احملافظات

%85

%91

%96

%98

معدل نصيب الفرد احملققة ل/يوم
مراكز احملافظات

90

100

110

125

خارج مراكز احملافظات

90

90

90

90

نسبة املستفيدين من حمطات املعاجلة
مراكز احملافظات

%45

%65

%83

%95

خارج مراكز احملافظات

%10

%15

%23

%35

ج .التنمية املتوازنة

تنمية حملية وإقليمية متوازنة توظف الطاقات احمللية واإلقليمية لتحقيق تكامل ومشولية التنمية ،مبشاركة
فاعلة للمجتمعات احمللية ،وحتافظ على املوارد البيئية وحتقق استدامتها.
يعـ ّد التفــاوت التنمــوي بــن احملافظــات الســورية أحــد أوجــه اخللــل التنمــوي يف ســورية قبــل األزمــة ،حيــث اتســمت
التنميــة ابرتكازهــا علــى البعــد القطاعــي وتوزيــع االســتثمارات علــى خمتلــف القطاعــات ،وعــدم إيــاء البعــد اإلقليمــي
واملــكاين الــذي أيخــذ يف احلســبان توطــن األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة األمهيــة الكافيــة .وتعمقــت معظــم أوجــه
هــذا اخللــل ،االقتصاديــة واالجتماعيــة والدميوغرافيــة ،خــال األزمــة إىل درجــة ابت مــن الصعــب التعامــل مــع مجيــع
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األقاليــم واحملافظــات بنفــس املســتوى مــن التدخــات ،وهــذا ســيؤثر يف ســرورة العمــل يف مراحــل الربانمــج الوطــي
التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب؛ فبعــض احملافظــات ستســتغرق فيهــا مرحلــة اإلغاثــة مــدة زمنيــة أطــول مــن غريهــا،
وبعضهــا اآلخــر ميكــن البــدء فيهــا بســرعة نســبية بتدخــات مرحلــة التعــايف .ويكتســب الت ـوازن التنمــوي أمهيــة ابلغــة،
فهــو قضيــة عــر قطاعيــة تتداخــل تدخالهتــا وأهدافهــا مــع مجيــع قطاعــات التنميــة ،وتتشــابك بــن مســتوايت التخطيــط
الوطنية واإلقليمية واحمللية .وابلرغم من اآلاثر الكارثية لألزمة الســورية ،فيمكن النظر إىل فرص نســبية خلقتها األزمة،
كأمــر واقــع ،منهــا إعــادة هندســة االقتصــاد الســوري جغرافي ـاً؛ كمــا أ ّن انتشــار العش ـوائيات وخلــل الرتكــز والتشــتت
الســكاين الســابقة هــي كلهــا فــرص جيــب التعامــل معهــا لتحســن أوجــه التـوازن التنمــوي لألقاليــم واحملافظــات الســورية
مــن منظــور تكاملــي.
وتعد األهداف التالية أهدافاً للتنمية املتوازنة يف مجيع املراحل:
•خفض التفاوت التنموي بني املناطق واحملافظات يف جمال البىن التحتية ويف جمال اخلدمات االجتماعية.
•توزيع املشاريع االستثمارية االقتصادية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة وحمافظة.
•زايدة القدرات التنافسية لالقتصادات احمللية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة وحمافظة.
•خلق التوازن بني مستوايت النمو االقتصادي والنمو السكاين.
•خفض معدالت اهلجرة الداخلية.
•رفع كفاءة إدارة التنمية احمللية.
•احلد من التلوث والتدهور البيئي أبشكاهلما كافة (مياه ،هواء ،تربة ،ضجيج.)... ،
•احلــد مــن التصحــر واحلفــاظ علــى النظــم البيئيــة والتنــوع احليــوي ،والتكيــف مــع التغـرات املناخيــة ،والتخفيــف مــن
آاثرهــا.
•التخفيف من اخلسائر املادية والبشرية النامجة عن الكوارث.
معدل البطالة %
مرحلة
االستدامة

مرحلة
اإلغاثة

مرحلة
التعايف

مرحلة
االنتعاش

مرحلة
االستدامة

2029-2030

2018-2022

2023-2026

2027-2028

2029-2030

دمشق

39

20

13

9

16

16

17

17

ريف دمشق

51

26

17

13

11

15

16

17

حلب

55

28

19

14

13

14

16

18

محص

49

25

17

13

25

27

27

28

محاة

45

23

15

11

8

10

11

12

الالذقية

46

24

16

12

14

16

15

17

إدلب

56

28

19

15

9

11

12

13

دير الزور

59

30

20

15

47

47

47

47

احملافظة

مرحلة
اإلغاثة

مرحلة
التعايف

مرحلة
االنتعاش

حصة الصناعة والتعدين من إمجايل انتج احملافظة %

2027-2028 2023-2026 2018-2022
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احلسكة

48

24

16

12

51

51

51

51

الرقة

61

31

21

16

11

13

14

15

درعا

77

40

27

20

8

10

11

12

طرطوس

38

19

13

10

11

13

14

15

السويداء

29

15

10

8

7

8

9

11

القنيطرة

73

37

25

18

7

8

9

9

حصة اخلدمات من إمجايل انتج احملافظة %

حصة التجارة من إمجايل انتج احملافظة %

دمشق

31

32

32

33

49

49

49

49

ريف دمشق

33

36

37

37

56

56

57

57

حلب

41

42

42

42

38

38

39

39

محص

24

26

28

29

45

45

46

46

محاة

25

27

28

29

46

46

47

47

الالذقية

22

23

25

26

53

53

54

55

إدلب

26

27

29

30

27

28

29

30

دير الزور

15

17

18

20

23

25

25

26

احلسكة

20

22

24

25

18

18

18

19

الرقة

26

26

27

27

36

36

37

37

درعا

36

36

37

37

47

47

47

48

طرطوس

22

26

27

29

54

54

55

55

السويداء

25

27

28

29

49

49

50

50

القنيطرة

13

14

15

16

65

64

63

60

متوسط عدد السكان لكل سرير

معدل وفيات األطفال الرضع
دمشق

16

15.2

13.6

8

265

260

250

245

ريف دمشق

18

17.1

15.3

9

700

660

620

600

حلب

19

18.1

16.2

9.5

660

650

650

645

محص

19

18.1

16.2

9.4

660

650

650

645

محاة

23

21.2

19

11.2

910

860

825

775

الالذقية

22

20.9

18.7

11

650

625

610

600

116

 الفهرس
إدلب

24

22.8

20.4

12

2850

2250

2000

1500

دير الزور

22

20.9

18.7

11

1850

1775

1700

1500

احلسكة

21

20

17.9

10.5

1150

1050

950

900

الرقة

21

20

17.8

10.4

4500

3500

2500

1500

درعا

22

20.9

18.7

11

4600

3600

2600

1600

طرطوس

7

6.7

6

3.5

650

625

600

600

السويداء

11

10.5

9.4

5.5

650

625

600

600

القنيطرة

14

13.3

11.9

7

400

400

400

400

متوسط عدد السكان لكل مركز صحي
دمشق

8000

نسبة األمية

7000

6000

5500

11

7

5

3

ريف دمشق 9000 10000

8000

7500

22

15

11

6

حلب

12000 14000 16000

10000

23

15

11

6

محص

6500

6250

6000

5750

18

12

9

5

محاة

8500

8000

7500

7000

17

11

8

5

الالذقية

9000

8000

7500

7000

14

9

7

4

إدلب

15000 20000 25000

10000

22

15

11

6

دير الزور

20000 25000 35000

15000

22

15

11

6

احلسكة

10000 11000 12000

9000

20

13

10

6

الرقة

12000 13000 15000

11000

23

15

11

6

درعا

9500 10500

8500

8000

22

15

11

6

طرطوس

5750

5500

5250

5000

13

9

7

3

السويداء

4600

4500

4500

4500

9

6

5

3

القنيطرة

1630

1630

1630

1630

16

11

8

5

متوسط عدد التالميذ يف الشعبة ابلتعليم األساسي

نسبة التسرب/تعليم أساسي
دمشق

8

4

2

0.6

30

26

23

20

ريف دمشق

20

9

4

1

33

28

24

21

حلب

20

9

4

1.5

30

26

23

20
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محص

15

7

3

1

30

26

23

20

محاة

15

7

3

1

29

25

22

20

الالذقية

11

5

2

1

31

0

24

20

إدلب

23

10

4

1.5

26

23

20

20

دير الزور

27

12

5

1.5

24

24

21

20

احلسكة

17

8

4

1.2

24

24

23

20

الرقة

27

12

5

1.5

23

23

23

21

درعا

23

10

4

1.2

0

24

23

21

طرطوس

10

5

2

0.5

30

26

23

20

السويداء

7

3

1

0.4

28

25

22

20

القنيطرة

13

6

3

1

29

25

22

21

نسبة األسر غري اآلمنة غذائياً

نسبة األسر املعرضة النعدام األمن الغذائي

6

دمشق

15

12

9

4

34

28

20

12

ريف دمشق

26

20

14

6

36

35

33

31

حلب

30

23

17

8

45

45

41

42

محص

14

11

8

4

40

34

27

19

محاة

29

23

17

8

52

44

41

41

الالذقية

8

6

5

3

37

29

20

16

إدلب

26

20

14

6

34

33

30

27

دير الزور

27

21

15

7

32

30

27

24

احلسكة

28

22

16

7

46

47

45

46

الرقة

29

23

17

8

33

32

30

29

درعا

32

25

18

8

41

40

37

38

طرطوس

16

12

9

4

23

16

17

12

السويداء

35

13

9

4

43

52

41

36

القنيطرة

20

16

12

6

30

25

26

21

 6ميكن حساب نسبة السر اآلمنة غذائياً لكل حمافظة يف كل مرحلة على النحو االيت( 100- :نسبة األسر اآلمنة مضافا إليها
نسبة األسر غري اآلمنة).
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د .التعاون الدويل

االنفتاح على دول العامل وبناء عالقات تعاون دويل على أساس تشاركي وعلى حتقيق املصاحل ،تضمن
االستفادة املثلى من فرص التعاون لتعزيز دور سورية اإلقليمي والدويل ،واإلسهام يف حتقيق التنمية الوطنية
املستدامة اعتماداً على مبادئ القانون الدويل اليت حتفظ السيادة واالستقالل ووحدة األراضي الوطنية.
حيظــى التعــاون الــدويل أبمهيــة ابلغــة بعــد األزمــة ،فعليــه يعــول ردم الفج ـوات أبوجههــا وأبعادهــا املختلفــة ،مثــل
فجوات املوارد املالية لتحقيق التنمية (االســتثمار ،املنح ،القروض) ،والفجوات املعرفية (نقل اخلربات وبناء القدرات)
والفجـوات التقنيــة والتكنولوجيــة .ويــؤدي التعــاون الــدويل دوراً مهمـاً يف تعزيــز الروابــط السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة
مــع العــامل اخلارجــي ،علــى النحــو الــذي يضمــن الســيادة الوطنيــة والنديــة واحلفــاظ علــى املبــادئ واملصــاحل الوطنيــة.
وختتلــف أمهيــة التعــاون الــدويل وأوجــه الدعــم جلهــود التنميــة الوطنيــة مــن مرحلــة إىل أخــرى مــن مراحــل الربانمــج،
ومــن مثّ فــإن أطــر التعــاون املســتقبلية ونشــاطاهتا ســيتم بناؤهــا لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة وفــق أولــوايت كل مرحلــة،
علــى حنــو يضمــن االســتفادة املثلــى مــن هــذه األطــر.
مرحلة اإلغاثة

االستفادة املثلى من
التمويل املتاح لسورية
يف ظل الظروف
السياسية ،عن طريق
خطط االستجابة
لالحتياجات اإلنسانية
العاجلة ،واملقدم من
املنظمات الدولية أو
الدول املاحنة ،والسيما
ضمن القطاعات
األساسية ،مثل
الصحة والتعليم والبىن
التحتية األساسية،
إضافة إىل املساعدات
الغذائية وغري الغذائية
للمتضررين من احلرب
يف سورية.

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

زايدة حجم استفادة
توسيع حجم التمويل املق ّدم من
سورية من برامج
املنظمات األممية العاملة يف سورية
التعاون املقدمة من
واملنظمات الدولية املتخصصة
اجلهات املاحنة (دول،
لإلسهام يف تنفيذ أنشطة تستعيد
هيئات إقليمية ودولية،
تقدمي اخلدمات األساسية وسبل
مؤسسات مالية) لتوفري
العيش واملأوى ،و/أو إعادة تفعيل
املوارد املالية الالزمة
التمويل املقدم للمشاريع القائمة.
استخدام اخلطوط االئتمانية (احلالية
لتمويل املشاريع التنموية
االسرتاتيجية ،والسيما
واملستقبلية) لتوفري متطلبات اجلهات
يف أتهيل البنية التحتية
السورية من التجهيزات واملستلزمات
وحتفيز اإلمكاانت
اليت تسهم يف حتريك عجلة
االقتصادية املوجودة يف
االقتصاد ويف إقامة مشاريع إنتاجية
سورية.
أو خدمية ذات أولوية.
تنفيذ برامج تعاون مع شركات
أو جهات أجنبية إلقامة مشاريع
استثمارية أو توريد متطلبات العملية
اإلنتاجية بتسهيالت ائتمانية.
تعظيم االستفادة من القروض
والتسهيالت التمويلية املقدمة
من املؤسسات التمويلية التابعة
للدول الصديقة يف متويل املشاريع
االسرتاتيجية ،أو إعادة تفعيل
القروض املقدمة للجانب السوري
ملشاريع قائمة.
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االستفادة املثلى من برامج التعاون
االستفادة املثلى من
املقدمة من اجلهات الدولية (دول،
برامج التعاون املقدمة
منظمات دولية) يف إطار تطوير
من اجلهات الدولية
قدرات ومهارات الكوادر السورية،
(دول ،منظمات دولية)
وتقدمي االستشارات واخلربات
يف إطار تطوير قدرات
الالزمة لتعزيز متطلبات اجلهات
ومهارات الكوادر
الوطنية إلعداد خطط إعادة
السورية ،وتقدمي
اإلعمار وتنفيذ مشاريعها.
االستشارات واخلربات
الالزمة لتعزيز متطلبات
اجلهات الوطنية ملواجهة
الظروف اليت متر هبا
سورية.

توسيع قاعدة اجلهات
املاحنة اليت تقدم الدعم
الفين الالزم ،بغية تعزيز
متطلبات اجلهات
الوطنية لتنفيذ مشاريع
إعادة اإلعمار وتعزيز
البيئة املؤسسية الداعمة
لنمو االقتصاد الوطين.

تنويع أمناط التعاون مع االستفادة
املثلى من مجيع
الشركاء الدوليني لتحقيق
برامج التعاون
متطلبات تنفيذ مشاريع
املايل والفين
إعادة اإلعمار.
املقدمة من
الشركاء الدوليني
على تنوعهم،
خلدمة حتقيق
أهداف التنمية
املستدامة.

دال .حمور تطوير وحتديث البىن التحتية واخلدمات
بىن حتتية متطورة تواكب احلداثة وتعزز االستدامة البيئية يف استغالل املوارد والقدرات احمللية بكفاءة،
وتستثمر يف الطاقات املتجددة.
تركــز جهــود مــا بعــد احلــرب علــى إعــادة ترميــم وإنعــاش وتعزيــز البنيــة التحتيــة االجتماعيــة واملاديــة لتكــون قــادرة علــى
التعامــل مــع الضغــوط الشــديدة علــى الشــبكات والنظــم الوطنيــة مــن جـراء عــودة النازحــن داخليـاً الســوريني ،ولتوفــر
املــأوى وامليــاه والصــرف الصحــي والطاقــة والنقــل واالتصــاالت واخلدمــات الطبيــة والتعليميــة للعائديــن ،علــى امتــداد
رحلتهــم وحــى عنــد اســتقرارهم هنائي ـاً .إن الوصــول إىل هــذه اخلدمــات وإمكانيــة احلصــول عليهــا ،إضافــة إىل برامــج
إعــادة اإلعمــار وبرامــج االنتعــاش املبنيــة علــى اعتبــارات تنمويــة وتوازنيــة ،ســتكون كلّهــا ابلغــة األمهيــة يف تعزيــز جهــود
اســتدامة التنميــة ودعــم جهــود إعــادة أتهيــل مقومــات تنميــة املناطــق احملليــة املتضــررة.
 -1الغاايت (األهداف االسرتاتيجية)
•توفري مقومات عودة النازحني داخلياً والالجئني من البىن التحتية اخلدمية.
•إعــادة إعمــار البــى التحتيــة املتضــررة وفــق منظــور جديــد ينطلــق مــن مبــادئ التخطيــط اإلقليمــي واحمللــي لتحســن
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جغرافيــة اخلدمــات والبــى التحتيــة.
•بىن حتتية جاذبة لالستثمار.
•سكن الئق.
•انتفاع أمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.
•توفري احتياجات القطر من النفط والغاز واملشتقات النفطية.
•رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد االستهالك يف خمتلف القطاعات.
 -2األهداف املرحلية
أ .الطاقة

حتقيق األمن الطاقي لتلبية أكرب قدر ممكن من حاجة السوق احمللية وختفيف أعباء االسترياد وتعزيز القيمة
املضافة يف االقتصاد السوري ،وحتقيق التوازن بني العرض والطلب على املشتقات النفطية والكهرابء،
وذلك ابلتالزم مع كفاءة االستخدام.
اكتســب قطــاع الطاقــة الصفــة االسـراتيجية ابمتيــاز قبــل األزمــة ،وتســتمر احلاجــة وتشــت ّد إىل دوره احملــوري بعدهــا،
فهــو مســاهم كبــر يف تشــكيل الناتــج احمللــي اإلمجــايل ،وهــو مــن أهــم مصــادر توفــر عوائــد القطــع األجنــي وممــول هــام
للتنميــة .ويســاهم هــذا القطــاع أيضـاً يف تلبيــة حاجــات ســائر القطاعــات مــن مصــادر الطاقــة واســتخداماهتا كمــادة أوليــة
وكمــادة احرتاقيــة .وهــذه األمهيــة يشــوهبا حتــدايت كثــرة :كاســتمرار تزايــد االســتهالك الداخلــي للمشــتقات النفطيــة
والكه ـرابء ،مبعــدالت مرتفعــة أدت إىل اختــال الت ـوازن بــن العــرض والطلــب علــى مصــادر الطاقــة ،والضــرر الكبــر
الــذي أصــاب البــى التحتيــة للقطــاع .وهنــا تــرز ضــرورة االســتغالل األمثــل للفــرص الكامنــة والتخصيــص الرشــيد للمـوارد
املتاحــة الطبيعيــة واملاليــة والتعامــل الرشــيد واملــدروس مــع قضيــة الدعــم ملــا حيدثــه مــن تشــوهات ،تبــدأ ماليـةً لتنتهــي خلـاً
يف ت ـوازانت اقتصاديــة واجتماعيــة ال ميكــن بعدهــا ضمــان االنتعــاش التنمــوي واســتدامة مكوانتــه .وهــذا القطــاع مــن
القطاعــات ذات األولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب.
املؤشر

مرحلة التعايف
مرحلة اإلغاثة
()2021-2023( )2018-2020

مرحلة االنتعاش
()2024-2026

مرحلة االستدامة
()2027-2030+

نسبة املستفيدين من الكهرابء املنزلية يف
املناطق احملررة

%60

%80

%100

نسبة االستهالك يف املنشآت االقتصادية
واخلدمية يف املناطق احملررة

%50

%70

%100

%100

نسبة الفاقد الكهرابئي الفين والتجاري
بشبكات التوزيع

%22

%20

%18

%15

نسبة مسامهة الطاقات املتجددة من
جمموع االستهالك الكلي للطاقة

%0.5

%1

%2

%5

%2

%3

%5

%10

نسبة كفاءة استخدام الطاقة من جمموع
االستهالك الكلي للطاقة
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نسبة جاهزية حمطات التوليد

%80

%90

%95

%100

نسبة ختفيض الدعم املقدم على الكهرابء

%5

%15

%20

%50

نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف إنتاج
وتوزيع الكهرابء

-

%5

%10

%20

نسبة تزويد املناطق احملررة ابملشتقات
النفطية جلميع القطاعات

%100

%100

%100

%100

نسبة زايدة طاقة اإلنتاج ملواقع الثروة
املعدنية

%50

%20

%30

%200

إنتاج الغاز الطبيعي (مليون م 3ابليوم)

19

29

37

48

إنتاج النفط اخلام (ألف برميل يومياً)

70

317

300

280

زايدة وترية االستكشاف واحلفر يف املناطق
احملررة (ألف مرت طويل)

23

-

-

-

إنتاج املشتقات النفطية للمصايف (من
اخلام املرد إليها)

%30

%100

%100

%100

نسبة زايدة إنتاج الفوسفات
(من اإلنتاج الطبيعي)

%70

%100

%200

%300

ب .النقل

منظومة نقل متطور ومستدام تشكل عصب التنمية الوطنية ورابط مكوانهتا املكانية ،تستغل مكانة
سورية كعقدة ربط بني دول مشال وجنوب وشرق غرب سورية ،وحتقق تكامل أمناط النقل الربي واجلوي
والبحري ،وحتافظ على معايري السالمة واالستدامة.
يع ّد قطاع النقل من أهم القطاعات اخلدمية اقتصادايً واجتماعياً ،حيث تشــكل شــبكة النقل أســاس البنية التحتية اليت
أي حتليــل لنظــام النقــل
تربــط مكانيـاً املكــوانت االقتصاديــة ،وهــو هبــذا مــن القطاعــات الفاعلــة واملنفعلــة ببقيــة القطاعــات .إ ّن ّ
الكلّــي ،علــى املســتوى الوطــي أو احمللــي ،جيــب أن يلحــظ الرتابــط الوثيــق بــن هــذا النظــام والنظــام االجتماعي-االقتصــادي،
وأن يقـ ّدر حجــم العوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة .إ ّن التنقــل املريــح واآلمــن هــو قبــل كل شــيء حاجــة مــن حاجــات اإلنســان
األساســية ،هــذا إضافــة إىل وظائــف قطــاع النقــل االقتصاديــة الــي تؤثــر علــى النمـ ّـو وعلــى التغـ ّـرات يف عمليــة التنميــة ونظمهــا
بفضــل الربــط بــن مراكــز اإلنتــاج ومراكــز االســتهالك ،ومــن وإىل منافــذ التصديــر واالســترياد ،وكذلــك نقــل بضائــع العبــور.
وابملقابــل ،فــإ ّن التغـ ّـرات يف تلــك النظــم الكليــة تؤثـّـر بدورهــا علــى التطـ ّـور الالحــق هلــذا القطــاع.
وقــد شــغل قطــاع النقــل يف ســوريّة قبــل احلــرب حيـزاً مهمـاً يف توليــد الدخــل والعمــل والنمــو االقتصــادي .ويواجــه القطــاع
حتــدايت كبــرة أمههــا الضــرر الــذي أصــاب بنــاه التحتيــة خــال ســنوات احلــرب ،وحاجتهــا إىل جهــود ومـوارد كبــرة إلعــادة
أتهيلهــا .ويع ـ ّد الت ـوازن املــدروس ألشــكال النقــل وأدوارهــا حتــد آخــر علــى قــدر كبــر مــن األمهيــة ،للوصــول إىل تكامــل
ألمنــاط النقــل ،مــع احلفــاظ علــى معايــر الســامة والبيئــة لتحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد احلــرب.
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مرحلة اإلغاثة
()2019-2023

مرحلة التعايف
()2024-2025

مرحلة االنتعاش
()2026-2027

مرحلة االستدامة
()2028-2030+

%25

%55

%85

%100

6

9

13

16

نسبة الزايدة يف عدد الرحالت

%35

%60

%80

%100

نسبة الزايدة يف عدد املقاعد

%35

%60

%80

%100

نسبة الزايدة يف طاقة النقل املتاحة

%40

%70

%90

%100

25

10

10

30

املؤشر

نسبة الزايدة يف حجوم النقل ابلرتانزيت
عدد الطائرات

أتهيل وصيانة الشبكة الطرقية كم/لكل حمور
أتهيل شبكة الطرق املتضررة

%100

نسبة الزايدة يف طول الشبكة الطرقية

%10

%40

%70

%80

نسبة الزايدة يف الطاقة املتاحة للمرافئ السورية

%20

%55

%200

%300

5

6

7

8

عدد السفن
نسبة أتهيل وصيانة األرصفة والساحات واملستودعات

%100

نسبة الزايدة يف احلركة املالحية

%20

%55

%200

%300

نسبة الزايدة يف طاقة شحن البضائع ابلسكك

%10

%25

%200

%300

نسبة الزايدة يف طاقة نقل الركاب ابلسكك

%10

%25

%200

%300

نسبة السكك احلديدية املؤهلة

%30

%60

%100

نسبة أتهيل التجهيزات احملركة واملتحركة

%30

%60

%100

نسبة الزايدة يف أطوال السكك احلديدية
نسبة الزايدة يف التجهيزات احملركة واملتحركة

%10
%5

%15

%25

ج .االتصاالت واملعلوماتية

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة واإلنتاجية ،وتلبية احتياجات
األفراد واملؤسسات جبودة عالية وأسعار ميسرة.
تعـ ّد االتصــاالت واملعلوماتيــة (تكنولوجيــا املعلومــات) مــن القطاعــات الواعــدة الضامنــة الســتدامة التنميــة واســتخدام
امل ـوارد بكفــاءة عاليــة ،فهــذا القطــاع عــايل املردوديــة ،وهــو ركيــزة أساســية يف تطويــر العديــد مــن القطاعــات األخــرى،
كالقطــاع املــايل والتجــاري والصناعــي ،ورفــع القيــم املضافــة يف منتجاهتــا .وميكــن لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
أن تــؤدي دوراً حيــوايً يف التنميــة االجتماعية–االقتصاديــة وإنتــاج ونشــر املعرفــة .وهــذا القطــاع مــن القطاعــات ذات
األولويــة يف مرحلــة التعــايف ومــا بعدهــا.
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 الفهرس
مرحلة اإلغاثة
()2019-2022

مرحلة التعايف
()2023-2025

مرحلة االنتعاش
()2026-2028

مرحلة االستدامة
()2029-2030+

معدل انتشار احلزمة العريضة الثابتة
(لكل مئة فرد)

6

10

15

20

معدل انتشار احلزمة العريضة املتنقلة
(لكل مئة فرد)

9

40

100

150

معدل النفاذ لشبكة اهلاتف اخللوي

%75

%80

%90

%100

مؤشر تطور احلكومة اإللكرتونية

%38

%44

%52

%62

مرتبة مؤشر أمن املعلومات

100

97

95

90

املؤشر

د .السكن

سكن الئق يوفر ظروف العيش الكرمي مراعي ألوضاع الشرائح املختلف للسكان.
يكتســب القطــاع أمهيــة قصــوى بعــد احلــرب ،فحجــم الضــرر الكبــر الــذي أصــاب املســاكن ،وتوفــر متطلبــات عــودة
الالجئــن والنازحــن داخلي ـاً ،حيــدد مكانــة القطــاع وأولويتــه يف املراحــل املبكــرة للربانمــج ،ومــن منظــور خمتلــف يقــوم
علــى حــل إشــكاليات كانــت قائمــة قبــل احلــرب علــى ســورية ،وأمههــا :مناطــق الســكن العش ـوائي ،والرتكــز والتشــتت
الســكاين بــن احملافظــات الســورية ،واســتخدامات األراضــي واحلفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة واســتدامة املـوارد ،والتنظيــم
واملخططــات العمرانيــة وتوزيــع األدوار بــن الفاعلــن يف القطــاع.
املؤشر

مرحلة اإلغاثة
()2019

مرحلة االنتعاش
مرحلة التعايف
()2023-2026( )2020-2022

مرحلة االستدامة
()2027-2030+

نسبة أتمني االحتياج اإلسكاين (من حجم الطلب)

%10

%15

%25

%35

نسبة خفض فجوة العرض-الطلب على املساكن

-

%15

%20

%30

نسبة حتسني جودة املنتج اإلسكاين وتشجيع
استخدامات الطاقات البديلة ونشر مفهوم
العمارة اخلضراء( .من املساكن املنفذة)

%10

%15

%20

%40

حجم السكن االجتماعي من املساكن املنفذة.

%15

%20

%25

%30
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هاء .حمور التنمية االجتماعية واإلنسانية
جمتمع متوازن دميوغرافياً ،ومتماسك اجتماعياً ،ومم ّكن اقتصادايً ومعرفياً ،يتمتع أفراده مبستوى صحي
وتعليمي الئق ،قائم على التشاركية والعدالة االجتماعية ،وعلى منظومة محاية اجتماعية فاعلة وكفؤة،
تتكامل فيه األدوار الستدامة التنمية.
ترتكــز احلمايــة االجتماعيــة إىل ت ـوازانت احلقــوق والواجبــات يف العقــد التنمــوي اجلديــد ،والســيما احلــق
املتكافــئ يف احلصــول علــى اخلدمــات العامــة ،واحلــق يف احلمايــة االجتماعيــة ،واحلــق يف احلصــول علــى صحــة
جيــدة ،واحلــق يف التعليــم ،وجــق احلصــول علــى املعلومــة املوثوقــة وغريهــا مــن احلقــوق املتعلقــة ابلتنميــة االجتماعيــة
يف ســورية .وإذ تتجلى مســؤوليات املواطنة الفاعلة يف التمثل حلكم القانون واملشــاركة الفاعلة يف احلياة السياســة
والعامــة ويف إدارة اجملتمــع ،فــإن الت ـوازن يف العقــد التنمــوي يتحقــق بقــدرة الدولــة علــى توفــر تلــك احلقــوق
األساســية ملواطنيهــا ،س ـواء ابلتدخــل املباشــر أم بتفعيــل قــدرات املؤسســات واجملتمــع واالســتثمار يف رأس املــال
البشــري لتحقيــق هــذا الت ـوازن.
تشــكل جهــود وعمليــات مســاعدة األســر لتعزيــز صمودهــا وتعافيهــا ومقومــات دعــم مجيــع أوجــه معيشــتها األولويــة
القصــوى يف هــذا اجملــال علــى املديــن القريــب واملتوســط ،حبيــث يتــم العمــل علــى االســتجابة الحتياجــات الســكان
احملليــن واحتياجــات الوافديــن ،ومســاعدة اجملتمعــات املتضــررة علــى جتنــب املزيــد مــن الفقــر والتهميــش واالعتمــاد
علــى املســاعدات اإلنســانية ،عــن طريــق توفــر دخــل لألشــخاص الذيــن فقــدوا وظائفهــم والنازحــن داخليـاً العائديــن،
وإصــاح البنيــة التحتيــة األساســية للمجتمــع احمللــي وتقــدمي اخلدمــات وتطويــر القــدرات احملليــة لتحقيــق االنتعــاش
املبكــر ،علــى أن يتــم الرتكيــز بوجــه خــاص علــى الفئــات الضعيفــة ،مثــل النازحــن داخليـاً والشــباب والنســاء معيــات
األســر وأســر الشــهداء ومصــايب احلــرب ،وذلــك بفهــم طبيعــة متطلبــات الســكان ،وحتديــد مــن هــم املتضــررون ،وتقييــم
مواطــن ضعــف وقــدرات النــاس.
ويف رؤيــة ســورية مــا بعــد األزمــة املواطنــون هــم أصحــاب التنميــة وفرصتهــا وهدفهــا ،وأتيت هنــا ضــرورة فهــم العالقــات
االجتماعيــة والقيــم املشــركة كمصــادر للعمــل االجتماعــي .ومــن هنــا أيض ـاً جيــب اعتبــار سياســات التنميــة واحلمايــة
االجتماعيــة اســتثماراً يف البشــر هبــدف بنــاء دولــة املؤسســات .وميكــن فهــم هــذا احملــور االجتماعــي بفهــم الرؤيــة وراء
سياســاته البعيــدة املــدى وهــي تلــك املتعلقــة ابلرفــاه االجتماعــي.
ويتطلــب الوصــول إىل التنميــة متكــن العــودة الكرميــة والطوعيــة للنازحــن والالجئــن وحتقيــق إعــادة االندمــاج علــى
حنــو يســاهم يف بنــاء رأس املــال االجتماعــي وخيــرج ابلســوريني مــن مرحلــة اإلغاثــة ،متاشــياً مــع الرؤيــة البعيــدة املــدى
للتنميــة يف ســورية ووظائفهــا اجلغرافيــة.
ويكتســب اإلعــام ،بوصفــة يتشــابك يف عملــه مــع القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدميــة ،أمهيــة خاصــة يف تعزيــز العمليــة
التنمويــة ،ويف التغيــر االجتماعــي ،وتوفــر صــورة موضوعيــة عــن الواقــع اجملتمعــي وعــن احلقــوق واملواقــف الوطنيــة
واإلقليميــة والدوليــة ،ضمــن إطــار املصلحــة واألمــن الوطنيــن .وتلقــى علــى عاتــق اإلعــام مهــام ومســؤوليات متزايــدة،
ملواكبــة الثــورة العلميــة والتقنيــة املعاصــرة ،والتطــور اهلائــل يف وســائل االتصــال ونقــل املعلومــات .ونتيجــة لذلــك ،يصبــح
دوره أكثــر أتثـرا يف جمهــودات اإلصــاح ،ونشــر املعرفــة ،وحتســن أداء املؤسســات والفعاليــات املختلفــة ،وتطويــر األداء
اجملتمعــي بوجــه عــام ،ورفــع املســتوى الثقــايف واملعــريف للمواطــن.
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 -1الغاايت (األهداف االسرتاتيجية)
•جمتمــع متــوازن دميوغرافي ـاً :الســوريون يعيشــون يف جمتمــع مت ـوازن دميوغرافي ـاً ،قــادر علــى اســتيعاب عــودة مجيــع
الســكان (النازحــن داخلي ـاً والالجئــن) إىل أماكــن إقامتهــم املعتــادة أو مراكــز اســتقطابية حمدثــة ،مــع تـ ٍ
ـاف
للتشــوهات واخللــل يف التــوزع اجلغـرايف بــن الريــف واحلضــر ،وبــن احملافظــات ،وبــن املناطــق ضمــن كل حمافظــة ،عــن
طريــق خلــق فــرص عمــل ألطــره وقــوة عملــه الشــابة دون متييــز بــن اجلنســن ،وعــن طريــق اســتثمار م ـوارده الذاتيــة
علــى حنــو حيفــظ حقــوق األجيــال القادمــة ،مــع األخــذ يف احلســبان حقــوق مجيــع الشـرائح االجتماعيــة ،والســيما
النســاء واألطفــال واملســنني .وتكــون ملســامهات املغرتبــن الســوريني املعرفيــة والبشـرية واملاديــة ودورهــم يف هــذه املرحلــة
أمهيــة كــرى كروافــد وروافــع هامــة للعمليــة التنمويــة.
•حيــاة صحيــة مديــدة :للمواطنــن مجيعـاً إمكانيــة الوصــول إىل واحلصــول علــى خدمــات صحيــة متكاملــة وموثوقــة.
وتقــوم الدولــة بتهيئــة الظــروف املناســبة الــي تتيــح لــكل فــرد إمكانيــة التمتــع أبعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة.
•بنــاء جمتمــع معــريف فاعــل يف التنميــة :املواطنــون مجيعـاً ممكنــون مــن حتقيــق مشــاركة فاعلــة يف بنــاء جمتمــع معــريف،
ويف إبـراز إمكاانهتــم عــن طريــق نظــام تعليمــي كفــؤ ،ونظــم تكويــن ثقــايف ومعــريف قــادرة علــى بنــاء اإلنســان الســوري
الفاعــل .وتقــوم الدولــة بتهيئــة الظــروف املناســبة الــي تتيــح لــكل فــرد إمكانيــة التمتــع أبعلــى مســتوى ممكــن مــن
التعليــم واملعرفــة.
•منظومــة محايــة اجتماعيــة متكاملــة :يتمتــع الســوريون بنظــام رعايــة اجتماعيــة شــامل يوفــر معيشــة كرميــة وآمنــة اليــوم
ويف املســتقبل .نظــام احلمايــة هــذا ينســجم مــع أعلــى املعايــر الدوليــة للحــد مــن الفقــر واهلشاشــة ،عــن طريــق حتقيــق
ســوق عمــل فعــال ،واحلــد مــن تعــرض املواطنــن للمخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة ،كالبطالــة والتهميــش واملــرض
واإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة واالحنرافــات الســلوكية والتقــدم يف الســن ،وبنــاء قدراهتــم ملواجهتهــا.
•بنــاء بيئــة حاضنــة آمنــة حلمايــة ومنــاء األطفــال :األطفــال يتمتعــون ابألمــن واألمــان واالســتقرار ،وتنمــى قدراهتــم
العقليــة والنفســية واالجتماعيــة واجلســدية ،وخاصــة منوهــم الفكــري والثقــايف واألخالقــي ومعايــر محايتهــم وصــون
حقوقهــم وفق ـاً اللتزامــات ســورية يف االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل .كمــا يتمتــع األطفــال الذيــن فقــدوا الرعايــة
األس ـرية بــكل أشــكاهلا ابلرعايــة البديلــة املناســبة ألوضاعهــم النفســية واجلســدية واالجتماعيــة.
•املشــاركة التكامليــة الفاعلــة واملؤثــرة جلميــع القطاعــات والفئــات يف عمليــة التنميــة :بنــاء التنميــة الشــاملة
واملتوازنــة يتطلــب املشــاركة الفاعلــة جلميــع القطاعــات (حكومــي ،خــاص ،أهلــي ،منظمــات ونقــاابت شــعبية)
وكذلــك جلميــع فئــات اجملتمــع (شــباب ،نســاء ،مســنني ،أطفــال ،أســر الشــهداء ،اجلرحــى ،الفقـراء )... ،علــى حنــو
حيقــق اإلفــادة مــن مســامهة اجلميــع كل حســب دوره وإمكاانتــه وتكامــل هــذه األدوار ،لتحقيــق غــاايت التنميــة،
هبــدف ختطــي آاثر احلــرب مــن إرهــاب وهتجــر ،وإحيــاء قيــم اهلويــة واملواطنــة واملشــاركة االجتماعيــة.
 - 2األهداف املرحلية
أ .التعليم والتكوين الثقايف

منظومة تعليمية وحبثية وثقافية معاصرة ومتجددة تسهم يف تطوير اجملتمع احملافظ على هويته وثقافته األصيلة
واملنفتح على الثقافات األخرى ،واملعتمد على املعرفة مصدراً أساسياً للتنمية املستدامة واالزدهار.
يع ـ ّد التعليــم مــن أكثــر القطاعــات تضــرراً مــن احلــرب نظ ـراً خلصوصيتــه الــي تتجــاوز األبعــاد املاديــة مــن بــى حتتيــة
ومســتلزمات عمــل لتطــول أيضـاً األبعــاد الفكريــة .ويقــوم التعليــم بــدور رئيســي يف بنــاء قــوة العمــل املنتجــة ،كمــا يــؤدي
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مهمــة أساســية يف تربيــة األجيــال علــى قيــم املواطنــة واحلقــوق والواجبــات ،وتطويــر العقــل النقــدي الــذي يســاعد يف
عمليــات البنــاء والتطويــر والتغيــر اجملتمعــي والنهــوض ابإلنتــاج واإلنتاجيــة .ومــن املســلم بــه أن التعليــم هــو القاعــدة
األساســية لتحقيــق التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي ،ويرتقــي أبداء اجملتمــع عندمــا يتــم اســتخدام امل ـوارد علــى الوجــه
األمثــل ،عــن طريــق ربــط التعليــم أبهــداف التنميــة املختلفــة ،وإبقـرار حــق التعليــم للجميــع .وابلرغــم مــن أن االســتثمار
يف التعليــم هــو اســتثمار بعيــد األمــد ،تظهــر آاثره االقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد مــدد طويلــة ،فهــو مــن القطاعــات ذات
األولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج ،إذ تبــدأ يف مرحلتــه األوىل جهــود إعــادة املتس ـربني مــن النظــام التعليمــي وتعويــض
الــدروس الفائتــة ،وترميــم البــى التحتيــة ،وخاصـةً يف املناطــق املتضــررة وتســتمر اجلهــود وصــوالً إىل مرحلــة االســتدامة الــي
يعتــر التعليــم مــن أهــم أركاهنــا ألدواره االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التوعويــة.
ويكتســب القطــاع الثقــايف أيض ـاً أمهيــة كبــرة يف الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب ،وختتلــف
أولويتــه يف كل مرحلــة مــن مراحــل الربانمــج وفق ـاً لطبيعــة مكوانتــه .فاألبعــاد الالماديــة للتكويــن الثقــايف هــي أولويــة
منــذ املرحلــة األوىل ،وتســتمر حــى مرحلــة االســتدامة التنمويــة .وهــذه األبعــاد تركــز أساس ـاً علــى قضــااي اهلويــة ورأس
املــال االجتماعــي يف التنميــة والتماســك االجتماعــي ،وحتســن الــدور الفاعــل واملؤثــر للمكــوانت الثقافيــة علــى مســتوى
وجــودة احليــاة ،بوصفهــا هدفـاً تنمــوايً يتصــل ابلرفــاه اإلنســاين ويعــر عنــه إىل حـ ٍـد بعيــد .أمــا األبعــاد الالماديــة املتصلــة
ابلصــروح احلضاريــة وغريهــا فتبــدأ مــع املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل الربانمــج ،وتشــتد أمهيتهــا وتتكثــف تدخالهتــا يف مرحلــي
االنتعــاش واالســتدامة التنمويــة.
املؤشر

مرحلة اإلغاثة
()2019-2021

مرحلة التعايف
()2022-2024

مرحلة االنتعاش
()2025-2027

مرحلة االستدامة
()2028-2030+

معدل االلتحاق برايض األطفال يف هناية املرحلة

%12

%19

%24

%30

معدل االلتحاق ابلتعليم األساسي يف
هناية املرحلة

%85

%87

%94

%99

معدل التسرب يف التعليم األساسي يف
هناية املرحلة

%18

%8

%3.5

%1

معدل االلتحاق ابلتعليم الثانوي العام يف
هناية املرحلة

%42

%48

%52

%55

نسبة طالب التعليم املهين والفين (من
إمجايل طالب التعليم الثانوي)

%22

%26

%29

%30

معدل االلتحاق اإلمجايل ابلتعليم العايل

%28

%30

%32

%32

نسبة اإلانث إىل الذكور يف مجيع املراحل التعليمية

%90

%97

%98.5

%99

23

20

15

15

متوسط عدد التالميذ يف الشعبة يف
مرحلة التعليم األساسي
متوسط عدد التالميذ للمعلم يف مرحلة
التعليم األساسي

15

15
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متوسط عدد الطالب يف الشعبة يف التعليم الثانوي
التعليم العام

25

25

22

22

التعليم املهين والفين

23

23

23

23

متوسط عدد الطالب يف مرحلة التعليم
اجلامعي لعضو اهليئة التدريسية (كليات
تطبيقية) طالب/أستاذ

30

25

20

20

متوسط عدد الطالب يف مرحلة التعليم
اجلامعي لعضو اهليئة التدريسية (كليات
نظرية) طالب/أستاذ

50

45

40

40

معدل االلتحاق ابلدراسات العليا من
جمموع طلبة اجلامعات

%4

%6

%7.5

%8.5

نسبة زايدة عدد الباحثني

%10

%10

%20

%30

نسبة زايدة عدد البحوث العملية احملكمة

%10

%15

%30

%35

%0.03

%0.5

%1.5

%2

معدل األمية يف هناية املرحلة

%18

%12

%9

%5

نسبة رفع كفاءة استخدام املراكز الثقافية

%10

%10

%15

%20

نسبة رفع العروض املسرحية واألفالم
املنتجة وعناوين الكتب

%7

% 12

% 15

% 25

نسبة اإلنفاق على البحث العلمي يف
هناية املرحلة (من الناتج)

ب .احلماية االجتماعية

جمتمع سوري أساسه األسرة املتماسكة ،أفراده ممكنون ومنتجون ،يتمتعون مبستوى معيشي كرمي ،وبشبكة
محاية اجتماعية كفؤة ،فيه قطاع أهلي واع وفاعل ،وتتكامل فيه األدوار لتحقيق التنمية الشاملة القائمة
على أسس التشاركية والعدالة االجتماعية.
تعــد احلمايــة االجتماعيــة قضيــة عــر قطاعيــة تتداخــل مكوانهتــا مــع عــدد مــن القطاعــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،كالسياســات املاليــة والزراعيــة والصناعيــة وسياســات التجــارة الداخليــة والسياســات الصحيــة
وسياســات ســوق العمــل وسياســات اخلدمــات االجتماعــي مــن ميــاه شــرب وتعليــم وصــرف صحــي ،وهــي قضــااي
جــرى تصنيفهــا ضمــن هــذه القطاعــات كقضــااي ذات أولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج .أمــا القضــااي املتعلّقــة
ابلفئــات األكثــر ضعف ـاً ،كاملســنني وفاقــدي الرعايــة األبويــة واملعاقــن ،فهــي أيض ـاً قضــااي ذات أولويــة يف مجيــع
مراحــل الربانمــج.
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مرحلة االنتعاش
()2027-2028

مرحلة االستدامة
()2029-2030+

نسبة املشمولني ابلتأمينات االجتماعية
يف هناية املرحلة

%45

%69

%91

%100

نسبة املشمولني ابلتأمني الصحي يف هناية املرحلة

%27

%42

%83

%100

نسبة التغطية خبدمات التمويل األصغري
يف هناية املرحلة

%12

%23

%42

%60

نسبة خفض الفجوة بني متوسط الرواتب
واألجور واحلد األدىن لتكاليف املعيشة

%15

%25

%25

%35

نسبة خفض عمل األطفال

%15

%25

%30

%30

نسبة األسر الضعيفة األمن الغذائي يف
هناية املرحلة

%22

%17

%9

%1

املؤشر

مرحلة التعايف
مرحلة اإلغاثة
()2023-2026( )2019-2022

نسبة تغطية الفئات الضعيفة مبا فيها
أسر الشهداء واجلرحى خبدمات اإلدماج
االقتصادي واالجتماعي

%30

%30

%25

%15

نسبة األسر السورية األشد احتياجاً املشملة
خبدمات الصندوق الوطين للمعونة االجتماعية.

%10

%25

%35

%100

ج .السكان والصحة

جمتمع متوازن دميوغرافياً ،يتمتع سكانه مبستوى صحي وخصائص نوعية متميزة ،وموزعون توزيعاً متوازانً
بني احملافظات.
تعــد التنميــة الســكانية قضيــة عــر قطاعيــة .فمعظــم التدخــات الراميــة إىل حتقيــق األهــداف الســكانية هــي موزعــة
بــن قطاعــات خمتلفــة .ويتبــع التــوزع املت ـوازن للســكان لقضيــة الت ـوازن التنمــوي جغرافي ـاً ويتأثــر بتدخالتــه؛ كمــا إن
حتســن اخلصائــص النوعيــة للســكان يتداخــل مــع تدخــات القطــاع التعليمــي والتكويــن الثقــايف وســوق العمــل .أمــا
قضيــة النمــو الســكاين وحمدداتــه ،فتتشــابك مــع التدخــات الصحيــة والتوعويــة بصفــة رئيســية .وتتبــع أولــوايت العمــل
يف هــذا الشــأن مــع أولــوايت العمــل وفــق كل مرحلــة مــن مراحــل الربانمــج للقطاعــات املتصلــة.
ويع ـ ّد القطــاع الصحــي مــن القطاعــات ذات األمهيــة الكــرى ،إىل درجــة أن مســتوايت التنميــة بــن الــدول ابتــت
تقــارن وتقــاس بتوقــع احليــاة ،الــذي تعــد عوامــل املراضــة والوفيــات أهــم حمدداتــه .ومــن مثّ يكتســب القطــاع أولويــة
قصــوى يف مجيــع مراحــل الربانمــج .ففــي مرحلــة اإلغاثــة ،سيســتمر القطــاع بتقــدمي اخلدمــات الصحيــة والدوائيــة ويوفــر
مســتلزماهتا ،كمــا يعـ َّـول عليــه يف قســط كبــر مــن جهــود إعــادة الالجئــن والنازحــن داخليـاً لتوفــر اخلدمــات الصحيــة
يف املناطــق املتضــررة مــن احلــرب .ويســتمر االهتمــام هبــذا القطــاع يف مجيــع املراحــل وصــوالً إىل مرحلــة االســتدامة التنمويــة
الــي يعــول عليهــا يف تقــدمي خدمــات صحيــة مميــزة للســكان علــى حنــو متـوازن.
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مرحلة اإلغاثة
()2019-2021

مرحلة التعايف
()2022-2024

مرحلة االنتعاش
()2025-2027

نسبة املراكز واملشايف املؤهلة يف املناطق
احملررة من إمجايل املتضررة

%40

%60

%80

معدل اخلصوبة الزواجية يف هناية املرحلة
(مولود للمرأة)

3.4

3.1

2.7

2.5

نسبة الزواج املبكر لإلانث
(أقل من  18سنة) هناية املرحلة

%13

%11

%8

%5

نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة
احلديثة هناية املرحلة

%41

%52

%65

%80

نسبة الوالدات على أيدي صحية مؤهلة
هناية املرحلة

%75

%87

%96

%99

معدل وفيات األطفال الرضع
(لكل ألف مولود حي)

20

19

17

10

معدل وفيات األطفال دون اخلامسة
(لكل  1000مولود حي)

23

22

19

13

نسبة حتصني األطفال ضد األمراض

%85

%92

%96

%96

معدل وفيات األمهات
(لكل مئة ألف والدة حية)

58

52

44

34

معدل انتشار متالزمة عوز املناعة املكتسبة
(لكل مئة ألف من السكان)

7

7

7

7

نسبة خفض العجز يف الكوادر الصحية

-

%25

%15

%5

نسبة التغطية احمللية من اإلنتاج الدوائي الوطين

%90

%92

%94

%96

نسبة زايدة صادرات األدوية

%10

%12

%20

%20

نسبة خفض معدل اهلجرة الداخلية

%10

%35

%30

%15

نسبة خفض الكثافة السكانية يف مراكز
احملافظات واحملافظات العالية الكثافة

%5

%5

%6

%3

املؤشر
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أوﻻً
ﺧﺎﻣﺴﺎً
اﻹرﺷﺎدﻳﺔات واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺗﻜﺰ
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
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خامساً -السياسات اإلرشادية

جتــاوزت ســورية يف اترخيهــا احلديــث مراحــل مفصليــة عديــدة ،لكــن احلــرب الــي شــارف فتيلهــا علــى االنتهــاء بفعــل
صمــود اجليــش واجملتمــع ،تعـ ّد مــن أدق املراحــل ،ليــس فقــط مــن انحيــة آاثر احلــرب املاديــة ومنعكســاهتا ،ك ـ “فالــق” يف
مســار منوذجهــا التنمــوي ،بــل أيضـاً للقضــااي اجلوهريــة الــي بــرزت والتســاؤالت الكبــرة الــي طالــت حــى مفهــوم اهلويــة
واالنتمــاء .ومــع ذلــك ،فهــي “عابــرة” إذا مــا أخذانهــا يف املســار الطويــل األجــل ،ش ـريطة تــازم وتفاعــل منحنيــات
ثالثة:
1)1تعزيــز مفهــوم االنتمــاء واملواطنــة واهلويــة عنــد كل الســوريني ،علــى اختــاف مشــارهبم السياســية والدينيــة والقوميــة،
واالرتــكاز علــى اإلرث الثقــايف وإب ـراز الوعــي الرتاكمــي ،وذلــك بفــك ِ
“شــفرات” التطــرف ،وتعزيــز التفاعــل
احلضــاري لســورية ،بغيــة احلفــاظ علــى الدولــة وحصانــة الوطــن؛ وهــذا الوعــي ســيكون أمـاً لبنــاء ســورية يف مــا بعــد
األزمــة.
2)2معاجلــة االختــاالت البنيويــة الــي أظهرهــا حتليــل احلالــة التنمويــة ،هبــدف التأســيس لســورية اجلديــدة ببنياهتــا التحتيــة
واجملتمعيــة كمــآل للتنميــة (اإلنســانية وليــس فقــط البش ـرية) ،كحالــة وغايــة ،وذلــك عــن طريــق تفعيــل طاقــات
املهمــش) ،واخلــروج اآلمــن
اجملتمــع ،بتأطــر “املســتغل” منهــا كليـاً أو جزئيـاً (وفيهــا مــا عــرف ابلكتلــة الصامتــة أو ّ
مــن “العطالــة” القسـرية ،وحشــد الطاقــات الكامنــة ،واســتغالل مكامــن النمــو ،ورفــع مســتوى النشــاط والتشــغيل،
بفضــل االســتخدام األمثــل للمـوارد ضمــن األطــر احلوكميــة الشــفافة واخلاضعــة للمســاءلة ،وذلــك لكــي يصبــح النمــو
التشــميلي (واحملــايب للفقـراء ،ابندمــاج الفئــات اهلشــة وإزالــة التبايــن اجلغـرايف بنشــر التنميــة املندجمــة وعوامــل اإلنتــاج
الذاتيــة الدفــع) ألجــل اجلميــع ،وليتطــور علــى أســس االســتدامة.
“3)3إعــادة هندســة” البــى التحتيــة كمنظومــات أساســية جملتمــع مثقــل بشــى أنـواع الضغــوط ،وإن بتباينــات متعــددة،
وإنشــاء اجلديــد منهــا  ،reengineering & reconfigurationلتمثــل ركيــزة تفعيــل توفــر الســلع ،واالنتفــاع
مــن املرافــق العامــة واخلدمــات االجتماعيــة ،والــي هــي ابلتعريــف شــرط مــن شــروط جنــاح إعــادة اإلقــاع ابلنشــاط
االقتصــادي (للقطــاع العــام واخلــاص واألهلــي ،مــن الــري والزراعــة والصناعــة والتجــارة ،إىل القطــاع الســكين واخلدمــي
كالتعليــم والصحــة ومؤسســات التشــغيل والبطالــة والرعايــة االجتماعيــة والدمــج والتــآزر ،مــروراً ابإلمــداد والتســويق
والنقــل واالتصــاالت وميــاه الشــرب والصــرف الصحــي) ،حيــث يكتســب النهــوض ابلبنيــة التحتيــة دالالتــه يف
ســياق الســلم والتماســك االجتماعــي داخليـاً ،نظـراً لكــون هــذه البــى تــؤدي دوراً أساســياً كرافعــة للتنميــة اإلقليميــة
ولتحقيــق غــاايت االســتدامة علــى املســتوى الوطــي.
وســيجري ،وفــق حمــاور الربانمــج اخلمــس ،وحبســب مراحلــه ،تبــي سياســات إرشــادية 6متفاعلــة فيمــا بينهــا ،ومتوافقــة
كلي ـاً مــع الرؤيــة والغــاايت املعروضــة آنف ـاً ،حبيــث ســيجري الحق ـاً وضــع الربامــج التنفيذيــة املؤديــة إىل حتقيــق الــرؤى
واألهــداف املوضوعــة.

 7السياســات اإلرشــادية  guiding policiesهــي السياســات الــي هتــدف إىل توجيــه الق ـرار لربــط األهــداف املوضوعــة ابلربامــج
واإلج ـراءات التنفيذيــة الالزمــة للوصــول إىل تلــك األهــداف.
133

 الفهرس

ألف .حمور احلوار الوطين والتعددية السياسية
يتضمــن هــذا احملــور ،بسياســاته التأطرييــة كفعــل مؤســس للمحــاور األخــرى ،قضــااي اجملتمــع السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة وحقــوق األجيــال ،انطالقـاً مــن القيــم واهلويــة الوطنيــة واالنتمــاء ،والتماســك اجملتمعــي ،مــع التأكيــد علــى
أمهيــة املصاحلــات الوطنيــة وتعزيــز األمــن واألمــان ،وإجيــاد البيئــة املناســبة الســتدامة وجنــاح احلـوار الوطــي ورفــع مســتوى
الوعــي والتمثيــل اجملتمعــي وتدعيــم مســار التعدديــة السياســية والعمليــة الدميقراطيــة.
وملــا كانــت هــذه املســائل ختــص صلــب اجملتمــع الســوري ودائمــة ،فــإن العنايــة بتنفيــذ أيــة سياســة مــن السياســات
املعروضــة يف هــذا احملــور ،يتعلــق بدرجــة األمهيــة يف ســياق اخلــروج اآلمــن مــن احلــرب وبدرجــة االســتجابة ،حبيــث ينتهــي
سـريعاً تنفيــذ بعــض السياســات (كمعاجلــة ملــف عــودة الالجئــن) ذات الطبيعــة العاجلــة.
وفيما يلي ملخص سياسات احملور.
على امتداد مراحل الربانمج األربع

تعزيز احلوار الوطين ضمن أطر احرتام الدستور ،ووحدة البالد وسيادهتا واستقالهلا الوطين ،والقبول بصندوق االقرتاع
كأساس حاكم ألي حوار اقتصادي-اجتماعي-سياسي.
اقرتان الربامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ابلشفافية ،وابتعادها عن امتالك احللول اجلاهزة بقبوهلا الفكر
النقدي واملمارسة الفعلية ملبدأي املسؤولية واحملاسبة.
تعزيز احرتام الرأي العام ،ابلرتكيز على الدور البالغ األمهية ملختلف وسائل اإلعالم كشريك اسرتاتيجي يف العملية السياسية
واحلوار الوطين واملصاحلات ،والتصدي للحمالت اإلعالمية املعادية ،والنهوض مبستوى اإلعالم الوطين وتعزيز الثقة
واملصداقية لدى مجيع أبناء الوطن ،حبيث يصبح مرآة حقيقيّة وحامالً لقضااي السوريني ،ومعرباً عن تطلعاهتم ومهومهم،
ومسهماً يف رفع مستوى املواطن السوري وعياً وسلوكاً ،ليكون فعاالً يف خدمة قضااي التنمية.
بناء األطر اليت تسمح للقوى اجملتمعية واالقتصادية والثقافية املختلفة ابلتعبري عن أفكارها وهواجسها ومصاحلها على حنو
متكافئ ،وجتاوز أوهام اخلطوط احلمر واألحكام املسبقة القائمة على التهميش أو الوصاية على احلقيقة والقيم ،وتعزيز
مبدأ احلرية وحقوق اإلنسان ،وتكريس روح املسؤولية ومبدأ املساواة والعدالة ابالحتكام إىل سلطة القانون القائم الذي ميثل
حارساً أميناً على مصاحل اجلميع.
متكني املنظمات الشعبية واجملتمع األهلي من حتمل املسؤولية يف نقل أي مشروع وبرانمج إىل ممارسة مسؤولة يسهم هبا
أكرب عدد ممكن من أبناء اجملتمع ،أفراد وتنظيمات ومن مثّ تعميق روح املشاركة واملسؤولية يف اإلجناز.
متكني الشباب يف احلوار الوطين ورسم السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية كمهمة أساسية واجتماعية قصوى.
التعامل مع التداعيات االجتماعية لظاهرة النزوح ،واستقرار املناطق وعودة النازحني داخلياً.
تعزيز االهتمام بذوي الشهداء واجلرحى يف مجيع اجملاالت ،عن طريق تقدمي الدعم الالزم هلم والتسهيالت اخلدمية،
وتتطلب املرحلة املقبلة االهتمام الكامل هبم ،كفئات اجتماعية متضررة من تبعات احلرب ،وإدماجهم يف مسرية التنمية.
املغرر هبم ،وتسوية أوضاع من تورطوا ابألعمال القتالية أو الذين اضطرهتم
تعزيز االهتمام وتقدمي الدعم لعوائل األفراد ّ
الظروف إىل مساندة اجملموعات املسلحة .ومن املهم العمل على تعزيز الرعاية لتلك األسر فكرايً واجتماعياً يف املرحلة
املقبلة ،وذلك عن طريق برامج التأهيل وإعادة الدمج ابجملتمع والتوعية.
معاجلة ملف عودة الالجئني السوريني يف اخلارج ،وتقدمي التسهيالت الالزمة لعودهتم إىل الوطن.
جتهيز البىن التحتية الضامنة لعودة الالجئني والنازحني داخلياً إىل مواطنهم األصلية وتقدمي املعوانت هلم.

134

 الفهرس

ابء .حمور اإلصالح اإلداري وتعزيز النزاهة
جيــب أن توفّــر مرحلتــا اإلغاثــة والتعــايف ،يف ســياق هــذا احملــور ،الزمــن الــازم إلعــادة التأهيــل ،أكثــر مــن تركيزهــا
علــى إج ـراء إصــاح كبــر يف اإلدارات العامــة؛ فاإلصــاح اجلــذري لــإدارة العامــة ،ابلطريقــة التقليديــة ،هــي عمليــة
معقــدة وحمفوفــة ابجملازفــة ،ويُنصــح بــرك جلّهــا إىل مرحلــي االنتعــاش واســتدامة التنميــة ،دون أن يعــي ذلــك عــدم البــدء
هبــا س ـريعاً .وجيــب أن هتــدف التدخــات يف اإلدارة العامــة إىل متكينهــا مــن االســتجابة لالحتياجــات الطارئــة :إدارة
وتنفيــذ القوانــن واألنظمــة وق ـرارات احلكومــة ،وتقــدمي اخلدمــات العامــة .ويف الوقــت ذاتــه ،ســتكون مرحلــة االنتعــاش
هــي املرحلــة الــي جيــري فيهــا عــزل الروابــط غــر الســليمة بــن الســلطات لتتمكــن الوظيفــة العامــة اجلديــرة ،اخلاضعــة
للمســاءلة والشــفافية ،مــن االزدهــار.
وفيما يلي ملخص سياسات احملور.
مرحلة اإلغاثة

إعادة تقييم األداء اإلداري
واملؤسسي للجهات العامة
من منظور الفعالية والكفاءة
واإلنتاجية.

مرحلة االنتعاش

مرحلة التعايف

مرحلة االستدامة

 إعادة النظر بصكوك إحداث تطوير الثقافة التنظيمية القائمة على األخالقيات
اإلدارية.
اجلهات العامة لتحديد
املسؤوليات والصالحيات
ومعاجلة مشكالت االزدواجية.
تطبيق منهجيات وأساليب
حديثة تراعي التطورات
العاملية يف اإلدارة.

إعادة تنظيم الوظيفة العامة ،وحتسني بيئتها التشريعية والتنظيمية.

حتسني كمية ونوعية اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني وختفيض تكاليفها وصوالً إىل تقدمي اخلدمات التفاعلية.
تدريب وأتهيل العاملني يف اجلهات العامة واستقطاب الكفاءات واحلد من ظاهرة تسرهبا.
حتسني معايري اختيار الكوادر اإلدارية يف املناصب العليا والوسطى.
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل القضائي والرقايب.
تطوير املؤسسات املسؤولة عن مكافحة الفساد.
توضيح وتنسيق وتطوير أدوار خمتلف الفاعلني يف جهود مكافحة الفساد.
تعزيز الثقة لدى الفعاليات االجتماعية يف توفر اإلرادة ملكافحة الفساد.
توسيع املشاركة اجملتمعية ،وتعزيز دور اإلعالم يف جهود مكافحة الفساد.
حتسني معايري وشروط الدخول ملمارسة العملني القضائي والرقايب.

تعزيز القواعد األخالقية للمنظومة القضائية
واملؤسسات الرقابية.

 رفع مستوى البىن التحتية للمحاكم واملؤسسات الرقابية وفق معايري اجلودة واملالئمة الوظيفية،
واإلسراع يف إعادة أتهيل األبنية اليت هتدمت أثناء األزمة.
حتديث خدمات اإلدارة القضائية واملؤسسات الرقابية وانفتاحها على املواطن ،عن
طريق تقوية املواقع اإللكرتونية للمحاكم واملؤسسات الرقابية.
تطوير آليات مكافحة الفساد اإلداري وتعزيز آليات املساءلة والشفافية.
توفري املوارد البشرية للعمل القضائي والرقايب وتطوير قدراهتا.
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جيم .حمور النمو والتنمية
يعـ ّد هــذا احملــور (مــع حمــور تطويــر وحتديــث البــى التحتيــة واخلدمــات) رافعــة الربانمــج  ،leverageويتضمــن أربعــة
مكــوانت رئيســية :سياســات االقتصــاد الكلــي ،وسياســات القطاعــات االقتصاديــة (الزراعــة ،الصناعــة ،الســياحة،
املـوارد املائيــة) ،وسياســات التنميــة املتوازنــة ،وسياســات التعــاون الــدويل .ويتضمــن كل حمــور جمموعــة مــن السياســات
التفصيليــة ،منهــا مــا يبــدأ وينتهــي يف مرحلــة معينــة ،ومنهــا مــا ميتــد علــى مــدى املراحــل األربــع مــن مراحــل الربانمــج.
وتشــمل هذه السياســات حوكمة مدخالت اإلنتاج واإلمداد واملؤسســات الداعمة والتجارة اخلارجية وبيئة االســتثمار
واألنظمــة املاليــة والنقديــة والضريبيــة واجلمركيــة والنفــاذ املــايل واإلنفــاق العــام والتحصيــل الضريــي وتطويــر القاعــدة
اإلنتاجيــة ومؤسســاهتا الداعمــة والبــى التحتيــة اخلدميــة الالزمــة لتحقيــق التنميــة احملليــة وســوق العمــل والتســويق والتســعري
وضبــط األس ـواق والتصديــر وهيكلــة ميـزان املدفوعــات ،وحمــاور التعــاون الــدويل ،وبنــاء املنظومــات وقواعــد البيــاانت.
وســتجري بلــورة هــذه السياســات ،بعــد إقرارهــا ،بصيغــة برامــج موصفــة مبرامــي كميــة وحبســب مراحــل الربانمــج ،لتكــون
وثيقــة عمــل قطاعيــة حبســب الــوزارة (الــوزارات) و/أو اجلهــات املعنيــة ،مــع ممثلــي فعاليــات اجملتمــع وإداراتــه احملليــة.
وفيما يلي ملخص سياسات احملور.
أ .االقتصاد الكلي
 )1اإلنتاج والنمو واالستثمار
مرحلة اإلغاثة

 توسيع قاعدة اإلنتاج
(االنتشار األفقي)،
وتقوية األسواق إبزالة
املعوقات غري العادية
جلميع أوجه النشاط
االقتصادي
تطوير الصناعات
االستهالكية الكثيفة
العمالة
ترميم سالسل اإلنتاج
بدءاً من أقلها تكلفة،
والرتكيز على الزراعة
والصناعة لتلبية
االحتياجات.

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

تعزيز بيئة عمل القطاع
 تطوير بيئة حمفزة لعمل
تطوير آليات احلد
اخلاص على مستوى
القطاع اخلاص وعلى
من معوقات النشاط
اجلغرافيا السورية.
مستوى اجلغرافيا السورية.
االقتصادي.
زايدة دور القطاع
حتفيز العملية اإلنتاجية ،زايدة تشابك العملية
اخلاص يف النمو الشامل
وحتقيق معدالت منو
اإلنتاجية جغرافياً
التشغيلي املستدام،
وقطاعياً لتحقيق قيم
مرتفعة يف مجيع املناطق
وزايدة مسؤوليه القطاع
مضافة أعلى ،واالرتقاء
والقطاعات واألنشطة
اخلاص االجتماعية.
هبذه القيم يف الصناعة
االقتصادية.
التحويلية نسبةً إىل الناتج
احمللي اإلمجايل.

رفع معدالت اإلنفاق على
زايدة االعتماد على
البحث والتطوير ،وتعميق
احملتوى التكنولوجي يف
احملتوى املعريف ،واستخدام
اإلنتاج ،وجلميع األنشطة
التكنولوجيا املتطورة.
االقتصادية.
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حتفيز وتطوير أنشطة املشاريع املتوسطة والصغرية واألصغرية (ابلتسهيالت التمويلية واإلجرائية) ،وتطوير بيئة عملها على
أسس مستدامة ،واالستفادة املثلى من امليزات النسبية للمناطق واحملافظات السورية وفق منظور التنمية املتوازنة.
استعادة النمو
االقتصادي.

زايدة مسامهة القطاع
اخلاص يف النمو.
زايدة مسامهة اإلنتاج
احلقيقي يف النمو
كالزراعة والصناعة
التحويلية مع غلبة
األخرية على الزراعة.

تسريع النمو االقتصادي
وحتقيق معايري التنافسية
على املستوى الوطين
واملناطقي.
زايدة مسامهة جممل
إنتاجية عوامل اإلنتاج
عن املصادر الكمية،
وزايدة االستثمار يف رأس
املال البشري

النمو االقتصادي السريع
واملستدام والتشغيلي،
املتوازن جغرافياً واألكثر
مشولية ،واملستند إىل
زايدة مسامهة العوامل
النوعية.

زايدة معدل الرتاكم الرأمسايل ،وتوجيه االستثمار العام خلدمة العملية اإلنتاجية واخلدمات االجتماعية وفق منظور التنمية
املتوازنة جغرافياً وقطاعياً.
حشد مجيع الطاقات واإلمكانيات إلعادة اإلعمار وأتهيل البىن التحتية.
زايدة حصة االدخار احمللي لتفعيل عملية االستثمار مقارنةً ابالستهالك ،مث زايدة حصة
االدخار واالستثمار.
إجياد بيئة عمل حمفزة لالستثمار اخلاص ،وتطوير تشريعات االستثمار يف إطار موحد.
تطوير البنية التحتية الالزمة جلذب وتوسيع االستثمار
يف الصناعات ذات التكنولوجيا املتوسطة والعالية ودعم
صناعة التجهيزات احلاسوبية الالزمة جلميع القطاعات.
حتقيق نسب من االكتفاء زايدة حجم الصادرات والتقليل من الفجوة بني
الصادرات والواردات.
ملتطلبات االستهالك
العام واخلاص.

زايدة مسامهة الصادرات
يف النمو.

 )2املالية العامة
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

توفري االحتياجات األساسية للمواطنني من املواد الغذائية والدوائية واملشتقات النفطية.
ترشيد الدين العام الداخلي برتشيد اإلنفاق العام وتعزيز اإليرادات.
تثبيت الدين العام الداخلي ،واعتماد مصادر متويل بديلة (سندات وأذون اخلزينة).
ختفيض الدين العام الداخلي تدرجيياً بتعزيز دور اإليرادات،
خاصة الضريبية منها.

االعتماد األساسي على
إصدار سندات وأذون
اخلزينة لتمويل عجز
املوازنة.

إعادة جدولة الدين العام
اخلارجي.
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الرتكيز على الدعم
االجتماعي ورعاية
أسر الشهداء وتوفري
مستلزمات الصمود.

تصحيح سياسات الدعم
احلكومي وتوجيهها
ابجتاه الفئات واألنشطة
االقتصادية املستهدفة.
حتسني كفاءة اإلدارة
الضريبية لزايدة نسبة
الضرائب املباشرة من
إمجايل الضرائب.
تطوير التشريعات واإلدارة
الضريبية.

إعادة النظر بنظام
استثمار أمالك الدولة

االستمرار يف اعتماد
االنتقال إىل أساليب
أساليب الدعم النقدي
الدعم النقدي ،واالعتماد
واالعتماد على منظومة
على منظومة الدفع
الدفع اإللكرتوين.
اإللكرتوين والبطاقة الذكية
إليصال الدعم ملستحقيه.
تعديل هيكلية اإليرادات
الضريبية بزايدة الضرائب
املباشرة.

تطوير التشريعات املتعلقة
ابلضرائب وصوالً إىل
وضع نظام ضرييب
متكامل حيقق العدالة
الضريبية.

تعزيز إدارة أمالك الدولة ،ووضع نظام متكامل إلدارة أمالك الدولة.
تصحيح منظومة الرواتب واألجور.
زايدة كفاءة اإلنفاق العام النوعي.
بناء نظام شامل للموازنة االنتقال إىل موازنة
الربامج واألداء اليت تسهم
واحلساابت احلكومية وفق
يف الربط بني األهداف
موازنة الربامج واألداء.
واملخصصات املالية وفق
املدى الزمين.

 )3السياسات النقدية والقطاع املايل
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

استقرار سعر الصرف والتخفيف من عمليات استنزاف
القطع األجنيب واملوازنة بني احتياجات االقتصاد الوطين
وموارده.
ضبط معدالت
منو العرض النقدي
ابلتناسب مع
معدالت منو الناتج
احمللي اإلمجايل
االمسي.

التخفيف التدرجيي من
حجم اإلصدار النقدي.

احلد من معدالت التضخم املرتفعة.
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مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

حتسني القوة الشرائية للرية
السورية.
تعزيز موارد القطع.

احملافظة على قوة العملة
احمللية أمام العمالت
األجنبية.

احلد من اإلصدار النقدي
للوصول إىل تثبيت
املديونية الداخلية.
تفعيل سندات وأذون
اخلزينة.

الوصول إىل مستوى من
السيولة احمللية يتناسب
مع حجم الناتج احمللي
املستهدف.

الوصول إىل معدل
تضخم مستقر
ومنخفض.
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استهداف أكثر
القطاعات إنتاجية
يف عمليات منح
االئتمان املصريف.

توجيه التسهيالت
دعم التمويل االستثماري
استهداف تسهيالت
االئتمانية وزايدة حجم
بصورة أساسية ،واالستمرار
ائتمانية لتمويل املشروعات
القروض املقدمة لدعم
والتوسع يف منح القروض
الصغرية واملتوسطة ،وتوجيه
للنمو الشامل التشغيلي.
للمشاريع الصغرية واملتوسطة.
االئتمان للقطاعات ذات
زايدة حجم التمويل املتاح
األولوية.
للمشاريع االستثمارية
استهداف القروض املتجهة
حنو إعادة اإلعمار.
أبنواعها ،الصغرية واملتوسطة
والكبرية.
التوسع يف منح القروض
والتسهيالت للمشاريع
إيصال اخلدمات املصرفية
وخدمات التمويل إىل أكرب
الصغرية واملتوسطة.
تطوير نظام اإلقراض
شرحية من األشخاص لدعم
وتبسيط إجراءات التسليف.
التشغيل واإلنتاج احمللي.
إدارة وحتريك معدالت
الفوائد وفق معطيات
السوق.

إجياد مؤشر مرجعي لسعر الفائدة يستخدم كأداة يف إدارة
السياسة النقدية ،وميكن مصرف سورية املركزي من إدارة
السيولة يف السوق ،وذلك ابلتزامن مع فتح انفذة اخلصم
لدى املصرف املركزي إلاتحة إمكانية خصم األوراق
املالية احلكومية من املصارف لدى املصرف املركزي لتوفري
متطلبات السيولة.

زايدة حجم الودائع لدى املصارف العامة.
التوجه حنو إصدار شهادات اإليداع للجمهور ابللرية السورية خاصة ابملصرف املركزي عن طريق املصارف.
تفعيل األدوات النقدية غري املباشرة.
اعتماد الدفع اإللكرتوين
كأداة أساسية لتسوية
املدفوعات يف السوق
احمللية.
الوصول إىل احلدود
املستهدفة من التعامل
ابلنقد اإللكرتوين.
التوسع يف العمليات
املصرفية اإللكرتونية
واستكمال األمتتة
املصرفية.

توفري البنية التحتية
والنظم التشغيلية
املالئمة لتطبيق
الدفع اإللكرتوين
والتحويل السريع
لألموال بني
املصارف وتشجيع
اإليداع وتسريع
التحويالت.

التوسع ابلدفع اإللكرتوين
لتشمل العمليات التجارية
والتحصيل الضرييب وتوزيع
الدعم.
تطوير نظم الدفع والتسوية،
وإجياد اآلليات لربط أنظمة
املدفوعات مع نظام تسوية
العمليات يف سوق دمشق
لألوراق املالية.

تطبيق الدفع اإللكرتوين
لتشمل كامل القطاعات
االقتصادية ،وتقليص
تداول األوراق النقدية.

تقدمي اخلدمات
املصرفية للمواطنني
ابحلدود املتاحة يف
ظل الظروف الراهنة.

تقدمي اخلدمات املصرفية
والتأمينية جبميع أشكاهلا.

تقدمي املنتجات واخلدمات بكفاءة عالية ضمن بيئة
تنافسية.
تعميق النفاذ املايل وحتسني اخلدمات املصرفية والتأمينية
وتوسيع انتشارها يف مجيع املناطق ،واستقطاب قطاعات
وشرائح جديدة.

معاجلة الديون املتعثرة وزايدة نسبة حتصيلها وإجراء التسوايت الالزمة.
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تطوير املؤسسات املالية القائمة وإعادة هيكلتها وتطوير البيئة
التمكينية الستمرار منوها.

تطوير السوق املالية لتوفري
املوارد الالزمة لالستثمار.

إجياد تغطيات تتناسب مع حاجة اجملتمع والسعي إلجياد بدائل مواكبة مجيع التطورات
احلاصلة يف السوق
أتمينية للشرحية األوسع اليت تتميز بضعف الدخل.
التأمينية العاملية.

 )4التجارة اخلارجية
مرحلة التعايف

مرحلة اإلغاثة

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

محاية الصناعات األساسية والناشئة.

نقل احلمائية املقدمة من القطاعات املنخفضة
التكنولوجيا إىل املتوسطة مث العالية التكنولوجيا.

التوسع يف املناطق احلرة .تطوير البىن التحتية الداعمة
للجودة وتعزيز كفاءة
حتسني البنية التحتية اليت
اخلدمات اللوجستية املقدمة
تدعم األنشطة التصديرية
للمصدرين.
لصغار املنتجني (قطاعياً
وجغرافياً).

تطوير املناطق احلرة لتقدمي منط استثماري متميز
وجاذب.

توسيع قطاعات التصدير ابلرتكيز على اجملاالت احملتملة للنمو ،وتنويع قاعدة املصدرين (قطاعياً وجغرافياً) لتشمل املشاريع
الصغرية واملتوسطة واألصغرية ،وحبيث تتناسب مع احتياجات األسواق اخلارجية.
التحول تدرجيياً من
تصدير السلع الفائضة
عن االستهالك إىل
بناء صناعات موجهة
للتصدير.

حتديد اهليكل السلعي األمثل تطوير بنية الصادرات مراجعة قوائم املنتجات
املصدرة وتطويرها
وتنويع هيكلها وختفيض
للصادرات ،وحتديد األسواق
وتنويعها جغرافياً وسلعياً.
الفجوة مع املستوردات.
املستهدفة.
زايدة حصة سورية من استدامة الصادرات
واحلفاظ على معدل
التجارة الدولية.
مرتفع ملؤشر تغطية
الصادرات للمستوردات.
تعزيز العالقات االقتصادية
الدولية ورصد وحتليل
احتياجات األسواق
اخلارجية ،واجلودة املطلوبة.

ختفيض مدة عملية تسجيل
تبسيط اإلجراءات
العالمات التجارية.
املتعلقة بعملية التصدير.
ضمان تفعيل املنافسة ومنع
الرقابة على جودة
املمارسات االحتكارية،
ونوعية املنتجات
وحتسني مناخ التنافسية
ومطابقتها للمعايري
والشفافية يف االقتصاد،
الدولية.
ومتابعة اإلصالح اجلمركي.
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تعميق التعاون مع
الشركاء التجاريني،
والتعاقد مع شركات
تسويق عاملية لالستفادة
من شبكة عالقاهتا.

تعزيز شبكة العالقات مع
األسواق العاملية (املرونة
واالنفتاح يف السياسات
التجارية واالقتصادية).

إلغاء القيود
ختفيض وتبسيط
على املدفوعات
التعريفات اجلمركية نوعياً
والتحويالت اجلارية
وتدرجيياً ،وختفيف احلواجز
والرأمسالية.
غري اجلمركية واإلدارية.
ختفيف القيود على
املدفوعات والتحويالت
اجلارية والرأمسالية.
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إعفاء املستوردات اليت تدخل يف العملية اإلنتاجية من الضريبة غري املباشرة.
تعزيز مؤشرات التنافسية ذات الصلة إبجناز املعامالت وشفافية اإلجراءات.
الرتويج للمنتج السوري من خالل مكاتب جتارية اتبعة للسفارات.
تطوير وتعزيز العالمة التجارية السورية.
تعزيز احلماية املمنوحة للمستهلك وإنفاذ قانون حقوق امللكية الفكرية.
دعم وتشجيع إنشاء شركات كبرية للتصدير.
جذب املزيد من استثمارات الدول الصديقة واالستثمارات األجنبية املباشرة اليت تتوافق مع أولوايت التنمية.
رفع كفاءة خدمات النقل واخلدمات اللوجستية.
مكافحة ظاهرة التصدير العشوائي.

 )5التشغيل وسوق العمل
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

حتسني أداء وقدرات جهاز تفتيش العمل للقضاء على استغالل العمال وخاصة النساء وضع ضوابط عدم التمييز على
أساس اجلنوسة.
وضمان حظر عمل األطفال.
تعزيز عمل النقاابت املهنية
والعمالية للمحافظة على
حقوق العمال وأرابب العمل.
حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص املساواة وعدم التمييز ربط احلد األدىن لألجور تعزيز إعالن املبادئ واحلقوق
األساسية يف العمل ،وتطبيق
مبعدالت التضخم لتحقق
يف األجور على أساس
للعمالة الكاملة املنتجة.
املساواة وعدم التمييز
حقوق اإلنسان يف احلصول على
مستوى معيشي الئق.
اجلنوسة أو اإلعاقة.
أجر وعدم االستغالل والعمل
تنظيم تعويضات العمل
العدالة االجتماعية
يف سياسات توظيف
القسري ،خاصة لألشخاص
اإلضايف.
ورفع املستوى املعيشي
وتدريب للفئات اهلشة
(ذوي اإلعاقة واملعيالت
ذوي اإلعاقة والنساء.
وبناء حياة أسرية سليمة تسهيل التوظيف حسب
صحياً واجتماعياً.
واملرضى القادرين على
توسيع املظلة التأمينية وتنويع
املؤهالت ،وتسهيل
خدماهتا وتعزيز استدامتها
الوصول لبياانت فرص
العمل والعمالة غري
املالية.
العمل والتقدم للتوظيف.
املهجرة).
توجيه الدعم لتوفري فرص تطوير السياسات اخلاصة بسوق العمل والتشغيل بناء
على النتائج.
العمل وتوليد الدخل
حتديد أولوايت توجهات سوق العمل وخلق امليزة
ألكثر الفئات فقراً.
النسبية للسوق السورية.

تطوير حمفزات تنظيم العمل
غري املنظم.

تطبيق أسس الشفافية ومكافحة الفساد والتنافسية وخلق
رفع إنتاجية اليد العاملة رفع إنتاجية وكفاءة اليد
املؤسسات اإلدارية والقضائية لتنظيم سوق العمل.
وجودة ممارسات التوظيف العاملة يف القطاعات
الرتكيز على تطوير حاضنات األعمال وتعزيز املهارات الرايدية
االقتصادية.
واحلد من العمالة املقنعة
والعمالة املاهرة خاصة للمتعطلني وفق متطلبات سوق العمل.
تطوير سبل العيش والتدريب
واعتماد التكنولوجيا
تطوير صيغ الشراكة بني القطاعات الثالثة (العام واخلاص
املهين وتوليد الدخل
وحتسينات البنية
واألهلي) لتمويل تنمية رأس املال البشري.
املؤسساتية واملوارد البشرية( .املشروعات األصغرية).
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إعادة دمج من فقدوا أعماهلم نتيجة األزمة بسوق العمل.

متويل خدمات تدريب وتوليد الدخل لألشخاص ذوي
اإلعاقة والفئات اهلشة.

ب .القطاعات االقتصادية
 )1الزراعة
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية واإلدارية لتنمية القطاع الزراعي واملناطق الريفية وفق املتغريات اجلديدة.
أتهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة يف قطاع الزراعة.
دعم وتطوير أنظمة
التأمني ضد املخاطر
املختلفة واالستجابة
للطوارئ.
توفري مستلزمات اإلنتاج النبايت واحليواين.
دعم املؤسسات مبقومات
اإلنتاج وفق ظروفها.

تطوير حزمة من احلوافز االقتصادية للمناطق الريفية.
إعادة أتهيل
املؤسسات اإلنتاجية .تعزيز قدرات وحدة املكافحة احليوية.
ترميم املراكز البحثية نشر وتعميم التلقيح االصطناعي.
تطوير النشاطات التسويقية العاملية.
واخلدمية.
تقييم وتطوير عمل املؤسسات.
تطوير املواصفات واملقاييس السورية مبا يتالءم مع املعايري
العاملية.
اعتماد برانمج متطور لطرق التقصي عن األمراض
احليوانية.
تبين التكنولوجيا احلديثة (كالتكنولوجيا الرقمية
و”النانوية”) يف تطوير الزراعة ،وتشجيع إقامة شركات
متخصصة لتقدمي اخلدمات.
توسيع وتعزيز التعاون اإلقليمي والشراكات بكافة اجملاالت
ذات األولوية للقطاع.
تعديل الدورات الزراعية واعتماد البدائل االقتصادية ذات
رسم اخلطط
امليزة النسبية لتحقيق أفضل ريعية اقتصادية ،وألجل
اإلنتاجية ابلتوافق مع
استدامة املوارد.
أولوايت القطاع.
بناء بيئة مناسبة لالستثمارات اخلاصة (احمللية واخلارجية يف
القطاع الزراعي).
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تنشيط عملية استنباط أصناف عالية الغلة ،متحملة
لإلجهادات األحيائية والالأحيائية.
حتسني نوعية املنتجات.
تطوير عمليات ما بعد احلصاد.
تطوير الثروة السمكية واحلراجية.
حتسني كفاءة الري ألنظمة الري احلكومية وكفاءة
استخدام املياه على مستوى احلقل.
حتسني نوعية األدوية البيطرية واالستغناء عن استريادها
حتسني مردودية املياه املستخدمة.
خفض تكاليف املنتجات الزراعية ابعتماد التكنولوجيا
احلديثة وزراعة األصناف العالية اإلنتاجية املالئمة بيئياً.
اعتماد املكافحة احليوية كأسلوب أساسي يف إطار اإلدارة
املتكاملة ملكافحة اآلفات.
التوسع يف برامج التحسني الوراثي للسالالت احمللية من
األنواع احليوانية املختلفة.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
متكني املزارعني من الوصول إىل األراضي واستثمارها.
تشجيع الزراعات األسرية.
زايدة املساحات املزروعة ابحملاصيل الغذائية.

ترميم قطعان الثروة احليوانية.
التوسع ابستخدام تكنولوجيا الري احلديث.
استصالح األراضي والتوسع يف املساحات املروية.
تطوير البادية السورية وزايدة الغطاء النبايت وتوفري املياه
الالزمة للسكان والثروة احليوانية.
تطوير الصناعات الريفية ملنتجات الثروة احليوانية.
حتقيق تكامل بني اإلنتاج الزراعي والتصنيع.

 )2الصناعة التحويلية
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة لالستثمار والعمل
الصناعي وتعديلها إن تطلب ذلك.
إعادة النظر يف حمفزات االستثمار الصناعي يف املناطق
احملررة واليت هي أقل منواً.

مرحلة االنتعاش

توفري البيئة التمكينية
لعمل القطاع اخلاص.

مرحلة االستدامة

تطوير أدوات قياس
رضا املتعاملني مع وزارة
الصناعة.

عقد املزيد من اتفاقيات االعرتاف املتبادل بشهادات
املطابقة مع الدول وتفعيل العمل ابلقائم منها لتسهيل
دخول املنتجات السورية الصناعية إىل أسواقها.

تعزيز دور وزارة الصناعة يف توجيه وحتفيز النشاط الصناعي.
استقطاب االستثمارات الصناعية وفق خريطة تنموية تستند إىل امليزات التنافسية للمناطق السورية.
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إعادة أتهيل الشركات العامة الصناعية املتضررة يف
إطار الشراكة والتوزيع املتوازن لألدوار بني القطاع العام
واخلاص.
استثمار مواقع الشركات املتوقفة وبنيتها التحتية إلقامة
مشاريع صناعية عامة ومشرتكة بتكنولوجيا جديدة ،إما
بنشاطها األساسي أو غريه.
تقدمي التسهيالت االئتمانية واإلدارية واخلدمات إلعادة
أتهيل منشآت القطاع اخلاص الصناعية وفقاً ألولوايهتا
القطاعية واجلغرافية ،وإلعادة إقالع املنشآت املتضررة
جزئياً.
تشجيع إقامة الصناعات حتسني جودة املنتجات
الصناعية ،إبدخال
اخلاصة إبحالل
مفاهيم اجلودة الشاملة.
املستوردات.

االستفادة من الطاقات تشجيع القطاع اخلاص
لالستثمار يف الصناعات
الكامنة للصناعة السورية
التكنولوجية ذات القيمة
لتطوير صناعة ذات قيم
املضافة العالية.
مضافة عالية.
حتسني جودة املنتجات حتويل املزااي النسبية
للصناعة السورية إىل
الصناعية عن طريق
مزااي تنافسية مت ّكن
إدخال مفاهيم اجلودة
منتجاهتا من دخول
الشاملة إىل خمتلف
األسواق اخلارجية بكفاءة
األنشطة الصناعية.
وفعالية.
تطوير عمليات نقل
التكنولوجيا املتطورة
وتوطينها يف سورية.

تشجيع املستثمرين السوريني املوجودين خارج سورية للعودة إىل الوطن واالستثمار فيه.
توجيه املدخرات الوطنية للمشاركة يف العملية االستثمارية.
احملافظة على اخلربات الوطنية ومنع تسرهبا وتعويض العمالة املتسربة.
تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف الطاقات املتجددة.

 )3السياحة
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي.

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

تطوير التنمية السياحية وحتقيق التوازن بني العرض
والطلب.

استقطاب االستثمار السياحي يف الساحل السوري وفق خريطة االستثمار السياحي للساحل السوري.
استقطاب االستثمار السياحي وفق اخلريطة السياحية االستثمارية لكامل سورية.

144

 الفهرس
تطوير برامج تنويع
إعادة املنشآت السياحية تطوير أسواق جديدة للحرفيني يف تطوير وسائل
املنتج السياحي.
ترويج احرتافية
دمشق والساحل.
يف املناطق احملررة إىل
تطوير واستكمال
لالستثمار
أتهيل املنشآت املتضررة اململوكة
العمل.
برانمج االرتقاء
السياحي.
من الوزارة.
منح احلوافز والتسهيالت
ابخلدمات السياحية.
تطوير أسواق
لرتميم املنشآت السياحية تطوير وسائل وأدوات العمل
جديدة للحرفيني تطوير برامج التسويق
والرتويج والتسويق السياحي
املتضررة وللمشاريع
والرتويج السياحي
يف املناطق
تطوير برانمج اجلودة السياحية.
اخلاصة ومشاريع الـ
للمنتجات اجلديدة.
الساحلية ودمشق
 BOTالبطيئة التنفيذ منح احلوافز والتسهيالت
للمنشآت السياحية للقيام أبعمال
حتفيز االستثمار
وريف دمشق
أو املتوقفة.
السياحي يف
ومحص ومحاه.
التجديد مبا حيقق مستوى اخلدمة
تطوير جودة املنتج
تطوير برامج
املطلوبة.
السياحي.
الصناعات التقليدية
التسويق والرتويج
واليدوية.
تنمية السياحة الداخلية .عرض مناطق التطوير السياحي
السياحي يف الدول تفعيل التعاون
(جنوب الالذقية ،رأس البسيط،
تشجيع وتنظيم قدوم
السياحي مع الدول
املصدرة للسياح.
السياحة الدينية.
أرواد ،وادي قنديل) على
الصديقة واملنظمات
املستثمرين والشركات االستثمارية
دعم وتنمية املشاريع
الدولية.
هبدف جتهيز البىن التحتية
الصغرية واألصغرية املولدة
املتكاملة وإقامة االستثمارات
لفرص العمل.
حتقيق التوازن ما بني
السياحية املتنوعة.
االستمرار بعقد ملتقيات
التدريب السياحي
استكمال تنفيذ املشاريع املتضررة
أسواق االستثمار
والفندقي ومتطلبات
سوق العمل.
واملتوقفة عن التنفيذ واملتعاقد عليها
السياحي.
تفعيل السياحة الريفية
وفق صيغة الـ .BOT
حتديث األدوات
واملنتجات احلرفية
الرتوجيية وتنفيذ املبادرات إقامة مراكز زوار منوذجية وخدمة
التقليدية والرتويج
سياح يف املناطق ذات االرتياد.
السياحية.
السياحي.
أتمني متطلبات التنمية الريفية
تفعيل دور املغرتبني
والسياحة الداخلية.
وتنفيذ يوم السياحة
رفع مستوى اخلدمات السياحية يف
السوري يف العديد من
مدن العامل.
احمليط السياحي (املراكز احلدودية،
املواقع السياحية واألثرية).
زايدة الوعي السياحي اجلماعي
لدى اجلهات واألفراد الذين
يتعاملون مباشرة مع السائح.
استكمال بناء وجتهيز املعاهد
واملدارس الفندقية املتوقفة عن
التنفيذ لتأمني مراكز تعليمية
وتدريبية الئقة.
تعزيز التعاون السياحي مع الدول الصديقة ومنظمة السياحة العاملية.
تعزيز التمثيل اخلارجي لسورية يف املعارض واملؤمترات الدولية.
وضع برامج ومذكرات التفاهم الدويل املوقعة مع الدول الصديقة موضع التنفيذ.
تطوير برامج التدريب الفندقي والسياحي مع املؤسسات الوطنية والصديقة ومنظمة السياحة العاملية لالرتقاء ابلتعليم
السياحي.
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تطوير أساليب التعليم والتدريب السياحي.
تطوير مستوى الكوادر البشرية العاملة ابلقطاع السياحي.

تطوير الكوادر لرتفد القطاع السياحي من املعاهد
واملدارس الفندقية التابعة للوزارة واملراكز السياحية
اخلاصة ومن الدورات التدريبية القصرية.

العمل على جتهيز وطرح مشاريع سياحية نوعية لالستثمار ،كمشروع التطوير السياحي
لشاطئ الالزورد (برج إسالم) ،وبوسيدون (رأس البسيط) ،وأكوامارين (العيسوية)،
ومنطقة املارينا ،ومشروع التطوير السياحي غرب منتجع المريا ،والعديد من الفرص
االستثمارية اهلامة يف سورية.
وضع املشاريع املتضررة واملتوقفة عن التنفيذ واملتعاقد عليها وفق صيغة الـ BOT
ابخلدمة.

 )4املوارد املائية
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

املراجعة املستمرة للتشريعات لتسهيل محاية املصادر املائية.
حتديث التشريعات واهلياكل التنظيمية للوزارة ومؤسساهتا.
حتديث التشريعات املتعلقة ابلعالقة مع مستثمري املياه.
حتسني الكفاءة
استخدام املوارد املائية
توفري االحتياجات من
الفنية واالقتصادية
غري التقليدية املتاحة
املياه عن طريق التنسيق بني
الستخدامات املياه
وحصر املياه غري املدرجة
اجلهات املعنية يف وضع
جبميع القطاعات ورفع
بتقدير املوارد املائية.
اخلطط الزراعية واالقتصادية
التلوث عن املصادر
وتعديلها دورايً انسجاماً مع الرتكيز على معاجلة
املائية ومحايتها.
املخلفات الصناعية.
املوارد املائية املتاحة.
إعادة أتهيل السدود املتضررة توسيع شبكات الصرف
الزراعي يف األراضي
من األزمة.
اليت تعاين من مشاكل
الصرف والتملح.

استخدام املوارد
املائية استخداماً
أمثلياً ورشيداً حيقق
استدامتها واحلفاظ
عليها.

أتسيس نظام مراقبة نوعية املوارد املائية.
زايدة االعتماد على الري التكميلي للمحاصيل (املاء
األخضر يشكل النسبة الكربى من الواردات املطرية).
ختفيض الضياعات احلقلية النامجة عن أساليب الري
التقليدية.
زايدة نسبة االستفادة من املوارد املائية السطحية وزايدة املساحات املروية واملستصلحة على املصادر املائية السطحية كبديل
لسد العجز من املياه اجلوفية.
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ضبط استخدام املياه اجلوفية .حتديد أولوايت استثمار
املياه واالستصالح
وخاصة يف املنطقة
الشرقية واالستفادة من
مياه هنر دجلة.

الرتكيز على تشجيع الصناعات غري املستهلكة للمياه
والسيما يف األحواض اليت تعاين أصال من العجز.
استبدال احملاصيل والسالالت الشرهة للمياه مبحاصيل
وسالالت متوافقة مع الواقع املائي يف كل حوض
من األحواض املائية (دون املساس بتحقيق األمن
الغذائي).

حتديث الدراسات اهليدرولوجية واهليدروجيولوجية.
استخدام الدارات املغلقة وإعادة تدوير املياه املستخدمة يف املصانع.
تطوير دور املستفيدين من استخدام املوارد املائية.
توسيع جماالت االستفادة من نتائج حبوث املراكز العربية والدولية ومشاركة احمللية
بنشاطاهتا فيما خيص الري.
تطوير كفاءات ومهارات الكوادر العاملة يف القطاع.

ج .التنمية املتوازنة
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

ترميم البىن التحتية اخلدمية يف املناطق احملررة وفقاً للحاجة
إليها واإلمكاانت املتاحة.
إعادة اخلدمات األساسية إلعادة الالجئني النازحني
داخلياً إىل أماكن سكنهم املعتادة.
حتسني توظيف وإدارة استعماالت األراضي على املستوى احمللي واهليكلي واإلقليمي.
تطوير آليات معاجلة مشكلة السكن العشوائي.
تطوير البنية التحتية الالزمة جلذب وتوسيع االستثمار يف الصناعة التحويلية وتوفري األراضي
الالزمة إلنشاء املدن واملناطق الصناعية وفق منظور التنمية املتوازنة.
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إعطاء صالحيات
واسعة للمحليات يف
ختطيط التنمية احمللية.
حتسني جغرافية
االستثمار لتحقيق
االستفادة من املزااي
النسبية لكل منطقة
وحمافظة.

تبسيط إجراءات الرتخيص اإلدارة املتكاملة للكوارث ومعاجلة الواقع القائم.
وتقدمي التسهيالت لتنظيم وضع منظومة إلدارة املعلومات وتنظيم االستثمار ضمن
املدن واملناطق الصناعية وخارجها وفق خطط مدروسة.
القطاع غري املنظم.
حتفيز استثمار املوارد احمللية يف النشاط االقتصادي احمللي.
حتسني كفاءة الوحدات
اإلدارية يف ختطيط وتنفيذ إدماج البعد البيئي يف خطط التنمية والتعاون وتطبيق مبدأ
التقييم البيئي االسرتاتيجي لتلك اخلطط.
مكوانت التنمية احمللية.
تعزيز دور اجملتمع األهلي اعتماد نظام متكامل ملراقبة عناصر البيئة.
حتديث اخلرائط/التقييم/املتابعة/تنمية الرؤية اإلقليمية.
يف التنمية احمللية ،وفق
منظور جديد قائم على
العمل التنموي التشاركي.
تفعيل تنفيذ القوانني البيئية
وتطبيق نظم اإلدارة البيئية.
تطوير سبل التمويل الذايت
للوحدات اإلدارية.

اإلنفاق العام املتوازن والعادل على املستوى اجلغرايف يف جمال اخلدمات االجتماعية والبىن التحتية.
تطوير كفاءة إدارة واستخدام املوارد احمللية الطبيعية املتاحة على النحو األمثل.
رفع قدرات العاملني على املستوى احمللي.
تطوير التدخالت املالءمة خللق التوازن بني النمو االقتصادي والنمو السكاين على املستوى احمللي.
تطوير بيئة عمل املشاريع الصغرية ذات الكلفة القليلة واملردود البيئي العايل على املستوى
احمللي وتشجيع االستثمار اخلاص يف املشاريع البيئية.
تعزيز قدرات لالستعداد
للطوارئ البيئية واحلد من
التلوث البيئي.

تفعيل البحث
العلمي يف جمال
البيئة وبناء قاعدة
بياانت للمعلومات
البيئية وتطويرها
ابستمرار.

رفع مستوى الوعي البيئي العام
وبناء القدرات ودعم اجلمعيات
األهلية يف جمال البيئة.

اعتماد وتشجيع التكنولوجيا الصديقة للبيئة (الطاقات
املتجددة والبديلة) ومشاريع آلية التنمية النظيفة.
اعتماد األساليب احلديثة إلدارة النفاايت الصلبة وطرق إعادة التدوير واالستفادة من املخلفات.

د .التعاون الدويل
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

التأكيد على اسرتجاع احلقوق الوطنية املغتصبة ،وتعزيز الدور القومي والعريب لسورية ،وبناء التحالفات الدولية.
التنسيق مع األصدقاء واحللفاء ودول اجلوار لتقليص مفاعيل املخططات املعادية يف املنطقة ،اليت هتدف لتقسيم دوهلا،
والتأكيد على وحدة وسيادة أراضي سورية.
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الدعوة إلقامة نظام عاملي متعدد األطراف حيرتم سيادة الدول ووحدة أراضيها يف مقابل نظام العوملة األمريكية الذي يركز
على تفتيت السيادة الوطنية ويهتم مبصاحل اجملموعات اإلثنية وتقدم قراءة خاطئة ملنظومة حقوق اإلنسان.
العمل على تعزيز العالقات مع الدول واملنظمات ووكاالت التعاون الدويل مجيعها لالرتقاء بعمليات التنمية الوطنية املتوازنة
واملستدامة عرب تعزيز الشراكات والتعاون االقتصادي والعلمي والفين ،وذلك على حنو خيدم أهداف التنمية الوطنية ،وتعزيز
فاعلية املؤسسات الوطنية.
الدفاع عن سورية يف حرهبا ضد اإلرهاب ،وتعزيز انتصار سورية بفضل حتالفاهتا الدولية واإلقليمية ،ومن مثّ أن تقوم
السياسة اخلارجية بدور املثبت لالنتصارات امليدانية واحلفاظ على الثوابت االسرتاتيجية.
تركيز التعاون الدويل على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز وأتهيل
مؤسسات الدولة لتوفري اخلدمات األساسية بوجه آلة احلرب
الغربية وأدواهتا احمللية واإلقليمية.
حتديد الشركاء االسرتاتيجيني وإعطاء األولوية للدول الصديقة
كروسيا وإيران والصني واهلند.
تقييم املشاريع املنفذة ومتابعة ما
هو قيد التنفيذ وتلك املقرتحة
وفق أشكال التعاون املختلفة.
حتديد اإلمكاانت املتاحة
حالياً من التعاون الدويل
والتنبؤ ابلفرص املستقبلية.
االستمرار يف توفري املساعدات الغذائية وغري الغذائية للمتضررين
من احلرب واستعادة سبل العيش واملأوى.
االستفادة املثلى من التمويل املتاح لسورية عن طريق خطط
االستجابة لالحتياجات اإلنسانية العاجلة واملقدم من املنظمات
الدولية أو الدول املاحنة.
استخدام اخلطوط االئتمانية (احلالية واملستقبلية) لتوفري متطلبات
اجلهات السورية من التجهيزات اليت تساهم يف حتريك عجلة االقتصاد
الوطين وتساهم يف إقامة مشاريع إنتاجية أو خدمية ذات أولوية.
توفري الدعم املايل الالزم من قروض ميسرة ومنح وتسهيالت متويلية واالستفادة املثلى من املبادرات وحزم التمويل وبرامج
الدعم اليت تقدمها اجلهات املاحنة واملؤسسات التمويلية لضمان تنفيذ الربامج واملشاريع التنموية ذات األولوية وسد الفجوة
التمويلية للموازنة العامة.
توفري الدعم الفين والتقين الالزم من التجهيزات واآلليات والتكنولوجيا احلديثة ونقل اخلربات الالزمة اليت تساهم يف تنفيذ
الربامج واملشاريع التنموية ذات األولوية.
بناء القدرات الوطنية املؤسساتية والفردية ،وذلك بتعظيم االستفادة الربامج التدريبية اخلارجية واالطالعية املقدمة من اجلهات املاحنة.
السعي لتنفيذ برامج تعاون مع شركات أجنبية إلقامة مشاريع استثمارية أو توريد متطلبات العملية اإلنتاجية بتسهيالت ائتمانية.
تعظيم االستفادة من القروض والتسهيالت التمويلية اليت ميكن أن تقدمها املؤسسات التمويلية التابعة للدول الصديقة يف
متويل املشاريع االسرتاتيجية.
السعي لتوسيع قاعدة اجلهات املاحنة اليت تقدم الدعم الفين الالزم ،لتعزيز متطلبات اجلهات الوطنية لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار.
تنويع أمناط التعاون مع الشركاء الدوليني لتحقيق متطلبات تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار.
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دال .حمور تطوير وحتديث البىن التحتية واخلدمات
يتضمــن هــذا احملــور سياســات مخســة قطاعــات هــي :قطــاع الطاقــة ،والنقــل ،واالتصــاالت ،والســكن،
وامليــاه والصــرف الصحــي .وترتكــز السياســات أساس ـاً علــى إعــادة أتهيــل منظومــات البنيــة التحتيــة ،وذلــك
لغرضــن اثنــن:
•توفري متطلبات كل مرحلة من مراحل الربانمج ،من حيث توفري شروط استعادة النشاط االقتصادي اإلنتاجي واخلدمي.
•تلبية احلاجات اجملتمعية من سبل العيش واملسكن على خدمات الرعاية مبعناها الواسع.
وكمــا يف ابقــي احملــاور ،ســيجري اشــتقاق برامــج عمــل ضمــن السياســات الواجبــة التنفيــذ حبســب اجلهة/اجلهــات
املعنيــة ابلقطــاع.
وفيما يلي ملخص سياسات احملور.
أ .الطاقة
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الكهرابء وإحداث
هيئة انظمة للقطاع.
تطوير التشريعات اخلاصة ابلنفط والثروة املعدنية.
تشجيع ودعم القطاعني املشرتك واخلاص للمسامهة يف توظيف استثمارات وخربات جديدة
يف جمال خامات الثروة املعدنية.
زايدة إنتاج الثروات املعدنية ،ورفع مستوى اإلنتاج يف املنشآت واملواقع اإلنتاجية القائمة.
زايدة االحتياطي وتوفري مصادر جديدة إلنتاج النفط والغاز ،والثروات املعدنية.
حترير تدرجيي مدروس ألسعار حوامل الطاقة مقرتن بسياسات تعويض للفئات اهلشة من السكان ،وترشيد استهالك
املشتقات النفطية.
التحول حنو القراءة اآللية عن بعد لعدادات الكهرابء.
تطوير عمل املصايف لتلبية احتياجات السوق من
املشتقات وخاصة ذات الطلب املتنامي عليها.
زايدة السعات التخزينية للمشتقات.
إعادة أتهيل املرافق ومنشآت الطاقة يف املناطق املتضررة بشكل تدرجيي مبا يتناسب مع
إمكانيات التنفيذ املالية واملادية وفقاً لألولوايت.
االرتقاء مبستوى أداء الشركات الوطنية إىل مصاف الشركات
العاملية ودول اجلوار.
توفري املعدات والتقنيات احلديثة العاملية مبا يساهم يف تطوير
وزايدة اإلنتاج.
االستثمار األمثل للموقع اجلغرايف االسرتاتيجي لسورية كبلد
عبور خلطوط الطاقة.
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تطوير مصادر إنتاج مواد البناء واإلنشاءات وخامات الصناعة لسد حاجات الشركات الصناعية العامة واخلاصة.
رفع كفاءة الكادر البشري ورفده بدماء جديدة تواكب املرحلة املقبلة.
ختفيض األثر البيئي واالنبعااثت احلرارية واحلفاظ على بيئة نظيفة.
االستخدام األمثل للثروات املعدنية يف خدمة عملية التنمية.
تعظيم االستفادة من املعوانت واملنح املقدمة من الدول الصديقة واملنظمات الدولية وتوجيهها وفق األولوايت الوطنية.

ب .النقل
مرحلة التعايف

مرحلة اإلغاثة

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

أتهيل البين التحتية لقطاع النقل.

تطوير عمل املرافئ اجلافة واستكمال الربط مع العراق.

حتسني إمكانية الوصول إىل مجيع املناطق.

استكمال وتطوير الربط الطرقي والسككي مع دول
اجلوار.
ربط مراكز اإلنتاج ببواابت التصدير.
وصل املناطق احلرة ابخلط احلديدي.

تطوير البىن املؤسسية لقطاع النقل.
زايدة الطاقة اإلنتاجية وتطوير البين التحتية لقطاع النقل (شبكات الطرق ،اخلطوط
احلديدية ،املرافئ ،السفن ،الطائرات).
تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وفق منظور التنمية املتوازنة واملستدامة ،وعوامل األمان
والراحة والسرعة.
تطوير خدمة جوار األتوسرتادات وفصل حركة الشاحنات عن السيارات األخرى.
تطوير آليات إنشاء طرق مأجورة سريعة وحممية وآمنة.
احلفاظ على جاهزية املطارات واملرافئ القائمة وتطويرها.
توسيع شبكة الطرق السريعة.
احلد من استخدام وسائط النقل امللوثة للبيئة.
االنتقال إىل النقل ابستخدام الكهرابء ،وتطوير النقل
اجلماعي الكهرابئي داخل املدن.
استكمال انضمام سورية إىل الالئحة البيضاء لدى منظمة البحرية
الدولية متهيداً الستصدار ومنح كافة أنواع الشهادات البحرية
املعتمدة دولياً.
تطوير سبل وآليات أتهيل الكوادر البحرية.
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ج .االتصاالت واملعلوماتية
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

أتهيل وحتديث البنية التحتية للقطاع ،وإعادة
االتصاالت إىل املناطق اليت تضررت.
 تطوير أصول تطوير بيئة العمل وتوفري بيئة تشريعية قادرة على استقطاب الشركات احمللية والعاملية لإلنتاج يف جمال
التعامل مع القطاع الربجميات واخلدمات املعلوماتية.
اخلاص ابلتوافق مع
تعزيز الثقة بفعالية اخلدمات احلكومية ،والرتويج ملشروع احلكومة اإللكرتونية بقنواته املختلفة ،وزايدة كفاءة
قانون االتصاالت
ومهارة العاملني يف جمال املعلوماتية.
وقانون الربيد
تطوير البيئة التمكينية الالزمة لتطوير واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
اجلديدين.
تنظيم وضبط استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
ختصيص االعتمادات لتوفري متطلبات االتصاالت وخدمات الربيد والتكنولوجيا املناسبة.
تطوير البنية التحتية ،وتوفري التجهيزات والربجميات.
تطوير شبكات االتصاالت واملعلومات ،والرتكيز على البىن التحتية (وخاصة الضوئية) وشبكات اإلنرتنت واملعلومات.
أتهيل وحتديث األبنية اهلاتفية.
تطوير العمل بشبكة احلكومة اآلمنة متكني الشبكة احلكومية اآلمنة من تلبية
تطوير تبادل املراسالت بني
وإضافة جهات مراسالت جديدة تباعاً .متطلبات القطاع احلكومي واألعمال.
الوزارات عرب الشبكة.
تسهيل تقدمي اخلدمات واملعلومات أمتتة اخلدمات الربيدية وإدخال خدمات االنتقال إىل احلكومة اإللكرتونية
وتطبيق احلوكمة على مجيع املعامالت
جديدة (مالية ،إلكرتونية ،اخل).
للمواطنني واملؤسسات ابستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تطوير تقدمي خدمات احلزمة العريضة
لضمان الشفافية يف التعامل مع
().FTTH, 3G, 4G etc
املواطنني وتسهيل أعماهلم.
وتطوير برامج عمل لالستخدام
إهناء التحول من املقاسم الرقمية
ابجلودة الالزمة واألسعار املناسبة.
األمثل لتكنولوجيا املعلومات
 TDMإىل املقاسم بتقنية .IP
واالتصاالت يف اإلصالح اإلداري.
توسيع برانمج املعامالت اليت سيتم توقيعها إلكرتونياً ،وتقدمي
خدمات الدفع اإللكرتوين تباعاً.
نشر وتطوير معايري استخدام
تكنولوجيا املعلومات.

نشر خدمة الدفع اإللكرتوين.
تعزيز مكانة سورية كعقدة اتصال دولية.
ترشيد استخدام نطاقات الطيف الرتددي،
وتوحيد الشبكات الالسلكية.
تطوير صناعة الربجميات وجودة املنتج.
تطوير احملتوى الوطين الرقمي أبشكاله،
واالستفادة من جماالت التقارب بني قطاعي
اإلعالم واالتصاالت.
تطوير معايري وطنية وعربية للمحتوى الرقمي.
التحضري إلطالق خدمات وتطبيقات اجليل
اخلامس.
توسيع االستفادة من الطيف الرتددي وفق
توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت.

تطوير التدريب التخصصي يف جمال االتصاالت واملعلوماتية واالستفادة من جتارب الدول الصديقة.
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د .السكن
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

تطوير بنك معلومات املساكن وخدماهتا.
متكني القطاع اخلاص ورجال األعمال من املسامهة ابحللول
السريعة ملشاكل السكن وتنفيذ مشاريع سكنية تكون رديفة
لدور القطاع العام يف تلبية اخلطة اإلسكانية.
متكني كل من نقابيت املهندسني واملقاولني من الدخول
يف جماالت اإلسكان والتطوير العقاري ومشاريع اخلريطة
االستثمارية املوضوعة ،على حنو خيدم مرحلة إعادة اإلعمار،
والسيما يف رفع إمكانيات تلبية الطلب املتزايد على السكن
أبشكاله كافة.
متكني مفهوم العمارة اخلضراء يف املباين والرتكيز على زايدة
املساحات اخلضراء ومساحات اخلدمات الكاملة للمناطق
السكنية.
أتسيس شركات مقاوالت متخصصة يف بناء الضواحي
السكنية ابستخدام أفضل تقنيات البناء السريعة لتلبية الطلب
املتزايد على السكن.
توصيف مشكلة املساكن العشوائية واحلد من انتشارها ووضع
احللول البديلة واملناسبة هلا.
االستمرار بتحديث الكود العريب السوري على حنو يتالءم
واحتياجات مرحلة إعادة اإلعمار.

تطوير دور قطاع التعاون السكين واإلطار القانوين
الناظم لعمله.
تنظيم عمل القطاع اخلاص وتفعيل مشاركته يف
العملية اإلسكانية جبميع مراحلها ،ختطيطاً وتنفيذاً
ومتويالً ،لتحقيق مفهوم السكن االجتماعي.
تطوير قوانني االستمالك وآليات إعداد وإصدار
املخططات التنظيمية ،وتوسيع قاعدة املشاركة هبا
على النحو الذي يوفر املرونة الالزمة.
استخدام الصيغ املختلفة من احليازة السكنية (احليازة
ابإلجيار ،اإلجيار املنتهي ابلتمليك ،اإلجيار التمويلي،
حق االنتفاع) ،وإعادة النظر ابملنظومة الضريبية على
العقارات (بيع ،تداول ،رسوم ،اخل).
االرتقاء ابلعمل اهلندسي ملواكبة التطورات وضمن
مبدأ املنافسة.

توطني تقنيات التشييد السريع.
تطوير آليات تدوير وترحيل النفاايت الصلبة الناجتة من املباين املهدمة وتوفري اآلليات واملعدات الالزمة هلا.
تفعيل آليات االستفادة من املوارد الطبيعية بكل منطقة لتوفري املواد الالزمة للبناء.
التحديث املستمر والتعويض لكامل اآلليات واملعدات اهلندسية لتلبية احتياجات اجلهات
املرتبطة بقطاع األشغال العامة واإلسكان.
التوسع يف مشاريع املؤسسة العامة لإلسكان لتلبية الطلب املتزايد على املنتج السكين.
إهناء أعمال برامج املؤسسة العامة لإلسكان (شبايب ،اجتماعي ،ادخاري ،اخل).
وضع الشكل النهائي للمخططات التنظيمية يف سورية بشقيها املعماري والتصميمي
وخاصة للمناطق املدمرة من جراء احلرب على سورية.
التفعيل احلقيقي للتأهيل والتدريب للعاملني يف التخطيط العمراين يف اجلهات العامة بكل
ما أتيح من الوسائل واألدوات والربامج العلمية احلديثة واملتطورة.
رفع كفاءة املوارد البشرية العاملة يف قطاع األشغال العامة واإلسكان لتلبية تنامي
احتياجات القطاع.
ختفيض سعر السكن االجتماعي هبدف متكني ذوي الدخل احملدود من احلصول عليه.
هتيئة األراضي اململوكة من قبل الدولة للبناء وفق توجهات التخطيط اإلقليمي.
تطوير العرض مبا يقابل احتياجات السكن.
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ه .املياه والصرف الصحي
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االستدامة

مرحلة االنتعاش

ضمان استمرارية عمل منظومات مياه الشرب والصرف الصحي القائمة وإعطاء األولوية للمناطق احملررة.
تطوير منظومات مائية بديلة ورديفة حلاالت الطوارئ تؤمن احلد األدىن من مياه الشرب.
إعادة أتهيل وتطوير منظومات مياه الشرب والصرف الصحي لتليب االحتياجات احلالية واملستقبلية مع مراعاة اإلمداد
املتوازن بني الريف واملدينة.
تطوير األنظمة والقوانني والتشريعات وإجراءات تّقييم األداء لتحسني األداء ورفع كفاءة
االستثمار ملنظومات مياه الشرب والصرف الصحي.
تعزيز مسامهة القطاع اخلاص يف نشاطات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتفعيل العمل الشعيب.
تطوير مشاركة القطاع اخلاص يف وظائف ونشاطات تزيد من كفاءة قطاع مياه الشرب
والصرف الصحي مع احملافظة على بقاء هذا القطاع حكومي.
حتسني كفاءة استثمار
منظومات مياه الشرب
وختفيض الفاقد املائي.

حتسني الكفاءة
الفنية واالقتصادية
الستخدامات
املياه يف القطاعات
املستهلكة للمياه،
وإعطاء األولوية
لتأمني مياه الشرب.

استثمار املوارد املائية املتاحة
على حنو أمثل ورشيد لتأمني
خدمة توفري مياه شرب آمنة
ونظيفة للمواطنني جبودة
ودميومة عالية.

تطوير املصادر املائية ومحايتها من التلوث واالستنزاف
لتلبية الطلب املتزايد على املياه.
توفري منظومة صرف صحي متكاملة وتعزيز أنظمة
الصرف الصحي الالمركزية وخاصة يف املناطق الريفية.
التوسع يف مشاريع استخدام املياه غري التقليدية والطاقات
املتجددة يف القطاع.
تطوير إجراءات تقييم أداء مؤسسات املياه وشركات
حي.
الصرف ّ
ّ
الص ّ
اعتماد مبدأ اسرتداد التكاليف ،واستبدال وتطوير
األصول ملشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.

رفع نسبة املستفيدين من
منظومات مياه الشرب والصرف
الصحي إىل املعايري العاملية.
االستفادة من مصادر املياه غري التقليدية.
التوجه حنو الطاقات املتجددة سواء إبنتاجها من نواتج الصرف الصحي أو استخدامها لتغذية مشاريع مياه الشرب.
احلفاظ على مصادر مياه الشرب كماً ونوعاً لضمان استدامتها والعمل على تطويرها.
تعزيز قدرات العاملني يف جمال املهارات اإلدارية والفنية والتنسيق والتواصل وتبادل اخلربات.
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هاء .حمور التنمية االجتماعية واإلنسانية
يتضمــن هــذا احملــور ثالثــة مكــوانت وهــي سياســات التعليــم والتكويــن الثقــايف ،وسياســات احلمايــة االجتماعيــة،
وسياســات الســكان والصحــة.
ففــي سياســات التعليــم والتكويــن الثقــايف ،يتــم الرتكيــز علــى قضــااي التوعيــة والتثقيــف والتعليــم واهلويــة الوطنيــة
والتماســك االجتماعي ،واالنتماء لســورية ،وتقبل اآلخر ،وفك ِ
“شــفرة” التطرف ابخلطاب الديين والثقايف املســتنري،
وإعــادة النظــر يف هيكليــة التعليــم مبختلــف مراحلــه ،ومناهجــه وحمتوايتــه ،وزايدة ربــط التعليــم بســوق العمــل ،وبرامــج بنــاء
األســرة الســورية املتماســكة اجتماعيـاً وثقافيـاً.
ويف سياســات اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي ،حتظــى قضــااي إدمــاج الفئــات الــي هــي أكثــر أتث ـراً ابحلــرب
(املعوقــون ،األطفــال ،النســاء ،األيتــام ،املشــردون )... ،أمهيــة ابلغــة ابلت ـوازي مــع صياغــة سياســات إدمــاج العائديــن
إىل حضــن الوطــن يف إطــار املصاحلــات الوطنيــة ،والقضــااي املتعلّقــة بعــودة الالجئــن والنازحــن داخلي ـاً ،وســبل توفــر
مقومــات العــودة الكرميــة وضمــن رؤيــة تنمويــة جديــدة ألدوار املناطــق واحملافظــات ،وتوســيع املشــاركة يف إعــادة اإلعمــار
واالســتدامة التنمويــة.
وبدورهــا ،تتضمــن سياســات احلمايــة االجتماعيــة ثالثــة مكـ ّـوانت :ســوق العمــل وسياســات التشــغيل والبطالــة
واســتغالل فــرص العمــل؛ وسياســات اخلدمــات االجتماعيــة ،كالتعليــم والصحــة وخدمــات ميــاه الشــرب والصــرف
الصحــي؛ وسياســات الدعــم واالحتياجــات اإلنســانية كجــزء مــن شــبكات األمــان االجتماعــي واحلمايــة اجملتمعيــة مــن
كل املخاطــر إضافــة إىل الرعايــة االجتماعيــة للفئــات الضعيفــة.
وفيما يلي ملخص سياسات احملور.
أ .التعليم والتكوين الثقايف
مرحلة التعايف

مرحلة اإلغاثة

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

االستمرار يف حتديث
 أتهيل املدارس املتضررة يف استكمال إعمار
مناذج البناء املدرسي
املدارس املدمرة وحتسني
املناطق اآلمنة ضماانً لتوفري
واجملمعات الكبرية.
جغرافية توزعها.
البنية التحتية للتعليم.

توفري البىن التحتية الالزمة
لتحسني نوعية التعليم.

استكمال تعويض الدروس الفائتة للمنقطعني عن التعليم.

 حتديد نظام لضمان
عنصر اجلودة والنوعية يف
املدارس العامة واخلاصة.

تقييم املناهج وتقوميها وتطويرها.

اعتماد املعايري الدولية يف طباعة الكتاب املدرسي.

 توفري البنية الالزمة لتطوير معدالت االلتحاق للطفولة
املبكرة (مدارس ،مدرسني ،مناهج).

تطوير دور املركز اإلقليمي للطفولة املبكرة واملؤسسات
ذات الصلة ،وضمان جودة التعليم للطفولة املبكرة.

تطوير نظام
االمتحاانت.

تطوير نظام لضمان عنصر دعم مركزي تطوير املناهج والقياس والتقومي الرتبوي سعياً
للوصول إىل حبوث نوعية ترفد التعليم.
اجلودة يف املدارس.
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دعم الرايضة والصحة املدرسية.
تطوير قاعدة معلومات اإلحصاء الرتبوي وربطها
بشبكة وطنية.

تقييم قاعدة معلومات اإلحصاء الرتبوي
توفري احملتوى الرقمي والتعليم التفاعلي عرب اإلنرتنت بصيغة
مدجمة وفقا للمعايري الدولية (املدرسة اإللكرتونية).

توفري الوسائل واألدوات التعليمية.
تطوير البيئة التشريعية واملؤسسية الالزمة لتطوير التعليم.
دعم الربامج الرتبوية واإلعالمية اليت تعمل على غرس القيم واألخالق لدى الطالب.
االستمرار ابلتدريب والتقييم للكوادر الرتبوية واإلدارية والتدريسية لتمكينها من التعامل مع املناهج املطورة وطرائق التدريس
احلديثة.
تعزيز التشاركية بني القطاعني العام واخلاص يف تطوير املناهج التعليمية املهنية والتطبيق العملي املهين والتقين.
الرتكيز على اجلوانب العملية والتطبيقية يف التعليم املهين والتقين وزايدة مسامهة القطاع اخلاص يف االستثمار يف التعليم.
حتسني البىن التحتية للتعليم العايل ،وترميم البىن التحتية املتضررة من األزمة وحتسني خريطة توزع اجلامعات واملعاهد.
توفري املوارد البشرية للتعليم العايل وحتسني نوعيتها وجذب الكفاءات.
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للتعليم العايل.
تطوير أسس القبول اجلامعي.
إحداث أمناط جديدة من التعليم تعزز رفع املستوى التعليمي من انحييت الكم والنوع.
حتسني نوعية التعليم العايل وتطوير املناهج ووسائل وأدوات التعليم.
ربط خمرجات التعليم ابحتياجات سوق العمل.
ربط البحث العلمي ابحتياجات القطاعات االقتصادية واالجتماعية.
تشجيع البحث العلمي وحتفيز القطاع اخلاص للمسامهة يف أحباث التطوير القطاعية.

ب .احلماية االجتماعية
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

تقدمي الدعم لألسر املتضررة والرتكيز على األسر العائدة من
اللجوء أو النزوح.
تطوير البيئة التشريعية
لنظم احلماية
االجتماعية.
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مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

املسامهة يف إعادة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي
للمتضررين من األزمة.

تعزيز املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف جمال
تعزيز شبكات األمان
احلماية االجتماعية.
االجتماعي وبرامج املعوانت
النقدية وغري النقدية.
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توسيع التغطية بربامج احلماية االجتماعية (التأمينات االجتماعية ،التأمني الصحي ،اإلعاانت النقدية وغري النقدية،
خدمات الفئات الضعيفة من السكان وذوي االحتياجات اخلاصة).
تطوير البيئة التشريعية
لعمل اجلمعيات
واملؤسسات غري
احلكومية.

 بناء قدرات اجلمعيات
األهلية واملؤسسات اخلاصة
والتشبيك فيما بينها.

تعزيز تكامل عمل اجلمعيات األهلية مع أولوايت
وخطط التنمية الوطنية يف مرحلة االستدامة.

حتقيق الكفاية والتوازن يف التوزع اجلغرايف ،وتعزيز الدور التنموي ملراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعة الريفية يف احملافظات
وحتسني نوعية خدماهتا.
إعادة أتهيل املعاهد ومراكز الرعاية والتنمية االجتماعية
كافة.

تعزيز كفاءة استخدام معاهد ومراكز الرعاية التنمية
االجتماعية وحتسني كفاءة استخدامها وخريطة توزعها.

 االستجابة لالحتياجات املرتبطة ابملشكالت االجتماعية
النفسية والسلوكية النامجة عن األزمة.
 دعم رايدة األعمال بني الفئات اليت هي أكثر احتياجاً،
وتشجيع أتسيس املشروعات الصغرية واألصغرية.

تشجيع حاضنات
األعمال وتوفري مقومات
جناحها.

املسامهة يف تنظيم
القطاع غري املنظم.

 تطوير البنية املؤسساتية للوزارة واجلهات التابعة.
 زايدة كفاءة وكفاية الكوادر البشرية املتخصصة يف جماالت احلماية والرعاية االجتماعية.

ج .السكان والصحة
مرحلة اإلغاثة

مرحلة التعايف

مرحلة االنتعاش

مرحلة االستدامة

االستمرار يف إعادة أتهيل البىن التحتية الصحية وفق منظور اخلرائط الصحية الرقمية
املعتمدة على الرتكز السكاين ومعدالت املراضة.
توفري التجهيزات الطبية والدواء ومتطلبات النهوض
ابلقطاع الصحي يف املناطق املتضررة.
تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية يف املراكز الصحية وضمان جودهتا ومالئمتها ملتطلبات اجملتمع.
توفري املوارد البشرية الصحية وتشجيع عودة الكوادر الطبية إىل مناطق عملها.
االستمرار يف تقدمي الدعم لذوي األمراض املزمنة.
تعزيز دور اإلعالم يف الثقافة الصحية وحتسني السلوك الصحي.
تطوير البيئة التشريعية الصحية وتعزيز تطبيق التشريعات الناظمة للقطاع.
تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف اخلدمات الصحية عالية املستوى.
تشجيع التصنيع الدوائي وزايدة نسب التغطية من اإلنتاج الوطين وتطوير الصادرات الدوائية.
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تعزيز أمناط احلياة الصحية والتحالفات القطاعية ،ومكافحة األمراض السارية ومراقبة
االلتزام ابلبعد الصحي والبيئي والغذائي.
تعزيز املشاركة اجملتمعية يف ختطيط وإدارة وتقدمي اخلدمات الصحية.
تطوير نظم اإلحصاءات الصحية والصحة اإللكرتونية.
االستمرار يف حتقيق التأمني الصحي والضمان االجتماعي ،وختفيف العبء املرضي العام واخلاص والشخصي تدرجيياً.
تعظيم القدرة الوطنية لالستجابة حلاالت الطوارئ والكوارث ،وتطوير منظومة متكاملة لإلسعاف.
تطوير التشريعات والقوانني املتعلقة بقضااي األسرة والسكان والصحة اإلجنابية وحتقيق االتساق بينها.
 تفعيل دور املؤسسات الدينية يف تبين قضااي السكان والتحفيز جتاهها.
 نشر مفاهيم الصحة اإلجنابية والرتبية السكانية.
خلق آليات حتقيق التوازن بني النمو االقتصادي والنمو السكاين.
تعزيز دور اإلعالم يف التنمية السكانية.
 االهتمام ابلصحة الوقائية والسالمة املهنية يف خمتلف الظروف املتعلقة بذلك ،وتوفري عوامل الوقاية من األمراض املرتبطة
ابملهنة.
حتسني الرتكيبة التعليمية للسكان على حنو يساهم من تعزيز اإلنتاجية والتنافسية للكوادر الوطنية.
تشجيع اهلجرة املعاكسة وخاصة إىل املناطق قليلة الكثافة السكانية.
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أوﻻً
ﺳﺎدﺳﺎً
واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
اﳌﺮﺗﻜﺰات
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد
ﻣﻘﺪﻣﺔ:وأﺳﺲ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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سادساً -التمويل وأسس ختصيص املوارد

يــؤدي التمويــل دوراً أساســياً يف العمليــة التنمويــة ،بــل يع ـ ّد احملــدد الرئيســي لنجاحهــا؛ إذ تتطلــب اســتدامة تغطيــة
النفقــات -االســتثمارية منهــا علــى وجــه اخلصــوص -توفــر امل ـوارد املاليــة املناســبة ملقابلــة حجــم النفقــات (أو فجــوة
املـوارد) يف الزمــن املناســب ،ذلــك أ ّن قصــور تغطيــة فجــوة املـوارد ،والــي غالبـاً مــا تكــون عرضــة للتوســع ،تضــع االقتصــاد
أمــام خيــار املفاضلــة بــن القبــول مبســتوايت منخفضــة للتنميــة ،أو اللجــوء إىل تعبئــة مصــادر التمويــل والــي ميكــن
توفرهــا حمليـاً عــن طريــق اإلصــدار النقــدي اجلديــد والديــن العــام أو التمويــل اخلارجــي .ويف كلتــا احلالتــن ســيكون
هنــاك تبعــات ســلبية علــى املؤشـرات االقتصاديــة واالجتماعيــة.
ويتطلــب حتقيــق النمــو االقتصــادي واحملافظــة علــى اســتدامته علــى املــدى الطويــل رفــع مســتوى االدخــار احمللــي
لتجنيــب االقتصــاد حالــة “اســرخاء االدخــار” ،أو املســتوايت غــر املرغوبــة للتضخــم ،أو اآلاثر الســلبية للديــون
اخلارجيــة مــن جهــة ،وحتقيــق كفــاءة ختصيــص املـوارد مــن جهــة اثنيــة؛ شـريطة توفــر اهليــكل املــايل الســليم لتعبئــة املدخـرات
واســتخدامها ،إذ حيدد هذا اهليكل مدى جناح عملية تعبئة وختصيص املوارد ومواءمتها للعملية التنموية وفق مســتوى
تطورهــا وشــروطه .هــذا ،إضافــة إىل أ ّن توفــر التمويــل الــازم خلدمــة العمليــة التنمويــة يفــرض تطويــر هيــكل النظــام
املــايل لضمــان اســتخدام “توليفــة” مناســبة مــن اقتصــاد االســتدانة ،الــذي يســتخدم أدوات الكبــح املــايل حبدودهــا
غــر الضــارة ،واقتصــاد األسـواق املاليــة القــادرة علــى تعبئــة املدخـرات وتوجيههــا إىل الفــرص االســتثمارية الــي هــي أكثــر
إنتاجيــة ،وخباصــة يف املديــن املتوســط والطويــل.
ويف هــذا اإلطــار ،تســعى السياســات الكليــة والقطاعيــة (املبينــة يف رابع ـاً) ل ـزايدة معــدالت االدخــار الوطــي ،واحلــد مــن
جوانــب اإلنفــاق غــر املنتجــة ،والعمــل علــى زايدة اإليـرادات ،واإلبقــاء علــى الـزايدات يف اإلنفــاق االســتثماري ضمــن حــدود
تســمح ابالســتدامة .حيــث ســيتمكن االدخــار الوطــي مــن متويــل مــا يزيــد عــن  %32مــن حجــم النفقــات االســتثمارية
وللقطاعــن العــام واخلــاص كمــا هــو مبــن الحق ـاً ،والنفقــات اجلاريــة للقطــاع العــام ولكامــل املــدة (حــى العــام .)2030
وســيجري تغطيــة املتطلبــات األخــرى مــن مصــادر متويــل متنوعــة ترتكــز يف القــروض الداخليــة ،مــن املصــرف املركــزي مباشــرة،
ومــن القطــاع اخلــاص احمللــي عــن طريــق ســندات وأذون اخلزينــة ،ومــن االســتثمار اخلارجــي الــذي يتوقــع لــه أ ّن يغطــي مــا يقــارب
 %12مــن حجــم االســتثمار اخلــاص (أي أكثــر مــن  %5مــن إمجــايل حجــم التمويــل خــال .)2030-2019
وتشــر بيــاانت اجلــدول التــايل إىل ارتفــاع نســبة االدخــار احمللــي إىل جممــل النفقــات مــن  %53-يف املرحلــة األوىل
(اإلغاثــة) إىل  %4-يف املرحلــة الثانيــة (التعــايف) ،مث إىل  %36يف املرحلــة الثالثــة (االنتعــاش) ،حبيــث تصــل إىل %60
يف املرحلــة الرابعــة (االســتدامة) مــع حلــول العــام 2030؛ وتبلــغ يف املتوســط  %32خــال الســنوات .2030-2019
االدخار احمللي وفجوة املوارد
مليار ل .س

2020-2019

2023-2021

2028-2024

2030-2029

اإلمجايل

االدخار احمللي

-3,226

-498

14,144

16,674

27,094

جممل النفقات

5,968

12,138

39,293

27,896

85,295

فجوة املوارد

9,194

12,636

25,149

11,222

58,201

االدخار إىل جممل النفقات %

-54

-4

36

60

32
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ويصــل حجــم جممــل النفقــات مــا يقــارب  86ترليــون لــرة ســورية خــال  ،2030-2019منهــا مــا يقــارب  54ترليــون
لــرة نفقــات حكوميــة ،تتــوزع بــن النفقــات احلكوميــة اجلاريــة الــي تبلــغ حنــو  44ترليــون لــرة ،والنفقــات االســتثمارية
العامــة الــي تبلــغ حنــو  10ترليــون لــرة .وميثــل االســتثمار اخلــاص اجلــزء املتبقــي مــن جممــل النفقــات ،ويبلــغ حـوايل 32
ترليــون لــرة.
أوجه استخدام التمويل
مليار ل .س

2020-2019

2023-2021

2028-2024

2030-2029

اإلمجايل

النفقات اجلارية

4,455

7,759

20,340

10,929

43,484

النفقات االستثمارية

601

1,623

4,508

2,826

9,557

جممل اإلنفاق احلكومي

5,056

9,382

24,848

13,755

53,041

االستثمار اخلاص

912

2,756

14,446

14,140

32,254

جممل النفقات

5,968

12,138

39,293

27,896

85,295

ويف املتوســط ،وخــال كامــل املــدة  ،2030-2019يبلــغ حجــم جممــل النفقــات أكثــر مــن  %27مــن الناتــج احمللــي
منهــا أكثــر مــن  %10مــن الناتــج مــن القطــاع اخلــاص (احمللــي واألجنــي) ،وحنــو  %17نفقــات املوازنــة العامــة بشــقيها
اجلــاري واالســتثماري (حنــو  %14نفقــات جاريــة ،و %3نفقــات اســتثمارية).
أوجه استخدام التمويل-نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
مليار ل .س

2020-2019

2023-2021

2028-2024

2030-2029

اإلمجايل

النفقات اجلارية

18

15

14

12

14

النفقات االستثمارية

2

3

3

3

3

جممل اإلنفاق احلكومي

21

19

17

15

17

االستثمار اخلاص

4

6

10

15

10

جممل النفقات

25

24

27

30

27

وتتــوزع مصــادر متويــل جممــل النفقــات ،خــال كامــل املــدة  ،2030-2019بــن اإليـرادات اجلاريــة ،الــي تبلــغ
ح ـوايل  26ترليــون لــرة ،واإلي ـرادات االســتثمارية الــي تبلــغ حنــو  5ترليــون لــرة؛ يف حــن ينفــق القطــاع اخلــاص
علــى االســتثمار مــا يزيــد علــى  32ترليــون لــرة ،منهــا  4ترليــون لــرة مــن مصــادر خارجيــة .وبذلــك يبلــغ حجــم
التمويــل الــازم املتبقــي (الديــن) زهــاء  23ترليــون لــرةـ تتــوزع مصادرهــا احملليــة بــن املصــرف املركــزي والتمويــل مــن
القطــاع اخلــاص.
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مصادر التمويل
مليار ل .س

2020-2019

2023-2021

2028-2024

2030-2029

اإلمجايل

اإليرادات اجلارية

1,576

4,649

12,928

7,085

26,237

اإليرادات االستثمارية

269

777

2,333

1,549

4,928

الدين

3,212

3,956

9,587

5,122

21,876

نفقات القطاع اخلاص على
االستثمار

912

2,756

14,446

14,140

32,254

القطاع اخلاص (داخلي)

547

1,979

13,001

12,726

28,253

القطاع اخلاص (خارجي)

365

777

1,445

1,414

4,000

جممل مصادر التمويل

5,968

12,138

39,293

27,896

85,295

ويف املتوســط ،وخــال كامــل املــدة  ،2030-2019تبلــغ حصــة القطــاع اخلــاص (اســتثمارات القطــاع اخلــاص احمللــي
واألجنــي) حنــو  %38مــن إمجــايل حجــم التمويــل (منهــا  %5مــن مصــادر خارجيــة) ،وتبلــغ حصــة اإليـرادات اجلاريــة
حـوايل  %31مــن إمجــايل حجــم التمويــل ،وتبلــغ حصــة اإليـرادات االســتثمارية حنــو  %6مــن إمجــايل حجــم التمويــل؛ يف
حــن يســاهم الديــن العــام حبصــة تبلــغ أكثــر مــن  %26مــن إمجــايل حجــم التمويــل.
مصادر التمويل-نسبة من إمجايل مصادر التمويل
مليار ل .س

2020-2019

2023-2021

2028-2024

2030-2029

اإلمجايل

اإليرادات اجلارية

26

38

33

25

31

اإليرادات االستثمارية

5

6

6

6

6

الدين

54

33

24

18

26

نفقات القطاع اخلاص على
االستثمار

15

23

37

51

38

القطاع اخلاص (داخلي)

9

16

33

46

33

القطاع اخلاص (خارجي)

6

6

4

5

5

ويبلــغ حجــم التمويــل مــن القطــاع اخلــاص (اســتثمارات القطــاع اخلــاص احمللــي واألجنــي) حنــو  %10مــن إمجــايل
الناتــج احمللــي (منهــا أكثــر مــن  %1مــن مصــادر خارجيــة) ،وببلــغ حجــم التمويــل مــن اإليـرادات اجلاريــة حنــو  %8مــن
الناتــج احمللــي ،وحجــم التمويــل مــن اإليـرادات االســتثمارية حنــو  %2مــن الناتــج؛ ويســاهم الديــن العــام مببلــغ يصــل إىل
حـوايل  %7مــن الناتــج يف تغطيــة النفقــات.
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مصادر التمويل-نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
مليار ل .س

2020-2019

2023-2021

2030-2029 2028-2024

%

اإليرادات اجلارية

7

9

9

8

8

اإليرادات االستثمارية

1

2

2

2

2

الدين

13

8

7

5

7

نفقات القطاع اخلاص على
االستثمار

4

6

10

15

10

القطاع اخلاص (داخلي)

2

4

9

14

9

القطاع اخلاص (خارجي)

2

2

1

2

1

جممل مصادر التمويل

25

24

27

30

27

يتــوزع اإلنفــاق االســتثماري العــام واخلــاص ،والنفقــات اجلاريــة وفــق مــا هــو وارد يف /رابع ـاً ،جيــم .حمــور النمــو
والتنميــة-2 ،األهــداف املرحليــة./
وحتافــظ هــذه التوليفــة مــن التمويــل وأوجــه اســتخدام هــذا التمويــل علــى النســب الـواردة يف رابعـاً ،جيــم .حمــور النمــو
والتنميــة-2 ،األهــداف املرحليــة حلجــم الديــن العــام ،والــي ترتاجــع تدرجييـاً مــن حنــو  %98مــن الناتــج يف العــام 2019
إىل حنــو  %57مــن الناتــج مــع حلــول العــام .2030
وتســاهم هــذه التوليفــة مــن التمويــل وأوجــه اســتخدامه يف حتقيــق األهــداف الـواردة يف رابعـاً علــى املســتوايت الكلــي
والقطاعــي واجلغ ـرايف ،إذ تشــكل هــذه التوليفــة ،إضافــة إىل األهــداف الكليــة والقطاعيــة واجلغرافيــة ،نســقاً متكام ـاً
لنمــوذج االقتصــاد الســوري خــال الســنوات  ،2030-2019الــذي حيــدد املالمــح األوليــة لالقتصــاد الســوري حنــو
التنميــة الشــاملة واملســتدامة ،والــذي ســيتكامل رســم صورتــه وهويتــه خــال مرحلــة االســتدامة بــدءاً مــن العــام 2029
ومــا بعــده.
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أوﻻً
ﺳﺎﺑﻌﺎً
اﻣﺠﻲواﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
اﳌﺮﺗﻜاﻟﺰﱪات
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻹﻃﺎر
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سابعاً -اإلطار التنفيذي الرباجمي

يتألــف اإلطــار الرباجمــي للربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب مــن  12برانجمـاً إطــارايً تقــع حتــت حمــاور
الربانمــج اخلمســة ،وهــي مبجملهــا هتــدف إىل:
اخلروج من تبعات احلرب واألزمة املرتبطة هبا.التحول إىل جمتمع حديث واقتصاد وطين قوي ،وفق الرؤية الوطنية املرغوبة.
 ّضمان اتساق التنفيذ للوصول إىل األهداف املوضوعة للربانمج.ويتفـ ّـرع عــن كل برانمــج مــن هــذه الربامــج اإلطاريــة جمموعــة مــن الربامــج التنفيذيــة األساســية الــي يبلــغ عددهــا
اإلمجــايل زهــاء  90برانجم ـاً رئيســياً .ويتفـ ّـرع عــن ٍ
كل مــن هــذه الربامــج الرئيســية بــدوره جمموعــة مــن الربامــج الفرعيــة
واملشــاريع واإلج ـراءات التنفيذيــة .وســيوضع لــكل مشــروع برانجمــه الزمــي ،مــع حتديــد مصــادر التمويــل اخلاصــة بــه.
وســيجري مراجعــة هــذه الربامــج واملشــاريع املرتبطــة هبــا دورايً بنــاء علــى نتائــج تقاريــر متابعــة التنفيــذ.
تتســم الربامــج واملشــاريع املنبثقــة عنهــا ابملرونــة وقابليــة التعديــل والتطويــر املســتمر يف ضــوء مســتجدات وتغ ـرات
أي الربامــج ،قابلــة للمراجعــة والتعديــل يف كل املراحــل الــي
احلالــة التنمويــة يف ســورية وأببعادهــا كافــة ،وابلتــايل ،فهــيّ ،
ميــر هبــا مســار التنفيــذ ابجتــاه حتقيــق االســتدامة التنمويــة.
مكوانته انطالقاً من:
ويف هذا اإلطار جرى وضع اإلطار الرباجمي واختيار تقسيم ّ

1.1املالءمة :مدى تالؤم الربامج مع األهداف االسرتاتيجية املنبثقة عن الرؤية الوطنية “سورية .”2030
2.2األمهيــة االسـراتيجية :مراعــاة الربامــج لألولــوايت واألمهيــة النســبية ،املنبثقــة أصـاً مــن أولــوايت اختيــار األهــداف
وفقـاً للمراحــل األربــع الــي جــرى تبنيهــا لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة ،والــي حتـ ّدد عمليــة إدارة وختصيــص املـوارد:
األولوايت على املستوى الوطين والقطاعي واملكاين.أولوايت األنشطة املختلفة ضمن القطاع الواحد.-أولوايت األنشطة على املستوى اجلغرايف.

3.3االتّســاق والتكاملية/االســتقاللية :ترابــط املبــادرات واجلهــود الــي جــرت أو جتــري يف جمــاالت خمتلفــة مــن العمــل
احلكومــي.
4.4الربجمة الزمنية :مراعاة إعداد هذه الربامج للمنطقية والتسلسل الزمين للتنفيذ.
5.5التشاركية :ضمان أوسع مشاركة ممكنة من اجلهات الوطنية املعنية ابلعملية التنموية.
6.6املتابعــة والرصــد والتقييــم :تضمــن الربامــج املؤش ـرات الالزمــة ملتابعــة التنفيــذ وتســهيل عمليــة الرصــد والتقييــم،
وربطهــا مــع املؤش ـرات املربجمــة مســبقاً ،والــي تعــر عــن أهــداف كل مرحلــة مــن مراحــل حتقيــق الرؤيــة الوطنيــة.
ويشــار إىل أ ّن الربامــج واملشــاريع ال تتضمــن تفاصيــل اخلطــط الالحقــة املتوســطة األمــد أو اخلطــط الســنوية ،حيــث
ســيجري الحقـاً إعــداد تفاصيــل اخلطــط.
وفيما يلي وصف موجز للربامج اإلطارية والربامج الرئيسية املرتبطة هبا.
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الربانمج اإلطاري ( :)1سيادة القانون والبناء املؤسسي
يهــدف الربانمــج إىل إرســاء ثقافــة اح ـرام وســيادة القانــون يف اجملتمــع ،وإعــادة بنــاء الوعــي اجملتمعــي
علــى أســس حديثــة قائمــة علــى مبــادئ املواطنــة والتســاوي أمــام القانــون .ويهــدف الربانمــج كذلــك إىل
مكافحــة اجلرميــة املنظمــة؛ وإىل وضــع اس ـراتيجية متكاملــة ملكافحــة الفســاد واحلــد مــن وقوعــه ،وتطويــر
عمــل اهليئــات الرقابيــة وضمــان اســتقالهلا ،وبنــاء بيئــة مؤسســاتية وجمتمعيــة تعــي خماطــر الفســاد وتســهم يف
مكافحتــه .ويهــدف الربانمــج أيضـاً إىل تطويــر منظومــة التشـريع الســورية ،وإلغــاء االســتثناءات يف مناحــي
احليــاة ويف الصكــوك التشـريعية النافــذة؛ ويهــدف كذلــك إىل تطويــر عمــل املنظومــة القضائيــة وضمــان حتقيــق
العدالــة أمــام القضــاء ،ورفــع كفــاءة العاملــن يف الســلك القضائــي .يهــدف الربانمــج أيضـاً إىل تنفيــذ إصــاح
إداري شــامل يف اجلهــات العامــة ومــا حبكمهــا ،يشــمل تطويــر بنيــة الوظيفــة العامــة ،وتدريــب وأتهيــل
املـوارد البشـرية يف الدولــة ،وإعــادة هندســة إجـراءات العمــل وتبســيط إجـراءات تقــدمي اخلدمــات احلكوميــة.
ويهــدف الربانمــج إىل تطويــر منظومــة رســم السياســات االقتصاديــة والتخطيــط التنمــوي واإلحصــاء ،وإىل
إصــاح القطــاع العــام االقتصــادي وإعــادة بنائــه علــى أســس قويــة .وأخ ـراً ،يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز
وتوســيع الالمركزيــة اإلداريــة.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•عودة املهجرين وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.
•تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة والتماسك االجتماعي ،وغرس قيم احلوار.
•بناء جمتمع دميوقراطي معاصر ،وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعية.
•محاية احلقوق واحلرايت ،وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.
•توفري قضاء مستقل وعادل ونزيه ومؤسسات رقابية حيادية وفاعلة.
•رفع كفاءة املؤسسات وتعزيز الشفافية واملرونة.
•رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.
•حتسني جودة املوارد البشرية ،وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات.
•توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية.
•جذب االستثمار بتوفري البىن التحتية املالئمة.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.
•بناء جمتمع معريف استناداً إىل بنية ثقافية حداثية.
•ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /11/برانجماً رئيسياً:
ّ
 .1برانمــج تعزيــز املواطنــة وســيادة القانــون :يهــدف الربانمــج إىل إرســاء ثقافــة احـرام وســيادة القانــون
يف اجملتمــع ،وإعــادة بنــاء الوعــي اجملتمعــي علــى أســس حديثــة قائمــة علــى مبــادئ املواطنــة والتســاوي
أمــام القانــون.
168

 الفهرس
املكوانت:
 .أتطبيق مبدأ فصل السلطات ،والسيما استقالل السلطة القضائية.
 .بإلغاء الستثناءات يف مجيع جماالت احلياة ،وبوجه خاص يف الصكوك التشريعية.
 .جإصالح وتطوير عمل املؤسسات الرقابية والتفتيش القضائي.
 .دتطويــر السياســات والتش ـريعات لتس ـريع عمليــة التقاضــي وتيســرها واالرتقــاء هبــا؛ وتفعيــل مدونــة الســلوك
القضائــي.
 .هالربانمج الوطين للتوعية اجملتمعية:
ترسيخ مفهوم املواطنة مبكوانته :االنتماء إىل األرض واملساواة واملشاركة.تكريس ثقافة احرتام وسيادة القانون يف اجملتمع.اجلهــات املســؤولة :وزارة العــدل ،وزارة الداخليــة ،وزارة الرتبيــة ،وزارة اإلعــام ،وزارة الثقافــة ،وزارة الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل ،األمانــة العامــة لرائســة جملــس الــوزراء ،جملــس الدولــة ،هيئــة املصاحلــة الوطنيــة ،مؤسســات اجملتمــع
املــدين.
األولوية1 :
 .2برانمــج تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد :يهــدف الربانمــج إىل وضــع اس ـراتيجية متكاملــة لتعزيــز الشــفافية
ومكافحــة الفســاد واحلــد مــن وقوعــه ،وبنــاء بيئــة مؤسســاتية وجمتمعيــة تعــي خماطــر الفســاد وتســهم يف مكافحتــه،
وذلــك عــن طريــق تطويــر عمــل اهليئــات الرقابيــة والتفتيشــية وضمــان اســتقالهلا ،ودعــم األجهــزة الرقابيــة والتفتيشــية
ورفــع كفاءهتــا ،وأتهيــل البنيــة التحتيــة (املاديــة والبش ـرية) هلــذه املؤسســات ،وحتديــث التش ـريعات الناظمــة لعملهــا.
املكوانت:
 .أوضع االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
 .بإصدار القوانني والتشريعات الناظمة ،مثل قانون الكسب غري املشروع.
 .جإصالح وتطوير عمل املؤسسات الرقابية والتفتيشية وفق معاير اجلودة واملالئمة الوظيفية.
 .دأتهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات.
 .هالتشريعات الوقائية.
 .ووضع أسس ومعايري ملمارسة العمل الرقايب والتفتيشي.
 .زوضع آليات للمساءلة والشفافية.
اجلهــات املســؤولة :رائســة جملــس الــوزراء ،وزارة العــدل ،وزارة التنميــة اإلداريــة ،وزارة االتصــاالت والتقانــة ،وزارة
املاليــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،اهليئــة املركزيــة للرقابــة والتفتيــش ،اجلهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة.
األولوية1 :
 .3برانمــج مكافحــة اجلرميــة املنظمــة :يهــدف الربانمــج إىل وضــع اس ـراتيجية ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة ،ومكافحــة
االتــار ابلبشــر ،وتعزيــز السياســة اجلنائيــة والطرائــق الكفيلــة مبواجهــة اجلرميــة املنظمــة جبميــع
مجيــع أنـواع اإلرهــاب و ّ
أنواعهــا ،وتطويــر التحليــل اجلنائــي ،وتعزيــز التشـريعات القانونيــة ،وتقويــة األجهــزة القانونيــة وبنــاء القــدرات ،واختــاذ
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الوســائل الوقائيــة والتوعويــة الكفيلــة مبكافحــة اجلرميــة املنظمــة والكشــف عــن الشــبكات اإلجراميــة وأنشــطتها ،وعــن
اجلرائــم الــي تــؤدي إىل ارتــكاب أو دعــم ارتــكاب جرائــم أخــرى.
املكوانت:
 .أوضع اسرتاتيجية ملكافحة اجلرمية املنظمة.
 .بتطوير القوانني والتشريعات الناظمة ملكافحة اجلرمية املنظمة (التهريب ،االجتار ابلبشر ،اإلرهاب.)... ،
 .جبناء القدرات والكوادر وتوفري التجهيزات والتقنيات املطلوبة.
 .دنشر التوعية ملكافحة اجلرمية املنظمة.
اجلهــات املســؤولة :وزارة العــدل ،وزارة الداخليــة ،وزارة اإلعــام ،جملــس الدولــة ،اهليئــة املركزيــة للرقابــة والتفتيــش،
مصــرف ســورية املركزي/هيئــة غســل األمـوال ومكافحــة اإلرهــاب ،اجملتمــع األهلــي.
األولوية1 :
 .4برانمــج تطويــر منظومــة التشـريع الســوري :يهــدف الربانمــج إىل حتديــث وتطويــر القوانــن والتشـريعات الســورية
عــن طريــق مراجعتهــا وتقييمهــا ،ودراســة مــدى انســجامها مــع التطــورات واملســتجدات الــي أفرزهتــا احلــرب علــى
ســورية ،والعمــل علــى تكييفهــا مــع التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وإلغــاء االســتثناءات يف مناحــي احليــاة ويف
الصكــوك التشـريعية النافــذة ،ووضــع معايــر جلــودة التشـريعات احملدثــة ،وقيــاس أثرهــا التشـريعي ،إضافــة إىل تنميــة
القــدرات واملـوارد البشـرية بشــأن صياغــة القوانــن والتشـريعات.
املكوانت:
 .أمراجعة وتقييم التشريعات السورية.
 .بتطوير منهجية التشريع.
 .جقياس األثر التشريعي.
 .دبناء وأتهيل القدرات واملوارد البشرية يف جمال صياغة القوانني والتشريعات.
اجلهــات املســؤولة :وزارة العــدل ،وزارة التنميــة اإلداريــة ،األمانــة العامــة لرائســة جملــس الــوزراء ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل.
األولوية2 :
 .5برانمــج اإلصــاح القضائــي :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر عمــل املنظومــة القضائيــة ،وضمــان اســتقالل القضــاء،
وتطبيقــه علــى أســس مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ،ومتكــن مجيــع املواطنــن مــن الوصــول إىل العدالــة واحلمايــة
واألمــن دون متييــز ،وذلــك عــن طريــق حتديــث تش ـريعات املنظومــة القضائيــة ،ودعــم األجهــزة القضائيــة ورفــع
كفاءهتــا ،وإعــادة هندســة إج ـراءات العمــل القضائــي وأمتتهــا ،وأتهيــل البنيــة التحتيــة (املاديــة ،البش ـرية) لألجهــزة
القضائيــة ،ورفــع كفــاءة العاملــن يف الســلك القضائــي.
املكوانت:
 .أمراجعة منظومة التشريعات القضائية.
 .بضمان استقالل القضاء.
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جوضع معايري ملمارسة العمل القضائي.
دبناء قاعدة بياانت ومؤشرات حول العمل القضائي.
هحتديث وتطوير خدمات اإلدارة القضائية.
وإعادة هندسة اإلجراءات القضائية.
زتطوير منظومة الشكاوى والتظلمات.
حإعادة أتهيل البىن التحتية لألجهزة القضائية املتضررة من احلرب.
طأتهيل الكوادر البشرية ملمارسة العمل القضائي.

اجلهات املسؤولة :وزارة العدل ،وزارة التنمية اإلدارية ،وزارة الداخلية ،جملس الدولة ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل.
األولوية1 :
 .6برانمــج اإلصــاح اإلداري :يهــدف الربانمــج إىل تنفيــذ إصــاح إداري شــامل يف اجلهــات العامــة ومــا حيكمهــا،
ِ
املؤسســة للوظيفــة العامــة ،وتطويــر بنيــة الوظيفــة العامــة جبميــع مكوانهتــا،
يشــمل درا ســة التش ـريعات والنواظــم ّ
وتطويــر آليــات إدارة املـوارد البشـرية يف اجلهــاز احلكومــي ،وبنــاء اهليــاكل التنظيميــة الوظيفيــة للجهــات العامــة وقيــاس
أداءهــا اإلداري ،وبنــاء القــدرات وتعزيــز املهــارات الالزمــة لرفــع جــودة األداء اإلداري لــدى العاملــن يف الدولــة
واجملالــس احملليــة ،وفــق خطــة وطنيــة متكاملــة .ويهــدف الربانمــج أيض ـاً إىل جــرد اخلدمــات الــي تق ّدمهــا اجلهــات
العامــة ،وإج ـراءات العمــل فيهــا ،بغيــة توصيــف هــذه اخلدمــات بصــورة موحــدة والعمــل علــى تبســيطها وإعــادة
هندســتها ،وضمــان تقــدمي اخلدمــة للمواطنــن وســائر املســتفيدين منهــا بصــورة مرضيــة مــن حيــث اجلــودة والزمــن،
وذلــك ابلتوافــق مــع اس ـراتيجية احلكومــة اإللكرتونيــة.
املكوانت:
 .أوضع قانون الوظيفة العامة.
 .بوضع قانون التنظيم املؤسسي.
 .ججرد اخلدمات العامة وتصنيفها؛ وجرد اإلجراءات اإلدارية وتوصيفها.
 .دوضع األدلة التنظيمية واالسرتشادية لعمل املؤسسات ووحدات اإلدارة احمللية.
 .ههندسة إجراءات العمل.
 .ووضع مؤشرات جودة تقدمي اخلدمات وتتبعها.
 .زتنمية املوارد البشرية.
 .حتفعيــل بوابــة إلكرتونيــة لتعزيــز مشــاركة املواطنــن يف اختــاذ الق ـرار ،ومناقشــة املشــكالت اخلدميــة واملســامهة يف
حلهــا ،وتقــدمي الشــكاوى واملقرتحــات املتعلّقــة أبداء اجلهــات العامــة.
 .طاخلطة الوطنية للتدريب اإلداري.
اجلهــات املســؤولة :وزارة التنميــة اإلداريــة ،وزارة االتصــاالت والتقانــة ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،ســائر
اجلهــات العامــة ،األمانــة العامــة لرائســة جملــس الــوزراء ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.
األولوية1 :
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 .7برانمــج احلكومــة اإللكرتونيــة والتحـ ّـول الرقمــي :يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة لرفــع
كفــاءة وفعاليــة اجلهــات احلكوميــة وكفاءهتــا ،وتعزيــز احلكــم الرشــيد ،مــع توســيع نطــاق العمــل مــن جمالــه الضيــق
املرتبــط بتحويــل اخلدمــات التقليديــة إىل خدمــات الكرتونيــة إىل جمــال أوســع يشــمل بنــاء منــاذج أعمــال أكثــر فعاليــة
وخدمــات مبتكــرة ،إضافــة إىل تعزيــز جتربــة املســتخدم وإشـراك املواطــن وســائر املكــوانت اجملتمعيــة.
املكوانت:
 .أبرانمــج البيــاانت احلكوميــة املفتوحــة (البيئــة التشـريعية ،املنصات/البـواابت التخصصيــة ،هتيئــة وبنــاء جمموعــات
البياانت.
 .ببرانمــج العمليــات احلكوميــة اإللكرتونيــة وحتســن مســتوى تقــدمي اخلدمــات (برامــج فرعيــة خلدمــات حمــددة:
أمتتــة العمــل القضائــي ،الصحــة اإللكرتونيــة ،أمتتــة اخلدمــات التجاريــة ،برانمــج خلدمــات ومعامــات منتقــاة
مــن عــدة جهــات).
 .جبرانمــج البــى الداعمة-اخلدمــات املشــركة (التوقيــع إلكــروين ،الشــبكة احلكوميــة اآلمنــة ،مراكــز املعطيــات،
بنــاء “مســرى التكامــل” .)... ،integration bus
اجلهــات املســؤولة :رائســة جملــس الــوزراء ،وزارة االتصــاالت والتقانــة ،وزارة التنميــة اإلداريــة ،ســائر الــوزارات
واجلهــات العامــة
األولوية1 :
 .8برانمــج تطويــر منظومــة السياســات العامــة والتخطيــط واإلحصــاء :يهــدف الربانمــج إىل تنســيق رســم السياســات
الكليــة والقطاعيــة واإلقليميــة واحملليــة ،والتكامــل فيمــا بينهــا؛ ويتضمــن تنظيــم وتنســيق عمليــة التخطيــط يف مراحلهــا
املختلفــة ،والربــط بــن مكوانهتــا ،وإعــادة صياغــة مهــام املؤسســات املعنيــة ابلعمليــة التخطيطيــة (الوطنيــة ،واإلقليميــة،
واحملليــة) وتوضيحهــا ،ومتابعــة تنفيــذ سياســات واس ـراتيجيات التنميــة ،ورصــد وتقييــم احلالــة التنمويــة وحتليــل
مؤش ـرات التنميــة .ويهــدف الربانمــج أيض ـاً إىل تطويــر منظومــة العمــل اإلحصائــي فيمــا خيــص اإلطــار التنظيمــي
والتشـريعي ،وآليــات العمــل ،وإنتــاج البيــاانت.
املكوانت:
 .أاإلطار التنظيمي والتشريعي ملنظومة السياسات العامة والتخطيط واإلحصاء.
 .بتطوير قواعد البياانت واملؤشرات املركزية ،ولدى اإلدارات احمللية.
 .ج بناء وأتهيل القدرات واملوارد البشرية.
 .دتطوير نظام الرصد والتقييم.
اجلهــات املســؤولة :هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،وزارة املاليــة ،وزارة االقتصــاد
والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،مصــرف ســورية املركــزي ،املكتــب املركــزي لإلحصــاء.
األولوية2 :
 .9برانمــج إدارة واســتثمار أمــاك الدولــة :يهــدف الربانمــج إىل وضــع األســس والضوابــط القانونيــة الالزمــة حلصــر
وتنظيــم أمــاك وأصــول وعقــارات الدولــة ،ومحايتهــا ،واإلش ـراف واحملافظــة عليهــا ،وتوحيــد السياســات املتعلقــة هبــا؛
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وكذلــك وضــع وتطويــر التش ـريعات والضوابــط الــي تنظــم التصــرف هبــا واســتثمارها ابألوجــه املثلــى ،وتطويــر قاعــدة
بيــاانت إلكرتونيــة متكاملــة مــع نظــام معلومــات جغرافيــة خــاص أبمــاك وعقــارات الدولــة.
املكوانت:
 .أحتديد اإلطار التشريعي والتنظيمي إلدارة وحصر وتنظيم أمالك الدولة.
 .بوضع اإلطار الناظم الستثمار أمالك الدولة وفق الصيغ املختلفة.
 .جوضع قاعدة بياانت ،ونظام معلومات جغرافية ،أبمالك وعقارات الدولة.
 .دبناء الكوادر واملوارد البشرية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة املاليــة ،األمانــة العامــة لرائســة جملــس الــوزراء ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،وزارة
االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ،وزارة الزراعــة ،وزارة
الصناعــة ،وزارة الســياحة ،جملــس الدولــة ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،االحتــاد العــام لنقــاابت العمــال ،اجلهــاز املركــزي
للرقابــة املاليــة.
األولوية2 :
 .10برانمــج إعــادة هيكلــة قطــاع اإلعــام :يهــدف الربانمــج إىل النهــوض مبســتوى اإلعــام الوطــي وتعزيــز دوره يف
العمليــة التنمويــة والتغيــر االجتماعــي ،وذلــك عــن طريــق وضــع اس ـراتيجية إعالميــة تتميــز ابلشــفافية والوضــوح،
وتعــزز الثقــة واملصداقيــة لــدى مجيــع أبنــاء الوطــن ،حبيــث يصبــح اإلعــام مــرآة حقيقيــة للمجتمــع ،وحامــا هلمــوم
املواطنــن .ويتنــاول الربانمــج أيض ـاً وضــع إطــار تنظيمــي يفضــي إىل تعزيــز حريــة ال ـرأي والتعبــر ودعــم التعدديــة
والتنــوع يف قطــاع اإلعــام .ويُعــى الربانمــج بتوفــر بنيــة حتتيــة جمهــزة ومواكبــة للثــورة التقنيــة املعاصــرة والتطــور اهلائــل
يف وســائل االتصــال ونقــل املعلومــات ،وبتنظيــم عمليــة البــث الفضائــي.
املكوانت:
 .أوضع االسرتاتيجية الوطنية لإلعالم.
 .بوضع اإلطار التنظيمي والتشريعي لدعم التنوع والتعددية يف قطاع اإلعالم.
 .جتوفري البنية التحتية والتقنيات املتطورة من وسائل االتصال ونقل املعلومات.
 .دبناء وأتهيل الكوادر اإلعالمية.
 .هتنظيم عمليات الرتخيص والبث الفضائي.
اجلهات املسؤولة :وزارة اإلعالم ،وزارة التنمية اإلدارية ،وزارة االتصاالت والتقانة ،القطاع اخلاص.
األولوية2 :
 .11اخلطــة الوطنيــة لالمركزيــة احملليــة :يهــدف الربانمــج إىل تطبيــق مبــدأ المركزيــة الســلطات واملســؤوليات عــن
طريــق حتديــد وتوســيع صالحيــات جمالــس الوحــدات اإلداريــة احملليــة ،لتمكينهــا مــن أتديــة مهامهــا يف تطويــر
وحــدات اإلدارة احملليــة ،اقتصــادايً واجتماعي ـاً وثقافي ـاً وعمراني ـاً ،وذلــك عــن طريــق نقــل االختصاصــات مــن
الســلطة املركزيــة إىل الســلطات احملليــة ،وفــق برانمــج زمــي حمــدد .ويعمــل الربانمــج علــى إجيــاد وحــدات إدارة حمليــة
قــادرة علــى وضــع اخلطــط التنمويــة اخلاصــة ابجملتمــع احمللــي وتنفيــذ املشــاريع اخلاصــة هبــا بكفــاءة وفعاليــة ،وعلــى
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تعزيــز اإليـرادات املاليــة لتلــك الوحــدات لتمكينهــا مــن ممارســة دورهــا التنمــوي واخلدمــي يف اجملتمــع احمللــي ،وعلــى
متكــن العاملــن يف اإلدارة احملليــة مــن أداء عملهــم أبســرع وقــت وأبفضــل إنتاجيــة ،بغيــة حتقيــق حتســن ملحــوظ
يف خدمــة املواطــن.
املكوانت:
 .أتطوير اإلطار التشريعي والقانوين الناظم لالمركزية احمللية.
 .بتطبيق مبدأ ال مركزية السلطات واملسؤوليات يف اإلدارة احمللية.
 .جالتطوير املؤسسايت والتنظيمي لوحدات اإلدارة احمللية.
 .دبناء القدرات واملوارد البشرية العاملة يف الوحدات اإلدارية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،الــوزارات ذات العالقــة ،وزارة املاليــة ،األمانــة العامــة لرائســة جملــس
الــوزراء ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،اإلدارات احملليــة.
األولوية1 :
الربانمج اإلطاري ( :)2إعادة إعمار وتطوير البىن التحتية واخلدمات
ويتضمــن
يهــدف الربانمــج إىل أتطــر نشــاطات إعــادة اإلعمــار (مبفهــوم إعــادة أتهيــل وحتديــث البــى التحتيــة)؛
ّ
تطويــر البــى التحتيــة علــى حنــو متـوازن وعــادل ،لتكــون عامـاً مســانداً لالســتثمار والتنميــة ،ولتحســن حيــاة الســكان.
ويتنــاول الربانمــج ،بصــورة متســقة ،القضــااي املتعلقــة بقطاعــات الســكن والبنــاء والتشــييد ،والطاقــة ،وميــاه الشــرب
والصــرف الصحــي ،والنقــل واملواصــات ،واالتصــاالت ،واملــدن واملناطــق الصناعيــة واحلرفيــة وغريهــا.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•عودة املهجرين وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.
•رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.
•توفري مقومات عودة النازحني والالجئني من البىن التحتية اخلدمية.
•تطوير البىن التحتية بصورة متسقة ،واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة.
•جذب االستثمار بتوفري البىن التحتية املالئمة.
•اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسني جغرافية البىن التحتية.
•توفري السكن الالئق للجميع.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•تعزيز التوازن التنموي ،ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.
•االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج ،وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /6/برانمج رئيسية:
ّ
 .12برانمــج ختطيــط عمليــات إعــادة أتهيــل املناطــق املتضـ ّـررة :يهــدف الربانمــج إىل إعــادة أتهيــل وإعمــار املناطــق
املتضــررة وجتهيزهــا جبميــع املســتلزمات واملتطلبــات اخلدميــة ،مــن صحــة وتعليــم ،ومســاكن وطرقــات ،وطاقــة وميــاه
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ونقــل واتصــاالت ،وغريهــا ،لضمــان توفــر حيــاة كرميــة ومســتقرة ،وذلــك عــن طريــق وضــع خطــط منظمــة ومتكاملــة،
انطالق ـاً مــن حصــر حجــم األض ـرار مــن مجيــع اجلوانــب ،وحتديــد املســتلزمات الــي حتتاجهــا عمليــة إعــادة التأهيــل
واإلعمــار ،والكـوادر البشـرية والزمــن ،وغريهــا ،وجدولــة هــذه العمليــات يف خطــط منظمــة ومتســقة ،بــدءاً مــن أقــل
املناطــق ضــرراً ،لتكــون مســاعدة يف أتهيــل املناطــق الــي هــي أكثــر ضــرراً.
املكوانت:
 .أوضع منهجية تقييم األضرار واالحتياجات املستعجلة واملستدامة.
 .بوضع مصفوفات التدخل املتكاملة.
 .جحشد املوارد وتنويعها للتنفيذ.
 .دإعداد املوارد البشرية.
 .هتوفري التجهيزات ومستلزمات إعادة اإلعمار.
اجلهــات املســؤولة :وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ،وزارة املاليــة ،الــوزارات اخلدميــة
ذات العالقــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،اإلدارات احملليــة.
األولوية1 :
 .13برانمــج إدارة املــوارد الطبيعيــة النفطيــة والغازيــة واملعدنيــة :يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق األمــن الطاقــي لتلبيــة
احتياجــات القطــر مــن مصــادر الطاقــة (النفــط ،الغــاز ،املشــتقات النفطيــة) واســتخداماهتا يف مجيــع القطاعــات
االقتصاديــة واخلدميــة؛ وتطويــر آليــة لتوزيــع املشــتقات النفطيــة والغــاز وضبطهــا يف مجيــع احملافظــات ،وحتديــد املعايــر
الالزمــة لذلــك وحتديثهــا .ويهــدف الربانمــج أيضـاً إىل توفــر حاجــة الســوق احملليــة مــن مـواد البنــاء واإلنشــاء وخامــات
الصناعــة .ويعمــل الربانمــج علــى إعــادة أتهيــل اآلابر واحلقــول واملنشــآت ذات األولويــة الــي تعرضــت للتخريــب،
وحتســن مواصفــات املنتجــات وزايدهتــا إبدخــال التكنولوجيــا احلديثــة ابإلنتــاج ،وتنفيــذ أعمــال املســح الســيزمي
واحلفــر التنقيــي ،واحلفــاظ علــى جاهزيــة املصــايف ،وكل مــا يضمــن زايدة طاقــة اإلنتــاج يف مواقــع النفــط والثــروة
املعدنيــة ،واســتغالهلا اســتغالالً أمث ـاً للحفــاظ علــى اســتدامتها.
املكوانت:
 .أأتهيل املنشآت املتضررة.
 .باحلفر واالستكشاف والتنقيب.
 .جرفع طاقة إنتاج النفط والغاز.
 .درفع طاقة إنتاج املشتقات النفطية وحتسني نوعيتها.
 .هرفع طاقة إنتاج الثروات املعدنية.
 .وتطوير آلية التوزيع وضبطها وأمتتة حركة املشتقات النفطية واملستودعات.
 .زإجراءات الرقابة والتدقيق.
اجلهــات املســؤولة :وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة ،وزارة املاليــة ،وزارة االتصــاالت والتقانــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون
الــدويل .هيئــة التخطيــط اإلقليمــي.
األولوية1 :
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 .14برانمــج تطويــر وتوســيع املنظومــة الكهرابئيــة :يهــدف الربانمــج إىل االنتفــاع األمثــل مــن مصــادر الطاقــة املتاحــة
مبختلــف أشــكاهلا لتحقيــق األمــن الطاقــي ،وضمــان حصــول املواطنــن علــى خدمــات الكهـرابء ،ورفــع كفــاءة اســتخدام
الطاقة ،والســعي لرتشــيدها يف خمتلف القطاعات .ويعمل الربانمج على زايدة نســبة مســامهة الطاقات املتجددة يف ميزان
الطاقــة يف جمــايل الطلــب والتزويــد ،مــع زايدة اســتطاعات حمطــات املنظومــة الكهرابئيــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد ،واحلفــاظ
علــى اســتقرار املنظومــة الكهرابئيــة وزايدة موثوقيتهــا ،وتوســيع قــدرات نقــل وتوزيــع شــبكات الكهـرابء ،وختفيــض الفاقــد
الكهرابئــي الفــي والتجــاري فيهــا .ويُعــى الربانمــج أيضـاً بتطويــر البيئــة التشـريعية والتنظيميــة لقطــاع الكهـرابء.
املكوانت:
 .أتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرابء.
 .بإعادة أتهيل وتوسيع منظومة توليد الكهرابء.
 .جتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرابء.
 .درفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد االستهالك.
 .هتوسيع استخدام الطاقات املتجددة.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الكهـرابء ،وزارة املـوارد املائيــة ،وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة ،وزارة املاليــة ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل ،القطــاع اخلــاص.
األولوية1 :
 .15برانمج تطوير وتوسيع منظومات النقل املتكاملة :يهدف الربانمج إىل إعادة أتهيل شبكات النقل (الطرقية،
والســككية ،واجلويــة ،والبحريــة) ،وتوســيعها وتطويرهــا ودعمهــا بشــبكات جديــدة مبنيــة علــى التكنولوجيــا احلديثــة؛
وكذلــك إىل تطويــر وحتســن جــودة خدمــات النقــل داخــل املــدن ،وتوســيع االعتمــاد علــى الطاقــة الكهرابئيــة فيهــا.
ويعمــل الربانمــج علــى بنــاء شــبكات نقــل متكاملــة تربــط مجيــع املناطــق يف ســورية ،وتربــط ســورية بــدول اجل ـوار،
أبقصــر الطــرق وأكثرهــا أمــاانً ،وذلــك لتوفــر التكاليــف ودعــم عمليــة اإلنتــاج وتســهيل حركــة الشــخاص والبضائــع.
املكوانت:
 .أدراسة التكامل بني أمناط النقل.
 .ببرامج النقل الطرقي والسككي واجلوي والبحري والنقل الداخلي من خالل:
أتهيل وصيانة شبكات الطرق والسكك واملرافئ واملطارات املتضررة وإعادة أتهيل ما دمر منها.توسيع شبكة النقل الطرقي والسككي والبحري واجلوي والنقل الداخلي.تطوير البىن التحتية الطرقي والبحري واجلوي والسككي والنقل الداخلي.اإلطار التنظيمي واملؤسسايت لقطاع النقل.حتسني كفاءة وجودة اخلدمات يف قطاع النقل. .جتنمية الكوادر البشرية
اجلهات املســؤولة :وزارة النقل ،وزارة اإلدارة احمللية والبيئة ،هيئة التخطيط اإلقليمي ،وزارة املالية ،هيئة التخطيط
والتعــاون الــدويل ،القطــاع اخلاص.
األولوية1 :
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 .16برانمــج تطويــر وتوســيع شــبكات ومنظومــات االتصــال واملعلومــات :يســتهدف الربانمــج العمــل
علــى تطويــر وتوســيع البنيــة التحتيــة اخلاصــة بشــبكات االتصــال واملعلومــات ،وفــق مســارين :التوســيع
والتطويــر ،وعلــى عــدة جمــاالت :شــبكات االتصــاالت واملنظومــات املعلوماتيــة ،وشــبكة املكاتــب الربيديــة،
واالتصــاالت الفضائيــة.
املكوانت:
 .أبرانمج التوسع يف شبكات االتصاالت الثابتة والنقالة.
 .ببرانمج التحول حنو التقاانت احلديثة يف شبكات االتصاالت.
 .جبرانمج تطوير شبكة وخدمات الربيد السوري.
 .دبرانمج االتصاالت الفضائية.
اجلهات املسؤولة :وزارة االتصاالت والتقانة.
األولوية2 :
 .17برانمــج التنميــة العمرانيــة وتطويــر املــدن :يهــدف الربانمــج إىل إعــادة تنظيــم وتطويــر املــدن وفــق خمططــات
تنظيميــة عمرانيــة تتوافــق مــع متطلّبــات التنميــة احلضريــة املســتدامة ،ومتطلّبــات التكامــل بــن املــدن وحميطهــا الطبيعــي
املباشــر .ويعمــل الربانمــج علــى االرتقــاء ابحليــز املــكاين ،وتوجيــه العمـران ،وحتديــد اجتاهــات منــو املــدن والبلــدات،
وفــق حمــاور وأقطــاب النمــو املعتمــدة ،مــع العمــل علــى ضمــان التـوازن الدميوغـرايف بــن األقاليــم واملناطــق ،والتخفيــف
مــن ظاهــرة املــدن املهيمنــة ،والعمــل علــى إقامــة املــدن والضواحــي العمرانيــة اجلديــدة املتكاملــة .ويهــدف الربانمــج
أيض ـاً إىل معاجلــة مناطــق الســكن العش ـوائي واعتمــاد مشــاريع الســكن امليســر للحــد مــن انتشــار هــذه املناطــق.
كمــا يتنــاول الربانمــج إقامــة وتطويــر املــدن الذكيــة ومناطــق األعمــال ،واملــدن واملناطــق الصناعيــة ،وتقــدمي خدمــات
التطويــر العقــاري .ويعمــل الربانمــج علــى حتســن إجـراءات تقــدمي اخلدمــات العقاريــة يف املديـرايت العقاريــة وزايدة
عــدد الدوائــر العقاريــة.
املكوانت:
.
.
.
.
.
.
.

أاإلطار التشريعي والتنظيمي.
ببرانمج التخطيط العمراين والتنظيمي.
جاالسرتاتيجية الوطنية للسكن واإلسكان.
دتطوير املدن الذكية ومناطق األعمال.
هتطوير املدن واملناطق الصناعية واحلرفية
وتطوير اخلدمات العقارية.
زبناء الكوادر البشرية.

اجلهــات املســؤولة :وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،اهليئــة
العامــة للتطويــر واالســتثمار العقــاري ،وزارة املاليــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.
األولوية2 :
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الربانمج اإلطاري ( :)3إدارة املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئية
يهــدف الربانمــج إىل تعظيــم االســتفادة مــن املـوارد الطبيعيــة علــى النحــو الــذي يضمــن اســتدامتها ،وإىل احلــد مــن
التلــوث والتصحــر ،واحلفــاظ علــى التنــوع احليــوي؛ ويهــدف كذلــك إىل التعامــل مــع قضــااي النفــاايت الصلبــة ،وطــرق
االســتفادة منهــا .ويهــدف الربانمــج أيضـاً إىل تطويــر العمــل يف جمــال إدارة الكـوارث ،ووضــع اإلجـراءات الكفيلــة ابحلــد
مــن اخلســائر املاديــة والبشـرية ابتبــاع أحــدث منظومــات التعامــل مــع الكـوارث.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•جذب االستثمار بتوفري البىن التحتية املالئمة.
•اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسني جغرافية البىن التحتية.
•توفري االحتياجات من النفط والغاز واملشتقات النفطية ،وترشيد استهالكها.
•ضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•حتقيق األمن الغذائي.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /5/برانمج رئيسية:
ّ
 . 18برانمــج حصــر املــوارد الطبيعــة ومحايــة التنــوع احليــوي :يهــدف الربانمــج إىل حصــر املـوارد الطبيعيــة املتجــددة
وغري املتجددة ،وبناء قاعدة بياانت خاصة بذلك ،وذلك بغية تعظيم االســتفادة منها وحســن اســتغالهلا ،مكانياً
وزماني ـاً وكمي ـاً ونوعي ـاً ،علــى النحــو الــذي يضمــن اســتدامتها .ويتضمــن الربانمــج محايــة التنــوع احليــوي ،واحلفــاظ
علــى املصــادر الوراثيــة للثــروة احليوانيــة والنباتيــة وتطويرهــا.
املكوانت:
 .أبناء قاعدة بياانت حلصر املوارد الطبيعية.
 .باالستخدام األمثل للموارد الطبيعية ،خاصة غري املتجددة ابعتبارها من املشاكل البيئية.
 .جضمان حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية.
 .دضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.
 .هاحلفاظ على املصادر الوراثية للثروة احليوانية والنباتية وتطويرها.
التنوع احليوي.
 .ومحاية ّ
اجلهــات املســؤولة :وزارة الزراعــة ،وزارة املـوارد املائيــة ،وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة ،وزارة الكهـرابء ،وزارة األشــغال
العامــة واإلســكان ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.
األولوية2 :
 .19برانمــج ضمــان اســتدامة املــوارد املائيــة :يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق األمــن املائــي ،وختفيــض
الفاقــد املائــي ،عــن طريــق تنظيــم اســتخدامات املـوارد املائيــة لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة ،وحتســن كفــاءة
اســتخدام امليــاه يف ســائر اجملــاالت ،وخباصــة الزراعــة ،اعتمــاداً علــى التقنيــات واألســاليب احلديثــة الكفيلــة
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بتأهيــل وحتســن كفــاءة شــبكات الــري ،وشــبكات ميــاه الشــرب ،وتطويــر منظومــات الصــرف الصحــي
وحمطــات املعاجلــة.
املكوانت:
 .أمراجعة التشريعات والقوانني وحتديثها ،وحتديث اهلياكل التنظيمية للوزارة واملؤسسات.
 .بتنظيم استخدامات املوارد املائية من خالل وضع خريطة االحتياجات املائية.
 .جحتســن كفــاءة اســتخدام امليــاه يف الزراعــة وشــبكات الــري (برانمــج التحـ ّـول إىل الــري احلديــث) وأتهيــل
الســدود.
 .دحتسني كفاءة شبكات مياه الشرب.
 .هتطوير منظومة الصرف الصحي وحمطات املعاجلة.
 .وحتلية املياه.
 .زبناء وأتهيل املوارد البشرية.
 .حالتوسع يف مشاريع املياه غري التقليدية.
اجلهات املسؤولة :وزارة املوارد املائية -وزارة الزراعة -وزارة الصناعة ،وزارة اإلدارة احمللية والبيئة ،اجملتمع األهلي.
األولوية1 :
 .20برانمــج إدارة النفــاايت الصلبــة :يهــدف الربانمــج إىل معاجلــة النفــاايت واملخلّفــات الصلبــة ،عــن طريــق بنــاء
منظومــة تقنيــة متكاملــة تُعــى بعمليــات مراقبــة ومجــع وترحيــل ومعاجلــة وتدويــر النفــاايت أو التخلــص منهــا ،وذلــك
هبــدف التخفيــف مــن اآلاثر الســلبية علــى البيئــة والصحــة واملظهــر العــام ،واحلصــول علــى م ـوارد جديــدة ميكــن
االســتفادة منهــا جمــدداً يف جمــاالت عــدة.
املكوانت:
 .أبناء منظومة متكاملة إلدارة النفاايت الصلبة.
 .بأتهيل حمطات املعاجلة املنفذة واملتضررة.
 .جتوفري التجهيزات املطلوبة.
 .دتشجيع االستثمار يف جمال معاجلة وتدوير النفاايت.
 .هبناء املوارد والقدرات البشرية.
اجلهات املسؤولة :وزارة اإلدارة احمللية والبيئة.
األولوية1 :
 .21برانمــج احلــد مــن التصحــر والتلــوث البيئــي :يهــدف الربانمــج إىل احلــد مــن التصحــر وتعــرض األراضــي للتدهــور
يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة ،ومــن مثّ احلــد مــن فقــدان احليــاة النباتيــة واحليوانيــة .ويعمــل
الربانمــج أيضـاً علــى احلــد مــن التلــوث البيئــي ،ومعاجلــة خماطــره الناجتــة عــن تداعيــات التصحــر ،مثــل الضغــوط الواقعــة
علــى مـوارد األرض مــن امليــاه ،ومعاجلــة تداعيــات إاثرة الـرايح ،وخماطــر زايدة حرائــق الغــاابت.
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املكوانت:
 .أتقييم أثر تغريات املناخ والتكيف معه.
 .باحلد من تدهور الغاابت وحرائق الغاابت واملساحات اخلضراء ،وإاثرة الرايح.
 .جاملرصد البيئي.
 .دمنظومة الرقابة والتحكم والتنظيم للحد من تلوث اهلواء.
اجلهات املسؤولة :وزارة اإلدارة احمللية والبيئة ،وزارة الزراعة ،وزارة املوارد املائية ،وزارة النفط والثروة املعدنية.
األولوية2 :
 .22برانمــج تطويــر إدارة الك ـوارث يف احملافظــات الســورية :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر العمــل يف جمــال إدارة الك ـوارث،
واختــاذ اإلجـراءات الكفيلــة ابحلــد مــن اخلســائر املاديــة والبشـرية ابتّبــاع أحــدث منظومــات التعامــل مــع الكـوارث ،وبنــاء نظــام
معلومــات وطــي إلدارة الكـوارث ،ووضــع خطــط عمــل لالســتجابة حلــاالت الكـوارث الطبيعيــة والصنعيــة .ويُعــى الربانمــج
أيض ـاً مبجــاالت ختطيــط وتقييــم املخاطــر ،واملراقبــة والكشــف والوقايــة واحلمايــة والتأهــب وتقييــم األض ـرار واالســتجابة
وعمليــات الســامة العامــة والتعــايف عــر مجيــع مســتوايت احلكومــة (املركزيــة واحملليــة) ،ابلتعــاون مــع القطــاع اخلــاص.
املكوانت:
 .أاإلطار املؤسسي والتنظيمي إلدارة الكوارث والطوارئ.
 .بنظام املعلومات الوطين إلدارة الكوارث.
 .جخطط العمل لالستجابة حلاالت الكوارث الطبيعية والصنعية.
 .ددعم الوحدات اإلدارية واجملتمع احمللي يف التخفيف من خماطر الكوارث.
اجلهات املسؤولة :وزارة اإلدارة احمللية والبيئة ،وزارة الداخلية ،هيئة التخطيط اإلقليمي ،اجملتمع األهلي.
األولوية2 :
التحول البنيوي لالقتصاد السوري
الربانمج اإلطاري (ّ :)4
يهــدف الربانمــج إىل معاجلــة االختــاالت يف االقتصــاد الســوري لتمكينــه مــن إجنــاز التحــول البنيــوي؛ كمــا يهــدف
إىل مكافحــة الركــود التضخمــي علــى املــدى البعيــد ،وضمــان اســتدامة العمليــة التنمويــة ،ومســامهة مجيــع القطاعــات
واملناطــق يف تعظيــم النمــو االقتصــادي ،وتوزيــع عوائــد هــذا النمــو واســتدامتها .ويهــدف الربانمــج أيضـاً إىل تطويــر بيئــة
األعمــال وال ـرايدة والتنافســية ،وإىل زايدة عمــق القطــاع املــايل ،وحتقيــق االســتقرار فيــه لدعــم عمليــة التنميــة ،وتطويــر
مؤسســات القطــاع املــايل واألس ـواق املاليــة ،وتنويــع مصــادر الدخــل وحتفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار ،وتعزيــز
ومتكــن التخطيــط املــايل لــدى ش ـرائح اجملتمــع.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•رفع كفاءة املؤسسات ،وتعزيز الشفافية واملرونة.
•رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.
•توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية.
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•تطوير البىن التحتية بصورة متسقة ،واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة.
•جذب االستثمار بتوفري البىن التحتية املالئمة.
•اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسني جغرافية البىن التحتية.
•ضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•مكافحة الركود التضخمي ،وضمان عدالة التوزيع.
•حتقيق األمن الغذائي.
•تعزيز التوازن التنموي ،ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.
•إجناز تنمية قائمة على التكنولوجيا احلديثة واملعرفة.
•حتقيق معايري العمل الالئق.
•االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج ،وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.
•ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /17/برانجماً رئيسياً:
ّ
 .23الربامــج اإلســعافية إلعــادة إطــاق النشــاط االقتصــادي :هتــدف حزمــة هــذه الربامــج إىل اختــاذ إج ـراءات
سـريعة حم ّفــزة لعــودة النشــاط اإلنتاجــي ودعــم املشــاريع املتعثــرة ،مــن خــال االســتمرار يف توفــر مســتلزمات اإلنتــاج
الزراعــي والصناعــي وحوامــل الطاقــة ،وإطــاق جمموعــة مــن الربامــج واملشــاريع االســتهدافية ،أتخــذ يف احلســبان
معايــر البعــد املــكاين ،ونــوع املشــروع ،وإعــادة تشــغيل املشــاريع املتضــررة جزئيـاً ،وحجــم املســتفيدين ،وذلــك وفــق
آليــات حمــددة للدعــم (دعــم ســعر الفائــدة ،دعــم اإلنتــاج ،)... ،وتوفــر مصــادر التمويــل الــازم هلــا ،مــع التأكيــد
علــى التصــدي الناجــع لإلجـراءات القسـرية األحاديــة اجلانــب املفروضــة علــى ســورية.
املكوانت:
 .أ حصــر وحتديــد امل ـوارد واإلمكانيــات املتاحــة لإلنتــاج للســوق احملليــة وللتصديــر (مــادايً وجغرافي ـاً ومومسي ـاً)،
والســعي إلحــال بدائــل املســتوردات حيــث يكــون ذلــك جمــدايً.
 .بدعم املشروعات واملنشآت املتعثرة (دعم سعر الفائدة ،دعم اإلنتاج).
 .جحتديد فجوة اإلنتاج.
 .دحتديد ومعاجلة معوقات اإلنتاج:
توفري البنية التحتية املالئمة واملوارد الطاقية واملائية.استهداف مستلزمات اإلنتاج ابلسياسات املالية واجلمركية واإلدارية الداعمة.تسهيل إجراءات النقل والتسويق.توفري تسهيالت متويلية. .هحتديد سياسات التدخل وقائمة املشاريع (على املستوى الوطين واحمللي) املستفيدة منها.
 .واختاذ اإلجراءات الكفيلة لتجاوز اإلجراءات القسرية األحادية اجلانب املفروضة على سورية.
 .زحتديث القوانني والقرارات احملفزة لعودة النشاط االقتصادي.
اجلهات املسؤولة :وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية ،وزارة املالية ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل ،سائر الوزارات.
األولوية1 :
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 .24برانمــج تطويــر واســتقرار القطــاع املــايل :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر القطــاع املــايل يف ســورية ،وتعميــق نفــاذه،
وحتقيــق االســتقرار املــايل ،بغيــة دعــم عمليــة التنميــة ،وتنويــع مصــادر الدخــل وحتفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار،
عــن طريــق تعميــق وتطويــر مؤسســات القطــاع املــايل والســوق املاليــة وخدماهتــا لتكــون ســوقاً ماليــة متطــورة ،وكذلــك
تعزيــز ومتكــن التخطيــط املــايل لــدى مجيــع شـرائح اجملتمــع.
املكوانت:
 .أضمــان اســتدامة امل ـوارد النقديــة لتوفــر االحتياجــات األساســية ،مــع احملافظــة علــى اســتقرار األســعار وســعر
الصــرف.
 .بتطويــر أدوات ماليــة ومصرفيــة مناســبة لتحفيــز التبــادل التجــاري مــع الــدول الصديقــة هبــدف جتــاوز اإلجـراءات
القسـرية املفروضــة علــى ســورية.
 .جتطويــر أنظمــة وقوانــن وآليــات العمــل املصــريف واملــايل والتأميــي بصــورة واضحــة وســهلة التطبيــق ،ومنســجمة
مــع املعايــر الدوليــة.
 .دتطوير اخلدمات املالية واملصرفية وضمان الوصول الشامل إليها.
 .هبرانمج ضمان خماطر القروض (الصغرية واملتوسطة بوجه خاص).
 .وتطوير سوق التأمني يف سورية.
 .ززايدة الوعي والثقافة املالية والتخطيط املايل ،وحتفيز املصارف على طرح منتجات ادخارية متنوعة.
 .حتطوير األسواق املالية لإلسهام يف تداول األدوات املالية اجلديدة واألوراق املالية احلكومية.
 .طتطوير منتجات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز االستثمار.
اجلهــات املســؤولة :وزارة املاليــة ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،مصــرف ســورية املركــزي ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل.
األولوية2 :
 .25برانمــج إصــاح القطــاع العــام االقتصــادي :يهــدف الربانمــج إىل معاجلــة مشــكالت القطــاع العــام االقتصــادي،
علــى املســتويني االقتصــادي واإلداري .ويتنــاول الربانمــج حتليــل واقــع املؤسســات العامــة ،وتصنيــف اجلهــات العامــة
وفــق معايــر حمــددة ،وتطويــر اإلطــار القانــوين والبنيــة التش ـريعية للقطــاع االقتصــادي العــام واملشــرك ،واألشــكال
القانونيــة للمؤسســات العامــة والشــركات احلكوميــة ،ومنــاذج احلوكمــة ،وإعــادة اهليكلــة املؤسســية والتنظيميــة ،وإعــادة
اهليكلــة املاليــة ،ووضــع البــى التنظيميــة واألنظمــة الداخليــة ،ومعاجلــة قضــااي العمالــة وتطويــر املـوارد البشـرية ،وذلــك
بغيــة زايدة الكفــاءة االقتصاديــة ،وتطويــر مفهــوم اخلدمــة العامــة واملرفــق ،وضمــان التكامــل بــن نشــاطات القطــاع
العــام واخلــاص.
املكوانت:
 .أتقييم األداء الفين واإلداري للمؤسسات العامة االقتصادية.
 .بتشخيص وضع املؤسسات والشركات العامة.
 .جتطوير اإلطار القانوين.
 .دتصنيف اجلهات العامة.
 .هإعادة اهليكلة املؤسسية والتنظيمية.
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 .وإعادة اهليكلة املالية.
 .زحتديد اخليارات االسرتاتيجية.
 .حبناء القدرات.
اجلهات املسؤولة :سائر الوزارات املعنية ،وزارة املالية ،وزارة التنمية اإلدارية ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل.
األولوية2 :
 .26برانمــج تعزيــز االســتثمار وحتســن بيئــة األعمــال :يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز عوامــل اجلــذب يف االقتصــاد
الســوري ،مــن خــال حتســن مؤش ـرات ســهولة أداء األعمــال وال ـرايدة والتنافســية ،وإزالــة العوائــق أمــام قطــاع
األعمــال ،وتطويــر منظومــة احلمايــة الفكريــة والصناعيــة ،وذلــك هبــدف تشــجيع القطــاع اخلــاص ،احمللــي واألجنــي،
علــى االســتثمار ،ونقــل اخلــرة والتكنولوجيــا .ويعمــل الربانمــج علــى حتديــد حاجــة ســورية مــن املشــاريع االســتثمارية
أبنواعهــا ،الصناعيــة والزراعيــة واخلدميــة وغريهــا ،وختطيــط تــوزع هــذه املشــاريع ،وذلــك لإلســهام يف التحــول البنيــوي
لالقتصــاد الســوري ،وزايدة فــرص العمــل ،وتنويــع قاعــدة الصــادرات ،وحتقيــق النمــو املســتدام.
املكوانت:
 .أاإلطار التنظيمي والتشريعي.
 .بحتديث وتطوير اخلريطة االستثمارية.
 .جالرتويج للفرص االستثمارية.
 .دوضع آليات االنتقال إىل القطاع االقتصادي املنظم.
 .هبناء الكوادر واملوارد البشرية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة املاليــة ،الــوزارات ذات العالقــة ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل ،هيئــة االســتثمار الســورية ،املكتــب املركــزي لإلحصــاء.
األولوية2 :
 .27برانمــج دعــم املشــروعات الصغــرة واملتوســطة :يهــدف الربانمــج إىل املســامهة يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة
وتعزيــز التنــوع االقتصــادي املســتدام ،عــن طريــق تشــجيع إحــداث املؤسســات الصغــرة واملتوســطة ،وتســهيل وصوهلــا
إىل التمويــل ،وإىل األسـواق الداخليــة واخلارجيــة ،ومتكينهــا يف مجيــع القطاعــات االقتصاديــة واخلدميــة املســتهدفة.
املكوانت:
 .أاإلطار التشريعي والتنظيمي.
 .بدراسات اجلدوى.
 .جتسهيل الوصول إىل التمويل.
 .دأتسيس الشركات.
 .هتسهيل الوصول إىل املعلومات.
 .وتسهيل الوصول إىل األسواق.
 .زالتشبيك وخدمات احلضانة.
 .حبناء القدرات.
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اجلهــات املســؤولة :وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة املاليــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،هيئــة
االســتثمار الســورية.
األولوية1 :
 .28برانمــج تعزيــز كفــاءة التجــارة :يهــدف الربانمــج إىل معاجلــة نقــاط اخللــل الــي تعيــق التجــارة اخلارجيــة ،هبــدف
تعزيــز فــرص ازدهــار التجــارة ،وتســهيل تدفــق الســلع عــر احلــدود ونفــاذ املنتجــات الســورية إىل األسـواق اخلارجيــة،
وذلــك مــن خــال حتســن كفــاءة إجـراءات االســترياد والتصديــر ،وضمــان كفايــة األنظمــة والسياســات واألطــر لدعــم
جــودة املنتــج الســوري ،ومــن مثّ حتســن ترتيــب ســورية يف املؤشـرات الدوليــة ذات الصلــة.
املكوانت:
 .أمراجعة وجتميع أحكام التجارة اخلارجية وإجراء التعديالت الالزمة وأمتتتها.
 .باخلطة الوطنية للتصدير.
 .جتعزيز كفاءة اخلدمات اللوجستية املقدمة للتجارة اخلارجية.
 .دتسهيل نفاذ املنتجات السورية إىل األسواق اخلارجية.
 .هضمان كفاية األنظمة والسياسات واألطر لدعم جودة املنتج السوري.
 .وتسهيل الوصول إىل البياانت العاملية اخلاصة ابلتجارة.
 .زمراجعة الرسوم غري اجلمركية والقيود غري التعريفية.
 .حإنشاء مركز أو شركة مراقبة الصادرات واملستوردات.
 .طبرانمج ضمان ومتويل الصادرات.
اجلهــات املســؤولة :وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة املاليــة ،وزارة النقــل ،وزارة الصناعــة ،وزارة الزراعــة،
املديريــة العامــة للجمــارك ،املكتــب املركــزي لإلحصــاء.
األولوية2 :
 .29برانمــج تنظيــم وتوجيــه األســواق الداخليــة :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر املمارســات واألنظمــة التجاريــة لضمــان
املنافســة واحلــد مــن االحتــكار ،ورفــع مســتوى وعــي التاجــر واملســتهلك ،وتفعيــل إج ـراءات مكافحــة اإلغ ـراق
والتدابــر الوقائيــة مــن املمارســات غــر العادلــة ،وضمــان جــودة املنتجــات املبيعــة يف األس ـواق احملليــة ،وااللت ـزام
ابملواصفــات واملقاييــس ،ومراقبــة املنتجــات وأســعارها ،ومتكــن املنشــآت مــن النفــاذ إىل األسـواق اخلارجيــة .ويهــدف
الربانمــج أيضـاً إىل وضــع نظــام متكامــل للفوتــرة الورقيــة واإللكرتونيــة .ويعمــل الربانمــج علــى وضــع اآلليــات املناســبة
لضمــان التدخــل اإلجيــايب عنــد األزمــات لضبــط العــرض والطلــب ،واإلمــداد ،وتقديــر االحتياجــات الســنوية مــن
الســلع األساســية ،واملتــاح حملي ـاً ،وتقديــر الفجــوة والفائــض ،وضمــان إيصــال الدعــم ملســتحقيه.
املكوانت:
 .أرصد ومتابعة حاجة السوق احمللية.
 .بتطوير أدوات التدخل.
 .جوضع نظام متكامل للفوترة الورقية واإللكرتونية.
 .دمراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للمنافسة ومنع االحتكار.
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 .هتنفيذ السياسة الوطنية للجودة.
 .وتطوير منظومة الدعم (تعاجل ضمن الربانمج اخلاص هبا).
اجلهات املسؤولة :وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك ،وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية ،وزارة املالية ،وزارة
النفــط والثــروة املعدنيــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،اجملتمــع األهلــي ،القطــاع اخلاص.
األولوية1 :
 .30برانمــج املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة :يهــدف الربانمــج إىل إقامــة مناطــق جغرافيــة حمــددة داخــل ســورية تتميــز
بقواعــد عمــل خمتلفــة تتنــاول ظــروف االســتثمار والتجــارة الدوليــة واجلمــارك والضرائــب والبيئــة التنظيميــة؛ حيــث
يتــم منــح هــذه املناطــق بيئــة عمــل هتــدف إىل أن تكــون أكثــر مرونــة مــن منظــور السياســة وأكثــر فعاليــة مــن املنظــور
اإلداري؛ وذلــك هبــدف جــذب االســتثمار األجنــي املباشــر إىل قطاعــات حمــددة بعينهــا ،واملســامهة يف حــل مشــكلة
البطالــة ،ودعــم اسـراتيجية التحــول البنيــوي لالقتصــاد.
املكوانت:
 .أتطوير املناطق احلرة.
 .بإقامة مناطق اقتصادية خاصة واسعة النطاق.
اجلهــات املســؤولة :وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة املاليــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،القطــاع اخلــاص.
األولوية2 :
 .31برانمج محاية امللكية الفكرية والصناعية :يهدف الربانمج إىل تعزيز ومحاية النشاط االقتصادي واالستثماري،
ودعــم التطويــر التكنولوجــي ،مــن خــال نشــر وتعزيــز ثقافــة امللكيــة الفكريــة والصناعيــة ،ووضــع اإلطــار القانــوين
للملكيــة الفكريــة والصناعيــة ،وتعزيــز دورهــا يف تطويــر قطاعــات األعمــال املختلفــة ،وضمــان االســتثمار األمثــل
والعــادل لألعمــال اإلبداعيــة واالبتكاريــة.
املكوانت:
 .أمراجعة التشريعات والقوانني املتعلقة ابمللكية الفكرية والصناعية.
 .بوضع آليات للتشبيك بني املخرتعني واملؤسسات البحثية واملؤسسات اإلنتاجية.
 .جضمــان محايــة حركــة النمــو االقتصــادي مــن التحــدايت النامجــة عــن القرصنــة وانتهــاك حقــوق امللكيــة الفكريــة
والصناعية.
 .دإنشــاء قاعــدة بيــاانت عــن امللكيــة الصناعيــة والفكريــة ألغ ـراض املراقبــة واحلمايــة اجلمركيــة ،والتمييــز بــن
البضائــع األصليــة واملقلــدة.
 .هالتثقيف والتوعية ابمللكية الفكرية وخماطر وأضرار استهالك البضائع املقلدة على صحة اجملتمع.
 .وتعزيــز التعــاون والتنســيق مــع املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة وغريهــا مــن املؤسســات واجلهــات عــر تبــادل
املعلومــات واخل ـرات يف جمــال محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة والصناعيــة.
 .زأتهيل وتدريب الكوادر يف جمال امللكية الفكرية والصناعية.
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اجلهــات املســؤولة :وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة العــدل،
وزارة الصناعــة ،وزارة الزراعــة ،وزارة الصحــة ،وزارة اإلعــام ،اجملتمــع األهلــي ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية2 :
 .32الربانمــج الوطــي للتنميــة الزراعيــة :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر اإلنتــاج الزراعــي ،بشــقيه النبــايت واحلي ـواين،
وزايدة إنتاجيتــه ،وإمــكاانت تســويقه ،وحتســن دخــل املنتجــن الزراعيــن ،وزايدة قيمــة اإلنتــاج الزراعــي ومســامهته
يف إمجــايل الناتــج احمللــي ،مــع مراعــاة اســتدامة اســتخدام املـوارد الطبيعيــة ،وزايدة إنتاجيــة األراضــي وتطويــر الغــاابت
واملراعــي .ويركــز الربانمــج أيض ـاً علــى تنميــة قطيــع الثــروة احليوانيــة ،والتحســن الوراثــي للســاالت احملليــة ،وتوفــر
األعــاف بتكاليــف منخفضــة ،وحتســن مســتوى األمــن الغذائــي برفــع معــدالت اســتهالك الربوتــن مــن املصــادر
احليوانيــة .ويعــى الربانمــج أيضـاً بتحســن اخلدمــات البيطريــة ،وســائر اخلدمــات املســاعدة مــن إرشــاد زراعــي ووقايــة
ومكافحــة وتنظيــم مؤسســي.
املكوانت:
 .أبرانمج تطوير وحتسني اإلنتاج النبايت وتوفري مستلزماته.
 .ببرانمج تطوير وحتسني اإلنتاج احليواين وتوفري مستلزماته.
 .جاالستخدام املستدام للموارد الطبيعية.
 .دبرانمج حتسني خدمات ما بعد احلصاد (التسويق ،التوضيب ،التغليف).
 .هحتسني اخلدمات البيطرية.
 .وتطوير اخلدمات املساعدة (اإلرشاد ،الوقاية ،املكافحة العامة ،املكافحة احليوية ،التنظيم املؤسسي).
اجلهــات املســؤولة :وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي ،وزارة امل ـوارد املائيــة ،وزارة الصناعــة ،وزارة املاليــة ،وزارة
االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،املكتــب املركــزي لإلحصــاء،
االحتــاد العــام للفالحــن ،القطــاع اخلــاص.
األولوية1 :
 .33الربانمــج الوطــي للنهــوض ابلصناعــة :يهــدف الربانمــج إىل هتيئــة بيئــة عمــل مناســبة للنهــوض ابلصناعــة
التحويليــة يف القطاعــن العــام واخلــاص ،حيــث يتنــاول إحــداث تغيــر وتطويــر بنيــوي يف الصناعــات القائمــة،
واســتهداف الصناعــات الســورية االسـراتيجية ذات امليــزة التنافســية ،وتوفــر البــى التحتيــة املتطــورة واجملهــزة .ويعمــل
الربانمــج أيضـاً علــى زايدة القــدرة التنافســية للمنتجــات الصناعيــة الوطنيــة ،وتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة،
وتشــجيع القطــاع اخلــاص الصناعــي إلقامــة الصناعــات ذات التكنولوجيــا املتقدمــة ،وتقليــل احملتــوى االســتريادي،
وتشــجيع الصناعــات التصديريــة التنافســية.
املكوانت:
 .أالتطوير البنيوي لقطاع الصناعة التحويلية:
إعادة أتهيل وتطوير املدن واملناطق والتجمعات الصناعية.تنويع القاعدة اإلنتاجية واستكمال سالسل القيمة.إنشاء اجملمعات الصناعية املتكاملة (العناقيد الصناعية).186
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بناء الشراكات االسرتاتيجية احمللية واخلارجية.تطوير املنتجات املبتكرة غري التقليدية. .بتطويــر الصناعــة الســورية االس ـراتيجية ذات امليــزة النســبية (الغذائيــة والنســيجية واإلمسنــت والكيميائيــة
وغريهــا.)...
 .جتطوير البىن التحتية والتكنولوجية للصناعة:
نقل وتوطني التكنولوجيا.تطوير البىن التحتية املادية للصناعات التحويلية.اجلهــات املســؤولة :وزارة الصناعــة ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك،
وزارة املاليــة ،وزارة الزراعــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،غــرف الصناعــة ،احتــاد
املصدريــن ،احتــاد احلرفيــن...
األولوية1 :
 .34الربانمــج الوطــي لتنميــة الســياحة :يهــدف الربانمــج إىل ترســيخ الصــورة احلضاريــة لســورية ،واســتعادة دور القطــاع الســياحي
كمحــرك اقتصــادي ،وتطويــر البيئــة التشـريعية والتنظيميــة وتشــجيع االســتثمار الســياحي ،والرتويــج الســياحي ،وتطويــر اخلدمــات
الســياحية؛ كمــا يســتهدف الربانمــج تنميــة الصناعــات الرتاثيــة ،وإقامــة برامــج خاصــة ابلســياحة الثقافيــة ،والدينيــة ،والداخليــة،
وتطويــر املنتجــات الســياحية الواعــدة .ويعمــل الربانمــج أيضـاً علــى توســيع نشــاطات التدريــب الســياحي والفندقــي.
املكوانت:
 .أحتديث وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الناظمة للقطاع السياحي.
 .باالستثمار السياحي.
 .جالرتويج لفرص االستثمار السياحي وإقامة املهرجاانت واملعارض واملؤمترات واألفالم الرتوجيية.
 .دتنمية الصناعات الرتاثية.
 .هبرامج السياحة الثقافية والدينية والداخلية.
 .وتطوير املنتجات السياحية الواعدة.
 .زالتدريب السياحي والفندقي.
اجلهات املسؤولة :وزارة السياحة ،وزارة الثقافة.
األولوية2 :
 .35برانمــج دعــم الصناعــات املعلوماتيــة :يهــدف الربانمــج إىل بنــاء صناعــات معلوماتيــة قويــة منافســة عاملي ـاً،
لتصبــح مصــدراً للدخــل ورافعــة لالقتصــاد الوطــي ،وذلــك عــن طريــق اجلمــع بــن ثالثــة مكــوانت أساســية :البحــث
العلمــي واإلبــداع والتطويــر ،والشــركات العاملــة يف صناعــة املعلومــات ،والدعــم املق ـ ّدم مــن القطــاع احلكومــي.
املكوانت:
 .أبرانمج دعم شركات الصناعات الربجمية.
 .ببرانمج إحداث املناطق التكنولوجية.
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اجلهــات املســؤولة :وزارة االتصــاالت والتقانــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك،
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة الصناعــة ،هيئــة البحــث العلمــي ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،اجملتمــع األهلــي ،القطــاع
اخلــاص ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية2 :
 .36برانمــج تعزيــز بيئــة األعمــال اإللكرتونيــة :يهــدف الربانمــج إىل الوصــول إىل بيئــة أعمــال إلكرتونيــة متكاملــة
ابســتخدام احللــول الــي تتيحهــا تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وتشــمل التبــادل اإللكــروين للبيــاانت
واملســتندات ،والعقــود اإللكرتونيــة ،ونشــاطات التجــارة اإللكرتونيــة اخلاصــة ابملنتجــات واخلدمــات وفــق القواعــد
املعياريــة العامليــة والضوابــط والنواظــم العامــة.
املكوانت:
 .أبرانمج تطوير بيئة الدفع اإللكرتوين.
 .بمشــاريع بنــاء منصــات متخصصــة ابألعمــال اإللكرتونيــة (منصــة املشــرايت احلكوميــة ،منصــة التســوق
اإللكــروين.)... ،
 .جاســتكمال األطــر التشـريعية والتنظيميــة (اللوائــح التنظيميــة اخلاصــة ابلتســوق اإللكــروين والتعاقــد اإللكــروين،
املعايــر الــي تدعــم التجــارة اإللكرتونيــة ،إدارة سالســل التوريــد إلكرتونيـاً ،الفوتــرة اإللكرتونيــة.)... ،
اجلهــات املســؤولة :وزارة االتصــاالت والتقانــة ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة
املســتهلك ،مصــرف ســورية املركــزي ،هيئــة االســتثمار الســورية ،املؤسســات التعليميــة املتخصصــة.
األولوية2 :
 .37برانمــج التشــاركية بــن القطاعــن العــام واخلــاص :يهــدف الربانمــج إىل زايدة كفــاءة تشــغيل املنشــآت العامــة،
وإىل تشــجيع اســتثمارات القطــاع اخلــاص ،احمللــي واخلارجــي ،يف املشــاريع الوطنيــة اجلديــدة ،وخباصــة مشــاريع البــى
التحتيــة ،وإعــادة أتهيــل املشــاريع املتضــررة ،واملشــاركة يف املخاطــر ،وذلــك لدفــع العمليــة التنمويــة وحتســن اخلدمــات
املتاحــة ،وحتقيــق أفضــل قيمــة مقابــل اإلنفــاق العــام علــى هــذه املشــاريع ،حبيــث متثّــل التشــاركية خيــاراً يضــاف إىل
خيــارات التعاقــد التقليديــة ،وفقـاً ألســس منهجيــة مدروســة ومنظمــة ،واســتناداً إىل إطــار قانــوين وتنظيمــي واضــح،
مــع توفــر مــا يتطلبــه ذلــك مــن قــدرات ماديــة وبشـرية.
املكوانت:
 .أحتديد القطاعات املفتوحة للتشاركية.
 .بحتديد املؤسسات/املشروعات املمكن طرحها على التشاركية.
 .جإجناز التصور املرجعي للمشروع وحساب مؤشرات القيمة يف مقابل املال.
 .دأطر الطرح واإلحالة والتفاوض.
 .هاألطر التعاقدية.
 .وتتبع التنفيذ.
 .زأطر حل النزاعات.
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اجلهات املسؤولة :اجلهة صاحبة املشروع ،ابلتنسيق مع وزارة املالية وهيئة التخطيط والتعاون الدويل.
األولوية2 :
 .38الربانمــج الوطــي للجــودة :يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز تنافســية االقتصــاد الوطــي ،ابلتأكيــد علــى دور اجلــودة يف
تســهيل نفــاذ الصــادرات إىل األسـواق اخلارجيــة ،وضمــان أمــن وســامة املنتجــات املتداولــة يف األسـواق الوطنيــة،
ودعــم أداء القطاعــات اإلنتاجيــة ،وذلــك وفــق معايــر اجلــودة العامليــة .ويعمــل الربانمــج علــى تطويــر اإلطــار التشـريعي
والتنظيمــي واملؤسســايت للبنيــة التحتيــة للجــودة ،وبنــاء القــدرات للكـوادر الســورية يف جمــاالت أنشــطة البنيــة التحتيــة
للجــودة املختلفــة ،ونشــر ثقافــة اجلــودة علــى املســتوى الوطــي.
املكوانت:
 .أالوثيقة الوطنية لتطوير البنية التحتية للجودة.
 .بمراجعــة وتطويــر التش ـريعات الناظمــة للمواصفــات واملقاييــس ،واالعتمــاد وتقييــم املطابقــة واملعايــرة واملخابــر
ومراقبــة األس ـواق وســامة املنتجــات.
 .جبنــاء املؤسســات الناظمــة للجــودة مثــل إحــداث اهليئــة الناظمــة للقيــاس واجمللــس الوطــي لالعتمــاد واجمللــس
الوطــي للجــودة ،وإعــادة هيكلــة هيئــة املواصفــات واملقاييــس الســورية
 .دهتيئة وإعداد الكوادر يف جمال اجلودة ،وتوفري التجهيزات الالزمة هلا.
 .هنشــر التوعيــة حــول مفاهيــم ومتطلبــات البنيــة التحتيــة للجــودة ،وإدخــال مفاهيــم البــى التحتيــة للجــودة يف
املناهــج التعليميــة وإحــداث التخصصــات يف جمــاالت اجلــودة يف الكليــات واملعاهــد.
اجلهات املســؤولة :رائســة جملس الوزراء/املكتب الناظم للجودة ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل ،وزارة الصناعة،
وزارة الزراعــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة االتصــاالت والتقانــة ،وزارة الكهـرابء ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة
املاليــة ،وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ،هيئــة الطاقــة الذريــة ،مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة ،القطــاع اخلــاص.
األولوية1 :
 .39برانمــج تطويــر منظومــة العمــل يف التعــاون الــدويل :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر آليــات العمــل يف جمــال التعــاون
الــدويل علــى حنــو ميكــن مــن االســتفادة املثلــى مــن املبــادرات والربامــج الــي تطلقهــا الــدول واملؤسســات التمويليــة
واهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة ،ومــن عالقــات التعــاون الثنائــي واملتعــدد األط ـراف ،وتوفــر الدعــم املــايل
والفــي الــازم لتنفيــذ الربامــج واملشــاريع التنمويــة ذات األولويــة .ويعمــل الربانمــج علــى بنــاء قواعــد بيــاانت متكــن
العاملــن يف جمــال التعــاون الــدويل مــن توفــر معلومــات صحيحــة ودقيقــة عــن املســاعدات اخلارجيــة جبميــع أشــكاهلا
(متويل ،ومســاعدات فنية) ،وعلى بناء القدرات للكوادر البشـرية العاملة يف التعاون الدويل ،والعمل على تبســيط
اإلجـراءات وتقصــر الــدورة املســتندية ،إضافـةً إىل تقييــم ومتابعــة تنفيــذ املشــاريع والفعاليــات الــي جيــري تنفيذهــا مــع
الشــركاء الدوليــن.
املكوانت:
 .أتطوير آليات التعاون مع املنظمات الدولية.
 .بتطوير آليات التعاون الثنائي واملتعدد األطراف.
 .جدراسة خيارات التمويل اخلارجي املتاحة.
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 .دبناء قاعدة بياانت التعاون الدويل.
 .هتنظيم العالقة بني األطراف املعنية ابلتعاون الدويل الفين واملايل.
 .وبناء قدرات العاملني يف جمال التعاون الدويل.
اجلهــات املســؤولة :هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،وزارة اخلارجيــة واملغرتبــن ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة،
وزارة املاليــة ،مصــرف ســورية املركــزي.
األولوية1 :
الربانمج اإلطاري ( :)5إصالح املالية العامة
يهــدف الربانمــج إىل تطويــر املاليــة العامــة لتكــون شــفافة وفاعلــة ومســتقرة ،وقائمــة علــى االســتدامة والعدالــة ،بغيــة
حتفيــز االســتثمار واالدخــار والتمويــل ،مــع الرتكيــز علــى كفــاءة اإلنفــاق العــام ،وعلــى تطويــر منظومــة الدعــم وآلياتــه،
لضمــان حتقيــق الغايــة مــن الدعــم اجتماعيـاً واقتصــادايً.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•رفع كفاءة املؤسسات ،وتعزيز الشفافية واملرونة.
•رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.
•توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية.
•جذب االستثمار بتوفري البىن التحتية املالئمة.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•مكافحة الركود التضخمي ،وضمان عدالة التوزيع.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /6/برانمج رئيسية:
ّ
 .40برانمــج تطويــر املوازنــة العامــة للدولــة :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر آليــات إعــداد املوازنــة العامــة للدولــة ،ومتابعــة
تنفيذهــا ،واالنتقــال إىل موازنــة الربامــج واألداء .ويهــدف الربانمــج أيض ـاً إىل إعــداد نظــام معلومــات اإلدارة املاليــة
املتكاملــة وأمتتتهــا.
املكوانت:
 .أتطوير األنظمة املالية واحملاسبية الناظمة لعمل املؤسسات العامة وفق املعايري الدولية.
 .باالنتقال إىل موازنة الربامج واألداء.
 .جإعداد نظام معلومات اإلدارة املالية املتكاملة.
 .دتطوير نظام رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ املوازنة العامة للدولة.
اجلهات املسؤولة :رائسة جملس الوزراء ،وزارة املالية ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل.
األولوية2 :
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 .41برانمــج حتســن اإليـرادات العامــة :يهــدف الربانمــج إىل زايدة اإليـرادات العامــة الفعليــة املســتدامة ،عــن طريــق:
متطور ينسجم مع النظام االقتصادي ،ويتسم ابلكفاءة
( )1حتسني كفاءة اإلدارة الضريبية ،وصياغة نظام ضرييب ّ
مــن حيــث مشوليــة املطــارح الضريبيــة ،وعدالــة التنفيــذ ،وســهولة اجلبايــة ،مــن جهــة ،وحيــد مــن التهــرب الضريــي مــن
ويتضمــن الربانمــج أمتتــة اإلجـراءات الضريبيــة
جهــة اثنيــة؛ و( )2عــن طريــق تعزيــز فوائــض القطــاع العــام االقتصــادي.
ّ
بواســطة نظــام إلكــروين متكامــل يربــط بــن الدوائــر املاليــة واملكلفــن وســائر اجلهــات ذات العالقــة.
املكوانت:
 .أتطويــر التشـريعات الضريبيــة والتشـريعات األخــرى ذات العالقــة ابجتــاه الضريبــة املوحــدة علــى الدخــل وضريبــة
املبيعــات وضريبــة البيــوع العقاريــة وقانــون التعرفــة اجلمركيــة ،وتطبيــق نظــام الفوتــرة.
 .بدراســة واقــع اإلدارة الضريبيــة وكوادرهــا ،وأســلوب االســتعالم والفــرض والتحقــق والتحصيــل ،والعالقــة بــن
املكلفــن واإلدارة الضريبيــة ،أنظمــة املعلوماتيــة ،الرقابــة الداخليــة) ابجتــاه إصــاح وأمتتــة اإلدارة الضريبيــة.
 .جتطوير وحتديث قاعدة بياانت املكلفني ،وأمتتة اإلجراءات الضريبية.
 .دهتيئــة الك ـوادر واألطــر الضريبيــة واملاليــة وتوزيعهــا علــى الدوائــر املاليــة علــى النحــو الــذي يتناســب مــع منــو
النشــاط االقتصــادي.
 .هترســيخ ثقافــة الشــفافية واإلفصــاح ،وزرع الثقــة ،واالنتقــال مــن فكــرة إل ـزام املكلفــن بواجباهتــم جتــاه الدوائــر
الضريبيــة إىل مبــدأ االلت ـزام التطوعــي هبــذه الواجبــات.
 .ودراسة الواقع احلايل لرسم الطابع وتنظيم عملية اخلضوع واإلعفاء.
 .زاالنتقال إىل نظام متكامل لالستعالم واإلقرار واإلفصاح والتدقيق.
 .حإحداث احملاكم الضريبية وهتيئة كوادرها.
اجلهات املسؤولة :وزارة املالية ،مصرف سورية املركزي ،وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية ،وزارة التجارة الداخلية
ومحاية املســتهلك ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل.
األولوية1 :
 .42برانمــج حتســن كفــاءة اإلنفــاق العــام :يهــدف الربانمــج إىل ترشــيد اإلنفــاق العــام وزايدة فاعليتــه وكفاءتــه،
وكذلــك حتقيــق الكفــاءة ابســتخدام امل ـوارد واحلــد مــن اهلــدر ،عــن طريــق إج ـراء مراجعــة شــاملة ودقيقــة لألنظمــة
املاليــة لــدى مجيــع اجلهــات العامــة ،بغيــة االنتقــال مــن الرتكيــز علــى ســامة اإلجـراءات إىل مفهــوم فاعليــة الصــرف
وارتباطــه بتحقيــق أهــداف حمــددة ميكــن قيــاس فاعليتهــا ،وحتفــظ اســتدامة امل ـوارد؛ إضافــة إىل نشــر ثقافــة كفــاءة
اإلنفــاق لــدى خمتلــف املســتوايت اإلداريــة يف اجلهــات العامــة.
املكوانت:
 .أتطوير وحتديث القوانني املالية واحملاسبية الناظمة.
 .بوضع معايري مؤشرات األداء وفق مبدأ املنفعة العامة ومعدل الربح.
 .جضبط اإلنفاق العام بشقيه اجلاري واالستثماري.
اجلهات املسؤولة :وزارة املالية ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل.
األولوية2 :
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 .43برانمــج تطويــر املنظومــة اجلمركيــة :يهــدف الربانمــج إىل حتســن كفــاءة وفعاليــة اإلدارة اجلمركيــة ،وإعــادة هندســة
اإلج ـراءات اجلمركيــة ،وختفيــف عــبء اإلج ـراءات اجلمركيــة مــن حيــث الوقــت والتكلفــة ،ابســتخدام الوســائل
احلديثــة ،هبــدف حتســن مؤشـرات التنافســية املتعلقــة بقطــاع اجلمــارك ،وحتويــل ســورية إىل مركــز إقليمــي لالســتثمار
وحركــة التجــارة والرتانزيــت ،مــع ضمــان تعزيــز اإليـرادات مــن الرســوم اجلمركيــة ،واحلــد مــن ظاهــرة التهريــب.
املكوانت:
 .أاإلطار التشريعي والقانوين واملؤسسايت.
 .بدراسة التعريفات اجلمركية يف إطار محاية املنتج احمللي.
 .جإصالح وأمتتة اإلدارة اجلمركية وربطها ابجلهات املعنية ابلعمل اجلمركي.
 .دإعــادة هندســة اإلجـراءات اجلمركيــة (الكشــف والتفتيــش والفحــص وغريهــا) هبــدف ختفيــض الزمــن والكلفــة
وتعزيــز اإليـرادات اجلمركيــة.
 .هتطوير أسلوب فض املنازعات اجلمركية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة املاليــة ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،املديريــة العامــة للجمــارك ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل ،مصــرف ســورية املركــزي ،القطــاع اخلــاص.
األولوية1 :
 .44برانمــج إدارة الديــن العــام :يهــدف الربانمــج إىل وضــع اسـراتيجية إلدارة الديــن العــام ،إضافــة إىل وضــع األطــر
القانونيــة واحلوكمــة وإدارة املخاطــر اخلاصــة بذلــك ،وذلــك لتحقيــق اهلــدف النهائــي للماليــة العامــة ،لتكــون شــفافة
وفاعلــة ومســتقرة وقائمــة علــى االســتدامة والعدالــة وحمفــزة لالســتثمار واالدخــار والتمويــل.
املكوانت:
 .أوضع اسرتاتيجية إدارة الدين العام.
 .بتطوير القوانني والتشريعات الناظمة للحوكمة وإدارة املخاطر اخلاصة إبدارة الدين.
 .جإصدار وإدارة أذون وسندات اخلزينة.
اجلهات املسؤولة :وزارة املالية ،مصرف سورية املركزي ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل.
األولوية1 :
 .45برانمــج تطويــر منظومــة الدعــم :يهــدف الربانمــج إىل ترشــيد الدعــم وجعلــه أكثــر مشــوالً ،بغيــة الوصــول يف النهايــة
إىل اعتمــاد األســعار الصحيحــة ،مــع دراســة التعويــض املناســب املتناســب مــع مســتوى املعيشــة ،وذلــك انطالق ـاً
مــن رؤيــة شــاملة واضحــة مبنيــة علــى أســس انتقائيــة ســليمة ،اقتصاديــة واجتماعيــة ،ومــن بنــاء املؤسســات الفاعلــة
إلدارتــه وتقدميــه ،مــع األخــذ يف احلســبان االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي ،وربــط الدعــم ابألهــداف االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،واســتهداف أقــل الشـرائح دخـاً ،واألنشــطة اإلنتاجيــة الواعــدة ،وإعــادة هيكلــة االقتصــاد ،وحماربــة
اهلــدر ومصــادره.
املكوانت:
 .أإعادة دراسة سياسة الدعم االجتماعي وجدواه وتوجيهه إىل أهداف مضمونة (إيصال الدعم ملستحقيه).
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بتقسيم األسر إىل شرائح وفق املؤشرات اليت سيُحدد الدعم على أساسها.
جحتديد القطاعات االقتصادية املستهدفة ابلدعم.
دبناء املؤسسات والكوادر البشرية املؤهلة إلدارة وتقدمي الدعم.
هاعتماد آلية توزيع الدعم (البطاقة الذكية ،الدعم النقدي.)... ،

اجلهات املســؤولة :وزارة املالية ،وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل ،وزارة التجارة
الداخلية ومحاية املســتهلك ،وزارة الكهرابء ،وزارة النفط والثروة املعدنية ،األمانة العامة لرائســة جملس الوزراء.
األولوية2 :
الربانمج اإلطاري ( :)6إدارة التضخم واستقرار األسعار
يهــدف الربانمــج إىل الوصــول إىل معــدل للتضخــم منخفــض ومســتقر ،عــن طريــق اســتخدام ســعر الصــرف كهــدف
وســيط ،إضافــة إىل التحكــم ابلعــرض النقــدي ،واســتخدام أدوات ماليــة بغــرض التحكــم يف الســيولة.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•جذب االستثمار بتوفري البىن التحتية املالئمة.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•مكافحة الركود التضخمي ،وضمان عدالة التوزيع.
•حتقيق األمن الغذائي.
•حتقيق معايري العمل الالئق.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري برانجمني رئيسيني:
ّ
ـث املصــارف
 .46برانمــج إدارة العــرض النقــدي والســيولة :يهــدف الربانمــج إىل التحكــم يف العــرض النقــدي ،وحـ ّ
علــى جــذب املدخ ـرات إىل القطــاع املصــريف ،وإصــدار أدوات ماليــة بغــرض التحكــم يف الســيولة ،واحلــد مــن
اإلصــدار النقــدي اجلديــد والتمويــل ابلعجــز ،وتفعيــل أدوات السياســة النقديــة وعمليــات الســوق املفتوحــة ،لـزايدة
قــدرة املصــرف املركــزي علــى التحكــم يف إدارة الكتلــة النقديــة وضبــط التضخــم ،وتشــجيع توظيــف الســيولة لــدى
املصــارف بفتــح قن ـوات التوظيــف املناســبة.
املكوانت:
 .أضمــان اســتدامة امل ـوارد النقديــة لتوفــر االحتياجــات األساســية ،مــع احملافظــة علــى اســتقرار األســعار وســعر
الصــرف.
 .بإدارة وحتريك سعر الفائدة.
 .جتفعيــل أدوات السياســة النقديــة غــر املباشــرة ،وحتديــداً عمليــات الســوق املفتوحــة وانفــذة احلســم ،ل ـزايدة
القــدرة علــى التحكــم إبدارة الكتلــة النقديــة وضبــط التضخــم.
 .دتوجيــه التســهيالت االئتمانيــة حنــو القطاعــات اإلنتاجيــة وفــق التوجهــات االقتصاديــة للحكومــة ،واملعايــر
الفضلــى ملنــح االئتمــان.
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 .هوضــع ضوابــط حمفــزة جلــذب رؤوس األمـوال يف اخلــارج وجــذب األمـوال غــر املوظفــة يف االقتصــاد وتشــجيع
االدخــار.
 .وإصدار أدوات مالية كشهادات اإليداع والصكوك اإلسالمية ،ابللرية السورية وابلقطع األجنيب.
 .زإدارة العرض والتحكم يف السيولة.
اجلهــات املســؤولة :وزارة املاليــة ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،مصــرف ســورية املركــزي ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل.
األولوية1 :
 .47برانمــج إدارة ســعر الصــرف :يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق معــدل تضخــم منخفــض ومســتقر ،يضمــن االســتقرار
يف مســتوى األســعار ،وبنــاء الثقــة ابلتوقعــات املســتقبلية .ويســتهدف الربانمــج أيضـاً تصحيــح االحنرافــات يف ســعر
الصــرف احلقيقــي الفعــال ،عــن طريــق جمموعــة مــن أدوات السياســة النقديــة املباشــرة وغــر املباشــرة ،ووضــع ضوابــط
للحــد مــن املضاربــة يف الســوق املوازيــة ،وإعــادة النظــر ابلق ـرارات الناظمــة آلليــة القطــع األجنــي وإدارتــه ،ووضــع
سياســة لتحســن ميـزان املدفوعــات ،ووضــع ضوابــط حمفــزة جلــذب رؤوس األمـوال يف اخلــارج ،وجــذب األمـوال غــر
املوظفــة يف االقتصــاد ،وتشــجيع االدخــار.
املكوانت:
 .أحتديث القرارات الناظمة املتعلقة ابلقطع األجنيب.
 .بوضع ضوابط للحد من املضاربة يف السوق املوازية.
 .جوضــع سياســة لتحســن ميـزان املدفوعــات ،وزايدة الصــادرات عــن طريــق إعــادة الــدورة االقتصاديــة ،وحتقيــق
النمــو االقتصــادي املطلــوب لــكل مرحلــة.
 .دوضــع ضوابــط حمفــزة جلــذب رؤوس األمـوال يف اخلــارج ،وجــذب األمـوال غــر املوظفــة يف االقتصــاد ،وتشــجيع
االدخار.
اجلهــات املســؤولة :وزارة املاليــة ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،مصــرف ســورية املركــزي ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل.
األولوية1 :
الربانمج اإلطاري ( :)7التنمية املتوازنة
يهــدف الربانمــج إىل إزالــة الف ـوارق التنمويــة بــن املناطــق ،وصــوالً إىل التنميــة املتوازنــة ،املبنيــة علــى
االســتخدام األمثــل لألراضــي ومــا فيهــا وعليهــا مــن ثــروات ماديــة وبش ـرية ،وخباصــة لتحقيــق الت ـوازن بــن
النمــو الســكاين واالقتصــادي ،وحتســن اخلصائــص النوعيــة للســكان وتوزعهــم اجلغـرايف ،وردم الفجـوات الــي
أحدثتهــا األزمــة ،ويف مقدمتهــا مســألة النــزوح ،واحليلولــة دون حــدوث انزايحــات ســكانية ،وإحــداث نقلــة
نوعيــة يف جمــال توفــر فــرص العمــل ضمــن االقتصــاد املنظّــم ومعايــر العمــل الالئــق ،وضمــان االســتدامة يف
إطــار األمــن االجتماعــي.
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الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•عودة املهجرين وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.
•توفري مقومات عودة النازحني والالجئني من البىن التحتية اخلدمية.
•جذب االستثمار بتوفري البىن التحتية املالئمة.
•اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسني جغرافية البىن التحتية.
•توفري السكن الالئق للجميع.
•ضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•مكافحة الركود التضخمي ،وضمان عدالة التوزيع.
•حتقيق األمن الغذائي.
•تعزيز التوازن التنموي ،ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.
•حتقيق معايري العمل الالئق.
•إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.
•إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.
•ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /8/برانمج رئيسية:
ّ
 .48برامــج اســتهدافية ملكافحــة الفقــر املتعــدد األبعــاد :يهــدف الربانمــج إىل التخفيــف مــن نســبة الفقــر
وشــدته يف مجيــع املناطــق الســورية ،وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة واملســاواة بــن أف ـراد اجملتمــع ،واالســتثمار يف
قدراهتــم ،والتعامــل مــع الفجـوات التعليميــة ،وحتقيــق االحتياجــات األساســية مــن الغــذاء والكهـرابء واملســكن،
وإاتحــة فــرص عادلــة هلــم سـواء يف اجملــاالت (الصحيــة والتعليميــة واملســتوايت املعيشــية) ،إضافــة إىل احلــد مــن
الفقــر احلضــري.
املكوانت:
 .أبناء قاعدة بياانت ومؤشرات حول الفقر املتعدد األبعاد.
 .بتوفري خدمات صحية وتعليمية ومستوى معيشي الئق للفقراء.
 .جوضع آليات االستهداف (املناطق ،الفئات املستهدفة).
 .دمتكني الفقراء.
 .هبناء املؤسسات االجتماعية النزيهة والشفافة.
 .وتوفري شبكات محاية اجتماعية متطورة للفقراء.
 .زوضع سياسات مالية حمابية للفقراء.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة الصحــة ،وزارة الرتبيــة،
هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،اجملتمــع األهلــي ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية2 :
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 .49برانمــج التنميــة الســكانية :يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق الت ـوازن بــن النمــو الســكاين والنمــو االقتصــادي ،وضمــان
التوزيــع الســكاين علــى حنــو يتناســب مــع متطلبــات التنميــة املســتدامة ،واحلــد مــن االنزايحــات الســكانية ،وضمــان حيــاة
كرميــة للســكان عــر األجيــال املختلفــة ،وتعزيــز قدراهتــم ،ورفــع مســتوى مشــاركتهم يف احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
عــن طريــق ضمــان حــق التعليــم والتدريــب ،وإعــادة التأهيــل للتــاؤم مــع متطلبــات ســوق العمــل ،وتوفــر فــرص العمــل،
وتوفــر اخلدمــات الصحيــة .ويعمــل الربانمــج علــى توفــر قاعــدة بيــاانت نوعيــة عــن الســكان واملؤشـرات اخلاصــة بذلــك،
ونشــر الوعــي واالهتمــام ابملســائل املتعلقــة ابلســكان ،وتعزيــز احلمايــة االجتماعيــة جلميــع أفـراد األســرة ،ومتكينهــا.
املكوانت:
 .أبرامج إعادة التوازن السكاين.
 .بوضع آليات لتحقيق التوازن بني النمو السكاين والنمو االقتصادي.
 .جحتسني اخلصائص النوعية للسكان واألسرة (الصحة ،التعليم ،العمل.)... ،
 .دبرامج حتسني الصحة اإلجنابية.
 .هبناء قاعدة بياانت ومؤشرات عن السكان.
 .وتطوير منظومة التشريعات املتعلقة بقضااي األسرة ومحايتها.
اجلهات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل/اهليئة الســورية لشــؤون األســرة والســكان ،وزارة اإلدارة احمللية والبيئة ،وزارة
الصحــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،اجملتمــع احمللــي ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية2 :
 .50برانمــج اإلطــار الوطــي للتخطيــط اإلقليمــي :يهــدف الربانمــج إىل وضــع جمموعــة املبــادئ العامــة واالسـراتيجيات
الــي تســمح ابلتكامــل بــن اخلطــط الوطنيــة املركزيــة ،ومبــادرات التنميــة اإلقليميــة املكانيــة ،ضمــن إطــار وطــي طويــل
األمــد .ويتضمــن هــذا اإلطــار الوطــي سياســات ختطيــط وإدارة اســتخدامات األراضــي علــى حنــو يتســق مــع األهــداف
واألنشــطة التنمويــة املكانيــة يف مجيــع القطاعــات (الصناعيــة ،الزراعيــة ،الســياحية ،اخلدميــة ،اخل ،).بعــد دراســة وحتديــد
خصائــص األراضــي ،وذلــك لتحقيــق االســتخدام الفعــال واألمثــل هلــا ،والرقابــة عليهــا ومحايتهــا مــن التعــدايت ،للمســامهة
يف محايــة البيئــة .ويعــى الربانمــج أيض ـاً إبقامــة أقطــاب تنميــة ختصصيــة تكــون مبثابــة مراكــز تنمويــة مشــعة مــن خالهلــا
تنتشــر التنميــة إىل ابقــي القطاعــات واألماكــن األخــرى ،وتكــون حمفــزة لغريهــا يف عمليــة التنميــة ،حبيــث تنعكــس مثارهــا
علــى مجيــع شـرائح اجملتمــع ،وتســاهم يف معاجلــة الفـوارق التنمويــة ،وبنــاء اقتصــادات متنوعــة أكثــر إنتاجيــة وتنافســية.
املكوانت:
 .أحتديد األقاليم التخطيطية.
 .بحتديد األقطاب واحملاور التنموية.
 .جاخلطة الوطنية الستعماالت األراضي.
 .دإطار التنمية املكانية والعمرانية.
اجلهــات املســؤولة :هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،وزارة
األشــغال العامــة واإلســكان.
األولوية2 :
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 .51برانمــج خطــط التنميــة اإلقليميــة واحملليــة :يهــدف الربانمــج إىل وضــع تصــور تنمــوي مســتقبلي لــكل حمافظــة
أو إقليــم ،يرتجــم إىل خطــط تنمويــة إقليميــة وحمليــة ،تراعــي اخلصائــص النســبية هلــذه املنطقــة أو هــذا اإلقليــم،
واإلمكانيــات املاديــة والبش ـرية املتوفــرة ،حبيــث جيــري الرتكيــز علــى مبــدأ التكامــل والتعــاون بــن اخلطــط احملليــة
واإلقليميــة ،ضمــاانً لالســتغالل األمثــل للم ـوارد احملليــة.
املكوانت:
 .أاخلطط التنموية على املستوى احمللي واإلقليمي.
 .بحتديد االحتياجات املالية وسبل توفريها.
 .جإعداد وأتهيل املوارد البشرية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،وزارة
املاليــة ،اإلدارات احملليــة ،اجملتمــع األهلــي ،ســائر الــوزارات.
األولوية2 :
 .52برانمــج التشــغيل مــن أجــل النمــو التشــميلي :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر ســوق العمــل لتعزيــز العمالــة الكاملــة
واملنتجــة مبعايــر العمــل الالئــق ،وفــق املعايــر الدوليــة حلقــوق العمــل والعمــال ،وضمــان االســتدامة يف ســياق األمــن
االجتماعــي ،وسياســة التشــغيل الوطنيــة ،وبوجــه خــاص يف جمــال املشــروعات الصغــرة واملتوســطة ،وجمــال التمويــل
األصغــري .ويهــدف الربانمــج أيض ـاً إىل التحـ ّـول إىل قطاعــات منظمــة وقــادرة علــى اإلســهام بفاعليــة يف النمــو
والتشــغيل .ويعمــل الربانمــج علــى تعزيــز بنــاء القــدرات والتدريــب ،عــن طريــق تطويــر ونشــر أوجــه توظيــف الدعــم
االجتماعــي لتمويــل التشــغيل ،وتصميــم برامــج اســتيعاب العمالــة العائــدة مــن اللجــوء ،وعمالــة املغرتبــن ،والعمالــة
األجنبيــة والوافــدة.
املكوانت:
 .أتشجيع املصارف على متويل املشاريع اإلنتاجية ،وخباصة يف الوحدات اإلدارية.
 .بالتمويل الصغري واألصغري.
 .جتطوير سوق العمل مبعايري العمل الالئق.
 .دمرصد سوق العمل.
 .هالتدريب املنتهي ابلتشغيل.
 .وبرانمج تنظيم واستيعاب العمالة املهاجرة واألجنبية الوافدة.
اجلهات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل ،وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية ،هيئة التخطيط والتعاون
الدويل ،مصرف سورية املركزي ،املكتب املركزي لإلحصاء ،املنظمات الدولية ،اجملتمع األهلي ،االحتادات والنقاابت.
األولوية1 :
 .53برانمــج رفــع كفــاءة الوحــدات اإلداريــة :يهــدف الربانمــج إىل متكــن اجملالــس احملليــة ومكاتبهــا التنفيذيــة مــن
ممارســة الصالحيــات واالختصاصــات املنوطــة هبــا ،وذلــك لتطويــر مناطقهــا اقتصــادايً وخدمي ـاً وعمراني ـاً وثقافي ـاً
وســياحياً ،ورفــع كفــاءة مجيــع العاملــن ابلوحــدات اإلداريــة بكيفيــة إعــداد اخلطــط ومتابعتهــا واختيــار املشــاريع وفــق
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أولــوايت معينــة ،وإجـراء عمليــات التقييــم والرصــد هلــذه اخلطــط ،ضمــاانً ألداء العمــل وتقــدمي اخلدمــات للمواطنــن
بكفــاءة عاليــة.
املكوانت:
 .أبرانمج تعزيز ومتكني الوحدات اإلدارية من تنفيذ الصالحيات املنوطة هبا.
 .ببناء الكوادر واملوارد البشرية.
 .جرصد وتقييم اخلطط احمللية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة التنميــة اإلداريــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،اإلدارات
احملليــة.
األولوية1 :
 .54برانمــج التنميــة الريفيــة املتكاملــة :يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق تنميــة ريفيــة حقيقيــة ،شــاملة ومتوازنــة ،يف مجيــع
اجملــاالت الصحيــة والتعليميــة واخلدميــة وغريهــا ،لتطويــر احليــاة يف الريــف ،وحتســن مســتواها وجودهتــا ،وحتســن
مقومــات العيــش يف األرايف ،وذلــك عــن طريــق تقــدمي الدعــم االقتصــادي لألف ـراد الذيــن يعيشــون يف املناطــق
الريفيّــة ،وتوفــر احلاجــات األساســيّة للســكان فيهــا ،والتصــدي للتحــدايت الــي تواجــه املناطــق الريفيــة وضواحــي
املــدن الكــرى ،بغيــة ختفيــض معــدالت البطالــة والفقــر يف املناطــق الريفيــة ،وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة بــن الريــف
واحلضــر.
املكوانت:
 .أالتنمية االقتصادية الريفية (مشروع الزراعة األسرية ،الثروة احليوانية ،النبااتت العطرية ،تربية النحل.)... ،
 .بالتنميــة اإلنســانية الريفيــة (التمكــن االجتماعــي ،تدريــب وأتهيــل النســاء الريفيــات ،إكســاب مهــارات
الشــباب.)... ،
اجلهــات املســؤولة :وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة الصناعــة ،وزارة الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل.
األولوية1 :
 .55برانمــج األمــن الغذائــي :يهــدف الربانمــج إىل توفــر الكميــات الكافيــة مــن الغــذاء ،ابجلــودة واألســعار املناســبة،
وضمــان الوصــول إليهــا اقتصــادايً ومــادايً ،مــع توفــر شــروط التغذيــة اجليــدة ،ومنهــا الشــروط الصحيــة ،والوجبــات
املنتظمــة الصحيــة واملــاء النظيــف والصحــة العامــة ،مــع العمــل علــى حتقيــق االســتدامة عــن طريــق اســتقرار األسـواق
والتوفّــر وإمكانيــة الوصــول مــع مــرور الزمــن.
املكوانت:
 .أاحلفاظ على االحتياطي االسرتاتيجي الغذائي.
 .بأتهيل وتطوير البىن التحتية (الصوامع ،املطاحن ،املخابز ،منافذ البيع.)... ،
 .جرصد ومتابعة حاجة السوق احمللية (فيما يتعلق ابلسلع الغذائية).
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 .دتطوير أدوات التدخل (فيما يتعلق ابلسلع الغذائية).
 .هاالســتفادة مــن عالقــات التعــاون الــدويل مــع الــدول الصديقــة واجلهــات املاحنــة يف ســد فجــوة االحتياجــات
مــن الســلع األساســية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك ،وزارة الزراعــة ،وزارة املـوارد املائيــة ،وزارة
الصناعــة ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،هيئــة التخطيــط والتعــاون
الــدويل.
األولوية1 :
الربانمج اإلطاري ( :)8احلماية واملسؤولية االجتماعية
يهدف الربانمج إىل تطوير منظومة احلماية االجتماعية ،وشبكات األمان االجتماعي ،وإىل توفري بيئة مؤسساتية
حديثــة شــاملة خلدمــات الضمــان االجتماعــي ،ونظــم الضمــان الصحــي؛ وإىل تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة للجرحــى
وذوي الشــهداء ،وللفئــات الــي هــي أشــد احتياجـاً ،وزايدة منعتهــا ضــد العــوز واحلاجــة .ويهــدف الربانمــج أيضـاً إىل
وضــع أطــر ومعايــر وطنيــة للخدمــات االجتماعيــة النوعيــة املتخصصــة لشـرائح اجتماعيــة حمــددة لضمــان متكــن هــذه
الش ـرائح ،وحتقيــق اإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي .ويهــدف الربانمــج أيض ـاً إىل حتفيــز مشــاركة القطــاع اخلــاص يف
تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة املتنوعــة لعمالــه والبيئــة اجملتمعيــة الناشــط فيهــا.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•إجناز املصاحلات ،وإعادة احلياة الطبيعية إىل األراضي السورية.
•عودة املهجرين ،وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.
•تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة والتماسك االجتماعي ،وغرس قيم احلوار.
•بناء جمتمع دميوقراطي معاصر وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعية.
•محاية احلقوق واحلرايت ،وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.
•توفري مقومات عودة النازحني والالجئني من البىن التحتية اخلدمية.
•توفري السكن الالئق للجميع.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•حتقيق األمن الغذائي.
•تعزيز التوازن التنموي ،ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.
•حتقيق معايري العمل الالئق.
•إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.
•إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.
•ضمان حياة صحية ومديدة.
•ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.

199

 الفهرس
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /8/برانمج رئيسية:
ّ
 .56برانمــج املصاحلــة الوطنيــة :يهــدف الربانمــج إىل تثبيــت املصاحلــات يف املناطــق الــي كانــت حتــت ســيطرة
املســلحني وخضعــت إلج ـراءات املصاحلــة ،وتوفــر مجيــع مســتلزمات احليــاة يف هــذه املناطــق علــى النحــو األمثــل،
وضمــان عــودة اخلدمــات مبختلــف أشــكاهلا ،وتقــدمي اإلعــاانت مبختلــف أشــكاهلا ،املاديــة واملعنويــة والنفســية
والتعليميــة والثقافيــة ،هبــدف املســامهة يف بنــاء األمــن اجملتمعــي وتســهيل عــودة املهجريــن وإعــادة إدماجهــم ،وإخضــاع
املتضرريــن مــن احلــرب والذيــن ســوت أوضاعهــم لــدورات إعــادة أتهيــل يف مراكــز املصاحلــة ،يف ســبيل متكينهــم مــن
املشــاركة يف بنــاء اجملتمــع.
املكوانت:
 .أالتشريعات ذات الصلة برتسيخ أسس املصاحلات الوطنية.
 .بإعــداد وتشــكيل الفــرق النفســية واالجتماعيــة لتأهيــل وإدمــاج ومتكــن املتضرريــن ،وتســوية أوضاعهــم مــن
املشــاركة يف بنــاء اجملتمــع.
 .جالربامج اإلعالمية والتثقيفية والتدريبية لتعزيز االنتماء الوطين واحرتام القانون والثوابت الوطنية.
 .دأتطري وأتهيل عمل مراكز املصاحلة ورفدها ابلكوادر الالزمة.
 .هأتطري وأتهيل عمل جلان املصاحلة الوطنية واملبادرات األهلية.
 .وأتهيل وتقدمي اخلدمات وتنظيم املناطق املتضررة لضمان عودة املهجرين.
اجلهــات املســؤولة :هيئــة املصاحلــة الوطنيــة ،وزارة العــدل ،وزارة اإلعــام ،وزارة الرتبيــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة،
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وزارة الثقافــة ،اجملتمــع األهلــي ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية1 :
 .57برانمــج محايــة اجلرحــى وذوي الشــهداء :يهــدف الربانمــج إىل تســليط الضــوء علــى حيــاة الشــهداء ،وتعزيــز
احلمايــة االجتماعيــة النوعيــة للجرحــى وذوي الشــهداء ،وتوفــر احتياجاهتــم ،وزايدة منعتهــم ضــد العــوز واحلاجــة،
جبعلهــم أف ـراد ممكنــن ومنتجــن.
املكوانت:
 .أبناء قاعدة بياانت عن اجلرحى وذوي الشهداء.
 .بوضــع إج ـراءات لتوفــر املتطلبــات االجتماعيــة (الصحــة ،التعليــم) للجرحــى وذوي الشــهداء (التمكــن
االجتما عــي).
 .جالتأهيل والتدريب لتوفري فرص العمل (التمكني االقتصادي).
 .دحتديد خدمات الرعاية االجتماعية للجرحى وذوي الشهداء.
 .هإحداث مؤسسة/جهة معنية بشؤون اجلرحى وذوي الشهداء.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الدفــاع ،وزارة الداخليــة ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم
العــايل ،اجملتمــع األهلــي ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية1 :
200

 الفهرس
 .58برانمــج تطويــر شــبكات األمــان االجتماعــي :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر شــبكة متكاملــة مــن اخلدمــات
االجتماعيــة اجملانيــة جلميــع أف ـراد اجملتمــع ،ومبشــاركة مــن مجيــع القطاعــات ،العــام واخلــاص واألهلــي .وتتبــدى
شــبكات األمــان االجتماعــي بوجــه خــاص مــن خــال مراكــز جمتمعيــة تقــدم حزمــة خدمــات اجتماعيــة متخصصــة
ومتكاملــة وجمانيــة ،متوزعــة جغرافي ـاً ،تعــزز فــرص الوصــول إىل اخلدمــات واحلصــول عليهــا ،واحلــد مــن عوامــل
اهلشاشــة لــدى الفئــات الــي هــي أكثــر احتياج ـاً.
املكوانت:
 .أوضــع آليــات لتعزيــز الش ـراكات مــع اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة واملنظمــات الدوليــة لدعــم اســتمرارية
الشــبكات وتوســعها وتطويــر خدماهتــا.
 .بوضع معايري الستهداف الشرائح السكانية اليت هي أكثر فقراً واملناطق اليت هي أكثر احتياجاً.
 .جمحايــة األســر الــي هــي أشــد فقـرا مــن أثــر الصدمــات االقتصاديــة والكـوارث الطبيعيــة ،وتغطيــة مجيــع املتضرريــن
بشــبكات األمان االجتماعي.
 .دبناء قدرات الكوادر البشرية املتخصصة يف جمال احلماية والرعاية االجتماعية.
 .هإعادة أتهيل املعاهد ومراكز الرعاية والتنمية االجتماعية املتضررة من احلرب.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة الصحــة ،وزارة الرتبيــة،
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة العــدل ،وزارة اإلعــام ،اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان ،غــرف الصناعــة
والتجــارة ،اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة.
األولوية1 :
 .59برانمــج تطويــر نظــم الضمــان االجتماعــي :يهــدف الربانمــج إىل توفــر بيئــة مؤسســاتية حديثــة ،ومظلــة شــاملة
خلدمــات الضمــان االجتماعــي ،علــى النحــو الــذي يعــزز مبــادئ احلمايــة االجتماعيــة املرتكــزة علــى احلقــوق
والواجبــات ،ويعــزز عوامــل محايــة األفـراد مــن أتثـرات املخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة احملتملــة (شــيخوخة ،بطالــة،
عجــز ،مــرض.)... ،
املكوانت:
 .أهتيئة اإلطار التشريعي واملؤسسايت.
 .بوضع آليات االستهداف ،وأكثر املناطق احتياجاً.
 .جحتديث ومشول خدمات الضمان االجتماعي.
 .دوضع آليات لضمان مشاركة القطاع اخلاص واجملتمع األهلي يف تقدمي خدمات الضمان االجتماعي.
 .هبناء قدرات الكوادر والتدريب النوعي واملستمر هلا.
اجلهات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل ،وزارة املالية ،وزارة العدل،
وزارة الصحــة ،احتــاد نقــاابت العمــال ،غــرف التجــارة والصناعــة.
األولوية1 :
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 .60الربانمــج الوطــي للمعونــة االجتماعيــة :يهــدف الربانمــج ،املوجــه إىل الفئــات الــي هــي أشــد احتياجـاً ،إىل تعزيــز
احلمايــة االجتماعيــة للمســتهدفني ،وردم الفجــوة النامجــة عــن عــدم كفايــة أو عــدم مشوليــة برامــج احلمايــة االجتماعيــة
األخــرى ،علــى النحــو الــذي يســهم يف زايدة منعــة الفئــات املســتهدفة ضــد العــوز واحلاجــة ،وحتصينهــا مــن اللجــوء
آلليــات التأقلــم الســلبية.
املكوانت:
 .أبناء قاعدة بياانت للمستهدفني على املستوى الوطين.
 .بوضع معايري وضوابط استهدافية لتقدمي املعونة االجتماعية.
 .جتطويــر أدوات مبتكــرة لضمــان اســتدامة تقــدمي املعونة/حتويــات نقديــة مشــروطة (كإلـزام املســتفيدين ابحلــاق
أطفاهلــم ابملــدارس.)...
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل/الصنــدوق الوطــي للمعونــة االجتماعيــة ،غــرف الصناعــة
والتجــارة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة.
األولوية2 :
 .61الربانمــج الوطــي للتمكــن االجتماعــي :يهــدف الربانمــج إىل وضــع أطــر ومعايــر وطنيــة للخدمــات االجتماعيــة
النوعيــة املتخصصــة ،لش ـرائح اجتماعيــة حمــددة ،تشــمل النســاء واملســنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واألطفــال
واليافعــن والشــباب ،تشــمل خمتلــف جوانــب الرعايــة (الصحيــة ،التعليميــة ،)... ،والتكويــن الثقــايف واملعــريف واملهــي،
الفعالة ،على النحو الذي حيقق صون حقوقهم وحتصينهم ضد املخاطر االجتماعية
ودعم مشاركتهم االجتماعية ّ
واالقتصاديــة .ويعمــل الربانمــج علــى تطويــر وتوســيع شــبكة البــى واملراكــز املتخصصــة الــي تقــدم هــذه اخلدمــات علــى
حنــو يضمــن متكــن هــذه الشـرائح ،وحتقيــق اإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي.
املكوانت:
 .أالربانمج الوطين حلماية ومتكني الطفولة والشباب.
 .ببرانمج رعاية املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .جالربانمج الوطين لدعم ومتكني املرأة.
 .دتطوير وتوسيع شبكة البىن واملراكز املتخصصة.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل/اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان ،اجملتمــع األهلــي،
املنظمــات الدوليــة.
األولوية1 :
 .62برانمــج الدعــم النفســي واالجتماعــي :يهــدف الربانمــج إىل تقــدمي الدعــم النفســي للمتضرريــن مــن احلــرب،
إضافة إىل تعزيز الربامج الثقافية يف مؤسســات إعادة التأهيل اجملتمعي ،سـواء للجاحنني أم املهجرين أم الســجناء،
أم املســلحني الســابقني واملصابــن واجلرحــى .ويتنــاول الربانمــج تفعيــل دور اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي يف
املؤسســات التعليميــة واجلامعيــة ،وتفعيــل دوره يف تنظيــم العالقــات الــي تربــط بــن مكــوانت اجملتمــع وتعــزز مــن
متاســكه.
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املكوانت:
 .أبرانمج تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي للمتضررين.
 .بالربامج الثقافية والفنية والتأهيلية يف مؤسسات إعادة التأهيل اجملتمعي.
 .جبرانمج تعزيز دور اإلرشاد النفسي واالجتماعي يف مؤسسات إعادة التأهيل اجملتمعي.
 .دأتهيل وإعداد الكوادر يف مؤسسات إعادة التأهيل اجملتمعي.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وزارة الثقافــة ،وزارة اإلعــام ،وزارة التعليــم العــايل ،اجملتمــع
األهلــي ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية1 :
 .63برانمــج تعزيــز املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص :يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن
طريــق تنظيــم وتطويــر وحتفيــز مشــاركة القطــاع اخلــاص والشــركات يف تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة املتنوعــة للعمــال والبيئــة
اجملتمعيــة ،وتطبيــق مبــادئ املســؤولية االجتماعيــة (الشــفافية ،الســلوك األخالقــي ،اح ـرام ســيادة القانــون ،اح ـرام حقــوق
اإلنســان) ،وذلــك يف خمتلــف احلــاالت االجتماعيــة والثقافيــة ،ووفق ـاً ألولــوايت وتوجهــات اخلطــط التنمويــة ومكامــن االحتيــاج.
املكوانت:
 .أتفعيل التشريعات والقوانني املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.
 .بوضع آليات للمتابعة والرقابة على أداء القطاع اخلاص املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية.
 .جتنظيم أنشطة وأعمال القطاع اخلاص.
 .دآلية مؤسساتية إلدارة أنشطة املسؤولية االجتماعية على املستوى الوطين واحمللي.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،وزارة اإلدارة احملليــة
والبيئــة ،غــرف الصناعــة والتجــارة ،اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة.
األولوية1 :
الربانمج اإلطاري ( :)9تطوير دور املنظمات الوطنية غري احلكومية
يهــدف الربانمــج إىل بنــاء قطــاع أهلــي و ٍاع وفاعــل وشـريك ،وإىل تعزيــز التخصــص يف عمــل املنظمــات الوطنيــة غــر
احلكوميــة لتحقيــق مســامهتها النوعيــة يف التنميــة ،وتكاملهــا مــع عمــل املؤسســات احلكوميــة؛ كمــا يهــدف إىل تطويــر
األطــر القانونيــة الناظمــة هــذه املنظّمــات ،وتعزيــز مقومــات احلوكمــة الرشــيدة ،وحتفيــز العمــل األهلــي التطوعــي.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•إجناز املصاحلات ،وإعادة احلياة الطبيعية إىل األراضي السورية.
•تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة والتماسك االجتماعي ،وغرس قيم احلوار.
•بناء جمتمع دميوقراطي معاصر ،وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعية.
•محاية احلقوق واحلرايت ،وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.
•رفع كفاءة املؤسسات وتعزيز الشفافية واملرونة.
•توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية.
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•حتقيق معايري العمل الالئق.
•االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج ،وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.
•إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.
•إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.
•إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي.
•بناء جمتمع معريف استناداً إىل بنية ثقافية حداثية.
•ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /4/برانمج رئيسية:
ّ
.64تطويــر األطــر التشـريعية والتنظيميــة لعمــل املنظّمــات غــر احلكوميــة :يهــدف الربانمــج إىل مراجعــة القوانــن
والتش ـريعات الناظمــة لعمــل اجملتمــع األهلــي وحتديثهــا ،علــى النحــو الــذي ينســجم مــع دورهــا يف عمليــة التنميــة
املســتدامة واختــاذ القـرار .ويعمــل الربانمــج علــى وضــع ضوابــط ومعايــر حمــددة للتســجيل والتنظيــم والرقابــة واإلشـراف
وســامة العمــل ،وضمــان التنســيق فيمــا بــن منظّمــات اجملتمــع األهلــي ،ووضــع األســس الســليمة للعالقــة بينهــا وبــن
املنظمــات املاحنــة علــى حنــو شــفاف وواضــح.
املكوانت:
 .أمراجعة القوانني والتشريعات الناظمة لعمل اجملتمع األهلي وحتديثها.
 .بوضع آليات التنسيق بني منظمات اجملتمع األهلي.
 .جهتيئة البيئة التشريعية لعمل منظمات اجملتمع األهلي مع اجلهات الدولية.
 .دوضع آلية للرقابة على عمل منظمات اجملتمع األهلي.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وزارة العــدل ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،وزارة اخلارجيــة
واملغرتبــن ،اجملتمــع األهلــي.
األولوية2 :
 .65تعزيــز مشــاركة املنظمــات غــر احلكوميــة يف التنميــة :يهــدف الربانمــج إىل أتطــر وتعزيــز دور مؤسســات
اجملتمــع األهلــي التنمــوي (االقتصــادي واالجتماعــي) علــى املســتويني الوطــي واحمللــي ،عــن طريــق التنســيق والتعــاون
والتكامــل فيمــا بينهــا؛ وإجيــاد آليــات وأدوات جديــدة للمشــاركة يف وضــع وتنفيــذ السياســات احلكوميــة والرقابــة
عليهــا ،ودورهــا يف تلبيــة االحتياجــات علــى املســتوى احمللــي.
املكوانت:
 .أدراسة شاملة عن واقع وخصائص القطاع األهلي يف سورية.
 .بتطوير نظام تصنيف واعتمادية حيقق التوزع اجلغرايف والتخصصي املناسب للمنظمات غري احلكومية.
 .جبناء قاعدة بياانت مؤمتتة للمنظمات غري احلكومية.
 .دوضع آليات ومعايري ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف العمل التنموي.
 .هنظام رصد وتقيم لعمل املنظمات غري احلكومية وتقييم أثر مسامهتها.
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اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون
الــدويل ،هيئــة التخطيــط اإلقليمــي ،الــوزارات املعنيــة (الصحــة ،التعليــم ،)... ،اجملتمــع األهلــي.
األولوية2 :
 .66دعــم املبــادرات اجملتمعيــة التطوعيــة :يهــدف هــذا الربانمــج إىل حتليــل الواقــع الراهــن لعمــل املبــادرات اجملتمعيــة
التطوعيــة وحتديــد اإلجـراءات الالزمــة لعمــل هــذه املبــادرات بغيــة حتديــد عالقــة هــذه املبــادرات ابجلهــات املختلفــة
(احلكوميــة واألهليــة وقطــاع األعمــال) ،وســبل تقــدمي الدعــم هلــذه املبــادرات ومتويلهــا لتحقيــق أهدافهــا ،مــع العمــل
علــى توجيــه هــذه املبــادرات وفقـاً لالحتياجــات اجملتمعيــة.
املكوانت:
 .أحتليل الواقع الراهن لعمل املبادرات اجملتمعية التطوعية
 .بحتديد إطار إجرائي انظم لعمل املبادرات اجملتمعية التطوعية.
 .جتطوير منصة حاضنة لعمل املبادرات اجملتمعية التطوعية ،مع منهجية دعم واحتضان وتشبيك هلذه املبادرات
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،اجلمعيــات واملؤسســات
األهليــة ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية1 :
.67بنــاء وتطويــر قــدرات املنظّمــات غــر احلكوميــة :يهــدف الربانمــج إىل بنــاء قــدرات مؤسســات اجملتمــع األهلــي
(املنظمــات غــر احلكوميــة) ومتكينهــا مــن أداء مهامهــا وإدارة مواردهــا البشـرية واملاليــة بكفــاءة حتقــق هلــا االســتدامة،
سـواء داخــل مؤسســاهتا أم مــع اجملتمعــات الــي تقــوم خبدمتهــا ،يف خمتلــف اجملــاالت.
املكوانت:
 .أرفع قدرات اجملتمع األهلي اإلدارية والتنظيمية والعملياتية.
 .بتطوير األنظمة املالية واحملاسبية واإلدارية للمنظمات غري احلكومية.
اجلهات املسؤولة :وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،وزارة اإلدارة احمللية والبيئة ،اجملتمع األهلي.
األولوية2 :
الربانمج اإلطاري ( :)10منظومة التعليم واالبتكار والبحث العلمي
يهــدف الربانمــج إىل توفــر البيئــة املناســبة للتعليــم واالبتــكار والبحــث العلمــي ،واالســتفادة مــن خمرجــات منظومــة
التعليــم واالبتــكار والبحــث العلمــي يف تلبيــة مســتلزمات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•حتسني جودة املوارد البشرية ،وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
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•إجناز تنمية قائمة على التكنولوجيا احلديثة واملعرفة.
•االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج ،وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.
•إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي.
•بناء جمتمع معريف استناداً إىل بنية ثقافية حداثية.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /6/برانمج رئيسية:
ّ
 .68برانمــج تنميــة الطفولــة املبكــرة :يهــدف الربانمــج إىل ضمــان تقــدمي الرعايــة الصحيــة للســيدات أثنــاء احلمــل وأثنــاء
الــوالدة وبعــد الــوالدة أبعلــى مســتوى مــن اجلــودة ،وضمــان حصــول األطفــال دون الســنوات الثمــاين األوىل علــى أعلــى
مســتوى ممكــن مــن الرعايــة الصحيــة والنفســية والتعليميــة ،سـواء يف رايض األطفــال أم يف التعليــم األساســي ،وضمــان
محايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة وإعــادة دجمهــم يف اجملتمــع ،كذلــك محايتهــم مــن مجيــع أشــكال العنــف واإلســاءة.
املكوانت:
 .أحتديث وتطوير االسرتاتيجية الوطنية للطفولة املبكرة.
 .بحتديث البياانت واملؤشرات الواردة يف االسرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة.
 .جوضع نظام لرصد وتقييم التقدم احملرز يف تنمية الطفولة املبكرة يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
 .دوضع آليات التمويل الطويلة األجل ملكوانت تنمية الطفولة املبكرة.
 .هالتقييم الدوري للحالة اإلمنائية لألطفال وممارسات الرعاية املنزلية.
 .والتشبيك مع اجملتمع احمللي (توعية وشراكة).
اجلهــات املســؤولة :وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل/اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان ،وزارة الصحــة،
وزارة الرتبية/املركــز اإلقليمــي للطفولــة املبكــرة ،وزارة اإلعــام ،وزارة الثقافــة.
األولوية2 :
 .69برانمــج تطويــر التعليــم املدرســي :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر التعليــم املدرســي ،عــن طريــق تطويــر أســاليب
التدريــس ،واملناهــج الرتبويــة ،واتّبــاع األســاليب الرتبويــة احلديثــة يف التعليــم ،وتنميــة امل ـوارد البش ـرية ،وتطويــر البــى
التحتيــة واخلدميــة والتكنولوجيــة للتعليــم املدرســي ،وذلــك ابملشــاركة مــع القطــاع اخلــاص .ويعمــل الربانمــج علــى ربــط
خمرجــات التعليــم بســوق العمــل ،والعمــل علــى بنــاء اإلنســان منــذ الصغــر وصــوالً إىل بنــاء جمتمــع املعرفــة.
املكوانت:
 .أتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للتعليم املدرسي.
 .بتطوير املناهج الرتبوية.
 .جتوفري وتنمية املوارد البشرية.
 .دتطوير البىن التحتية للتعليم املدرسي.
اجلهات املسؤولة :وزارة الرتبية ،هيئة التخطيط والتعاون الدويل ،هيئة البحث العلمي ،اجملتمع األهلي ،القطاع اخلاص.
األولوية1 :
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 .70برانمــج تطويــر التعليــم اجلامعــي والبحــث العلمــي :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر اإلطــار التشـريعي والتنظيمــي
املناســب للتعليــم اجلامعــي والبحــث العلمــي ،وتوفــر وتنميــة املـوارد البشـرية الالزمــة لذلــك ،وتطويــر البــى التحتيــة
للتعليــم اجلامعــي ،وتشــجيع البحــث العلمــي ،وبنــاء بيئــة مالئمــة لــه مــن جتهي ـزات خدميــة وتكنولوجيــة ،وكل مــا
يســاعد علــى اخللــق واالبتــكار ،وتعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف ذلــك؛ وربــط التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
ابالحتياجــات التنمويــة ،واالســتفادة مــن خمرجــات املنظومــة يف تلبيــة مســتلزمات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
املكوانت:
 .أتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية واملؤسساتية للتعليم العايل والبحث العلمي.
 .بتطوير املناهج اجلامعية.
 .جتوفري وتنمية املوارد البشرية.
 .دتشجيع البحث العلمي وتعزيز دور القطاع اخلاص.
 .هتطوير البىن التحتية والتكنولوجية للتعليم اجلامعي والبحث العلمي.
 .وربط البحث العلمي ابالحتياجات التنموية.
اجلهات املسؤولة :وزارة التعليم العايل ،اهليئة العليا للبحث العلمي ،مراكز األحباث ،القطاع اخلاص
األولوية1 :
 .71برانمــج تطويــر التعليــم املهــي والتقــاين :يهــدف الربانمــج إىل رفــع كفــاءة التعليــم املهــي والتقــاين ،ابلرتكيــز علــى
اجلوانــب التطبيقيــة والعلميــة ،وجتهيــز املعاهــد ابلتقنيــات املطلوبــة ،واالعتمــاد علــى األســاليب احلديثــة يف التعليــم
املهــي ،وأتهيــل الك ـوادر التعليميــة املتخصصــة ابلتعليــم املهــي والتقــي ،وذلــك لرفــد االقتصــاد وســوق العمــل
ابملهــارات واالختصاصــات الالزمــة لعمليــة التنميــة.
املكوانت:
 .أتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للتعليم املهين والتقاين العام واخلاص.
 .بتطوير املناهج التعليمية.
 .جتوفري وتنمية املوارد البشرية.
 .دتطوير البىن التحتية للتعليم التقين واملهين.
 .هالتشبيك مع القطاع اخلاص خبصوص برامج التدريب العملي.
اجلهات املسؤولة :وزارة التعليم العايل ،وزارة الرتبية ،املعاهد التابعة للوزارات ،القطاع اخلاص.
األولوية1 :
 .72برانمــج ربــط التعليــم بســوق العمــل واالختصاصــات واملهــن اجلديــدة :يهــدف الربانمــج إىل ربــط التعليــم
بســوق العمــل ،جبميــع مكوانتــه ومراحلــه واختصاصاتــه ،وزايدة الرتابــط يف العالقــة بــن خمرجــات التعليــم بعضهــا
ببعــض ،وبينهــا وبــن ســوق العمــل ،وربــط سياســة االســتيعاب يف اجلامعــات ابجملــاالت الــي ختــدم االقتصــاد الوطــي،
وزايدة اخلرجيــن املتعاقديــن للعمــل يف القطاعــات املختلفــة ســنوايً ،لرفــد ســوق العمــل ابلك ـوادر املؤهلــة مــن مجيــع
االختصاصــات.
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املكوانت:
 .أحتديث وتطوير سياسة االستيعاب اجلامعي.
 .برصد احتياجات سوق العمل ابلتعاون مع القطاع اخلاص
 .جدراسة االختصاصات اجلديدة وإدخاهلا ضمن سياسة اجلامعات واملعاهد.
اجلهات املسؤولة :وزارة التعليم العايل ،وزارة الرتبية ،املعاهد التابعة للوزارات ،القطاع اخلاص.
األولوية1 :
 .73برامــج الرايضــة والشــباب :يهــدف الربانمــج إىل دعــم الرايضــة وأتهيــل الشــباب ،وتعزيــز مهاراهتــم الرايضيــة
للمشــاركة يف املســابقات العربيــة والدوليــة ،واالســتفادة مــن خمرجــات املنظومــة يف املســامهة يف عمليــة التنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة .ويركــز الربانمــج كذلــك علــى قضــااي الشــباب يف اإلعــام ،ودعمهــا وحتفيزهــا.
املكوانت:
 .أالسياسة الوطنية لدعم الرايضة
إعادة إعمار املنشآت الرايضية املتضررة.تفعيل استثمار املنشآت الرايضية القائمة. .بإعداد وبناء القواعد واملدربني والفرق الرايضية والفنية وإقامة املهرجاانت واملشاركة يف املسابقات احمللية والدولية.
 .جتفعيل دور األنشطة الرايضية والفنية والثقافية يف املدارس واجلامعات واملسارح واملراكز الثقافية.
 .دتعزيز روح املنافسة الرايضية والفنية على املستوايت املختلفة.
 .هاستثمار طاقات الشباب يف خدمة الوطن وتعزيز روح املسؤولية اجملتمعية.
اجلهات املسؤولة :وزارة الرتبية ،وزارة التعليم العايل ،وزارة الثقافة ،االحتاد الرايضي العام ،اجملتمع احمللي.
األولوية2 :
الربانمج اإلطاري ( :)11التكوين الثقايف
يهــدف الربانمــج إىل تطويــر املنظومــة الثقافيــة ،بغيــة تعزيــز القيــم الوطنيــة واحلضاريــة اإلنســانية لــدى املواطــن الســوري،
وصــوالً إىل بنــاء جمتمــع املعرفــة.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة والتماسك االجتماعي ،وغرس قيم احلوار.
•بناء جمتمع دميوقراطي معاصر ،وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعية.
•محاية احلقوق واحلرايت ،وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.
•إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي.
•بناء جمتمع معريف استناداً إىل بنية ثقافية حداثية.
•ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة جلميع الفئات يف عملية التنمية.
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يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /9/برانمج رئيسية:
ّ
 .74االسـراتيجية الوطنيــة لثقافــة مــا بعــد احلــرب :يهــدف الربانمــج إىل العمــل علــى تطويــر املنظومــة الثقافيــة،
بغيــة تعزيــز القيــم الوطنيــة واحلضاريــة اإلنســانية لــدى املواطــن الســوري علــى النحــو الــذي يقــود مســتقبالً إىل
بنــاء جمتمــع املعرفــة .ويعمــل الربانمــج علــى إيصــال الرســائل الثقافيــة واالجتماعيــة والرتبويــة والدينيــة إىل أكــر
شــرحية ممكنــة ،علــى درجــة عاليــة مــن التأثــر ،وتشــجيع االســتثمار يف الثقافــة وتعزيــز مشــاركة املؤسســات
األهليــة فيــه.
املكوانت:
 .أاعتمــاد التنميــة الثقافيــة مبفهومهــا الواســع حنــو ترســيخ جمتمــع املعرفــة مبفاهيمــه اإلنســانية ،للنهــوض ابملســتوى
الثقــايف للمواطنــن ونشــر ثقافــة احلـوار والتعريــف ابحلضــارة العربيــة:
تعزيز التنمية االجتماعية واإلنسانية.تطوير اخلطاب الثقايف والديين وتعزيز مفهوم املواطنة وتعزيز احلوار والعمل املؤسسايت. .بتشجيع االستثمار يف قطاع الثقافة وتعزيز مشاركة ومسامهة اجلمعيات واملؤسسات األهلية فيه.
 .جإقامة املعارض داخل سورية وخارجها ،واستضافة املعارض املماثلة.
 .دالتطوير املؤسسايت (التشريعي والتنظيمي واإلداري) ،وبناء القدرات.
 .هاحلملة الوطنية حملو األمية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الثقافــة ،وزارة اإلعــام ،وزارة األوقــاف ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،وزارة اإلدارة
احملليــة والبيئــة ،وزارة الرتبيــة ،اجملتمــع األهلــي ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية1 :
 .75برانمــج صــون وتوثيــق الـراث املــادي :يهــدف الربانمــج إىل االهتمــام ابلـراث احلضــاري املــادي املتنــوع لســورية،
واالرتقــاء بواقــع الـراث املــادي واحلفــاظ عليــه ،ليتبـوأ املكانــة الالئقــة بــه .ويتنــاول الربانمــج رصــد وتقييــم األضـرار يف
املواقــع األثريــة ومعاجلتهــا ،واالســتمرار برتميــم وتوثيــق القطــع األثريــة ،واســتعادة القطــع املهربــة واملســروقة.
املكوانت:
 .أرصد وتقييم األضرار يف املواقع األثرية وترميمها.
 .بالرتميم والتوثيق واألرشفة اإللكرتونية جلميع املواقع والقطع األثرية.
 .جتطوير العمل مع اجلهات الرمسية واألهلية احمللية والعربية والدولية لتوثيق القطع املهربة واملسروقة والعمل على استعادهتا.
 .دحتسني مستوى اخلدمات يف املتاحف واملواقع األثرية.
 .هتطوير آليات التعاون مع البعثات العلمية والقطاع اخلاص يف جمال التنقيب ومحاية اآلاثر.
 .وإصدار ونشر الكتب والنشرات اليت تعىن ابلرتاث املادي وتطوير القائم منها وعقد الدورات واملؤمترات حوهلا.
 .زأتهيل وإعداد الكوادر البشرية.
اجلهات املسؤولة :وزارة الثقافة ،وزارة السياحة ،وزارة التعليم العايل ،اجملتمع األهلي ،املنظمات العربية والدولية.
األولوية2 :
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 .76برانمــج صــون وتوثيــق ال ـراث الالمــادي :يهــدف الربانمــج إىل االهتمــام ابل ـراث احلضــاري الالمــادي املتنــوع
لســورية ،واالرتقــاء بواقــع الـراث الالمــادي واحلفــاظ عليــه ،ليتبـوأ املكانــة الالئقــة بــه .ويتنــاول الربانمــج متابعــة وحصــر
أبــرز عناصــر الـراث الالمــادي ،وعقــد الــدورات والنــدوات واملؤمتـرات حــول الـراث الالمــادي ،واملشــاركات اخلارجيــة
فيهــا.
املكوانت:
 .أمتابعة حصر أبرز عناصر الرتاث غري املادي وصونه.
 .بإقامة الدورات والندوات واملؤمترات حول الرتاث الالمادي ،واملشاركات اخلارجية فيها.
 .جتدريب وأتهيل الكوادر البشرية.
 .دتشجيع إحداث اجلمعيات واملؤسسات ومراكز البحث اليت تعمل يف جمال الرتاث الالمادي.
 .هإصدار ونشر الكتب والنشرات واألحباث العلمية اليت تعىن ابلرتاث الالمادي.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الثقافــة ،وزارة الســياحة ،وزارة اإلعــام ،اجملتمــع األهلــي ،األمانــة الســورية للتنميــة،
املنظمــات الدوليــة ،اهليئــة العليــا للبحــث العلمــي.
األولوية2 :
 .77برانمــج تطويــر املنتــج الثقــايف الســوري :يهــدف الربانمــج إىل توفــر البيئــة التمكينيــة الالزمــة للنهــوض ابحلركــة
الثقافيــة يف ســورية ،ورعايــة ودعــم املواهــب ،علــى النحــو الــذي يســهم يف تق ـ ّدم الفــرد واِزدهــار اجملتمــع ،ونشــر
احلوامــل الثقافيــة وإيصاهلــا إىل أوســع شــرحية ممكنــة.
املكوانت:
 .أتطوير اخلطاب الثقايف وتعزيز مفهوم املواطنة وثقافة احلوار.
 .بنشر الكتاب وإيصاله إىل أوسع شرحية ممكنة.
 .جتطوير الفن التشكيلي والتطبيقي.
 .دتطوير املوسيقا واملسرح.
 .هتطوير الصناعة السينمائية السورية.
 .وإقامة االحتفاليات واملهرجاانت واملؤمترات والندوات الرتاثية داخل سورية وخارجها.
اجلهات املسؤولة :وزارة التفافة ،وزارة الرتبية ،وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،اجملتمع األهلي ،املنظمات الدولية.
األولوية2 :
 .78برانمــج اكتشــاف ورعايــة املواهــب وتشــجيع اإلبــداع :يهــدف الربانمــج إىل تنفيــذ برامــج خاصــة للشــباب،
وتطويــر الربامــج الثقافيــة اخلاصــة ابألطفــال ،ورعايــة وتطويــر مواهبهــم األدبيــة والفنيــة والعلميــة ،وإقامــة أنشــطة
موجهــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن األطفــال ،واأليتــام ،وأبنــاء الشــهداء ،ومصــايب احلــرب .ويعمــل الربانمــج
علــى دعــم املواهــب يف اجملــاالت الثقافيــة املختلفــة عــن طريــق االســتثمار األمثــل لطاقــات املوهوبــن واملتميزيــن
واملبدعــن ،وجعــل اجلامعــات بيئــات تعليميــة داعمــة لالبتــكار واإلبــداع ،وتطويــر وبنــاء بيئــة تعليميــة جاذبــة وفعالــة
لبنــاء الشــخصية الوطنيــة والعلميــة واملهنيــة للطالــب.
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املكوانت:
 .أاكتشاف ورعاية املواهب ،وتشجيع اإلبداع
 .بتطوير الربامج الثقافية والعلمية واألدبية اخلاصة ابلشباب.
 .جتطوير الربامج الثقافية اخلاصة ابألطفال ورعاية وتطوير مواهبهم األدبية والفنية والعلمية.
 .دبرامج خاصة لألطفال من أبناء الشهداء واأليتام ومصايب احلرب.
 .هتطوير بيئة االستثمار لطاقات املوهوبني واملبدعني واملتميزين.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الثقافــة ،وزارة الرتبيــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،هيئــة
مــدارس أبنــاء الشــهداء ،احتــاد شــبيبة الثــورة ،منظمــة الطالئــع ،اجملتمــع األهلــي.
األولوية2 :
 .79برانمــج التنميــة الثقافيــة يف الريــف الســوري :يهــدف الربانمــج إىل مواجهــة حتــدايت ومفــرزات األزمــة يف
األرايف (التلــوث الفكــري ،حــاالت الطــاق ،الــزواج غــر املســجل ،نســب األرامــل ،فقــدان املعيــل) ،عــن طريــق
أتهيــل الكـوادر العلميــة والتعليميــة .ويعمــل الربانمــج علــى توظيــف املنابــر الثقافيــة والرتبويــة يف الريــف لتعزيــز القيــم
احلضاريــة والوطنيــة لــدى املواطــن الســوري ،علــى النحــو الــذي يقــود مســتقبالً إىل بنــاء جمتمــع املعرفــة.
املكوانت:
 .أمواجهة تداعيات احلرب يف األرايف.
 .بإطالق برامج للتوعية الثقافية يف األرايف ،وأتهيل الكوادر العلمية والتعليمية فيها.
اجلهــات املســؤولة :وزارة التفافــة ،وزارة األوقــاف ،وزارة الرتبيــة ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،اجملتمــع
األهلــي ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية1 :
 .80برانمــج إعــادة أتهيــل البــى التحتيــة الثقافيــة :يهــدف الربانمــج إىل إعــادة إعمــار املؤسســات الثقافيــة املتضــررة
بســبب األزمــة ،واســتكمال تطويــر البــى التحتيــة الالزمــة للنشــاط الثقــايف (مســارح ،صــاالت ســينما ،مكتبــات،
معاهــد أتهيليــة ،)... ،وفــق برامــج وظيفيــة تتناســب والــدور املنــوط هبــا يف املرحلــة املقبلــة.
املكوانت:
 .أحصر األضرار والعمل على أتهيل وإعادة إعمار املراكز واملنابر الثقافية والفنية.
 .بتوفري البىن التحتية الالزمة للمراكز الثقافية والفنية (مراكز ثقافية ،مسارح ،صاالت سينما ،مكتبات).
 .جأتهيل وإعداد الكوادر البشرية.
 .ددراسة الربامج الوظيفية للبىن الثقافية يف احملافظات وإعادة توظيفها واستثمارها ابلوجه األمثل.
 .هتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف قطاع الثقافة.
 .وتعزيز مشاركة اجملتمع األهلي يف قطاع الثقافة.
اجلهات املسؤولة :وزارة الثقافة ،وزارة اإلدارة احمللية والبيئة ،وزارة اإلعالم ،اجملتمع األهلي ،القطاع اخلاص.
األولوية2 :
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 .81برانمــج تطويــر اخلطــاب اإلعالمــي :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر اس ـراتيجية إعالميــة تتميــز ابلشــفافية
والوضــوح ،وتتحمــل مســؤولية املشــاركة يف تعزيــز احل ـوار الوطــي والتعدديــة السياســية .ويتنــاول الربانمــج
االســتثمار األمثــل لوســائل اإلعــام الوطنيــة يف خدمــة التنميــة الوطنيــة الثقافيــة ،والتوجــه حنــو برامــج إعالميــة
تركــز علــى إزالــة آاثر األزمــة ،وتعزيــز قيــم املواطنــة ،واح ـرام الرمــوز الوطنيــة .ويعمــل الربانمــج علــى إيــاء
االهتمــام للربامــج املوجهــة لألطفــال واليافعــن ،للمســامهة يف ترميــم املنظومــة األخالقيــة والســلوكية الــي
تضــررت بفعــل تداعيــات األزمــة .ويؤكــد الربانمــج علــى الرتكيــز علــى النــأي عــن اســتعمال اهلجــن اللغــوي مــن
عاميــة ومفــردات أجنبيــة ،واســتخدام الفصيــح املبســط مــن اللغــة يف الربامــج اإلعالميــة والنــدوات واحلـوارات
واللقــاءات.
املكوانت:
 .أتطوير اخلطاب اإلعالمي ابلتأكيد على القيم الوطنية واملسؤولية املهنية واملوضوعية.
 .بوضــع خطــة إعالميــة إلدارة األزمــات والتصــدي إلجـراءات احلــرب اإلعالميــة واإللكرتونيــة ،تتضمــن تغطيــة
النشــاطات الــي تقــوم هبــا مجيــع األطـراف الفاعلــة.
 .جتعزيز توظيف اللغة العربية الفصحى يف املؤسسات والربامج اإلعالمية.
 .دالربامج املوجهة حنو األطفال واليافعني.
اجلهــات املســؤولة :وزارة اإلعــام ،وزارة الثقافــة ،وزارة الرتبيــة ،وزارة األوقــاف ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل،
وزارة االتصــاالت والتقانــة.
األولوية2 :
 .82برانمــج تطويــر اخلطــاب الديــي العقــاين :يهــدف الربانمــج إىل نشــر مبــادئ املواطنــة واإلخــاء الديــي وروح
االنتمــاء إىل الوطــن والدفــاع عــن ثوابتــه ،واختــاذ الوســطية واالعتــدال منهجـاً ممارسـاً يف اخلطــاب الديــي ،مــن خــال
متابعــة تنفيــذ ضوابــط اخلطــاب الديــي يف مســاجد القطــر وتوجيههــا يف معاجلــة القضــااي املعاصــرة ،ونبــذ التعصــب
والطائفيــة ،واالبتعــاد عــن التشــدد والغلــو يف األحــكام الشــرعية ،وهــو مــا يــؤدي إىل توفــر اإلرشــاد الفكــري والنفســي
واالجتماعــي للمواطنــن ،وعــدم اســتغالل اخلطــاب الديــي ألغـراض شــخصية أو سياســية أو حزبيــة ،وأتكيــد حرمــة
النفــس البشـرية ،وحرمــة أمـوال النــاس وأعراضهــم.
املكوانت:
 .أوضع ضوابط العمل الديين وتنفيذه يف املساجد وتوجيهها ملعاجلة القضااي املعاصرة.
 .بتطوير اخلطاب الديين للتأكيد على اللحمة الوطنية ومكافحة الفكر التكفريي.
 .جمتكني اخلطاب الديين التنموي املعتدل املعاصر.
 .داإلرشاد النفسي واالجتماعي والديين والفكري واملعنوي للمواطنني.
 .هتنفيذ املشروع الوطين لتطوير مناهج التعليم الشرعي.
اجلهات املسؤولة :وزارة األوقاف ،وزارة الثقافة ،وزارة الرتبية ،وزارة اإلعالم ،وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
األولوية2 :
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الربانمج اإلطاري ( :)12الرعاية الصحية
يهــدف الربانمــج إىل تطويــر املنظومــة الصحيــة ،وتقليــل نســبة الوفيــات ،وإىل دراســة األمـراض واحلــد مــن انتشــارها.
ويهــدف الربانمــج كذلــك إىل حتقيــق األمــن الدوائــي.
الغاايت األساسية اليت يسهم الربانمج يف حتقيقها:
•عودة املهجرين وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.
•حتسني جودة املوارد البشرية وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات.
•حتقيق معدالت منو مستدام ،تستند إىل اقتصاد متنوع ،ذي قدرة تنافسية عالية.
•حتقيق األمن الغذائي.
•تعزيز التوازن التنموي ،ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.
•حتقيق معايري العمل الالئق.
•إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.
•إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.
•ضمان حياة صحية ومديدة.
يتضمن هذا الربانمج اإلطاري  /8/برانمج رئيسية:
ّ
 .83برانمــج تغطيــة خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة :يهــدف الربانمــج إىل تقــدمي اخلدمــات
الصحيــة مبختلــف أنواعهــا يف املراكــز الصحيــة املرتبطــة ابلرعايــة الصحيــة األوليــة ،واملشــايف للرعايــة الصحيــة الثانويــة،
واملشــايف واملراكــز واملستشــفيات املتخصصــة جبراحــة القلــب والكليــة والعيــون ،علــى النحــو الــذي يتناســب مــع
القوانــن الناظمــة هلــا ومــدى االحتيــاج .ويقــوم الربانمــج علــى االســتمرار يف دعــم الربامــج املرتبطــة ابلرعايــة الصحيــة،
كربانمــج الصحــة اإلجنابيــة وبرانمــج اللقــاح وصحــة الطفــل وبرامــج الصحــة النفســية وغريهــا مــن الربامــج ذات
الصلــة ،وتقــدمي اخلدمــات الصحيــة املرتبطــة مــن تشــخيص وعــاج علــى خمتلــف أشــكاله ،وعلــى أوســع نطــاق
جغ ـرايف ممكــن ،بــدءاً مــن املركــز الصحــي إىل املشــفى العــام أو التخصصــي.
املكوانت:
 .أنشــر الثقافــة والوعــي الصحــي للمشــكالت الصحيــة واالجتماعيــة املختلفــة املوجــودة يف القطــر ابلطــرق
املختلفــة (وســائل اإلعــام ،حماض ـرات ،نش ـرات توعويــة ،مناهــج التعليــم ،اخل.).
 .باإلحصاء الطيب احليوي ذي الكفاءة العالية يف إطار التخطيط الصحي السليم.
 .جوضــع اإلطــار التنظيمــي للتعــاون والتنســيق املتكامــل بــن مجيــع اجلهــات ذات الصلــة بتقــدمي خدمــات الرعايــة
الصحيــة ،وحتديــد األدوار والواجبــات املنوطــة بــكل جهــة.
 .دتوفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة مــن املنشــآت الصحيــة بتجهيزاهتــا ومســتلزمات عملهــا (مراكــز صحيــة ،مشـ ٍ
ـاف
عامــة وختصصيــة) ،وبتــوزع جغـرايف عــادل ضمــن منظومــة خريطــة صحيــة مناســبة.
 .هتوفري مصادر التمويل الالزم لالستمرار يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية على خمتلف املستوايت.
 .وبرامج الرعاية الصحية (اللقاح وصحة الطفل ،الصحة النفسية ،اخل.).
 .زتوفــر وأتهيــل الك ـوادر الطبيــة املتخصصــة ،وتشــجيع عــودة الك ـوادر الطبيــة إىل مناطــق عملهــا واالســتمرار
بتحســن جودهتــا.
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اجلهــات املســؤولة :وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة الداخليــة ،وزارة الدفــاع ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة،
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،املكتــب املركــزي لإلحصــاء.
األولوية1 :
 .84إعــادة أتهيــل وتطويــر البــى التحتيــة الصحيــة :يهــدف الربانمــج إىل االســتمرار يف إعــادة أتهيــل وترميــم وتوســيع
البــى التحتيــة اخلاصــة ابلرعايــة الصحيــة ،مــن مراكــز طبيــة ومستشــفيات عامــة وختصصيــة ،مــع التوســع يف إنشــاء
املراكــز الطبيــة واملشــايف علــى حنــو يتناســب مــع االحتيــاج احلقيقــي واخلريطــة الصحيــة النوعيــة.
املكوانت:
 .أأتهيل وترميم املنشآت الصحية يف إطار اخلريطة الصحية املوضوعة.
 .ببناء املنشآت الطبية املتخصصة يف إطار اخلريطة الصحية املوضوعة.
 .جتوفري التجهيزات والكوادر الالزمة إلعادة عمل املنشآت املؤهلة ابلوجه األمثل.
 .دتوفري مصادر التمويل الالزمة إلعادة التأهيل والرتميم والبىن التحتية اجلديدة جبميع متطلباهتا.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة الدفــاع ،وزارة الداخليــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة،
وزارة املاليــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،املكتــب املركــزي لإلحصــاء.
األولوية2 :
 .85برانمــج معاجلــة األم ـراض الوابئيــة :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر منظومــة صحيــة خاليــة مــن األوبئــة واألم ـراض
املنتشــرة ،عــن طريــق وســائل االتصــال املختلفــة بــن الســكان ،وتقليــل نســبة الوفيــات هبــذه األمـراض ،ابلقضــاء علــى
األم ـراض الســارية والوابئيــة ،مثــل مــرض الســل ومــرض اإليــدز وداء الالمشانيــا ومــرض التهــاب الكبــد وغريهــا...
ويعمــل الربانمــج علــى وضــع اخلطــط العاجلــة واالس ـراتيجية علــى الصعيديــن الوقائــي والعالجــي ،واختــاذ التدابــر
الالزمــة منعـاً حلــدوث أو انتشــار األوبئــة.
املكوانت:
 .أنشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من هذه األمراض.
 .باإلحصاء الطيب احليوي يف إطار التخطيط الصحي السليم لتدبري هذه األمراض.
 .جوضــع اإلطــار التنظيمــي للتعــاون والتنســيق املتكامــل بــن مجيــع اجلهــات ذات الصلــة ابألم ـراض الوابئيــة،
وحتديــد األدوار والواجبــات املنوطــة بــكل جهــة.
 .دتوفري البىن التحتية والكوادر املناسبة مع مستلزمات عملها الطبية والدوائية والوقائية.
 .هإعداد اخلطط العالجية والوقائية للحد من حدوث وانتشار هذه األمراض.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة الدفــاع ،وزارة الداخليــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة،
وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي (الصحــة احليوانيــة) ،وزارة الرتبيــة ،وزارة اإلعــام ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل،
املكتــب املركــزي لإلحصــاء.
األولوية1 :
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.86برانمــج معاجلــة األم ـراض املزمنــة :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر القطــاع الصحــي وهنضتــه ،عــن طريــق إنشــاء
املراكــز الطبيــة واملشــايف املتخصصــة ابألم ـراض الوابئيــة يف كل حمافظــة ،أو التوســع هبــا يف حــال وجودهــا ،وإجيــاد
الصيغــة التشـريعية املناســبة للربانمــج ومتطلباتــه ،حبيــث يتــم العمــل علــى دراســة وتشــخيص وتدبــر احلــاالت املختلفــة
يف مكاهنــا حســب مرحلــة املــرض علــى الصعيــد الدوائــي أو اجلراحــي أو الشــعاعي أو الكيمائــي أو أي نــوع مــن
العالجــات احلديثــة املتطلبــة ،إضافــة إىل نشــر الوعــي والتثقيــف الصحــي لألم ـراض املرتبطــة ،وخاصــة ابلكشــف
املبكــر ابلوســائل التشــخيصية املختلفــة ،والتدبــر األمثــل ،مــع العمــل علــى أتهيــل الكـوادر النوعيــة املتخصصــة يف
هــذا النــوع مــن األم ـراض ،وتقليــل نســبة الوفيــات ،واالختالطــات هبــذه األم ـراض ابعتبارهــا تشــكل أعلــى نســب
ابلوفيــات ،مــع التخفيــف مــن العــبء االقتصــادي املطلــوب لتدبريهــا يف حــال انتشــارها أو اختالطهــا واحلــد مــن
انتشــارها وقائي ـاً أو عالجي ـاً.
املكوانت:
 .أنشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من هذه األمراض.
 .باإلحصاء الطيب احليوي يف إطار التخطيط الصحي السليم لتدبري هذه األمراض.
 .جوضــع اإلطــار التنظيمــي للتعــاون والتنســيق املتكامــل بــن مجيــع اجلهــات ذات الصلــة ابألم ـراض املزمنــة،
وحتديــد األدوار والواجبــات املنوطــة بــكل جهــة.
 .دتوفري البىن التحتية والكوادر املناسبة مع مستلزمات عملها الطبية والدوائية والوقائية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة الدفــاع ،وزارة الداخليــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة،
وزارة الرتبيــة ،وزارة اإلعــام.
األولوية1 :
 .87برانمــج معاجلــة األم ـراض الوراثيــة :يهــدف الربانمــج إىل تطويــر القطــاع الصحــي بنــاء علــى منهــج البحــث
العلمــي املتطــور واالختبــارات العلميــة الدقيقــة والعاليــة املســتوى ،واعتمــاداً علــى أكفــأ الك ـوادر ،عــن طريــق توفــر
صيغــة تش ـريعية مناســبة هلــذا الربانمــج وتوفــر متطلبــات عملــه مــن مراكــز طبيــة متخصصــة يف احملافظــات للتدبــر
األويل ،للحاالت املشــتبه هبا ،ابلتوازي مع عيادات ما قبل الزواج ،وإنشــاء املشــايف املتخصصة ذات الصلة لتدبري
احلــاالت ومتابعتهــا علــى مجيــع املراحــل التشــخيصية والعالجيــة والوقائيــة ،مــع نشــر الوعــي والتثقيــف الصحــي حــول
هــذه األم ـراض وطــرق انتشــارها ،وخباصــة يف حــاالت الــزواج بــن األقــارب ،والعمــل علــى أتهيــل وتوفــر الك ـوادر
الطبيــة املتخصصــة يف هــذا النــوع مــن العمــل الطــي املتخصــص.
املكوانت:
 .أنشر الوعي والتثقيف الصحي حول هذه األمراض.
 .باإلحصاء الطيب احليوي يف إطار التخطيط الصحي السليم للوقاية والتدبري هلذه األمراض.
 .جتوفــر الك ـوادر والبــى التحتيــة النوعيــة العاليــة التخصــص يف تدبــر األم ـراض الوراثيــة والوقايــة مــن حدوثهــا
جبميــع مســتلزماهتا التشــخيصية والعالجيــة املختلفــة علــى حنــو يتناســب مــع مناطــق شــيوعها ،وضمــن اخلريطــة
الصحيــة املوضوعــة.
 .دوضــع اإلطــار التنظيمــي للتعــاون والتنســيق املتكامــل بــن مجيــع اجلهــات ذات الصلــة ابألم ـراض الوراثيــة،
وحتديــد األدوار والواجبــات املنوطــة بــكل جهــة.
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اجلهــات املســؤولة :وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة الدفــاع ،وزارة الداخليــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة،
وزارة الرتبيــة ،وزارة األوقــاف ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.
األولوية2 :
 .88برانمــج األمــن الدوائــي :يهــدف الربانمــج إىل توفــر االحتياجــات املطلوبــة مــن األدويــة األساســية دون انقطــاع،
بصــورة ميســرة ،ويف الوقــت املناســب ،إضافــة إىل توفــر األدويــة ذات االحتيــاج املســتمر ،كأدويــة األمـراض املزمنــة
علــى حنــو حيقــق حالــة األمــان يف املســتقبل ،إضافــة إىل توفــر امل ـواد األوليــة الالزمــة للصناعــات الدوائيــة ،وخباصــة
االســتريادية منهــا ،وابلســعر املناســب .ويســتهدف الربانمــج التشــجيع علــى االســتثمار يف هــذا القطــاع علــى حنــو
تنافســي يف اجلــودة واألســعار ،مقارنــة ابالســترياد اخلارجــي.
املكوانت:
 .أتشجيع تصنيع الدواء السوري وفق املعايري الدولية.
 .بتوفري مستلزمات الصناعة الدوائية (املعدات والتجهيزات واملواد األولية).
 .جخطة االحتياجات من املنتجات الدوائية أبنواعها املختلفة مع توفري احتياطي مدروس.
 .دإقامة الشراكات مع الشركات العاملية والقطاع اخلاص يف جمال التصنيع الدوائي النوعي (بدائل املستوردات)
مــن جهــة ،واســترياد الــدواء غــر املمكــن إنتاجــه حمليـاً مــن جهــة اثنية.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الصحــة ،وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ،وزارة الصناعــة ،وزارة املاليــة ،هيئــة التخطيــط
والتعــاون الــدويل ،القطــاع اخلــاص.
األولوية1 :
 .89برانمــج تعميــم الضمــان الصحــي :يهــدف الربانمــج إىل توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة املختلفــة مــن تشــخيص
وعــاج دوائــي وجراحــي واستشــفائي عــن طريــق شــركات التأمــن الصحــي املختلفــة ،وذلــك أبقســاط ماليــة مناســبة،
وعلــى حنــو نوعــي ،حبيــث تتحقــق حالــة مــن الضمــان الصحــي للفــرد وأسـرته مــن مجيــع املخاطــر الصحيــة الــي قــد يتعــرض
هلــا يف ظــل ظــروف ماليــة قــد تكــون غــر مناســبة لــه يف وقــت املــرض ،أو يف حــاالت مرضيــة تتطلــب العــاج املســتمر.
املكوانت:
 .أالتوعية والتثقيف حول أمهية التأمني الصحي.
 .باإلطــار التشـريعي والقانــوين واملؤسســايت الناظــم (قوانــن التأمــن الصحــي ،جملــس الضمــان الصحــي املوحــد،
الصيغــة التشـريعية امللزمــة للتأمــن الصحــي جلميــع أفـراد اجملتمــع واملرافــق الصحيــة املناســبة).
 .جتوفــر مصــادر التمويــل الالزمــة بصــورة عادلــة (أقســاط ماليــة مناســبة ،فــرض رســوم علــى امل ـواد املســببة
لألم ـراض ،املســؤولية اجملتمعيــة ،اخل.).
اجلهــات املســؤولة :وزارة الصحــة ،وزارة املاليــة ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،هيئــة اإلشـراف علــى التأمــن،
شــركات التأمــن.
األولوية1 :
216

 الفهرس
 .90برانمــج تطويــر املــوارد البشـرية يف قطــاع الصحــة :يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز قــدرات الكـوادر الطبيــة العاملــة
يف الشــأن الصحــي ،وخباصــة يف األعمــال الطبيــة ذات النوعيــة التخصصيــة النــادرة يف عــاج األورام واألمـراض املناعيــة
واألمـراض الوراثيــة وأمـراض الــدم والكليــة وغريهــا ،إضافــة إىل أتهيــل الكـوادر التمريضيــة علــى مجيــع املســتوايت ،وأتهيــل
كـوادر فنيــة طبيــة يف التخصصــات النــادرة ،وخباصــة يف اختصــاص التخديــر والعنايــة املشــددة واملعاجلــة الفيزايئيــة.
املكوانت:
 .أدعــم برامــج التدريــب والتأهيــل الداخلــي واخلارجــي لتعزيــز قــدرات الكـوادر الطبيــة بوجــه عــام والتخصصــات
النوعيــة بوجــه خــاص.
 .ببناء قدرات الكوادر التمريضية والفنية جلميع التخصصات.
 .جرصــد وتقييــم أثــر الربامــج التدريبيــة علــى مســتوى الكـوادر الطبيــة والتمريضيــة ،وآاثرهــا علــى واقــع اخلدمــات
الصحيــة.
 .دالتنسيق مع املؤسسات التعليمية الطبية إلعداد الكوادر الطبية النوعية /وزايدة أعدادها وفق االحتياجات.
 .هتعزيــز التعــاون العلمــي مــع املؤسســات التعليميــة العامليــة إلعــداد الك ـوادر الطبيــة يف التخصصــات النــادرة
والنوعيــة.
 .وتعزيز دور القطاع اخلاص يف البحث العلمي ،وخباصة يف اجملال الطيب.
اجلهــات املســؤولة :وزارة الصحــة ،وزارة التعليــم العــايل ،وزارة الدفــاع ،وزارة الداخليــة ،وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة،
وزارة املاليــة ،هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،املنظمــات الدوليــة.
األولوية1 :
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ﺛﺎﻣﻨﺎً
أوﻻً
واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
اﳌﺮﺗﻜﺰات
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
واﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
ﺧﺎمتﺔ:
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اثمناً -خامتة :التنفيذ ،والرصد والتقييم

عرضنــا يف هــذه الوثيقــة موج ـزاً عــن مرتك ـزات الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب ،ومنهجيــة
التوصــل إليهــا يف مرحلــة حتليــل احلالــة التنمويــة لســورية بــن 2000
إعــداده؛ مث قدمنــا ملخصـاً ألهــم النتائــج الــي جــرى ّ
و ،2018والــي بـُـي هــذا التقريــر علــى خمرجاهتــا؛ وعرضنــا بعــد ذلــك مقرتحــات الــرؤى الكليــة والقطاعيــة واملكانيــة
التوصل إليها؛ مث مقرتحات السياســات اإلرشــادية
لســورية حىت عام  ،2030واألهداف اإلمجالية واملرحلية اليت جرى ّ
املرتبطــة بتلــك الــرؤى واألهــداف؛ ووصلنــا أخـراً إىل عــرض جمموعــة املشــاريع الــي تشـ ّكل اإلطــار التنفيــذي للربانمــج،
والــي ستشــتق احلكومــة منــه خططهــا املتوســطة والقصــرة املــدى ،والــذي يعـ ّد يف الوقــت نفســه إطــاراً أتشــرايً للقطــاع
اخلــاص واجملتمــع األهلــي يف وضــع براجمــه وخططــه.
التنفيذ
هبــدف ضمــان تنفيــذ مناســب للمشــاريع التنفيذيــة يف إطــار الربانمــج الوطــي لســورية يف مــا بعــد احلــرب ،ســيجري
وضع براجمها الزمنية ابلتفصيل املناســب يف كل عام لدى إعداد اخلطط االســتثمارية للجهات املختلفة ،حبيث تتوافق
اخلطــة االســتثمارية للدولــة (املوازنــة العامــة للدولــة  -البــاب الثالــث) ،إضافــة إىل املتطلبــات الالزمــة مــن النفقــات اجلاريــة
األخــرى ،مــع مضمــون وحمتــوى الربامــج واملشــاريع الـواردة يف الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب.
ومــن جهــة اثنيــة ،ســيجرى العمــل الحقـاً (وإن بتفصيــل أقــل) علــى وضــع الربامــج التنفيذيــة للربامــج واملشــاريع يف
املــدى املتوســط (كل ثــاث ســنوات) ،حبيــث تعــود هــذه الربامــج التنفيذيــة لتشــكل إطــاراً رئيسـاً يســتند إليــه عنــد إعــداد
اخلطــط االســتثمارية الســنوية.
الرصد والتقييم
أيخــذ الرصــد والتقييــم دوراً هامــا يف ضمــان احلصــول علــى النتائــج املثلــى لتنفيــذ مكــوانت الربانمــج؛ حيــث هتتــم
عمليــة الرصــد بتحســن فاعليــة وكفــاءة تنفيــذ الربانمــج ،عــن طريــق اجلمــع والتحليــل املمنهجــن للمعلومــات تزامن ـاً
مــع تقـ ّدم تنفيــذ الربانمــج ،واعتمــاداً علــى تتبّــع جمموعــة األهــداف واألنشــطة املخطــط هلــا خــال مرحلــة التنفيــذ ،كمــا
يســهم يف تتبّــع جمـرايت التنفيــذ ويســمح ابإلعــام املبكــر يف حــال وجــود احنـراف مــا .وابملقابــل ،تقــوم عمليــة التقييــم
مبقارنــة اآلاثر الفعليــة الــي ترتبــت علــى التنفيــذ مبــا هــو مرســوم؛ وهــي هتتــم مبــا يهــدف الربانمــج لتنفيــذه ،ومبــا أجنــز مــن
املخطــط لــه ،وبكيفيــة تنفيــذ مــا مت إجنــازه.
ومــا جيمــع الرصــد والتقييــم هــو أهنمــا يلتقيــان يف الســعي للتعلــم ممــا يتــم القيــام بــه ،ومــن كيفيــة القيــام بــه ،وذلــك
ابلرتكيــز علــى:
الفاعلية ،اليت تبحث يف مدى تواؤم ومناسبة الوسائل مع األهداف.الكفاءة ،اليت تبحث يف مدى حتقق األهداف املوضوعة ابلتزامن مع التقدم يف اإلجناز.يدل على مدى إحداث أو عدم إحداث تغيري يف احلالة اليت هي يف قيد املعاجلة.
األثر ،الذي ّوهتدف عمليات الرصد والتقييم بوجه خاص إىل:
متابعة التنفيذ ضمن اجلدول الزمين املخطط ،سواء أتعلق األمر ابلنفقات أم ابإليرادات.221

ضبط التكلفة حبيث تكون يف حدود املوازنة املعتمدة ،أو يف احلدود الدنيا.توجيه اإلنفاق على حنو سليم.ضمان جودة التنفيذ.استخدام املوارد البشرية بكفاءة وفاعلية.حتديد مشكالت ومعوقات التنفيذ وإجياد حلول هلا.حتديد مواطن الضعف يف التنفيذ.قياس أثر التدخالت املختلفة.وبنــاء علــى ذلــك ،ســيجري العمــل علــى متابعــة تصميــم نظــام للرصــد والتقييــم (نظــام معلومــات التنميــة) يتمتــع
لتضمنــه
مبرونــة كافيــة إلصــدار تقاريــر خمتلفــة عــن حالــة اإلجنــاز واألداء املرتبطــة ابإلنفــاق احلكومــي ،كمـاً ونوعـاً ،نظـراً ّ
البيــاانت ،مثّ املعلومــات اخلاصــة بذلــك .وبوجــه عــام ،ميكــن إمجــال التقاريــر الــي تشــكل املخرجــات الرئيســة للنظــام مــع
تواتــر إعــداد هــذه التقاريــر وفــق مــا هــو مبــن يف اجلــدول اآليت:
البيان

التواتر الزمين

1

تقارير حالة اإلنفاق االستثماري (املايل واملادي) للقطاع العام بشقيه اإلداري واالقتصادي

ربعي

2

تقارير حالة اإلنفاق اجلاري للقطاع العام اإلداري

ربعي

3

تقارير حالة املوازانت التقديرية للقطع العام االقتصادي

ربعي

4

تقارير حالة التشغيل يف القطاع العام بشقيه اإلداري واالقتصادي

نصف سنوي

5

تقرير حالة مؤشرات البيان احلكومي

نصف سنوي

6

تقرير احلالة التنموية لسورية

سنوي

وتعاجل هذه التقارير أساساً املسائل اآلتية:

مقارنة املنفذ مع ما هو خمطط له ،وذلك فيما يتعلق ابإلنفاق وابألعمال املادية واألهداف.حتديد أسباب االحنراف ،والتحليل العلمي ألسباب االحنراف (سلباً أم إجياابً).-مقرتحات املعاجلة.

إن عمليات املتابعة والتقييم هي عملية منظمة وخمططة ،مســتمرة ودورية ،هتدف إىل مجع معلومات عن التشــغيل
واإلجنــاز واألثــر ،إضافــة إىل حتليــل هــذه املعلومــات لتحديــد توافــق ســر األنشــطة مــع اخلطــة ،مث إيصــال هــذه املعلومــات
إىل اجلهــات العليــا هبــدف اختــاذ الق ـرار املناســب .هلــذا الســبب تع ـ ّد عمليــات املتابعــة والتقييــم توثيق ـاً جلميــع مراحــل
التنفيــذ وتفسـراً إلجـراءات اختــاذ القـرار الســليم؛ وهــي تعطــي الفرصــة لضمــان تنفيــذ الربانمــج ابلوجــه األمثــل ،والتعلــم
مــن اخلـرات لوضــع اخلطــط املســتقبلية.
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